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 تاریخ چاپ

، تکامو  مقالوهمتن و تصاویر، دارای تاریخچه ای طوالنن  اتو ا ایون  روند تکثیرچاپ، یا 

چاپ را تالصیف م  کند و به عنالان خالصه ای از تالصیف دقیق تری که در اینجوا غاواز مو  

اطالعوا  دقیوق  کسبشالد عم  م  کندا هم چنین م  تالانید بر روی عنالان هر قرن جه  

 بخش جداگانه ای در مالرد تاریخ قب  از چاپ وجالد داردا تر کلیک کنیدا 

 تال قب  از میالد و قب  از غن 3000

بر روی لالح های گل  اتوتااد   نقش تصاویر ایجادرا برای بین النهرین، مهر اتتالانه ای گرد 

ا در تایر جالامع اولیه در چین و مصر، مهرهای کالچک جهو  چواپ بور روی لبوا  کندم  

 الندا اتتااد  م  ش

 

 قرن دوم پس از میالد

 ا م  کندمردی چین  به نام تسای  لالن برای اختراع کااذ شهر  پیدا 

 قرن هاتم

م  شوالدا  گذاشتهقبر تن  کالتبر   درکتاب  کالچک شام  متن انجی  یالحنا به زبان نتین 

بر  در م  شالدا انجی  کالت برداشته، از تابال  وی در کلیسای دورام در بریتانیا 1104در تال 

 حال حاضر قدیم  ترین کتاب اروپای  مالجالد م  باشدا 

 قرن یازدهم

یپ را از خاک ر  تخ  شد  ایجاد کرد  و اولوین شنگ، حروف تا-مردی چین  به نام پای

 مالوب  تایپ را بالجالد م  غوردا مالاد نسبتا نرم مانع از مالفقی  این تکناللالژی م  شالدا 

 

 قرن دوازدهم

 م  رتدا  تاللید کااذ به اروپا
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 قرن تیزدهم

قالب حروف تایپ از فلز )برنز( در ژاپن و چین ایجاد م  شالندا قدیم  ترین متن شوناخته 

 پس از میالد م  باشدا  1397فلزی متعلق به تاریخ  حروف چاپشد  از این نالع 

 

 قرن پانزدهم

النوه گرچه حکاک  روی چالب قرن ها در چین و ژاپن اتتااد  شود  بوالد، قودیم  تورین نم

ام بالدا حکاک  روی چالب، تکنیک چواپ برجسوته ای مو  15شناخته شد  اروپای ، در قرن 

بخوش هوای باشد که در غن متن و تصاویر بر روی تطح قطعه ای چالب حک مو  شوالندا 

چاپ هم تراز با تطح قرار م  گیرند در حال  که بخش های چاپ نشد ، به طالر معمالل بوا 

ا قطعه چالب تپس جالهری شد  و بستر در مقاب  قطعوه چاقال یا اتکنه برداشته م  شالند

چالب فشرد  م  شالدا جالهری که اتوتااد  مو  شوالد از دود  )دود  نموپ هوای ناتو ( 

 مخلالط شد  با نک یا روان برزک جالشاند  شد  تاخته م  شالدا 

کتاب ها هنالز نادر هستند چالن غنها باید به دق  تالتو  کاتبوان نالشوته شوالندا دانشو ا  

 کتاب م  باشدا  122ام  تنها ش -ج دارای یک  از بزرگ ترین کتابخانه ها در اروپاکمبری

تال زموان وی صورف  4، گالتنبرگ شروع به کار بر روی ماشین چاپ م  کندا 1436در تال 

فلزی مالوب  را اتوتااد  مو  کنودا در  حروف چاپکه  گردید چاپ چالب  خالدماشین اتمام 

اولین روی دتت ا  جدید چاپ شدند کتاب مقد  قرار داردا بین اولین انتشارا  وی که بر 

 در دو جلد چاپ شدا  یخط  بعد 42خ  در هر صاحه بالدا نسخه  40ویرایش دارای 

، اولین حکاک  قلم  تالت  اتتاد کتابخانه، هنرمند جنالب غلمان ایجواد مو  1465در تال 

س ( با تالزن نوالک توخ  مشالدا چاپ قلم ، تکنیک  ات  که در غن تصالیر بر روی ورقه ) 

 تیز یا نالک المات  برش داد  م  شالدا  از فلز
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اتتااد  کنند  اولین چاپ رهای جان و وندلین اتپیر در فروش ا  چاپ خالد در ونیز، احتمان 

روم  خالص م  باشند که دی ر شبیه حروف دت  نالیس  کوه توایر چواپ  حروف چاپاز 

 د نیستندا تقلید تا غن زمان بالد  اندرصدد کنندگان 

، ویلیام کاکستالن، تجهیزات  را از هلند خریداری کرد  و اولین ماشین چاپ در 1476در تال 

ان لستان در وت  مینستر را را  اندازی م  کندا نقاشو  زیور، کاکسوتالن را در حوال نشوان 

 دادن ماشین چاپ خالد به پادشا  ادوارد چهارم نشان م  دهدا 

برای اولین بار برای تصالیرگری ها اتتااد  م  شالندا بوا  در همان تال، حکاک  های مس  

 حکاک ، طراح  بر روی ورقه مس  از طریق ایجاد شیارها درون غن ایجاد م  شالدا 

ا یک  از چوالش گسترش پیدا کردشهر در ترتاتر اروپا  250تا انتهای قرن، چاپ در بیش از 

  های متعودد کتواب مو  شوالدا های عمد  صنع ، تالزیع ات  که منجر به ایجاد نمایش ا

 مهم ترین نالع، نمایش ا  کتاب فرانکاالر  ات ا 

 قرن شانزدهم

غلدو  منالتیال ، اولین چاپ ری ات  که کتاب های کالچک تر و قاب  حم  تری را عرضوه 

ایتالیوک طراحو  شود  تالتو   حوروف چواپوی هم چنین اولین کس  بوالد کوه م  کندا 

 کندا ا اتتااد  م  فرانچسکال گریاال پانچ کاتر ونیزی ر

، تکنیک  که در غن طراح  هوا بوا روی چالب تیا  قلم ، لالکا  گراناچ، حکاک 1507در تال 

اتتااد  از دو یا چند قطعه چاپ شد  در رنگ های متااو  تکثیر م  شالند را اختوراع مو  

ی   ات  که چنین حکاک  هوای چوالب  را بوراایتالیای ، یک  از چاپ ران اوگال دا کارپ کندا 

 مثال در دیالژنز اتتااد  م  کند، کار مالرد نظر در زیر نشان داد  م  شالدا 

 Unterweysung der، نقاش، منب  کار و حکاک مس معروف، غلبر  دورر، 1525در تال 

Messung دور  هنر انداز  گیری(، کتاب  در مالرد هندته حروف منتشر م  کندا(  
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یترو بمبال، محقق و کاردنیال ونیزی ات  که بورای (، یک  از چندین کتاب پ1551) تاریخ ونتا

اقداما  خالد در مالرد زبان و شعر ایتالیای  معروف اتو ا طورح حوروف بمبوال پوس از وی 

 نام ذاری شدا 

کریستف پالنتین، یک  از معروف ترین چاپ ران این قرن ات ا وی در فروش ا  چاپ خوالد 

از روبنز و تایر هنرمندان تاللید م  کندا در غنتالرپ، کار هنری تزیین شد  با حکاک  ها پس 

 -بسیاری از کارهای وی، هوم چنوین برخو  از تجهیوزا  فروشو ا  او کوه در موالز  پالنتوین

 مالرتال  مالجالد م  باشند قاب  تحسین هستندا 

 قرن هادهم

ا رونالش ، تکثیری از کتواب م  کندرا چاپ  رونالش پالنتین هم چنین اولین کس  بالد که 

خط ، نقشه، چاپ هنری یا مالرد دی ری ات  که تا حد ممکن همانند منبع قدیم ، نسخه 

 اصل  م  باشدا 

 

پادشوا  جیموز جوا انجی   1631 تال در چاپ مجدد 20:14 غیهطالر تصادف  از کلمه "نه"، به 

خودا بوه مالتو  این بخش کوه  متالجه ، زمان  کهIماندا اتقف اعظم کانتبری و شا  چارلز 

ا چواپ ران، روبور  بوارکر و موارتین لالکوا ، شدند خرتند نبالدنود نید"کزنا دتتالر داد که "

این نسخه از انجی ، انجیو  شوریر و هوم جریمه م  شالند و مجالز چاپ غنها لغال م  شالدا 

 نامید  م  شالدا  یا انجی  گناهکار زناکارچنین انجی  

شالدا اولوین  به تحریک ریشلیال ایجاد م  1640در پاریس، دفتر چاپ تلطنت  لالور در تال 

)تقلید از مسیح(، بوالد، کتواب مقود   De Imitatione Christiکتاب  که انتشار م  یابد، 

 1418شد  ای که اولین بار بوه زبوان نتوین در حودود توال  قرائ مسیح  کاتاللیک بسیار 

 منتشر شدا 
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 ، لالدینگ فالن تی ن، قلم زن  تایه روشن، تکنیک  جه  تاللید تایه رنگ ها1642در تال 

ورقه مس  با هزاران نقطه کالچک تاخته شد  تالت  ابزار فلزی با دندانوه  کردن زبراز طریق 

" اختراع م  کندا حار  های کالچک در ورقه، جالهر را زموان  کوه توطح راکر"کالچک به نام 

 ورقه پاک م  شالد ن ه م  دارندا 

 تاخته م  شالدا  1690اولین ماشین کااذتازی غمریکای  در تال 

 همقرن هجد

چنودین  بوا، نقاش و حکاک غلمان ، جیکالب کریستالف لبلالن، اولوین حکواک  1710در تال 

رنگ را ایجاد م  کندا او روش قلم زن  با تایه روشون را جهو  حکواک  توه ورقوه فلوزی 

اتتااد  م  کندا هر ورقه با رنگ متااوت ، با اتتااد  از قرمز، زرد و غب  جالهری م  شوالدا 

م، حام  خطالط تیا  را اضافه م  کندا این تکنیک، به ایجاد پایوه ای پس از غن، ورقه چهار

 1702کار لبالن بر اتا  نظریه نیالتن انتشار یافته در توال برای چاپ رنگ مدرن کمک کردا 

ات  که بیان م  کند تمام رنگ های مالجالد در طیف از توه رنوگ اولیوه غبو ، زرد و قرموز 

 تشکی  م  شالندا 

 200که ریخته گری وی در لندن به مود  بویش از ات  الگراف ان لیس  ویلیام کاتلالن، تایپ

متالقف م  شوالدا  1728و  1716وی بین تال  تبک قدیم  روم  کاتلالنتال کار م  کندا 

ا حروف بر اتا  تایپ هلندی مدلسازی م  شالند اما ظریف تر بوالد  و یکنالاخو  نیسوتند

نسخه های دیجیتوال هنوالز هوم در دتوتر   تبک حروف کاتلالن محبالب باق  م  ماند،

 هستندا 

ه انتشار م  یابدا به طالر کل  به عنالان اولین مجلو 1731در تال  ربرای اولین با مجله غقایان

 بدون وقاه ادامه م  یابدا  1922انتشار غن تا تال عمالم  مالرد تالجه قرار م  گیردا 

  یر کرد  و ناشر روزنامه پنسیلالانیا م، بنجامین فرانکلین، دفتر چاپ خالد را دا1732در تال 

 ، معروف ترین مالرد م  شالدا Poor Richard’s Almanacشالدا در بین انتشارا  وی، 
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کوم هزینوه  اختراع کرد  و غن را بوه عنوالان روش 1796غلالیس تنالدر، لیتالگراف  را در تال 

تور، اموروز  هنوالز  اتتااد  م  کندا لیتالگراف  به شک  اصالح شود  برای چاپ کارهای تئاتر

 تکنیک چاپ االب م  باشدا 

یک  دی ر از افراد معروف این دوران، گیام باتیستا بالدون  ات  کوه مجمالعوه ای از توبک 

های حروف را ایجاد کرد  که به نام وی بالد  و هنالز امروز  بوه صوالر  مکورر اتوتااد  مو  

ق  نوازک مشوخص مو  یم و خطالط افشالندا غنها با کنترات  شدید بین بدنه عمالدی ضخ

 دا شالن

 قرن نالزدهم

، چارلز اتتن هالپ، ارل اتوتن هوالپ توالم، اولوین ماشوین چواپ کوه دارای 1800در تال 

چهارچالب غهن  به جای نالع چالب  ات  را م  تازدا این ماشین چاپ اتتن هالپ، توریع 

ملکورد تر و بادوام تر بالد  و م  تالاند ورقه های بزرگتر چاپ کندا چنود توال بعود، بهبوالد ع

دی ری تالت  فردریچ گاتلالب کالئینگ و غندر  فردریچ بواور ایجواد مو  شوالد کوه اولوین 

نامیود   KBAماشین چاپ اتتالانه ای خالد را م  تازندا شرک  غنها هنالز مالجوالد بوالد  و 

 م  شالدا 

، حق ثب  اختراع کروماللیتالگراف ، روشو  بورای چواپ رن و  بوا اتوتااد  از  1837در تال 

هوا عمودتا جهو   کروماللیتالگراف ها یا کورومگادفروی ان لمن اعطا م  شالدا  لیتالگراف ، به

کوه بوا غنچوه تکثیر نقاش  ها اتتااد  م  شالندا غگه  زیر مربالط به انتهوای قورن بوالد  و 

ا تکنیک محبالب را نشان م  دهد دت  یاف  غناتتااد  از تکنیک چاپ رنگ م  تالان به 

جه  چاپ کار  پسوتال هوای منواظر اتوتااد  مو   دی ر، فرایند فالتالکروم ات  که عمدتا

 شالدا 

اخبار تصالیرگری شد  لندن، اولین روزنامه هات   تصالیرگری شد  دنیا م  باشدا هزینه غن 

نقواش ان لیسو  جوان کوالکال  بوه تال بعد، تر هنری کوالل، بالدا  1842در تال  تن  5
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 1000حودود   دهودا مورا انجام کار هنری اولین کار  کریسمس تجواری  تاارشهالرتل  

 کار  چاپ شد  و با دت  رنگ م  شالندا د  مالرد از غنها هنالز مالجالد م  باشندا 

تقریبا در همان زمان، مخترع غمریکای  ریچارد مارچ هال، اولین ماشین چاپ دوار لیتالگراف  

را تاخ ، ماشین چاپ  که در غن حروف چاپ  بر روی اتوتالانه چرخشو  بوه جوای توطح 

 این امر، روند چاپ را به صالر  قاب  تالجه  تسریع کردا گیرندا تخ  قرار م  

اختراع م  کندا این فراینود را مو   1878نقاش اه  چک، کارل کل ، گراورتازی را در تال 

 تالان به خالب  جه  تکثیر جزییا  و رنگ های پیالتته عکس ها اتتااد  کردا 

، گام بزرگ  بوه جلوال 1886در تال  الرمرجنتدر حروف چین ، اختراع دتت ا  لینالتایپ اوتمار 

 90م  باشدا با اتتااد  از این حروف چین ، اپراتالر م  تالاند متن را با اتوتااد  از کیبوالرد 

اتالگ های  خارج م  کند که خطالط  از نوالع حرف  وارد تازدا دتت ا ، متن را به صالر  

 فلزی م  باشندا 

ای خالب از کیایت  ات  که در غن روزها مو   لالتار م ندورفر، نمالنه تیرک بین الملل  کتاب

کتاب پاپ غپ شام  شش صحنه پاپ غپ عملکردهای تیرک شوام  این تالاند بدت  غیدا 

 ها و تالاران جادوگر م  باشدا  دلقکغکروبا  ها، 

، بیب ، بارون و پسران، اولین ماشین چاپ فلکسالگرافیک را مو  توازندا ایون 1890در تال 

رجست   بر روی ورق چاپ نتتیک  جه  ن ه داری تصالیری که باید نالع ماشین چاپ، از ب

در غن اولین ماشین فلکسال اتتااد  م  شوالد چالن جالهری که چاپ شالد اتتااد  م  کندا 

 شناخته شد  م  باشدا  Bibby Follyدتت ا  به عنالان براحت  غاشته م  گردد، 

 

 

 قرن بیستم
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روب ، توازند  اولوین ماشوین چواپ غفسو   ، چاپ ر غمریکای ، ایرا واشن تن1903در تال 

 لیتالگراف  برای کااذ م  باشدا 

دایر  المعارف تک جلودی، بورای اولوین بوار ، Le Petit Larousse Illustréته تال بعد، 

  منتشر شدا

 رونود، به مردی ان لیس  به نوام توامالئ  تویمالن، حوق ثبو  اختوراع بورای 1907در تال 

چاپ صاحه به ترع  برای تاللید چاپ اعطا شدا  صاحهنالان اتتااد  از پارچه ابریشم به ع

کااذ دیالاری گران قیم  و چاپ بر روی پارچه های  همانند کتان و ابریشوم محبوالب شودا 

 پس از میالد(ا  1279-960چاپ صاحه اولین بار در چین ط  تلسله شانگ ظاهر شد )

)امروز  بوه  Roland، م  شالندبه بازار وارد تعدادی از تاللیدکنندگان ماشین چاپ جدید که 

در  Komori Machine Worksو  1911شناخته مو  شوالد( در توال  Man Rolandعنالان 

 م  باشندا  1923تال 

در ان لسوتان در  Penguin Booksاولین مجمالعه کتاب های کااذی مالفق تجاری تالتو  

 Albatross Books، ناشور غلموان ، 1931منتشر م  شالدا قبو  از غن در توال  1935تال 

ا بوالددرصدد فروش مجمالعه کتاب های  با قیم  کمتر با پالشش کااذی و اتصال چسوب  

Penguin   بسیاری از تالش های ناکام غنها، همانند اتتااد  از پالشش های رن   کد شود

 کردا  تقلیدرا 

، زیروگراف  )زیراکس(، تکنیک فتالکپ  خشک تالت  چستر کارلسالن اختوراع 1938در تال 

معرف  مو  شوالد، اموا ایون دتوت ا   1949ا اولین دتت ا  فتالکپ  تجاری در تال م  شالد

 ات  که به مالفقی  دت  پیدا م  کندا  1959تال  Xerox 914فتالکپ  کااذ تاد  

یا شمار  اتتاندارد بین الملل  کتاب غاواز شودا ایون شومار ، شناتوه  ISBN، 1967در تال 

 ات ا  عددی منحصر به فرد برای کتاب های تجاری
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م  رتدا ایون  1973در ایان  متحد ، تیراژ روزنامه به بانترین تطح خالد تا کنالن در تال 

 ثاب  باق  م  ماندا  80امر تا حدودی، تا زمان اف  تدریج  ط  دهه 

به بازار وارد م   1975، در تال Xerox 9700و  IBM 3800اولین چاپ رهای لیزری، همانند 

 گران هستند اما برای کاربردهای  همانند چاپ چک ماید هستندا شالندا غنها فالق العاد  

ا ترکیب  از کامپیالتر مکینتاش اپ ، چاپ رهوا، غااز م  شالد 1985انتشارا  دتکتاپ در تال 

 Aldusو برناموه طورح بنودی Adobe PostScript و تصالیرگرهای قدرتمند شد  تالتو  

PageMakerندا ، انتشارا  را مقرون به صرفه تر م  کن 

، اتترالیا، اولین کشالر برای اتتااد  از اتوکنا  هوای پلیموری بورای گوردش 1992در تال 

 عمالم  ات ا 

در زیر نشان داد  م  شوالد( و )  Indigo E-Print 100با معرف   1993چاپ دیجیتال در تال 

Xeikon DCP-1  غااز م  شالدا 

 یکقرن بیس  و 

، KBA Cortinaباشندا دو نمالنه اصول ، ماشین های چاپ غفس  هنالز در حال تکام  م  

 Goss ، و 2000خشک برای روزنامه ها و اقداما  نیمه تجاری، در توال  وبماشین چاپ 

Sunday 5000 م  باشدا  2009صاحه ای در تال  96 ماشین چاپ وب، اولین االل پیکر 

 هوای رخ م  دهد که با ترع  شرک  تغییرا  وتیع تر در چاپ دیجیتال با ماشین های  

ر را به عنالان نمالنه در نظر ب یریودا د NexPressکه غنها را تاللید م  کنند تکام  م  یابندا 

 DICOwebابتدا تالتعه مشوترک  از هیودلبرگ و کوالداک بوالدا کوالداک مهواجر  کورد  و 

 مانرولند، بیشترین تالجه را بدت  م  غوردا 

 م  باشدا  2001ایندی ال در تال  ، به ویژ  پس از خریدHPیک  از عامالن مهم تر در بازار، 
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و کانالن بوا  Bizhubمهم دی ر در بازار، کالنیکا میناللتا با ماشین های چاپ دیجیتال  عامالن

( از طریوق خریود Canonبخش  از رشود کوانالن )خالد م  باشدا  Imagepress محدود  

Oce  م  باشدا 2009در تال 

 

 

 

 

 

 

 

 


