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  ∗سيد غالم نبي احمد

نويسي بايد اشاره شود كه واژة روزنامه يا روزنامچه در  بحث روزنامه پيش از ورود به
اين زبان و ادبيات فارسي و تاريخ سابقة طوالني دارد و در بسياري از كتابهاي كهن 

ين واژه را  ا و خاقاني، نظامي، ناصر خسرو، فردوسيچنانكه عنصري. شود واژه ديده مي
عنوان يك اصطالح ديواني در معاني  روزنامه در نظم و نثر كهن به. اند برده كار به

نقل از   بهاستاد محيط طباطبايي. رفته است كار مختلف از جمله دفتر حسابرسي به
سد كه روزنامچه دفتري است مشتمل بر جمع و نوي  ميالدين ابواسحاق كرماني غياث

  .١شود غيره و صورت احكام و پروانجات و آنچه در ديوان واقع خرج و
شود اين است كه در آن زمان اتفاقات و  طور كلي از منابع كهن مستفاد مي آنچه به

حوادث روزانه و محاسبات و امور ديواني و درباري و احوال واقعات جنگ و فتوحات 
  .گفتند آن روزنامه يا روزنامچه مي كردند كه به  دفتري ثبت و ضبط ميرا در
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در زمان پادشاهي خشيارشا احوال جنگها، واقعات پيروزي، اوضاع شهرستانها و 
 سراسر ايران وسيلة قاصد به روي پوست و چرم نوشته شده و به اخبار داخلي كشور به

نويسي با تغييراتي همچنان   روزنامهبها بر ايرانبعد از تسلط عر. شد ارسال مي
او براي آمادگي ايرانيان .  عليه حكومت عباسيان قيام كردابومسلم خراساني. يافت ادامه

   بن عباد، صاحبنويسنده و وزير معروف آل بويه. ١كرد پخش مي» شبنامه«قيام،  به
  .٢نوشت اي داشت و احوال و وقايع روزانه را در آن مي ، روزنامچه). ه ٣٢٥: م(

» روزنامه واژه«اي تحت عنوان   در مورد واژه روزنامه در مقالهرحيم رضازاده ملك
 مآثراآلثاروم امروزي اولين بار در كتاب نمايد كه كلمة روزنامه در معني و مفه اظهار مي

نويسي  روزنامه. ٣كار رفته است  بهنوشته اعتمادالسلطنه در زمان ناصرالدين شاه قاجار
 در ماه ار در زمان محمد شاه قاجايران در معناي امروزي بعد از ورود صنعت چاپ به

تالش و همت وي  نخستين كسي كه به. گرديد آغاز. م ١٨٣٧يكم مه /. ه ١٢٥٣محرم 
وي پس از بازگشت از .  است تأسيس شد مهندس ميرزا صالح شيرازيروزنامه در ايران

. اما روزنامة او نام و عنوان مخصوص نداشت. داد اي انتشار  روزنامه در تهرانانگلستان
 است Newspaperاند كه ترجمة اصطالح انگليسي   گفتهگروهي نام آن را كاغذ اخبار

البته .  استGovt. Bulletinند كه ترجمه ا  خواندهو گروهي آن را اخبار دارالخالفه
 تقليد شده باشد زيرا كه در آن هاي هندوستان  از روزنامهبعيد نيست كه اسم كاغذ اخبار

  .دش  منتشر مينام كاغذ اخبار  روزنامة فارسي بهزمان در هند
 موجود هاي آن ظاهراً در ايران  كه نمونهدر مورد روزنامة ميرزا صالح شيرازي

ترين سندي كه دربارة اولين  كهن. يابيم اطالعاتي دست مي نيست از چند منبع به
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نامه دولتي است كه سه ماه قبل از انتشار  سد اعالمر نظر مي  بهروزنامة فارسي در ايران
  .شود اين روزنامه اعالم شده بود كه نقل مي

براي صوابنماي ساكنين ممالك محروسه مخفي نماناد كه همت ملوكانه اولياي ”
دولت عليه معروف بر اين گشته است كه ساكنين ممالك محروسه تربيت شوند 

حسب حكم  تن از كار جهان است لهذا بهو از آنجا كه اعظم تربيت آگاه ساخ
شاهنشاهي كاغذ اخباري مشتمل بر اخبار شرقيه و غربيه در دارالطباعه ثبت و 

  .١“اطراف و اكناف فرستاده خواهد شد به
منتشر  زبان انگليسي در انگلستان  است كه بهمنبع مهم ديگر مجلة انجمن آسيا

روزنامة فارسي نوشته و يك شماره روزنامة  مطالبي راجع به. م ١٨٣٩شود در سال  مي
اي  منبع معتبر ديگر در اين باره مقاله. ٢چاپ رسانده است  را عيناً بهميرزا صالح شيرازي

 در ، آقاي علي مشيري» روزنامة ايرانياولين« تحت عنوان است از علي مشيري
كرده و در مورد  شود مشاهده  نگهداري مياي از اين روزنامه كه در موزة بريتانيا شماره
  .نويسد آن مي
متر عرض در دو صفحه   سانتي٢٤متر طول و   سانتي٤٠قطع  اين روزنامه به”
چاپ سنگي بدون نام و عنوان، چاپ  نستعليق با يترها و خطخط نسخ در ت با

اخبار ممالك  اخبار ممالك شرقيه و صفحة دوم به صفحة اول به. گرديد مي
غربيه تخصيص يافته بود و در باالي صفحه اول در وسط عالمت شير و 

متر سمت  اندازة دو سانتي متر، در زير آن به  سانتي٥ در ٥قطر  خورشيد به
 در سمت ،. ه ١٢٥٣الثانيه سنة  خط نسخ چنين نوشته، اخبار شهر ربيع راست با

 سمت انطباع يافته، دارالخالفه تهران خط نسخ نوشته شده كه به چپ باز با
هجري  ١٢٥٣االول  اخبار شهر جمادي شمارة ديگر نيز همان سبك مربوط به
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ماه يك بار منتشر  شود كه آن روزنامه در هر علوم مياين ترتيب م به. باشد مي
گردد كه اين روزنامه ماه محرم همان سال  گرديده و از متن اخبار معلوم مي مي

وسيلة چارلس سوندت نامي  اين دو شمارة روزنامه به. نيز انتشار يافته است
جود اين دو شماره، تقريباً  فرستاده شده و تنها علتي كه براي وانگلستان به

خبري است كه در يكي . رسد نظر مي  بهفرد در كتابخانة موزة بريتانيا منحصر به
شده است، احتمال دارد كه   درجاز آنها دربارة تاجگذاري ملكة ويكتوريا

 بوده و اين دو  انگليس در دربار ايرانفرستنده يكي از مامورين سياسي دولت
  .١“شماره را در همان تاريخ براي دولت خود فرستاده است

 /. ه ١٢٥٣ ماهيانه بود و تاريخ نخستين شمارة آن در ماه محرم »روزنامة ميرزا صالح«
نامه دولتي محسوب  در اساس نوعي اعالماگرچه اين روزنامه . است. م ١٨٣٧يكم مه 

 نويسي در ايران شود اما اهميت بسزايي دارد و بايد آن را پيشرو نهضت روزنامه مي
  .دانست

ل سوم سلطنت ، در سا»اخبار كاغذ «پس از تعطيلي روزنامة ميرزا صالح شيرازي
 كه مردي علم تشويق و پشتيباني ميرزا تقي خان اميركبير  بهناصرالدين شاه قاجار،

ال س ي بهچ مديريت حاجي ميرزا جبار تذكره دوست و هنرپرور بود، روزنامة ديگري به
نام  اگرچه اولين شمارة اين روزنامه به. كرد كار  شروع بهدر تهران. م ١٨٥١/. ه ١٢٦٨

» اتفاقيه وقايع« اما اسم آن در شمارة دوم به. شد منتشر» اخبار دارالخالفة تهران«
لحاظ تاريخي دومين روزنامة فارسي است؛ اما  اين روزنامه اگرچه به. ٢افتي تغيير

توان آن را نخستين  نويسي كه در غرب مرسوم است مي لحاظ سبك و شيوه روزنامه به
د شد و مور منتشر مي. م ١٨٦٠/. ه ١٢٧٧ تا سال وقايع اتفاقيه. روزنامة ايرانيان دانست

كارمندان و مأموران و  فرمان شاه مطالعة آن به بعد به  به٥١از شمارة . توجه مردم بود
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حكام دولتي توصيه شد، زيرا كه در آن حوادث و وقايع داخلي و خارجي چاپ 
  .١شد مي

اسم اين روزنامه . م ١٨٦٠ اوت ٢٣/. ه ١٢٧٧ صفر ٥تاريخ   به٤٧٢از شمارة 
يافت و مديريت آن بر عهده ميرزا ابوالحسن خان  تغيير» روزنامة دولت عليه ايران« به

 /. ه ١٢٨٣، تا سال ٥٩١اين نام جديد تا شمارة  روزنامه با. گرفت  قرارك غفاريالمل صنيع
نظارت اعتمادالسلطنه در اين سال وزارت علوم تحت . شد منتشر مي. م ١٨٦٦
چهار » روزنامة دولت عليه ايران«جاي   شاه بهفرمان ناصرالدين گرفت و به قرار

  .٢هاي مختلف انتشار يافت ها و زمينه نام روزنامه با
هاي اروپايي   مثل روزنامهها اين بود كه هدف اصلي دولت از تأسيس اين روزنامه

چاپ  هاي مختلف سياسي، علمي، ادبي و اجتماعي، اخبار و وقايع مهم به در زمينه
  .برسد تا مورد استقبال عموم مردم قرار گيرند

نويسي اقدامات مهمي   شاه، در رواج روزنامهتوان گفت در زمان ناصرالدين مي
شد كه  هاي ديگري هم منتشر هاي فوق، روزنامه ه بر روزنامهصورت گرفت و عالو

، حكيم ، ايران، مريخهمايون ، اردو السفرةمرا: اسامي برخي از آنها از اين قرار است
  … و، ادب، احتياج، ناصري، تبريز، شرف، دانش، فرهنگ، اطالعالممالك

توان گفت كه از  طور كلي مي به. ها تحت كنترل دولت بود اما همة اين روزنامه
ها تحت   تا پايان قرن نوزدهم ميالدي، همة روزنامهآغاز زمان انتشار روزنامه در ايران
ها هيچ قدرت و جرأت  زنامهمديران و نويسندگان رو. تسلط و نظارت دولت بوده است

اما در . مشي دولت اظهار عقيده كنند و جسارتي نداشتند كه بر ضد ظلم و ستم يا خط
،  از قبيل ميرزا مهدي خان تبريزياين دوره بسياري از آزاديخواهان و روشنفكران ايران
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كرده  ي كه از وطن خويش هجرتالدين افغان ، جمالي، ملكم خانالدين كاشان جالل
يي را ها غيره روزنامه  و، تركيه، مصر، انگلستانبودند، در كشورهاي ديگر چون هند

اين روشنفكران در روشن . دادند تأسيس كردند و عليه ظلم و ستم دولت مطالبي انتشار
برخي از اين گونه روزنامه .  نقش كليدي و مهمي داشتندساختن اذهان مردم ايران

، حبل ).م ١٨٩٠ ( در لندن، قانون).م ١٨٧٥-١٨٩٧ ( در استانبولاختر: اند از عبارت
 .) م١٩٠٠ ( در قاهرهپرورش). .م ١٨٩٨ ( در قاهره، ثريا).م ١٨٩٣ ( در كلكتهالمتين

  . باكو در، ارشاد در استانبول، شمس در مصر، چهره نما در قاهرهحكمت
يافت   انتشار ميهاي فارسي كه در قرن نوزدهم در ايران پس از اين مقدمه روزنامه

  .شوند اجمال معرفي مي به

  روزنامة وقايع اتفاقيه
 .م ١٨٥١/. ه ١٢٦٧الثاني سال   در جمعه پنجم ربيعفرمان اميركبير  به»روزنامة وقايع اتفاقيه«

اين . كرد كار ي شروع بهچ تذكره مديريت حاجي ميرزا جبار معروف به  بهدر تهران
 اگرچه. شد و داراي هشت صفحه بود اي يك بار چاپ و منتشر مي روزنامه هفته

روي صفحة . شد منتشر» روزنامچة اخبار دارالخالفه تهران«نام  نخستين شمارة آن به
در دو . شده بود درج» الغالب اسداهللا يا«اول آن نقش شير و خورشيد بود و عبارت 

جمعه يازده شهر اما دومين شمارة آن در روز . شد طرف آن تصوير دو درخت ديده مي
يافت و بدين  نشر» اتفاقيه وقايع«نام  به. م ١٨٥١ مارس ٢٠/. ه ١٢٦٧الثاني سال  ربيع

شد، اما از  مي از شمارة اول تا شانزدهم روزهاي جمعه منتشر. داد نام ترتيب تغيير
  .١يافت بعد روزهاي پنجشنبه انتشار شمارة هفدهم به
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كرد كه هر هفته  ين روزنامه اندك اندك مورد توجه مردم قرار گرفت و سعيا
بينش و اطالعات آنان  دهد و به ايرانيان را در جريان حوادث و وقايع جهاني قرار

  .١هدفهاي خود اشاره كرده است در شمارة هفتم به. بيفزايد
هاي  وه بر اخبار و مقاالت سودمند علمي و اعالميهعال» روزنامة وقايع اتفاقيه«

در بخش اخبار داخلي از . دولتي و فرمانهاي شاهي حاوي اخبار داخلي و خارجي بود
اخبار و . برد و در بخش اخبار خارجي مي گزارشهاي حكام و ماموران شهرستان بهره

. كرد فارسي ترجمه مي  را به و هندوستان و تركيه و مصرهاي اروپا اطالعات روزنامه
هاي كشورهاي اروپايي، اوضاع سياسي  مشورت خانه: اند از برخي از اين مطالب عبارت

ع حكومت اتريش، اوضا  و كشمكش آنان باها و آزاديخواهان اروپا و عقايد انقالبي
 و ، دربارة راه آهن، تحقيقات جديد در علم هيئت، سابقة تمدن آمريكااجتماعي هند
  .٢اخبار گوناگون

  و همچنين در خارج از ايرانتدريجاً در سراسر ايران» اتفاقيه روزنامة وقايع«
 و پطرزبورگ از اين روزنامه  و پاريسهاي لندن توجه قرار گرفت و روزنامه مورد

 شماره ٤٧١مدت ده سال و مجموعاً در  به» روزنامة وقايع اتفاقيه«. ٣كردند تعريف
  .انتشار يافت

  ت عليه ايرانروزنامة دول
نام  نام داد و به  هجري تغيير١٢٧٧پس از ده سال، در سال » روزنامة وقايع اتفاقيه«
در اين دوره جديد روزنامه . كرد دورة جديدي را آغاز» روزنامة دولت عليه ايران«
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در اين زمان ادارة . ١ن را نخستين روزنامه مصور فارسي دانستمصور هم شده و بايد آ
 شاه بر عهدة ميرزا ابوالحسن فرمان ناصرالدين چاپخانة دولتي و مديريت روزنامه به

 درج ٤٧٢خان در شمارة مسئوليت ميرزا ابوالحسن . گرفته بود ك قرارالمل خان صنيع
  .٢شده است

نه ماه بيش از انتشار روزنامه نگذشته بود كه .  خود نقاش ماهري بودابوالحسن خان
سبب خدمات شايان ابوالحسن خان در زمينة چاپ روزنامه و نيز   شاه بهناصرالدين
ك المل در اين زمان ميرزا ابوالحسن خان صنيع. ٣داد» كالمل صنيع«او لقب  هنقاشي، ب

تا سال » روزنامة دولت عليه ايران«.  تأسيس كردنخستين هنرستان نقاشي را در ايران
و معموالً در چهار تا هفت صفحه . ٤ دوام داشت٥٩١و تا شمارة . م ١٨٦٦/. ه ١٢٨٣

عالوه بر اخبار جالب خارجي و داخلي آن چه . شد صورت چاپ سنگي منتشر مي به
در اين روزنامه حايز اهميت است تصاوير زيباي شاهزادگان، درباريان، اميران و رجال 

. كردن لباسهاي آن دوره اهميت دارد بخصوص از لحاظ منعكس. وره استسياسي آن د
دربار شاهي هميشه مهمترين بخش روزنامه بود و در آغاز قرار  اخبار مربوط به

  و مصرهاي پاريس هاي اخبار خارجي از روزنامه بعد از اخبار داخلي ترجمه. گرفت مي
  .رسيد چاپ مي  بهو هندوستان

دو بخش . لحاظ درج مطالب چهار بخش داشت به» روزنامة دولت عليه ايران«
  :٥شد دو قسمت تقسيم مي اخبار داخلي و دو بخش اخبار خارجي و هر بخش خود به

  .ها انهخ ضميمة اخبار مربوط به وزارت اخبار دربار شاه به
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  . هجري١٢٧٧ صفر، ٢٦، پنجشنبه ٤٧٢، ش  روزنامة دولت عليه ايران-2
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  .، ص ي١، ج ، مرتب شده از كتابخانة ملي ايرانروزنامة دولت عليه ايران -5



١٢٣

  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

 ). كه پايتخت بوديعني تهران(اخبار دارالخالفه 

 ).، كرمان، تبريز، اصفهانمعموالً شيراز (اخبار شهرستانهاي ايران

 .اخبار كشورهاي خارجي

چهار  به» روزنامة دولت ايران« شاه دستور ناصرالدين به.  م١٨٦٦/. ه ١٢٨٣در سال 
  .هاي اروپايي شود روزنامه روزنامه مستقل تبديل شد تا بيشتر شبيه به

  )بدون تصوير(دولتي روزنامة 
دستور  اي است كه به يكي از آن چهار روزنامه) تصوير بدون(» روزنامة دولتي«

اين  راجع به. كار كرد  شروع بهدر تهران.  م١٨٦٦/. ه ١٢٨٣ شاه در سال ناصرالدين
در . م ١٨٦٦ سپتامبر ٦/. ه ١٢٨٣االول  مه قبالً اشاره شد كه در پنجشنبه جماديروزنا

متر بود   سانتي٤٠*٢٤خط آن نستعليق و قطع آن . چاپ سنگي رسيد چاپخانة دولتي به
اما در هيچ . شد صورت ماهيانه نشر مي تعداد صفحات آن پنج تا هفت برگ بود و به

 ٢٣/. ه ١٢٨٧الحجه  در پنجشنبه دهم ذي. ده استاين نكته اشاره نش جاي روزنامه به
  .گرديد تعطيل. م ١٨٧١فورية 

 در روي صفحة اول اين روزنامه هم نقش شير و خورشيد بود كه سمبل دولت ايران
در دارالخالفه منصوره محروسه، در مدرسه مبارك «:  در اين صفحه آمده بود.بود

در صفحة اول اخبار دربار و وقايع . »طبع رسيد ، در كارخانة مطبعة دولتي بهدارالفنون
 وجود مسعود همايون اخبار درباري متعلق به« شاه تحت عنوان ناصرالدين مربوط به
  چون شيرازقايع داخلي شهرهاي ايرانبعد از آن اخبار و و. رسيد طبع مي به» شهرياري
 گاهي هم اخبار خارجي مانند كشورهاي اروپايي و آمريكا. آمد غيره مي  وو كرمان

اي ها و داد و دهشه خانه ضمن اخبار دربار از اوضاع و احوال وزارتدر . شد منعكس مي
  .شد مي شاه هم ياد

  



١٢٤  

  

  

  )ملتي(روزنامة ملت سنيه ايران 
 ميرزا همت علي قلي به» روزنامة ملتي« معروف به» روزنامة ملت سنيه ايران«

صورت چاپ سنگي   بهدر تهران. م ١٨٦٦ ژوئيه ٢٧/. ه ١٢٨٣اعتضادالسلطنه در سال 
. يافت تغيير» روزنامة ملتي« پس از دو شماره نام روزنامه به. يافت مي هر ماه انتشار

 شماره از ٣٦يافت و روي هم  دوام. م ١٨٧٠هفدهم سپتامبر /. ه ١٢٨٧انتشار آن تا سال 
 و خط آن ٣٤*٢٢ تا هفت صفحه داشت، قطع آن ٥» روزنامة ملتي«. شد آن منتشر

  . نقش بسته استها، تصوير تهران در سرلوحه تمام شماره. نستعليق بود
احوال و آثار شاعران بزرگ عالوه بر وقايع دربار، مقاالتي درباره » روزنامة ملتي«در 

  .رسيد چاپ مي  بهكالسيك و معاصر ايران

  روزنامة علميه دولت عليه ايران
تحت سرپرستي و تشويق . م ١٨٦٤/. ه ١٢٨١در سال » روزنامة علميه دولت عليه ايران«

شمارة .  تأسيس شدچاپ سنگي در تهران  ميرزا اعتضادالسلطنه بهوزير علوم علي قلي
 ٢٥يافت و تا  انتشار. م ١٨٦٤ ژانويه ١١در تاريخ » روزنامة علميه دولت عليه ايران«اول 

چاپ سنگي از طرف  اين روزنامه در هر ماه يك مرتبه به. داشت ادامه. م ١٨٧٠دسامبر 
متر و شش تا   سانتي٤٠*٢٦شد و اندازة روزنامه   منتشر ميدولت در چاپخانه دارالفنون

  .هفده صفحه داشت
زبان  ا پنج صفحه بهگويد كه در اين روزنامه در دورة ابتدا از دو ت  ميصدر هاشمي

  .١شد زبان عربي و فرانسه هم ترجمه مي فارسي اختصاص داشت و سپس اين مطالب به
هاي روزنامه  دهد كه مندرجات و نوشته روزنامه ازنظر عنوان و بيان خود نشان مي

اغلب مطالب و اهداف و منظورات علمي و ابتكارات و اختراعات جديد اروپايي را 

                                                
  .٤٧، ص ٤، ج  صدر هاشمي-1
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  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

 منتشر ور روشن ساختن اذهان مردم و آشناكردن اجتماع ايرانمنظ طرف دولت به از
  .داد  را مورد بحث قرار ميكرد و نيز شاعران و نويسندگان معاصر ايران مي

  روزنامة حكيم الممالك
  و وقايع و حوادث سفر ناصرالدينمبتني است بر خاطرات» روزنامة حكيم الممالك«

وسيلة ميرزا علي  اين خاطرات به. م ١٨٦٦/. ه ١٢٨٣ در سال خراسان  بهشاه از تهران
ن روزنامه در حقيقت سفرنامه است اي. رشتة تحرير درآمده است  بهنقي حكيم الممالك

  .و چاپ آن سنگي و خط آن نستعليق بود
 بازگشت و در سفر ايران  به بعد از تمام تحصيالت خود در اروپاحكيم الممالك

لقب حكيم  به.) م ١٨٦٦(و نديم بود و در همين سفر عنوان حكيم   بهخراسان شاه به
در اين روزنامه عالوه بر وقايع و حوادث سفر، مطالبي دربارة .  مفتخر گرديدالممالك

  .هيئت زمين و كوه و آثاري كه در كنار راه بودند، آمده كه از نظر جغرافيايي مهم است
 نوشته است كه نويسندة اين  در كتاب خود دربارة مطبوعات ايرانپرفسور براون

شده و هر  اين روزنامه فقط سه شماره منتشر.  شاه بوده استروزنامه خود ناصرالدين
  .١سه شماره نگاشته شاه است

   السفرةروزنامة مرأ
 بود، در سال  شاه در مسافرت مازندران اعتمادالسلطنه كه همراه ناصرالدينحسن خان

اين روزنامه هم حاوي وقايع و اخبار و . كرد را منتشر»  السفرةمرأ«. م ١٨٧١/. ه ١٢٨٨
 شاه است و چون وسايل چاپ هنگام سفر همراه بوده است لذا حوادث سفر ناصرالدين

همين نام  به. م ١٨٨٢/. ه ١٣٠٠ تا سال  السفرةروزنامه مرأ. چاپ رسيد در همان سفر به
  .يافت تغيير نام» اردو همايون« يافت اما بعد از آن به مي انتشار

                                                
  .٢١٩ ، ص١ ، ج، ترجمه محمد عباسي در دورة مشروطيتخ مطبوعات و ادبيات ايرانتاري: ، ادواردبراون -1
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  روزنامة ايران
 در تهران. م ١٨٧١دوم آوريل /. ه ١٢٨٨در تاريخ يكشنبه ماه محرم » روزنامة ايران«
امضاي  اي به علت تأسيس روزنامه در مقاله. يافت  انتشارمديريت محمد حسن خان به

روزنامه داراي چهار صفحه بزرگ بود و . ١ در شمارة اول آمده استمحمد حسن خان
ه در سال الدول  صنيعمحمد حسن خان. شد صورت چاپ سنگي منتشر مي در ابتدا به

 الممالك محمد باقر خان اديب درگذشت لذا مديريت روزنامه به. م ١٨٩٥/. ه ١٣١٣
  .٢اعالم شد» روزنامة اطالع«رسيد و اين موضوع در 

لذا در باالي اسم آن تصوير شير و خورشيد آمده است . ، دولتي بود»روزنامة ايران«
بعد نقش شير و خورشيد حذف   به٤٤اما از شمارة .  بودكه نشان رسمي كشور ايران

  .نوشتند خط نستعليق مي  را بهشد و در سرلوحه فقط كلمة ايران
مطالب روزنامه اخبار دربار، فرمانهاي شاهي، احكام رسمي، عزاداريهاي مذهبي، 

در ضمن مدح شاه و درباريان، آرزوي امنيت كشور . سير و سياحت، شكار و تفريح بود
يك بخش علمي داشت كه در » روزنامة ايران«در ابتدا . كرد و ترقي دولت را مطرح مي

داد؛ اين مطالب بيشتر ترجمه  علوم جديد مورد بحث قرار مي آن مطالبي را مرتبط با
  .شد  ترجمه و تأليف آورده ميصورت و مطالبي از تاريخ به. بود

ميرزا  مسئوليت روزنامه به. م ١٩٠٣/. ه ١٣٢١ در سال گفته صدر هاشمي به بنا
  .٣يافت تغيير»  سلطانيايران«  واگذار شد و اسم روزنامه به نديم باشيمحمد

  

                                                
  . هجري١٢٨٨، ش اول، يازدهم محرم روزنامة ايران -1
  . هجري١٣١٣، شوال ٣١٩، ش روزنامة اطالع -2
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  انپيدايش و پيشرفت روزنامه در اير  

  

  روزنامة علمي
هشتم /هجري ١٢٩٣الحجة   ذي٢٢ه در الدول  صنيع را محمد حسن خانروزنامة علمي

روزنامه با چاپ سنگي و خط نسخ در چهار . كرد  تأسيسدر تهران. م ١٨٧٦ژانويه سال 
  .١ آمده استتفصيل در شمارة اول روزنامه علت تأسيس روزنامه به. شد صفحه منتشر مي

 و مجلس حافظ الصحه زياد بود، در اين شماره چون اخبار مدرسه دارالفنون”
در شمارة . “شود شد و اال از اغلب علوم در اين روزنامه نوشته مي همان اختصاص به

 طبا همايونيداراال كس اخبار و تحقيق علمي به هر”: شود دوم هم اين عبارت ديده مي
مطالب روزنامه بيشتر اخبار . ٢“شود اسم خود او نوشته مي بفرستد در اين روزنامه به

  .و جغرافيايي و مسايل اخالقي بود) مخصوصاً بهداشتي و پزشكي(علمي 
از اين روزنامه . قيمت يك شماره، يك عباسي و قيمت اعالم سطري ده شاهي بود

 /. ه ١٢٩٧اآلخر سنة   جمادي٢٣شد و تاريخ شمارة آخر آن  شماره منتشر ٦٤مجموع در 
  .است. م ١٨٨٠دوم ژوئن 

  روزنامة نظامي
در . م ١٨٧٦/. ه ١٢٩٣ر در سال ساال زير نظر ميرزا حسين خان سپه» روزنامة نظامي«

هجري  ١٢٩٣القعده   ذي٢٩تاريخ شمارة نخست آن . شد تأسيس» مدرسة اناماژر «تهران
. يافت تغيير» مريخ« به. م ١٨٧٨ دسامبر ٣٠/. ه ١٢٩٦نام روزنامه در سال . است
اين  شد و در شمارة اول آن به» روزنامة نظامي«جانشين » روزنامة مريخ«حقيقت  در

همان طور كه از نام آن پيداست، » روزنامة نظامي«مطلب اشاره شده است، مندرجات 
  . بوده استاطالعات و اخبار نظامي

                                                
  ،تاريخ جرايد و مجالت ايران، نقل از صدر هاشمي. م ١٨٧٦، شمارة اول و دوم، روزنامة علمي -1
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  روزنامة مريخ
مديريت محمد حسن  به. م ١٨٧٨ دسامبر سال ٣٠/. ه ١٢٩٦در تاريخ » نامة مريخروز«

از اين . فحه بوديافت و داراي چهار ص چاپ سنگي انتشار  بهه در تهرانالدول  صنيعخان
 ١٦ شماره بيشتر منتشر نشد و تاريخ آخرين شماره آن چهارشنبه ١٨روزنامه در مجموع 

  . ميالدي است١٨٨٠ مه ١٢/. ه ١٢٩٧الثاني  جمادي
ست و مقصود  شاه اهاي دورة ناصرالدين ترين روزنامه يكي از مهم» روزنامة مريخ«

مندي كارمندان دربار  از تأسيس آن درج اخبار رسمي نظامي بود كه براي آشنايي و بهره
  .١نمود و مأموران دولتي الزم مي

  روزنامة اطالع
مدت طوالني  يگانه روزنامة ايراني در قرن نوزدهم ميالدي است كه به» روزنامة اطالع«

 در تهران. م ١٨٧٨/. ه ١٢٩٥ شاه در سال در زمان ناصرالدين. افتي وقفه انتشار بي
 نوشته است كه هفتگي شد، اما صدر هاشمي مي دو هفته يك بار منتشر هر. شد تأسيس

  طبق نوشتة صدر هاشمي.در مورد تاريخ آغاز انتشار آن هم اختالفي وجود دارد. بود
خط نسخ  در چهار صفحه به. م ١٨٨١ مارس ٢٨/. ه ١٢٩٨الثاني   ربيع٢٧روز دوشنبه 

منظور آگاهي و  اين روزنامه به. ٢چاپ رسيد چاپ سنگي در چاپخانة دولتي به با
ه وزير الدول  صنيعهمت محمد حسن خان آشنايي مردم از اوضاع و احوال جهان به

انطباعات تأسيس شده بود و در آن عالوه بر اخبار داخلي و شرح شكارهاي شاه و 
. شد مي غيره منتشر و) استانبول (، عثمانيوقايع دربار، اخبار كشورهايي چون انگلستان

گويد كه اخبار مهم تاريخي و سياسي جهان در   در مورد اين روزنامه ميصدر هاشمي

                                                
، ٤، ج تاريخ جرايد و مجالت ايران: نقل از صدر هاشمي. م ١٨٧٨ دسامبر ٣٠، ١، ش مريخروزنامة  -1
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المللي منبع و  جهت اطالعات بين به» روزنامة اطالع«شد، لذا  اين روزنامه منعكس مي
  .١ه استمآخذ معتبر و مهمي بود

قيمت ساليانه .  بود١٤*٨اندازة آن . چهار صفحه داشت» روزنامة اطالع«شماره  هر
منات،  ٤  و قفقاز تومان، براي روسيه٢ هاي ايران براي ديگر منطقه.  قران١٨ براي تهران
براي » روزنامة اطالع«اما .  روپيه بود٧  پياستر و براي هندوستان٤٠ براي تركيه

  .شد صورت رايگان ارسال مي به» روزنامة ايران«مشتركين 

  روزنامة فرهنگ
 /. ه ١٢٩٧االول   جمادي١٣در تاريخ  مديريت ميرزا تقي خان سرتيپ به» روزنامة فرهنگ«

چاپ سنگي  روزنامه روزهاي پنجشبنه با. يافت  انتشاردر اصفهان. م ١٨٨٠ آوريل ٢٤
سيس آن در شمارة اول مطالبي در مورد هدف روزنامه و چگونگي تأ. شد منتشر مي

  .٢درج شده است
چاپ   و نواحي پيرامون آن چون يزد بهدر اين روزنامه اخبار و وقايع ايالت اصفهان

مطالب علمي، علوم و فنون و صنايع تازه كه دانشمندان  صفحة آخر نيز به. رسيد مي
مدت ده سال مرتباً  به» مة فرهنگروزنا«. داشت كرده بودند اختصاص اروپايي اختراع

 و براي تهران.  قران١٢ و اطراف آن قيمت ساليانه در اصفهان. شد مي  منتشردر اصفهان
 و  و خراسانو آذربايجان) خوزستان ( و عربستانس قران براي فار١٧  و كاشانعراق
 ٢٥  و قفقاز و برمه و ديگر شهرهاي هند و بمبئي قران براي كلكته٢٢  و مازندرانگيالن

  . سه تومان بود و مصر و استانبول و پاريسقران و براي لندن
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  نامة تبريز هفته
اين . يافت  انتشارمديريت كمال در شهر تبريز ميالدي به ١٨٧٩در سال » نامة تبريز هفته«

در اين باره .  بود تأسيس شد شاه در زماني كه حاكم تبريزفرمان مظفرالدين نامه به هفته
» تبريز« موسوم به» نامة تبريز هفته«در اين سال ”:  آمده استيدر كتاب منتظم ناصر

  حكمران مملكت آذربايجانتوجه و امر نواب اشرف واال وليعهد دولت عليه ايران با
  .١“ و طبع شدداير

  روزنامة اردو همايون
زماني كه » اردو همايون«. اطالعاتي داده شد»  السفرةمرأ«ذيل » اردو همايون«در مورد 
كرد منتشر   سفرمازندران  بهميالدي از تهران ١٨٧١/. ه ١٢٨٨ل  شاه در ساناصرالدين

منتشر شد تا در سال »  السفرةمرأ«نام  سفرنامة شاه چند شماره به. شد مي
مطالب روزنامه شرح وقايع سفر . تغيير نام يافت» اردو همايون« به. م ١٨٨٢/. ه ١٣٠٠

 مدير روزنامه محمد حسن خان. غيره است شاه و اوضاع و احوال شهرها و شكارها و
  .اعتمادالسلطنه بود

  روزنامة دانش
چاپخانه دارالفنون در . م ١٨٨٣ ژانوية ٢٦/. ه ١٣٠٠االول   در هفدهم ربيع»روزنامة دانش«
 نوشته است كه از اين صدر هاشمي. يافت مي ميان انتشار هفته در صورت دو به

خط آن نسخ بود و . گرديد و چهار صفحه داشت روزنامه كالً چهارده شماره منتشر
 نوشته نقل از ذكاءالملك  بهاوناما پرفسور بر. گرديد مي صورت چاپ سنگي منتشر به
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قول اين محقق تاريخ مطبوعات  به. ١شد حروف سربي چاپ مي است كه روزنامه با
اي ها امض نشده است و در بيشتر شماره ، در هيچ جاي روزنامه اسم مدير آن درجايران

نويسندگان ديگر . شود  بود ديده مي كه استاد شيمي مدرسة دارالفنونمحمد كاظم
  .ك و معتمدالسلطان ميرزا محمد خانالممال حاج نجم: روزنامه عبارتند از

صورت   و حوالي آن بهبراي تهران» روزنامة دانش«كتة جالب اين است كه ن
 و ساير حاملين اين روزنامه در تهران”: خوانيم شد چنانكه در آن مي رايگان توزيع مي

هاي  مطالب اين روزنامه، اخبار و وقايع وزارتخانه. ٢“ حق مطالبه قيمت ندارندبالد ايران
هاي علمي و هنري بود، در اين مورد در   و بخصوص تحقيق و پژوهش در زمينهايران

تربيت  علوم و منوط به هر كس اخبار و اطالعاتي را كه مربوط به”: روزنامه آمده است
از شمارة دوم . “م و رسم نوشته خواهد شداس اداره وزارت علوم بفرستد به باشد به

  .٣شود نويسي هم در آن ديده مي بعد پاورقي به

  روزنامة شرف
چاپ   اعتمادالسلطنه بامديريت و سرپرستي محمد حسن خان به» روزنامة شرف«

در . م ١٨٨٢دوازده نوامبر سال /. ه ١٣٠٠حرم  م٣٠تاريخ  خط نستعليق به سنگي به
ويژگي . شد اين روزنامه ماهي يك مرتبه در چهار صفحه منتشر مي. شد  تأسيستهران

كند اين است كه در هر شماره تصوير يكي از بزرگان  كه جلب نظر مي» روزنامة شرف«
 در صفحة اول شمارة اول روزنامة شرف. رساند چاپ مي  بهشرح حال وي دولتي را با

  . شاه وليعهد بود و در صفحة سوم تصوير مظفرالدينتصوير ناصرالدين شاه قاجار
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ده، كه چارچوب هدف تأسيس و مندرجات روزنامه اعالمي نوشته ش راجع به
عالوه بر تصوير شاه، وزيران و » روزنامة شرف«در . ١كند روزنامه را مشخص مي

. شد درباريان، رجال و اشراف تصوير بعضي از دانشمندان و دانشوران نيز چاپ مي
طور كلي  به. كرد حتي تصوير بعضي از رجال و سفيرهاي خارجي را نيز چاپ مي

  . شاه بودحال و تصاوير بزرگان و درباريان و رجال زمان ناصرالدين  شرحمة شرفروزنا

  روزنامة ناصري
 بود، در ري كه مدير مدرسة مظفتحت مديريت محمد نديم باشي» روزنامة ناصري«

. م ١٨٩٩/. ه ١٣١٧يافت و تا سال   انتشارميالدي در تبريز ١٨٩٣/. ه ١٣١١سال 
 فرزند دست ميرزا مسعود خان صفاءالملك در سالهاي آخر مديريت آن به. يافت ادامه

 نقل از محمد حسن خان  بهصدر هاشمي. شد ي واگذارالملك تبريز سيد حسن عدل
روزنامة «. دست داده است اعتمادالسلطنه دربارة اين روزنامه اطالعات مفيدي به

مدت انتشار . شد چاپ سنگي منتشر مي عني ماهي سه بار باده روز ي هر» ناصري
مندرجات روزنامه . هجري گويا شش سال طول كشيد ١٣١٧ تا ١٣١١روزنامه از 

  .٢غيره بود اقتصاد، صناعت، تجارت و فالحت و علوم و مطالبي مربوط به
 ٤  منات، براي تركيه٤  و قفقاز قران، براي روسيه١٦ قيمت ساليانه براي ايران

  . روپيه بود٥ مجيديه و براي هندوستان

  روزنامة تربيت
تحت مديريت و سردبيري ميرزا حسين خان اصفهاني ملقب » روزنامة تربيت«
چاپ سنگي و  به. م ١٨٩٦ دسامبر ١٧/. ه ١٣١٤ رجب ١١ فروغي در ذكاءالملك به
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. نامه بود هاي قبلي هفته اين روزنامه هم مثل روزنامه.  تأسيس شدخط نستعليق در تهران
 ادبي و تاريخي در چهار صفحه بزرگ مقاالت سال با مدت نه به» روزنامة تربيت«

داد كه  هاي سودمند و مفيدي نشر مي ويژگي روزنامه اين بود كه مقاله. شد مي منتشر
هدف تأسيس اين روزنامه مدير در  راجع به. هميشه مورد توجه دانشمندان بوده است

  .١شمارة اول عقيدة خويش را اظهار نموده است
اي يك مرتبه  يوميه گرديد و فقط هفته» ة تربيتروزنام «٦٨بعد از انتشار شمارة 

محل ادارة روزنامه خانة . يافت شد و بقيه شش روز را انتشار مي روز جمعه تعطيل مي
در مورد وضعيت » اعالم ادارة روزنامة تربيت« تحت عنوان ٩٠در شمارة . مدير بود
بعد روزنامه مانند سابق دوباره   به١٣٠از شمارة . ٢چاپ رسيده است طالبي بهروزنامه م

چهار صد و  هجري با ١٣٢٠نامه گرديد و مدت نه سال يعني تا سال  صورت هفته به
  .شد سي و چهار شماره منتشر

  روزنامة شرافت
بوده است كه توسط محمد » روزنامة شرف«ادامه يا جانشين »  مصور،روزنامة شرافت«

 . م١٨٩٦در سال  شاه مظفرالدينوزير انطباعات در اوايل حكومت  اعتمادالسلطنه باقر خان
  .شد منتشر مي» شرف«روزنامه بنام قبالً اين . صورت ماهنامه تأسيس شد  بهدر تهران

هاي مصور بود كه تصاوير زيبا و  يكي از روزنامه» شرف«مثل » روزنامة شرافت«
كرد كه وضع ساختمانها و تاالرها و لباسها و پوشاكهاي آن زمان را  جالبي را چاپ مي

. بود» روزنامة شرف«مندرجات اين روزنامه هم مانند مندرجات . سازد نعكس ميم
  .قيمت ساليانه آن يك تومان و بهاي يك نسخه يك قران تعين شده بود
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  روزنامة الحديد
در مرحلة اول اين روزنامه . يافت تشار اندر دو مرحله در ايران» روزنامة الحديد«
 شروع چاپ سنگي در تبريز با. م ١٨٩٧/. ه ١٣١٥سال   بهمديريت سيد حسن خان به
شده بود كه مدير  نامه بود، اما فقط سه شماره منتشر اين روزنامه هفته. كرد كار به

 استخدام شد و بنابراين  در تبريزخانة روسيه  در كنسولانروزنامه ميرزا سيد حسن خ
  .١روزنامه همان وقت تعطيل گرديد

الحديد انتشار  در شمارة اول خويش راجع به» روزنامة الحديد«در دورة دوم 
حديد كه از ودايع افكار جناب  نامة جديد موسوم به”: مرحلة اول چنين نوشته است

نشر دو شماره   الحديد است هشت سال قبل بهة صاحب امتياز جريدآقاي سيد حسين
آفاق را مستور ساخت و يكباره محاق تعطيل را اختيار نمود فعالً در هنگام مسافرت 

  .٢“گردد  شاه منتشر ميمظفرالدين
پسند و طرفدار آزادي   حريتميرزا سيد حسين خان مردي» روزنامة الحديد«مدير 

واهان خدمات گرانبهايي انجام آزاديخ  در آغاز مشروطيت همراه بابود كه در آذربايجان
عالوه بر اين، . آورد شمار توان يكي از مسببين مشروطيت به داده بود و او را مي

كرده بود كه در جنبش مشروطيت نقش  منتشر» عدالت«عنوان  روزنامة مهمي ديگري به
  .مهمي داشته است

  روزنامة ادب
ك شاعر و نويسنده معروف الممال تحت مديريت ميرزا صادق خان اديب» روزنامة ادب«

 و ، مشهداين روزنامه در سه دوره مختلف در سه منطقه يعني تبريز. تأسيس شده بود
  .سه شهر منتقل شده بود زيرا مدير آن در زمانهاي مختلف به. يافت  انتشارتهران
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بيست و هشتم دسامبر /. ه ١٣١٦در شعبان » روزنامة ادب «:دورة اول در تبريز
اين . شد اي يك بار منتشر مي كار كرد و هفته  شروع بهچاپ سنگي در تبريز با. م ١٨٩٨

اين  مرحوم تربيت راجع به. يافت  شماره انتشار٢٢روزنامه در مدت دو سال كالً 
مديريت   با چاپ سنگي بهروزنامه ده روزه منتشر در تبريز”: روزنامه نوشته است كه

و بعد » جريدة ادب«عنوان  ش بههجري شمارة اول ١٣١٦ك در سنة الممال صادق اديب
  .١“شده است  شماره مصور نشر٢٢يافته و در عرض دو سال  انتشار» ادب«لفظ  از آن فقط با

و بعداً » ادب جريدة«نام  شود كه اين روزنامه در آغاز به از اين نقل قول معلوم مي
 راجع. رسيد چاپ مي تصوير به شد و هر ده روز يك مرتبه با منتشر مي» ادب«نام  فقط به

  .٢اي دارد ك اشارهالممال مدير و آغاز روزنامه وحيد دستگردي در مقدمة ديوان اديب به
» كاوه«، روزنامة در تبريز» ادب«اش  ك و روزنامهممالال منبع ديگر در مورد اديب

در » ادب«اسم  اي به امههجري روزن ١٣١٦ك در سنة الممال اديب”: نويسد است كه مي
بعضي قصايد خود . شد  شماره از آن نشر١٧رفته   تأسيس كرد كه روي همشهر تبريز

كرد و بعداً روزنامه تعطيل شد و پس از مدتي در سال  را نيز در آن جريده نشر مي
داد و  را نيز ثانياً انتشار» زنامة ادبرو« هجري مشاراليه نايب رئيس مدرسه شد و ١٣١٧

  .٣“طولي نكشيد كه مجدداً از آن كناره گرفت و منزوي شد
 وجود ندارد اما نويسندگان و دانشمندان تبريز» روزنامة ادب«اگرچه نسخة اصلي 

توان اطالعاتي  اند كه از آنها مي ها نوشته ييد و توصيف اين روزنامه مقالهمتعددي در تأ
روزنامة «كه همعصر » روزنامة اطالع«دست آورد، از جمله مدير  در مورد روزنامه به

  .٤بود در اين رابطه مطلب نوشته است» ادب
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تصاوير دانشمندان معروف و  مزين به» روزنامة ادب ”«ونطبق نوشتة پرفسور برا
ترجمه يا تحرير ميرزا نجف  مردان بزرگ جهان و مشتمل بر بعضي مقاالت علمي به

  .١“ قايم مقام طبيب بودعلي خان
 مشهد  بهك از تبريزالممال  وقتي كه ميرزا صادق خان اديب: در مشهدروزنامة ادب

 در آنجا .م ١٩٠١/. ه ١٣١٨را در سال » روزنامة ادب«شد و آنجا اقامت گزيد  منتقل
چاپ سنگي در هشت  خط نسخ به متر به  سانتي١٢*٨ در قطع در مشهد. كرد تأسيس
  .٢يافت ميالدي ادامه ١٩٠٣اين روزنامه تا سال . شد اي يك شماره منتشر مي هفتهصفحه، 

موضوع و محتواي روزنامه عالوه بر اخبار داخلي و خارجي بيشتر مطالب علمي و 
 دو در مشهد: قيمت فروش روزنامه از اين قرار بود. اري و تاريخي بودادبي و تج

 براي قفقاز).  قران نوشته است٢٥ اگرچه براون( قران ٢٦ تومان، در ديگر نواحي ايران
 روپيه و براي شهرهاي ١٥  سه مجيديه، در هندوستان تركيه منات، براي٦ و روسيه

در صفحة آخر در مورد آدرس . قيمت اعالمات سطري يك قران بود.  فرانك١٢ اروپا
بر خانة ميرزا صادق خان ، كوچه عنآدرس محل انتشار روزنامة مشهد«: نوشته شده

  .»ك مدير روزنامهالممال اديب

  روزنامة احتياج
. م ١٨٩٨/. ه ١٣١٦ در سال صفروف مديريت علي خان معروف به با» روزنامة احتياج«

پس از انتشار هفت شماره . يافت و هفتگي بود صورت چاپ سنگي انتشار  بهدر تبريز
اين نام  تبديل شد و هشت شماره هم به» اقبال« خواهش امير نظام نام روزنامه به به
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 امير امر  نوشته است كه بعد از انتشار هفت شماره بهاما صدر هاشمي. ١منتشر گرديد
  .٢گرديد  توقيف حاكم آذربايجاننظم گروسي

  روزنامة معارف
چاپ   با در تهرانهجري از طرف انجمن معارف ١٣١٦در سال » روزنامة معارف«

: در سرلوحة روزنامه آمده است. يافت و چهار صفحه داشت خط نسخ انتشار سنگي به
دهد كه روزنامه از طرف صاحب  اين عنوان نشان مي. »صاحب امتياز انجمن معارف«

ن روزنامه از قيد در اي”زير اسم روزنامه نوشته شده است . شد  منتشر ميامتياز معارف
رسميت آزاد است بعد از اين زير عنوان هم اينطور نوشته شده فقط مطالب راجع 

نوع مطالب و اعالم داير  شود و هر مدارس و مكاتب مليه و فوايد عامه نوشته مي به
دين و دولت نباشد پذيرفته و مجاناً طبع  حال ملت منافي با اين مسايل و مفيد به به

اولين . سازد عبارت و عناوين و مضامين مقصود روزنامه را منعكس مي اين. “شد خواهد
دهد كه اين روزنامه نمايندة افكار و خياالت و فعاليتهاي مدرسه و  سرمقاله نشان مي

توان گفت كه هدف و  عبارت ديگر مي به.  شاه بوده استمكاتب زمان مظفرالدين
را پيش » معارف انجمن«اين بود كه اوضاع و احوال » روزنامة معارف«منظور از تأسيس 

  .عوام و خواص ابراز و آشكار بنمايد
جاي  بعد به  به٢٦هجري از شمارة  ١٣١٨در تاريخ دهم شعبان » روزنامة معارف«

  .شد صورت ده روزه منتشر مي ه، ماهي سه مرتبه يعني بهدو مرتب
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  روزنامة اقبال
نام محمد  مديريت شخصي آزاديخواه به به. م ١٨٩٨/. ه ١٣١٦در سال » روزنامة اقبال«

 قبالً روزنامة دير آن محمد علي خانم. نامه بود يافت و هفته  انتشار در تبريزعلي خان
  .را منتشر كرده بود» آذربايجان«و » احتياج«

» روزنامة اقبال« ميالدي به ١٨٩٨بعد در سال  از شمارة هفتم به» روزنامة احتياج«
. ارتباط خاصي وجود داشت» روزنامة احتياج«و » روزنامة اقبال«لذا بين . داد تغيير نام

  .دست نيست متأسفانه اطالعات زيادي دربارة اين روزنامه در

   الحوادثصةروزنامة خال
قبل از اين تمام . است»  الحوادثصةخال «فارسي در ايران) روزانه(ه اولين روزنامه يومي

نامه بود جز تربيت كه براي مدت كوتاهي هم روزانه   ماهيانه يا هفتههاي ايران روزنامه
از طرف وزارت انطباعات در هفته پنج روز »  الحوادثصةروزنامة خال«شده بود  چاپ

 در تهران»  الحوادثصةروزنامة خال«. شد و روز يكشنبه و جمعه تعطيل بود منتشر مي
 ٣١ول روزنامه شمارة ا. تأسيس شد و داراي يك صفحه بود. م ١٨٩٨/. ه ١٣١٦در سال 

  .يافت چاپ سربي انتشار ميالدي به ١٨٩٨اكتبر 
حوادث و وقايع تازه جهان منتشر  منظور آگاهي و آشنايي مردم با اين روزنامه به

هدف مدير و دبير آن بيداركردن مردم از خواب غفلت و رهاندن آنان از جهل و . شد مي
  .١طالبي آمده استخبري بود و در اين مورد در شمارة اول روزنامه م بي

ميالدي ادامه داشت و گويا در  ١٩٠٣ اوت سال ١٣تا »  الحوادثصةروزنامة خال«
  .شد  شماره از آن منتشر٩٩٥ سال ٥مدت 
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در مورد . مندرجات اين روزنامه مبني بر دو قسمت در اخبار خارجي و داخلي بود
وسيلة خبرنگاري   به و اروپاگرافي بوده كه از هندوستاناخبار خارجي داراي اخبار تل

 نوشته است كه بيشتر از نصف اخبار روزنامه صدر هاشمي. رسيد  مي(Reuter) رويتر
  .وقايع خارجي بود مربوط به

 سئول اين روزنامه درج نشده و فقط اسم محمد باقر خاندر هيچ جا اسم مدير و م
اعتمادالسلطنه نوشته شده كه مسئول ادارة چاپ بود اما شايد همين شخص مدير يا دبير 

روي هر صفحه عالمت شير و خورشيد نقش شده بود زيرا كه  به. روزنامه هم بود
 دربارة اين روزنامه چنين نوشته پرفسور براون. شد منتشر ميروزنامه از طرف دولت 

  :است
مشتمل بوده است . يافته شكل يك ورقه يا صفحه انتشار مي اين نشريه كه به”
و بيش .  بوده استخالصة اخبار تلگرافي و نخستين روزنامة يوميه در ايران بر

 دست محمد باقر خان به»  الحوادثصةخال«.  داشته استاز پنج سال دوام
  .١“اعتمادالسلطنه هنگام اشتغال مشاراليه در وزارت انطباعات، بوجود آمده است

  روزنامة كمال
 ٢٠ بوده، در تاريخ ا حسين طبيب كه مدير مدرسه كمالتوسط ميرز» روزنامة كمال«

روزنامه هر ده روز .  بنياد نهاده شدميالدي در تبريز ١٨٩٩ نوامبر ١٥/. ه ١٣١٧رجب 
  .شد خط نستعليق منتشر مي صورت چاپ سنگي به يعني ماهي سه مرتبه به
هاي علم و هنر و تعليم و تربيت  وانندگان در زمينهساختن خ هدف روزنامه آگاه

 در شمارة اول ابراز مدير آرزوي خويش را براي ترقي و پيشرفت ايران. بوده است
  .٢نموده است
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شد و  فرانسه نوشته مي زبان فارسي و زير آن به در هر شماره اسم روزنامه اول به
چاپ »  خواهد شدل روزنامه صرف مدرسه كمالمداخ«بعد از اسم روزنامه عبارت 

اكثر مقاالت روزنامه دربارة مطالب علمي و اخبار خارجه و فالح و بهبود و . شد مي
جريدة علمي و «شماره اين طور آمده است كه  در عنوان هر.  بودترقي و پيشرفت ايران

 در آن درج خواهد ترقي ملت و انتشار معارف و اخبار داير بهگونه مقاالت  ادبي كه هر
  .»شد

 سه  قران، براي روسيه١٠ هاي ايران  قران و در ديگر منطقه٨ قيمت ساليانه در تبريز
 پنج قيمت هر شماره براي تبريز.  فرانك بود٦  روپيه، براي اروپا٦ منات، براي هند
  .شاهي مقرر بود

 در اواخر قرن نوزدهم ميالدي نگاري ايران توان گفت كه روزنامه طور كلي مي به
هاي  و روزنامهخصوص در دورة مشروطيت رونق فراواني گرفت  به. داشت رواج

 و در ندعهده داشت اي را به كدام اهميت و نقش ويژه فارسي بسياري پديدآمد كه هر
  . از محبوبيت خاصي برخوردار بودندجامعة ايران
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