
 

 و روزنامه حبل المتین) مويداالسالم(سید جالل الدين کاشانی 

 ناصرالدين پروين 

شھر کلکته نسبت به جھان فارسی زبان، شھری دوردست به شمار می رود؛ اما در اين شھر بود که نخستین 
به دست غیر ايرانیان به چاپ رسید و بعدھا، محل انتشار روزنامۀ ناموری )  م١٧٨٠از (روزنامه ھای فارسی جھان 

. به نام حبل المتین شد که مدتی طوالنی به دست يک ايرانی و برای تأثیرگذاری در ايران و جھان اسالم در می آمد

= ١٢٨٠ رجب ١٣کاشان، (ناشر اين روزنامه، بازرگانی دانش مذھبی آموخته بود به نام سید جالل الدين کاشانی 
وی، دراصفھان و سامره . بود که مظفرالدين شاه به او لقب مويداالسالم داد) ١٣٠٩ آذر٢۴کلکته،  -١٢۴٢ دی ۴

. درس خواند و ھنگام تجارت در بندرعباس، با سید جمال الدين افغانی ديدار کرد و زير تأثیر انديشۀ او قرار گرفت
 . آنگاه به عمان رفت و برای درمان بیماری، راھی بمبئی شد و اين آغاز اقامت ھمیشگی اش در ھند بود

در آن شھر، دختری از مسلمانان بنگال را به . جالل الدين در ھند به کار تجارت پرداخت و کلکته را برای اقامت برگزيد
 را منتشر حبل المتینروزنامۀ ) ١٨٩٣ دسامبر ١٩/ ١٢٧٢ آذر ٢٨( ١٣١١زنی گرفت و در دھم جمادی الثانی 

 .ساخت

اين روزنامه، از سال ھای سوم و چھارم، انتشار در ايران شھرتی پیدا کرد و موجب شد مظفرالدين شاه لقب و 
 .مستمری ساالنۀ ھنگفتی به او اختصاص دھد

» نامۀ مقدس«اين روزنامه که خود را در سرلوحه .  ادامه يافت١٣٠٩ آذر ١٨ با وقفه ھايی تا حبل المتینانتشار 
چه . معرفی می کرد، در آن مدت طوالنی جلوگاه رويدادھای تلخ و شیرينی بود که بر ايران و پیرامونش می گذشت

از اين رو، ارزش پاره ای از .  می توان يافتحبل المتینبسا سخن ھا و انديشه ھا و بازتاب رويدادھا را که تنھا در 
 .شماره ھای آن در حد اعتبار يک سند تاريخی است

.  با چاپ خبر و تفسیر و مقاله و نامه ھای رسیده، در بیداری ايرانیان و ديگر پارسی خوانان موثر افتادحبل المتین،
محتوای روزنامه، مويداالسالم را بارھا با حکومت انگلیسی ھند و گاه با دولت ايران و حتی با دين دانايان و روزنامه 

 .نگاران داخل کشور درگیر ساخت و برخی از تاريخنگاران ھم، آن روزنامه و ناشرش را نکوھیده اند

موجب  –به ويژه مسلمانان ھند  – نیازھای فارسی زبانان و ديگر ملت ھای مسلمان حبل المتین،انتشار موفق 
شد که مويداالسالم به انتشار ھمین يک روزنامه بسنده نکند، کتاب و روزنامه و مجله به فارسی و انگلیسی و اردو 

 دارای چاپخانۀ حبل المتیناز آن جا که . و بنگالی پديد آورد و سرانجام، نخستین گروه مطبوعاتی ايرانی را پايه نھد
 . مجھزی از خود بود، اين طرح به زودی عملی شد

وی، پس از مشروطه شدن نظام ايران، يک روزنامۀ روزانه نیز به ھمان نام در تھران انتشار داد که به دست برادرش 
 تھران، در اولین ماه ھای حبل المتین. سید حسن به چاپ می رسید و از مھمترين روزنامه ھای آن دوره بود

 .مشروطۀ دوم، به بھانۀ توھین به عالمان دينی توقیف شد

مويدزاده . س. مويداالسالم، در دھسالۀ پايان عمر نابینا شد و کار را به دست دخترش فخرالسلطان سپرد که ف
 . معرفی شده بود» دبیرثانی«امضا می کرد و در روزنامه 

.  درگذشت، آيین ھای سوکواری و ياد بود باشکوھی در تھران برگزار شد١٣٠٩چون روزنامه نگار پیر و نابینا، در آذر 
 آرزويش را نیز برآوردند و او را در خاک ايران، در جوار حرم امام ھشتم شیعیان به خاک سپردند
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