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 یدهچک

 یدش( پد 2122ق/ 2121به سال  یرازیمحمد صالح ش یرزا)با انتشار روزنامه کاغذ اخبار م یشو هشتاد سال پ صد  یکدر  یراندر ا مطبوعات

دولت و مردم منتشر شود  یاز سو ی )شیعی(اسالم، مطبوعات اسالم یند یتبا توجه به اهم ییابتدا یها بود که در همان سال ینآمد. انتظار ا

 آمد. یدپد ی )شیعی(مجله اسالم ینتا اول یدکش لسال طو هفتاد یول

وجود دارد اما مجله االسالم؛  یاتنشر یدر برخ -هرچند کوتاه -اسالم ینمب یندرباره د یمطالب یران،در ا ینگار از همان آغاز روزنامه اگرچه

در  یعمذهب تش یارمجله تمام ع ینعنوان اول  به «ایمان» ،آن حدود چهل سال بعد ازق و  2211در سال  ی )شیعی(،اسالم یهنشر یننخست

دوره  یها پس از تجربهآمده  یدپد یها یدگاهو در چارچوب د یدبا زبان جد)تشیع(  اسالم از دین دفاع به علت یهنشر ین. ایدگرد تشرتهران من

 .برخوردار است یراندر مطبوعات ا ییواال یتاز اهم ی،رضاشاه

 یتو وضع یمشخصات ظاهر یحضمن تشر و سپسنموده  یانرا بو شیعی  یرانمطبوعات ا یخچهابتدا تار یفیپژوهش به روش توص این

هدف از انتشار مجله،  همچنین در این پژوهش .پردازد یمنشریه  یرمدصاحب امتیاز و  محمود شهابی خراسانی، یبه معرفایمان مجله  یموجود

 .دشو یمطرح م یه و روند توقف نشریهاشتراک نشرتبلیغات و  یتوضع ،مقاالت یمحتوا یفیتک

 

 های مطبوعات. : مجله ایمان، محمود شهابی خراسانی، مطبوعات ایران، مطبوعات شیعی، نخستینها کلیدواژه

 

 

 

---------------------- 

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه سازمان کتابخانه

 .73-65صص.  ،1431 تابستانو  بهار ،24 -24شماره  ،11دوره  نشریه الکترونیکی شمسه،
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 تاریخچه مطبوعات ایران

کاغذ »نام  ش. با2122ق./ 2121در سال  یرازیصالح ش یرزاشاه قاجار به همت م یدر زمان محمدعل یرانیا هروزنام یناول

و فنون ساخت و  یدخر یا کرد و چاپخانه یسبه انگل یسفر اش یهچاپ نشر یبرا یرازیصالح ش یرزاآمد. م یدپد« اخبار

از پنجاه  یشب یگرانو د یرکبیرو گسترش داد. پس از او ام یسرا تأس رکاغذ اخبا هاستفاده از مرکب را فراگرفت و روزنام

منتشر  یدر مصر، هند و عثمان یزن یگرید زبان  یارزشمند فارس یها ه را در داخل و خارج کشور نشر دادند. روزنامهروزنام

 منتشر شد. یسدر فرانسه و انگلنیز  یگرید زبان  یفارس یها روزنامه یشد و حت

ستون  روزنامه اختر بود که معموالً از چهار شد، یمنتشر م یرانکه در خارج از ا زبانی  یفارس یها از روزنامه یکی

 یرکبیرنگذشت که به همت ام یریشد. د یلق. تعط2221زود در سال  یلیحکم قاجارها خ  روزنامه به ین. اشد یم یلتشک

نخست، به  هدر شمار یهنشر ین. البته ایدمنتشر گرد یهفتگ صورت  هشد و به مدت ده سال ب یستأس یهاتفاق یعروزنامه وقا

نام دولت  و بعدها با یافت ییرتغ «یهاتفاق یعروزنامه وقا»بود که از شماره دوم به بعد به نام « روزنامه اخبار دارالخالفه»نامِ 

و فرانسه  یعرب ی،فارس یها زبان هب یادارات مطبوعات دولت یسبا تأس یگرید یها منتشر شد. بعدها روزنامه یرانا یهعل

و... پا به عرصه گذاشتند که  یخروزنامه شرف، روزنامه فرهنگ، روزنامه مر یران،روزنامه ا یه،اتفاق یعقاآمد. پس از و یدپد

 ادوره ب ینا یها است تمام روزنامه یادآوری یان. شاشدند یشاه قاجار منتشر م ینو مظفرالد شاه یندر زمان ناصرالد یهمگ

 (.211-212. ص، 2231 ی،منتشر شدند )قاسم یقو خط نستعل یچاپ سنگ

 

 تاریخچه مطبوعات شیعی

وجود دارد  یاتنشر یدر برخ -هرچند کوتاه -اسالم ینمب یندرباره د یمطالب یراندر ا ینگار از همان آغاز روزنامه اگرچه

 منتشر شد.« کاغذ اخبار»سال بعد از  است که هفتاد ی )شیعی(اسالم یهنشر ین؛ نخست«االسالم»اما مجله 

در دوران  .ش 2132/ق.2211است که در رمضان سال  یرانا ی )شیعی(اسالم یهنشر یننخستعنوان « االسالم»

در  یحیمبلغان مس یتدر پاسخ به فعال یهنشر ینمنتشر شد. انتشار ا یو با چاپ سنگ یقشاه قاجار با خط نستعل ینمظفرالد

/صفاخانه اصفهان و یهدعوت اسالم ارهاد یازیامت  مجله از ابتدا تا شماره دهم به صاحب یناصفهان صورت گرفت. ا

 یریگ (. بعد از کناره221 .، ص2231 ی،خوانسار ی)کاشف یداالسالم( منتشر گرد ی)داع یمحمدعل یدس یریتمد

 یناول توان یچاپ تهران را م «ایمان»نشریه منتشر شد.  یگرمجله دو سال د ینا یه،با نشر یاالسالم از همکار یداع

 .یداز چاپ مجله االسالم منتشر گرد حدود چهل سالدانست که بعد از  یرانادر  یعشمذهب ت یارمجله تمام ع

 منتشر کردند: شیعی یاتنشرزیر  شرحبه ( .ش2211حکومت قاجار ) یانتا پا .ش 2131از سال  یرانیانو ا یراناالبته 

در تهران  یشکم و ب (، تا انقالب مشروطهی)بهجت خاور یبهجت دزفول یالحق، محمّدعل ماهنامه دعوه .ش2131

 منتشر شده است.

ها به دار  روس هیلبه وس .ق2221 یآن در عاشورا یرمد یزی،تبر یاءالعلماءابوالقاسم ض یه،نامه اسالم هفته .ش2131

 شد. یختهآو
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نامه اتّحاد و  و اردو؛ دوهفته یفارس یها به زبان یچاپ بمبئ االسالم، یداع یمحمّدعل سیداالسالم،  دعوه .ش2132

 ینمحمّدحس یرزانامه الجمال، م هفته یرت؛احمد کاتب معروف به بص یرزام یز،تبر یهارگان انجمن اسالم یه،نامه اسالم هفته

االسالم  نظام یبا،نامه زشت و ز هفته شد؛ یدر آن منتشر م ین واعظ اصفهانالدی جمالسیدها و مواعظ  خطابه ی،اصفهان

نامعلوم،  یرمد یمان،ا یبهکفر، شجره ط یثهطالب، تهران؛ شجره خب یهالممالک، ارگان انجمن اتحاد ملقّب به فتح یبهبهان

 یم،المستق نامه صراط هفته ی؛در ر یخضدّ مشروطه ش های یهاعالم یحاو ی،اهلل نور فضل یختهران؛ روزنامه ش

 ی،دهکرد احمدسید یقت،نامه حق رشت؛ هفته التجّار، یسرئ یننامه گلستان، محمّدحس تهران؛ هفته ی،کاشان ینالواعظ شمس

است  یاسیو س یخبر یشتربرخالف عنوان، مطالب آن ب یراز،ش یی،طباطبا یاءالدینض سیداسالم،  ینامه ندا اصفهان؛ هفته

 .یتا مذهب

که به درجه  یهمسلمان شده اروم های ی)از آشور یمحمّدصادق فخراالسالم اروم یرزام یّن،نامه تد هفته .ش213۱

 یز.تبر یهارگان انجمن اسالم یرت،احمد کاتب معروف به بص یرزانامه مالعمو، م (، تهران؛ هفتهیداجتهاد رس

نجف اشرف، به  ی،النجف، آقامحمّد محالت ماهنامه دره ی؛نجف اشرف، فارس ی،آقامحمّد محالت ی،الغرّ .ش2133

 .ینجف اشرف، فارس ی،طهران ینحس یخنامه نجف، ش منتشر شد؛ هفته یالغرّ یهنشر یجا

از  ی،کرمان ینکرمان، غالمحس یدهجر یراز؛ش یرازی،ش یاستینذوالر ینعبدالحس یرزام یا،نامه اح هفته .ش2131

  منتشر شده است.« کرمان»به بعد با عنوان  21شماره 

 کرمان. خواهی، یو ترقّ یارگان فرقه اتفاق و ترقّ یابانی،خ ینو حس یاصفهان یهاد نامه داراالمان،  هفته .ش2111 

 تهران. یجانی،الر یمازندران یعبدالعل یخماهنامه االسالم، ش .ش2112

 .یخو یی،اعال ییلحق، جبر یندا یز؛خلوت، تبر یباد یعل ی،اسالم یدهنامه جر هفته .ش2111

به  ین،المتکلم برهان یران،نامه تازه ا هفته یراز؛ش یرازی،پرتو ش ین خانحس یرزانامه اتحاد اسالم، م هفته .ش2111

 ها به همدان، چاپخانه آن به کرمانشاه منتقل شد. هجوم روس یلدل

آقا  یرزااسالم، م یصدا یالن؛اتحاد اسالم، گ یأتارگان ه یی،محمّد انشا یرزانامه جنگل، م هفته .ش2112

  .کربال یرازی،ش یعل یرزابغداد؛ االتّفاق، م الملک، یبلب

 الدوله، مشهد. رفعت یران،شرق ا .ش2111 

  اسالم مشهد. ینمبلّغ یأتارگان ه نگار، یعب به بدااهلل آل داوود ملق ه الکمال، فضلماهنام .ش2111

زاده، تهران،  محمّد جناب ی،آسمان یحهنامه ص تهران؛ هفته ی،خان خسرو یمانسل یرزام یب،نامه تهذ هفته .ش2211 

 یارگان نهضت کارگر ی،کاف ینامه ماه نو، عل هفته یافت؛انتشار ن یگرش د2212مطبوعات در آذر  یسراسر یفپس از توق

 تهران. یی،اسالم، تهران؛ نهضت شرق، ح. رجا

 ی،نامه جامعه اسالم هفته ی؛خراسان یّدالوزارهمو ی،زبده، تهران؛ روزنامه آستانه رضو ینتذکّر، حس .ش2212

 ی،نامه نهضت اسالم، اسداهلل باغبادران تهران؛ هفته یانی،اسالم، افتخار آشت یصداسقاء، تهران؛ روزنامه  حسینسید

 اصفهان و تهران.
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 اهلل  یتوقت آ یدمرجع تقل یقتشو یراز،چاپ ش یهنشر ینا یرازی،ش یهمحسن فق یخماهنامه االسالم، ش .ش2211

 یهنشر یکاز  یتحما یبرا یهفق یکحکم  یننخست ینداشت. ا ی( را در پ.ش2212. )م یاصفهان یابوالحسن موسو سید

 یز؛ملقّب به ساالرجعفر، تبر یامیق العابدین ینز یش،نامه آسا تهران؛ هفته ی،منش اصغر یعل ی،نامه اسالم بود؛ هفته

احمد  الرشاد، یلنامه سب تهران؛ هفته ی،هاشم تهران و قم؛ روزنامه الحق، حسن الحسینی، یقنامه جنوب، عبداهلل عت هفته

 خان یدنامه عظمت اسالم، عبدالحم تهران؛ هفته یستانی،اعتماداالسالم س ی،اسالم یاستتهران؛ روزنامه س یرازی،ش

 نامه مرد کار، لسان، تهران. تهران؛ هفته ی،مشرق

 ینحس یخروزنامه اتّحاد اسالم، ش یراز؛)احتشام نظام(، ش ینامه آثار جم، محمّدرضا احتشام خراسان هفته .ش2212

 .ین(، قزوی)مجاب یرازیش االسالم یبمحمّدصادق نق سیدنامه صالح بشر،  تهران؛ هفته ی،نلنکرا

 ی،تربت ینحس یخاالسالم، ش نامه ناطق اصفهان؛ هفته ی،فتوح یمحمّدعل یرزانامه ستاره اسالم، م هفته .ش2211

 .(2۱-1 .، صص2231ی، نوروزمراد) اصفهان ی،اصفهان یاسالم، عل ینامه ندا مشهد؛ هفته

عنوان آن  11منتشر شده که  یمذهب یشبا گرا نشریه عنوان 211 ،(.ش2221 – 2211) یدر دوره حکومت پهلو

، مطبوعات اسالمی: تاریخچه و اخالق روزنامه نگاری) ( است.ش2212م. ) یمربوط به دوره حکومت رضاشاه پهلو

 .(21-11 .، ص2231

 یراز؛، ش2212 ی،کازرون یعل یرزااشاره کرد: اسالم، م یلموارد ذ به توان یماول  یدوره پهلو یمذهب یاتنشراز 

به  ییپاسخگو یژهو ی،اسالم یانتد یّتمعروف به تُرک، ارگان جمع یزیتبر ینغالمحس یخش یانتی،ماهنامه تذکّرات د

ارگان  ی،شاهرود یمیحک یلاسالم، اسماع یجنامه ترو هفته ریز؛، تب2212 یت،همانند باب یانحراف یها فرقه ینیشبهات د

 یمقا مصطفی سید یانت،، تهران؛ ماهنامه د2212 ی،اسالم، حسن واعظ یده؛ روزنامه جر2212مبلّغان اسالم مشهد،  یأته

 یر علوجعف سیدنامه تمدّن اسالم،  ، رشت؛ هفته221۱ ی،خان ضراب یناسالم، غالمحس ید، تهران؛ ام2212 ی،مقام

 یمدتقمح سید ی،ماهنامه دعوت اسالم یز؛، تبر221۱مقدّس،  یعل یرزام یوه،الحو  ینالد ین؛، قزو221۱ یروخورشیدی،ش

؛ 2221فروزانفر،  الزمان یع، کرمانشاه؛ فصلنامه دانشکده علوم معقول و منقول دانشگاه تهران، بد2211بدال،  یواحد

 یدرعلی،، اصفهان؛ خِرَد، جعفر ح2211نامه هدف اسالم،  ، تهران؛ هفته2211 انی،بهبه یننامه اسالم امروز، صدرالد هفته

 (.111-111، صص 223۱)جعفریان ،  ، تهران2212 ی،ارگان جامعه اخوان اسالم

منتشر  محمود شهابی خراسانی یریتمد یازی،امت  در تهران به صاحب خورشیدی 2211 مردادماهدر « ایمان»مجله 

با ین اسالم به ویژه تشیع در دفاع از د ی،دوره رضاشاه یها است که پس از تجربه ای یهنشر ینستشده نخ یاد یهشد. نشر

 عرضه شد ،2211-2211یعنی  یرانی؛دو دهه تحول در فرهنگ ا یآمده ط یدپد یها یدگاهو در چهارچوب د یدزبان جد

مجله تمام  یناول»اری واالتر است و عنوان بنابراین از تمام نشریات شیعی منتشره پیش از خود به لحاظ محتوای و ساخت

 برازنده و شایسته اوست.« یراندر ا یعمذهب تش یارع
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مجله  ینا هشمار 21صفحه به صفحه  مطالعه است که نگارنده با یجینتااست شده   مقاله نوشته ینآنچه در ا

تمام عیار مذهب  یاتانتشار نشر یها تالش یندارد نخست ی( به دست آورده و سعی)موجود در کتابخانه آستان قدس رضو

 را به نگارش درآورد. یرانا در تشیع

 

 معرفی مجله

خورشیدی در تهران منتشر شد. شماره  2211مجله ایمان به صاحب امتیازی و مدیریت محمود شهابی خراسانی در سال 

 پخانه علمی تهران به طبع رسید.صفحه به قطع خشتی در شرکت چا 21در  2211اول این مجله به تاریخ مرداد ماه 

شعار مجله بود « 2رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِی لإِلِیمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّکُمْ فَآمَنَّا»سوره آل عمران   212قسمت اول آیه 

 گردید. که در هر شماره زیر نام نشریه درج می

ریال، خارجه یک ساله یک لیره و نیم انگلیسی بود.  211و یک ساله  ریال 21قیمت اشتراک این مجله تک شماره 

ها به رایگان فرستاده خواهد شد و در  البته کسانی که ده تن مشترک برای این مجله تهیه کنند دوره مجله برای خود آن

خیابان  دراین مجله  سال دوم انتشار به طالب علوم دینی و محصلین بیست ریال تخفیف داده شد. محل اداره

 بوذرجمهری، گذر نوروزخان قرار داشت.

در دوازده شماره سال اول انتشار  قیمت آگهی در مجله بیان نشد و برای تعیین بهای آن به دفنر مجله ارجاع شد.

سطر( به چاپ رسید. در  21در یک سوم صفحه )در « دنیای شیعهه آگهی بشارت ب»با عنوان  3فقط در پشت جلد شماره 

سطر، شماره چهارم، شماره پنجم و شماره  1در « آگهی تقویم الصلوه»در پشت جلد شماره دوم و شماره سوم  سال دوم

 ششم هر کدام یک صفحه آگهی داشت.

طرح روی جلد در سال اول شامل سرلوحه، زمان انتشار، شماره و سال انتشار و نام صاحب امتیاز و مدیر مجله بدون 

صویری در پس زمینه بود. در سال دوم انتشار که به شماره هفتم رسید عالوه بر موارد باال، کارگیری هرگونه رنگ یا ته ب

 مندرجات هر شماره با ذکر نویسنده و شماره صفحه بر روی جلد افزوده شد.

 شماره منتشر شد. 21در  ،مجله ایمان در مجموع دو سال انتشار

 سال اول:

، شماره 2211، شماره چهارم: دی 2211، شماره سوم: آذر 2211ور ، شماره دوم: شهری2211تیر  11شماره اول: 

، شماره نهم: آذر 2212، شماره هشتم: آبان 2212، شماره هفتم: مهر 2212،شماره ششم: اردیبهشت 2211پنجم: بهمن 

 .2212: اسفند 21، شماره 2212: بهمن 22، شماره 2212: دی 21، شماره 2212

 

 
. پروردگارا، گناهان ما را یمآورد یمان، پس ا«یدآور یمانبه پروردگار خود ا»خواند که:  یفرا م یمانبه ا یکه دعوتگر یدیمپروردگارا، ما شن. ترجمه آیه: 2
 (12. ، ص2212یران )فوالدوند، محمدمهدی، بم یکانو ما را در زمره ن یما را بزدا های ی، و بدیامرزب
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 سال دوم:

: فروردین 2، شماره 2211: اسفند 1، شماره 2211: بهمن 2، شماره 2211: دی 1، شماره 2211: آذرماه 2شماره 

 .2212: خرداد 1،  شماره 2212: اردیبهشت ۱، شماره 2211

 2۱ -2شماری اختصاصی که خاص هر شماره است و معموال از   شمار بود. صفحه  مجله ایمان دارای دو نوع صفحه

ی که به صورت مسلسل از صفحه اول شماره اول در سال اول انتشار مجله شروع شد و به ادامه دارد و صفحه شماری کل

صفحه آخر شماره آخر )شماره هفتم سال دوم انتشار( پایان پذیرفت. در مجموع مجله ایمان در طی عمر دو سال انتشار و 

 صفحه مقاله و مطالب مختلف اسالمی منتشر نمود. 211شماره،  21چاپ 

 

 ب امتیاز مجلهمعرفی صاح

 یالتتحصیدریه چشم به جهان گشود. او در تربت حخورشیدی  2131در سال فرزند عبدالسالم،  محمود شهابى خراسانى

محمد  یرزاقمى، آقا م ینزمان، همانند حاج آقا حس یدگذراند و پس از آن در مشهد نزد اسات را در زادگاهش مقدماتى

 یب)اد یشابورىن یبعظام عبدالجواد اد یاتدر مشهد از محضر آ ینپرداخت. همچن ینىعلوم د ختنآقازاده خراسانى به آمو

علوم و معارف  یلاصفهان شد و به تکم هیعلم هفارسى و عربى، استفاده نمود. سپس در نوجوانى وارد حوز یاتاول( در ادب

رکى در فلسفه و عرفان بهره اهلل محمدحسن فشا  یتهمانند آ یدىاصفهان از درس اسات هاسالمى همت گماشت. در حوز

و پنج سالگى  یستشهابى در سن ب محمودبزرگ خراسانى به آموختن دانش رجال پرداخت.  جست و بنا بر قولى نزد آقا

محمدحسن فشارکى  اهلل آیت ابوالحسن اصفهانى،  یدس اهلل  یتاز آ یت. وى داراى جواز اجتهاد و روایدبه درجه اجتهاد رس

 .(3 و 1دوازدهم، ش  آینده، سال ،«یشهاب محمود»یرج، ا افشار،) بود

در تهران  یزن 2221اصفهان پرداخت. از سال  هیدر مدرسه علم یسبه تدر یالت،از طى تحص شهابی خراسانی پس

به دانشکده حقوق و  یسبراى تدر 2222دانشگاه در سال  یسدر مدرسه معقول و منقول پرداخت و پس از تأس یسبه تدر

در شوراى عالى  یزمدتى نوی . دقواعد و اصول فقه مشغول بو یسدعوت شد که در آن دانشکده به تدر یاسىعلوم س

پس از بازنشستگى به فرانسه رفت و در او نظر در محاکم شرع بود.  یدقاضى تجد یزداشت و چندى ن یتفرهنگ عضو

 .(22۱-222 .، ص1،ج 2212حسن،  مرسلوند،) کرد حوالى شهر استراسبورگ زندگى مى

در اغلب علوم  وی اشتغال داشت. یتو ترب یمدر مراکز دانشگاهى به تعل سالبه پنجاه  یکمحمود شهابى نزد عالمه

هایی را به رشته تحریر درآورد که دارای نثری بسیار محکم و متقن و گاه ثقیل و پیچیده  اسالمی تخصص داشت و کتاب

 .کند جه میها موا است و مبتدیان و همگان را با سختی

اصول  یرات(؛ تقر2222(؛ رهبر خرد )در منطق، 2221(؛ رساله بود و نبود )در فلسفه، 22۱1آثار: ادوار فقه )سه جلد، 

و  یق)االعتقادى(؛ تعل یانهاو ک یخى( فى اسها التاراالمامیه) یعه(؛ االسالم و الش2212(؛ قواعد فقه )2212)در علم اصول، 

مبدأ و  یق(؛ ترجمه و تعل2212االسالم محقق حلى ) یعاز قسمت متاجر کتاب شرا یقاعاتبر بخش العقود و اال یهتحش

(؛ رساله 2223(؛ عظمت محمد )ص( )محمد احمد جاد المولى ترجمه به امضاى م. ش.، 2221) ینامعاد ابوعلى س



 71                                                                                                1431ستان تابو  بهار ، 24-24شماره  ،11دوره  شمسه،

 

( امام 2211اب االشارات )لب یقو تعل یح(؛ تصح2222) یکم(؛ فاروق 2221(؛ قاعده الضرر )2222) یناابن س شناسى روان

 (.2221)به انضام لباب االشارات فخر رازى،  یناو االشارات ابن س یهات(؛ رساله وضع الفاظ؛ التنب2221فخر رازى؛ منطق )

ها اشاره نمود: الظل الممدوده فى امهات مباحث  عنوان ینبه ا توان مى اند  یدهاز جمله آثار وى که به چاپ نرس

و تطور و چگونگى دانش فسلفه و ترجمه احوال  یرکتاب در س ینالداماد )مقدمه ا یدالس هالوجود؛ مسرح الفؤاد فى ترجم

 ینک )االمل هسور یربوده است با خط خود استاد در کتاب گلزار معانى چاپ شده است(، اجراء الفلک فى تفس یردامادم

کتاب جزوه کوچکى  ین(؛ خرد سنج )ایدمن سأل عن التوح یث)در شرح حد یدو ام یمبه عربى است(؛ رساله ب تماماً یفاتتأل

 (.211-211 .، ص2212 ی، محمود،شهاب) دانش منطق و به پارسى نگاشته شده است ینهاست که در زم

ها در  عمر، مدت یانیپا یها در سال اندرکاران، دست  یریتبر اثر سوء مد 2221از انقالب بهمن   پسعالمه شهابی 

در فرانسه بدرود  22۱2جانکاه در چهارم مرداد  یمارىب یکسرگردان بود و عاقبت استاد به سبب  یسانگلستان و سو

 (.2 .، ص2212 ی، محمود،شهاب) به خاک سپرده شدیس پار یهدر گورستان ت جا گفت و همان یاتح

 

 هدف مجله

 ابتدایی نشریه درباره مقصود و روش مجله چنین آمده است:در یادداشت 

وسیله خود مجله دانسته خواهد شد و به حقیقت ه منظور ما از تأسیس این مجله هر چه باشد به یاری خدا ب»

توان هنگامی آن را منظور شمرد و در خور یادآوری دانست که به مقام عمل آمده و به حصول پیوسته باشد و گرنه  می

 ام و خیاالت یا الفاظ و عباراتی بیش نخواهد بود.اوه

 روش این مجله را هم می توان در دو جمله زیر خالصه کرد:

 تحری حقیقت و پشتیبانی از حق -2

)مجله ایمان، شماره « ثر استؤصراحت گفتار به ویژه در اموری که برای پیشرفت دیانت و ترقی مملکت م  -1

 (.2 .اول، سال اول، ص

 

 محتوای مجله

های اسالمی مقاالتی ارائه نمود  ای خود با توجه به مقتضیات زمانی در اکثر موضوع شماره21مجله ایمان در طول حیات 

این مجله به لحاظ چاپ و انتشار  البالغه، تفسیر قرآن و پرسش و پاسخ اسالمی بود. اخالق، نهج هکید نشریه در زمینأاما ت

مذهب تشیع به قلم نویسندگان معروف زمان خودش، اولین مجله تمام عیار های  مقاالت به شیوه روز در اکثر موضوع

شیعه است. برای آشنایی بیشتر با محتوای نشریه در زیر فهرست مندرجات شماره اول، عنوان مقاالت محمود شهابی، 

 های از چند مقاله مجله ارائه شده است. اسامی بقیه نویسندگان و بخش
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 :فهرست مندرجات شماره اول

علی  ؛تأثیر خودشناسی از لحاظ اجتماع ؛ترک عادت )شعر( ؛هدف، روش، آرزو، راه سعادت حقیقی؛ دین است و بس

پزشکی  ؛بنی عجل هدیوان ؛ای از درستی نمونه ؛فیلسوف حقیقی کیست؟ ؛السالم مجسمه فضیلت و مظهر کمال است علیه

 دیباچه قسمت تفسیر. ؛ایان دینسخنانی از پیشو ؛در پرتو قرآن ؛در آغاز قرن چهارم اسالمی

ای مهم و  مطالب کوتاه نشریه، در هر شماره مقاله همحمود شهابی صاحب امتیاز و مدیر مجله ایمان عالوه بر تهی

ها برای اولین بار در نشریات ایران درج شده است.  تأثیرگذار با توجه به مقتضیات روز نگاشته است که موضوع برخی از آن

 ( در زیر آمده است:21-2ها به ترتیب شماره مجله )از شماره  اهمیت محتوای این مقاالت، عنوان آنبا توجه به 

راه سعادت حقیقی، دین است و بس؛ پیروی از پدران با ایمان، سرمایه ترقی و افتخار است؛ از پیش آمد استفاده 

و موجب اتحاد واقعی است؛ ترقی افراد و ملل به کنید؛ محرم درتاریخ اسالم؛ زندگی؛ دین؛ از راه دین؛ دین روح اجتماع 

تناسب نبروی محاسبه ایشان است؛ شهادت در راه حق موجب حیات ابد و شرافت جاوید است؛ راه حق، نمایان و شناختن 

راه خداست؛ حیات حقیقی ناشی از ایمان و عمل صالح است؛ فداکاری حسین  آن آسان است؛ نشان ایمان مجاهدت در

یخ بشر بی نظیر است؛ ایمان به خدا شما را از عذاب می رهاند؛ انقالب اسالمی؛ به خدا پناه بریم؛ مجاهدت در )ع( در تار

 راه خدا؛ علوم دینی و معارف شرقی باید احیاء شود.

 

 نویسندگان مجلهسایر 

هابی، مدرسی صدرالدین بالغی، سیدرضا تفرشی، آقا سید باقر هیوی، آقا سید محمد باقر سبزواری، علی اکبر ش

گیر، سید  چهاردهی، مهندس بازرگان، حسن سعید، ابوالحسن انصاری، سید علی اکبر برقعی قمی، سید موسی گوشه

اکبر حکیم، فقیهی، محمد بروجردی، تدین  غالمرضا سعیدی، سید محمد مهدی فاطمی، سید محمدتقی حکیم، سید علی

 اصفهانی، دکتر شب افروز. 

 

 مجله: هایی از چند مقاله بخش

 راه سعادت حقیقی، دین است و بس»

هر فردی از جان و دل خواستار است که گوهر گرانبهای نیکبختی نصیب وی باشد. سعادت کامل و نیکبختی 

حقیقی افراد به نظام جامعه بسته و به کمال آن مربوط است، ترقی و کمال جامعه معلول این است که همه افراد، نسبت 

کار بندند یعنی به تمام معنی افرادی صالح ه که شایسته است ب وظایف و تکالیف خویش را چنانبه همه شئون زندگانی 

ای که  گیرد که روح آنان دارای قوت باشد پس نخستین مرحله باشند. صالح حقیقی افراد وقتی صورت عمل به خود می

 به تعبیر دیگر: در مقام اصالح باید مورد توجه شود تقویت روح افراد است.

سرسلسله تمام عوامل و علل تقدم و ارتقاء یا تنزل و انحطاط هر ملتی قوت یا ضعف روح آن ملت است. 

زودی به مدارج تقدم و پیشرفت نائل ه قوی شوند ب ،ترین اقوام جهان هرگاه از لحاظ روح ترین ملل و پست وحشی
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پستی و ضعف بگذارد رهسپار وادی تأخر و تنزل ها رو به  ترین ملل عالم از هنگامی که روح افراد آن گردد. متمدن می

تر ارتقائش  تر، اجتماعش منظم تر باشد به همان اندازه تمدن آن ملت محکم خواهد شد پس به هر اندازه روح ملتی قوی

 (.2 .ص ،سال اول ،شماره اول یمان،مجله ا« )تر خواهد بود. پایدارتر و نظامش راقی

 

 ،نظافت»

، چه در قرآن مجید و چه در احادیث شریف، درباره نظافت تأکید فراوان به عمل آمده چون در دین مقدس اسالم

گمان خدا پاکیزگان را دوست  که فرموده است بی اند چنان  حتی در قرآن مجید اشخاص پاکیزه، دوست خدا خوانده شده

این موضوع دقت کنند  هزم است دربارشمار آمده است پس بر پیروان دین اله دارد و در حدیث نظافت از ارکان ایمان ب می

 کار بندند.ه و آن را موافق موازین علمی در تمام شئون زندگی خویش ب

 توان مورد بحث قرار داد:  پاکیزگی و نظافت را از دو جهت می

 نظافت ظاهر  -2

 نظافت باطن -1

توان فائز شد مگر در  نمیبی شک نظافت ظاهر را در نظافت باطن تأثیری است عظیم بلکه به حقیقت به نظافت باطن 

شماره  یمان،مجله ا« )صورتی که در ظاهر نیز رعایت آن شده باشد پس نظافت ظاهر مقدم است بر نظافت باطن.

 (.11 .ص ،سال اول یازدهم،

 

 انقالب اسالمی به قلم محمود شهابی»

معتقدات طرح و تا حدودی  اصول هروزی که نشر مجله مورد تصمیم گردید در نظر بود که به تدریج مباحثی دربار

ی، خداشناسی یکه با مجله و حوصله خوانندگان متناسب نماید آن مباحث توضیح و شرح گردد: در مراتب سه گانه خداجو

گانه  ج آن سخن به میان آید. وحی و الهام و معجزه و خواص سهیو خداپرستی بحث شود از حقیقت نبوت و از مبادی و نتا

مل نبی مورد تحقیق گردد و اقوال و افعال و آثار مدعیان پیمبری بررسی شود تا صادق از کاذب نبوت و چگونگی علم و ع

طرفی و با رعایت  و کامل از ناقص امتیاز یابد. نسبت به پیغمبر اسالم و دین مبین و مبانی و احکام متین آن با نهایت بی

خاصه روشن و حدود وظائف علمی و عملی بشر در طور خالصه نبوت عامه و نبوت ه انصاف تحقیقاتی به عمل آید و ب

این باره مشخص و ممیزات جانشین و پیشوای دینی تقریر شود و باالخره تا حدی که عقل و نقل برای شناسایی 

دهد در این قسمت هم سیر و سلوک فکری و قلمی انجام  چگونگی معاد و اوضاع و احوال نشاء آخرت راه نشان می

 (.1-2 .ص ،شماره چهارم، سال دوم یمان،مجله ا« )پذیرد.

های مهم هر مقاله که هم در فهمیدن مقاله خواننده را کمک  های این مجله خط کشی قسمت از جمله ویژگی

 نماید و هم برای کسانی که زمان کمی برای مطالعه دارند مفید است. می
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 تبلیغات مجله

 پردازد: به تبلیغ مجله می گونه نشریه ایمان در مطلبی خطاب به خوانندگان این

چنین در نظر بود در هر هفته یک شماره که دست کم شصت و چهار صفحه باشد از این مجله چاپ و منتشر  -2»

تازه تأسیس موجب آن شد که اکنون از کمیت صفحات کم و به مدت انتشار  هگردد لیکن گرانی کاغذ، آن هم برای مجل

سی و دو صفحه انتشار یابد. ) برای جبران کمی صفحات، فعالً مجله با حروف ریز افزوده شود یعنی ماهی یک شماره در 

 شود(. چاپ و بر سطور شماره هر صفحه افزوده می

خطب و کلمات بزرگان اسالم اختصاص خواهد داشت.  هدر هر شماره چند صفحه به قسمت تفسیر و به ترجم -1

صفحات تفسیر افزوده خواهد شد و در هر شماره هم چند صفحه به  هاگر خدا خواست و صفحات مجله افزوده شد بر شمار

 با شرح مختصری برای آن اختصاص خواهد یافت.« نهج البالغه»ترجمه مرتب 

خوانندگان با ایمان و فضل، خدمت در راه این مجله را خدمت به دین و کشور بدانند و از راهنمایی که در این راه  -2

 ندارند.سودمند بشناسند دریغ 

ای را  شود به دقت آن را بخوانند در صورتی که وجود چنین مجله کسانی که این شماره برای آنان فرستاده می -1

برای خدمت به اسالم و ایران و دانش و فضیلت نافع تشخیص دادند، بدانند که کامل شدن این ناقص و دوام یافتن آن 

و دانش دوست از راه خدمت به حق و حقیقت و دانش و فضیلت نسبت به خواه  بدین بسته است که مردانی دیندار، حقیقت

 ترویج و تکثیر مشترکین آن اقدام کنند.

 شود. ال دینی، فلسفی، ادبی و اجتماعی که برسد، به یاری خدا، بدان پاسخ داده میؤهرگونه س -2

ها گفتگو کند  حضوراً درباره آنهرگاه کسی نسبت به معتقدات دینی، شبهه و اعتراضی داشته باشد و بخواهد  -۱

 ممکن است مقصود خود را بنویسد تا وقت مالقات و گفتگو معین گردد.

اند مطلوب گمگشته خود را   فطرت اصلی خود دین حق را جویا و از احراز آن محروم مانده هواسطه جوانانی که ب -1

 توانند به دست آورند. خوبی میه از راه ارتباط با این مجله ب

علوم اسالمی و معارف شرقی، این مجله را پشتیبان و  هعلوم جدید یا در رشت هپژوهان خواه در رشت دانش هطبق -3

 (.22 .ص ،شماره اول سال اول یمان،مجله ا« )رهنمای خویش بدانند و در پیشرفت آن کوشش کنند

 

 اشتراک مجله

پیش درخواست کرده بودند و برخی اشخاص که شماره اول را برای افرادی که از »مجله ایمان برای جذب مشترک، 

کید شد در صورتی که خواستار ردید و به همه افراد تأبه نظر اهل ایمان هستند بی آن که درخواست کرده باشند ارسال گ

 (.پشت جلد ،سال اول ،شماره اول یمان،مجله ا« )را به اداره برگردانند اشتراک مجله نباشند آن

کسانی که شماره اول ارسال شده بود، فرستاده شد و درخواست شد در صورتی که مایل به شماره دوم صرفاً برای 

 (.پشت جلد ،شماره دوم، سال اول یمان،مجله ا« )اشتراک مجله نباشند هر دو شماره را به اداره مجله ارسال نمایند
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نیستند عین مجله را به اداره ارسال کسانی که مایل به اشتراک نشریه »کید نمود أکه مجله ایمان ت با وجود این

ای از دریافت کنندگان به این درخواست مجله توجهی  ( ولی عدهپشت جلد ،سال اول ،شماره اول یمان،مجله ا« )نمایند

شود خواهش نمود به  ها ارسال می بار دیگر از کسانی که نشریه به نام آن»نکردند برای همین مجله با ارسال شماره سوم، 

ها در دفتر مشترکین رسمی ثبت و قبض اشتراک به  افت این شماره وجه و یا عین مجله را بفرستند و اال نام آنمحض دری

 (.پشت جلد ،سال اول ،شماره سوم یمان،مجله ا« )نامشان صادر خواهد شد

دند مجله ایمان در شماره چهارم و شماره پنجم مجدداً برای کسانی که وضعیت اشتراک خودشان را مشخص نکر

 چنین برخورد نمود:

ایمانی توهم نگردد از کسانی که تاکنون وجه اشتراک  که در کار ایمان به هیچگونه شائبه بی باز هم برای این»

هایی را که به ایشان رسیده برگردانند  کنیم عین شماره اند در صورتی که خواستار اشتراک آن نباشند خواهش می نفرستاده

مجله و  هخواهند به این مجله مساعدتی کرده باشند دست کم از طرف ایشان زیانی مادی بر ادار یتوانند یا نم تا اگر نمی

 (.پشت جلد ،شماره چهارم، سال اول یمان،مجله ا« )حرمانی معنوی بر خواستاران این مجله وارد نیاید

اره کرده و تأکید بر نشریه اش هششم به زحمات کمرشکن و مجاهدات طاقت فرسا هر شمار همجله ایمان در شمار

ها به عنوان فرائض دینی و وظایف علمی درباره عدم پرداخت وجه آبونمان برخی از مشترکان  ضرورت نشر این گونه مجله

 نویسد:  مجله می

های پیش شیوه و روش این مجله روشن گشته و تا  شماره هکه از مطالع شود با این با نهایت تأسف، یادآوری می»

اند هنوز برخی از آنان   خالف معمول مطبوعات( دریافت دارندگان مجله در رد و قبول آن آزاد گذاشته شدهپنجم )بر هشمار

 های دریافت شده مسامحه روا داشته اند. در فرستادن وجه اشتراک یا برگرداندن شماره

حتی از کسانی که در -ایمانی در کار توهم نرود از دریافت دارندگان مجله  که هیچگونه بی اینک باز هم برای این

خواهند وجه مجله را بپردازند، عین  شود که اگر نمی خواهش می -اند ابتدا خودشان ارسال مجله را درخواست نموده

 (.پشت جلد ،شماره ششم، سال اول یمان،ا مجله« )های دریافتی را پس بفرستند تا مورد استفاده دیگران قرار گیرد شماره

  مجله ایمان در شماره دهم با نگاهی متفاوت مشترکان خود را نسبت به همکاری مالی و معنوی با نشریه فرا

 خواند: می

پرده و در این باره به وسائل مادی و معنوی شگرف با  امروز همه ملل جهان به اهمیت تبلیغ از راه انتشارات پی»

 فت کوشش و فداکاری می کنند.جدیتی شگ

پندارند در راه دین چه  نثار آن می ها نفوس ایرانی که خود را دیندار و خدمتگزار به اسالم بلکه جان لیونیبا این حال م

 دهند؟ خدمتی اساسی و مهم انجام می

دین و معرفی فضائل و روزانه یا هفتگی بلکه ماهانه برای تشریح حقایق  هآیا بر افراد جامعه ننگ نیست که یک نام

 معارف مسلمین از طرف آنان انتشار نیابد؟!

 آیا خدمت به اسالم از وظایف اهل اسالم است یا این که این کار را نیز باید بیگانگان انجام دهند؟....
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یغ ای است که به منظور تحقق مبانی ایمان، تبل شود، تنها مجله مجله ایمان، که اکنون دهمین شماره آن منتشر می

نظیر راه خود را پیش گرفته و  ق دین و ترویج فضل و فضیلت تأسیس یافته و در این مدت با فداکاری و مجاهدتی بییحقا

ای باشد که بتواند خدمات بزرگی  شاید اگر خدا بخواهد و از طرف عالقمندان با ایمان پشتیبانی شود ادامه یابد و تنها مجله

 به عالم اسالم انجام دهد.

ب است که تاکنون نه تنها هیچگونه مساعدتی معنوی )و مادی( به آن نشده بلکه بعضی از اشخاص که جای تعج

های  اند از فرستادن وجه اشتراک یا عودت عین شماره  اهل ایمان و دین معرفی شده و مراتب این مجله را دریافت داشته

 اند!  دریافتی خودداری کرده

خواهند خدمتی کرده باشند، به حکم دین و ایمان راضی نشوند ضرری وارد آورند باز  توانند یا نمی اگر در این راه نمی

شماره  یمان،مجله ا« )پذیرد تا انصاف و ایمان آنان چه حکم کند؟ های مجله را با امتنان می ایمان عین شماره ههم ادار

 (.پشت جلد ،دهم، سال اول

خت وجه اشتراک از سوی برخی مشترکین را گناه کبیره اعالم آخرین شماره سال اول انتشار مجله ایمان، عدم پردا

 نماید: می

رود که این ادعا راست و درست  چون مجله ایمان با ادعا خدمت به دین و دانش تأسیس یافته، و احتمال این می»

طور ه اشد بشمار نبه ترین تکالیف علمی و اخالقی ب ترین فرائض دینی و بزرگ باشد پس اگر مساعدت به آن از روشن

شماره دوازدهم،  یمان،مجله ا« )باشد قطع، خسارت رساندن به آن از کبائر سیادت دینی و اخالقی و علمی محسوب می

 (.پشت جلد ،سال اول

 

 توقف نشریه

وضعیت مالی نشریه در سال اول انتشار و تأخیر انتشار در سال دوم چنین  هشهابی صاحب امتیاز و مدیر مجله ایمان دربار

 دهد: توضیح می

پایان یافت، موجبات افسردگی و فرسودگی از همه جهت در کار بود:  2211نخستین سال نشر مجله در آغاز سال »

رین به ترویج آن، مهمترین آن ترین و غفلت مدعیان دین و عدم مساعدت معنوی متظاه ارج های فراوان مادی، بی خسارت

 رود. شمار میه موجبات ب

حد او آغاز شده و تا بپاید این اتکاء و اتکال  در عین حال چون این کار به استظهار تفضل حق و توکل به عنایت بی

تر مجال پاینده خواهد بود آن موجبات را در تأخیر نشر مجله تأثیری نبوده بلکه عزیمت بر آن قرار داشت که هر چه زود

 آغاز گردد.
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گشت بر اثر حادثه برگشتن اتومبیل و صدمه یافتن از  اما در ایام تابستان هنگاهی که مدیر این مجله از خراسان برمی

مجله « )ماهه نشر مجله گردید 1آن، اداره مجله نتوانست به موقع خود مجله را منتشر سازد. این پیشامد موجب تأخیر 

 (.جلد یپشت رو ،مشماره اول، سال دو یمان،ا

منتشر شد آخرین شماره مجله ایمان است. در این شماره درباره ادامه  2212شماره هفتم، سال دوم که در خرداد 

 انتشار نشریه در آینده آمده است:

 

 تا مهر»

منتشر  2212نظر به گرمی تابستان و مسافرت مدیر مجله به خراسان شماره هشتم سال دوم مجله تا مهر ماه 

 (.پشت جلد یرو ،شماره هفتم، سال دوم یمان،مجله ا« )اهد شدنخو

رسد مجله ایمان به دلیل زیان مالی، عدم استقبال مخاطبان، اشتغال دائمی استاد شهابی به تألیف  به نظر می

 های سراسر ایران برای همیشه متوقف گردید. های فقهی و حقوقی و تدریس در دانشگاه کتاب

 

 سخن پایانی

محمود شهابی  یادز یمند که با آن مواجه بوده است نشانگر عالقه یادیفرودها و مشکالت ز و با تمام فراز ایمانمجله 

به فکر انتشار  یکه کمتر کس یزمان اکرم )ص( دارد. در یامبرپ یعتاز شر یرویو پ تشیع یجبه ترو یمحمدعل خراسانی

با وجود و  کند یم یسمرتبط با اعتقادات مردم تأس یا مجله یبدون هرگونه شائبه اقتصاد شهابیاست  شیعیمجله 

مجله قطعاً  یکوتاه خود با توجه به هدف و محتوا یاتمجله در طول ح ینا نماید. مشکالت زیاد دو سال آن را منتشر می

و با  ینشزمان و مخاطب آن، گز یازهایمجله با توجه به ن ینداشته است. مطالب ا یمذهب ورهایبر با یادیز یاربس یرتأث

تنوع  رسد یشده است. به نظر م  نوشته یدوره رضاشاه یها آمده پس از تجربه یدپد های یدگاهو در چارچوب د یدزبان جد

در دانشگاه و  هایش یتفعال یادز هبا توجه به گستر شهابیدر جذب خواننده مؤثر بوده است.  یهنشر ینمطالب و حجم کم ا

 .نبود لذا آن را متوقف کرد ایمانبه ادامه انتشار مجله  قادرهای فقهی و کالمی  تألیف کتاب

 

 منابع

 .22۱2، مهر و آبان 3و  1دوازدهم، ش  ، آینده، سال«یشهاب محمود»(. 22۱2یرج )ا افشار،

ی زهای مذهبی ـ سیاسی ایران )از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیرو ها و سازمان جریان(. 223۱جعفریان، رسول )

 .قم: مورخ -[.۱ ]ویرایش .2221  - 2211های  اسالمی( سالانقالب 

 ی.انتشارات و آموزش انقالب اسالم: تهران. عشق  (. زنده2212ی، محمود )شهاب
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. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد شاه ین: روزگار محمدشاه و ناصرالدیران(. سرگذشت مطبوعات ا2231) یدفر ی،قاسم

 ها. رسانه یقاتمرکز مطالعات و تحقسازمان چاپ و انتشارات،  ی،اسالم

 .ترجمه محمدمهدی فوالوند؛ خط عثمان طه. قم: دارالقرآن (.2212) قرآن مجید

 کودک و نوجوان. تهران: حوا. ینید یاتادب یخ(. تار2231) یعل ی،خوانسار یکاشف

 .الهام انتشارات یران. تهران:ا یررجال و مشاه  نامه یزندگ(. 2212) حسن مرسلوند،

 .. قم: موسسه اطالع رسانی اسالمی مرجع(2231) مطبوعات اسالمی: تاریخچه و اخالق روزنامه نگاری

 .های اسالمی ایران و ایرانیان راهنمای مطبوعات اسالمی: فهرستگان یکصد سال نشریه(. 2231نوروزمرادی، کوروش )

 .ما قم: دلیل

 

 ها پیوست

 



 73                                                                                                1431ستان تابو  بهار ، 24-24شماره  ،11دوره  شمسه،

 

 
 

 
 


