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ــتمین سال چاپ  ــال 1433 هجري قمري مصادف با دویس س

ــال 1233 رسالۀ  ــي در ایران بود. در س ــتین کتاب فارس نخس

جهادیه در تبریز منتشر شد. به همین مناسبت، با حمایت خانۀ 

کتاب، غرفه اي در نمایشگاه کتاب تهران برپا و اهمیت موضوع 

نشان داده شد. ملت هاي دیگر براي وقایع مهم تاریخ فرهنگ 

ــاره  ــراوان به کار می بندند و هرگونه اش ــش هاي ف خود، کوش

ــان  ــن تر نش ــابقه اي را بزرگ می دارند و تاریخ خود را مس و س

مي دهند، اما ظاهراً براي ما هنوز این دغدغه جدي نشده است. 

ــتین کتاب  ــال پیش نخس ــت که دویست س ــت اس درس

ــتین ارتباط ایران و  ــي در تبریز منتشر شد، اما این نخس فارس

ــال 1742م./ 1155 هـ .، فرهنگ  ــاپ نبود. در س ــي با چ ایران

ــال 1657م./ 1067  ــتانبول منتشر شد.1 در س ــعوري در اس ش

ــد که پلي  ــر ش ـــ . کتاب مقدس چندزبانه اي در لندن منتش ه

ــد2 و یکي از  ــون Walton's Polyglot نامیده ش گلوت والت

ــط عبري( بود. در  ــي با خ زبان هایش فارس یهود )زبان فارس

ــان در اصفهان به  ـــ . چاپخانه ارمنی ــال 1638 م./ 1048 ه س

ــال 1646 م./ 1056 هـ . کتاب  ــاب پرداخت. و در س چاپ کت

 Constantinople Polyglot ــتانبول ــدس چندزبانۀ اس مق

Bible منتشر شد3 که یکي از زبان هایش فارس یهود و ترجمۀ 
یعقـوب بن یوسـف طاووس بخارایي بود. 

ــي )و البته نه فقط  ــاید و باید که پیشینۀ چاپ فارس لذا ش

ــال رساند، که ظاهراً از آن غافلیم؛  به خط عربي( را به 456 س

ــینۀ دورتري نیز براي تاریخ چاپ فارسي قائلم. اگر  اما من پیش

چاپ در ابتدایي ترین شکلش4 »کلیشه اي آغشته به مرکب که 

ــود، پول کاغذي دورۀ  ــرده مي شود« تعریف ش بر کاغذي فش

ــت و  ــده اس ــي چاپ ش ــان ایران کهن ترین متن فارس ایلخان

سابقه اي حدوداً 720 ساله )شمسي( یا 740 ساله )قمري( دارد.

694(، به  تقلید  ــان  گیخاتوخان  )حک: 690ـ  در دورۀ ایلخ

پیشینۀچاپفارسی:200سال؟شایدهمبیشتر

محسنجعفریمذهب*

* عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی.

1. حسن شعوري: فرهنگ شعوري و المسمي بنوال الفضال و لسان العجم، استانبول: 1155 هـ .

2 - Biblia Sacra Polyglotta, complectentia textus originales, Hebraicum, cum Pentateucho Samaritano, Chaldaicum, 
Graecum; versionumque antiquarum, Samaritanae, Graecae LXXII Interp., Chaldaicae, Syriacae; Arabicae; Aethiopicae, 
Persicae, Vulg. Lat., quicquid comparari poterat; cum textuum, et versionum orientalium translationibus Latinis… cum 
apparatu, appendicibus, tabulis, variis lectionibus, annotationibus, indicibus, etc… Edidit Brianus Waltonus, STD… 
London: Thomas Roycroft, [1655-1657].
3 - Jes P. Asmussen: Judeo-Persian Translations of the Bible, EIr.

4. مشخص است که بحث ُمهر و اثرش بر کاغذ، از آن جا که در ُمهر شناسي )و نه چاپ( مورد بحث قرار مي گیرد، خارج از بحث ماست.
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ــران  رواج  یافت . واژۀ »چاو« از واژۀ  ــن،  پول  کاغذی  در ای از چی

مغولی  میانه  و چینی  Chao گرفته  شده  است .5 در چین  در زمان  

ــله های  سونگ ، و یوان و در دورۀ حکومت  قوبیالی  قاآن   سلس

693(، چاو رواج  داشت.6 در ایران ، در 693 ، در پی  کمبود  )658ـ 

نقدینه  در خزانه  که  عمدتًا بر اثر ولخرجی های  خان  و درباریان  

بروز کرده  بود، گیخاتوخان  پس  از مشاوره  با پوالد چنگ سانگ  

ــفیر خان  بزرگ  در تبریز، و نیز به توصیۀ عزالدین  مظفر بن   س

عمید مشاور صدر جهان  زنجانی  )وزیر گیخاتو(، دستور داد، به  

ــر  ــاس  چاو چینی  پول  کاغذی  منتش جای  درهم  و دینار، بر اس

ــتین بار در 19  ــه ای  در تبریز فراهم  آمد و نخس ــد.7 چاوخان کنن

ــهر، چاو در میان  مردم  منتشر شد؛8 اما  ــوال  693، در این  ش ش

ــنایی  مردم  و عدم  اطمینان  از پشتوانۀ مالی  چاو،  به  سبب  ناآش

ــد.  ــتقبال  نش ــودجویی  بازرگانان ، از این  پول  جدید اس و نیز س

ــرعت  به   در تبریز، یک  هفته  مردم  آن  را به  کار بردند؛ اما به س

ــرانجام  از شهر  ــابق  پرداختند و س معامالت  پنهانی  به  روش  س

مهاجرت  کردند )همان ، ج  2، ص  1198؛ ابن فوطی ، ص  226(. در شیراز 

)وّصاف الحضره ، ص  274( 
ــد  نیز پنجاه  هزار دینار صرف  تهیۀ چاو ش

که  از جزئیات  آن  بی خبریم . در بغداد نیز مردم  حاضر به  استفاده  

ــدند )ابن فوطی ، همان جا(. این  مخالفت های  اجتماعی  تا  از چاو نش

آن جا پیش  رفت  که  اشعار بسیاری  در هجو و استهزای  استفاده  

از چاو سروده  شد )ابن عبری ، ص  369(. گفتنی  است  مارکوپولو که  

ــاره ای  به این ماجرا  ــته ، اش در همین  زمان  در تبریز حضور داش

نکرده  است . 

تاکنون  هیچ  نمونه ای  از چاو ایراني- ایلخاني یافته  نشده ، 

ــا، ص  272( آن  را چنین  وصف  کرده  ــا وّصاف  الحضره )همان ج ام

است : 

ــطح کاغذ پاره مربع  صورت چاو بدین منوال بود پیراهن س

ــه محض خطا این  ــتطیل چند کلمه به خط خطائي ک مس

ٌد  ــَه االَّ هلُل ُمَحمَّ ــته و بر باآلء آن از دو طرف ال اِل ــود نوش ب

ــطه فراید عقد و طغرا  ــبیکه نقد و واس ــوُل هلِل سکه س َرس

ــور و متمم تماهم آن سخور ساخته و فروتر از  صحیفه منش

ــیده  آن ایرینجین تورچي تحریر کرده و در میانه دائره کش

ــواب و از نیم درهم تا ده دینار رقم زده و  ــارج از مرکز ص خ

ــطور در قلم آورده که پادشاه جهان در تاریخ  ــیوه مس به ش

سنه ثالث و تسعین و ستمائه این چاو مبارك را در ممالک 

ــا  روانه گردانید تغییر و تبدیل کننده را با زن و فرزند به یاس

رسانیده مال او را جهة دیوان بردارند. 

ــا می زده  اند. بر خالف  چاو چینی ، که   ــر روی  چاو، مهر آل تمغ ب

ــو، ج  1، ص  423(،  ــده )مارکوپول ــذ آن  از برگ  توت  تهیه  می ش کاغ

ــت، چنان که  در  ــی  از کاغذ معمولی  بوده اس ــراً چاو ایران ظاه

ــار چاو، کاغذ برای  نوشتن  کمیاب  شده  بود  ــیراز، بر اثر انتش ش

)وّصاف الحضره، ص  274( 

ــیس  چاوخانه  در  با آن که  وّصاف الحضره  )ص  272( از تأس

ممالک  عراق  عرب  و عجم ، دیاربکر، ربیعه ، موصل ، میافارقین ، 

5 - Doerfer, 1: 304
6. اقبال  آشتیانی ، صص  68 ـ 69. جعفري مذهب 1381. جعفري مذهب 1386. جعفري مذهب، و لو هوا 1386.

7. رشیدالدین  فضل هلل ، ج  2، صص  1197ـ 1198.

8. همان جا.

عکسیازچاومنتشرۀمغوالنچینبانام

Zhong tong yuan bao jiao chao 

به اندازۀ 26:4 در 21:1 سانتي متر که شباهت بسیاري به توصیف وصاف الحضره از چاو ایراني دارد.
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ــخن  گفته  است ، اما  ــیراز س ــان ، کرمان  و ش آذربایجان ، خراس

ــری  در تمام ایاالت   ــه  چاو به  صورت  سراس ــان  نمی رود ک گم

ــار یافته  باشد، زیرا در اوایل  694 هجري هنوز به  خراسان   انتش

نرسیده  بوده  است )رشیدالدین  فضلهلل ، ج  2، ص  1244(.

ــبب  مخالفتهای  بازرگانان ،  ــار معامله  با چاو، به  س انحص

ــتور  ــرانجام  گیخاتوخان  پس  از دو ماه ، دس ــری  نپایید و س دی

ــص  369ـ 370(.  ــرد )ابن عبری ، ص ــه  با چاو را لغو ک ــار معامل انحص

آخرین  خبر دربارۀ چاو به  ربیع االول  694 برمی گردد که  غازان  

در مسیر لشکرکشی  برای  جنگ  با بایدو، در سمنان  با محمولۀ 

ــد و با این   چاو و آالت  آن ، از کاغذ و آل تمغا و غیره ، مواجه  ش

بهانه  که  در مازندران  و اطراف  آن ، به  سبب  نمناکی  هوا، کاغذ 

ــتور داد تا تمام  محموله  را بسوزانند  دوامی  نخواهد داشت ، دس

ــیدالدین  فضل هلل ، همان جا(. از این  روایت  می توان  نتیجه  گرفت   )رش

که  قالبهای  چاپ  چاو، احتمااًل چوبی  بوده  است . 

ــتین  تالش   ــار چاو نخس ــد انتش ــا آن که  به  نظر می رس ب

ــوده ، اما در گزارشهایی   ــلمانان  برای  رواج  پول  کاغذی  ب مس

که  از زمان  ملک  عادل  ایوبی  )حک: 596ـ  615( در دست  است  از 

ــخن  رفته  که  هر 60 یا 67 برگ  آنها یک  دینار  کاغذهایی  س

ارزش  داشته  است )ابوشامه، ج 1، ص 14( .

لذا از نگاه من، چاو کهنترین مادۀ چاپي فارسي و متن زیر 

کهنترین متن فارسي چاپي است9:

پادشاه  جهان  در تاریخ  سنه  ثلث  و تسعین  و ستمائه،

این  چاو مبارك  را در ممالک  روانه  گردانید،

تغییر و تبدیل  کننده  را با زن  و فرزند به  یاسا رسانده ،

مال  او را جهت دیوان  بردارند.
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9. هرچند شواهدی قدیم تر از آن هم وجود دارد.


