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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

ــز  ــی نیـ ــریه فرهنگ ــتم نشـ ــاره ی بیس ــه ی شـ تهی

فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــا عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

روز اول شهریورماه ، به پاس بزرگداشت ابوعلی سینا ستاره پرفروغ 
عرصه طب در ایران ، روز پزشک نامیده شده است.

به مفاخر گذشته خود توجه  امروز كمتر ملتي است كه  در دنیاي 
بودن  بودن ملت ها ملتفت  زنده  و  از عالیم حیات  زیرا یکي  نکند 
ادبي،  فرهنگي،  علمي،  فلسفي،  گذشته  مفاخر  به  داشتن  توجه  و 
وجود  با  گذشتگان  این  كه  هاست  آن  ملي  و  اجتماعي  سیاسي، 
گذشت روزگار و سیر زمان و وقوع حوادث نا گوار با هزاران خون دل 
براي اینده گان خود به میراث گذ اشته اند كه باید آن را گرامي و 

عزیز داشت و بارور ساخت.
شیخ الرئیس نواسه علي سینا،  معروف به ابن سینا . به قولي در ماه 
صفر سال 370 هجري قمري)مطا بق 980 میالدي ( از پدر بلخي 
ایي بنام عبداهلل ) از سبب وزیر مالیه بودن در زمان سلطنت نوح بن 
منصور به بخارا مركز ماورالنهر و خراسان انزمان انتقال نموده بود( 
بنام ستاره در قریه خورمیثن)قریه اي میان بلخ و  و مادر بخارایي 

بخارا(طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسین گذاشتند .
از  كه  پدر  واسطه  به   ، كودكي  دوران  از  بحث  جلسات  در  شركت 
پیروان آنها بود . بوعلي را خیلي زود با مباحث و دانش هاي مختلف 
زمان خود آشنا ساخت . استعداد وي در فراگیري علوم ، پدر را بر آن 
داشت تا به توصیه استاد وي ابو عبداهلل ابراهیم بن حسین ناتلي ،  ابن 
سینا را به جز تعلیم و دانش اندوزي به كار دیگري مشغول نکند . و 
چنین شد كه وي به دلیل حافظه قوي و نبوغ خود در ابتداي جواني 

در علوم مختلف زمان خود از جمله طب مهارت یافت.
تا آنجا كه پادشاه بخارا ، نوح بن منصور ) 366 تا 387 هجري قمري 
( به علت بیماري خود ، وي را به نزد خود خواست تا او را تداوي 
نماید ابو علي ابن سینا بعد از تداوي از نوح تقاضا كرد تا به كتابخانه 
عظیم دربار ساماني دست یابد و از ان استفاده نماید این تقاضا مورد 

قبول نوح قرار گرفت . به این ترتیب وي توانست با استفاده از این 
كتابخانه در علوم مختلف از جمله حکمت ،  منطق و  ریاضیات تسلط 
یابد ) خاندان سامانیان از مردم بلخ بودند و دین زردشتي داشتند 
در  خراسان  عربي  والي  بود  بلخ  حاكم  و  روشناسان  از  خدا  سامان 
نصف قرن هشتم میالدي با سامان دوست شد وسامان دین اسالم 
اختیار كرد از جمله نواسه هایش اسمعیل پسر احمد در سالي 892 
میالدي بعد از مرگ برادر ش نصر و گرفتن سمرقند سلسله سامانیان 

را بنیان گذاشت.
پادشاه   ، منصور  دربار  در  سیاست  كار  به  پرداختن  وجود  با  وي 
ساماني و دستیابي مقام وزارت ابوطاهر شمس الدوله دیلمي و نیز 
درگیر شدن با مشکالت ناشي از كشمکش امرا كه سفرهاي متعدد و 
حبس چند ماهه وي توسط تاج الملک ، حاكم همدان ، را به دنبال 
داشت . بیش از صدها جلد كتاب و تعداد بسیاري رساله نگاشته كه 
هر یک با توجه به زمان و احوال او به رشته تحریر در آمده است . 
امیر بود و آسایش كافي داشت و دسترسي اش به  وقتي در دربار 
یا  الشفا  قانون در طب و كتاب  نوشتن كتاب  به    ، بود  كتب میسر 
دائره المعارف بزرگ فلسفي خود مشغول مي شد كه اوج كمال تفکر 
قرون وسطي است كه بدان دست یافت و در تاریخ تفکر انساني از 

تحقیقات معتبر جهان بشمار میرود .
اما در هنگام سفر فقط یادداشت ها و رساله هاي كوچک مي نوشت 
از میان تالیفات ابن سینا ،  شفا در فلسفه و قانون در طب شهرتي 
جهاني یافته است . كتاب شفا در هجده جلد در بخش هاي علوم 
و فلسفه ، یعني منطق ، ریاضي ، طبیعیات و االهیات نوشته شده 
از معتبرترین  امروز نیز همچنان به عنوان یکي  . منطق شفا  است 
كتب منطق مطرح است و طبیعیات و االهیات آن هنوز مورد توجه 
عالقمندان است . كتاب قانون در طب در هفت جلد نیز كه تا قرن 

پزشکـ
نمـونه
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ها از مهمترین كتب طبي به شمار مي رفت . شامل مطالبي درباره 
قوانین كلي طب ، دواهاي تركیبي و غیر تركیبي و امراض مختلف 
مي باشد . این كتاب در قرن دوازدهم میالدي همراه با آغاز نهضت 
ترجمه به زبانهاي التین و تا امروز به زبان هاي انگلیسي ، فرانسوي و 
آلماني و ایراني نیز ترجمه شده است و به عنوان متن درسي طبي در 
پوهنتون هاي اروپایي تا سال 1650 میالدي به عوض آثارجالینوس 

و موندینو در دانشگاه هايLavain و Monpellier تدریس میشد.
ابن سینا در زمینه هاي مختلف علمي نیز اقداماتي ارزنده به عمل 
آورده است . او اقلیدس را ترجمه كرد . رصدهاي نجومي را به عمل 
 ، نور   ،  ) ) خال  بي هوا  ، فضاي  نیرو   ، زمینه حركت  و در  درآورد 
و مواد  . رساله وي درباره معادن  ابتکاري داشت  حرارت تحقیقات 
معدني تا قرن سیزدهم در اروپا مهمترین مرجع علم زمین شناسي 

بود .
درباره این رساله فیگینه در كتاب دانشمندان قرون وسطي چنین 
آورده است : ابن سینا رساله اي دارد كه اسم التین آن چنین است 
نام  به  این رساله فصلي است  . در   De Conglutineation Lagibum  :
اصل كوه ها كه بسیار جالب توجه است . در آنجا ابن سینا مي گوید 
: ممکن است كوه ها به دو علت به وجود آمده باشند . یکي برآمدن 
قشر زمین . چنان كه در زمین لرزه هاي سخت واقع مي شود و دیگر 
جریان آب كه براي یافتن مجرا ، سبب حفر دره ها و در عین حال 
سبب برجستگي زمین مي شود . زیرا بعضي از زمین ها نرم هستند 
و بعضي سخت . آب و باد قسمتي را مي برند و قسمتي را باقي مي 

گذارند. این است علت برخي از برجستگي هاي زمین.

ــفي دو  ــد فلس ــاظ عقای ــود از لح ــر خ ــینا در دوران عم ــن س اب
ــه اي  ــه مصــروف مطالع ــرد . اول دوره اي ك ــم را طــي ك دوره مه
ــود و دوم دوره  ــي (ب ــطو ی ــاهي )ارس ــوم مش ــد و عل ــفه .عقای فلس
ــدار  ــودش طرف ــول خ ــه ق ــرد و ب ــدول ك ــد ع ــه از آن عقای اي ك
ــینا  ــرگ س ــا م ــراق شــد ب ــرو فلســفه اش حکمــت مشــرقین و پی
تقریبــا دوران فلســفه در مشــرق بــه ســر رســید روجــر بیکــن اورا 
بزرگتریــن اســتاد فلســفه بعــد از ارســطو لقــب داده انــد )فلســفه 
ــي  ــال طون ــوع اف ــر از فلســفه ن ــن ســینا فلســفه مشــاهي و متاث اب
ــن  ــا دی ــن اســالم اســت وي كوشــیده اســت كــه فلســفه را ب ودی
اســالم توفیــق دهــد معذالــک جمــع اورا كافــر وملحــد خوانــده انــد 
اگــر چــه او و ابــن رشــد هــر دو از پیــروان ارســطو بودنــد امــا شــیخ 

ــد . ــان بودن ــع اصیــل یون الریــس كمتــر از ابــن رشــد تاب
ــریعت  ــکام ش ــفه و اح ــن فلس ــد بی ــن رش ــل از اب ــینا قب ــن س اب
شــکافي بــه وجــود آورد و اولیــن كســي اســت كــه در اســالم كتــب 
ــفا او در  ــاب الش ــت و كت ــته اس ــفه نوش ــم در فلس ــع و منظ جام
ــران ج  ــخ اجتماعــي ای ــارف فلســفي اســت تاری ــره المع حکــم دای
هشــتم ( .وي بــه پشــتوانه تــالش یــک صــد ســاله اي كــه پیــش 
از او از ســوي كســاني همچــون رازي و فارابــي بــراي شــکل گیــري 
فلســفه صــورت گرفتــه بــود ، موفــق شــد نظــام فلســفي منســجمي 
ــا توجــه بــه ایــن كــه پیــش از او مقدمــات ایــن  را ارائــه دهــد . ب
ــه  ــود ك ــن ب ــینا ای ــن س ــه اب ــود ، كار و وظیف ــده ب ــم ش كار فراه
ــه  ــا را ب ــد و آنه ــل كن ــف و ح ــا را كش ــي ه ــکالت و پیچیدگ مش
نحــوي مظبــوط و موجــز شــرح نمایــد . فــروع جزئــي را بــه تصــول 

شــامل ارتبــاط دهــد و اطــراف آن را بــه هــم بیــاورد .
ابــن ســینا بــا ارائــه نظــر خــود در مــورد نحــوه ارتبــاط و نســبت 
ــي  ــات حقیق ــت و جزئی ــل انســان ،  فضیل ــي مث ــم كل ــن مفاهی بی
ــرون وســطي كــه مــدت هــاي  ــه یکــي از پرسشــهاي علمــاي ق ب
ــود پاســخ داد  ــه خــود مشــغول كــرده ب ــي ذهــن آنهــا را ب طوالن
ــي او  ــوزه هــاي طب ــن ســینا ،  همچــون آم ــر آراي فلســفي اب تاثی
،  بــر عــالوه قلمــرو اســالمي ،  در اروپــا نیــز امــري قطعــي اســت . 
آلبرتــوس ماگنــوس ،  دانشــمند آلمانــي فرقــه دومینیکــي )1200 
تــا 1280 میــالدي (  نخســتین كســي بــود كــه در غــرب تفســیر و 

شــرح جامعــي بــر فلســفه ارســطو نوشــت.
ــطوگرایي  ــي ارس ــذار اصل ــه گ ــب او را پای ــل اغل ــن دلی ــه همی ب
ــنت  ــا س ــیحیت را ب ــان مس ــه جه ــد.وي ك ــي دانن ــیحي م مس
ــن  ــه اب ــار ارســطو ســخت ب ارســطویي الفــت داد ،  در شــناخت آث
ســینا متکــي و معتقــد بــود. همچنیــن فلســفه مــا بعــد الطبیعــه 
ــي دو  ــران التین ــه متفک ــت ك ــي اس ــه مطالب ــینا ،  خالص ــن س اب
قــرن بعــد از او بــدان رســیدند در قــرن پنجــم هجــري بــه وســیله 
ــدید  ــترده و ش ــارزه گس ــاه مب ــروان خانق ــب و پی ــوایان مذه پیش
علیــه علــم و حکمــت و مخصوصــا فلســفه اغــاز شــد و در مــدارس 
و مکاتــب اهــل علــم تدریــس هــر گونــه علــم .فلســفه و حکمــت 
را حــذف كردنــد و جــاي انــرا بــه تفســیر قران.احادیــث. و اصــول 

ــد . ــه واگــذار كردن فق



6 نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شامره 20_ شهریور 1399

یکــی از مهمتریــن و محبــوب تریــن رشــته هــای گــروه تجربــی، 
ــان بســیار  ــن رشــته هــر ســال، داوطلب رشــته پزشــکی اســت. ای
زیــادی دارد و از پرطرفدارتریــن رشــته هــا بیــن دانــش آمــوزان بــه 
حســاب مــی آیــد. اكثــر دانــش آمــوزان تجربــی، آرزوی قبولــی در 

ایــن رشــته دشــوار را دارنــد.
ــی  ــاب م ــه حس ــواری ب ــر دش ــه نظ ــته كار ب ــن رش ــی در ای قبول
آیــد امــا امکانپذیــر اســت. یکــی از مهمتریــن نکاتــی كــه قبــل از 
انتخــاب رشــته بایــد بــه آن توجــه كــرد، بررســی اطالعــات كامــل 
ــات  ــتن اطالع ــا داش ــما ب ــت. ش ــی اس ــته تحصیل ــاره ی رش درب
ــه اهــداف خــود  ــد ب ــورد مراحــل تحصیــل مــی توانی كامــل در م
ــظ و  ــدف آن حف ــه ه ــت ك ــی اس ــکی دانش ــته پزش ــید. رش برس
ارتقــاء ســالمتی، درمــان بیمــاری  هــا و بازتوانــی آســیب  دیــدگان 
اســت. ایــن اهــداف بــا شــناخت بیمــاری هــا، تشــخیص، درمــان و 
پیشــگیری از بــروز آنهــا بــه انجــام مــی رســد. فــارغ التحصیــالن 
ــف  ــادی از گــروه هــای مختل ــراد زی ــا اف ــه ب رشــته پزشــکی روزان
جنســی، اجتماعــی و ســنی مواجــه مــی شــوند كــه ایــن گــروه هــا 
هــر چنــد بــا وجــود تفــاوت هایــی همگــی نــام مشــترک بیمــار را 
ــرای  ــزد پزشــک یــدک مــی كشــند. بیمــاران مــی داننــد كــه ب ن
ــاد  ــان اعتم ــرای درم ــک ب ــه پزش ــد ب ــتی بای ــالمتی و تندرس س
كننــد و در نتیجــه ایــن اعتمــاد تصمیــم گیــری در مــورد ســالمتی 
ــخ ثبــت  ــه پزشــک مــی ســپارند.تقریباً در سراســر تاری شــان را ب
ــودن معنــی خاصــی را  شــده و در ھر بخشــی از جھان، پزشــک ب
داشــته اســت و مــردم بــرای كمــک گرفتــن در مــورد فــوری تریــن 

ــالمتی  ــدن س ــج و بازگردان ــکین از درد و رن ــود، تس ــازھای خ نی
ــه پزشــکان اجــازه  ــه نــزد پزشــکان مراجعــه مــی كننــد. آنھا ب ب
ــه ھر قســمتی از بدنشــان،  ــدن، لمــس كــردن و دســت زدن ب دی
حتــی محرمانــه تریــن قـــسمت ھا را هــم مــی دھنــد. انجــام مــی 
ــه نفــع آنھا كار  ــد پزشــک شــان ب ــد چــون كــه ایمــان دارن دھن

خــواھد كــرد.
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این رشته مناسب چه کسانی است؟
از جملــه مشــکالت رشــته ی پزشــکی، طوالنی بــودن دوره و طاقت 
ــات  ــالت و تفریح ــودن از تعطی ــت.محروم ب ــودن آن اس ــا ب فرس
ــا پایــان دوره  متــداول هــم ســن و ســاالنتان و نداشــتن درآمــد ت
ی تحصیلتــان. بــر همــگان روشــن اســت كــه مواجهــه بــا صحنــه 
ــزی و جراحــت هــای شــدید، كــم  هــای دلخــراش مــرگ، خونری
ــن رشــته  ــر روحیاتتــان تاثیــر منفــی مــی گــذارد. پــس ای كــم ب
مناســب كســانی اســت كــه توانایــی تطابــق بــا شــرایط ســخت آن 
ــی  ــه خوب ــا شــرایط اســترس زا ب را داشــته باشــند.اگر می توانیــد ب
كنــار بیاییــد و دلســوزی، صبــر و تحمــل جســمی داشــته باشــید، 
ــن ضــروری  ــما مناســب اســت. همچنی ــرای ش ــکی ب ــه پزش حرف
ــی را  ــیار خوب ــی بس ــی و فن ــی، ریاض ــای ارتباط ــت مهارت ه اس

نشــان دهیــد.

ــاز  ــورد نی ــی م ــای ذات ــتعداد ه اس
ــته ــن رش ــل در ای ــرای تحصی ب

ــا را  ــانه ه ــر ونش ــا تصاوی ــتدالل ب ــدرت اس ــداری: ق ــتدالل دی اس
ــداد و  ــان اع ــط می داشــته باشــند. اســتدالل ریاضــی: كشــف رواب
شناســایی الگوهــای موجــود در آنهــا در ایــن افــراد وجــود داشــته 

باشــد.

ــه در ســطح  ــاورای آنچــه ك ــد م ــدی: بتوانن ــتعداد درک 3 بع  اس
ــد.  ــور اســت را ببینن ــا و ام چیزه

یعنــی بتواننــد وجــه یــا وجوهــی از شــکلی كــه نمــی بینیــد، یــک 
بازنمایــی فرضــی در ذهــن خــود بیافرینند. اســتعداد دقــت: بتوانند 
بــه خوبــی تمركــز كننــد و دقــت داشــته باشــند تــا بــا بــه خاطــر 
ســپردن جزئیــات و اســتفاده از آن در موقیــت هــای جدیــد مفیــد 

باشــند.
 

رشته پزشکی چند ترم است ؟
در حــال حاضــر، نظــام آمــوزش پزشــکی عمومــی ، شــامل 4 دوره 
علــوم پایــه، فیزیوپاتولــوژی، كارآمــوزی بالینــی و كارورزی بالینــی 

اســت 
ــی  ــرم تحصیل ــکی 5 ت ــه پزش ــوم پای ــه دوره عل ــوم پای .دوره عل
ــه دوره  ــه ورود ب ــاز ب ــجویان مج ــام آن،  دانش ــا اتم ــه ب ــت ك اس

هســتند. بعدی)فیزیوپاتولــوژی( 
پیــش از ورود بــه دوره بعــدی،  امتحــان جامــع علــوم پایــه پزشــکی 
از تمــام دانشــجویان بــه طــور سراســری و همزمــان، توســط وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در تمــام دانشــگاه های 

ــد . ــه عمــل می آی ــوم پزشــکی ب عل
قبول شــدگان، مجاز بــه ورود بــه دوره فیزیوپاتولــوژی خواهنــد 
بــود. ایــن امتحــان، در بردارنــده ی مباحــث تدریــس شــده در دوره 

علــوم پایــه اســت.

 



8 نرشیه فرهنگی دانشگاه رسام _ شامره 20_ شهریور 1399

ــت بســیاری  ــاپ اهمی ــت چ ــی صنع ــرای اهال ــهریور ب ــم ش یازده
ــش از دو  ــا بی ــران ب ــن روز، صنعــت چــاپ ای ــه در ای دارد چــرا ك
ســده قدمــت دارای هویــت شــد و »روز ملــی صنعــت چــاپ« نــام 
گرفــت. ایــن روز یــادآور تــالش مســتمر و زحمــت مــداوم جمــع 
ــه  ــک جمل ــدان و در ی ــران و هنرمن ــران، صنعتگ ــی از كارگ بزرگ

ــران زمیــن اســت. ــالش بزرگمــردان فرهنــگ ای ــدار ت وام
ــغول  ــم و مش ــه داده ای ــود تکی ــی خ ــه صندل ــه ب ــروز ك ــاید ام ش
دیــدن مطالــب مختلــف در میــان پایگاه هــای اینترنتــی هســتیم، 
ــم،  ــر نکرده ای ــال فک ــه ح ــا ب ــاق ت ــن اتف ــی ای ــث و بان ــه باع ب
ــل  ــا منتق ــه دانش ه ــود چگون ــاپ نب ــر چ ــه اگ ــیده ایم ك نیندیش
می شــد. چــاپ یعنــی زندگــی، یعنــی حیــات، پویایــی و تحــرک، 
فکــر ایــن كــه در نبــود چــاپ جامعــه بــا چــه مشــکالتی روبــه رو 

ــت. ــور اس ــل تص ــود غیرقاب می ش
ــد، تصــور  ــدون چــاپ فکــر كنی ــای ب ــه دنی ــد لحظــه ب ــرای چن ب
ــود.  ــی ش ــد معرف ــته و بخواه ــس نداش ــی عک ــه محصول ــد ك كنی
اگــر چــاپ نباشــد هیــچ كارت شناســایی بــرای معرفــی هویــت مــا 
وجــود نــدارد، خبــری از اســکناس های رنگارنــگ نیســت و  كتــاب 
و مجلــه ای چــاپ نخواهــد شــد و اگــر صفحــات وب را چــاپ نویــن 

ــدارد. ــا ن ــت معن ــام اینرن ــم دیگــر ســرگرمی به ن بنامی

 مهم ترین رخدادهای تاریخ بشریت
ــروف  ــراع ح ــریت، اخت ــخ بش ــای تاری ــن رخداده ــی از مهم تری یک
چاپــی مســتقل و دســتگاه چــاپ بــوده  اســت. نخســتین بار، 
ــاپ را  ــالدی چ ــال 1456 می ــی در س ــرگ آلمان ــس گوتنب یوهان

ــا  ــه قرن ه ــاپ ب ــن چ ــراع ف ــت اخت ــا در حقیق ــرد ام ــراع ك اخت
ــه  ــه كتیب ــی ب ــاید وقت ــود، ش ــوط می ش ــرگ مرب ــش از گوتنب پی
ــم نشــانه هایی از  ــگاه می كنی ــوروش هخامنشــی ن ــوق بشــر ك حق

ــد. ــل مشــاهده باش ــت قاب ــن صنع ای

پیدایش صنعت چاپ در جهان
بســیاری پیدایــش نخســت ایــن صنعــت حیــات بخــش را مربــوط 

ــد. ــن می دانن ــه چی ب
ــداع  ــوم كــه چــاپ قرن هــا پیــش از چینی هــا اب ــا از كجــا معل  ام
نشــده باشــد چــرا كــه جنگ هــای پی درپــی اجــازه كاوش را 
از انســان ها گرفتــه اســت و شــاید اگــر نابــودی فرهنگــی در 
ــه  ــت كــه چــاپ را ب ــوان یاف ــروز مطالبــی می ت ــود ام ــا نب جنگ ه
ــار  ــه تمــدن تخــت جمشــید و آث ــا نگاهــی ب ــران نســبت داد. ب ای
برجــای مانــده از شهرســوخته، ایــن فرضیــه چنــدان دور از ذهــن 

نیســت.
ــح  ــم در توضی ــی كنی ــا معرف ــاپ دنی ــدر چ ــرگ را پ ــر گوتنب اگ
ــا 500  ــن 300 ت ــه بی ــه او روزان ــم ك ــای وی می خوانی فعالیت ه

ــرد.  ــاپ می ك ــرگ چ ب
ــدس 42 ســطری  ــاب مق ــد آورد كت ــه او پدی ــی ك نخســتین كتاب
بــه  به چــاپ می رســید  زمــان  آن  بــود. كتاب هایــی كــه در 
ــی  ــرف مدت ــرگ ظ ــداع گوتنب ــت. اب ــروف اس ــوال« مع »اینکوناب
ــهرهایی  ــی و در ش ــورهای اروپای ــده كش ــال در عم ــدود 40 س ح
ماننــد ونیــز، فلورانــس، پاریــس و لیــون رواج پیــدا كــرد و 

چاپخانه هایــی بــا ایــن روش به وجــود آمــد.
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پیدایش صنعت چاپ در ایران
نخســتین چاپخانــه در ایــران در شــهر تبریــز تاســیس شــد. 
عبــاس میــرزا نایب الســلطنه، میــرزا زین العابدیــن تبریــزی را 
مامــور فراگیــری فــن چــاپ و راه انداختــن نخســتین چاپخانــه در 
تبریــز كــرد. میــرزا زین العابدیــن تبریــزی در ســال 1233 هجــری 
قمــری ابــزارآالت چــاپ حروفــی را بــه تبریــز آورده و تحــت 
حمایــت عبــاس میــرزا نایــب الســلطنه كــه در آن زمــان حکمــران 

ــرد. ــرار ك ــه كوچکــی برق ــود مطبع آذربایجــان ب

ــت جایگزینــی مطبعــه ســنگی به جــای مطبعــه ســربی  شــاید عل
ایــن باشــد كــه افــرادی، مطبعــه ســربی و حــروف آن را بــا بدبینــی 
ــروف  ــون ح ــا چ ــتند ی ــر می دانس ــت كف ــد و عالم ــگاه می كردن ن
ــتیم  ــان نمی توانس ــربی در آن زم ــروف س ــا ح ــود ب ــی ب ــا پارس م
ــه  ــه در مطبع ــی ك ــیم در صورت ــته باش ــوط داش ــوع در خط تن

ــد. ــه می ش ــک گرفت ــنویس ها كم ــنگی از خوش س

ــد:  ــا« می نویس ــهر اولین ه ــز ش ــاب تبری ــی زاده در »كت ــی قاض عل
»ســخت گیری های كهنه پرســتان باعــث شــده بــود كــه بــه 
ســبب گرانــی طوالنــی و ســخت بــودن چــاپ ســنگی، چــاپ كتــب 
و مطبوعــات بســیار گــران تمــام شــده و در نتیجــه ســال ها انتشــار 

ــراوان همــراه باشــد.« ــا دشــواری های ف كتــاب و نشــریه ب

ــز،  ــه در تبری حــدود 90 ســال پــس از تاســیس نخســتین چاپخان
نــوه حــاج زین العابدیــن )كســی كــه نخســتین چاپخانــه ســنگی و 
ــی  ــن مطبعه چ ــام زین العابدی ــرد( به ن ــر ك ــران دای ــربی را در ای س
ــروف و  ــا مع ــاج آق ــام حاجــی ح ــه ن ــه ب ــارت مک ــس از زی ــه پ ك
ــه را برخــود انتخــاب كــرد،  ــام علمی ــگام گرفتــن شناســنامه ن هن
ــور  ــق كش ــرده و از طری ــداری ك ــا خری ــی را از اروپ ــین چاپ ماش
مصــر وارد بنــدر اســتانبول در تركیــه فعلــی كــرد و از ایــن بنــدر 
توســط چهــل گاومیــش بــه تبریــز انتقــال داد. حاجــی حــاج آقــا 
علمیــه همــراه بــا دســتگاه های چــاپ ســنگی خــود هشــت تــن از 
متخصصــان صنعــت چــاپ را نیــز از كشــور آلمــان بــرای نصــب و 

ــز آورد. ــه تبری ــتگاه ها ب ــن دس ــوزش ای آم

ــه  ــاره ورود ماشــین چــاپ ب ــا علمیــه درب دختــر حاجــی حــاج آق
ــد:  ــد می گوی ــین امی ــته حس ــا« نوش ــاب »اولین ه ــز در كت تبری
از  چــاپ  دســتگاهای  حامــل  گاومیش هــای  حمــل  »زمــان 
كوچه هــای تنــگ و باریــک محلــه منجــم تبریــز بــه اجبــار 
ــادی از خانه هــای همســایه ها را فــرو ریختــه  دیوارهــای تعــداد زی
و خــراب كردنــد كــه حاجــی حــاج آقــا هزینــه بازســازی دیوارهــای 
ــود كــه چــاپ،  ــه ب ــز متحمــل شــدند و این گون ــه را نی ــرو ریخت ف
ــه ایــران رســید.« وســلیه ارتقــا فرهنــگ و ماشــین تولیــد علــم ب

یهودیان و چاپ
ــد،  ــان  می دانن ــر ایلخانی ــران  را در عص ــاپ  در ای ــاز چ ــده ای  آغ ع
برخــی  احتمــال  داده انــد كــه  یهودیــان  پارســی   زبان  پیــش  از ســایر 
گروه هــای  پارســی زبان  بــه  اهمیــت  چــاپ  كتــاب  پی برده انــد 
ــد. ــه كار چــاپ پرداخته ان ــه ب ــد ك ــرادی بودن ــان نخســتین اف و آن

مسیحیان و چاپ
در ســال 1639 میــالدی ســه  كتــاب  بــه  زبــان  و خــط  پارســی  از 
ــاب  تبلیــغ  مســیحیت   ســوی  هیات هــای  تبلیغــی  مســیحی  و در ب
در لیــدن  هلنــد بــه  چــاپ  رســیده  و چاپخانــه ای  كــه  ایــن  كتاب هــا 
در آن  چــاپ  شــده ، ظاهــرا نخســتین  چاپخانــه پارســی  در جهــان  
ــه  در  ــی  ك ــتین  كتاب ــود، نخس ــدارک  موج ــاس  م ــر اس ــت. ب اس
ایــران  چــاپ  شــده ، زبــور داوود یــا ســاغموس  اســت  كــه  در 1638 
ــای   ــه  در جلف ــی  در 572 صفح ــط  ارمن ــان  و خ ــه  زب ــالدی ب می
اصفهــان  و بــه  دســت  كشیشــان  ارمنــی  بــه  چــاپ  رســیده  اســت.


