
  

  

  

  

  

ي چاپ سنگي در شهر اصفهان ها ي و موضوعي كتابارزيابي مسائل كم  

   )از آغاز نيمة دوم قرن سيزدهم هجري قمري به بعد(

  

  دكتر احمد شعباني

  دانشگاه اصفهان رساني گروه كتابداري و اطالع

  

  

  مقدمه

شايسته به خور و  هاي متنوع، كمكي در دسترسي و دستيابي به پيشينة چاپ در بالد و سرزمين

اي،  هاي كتابخانه هاي موجود در زمينة مجموعه تاريخ فرهنگ و معارف مردم نموده، ليكن كاستي

هاي تاريخي، و پراكندگي مواد چاپي در شهرهاي مختلف كشور از  كمبود مراجع و كتابشناسي

  .شود گونه رويدادهاي فرهنگي محسوب مي موانع جدي در بازتاب اين

 دليل قدمت چاپ در اين شهر به سبب  وهر اصفهان بسيار قديميچاپ و چاپخانه در ش  

چنانچه آنژدوسن ژوزف . استكيشان خود  سكنة ارمني منطقة جلفا و ارتباط اقليت مزبور با هم

حضرات پادريان كرملي ميداني ميربصمه خانة عربي و فارسي در «: نويسد ق مي١٠٩٢ /م١٦٨١در 

ارامنه نيز در جلفا بصمة ارمني .  داير كرده بودند و هنوز دارندعبادتخانة خودشان در اصفهان برپا و

 سربي با موضوعات ادعيه و اذكار صورت به احتماالً نخستين مواد چاپي در اين شهر ١.»دارند
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نيز برگي از ادبيات ارمني تحت عنوان  المعارف بريتانيكا ةمذهب مسيح چاپ شده است، و در داير

 برخي از ٢.ق در جلفاي اصفهان طبع شده است١٠٥٠ده كه در سال درج ش» گزارش پدران كوير«

ويژه پژوهشگران ارمني مستقر در كليساي وانك تأكيد دارند كه نخستين كتاب چاپي  همحققين و ب

ق به وسيلة يك ١٠٥١/ م١٦٤١ي قرن هفدهم ميالدي ها در ايران انجيل است كه در نيمة سال

م توفيق در تهية مركب مناسب، كيفيت ناچيز حروف و ليكن عد. دستگاه مطبعه چاپ شده است

صفحات سربي، و مقاومت اصحاب ديني به جهت كارمزد نگارش كتاب مقدس نتوانست چاپ 

  .گر سازد را در شهر اصفهان به منزلة يك حرفه و شغل نهادينه جلوه

سين  دكتر ح.هاي جانكاهي پديد آورد حتي چاپ سربي براي مواد فارسي و عربي دشواري  

ق ١٢٤٤محبوبي اردكاني مدعي است كه اولين كتاب به مفهوم جدي و فراگير در اصفهان در سال 

 شهال بابازاده در ٣. سربي چاپ شدصورت به از مال استرآبادي »رسالة حسنيه«تحت عنوان 

 ق گزارش كرده١٢٤٦هاي معتمدي به سال  فهرست خويش طبع اين كتاب را از سلسله چاپ

  چاپ سنگي به چهارده سال بعد از آن تاريخ درة عيان اينكه پيشينةت نكت به هر جه٤.است

 يك قرآن ، به منزلة بالد همجوار اصفهان،كه در شهر شيراز ق در كشور مرتبط است، زماني١٢٦٠

  .سنگي طبع شده بود

  

  هدف

در حاشية اين . هدف از تهية اين فهرست دسترسي به پيشينة چاپ سنگي در شهر اصفهان است

  :شود دف اصلي، چند هدف فرعي نيز دنبال شده كه در اين بخش به آن اشاره ميه

  ترين مواد چاپ سنگي در شهر اصفهان چه نام دارد؟ قديمي. ١

  ؟اند بودهي سنگي در شهر اصفهان چه كساني ها  خطاطان كتاب.٢

  اند؟ ال بودهيي فعها هاي سنگي در شهر اصفهان چه نام داشته و در چه سال  چاپخانه و مطبعه.٣

   گرايش موضوعي در بين جوامع مسلمين شهر اصفهان در چاپ و مطالعة مواد چه بوده است؟.٤
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  پيشينة تحقيق 

اي كه به حوزة چاپ سربي و  طور جدي نخستين مقاله هدر زمينة ادبيات و پيشينة اين پژوهش ب

تاريخ مطبعه و «سوم به ياد محمدعلي تربيت مو ران مبادرت كرده از دانشمند زندهسنگي در اي

است كه بيش از نيم قرن پيش به انجام آمده و سير مطبعه را با توجه به منابع در » مطبوعات ايران

ي اخير ها  از اين مقاله با توجه به مأخذ جديد دو اثر قابل توجه در سال٥.دهد دسترس توضيح مي

در كتاب » انه و روزنامهتأسيس چاپخ«به رشتة تحرير آمد، نخست فصلي مبسوط تحت عنوان 

تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران از دكتر حسين محبوبي اردكاني است كه نفوذ چاپ را در 

ي عباس ميرزا و ميرزا صالح شيرازي در حوزة چاپ ها دورة پيش از قاجاريه و سپس كوشش

از دكتر » ق١٢٤٠ /م١٨٢٤چاپ در ايران از آغاز تا « ديگر مقالة معتبر ٦.سنگي بيان داشته است

به زبان انگليسي است كه ضمن اشارة   آموزش و پرورش مسلمةغالمحسين تسبيحي در فصلنام

هاي نخستين چاپ سربي با اتكاء به مأخذ نادر و كمياب در  ورود چاپ از بوشهر به كوشش

  ٧. طبع شده استم١٩٩٢منطقة جلفا مبادرت نموده، اين مقاله به سال 

  

  وش و شيوة تحقيق ر

اي بوده، منابع اين پژوهش مبتني   كار در دستيابي به هدف اين مقاله به شيوة تحقيق كتابخانهروش

ي ها بر اين مبنا نخست سعي گرديد تمام كتاب. ها و مراجع معتبر قرار داشته است بر كتابشناسي

  :چاپ سنگي در شهر اصفهان از منابع ذيل استخراج شده و بر فهرست برگه نوشته شود

  ٨؛، از خانبابا مشار تهراني١٣٤٥ي چاپي فارسي، از آغاز تا آخر سال ها ت كتابفهرس. ١

  ٩؛ي چاپ فارسي، ذيل فهرست مشار، از كرامت رعنا حسينيها فهرست كتاب. ٢

  ١٠؛ فهرست كتب سنگي چاپ اصفهان، از احمد شعباني.٣

  ١١.ار تهرانياز آغاز چاپ تاكنون، از خانبابا مش: ي چاپي عربي ايرانها  فهرست كتاب.٤

ها و  ها با موجودي مواد كتابي در مخازن كتابخانه برگه سپس با تطبيق دقيق عناوين فهرست  

با يكديگر، زوائد و سهوهاي موجود به جهت تكرار يا پنداشت نادرست از فصول يك كتاب به 

 منزلة يك عنوان حذف شد و به فهرستي بنيادي و اساسي از كتب سنگي چاپ اصفهان دسترسي
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 مدخل سهو از ٣٠ مدخل بوده، و حدود ١١٨كه مجموعة حاضر اين كتابشناسي   به نحوي،افتاد

  .هاي حاضر حذف گرديد برگه هاي خانبابا مشار تهراني از فهرست مواد كتابشناسي

نهايت با توجه به تهية اطالعات دقيق كتابشناسي هر عنوان سعي گرديد با استفاده از آمار  در  

  .ي مطروحه پاسخ داده شودها االت هدفؤي تاريخي به ساه توصيفي و روش

  

  ها تجزيه و تحليل يافته

 عنوان كتاب است، كه در مقايسه با ميزان كتب ١١٨فهرست كتب سنگي چاپ اصفهان مشتمل بر 

 ١٠٨ از مجموعة مزبور ١٢. است عنوان مادة كتابي، محدودتر٢٢٢ يعنيسنگي چاپ شهر شيراز 

در حقيقت .  عنوان به زبان فارسي و عربي است٣ عنوان به زبان عربي و ٧ عنوان به زبان فارسي،

دهد هدف مؤلفين و ناشران تماس   درصد از مواد مزبور به زبان فارسي است كه نشان مي٥٢/٩١

 صورت بههمچنين از مجموعة كتب چاپ سنگي چهار عنوان . مستقيم با مخاطبان بوده است

برلي به قلم  از لرد متون غربي تحت اسامي اندرزنامة تربيت اطفالترجمه بوده، كه دو مورد آن از 

از حكيم طولوزان به قلم سيد مصطفي  »رساله در طب«ق، و ديگر ١٢٩٩ميرزاتقي خان كاشاني در 

واپسين متن ترجمه به موضوع تاريخ اسالم مرتبط بوده و تحت . ق است١٢٩٣بن عقيل علوي در 

خ محمد مهدي بن محمدباقر مسجد شاهي اصفهاني در به قلم شي عنوان سندس و استبرق

حوزة تأليف و شرح و حاشيه و تصحيح در . يي جديدتر را دربرداردها باشد كه سال ق مي١٣٤٥

متون مواد سنگي در شهر اصفهان بازتابي از وابستگي عامه را در نيمة قرن سيزدهم هجري به آثار 

  .دهد  ميفارسي در حوزة مسائل ديني و فرهنگ ملي نشان

كاران ممالك  توان دريافت هر چند اصفهان محل تردد جهانگردان و صنعت بنابراين مي  

ويژه بعد از دورة صفوي است، ليكن وابستگي مردم به مواد كتابي با انديشة دروني پيوند  متنوع به

 يها ترين مواد چاپ سنگي، خطاطان كتاب هاي تحقيق در خصوص قديمي اهم يافته. داشته است

هاي سنگي، و گرايشات موضوعي كتب چاپ سنگي در شهر اصفهان  ها و مطبعه سنگي، چاپخانه

  .به قرار ذيل است



 

  

91 ي و موضوعي كتابهاي چاپ سنگي در شهر اصفهان ارزيابي مسائل كم   

  ترين مواد چاپ سنگي  قديمي. الف
ق چاپ سنگي در اصفهان ١٢٦٠ي ها زند كه در سال دكتر حسين محبوبي اردكاني حدس مي

ليكن نيازمند تفحص بيشتر در . شدمرسوم بوده، هيچ بعيد نيست كه گمان مزبور صحت داشته با
ترين كتاب چاپ سنگي در مجموعة  قديمي. باشيم هاي خصوصي و برون مرزي مي كتابخانه
مؤمن بن زمان حسيني  از حكيم محمد »تحفة حكيم مؤمن«هاي تهيه شده موسوم به  برگه فهرست

ق طبع ١٢٧٥ه سال محمدحسن مقيم ب از مال »ةانشاء الصلو«ق است، كتاب ١٢٧٤تنكابني به سال 
 از ابوالفضل احمدبن »االسامي السامي في«گرديده، همچنين در همين سال فرهنگ بسيار معروف 

 بدين ترتيب. شود چاپ مي »االدب فروق اللغات و سر«محمد ميداني نيشابوري به ضميمة 
اين ي نيمة دوم قرن سيزدهم هجري جايگاهي واال در ها گردد چاپ در واپسين سال مالحظه مي

ق تا سال ١٢٧٤از سال . آورد  ميدست بهشهر حاصل نموده، و به واقع يك روند چشمگير 
گيرد، حدود سي عنوان كتاب در اين شهر طبع شده، كه اين  ميدربرق كه حدود نيم قرن را ١٣٢٤

. هايي است كه در بين عوام  توزيع شده است ها و روزنامه نامه موارد سواي اوراق پراكنده، شب
 ترتيب به نشر وقوف يابيم، تهية يك كتابشناسي ةهاي تاريخي در حوز تابشناسيه به اهميت كهرگا

اي به مورخين رشتة تاريخ معارف  ق كمك شايسته١٣٠٠ق تا ١٢٧٤سال از ابتداي نشر سنگي در 
  :نمايد و نشر مي

   ،ني حكيم محمد مؤمن بن زمان حسيني تنكاب،المؤمنين تحفة حكيم مؤمن، تحفه  ق١٢٧٤سال 

  .ق١٢٧٤ رحلي، ، سنگي، اصفهان،به اهتمام مالعلي و سيدحسين اصفهاني
  .ق١٢٧٥ سنگي، رقعي، ، اصفهان، مالمحمد حسن مقيم،ةانشاء الصلو  ق ١٢٧٥سال 

   ،)اللغات و سراالدب به ضميمة فروق(االسامي، عربي و فارسي  السامي في  
   .ق١٢٧٥ خشتي، ،نگي س، اصفهان،بن محمد ميداني نيشابوري ابوالفضل احمد

  . ٧ ق، ص١٢٨٦ وزيري، ، سنگي، بدرالدين ابونصر مسعود فراهي، اصفهان،نصاب الصبيان  ق١٢٨٦سال 

   ترجمة سيدمصطفي ،حكيم طولوزان ،)طرز جلوگيري و معالجة طاعون(رساله در طب   ق١٢٩٣سال 
   .٧١  صق،١٢٩٣ خشتي، ، سنگي،بن عقيل علوي اصفهاني، اصفهان

   ، سنگي، اصفهان،آقانجفي شيخ محمدتقي بن محمد باقر اصفهاني ،انوارالعارفين  ق١٢٩٦سال 
  .ق١٢٩٦خشتي، 

  خان كاشاني فرزند  تقي ميرزا ،)خمريه(اختالل نظام عالم بواسطة مسكرات   ق١٢٩٧سال 

  .١٣٧  صق،١٢٩٦ رقعي، ، سنگي، اصفهان،محمد هاشم
   ،يخ محمدتقي بن محمد باقر مسجد شاهي اصفهانيش ،)االنوار با جامع(اخالق المؤمنين   ق١٢٩٩سال 

  .ق١٢٩٧ سنگي، ،اصفهان
  خان كاشاني فرزند  تقي برلي، ترجمة ميرزا  لرد،)نامه با تربيت(اندرزنامة تربيت اطفال   ق١٣٠٠سال 

  . ٩٩  صق،١٢٩٩رقعي، .  سنگي، اصفهان،محمدهاشم
  خان كاشاني فرزند  تقي  ميرزا،)ت جديدئدر اثبات حركت زمين و هي(لطبيعه حدائق ا

  .٢٤٣ ، ص١ ج ق،١٣٠٠ خشتي، ، سنگي، اصفهان،محمدهاشم
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  ي سنگيها خطاطان كتاب. ب

چاپ سنگي مقاومتي بود كه خطاطان به جهت كارمزد كتابت از نگارش  يكي از عوامل حضور

خ هاي خط نس انگيزي مواد حاصل نموده، و همچنين تعلق خاطر خوانندگان كتاب است كه از دل

هر چند بسياري از كاتبان از ذكر نام خود در ذيل موارد مكتوب امتناع . شد و نستعليق حاصل مي

شود كه چند تن از خطاطان فعاليت  نموده ليكن از فهرست كتب سنگي چاپ اصفهان آشكار مي

ابوالقاسم بن محمدرضا : از آن جمله است. اند تري در نگارش كتاب به منصة ظهور رسانيده وسيع

ق، عبدالحسين بن محمد خوشنويس اصفهاني كاتب ١٣٠١ در »صرفال منقح«اصفهاني كاتب 

الرسائل و وجيزه  مجموعه«اسمعيل بن احمد خوانساري كاتب  ق، محمد١٣٠٦  در»االصول ةبدز«

ق، و ١٣١١در  »زادالمعاد«بن عبدالحميد كاتب  عبدالجواد ،»التجويدةشجر«ق و ١٣١٠در » التجويد

 »العين و سرور نشأتين ةقر«و ) در چاپ مجدد(ق ١٣١٧در  »الرسائل ةعمجمو«حاج مالباقر كاتب 

ق چنانچه مشخص است در دورة ناصري و مظفري كاتبان ياد شده در اصفهان فعال ١٣٢٠در 

تن شهرت بيشتري در  با حدوث انقالب مشروطيت نيز يكي دو. اند بوده و جايگاه مرجحي داشته

دحسين بن اسماعيل خوانساري به كتابت  آوردند، از آن جمله محمدست بهسطح شهر اصفهان 

ش ١٣١٤در  »كليات سعدي«ابراهيم مشكين قلم به كتابت  ق، و محمد١٣٢٩در  »السياحه رياض«

  .تري برخوردارند همت آورده كه از معروفيت فزون

  هاي سنگي  ها و مطبعه چاپخانه. چ

رون سيزدهم و ي سنگي در قها از اشاراتي كه درخصوص چاپخانه، مطبعه و ناشرين كتاب

شود كه تمايز چنداني بين چاپخانه و ناشر چندان آشكار  چهاردهم قمري موجود است، آشكار مي

در حدود . گرفت نيست و در حقيقت روند طبع به توسط مطبعه يا كتابفروشي صورت مي

 زاد«ق ١٣١٩ ميرزا محمد ابراهيم در اصفهان فعال بوده و در ةي انقالب مشروطيت چاپخانها سال

ي ها متأسفانه از فعاليت. بن محمدتقي مجلسي طبع نموده است محمدباقر را از مال »المعاد

انتشاراتي اين چاپخانه كه در نيمة سلطنت مظفرالدين شاه فعال بوده كمتر اطالعي در دسترس 

  .باشد مي
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 ترين مادة چاپي آن  است كه قديمي»مطبع گلبهار« مطبعة شهر اصفهان موسوم به ترين مهم  

از آن سال به بعد اين مطبعه . باشد در دسترس مي »ديوان غمام همداني«ق تحت عنوان ١٣٣٢در 

كند، حتي از  را منتشر مي »تاريخ معارف اصفهان«ق كتاب ١٣٣٦حياتي فعال داشته، چنانچه در 

اي در  شود كه حاالت روشنفكرانه موضوعات مواد چاپي مزبور توسط مطبع گلبهار مشخص مي

ق هشت عنوان كتاب را نشر داده، و اين ١٣٥٠مطبع گلبهار تا . طبعه وجود داشته استمديران م

سواي مواردي است كه اثر بدون تاريخ بوده و يا از مشاهدة پژوهشگر فوت شده، از آن جمله 

ق، ١٣٤٧در  »الليل ةآداب صلو«ق، ١٣٤٣  در»في المؤمنات السماعيه واالضداد الرشاد مقالد«: است

و معارف ) ع(من ذهب در احوال زينب  اساور«ق، ١٣٤٨در  » موضحةل و رساةاداسرارالشه«

ش در حيطة عمل بوده و در اين ١٣٢٣ق يعني سال ١٣٦٤ق مطبع گلبهار تا ١٣٥٠ در »المحمديه

شود كه چاپخانه در  پس مشخص مي. كند را تجديد چاپ مي »الظهور و عالئمه وقايع«سال كتاب 

 واقع نوعي حرفه را در اين شهر بنياد گذاشته فعال بوده و بهه طبع مواد سنگي حدود سه ده

  .است

ي پراكندة چاپي نيز از ها سواي عملكرد انتشاراتي منسجم مزبور، برخي فعاليت  

ق كتاب ١٣٣٣چنانچه كتابفروشي غالمحسين در . شود هاي چندي مشاهده مي كتابفروشي

 متقابالً. اپي در اصفهان بوده استگذاران مواد چ ترين سرمايه نامه را طبع نموده كه از قديم نصيحت

چون چاپ سنگي در شهر با اقبال عمومي مواجه شد، نشر آن پايدار و مفيد تلقي گرديد و آثار 

از آن جمله است كتابفروشي .  شمسي دوام آوردهاي قرن سيزدهم سالچندي تا اواخر نيمة اول 

ش ١٣٣٤ در  كه كتابفروشي منوچهريو »ديوان محيط قمي«ش ١٣٢٨شهشهاني كه در سال 

ي ها بديهي است از واپسين اثر ياد شده عيان است كه گروه. را طبع نمودند »رسالة نماز شب«

اند، و به مرور اينگونه  اي در زمينة چاپ سنگي در آخرين سنوات نشر مزبور استقبال كرده ويژه

  .نشر در سطح عامة مردم خاموش شد
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  يتجزيه و تحليل موضوع. د

شود، مواد  ي چاپ سنگي موجود در شهر اصفهان آشكار ميها تحليل موضوعي كتاب از تجزيه و

 را از آغاز چاپ مزبور تا دهة چهارم قرن ) درصد٢٣/٥٤( عنوان كتاب ٦٤دين و عرفان به ميزان 

شناسي خطوط اسالمي و عدم   اين گرايش بازتاب عامه به زيبايي. گيرد ميدربرشمسي حاضر 

 ٣١در زمينة ادبيات، به منزلة موضوع ثانوي مورد توجه . يع به موضوعات متنوع استتوجه وس

بخشي قابل توجه از ادبيات، ديوان .  از مجموعة حاضر را دربردارد) درصد٢٧/٢٦(عنوان كتاب 

 نظامي، كليات سعدي، و ديوان ةهاي منظوم از جمله شاهنامه، خمس  بزرگ و حماسهانشاعر

يك از رمانهاي غربي در چارچوب اين مواد به طبع نيامده، كه  هيچ خصوصدر اين  . استحافظ

  .هاي اهل ادب اصفهان در آن دوره است نشان از مقاومت انديشة سنتي در بين توده

 ٩٥ عنوان است، استنتاج گرديد حدود ١١٨هر چند از مجموعة فهرست مواد سنگي كه   

 ١ بر اين قرار از نمودار شمارة  همچنين.دارددربرعنوان را موضوعات دين و عرفان، و ادبيات 

  ٠٨/٥( عنوان ٦ بايد به تربيت به حوزة آموزش با ها آشكار است كه از موضوعات ديگر عنوان

)  درصد٥٤/٢( عنوان ٣؛ اخالق، فلسفه و منطق ) درصد٢٣/٤( عنوان ٥؛ تاريخ و جغرافيا )درصد

مانده عبارت است  چند عنوان ناچيز باقي. برد نام ) درصد٥٤/٢( عنوان ٣ پزشكي و علوم تجربي و

 ١ عنوان، و آداب و رسوم، و سياست هر كدام با ٢رياضي و نجوم، و علوم تربيتي هر كدام با : از

  .عنوان

 »الوطن الثمن في حديث حب تحصيل« ،ي قابل ذكر در موضوعات محدود مزبورها از كتاب  

، و »تاريخ معارف اصفهان«المؤلف  مجهول  كتاب محمدعلي بن علي مباركه اصفهاني،ةنوشت

احوال  فهرست الروضات الجنات في«بن آقاحسين خوانساري، و  از آقا جمال محمد »نه كلثوم نه«

از حاج شيخ محمدباقر الفت اصفهاني است كه دو عنوان واپسين به سال  »السادات العلماء و

  .ه استشدق طبع ١٣٥٢

 ٤ها بايد تذكر داد كه در مجموع  برگه  ة فهرستدر زمينة بررسي شكل كتاب از مجموع  

هاي اين شهر به طبع آمده   سنگي در مدت زمان مزبور در چاپخانهصورت بهعنوان كتاب مرجع 

هاي پيشين يادي از آنها شد،  كه در بخش »االسامي السامي في « و»فهرست الروضات«كه سواي 
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ش، ١٣٢٤كريم جزي برخواري اصفهاني به سال عبدال از مال »القبور رجال اصفهانةتذكر«بايد از 

اهللا راجي حسيني قزويني در  فضل الدين ابوالفضل سيد از شرف »المعجم في آثار ملوك العجم«و 

دهد كه جامعة علمي شهر تا چه حد با كتب مرجع بيگانه  اين موارد نشان مي. ق سخن راند١٣٣٠

  .استهاي آموزشي محدودي را در ذهن داشته  بوده و زمينه

  

  

  

  

  

  

  ي چاپ سنگي شهر اصفهانها توزيع پراكندگي موضوعي كتاب: ١ ةنمودار شمار

  

  گيري  نتيجه

از مجموع اطالعات حاصل با توجه به اطالعات تاريخي مأخذ چاپ در شهر اصفهان و فهرست 

  :توان استنتاج كرد هاي موجود مي هاي كتب سنگي با توجه به تجزيه و تحليل يافته توصيفي برگه

ترين مواد چاپ سنگي در شهر اصفهان كه به دهة هفتم و هشتم قرن سيزدهم   از قديمي-١

 عنوان ١١٨طور كلي  هب) ق١٢٧٦ -١٣٥٢(هجري قمري مرتبط است تا نيمة قرن چهاردهم قمري 

گونه چاپ را در عرصة نشر و طبع شهر اصفهان  چنانچه نفوذ اين. كتاب سنگي در دسترس است

شك تعداد عناوين   بي، سلطنت پهلوي به منزلة شاخص عمده قلمداد نماييمي نخستها تا سال

توانست سود قابل توجهي را براي كتابفروشان   نسخه نمي٧٠٠مواد چاپي و شمارگان اين مواد در 

هاي فرنگيان  برچنين مبنايي است كه در سفرنامه. داشته باشددربرداران در گسترة وسيع  و مطبعه

26.27

54.23

19.5
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هاي اين اقشار در بازارهاي شهر در چارچوب زماني   كمتر سخني از حجرهدر طول اين سنوات

  .مزبور ذكر است

ي ابتدايي چاپ سنگي به ها ويژه در سال ي سنگي بهها  از گرايش وسيع موضوعات كتاب-٢

هاي تجربي  شود توجه به حوزه  درصد آشكار مي٥/٨٠ادبيات به ميزان  حوزة مذهب و عرفان، و

ن اقشار شهر ناچيز بوده و يا تعلق خاطري به كتابت تجربيات علمي در بين و كاربردي در بي

چنانچه محدوديت آثار حوزة طب، رياضيات يا  .مندان موجود نبوده است صنعتگران و حرفه

  .شود صنعت بازتابي از اين شيوة تفكر تلقي مي

ليكن با استقرار چاپ وقوع پيوست،   ه هر چند نفوذ چاپ به توسط اقليت ارمني در اين شهر ب-٣

حدودة ناچيزي باقي ماند، به  غربي در مةتوجه به تفكرات نوين بيگانه چونان ادبيات و فلسف

 هاي مردم از ابزارهاي نوين سياسي، اجتماعي و فرهنگي در دورة كه هر چند توده نحوي

اين موارد ي منتشره در اين شهر به ها يك از عناوين كتاب راندند ليكن هيچ مشروطيت سخن مي

  .اختصاص ندارد

  

  محدوديت تحقيق 

هاي تحقيق حاضر مبتني بر فقدان سال نشر بسياري از مواد چاپي بود، كه بر  يكي از محدوديت

اي چاپ در   درج نشده بود، بر اين قرار امكان ترسيم نمودار مقايسهها عناصر توصيفي اين كتاب

 قرار كتابشناسي تاريخي ارائه شدة متن به پذير نگرديد، بر اين طول زمان براي پژوهش امكان

  .موادي مرتبط است كه سال نشر بر مادة سنگي منتشر شده به گزارش آمده است

  

  ها نوشت پي
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