
    
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 جامعة بابل                
 كلٌة الفنون الجمٌلة          

 قسم التربٌة الفنٌة / تربٌة تشكٌلٌة   
 

                         : قسم التربٌة الفنٌة . ثانٌةالمرحلة ال                         فن الكرافٌك  : المادة                         بركات عباس م.م إسم المدرس :  

                    

 
 

 

 

 وأنواعها تطورها, تؤرٌخ الطباعة 
 
 
 

 
 مدرس المادة

 م.م بركات عباس سعٌد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بابل 
1025 

 
 

 



    
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 جامعة بابل                
 كلٌة الفنون الجمٌلة          

 قسم التربٌة الفنٌة / تربٌة تشكٌلٌة   
 

                         : قسم التربٌة الفنٌة . ثانٌةالمرحلة ال                         فن الكرافٌك  : المادة                         بركات عباس م.م إسم المدرس :  

                    

 تؤرٌخ الطباعة وتطورها
 

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

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

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

او صوتاً كصوتِه  ناً أو ٌتخذ شكالً كشكلهِ ت( وعندما ٌقلد حٌوافً مالحقة طرائدِه )مرحلة جمع القو

ألنُه عرف علٌِه ,  االستحواذفإنُه ٌتمكن فً استدراج الحٌوان وٌقربُه للمدى المإثر علٌه ومن ثم 

إنسان ذلك  وأعتقد بؤن الحٌوان ٌنجذب غرٌزٌاً نحو صنفِه من خالل الشكل والصوت والرائحة .

العصر أٌضاً إن التؤثٌر على هذِه الطرائد هو من خالل تقلٌد صورها على جدار الكهف وبشكل 

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

األثر الذي تتركُه  وبفعل قدراتِه على تقلٌد األصل وبفعل فطنتِه تنبه الى معالم وآالتِه الحجرٌة .

األشٌاء المتحركة كآثار األقدام على األرض أو شحذ مخالب حٌوان على جدار الكهف كعالمة على 

منطقة الحٌازة لذلك الحٌوان . فراح اإلنسان ٌقلد الحٌوان أٌضاً من خالل الخدوش التً ٌحدثها على 

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

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 توقٌع شخصً 

 على الحٌازة .للحٌازة مقتفٌاً بذلك اثر الحٌوانات فً تقلٌدِه أو محاكاتِه 

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

متقدمة أي انتقاله من مرحلة جمع القوت الى انتاج القوت بعد ان استقل فً تجمعات سكنٌة 

تً وجدت من ففً بالد وادي الرافدٌن تمثلت آثار الطباعة للرسم المحفور وال وإهتدائِه للزراعة .

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

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

 ى األختامالطري للحٌلولة دون فتحها والتعرف ما بداخلها إالّ من قبل مالكها( . تم تطورت ال

حٌث كانت ُتمَهر بها  , القرن السادس عشر ق.م والمصنوعة من الطٌن المشوي فًاألسطوانٌة 

أو المناطق أو ما شابه ذلك , أي ان الرسوم المحفورة الوثائق أو تستعمل للتعرٌف باألشخاص 

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

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

. لقد أخذت وظٌفة الختم تتوسع الى  العمل الكرافٌكً الواحد اصبحت ممكنة فقط عند اختراع الورق

ٌة والدٌنٌة حٌث كانت معالم وأشٌاء معنوٌة ثم إستعملت إلمضاء ذوي المكانة السٌاسٌة والتجار

تختم المعاهدات والصكوك والمقاوالت والتعالٌم التً تكتب على الواح الطٌن ثم ُتخَتم قبل حرقها 

كـ إن هذا اإلكتشاف )الختم( بنوعٌه نقل الى المناطق المجاورة لحضارة وادي الرافدٌن وتجفٌفها . 

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

وبصدد اسطوانٌة الختم فكرة طباعٌة لغرض عمل نسخة واحدة أو عدة نسخ بعد عمل قالب لها . 
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ٌمكن القول بؤن شكله ٌنطوي على فائدة تطبٌقٌة بسبب فعالٌتِه المٌكانٌكٌة كما هو الحال فً طباعة 

     ا فً اإلنتاج الصناعً .  األوفسٌت حٌث حققت األسطوانة فعالٌة ال بدٌل له

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 ة نوعان :والطباع

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

 الطباعً أو المادة المطبوع علٌها , مثل الطباعة البارزة والغائرة .

بٌن السطح الطباعً  وسٌطٌتم فٌها استخدام  الطباعة التًوهً  : الطباعة غٌر المباشرة .1

وهو عبارة عن وسٌط مطاطً فً ماكنة  لمطاط ,والورقة ٌدعى )البالنكٌت( مصنوع من ا

األوفسٌت ٌقوم بإستالم الصورة من السطح الطباعً من الشكل المعدول الى المقلوب لٌقوم 

   بقلبها الى الشكل المعدول للورقة .

 


