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 چکیده 

های فکر دینی به انحای  مشروطه، نحله   ۀدور   های جدید اجتماعی در ایران  همزمان با رواج مفاهیم و اندیشه 

رو،   این  از  یافت.  بروز  دینی  در مطبوعات  این محاجات قلمی  از  برخاستند. بخشی  آن  با  به محاجه  گوناگون 

چه  آزادی  و  عدالت  مساوات،  اجتماعی همچون  مفاهیم  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  پی  در  حاضر  پژوهش 

آنان با این عناصر تمدنی چگونه    ۀپهلوی اول داشت و مواجه  مشروطیت و  جایگاهی در مطبوعات دینی عصر  

های پژوهش، گردانندگان  های تاریخی است. براساس یافتهتوصیفی و با تکیه بر داده   ،بود؟ روش این تحقیق

ای سعی کردند برخی از این مطبوعات دینی به دو گروه تقسیم شده و در دو جریان فکری قرار گرفتند. عده

مازندرانی   االسالم  ۀمجل  .ا با دین اسالم تطبیق دهند و در این زمینه مقاالت گوناگونی منتشر کردندها ر مؤلفه 

این دسته است. گروه دوم همچون    ۀبرجست  ۀکه خود از اعضای هیئت اتحاد اسالم رشت بود، نمون   ،الریجانی 

جدید ایستادگی کردند و مفاهیمی    ۀنمایندگان فکری مکتبی بودند که در برابر ورود اندیش   اسالمی  ۀ جرید  ۀنشری 

همچون آزادی را مغایر با اسالم دانستند. در عصر پهلوی اول با وجود حاکمیت مطلق رضا شاه، برخی مطبوعات  

 ی در پیش گرفتند.  ها، روش سلب با نفی کامل برخی از این اندیشه  االسالمو   اسالمی  دعوتدینی همچون 

 مشروطه  اجتماعی، آزادی، مطبوعات، پهلوی اول، عصر   ۀاندیش  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  

جریان  نمایندگان  میان  مباحثات  پیگیری  مطبوعاتبا  در  فکری  شناخت  می  ،های  به  توان 

نگاران را به فضای کلی مطبوعات در این دوران نائل آمد. سعیدی سیرجانی بیشتر این روزنامه

اصالح گروه  میانه  طلبان  دو  و  میتندرو  تقسیم  اصالحرو  را کند.  غربی  مدنیت  که  طلبانی 

سر راه روحانیت بر جامعه که مانعی بر  ۀرویبی  دربار و نفوذ    ستودند و به شدت مخالف قدرت  می

یت، برابری، برادری« و ّر »ح    شد، بودند. آنها همچنین معتقد به شعار  اصالحات محسوب می

:  ۱۳۸۲سعیدی سیرجانی،  ارتجاعی بودند )  پرستی و افکار  مدعی حمایت از اسالمی فارغ از موهوم

ترویج علوم نوین و مقابله با    ۀبه بهان  گرایی دینی متمرکز بود وهای آنان بر سنت نوشته  .(۱۵۰

طلبیدند. دین اسالم و روحانیت شیعه از سوی این جریان پرستی، دین را به چالش میموهوم

های  دان، از سوی فرقهافزون بر متجّد   ،هارو شد. این هجمههتمسخر روب  مواردی بابا انتقاد و در  

رو شدند و طرفدارانی یافتند، نیز ه نسبی روب  که در دوران مشروطیت با اقبال    ،بابیت و بهائیت

ذاکرحسین، )  هایی را آغاز کردندعشری( فعالیتگرفت. اینان علیه مذهبیون )اثنیصورت می

هایی که تا قبل از انقالب مشروطیت در خارج  از سوی دیگر در بسیاری از روزنامه  .(۶۵:  ۱۳۷۰

هایی که در طول انقالب در ایران  تر روزنامهشد و همچنین بیشاز کشور چاپ و به ایران وارد می

قانونی و اقتصادی و    حقوق    ۀهای»صور اسرافیل« و »ایران نو«(، مطالب شد )روزنامهمنتشر می

طنزآمیز فراوانی    خورد. افزون بر این، در تمام آنها اخبار، اشعار و مطالب  عقالنی به چشم می

نقد   حاوی  نوعی  به  که  داشت  اندیش  وجود  )هبرخی  بود  روحانیون  و  دینی  : ۱۳۸۵کدی،  های 

بررسی کرده است،    ،ذاکر حسین  .(۳۳۲ را  ایران در دوران مشروطیت  که مطبوعات سیاسی 

میانهروزنامه مینگاران  آنهایی  را  سیستم  روتر  و  مشروطه  سو  یک  از  که  را    داند  پارلمانی 

:  ۱۳۷۰ذاکرحسین،  )  تشیع و سنت امیدوار بودند  قوانین    خواستند و از سوی دیگر به حفظ  می

سیاسی    های جدید  مذهبی با اندیشه  ۀارتباطی اندیش  ل  پ    المتینحبل  ۀبرای نمونه روزنام  .(۱۵۱

  .(۳۱۸: ۱۳۷۷فراستخواه، ) و اجتماعی اروپایی محسوب شده و در تحول تفکر دینی نیز مؤثر بود

نیز روزنام م  ۀ در قاهره  به مدیریت  حمد خان کاشانی از ضرورت شور و مشورت در  »پرورش« 



 پژوهش در تاریخ، سال  دوازدهم ، شماره  ۳۲،  بهار و تابستان  ۱۴۰۱/ ۲۵

 

 
 

از قرآن استناد   آیاتی  به  باره  این  و در  پارلمان و مشروطیت سخن گفته  با  و تطبیق آن  اسالم 

دطلب تجّد   تندرو    های جریان  مباحث مطرح در روزنامه  .(۹۱:  ۱۳۶۶محیط طباطبایی؛  )  کردمی

تقبیح اطاعت کورکورانه از تبادل نظر در  به رسوم پوسید  مانند بحث و    ۀ رهبران دینی، حمله 

  کهن و ترویج اقدامات اجتماعی همچون اصالح اراضی و حقوق کارگری، عامل تهییج روحانیان  

های سنتی همچون منبر، مسجد، تکیه و وعظ  گرایان بیشتر از رسانهگرا شد. این سنتسنت

از دیگر سو برخی دینداران به تکاپو افتادند و برای دفاع    .(۲۲۷:  ۱۳۸۸بشیر،  )  کردنداستفاده می

متجددان مطبوعاتی منتشر کردند. این موضوع که آنان    های خود در برابر انتقادات  از اندیشه

دربار  دیدگاهی  عصر  اندیشه  ۀچه  جدید  )ح    های  آزادی  عدالت،  همچون،  و  ّر مشروطیت  یت( 

مشروطیت    عصر    است. تا کنون مطبوعات دینی  حاضر    اصلی پژوهش    ۀ مساوات داشتند، مسئل

 تحقیق است.   ۀرو، فاقد پیشینپیش اند، بنابراین پژوهش  و پهلوی اول بررسی محتوایی نشده

 

 دوران مشروطه و مسائل آگاهی، عدالت و آزادی   . مطبوعات دینی  ۱

ترتیب  مهم به  مشروطیت،  با  همزمان  و  مشروطیت  از  پیش  دینی  نشریات  به    االسالمترین 

؛ قاسمی،  ۵:  ۱۳۸۳زادهوش،  )  بودند  نجفو    النجفةالحق، الغری ، در ةدعواالسالم،  مدیریت داعی

مشروطیت که سبب استحکام و قوت گرفتن    ۀهای فکر دینی در دور یکی از حوزه  .(۱۶۴ـ ۱۵۳

فکری آن هستند،    دار  گران بعدی این جریان به نوعی وامری از اندیشهجریان دینی شد و بسیا

نوگرا و در صدر آن آخوند خراسانی در این خطه و   مراجع    حضورعتبات عالیات در عراق بود.  

ای فراهم کرد تا تعدادی از شاگردان  ارتباطات مستمر آنان با تحوالت مشروطیت در ایران، زمینه

اجاز  خراسانی  زمین  ۀآخوند  در  هبروزنامه  ۀفعالیت  »سید  بگیرند:  ایشان  از  الدین  ةنگاری 

دو همکاری که با یکدیگر   ـ»العلم«، محمد محالتی و صحاف اصفهانی    ۀ شهرستانی ناشر مجل

آخوند بودند، و بعدها    همگی در شمار شاگردان    ـ »الغری« را نشر دادند  و هم سن و سال بودند  

زاون  مسلم  مجلسید  انتشار  با  تهرانی  حسین  شیخ  و  جمع    فارسی    ۀزاده  این  به  نیز  »نجف« 

ن از همان  با اثبات تالزم میان تمدن و تدیّ   الغریبرای نمونه    . (۲۱:  ۱۳۸۳زادهوش،  )  پیوستند«
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که در مقام اثبات   ،نهاالسالم و المدیکتاب  ۀ  اول، در کنار مطالب متنوع به انتشار ترجم  ۀشمار 

   .(۱۶۲: ۱۳۸۷صالحی، ) قوانین اسالم با موازین تمدن نوشته شده، اقدام کردند

 

 دینی   بخشی  عدالت اجتماعی؛ آگاهی   ۀ ای دینی با دغدغ نشریه   1االسالم .  ۱ـ ۱

باز    
ً
نسبتا فضای  ایجاد  آن  طبع  به  و  ایران  در  مشروطیت  رسیدن  ثمر  به  فعالیت    با    سیاسی، 

با همت گروهی به نام    االسالم  ۀگردد. در چنین فضایی مجلای در مطبوعات آغاز میسابقهبی

یابد. براساس برخی از  »جمعیت ادبی« و با مدیریت عبدالعلی الریجانی مازندرانی انتشار می

رشت و گردانندگان این جنبش    منتشرنشده الریجانی مازندرانی با هیئت اتحاد اسالم    اسناد  

سازمان اسناد  )  رده بوداستقرار الریجانی را در تهران فراهم ک  ارتباط داشت و این هیئت تدارکات  

  .(همان)  کرد( و الریجانی نیز گزارشات خود را به رشت ارسال می۲۹۶/ ۶۰۱۲  ملی ایران، شناسه سند

لطفی   عبدالعلی  همان  را  الریجانی  عبدالعلی  برخی  جدید  تحقیقات  وزیر   در  الریجانی 

دانسته  دادگستری   مصدق     .(302:  1393یوسفی،  )  انددولت 
ّ
ادل وجود  کهبا  اثبات ای  برای  ه 

:  1389؛ خرسند،  25ـ19:  1379؛ عاقلی،  1333ـ 1331/ ۳:  1380عاقلی،  )  اندمدعای خود ارائه داده

ای به چاپ روزنامه از سوی عبدالعلی لطفی  اند، اشارهمنابعی که به آنها ارجاع داده  ، اما(62ـ59

نکرده مجل  االسالماند.  الریجانی  سال   ۀتنها  در  که  بود  مرکز  دینی  در  مشروطه  آغازین  های 

تهران  یعنی  به عرص  ،تحوالت داخلی کشور،  را می  ۀپا  این مجله  به  مطبوعات گذاشت.  توان 

در   فکری  نوگرایی  لحاظ  گنجاند  جریان  که    ؛دینی  ویژه    ،االسالمگردانندگان    ۀ اندیشچرا  به 

نسبت به احکام، اصول و اعتقادات دینی صورت اصالحی داشت.    ، مدیر مسئول آن  ،الریجانی

از مجل این منظر بخشی  و قواعد    االسالم  ۀاز  احکام  به طرح مقاالتی در خصوص  اختصاص 

 
هجری قمری در تهران به چاپ رسید. در طول نزدیک به دو سال انتشار االسالم،   ۱۳۳۱االسالم در رمضان سال    ۀ. مجل1

 ۱۹راهکار برای آن با    ۀحدود هشتاد مقاله در آن انتشار یافت. از این تعداد مباحث مربوط به علل انحطاط مسلمانان و ارائ

مسلمانان و ضرورت توجه به اتحاد اسالم و همچنین اصالح    ۀی وضعیت امروز مقاله بیشترین آمار را دارا بود. پس از آن بررس

مقاله و    ۷مورد قرار داشتند. ضرورت توجه به علوم و تمدن غرب با    ۱۷برخی اعتقادات دینی و احیاگری دینی هر کدام با  

 مقاله در مراتب بعدی بودند. ۶مباحث اخالقی با 
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از   دیگری  بخش  داشت.  نشریهدغدغهاسالمی  گردانندگان  و  الریجانی  آگاهی    ،های  متوجه 

عقب بحث  یعنی  بود،  مردم  عقباجتماعی  از  بحث  در  الریجانی  مسلمانان.  ماندگی  ماندگی 

مسلمانان به نقش دو عامل بیش از عوامل دیگر تأکید داشت: یکی جهل مسلمانان نسبت به 

گیری ن به جهان اسالم. بنابراین جهتاروپائیا  ۀجانبحقایق دین اسالم و دیگری تهاجم همه

 گرفته از این اندیشه دانست.  توان نشأتوبیش میرا کم  االسالم ۀکلی نشری

دیباچ به  نگاهی  همچنین  و  انتشاریافته  مقاالت  در  تدقیق  و  بررسی  توان  می  االسالم  ۀ با 

اول نشریه   ۀفکری مجله و گردانندگان آن چه بوده است. الریجانی در شمار  دریافت خط مشی  

مجله نشان    های خود را از انتشار  اسالم و مسلمانان به نوعی دغدغه  تصویری از وضعیت    ۀبا ارائ

یگانه و تنها راه    بود ماندگی مسلمانان و وضعیت اسفناک اسالم معتقد  . او با آگاهی از عقبداد

گاهی اجتماعی نزد الریجانی    ۀ . در واقع اندیشاسترسیدن به پیشرفت و ترقی دین اسالم   آ

اجتماعی اجرای احکام اسالم   و راه رسیدن به پیشرفت و عدالت   ارددینی د  ۀشیرازی تنها صبغ

 است:  

مدن ت  ۀهای گذشته و ایقاظ مسلمین و اشاع»امروزه یگانه وسیله که برای خرابی

پرده از روی کار برداشته و خفایا    قوم   رسد این است که دانایان  اسالمی به نظر می 

ظاهر   ،که برای هدایت و آسایش بشر موضوع و مقرر است  ،قویم را  شرع    و اسرار  

مصالح و فلسفیات احکام و قواعد مقدسه اسالمی قیام نموده بر    به نشر    ،ساخته

دین اسالم بهترین راه را   ،در خط ارتقا و تعالی  خواهان دنیا ثابت دارند کهترقی 

   ،نموده و بهترین وسیله را ارائه کرده
ّ

توان از مواد اساسی  ترقیات عالم را می   کل

 . (۴ـ۳، ۱ق: ش۱۳۳۱االسالم،  ) این اصول استفاده کرد«

خوانی  تفسیرهای روزآمد از احکام اسالمی که با علوم طبیعیه و اکتشافات جدید هم  ۀارائ

بود. الریجانی در پی پاسخگویی به    االسالم  ۀهای مسلط در مجلداشته باشد، از دیگر دیدگاه 

گروهی و جریانی از روشنفکران بود که با الگوگیری از غرب و به پیروی از آنان بر این عقیده  

ای به این هیچ اشاره  االسالم   ۀین اسالم با مقتضیات روز تعارض دارد. اگرچه در مجل بودند که د

نمی فالسفگروه  »االسالم«  تنها  و  را  ۀشود  صحبت  ،اروپایی  چنین  نقل که  آنان  از  را  هایی 
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کوشد تا نشان دهد تعالیم و اصول دیانت اسالم نه  دهد.  االسالم میکند، مخاطب قرار میمی

ترق با  تمدن  تنها  ندارد  یات  تعارضی  و  تضاد  »شریعت    ،جدید  تناسب   ۀمقدس  بلکه  اسالمیه« 

 . (۲۶ـ ۲۵، ۲ق: ش۱۳۳۱االسالم، ) کاملی با این امور دارد

به چاپ رسید، باز به این موضوع    االسالمدر مقاالت دیگری که با عنوان »اسالم و ترقی« در  

دیدگاه گردانندگان مجله به عدالت و آزادی مشخص می شود.    ،پرداخته شد. در این مقاالت 

داند و سپس در  مقاله حریت )آزادی( را سبب تکامل و تعالی انسانیت و مدنیت می  ۀنویسند

تجاوز به حقوق  گوید که آن آزادی است که هر شخصی بتواند به شرط عدم  تعریف حریت می

دار )قاضی( صادر  ای را که حتی از طرف حکمدیگران از حق خود دفاع کند و »هرگونه معامله

او برای اینکه اثبات نماید این نوع آزادی در    .(۱۲،  ۱۱ق، ش۱۳۳۱االسالم،  )  شده باشد را نماید«

ل دیگری است  کند. عدالت عامبه احادیثی از پیامبر استناد می  ،صدر اسالم جاری بوده است 

مسلمین بدون استثنا بنا به   که به آن اشاره شده است. نویسنده بر این اعتقاد است که تمامی  

 .(۱۴همان،  )  مأمور و مجبور هستند  ،دستورات اسالم درخصوص اجرای عدالت و اجتناب از ظلم

درخصوص عدالت اجتماعی و آگاهی مطالب منسجم و مشخصی    االسالم  ۀ مجل  در مطالب  

های نویسندگان آن را دریافت. دو  توان برخی دیدگاهشود. اما از خالل مقاالت مییافت نمی

 شود: باره در ذیل اشاره میدر این االسالمهای برجسته از دیدگاه  ۀنمون

 

 خرافات   مروج    ، . استبداد 1ـ 1ـ 1

دیدگاه  سایر  گردانندگان  از  که  است  نقشی  دینی،  عقاید  اصالح  با  مرتبط  برای   االسالمهای 

های استبدادی در ترویج خرافات به جای اصل و حقیقت دین قائل بودند. محمدعلی  حکومت

فرسایی کرده است. وی به توصیف باره قلماست که در این  االسالم  ۀخراسانی از همکاران نشری

استبد میحکومت  خرافات  و  جهل  ترویج  باعث  را  علم  با  آن  تعارض  و  پرداخته  داند.  ادی 

گرفته از همین حکومت  همچنین وی رواج خرافات در میان مردم به جای حقایق دین را نشأت

مشتی خرافات که معین و ممد    ،داند: »حقایق دین و شرایع قوم از میان رفتهاستبدادی می
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از دیگر    .(۲۷،  ۴: ش۱۳۳۱االسالم،  )  شود«شتباه دین جایگیر میمتنفذین است در دماغ مردم به ا 

خود )ظلمات    باالدست به زیردست    کند: ظلم افراد  نتایج حکومت استبدادی که وی اشاره می

یابی نسبت به زیردست درعین اینکه از  بعضها فوق بعض( »هر فردی را که نظر کنی ظالمی می

وری ثروت از سوی طبقات اشرافی جامعه و رواج تملق  جمع آ  ؛ (همان)  مافوق خود تظلم دارد«

و چاپلوسی در جامعه، لباس دیانت پوشاندن به اغراض و مطامع سیاسی، پوشالی شدن دین و  

برخی دیگر از دغدغه های نویسنده است. خراسانی در عالج این    ، ماندن ظاهری از آن جا  به

داند:»اگر سیاسی می  سیاسی و انقالب    قضیه اصالح عقاید دینی را مقدم بر اصالح استبداد  

استبداد دهد پس اصالح عقاید دینیه مسلتزم  همحال است که رخنه ب  ،حقایق دین برجای باشد

 . (۳۲همان، ) ها خواهد شد«اصالح خرابی

 

 عدالت اجتماعی   ۀ الزم   ، اسالم   . اجرای احکام و قوانین اجتماعی  ۲ـ ۱ـ ۱

مدیرمسئول   به دست می  االسالم الریجانی  پیشرفت  زمانی  تنها  که  بود  اعتقاد  این  که بر  آید 

دینی، کشورهایی را که قوانین    احکام و قوانین دینی اجرا شود. وی با برشمردن فواید قوانین  

داند. الریجانی این فوائد را حاصل کشورهای موفقی می  ،اندخود را بر این اساس پایه گذاشته

کند؛  ( اطمینان و آرامش قلبی که برای مردم فراهم می۱شمارد:   از اجرای قوانین دیانتی می

 الناس. ( تربیت عوام۳( تربیت کودکان؛ ۲

دارد نتایج حاصل از  مدنی در موارد باال، اظهار می دینی با قانون    قانون    ۀاو در مقام مقایس 

 کمتر و منافع بیشتری همراه است؛ در حالی که قانون   ۀدینی هم با سرعت بیشتر، هزین قانون  

نتایج می این  به  با مخارج زیاد  و  از مدت طوالنی  آوردن هر مدنی پس  از  رسد. نویسنده پس 

قانون   از  مقایسدی  مثالی  و  قانون مدنی  ۀنی  با  قرار دادن  گیری مینتیجه  ،آن  الگو  با  که  کند 

سعی در باوراندن    ،دو مثال  ۀتوان به پیشرفت نائل شد. وی با ارائدیانت« است که می  »قانون  

صدر اسالم است که بنا به باور الریجانی    اول حکومت    ۀاین عقیده به خوانندگان مجله دارد. نمون

  طالیی« مسلمانان در قرون    بارها از »عصر    االسالممذهبی بوده است. در    ن قانون  قانون آن هما
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دین اسالم    ۀاسالمی سخن به میان آمده است. بر این اساس مسلمانان توانستند بر پای  ۀاولی

وضعیت   این  در  مسلمانان  که  اکنون  الریجانی  اعتقاد  بنابر  نهند.  بنیان  را  درخشانی  تمدن 

توان بار دیگر به تجدید اسالمی می  برند، با اجرای احکام و قوانین اجتماعی  اسفناک به سر می

  ۀ قید، دولت ژاپن است. براساس عاالسالم صدر اسالم نائل گشت. مثال بعدی    درخشان    تمدن  

های زیادی رسیده است که  ، دولت ژاپن تنها به این علت به پیشرفت و ترقیاالسالم   ۀ مدیر مجل

دانند یعنی پیغمبر یا خدا این بود که قانونی را که قرار داد و خود »چون پادشاه را از مذهب می

پیدا کرد«  ،پیروی نمود و قانون دوستی و ملتی هر دو یکی شد الم،  االس)  چه شأن و عظمتی 

اروپا  .(۱۴ـ ۱۳  ۷ش  :۱۳۳۱ مورد  در  قانون    ،وی  داشتن  بدون  به    که  است  توانسته  دیانتی 

کافی و   گوید: »امروز فالسفه و حکمای اروپا چون قانون مذهب  می ،های زیادی برسد پیشرفت

ندارند بکوشند«   ، وافی  دولتی  قانون  استحکام  در  اینکه  بجز  ندارند  این    .(همان )  چاره  با 

  ۀ دین در عرص  ۀجانبحضور همه  ۀاندیش  ن  ا توان از پیشگامان و مبلغرا می  السالم ا توضیحات  

 اجتماع و سیاست دانست.  

 

 جدید   گرا و مخالف مفاهیم اجتماعی  ای سنت روزنامه اسالمی؛    ۀ جرید .  ۲ـ ۱

جرید  ۀشمار  در    ۀاول  تبریز   ۱۹۱۳فوریه    ۵مطابق    ۱۳۳۲االول  ربیع  ۸اسالمی  در  میالدی 

است:انتشار   داده  ارائه  این مجله  مورد  در  هاشمی  صدر  در  که  تنها مطلبی    ۀ »روزنام  یافت. 

سربی   تأسیس و با چاپ    ،اسالمی به مدیریت و دبیری ادیب خلوت در شهر تبریز  ۀهفتگی جرید

: ۱۳۶۳  صدرهاشمی، )  قمری منتشر شده است«  ۱۳۳۲ربیع االول    ۸اول آن در    ۀطبع و شمار 

نام اصلی او علی آشتیانی و متخلص خلوت مدیرمسئول این نشریه بود.  میرزا علی ادیب    .(۱۶۴

خان عماد لشکر بود و آثار و  به »آشوب« شاعر و ادیب عصر مشروطیت، فرزند میرزا اسماعیل

( است  مانده  باقی  او  از  فراوانی  مشار،  2712- 2711:  1374آبادی،  حبیب تألیفات  ؛  266:  1340؛ 

  ،آید میاول روزنامه و مطالبش بر  ۀگونه که از شمار آن   .(948:  1389  های ایران،دستنوشت   ۀفهرستوار 

هایی که بنای  ن دین مبین اسالم و روزنامها مدیر مسئولش بیشتر در پی پاسخگویی به معاند
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»این   اند، بوده است:افکنانه در آداب دینی را داشتهدینی و در مواردی شبههترویج افکار بی

  نامند و اعتقادات دینیه را خرافات  انور را اصول کهنه می  اقدس    شرع    ۀاست که احکام مقدس

داری ایام عاشورا تعزیه  رانند و وقتی بر ضّد گاهی از رفع حجاب سخن می  ،گذارندباطله نام می

الحرام را مخارج بیجا  و حج بیت  ،پندارندهای عید اضحی را لغو میقربانی   ،دهنداشاعات می

را می  و  ،کنندگمان می بموقوفات شرعیه  باید  برسد«هگویند  اسالمی،  )  مصارف معارف  جریده 

 . (۴، ۱ق، ش۱۳۳۲

صاحب امتیاز آن به دست    ۀآن چیزی که از مطالب روزنامه و همچنین سرگذشت و پیشین

اصلی روزنامه را در مخالفت با مشروطیت و اساس آن دانست. این    توان خط مشی  آید، میمی

 از دغدغه  ۀهایی از سوی جریدنیخواچنین مخالفت
ً
مدیریت آن    ۀهای مومناناسالمی احتماال

نویسد: »در حالتی  خواهان میت مشروطهها در مذمّ طوری که در یکی از شمارهبوده است. به

کفرآمیز   کلمات  امثال  ازین  قبل  سال  ده  خلوت  که  در  را  نیز   خاص    ۀخانزندیقانه  خود 

  . (همان)  دانستند«نامحرم می  ،توانستند به زبان بیاورند و لب و دهان را در افشای این اسرار نمی

منهیات شرعیه است.   ۀمشروطه اشاع  ۀدور   ۀفاحش  »یکی از سیئات    نویسد:و در جایی دیگر می

ق، ۱۳۳۲،  ۵جریده اسالمی، ش)  مسکرات و رسمیت فواحش و ظهور دیگر منکرات«  از قبیل شرب  

م نبود   پردازد:مجتهدان موافق مشروطه نیز می  ۀو افزون بر آن به تخطئ  .(۲
ّ
  ، »... مجتهد مسل

تر علمای دیگر بودند و هستند....اطاعت تر و شریفزیرا که از او اعلم و اتقی و اذکی و نجیب

و با اهل اوروپ    را ندانسته و در اوروپ نبودند  ای که خود آن بزرگوار معنی آنامر ایشان در کلمه

 . (۱ق: ۱۳۳۲، ۲اسالمی، ش  ۀجرید) فرض و واجب نیست« ،معاشرت نکردند

رود که به طرفداری از نایب حسین  این مواضع از سوی مدیر این نشریه تا آنجا پیش می

قدرت سردار    ۀواسطه»وضع کاشان ب  خیزد:کاشی، راهزن معروف مناطق مرکزی ایران، برمی

اندازه  تا  لغات  کاشی  و  مشروطه  از  اسمی  که  است  این  علت  و  است  منظم  ب    ای  رده  جدیده 

ش)  شود« نمی اسالمی،  سیاست  .(۲ق:  ۱۳۳۲،  ۲جریده  از  دیگر  جریدیکی  در    ،اسالمی   ۀهای 

دولت   از  آن  می  طرفداری  نمایان  کسب روسیه  خلوت  ادیب  دیدگاه  از  دیگر  عبارت  به  شود. 
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پذیر است و  روسیه امکان   رسیدن به آزادی و عدالت از طریق پیروی از حکومت تزاری  پیشرفت،  

آمده    «حمایت از معارف »ها ذیل عنوان  وا نیست. برای نمونه در یکی از شمارهاشکالی بر آن ر  

ایرانی و روسی تبریز در  ۀاسم اعانه مدرسه»یک تیاتر خیلی شایان و با شکوه و نمایانی باست: 

ح قویتحت  دولت  قونسول  جنرال  جناب  بمایت  هرجهت  از  الحق  که  روسیه  غایت  هشوکت 

.آکتور  .مقبول و مطبوع و مورد تقدیر و تحسین حاضرین واقع شد و جلوه و اثر خاصی بخشید.

اساس آن هم برای ترویج معارف و نشر علوم بوده است.    . اند..های آن از روسیه آمدهو آکتریس

مردم آشنا   ۀمدارس بدهند تا هم هم  ۀاسم اعانههای اخالقی و ادبی بهمیشه این قبیل نمایش

اصول تمدن و تربیت عصر حاضر بشوند و کسب اخالق و آداب پاکیزه نمایند و هم کار هو بینا ب

کرده   پیشرفت  و  ترقی  و  گرفته  باال  شهر  این  در  این   .. .معارف  در  باید  ما  جنرال   و  از  مورد 

المنفعه محض  تأسیس چنین مشروعی عامهون و متشکر باشیم که بقونسولگری دولت بهیه ممن

  .(۴ق: ۱۳۳۲، ۹اسالمی، ش  ۀجرید) اند«افتتاح بابی فرموده ،خیرخواهی عموم

 

 شمسی   1304تا    1299تاریخی    ۀ نشریات دینی در دور .  2

شاه در ایران   زمانی مشروطه تا به سلطنت رسیدن رضا  ۀدینی دیگر نیز در دور   ۀنشری  یتعداد

در  رسید و گاهی  ای که به یک سال هم نمیگونهبه  ؛ به چاپ رسید که عمر بیشتر آنها کوتاه بود

ش( انتشار  ۱۳۰۴تا    ۱۲۹۹)  شدند. همچنین اکثر این نشریات در زمانییک شماره خالصه می

تعبیری  یافته به  که  :  ۱۳۸۹فیاض زاهد،  )  نامیده شده است  «ایران   عصر طالیی مطبوعات»اند 

کامالً   .(۱۲ را  خود  قدرت  خان  رضا  که  بود  آن  دوره  این  خاص  و    ویژگی  بود  نکرده  تثبیت 

های شدند که تعدادی از آنها به احزاب سیاسی یا دیگر گروه های بسیاری منتشر میروزنامه

بودندسازمان  وابسته  اشترا   .(۱۴۷:  ۱۳۸۱کدی،  )  یافته  علل  وجه  به  توجه  آنها  بیشتر  ک 

عقبعقب این  علت  تحلیل  و  مسلمانان  چاره ماندگیماندگی  و  خالصه  جوییها  آنان  های 

ایران  می نابسامان  و  متزلزل  وضعیت  از  شدت  به  همگی  که  بود  این  بعدی  اشتراک  شود. 
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ترین  از مهمهای خود یکی  یابیمند بودند. و باالخره در علتناخرسند بوده و از این قضیه گالیه

 کردند. علل آن را اجانب و استعمار معرفی می

  

 گرایی و اعتدال   1. الحق ۱ـ ۲

توان هنگامی که  گرایی دانست. این مدعا را میروی و اعتدالتوان میانهرا می  نشریهنگرش این  

پرداخته می روزنامه  اجتماعی  و  بیان مسلک سیاسی  بر دو گروه    شود،به  نویسنده   دریافت. 

اند و  سره به غرب گرائیده دانند و یکپرستی مییکی کسانی که اسالم را کهنه و کهنه  ،تازدمی

  اند که »خمود و جمود« پیشه کرده احکام اسالم را »بصوم و صاله« خالصه کردهدیگری کسانی  

ش) دغدغه  .(۲:  ۱۳۰۲،  ۱الحق،  روزنامه  این  معلوم  مقاالت  را  آنان  اجتماعی  و  سیاسی  های 

دخالت  می دنبال  به  آن  صاحبان  اجرایی  سازد.  و  سیاست  در  احکام    دیانت  دستورات  شدن 

ذکر گوشه و  دنیای اسالم  به مسائل  تاریخی  نگرش  با  آنان  بودند.  تاریخ صدر  اسالم  از  هایی 

به دنبال احیای آن روزگار بودن نیز مسلم است که سلطنت بد:  اسالم  سیاست ی»این مسئله 

نمی دارای  صورت  سالطین  دید  خواهیم  کنیم  مراجعه  که  تاریخ  و  زمان  و  دور  هر  در  بندد 

   ،سیاستی بوده
ً
   اساسا

ً
الیتجزای سلطنت است و اسالم نیز دارای سلطنت   سیاست جزء   و اصوال

می سیاست  دین    ،باشد و  اسالم  است«  پس  از   .(۱همان،  )  سیاسی  روزنامه  این  نویسندگان 

 ۀمند بودند و از کابینشدت گالیهها و همچنین وضعیت نامناسب ایران بهوضعیت ناپایدار کابینه

  ، دینی دارند  ۀهای این دوران که صبغهای روزنامهکردند. یکی از ویژگیشدت انتقاد میدولت به

داریوش را که با آن همه    بود: »ببین قلمرو  عالقه و التزام آنان به وطن و استقالل و عظمت ایران  

مزبله سعادت  و  خوابند!«عظمت  در  ناخلفش  اوالدان  هنوز  و  گشته  آسیا  ش)  دانی  ،  ۴الحق، 

  »از یک قرن    شناسی انحطاط و زوال مسلمانان نیز پرداختند:( آنان همچنین به علت ۲:  ۱۳۰۲

عدم اجرای قوانین    ۀواسطه)ص( ب  حضرت خیراالنام  ۀحالت اسالم و پیروان طریق  ،بعدهقبل ب

 
  ۱۹۲۳شمسی و ماه مه    ۱۳۰۲ثور    ۲۰قمری مطابق   ۱۳۴۱المبارک شهر رمضان ۲۳  آن در تاریخ پنج شنبه   ۀ. اولین شمار 1

 سال به چاپ رسید. حدود یک الحق شد.ای دوشماره در تهران منتشر میمیالدی انتشار یافت. این روزنامه هفته
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از اسالمیت و   ، تنزل و انحطاط گذارده و اگر اندکی دیگر بدین منوال بگذرد هسیاسی قرآن رو ب

 .(۱: ۱۳۰۲، ۱۰الحق، ش) ملیت و قومیت ما اثری باقی نخواهد ماند«

 

 های اجتماعی و اقتصادی نزدیک به سوسیالیسم . تذکر؛ دیدگاه ۲ـ ۲

ذیحجه    ۱۳)   شمسی  ۱۳۰۱اسد سال    ۱۵در    که  اخالقی، ادبی«    ای بود »دیانتی،مجله  تذکر

شد. اطالعاتی  صفحه منتشر می  ۶۴ق( انتشار یافت. این مجله در هر ماه دو مرتبه در  ۱۳۴۰

صدرهاشمی، گیرد )اول را در بر می  سال    نهم    ۀدهد تا شمار که صدر هاشمی از این روزنامه می

مقاالت همدیر مسئول آن »تذکر دادن است ب  ۀبراساس گفت  تذکردف از انتشار  ه  .(۱۱۴، ۲و    ۱ج

های ناقابل ما نقل کالم از این و آن بوده  دیانتی، اخالقی  و شاید قسمت اعظم، بلکه تمام جزوه

شخصیت  .باشد« بود.  زبده  حسین  آن  امتیاز  صاحب  و  مجله مدیر  این  با  نیز  مهمی  های 

صفا علی، محمدرضا  حاجی میرزا حسن رشدیه، ظهیرالدوله، د از:همکاری داشتند که عبارتن

 چی ـ صفایی.  عمیدالشعرا، سید محمد علی، مهر منیر، عبدالعظیم خان، فقیر رضای توپ

تا حدودی    این مجلهکه  توان دریافت  اول تذکر می  ۀهای شمار با نگاهی به نخستین نوشته

بیش از سایر   تذکرها این بود که این دوره است. یکی از تفاوت  متفاوت از سایر مطبوعات دینی  

  . (۱:  ۱۳۰۱،  ۱تذکر، ش)  پرداختهای اقتصادی میاقتصاد و نابرابری  ۀاین دوره به مسئل  مجالت  

شمار  در  رویه  است  ۀاین  مشهود  نیز  می  .دوم  نام  مدارسی  از  نویسنده  که  که  هنگامی  برد 

»دختران   امین    مخصوص  همدم  ۀمالی  فالن  و  منیرالسادات  کاشان،  و  صبایای قم  الشریعه 

آیت حجتحضرت  و  نصر اللهان  قرهةاالسالمان،  آفاق  زینت  و  و الملوک  برگزیدگان  العیننان 

»مجلس عزای    نویسد:ای دیگر مییا در شماره   .(۳۷:  ۱۳۰۱،  ۲تذکر، ش)  منتخبین ملت هستند«

تذکر، ) «؟نموده چه مربوطهای نقاشی تزیینردهقیمت و پهای ذیزهرا را با قالی و قالیچه پسر  

  .(۱۰۱:  ۱۳۰۱،  ۴ش

الدین طباطبایی را نیز از سید ضیاء  ،تذکرطرفداری و حمایت حسین زبده، مدیر مسئول  

ضیاء بسیار   های مختلف مجله از سید توان در پرتو همین مسئله تحلیل کرد. وی در شمارهمی
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بال تعریف می اینکه در شمار کند و  آمال    ۀخره  تیتر »اعمال و  با  سیاه !!«   ۀکابین  هشتم مجله 

تذکر، )  داند شمع اصالحات می  ۀوانشمارد و او را پر قسمتی از »خدمات سید ضیاء« را بر می

 تاریخی، کمتر به مسائل سیاسی    ۀهمچنین برخالف نشریات این دور   .(۲۵۳  ـ   ۲۵۱:  ۱۳۰۱،  ۸ش

 نظر داشت. ،های اجتماعیکالن و معضالت و آسیب و بیشتر به مسائل   ،طور مستقیم روز به

برجستدیگر   از  تذکر  ۀتفاوت  برخی  به  اعتراضاتش  و  نقد  در  اخالقیات  ،  و  رسوم  و  آداب 

شود. برای نمونه زبده، مدیرمسئول آن، در ماه محرم انتقادات تند خود را نان نمایان میمتدیّ 

»درب عزاخانه که کسی آژان   گوید:متوجه شماری از برگزارکنندگان مراسم محرم کرده و می

حق داری. زیرا در آزاد گذاردن گرچه تا اندازه در اتخاذ این رویه    نشاند!برای منع ورود فقرا نمی

، ۴تذکر، ش)  گوش خواهد رسید«هوع بجای فریاد العطش، ناله و غوغای الج  ه دانی که باینان می

مدیر مسئول این جریده به برخی از مقامات روحانی، که به دنیاپرستی و زراندوزی خو    .(۱۰۲

خدا گواهی    آنها خشیتشان را از خوف  نمایانی که ظاهر  »بعضی عالم  تازد:پرده میاند، بیگرفته

این و آن!  هدادن دست را جهت بوسیدن ب ،اند الهی چیزی را که خوب آموخته ۀتیآدهد و از می

 
ً
  ، نها ننمایندآهایشان نرسد و اعیان و ارکان اقبالی بهدو روز مال موقوفه و سهم امام ب و اگر فرضا

خود نگیرند که آنان  هحادیث نبوی و ولوی فوق را با  ـ  علمی از گرسنگی خواهند مردبی  ۀواسطهب

 . (۶۱:  ۱۳۰۱، ۲تذکر، ش) خواص(« ند در دلق  اعلما نبوده و بلکه )دزدان  ۀاز زمر 
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 اول    عصر پهلوی    . نشریات دینی  ۳

 اجتماعی جدید   دینی و ضرورت پیروی از نظم    بخشی  ، آگاهی 1. دعوت اسالمی ۱ـ ۳

ترین مباحث در خصوص مسائل دینی را در بردارد. در اینجا تفاوت اصلی  متنوع  دعوت اسالمی

 ۀ تنها در بردارند  دعوت اسالمیشود.  این نشریه با سایر مجالت دینی این دوره مشخص می

بلکه دیدگاهنظرات و دیدگاه    متفکران  های مختلف  های طیفهای گردانندگان مجله نیست؛ 

ه این پوشش شامل آن دسته از متفکران طیف متجدد که خواهان  دهد. البتدینی را پوشش می

هایی که شد. بلکه تضارب دیدگاه تغییرات بنیادی در اعتقادات و باورهای دینی هستند، نمی

شد، به اختالفات درخصوص تفاسیر قرآنی و امثال آن محدود می شد یا به  در نشریه مطرح می

 نشر نمی داد.  ۀدینی اجاز به مباحث برون دینی بود و تعبیر دیگر اختالفات درون 

به زمان  دعوت اسالمی  ۀنگرش کلی نشری  ، از دیگر سو   ۱۳۰۷  یعنی   انتشار آن   ۀبا نگاهی 

می معنا  پهلویشمسی  رضا  رسیدن  پادشاهی  به  و  ایران  در  سلطنت  تغییر  با  دوران    ،یابد. 

های سابق  فرد آن را از حکومتجدیدی در تاریخ ایران شکل گرفت که خصوصیات منحصربه

  . (۱۸۱:  ۱۳۸۴اکبری،  )  مدرن بود قۀترین خصوصیت آن تکوین دولت مطلساخت و مهممجزا می

پ دولت  دور استقرار  یک  یافتن  پایان  و  کشور  در  امنیت  و  ثبات  ایجاد  و  از    ۀهلوی  طوالنی 

ومرج و تالش دولتمردان پهلوی برای تغییرات گسترده، از سوی دیگر تالش برای غربی  هرج

ها به کلی دگرگون ساخته بود. تحت تأثیر این تحوالت،  کردن ایران، اوضاع ایران را در این سال

 
شهریور    ۳۰جواهری بروجردی در  امتیازی و مدیرمسئولی میرزا احمد  به صاحب  کوکب درخشاناول مجله با نام    ۀشمار   .1

دلیل اختالف    واحدی به  ۀسوم بنا به گفت ۀصفحه به چاپ رسید. از شمار   ۲۳قمری در   ۱۳۴۶ربیع االول  ۲۵مطابق    ۱۳۰۶

او خود عهده با جواهری،  از شمار دار مجله مینظرش  و  تاریخ جمادی  ۀشود   به  نام    ۱۳۴۶الثانی  سوم  با  دعوت  قمری 
ای  به ارتباط این دو مجله هیچ اشاره  دعوت اسالمی  ۀابد. در حالی که صدر هاشمی در معرفی مجلیانتشار می  اسالمی

(. همچنین محمد حسین شیریان که تاریخ مطبوعات استان کرمانشاه را نوشته  ۱۴۹، ص ۴نکرده است )صدر هاشمی، ج  

  ۀ ترین نشری توان فعالاین نشریه را می  .(۱۷۶ـ    ۱۶۷ای به ارتباط این دو نشریه نکرده است )شیریان، ص  نیز هیچ اشاره

به چند دلیل: یکی عمر طوالنی این نشریه که مدت هشت سال به   ، دینی از ابتدا تا پایان عصر پهلوی اول محسوب داشت

دوم فراگیر بودن نشریه در تمام نقاط کشور که این مدعا را    ؛چاپ رسیده، که نشان از همت باالی مدیرمسئول نشریه دارد

 اثبات کرد. ،فرستادندتوان از همکاران نشریه که از اقصی نقاط کشور برای مجله مقاله میمی
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د نشریات  در  قلم  جمله  صاحبان  از  اسالمیینی  درخصوص  دغدغه  دعوت  سابق  های 

های گذشته یکی از مسائل  که در سال  ،ماندگی مسلمانان و ایرانیان و بحث اتحاد اسالمعقب

طیف محسوب می این  نداشتنداساسی  دولت    ؛شد،  و  شاه  از رضا  به  و  آنها وقت  آنچه  خاطر 

می  نجات   میایران  نیز  قدردانی  ازنامیدند،  نگرانی   کردند.  دیگر  در  سوی  جریان  این  های 

های فرهنگی دولت در رواج آداب و رسوم غربی و این  نشریات دینی معطوف بود به سیاست

های دولت  ها جایگزین مباحث پیشین گردید. آنان بدون اشاره به سیاستها و دغدغهنگرانی

ده و نگرانی خود  در این خصوص، به عامه درخصوص گسترش این نوع آداب و رسوم هشدار دا

انتشار به این مسائل واکنش نشان    را اعالم داشتند. واحدی مدیرمسئول نشریه از همان آغاز  

 داده و بخشی از مجله را به آن اختصاص داد. 

سنت مجلطبع  اسالمی  ۀگرای  جدید    دعوت  تمدن  لوازم  و  عناصر  به  گرفتن  خو    هرگونه 

برنمی را  کشور  در  غربی  رواج  فرهنگ  برابر  در  صراحت  به  نشریه  مدیرمسئول  واحدی    تافت. 

هایی بر کند و جوانان را از خواندن این چنین کتابگیری میهای غربی در ایران موضعرمان 

های های )رمان( و دروغعمر در خواندن کتاب   دارد: »آرزومندیم که در عوض صرف  حذر می

خود را صرف خواندن    ۀمایمقداری از عمر گران   ،عمر نتیجه نخواهد برد  ز تضییع  دیگران که ج

ب  ۀحق  دیانت    ۀحکیمان  اخالق و دستورات    ۀکتب فارسی آنکه  تا  بنمایند    شرافت    مقام  ه اسالمیه 

او همچنین در نقد سینما و تماشاگران آن    .(۲۳۵:  ۱۳۱۴،  ۸دعوت اسالمی، ش)  انسانیت برسند«

ت با  ایران  نو پای دنیا را در  این صنعت  از  از سینما در غرب و تماشاگران آن، استقبال  حلیلی 

اروپا در میان هزاران تماشاچی  »در یک شهر   نویسد:داند و میمختص افراد بیکار و الابالی می

روح و دماغ از    رنجبر پیدا نخواهید کرد که در اثر خستگی    کش  نفر اشخاص متین زحمت  ۵۰

رسمی باشند«  ۀکارهای  شده  حاضر  منظره  آن  در  خستگی  رفع  ساعتی  برای  دعوت )  یومیه 

   .(طهران مصور ۀدر جواب نشری ۷۱ـ۷۰: ۱۳۰۸، ۳اسالمی، ش

نمونه  دیگر  سنت از  که  اسالمیگرایی  هایی  می  دعوت  تقویت  که را  است  نگاهی  کند، 

اسالمی و سنتی گذشته    واحدی به سیستم آموزشی جدید دارد. وی از اینکه سیستم تدریس  
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یافته و مکتب آموزشی جدید  تغییر  به سیستم  را  داده   های گذشته جای خود  ابراز غربی  اند، 

رآن و سایر کتب  اسالمی خود یعنی تدریس فقه و ق  معارف از سیستم    ۀکند: »رشتتأسف می

اروپا تبدیل گشته است. مکاتب قدیمه که آن روزها   دینی کاماًل تغییر یافته و به سیستم جدید  

نشان بوده  ۀهمه  اسالم  مدارس    ،اندقدرت  جدیدترین  به  شده  امروز  تبدیل  دعوت )  اند«اروپا 

 که فضای عمومی کشور تحت تأثیر تبلیغات    ،شمسی  ۱۳۱۲از سال    .(۷۷:  ۱۳۱۳،  ۳اسالمی، ش

نیز در تقویت لزوم حفظ حجاب   دعوت اسالمی   ۀفعالیت مجل  ،کشف حجاب قرار دارد  طرفداران  

از آن مقالهبه  ؛شود بیشتر می آنان نشر  طوری که در هر شماره  با زنان و حجاب  ای در رابطه 

کند: »موضوع کشف  بیان مییابد. واحدی اوضاع کشور درخصوص کشف حجاب را چنین می

هاست که بین چندی از اشخاص شهوانی مطرح و آزادی یک دسته نسوان را به  حجاب مدت

یت خود را صرف از برای کشف حجاب نموده و خود را االمکان جّد دانند و حتیحجابی میبی

را    آن   شمارند... و همواره سطوری از نظم در بعضی جراید نگاشته وخیرخواه آنان محسوب می

می نشر  و  درج  عوام  دسترس  فریفتدر  را  آنان  حرف  صرف  به  و  به    ۀنمایند  ساخته  خویش 

  .(۲۳۱:  ۱۳۱۲، ۸دعوت اسالمی، ش ) کنند«ترین طرقی هدایت میتاریک

 

 های جدید رایی در اجتماع و دوری از اندیشه گ سنت   و تثبیت روند    1. الدین و الحیات ۲ـ ۳

های دیگر نشریات دینی این دوران را دارد. از سویی در  همان دغدغهوبیش  کم  الدین و الحیات

به برای  آثار  تالش  از  که  است  مقتضی  »حال  است:  اسالمی  اعتقادات  و  احکام  روزرسانی 

ابرار بعضی رموزات بلکه مقصود اصلی از آیات را استنباط تا مختصر کشف    ۀار ائمیاطهار اخآل

 
اول به صورت    ۀقمری در شهر تبریز به چاپ رسید. این مجله در شمار   ۱۳۴۶این نشریه در ماه رمضان    ۀنخستین شمار    .1

یک شماره از آن نشر گردیده است. این نشریه »دینی، علمی، ادبی، اخالقی، تاریخی و صحی« معرفی شده است. ماهیانه  

 ۳۰صفحه بود که در سال دوم به  ۱۶به مدت دو سال منتشر شده است. تعداد صفحات مجله نیز در هر شماره در سال اول 

قمری انتشار یافت، که همین دو سال فاصله باعث تغییرات    ۱۳۴۹رسید. سال دوم تذکرات دیانتی با دو سال تأخیر در سال  

های سال اول نشریه را ندیده، نشریه  که به احتمال زیاد شماره ،شود. صدر هاشمیای در شکل و محتوای نشریه میده عم

کند. از این رو بعضی از مطالبی که در خصوص مشخصات این  های سال دوم نشریه معرفی میرا از روی خصوصیات شماره

 آید.تنها خصوصیات سال دوم این نشریه به حساب می ،نشریه بیان کرده است
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تواند نسبت  و از سویی نمی  .(۶:  ۱۳۰۴،  ۷الدین و الحیات، ش)  نقاب از خورشید عالمتاب گردیده«

دعوت تفاوت باشد. این نشریه همانند  عظیمی آن را باور دارند، بی  به مسائل سنتی که قشر  

شدت از رواج فساد در جامعه ای احکام اسالمی در جامعه تأکید دارد و بهبر ضرورت اجر   اسالمی

شدن  انتقاد می رنگ  کم  به  نگران   کند.  بابت  این  از  و  کرده  اشاره  جامعه  در  دینی  مراسمات 

 ،آنها یا درش بسته و قفل شده  ۀهم  ،است: »ماه مبارک با این برکت و عظمت جز دو سه مسجد

توان گذاشت. کو آن مساجد و جمعیت که در صف جماعت قدم نمی  گرد و غبار  و یا از کثرت  

الدین و الحیات، ) شدید«شکستید و برای شنیدن موعظه دوش هم سوار میسرجا کردن هم می

مجله با ستایش و »عرض تشکرات« فراوان    ۀدر ارتباط با این موضوع نگارند .(۱۳۱: ۱۳۰۵،  ۶ش

نگرانی قوانین  از رضا شاه،  بخواهد  ترکیه  نیز همانند  ایران  دولت  مبادا  اینکه  از  را  خود  های 

دارد: »سلطان مملکت و عالم ملت را نیز اعالم می  ، اسالمی و دین را از دولت تفکیک نماید

دنیوی و  معیشت  جهت  هم  و  و مذهبی  دینی  جهت  که  تصحیح    الزمست  و  اصالح  را  اهالی 

البد آن جامعه و آن مملکت منحل    ، یکی اهمیت داده دیگری را مهمل دارنده فرمایند که اگر ب

مذهبی را اهمیت داده و خود   گردد... سلطان را الزم است که ترویج رسومات و حفظ شعائر  می

  . (۱۱ـ ۱۰:  ۱۳۰۴،  ۶الحیات، شالدین و  )  دین و شریعت معرفی نماید«  مند  هایشان عالق  را در انظار  

از عوامل دیگر در عقب این نشریه، دو عامل را بیش  ماندگی میرزا علی مقدس، مدیرمسئول 

نالد و جهل مردم را سبب  سوادی و جهل مردم؛ که وی از این بابت میداند: اول بیموثر می

خاک مذلت« دچار   دهد که اگر به این منوال پیش برویم »بهداند و هشدار میماندگی میعقب

دهد و بخشی از مجله را در  ای میتعلیم و تربیت اهمیت ویژه  ۀشویم. از همین روی به مسئل می

داده است امر اختصاص  به همین  الحیات، ش)  سال دوم  و  دومین   .(۱۸۲ـ۱۷۶:  ۱۳۰۵،  ۲الدین 

»تقلیدهای موهوم« که سبب ها و  دین اسالم و پیروی از بدعت  عامل پیروی نکردن از تعالیم  

( است  جامعه  در  تشتت  و  شجدایی  الحیات،  و  الحیات  .(۲۹ـ    ۲۸:  ۱۳۰۴،  ۸الدین  و  تا   الدین 

جامعه واقف است و از این لحاظ نسبت به نشریات   ماندگی  سوادی در عقبحدودی به نقش بی

ه بدانیم این  گردد کدیني این دوره کمی جلوتر است. اهمیت این امر زمانی بیشتر معلوم می
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نشریه در مدت زمانی کم و حجم بسیار کمتر از آنها به چاپ رسیده، ولی با این حال بیشتر به  

آن سبب تعطیلی    سنج و انتقادی  نکته  مسائل اساسی پرداخته است. شاید همین خصوصیت  

 نهم سال دوم نشریه به این مسئله  ۀآن در شمار   ۀزودهنگام آن گردیده است، چرا که نویسند

:  ۱۳۰۵،  ۹الدین و الحیات، ش )  کند که سال سوم هم به چاپ نشریه اقدام خواهد کرداشاره می

 شود. ولی این امر محقق نمی (قسمت اخطار

 

 پهلوی   ۀ یی در دور گرا سنت   شیراز، تداوم   1االسالم .  ۳ـ ۳

دینی ایران    گرایان در تاریخ مطبوعات  جریان سنت  ۀتوان نمایندرا از یک سو می  االسالم   ۀمجل

آنچه   هر  برابر  در  شیرازی  فقیه  محسن  یعنی شیخ  آن  مدیر  که  چرا  آورد؛  حساب    نوسازی  به 

نواخت. از  بر طبل اجرای احکام شریعت بدون هیچ کم و کاستی می  ،سیاسی و اجتماعی بود

و پرورش،   تغییرات گسترده در نظام آموزش  با آن برخاست:  به مقابله  این تحوالت که  جمله 

به عرصهتغیی آنان  از سوی  رات در جایگاه زنان در اجتماع، ورود  های مختلف اجتماعی بود. 

مندی از آن چشم پوشی  توانست از برخی دستاوردهای تمدنی غرب و لزوم بهرهاو نمی  ،دیگر

کند، از این رو به ضرورت فراگیری علوم جدید، فواید آن و در نهایت به تالش گسترده برای  

اس دیانت  منظر  تطبیق  این  از  آورد.  عصر روی  مقتضیات  با  جریان   تا  االسالمالم  به  حدودی 

ای بین امور دینی و لوازم تمدنی جدید  شود که هدفش برقراری موازنهنوگرای دینی نزدیک می

نشر مدیر  مازندرانی  برخالف  شیرازی  فقیه  عقب  االسالم  یۀبود.  از  بحث  در  ماندگی تهران 

 
   ۱۳۰۲نظیر است. چرا که از سال  از نظر مدت زمان انتشار در عصر خود بی   االسالم  ۀ. مجل1

ً
 ش انتشارش آغاز شده و تقریبا

ده و به  ش که سال هشتم نشریه بو ۱۳۱۰»پس از سال  جعفریان: ۀیابد. بنا به گفتشمسی انتشار می  ۱۳۱۹تا اواسط سال 

شماره نهم احتمال  سال  از  سال    ،هایی  یعنی  شاه  رضا  سلطنت  اواخر  در  باز  و  شده  متوقف  آن  نشر  کار   ۱۳۱۸مدتی 

دهد نشر آن در  هایی از مجله در دسترس است که نشان می اما شماره   .(۲۵۷  :)جعفریان  هایی چاپ شده است«شماره

سال چهاردهم در    ۴  ۀدامه یافته است. با این احتساب که شمار که سال دوازدهم آن بوده، ا  ، ش۱۳۱۵تا    ۱۳۱۱های  سال

یافته   ۱۳۱۷)اسفند    قمری  ۱۳۵۸محرم   انتشار  می   ،شمسی(   
ً
می قاعدتا باشد.  آن  هفدهم  سال  این بایست  گفت  توان 

به علت تعطیلی طوالنی نه  گاه ناهماهنگی  بود که  این دلیل  به  بلکه  برخی شمارههمان   ، یمدت،  د  های خوطور که در 

 یافت.ماه یا سه ماه تغییر می  آن به دو ۀنیز اشاره شده، انتشار ماهان االسالم
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ع محتاطانه  بسیار  میمسلمانان  عقب مل  جزئیات  وارد  کم  بسیار  مسلمانان  کند:  ماندگی 

زند و راهکارهای مشخص و معینی نیز ماندگی نمیشود، حرفی از علل و عوامل این عقبمی

پردازد، اشاره طور کلی آنجایی که به شرح و تفسیر آیات قرآن می  در این خصوص ندارد، بلکه به

 نان پیروی از دستورات دین اسالم و اجرای آن است.  دارد که تنها راه نجات و موفقیت مسلما

سنت  ۀنمون  االسالم جریان  از  غرب کاملی  جدید  تمدنی  مظاهر  برابر  در  که  بود  گرایی 

که   از جمله مصادیقی  بود، رمان   االسالم ایستاد.  نگران  آن در جامعه  رواج  و کتاباز  های ها 

دانست و از  اخالقی می  عامل اساسی فساد  ها را  غربی بود. فقیه شیرازی خواندن این کتاب

کند و  اند، اظهار تأسف میها شدهها و داستان ای از جوانان متمایل به این نوع رمان اینکه عده

به قرآن  تاریخی  قصص  خواندن  به  را  جوانان  توجه  مقابل  کتاب   در  قبیل  این  جلب جای  ها 

جمله  می از  قرآن  قصص  توصیف  و  شرح  به  نیز  خود  و  مبادرت  کند  یوسف  حضرت  داستان 

شود  آنست که مشاهده می ،که ما را به نگارش این قسمت وادار نموده ورزد. »عمده چیزیمی

اندازه تمایل به کتب قصص و  جوانان امروزی فرزندان محیط کنونی بر حسب میل طبیعی بی

 حکایت و رمان 
ً
و انگلیسی(   حقیقت اجانب و اغایر )فرانسویهای بیحکایات دارند و مخصوصا

جز فساد اخالق و اشتعال نائره    هکه اغلب جز خرافات و موهومات و خیاالت محسوب و نتیج

 . (13ـ12:  1313،  2االسالم، ش) شهوت و تسهیل طرق هواپرستی و عشق بازی ندارد«

کرد و نسبت دان را پیگیری میفقیه شیرازی به شدت مطالب منتشر شده در نشریات متجّد 

مباحثی که با احکام و اعتقادات رسمی و سنتی اسالم ناسازگاری داشت، واکنش  به مسائل و  

داد، از مسئولین دولتی  خود به این مسائل پاسخ می  ۀداد. وی افزون بر اینکه در مجلنشان می

علت جلوگیری نیز مجازات این افراد و نشریاتشان را خواستار بود. برای نمونه از ناظر شرعیات به

ریات »نامه فرنگستان«، »رستاخیز« و »ناهید« به این دلیل که »ناشر افکار اهل ماده از ورود نش

او بر این کار این است که کشور ایران بیشتر از سیزده   ۀکند. ادلو طبیعت« هستند، تشکر می

قرن است که به اسالم معرفی شده و مذهب رسمی آن اسالم است و باید در تحت نفوذ و قواعد  

اس  قوانین  ایرانیو  از  باشد: »یک عده  نامالم  کارکنان  مانند  فرنگستان،    ۀهای ظاهرمسلمان 
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کشی در دست گرفته آنچه مقتضای خبث فطرت و  قلم انصاف  ،رستاخیز و ناهید و نظائر اینها

خواهد  همچنین وی می  .(7ـ    6:  1304،  1االسالم، ش )  سازند«منتشر می  ،سریرت آنهاست  وءس

را به موجب    هاآن  ۀمدیر و نویسند  ،الت مضره به مذهب و دیانت هستنداین جراید که متضمن مقا

   .(همانعبرت دیگران شود« ) ۀد تا »ماینناقانون مطبوعات به کیفر برس

هایی  گیریساز جبههبرانگیزترین مسائلی که در عصر پهلوی اول زمینهشاید یکی از چالش

حجاب زنان باشد. بررسی مواضع و رویکردهای    ۀمطبوعات کشور شد، مسئل  ۀدار در عرصدامنه

خود موضوع تحقیقی مجزاست. برای در    ،موافقانچه  چه مخالفان و    ،هر دو سوی این قضیه 

ای از زنان ایرانی برای کشف حجاب نظر گرفتن و متصور شدن ابعاد جنبشی که در میان عده

های خود را صرف جوابگویی بخشی از فعالیت  السالماهمین نکته بس که    ،صورت گرفته بود

هایی در این زمینه کرد. فقیه شیرازی خود و صنف روحانیون را از کتاب   ۀ به این جریان و ترجم

داند، البته در حدود مقررات اسالمی. وی این  مسئله را که روحانیون  ها میحامیان حقوق زن 

داند که همواره به روحانیون  ئل شوند، تهمتی میخود نا  ۀها به حقوق مغضوبمایل نیستند زن 

اند. وی با بررسی وضعیت زنان در پیش و پس از اسالم آیاتی از قرآن را در جهت حمایت از  زده

می بیان  ش )  کند زنان  متجّد   .(23:  1309،  7االسالم،  جواب  در  می  ، دینهمچنین  گویند  که 

تحصیل    ۀتقاد دارد که حجاب زنان از مسئلاع  ،حجاب زنان مانعی برای ترقی و تربیت زنان است 

نمی جلوگیری  میزنان  ارائه  وی  که  راهکاری  و  میکند  زنان  که  است  این  برای  دهد  توانند 

یا »زن    های عالمه« فرا بگیرند تحصیل علوم و معارف جدید نزد پدر و مادر و یا سایر محارم و 

 . (همان)

داند: یکی »آنکه انسان در حقوق خود آزاد باشد بتواند  میفقیه شیرازی آزادی را به دو معنا  

نماید   اجحافیاگر کسی بر او تعدی و    ،سخن حق را بر زبان جاری کند   ، حق خود را احقاق کند

این تعریف از آزادی مطابق با شرع و عرف دانسته شده و از نظر    ؛(3همان،  )  از او دفاع نماید«

دی به معنای دوم آن است که انسان هیچ قید و بندی نداشته  قابل قبول بود. و اما آزا   االسالم 

  ، خواهند بدهندها میالعنان باشد. فقیه شیرازی باور دارد آزادی که به زن مطلق  باشد و آزاد  
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آزادی از این دست است و از همین روی این حریت و آزادی را مستلزم شیوع فحشا و منکر و  

این    ، ی اینکه مدعای خود را به خوانندگان مجله بباوراندداند. وی براهزاران مفاسد دیگر می

،  7االسالم، ش )  آورد هایی از نویسندگان اروپایی میداند و مثالمطالب را تنها مدعای خود نمی

   .(19ـ  18: 1309
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داده، تحلیل و شناخت آن را مشکل    کمبود  های مجله و بالتبع  دسترسی به تعداد کمی از شماره

علیمی موضوعکند.  این  می  ، رغم  مجله  این  تحلیل  علقه  ستبایدر  به  شخصی  ابتدا  های 

های  نویسنده و ارتباطات او با حکومت پهلوی اول نظر داشت، چرا که تصدی مقامات و پست

ت دینی این دوره، به دولتی از سوی مدیر مجله موجب شده، آفتاب شرق بر خالف اکثر نشریا

نوعی وابسته یا به سخن دیگر حامی شخص رضا شاه و سلطنت پهلوی اول باشد. این دلدادگی  

صفحه به تعریف و تمجید از شاه و اقدامات    ۳اول مجله آغاز شده و حدود    ۀاز همان سرآغاز شمار 

نگاه مثبت نوابی، مدیرمسئول نشریه، به   .(۵ـ    ۳:  ۱۳۱۴،  ۱آفتاب شرق، ش)  شوداو پرداخته می

 تاریخ،  ۀرضا شاه در انتخاب مقاالت از دانشمندان نیز قابل ردیابی است. او از میان اکثر فالسف

قهرمانان و نقش آنان در ساختن تاریخ را مثال    ۀاو دربار   کارالیل را انتخاب کرده است و فلسفه

م کرده و  ظیم خ  عاطاعت و تهبر قهرمانان و بزرگان سر بگوید ما باید در برازند: »کارالیل میمی

نمائیم پرستش  را  بزرگ  مردان  و  نموده  اقرار  را  آنان  عالج    ؛ تفوق  زمان  و  عصر  هر  در  که  زیرا 

  ، کندآید و کار میهای هیئت اجتماعیه را از یک فرد که از غیب بیرون میمصائب و بدبختی

 .(۱۴: ۱۳۱۴، ۱۲و  ۱۱آفتاب شرق، شباید انتظار داشت« )

  

 
  ۲۶ش در کرمان به چاپ رسید. هر شماره از آن ابتدا در  ۱۳۱۳فروردین    ق/  ۱۳۵۳اول این مجله در محرم سال    ۀ. شمار 1

در    
ً
بعدا و  با ضمیم  ۲۲صفحه  همراه  بهصفحه  ۱۲  ۀصفحه  و  ماهیانه    ای  میطور  مجد  منتشر  با  نیز  مجله  مدیریت  شد. 

 نوابی)مجد الواعظین( بود.
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   1. همایون ۵ـ ۳  

دلعلی  ،همایون  و  معضالت  اکثر  به  انتشار،  محدود  زمان  مدت  دینی  نگرانیرغم  قشر  های 

می میجامعه  زمینه  این  در  را  بابی  حداقل  و  به  پردازد  اشاره  که  هنگامی  مجله  این  گشاید. 

آنان را   و  قلمرو  حجاب زنان و عناصر و لوازم تمدنی جدید غرب دارد  به  و نفی می کند،  نقد 

سنت میجریان  نزدیک  و    ؛شودگرایی  ضعف  و  مسلمانان  بغرنج  وضعیت  از  که  زمانی  نیز  و 

آنان بحث میعقب یادآور میماندگی  را  اسالمی  اتحاد مذاهب  لزوم  به    ،شودکند و همچنین 

 رود.  سمت نوگرایان دینی می

نیز ششم خود مبحثی را    ۀاسالم، در شمار   ۀبه مانند سایر صاحبان قلم در حوز   ،همایون 

پنجم سال  ۀدر شمار  .(۳ـ۱: ۱۳۱۳، ۶، شهمایون) گشایدای میپیرامون وضعیت اسالم در مقاله

شود. این مسئله بحث اتحاد و  ترین مسائل مسلمانان در همایون مطرح میاول یکی از کلیدی

نگارد این اتحاد مطالبی را می  است و نویسنده در تالش برای  یگانگی مسلمانان )شیعه و سنی(

ای به مجله  های آتی، اشخاصی در موافقت اتحاد و برخی در مخالفت با آن مقالهکه در شماره 

ها و  در نهایت مدیریت مجله برای جلوگیری از گسترش مخالفت  .(۲۱ـ ۱۶  :همان )  فرستندمی

این در  ارسالی  مقاالت  چاپ  از  عقیدتی  یمصائب  و  کرده  خودداری  جمعباره  ارائه ک  بندی 

 دهد. می

از دغدغه  همایون  ۀ در مجل جدید    رد و نقد عناصر تمدن    ، آن   های اصلی نویسندگان  یکی 

این زمینه   پیرو و همرا می  همایون غرب بود. در  این دوران توان  با سایر مجالت دینی  عقیده 

ترین اختراعات فرهنگی غرب که در ایران عصر پهلوی حضورش گسترش  دانست. از جمله مهم

های غربی گرامافون بود. در این مجله این دو عنصر به همراه رمان و داستان   یافته بود، سینما و

»اگر ما دانستیم   به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و گرایش به آن سبب فساد اخالق دانسته شد:

 
قمری به چاپ رسید. این مجله با وجود    ۱۳۵۳الثانی  شمسی مطابق جمادی  ۱۳۱۳همایون در مهر    ۀاول مجل  ۀمار . ش  1

یک حدود  شناخته  آنکه  و  تأثیرگذارترین  از  است،  شده  منتشر  شماره(  )ده  ایراشدهسال  دینی  مجالت  محسوب ترین  ن 

 سس و مدیر داخلی آن نیز محمد همایون پور بود. ؤ زاده و مشود. مدیر مسئول آن علی اکبر حکمیمی
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توانند در اخالق تصرفات  گرامافون( هم می  سینما،  )رمان،  است و اینهاکه اخالق اساس زندگی  

ولی افسوس که امروز گذشته از اینکه   ؛باید توجه بیشتری به آنها داشته باشیم  ،مهمی نمایند

جنب نشده،  ۀرعایت  آنها  در  است«  اخالقی  اخالق  فساد  باعث   . (۲۹  :همان )  بیشترش 

نیز    ۀ گردانندگان مجله دربار  این رمان   ای داشتند:چنین عقیدهرمان  ها که امروز در »بیشتر 

  آموزد« بازی و دزدی و جنایت چیزی نمی عفتی و عشقرانی و بیجز درس شهوت ،دست است

جب و حیا را در میان مردان و  همچنین در مورد سینما نیز عقیده دارد: »سینما ح    .(۳۰همان، )

با دیدن    ، رانی آماده استاش برای شهوتجنسی  ۀکه قودارد و جوانان نورسیده را  زنان بر می

  دهنده و هشدار  آگاهی  ۀجنب  .( ۳۱همان،  )  تصاویری در سینما به چه کارها که دست خواهد زد« 

سلبی داشت. آنان به    ۀعناصر تمدنی جدید بیش از هر چیز جنب  ۀدربار   همایوننویسندگان  

ای  به  از حد جوانان  به خوگرفتن بیش  اما راهکاری ن مسائل هشدار میدرستی نسبت  دادند 

تواند  »بیش از دیگران میدادند و به نفی کامل آن می پرداختند:برای استفاده از آن ارائه نمی

توانند بخوانند و سینما را تنها مردم متمدن  تأثیر داشته باشد زیرا رمان را تنها مردم باسواد می

تواند نتیجه بگیرد. گفتگوی ما  کسی در هرجا می توانند ببینید ولی از گرامافون هرشهری می

های متعدد گرامافون که ثروت ما را  این کمپانی  گوئیم:ما می  ؛ در این باب از نظر دینی نیست

بلی اینان صفحات مفسد اخالق و  کنند؟  دهند و چه خدمتی میگیرند در برابر چه چیز میمی

پردگی و بدبینی و نفاق  گیرند بلکه درس بیرا می  دهند و نه تنها ثروت ماآور خود را میزیان 

همچنین در یکی دیگر از مقاالت همایون     .(۳۱:  ۱۳۱۳،  ۷، ش همایون )  آموزند«جوانان ما میهب

با دید   زاده(آن )علی اکبر حکمی  ۀخوریم که نویسندبه مبحث آرایش و زیباسازی ظاهر برمی

،  همایون کند )طور صریح حمله میانتقادی به آن نگریسته است و به ادوات آن از جمله کراوات به

 .(۳۱ـ ۲۹:  ۱۳۱۳،  ۳ش
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 نتیجه 

خواه و فضای بالنسبه آزاد سیاسی،  نگاران آزادیبه تأسی از روزنامه  ،نشریات دینیگردانندگان  

مهم اجتماعی که در نشریات این دوره پیگیری   ۀهای خود را مطرح کردند. دو اندیشاندیشه

گران این حوزه در مطبوعات دینی نمایندگان ماندگی مسلمانان بود؛ که اندیشهشد: یکی عقب

اعلی این دست   ۀتوان نمونعبدالعلی الریجانی را می  االسالم  ۀینی بودند. نشریجریان نوگرایی د

 مدون و برنامه  االسالماز نشریات دینی محسوب داشت.  
ً
ریزی شده مباحث  تا حدودی نسبتا

ماندگی و انحطاط مسلمانان را مطرح ساخت. الریجانی راه نجات مسلمانان را  مربوط به عقب

دانست. مقصود وی از آگاهی مسلمانان، شناخت نان و آگاهی آنان میدر بیداری اذهان مسلما

مدیرمسئول   الریجانی  بود.  اسالم  دین  حقایق  و  آخوند   االسالممعارف  شاگردان  از  خود  که 

روزرسانی احکام و اعتقادات دینی، تطبیق  به  ۀایی در عرصهای گستردهخراسانی بود، تالش

صدر اسالم و پاک کردن اسالم از خرافات صورت داد.    هایآن با علم جدید، بازگشت به سنت

های جدید اجتماعی شدت از ورود اندیشهدر همین دوره، طرفداران نظم اجتماعی گذشته، به

ای از این دست بود. بعد از  نشریه  اسالمی  ۀجریدنگران شدند و در برابر آن ایستادگی کردند.  

وقفه  ،االسالم  از  یکپس  به  چندساله  نشریای  چندین  در  همچون    ۀباره    تذکرو    الحقدینی 

بنابراین جریان مسلط در مطبوعات عصر اندیشه افتاد.  به جریان  نوگرایان دینی دوباره  های 

  توان جریان نوگرایی دینی دانست.مشروطیت را می

تغییراتی در محتوای مطبوعات دینی رخ داد. این تغییر محتوا در تالزم    ، وی اولهلدر عصر پ

تا   ۀیابد. دیگر مباحثی که در نشریات دینی دور های رضاشاه معنا میبا سیاست مشروطیت 

از سلطنت رضاشاه در خصوص عقب این  ماندگی مسلمانان مطرح میپیش  شد در نشریات 

موضوعیت نداشت. اکثر   االسالمو    الدین و الحیات،  تذکرات دیانتی،  دعوت اسالمی دوره مانند  

ایران و شخصی که ایران   ۀدهندبا ستایش فراوان از رضاشاه، از او با عنوان نجات ،این نشریات

می سوق  پیشرفت  سوی  به  میرا  نام  شدن  دهد،  رنگ  کم  غربی،  رسوم  و  آداب  رواج  بردند. 

رین مسائل اجتماعی بود که جراید دینی  تشرعیات اسالمی و اجرا نشدن احکام دینی از مهم
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افتادگی مسلمانان  این دوران به آن پرداخته و این عوامل را سبب ضعف اسالم و در مواردی عقب

دانستند. جریان نوگرایی دینی که در عصر مشروطیت به جریان مسلط در مطبوعات دینی  می

هایش در ایران پهلوی فعالیتبدل شده بود، به علل گوناگون از جمله ساختار سیاسی حکومت  

ای در این دوره به صورت مشخص و هدفمند مسائل اصلی  رفت و هیچ نشریهرو به خاموشی  

به این مسائل در   نوگرایی دینی را مطرح نکرد و تنها به صورت موردی، جزئی و پراکنده اشاراتی

ی در نشریات این گرایهای جریان سنتشود. در مقابل ویژگیبرخی نشریات دینی دیده می

برجسته می و  شود. مخالفتدوره  آزادی، مساوات  اجتماعی،  و  نوسازی سیاسی  با  آنان  های 

گرایي مطبوعات دینی عصر پهلوی اول را تقویت  حقوق زنان، از جمله عواملی است که سنت

 کند. می
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