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بـــه لطـــف پـــروردگار و تـــاش همـــکاران عزیــز 

موجبـــات تهیه ی شـــاره ی ششــم نشـــریه فرهنگی 

نیـز فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش 

ارائـــه محتـــوا بیشـــر بـــر ایـــن بـــود کـــه اطاعاتـــی 

کاربـــردی و مفیـد را در اختیـار شـا عزیـزان قـرار 

دهیـــم. کـــه ترجیحـــا کمتـر بـــه آن پرداختـه 

شـــده و یـــا حتـــی یـــادآوری آن هـا نیـز 

مفیـــد و مهـــم باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت روز قلم

قلــم، زبــان عقــل و معرفــت و احســاس انســان هــا و بیــان کننــده 
ــان  ــان دوم انس ــم، زب ــت. قل ــب آن اس ــخصیت صاح ــه و ش اندیش
هاســت. هویــت، چیســتی و قلمــرو قلــم بســیار گســترده تــر از آن 

اســت کــه در بیــان بگنجــد.
روز چهاردهــم تیــر مــاه بــه پیشــنهاد انجمــن قلــم ایــران و 
ــم ( در  ــوان ) روز قل ــه عن ــي ،ب ــگ عموم ــوراي فرهن ــب ش تصوی

ــید. ــت رس ــه ثب ــران ب ــامي ای ــوري اس ــمي جمه ــم رس تقوی

 پیشینه روز قلم
ــه دارد.  ــا پیشــینه ای دیرین ــم در ســرزمین م ــه قل ــه توجــه ب البت
ســده ها پیــش در ایــران باســتان، تیــرگان )ســیزدهم تیرمــاه( یکــی 
از مهم تریــن جشــن های ایــران باســتان بــوده کــه آیین هــای 
مخصوصــی داشــته و یکــی از آن هــا پاسداشــت قلــم بــوده اســت. 
ــن اســت  ــن جشــن ذکــر شــده، ای ــرای ای ــی کــه ب یکــی از دالیل
کــه در ایــن روز، هوشــنگ، پادشــاه پیشــدادی ایــران، نویســندگان 
و کاتبــان را بــه رســمیت شــناخت و آنــان را گرامــی داشــت، مــردم 
ــر جــای  ــم ب ــدی قل ــاد ارجمن ــه ی ــد و آن جشــن ب جشــن گرفتن
مانــد. دلیــل دیگــری هــم کــه بــرای ایــن جشــن ثبــت شــده، ایــن 
اســت کــه بــه نوشــته ی ابوریحــان بیرونــی، ســیزدهم تیرمــاه، روز 
ســتاره ی تیــر یــا عطــارد اســت و چــون عطــارد، کاتــب ســتارگان 

ــد. ــاه را روز نویســنده نامی ــوان ســیزدهم تیرم اســت، می ت
ــون  ــی چ ــاعران سرشناس ــندگان و ش ــز نویس ــاب نی ــس از انق پ
ــم و  ــوان روز قل ــه عن ــاه را ب ــیزدهم تیرم ــپانلو س ــی س محمدعل
نویســنده پیشــنهاد دادنــد، تــا این کــه چهاردهــم تیرمــاه از جانــب 

ــا ایــن حــال  ــه عنــوان روز قلــم نام گــذاری شــد. ب انجمــن قلــم ب
ــی اصحــاب  ــردم و حت ــان م ــدان در می ــوز چن ــن مناســبت هن ای

ــت. ــده نیس ــه شناخته ش ــم و اندیش قل

تاریخ نوشتن
تاریـخ نوشـتار، حداکثـر بـه بیسـت هزار سـال پیـش باز مـی گردد 
و بـا محـدود سـاختن به نظام هـای نوشـتاری مـدّون، رقمی حدود 
شـش هزار سـال پیش را نشـان مـی دهد. ایـن ارقـام و آمارها فقط 
تخمینـی اسـت از سـوی کاوشـگران علمـی، در صورتـی کـه بدون 
شـک پیشـرفتی از سـوی جوامع گوناگون، بدون کمـک خط و زبان 

امـکان پذیر نبوده اسـت.
از جملـه مـوادی کـه برای نوشـتن بـه کار مـی رفته سـنگ، چوب، 
پوسـت حیوانـات، بـرگ درختـان، اسـتخوان، مـوم، ابریشـم، پنبه و 

سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گویاترین شاهد بر رشافت و قداست آن است

قلمروز
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کاغـذ را مـی توان نـام برد.
 در طـول تاریـخ، نوشـتن بـه دو صـورت بـوده اسـت: یـک دسـته 
خطوطـی را در برمـی گرفـت کـه بـا اسـتفاده از ابزارهـای تیز چون 
سـوزن، چاقـو و... نوشـتاری، کنـده کاری مـی شـد. دسـته دیگـر 
شـامل خطوطـی اسـت کـه به وسـیله قلم پـر، قلم نـی، قلم مـو و... 
و بـا اسـتفاده از جوهر بر سـطح ماده نوشـتاری ترسـیم مـی گردید. 
گفتنـی اسـت نسـخه بـرداری از نوشـته ای بر سـنگ یا فلـز به طور 

منطقـی، در نهایـت بـه اختـراع چـاپ انجامید.

قلم چیست؟
قلــم، زبــان عقــل و معرفــت و احســاس انســان هــا و بیــان کننــده 
ــان  ــان دوم انس ــم، زب ــت. قل ــب آن اس ــخصیت صاح ــه و ش اندیش
هاســت. هویــت، چیســتی و قلمــرو قلــم بســیار گســترده تــر از آن 
اســت کــه در بیــان بگنجــد. هرگونــه رشــد و پیشــرفت، پیــروزی 
و آرامــش و معرفــت و شــناخت، ریشــه در قلــم دارد. تمــدن هــا، 
ــی  ــدگار م ــتن مان ــا نوش ــوم ب ــیرین و عل ــخ و ش ــای تل ــه ه تجرب

شــوند.
هــر کــس مــی توانــد قلمــی را بیــن انگشــتانش بفشــرد و فرمانــش 
ــت  ــب انگش ــه صاح ــه را از مخیل ــر آنچ ــگارد و ه ــه بن ــد ک ده
تــراوش مــی کنــد، بنویســد. قلــم، تخریــب مــی کنــد. مــی ســازد. 
واقعیــت هــا را آشــکار مــی کنــد. آشــکارها را نهــان مــی کنــد. بــه 

واقــع قلــم، معجــزه ای جــاودان اســت.

قلم مدرن
در آغــاز قــرن بیســتم، کســی ایــن تردیــد را بــه خــود راه نمــی داد 
کــه قلــم و کاغــذ را مهــم تریــن و مؤثرتریــن ابــزار ذخیــره ســازی 
ــادی و  ــر اقتص ــع از نظ ــان جوام ــرا در آن زم ــد؛ زی ــات بدان اطاع

فکــری بــه جامعــه هــای کاغــذ مــدار تبدیــل شــده بــود.
 امــا پایــه هــای ایــن بــاور پــس از چنــدی بــه لــرزه درآمــد و بــا 
ظهــور رایانــه، رشــد ســریع فنــاوری اطاعــات، تلویزیــون، اســتفاده 
هــای گوناگــون از میکــرو فیلــم، میکــرو فیــش و ابزارهــای 
ــور  ــه ط ــنتی، ب ــم س ــذ و قل ــب کاغ ــی رقی ــری ب ــی، برت الکتریک

ــده شــد. ــارزه طلبی ــه مب جــدی ب
همـان طـور که در طـول تاریخ، شـکل ظاهری قلم عوض می شـده 

اسـت، روز بـه روز همـراه بـا صنعت رو به رشـد نیز تغییـر می کند. 
اگـر چـه هنـوز کتـاب خانـه هـای الکترونیکـی و اداره هـای بـدون 
کاغـذ و قلـم و جامعـه های بدون کتاب نیامده اسـت و شـاید هرگز 
نیایـد، ولـی موقعیـت ابـزار و مـواد نوشـتنی از بنیاد دگرگون شـده 
اسـت. ایـن دگرگونـی در ظاهر قلم ها و نوشـته ها، نـه تنها از ارزش 
قلـم و صاحبـان آن نمـی کاهـد، بلکـه بـه دلیـل انتقـال لحظـه ای 
نوشـته هـا، هرآینه مسـئولیت و وظیفـه قلم را صدچنـدان می کند.

جایگاه قلم در اسالم
ــر  ــاهد ب ــن ش ــم، گویاتری ــام قل ــه ن ــرآن ب ــد در ق ــوگند خداون س
شــرافت و قداســت آن اســت: »ن َو الَْقلـَـِم َو مــا یَْســُطُروَن؛ ســوگند 
بــه قلــم و آنچــه نویســند.« در جایــی کــه خداونــد، صاحب هســتی 
بــه آفریــده ای از آفریــده هــای خــود قســم یــاد مــی کنــد، بشــر 
در چــه جایگاهــی مــی توانــد از ارج و منزلــت آن ســخن برانــد. در 
نخســتین ارتبــاط وحیانــی رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه بــا 
مبــدأ هســتی در غــار حــرا، ســخن از قلــم بــه میــان مــی آیــد، تــا 
جایــی کــه خداونــد خــود را ایــن گونــه معرفــی مــی کنــد: »الَّــذی 

َعلَّــَم بِالَْقلَــِم؛ آن کــه بــا قلــم آموخــت.«
بـا سـیری در زندگـی پیامبـر و امامـان علیهـم السـام مـی تـوان 
توجـه و اهتمـام عملـی بـه نوشـتن را از متـن سـیره آنـان دریافت. 
ایـن قدرشناسـی بـه حدی بـود که گاه موجـب آزادی اسـیران کفار 
مـی گشـت. در صدر اسـام، پـس از پایـان برخی جنگ هـا، پیامبر 
دسـتور مـی فرمـود اسـیرانی که بـه ده نفـر از مسـلمانان خواندن و 
نوشـتن بیاموزنـد، آزاد شـوند. ایـن عمل در جامعه محـروم از تمدن 
آن دوره، زیباتریـن و مؤثرتریـن پیـام بـرای ارج نهـادن بـه جایـگاه 

قلـم و علـم بوده و هسـت.



در طــول تاریــخ بیش تــر مــردم ایــران، حّتــی بســیاری از شــاعران 
و نویســندگان فارســی گــو، از دو زبــان اســتفاده می کرده انــد. 
ــان  ــری زب ــوده و دیگ ــان ب ــان مادریش ــا زب ــن زبان ه ــی از ای یک
فارســی دری. آنــان زبــان نخســت را در خانــه و در محــاورات 
ــاد  ــدارس ی ــب و م ــه آن را در مکات ــمی را ک ــان رس ــّره و زب روزم
می گرفتنــد، در مکاتبــات و نگارش هــای رســمی و دیوانــی و 
ــد.  ــه کار می بردن ــی ب ــای ادب ــاً در نگارش ه ــا، خصوص نامه نگاری ه
تنهــا در مناطقــی مثــل خراســان بــود کــه زبــان بومــی و مــادری با 

ــود. ــان رســمی یکــی ب زب
ناصرخســرو در ســفرنامه، بــه عنــوان مثــال از قطــران تبریــزی نــام 
ــک  ــعر نی ــدم، ش ــاعری را دی ــام ش ــز قطران ن ــرد:»و در تبری می ب
ــان فارســی نیکــو نمی دانســت. پیــش مــن آمــد  ــا زب می گفــت، اّم
ــد و  ــاورد و پیــش مــن خوان ــوان دقیقــی بی ــوان منجیــک و دی دی
هــر معنــی کــه او را مشــکل بــود از مــن  بپرســید. بــا او بگفتــم و 

شــرح آن بنوشــت و اشــعار خــود بــر مــن بخوانــد.«
تــا پیــش از اوایــل قــرن اخیــر و برســرکار آمــدن دولت هایــی کــه 
سیاســت ســرکوب اقــوام ایرانــی و نوعــی نژادپرســتی را در پیــش 
ــان  گرفتنــد، هرگــز هیــچ فــرد ایرانــی تعارضــی میــان ایــن دو زب
ــذف  ــی و ح ــی نف ــه معن ــی را ب ــود یک ــرد و وج ــاس نمی ک احس

ــت. ــری نمی پنداش دیگ
متاّســفانه از آن روزگار بــا رواج تعّصبــات زبانــی و نــژادی کــه امــری 
کامــًا وارداتــی بــود، ایــن تصــّور در اذهــان برخــی از مــردم پیــش 
آمــد کــه گویــا زبــان فارســی رقیــب زبــان مــادری و گویــش محلّی 
آن هاســت و بــه عنــوان یــک زبــان غالــب و حاکــم قصــد از میــان 
برداشــتن زبان هــا و لهجه هــای بومــی را دارد. ایــن احســاس خطــر 
متاّســفانه بــا برخــی شــواهد و قرایــن سیاســی و فرهنگــی از جانــب 

ــن  ــد گرفت ــه ریش خن ــه سیاســت ســرکوب و ب ــت، از جمل حاکمّی
و  می شــد  تاییــد  بومــی  لهجه هــای  و  زبان هــا  و  فرهنگ هــا 
تیشــه بــه ریشــه وحــدت ملـّـی مــی زد و بیــش از هرچیــز بــه زبــان 

ــرد. ــارت وارد می ک فارســی خس
ــه  ــترک هم ــراث مش ــی می ــان فارس ــه زب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
مــردم و اقــوام ایرانــی اســت و ســهم اقــوام تــرک و کــرد و بلــوچ 
و...در ایــن زبــاان و آثــار ادبــی آن اگــر بیش تــر از دیگــران نباشــد، 
قطعــاً کم تــر نیســت. از ســوی دیگــر زبان هــا و گویش هــای 
ــی  ــا، گنجینه های ــناخته ترین آن ه ــا ناش ــهورترین ت ــی، از مش بوم
ارزشــمند از میــراث ملـّـی هســتند کــه بایــد تــا پــای جــان از آن هــا 
پــاس داری کــرد. بــدون یاری گرفتــن از ایــن گنجینــه بســیاری از 
تحقیقــات، از جملــه بســیاری از مطالعــات لغــوی و ریشه شناســی 

زبــان فارســی نیــز ناممکــن اســت.
ــِت  ــرمایه گذاری هنگف ــه س ــه ب ــرن، باتوّج ــک ق ــدود ی ــد از ح بع
ــی و  ــی و زبان ــل های فرهنگ ــرداری از گس ــرای بهره ب ــگان ب بیگان
قومّیتــی، تــا دیرتــر نشــده، بایــد بــه ســوءتفاهمات زبانــی موجــود 

خاتمــه داد.
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وهانس گوتنبرگ 
)بــه آلمانــی: Johannes Gutenberg(، )زاده حــدود ۱3۹۸ )میــادی( 
در ماینتــز، درگذشــت 3 فوریــه ۱46۸ در ماینتــز(، زرگــر آلمانــی و 

اولیــن مختــرع ماشــین چــاپ و صنعــت چــاپ در اروپــا بــود.
از یوهــان گوتنبــرگ اغلــب بــه عنــوان مختــرع صنعــت چــاپ یــاد 
می شــود امــا آنچــه را کــه او انجــام داد ابــداع اولیــن روش اســتفاده 
ــود کــه ایــن  از حــروف چاپــی قابــل جابجایــی و ماشــین چــاپ ب
امــکان را فراهــم مــی آورد تــا بتــوان مطالــب نوشته شــدهٔ گوناگــون 
را بــا ســرعت و دقــت بــه چــاپ رســاند. البتــه ایــن صنعــت 4۰۰ 
ســال قبــل از وی توســط یــک بــازرگان چینــی بــه نــام بــی شــنگ 
ــورد  ــره م ــز در ک ــل نی ــال قب ــدود ۲۰۰ س ــد و ح ــتفاده می ش اس

ــت. ــرار می گرف ــتفاده ق اس
مهم تریــن اثــر گوتنبــرگ انجیــل گوتنبــرگ یــا انجیــل 4۲ 
ســطری اســت، کــه از لحــاظ زیبایــی خطــی و کیفیــت صنعتــی آن 

ــود. ــر ب ــی بی نظی ــودش انجیل ــان خ در زم

ــو  ــر عض ــا دیگ ــه داد ام ــه ادام ــه کار در ضرابخان ــس ب ــدر یوهان پ
شــورای شــهر نشــد. یوهانــس نیــز در کنــار پــدرش در ضرابخانــه 
کار می کــرد. او بــه عنــوان یــک زرگــر بایــد بــه فلزشناســی آشــنا 
ــده را  ــای ذوب ش ــه ط ــت چگون ــور می آموخ ــود و همین ط می ب
ــدرش کار  ــش پ ــال پی ــالیان س ــرگ س ــد. گوتنب ــا بریزن در قالب ه
ــه دانشــگاه  ــرگ ب ــرد. گوتنب ــدرش م ــه در ۱4۱۹ پ ــا اینک ــرد ت ک
ــه  ــان ک ــا در آن زم ــان اروپ ــر مردم ــد دیگ ــز همانن ــت. او نی رف
بعدهــا عصــر نوزایــی و رنســانس نــام گرفــت، تشــنه دانــش بــود. 
ــود.  ــده ب ــاد ش ــب زادگان زی ــه نجی ــاف ب ــی اصن ــارهای سیاس فش
ــه  ــد و ب ــرک کن ــهر را ت ــر ش ــار دیگ ــا ب ــد ت ــور ش ــس مجب یوهان

ــرود. ــبورگ ب استراس
ــین  ــر روی ماش ــی ب ــق و بررس ــرف تحقی ــد را ص ــال های بع او س
ــه  ــا ب ــود ت ــش نم ــا را آزمای ــزات و قالب ه ــواع فل ــرد. ان ــاپ ک چ
ــرای  ــب حمــل دســت یافــت. او ب ــی قال صفحــه ای از حــروف چاپ
تکمیــل ایــن دســتگاه بــه پــول نیــاز داشــت. فوســت، ســرمایه داری 
نجیــب زاده را راضــی کــرد تــا او را حمایــت مالــی کند. او از فوســت 

ــار قــرض کــرد امــا نتوانســت پول هایــش را پــس بدهــد. دو ب

ــاً نیمــی  ــی کــه ۵7 ســال داشــت و تقریب در ســال ۱4۵۵ در حال
از کتــاب مقــدس را بــه صــورت چاپــی آمــاده کــرده بــود، فوســت 
طاقتــش را از دســت داد و از او شــکایت کــرد. رای دادگاه مشــخص 
ــس از  ــوال یوهان ــط ام ــا ضب ــت ی ــه فوس ــه ب ــت وج ــود؛ برگش ب
ــت را  ــول فوس ــت پ ــس نمی توانس ــاپ. یوهان ــتگاه چ ــه دس جمل
ــال ها  ــترنج س ــه دس ــتگاهش را ک ــن دس ــس بنابرای ــد پ ــس ده پ
ــه ای تأســیس نمــود و  ــود از دســت داد. فوســت چاپخان تحقیــق ب
بــا طراحــی آرمــی مخصــوص بــه چــاپ کتــاب مقــدس پرداخــت و 

ســرمایه ای عظیــم بدســت آورد.
یوهانــس نیــز چاپخانــه خــود را در ســال های آخــر عمــرش 
ــس  ــام داد. یوهان ــاخت آن را انج ــو کار س ــود و از ن ــیس نم تأس
گوتنبــرگ پــدر صنعــت چــاپ و مختــرع ماشــین چــاپ در ســال 

ــت. ــان درگذش ــز الم ۱46۸ در ماین

چاپــــ
در اروپا
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تأثیر بر صنعت چاپ
چاپ باسمه ای

ــناخته  ــن ش ــرگ در چی ــل از گوتنب ــا قب ــمه ای قرن ه ــاپ باس چ
ــی  ــاب چاپ ــک کت ــز توانســته اند ی ــان نی ــود، باستان شناس ــده ب ش
کــه تاریــخ آن بــه ســال ۸6۸ برمی گــردد در چیــن کشــف کننــد. 
ــان شــیوهٔ  ــه اســاس کارش هم ــز ک ــم نی ــر و انگشــترهای خات مه
ــه  ــه کار گرفت ــتان ب ــای باس ــد از زمان ه ــمه ای می باش ــاپ باس چ
ــنا  ــاپ آش ــا چ ــرگ ب ــل از گوتنب ــز قب ــرب نی ــت. در غ می شده اس

بودنــد. 
چــاپ باســمه ای، امــکان تولیــد نســخه های متعــدد از یــک کتــاب 
را فراهــم می کــرد امــا یــک مشــکل اساســی داشــت از آنجــا کــه 
ــد از صفحــات  ــل و جدی ــک ســری کام ــد ی ــی بای ــر کتاب ــرای ه ب
ــن روش  ســاخته می شــد و حــروف روی چــوب حــک می شــد، ای

ــود. ــی نب ــف عمل ــد کتاب هــای مختل ــرای تولی ب

حروف چاپی قابل جابجایی
ــت چــاپ  ــرگ در صنع ــه ســهم عمــدهٔ گوتنب ــه شده اســت ک گفت
اختــراع حــروف چاپــی قابــل جابجایــی بوده اســت. در واقــع 
ــرن یازدهــم در  ــز در اواســط ق ــی نی ــل جابجای ــی قاب حــروف چاپ
چیــن توســط شــخصی به نــام بی شــنگ اختــراع شــده بــود. 
ــه  ــس از اینک ــا و پ ــس از اروپ ــا پ ــاپ تنه ــت چ ــون صنع ــا چ ام
چینی هــا روش هــای جدیــد آن را از اروپایی هــا فراگرفتنــد در 
چیــن همگانــی شــد، صنعــت چــاپ بــه شــکل امــروزی اش را بــه 

نمی دهنــد. نســبت  چینی هــا  و  بی شــنگ 
ــا نوعــی ســفال می ســاختند کــه  ــی را در آن زمــان ب حــروف چاپ

ــادوام باشــد.  ــاد ب ــاً نمی توانســت زی طبع
ــل  ــی قاب ــروف چاپ ــاخت ح ــا در س ــا و کره ای ه ــا چینی ه بعده
ــره  ــت ک ــس از آن دول ــد، پ ــود آوردن ــی به وج ــی اصاحات جابجای
ــرای  ــرن پانزدهــم از ایجــاد یــک کارگاه ریخته گــری ب ــل ق در اوای
تولیــد حــروف چاپــی فلــزی حمایــت کــرد و پــس از آن و مدتــی 
ــن  ــزی را جایگزی ــی فل ــا حــروف چاپ ــرگ، کره ای ه ــل از گوتنب قب

ــد. حــروف ســفالی کردن

روش جدید چاپ
بــرای بهره گیــری از روش هــای جدیــد چــاپ 4 عامــل عمــده بایــد 

وجود داشــته باشــد:
حروف چاپی قابل جابجایی همراه با سیستم حروف چینی

ماشین چاپ
مرکب مناسب برای چاپ

ماده مناسب برای چاپ روی آن، مانند کاغذ
ــده  ــراع ش ــن توســط تســائی لون اخت ــل در چی ــال ها قب ــذ س کاغ
بــود و در غــرب نیــز قبــل از گوتنبــرگ بــه شــکلی گســترده از آن 
ــورد  ــه م ــل چهارگان ــل از عوام ــا عام ــن تنه ــد. ای ــتفاده می ش اس
ــترس  ــاده در دس ــکل آم ــه ش ــرگ ب ــه گوتنب ــود ک ــاپ ب ــاز چ نی
داشــت. اگــر چــه در مــورد ســه عامــل دیگــر قبــل از گوتنبــرگ 
کارهایــی انجــام شــده بــود ولــی گوتنبــرگ اصاحــات و ابداعــات 

ــدآورد.  مختلــف و متعــددی در هــر یــک از آن هــا پدی
ــال  ــل انتق ــروف قاب ــا، ح ــاع از کار چینی ه ــدون اط ــراً ب وی ظاه
ــرف  ــک ح ــا ی ــروف الفب ــک از ح ــر ی ــرای ه ــرد و ب ــراع ک را اخت
جداگانــه بــه کار بــرد. حــروف متحــرک را چینی هــا اختــراع 
کردنــد، ولــی گوتنبــرگ کــه حرفــه اش زرگــری بــود، آلیــاژ 
مناســب بــرای ریخته گــری حــروف را از ســرب و آنتی مــوآن 
ــه  ــز را ب ــن دو فل ــک از ای ــر ی ــبت ه ــپس نس ــت آورد و س به دس
ــرم  ــه ای انتخــاب کــرد کــه حــروف بیــش از حــد ســخت و ن گون
ــول مناســبی  ــم فرم ــی چــاپ ه ــرای مرکــب روغن نباشــند. وی ب
ــداع کــرد و  ــرای چــاپ اب یافــت همچنیــن پــرس مناســبی هــم ب
ــا رفــع موانــع و حــل مشــکات، عمــل چــاپ را میســر  خاصــه ب

ــرد. ــی ک و اجرای
ــک  ــوالً ی ــین اص ــات پیش ــام اختراع ــاف تم ــاپ برخ ــت چ صنع
دســتگاه تولیــد انبــوه اســت. یــک نســخه از یــک کتــاب چاپــی بــه 
خــودی خــود چیــزی برتــر از نســخه خطــی آن نیســت امــا مزیــت 
اصلــی چــاپ در تولیــد انبــوه آن اســت. آنچــه کــه گوتنبــرگ ابــداع 
کــرد تنهــا یــک ابــزار و یــک وســیله یــا حتــی انجــام یــک سلســه 
ــک  ــداع ی ــود بلکــه اب ــه وجــود داشــت، نب اصاحــات در آنچــه ک

ســامانه کامــل تولیــد بــود.


