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 وأنواعها تطورها, تؤرٌخ الطباعة 
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 تؤرٌخ الطباعة وتطورها
 

أو استثمارها فمعالم األثر  الطبٌعٌةترجع البداٌات األولى للطباعة الى مرالبة اإلنسان للظواهر 

من إنسان أو حٌوان على سطح األرض او جدران  الذي هو بمثابة تشكٌل تحدثهُ األشٌاء المتحركة

فاإلنسان فً مراحلِه الحضارٌة األولى كان ٌمضً ٌومه  الكهوف كانت الملهم األول لفكرة الطباعة .

او صوتاً كصوتِه  ٌملد حٌواناً أو ٌتخذ شكالً كشكلهِ ت( وعندما فً مالحمة طرائدِه )مرحلة جمع المو

ألنهُ عرف علٌِه ,  االستحواذفإنهُ ٌتمكن فً استدراج الحٌوان وٌمربهُ للمدى المإثر علٌه ومن ثم 

ً نحو صنفِه من خالل الشكل والصوت والرائحة . إنسان ذلن  وأعتمد بؤن الحٌوان ٌنجذب غرٌزٌا

ً إن التؤثٌر على هذ ِه الطرائد هو من خالل تملٌد صورها على جدار الكهف وبشكل العصر أٌضا

مطابك لمظهرها الخارجً ثم التؤثٌر على صور هذِه الحٌوانات من خالل التصوٌب علٌها برماحِه 

وبفعل لدراتِه على تملٌد األصل وبفعل فطنتِه تنبه الى معالم األثر الذي تتركهُ  وآالتِه الحجرٌة .

ر األلدام على األرض أو شحذ مخالب حٌوان على جدار الكهف كعالمة على األشٌاء المتحركة كآثا

منطمة الحٌازة لذلن الحٌوان . فراح اإلنسان ٌملد الحٌوان أٌضاً من خالل الخدوش التً ٌحدثها على 

ما حسَّن بصمتِه فصار ٌطبع  سرعانوجدار الكهف ومن خالل األٌادي المضخمة بدماء الطرٌدة 

باأللوان ٌده أو ٌرسم ٌدهُ مبسوطة أو من خالل نفخ األلوان بواسطة عظم مجّوف فوق ٌد مبسوطة 

وتؤكٌد على الملكٌة وفً كال الحالتٌن ٌوجد سعً على جدار الكهف والتً هً بمثابة تولٌع شخصً 

 ِه على الحٌازة .للحٌازة ممتفٌاً بذلن اثر الحٌوانات فً تملٌدِه أو محاكات

أن فكرة الطباعة او نسخ األصل تتجلى بصورة واضحة بإنتمال اإلنسان الى مراحل حضارٌة 

متمدمة أي انتماله من مرحلة جمع الموت الى انتاج الموت بعد ان استمل فً تجمعات سكنٌة 

تً وجدت من الففً بالد وادي الرافدٌن تمثلت آثار الطباعة للرسم المحفور و وإهتدائِه للزراعة .

خالل األختام السومرٌة المنبسطة وهو عبارة عن )نموش محفورة على سطح الحجر ٌمكن تكرارها 

على الطٌن أو المار ألغراض متعددة منها عمل طبعات على فوهات الجرار بعد تغطٌتها بالطٌن 

 الى األختامالطري للحٌلولة دون فتحها والتعرف ما بداخلها إالّ من لبل مالكها( . تم تطورت 

حٌث كانت تُمَهر بها  , المرن السادس عشر ق.م والمصنوعة من الطٌن المشوي فًاألسطوانٌة 

أو المناطك أو ما شابه ذلن , أي ان الرسوم المحفورة الوثائك أو تستعمل للتعرٌف باألشخاص 

دة متشابهة , كانت بعٌدة فً البداٌة عن عملٌة الطباعة واإلستنساخ للحصول منها على أعمال متعد

ألن هذا فً النهاٌة هدف العمل الفنً المحفور والمطبوع , وهذا الهدف أي )الطباعة المتكررة( من 

. لمد أخذت وظٌفة الختم تتوسع الى  العمل الكرافٌكً الواحد اصبحت ممكنة فمط عند اختراع الورق

ارٌة والدٌنٌة حٌث كانت معالم وأشٌاء معنوٌة ثم إستعملت إلمضاء ذوي المكانة السٌاسٌة والتج

تختم المعاهدات والصكون والمماوالت والتعالٌم التً تكتب على الواح الطٌن ثم تُختَم لبل حرلها 

كـ إن هذا اإلكتشاف )الختم( بنوعٌه نمل الى المناطك المجاورة لحضارة وادي الرافدٌن وتجفٌفها . 

)مصر , الٌونان , اٌران والهند ( على اٌدي التجار . إن فكرة األختام اإلسطوانٌة والمنبسطة هً 

وبصدد اسطوانٌة الختم فكرة طباعٌة لغرض عمل نسخة واحدة أو عدة نسخ بعد عمل لالب لها . 
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ال فً طباعة ٌمكن المول بؤن شكله ٌنطوي على فائدة تطبٌمٌة بسبب فعالٌتِه المٌكانٌكٌة كما هو الح

     األوفسٌت حٌث حممت األسطوانة فعالٌة ال بدٌل لها فً اإلنتاج الصناعً .  

 

 

 

 

 الطريقة الصينية في الطباعة
 ق.م 662-602من األحجار في عهد )تشي أن( 

 

 

 

 

 

 

 والطباعة نوعان :

: وهً التً ال ٌتم فٌها استخدام وسٌط بٌن السطح الطباعً والوسٌط  الطباعة المباشرة .2

 الطباعً أو المادة المطبوع علٌها , مثل الطباعة البارزة والغائرة .

وهً الطباعة التً ٌتم فٌها استخدام وسٌط بٌن السطح الطباعً  : الطباعة غٌر المباشرة .1

بارة عن وسٌط مطاطً فً ماكنة والورلة ٌدعى )البالنكٌت( مصنوع من المطاط , وهو ع

األوفسٌت ٌموم بإستالم الصورة من السطح الطباعً من الشكل المعدول الى المملوب لٌموم 

  بملبها الى الشكل المعدول للورلة . 

 


