
 تاریخچه صنعت چاپ در جهان
بی ها آن را به نام ه غرکبا آن  پیدایش صنعت چاپ ه در این نوشته خواهیم دید، چگونگیکهمان گونه 

را مبدأ آغاز چاپ دانست.  شور چینک ار و بدیهی نیست، اما به گفته ای بایدکچندان آش خود می دانند
 .می گردد در ایران نیز ظهور خدمات و صنعت چاپ و ورود چاپخانه، به دورانی بیش از صد سال باز

ل جدید به دوره کبه ش صنعت چاپمربوط می دانند. با این حال،  مغولرا به دوران  ایراندر  چاپبرخی 
و  چاپه می خوانید، نگاهی است به این موضوعات و تحول و تطور کبازمی گردد. مقاله ای  قاجار

  .در تاریخ چاپخانه
، ندریه و روم، عده ای از نّساخانکاس آتن،ردند. در کثیر می کها را با دست ت تابک، چاپاختراع  قبل از

تاب به اندازه کار در سراسر قرون وسطی ادامه داشت. کردند و این کارهای ادبی را استنساخ می کشاه
اوش و پیشرفت، کمی از مردم توانایی تهیه آن را داشتند. در نتیجه، در عصر که تعداد کای گرانبها بود 

به  اغذ پوست گوسفند و گوسالهکقرون وسطی، بیشتر دوران  ان خواندن و پژوهش محدود بود. درکام
ه کمورد استفاده قرار نگرفت. مسلم است  پاپیروس، دیگر شارلمانیقرن پیش از  کار می رفت. از یک
، اولین بار در آن دسته از سرزمین های اغذکبه اروپا راه یافت زیرا  اسالم جهانبرای اولین بار از  اغذک

را  اغذک، راز تولید مسلمانانداوم داشتند دیده شده است. رزمین های اسالمی تماس مه با سک مدیترانه
 .ها آموخته بودند چینیاز 

 
نواخت کو ی کردند، خمیر را به صورت الیه ای ناز ک، الیاف گیاهی را خرد و خمیر می اغذکبرای ساختن 

ردند و می فشردند تا آبش گرفته شود و آنگاه الیاف را در هم می کروی صفحه ای یا پارچه ای پهن می 
اربرد ک، جایگزین اغذکد اربرک .متداول گردید چاپه کبه ویژه هنگامی  فشردند. حوالی پایان قرون وسطی

تاب کدر  اشپیل فوگلرد، گرچه کجست وجو  چینرا باید در  هنر چاپشد. منشا  اغذ پوستکپوست و 
ننموده است و آن را از  چاپدر ابداع  چینخود هیچ اشاره ای به نقش مشرق زمین و به طور اخص، 

نری خان و نویسندگان همانند هتمدن غربی می شمارد، اما بسیاری از مور فناوریمهمترین ابداعات 
ه این هنر از چین به اروپای غربی کنادیده نگرفته اند و بر این باورند  چاپرا در  چیننقش  اس،کلو 

در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما براساس آنچه عبدالحسن  مراحل تحول چاپ رسیده است. به این ترتیب،
از گل « پی شنگ»یمیاگری چینی به نام کمیالدی،  ۱۰۴۰ در حدود سال) تاب خود می نویسد: کآذرنگ در 

ساخت و سپس این حروف را  کیبی به وجود آورد و با آن حروفی متحر کمخصوص، تر  چسبو نوعی 
رد و بر روی کم می کنار هم قرار می داد و با وسیله ای فلزی محکرد. پی شنگ حروف را کپخته و سفت 

مالید و صفحه حروف را به آرامی حرارت می داد. پس از انتقال  ستر میکآن مخلوطی از رزین، موم و خا 



ار که این ابتکرد کثیر آن، باز حروف را به آرامی حرارت می داد و از هم جدا می کو ت اغذکنقش صفحه بر 
 (.می دانند کبا حروف متحر  حروفچینی پی شنگ را راه حل

 
ی دستی صورت گرفته کا کقالب های چوبی و ح کمکبا  غربدر  صنعت چاپاز سده دوازدهم به بعد، 

ه ک کدستگاه چاپ فلزی و متحر میل کبود، اما آنچه در سده پانزدهم ابداع محسوب شد، عبارت بود از ت
فلزی  دستگاهتا رسیدن به  صنعت چاپرد. تحول در کمی  چاپنسخه های فراوانی را با سرعت بیشتر 

میالدی به اوج  ۱۴۵۰تا  ۱۴۴۵ه در فاصله سال های کروند تدریجی به حساب آورد  کرا باید ی
 گوتنبرگ نجیلارد. کمیل این صنعت ایفا ک، نقش مهمی را در تاهل مانیتس یوهانس گوتنبرگ .رسید

بود. در  کحر چاپ متتاب واقعی محصول نوع کمیالدی به پایان رسید، اولین  ۱۴۵۶یا  ۱۴۵۵ه در سال ک
میالدی در  ۱۴۶۰در دهه  ها چاپخانه .رواج یافت اروپابه سرعت در  جدید چاپنیمه دوم سده پانزدهم، 

امپراتوری مقدس روم تاسیس شد و با گذشت ده سال، به ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و اروپای  کسراسر خا 
میالدی  ۱۵۰۰این شهر تا سال  گرانچاپمعروف شد و تعداد  چاپز که به مر کشرقی رسید؛ مخصوصًا ونیز 

 .رسید چاپدر آنجا به  تابکجلد  دو میلیونبه قریب صد تن بالغ شدند و حدود 

 
به  خیتار در چاپ مخترعه نامش به عنوان ک، گوتنبرگش از یقت به قرن ها پیدرحق چاپاختراع فن 

رس مهر  ی از گلیالد بر خشت هایچند هزار سال قبل از م انیآسورگردد و  یده است، برمیثبت رس
ن ین آغاز شد. مخترع ایدر چ 1058و  1051 یها ان سالیز میزدند. استعمال حروف قابل انتقال نیم

ه ک یقلع و حروف یشد. حروف دستیرس ساخته مشنگ بود و حروف هم از گلیحروف فردی به نام پ
ه در سال کنیمتداول شد. تا ا حروف چوبی سکافت، بر عین یرواج کیچ یارآمد، هکپس از آنها به 

از  کیرد و برای هر کها، حروف قابل انتقال را اختراع  ینیار چک، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطالع از 1440
ه حرفه کردند، ولی گوتنبرگ کع ها اخترانییرا چ کار برد. حروف متحر کحرف جداگانه به  کیحروف الفبا 

به دست آورد و سپس  سرب و آنتی موآنخته گری حروف را از یاژ مناسب برای ریبود، آل زرگریاش 
ش از حد سخت و نرم نباشند. سرانجام یه حروف بکرد کن دو فلز را به گونه ای انتخاب یاز ا کینسبت هر 

سر یرا م چاپالت عمل کبا رفع موانع و حل مشهم فرمول مناسبی پیدا کرد و خالصه  ب چاپکمر  برای
 .ردکی یو اجرا

 
 



ن صنعت با استفاده از سطوح ی،ا چاپن تالش ها ی گوتنبرگ در امر یسال پس از نخست 20با یتقر
 چاپافت. اما دستگاه یدر حدی مختصر و محدود رواج  ونیس و لیز، فلورانس، پاریونبرجسته در 

ل تا ین دلیروتمندان قابل دسترسی بود و به همث یاد فقط برایار زیی بسنه هایگوتنبرگ، به علت هز
شنامه ینماگوتنبرگ،  چاپسال پس از اختراع دستگاه  300استقبال چندانی از آن نشد.  یی طوالنمدت ها

رد. هر کالدی اختراع یم 1796را درسال  تو گرافییا لیچاپ سنگی ، س زنه فلدریآلوئ به نام یآلمان یسینو
رد کنسخه عمل 750حدود  چاپآن نقش می بست ، برای  ین روش رویار با یا تصویه متن کسنگی 

 . نبود چاپ سنگ قابل یمطلوب داشت و پس از آن نقش رو

  


