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 ویسماسالم سیاسی و پهل گفتمان هایگذری بر آوردگاه

 در مطبوعات پیش از انقالب اسالمی
 1 سن زندیهح                                                                                            

  حسینعلی قربانی2

 چکیده

 طبوعاتموژیک گفتمان پهلویسم از طریق توجهی از تولید و بازنشر محتوای ایدئول بخش درخور

گرفت. در این حال، پژوهش منسجمی های مطبوعاتی اطالعات و کیهان انجام میویژه موسسهبه

نشده است. ی نقش مطبوعات یادشده، در کشاکش گفتمان اسالم سیاسی با پهلویسم انجامدرباره

شده است که تولید یا ها مطرحاین پرسشاین مسئله توجه گردیده و  رو، در تحقیق پیش رو بهازاین

م تمان اسالن گفبازنشر محتوای ایدئولوژیکی در اطالعات و کیهان چگونه بود و چرا با واکنش حامال

دهد که حضور های تحقیق نشان میها شامل چه مواردی بود؟ یافتهشد و واکنش آنسیاسی روبرو 

بر  فزونالوی و پذیرش منصب سناتوری مجلس و مدیران ارشد این دو موسسه در ارکان حکومتی په

اه و ی تصاویر شآن، برخی تولیدات ایدئولوژیک این دو موسسه، همچون انتشار تقریباً هرروزه

 ویژه از سویهای انقالب سفید بهنمادهای سلطنتی همراه با مقاالت متعدد، پذیرش و تبلیغ برنامه

بب سی اهداف حکومت به خدمت گرفته بودند، مبلغان مذهبی دو موسسه که دین را در راستا

 گیری و تولید محتوای ایدئولوژیک از سوی حامالن گفتمان اسالم سیاسی شد.موضع

 اسالم سیاسی، پهلویسم، مطبوعات، گفتمانها: کلیدواژه
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 مقدمه

زا ای از تجدد بروندر دورۀ تثبیت قدرت محمدرضا پهلوی، گفتمان پهلویسم که ملغمه

( به ترویج مجموعه الگوهایی 50: 1345( و خودساخته بود. )هنرمند، 53: 1358یدی، )هال

های مختلف فکری را برانگیخت. پرداخت که واکنش نیروهای فکری و فرهنگی با گرایش

که در برابر این گفتمان، سه گفتمان کالن شامل؛ گفتمان چپ، گفتمان طوریبه

الم سیاسی شکل گرفت. گفتمان اسالم سیاسی با خواه و گفتمان اسناسیونالیسم مشروطه

های طرفدار حزب توده، در کوران انقالب گرایان جبهه ملی و چپکنار زدن دو گفتمان ملی

( و در نقش گفتمان رقیب و رویاروی 165: 1382به گفتمان غالب تبدیل شد. )معدل، 

بین ایدئولوژی دولت و  گفتمان پهلویسم قرار گرفت و درنتیجه جنگ تبلیغاتی و مباحثی که

علمای دینی با بدگمانی  اپوزیسیون در شرایط متغیر پس از کودتا در جریان بود، رشد یافت.

دانستند که بدیلی را نگریستند و آن را یک نظام ارزشی ـ هویتی منحط به گفتمان پهلویسم 

های عظیم وده( گرایش ت133ـ132: 1380در مقابل هویت اسالمی ارائه کرده است. )هانتر، 

نیز چنین نگرشی  1350و  1340های های دینی در دههمردم به این گفتمان و رشد اندیشه

کند. در این دو دهه، نوعی ادبیات شیعی پدید آمد که خوانندگان بسیاری را تقویت می

های مذهبی بیشتر و تدریج افزایش یافت و کتابهای مذهبی بهداشت: شمارگان نشریه

ناشر  487نشان داد که تنها در تهران  1355شد. یک بررسی در سال ده میبیشتر خوان

آغاز  1345ـ  1355ی واحد آن، فعالیت خود را در دهه 26کتاب دینی وجود داشت که 

های مطبوعاتی اطالعات و کیهان در این دو ( موسسه165: 1384کرده بود. )میرسپاسی، 

ویسم داشتند و مطالبی که این دو روزنامه دهه نقش مهمی در تبلیغ عناصر گفتمان پهل

که گروهی به  طوریکردند، نسل فعال انقالبی را به تکاپو انداخته بود، بهمنتشر می

سرپرستی محمدجواد باهنر، مأمور خواندن دقیق این دو روزنامه بودند تا نکات مهم و 

ده و با تحلیل و موشکافی، آمد را پیداکرکه به کار انقالب و مبارزات سیاسی میی آنبرجسته

( بنابراین استیالی گفتمان پهلویسم در 1397نزد امام خمینی ببرند )حجتی کرمانی، 

ی رویارویی دو گفتمان رقیب بود. کننده، نیروهایی را به حرکت درآورد که منعکسمطبوعات

ای همچون عباس مسعودی مدیر موسسه اطالعات که شدههای شناختهشخصیت

شد )اطالعات کار شناخته میبا حکومت پهلوی، در میان مردم فردی محافظه اشهمراهی

زاده مدیر مؤسسه کیهان که با ( و مصطفی مصباح5-4: 1344آبان  7دختران و پسران، 
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به دربار نزدیک و سناتور انتصابی  1340های چپی در گذشته، بعد از دهه وجود گرایش

(؛ در افزایش بدگمانی حامالن گفتمان اسالم 55: 1386مجلس سنا شده بود )مجله حافظ، 

سیاسی به اطالعات و کیهان تأثیر داشت و هر دو گفتمان به سمت رویارویی و تقابل 

دهد که جانبه با یکدیگر رفتند. با این توصیفات، پژوهش حاضر، به این پرسش پاسخ میهمه

ونه بود و چرا با واکنش تولید یا بازنشر محتوای ایدئولوژیکی در اطالعات و کیهان چگ

گرفت؟ رویکرد این ها چه مواردی را دربرمیشد و واکنش آنگفتمان اسالم سیاسی روبرو 

 ای استوار است.تحلیلی و بر پایه منابع آرشیوی و کتابخانه -پژوهش، توصیفی

 منازعه دو گفتمان در موضوع تصاویر.1

و مسئولیت ساختار اجرایی کشور به  با پیروزی انقالب مشروطیت، از اختیارات شاه کاسته

و هیئت دولت سپرده شد. بنابراین، حالت طبیعی این بود که تصاویر و اخبار  1رئیس دولت

عنوان خبر وزیر که امور اجرایی کشور را در دست داشت در صفحه اول روزنامه و بهنخست

دوستی یسم، ترویج شاهی گفتمان پهلواما در ادامۀ اشاعهاول، انعکاس بیشتری داشته باشد، 

ی گونهازحد و افراطشد. پرداختن بیشپیگیری میو وفاداری به شاه بود که در مطبوعات 

روزنامه اطالعات به سلطنت و دربار و چاپ اخبار شاه و مقامات سلطنتی بدون در نظر 

وجوی روزنامه اطالعات با جستگرفتن اهمیت و ارزش خبری آن درخور توجه است. 

های اوج گرفتن که سال _1350و  1347، 1342های های بهمن سالهای ماهشماره

شماره  23از مجموع  1342ماه در بهمناین نتایج به دست آمد:  -گفتمان اسالم سیاسی بود

شماره  11شماره، اخبار بازدیدهای داخلی و خارجی شاه و در  14منتشرشده اطالعات، در 

که در همین مدت تنها یک عکس از ده است، درحالیعکس شاه در صفحه اول به چاپ رسی

شماره  26از  1347در بهمن  شده بود.خبر از او درج 2وزیر، اسداهلل علم و نخست

عکس به چاپ رسیده است. در همین  14خبر از شاه یا خاندان سلطنت و  17منتشرشده، 

تصاویر و اخبار  1350عکس از او منتشر شد. در بهمن  9وزیر و خبر از نخست 11ماه، 

وزیر تصویر است و از نخست 8خبر و  9شماره منتشرشده در این ماه،  24خاندان سلطنت از 

عکس و خبر منتشر شد. درمجموع اخبار و تصاویر مربوط به شاه و خاندان سلطنت  3نیز 

 درصد است. 30درصد و سایر مقامات حکومتی کمتر از  70

                                                           
 وزیر تغییر یافت.الوزرا و نخستشد. این عنوان بعداً به رئیسی قاجار به رئیس دولت، صدراعظم گفته می. در دوره 1
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 وزیرصاویر شاه و خاندان سلطنت با اخبار و تصاویر نخست: مقایسه اخبار و ت1نمودار شماره 

 
ی در برخ ات وانتشار تقریباً هر روزه تصاویر شاه و درباریان در صفحه اول روزنامه اطالع

ب ی خاندان و بیان مزایای سلطنت سبهای متعدد دربارهمواقع روزنامه کیهان و نگارش مقاله

در میان حامالن گفتمان اسالم سیاسی شد. این  های ضد سلطنتتقویت گرایش ایجاد و

زی، داریوش همایون، ای همچون رسول پرویشدههای شناختهها از سوی شخصیتنوشته

شلوار »های ی رمانرسول پرویزی نویسنده. برای نمونه شدنیکخواه و... انجام می پرویز

اش، از مخالفان حکومت پهلوی و از اسیغاز زندگی سیکه در آ« لولی سرمست»و « داروصله

م و ی جهانگیر تفضلی با اسداهلل علم آشنا شد و به مقاواسطهاعضای حزب توده بود، بعدها به

لم عامیر شوکت الملک »وی در معرفی کتاب  (100و  50: 1376منصبی رسید. )تفضلی، 

وب و از پدر اسداهلل علم که سرکام گذاشت ی محمدعلی منصف، سنگ تمنوشته« امیر قائن

ی نمودار یک ایران»وزیری وی اتفاق افتاد، با عنوان در زمان نخست 1342خرداد  15قیام 

 (8: 1355اردیبهشت  6یاد کرد. )کیهان، « واال

در برابر چنین رویکردی، حامالن و حامیان گفتمان اسالم سیاسی، به انتشار گستردۀ      

ی اول امام خمینی و بعدازآن دکتر ان این گفتمان، در درجههای رهبرتصاویر و عکس

ها و اسناد ساواک و ها در گزارشی آندست شدن مخفیانهبهشریعتی روی آوردند. دست
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ی اسناد شهربانی، ؛ امام در آینه1386، 13تا9شهربانی موجود است. )سیر مبارزات..، ج

طنتی در اطالعات و کیهان، تصاویری نیز افزون بر تصاویر شاه و خانواده سل (1383، 5ـ1ج

منتشر  "اطالعات دختران و پسران"و  "اطالعات بانوان"، "زن روز"در روی جلد مجالت 

از زنان و دختران  شد که آشکارا به سود گفتمان اسالم سیاسی بود. تصاویر نیمه برهنهمی

ر معرض دید عموم مردم ها دشد و این عکسها درج میایرانی و خارجی عموماً بر روی آن

گرای این مجالت بود، چرا قرار داشت. تأثیرگذاری این تصاویر بسیار بیشتر از محتوای عرفی

دیدند، با سواد و با سوادِ بیگانه با مطالعه نشریات، آن را به چشم میکه عموم مردم از بی

نی داشتند و با دیدن درنظرگرفتن این نکته که درصد زیادی از این افراد تعلقات دینی و ایما

داد و در نتیجه آنان را به مقابله با ها دست میگونه تصاویر، احساس ناخوشایندی به آناین

این رویکرد نشریات، دوری از گفتمان زمینه و گرایش به گفتمان اسالم سیاسی ترغیب 

 کرد.می

 ترویج دین دولتی در اطالعات و کیهان و واکنش گفتمان اسالم سیاسی.2

داران سنتی گفتمان پهلویسم، برداشت مشخصی از مذهب انجام گرفت که به خوانش دین در

نزدیک بود. در تفسیر سنتی، بیشتر بر مظلومیت و ستمدیدگی و فضایل اخالقی امامان 

ها از سویی مفاهیم شد. این ارزششیعه مانند رضا، تواضع، فروتنی و تسلیم تأکید می

ها در میان تودۀ مردم، آنان را شت و از سویی دیگر ترویج آنجدیدی برای مخاطبان خود ندا

داد. گرامیداشت رویدادهایی چون شهادت حضرت علی )ع( به انفعال سیاسی بیشتر سوق می

ها ی برپایی مراسم یادبود برای آنیا واقعه کربال و شهادت امام حسین )ع( تنها با انگیزه

های عاطفی این گریه و زاری بود. توجه به جنبهگرفت و فرصتی برای عزاداری و صورت می

گرایانه متناسب با جویانه و شهادترخدادها و قرائت سوگناک و فاجعه نگر و خوانش شفاعت

در مقابل چنین نگرشی، خوانش گفتمان ( 10: 1377گفتمان حاکمیت بود. )فراستخواه، 

درگیرشدن در این مبارزه در  ی سیاسی و لزوماسالم سیاسی از مذهب بود که در آن، مبارزه

یابد و در این گفتمان، مفهومی چون شهادت و تفسیر مفاهیم مذهبی نقش محوری می

دیگر، از عبارت( به123: 1362کننده بود. )عنایت، ای تعیینتفسیر ویژه از آن مشخصه

ازی سو مفاهیمی مانند فالح، زهد، توکل، تقوا، شهادت، تقیه و انتظار تفسیر و بازسیک

های شیعه را شود و از سوی دیگر نمادی سیاسی معطوف میشود که به عمل مبارزهمی

کند و شهدای شیعه، قهرمانان انقالبی و الگوهایی برای عنوان تصاویر انقالبی معرفی میبه

شوند. امام خمینی با تأکید بر مفاهیمی چون عاشورا و های سیاسی معاصر تبدیل میفعالیت
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به بسیج سیاسی مردم اقدام کرد و از آن برای آماده ساختن ذهنیت ایرانیان،  امام حسین،

 (222: 1392برای مبارزه با رژیم پهلوی بهره برد. )استوار، 

های کیهان و اطالعات و نشریات تولید محتوای غیرسیاسی و انفعالی از مذهب در روزنامه     

گرفت. دکتر ای روحانی صورت میا پیشینههای متمادی از سوی افرادی بها در سالدیگر آن

اهلل سید محمدباقر جاللی، ستون نویس ثابت مطالب مذهبی و صادق جاللی فرزند آیت

وی  ائمه )ع( بود. های مذهبی کیهان در ماه رمضان و ایام سوگواری شهادتنامهویژه

پرداخت. برای ید میکرد، بیشتر به معایب اخالقی یزی کربال را تحلیل میکه واقعههنگامی

یزید، »( یا 6: 2535دی  7نامه )کیهان، ویژه« باز، یزید قمار پیشهیزید هوس»نمونه تیتر: 

(. امام حسین )ع( 3: 2535دی  8نامه )کیهان، ویژه« خواستخالفت را برای عیاشی می

( درواقع )همان«. خواره و زشتکار استکنم. او شرابجواب داد: من، هرگز با یزید بیعت نمی

های های دینی در این دو موسسه با برداشت گفتمان سنتی از دین شباهتتحلیل آئین

نامه شهادت امام علی آمده بود: بسیاری داشت. در تیتری با قلم درشت در صفحه اول ویژه

سازی صفات و )همان( برجسته«. ماندخروشید دریا از تالطم بازمیوقتی علی )ع( می»

توجهی به سایر ابعاد شخصیتی آنان، وجه دیگر این روایت سازی امامان و کمرفتارهای فردی 

اند که چون علی در تاریخ عرب، خاصه تاریخ اسالم، مردی را نشان نداده»گفتمانی بود: 

جمعی مقهور نشد، هرگز شمشیرزن و دلیر باشد. او در هیچ جنگی چه انفرادی و چه دسته

نهاد، گوئی تمام وجودش حرکت و جنبش بود. مانند می شکست نخورد، وقتی پای به میدان

نهاد، علی شمشیرش هرگز که هرگز جوانمردی را از دست نمیکشید، درحالیآتش زبانه می

( یا تیتر 1: 2537مرداد  21نامه،)کیهان، ویژه«. گناه حتی در جنگ نشدآلوده به خون بی

ی دیگری از این برداشت بود. افزون نه)همان( نمو«. شناختذوالفقار علی )ع( فقط حق می»

کیهان به مناسبت « نخستین وحی، فرمان شروع انقالب اسالمی بود»بر این موارد، تیتر 

شود چنانکه تالش شد بعثت پیامبر اسالم بود. در این مقاله بار دیگر دین دولتی نمایان می

محمد باید آزار بیند؟ چرا »انقالب سفید با حرکت حضرت محمد منطبق شود. برای نمونه: 

برای اینکه آنچه او در آینده خواهد گفت، مساوات است، تقسیم سرمایه است و دگرگون 

طور مستقیم به به( 5: 1352شهریور  4)کیهان، « شدن اساس و نظام اجتماعی است...

اصالحات ارضی اشاره دارد. همچنین در روزنامه اطالعات، دکتر محمدرضا صالحی کرمانی 

اهلل صالحی کرمانی نزدیک به دو دهه، عمده مطالب مذهبی روزنامه اطالعات را به آیت فرزند
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های صالحی کرمانی برداشت گونه که از نوشته( آن113: 1397نگارش درآورد. )قربانی، 

شد، وی به دنبال ارائه و طرح دیدگاهی مذهبی بود که با اقدامات و درنهایت اهداف می

باشد. برای نمونه وی در مطلبی مصادف با شهادت امام علی )ع( حکومت سازگاری داشته 

سعی در تطبیق سخنان امام علی )ع( با گفتمان پهلویسم و تحوالت سیاسی روز ایران و در 

نتیجه توجیه دینی این اقدامات داشت. وی در این مقاله با اشاره به سازمان بازرسی 

علی )ع(: بازرسان باید بر اعمال مأمور »د: نویستازگی ایجادشده بود، میشاهنشاهی که به

(. همچنین صالحی، رسالت بازماندگان 10: 1348آذر  20)اطالعات، « دولت ناظر باشند

کند، تفسیری که در واقعه عاشورا را تبیین تشنه بودن امام حسین و یارانش تفسیر می

و شهادت آنچه که حتی بیش از قتل »شود: مجامع سنتی مذهبی بیشتر بازگو می

ها را علیه یزید تحریک نموده، همین مسئله تشنگی و محرومیت جان مردم زده و دلبهآتش

العابدین از این راه حداکثر استفاده را نمودند، تا آنجا که الزم بود از آب است، زینب و زین

اطالعات، )«. چنان انقالبی بپا کردندافکار مردم را علیه یزید تحریک کردند، روی این ماده آن

: 1347مهر  12؛ 14: 1348فروردین  7؛ همچنین ر.ک: همان، 1344اردیبهشت 20

6،9،15 ) 

ی های دیندر طرف مقابل نشریات گفتمان اسالم سیاسی، محتوای سیاسی از مناسبت     

 وایل دههکردند. برای نمونه در مجله انتقام یکی از نشریات حوزه علمیه قم در اتولید می

کردن هایی همچون ماه رمضان و شهادت امام حسین با برجستهمناسبت ش، به 1340

ست: اشکنی، مبارزه با ظلم و جنایت، ظالم، دشمنی با حق آمده مفاهیم سیاسی همچون بت

شکنی و مبارزه با ظلم و جنایت با عمر بتعلی پیشوای شیعیان در چنین ماهی، پس از یک»

ان م از این جهشان افتخار مجاهدین راه خدا، چشترین نپیشانی شکافته، یعنی با عالی

 ر بافروبست، ولی مکتبی جاوید برای پیروان خود بجای گذاشت، مکتب آزادگی و پیکا

« شود...ستمگران. در این مکتب سکوت در برابر ظالم، گناه و دشمنی با حق شمرده می

لیفه ق )ع(، از خهمین نشریه به مناسبت شهادت امام صاد(. در 33: 1379)خسروشاهی، 

ی، شربت در چنین روزی با زهر دیکتاتور وقت عباس»شود: عباسی با عنوان دیکتاتور یاد می

 (55: 1379)خسروشاهی، «. شهادت نوشید

های روحانیون انقالبی حوزه علمیه نمونه دیگر، مجله بعثت بود که بازتاب افکار و اندیشه     

 ای از مبارزین انقالبی همچون اکبره از سوی عده( ک1342آذر  23قم بود )تاریخ انتشار 

هاشمی رفسنجانی، سید هادی خسروشاهی، علی حجتی کرمانی و سید محمود دعائی 
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ی یک هدف از انتشار این نشریه، ارائه (38: 1360شد. )هاشمی رفسنجانی، منتشر می

« کاپیتالیسم» و« کمونیسم»در مقابل دو مکتب فکری جهان یعنی « مکتب اجتماعی جامع»

مطبوعات ضد »های کیهان و اطالعات با نام این نشریه از روزنامه( 47: 1376بود. )بعثت، 

ای جز نشر مطالب مبتذل اند، وظیفهبرد که خود را تسلیم دستگاه حاکمه کردهنام می« ملی

بی ( گردانندگان این نشریه پس از بیان مطال58دیکته شده هیئت حاکمه را ندارد )همان، 

اهلل خمینی با دولت، از ی تفاهم آیتی روزنامه اطالعات دربارهدر تکذیب محتوای سرمقاله

« تردید»و « شک»های اطالعات و کیهان را با خواهد که اخبار روزنامهمردم ایران می

قول از کیهان و اطالعات برداشت ( آنچه از مطالب این مجله در نقل86بخوانند. )همان، 

است که در نگاه گردانندگان نشریه بعثت، اطالعات و کیهان یک غیر و شود این می

توان به عبارات دیگر این نشریه در بودند. برای تشریح و تأیید این مدعا می« دیگری»

توصیف نشریات این دو موسسه اشاره کرد. برای نمونه، این تعبیر از روزنامه اطالعات در 

العات مصاحبه وزیر دادگستری را با عبارتی بسیار روزنامه اط»نشریه بعثت وجود دارد: 

داری دستگاه رسوای ماهرانه و استادانه پخش کرد و بار دیگر با کمال پررویی دم از دین

ی مجله اطالعات ( یا درباره112)همان، «. کرد« عابد شدن گربه»حکومت زد و بحث از 

ارزش دستگاه شده بیهای شناختهانمجله اطالعات بانوان که از ارگ»نویسد: بانوان چنین می

 )همان(«. حاکمه است

نویسندگان مجله بعثت، قیام امام حسین )ع( را قیام علیه حاکمیت اموی تحلیل      

دالیل قیام « مکتب محرم»کردند. در شماره هفتم سال اول نشریه، در مطلبی با عنوان می

ثت، در این مقاله کوشیدند امام حسین )ع( طرح  و بررسی شد. نویسندگان مجله بع

بر روایات و احادیث برجسته کنند که هایی از قیام امام سوم شیعیان را با تکیهجنبه

های امام خمینی داشته باشد: ویژه دیدگاههمخوانی و هماهنگی با گفتمان اسالم سیاسی و به

اند دا سرپیچیدهای مردم بدانید که اینان )یزیدیان( به طاعت شیطان چسبیده و از فرمان خ»

المال اند و بودجه ملت و بیتو فساد را از جامعه آشکار ساخته و حدود الهی را تعطیل نموده

اند و من به مسلمین را به خود اختصاص داده و حرام خدا را حالل و حالل او را حرام شمرده

( 101)همان، « شان از هر کس سزاوارترم.تغییر دادن این روش و قیام کردن علیه

گیری آنان نویسندگان این مجله، همچنین با تاختن بر پیروان مذهب سنتی، انفعال و کناره

السالم... مشت بیانات طالیی امام علیه»های مبارزه جویانه مذهب را سرزنش کردند: از جنبه
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های کسانی که فهمیده و یا نفهمیده، تحت تأثیر تعلیمات استعماری محکمی بر دهن

گونه فرمایشات پیشوایان دین و اصول قطعی مذهب د، بدون توجه به اینانقرارگرفته

)همان، «. گویند: حساب امام از حساب ما جداست! و امام حسین تکلیف دیگری داشتمی

ای با لحنی حماسی به ( پرویز خرسند از همکاران دکتر علی شریعتی نیز در مقاله101-102

حسین نیست ]،[ »نویسد: انقالبی از این قیام می شهادت امام حسین پرداخته و در تفسیری

ام. هنوز توان برخاستن و جنگیدن دارم. من او در خون غلتید اما من که مسلمانم هنوز زنده

)مکتب تشیع، «. جنگیدم که حال در غیابش سکوت کنم...برای خوشایند حسین نمی

1344 :107) 

هایی از درس»یرانقالبی ود که حتی مجله غای باندازهی مقابل بهها در جبههواکنش     

کشید، چنانکه پس از های گفتمان پهلویسم را به چالش می، برخی از مؤلفه«مکتب اسالم

ار در بدی و کشف حجاب، برای نخستین  17انتقاد مجله از اقدامات حکومتی همچون جشن 

 1341های ر در سالهایی از مکتب اسالم دو بار دیگاین مجله توقیف شد. درس 1340سال 

ی وضعیت نامناسب فرهنگی کشور توقیف شد. هایی دربارهبه دلیل چاپ مقاله 1355و 

 (117:  1390)خسروشاهی، 

 طرح و تبیین وجوه مختلف اسالم در مجالت حوزه علمیه قم.3

های خود دخالت دین و در سرمقاله 1342خرداد  15اطالعات و کیهان بعد از واقعه 

کردند. برای نمونه، طور مستقیم و غیرمستقیم سرزنش میدر مسائل سیاسی بهروحانیون را 

توان در را به روی خود بست و با یک سیستم خاصی بدون تصور اینکه می»کیهان نوشت: 

« تماس با دنیای خارج و راندن افکار نو از سر حد  زندگی کرد تصوری بیهوده و باطل است

سو، کارگزاران گفتمان اسالم سیاسی و حتی در آن (12و1: 1342فروردین  7)کیهان، 

کسانی همچون عالمه محمدحسین طباطبائی که غیرسیاسی بودند، در پاسخ به این سخنان، 

اسالم به احتیاجات واقعی هر عصری »ای با عنوان مقاالتی نوشتند. عالمه طباطبائی در مقاله

متغیر در اسالم را تبیین کرد و  در مکتب اسالم چاپ شد، مقررات ثابت و« دهدپاسخ می

تواند در جهان معاصر مبنای زندگی جدیدی قرار گیرد، برای طرح این نظریه که اسالم می

را نوشت. )مکتب اسالم، « دامنه آزادی در اسالم»ی کوشید. محمدجواد باهنر نیز مقاله

ست با سیاست توان( مجله مکتب اسالم، غیرمستقیم به مسائل فرهنگی که می60-63: 1339

های های آن، گزارشی از اتحادیه انجمنپرداخت. در یکی از شمارههم مرتبط باشد، می

االسالم محمدحسین بهشتی، اسالمی در اروپا درج شد و ضمن آن بخشی از سخنرانی حجت



 1400 بهار و تابستان، 5، شماره سوم، سال «جستارهای انقالب اسالمی»امه فصلن دو. ....................................................... 10

 
 

 

باید پیوسته سعی شود تا محیط پاک و »امام جماعت مرکز اسالمی هامبورگ آمده بود: 

حکومت »تعالیم اسالمی حاصل گردد و الزم است در چنین اجتماعی  سالم در چارچوب

 (29: 1347)مکتب اسالم، «. فرمانروایی کند« اسالم

دند، ای که بعدها از رهبران گفتمان اسالم سیاسی شمجله مکتب تشیع، از سوی عده     

های شچال منتشر شد، مسائل و 1338اندازی شد. در شماره اول این نشریه که در بهار راه

ب و جهان اسالم و موضوعاتی همچون زنان، رابطه تمدن و تدین، برخورد ایران و غر

این نشریه، به  ( شماره دوم6-1: 1338گیری استعمار بررسی شد. )مکتب تشیع، شکل

هانری کربن اختصاص یافت. سومین و شناس فرانسویمباحثات عالمه طباطبائی و شرق

تشر شد، من 1344پنج سال بعد از چاپ شماره دوم، در بهار  آخرین شماره مکتب تشیع که

و  شدت در مقابل فضای گفتمان پهلویسم و تحوالتی که بر اثر اجرای اصالحات ارضیبه

 ه گفتمانبداده بود، قرار داشت. نویسندگان این مجله، در واکنش انقالب سفید در ایران رخ

ه ب« یرانای در بحثی درباره امور دین»تی چون: حکومت، به مسائل روز ایران پرداختند. مقاال

 «راه اصالح در تبلیغات»ی خسروشاهی، نوشته« قرآن و مشروطیت ما»قلم محمد بهشتی، 

الدین اللاز ج« جهاد، طرح نهایی تکامل مبارزات ملی»به قلم محمدجواد حجتی کرمانی و 

دینی در ی از گسترش بیطور مشخص، نگرانفارسی. در هفتمین شماره از دوره جدید، به

شهر دینی را به تصویر گرایانه، خصایص یک آرمانکشور را ابراز کرده و با نگاهی آرمان

داران بیشتر شوند، احکام مذهبی ما میل داریم دین در جامعه پیشرفت کند، دین»کشند: می

ه ها مبارزشییاجرا شود، مردم تربیت صحیح دینی شوند، با خرافات و افکار انحرافی و بداند

 (5-4: 1344)مکتب تشیع، «. کن شوندشود، مفاسد اخالقی و مظالم اجتماعی ریشه

شده است. پرداخته« اخاللگر از منظر قرآن»در مطلب دیگری از همین شماره، به بحث      

ی مقاله در آغاز با طعنه به نشریات گفتمان حاکمیت پهلوی که مصطفی زمانی نویسنده

نویسد: خطاب کرده بودند، می« اخاللگر و شورشی»را « ی خواهان جهانآزاد»برخی از 

اند؟ و کدام دسته پرستان حقیقی کیانطلب حقیقی کیست؟ و وطنراستی اخاللگر و آشوب»

باره به فکر سعادت ملت و عظمت و استقالل ممکت خویش هستند؟ و آیا اسالم دراین

آیا »ی دیگر این نشریه با عنوان ( مقاله139-138: 1344)مکتب تشیع، «. ای دارد؟نظریه

های حامالن گفتمان مواجهه روشنی با اندیشه« آمیز استقوانین جزائی اسالم خشونت

طلبی دین اسالم ی خشونتآبادی در این مقاله به انتقادات دربارهپهلویسم دارد. صالحی نجف
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مکتب اسالم، مطالب  نویسندگان مجله( 137-127: 1344دهد. )مکتب تشیع، پاسخ می

کردند و موارد های اطالعات و کیهان و نشریات این دو مؤسسه را با دقت رصد میروزنامه

کردند. مجله مکتب اسالم در سال خالف شرع و مذهب این نشریات را نقد و بررسی می

 اطالعی گردانندگان مجله اطالعات هفتگی از قوانین و احکام اسالم در موضوعاز بی 1346

ای که از سوی این مجله به ازدواج آنان فقهی ارتباط نامشروع مرد با زن همسردار و اجازه

 (70: 1348کند. )مکتب اسالم، شدت انتقاد میشده است بهداده

ی ورهدهای لیبرالی را به گفتمان پهلویسم، خوانش جدیدی از ناسیونالیسم که ارزش     

( 312ـ311: 1377کرد. )کدی، داد، در مقیاس وسیعی ارائه میپیش از اسالم نسبت می

ای هها و نهادها با الهام از نامگذاری شهرها، خیابانبزرگداشت مفاخر ملی چون فردوسی، نام

هنگی ی متون پهلوی به فارسی و تشویق پارسی نویسی ازجمله اقدامات فرمهباستانی، ترج

ی های ناسیونالیستی باستان گرا تقویت شود. این هویت بخشبود تا احساسات و گرایش

بر باورهای جدید، در جهت وفاداری به شاه در نشریات اطالعات و کیهان با تکیه

ل از ه قبشد: موسسه اطالعات بیش از شش ماناسیونالیستی باستان گرا تبلیغ و اشاعه می

های دو هزار و پانصدساله پشتیبانی کرد. ای از جشنبرگزاری مراسم با تشکیل کمیته

گذاری، های تاج( موسسه اطالعات همچنین به مناسبت جشن2: 1350تیر  15)اطالعات، 

گذاری، جمنتشر کرد که حاوی آلبوم عکس تا« کتاب پهلوی»نشریه مخصوصی به نام 

ترین افراد سلطنت، همچنین حال مصور و منثور خاندان پهلوی از رضاشاه تا کوچکشرح

 (1346ی گزارشی از خدمات این خاندان به ایران بود. )کتاب پهلوی، ارائه

امام خمینی در برابر چنین برداشتی از ناسیونالیسم، موضعی کامالً تقابلی را برگزید و      

هایی مانند ترکیه و احیای مفاخر ایران قبل در الگوبرداری از حکومت تالش حکومت پهلوی

آن چیز »شدت نکوهش کرد: شد را بهاز اسالم را که در ایدئولوژی شاهنشاهی متبلور می

کند، آن قضیه نژاد مهمی که دول اسالمی را بیچاره کرده است و از ظلّ قرآن کریم دور می

( مرتضی 378ـ377، 1ارتجاعی است... )صحیفه امام، جبازی است... قضیه نژاد بازی یک 

هایی ایراد کرد که گرایانۀ حکومت پهلوى، سخنرانیمطهرى نیز در مقابل سیاست باستان

درنهایت به تألیف کتاب خدمات متقابل اسالم و ایران انجامید. در بخشی از این کتاب، به 

زدگی، اسالم را عامل کتاب غرب مندرجات مجله فردوسی ـ که با نقد سخنان آل احمد در

( مطهری در 166ـ163: 1349دهد )مطهری، ماندگی ایرانیان دانسته بود ـ، پاسخ میعقب

داند: ی انحطاط ایرانیان میگرایی، پذیرفتن اهورامزدا را نشانهمخالفت با نمادهای باستان
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ترین قرن است به عالیحقیقتاً مایه شرمساری ایران و ایرانیان است که با اینکه چهارده »

اند، اند و نغزترین گفتارها را به نثر و نظم در این زمینه انشاء کردهمفاهیم توحیدی نائل شده

عنوان یک آرم خدای مجسم و شاخ و بالدار برایش بکشند و بعد هم اصرار کنند که این را به

ن اظهارنظر نشان ( ای263)همان، « ملی بپذیر. اگر این انحطاط نیست پس انحطاط چیست؟

از آمادگی برای واکنش آنی و به چالش کشیدن ادعاهای گفتمان پهلویسم است. مطهری در 

هایی از پردازد، رگهنقد کتاب مزدیسنا و ادب پارسی دکتر معین میجای دیگر نیز که به

پرستی و دیگری فره ایزدی. )همان، شود؛ یکی در موضوع آتشتقابل دو گفتمان دیده می

های گفتمان پهلویسم که در کیهان و اطالعات بازتاب گسترده ( یکی دیگر از ایده359ـ355

ساله بود. این موضوع نیز از سوی گفتمان رقیب به چالش کشیده  2500های داشت، جشن

محض اینکه، از سوی گونه که پیداست، بهباره به نگارش درآمد. همانشد و تألیفاتی دراین

شد، نویسندگان و ها و مجالت منتشر می، نوشته یا عکسی در روزنامهحامیان گفتمان پهلوی

هایی به نقد و ردیه کار شده و با نگارشبهنخبگان فرهنگی گفتمان اسالم سیاسی دست

 کردند. دادند و محتوای جدیدی تولید میهای آنان پاسخ مینوشته

 ی گفتمان پهلویسم هویت جدید زن در گفتمان اسالم سیاسی در مقابل معیارها.4

های مطبوعاتی اطالعات و کیهان و نشریات های غرب گرایانه مؤسسهبخشی از فعالیت

ی زنان، یعنی زن روز و اطالعات بانوان، با واکنش حامالن گفتمان ها دربارهتخصصی آن

رقیب روبرو شد و به تولید محتوای جدید با نمادهایی مشخص از زن مسلمان ایرانی انجامید. 

هایی همچون سازمان زنان این نشریات در راستای اهداف انقالب سفید و همگام با انجمن

: 1395های مختلف زنان تجددگرا بود )بصیرت منش و منصوری، ایران که متشکل از گروه

کردند ضمن حمایت از اقدامات دولت در دادن حقوق اجتماعی و مدنی ( تالش می304

ذاشته و خواهان تجدیدنظر در حقوق زنان شوند. در همین بیشتر به زنان، گامی فراتر گ

مباحثی پیرامون حق طالق به زنان و مخالفت با چندهمسری مردان در  1344راستا، از سال 

سطح جامعه مطرح شد که منجر به طرح الیحه حمایت از خانواده در مجلس بیست و یکم 

روز و اطالعات بانوان همراه بود. شورای ملی گردید. این طرح با حمایت و تشویق مجله زن 

« انقالبی»های آن، اهداف چنین اقدامی را ی گزارشاین مجالت با برگزاری سمینارها و ارائه

گفتمان مربوط به زنان از سوی  (34: 1345اسفند 13برشمردند. )زن روز، « متعالی»و 

ه شد و در رأس حاکمیت، با مخالفت گفتمان سنتی و گفتمان انقالبی اسالم سیاسی مواج
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در مخالفت با طرح الیحه حمایت از خانواده، تعدادی از مراجع تقلید )آیات  این دو گفتمان

ای همچون مطهری قرار داشتند. عظام گلپایگانی و شریعتمداری و روحانیون برجسته

( مرتضی مطهری در پاسخ به فضای تبلیغاتی 316-313، 1395)بصیرت منش و منصوری، 

سم در مجله زن روز به درج مقاالتی اهتمام ورزید که بعداً در کتاب نظام گفتمان پهلوی

گفته بود: چـون تـب جـایگزینى  بارهآوری و منتشر شد. وی دراینحقوق زن در اسالم جمع

در جامعه باالگرفته، بـه پیشـنهاد بـرخى از دوسـتان در مقام  و خانواده قوانین مربوط به زن

( گفتنی است مجله 25: 1357نوشتن این مقاالت کرده است. )مطهری، پاسخگویى اقدام به 

های مختلف این مجله، زن روز بر تساوی کامل حقوق زن و مرد اصرار داشت و در شماره

( افزون 1347مرداد  5؛ 1347خرداد  18شده بود. )زن روز، باره نگارش و چاپمقاالتی دراین

های مختلف از حقوق زن، آزادی زن و ه مناسبتدر نشریه مکتب اسالم ببر این واکنش، 

آمد. در مکتب تشیع نیز مقاالتی مسائل دیگر مربوط به زنان از دیدگاه اسالم سخن به میان 

« زن در اسالم»رسید. یکی از این مقاالت را عالمه طباطبایی با عنوان باره به چاپ میدراین

ضعیت زنان در جوامع باستانی تا عصر حاضر، ای از ونوشت. او در این مقاله با شرح تاریخچه

های اجتماعی زنان و برخوردار نبودن از به چالشی که گفتمان پهلویسم )ادعای محدودیت

زدند، پاسخ گفت. طباطبایی بعد حقوق مساوی( ایجاد کرده بود و مطبوعات به آن دامن می

دلیل جواز برای محدودیت زنان  تریناز بیان مقام و جایگاه انسانی زن از دیدگاه اسالم، مهم

را تقدم احساس و عواطف بر تعقل زنان عنوان کرد: بر این اساس، سه جایگاهی که زنان به 

از آن محروم هستند؛ « ها را به دست تعقل سپرده استاسالم زمام آن»این دلیل که 

روایاتی حکومت، امور قضایی و جنگ و جهاد برشمرده و دیدگاه خود را مستند به آیات و 

 ( 30-29: 1338کند. )مکتب تشیع، می

. 1گفتمان رقیب در حوزه زنان با گفتمان پهلویسم در دو موضوع تقابل اساسی داشت:      

های اجتماعی. گفتمان ی حضور آنان در اجتماع و فعالیت. نحوه2پوشش و حجاب زنان 

، گفتمان رقیب زمینه هر چه بر آزاد گذاشتن زنان در این دو حوزه تأکید داشت

که نشریات زن روز و اطالعات بانوان با چاپ هایی برای زنان قائل بود. هنگامیمحدودیت

کرد، گفتمان های غربی و مد روز دنیا را برای زنان تبلیغ میهایی، پوششها و مقالهعکس

 پروایی مجالتدید. بیهایی جدید برای زنان تدارک میرقیب مبتکر و خالق شده و پوشش

گرایی حتی موجب اعتراض روشنفکران غیردینی نیز شده بود گفتمان زمینه در ترویج غرب

انتشار »چنانکه مصطفی رحیمی در سخنرانی خود در انیستیتو گوته، اظهار داشت: 
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هنر و نمایش زوایای مختلف بدنشان؛ ی رقاصان بیترین خبر دربارهترین و خصوصیمحرمانه

های گوناگون. حاشا که وبرقها و زرقها و قطعاینان در رنگانتشار عکس قد و نیم قد 

حتی نیمه  -ای اساسی، خبریزده اجازه یابند یا جرئت کنند، از مسئلهمطبوعات ممیزی

ی مسائل زنان، ( افراط گفتمان پهلویسم در حوزه25: 1358)رحیمی، «. بدهند -رسا

ردن به چادر و حضور زنان با حجاب در قدری بود که برخی ناظران دوران انقالب، روی آوبه

 (224: 1358کردند. )براهنی، تظاهرات را برای مقابله با گفتمان حاکمیت پهلوی ارزیابی می

 تولید محتوای ضد غربی و ضدآمریکایی در گفتمان اسالم سیاسی .5

ان خبگنکه مفاهیم جدید غربی به ایران وارد شد و برخی از به شرحی که گذشت، از هنگامی

ندگی زدید سیاسی به ستایش از غرب پرداختند و جامعه ایرانی را به انتخاب راه و سبک ج

گرا ترغیب کردند، گفتمان رقیبی شکل گرفت که به مقابله با گفتمان متجدد و غرب

تا  1332مرداد  28های اطالعات و کیهان، بیش از یک دهه از کودتای پرداخت. روزنامه

های غرب گرایانه گفتمان پهلویسم پرده و مستقیم، گرایش، بی1340های آغازین دهه سال

ان ها و آوازخوانان و رقاصدادند. تبلیغ زندگی زنان و مردان غربی و هنرپیشهرا بازتاب می

ن یق جواناعنوان الگوی مطلوب و موفق و تشواروپایی و آمریکایی در مجالت و معرفی آنان به

تبلیغ  ی کها اواخر حاکمیت پهلوی ادامه داشت. اغلب کسانبه تقلید از سبک زندگی آنان ت

متحده بودند که نزد طرفداران گفتمان منصبان و مسئولین دولتی ایاالتشدند از صاحبمی

یش و شدند. بنابراین عمدتاً تبلیغ، ستااسالم سیاسی، منفور و عامل استعمار تلقی می

 شد.واجه میطرفداری از آن با واکنش حامالن گفتمان رقیب م

های جهان آزادی نقد و رد گرایشبخشی از تولید محتوای گفتمان اسالم سیاسی، به     

گفتمان پهلویسم در ابعاد سیاسی و اقتصادی اختصاص یافت. در مجله انتقام، نشریه داخلی 

شده است. )انتقام، وفور استفادهی استعمار و استثمار بهمخفی حوزه علمیه قم، دو واژه

بیشتر از انتقام، به مباحث استعمار و استثمار  1340( مجله بعثت، نیز در دهه 138: 1379

پرداخت و به تولید محتوای ضد غربی اقدام کرد. این نشریه اقدامات حکومت پهلوی را 

دانست. در اولین شماره این نشریه مخفی متحده و غرب میای دستور مستقیم ایاالتگونهبه

با در نظر گرفتن تشابه رفتار »چنین آمده است: « حاشیه یک خبر»بخش ی علمیه در حوزه

آید که آیا مأمورینی که به مدرسه فیضیه استعمارگران در ایران و ویتنام این سؤال پیش می
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ترین وجه مضروب و مجروح و مقتول ساختند سالح را به سختقم حمله کردند و طالب بی

 (36: 1376)بعثت، « اند؟!پول نگرفته« سیا»بیه و یا سازمان دیگری ش« سیا»آیا از 

د. اگر شدیل زبان سخن این دو نشریه برای نخستین بار، از حالت دفاعی به تهاجمی تب     

ا هه افکنی ازاین، نشریات دینی، به دفاع از باورهای مذهبی در برابر تهاجمات و شبهتا پیش

کومت پهلوی حآمده و با همدست خواندن قدم پیششریه یکپرداختند، این بار این دو نمی

 ن اسالمفتمابا دولت آمریکا، گفتمان پهلویسم را به چالش کشیدند. در نشریات متعلق به گ

شد. معرفی می« ضد اسالمی»و « شکنقانون»، «عامل استعمار»سیاسی، نظام سیاسی ایران، 

در  ران آمریکایی( بعثت در موضوع اعطای مصونیت سیاسی به مستشا56: 1376)بعثت، 

ی نقش تفصیل به بررسی موضوع پرداخت. بعثت با اشاره به سابقهمجلس بیست و یکم، به

ر با ن دو کشومتحده را جانشین آن کشور دانست و از ایانگلستان در امور داخلی ایران، ایاالت

: 1376 ازآن به شرح کاپیتوالسیون پرداخت. )بعثت،ایران یاد کرد و پس« اربابان»ی واژه

ای است که سیاست این کشور را در عنوان مقاله« فتضاح آمیز آمریکاشکست ا( »142-143

اش هایی از رهبران خارجی، آمریکا و سیاست خارجیقولجنگ ویتنام تشریح کرده و با نقل

 (196: 1376بعثت، ) را محکوم کرد.

ود داشت چرا که در های فرهنگی نیز نمهمچنین تولید محتوای ضد غربی در حوزه     

ازپیش فرهنگ و هنر غربی در ایران گسترش یافت؛ بیش 1350و  1340های دهه

های غربی که در خوانندگان و هنرپیشگان غربی به سرمشق جوانان ایرانی بدل شدند و ارزش

ها و هنجارهای سنتی و مذهبی ایرانی بودند، در قامت بسیاری موارد در تضاد با ارزش

شدند. در نظام آموزشی حکومت به تأسیس مدارسی اقدام کرد ید مطرح میهای جدارزش

روزی به تحصیل بپردازند. صورت مختلط در سطح دبیرستان شبانهکه دختران و پسران به

تیر  4این اقدام از سوی نشریه اطالعات بانوان انعکاس وسیعی یافت )اطالعات بانوان، 

و کلوب مجردها برای معاشرت آزادانه دختر و  های جوانان( و مراکزی همچون کاخ1348

( این 5: 1353اسفند  2شد. )اطالعات بانوان، ها ایجادشده بود، ستایش و ترویج پسر

های گستردۀ حاکمیت بیانگر شتاب روزافزون گسترش فرهنگ و هنر غربی ها و اقدامتصمیم

های وسیقی )اجرای کنسرتهای سینما، مبود. مروری بر اقدامات فرهنگی حاکمیت در زمینه

های موسیقی غربی(، هنر )انواع هنرهای نمایشی و تجسمی و...(، خارجی و پیروزی از شیوه

تبلیغات فرهنگی )دختر شایسته، زن و مرد روز(، الگوهای فرهنگی پوشش و مدهای آرایش 

ها و های فرهنگی و هنری غربی داشت که از سوی رسانهکامالً نشان تقلید از سبک
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شد. این سیاست خواسته یا هایی همچون زن روز و اطالعات بانوان به آن دامن زده میمجله

کشید و های مهمی از فرهنگ مذهبی و سنتی ایرانی را به چالش میناخواسته بخش

های کرد. در این موضوع نیز مطبوعات گفتمان پهلویسم به رشد اندیشهنشین میحاشیه

های خی از فعاالن گفتمان اسالم سیاسی، در مواجهه با اندیشهبرگفتمان رقیب دامن زدند. 

کار شده و بهکرد، دستگفتمان پهلویسم که برای کودکان و نوجوانان مجالتی منتشر می

ماهانه  1350های رقیب در مجله پیام شادی که از بهمن برای جلوگیری از گسترش اندیشه

االتی منتشر کردند. پیام شادی که هدف آن شد، مقبه پیوست نشریه مکتب اسالم منتشر می

های دینی به نوجوانان بود، توانست برخی از مواضع گفتمان اسالم آموزش و تبلیغ آموزه

های آرمانی دین اسالم همچون عدالت سیاسی همچون ایستادگی در برابر ظلم و ستم، جنبه

که این نشریه در شمار با آن های گفتمان پهلویسم اشاعه دهد.و مهربانی را در برابر اندیشه

کوشیدند با چاپ ( گردانندگان آن می1202: 1394های آموزش دینی بود، )جعفریان، نشریه

مذهبی  -های تاریخیویژه داستان، بر گیرایی آن بیفزایند. داستانکننده، بهمطالب سرگرم

دوم نیز  ی انتشار آن به چاپ رسید. از سالشده از نخستین دورهتألیفی و ترجمه

ها و قالب طنز منتشر شد. پیام شادی در قیاس با مجالت کیهان بچههایی در داستان

اطالعات دختران و پسران، ازنظر قالب و ساختار، تا حدودی به آن دو شبیه بود، اما ازنظر 

ای کامالً منطبق با رویکرد اسالم توان آن را نشریهمحتوا افتراق اساسی داشت. با اینکه نمی

توان رویکرد تقابلی آن های نویسندگان پیام شادی مییاسی دانست، اما با نگاهی به نوشتهس

را با مجالت گفتمان پهلویسم دریافت. برای نمونه، یکی از نویسندگان پیام شادی با انتقاد از 

راهه کشاندن رویکرد غرب گرایانه مجالت گفتمان پهلویسم، آنان به را تقلید و درنهایت به بی

کند و روش آنان برای تربیت نسل نوجوان کشور را نادرست و کودکان و نوجوان متهم می

های ذهن کنجکاو و پرسشگر اندرکاران ناآگاه بجای آنکه پرسشدست»داند: غیر اسالمی می

های کودکان را با استفاده از تجربیات اسالمی و میهنی پاسخ دهند، با ترجمه و نشر کتاب

: 1351)پیام شادی، «. دهندای سوق میکنندهراه غلط و منحرفسوی یکبهها را غربی، آن

ها را بازتاب های اسالمی آن( سرمقاله شماره یازدهم از سال دوم این نشریه نیز دغدغه4

شدت از طرح این نظر که تدریس زبان خارجه از دبستان آغاز شود، ابراز داد. آنان بهمی

: 13، ش1351ار را ناگوار و خطرناک ارزیابی کردند. )پیام شادی، نگرانی کردند و نتایج این ک

1) 
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 کالم آخر 

برخی  ات و درطالعانتشار تقریباً هر روزه تصاویر شاه و خاندان دربار در صفحه اول روزنامه ا

ی سلطنت های متعدد درباره این خاندان و بیان مزایاموارد روزنامه کیهان و نگارش مقاله

در میان حامالن گفتمان رقیب شد. خوانش  های ضد سلطنتویت گرایشسبب ایجاد و تق

جامید. های جدیدی در گفتمان اسالم سیاسی اندولتی مطبوعات از مذهب نیز به تولید ایده

گرا جو و آرمانمذهب سنتی، فاجعه نگر و آمرزش طلب در گفتمان زمینه به مذهبی ستیزه

ت و طالعااتوجهی به امور مذهبی و شرعی کیهان و در گفتمان اسالم سیاسی تبدیل شد. بی

عایت رمنظور رواج عرفی گرایی در تهییج حامالن گفتمان اسالم سیاسی به الزام جامعه به

مان ی برجسته از این موارد، رویکرد گفتشرع و احکام دین اسالم مؤثر بود. یک نمونه

مادهای نا و تمان پهلویسم الگوهپهلویسم نسبت به زنان و مسائل آنان بود. در مطبوعات گف

د، شد که دیدگاه جدیدی به زنان در گفتمان اسالم سیاسی پدید آورزن غربی ترویج می

سم را های گفتمان پهلویدیدگاهی که هم با نگاه سنتی به زنان تفاوت داشت و هم دیدگاه

 گفتمانکرد و یک نوع تولید ایدئولوژیک جدید بود. گرایش افراطی طرفداران نفی می

ستیزی در میان حامالن متحده و حمایت از آنان، سبب موج غربپهلویسم به غرب و ایاالت

ستیزی را بنا ی غربپایه 1340گفتمان اسالم سیاسی شد و مطبوعات آنان در آغاز دهه 

دیدی ای جنهادند. درنهایت اینکه ایدئولوژی اسالم سیاسی حداقل در سه مورد، دستاورده

ها طرح تشکیل حکومت اسالمی بود. دومین مورد طرح و خوانش ترین آنمهمعرضه کرد که 

م های مذهب سنتی و مذهب در گفتمان پهلویسجدیدی از مذهب بود که کامالً با نشانه

مونه نرد. کاختالف داشت، در این مورد نیز ایدئولوژی اسالم سیاسی محتوای جدیدی تولید 

اشت و داوت اسی بود که هم با نگاه سنتی به زنان تفسوم، جایگاه زن در گفتمان اسالم سی

 کرد.ی زنان نفی میلویسم را دربارههای گفتمان پههم دیدگاه
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