
ماندگار می گردد.) 3 ( وی با پش��تکار وجدیت در حوز علمیه 
این شهر به درس و بحث پرداخت و علوم و فنون مختلف 
را با اش��تیاق یاد گرفت و در ادبیات ع��رب، منطق، فقه و 
اصول سر آمد هم درسان خود شد. با بهره جویی از سرعت 
انتقال و توان اس��تنتاج خارق الع��اده با خواندن یک کتاب 
در رش��ته ای از علوم، س��ایر کتب همان رشت���ه را خود 
م��ی خواند یا به دیگران درس م�����ی داد. او احس��اس   
خستگی در تحصیل را با تفکر در آفاق و انفس می گذراند 
و بیه��وده اوقاتش  را از دس��ت نم��ی داد. روزی پدر برای 
سرکش��ی به فرزند به قزوین می رود. در آن موقع ش��مال 
ایران در چنگال »وبا« گرفتار آمده س��ید صفدر می گوید: 
دیدم پسرم مشغول مشاهده قلب و اعضا و جوارح مردگانی 
است که به مرض وبا درگذشته اند. به او گفتم: مردم همه 
از وبا می گریزند، تو چگونه خود را به مردگان مشغول می 
داری؟ جواب داد: می خواهم بدانم که این مرض در اعضا 

و جوارح انسان چه تاءثیر دارد!) 4 (
ورود به تهران 

س��ید جمال الدین در س��ال 1266 ق . در معیت پدر 
وارد تهران ش��د. در این هنگام امیرکبیر در سمت صدارت 
عظمی همچنان قدرت را در دس��ت داشت . سید جوان در 
آغازورود به این ش��هر، پس از اس��تراحتی کوتاه ، اقدام به 
شناسایی پایتخت و اوضاع و احوال حکومتی آن می کند و 
آنگاه س��راغ بزرگترین مجتهد وقت )آقا سید محمد صادق 
طباطبای��ی همدان��ی ( را می گیرد و در پای درس��ش می 
نش��یند، تا ضمن افزودن به معلومات خود، محیط درس و 
دایره نفوذ حکم آن س��رور را از نزدیک ببیند. او بی درنگ 
مباحثه علمی را بااستاد آغاز می کند به طوری که آقا سید 
محمد صادق را خیلی زود ش��یفته خود می گرداند واس��تاد 
نیز وقتی از فضل و کمال سید آگاه می شود برای اولین بار 

عمامه بر سر شاگردش می گذارد.) 5 (
نب��وغ علمی و فضل و کمال س��ید بس��رعت فضای 
ش��هرتهران را فرا می گیرد و بیشتر علما، فیض حضورش 
را غنیمت ش��مرده ، به خدمتش می رسند.آنان سپس چند 
روزی هم به دعوت حاج میرزا محمود طباطبایی ، در منزل 
وی پذیرایی میشوند و همچنان علما و طالب به دیدارشان 

می شتابند.) 6 (
هجرت به نجف 

س��ید صفدر در مدت اقامت خود درتهران ، به اس��رار 
پیچی��ده ای ک��ه در روح و روان فرزند دلبندش نهفته بود، 
بیش از پیش پی برد. او جوان خو د را در برخورد با عالمان 
بزرگ و مجتهدان بلند پایه ، هماننددانش��مندی زبر دست 
و مطل��ع از رموز علوم یافت که زبانی گویا و س��خنی نافذ 
داشت . براین اساس  مصمم شد وی را به مرکز حوزه علوم 
و معارف اسالمی )نجف اشرف ( ببرد و به دریای پر تالطم 

علم شیخ انصاری )استاد بزرگوار خود او( وصل سازد.
سید در سال 1266ق همراه پدر به قصد نجف اشرف 
از تهران حرکت می کند و بعد از سه ماه توقف در بروجرد 
و مباحثه علمی با عالمان آن شهر، به عتبات علیات مشرف 
ش��ده، به خدمت شیخ مرتضی انصاری - طاب ثراه - می 
رس��د. وی چهار س��ال در خدمت آن عالم فرزانه مشغول 
تحصی��ل علوم اس��المی می ش��ود و در علوم تفس��یری، 
حدی��ث، فقه، اصول، کالم، منطق، فلس��فه، ریاضی، طب، 
تشریح، هیئت و نجوم به تحقیق می پردازد و در تمام این 
مدت مخارج سیدجمال الدین را شیخ انصاری به عهده می 
گیرد و در نهایت درجات علمی او را تصدیق و به فتوا دادن 
در امور شرعی اجازه اش فرماید. این در حالی بود که آوازه 
فراس��ت و نبوغ سید جمال، عالمان نجف، کربال و سامرا را 
به حیرت واداش��ته بود، تا این که مورد حسدو کینه برخی 
نا اهالن قرار گرفت و به توصیه اس��تاد بزرگش، در س��ال 

1270 ق روانه شهربمبئی در هندوستان شد.) 7 (
سید در هند و افغان 

وی در 16 س��الگی به همراهی یک��ی ازعلمای مورد 
وثوق، از راه آبی )بوش��هر - بمبئی ( وارد ش��هر بمبئی شد 
ولی از آن جاییکه بمبئی بیش��تر یک بن��در تجاری بود تا 
یک ش��هر علمی ، نتوانست به روح پر خروش سیدآرامش 
الزم دهد، از این رو پس از مدتی به اطرف ایاالت مرکزی 
هن��د حرکت کرد و خود رابه مرزهای ش��رقی هند )کلکته 

( رسانید.
وی در مدت دو س��ال اقامت در آنجا و ضمن مالقات 
با عالمان و روش��نفکران و مش��اهده زندگی مردم بخوبی 
دریافت که هندوس��تان یکس��ره در اختی��ار دولت انگلیس 
است و کشور بریتانیا گرچه به اندازه یک ایالت هندوستان 
نیس��ت و جمعیتش در مقایسه با جمعیت هندوستان ناچیز 
به ش��مار می رود توانسته است به آسانی این کشور پهناور 
را زی��ر س��لطه در آورد و تمامی منابع ملی و محصوالت با 

ارزش و حتی جان و مال و ناموس آنها را به غارت ببرد.
از این زمان بود که فعالیتهای سیاسی واصالحی سید 
جمال الدین آغاز ش��د. او در ضمن شناس��ایی استعدادهای 
دش��من اس��تعمارگر وبررس��ی جنب��ه های ق��وت و رمز 
موفقیتش��ان ، ب��ه تجزیه و تحلیل علل و منش��اء ضعف و 
انحط��اط مس��لمین بر آم��د و در پی یافت��ن راه حل های 
اساس��ی، ش��ب و روز تالش کرد. در این موقع افغانستان 
بتازگی از ایران جدا ش��ده و به پشتیبانی انگلیسیها بر ضد 
حکومت ایران ش��وریده و به حکومت نیمه مستقلی رسیده 
بود. بنابراین سید تصمیم گرفت به افغانستان برود و مردم 

آن کشور را بیدار کند و آنان را از حیله بریتانیا آگاه سازد.
او درس��ال 3 - 1272 ق )1234 ش ( ب��ه قصد مکه 
و زیارت خانه خدا از هندوس��تان خارج ش��د. سپس تااواخر 
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1275 ق . از مکه مس��یر مدینه ، اردن ، دمش��ق ، حمص، 
حل��ب ، موصل ، بغداد و نجف را طی کرد و اوضاع تمامی 
ش��هرهای مهم اسالمی را بررس��ی نمود و در نهایت خود 
را به وطن اصلی )اس��د آباد همدان ( رس��اند. اما با اوضاع 
نابس��امانی که در تهران با آنها روبروشد نتوانست در ایران 
توق��ف کند و از همی��ن رو از راه خراس��ان عازم»هرات و 
کابل«گردید. س��ید بعداز ورود به افغانستان ، حدود پنج یا 
شش س��ال در آن کشور اقامت کرد و فعالیتهای اصالحی 
چش��مگیری را به انجام رس��اند و رهبران سیاسی و مردم 
افغانستان را از نقشه های پشت پرده استعمار پیر، انگلیس 

آگاه ساخت که نمونه ای از آنها چنین است.
1.تالیف و نشر کتاب»تتمه البیان فی تاریخ االفغان«

2. انتشار روزنامه»شمس النهار«
3. اصالح اموری از قبیل تشکیل کابینه وزراء، تنظیم 
س��پاه، ایجاد مکتبهای لشکری و کش��وری برای جوانان، 
توجه دادن مردم به زبان ملی، تاس��یس  بیمارستان، مرکز 

دامپزشکی، پستخانه وکاروانسراها.
با گس��ترش دامنه فعالیتهای فرهنگی - سیاسی سید، 
چون دشمن خود را درآس��تانه نابودی دید با دسیسه های 
وس��یع عرصه را بر وی تنگ کرد. از این رو س��ید به ناچار 
عازم هندوستان شد ولی به محض ورود دانست که دشمن 
پیشدس��تی کرده و در کمین اونشسته است . با این حال او 
ش��جاعانه وارد میدان نبرد شد و با سخنرانیهای آتشین به 
روشنگری مردم هندوستان پرداخت ودولت انگلیس بیش 
از این نتوانست تماشاگر این صحنه ها باشد و در حالی که 
خود در ابتدای ورود س��یدجمال الدی��ن ، مدت اقامت او را 
دو ماه تعیین کرده بود، هنوز یک ماه نش��ده دستور اخراج 
وی از هن��د را صادر کرد. این بود که س��ید تصمیم گرفت 

هندوستان را به سوی کشور مصر ترک گوید.
حضور در مصر 

او در س��ال 1285 ق . از راه دری��اوارد مصر ش��د و در 

مدرسه جامع االزهر با علمای بزرگ آن کشور مالقات کرد 
و دراقامتگاه خود برای جوانان عرب کرسی درس بر پا نمود 
و با س��خنرانیهای پر ش��ور آنان رامجذوب خویش  ساخت . 
ول��ی این س��فر چهل روز دوام نیاورد زی��را حکم اخراج وی 
از س��وی»خدیو مصر«صادر شد و س��ید به ناچار روانه استا 
مبول ش��د. وقتی ترکان عثمانی خبر آمدن س��ید را شنیدند 
بسیارخوشحال شدند و دو شخصیت علمی و سیاسی امپراتور 
عثمانی»عالی پاش��ا« صدر اعظم و» فواد پاش��ا« به پیشواز 
سیدشتافتند و او را در دربار مورد تکریم و مشاور خویش قرار 
دادند. ولی چندی نگذش��ت که در اثر کج اندیش��ی و ترس 
درباریان و حسادت»شیخ االسالم«، سلطان عثمانی دستور 
داد تا سید مدتی را به خارج از استامبول سفر کند. از این رو 
، وی در س��ال 1287 ق . به بهانه س��فر سیاحتی و مشاهده 
آثار باستانی بار دیگر وارد کشور مصر شد. در این سفر، پس 
از دیداری که میان س��ید وریاض پاش��ا )رئیس دولت مصر( 
انجام پذیرفت ، ریاض پاش��ا سخت شیفته کماالت روحی و 
معنوس��ید شد و از او خواس��ت تا در مصر اقامت گزیند. سید 
جمال الدین از این فرصت طالیی استفاده جست و نخست 
در من��زل جلس��ه درس و بحث برای جوانان دانش��گاهی و 
طالب پر شورتش��کیل داد و سپس آن را به دانشگاه الزهرا 
انتقال داد و ش��اگردان بسیاری را مشتاق خویش ساخت . او 
عالوه بر اساتید و دانش��مندان بزرگ مصر با روشنفکران و 
م��ردم ارتباط بر قرار می کرد. حتی در قهوه خانه های مصر 
حاضر می شد و افکار و اندیشه های خود رابرای مردم بیان 
می داش��ت، به طوری که در طول چند س��ال اقامت در آن 
کش��ور توانست تحوالت بزرگی را از نظر فرهنگی ، سیاسی 
و اجتماع��ی در اذهان مردم ایجاد کند. او بانوش��تن مقاالت 
گوناگون در روزنامه های کثیر االنتشار مانند، مصر و التجاره 
)که باپیش��نهاد وی از سوی ادیب اس��حاق راه اندازی شده 
بودند(، ادبیات مصر را از ریشه دگرگون ساخت و ضمن رشد 
و آگاهی دادن به مردم، توطئه های پش��ت پرده دش��منان 
را بر ایش��ان معرفی کرد تا اینکه رضا پاش��ا این دو روزنامه 
را توقی��ف کرد ولی س��ید همچنان به راه خ��ود ادامه داد و 
مبارزه س��ختی را بر ضد دولتهای خارجی و اس��تبداد داخلی 
آغاز کرد و درنهایت ش��ب 17 رمضان 1296 ه  توقیف و به 
»سوئز« فرستاده شد تا وی را از آنجا به کشور ایران گسیل 

کنند. ) 8 (
دارایی سید در مصر، منحصر به یک کتابخانه بود که 
هنگام توقیفش، کتابهای آن را »رچرس« مستشار انگلیس 
مالی��ه مصر، به تصرف خود در آورد ولی بعدها ناگزیر ش��د 
آنه��ا را در چند صندوق نهاده به دنب��ال صاحبش  به بندر 

بوشهر بفرستد.) 9 (
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طلوع دیگر در هند 
ع��ارف  ش��اگردش»ابوتراب  ب��ا  س��ید  س��رانجام 
افندی«یکسره با کشتی وارد جده شد. مدتی در آنجا ماند. 
سپس به مکه عزیمت کرد و با شخصیتهای مهم اسالمی 
تماس بر قرار س��اخت . آنگاه به س��وی کش��ور هند روانه 
گش��ت) 10 ( و این بار عالوه بر مبارزه با اس��تعمار غرب در 
هن��د، جبهه دیگ��ری نیز بر ضد افکار روش��نفکری در آن 
کش��وربنا نهاد و با اندیش��ه های تجددخواهی»سید احمد 
خان هندی«که طرفدار همکاری و سازش با انگلیسها بود، 
به ستیز جانانه برخاس��ت و رهبری هر دو جبهه را بخوبی 

اداره نمود. ) 11 (
س��ید جمال الدی��ن در پی ای��ن اقدام به»حی��در آباد 
دکن«تبعید ش��د وش��رکت در مجامع عمومی از وی سلب 
گردی��د. ولی او از پای ننشس��ت و کتاب مع��روف خود را 
دررد طبیعی��ون و افکار متجددانه آن��ان تالیف کرد. او این 
کتاب را به زبان فارس��ی نوش��ت وس��پس به زبان اردو و 
نیز به وسیله ش��یخ محمد عبدو و عارف ابوتراب به عربی 
ترجمه ش��د. ) 12 ( عالوه یک جمعیت سری به نام»عروه« 
را در حیدر آباد تش��کیل داد. ) 13 ( و جوانان شجاع و بزرگی 
را در آن تربی��ت نم��ود که بعدها ش��خصیت هایی چون : 
محمد اقبال ، شوکت علی و محمد علی جناح از شاگردان 
و تربیت یافتگان این جمعیت به ش��مار می آمدند. اما همه 
این تالش��ها در نهایت سبب شد تا سیدبرای چندمین بار از 

هند اخراج گردد. ) 14 (
ستیز در قلب اروپا 

او در س��ال 1300 ق . از هند خارج شد. نخست قصد 
کشور آمریکا را داشت ولی از این سفر منصرف گشت و در 
ماه جمادی االخریا رجب همین سال وارد لندن شد. مدتی 
به فعالیت و شرکت در محافل علمی مشغول بود که یکباره 
پایتخت انگلس��تان را به سوی کشور فرانسه ترک گفت و 
در ش��هر پاریس برای خودمس��کن گزید. ) 15 ( در این حال 
او مرد جهانی ش��ده بود. زیرا وی به تنهایی قدرتمندترین 
کش��ورهای موجود را ب��ه هراس و نگرانی وا داش��ته بود. 
مجامع سیاس��ی وعلمی اروپا از تالش��های همه جانبه وی 
در مش��رق زمین برای زدودن جه��ل و نادانی ، مقاالت و 
س��خنرانیها ارائه داده بودند. بنابرای��ن همگان مایل بودند 
این مرد افسانه ای را ازنزدیک ببینند. مردم فرانسه و سایر 
مردان دانش��مند و آزادیخواه که از کشورهای دیگر درآنجا 

به سربردند بسان پروانه به دور شمع وجودش گرد آمدند.
از مهمترین فعالیتهای سید در قلب اروپا، می توان به 

شرح زیر نام برد:

1.راه ان��دازی مجله معروف»ع��روه الوثقی«که ب���ا 
مقاله های پر ش��ور و مس��تدل آن ، دس��ت پلید اس��تعمار 
انگلیس را برای مردم ، سیاستمداران روشنفکران غافل باز 
نمود و دش��منان جهان اسالم را بشدت به محاکمه کشید 
و سرانجام دولت فرانسه به فشار و اصرار انگلیس حکم به 

تعطیل این مجله داد. ) 16 (
2.دیدار وی با»ارنس��ت رنان«حکیم و مورخ مش��هور 
فرانس��وی . در این مالقات بحثهای فلسفی درباره»علم و 
اس��الم و حقیقت قرآن«انجام پذیرفت که رنان به درستی 
فرهنگ اس��المی آگاه شد و از بسیاری از عقاید خوددرباره 
اس��الم و قرآن که بر خالف تمدن و عمران می دانس��ت 

دست برداشت. ) 17 (
3.گفتگوهای س��ید با رجال انگلیس که در صددبودند 
تا با هی��ات تحریری��ه روزنامه»ع��روه الوثقی«تفاهم پیدا 
کنن��د و او نیز نماینده اش )ش��یخ محمد عب��ده ( رادر این 
خص��وص به لندن فرس��تاد.) 18 ( و همچنین دیدارهای وی 
با»چرچیل«،»س��ردروندولف«و»لرد سالیس��بری«در مورد 
حل مساله سودان . در این دیدار رهبران سیاسی انگلستان 
پس از تعریف و تمجید از وی ،پادش��اهی کشور سودان را 

به سید پیشنهاد کردند. او بر آشفت و گفت:
»این تکلیف بس��ی شگفت انگیز اس��ت و این کارها 
دلیل نادانی درامور سیاس��ی شماس��ت . حضرت لرد اجازه 
دهید که از شما سوالی نمایم . آیا سودان را مالک شده اید 
که می خواهید مرا پادش��اه آن کنید؟! مصر از آن مصریان 

و سودان هم چزءجدانشدنی آن است.« ) 19 (

بازگشت به وطن 
پس از سه ماه ، مذاکرات سران انگلیس با سید جمال 
الدین به شکست انجامید. وی با هدف ایجاد مرکز خالفت 
اس��المی درجزیره العرب از پاریس به سوی قطیف رهسپار 
گشت . در این ایام سید توسط اعتمادالسلطنه و حاج سیاح 
محالتی از طرف ناصر الدین ش��اه به تهران دعوت ش��ده 
بود. تلگراف هایی در پی رس��ید و محافل برای حضورش 
در ته��ران آماده گردید.) 20 (از این رو س��ید، از س��فر به 
جزیره العرب منصرف وبه قصد تهران عازم شیراز شد و در 
روز 23 ربی��ع االول 1304 ق وارد پایتخت ش��د و درمنزل 
حاج امین الضرب برای خود مسکن گزید،) 21 (ولی دیری 
نپاییدکه مورد ترس و وحش��ت و کینه شاه و اطرافیان قرار 
گرفت . شاه به طور محرمانه از حاج امین الضرب خواست 
تا عذر مهمان خود را بخواهد! از طرفی س��ید نیز که بنا به 
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درخواس��ت سیاستمدار و روزنامه نگار روسی )کاتکوف ( به 
مسکو دعوت شده بود، در نهم شعبان 1304ق به آن کشور 
هج��رت کرد. وی در آنجا دو س��ال اقامت گزید و با رجال 
سیاسی، نظامی ومذهبی روسیه دیدار و مذاکره نمود. یک 
روز تزار روسیه از وی خواست تا»شیخ االسالمی«مسلمانان 
آن کش��ور را به عهده گیرد ولی سید در جواب گفت : من 
خود را مدافع منافع تمام مسلمانان جهان می دانم . عالوه 
س��ید از تیرگی میان دولت روس و انگلیس اس��تفاده  کرد 
وافشاگریهای وس��یعی را بر ضد دولت بریتانیا در نشریات 

روسیه انجام داد که تا آن روزنظیر نداشت.
در این هنگام ناصر الدین ش��اه که برای ش��رکت در 
جش��ن جمهوریت پاریس  عازم اروپا ب��ود راهش از طریق 
روس��یه افتاد. وی در این کشور پهناور، سید را چون یاقوت 
درخشان یافت . سپس در اروپا نیز به هر جا قدم گذاشت ، 
آثار و ش��هرت سید را در آنجابه روشنی مشاهده کرد. لذا از 
کار قبلی خود پشیمان شد و در دیداری که با سید درمونیخ 
داش��ت سعی کرد گذشته ها را جبران س��ازد. و او را برای 
آمدن به ایران و اصالح وضع سیاس��ی و اقتصادی کش��ور 

تشویق نماید.
س��ید این تقاضا را به خاطر دف��اع از وطن ومصلحت 
مردم پذیرفت . نخست در محرم 1307 ق . وارد مذاکره با 
رجال سیاسی روسیه شد وآنها را راضی کرد تا از امتیازاتی 
که در آن زمان می خواستند از ایران بگیرند، دست بردارند. 
س��پس در هفتم ربیع الثانی همان سال به ایران بازگش تا 

کار اصالحات را به طور جدی آغاز کند.
ول��ی در اث��ر توطئه های پش��ت پ��رده اس��تعمار پیر 
)انگلستان (،زمینه بد بینی درباریان و شاه فراهم شد. هنوز 
ش��ش ماه از حضور سید در تهران نگذشته بود که ناگهان 
نامه ش��اه در منزل حاجی امین الضرب به دست وی رسید. 
وقتی س��ید جمااللدین از حکم اخ��راج خود آگاه گردید به 
عن��وان اعتراض به ش��هر ری )حرم حض��رت عبدالعظیم 
حس��نی ( عزیمت کرد و در آنج��ا اعالن تحصن نمود و با 
سخنرانیها پر ش��ور، حرم را به دژی استوار مبدل ساخت . 
چندی بعد فشار سفارت بریتانیا فزونی یافت و ناصر الدین 
شاه حکم توقیف واخراج وی را صادر کرد. وقتی دست خط 
شاه به دست»مختار خان«حاکم شهر ری رسید،بی درنگ 
بیس��ت نفر فراش فرستاد و س��ید را از بست حرم حضرت 
عبدالعظی��م بیرون آورده ، در 28جمادی االولی 1308 ق . 

روانه غرب کشور کرد.
غروب آفتاب 

وی در نیمه اول ش��عبان همان س��ال وارد بصره شد. 
از آنجا نامه ای بس��یارمهم و سرنوش��ت س��از به آیت اهلل 
میرزاش ش��یرازی نوش��ت . آنگاه از عراق به س��وی لندن 

حرکت کرد و در آنجا با ش��دت بیش��تری اوضاع نا هنجار 
درب��ار ایران را در روزنامه های اروپایی افش��ا نمود و خطر 
اس��تبداد داخلی و اس��تعمار خارجی را بر ملل مشرق زمین 
توضی��ح داد.همچنین نامه هایی با س��ران قبایل و علمای 
برجس��ته عالم اس��الم، از جمله نامه ای به علمای بزرگ 
ایران تحت عنوان»حمله القرآن« ارسال داشت و از خیانتها 
و بی لیاقتی ناصر الدین ش��اه دراداره کشور پرده برداشت . 
او با ایجاد نشریه ای موسوم به»ضیاء الخافقین«، که اولین 
شماره آن در ماه رجب 1309 ق انتشار یافت ، به فعالیتهای 
افشاگرانه خود شعاع بیشتری بخشید تا اینکه دولت بریتانیا 
احساس خطر کرد و مانع از ادامه انتشار آن شد و خودسید 

را نیز بشدت در تنگنا قرار داد. ) 22 (
در این هنگام نامه»سلطان عبدالحمید«توسط»رستم 
پاشا«س��فیرعثمانی در لن��دن مبنی بر دعوت س��ید جمال 
الدین به»آس��تانه«به منظور اصالحات سیاسی در کشور و 
حکومت عثمانی به دس��ت وی رس��ید. از طرفی هم چون 
س��ید از مدتها پیش به فک��ر ایج��اد تقویت»جبهه متحد 
اس��المی در مقابل استعمارغرب بریتانیا بود، به این دعوت 
پاسخ مساعد داد. او با آرمانی بزرگ در سال 1310 ق، وارد 
مرکز خالفت اسالمی شد تا با تاسیس جبهه واحد اسالمی 
عزت و ش��وکت از دست رفته مس��لمانان جهان را به آنان 
بازگرداند. حدود چهار سال برای تحقیق این هدف مقدس 
سرمایه گذاری کرد و نامه های بسیاری به شخصیت های 
سیاسی ، مذهبی و فرهنگی جهان اسالم نوشت و آنها نیز 

استقبال خوبی از این حرکت انقالبی به عمل آوردند.
از این سوی ، س��لطان عبدالحمید هم به خیال اینکه 
فردا خلیفه مقتدر عالم اس��الم خواهد ش��د با س��ید جمال 
الدی��ن همکاری می کرد. ولی هنگامی که احس��اس کرد 
تخ��ت و تاج وی نیز باید فدای این آرمان بزرگ بش��ود به 
بهانه های گوناگون مخالفت و کار ش��کنیها را شروع کرد. 
او راه چاره را در آن دید که باید کار س��ید را یکسره کند و 
با یک ترفند شیطانی»مسمومیت«آن دانشمند سلحشور را 
به شهادت برساند. س��رانجام این نقشه شوم در مورد سید 
جمال الدین عملی گردید و او در س��ال 1314 ق به دیدار 

محبوب خویش شتافت.
پیکر پاک سید با شور و احترام مردمدر قبرستان» شیخ 

لر مزاری« در شهر بندری استانبول به خاک سپرده شد.
در آیینه آثار 

با اینکه س��ید جمال الدین اس��دآبادی از ده س��الگی 
همواره در س��فر به سر برده و مش��غول مبارزه بوده است، 
در هر زمانکه فرصتی به دس��ت م��ی آورد در امر تالیف و 
تصنیف تالش کرده اس��ت . از این رو آثارمکتوب این مرد 

بزرگ را به دو دسته می توان تقسیم کرد:
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الف : آثاری در موضوعات مختلف که نام برخی از آنها 
به شرح زیر است.

1.تتمه البیان فی تاریخ االفغان
2.القضا و القدر
3.اسالم و علم

4.نیجریه یا ناتورالیسم
5.الوحده االسالمیه

6.الواردات فی سر التجلیات
ب : نامه ها، سخنرانیها، مقاالت، مذاکرات و مصاحبه 
ها. که تع��دای از اینها با عناوین»مق��االت جمالیه«، نامه 
ه��ای س��یدجمال الدین«،»ش��رح حال وآثار س��ید جمال 
الدین«ی��ا در کتابهایی که پیرامون زندگی و آرمان س��ید 

نوشته شده به چاپ رسیده است.
یادش گرامی و راهش پر رهروباد.          

-----------
 1 اقتباس از: ش��رح حال و آثار سید جمال الدین اسد آبادی ، لطف 

اللهجمالی.
 2 اسناد و مدارک درباره سید جمال الدین ، صفات اهلل جمالی.

  3 اسناد و مدارک درباره سید جمال الدین اسد آبادی.
 4 سید جمال الدین پایه گذار نهضتهای اسالمی ، ص 24.
 5 شرح حال سید جمال الدین اسد آبادی ، ص 29 و 30.

 6 همان ، ص 31؛ س��ید جمال الدین حسینی پایه گذار نهضتهای 
اسالمی ، ص 25.

 7 شرح حال و آثار سید جمال الدیناسد آبادی ، ص 31 و 32.
 8 خاطرات سید جمال الدین.

 9 نقش سید جمال الدین در بیداری مشرق زمین ، ص 61.
 10 همان ، ص 62.

 11 س��ید جمال الدین حس��ینی پایهگذار نهضتهای اسالمی ، ص 
.92

 12 نهضتهای اس��المی در صد س��الهاخیر، مرتضی مطهری ، ص 
.20

 13 مفخر شرق ، غالمرضا سعیدی ، س 62.
 14 س��ید جمال الدین حس��ینی پایهگذار نهضتهای اسالمی ، ص 

.96
 15 نقش س��ید جمال الدین در بیداریمش��رق زمین ، ص 72، 73. 

سیری در اندیشه سیاسی غرب ، ص 98.
 16 س��ید جمال الدین حس��ینی پایه گذار نهضتهای اسالمی ، ص 

.96
 17 شرح حال و آثار سید جمال الدین ، ص 37 و 38.

 18 زندگانی و فلس��فه اجتماعی و سیاس��ی سید جمال الدین ، ص 
.38

 19 مفخر شرق ، ص 86 و 76.
 20 زندگانی و فلسفه اجتماعی و سیاسی سید جمال الدین ، ص 40 

و شرححال و آثار سید جمال الدین اسد آبادی ، ص 38 و 37.
 21 نقش سید جمال الدین در بیداری مشرق زمین ، ص 22.

 22 مجموعه مقاالت س��واد و بیاض ، ایرج افش��ار، جلد دوم ، ص 
.232 - 226

 23 س��ید جمال الدین حس��ینی پایه گذار نهضتهای اسالمی ، ص 
231
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   نف��س انس��ان در آغاز آفرينش س��الم، ص��اف و بي آاليش 
اس��ت و تح��ت هر نوع تعلي��م و تربيتي كه قرار بگي��رد به همان 
سرش��ت درمي آيد. اگر تعليم و تربيت و بر اس��اس فطرت پاك و 
استعدادهاي دروني انسان باشد، او انساني پاك، وارسته و با اخالق 
دين��ي پرورش مي يابد و اگر تربيت ش��خص بر فس��اد اخالقي و 
معيارهاي غيرالهي مبتني باش��د، وي به فردي فاس��د و بي ايمان 

تبديل مي شود. 
در ميان مكتب هاي مختلف تربيتي كه روش هاي متفاوتي از 
ش��يوه هاي تربيتي را ارائه مي كنند، دين مبين اسالم روش خاصي 
را در راستاي تربيت انسان ها ارائه مي كند در اين روش كه در قرآن 
و احاديث هم بيان ش��ده سعي مي شود با آگاه ساختن افراد از خود 
و جهان اطراف به تربيت همه جانبه ش��خصيت آنان پرداخته شود 

و جامعه اي بر اساس برادري و برابري به وجود آيد.
در اين رابطه به نكاتی چند كه دارای اهمييت ويژهای اس��ت 

اشاره می كنيم:
1-هنر خوب دیدن

وقتی به كودكان خود ي��اد می دهيم كه به جای ديدن عيب 
ديگران، خوبی ها و نقاط قوت آنها را مد نظر قرار دهند، در حقيقت 
احساس��ات عالی آنان را تقويت كرده و پرورش داده ايم. اين نوع 
نگرش به افراد، باعث می ش��ود تا نسبت به خود نيز نگرش مثبت 
داش��ته باشند. خوش بختی در آن است كه جنبه خوب افراد و اشيا 
را ببينيم؛ زيرا در تمام افراد و اش��يا و پديده های هس��تی، خوبی و 
بدی چون خورش��يد و س��ايه وجود دارد. بايد هن��ر خوب ديدن و 
خوب انتخاب كردن را � كه از جلوه های تربيت دينی اس��ت � به 

كودكان آموزش دهيم.

2-باور ایمانی کودکان
ميزان اعتقاد و باور ايمانی كودك به خداوند از يک نظر بسته 
ب��ه ميزان اعتقاد و ايم��ان قلبی پدر و مادر به خداوند اس��ت. اين 
اعتقاد نه با زبان و كالم، بلكه در س��يرت و كردار ظاهر می ش��ود. 
اين باور نه از روی تحميل، بلكه بر اساس بيدارگری فطرت شكل 

می گيرد.
بنابر اين بيدارس��ازی فطرت پاك كودكان و حمايت از آن در 
مقابل طوفان شبهات و تحكيم آن بوسيله ی استدالل های عقلی 

و مواعظ دينی از وظائف مهم پدر و مادرمی باشد.
3-زیبا دوستی

تقويت حس زيبادوس��تی در كودك بس��تر اصلی تربيت دينی 
و تعال��ی فضايل اخالقی اوس��ت. هنرهای زيب��ا و آموزش آن به 
كودكان در همان نخس��تين سال های آموزش، به آنها كمک می 
كند تا عواطف و هيجانات خود را به توازن و تناسب، تعالی بخشند 
و از آس��يب ه��ا و اختالالت روانی از جمله افس��ردگی، اضطراب، 

ترس، پرخاشگری و صدها عارضه ديگر مصون بمانند.
4-ایجاد زمینه استقالل و آزاداندیشی

اگر به فرزندان خود بياموزيم كه چگونه نس��بت به احساسات 
خود هوش��يار ش��وند، می توانيم زمينه اس��تقالل و آزادانديشی را 
در آنها فراهم كنيم. اما اغلب والدين س��عی می كنند احساس��ات 
خودشان را جانشين احساسات فرزندان كنند. هركس تا زمانی كه 
بر خود مس��لط اس��ت می تواند فراتر از خود حركت كند و زمانی 
كه تحت س��لطه احساسات ديگری اس��ت، نه تنها نسبت به خود 
هوش��ياری ندارد، بلكه تمامی ت��وان و انرژی خود را صرف كنترل 
عوامل بيرونی می كند. بنابراين شايس��ته اس��ت به فرزندان خود 

  قسمت اولروز امور ترِبيتی                            

نکته ارزشمند 
در تربیت کودکان
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اجازه دهيم تا با آرامش درونی و اعتماد به نفس، احساس��ات خود را بيان كنند. ابراز 
وجود و داش��تن صراحت در بيان احساسات عاملی برای كشف خود و هوشيار شدن 

نسبت به خود است.
5-حرمت و عزت نفس

كودكان را بايد برای وجود مس��تقل خودشان و نه صرفا برای اين كه اطاعت و 
يا تقليد می كنند دوست بداريم. در اين صورت است كه حرمت و عزت نفس كودك 
افزايش می يابد و احترام به خود كه زيرس��از س��اختمان ش��خصيت است شكل می 
گيرد؛ چرا كه حاالت و رفتارهای اقتباس��ی كودك، زودگذر و ناپايدارند. آنچه ماندنی 

و پايدار است، خصوصيات ذاتی و استقالل درونی است.
6-قوه تخیّل

رش��د دادن قوه تخيل كودك از وظايف مهم والدين و مربيان اس��ت. اين كار را 
از چن��د طريق می توانيم انجام دهي��م. بازی های فكری، اجازه تصرف در بعضی از 
وس��ايل و اسباب بازی ها، قصه گويی و كتاب خوانی از مهم ترين راه های پرورش 
قوه تخيل اس��ت. والدين بايد مراقب باش��ند بعضی دروغ هايی را كه كودكان بر اثر 
خيال پردازی می گويند، ب��ه عنوان رفتارهای ضد اخالقی ارزيابی نكنند. در عوض 
بايد كودك را كمک كنيم تا به تدريج بتواند بين افكار و خيال های خوش با واقعيت 

تمايز قائل شود.
7-خودمداری

خودمداری كودك خردس��ال يک ويژگی ذهنی اس��ت و ب��ه معنی خودخواهی 
نيست. پدران و مادران بايد مراقبت كنند به تصور اين كه فرزند آنان خودخواه شده، 
مبادرت به اصالح اين به اصطالح خودخواهی نكنند و س��عی نداش��ته باشند تربيت 
اخالقی او را پيش بيندازند. مدارا با كودك و توضيح خطاها و اشتباهات او در ادراك 

و قضاوت، بهترين رفتار والدين در مقابل خودمداری فرزند خردسال است.
8-نیاز به دوست داشتن

نياز به دوس��ت داشتن و شناخته شدن موجب بروز بسياری از تظاهرات رفتاری 
نوجوان برای رس��يدن به اين اهداف است. هرگاه نياز به شناسايی از طريق درس و 
هنر و توانايی رهبری به دست آيد، ديگر نيازی نخواهد بود كه نوجوان از طريق بلند 
صحبت كردن، بددهنی و رفتارهايی به منظور جلب توّجه ديگران، كه همه ما با آن 

از دوره نوجوانی آشنا هستيم، خود را نشان دهد.
9-اتکا به خداوند

از مهم ترين هدف های تربيتی اين اس��ت ك��ه كودكان را متكی به خداوند بار 
بياوريم؛ زيرا ما در مقام پدر و مادر همواره با كودك نيستيم. آنچه برای هميشه باقی 
می ماند، پيوند او با خدای خويش��تن است. مذهب، می تواند موجب افزايش اميد در 
خانواده ش��ود. اميد و خوش بينی از پايه های بهداشت روانی است. توصيه می شود 
خداون��د را ابتدا برای كودكان به عنوان مظهر محبت و رحمت توصيف كنيم تا آنها 

به مذهب و آفريدگار هستی عالقه مند شوند.
10-اعتماد به نفس

ب��رای افزايش اعتماد به نفس در ك��ودك بايد او را ترغيب كنيد تا كارهايش را 
خ��ودش انجام دهد و فقط به مقدار كمی كه ني��از دارد به او ياری دهيد. توانايی ها 
و اس��تعدادهای كودك را كش��ف كنيد و روی آنها تكيه كنيد تا كودك توانايی های 
خود را باور كند. او را به س��بب توانايی ها و اس��تعدادهايش تشويق كنيد تا به تدريج 
اس��تعدادهای او شكوفا شوند. اشتباهات او را به رخش نكشيد. تالش كنيد در كالم 

و عمل خود به كودك پيام های مثبت و اميد به آينده بدهيد.
ادامه دارد
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بمناسبت والدت با سعادت نبی اكرم)صلی 
اهلل علي��ه و آله( و با دعوت عالم بزرگوار س��يد 
علی الهاش��می مستشار قضائی و فقهی رئيس 
دولت امارات جلس��ه جشن باشكوهی با حضور 
سفرای كشورهای اسالمی و بسياری از علمای 
اهل س��نت و برخی از علمای شيعه در ابوظبی 

برگزار شد.
در اين جلس��ه نماينده مقام معظم رهبری 
حجة االسللام والمسلمین سيد محمود مدنی 
به همراه سفير جمهوری اسالمی ايران و رايزن 
فرهنگی بنا به دعوت آقای سيد علی الهاشمی 

حاضر شده و به سخنرانی پرداختند.
در اين جلسه ابتدا آقای سيد علی الهاشمی 
به حاضران خوشامد و تبريک گفت سپس حجة 

االسام والمسلمین سيد محمود مدنی 
به زبان عربی به ايراد سخن پرداختند 
و در ضمن تبريک  اين ميالد مسعود 
اظهار داشتند خدای متعال پيامبر اكرم 
اس��الم )صلی اهلل عليه و آله( را با اين 
جمله توصيف كرد : »انّک لعلی خلق 
عظيم«. توجه به اين روايت در توضيح 
اين آيه شريفه بس��يار روشنگر است. 
ش��خصی به امام علی)عليه الس��الم( 

عرض كرد اخالق پيامبر)صلی اهلل عليه و آله( 
را برای ما وصف كن. امام علی )عليه الس��الم( 
به او فرمود: تو نعمت های دنيا را برايم توصيف 
ك��ن. وی عرض كرد : ب��رای من امكان ندارد 
زيرا ق��ران می فرمايد: » و ان تعدوا نعمت اهلل 
ال تحصوها«. امام اميرالمومنين)عليه الس��الم(

فرم��ود: تو از توصيف نعمت های الهی كه خدا 
آن��را در قران » متاع قلي��ل« می نامد عاجزی 
چگونه می توانم اخالق رس��ول اهلل )صلی اهلل 
علي��ه و آله ( راتوصيف كنم كه خدا آنرا » خلق 

عظيم« ناميده است.
آری توصيف كامل آن اخالق ممكن نيست 
ولی يكی از خصوصيات نبی اكرم)صلی اهلل عليه 

و آله( كه در قران آمده است » اذن خير« است. 
خدا می فرمايد :« يقولون هو اذن * قل اذن خير 
لكم«. اين آيه شريفه بيان اين خصوصيت است 
ك��ه پيامبر)صلی اهلل عليه و آله( افراد را تصديق 
م��ی كرد و با اين تصديق ضمن احترام به همه 
افراد از ايجاد فتنه و اختالف و ... جلوگيری می 
نم��ود. ما امروز نيازمند ب��ه اعتماد عمومی همه 
فرق ها و مذاهب به يكديگر هس��تيم . از اتهام 
زن ها و تكفيرها بايد خودداری شود و اذن خير 

باشيم.
وی از برگ��زاری جش��ن ميالد كه موجب 
اخوت و محبت بيش��تر بين مس��لمين هس��ت 

تشكر و قدردانی كرد.

درشام والدت پيامبر)ص( بعد از نماز مغرب وعشاء مراسم جشن وسرور در 
مس��جد امام حسين )ع( با حضورگسترده مردم  خداجوی و ارادتمند به ساحت 
قدس پيامبراكرم)صلی اهلل عليه و آله و س��لم( برپا شد. در اين مراسم با شكوه 
گروهی ازتواشيح خوانان، برادران اهل سنت )بالبل الشام(در مدح پيامبر )ص( 
به مولودی خوانی و تواش��يح پرداختند و با اش��عارزيبای خود حضار را به وجد 

آوردند .
اين مولودی خوانی با اش��عاری در توصيف و ثنای حضرت رس��ول اكرم )صلی اهلل عليه و آله وسلم(و حضرت امير 
مومنان )عليه الس��الم( و حضرت زهرا )س��الم اله عليها( و عموم اهل بيت )عليهم السالم( همراه بود و بالفاصله پس 
از نمازجماعت مغرب و عش��اء ش��روع شد و نزديک به يک ساعت طول كشيد وحاضران از اين مراسم بسيار لذت برده 

و احساس شور و شعف می كردند .

اخبارمسجد امام حسین)علیه السالم(

حضور نماینده مقام معظم رهبری در مجلس جشن مولود نبوی برادران اهل سنت

جشن هفته 
وحدت 
وشب میالد 
پیامبر)ص( با 
حضور برادران
 اهل سنت

مسابقات قرآن دانش آموزان در رشته های حفظ و ترتيل در مدرسه حضرت خديجه 
)س( با حضور پر شور دانش آموزان خواهر در مقاطع مختلف تحصيلی ابتدايی ،راهنمايی 

و دبيرستان برگزار شد.
در شروع اين مراسم معنوی نماينده مقام معظم رهبری حاج سيد محمود مدنی  كه 
حضور داش��تند در مورد قرآن به عنوان دس��تورالعمل زندگی از طرف خدا به ايراد س��خن 

پرداختند .و حضار را دعوت نمودند به اين دستورالعمل زندگی عمل نمائيم.
بالفاصله مسابقات شروع شد تا 260دانش آموز باهم به رقابت بپردازند.
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روز ش��نبه 90/11/22 همزمان با حماسه بزرگ بيست و دوم بهمن 
باش��گاه ايرانيان دبی ميزبان ميهمانان ارجمندی از دانش��جويان و دانش 

پژوهان و فرهيختگان بود.
دانش��جويان دانش��گاه های آزاد واحد امارات و پيام نور واحد امارات به 
همراه برخی از اس��اتيد و رؤسای و معاونين محترم اين دانشگاه ها ميهمان 

واحد فرهنگی و دانشجوئی مسجد امام حسين )عليه السالم( بودند.
در اين مراسم پس از قرائت قرآن كريم نماينده مقام معظم رهبری 
ضم��ن تبريک اعياد والدت رس��ول اكرم)صلی اهلل عليه وآله وس��لم( و 
والدت امام صادق )عليه السالم(و بيست و دوم بهمن ماه سالگرد پيروزی 
انقالب اسالمی از حضور همه اساتيد و دانشجويان در جلسه سپاسگذاری 
نمود وی گفت:دانش��جويان جزء طبقات تأثير گذار وتاريخ س��از آينده اند 
بدون ش��ک همه افتخارات تاريخی ملت بزرگ ايران به عنوان امانت به 
دس��تهای پر توان شما س��پرده می ش��ود در صورتی كه به خوبی انجام 
وظيف��ه كنيم آين��د گان از ما به نيكی ياد خواهند كرد همانگونه كه ما از 
افتخارات گذشتگان ياد می كنيم ولی اگر كوچكترين كوتاهی و قصوری 

بورزيم بايد در پيشگاه عدل الهی و به آيندگان پاسخ گو باشيم.
وی اف��زود ام��روز دنيای انفجار اطالعات و بطور طبيعی گس��ترش 
و افزايش س��ؤاالت و شبهات است و اس��الم از پرسش و پاسخ استقبال 
می كند مهم اينس��ت كه دانشجويان عزيز شبهات خود را با متخصصان 

مربوطه مطرح كنند و به دنبال جواب آن باشند.
ايشان س��پس از آمادگی مسجد امام حس��ين )ع( برای پاسخگوئی 

ب��ه همه س��ؤاالت و 
ش��بهات ب��ه صورت 
تلفن��ی  و  حض��وری 
داد  اينترنت��ی خبر  و 
وافزود م��ا آماده ايم 
گروهی  ه��ر  ب��رای 
از دانش��جويان ك��ه 
باش��نددوره  متقاضی 
و  مع��ارف  از  ه��ای 
علوم اس��المی را بر 
گ��زار نمائيم .و برای 
اردوه��ای  برخ��ی 

دانشجوئی و جلسات ويژه دانشجويان اعالم آمادگی می نمائيم.
پس از ايش��ان حجة االسام والمسلمین راشد يزدی با دانشجويان 
س��خن گفت و ايشان ضمن تذكر جايگاه مهم دانشگاه در رشد و توسعه 
و عمران كش��ور فرموند:منبع همه پيشرفت ها دانشگاه است بايد از تمام 
ظرفيت خود برای كس��ب دانش اس��تفاده كنيد امروزدنيای سرعت است 
اگركوچكتري��ن غفلت وكوتاهی كنيم عق��ب می مانيم مابا قدرتها بزرگ 
صنعتی و علمی دنيا در مسابقه ايم و نبايد شكست بخوريم برای بدست 
آوردن باالترين قله های علمی تالش كنيد و س��پس به كشور بر گرديد 

وبه مردم بزرگ ايران خدمت كنيد.

مراس��م ميالد باسعادت پيامبراكرم )ص( 
و ام��ام جعفر صادق)ع( و هفت��ه وحدت وايام 
خجسته بيس��ت و دوم بهمن با شكوه هر چه 
تمام در مس��جد امام حس��ين )ع( دبی برگزار 
ش��د. در اين مراسم با ش��كوه كه از پنجشنبه 
آغاز ش��ده بود تا روز شنبه به مدت چهار شب 
ب��ا حضور گس��ترده مردم ادامه داش��ت،حجة 
االس��الم والمسلمين راش��د يزدی در مناقب 
وفضائ��ل واخالق پيامبر مكرم اس��الم والگو 
گرفت��ن از اخالق حس��نه آن حضرت به ايراد 

سخن پرداختند .
دراين ش��ب های سراس��ر جشن وسرور 
گروه تواش��يح برادران  علمای اهل سنت ابو 
ظبی وگروه تواشيح هدی كه از ايران شركت 
داشتند با صدای زيبای خود مردم را به فيض 

رساندند.
در اين چند شبی كه مراسم برگزار شد پس 
از اقامه نماز جماعت به امامت حجة االسام 
والمسلمینحاج س��يد محم��ود مدنی  مراسم 
با ق��ر ائت آيات��ی از كالم اهلل مجيد آغاز می 
شد س��پس يكی از برادران به مولودی خوانی 
می پرداخت ويا از وجود تواش��يح استفاده می 
ش��د پس از آن سخنران شهير حجة االسام 
والمسلمین به ايراد سخن پرداخته وبا سخنان 

زيبای خود مستمعين را به وجد می آورد.

در ضمن مراسم حضار محترم دهان خود 
را ش��يرين كرده وپذيرای می ش��دند وپس از 
پايان مراسم همگی در كنار سفره امام حسين 
)ع( شام را صرف ومراسم به پايان می رسيد.

حضور مردم در جشن هفته وحدت و ايام 

پيروزی انقالب اس��المی بسيار گسترده بود و 
مردم از اين مراسم استقبال خوبی كردند.

همچني��ن بعد از نماز جمعه آقای راش��د 
يزدی به سخنرانی پرداختند كه مردم از بيانات 

ايشان استفاده الزم را بردند.
مس��جد  از ط��رف  بهم��ن  روز 22  در 
امام حس��ين )ع( در باش��گاه مراس��می برای 
دانش��جويان دانش��گاه آزاد و پيام نور و ديگر 
دانشگاه های مس��تقر در امارات تدارك ديده 
ش��ده بود كه دانش��جويان از مراسم استقبال 
كردند ودر اين مراس��م كه پ��س از اقامه نماز 
جماعت توس��ط حجة االسللام والمسلمین 
راش��د يزدی با خير مقدم و تبريک گويی ايام 

وبيانات نماينده مقام معظم رهبری شروع شد 
وبع��د از آن آقای راش��د يزدی به س��خنرانی 
پرداختند و سپس دانش��جويان با صرف نهار 

پذيرايی شدند.
در پايان قابل ذكر اس��ت كه در شب 22 
بهمن باشگاه ايرانيان مراسمی به همين مناسبت  
وهفت��ه وحدت تدارك ديده بودند نماينده مقام 
معظم رهبری ب��ه عده ای از همراهان خود در 
اين مراسم شركت نمودند كه در اين مراسم نيز 
حضار شركت كننده از سخنرانی حجة االسالم 

راشد يزدی استفاده كردند.
يكی ديگر از مراس��م هاي��ی كه در اين 
ايام خجسته برگزار شد  مراسم دآنش آموزان 
مدرسه توحيد پسران بود كه با دعوت معلمين 
زحمتك��ش در روز يكش��نبه حجة االس��الم 
والمسلمين راشد يزدی در مدرسه توحيد نماز 
جماعت را اقامه كرده وپس از آن با نصيحت 
های پدرانه خود جوانان و نوجوانان عزيز را به 

فيض رساندند.
ضمن��ا در روز 19 بهم��ن آقاي��ان حجج 
اس��الم س��يد محمود مدنی و راش��د يزدی و 
بابانيا به همراه هيئت همراه درمراسمی كه به 
مناسبت روز ملی جمهوری اسالمی ايران كه 
در كنسولگری جمهوری اسالمی ايران برگزار 

شده بود شركت كردند.
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انسان ، از نخستين ادوار زندگی اجتماعی، متوجه بازگشت 
و تكرار برخی از رويدادهای طبيعی، يعنی تكرار فصول شد. نياز 
به محاس��به در دوران كش��اورزی ، يعنی نياز به دانستن زمان 
كاشت و برداش��ت، فصل بندی ها و تقويم دهقانی و زراعی را 
به وجود آورد. نخس��تين محاس��به فصل ها، بی گمان در همه 
جوامع با گردش ماه كه تغيير آن آس��انتر ديده می ش��د صورت 
گرفت. و باالخره در نتيجه نارس��ايی ها و ناهماهنگی هايی كه 
تقويم قمری، با تقويم دهقانی داش��ت، محاسبه و تنظيم تقويم 
بر اساس گردش خورشيد صورت پذيرفت. سال در نزد ايرانيان 
از زمانی نسبتا كهن به چهار فصل سه ماهه تقسيم شده و همان 
طور كه ابوريحان بيرونی در آثارالباقيه آورده اس��ت آغاز س��ال 
ايرانی از زمان خلقت انسان ) يعنی ابتدای هزاره هفتم از تاريخ 
عالم( روز هرم��ز از ماه فروردين بود، وقتی كه آفتاب در نصف 

النهار ، در نقطه اعتدال ربيعی ، و طالع سرطان بود.
پیدایش جشن نوروز

جش��ن نوروز را به نخستين پادش��اهان نسبت می دهند. 
ش��اعران و نويس��ندگان ق��رن چهارم و پنج��م هجری چون 
فردوس��ی، عنصری، بيرونی، طبری و بسياری ديگر كه منبع 
تاريخی و اس��طوره ای آنان بی گمان ادبيات پيش از اس��الم 

بوده ، نوروز را از زمان پادشاهی جمشيد می دانند.
در خور يادآوری اس��ت كه جش��ن نوروز پيش از جمشيد نيز 
برگزار می شده و ابوريحان نيز با آن كه جشن را به جمشيد منسوب 
می كند يادآور می ش��ود كه : »آن روز كه روز تازه ای بود جمشيد 

عيد گرفت؛ اگر چه پيش از آن هم نوروز بزرگ و معظم بود«.
روایت های اسالمی درباره نوروز

آورده اند كه در زمان حضرت رسول )ص( در نوروز جامی 
س��يمين كه پر از حلوا بود برای پيغمبر)ص( هديه آوردند و آن 
حضرت پرس��يد كه اين چيس��ت؟ گفتند كه امروز نوروز است. 
پرسيد كه نوروز چيست؟ گفتند عيد بزرگ ايرانيان. فرمود: آری، 
در اين روز بود كه خداوند عسكره را زنده كرد. پرسيدند عسكره 
چيست؟ فرمود عسكره هزاران مردمی بودند كه از ترس مرگ 
ترك ديار كرده و س��ر به بياب��ان نهادند و خداوند به آنان گفت 
بميريد و مردند. س��پس آنان را زنده كرد و ابرها را فرمود كه به 
آنان ببارند از اين روست كه پاشيدن آب در اين روز رسم شده. 
سپس از آن حلوا تناول كرد و جام را ميان اصحاب خود قسمت 

كرده و گفت كاش هر روزی بر ما نوروز بود.

عید نوروزچگونه شکل گرفت

و نيز حديثی است از معلی بن خنيس كه گفت: روز نوروز 
ب��ر حضرت جعفر بن محمد ص��ادق)ع( در آمدم گفت آيا اين 
روز را می شناس��ی؟ گفتم اين روزی اس��ت كه ايرانيان آن را 
ب��زرگ می دارند و به يكديگر هدي��ه می دهند. پس حضرت 
صادق)ع( گفت س��وگند به خداوند كه اين بزرگداش��ت نوروز 
ب��ه علت امری كهن اس��ت ك��ه برايت بازگو م��ی كنم تا آن 
را درياب��ی. پس گفت: ای معلی ، روز نوروز روزی اس��ت كه 
خداوند از بندگان خود پيمان گرفت كه او را بپرس��تند و او را 
ش��ريک و انبازی نگيرند و به پيامبران و راهنمايان او بگروند. 
همان روزی اس��ت كه آفتاب در آن طلوع كرد و بادها وزيدن 
گرفت و زمين در آن ش��كوفا و درخش��ان ش��د. همان روزی 
است كه كشتی نوح در كوه آرام گرفت. همان روزی است كه 
پيامبر)ص( خدا، امير المومنين علی )ع( را بر دوش خود گرفت 
تا بت های قري��ش را از كعبه به زير افكند. چنان كه ابراهيم 
نيز اين كار را كرد. همان روزی است كه خداوند به ياران خود 
فرمود تا با علی )ع( به عنوان امير المومنين بيعت كنند. همان 
 روزی است كه قائم آل محمد )ص( و اوليای امر در آن ظهور

می كنند و همان روزی است كه قائم بر دجال پيروز می شود 
و او را در كنار كوفه بر دار می كشد و هيچ نوروزی نيست كه 
ما در آن متوقع گشايش و فرجی نباشيم، زيرا نوروز از روزهای 

ما و شيعيان ماست.

جشن نوروز
جش��ن نوروز دس��ت كم يک يا دو هفت��ه ادامه دارد. 
ابوريح��ان بيرون��ی مدت برگزاری جش��ن ن��وروز را پس 
از جمش��يد ي��ک ماه می نويس��د: » چون جم درگذش��ت 
پادش��اهان همه روزه��ای اين ماه را عي��د گرفتند. عيدها 
را ش��ش بخ��ش نمودند: 5 روز نخس��ت را به پادش��اهان 
اختص��اص دادند، 5 روز دوم را به اش��راف، 5 روز س��وم 
را ب��ه خادم��ان و كاركنان پادش��اهی، 5 روز چهارم را به 
نديم��ان و درباريان ، 5 روز پنجم را به توده مردم و پنجه 
شش��م را به برزگران. ولی برگزاری مراسم نوروزی امروز، 
دس��ت كم از پنجه و »چهارشنبه آخر سال« آغاز می شود 
و در »س��يزده بدر« پايان می پذيرد. ازآداب و رسوم كهن 
پي��ش از ن��وروز بايد از پنجه، چهارش��نبه س��وری و خانه 

تكان��ی  ي��اد ك��رد.
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