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چاپخانۀ خانگی

محسن جعفری  مذهب



ازگزارشهاییكهجستهوگریختهبهدستمارسیدهودر

چاپخانهها شرق، در كه برمیآید میخوانیم، چاپ تاریخ

دولتكسیرامأمورمیكرد
ً
اینگونهتشكیلمیشدكهمعموال

ببیندو بیاوردوآموزش بهاروپابرودودستگاهیبخردو

مهندسیاستخدامكندولوازمیدكیمختصریتداركببیندو

پسازبهسالمترساندنوسائلدریكمكاندولتیچاپخانه

تأسیسومشغولبهكارمیشد.

پسازشکستازروسیهدردوجنگبزرگدرآغازسدۀ

سیزدهمهجری،عباسمیرزا،علتاساسیرابهدرستیعدم

آموزشتشخیصدادواعزامافرادبهاروپابرایآموزشهای

رسمیعلمیوبهویژهصنعتچاپ،دستوروروددستگاهای

چاپ،ورودصنعتعکاسی،آغازشدکهنخستینثمرات

عینیودستیابخودرادردارالفنوننشانداد.دارالفنونآغازگر

نشاندادناهمیتصنعتچاپبود.

روشنفکرانغیردولتینیزازوسایلچاپوروزنامهو

مدارسجدیدبهرهمیگرفتند.آنانبیسوادیوبیاطالعیرا

عاملعقبماندنایرانیانمیپنداشتند.لذابایدمدارسیبه

سبكنوینایجادمیكردندكهآنهممشكالتخودراداشت.

مدارسنویننیازبهمتونآموزشیداشتند.ایرانیباسوادشده

نیازبهکتابهاییبرایمطالعۀخارجازتحصیل،آگاهیاز

وضعیتاسفبارملتخودووضعیتملتهایدیگرداشت

وبرایاطالعازدستاوردهایعلمینیازبهروزنامهداشت.

روشنفكربرایانتشارافكاروایدههایخودنیازبهانتشار

آنهاداشتوهمۀاینهانیازبهدستگاهچاپوچاپخانه

همۀروشنفكرانایرانیو
ً
داشت.بیجهتنیستكهتقریبا

آموزش،روزنامهنگاری،رماننویسی، ایرانی،دستیدر غیر

چاپخانۀ تأسیس برای داشتند. چاپ و نمایشنامهنویسی

بستهبهفهمودركاهمیتچاپتوسط
ً
شخصی،معموال

متمّولین،شخصیبهاروپافرستادهمیشدكههمانكارهای

سابقراانجامدهدوپسازرسیدنكاالها،ازآنجاكههنوز

نیازیبهمجوزورودونصبدستگاهدرجایگاهیاختصاصی

بهنامچاپخانهودرمحلیخارجازمحالتمسكونینبود،

دستگاهدربخشیازبیرونیمحلاقامتتعبیهمیشدوشروع

بهكارمیكردوسپسكارگاهیدربازارونزدیكدكانهای

دیده تدارك كتابفروشی، سپس و وصحافی كاغذفروشی

میشد.گزارشهاییدراینزمینهازایرانوماوراءالنهروهند

اّولیه چاپخانههای بیشتر پس داریم. دست در عثمانی و

چاپخانههایشخصیبودند.سپسنیازهایدیگریپیشآمد

كهدرخانههاانجاممیشدــهرچندنامچاپخانۀخانگی

انقالب، دورههای در شبنامهها تكثیر مانند ــ نداشت

چاپهایژالتینیوسپساستنسیل.تكثیرنشریاتدرتبعید

یاانقالبیوضددولتی،تاازدستسانسوردولتیوپلیسدر

امانباشد،بیشتردراماكنغیرمسكونیوبیرونشهریتهیه

میشد.

اماكسانینیزیافتمیشدندكهكارهایشانرادرچاپخانۀ

خودانجاممیدادندومااكنونبایكنفرازآنهامواجهایم.چند

سالپیشازعباسرستاخیزافغانیدوجلدكتابخریدهبودم

كهنویسندهادعاكردهكتابرادركتابخانۀخانگیخودچاپ

كردهواینمطلبرادرصفحۀعنوانكتابخودبیانكرده

است.بهنظرمیرسیدكهمحصولچاپخانۀخانگیبایدنسبت

بهچاپخانۀصنعتیكیفیتپایینتریداشتهباشدكهاینگونه

نبود.ازچندسالپیشجویاینمونههایبیشتریازدكترعارف

نوشاهیشدموایشانگفتكهدركتابدردستتهیهو

انتشارشاننمونههایبیشتریدادهاند.بههرصورتبهیاری

كتابایشانکتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره-که

چندیپیشچاپشد-نمونههایبیشتریدردسترساست

وامیدكهباكاریتطبیقیبراصلكتابهایمنتشرهدراین

چاپخانۀخانگی،تصویریروشنترازتاریخچاپدرشبهقاره

عضوهیأتعلمیسازماناسنادوکتابخانۀملی
jafarimazhab@gmail.com
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بدهم.

باآنكهامروزهشنیدننامچاپخانه،تصوریازنهادیدولتی،

عمومی،انتشاراتی،انتفاعیوصنعتیبهانسانمیدهدوممكن

استحتیتصورچاپخانهایدرخانهنیزبهذهنمتبادرگردد،

اماشنیدننامچاپخانهایخانگیبرایبیشازیکقرنپیش

بسیارعجیبمینماید.

میرزانصرهللاپسرمحمدحسینخوشنویساصفهانی،

ملقببهدولتیارجنگ،ومتخلصبهفداییاست.۱خانبابا

مشار)فهرست،ج6،ص۵77ـ۵78(بهنقلازطرایق الحقایق 

)ج۳،ص۲۴۱(دربارۀاومینویسد:

ازمعلمینپارسیحضوربود.دولتیارجنگلقبیافت.
تاریخحكمرانانهندمسمیبهتركتازانبهزباندریاز
فداییتخلص مؤلفاتاوست.صاحبطبعروانو
مینماید.بانامهنگاریالفتیبدونكلفتداشتواظهار
ارادتواخالقبهحضرترحمتمینمود.غزلیاتدر
وصفآنجنابگفتهبود.درایامتوقفراقمبهحیدرآباد
خیالنخجیروشكارافكنیبرایمحبوبعلیشاهدرسر
افتادباجمعیازخواصوملتزمانحضوربهشكارگاه
انشاد

ً
رفتند.قطعهایدرمدحساالرجنگپادشاهمرتجال

كرد.

وسهكتابنیزازاویادمیكند:

1.داستان تركتازان هند:5ج،بمبئی،1310ق=1867م،

سنگی،وزیری،518+586+460+469+433ص.

2.دیوان غزلیات )شعر(:بمبئی،1310ق،سنگی،وزیری،

دكن، حیدرآباد ج، 2 شاعر، عكس مقدمه در ص. 400

1301ق،سربی،وزیری،620+539ص.

3.دیوان قصاید )شعر(:هند،1310ق،سنگی،رقعی،

336ص.

بهنظرمیرسدکهمشاردیوانهاراندیدهوازمنبعدیگری

نقلکردهاست.چطوركتابیهممیتواندچاپبمبئیباشدو

همحیدرآباددكن؟ازسوییبعیدمینمایدعنوانچاپخانۀ

خانگیازنگاهتیزبینمشاردورافتادهباشد.

مرحوممشاردرفهرست كتاب های چاپی)ج۱،ص۱۳۲6(

1.خوشبختانهدرزمانتهیۀایننوشتار،مقاله»میرزانصرهللاخانفداییاصفهانی

مخاطببهدولتیارجنگ«بهقلمهومنیوسفدهیدردوماهنامۀگزارش میراث )ش

اسفند1391(منتشرشدوزحمتمرابرایسرگذشتنویسیفدایی 54-55،آذرـ

اصفهانیکمکردوالبتههیچاشارهایهمبهچاپخانهخانگیاونکرد.

مشخصاتداستان تركتازان هندرادقیقترآوردهاست:

ج۱.تاریخاورنگزیبوایران.بمبئی،۱۳۱0ق،۱876

م،سنگی،وزیری،۴60ص.

ج۲.تاریخ،۵76ص.

ج۳.تاریخمحمدشاه،۴6۹ص.

ج۴.لغت،۴۳۳ص.

ج۵.تاریخافغانستان،۵۱8ص.

ودرفهرست كتاب های چاپی فارسیمیافزاید:

اقبال، كتابفروشی قویم،سربی،رقعی، مقدمۀ با تهران:

۵۲۳ص.

اماجالباستكهمشخصاتدوجلددیواناورادرهیچ

یكازسهچاپفهرست كتاب های چاپینمیبینیم.درادامۀ

مشخصاتدیوان غزلیات)شعر(اوچنینخواندیم:»دوجلد،

حیدرآباددكن،۱۳0۱ق،سربی،وزیری،6۲0+۵۳۹ص.«

بعیدنیستكهدیوانكاملفدایییكبارهمبهصورت

چاپسربیمنتشرشدهباشد،امابعیداستكهدرسال1301ق

یعنینهسالپیشازچاپسنگیآنمنتشرشدهباشد.اینمورد

راهمبایدبااحتیاطنگریست.بههرصورتمیرزانصرهللا

فداییدیواناشعارخودرادردوجلدودرچاپخانۀخانگی

خودمنتشركرد.

شاعرعكسگراوریخودرابرجلدنخستمنقشنموده

ودرزیرآنآوردهاست:»نصرهللاپورمحمدحسینخوشنویس

اسفهانی)کذا!(فرخواندهبه)دولتیارجنگبهادر(.«

برصفحۀعنوانجلدنخستآمدهاست:

بیارییزدانمهربانودارایزمینوزمان

دیوانغزلیاتمیرزانصرهللاخانالمتخلص

بهفدائیفرخوانده2بهدولتیار

جنگبهادردرچاپخانۀخانگی

خودنوابُمعزیالیهبزیورچاپآراستهگردید

انجام:

.............................................

مفرمای بهانـــه بیگنـــه مـــا كشـــتن

چشـــمتوخـــودمیدهدگواهكهمســـتی

2.بهمعنیملقب
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رویفدائـــیمبنـــددركهگشـــایش

ــتی ــوبسـ ــهتـ ــدازدریكـ رویبگردانـ

انجامه:

بیاریبزرگخدایمهربان،دیوانغزلیاتمیرزانصرهللاخان

فدائی،فرخواندهبهدولتیارجنگبهادر،ازخامۀ

دولتخواهممدوحغالمحسنانجام

پزیرفت)کذا!(

بتاریخدوازدهممهرماهالهیسنۀ1301فصلی
مطابقبیستوششمماهمحرمسنۀ1310هجریروزشنبه1

وبرصفحۀعنوانجلددومآمدهاست:

بیارییزدانمهربانودارایزمینوآسمان

هوالرحمان

دیوان

قصایدمیرزانصرهللاخانالمتخلص

بهفدائیفرخواندهبهدولتیارجنگبهادر

درچاپخانۀ

خانگیخودنوابمعزیالیهبزیورچاپآراستهگردید

انجام:

صید چنیـــن تاریخ بهـــر فدائی

خیـــالخودبفرســـتادهرســـوی

كهازغیبشسروشـــیگفتدرگوش

بشـــدصیـــدتفنگشـــهدوآهوی

انجامه:

...........۲راكهدیوانقصایدشاعرعدیمالمثالو

ماهرفضلوكمالاعنیفدائیبتاریخ

.....................۳انسنۀ۱۳۱0ازدستكمتر

نویسندگانغالمحسنتمیزانجامپزیرفت)کذا!(

حتیحقانحصاریانتشارنیزدراینكتابهاثبتومورد

تأكیدقرارگرفتهشدهاست.درصفحۀدومجلداّولدیوانآمده

است:»ایندیواندردفترجنابهومسكرتریصاحبسركار

عالیسفارش،ورجسترشدهاست.كسیبیاجازتصاحب

آنچاپننمایدفقط.«

1.دوتاریخدرپایینانجامهبهصورتمورب

2.افتادگیمتنچاپی

3.افتادگیمتنچاپی

بهنظرمیرسیدكهانتشارکتابشناسی آثار فارسی چاپ 

)تهران،مرکزپژوهشیمیراثمکتوب،۱۳۹۱ش(، شده در شبه قاره 

بهترشدناطالعاتماداشتهباشد.عارف یاریمهمیدر

نوشاهیهمیندوكتابفداییراآوردهامامحلانتشاررامطبعه

خانگی)ونهچاپخانۀخانگیكهبرصفحهعنوانمیدرخشد(

آوردهوآنرابهدرستیبهچاپخانهشخصیتوصیفكرده

است.

*ش8703:دیوانغزلیاتفدایی...مطخانگینوابمعزی

الیه)یعنیچاپخانهشخصیسراینده...

*ش8704:دیـوانقصایـدفدایـی...مـطخانگـینـواب

معزیالیه...

دربارۀداستان تركتازان هندنیزآوردهاست:

*ش10284:تركتازانهند

كاخ1:....مطمؤلف...

كاخ1:....مطجهانگیر...

كاخ1:....مطمؤلف...

كاخ1:....مطمؤلف...
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كهجلداّولوسوموچهارمچاپ»مطبعۀمؤلف«است.

ایشاناصلاینكتابراهمندیدهاند.درابتدایآنهم
ً
ظاهرا

آمدهاست:

بهیارییزدانمهربان،ایننامهکهنامیدهاستبه

داستانترکتازانهند

وگردآوردهیخامهیمیرزانصرهللاخانفدایی

فرخواندهبهدولتیارجنگبهادراست

درچاپخانهیخانگینوابنامهنگاروبنگرانیخودشان

بهزیورچاپآراستهگردید

آیانوشاهیاصلكتابرارؤیتنكردهوازمنبعدیگریبهره

بردهاست؟چگونهمیتوانچاپخانۀخانگیرابهمطبعۀخانگی

برگرداند؟۱عجیباستكهمنبعاطالعاتایشان)گنج،80۴/۱

–80۳وگنج،۹۱۵/۱-۹۱۴(میباشدكهبنابرفهرستاختصارات

منابعكتابفهرست کتاب های فارسی چاپ سنگی و کمیاب 

کتابخانۀ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 

اسام آباد۲است.ایشانادعاداردكه»اگركتابیراخوددیدهام

1.ازایراداتایشانبرمشارایناستكه:»برخیعنوانهایحقیقیواصلیكتاب

تغییردادهشدهومطابقعنوانرویجلدــیاآنچهكهچاپشدهــنیست«)ج

1،ص44(.

2.جلدیکم،مرکزتحقیقاتفارسیایرانوپاکستان،اسالمآباد،۱۹86م.

همۀاطالعاتموردنظرراضبطكردهام«)ج۱،ص۲6(.درص

80۴ فهرست کتاب های فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانۀ 

گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسام آباد

محلانتشارهردوكتاب»هند:چاپخانۀخانگیخودنواب

معزیالیه«آمدهكهنشانمیدهدنوشاهیاصلصفحۀعنوان

كتابرادیدهاست.پسچطورمیتوانچنینتغییراتیدر

كتابدید؟اگرنوشاهیبهدرستیازمشكالتكارنوشتهكه

رؤیتكنم.دربارۀآنها
ً
»بسیاریازكتابهارانتوانستمشخصا

هرچهنوشتهام،بااعتمادبرمنبعیبودهكهدردستداشتم«)ج

۱،ص۳0(،چطورمیتوانبهفهرستتهیهشدهتوسطخودنیز

اطمیناننداشت؟یااطمینانداشتكهآنچهدرفهرستمنتشرۀ

سال۱۹86آوردهنیازبهبازبینیندارد؟عجیباستكهایشان

كهدرمطلبمربوطبهفداییبهمطبعۀخانگیاشارهكرده،

اهمیتیدرآنندیدهودربخش»اصطالحاتبرایچاپخانه«

هیچاشارهایبهایننوعچاپ)حتیچاپخانۀشخصی(ندارد.

یكفرضهمهستكهدرچاپکتابشناسی آثار فارسی چاپ 

شده در شبه قاره،شخصدیگریبهایشانیاریرساندهكه

ضرورتیدرانتقالدقیقوموبهمویاطالعاتفهرستسابقبه

روی 1989م، اسالمآباد، پاکستان، و ایران فارسی تحقیقات مرکز دوم، جلد

هم1013ص.
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فهرستكنونیندیدهاست.

باآنكهکتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره

فهرستنمایۀچاپخانههارانداردوزیروروکردنچهارجلد

آنبراییافتننمونههایدیگربهنتیجهاینینجامید،نگارنده

تردیدنداردکهکتابهایزیادیدرچاپخانههایخانگیتولید

شدندکهبهدلیلکمسلیقگیناشردرذکرآنپنهانماندهاند.این

ازبختخوشمنبودکهبهآثارفداییاصفهانینگاهیفنی،

موزهایونسخهشناسانهداشتمونهمانندمشار،صفایی،نقوی،

ونوشاهیویوسفدهینگاهیادبی،رواییونقلی.هرکهآن

یابدکهخواهد.

منابع

صفایـیمالیـری،ابراهیم،»فرهنگایـراندرهنـد«،ارمغان،دورۀ

۵،ص۱۴۵ـ۱۵7. مرداد۱۳۳۹،ش۴ـ ۲۹،تیرـ

مشـار،خانبابـا،فهرسـت كتاب های چاپـی،بنگاهترجمهونشـر

كتـاب،چـاپاّول،۲ج،۱۳۳7شو۱۳۴۲ش،چاپدوم،۳ج

)باتصحیحواضافاتواعالم(۱۳۵۲ش.

مشـار،خانبابـا،فهرسـت كتاب هـای چاپـی فارسـی،تهـران،

۱۳۵۱ش.

مشـار،خانبابـا،مؤلفیـن كتـب چاپـی فارسـی و عربـی از آغاز 

چاپ تا كنون،6ج،تهران،۱۳۴۴ش.

نقـوی،شـهریار،»یـادیازرفتـگانازایـرانبـههندوپاکسـتان:

نـوابمیـرزانصرهللاخـانفدائیاصفهانـی«،ارمغـان،دورۀ۴۱،

بهمن۱۳۵۱،ش۱۱ـ۱۲،ص766-76۲.

نوشـاهی،عـارف،فهرسـت کتاب هـای فارسـی چاپ سـنگی و 

کمیـاب کتابخان ـۀ گنج بخـش مرکـز تحقیقات فارسـی ایران و 

پاکسـتان اسـام آباد، ۲ج،مرکـزتحقیقـاتفارسـیایـرانو

پاکستان،اسالمآباد،۱۹86ـ1989م.

نوشـاهی،عارف،۱۳۹۱،کتابشناسـی آثار فارسـی چاپ شـده در 

شبه قاره،۴ج،تهران:مرکزپژوهشیمیراثمکتوب.

یوسـفدهی،هومن،»میـرزانصرهللاخانفدایـیاصفهانیمخاطب

بـهدولتیار جنـگ«،گزارش میـراث،ش54و55،آذرـاسـفند

.1391

مصلح الدین محمـد الری، مرآت االدوار 

و مرقات االخبـار )دو جلـدی(، تصحیح: 

مرکـز  سـاغروانیان، تهران،  سـ دجلیل 

پژوهشـی میـراث مکتـوب بـا همکاری 

پژوهشـکدۀ تاریت اسالم، 1137 صفحه، 

.1393

مـــرآت االدوار و مرقات االخبـــاراثــر

مصلحالدیـنمحمـدالریازدانشـمندانو

متکلمیـنبـزرگقـرندهـمهجریاسـت.

ایـنکتـابتاریخـیعمومیاسـتکـهاز

آدم)ع(شـروع آفرینـشجهـانوخلقـت

میشـودوتـاسـال974قعصـرزندگـی

مؤلفادامهپیدامیکند.

ایـناثـرشـاملیـکمقدمـهودهباب

اسـتوبابهـایدهگانـۀآنعبارتنـداز:

مبـداآفرینـش،دربیـانانبیاازابتـداتازمان

نـوح،پیشـدادیان،کیانیـانوانبیاوحکمای

ایشـان،ساسـانیان،درظهـورنوراسـالمو

احوالخلفایکرام،سـالطینعهدعباسـیه،

درظهـورچنگیزخـان،دربیـاناحـواالت

امیرتیمور،دراحوالحســنبیکواوالد

او،دربیاندودمانعثمانی.

بخشـیازهزینههـایچـاپوانتشـار

ایناثرازسـویآقایانیحییشایسـتهمنش

ومهنـدسداریـوشبوربورپرداختشـده

است.


