
زندگی با کتاب بهتر است
یا بی کتاب؟



نگاهیبهسرگذشتکتابها

2500 )سال( پ.م.1
به  خط میخی در  کتیبه هایی 

بین النهرین تولید شدند.

2۴00 پ.م.
کهن ترین طومارهای پاپیروسِی بازمانده 

از مصر به این تاریخ برمی گردند.

2۹5 پ.م.
کتابخانه ی اسکندریه در مصر 

تأسیس شد.

۱05 م.3
کاغذ الیاف  استفاده از 

گیاهی در چین رواج یافت.

۸۶۸ م.
کتاب »الماس سوترا«2، اولین نمونه ی بازمانده 
کتابی  کتاب چاپی، در چین منتشر شد.  از یک 
چوبی  نقش  با  که  لوله شده  کاغذی  به صورت 

چاپ شده است.

حدود ۱0۴0 م.
بی ِشنگ دستگاه چاپ با اجزای 

متحرک را در چین توسعه داد.

۱۴۳۹-۱۴50 م.
گوتنبرگ نخستین دستگاه  یوهانس 

چاپ با اجزای متحرک را 
در اروپا توسعه داد.

۱۶05 و ۱۶۱5 م.
کیشوت اثر میگل ِد سروانتس2  ُدن 
منتشر شد- این اثر نخستین رمان 

مدرن تلقی می شود.

۱۶5۳ م.
کتابخانه ی عمومی  نخستین 

آمریکای شمالی در شهِر فرانکلیِن 
ایالِت ماساچوست تأسیس شد.

۱۷5۱-۱۷۷2 م.
دنی دیدرو دانشنامه ی خود را 

کرد. منتشر 

۱۸۱۹م.
ویلیام پیکرینگ1 مجموعه کتاب 

کرد؛  کالسیک را منتشر  الماس های 
که با پارچه جلد شده  کتاب هایی  نخستین 
بودند و با قیمتی معقول برای مردم عادی 

منتشر می شدند.

۱۸۴۳ م.
ریچارد هو3 دستگاه چاپ دّوار 

کرد. را اختراع 

۱۹۹۸-200۷ م.
کتابخوان های الکترونیکی رفته رفته 

در میان مردم محبوب شدند.

200۷ م.
نخستین دستگاه چاپ 

بر اساِس میزان تقاضا در 
کتابخانه ی  شعبه ی مرکزی 
عمومی نیویورک نصب شد.

1. پ.م. یعنی پیش از میالد مسیح
2. The Diamond Sutra

3. م. یعنی پس از میالد یا میالدی
1. William Pickering
2. Miguel de Cervantes
3. Richard Hoe



دستگاهچاپگوتنبرگ
پیچ: یک پیچ چوبی محکم نیروی الزم 
برای فشاردادن پالت )پهنه( روی ُفرم را 

فراهم می کند.

دسته ی اهرم )ُدم شیطان(: 
برای  چاپچی ها  مســتعار  نام 

که پیچ را می گرداند. دسته ای 

کاغذگیر: قاب  پنجه ی 
کاغذ  از جنس  ثانــوی 
کناره های  از  که  پوستی 
کاغــذ در برابر لکه های 
جوهر محافظت می کند.

پرده ی نازک )تیمپان(: 
کاغــذ در قاب آویــزی 
به نام تیمپان نگه داشته 
می شــود. این قاب آویز 
پایین  چاپ  سطح  روی 
گیره  پیــچ را  می آیــد و 
تحت فشار قرار می دهد.

پالت )پهنــه(: صفحه ی چوبِی 
کاغذ را رو به پایین  که  تختی است 
روی فرم فشــار می دهد تا یک 

کند. نقش ایجاد 

قالب های  انــواع  فرم: 
اعداد  )حــروف،  فلزی 
نگارشــی(  عالئــم  و 
کلمــات و خطــوط  در 
و  ترکیب شــده اند  متن 
تنگاتنــگ بــه یکدیگر 
پیوند خورده اند تا تصویر 
صفحه ای به نــام فرم را 
شــکل دهند. فرم پس 
دستگاه  بر  سوارشدن  از 
در  آغشته شدن  و  چاپ 
نقش  ایجاد  برای  جوهر، 

کاغذ آماده  است. روی 

جوهر  جوهــر:  تــوپ 
اعمال  دستی  به صورت 
کار  می شــود. برای این 
از توپ چرمی آغشته به 

جوهر استفاده می کنند.

دســتگاه  بدنه ی  بدنه: 
چاپ، ســکوی پایداری 
فراهم  فرایند چاپ  برای 

می کند.

گوتنبرگ )حدود 1439 م.( است. این نوع  شــکل باال بازسازی دســتگاه چاپ یوهانس 
دستگاه ها تا قرن نوزدهم میالدی تولید می شدند. برای آشنایی با نوع متفاوتی از دستگاه 

چاپ صفحه ی 21 را ببینید.
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فهرست
 9 مقدمه 
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12 کتیبه بنویسی؟  می توانی روی یک 

 14 آماده ای روی پاپیروس بنویسی؟ 
16 چرا از نسخه ی خطی استفاده نکنیم؟ 
18 کتاَبت باشی؟  کاتبی در اتاق  می توانی 
20 قدرت چاپ را احساس می کنی؟ 
22 حس می کنی روشن فکری؟ 
24 می توانی در عرصه ی نشر پیشگام باشی؟ 
26 ک اند؟  کتاب ها خطرنا فکر می کنی 
28 آیا می توانی یک ناشرمؤلف باشی؟ 
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34 واژه نامه ی توصیفی 
36 نمایه 

مقدمه
کتاب دقیقاً چیست؟ کتاب، به تعریف لغت نامه، نوشته ای دست نویس 
یا چاپی اســت که از چند کاغذ تشــکیل می شــود. این کاغذ ها از یک 

سمت به هم چسبیده یا دوخته شده  اند و میان یک جلد قرار گرفته اند. 
خب، احتماالً کتاب های امروزی به این شکل اند، اما کتاب ها به شکل های 

دیگری هم وجود داشته اند . اگر بخواهیم دقیق تر باشیم، باید بگوییم کتاب 
چیزی اســت که با هدف انتشــار اطالعات، اندیشه ها، قصه ها و سرگرمی 

برای افراد مختلف طراحی می شود.
کتاب ها از هزاران ســال پیش وجود داشــته اند، هرچند در گذشــته اندکی 

متفــاوت بودنــد و حتی ممکن اســت در آینده هم فــرق کنند. کتاب همچنان 
به روش هایی جدید و هیجان انگیز پیشــرفت می کند. در این نوشته )که از 

جنس کاغذ و جوهر است(، کتاب را از اولین ریشه های آن در تاریخ، 
مثل کتیبه های سفالی، تا انواع تکامل یافته اش، یعنی کتاب های 

الکترونیکــی، دنبــال می کنیــم. همچنیــن به اهمیــت کتاب ها در 
فرهنــگ و تمدنمــان پــی می بریم و می فهمیم چرا بــدون آن ها، 

واقعاً و واقعاً، نمی توانیم زندگی کنیم.
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نگارش با تصویــر. نزدیک به هزار 
نشان دادن  برای  مردم  پیش،  ســال 
اشیا و اندیشه ها شروع به استفاده از 
که امروزه به الفبای  کردند  تصاویری 

تصویری مشهورند.

آمادهایبنویسی؟
زندگــی قبل از نوشــتن را تصور کــن، صحبت کردن 
تنهــا راه برقراری ارتباط بود؛ ایــن یعنی تبادل اخبار 
و اطالعــات فقــط و فقــط از طریق آدم هــای اطرافت 
امکان داشت. دنیای آن سوی روستایت یک معمای 
ناشناخته بود. حتی از گذشته هم چیزی نمی دانستی؛ 
جــز قصه هایی که از خانواده ات می شــنیدی، آن هم 

قصه هایی که با هر بار تکرار تغییر می کردند.
امــا یــک روز کــه اطــراف روســتایی دیگــر گــردش 
می کنی، به پوسته ی درختی برمی خوری که اشکال 
عجیب و غریبــی روی آن حــک شــده اند. از نزدیــک، 
شــبیه تصویرهایــی کوچک هســتند. با خــودت فکر 
می کنــی: اگــر هر یــک از این طرح هــا معنای خاصی 

داشته باشد، چه؟

عالئــم شــمارش. اولین شــیوه ی 
کلمات، بلکه با اعداد  نوشــتن نه با 
کشاورزاِن نخستین به راهی برای  بود. 
ثبت  چیزهایی مثــل مقدار زمین ها و 

دام هاشان نیاز داشتند.

مطمئنم این رو 
هفته ی پیش  یه طور 
کرد. دیگه تعریف 

دست به کار شو!

هنوز هــم از نمادهای تصویری اســتفاده 

می کنیــم. ایــن صورتک هــا بیانگــر چه 

احساساتی هستند؟ شما هم سعی کنید برای 

بعضی احساســاِت دیگر از این صورتک ها 
بکشید.

نوشــتن کلمات. پیشــرفت بعدی 
اســتفاده از نمادهایی به نام لوگوگرام، 
بود.  کلمــات  نشــان دادن  بــرای 
لوگوگرام ها زبان نوشــتاری را به زبان 

گفتاری پیوند می دادند.
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الفبــا. عالمت هــا رفته رفتــه برای 
استفاده  گفتار  نشــان دادن صداهای 
کنار  شدند. این عالئم یا حروف، در 
کلمات را شــکل می دادند. الفبا  هم، 

الفبای فنیقی، حدود 1050 پ.م.مجموعه ای از حروف است.
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