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 چكيده:

پس از گذشت نزدیک به چهار قرن كه  استاختراع فناوري چاپ یكي از مهمترین دستاوردهاي بشري 

در عباس ميررزا   با ارادهاز اختراع فناوري چاپ حروف متحرک توسط گوتنبرگ، سرانجام این فناوري 

، صرنعت   كره  اسرت   چندجانبره   ، فعاليتيچاپ با توجه به اینكه فرایند دوره قاجار به ایران انتقال یافت.

در ایرن   ؛گسترش یابرد تواند  نمي چاپ،  الزم  هاي زیرساخت  بدون شود و را شامل مياقتصاد  فرهنگ و

فناوري چاپ پژوهش سعي شده است با نگاهي به پيشينه انتقال فناوري چاپ به ایران، چگونگي انتقال 

هراي خرارجي و داخلري     فراهم شدن زمينهبررسي شود. از ابتداي ورود آن به ایران تا پایان دوره قاجار 

و چگرونگي رویكررد ایرانيران بره ایرن       در ایران؛ چاپ حروفي و سنگيگسترش انتقال فناوري چاپ، 

عوامرل  ي فني، بره  ها يژگیواست. در این راه عالوه بر  قرارگرفتهدر این تحقيق مورد كنكاش فناوري، 

قاجار نيز توجه شده است. بررسي چگرونگي سرازماندهي    فناوري چاپ در دوره و فرهنگي، اجتماعي

 دیگر این پژوهش است. عناوینچاپ در بخش دولتي و خصوصي نيز از 

و تمرامي عوامرل   ارائره شرده اسرت     ،«تكنيكري -سيستم اجتمراعي »ارچوب نظري در چ نتایج پژوهش 

تعامرل برا عوامرل     در، دردنر ك يمر كرار   هرا  فيزیكي تا افرادي كه با این دسرتگاه  هاي تكنيكي: از دستگاه

ند، مورد بررسي دبر ز محصول این فناوري بهره ميو مردمي كه ا دهنده سازماناجتماعي: یعني نهادهاي 

 قرار گرفته است.

 :ها كليد واژه

 )مطبعه(چاپخانه حروفي، چاپ سنگي، چاپ چاپ، فناوري ، فناوري انتقال
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 پيشگفتار

یرا نياز به اطالعات یكي ز شود مهمترین دستاوردهاي بشري محسوب ميچاپ یكي از  اختراع فناوري

مهمي در گسترش اطالعات در جهان از ضروریات اساسي زندگي اجتماعي است و فناوري چاپ نقش 

زیرا از اختراع ماشين چاپ  ؛اما انتقال این فناوري به ایران چهارصد سال به طول انجاميد ؛داشته است

تا انتقال و گسترش آن در دوره قاجار، عوامل بسياري  توسط گوتنبرگ در نيمه قرن پانزدهم ميالدي

مهم این  هاي چالشبزرگ چاپ به ایران یكي از  هاي ماشينمانع این انتقال شد. با توجه به اینكه انتقال 

چند قرني بوده، لذا بررسي چگونگي فرایند انتقال فناوري چاپ و دالیل پذیرش یا عدم پذیرش  تأخير

مسائل اساسي تاریخ چاپ و نشر در ایران است. موضوعي كه كمتر به آن آن در دوره قاجار، از 

 اي شد تا به این موضوع بپردازم. است. پاسخ به این مسائل انگيزه شده پرداخته

تاریخ چاپ و نشر در  دربارهسهل است زیرا تحقيقات زیادي است.  سهل و ممتنعبررسي تاریخ چاپ 

اشت، زیرا در ميان آثار متعدد، مطالب زیادي وجود د موانع پژوهشاین براي انجام شده است، اما  ایران

خورد،  بسياري به چشم مي هاي كتابمقاالت و  باره دراینتوان یافت.  اندكي در موضوع این پژوهش مي

تا فناوري چاپ؛ مسائلي چون:  یابيم كه بيشتر به موضوع نشر توجه شده اما با دقت در این آثار درمي

و افرادي كه از توليد تا توزیع كتاب فعاليت  ها پ و نحوه عملكرد آنها، چاپخانهچا هاي دستگاه

است. چالش اصلي این پژوهش یافتن مطالبي درباره انتقال و   قرارگرفته مورد توجهاند، كمتر  داشته

. در این راه تالش نمودم با ستادر منابع متعدد،   كاركرد فناوري چاپ، از ميان اطالعات پراكنده
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خاطرات دوره  هاي كتابها و  ها، سفرنامه چاپ سنگي، روزنامه هاي كتاباستفاده از منابع اصلي چون: 

، نگاهي جامع به این فناوري، از انتقال فناوري چاپ تا گرفته انجام هاي پژوهشگيري از  قاجار و با بهره

 توليد كتاب و روزنامه در دوره قاجار داشته باشم.
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 اول فصل

 تحقيق طرح كليات

 پژوهش مسأله -1-1

چاپ توسط گوتنبرگ ایجاد شرد. او   تاریخ درها، دومين تحول بزرگ  پس از اختراع چاپ توسط چيني

اختراع كرد. روش او استفاده از حرروف متحررک    ق 840/م 1436روش جدیدي براي چاپ كتاب در 

فلزي و منعكس ساختن آن بر روي كاغذ بود. حدود دو قرن پس از اختراع چاپ، نخسرتين كتراب در   

اما نكته بارز اقردام آنران، سراخت تمرامي قطعرات       ؛ایران توسط ارمنيان در دوره صفویه به چاپ رسيد

كه بره دليرل عردم اسرتقبال از كيفيرت چراپ و        ان بوددستگاه چاپ در كليساي ارامنه در جلفاي اصفه

 در دوره صرفویه  چند كتاب به زبان ارمني، جز بهبه فراموشي سپرده شد.  ها مدتمسائل فرهنگي براي 

 تأسريس  با زمان هم كه دهد مي نشان شواهد البته نيافت، انتشار ایران در فارسي زبان به چاپي كتاب هيچ

 چاپخانره  ایجاد فكر به صفوي نيز شاهان و درباریان و رجال از اي عده ایران، در وانگ كليساي چاپخانه

 افتادند، اما تالش آنان به نتيجه نرسيد. ایران در

كه برا حمایرت وي نخسرتين     تحول عمده در فن چاپ از دوره والیتعهدي عباس ميرزا قاجار آغاز شد

زا صالح شيرازي بود كه به انگليس رفرت و در  رآنان مي ازجملهمحصالن ایراني به اروپا اعزام شدند كه 

انرداخت.   بازگشت همراه خود یک دستگاه چاپ به ایران انتقال داد و در تبریز اولين چاپخانه را به راه

 كررد و  تأسريس اي را در تبریرز   چاپخانره  ق 1233العابردین تبریرزي نيرز در     گویا هم زمان با وي زین
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 منتشر كرد. ق 1234 حجه يذبود، در  و روس  ایران  هاي جنگ درباره كه نامه فتح: فارسي  كتاب  نخستين

امر   به  العابدین در تبریز، ميرزا زین  چاپخانه  از تأسيس  پس  سال هفت، حدوداً ق 1240در سال   ازآن پس

 گردید.مأمور   كتاب  و چاپ  چاپخانه  تأسيس  احضار و به  تهران  به  شاه فتحعلي

سال پس از اختراع دستگاه چاپ با حروف سربي  و پنجاههم ميالدي حدود سيصد در اواخر قرن هجد

-م 1796در تصرادفي چراپ سرنگي را     صرورت  بهتوسط گوتنبرگ، یک اتریشي به نام آلوئيس زنفلدر 

 ؛ واختراع كرد. حدود یک دهه بعد از اختراع آن، چاپ سرنگي بره كلكتره هندوسرتان رسريد      ق 1210

  برراي   تبریرزي   جعفرخران  ق 1240در  ترا آنكره  فارسي در هندوستان چاپ شرد.   يها كتاببسياري از 

  را با خود به  سنگي  چاپ  دستگاه  ، یک شد و در بازگشت  مسكو فرستاده  به  سنگي  چاپفراگيري روش 

.  فرت یا  رواج نيرز   دیگرر ایرران    از شهرهاي  در بسياري  تبریز و تهران عالوه بر  سنگي  چاپ .تبریز آورد

؛ چاپ سنگي یک دهه پس از چاپ حروفي وارد ایران شد، اما از چاپ سنگي بيشتر استقبال شد باآنكه

چاپ، سازگارتر بود. لذا در این  فناوريشناختي و هنري، فرهنگ ایراني با این روش  زیبایيزیرا از نگاه 

 فنراوري شرناختي ایرن    هاي بومي و زیبایي هاي فني، به جنبه كه عالوه بر بررسي ویژگي ميبر آن پژوهش

 نيز توجه بيشتري شود.

  هراي  انتشرار كتراب    . نياز بره بود تأثيرگذار  در ایران  و سير چاپ  بر وضع  نيز مدرسه دارالفنون  تأسيس 

  درسري   ، منرابع  دارالفنرون   اسرتادان  آثرار   چراپ   مخرت    كارگراهي   مدرسه  در این  شد كه  ، سبب درسي

در  مسريحى  برخي از مدارس مبلغان این، عالوه برشود.   دیگر تأسيس  هاي كتاب  اي و نيز پاره  محصالن

در عصر ناصررى بريش از چهرل     .پرداختند مقاصدشان جهت در آثارى نشر و چاپ به  نيز دوره قاجار

هرا و   شرد. دسرتگاه   چاپخانه در سراسر كشور دایر بود و فقط پنج چاپخانه با مدیریت دولترى اداره مرى  
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 ها عمدتاً در تبریرز  چاپخانه .ها عمدتاً سنگى و شمار اندكى هم سربى بود هاى چاپ این چاپخانه روش

 اند ها فعال بوده در سایر شهرستان  تهران و تعدادى هم و

  اي ، نشرانه و نشرچاپ   نام  به  نوپایي   فناوري  هاي زیرساخت  به  دولت  و توجه  در عصر قاجار از آگاهي

از   مرواد و مصرالح    نيازمنرد واردات و  شرد  همواره با مشكل تهيه مي  الزم  شود. مواد و مصالح نمي  دیده

و  شرد  مري   تبدیل  معضل  به  گاه  زمان در آن ، چاپ يها دستگاهقطعات  و  مركب كاغذ، ينتأم. دبو  خارج

هراى   كره فعاليرت   شراه  ینناصررالد در اواخرر دوره حكومرت    بود. چاپ فناوريیكي از موانع گسترش 

هاى سرّى مبارزان ضد حكومت خودكامه فعال و تكثير شدند، نروعى   خواهانه آغاز شد و انجمن آزادى

هراى   هرا و اعالميره   نامره  یافت كه براى تكثير شرب  روش چاپ عملى و ساده به نام چاپ ژالتينى رواج

بود. بررسي اختراع كاغذ، توليرد و   تر صرفه بهاقتصادي  ازنظرشد. این روش  استفاده مى ها آنسياسى از 

مستقل به آن پرداخته خواهرد   فصل یک انتقال آن به ایران از مباحث دیگر این رساله خواهد بود كه در 

 ارتباط مستقيم با این فناوري قرار دارد.چاپ در  فناوريزیرا ؛ شد

 به موارد مهم زیر اشاره كرد: چاپ در ایران فناوريدر بررسي سير تحول 

 فناوريپانزدهم ميالدي را نقطه عطف این گوتنبرگ در نيمه دوم قرن اگر اختراع ماشين چاپ توسط -

 .گرفت انجامقاجار در عصرچهار قرن  فاصله بابه شررمار آوریم، ورود آن برره ایررران 

 .رونق آن در ایران و عواملچاپ سنگي -

 درسي. يها كتابآن در تكثير  يريكارگ بهچاپ با  فناوريدارالفنون در توسعه  يرتأث-

 .چاپ فناورينقش عوامل اقتصادي در رونق -
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غربي و انتشار افكار و آراي غربيان در سراسر كشور فقط توسط بكرار گيرري ایرن     يها كتابترجمه -

 بود. یرپذ امكان فناوري

اي غيرنظامي، به ایران منتقل شد؛ كه در ارتباط مستقيم  با ورود فناوري چاپ براي نخستين بار فناوري-

 جامعه قرار داشت. بافرهنگ

كه  شود نيز پرداخته مي چاپ فني به مسائل اجتماعي و فناوريدر این پژوهش عالوه بر موضوع انتقال 

 .برزرگ  هاي ماشين تا كوچک گرفته اجزائي چاپ از هاي دستگاه تكنيكي: عناصر عناصر آن عبارتند از:

. این افرراد تنهرا بره متصردیان و     اند مرتبطچاپ  فناوريمختلف با  هاي موقعيت در كه افرادي :ها انسان

یعنري   فنراوري مرتبط با این  افزاري نرمشوند، بلكه بخش  محدود نمي فناوريو كارگران این  ها تكنسين

كه نقشي مهم در فرراهم آوردن شررایط كراري و اجتمراعي      گيرد دربرميرا نيز  گذاران قانونطراحان و 

 افراد روابط كه مقرراتي و قوانين ،ها سازمان اجتماعي: عناصر .را دارند فناوريمناسب براي فعاليت این 

 و علمي مقاالت ،ها كتاب علمي: عناصر- كنند. مي مشخ  را مرتبط با فناوري چاپ تكنيكي عناصر و

ایرن   در كره  همچون كاغرذ و جروهر   طبيعي نهایتاً: منابع و ؛تحقيقاتي مرتبط با فناوري چاپ هاي برنامه

 شود. مي گرفته كار به فناوري

 این پژوهش عبارت خواهند بود از: مطابق چنين چارچوب پژوهشي مسائل اصلي

آن در جامعره عصرر    و گسرترش چاپ به ایران چگونه صورت گرفت و دالیل پرذیرش   فناوريانتقال 

 قاجار چه بود؟

 چاپ در ایران نشدند؟ هاي دستگاهچرا صنعتگران داخلي موفق به توليد 

 چاپ بر حوزه علم، فرهنگ و شرایط اجتماعي دوره قاجار چه بود؟ فناوري يرتأث
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در این پژوهش موضوعاتي چون: چگرونگي انتقرال فنراوري چراپ بره ایرران، نگراهي         دیگر عبارت به 

چراپ؛ بررسري    هراي  دسرتگاه چاپ در ایران؛ عوامل یا موانع توليد داخلي  هاي دستگاهبه  افزاري سخت

 وو در پایران پيامردهاي اجتمراعي     فناوري؛دخيل در گسترش یا بازدارنده این  اقتصادي ومنابع انساني 

 چاپ در دوره قاجار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. فناوري اقتصادي

 پژوهش قلمرو -1-2

 قلمرو مكاني: -الف

 نشریات وچاپ كتاب  كه این فناوري به آن نواحي انتقال یافت. شهرهایي كه در سراسر سرزمين ایران

 چاپ در تهران و تبریز. فناوريبا نگاه خاص به  و ؛نقش فعالي داشتند

 

 قلمرو زماني: -ب

امرا در فصرل    ؛گيرد برمي( تا پایان دوره قاجاریه را در روس وایران  هاي جنگ) قاجاریهاز ابتداي دوره 

 دوره صفویه نيز بررسي خواهد شد.فناوري چاپ در ( تاریخ چاپ در ایران) اول

 

 پژوهش سؤاالت-1-3

 اصلي: سؤاالت

فناوري چاپ چگونه به ایران انتقال یافت و دالیل پذیرش و عردم پرذیرش آن در دوره قاجرار چره     -1

 بود؟
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 ترأثير فناوري چاپ در دوره قاجار كدامند و این عوامل چگونه برر هرم    اجتماعي و تكنيكيعوامل  -2

 گذاشتند؟ متقابل مي

 فرعي: سؤاالت

شركل   هرایي  تشركل  چره  وچاپ در ارتبراط بودنرد؟    فناوريمختلف با  هاي موقعيت چه افرادي در-1

 گرفت؟

 چاپ بر جامعه سنتي دوره قاجار چه بود؟ فناوري اقتصادي واجتماعي  تأثيرات -5

 

 پژوهش هاي فرضيه -1-4

توان  تكنيكي در دوره صفویه و قاجار مي-با در نظر گرفتن تحليل بر اساس سيستم اجتماعي -1 فرضيه

اما با شكست  ؛شرایط تاریخي در پيش از دوره قاجاریه، براي پذیرش فناوري جدید فراهم نبوددید كه 

ایرران آشركار    پيشررفت  وجدیرد برراي توسرعه     هاي فناوري اهميت ،روس وایران  هاي جنگایران در 

فراهم كررد   اي گونه بههاي آزادي خواهانه دوران مشروطيت شرایط اجتماعي را  گشت. همچنين جنبش

 كه فناوري چاپ مورد استقبال فراوان قرار گرفت.

تكنيكي، تمامي عوامل تكنيكري چراپ، شرامل: دسرتگاه     -به نظریه سيستم اجتماعي توجه با -2 فرضيه

ابزار و لوازم فرعي چاپ، صنایع مرتبط با چاپ مثل كاغذ و جروهر،   سنگي و حروفي(،) چاپفيزیكي 

ها، شيوه آموزش كارگران چاپخانه، تعميركاران و دیگر افرادي كه درون و بيرون كارگراه چراپ    چاپچي

در ایرن   گرفتره  شركل ، قوانين غيردولتيدخيل هستند، باید با عوامل اجتماعي مانند نهادهاي حكومتي و 



9 
 

 هراي  زیرسراخت قتصادي و پذیرش مردم در ارتباط متقابل باشند و بردون فرراهم شردن    رابطه، مسائل ا

 تواند موفق باشد. اجتماعي و تكنيكي، صرف انتقال یک فناوري، نمي

 صراحبان  ،واردكننردگان طيرف وسريعي از افرراد شرامل:     دوره قاجاریره  رسرد در   به نظر مي -3 فرضيه

 ومشغول بره كرار بودنرد     فناوريها، كارگران چاپخانه، تعميركاران، طراحان و صحافان در این   چاپخانه

بره دليرل مخاطبران گسرترده      و ؛بودنرد  وارد شرده ایرن عرصره    درحكرومتي نيرز    منصبان صاحب حتي

هراي   گسرترش یافرت و چاپخانره    سررعت  بره چاپ  فناوري( نشریات وكتاب ) فناوريمحصوالت این 

 شد. تأسيس ها شهرستاناري در تهران بسي

جامعه سنتي دوره قاجار، مرهون فناوري چراپ بروده    سياسي وبخشي از تحوالت اجتماعي  -4 فرضيه

 تصرور  قابلها، بدون این فناوري  علمي و انتشار روزنامه هاي كتاباست: گسترش مدارس جدید، چاپ 

یرا   هرا  كتراب این امكان را فراهم نمود كه با هزینه كم، نسخ متعرددي از   نيست. همچنين فناوري چاپ

بسزایي در رشد افكار آزادیخواهانه در  تأثيرامر  این وو در اختيار عموم قرار گيرد  نشریات منتشر شود

 دوره مشروطه بجاي گذاشت.

 مفاهيم تعریف -1-5

 تعریف چاپ:

 انطباع و تافت را آن نفيسي فرهنگ در شود، مي گفته print  -pressآن به انگليسي در كه چاپ كلمه

برخري   اند. دانسته چاو از برگرفته را لغت این ریشه برخي است. دانسته نوشته و خط روي از يتافتگ و

نظر مينوي را  نامه لغت. دهخدا نيز در اند دانستهچون مجتبي مينوي چاپ را از لفظ چهاپه هندي مشتق 
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، چراپ را عملري   االطبرا  نرامم فرهنرگ   چاپ از چهاپه هندي مشتق شده است. در. اینكه واژه ردیپذ يم

 باسرمه  و طبع. كرد تهيه آن به شبيه نسخه چند نوشته یک روي از توان مي آن واسطه به كه است دانسته

نقرش،   يبه معناچاپ در لغت  در یک تعریف جامع:. نوشته و خط روي از تافتگي و انطباع و تافت و

 كاررفتره  بره عنروان متررادف آن    و تافت به نشان آمده و در متون مختلف كلمات طبع، باسمه و اثر، مُهر

و صنعت تكثير صرورت نقروش دوبعردي )حرروف، ارقرام، خطروط،        است. در اصطالح، به عمل، فن

ویرژه چراپ مرواد     وسيله انداختن اثر این نقوش بر كاغذ، پارچه، یا مواد دیگر، بره  و جز آن( به تصاویر

چاپ سرنگي و چراپ سرربي و چراپ      .شود ني، با تصویر یا بدون تصویر بر روي كاغذ گفته ميخواند

 .است آناز انواع  اي باسمه

 :چاپخانه

و  محل و مكان چاپ كردن و در متون مختلف كلمات مطبعره، دارالطباعره   يبه معناچاپخانه در لغت  

به تعبيري دیگرر، محلري اسرت كره چراپ كتراب،        ؛ وكار رفته است عنوان مترادف آن به به باسمه خانه

 .گيرد و مانند آن در آنجا انجام مي نشریات

 چاو:

ر بكرا  «مطبعه» و «طبع» عربي كلمات بجاي كه مانده يباق «چاپخانه» و «چاپ» صورت به فارسي زبان در

آن زمران بره   رایج در  پول كاغذيمغول است كه براي خان ایل يخاتوگكلمه یادگار روزگار  نیا .رود يم

چهراب، چهاپره، چهاپره خانره،      :بجاي مانرده  نيز يهندزبان در  «چاوخانه»و « چاو» رفت. واژه كار مي

 .است از آن جمله (چهاپاتي و چهاپتا )چاپ كردن

 اي: چاپ باسمه




