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                                                                                                                    معرفي نمايه ها و فهرست مندرجات روزنامه هاي دوره قاجار
  

  ١ين قاسميحس                                                                                                                                                       
  

  
  
  

                    
  چكيده

 مطبوعات بـويژه بـه شـكل الكترونيكـي     يه سازيه و نماياز به نماي منتشر شده در سطح جهان، ن    يات ادوار يامروزه به علت کثرت نشر            
 مطـرح  يات ادواريه نشريد آمدن و گسترش اولي دور و همزمان با پديه کردن مطبوعات از گذشته هاي شود و نمايش احساس م يش از پ  يب

ق در امـور فـوق از   ي تحقيت و قدمت برايث سنديران  از حي مختلف ايان مطبوعات دوره هاي دوره قاجار نيز در م يروزنامه ها . بوده است 
 ي جمهـور ياز جملـه کتابخانـه ملـ   (  مختلف يران و مراکز فرهنگيخ مطبوعات اين امر پژوهشگران تاريو هم  برخوردارند    يژه ا يت و ياهم

 دوره ياب روزنامـه هـا  يـ  مختلـف و نا يل دوره ها و  شماره هاي و تکميرا بر آن داشت تا به  جمع آور...) ران، دانشگاه تهران و ي ا ياسالم
 جامعـه  ين مـرز و بـوم، منـابع مـذكور را بـرا     يـ خ ايراث مکتـوب و تـار  يـ هم گذشته از حفظ من ميا. ازنديقاجار، به چاپ مجدد آنها دست    

  .دي نماير تر  از گذشته ميخ پژوهان دسترس پذيپژوهشگران و تار
 يه ها و فهرست مندرجات روزنامه هـا ينما ، و انواع آن مطبوعاتيه هايگاه نمايت و جايان اهمي شده است که پس از بين مقاله سعيدر ا 

  .معرفي و مورد بررسي قرار بگيرند منتشر شده در ايراندوره قاجار 
   نمايه سازي؛ نمايه؛ فهرست مندرجات؛ روزنامه هاي دوره قاجار :كليدواژه هاي موضوعي

  
  مقدمه

  :در مقدمه نخست به تعريف علمي واژه هاي تخصصي مطرح شده در اين نوشته مي پردازيم

                                                
 سـازمان کتاخبانـه    مطبوعات  گروه  علوم کتابداری و اطالع رسانی     کارشناس )١

 .ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
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ست براي راهنمايي شخص به اطالعات مـورد     ا و وسيله اي   ه معرب فهرست است آمده    ، ك از واژه پهلوي پهرست    ٢هينما
 نمايـه، : كه بـه ذكـر يكـي از آنهـا بـسنده مـي شـود       في با مضمونهاي يكسان وجود دارد     براي نمايه تعاريف مختل    .نيازش

نـشان  ند ن وجود دارت در آ را که اصطالحايب شده و محل قابل فهم و واضح مرت ي به روش   که  از اصطالحات  يفهرست«
   )۱۸ص : ۱۳۷۹گيلوري، (.»دهد يم

ه روشها و دستورالعملها به منظـور  ي مدارک با استفاده از کلي اطالعات ي را ثبت و ضبط محتو     يه ساز ينما« :يه ساز ينما
  . )۱۷ص : ۱۳۵۲ميرزاده، (  .»نديگو،يابيسازمان دادن به اطالعات و به قصد سهولت در باز

ه همراه بـا شـماره صـفحه مربـوط بـه آن،         يک نشر ين، مطالب و موضوعات مختلف      يهه عناو ايس : فهرست مندرجات 
  . شوديده ميفهرست مندرجات نام

 روشـن   يف کـرده انـد کـه بـرا       يتعر » يه ا ينشر«  روزنامه را    ي فارس يدر فرهنگ اصطالحات روزنامه نگار    : روزنامه  
 دادن سطح معلومـات عامـه ونـشر    ي وترقي و ادبي، فني علم،ياسي، سي مختلف اجتماعينه هايساختن افکار مردم در زم   

ن طبع ونـشر  ي به طور منظم ودر ساعت معي در امور عموم  يشيصالح اند  انتقاد و  اخبار واطالعات ومطالب عام المنفعه و     
ر يضر ونظـا  از نام آنهاست، مانند روزنامه مرآت السفر ومشکوه الحـ ي که روزنامه جزئياتيرج افشار در باره نشر    يا .گردد

 کلمـه  يز در عهد ناصـر يران ونيات کهن ايه ها از آن باب است که در ادبين نشرياطالق نام روزنامه بر ا   «آن نوشته است    
 News Paperدر مقابـل کلمـه    و آمده بـه کـار گرفتـه انـد     ي مشي که روزانه پيع واتفاقاتي ضبط وقايروزنامه را برا

 را مرسـوم سـاخته بودنـد   »کاغـذ اخبـار  «لفـظ   شار روزنامه در اروپا آشنا شـده بودنـد  ان به انتيراني که اي به هنگاميسيانگل
  ،۱۰۷ ص : روزنامـه هـاي مـرآن الـسفر و اردوي همـايون     (.»  خود را به روزنامـه داد      ي جا »کاغذ اخبار «پس از آن آرم     .

۱۱۲.(  
 ۱۳۰۴ تـا  ۱۲۱۵ برابـر بـا     يقمـر  ۱۳۴۴ تـا    ۱۲۵۲ ي سـالها  ي زمـان   در فاصـله    که ياتيبه نشر :  دوره قاجار  يروزنامه ها 

 و يروزانـه، هفتگـ  ( مختلـف  يبافاصـله انتـشارها   و ير فارسـ يـ  و غيزبـان فارسـ   ران، بـه يـ ران و خـارج از ا  ي، در ا  يشمس
  . شودياطالق ممنتشر شده است ، )ماهانه

  
  ه در مطبوعاتيگاه نمايت و جاياهم

  
 بـويژه بـه شـكل     مطبوعـات يه سازي و نماهي به نماازي منتشر شده در سطح جهان، نيات ادواريه به علت کثرت نشر    امروز

د آمـدن و  يـ بـا پد همزمـان   دور و يه کـردن مطبوعـات از گذشـته هـا     يـ نماو    شود ي احساس م  شيپش از   ي ب الكترونيكي
 اسـت کـه     gentleman's magazin نـشريه ه ها ين نماياز جمله اول. بوده است  مطرحيات ادواريه نشريگسترش اول

 در جالـب اسـت کـه    و )۳۲-۲۰ص: ۱۰( شـد  منتشر  ۱۸۱۷-۱۸۱۸ براي سال هاي     در دو جلد قطور    يالديم ۱۸۲۱در سال 
ـ روزنامـه ا  مربوط به  ، »فهرست مندرجات « هي ته ي برا  مطبوعاتي در اين زمينه ،     تين فعال ي اول ايران  ۱۲۸۸محـرم  (راني
هـدف خـود از   دست انـدرکاران  ؛ ته استن شماره ادامه داشي تا آخر۹۹است که از شماره    )  ميالدي ۱۸۷۱ برابر با    يقمر
ران را ارباب ذوق و کمـال جمـع   يچون روزنامجات ا   « : ن نوشته اند  يچن» اعالن دارالطباعه «ليآن شماره ذ   در  را ن کار يا

                                                
2) Index  
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نکـه در  ينـد محـض ا  ي فرمايند و در مواقع ضرورت نظر به اعتماد صحت اخبار آن رجوع مـ           ينما ي نموده کتاب م   يآور
بر سـبيل اجمـال    در آن روزنامه ۀ فهرست اخبار مندرجن در آخر هر روزنامه    ي از ا  دشان باشد بع  ي ا يرا ب ياسترجاع سهولت 

  .)۱۳۸۶-۱۳۸۵ص : ۱۳۸۰قاسمي،   (.»خواهد شد كه در مقام ضرورت چندان تعطيل اوقات الزم نيفتد نموده
ت دارد کـه هـر   يـ چنـان عموم ه يـ  است اما کـاربرد نما   ي مدرک شناس  ي از مباحث تخصص   يکي يه ساز ي نما يطور کل  به
ار يه نقـش بـس  يـ نما«. داشته باشـد يه سازيه و نماي از نمايد اطالعات يو سر و کار دارد با     يت و آرش   با کتاب و مطبوعا    يکس
 توانـد  ي مـ يه سـاز يـ نما. ش دهـد ي افـزا يعيرا تا حـد وسـ   ي آموزشي تواند بازده  ي اطالعات داشته و م    يابي در باز  يمهم

  توسـعه ي طرحهـا ي توانـد بـازده  ي مـ ني همچنـ  را فـراهم سـازد،  ي و اجتمـاع ي علمي پژوهشها يامکانات فوق العاده برا   
روشـمند   يه سـاز ي بدون نماي و فرهنگي، اقتصاديشبرد اغلب امور آموزشي اصوال پ.ش دهدي را افزاي و فرهنگ ياقتصاد
ن بـار  ي چنـدم ي بـرا را کـه  يي طرحهـا ينـه هـا   ي هز ي توان جلـو   ي کامل م  يو مل يک آرش يبا استفاده از    . ر ممکن است  يغ

محمـدي فـر،   ( .»بارها و بارها استفاده کـرد ، هي گذشته و اجرا شده با استفاده از نمايگرفت و از طرحها،  شوند يتکرار م 
  )۱۲ص : ۱۳۸۱

 يگاههـا ي پااسـت بدانگونـه کـه   شـده  ار متنـوع و گـسترده   ي بـس يه سـاز يـ  نما نمايـه و  کـاربرد  امـروزه قابل ذکر است که 
 کننـد و فراتـر   ين شبکه استفاده مي ايانده سازميبرا ي سازهي نما ي و روشها   اصول  از زينترنت ن يو در ا   جستج يموتورها

  و اسـکوپوس   از قبيـل پژوهـشگر گوگـل   ٣»نمايه هاي اسـتنادي «از آن مطرح بودن مباحث   
 جهـان فـراهم   ر، راه پيـشرفت و توسـعه علمـي را در سراسـ    تي در عرصه توليد علـم      نمايه سازي به عنوان حرك     .مي باشد 

   .فوق روند توليد علم خود را بهينه و هدفمند ساخته اندو دانشگاههاي جهان با استفاده از ابزارهاي مطرح ساخته 
  

   در مطبوعات هاهيانواع نما
  

ب يـ  بـه ترت  و يـا سـازمانها    مترجمـان ،م مؤلفانا است که در آن ن   ياهه ا يس:  و سازمان ها    نام اشخاص  هينما - ۱
  . مدرک مربوطه وجود دارديابي هر اسم شماره بازيروبرو شده و  مرتبييالفبا

 هـر موضـوع   ي شـده و جلـو  يي است کـه در آن موضـوعات مختلـف مقـاالت الفبـا     ياهه ايس: ه موضوع ينما - ۲
 . آن نوشته شده استيابيشماره باز

شـماره   مرتـب شـده و   يي مقـاالت بـه صـورت الفبـا        ني عنـاو   است که در آن    ياهه ا يس:  مقاالت ه عنوان ينما - ۳
 .ردي گي مقاله در برابر عنوان آن قرار ميابيباز

                                                
شر شده در جمله نوعی منایه سازی است که امکان بازیابی مقاله های منت )٣

های علمی را بر مبنای استنادهای دریافتی از سایر مقاله ها و ارجاع ها 
در واقع، نوعی منایه است که آثار . به سایر مقاله ها فراهم می مناید

این نوع . پیشین که در آثار پسین به آا استناد شده را فهرست می مناید
ابع مرتبط و کسب اطالع بیشرت منایه بیشرت توسط پژوهشگران برای جایابی من

 .در مورد یک موضوع یا مسأله منتشر شده پیشین، استفاده می شود
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 يابيـ مرتـب شـده و شـماره باز    ييات بصورت الفبـا ين نشري است که در آن عناو    ياهه ا ي س :اتيه نام نشر  ينما - ۴
 .دي آيه مينشرهر  نام يه در جلوي مربوط به آن نشرمقاالت

ر يـ  مرتب شـده اسـت و در ز  ييات به صورت الفباي مختلف نشري است که در آن زبانهاياهه اي س :ه زبان يانم - ۵
 .دي آي مربوطه م مقاالتيابي همراه با شماره بازيي به صورت الفباات آن زبانيهر زبان، نشر

ن سـال آورده  يگتـر ن سال به بزريات را از کوچکتر   ي انتشار نشر  ي است که سالها   ياهه ا ي س :ه سال انتشار  ينما - ۶
 مربوطـه   مقـاالت يابيـ  همراه با شـماره باز  ،يي به صورت الفبا راات مربوط به آن سال    ي نشر  ، ر هر کدام  يو در ز  

 .آورده است

 مرتـب شـده و   ييات مختلف به صـورت الفبـا  ي است که در آن محل انتشار نشر      ياهه ا ي س :ه محل انتشار  ينما - ۷
 آن مقالـه آمـده   يابيـ  بـا ذکـر شـماره باز    ، يي به صورت الفبا   محل ات منتشر شده در آن    ي، نشر ر هر مکان  يدر ز 
 .است

 ا مکـان يـ ر ي نـام آن تـصو  ي در جلـو ري مربوط به هر تصويابي بازي است که شماره هاياهه اي س:ريه تصاو ينما - ۸
 . گردديارائه م

 بـه صـورت    را يـا چنـد مـورد از آنهـا     است که در آن تمام انـواع فـوق  يه اي نما) :يه فرهنگ ينما(ه عام ينما - ۹
  . کندي ارائه م به صورت الفبايياههيک سيدرهمکرد در 

بـه  ) ... وضـوع موعنـوان، مولـف،   (ک مقالـه  يـ  کننـده  ي معرفـ ينـه هـا  يک از گزيپژوهشگر مطبوعات با داشتن هر   
 ، بـا اسـتفاده  ک مقالـه را بدانـد  يـ سنده يـ مـثال اگـر نـام نو      .ابـد ي تواند به مقاله مورد نظر دسـت         يسرعت و سهولت م   

  بـا داشـتن  بيـ ن ترتي و بـه همـ  دا کنـد يـ  پيدسترسـ   که مقاله آن مؤلف قرار دارد     يکان به م   تواند يم» ه مؤلف ينما«از
 يعنـ ي -بـه هـدف خـود     زمـان ني کمتـر در توانـد   ي مـ  ه مربوطـ  يه ها ينما با استفاده از      و ک مقاله يا عنوان   يموضوع  
  .  نائل شود- به اصل مقالهيدسترس

  
  قاجار دوره يت روزنامه هاياهم

  
 رونـد و از نظـر وقـوف بـر مـسائل      يق بشمار مي از جمله منابع مهم تحقير  اسناد رسم  ي سا انند هم نشريات ادواري امروزه  

 ي ملتهـا محـسوب مـ   ي و خبـر ي، هنـر ي، فرهنگـ  ياسـ ي، س يخ اجتمـاع  يق در تار  ي تحق ي برا يگذشته جهان، منبع عمده ا    
از )  تـا امـروز  يه ادوارين نـشر ينخـست بـا انتـشار    يقمـر ۱۲۵۲از (ر  در انتـشا ي طـوالن ي با داشـتن سـابقه ا   مطبوعات .شوند
ه در گذشته مـثال در دوره قاجـار   يک نشري روند انتشار    يبا مطالعه و بررس   . نه برخوردار است  ين زم ي در ا  ياژه  يگاه و يجا
  .  بدست آورد دورهان ها، حوادث و تحوالت آنيا از نگرش ناظر بر جري نسبتا گويري توان تصويم
ق در امـور  يـ  تحقيت و قـدمت بـرا  يث سـند يـ ران  از حي مختلف ايان مطبوعات دوره ها   ي دوره قاجار در م    يزنامه ها رو

د يسـ رج افـشار،  يـ  اي آقـا از جملـه (ران يخ مطبوعات اين امر پژوهشگران تار   ي  برخوردارند و هم    يژه ا يت و ياهم فوق از 
را بـر  ) ...ران، دانـشگاه تهـران و  يـ  اي اسالمي جمهورينه مل از جمله کتابخا ( مختلف   يو مراکز فرهنگ  ) ... و يد قاسم يفر

 چـاپ مجـدد   ، بـه  دوره قاجارياب روزنامه هايو نا مختلف ي دوره ها و  شماره هالي و تکمي  جمع آورآن داشت تا به  
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 جامعـه  ي را بـرا  مـذكور ، منـابع  و بـوم مـرز ن يـ خ ايراث مکتـوب و تـار    يـ  گذشـته از حفـظ م      مهـم ن  يـ ا. ازنديدست  آنها  
  .دي نمايمر تر  از گذشته يخ پژوهان دسترس پذيژوهشگران و تارپ
همچنـين    وابتـدا  جـامع و کامـل در   ي، گنجانـدن مقدمـه ا   يخين دوره تار  يد چاپ شده ا   ي تجد ي نسخه ها  يهايژگياز و  

 شـود  يور مـ اد آيـ  ضـمنا  .ن نوع روزنامه هاستي بارز ايهايژگي که از و   باشد   ين منابع م  ي ا ي در انتها  ي مختلف يه ها ينما
 دسـت  زانيـ د کـه عز يـ ام.  ارائـه نکـرده انـد   يه و فهرست جـامع و کـامل     ي نما ،ن دست روزنامه ها   ي از ا  يتعداد معدود که  

 ي و پژوهـش يقـ ي تحقيهـا  کارل کننـده ي تسهه و فهرست مندرجات که يت نما يز به اهم  ي ن ن منابع يد چاپ ا  ياندرکار تجد 
 بر اصـحاب فـن پوشـيده نيـست كـه تهيـه        هرچند.ن منابع بگنجانند ير ا آنها را د   يجدد بعد  م ي چاپها و در  برده   ياست پ 

قاجار ، با آن ادبيات منحصر به فرد كاري بس مـشكل و عظـيم    نمايه و حتي فهرست مندرجات ، خصوصا نشريات دوره      

            .است
  
  
  

  اي دوره قاجارمعرفي نمايه ها و فهرست مندرجات منتشر شده روزنامه ه
  
 زبـان  يه فارسـ  ين نـشر  ينخـست «.)۱۲۷۷ تا محرم  ۱۲۶۷يع الثان يرب (۴۷۱ تا   ۱ از شماره    »هيع اتفاق يروزنامه وقا « - ۱

ه از ين نـشر يـ ا.  با نام روزنامچه اخبار دارالخالفه طهـران اسـت   يا» روزنامه« ن شاهيران در عهد ناصرالديچاپ ا 
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 در ۴۱ تـا  ۱و از شـماره  ... نام گرفـت » عيوقا« آن ۴۷۱ام داد و شماره     ر ن ييه تغ يع اتفاق يشماره دوم به روزنامه وقا    
( » افتـه اسـت   ي بـه بعـد در دوره اعتمـاد الدولـه انتـشار      ۴۲ر و از شـماره  يـ رکبي خـان ام   يرزا تقـ  يعهد صدارت م  

 ي جمهـور ين روزنامه توسط کتابخانـه ملـ  يا ) ۱۱۹۰ و ۱۱۷۱ص : روزنامه هاي مرآت السفر و اردوي همايون     
 .افتـه اسـت  يد چاپ و انتـشار  يتجد ۱۳۷۳قات رسانه ها در سالي مرکز مطالعات و تحق    يران با همکار  ي ا يسالما

  . باشدي صفحه م۱۱۷ شامل است که ها و کساني، جايه آن به صورت  موضوعيم نمايو روش تنظ
ع يصـن (يشـ رزا ابوالحـسن خـان نقاشبا  يـ ت ميري بـه مـد  »يروزنامه دولت« و » رانيه ايروزنامه دولت عل « - ۲

» يروزنامـه دولتـ  « با عنوان۶۳۸ تا ۵۹۳و از شماره) ۱۲۸۳يع الثاني تا رب ۱۲۷۷صفر  (۵۹۲ تا   ۴۷۲از شماره ) الملک
الزم به ذکر اسـت  . ر نام دادييتغ» رانيه ايروزنامه دولت عل  « به   دوباره) ق۱۲۸۷ تا   ۱۲۸۶(۶۵۰ تا   ۶۳۹و از شماره    

 .) شـروع شـده اسـت   ۴۷۲ه از ين نشري ا ياپي پ يشماره ها ( وده است ه ب يع اتفاق ين روزنامه ادامه روزنامه وقا    يکه ا 
 ي اسـالم ي جمهـور ي توسـط کتابخانـه ملـ   کـه  باشـد  يمريه تـصاو يه عام و نما ي نما  صفحه ۹۶شامل  بازچاپ آن   

 . منتشر شده است۱۳۷۷ران در سال يا

ب يادباقرش محمد زاده ات محمد حسن خان اعتماد السلطنه و برادريري به مد :»رانيروزنامه ا« - ۳
سال نخست انتشار  «).ق۱۳۲۰ان سال ي تا پا۱۲۸۸محرم( ۱۰۳۲ تا ۱ از شماره)بعدها اعتماد السلطنه(الملک

 روزنامه  (.» به صدارت بود » رالدولهيمش « ينيپهساالرقزون خان سيرزا حسي ميانتصاب حاج ران مصادف بايا
ذکر چهار نکته را  »رانيت مطبوعات اسرگذش«نگارنده   )۱۳۹۳ص  : هاي مرآت السفر و اردوي همايون

  :  شود يان ميزه بين وجي، که در خور ا داندي ميران ضروريه ايدرباره نشر
 استفاده ي کرده تا مجلد آن براي ميه را صحافين نشري از اييران دوره هايه اير مبتکر نشرين که مدي ايکي«
  . بمانديندگان باقيآ

ه يه آالف التحيد الشهدا علياله در دهه اول محرم به احترام حضرت سه همه سين نشرينکه گرداننده اي ادوم
  . کرده است يل ميوالثناء روزنامه را تعط

ران آمده، ين اي آغازير که در سرلوحه شماره هايد و شمشير و خورشين نکته آنکه افزون بر نشان شيسوم
   .ست تکرار شده ايراتيي همراه آن نشان با اندک تغيگرير مختلف ديتصاو
 روزنامه هاي مرآت (.» شده استيکه با آن منتشر مران است ي ايمه هاين نکته فوق العاده ها و ضميچهارم

   )  ۱۴۲۷ - ۱۴۲۴ص : السفر و اردوي همايون
  . باشدي صفحه م۴۴۸و شامل )ا عامي يه فرهنگينما(ن روزنامه به صورت درهمکرديه ايم نمايروش تنظ

 ي در طـ  و محمد باقر اعتماد السلطنه،يم باش يرزا محمد ند  يت م يري به مد  »نراي و ا  يران سلطان يروزنامه ا « - ۴
خ ي در تـار يران سـلطان ي سال سوم روزنامه ا۱۵ شماره . منتشر شد)ق۱۳۲۶ تا  ۱۳۲۱محرم(  شماره ۱۳۴ شش سال 

افتـه و بـه   ير ييـ تغ.»رانيا«  عنوان روزنامه به ۱۶ه نامبرده است و از شماره ين شماره از نشريق آخر۱۳۲۳ شعبان  ۹
 بود کـه از طـرف   ي اخباري و حاو.اعتماد السلطنه آمده استان هر شماره نام محمد باقر   ي در پا  يم باش ي ند يجا

 ) ۱۳۲۶ع االول يـ  رب۲۷(  مربـوط بـه سـال شـشم        ۱۸شـماره   « . ن روزنامه مجاز به انتشار آن بودند      يدولت، مسئول 
ل به توپ بسته شـدن  يت که منتشر شده و پس از آن به دل     ن روزنامه اس  ين شماره ا  يز ظاهرا آخر  يران ن يروزنامه ا 
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ز يـ ن روزنامه ن يا  )۱۸ -۱۲ص : روزنامه ايران سلطاني و ايران    (» .ف شد يات توق يگر نشر يبه همراه د  .... مجلس و 
چـاپ افـست آن شـامل     ود چاپ و منتتشر شـد يتجد۱۳۸۰ران در سال ي اي اسالمي جمهوريتوسط کتابخانه مل  

 . استامع هي صفحه نما۱۰۰

ع ي صـن سـپس ت محمد حسن خان فرزند حاجـب الدولـه، کـه بـه اعتمـاد الـسلطنه و          يري به مد  »روزنامه شرف « - ۵
 از يکـ ير يتـصو  هـر شـماره  در   منتشر شد و)ق۱۳۰۹ تا ۱۳۰۰( ۸۷ تا ۱ از شماره هين نشري اديالدوله ملقب گرد 

 و يرزا ابـو تـراب غفـار   ين منبع از مي ايهاي نقاش؛ده استي از او طبع گرديبزرگان مملکت با مختصر شرح حال    
 باشـد و توسـط   ين مـ ين ملـک الخطـاط  ين العابـد يـ رزا زيـ رزا محمـد کلهـر و م  ي از م   آن يخطاط و   يرزا موس يم

 . باشديه عام مي صفحه نما۵ و شامل د چاپ شده استي تجد۱۳۶۳فرهنگسرا در سالانتشارات 

 فهرسـت  ، شـامل ) ق۱۳۲۱ تـا  ۱۳۱۴( ۶۶ تا   ۱ر نظر محمد باقر اعتماد السلطنه از شماره         ي ز »روزنامه شرافت « - ۶
 يرزا مهـد يـ  مي با نقاشـ ر اماکن متفرقهي و فهرست تصاويرانير اير رجال غ يران ، فهرست تصاو   ير رجال ا  يتصاو

  بـه شـرافت  روزنامه شـرف  يليپس از چهار سال تعط«.نين ملک الخطاطين العابديرزا ز يمصور الملک و خط م    
ــتغ ــا همــان ســبک و ســ يي ــام داد و ب ــشر شــدير ن ــصاکــه. اق منت ــ کمــال اهمير قلمــي از لحــاظ ت  (.»ت را داردي

 ۱۳۶۳در سـال  يساوليـ  ن روزنامه همـراه روزنامـه شـرف توسـط انتـشارات     ي ا)۵۸ص ۳ج : ۱۳۶۴صدرهاشمي،  
 . باشديه عام مي صفحه نما۷و شامل  .د چاپ شده استيتجد

ـ    ياه  ينروزنامه ملت س  « - ۷ تمـاد الـسلطنه از   رزا اعيـ  ميقلـ ي عليريت و سـردب يري بـه مـد  »يران و روزنامه ملت
 مدرسـه مبارکـه   ي سـال در دارالطباعـه دولتـ   ، به مدت پـنج )۱۲۸۷خر االي تا جماد۱۲۸۳رممح( ۳۴٤ تا   ۱شماره  
ـ ه ايروزنامه ملـت سـن  با عنوان    ه  ين نشر يسه شماره اول ا    .ن منتشر شد  ودارالفن  مارهسـه شـ   و ي، و سـ  راني
 زهيـ انگ دربـاره  .افتـه انـد  يانتـشار   ي روزنامـه ملتـ  با عنوان )۱۲۸۷ االخر   ي جماد ۲۰ تا   ۱۲۸۳ االخر ي جماد ۹(آن

ک نمونـه از  يـ  ارائه شده که بـه ذکـر   ينظرات مختلف» رانيسرگذشت مطبوعات ا«ن روزنامه در کتاب    يانتشار ا 
 ين بـود کـه در روزنامـه هـا     ين روزنامه ا  يار ا علت انتش : ر صلح جو آورده است      يجهانگ « :  شود يآنها بسنده م  

ن روزنامـه  ين شاه اي به دستور ناصرالديسند ول ي بنو ي توانستند مقاالت  يان م ي فقط صاحب منصبان و دربار     يدولت
نـه افکـار ملـت    ي آئيقت روزنامه ملتيودر حق. م باشنديد تا تمام افراد ملت بتوانند در نگارش آن سه يمنتشر گرد 

ل ورغبت شـاهان قاجـار بـه روزنامـه     ي ميرا ن از رويخ مطبوعات ا  ي است که در تار    ين مرتبه ا  يلن، او يباشد و ا  
 توسط مرکـز گـسترش آمـوزش    هين نشرياانتشار مجدد   )۱۳۱۸ص: ۱۳۵۱فرايدي،  (.» داده اند  ي نسب ي، آزاد يا

 . باشديه ميفهرست مندرجات و نما  صفحه۶ شاملوانجام شده است  ۱۳۷۴ سال رسانه ها در

 ين فروغـ يت محمـد حـس  يري و مـد يازيـ به صـاحب امت ) راني اير دولتين روزنامه غينخست (»تي ترب وزنامهر« - ۸
 و يبـه صـورت هفتگـ   ) ۱۳۲۵ تـا محـرم  ۱۳۱۴رجـب   ( ۴۳۴ تـا  ۱ شـماره  ۹ تا   ۱از سال   ) ذکاء الملک (ياصفهان

 بادکوبـه، تمـام   ،)ت در اروپـا يـ ه ترب ي نـشر  يسرپرسـت (لـه بـرلن   م شهر داخل و خـارج از ج       ۲۵ش از   يروزانه در ب  

                                                
 مشاره های – مشاره منتشر شده است ٣۶ احتماال روزنامه ملت سنیه ایران) ۴
 ١، مشاره  ) ١٢٨٣ حمرم ١۵ (١مشاره  «- هر کدام دو مشاره داشته است٢١ و ١
 ٩ (٢١، مشاره ) ١٢٨۵ ربیع الثانی ٣ (٢١  ، مشاره) ١٢٨٣ ربیع االول١۴ (

  .)١٣٢٧-١٣٢۵ص  : ١٠. ( ») ١٢٨۵مجادی االولی 
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 ۴۵  وه عـام يـ  صـفحه نما   ۲۴۵ه شـامل    ين نـشر  يـ ا  چـاپ مجـدد    . شده اسـت   يع م يتوز... ه، قم، کردستان و   يروس
 بـا  ۱۳۷۷-۱۳۷۶ران در سـال  يـ  اي اسـالم ي جمهـور يکتابخانـه ملـ   باشد و توسط   ي م صفحه فهرست مندرجات  

 . در تهران منتشر شده استيد قاسميد فريمقدمه س

 يانيـ ن در چاپخانـه کاو ي و در شـهر بـرل      اسـت   زاده بوده  يد حسن تق  ير آن س  يسس و مد  مو:  »روزنامه کاوه « - ۹
 ۳۵ -۱ شـماره  ۴-۱سـال  .  شـد ي منتـشر مـ   ،س شـده بـود  ين تاسيم برل يان مق يرانيرزا عبدالشکور و ا   يکه توسط م  

 شـماره  ۱ل د آن سـا يم روزنامه کاوه و دوره جديمربوط به دوره قد  ) ۱۳۳۸ االول   ي تا جماد  ۱۳۳۴ع االول   يرب(
بـه کوشـش   ن روزنامـه بـا مقدمـه و    يـ ا. )۱۳۴۰ تا شـعبان  ۱۳۳۸ ي الثانيجماد (۱۲ تا ۱ شماره ۲ و سال ۴۷ تا  ۳۶
 ۱۰د چـاپ شـده اسـت و شـامل     يـ تجد ۱۳۵۶سـال  در ور يست و پنجم شهر يب ۀچاپخانرج افشار توسط    ي ا يآقا

 . باشديصفحه فهرست مندرجات م

 خـانم کحـال بـه    يازيـ ت و صـاحب امت يري زنان است کـه بـه مـد   يتصاصه اخين نشر ياول:  »روزنامه دانش    « - ۱۰
افت امـا متأسـفانه   ي ي انتشار مي صفحه ا۸شماره   ۳۰ در۱۳۲۹ رجب ۲۷ تا ۱۳۲۸ رمضان ۱۰ از يصورت هفتگ 

ر عنـوان  ين روزنامه در زيا.  چاپ شده است دي تجد  شماره بدست آمده و به صورت افست       ۶ه تنها   ين نشر ياز ا 
 يشـوهر دار  . يبچه دار  . يعلم خانه دار   . يست اخالق  ا يروزنامه ا «  : کند ي م ينگونه معرف يرا ا خود  » دانش«
 : شكوفه بـه انـضمام دانـش   (» راندي سخن نمياست مملکتيک و س  يت از پل  يد بحال دختران و نسوان و بکل      يمف. 
باشـد کـه توسـط     ي مـ  عـام هيـ  صفحه نما۱۲ صفحه فهرست مندرجات و   ۲ن روزنامه شامل    ي افست ا  .)۲۸۳ ص

 . در تهران منتشر شده است۷۷ در سال يکتابخانه مل

 ( يد سـمنان يـ م عمي مـر يريت و سـردب يري زنان است که بـه مـد     يه  اختصاص  ين نشر يدوم : »روزنامه شکوفه «  - ۱۱
 بـه  ۱۳۳۴ القعـده  يتـا ذ ۱۳۳۰ الحجـه   ياز ذ ) هيـ نيع مز ين السلطنه، موسسه مدرسه دخترانـه دارالعلـم و صـنا          يمز

ل يمحور عمده مطالـب روزنامـه را مـسائل خـانواده تـشک     .  شماره در تهران منتشر شد۷۰سال شامل   مدت چهار   
بـود بـه   » زگانيدوشـ «م يت و تعليد بر لزوم تربين السلطنه تأکي مورد عالقه خانم مز  يو از مقوالت اصل   « دهد   يم

 (.»ر رفتار مـردان خواهنـد بـود    رگذار ديت فرزندان و تأثيشان خود متقبل ترب ينده که ا  يعنوان همسر و مادران آ    
 ۱۲ صـفحه فهرسـت منـدرجات و    ۱۱ن روزنامـه شـامل    يـ  افـست ا   )مقدمـه،ص چهـار   : شكوفه به انضمام دانش     

 . در تهران منتشر شده است۷۷ در سال ي باشد که توسط کتابخانه ملي م عامهيصفحه نما

ازده شـماره  يـ و  »مـرآت الـسفر  «ه بـا عنـوان   ين نـشر يـ  دو شماره نخست ا :»حضر الوهمرآت السفر و مشک   «  - ۱۲
در  ۱۲۸۸ع االول يـ  اول ربن روزنامـه در يـ ن شماره ا يخستن « .نام دارد » مرآت السفر و مشکوه الحضر     «گر آن   يد

ازده شـماره  يـ   ،افـت ي در همانجـا انتـشار   ۱۲۸۸ ي االولـ ين شـماره آن در جمـاد  يزدهميسلطنت آباد تهران و س 
 در راه سـفر مازنـدران و بازگـشت بـه     »اتـراق   « ي در محـل هـا  –زدهـم   از شماره دوم تا دوا–ه  ين نشر يگر ا يد

ع اسـفار  يوقـا «ن روزنامـه در بـر دارنـده    يـ  ايشماره هـا . )۱۴۲۹ص  : ۱۳۸۰قاسمي، .( »..ع شديتهران طبع و توز 
 محمــد حــسنخان ياري او در ســفر مازنــدران و احــوال و مقــاالت اوکــه بــه دســت ين شــاه و شــکارهايناصــرالد

ع يـ ل طبع همه وقت همـراه بـوده در عـرض راه طبـع و توز     ي و چون وسا   نه در عرض راه نوشته شده     اعتمادالسلط
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س کـل دارالطباعـه ممالـک     يرئـ  «ه را ين نـشر  يـ ت ا يريمـد  )۱۹۸ ص   ۴ ج  :۱۳۶۴صدرهاشـمي،   (» شده است  يم
 . عد ها اعتماد السلطنه لقب گرفتع الدوله و بي ابتدا صنکه عهده دار بود »ران يمحروسه ا

ر يـ ار اسـت کـه ز  يه سـ ين نشر ي و دوم  ي سفر در عهد ناصر    يه ادوار ين نشر يسوم:  » وني هما ينامه اردو  روز « - ۱۳
و ن شـاه  يه در سـفر اول ناصـرالد  ين نـشر يـ ا « )۱۷۳۷ص : ۱۳۸۰قاسـمي،   (نظر محمد حسن خان طبـع و نـشر شـد     

 يروزنامـه اردو «را افتـه و نـام کامـل آن    ي انتـشار   - ق ۱۲۸۴ل  يـ  و اوا  ۱۲۸۳ اواخر سـال     -همراهان به خراسان  
 نـامبردار اسـت  » ون ي هماياردو« شوندروزنامه ندارد و به   ين نام که پ   يه به ا  ين نشر ي قرار داده اند و دوم     »ونيهما

ن شـماره  ي نخـست ]يف بعـد يرد[... اتفاق افتاد۱۳۰۰ که در سال     ن شاه و همراهان به خراسان     يدر سفر دوم ناصرالد   
 -مقدمــه،ص پــنج :  ۱۳۷۹قاســمي،  .(»افــتيق در ســمنان انتــشار   ۱۲۸۴در محــرم  ون ي همــايروزنامــه اردو

تشر شـده اسـت    من۱۳۷۹ در سال يد قاسميد فريافته به کوشش سيات يس و تازه حي نف ۀن روزنام يبازچاپ ا ).شش
   . باشدي م عامۀي صفحه نما۸ يو دارا

 سـفر دوم    ير طـ  ت محمـد حـسن خـان اعتمـاد الـسلطنه و د            يريون بـه مـد    ي همـا  ياردو«  : »وني هما ياردو«  - ۱۴
خ يدماونـد بـه تـار    شماره که شـماره اول آن در  ۱۲ن روزنامه جمعاً ياز ا. د ين شاه به خراسان منتشر گرد     يناصرالد
  :۱۳۶۴صدرهاشـمي،  (.»افتـه ي نـشر  ۱۳۰۰ الحجـه  ي ذ۱۲خ  ين شماره آن در تهران به تار      يو آخر  شعبان مطابق    ۱۱
  ).۱۱۲ ص ۱ج
همـراه روزنامـه   ران بـه  يـ سان ايـ ، استاد انجمـن خوشنو يج افشار و عبداهللا فرادرين روزنامه با تالشها و مقدمه ا     يا

 صـفحه فهرسـت   ۳ منتـشر شـده اسـت و شـامل     ۱۳۶۳ الحضر به صورت افـست در سـال          مرآت السفر و مشکوه   
  .  باشديمندرجات م

زاده بـوده اسـت    ي و غنـ يلـ ي اکبر  از خانواده وک    يد عل يت س يرين روزنامه به مد   يا« : »زيروزنامه انجمن تبر  « - ۱۵
ن يـ افـت و ا يم ورق انتـشار  ي نـ ي روي قمـر ۱۳۲۴در رمضان » زي تبريروزنامه مجلس مل  «س به نام    يکه در بدو تأس   

ت در يـ ح مرحـوم ترب يبنا بـه تـصر  .  استشر شدهتن متيز پس از اعالن مشروطيرن روزنامه بوده است که در تب    ياول
د و در همـان روز  يـ شماره مذکور منتـشر نگرد  » ب نبود چون کلمه مجلس مناس   «جان  ي آذربا يفهرست روزنامه ها  

  ).۲۸۶ ص ۱ ج :۱۳۶۴صدرهاشمي، (.»چاپ و منتشر شد » يروزنامه مل«  به عنوان يگريشماره د
 منتـشر شـد و   يگر بانام روزنامـه ملـ  ي و از شماره پنجم تا دهم بار د    يده مل ين روزنامه از شماره چهاردهم جر     يا«

 مقدمـه : روزنامـه انجمـن تبريـز    (»افـت  ي انتـشار  يده مليجر«  و پنجم با نام    ياره س سرانجام از شماره دهم تا شم     
 يذکـر شـده کـه کتابخانـه ملـ      )  ي قمـر ۱۳۲۶شوال ( سال سوم ۱۸ن روزنامه تا شماره ين شماره ا  يآخر . )۵ص

مـه  ن روزنايـ ت اافـس . د چاپ کـرده اسـت  ي نموده تجديکه گردآور )  شماره ۱۶۳( فقط سال اول و دوم آن را        
  .  باشدي م عامۀي صفحه نما۹۰شامل 

ت ي اسـتقرار مـشروط  ين شاه سال هـا ي سلطنت ناصرالدين سالهاياز آخر«  : »ن طهرانيروزنامه حبل المت «  - ۱۶
ن يد جـالل الـد  يت هـر دو بـر عهـده سـ    يريافت که مد ي ين انتشار م  يدر کلکته و تهران دو روزنامه با نام حبل المت         

 ي الثـان ي جمـاد ۱۰ن کلکتـه از  يانتـشار حبـل المتـ   . د االسالم بـود ي ملقب به موب وي متخلص به اد ي کاشان ينيحس
د ي  سـ -د االسـالم  يـ برادر کـوچکتر مو .  آغاز شدي قمر ۱۳۲۵ع االول   ي رب ۱۵ن تهران از    ي و حبل المت   ي قمر ۱۳۱۱
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 بـه عنـوان   ۱۳۲۵ل يـ  تا اوا۱۳۱۸ داشت و از اواخر ي که در کلکته در انتشار روزنامه با او همکار        – يحسن کاشان 
ن تهـران را  يابت از بـرادرش انتـشار حبـل المتـ    ي کرد به نيت مين کلکته در تهران فعاليل حبل المت  يخبرنگار و وک  

  .، بر عهده داشتن کلکته بوديع شعبه دوم حبل المتکه در واق
 فـتح تهـران   ن که چند ماه پس از به توپ  بستن مجلس به رشت نقل مکان نمود وبـه دنبـال        يروزنامه حبل المت  ...

  ...مجددا به آنجا باز گشت 
ف و يـ ن تهران به صورت روزانه بود کـه پـس از چنـد بـار توق      ي و حبل المت   ين کلکته بصورت هفتگ   ي حبل المت 

ف آن هـم مقالـه معـروف وبحـث     يـ وعلـت توق  از انتشار بازماند ي قمر۱۳۲۷مه ماه رجب ي سرانجام در ن   يليتعط
يوميـه حبـل المتـين    . (» افـت ي روزنامه انتشا ۶سنده در شماره ي نام نويبود که ب» م لعالَد اسم فَ  العالِ دساذا فَ «ز  يانگ

  :  باشديل مين به شرح ذي حبل المتي بعدي دوره ها.)۱۴-۵ص  : طهران
 ۱۶ ( ۵۴ تـا  ۱سـال دوم از شـماره   ). ۱۳۲۵ع االول يـ رب۱۵(در تهـران  ) .قبل از به توپ بـستن مجلـس     : (دوره اول 

  ) .۱۳۲۶ االول ي جماد۲۲ع االول تا يرب

  ) .۱۳۲۷ع االول يرب۱۵ صفرتا ۲۲ (۷۱ تا۵۶در رشت از شماره ) ريدوره استبداد صغ: ( دوره دوم
   ) . ۱۳۲۷ رجب ۲ع االول  تا ي رب۱۶ ( ۵۸ تا ۱دوره دوم، سال سوم از شماره 

 انتـشار مجـدد دوره اول   ).۱۳۲۷ رجب ۱۴ رجب تا  ۸ (۷ تا   ۱از شماره   ) بعد از فتح تهران     (دوره سوم در تهران     
 صـفحه  ۱۶۵ صفحه فهرست منـدرجات و  ۲۹شامل  ) ي قمر ۱۳۲۶ -۱۳۲۵ (۲۷۴ -۱از شماره   ن تهران   يحبل المت 

  .ت منتشر شده استين سالگرد مشروطيکصدمي باشد که توسط دانشگاه تهران به مناسبت يه عام مينما
ت محمدرضـا مـدبرالممالک   يري نگارش و مد   ، يازي به صاحب امت    ، ي است هفتگ  يه ا ينشر : »روزنامه تمدن « - ۱۷

ک شـماره  يـ که ،  شماره۹۵ش از ي ب با به مدت چهار سالي قمر۱۳۳۰ تا ۱۳۲۴ الحجه  ي ذ ۱۷ از   ي اصفهان يهرند
 ۲۹( ک شماره آن در رشـت يد االسالم و ين مويد جالل الد  يبه کمک س  ) ۱۳۲۶رمضان  ( هندوستان   يآن در بمبئ  

« . منتشر سـاخت ي قمر۱۳۲۸ن شماره سال چهارم را در شوال    ينخست فتح تهران و پس از    ) ي قمر ۱۳۲۷ يع الثان يرب
 هـم عهـده دار   ي مـدت يوان عدالت را منتشر نمـود و بـرا      ي ، مدبرالممالک روزنامه د     روزنامه تمدن  يليپس از تعط  

 : دنروزنامـه تمـ  (» ن روزنامـه را بـه عهـده  داشـت       يـ ت ا يريران بود و تا هنگام مرگ مـد       ي دولت ا  يروزنامه رسم 
 کـرد وبـه   ي را خالصـه مـ  ي خـارج يران و کشورهاي حوادث واخبار ايطرز مطبوعه ه بين نشريا«. )۹مقدمه ، ص  

 خمـامي  امـا  )۲۹۵ ص ۲ج: ۱۳۳۷بـراون،  (» داشت ي مقام ممتار ومخصوصيان مطبوعات فارس ين جهت در م   يهم
ه يـ نما.  اسـت نمـوده ت ذکـر  يمـشروط د بـه اصـول   ي عالقه شد را هين نشري اياز وبرتري امت) ۱۰۵ص   : ۱۳۷۲(زاده  

 يع الثـان يـ  رب۱۱ تا ۱۳۲۴ الحجه ي ذ۱۷ (۸۰ تا ۱ صفحه و در بردارنده سال اول روزنامه از شماره         ۲۵حاضر شامل   
 .  باشديم)  ۱۳۲۶

 كـه بـه مناسـبت    منتـشره در دوره مـشروطه     بـه خـاطر بازچـاپ نـشريات          اقدام دانشگاه تهران    ضمن قدرداني از   در پايان 
 نكته كـه تهيـه نمايـه كـاري بـس عظـيم و دشـوار اسـت        با وقوف به اين   و   صورت پذيرفت سالگرد مشروطه   يكصدمين  

پيشنهاد مي شود اساتيد رشته هاي كتابداري و اطالع رساني ، نمايه سازي ايـن نـشريات را بـه عنـوان موضـوعاتي بـراي            
در ايـن طـرح ملـي    نيـز  راكز پژوهشي معتبـر     همچنين كتابخانه ها و م     .نهاد كنند  دانشجويان خود پيش   طرح هاي پژوهشي  
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شايان ذكر است كه انجام هرگونـه فعاليـت در ايـن زمينـه بايـد بـا اطـالع رسـاني و همـاهنگي ايـن مراكـز                     . سهيم باشند 
   .صورت گيرد تا از انجام كارهاي موازي جلوگيري شود

  
  
  
  

 منابع و ماخذ
ه و يترجمـه و تحـش  . )۲ج(تين در دوره مشروط   رايات و مطبوعات ا   يخ ادب يتار .)۱۳۳۷ (بـراون، ادوارد  * 
 . معرفت : تهران. ي از محمد عباسي و ادبيخيقات تاريتعل

ـ  اير دولتيه روزانه و غ ين نشر ينخست( تيترب*   يکتابخانـه ملـ  :  تهـران  .يد قاسـم يـ د فري بـا مقدمـه سـ   .)راني
  .۱۳۷۶ آموزش و پرورش،  وزارتي آموزشيزي سازمان پژوهش و برنامه ريران با همکاري اي اسالميجمهور

ش با اضـافات و  .ه١٢٨٩، . ق.ه١٣٢٩ران از آغاز تا سال ي ايروزنامه ها). ١٣٧٢( زاده، جعفر    يخمام* 
  .اطالعات: تهران. نو يراب.ل. از فهرست هيبرداشت: ر روزنامه ها يشرح کامل به همراه تصاو

 ، يجـان شـرق  ي آذرباي اسـتاندار يبا همکارران  ي ا ي اسالم ي جمهور يتابخانه مل ک:  تهران .زيروزنامه انجمن تبر   *
۱۳۷۴.  

  .۱۳۸۰ران، ي اي اسالمي جمهوريکتابخانه مل: تهران . راني و ايران سلطانيروزنامه ا* 
قـات و  يموسـسه تحق : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چـاپ   : تهران. ق۱۳۲۴وزنامه تمدن ، سال اول ،       ر *

 .۱۳۸۳، يتوسعه علوم انسان

 .۱۳۶۳ فرهنگسرا،يساوليانتشارات : تهران.  شرف و شرافتيه هاروزنام *

 .۱۳۶۳گلشن، : تهران . وني هماي مرآت السفر و اردويروزنامه ها *

ـ  زنـان ا ي ادواريه هاين نشر ينخست(شکوفه به انضمام دانش      *  ي جمهـور يکتابخانـه ملـ  : تهـران  .)راني
  .۱۳۷۷ران ، ي اياسالم

  .کمال: اصفهان . )۴ -۱ج ( رانيد و مجالت ايخ جرايرتا .)۱۳۶۴ (، محمديصدر هاشم* 

ـ   ينـشر . يريترجمـه زهـره آقـام   ."يات ادواري نشريه ساز ينما" ). ۱۳۵۱(تريپ ،يديفرا*   يه مرکـز مـدارک علم
 .۱ش ،۱س ،رانيا

. )۲و۱ج  (ن شاه و محمـد شـاه    يزگار ناصرالد رو: ران  يسرگذشت مطبوعات ا  . )۱۳۸۰ (دي، فر يقاسم* 
 .قات رسانه هايمرکز مطالعات و تحق: سازمان چاپ و انتشارات  ،ي فرهنگ و ارشاد اسالموزارت: تهران 

   .يراث فرهنگيسازمان م: تهران -.ون ي همايروزنامه اردو .)۱۳۷۹ (دي، فريقاسم* 
  . ۳۹ش ، ام کتابخانهيپ  ."ندهيگذشته، حال، آ:  خودکاريه سازي نما".) ۱۳۷۹ (، عباسيلوريگ* 
، سـازمان چـاپ و   يوزارت فرهنگ و ارشاد اسـالم   : تهران. يه ساز ي نما يمبان  .)۱۳۸۱ (مدرضا فر، مح  يمحمد* 

  . رانيانتشارات ا
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 . ۳-۲ ش ،نشريه فني مركزمدارك علمي ايران. "يه سازيه و نماي نما ".)۱۳۵۲ ( احمد،ميرزاده* 

  ).۱۳۸۶بهمن و اسفند  (۱ پيش شماره .، خبرنامه موسسه فرهنگي و اطالع رسانيهينما *
   .۱۳۸۳موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، :  تهران.ن طهرانيه حبل المتيومي *


