معرفی نشریه «پرچم اسالم» از نشریات دینی تاریخ
مطبوعات ایران
محمدجعفر محمدزاده
«پرچم اسالم» هفتهنامه مذهبي ،سياسي ،اجتماعي و ادبی فارسیزبان است که به مدیریت
سيدعبدالكريم فقيهي شيرازي ،از سال  1325تا 1331ش ،در تهران منتشر میشد.

صاحبامتياز ،مديرمسئول و سردبير پرچم اسالم ،عبدالكريم فقيهي شيرازي ،پزشكی مذهبي و از
ِ
ضارب محمدرضاشاه در بهمن 1327ش،
هواداران آيت اهلل كاشاني بود .ازآنجاکه ناصر فخرآرايي،
كارت خبرنگاري همين نشریه را داشت ،پس از این ماجرا ،فقيهي برای مدتي بازداشت و پرچم
اسالم نیز به طور موقتی توقيف شد (ر.ک :سطور پایین) .شش ماه از انتشار نشریه ،نام «يحيي فقيهي
شيرازي ،ليسانسيه حقوق» در سمت مديریت داخلي نشريه در سرلوحه آن درج شد.

در دهه 1320ش ،نشريههای ديني بسیار ،مانند «آئين اسالم»« ،ايمان»« ،نهضت اسالم»« ،نداي
حق»« ،دنیای اسالم» و «عظمت اسالم» منتشر ميشد .برخی از این نشریهها همچون پرچم اسالم،
سهم مهمی در فضاسازي و تبليغ و ترويج مباني مذهبي و شريعت داشتند (ر.ك :حسينيان،1382 ،
.)115
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پرچم اسالم كه در آغاز انتشار ،به هيچ حزب و گروهی وابسته نبود ،از شماره  31به بعد ،ناشر افكار
جمعیت مسلمين شد (قدسیزاد .)39 /10 ،1385 ،به دلیل همراهی احتمالی ناصر فخرآراي چپگرا
با پرچم اسالم (ر.ک :سطور باال) ،اين نشریه را اغلب مجامع مذهبي به تمايل داشتن به حزب توده
متهم میکردند (ابوترابيان ،)61 ،1366 ،اما باید گفت که در حقیقت این نشریه ،نشریهای کام ً
ال مذهبی
بود و آن را درواقع بايد «ناشر افكار جامعه مسلمين» دانست (صادقينسب.)45 ،1360 ،

صدري طباطبايي ( ،)169 /1 ،1378به اشتباه تاريخ انتشار پرچم اسالم را  1320تا 1325ش گفته
است ،درحاليكه شماره نخست اين نشريه در  2فروردين 1325ش منتشر شد .این شماره ،در چهار
صفحه ،به صورت تكرنگ ،در اندازه  23در  32و با چاپ سربي منتشر شد (پرچم اسالم ،س  ،1ش
خرمي چاپ ميشد.
 .)1پرچم اسالم ،بيشتر در چاپخانههاي فرهنگ ،برادران فردين و ّ

ویژگیهای ظاهری نشریه پرچم اسالم

ِ
عبارت
در سرلوحه نخستین شماره ،عنوان نشريه به خط نستعليق نوشته شده و در وسط و باالي آن،
غير االسال ِم دين ًا فلن ُي َقبل
«نامه هفتگي» با حروف سربی آمده است .در زير آن ،آيه «و َمن يبتغ َ

ِمنه» (آلعمران )85 ،آمده و پايينتر از آن این جمله دیده میشود« :مرام ما مبارزه با جهل و بيديني
است» .در سمت راست سرلوحه ،تصوير پرچمي در حال اهتزاز وجود دارد كه روي آن در سه سطر،
حزب ا ِ
«نصر ِمن ا ِ
هلل ُهم الغالبون».
این دو جمله قرآنی نوشته شده است:
فتح قريب» و «أال إنَّ
ُ
هلل و ٌ
ٌ
ِ
سمت دارنده امتياز و مديرمسؤل و سردبير ،و
در سمت چپ ،نام سيدعبدالكريم فقيهي شيرازي ،در
زیر آن ،شماره تلفن دفتر نشريه و قيمت اشتراک ــ از قرا ِر «ساليانه  80ريال ،ششماهه  40ريال،
تكفروشي  2ريال و خارجه  1دينار» درج شده است .در پایین سرلوحه ،در سمت راست ،شماره
تاريخ انتشار و در سمت چپ این عبارت آمده است« :براي دادن آگهي و
و سال انتشار ،در وسط،
ِ
آبونمان به دفتر اداره ،خيابان ايران ،مراجعه شود» .نشانيِ دفتر نشريه ،در دوره انتشار ،گاه خیابان
ايران و گاه خیابان عینالدوله ،بیان شده است .بهای اشتراك سالیانه ،از شماره دوم سال پنجم براي
محصالن علوم ديني به شصت ريال كاهش يافت.
ّ

از شماره دوم ،سرلوحه نشريه تغييراتی كرد و در كنار عنوان «پرچم اسالم» ،تصویری از كره زمین
دیده میشد که روی آن کلماتی چون «جهل ،بيرحمي و مادهپرستي» نوشته شده بودند .منظور آن بود
«نصر ِمن ا ِ
فتح
كه اينها (یعنی جهل ،بيرحمي و مادهپرستي) همه عالم را فراگرفتهاند .دستي پرچ ِم
هلل و ٌ
ٌ
قريب» را بر بلنداي جهان برافراشته و در كنار تصویر دست ،عبارت «يا منتظر» نوشته شده بود .پرچم
اسالم ،در برخي شمارهها به مناسبتهايي چون عيد نوروز يا نيمه شعبان (ش  9و  ،) 48در رنگهاي
ديگری چاپ میشد .در سال ششم انتشار ،باز هم سرلوحه نشریه تغيير کرد و به جز نام نشريه ،باقي
طرحها و شعارها حذف شد و شناسنامه نشريه هم به طور كامل به پایين صفحه چهارم انتقال یافت.
البته اين تغيير چندان دوام نياورد و از شماره  ،235دوباره طرح پیشین بر سرلوحه نشریه نقش بست.

از پرچم اسالم در سال اول  48شماره ،سال دوم  45شماره ،سال سوم  40شماره و يك شماره
فوقالعاده ،سال چهارم  40شماره ،سال پنجم  46شماره و در سال ششم و هفتم رويهمرفته 46
شماره منتشر شده است .این نشریه ،پس از ماجرای ترور محمدرضاشاه (ر.ک :سطور باال) ،توقیف و
پس از حدود دو ماه (بهمن و اسفند 1327ش) ،دوباره منتشر شد .گردانندگان پرچم اسالم ،با انتشار
فوق أيديهم» ،ضمن
«يد اهلل َ
يك شماره فوقالعاده در  12فروردين 1328ش ،در يادداشتي با عنوان ُ
تبري جستن از اتهام مداخله در ماجرای ترور و ذكر برخي «اوصاف اسالمخواهي» شاه و درج
ّ
ِ
مراتب سپاس خود را از حكومت ،بهعلت تبرئه و رفع توقیف نشریه،
تصويري از دیدار او با علما،
بیان ميكنند.
پرچم اسالم ،همواره میکوشید با درج آيات و جملههای مذهبی بر باالی صفحات خود ،خود را
«الفتح
نماينده اندیشه قشر دیندار معرفی و بر ديدگاههاي اسالمي خود تأکید کند .عباراتي همچون
ُ
حب اهللُ
ِلهلِ القبله» (س  ،1ش « ،)19واع َت ِصموا بِ َحبلِ ا ِ
السو ِء ّإل
تفرقوا»« ،ال ُي ُّ
هلل جميع ًا و ال َّ
الجهر بِ ّ
َ
َمن ُظ ِلم»« ،و َكذالِ َ
سول ع َل ُ
الر ُ
ك َج َعلنا ُكم اُ ّمت ًا وسط ًا لِتكونوا شهدا َء ع َلي ال ّن ِ
يكم شهيداً»
اس و يكون ّ
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نمونهای از این آیات و جملهها هستند.

در برخي از شمارههاي پرچم اسالم ،تصاويری هم ديده میشود :برای نمونه تصوير آيتهلل كاشاني
(س  ،1ش  ،)36تشييع جنازه آيتاهلل آقاسيّدابوالحسن اصفهاني (س  ،1ش  ،)34تصويري مرتبط با
خبر حضور آيتاهلل كاشاني در نماز عيد فطر (س  ،17ش  )18و تصويري از آيت اهلل شاهآبادي در
كنار خبر وفات آن مرجع ديني (س  ،4ش  .)25از سال دوم به بعد ،گاه كاريكاتوری هم در نشريه
درج میشد؛ از جمله در شماره  6سال دوم ،كاريكاتوري با موضوع «خطر یهود برای عالم اسالم»
درج شده است .این کاریکاتور ،اختاپوسی را نشان میدهد که در حال خفه کردن فردی با لباس عربی
است و زیر آن نوشته شده« :آیا نوبت فلسطین است؟».

محتوای نشریه پرچم اسالم

در سرمقاله نخستین شماره پرچم اسالم ،كه به قلم مديرمسئول و با عنوان «علت انتشار» نوشته شده
است ،چنین ميخوانيم« :در روزگار آشفته كنوني كه جهان ،بهخصوص كشور ايران ،دچار مصائب
فراوان و گرفتار انواع مشكالت گرديده است ،بر هر فرد عالقهمند به دين و وطن واجب است كه
با تمام قدرت خود در دفع بالها بكوشد ... .با اينكه پزشك هستم و مدت چهارده سال است از راه
طبابت مختصر خدمتي به مراجعهكنندگان ،مخصوص ًا به فقرا و ضعفا نموده ،مفتخرم به حكم وظيفه و
مشاهده حال رقتبار مردم بدبخت و احساس بيايماني دستهاي از مردم و مشاهده تبليغات مضر به
حال جامعه ...قلم به دست گرفته ،به نوبه خود آنچه در خور توانايي دارم كوشش نموده و در اين راه
ِ
بيماري جهل
از بذل مال و جان و قلم مضايقه نخواهم نمود ...و عمده علل همه مصائب و پريشانيها،
و بيديني است و تنها وسيله مداواي تمام پريشانيها و بدبختيها توجه مردم به دين و ديانت است».
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در همین شماره ،مقاله ديگري از مديرمسئول با عنوان «تفسير آيات پزشكي» آمده است« .اقتصاد در
اسالم ،به قلم يكي از حجج اسالم» و «اخبار داخله و خارجه» از مطالب ديگر صفحه اول این شماره
مكمل عالم» به قل ِم «يكي از و ّعاظ معروف»،
است .در صفحه دوم ،مطالبی دیده میشود چون «دين ّ
«زن در عالم اسالم» از حسن پزشكزاده« ،راهنماي سعادت» به قل ِم «يكي از علماي نجف» و
نبوت پيامبر اكرم» .مطالب صفحه سوم به این شرح است« :رؤيا» (در معرفي كتاب
«معجزه ،در اثبات ّ
در «عالم رؤيا چه ميبينيم»)« ،يگانگي صانع و كيفيت بهار» به قل ِم «يكي از و ّعاظ شهير»« ،اخالق
در مذهب اسالم» به قل ِم «يكي از ائمه جماعت» و قطعه شعري با عنوان «نويد به عالم اسالم» از الف.
نيكوهمت (دانشجوي دانشكده حقوق) و چند آگهي بزرگ و كوچك .در صفحه آخر نیز يك مقاله
اجتماعي به قلم منوچهر عاليي ،بخشهايي از تاريخ اسالم با عنوان «فتوحات اسالم» ،مطلبي درباره
حفظ شعائر اسالمي و در تكريم و شناسايي حضرت عبدالعظيم(ع) و آگهيِ «دعوت از علما و حجج
اسالم» براي همكاري با نشريه ،به چشم میخورد.

مطالب پرچم اسالم تا پايان دوره انتشار بر همين سیاق است و موضوعهایی مشابه آنچه گفته شد
در آن بیان میشد .گاهي به تناسب مسائل روز جهان ،به برخي از موارد بیشتر اشاره ميشد؛ برای
مثال در سال دوم ،به مسئله فلسطين چندین بار توجه شد (ر.ک :س  ،2ش  41و .) 43مدیرمسئول
نشریه ،در مطالب خود ،افزون بر بیان مسائل ديني ،گاه درباره بيماريها و راههاي درمان آنها نيز
اطالعاتي عرضه میکرد .پرچم اسالم ،همچنین از گسترش فساد و بيبندوباري در جامعه نگران بود و
حجج اسالم در نشر حقايق دینی انتقاد ميكرد .درج اعالميه اعتراض انجمن روزنامهنگاران
از كوتاهي
ِ
به تصويبنامه دولت درباره فشار به اصحاب مطبوعات ،از اندک مطالب بیانشده در پرچم اسالم
است که در آن به طور مستقيم از دولت انتقاد شده است (س  ،3ش  .)21حساسيت نسبت به سرنوشت
فلسطين ،ترويج و تبليغ مسائل و احكام ديني و تشويق مردم به شركت در انتخابات مجلس شوراي
م ّلي از موضوعات مهم سال چهارم انتشار این نشریه بود.
در نخستین شماره از سال ششم انتشار نشریه ،در سرمقالهاي به قلم مديرمسئول ،ضمن اشاره به
سختيهاي كار روزنامهنگاري ،تأكيد شده است« :ما از تلخكاميها و محروميتها سخن نميگویيم؛
زيرا بيم آن ميرود كه دشمنشاد شويم».
پس از چند ماه تعطيلي ،در سرمقاله شماره  263در آغاز سال هفتم ( 18ارديبهشت 1331ش) آمده
است« :مديرمسئول نشريه درگير اشتغاالت انتخاباتي بوده و به ناگزير چندي [نشریه] منتشر نميشده
است» .در این سرمقاله ،ضمن بیان رضايت از توجه علما و روحانيان به پرچم اسالم ،اعالم شده است
که كار انتشار آن دوباره آغاز ميشود .بااینحال ،پس از انتشار دو شماره ديگر در  25ارديبهشت و
 1خرداد 1331ش ،دفتر پرچم اسالم ،با انتشار  265شماره در شش سال ،براي هميشه بسته شد.
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