
  اختراع چاپ در چین
زدند. انگشترهای خاتم نیز که می ُمهرهایی از گل رس  خشتچند هزار سال پیش از میالد بر  آسوریان

در  گوتنبرگها قبل از نیز قرن اسمهب چاپکرد، شد بر همین اساس کار میدر زمان باستان استفاده می
صنعت رین نمودهای ت، قدیمی(۱۸ – ۰۶ ) سلسلٔه تانگ در چینشناخته شده بود، در دوران حکومت  چین
 چاپ پارچه، و بعد بر روی حکاکیای چوبی ها بر روی صفحهدیده شده است. در این دوره، نقش چاپ
تی، و یک فرمان حکومتی چینی است که در آن، امپراتور ون ۵۰۳شد. اولین اشاره به چاپ، در سال می

نوشتند نازک می کاغذای ول بر قطعهکنند. این متون را ا چاپرا  بودایی متوندهد تصاویر و دستور می
« زینک»کردند تا یک چسباندند و متن را بر روی چوب حکاکی میای چوبی میو بعد آن را بر صفحه

برد، چرا که هر صفحه از متن استفاده کنند. این شیوه زمان زیادی می چاپچوبی بسازند و از آن برای 
که تا کنون پیدا  چاپیترین کتاب شد. قدیمیمیکتاب باید بر یک صفحٔه چوبی جداگانه حکاکی 

هوانگ در چاپ شده، این متن در غار دون ۸ ۸ است، یک متن مذهبی بودایی است که در سال شده
 شو )ایالت چچوان امروز(با تیراژ باال در  چاپیهای کشف شده است. در قرن نهم، کتاب جادٔه ابریشم

های دیگر نیز به ایالت فن چاپها را داشتند. کمی بعد، عرضه شد و دالالن خصوصی امکان خرید آن
 کنفوسیوسی، هایکتابهایی نظیر گسترش یافت و در اواخر قرن نهم، در تمام چین رواج یافت. کتاب

شده است. این فن به  چاپدر این دوران … و  های ریاضیاتکتاب، های لغتفرهنگ، متون بودایی
ها تومارهای صحافی شده به سبک امروز، جانشین میالدی، کتاب ۱۶۶۶سرعت پیشرفت کرد و در سال 

را اختراع کرد این حروف  چاپی، حروف مستقل شنگکیمیاگری چینی به نامبیمیالدی،  ۱۶۴۱شد. در سال 
یافت و سرعت حروفچینی شد و بعد از پختن در کوره، دوام زیادی میبر روی سفال مرطوب حکاکی می

یک رواج برد حروف دستی و حروف قلعی که پس از آن ایجاد شد، هیچر باال میو تکثیر متون را بسیا
مستقل باعث رواج  حروف چاپی، اختراع ۱۱نیافت، بر عکس حروف چوبی متداول شد. در اوایل قرن 
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