مهر شیراز

بازشناسی تاریخ کتابفروشیهای شیراز از روی مدارک و اسناد برافزوده بر کتابها

مجید جلیسه

چکیده :در مقاله حاضر نویسنده مهرهای کتابفروشیهای شیراز که عموما در زمان
فروش بر صفحاتی از کتابها ضرب شده را از طریق بررسی کتابها در کتابخانهها
و کتابفروشیها شناسایی و طبق دستهبندی به معرفی این کتابفروشیها از طریق
استناد به این مهرها و اطالعات مستخرج از آنها نموده است.
کلید واژه :کتابفروشی ،کتاب ،مهر کتابفروشی ،کتابفروشیهای شیراز

ورود صنعت چاپ به ایران ،ابتدا در تبریز و بعد از آن در تهران و در وهله سوم در
شیراز برگ جدیدی از توسعه کتاب و کتابخوانی را در ایران رقم میزند و با تکثیر
کتاب ،فروش کتاب نیز توسعه پیدا میکند.
اولین چاپخانه در شهر شیراز همان چاپخانهای است که به امر ظل السلطان
و اهتمام میرزاتقیخان کاشانی برای چاپ و نشر روزنامه فارس راهاندازی شد.
اولین شماره این روزنامه در  ۲۰جمادیالثانی سال ۱۲۸۹ق ۳/شهریور ۱۲۵۱ش.
1
انتشار یافت.
 .1تاریخ روزنامهنگاری ایرانیان و دیگر پارسینویسان.۱۸۸/۱ :
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این سرآغاز ورود این صنعت به شهر شیراز است و چندی نمیگذرد که اولین
چاپخانه خصوصی شهر شیراز یعنی «چاپخانه محمدی» به سال ۱۳۱۰ق .در این
1
شهر پای میگیرد.
چاپخانهها در آن دوران در حکم کتابفروشی نیز بودند و به نوعی اولین مکان
عرضه و فروش آثار منتشره خود به شمار میرفتند .اما چندین سال طول میکشد تا
در شیراز کتابفروشی به شکل مدرن و و امروزی آن شکل گیرد.
پیش از ورود صنعت چاپ به شیراز و راهاندازی چاپخانهها و انتشار کثیر کتاب،
خرید و فروش کتاب در شیراز و بسیاری از شهرهای ایران مرسوم بوده است .شیراز
هم که به دارالعلم شهرت داشت بسان بسیاری از شهرهای ادبپرور و دانشخیز
از جمله شهرهایی بوده که استنساخ و تکثیر و همچنین خرید و فروش نسخههای
خطی در آن رایج بوده است.
متأسفانه تاریخ کتاب و نشر در ایران و شهرهای آن ناشناخته و در بسیاری از
موارد مجهول است .اطالعات مستقیم و نگاشته شده در این خصوص بسیار اندک
است .هرچه از پایتخت دورتر میشویم دست پیدا کردن به اسناد و مدارک در این
موضوعات سختتر و در بسیاری از موارد ناممکن میشود.
با وجود این ناگزیر از جستجو برای پیدا نمودن ریزترین جزئیات در این خصوص
هستیم .از جمله اطالعات ریز اما پرفایده ،مدارک برافزوده بر نسخههای خطی و
کتابهای چاپی است .اطالعاتی که بعد از تولید و تکثیر کتاب به مرور بر کتابها
اضافه و ثبت شده است.
یادداشتهای پشت نسخهای و اطالعات برافزوده بر صفحات مختلف نسخ
خطی همچون وقفنامهها ،تملکها ،اطالعات خرید و فروش نسخهها ،تولدها
و وفاتها ،مهرها و سجعها و … حاوی اطالعات اندک اما با ارزشی هستند که ثبت
و ضبط آنها توسط فهرستنگاران و دنبال کردن آنها توسط پژوهشگران میتواند
 .1تاریخچه چاپ و نشر در فارس.۴۶ :
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موجب دستیافتن به نتایج قابل توجهی در حوزههای پژوهشی شود.
این شکل از یادداشتنویسی در دوران چاپ و نشر کتاب نیز هرچند اندک ،اما
مرسوم بوده و ما برای شناسایی و دستیافتن به اطالعات کتابفروشیها میتوانیم از آنها
بهره بریم .از جمله برافزودههای روی کتابهای چاپی که مختص این شکل از کتاب بوده
است مهرهای کتابفروشیهاست که در این مقاله به تفصیل بدانها خواهیم پرداخت.
یادداشتهای مالکیت
از مهمترین یادداشتهای پشت نسخهای مهم میتوان به یادداشتهای مالکیت
اشاره نمود .این شکل از یادداشت ممکن است بعد از اولین خرید و فروش نسخه
یا در خرید و فروشهای بعدی در صفحات اول یا انتهایی و در موارد نادری در
صفحات میانی نسخه خطی و حتی کتاب چاپی ثبت گردد.
این یادداشتها در بسیاری مواقع شامل اطالعاتی چون نام مالک ،زمان خرید،
محل خرید ،فروشنده و حتی قیمت است .این جزئیات میتواند در خصوص
ی در شهرهای مختلف ارزشمند باشد.
تاریخ خرید و فروش کتاب و یا کتابفروش 
معاألسف هم این قبیل یادداشتها اندک است و هم آنکه بسیاری از فهرستنگاران
بدانها بیتوجهاند و به اهمیت این قبیل یادداشتها واقف نبودهاند.
با این وجود با بررسی فهارس منتشره در ایران و خارج از ایران نمونههای قابل توجه
و ارزشمندی از این نوع اطالعات در خصوص خرید و فروش نسخههای خطی در
شهر شیراز پیدا نمودهایم که بازه زمانی میان قرن  ۱۲تا  ۱۴قمری را شامل میگردد.
از جمله قدیمیترین اطالعات از خرید و فروش نسخههای خطی در شیراز
متعلق به مجموعهای از اشعار به خط میرعلی کتابت شده به تاریخ ۹۳۵ق .است
که در حال حاضر در کتابخانه فرهنگستان علوم سنپترزبورگ محفوظ است 1.در این
نسخه خطی طی یادداشتی خبر خریداری آن در شیراز بدین نحو گزارش شده است:
 .1فهرست توصیفی نسخه های خطی فارسی انستیتو شرق شناسی سن پترزبورگ .ج۱۰.

256

فصلنامه فرهنگ مردم

«مجموعه به خط قبله الكتاب میرعلی استاد مرحوم میرعماد در دارالعلم شیراز
ابتیاع شد به قیمتی كه نمیتوان نوشت فی تاریخ شهر رمضان المبارک سنه »۱۱۴
(=  ) ۱۰۱۴با( مهر الله محمد علی )  ،خریداری محمدرضا در .»۱۱۴۳
در این یادداشت نام خریدار و تاریخ و محل دقیق خرید نسخه و ویژگی
نسخهشناختی مهم اثر که کتابت آن به دست قبله الکتاب میرعلی استاد میرعماد
بود صراحتا ذکر شده است.
نسخه خطی دیگر کتاب األسماء والعالمات است که در قرن دوازدهم کتابت
شده و در حال حاضر در کتابخانه جامع گوهرشاد موجود است .مطابق یادداشت
آخر نسخه ،فردی با نام محمداسماعیل حسینی به تاریخ ۱۱۶۸ق .در دارالعلم شیراز
1
آن را از میرزا محمدباقر کتابفروش خریداری نموده است.
این یک نمونه یادداشت پشت نسخهای فوقالعاده ارزشمند است که در آن به
صراحت نام فروشنده با صفت کتابفروش ذکر شده و نشان دهنده آن است که در
قرن دوازدهم هجری در شیراز شغل کتابفروشی وجود داشته است.
نسخه خطی کتاب ارشاد االذهان الی احکام االیمان نگاشته حسن بن یوسف
حلی محفوظ در کتابخانه فاضل خوانساری 2از دیگر آثاری است که یادداشتی
دارد مبنی بر آنکه مالک نسخه كتاب را برای فرزندش علیاصغر در تاریخ  ۱۷محرم
سال ۱۱۹۳ق .از دارالعلم شیراز خریداری نموده است.
از دیگر کتابهای خریداری شده در شیراز میتوان به نسخه خطی کتاب
3
انوار التنزیل و اسرار التأویل که در کتابخانه حوزه علمیه آشتیان موجود است
اشاره نمود که در پشت برگ آخر این سه یادداشت در مورد خرید و تملک
كتاب درج گردیده :
 .1فهرست نسخههای خطی کتابخانه جامع گوهرشاد.۱۸۷۹/۴ :
 .2فهرست نسخههای خطی كتابخانه آیة الله فاضل خوانساری (خوانسار) ج.۲.
 .3فهرست نسخههای خطی کتابخانه حوزه علمیه آشتیان.۱۹۲ :
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«هنگام معاودت از بندر بوشهر و توقف بندر عسلویه در اخنه این جلد كتاب را
به مبلغ مسطور ظهر می باشد  »۱۲۵۶ ،و ذیل رباعی ناقص خیام آمده «:در خدمت
مخدوم خودم میرزا محمدرضا در دارالعلم شیراز  ...محمد حسین ابن محمد
[؟] هفتم صفر  »۱۲۵۶و «به تاریخ  ۱۵۶درماه محرم این جلد تفسیر بیضاوی از
شخص اخنه ی ابتیاع شد  ،كه اخنه جزو بندر عسلویه است  .بمبلغ [ پاک شده ]
 ...امیدوارم كه به خوبی مطالعه شود»
نسخه خطی کتاب الکافی در کتابخانه مدرسه منصوریه شیراز محفوظ است
 1و محمد حسین بن حمزه تنكابنی گیالنی در تاریخ ذیقعده ۱۰۹۸ق .آن را وقف
کرده است .در زیر وقف نامه تملكی به تاریخ شهر ربیع االول سنه ۱۲۵۸ق .آمده
که طی آن « اقل السادات  ...موسوی این كتاب مستطاب اصول كافی را در دارالعلم
شیراز در سوق وكیل از آقا حسین كتابفروش ابتیاع نمودم به مبلغ پانزده هزار دینار».
در آن زمان صفت کتابفروش کماکان در شهر شیراز مورد استفاده بوده ،یکی از
کتابفروشان آن دوران شخصی به نام آقاحسین کتابفروش بوده و مکان این کتابفروشی
در بازار وکیل بوده است.
مهرهای کتابفروشیها
در جستجوی اطالعات پراکنده از کتابفروشان در نسخههای خطی به هیچ موردی
برنخوردم که مثال وراق یا کتابفروشی مهری بر کتاب ثبت کرده باشد .در موارد
اندکی شاهد ممهور بودن برخی از نسخهها به مهر مالک آنها هستیم ،اما این روش
یعنی طراحی مهر و ثبت آن بر روی کتاب توسط کتابفروشیها ،تقریبا از اواسط
دوره قاجار و از سوی کتابفروشیهای به اصطالح مدرن آن روزگار در ایران مرسوم
میگردد و تا سالها بعد حتی تا اوایل دهه اول انقالب اسالمی نیز در بین کتابفروشان
کم و بیش مرسوم بوده است.
 .1نسخه پژوهی :دفتر اول ،صفحه .۵۲
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قطعا واکاوی تاریخی ممهور کردن کتابها توسط کتابفروشان نیاز به بررسیهای
دقیقتر و موشکافانهتری دارد اما به هر روی این مهرها امکانی تاریخی برای برداشتهای
تاریخی و شناسایی دقیقتر کتابفروشان در شهرهای مختلف است.
درست است که مهرها کوچک و محدود بودند اما با این وجود ما اطالعات
قابل توجه و ارزشمندی و موثقی میتوانیم از آنها برداشت کنیم ،از جمله:
 .۱ثبت دقیق و مستند نام کتابفروشی
 -۲سال تأسیس کتابفروشی
 -۳شهر و حتی محله یا خیابانی که
کتابفروشی در آن فعال بوده است.
 -۴نام مؤسس کتابفروشی
 -۵معادل التین نام کتابفروشی و
حتی مؤسس و آدرس کتابفروشی
که امکان فوقالعادهای برای تلفظ
دقیقتر و تا حدی حکایت از فعالیت
بینالمللی و وجود مشتریان خارجی
آن کتابفروشی دارد.
تصویر . 1مهر اول کتابفروشی معرفت

 -۱کتابخانه معرفت
کتابفروشی معرفت استمرار فعالیت جد مادری شیخ محمدتقی بن محمدعبدالله
خوانساری (۱۳۷۳-۱۳۰۸ق) یعنی شیخ عبدالحسین بانی در شیراز است .پس
از وفات جدش او به شیراز میرود تا مطابق وصیتنامه آن مرحوم جنازهاش را به
کربال حمل و کتابفروشی او را به تهران منتقل سازد .اما با مخالفت علما و طالب
علوم دینی روبرو میشود و به پیشنهاد آنها تصمیم میگیرد در شیراز بماند و در
همان سرای شیخ نصره حجر کتابفروشی جدش را بازگشایی نماید .بدین ترتیب
با توسعه و تکمیل کتابفروشی قبلی در سال ۱۲۸۲ش۱۳۲۰ / .ق .فعالیت خود را
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در شیراز آغاز مینماید.
از این کتابفروشی مهرهای متعددی برجای مانده که متاسفانه تشخیص تقدم
و تأخر آنها کمی سخت است .با این حال با حدسی که بر أساس شکل و نوع مهر
میتوان زد این مهرا معرفی میگردد:
مهر اول (تصویر  )۱متشکل از دو مهر بیضی و مستطیل مجزاست .همۀ موارد
رویت شده این دو مهر به همین شکل و با هم بر کتابها ثبت شده است.
مهر بیضی ساده و به خط نستعلیق است ،با سجع «شیراز کتابخانه معرفت
سرای شیخ بصره» و معادل انگلیسی نام کتابفروشی با عبارت« «�SHIRAZ KET
 »ABKHANE MAREFATدر حاشیه داخلی مهر دیده میشود .مهر مستطیل
ساده و به خط نستعلیق با سجع «شیخ محمدتقی خوانساری» است که عموما در
پایین مهر بیضی ثبت شده است.
1

تصویر .2مهر دوم کتابفروشی معرفت

مهر دوم (تصویر  ) ۲یک مهر بیضی با لبهای کنگرهای که به خط نستعلیق
سجع «کتابخانه معرفت شیراز  »۱۳۱۳در مرکز آن و معادل انگلیسی «MARAFAT
 .1بیاد شادروان شیخ محمدتقی معرفت.۸-۶ .
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تصویر .3مهر سوم کتابفروشی معرفت

 »LIBRARY SHIRAZدر لبه داخلی مهر به چشم میخورد.
اینکه چرا تاریخ  ۱۳۱۳در این سجع آمده بر من پوشیده است چرا که تاریخ
تأسیس کتابفروشی معرفت این نیست .هرچند بعید به نظر نمیرسد که این عدد،
تاریخ تأسیس کتابفروشی جد معرفت یعنی عبدالحسین بانی بوده و تاریخ این مهر
بیانگر استمرار فعالیت آن کتابفروشی است.
مهر سوم (تصویر  )۳مهر بیضی به خط نستعلیق و با سجع «شیراز کتابخانه
معرفت شیخ محمدتقی خوانساری» با لبههای کنگرهای ریز است که در حلقه

تصویر .4مهر چهارم کتابفروشی معرفت
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داخلی آن معادل انگلیسی« «�SHIRAZ MAREFAT LIBRARY SHIKH MOHAM

 »MADTAGHI KHUNSARIثبت شده است.
مهر چهارم (تصویر  ) ۴ساد ه و بدون
کادر با خط نستعلیق و سجع «کتابفروشی
معرفت شیراز تأسیس  »۱۲۸۲است.

 .۲کتابخانه احمدی شیراز
این کتابفروشی را در سال ۱۳۲۶ق۱۲۸۶/.ش.
آقای داداش احمد اردبیلی (د۱۳۳۳ :ش).
تأسیس کرد .وی پیش از آن چاپخانه
سربی احمدی را در شیراز بنا نهاده بود .اما
آهسته آهسته تصمیم میگیرد تا کتابفروشی
نیز بازگشایی نماید .کتابفروشی احمدی
در زمان خود از بزرگترین و مهمترین
کتابفروشیهای شیراز به شمار میرفت
تصویر .5اولین مهر کتابفروشی احمدی
و مجموعه متنوعی از کتابهای چاپی با
موضوعات علمی و ادبی ،دینی ،تاریخی ،رمان و … را در خود جای داده بود .بنابر
اسنادی که در دست است در این کتابفروشی حدود  ۳۰۰۰جلد کتاب برای عرضه
موجود بوده است .همچنین شعبه دیگر کتابفروشی احمدی نیز در شیراز تقریبا به
همین تعداد کتاب داشته و به همین منوال فعالیت مینموده است.
در جستجوی مهرهای کتابهای چاپی به دو شکل مهر از این کتابفروشی برخورد
نمودم .نمونه قدیمی مهر این کتابفروشی (تصویر  )۵به شکل بادامی به خط ثلث و
با سجع «هو کتابخانه احمدی شیراز  »۱۳۲۶است .این نمونه مهر را در کتابهای
متعدد چاپ سنگی و عمدتا در صفحات اول این کتابها پیدا نمودهام.
از نکات مهم این مهر عنوان «کتابخانه» به جای کتابفروشی و سال تأسیس
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کتابخانه است که به قمری ذکر شده است.
یزاده
از قرار معلوم سالها بعد از درگذشت داداش احمد اردبیلی آقای علیاکبر نور 
(د۱۳۶۸ :ش ) .که از اقوام و خویشان داداش احمد بوده و مدتها مدیریت این
کتابفروشی را بر عهده داشته است ،رسما مدیراین کتابفروشی میشود و مهر تغییر
میکند.

تصویر .6دومین مهر کتابفروشی احمدی

این مهر با سجع «هو کتابخانه احمدی شیراز مؤسسه  ۱۳۲۶قمری هجری ع.ا
یزاده» در صفحه ابتدایی کتابها ثبت میشده است .مشخصه بارز آن ثبت نام
 نور یزاده است ،همچنان عنوان «کتابخانه»
مدیر جدید کتابفروشی یعنی علی اکبر نور 
مرسوم بوده و هنوز استفاده از واژه کتابفروشی رایج نبوده است.
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 -۳کتابخانه و قرائتخانه معارف
از این کتابفروشی و قرائتخانه نیز هیچ اطالعی نیافتم .اما با توجه به اطالعات مهر
آن میتوان دریافت که مؤسسش شخصی به نام میرزا محمدعلیخان بوده و در سال
۱۳۳۶ق .این کتابفروشی را در شهر شیراز تأسیس نموده است.
مهر بیضی به خط ثلث و با سجع «کتابخانه و قرائتخانه معارف شیراز میرزا
محمدعلیخا ن  »۱۳۳۶که دورتا دور آن عبارت انگلیسی «�Public Instrustion Li
 »brary *M D ALI SHIRAZنوشته شده است.

تصویر .7مهر کتابفروشی و قرائتخانه معارف

 -۴کتابخانه مظفری
از این کتابفروشی نیز اطالعی نیافتم ،اما با توجه استفاده از لفظ «کتبخانه» به جای
کتابخانه که به نوعی تلفظ مردمان شبه قاره است ،بعید نیست که این کتابفروشی
نمایندگی چاپخانه و انتشارات مظفری بمبئی در هند بوده باشد .چاپخانهای با
همین نام در بوشهر در سالهای ۱۳۲۴ق .تا ۱۳۲۷ق .فعال بوده و در شیراز نیز به
سال ۱۳۴۶ق .چاپخانهای به همین نام با همراهی مطبعه سعادت و مطبعه باقری،
مجله االسالم را به سردبیری محسن فقیه شیرازی چاپ و منتشر مینموده است.
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تصویر .8مهر کتابفروشی مظفری

مهر بیضی با لبههای کنگرهای به خط نستعلیق و با سجع «کتبخانه مظفری
» که معادل انگلیسی آن با عبارت «MUZAFFARY BOOK DEPOTS
شیرازی 
 »**SHIRAZدر حاشیه داخل بیضی حکاکی شده است.
 -۵کتابفروشی آدمیت
نزاده (۱۳۵۲-۱۲۷۸ش ) .متخلص به
این کتابفروشی به همت محمدحسین رک 
سالک و معروف به آدمیت در شیراز به سال ۱۳۴۰ق .تأسیس شد .اابتدا دچار

تصویر .9مهر کتابفروشی آدمیت

مهر شيراز

265

مشکلی گشته و تعطیل میشود اما رک نزاده مجددا دو سال بعد آن را در میدان مدبری
نزدیک عکاسخانه عمومی افتتاح میکند .کتابفروشی آدمیت مشتمل بر انواع کتاب
فارسی چاپ ایران ،هند و کتابهای عربی چاپ مصر و کتابهای انگلیسی و کتب
مدارس جدید بوده است .در این کتاب فروشی امکان قرائت روزنامه مجانی نیز برای
عالقهمندان فراهم گردیده بود .از مهمترین ویژگیهای این کتابفروشی چاپ و انتشار
فهرست کتابهای موجود در این کتابفروشی بوده که در سال ۱۳۴۳ق۱۳۰۳/.ش.
چاپ شده و در اختیار خوانندگان و عالقهمندان قرار گذاشته شده است( .تصویر
 )۹عمر این کتابفروشی آنچنان طوالنی نبوده و آدمیت در سال ۱۳۰۷ش .به تهران
رفته و کتابفروشی خود را نیز به این شهر منتقل میکند و تا سال ۱۳۱۴ش .در آنجا
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فعالیت میکرد اما در آن سال به واسطه کسادی بازار کتاب و عدم تکافوی دخل و
1
خرج حرفه کتابفروشی را رها کرد و به خدمت وزارت دارایی درآمد.
مهر این کتابخانه (تصویر  )۱۰به خط نستعلیق در کادری مستطیل و ساده با
سجع «کتابخانه و قرائتخانه آدمیت  »۱۳۴۰بود و در کتابهای فراوانی نمونه این
مهر را دیده و ثبت کردهام.
تأکید بر کتابخانه و قرائتخانه بودن باهم و همچنین سال تأسیس آن یعنی ۱۳۴۰
قمری از مشخصههای بارز این مهر است.
 -۶بنگاه کتاب و نوشتافزار فروشی حسن معرفت
این کتابفروشی متعلق به حسن معرفت فرزند محمدتقی خوانساری مؤسس کتابفروشی
معرفت سابق الذکر است .او به تبعیت از پدر تصمیم میگیرد کتابفروشی مستقلی
در شیراز به نام معرفت تأسیس نماید .اما چندی بعد این کتابفروشی را به پدر خود
واگذار کرده و به تهران میرود و در آنجا ابتدا در خیابان ناصریه و سپس در الل هزار
برای خود یک چاپخانه و کتابفروشی راهاندازی میکند.

تصویر .11مهر کتابفروشی حسن معرفت
 .1کتابفروشی آدمیت در شیراز .احمد شعبانی .کتابفروشی.۳۲۹ :
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مهر این کتابفروشی (تصویر  ) ۱۱در شیراز به شکل بیضی و به خط نستعلیق و
با سجع «بنگاه کتاب و نوشت افزار فروشی حسن معرفت شیراز -خیابان زندیه -
تأسیس  »۱۳۲۰است که حاوی اطالعات ارزشمندی چون نام دقیق کتابفروشی (از
آن به بنگاه تعبیر شده) ،نوع دقیق فعالیت آن که هم فروش کتاب بوده هم نوشتافزار
و مؤسس آن یعنی حسن معرفت است .در عین حال سال دقیق تأسیس  ۱۳۲۰ذکر
شده و مکان آن در شیراز خیابان زندیه آمده است.

تصویر .12مهر کتابفروشی هاشمی

 -۷کتابفروشی هاشمی
این کتابفروشی در سال ۱۳۲۳ش .به همت سید خلیل زمانی ثانی در خیابان
طفعلیخان زند تأسیس شد و تا همین اواخر نیز فعال و مشغول به کار بوده
1
است.
مهر این کتابفروشی (تصو یر  )۱۲به خط نستعلیق و بدون کار دارای
سجع «کتابفروشی هاشمی شیراز» است که به نمونههای کمی از آن
برخورد کردهام.
 .1کتابفروشیهای شیراز .حسن امداد .کتابفروشی.۱۲۶/۲ :
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