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 احملاضرة احلاديت عشر

 -الطباعت باخلتم :

ي يمكن استخدام مواد مختمفة أوىي من الطرق القديمة ألخذ طبعات ,  
خشب او الزنك أو أي معدن لتسييل عممية ومناسبة لذلك منيا المطاط والكاوجك وال

الطبع بالختم يجب ان تكون مساحة الختم صغيرة أو تثبت عمى قطعة من الخشب 
ويمكن عمل مقبض من الخشب كما ىو الحال في الختم الرسمي بعد عممية الحفر 
بآالت مناسبة وبالطريقة التي يريدىا الفنان . يحبر السطح بواسطة وضع المون 

مى وسادة من القماش كما ىو الحال في وسادة تحبير الختم الرسمي وتوزيعو ع
)األسطنبة (.يمكن عمل تصاميم منفذة بواسطة الختم من خالل وحدات زخرفية .

 محددة أو إشكال معينة متكررة .
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بطبع الكممات والصور والتصميمات فوق الورق أو النسيج أو  الطباعة ظيرت
أخرى مالئمة لمطبع فوقيا, وتتم بنسخ صور بطريقة ميكانيكية  المعادن أو أي مواد

من خالل الطبع من سطح بارز, فكان يتم قديما الختم بالحجر وىذا يعتبر أقدم طرق 
الطباعة التي عرفت لدى البابميين والسومريين واإليبالويين واألوغارتيين واألكاديين 

رين, وكان يستعمل لالستغناء عن والحضارات في سوريا القديمة وبالد ما بين الني
التوقيع عمى المستندات والوثائق والمعاىدات أو كرمز ديني, وكانت الوسيمة األولى 
أختام يبصم بيا فوق الطين أو حجر يخدش أو ينقش سطحو كذلك كان حجرة دائرية 
تغمس في الصبغة السائمة أو الطين ليطبع بيا فوق سطح ناعم ومستو, لطبع ما 

ا كصورة متطابقة عكسيا ومقابمة كما في حضارات الجزيرة السورية, وتم كتب عميي
ق م, وكانت  3555استعمال األختام الطينية المنقوشة بتصميم بسيط, منذ سنة 

تطبع عمى األبواب المخصصة لحيازة وحفظ السمع, واختمفت أشكاليا كتمك التي 
 .وجدت مغطاة بنقوش الحيوانات أو بأشكال أو أسماء ممكية

ق م ازدىرت التجارة بين بالد الرافدين واليند عبر  0655و  0555و بين سنتي 
الخميج, وكان من بين أىم التجارات أختام العالمات الدائرية التي عرفت باألختام 
الفارسية المميرة بالحيوانات, وكانت مصنوعة من الحجر الناعم, وكان ليا نتوء 

 .مثقوب لتعميقيا
أو المعادن  النسيج كممات والصور التصميمات فوق الورق أووالطباعة ىي طبع ال

 graphic أو أي مواد أخرى مالئمة لمطبع فوقيا. وىذا يطمق عميو فن جرافيك
arts( وتتم بنسخ صور من .)فنون تخطيطية أو تصويرية كاتصوير والرسم والكتابة

الصل بطريقة ميكانيكية. وتاريخ الطباعة ىو أكثر الوثائق وأعرقيا. ويتم من خالل 
الطبع من سطح بارز. فكان يجري قديما الختم بالحجر وىذا يعتبر أقدم طرق 

ن يستعمل لالستغناء عن التوقيع عمي الطباعة التي عرفت لدي البابميين وغيرىم وكا
المستندات والوثائق والمعاىدات أو كرمز ديني. وكانت الوسيمة أختام أو طباعة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
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ليبصم بيا فوق الطين أو من الحجر بخدش أو نقش سطحو. وكان حجرة دائرية 
تغمس في الصبغة السائمة أو الطين وكمن يطبع فوق سطح ناعم ومستو لطبع 

 .متطابقة عكسيا ومقابمة ماكتب عميو كصورة
. ومن بينيا أختام محمية الصنع 03-00المصرية  أختام كرمة يرجع تاريخيا لألسر

مصنوعة من العاج, أوالعظم أو الصمصال مسطحة أو جعرانية الشكل أو محفورة 
ووجدت أختام المكاتب  . بأنماط زخارف ىندسية شبكية قائمة عمى المثمثات المحفورة

وبالقرب من بوابات المدينة. وأختام مصرية الصنع, متماثمة مع  اإلدارية في القصر
تمك التي تمَّ الكشف عنيا في المواقع النوبية, والتي ترجع لمنصف الثاني من المممكة 
الوسطى تصاميم زىرية أو لوالبية أو ألقاب أو أسماء لبعض صغار الموظفين أو من 

كم أو المبعوث الممكى. كما وجدت ذوى المناصب العميا في الحكومة مثل نائب الحا
أختام مغطاة بنقوش حيوانات أو بأشكال أو أسماء ممكية يرجع تاريخيا لألسرة 

م. وفي كرمة اكتشفت اختام تسمط ضوءًا عمى العالقات كانت متطورة 03المصرية 
بين كرمة ومصر. ومعظم ىذه األختام اكتشفت بالمخازن واليياكل في المنطقة 

 فة الغربية, أو في الجبانات المجاورة لمييكل. ويرجع تاريخيا لألسرالمحيطة بالدفو 
. ومن بينيا أختام محمية الصنع مصنوعة من العاج, أوالعظم أو 03-00المصرية 

الصمصال مسطحة أو جعرانية الشكل أو محفورة بأنماط زخارف ىندسية شبكية قائمة 
ة في القصر وبالقرب من ووجدت أختام المكاتب اإلداري . عمى المثمثات المحفورة

بوابات المدينة. وأختام مصرية الصنع, متماثمة مع تمك التي تمَّ الكشف عنيا في 
, والتي ترجع لمنصف الثاني من المممكة الوسطى تصاميم زىرية أو  المواقع النوبية

لوالبية أ وألقاب أو أسماء لبعض صغار الموظفين أو من ذوى المناصب العميا في 
نائب الحاكم أو المبعوث الممكى. كما وجدت أختام مغطاة بنقوش  الحكومة مثل

حيوانات أو بأشكال أو أسماء ممكية يرجع تاريخيا لألسرة المصرية الخامسة عشر, 
 .قبل الميالد 06وىناك اختام من دلمون في شرق الجزيرة العربية ترجع لمقرن 
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ل واسع ىل ىم وىناك خالف تاريخي حول من استعمل الطباعة ألول مرة بشك
العرب أم الصينيين, وترجع بعض الوثائق المطبوعة المكتشفة في "جنيزة القاىرة" إلى 
القرن الثامن الميالدي نفس القرن الذي ظيرت بو الطباعة في الصين, واستمرت 
الطباعة في الدولة الفاطمية خصوصا لطباعة األحراز وأألأذكار, ثم منعت السمطات 

الحروف العربية العتبارىا حروفا مقدسة, ولكنيا في بدايات القرن العثمانية الطباعة ب
السابع عشر سمحت بيا مرة أخرى, ىذا ويذكر المؤرخون بأن أول مطبعة عربية 

ميالدية  0405أنشأت في التاريخ الحديث قد أنشأت عمى يد الموارنة في لبنان سنة 
وكانت تستعمل  طرابمس وىي مطبعة دير قزحيا جموب مدينة

بينما استعممت مطبعة دير مار يوحنا الصايغ التي  والعربية السريانية الحروف
ميالدية الروف العالبية وكان مؤسسيا ىو  0511في لبنان عام الشوير  أنشأت في

 .بسوريا حماه عبد اهلل زاخر أصمو من
اكتشفت في العديد من المواقع األثرية في سوريا والعراق مجموعة من  العراقففي 

األختام االسطوانية وغيرىا قد تم استعمال األختام الطينية المنقوشة بتصميم بسيط 
ق.م. وكانت تطبع عمى األبواب المخصصة لحيازة وحفظ السمع.  3555منذ سنة 

ت تنقل كما تم العثور عمييا عمى األكياس والسالل التي كان
ق.م.تم اختراع الختم  1355وفي عام  .والعراق سوريا في والفرات دجمة بنيري

سنتيمترا والذي يعود  1.7األسطواني ويظير ىذا الحجر األخضر والذي طولو 
عى الفرات األوسط. وعميو اآللية من ذكور  ماري ق.م كما في 0155تاريخو إلى 

لو  ناث وتم التعرف عمييم من خالل خوذاتيم ذوات القرون كاإللية عشتار وا  وا 
لو الماء إنكي يتبعو وزيره  .الشمس شمش وا 

دخمت الطباعة متأخرة بسبب ظروف الحكم العثماني القاسية فيو آنذاك حيث أنشأت 
م ولكن الطباعة ظيرت بشكل حقيقي  0600عام  الكاظمية أول مطبعة حجرية في

وأنشأوا فييا الموصم م عندما أسس الرىبان الدومينيكان مطبعة ليم في 0634عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
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أنشأالوالي العثماني مدحت باشا  0647قسما خاصا بالتجميد والتذىيب وفي عام 
البالد الرسمية بالمغتين العربية والتركية وىي مطبعة مطبعة الوالية لطبع جريدة 

 .تجارية إال أنيا أىممت فيما بعد لفترة من الزمن ولم تطبع سوى الصحيفة الحكومية
ق.م. ازدىرت  0655ق.م. 0055خالل سنتي  في شرق المتوسط إلى الهند

أختام العالمات التجارة بين بالد الرافدين واليند عبر الخميج. وكان أىم التجارات 
التي عرفت باألختام الفارسية المميرة بالحيوانات  circular stamp-seals الدائرية

وتتسم بالتجريدية. وبعضيا كان عميو الثور المحدب وكتابات ىندية. وكانت 
 0555مصنوعة من الحجر الناعم وكان ليا نتوء مثقوب لتعميقيا. ومنذ حوالي سنة 

وكان  Dilmun seals خميجية الفارسية بأختام دلمونق.م. إستبدلت األختام ال
 .نتوؤىا أقل, ومحززة بثالثة خطوط متوازية

وكان اإلغريق والرومان والمصريين وحضارات ما بين النيريين يمارسون النساخة 
لمكتب والوثاق بخط اليد بالريشة أو القمم بعد غمسيما في الحبر السائل ليكتب بيا 

ىذا األسموب في النسخ اليدوي متداوال حتي أيام العرب حيث فوق ورق البردي. وظل 
كانوا يكتبون كمماتيم فوق الرق والجمد والعظام.. وعرفت 

ية النسخ لعدة طبعات وفي روما كانت عمم .Manuscripts بالمخطوطات الكتب
 .literate slave بواسطة العبيد المتعممين

وىي مطبعة  الحممة الفرنسية ظيرت أولى المطابع إلى مصر أثناء في مصر
ميالدي والتي عرفت بمطبعة البروبوجاندا أي الدعاية  0576عام  نابميون أخضرىا

ألن نابميون أراد من خالليا استمالة المصريين إليو عن طريق الدعاية وكانت ىذه 
المطبعة تطبع منشورات ومراسيم الحممة وقد عرفت ىذه المطبعة بأسماء مختمفة مثل 

استقرت أصبحت تعرف باسم المطبة الشرقية أو المطبعة الشرقية الفرنسية ولما 
المطبعة األىمية وقد خرجت ىذه المطبعة من مصر مع خروج الحممة الفرنسية منيا 

محمد  و بقيت مصر خالية من المطابع حوالي عشرين عاما حتى أنشأ0650عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
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التي نشر فييا جريدة الحكومة الرسمية الوقائع  مطبعة بوالق 0600عام  عمي باشا
يا المنشورات والمراسيم الحكومية والكتب المدرسية والعسكرية المصرية كما نشر في

إلى جانب الكتب العربية القديمة أو الكتب التي أمر بترجمتيا إلى الغغة العربية وقد 
م نحو  0615 -0600بمغ عدد الكتب التي طبعتيتا ىذه المطبعة فيما بين عامي 

كتاب في مختمف الموضوعات إلى ثالثمئة  0635خمسين كتابا ارتفع في نياية عام 
 0645األدبية والتاريخية والفنية وفي مصر أنشأت ت المطبعة األىمية القبطية عام 

 .م وبعد ذلك بستة أعوام أنشأ عبد اهلل أبو السعود مطبعة وادي النيل

م, وأسس محمد عمي  0576فقد عرفت المطابع مع قدوم الحممة الفرنسية  أما مصر
م وكان أول ما طبعتو قاموس عربي  1819والق عام أول مطبعة ىي مطبعة ب

إيطالي وطبعت فيما بعد جريدة الوقائع المصرية وعرفت أول مطبعة حجرية في 
م وباقي األقطار  0655م وبفمسطين العام نفسو, وفي اليمن  0615العراق سنة 

 .العربية واإلسالمية فيما بعد
ميالدي عندماوردىا السمطان  0655م ظيرت أولى المطابع في اليمن عا اليمنفي 

م. وأمر باصدار صحيفة صنعاء كصحيفة 0655عبد الحميد الثاني في مارس 
تصدر  0656ىـ الموافق  0075رسمية لوالية اليمن وصدرت صحيفة اسبوعية سنة 

كل ثالثاء وكانت أول صحيفة رسمية في شبو الجزيرة العربية بيدف خدمة المصالح 
صفحات, كما  6صفحات ثم في  2بادئ االمر في  الحكومية, ظيرت في

 .العالمية وسياسة االمبراطورية واىم االكتشافات العممية باألخبار اىتمت
وفي القرن الثاني ميالدي كان الصينيون كانوا قد  الصين والشرق االقصىفي 

يقة لطباعة الكتب. وىذه كانت تطورا لمطباعة التي كانت تمارس من اخترعوا طر 
خالل طبع الرسومات والتصميمات عمي القماش منذ القرن األول م. ومما سيل 

ق.م. وانتشار الديانة  053الطباعة لدى الصينيين اختراعيم لصناعة الورق عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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في العالم الغربي القديم ورق البوذية بالصين وقتيا. وكانت مواد الكتابة وقتيا السائدة 
جمد رقيق( وىما اليالئمان الطباعة. ألن ورق  ) vellumوالرق papyrusالبردي, 

البردي ىش. والرق كان يؤخذ من الطبقة الداخمية لجمد الحيوانات الطازج وكان غالي 
الثمن.لكن الورق متين ورخيص. وكانت التعاليم البوذية تطمع بكميات كبيرة لشدة 

عمييا والنتشارىا. وىذا ما جعل بداية الطباعة الميكانيكية تظير. وفي سنة  الطمب
م. أخذ الصينيون يحفرون الكتابة والصور البارزة فوق قوالب خشبية. وكان 055
ألف صفحة بالقوالب  015م. في  750البوذي المقدس يطبع عام   Tipitakaكتاب

عمييا نص الصفحة بالكامل الخشبية. وتطورت الطباعة من كميشيات خشبية صور 
المتحركة وترصيصيا في   movable typeإلي طريقة التجميع لحروف المونوتيب

 ألف حرف منفصل 25 - 0555قوالب )شاسيو(. وألن األبجدية الصينية تضم من 
separate characters.  ليذا كانت الطباعة بالحروف تواجو مشكمة. ليذا لم تتبع
م. وظموا يتبعون 02مشكمة واجيت الكوريين في القرن الحروف المنفصمة وىذه ال

 .الطريقة التقميدية بالطبع بقوالب الخشب المنقوشة نقشا يارزا

ظيرت آلة  03صنعت الحروف البارزة والمتحركة وفي منتصف القرن  اوربافي 
لتتطور الطباعة الحدبثة التي تطبع بيا  .يوىانز جوتنبرج الطباعة عمى يد األلماني

الصحف والكتب بالمالببن عمى الورق. وىذا كان سببا في تطور الحضارة وانتشار 
 .المعرفة بشتى لغات أىل األرض

م, وظيرت  03و في أوروبا صنعت الحروف البارزة والمتحركة منتصف القرن الـ 
م, لتحدث  0214سنة  Johannes Gutenberg آلة الطباعة عمى يد األلماني

ثورة في عالم االتصال عن طريق توفير المال والجيد, وتتطور الطباعة الحديثة التي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D8%AC%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
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فة بشتى المغات. شيدت الطباعة تطبع بيا الصحف والكتب مما يسمح بانتشار المعر 
 : مجموعة من التحوالت نوجزىا كما يمي

  م بصنع أول مطبعة كل  0655قام أيرل أوف ستانيوب حوالي سنة
 .أجزائيا من الحديد

  قام فريدريتش كوينج باختراع مطبعة ذات أسطوانة تدار بالبخار عام
رق عمى الحروف م بألمانيا, وكانت األسطوانة الدوارة تقوم بضغط الو  0600

 .المصفوفة عمى سطح اآللة المستوي
  استعممت صحيفة التايمز المندنية مطبعة ذات اسطوانتين دوارتين تعمل

 .نسخة في الساعة 0055م وتنتج 0602بالبخار ألول مرة عام 
  م اخترع األمريكي ريتشارد ىو المطبعة الدوارة, فكانت  0624في عام

دوارة بينما تقوم اسطوانة أخرى بإتمام الطبع, حروف الطباعة تثبت في اسطوانة 
صفحة في الساعة, ثم  6555واستطاعت النماذج األولى من المطابع إنتاج 

 .نسخة في الساعة 05555أنتجت نماذج الحقة منيا 
  م من الطباعة عمى أطوال  0643وتمكن األمريكي "وليم بولوك" عام

ئقة السرعة, التي تعمل بنظام ورقية متصمة مخترعا بذلك المطبعة الدوارة فا
 .اإلمداد الورقي المتصل

  تمكن أوتمار مارجنتيمر من تسجيل براءة اختراع مطبعة المينوتيب بسبك
 .سطر كامل من الحروف المصفوفة في قطعة واحدة من المعدن

  م من اختراع مطبعة  0665تمكن األمريكي تولبرت النستون عام
 .في قطع منفصمة المونوتيب التي تسبك وتصف الحروف
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