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درآمد
کتـــاب را توضیح دهد  ایـــن کتاب ســـعی می کند فرآوری فنـــی هنری 
و تـــالش دارد  در مبحـــث پیش و پس آماده ســـازی وارد نشـــود هر چند 

گریـــز های به آن هـــا می زند. ناچـــار برای شـــکل گیری مطلب 
کتـــاب از زبـــان عربـــی وارد زبـــان فارســـی شـــده  اســـت. در  واژه 
حقیقـــت، بـــا اختـــراع و گســـترش کتاب، تاریخ تمدن بشـــری شـــکل 
کتـــاب قدمتی پنج هـــزار ســـاله دارد و فرآوری فنـــی هنری نیز  گرفـــت. 
به همراه آن پنج هزار ســـال قدمت دارد. با گذشـــت زمان و دسترســـی 
بشـــر بـــه امکان های نـــو و تغییر نیـــاز او به ارتبـــاط و اطالعات، شـــکل 
کتاب  و همین طور آماده ســـازی آن نیز تکامـــل یافت. تا قبل از اختراع 
کتاب هـــا تنها از طریق رونویســـی و  دســـتگاه چاپ، نســـخه برداری از 
باســـمه امکان پذیر بود. باســـمه، فـــن و هنری برای چـــاپ متن و نگاره 
کـــه در آســـیا و از زمان هـــای قدیـــم اســـتفاده می شـــده اســـت،  اســـت 
که نـــگاره یا نوشـــته را بر ســـطح چوب  طـــوری چـــوب را می تراشـــیدند 
برجســـته شـــده و با مالیدن مرکب روی آن، آن را بر سطح چاپ شونده 
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مثـــل پارچـــه یا کاغـــذ می فشـــردند. در چیـــن جایگزینی برای باســـمه 
کـــه بـــا ســـتون های  کـــه بـــه آن ریپروگرافـــی می گفتنـــد  وجـــود داشـــت 
ســـنگی حک شـــده عمل تکثیر را انجـــام می دادند. وجـــود نقش روی 
چوب یا ســـنگ، رنگ و جوهر ، ســـطح چاپ شـــونده سه عامل چاپ 
اســـت که قبـــل از اختراع گوتنبرگ هم یافت می شـــد و به نوعی منشـــا 
اختـــراع او بـــود. در اصفهان ایران هنوز چاپ قلمـــکار رونق دارد. به هر 
ترتیـــب با اختـــراع دســـتگاه چاپ توســـط یوهانس گوتنبـــرگ آلمانی، 

تحـــول بســـیار بزرگی در صنعت نشـــر کتاب صـــورت گرفت. 
کتاب و  در ســـال های اخیـــر، رایانه هـــا موجـــب آســـانی چـــاپ 
توســـعه نشـــر شـــده اســـت اما ابزارهای ارتباطی دیگر مانند تلویزیون،  
مفهـــوم   ،)Internet( تارنمـــا  و  شـــبکه های اجتماعی  تلفن همـــراه، 
کتـــاب را به عنـــوان مهم ترین منبـــع اطالعاتی به چالش کشـــیده اند. 
کتـــاب  الکترونیکـــی )eBook( در ســـال 1971میـــالدی و  بـــا پیدایـــش 
کتـــاب دوباره  نخســـتین عرضـــه آن در ســـال 1999میـــالدی تعریـــف 
بـــه چالـــش کشـــیده شـــد. اما  کتـــاب در هر نوع و شـــکل هنـــوز مثل 
کتاب هـــای پنـــج هزار ســـال قبـــل نیـــاز بـــه انتخاب یـــا تولیـــد ایده، 
پـــردازش محتـــوا و همیـــن طور فرآوری فنـــی هنـــری دارد که به کمک 

فـــن آوری شـــکل آن تغییـــر پیدا کرده و آســـان تر شـــده اســـت. 
گرفته اســـت  که این بســـتر انتقـــال دانش و فرهنگ  با وســـعتی 
گون  گونا کـــه مفهـــوم تمـــام انـــواع  کاملـــی  امـــا تعریـــف مشـــخص و 
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کتاب،  کتـــاب را در برگیرد، ارایه نشده اســـت. یکـــی از تعریف های 
که این چنین اســـت: مربـــوط به ســـازمان یونســـکو می شـــود 

 کتاب نوعی اثر چاپی صحافی  شـــده  است که بیش  از  49صفحه 
داشته باشد و مانند نشریه، تحت یک عنوان، دوره ای منتشر نشود. 

کـــه این تعریـــف ظاهری اســـت و  کنیـــد درمی یابید  گـــر دقـــت  ا
کتـــاب را با هم ارایـــه نمی دهد و از طرفی  تعریفی از محتوی و شـــکل 

شـــکل کتاب با پیشـــرفت فـــن آوری در حال تغییر اســـت.
گونـــی ارایه  امـــروزه کتـــاب بنابـــر بســـتر خود بـــه شـــکل های گونا
کـــردن و درک بیش تر مطلـــب، از این به  می شـــود ولی بـــرای هدفمند 
بعد ســـعی می کنیم بر اســـاس تولید فیزیکی کتـــاب در ایران موضوع 
جلـــو بیریم. ابتدا پروســـه تولید کتاب را به طور مختصر می شـــکافیم 

کتاب خواهیـــم پرداخت. ســـپس به اجزای تولیـــد هنری 
»اختـــراع از نیـــاز پدیـــد می آیـــد.« در تولیـــد یـــا انتخـــاب ایـــده، 
بایـــد ایـــن جمله را سرمشـــق قرار داد و نیـــاز جامعه مخاطـــب را برای 
موفقیـــت تولید در نظـــر گرفت. تولید فرهنگی تا به دســـت مخاطب 
گامی فراتر برداشـــته اند  نرســـد، ارزش ندارد. امـــروزه جوامع پیشـــرفته 
بـــه طوری که سیاســـت گزاران بنابـــر اهداف راهبردی خود دســـت به 

ایجـــاد انگیـــزه برای توســـعه نیاز مخاطبـــان می زنند. 
نیازســـنجی مخاطـــب از عوامل تولیـــد و پردازش ایده اســـت که آن 
کتـــاب  می توان نامید، تولید در ســـه مرحله آغاز می شـــود. را پیش تولیـــد 

درآمد
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تولید محتوا
پـــردازش محتـــوا با انتخاب یـــا تولید ایده خوب و مـــورد نیاز جامعه 
امکان پذیـــر خواهد بود. تولید محتوا در بخش فرهنگی انتشـــارات 
یابـــی، تاییـــد و بـــه ســـرانجام می رســـد. البتـــه در  یـــا توســـط آن ارز
بنگاه هـــای انتشـــاراتی بـــزرگ پیـــش از بخـــش فرهنگی، بخشـــی به 
که نتیجـــه تحقیق خود  یابـــی( وجـــود دارد  نـــام "نیازســـنجی " )بازار
را بـــه صـــورت ایـــده در اختیـــار انتشـــارات بـــرای تولیـــد محتـــوا قرار 
می دهد.  تحقیق نیازســـنجی، پژوهشـــی در رفتار، شـــغل، ســـلیقه، 
دانـــش، میـــزان درآمد، محل تـــردد، نوع تغذیه، محـــل تفریح و تفرج 
گروه هدف، بازایابی می باشـــد. توجه داشـــته باشید مخاطب  و ... 
شـــما همیشـــه گروه هدف شـــما نیســـت. یعنی خریدار کتاب شما 
گر شـــما برای  کتـــاب آن نیســـت. بـــرای مثـــال ا همیشـــه مخاطـــب 
کودکان هســـتند  کتاب شـــما  کنید، مخاطب  کتاب تولید  کودکان 
کتاب توســـط سرپرســـت او و شـــاید به توصیه آمـــوزگار یا مربی  ولی 
گروه  هدف شـــما خواهند بود. کـــه این افراد،  او خریداری می شـــود 
پـــس از تحقیـــق و پژوهش های نیازســـنجی و مشـــخص شـــدن 
کتـــاب، پردازش آن و تولید محتوا به پژوهش گر، نویســـنده  ایده تولید 
یا شـــاعر، تصویرگر سفارش داده می شـــود. در برخی موارد از همکاری 
کتاب هـــای منتشـــره خارجی نیـــز بهره  مترجمـــان مطلـــع و آشـــنا بـــه 

می برند.
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که  تولید محتوا شـــامل نوشـــتار یـــا برگـــردان آن )ترجمه( اســـت 
بـــه آن خبـــر گفته می شـــود و ارایـــه آن دارای اصول و قواعدی اســـت. 
خبـــر دســـت نویس باشـــد و چـــه حروفچینـــی)text( پـــس از تاییـــد با 
تعداد ســـطر محدود و با فاصله بین ســـطرهای )Leading( زیاد برای 
کارهای نسخه پردازی و ویراســـتاری به بخش فرهنگی  آســـانی درج 
ســـپرده می شـــود. یعنی بـــرای پرهیز از انتشـــار کتاب با اشـــکال های 
علمـــی و ادبـــی و فنی، خبر پیـــش از حروف چینی برای ویراســـتاری 
گونـــی بر روی  ارســـال می شـــود. با توجه بـــه نوع اثـــر، ویرایش های گونا
آن اعمـــال می شـــود. می تـــوان از آن ها بدیـــن ترتیب نام بـــرد؛ ویرایش  

علمـــی ادبـــی و فنی که مـــورد آخر را نســـخه پردازی نیـــز می نامند.
و همین طـــور  واژه هـــا  ریشـــه  و  نســـخه پرداز صحـــت  بنابرایـــن 
مفاهیـــم متـــن را مطابق بـــا علوم مرتبط اســـتخراج  کند و ســـعی دارد 
متـــن کتاب را  منطبق بـــا  آن ها اصالح کند. پس از آن ویراســـتار کار 
خـــود را آغـــاز می کند. کار او روانـــی و خوانایی نوشـــتار و انطباق آن با 
دســـتور زبان فارســـی  اســـت. حاال دیگر خبر آمـــاده تحویل به مرحله 

بعـــد یعنی فـــرآوری فنی هنری یـــا تولید هنری اســـت.
هـــر چنـــد نســـخه پردازی و ویراســـتاری در بخش فرهنگی یـــا تولید 
ئـــم آن در  محتـــوا انجام می شـــود اما به دلیل اســـتفاده مشـــترک عال
فـــرآوری فنی هنـــری یا تولید هنـــری بخش نمونه خوانـــی و تصحیح 

به آن ها اشـــاره می شـــود.

درآمد
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درآمد

فرآوری فنی هنری
طـــرح کتـــاب )Design( یعنـــی، تعییـــن شـــکل چاپی کتـــاب و همۀ 
کـــه داراســـت. بـــه عبارتـــی دیگـــر، طـــرح کتـــاب  یعنـــی  واحدهایـــی 
کتـــاب  کـــه  تجســـم شـــکل، ســـازمان و منظـــرۀ بصـــری شـــی مـــادی 
نامیـــده می شـــود اســـت. بـــرای شـــکل دادن بـــه این تجســـم نوشـــتار 
بـــه مدیـــر هنـــری تحویـــل می شـــود. او بر اســـاس نوشـــتار یا نـــوع تولید 
پیش فـــرض، نوشـــتار را تعیین حـــروف )Markup( می کنـــد. یعنی نوع 
قلـــم )فونـــت Font(، اندازه قلم، اندازه طول ســـطر )اشـــپون( و به طبع 
یـــاد نوع جلد  کتـــاب و به احتمال ز اندازه حاشـــیه های ســـفید، قطع 
)ســـخت یا نـــرم( را تعییـــن می کند. نوشـــتار بـــه حروفچینـــی تحویل 

می شـــود.
با توســـعه روزافـــزون فن آوری دیگر حروفچینی بخشـــی از تولید 
که  کار نه به ســـختی گذشـــته،  صنعتی محســـوب نمی شـــود و این 
گونی  گونا در چاپخانه هـــا به انجام می رســـید، توســـط نرم افزارهـــای 
یافـــت نمونه  در رایانه هـــای رومیـــزی بـــه انجام می رســـد. پـــس از در
چاپی)پرینـــت Print(، نوشـــتار توســـط دو نفر با عنـــوان  نمونه خوان 
کار امـــکان دارد  و مصحـــح بـــرای صحـــت، مقابله می شـــود. ایـــن 
گیرد تـــا نمونه ســـفید یعنـــی نمونه بی غلـــط ارایه  چنـــد بار صـــورت 
شـــود. نمونه ســـفید به همـــراه ســـند الکترونیکـــی )File( در اختیار 

صفحـــه آرا قـــرار می گیرد.
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کتاب دارای تصویرســـازی، عکس، نمودار، جدول  امکان دارد 
و... باشـــد. بـــرای جلوگیـــری از اتالف وقـــت، فرآوری آن هـــا به موازی 
کار حروفچینـــی و مقابلـــه به هنرمنـــدان تصویرســـاز، طراح گرافیک، 

عکاس و... ســـفارش داده می شـــود.
کار تصویرســـازی بـــه صـــورت دســـتی و یـــا در رایانـــه بـــه انجـــام 
یـــا   )Analog( مـــادی  شـــی  صـــورت  بـــه  آن هـــا  بنابرایـــن  می رســـد 
گذاشـــته  رایانه ای)دیجیتالی Digital document( در اختیـــار  ســـند
گـــر تصویرها و عکس ها نیز  به صورت شـــی مادی اســـت،  می شـــود. ا
پس از اســـکن به صورت ســـند رایانه ای به صفحه آرا تحویل می شود.
کـــه در اختیـــار دارد مثل ســـند  صفحـــه آرا بـــا مـــواد و مصالحی 
رایانـــه ای  ســـند  تصویرســـازی ها،  رایانـــه ای  ســـند  خبـــر،  بی غلـــط 
عکس هـــای اســـکن شـــده، ســـند نمودارهـــا و جدول هـــای از پیـــش 
طراحـــی شـــده و نمونه ســـفیدخبر یـــا نوشـــتار )pirnt( که همـــه موارد 
در آن اشـــاره و درج شـــده اســـت، صفحه آرایـــی )Layout( را به پایان 
کتـــاب نســـخه ای چاپ  می رســـاند. پـــس از پایـــان صفحه آرایـــی از 
دیجیتالـــی )Print( تهیـــه و پس از صحافی جهـــت اطمینان بیش تر 
برای بازبینی به پدیدآورنده یعنی نویســـنده، مترجم ویا ســـر ویراستار 
ســـپرده می شـــود تا از اشـــتباه یا غلط قبـــل از چاپ جلوگیری شـــود.
کتـــاب و تعـــداد صفحه هـــای آن  حـــاال می تـــوان گفت شـــکل 
هویدا شـــده اســـت پس نوبـــت ســـفارش طراحی جلد اســـت. بهتر 
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اســـت به مـــوازت بازبینـــی پدیدآورنده برای ســـرعت عمـــل بیش تر 
کار طراحـــی جلد نیز به ســـرانجام رســـد.

پـــس از دریافت طرح روی جلد کتاب بنابر شـــرایط پیش فرض 
تولیـــد، نوبـــت فرم بنـــدی صفحه هـــا بـــر اســـاس نـــوع چـــاپ و اندازه 
پذیریـــش دســـتگاه چـــاپ و چاپ پذیـــر، همیـــن طـــور نوع دســـتگاه 

کنی صحافی اســـت. صحافـــی و پذیریـــش انـــدازه دســـتگاه تا
نرم افزارهـــای  توســـط  ســـهولت  بـــه  فرم بنـــدی  عمـــل  امـــروزه 
در  می توانـــد  کار  ایـــن  کـــه  می گیـــرد  صـــورت  رایانه ایـــی  گـــون  گونا
کارشناســـان عکاســـی چاپ  توســـط  یـــا  و  هنـــری  تولیـــد  قســـمت 
)لیتوگرافـــی( صـــورت پذیـــرد.  البتـــه در هـــر صـــورت نماینـــده ای از 
ســـوی انتشـــارات بـــه عنـــوان مدیر تولیـــد یا ناظـــر چـــاپ پیگیری و 

گرفت. کیفیـــت تولیـــد را بـــه عهـــده خواهـــد  نظـــارت بـــر 

تولید صنعتی، چاپ و صحافی
کتـــاب، ســـند رایانـــه ای آن بـــه عکاســـی چاپ  بعـــد از فرم بنـــدی 
کـــه بخش های لیتوگرافـــی، چاپ، و  )لیتوگرافـــی( و یـــا چاپخانه ای 
صحافـــی را با هم دارند بنابر توافق های الزم در قیمت و زمان انجام 
کار، ســـفارش داده می شـــود. پـــس از انجام مراحـــل لیتوگرافی)تهیه 
ینـــک Zinc یـــا پلیـــت Plate( چـــاپ متـــن، جلد، سلفون کشـــی یا  ز
 ،)UV(ی موضعی ی جلد مثـــل یـــو و عملیـــات تزیینـــی دیگـــری رو
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کتـــاب بـــه انجام رســـیده و  کـــوب، قالـــب زنـــی و...  صحافـــی  طال
کثیفـــی و  کتـــاب در بســـته بندی های متفاوتـــی بـــرای جلوگیـــری از 

کهنه گـــی به انبار ناشـــر ارســـال می شـــود.
در ایـــن جا الزم اســـت راجع بـــه زینک توضیح داده شـــود. زینک 
ورقی فلزی، پالســـتیکی یا کاغذی با ابعاد مشـــخص که در لیتوگرافی، 
متـــن یـــا نگاره برای چـــاپ روی آن کپی می شـــود و در چاپ افســـت از 
آن اســـتفاده می گردد. زینک مصطلحی در صنعت چـــاپ ایران برای 
 )Zinc( اســـت. زینک Plateیا به طور خالصه )Printing Plate(معـــادل
بـــه معنـــای فلـــز "روی" اســـت. نام گـــذاری آن به دلیـــل اســـتفاده از این 
فلـــز  در ورقه هـــای اولیـــه چاپ بـــود. در گذشـــته، زینک ها از بســـتر فلز 
ارزان قیمـــت یـــا آلومینیوم با روکـــش نازکی از فلز روی، ســـپس فلز مس 
ســـاخته می شـــد. فلز  مـــس جـــذاب چربی مرکـــب و فلـــز روی جذاب 
کارهـــای با شـــمارگان زیاد  آب اســـت. تا همین چند ســـال قبـــل برای 
ینـــک مســـی با  از زینک هـــای مســـی بهـــره می گرفتنـــد. در لیتوگرافـــی ز
روکشـــی حســـاس به نور آغشـــته شـــده، بعد فیلـــم روی آن قـــرار گرفته و 
پـــس از نـــور دادن ابتـــدا بـــا آب برای روکش، ســـپس با اســـید  بـــرای فلز 
مس فرآوری می شـــد. امـــروزه برای زینک هـــا و پلیت ها بیش تـــر از مواد 

پلیمـــری جهت خاصیـــت جذاب آب یـــا چربی اســـتفاده می گردد.
کمی روشـــن شـــده بیش از پیش  کتاب  که پروســـه تولید  حال 

بخـــش فرآوری فنی هنـــری یا تولید هنری را می شـــکافیم.


