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 چاپ تاریخچه صنعت

رٍی حانل چاپ …( ، نقش ٍطرح ،عکس شدى، حرٍف، بٌ نعنی انتقال یک نطلب )نتن نَشتٌ چاپ
 .یعنی سطح چاپ شَندى ٍ نیز تکثیر آن بٌ تعداد است

اند کٌ بٌ نعنای  را برگرفتٌ از ٍاژٔى نغَلی چاٍ دانستٌ« چًاپ»تر آن  رت قدیهیٍاژٔى چاپ ٍ صَ
در لغت بٌ نعنای نقش، اثر، ُنًر ٍ نشان آندى است ٍ  چاپ .است« فشردن سطحی بر سطح دیگر»

 .کاررفتٌ است عنَان نترادف آن بٌ در نتَن نختلف کلهات طبع ٍ باسهٌ بٌ

ٌ، دارالطباعٌ ٍ  چاپ کردن لنیز در لغت بٌ نعنای نح چاپخانه ٍ در نتَن نختلف کلهات نطبع
ی  نؤسسٌ یا کارگايی است کٌ از عًدى چاپخانه .کاررفتٌ است عنَان نترادف آن بٌ باسهٌ خانٌ بٌ

انجام کاريای چاپی بر رٍی کاغذ ٍ سایر اشیاء از طریق انَاع چاپ برآید ٍ بٌ تعبیری دیگر، نحلی 
گیرد.  ٍ يرگَنٌ انَر چاپی نانند آن در آنجا انجام نیاست کٌ چاپ کتاب، نشریات، 

شَد کٌ بخش اساسی صنعت نشر ٍ  عنَان یک فرایند انبَى صنعتی در نظر گرفتٌ نی بٌ چاپ انرٍزى،
  .شَد يای اداری ٍ تبلیغاتی را شانل نی بخش نًهی از فعالیت

را در برخی از نقاط نًو ٍ تأثیرگذار جًان برای شها  صنعت چاپ در ادانٌ پیدایش ٍ پیشرفت ينر ٍ
 .کنو بازگَ نی
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 اختراع چاپ در چین

ٌٔ تانگ  شدى است. در  دیدى صنعت چاپ ترین نهَديای در چین، قدیهیدر دٍران حکَنت سلسل
شد. اٍلین اشارى  ای چَبی حکاکی، ٍ بعد بر رٍی پارچٌ چاپ نی يا بر رٍی صفحٌ این دٍرى، نقش

َر نی ديد تصاٍیر ٍ نتَن بَدائی را چاپ  بٌ چاپ، یک فرنان حکَنتی چینی است کٌ در آن، دست
ای چَبی  نَشتند ٍ بعد آن را بر صفحٌ کاغذ نازک نیای  کنند. این نتَن را اٍل بر قطعٌ

چَبی بسازند ٍ از آن « زینک»کردند تا یک  چسباندند ٍ نتن را بر رٍی چَب حکاکی نی نی
برد، چراکٌ ير صفحٌ از کتاب باید بر یک  نتن استفادى کنند. این شیَى زنان زیادی نی چاپ برای

ترین کتاب چاپی کٌ تاکنَن پیداشدى است، یک  شد. قدیهی ی چَبی جداگانٌ حکاکی نی صفحٌ
 .شدى است چاپ ۸۶۸ نتن نذيبی بَدائی است کٌ در سال 

 

 "اختراع "گَتنبرگ

نتحرک تحقق بخشید. ٍی در کارگايش فناٍری ساخت ٍرق، جَير ی چاپ  یَيان گَتنبرگ بٌ ایدى
ٌٔ رٍغنی ٍ پرس را برای را اختراع کرد. درٍاقع اٍ  دستگاه چاپ گرد يو آٍرد ٍ چاپ کتاب با پای

 .يا قبل برایشان فکر ٍ تالش شدى بَد، بٌ ثهر رساند يایی را کٌ سال آٍری فن

ٌٔ فلزی جداگانٌگَتنبرگ، چاپگر آلهانی، نخستین کسی بَد کٌ  ای در نظر گرفت.  برای ير حرف، قطع
يای کاغذ  يا نرکب نالید، ٍ بر ٍرق يا را برای ترکیب کلهات نناسب کنار يو قرارداد، بر آن ٍی قطعٌ

ترتیب چاپ نَین را ایجاد کرد. ٍی حرٍف را ابتدا از جنس چَب، سپس از سرب، ٍ  این فشرد ٍ بٌ
کرد. در  برگ چاپ نی ۰۳۳تا  ۰۳۳ات دیگر ساخت. گَتنبرگ رٍزانٌ بین بعديا از آلیاژ سرب، قلع ٍ فلز

 .يزار کتاب بٌ چاپ رسید قرن نخست پس از کار گَتنبرگ، حدٍد چًل نیو

يای نَسیقی ابداع  يهچنین شخصی بٌ نام آلَیز سنفلدر اتریشی چاپ سنگی را برای تکثیر ٍرقٌ
گَنٌ بَد  کاری استفادى کرد. در این شیَى رٍش کار اینقلو  عنَان جایگزینی برای سیاى کرد ٍ از آن بٌ

کردند ٍ درنتیجٌ نرکب چاپ  شَد، رٍی سنگ نرطَب نی چاپ خَاستند يایی را کٌ نهی کٌ قسهت
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کردند. يهین  يای خشک نرکب را جذب نی چسبید ٍ قسهت يا نهی کٌ چرب است بٌ آن قسهت
 .گردیدننجر  چاپ افست شیَى چاپ بَد کٌ بعديا بٌ اختراع

 
 

 

 

 ٍرٍد صنعت چاپ بٌ ایران

تر این است کٌ چاپ  دربارٔى شرٍع چاپ سنگی در ایران رٍایات نتعددی ٍجَد دارد، انا رٍایت قَی
  .اندازی کرد سنگی را برای نخستین بار نیرزا صالح شیرازی در تبریز راى

ٍلت ایران برای فراگیری ينريای جدید بٌ ارٍپا رفتٌ بَد، در بازگشت  نیرزا صالح کٌ از سَی د
يای سنگی در ندت کَتايی در تًران،  سنگی با خَد بٌ تبریز آٍرد. چاپخانٌ دستگاه چاپ یک

در ایران بَد ٍ  چاپ سال تنًا رٍش ۰۳اصفًان ٍ سپس سایر شًريای ایران تأسیس شد ٍ بیش از 
شد، بٌ رٍش چاپ سنگی بَد. البتٌ قبل از ٍرٍد چاپ  تا اٍاخر دٍرىٔ قاجار، ير چٌ در ایران چاپ نی

گرفت کٌ بٌ علت يزینٌ ٍ زحهت زیاد پس از  بی در ایران نَرداستفادى قرار نیسنگی، چاپ سر
ندتی استفادى از چاپ سنگی ارجحیت پیداکردى ٍ چاپ سربی کنار گذاشتٌ شد. اٍلین چاپخانٌ 
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سف اعتصانی)اعتصام۰۷۲۳چینی)چاپخانٌ حرٍفی( در اٍاخر ديٌ  برٍش حرٍف الهلک  ، تَسط َی
 .نی( در تبریز برپا شدآشتیانی پدر پرٍین اعتصا

يا بستگی زیادی بٌ نیزان پیشرفت فرينگ ٍ  از زنرى صنایعی است کٌ ٍجَد آن صنعت چاپ
ای اجتهاعی بٌ دستاٍرديای  دانش جانعٌ دارد. يرچٌ جَانع ازنظر علَم ٍ فنَن ٍ پیشرفتٌ

دلیل است کٌ شَد. بٌ يهین  يا بٌ صنعت چاپ بیشتر نی تری برسند، بٌ يهان نسبت نیاز آن تازى
رٍز رسیدى است ٍ يررٍز در این صنعت پدیدى  تقریبًا بٌ صنعت چاپ سرعت پیشرفت ٍ تغییرات در

ٌ نی تازى  .شَد ای بٌ خدنت گرفت
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