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نمـونه
پزشکـ

به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
روز اول شهريورماه  ،به پاس بزرگداشت ابوعلی سينا ستاره پرفروغ
عرصه طب در ايران  ،روز پزشک ناميده شده است.
در دنياي امروز كمتر ملتي است كه به مفاخر گذشته خود توجه
نكند زيرا يكي از عاليم حيات و زنده بودن ملت ها ملتفت بودن
و توجه داشتن به مفاخر گذشته فلسفي ،علمي ،فرهنگي ،ادبي،
سياسي ،اجتماعي و ملي آن هاست كه اين گذشتگان با وجود
گذشت روزگار و سير زمان و وقوع حوادث نا گوار با هزاران خون دل
براي اينده گان خود به ميراث گذ اشتهاند كه بايد آن را گرامي و
عزيز داشت و بارور ساخت.
شيخ الرئيس نواسه علي سينا،معروف به ابن سینا  .به قولي در ماه
صفر سال  370هجري قمري(مطا بق  980ميالدي ) از پدر بلخي
ايي بنام عبداهلل ( از سبب وزير ماليه بودن در زمان سلطنت نوح بن
منصور به بخارا مركز ماورالنهر و خراسان انزمان انتقال نموده بود)
و مادر بخارايي بنام ستاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و
بخارا)طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسين گذاشتند .
شركت در جلسات بحث از دوران كودكي  ،به واسطه پدر كه از
پيروان آنها بود  .بوعلي را خيلي زود با مباحث و دانش هاي مختلف
زمان خود آشنا ساخت  .استعداد وي در فراگيري علوم  ،پدر را بر آن
داشت تا به توصيه استاد وي ابو عبداهلل ابراهيم بن حسين ناتلي ،ابن
سينا را به جز تعليم و دانش اندوزي به كار ديگري مشغول نكند  .و
چنين شد كه وي به دليل حافظه قوي و نبوغ خود در ابتداي جواني
در علوم مختلف زمان خود از جمله طب مهارت يافت.
تا آنجا كه پادشاه بخارا  ،نوح بن منصور (  366تا  387هجري قمري
) به علت بيماري خود  ،وي را به نزد خود خواست تا او را تداوي
نمايد ابو علي ابن سينا بعد از تداوي از نوح تقاضا كرد تا به كتابخانه
عظيم دربار ساماني دست يابد و از ان استفاده نمايد اين تقاضا مورد
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قبول نوح قرار گرفت  .به اين ترتيب وي توانست با استفاده از اين
كتابخانه در علوم مختلف از جمله حكمت  ،منطق و رياضيات تسلط
يابد ( خاندان سامانيان از مردم بلخ بودند و دين زردشتي داشتند
سامان خدا از روشناسان و حاكم بلخ بود والي عربي خراسان در
نصف قرن هشتم ميالدي با سامان دوست شد وسامان دين اسالم
اختيار كرد از جمله نواسه هايش اسمعيل پسر احمد در سالي 892
ميالدي بعد از مرگ برادر ش نصر و گرفتن سمرقند سلسله سامانيان
را بنيان گذاشت.
وي با وجود پرداختن به كار سياست در دربار منصور  ،پادشاه
ساماني و دستيابي مقام وزارت ابوطاهر شمس الدوله ديلمي و نيز
درگير شدن با مشكالت ناشي از كشمكش امرا كه سفرهاي متعدد و
حبس چند ماهه وي توسط تاج الملك  ،حاكم همدان  ،را به دنبال
داشت  .بيش از صدها جلد كتاب و تعداد بسياري رساله نگاشته كه
هر يك با توجه به زمان و احوال او به رشته تحرير در آمده است .
وقتي در دربار امير بود و آسايش كافي داشت و دسترسي اش به
كتب ميسر بود  ،به نوشتن كتاب قانون در طب و كتاب الشفا يا
دائره المعارف بزرگ فلسفي خود مشغول مي شد كه اوج كمال تفكر
قرون وسطي است كه بدان دست يافت و در تاريخ تفكر انساني از
تحقيقات معتبر جهان بشمار ميرود .
اما در هنگام سفر فقط يادداشت ها و رساله هاي كوچك مي نوشت
از ميان تاليفات ابن سينا  ،شفا در فلسفه و قانون در طب شهرتي
جهاني يافته است  .كتاب شفا در هجده جلد در بخش هاي علوم
و فلسفه  ،يعني منطق  ،رياضي  ،طبيعيات و االهيات نوشته شده
است  .منطق شفا امروز نيز همچنان به عنوان يكي از معتبرترين
كتب منطق مطرح است و طبيعيات و االهيات آن هنوز مورد توجه
عالقمندان است  .كتاب قانون در طب در هفت جلد نيز كه تا قرن

ها از مهمترين كتب طبي به شمار مي رفت  .شامل مطالبي درباره
قوانين كلي طب  ،دواهاي تركيبي و غير تركيبي و امراض مختلف
مي باشد  .اين كتاب در قرن دوازدهم ميالدي همراه با آغاز نهضت
ترجمه به زبانهاي التين و تا امروز به زبان هاي انگليسي  ،فرانسوي و
آلماني و ايراني نيز ترجمه شده است و به عنوان متن درسي طبي در
پوهنتون هاي اروپايي تا سال  1650ميالدي به عوض آثارجالينوس
و موندينو در دانشگاه هاي Lavainو  Monpellierتدريس ميشد.
ابن سينا در زمينه هاي مختلف علمي نيز اقداماتي ارزنده به عمل
آورده است  .او اقليدس را ترجمه كرد  .رصدهاي نجومي را به عمل
درآورد و در زمينه حركت  ،نيرو  ،فضاي بي هوا ( خال )  ،نور ،
حرارت تحقيقات ابتكاري داشت  .رساله وي درباره معادن و مواد
معدني تا قرن سيزدهم در اروپا مهمترين مرجع علم زمين شناسي
بود .
درباره اين رساله فيگينه در كتاب دانشمندان قرون وسطي چنين
آورده است  :ابن سينا رساله اي دارد كه اسم التين آن چنين است
 . De Conglutineation Lagibum :در اين رساله فصلي است به نام
اصل كوه ها كه بسيار جالب توجه است  .در آنجا ابن سينا مي گويد
 :ممكن است كوه ها به دو علت به وجود آمده باشند  .يكي برآمدن
قشر زمين  .چنان كه در زمين لرزه هاي سخت واقع مي شود و ديگر
جريان آب كه براي يافتن مجرا  ،سبب حفر دره ها و در عين حال
سبب برجستگي زمين مي شود  .زيرا بعضي از زمين ها نرم هستند
و بعضي سخت  .آب و باد قسمتي را مي برند و قسمتي را باقي مي
گذارند .اين است علت برخي از برجستگي هاي زمين.
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ابــن ســينا در دوران عمــر خــود از لحــاظ عقايــد فلســفي دو
دوره مهــم را طــي كــرد  .اول دوره اي كــه مصــروف مطالعــه اي
فلســفه .عقايــد و علــوم مشــاهي (ارســطو يــي )بــود و دوم دوره
اي كــه از آن عقايــد عــدول كــرد و بــه قــول خــودش طرفــدار
حكمــت مشــرقين و پيــرو فلســفه اشــراق شــد بــا مــرگ ســينا
تقريبــا دوران فلســفه در مشــرق بــه ســر رســيد روجــر بيكــن اورا
بزرگتريــن اســتاد فلســفه بعــد از ارســطو لقــب داده انــد (فلســفه
ابــن ســينا فلســفه مشــاهي و متاثــر از فلســفه نــوع افــا طونــي
وديــن اســام اســت وي كوشــيده اســت كــه فلســفه را بــا ديــن
اســام توفيــق دهــد معذالــك جمــع اورا كافــر وملحــد خوانــده انــد
اگــر چــه او و ابــن رشــد هــر دو از پيــروان ارســطو بودنــد امــا شــيخ
الريــس كمتــر از ابــن رشــد تابــع اصيــل يونــان بودنــد .
ابــن ســينا قبــل از ابــن رشــد بيــن فلســفه و احــكام شــريعت
شــكافي بــه وجــود آورد و اوليــن كســي اســت كــه در اســام كتــب
جامــع و منظــم در فلســفه نوشــته اســت و كتــاب الشــفا او در
حكــم دايــره المعــارف فلســفي اســت تاريــخ اجتماعــي ايــران ج
هشــتم ) .وي بــه پشــتوانه تــاش يــك صــد ســاله اي كــه پيــش
از او از ســوي كســاني همچــون رازي و فارابــي بــراي شــكل گيــري
فلســفه صــورت گرفتــه بــود  ،موفــق شــد نظــام فلســفي منســجمي
را ارائــه دهــد  .بــا توجــه بــه ايــن كــه پيــش از او مقدمــات ايــن
كار فراهــم شــده بــود  ،كار و وظيفــه ابــن ســينا ايــن بــود كــه
مشــكالت و پيچيدگــي هــا را كشــف و حــل كنــد و آنهــا را بــه
نحــوي مظبــوط و موجــز شــرح نمايــد  .فــروع جزئــي را بــه تصــول
شــامل ارتبــاط دهــد و اطــراف آن را بــه هــم بيــاورد .
ابــن ســينا بــا ارائــه نظــر خــود در مــورد نحــوه ارتبــاط و نســبت
بيــن مفاهيــم كلــي مثــل انســان  ،فضيلــت و جزئيــات حقيقــي
بــه يكــي از پرسشــهاي علمــاي قــرون وســطي كــه مــدت هــاي
طوالنــي ذهــن آنهــا را بــه خــود مشــغول كــرده بــود پاســخ داد
تاثيــر آراي فلســفي ابــن ســينا ،همچــون آمــوزه هــاي طبــي او
،بــر عــاوه قلمــرو اســامي ،در اروپــا نيــز امــري قطعــي اســت .
آلبرتــوس ماگنــوس  ،دانشــمند آلمانــي فرقــه دومينيكــي (1200
تــا  1280ميــادي )نخســتين كســي بــود كــه در غــرب تفســير و
شــرح جامعــي بــر فلســفه ارســطو نوشــت.
بــه هميــن دليــل اغلــب او را پايــه گــذار اصلــي ارســطوگرايي
مســيحي مــي داننــد.وي كــه جهــان مســيحيت را بــا ســنت
ارســطويي الفــت داد  ،در شــناخت آثــار ارســطو ســخت بــه ابــن
ســينا متكــي و معتقــد بــود .همچنيــن فلســفه مــا بعــد الطبيعــه
ابــن ســينا ،خالصــه مطالبــي اســت كــه متفكــران التينــي دو
قــرن بعــد از او بــدان رســيدند در قــرن پنجــم هجــري بــه وســيله
پيشــوايان مذهــب و پيــروان خانقــاه مبــارزه گســترده و شــديد
عليــه علــم و حكمــت و مخصوصــا فلســفه اغــاز شــد و در مــدارس
و مكاتــب اهــل علــم تدريــس هــر گونــه علــم .فلســفه و حكمــت
را حــذف كردنــد و جــاي انــرا بــه تفســير قران.احاديــث .و اصــول
فقــه واگــذار كردنــد .

یکــی از مهمتریــن و محبــوب تریــن رشــته هــای گــروه تجربــی،
رشــته پزشــکی اســت .ایــن رشــته هــر ســال ،داوطلبــان بســیار
زیــادی دارد و از پرطرفدارتریــن رشــته هــا بیــن دانــش آمــوزان بــه
حســاب مــی آیــد .اکثــر دانــش آمــوزان تجربــی ،آرزوی قبولــی در
ایــن رشــته دشــوار را دارنــد.
قبولــی در ایــن رشــته کار بــه نظــر دشــواری بــه حســاب مــی
آیــد امــا امکانپذیــر اســت .یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه قبــل از
انتخــاب رشــته بایــد بــه آن توجــه کــرد ،بررســی اطالعــات کامــل
دربــاره ی رشــته تحصیلــی اســت .شــما بــا داشــتن اطالعــات
کامــل در مــورد مراحــل تحصیــل مــی توانیــد بــه اهــداف خــود
برســید .رشــته پزشــکی دانشــی اســت کــه هــدف آن حفــظ و
ب دیــدگان
ی هــا و بازتوانــی آســی 
ارتقــاء ســامتی ،درمــان بیمــار 
اســت .ایــن اهــداف بــا شــناخت بیمــاری هــا ،تشــخیص ،درمــان و
پیشــگیری از بــروز آنهــا بــه انجــام مــی رســد .فــارغ التحصیــان
رشــته پزشــکی روزانــه بــا افــراد زیــادی از گــروه هــای مختلــف
جنســی ،اجتماعــی و ســنی مواجــه مــی شــوند کــه ایــن گــروه هــا
هــر چنــد بــا وجــود تفــاوت هایــی همگــی نــام مشــترک بیمــار را
نــزد پزشــک یــدک مــی کشــند .بیمــاران مــی داننــد کــه بــرای
ســامتی و تندرســتی بایــد بــه پزشــک بــرای درمــان اعتمــاد
کننــد و در نتیجــه ایــن اعتمــاد تصمیــم گیــری در مــورد ســامتی
شــان را بــه پزشــک مــی ســپارند.تقریباً در سراســر تاریــخ ثبــت
شــده و در ھر بخشــی از جھان ،پزشــک بــودن معنــی خاصــی را
داشــته اســت و مــردم بــرای کمــک گرفتــن در مــورد فــوری تریــن
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نیــازھای خــود ،تســکین از درد و رنــج و بازگردانــدن ســامتی
بــه نــزد پزشــکان مراجعــه مــی کننــد .آنھا بــه پزشــکان اجــازه
دیــدن ،لمــس کــردن و دســت زدن بــه ھر قســمتی از بدنشــان،
حتــی محرمانــه تریــن قـــسمت ھا را هــم مــی دھنــد .انجــام مــی
دھنــد چــون کــه ایمــان دارنــد پزشــک شــان بــه نفــع آنھا کار
خــواھد کــرد.

این رشته مناسب چه کسانی است؟

اســتعداد درک  3بعــدی :بتواننــد مــاورای آنچــه کــه در ســطح
چیزهــا و امــور اســت را ببیننــد.

از جملــه مشــکالت رشــته ی پزشــکی ،طوالنی بــودن دوره و طاقت
فرســا بــودن آن اســت.محروم بــودن از تعطیــات و تفریحــات
متــداول هــم ســن و ســاالنتان و نداشــتن درآمــد تــا پایــان دوره
ی تحصیلتــان .بــر همــگان روشــن اســت کــه مواجهــه بــا صحنــه
هــای دلخــراش مــرگ ،خونریــزی و جراحــت هــای شــدید ،کــم
کــم بــر روحیاتتــان تاثیــر منفــی مــی گــذارد .پــس ایــن رشــته
مناســب کســانی اســت کــه توانایــی تطابــق بــا شــرایط ســخت آن
را داشــته باشــند.اگر میتوانیــد بــا شــرایط اســترسزا بــه خوبــی
کنــار بیاییــد و دلســوزی ،صبــر و تحمــل جســمی داشــته باشــید،
حرفــه پزشــکی بــرای شــما مناســب اســت .همچنیــن ضــروری
اســت مهارتهــای ارتباطــی ،ریاضــی و فنــی بســیار خوبــی را
نشــان دهیــد.

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

اســتعداد هــای ذاتــی مــورد نیــاز
بــرای تحصیــل در ایــن رشــته
اســتدالل دیــداری :قــدرت اســتدالل بــا تصاویــر ونشــانه هــا را
داشــته باشــند .اســتدالل ریاضــی :کشــف روابــط میــان اعــداد و
شناســایی الگوهــای موجــود در آنهــا در ایــن افــراد وجــود داشــته
باشــد.
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رشته پزشکی چند ترم است ؟
در حــال حاضــر ،نظــام آمــوزش پزشــکی عموم ـی ،شــامل  4دوره
علــوم پایــه ،فیزیوپاتولــوژی ،کارآمــوزی بالینــی و کارورزی بالینــی
اســت
.دوره علــوم پایــه دوره علــوم پایــه پزشــکی  5تــرم تحصیلــی
اســت کــه بــا اتمــام آن ،دانشــجویان مجــاز بــه ورود بــه دوره
بعدی(فیزیوپاتولــوژی) هســتند.
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 دانشــگاههای
علــوم پزشــکی بــه عمــل میآیــد .
قبولشــدگان،مجاز بــه ورود بــه دوره فیزیوپاتولــوژی خواهنــد
بــود .ایــن امتحــان ،در بردارنــدهی مباحــث تدریــس شــده در دوره
علــوم پایــه اســت.

یازدهــم شــهریور بــرای اهالــی صنعــت چــاپ اهمیــت بســیاری
دارد چــرا کــه در ایــن روز ،صنعــت چــاپ ایــران بــا بیــش از دو
ســده قدمــت دارای هویــت شــد و «روز ملــی صنعــت چــاپ» نــام
گرفــت .ایــن روز یــادآور تــاش مســتمر و زحمــت مــداوم جمــع
بزرگــی از کارگــران ،صنعتگــران و هنرمنــدان و در یــک جملــه
وامــدار تــاش بزرگمــردان فرهنــگ ایــران زمیــن اســت.
شــاید امــروز کــه بــه صندلــی خــود تکیــه دادهایــم و مشــغول
دیــدن مطالــب مختلــف در میــان پایگاههــای اینترنتــی هســتیم،
بــه باعــث و بانــی ایــن اتفــاق تــا بــه حــال فکــر نکردهایــم،
نیندیشــیدهایم کــه اگــر چــاپ نبــود چگونــه دانشهــا منتقــل
میشــد .چــاپ یعنــی زندگــی ،یعنــی حیــات ،پویایــی و تحــرک،
فکــر ایــن کــه در نبــود چــاپ جامعــه بــا چــه مشــکالتی روب ـهرو
میشــود غیرقابــل تصــور اســت.
بــرای چنــد لحظــه بــه دنیــای بــدون چــاپ فکــر کنیــد ،تصــور
کنیــد کــه محصولــی عکــس نداشــته و بخواهــد معرفــی شــود.
اگــر چــاپ نباشــد هیــچ کارت شناســایی بــرای معرفــی هویــت مــا
وجــود نــدارد ،خبــری از اســکناسهای رنگارنــگ نیســت و کتــاب
و مجلـهای چــاپ نخواهــد شــد و اگــر صفحــات وب را چــاپ نویــن
بنامیــم دیگــر ســرگرمی بهنــام اینرنــت معنــا نــدارد.

مهمترین رخدادهای تاریخ بشریت
یکــی از مهمتریــن رخدادهــای تاریــخ بشــریت ،اختــراع حــروف
چاپــی مســتقل و دســتگاه چــاپ بــودهاســت .نخســتینبار،
یوهانــس گوتنبــرگ آلمانــی در ســال  ۱۴۵۶میــادی چــاپ را
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اختــراع کــرد امــا در حقیقــت اختــراع فــن چــاپ بــه قرنهــا
پیــش از گوتنبــرگ مربــوط میشــود ،شــاید وقتــی بــه کتیبــه
حقــوق بشــر کــوروش هخامنشــی نــگاه میکنیــم نشــانههایی از
ایــن صنعــت قابــل مشــاهده باشــد.

پیدایش صنعت چاپ در جهان
بســیاری پیدایــش نخســت ایــن صنعــت حیــات بخــش را مربــوط
بــه چیــن میداننــد.
امــا از کجــا معلــوم کــه چــاپ قرنهــا پیــش از چینیهــا ابــداع
نشــده باشــد چــرا کــه جنگهــای پیدرپــی اجــازه کاوش را
از انســانها گرفتــه اســت و شــاید اگــر نابــودی فرهنگــی در
جنگهــا نبــود امــروز مطالبــی میتــوان یافــت کــه چــاپ را بــه
ایــران نســبت داد .بــا نگاهــی بــه تمــدن تخــت جمشــید و آثــار
برجــای مانــده از شهرســوخته ،ایــن فرضیــه چنــدان دور از ذهــن
نیســت.
اگــر گوتنبــرگ را پــدر چــاپ دنیــا معرفــی کنیــم در توضیــح
فعالیتهــای وی میخوانیــم کــه او روزانــه بیــن  ۳۰۰تــا ۵۰۰
بــرگ چــاپ میکــرد.
نخســتین کتابــی کــه او پدیــد آورد کتــاب مقــدس  ۴۲ســطری
بــود .کتابهایــی کــه در آن زمــان بهچــاپ میرســید بــه
«اینکونابــوال» معــروف اســت .ابــداع گوتنبــرگ ظــرف مدتــی
حــدود  ۴۰ســال در عمــده کشــورهای اروپایــی و در شــهرهایی
ماننــد ونیــز ،فلورانــس ،پاریــس و لیــون رواج پیــدا کــرد و
چاپخانههایــی بــا ایــن روش بهوجــود آمــد.

پیدایش صنعت چاپ در ایران

یهودیان و چاپ

نخســتین چاپخانــه در ایــران در شــهر تبریــز تاســیس شــد.
عبــاس میــرزا نایبالســلطنه ،میــرزا زینالعابدیــن تبریــزی را
مامــور فراگیــری فــن چــاپ و راه انداختــن نخســتین چاپخانــه در
تبریــز کــرد .میــرزا زینالعابدیــن تبریــزی در ســال  ۱۲۳۳هجــری
قمــری ابــزارآالت چــاپ حروفــی را بــه تبریــز آورده و تحــت
حمایــت عبــاس میــرزا نایــب الســلطنه کــه در آن زمــان حکمــران
آذربایجــان بــود مطبعــه کوچکــی برقــرار کــرد.

ن را در عصــر ایلخانیــان میداننــد،
ی آغــاز چــاپ در ایــرا 
عــدها 
ن پیـش از ســایر
ی احتمــال دادهانــد کـه یهودیــان پارســیزبا 
برخـ 
ب پیبردهانــد
پ کتــا 
ت چــا 
ن بــ ه اهمیــ 
ی پارســیزبا 
گروههــا 
و آنــان نخســتین افــرادی بودنــد کــه ب ـهکار چــاپ پرداختهانــد.

شــاید علــت جایگزینــی مطبعــه ســنگی بهجــای مطبعــه ســربی
ایــن باشــد کــه افــرادی ،مطبعــه ســربی و حــروف آن را بــا بدبینــی
نــگاه میکردنــد و عالمــت کفــر میدانســتند یــا چــون حــروف
مــا پارســی بــود بــا حــروف ســربی در آن زمــان نمیتوانســتیم
تنــوع در خطــوط داشــته باشــیم در صورتــی کــه در مطبعــه
ســنگی از خوشــنویسها کمــک گرفتــه میشــد.
علــی قاضــیزاده در «کتــاب تبریــز شــهر اولینهــا» مینویســد:
«ســختگیریهای کهنهپرســتان باعــث شــده بــود کــه بــه
ســبب گرانــی طوالنــی و ســخت بــودن چــاپ ســنگی ،چــاپ کتــب
و مطبوعــات بســیار گــران تمــام شــده و در نتیجــه ســالها انتشــار
کتــاب و نشــریه بــا دشــواریهای فــراوان همــراه باشــد».
حــدود  90ســال پــس از تاســیس نخســتین چاپخانــه در تبریــز،
نــوه حــاج زینالعابدیــن (کســی کــه نخســتین چاپخانــه ســنگی و
ســربی را در ایــران دایــر کــرد) بهنــام زینالعابدیــن مطبعهچــی
کــه پــس از زیــارت مکــه بــه نــام حاجــی حــاج آقــا معــروف و
هنــگام گرفتــن شناســنامه نــام علمیــه را برخــود انتخــاب کــرد،
ماشــین چاپــی را از اروپــا خریــداری کــرده و از طریــق کشــور
مصــر وارد بنــدر اســتانبول در ترکیــه فعلــی کــرد و از ایــن بنــدر
توســط چهــل گاومیــش بــه تبریــز انتقــال داد .حاجــی حــاج آقــا
علمیــه همــراه بــا دســتگاههای چــاپ ســنگی خــود هشــت تــن از
متخصصــان صنعــت چــاپ را نیــز از کشــور آلمــان بــرای نصــب و
آمــوزش ایــن دســتگاهها بــه تبریــز آورد.
دختــر حاجــی حــاج آقــا علمیــه دربــاره ورود ماشــین چــاپ بــه
تبریــز در کتــاب «اولینهــا» نوشــته حســین امیــد میگویــد:
«زمــان حمــل گاومیشهــای حامــل دســتگاهای چــاپ از
کوچههــای تنــگ و باریــک محلــه منجــم تبریــز بــه اجبــار
دیوارهــای تعــداد زیــادی از خانههــای همســایهها را فــرو ریختــه
و خــراب کردنــد کــه حاجــی حــاج آقــا هزینــه بازســازی دیوارهــای
فــرو ریختــه را نیــز متحمــل شــدند و اینگونــه بــود کــه چــاپ،
وســلیه ارتقــا فرهنــگ و ماشــین تولیــد علــم بــه ایــران رســید».
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مسیحیان و چاپ
ط پارس ـی از
ن و خـ 
ب ب ـ ه زبــا 
در ســال  1639میــادی س ـ ه کتــا 
ب تبلی ـغ مســیحیت
ی و در بــا 
ســوی هیاتهــای تبلیغ ـی مســیح 
در لیــدن هلنــد بـ ه چــاپ رســیده و چاپخانـهای کـه ایـن کتابهــا
ن چــاپ شــده ،ظاهــرا نخســتین چاپخانــه پارس ـی در جهــان
در آ 
ی کــه در
ن کتابــ 
ک موجــود ،نخســتی 
اســت .بــر اســاس مــدار 
س اسـت کـه در 1638
ایــران چــاپ شــده ،زبــور داوود یــا ســاغمو 
ط ارمنــی در  572صفحــ ه در جلفــای
ن و خــ 
میــادی بــ ه زبــا 
ی ب ـه چــاپ رســیده اســت.
ن ارمن ـ 
ت کشیشــا 
ن و ب ـه دس ـ 
اصفهــا 

