چاپ سربی
این نوع چاپ که به آن چاپ حروفی و چاپ برجستت ه نیز میگویند ،از کنار هم نهادن حروف ستتربی و
منعکس ستتان ن آن بر کا

به وجود میآید .در آ از ورود فن چاپ به ایران ،چاپ ستتربی را ،به اع بار

واژه التینی آن ،تیپوگرافی می نام یدند .در ک اب معرفهال بدایع فیالفنون و الصتتت نایع چاپ  ۱۳۲۴ق.
تیپوگرافی چنین توصتتیش هتتده اس ت

را

“حروفات چاپ را تیپ نامیده و چون عمل چاپ حکم ک اب

دارد ل ه ا چاپ خا نه را م حل تیپوگرافی (یعنی با ت یپ نوهتتت ن و کارگران را تیپوگراف می نام ند یعنی
حروفچین…” .نخس ین گام اساسی در پیشرف
گوتنبرگ آلمانی در ستتا  ۱۴۵۰م ،.صتتنع

فن چاپ ،ان راع چاپ با حروف م حرک فلزی بود که

چاپ را از هتتکل م داو چوبی بهصتتورت ستتربی درآورد.

“نخس ین ک اب عربی که در جهان چاپ هد قانون ابنماسویه ،پزهک معروف ایرانی ،در  ۷۶ق۱۴۶۱ /.
م .و کلیات ابن سینا در  ۷۷۹ق ۱۴۷۴ /.م .در ههر ونیز ای الیا بوده ا س  .نخ س ین م ن فار سی چاپ
هده در جهان ،ک اب مقدس تورات ا س

که به چهار زبان و به نط عبری در سا  ۹۵۳ق .در ا س انبو
که در سا

انجام هد .اولین ک ابی که به نط فار سی در جهان من شر گردید ک اب سیرت م سیح ا س
ً
ظاهرا قدیمیترین ک ابهایی که به
 ۱۰۹۴ق ۱ ۳۹ /.م .در هتتهر لیدن هلند طبع هتتده استت ( . ۲۳ ۷
زبان فارسی در جهان به طبع رسیده دو ک اب به نامهای دا س ان م سیح و دا س ان سن پیدرو اس

که

هر دو با ترجمه التینی در  ۱۰۹۴ق ۱ ۳۹ /.م .در ههر لیدن طبع هده اس .
در اواسط قرن  ۱۱ق ،.در عهد صفویه ،گروهی از بازرگانان ایرانی ،که از ارامنه اصفهان و ساکن آمس ردام
بودند ،اب دا حروف زبان ارمنی را تهیه و سپس چاپخانهای را نریداری و وارد جلفای ا صفهان کردند .در
سفرنامه تاورنیه آمده اس

که یکی از ارامنه جلفا که یعقوب ژان نام داه

و ّ
نجار بود در  ۱۰۵۱ق۱ ۴۱/.

م .چاپخانهای از اروپا نریداری و وارد جلفا کرد که بعضتتتی از دعاها و رستتتاول و اوراد م هبی با این
دس گاه به چاپ رسیده اس  .پیش از ورود این مطبعه ،ک ابی در جلفای اصفهان با عنوان حیات اجداد
روحانی توسط ناچاطور ،نلیفه وق

ارامنه در کلیسای وانک جلفای اصفهان ،به چاپ رسیده اس .

نخ س ین مطبعه سربی در ایران که اقدام به چاپ ک اب با حروف الفبای فار سی و عربی کرد بهد س ور
عباس میرزا نایب السلطنه و به همّ

میرزا زین العابدین تبریزی در تبریز دایر هد .رساله جهادیه تألیش

میرزا نایب ال سلطنه عی سی قاوم مقام بهعنوان نخ س ین ک اب چاپ سربی ،در سا ۱۲۳۳ق .به اس ادی
محمدعلی بن حاجی محمدحستتین آهتت یانی از هتتاگردان میرزا زین العابدین در مطبعه تبریز به چاپ
رسیده اس .
رستتتاله دیگری به نام ف ح نامه تألیش میرزا ابوالقاستتتم قاوم مقام یانی (فرزند قاوم مقام او
ستتا  ،در مطبعه ستتربی تبریز به چاپ رستتید .این رستتاله درباره هتتر
گلس ان (  ۱ذیقعده  ۱۲۲۷ق ۱۲ /.اک بر  ۱۷۱۳م .اس .

در همان

ف وحات عباس میرزا و عهدنامه

هوتم هیندلر که در سا ۱۷۶۹م .مأمور هد میان تهران و م شهد ارتباط تلگرافی برقرار کند ،ن سب

به

ستتایر مستتاول نیز توجه ناصتتی داه ت ه از جمله ،ک ابی درباره مطبعه های ایران و ک ب چاپهتتده در
فاصتتله ستتا های  ۱۲۳۳تا  ۱۲ ۰ق .نوهتت ه که در بخش تیپوگرافی آن میگوید که در ستتا  ۱۲۳۳ق.
هتتتخصتتتی به نام زین العابدین تبریزی تح

حمای

عباس میرزا نایب الستتتلطنه مطبعه کوچکی را

راهاندازی کرد .ک ابی به نام ف ح نامه در آن چاپ هتتد ،و این ک اب نخس ت ین ک ابی بود که در ایران به
حروف عربی طبع می هد .مج بی مینوی میگوید “نمی دانم که ر ساله جهادیه همان ف ح نامه ا س

یا

ک اب دیگری میباهد” .
در ستتا  ۱۲۴۰ق .میرزا زینالعابدین ،که در کار نود نبره و هتتهره بود ،به امر ف حعلی هتتاه به تهران
فرانوانده هد تا ،بهکمک منوچهر نان مع مدالدوله ،اولین چاپخانه سربی دارالخالفه طهران را راهاندازی
کند .در ان های ک اب مآیرالسلطانیه چاپ سربی سا  ۱۲۴۱ق .اهاره به میرزا زین العابدین هده اس

که

در دارالخالفه طهران مشتتلو انطباع بوده استت  .نخستت ین ک ابی که در مطبعه طهران به طبع رستتید
حیاه القلوب محمد باقر مجلسی در سا  ۱۲۴۰ق ۱۷۲۴/ .م بود.
اصتتتفهان ،بعد از تبریز و طهران ،ستتتومین هتتتهری بود که در زمان حکوم

منوچهرنان مع مدالدوله

صاحب مطبعه سربی هد .بر طبق ک ب موجود ،اولین ک ابی که در ا صفهان چاپ سربی هده ر ساله

حسینیه ترجمه مالّ ابراهیم گرگین اس رآبادی به سا

 ۱۲۴ق .بوده اس .

