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  فـصـل ١
تعريف و تاريخچه 
هدف های رفتاری
پس از پايان اين فصل هنرجو می تواند:
۱ چاپ را تعريف کند.
٢ چاپ دستی را تعريف کند.

٣ مهمترين وظيفه واسطه چاپی را بيان کند. 
٤ نشانه های شبيه به چاپ دستی در آثار برجای مانده از دوران غارنشينی را توضيح دهد. 
٥ قديمی ترين نشانه های مرتبط با چاپ به معنای امروزی را در تمدن های آغازين نام ببرد. 
٦ نقش تمدن چين را در پيدايش و پيشرفت چاپ توضيح دهد. 
٧ زمان و مکان انتشار اولين آثار چاپی تاريخ دار را بيان کند. 
٨  مکاِن چاپ نخستين پول کاغذی را بداند. 
٩ وضعيت چاپ در سرزمين های غربی را تا پيش از اختراع گوتنبرگ توضيح دهد. 
١٠ نقش گوتنبرگ و اختراع او را در ترويج هنر چاپ بيان کند. 
١١ تحوالت چاپ دستی را در آثار هنرمندان دوران رنسانس به بعد به طور خالصه بيان کند. 
١٢ نقش هنرمندان ژاپن در رونق باسمه های چاپی و تأثير آن بر آثار هنرمندان غربی را بيان کند. 
١٣ نام دو هنرمند غربی که با تأثير از باسمه های چوبی آثاری را در زمينه حکاکی روی چوب ايجاد کردند را 
بداند. 
١٤ سوابق چاپ دستی در ايران را تا پيش از ورود دستگاه های چاپ ماشينی توضيح دهد. 
١٥ چگونگی و تأثير ورود ماشين های چاپ به ايران را بيان کند. 
١٦ وضعيت چاپ دستی در هنر معاصر ايران را بيان کند.



٢

تعريف چاپ

واژٔه چاپ (کاو) يا (چاو) به معنای پول کاغذی که از تمدن چين گرفته شده است۱. اما به طور کلی فرايند چاپ عبارت است از 
عمل تکثير نقوش، تصاوير، نوشته ها و رنگ ها در تعداد مشخص و محدود توسط صفحه ای به نام واسطٔه چاپی بر زمينه ای از پيش 

تعيين شده و بايد توجه داشت که در تمام فرايند چاپ، واسطٔه چاپی نقش اصلی را به عهده دارد. 
واسطٔه چاپ با توجه به انواع چاپ، نام های متفاوتی به خود می گيرد مانند شابلون، زينک، کليشه، باسمه، قالب، … واسطٔه چاپ 
وظيفه نگهداری رنگ را به عهده دارد و برای چاپ هر نسخه يکبار به مرکب آغشته می شود و تصاوير را بر سطح چاپ شونده کاغذ، 

پارچه، فلز، شيشه، پالستيک و …) منتقل می کند. 

تعريف چاپ دستی 
چاپ دستی به تکثير تعداد محدود آثاری گفته می شود که تمام مراحل کار آن مانند: آماده سازی واسطٔه چاپ، رنگ گذاری و 

عمليات چاپ و پس از آن توسط دست انجام می شود. اثر چاپ دستی، مانند يک اثر نقاشی می تواند خود محصول نهايی باشد. 

تاريخچۀ چاپ 
دوران غارنشينی: در آثار بر جای مانده از دوران غارنشينی، دو گونه تصوير چاپ مانند به دست آمده است که در يکی از 
آنها اثر دست به صورت مثبت و در ديگری به صورت منفی بر ديوارٔه غار نقش بسته است. در اولی با آغشته کردن دست به مادٔه رنگين 

قرار  با  دومی  در  و  ديوار  سطح  به  آن  انتقال  و 
پاشيدن رنگ به اطراف  دادن دست بر ديواره و 

آن نقش دست بر جای مانده است (تصوير ١).

١ــ ريشه واژه چاپ در زبان هندی (چهاپ يا چهاپه) است. 

تصوير ١ــ اسب های خالدار و نقش منفی دست. پش مرل، حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار 
سال پيش از ميالد، ۳۴۰ سانتی متر طول، واليت لوت، فرانسه.



٣

تمدن های آغازين: ُمهرها قديمی ترين نشانه های چاپ به معنای امروزی خود هستند. نخستين مهرها مربوط به شش هزار سال 
پيش از ميالد است که در عراق و سوريه و ترکيه يافت شده اند. پس از آن مهرهای استوانه ای می باشند که مربوط به اروک واقع در 

عراق و شوش واقع در ايران است و قدمت آن به ٣٣٠٠ سال قبل از ميالد می رسد. 
 نقوش مهرها در انواع تخت و يا استوانه ای ابتدا برروی سنگ حکاکی می شد سپس بر صفحه گلی مرطوب و يا موم مذاب 

منتقل می گرديد. از مهرها به عنوان نشان هويت، امضاء فرمان، و يا تزيين استفاده می شد (تصوير ٢).

تصوير ٢ــ مهر استوانه ای و اثر نقش آن بر لوحۀ گلی. بين النهرين، ۲۳۵۰ تا ۲۱۵۰ پيش از ميالد.

پيدايش چاپ در سرزمين های شرقی
نخستين نمونه های چاپ در سرزمين های شرقی: چاپ روی پارچه به وسيلٔه قالب های چوبی که در سدۀ چهارم پيش از 
ميالد در هند رواج داشته است. اين فن در سدٔه دوم پيش از ميالد به چين و سپس به ايران وارد شده که پارچه های دوره ساسانی 

نشانگر نمونه ای از آن است. 
اما چينی ها در سده های اوليه ميالدی اساسی ترين نقش را در پيدايش و پيشرفت چاپ ايفا نمودند. آنها مرکب را از سده های قبل از 
ميالد ساخته بودند عالوه بر اين اختراع کاغذ نيز در سده دوم ميالدی (سال ١٠٥) توسط «تسای لون» گامی بزرگ در راه پيشرفت چاپ و 

ترويج فرهنگ مکتوب شد. انگيزه اصلی چينی ها از تکثير تصاوير و نوشته ها ترويج آيين بودا و انتشار متون مذهبی بوده است. 
روش های اوليه چاپ در چين بر دو نوع بوده است. در يک روش با قرار دادن ورقٔه کاغذ بر روی نقش برجسته های سنگی 

آغشته به مرکب و سايش آن، نقوش حکاکی شده را به روی کاغذ منتقل می کردند (تصوير ٤ و ٣).



٤

روش دوم با استفاده از مهرهای حک شده ای به نام «انگ۱» انجام می شده است. 
در سده هشتم ميالدی استفاده از قالب های چوبی به طور کامل در چين رواج يافته بود. قالب ساز طرح را به طور وارونه برقالب 
چوبی منتقل می ساخت. سپس اطراف طرح را با دقت و مهارت حکاکی می کرد. پس از آن سطح قالب را مرکبی می کرد و قطعه کاغذی 

روی قالب مرکب خورده قرار می داد، با ايجاد سايش مرکب از قالب بر سطح کاغذ نقش می بست. 
با گسترش چاپ از چين به ژاپن، اين ژاپنی ها بودند که در سده هشتم ميالدی اولين اثر چاپی تاريخ دار را منتشر کردند. اين 
اثر شامل طلسم ها و سرودهای بودايی بود که به دنبال شيوع بيماری آبله در شمارگان (تيراژ) زياد چاپ و منتشر شد. به دنبال آن اولين 

کتاب چاپی تاريخ دار، در سدٔه نهم با عنوان «دياموندساترا» به صورت طوماری در ژاپن چاپ شد (تصوير ٥ و٦).

١ــ مهری بود که آن را در دورٔه پادشاهی هان (سدٔه سوم ميالدی) با کنده کاری حروف خوش نويسی به صورت گود روی سطح هموار يشم، نقره، طال يا عاج می ساختند سپس آن را 
به مرکب قرمز خميرمانندی (شنگرف) آغشته می کردند و بر سطح سفيد موردنظر فشار می دادند. در نتيجه عالمت سفيد را بر زمينٔه قرمز نمايان می ساختند بعدها به جای کندن خود حروف، 

اطراف آن را خالی کردند و نقش عالمت را به رنگ قرمز بر زمينٔه سفيد به دست آوردند. 

تصوير ٣ــ نقش برجستۀ چينی و نقش چاپی آن ــ سلسلۀ تانگ ــ ۶۱۸ تا ۹۰۷ م.

تصوير ٤ــ نقاشی گوسفند و بز ــ دورۀ يوانگ چومنگ فو ــ سدۀ ١٤ م.



٥

ـ  تصوير ٥ــ طلسم ها و سرودهای بودايیـ 
ژاپن ــ ۷۷۰ م.

تصوير٦ــ دياموند ساتراــ اثر چاپی از باسمۀ چوبی 
حکاکی شده ــ چين ــ ۸۶۸ ميالدی.

نخستين پول کاغذی نيز در سده نهم ميالدی در چين طراحی و چاپ شد. همچنين در سده های نهم و دهم، کتاب های طوماری 
جای خود را به کتاب های آکاردئونی (دارای ورق های تاخورده) داد و در سده دهم و يازدهم کتاب های دوخته شده پديد آمد. 

چاپ کارت های بازی نيز شکل ديگری از طراحی گرافيک و چاپ اوليه بود که در چين رواج پيدا کرد.
حروف متحرک اوليه در قرن يازدهم ابتدا در چين و سپس در کره به وجود آمد. 

چاپ در دنيای غرب: قديمی ترين نمونٔه چاپ، پارچه ای است مربوط به سده ششم ميالدی و به سبک شرقی، که با استفاده از 
قالب های چوبی اجرا شده و از داخل يک گور در اروپای شمالی به دست آمده است. 

در شرايطی که در سرزمين چين (و کشورهای مجاور) قرن ها از پيدايش و رواج چاپ می گذشت، روش استفاده از قالب چوبی 
بر روی کاغذ، در قرن سيزدهم از چين به اروپا منتقل شد. اين آثار چاپی با متون مذهبی و تصاوير قديسان همراه بود که به تدريج به 

چاپ کتاب های کليشه ای انجاميد (تصوير ٧).
قبل از اين دوره کتاب ها با دست نوشته می شد و نقاشان و تذهيب کاران آنها را مصور و مزين می ساختند. 



٦

تصوير ٧ــ صفحه ای از يک کتاب کليشه ای ــ چاپ شده 
با کليشۀ چوبی حکاکی شده.

اختراع چاپ با حروف متحرک فلزی در قرن پانزدهم ميالدی به وسيلٔه يوهان گوتنبرگ۱ آلمانی نقطه عطفی در تاريخ چاپ شد 
که با طی کردن قرن ها به صنعت رسانه ای قدرتمندی تبديل گشت. 

در فاصلٔه سده های پانزدهم تا نوزدهم ميالدی استفاده از لوحه های فلزی خيلی زود جای خود را در مصور کردن کتاب های 
چاپی باز کرد و تقريباً جای قالب های چوبی را گرفت. 

آلبرشت دورر نقاش آلمانی در سال های پايانی سدٔه پانزدهم و ابتدای سدٔه شانزدهم ميالدی آثار ماندگاری در هر دو زمينه خلق 
کرده است (تصوير ٨ و ٩). «رامبراند»۲ (سدٔه هفدهم) و «فرانسيسکوگويا»۳ (اواخر سدٔه هيجدهم و اوايل سدٔه نوزدهم) و همچنين 
نقاشان قرن نوزدهم و بيستم چون، (ادواردمانه۴) (کته کولويتس۵)، (واسيلی کاندينسکی۶)، (هنری ماتيس۷)، «پابلوپيکاسو۸» و ديگران 

آثار با ارزشی با تکنيک حکاکی روی فلز از خود به يادگار گذاشته اند (تصاوير ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣). 

Johannes Gutenberg ــ١
Rembrant ــ٢
Franc ــ٣ sco Goya
Edouard Manet ــ٤
Kathe Ko ــ٥ w tz
Wass ــ٦ y Kand nsky
Henr ــ٧  Matt s
Pab ــ٨ o P casso



٧

مکاشفات  کتاب  (از  سرنوشت  سوار  چهار  دوررــ  آلبرشت  ٩ــ  تصوير 
يوحنا)ــ حکاکی روی چوب ــ ١٤٩٨ م.

تصوير ١٠ــ رامبراند ــ حکاکی روی فلز (شيوۀ درای پوينت)ــ ٢١×١٢/٥ سانتی مترــ ١٦٥٢ م.

تصوير ٨ ــ آلبرشت دوررــ حکاکی روی فلز (شيوۀ درای پوينت)



٨

 ١٩×١٣/٦ ــ  حکاکی  روی  فلز  ــ  گويا  فرانسيسکو  ١١ــ  تصوير 
سانتی مترــ ١٧٩٩ م.

 ٣٠/٥×٣٨/٦ اچينگ)ــ  (شيوۀ  حکاکی روی فلز  ــ  ميله  فرانسوا  ١٢ــ  تصوير 
سانتی مترــ ١٨٦٣ م.

تصوير ١٣ــ کاميل پيساروــ حکاکی روی فلز (شيوۀ  اچينگ و درای پوينت)ــ ١٧/٥×١٢/٨ سانتی مترــ ١٨٨٥ م.



٩

روش «ليتوگرافی» در قرن هيجدهم ميالدی توسط «آلويس زنفلدر۱» به وجود آمد که بعدها به فراگيرترين شکل چاپ در سده های 
نوزدهم  گرديد. در سدۀ  معروف  نام «چاپ افست۲»  صنعتی شدٔه خود به  شکل  مراحلی در  تبديل شد و پس از طی  بيستم  نوزدهم و 
آثار  ديگران  و  «پيکاسو»  «ماتيس»  «تولوزلوترک۳»  «فرانسيسکوگويا»  و  بود  هنرمندان  توجه  مورد  بسيار  ليتوگرافی  روش  بيستم  و 

ارزشمندی را در اين زمينه به وجود آورده اند (تصوير ١٤ و ١٥). 

و  بود  رسيده  خود  اوج  به  ژاپن  در  ميالدی  نوزده  تا  هفده  سده های  طول  در  چوبی،  باسمه های  به وسيلٔه  چاپ  ديگر  سوی  از 
هنرمندان بسياری از جمله «هوکوسای۴» و در سدٔه نوزدهم آثار ماندگاری در اين زمينه به وجود آورده است. به دنبال آشنايی هنرمندان 
اروپايی با حکاکی های چوبی ژاپنی در نيمٔه دوم سدٔه نوزدهم حکاکی روی چوب نيز دوباره رونق گرفت و هنرمندانی چون «پل گوگن۵»، 

«ادواردمونش۶»، «موريس اشر۷» و ديگران آثاری را در اين زمينه ايجاد کردند (تصاوير ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩).

A ــ١ oys Senefe der
Offset ــ٢
Tou ــ٣ ouse Lauterc
Katsush ــ٤ ka Hokusa
Pou ــ٥  Gougu n
Eduard Munch ــ٦
Maur ــ٧ ts Corne s Escher

تصوير ١٥ــ تولوز لوترک ــ ليتوگرافی ــ ٩٥×١٢٧/٣ سانتی مترــ ١٨٩٣ م. تصوير ١٤ــ ژان دو بوفه ــ ليتوگرافی ــ ٣٧/٩×٥٢ سانتی مترــ ١٩٦٢ م.
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تصوير ١٦ــ آندو توکيتارو هيروشيج (هيروشيگه)ــ رگبار 
روی پل اوهاشی ــ حکاکی روی چوب ــ  ١٨٥٧ م.

تصوير ١٧ــ کاتسوشيکا هوکوسای ــ از مجموعۀ ٣٦ منظره از کوه فوجی ــ ٢٨×٢٥ سانتی متر ــ 
بين ١٨٢٠ تا ١٨٣٠ م.

تصوير ١٨ــ واسيلی کاندينسکی ــ حکاکی روی چوب ــ ٢٨/٥×٢٨/٤ سانتی مترــ  ١٩١٣ م.
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ثبت اختراع چاپ «سيلک اسکرين» در قرن بيستم ميالدی به نام «ساموئل سيمون۱» انگليسی باعث شد عمل چاپ که تا ابتدای 
شکل های  و  مختلف  جنسيت های  با  سطوح  انواع  روی  می گرفت،  انجام  پارچه)  (يا  تخت  کاغذی  صفحات  روی  بيشتر  بيستم  سدٔه 

گوناگون ممکن شود. 
از  برخی  و  يافت  شهرت  «سريگرافی۲»  به  بود  رسيده  تکامل  به  بيستم  سده  ابتدايی  دهه های  در  که  نيز  اسکرين  سيلک  روش 
«اندی  و  ريلی۴»  «بريجت  ويکتوروازارلی۳»،  می توان  هنرمندان  اين  جملۀ  از  آوردند.  به وجود  شيوه  اين  با  را  خود  آثار  هنرمندان، 

وارهول۵» نام برد (تصوير ٢٠ و ٢١).
در سده بيستم ميالدی استفاده از صفحات لينولئوم نيز در چاپ رايج گرديد و هنرمندان بسياری با اين روش آثاری ارائه کردند 

(تصوير ٢٢). 

Samue ــ١  S mon
Ser از سال ١٩٦٠ هنرمندان در آمريکا که از روش سيلک اسکرين برای خلق آثار هنری و جنبه غيرتجاری استفاده کردند بر آن نام سری گرافی  graphy = Screenpr nt ٢ــ

گذاشتند. 
V ــ٣ ctor Vasare y
B ــ٤ rdget R ey
Andy Warho ــ٥

تصوير ١٩ــ اريک هکل ــ حکاکی روی چوب ــ ٢٩/٨×٣٦/٥ سانتی مترــ  ١٩١٧ م.



١٢

تصوير ٢٢ــ پابلو پيکاسوــ حکاکی روی لينولئوم ــ ٧٥/٣×٦٢ سانتی مترــ ١٨٥٧ م.

تصوير ٢٠ــ اندی وارهول ــ سيلک اسکرين روی کاغذ نقره ای ــ ٥٨/٥×٥٨/٧ سانتی مترــ  
١٩٦٧م.

و  رنگی  ليتوگرافی  ــ  ليختنشتاين  روی  ٢١ــ  تصوير 
 ١٢٣×٨٢/٥ قرمزــ  و  آبی  رنگ های  با  سيلک اسکرين 

سانتی مترــ ١٩٦٩ م.



١٣

نگاهی به پيشينۀ چاپ و چاپ دستی در ايران
همانطور که پيشتر اشاره شد، ُمهرها، قديمی ترين نشانه های مرتبط با چاپ بودند که در سرزمين ايران نيز مانند تمدن های ديگر 

رواج داشتند.
همچنين گفتيم که در ايران ساسانی استفاده از پارچه های چاپی متداول بود و آنها با استفاده از قالب های چوبی بر پارچه های 

گوناگون نقوشی را چاپ می کردند.
در اواخر سدٔه هفتم هجری نيز در دورٔه حکومت ايلخانان مغول نوعی پول کاغذی به نام «چاو» در مدت کوتاهی در ايران رايج 
شد که به دليل استقبال نکردن مردم به سرعت از ميان رفت. اين پول ها به تقليد از پول های کاغذی چينی بود و دستگاه چاپ مربوط به 

آن را نيز از چين آورده بودند. محل چاپ اين پول های کاغذی را «چاوخانه» می گفتند.
وجود نقش های چاپ شده بر حاشئه بعضی از کتاب های دورٔه تيموری نيز، نشان از استفاده از قالب های چوبی در سدٔه دهم 

هجری دارد (تصوير ۲٣).

تصوير ٢٣ــ نقش فردوسی ــ حاشيۀ کتاب چاپ شده با قالب قلمکارــ دورۀ تيموری.

از  استفاده  با  را  آنها  روی  که  مانده  باقی  ابريشمی  و  کتانی  پارچه های  از  نمونه هايی  شاه عباس)  زمان  صفويه (به ويژه  دورٔه  از 
قالب های چوبی نقش زده اند. به نظر می رسد که چاپ پارچه های قلمکار که تا امروز نيز جای خود را در صنايع دستی ايران (عمدتاً در 

اصفهان) حفظ کرده است، در ادامٔه همين سنت باشد.



١٤

نقوش  شيوه،  اين  در  بود.  معروف  عيدی سازی  به  که  است  داشته  وجود  ايران  در  قاجار  عصر  در  چاپی  آثار  از  ديگری  نوع 
مختلف با استفاده از قالب های چوبی (که شبيه قلمکار بود) بر روی کاغذ چاپ می شد. اين نمونه ها به صورت کارت های چاپ شده به 

عنوان عيدی در مکتب خانه ها به شاگردان هديه داده می شد. 
تصاوير ٢٤ و ٢٥ دو نمونه از نقش های عيدی سازی ــ حدود اواخر سدٔه دوازدهم هجری ــ را نشان می دهد. 

                                      تصوير ٢٤                                                                                                                                                       تصوير ٢٥

انتشار  رواج  موجب  که  شد  ايران  وارد  چاپخانه ها  قاجار  عصر  ادامه  در 
ارمنی  الفبای  با  سربی  حروف  دارای  آنها  اولين  گرديد.  روزنامه ها  و  کتاب ها 
اصفهان  جلفای  در  قمری  يازده  سدٔه  اواسط  در  ارمنی  بازرگانان  به وسيلٔه  و  بود 
در  وانک  کليسای  موزٔه  در  آن  به  مربوط  دستگاه های  اينک  و  شد  راه اندازی 

اصفهان نگه داری می شود.
اما نخستين چاپخانه ای که در ايران اقدام به چاپ کتاب با حروف فارسی 
عباس ميرزا  به دستور  که  بود  سربی  حروف  به  مجهز  چاپخانه ای  نمود،  عربی  و 
فتح نامه)  جهاديه (يا  رسالٔه  و  شد  داير  تبريز  در  قاجار)  فتحعلی شاه  (نايب السلطنه 
اولين کتابی بود که در سال ۱۲٢٧ قمری در اين چاپخانه به چاپ رسيد. موضوع 

اين کتاب دربارٔه جنگ اول ايران و روس است.
از  بعضی  می گفتند.  َمطبَعه  بعدها  و  باسمه خانه  چاپخانه،  به  زمان  آن  در 
کتاب های چاپ شده در اين دوره، مصّور بودند و در کنار متن حروف چينی شده، 

از قالب های چوبی برای تصاوير آن استفاده شده است (تصوير ۲٦).
تصوير ٢٦ــ صفحه  ای از کتاب مختارنامه ــ چاپ شده با حروف متحرک سربی و 

دارای هشت تصوير گراور چوبی (با دست رنگ  آميزی شده)ــ ١٢٦١ قمری.



١٥

در حدود هفده سال بعد (در سال ۱۲۵۰ قمری) با ورود دستگاه های چاپ 
سنگی (ليتوگرافی۱)، برای مدت نزديک به ربع قرن اين شيؤه چاپی مورد استفاده 
قرار گرفت. نخستين چاپخانٔه مجهز به دستگاه های ليتوگرافی نيز نخستين بار در 
دوره  اين  در  همچنين  بود.  قرآن  کرد،  چاپ  که  کتابی  نخستين  و  شد  داير  تبريز 

نخستين مطبوعات ايرانی به روش ليتوگرافی چاپ و منتشر شدند. 
ميرزا  کمال الملک)،  (عموی  صنيع الملک  به  ملقب  غفاری  ابوالحسن 
هنرمندانی  از  مصورالملک  و  موسی  ميرزا  کمال الملک)،  (برادر  غفاری  ابوتراب 
بودند که تصويرسازی های آنها در نشريات دورٔه قاجار به روش ليتوگرافی به چاپ 

رسيده است (تصوير ۲۷).
پس از اين دوره، چاپخانه های مجهز به حروف متحرک سربی دوباره رايج 
شد و چاپ ليتوگرافی کم کم از رونق افتاد سال ها بعد، نوع پيشرفته تر ليتوگرافی با 
عنوان «چاپ افست۲» در کنار چاپ با حروف متحرک، به شيؤه رايج در صنعت 

چاپ تبديل شد.
که  است،  پيموده  را  خود  راه  همواره  دستی  چاپ  ماشينی،  چاپ  کنار  در 
از اين ميان بايد به ورود چاپ سيلک اسکرين (سری گرافی) در دهٔه چهل اشاره 
کرد. هنرمندان در شاخه گرافيک از اين روش در خلق پوسترهای خود به ويژه در 

موضوعات فرهنگی بهره بسياری بردند (تصوير ٢٨ و ٢٩).

١ــ ليتو به معنی سنگ است که جنس کليشه اين نوع چاپ می باشد. 
٢ــ در چاپ افست، به جای سنگ ليتوگرافی، از ورقه   ای فلزی به نام زينک (روی) به عنوان کليشه يا واسطٔه چاپی استفاده می   شود.

تصوير ٢٧ــ چهرۀ ابوتراب غفاری ــ صفحۀ اول روزنامۀ 
با  نستعليق  خط  به  هجری.   ١٣٠١ ــ  ليتوگرافی  ــ  شرف 

استفاده از حاشيه های تزيينی.

                         تصوير ٢٨ــ صادق بريرانی ــ سيلک اسکرين ــ دهۀ ٤٠ شمسی.            تصوير ٢٩ــ بهزاد حاتم ــ سيلک اسکرين ــ ١٣٥٤ شمسی.



١٦

عالوه بر سيلک اسکرين (سری گرافی)، هنرمندان ايرانی در دهه های اخير از شيوه های ديگری مانند ليتوگرافی هنری، کالکوگرافی۱ 
(حکاکی روی فلز) و تک چاپ و سيکوگرافی۲ (حکاکی روی چوب و لينو) برای آفرينش آثار خود استفاده کرده اند. (تصاوير ٣٠ تا ٣٧). 

Cha ــ١ cography
Xy ــ٢ ography

م.   ١٩٧٠ سانتی مترــ   ٣٠×٢٤ حکاکی روی فلزــ  ــ  محصص  بهمن  ٣١ــ  تصوير 
(برگرفته از کتاب چاپ دستی تکنيک کالکوگرافی)

تصوير ٣٠ــ هوشنگ پزشک نياــ حکاکی روی چوب ــ ٢٥×١٥ سانتی مترــ دهۀ ٣٠ شمسی.



١٧

چاپ دستی  کتاب  از  (برگرفته  م.   ١٩٧٦ سانتی مترــ   ٢٢/٣×٢٢/٣ حکاکی روی فلزــ  ــ  نجومی  نيکزاد  ٣٢ــ  تصوير 
تکنيک کالکوگرافی)

چاپ دستی  کتاب  از  (برگرفته  م.   ١٩٧٣ سانتی مترــ   ٢٢/٧×١٥/١ حکاکی روی فلزــ  ــ  حقيقت  ناهيد  ٣٣ــ  تصوير 
تکنيک کالکوگرافی)



١٨

تصوير ٣٤ــ مينا نوری ــ مونوپرينت ــ ١٩/٥×١٩/٥ سانتی مترــ ١٣٧٣ شمسی .

تصوير ٣٥ــ مينا نوری ــ حکاکی روی لينولئوم ــ ٢٣/٥×١٣/٥ سانتی مترــ ١٣٥٢ شمسی.



١٩

تصوير ٣٧ــ ثميال اميرابراهيمی ــ ليتوگرافی ــ ٢٧×١٤/٥ سانتی مترــ  ١٣٥٦ شمسی.

تصوير ٣٦ــ فرامرز پيالرام ــ ليتوگرافی ــ ١٩٧٢ م.



٢٠

ارزشيابی
١ــ چاپ را تعريف کنيد. 

٢ــ چاپ دستی را تعريف کنيد. 
٣ــ مهمترين وظيفه واسطه چاپی چيست؟ 

٤ــ نشانه های شبيه به چاپ دستی در آثار برجای مانده از دوران غارنشينی را توضيح دهيد.
۵ــ قديمی ترين نشانه های مرتبط با چاپ به معنای امروزی را در تمدن های آغازين نام ببريد.

۶ــ نقش تمدن چين را در پيدايش و پيشرفت چاپ توضيح دهيد.
۷ــ زمان و مکان انتشار اولين آثار چاپی تاريخ دار را بيان کنيد.

٨  ــ نخستين پول کاغذی در کجا چاپ شد؟
۹ــ وضعيت چاپ در سرزمين های غربی را تا پيش از اختراع گوتنبرگ تشريح کنيد.

۱۰ــ نقش گوتنبرگ و اختراع او را در ترويج فرهنگ مکتوب بيان کنيد.
۱۱ــ تحوالت چاپ دستی را در آثار هنرمندان دوران رنسانس به بعد به طور خالصه بيان کنيد.

١٢ــ هنرمندان ژاپن چه تأثيری در حکاکی روی چوب داشتند؟ 
١٣ــ دو هنرمند که با تأثير گرفتن از باسمه های چوبی ژاپنی آثاری در زمينه حکاکی روی چوب ايجاد کردند 

را نام ببريد. 
۱۴ــ سوابق چاپ دستی در ايران (پيش از ورود دستگاه های چاپ ماشينی) را توضيح دهيد.

۱۵ــ چگونگی و تأثير ورود ماشين های چاپ به ايران را بيان کنيد.
۱۶ــ وضعيت چاپ دستی در هنر معاصر ايران را بيان کنيد.


