
  
  
  
  
  
  
  

نقد و بررسي کتاب  
  تاريخ جرايد و مجالت ايران

  
● زينبالسادات معصوميزاده  

  
ايران، تأليف محمـد صدرهاشـمي کتـابي اسـت کـه بـه معرفـي مجـالت و مجالت و جرايد تاريخ
موضـوع در روزنامههاي منتشره در ايران ميپردازد. اين کتاب در نوع خود يکي از کاملترين منـابع ايـن
حيطة زماني مشخص به شمار ميرود و در ايران دوبار به چاپ رسيده است. چاپ اول آن مربوط به سـال
1327 و چاپ دوم آن در سال 1363 صورت گرفته است. با توجه به اهميت کتاب مذکور و نايـاب بـودن
آن، درصدد برآمديم تا به بررسي و نقد آن پرداخته و زمينة آشنايي هرچه بيشتر صاحبان علم و معرفـت را

با اين کتاب مهيا نماييم.  
  

معرفي نويسنده  
محمد صدر هاشمي فرزند سيدمهدي در سال 1284 هجري شمسي در شهر اصفهان در يک خانوادة 
محترم و معروف روحاني متولد گرديد. نامبرده فرزند اول خانواده بود. وي در کودکي در منزل پـدري نـزد
دو استاد سرخانه شيخ محمد بيدآبادي و حاج آقا آخوند زفرهاي به يادگيري تحصيالت ابتـدايي و آمـوزش

صرف و نحو پرداخت.   
سالها بعد با عطش و عالقة زيادي که به آموزش علم داشت در مدرسة صدر اصفهان واقع در بـازار
بزرگ اين شهر حجرهاي اختيار نمود و از محضر استاداني چون ميرسيد علي نجف آبادي و ساير علمـايي
که در مدرسة صدر مشغول تدريس بودند استفاده کرد و به تحصيل علم و فقه و اصـول مشـغول گرديـد.
ضمناً نزد شيخ محمد خراساني فلسفه و حکمت آموخت و چندي نيز از محضر حاج آقا رحيم ارباب کسب 
فيض نمود. سپس بر علوم جديد روي آورد و در مدرسة صارمية اصفهان به تحصيل علوم جديد پرداخت.   

                                                 
سال 21، پاييز 1385، صص 317-302.  ياد، نشريه  
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 1316 بعدها همزمان، با تدريس در مدارس اصفهان به يادگيري زبان فرانسه مشغول شـد و در سـال
هجري شمسي موفق به دريافت ليسانس از دانشسراي عالي و دانشکده ادبيات گرديد و با امتيـاز شـاگرد
اول از هر دو دانشکده موفق به دريافت جايزه از وزير فرهنگ وقت شد. سپس به خدمت وزارت فرهنـگ
درآمد و عهدهدار مشاغل مختلفي در آن وزارتخانه شد. از جمله رياست يکـي از دبيرسـتانهـاي زنجـان،
بازرس فني و رياست دبيرستان فرهنگ اصفهان به او سـپرده شـد. در دانشـگاه اصـفهان نيـز بـه تعلـيم
سخنسنجي و سبکشناسي دانشکده ادبيات منصوب شد و ضمناً پيوسته در توسعة کتابخانة شخصي خود 
کوشش مينمود. به طوري که بالغ بر 2174 جلد کتاب جمعآوري نمود. به تدريج بينـايي وي کـم شـد و
براي کسي که تنها عشق و عالقهاش در زندگي مطالعه و تحقيق بود، اين مسئله ضربة سختي بود و بـه
تدريج در روحية وي اثر گذاشت و وي را رنجور و ضعيف نمود. وي تا آخرين روزهاي زندگي مطالعه کرد، 

درس داد و مقاله نوشت.   
وي در نيمه شب 30 فروردين 1344 هجري شمسي در منزل خود در اصفهان بدرود حيات گفـت. از
جمله فعاليتهاي باارزش مرحوم صدر هاشمي شناسايي قبر صائب تبريـزي مـيباشـد. وي در ايـن بـاره
در  چهلسـتون مقالهاي نيز به رشتة تحرير در آورده است. از ديگر فعاليتهاي فرهنگي وي انتشـار مجلـه
به مدت پنج سال و به صورت هفتگي منتشر ميگرديـد کـه اصفهان به مديريت وي ميباشد. چهلستون

حاوي مقاالت تحقيقي و علمي و تاريخي متعددي بوده است.   
ميباشد که نتيجة بيش از ده سال کار  ايران مجالت و جرايد تاريخ از مهمترين آثار وي همين کتاب
از ديگر تأليفات وي محسوب مـي- صفويه عصر در شاعري و و کوشش مداوم وي به شمار ميرود. شعر
شود که در آن اوضاع و احوال مردم ايران و چگونگي شعر و شـاعري در عصـر صـفويه مـورد بررسـي و

تحقيق قرار گرفته است.   
حـائر و کـربال تـاريخ تأليف جرجي زيدان و ترجمه کتاب غرب و اسالم تمدن همچنين ترجمه کتاب
از فعاليـت- خاقـاني قصص تأليف دکتر عبدالجواد کليددار از عربي به فارسي و ترجمه و تصحيح حسيني
دو کتاب از کنت دوگوبينو نويسـنده فرانسـوي  مشهور جادوگر و قندهار هاي وي به شمار ميرود. عشاق
در انساب خاندان مجلسي را نيـز تذکرةاالنساب هستند که توسط صدر هاشمي ترجمه شدهاند. وي چاپ

به عهده داشته است.   
  

معرفي کتاب  
مهمترين اثر مرحوم صدر هاشمي به شمار ميرود. ايـن کتـاب يکـي از ايران مجالت و جرايد تاريخ
مستندترين کتابهايي است که در زمينة تاريخ مطبوعات ايران تدوين گرديده است. اين مجموعة نفـيس
و دست اول نتيجة بيش از ده سال کوشش وي ميباشد که در 1223 صـفحه و در چهـار جلـد بـه قطـع
وزيري و در سالهاي بين 1328 تا 1332 در اصفهان و توسط انتشارات کمال به چاپ رسيد. ايـن کتـاب

مدتها ناياب بود و در سال 1363 مجدداً چاپ گرديد. کتاب به شرح زير است.     
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جلد اول کتاب در 351 صفحه و در آذر ماه 1327 انتشار يافته است.   
جلد دوم کتاب در 239 صفحه و در دي ماه 1228 انتشار يافته است.   

جلد سوم کتاب در 189 صفحه و در اسفند ماه 1329 انتشار يافته است.   
جلد چهارم کتاب در 344 صفحه و در مهر ماه 1332 انتشار يافته است.  

تدوين و تأليف کتاب و به خصوص موضوعات تاريخي که محتاج مطالعه و پرسش از ديگـران مـي-
باشد، به اندازهاي در کشور ما کار مشکلي است که تا کسي به آن وارد نشود به مشکالت و سـختيهـاي
آن پينخواهد برد. روش مؤلف آن بوده است که اطالعات مربوطه را از منابع اصلي اخذ و اقتبـاس مـي-
نموده و براي اطالع از چگونگي و طرز انتشار هر يک از جرايـد و مجـالت فارسـي و آشـنايي بـه وضـع
زندگي مديران آنها به هر يک از صاحبان جرايد نامهها نوشته و از آنها مشخصات روزنامـه و يـا مجلـه

آنها را همراه با عکس خودشان درخواست ميکرده است.   
از سختيهاي ديگر کار اين بوده است که وي براي کسب اين اطالعات مجبور به انجـام مسـافرت-
هاي فراواني گرديد. هم چنين در عمل ديده شد که نسخ بعضي از جرايد و مجالت فارسي به کلي ناياب 
گرديده و دسترسي به آنها محال و بسيار مشکل است. نويسنده خود اشاره ميکند که اغلب مشاهده شد 
که مدير و صاحب امتياز روزنامه از چگونگي و مدت انتشار روزنامهاش به کلي بـياطـالع اسـت و وقتـي
نگارنده اطالعات و معلومات خود را دربارة آن روزنامه براي او بيان ميکـرد، از شـگفتي و تعجـب نمـي-
توانست خودداري کند. گاهي پاسخ عجيبي ميشنيدم. بدين قسم که اظهار ميداشتند که ما وضع زندگي 

هفته و ماه قبل را فراموش کردهايم چه انتظار داريد که از سالهاي پيش به شما اطالعاتي بدهيم!  
اين کتاب به بررسي جرايد و مجالت منتشر شده از ابتدا تا شهريور 1320 ميپردازد. البته بايـد ذکـر
نمود که در حوزة موضوع تاريخ مطبوعات ايران، کتابهاي زيادي به چاپ رسيده است که بخش وسيعي 

از آنها به بررسي مطبوعات ايران و مشروطيت ميپردازند.   
مـيباشـد کـه مشروطيت دوره در ايران ادبيات و مطبوعات تاريخ مهمترين منبع در اين رابطه کتاب
توسط ادوارد براون تهيه شده است. در انتها فهرست کتابهاي تاريخ مطبوعات ايران ذکر خواهد شد.   

  
ساختار کتاب  

ساختار کتاب چهار جلدي حاضر مشتمل بر مقدمه در هر جلد و موضـوع اصـلي مـيباشـد. جلـد اول
مشتمل بر مقدمة نسبتاً طوالني و در حدود 35 صفحه ميباشد. در ادامه و پس از مقدمه بررسي جرايـد و

مطبوعات ايران صورت گرفته است.   
اطالعات گسترده و کاملي دربارة تاريخ نشر در ايران در مقدمة جلـد اول ذکـر شـده اسـت. از جملـه 
اطالعاتي که در مقدمة کتاب در اختيار خواننده قرار ميگيرد، اطالعات مربوط بـه قـديميتـرين روزنامـة
ايران ميباشد که به زبان فارسي و در حدود سال 1253 قمري به مديريت ميرزا صالح شيرازي در تهـران
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تأسيس و چاپ گرديده است. امروز هيچ نسخهاي از روزنامة مذکور در دست نميباشد، امـا شـرحي از آن 
(ج پنجم، سال 1839 ميالدي) نوشته شده است.   آسيايي انجمن در مجلة

البته پيدايش روزنامه به طور مرتب و منظم از اقدامات ميرزا تقيخان اميرکبير ميباشد کـه در زمـان
ايـران نام داشته که بعدها با تغييـر نـام بـه اتفاقيه وقايع ناصرالدين شاه صورت گرفته است. اين روزنامه

انتشار مييافته است.    ايران و سلطاني
الحـوادث خالصـة قديميترين و اولين روزنامة يوميه که در کشور ما به وجود آمده روزنامـة دولتـي
است که همه روزه به استثناي روزهاي يکشنبه و جمعه روي يک ورق کاغذ طبع و توزيع ميشده اسـت.
انتشار اين روزنامه در زمان مظفرالدين شاه و شماره اول آن در روز دوشنبه چهاردهم جمادي االخر 1316 
مرتباً تا شماره 1107 مورخ 18 ربيع االول 1321 قمري مطابق با 13  الحوادث قمري بوده است. خالصة

آگوست 1903 م. منتشر ميگرديده است.   
مقدمة جلد اول کتاب شامل اطالعات مفيد ديگري دربارة وضعيت نشر و روزنامهنگـاري و چگـونگي
روزنامهها و جرايد مختلف در زمان ناصرالدين شاه و مظفرالـدين شـاه، در دورة مشـروطة اول، و در دورة

مشروطة دوم تا پايان سلطنت قاجار و در کابينة 90 روزة سيد ضياء و در دورة رضا شاه ميباشد.   
نويسنده چگونگي انتشار جرايد و توزيع آن در زمان ناصرالدينشاه را بدينگونه توصيف ميکند که در 
زمان ناصرالدين شاه، اعيان و اشراف و احکام مملکت موظف به قبول و تأدية آبونة روزنامـه بـودهانـد. در
پايتخت طبق تقسيمبندي معيني تعدادي روزنامه به عنوان حکام واليات و شهرستانها فرستاده ميشـده
که آنها به نوبة خود جرايد را توزيـع و در آخـر سـال وجـوه آنهـا را جمـعآوري و بـه پايتخـت ارسـال
مينمودند. يکي از وظايف مهم حکام و مباشرين واليات همين توزيع جرايد دولتي و جمعآوري آبونة آن-

ها بوده است. تمام جرايد و مطبوعات در زمان ناصرالدين شاه دولتي بودهاند.   
اما در زمان مظفرالدين شاه بعضي از جرايد خصوصي به دست اشخاص تأسيس يافت و انتشار جرايد 
غيردولتي حتماً با اجازة وزارت انطباعات صورت ميگرفت و به پيشـنهاد وزارتخانـة مـذکور صـدر اعظـم
حکمي مبني بر اجازة انتشار روزنامه صادر ميکرد و به همين صورت نيز از انتشـار مجلـه يـا روزنامـهاي 
جلوگيري مينمود. روزنامههاي زمان مظفرالدين شاه را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود. اول روزنامههاي 
دولتي که وزارت انطباعات آنها را طبع و منتشر مينموده است و دوم روزنامههاي آزاد يا غيردولتـي کـه
به دست اشخاص تأسيس و اداره ميشدهاند. اطالعات مهم و گرانبهاي ديگري دربـارة تـاريخ تفتـيش و
سانسور در مطبوعات ايران در مقدمة جلد اول ذکر شده است. از جمله در مقدمه جلد اول آمده اسـت کـه
تفتيش و بازرسي مطبوعات براي اولين بار در زمان ناصرالدين شاه به وجود آمد. به اين صورت که اداره-
اي به نام ادارة سانسور در ايران تأسيس شد. البته واضح است که چـون در زمـان ناصـرالدين شـاه تمـام
جرايد دولتي بوده، نظارت و تفتيش دربارة آنها بيفايده و بيحاصل بوده است ولي در زمـان مظفرالـدين
شاه به علت کثرت مطبوعات داخلي و خارجي، سانسور محقق گرديده است. هـمچنـين در دورة صـدارت
اتابک اعظم ورود جرايدي که به زبان فارسي در خارج ايران طبع و منتشر ميشد، ممنوع گرديد. در ادامة 
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مقدمة جلد اول شرح سانسور بيش از حـد دولـت بـر مطبوعـات و سـپس اعتـراض نماينـدگان دوره اول

مجلس نسبت به اين امر و پافشاري آنان مبني بر آزادي جرايد شرح داده ميشود.   
در اين دوره روزنامهنگاران و اهالي مطبوعات تالش فراواني را جهت آزادي مطبوعات انجـام دادنـد، 

ولي مخالفت محمدعلي شاه با اساس مشروطيت منجر به محدوديت مضاعف مطبوعات ايران گرديد.   
پس از استقرار مشروط دوم، فرار محمدعلي شاه و جلـوس احمـد شـاه، بـه تـدريج آزاديخواهـان و
مديران جرايد که به خارج کشور رفته بودند، به ايران بازگشتند و مجدداً شروع به کار کردند و بازار جرايـد
ايران ديگرباره رونق گرفت. اين وضعيت تا زمان استقرار کابينة سيدضياء ادامه داشت. سيدضياء کـه خـود
از اهالي مطبوعات به شمار ميرفت، پس از در دست گرفتن قدرت بسياري از مطبوعات مخالف را توقيف 

نموده و از انتشار آنها جلوگيري کرد.   
نويسنده در ادامة مقدمة جلد اول به بررسي وضعيت جرايد در دورة رضا شاه پهلوي نيز ميپردازد. بـا
به قدرت رسيدن رضا شاه، مطبوعات احتياط فراواني از خود نشان ميدادند. اما بعضـي از جرايـد تنـدرو و 
سرکش تحت سانسور شديد قرارگرفته و بالطبع جرايد شديداللحن و مخالف دولت از بين رفتند. اين رفتار 
ادامه پيدا کرد به طوري که در سال 1310 شمسي بيش از تعداد معيني روزنامه در تهران و شهرسـتانهـا
چيزي منتشر نميشد. در دورة رضا شاه شهرباني کامالً بر مندرجات جرايد نظارت ميکرد و هيچ مطلبـي
بدون اجازه شهرباني منتشر نميگرديد. در اين دوره بسياري از روزنامـهنگـاران مخـالف زنـداني شـدند و

تحت آزار و اذيتهاي فراواني قرار گرفتند.   
پس از حادثه شهريور 1320 و کنارهگيري رضاشاه و ايجاد فضاي باز سياسي پس از محدوديتهـاي
اعمال شده در گذشته جرايد مجدداً پا به دايرة انتشار گذاشتند و زندانيان مطبوعات آزاد شـدند و هـر روز، 

روزنامههاي جديدي در کشور انتشار مييافت.   
در فضاي ايجاد شده، مطبوعات به انتقاد گسترده از دورة قبل و اعمال خالف قـانون صـورت گرفتـه

ميپرداختند.   
نويسنده در انتهاي مقدمه جلد اول اشاره ميکنـد کـه در همـين دوران، قـانون جديـد مطبوعـات از
تصويب مجلس گذشت و جرايد و روزنامهها با شرايط جديد مشغول به فعاليـت شـدند. نويسـنده پـس از
پايان مقدمة جلد اول بالفاصله و بدون ذکر هيچ عنواني براي ادامة کتاب، وارد مبحث اصـلي شـده و بـه
بررسي ويژگيهاي مجالت و مطبوعات ايران ميپردازد. در جلد اول حدود 266 عنوان که با حروف الـف
آيينـه 36 و مربـوط بـه روزنامـة شروع ميشوند مورد بررسي قرار گرفته است. اولـين عنـوان در صـفحه
266 مربـوط بـه ماهنامـة ميباشد که در شيراز منتشر ميشده است. آخرين عنوان جلد اول نيز با شـماره

است.    مدائن ايوان
ساختار جلدهاي ديگر کتاب نيز مانند جلد اول ميباشد به صورتي که شامل يک مقدمه و متن اصلي 

است.   
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1364 تجديـد چـاپ مقدمة جلد دوم حدود 7 صفحه است. جلد دوم در ارديبهشت 1328 چـاپ و در
شده است. در اين مقدمه نويسنده قسمتي از نوشتههاي روزنامهها و مجالتي که دربـارة جلـد اول کتـاب
مطالبي نوشته بودند را به چاپ رسانده است. همچنين قسمتي از نامههايي که اصحاب مطبوعات بـه وي
نوشته بودند نيز مورد اشاره قرار گرفتهاند. در بيشتر اين مطالب، کار برجستة صـدر هاشـمي مـورد تقـدير

نويسندگان قرار گرفته است.  
در جلد دوم، کتاب با عناويني از روزنامهها و مجالتي که با حرف «ب» شروع شدهاند آغاز ميشـود و
بـاختر اسـت. تا حرف «ر» مورد بررسي قرار ميگيرد. عنوان اول کتاب شماره 267 و مربوط به روزنامـة

است.  مقدماتي و عالي رياضيات آخرين عنوان نيز به شماره 605 و مربوط به مجلة
مقدمة جلد سوم شامل 9 صفحه ميباشد کـه ماننـد جلـد دوم بـه انتقـادات، پيشـنهادات و تقـدير و
تشکرهاي ديگران اختصاص دارد. عنوان اول در جلد سوم که با شماره 606 شروع ميشـود، بـه روزنامـة
ظريـف اختصاص دارد. عنوان آخر جلد سوم به شماره 784 و روزنامه مصور و فکاهي باهرا زاراريت ارمني

اختصاص يافته است.   
نسـوان عـالم مقدمة جلد چهارم بسيار کوتاه ميباشد و بالفاصله عنوان 785 ذکر شده که بـه مجلـه
يگـانگي 1186 و بـه ماهنامـة اختصاص يافته است. آخرين عنـوان کتـاب در جلـد چهـارم و بـا شـماره

اختصاص دارد.   
در ادامه به بررسي ويژگيهاي کتاب ميپردازيم.  

1. کتاب در حقيقت فرهنگ جرايد و مجالت فارسي است و از اين رو تنظيم آن مانند ساير فرهنگ-
ها از فرهنگ لغات ميباشد و بر اين اساس ميتوان آن را فرهنگ مطبوعات ايران نام نهاد.  

2. مبناي تنظيم اسامي تمام جرايد و مجالت ايران از آغاز تأسيس روزنامهنگاري در ايران، بر اساس 
حروف تهجي ميباشد. به صورتي که در خود اسامي نيز همين ترتيـب رعايـت شـده اسـت و بنـابراين از
ميباشد. و در  آئينه حرف الف بعد همزه شروع شده است. بر اين اساس اولين عنوان مورد بررسي روزنامة
آئينـة و آئينـه پـس از افکار آيينة ضمن رعايت حروف ما بعد اول نيز شده است. به اين صورت که عنوان

آمده است.    افکار آئينة پس از ايران
و...» ميباشد و همـانطـور کـه عرفان آئينة شمال، آئينة خلقت، آيين جنوب، آئينة عنوانهاي بعدي

ديده ميشود بر اساس حروف تهجي در حرف اول و سپس در حرف دوم تنظيم گرديدهاند.   
در جاهائي که اسامي روزنامهها و مجالت مشابه بوده است. ميزان تقـدم عنـوان بـر اسـاس قـدمت
که در سال 1320 هجـري قمـري انتشـار يافتـه االسالم انتشار صورت پذيرفته است. مثالً ابتدا از مجلة
منتشره در سال 1331 هجري قمري و به همين ترتيـب ذکـر شـده االسالم گفتوگو شده و بعد از آن از

است. 
است. با وجود اين براي اين که چيزي از جرايـد، ايران مجالت و جرايد تاريخ 3. با اين که نام کتاب
فارسي و يا جرايدي که در اين کشور منتشر شده از قلم نيفتد، جرايد و مجالتي که به زبانهـاي مختلـف
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ارمني، آسوري، فرانسه، انگليسي و روسي در ايران انتشار يافته است، مورد بررسي قـرار گرفتـهانـد و نيـز
جرايد و مجالتي  که در خارج از ايران مانند برلين، قاهره، لندن و ساير پايتختها به زبان فارسي منتشـر
ميشده مورد بحث قرار گرفتهاند. در حقيقت کتاب حاضر مجموعة کاملي از تمام جرايد و مجالت داخلـي

به هر زباني و جرايد و مجالت فارسي ميباشد.  
4. نويسنده تالش کرده است تا در ذيل عنوان هر روزنامه و مجله تمام اطالعات مربوط بـه آن را از
مدت انتشار، سال تأسيس، تعداد دفعات توقيف آن، شرح احوال مدير روزنامه و مجله تا آن جا که امکـان
داشته است، قطع و تعداد صفحات، نوع چاپخانه از سربي و چاپي، قيد گردد. همچنين نويسنده در مواردي 

که امکان داشته تصوير اول روزنامه يا مجله و تصوير مدير آنها را چاپ نموده است.  
نويسنده تالش نموده است که در مواردي که روزنامه از انتشارات مؤسسه يا حزب و يا مدرسـه بـوده

است به تفصيل از هر کدام از آنها گفتوگو نمايد.  
5. نويسنده در مقدمه ذکر نموده است که جهت جمعآوري اطالعات الزم در درجه اول تالش نموده 
است که تمام اطالعات مربوط به هر روزنامه، از متن دورههاي آن به دست آيـد. يعنـي تـالش نويسـنده
مبني بر کسب اطالعات از منابع دست اول بوده است. در اين راستا، نويسنده تمام تالش خود را براي بـه
دست آوردن شماره اول مجالت و روزنامهها انجام داده است. از اينرو اغلـب سـنوات تأسـيس و انتشـار
مبتني بر مدرک غير قابل انکار يعني شماره اول روزنامهها و مجالت بوده است و دربارة تاريخ آغاز انتشار 
به شنيدهها و يا آگهيهايي که حکايت از انتشار روزنامه در فالن تاريخ مينمايد اکتفا نشده است و تمامـاً
مستند به عين شمارههاي اول بوده است. مگر در موارد استثنايي که دسترسي به شماره اول ميسور نبوده 

و در اين صورت به سال انتشار اکتفا شده است.  
 1320 6. کتاب حاضر مشتمل بر شرح چگونگي جرايد و مجالت فارسـياي اسـت کـه تـا شـهريور
انتشار يافته و از ذکر شرح مجالت و جرايدي که پس از شهريور 1320 در ايران منتشـر شـده خـودداري

گرديده است.  
  

کمبودها و کفايتها  
با توجه به اين که نويسنده در مقدمه اعالم نموده است که تالش کرده تـا اطالعـات وسـيعي از هـر
روزنامه يا مجله در اختيار خواننده قرار دهد و وابستگي حزبي آنها را مشخص نمايد، اما در عمل مشاهده 
مينماييم که در ذيل بسياري از عناوين، اطالعات اندک و غير مهمي به خواننده داده ميشود و محتـواي
روزنامهها و مجالت مورد بررسي چنداني قرار نميگيرد و در بيشتر موارد تنها به ذکر شرح حـال مـديران 
مسئول جرايد اکتفا شده است. همچنـين هـيچ نشـاني از خـط فکـري و سياسـي بسـياري از مجـالت و

روزنامهها ديده نميشود و وابستگي حزبي و سياسي آنها مورد بررسي قرار نميگيرد.   
با مطالعة فقط چند عنوان ميتوانيم دريابيم که نويسنده در بعضي از موارد بـه جزئيـات غيرضـروري

زيادي اشاره نموده است از جمله:  
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نوع زيبايي خط از جمله نستعليق و يا معمولي بودن خط و جنس کاغذ مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت
به خط نستعليق و با کاغذ بسـيار خـوب طبـع شـده و فرهنگ فرهنگ: روزنامه مانند عنوان 855 روزنامة
تحرير آن به عهدة ميرزا عبدالرحيم خوشنويس متخلص به افسر که يکي از خطاطـان معـروف و مشـهور

اصفهان بوده است. نامبرده در هر شماره اسم خود را در انتهاي صفحه چهارم نوشته شده است.   
نوع چاپ نيز با جزئيات زيادي مورد توجه قرار گرفته است از جمله سنگي، سربي، ژالتيني.  

از جزئيات ديگر ميتوان به قيمت روزنامه يا مجله اشاره کرد که با دقت زيـادي مـورد بررسـي قـرار
45 قـران، واليـات ثاقب: آبونه ساليانه يکصد و پنجاه نمره در طهـران شهاب گرفتهاند مانند عنوان 209

داخله 50 قران.   
قطع روزنامه نيز مورد بررسي قرار گرفته است از جمله خشتي و وزيري بودن قطع روزنامه.  

نويسنده حتي وقايعي که براي روزنامه اتفاق افتاده است و موجب اختالل در چاپ گرديده است مانند 
حريق نيز ذکر کرده است.  

افشان: بهاي روزنامـه سـاليانه آتش مورد بعدي قيمت اعالنات است، مثالً در ذيل عنوان شماره 30
شيراز 45، داخله 50، خارجه 60 قران است. اعالنات صفحه اول سه قران، دوم دو قران، سوم يک قـران،

چهارم ده شاهي.  
هـر غيبنما آيينة اندازه صفحات نيز با جزئيات مورد بررسي قرار گرفته است مثالً در ذيل شماره 10
 687 شمارة روزنامه در 4 صفحه به قطع 7/5 سانتيمتر در دوازده سانتيمتر مـيباشـد. يـا در ذيـل شـماره
شرف: هر روزنامه در چهار صفحه به قطع 11×7 اينچ است. تعداد صفحات، قطع و نوع چـاپ نيـز عنوان

چنين بررسي شده است: در هشت صفحه به قطع وزيري با چاپ سربي.   اسرافيل صور در شماره 752
نويسنده در بسياري از موارد به مصور يا غير مصور بودن مجله اشاره کرده است که جالب و مفيد بـه
افشان: با اين که در عنوان روزنامـه نوشـته شـده اسـت ايـن آتش نظر ميرسد. مثالً در ذيل شماره 30

جريده جامع االطراف و مصور است مع ذلک در شمارههاي موجود تصويري ديده نميشود.  
از جزئيات ديگري که مورد بررسي نويسنده قرار گرفته است اين است که نويسـنده بـه ايـن کـه در
باالي صفحة اول چه تصويري کشيده شده است يا اين که در باالي اسم روزنامـه چـه جملـهاي نوشـته
در عنوان در باالي اسـم روزنامـه جملـة جنوب آيينة شده اشاره نموده است، مثالً در ذيل شماره 5 عنوان
1304 کـه سـال سـال جنـوب آيينـة (يداهللا مع الجماعه) و در زير آن (المؤمن مرآت المؤمن) و در داخل

تأسيس روزنامه ميباشد، درج شده است.  
سر لوحة آن که به رنگهاي مختلف قرمز، آبي، سياه و...  اسرافيل: صور يا در ذيل شماره 752 عنوان
چاپ شده عبارت از فرشتة آزادي است که در صور ميدمد و گروه انبوهي او را به يکديگر نشان ميدهند. 
ـ  ـ مسـاوات به خط نسخ درشت و با خط ريز کلمات حريـت اسرافيل صور در داخل سرلوحه اسم روزنامة
اخوت نوشته شده است. در باالي سرلوحه نيز آيه (و نفخ في الصـور فـاذا هـم مـن االجـداث الـي ربهـم

ينسلون) و در پايين آن آية (فاذا نفخ في الصور فال انساب بينهم) درج گرديده است.   
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در بسياري از موارد نويسنده در يک خط و فقط به سال انتشار و شـهري کـه روزنامـه در آن منتشـر
ميشده است اشاره نموده است که البته با وسواس و موشکافي عجيبي سال تأسيس مجلـه و تـاريخ انتشـار

يک يک جرايد ثبت شده است. در ذيل تمام عنوانها ميتوان اين اطالعات را به طور مشترک بهدست آورد.  
عنوان روزنامه يا مجله، سال انتشار آن و طرز انتشار روزنامه (هفتگي، ماهنامه، دو هفته يک بار و ...) 
و شهري که روزنامه يا مجله در آن چاپ ميشده است. شيوة نگارش مطالب کتاب به صورتي اسـت کـه
اطالعات يکساني دربارة روزنامهها و مجالت به خواننده نميدهد و تنهـا اطالعـات يکسـان بـراي تمـام
مجالت، اطالعات ذکر شده  در مورد قبلي است. اين ايراد ضربة اساسي را به سـاختار کتـاب وارد نمـوده
مـيباشـد. اسـرافيل صـور است. مثالً از مواردي که شرح مفصلي آورده شده است شماره 752 و عنـوان
نويسنده شرح مفصلي از روزنامه و ويژگيهاي آن و چگونگي انتشار آن به خواننده ميدهد. شرح مفصـلي
در دارالفنـون و اسـرافيل صـور از ستون چرند و پرند روزنامه و چگونگي توقيف آن و حتي احضـار مـدير

شرح داده شده است.    اسرافيل صور سوال و جوابهاي مربوط به آن به طور مفصلي در ذيل عنوان
از موارد ديگر ميتوان به اين مسأله اشاره کرد که روزنامههـا و مجـالت سياسـي معـروف بـه طـور  

ويژهاي مورد بررسي قرار گرفتهاند به خصوص مجالتي که نقش زيادي در آگاهي مردم و ايجاد مشروطه 
و... که صفحات  شمال نسيم بيستم، قرن مظفري، المتين، حبل رعد، توفيق، اسرافيل، صور داشتهاند مانند

زيادي به آنها اختصاص يافته است. عناوين معمولي به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفتهاند.  
در بسياري از موارد نويسنده نتوانسته است هيچ نسخهاي از مجله يا روزنامه را بيابـد و بـدين ترتيـب 
هيچ اطالعاتي به خواننده داده نميشود. همچنين نويسنده حجم يکسان و مناسبي را در نظر نگرفته است 
بعضي از توضيحات فقط چند سطر و گاهي فقط يک سطر و در موارد ديگر چنـدين صـفحه بـراي آن در

نظر گرفته شده است.  
در برخي موارد خالصه سرمقالة اولين شماره با شمارههاي ديگر آورده اسـت تـا بدينوسـيله محتـواي

روزنامه يا مجله به خواننده نمايانده شود که اگر در مورد تمام عناوين به کار ميرفت بسيار مفيد بود.  
نويسنده نظم خاصي را براي ذکر تاريخ در پينگرفته اسـت بـه طـوري کـه بعضـي اوقـات تـاريخ را 

شمسي و گاهي قمري ذکر مينمايد.  
آتـش 30 عنـوان از ويژگيهاي کتاب نيز ميتوان به اين مورد اشاره کرد کـه مـثالً در ذيـل شـماره
اينگونه آمده است: سابقاً رسم چنين بود که قسمتهاي سانسور شـده را سـفيد مـيگذاشـتند. در افشان
همين مقاله نيز که به شدت به شيخ خزعل حمله شده و شيخ را آلت بـال ارادة اجانـب دانسـته بـه علـت

سانسور جاي مطالب حذف شده سفيد است.  
  

امتيازات کتاب  
اين کتاب در حوزة تخصصي خود کتاب جامعي محسوب ميشود و توانسته است مجموعة کـاملي از

اسامي مجالت و روزنامههاي تاريخ مطبوعات ايران را در اختيار خوانندگان و محققان قرار دهد.   
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اين کتاب نخستين و کاملترين کتاب در حوزة مطبوعات ايران به شـمار مـيرود کـه توانسـته اسـت
حدود 1186 عنوان از جرايد و مطبوعات کشور را مورد بررسي قرار دهد.   

اين کتاب ميتواند ياريدهنـدة دانشـجويان و محققـان گرامـي در حـوزة مطبوعـات ايـران باشـد و
اطالعات وسيعي را نسبت به وضعيت نشر روزنامهها و مجالت در اختيار خوانندگان قرار دهد.   

اين کتاب در تدوين دايرةالمعارف مطبوعات ايران و يافتن مدخلهاي مناسب بـا آن بسـيار کارسـاز
است.   

در حقيقـت تـأليف و تـدوين نيسـت بلکـه ايران مطبوعات تاريخ البته نويسنده معتقد است که کتاب
ايجاد و ابداع يک قسمت از تاريخ است.   

از کاستيهاي کتاب نيز ميتوان به اين مورد اشاره کرد که عناوين زيادي از قلم افتاده اسـت و فقـط
حدود 1186 عنوان ديده ميشود.   

همچنين با توجه به گستردگي و فراواني مطبوعات در ايران لزوم پرداختن به مجالت و روزنامههـايي
که پس از شهريور 1320 در ايران منتشر گرديدهاند احساس ميشود.   

مطبوعات ايـران دايرةالمعارف در رابطه با اين کتاب ميتوان پيشنهادات زير را ارائه داد: لزوم تدوين

از ابتدا تاکنون احساس ميشود. همچنين تنظيم اين دايرةالمعارف يـا کتـاب بـر اسـاس حـروف الفبـاي
فارسي صورت گيرد.  
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