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چكيده
گسترش صنعت چاپ از تحوالت مهم فرهنگي عصر قاجار به شمار مي رود.  در اين دوره براي نخستين بار 
دانش از انحصار كتابخانه ها خارج شــد و از طريق چاپ و انتشار كتاب تحولي نوين در نظام آموزشي به 
وجود آمد. بررسي سير تحول اين مسير مي تواند دريچه اي جديد براي رسيدن به مسير تاريخي فرهنگي اين 
سرزمين باشد. هدف از اين پژوهش ترسيم مراحل شکل گيري صنعت چاپ و نشر و ورود چاپ سربي به 
ايران بوده است تا بدين طريق سعي و تالش بانيان و چاپگران اولية اين کتب در به سامان رساندن اين شيوة 
چاپي و ايجاد اشتياق درخوانندگان براي مطالعة آنها هرچه بهتر نمايش داده شود. همين طور مشخص گردد 
چه افرادي از جامعه و حتي افرادي از حکومت قاجار نقش مؤثري را در پيشبرد اين اهداف بر عهده داشته اند.

اين پژوهش کوشيده است عوامل شکل گيري صنعت چاپ در دوران قاجار را شناسايي کند و نقش افراد، 
مراکز و رويدادهاي اجتماعي را در اين خصوص بررسي کند. ايجاد چاپخانة سربي در زمان قاجار معلول 
تحوالتي بود كه سبب توليد کتاب هايي شد مغاير با باورهاي ايرانيان نسبت به کتبي که سال ها با آن مأنوس 
بودند. اين تحقيق مشخص مي سازد که چاپگران با درنظر داشتن کتاب آرايي سنتي به توليد کتاب هايي با 
استفاده از حروف مجزاي چاپي اقدام ورزيدند و حرکت تدريجي اما با برنامة آنها پايه هاي علم، مذهب و فرهنگ 
را مستحکم ساخت. مسير اين جريان در کتاب هاي چاپ شده در شهرهاي تبريز، تهران و اصفهان قابل پيگيري 
است.  پژوهش پيش رو به روش توصيفي تحليلي انجام شده و داده هاي آن به شيوةکتابخانه اي و ميداني گرد 
ـ . ق از نزديک  آمده اســت. به همين منظور تعدادي از کتاب هاي دورة تاريخي مذکور بين ١٢٣٣ تا ١٢٥٠ ه
بررسي و از آنها عکاسي شد. با توجه به حجم باالي مطالب در اين زمينه فيش هاپس از گردآوري  طبقه بندي، 

تشريح و مورد استدالل و تجزيه وتحليل قرار گرفتند.
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مقدمه
ابداع صنعت چاپ سرآغاز تحولي دوران ساز در زندگي بشر 
بوده که تغييرات و جابجايي هايي چند را در زندگي اجتماعي 
جوامع مختلف پديدآورده است وبي شك ورود چاپ سربي 
به ايران در دورة قاجار يكي از پايه هاي مدرن شدن جامعة 
فرودست  طبقات  و سوادآموزي  اجتماعي  تحرك  ايراني، 
جامعه بود كه به بركت صنعت چاپ راه آن گشوده گرديد.

سربي  چاپ  کتاب  يک  ساختار  در  بخش  مهم ترين 
حروف آن است زيرا در اين کتاب ها به لحاظ محدوديت هاي 
فني، هيچ نشاني از تزيينات و عوامل جذابيت بصري که 
در نسخه هاي خطي ايراني رايج بوده مشاهده نمي گردد و 
حروف خشک سربي تنها شاخصة بارز اين کتاب هاست. 
با نگاهي به انجامة کتب چاپ سربي نيمة اول قرن سيزدهم 
مشخص مي گردد که در آن عصر سه دورة زماني مهم 
به لحاظ توليد کتاب وجود داشته که منتهي به سه شهر و 
مرکز دولتي يعني تبريز، تهران و اصفهان مي شدند، که هر 
کدام به طرق مختلف، با طبع کتاب به شيوة سربي برخورد 

مي نمودند.
در اين نوشتار سعي خواهد شد با بررسي يک بازة 
شکل گيري  آغاز  که  ١٢٥٠ق)،  تا  (١٢٣٣ق  مهم  زماني 
پايه هاي کتب چاپي و انحصار دولتي صنعت چاپ در ايران 
بوده، جايگاه واقعي اين کتاب ها و نقش قاجاريان در تکوين 
و تدوين اين نوع فرايند توليد کتاب و افرادي که در پيشبرد 
اين اهداف دخيل بوده اند مورد تأکيد قرار گيرد. زيرا پس از 
اين تاريخ به مرور شاهد حضور افراد غيردولتي جديدي، 
چه در صنف چاپگران و چه در مقام بانيان چاپ، در روند 
توليد کتب چاپ سربي هستيم که وجود عوامل متعددي از 
جمله عدم مقبوليت نوع حروف اين کتب نزد عموم مردم 
سبب گرديد تا اين شيوة چاپي در طول زمان جاي خود 
را به شيوة چاپ سنگي بسپارد که امکانات بيشتري را به 
چاپگران، مشابه آنچه در کتب خطي ايراني بوده، مي داده 

است.

پيشينة تحقيق
به منظور تحقيق در اين حوزه، اگر بخواهيم به منابع مهمي 
که سعي در روشن سازي تاريخ چاپ در ايران داشته اند 
در  چاپ  تاريخ  کتاب هاي  از  بايد  باشيم  داشته  اشاره اي 
ايران، نوشتة شهال بابازاده (١٣٧٨)،تاريخ چاپ سنگي در 
مقاالت  (١٣٨٨) و  پاولونا شچگلوا  اليمپيادا  نوشتة  ايران، 
«نوپايي چاپ در ايران، تعريف و تخمين» نوشتة اولريش 
مارزلف (١٣٨٥) و «چاپخانه و روزنامه در ايران» نوشتة 

حسن تقي زاده (١٢٩٠) نام برده شود.

روش تحقيق
و  شده  انجام  توصيفي تحليلي  به روش  پژوهش  اين 
داده هاي آن به شيوة کتابخانه اي و ميداني گرد آمده است. 

به همين منظور تعدادي از کتاب هاي دورة تاريخي مذکور از 
نزديک بررسي و از آنها عکاسي شد. با توجه به حجم باالي 
مطالب در اين زمينه فيش ها پس از گردآوري طبقه بندي، 

تشريح و مورد استدالل و تجزيه وتحليل قرار گرفتند.

درآمدي اجمالي بر تاريخ چاپ در جهان
فلـزي  متحرک  حروف  دادن  قرار  هم  کنار  سربي  چاپ 
طريق  از  سطور  و  کلمات  ساختن  و  جداگانه  به صورت 
را،  ايران، چاپ سربي  به  آنهاست. در هنگام ورود چاپ 
كتاب  در  تيپوگرافي١مي ناميدند.  آن  التين  واژة  به اعتبار 
معرفه البدايع في الفنون و الصنايع(١٣٢٤ق) چنين توصيف 
عمل  چون  و  ناميده  تيپ  را  چاپ  «حروفات  است:  شده 
چاپ حكم كتابت را دارد لهذا چاپخانه را تيپوگرافي يعني 
يعني  مي نامند  تيپوگراف  را  كارگران  و  نوشتن  تيپ  با 

حروف چين...»(دوشوز،١٣٢٤: ٣٧٥-٣٧٦).
در بيشتر منابع تاريخي چينيان را مبدع چاپ دانسته اند 
در  که  آنچه  با  امروزي  معناي  به  چاپ  تعريف  هرچند 
خصوص چاپ چيني به ما رسيده بسيار متفاوت است. 
چاپ  رايج  در شرق  دور، هم  به  لحاظ  شيوة و هم  به لحاظ  
هدف ، تفاوتي  عمده  با چاپ  در دورة جديد داشت . اين نوع 
چاپ  ، اغلب به شيوةباسمه اي  بوده است و با الواح  چوبي  يا 
فلزي  انجام  مي گرفت، و نه  با حروف  متحرك . هدف  از آن  
نيز بيشتر تكثير تصاوير يا متون  مقدس  و جادويي  بوده و 
نه  انتشار علم  به  معناي  عام  (بورستين ، ١٣٦٥: ٣).در حدود 
سال١٠٤٠م كيمياگري چيني به نام پي شنگ٢ظاهرا از گل 
و چسبي مخصوص تركيبي به دست آورد که با آن موفق 
به ساخت حروف متحرك گرديد و به سبب همين روش 
ابتكاري است كه او را مبدع راه حل حروف چيني با حروف 

مجزا دانسته اند (آذرنگ، ٥٩:١٣٧٥).
تاريخ،  در  كه  كسي  اولين  بعد  قرن  نيم  حدود  ولي 
اختراع چاپ را به نام خويش رقم زد، زرگري آلماني به 
نام يوهانس گوتنبرگ٣ بوده است. او که احتماال تا آن زمان 
از تهيه حروف متحرک٤ در مشرق زمين بي خبر بوده، 
در سال١٤٥٠م قالب حروف٥ را ابداع و غرب را از شيوة 
نوين چاپي خويش مطلع ساخـت و در سال ١٤٥٥م نيز 
نخستيـن و مشهورتـرين کتاب خود را بدين سبـک با عنوان 
انجيل چهل و دو سطري٦ (تصوير١) در ١٦٠ نسخه ١٣٠٠ 

صفحه اي به چاپ رسانيد (وايت، ١٣٨٩: ١٦٩).
او با نبوغ خود دريافت که اگر به جاي استفاده از الواح 
فلزي  مجزاي  قطعات  صورت  به  منفرد  حروف  چوبي،٧ 
قالب ريزي شوند و سپس صفحه اي را تشکيل دهند، کارايي 
چاپ بسيار بهتر خواهد بود و به اين طريق صفحات نيز 
سريع تر آماده و اشتباهات زودتر اصالح مي گرديد (کرايگ، 

برتون،٦٠:١٣٩٠).
مسلمانان نيز  سال ها پيش  از اختراع  دستگاه  گوتنبرگ، 
از طريق  ارتباط  با شرق  از مصارف  گوناگون  اين  صنعت  
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اواخر سدة  آنها در  يافتند (سامرايي ، ١٩٩٦: ٤٩).  آگاهي  
سوم  در مشرق  اسالمي  و اندلس  به  شيوة چينيان  كتاب هايي  
چاپ  مي كردند. همچنين بيش  از پنجاه  سند كشف  شده  در 
نزديكي  فيوم  مصر، که متعلق  به  سال هاي  ٢٧٨ تا ٧٥١ق 
است، نشان مي دهد که آنها با به کارگيري الواح چوبي بر 
روي  پوست ، كاغذ و پارچه  عمل چاپ  را انجام مي داده اند 
(استيپ چويچ ، ١٩٩٣:  ٢٤٩ـ٢٥٠). اما ظاهرا اكراه  مسلمانان  
از به كارگيري  فن  چاپ ، كه  در اين  دوره  فقط  با الواح  چوبي  

ممكن  بود، به پيشرفت  چشمگير آنان  در هنر خوشنويسي  
و كتاب آرايي  برمي گردد كه  به اين دليل تا مدت ها كتاب هاي  
ساده چاپي  نمي توانست  در بازارهاي  اسالمي  جايي  باز كند 
(سامرايي ، ١٩٩٦: ٤٩). تا آنجا که حروف  به  كاررفته  در اين  
چاپ ها در مقايسه  با نسخه هاي  خطي  نفيس  مسلمانان  چندان  
جذابيتي  براي آنان نداشت . براي  نمونه ، كتاب  قانون  ابن سينا، 
چاپ ١٥٩٣مدر مطبعة مديچي،١ يك  دهم  نسخة خطي  اين  اثر 
قيمت  داشت  ولي  طالب  مسلمان  حاضر به  خريداري  آن  

نبودند (قدوره ،١٩٩٦: ١١٧).

پيشينة تاريخ چاپ در ايران
اگرقصد بررسي پيشينة قديم تر پيدايش نشر در اين سرزمين 
باشد مي توان سرمنشأ آن را در دورة هخامنشيان جستجو 
کرد. از دانش هاي ايران در آن عهد به واسطة از بين رفتن 
اسناد آن زمان در حملة مقدوني ها و ساير تحوالت شواهد 
و مدارك زيادي در دست نيست ولي از روي كتيبه ها و 
آثار و روايات مي توان مطالبي استنباط كرد كه معرف سطح 
بلند دانش و فرهنگ در آن دوران است. در تأييد اين گفته 
كشف يك قطعه كاغذ حصيري (پاپيروس) است كه به روي 
آن جملة«من از سائيس بيرون آمدم» مرقوم گرديده است 

(سامي،٥٩:١٣٤٧).
با اين حال، چاپ به گونه اي که انتقال نقش از صفحة 
هفتم  قرن  در  احتماًال  باشد  کاغذ  بر  چوبي حکاکي شده 
هجري به ايران راه يافت و شايد بتوان دستگاه چاپي را كه 
در عصر ايلخانيان و به عهد حكومت گيخاتو (٦٩٤-٦٩٠ق) 
وارد ايران شد و در چاپ اسكناسي موسوم به چاو٢مورد 
استفاده قرار گرفت را اولين دستگاه چاپ در ايران به شمار 
آورد (صلح جو،٤٠:١٣٤٨). در اين زمان در پي كمبود نقدينه  
در خزانه ، كه  عمدتًا بر اثر ولخرجي هاي  خان  و درباريان  
بروز كرده  بود، گيخاتو براي رفع اين معضل صدرالدين 
خالد زنجاني را به صاحب ديواني و وزارت خود برگزيد 
اسکناس  دانست.اين  چاو  نشر  در  را  چاره  راه  نيز  او  و 
در ١٩ شوال ٦٩٣ ق/١٢٩٤م در چاوخانه اي در تبريز به 
چاپ رسيده و سپس دستور توزيع آن در کشور صادر 

.(Jahn, 1970: 121)گرديد
تاكنون  هيچ  نمونه اي  از چاو يافت نشده ، اما وّصاف  
الحضره  آن  را چنين  وصف  كرده است :«پيرامن سطح كاغذ 
پاره مربع مستطيل  چند كلمه  به  خط  خطايي  که محض خطا 
اين بود نوشته و بر باالي  آن  از دو طرف  الاله االاهللاّ  محمد 
رسول اهللاّ  درج  شده  و فروتر از آن  ايرينجين  تورچي٣ تحرير 
کرده و در ميانه دايره  کشيده خارج از مرکز صواب و  از 
نيم  درهم  تا ده  درهم  رقم زده و به شيوة مسطور در قلم 
آورده که پادشاه  جهان  سنة  ثلث  و تسعين  و ستمائه اين  
چاو مبارك  را در ممالك  روانه  گردانيد، تغيير و تبديل  كننده  
را با زن  و فرزند به  ياسا رسانده،  مال  او را جهت ديوان  

بردارند»(وّصاف  الحضره ،٢٧٢:١٣٣٨).
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تا يک هفته پس از اولين انتشار اين پول هاي کاغذي مردم 
از بيم شمشير آنها را مي گرفتند، اما چندان نگذشت که کلية 
کارهاي داد و ستد متوقف گرديد و بازارها را به کلي رها 
کردند. صدرالدين در مواجهه با بلواي عمومي مجبور شد که 
نخست اجازه دهد خريد اطمعة بازر صورت گيرد و سپس 
جريان پول کاغذي را به کلي متوقف سازد. اين تجربه اندکي 

بيش از دو ماه دوام آورد (پطروشفسکي،١٣٧٩: ٣٥٢).
اگر بخواهيم چاپ را همان شيوه اي که توسط گوتنبرگ 
اختراع و به وسيلة حروف متحرک انجام مي گرفته بدانيم، 
١١ق  قرن  به  ايران  به  چاپ  ورود  اولين  زمان  و  تاريخ 
يعني دوران حکومت صفويه برمي گردد. درآن عهد اولين 
چاپخانةحروفي با حروف مجزا توسط ارامنه کارملي١در 
اصفهان داير گرديد.پدر جان تادئوس٢در خصوص معرفي 
اين شيوة جديد چاپي به شاه عباس در ١٠٢٧ق چنين گفته 
است:«حروف  چاپي راطي مالقات رسمي به سال ١٦١٨م 
در قزوين به شاه عباس نشان دادم او عالقة زيادي نشان 
داد و بيان داشت که مايل است تا چاپخانه اي در کشور خود 
راه اندازي کند و شاه حتي من را مسئول تامين آن کرده 

.(A Chronicle…, 1939: 305)«است
نخستين کتابي که به اين شيوهدر ايران چاپ گرديد 
ساغموس٣ (تصوير٢) يا زبور داود نام دارد که با حروف 
ارمني توسط خليفه خاچادور کيساراتسي٤در کليساي وانک 
اصفهان به سال ١٠٤٩ق/ ١٦٣٨م انتشار يافت. اين کتاب 
داراي ٥٧٢ صفحه با ابعاد ٨/٥ × ١٥/٢سانتي متراست که 
وي و همکارانش با زحمت فراوان، همة وسايل چاپ از کاغذ 
و مرکب تا ماشين و حروف چاپ را خود ساختند(غالمي 

جليسه،١٣٩٠: ٤٣).
از اين کتاب فقط يک جلد وجود داردکه کپي آن در موزة 
کليساي وانک اصفهان قرار داشته و اصل آندر كتابخانة 
دانشگاه آكسفورد نگهداري مي شود. اين نسخه تا چندي قبل 
ناشناخته بود تا اينكه مسئول كتاب هاي شرقي اين كتابخانه 
ضمن بررسي نسخ خطي كتاب هاي ارامنه به ساغموس 
برخورد و دريافت كه اين کتاب به اشتباه در رديف كتب 

خطي قرار گرفته است (ميناسيان،٥٤:١٣٥٠).
تاکنون دربارة چاپخانة تاريخي کليساي جلفا تحقيقات 
دقيقي، حداقل به زبان فارسي، صورت نگرفته و آنچه که 
مسلم است در اين چاپخانه بيش از چند جلد كتاب مذهبي به 
چاپ نرسيد.از هشت کتاب چاپ  در چاپخانه جلفا سه کتاب 
مفقود، سه کتاب در موزة جلفا، يکي در انگلستان و ديگري 

در اتريش نگهداري مي شود(مشکنبريانس،٥٣:١٣٨٥).
نکتة قابل تعمق در اينجا اين است که چاپخانة مذکور 
در خارج از جامعة مسيحي اصفهان مورد استفاده قرار 
نمي گيرد و با استقبال عمومي مواجه نمي شود و اين مسـئله 
عاملي گشت که صنعت چاپ به زبان فارسي بسيار ديرتر 

از آنچه که مي بايست به ايران وارد گردد.
اگر شروع تاريخ چاپ به معناي امروزين را همزمان با 

انتشار اولين کتاب توسط گوتنبرگ يعني انجيل ٤٢سطري 
در تاريخ ١٤٥٥م بدانيم، شاهد فاصله اي ٣٦٣ ساله تا ورود 
صنعت چاپ به ايران براي انتشار کتاب به زبان فارسي در 
سال ١٢٣٣ق/١٨١٨م هستيم، به آن معنا که زماني در حدود 
چند قرن پس از اختراع اوليه اين صنعت در ايران در ابتداي 

راه خود قرار داشت.
با آنکه چاپ در ابتدا به زبان ارمني در دوره صفويه پا 
گرفته بود اما ايرانيان فارسي زبان ساليان دراز توجهي به 
آن نداشتند و در قياس  با بسياري  از كشورها بسيار دير 
به مزايا و نتايجي که صنعت چاپ مي توانست در جامعه 
اگر هم  داشته باشد پي بردند (آرين پور،١٣٥٤: ٢٢٩/١)و 
اشتياق و عالقه اي نيز وجود داشته تنها از مرحله حرف 
جلوتر نمي رفته است چنانکه ژان شاردن٥جهانگرد معروف 
فرانسوي در سفرنامه اش به ايران مي نويسد: «ايرانيان صد 
دفعه تا حال خواسته اند مطبعه داشته باشند، فوايد و منافع 
آن را مي دانند و ضـرورت و سهولت آن را مي سنجند؛ ليكن 
تا حال كامياب نشده اند.برادر وزير اعظم كه آدم خيلي عالم 
و مقربي است در سنة ١٠٨٧ق از من خواست تا عمله از 
فرنگ بياورم كه اين كار را به ايرانيان بياموزد و كتب عربي 
و فارسي كه من به او دادم به شاه نشان داد و اجازه گرفته 
بود، ولي وقتي پاي پول به ميان آمد همه چيز به هم خورد» 

(شاردن،١٣٣٦:١٣٤٩).

ورود چاپ به ايران در دورة قاجار
دورة قاجار زمان ورود بسياري از پديده هاي نوين اجتماعي 
به ايران بود و در همين راستاگسترش فرهنگ چاپ نيز از 
تحوالت فرهنگي مهم آن عصر به شمار مي رود.تحول  عمده  
در فن  چاپ  و انتشار مواد چاپي ، اعم  از کتاب  و روزنامه، 
از دورة واليت عهدي  عباس ميرزا (١٢٠٣-١٢٤٩ق)فرزند 
فتحعلي شاه قاجار آغاز مي شود که  درست با پيامدهاي  
جنگ هاي  ايران  و روس مصادف  است و شايد او نخستين 
و  تجربيات  فكري،  بنيان  درك  نياز  به  كه  بود  كسي 

دستاوردهاي تكنيكي و نظامي غرب پي برد.
با آغاز اين نبرد و انعقاد عهدنامة گلستان آشکار گرديد 
که با وسايل ابتدايي و قشون ناهماهنگ و ساير کمبودهاي 
موجود، کشور قادر به مقاومت در مقابل تجهيزات و سپاه  
منظم روسيه نخواهد بودو براي دفاع از مملکت، به نيرويي 
تعليم ديده و منظم و سرداراني باسواد و کارآزموده نيازمند 
است (محيط طباطبايي،١٣١٤: ٢٥٧). از اين رو عباس ميرزا 
انگليسي ها را به خدمت مي گيرد تا سپاه او را سازماندهي 
بار  چندين  خودي،  کادر  داشتن  لزوم  به  علم  با  و  کنند 
جوانان ايراني را براي آموزش نظامي، کارهاي ساختماني 
و مهندسي، رياضي و فيزيک به اروپا مي فرستد. بخشي از 
فرستادگان نيز بايد پزشکي و هنر و بخشي ديگر زبان هاي 
خارجي را مي آموختند. در اين بين چند تن نيز کار چاپ را 

فراگرفتند (شچگلوا،٤٠:١٣٨٨).
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4.Khachator Kesaratsi
5.Jean Chardin

 (Joseph Darcy)٦. جوزف دارسي
سال ١٨١٠م  در  که  توپخانه  افسر 
به  همراه سرگوراوزلي فرستادة ويژة 
آمد.  ايران  به  انگليس  مختار  وزير 
نايب السلطنه او را به مقام سرهنگي 
ياکلنلي ارتقا داد و «خان»ناميد. از اين 
رو، اطرافيان  ايراني او در دارالسلطنة 
تبريز وي را قولونل خان(کلنل خان)و 

گاه کرنل دارسي ناميدند.

  روند شکل گيري کتاب هاي  چاپ سربي 
در دورة قاجار بين سال هاي ١٢٣٣ 

تا ١٢٥٠ هـ . ق
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در راستاي دستيابي به اين اهداف، وي کارواني آموزشي 
را در سال ١٢٣٠ق/١٨١٥م به سرپرستي سروان جوزف 
دارسي٦که قبًال به همراه هيئتي براي آموزش سپاهيان به 
ايران آمده  بود، روانة انگلستان کرد (يغمايي، ١٣٦٤: ٤٦).

محمد صالح بن محمدباقر شيرازي معروف به ميرزا صالح 
شيرازي از جمله فعال ترين شاگردان اين کاروان آموزشي 
به شمار مي رود. او با آنکه در ابتدا تنها براي يادگيري زبان 
انگليسي راهي سفر شده بود اما درزمان اقامتش در لندن 

عالقة خاصي نيز به چاپ پيدا کرد.
ميرزا صالح بين سال هاي ١٨١٥م تا ١٨١٩م دريافت 
که بسياري از چهره هاي مطرح چاپ در انگلستان دربارة 
چاپ به خط فارسي و عربي کار مي کنند. از همه مهمتر آنکه 
ميرزا صالح به ريچارد واتس،١حروف ريز معروف و ناشر 
انجمـن شرقي، معرفي گرديد و به مدت شش ماه در ١٨١٩م 
او در  نزد وي به کارآموزي پرداخت (گرين،١٣٩٠:١٤٧). 
تاريخ بيستم شعبان ١٢٣٤ق با تهية اسباب و ادوات چاپ 
قصد عزيمت به ايران را مي کند. خود او در سفرنامه اش 
دربارة دورة کارآموزي اش نزد واتس و بازگشت به کشور 
چنين مي گويد:«بنده به ديدن مستر واتس رفته. چون در آن 
مدت وقت در کارخانه مستمرا رفته، يعني هر روز دو ساعت 
در خانة او رفته، الحق از ابتدا الي انتها، کار از او آموخته و 
مشاراليه از راه خيرخواهي و نيک ذاتي و صداقت و راستي 

کار خود را به من نموده. او و زن او نوع رفتاري با بنده 
کرده، مبالغ متعددي اجناس چاپ سازي را با پرس کوچکي 
براي من خريده و هرچه خريده در نهايت ارزاني بود...» 

(شيرازي،٥٠٧:١٣٨٧).
بنا بر اظهار ميرزا صالح، او در سال ١٢٣٥ق از انگليس 
به تبريز وارد مي شود. به رغم بسياري از اقدامات وي و با 
توجه به اينکه در بسياري از منابع او را باني چاپ در ايران 
مي دانند، اما نمي توان او را بنيانگذار نخستين چاپخانه در 
تبريز، كه اولين اثر به زبان فارسي را نيز در ايران چاپ 
کرده است، دانست زيرا تاريخ ورود او به کشور در حالي 
است که دو سال از انتشار اولين کتاب چاپ سربي به زبان 

فارسي در ايران گذشته است.
در هر صورت چاپ سربي با همين شيوة با استفاده 
از دستگاه هاي دستي ساليان سال به فعاليت خود ادامه داد 
تا کمتر از دو دهه بعد چاپ سنگي به همت عباس ميرزا 
وارد ايران گرديد(مسعودي،١٣٧٩:٦٢). چندين سال بعد از 
ورود چاپ سنگي به جهت سرعت اين شيوه و هزينه پايين 
آن و صد البته بدل نمايي از کتب خطي اين شيوه از چاپ 
مقبول ايرانيان شد ودر سراسر کشور گسترش يافت. اما 
ديري نپاييد که به سبب نهضت  مشروطه  اين روند تغييري 
شگرف نمودزيرا اين نهضت عامل  افزايش  تعداد و شمارگان  
روزنامه ها، گرايش  بيشتر مردم  به  خواندن  مطالب  سياسي  
و اجتماعي و نيز تقويت  و گسترش  چاپ  در ايران  گرديد.به 
گونه اي که در دوره محمدعلي  ميرزا، استفاده  از چاپخانه هاي  
سربي  اختصاصي  و غيردولتي  به  جاي  چاپخانه هاي  سنگي  
دولتي  معمول  شد، به  طوري  که  بنا به  تخمين  حوالي  سال  
١٣٣٠ق معدودي  چاپخانه سنگي  به  فعاليت  ادامه  مي دادند 
از  بعد  سربي  شيوة  به  چاپ  روند  (مهديزاده،١٢:١٣٩٢). 
انقالب مشروطه و همزمان با بيداري فکري و فرهنگي مردم 
و افزايش مخاطبان کتب و جرايد و همزمان با آن، رشد 
پيدا کرد و چاپخانه داران و دست اندرکاران  توجهي  قابل 
صنعت نشر بر آن شدند تا با تجهيز چاپخانه هاي خود به 
جديدترين دستگاه هاي چاپ که از دقت، سرعت و کيفيت 
بااليي برخوردار بود ضمن افزايش تيراژ منشورات خود از 
سود بيشتري نيز برخوردار شوند.  تقريبًا بعد از مشروطه 
دستگا هاي چاپ سنگي در اکثر نقاط ايران کم کم حذف شدند 
و اين روند تا اواخر قاجار رو به فزوني نهاد و در اوايل 

دورة پهلوي اول طومار صنعت چاپ سنگي پيچيده شد.

کتب چاپ سربي تبريز
اول،  مقام  قائم  عيسي  ميرزا  تأليف  جهاديه  رسالة  کتاب 
سال  به  سربي  چاپ  روش  به  که  است  کتابي  نخستين 
شده  منتشر  تبريز  شهر  در  و  ايران  در  ١٢٣٣ق/١٨١٨م 
است (بابازاده،١٣٧٨: ١٤؛ تصوير٣). اين کتاب ٨٤صفحه اي 
مجموعه اي از فتاوي علماي شيعه است که به فرمان فتحعلي 
Richard Watts.1شاه، براي کمک به عباس ميرزا، مردم را به جهاد عليه کفار 

تصوير٣. صفحه آغازين كتاب  رساله جهاديه ١٢٣٣ ق، ماخذ: نگارنده



در جنگ ايران و روس دعوت مي کند. در بخشي از اعالم 
جهاد علما در اين رساله اين گونه آمده است:

اطاعت  اين باب  ايران واجب است در  اهل  «بر عموم 
آن حضرت که پادشاه اسالم و مطاع کل است و متابعت 
نايب السلطنه که متصدي امر جهاد است.  اي دينداران و  اي 
مسلمانان و  اي شيعيان علي بن ابيطالب کجا به غيرت شما 
مي گنجد که کفار روس بر عرض و مال و دين و دولت شما 
مسلط شوند رايت کفر افراشته و شهادتين از ميان مسلمين 

برداشته شود زنان مسلمه فراش کفار باشند.»
در ارتباط با تاريخ چاپ رسالة جهاديه در ترقيمة آن 
نوشته شده: «قد تم الکتاب علي يد اضعف العباد محمد علي 
ابن حاجي محمد حسين االشتياني المامور بعمل الطبع من 
الدولة العلية القاجارية في داراالنطباع الواقعه في بلدة تبريز 
بتاريخ خمس و عشرين شهر رمضان المبارک سنه ١٢٣٣ 

هجريه.»
همان گونه که از متن مذکور مشخص است اين کتاب 
توسط محمد علي ابن محمدحسين آشتياني چاپ گشته و 
او نخستين آغازگر چاپ با حروف متحرک سربي در ايران 
بوده است ولي تا کنون مشخص نيست که ماشين چاپي که 
اين کتاببا آن حروف چيني شده از کجا آمده و يا محمدعلي، 
کسي که حروف چيني آن را انجام داده، کجا عمل چاپ را 

آموخته است.

 «محمدعلي همچنين کتاب گلستان را در ١٢٤٣ق/١٨٢٧م 
و رساله اي دربارة آبله، رساله در اعمال آبله زدن، را در 
١٢٤٥ق/١٨٣٠م و بوستان سعدي را نيز در ١٢٤٦ق/١٨٣٠م 
خود  چاپگر  پاياني  دوچاپ  در  است.  کرده  حروف چيني 
است.  ناميده  تبريز  دارالسلطنة  باسمه خانة  امور  راناظم 
محمدعلي به نام خود مشهور به امين الشرع را مي افزايد. 
را دريافت  لقب  اين  پيرامون ١٢٤٥ق/٣٠-١٨٢٩م  او  گويا 

کرده است» (شچگلوا،١٣٨٨:٤٤-٤١).
منابع  و  مطالب  بررسي  حين  کتاب  اين  با  رابطه  در 
گوناگون به نکته اي بسيار مهم برمي خوريم بدين شکل که 
عده اي از محققان به کتاب ديگري به نام فتح نامه اشاره 
دارند که در همان سال ١٢٣٣ق در تبريز به طبع رسيده 
است. استاد سعيد نفيسي در اين باره مي نويسد:«نخستين 
چاپخانه اي که انتشارات آن به دست ما رسيده چاپخانة 
و  داير شده  تبريز  در  در حدود ١٢٢٧ق  که  سربي ست 
نخستين چيزي که چاپ کرده فتح نامه  اي است که در يکي 
از زدوخوردهاي جنگ اول ايران و روس که سپاهيان ايران 
پيشرفت کرده اند در تبريز چاپ کرده اند. نخستين کتابي که 
از اين چاپخانه بيرون آمده رساله اي است به نام جهاديه 
تأليف ميرزا عيسي قائم مقام فراهاني معروف به قائم مقام 
اول که در جنگ دوم روس و ايران که حکم جهاد صادر 
شده بود وي در همين زمينه نوشته و در ١٢٣٣ و ١٢٣٤ق 

در تبريز دوبار چاپ شده است» (نفيسي،٢٣:١٣٢٥).
آلبرت هوتم شيندلر١، كه در سال ١٢٩٦ق/١٨٧٩م مأمور 
شده بود ميان تهران و مشهد ارتباط تلگرافي برقرار كند، 
نسبت به ساير مسائل نيز نظر خاصي داشته است از جمله 
در نامه اي که در لندن براي حسن تقي زاده نوشته اشاره 
مي کند:«در سال ١٢٣٣ شخصي موسوم به آقازين العابدين 
تبريزي اسباب و آلت مختصرباسمه خانة طيپوگرافي يعني 
چاپ حروفي به تبريز آورده در تحت حمايت عباس ميرزا 
نايب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربايجان بود مطبعة 
را موسوم  كتابي  مدتي  از  بعد  و  نمود.  برقرار  كوچكيرا 
به فتح نامه تمام کرد. اين كتاب نخستين كتابي بود كه در 
ايران به حروف عربي طبع شد. مصنف کتاب مذکور ميرزا 
ابوالقاسم قائم مقام بود و قصه ها گفته از جنگي که در سال 
١٢٢٧ ميان دولتين روس و ايران واقـع شد و به توسط 
صلح نامة گلستان مورخه ١٢ اکتوبر ١٨١٣=١٦ ذي القعده 

١٢٢٨ به انتها رسيد» (تقي زاده،١٢:١٢٩٠).
از ديگر سوي مجتبي مينوي در مقالة«اولين کاروان 
همان  جهاديه  رسالة  «نمي دانم  که  ذکرمي کند  معرفت» 
فتح نامه است يا کتاب ديگري است» (مينوي،١٣٣٢:٣١٥-

اين مسئله  باب  نيز در  تربيت  ٣١٦).ميرزامحمدعلي خان 
اين گونه نگاشته است: «ميرزا عيسي قائم مقام بزرگ که در 
تاريخ ١٢٣٨ق در تبريز مرحوم شده است دو رسالة کوچک 
و بزرگ، که در آن تواريخ راجع به جهاد تأليف فرموده اند، 
رسالة کوچکش به فاصلة پانزده ماه دو مرتبه در مطابع 

تصوير٤. ابواب الجنان١٢٤١ ق، ماخذ: همان.

1.Albert houtum Schindler
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تبريز چاپ شده» (تربيت،٦٥٩:١٣١٣).
در دوره هاي متأخر نيز محققاني همچون شهال بابازاده بر 
اين باورند که مقصود استاد تربيت از دو رساله همان دو 
جهاديه بوده است که در دو تاريخ ١٢٣٣ق و ١٢٣٤ق چاپ 

شده اند (بابازاده،١٦:١٣٧٨).
بدين  مارزلف١  پروفسور  را  نهايي  اشارة  نهايت  در 
مشخص  کتاب  مي آيد  نظر  به  که  مي دهد  ارائه  صورت 
جداگانه اي به نام فتح نامه  هرگز وجود نداشته و فتح نامه و 
رسالة جهاديه مي توانند يکي باشند.به  هر حال نسخةچاپي 
حالي  بوده،در  موجود  جهاديه  رسالة  از  ١٢٣٣ق  سال 
نيست  دست  در  فتح نامه  از  باقي مانده اي  نسخة  هيچ  که 
(مارزلف،٢٣:١٣٨٥). نگارنده تا کنون با نوشتاري مواجه 
نشده که مؤلف آن هر دو کتاب مورد بحث را ديده و به 
مقايسه پرداخته باشد. تنها نسخه از کتاب رسالة جهادي 
هدر حال حاضر به شمارة بازيابي ٣٢٥ر. در کتابخانة ملي 
ايران نگهداري مي شود که در اين پژوهش نيز از نزديک 

مورد بررسي قرار گرفته است.
نکات  کتاب  اين  از  پس  چاپ شده  آثار  دربارة  اما 
شک برانگيز کمتر ديده مي شود، زيرا تحقيقات عمومًا بر 
نگهداري  مراکز  در  که  است  گرفته  کتبي صورت  اساس 
موجود بوده و کاربرد اعداد در صفحات کتب چاپ سربي 
که يکي از آنها براي سال شمار و مشخص کردن تاريخ 
چاپ کتاب بوده (احمدي نيا،١٣٩١: ٥٥) بسياري از مشکالت 

تاريخ نگاري را مرتفع ساخته است.
به عنوان نمونه، دومين کتابي که در ايران و در تبريز به 
چاپ رسيده دوباره همان رسالة جهادي هاست که اين بار 
در تاريخ ذي الحجه ١٢٣٤ق/اکتبر١٨١٩م به دست چاپگر 
جديدي به نام ميرزا زين العابدين تبريزي به انتشار يافته 
است. اين کتاب ٧٦صفحه اي نسبت به کتاب قبلي هم به لحاظ 
کيفيت چاپ و هم به لحاظ شيوة حروفچيني در جايگاه بسيار 
مطلوبي قرار دارد. نسخه هايي از اين کتاب در کتابخانة ملي 

و همچنين در کتابخانه آستان قدس ديده شده است. 
دربارة ماشين چاپي که ميرزا زين العابدين با آن کتاب 
جهاديه را چاپ کرده نظرات متفاوتي وجود دارد که هيچ کدام 
نمي تواند سنديت داشته باشد. آن گونه که شچگلوا اظهار 
مي دارد «بنا بر نظر همايون فرخ ماشين چاپ زين العابدين 
در انگلستان به سفارش منوچهرخان گرجي خريده شده و 
از راه روسيه به تهران آورده شد. نظري ديگر دربارة خريد 
ماشين در روسيه است، ولي نه نظر نخستين و نه دومين 
هيچ کدام مستند نيستند. استادکار چاپ کجا کار چاپ را 

آموخته بود نيز آشکار نيست» (شچگلوا،٤١:١٣٨٨).
اين  شدن  روشن تر  به منظور  و  مبحث  اين  ادامة  در 
مسئله و انکار نقش منوچهرخان معتمدالدوله در چاپ اين 
کتاب، پژوهشگري ديگر از جنبه اي پژوهشي به آن نگريسته 
است: «اين گونه به نظر مي رسد که زين العابدين تبريزي پيش 
Ulrich Marzolph.1از چاپ کتاب حاضر مشارکتي با معتمدالدوله نداشته است 

جدول ١.كتب چاپي سربي منتشره در تبريز نيمه اول قرن ١٣ ق، ماخذ: نگارنده ( مطابق با چندين كتاب مرجع)

منابعچاپگرنويسندهنام كتابسال نشر

مليمحمدعلي آشتيانيعيسي قائم مقام فراهانيرساله جهاديه١٢٣٣

ملي، آستان قدسميرزا زين العابدين تبريزيعيسي قائم مقام فراهانيرساله جهاديه١٢٣٤

لنينگراد، بريتانياميرزا جعفر تبريزيسعدي شيرازيگلستان١٢٣٦

ملي، محدث ارمويعبداهللا ابن ميرزا خليل تبريزيمحمد رفيع واعظ قزوينيابواب الجنان١٢٤١

ملي، مسجد اعظم، مال محمد باقر تبريزيمفتون دنيليماثرسلطاني١٢٤١
لنينگراد، بريتانيا

لنينگرادعلي بن محمد حسين تبريزيسعدي شيرازيگلستان١٢٤٣

رساله تعليم نامه١٢٤٥
درعمل آبله زدن

مليعلي بن محمد حسين تبريزيمحمد عبدالصبور خويي

لنينگرادعلي بن محمد حسين تبريزيسعدي شيرازيبوستان١٢٤٦



و به تنهايي اقدام به چاپ کتاب مي نموده است، چرا که نه در 
رسالة جهاديه منتشره به سال ١٢٣٤ق در تبريز و نه در 
کتاب محرق القلوب چاپ شده به سال ١٢٣٩ق در تهران هيچ 
اسمي از معتمدالدوله نيامده است و حال آنکه به فاصلة چهار 
ماه بعد از انتشار کتاب محرق القلوب در تهران زين العابدين 
سال  الثاني  جمادي  تاريخ  به  که  کتابي  دومين  تبريزي 
١٢٣٩ق با نام رسالة حسنيه تأليف استرآبادي در تهران به 
چاپ مي رساند براي اولين بار شاهد ذکر اسم معتمدالدوله 
در مقدمة کتاب هستيم که به نيکي از مشارکت معتمدالدوله 

سخن به ميان آورده است» (غالمي جليسه،١٣٩٠: ٥٢).
در مقدمة کتاب رسالة حسنيه و براي اثبات نظرية باال 
اين گونه نوشته شده است: «بحمدهللا و امنه آنهم به حکم 
محکم سلطاني و امر هميون خسرواني و به حسن کفايت 
و کارداني جناب امارت و مناعت پناه جاللت و... مؤتمن 
الحضرت السلطان و مقرب الخاقان منوچهرخان الزالت لوا 

امارته مرفوعتا...»
طبع  به  تبريز  در  دوره  اين  در  که  ديگري  کتاب  اما 
اهتمام ميرزا جعفر در سال  به  مي رسدگلستان است که 
اين  چاپ  ماشين  دربارة  مي يابد.  انتشار  ١٢٣٦ق/١٨٢١م 
کتاب، عده اي آن را همان ماشيني مي دانند که ميرزا صالح 
همراه خود به ايران آورده و آن را در اختيار ميرزا جعفر 
قرار داده بود (بامداد، ١٧٧:١٣٤٧). اما عده اي ديگر همچون 
خانم شچگلوا به اين مسئله با ديد ترديد مي نگرند. وي با 
آن  ميرزا صالح  که  گلستان  از  چاپي  نمونة  يک  بررسي 
ارائة نظر  اين باره به  را با خود به روسيه برده بود در 
مي پردازد:«ميرزا صالح همراه خسرو ميرزا به سفارت سن 
پترزربورگ آمد و در ١٨ اوت ١٨٢٩ کتاب گلستان را به 
گراف پ.پ.سوختلن١  که هيئت سفارت راهمراهي مي کرد 
همگاني)  کتابخانة  در  (اکنون  کتاب  روي  کرد.  پيشکش 
در  که  سعدي  «گلستان  است:  فرانسه  زبان  به  ياداشتي 
١٨٢٨م در تبريز و با شمارگان ٢٠٠ نسخه به کوشش ميرزا 
صالح در چاپخانه خودش... ديپلمات و جهانگرد... چاپ شده 
است.» همچنين شايد از زبان ميرزا صالح ياد شده که اين 
نخستين تجربه اين چاپخانه است. حروف چين کتاب چنان که 
از انجامة کتاب برمي آيد علي بن محمدحسين تبريزي يعني 
کتاب ١٢٤٣  روي  چاپ  تاريخ  است.  جهاديه  حروف چين 

ق/١٨٢٧م است» (شچگلوا،٤٢:١٣٨٨).
نام ميرزا جعفر را در منابع ديگر نيز مي توان يافت. 
در  مدتي  که  برزين،٢  روس،  شرق شناس  مثال  به عنوان 
١٢٥٩ق/١٨٤٣م ساکن تبريز بوده اشاره اي به او داشته و 
وي را بنيان گذار چاپ در تبريز خطاب کرده است: «در 
تبريز چاپخانه اي خصوصي است، که در آن قرآن چاپ 
سنگي شده و نيز چند کتاب چاپ شده است. مي گويند گويا 
حروف را از آستاراخان آورده اند. نخستين بار چاپخانه را 
ميرزا جعفر در ١٨٢٢م آورد. از آن زمان زياد کار نکرده و 
 Berezin:) «در زمان بودن من در اينجا هيچ نکرده است

 .(1852: 78
در همين رابطه عده اي بر اين نظرند که ميرزا جعفر 
متعلق به شاخص ترين  گروه دانشجوياني است که توسط 
عباس ميرزا،ابتدا در سال ١٢٣٠ق به لندن و بعدها در سال 
١٢٤٠ق، به سن پترزبورگ فرستاده شدند تا در زمينة فن 
ايران   در  چاپخانه  بنيان گذاري  و  تجهيزات  چاپ،واردات 

کسب دانش کنند (مارزلف،٢٤:١٣٨٥).
محمدعلي خان تربيت نيز در نوشتاري که ادوارد براون٣ 
از آن نقل کرده است متذکر مي شود که عباس ميرزا  هم 
ميرزاجعفر را در سال١٢٤٠ق/١٨٢٤م به مسکو فرستاده 
و او در بازگشت ماشين چاپي را به همراه خود به ايران 
در  تربيت  (Brown,1914:7).همين طور  مي کند  وارد 
چيزي  مسکو  به  او  شدن  فرستاده  دربارة  ديگري  مقالة 
نگفته ولي اشاره دارد که ميرزا جعفر مشهور به امير در 
در  و  آورده  تبريز  به  را  چاپـي  ماشـين  ١٢٣٨ق/١٨٢٢م 
چاپ  را  سعدي  گلستان  نيز  ١٢٤٠ق/٢٥-١٨٢٤م  سال 

مي کند(تربيت، ٦٦٠:١٣١٣).
با تمامي اين تفاسير به نظر مي رسد ميرزا جعفر در 
تاريخ مذکور کتاب گلستان را تجديد چاپ کرده باشد، زيرا 

1. Sukhtelen
2. Berezin
3.Edward Brown

تصوير٥. صفحه آغازين كتاب محرق القلوب ١٢٣٩ق، ماخذ: همان.
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در سال ١٨٢٢م در مجلة آسيايي١  خبر چاپ گلستان، همان 
تاريخ اولية کتاب يعني ١٢٣٦ق/١٨٢١م درج شده است:

«ميرزا جعفر، ايراني جوان سال گذشته در تبريز گلستان 
سعدي را با حروفي که خود ساخته بود چاپ و منتشر کرد 
Journal Asi-)«اندازة نه چندان بزرگ و بسيار زيبا در 

.(atique, 1822: 185
کتاب  قزويني،  واعظ  محمدرفيع  الجنان،تأليف  ابواب 
ديگري است که به سال ١٢٤١ق در تبريز منتشر شده، و 
شخصي به نام عبداهللا بن ميرزا خليل تبريزي نيز چاپگر آن 
بوده است. اين کتاب که در چندين فصل براي وعظ تهيه 
گرديده، با ذکر احاديثي از بزرگان دين مراتب سعادت و 
باب هاي بهشت را بر مي شمرد. نکتة قابل ذکر دربارة اين 
کتاب آن است که خانم شچگلوا در فهرست کتاب هاي سربي 
خود (شچگلوا،٢٦٧:١٣٨٨) به آن اشاره نکرده در صورتي 
که در کتابخانة ملي نسخة چاپ سربي آن توسط نگارنده 
رويت شده است(تصوير٤). همچنين ايشان در همان منبع با 
استناد به نظر نويسنده اي ديگر (Edwards,1922:405) از 
کتابي با نام ابواب الجهان نام مي برد که به نظر بايد به جهت 
مشابهت اسمي همين کتاب مورد بحث باشد. مسئلة ديگر 
کتاب خود، چاپ  فهرست نويسي  در  بابازاده،  اينکه خانم 
آن را پس از ديگر کتاب مجموعة تبريز يعني مآثر سلطاني 
اين  چاپ  ١٧:١٣٧٨،٨٤)،اماتاريخ  (بابازاده،  است  دانستـه 
ذکر  اواخر صفرالمظفر١٢٤١ق  آغـازين  در صفحة  کتاب 
شده در حالي که تاريخ چاپ کتاب مآثرسلطاني در انجامة 
بدين گونه  است.  شده  رجب المرجب۱۲٤١قذکر  اواخر  آن 
مشخص مي شود که کتاب ابواب الجنان پنج ماه قبل از کتاب 
مآثر سلطاني به طبع رسيده و نمي توانسته بعد از آن چاپ 

شده باشد.
اثر عبدالرزاق نجفقلي مفتون  اما کتاب مآثر سلطاني 
نام  گرديد،  چاپ  تبريز  در  ١٢٤١ق  سال  به  که  دنبلي، 
مالمحمدباقر تبريزي را به عنوان چاپگر ثبت کرده است. اين 
کتاب، که به شرح  سلطنت  فتحعلي شاه  از جلوس  تا ١٢٤١ق 
از جنگ هاي  روايت مستقيم  پرداخته، حاوي مفصل ترين 

ايران و روس است.
تربيت اشاره مي کند که محمدباقر پس از آن که ميرزا 
زين العابدين به دستور شاه به تهران مي رود به جاي او براي 
ادارة دارالسلطنة تبريز برگزيده مي شود(تربيت، ٦٦٠:١٣١٣). 
اما دربارة ماشين چاپي که محمدباقر با آن اين کتاب را چاپ 
کرده و نيز دربارة خود او هيچ اطالعي در دست نيست. تنها 
در انجامة کتاب مآثر سلطاني اين گونه ذکر گرديده است:«اين 
نسخة جديد که موسوم به مآثر سلطاني است در داراالنطباع 
حضرت  سرکار  کارگزاران  اهتمام  به  تبريز  دارالسلطنة 
وليعهد به سعي و استادي جناب مالمحمدباقر تبريزي که از 
معارف اين واليت است به تاريخ اواخر رجب المرجب سنه 
هزار و دويست و چهل و يک هجري شرف اتمام و اختتام 

پذيرفت.»

پرداختن بيشتر به کتب چاپ سربي منتشره در تبريز 
(جدول١) به نسبت ديگر کتب چاپ شده در تهران و اصفهان 
به دليل آغازگري صنعت چاپ در اين شهر و روشن شدن 
بسياري از جوانب مجهول و مغفول در آن دوره است. با 
ايران  به  از ورود چاپ  اين دورة مهم  به  شناخت نسبت 
مي توان اين مسير را در شهرهاي ديگر نيز دنبال کرد زيرا 
به سبب پژوهش کمتر در اين زمينه و دربارة اين چند سال 
آغازين تحقيقات تاريخ چاپ دربارة دو شهر ديگر نيز دچار 
خسران شده است در صورتي که اين جريان روندي پيوسته 
داشته و شيوة کاري آزمون و خطا در تبريز پس از ورود به 

تهران و اصفهان شکل تقريبا با ثباتي را به خود مي گيرد. 

کتب چاپ سربي تهران
اولين چاپخانة سربي در تهران توسط ميرزا زين العابدين 
تبريزي پايه گذاري گرديد. او در سال ١٢٣٩ق و يا کمي پيش 
از آن به فرمان فتحعلي شاه قاجار به تهران فراخوانده شد 
(تربيت، ١٣٥٥: ١٦٠) و تحت حمايت يکي از درباريان با 
نفوذ آن دوران منوچهرخان معتمد الدوله گرجي قرار گرفته 
(محبوبي اردکاني،١٣٥٢: ٢١٥)و در تکيةوي که  از بناهاي 
احداثي و موقوفة او بودساکن گرديد (کريميان،١٣٨٥: ٣٩).

بدين صورت با کمک و پشتيباني او از ميرزازين العابدين 
نخستين چاپخانة سربي در دارالخالفة تهران آغاز به کار 
کرد.در اين باره در انجامة کتابمآثر سلطانياين گونه اشاره 
مي گردد:«سواي اين کتاب مستطاب در دارالخالفة طهران 
ميرزا زين العابدين تبريزي به يمن اشتقاق والطاف سلطان 
خلداهللا ملکه و سلطانه و اهتمـام منوچهرخان مجلدات از 
کتـب حديث باسمه کرده و تجار و اهل معامالت به اطراف و 

واليات مي برند و خريد و فروخت مي شود.»
گفته شده است در همان ايام كتاب هاي چاپ تبريز در 
تهران هم عرضه مي شده و بعضي از تاجرانواليات ديگر 
اساس  براين  مي نمودند.  را خريداري  آنها  از  نسخه هايي 
مي توان حدس زد كه شبكه اي، ولو ضعيف، براي عرضه و 
.(Albin ,1986: 3-2) فروش كتاب، ايجاد شده بوده است

منوچهرخان، از رجال مطرح دورة قاجار، نامي بزرگ 
در تاريخ چاپ ايراناست و سهم بسزايي را در شکل گيري 
او چاپخانه هاي متعدد سربي و  آن برعهده داشته است. 
بعدها سنگي را از تاريخ ١٢٤٠ق تا ١٢٦٢ق تأسيس کرده 
اشاره  با  خـود  مقاله  در  تربيت  (بابازاده،٢٥:١٣٧٨).  بود 
جهت  به  شخص  اين  دربارة  معتمد  مدايح  کتاب  متن  به 
خدمات برجسته اش در عمل طبع و کسب لقب معتمدالدوله 
اين گونه نگاشته است که «از جمله اوصاف منوچهرخان 
آنکه در نشر احکام سيد انام و بسط قواعد اسالم چنان 
ساعي و شايق بوده که به قدر بيست هزار تومان اخراجات 
نموده و مقدار هشتصدهزار جلد کتاب در احکام شرعيه و 
فرعيه چاپ فرموده و به دست خاص و عام انداخته است» 
Journal Asiatique.1(تربيت،٦٦١:١٣١٣)، هرچند که محققي ديگر مقدار ٨٠٠هزار 



جلد را بزرگ نمايي دانسته است (شچگلوا، ١١٣:١٣٨٨).
که  متعددي  کتاب هاي  تهران  به  ميرزا  آمدن  از   پس 
توسط او و تحت سرپرستي منوچهرخان منتشرگرديد به 

کتاب هاي معتمدي معروف شدند (تربيت،٤٤٩:١٣١٠).
اولين کتـابي که در تهران توسـط ميرزا زين العابديـن به 
چـاپ رسيد محرق القلوب نام دارد (نفيسي،١٣٣٧: ٢٣٢) که 
در تاريخ صفرالمظفر۱۲٣٩قمنتشر گرديد. اين کتاب که تأليف 
م ه دي  ب ن  اب ي  ذر نراقي بوده يكى از آثار باارزش درمصايب 

اهل بيت به خصوص نهضت عاشورا و شهادت امام حسين 
(ع) به شمار مي رود (تصوير٥). براي اثبات نخستين بودن 
اين اثر، که تا کنون سه نسخه از آن در کتابخانةملي تهران، 
محدث ارموي و کتابخانة مسجد اعظم قم شناسايي شده 
است، در پايان کتاب در يک صفحة جداگانه پس از ذکر غزلي 
در مدح و ستايش شاه، اطالعاتي دربارة چاپگر و تاريخ 
چاپ کتاب آورده شده است:  «به سعي و اهتمام جناب ميرزا 
زين العابدين که جامع علم و عمل است و حاوي قول و فعل 

جدول ٢.كتب چاپي سربي منتشره در تهران نيمه اول قرن ١٣ ق، ماخذ:  همان ( مطابقت با چندين كتاب مرجع)

منابعچاپگرنويسنده  نام كتابسال نشر

ملي، محدث ارموي، ميرزا زين العابدين تبريزيمهدي بن ابي ذرنراقيمحرق القلوب١٢٣٩
مسجد اعظم

مسجد اعظمميرزا زين العابدين تبريزيمال ابراهيم استرآباديرساله حسينيه١٢٣٩

ملي، استان قدس، ميرزا زين العابدين تبريزيعالمه مجلسيحيات القلوب١٢٤٠
لنينگراد، بريتانيا

ملي، لنينگراد، بريتانياميرزا زين العابدين تبريزيعالمه مجلسيعين الحيات١٢٤٠

ملي، آستان قدس، ميرزا زين العابدين تبريزيعالمه مجلسيجالء العيون١٢٤٠
لنينگراد، بريتانيا

ملي، لنينگراد، بريتانياميرزا زين العابدين تبريزيعالمه مجلسيحق اليقين١٢٤١

ملي، محدث ارموي، ميرزا زين العابدين تبريزيعالمه مجلسيحيات القلوب١٢٤١
آستان قدس، مجلس، 

دانشگاه تهران

آستان قدسميرزا زين العابدين تبريزيعالمه مجلسيزادالمعاد١٢٤٢

مجلسميرزا زين العابدين تبريزي--قرآن١٢٤٢

آستان قدسميرزا زين العابدين تبريزيعالمه مجلسيزادالمعاد١٢٤٢

ملي، استان قدس، ميرزا زين العابدين تبريزيعالمه مجلسيزادالمعاد١٢٤٤
لنينگراد

ملي زين العابدين، اسفنديارخانمحمد ابراهيم كرباسياشارات االصول١٢٤٥

مليزين العابدين، اسفنديارخانعالمه مجلسيحليه المتقين١٢٤٨

  روند شکل گيري کتاب هاي  چاپ سربي 
در دورة قاجار بين سال هاي ١٢٣٣ 

تا ١٢٥٠ هـ . ق



شماره۳۲  زمستان۹۳
۷۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

از اعيان دارالسلطنه تبريز است و در محروسة ايران مبدع 
اين فن عزيز در دارالخالفه طهران صانها اهللا عن الحدثان 
کتاب محرق القلوب مطبوع امد اميد که در نظر ارباب دانش 

مطبوع آيد في صفرالمظفر۱۲٣٩.» 
به حق ميرزا زين العابدين تبريزي يکي از شخصيت هاي 
برجسته و قابل احترام در چاپ، نشر و فرهنگ اين سرزمين 
است به گونه اي که تأثير پشتکار و مرارت هاي او براي به 
کامًال  امروز  به  تا  توليد کتاب  سرانجام رساندن چاپ و 
محسوساست. در منابع مختلف اطالعات پيرامون او بسيار 
کم بوده و تنها بر اساس اشاراتي که در بعضي از کتاب هاي 
آن دوره به او شده، مي توان تاريخ فوت او را تا حدودي 
تخمين زد. به عنوان مثال در کتاب طوفان البکا (١٢٦٠ق) 
از او به عنوان مرحوم ياد مي شود (مارزلف، ٢٥:١٣٨٥). 
شچگلوا نيز در کتابش تاريخ درگذشت او را پيش از رجب 
روضة  کتاب  پيشگفتار  در  زيرا  مي داند،  ١٢٦١ق  سال 
المجاهدين، که در آن سـال چـاپ گرديده، از او چـون يک 
باره  اين  ٤٥:١٣٨٨).در  (شچگلوا،  مي شود  ياد  درگذشته 
در ترقيمة کتاب طوفان البکا  آمده است: «ياد داريد از وفا 
مرحوم زين العابدين چونکه او از راه عقل و هوش تمهيد 
و هنر... در يوم چهارشنبه پنجم ماه مبارک رمضان در 
سال هزار و دويست و شصت اميد که در نظر ارباب دانش 

مطبوع آيد في ١٢٦٠.»
از سال ١٢٣٩ق تا پايان نيمة اول قرن سيزدهم هجري 
در ايران- دورة تاريخي مورد بحث اين پژوهش- تمامي 
کتاب هايي که در تهران به چاپ رسيدند همگي توسط ميرزا 
زين العابدين و در مواردي توسط وي و با همکاري عده اي 
از شاگردانش انتشار يافتند (جدول٢).پس از اين دوره نيز 
تعداد چاپخانه هاي  تهران   به  مرور رو به فزوني رفته ولي 
در نهايت تحت  نظر معتمدالدوله  با يکديگر ادغام  گرديدند 
و به  نوعي  نخستين  چاپخانة دولتي  ايران  به  وجود آمد. اين  
تا سال ١٢٦٥قدر تهران  برقرار و کليةكتاب هاي   چاپخانه  
چاپ  معتمدي  در آنجا به  چاپ  مي رسيد (ميرزاي  گلپايگاني ، 

.(١٣٧٨:  ١٦

کتب چاپ سربي اصفهان
که  است  تهران سومين شهري  و  تبريز  از  اصفهان پس 
آمدن  با  کرد.  کار  به  آغاز  آنجا  در  چاپ سربي  صنعت 
فعاليت در حوزة کتب چاپ  تهران  به  ميرزا زين العابدين 
سربي روند سريع و رو به تکاملي را طي کرد. اين فعاليت 
با پرورش شاگردان بسياري گسترش يافت، و اشخاصي 
چون رستم علي، بهرام بيک، آقا عبدالکريم اين حرفه را نزد 
زين العابدين فرا گرفتند. از جمله شاگردان باارادة او مي توان 
از عبدالرزاق اصفهاني ياد کرد که با حمايت معتمدالدوله 
توانست در اصفهان چاپخانة سربي راه اندازي کند (غالمي 

جليسه،١٣٩٠: ١٠٥).
چاپ کتاب در اصفهان عمري کوتاه و تعدادي اندک 

داشته که بيشتر آنها توسط عبدالرزاق و تعدادي نيز توسط 
حروف چيني  و  چاپ  اصفهاني  خليل  محمد  آقا  او  برادر 
شده اند. اطالعات درباب کتب اين شهر را بايد تنها با مراجعه 
به انجامة خود آن کتاب ها به دست آورد زيرا در منابع ديگر 
به ندرت به آنها اشاره گرديده و اگر در مواردي از کتابي 
نام برده مي شود، تاريخ چاپ آن همچون کتابي که در ادامه 
(محبوبي  است  ذکر شده  اشتباه  به  اشاره مي شود  بدان 

اردکاني،١٣٥٢: ٢١٧).
گرگين  بن  ابراهيم  مال  ترجمة  با  حسنيه،  رسالة 
استرآبادي، اولين کتاب سربي است که در اصفهان توسط 
عبدالرزاق اصفهاني در سال ١٢٤٦ق به طبع رسيده است 
(نفيسي،١٣٢٥: ٢٤؛ تصوير٦).در مقدمه اين کتاب آمده است: 
«بحمداهللا که آنهم به حکم محکم سلطاني و سعي و التفات 
جاللت و نيالت دستگاه مقر الخاقان منوچهرخان زيد اجالله 
بسعي و دست رنج اقل خلق اهللا عبدالرزاق اصفهاني کتبي که 
اکثر مردم از آن منتفع گردند مطبوع آمد از آنجمله اين رسالة 
حسنيه که تفسير بعضي از آيات قرآني و احاديث نبوي در 
ترويج مذهب اثناعشري به بياني واضح شده در دارالسلطنة 
اصفهان مطبوع شد، اميد که در نظر ارباب دانش مطبوع آيد 
و کافة مردمان از مطالعة آن بهره مند گردند. بالنبي و اله 

االمجاد في شهر ذيقعده الحرام سنه ١٢٤٦.»
معدود کتاب هايي که در اين شهر چاپ گرديدند عمومًا 
در حيطة موضوعات مذهبي بوده اند اما نکتة جالب توجه 
اينکه ما شاهد چاپ چند کتاب متفاوت در طول يک سال و در 
مواردي شاهد تجديد چاپ آن ها در طي سال هاي بعدهستيم 
که با در نظر گرفتن بازة زماني بسيار کوتاهي که اين شيوة 
چاپي در اصفهان رايج بوده در مقابل ميل به توليد و استقبال 

از اين کتاب ها در آن شهر کم نبوده است.
 وجيزه کتابي است که همانطور که در متن آن آمده 
است توسط عبدالرزاق اصفهاني در تاريخ محرم الحرام سال 
١٢٤٦ق چاپ آن شروع شده و در ماه ربيع الثاني همان سال 
چاپ آن به پايان رسيده است که اين مسئله آشکارکنندة 
زمان   َبر بودن چاپ يک کتاب در آن دورهاست. نسخه اي از 
اين کتاب که در باب نماز و اثر م ح مد ب اقر ب ن  م ح م دت ق ي ش ف ت ي  

اصفهاني  است در کتابخانة ملي موجوداست.
تأليف  نخبه  نام  با  ديگري  کتاب  ١٢٤٦ق  سال  در 
باز  و  در اصفهان  م ح م د ح س ن ک رب اس ي  ب ن   م ح م داب راه ي م  
به چاپ  به شيوة سربي  اصفهاني  عبدالرزاق  توسط  هم 
کتابخانة  در  نسخه  کنون سه  تا  کتاب  اين  از  که  رسيده 
لنينگرادي  کتابخانة  و  قدس  آستان  کتابخانة  تهران،  ملي 
انستيتو خاورشناسي روسيه مشاهده شده است (غالمي 

جليسه،١٣٩٠: ١٠٨).
اصفهان  در  سال  همين  در  دوباره  که  ديگري  کتاب 
چاپ گرديد کتاب محرق القلوب نراقي است که محمدخليل 
اصفهاني برادر عبدالرزاق اصفهاني چاپ آن را بر عهده 
داشته است. همين طور در ماه صفرالمظفر سال ١٢٤٧ق 



چاپ کتاب ديگري با نام سؤال و جواب که در حقيقت رساله 
علميه م ح م دب اق ر ش ف ت ي  اصفهاني است آغاز، و در ماه شعبان 
همان سال به اتمام رسيده است. در اين سال کتاب ديگري 
نيز با عنوان محرق القلوب نراقي به چاپ رسيده که نسخه اي 

از آن نيز در کتابخانه ملي رويت گرديده است. 
تا  به شيوة سربي  نظر مي رسد روند چاپ کتاب  به 
ابتداي سال ١٢٤٨ق در شهر اصفهان ادامه داشته است و 
در ابتداي اين سال يعني صفرالمظفر شاهد انتشار دوبارة 
کتاب سئوال و جواب هستيم که عبدالرزاق اصفهاني چاپ 
آن را بر عهده داشته است. مسئلة قابل ذکر دربارة اين کتاب 
اين است که به لحاظ نوع حروف با آنکه از همان حروف 
به کار رفته توسط ميرزا زين العابدين در تهران بهره برده اما 
شيوة حروف چيني آن با کتاب هاي ديگر عبدالرزاق اصفهاني 
تفاوتي چشمگير دارد و در مقدمة آن نيز ذکر گرديده که چاپ 
اين کتاب توسط او و تحت آموزگاري ميرزا زين العابدين 

انجام پذيرفته است (جدول٣).

سرانجام چاپ سربي در دورة قاجار
سه  به  محدود  قاجار  دورة  در  دولتي  چاپخانه هاي 
دارالسلطنة  و  تهران  دارالخالفة  تبريز،  مطبعةدارالسلطنه 
اصفهان بوده اند که چاپگرها و يا باسمه چي ها عناصر اصلي 
و گردانندةآنها به شمار مي رفتند. با اين حال،چاپ سربي 

در اين زمان دوام زيادي نيافت و عوامل متعددي دست به 
دست هم داد تا اين شيوة جديد از توليد کتاب جاي خود را 
به چاپ سنگي بدهد که در ادامه سعي خواهد شد به اين 

عوامل به اجمال اشاراتي صورت گيرد.
يکي از مهم ترين و اساسي ترين داليل از رونق افتادن 
چاپ سربي بازخوردهاي اجتماعي و فرهنگي آن در بين 
مردم بوده است. ايرانيان كه سال ها سال با انواع شيوه هاي 
چندان  بودند،  مأنوس  خطي  نسخه  هاي  در  خوشنويسي 
عالقه اي به خطوط منظم نسخ سربي که به لحاظ بصري 
هيچ سنخيتي با خوشنويسي کتب خطي نداشت، از خود 
معروف  طبيب  ادواردپوالک١  باره  همين  ندادند.در  نشان 
دورة قاجار در سفرنامة خود مي نويسد: «حروف مطبعه 
به مذاق ايراني ها خوش نمي آيد زيرا اين حروف در خط 
مستقيم قرار نمي گيرند و گاه باال و گاه پايين خط مستقيم 
واقع مي شوند. به همين دليل هم هست که يک انجيل فارسي 
که به صورت عالي در اروپا به طبع رسيده است نظرشان 
را نمي گيرد و آن را نازيبا مي شمارند و به همين جهت کتب 
اندکي به اين صورت طبع شده ليتوگرافي يا چاپ سنگي در 
عوض نضج بيشتري گرفت... ايرانيان متشخص کتب چاپي 
را دوست نمي دارند و در تالش تملک نسخ خطي هستند» 
نيز  ديگري  محققان  را  نظري  چنين  (پوالک،١٩٣:١٣٦٨). 
گزارش داده اند و بيان داشتند از آنجا که امکان توليد اين 

جدول ٣.كتب چاپي سربي منتشره در اصفهان نيمه اول قرن ١٣ ق، ماخذ: همان ( مطابقت با چندين كتاب مرجع)

1.Eduard Polak

منابعچاپگرنويسندهنام كتابسال نشر

ملي، محدث ارموي، عبدالرزاق اصفهانيمال ابراهيم استرآباديرساله حسينيه١٢٤٦
لنينگراد

مليعبدالرزاق اصفهانيمحمد باقرشفتيوجيزه١٢٤٦
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حروف بسيار مشکل بوده کتب چاپ شده نيز چندان مطابق 
. (Binning,1857:312) ساليق عامه نبوده است

مشکالت و محدوديت  هاي فني نيز باعث عدم استفاده 
از تزيينات و تصاوير در كتاب  هاي چاپ سربي مي شد و 
تا توجه بيشتري نسبت به چاپ  اين عوامل سبب گشت 
سنگي صورت پذيرد که ويژگي هاي  هنري  متنوعي، همچون 
كتيبه سازي ،  هنري ،  نقش هاي   و  طرح ها  تشعير،  تذهيب ، 
هنر  در  را  مجلس سازي   و  حاشيه سازي   سرلوح  سازي ، 
كتاب سازي  ايران  حفظ  كرده  و حتي  دوباره مروج آن بوده 

است (هاشمي  دهكردي ، ١٣٦٣: ٩١). 
از عوامل ديگر رويگرداني از چاپ سربي مي توان به 
سختي و پيچيدگي كار در پروسة اين نوع از چاپ اشاره 
کتـاب  يک  چاپ  براي  گــرديد  ذکر  که  همان طور  کرد. 
مي بايست چندين ماه زمان صرف مي شدو با تمام تالشي که 
صورت مي پذيرفت، کتاب چاپ شده خالي از اشکاالت چاپي 
و غلط هاي اماليي و حروف چيني نمي بود. در صورتي که 
مراحل چاپ سنگي بسيار ساده و راحت تر از چاپ سربي 
بود. در چاپ حروفي بعد از نگارش کتاب توسط کاتب و 
تصحيح آن توسط مصححان نوبت به حروف چين مي رسيد 
که بايد بعد از انجام مراحل فني انتخاب ابعاد کتاب و کاغذ 
متناسب با آن نسبت به چينش حروف، کلمات، جمالت و 
صفحات اقدام کند، که اين کار با توجه به انفصال و اتصال 
حروف فارسي زمان زيادي را در پي داشت. در صورتي که 
در چاپ سنگي پس از اينکه کاتب کتاب را مي نوشت نسبت 

به چاپ آن سريعًا اقدام صورت مي گرفت.
يکي ديگر از عوامل رکود چاپ سربي را بايد در هزينه ها 
جستجو کرد. از آنجا که اين صنعت در کشورهاي غربي پا 
گرفته بود. دوري مسافت و هزينة باالي واردات اين تجهيزات 
از آن کشورها، خرابيو عدم امكان تعمير آنها نيز مزيد بر 
علت بود تا هرچه بيشتر، چاپ سربي را به محاق فراموشي 
بکشاند. به اين نکته نيز بايد توجه داشت که بسياري از اين 
ماشين آالت به خاطر بعد مسافت يا آسيب ديده به کشور 
وارد مي شده و يا پس از ورود به دليل هزينة نگهداري باال 
و عدم رسيدگي از کار افتاده و يا غارت مي شدند (محيط 
طباطبايي،١٣٥٥: ٢١٠). در نهايت بايد نظر خانم شچگلوا را 
به عنوان آخرين دليل از رونق افتادن چاپ سربي در آن 
دوره دانست:«چاپ حروفي در تبريز و تهران با پشتيباني 
چهره هاي بانفوذ وجود مي داشت که ارزش کتاب و چاپ 

آن را براي کشور مي دانستند، ولي چنان کساني که توانايي 
پشتيباني الزم را داشته باشند انگشت شمار بودند. با مرگ 
عباس ميرزا در ١٨٣٣م و منوچهرخان در ١٢٦٣ق/١٨٤٦م 
چاپگران بي پشتيبان شدند و چاپخانه ها که کم کار شده بودند 
کامًال بي کار شدند. زين العابدين پيش از اين درگذشته بود. 
محمد علي امين الشرع به چاپ سنگي کتاب رو کرد. دربارة 
چاپگران ديگر آگاهي نداريم» (شچگلوا،٤٦:١٣٨٨).چاپ در 
ايران از عصر ناصري دستخوش تحوالتي تازه شد. انتشار 
روزنامه، رواج نسبي روزنامه نگاري، تهديدي كه حكومت 
خودكامه از جانب مطبوعات و اشاعة انديشه ها احساس كرد 
و به ايجاد تدابيري براي نظارت و تسلط بر مطبوعات دست 
زد سرنوشت چاپ را عمًال به مطبوعات گره زد، چندان كه 
تاريخ چاپ از آن پس از تاريخ مطبوعات تفكيك پذير نيست 
و حكومت ها در واقع از راه نظارت مستقيم بر چاپخانه ها، 
مطبوعات را عمًال زير نظر قرار داده اند و هر تصميمي كه 
دربارة مطبوعات گرفته اند نتيجة آن بي درنگ در چاپخانه ها 

محسوس شده است.

نتيجه
ايرانيان از نظر تاريخي بسيار ديرتر از ديگر ملل دنيا صاحب صنعت چاپ شدند و حتي سال ها از داشتن 
چاپخانه محروم بودند و اگر بخواهيم کشورهاي التين زبان را نيز ناديده بگيريم حتي نسبت به کشورهايي 
که به لحاظ مذهبي و شيوة نگارشي داراي اشتراکاتي با ايران بوده اند نيز با تأخير به صنعت چاپ دست 
يافته و از خيلي از مزاياي آن بي بهره ماندند. تاريخ چاپ کتاب به شيوة سربي در ايران از سال 1233ق آغاز 

تصوير٦. صفحه آغازين كتاب  رساله حسينيه ١٢٣٩ ق. ماخذ:  
همان.



مي گردد و چنان كه آمد ايجاد چاپخانه و چاپ سربي در زمان قاجار معلول اتفاقاتي بود كه سبب توليد و 
ظهور کتاب هايي گشت که بسيار متفاوت و مغاير با باورهاي ايرانيان نسبت به کتبي بود که سال هاي دراز 
در کتاب آرايي سنتي با آن مواجه بودند.از اين جهت پايه گذاري چاپ سربي در ايران در زمان ولي عهدي 
عباس ميرزا شروع جديدي در دورة تحول اين سرزمين بوده است. زيرا اگر همت و درايت اين شاهزادة قاجار 
نبود، چه بسا بسيار ديرتر از آنچه که مي بايست، صنعت چاپ در ايران آغاز به کار مي کرد. شکست ايران در 
جنگ با روسيه و آثار آن بر جامعه زمينه اي شد تا عباس ميرزا دست به تحوالت اساسي بزند که ورود چاپ 
سربي به ايران زاييدة اين شکست تلخ تاريخياست. چاپ کتب سربي در ايران کامًال به چاپگراني که در سه 
شهر تبريز، تهران و اصفهان مي زيسته اندوابسته بوده است، به نوعي که از اين سه شهر به عنوان سه دورة 
اوليه و کليدي چاپ کتاب در ايران نام برده مي شود. بررسي  نخستين  كتاب هاي  چاپي  نشان  مي دهد كه  دولت  
وقت  از اين فناوري   گاهي در جهت  مقاصد خود استفاده  مي كرده  و گاهي از آن براي ترويج فرهنگ خاصي که 
مورد نظر شان بوده سود مي جسته است . با اين حال،تالش و مرارت هايي که در اين شهرها توسط چاپگران 
و بانيان اوليه چاپ صورت گرفت تا بتوانند شيوة توليد کتاب در کشور را دگرگون ساخته و آن را در اختيار 
همگان قرار دهند و مسبب بسياري از جريان هاي سياسي، مذهبي و فرهنگي در جامعه ايراني تا به امروز 
گردند تالشي است قابل ستايش و ارزشمند و هر کتاب و حروف سربي تشکيل دهندة آن مؤيد سخت کوشي 

توليدکنندگان آن و رشد فرهنگ و جريان انتشار کتاب در ايران است.
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The spread of the printing industry is one of the important cultural changesin the Qajar era. 
In this era for the first time knowledge was not exclusive to the libraries and the education 
system undergone a modern change through printing books. The study of the changesin this 
coursemay open a new window to the cultural historical course of this country. The goal of 
this study is to depict the formation phases of printing industry and the introduction of the 
letterpress printing in Iran, in order to show more clearly the efforts of the founders and first 
publishers of these books in organizing this printing technique and inspiring enthusiasm in 
readers to study them,also to identify the individuals from the society and even from the 
Qajar state who played notable parts in carrying out these goals.
This research is based on library sources and field research, and uses descriptive- analytical 
method.Therefore a number of books from that era were closely observed and photographed. 
With regard to the vast quantity of data, after gathering data,the notes were categorized, 
described, examined and analyzed. This research tries to identify the factors of formation of 
the printing industry in Qajar era and study the role of individuals, social events and centers 
in this case. The establishment of the letterpress publishing house in the Qajar era was caused 
by the same changes which lead to the publishing of books contrary to the Iranians beliefsin 
the books they were accustomed to for years. This research reveals that the publishers, with 
regard to the traditional art of book, printed books by using type pieces, and their gradual 
yet planned act, reinforced the foundations of science, religion and culture. This course is 
traceable in the books published in Tabriz, Tehran and Isfahan cities.
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