
 

1 
www.kermanbabak.com @kermanbabak 
https://telegram.me/kermanbabak 

 راهنمای جدید 
گرافیک   چاپ و 

 لف: دیوید بنمؤ
 : حمید لبافمترجم
 مقدمه

کهههه  ههه  ۱۹۸۶کتهههار در  ههها   نیههه چهههاپ ا نیاولههه  یدر مقدمهههه   کیههه الکترو  ی هههود ر ههها ه هههها یمههه  ینههه یب شیمتههه کر  هههد  
کهههه چهههاپ بههه  نهههوا   نیههه صههنعچ چهههاپ  هههو دو امهها بهههاور مههن ا نیگزیو جههها یع یبههه  هههک  و هه   نیتهههر یاز ا ا ههه  یکهه یبههود 

گ  ههههچ ب خههههود ادامههههه خواهههههد دادو حههههاا اتیهههه بههههه ح ادیهههه ز  ا ی ههههال یموجههههود بههههرا یارتبهههها  یروش ههههها  سههههچیپهههه  از 
را  نیههه کاغههه  چههاپ  هههد  ا هههچو و ا یکهههه بههها مرکهه  بهههر رو دیهسهههت یصههه ه ا نی هها ش  هههما هنهههوز در حهها  خوا هههد  چنههه 

کتهههار الکترو  ایههه و  نتر هههچیا قیههه را از  ر ازتههها یا ال هههات مهههورد   نکههههیبهههه ا دیههه داد  ا حیتهههرج  افهههچیدر  کیههه بهههه  هههک  
کام  به را  خود ادامه داد  و در  را و چرا چاپ هنوز هم دیکن  ا چ؟ هتاد ی زو    یبیبا  المچ 
کاتهههههالو ش و د یمتعهههههدد  یههههه دا کتهههههارش م، ههههههش  و هههههترش روز امههههههش برو هههههورش   یم صهههههوات چههههها  گهههههریوجهههههود دارد: 

کههههاربرد یا یتکنولههههو   کههههه   یدار ههههدش بههههرا افههههچیباز  چیهههه  ههههچش مهههه ال:  ابهههه  حمهههه  هسههههتندش  اب  یرا بههههه همههههرا  دار ههههد 
کهههه در  ییهههها یرابههه مسهههتعد ا هههکاات و خ یو حتههه  سهههچشی  ی هههون منبههه  ا هههر   چیبهههه هههه  یاز یههه هههها     از آ ا هههتهاد ههههم 

گههر خوا نههد  متوجهههه  یرا همههه جهها مهه  یم صههو  چهها  سههتندشیدهههدش   یرخ مهه  ی ههر  افههزار  یههها سههتمی   ههود خوا ههدو ا
کنههدو م صههو  چهها  یمهه  ی شههدش بههه راحتهه  یمط بهه  گههه  یتوا ههد بههه  قهه  برگههردد و آ  را م،ههددا مههرور  ما ههدگار ا ههچش  یآ

کههههههردش و  راتههههههوا  آ   ی مهههههه   یهههههه و موبا وتریکههههههام  و شیهههههه زیچههههههو  م هههههه  ت و   یکههههههه رو یغههههههاتیم هههههه  تب  ایهههههه خههههههاموش 
کرد دهندشیها  رار م چیور  ا  وآ  را ب وکه 
کهههه مههها بتهههوا  یامکا هههات راحتههه  نتر هههچیا یبهههاا  یههه پههه  از  کهههر تمههها  دا البتهههه کهههرد   آ  م، ههههش  قیههه از  ر میرا فهههراهم 

 از  یکههههه بههههرا یادیهههه ز  یرویهههه ههههها   و ههههچ یو بعضهههه میکنهههه  یدار یهههه خر یرا از تمهههها   قههههاه جههههها  بههههه راحتهههه  ر یهههه  و ههههتر و غ
کتههار هم یآ  مهه  چیهه  ههودش بههر ک  موجهه  ر ههد و تقو یبههرد  چههاپ ا مهها  مهه  نیبهه   یبههرا ی امهه  مههؤ ر شهههی ههودو 

بخهههش  نهههچیز  یچههها  یبهههود  ا هههچو  و هههترها یینمای ههه  یهههها  میفههه  ایههه و  یو یههه زیت و یهههها ا ی هههر شهههتریب چیههه موفق
 یدر بسهههته هههها ییبهههایبهههه  هههک  ز  یو بهدا هههت یشههه یآرا شییغههه ا کیههه  هههو د و م صهههوات تکنولو   یمههها مههه  یهههها ابههها یخ

کههه چههاپ بهههه  ههر چ جهها د یههه هههم د یی ههو دو بههه هههر حههها  در بخههش ههها یبههه مهها  ر ههه مههه  یچهها  خههود را بهههه  ی ههد  
 یهههههها کتهههههار نیگزی( جهههههاDVD) ید یو ی( و د(CD ید یر ههههها ه هههههها داد  ا هههههچش بهههههه  نهههههوا  م ههههها :  ههههه  گهههههرید

بهههه  نکههههی هههو د تههها ا ی ر هههه و تکهههرار مههه  نتر هههچیا قیههه  هههد  اغ ههه  از  ر ی بقهههه بنهههد غهههاتی هههد  ا هههدو تب  یچندج هههد
  ارتبهههاه بهههه  هههک یکههه یکننهههد و پسهههچ الکترو  یمههه  ی ههه  را ی زولههه  ری ههه  یپسهههت یروز امهههه هههها  ههه رد   هههو دو  امهههه هههها

 ار یههه در اخت یکهههه بهههه راحتههه  یکههه یالکترو  یکنهههدو روز امهههه هههها یو ا ال هههات را رد و بهههد  مههه  ردیههه گ یآ  را مههه  یجههها میمسهههتق
کهههرد  بههها روز امهههه  ر هههدیگ ی هههرار مههه  یخوا نهههدگا  جهههها   نیههه ا هههدو امههها بههها ا یچههها  یدر حههها  ر ابهههچ و د هههچ و پن،هههه  هههر  

خهههود را  گههها ی دار هههدش جا یمهمههه  یرگههه ار یهههها ت   ر ههها ه گهههریکهههه در د ییا هههچ در بخهههش هههها وا سهههتههمههههش چهههاپ هنهههوز ت
کندو   حهظ 
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گرفتهههه مو ع  - یتکنولهههو   ی نههههیدر زم ریههه  ههها  اخ سهههچیکهههه در ب ییهههها شهههرفچی  چهههاپ  چیههه چهههاپ و ا ال هههات صهههورت 
کهههرد  و ا هههچو ا با هههدش  از  بههه  در د هههتر  شی ههه  یهههها با هههت  هههد  تههها م صهههوات چههها  شهههرفچی  نیههه را م کهههم تهههر 

کمهههک ابهههزار موجهههودش  بهههاتوا نهههد  ی هههراحش حهههاا مههه  ایههه و  یم صهههوات چههها  ی هههود و مشهههتر دیههه تهههر و ارزا  تهههر تول  ی هههر
کهههه  هههبال فقههه  با یکهههار   ی هههدش خهههود بهههه راحتههه  یخهههاز از چهههاپ ا ،ههها  مههه  یافهههراد متخصهههو در حهههوز  ا یاز  هههو دیههه را 

کههه در  یتههوا  بههه  ههک  م مو هه  یاز چههاپ مهه  شیمسههه ه را بههه خصههوز در بخههش  هه  نیهه ا ،هها  دهنههدو ا کههرد  مشههاهد  
ا هههچ  دیههه در د هههچ تول یا شهههرفتهی  ییاچههه  یهههها سهههتمی  ی هههد  ا هههچش حتههه  یادیههه ز  راتییههه دچهههار تغ  ریههه چنهههد  ههها  اخ

بههها بهههود   ریههه و لههه ت درگ ،ههها ی کهههرد ش ه رییههه کهههه تغ  یزیههه کهههه امکههها  ا هههتهاد  از آ  در منهههز  ههههم وجهههود داردش امههها چ
 چاپ ا چو 
صهههبح با هههد  یتوا هههد روز امهههه  یم صهههو  مههه  نیههه  هههو دو و ا دیههه در زمههها  مشهههخو چهههاپ و تول دیههه با یچههها  م صهههوات

در زمهها   یو یهه زیت و ا ی ههر کیهه  ههرون بههه  یبههرا دیهه کههه با یکتههاب ایهه صههب ا ه حا ههر با ههد و  زیهه حتمهها فههردا  ههر م دیهه کههه با
ک مهههات چههها  یمشهههخو معرفههه  کهههه ر ههها  یخاصههه  گههها یجا یدارا یگهههرددو حهههروف و  ر ابهههچ  یدر آرزو گهههرید یهههها ها هههد 
بااا   یهسااا  چو چااادچ   ااا  چااا   ریسااا     ویبسااا یچااا   یهااا   معمااادر مو مااادوم   ااا  هااا   یچ پچااا  و بههها آ  هسهههتند

 .ستیم نچ و ق بل حذف ن یم یک  ذ ب ق یوو ش یهم یشکل م نچگ و و و برا
کههه اهههال یمهه  گهتههه ک ههر افههراد چیهه وا ع  کیهه  نیهه و ا ساات  یمرکااج راا و شاا چیه   مو وگ»چههاپ  ی ههود  کههه  یا ههچو ا
کهههار دار هههد و  نیههه بههها ا کهههار مههه  یدر بخهههش هههها ایههه حرفهههه  هههرو   یمههه  ایههه کننهههد  و  و ی هههغ  را را ههه  نیههه کننهههد ا یمهههرتب  بههها آ  

 ودهند یخود به آ  ادامه م یکار  یز دگ ا یدا ند و اغ   تا پا
 David Bannبن  دیوید
 

 ۲۱در  ر   چاپ
 The historical perspective  یخیتار  یدور ما
گ  هههچ  هههر  ینههه یمع  یبههها  هههک  و ا هههدازها چهههاپ آ   چیههه در ماه یاتههههاا تهههاز  ا چیهههها هههه   هههرون  هههد  و هنهههوز پههه  از 

گهههوتنبر   ههها   !صهههورت  گرفتهههه ا هههچ وجهههود دا هههته ا هههچ و  یچاپخا هههه بهههه  هههک  خههها گ ۱۸۵۰ یتههها  هههالها ۱۴۵۶از 
 ومیبود  ا هر ت نیدر ا کیتکنولو   راتییها و تغ  شرفچیبار  اهد   کی ا   نیپ  از آ ش هر چند

کشهههور چههه  هیههه اول چهههاپ کهههه حهههروف و تصهههاو یو بههها  هههاخچ  طعهههات چهههوب نیاز  بهههر  ییچههها ریدر  هههر   شهههم  هههرون  هههد  
کهههار  یرو کنهههد   ( Diamond Sulra هههولرا )  هههدامویکتهههار  هههناخته  هههد  د نیتهههر یمی هههدو  هههد یمههه  ی طعهههات چهههور 

کهههه در  ههها   ک  یالدیمههه  ۸۶۸ ههها  دارد   هههد  ا هههچو چهههاپ بههها ا هههتهاد  از حهههروف  دیههه تول یچهههوب یهههها شههههیبههها ا هههتهاد  از 
کههه بهها خهها  ر   ههههچ  ههاخته مهه  ( ا ،ههها   Pi - sheng هههن  )  ی هه  یو از  ههو نیدر چهه  ۱۱ ههدش در  هههر   یمسههتق  

کشههههورها یا ههههتهاد  از حههههروف ف ههههز ۱۳ ههههد و بهههها  ههههرون  ههههر   کههههر  و  ا ههههن روا   نشیخههههاور دور م هههه  چهههه  یدر چههههاپ در 
 ی هههرداز  د یههه بهههه ا از یههه کهههه   یچهههاپ حروفههه  یبهههرا آ همهههرا   بهههودش چهههو  ا هههتهاد  از  شهههرفچیرو هههد بههها   نیههه و امههها اافهههچی

ک  تهههههاا گههههوتنبر  ا یبهههها اختهههران حههههروف مت ههههر  از  هههو نهههههیزم نیههه در ا شههههرفچی  یاصهههه  دیههه دا هههچش منا هههه   بههههودو 
کهههه امکههها  تول یا  یههه افتهههادش او آل کهههرد  گهههوتنبر  در  ههها   دیههه را اختهههران   یچاپخا هههه ا ۱۴۴۴حهههروف از آ  وجهههود دا هههچو 
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کهههار خهههود را بهههر رویرا در  ههههر مههها یز آلمههها  ت  ههه  کهههرد و  کهههرد ) هههک   ی   گهههوتنبر   هههرون  کهههه در ( ۱ / ۱کتهههار مقهههد  
کههههه مههههتن  نیهههه منتشههههر  ههههدو حههههروف مت ههههر  بههههه ا ۱۴۵۶ هههها   گ کیهههه معنهههها بههههود   و پهههه  از  یریهههه صههههه ه را  مو ههههه 
گ  دیهه  ههد  تول ی ههاخته مهه  یکههه از جههن  ف ههز  ههر  تههر یسهه یاز ماتر یاز حههروف چهها  کیهه کرد ههدو هر یچههاپ مهه  یریهه غ هه  

 هههک ش حهههروف  نیههه و بهههه ا دشکرد ههه  یمههه  یگهههر ختههههیحهههروف در آ  ر  دیههه تول یرا بهههرا مهههو  ی هههرر و آ تههه   یههه و ترک  هههد یمههه 
و پههه  از  دشیههه صهههه ه در آ کیههه بهههه  هههک   تهههای هههد تههها  ها یمههه  د یههه خههه  چ کیههه  هههدو  ههه   حهههروف در  یمسهههتق  خ هههق مههه 

 بودو ریم،دد امکا  پ  یا تهاد   یحروف برا یچاپش جدا از 
 ی ا هههه  کیههه  ههههد  در  د یههه دا ههههته ابتهههدا حههههروف چ یا کهههرد  ههههاختار  هههاد  یکههههه او ا هههتهاد  مهههه  یچههههاپ چهههوب نیما ههه 

کههههه بههههر رو زد ههههدی ههههد و  هههه   بههههه آ  مرکهههه  م ی ابههههچ و م کههههم مهههه  گو هههههند    ی)مرکهههه  را بهههها ا ههههتهاد  از  و ههههچ 
کشههه  یچهههوب یهههها  الههه  کاغههه   ههههد هههدیمال ی هههد  بهههودش بهههه حهههروف مههه  د ید هههته دار    هههرار  آ  یرا بهههر رو دی(و  ههه   

رار کاغههه   ههه  یبههها فشهههار بهههر رو یبزرگههه  یچهههوب یکهههه بههها حرکهههچ آ  صهههه ه  د دیکشههه  یمههه  را یبزرگههه  یداد هههد و د هههته  یمههه  
کمههه ود ههه  یچهههاپ ا ،ههها  مههه   هیو ههه  نیههه گرفهههچ و بهههه ا یمههه  کرد هههد تههها ا تقههها   یمر هههور مههه  یکاغ  را  بههه  از چهههاپ  هههد  

ک یمرکههه  بهههر رو گ یبهتهههر چیههه هیآ  بههها  کشههه  ۲۰۰و ردیههه صهههورت   از ا هههتهاد   نشیما ههه  نیههه ا یتههها در  راحههه  دی ههها   هههو  
گههههوتنبر  بههههه  ههههر چ در  را ههههر اروپهههها  یروش  ب هههه  نیگزیجهههها یمرکهههه  ز هههه  ی وردههههها  ههههدش چههههاپ برا هههها  اختههههران 

کهههه و یو آ  زمههها  دیبهههه ا گ سهههتا  ر ههه  ۱۴۷۶و در  ههها   افهههچیگسهههترش  کسهههتو  ) ا یههه  یبهههود  ( William Caxtonکا
کهههرد ا هههتها  د   نی هههرون بهههه  هههاخچ ما ههه  بهههردو  کهههایبهههه آمر راچهههاپ  ۱۶۳۸( در  ههها  Stephen Daye) یچهههاپ خهههود 

کهههه تههها بهههه امهههروز   یزیههه حهههروف ر  ی هههرون بهههه تو هههعه  هههها یچپچههها ایههه در  را هههر د  کرد هههدش   زیههه و  هههاخچ ا هههوان حهههروف 
کههه در  یچههاپ چههوب نیما هه  یبههه جهها یچههاپ ف ههز نی ههاخچ ما هه  شیبعههد شههرفچی  ردیهه گ یمههورد ا ههتهاد   ههرار مهه  بههود 

را  نی هههون ما ههه  نیههه  هههدو بازما هههدگا  ا هههتقا  ا یکاغههه  ا هههتهاد  مههه  یفشهههار بهههر رو ،هههادیا یآ  از اههههر  مخصهههوز بهههرا
کهههه بعهههد از آ  از  هههو ۱۸۰۰ ایههه در حهههدود  ههها   کال ی هههاختند  کهههار  افتههههی( تو هههعه George Clymer) مهههریجهههورل  کهههه 

 در  صهههر حا هههر وجهههود داردو مههها نیما ههه  نیههه از ا ییآ ههها  تهههر بهههود و هنهههوز ههههم  مو هههه هههها ار یآ  بسههه  ییایههه ک مب نیبههها ما ههه 
 یخههههوب یههههها شههههرفچیآات چههههاپ رخ داد و   نیو  ههههاخچ ما هههه  یدر  راحهههه  یع یات  ههههرزمهههها  بههههه بعههههدش ت ههههو نیهههه ا از 

چهههاپ آ  بههها فشهههار   ندر یکهههه  ههه  یچههها  نی( بههها ما ههه Times )مزیاتههه  ی روز امهههه نیاولههه  ۱۸۱۴تههها در  ههها   شحاصههه   هههد  
کهههار مههه  چهههاپ  یهههها نیدو از ما ههه ی( بهههه چهههاپ ر ههه Fredrich Koenig)  یههه کوئن شیدر یههه فر یکهههردش از  هههو یبخهههار آر 

کهههه بههها فشهههار بهههر رو و  یکاغههه  در آ  بهههه صهههورت تهههک برگههه  ی هیههه و تغ ( 1/  3 هههک  )کهههرد  یکهههار مههه  ییپهههدا  پههها یمسهههطح 
کارها یگرفچش برا یبا د چ  صورت م  و د یا تهاد  م را  یکم ت یچاپ 
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