
  ٣٦٨  قند پارسي

  

فارسي در بنگالة چاپخانِلتاريخ و تحو   
  ∗غالم نبي احمدسيد 

 ، هنر و دانش،عنوان جايگاه و زادگاه و گهوارة علم و ادب  بهسرزمين بنگال از ديرباز
آيد که بسيار دانشمندان و دانشوران  شمار مي ه بازرگاني و ورزشي ب،نفرهنگ و تمد

 بازيگران و هنر ، و نويسندگان برجسته سخنوران، فرهيختگان و نخبگان نامور،نامدار
ي و شهرت علم و دانش خويش مقبوليت خاصِّ ابدند که کرظهور دست  هاي چيره پيشه

  .ردندک جلب وِدخ به جهان را ِر سراسةتوجعهده داشتند و   بهشاياني
خيز يعني بنگال را از   مردمة منطق،خاک زرخيز هند  بهها پس از پا نهادن انگليسي

 جوب نام بهها   يکي از انگليسيتوسط هند و شهر کلکته را بددا  قرارتوجه ورِدابتدا م
 و بزودي اين شهر شهرت ندم بنا نهاد ۱۶۹۰ اوت ۲۴ بتاريخ (Job Charnok)چارنوک 
ها عالوه بر علوم و فنون جديد اروپائي  خود گرفت و انگليسي  بهت فراوانيو محبوبي

 نظارت کمپاني هند شرقي بسيار نمودند و تحِتي  خاصِّتوجهجهت چاپ و طباعت 
ها و چاپ و اشاعت کتابهاي   نشر و انتشار روزنامهةسيس شد که در زمينأها ت چاپخانه
  .دفعال بو هاي مختلف زبان  بهگوناگون

 فارسي در جهان در هند در شهر کلکته ةناگفته نماند که نخستين چاپخان
ين اول در ايران .باشد ر و سربلندي ميشد که براي هنديان باعث افتخا سيسأت

العابدين در شهر تبريز   زينتوسط هب) ه ۱۲۳۳(م  ۱۸۱۷فارسي در سال  ةچاپخان
 ايراني ة ميرزا صالح شيرازي که دومين چاپخانة و چاپخان١شده نموده سيسأت
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  تاريخ و تحوِل چاپخانة فارسي در بنگال  ٣٦٩

  

کلکته در قرن نوزدهم ميالدي در . گذاشته شد م بنيان ۱۸۳۰ در سال ،١شود مي محسوب
ي در هاي فارسي و کتابهاي ادبي و هنري مرکز مهم  چاپ و انتشار روزنامهةينزم

  .رفت شمار مي هه بقار شبه
 يکي از خاورشناسان معروف جهان بعد از (Charles Wilkins) چارلس ولکنس

 نمود و حروف سربي فارسي توجهفارسي  به بنگالي ترتيب دادن حروف سربِي
(Persian Typography)اين چاپ حروفي نستعليق . م ابتکار نمود ۱۷۸۰ سال  را در

اين کتاب در .  بود» هرکرنانشاِي«چاپ رسيد  هين کتاب فارسي که در هند باول. بود
  . کمپاني هند شرقي منتشر شدةدر چاپخان) ه ۱۱۹۶(م  ۱۷۸۱سال 

 ادبياِتزبان و  باي يداران کمپاني هند شرقي ياد گرفتن و آشنا کارمندان و عهده
 نيز ، زبان رسمي هند بودهوقت زبان فارسي از حيِث الزم دانستند چون تا آنرا فارسي 
ها را  منظور بازرگاني و تبليغ دين مسيحي گسترش حکومت خود چاپخانه  بهها انگليسي

 ايشاتيک ، کرانيکل پريس،شن پريسيسنت م ه ب،مثالً هندوستاني پريس. سيس کردندأت
 ،االخبار  مطبع رئيس،يمحمد مطبع ،القوانين  مطبع مخزن،ي مطبع طب،ک پريسيليتوگراف

 مطبع ، نشاطة مطبع گلدست،االخبار  مطبع سلطان، مطبع مظهرالعجائب،مطبع سلطاني
هاي فارسي نقش  غيره بودند که در ترويج و نشر آثار و جرايد و روزنامه  و،يمحمد
ي ايفا نموده استمهم.  

 چاپ و ةي دارد و در زمين خاصِّاهميت نظر تاريخي  فارسي که ازهاي مهم چاپخانه
  :دگير ميقرار بررسي و توضيح مورِد زير  ، در داشته استاي العاده انتشار سهم فوق

  (East India Company Press)  هند شرقي کمپانِيةچاپخان .۱
شمار  ههاي هند ب ترين چاپخانه قديميترين و   هند شرقي يکي از مهم کمپانِيةچاپخان

 حروف چاپ بنگالي و چاپ فارسي در ةرود که سر چارلس ولکنس ترتيب دهند مي
سيس نمود و چنانکه گفته شده پس از ابتکار حروف سربي أم در هوگلي ت ۱۷۷۶سال 

 بود که در »انشاي هرکرن«اين چاپخانه انتشار يافت  ين کتاب فارسي که دراولفارسي 
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  ٣٧٠  قند پارسي

  

 سعدي هم در اين چاپخانه کليات مجنون و ي وداستان ليٰل. چاپ رسيد  بهم ۱۷۸۱ سال
 و جلد ،م ۱۷۹۱ اول سعدي جلد کليات ،م ۱۷۸۸ي مجنون در سال ليٰل. چاپ شده است

باشد که عالوه   صفحه مي۵۷۳ سعدي جلد دوم داراي کليات. م انتشار يافت ۱۷۹۵دوم 
ديگر .  بودغيره  مقطعات و هزليات و، ترجيعات، مراثيرباعيات ، قصايد،غزلياتبر 

لجلد . باشد ي بر سه جلد مي دستور عربي نوشته شده از بيلي که مبٰنکتاب مهمدر او 
چاپ رسيده   بهم ۱۸۰۵م و جلد سوم در سال  ۱۸۰۳م جلد دوم در سال  ۱۸۰۲سال 
  .است

  (Thomas and Feres Press) س ايند فيرسامو تةچاپخان .۲
 فقط دوتا کتاب که در اين ه،دست نرسيد هب يالعات زياد و معتبردربارة اين چاپخانه اطّ

  يکي فرهنگ قوانين مسلمانان و شرايط و اصطالحاِت،چاپ رسيده است هچاپخانه ب
بنگال اِتمالي (Dictionary of Mohammadan Law and Bengal) نوشته از فرانسيس 

ين ولا اين فرهنگ ، امينمحمدپرفسور نظِر  طبق. م منتشر شد ۱۷۹۶ در سال ،گليدون
رساله در ذکر «ديگر کتاب . ١رود شمار مي ه هند بةقار انگليسي در شبه ـ فرهنگ فارسي

م  ۱۷۹۷ترجمه انگليسي در سال   با از امير حيدر بلگرامي»و خراج احکام عشر
  .يافت انتشار

  (Copper Press) کوپر پريس .۳
در آن  مرکزي ةرشود که ادا  آقاي جوزف شناخته مينام مالک و صاحِب  بهاين چاپخانه

در اين . سيس شده بودأهاي اين چاپخانه در شهر کلکته ت هانگلستان بود و يکي از شاخ
 Vacabulary Persian, Arabic and) چاپخانه فرهنگ فارسي و عربي و انگليسي

English)هند م کرک پترک دبير فارسي فرماندة کمپانِياليياين فرهنگ از و.  چاپ شده 
 دستور فرهنگ نوشته ةباشد که در زمين  صفحه مي۲۲۸ي بر  که مبٰنشرقي گردآورده شد

  .ي در اين چاپخانه انتشار يافته است کتابهاي بسيار مهم،عالوه بر اين فرهنگ. شده
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  تاريخ و تحوِل چاپخانة فارسي در بنگال  ٣٧١

  

  (Hindustani Press)  هندوستانيةچاپخان .۴
منظور چاپ و   بهم ۱۸۰۱ در سال ويليام فورت کالجفسور جان گلکرست بنيانگذار وپر

 را در شهر کلکته » هندوستانيةچاپخان« ويليام فورت کالج آثار اردو و فارسي انتشار
 اردو و ادبياتپرفسور گلکرست يکي از مربيان و پرستاران زبان و  يقيناً. سيس نمودأت

 خود فارسي خدمات صادقانه و گرانمايه ةکاوش و کارنام  بهرود که شمار مي هفارسي ب
 ةين چاپخاناول هندوستاني از حيث ةه کيومرث اميري چاپخانگفت به بنا. انجام داده است

 هندوستاني ةيقي چاپخانعتيق صدنظِر  طبِق. ١شود الفباي فارسي محسوب مي  بهرسمي
  .٢رود شمار مي هين چاپخانة تجارتي باول

 ميرزا ابوطالب ة نوشت»مير طالبي في بالد افرنجي«در اين چاپخانه کتاب فارسي 
 يغيره آثار مهم  حسين برهان تبريزي ومحمد ة نوشت»قاطع برهان« خان اصفهاني و

اروپا مسافرت   بهميرزا ابوطالب خان در اوايل قرن نوزدهم ميالدي. چاپ رسيده است به
  از حيِث»مير طالبي في بالد افرنجي«شکل کتاب   بهات و مشاهدات رايکرد و تجرب

آن را م  ۱۸۱۲مير قدرت علي در سال سفرنامه نوشت که پسران وي مير حسين علي و 
مسن روبک تصحيح کرده در سال وفسور توديگر کتاب برهان قاطع را پر. ندکرد منتشر
  راالدين  از مفتي تاج»القلوب حمفر«م کتاب  ۱۸۰۳در سال . ندرساچاپ   بهم ۱۸۱۸

 اين ي که درديگر آثار مهم.  منتشر کرد»هندي اخالِق«نام  هاردو ترجمه کرده ب به
 از فرانسيس » هندوستاني و انگليسيـ فرهنگ فارسي« مثالً .چاپخانه انتشار شده است

باشد در سال   ميزبان انگليسي که در دو جلد  بهترجمه با» گلستان سعدي«گليدون و 
  .م انتشار يافت ۱۸۰۶

نيز در . م هنتر رسيدادست دکتر ويلي هت اين چاپخانه بم زمان مسئولي ۱۸۰۴در سال 
 ةچاپخان. لسن واگذار شده بوديم اين چاپخانه تحت نظارت دکتر و ۱۸۱۱ال س

  .م ادامه داشت ۱۸۲۸هندوستان تا سال 
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  ٣٧٢  قند پارسي

  

  (Baptist Mission Press) شنيپتست ما بةچاپخان .۵
شهر کلکته در  م ۱۸۱۸هدف ترويج و تبليغ دين مسيحي در سال  اباين چاپخانه 

. کرد  ميسخ چاپن »سربي«حروف   بهرسيمعموالً اين چاپخانه کتابهاي فا. سيس شدأت
شود  مينستعليق هم ديده  بها بعضي از مطبوعات و آثارام.  

 ،»شاهنامه فردوسي«اند از   که در اين چاپخانه انتشار يافت عبارتيکتابهاي معروف
 محمدرا شهزادة که آن ا تمنّ  بهصحيم دهر متخلّ از مولوي عبدالر» حيدريةکارنام«

 بهادرانه و ةکارنام  بهم چاپ کرد اين کتاب راجع ۱۸۴۸سلطان پسر تيپو سلطان در سال 
ست در سال ا رياضي ة که در زمين»العلومةنخزا«. باشد  مي تيپو سلطانهاي يدلير

  .چاپ رسيد هم ب ۱۸۳۷
 شوشتري و آغا احمد علي تصحيح محمد ، را اسپرنگر» نظامي گنجويةسکندرنام«

ديگر لغت و فرهنگ معروف عربي و فارسي . م چاپ کردند ۱۸۵۲نموده در سال 
 محمد عبدالحق و توسط ه ب» اعلي بن علي الثانويمحمدالفنون از  کتاب اصطالحات«

م و جلد دوم در  ۱۸۶۲ در سال اول جلد ،وجيه و غالم قادر تصحيح شده در دو جلد
 اين يقيناً. پ نموده استاين چاپخانه تاريخ بيهقي را هم چا. م چاپ شد ۱۸۶۴سال 

 انجام ارزنده خدماِت. چاپخانه در زمينه انتشار کتابهاي فارسي سهم بسيار داشته است
باشد که آقاي ترنر   مي» فردوسيةشاهنام«يکي از شاهکارهاي اين چاپخانه . ده استدا

فرهنگ و لغات نادر و اصطالحات غريب را   باي بسياريزيبا  با را»شاهنامه«ميکن 
  .ي داردي و ارزشي خاصِّاهميت فارسي ادبياتار جلد چاپ کرد که در هشته در چنو

  (Asiatic Lithographic Press)  ايشياتيک ليتوگرافيکةچاپخان .۶
ين کتاب که در اين اول. سيس نموده شدأ م در شهر کلکته ت۱۸۲۵اين چاپخانه در سال 

ديگر کتابها چون . ود ب١»حماديه يفتاٰو«م  ۱۸۲۵چاپخانه منتشر شد در سال 
غيره هم انتشار يافته است و   از فيضي و»نل و دمن« و »دارالمختار« و »العمادي فصول«

اي يکي از  سفرنامه. چاپ رسيد  بهي فارسي که در اين چاپخانهديگر آثار مهم
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  تاريخ و تحوِل چاپخانة فارسي در بنگال  ٣٧٣

  

 (John Lewis Burk Hard) خاورشناسان معروف جان لوئيس برک هارد
م منتشر شد و بوستان  ۱۸۳۳ در سال ، عربي بود»حجاز سفر« ترجمه از »فوائدالناظرين«

  تصحيح و تدوينالدينسعدي را آقاي تميز
  .م چاپ کرد ۱۸۲۸ در سال ،نموده

   طبيةچاپخان .۷
اين چاپخانه هم در زمينه چاپ و نشر 
 ةکتابهاي فارسي و عربي و اردو کارنام

چاپخانه طبي .  انجام داده استييگرانبها
جيد از شيخ احمد بن را حکيم عبدالم

منظور چاپ و انتشار آثار   به اليمنيمحمد
 »قاطع برهاِن«در ضمن انتشار . م خريده بود ۱۸۲۸فارسي و عربي و اردو در سال 

  .ي داردي خاصِّاهميت فرهنگ ةچاپ رسيد که در زمين به
ر  د»هدايه و کافيه« ، در رياضي»الحسابةصخال« ، تاريخة در زمين»رينخّأسيرالمت«

 مجيد و نيز ديگر آثار قرآن در موضوع تفسير »فتح العزيز تفسير« ،موضوع فقه حنفي
بحرالجواهر«زبان اردو و   به»شاهنامه فردوسي« ةي چون ترجممهم«غيره  ي و فرهنگ طب

اين چاپخانه همان وقت براي چاپ کتابهاي فارسي و عربي و اردو . را چاپ کرده است
ة چاپخانبعدها. تداشت فراواني شهرت و مقبوليتحِت  و»مظاهرالعجائب«نام  ا بي طب 

ينت کبيرمالکيدآمردم  ۱۸۶۰-۶۱ در سال الد.  

   آفتاب عالمةچاپخان .۸
ين کتابي که در اولسيس شد و أجدهم ميالدي در کلکته تر قرن هخآاين چاپخانه در 

 شاه عبدالعزيز  نوشته شده از» اثنا عشريهةتحف«م  ۱۸۰۰اين چاپخانه منتشر شد در سال 
 توسِطزبان اردو نوشته شده   به که اصالً»آسام تاريِخ« فارسي ةترجم. دهلوي بود

 شاعران و نويسندگان ايران و ةتذکر. م منتشر شد ۱۸۰۵بهادر علي حسيني در سال  مير
 از »الخيالةآمر«. م انتشار يافت ۱۸۳۳ از لطف علي بيگ آذر در سال »آتشکدة آذر«هند 

آن را م  ۱۸۳۱پوري در سال   صفيمحمد آقاي ،ودي را تصحيح نمودهشير خان ل

هاي کلکته اولين مرتبه  در چاپخانه
يافته است  بسياري از آثاِر فارسي انتشار

که از نظر تاريخي اهميتي و ارزش بسيار 
دارد و در زمينة گسترش و رواج زبان و 
ادبيات فارسي نقش اساسي و کارنامة 

 .اي ايفا نموده است العاده فوق



  ٣٧٤  قند پارسي

  

 طاش در سال الدين  از شهاب» عبريهةفتيح« بهديگر تاريخ اسالم معروف. کرد چاپ
  . انتشار يافتم ۱۸۴۸

  چاپخانة سلطاني .۹
ااب واين چاپخانه در کاخ نودر اين چاپخانه . برج بنگال واقع بود ياتْجد علي شاه در م

 در »خاقاني ارشاِد«مثالً . شد  مينتشرم آثاري از واجد علي شاه ةويژ ههاي مختلف بکتاب
 »مالذالکلمات«و . افي بحث کرده بود عروض و قوةم منتشر شد که دربار ۱۸۵۲سال 

ديگر کتابي . چاپ رسيد  بهم ۱۸۷۹باشد که در سال   ميزبان فارسي هکه در فن فرهنگ ب
چاپ رسيد و کتابهاي ديگر واجد علي   بهم ۱۸۵۰ر سال  از رفيع خان د»حيدري ةحمل«

  .غيره هم منتشر شده است  و» هدايتبحِر« ،»مثنوي حزن اختر«شاه 
ا عالوه بر اين ام. دست آورده است هت فراواني ب شهرت و مقبوليسلطاني ةچاپخان

وقت   آن بوده که هيچةهاي فارسي و عربي هم در بنگال و ناحي چندين چاپخانه
 و محمد تصحيح فقير »واريخالتّ جامع« که »يمحمد ةچاپخان« دني نيست مثالًشاموش فر
 ةچاپخان«. دنموم منتشر  ۱۸۶۲در سال را ي فواعظ حسين کاش ا از ملّ»سهيلي ِراانو«

م  ۱۸۸۶ را در سال » بنگالي انجمن آسيايةفهرست کتابخان« که » نشاطةگلدست
در را  الدين  سراجمحمد از شيخ » بوستان سعديشرح« که »قادريه ةچاپخان«. کرد چاپ
 ع ساطمحمدتصحيح  به »جاللي اخالِق« که »کريمي ةچاپخان«. کرد م منتشر ۱۸۶۳سال 

 که »واريخ بنگالهالتّةصخال« که »االخبار  سلطانةچاپخان«. نمود م چاپ ۱۸۵۱در سال را 
 م ۱۸۵۲در سال را مه شده ف ترجؤ عبدالرتوسِط ه فارسي بزباِن  به انگليسياز زباِن

مطبع آفتاب « و ه ۱۲۶۴در سال را  »خوبي گنج« که »احمدي مطبع«. دانچاپ رس به
مطبع «. کردند منتشر ه ۱۲۶۶ را در سال »طافتل درياي« مرشدآباد کتاب ،»عالمتاب

ويس و «که کالج پريس و  هجري ۱۲۷۴ را در سال »العارفين هدايت«که  »االخبارةآمر
  .ندکرد م منتشر ۱۷۶۴ر سال  را د»رامين
 آثار گرانقدر و پرمايه و  چاپ و نشِرةتوان گفت که در زمين  مييطور کلّ هب

شاهکارهاي فارسي در هر موضوع چون شعر و ادب و فرهنگ و پزشکي و اخالق و 
هاي فارسي دين و مذهب و انتشار روزنامه ف وتاريخ و سفرنامه و جغرافيا و تصو، 



  تاريخ و تحوِل چاپخانة فارسي در بنگال  ٣٧٥

  

 شهر کلکته در قرن نوزدهم و بيستم ميالدي خدمات ارزنده و سهم ةيژو هايالت بنگال ب
 فارسي آثاِربسياري از ين مرتبه اول کلکتههاي  ته است چون در چاپخانهشي دايسزاب

 گسترش و ةي و ارزش بسيار دارد و در زميناهميتيافته است که از نظر تاريخي  انتشار
  .اي ايفا نموده است العاده کارنامة فوق و ي فارسي نقش اساسادبياترواج زبان و 
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