
 چهره خورشید عیان کرد وشب تارگذشت         
عندلیب آمد و زاغ از س��ر دیوار گذشت

تب بیگانگ��ی از این تن تبدار گذش��ت 
پی��ر م��ا از ُکل��ه و حلق��ه ُزن��ار گذش��ت

ای خوش آن رند که از میکده هشیار گذشت 
او ب��ه معراج فرا از همه پندار گذش��ت 
مست ومدهوش از آن خانه خمار گذشت 
خ��ارج از گردش پرگار تو بیمار گذش��ت

خرم او کز بطرش مخزن اس��رار گذشت 
رنج ها بود که که بر بوذر و عمار گذش��ت
 که زاقصا به یقین از حرم و غار گذشت

که رسول آمد و آن خسرو غّدار گذشت 

مژده ای دل که زبستان غم اغیار گذشت
باغب��ان آمد و از باغ خ��س و خاک زدود  
بود بیگانه ز خود هر که در این عالم بود
نه به بت خانه گذر کرد و کلیسا و نه دیر
می پرس��تی ن��ه طریق ره رندان باش��د
پای  از خاک برون در گذر وادی دوس��ت
آنکه در خلوت شب باده ز ساغر نوشید  
هرکه در دایره عشق تو شد، ایمن زیست
  دل شب محرم راز است و سحر وقت نیاز
تا ش��ود گوهر بحر تو درخشنده به دهر
هفت افالک ش��بی ف��رش  ره احمد بود   
رو کنون مدرسه فرزندو به تعلیم بکوش

   دايره عشق

زندگينامه دکتر محمد ترابي، فوق تخصص بخش پيشين چشـم
در آبان ماه سـال 1328 ، هجری شمسـی در روسـتای کچوسنک از توابع شهرسـتان اردستان در يک 
خانواده ی معروف روسـتايی متولد شـدم دوره ی ابتدايی را در همان روستا به پايان بردم و در امتحانات 
نهايی شاگرد اول شدم بعد دوران دبيرستان را در شهرستان اردستان ادامه دادم سپس به سربازی رفتم 
و با احراز مقام سـومی در بين داوطلبان پادگان در کسـوت سـپاه بهداشـت به خدمت مشغول شدم. در 
پايان سال بعد از سربازی در کنکور شرکت و هم در رشته حقوق دانشگاه تهران)دوره شبانه( و هم رشته 
پزشکی دانشگاه تبريز در بين کليه دانشجويان دانشگاه نفر 31 کنکور شدم پس از موفقيت در امتحانات 
بورد تخصصی به عنوان اسـتاديار در دانشـگاه کرمان شروع به کار و سپس جهت دوره ی فوق تخصص 
در بخش پيشـين چشـم anterior segment . در همان مرکز )بيمارسـتان شهيد مبانی نژاد( موفق به 
گذراندن آن دوره شـدم و مدت 18 سـال و 8 ماه و 8 روز اسـت که در بيمارستان ايرانی در دبی مشغول 
خدمت به بيماران هستم کتابی را که تحت عنوان آب مرواريد- عدسی های داخل چشمی و جراحی های 
اصالح عيوب انکساری برای دستياران چشم پزشکی نگاشته ام دسترنج 20 سال تحقيق، تجربه و درمان 

اين حقير بوده است.
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جامعيت اسالم در پاسخگويي به نيازها
رس��الت اسام به عنوان دين كامل و تمام، دراين است تا هرآن چه را 
كه انسان براي دست يابي به كمال و سعادت دو جهان نياز دارد، فراهم آورد. 
به اين معنا كه گزاره ها و آموزه هاي ديني به عنوان كامل كننده دستاوردهاي 
عقاني و رهيافت عقايي عمل مي كند و در حوزه هايي كه امكان دسترسي 
آن براي عقل فراهم نيست، وارد شده و افزون بر شناخت، راهكارهايي نيز 
براي عمل و يا برونرفت از مش��كات و معضات ارايه مي دهد. از اين رو، 
اسام به عنوان »دستگاه معرفتي« و »دستگاه حقوقي و قانوني« گزاره هاي 
معرفت��ي و نظريه هاي علمي و توصيه هاي علمي و آموزه هاي دس��توري، 
در همه حوزه هاي زندگي انس��ان مومن حضور جدي خود را اعام مي كند. 
حوزه اي نيست كه اس��ام در آن وارد نشده باشد؛ زيرا دين اسام، ديني با 
جامعيت يك مكتب فلسفي و حقوقي و نظامي با دستگاه هاي قانون گذاري 
و اجرايي است.قرآن و اسام با چنين بينش و نگرشي وارد زندگي مردمان 
حجاز ش��د و از قبايل پراكن��ده فاقد هرگونه مدنيت و دول��ت، امتي داراي 
حكومتي مقتدر و نهادهاي قانوني و قضايي و اجرايي پديد آورد و براي تثبيت 
و مشروعيت سياسي آن، دستگاه معرفتي ويژه اي را پي ريزي كرد تا حضور 
 خ��ود را در همه حوزه ها و عرصه هاي زندگي توجيه پذير و مقبول س��ازد. 
اين گونه اس��ت كه مسلمان مومن براين باور اس��ت كه دين اسام ديني 
جامع، كامل و تمام اس��ت.. از اين روس��ت كه اسام مدعي پاسخ گويي به 
نيازهايي است كه در درون ثابتات قرار مي گيرد و اين امور ثابت به گونه اي 
اس��ت كه فراتر از زمان و مكان و تاريخ است و انسان بماهو انسان همواره 
در همه زمان ها و مكان ها با آن درگير است؛ اما آن چه را به اقتضاي زمان 

و مكان به عنوان نياز و ضرورت، خود را نشان مي دهد، نيازهايي نيست كه 
بتوان آن ها را نيازهاي اصلي انسان دانست كه عقل انساني ناتوان از حل آنها 
باشد. به اين معنا كه انسان عاقل مومن با توجه به نيازهاي ثابت، پاسخ هاي 
ثابت و كلي از دين دريافت كرده اس��ت و نسبت به نيازهاي متغير مي تواند 
با عطف آنها به نيازهاي ثابت و پاس��خهاي ثابت ديني امكان حل عقايي 

آنها را فراهم آورد.
ويژگي نهضت نرم افزاري

 و توليد علم پيامبر)صلی اهلل عليه و آله(
پيامب��ر)ص( با ايج��اد نهضت نرم افزاري و تولي��د علم در جامعه 
بدوي مكه و مدينه توانس��ت زمينه را براي آموزش گروه ها و افرادي 
در جامع��ه فراهم آورد ك��ه بتوانند با توجه به اصول كلي اس��امي و 
عقايي، پاس��خ هايي را براي برونرفت از مش��كات و دست يابي به 
اهداف بلند انس��اني يعني سعادت با دو مولفه آرامش و آسايش فراهم 
آورن��د. هدف پيامبر)ص( از ايجاد چنين »دس��تگاه معرفتي« و نهضت 
ن��رم افزاري و توليد علم، ايجاد تمدن اس��امي مبتني بر اهداف عالي 
اس��ام بود كه بر پايه فطرت انس��اني و عقانيت بش��ري استوار شده 
بود.تمدن اس��امي كه پيامبر)ص( در مدين��ه پايه هاي آن را ريخت، 
به زودي رش��د كرد و امتي بزرگ با تمدني ش��كوفا و پيشرفته را پديد 
آورد كه تا س��ده ها به عنوان نمونه و الگو در جهان آن عصر ش��ناخته 
و مع��روف بود و امت ه��ا و ملت ها خواهان بهره مندي از آن بودند و 
دانش��مندان و دانشجويان خويش را براي بهره گيري از آن به مناطق 

تمدن اس��امي اعزام مي كردند.

بدون ترديد امام صادق)ع( در ميان ائمه معصومين)ع( بيشـترين نقش و تاثيرگذاري را 
در تقويت نهضت نرم افزاري و توليد علم داشـته و با اسـتفاده از شرايط زماني و مکاني 
و مقتضيات محيطي دوران بني اميه و بني عباس بيشـترين شاگردان عرصه هاي مختلف 
علمي را تربيت و به عالم انسانيت عرضه نمودند. اينکه امام صادق)ع( چگونه اين نهضت 
را شروع کرده و مباني و شاخصه هاي اين حرکت تمدن ساز از چه اوصاف و ويژگي هايي 

برخوردار بوده را از نظر مي گذرانيم.

امام صادق)عليه السالم(
 و بازسازي نهضت نرم افزاري و 

توليد علم
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بازخواني سيره امام صادق)عليه السالم( در عصر 
نهضت علمي

امام صادق)ع( در عصري مي زيس��ت كه تاش هاي پيامبر)ص( 
 در حوزه تمدن س��ازي به بار نشس��ته ب��ود و تمدن اس��امي در همه

حوزه ها رش��د و ش��كوفايي چش��م گيري يافته ب��ود. آموزه هاي قرآني 
نس��بت به ش��ناخت جهان و تفكر و تدبر در آيات زميني انگيزه اي شد 
تا دانش��مندان علوم مختلف در همه چيز به توليد علم بپردازند و دانش 
و نهضت بزرگ علمي را در مناطق اس��امي پديد آورند.س��رازير شدن 
انديشمندان و دانشمندان مناطق ديگر به جهان اسام و ورود تفكرات 
و فرهنگ ه��اي مختلف، بيان گر نش��اط و فعالي��ت روز افزون جهان 
اسام بود.با اين همه، همواره براي هر نهضت علمي و حركت انساني 
خطرهايي وجود دارد كه بدون آس��يب شناسي، امكان تداوم و استمرار 
نهضت فراهم نخواهد بود. نهضت علمي و نرم افزاري كه پيامبر)ص( با 
تاش بيس��ت و سه س��اله آغاز كرد و اكنون در بسياري از ابعاد و حوزه 
ها خود را نشان مي داد، با مشكلي جدي از درون رنج مي برد. اين خطر 
همواره وجود دارد تا ش��اخصه ه��اي اصلي ايجاد نهضت و پايداري آن 
دس��تخوش تغيير و دگرگوني گ��ردد و ماك ها و معيارهاي ديگري به 
عنوان معيارهاي اصلي جايگزين گردد، به گونه اي كه نهضت علمي را 
دچ��ار بيماري، بحران و در نهايت نابودي س��ازد. از اين رو، هر نهضت 
علم��ي و تمدن��ي و فرهنگي، نيازمند نقد علم��ي و بازخواني و بازتوليد 
اس��ت. اين باز توليد با توجه به نيازهاي زماني و مكاني و نيز مقتضيات 
عص��ري، خود را برهر مجموعه علم��ي اي تحميل مي كند. نهضتي كه 
نتواند خود را با دگرگوني ها و مقتضيات و نيازهاي عصري هماهنگ و 
سازگار گرداند، در نهايت دچار بحران و فروپاشي مي گردد.امام صادق در 
زماني مي زيس��ت كه اوج بهره گيري و بهره مندي از نهضت نرم افزاري 
و توليد علمي بود كه حضرت رسول اكرم)ص( صدسال پيش آغاز كرده 
بود و اكنون به بار نشسته و آثار و ثمرات خود را  مي نماياند. آن حضرت 
دريافت كه نهضت علمي اگر مورد تحليل، بازخواني، نقد علمي و حتي 
بازسازي و باز توليد در برخي از حوزه ها قرار نگيرد، به زودي دچار بحران 
مي گردد و معيارهاي نادرس��ت و آسيب زا، معيارهاي اصلي و موثر را از 

كار مي اندازد.

چيستي نهضت نرم افزاري و توليد علم
پرسش��ي كه در اي��ن جا پيش از پرداخت به نق��ش و كاركرد امام 
صادق)ع(، خودنمايي مي كند، مس��اله نهضت نرم افزاري و توليد علم و 
مفهوم شناسي آن است. پرس��ش اين است كه از نرم افزار و توليد علم 
چه معنا و مفهومي اراده ش��ده اس��ت؟ آيا در عصر امام صادق)ع( و يا 
حتي پيامبر)ص( چنين انديشه و مساله اي وجود داشته است؟ آيا هدف 
پيامبر)ص( و امام ص��ادق)ع( مي تواند ايجاد نهضت نرم افزاري و توليد 
علم و تمدن سازي باشد؟روشن است كه مساله توليد علم، مساله زمان 
ما نيس��ت. مساله انسان است. انس��ان از زماني كه در زمين مستقر شد 
و خ��ود را در طبيعت يافت، نيازهايي او را در برگرفت كه نمي توانس��ت 
آن ها را بي پاس��خ بگذارد انديشه و رويكرد حل نيازها و رفع مشكات، 
او را به تعقل و يافتن راهكارهايي براي شناخت عوامل و متغيرات موثر 
 كشاند و رهيافت هايي را براي رفع نيازها و حل معضات جستجو كرد.
رهيافت هايي كه انس��ان به تجربه و آزمون خطا و تصحيح به دس��ت 
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آورد، همان توليد علم اس��ت.در حقيقت توليد عل��م يعني يافتن راه هايي 
براي رهايي از مش��كات و رفع نيازها و ش��ناخت پيراموني و دست يابي 
ب��ه آس��ايش و آرامش كه خود را به اش��كال مختل��ف در عرصه زندگي 
بش��ر نش��ان مي دهد. پيامبر اك��رم)ص( نيز به عنوان انس��اني كامل كه 
خ��ود را با مش��كات فردي و جمعي بي ش��ماري رو ب��ه رو مي ديد و از 
همه مهم تر خود را موظف به حل آن ها مي  دانس��ت، به مس��اله نهضت 
توليد علم و تمدن س��ازي و ايجاد آس��ايش و آرامش براي انس��ان ها در 
هر دو جهان، توجه ويژه اي مبذول داش��ت. اين مساله چنان ذهن و فكر 
پيامبر)ص( را مش��غول مي داش��ت كه خداوند در قرآن وي را به جهت به 
رنج انداختن در راه رفع و دفع مش��كات م��ردم خطاب مي كند و از وي 
مي خواه��د كه در حد توان و قدرت و اس��تطاعت در اي��ن عرصه ها وارد 
 ش��ود و خود را ب��ه رنج مضاع��ف نيافكند: لعلك باخع نفس��ك علي...

بنابراي��ن دغدغ��ه م��ردم و جامعه يك��ي از اصلي تري��ن دغدغه هاي 
پيامب��ر)ص( بود. از اين رو براي حل مش��كات مادي و معنوي مردم 
تاش��ي جانكاه را در پيش گرفت و خود را بيش از اندازه به رنج و زحمت 
افكند.آموزش و تعليم و تربيت و تزكيه در همه حوزه ها، ايجاد كاس هاي 
س��وادآموزي و كارگاه ه��اي علمي و عملي، راه ان��دازي نهادهاي قانوني، 
قضاي��ي و دولتي و نيز ايجاد نهادهاي نظامي و انتظامي و دس��تگاه هاي 
ديگر مرتبط با امور اجتماعي و سياسي و علمي، تاشي بود كه پيامبر)ص( 
براي پاسخ گويي به اصول اساسي انسان در زندگي بر خود تحميل كرد و 
در اين راه از هيچ كوشش��ي فروگذار نكرد.نهضت يا جنبش نرم افزاري و 
توليد علم، در حقيقت حركت و جنبشي برخاسته از نگرش نخبگان جامعه 
به منظور توليد علم، نظريه پردازي و تمدن سازي است تا در پرتو آن انسان 
بتوان��د به كمال و س��عادت دنيا و آخرت نايل گ��ردد. در حقيقت هدف از 
جنبش توليد علم توسعه مرزهاي علم و يافتن راهكارهاي گوناگون جهت 
برون رفت از مشكات و معضات مادي و معنوي انسان و جامعه است. از 
 اين رو توليد نظريه هاي كاربردي از اهداف اصلي جنبش توليد علم است.

آن چه پيامبر)ص( و امام صادق)ع( بر آن تاكيد مي ورزيدند، نظريه پردازي 
روشمند و مبتني بر اصول ثابت وحياني بود تا در جامعه پذيري و تمدن سازي 
به بهترين شيوه موثر باشد و تغييرات اجتماعي و تحوالت عميق و بنيادين 

را در ساخت و نيز ساختارهاي جامعه ايجاد كند. 

شاخصه هاي تمدن سازي در انديشه امام صادق)عليه السالم(
امام صادق)ع( همانند جد بزرگوارش در برنامه خويش در مساله توليد 
علم و تمدن س��ازي، مولفه ها و ش��اخصه هايي را در نظر داشت كه نمي 
توانس��ت از آن عدول كند. آن حضرت)ع( براي رسيدن به تمدن مطلوب 

اسامي كه ما اكنون از آن به تمدن سازي شيعي و يا تمدن سازي اسام 
ناب محمدي)ص( مي شناسيم، بر شاخصه هايي تاكيد ورزيد كه اكنون نيز 
مي بايست در تجديد نهضت توليد علم و جنبش تمدن سازي و بازسازي 
تمدني از آن بهره مند ش��ويم. از نظر امام ص��ادق)ع( نهضت نرم افزاري 
مي بايس��ت بر دو پايه اصلي تعقل و تعبد قرار گيرد. اصوال نهضتي دربعد 
انساني و تمدن سازي موفق و مطلوب است كه انسان را چنان كه هست 
بشناسد و او را موجودي تك بعدي به شمار نياورد. از اين رو، همان اندازه 
كه ناديده گرفتن معنويت و ابعاد روحي و رواني انسان، به معناي شكست 
نهضت توليد علم و تمدني و هر طرح و پروژه ديگري است. ناديده گرفتن 
 تعق��ل و ابع��اد عقاني و عقايي ني��ز بهره اي جز اين نخواهد داش��ت.

انس��ان موجودي اس��ت كه مي بايس��ت آرامش را در تعب��د و آموزه هاي 
وحيان��ي بجويد و آس��ايش را با تعقل و به كارگي��ري عقل و عقانيت و 
اين پيامبر دروني فراهم آورد.آرامش و آس��ايش دو مولفه اصلي س��عادت 
بش��ري اس��ت. اين دو مولفه دو بخش و دو بعد انساني را تامين مي كند. 
پس براي رس��يدن ب��ه آرامش، نيازمند وح��ي و آموزه هاي وحياني يعني 
تعبد اس��ت و براي رس��يدن به آس��ايش نيازمند آن اس��ت تا از عقانيت 
به درس��تي بهره مند گ��ردد و آن را به خوبي به كار گيرد. از اين روس��ت 
كه ام��ام صادق)ع( همچون پيامبر اكرم)ص( ب��ر عقانيت و بهره گيري 
از آن تاكي��د مي ورزيد؛ چنان كه در كتاب اصول كافي احاديث بس��ياري 
درب��اره ارزش و اهميت عق��ل و جايگاه آن از آن حضرت)ع( نقل ش��ده 
اس��ت. در نگرش و بينش امام صادق)ع( هرجا عقل باش��د، دين و حيا به 
عنوان دو همراه هميش��گي و جدايي ناپذير حضور جدي دارند و هر جايي 
 كه عقل نيس��ت نبايد در جس��تجوي دين و حيا بود و سراغ آن را گرفت.
آن حض��رت درباره تعبد نيز به ش��دت با انديش��ه و بين��ش قياس گراي 
ابوحنيفه درگير مي ش��ود و كس��اني كه در دين سخن از قياس و تمثيل 
عقايي براي رسيدن به توصيه ها و آموزه هاي دستوري وحياني )اخاقي، 
حقوق��ي، وجوب و حرمت( مي زنن��د، مردود و يار و ياور ش��يطان و اهل 
آن دانس��ته و مي فرمايد: اول من قاس فهو ابليس؛ نخس��تين كس��ي كه 
قي��اس كرد ابليس بود.از ديگر ش��اخصه هايي ك��ه آن حضرت )ع( براي 
تولي��د علم مبتني بر اصول وحياني و عقاني بي��ان مي دارد و بر آن باور 
دارد، فرهنگ س��ازي اس��ت. به نظر آن حضرت نمي توان بدون فرهنگ 
س��ازي از جامعه اميد داش��ت تا ب��ه اصول علمي عاقه مند باش��د و در 
راس��تاي تمدن س��ازي اقدام به تاش علمي و كوش��ش عملي نمايد. از 
اين جاست كه مس��اله ارزش علم و دانش آموزي در نظر آن حضرت )ع( 
بسيار مهم جلوه مي كند و روايات بسياري در ترغيب و تشويق علم آموزي 
از آن حضرت وارد مي ش��ود. در اين راس��تا امام ص��ادق )ع( خود به ايجاد 
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 كاس ه��اي متعدد آموزش��ي و كارگاه هاي علم آم��وزي اقدام مي كند.
ب��ه نظر امام صادق )ع( علم مي بايس��ت پويا، اثرگذار، كاربردي و پاس��خ 
گو باش��د. از اين روس��ت كه در دانشگاه آن حضرت )ع( كه اختصاص به 
علم خاصي نداش��ت و همه علوم و فنون رايج تدريس مي ش��د، نه تنها 
پويايي و اثرگذاري، اصل است بلكه تاكيد بر كاربردي و پاسخ گو بودن به 
نيازهاي عصري، اصل اساسي و شاخصه اصلي است. شاگردان آن حضرت 
)ع( از جابربن حيان ش��يميدان گرفته تا هشام بن حكم كامي تا زراره بن 
اعين فقيه و حقوقدان، با توجه به اين ش��اخصه ها عمل مي كنند. دانش��گاه 
چهار هزار نفري آن حضرت تاكيدي اس��ت بر اصل فراگيري علوم و ايجاد 
فرهنگ س��ازي عمومي در همه دانش هاي تمدن س��از و موثر. به نظر امام 
صادق )ع( جوامع، همواره در پويايي و پويش به سر مي برند و نيازها و مسايل 
آنها دگرگون و نو مي شود، از اين رو، جنبش توليد علم و نهضت نرم افزاري 
بايد پويا باشد تا بتواند با توجه به مقتضيات زمان و مكان و نيازهاي متغير 
انسان و جوامع عمل كند؛ از اين روست كه به شاگردان خود پاسخ هايي را 
مي آموزد كه متناسب با دانش هاي عصري آن روز است و به شاگردان تعليم 
مي دهد كه روش پاسخ گويي مي بايست با توجه به شرايط فردي و يا جمعي 

و نيز با هدف حل مشكات و معضات بشري باشد.
از ديگر ش��اخصه هاي جنبش توليد علم اين است كه بايد به عنوان 
يك »نهاد« از ثبات و تداوم برخوردار باشد. اگر توليد علم نهادينه نشود، 
هرگز توليد نرم افزاري به اندازه نيازها و نيز در راس��تاي پاس��خ گويي به 
مس��ايل جامعه نخواه��د بود. نهادينه كردن جنبش اين اس��ت كه توان 
بالقوه بايد را به فعليت رساند و موانع را از پيش روي جامعه بردارد. براي 
نهادينه سازي توليد علم، آن حضرت )ع( تشكيات علمي منسجمي را 
پايه ريزي كرد. براي تامين نيازهاي مالي با اس��تفاده از خمس و ديگر 
امكانات مادي، دانشمندان جوان را در راستاي توليد علم واقعي مبتني بر 
اصول ش��يعي بسيج نمود. اين اقدام امام صادق )ع( موجب شد تا حركت 
هاي علمي فرد محور نشود و با از دست رفتن دانشمندي، علم به قهقرا 
نرود، بلكه ديگر ش��اگردان آن را ادامه دهند و به نهايت و بلوغ رسانند. 
چنين اس��ت كه پس از مرگ هر شاگردي آن علم را به شاگردان ديگر 
منتقل كرده و دانش��مندان شيعي در همه علوم سرآمد روزگار مي گردند. 
اگ��ر به كتاب هايي كه به عنوان » االوايل« و يا مانند آن مراجعه ش��ود 
مي توان دريافت كه بيش��تر علوم و دانشها از توليدات شاگردان مكتب 

امام صادق )ع( است. 

امام صادق )عليه السالم( و بازتوليد علم
در انديشه و بينش امام صادق )ع( ترس و خطر اين كه علم به بيراهه 
رود و از اهداف اصلي خود منحرف شود، ترس روشن و پرواضحي است. 
نمي توان اميد داش��ت كه علم در مس��ير خود حركت كند و به بيراهه در 
اهداف و مقصد نرود. سوء استفاده از علم همواره وجود داشته و دارد، چنان 
كه علم بدون نقد، تحليل و بازتوليد، هرگز به كمال نمي رس��د. در بينش 
امام صادق )ع( براي رس��يدن به علم كامل، مفيد و كاربردي و س��ازنده، 
الزم اس��ت همواره از همه جهات موردنقد و بررسي و باز توليد قرار گيرد 
تا به بيراهه نرود و در راستاي اهداف ضد بشري به كار گرفته نشود. علم 

بررس��ي و تحليل مي شود 
ت��ا نق��اط ضع��ف و عدم 
كاربردي بودن آن شناخته 
و دانس��ته ش��ود. باز توليد 
مي ش��ود ت��ا با توج��ه به 
نيازه��ا و مقتضيات روز و 
مكان، خ��ود را هماهنگ 
و س��ازوار گرداند، در غير 
اين ص��ورت علم از هدف 
تاثيرگ��ذاري و س��ازندگي 
خ��ود دور ش��ده و هرگ��ز 
نمي رس��د. خود  كمال   به 

امام ص��ادق )ع( در روايات 
بس��ياري به اي��ن مهم و 
ش��اخصه ها توجه داش��ته 
و اهتمام م��ي ورزد. از اين 
رو هم��واره آث��ار علم��ي 
گذش��تگان را نقد مي كند 
و اشكاالت و نارسايي هاي 
آن را باز  مي نماياند. علوم 
موجود زمانه خود از فلسفه 

و كام و نج��وم و ادبيات و فقه و قانون و نظام هاي 
حكومت��ي را نقد و بررس��ي و تحليل مي كند و نقاط 
ضعف و قوت ها آن ها را  مي نماياند و با باز توليد علوم 
موجود زمانه، مي كوش��د تا كارآي��ي آن ها را حفظ يا 
افزايش دهد.نگاهي گذرا ب��ه گزارش ها و روايات و 
اخبار مي تواند اين مطلب را به خوبي نش��ان بدهد و 
معلوم كند كه آن حضرت )ع( تمدن اسامي را چنان 
قدرتمند و سازنده و پويا نمايد كه آثار آن تا سده هاي 
چهارم و پنجم هجري بر جاي ماند. افسوس كه از سده 
پنجم و ششم اين اصول و شاخصه ها ناديده گرفته شد 
و معيارهاي��ي كه آن حض��رت )ع( درباره نهضت نرم 
اف��زاري و توليد علم و تمدن س��ازي تبيين و تحليل 
نموده موردتوجه و اهتمام قرار نگرفته است. اين گونه 
است كه از اين سده، غرب و تمدن غربي با بهره گيري 
از روش هاي تجربي و آزمايش��گاهي آموخته شده از 
تمدن اسامي، به پيشرفت هاي شگرفي دست يافت 
و امت و تمدن اس��امي راه قهقرا را در پيش گرفت. 
بنابراين براي رس��يدن به نهضت توليد علم و تمدن 
سازي مدرن الزم اس��ت شاخصه هاي مطرح شده از 
سوي امام صادق )ع( دوباره موردتوجه و بازخواني قرار 
گيرد و دس��تگاه معرفتي جامعه اسامي برپايه تعبد و 

عقانيت بازسازي شود. 
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   اسام به عنوان آخرين و كاملترين دين الهي براي نجات بشريت 
از گمراهي و جهل، توس��ط پيامبراكرم)ص( به بش��ريت عرضه شد. اما 
از آنجا كه روش��نگري و آگاهي بخش��ي آن موجب مي شد تا مردمان از 
بردگي خاصي يابند، همواره دش��منان دين براي نابود كردن آن تاش 
كرده و با انواع ترفندها، از آغاز نبوت پيامبر تا امروز قصد داشتند با ايجاد 
تفرقه بين مسلمين از اشاعه و رشد اسام جلوگيري نمايند. در اين ميان 
مهم ترين و بزرگترين دست آويز مخالفان حقيقت، بحث شيعه و سني و 
اختاف ميان اين دو مذهب از مسلمانان است. بنابراين لزوم حفظ وحدت 
ميان مسلمين از جمله اموري است كه همواره از سوي بزرگان و رهبران 

مذهبي مسلمان مورد توجه قرار گرفته است. 
  حقيقت مفهوم »وحدت« و به عبارت صحيح تر »اتحاد« آن است 
كه با حفظ عقايد قطعي و مس��لم خود، در مقابل دشمن مشترك موضع 
واحدي داشته و از او غافل نباشيم.]1[ شهيد مطهري)ره( قائل است وحدت 

اسامي متوقف بر اين نيست كه فرق و مذاهب از ميان برود.]2[

  با وقوع انقاب اسامي در سال 1357، حساسيت دشمنان اسام 
براي ايجاد اختاف و پراكندگي در ميان مس��لمانان بيشتر شد. بنابراين 
حضرت امام خميني)ره( با درك اين موضوع كه دو مذهب تشيع و تسنن 
كه از پيروان زيادي در سراس��ر جهان برخوردار هستند، هر اندازه بتوانند 
ديدگاه هاي خود را به يكديگر نزديك كنند، تأثير بسيار مهم و ارزشمندي 
در اعتا و عزت و س��ربلندي مسلمان در جهاني كنوني خواهند داشت و 
توطئه ه��اي هر روزه آن ها را نقش بر آب خواهند كرد، روزهاي دوازدهم 
ت��ا هفدهم ربيع االول را تحت عنوان »هفته وحدت« نام گذاري كردند. 
و يكي از مهم ترين راه هاي ايجاد وحدت ميان جامعه مسلمين را عرضه 

نمودند. در اين خصوص دكتر كريم راستگو مي گويد:
»اين هفته از دو منظر قابل توجه است. اول اينكه نامگذاري آن در 
ايام تولد حضرت ختمي مرتبت كه ابتداي آن به نقل پيروان سني و پايان 
آن به عقيده شيعيان است، و چون ايام شاد و مباركي است، از نظر روان 
شناس��ي نيز بهترين زمان براي بحث در مقوله وحدت مسلمين است. و 

وحدت؛ 
اساس اســــالم
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]1[- رضوان��ي، علي اصغر؛ غدير شناس��ي، قم، مجمع جهاني اهل بيت )عليه الّس��ام(، بي تا، 
ص 11.

]2[- مطهري، مرتضي؛ حج، تهران، صدرا، 1380، ص 11.
]3[- مقاله »وحدت اساس اسام« محمد حسين فروزان، نشريه راه مردم 84/2/3.

]4[- همان.
]5[- مطهري، مرتضي؛ پيشين، ص 19.

]6[- همان، ص 10-11.
 ]7[- خمين��ي، س��يد مصطف��ي؛  مس��تند تحري��ر الوس��يله، ق��م، مؤسس��ه تنظيم و نش��ر

 آثار امام خميني )ره(، 1418، ج1، ص 405، به نقل از وسائل الشيعه، ج8، ص 430.
]8[- شيخ صدوق؛ امالي، قم، مؤسسه البعثه، 1417، ص 484

دوم هم توجه به بافت مذهبي كش��ور ايران است همانطور كه مي دانيم با 
اينكه مذهب رس��مي كشور ما شيعه است و تعداد شيعيان در اينجا بيشتر 
اس��ت، اما اقوام و مردم بسياري نيز مذهب سني را انتخاب كرده و به آن 
معتقدند، بنابراين وجود اختاف ميان آن ها موجب مي شود كه در ايران نيز 
اختاف ايجاد شده و حتي امنيت كشور به خطر افتد و لذا حفظ وحدت و 
قرار دادن ايامي از سوي امام )ره( عاوه بر جنبه مذهبي و شرعي از نظر 

اجتماعي و امنيتي نيز اقدامي به جا و قابل تأمل است«.]3[
 

مقام معظم رهبري در خصوص هفته وحدت و لزوم اتحاد مسلمانان 
مي فرمايد:

 »اين هفته وحدت، اين هفته مش��ترك االحترام بين مس��لمين را 
قدر بدانيد، همه س��عي كنند وحدت و اتحاد نيروها و در يك جبهه قرار 
گرفتن نيروهاي مس��لمين را كه رمز س��عادت و مايه سربلندي مسلمين 
و بزرگترين حربه ملت ها در مقابل اس��تكبار جهاني است مغتنم بشمارند 

و قدر بدانند«.]4[
   ش��هيد مطه��ري )ره( در خص��وص اهمي��ت وحدت مس��لمانان 

مي نويسد: 
»چه خوب گفته است عامه فقيه كاشف الغطاء »بني االسام علي 
كلمتين: كلمه التوحيد و توحيد الكلمه« يعني اسام بر روي دو اصل و دو 
فكر بنا شده است. يكي اصل پرستش خداي يگانه است، ديگر اصل اتفاق 

و اتحاد جامعه اسامي است«.]5[ 
  مسلمانان از نظر اختافات مذهبي طوري نيستند كه نتوانند وحدت 
داشته باشند، نتوانند با يكديگر برادر و مصداق »انما المؤمنون اخوه« بوده 
باش��ند، زيرا خدايي كه همه پرستش مي كنند يكي است. همه مي گويند: 
»ال الل اال الل« همه به رس��الت محمد)ص( ايمان دارند و نبوت را به او 
پايان يافته مي دانند و دين او را خاتم اديان مي شناسند. همه قرآن را كتاب 
مقدس آسماني خود مي دانند و آن را تاوت مي كنند و قانون اساسي همه 
مسلمين مي شناسند، همه به سوي يك قبله نماز مي خوانند و يك بانگ 
به نام اذان بر مي آورند، همه در يك ماه معين از سال كه ماه رمضان است 
روزه مي گيرند، همه روز فطر و اضحى را عيد خود مي شمارند، همه مراسم 
حج را مانند هم انجام مي دهند و با هم در حرم خدا جمع مي شوند. و حتي 
همه خاندان نبوت را دوس��ت مي دارند و به آن ها احترام مي گذارند. اين ها 
كافي است كه دل هاي آن ها را به يكديگر پيوند دهد. و احساسات برادري 

و اخوت اسامي را در آن ها برانگيزد]6[
  بدون شك هفته وحدت و طرح اين مسئله و ضرورت آن مي تواند 
گام مهمي در راستاي وحدت مسلمانان باشد. تمامي مسلمانان بايد با توجه 
ب��ه موارد اتفاق خويش اتحاد و انس��جام خوي��ش را حفظ كنند و با اتحاد 
خويش توطئه هاي دش��منان را نقش بر آب كنند خصوصاً ما شيعيان بايد 
با الگو قرار دادن ائم��ه اطهار)ع( ثابت كنيم كه پيرو واقعي آن بزرگواران 

هستيم. موسي بن جعفر)ع( مي فرمايد:
 »چنان رفتار كنيد كه هر كس ش��ما را ببيند بگويد: خدا رحمت كند 

جعفر بن محمد را كه چه خوب يارانش را تربيت كرده است«]7[
    در جاي ديگري مي فرمايد:

 »ش��ما ش��يعيان موجب آبرومندي ما باش��يد، نه مايه آبرو ريزي 
م��ا«.]8[
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عطاءالملک جوينـي  که  يکـي  از وزيران  دربار هالکو مي باشـد و کتاب  
تاريخ  جهانگشـاي  او معروف  اسـت  به خواجه نصيرالدين طوسـی گفت 
اکنون که ايران در زير يوغ اجنبی است و هيچ جای نفس کشيدن نيست 
بهترين جای دنيا برای اقامت گزيدن کجاسـت ؟ تا از برای رشـد و حفظ 
جان به آنجا در آييم خواجه خنده ای کرد و گفت بهترين جا ايران است و 
از برای شـخص خود من زادگاهم طوس ، شما را ديگر نمی دانم مختاريد 
انتخاب کنيد و عزم سـفر نماييد عطاءالملک پاسخ داد برای دانشمندانی 
نظير ما بسـتر آرامش دروازه های باشـکوهتری بـه روی آيندگان خواهد 
گشـود و خواجه به طعنه گفت البته اگر آينده ای باشـد ! چرا که فرار اهل 
خرد ، نفع شـخصی عايدشـان می کند  و در اين حال ديار مادری همچنان 
خواهد سـوخت امروز مهمترين وظيفه ما ايسـتادن و خرد را به کار بردن 
برای رفع استيالی اجنبی است و اگر اين کار نتوانيم ديگر فايده ايی برای 
زنده بودن نمی بينم عطاءالملک جوينی در حالی که به زمين می نگريست 
به خواجه نصير الدين طوسی گفت برای من بزرگترين نعمت همين است 

که در کنار آزاده مردی همچون شما هستم .

خواجه نصيرالدين طوسی )۵98-672(
 محمد بن حس��ن جهرودى طوس��ى مش��هور ب��ه خواجه

نصير الدين طوسى در تاريخ 15 جمادى االول سال 598 هجرى 
قمرى در طوس والدت يافته است. او به تحصيل دانش عاقه 
زيادى داشت و از دوران جوانى در علوم رياضى و نجوم و حكمت 
سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گرديد. طوسى يكى 
 از سرشناس ترين و با نفوذترين چهره هاى تاريخ اسامى است.
عل��وم دينى و علوم عملى را زير نظر پدرش و منطق و حكمت 
را نزد خالويش بابا افضل ايوبى كاش��انى آموخت. تحصياتش 
را در نيش��ابور به اتمام رس��انيد و در آنجا به عنوان دانش��مندى 
برجسته شهرت يافت. خواجه نصير الدين طوسى را دسته اى از 
دانشوران خاتم فاسفه و گروهى او را عقل حادى عشر )يازدهم( 

نام نهاده اند. 
عام��ه حلى ك��ه يكى از ش��اگردان خواج��ه نصير الدين 
طوس��ى مى باش��د درباره اس��تادش چنين مى نويس��د: خواجه 
نصي��ر الدين طوس��ى افض��ل عصر ما ب��ود و از عل��وم عقليه 
و نقلي��ه مصنفات بس��يار داش��ت. او اش��رف كس��انى اس��ت 
 ك��ه م��ا آنه��ا را درك كرده ايم. خ��دا نورانى كند ضري��ح او را.

در خدمت او الهيات، ش��فاى ابن س��ينا و تذكره اى در هيئت را 
ك��ه از تأليفات خود آن بزرگوار اس��ت قرائت ك��ردم. پس او را 
اجل مختوم دريافت و خداى روح او را مقدس كناد. نصيرالدين 
زمانى پيش از س��ال 611 در مقابل پيش��روى مغوالن به يكى 
از قلع��ه هاى ناصرالدين محتش��م فرمانرواى اس��ماعيلى پناه 
ب��رد. اين كار به وى امكان داد كه برخ��ى از آثار مهم اخاقى، 
منطقى، فلس��فى و رياضى خود از جمله مش��هورترين كتابش 
»اخاق ناصرى« را به رش��ته تحرير درآورد. وقتى كه هوالكو 
به فرمانروايى اس��ماعيليان در سال 635 پايان داد طوسى را در 
خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد كه رصدخانه بزرگى در 

بهترين جای عالم
 از ديدگاه 
خواجه نصيرالدين طوسى
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مراغه احداث كند كه ش��روع آن از سال 638 بود. براى كمك به رصدخانه 
عاوه كمكهاى مالى دولت اوقاف سراسر كشور نيز در اختيار خواجه گذارده 
ش��ده بود كه از عش��ر )يك دهم( آن جهت امر رصدخانه و خريد وسايل و 
اسباب و آالت و كتب استفاده مى نمود در نزديكى رصدخانه كتابخانه بزرگى 
ساخته شده بود كه در حدود چهارصد هزار جلد كتب نفيس جهت استفاده 
دانش��مندان و فضا ق��رار داده بود كه از بغداد و ش��ام و بيروت و الجزيره 
بدست آورده بودند در جوار رصدخانه يك سراى عالى براى خواجه و جماعت 
 منجمين ساخته بودند و مدرسه علميه اى جهت استفاده طاب دانشجويان.

اين كارها مدت 13 سال به طول انجاميد تا اينكه ايلخان هاكوى مغولى در 
سال 663 درگذشت. ليكن خواجه تا آخرين دقايق عمر خود اجازه نداد كه خللى 
 در كار آنجا رخ دهد و كوشش بسيار نمود كه آن رصد خانه و كتابخانه از بين نرود.

قسمت اعظم 150 رساله و نامه هاى طوسى به زبان عربى نوشته شده است. 
وس��عت معلومات و نفوذ او با ابن س��ينا قابل قياس است جز آنكه ابن سينا 
پزش��ك بهترى بود و طوس��ى رياضيدان برترى. از پنج كتابى كه در زمينه 
منطق نوشته شده است اساس االقتباس از همه مهمتر است. در رياضيات 
تحريرهايى بر آثار آوتولوكوس، آرستاخوس، اقليدس، آپولونيوس، ارشميدس، 
هوپسيكلس، تئودوسيوس منائوس و بطلميوس نوشت. از جمله مهمترين 
آثار اصيل وى در حساب هندسه و مثلثات جوامع الحساب بالتخت و التراب، 
رس��اله الشافيه و اثر معروفش كتاب ش��كل القطاع است كه به نوشته هاى 

رگيومونتانوس اثر گذارده است.
معروفترين آثار نجومى وى زيج ايلخانى كه در سال 650 نوشته شده 
مى باشد و همچنين تذكره فى علم الهيئه است. كتاب تنسوق نامه و كتابهايى 
در زمينه اختربينى نيز نوش��ته اس��ت. احتمااًل برجسته ترين كار طوسى در 
رياضيات در زمينه مثلثات بوده است در كشف القناع عن اسرار شكل القطاع، 
وى نخستين كسى بود كه مثلثات را بدون توسل به قضيه منائوس يا نجوم 
توسعه بخشيد و هم او بود كه براى نخستين بار قضيه جيوب را، كه رويداد 
برجسته اى در تاريخ رياضيات است به روشنى بيان كرد. در نجوم تذكره فى 
علم الهيئه وى ش��ايد كاملترين نقد بر نجوم بطلميوسى در قرون وسطى و 

معرف تنها الگوى رياضى جديد حركات س��يارات است كه در نجوم قرون 
وسطى نوشته شده است.

اين كتاب به احتمال زياد از راه نوشته هاى منجمان بيزانسى به كوپرنيك 
اثر گذاشته است و همراه با كار شاگردان طوسى متضمن تمام تازه هاى نجومى 
كوپرنيكى است به استثناى فرضيه خورشيد مركزى آن. نصير الدين طوسى با 
اينكه سرو كارش بيشتر در سياست و اجتماع بوده روشن ترين راه را كه براى 
رسيدن به جهان جاودانى نشان مى دهد ديانت است. اگرچه در تمام توشته هاى 
خود دم از استقال و معرفت مى زند اما آشكارا مى گويد دانش تنها از ايمان و 
دين حاصل مى شود و حقيقت دانش را دين مى داند كه تسلى بخش جان ها 
و روان بخش كالبدهاى افسرده است. طوسى بيشتر به عنوان منجم معروف 
است و رصدخانه وى يك مؤسسه علمى در تاريخ علم به شمار مى رود. كتاب 
تنسوق نامه او از لحاظ موضوع فقط در مقايسه با مشابهش يعنى كتاب بيرونى 
)كتاب الجماهر فى معرفت الجواهر( در درجه دوم اهميت قرار دارد. طوس��ى 
يكى از پيشروترين فاسفه اسامى است كه تعيمات مّشائى ابن سينا را پس 
از آن ك��ه در طول دو س��ده در محاق »كام« ق��رار گرفته بودند احياء كرد. 
او مظهر نخستين مرحله تركيب تدريجى مكتبهاى مّشائى و اشراقى است.

 

اخاق ناصرى وى رايج ترين كتاب اخاقى بين مسلمانان هند و ايران بوده 
است. تجريد العقايد او در كام مبناى الهيات اصولى شيعه دوازده امامى است. 
طوس��ى احتمااًل بيش از هر فرد ديگر مايه احياى علوم اسامى بوده 
اس��ت. اگر لياقت خواجه پس از آن همه وقايع و خونريزى به داد مسلمانان 
نرسيده بود جهان اسامى امروز چه وضعيتى داشت؟ در سال 672 هجرى 
قمرى نصير الدين طوسى با جمعى از شاگردان خود به بغداد رفت كه بقاياى 
كتابهاى تاراج رفته را جمع آورى و به مراغه بازگرداند اما اجل مهلتش نداد و 
در تاريخ 18 ذى الحجه سال 672 هجرى قمرى در كاظمين نزديك بغداد 
دار فانى را وداع گفت. نصير الدين طوس��ى ستاره درخشانى بود كه در افق 
تاريك مغول درخش��يد و در هر شهرى كه پاگذارد آنجا را به نور حكمت و 
دانش و اخاق روش��ن ساخت و در آن دوره تاريك وجود چنين دانشمندى 

مايه اعجاب و اعجاز بود. 
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 اسد آبادي متفکر سياسي
 كه اتحاد مسلمين را رقم زد 

 س��يد جمال الدين اس��د آبادي در س��ال 1217 هجري شمس��ي، در«
اس��د آباد »همدان در خانواده اي روحاني چشم به جهان گشود. نسب وي به 
 امام حس��ين )ع( بر مي گردد. پدرش س��يد صفدر و مادرش سكينه بيگم بود.
س��يد جمال الدين از پنج سالگي قرآن و كتاب هاي فارسي و قواعد عربي را 
نزد پدرش آموخت و به خاطر استعداد و نبوغي كه داشت، با تفسير قرآن آشنا 
 ش��د و براي تحصيل به شهرستان قزوين و س��پس به تهران عزيمت كرد .
در س��ال 1228 شمس��ي، عازم نجف ش��د و از محضر دو مرجع تقليد بزرگ 
زمان ش��يخ »مرتضي انصاري »در فقه و اصول و »ماحس��ينقلي درجزيني 
همدان��ي« در اخاق و عرفان بهره هاي علمي و معنوي فراوان برد. ايش��ان 
بنا به دس��تور ش��يخ انصاري، عازم هند شد و در آن جا ضمن آشنايي با علوم 
جديد، كوش��ش كرد تا مردم و بويژه مس��لمانان را عليه استعمار انگليس به 
مبارزه وا دارد، اما به دليل س��لطه همه جانبه انگليس��ي ها پس از يك سال و 
نيم اقامت در آن ديار، مجبور به ترك آن جا شد و به ممالك عثماني رفت و 
 چون با حسادت علماي درباري آن جا مواجه شد، ناگزير به مصر عزيمت كرد.
در مص��ر توانس��ت ي��ك نهض��ت فكري ض��د اس��تعمار و ض��د انگليس 
را پاي��ه گ��ذاري كن��د و تش��كياتي به ن��ام »انجم��ن مخفي«ب��ه وجود 
آورد،ام��ا ب��ر اثر فش��ار انگلس��تان مجبور به ت��رك مصر ش��د. اين حركت 
فكري توس��ط ش��اگردانش از جمله »ش��يخ محمد عبده« دنبال ش��د و در 
 س��ال هاي بعد زمينه س��از قيام مردم مصر عليه اس��تعمار انگلستان گرديد.

س��يدجمال پس از ترك مصر، مدتي در هند ماند و آنگاه روانه اروپا ش��د.در 
 پاريس با همكاري محمد عبده دس��ت به انتشار روزنامه »عروه الوثقي« زد.
 چند س��ال بعد س��يد ب��ه دع��وت ناصر الدين ش��اه به اي��ران آم��د و گمان
مي كرد كه مي تواند با نزديكي به ش��اه انديش��ه هاي خود را به اجرا بگذارد، 
ام��ا چون ماهيت و طبع ش��اهانه با هي��چ اصاحي موافق نبود و س��يد نيز 
 آش��كارا ش��اه را عامل بدبختي هاي مردم معرفي مي كرد، از ايران اخراج شد.

س��يد جمال بعد از مدتي ب��راي دومين بار به ايران آمد، به آس��تانه حضرت 
عبدالعظيم در ش��هر ري تبعيد ش��د و در آن جا با وجود كنت��رل مأموران به 
تشكيل جلسات مختلف اقدام كرد و مردم را به قيام عليه بيدادگري هاي شاه 
تشويق مي كرد و شاه نيز كه وجود او را در ايران به زيان خود مي ديد، دستور 

داد مجدداً او را در حالي كه به شدت بيمار بود، از ايران اخراج كنند.

 

س��يد جم��ال پ��س از اخ��راج از اي��ران وارد بص��ره و در آن 

ج��ا با هم��كاري يك��ي از مجتهدي��ن و رهبران قي��ام مردمي )س��يد علي 
اكبر ش��يرازي( نامه اي به آيت الل العظمي س��يد حس��ن ش��يرازي نوشتند 
 و در اي��ن نام��ه ظلم ه��اي فراوان ش��اه ب��ه مردم اي��ران را متذكر ش��دند.

برخ��ي معتقدند ك��ه اين نام��ه در ص��دور فتواي مش��هور تحري��م تنباكو 
 از جان��ب آي��ت الل ش��يرازي و قي��ام حاصله از آن، تأثير بس��زايي داش��ت.

حض��ور اس��د آب��ادي در عراق تأثير بس��زايي ب��ر حيات فكري، سياس��ي و 
اسامي شهرهاي شيعه نشين و گس��ترش تبليغ و دعوت در جامعه اسامي 
گذاش��ت. او ب��راي علما و محافل فرهنگي س��اير ش��هرهاي ب��زرگ عراق 
بويژه نجف و كربا، ش��خصيتي ش��ناخته ش��ده ب��ود. هم��ه او را به عنوان 
رهبر حركت »تجديد در اس��ام« مي ش��ناختند و اين ش��ناخت را از طريق 
روزنام��ه »ع��روه الوثق��ي« و »مجله قانون« ك��ه در لندن به زبان فارس��ي 
 منتش��ر مي ش��د و س��يد نيز در نش��ر آن س��هيم بود، كس��ب كرده بودند.
وي مهمترين دردهاي جامعه اس��امي را استبداد حكام، جهالت و بي خبري 
توده مس��مانان و عقب ماندن از كاروان عل��م و تمدن، نفوذ عقايد خرافي در 
انديشه مسلمانان و دور افتادن آن ها از اسام نخستين، جدايي و تفرقه ميان 
 مس��لمانان به عناوين مذهبي و غير مذهبي و نفوذ استعمار غربي مي دانست.

س��يد درمان اين دردها را در مبارزه با خودكامگي مس��تبدان، مجهز شدن به 
علوم و فنون جديد ،بازگش��ت به اسام نخس��تين و دور ريختن خرافه ها و 
پيرايه هايي كه به اس��ام بسته شده اس��ت، ايمان و اعتماد به مكتب،مبارزه 
ب��ا اس��تعمار خارجي،اتحاد اس��ام، دمي��دن روح جهاد به كالب��د نيمه جان 
 جامع��ه اس��امي و مبارزه با خ��ود باختگ��ي در برابر غرب اع��ام مي كرد.

آث��اري ك��ه از اي��ن عالم فقيد ب��ه جاي مان��ده عبارتن��د از: »تتم��ه البيان 
ف��ي تاري��خ االفغان« ،»القض��ا و الق��در«، »اس��ام و عل��م«،» نيجري��ه 
 ي��ا ناتوراليس��م«،»الوحده االس��اميه«، ال��واردات ف��ي س��ر التجلي��ات«

مس��تقيم  غي��ر  و  تركي��ه  در  حيات��ش  دوران  اواخ��ر  در  اس��دآبادي 
داش��ت. ق��رار  عثمان��ي  امپرات��ور  عبدالحمي��د،  س��لطان  نظ��ر   تح��ت 
وقتي خبر قتل ناصر الدين ش��اه قاجار توسط ميرزا رضا كرماني به استامبول 
رسيد، به دستور امپراتور عثماني، از بيشتر ايرانيان درباره ارتباط سيد جمال و 
 ميرزا رضا تحقيق به عمل آمد و سرانجام پليس عثماني طي گزارشي نوشت:
» س��يدجمال الدين ايراني است و ميرزا رضا به تحريك او مرتكب قتل شده 
است.« سلطان عثماني از حضور سيد جمال به هراس افتاد و دستور قتل او را 
صادر كرد و سرانجام روز 18 اسفند 1275 برابر با نهم مارس 1897ميادي ، او 
 را مسموم كردند و پيكر او را در قبرستان »مشايخ« استامبول به خاك سپردند.

افغانستان مبني بر انتقال كالبد او، اين درخواست بنا به درخواس��ت دولت 
از سوي دولت عثماني مورد قبول واقع شد 
و پيكر س��يد جمال الدين از استامبول به 
كاب��ل منتقل ش��د و در منطقه علي  آباد 

دفن گرديد. 
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تبعيد از اسالمبول
س��يد جمال الدين حسيني اس��دآبادي)معروف به افغاني( به دعوت سلطان عبدالحميد دوم � خليفه عثماني � 
در س��ال 1286ق به باب عالي، مقر خافت عثماني در اس��امبول وارد ش��د و در آن سامان مورد استقبال علما، 
فرهيختگان، روشنفكران و توده مردم مسلمان قرار گرفت و پس از مدت كوتاهي كه از اقامت وي در اسامبول 
مي گذشت، موقعيت و محبوبيت ويژه و غير قابل تصوري پيدا كرد. در مدت شش ماه نخستين اقامت در اسامبول، 
با محافل فرهنگي و علمي، از جمله »انجمن معارف« آشنا شد و به عضويت آن درآمد و با توجه به موقعيت علمي 
و مهارت در سخنوري و ايراد خطابه، در رديف رهبران انجمن قرار گرفت. سيد در اين مدت خواستار عمومي شدن 
تعليمات و آموزش در كشور مي شود كه مورد توجه و قبول اكثر علما و مردم بود؛ اما متاسفانه حسن فهمي افندي 

� شيخ االسام و مسئول اداره اوقاف � با اين امر، به علت برخورد با منافع خاص طبقه اي مخالفت كرد. 
حسن فهمي كه از طرف خليفه عثماني � سلطان عبدالحميد � مسئول آموزش ملي كشور بود و مقام »شيخ 
االسامي« داشت، با توجه به نبوغ و دامنه وسيع علمي سيد و استقبال عمومي از وي، از ترس اينكه روزي مقام 

او را تصاحب كند، به مخالفت با انديشه هاي سيد پرداخت.
روزي »تحسين افندي« مدير مدرسه دارالفنون از سيد خواست درسي را درباره ترويج صنعت و علم در مدرسه 
آغاز كند و طاب را با حقايق پيش��رفت هاي علمي كه براي مس��لمانان ضرورت دارد، آش��نا سازد. سيد علي رغم 
اينكه به زبان تركي با لهجه همداني تسلط كامل داشت، از اين امر به دليل عدم آشنايي الزم با تركي اسامبولي، 
عذرخواهي نمود؛ ولي با اصرار مس��ئوالن مدرس��ه، متني را آماده كرد و از روز نخس��ت، كه با حضور بس��ياري از 
ش��خصيت هاي كشوري و وزرا و دانشمندان و نويس��ندگان تشكيل شده بود، با تكيه بر فصاحت و باغت خاص 
خود، خطابه اي ايراد نمود و به تشبيه انسان با صنعت و لزوم انسجام در سازماندهي هر دو، پرداخت و »نبوت« را 
هم نوعي »صنعت الهي« ناميد كه خداوند آن را به هر كسي كه انتخاب مي كند، عطا مي نمايد و البته انسان هم 

نبايد تنبل و بيكار بنشيند، بلكه هر كس بايد فعال باشد، چون مي تواند با تاش و كوشش به هر مقصدي برسد!
ش��يخ االس��ام »حسن فهمي افندي« براي خلع س��اح رقيب احتمالي خود، فرصت خوبي به دست آورده، به 
سخنراني سيد اعتراض نمود و علماي قشري و متحجران وابسته به دربار را � در مساجد و منابر� به شدت عليه سيد 
شوراند و او را »مادي گرا« ناميدند و حتي براي تقرب به حق تعالي، كتابي هم تحت عنوان »كلب العجم« نوشتند و 

منتشر ساختند كه در آن وقيح ترين كلمات و فحش ها و ناسزاها را بر ضد سيد به كار بردند.
سيد در مقابل اين حمات، براي پاسخگويي اعام آمادگي كرد؛ اما به طور طبيعي گوش شنوايي در بحران 
هرج و مرج پيدا نشد و در عوض دامنه اتهام گسترش يافت و سيد به علت تدريس »احياء علوم الدين« تاليف »امام 

ابواحمد غزالي« مورد تهمت »ارتداد« و »خروج از دين« قرار گرفت!
حسن فهمي افندي كه مورد توجه سلطان بود، فرصت را براي وارد كردن ضربه نهايي غنيمت شمرد و توانست 
حكم تبعيد سيد را پس از 7 ماه اقامت و تدريس و سخنراني در اسامبول، اخذ و توسط مسئوالن امر آن را به مرحله 

اجرا درآورد.وباز سيد جمال الدين سمبل مبارزه وتبعيد رااز ان كشور بيرون مى كنند.   
   راهش پرره رو.

داستـــانى از سيــــد
هميشه در مبــارزه

 هميشه در تبعيد
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ثبت نام در سیستم پیام کوتاه  )sms( مسجد

در طى دو هفته گدشته پيام كوتاهى )sms ( براى تعدادى از عزيزانى كه قبا 
در سيستم پيام كوتاه )sms(مسجد ثبت نام كردند فرستاده شده است كه اگر 
نسبت به دريافت پيام كوتاه )sms(  مراسم هاى مسجد  تمايل داريد به سايت 

مسجد مراجعه كنيد
طريقه ثبت نام به شرح زير مى باشد:

1- در صفحه اصلى س��ايت در قس��مت نوار ابزار س��مت راست سايت گزينه 
"ارتباط با ما" را انتخاب كنيد

2- در صفحه ارتباط با ما در قسمت كادر "گيرنده"  گزينه  "در خواست ارسال 
sms" را انتخاب كنيد

3- گزينه هاى در خواستى را پر كنيد

جشن میالد مسعود حضرت ختمی مرتبت 
محمد )ص( و امام جعفر صادق)ع(

مي��اد مس��عود حضرت ختم��ى مرتب��ت محمد ب��ن عبدالل 
)صل الل عليه واله( وشش��مين اختر تابناك اس��مان واليت و 
امام��ت حضرت امام جعف��ر بن محمد الصادق )عليه الس��ام( 
را ب��ه حض��رت صاحب الزم��ان )ع��ج( ارواحنا له الف��دائ ، و 
 محب��ان ان حض��رت مج��ددا تبري��ك وتهني��ت م��ى گوييم 
 به همين مناس��بت در مس��جد امام حسين سه ش��ب درتاريخ
30 /11 / 89 مراس��م س��خنرانى و جش��ن با سخنرانى حجت 
االسام والمسلمين اديب يزدى و مداحى اقاى مصطفى طالبى 

برگزار گرديد .

زالل احکام 
يكى از برنامه هاى مهم مسجد امام حسين )ع( كه شب ها بين دو نماز مغرب و 
عشا توسط نماينده ولى فقيه بصورت روزانه انجام مى شود، بيان احكام شرعى 
مبتا به مردم مى باشد مسائل معموال بصورت موضوعى انتخاب شده و مطرح 
مى گردد تا هم تنوعى در طرح احكام ايجاد ش��ود و هم مخاطبان آس��انتر و با 

آگاهى بيشتر به پاسخ برسند.  

  
 

در راس��تاى نش��ر س��يره نبوى و ياد آورى اخاق 
بهترين معلم كه خدا وند در مورد حضرتش فرمود: 

لقد کان لکم فی رسول ااهلل اسوة حسنة.
مسجد امام حسين )ع( دبى مسابقه اخاق محمدى 
و سيرة نبوى را از متفكر فقيه استاد شهيد مطهرى 
برگ��زار مى نمايد مس��ابقه از دو بخش آخر كتاب 
سيرى در سيره نبوى مى باشد كه پاسخنامه ومتن 

آن در سايت و كتابخانه مسجد موجود است. 
نام��ه  1389/12/18و پاس��خ  ارس��ال   مهل��ت 

قرعه كشى در تاريخ 1389/12/20 مى باشد.

دفتر مسجد امام حسين)ع(

 امام با انقاب حسى رو به همه مردم انتقال دادن كه 
تك تك ش��ون دوست دارن هرطور شده به هر اندازه كه 
دستشون ميرسه به انقاب كمك كنن حتى كوچولوهاى 
مس��جد هم ا زقافله عقب نمون��دن وبا همت مربى هاى 
خوبشون با آماده كردن نمايش  زيبايى كه روز  22 بهمن 
بعد از نماز جمعه تو مسجد داشتن  اجراى قشنگى رو تو 

تابلو انقاب به يادگار گذاشتن .  
ماهم ازشون سپاسگذاريم  

نمایش مهد کودک 
حضـــرت رقیــه )س(

مسابقه
 اخالق محمدي و
 سیره نبوي

اخبار مسجد امام حسین علیه السالم

مراسم  بزرگداشت شهادت
 امام عسگری)ع( و 22 بهمن

مراس��م بزگداشت ش��هادت امام عس��گرى )ع( وگرامى داش��ت 22 بهمن با 
سخنرانى حجه االسام على خانى  و مداحى برادر بزگوار آقاى خليلى با حضور 
مردم برگزار شد.  در اين مراسم با شكوه دست هاى مومنان براى انقاب بزرگ 
جهانى مهدوى روبه آس��مان بلند بود وباقلوبى سرشار از اميد از در گاه خداوند 

متعال فرج آن حضرت را خواستار بودند .

..

شماره48 
اسفند ماه 
1389

24

�ار
����

خب
ا


