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حرم مقّدس امام رضا علیه الّســالم از گذشته تاکنون 

همواره یکی از  موضوعات اصلی مقاالت و اخبار نویسندگان 

و روزنامه نگاران بزرگ ایران بوده است. اگرچه در اوایل 

دورۀ  روزنامه نگاری، هزینۀ  تهیۀ  گراور )تصویر( بسیار 

باال بوده است اّما با نگاهی کوتاه به برخی از مطبوعات و 

به ویژه نرشیات مصّور قدیمی ایرانی می توان تصاویری از 

بارگاه منّور چهارده معصوم علیهم الّسالم در آنها مشاهده 

کرد. در این میان تصاویر حرم مطهر امام رضا علیه الّسالم 

به لحاظ وجود روضۀ  منّورۀ  آن حرضت در ایران )مشهد 

مقّدس( بیش از تصویر حرم  سایر امئۀ  اطهار علیهم الّسالم در 

روزنامه ها و مجلّه های مختلف منترش شده است. 

نرشیۀ  »ایران باستان« در سال 1312 خورشیدی 

چندیــن تصویر منحرص به فرد و با کیفیت از بارگاه 

امام رضا علیه الّســالم در صفحۀ  اّول یکی از شامره های 

خود منترش کرد. با بررســی به عمل آمده مشــّخص گردید 

نرشیۀ  ایران باستان برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات 

ایــران، تصاویری نفیس از حرم مطهر رضوی به لحاظ تنّوع 

و جزییــات تصویری ارایه منوده که تا پیش از آن منترش 

نشده است.

نرشیۀ  ایران باستان، در تهران به مدیریت سیف آزاد 

تأسیس شد. عبدالرحمن سیف آزاد، در 1261 خورشیدی به 

دنیــا آمد. وی از جوانی به فّعالیت در حوزۀ  مطبوعات 

پرداخــت و مجاّلت آزادی رشق، صنایع آملان و رشق و 

ایران نو را در برلین به زبان های عربی، فارسی، انگلیسی، 

ترکــی، هندی و آملانی منترش کرد. او روزنامۀ  آزادی رشق 

را در برلین تا سال 1343 قمری و پس از آن در تهران 

انتشار داد. سیف آزاد شامرۀ  اّول نرشیۀ  ایران باستان را 

در روز شنبه اّول بهمن ماه 1311 خورشیدی منترش کرد. 

ایران باستان، نرشیه ای  سیاسی -اقتصادی  و مصّور بوده، 

مرام و مســلک آن، در عنوان هر شامره چنین ذکر گردیده 

است: »شناسانیدن ایران امروز به خارجه و ایرانیانی که در 

خارج زندگی  می  کنند خصوصاً پارســیان مقیم هندوستان، 

راهنامیی  های  تجارتی  و صنعتی  به ایشان، معرّفی  

پارسیان مقیم هند و عالقه مندی  ایشان به ایران و ایرانیان«، 

عالوه بر این سیف آزاد نرشیۀ  خود را طرفدار نظام وقت و 

عظمت ایران باستان دانسته است.

شامرۀ  اّول ایران باستان در هفت صفحه به قطع بزرگ 

با تصاویر متعّدد به چاپ رســید. ظاهراً شامرۀ  اّول نرشیه 

در مّدت زمان اندکی  به پایان رسیده و مدیر آن مجبور 

شده است برای  بار دوم در پنج هزار نسخه آن را تجدید 

چاپ مناید.

محل ادارۀ  نرشیۀ  ایران باستان در خیابان الله زار 

تهران، کانون ایران باســتان واقع بود و بهای  آبومنان آن 

به این رشح اعالم شــده است: اشرتاک سالیانه در تهران 50 

ریال و در خارج از کشــور 5 دالر، شش ماهه نصف قیمت 

و تک شــامره دهشاهی . الزم به ذکر است پس از چند 

نوبت انتشار، با توّجه به استقبال مردم از آن، قیمت آبومنان 

افزایش یافته است.

ایران باســتان که نرشیه ای  هفتگــی  بود، هر هفته با 

کاغذی  نفیس و چاپی مرغوب منترش می  شــد. خط مشی 

انتخاب موضوع مقاالت، تصاویر و صفحه آرایی نرشیۀ  

ایران باستان متأثّر و به تقلید از سبک انتشار روزنامه در 

آملان بود و این امر بی  شک محصول اقامت سیف آزاد، 

مدیر نرشیه، در آملان بوده است. وی  همواره سعی  داشت 

ایران باستان، مانند یکی  از روزنامه های  کشور آملان به 

چاپ برسد.

ایران باستان به مّدت سه سال یعنی  تا آخر سال 1314 

خورشیدی منترش و پس از آن تعطیل شد و سیف آزاد، مدیر 

نرشیه، مجّدداً به اروپا مسافرت منود و پس از شهریور 

1320 و سقوط رضا شاه به ایران بازگشت.

سیف آزاد پس از بازگشــت به ایران، مجّدداً در سال 

1326 خورشــیدی نرشیۀ  ایران باستان را تقریباً به هامن 

سبک و سیاق سابق منترش ساخت. مندرجات ایران باستان 

عبــارت بود از: رشح هایی  که زیر عکس های  متعّدد چاپ 

می شد و مطالبی مشتمل بر ترجمه و مقاالت مختلف. 

در دو شامرۀ  پیاپی نرشیۀ  ایران باستان، در مجموع 

هفت تصویر مختلف از حرم مطهر امام رضا علیه الّسالم  به 

چاپ رسیده است. 

این تصویرها عبارتند از:

- دورمنای بارگاه رضوی و قسمتی از شهر مشهد

- صحن مطهر

- ایوان صحن نو

- پنجره پوالد و عّده ای از امنا و بزرگان خّدام حرم مطهر

- ایوان طال

- بست پایین خیابان

- یکی از تاالرهای )رواق( بارگاه رضوی
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