
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مطبوعات دولتي ايران
  در عصر قاجار

  
  فر جمشيد كيان

  
دانست كه مايه  هاي مختلف به اروپا فرستاد، خود نمي السلطنه يك گروه پنج نفره را براي تحصيل در رشته  م زماني كه عباس ميرزا نايب1815/  ق 1230در 

زا اين گروه پنج نفره را به نيت فراگيري علوم و فنون و دانش نظامي روز اروپا به گرچه عباس مير. چه تحول بزرگي در عرصة خدمات فرهنگي خواهد شد
بايست بياموزد، آموخته و به همراه خود تكنولوژي چاپ را به ايران  برد كه يك نفر اين گروه وراي آنچه كه مي انگلستان اعزام كرده بود ولي هرگز تصور نمي

  .بياورد
ميرزا صالح قرار بود در انگلستان در حد مقدور زبانهاي اروپائي را بياموزد و در بازگشت به ايران . فرزند حاج باقر كازروني نبوداو كسي جز ميرزا صالح شيرازي 

يه حروف وي در مدت اقامت خود در انگلستان افزون بر فراگيري زبان انگليسي، فرانسه و التين، فنون چاپ، ته. اش به كاري گماشته شود در زمينه دانش آموخته
  .اي به همراه آورد  كرد و در بازگشت به ايران چاپخانه نگاري نيز مطالعه و تحقيق و حكاكي و شيوه ساخت مركب چاپ را فرا گرفت و در زمينه روزنامه

گان ايراني در فرنگ بود و در  ق پا گرفت، وي كه از نخستين تحصيل كرد1253نگاري در ايران با ظهور كاغذ اخبار به همت ميرزا صالح شيرازي از  روزنامه
 و قريب به سه سال ����� ����اي كه عنوان كاغذ اخبار داشت و ترجمه نخست لفظي  آن ايام وزارت تهران داشت به شيوه اروپائيان اقدام به انتشار نشريه

حاوي ) دست چپ(و صفحه دوم » اخبار شرقيه«وي حا) دست راست(صفحه اول : به صورت ماهانه در يك برگ  تا شده كه يك روي آن سفيد بود در دو صفحه
  .بود» اخبار غربيه«

انتشار » طليعه«خورد و تنها اعالن  هاي پژوهشگران به چشم مي هاي آن ناياب و كيمياست و جسته و گريخته اخباري در البالي متون و نوشته امروزه شماره
  .مانده استكاغذ اخبار در مجله وزين يادگار براي پژوهشگران به يادگار 

)  ق1267 ـ 1264(خان اميركبير   ق از وزارت تهران خلع و انتشار روزنامه نيز در عهدة تعويق افتاد تا صدارت ميرزا تقي1256ميرزا صالح شيرازي ظاهراً در 
  .وقفه در انتشار نشريه رسمي يا نيمه رسمي در ايران به وجود آمد

خان اميركبير نخستين روزنامه رسمي دولتي به هزينه دولت ايران با عنوان وقايع اتفاقيه منتشر شد كه  تقيدر زمان سلطنت ناصرالدين شاه به همت ميرزا 
  . ق با عناوين متفاوت انتشار يافت1326تداوم آن تا سال 

  :توان به سه دسته تقسيم كرد هاي منتشره در عصر قاجار تا انقالب مشروطه را مي روزنامه
  در تهرانهاي چاپ شده  روزنامه. 1



 هاي چاپ شده در اياالت و واليات روزنامه. 2
 هاي چاپ شده در خارج از كشور روزنامه. 3

يافته اشاره شده و سپس به  هاي چاپ تهران كه عمدتاً دولتي بوده و به هزينه دولت چاپ و نشر مي از ميان سه دسته روزنامه ذكر شده به دسته اول از روزنامه
  .پردازيم ها كه جنبه رسمي داشته مي اين روزنامهشرح مختصر ده عنوان از 

  ).1252طليعه انتشار عشر آخر رمضان /  ق 1253 محرم 25(كاغذ اخبار . 1
 .نام و آخرين شماره با عنوان وقايع اتفاقيه و مصور اولين شماره بي)  ق1277 محرم 28 ق ـ 1267الثاني   ربيع5(روزنامه وقايع اتفاقيه . 2
و بار ) مصور (592 به شمارة 1283الثاني   ربيع5 ـ 472اتفاقيه به شماره   ق در توالي شماره مسلسل روزنامه وقايع1277 صفر 19( عليه ايران روزنامه دولت. 3

 ).  ق1287 ذي حجه 10 به تاريخ 650 ـ 639 به شماره 1286قعده   ذي2ديگر از 
 ).638 به شماره 1286ر توالي شماره مسلسل روزنامه دولت عليه ايران ـ سيم شوال  د593 ق به شماره 1283 االولي   جمادي2(روزنامه دولتي . 4

  : همزمان
 ق وقفه در 1282 ق در سال 1281 ـ 1280از ) نخستين نشريه سه زبانه فارسي، عربي، فرانسه(علميه / روزنامه علميه دولت عليه ايران / روزنامه علمي . 5

  . شماره53 مجموعاً 1287ـ اول شوال  1283انتشار و مجدداً از اول محرم 
 ق 1287 جمادي اآلخر 20 ـ 1283االول   ربيع14سپس از ) وقفه دو ماهه( ق در پنج صفحه 1283 محرم 15(روزنامه ملتي / روزنامه ملت سينه ايران . 6

 ). شماره36مجموعاً 
  :روزنامه ملتيران، روزنامه علميه ايران و پس از تعطيلي سه نشريه دولتي با تغيير نام مجدد به روزنامه دولت عليه اي

 مديريت روزنامه با محمد حسن خان 26 قريب به 1313 ـ 1288 شماره كه از 1032، جمعاً 1320 ذي حجه 19 ـ 1288 محرم 11(روزنامه ايران . 7
  ). ق1326الثاني   ـ اول ربيع1323(ان  رمض6 به مديريت محمدباقر خان اعتمادالسطنه، بار ديگر از 1320 ـ 1313اعتمادالسلطنه بود و از 

 ). ق1326 ـ 1295الثاني   ربيع27ارگان نيمه رسمي دولت ايران از (روزنامه اطالع . 8
   شماره14با حيات شش ماهه مجموعاً ).  ق نشريه علمي دارالفنون1300 صفر 16 ـ 1299 رجب 23(دانش . 9

  ).ماهي يك شماره و دومين نشريه مصور كه قريب به ده سال نشر آن ادامه داشت شماره، 87 ق جمعاً 1309 ـ 1300اول محرم (شرف . 10
 ). توسط ميرزا حسين خان سپهساالر در ايامي كه وزارت عدليه داشت1282 يا 1281از (روزنامه وقايع عدليه . 11
  

  هاي در سفر روزنامه
هاي در سفر بايد از آنها  شد كه به روزنامه ي منتشر مي ان اعتمادالسلطنه در دورة نامههاي ياد شده سه عنوان نشريه نيز توسط محمد حسين خ افزون بر روزنامه

  .ياد كرد
  ).شد  منتشر ميمشكوة الحضر به بعد با عنوان مرآت السفر و 3 شماره كه از شمارة 13 جمعاً 1288الثاني   ـ ربيع1288اول ربيع االول (مرآت السفر . 12
 شماره كه نخستين شماره در دماوند و آخرين شماره به هنگام رسيدن شاه از سفر به 12 جمعاً 1300 ذي حجه 12 ـ 1300ان  شعب11(اردوي همايون . 13

هاي ايران، اطالع با اعتماد  تهران در اين شهر منتشر شد و مربوط به سفر دوم ناصرالدين شاه به خراسان است و ذكاءالملك در نوشتن روزنامه همچون روزنامه
 ).طنه همكاري داشت و كتابت روزنامه به خط محمدرضا كلهر استالسل

هاي ياد شده است كه خوشبختانه همة  الزم به ذكر است منابع مقاله حاضر بازچاپ روزنامه. شد اردوي همايون روزنامه ديگري كه در ايام سفر منتشر مي. 14
برخي از نشريات به همت دوست فاضل ارجمند آقاي سيد فريد قاسمي بوده و برخي . اند اپ شدههاي معرفي شده در اين مقاله همگي بعد از انقالب باز چ روزنامه

 .ديگر به همت سازمان كتابخانه ملي ايران
  .شود اند پرداخته مي هاي ياد شده به شرح ده روزنامه كه جنبه رسمي دولتي داشته اينك از ميان روزنامه

  
  
  

   روزنامة وقايع اتفاقيه- 1



 م مصادف با مرگ محمد شاه قاجار و جلوص ناصرالدين ميرزا بر تخت سلطنت ايران، آغاز سلطنت وي مصادف با اوضاع آشفتة ايران بود و 1848/  ق1264سال 
 خوش ناصرالدين در هرگوشه از اين سرزمين يكي علم طغيان برافراشته و آتش كين برافروخته بود، مديري شايسته الزم بود تا اين شورشها را فرو نشاند، از بخت

  .خان امير نظام مرد ميدان كه بعد از احراز منصب صدارت عظمي كه به اميركبير ملقب شده بود، شورشها را فرو نشاند شاه، ميرزا تقي
  بود،» زنامة وقايع اتفاقيه رو«اي با عنوان  اين اقدامات انتشار روزنامه اميركبير پس از فرو نشاندن شورشها، دست به اصطالحات و اقدامات چندي زد، از جملة 

  .اين روزنامه نخستين روزنامه رسمي كشور و دومين روزنامه به زبان فارسي و سومين روزنامه در تاريخ جرايد و مطبوعات ايران است
 ميرزا صالح وزارت تهران داشت نخستين روزنامه به زبان فارسي كاغذ اخبار بود كه به همت ميرزا صالح شيرازي در ايام سلطنت محمدشاه قاجار، زماني كه

  .كرد آن را در دو صفحه در تهران منتشر مي)  ق1253(
اولين شمارة شعاع روشنايي در . شد بود كه توسط مبلغان مذهبي آمريكا در شهر اروميه منتشر مي) شعاع روشنايي(دومين روزنامه در ايران روزنامه زارير باهرا 

مطالب اين روزنامه ديني بود و انتشار آن بيش از هشتاد .  روز چهارشنبه به زبان كلداني و به صورت ماهانه انتشار يافت م1851اول ژانويه /  ق 1267 صفر 27
  .سال دوام يافت

ه دو ماه پس از  ق قريب ب1267سومين روزنامه و نخستين روزنامه رسمي دولت ايران روزنامه وقايع اتفاقيه بود كه اولين شماره آن روز جمعه پنجم ربيع الثاني 
  .نخستين شماره روزنامه وقايع اتفاقيه عنوان خاصي نداشت و از شمارة دوم به بعد روزنامه وقايع اتفاقيه ناميده شد. نشر شعاع روشنائي انتشار آن شروع شد

آمده » روزنامچة اخبار دارالخالفة طهران«اول دانند كه در ذيل تصوير صفحه  گروهي از پژوهشگران عنوان اولين شماره اين نشريه را برگرفته از عنواني مي
  .است

  .شد و از آن پس روزهاي پنجشنبه انتشار يافت روزهاي جمعه منتشر مي)  ق1276 رجب 21(روزنامه وقايع اتفاقيه تا شماره شانزدهم 
  .نوشت اخلي را خود او ميشد و حتي برخي از اخبار د خان اميركبير و زير نظر او منتشر مي اين روزنامه به دستور ميرزا تقي

محرر روزنامه ميرزا عبداهللا . چي ـ ناظم المهام بعد ـ بر عهده داشت و مترجمي روزنامة با ادوارد برجيس انگليسي بود مديريت روزنامه را حاجي ميرزا جبار تذكره
 در مطبعة دارالخالفه 99رسيد و از شماره  الب به چاپ مينوشت و در چاپخانة حاجي عبدالمحمد واقع در دروازه دو نام داشت كه به خط خوش نستعليق مي

  .شد طهران چاپ مي
 آن همچون 471 عنوان روزنامه به روزنامة دولت علية ايران تغيير نام يافت و شماره 472 شماره انتشار يافته و از شمارة 471از روزنامه وقايع اتفاقيه مجموعاً 

  .نام است شماره نخست بي
فرمان عزل اميركبير و انتصاب )  ق1268 محرم الحرام 26پنجشنبه  (41 شماره در عهد صدارت اميركبير انتشار يافت و انتشار شماره 40ماره،  ش471از مجموع 

بودند  ا نيز نوشتهدر همين شماره خبر استخدام معلمين دارالفنون و آمدن ايشان به تهران ر. را در برداشت آقاخان نوري ملقب به اعتمادالدوله به صدارت  ميرزا
كرد ـ و در   خبري كه جعلي بود و حكايت از دسيسه و توطئه براي از بين بردن وي مي خبرناخوشي اميركبير ـ) 1268االول   ربيع26پنجشنبه  (50و در شمارة 

  :خبر درگذشت اميركبير را بدين شرح نگاشته بود) الثاني  ربيع7پنجشنبه  (52شمارة 
  .»االول در كاشان وفات يافته است بقاً امير نظام و شخص اول دولت بود در شب هجدهم ماه ربيعميرزا تقي خان كه سا«

شود كه پس از آنكه اميركبير را به قتل رساندند چگونه در صدد توجيه  االول به خوبي معلوم مي  ربيع18با توجه به قتل اميركبير و درج خبر درگذشت او در 
  .دانستند جعلي است اند، خبري كه همه مي ونه درج كردهمرگ او برآمده و اخبار را چگ

رسيد، موظف  مي»  تومان200«و هر يك از امناي دولت كه درآمدش به »  قران 24«بود وجه اشتراك ساالنه آن » ده شاهي «قيمت هر شماره از روزنامه 
  .كردند شود، به همين دليل اكثر حكام واليات و متمولين از روزنامه به زورنامه ياد ميبهاي روزنامه را بپردازد و مشترك » دو تومان و چهار هزار دينار«بود ساالنه 

  .گرديد شد و بهاي شمارة بعدي دريافت و به ادوارد برجيس پرداخت مي پست به واليات ارسال مي/ روزنامه هر هفته روزهاي جمعه توسط چاپار 
  .بود» ، اخبار  احواالت دول خارجه، احواالت متفرقه و  اعالنات » ساير بالد محروسه/ ير بالد ممالك ايران اخبار دارالخالفه، اخبار سا«مطالب روزنامه غالباً 

، شكارهاي شاهانه، ديد و بازديدهاي شاهانه از مؤسسات و اشخاص »اردوي همايون « شامل اخبار مربوط به شاه و دربار، سفرهاي شاهانه : اخبار دارالخالفه 
، »مال فرنگ و هندوستان« ، امور تجاري »امورات قشوني « دولت، اعطاي القاب و مناصب و خلعت، صدور فرامين، اخبار حوادث شهري، افواج يا درباري، اخبار 

  .و تسعير اجناس دارالخالفه) سيل، زلزله، شيوع بيماري(عزل و نصب حكام، اخبار كلي كشور 
دو و سه يا چند ايالت و واليت شامل اخذ ماليات، انصاف و عدل حاكم، امنيت راهها و اخباري در باب در هر شماره اخبار مربوط به : اخبار بالد محروسه

اين اخبار معموال توسط حكام يا اعمال دولتي در قلمرو آنها تهيه و به . ها، تولد موجودات عجيب الخلقه معجزات و شفا يافتن بيماران در اماكن مقدسه و امامزاده
روزنامه ارسال 



.شد يم





اين اخبار توسط ادوار . اتريش، ايطاليا، پورتوقال، عثماني، هند و ساير ممالك اروپا/ خبرهايي از كشور انگليس، روس، فرانسه، آستريه : اخبار دول خارجه شامل
برجيس «اخبار ترجمه شده توسط . شد ه ميهاي تركي چاپ استانبول ترجم هاي اروپايي به ويژه انگليسي و بعضاً توسط ديگران از روزنامه برجيس از روزنامه

اخبار ترجمه شده در عين حال . شد به دست يكي دو تن ـ به اصطالح امروز ـ ويراستاري و به اصطالح آن زمان به الفاظ ادبي فارسي پيراسته مي» صاحب
  .مختصر و براي مردم آن روزگار از حيث اطالع بر اوضاع كشورهاي خارج بسيار مفيد بوده است

مختصري از اخبار ممالك خارجه بوده و در طول انتشار  اين روزنامه چنانكه متذكر شد مخصوص درج انتشار اخبار دربار، دارالخالفه و شهرهاي ديگر ايران و
ها و مقاالت تندي در  زنامه بيانيه بر سر مساله هرات ـ رو گاهي به هنگام بروز اختالف با دولت انگليس ـ. شود مقاله سياسي، ادبي و تاريخي كمتر در آن ديده مي

با وجود اين روزنامه وقايع . گذاشت رسانده و گاه اين مقاالت در هندوستان تأثير بسزايي به زيان كمپاني انگليس به جاي مي مخالفت با دولت انگليس به چاپ مي
 جغرافيا، تقسيمات كشوري، اقتصاد عصر قاجار، روابط   ناصرالدين شاه ـاتفاقيه در حال حاضر يكي از منابع مهم تحقيقي در زمينه تاريخ ايران ـ دورة سلطنت

شود و هر محققي در  سياسي، اعتقادات مردم ايران، آداب و رسوم و سنن ايراني و اسالمي، حوادث و بالياي طبيعي، امراض متداول در عصر قاجار محسوب مي
  .داند نياز از مراجعه بدان نمي امر تحقيق خود را بي

« در بخش اخبار دول خارجه و . جاست هاي زمان خود بهتر است، گاه عبارات به مقتضاي زمانه پر از تملقات و اغراقهاي بي ر روزنامه اندكي از نثر نوشتهنث
  .مطالب به دليل ترجمه بودن، گاهي تحت اللفظي است و گاه حتي مفاد و معنائي ندارد» احواالت متفرقه 

 شمارة منتشر شده از آن از قرار هر هفته يك شماره و در هر ماه چهار 471يافت و مجموعاً  ه طور مرتب و منظم و بدون تأخير انتشار ميروزنامه وقايع اتفاقيه ب
 يوم پنجشنبه  ـ471 ق ـ و آخرين شماره 1267الثاني ايت ئيل سنه   شماره با توجه به تاريخ نشر اولين شمارة آن ـ يوم جمعه پنجم شهر ربيع48شماره و در سال 

اي در نشر آن راه نيافت، تنها تعداد صفحات روزنامه به   ق ـ ده سال ادامه داشت و هيچ وقفه1277بيست و ششم محرم الحرام مطابق سال پيچي ئيل سنه 
  . هشت صفحه استهاي روزنامه بين شش تا بيشتر شماره. تناسب اخبار رسيده به دفتر روزنامه بين چهار تا دوازده صفحه متغير بوده است

  ) جلد توسط كتابخانه ملي ايران با مقدمه شادوران دكتر اسماعيل رضواني4باز چاپ در (



  



  
   روزنامه دولت عليه ايران- 2

ذكور به جايگزين روزنامه وقايع اتفاقيه شد، روزنامه م. ق.  هـ 1277 صفر 5الملك غفاري در  نخستين روزنامة مصور به مديريت ميرزا ابوالحسن خان صنيع
«  آن با عنوان 471منتشر شد و شماره ) 1277 محرم 21( شماره 470توالي شماره مسلسل روزنامه وقايع اتفاقيه چاپ شد بدين صورت كه از روزنامه ياد شده 

  )1277 صفر 19. ( عنوان روزنامه به روزنامه دولت عليه ايران تغيير يافت472و از شماره ) 1277 محرم 28(به چاپ رسيد »  روزنامه وقايع
نقاشي تحصيل كرده و عالوه بر تكميل رشته نقاشي در ها در اروپا در رشته  الملك بود كه سال مديريت روزنامه دولت عليه ايران با ميرزا ابوالحسن خان صنيع

ق رياست دارالطباعه و . هـ 1277گشت به ايران در نيز تحصيل كرده بود و اطالعات مفيدي با خود به ايران آورد و پس از باز) چاپ سنگي(امور چاپ ليتوگرافي 
و در هر . تغيير داده و با عنوان جديد و البته مصور به چاپ روزنامه پرداختبدو واگذار شد و از اين رو نام روزنامه را » روزنامه وقايع اتفاقيه« ادارة امور چاپ و انتشار 

  .كرد سياسي و ابنيه و مناظر تهران و بعضي از وقايع و اتفاقات را نقاشي و چاپ ميدرباري و  هـاي شماره تصاويري از شاه، رجال و شخصيت
و ) حاكم طهران(الدوله  در عمارت نياوران، شاهزاده نصرت» صورت سالم حضور مبارك اقدس «تصوير ) 472ش (اولين شماره روزنامه دولت عليه ايران 

 صفر 19شنبه  پنج(ز دستگاه چاپ ليتوگرافي است را به قلم خود او به ارمغان داشت و درهمان شماره تصوير ابوالحسن خان نقاشباشي كه در ذيل آن عكسي ا
  :دربارة او چنين آمده است.) ق.  هـ 1277
 رسانده، چون ميرزا ابوالحسن خان نقاشباشي، در فن نقاشي مهارت كامل حاصل كرده لياقت و قابليت خود را در حضور ظهور همايون بدرجه شهود و وضوح«

كه از جمله فنون معظمه و امور معضله است مهارت دارد راي جان آراي همايون شاهنشاهي عالقه يافت كه اين فن بديع ] چاپ تصوير[خاصه در باسمة تصوير 
تضاي موقع در هر روزنامه چند مجلس شريف نيز در ايران معمول و زياد شود، لهذا خدمت طبع روزنامة دارالخالفه را بعهدة او محول و مرجوع فرمودند كه به اق

  ».شود و فرمان همايون شرف اصدار يافته در حقّ او خلعت مرحمت گرديد تصوير چاپ شود چنانكه در روزنامه هفته گذشته و اين هفته معلوم مي
به تاريخ ) 592 ـ 471از شماره ( شماره 122جموعاً  صفحه م12الملك يا نقاشباشي با تغيير در كيفيت چاپ و قطع روزنامه غالباً در هفت صفحه و گاه تا  صنيع

  .منتشر كرد.) ق.  هـ 1283الثاني   لغايت پنجم شهر ربيع1277 صفر 5شنبه  پنج(
 1283االول  شنبه ششم ربيع پنج (591 روزنامه در هر ماه منتشر شود و فرمان آن در شماره 4 تصميم گرفت كه به جاي يك روزنامه 1283ناصرالدين در سال 

الملك از جانب وزير علوم نايب و مسؤول بود، قرار شد روزنامه دولت  السلطنه وزير علوم بود و صنيع در اين فرمان مديريت روزنامه با اعتضاد. چاپ شد.) ق. هـ 
 593(اي صورت نگرفت، گرچه روزنامه دولتي  الملك انتشار چنين روزنامه عليه ايران با عنوان روزنامه دولتي مصور به حيات خود ادامه دهد، اما با درگذشت صنيع

شنبه دهم   الي پنج1286 الحرام القعدة ذيشنبه دوم  پنج (650 ـ 639ـ و از شماره ) 599، 596ش (اش مصور است   البته دو شماره بدون تصوير ـ) 638ـ 

  . ايران منتشر شدمنتشر گرديد، ولي بار ديگر با عنوان روزنامه دولت عليه.) ق.  هـ 1287حجة الحرام  ذي
روزنامه دولت عليه ايران از . بجاي روزنامه دولت عليه ايران منتشر شد) اعتمادالسلطنه بود(الدوله   روزنامه ايران به مديريت محمدحسن صنيع1288از آغاز سال 

بعد از اخبار ) سپاه(و قشون ) پايتخت(د از اخبار دارالخالفه نظر محتوا همانند روزنامه وقايع اتفاقيه بود و نخست اخبار مربوط به تهران يعني شاه و دربار و بع
، گاه اعالن، در بعضي مواقع مثالً ايام ماه مبارك )هاي فرنگي غالباً ترجمه از روزنامه(، اخبار خارجه )استان و شهرستان(تهران، اخبار مربوط به اياالت و واليات 
. يگر در كم و كيف محتواي روزنامه تغييري حاصل نشد و تنها شكل ظاهر روزنامه تغيير يافته و مصور بودبه عبارت د. كرد رمضان نرخ رسمي اجناس را چاپ مي

الدوله و  صنيع(هاي محمد حسن خان آجودان و پيشخدمت خاصه  بود كه ترجمه) روزنامه دولتي (628اي كه در مطالب روزنامه بوجود آمده از شماره  تغيير عمده
 كه روزنامه دولتي ديگر بار به روزنامه دولت عليه تغيير نام دارد در روزنامه نيز به 639شد و از شماره  بصورت پاورقي در روزنامه چاپ مي) اعتمادالسلطنه بعدي

  .رسيد چاپ مي
مراسم استقبال از )  به عتبات عالياتسفر(چنين اخبار مربوط به سفرهاي ناصرالدين شاه به اياالت و واليات و ايضاً شرح مفصل ورود ناصرالدين شاه به بغداد  و هم

  .را چاپ كرده است) 549در شماره ... (شاه، ديدار با علما، تلگراف به پادشاه عثماني و جوابيه او و 
  )فر جمشيد كيان: فر، جلد دوم محمد رجبي و جمشيد كيان:  مجلد توسط كتابخانه ملي ايران با مقدمه جلد اول2باز چاپ در (



  



  لتي روزنامه دو- 3
داد كه از اين پس بجاي روزنامه دولت عليه ايران   نشريه جديد خبر مي4 روزنامة دولت عليه ايران خبري درج شده است و در آن از ظهور 591در شمارة 

  :منتشر خواهد شد متن خبر چنين بود
دارة علوم است اهتمامي تمام فرمودند حكم قدر توأم به چون توجه ملوكانه در انتظام امور دولتي از هر جهت زياده است در طبع روزنامجات كه در ا«

  :الملك از جانب وزارت علوم نايب بوده اعتضادالسلطنه وزير علوم صادر شد كه در هر ماهي چهار طغرا روزنامه از اين قرار طبع شود و ميرزا ابوالحسن خان صنيع
  روزنامه دولتي بدون تصوير: اول
  روزنامه دولتي مصور: دوم
  شود روزنامه ملتي كه بطور آزادي نوشته مي: سوم

  روزنامه علمي : چهارم
  ) 1283االول مطابق سال بارس نيل  شنبه ششم ربيع  پنج3، س ص، 591ش (

 به تاريخ 638ه نام روزنامه دولت عليه ايران به روزنامه دولتي تغيير يافت و تا شمار. ق.  هـ 1283االولي  شنبه سيم شهر جمادي  به تاريخ پنج593از شمارة 
  . بار ديگر با عنوان روزنامه دولت عليه ايران نشر يافت650 الي 639 انتشار يافت و از شماره 1286شنبه سيم شهر شوال المكرم سنه  پنج

  .يافت چهار سال به حيات خود ادامه داد روزنامه دولتي به طور نامرتب نشر مي
  . آن مصور است599 و 596اي  كه شماره) 601 ـ 593( شماره 9) 1283(سال اول 
  )617 ـ 602(شانزده شماره ) 1284(سال دوم 

هاي محمدحسن خان پيشخدمت خاصه ـ   به دستور ناصرالدين شاه قرار شد كه از ترجمه628از شمارة ) 630 ـ 618(سيزده شماره ) 1285(سال سوم 
... ها شرح حال و سياحت كساني چون كريستف كلمب و آمريكووسپوس و  غالب اين ترجمه. الدوله و اعتمادالسلطنه بعد ـ در هر شماره از روزنامه چاپ شود صنيع
  .بود

  )638 ـ 631(هشت شماره ) 1286: (سال چهارم
ها و  ستانا(، اياالت و واليات )پايتخت(روال روزنامه دولتي همانند روزنامه دولت عليه ايران بوده و محتواي روزنامه به اخبار شاه و دربار، دارالخالفه 

  .و ترجمه اخبار ممالك خارجه و گاهي اعالن اختصاص داشت) ها شهرستان
انتشار ... روزنامه دولتي مصور هرگز منتشر نشد و با وجود اينكه محققان و پژوهشگران همچون مرحوم صدر هاشمي، يحيي آريانپور و مجبوبي اردكاني و 

  .تواند صحت داشته باشد اند كه نمي  نگاشته1287 شوال مورخ هفتم) 668(روزنامه دولتي مصور را تا شماره 
  ) جلدي روزنامه دولت عليه ايران2باز چاپ در مجموعه (



  



  روزنامه ملتي/  روزنامه ملت سنية ايران - 4
ت سينة ايران در پانزدهم محرم پس از صدور فرمان ناصرالدين شاه مبني بر انتشار چهار روزنامه بجاي روزنامه دولت عليه ايران نخستين شماره روزنامه مل

خورد و روزنامه مجدداً در تاريخ  پس از انتشار اولين شماره يك وقفه دو ماهه در انتشار روزنامه به چشم مي.  در پنج صفحه به قيمت پنج شاهي منتشر شد1283
 با همان 1283الثاني   ربيع12دومين شماره در تاريخ .  انتشار يافتدر چهار صفحه با قيمت پانزده شاهي» نمرة اول« دوباره تحت عنوان 1283الول  چهاردهم ربيع

 كه روز جمعه 34عنوان روزنامه ملت سينه ايران منتشر شد و از شماره سوم به بعد عنوان روزنامه به روزنامه ملتي تغيير يافت و از اين شماره به بعد تا شمارة 
  .يافت به صورت نامرتب نشر 1287اآلخر  بيستم شهر جمادي

  . خبري بود و غالباً هر شماره آن اختصاص به درج شرح حال يكي از شعراي قديم يا معاصر آن روزگار داشت اي ادبي ـ روزنامه ملتي نشريه
 منتشر شد، و 21 مجدداً تحت نمره 1285 قمري در پنج صفحه و بار ديگر در پنجم جمادي االول 1285الثاني  هاي سوم ربيع  نشريه دوباره به تاريخ21شمارة 

 آن هركدام دوبار نشر 21 و  شماره منتشر كرده كه شماره اول36مطالب آن به كلي متفاوت از شمارة قبلي است، بنابراين روزنامه ملتي در طول حيات نشر خود 
اند و مجدداً در  يافته و برخي از پژوهشگران از جمله دوست فاضل ارجمند سيدفريد قاسمي معتقد است كه هر دو شماره به احتمال قريب به يقين توقيف شده

ود كه روزنامه ملتي بصورت آزاد منتشر شود، اما خبري از گرچه در آغاز قرار ب. نشريه با مطالب ديگري نشر يافته است) نمره(= هاي بعد تحت همان شماره  ماه
  .آزادي و آزادي بيان و قلم در آن نيست

حكيم ساماني، : گردانندگان نشريه عبارت بودند از عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه مشهور به وزير علوم كه مسئوليت نشر روزنامه با او بود و افراد ديگري چون
اين دو تن از شاهزادگان با فضل ( خان، فرهاد ميرزا معتمدالدوله، محسن ميرزا ميرآخور  علي خان نائيني صفاءالسلطنه، مرتضي قليميرزا محرم يزدي، ميرزا 

لت سينه  شماره از روزنامه م36الملك از جمله كساني بودند كه در نشر  ، مؤيدالدوله، عمادالدوله و حكيم)اعتمادالسلطنه بعد(، محمد حسن خان )قاجاريه بودند
  .ايران يا روزنامه ملتي با اعتضادالسلطنه همكاري نزديك داشتند

  )باز چاپ توسط آقاي سيد فريد قاسمي(
  

  علميه/ روزنامه علمية دولت علية ايران /  روزنامة علمي - 5
يت عليقلي ميرزا اعتضادالسلطنه منتشر شد و قريب به مدير. ق.  هـ 1280در ايران كه اولين شماره آن در ) فارسي ـ عربي ـ فرانسوي( زبانه 3نخستين نشريه 

سال وقفه در انتشار روزنامه است، اما پس . ق.  هـ 1282سال .  بود1281 الحرام ذيحجة شماره از آن نشر يافت و شماره هفدهم آن به تاريخ غرّة 17به دو سال 
بار ديگر در تاريخ ) ولتي مصور، روزنامه دولتي بدون مصور، روزنامه ملتي و روزنامه علميروزنامه د(از صدور فرمان ناصرالدين شاه مبني بر انتشار چهار روزنامه 

  : آن به شرحي كه در صفحه اول آن آمده18 به توالي شماره مسلسل قبلي يعني شماره 1283چهارشنبه غره شهر محرم الحرام 
  چون مدت يكسال گذشت كه به جهت موانع روزنامه علميه طبع نشده«

                    مهلتي بايست تا خون شير شد          مدتي در گفت اگر تأخير شد     
  .انتشار يافت»  كه اول سال عربست ابتدا به نوشتن آن نموديم 1283ثاني از تاريخ غرة محرم الحرام كرة در 

 آن نشر يافت از 43 تعطيل بود و در اين تاريخ شمارة. ق.  هـ 1286ام از روزنامه تا تاريخ غرة محرم الحر) 1285غرة جمادي الثانيه  (42پس از انتشار شماره 
  .بود. ق.  هـ 1287 به تاريخ غره شوال المكرم 53 شماره نشر يافته كه آخرين شماره يعني 53اين نشريه سه زبانه مجموعاً 

هـ 1287 آن به نام روزنامه دولت عليه ايران منتشر شد ـ در اواخر سال اين نشريه همراه دو نشريه ديگر يعني روزنامه ملتي و روزنامه دولتي ـ چند شماره آخر
 با نيت 1288از آغاز سال ) اعتمادالسلطنه بعد(الدوله  ها، روزنامه جديدي با عنوان ايران به مديريت محمدحسن خان صنيع ق تعطيل و به جاي اين روزنامه.

  . شروع به كار كرد12 شماره در هر ماه 3اي  هفته
  )از چاپ توسط آقاي سيد فريد قاسميب(

  



  



  
  
   دانش- 6

  .در دارالفنون تهران نشر يافت و سومين نشريه علمي در تاريخ مطبوعات ايران است. ق.  هـ 1299نخستين نشريه علمي دانشگاهي كه به سال 
رفت كه آن  هايي از آن نيز به واليات و اياالت ايران مي مارهشد و ش اين نشريه قيمت نداشت و به صورت مجاني ميان استادان و شاگردان دارالفنون توزيع مي

  .هم مجاني بود
ترين نشريات   ق نشر يافت و عمر اين نشريه شش ماه بود و يكي از نفيس1300 صفر 165 ق و آخرين شماره آن در 1299 رجب 23نخستين شماره آن در 

  .علمي كشور بود چه از نظر محتوا و چه از نظر چاپ
ها  يافت و دستيار او محمد كاظم بن احمد معلم شيمي دارالفنون بود و نويسندگاني كه امضاي آنان در ذيل مقاله ر نظر عليقلي خان مجدالدوله نشر ميدانش زي

خاصه علميه در مدرسه دارالطباعه «چاپ اين نشريه در . خان نام برد الممالك، ميرزا محمودخان و جعفرقلي مندرج است افزون بر محمدكاظم بايد از حاج نجم
  .چي و نقاش بود و اداره آن با ميرزا عباس باسمه» مباركه دارالفنون

  .؛ چاپ مقاالت علمي و اخبار مربوط به وزارت علوم بوده است)شاگردان، معلمان ايراني و فرنگي(هدف از انتشار دانش درج اخبار دارالفنون 
  . شماره از آن انتشار يافت14يافت و در طول حيات شش ماهه مجموعاً  ياز اين روزنامه ماهي دو شماره بطور مرتب نشر م

 با 14شد و شماره  العلوم، به ترجمه جعفرقلي خان رئيس مدرسه مباركه دارالفنون از شماره دوم به صورت پاورقي شروع و در هر شماره چاپ مي رساله مفتاح
  .شود ه مذكور دارد و بنا به داليلي كه معلوم نيست نشريه تعطيل ميخبر از ناتمام ماندن رسال» بقيه در نمرة آتيه «عبارت 

  )باز چاپ به همت آقاي سيد فريد قاسمي(
  
  



  



  ) ق1320 ـ 1288(روزنامه ايران /  ايران - 7
ك شماره، سه شماره در هفته اي ي هاي متعدد خود را تبديل به يك روزنامه كند و به جاي هفته ق ناصرالدين شاه تصميم گرفت روزنامه.  هـ 1288در سال 

  .السلطنه بعد ـ مأمورين اين مهم گرديد الدوله ـ اعتماد انتشار يابد و محمدحسن خان صنيع
 شماره منتشر شد، مديريت روزنامه از نخستين شماره تا شمارة 1032 ق مجموعاً در 1320 ذيحجه 19 تا 1288الحرام  روزنامه ايران از يكشنبه يازدهم محرم

اش محمدباقر خان كه پس از   مندرج است، پس از مرگ او مديريت روزنامه به برادر زاده879خان اعتماد السلطنه بود و خبر مرگ او در شماره  محمد حسن با 879
 ناصرالدين شاه در  خبر مرگ881السلطنه در شمارة  السلطنه شد، واگذار گرديد و يك ماه پس از درگذشت محمد حسن خان اعتماد مرگ عمويش ملقب به اعتماد

 1320رمضان / 15شنبه  سه (1026 بر عهدة محمدباقر خان بود و از شمارة )  ق1320 شعبان 29يكشنبه  (1025مديريت روزنامه تا شمارة . روزنامه به چاپ رسيد
 را به   ق عنوان روزنامه1321ي در آغاز سال و. السلطان ملقب به نديم باشي سپرده شد به عهده ميرزا محمدخان نديم)  ق1320 ذيحجه 19 (1032الي شماره 

روزنامه ايران سلطاني قريب به دو سال و نيم به حيات خود ادامه داد و ).  م1903 مارس 31/  ق 1321غرّة محرم الحرام سنه (روزنامه ايران سلطاني تغيير داد 
 28 (16وي عنوان روزنامه را از همان اواسط سال يعني از شمارة . واگذار گرديداواسط سال سوم مديريت روزنامه بار ديگر به محمدباقر خان اعتماد السلطنه 

به روزنامه ايران تغيير داد و در ادامه و توالي شمارة مسلسل روزنامه ايران سلطاني، روزنامه ايران را منتشر كرد و نشر آن تا )  م1905 اكتبر 28/  ق1323شعبان 
ل با بمباران مجلس شوراي ملي به فرمان محمدعلي شاه و به دست قزاقان روسي كه متعاقب آن كليه نشريات توقيف  ق ادامه يافت و در اين سا1326سال 

شدند روزنامه ايران نيز توقيف شد و به عمر شصت و يك ساله مطبوعات دولتي در ايران هم خاتمه داده شد كه نشر آن با روزنامه وقايع اتفاقيه شروع شده بود 
  . به پايان آمد1326االول   جمادي23در )  ق1267الثاني  بيعجمعه پنجم ر(

يافت و به مرور با قطع بزرگ و شبيه جرايد امروزي منتشر شد به همه صورت شكل و هيأت يك  انتشار مي) نيم ورقي(روزنامه ايران در آغاز به قطع رحلي 
 ستوني كم و بيش به درج مطالب معين و مشخصي اختصاص يافت و از همه مهمتر، شد و هر بندي مي صفحات آن به دقت ستون. روزنامه كامل عيار را يافت

اطراس به ] كاپيتان [ = تفصيل مسافرت كابيتن «يافت و نخستين شماره آن  اي انتشار مي در پاورقي اين روزنامه آثار ارزنده. اي بود كه داراي پاورقي بود روزنامه
 پاورقي ديگري 130 ادامه داشت و از شمارة 129ة محمدحسن خان اعتمادالسلطنه را در برداشت كه تا شمارة ترجم»  مسيحي1860سمت قطب شمال در سنه 

« ، »مسمي به كاشف الكرب في تاريخ العرب« ، تاريخ مراكش »تاريخ سودان « هاي ديگري همچون  پاورقي. شروع شد» داستان روبن سون سويسي «با عنوان 
بود و اين همان تاريخ مشهوري است كه بعد » تاريخ سيستان «ها  ترجمه و به قلم اعتمادالسلطنه بود؛ ولي مهمتر از همه اين پاورقيعمدتاً » تاريخ دولت روس

  .رود و حال از كتابهاي مهم تاريخ كشورمان به شمار مي. الشعراي بهار آن را دوباره تصحيح و منتشر كرد مرحوم ملك
و مشتمل بر اخبار دربار، فرامين شاهي، احكام عزل و نصب، تعيين عناوين و مقامات به ويژه شرح كارهاي ناصرالدين شاه و روزنامه ايران ارگان رسمي دولت 

ل اين روزنامه گاه در تمجيد از اعما. بعدها مظفرالدين شاه از قبيل سالم و بارعام، صيد و شكار، عزاداري مذهبي، سير و سياحت شاه و نيز كارهاي ديگر شاه بود
هاي ايراني منتشره در خارج از  كرد كه در معرض انتقاد آزاديخواهان و روزنامه شاه و كارهاي درباريان و تجليل از امنيت كشور و ترقيات دولت چنان مبالغه مي

  .گرفت كشور قرار مي
العاده ارزشمند است چون  غرافيائي روزنامه فوقبا اين وجود روزنامه ايران يكي از جرايد با ارزش دورة ناصري و مظفري است، اطالعات تاريخي و ج

هايي است كه در فنون مختلف تاريخ و جغرافيا و ادبيات فارسي و اروپائي و زبانشناسي و زبانداني مقامي بلند دارد، و از اين رو به  اعتمادالسلطنه از شخصيت
كرد گزارش آن سفر همراه با  اي از نقاط كشور مسافرت مي كه ناصرالدين شاه به نقطهداد و هروقت  اطالعات تاريخ و جغرافيائي و نشر آن در روزنامه اهميت مي

سواد فرمان شاه عباس «شد كه نمونه آن  هاي بجا مانده در بناهاي قديمي در روزنامه درج مي هاي اماكن مقدسه مذهبي، كتيبه شرح اوضاع جغرافياي، وقفنامه
چنين گزارشي دربارة زبانشناسي   و هم787را  در شمارة » هر آن را حاتم خان اعتمادالدوله صدراعظم مهر كردهعلي كه ظ اول صفوي در باب آستانه سهل بن

  . اهميت دارد839در شماره » بعضي لغات زبان رايجي آشتيان «
امتياز «ها همچون  شاه ايران، متن امتياز نامههاي گوناگون ـ نوروز ـ به  اعتمادالسلطنه افزون بر اين گاهي متن تلگرافات رؤساي كشورهاي مختلف به مناسبت

 681در شماره » راه آستارا تا اردبيل«  و 679در شماره » صورت قرار نامه راه عراده رو از قزوين تا اواجق« و يا امتياز 678در شماره » ]شاهنشاهي[ نامچه بانك 
  .كرد وزنامه ايران درج مي در ر822در شماره » بذل مناصب و امتيازات نظامي «چنين قانون  و هم

هاي  در شماره»  طهران و قم جغرافياي بحيرة ما بين«آورد تا گاهي مطلبي در روزنامه بنويسد كه  نوشتن اين قبيل اطالعات حتي شاه را نيز به سر شوق مي
  . همراه با نقشة درياچه  از آن جمله است656 و 655



، اخبار غيررسمي واليات ممالك »اخبار رسمي دربار همايون«رسيد و عمدة مطالب آن  با چاپ سنگي به چاپ ميروزنامه ايران از بدو انتشار در چهار صفحه و 
دارالخالفه ناصري، آذربايجان، اصفهان، خراسان و سيستان، فارس، كرمان و بلوچستان، يزد، كرمانشاهان، گيالن، استرآباد و گرگان، كردستان، لرستان «محروسه 

  .كرد  ساوجبالغ، بوشهر، كاشان كه حكايت از چگونگي تقسيمات كشوري دارد را درج ميو بروجرد، گروس،
  .رسيد نكته جالب توجه آنكه اخبار دربار ناصري به صورت رسمي و اخبار اياالت و واليات غير رسمي در روزنامه به چاپ مي

ق روزنامه اطالع زير نظر اعتمادالسلطنه تأسيس و اخبار خارجي و .هـ 1295دها در شد و بع نكته قابل توجه ديگر اينكه در اين روزنامه اخبار خارجي درج نمي
  .شد اخبار آزاد در آن روزنامه درج مي

 ـ  1288(دورة اول كه مديريت روزنامه با محمد حسن خان اعتمادالسلطنه بود . در مجموع انتشار روزنامه ايران چهار دورة مشخص و معين را سپري كرد
 ـ 1313(اش محمدباقر خان وارث شغل و منصب و لقب وي شد مديريت روزنامه نيز با او بود  رة دوم كه پس از مرگ محمد حسن خان، برادرزادهدو) ق 1313
  ).ق1321

ن نوشتار به صورت ما در اي). ق1323 ـ 1321(و دوره سوم كه مديريت آن با نديم باشي بود كه عنوان روزنامه ايران به روزنامه ايران سلطاني تغيير يافت 
  .ايم اي مستقل بدان پرداخته روزنامه

دورة چهارم كه باز مديريت آن با محمد باقرخان اعتمادالسلطنه بود كه پس از عزل نديم باشي، او نيز عنوان روزنامه را بار ديگر به ايران تغيير داد و تا شروع 
  ). ق1326 ـ 1323. (استبداد صغير و به توپ بستن مجلس شوراي ملي ادامه داشت

نكته قابل توجه آنكه در سه سال پاياني حيات روزنامه ايران مطالب آن بكلي متفاوت از نشريات دولتي و رسمي است كه از بدو انتشار روزنامه در ايران منتشر 
نقالب مشروطه، روزنامه ايران نيز از نظر نوع خبر و  ق كه كشور ايران از نظر سياسي دچار بزرگترين تحويل تاريخ خود شد يعني ا1324زيرا از سال . اند شده مي

شود و متعاقب  در آن چاپ مي» سواد كتابچه قانون عدالتخانه عامه «كند و ناگهان مطالبي چون  حجم مطالب از يك دگرگوني عظيم در جامعه ايران حكايت مي
رسد، و اخباري   نخستين صدراعظم مشروطه ـ به چاپ مي  خان مشيرالدوله ـآن خبر استعفاي صدراعظم و سواد دستخط همايوني دربارة صدارت ميرزا نصراهللا

و از سواد فرمان آن، اساسنامه انتخابات مجلس شوراي ملي، افتتاح مجلس، وكال و مبعوثان مجلس و سواد » مجلس محترم شوراي ملي«همچون خبر از تشكيل 
  .گرگوني عظيم در جامعه ايران داردو همه اين اخبار حكايت از د. نظامنامه دارالشوراي ملي

  ).باز چاپ در پنج مجلد به همت كتابخانه ملي ايران با مقدمه شادروان دكتر عبدالحسين نوائي(



  



   شرف- 8
  .منتشر شد. ق.  هـ 1300كه نخستين شمارة آن غرّه محرم ) اعتمادالسلطنه بعد(الدوله  دومين نشريه مصور به مديريت محمدحسن خان صنيع

 شماره نشر يافته كه فقط سال اول و چهارم بطور منظم و مرتب منتشر شده است چرا كه در آغاز قرار بود ماهي 87شرف در طول حيات ده ساله مجموعاً از 
  . شماره از شرف نشر يافته است9 الي 3هاي بعد بين   شماره و سال11يك شماره از آن نشر يابد اما سال دوم 

رسيده، نقاش تصاوير روزنامه شرف ميرزا   شرف مصور بوده و هر شماره كه چهار صفحه رحلي بوده، دو تصوير در آن به چاپ ميچنانكه متذكر شد روزنامه
) ق.  هـ 1307(پس از مرگ او .  تصوير كه نيمي از آنها امضاي ابوتراب خان را دارد در نشريه چاپ شده  است155ابوتراب خان غفاري كاشاني بود و جمعاً 

 تصوير به امضاي او 29آموختگان دارالفنون محول گرديد و جمعاً  سازي و كارهاي نقاشي روزنامه شرف از طرف مدير روزنامه به ميرزا موسي خان از دانشتصوير
  .در روزنامه شرف به چاپ رسيده است

  .همچنين از ميرزا اسداهللا نقاش نيز به عنوان تصويرسازي روزنامه شرف نام برده شده است
كرد تا به چاپ   روزنامه شرف خطاط مشهور دورة ناصري، ميرزا محمدرضا كلهر بود كه مطالب روزنامه را به خط نستعليق پخته و زيبائي كتابت ميكاتب

  . كرده است العابدين ملك الخطاطين كه از شاگردان برجسته كلهر بود در كار كتابت به استاد كمك مي سنگي برسد، گاهي ميرزا زين
رسيد، و از شمارة دوم افزون بر شرح حال  زنامه شرف شرح حال رجال ايران و كشورهاي ديگر بود كه معموالً تصوير آنها نيز در روزنامه به چاپ ميمطالب رو

و گاه مطالبي دربارة » عربتاريخ انتزاع ممالك محروسه ايران از تحت سلطنت  «31 رجال ايراني و غيرايراني، روزنامه سفر ناصرالدين شاه به نمارستاق و از شمارة
  .رسيد به چاپ مي... و ) 53ش (؛ تكيه دولت )29برج طغرل، ش (يك بناي تاريخي 

  .اي از آن به چاپ نرسيد ق بود كه ديگر شماره. هـ 1309به تاريخ » نمره هشتاد و هفتم«آخرين شماره روزنامه شرف 
شود كه حكايت از  مالحظه مي» محمدحسن«شد در ذيل صفحه آخر هر شماره نام   چاپ مي صفحه قطع رحلي و گاه با چند صفحه اضافي4روزنامه شرف در 

  .رؤيت و تأييد محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزير انطباعات دارد
  )نژاد توسط انتشارات يساولي  آقاي جواد صفي باز چاپ با مقدمه(



  



   شرافت- 9
خستين شمارة شرافت به مديريت محمدباقر اعتمادالسلطنه برادرزاده محمد حسن خان اعتمادالسلطنه تعطيل شد، ن. ق.  هـ 1309پس از آنكه روزنامه شرف در 

اين روزنامه به تقليد از روزنامه شرف مصور بود و همانند همان روزنامه به شرح حال .  صفحه منتشر شد8در . ق.  هـ 1314در شهر صفر .) ق.  هـ 313متوفي (
  . را در بردارد37پرداخت، با اين تفاوت كه شرح حالي از رجال اساطيري ايران را از شمارة اول تا شماره  رجال ايران و غير ايران مي

 شماره نشر يافته و نخستين شمارة آن مصور به تصويري از مظفرالدين شاه قاجار بود، گرچه در آغاز 66از روزنامه شرافت در طول حيات هشت ساله مجموعاً 
هاي هفتم و هشتم هر  ها بطور نامرتب نشر يافته تا جايي كه در سال شماره از نشريه منتشر شود، به جز سال دوم و چهارم در بقيه سالقرار بود كه ماهي يك 

ف كمك العابدين ملك الخطاطين بوده كه در امر كتابت روزنامه شر كتابت روزنامه بر عهدة ميرزا زين. سال فقط يك شماره از روزنامه چاپ و منتشر شده است
  .كرد وي نيز روزنامه را به خط نستعليق خوش و خوانا كتابت مي. ميرزا محمدرضاي كلهر بود

 تصوير زيبا از مصور الملك در آن چاپ شده 66خان مصورالملك نقاش بود كه از اولين شماره تا آخرين شماره مجموعاً  تصوير سازي روزنامه با ميرزا مهدي
  .است

ميرزا ابوتراب . 1:  نقاشي هنرمندانه از سه هنرمند مشهور دورة قاجار در آنها چاپ شده250افت هر دو بسيار مهم بوده و مجموعاً تصاوير روزنامه شرف و شر
 كه از  نقاشي66خان مصورالملك جمعاً   نقاشي و ميرزا مهدي29 نقاشي؛ ميرزا موسي نقاش 155جمعاً ) الملك نقاش مشهور قاجاريه عموي كمال(غفاري نقاش 

  . تصوير متعلق به اماكن مختلف بوده است27 تصوير رجال غيرايراني و 49 تصوير متعلق به رجال ايران؛ 174اين ميان 
  )باز چاپ همراه روزنامه شرف(



  



   روزنامه ايران سلطاني-10
 به روزنامه دولت عليه ايران تغيير نام داد و سپس 1277  صفر5 ق شروع به فعاليت كرد در تاريخ 1267الثاني  روزنامه وقايع اتفاقيه كه در روز جمعه پنجم ربيع

 به روزنامه دولت عليه ايران تغيير نام يافت تا 1286 الحرام القعدة  به روزنامه دولتي تغيير نام يافت و بار ديگر در تاريخ دوم ذي1283 االول  در تاريخ سوم جمادي
  .هاي نامبرده شد ه روزنامه ايران جايگزين روزنام1288باالخره از محرم 

 سال و پس از مرگ او مديريت روزنامه به 26 سال وفات وي قريب 1313 ق به مديريت محمدحسن خان اعتمادالسلطنه تا سال 1288روزنامه ايران از 
 شعبان 28 و سپس در 1320يان سال  تا پا1313او نيز از سال . اش محمدباقر خان اعتمادالسلطنه واگذار شد كه وارث شغل و لقب محمدحسن خان بود برادرزاده

  .به نشر روزنامه ايران پرداخت) بمباران مجلس توسط محمدعلي شاه (1326 تا سال 1323
روزنامه «او اول سال نو نخستين شماره از نشريه را با عنوان .  يعني در نوروز مديريت روزنامه ايران به ميرزا محمد نديم باشي واگذار شد1320در اواخر سال 

با تغيير مديريت روزنامه افزون بر تغيير عنوان روزنامه از . منتشر كرد.  م1903 مارس 31/  ق 1321به تاريخ شنبه غرّة محرم الحرام سنه » ران سلطانياي
 و تعداد صفحات روزنامه نيز تبديل شد) 25 × 18(به قطع بزرگ ) 50 × 35(قطع آن نيز تغيير كرده و از قطع بسيار بزرگ » روزنامه ايران سلطاني «به » ايران«

  : نويسد باشي مي در نخستين شماره از روزنامه، نديم.  صفحه افزايش يافت8 صفحه به 4از 
رسيد، امروز كه به امر سلطاني من مدير روزنامه  روزنامه ايران تا ديرور كه آخر سنه هزار و سيصد و بيست هجري بود به شكلي ديگر به معرض ظهور مي«

قصد اين . را به شكل ديگر از شرق خيال طالع ساخته روزنامه اين هفته ايران با هفته پيش به صورت مختلف است ولي در معني شكل واحد داردايرانم آن 
  .»روزنامه و روزنامه سابق نشر تمدن و استحكام سياست است، آسايش عباد و آرايش بالد را خواهانند

  .نسته، همچنانكه ممكن است صدراعظم تغيير يابد و يا وزيري؛ ولي سياست همان است كه بودباشي در حقيقت اين تغيير را صوري دا نديم
اخبار دربار همايون، اخبار غيردرباري، اخبار : بود و گاهي بر اخبار رسمي كه شامل» ايران«دنباله رو سياست روزنامه » روزنامه ايران سلطاني«به درستي كه 

ارجه و يا اخبار درباري، امتيازات، اخبار دارالخالفه يعني شهر تهران و اياالت و واليات، حكام واليات و انتصابات و گزارش اياالت و واليات، خالصه اخبار خ
نگليسي ؛ تاريخ نادرشاه اثر جيمز فريزر ا)2شماره (احداث رويانيدن چاي در ايران : ها مطالب جديد، همچون گرفت، در بعضي از شماره سفرهاي شاهانه را در بر مي

  .شد بدان افزوده مي) 9ش (تا سال چهارم انتشار روزنامه، صورت جمع و خرج مدرسه سياسي ) 6از ش (ترجمه ابوالقاسم خان ناصرالملك والي به صورت پاورقي 
 16 شماره انتشار يافت و از شماره 15م  شماره و در سال سو24 شماره در سال دوم 26روزنامه ايران سلطاني دو سال و نيم به حيات خود ادامه داد و در سال اول 

 ق بار ديگر عنوان روزنامه به ايران تغيير نام يافت و علت تغيير نام مجدد عزل ميرزا محمد نديم باشي از مديريت روزنامه و انتصاب مجدد 1323 شعبان 28(
  .عنوان روزنامه ايران در ادامه و توالي روزنامه ايران سلطاني انتشار داد شماره با 11محمدباقر خان اعتمادالسلطنه به مديريت روزنامه بود و اعتمادالسلطنه 

نگاري دولتي با شروع فعاليت روزنامه رسمي دولت ايران بود كه با وقايع اتفاقيه شروع به فعاليت كرد بنابراين سال اول   ق مبدأ تاريخ روزنامه1278سال 
ين سال حيات روزنامه رسمي دولت بود و سال دوم يعني پنجاه و هفتمين و سال سوم مصادف با پنجاه و فعاليت روزنامه ايران سلطاني مصادف پنجاه و ششم

  .هشتمين سال فعاليت بود، از اين رو در سرلوح روزنامه افزون بر شماره مسلسل هر شماره، سال انتشار روزنامه رسمي دولتي نيز مندرج بود
بوده كه توسط محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و محمد باقر خان اعتمادالسلطنه » ايران«در عمل دنباله روزنامه روزنامه ايران سلطاني با همه تغيير صوري 

اگر جسته گريخته مطالبي وراي اخبار رسمي در . شد و حاوي اخباري است كه از طرف دولت، مسئولين روزنامه مجاز به انتشار آن بودند، نه بيش از آن منتشر مي
اهميت ويژه اين نشريه از نظر تاريخ اقتصادي، ساختار ديواني و دولتي و انتصاب است كه . شد، همانهايي است كه به عنوان نمونه از آن ياد شد روزنامه چاپ مي

  .شد خبر آن در هر شماره از روزنامه درج مي
شد و تمامي  رسيد با حروف سربي چاپ مي ه چاپ ميهاي پيشين كه بصورت چاپ سنگي ب روزنامه ايران سلطاني از آغاز فعاليت خود برخالف روزنامه

  .هاي آن در هر صفحه دو ستونه بود شماره
  )فر باز چاپ توسط كتابخانه ملي ايران با مقدمه جمشيد كيان(

  
 نيز به سرنوشت ديگر هاي دولتي و خصوصي توقيف شدند و روزنامه ايران چنانكه متذكر شد در واقعه استبداد صغير و بمباران مجلس شوراي ملي روزنامه

هائي چون اطالع هم در اين مجموعه  گرچه روزنامه. هاي دولتي در عصر قاجار به پايان رسيد ها پيوست و در حقيقت با توقيف روزنامه حيات روزنامه روزنامه
:  هريك نياز به وقت ديگر دارد همچونبررسي نشد، اما اين بررسي بيشتر به معرفي نشريات ياد شده اختصاص داشت و بررسي محتوائي و ارزش مطالب

اميد است در فرصتي ديگر به معرفي . هاي منتشره در خارج ايران چنين روزنامه هاي منتشره در سفرها و هم  هاي منتشره دولتي در شهرستانها و روزنامه روزنامه
  .آنها پرداخته شود



  

  
  



  
  

  
  
  

 


