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مجله دعوت االسالم نخستین دستاورد گفت وگوهای  چکیده: 
صفاخانه اصفهان در خارج از ایران به شمار می رود که با استقبال 
پرشور ساکنان شهر بمبئی ناعم از مسلمان، هندوها و مسیحیان( 
از  الگوبرداری  با  االسالم  داعی  علی  واقع محمد  در  مواجه شد. 
تبلیغات مبلغان مسیحی در اصفهان به تبلی�غ اسالم در مقیاس 
جهانی پرداخته است؛ و این موضوع به طور ملموس از محتوای 
گفت وگوها، کتابهای معرفی شده و اطالعیه های مندرج در مجله 
نمایان است. به عبارتی او به همان سبک مبلغین مسیحی دست 
به یک شبکه سازی زده است که البته محدود به بمبئی نمی شده، 
از جمله می توان به انجمن جعفریه در شهر مظفرنگر نش 6، ص 
1( اشاره کرد؛ هرچند که تا کنون از فعایت های ادیانی آن اطالعی 
در اختیار نداریم. باری، آنچه که بر اهمیت مجله دعوت االسالم 
می افزاید، رویکرد تا اندازه ای مدرن آن می باشد که پیشتر در جهان 

اسالم سابقه نداشته است.

دعوت  مجله  االسالم،  داعی  حسنی،  محمدعلی  کلیدواژه ها: 
االسالم، نشریات فارسی دورۀ قاجار
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Following in the Footsteps of the Dā’i 
al-Islam in the Dialogue between Islam and 
Christianity: From Julfa of Isfahan to Behindi 
Bombay Bazaar (1902-1907)
Heydar Eeyvazi 

Abstract: Da’wat al-Islam Magazine is the first 
outcome of the dialogues of Isfahan Ṣafākhāneh 
published outside of Iran, which was enthusi-
astically welcomed by the residents of Mumbai 
(including Muslims, Hindus and Christians). 
In fact, Mohammad Ali Dā’i al-Islam has 
propagated Islam on a global scale by imitat-
ing the propaganda of Christian missionaries 
in Isfahan; And this is evident in the content 
of the dialogues, the books introduced, and 
the announcements made in the magazine. In 
other words, he has set up a network in the 
same style as Christian missionaries, which, 
of course, was not limited to Mumbai. For 
instance, he established Jafaria Association in 
the city of Muzaffarnagar (vol. 6, p. 1); How-
ever, so far we have no information about its 
religious activities. However, what adds to the 
importance of Da’wat al-Islam magazine is its 
somewhat modern approach, which has never 
been seen before in the Islamic world.
Keywords: Mohammad Ali Hassani, Dā’i 
al-Islam, Journal of Da’wat al-Islam, Persian 
publications of the Qajar period

عىل خطى داعي اإلسالم يف احلوار اإلسالمي املسیحي
من جلفا أصفهان إىل سوق هبندي يف بومباي )1902 - 1907 م(

حیدر عیويض
وىل لصفاخانه 

ُ
اخلالصـة: تعتبـر جملـة )دعوة اإلسـالم( هي الثمـرة األ

ـة 
ّ
أصفهـان )نـادي الصداقـة( يف خـارج البـالد اإليرانّيـة، وهـي املجل

الـيت حظيـت باالسـتقبال احلافـل مـن أهـايل مدينة بومبـاي مبا فهيم 
املسلمن واهلندوس واملسيحّين.

غن املسيحّين 
ّ
والواقع أّن حمّمد عيل داعي اإلسالم حذا حذو املبل

يقهتـم يف تبليغهـم فعمـل عـىل تبليـغ اإلسـالم عـىل  يف أصفهـان وطر
النطـاق العاملـي، وهـذا املوضـوع ميكـن مالحظتـه بشـكٍل ملمـوس 
ـة مـن مضمـون احلـوارات والكتـب الـيت جيـري اسـتعراضها 

ّ
يف املجل

والبيانات املنشورة فهيا.
املسـيحّين  غـن 

ّ
املبل يقـة  قـام وعـىل طر إّنـه  نقـول  خـرى 

ُ
أ وبعبـارة 

بتأسـيس شـبكة مل تقتصـر نشـاطاهتا عـىل مدينـة بومبـاي، حيـث 
ّيـة يف مدينـة  ميكـن اإلشـارة عـىل سـبيل املثـال إىل اجلمعّيـة اجلعفر
اآلن  حـّت  لدينـا  تتوّفـر  ال  كّنـا  إن  و  ،)1 6، ص  )العـدد  مظّفرنگـر 

معلومات كافية عن نشاطاهتا الدينّية.
هبا احلديث  سلو

ُ
ة دعوة اإلسالم هو أ

ّ
يد من أمّهّية جمل نعم، إّن ما يز

 الذي مل يكن له مثيل يف العامل اإلسالمي قبل ذلك.
ً
نسبّيا

ة دعوة 
ّ
املفردات األساسـّية: حمّمد عيل احلسـي، داعي اإلسـالم، جمل

اإلسالم، املجاّلت الفارسّية يف العهد القاجاري.
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درآمد
کتبر 1906 تا سـپتامبر 1907 در بمبئی منتشـر می شـد،  دو هفته نامه دعوت االسـالم که در فاصله های ا
در واقـع ادامـۀ ماه نامـۀ االسـالم در جلفـای اصفهـان اسـت. بـه لحـاظ محتوایـی، ایـن مجلـه نیـز عمدتـا 
متضمـن سـخنرانی ها و گفت وگوهـای ادیانـی محمدعلـی حسـنی ملقـب بـه داعـی االسـالم در مبـارزه بـا 
فعالیت هـای تبشـیری مسـیحیان اسـت. از آنجایـی کـه مجلـه االسـالم ، بـه جهـت انتشـار دو تحصیـح 
متفـاوت از آن،1 و نـگارش چندیـن مقالـه در معرفـی اش تـا حـدودی در جامعـۀ علمـی مـا شـناخته شـده 
اسـت،2 راقم این سـطور الزم دید یک معرفی هم برای مجله کمتر شـناخته شـده دعوت االسـالم3 بنویسم 

تا چند گام بیشتر داعی االسالم را همراهی کنیم.

1  . از مجلۀ االسالم دو تصحیح متفاوت به صورت همزمان در سال 1393 منتشر شده است:
الف( حیدر عیوضی، صفاخانۀ اصفهان در گفت وگوی اسالم و مسیحیت: تصحیح ماهنامۀ االسالم، قم: نشر ادیان، 1393.

)تصحیـح  االسـالم : انجمـن  صفا خا نـه  اصفهـا ن ، مرکـز گفتگـوی ادیـا ن  اسـالم  و مسـیحیت   ب( محمدکاظـم نجفـی، و همـكاران، 
ماهنامۀ االسالم(، اصفهان: آرما، 1393.

ر بـر هـر دو تصحیـح درخواهـد یافـت کـه بـه هیـچ وجـه مـوازی کاری صـورت نگرفتـه و هر کدام بر اسـاس   خواننـده گرامـی بـا اولیـن مـرو
مبانی مجزا، سبكی متفاوت در تصحیح را پیش گرفته اند. به این ترتیب، برای شناخت کامل مجموعه االسالم هر دو نسخه مكمل  

هم محسوب می شوند.
2  . از جمله نک.:

یه اسالمی ایران«، مجله کلک، اسفند 1375، ش 84، ص 172-165. ید قاسمی، »نخستین نشر سید فر
سمیرا افراسیابی، مختصری راجع به انجمن صفاخانه اصفهان و مجله االسالم، روزنامه رسالت، یكشنبه 8 شهریور 1388، ص 17.

زنامـه جام جم(،  یـخ معاصر »ایـام« )ضمیمه رو یژه نامه تار حیـدر عیوضـی، »تأثیـر صنعـت چـاپ بـر گفت وگـوی اسـالم و مسـیحت«، و
، 1390، ص 4.      پنج شنبه 3 آذر

-- ، »نمونه ای فاخر از گفت و گوی اسالم و مسیحیت: ماهنامه اإلسالم«، مجله هفت آسمان، )1391(، سال 14، ش 54، ص 49- 72.  
زنامۀ رسالت )ش 7348(.  3  . نک.: سمیرا افراسیابی، »برگی از جراید قدیم: مجله دعوت االسالم«، یكشنبه 6 شهریور 1390، رو

سرصفحه مجله سال 
اول شمارۀ اول: سمت 

راست آدرس مجله، 
در وسط نام مجله، و 

در سمت چپ قیمت 
اشتراک سالیانه
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1. کلیات
کتبر 1906 بوده، و آخرین شمارۀ موجود در کتابخانه های ایران به سپتامبر  اولین شمارۀ دو هفته نامه در ا
یـم کـه در سـال اول حیـات مجلـه 24 شـماره بـه طور منظم  1907 تعلـق دارد. بـه ایـن ترتیـب، اطمینـان دار
منتشـر شـده اسـت، اما اینکه دقیقا تا چه زمانی ادامه داشـته، هنوز برای راقم این سـطور دانسـته نیست. 
البته از این تعداد نیز نگارندۀ مقاله به شماره های 16، 19 و 20 دست نیافت، و بخش هایی از شمارۀ 12 
نیز ناقص است )نک. ادامه(. این مجله با عنوان فرعی »اسالم نامه«، همانطور که در تصویر فوق دیده 

می شود، قرار بوده در آینده به صورت هفته نامه درآید. 
به رغم اینکه در آن زمان صنعت چاپ سربی در هندوستان رایج بوده، اما انتشار مجله تا شماره 14 به 
صورت چاپ سنگی )در قطع خشتی( است و از ماه می 1907 به صورت حروفی )سربی( می باشد. در 
« جالب اسـت: »چون اهل هندوسـتان  ایـن رابطـه اطالعیـه منـدرج در شـماره نخسـت، با عنوان »اعتذار
چـاپ حروفـی را نمی پسـندند، بـر خـالف ایرانیان که بسـیار طالبنـد، در این نمره مالحظه هندوسـتانیان 
گر خوب از طبع بیرون نیاید در شماره های دیگر فارسی را علیحده با حروف و اردو را با خط طبع  شد، ا

خواهیم نمود« )ص 14(. 

2. ساختار مجله
کـه بعـد از  مجلـه دو بخـش اصلـی دارد: الـف( متـن گفت وگوهـای مسـلمانان بـا مسـیحیان و هندوهـا 
کـه بـه موضـوع معرفـی  گـزارش از مجالـس شـب  های چهارشـنبه   ظهرهـای جمعـه برگـزار می شـده؛ ب( 
«4 مقابـل  فضائـل اسـالم اختصـاص داشـته اسـت. محـل هـر دو جلسـه در بمبئـی محلـۀ »بهنـدی بـازار
مسـجد نـواب بـوده اسـت )ش 1، ص 9(. از گفت وگـوی داعـی االسـالم و داعـی مسـیحی تنها سـه جلسـه 
گزارش شـده اسـت، در گفت وگوی اول داعی اسـالم همان محمدعلی حسـنی اسـت )ش 2 ص 2بب(، 
ی )نـک. ادامـه( بـا داعی مسـیحی در شـیراز  و گفت وگـوی دوم متـن ارسـالی جلسـه میـرزا ابوطالـب شـیراز
اسـت که به صورت تقطیع شـده در سـه شـماره درج شـده اسـت )ش 5 ، ص 2؛ ش 6 ، ص 4-5 و ش 7 
، ص 2-4 (. و گفت وگوی سـوم در شـماره 10 )ص 2 بب.( قرار دارد. در یکی از گفت وگوها طرف مقابل 
داعـی االسـالم چنـد هنـدو هسـتند )ش 3، ص 2(. در هیچکـدام اشـاره ای بـه هویـت طرف هـای مقابـل 

نشده است. 

3. بنیانگذارن
حامـی مالـی انجمـن کـه در صفحـۀ اول دوهفتـه نامـه نـام او دیـده می شـود میـرزا محمد امین التجار اسـت، 
و محمدعلـی حسـنی نیـز مدیـر داخلـی اصلـی مجلـه و مسـؤول گفت وگوهاسـت. عـالوه بـر ایـن در شـمارۀ 
نخسـت وعده داده شـده که در شـماره های آتی نام بنیانگذاران را درج خواهند کرد؛ در شـمارۀ سـوم اسامی 

4  . Bhendi Bazaar.
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پنـج نفـر دیگـر بـه ایـن ترتیـب ذکـر شـده اسـت: 1. محمـد حسـین صاحـب دهدشـتی؛ 2. میـرزا علـی اکبـر 
؛ 4. محمدجعفر  ّیه ایران، ِسـکرتری5 و تحویلدار انجمن؛ 3. میراز محمد باقرافشـار

ّ
خان، کنسـول دولت ِعل

، در  . به این ترتیب اعضای اصلی انجمن هفت نفر بوده اند. همینطور شوشتری؛ 5. میرزا محمدتقی افشار
برخی شماره ها، اسامی اعانه دهندگان به همراه مبلغ اعانه ذکر می شود؛ از جمله: میرزا محمد امین التجار 

500 روپیه؛ حاجی سلطانعلی شوشتری 100 روپیه؛ محمدحسن نمازی 250 روپیه و ...  )ش 3، ص 5(.

4. شرائط حضور در جلسات
ی  حضـور در جلسـات منـوط بـه رعایـت شـرائط پنج گانـه بـوده کـه در شـماره های مختلف جهـت یادآور
ـم نکنـد، یعنـی فقـط مذهبـی گفت وگـو شـود، 

ّ
مکـررا درج شـده اسـت: »1. کسـی مخالـف حکومـت تکل

ی گفت وگو  ُپلیتکی6 در میان نیاید؛ 2. توهین از هیچ مذهب نباید بشـود،نه صریحا و نه اشـارة؛ 3. طور
نشـود ه دل کسـی از آن شکسـته شـود؛ 4. در حینیکه کسـی گفت وگو می کند، وسـط تلکم او کسـی حق 
یـاد و افسـاد و سـیگار و غیـره  تکلـم نـدارد، بـر کسـی نخنـدد و اسـتهزا نکنـد؛ 5. در مجلـس شـورش، و فر

کشیدن ممنوع است« )ش 1 ، ص 10؛ ش 2 ، ص 6؛ ش 8 ، ص 2(.

5. زبان مجله و گفت وگوها
شـمارۀ نخسـت مجله به صورت دوزبانه فارسـی - اردو اسـت، اما از شـمارۀ دوم کامال فارسـی می باشـد 
یافت بوده اسـت.  و ترجمـۀ اردو بـه صـورت ضمیمـه ارائـه می شـده کـه بـا پرداخـت مبلـغ اضافـی قابـل در
ک سـاالنه مجلـه بـه همـراه پیوسـت اردو بـرای کشـورهای مختلـف از شـمارۀ دوم در  جـدول قیمـت اشـترا

باالی صفحه سمت چپ قابل مشاهده است )نک. تصویر فوق(. 

5 . Secretary =منشی ،  دبیر
6 . Politic =سیاسی 

بر اساس اطالعیه مندرج در شمارۀ 
2 )ص 5(، سخنرانی ها به زبان های 

، عربی و انگلیسی بوده،  فارسی، اردو
و شرکت کنندگان به غیر از این چهار 

زبان می بایست مترجم همراه خود 
ردند. می آو
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6. حمايت علمای عتبات از دعوت االسالم
در شـمارۀ نخسـت یـک اطالعیـه )بـه تعبیـر مجلـه »مقالـه«( کـه بـه امضـای دو تـن از علمـای شـاخص 
عتبـات آیـت اهلل سـید اسـماعیل صـدر )1842- 1920م.( و آیـت اهلل محمدکاظـم خراسـانی معـروف بـه 

آخوند خراسانی )1839-1911م.( درج شده است، متن آن چنین است:
»بسـمله... بـر اخـوان مؤمنیـن و صاحبـان ِهمـم عالیـه اهالی هندوسـتان پوشـیده نماند که از 
قرار مسـموع جناب مسـتطاب شـرایع آداب مجمع الكلمات والفضایل حاجی سید محمد 
علـی اصفهانـی ملقـب بـه داعـی االسـالم ایـده اهلل  تعالی که بـا انواع کماالت آراسـته و چندی 
یه  در جلفـای اصفهـان مجلسـی منعقـد نمـوده معـروف بـه صفاخانـه بـا رؤسـاء ملـت عیسـو
در اثبـات عقایـد حقـه اسـالمیه کـه مطابـق عقـول سـلیمه و موافـق فطـرت مسـتقیمه اسـت، 
یم و صراط مسـتقیم هدایت  صحبت نموده و بعضی از ایشـان را به بیانات کافیه به دین قو
نمـوده او ایـن اوقـات در معمـورۀ بمبئـی رحـل اقامـت انداختـه، در آن حـدود کـه مجمـع ملـل 
مختلفه می باشد الزم است مثل جناب معظم له بصیر مّطلعی مقابل دعاة کفار به دعوت 
یـن و دفـع  اسـالمیت مشـغول باشـد و قواعـد مشـّیدۀ الهیـه را کـه موجـب صـالح و فـالح دار
مفاسـد نشـأتین اسـت گـوش زد ضعفـاء امـام نمایـد. چـه خـوش بـود که قبـل از این مسـلمین 
به این صدد می بودند، ولی هّم الفتی فی امره المتقبل، انشـاء اهلل تعالی نعمت وجود معزی 
الیه را غنیمت دانسـته اسـاب دعوت ایشـان را که متوقف بر آن اسـت، مهیا و فراهم نمایند. 
ّیـۀ آن بـه زودی ظاهـر شـود. والسـالم علی مـن اتبع الهـدی«. امضاء:  امیـد آنسـتكه نتایـج خّیر
محمدکاظم الخراسانی. اسماعیل الموسوی  

این نامۀ به واسطۀ سید محمدجواد مجتهد اصفهانی از کربال به دفتر مجله ارسال شده است.7

7. محور مباحث اسالمى - مسیحى
گفت وگوها و نیز سخنرانی های ادیانی داعی االسالم موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد، از جمله: 

بشارات عهدین به ظهور پیامبر اسالم )ش 4، ص 5 بب.(  
اختالف اناجیل، به طور خاص در شرح سوانح زندگی مسیح )ش 5، ص 2(  
پرسش داعی مسیحی راجع به دیدگاه مسلمانان نسبت به موضوع عصمت انبیاء و تأویل آیاتی   

ُمْؤِمنات «)محمد: 19(، )ش 10، ص 2 بب.(
ْ
ُمْؤِمنیَن َو ال

ْ
ْنِبَك َو ِلل

َ
چون »َو اْسَتْغِفْر ِلذ

تحریف تورات و انجیل )ش 10، ص 5؛ ش 23، ص5(  
انتساب گناه به انبیاء در کتاب مقدس )ش 23، ص 6(  
الوهیت مسیح )ش 24، ص 3 بب.(.  

7  . شمارۀ اول، ص 9. 
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ی، فضای گفت وگوها در مجله دعوت االسالم، نسبت به االسالم، گسترده است؛ به عبارتی عالوه بر  بار
مسیحیان، در مواردی هندوها نیز مشارکت دارند. 

8. رويكرد گفت وگوها
یکـرد طرفیـن در تمـام گفت وگوهـا کامـال جدلـی اسـت. از جملـه، در گفت وگـوی نخسـت هنگامـی که  رو
ی بـه قرآن وجـود دارد، هنگامی که خداوند همۀ اسـباب نجات را در  داعـی مسـیحی می پرسـد »چـه نیـاز
انجیـل قـرار داده اسـت؟«، داعـی اسـالم می گویـد: »یهودیـان نیـز همیـن سـخن را نسـبت بـه کتاب شـما، 
، داعی اسالم در پاسخ به این سؤال  انجیل می گویند«. )ش 2، ص 3(. همینطور در گفت وگوی با هندو
که تفاوت آدمیان در خلقت با عدالت خدا ناسازگار است، می گوید: »این اشکال تنها متوجه مسلمانان 
نیست، بلکه یهودیان و مسیحیان نیز باید به آن پاسخ دهند«، در ادامه او از تمثیل تفاوت حروف الفبا 
اسـتفاده می کنـد. کوتـاه آنکـه، همانطـور اشـکال حروف الفبا مختلف هسـتند، و مثـال نمی توان به کاتب 
گر »ایستاده« بنویسد، به حرف »الف« تبدیل  اشکال کرد که چرا حرف »د« را خمیده می نویسی، چون ا
می شـود؛ به عبارتی چون یک زبان به همۀ حروف نیاز دارد، عناصر طبیعت نیز مختلف آفریده شـدند 
ی مفصال بر اختالف اناجیل در ذکر سوانح  ، و ی نیز )ش 3، ص 2(. در گفت وگوی میرزا ابوطالب شیراز
زندگـی مسـیح و بـه طـور خـاص تفـاوت آنها در گزارش حوداث واقعۀ صلیب می پـردازد و آنها را دلیلی بر 
ی  محـرف بـودن ایـن کتـب می خوانـد، در مقابل داعی مسـیحی تنهـا بر قابل تأویل بودن همۀ آنها پافشـار

می کند )ش 5 ص 2؛ ش 6 ص 5-4(. 

9. فعالیت های اديانى حوزۀ علمیه شیراز
می دانیـم کـه داعـی االسـالم در زمـان اقامـت در اصفهـان، همـاره تـالش می کـرد شـعبه های صفاخانـه را 
در شـهرهای مختلـف بـرای مبـارزه بـا فعالیت های تبشـیری فعـال کند. از جمله، به رغم کارشـکنی های 
،8 او موفـق شـده بـود در محلـۀ »بـازار مرغ« شـعبۀ دوم صفاخانه را احـداث کند.9 مدیر  کـم وقـت شـیراز حا
ی مؤلف اسرار العقاید  ی بوده است. و انجمن و نمایندۀ مسلمانان در گفت وگوها میرزا ابوطالب شیراز
اسـت؛ بخـش عمـدۀ ایـن کتـاب در نقـد تـورات، اختالف و تناقض هـای متنی اناجیـل، رد تثلیث و نقل 

پیشگویی های کتاب مقدس در ظهور پیامبر اسالم می باشد.10

پیشـتر داعـی االسـالم تصمیـم داشـت محتـوای برخـی گفت وگوهـای ایشـان را در مجلـه االسـالم منتشـر 
ی بـه هنـد و توقـف انتشـار مجلـه در اصفهـان، ایـن برنامـه محقـق نشـد.  کنـد، امـا بـا توجـه بـه مهاجـرت و

8  . عوامل آن از بایسته های پژوهشی است.
9  . نک. صفاخانۀ اصفهان در گفت وگوی اسالم و مسیحیت، ص 477-476. 

یسنده گزارشی از شوراهای  10  . کتاب با تصحیح حسین کرمانی در سال 1377 منتشر شده است )قم: انتشارات مكتب اسالم(. نو
رده، امـا بـه منبـع خـود اشـاره ای نكـرده اسـت؛ البتـه در ضبـط اسـامی  جهانـی مسـیحی ماننـد نیقیـه، افسـس، کالسـدن و ... نیـز آو

، کتاب نیازمند تصحیح مجدد و البته فنی تر می باشد. تصحیف های متعددی رخ دارد، از اینرو
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ی بـا  کنـون در بمبئـی، داعـی االسـالم در ایـن دوهفتـه نامـه یکـی از گفت وگوهـای میـرزا ابوطالـب شـیراز ا
داعی مسـیحی را به صورت تقطیع شـده در چند شـماره منتشـر کرده اسـت )شـماره 5، ص 3 بب. ؛ ش 

6، ص 4- 5؛ ش 7، ص 4-2(. 

10. معرفى انجمن های مذهبى با رويكرد فعالیت های اديانى
کتاب شناسـی ها،  اطالعیه هـای منـدرج در ایـن مجلـه متضمـن سـرنخ های پژوهشـی خوبـی در برخـی 

یخی و فعالیت های ادیانی مسلمانان در مناطق مختلف می باشد؛ از جمله: موضوعات مختلف تار

یـه در شـهر مظفرنگـر )ش 6، ص 1(، متـن سـخنرانی داعـی االسـالم در انجمـن  فعالیـت انجمـن جعفر
مذکور در این مجله منتشر شده است )ش 7، ص 4 بب.(؛ 

انجمن مقدس ضیاء االسالم در بمبئی )ش 8، ص 8(؛
تـالش بـرای راه انـدازی »انجمـن تحقیـق ادیـان« در کشـور ژاپـن: داعـی االسـالم در نظـر داشـته 
علی اکبر حكیم شـیرازی را نیز به عنوان نماینده اسـالم به آن کشـور اعزام کند. نامبرده یک 
پزشـک بوده و در کنار طبابت دغدغۀ مبارزه با فعالیت های تبشـیری مسـیحیان نیز داشـته 
اسـت. بـر اسـاس اطالعیـه منـدرج در شـمارۀ 23 )ص 4( علـی اکبـر حكیـم شـیرازی به زبان 
انگلسی نیز تسلط کافی پیدا کرده و کتابی هم به این زبان نوشته بوده است. در این شماره 
داعی االسـالم وعده می دهد یكی از گفت وگوهای نامبرده با کشـیش گلد اسـمیت )؟( را در 

شمارۀ بعدی )24( منتشر خواهد شد، که محقق نشده است. 

ی، از آنجایـی کـه نبـود حامـی مالـی کافی پای ثابت مشـکالت پژوهشـگران بوده و هسـت، این برنامۀ  بـار
نیز در حّد یک ایده باقی ماند، عین سخن داعی االسالم چنین است: »مبلغ 25 روپیه ماهیانه که یکی 
از غیرتمندان اسـالم از شـهر احمدآباد برای رفتن یک نفر از دعاة اسـالم به جاپان ]ژاپن[ وعده فرمودند، 
کبـر بـرای رفتـن بـه جاپـان حاضـر  کفایـت نمی کنـد. هـرگاه دیگـران هـم مـدد دهنـد جنـاب آقـا میـرزا علـی ا

است« )ش 23، ص 4(. 

، که از اسـتقبال بی نظیر مردمان آن  نامۀ ارسـالی علی بن عبدالعظیم تبریزی، از وعاظ سرشـناس تبریز
گر  ی در ایـن نامـه از داعی االسـالم درخواسـت می کند ا دیـار از مجلـه دعـوت االسـالم خبـر داده اسـت. و
شـماره های مجله االسـالم را هم دارند برای ایشـان ارسـال کنند. او صفحاتی از کتاب در دسـت نگارش 

خود با عنوان کشف العقاید را برای مجله ارسال کرده که در شمارۀ 13 درج شده است )ص 8-7(.   

کابـل 1906م.: بـر اسـاس اطالعیـه منـدرج در شـمارۀ 5 )ص 1(  خبـر احـداث اولیـن مدرسـۀ جدیـد در 
کـم افغانسـتان حبیـب اهلل خان بـا مبلغ یکصدهـزار روپیـه در کابل احداث  مدرسـۀ جدیـد بـه دسـتور حا
ی، زیـن پـس در همـۀ مسـاجد کابـل تعلیـم اطفال به سـبک جدیـد تغییر  می شـود. همچنیـن بـه دسـتور و
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یابد. همینطور یک دارالفنون )کالج( در مدت پنج سال احداث خواهد شد. 

داعـی االسـالم در انتهـای اطالعیـه، داخـل یـک پرانتـز ایـن عبـارت طعنه آمیـز را افـزودده اسـت: »آنهـا کـه 
یم بهتر کار می کنند«. پارلمنت11 ندارند از ما که دار

مواجهه با بابیت و نقد آن نیز تقریبا از همان شماره های نخست در مجله انعکاس یافته؛ به طور مثال 
در شمارۀ سوم، نامۀ یکی از خوانندگان مجله از احمدآباد هندوستان درج شده که متضمن چند سؤال 
راجع به بابیت و اشاره تبلیغات پیروان باب در آن آبادی می باشد. البته اصل مقاله به انگلیسی بوده و 
ی پاسـخ داده اسـت )ص  ترجمۀ فارسـی آن در مجله آمده اسـت. داعی االسـالم به تفصیل به سـؤاالت و
5-8؛ ادامۀ پاسخ های داعی االسالم در شمارۀ 12، ص 3بب.(، در ادامه این موضوع به مباحث جدی 
مجله تبدیل می شـود، به طور مثال در شـمارۀ 17 ذیل تیتر »بیرون آمدن زرین تاج ملقب به قرة العین از 

پردۀ عمصت« بخش هایی از کتاب مفتاح باب األبواب نقل می شود )ص 4-1(. 

کید داشته که کسانی که امکان حضور در جلسات روز جمعه را ندارند می توانند سؤاالت خود  مجله تأ
، بخشی از مجله ضمن درج سؤاالت مخاطبین، جواب داعی  را به صورت مکتوب ارسال کنند. از اینرو

االسالم را نیز آورده است )ش 8، ص 3 بب.(. 

گزارشـی با عنوان »مکتوب در اتحاد مسـلمانان شـانگهای« که همبسـتگی مسـلمانان شانگهای چین را 
، متشـکل  الگویـی بـرای مسـلمانان جهـان معرفـی می کنـد. مطابـق آن تعداد ایشـان در آن عصر 3500 نفر
از شـیعه دوازده امامـی، اهـل سـنت، خوجـه و بوهـرا بـوده اسـت. آنهـا بعـد از نماز عید قربـان جهت دید و 

بازدید به خانه یکدیگر رفته اند )ش 10، ص 7(.  

11. نسخه های دعوت اإلسالم
کنـده ای از ایـن مجلـه در دو کتابخانه آسـتان قدس رضوی و مجلس به  ، نسـخه های پرا در حـال حاضـر

شرح ذیل در دسترس می باشد: 
کتابخانه مجلس شوراکتابخانۀ آستان قدس

شماره های سال اول

1-
2-
3-
44
55
66
7-

11  . parliament =مجلس، پارلمان 
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به این ترتیب، از سـال اول شـماره های 16، 19 و 20 در هیچکدام از دو کتابخانۀ مذکور موجود نیسـتند. 
، شماره های موجود از مجله از این قرارند: به ترتیب دیگر

کتابخانـۀ آسـتان قـدس: سـال اول، شـماره های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 )ناقـص(، 13 ، 17، 
23و 24.  

کتابخانۀ مجلس: سال اول، شماره های 4، 5، 6، 8، 10، 11، 13، 14، 15، 18، 21، 22، 23 و  24.
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