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تمدن های  است.  بشر  تمدنی  فعالیت های  مهم ترین  از  نشر  صنعت 
گوناگون فعالیت های متفاوتی در زمینة کتاب انجام داده و از این راه 
به توسعة فرهنگ خویش سرعت بخشیده اند. تمدن دیرپای چین نیز 
صنعت نشر ویژة خود را شکل داده. تاریخچة شکل گیری و توسعة 
صنعت نشر در چین تا حدودی مانند تمدن این کشور است؛ تمدن چین 
تنها تمدن دنیاست که هیچ گاه از حرکت نایستاده و ویژگی های بارزش 
شامل تاریخ طوالنی، مفاهیم غنی، یکپارچگی در سبک، تأثیرگذاری 

عمیق و نوآوری مداوم است.
چین عالوه بر کسب موفقیت های درخشان در دوران باستان و تولید 
آثار کالسیک فراوان، با گذشت نزدیک به صد سال از شروع اصالحات، 
گذاشته.  نمایش  به  نیز  را  و چشم اندازی شکوفاتر  قوی تر  توسعه ای 
این فرایند را می توان با استفاده از نقل قول چینی قدیمِی »نوگرایی در 
عین قدمت« توصیف کرد، که تا حد زیادی باعث ایجاد ویژگی های 

منحصربه فردی در توسعة صنعت نشر این کشور شده است.
در عین  حال، صنعت نشر در روند ترویج فرهنگ و تمدن چین نقش 
به غایت مهمی ایفا کرده. در دیدی وسیع تر، چین، که یکی از کشورهایی 
است که صنعت نشر آن زودتر توسعه  یافته، تأثیر تعیین کننده ای در 
تاریخ شکل گیری صنعت نشر در دنیا داشته. تمدن چین هزاران سال 
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است که با استفاده از کتاب به طور گسترده در دنیا رواج یافته و به ویژه 
با سرعت  بخشیدن به تشکیل حلقة تفکر کنفوسیوس در شرق آسیا تأثیر 
اختراع فن کاغذسازی و چاپ  دنیا داشته.  شگرفی در توسعة فرهنگی 
و رواج گستردة آن خدمتی برجسته به تاریخ فرهنگ بشر بوده و تأثیر 

گسترده و ژرفی در توسعة جامعة انسانی گذاشته.
مهم ترین  نیز  و  فرهنگ  و  معلومات  ثبت  ابزار  مهم ترین  خط 
پیش شرط تولید صنعت نشر است. چین از گذشته کشوری چندقومیتی 
و چندخطی بوده. در میان نظام های فراوان خط و حرف، نویسه های 
چینی مهم ترین وارث و مروج فرهنگ چین اند. در میان خط هایی که 
چهار تمدن بزرگ دنیا اختراع کرده اند تنها خط چینی شکل ثابت و 
معنی مشخصی داشته، وضعیتی که تاکنون نیز ادامه دارد. با تکیه  بر این 
نویسه ها، امروز مردم چین می توانند کتاب ها و اسناد چند هزار سال 
پیش را بخوانند و بفهمند. همچنین می توانند با کمک آن ها به دلخواه 
دگرگونی های پیاپی دنیای معاصر را که به سرعت در حال تغییر است 
شرح دهند. اندیشه نگارهای چینی نقش بسیار مهمی در ماندگاری و 

گسترش تمدن چین در چند هزار سال گذشته داشته اند.
پس از آن که خط ــ این حامل اصلی دانش ــ به وجود آمد، تهیة 
مواد و ابزار مورد نیاز برای نگارش خط مسئلة اصلِی گسترش صنعت 
نشر شد. مردمان چین باستان، پس از به کار بردن چوب و بامبو، الک 
و استخوان، مفرغ آالت، سنگ، ابریشم و دیگر حامل ها، سرانجام در 
حدود سدة دوم پیش از میالد کاغذی را که بتوان از آن برای نوشتن 
و نگارگری استفاده کرد اختراع کردند. این نوآورِی باارزش و بزرگ 
و  زد  رقم  بشری  تمدن  و  نشر  در سرگذشت صنعت  تازه ای  دوران 

تاکنون نیز بهترین ابزار نوشتاری جهان است.
در سال 105 م فن  کاغذ سازی، پس از بهبود آن به دست تسای لون، 
اندک اندک رواج یافت؛ این قضیه نقش بزرگی در گسترش صنعت نشر و 
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نیز توسعة اجتماعی داشت. در سدة 
الهام  با  میالد، چینیان  از  پیش  هفتم 
از فنون حکاکی روی سنگ، مُُهر و 
دیگر فنوْن فن چاپ را اختراع کردند. 
اختراع فن چاپ باعث شد بار دیگر 
کّمی  و  کیفی  سطح  در  کتاب  تهیة 
شاهد جهش تازه ای باشد و دوره ای 
بشری  تمدن  گسترش  تاریخ  در  نو 
آغاز شود. در طول سال های 1041 
تا 1049 م شهروندی به نام بی ِشنگ 
حروف چاپی متحرک را اختراع کرد. 
مادة اولیه برای ساخت حروف چاپی 
متحرک ابتدا ِگل و سپس چوب و فلز 

بود. حوالی سدة یازدهم میالدی بار دیگر در بستر چاپ لوحی چاپ رنگی 
پرمایگی  و  زیبایی  باعث  که  یافت  گسترش 

درون مایة محصوالت چاپی شد.
آنچه به دگرگونی های بی وقفة حامل خط 
و فنون چاپ وابستگی نزدیک داشت رشد 
و تقویت صنعت نشر چین بود. از سدة 21 
تا 16 ق.م صنعت نشر چین نخستین مراحل 
رشد خود را آغاز کرد و دگرگونی تاریخی 
به  را  کتاب  اولیة  گونه های  به  خط  تبدیل 
پایان رساند. پس از آن، نخستین فعالیت های 
برخی  و  آغاز  کتاب  جمع آوری  و  نگارش 
از عناصر اولیة حوزة نشر نیز نمایان شد. با 
برآوردی محافظه کارانه، گسترش صنعت نشر 
در چین دست کم سه هزار سال پیشینه دارد. 

قطعه های الک و استخوان با خطوطی حک شده بر آن.

با  چاپ  زه جیان،  تسائو  مجموعه آثار 
دودمان  از  مسی  متحرک  نویسه های 

مینگ )1368-1644م(.
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چین، در درازنای این تاریخ دیرپای رشد و توسعه، تجربة پرمایه ای در 
نگارش و نگهداری کتاب به دست آورده. پس از اختراع فن کاغذ سازی، 

صنعت کاغذ سازی به  گونه ای از صنایع  دستی باستانی تبدیل شد.
پس از اختراع فن چاپ، به سرعت پنج نظام بزرگ چاپ رسمی )نشر 
دولتی(، چاپ خصوصی )نشر خصوصی(، چاپ کتابکده )نشر مردمی(، 

کتاب ریاضی جو بی، چاپ لوحی توسط 
جیان یانگ در دودمان سونگ )960-1279م(.

شناسنامة کتاب سرگذشت رویدادهای پایتخت 
شرقی، چاپ لوحی در دودمان سونگ.

چاپ معبد )نشر دینی( و چاپ مکتب )نشر علمی( شکل گرفت. پس 
از پیدایش و شکوفایی نشر، گردش کتاب و بازرگانی آن نیز آغاز شد. 
در سدة دوم پیش از میالد، در چانگ ان ــ پایتخت آن زمان چین ــ و 
برخی دیگر از شهرهای توسعه یافته از نظر فرهنگی و اقتصادی، نخستین 
و  تانگ  دودمان های  دورة  در  آمد.  وجود  به  چین  مردمی  کتابکده های 
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دوره  این  در  گرفت.  رونق  کم کم  کتاب  دادوستد  م(   1279-618( سونگ 
ترفندهای گوناگون بازرگانی از جمله تبلیغات بسیار به  کار می رفت. در دورة 
دودمان سونگ جنوبی )1127-1279 م( بحث حق مالکیت معنوی و به کار 
بستن آن مطرح شد. در شناسنامة کتاب سرگذشت رویدادهای پایتخت شرقی 
)چاپ شده در 1190-1194 م( نوشته  شده: »چاپ کارگاه ِچنگ شه رن در 
شهر ِمی َشن، با تأیید مقامات، رونوشت ممنوع«، که احتماالً نخستین نمونة 

واقعی بحث حق مالکیت معنوی در چین یا حتی کل دنیاست.
در این میان کم نبودند کتاب هایی با مجلدات بسیار که نشان دهندة بزرگی 
و پرمایگی کتاب ها و شکوفایی صنعت نشر در چین باستان است. دانشنامة 
یونگ له در دورة دودمان مینگ )1368-1644 م( با 370 میلیون کلمه، مجموعة 
کتب قدیم و حال در دورة دودمان چینگ )1616-1911(، و مجموعة کامل 

چهارکتاب با نزدیک به یک میلیارد نویسه چند نمونه از آن هاست. 

تصویری از نسخة نایاب عاشقانه های اتاق غربی، اثر وانگ شی پو، چاپ دورة
چونگ جن، امپراتور دودمان مینگ )1639(.
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زیبایی  به  که  چین،  نشر  صنعت 
نظام  داشت، سه  ویژه  توجهی  ظاهری 
بزرگ کتب ریسه ای )ریسة تشکیل شده 
از تکه های چوب و بامبو(، طوماری و 
مجلد را شکل داد. کتاب هایی با شیوة 
پره ای،  گردبادی،  مرّقع،  شیرازه بندی 
و  دوختی  )پشت بند(،  لفافی  پروانه ای، 
دیگر گونه های شیرازه بندی نیز به وجود 
آمد. کاغذ و دوات، صفحه آرایی و شکل 
و قطع کتاب نیز ریزه کاری های بسیاری 

داشت.
ارج نهادن به کتاب و آثار ارزشمند 
با  است؛  چین  فرهنگ  سنت های  از 
وجود این، عناصر انسانی و طبیعی در 
فراوانی  آسیب های  مختلف  دوره های 
به کتاب ها وارد کرده اند. »مصیبت های 
با  که  داشت  آن  بر  را  مردم  کتاب« 
کوشش بیشتر کتاب ها را جمع آوری و 

از آن ها نگهداری کنند. 
مفاهیم  از  یکی  کتاب«  »نگهداری 
از  چین  در  کتابداری  ارزشمند 
گسترش  که  بوده  قدیم  زمان های 
دستگاه های  شکل گیری  باعث  آن 
شخصی،  درباری،  کتاب  بایگانی 
معابد و کتابخانه شد. در طول تاریخ 
مجموعه داران  و  کتابخانه ها  شمار 

مصیبت های کتاب
چین  در  نگهداری شده  کتاب های 
انسانی  آسیب های  دچار  بارها  باستان 
»مصیبت  عنوان  آن   به  که  می شدند 
مصیبت«  »پنج  می شده.  اطالق  کتاب« 
نیو  نام  به  فردی  بار  نخستین  برای  را 
مطرح  دودمان سوئی  دورة  در  هونگ 

کرد:
چین  امپراتور  کتاب سوزی   .1
دودمان  مؤسس  شی هوانگ 

چین،
هجوم ابروُسرخ ها،  .2

تغییر پایتخت در اواخر دودمان    .3
هان غربی، 

هرج ومرج در دورة »شش کشور«   .4
با طغیان لیو شی،

جنوبی  دودمان  کتاب سوزی   .5
امپراتور لیانگ یوان دی در شهر 

جیانگ لینگ.
در دورة دودمان مینگ، هو ینگ لین 
»پنج مصیبت« دیگر به مصیبت های 
قبلی افزود که به ترتیب عبارت اند از: 
کتاب سوزی اواخر دودمان سوئی به 
لوشان  آن  آشوب  جیانگ دو،  دست 
هوانگ چائو  ورود  تانگ،  دورة  در 
تانگ،  پایان دودمان  به چانگ ان در 
دودمان  در  جینگ کانگ  مصیبت 
سونگ شمالی، و از بین بردن دودمان 
مجموع  به  مغول.  دست  به  سونگ 

این ها »ده مصیبت« گفته می شود.
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جمع آوری  زمینة  در  که  می شود  برآورد  ده میلیون  بالغ  بر  کتاب 
داده. شکل  را  ویژه ای  و  درخشان  فرهنگ  آن  نگهداری  و  کتاب 
مردم چین باستان در تألیف، چاپ، نگهداری، خواندن کتاب و دیگر 
زمینه ها تجربة پرباری دارند. »دانش آماده سازی کتاب« از راه کتاب پژوهی 
و مواردی مانند نسخه شناسی، تشخیص اصالت، مقابله، و فهرست نویسی 

توانایی های علمی صنعت نشر چین باستان را تقویت کرده.
ارتباط با دیگر مناطق و کشورها در طول تاریخ برای چین اهمیت 
داشته و تبادالت صنعت نشر از مهم ترین نمودهای این ارتباط است. 
پیوندهای چین با دیگر کشورها »راه کتاب« را بین مناطق آسیا و اروپا 
شکل داد و از این طریق فنون پیشرفتة چاپ و نشر آن همگام با علم و 

فرهنگش به دیگر کشورها و مناطق جهان گسترش یافت. 
صنعت نشر چین مدت ها در جهان پیشرو بوده و تأثیر گسترده ای 
کنفوسیوس  فرهنگی  قلمرو  کشورهای  مخصوصًا  دنیا  همه جای  در 
گذاشت. اما در دورة معاصر قدرت تأثیرگذاری صنعت نشر چین در 

دنیا به تدریج کاهش یافت و مدتی از سطح پیشرفتة دنیا عقب ماند.
در قرن نوزدهم و در پی ورود موج غرب شناسی به شرق، صنعت نشر 

چین در بستر گرته برداری و 
یادگیری از فنون صنعت نشر 
دورة  نوعی  غرب  پیشرفتة 
نمایش  به  را  موفق  گذار 
بازرگانی«  »نشر  گذاشت. 
1897 م(  سال  )تأسیس 
چین«  کتاب  »شرکت  و 
)تأسیس  1912 م( با جدیت 
به  و  به روز  را  چاپ  فنون 
سرمایه داری  مدیریت   شیوة 

چند نوع کتاب با شیوه های متفاوت صحافی، چاپ
دربار چینگ )1644-1911 م(.
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اجرا کردند. این اقدامات باعث تبدیل آن ها به بنگاه های انتشاراتی درخور 
شرایط توسعة دورة معاصر شد. سرانجام در نیمة نخست سدة بیستم میالدی 
صنعت نشر چین دورة گذار »از قدیم به جدید« را به پایان رساند و چون 
ققنوس از خاکستر برخاست و وارد روند توسعة صنعت نشر جهان شد. از 
آن پس، صنعت مدرن نشر به شکل غالِب صنعت نشر چین تبدیل شد و، 

افزون بر آن، عصر مدرِن توسعة درخشان دیگری را به ارمغان آورد. 
پس از تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 صنعت نشر 
مدرن چین موفقیت های عظیم تری به دست آورد. چین پس از شصت 
سال توسعه، هم اکنون کشور بزرگی در صنعت نشر جهانی به شمار 

می آید. این موفقیت ها عبارت اند از:

1. افزایش انتشار ساالنة کتاب: در سال 1950، 211 مرکز نشر در سراسر 

کتابخانة مکتب یو لو در استان هونان.
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شمار  و  داشت  وجود  چین 
 12,153 منتشرشده  کتاب های 
عنوان در 275 میلیون تیراژ بود. 
در سال 2008 تعداد مراکز نشر 
که  بود  کشور 579  سراسر  در 
274,121 عنوان کتاب را در 7 
میلیارد و 62 میلیون تیراژ منتشر 

کردند.
همچنین، بر پایة پیش بینی   
مؤسسة پژوهش های علوِم نشر 
چین، در »بررسی نظام استاندارد 
گسترش صنعت نشر در جامعة 
برخوردار« ارزش  افزودة صنعت 
نشر چین در سال 2020 تقریبًا 
می رسد،  یوان  میلیارد   800 به 
از  درصد   2-1/9 معادل  یعنی 
و  کشور،  ملی  ناخالص  تولید 

تعداد عناوین کتاب نیز به 300,000 و تیراژ 8/198 میلیارد می رسد.
2. مدرن شدن بی وقفة فناوری چاپ و گسترش پرشتاب چاپ دیجیتالی: 
با حروفچینی لیزرِی اندیشه نگارهای چینی، فنون رایانه ای و چاپ 
و نشر اندیشه نگار با هم ترکیب شد و باعث شد صنعت نشر چین 
با »سرب و آتش« خداحافظی کند و زمانة »برق و نور« آغاز شود. 
فناوری چاپ با توانایی چاپ حتی یک جلد، با ویژگی پاسخگویی 
به خواست خوانندگان، به نقطة جدید پیشرفت تبدیل شد. گسترش 
فناوری دیجیتال عمیقًا در صنعت نشر چین تأثیر گذاشت. امروزه 
نشرهای کاغذی، آنالین، موبایلی و دیگر شکل های نشر بازار نشر 

معاصر چین را تشکیل داده.

اطلس دارو های گیاهی، چاپ ژاپن، اواخر قرن هفدهم م.
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قانونی  نظام  پیاپی  تکمیل  و  نشر  نظام  شدن  تجاری  روند  تسریع   .3
آن: گسترش فنون جدید و نزدیک شدن هرچه بیشتر بازار چین 
به بازار جهان شیوة توسعة صنعت نشر چین را تغییر داد و نظام 
نشر مطبوعات چین شروع به دگرگونی کرد. جهت گیری بسیاری 
از نهادهای مربوط به نشر در هماهنگی با الگوی رشد بنگاه های 

فرهنگی جدید تغییر کرد. 
در حیطة گردش اقالم نشر، کتابفروشی های مردمی، اینترنتی،   
باشگاه های کتابخوانی و دیگر شیوه های نشر به دنبال یکدیگر سر 
و  پژوهش  تألیف،  رشته های  عالی،  آموزش  حیطة  در  برآوردند. 
ویراستاری ایجاد شدند و رشد کردند. نظام قانونی نشر مطبوعات 
نیز بی وقفه تکامل یافت. این نظام در آغاز حول »قانون حق تألیف« 
و چهارچوب نظام قانون نشر مطبوعات شکل گرفت و نظام اجرایی 

قانون با تضمین اجرایی و دادرسی را پدید آورد.
4. افزایش پیاپی تراز جهانی  شدن و رشد پرشتاب خرید و فروش حق 

دستگاه چاپ دستی. در سال 1872، انتشارات ِشن بائو در شانگهای 
استفاده از این دستگاه را آغاز کرد.
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نشر: با ورود به سدة بیست و یکم، تراز جهانی  شدن صنعت نشر 
چین شاهد رشد بی وقفه ای بود، میزان گشایش خارجی تقویت  شد 
و در زمینة همکاری خرید و فروش حق نشر دستاوردهای بسیاری 
حاصل شد. دنیای نشر در چین، همزمان با وارد کردن کتب ممتاز از 
خارج، تألیفات منعکس کنندة تمدن باستانی و فرهنگ معاصر چین 
را با موفقیت به خارج معرفی کرد. در ده سال گذشته، ساختار نظام 
خرید و فروش حق نشر در چین هر سال بهبود یافته، تا جایی که در 
این مدت نسبت واردات به صادرات پانزده به یک بوده، اما در سال 
2007 این میزان به پنج به یک کاهش یافته. در صنعت مطبوعات 
چین، الگوی بازنشر »با فرهنگ قومی به مثابة گرایش عمده، جذب 
دنیا«  به  فرهنگ چین  معرفی  پیشبرد  و  فرهنگ سودمند خارجی 
در حال شکل گیری است. افزون بر این، در نمایشگاه های کتاب 
فرانکفورت، لندن، آمریکا و دیگر نمایشگاه های بین المللی کتاب 
می توان سایة صنعت نشر چین را دید، تأثیرگذاری جهانی نمایشگاه 
ساالنة کتاب پکن نیز رو به افزایش است. گفتنی است که در نمایشگاه 
جهانی فرانکفورت در سال 2009 چین نخستین بار میهمان ویژه 
بود. در این همایش معروف به المپیک صنعت نشر، چین تمدن 
شبانه روزی عصر  دگرگونی  و  گسترش  و  پنج هزارساله  درخشان 
حاضرش را برای جهانیان به نمایش گذاشت. شرکت کنندگان در 
این نمایشگاه عبارت بودند از: 272 نشر از خود چین، 26 نشر از 
تایوان و 15 نشر از هنگ کنگ. شمار شرکت کنندگان بیش از 2,000 
بود. طرف  از 7,600 عنوان  بیش  نیز  نمایش داده شده  اقالم  نفر و 
چینی در مجموع 2,417 حق نشر صادر کرد. عالوه بر این، طبق 
آمار رسمی آلمان، غرفة چین، که میهمان ویژة این نمایشگاه بود، 
290,000 نفر بازدیدکننده داشت و به این ترتیب چین در صنعت 

جهانی کتاب قدرتمندانه به پیش رفت.
از آغاز قرن بیستم، همزمان با توسعة سریع صنعت نشر در سرزمین   
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   چین، در تایوان، هنگ کنگ و ماکائوی 
بلند  گام های  نشر  صنعت  نیز   چین 
 توسعه را برداشته و بستر چندمنبعی 
 مشترک باعث شکوفایی صنعت نشر 
 زبان چینی شده است. غرفة چین با 
 شعار »سنت و نوآوری« بازدیدکنندگان 

زیادی به خود جذب کرد.

و  تاریخ  توسعة  روند  کالن،  نگاه  در 
خصوصیات فرهنگی چین ویژگی های 
متمایز صنعت نشرش را رقم زده. در 
یک کالم می توان چنین گفت که »در 
زمان  در  و  گذشته  در  کالسیک  آثار 
می کنند«،  خود نمایی  نوآوری ها  حال 
که ویژگی های اصلی آن به شرح زیر 

است:

سابقة طوالنی: از منظر میراث تاریخی، چین، یکی از چهار تمدن   .1
باستانی جهان، از جمله کشورهایی است که فعالیت های صنعت 
نشر در آن قدمتی بسیار طوالنی دارد. از زمان اختراع خط و ظهور 
سندها، سه هزار سال است که فعالیت های مربوط به نشر بی وقفه تا 

به امروز نسل به نسل ادامه داشته.
برای خود  نشر چه  به  مربوط  فعالیت های  غنی: سابقة طوالنی  محتوای   .2
این کشور و چه برای دنیای امروز میراث فرهنگی و تاریخی ارزشمندی 
برجای گذاشته. شمار فراوان آثار چینی، شکل و گوناگونی صحافی کتب، 
توسعه و انقالب صنعت چاپ، گستردگی آن، و پیوستگی و مفصل بودن 

آن همگی ارزش آن را دارد که به صورت جدی به آن ها پرداخته شود.

مجلة زنان چین، تولید شرکت کتاب چین. 
اوایل سدة بیستم، نشر مدرن چین شکوفایی 
زیادی داشت که ظهور مجالت پرتیراژ از 

نشانه های اصلی آن بود.
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کثرت در وحدت: منظور از »کثرت« موفقیت های درخشان صنعت   .3
نشر در همة قومیت ها غیر از قوم هان است. »وحدت« نیز یعنی 
تأثیر گرفتن همة گروه های قومی صنعت نشر از تفکر کنفوسیوس، 

بودیسم و تائوئیسم.
فرهنگ  توسعة  و  شکل گیری  در  چین  نشر  صنعت  ژرف:  تأثیر   .4
چین به شدت تأثیر داشته و باعث شکل گیری فرهنگ منحصر به فرد 
تأثیر مهمی در توسعة  این کشور شده. همچنین  صنعت نشر در 
فرهنگ نشر در کل دنیا داشته. فن کاغذ سازی، گسترش وسیع فن 
چاپ و شکل گیری قلمرو فرهنگی شرق آسیا از مظاهر برجستة 

تأثیر ژرف فرهنگ نشر چین است.
نوآوری بی وقفه: با نگاهی کلی به صنعت نشر چین می توان دریافت که   .5
فعالیت های مربوط به نشر در هر دوره از تاریخ این کشور تحت تأثیر 
پیشرفت های جدید بوده و به نتایجی منجر شده که آن ها هم پیوسته 
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در حال رشد و توسعه بوده اند. این رویکرد چهرة منحصربه فرد توسعة 
به روز و در حال تکوین صنعت نشر چین را به نمایش می گذارد. صنعت 
نشر چین نه تنها بر نوآوری درونی )اختراع و گسترش فن ساخت کاغذ 
و چاپ( تأکید داشته ــ و از این نظر حایز ویژگی ترقی خواهانه بوده 
ــ بلکه به ویژه جذب کننده و ادغام کنندة فرهنگ های پیشرِو خارجی 
)گسترش بودیسم در داخل و انتقال علوم غربی به شرق( نیز بوده. 

بنابراین شاخصة »پذیرش« نیز در آن برجسته است. 

موارد ذکرشده اثر تعیین کننده ای در تکامل فرهنگ چندهزارسالة نشر 
و همچنان  بی انتها  تمدِن حیات بخْش  این  باعث شده  و  داشته   چین 
شکوفا باشد. کتاب پیش روی شما عمدتًا به معرفی طرح کلی توسعة 
فرهنگ نشر در چین و ویژگی های کلی آن پرداخته، دوره ای بیش از 

سه هزار سال و نیز شگفت انگیز.



آغاز و توسعة صنعت نشر در چین
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دودمان شیا )تأسیس 2070 ق.م( اولین دودمان چین است. تأسیس دودمان 
شیا نشان دهندة ورود تمدن چینی به مرحله ای جدید است. دالیل کافی 
وجود دارد مبنی بر این که اندیشه نگارها در دورة دودمان شیا شکل  گرفتند 
و شروع به نظام مند شدن کردند. اجداد چینیان از نظر ادراک زیبایی و سطح 
فرهنگی در ردة باالیی قرار داشته اند. در این دوره با ظهور ابزار نوشتار و 

نوشته های ابتدایی، فعالیت های ابتدایی مربوط به کار نشر آغاز شده.

به وجود آمدن عالیم نوشتاری
پیدایش خط نماد مهم گذر انسان از عصر بربریت به دوران تمدن است. 
خط با ویژگی فرازمانی  بودن به سنگ بنای تمدن بشری تبدیل شد. در 

چین نیز خط نقش بسزایی در فرهنگ و توسعة صنعت نشر داشته. 
فرایند تاریخی به وجود آمدن خط در چین بسیار طوالنی است. قبل 
از به وجود آمدن خط، دو دورة »آوای بدون کالم« و »کالم بدون خط« 
وجود داشته. سپس، بر بستر زبان و اجسام، اندیشه نگارها بعد از گذشت 
سه مرحلة ثبت وقایع با گره زدن، حک کردن و نقاشی به وجود آمدند.
 مدت های مدید ادعا می شد که سانگ جیه، شخصیت افسانه ای چین 
باستان )در 2600 ق.م(، اندیشه نگار را اختراع کرده. سانگ جیه تاریخ نگار 
دورة امپراتور زرد بوده که چهار چشم داشته1 و از طریق رصد آسمان، 
توجه به جغرافیا و تشخیص محل سکونت وحوش و ماکیان، چیزهایی 
با طبقه بندی ظاهری  را که مردم عادی نمی دیدند مشاهده می کرد و 
با بررسی  افسانه است.  این فقط  اما  اندیشه نگار را خلق کرده.  آن ها 
اسناد می توانیم مطمئن شویم که در دورة سانگ جیه اندیشه نگار وجود 
داشته. در این دوره اندیشه نگارهای اولیة زیادی وجود داشته و البته 
در حد مقبولی مدون و مرتب شده بوده. بنابراین برخی می گویند قبل 

1. امپراتور زرد و سانگ جیه از شخصیت های اساطیری چین هستند. ــ م.
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اندیشه نگارهای  از سانگ جیه خط و 
چینی وجود داشته، اما در آن دوران 
خط هنوز در مرحلة اولیه بوده و اشکال 
بوده. نقش  متفاوت آن ساخته نشده 
سانگ جیه بیشتر در نظم بخشیدن و 
مدون سازی اندیشه نگارهای گوناگون 
نسل های  در  علت  همین  به  و  بوده 
زبان ها  سر  بر  نامش  همواره  بعدی 

بوده.
و  تاریخی  منابع  اساس  بر 
یافته های باستان شناسی می توان گفت 
یادآوری  برای  طناب  زدن  گره  که 
کردن  و حک  نقاشی  حکاکی،  امور، 
عالمت ها مهم ترین گام های به وجود 
آمدن خط بوده اند. در این میان، حک 
تصویری(  خط  )یا  عالمت ها  کردن 
مؤثرترین آن ها در ایجاد خط هستند. 
خطوط تصویری تقریبًا پس از جوامع 
روزهای  در  یعنی  شد،  ظاهر  اولیه 
اوج عصر سنگی. در خط بسیاری از 
اقوام چین هنوز آثار تصویرگری برای 
یادداشت امور وجود دارد، مثالً خط 
یون نان،  استان  »ناشی«  قوم  تصویری 
که طبق افسانه های سانگ جیه لغتنامة 
در  و  است  دونگ با  دیوان  نام  به  آن 
آن خط تصویری کم نیست. دونگ با 

تصویر سانگ جیه.

سانگ جیه  که  از خطی  افسانه ای  تصویری 
اختراع کرده بود.
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بخواند.  زیادی  جمالت  و  اشعار  می توانست  آن  دیدن  با  )جادوگر( 
نشانه های تصویری در اثر پیشرفت به خط تصویری تبدیل شدند. 

فرهنگ  از  برجای مانده  آثار  در  تصویری  نشانه های  این  مشابه 
یانگ شائو از 4000 سال قبل از میالد و آثار باقیمانده از فرهنگ لونگ َشن 
کشف شده. روی سفال های یافت شده از زیر خاک در رود لینگ یانگ 
و روستای دی جو در استان شان دونگ هجده عالمت تصویری کشف 

شده که چهار مورد از آن ها عبارت اند از: 

کتاب کالسیک با خط دونگ با.

عدة زیادی از پژوهشگران اعتقاد دارند عالمت های حک شده بر ظرف 
شراب سفالی یافت شده از دا ِون کو متعلق به اواخر دورة فرهنگ داون کو در 
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خطوط نقش بسته روی سفالی مربوط به دورة شیا، یافت شده در اِرلی تو در استان هنان.

شان دونگ )حدود 2800-2500 ق.م( است. با این حال، اغلب یافته های 
باستان شناسی نشان می دهد که 4500 سال قبل از میالد و در دورة فرهنگ 
لونگ َشن است، یعنی زمانی که خط در چین از دورة جوانی گذر و وارد 

مرحلة کیفی شده بود.
آمدن  به وجود  از  قبل  نشان می دهد  باستان شناسی همچنین  یافته های 
روی  نوشته های  داشته.  وجود  اندیشه نگار  نوشتارِی  ابزار  اندیشه نگار، 
سفال های به دست آمده از فرهنگ بن پو شهر شی ان، مانند خطوط صورت 
انسان، نقش ماهِی در حال حرکت، طرح اندیشه نگار   با استفاده از قلم یا 
ابزاری شبیه آن کشیده شده و رد قلم آن واضح و قابل دیدن است. نوشته های 
روی سفال های کشف شده از دا ِون کو در استان شان دونگ در سال 1959 
دو نوع حکاکی و خط را نشان می دهد که این یعنی آن زمان لوازم نوشتاری 
برای حکاکی و نوشتن وجود داشته، هرچند بسیار ساده و ابتدایی است. 

قلم مو در دودمان شانگ شکل ابتدایی داشته. 
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تجربه  را  طوالنی ای  تکاملی  دورة  آمدن  وجود  به  از  پس  نویسه 
کرده. در دورة دودمان شانگ )1600-1046 ق.م( به شکل کتیبه های 
استخوانی و الکی دیده می شود، که قدیمی ترین نوع نویسه های بالغ و 
نظام مند است. در آن دوره قدرت بیان نویسه ها بسیار افزایش پیدا کرد. 
قلم مو ابزار اصلی نوشتار در چین باستان بوده که امروز نیز افراد زیادی 
برای نوشتن از آن استفاده می کنند. پس از آن به ترتیب خطوط برنزی، 

قلم موی کشف شده در استان گانسو، مربوط به دورة هان غربی.

دا جوان، شیاو جوان، لی، شیه و دیگر انواع نوشتار به وجود آمدند. 
اندیشه نگارهای تکامل یافته به شیه تا به امروز در حال استفاده اند.

به شرط روشن بودن معنی، روند کلی تکامل  به آسانی،  گرایش 
اندیشه نگار ها بوده، همچنین از سویی نوشتن فرهنگ لغت رفته رفته 
تقویت شد. نشانه  های خط تصویری از ابتدای به وجود آمدن تاکنون 

پیوسته ویژگی های تصویری، معنایی و آوایی خود را حفظ کرده اند.

ظهور کتاب و تصحیح آن
داشتن اندیشه نگار شرط اساسی تهیة کتاب بود. هنگامی که مردم آگاهانه 
خط را روی مواد گوناگون حک کردند، با کمک گرفتن از تجربة ضبط، 
بیان فکر و گسترش آن به دوردست ها، کتاب هم کم کم به وجود آمد.

بسیاری از محققان معتقدند که اسناد و کتب چینی در دورة دودمان 
شیا )2070-1600 ق.م( به وجود آمده اند. کتاب شانگ، قدیمی ترین 
را  تاریخی خاندان شیا  تاریخی موجود در چین، واقعیت های  کتاب 
ضبط کرده. این استنتاج بر زمینه های زیادی استوار است: قدیمی ترین 
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کتاب موجود، یعنی کتاب شانگ، زمان تغییر دودمان های شیا و شانگ 
را ضبط کرده. شرح بهار و پاییز خاندان لو این گونه ثبت کرده که خاندان 
او  که  داشته اند  اختیار  در  منجمی  کتاب،  قانوِن  داشتن  بر  شیا عالوه 
مسئول جمع آوری و نگهداری کتب بوده. پس از اتمام نگارش شرح 
بهار و پاییز خاندان لو، در دروازة شیان یانگ )پایتخت دودمان چین( 
اعالم عمومی می شود که هر کس بتواند کلمه ای از آن کم و زیاد کند 
به وی مبلغ گزافی اعطا می شود. به نظر می رسد این اطالعات تاریخی 

بدون پایه و اساس نیست.
البته اسناد ادبی و کتب دورة دودمان شیا هنوز به  صورت رسمی به 
شکل کتاب درنیامده بودند، بلکه یادداشت هایی خطی یا اسنادی ادبی 
بودند، اما یادداشت هایی صادقانه و بازتاب دهندة تفکرات مردم آن زمان 

و نه صرفًا نمایش بی قاعدة خطی مشتمل بر بعضی عناصر کتاب. 
از آغاز دورة شانگ، چینیان باستان به نوشتن روی الک، استخوان، مفرغ، 
سنگ جید، بامبو و چوب روی آوردند و اطالعات را ثبت  کردند، و بدین 
صورت انوع مختلف کتب روی الک، استخوان، لوحه های مفرغی، جید، 

دورة تکامل تصویری نویسه.
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بامبو و چوب به وجود آمد. از منظر محتوا، ظاهر و نیز 
پراکندگی و توزیع این نوشته ها، همگی شان ماهیت و 
ویژگی کتب را دارند. در عین حال، هنگام نوشتن، 
برخی  نوشته ها  این  کردن  مرتب  و  جمع آوری 
کرده  پیدا  تألیف ظهور  ویژگی های  و  عناصر 
که ما می توانیم آن ها را برخی فعالیت های 
ابتدایی مربوط به کار نشر و نیز گردآوری 
کتب  آمدن  وجود  به  از  قبل  تصحیح  و 

رسمی به حساب آوریم.
در دورة دودمان جو )1046-

256 ق.م( دولت نهادهای ویژه ای 
آثار  و  کتب  جمع آوری  برای 
تأسیس کرد. در این دوره، کتاب 

نسخة برجای ماندة کتاب شانگ مربوط به دورة تانگ )618-907 م(، قدیمی ترین کتاب 
تاریخی موجود چین که حقایق تاریخی دربارة آثار تاریخی موجود در دودمان شیا را 

ضبط کرده.

وقایع شیا گاهشماری دودمان شیا )2070-
تقویم  امروزه  کرده.  ثبت  را  ق.م(   1600
کشاورزی چین هنوز از سالنمای دودمان شیا 

استفاده می کند.
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دیگر به صورت رسمی ظاهر می شود. بعد از سال 770 ق.م و درگیری 
بین فئودال ها، دانشمندان به تدریج کتاب های بیشتری نوشتند. کنفوسیوس 
)551-479 ق.م(، آغازگر آیین کنفوسیوس، برخی از آثار مهم تاریخی را

به صورت نظام مند ویرایش و مرتب کرد و از آن  ها برای آموزش به مردم 
استفاده کرد. بنابراین کنفوسیوس اولین ویراستار مشهور در تاریخ چین 
است. از این زمان، تاریخ صنعت نشر چین وارد دورة رشد و توسعة 

جدیدی شد.

از الک و استخوان تا کاغذ: حامل های گوناگون خط
پس از اختراع نویسه، همزمان این مشکل پدید آمد که اندیشه نگار باید 
روی چه حاملی نوشته یا حک شود تا برای توزیع و انتقال و نگهداری بهتر 
باشد. چینیان در ابتدا از سفال، استخوان حیوانات، مفرغ، سنگ جید، بامبو 
و بافته های ابریشمی بدین منظور استفاده می کردند. سپس با ترکیب نقاط 
قّوت چوب و بافته های ابریشمی و رفع کاستی های آن ها کاغذ را اختراع 

کردند: خدمتی بزرگ به تاریخ تمدن جهان و به ویژه صنعت نشر.

الک و استخوان
اجداد چینیان ابتدا از الِک الک پشت و استخوان حیوانات، مخصوصًا استخوان 

برگة آسیب دیدة دست نویس مکالمات کنفوسیوس )مربوط به دودمان تانگ( تفکرات 
کنفوسیوس را به درستی ثبت کرده.
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خط الک و استخوانی حکاکی شده روی الک الک پشت.

کتف گاو نر، برای نوشتن استفاده می کردند. نوشته های حک شده روی این 
استخوان ها و الک ها کتابت روی الک و استخوان نامیده می شدند. الک و 
استخوان از حامل های مهم خط در دورة دودمان های شیا و شانگ بودند. 
زمان رونق و شکوفایی استفاده از این حامل ها نیز دورة بین دودمان های یین 

شانگ و جوی غربی )1046-771 ق.م( بوده.
بیشتر خطوط الک و استخوانی یافت شده مربوط به اشیای بازمانده 
از دورة میانی و پایانی دودمان شانگ )1300-1046 ق.م( است و چون 
بیشتر آن ها در خرابه های پایتخت یین )شهر آنیانگ استان هنان( یافت 
شده اند »خط الک و استخوانی خرابة یین« نامیده می شوند. محتوای 
آن ها نیز اغلب پیشگویی است، زیرا مردم عصر شانگ خرافاتی بودند 
مصلحت جویی  اجدادشان  و  خدا  از  باید  زندگی  مسائل  همة  در  و 
می کردند؛ مثاًل دربارة شکار، آب و هوا، پدیده های نجومی، جمع آوری 




