
سر  پشت  را  اطالعات  و  فناوری  عصر  که  جهانی  در  امروزه، 
می گذارد و هر روز رسانه های ارتباطی جدید، فراگیر و در عین 
حال پرسرعت تری به حوزه اجتماعی راه می یابند، اهمیت نقش 
مطبوعات و رسانه های جمعی بر کسی پوشیده نیست. نقش 
رسانه ها در شکل گیری افکار اجتماعی، افزایش آگاهی سیاسی 
رسانه ای  کارکرد  این  است.  مبرهن  و  واضح  عمومی  دانش  و 
با  ارتباطی جدید،  رسانه های  ظهور  و  اینترنت  فراگیرشدن  با 
تقریبا مهمترین  نمایان شده است.  بیشتری  به مراتب  وضوح 
اخبار و اطالعات داخلی و خارجی در تمام حوزه های سیاسی و 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ورزشی و هنری در کوتاهترین 
و  رشد  این  اما  دارد.  قرار  جامعه  آحاد  تمام  اختیار  در  زمان 
پیشرفت، در گذر زمان و طی چندین سده شکل گرفته است. 
بی شک، در این مسیر، پیدایش صنعت چاپ  و به دنبال آن 
به  است؛  بوده  عظیم  تحولی  آغازگر  چاپی،  رسانه های  ظهور 
مرور نیز، ظهور رادیو و سپس تلویزیون و در ادامه، اینترنت بر 

توسعه فضای رسانه ای افزوده است.  
روسیه نیز از جمله کشورهایی است که صنعت چاپ با وقفه ا ی 
نه چندان زیاد نسبت به اروپا، وارد این کشور شد و به تدریج 
در مسیر تکامل قرار گرفت و گسترش یافت. دست کم بسیاری 
از ما در ایران، با کتاب های قدیمی زیادی مواجه شده ایم که 
روسیه  در  چاپ  صنعت  میان،  این  در  بوده اند.  مسکو  چاپ 
همانند بسیاری از دیگر کشورها در کنار چاپ کتاب، به چاپ 

مطبوعات هم روی آورد.
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پیشینه ی مطبوعات در روسیه
در روسیه ظهور و بروز مطبوعات چه به صورت دست نویس و چه به صورت چاپی از جانب مقامات عالی حکومت شکل گرفت. قبل از ظهور 
اولین روزنامه چاپی روسی در دوران فرمانروایی پتر کبیر)1682-1725(، گروهی از مترجمان حرفه ای دربار، مهمترین اطالعات را از روزنامه های 
 )Михаил Фёдорович( آلمانی، هلندی، لهستانی و سوئدی برمی گزیدند. سپس اولین بار در سال 1621 در زمان تزار فئودور میخاییلویچ
نسخه های دست نویسی تحت عنوان نامه های خبری )Вестовыми письмами( یا وستی - کورانتی )Вести-куранты(  و یا کورانتی ها 
)Курантами(  )برگرفته از کلمه فرانسوی courant( منتشر  شد که حاوی مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی خارجی و همچنین مهمترین 
اخبار روسیه اعم از جنگ ها، قراردادهای دولتی، برنامه های اقتصادی جدید، آخرین تصمیمات دولت روسیه و سایر تغییرات و تحوالت جاری در 
جامعه بود و به این ترتیب، نخستین روزنامه دستنویس روسی در روسیه توسط تزار ایجاد شد. »کورانتی ها« دو یا سه بار در ماه منتشر می شدند. 
یکی از ویژگی های شاخص این روزنامه ی دست نویس، این بود که مطالب آن منتسب به شخص تزار و یا نزدیک ترین اطرافیان وی بود. افزون بر 

این، وستی- کورانتی  هرگز به دست شهروندان عادی نمی رسید و تنها در میان حلقه باریکی از درباریان منتشر می شد. 

در روسیه، بسیاری از اولین ها با نام پتر کبیر گره خورده است. او خالق و مبتکر 
است.  بوده  این کشور  تاریخ  در  نوسازی  عبارتی  به  و   نوآوری ها  از  بسیاری 
همین امر گواهی متقن، بر نقش بی بدیل وی در تاریخ روسیه است. یکی از این 
اولین ها، انتشار روزنامه وداماستی  )Ведомости( است که ظهور مطبوعات 

کورانتی های  دست نویس در سال 1631در روسیه را رقم زده است. 



ِوداماستی- نخستین روزنامه ی چاپی روسی
پتر کبیر در نیمه دسامبر 1702 فرمانی را برای چاپ نشریه ِوداماستی 
این  نخستین شماره  و  فهرست ها( صادر کرد  یا  لیست ها  معنای  )به 
نشریه به طور آزمایشی و همزمان با صدور فرمان پتر کبیر در 16 )یا 
17( دسامبر 1702 منتشر شد. با این حال، این نسخه های آزمایشی 

دست نویس بودند. 
 1703 سال   ژانویه   13 نشریه،  این  چاپی  شماره ی  نخستین  اما، 
این روز )13  این رو،  از  ژانویه( منتشر شد.   2  – تقویم قدیم  )طبق 
در   . است  شده  ثبت  مطبوعات  روز  نام  به  روسیه  تقویم  در  ژانویه( 
نمی شد،  منتشر  مرتب  طور  به  وداماستی  روزنامه  نخست،  ماه های 
این  تغییر می کرد.  آن  نام  بار  هر  نداشت، حتی  هم  فونت مشخصی 
وداماستی  همچون  مختلفی  نام های  با  نخست،  سال های  در  روزنامه 
 Ведомости Московского( گاسودارستوا  ماسُکوسکاوا 
وداماستی  مسکو(،   دولت  )اخبار  معنای  به    )государства
)اخبار  معنای  به    )Ведомости Московские( ماسُکوسکیه 
  )Российские ведомости( وداماستی  راسیسکیه  مسکو(، 

)اخبار روسیه(  و دیگر عناوین منتشر می شد.
حتی در سال 1704 این روزنامه با عنوان وداماستی )اخباری( پیرامون 

امور نظامی، خاطرات و اطالعات ارزشمند و سایر اموری که در دولت 
که  می یافت  انتشار  می دهند.  روی  اطراف  کشورهای  دیگر  و  مسکوی 
آن  انتشار  از  هدف  و  روزنامه  این  محتوای  از  دقیقی  تعریف  واقع،  در 
مربوط  موضوعات  نظامی،  امور  شامل  وداماستی  مطالب  و  محتوا  بود. 
به فناوری و صنعت، تولید تجهیزات نظامی و ایجاد ناوگان دریایی بود، 
البته، بخش عمده ای از مطالب روزنامه به پیروزی های نظامی اختصاص 
و  مشکالت  وداماستی  صفحات  در  نظامی  موضوعات  کنار  در  داشت. 

مسائل اجتمای هم انعکاس می یافت. مطالبی در مورد ساخت پایتخت 
قلعه ها و توسعه تجارت  پتربورگ، ساخت دیگر شهرها و  جدید- سن 
هم مورد توجه قرار می گرفت. منابع، این اخبار و اطالعات، اسناد رسمی 
حکومتی و مطالب شماره های قبلی و نسخه های آرشیوی وداماستی بود. 
استفاده می شد.  از گزارش های سفرای روسیه  نیز  اخبار خارجی  برای 
اخبار نظامی نیز برگرفته از گزارش های ژنرال ها و فرماندهان نظامی به 

پتر کبیر بود.

بوریس نیکوالیویچ یلتسین  - متولد فوریه 1۹31 - درگذشت 23 آوریل 2۰۰7 - رئیس جمهور روسیه از 1۰ ژوئیه 1۹۹1 – 31 دسامبر 1۹۹۹
13 ژانویه در سال 1993  به دستور باریس یلتسین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه به عنوان روز مطبوعات روسیه نامگذاری شد. پیش تر در دوره شوروی روز 5 می که مصادف با 

انتشار پراودا روزنامه اصلی شوروی است، به عنوان روز مطبوعات شوروی نامگذاری شده بود. 



ِرلیاتسیا  همچون  دیگری  عناوین  با  مواقع،   برخی  در  وداماستی 
بود  دوره  آن  اصلی  ژانر  ِرلیاتسیا  می شد.  منتشر  نیز   )Реляция(
که نخستین روزنامه نگاران در این ژانر قلم می زدند. این ژانر در واقع، 
گزارش هایی پیرامون وقایع و رویدادهای زمان جنگ بود. ولی معموال 
در منابع علمی روسی، چنانچه قصد پرداختن به جزئیات این روزنامه تا 
قبل از سال 1928 نباشد، به طور کلی، عنوان وداماستی به کار می رود.

خوانندگان این روزنامه عمدتا مقامات دولتی، نجیبزادگان و تجار بودند. 
در  خصوص  به  رو،  این  از  داشت.  هم  گزافی  بهای  روزنامه  این  البته 
روزنامه  این  می توانستند  ثروتمندان  تنها  آن،  انتشار  نخست  سال های 
را تهیه نمایند. با این حال، منبع اصلی تأمین مالی این روزنامه بودجه 

دولتی بود و کامال تحت نظارت دولت قرار داشت.
در سال 1703،  39 شماره از این نشریه در 2 تا 7 صفحه و  از 300 
تا 1000 تیراژ منتشر شد. یک سال پس از شروع چاپ روزنامه، تیراژ 
آن به چندهزار نسخه رسید. البته تیراژهای باال به موفقیت های عمدهی 
می یافت.  اختصاص  نظامی  پیروزی های  و  اقتصادی  امور  در  روسیه 
 сообщение о( پولتاوا  نبرد  به  مربوط  گزارش  مثال  عنوان  به 
Полтавской битве( در 2500 نسخه چاپ شد. در واقع، تمرکز 
انجام وظایف تبلیغاتی پیرامون  اصلی این روزنامه در سالهای نخست، 

اقدام ها و عملکردهای دولت بود. 
اولین شماره وداماستی توسط مدیر چاپخانه ی دربار، فئودور پالیکاُرف   
تحصیلکرده  و  شاعر  ادیب،  فردی  که   )Федор Поликарпов(
با مدیریت خود  انتشار یافت. برخی از شماره های این نشریه هم  بود، 
پتر کبیر چاپ می شد. وی همچنین، خود بر چاپ مطالب و ترجمه ها 

نظارت داشت.   
چاپخانه  در  کلیسایی  اسالوی  )فونت(  حروف  با  روزنامه  این  اوایل، 

 1 در  الفبایی جدید  ارائه حروف  با  اما،  به چاپ می رسید.  کاخ مسکو 
مناسب تر  چاپ  برای  که  جدید  به شکل  روزنامه  فونت   ،1710 فوریه 
)غیرکلسیایی(  مدنی  حروف  با  و  می کند  تغییر  بود،   قبلی  حروف  از 
)гражданским шрифтом( منتشر می شود؛ این روند تا سال 

1715 تکمیل شد.
که  همانطور  می کند.  تغییر  هم  روزنامه  نشر  محل  ایام،  همان  حدودا 
گفته شد، ابتدا وداماستی تنها در چاپخانه کاخ مسکو چاپ می شد، تا 
اینکه از 11 می 1711، یعنی کمی پیش از انتقال پایتخت روسیه به 
سن پتربورگ در سال 1712، این روزنامه هم در مسکو و هم در سن 
پتربورگ انتشار می یافت؛ از سال 1714 نیز صرفا در پایتخت جدید – 
از پایتخت قبلی  انتشار آن  سن پتربورگ-منتشر شد، در سال 1722 
صورت  گرفت و دوباره از سال 1723 در سن پتربورگ چاپ و منتشر 

می شد.
پس از مرگ پتر کبیر در سال 1725 تغییرات ملموسی در امور پایتخت 
ایجاد شد که امکانات چاپ و نشر را با محدودیت هایی مواجه ساخت. 
بنابراین، از سال 1727 حق چاپ و انتشار وداماستی به آکادمی علوم 
سپرده شد و از این رو،  از 2 ژانویه 1728 با عنوان »سنت پتربورگسکیه 
تا  آن  انتشار  که  شد  منتشر  پتربورگ«   سن  »اخبار  یا  وداماستی«  
نام  با   1917 تا   1914 از  و  یافت  ادامه  عنوان  همین  با   1914 سال 
»پتربورگسسیه وداماستی«  یا »اخبار پتربورگ« منتشر شد. در دوره 
پراودا« در  »لنیینگرادسکایا  روزنامه  وداماستی، چاپ  به جای  شوروی 
انتشار  با فروپاشی شوروی در سال 1991،  دستور کار قرار گرفت که 
از  مجددا  وداماستی«  پتربورگسکیه  »سنت  و  قطع  مذکور  روزنامه 

سرگرفته شد.


