
اطالعات مهمی ها مطالب بسیار جالب و این سالنامه

ارائاه شاا  زمان ناصرالدیندرو خارج ایراناز داخل

تااریا،ای  مطالااااتکه منبع خوبی برایدهد می

المللی  و بیناجتماعی  اقتصادی  سیاسی و فرهنگی

-حوز  علوم انسانیکلی پژوهشگراناست. به طور

-یکجا دراین دو مجلادتوانند این سالنامه ها رامی

 مورد مطالاه وبررسی قراردهند.

 

 

 

هاای  چکید  و متن کامل سالنامه «ی دو جلدی دور  

صفحه دارد و قطع آن رحلی است  به  7561که»ایران

منتشر شد   7831در سال کوشش سید فرید قاسمی

-ناصری بینی دور های سالنامهشمار 17است و شامل

 می باشد.7871تا7111های سال

هجری  7111سالدری چاپی در ایران ن،ستین سالنامه

مایارزا سال قبل به دستور 781حدود قمری یانی در

وقات صادراعا ا -قزوینایخان سپهساالر حسین

و به مدیریت محمدحسن خان  -ناصرالدین شا  قاجار

جاات   روزنااماهی ادار رئایا -اعتمادالسلاطاناه

مترج  ناصرالدیان ودولتیی و دارالترجمهدارالطباعه

 گردید.منتشر -انطباعاتشا  و وزیر

 

  مرکزاطالع رسانی و  کتابخاهن مرکزی

 کبری انصری 
یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

  
  

 

 7111  - 7871ایران )هایچکید  و متن کامل سالنامه

تاهاران  -ق( / تهیه و تدوین سیدفریدقااسامای.

مااصرایران  کتاب،انه  ماوز  تاریخموسسه مطالاات

 7831واسنادمجل  شورای اسالمی  

 ج 1

 

 سالنامه های ایران اهمیت سالنامه های ایران

 محمود صدیقی

96آذر  

 

 
 

 چکیده و متن کامل سالنامه های ایران 

 81مرکز اطالع رسانی وکتابخانه مرکزی ،    

نام سالنامه باهجری قمری 8921نخستین سالنامه درسال 

سالنامه دولت علیهه به نام  8928و درایران انتشاریافت

دو جلدی متن کامل  ایران تغییر نام یافت.  این مجموعه

سالنامه های تهاریه   سالنامه از نخستین 98و نمایه ی

از _سهالهه99ایدورهطهولدرمطبوعات دولتی کشهور

دربردارد اعتماد السلطنه قاجار حاکمیت ناصرالدین شاه

 درباره ایجاد سالنامه می نویسد:

می گویندسالهاست آلماناکآن رااین دفترکه اروپائیان

آلماناک ودایر گردیده ودر دول متمتدنه عالم رسومدر

 هیئت دربارهرملک و روسا دوایرهردولهت های فرنگ

حربیه هرحهکهومهت هراقلیم واستعدادوشماره نفوس

 وجمیع حوادث  عمده و.. آن سال منصوص است.

 

  

مدیهریهت ناصرالدین شاه و بهبه دستور سالنامهاولین

ایهن گردیهد.منتشرشاه خان صنیع الدولهحسن محمد

-اطالعات دربردارندهکشورو رابطه باسالنامه ها در

و وقایهعحکام و طبقات مختلف و نیز مهمی از وضعیت

-صدرازشاهاتفاقات مهم بود. به همین دلیل ناصرالدین

که چنیهن خواستحسن خان سپهساالراعظم خود میرزا

 سالنامه ای در ایران نیز تهیه شود.

http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_lib&view=docinfo&type=1&DocID=257292&lang=fa
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درماقادماه تاری،چه سالنااماهپ  ازکتابمطالب

تن ی  ترتیببهب،شسهدرقاسمی  فریداستادتوسط

 شد  است 

بهه  98تا شماره  8چکیده مطالب هرسالنامه از شماره  .1
کهه ایبه گهونهه 89322تا 8ترتیب شمارشی ازشماره 

 89322( درجلد دوم شماره 8389)   98سالنامه شماره 
 قرارگرفته است.

 درجلد دوم .  »کلمات کلیدی «نمایه کتاب با نام .2

ازچاپ سنگی  سالنامه به صورت تصویریمتن کامل تمام .3
از نهیهزسالنهامهه 98یعنی تصاویر کامل صفحات این 

 باشد. فرد این کتاب می  های منحصر به ویژگی
  

 نمایه کتاب یا کلمات کلیدی

از صفحاه 141درجلد دوم »کلمات کلیدی«ب،ش 

-درهمکردی این ب،ش نمایهگیرد برمیدرراکتاب

ماورد مطالبتوان میآسانیبهآنازاستفاد باکهاست

 پیدا نمود.رانیاز

فهرست کتابها آگاهی پژوهشگرانکتاب برایدرمقدمه 

به صورت سوم به باددرآنشمار سالنامه ها ازاینکهیی

از مانااباعایاناغلبکهاستآمد اند شد چاپضمیمه

 مقادماهدرکتابهااینباشند.میاعتمادالسلطنهتالیفات

-ناصری  مطلعآت البلدان  منت  مرعبارت ازترتیببه

-ماطاالابفهرساتباشند.میحسانخیرات الشم 

 ترتیب سال قمری سالنامه ها بهوشمار 

 (8929)  3(  شماره 8928) 9(شماه  8921) 8شماره  

 (8926)  6(شماره 8925)  5(شماره 8929)  9شماره 

 ( 8922)  2(شماره 8921)  1(شماره  8927)  7شماره 

 (8313)  89(شماره  8318)  88(شماره  8311)  81شماره 

 (8316)  85(شماره 8315)  89(شماره 8319)  83شماره 

 (8312)  81(شماره 8311)  87( شماره 8317)  86شماره 

 (8389)  98( شماره 8388)  91شماره 
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یی کارشناس ارشد مجموهع کتابخاهن اهی اهدا   

1394  سال  

ی  به عنوان نمونه فهرست مطالب ن،ستین شماار  
 ی ایران به شرح زیر است  سالنامه

تقوی  سال  تطبیق سنوات مسیحی با سنة هجری  
مه  سال جهان سال به سال  اختراعاتتواریخ مه 

سلطنت ع می  ادارةسالطین قاجار به سال  اسامی
داخالاه  وزارتادارةادارة خاصة صدارت ع امای 

صااحاب اساامایخارجه  وزارت عسکریه وزارت
مالایاه  وزارتادارةخارج ن ام ومنصبان اهل ن ام

ادارة ادارة وزارت عدلیة اع    ادارة وزارت علاوم 
وزارت فواید  زراعت وتجارتمحاسبات  وزارتدفتر

خااصاة و دارالتارجاماةوزارت دربار  دارالطباعه
و ناوکارو طبقااتهمایونی  اسامی اعیان و اشراف

ماتبر  شهرهایایران  جمایترجال دولت  جمایت
ممالا  والیاتادارة حکومتیواعیانواسامی علماء

دنیاای محروسة ایران  اروپا  آسیا  آفریقا  ینگیدر
جناوبای  دنیایمرکزی  ینگیدنیایشمالی  ینگی

ناقار   م،تلفه  مسکوکااتمسکوکات طالی ملل
رایج است  فهارسات نقدوجهعوضبهکهاسکناسی
اسات سالانااماهکتابچههای غلطفهرستسالنامه 

و مفصالمقدمةبهتوان میبیشتراطالعاتکسببرای
 کتاب مراجاه نمود.اینقاسمی برسیدفریدمحققانة

فهرست مندرجات اولین شماره سالنامه  فهرست مطالب کتاب و سالنامه ها   ساختارکتاب    


