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  مقدمه
رنیته مد ۀتاریخ چاپ در ایران، تحقیقات در این باره را پیش زمینپژوهشگران در موضوع 

ای برای نشر  اند و به فناوری چاپ همچون وسیله مشروطه در ایران دانستهجنبش و 
کمتر به عنوان فناوری در خدمت تولید  و دان نگریستهاندیشه و گسترش کتابخوانی 

فناوری چاپ. در این مقاله  خوداند تا  در واقع بیشتر به نشر توجه داشته ؛اند توجه کرده
 استفاده ازچاپ در ایران با تمرکز بر چگونگی انتقال و  کوشش شده است تا آغاز

بررسی پ در جهان قاجار با توجه به تحوالت فناوری چا ۀدستگاههای چاپ در اوایل دور
، پرتوی بر موضوع قاجار ۀاولین کتابهای چاپ حروفی در اوایل دورتحقیق در باب . شود

  .می افکندچاپ به ایران  ورود صنعت
  

  چاپ در ایران ۀتاریخچ
ها و  کرملیدینی، اقلیتهای  در دورۀ صفویه از طریق 1نخستین بار دستگاه چاپ حروفی

خواسته بود که  2ها کرملی اول از شاه عباس کار گرفته شد.ه بارامنه به ایران انتقال یافت و 
ماشین  نشد: گرچهاو در زمان حیاتش عملی  ۀخـواست کنند، اماماشین چاپی برای او تهیه 

در  ، آن ماشینبه علل نامعلومی به ایران فرستادند، امام از رم 1624  در سال را چاپ
از فهان رسید، یعنی زمانی که شاه عباس ق به اص1050م/1629  یا ژانویه 1628دسامبر 
در سال   و  در دوران حکومت صفویه ،زاده تقیبه نظر ). 292-288 (فلور، بود دنیا رفته

میدان میر اصفهان،   ، در های مقیم اصفهان برای چاپ کتابهای دینی خود ق کرملی1050
 ، چاپایـن چـاپخانهدر  تأسیس کـردند.  ای ، چاپخانه داشت  قرار ۀ آنهاجایی که صومع

از جمله   مختلف  چـاپخانه در سالهای بعد به دالیل .ممکن بودو فارسی   عربی  کتابهای
  ). 11- 10زاده،  (تقی کار افتاد  از  و غیره  هوای ایران  ، خشکی عدم استقبال ایرانیان

 ،شاه عباس اول و جانشین وی نوادۀ م)1642-1628( در دورۀ سلطنت شاه صفی
رهبر مذهبی  راکرد. این دستگاه  چاپی ساخته شد که با حروف ارمنی کار می دستگاه

                                                                                                                                        
  م به ایران انتقال یافت.1618م) در سال 1436این دستگاه حدود دو قرن پس از ابداع گوتنبرگ (در .1
های  که ریشه در سنت است شانهکاتولیکی دروی ای های پابرهنه، فرقه های پابرهنه، یا کارمِلیت کَرملی. 2

هداف سیاسـی و رونـق تجـارت بهـره     واتیکان و پادشاهان مسیحی معموال از آنان برای ا زاهدانه دارد.
شدند (ذاکری،  صفویه فرستاده به دربار  ها بردند؛ از جمله در دورۀ شاه عباس برای مقابله با عثمانی می

  ).347-336ص ،1385
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ـ   قومی  طوایفاز دیگر   ، پیش . ارمنیانبرپا کردارمنیان جلفا، اسقف خاچاطور کساراتسی 
از دستگاههای چاپ بهره برند و   توانستند برای نخستین بار در ایران  ایران   مذهبی
در محیط آزاد وتشویق آمیزی  . این امکانبپردازند  مسیحی  منابعو نشر   چاپ  به  آزادانه

اسقف  ).56(سرکیسیان،  فراهم آورده بودجلفا  ۀکه شاه عباس برای ارامن پدید آمد
کساراتسی و شاگردانش در کار گروهی، حروف ارمنی را طراحی و مرکب چاپ و حروف 

چاپ نداشتند، کاغذ را برای  یاسبکاغذ من با اینکه و چاپی را آماده و خط آرایی کردند
 ق کتاب ساغموس1048م/1638تا آنکه سرانجام موفق شدند در ،نیز خود تولید کردند

ها با اشکال  صفحه با حروف ریز و سر صفحه 350زبور داود) را چاپ کنند. این کتاب در(
. انتشار کتاب با آنکه دویست سال پس از اختراع بودمختلف نقاشی و تزیین شده 

تمامی کارهای مربوط  به ویژه کهبود،  اقدامی بزرگ و اساسیوتنبرگ صورت گرفت، گ
 به چاپ آن را دانش آموزان ارمنی با کوشش جمعی و امکاناتی که خود فراهم کرده

طبق اقدامات تداوم نیافت.  گرچه این ،)262 (رائین، و بدون آموزش انجام دادند بودند
، از اصلی چاپ کتاب انجیل باارمنی  کاتبانمخالفت نوشته تاورنیه، بی کیفیتی چاپ و 

نسخه برداری ، زیرا بسیاری از ارامنه از راه ترین دالیل کنار گذاشتن ماشین چاپ بود
چاپ  همزبان رسمی و رایج کشور  ،به فارسیکتاب ضمن آنکه  ؛کردند امرار معاش می

   ).597 تاورنیه،( داشت اندکیمخاطبان  و بنابراین شد نمی
تا دستگاههای چاپ حروفی به ایران  کوشش هایی صورت گرفتصفویه  ۀدور در

بعید به نظر می رسد که در دست نیست.  ات چندانیاطالعدر این باب انتقال یابد، اما 
زیرا کرده باشند،  تطور کلی مخالفه ماشین چاپ در ایران ب راه اندازیبا   دربار صفویه

به راه اندازی فناوری چاپ در نسبت نیز   دوم  عباسظاهرا شاه  ،عالوه بر شاه عباس اول
  ، این صورت گرفت تا به کمک اروپاییان هایی تمایل داشت و در دورۀ او کوششایران 
شاه سلیمان،  ،رغبتی و خست جانشینش شـود، امـا مـرگ او و بی  دایر  ایران  در  صنعت

دستگاههای  ،عالوه بر آن ).368- 363، 296،  (شـاردن مانع از تحقق این امر گردید
همچنین گرفت.  چاپ گوتنبرگی بسیار بزرگ بود و حمل ونقل آنها به سختی صورت می

 :بسیاری از قطعات آن چوبی بود و احتمال آسیب آنها در مسیرهای ناهموار وجود داشت
 یافت، باید از مسیر کوهستانی و اگر از مسیر قفقاز انتقال میبود اصفهان در مرکز ایران 

از بنادر جنوبی  ماشین چاپگزارشی از انتقال از سوی دیگر، شد.  چارپایان حمل می باو 
باید آن ماشین را راه اندازی کارگران ماهری نیز  ،کشور در دست نیست. عالوه بر این
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دوگونه  توان دریافت که هـر میچنین های شاردن  از نوشتهدر مجموع . کردند می
دیده حاکم صفویه  ۀدر طـبق ،اروپایی  و فنون  ه اختراعاتب بی توجهیتوجه و ، رویکرد

جدی  کوششدوران صفویه نیز   از دوران شاه سـلیمان تـا پایانسرانجام، .  شد می
  نگرفت. صورتدیگری برای انتقال چـاپخانه به ایـران 

چاپی به زبانهای التینی و عربی و نیز  ۀچند جزوبه پس از سقوط صفویه، از دورۀ 
در  ).29(موالنا،  افشار اشاره شده است ۀند جزوه در تبلیغ مسیحیت در دورچاپ چ

م در هند به چاپ رسید. 1780ق/1194زندیه نیز، فرهنگ فارسی به انگلیسی در  ۀدور
در آن دو دوره جز احتمال استفاده از دستگاههای کوچک و قابل حمل چاپ، آن هم در 

دستگاه چاپ مستقر در ایران، یا هرگونه  ای به میان هیاتهای تبلیغی مسیحی، اشاره
و کتابی هم که در آن دو دوره چاپ نشده است. نمی شود دیده  آخذفعالیت چاپی، در م

در  اما شماری کتاب فارسی در اروپا و در هند به چاپ رسیده است. گویا درعصر زندیه
ت، اما از ق یک دستگاه چاپ از طریق بندر بوشهر به ایران وارد شده اس1199م/1784

یاد ق 1198در و سرنوشت آن اطالعی در درست نیست. ادوارد بروان نیز از آن با تردید 
سفر   ایران  افشار به  در عصر نادرشاه  ، که هنوی  و جونس  پینکرتون  جان .کرده است

تشر و من  چاپ  و عربی  التینی  زبان  به  اند که آورده  میان  به سخن  هایی اند، از جزوه کرده
  ).1/211(محبوبی اردکانی، است  شده 

  
  انقالب صنعتی و فناوری چاپ

بسیاری از  .در اروپا دانست 1توان از نتایج انقالب صنعتی نتقال فناوری چاپ به ایران را میا
 ؛چاپ در اوایل قرن نوزدهم برطرف شد فناوریکمبودهای فناوری چاپ، با جنبش جهانی 

ل حمل چاپ، گسترش ترابری که امکان انتقال فناوری را مانند ساخت دستگاه کوچک و قاب
 - و تحول و بهبود حروف تایپی به زبانهای غیر التین، از جمله حروف عربی کردتسهیل 
جهانی یافت. در ابعاد و وسعتی  روی دادهمزمان با انقالب صنعتی در اروپا  . همۀ اینهافارسی

از  شورهای خاورمیانه و جنوب آسیافارسی در ایران و ک -  گسترش چاپ با حروف عربی
پیدایش چاپ دستی  ،. نوآوریهای این زمانبودپیامدهای صنعتی شدن چاپ کتاب در اروپا 

شد. شامل می سازی، در اواخر قرن هجدهم تحول در ماشینهای خودکار کاغذ تا را فلزی

                                                                                                                                        
 حمـل ونقـل  و  تولید ،کشاورزی ،صنعت های بزرگ در دگرگونی) Industrial revolution تی (انقالب صنع .1

  .یافت گسترشانگلستان آغاز شد و سپس به اروپا و آمریکا  ازابتدا  م بود، که1840تا1760از سال 
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ع ق اخترا1214م/1800 در سال 1چارلز استنهوپرا نخستین دستگاه چاپ دستی فلزی 
نخستین گام اساسی بدین ترتیب، و  راه یافتبازار تولید کتاب به این دستگاه به سرعت  کرد.

  به سمت صنعتی شدن چاپ برداشته شد.
های متعددی از روی دستگاه استنهوپ ساخته شد. این  م نمونه1830تا  1800از سال 

مزایای دستگاه چاپ از د. کردن گیری می گری با چدن قالب در کارگاههای ریخته را دستگاه
شد و کار با آنها  به راحتی متصل میو قطعات از جنس چدن بود که بود  ایندستی جدید 

چاپ گوتنبرگی که چوبی و  دستگاههای خالفخواست. این دستگاه بر نمی چندانیمهارت 
. به و خواهان بسیار داشت کوچک و قابل حمل بود و سبک ،سنگین بودند بسیار بزرگ و

با . کاهش یافتهای چاپ بسیار  ش تولید دستگاه چاپ دستی جدید هزینهافزای سبب
اختراع  پس از از دور خارج شد؛ به ویژههای قدیمی  افزایش دستگاههای جدید، ماشین

سود  ،2فریدریش کونیک به همتق 1227م/1812دستگاه چاپ با قدرت بخار در سال 
  .(Rummonds, 2/ 30) افزایش چشمگیر یافتاقتصادی فناوری چاپ 

دستگاه چاپ دستی جدید چند ویژگی داشت: اول از همه سادگی دستگاهها، دوم 
چندانی نیاز مهارت به آنکه کارگران دیگر سرعت در کار چاپ، سوم کارگر کمتر و 

با دو نفر کارگر نیمه  کار چاپ حتیها  چاپخانهدر  ،زیرا با دستگاههای جدید نداشتند،
می نسخه چاپ  250تگاه چاپ استنهوپ در هر ساعت دسدر  .هم پیش می رفت ماهر
را یک نفر حروف چاپی  .می دیدندآموزش  بایدچینی کارگران  گر چه برای حروفشد؛ 

داد. دستگاه چاپ دستی جدید  و دیگری اهرم چاپ را فشار می به جوهر آغشته می کرد
هفتاد و پنج حدود  ارتفاع حدود صد وبیست سانتی متر و پهنای :کوچکی داشت ۀانداز

دستگاهها بسیار بیشتر از مدلهای قدیمی این قدرت واستقامت افزون بر آنکه  .سانتی متر
حمل مقاومت این دستگاهها در  .ای چدنی ویکپارچه با حداقل قطعات متحرک بدنه :بود

حمل ونقل آنها به سختی و با که  ماشینهای چوبی گوتنبرگی بود بیشتر ازونقل بسیار 
گرفت. اختراع ماشین فلزی جدید سبب شد فناوری چاپ به  انجام می بسیار ۀهزین

  ).Knight, 4/764( سرعت در کشورهای دیگر چون هند، ایران و مصرگسترش یابد
قابل کشتی و همچنین حمل ونقل با حیوانات از طریق دستگاه چاپ دستی جدید 

ر مقصد سرهم و اجزای آن که شامل چند قطعه فلزی بود، به راحتی د بود انتقال
شد. این ویژگی در  خراب می و کمتر فرسودهو چدنی بود جنس این قطعات . شد می

                                                                                                                                        
1. Charles Stanhope 
2. Friedrich Konig 
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بسیار کارآمد بود.  ،چاپ نداشتند ۀای در زمین کشورهایی مثل ایران که تقریبا پیشینه
 شد محسوب میدستگاههای چاپ دستی جدید در کشورهایی مثل ایران، صنعتی پیشرو 

)Green, 473-490 .(اولین دستگاه چاپی که در ایران  ،میرزای گلپایگانیشتۀ به نو
اندازی شد، یکی از دستگاههای چاپ دستی مدل استنهوپ با ابعاد کوچک بود (میرزای  راه

ساده و کم هزینه، با قابلیت حمل  دستگاه چاپ کوچک و البته همین. )12ص گلپایگانی،
. با آنکه حروف بود، سودی نداشتحروف چاپی الفبای کشور مقصد فاقد نقل آسان، اگر  و

ریزی شد، اما تا سه قرن بعد  ق در اروپا قالب920م/1514چاپی عربی نخستین بار در 
  در اختیار داشتند. آن را از میسیونرها شماریهمچنان گران و نایاب بود و فقط 

  
  انتقال چاپ به ایران در اوایل دورۀ قاجار

بود   هایی ها و تجربه فناوری  از فرایند انتقال  بخشیتکثیر،   و تجهیزات  چاپ  ورود فناوری
شاه قاجار در پی آن بودند.  فتحعلی دربار  درهمفکران او السطنه و  میرزا نایب  عباس  که

رقبای قدرتمندی در دربار  ،عنوان ولیعهد شاه، به عباس میرزا پسر چهارم فتحعلی
سیه ایران و رو  ورۀ اول جنگد تر شد که عباس میرزا در رقابت زمانی جدی داشت.
 کردند ها متهم  مخالفان عباس میرزا در تهران، او را به سازش با روسو  خورد شکست
 ).363،435/ 1؛ خاوری شیرازی، 259-242(سپهر، 

ها نوشته شد،  نامه که پس از جنگ اول با روس انتشار نخستین کتاب با عنوان فتح
 بلندروایتی که دنبلی   بیگ  عبدالرزاق  نوشته ،مآثرسلطانیه ،همچنین چاپ دومین کتاب

که نشان می دهد هاى ایران و روسیه از آغاز تا معاهده گلستان بود، نخستین جنگ از
شرح اقدامات و ایران و روسیه   جنگ انتشار کتابهایی دربارۀتا چه حد به میرزا   عباس

  اهمیت می داد.خویش 
نام دو شخص به عنوان  ،از چاپ در ایرانآغ دربارۀ موجود و تحقیقات مآخذ بنابر

: میرزا صالح شیرازی که مطرح است اند اولین کسانی که فناوری چاپ را به ایران آورده
هنگام بازگشت یک وم از محصالن اعزامی به اروپا (انگلیس) بود 1815ق / 1231در سال

ق 1232م/1816 میرزا زین العابدین تبریزی که در ؛ دیگری،دستگاه چاپ به ایران آورد
برای فراگیری فناوری چاپ به روسیه رفت و پس از بازگشت، نخستین چاپخانه را در 

رفتند و السلطنه به اروپا  با حمایت عباس میرزانایبنفر . هر دو تأسیس کردتبریز 
فناوری چاپ از دو مسیر به ایران انتقال یافت: یکی از انگلیس که از مبادی  بنابراین،
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با بررسی عملکرد هر یک از  دیگری از روسیه که واسطه بود. چاپ بود وتولید فناوری 
توان به نحوه آشنایی ایرانیان با فناوری چاپ و چگونگی انتقال آن به ایران و  آنان می

  نحوه استفاده از آن پی برد.
عالوه بر این دو در برخی منابع از فردی اروپایی به نام ادوارد برجیس(برگس) نام برده 

بود: نخست تاسیس چاپخانه با  کردهبرای دو هدف استخدام او را عباس میرزا که شود  می
؛ تربیت، 374(آدمیت، های جدید در ایران و دوم آموزش فناوری چاپ به ایرانیان شیوه
  در دست نیست.آگاهی های چندانی اما از اقدامات ادوارد برجیس  ،)379
  

  میرزا صالح شیرازی 
را برای فراگیری  نفرالسطنه، چند  عباس میرزا نایبن و روس، در زمان جنگهای ایرا

به انگلیس فرستاد. یکی از این محصالن  علوم نظامیمسائل و در به ویژه علوم جدید 
میرزا صالح شیرازی بود که همراه چهار محصل دیگر به انگلیس رفت. وی عالوه بر 

 برایکه آنچه را  وپایی وهرسرپرستی محصالن اعزامی، دستور داشت زبانها و علوم ار
جزئیات  ،ای سفرنامهدر در مدت چهار سال اقامت در اروپا، او ایران مفید باشد، بیاموزد. 

صورت سفر او از راه روسیه به مقصد انگلستان  مهمی از وقایع آن دوران را ثبت کرد.
-138، صالح(میرزا پرداختبه اصالحات پطرکبیر در روسیه  ۀ خوداو در سفرنام گرفت و

روسیه در مدرن سازی را به عنوان الگویی برای ایران  ۀ). میرزا صالح شیرازی تجرب139
کند. اقامت طوالنی میرزا صالح در انگلستان نیز به او فرصت داد تا راز توانمندی  ارائه می

فناوری بود، او انگلستان  اروپا را درک کند. زیرا بر خالف روسیه که دریافت کننده علم و
، کردکرد. از جمله فناوریها که توجه او را جلب  اصلی دانش تلقی می ۀسرچشمرا 

  فناوری چاپ بود.
خود از  ۀق در سفرنام1224م/1809میرزا ابوالحسن خان ایلچی در  ،پیش از وی 

، اطالع داده بود شد دویست چاپگر منتشر می باچاپ اسکناسهای بانکی در انگلیس که 
  ).149-148 ی،خان ایلچ میرزا ابوالحسن(

م) طول 1819- 1815( ق1235تا صفر  1230 الثانی میرزا صالح از جمادیسفر 
به میان آورده  متخصصان فن چاپ در انگلستانسخن از ، کشید و او در سفرنامۀ خود

 و در حال توسعه و ندردک چاپ با حروف فارسی و عربی فعالیت میدر زمینۀ  است که
جان شکسپیر معلم انگلیسی میرزا صالح که  ؛ همچوناصالح حروف فارسی و عربی بودند
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انگلیسی  -  نامه فارسی در مدرسه نظامی شرکت هند شرقی استاد ادبیات شرق بود و واژه
( میرزا صالح، سفرنامه،  ق با حروف چاپی جدید فارسی منتشر شد1232م/1817او در 
 2و سرویلیام اوزلی 1میرزا صالح پیش از آن در ایران مترجم سرگور اوزلی ).167-168

بود و در لندن نیز ارتباط نزدیکی با سرگور اوزلی داشت و از پشتیبانی سر ویلیام اوزلی 
و چاپخانه  3»های شرقی مجموعه« عنواندر انتشار کتابها و مجالت با  . اوبرخوردار بود

ر دبی 4با ویلیام پرایس ،در زمان سفارت اوزلی در ایران و فارسی آنجا همکاری داشت
میرزا صالح از طریق ارتباط با  کرد. کار می ،محقق شرکت هند شرقی و سفارت انگلیس
به ریچارد  ،در انگلیس همکاری داشتند 5که با انجمن کتاب مقدس ،سرویلیام اوزلی

م نزد او 1819واتس ناشر انجمن کتاب مقدس، معرفی شد و به مدت شش ماه در 
 ).Ouseleyl,1823,p10کارآموزی کرد (

متون بسیاری که انجمن کتاب مقدس بر و ریز وچاپگر ماهری بود  اتس حروفو 
هایی از عهد جدید را  . واتس ترجمه، به همت او چاپ شده بودآنها نظارت داشت ۀترجم

کتابهایی که در جمله به زبانهای فارسی وعربی وهندی و سریانی نیز چاپ کرده بود. از 
کاملی مجموعۀ واتس  و دید به زبان هندی بودیکی عهد ج ،کارگاه واتس به چاپ رسید

را برای آن به کار گرفت. کتاب دیگر ترجمه زبور داود به زبان  از حروف چاپی فارسی

                                                                                                                                        
1. Gore Ouseley 

اولین سفیر انگلیس در ایران سر گور اوزلی و عضو انجمـن آسـیایی کلکتـه    برادر بزرگتر  ویلیام اوزلی .2
در م 1797-1800شرقی در سه جلـد بـین سـالهای     های بود. مقاالت علمی ویلیام اوزلی در مجموعه
م به عنوان منشی خصوصی برادرش سر گور اوزلی به 1810لندن به چاپ رسید. ویلیام اوزلی در سال 

ای آمادگی در این مأموریت، پیش از سفر، به مدت ده ماه در منزل سـفیر ایـران   ایران سفر کرد. او بر
ی آموخـت. سـفرنامۀ وی بـا عنـوان:     جا فارسـ  در لندن، میرزا ابوالحسن ایلچی زندگی کرد و در همان

م بـه چـاپ رسـید    1819در سه جلـد در سـال   » مسافرت در کشورهای گوناگون شرقی بویژه ایران «
 ،1376 ، گروه مولفان و مترجمان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگـی، فرهنگ خاورشناسان(

  ).469-468ص
3. Oriental Collections  

به ایران  م1810سال  در همراه سر گور اوزلی سفیر  دبیرعنوان  به ،دانشمند ، خاورشناسویلیام پرایس .4
ـ   بازگشتپرایس پس از  کرد. همراه نیز با سفرنامه اش آمد و تحقیقات ادبی خود را  هاز ایـران در خان

خـود و  از و چنـد اثـر    به راه انداختای با حروف فارسی  چاپخانه Worecesterورسستر ه خود در ناحی
 او در باب مطالعاتسبب به  »ایران درسفارت بریتانیا  هروزنام«او  ۀ. سفرنامچاپ کرددیگران را در آنجا 

  ، اهمیت خاص دارد.خیهای می نبشته های ایران و سنگ لهجه
5. Bible Society 
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از  وصورت گرفت م 1819ها در زمان حضور میرزا صالح در  عربی بود. انتشار این ترجمه
چون میرزا  خود رجیشناخت، احتماال به دستیاران خا واتس این زبانها را نمیآنجا که 

کارگاه واتس پر از صفحات انجیل به زبانهای مختلف آسیایی بود و در  صالح متکی بود.
  ).Green, 147(  این فضا میرزا صالح توانست مهارتهای چاپ را کسب کند

توان به پیشرفت فناوری چاپ در اروپا، در آن زمان پی برد.  در سفرنامه میرزا صالح می
ق با کمک واتس 1235م/1819ه ماهها پیش از عزیمت از انگلستان دردهد ک او شرح می

تهیه کند.  بهای اندکیبا  نیز و حروف چاپی فارسی را بخردتوانست دستگاه چاپ کوچکی 
به احتمال  ، بلکهاز نوع دستگاههای بزرگ و قدیمی گوتنبرگیاو خرید، نه  دستگاهی که

 کوچکترین دستگاهدر آن زمان  زیرا، بودیکی از دستگاههای چاپ استنهوپ بسیار، 
کوچک دستگاه، برای انتقال آن به حجم و حدود یک متر ارتفاع داشت.  شد محسوب می

را هم 1داشت. او دستگاه کاغذ سازی بزرگ فوردرینر بسیارایران برای میرزا صالح اهمیت 
 ه همین سبب،ب نبود. در آن زمان ممکنبود، اما انتقال چنین ماشین بزرگی به ایران  دیده

  با خود به ایران آورد. 2فقط یک دستگاه چاپ دستی ویک تلسکوپ
گیری چاپ دستی در زمان حضور در کارگاه واتس را چنین فرا ۀمیرزا صالح تجرب

[=  با خود اندیشه نمودم که بجز تحصیل اگر توانم چیزی از این وال« شرح داده است:
و مدتها بود که خیال  آید شاید خوب باشد به ایران برم که به کار دولت علیه ]انگلیس

در سر من افتاده بود. چند روز بعد از آن به لندن رفته  بردن چاپ و صنعت باسمه
را  ]ر دارسی افسر عضو قشون عباس میرزا در ایرانجکلنل خان: مستر می[ خان قولونل

[=  دانس بعد از آن مستر این مطلب را پسندیده و دیده کیفیت را به او حالی کردم.
است، یعنی مختص به آن است که انجیل  ]چاپخانه[=  نامی که استاد چاپ ساز ]واتس

زنند، دیده  را در زبان فارسی و هندی و سریانی و عربی و سایر زبانهای غریبه چاپ می
میرزا ( »دو ساعت بنده در کارخانه او رفته من اوله الی آخره چاپ را آموزد هر روزه

  ). 384،  375صالح، سفرنامه، 

                                                                                                                                        
1. Fourdrinier machine، انگلسـتان بـه   م در1803را برادران فوردرینیر، هنـری و سـیلی، در    این دستگاه

یابـد، آب آن   ، خمیر کاغذ روی نوار متحرکی از جنس تور سیمی جریان میفناوریدر این . ثبت رساندند
عبـور   هـایی  کاغـذ از زیـر غلتـک    هماند. این الیـ  روی نوار باقی می ای از کاغذ نازک و الیه شود مکیده می

هـای سـنگین    غلتـک کنند. سپس، کاغـذ از زیر  ا خشک میشوند و کاغذ ر کند که با بخار آب گرم می می
  .شود استفاده می  متر است و هنوز هم از آن 90ها  تا صاف شود. طول بعضی از این ماشین گذرد می

2. Telescope 
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عازم ایران شدند، ق از طریق زمینی  1235در اواسط محرم  و همراهانشمیرزا صالح 
اما وسایل و بارها، از جمله دستگاه چاپ دستی را با کشتی از مسیر دریایی به طرابوزان 

کرده منتقل کردند. او در سفرنامه به کارشکنی ماموران گمرک بندر طرابوزان اشاره 
خواستند، با آنکه بار آنها تجاری  بارها می ترخیص ۀلغی اضافه برای اجازمبا است: آنها

تا  بایست از راه زمینی و منطقه کوهستانی آناتولی و روم نبود. حمل بارها پس از آن می
سفرنامه،  (میرزا صالح، شد حیوانات بارکش به تبریز منتقل می باشمال غربی ایران، 

-1812که پس از عهدنامه گلستان در سالهای  1لدروویسرهنگ  به نوشتۀ ).456- 452
های شوسه بوده وایرانیان برای حمل  ایران فاقد جاده« م به ایران سفر کرده بود:1813

کنند. اما در چند سال اخیر، توپخانه واقعی  بار و بنه فقط از شتر و استر استفاده می
ها) شده  (زنبورک یا شود جانشین توپهای کم قدرت سابق منظمی که با اسب کشیده می

  ).11(دروویل، ص »اند ها پرداخته و به مرمت و توسعه شاهراه
 .دیرس برای چنین مسیری انتخاب دستگاه کوچک و قابل حمل منطقی به نظر می 

مسیونرهای مذهبی آمریکایی قصد داشتند از همین مسیر یک  نیز، دو دهه پس از آن
ارومیه بفرستند. این دستگاه چاپ که دستگاه چاپ برای مسیحیان نسطوری در شهر 

نمایندگي  دفتر ق از طریق1253م/1837 در ،احتمال از نوع بزرگ گوتنبرگی بود
 و بریتانیایي زبان به مقدس کتاب نشریات (انجمن ویرایش مدیر 2جوئت جوزف کشیش
برای مبلغین هیات آمریکایی نسطوری ارومیه فرستاده  و آماده درلندن ها) زبان دیگر
آن بود، انتقال آن از مسیر کوههای آناتولی میسر نگردید و  بزرگ، اما چون دستگاه شد
تا آنکه سه سال بعد در  ).44- 19پور،  د (حاجیانناز طرابوزان به استانبول برگرداندرا 

چاپخانه دار به ارومیه  3ق دستگاه کوچک قابل حمل با مسئولیت بریت1256م/ 1840
تدارکات اصلی حمل و نقل دستگاه چاپ، مشکلی . )15- 14زاده،  (تقی فرستاده شد

اساسی بخصوص در مناطق کوهستانی و برای انواع بزرگتر ماشین چاپ بود. جاستین 
در باره احداث چاپخانه در  خود اولین میسیونر آمریکایی در ایران در خاطرات 4پرکینز
ک است و مخصوص ای که تازه تاسیس، و وارد شده کوچ چاپخانه« :نوشته استارومیه 

                                                                                                                                        
 کنشـتاین بـه   عهدنامه فین بر اساسعضو هیات مستشاری ژنرال گاردان بود که دروویل گ گاسپار سرهن .1

 .های گاردان، به طور خصوصی به استخدام دولت ایران درآمد کوششاما پس از ناکام ماندن  ،ایران آمد
2. Joseph Jowett 
3. Breath 
4. Justin Perkins 
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کار میسیون ما ساخته شده است تا بتوانیم به آسانی آن را به نقاط کوهستانی این 
مناطق حمل کنیم. چاپخانه ما باید به صورتی باشد که حمل آن با اسب و قاطر امکان 

  ).Perkins, 205» (پذیر باشد
ق از 1235م / 1815دستگاهی که میرزا صالح در ،شواهد موجود و بنابردر مجموع 

(میرزای گلپایگانی،  لندن با خود به ایران آورد، یکی از انواع دستگاه چاپ استنهوپ بود
(سفیر ایران در  مشاغل حکومتی سبببه  ،میرزا صالح پس از بازگشت به ایران ).9،12

فرصتی برای راه اندازی  ق1243م/1828انگلستان، مستوفی نظام و وزارت)، تا سال 
  ). 42 (شچگلووا، چاپخانه خود نیافت

  
  میرزا زین العابدین تبریزی 

دستگاه چاپ دیگری به ایران انتقال یافت و در تبریز به کار  ،میرزا صالحاقدام  پیش از
م میرزا زین العابدین تبریزی را به 1816ق/ 1232-1231عباس میرزا در  :گرفته شد

دستگاه چاپ خود را ق 1233رزبورگ فرستاد. او دوسال پیش از میرزا صالح، در تسن پ
  ).1540(اعتمادالسطنه،  رزبورگ به تبریز انتقال دادتاز سن پ

زیرا چاپ  ،توسعه نیافته بود چاپ کتابهای فارسی در روسیه، به نسبت هند چندان
فارسی در هند رونق بیشتری داشت و ایرانیان با شهرهای بمبئی و کلکته مناسبات 

تری برای انتقال  ند. این موضوع شرایط مناسب ای داشت سیاسی و ارتباط تجاری گسترده
). اما 167-5، تاریخ سفارت...ساخت (میرزا صالح،  فناوری چاپ از هند به ایران فراهم می

روسیه طریق از  ،دستگاه چاپ با حروف فارسی از هند وارد کردنچرا عباس میرزا بجای 
د با روسیه پس از عهد نامه روابط دیپلماتیک جدیدر  باید سبب آن را می کند؟ اقدام می
العابدین به روسیه فراهم شده  سیاسی برای سفر زین ۀزمین جست و جو کرد: گلستان

. دیگر آنکه فاصله نزدیک نقش داشتبود. در واقع مسائل سیاسی در انتقال فناوری 
 توان از دالیل دیگر روسیه به ایران وامکان تسریع در انتقال فناوری چاپ به ایران را می

  این تصمیم دانست.
و اصلی برای  و حتی مواد اولیه نکرده بودچاپ در روسیه چندان پیشرفتی فناوری 

شد.  چاپ در سن پترزبورگ وجود نداشت و باید از کشورهای دیگر اروپایی وارد می
 دو چاپ اول و دوم کتاب فتح نامهاز زمخت بود. خام و ضمن آنکه حروف چاپی آنان 

کار احتماال و  ی داشتکیفیت بهترالعابدین  زینحروف میرزا هپیداست ک(جهادیه) 
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. احتماال دستگاه چاپی که میرزا بوده استانگلیسی  متخصصان حروف ریزی هندی و
زیرا در آن زمان گزارشی از تولید  العابدین با خود به ایران آورد، روسی نبود، زین

دیگر اروپایی تهیه شده نداریم و باید از کشورهای در دست دستگاههای چاپ روسی 
ها همچنان وارد  در زمان الکساندر اول روس ،گزارش میرزا صالح بنابرباشد. ضمن آنکه 

درواقع روسیه در پیدایش چاپ  ).148(میرزا صالح، سفرنامه، فناوری بودند این  کننده
  در ایران نقش میانجی را داشت و واسطه انتقال فناوری به ایران بوده است.

می توان العابدین در تبریز چاپ شد،  میرزا زینبه همت ر قطع کتابهایی که با دقت د
یک چاپ پرسی با صفحه فلزی کوچک  ،که دستگاه چاپی او مطرح کرداین احتمال را 

ها در  اندازه پرس ،در آغاز مطابقت دارد که میرزای گلپایگانی ۀبا گفتمطلب و این  بود
های  ). اندازه12(میرزای گلپایگانی، متر بود سانتی 60تا  40 تبریز و تهران حدود

به ایران،  انتقال یافتهتر کتابها داللت بر آن دارد که نخستین دستگاههای چاپی  کوچک
های  تر مانند پرس ها پهن از نوع دستگاههای با صفحه ، نهدستگاه چاپ کوچک فلزی بود

که  کرده استز اشاره میرزای گلپایگانی به دستگاه پرس جدیدتری نی .بزرگ کلمبیایی
نشان از . بودنشان عقاب  و بر آنق به اصفهان آورد 1259م/1843 تاجری ارمنی در سال

نشان عقاب  با دستگاه چاپ دستی کلمبیاییمذکور، دستگاه  پیداست کهعقاب 
). چنین 12 ،9 میرزای گلپایگانی،( شد در لندن تولید می بوده است کهآمریکایی 

رسد دو  اند و به نظر می اال سالها بعد به ایران انتقال داده شدهپرسهای بزرگتری احتم
های چاپ دستی کوچک  العابدین و میرزا صالح، از نوع دستگاه دستگاه اولی میرزا زین

  ، زیرا هم قابل حمل و نقل و هم ارزان بود.است بوده 
ه سید نداریم، جز آنک آگاهی چندانی در دستمیرزا زین العابدین تبریزی  دربارۀ

را چنین معرفی  اواز آگاهان در فن چاپ،  1شیندلر  به استناد گفته هوتم  زاده تقی  حسن
شخصی موسوم به آقا زین العابدین تبریزی اسباب و آلت  1233در سال« کرده است:

مختصر باسمه خانه طیپوگرافی یعنی چاپ حروفی به تبریز آورده در تحت حمایت 
در آن زمان حکمران آذربایجان بود مطبعه کوچکی را  عباس میرزا نایب السلطنه که

بعد از مدتی کتابی را موسوم به فتح نامه تمام کرد. این کتاب نخستین  برقرار نمود و
  ادوارد براون آنچه،  زاده تقی  نوشتۀ  به». کتابی بود که در ایران به حروف عربی مطبوع شد

                                                                                                                                        
مشـهد بـه    اموریتی در ارتباط با راه اندازی تلگراف بین تهران وم برای م1879در سال  شیندلر  هوتم .1

  .)14، صق 1339 تقی زاده،ایران آمده بود (
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  است  تربیت  محمد علی  مطالب  ، ترجمه وشتهن در ایران  چاپخانه  نخستین  تأسیس  دربارۀ
  از بازگشت  میرزا پیش  عباس  که  اند  نیز گفته دارد.  مطابقتنیز شیندلر   و با توضیحات
میرزا همو، بود و   داده  سفارش  از روسیه  چاپ  ، چند دستگاه ایران  به  میرزا صالح

را در   چاپ و روش ساختن مرکب  تا فنونفرستاد   پترزبورگ  را به  تبریزی  العابدین زین
  و قدری  پرس چاپ  ، یک دستگاه بازگشت  هنگام  آنجا بیاموزد. او چهار سال بعد به

. بدین ترتیب، آورد  از جمله حروف سربی عربی با خود همراه  چاپ  و تجهیزات  وسایل
  چاپخانه  در آن  در ایران  فارسی  کتاب  و نخستینتأسیس تبریز در   چاپخانه  نخستین
  ). 12- 11شد (تقی زاده،  منتشر

اطالعی در دست به روسیه  العابدین تبریزی از مسیر سفر رفت و برگشت میرزا زین
از تبریز به  ،ق، از راه زمینی1244م/1828 سفر خسرو میرزا درمی دانیم که اما  ،نیست

به احتمال  .رفتصورت گرزبورگ تپ صوفیان، نخجوان، ایروان، تفلیس و سپس به سن
خان افشار،  (مصطفی میرزا زین العابدین تبریزی از همین مسیر به روسیه رفتبسیار 

  ). 45جمالزاده،  ؛155- 144
است و  احتماال پیش از اعزام به روسیه با فناوری چاپ آشنایی داشته العابدین زینمیرزا 

میرزا از آنکه  پس وی را برای چنین ماموریتی برگزید. عباس میرزا به همین سبب
  تبریز مرکز فعالیتهای چاپی ایران شد.  تأسیس کرد،در زادگاه خود چاپخانه  العابدین زین

، به اشتباه به عنوان نخستین موسس چاپخانه در نامیاز میرزا جعفر برخی مآخذدر 
تبریز یاد شده است. در کتابخانه بخش لنینگرادی انستیتو خاورشناسی و نیز در موزه 

 ،، که تاریخ نداردموجود استچاپی گلستان سعدی چاپ میرزا جعفر  ای ا نمونهبریتانی
بنابراین،  ).51 (شچگلووا، م آمده است1821خبر چاپ گلستان در  1در مجله آسیایی اما

میرزا جعفر می دانیم که ق بوده است. 1237 م/1821در حدود  تاریخ آغاز فعالیت وی
رزبورگ تپ گیری چاپ سنگی به سنفرازا برای ق به دستور عباس میر1240م/ 1824در 

در گویا میرزا جعفر، گلستان را در همان سال  .)611-610،(مارزلف فرستاده شد
  .)659، ق تجدید چاپ کرد (تربیت1240م/ 1824
  

  ویژگی اولین کتاب چاپی در ایران
این  .شدمنتشر  تبریزق در 1233در نامه جهادیه یا فتح در ایران، نخستین کتاب چاپی

                                                                                                                                        
1. Journal Asiatique. 
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دورۀ اول جنگهای ایران و روسیه  در موضوع اول میرزا عیسی قائم مقامکتاب نوشته 
میرزا عیسی قائم ( م با عهدنامه گلستان به پایان رسید1813ق/1228است، که در 

محمد علی بن حاجی به همت  جهادیهکتاب اولین چاپ  چینی حروف ).10- 2مقام،
صورت اثر با حروف سربی عربی وارداتی  این حروفمحمد حسین آشتیانی انجام شد. 

با  آن راالعابدین تبریزی یک سال بعد  اما میرزا زین ،)11(میرزای گلپایگانی، گرفت 
   ).659، (تربیت تر تجدید چاپ کرد حروفی ظریف

که دستگاه چاپ و لوازم حروفچینی چاپخانه  پیداستچاپ شده در آن زمان  آثاراز 
با  حروفچینیی بوده است. در این چاپخانه، ئساده وابتدا  تبریزی  العابدین سربی میرزا زین

با دستگاههای فشار چاپ و  صورت می گرفتداخل گارسه  در(قلم عربی)  حروف سربی
. این نوع دستگاه، نمونه تکمیل شده ماشینهای چاپی انجام می شدفلزی یا پرس، 

ای بود که  مرکب در این چاپخانه از نوع مرکبهای مشکی دودهاستنهوپ بود.  اختراعی
آمد  ساخت. کاغذ آن هم از نوع کاغذهای خانبالغ بود که از چین می خود میرزا آن را می
  ).12(میرزای گلپایگانی، 

در باره قلم حروف فارسی باید گفت که تا قبل از تاسیس کارخانه حروف ریزی در 
از هندوستان، انگلیس و  به ویژهف سربی از کشورهای دیگر پهلوی) حرو ۀ(در دور ایران

های  در کارخانه ها) شد. در ابتدا قلم حروف فارسی (به اصطالح حروفچین روسیه وارد می
همین شد. به  حروف ریزی خارج موجود نبود و اغلب از قلم حروف عربی استفاده می

رد، استفاده کف سربی با قلم عربی حرواز در آن زمان   تبریزی  العابدین میرزا زین سبب،
   .)11(میرزای گلپایگانی، ص ، فاقد چهار حرف فارسی استجهادیهزیرا 

به احتمال شود.  ایرانی دیده می سنتی  صحافیآثار ایران،  چاپ جلد کتابهایدر 
، کتاب را به صحاف می سپردند شخصی و بودجه ۀخریداران کتاب مطابق سلیقبسیار، 

  ).517(مارزلف، 
العابدین فاقد صفحات عنوان، شماره، عنوان گذاری فصل و  نخستین کتابهای زین 

زیر فصل یا دیگر قراردادهای رایج در چاپ کتاب در اروپا بود. اطالعات مربوط به تاریخ 
 جهادیهکتاب  شد. در انتهای کتاب درج می، مانند ختم نسخه های خطی و محل چاپ

صفحه آخر نسخه در محل انتشار  ربوط به سال ووجزئیات م نداردهیچ صفحه عنوانی 
تازگی بصری حروف چینی، شکل ظاهری و آرایش کتاب، حداقل در  وجودبا  .آمده است

شباهت های خطی  نسخهبه  تا حد چشمگیریدورۀ ده ساله نخستین چاپ در ایران، 



  209  ق)1261-1233ران در اوایل دورۀ قاجار(انتقال فناوری چاپ حروفی به ای

ق 1240و از دهه  تداوم یافتم  19). این روند در قرن 150- 130(احمدی نیا، داشت 
چاپ سنگی که امکان تولید انبوه کتابها به صورت خوشنویسی فراهم با رونق  ،به بعد

  .پدید آمدشد، تحولی در چاپ 
  

  گسترش چاپ حروفی در ایران
به   تبریزی  العابدین ، میرزا زینق)1239(در  در تبریز  چاپآغاز از   پس  سال  ششحدود 

تا ده سال بعد همچنان دایر بود. مدیریت اما چاپخانه وی در تبریز،  ،تهران احضار شد
  العابدین برعهده داشت. او از شاگردان میرزا زین  چاپخانه را مال محمد باقر تبریزی

). 13بود و در این ده سال چند کتاب و رساله چاپ کرد (میرزای گلپایگانی،  تبریزی
انتقال داد و احتماال از که از روسیه آورده بود به تهران  را دستگاهی  العابدین میرزا زین

زیرا  ،تبریز استفاده شد  در چاپخانه ،میرزا صالح به تبریز آورده بوددستگاه و حروفی که 
العابدین به  تبریز پس از رفتن میرزا زین  قلم حروف و اندازه کتابهای چاپی چاپخانه

 که قلم حروف کتابهای چاپی بعدی، همان حدس زدتوان  و می متفاوت استتهران 
 تر و خواناتر حروف پختهزیرا این تهیه کرده بود، میرزا صالح که واتس برای  استحروفی 

  . رسد به نظر می
لی  بیگ  عبدالرزاق  نوشتهمآثر سلطانیه،  ،تبریز چاپی دومین کتاب نبُ بود  ) (مفتون  دُ

در   سلطنت  او بر تخت  جلوس  از زمان ،قاجار  شاه  فتحعلی  سلطنت  است از  شرحیکه 
 . شد  چاپ  محمد باقر تبریزی به همتق  1241 سال در . این کتاب ق 1241تا  1212

خلیل تبریزی یکی دیگر از شاگردان  به کوششسومین کتابی است که  ابواب الجنان
 در عمل آبله کوبی  نامه تعلیم .به چاپ رسیددر تبریز   تبریزی  العابدین میرزا زین

ای   ترجمه  از آن  بخشی  که  زدن  آبله موضوع ، باه تبریز بودچاپخانچاپی در چهارمین اثر 
رمیک  از نوشتهاست  به همت   ق 1245در   . این کتاباست  دیگر تألیف  و بخشی  دکتر کُ
و  رسید  چاپبه بعد از اینها   هم سعدی  گلستان شد.  بن محمد حسین تبریزی چاپ علی

  ها با حروف کتاب  ر تبریز منتشر شد. ایندبه این ترتیب گویا آخرین کتابی است که 
چاپخانه تبریز   ،د. در آن زمانرسیدنچاپ به   دستی  چاپ  و با دستگاه  حروفچینی  سربی

عالوه بر محمد   تبریزی  العابدین میرزا زین خواندند. می »خانه دارالسطنه تبریز باصمه«را 
خلیل تبریزی، علی بن  مچون، هدر تبریز ؛تربیت کرد بسیاریباقر تبریزی شاگردان 
 محمد اسمعیل متخلص به سرباز و :آشتیانی) و در تهران( محمد حسین تبریزی
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 شچگلوا،( شد تأسیسه نام دارالطباعه دولتی بچاپخانه دیگری نیز در تبریز  .عبدالکریم
، گویا در )ق1249(میرزا  عباسدرگذشت از  اندکی پسچاپخانه حروفی تبریز  ).51ص

  .در آمدتعطیل ال به حق 1250
  

  چاپ در تهران
شده احضار   تهران  به  شاه دستور فتحعلی  به  که  تبریزی  العابدین ، میرزا زین ق1239در 
  دنبلی،  بیگ  عبدالرزاق  نوشتۀ . بهرا تأسیس کند  دارالحکومه  چاپخانه یت یافتمأمور بود،

  از تاجران  کردند و بعضی می  عرضه  هم  تبریز را در تهران  چاپ  های کتاب  ایام  در همان
،  ای شبکه  توان گفت که می  اساس  این بر .خریدند دیگر از آنها را می  های نسخه  والیات
  ).10- 2 ،عبدالرزاق مفتون دنبلی( بود راه افتاده،  کتاب  و فروش  عرضه  برای

بود و   کاردان  دیریم  که  معتمدالدوله  گرجی  زیر نظر منوچهرخان  العابدین میرزا زین
را وجهۀ   دارالخالفه  چاپخانه  ، تأسیس داشت  چشمگیریدربار، نفوذ   دلیل نزدیکی به  به

،  است  معروف»  معتمدی  چاپ«  به  که  از کتابهایی  ای ، مجموعه آناز   و پس همت قرار داد
ه چاپ بق هفده اثر در چاپخانۀ معتمدی تهران 1244تا  1240و نشر شد. از  چاپ
نخستین که  قرآن معتمدی :این نمونه ها اشاره کرد توان به ، که از میان آنها میرسید

الیقین و  حق ؛ سپسق چاپ شد1342که با حروف سربی در  کریم بود قرآننسخه از 
  ). 19- 18بابازاده، نراقی ( محرق القلوبکرباسی و  اشارات االصولمجلسی،  زادالمعاد
را زیر   پس از مدتی آنها افزایش یافت ودر تهران، به تدریج  های دولتی چاپخانه شمار

  شکل  ایران  دولتی  چاپخانۀ بدین ترتیبکردند.   با هم ادغام  گرجی  نظر منوچهرخان
 از آن نیز . تقریبا ده سال بعدبود ق فعال1264تا آغاز سلطنت ناصرالدین شاه  که  گرفت

، زیرا فناوری جدید چاپ سنگی ،بسته شدق 1262یا  1261در چاپخانۀ حروفی تهران 
  ).12زاده،  (تقیچاپ به طریقۀ حروفی را دست کم به مدت پنجاه سال به محاق برد 

  
   چاپ در شهرهای دیگر ایران

در سالهای  .پس از تبریز و تهران، اصفهان سومین شهری بود که صاحب چاپخانه شد
رساله  از تهران سه کتاب سال پس از تبریز و شش سال پس 13ق یعنی 1247- 1246
 عبدالرزاق اصفهانیبه کوشش ق، 1347در وجیزه و سوال وجوابق، 1246در حسنیه

  ). 45-19(بابازاده،  برادرش آقا محمد خلیل در اصفهان چاپ شددستیاری چاپگر) و به (
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در دورۀ  .پیوستحروفی به طریقۀ چاپ به ارومیه چهارمین شهری بود که 
ین خود یعالوه بر تاسیس مدارس، برای تبلیغ آ ،ی تبلیغی مسیحیناصرالدین شاه هیاتها
که در سال  ،مسیحیان نسطوری مقیم ارومیه ،. ازجملهداشتندبه چاپ نیز توجه 

به چند زبان با حروف و در آن  ای سربی در ارومیه تاسیس کردند ق چاپخانه1256
میسیونر آمریکایی  د. اولینش فارسی کتاب چاپ می - سریانی و التینی وبعدها عربی

. آن زمان حدود سی هزار کونت گزیدم در ارومیه س1833در سال  ،جاستین پرکینز
کردند. پرکینز  ارمنی و کلدانی و مسیحی نستوری در ارومیه و آذربایجان زندگی می

م 1840عالوه براحداث بیمارستان و مدرسه در آن شهر، اولین چاپخانه را نیز در سال 
در  قدامات پرکینز در ارومیه استقبال شد و چند تن از منشیها و طالبتاسیس کرد. از ا

است: ات خود نوشته آموختند. او در خاطر چاپخانۀ او مشغول کار شدند و فن چاپ
میسیون ما به چاپخانه احتیاج دارد و بهترین محل برای این کار ارومیه است. ایرانیها با «

ه از آن استفاده کنند، بنابراین ترسی وجود دانند چگون ماشین چاپ آشنا هستند و می
از ». ای مخالفت کنند ندارد که روزی اهالی مسلمان این شهر با تاسیس چنین چاپخانه

در « نامه یکی از منجمان ارومیه بود:سال شد، چاپ  این چاپخانهآثاری که نخستین 
ته و مطبعه ما چی ما آقای بریت از آمریکا برگش مطبعه 1256رمضان  12م/1840نوامبر 

رمضان مطبعه را بکار انداخته  26را که کوچک و قابل حمل و نقل بود آورد. در نوامبر/ 
و بعضی قطعات دعا به زبان سریانی چاپ کردیم. مسلمانان شهر نیز از ورود مطبعه با ما 
مشحون بودند منجم باشی ارومی به اداره ما رجوع کرده و خواهش کرد که تقویم او را 

شوال شروع به طبع زبور در زبان  5نوامبر / 20ق چاپ کنیم در 1257سال برای 
چی در ابتدا برای چاپ کتاب از  ). بریت مطبعه149- 13زاده،  تقی( »سریانی قدیم کردیم
کرد که از انگلستان آورده بود، اما بعدها با دست خود دو نوع حروف  حروفی استفاده می

پرکینز دربارۀ استقبال از  ).44- 19اجیانپور، (ح ساخت و در چاپ کتاب به کار برد
چاپخانه در اینجا مثل شیر است، اهالی هر روز به : «نوشته استفناوری چاپ در ارومیه 

های نسطوری خیلی خوشحال هستند و مسلمانان ارومیه هم  آیند. مسیحی دیدن آن می
اولین چاپخانه م دو سال پس از تاسیس 1842در سال ». کنند خیلی از آن استقبال می

از کتابهای مذهبی میسیون پرکینزدر نواحی مختلف آذربایجان پخش انبوهی  ،در ارومیه
  .)Perkins,205 ( شد

چاپ   سربی  با حروف  نوشته آخوند مال محمد حسین ،صومیه  رساله ،همدان نیزدر 
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  رساله  این  چاپتاریخ  ،)207ـ 206  ، ص11  جلد(  الذریعهدر   تهرانی  آقابزرگ  شد. شیخ
  ).659- 655(افراسیابی،  است  آورده  در همدان  ق 1249را 

. بدیهی کردند  استقبال  چاپ  ۀشهر کشوراز پدید  ، چندینمذکورپس از شهرهای 
و   ، اقتصادی صنعتی  وضعیت و نبودند  سطح  در یک  فرهنگی  از لحاظ  والیات است که

ورود   های دروازه  که  آنها مؤثر بود. شهرهایی  نگیفره  تارتباطی در مرتب  موقعیت  ویژه به
  خارج  دنیای  دیگر با تحوالت  و زودتر از شهرهای  رشتبودند، بی کاالمسافر و   و خروج

کشور و آمد و   و واردات  ، صادرات ، خوی و کرمانشاه   آشنا شدند. شهرهای بوشهر، انزلی
ندرهای انزلی و بوشهر از نظر موقعیت بآن طریق صورت می گرفت. از   مسافران  رفت

بندری و کرمانشاه و خوی به سبب موقعیت مرزی و نقش آنها در مبادالت از شهرهای 
چهار   از این  که  با مسافرانی  ویژه به ، دیگر مستعد فعالیتهای فرهنگی بودند. مدرنیته

 ؛ گرچه آن آثار، مظاهرردآو می  همراه  را به آثار  شدند، نخستین کشور وارد می  به  دروازه
 و  روسی  با لحن  ، مسیر انزلی و عثمانی  قفقازی  با رنگ ،تبریز  مسیر : نداشت  یکسانی

و   عثمانی  های با گرایش  مسیر کرمانشاه و  و هندی  انگلیسی نشانه های مسیر بوشهر
، بر  یافت می  ایشتر افز بیش  عصر قاجار هر چه  رفت وآمدها تا پایان .بود  درآمیخته  عربی
  ).192- 191،شد (آذرنگ می  افزوده  تأثیرها هم  این

در شهرهای بزرگ دیگری چون: شیراز،  ،ورودی کشور ۀعالوه بر شهرهای درواز
  نیز چاپخانه  ، و کاشان ، گروس ، یزد، قزوین ، اردبیل ، مشهد، رشت ، ارومیه اصفهان
  ترتیب  ، به زمان  در آن  ایران  تجارتی  رهایشه  ترین مهم ).14- 13زاده،  شد (تقی  تأسیس
  ایران  المللی بین  های مبادله  ، شیراز، تبریز و مشهد. عمده ، اصفهان بودند از: تهران  عبارت
). این 28- 27(اشرف،  گرفت می  ، صورت و نقل  حمل  اصلی  شهرها و از مسیرهای  از این

های بایست از مسیر و تمامی کاالها میداشتند شهرها بیشتر در نواحی مرکزی ایران قرار 
در تبریز  :شد. تبریز در این میان استثنا بود های نامساعد حمل می کوهستانی و جاده

   .ولیعهد بودتر محل استقرار  نواحی مرزی شمال ایران، نزدیک روسیه و از همه مهم
  

  چاپ حروفی در اوایل انتقال به ایرانچالشهای 
سیر تکاملی خود را در جهان فناوری چاپ به ایران انتقال یافت، که چاپ حروفی زمانی 

نخست عامل رو بود.  ههمچنان با چالشهای اساسی روب نیز در ایران و کرد طی می
که در ایران  نیاز داشت . این فناوری به ابزار و قطعاتیاقتصادی را باید در نظر گرفت
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. ضمن آنکه داد افزایش میاندازی را  هانتقال و را ۀهزین و این موضوع، شد یافت نمی
و چون  شد نو جایگزین میحروف گی باید با فرسودبه سبب حروف سربی پس از مدتی 

گیر، پرهزینه و به  وقت نوگرفت، فرایند انتقال حروف  در ایران انجام نمیهم ریزی  حروف
. شدند طیل میسرانجام تعها دچار وقفه و  پس از مدتی چاپخانه . بدین ترتیبصرفه نبود

آموزشی در آن دوره افراد  فقدان نظامضمن آنکه به چاپگران ماهر نیز نیاز بود و به 
در دورۀ عباس میرزا چند بار افرادی برای به همین سبب، جایگزین ماهر، اندک بودند. 

  شدند.  فراگیری و انتقال دستگاه چاپ به روسیه فرستاده 
مند به خوشنویسی، زیبایی نداشت.  یان عالقهایراندر نظر حروف چاپی  ،عالوه برآن

سه دهه پس از انتقال چاپ حروفی به ایران، چاپ سنگی که فناوری  همین سبب،به 
تری داشت و با سالیق زیبایی شناختی ایرانیان سازگار بود، جایگزین آن شد. چاپ  ساده

ست به دست د سرانجام با عوامل متعدد. رونق داشتسنگی به مدت نیم قرن در ایران 
قرن نوزدهم م (سالهای  اواخرالمللی، در  روابط بین ۀاختراعات جدید و توسعهم داد: 

دورۀ قاجار)، بار دیگر دستگاههای چاپ حروفی، با فناوری جدید، به ایران انتقال پایانی 
همچنان ایران وارد کننده دستگاههای چاپ، حروف فارسی و  ، با این همه،یافت

  به آن چون کاغذ و جوهر مخصوص چاپ بود.  فناوریهای وابسته
  
  نتیجه

اوایل دورۀ قاجار به چند عامل اساسی  در چاپ به ایرانانتقال فناوری  ،در مجموع
. عباس میرزا به چند دلیل تصمیم بود سیاسی ۀترین عامل، اراد : مهمبستگی داشت

ها شکست خورده  گرفت فناوری چاپ را از روسیه وارد کند: او که در جنگ اول با روس
در جنگ با روسها به او کمک کند،  بود، بر لزوم اخذ فناوری جدیدی تاکید داشت، تا

تجهیزات نظامی به دانش نظامی نیز نیازمند بود. همچنین برای کنار زدن  زیرا عالوه بر
 ،داشت. انتشار دو کتاب نخست نیاز در دربار به تبلیغات برای خود خود رقبای سیاسی

است.  حدساین صحت گواهی بر  ،ها دربارۀ جنگ اول با روس ،و مآثرسلطانیهنامه  فتح
شرح  میرزا برای انتقال دستگاه چاپ به ایران، انتشار کتابهایی در باره  اولویت اول عباس

اما چرا  ،دیگر فنون بود اقدامات خویش و در مرحله دوم کسب دانش در زمینه نظامی و
نزدیک با روسیه، که امکان  ۀفاصلاز اگر . آن در جنگ بودبا ایران کشوری که  ؟از روسیه

میرزا   دارالسطنه تبریز مرکز قدرت عباسبه ویژه به انتقال سریع فناوری چاپ به ایران، 



 1399بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و سوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   214

روابط دیپلماتیک جدید با روسیه پس از عهد تأثیر تردید  بگذریم، بی می کرد،را فراهم 
 ۀها، طبق ماد رزا علی رغم شکست از روسمی  عباس قابل توجه بوده است.گلستان،  ۀنام

او ). 363/ 1خاوری شیرازی، ( ها برخوردار بود از حمایت روس ،چهارم عهد نامه گلستان
اعزام محصالن به اروپا از مسیر  چشمگیری با روسیه برقرار کرد:روابط  ،پس از جنگ اول

ق و چاپ سنگی 1233گلستان و انتقال فناوری چاپ حروفی در  روسیه پس از قرارداد
  ق از روسیه، گواه این مدعا ست. 1240در 
  

  دستگاه چاپ فلزی کوچک عامل دوم:
تولید دستگاه چاپ فلزی دستی کوچک و قابل انتقال در اوایل قرن نوزدهم میالدی در 

که محصول  دستگاه جدید چاپ اروپا عامل مهمی در انتقال فناوری چاپ به ایران بود.
د، زمانی امکان انتقال به ایران و کشورهای دیگر را یافت که به انقالب صنعتی اروپا بو

تولید انبوه رسید. کشورهای مسلمان چون مصر و عثمانی نیز هم زمان با ایران این 
موفق در ارتباط با اروپا  یاز ارمنیان ایران که بازرگانانگذشته  .محصول را دریافت کردند

ی مشابه دستگاه چاپ گوتنبرگ در ایران بودند و توانستند در دورۀ صفویه دستگاه
حتی حروف ارمنی را خود تهیه کنند، ایرانیان از اختراع گوتنبرگ، سهمی  بسازند و

و انتقال آنها به  بسیار بزرگ بود و قیمت گزاف داشتنداشتند. دستگاههای گوتنبرگی 
ده دیدند و بازگزدان در طول مسیر آسیب،در موارد خاصیراحتی ممکن نبود؛ حتی 

 ۀتوسع به کارگران ماهری نیز نیاز داشت. در واقع تولید وکار با آنها . ضمن آنکه شدند
  فناوری کوچک چاپ در جهان، با احساس نیاز به آن در داخل کشور، هم زمان شد. 

  
  عامل سوم: جغرافیا

 مؤثرمسائل سیاسی در گسترش فناوری چاپ  کمابیش همچونعوامل جغرافیایی نیز 
بتدای قرن نوزدهم فناوری چاپ از طریق شهرهای بندری انتقال و گسترش بودند. در ا

جغرافیایی در حوزل اهمیت به توان  یافت. با نگاهی به شهرهای موفق در زمینه چاپ می
اند و نیز  . شهرهای بندری چون استانبول و کلکته از آن جملهپی بردانتقال فناوری 

 و شدند های مساعد به کلکته متصل می ه شهرهای لکهنو و کانپور که از طریق جاد
بوالق) و بغداد از مزیت  ۀچاپخان( . همچنین قاهرهداشتند پر رونق یهای چاپخانه
های قابل حمل ونقل، برخوردار بودند. برای انتقال کاالها (در اینجا دستگاه  رودخانه
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مورد  نیرویی چاپ) وزن و اندازه، فاصله بین مرکز تولید دستگاه، تا مقصد و مقدار نسب
. در ایران شتدا قابل توجهنیاز برای حرکت دادن آن از طریق خشکی یا دریا، اهمیت 

دور بود تجاری ایران یعنی شهرهای تهران و تبریز  بنادر از مراکز سیاسی و، زمان قاجار
نقل وسایل سنگین از بندرهای مهم  شد تا حمل و و وضعیت نامساعد راهها، سبب می

کشد و با دشواری بدر مناطق کوهستانی، ماهها طول  ،به ویژهریای خزرخلیج فارس و د
بسیار به مقصد برسد. این عامل مهمی در توسعه نیافتگی چاپ در ایران بود. جغرافیا و 

 سبب،آالت در تولید محصوالت فناوری در تعامل با یکدیگر هستند. به همین  ماشین
ا، به دستگاههای کوچک و قابل حمل ونقل، انتقال فناوری به ایران در دورۀ عباس میرز

  مانند دستگاه چاپ دستی و تسلیحات محدود ماند.
به راههای مناسب ، فناوری به عوامل متعدد بستگی دارد که یکی از آنها البته انتقال

راههای دریایی و بنادر پر رونق بود. بنادر ایران همانند بنادر بمبئی و قاهره و  ویژه
ترین بندر  ط محدودی با کشورهای اروپایی داشتند. بندرانزلی به عنوان مهماستانبول، ارتبا

های گلستان و  پس از عهد نامه ؛ به ویژهها در ارتباط بود ایران در دریای خزر فقط با روس
ها واگذار شد. بوشهر نیز به عنوان  دریای خزر به روس ترکمانچای که انحصار کشتیرانی در

 ۀیران، بیشتر با هندوستان و کمپانی هند شرقی انگلیس مراودترین بندر جنوبی ا مهم
،  ، اصفهان تهران  زمان  در آن  ایران  تجارتی  شهرهای  ترین تجاری داشت. ضمن آنکه مهم

شیراز، تبریز و مشهد بود که همگی از بنادر فاصله داشتند و از طریق راههای کوهستانی 
ثبات سیاسی نیز در انتقال  امنیت و ،وه بر ایننامناسب با بنادر در ارتباط بودند. عال

و در دوران اواخر صفویه تا دورۀ فتحعلی  داشتکاالهای فرهنگی چون دستگاه چاپ تاثیر 
عدم ثبات سیاسی حکومتها، اقدام جدی برای انتقال دستگاه چاپ صورت  سببشاه به 
قال یافت و به تدریج که السطنه انت فناوری چاپ نیز ابتدا با دستور مستقیم نایب .نگرفت

  . سهم یافتانتقال آن نیز در شدند، بخش خصوصی  ایرانیان با آن آشنا
عباس میرزا نقش مهمی در دورۀ العابدین  زینمیرزا میرزا صالح و ، در مجموع

در زمینۀ چاپ پیشرفتهای فناوری غرب در زمان انقالب صنعتی  با ایرانیان آشنایی
هرچند دستگاهی که وی با خود  مهم تر بود:میرزا صالح نقش در این زمینه  .داشتند

گذاران چاپ در ایران  از پایهنیز اما او را  ،آورد دومین دستگاه چاپ در ایران بود
، کردزیرا در سفری دیگر دستگاه چاپ سنگی را از روسیه به ایران منتقل  ،شناسند می

  رو شد. ه که با استقبال بسیار روب
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