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مقدمه

»چاپ دستی« یکی از رشته های هنرهای تجسمی است که هنرمندان با استفاده از امکانات و ویژگی های خاص آن به آفرینش آثار 
هنری می پردازند. این گرایش هنری امروزه آنقدر وسعت یافته است که بتوان آن را مستقل از سایر رشته های هنرهای تجسمی تلقی کرد.

با این حال، چاپ دستی از لحاظ نزدیکی به دیگر رشته های هنرهای تجسمی، بیشترین شباهت را با رشتٔه نقاشی دارد و بیشتر 
هنرمندانی که در این شاخه به خلق اثر می پردازند نقاشان هستند. چاپ دستی به وسیلٔه هنرمندان رشته گرافیک نیز به طور گسترده ای مورد 
توجه و استفاده قرار می گیرد. طراحان گرافیک، از امکانات چاپ دستی در خلق و ایجاد آثاری در گرایش تصویرسازی، پوستر، طرح 

جلد، طراحی حروف و … استفاده می کنند.
در  فنی و حرفه ای  متوسطٔه  مقطع  هنرجویان  برای  مقدماتی،  تجربیات  کسب  و  آشنایی  هدف  با  چاپ دستی 1«  کارگاه  « درس 
نیازهای هنرجویان و امکانات و فضای  به  با توجه  برنامه ریزی شده است. در این کتاب سعی شده است،  رشته های نقاشی و گرافیک 

موجود در هنرستان های فنی و حرفه ای، چند تکنیک و روش چاپ دستی آموزش داده شود.
با توجه به اینکه این درس نظری - عملی است، در فصل اول به تعریف و دسته بندی انواع چاپ دستی و نیز اجماالً به سیر تحول 

این هنر در تاریخ پرداخته شده  است.
فصل دوم، شامل آشنایی با چاپ دستی و روش های عملی آن و ابزار مورد استفاده است. و برای آشنایی بیشتر، نمونه هایی از 
آثار هنرمندان  ایرانی و خارجی، و نیز از دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی و همچنین از هنرجویان مقطع متوسطه آورده شده است. 
گفتنی است انتخاب و چاپ آثار هنرجویان و دانشجویان در این فصل، به معنای تأیید )یا رد( اعتبار و اصالت آنها به عنوان »اثر هنری« نبوده 
و صرفاً جهت آشنایی هنرجویان با برخی از نمونه های انجام شده در کارگاه های هنرستان ها و دانشکده های وابسته به آموزش و پرورش 
صورت گرفته است. همچنین  ذکر این نکته ضروری است که انتخاب و چاپ آثار هنرمندان ایرانی در این فصل، تنها با اتکا به دسترسی 

مؤلف به برخی از نمونه ها صورت گرفته و به یقین جای آثار هنرمندان دیگری در آن خالی است. 
همچنین این فصل شامل روش های عملی چاپ دستی است و در آن چند روش چاپ دستی آموزش داده شده است.

با توجه به تنوع بسیار زیاد شیوه ها و روش ها در چاپ دستی، و نیز گوناگونی بسیار در ابزار و مواد مورد استفاده، الزم است 
هنرجویان در رعایت موارد  ایمنی، استفادٔه درست و محافظت از وسایل، ابزار و مواد بکوشند و با رعایت نظم و نظافت، امکان انجام 

تجربه های متنوع تر را برای خود فراهم کنند.
مؤلفان



سخنی با هنرآموز

با توجه به دریافت نظرات استادان و هنرآموزان درس کارگاه چاپ دستی، تغییراتی در این کتاب صورت گرفته است که امیدواریم 
اشکاالت مطرح شده را برطرف کرده باشد. از جملٔه این تغییرات، تفکیک مباحث کتاب به سه قسمت جداگانه است.

فصل اول شامل آشنایی با چاپ دستی و تاریخچٔه آن است. الزم است هنرآموزان محترم با توجه به اهداف رفتاری و نیز آزمون 
پایانی این فصل، مطالب را به هنرجویان منتقل نمایند و از آوردن نام افراد و جزئیات تاریخی در آزمون خودداری نمایند.

در فصل دوم ابتدا وسایل، ابزار و مواد برای آشنایی و تهیه آسان تر وسایل الزم معرفی می گردد و اصول مهمی از چاپ دستی در 
ادامه آن ذکر می گردد. در ادامه پس از تقسیمات کلی و علمی چاپ دستی به دلیل در دسترس بودن ابزار و مواد، ابتدا به آموزش »تک 

چاپ« و سپس به چاپ های دیگر پرداخته شده است. 
روش  همچنین  و  لینولئوم(  و  )حکاکی روی چوب  برجسته  نیز چاپ  و  مونوپرینت(  و  )مونوتایپ  تک چاپ  ات  امکان که  آنجا  از 

استنسیل در چاپ شابلونی به راحتی در دسترس قرار دارد، انجام این روش ها در همٔه هنرستان ها الزم است. 
با روش سیلک اسکرین به صورت  پس از انجام چاپ استنسیل، اگر امکانات کافی در اختیار باشد، انجام تجربه های ساده ای 
تک رنگ توصیه می گردد. در نهایت، در صورت وجود پرس سیلندری مخصوص حکاکی روی فلز و سایر امکانات، و همچنین زمان الزم 

)با توجه به لزوم صرف زمان فراوان برای انجام این روش( تنها انجام یک کار تک رنگ با شیؤه درای پوینت را توصیه می کنیم. 
برای ارزشیابی پایانی در هر نوبت، از هر یک از روش های مطرح شده، دست کم یک نمونٔه آزمایشی و یک نمونٔه نهایی مورد تأیید 
هنرآموز، به صورت مجموعه تهیه شده و ارزشیابی بخش عملی بر اساس آن صورت خواهد گرفت. چاپ یک نسخه از نمونٔه آزمایشی و 

سه نسخٔه مشابه از نمونٔه نهایی الزامی است. 
بدیهی است انجام تعداد بیشتری نمونه کار در هر یک از روش ها، با نظر هنرآموز محترم و با توجه به امکانات کارگاه امکان پذیر 

خواهد بود.
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١

  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
Francisco Goya ــ٣
Edouard Manet ــ٤
Kathe Kollwitz ــ٥
Wassily Kandinsky ــ٦
Henri Mattis ــ٧
Pablo Picasso ــ٨



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).

Aloys Senefelder ــ١
Offset ــ٢
Toulouse Lauterc ــ٣
Katsushika Hokusai ــ٤
Poul Gouguin ــ٥
Eduard Munch ــ٦
Maurits Cornelis Escher ــ٧

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.



١٠

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.



١١

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). 

Samuel Simon ــ١
٢ــ Serigraphy = Screenprint 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 

گذاشتند. 
Victor Vasarely ــ٣
Birdget Riley ــ٤
Andy Warhol 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). 

Chalcography ــ١
Xylography ــ٢

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.



٢١

  فـصـل ۲
آشنايی با چاپ دستی و روش های عملی آن

هدف های رفتاری 
پس از پايان اين فصل هنرجو می تواند:
۱ ابزار و وسايل و مواد چاپ دستی را نام ببرد. 
٢ روش های چاپ دستی را براساس خصوصيات واسطه چاپی تقسيم بندی کند. 
٣ چاپ منوتايپ را توضيح دهد. 
٤ چاپ منوتايپ به روش طراحی روی شيشه را اجرا کند. 
٥ چاپ منوتايپ به روش طراحی پشت کاغذ را اجرا کند. 
٦ روش چاپ برجسته را توضيح دهد. 
٧ انواعی از هنرهای سنتی را که در آنها از چاپ دستی استفاده می شود نام ببرد. 
٨  مراحل چاپ دستی تک رنگ با روش حکاکی روی چوب را انجام دهد. 
٩ مراحل چاپ دستی تک رنگ با روش حکاکی روی لينولئوم را انجام دهد. 
١٠ مراحل چاپ دستی چند رنگ با روش حکاکی روی چوب را انجام دهد. 
١١ مراحل چاپ دستی چند رنگ با روش حکاکی روی لينولئوم را انجام دهد. 
١٢ روش چاپ، مسطح را توضيح دهد. 
١٣ روش چاپ شابلونی را توضيح دهد. 
١٤ مهمترين تفاوت روش استنسيل و سيلک اسکرين را با روش های ديگر چاپ دستی چيست؟ 
١٥ مراحل چاپ دستی تک رنگ را با روش استنسيل اجرا کند. 
١٦ مراحل چاپ دستی چند رنگ را با روش استنسيل اجرا کند. 
١٧ مراحل چاپ دستی تک رنگ را با روش سيلک اسکرين (با يکی از تکنيک های ساخت شابلون) اجرا کند. 
١٨ روش چاپ گود را توضيح دهد. 
١٩ روش های مستقيم و غيرمستقيم ساخت کليشه در تکنيک حکاکی روی فلز را توضيح دهد. 
٢٠ مراحل چاپ دستی تک رنگ را با روش حکاکی مستقيم روی فلز (درای پوينت) اجرا کند. 



٢٢

آشنايی با ابزار، وسايل و مواد

چاپ دستی  کارهای  در  مقوا:  و  کاغذ  ــ 
قرار  استفاده  مورد  مقوا  و  کاغذ  از  مختلفی  انواع 
می گيرد. از کاغذهای معمولی تا مقواهای ضخيم و 
مخصوص. برای هريک از تکنيک های چاپ دستی 
به  اينجا  در  که  دارد  وجود  مخصوصی  کاغذهای 

آنها اشاره می کنيم.
برجسته  چاپ  به  مربوط  کارهای  بــرای 
(حکاکی روی چوب و لينولئوم) از انواع مقواهای 
می توان  بدون بافت  و  بافت دار  رنگی  و  سفيد 
خشک  و  گالسه  روغنی،  مقواهای  کرد.  استفاده 
فلز  حکاکی روی  تکنيک  در  نيستند.  مناسب  زياد 
انواع مقواهای دست ساز و نيز مقواهای آب رنگ 

و همچنين انواع مقواهايی که دارای درصد باالی الياف طبيعی باشند، برای استفاده مناسب اند. در اين روش نيز مقواهای روغنی، 
گالسه و خشک مناسب نيستند. برای کارهای مربوط به چاپ شابلونی (استنسيل و سيلک اسکرين) با توجه به نوع رنگی که به کار 

خواهد رفت، از گونه های متنوعی از کاغذ و مقوا می توان استفاده کرد.
کاغذها و مقواهايی که قصد استفاده از آنها را در کارگاه چاپ داريد، بايد از قبل، در اندازه های مناسب برش بخورند و در 
شده)  لوله  نه  تخت (و  صورت  به  را  خود  مقواهای  که  می کنيم  توصيه  نشوند.  کثيفی  يا  شکستگی  دچار  تا  کنيد  دقت  آنها  نگهداری 

نگهداری و حمل کنيد. پس از چاپ نيز از لوله کردن کارهای چاپ شده خودداری نماييد.
کاغذهای کپی برداری (پوستی، کالک و کاربن) و همچنين کاغذهای کاهی نيز در کارگاه چاپ بسيار کاربرد دارند.  

ــ مرکب چاپ: نوعی مرکب بسيار غليظ است که در رنگ های اصلی (آبی، زرد و قرمز)، سياه، سفيد، طاليی و نقره ای تهيه 
می شود و عمدتاً در چاپخانه ها مورد استفاده قرار می گيرد. اين مرکب در قوطی های دو کيلويی در ايران توليد می شود.  مرکب چاپ 
مخصوص چاپ روی کاغذ و مقوا تهيه شده و مناسب ترين نوع رنگ برای به دست آوردن نتيجٔه مطلوب در تکنيک های مختلف چاپ 

هنری است. با مخلوط کردن رنگ های اصلی و سياه و سفيد، می توان به طيف بسياری از رنگ های ترکيبی دست يافت.
بهتر است در تکنيک های مختلف چاپ هنری، از مرکب چاپ با همان غلظت اصلی استفاده نماييد و از ترکيب آن با حّالل يا 

روغن خودداری کنيد.  

تصوير ١ــ نمونه ای از يک مقوا با سه نوع بافت و ضخامت



٢٣

تصوير ٢ــ مرکب چاپ

تصوير ٣ــ چند نمونه غلتک

رنگ های روغنی، گواش، آب رنگ و آکريليک (يا رنگ های 
ديگر) نيز ممکن است در برخی تکنيک ها مورد استفاده قرار گيرند.

يک  و  الستيکی  استوانٔه  يک  از  ابزار  اين  چاپ:  غلتک  ــ 
سطوح  روی  مرکب  يکنواخت  کردن  پخش  برای  و  شده  ساخته  دسته 
مورد استفاده قرار می گيرد.  ابعاد غلتک چاپ به نسبت موارد استفاده، 
متفاوت است. در اين کارگاه، غلتک های با قطر بين سه تا شش سانتی متر 

و طول بين پنج تا بيست سانتی متر بيشترين کاربرد را دارند.
ــ تامپون: وسيله ای است که با آن کليشه را مرکبی می کنند 
و در انواع چرمی، پارچه ای و فلزی ساخته می شود. نوع چرمی آن 

مقاوم تر است و بهتر عمل می کند.
تامپون را می توان با يک تکه چرم (طبيعی يا مصنوعی)  يا يک 
و  مختلف  اندازه های  (در  پنبه  مقداری  و  مقاوم  بافت  ريز  پارچٔه  تکه 

برای کاربردهای گوناگون) ساخت.

تصوير ٤ــ انواع تامپون و روش ساختن آن

الف) انواع تامپون                                                                    ب) روش ساختن تامپون



٢٤

ــ پرس چاپ دستی: از دستگاه پرس برای انتقال مرکب از کليشه 
به کاغذ استفاده می شود. پرس های مورد استفاده در هريک از روش های 
برجسته، گود و مسطح اندکی با يکديگر متفاوت اند. پرس تخت (پيچی) برای 
چاپ  برای  سيلندری  پرس  (سيلوگرافی)،  برجسته  چاپ  کليشه های  چاپ 
کليشه های گود (کالکوگرافی) و پرس تيغه ای برای چاپ کليشه های مسطح 

(ليتوگرافی) مناسب هستند.

 ج) پرس ليتوگرافی

تصوير ٥ــ انواع دستگاه پرس

الف) پرس تخت (پيچی)

   ب) پرس سيلندری مخصوص کالکوگرافی



٢٥

 ــ کاردک: اين ابزار برای برداشتن مرکب از داخل ظروف 
مختلف  انواع  در  و  می گيرد  قرار  استفاده  مورد  آن  کردن  مخلوط  و 
قابل تهيه است. کاردک های مخصوص نقاشی با تيغه های محکم و 
دارای انعطاف بيشترين کاربرد را در کارگاه چاپ دارند. بهتر است به 
هنگام کار، برای هر رنگ از يک کاردک جداگانه استفاده شود تا هم 
در زمان صرفه جويی شود و هم مرکب های موجود در ظروف اصلی 

به صورت خالص باقی بمانند.
برداشتن  يا  شيار  خراش،  ايجاد  برای  ابزار  اين  مغار:  ــ 
مغارها  می گيرد.   قرار  استفاده  مورد  کليشه  يا  لوحه  از  قسمت هايی 
می روند.  کار  به  مختلف  تکنيک های  برای  و  دارند  مختلفی  انواع 

انواعی از مغارها در تصاوير زير نشان داده شده است. 
تصوير ٦ــ چند نمونه کاردک

        مغارهای مخصوص حکاکی روی فلز (شيوه درای پوينت)                                                              مغارهای مخصوص حکاکی روی فلز (شيوۀ بيورين) 
تصوير ٧ــ انواع مغار

            مغارهای مخصوص حکاکی روی چوب و لينولئوم                                                                مغارهای مخصوص حکاکی روی فلز (شيوۀ درای پوينت) 
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ــ ميز کار: ميز کار در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می گيرد. ارتفاع و ابعاد ميز، با توجه به تعداد افراد و نوع کاری که 
انجام می شود، متغير است. در هر کارگاه، به تناسب فضا، نوع کار و نيز تعداد افراد مشغول در آن، ميزهای متعددی الزم است. بهترين 
پوشش برای سطح ميز چاپ، شيشٔه ضخيم است که هم در مقابل شوينده ها و حّالل ها مقاوم است و هم به راحتی پاک می شود و برای 

استفادٔه بعدی آماده می گردد.
ــ شيشه: سطوح تخت شيشه ای، از مهمترين وسايل موجود در کارگاه چاپ دستی است. در بهترين حالت، سطح ميزهای 
موجود در کارگاه با شيشه های ضخيم پوشيده شده است. در غير اين صورت، وجود قطعات متعدد شيشٔه قابل جا به جايی در کارگاه، 
ضروری است. از شيشه برای ترکيب و آماده سازی رنگ و پخش کردن مرکب در شيوه های مختلف استفاده می شود و بدون آن انجام 

کار تقريباً غيرممکن است.
ــ حّالل ها و شوينده ها: نفت، تينر و بنزين مناسب ترين حّالل های مرکب چاپ و رنگ های روغنی هستند که برای تميز کردن 
ابزار، وسايل و سطوح رنگی شده به کار می روند. اين مواد قابل اشتعال اند و هنگام کار با آنها رعايت بسيار دقيق اصول 
اسکرين است،  شابلون سيلک  نيز، که حّالل مواد به کار رفته در  ممکن است مواد سفيد کننده (يا کلر) را  ضروری است.  ايمنی 

استفاده کنيم. 
همچنين امروزه به جای سفيد کننده، از ِپرگازول محلول در آب نيز استفاده می کنند که با وجود قدرت پاک کنندگی زياد، از 

خواص مثبتی نسبت به کلر و سفيدکننده برخوردار است.
اين محلول بدون بو است و آسيبی به پوست و دستگاه تنفسی نمی رساند.

تميزکردن شابلون، کليشه و نيز ابزار و وسايل آغشته به رنگ های  برخی افراد از روغن بزرک نيز به عنوان يک حّالل برای 
روغنی استفاده می کنند.  

ــ روزنامۀ باطله و پارچه : شايد اين مورد به نظر خيلی کم اهميت جلوه کند، اما بدون استفاده از روزنامٔه باطله و همچنين 

تصوير ٨ ــ کارگاه چاپ دستی و تجهيزات آن
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رنگ های  برداشتن  کردن،  ماسکه  وسيله ها،  اين  از  استفاده  موارد  بود.  خواهد  دشوار  بسيار  چاپ  کارگاه  در  کار  پارچه،  تکه های 
اضافه، تميز کردن وسايل و جلوگيری از رنگی شدن سطح ميزها و وسايل است.

ــ ابزارهای طراحی: منظور از ابزارهای طراحی، وسايل و موادی هستند که همواره  يک هنرجوی گرافيک يا نقاشی را 
قادر می سازد تا بتواند به کمک آنها طرح های ساده ای را به انجام رساند و برای ارائه آماده کند. مدادهای طراحی، مداد اتود، پاک کن،  
رنگ های  (در  مختلف  کاغذ  و  مقوا  قطعه  چند  شاسی،  تختٔه  مايع،  چسب  کاغذی،  چسب  قيچی،  کاتر،  سانتی،   ۳۰ فلزی  خط کش 
متفاوت و جنس های گوناگون) و نيز چند برگ کاغذ پوستی و کالک، از جملٔه مهمترين ابزار و مواد هستند. برای کامل تر شدن جعبه 
ابزار خود می توانيد يک جعبٔه کوچک مداد رنگی، يک جعبٔه کوچک آب رنگ، سه قلم موی مخصوص آب رنگ (در سه اندازٔه 

مختلف)، يک ظرف کوچک مرکب، چند قلم راپيد يا قلم فلزی را نيز اضافه کنيد. 

آشنايی با چند اصل در چاپ دستی
تا  طرح ها  کردن  کپی  از  شود  سعی  بنابراين  هنريست،  اثر  يک  اصلی  ويژگی های  از  طرح  و  ايده  بودن  اورژينال  يا  اصل  ١ــ 

حدامکان خودداری گردد. 
٢ــ يک کار اصيل چاپ دستی دارای تيراژ (تعداد نسخه های مشابه) مشخص است. نسخه های يک تيراژ همگی از نظر جنس 
و رنگ کاغذ، جنس و رنگ مرکب، و نيز طرح منتقل شده به کاغذ، با يکديگر شبيه هستند. شباهت نسخه های مشابه با يکديگر بايد 
در حدی باشد که يک چشم غير متخصص به راحتی نتواند تفاوت آنها را تشخيص دهد. به عبارت ديگر تفاوت بين نسخه ها در حد 

محسوس نباشد و عناصر اصلی طرح (خطوط، بافت ها، تناليته ها و رنگ ها) بايد به طور دقيق و واضح به تمام نسخه ها منتقل شود.
٣ــ وجود حاشيه در اطراف کار (به جز در موارد استثنايی در ليتوگرافی) از مشخصات يک کار چاپ دستی است. به عبارت 
ديگر، همواره کاغذ چاپ بزرگتر از طرح است و لبه های طرح به طور کامل و مرتب، بايد چاپ شده و هنگام ارائه در معرض ديد باشد. 
در صورت الصاق حاشئه مضاعف (پاسپارتو)، بايد به گونه ای عمل شود که لبه های کار (با فاصلٔه کافی) بيرون بماند و حاشئه اصلی کار 
در زير پاسپارتو سالم بماند. استفاده از انواع چسب های مايع (به طور اکيد) و چسب های دارای مواد تينری (که بعد از مدتی کاغذ را 

دچار پوسيدگی يا تغيير رنگ می کنند) برای چسباندن حاشيه توصيه نمی شود.
٤ــ امضای يک اثر چاپ دستی هميشه با مداد معمولی و در حاشئه پايينی کار و روی کاغذ اصلی که اثر روی آن چاپ شده، 
انجام می شود. معموالً امضای هنرمند، تاريخ و عنوان اثر و نيز تيراژ در يک رديف و با فاصله از يکديگر قرار می گيرند. درج تاريخ و 
عنوان اثر اختياری است و در صورت لزوم، به طور معمول بين امضا و تيراژ (که معموالً در دو طرف حاشئه پايينی هستند) قرار داده 

می شود.
٥ــ تعداد کل نسخه های تيراژ و شمارٔه هر نسخه در حاشئه (به طور معمول) پايين و سمت چپ (برای کارهای امضا شده به خط 
فارسی) و يا راست، به صورت عدد کسری مشخص می شود. به عنوان نمونه، سومين نسخه از کاری که دارای تيراژ هشت است به 

اين صورت در حاشئه کار درج می شود: ۳/۸ (سه از هشت).
اثر  يک  شدٔه  امضا  نسخه های  تمام  می شود.  انجام  هنرمند  خود  وسيلٔه  به  شخصاً  آنها  امضای  و  همانند  نسخه های  تأييد  ٦ــ 
چاپ دستی دارای ارزش مستقل بوده و حکم يک اثر اصل را دارند. در يک نمايشگاه، يکی از نسخه های تيراژ در معرض ديد قرار 
گرفته و در صورت به فروش رسيدن، نسخه های ديگر آن نيز به فروش می رسند. بنابراين ممکن است در يک نمايشگاه چاپ دستی 
در کنار يک اثر، چند عالمت مبنی بر فروش آن، قرار داشته باشد. تعداد اين عالئم به معنی تعداد نسخه های فروخته شده از يک اثر 

است.



٢٨

٧ــ ممکن است يک هنرمند از مراحل اجرای کار خود، نسخه های نمونه ای را چاپ کند. يا در روند چاپ يک نسخه با ايجاد 
تغييراتی در نحؤه مرکب زنی (رنگ گذاری) و يا چاپ، به نسخه های تجربی متفاوتی نسبت به اثر اصلی دست پيدا کند. در اين صورت، 
اين نسخه ها را خارج از تيراژ قرار داده و با عالئم ن/م (نمونٔه مراحل) و يا ت/ه (تجربٔه هنرمند) مشخص سازد. (عالئم اختصاری اين 

موارد در واژه نامه نيز آمده است.)
٨ــ برای کارهای تک چاپ (مونوپرينت يا مونوتايپ)، به دليل اينکه در آن نسخه های همانند وجود ندارد، تنها درج امضا (و در 

صورت تمايل، تاريخ و عنوان اثر) کافی است. در برخی از تک چاپ ها ۱/۱ نيز درج شده است.
٩ــ پس از پايان کار چاپ هر اثر، کليشه يا کليشه های آن مخدوش شده و از آنها نيز چند نسخه چاپ می شود. اين کار مهر 

تأييدی بر اصالت و اعتبار نسخه های امضا شدٔه موجود و تمهيدی برای جلوگيری از چاپ نسخه های تقلبی است.
١٠ــ امروزه برای هر نسخه از آثار چاپ دستی يک سند يا شناسنامه تهيه می شود که به صاحب اثر (موزه، مجموعه دار و يا 

خريدار) اطالعات کافی و جامعی در مورد آن می دهد. الگوی زير مجموعه اطالعاتی است که در شناسنامٔه آثار قيد می گردد.

نام کامل هنرمند          عنوان اثر  
نمونه امضای هنرمند           تکنيک اثر  

آدرس هنرمند                            نوع کاغذ  
شماره تلفن             اندازۀ تصوير  

کارگاه              اندازۀ کاغذ  
چاپگر اصلی      (تعداد) مجموع نسخ چاپی از يک کليشه  

ناشر             نوع و تعداد نسخه ها  
تاريخ چاپ نسخه ها (گرفتن تيراژها)            آيا کليشه باطل شده است؟  
تاريخ امضاء اثر (در صورت متفاوت بودن با تاريخ گرفتن تيراژها)   

ساير اطالعات  

تقسيمات کلی چاپ دستی 
چاپ دستی با توجه به خصوصيات واسطه چاپی به چهار دسته تقسيم می شود. 

ج) مسطح   د) شابلونی الف) برجسته  ب) گود   
همچنين روش ديگری به نام «تک چاپ» وجود دارد که دارای واسطٔه چاپی متغير و موقت است و در اين فصل (به طور استثنا) 

با عنوان پنجمين روش به آن می پردازيم. بنابراين مورد زير را به روش های باال اضافه می کنيم. هـ) تک چاپ 
الزم به ذکر است به دليل در دسترس بودن ابزار و مواد ابتدا به روش «تک چاپ» و سپس به ديگر انواع چاپ دستی اشاره 

می کنيم. 
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1ــ تك چاپ1 (مونوپرينت2 و مونوتايپ3)

تک چاپ، روش ديگری است (همانطور که از نام آن پيداست)، که در آن ايجاد تنها يک نسخٔه چاپی مورد نظر است. به همين 
دليل نيز اين روش در دسته بندی روش های چهارگانٔه قبلی جای نمی گيرد.

در تک چاپ، برای انتقال مرکب، ممکن است از سطوح صاف (مثل شيشه، پلکسی گالس و غير آنها) يا ترکيبی از دو يا چند نوع 
کليشه (برجسته، گود، مسطح يا شابلونی) به عنوان سطح حامل (واسطٔه چاپی) استفاده کنيم. همچنين، به دليل اينکه در اين روش  ايجاد 
نسخه های همانند مورد نظر نيست، کليشٔه ساخته شده برای آن، می تواند موقتی و حتی يکبار مصرف در نظر گرفته شود. ممکن است 
حتی از روش کوالژ (تکه چسبانی) برخی اشيا نيز در ساخت کليشٔه تک چاپ استفاده شود. تک چاپ می تواند در يک مرحله انجام 

شود يا در مراحل متعدد به نتيجه برسد.

تک چاپ مونوتايپ
را  شيوه  دو  اينجا  در  می شود.  انجام  مختلف  روش های  به  مونوتايپ 

توضيح می دهيم. 
۱ــ طراحی روی شيشه ۲ــ طراحی پشت کاغذ

ابزار و وسايل مورد نياز:
(A4 در ابعاد) ــ طرح

ــ شيشه (در ابعاد ۳۵ در ۵۰ سانتی متر) 
ــ مرکب چاپ يا رنگ روغنی نقاشی (رنگ های اصلی و سياه و سفيد) 

(A3 ابعاد) ــ کاغذ و مقوا
 (A3 ابعاد) ــ کاغذ پوستی

ــ کاردک 
ــ قلم موی رنگ روغن و آب رنگ 

ــ چسب کاغذی 
ــ غلتک 

ــ نفت، تينر يا بنزين 
ــ روزنامٔه باطله و تکه های پارچه  

۱ــ  برای تک چاپ در زبان انگليسی دو واژٔه معادل وجود دارد که کمی با يکديگر متفاوت هستند. 
۲ــ  Monoprint نسخه ای از نسخه های چاپی، که هريک از آنها از نظر رنگ، طرح، بافت و غيره با بقيه اندکی تفاوت داشته باشد. در مونوپرينت يک تصوير مشترک در يک 
سری نسخٔه چاپ شده، به عنوان زيرساخت به کار رفته است. به عبارت ديگر در مونوپرينت از عاملی شبيه کليشه نيز استفاده می شود. مثل تکه ای پارچه، برگ و غيره و يا حتی کليشه يا 

شابلون ساخته شده با تکنيک های مختلف.
۳ــ Monotype  نوعی از تک چاپ که با نقاشی بر يک سطح صاف (شيشه، فلز، سنگ يا سطوح ديگر) و انتقال آن به کاغذ انجام می شود. مونوتايپ دارای بافت مخصوصی 

است که ايجاد آن با روش های مرسوم نقاشی ممکن نيست.

تغييراتی  اصلی  طرح  در  می توانيد  رنگ گذاری،  هنگام  در  ٢ــ 
ايجاد کنيد.

١ــ طرح خود را زير شيشه قرار دهيد و با قلم مو شروع به 
رنگ گذاری کنيد. 
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۱ــ طراحی روی شيشه
طرح خود را با استفاده از قلم مو يا هر وسيلٔه مناسب ديگر، روی 
سطح شيشه پياده کنيد و سپس کاغذ چاپ را روی آن قرار دهيد و با 

مالش از پشت کاغذ مرکب را به کاغذ منتقل کنيد.
استفاده از شيشه يا هر سطح صاف ديگر، در اين روش ممکن 
است و هر يک از آنها قابليت ها و محدوديت های مخصوص به خود را 
دارند. شفافيت و قابليت پاک شدن و بارها مورد استفاده قرار گرفتن، 
از  چاپ،  حين  در  پرس  فشار  از  استفاده  امکان  نبودن  و  مزيت ها،  از 

محدوديت های شيشه نسبت به سطوح ديگر است. 
کار،  محدودٔه  شدن  مشخص  برای  و  رنگ گذاری  از  پيش 
می توانيد طرح از پيش آماده يا يک برگ کاغذ به اندازٔه طرح را زير شيشه 
قرار دهيد و به اين وسيله اجرای موفق تری داشته باشيد. در اين روش 
می توانيد در حين نقاشی و قبل از چاپ، با پاک کردن قسمت های زائد، 
و با استفاده از ابزارهای گوناگون، به اصالح و تکميل طرح بپردازيد و 

نور و سايه و بافت های متنوعی به وجود بياوريد.
در صورت استفاده از سطوح ديگر (فلزی، پالستيکی، چوبی و 
غيره) می توان، به جای مالش از پشت کاغذ، با استفاده از دستگاه پرس 
مرحلٔه چاپ را انجام داد. در ضمن، غير از مرکب چاپ، می توان اين 
روش را با رنگ روغنی نقاشی يا رنگ های پايه آب (گواش، آب رنگ و 

اکريليک) هم انجام داد.
در اين روش از کاغذها و مقواهای متنوع می توان استفاده کرد 
خواهد  بهتری  نتايج  مرغوب،  و  ضخيم  نسبتاً  مقواهای  از  استفاده  و 
داشت. بايد توجه داشته باشيد که در مونوتايپ، طرح به صورت معکوس 

بر کاغذ نقش می بندد. 

٣ــ ادامه رنگ گذاری

دهيد.  قرار  نقاشی  روی  را  چاپ  کاغذ  رنگ گذاری،  از  پس  ٤ــ 
برای اينکار بهتر است از قبل محل طرح و کاغذ را نشانه گذاری 

کنيد. 

٥ــ با مالش از پشت کاغذ، مرکب را به کاغذ انتقال دهيد. 

انتقال  برای  قاشق  يک  از  می توانيد  ٦ــ 
مرکب به کاغذ استفاده کنيد. 



٣١

۲ــ طراحی پشت کاغذ
نازک  الئه  يک  صورت  به  را  مرکب  غلتک،  از  استفاده  با 
شده،  مرکبی  محدودٔه  که  کنيد  دقت  می کنيم.  پخش  شيشه  روی  بر 
متناسب با ابعاد طرح و کوچک تر از ابعاد کاغذ باشد. بعد از حصول 
اطمينان از ايجاد الئه نازک مرکب، کاغذ چاپ را روی مرکب پخش 
شده بگذاريد و با چسب کاغذی آن را ثابت کنيد. به ياد داشته باشيد 
باشد.  نداشته  کاغذ  با  تماسی  گونه  هيچ  مراحل،  تمام  در  دست،  که 
قطعه  دو  يا  تکيه گاه  چوِب  قطعه  يک  از  می توان  منظور،  اين  برای 

چوب در دو طرف شيشه استفاده کرد.

٧ــ اگر کاغذ خود را از يک سمت به شيشه بچسبانيد می توانيد عمل نقاشی را ادامه 
داده و دوباره طرح را کامل تر کنيد. 

را  شده  چاپ  کاغذ  کــار،  پايان  از  پس  ــ   ٨
برداريد. 

تصوير ٩ــ مراحل طراحی روی شيشه

١ــ با استفاده از کاردک مقداری مرکب را روی شيشه بگذاريد و 
آن را خوب به هم بزنيد تا کامالً يکدست شود. 

پخش  طرح  محدوده  در  غلتک  کمک  به  را  مرکب  از  مقداری  ٢ــ 
کنيد. 

شده  پخش  مرکب  روی  را  کاهی  کاغذ  يا  روزنامه  برگ  يک  ٣ــ 
بگذاريد و به آرامی با دست آن را از پشت مالش دهيد. 



٣٢

مرکب  قدرت  کردن  کم  برای  کار  اين  برداريد.  را  روزنامه  ٤ــ 
انجام می شود. 

کنيد.  طراحی  به  شروع  کاغذ  پشت  از  وسيله ای،  از  استفاده  با  حال، 
با توجه به وسيله ای که با آن از پشت بر کاغذ اثر می گذاريد، مرکب به کاغذ 
نوک  دارای  وسايل  می گذارد.  جا  به  خود  از  متفاوتی  آثار  و  می شود  منتقل 
و  پهن  اثر  نرم،  و  ضخيم  وسايل  برعکس  و  تيره  و  نازک  اثر  سفت،  و  باريک 

روشن به وجود می آورند.
و  کنيد  منتقل  کاغذ  پشت  بر  را  خود  طرح  چاپ،  از  قبل  می توانيد 
هنگام چاپ فقط روی خطوط و تيرگی های آن دوباره طراحی کنيد. همچنين، 
نماند، از   کاغذ چاپ باقی  اينکه اثری از طرح اصلی بر پشت  برای  می توانيد 
يک کاغذ پوستی استفاده کنيد. همچنين بايد به معکوس بودن اثر چاپ شده 

نسبت به طرح اصلی توجه داشته باشيد. 
گرمی  استفاده   ۲۰۰ حداکثر  ۱۰۰ تا  بين  کاغذ  بهتر است که از  نيست  و  مناسب  ضخيم  روش، چاپ روی مقوای    در اين 

شود.۱

١ــ وزن يک مترمربع از يک کاغذ را گراماژ می گويند. به طور مثال وزن يک مترمربع کاغذ ٢٠٠ گرمی، همان ٢٠٠ گرم است. 

٥ــ کاغذ خود را روی قسمت مرکبی قرار دهيد. بهتر است قبل از کاغذ 
يک کادر پنجره ای درست کنيد و آن را روی قسمت مرکبی قرار دهيد که 

باعث تميز ماندن حاشيه های کاغذ چاپ شده گردد. 

کنيد.  طراحی  به  شروع  کاغذ  پشت  از  وسيله ای  از  استفاده  با  ٦ــ 
می توانيد قبالً طرح خود را روی يک کاغذ پوستی منتقل کرده و آن را 
روی کاغذ بگذاريد و به اين ترتيب مانع به جاماندن اثر طراحی بر پشت 

کاغذ اصلی شويد. 

و  پنجره ای  کادر  (و  کاغذ  سمت  يک  که  صورتی  در  ٧ــ 
پوستی) خود را به سطح شيشه بچسبانيد، می توانيد بارها 
در  کنيد.  کنترل  را  خود  طرح  پيشرفت  مراحل  بارها  و 

نهايت پس از اتمام کار کاغذ چاپ شده را برداريد. 

تصوير ١٠ــ مراحل طراحی پشت کاغذ



٣٣

چاپ مونوپرينت با تکه چسبانی اشياء
اگر کمی بيشتر به اطراف خود دقت کنيد، اشيايی را می يابيد که دارای بافت ها و نقش های متنوع و جورواجوری هستند. با 
اتصال تکه هايی از اين اشياء بر يک سطح صاف (شيشه، چوب، فلز و ...) می توان به کليشه های موقتی دست يافت که بسيار مناسب 
تکه های  شده،  صاف  مچالٔه  مقوای  پالستيکی،  يا  فلزی  توری های  طناب،  و  نخ  پارچه،  تکه های  برگ ها،  هستند.  مونوپرينت  چاپ 
مختلف چوب، ابر يا اسفنج يا فوم، نايلون حباب دار و بسياری اشيای ديگر برای اين کار مناسب هستند. تنها بايد هنگام انتخاب آنها، 

به قابليت جذب مرکب و ميزان مقاومت آنها در مقابل فشاری که در جريان چاپ به آنها وارد می شود، توجه کرد.
طرح يا ترکيب بندی خود را با بريدن و شکل دادن اشيای مورد نظر و سپس چسباندن آنها بر روی يک پائه مقاوم، شکل دهيد 
و سپس با استفاده از غلتک، تامپون يا قلم، مرکب بزنيد و به چاپ برسانيد. برای اينکه کار درست تر انجام شود، بايد ضخامت اشياء 
انتخاب شده را در نظر داشته باشيد. برای چاپ کليشٔه آماده شده، می توانيد از روش انتقاِل دستی (مالش از پشت با دست يا قاشق 

چوبی) و يا فشار پرس استفاده کنيد. اين روش را می توان در ترکيب با روش های ديگر نيز به کار گرفت. 

تصوير ١١ــ چاپ مونوپرينت



٣٤

تصوير ١٣ــ پل گوگن ــ  مونوتايپ(بخشی از اثر)ــ ۳۲/۱×۵۰/۹ سانتی مترــ  ۱۹۰۲.  تصوير ١٢ــ ادگار دگا ــ مونوتايپ. 

۱۹/۸×۲۴/۸سانتی مترــ  تصوير ١٤ــ مينا نوری ــ  مونوپرينت ــ  ۱۹/۸×۱۹/۹سانتی مترــ  ۱۳۷۳. ــ   مونوپرينت  ــ   نوری  مينا  ١٥ــ  تصوير 
.۱۳۷۳



٣٥

 ۱۱/۲×۱۶ ــ   مونوتايپ  ــ   امير ابراهيمی  ثميال  ١٦ــ  تصوير 
سانتی مترــ  ۱۳۶۷.

 ۱۶×۲۵ ــ   مونوتايپ  ــ   امير ابراهيمی  ثميال  ١٧ــ  تصوير 
سانتی مترــ  ۱۳۶۷.

تصوير ١٩ــ مهرداد خطايی ــ  مونوتايپ ــ  ۴۰×۲۰ 
سانتی مترــ  ۱۳۸۱.

 ۱۱/۲×۱۶/۵ ــ   مونوتايپ  ــ   امير ابراهيمی  ثميال  ١٨ــ  تصوير 
سانتی مترــ  ۱۳۶۷.



٣٦

ــ   مونوتايپ  ــ   خطايی  مهرداد  ۲۰ــ  تصوير 
۴۵×۱۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۱.

ـ   تصوير ٢٢ــ سيد همايون موسویـ 
سانتی مترــ    ۱۶×۲۷ ــ   مونوتايپ 

.۱۳۸۶

تصوير ٢١ــ سيد همايون موسوی ــ  مونوتايپ ــ  ۵۰×۳۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۷.



٣٧

تصوير ٢٣ــ الياس آقايی (دانشجوی کارشناسی گرافيک)ــ  مونوتايپ ــ  
۳۰×۲۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۸.

ـ  مونوتايپ ــ   تصوير ٢٤ــ حميد لشگرو (دانشجوی کارشناسی گرافيک)ـ 
۳۰×۲۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۸. 

گرافيک)ــ   کارشناسی  (دانشجوی  نامجو  محسن  ٢٥ــ  تصوير 
مونوتايپ ــ  ۲۷/۵×۱۹/۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۸.

گرافيک)ــ   کارشناسی  (دانشجوی  حميديان  مريم  ٢٦ــ  تصوير 
مونوتايپ ــ  ۲۸×۱۸ سانتی مترــ  ۱۳۸۶. 



٣٨

 ۱۴×۲۰ ــ   مونوتايپ  گرافيک)ــ   کارشناسی  (دانشجوی  عجب پور  داود  ٢٩ــ  تصوير 
سانتی مترــ  ۱۳۸۸.

تصوير ٢٧ــ حميده محسن پور (دانشجوی کارشناسی گرافيک)ــ  مونوتايپ  ــ  
۲۰×۱۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۷.

گرافيک)ــ   کارشناسی  (دانشجوی  انصاری  شيدا  ٢٨ــ  تصوير 
مونوتايپ ــ  ۲۳×۱۶ سانتی متر.

تصوير ۳۰ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک) ــ  مونوتايپ.



٣٩

تصوير ۳۳ــ خاطره نصرتی (هنرجوی دوم گرافيک) ــ  مونوتايپ.

ــ  تصوير ۳۱ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک) ــ  مونوتايپ. مونوتايپ  ــ   گرافيک)  (هنرآموز  ايمانی  زهره  ۳۲ــ  تصوير 
۲۹×۲۱ سانتی متر.

تصوير ۳۴ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  مونوتايپ.



٤٠

تصوير ۳٧ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  مونوتايپ.

تصوير ۳۵ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  مونوتايپ.

تصوير ۳٦ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  مونوتايپ.



٤١

تصوير ۳٨ــ نيما ملکوتی (هنرجوی دوم گرافيک)ــ  مونوپرينت ــ  
۵۰×۳۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۹.

تصوير ۴۰ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  مونوتايپ.

ــ   مونوتايپ  گرافيک)ــ   دوم  (هنرجوی  احمدی  عرفان  ۳۹ــ  تصوير 
۲۱×۱۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۸.

ــ   مونوتايپ  گرافيک)ــ   دوم  (هنرجوی  ناهيد  فرزان  ٤١ــ  تصوير 
۳۰×۲۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۸.



٤٢

جشنواره  در  شرکت کننده  دانش آموزان  برگزيدۀ  آثار  ٤٤ــ  تصوير 
هنرهای تجسمی

                                            تصوير ۴۲                                                                                                                                              تصوير ٤٣

جشنواره  در  شرکت کننده  دانش آموزان  برگزيدۀ  آثار  ٤٥ــ  تصوير 
هنرهای تجسمی



٤٣

2ــ چاپ برجسته

در اين روش، مرکب از قسمت های برجستٔه لوحه به روی کاغذ منتقل می شود. برای اين کار، قسمت های اطراف طرح (آنچه 
نبايد چاپ شود) از روی لوحه يا قالب برداشته می شود و خطوط و سطوح مورد نظر (آنچه بايد چاپ شود) برجسته باقی می ماند. 

حکاکی روی چوب و حکاکی روی لينولئوم از تکنيک های متداول اين روش هستند. در اين روش، طرح به صورت معکوس بر 
کليشه اجرا می شود و در نتيجه با جهت اصلی  بر کاغذ چاپ می شود.

چاپ قلمکار و نوعی از پارچه های باتيک دو روش چاپ برجسته هستند که از جمله هنرهای سنتی محسوب می شوند و بر روی 
پارچه به کار می روند و کاربردهای مصرفی و تزيينی دارند (تصوير ٤٦ و ٤٧).

 

تصوير ٤٦ــ پارچۀ قلمکار ــ ١٢٦٢ هجری ــ پهنا ١١٤ سانتی متر. 

تصوير ٤٧ــ پارچۀ باتيک



٤٤

تصوير ٤٨ــ فرانز مارک ــ  حکاکی روی چوب (يک کليشه)ــ  ۳۴/۶×۲۹/۱سانتی متر (با حاشيه)ــ  ۱۹۱۲.

تصوير ٤٩ــ ليونل فينينگرــ  حکاکی روی چوب (يک کليشه)ــ  ۱۹/۵×۱۳/۴ سانتی مترــ  ۱۹۳۱.

حکاکی روی چوب و لينولئوم
صفحه هايی از جنس چوب و لينولئوم بيشترين کاربرد را در چاپ دستی به روش برجسته دارند. اين دو روش از بسياری جهات 
به يکديگر شباهت دارند و شيوه های کار با هر دو تقريباً يکسان است. موارد تفاوت به نرمی لينولئوم و در نتيجه قابليت ايجاد فرم های 
صاف و منحنی نسبت به چوب مربوط می شود. چوب به دليل بافت طبيعی خود، اين بافت را به اثر چاپ شده نيز منتقل می کند و 
در نتيجه حس طبيعی به آن اثر می دهد. به عالوه، در بافت و ميزان سختی انواع چوب تنوع بسياری وجود دارد که خود باعث می شود 



٤٥

قابليت های گوناگون به وجود آيد. انواع چوب نرم از نظر قابليت برش، نرمی و حکاکی به لينولئوم نزديک ترند. از انواع چوب سخت 
برای چاپ طرح های دارای جزييات بيشتر، استفاده می شود.

مواد و ابزار مورد نياز
سانتی متر   ۲ از  کمتر  ضخامت  و  طرح  با  متناسب  ابعاد  با  چوبی  صفحٔه  ــ 

(گالبی، توسکا يا تختٔه چند اليی با ضخامت بين ۶ تا ۱۲ ميلی متر)
ــ صفحٔه لينولئوم با ابعاد متناسب با طرح

ــ مغارهای مخصوص حکاکی روی چوب و لينولئوم
ــ مرکب چاپ (سياه، سفيد و رنگ های اصلی)

ــ کاردک
ــ غلتک و تامپون

کاغذهای  (انواع  ريز  نسبتاً  بافت  با   ۳۰۰ تا   ۲۰۰ بين  گراماژ  با  مقوا  ــ 
پالستيک، گالسه، روغنی و مقواهای خشک برای اين کار مناسب نيستند)

بودن،  موجود  در صورت  استوانه ای  پرس  يا  تخت  چوبی (پرس  قاشق  ــ 
مناسب تر است)

ــ شيشه با ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتی متر  يا بزرگتر
ــ نفت، تينر و بنزين

ــ روزنامٔه باطله و تکه های پارچه.
مرحلۀ اول: طراحی

يا  چوب  قطعه  ابعاد  با  برابر)  عموماً  (و  متناسب  بايد  طرح  ابعاد 
برای  مناسب  طرح  کنيد.  استفاده  آن  از  است  قرار  که  باشد  لينولئومی 
تضاد  حداکثر  دارای  که  است  طرحی  لينولئوم،  و  چوب  روی  حکاکی 

تيرگی و روشنی باشد.
برای دست يابی به نتيجٔه مناسب، ابتدا بايد طرح خود را طوری آماده 
کنيد که قسمت های چاپ شونده با رنگ تيره (و نه خاکستری) مشخص شوند. 
چون در اين روش امکان به وجود آوردن رنگ خاکستری يا رنگ  مايه های 
نازک  بسيار  خطوط  کار گيری  به  از  بايد  همچنين  نــدارد.  وجود  ميانی 

خودداری کرد. در اين روش طرح به صورت معکوس چاپ خواهد شد.
شما نيز می توانيد، مانند تصوير رو به رو، طرح خود را به طور مستقيم 

روی چوب يا لينولئوم پياده کنيد.

تصوير ٥٠

تصوير ٥۱ــ طراحی از مدل طبيعت بيجان روی لينولئوم. در نظر 
داشته باشيد که طرح پس از چاپ، معکوس خواهد شد.



٤٦

مرحلۀ دوم: ساخت کليشه
ماژيک  يا  رقيق  مرکب  از  استفاده  با  می توانيد  کنيد.  منتقل  به چوب  سفيد  يا  رنگی  کاربن  از  استفاده  با  را  خود  طرح  خطوط 
کنيد.  سفيد  قسمت های  (برداشتن)  حکاکی  به  شروع  سپس،  کنيد.  رنگی  لينولئوم  يا  چوب  روی  را  طرح  تيرٔه  قسمت های  مشکی، 
ابزارهای مخصوص حکاکی، با توجه به شکل آنها، کاربردهای مختلفی دارند. اين ابزارها سه شکل اصلی دارند. از ابزار شبيه چاقو 
يا کاتر برای بريدن حد مرز شکل ها استفاده می شود و ابزار V شکل برای برداشتن خطوط نازک (در حاشئه شکل ها) و ايجاد بافت های 
نامنظم ظريف به کار می رود و در واقع طرح اصلی را حکاکی می کند و کيفيت اصلی کار به چگونگی حکاکی با اين مغار بستگی دارد. 
ابزار U شکل برای برداشتن سطوح سفيد (قسمت های وسيع) به کار برده می شود. به ياد داشته باشيد که هر قسمتی که به وسيلٔه مغار 
حک می شود بايد در نهايت اثر سفيد ايجاد نمايد و به هيچ وجه رنگ را به کاغذ منتقل نکند. به اين منظور اگر طرح دارای سطوح وسيع 

سفيد است، بايد به مقداری گود شود که بر اثر حرکت غلتک به مرکب آغشته نشود.

تصوير ٥٢ــ نمونه هايی از کاربرد مغارهای حکاکی و اثر چاپ شدۀ آنها.

تصوير ٥٣ــ شروع حکاکی روی چوب پس از انتقال طرح



٤٧

ايجاد  با  طرح،  بافت دار  قسمت های  در  که  کنيد  دقت  کنيد،  استفاده  بافت  از  سفيد  وسيع  سطوح  ميان  در  داريد  قصد  اگر 
باقی  برجسته  بافت،  شوندٔه  چاپ  قسمت های  به طوری که  کنيد،  حک  را  سفيد  بخش های  فقط  متقاطع  يا  نامنظم  منظم،  حرکت های 

بمانند.
در طول زمان حکاکی، چند بار از کليشه، چاپ آزمايشی بگيريد تا چگونگی پيشرفت کار را بهتر کنترل کنيد. بعد از هر چاپ 

آزمايشی بايد کليشه را با حالل مرکب و دستمال تميز کنيد۱.

١ــ کليشه هايی از جنس لينولئوم بهتر است با بنزين و خيلی سريع تميز شوند تا دچار تغيير شکل نشوند.

تصوير ٥٥ــ استفاده از مغار U شکل در حکاکی روی لينولئوم

تصوير ٥٤ــ استفاده از مغار V شکل در حکاکی روی لينولئوم



٤٨

تصوير ٥٨ــ يکی از راه های کنترل مراحل پيشرفت حکاکی به اين 
صورت است که کاغذ نازکی را روی کليشه بگذاريد و با استفاده 

از مالش زغال فشرده يا کنته يا مداد نرم اثر آن را ظاهر کنيد. 

از  را  طرح  سفيد  قسمت های  می توانيد  ٥٦ــ  تصوير 
کليشه ببريد و آنها را جدا کنيد. 

تصوير ٥٧ــ بريدن اضافه های لينولئوم از اطراف کليشه



٤٩

مرحلۀ سوم: چاپ
برای چاپ يک کليشه ، از قبل، کاغذهای مخصوص 
چاپ را در اندازٔه بزرگتر از اندازٔه طرح (با احتساب حاشئه 

الزم) ببريد و در جای مشخصی قرار دهيد. 
ابتدا روی يک قطعه طلق يا کاغذ در اندازٔه بزرگتر از 
نشانه گذاری  را  مقوا  و  کليشه  قرار گيری  محل  چاپ،  کاغذ 
کنيد.  مرکبی  را  خود  کليشٔه  بايد  مرحله  اين  از  پس  کنيد. 
مقداری مرکب چاپ (به رنگ مورد نظر) را با کاردک روی 

شيشه بگذاريد و اندکی آن را به هم بزنيد تا آماده شود.
از مرکب چاپ به همان شکل که در ظرف اصلی وجود 
دارد استفاده کنيد و بهتر است که از هيچ ماده ای برای رقيق 
يا غليظ کردن آن استفاده نشود. مرکب را با غلتک در قسمتی 
از شيشه به طور يکنواخت پخش کنيد و غلتک مرکبی را در 
جهت های مختلف روی کليشه حرکت دهيد تا مرکب به خوبی 
را  کار  اين  لزوم  صورت  در  شود.  پخش  آن  جای  همه  در 

تکرار کنيد.
ضخامت الئه مرکب روی کليشه نبايد به قدری کم يا 
زياد باشد که بعضی از جاهای طرح چاپ شده، کم رنگ باشد 
يا رنگ در لبٔه شکل ها جمع شود. کنترل مقدار مرکب زنی در 

اين مرحله با تجربه به دست می آيد.
نشان دار  کاغذ  يا  طلق  کليشه،  کردن  مرکبی  از  پس 
را  کليشه  ابتدا  ترتيب،  به  و  بگذاريد  پرس  صفحٔه  روی  را 
در جای خود و سپس کاغذ را نيز در محل عالمت آن قرار 
می دهيم و روی آنها يک برگ کاغذ پوستی، کاهی يا روزنامه 

می گذاريم.
با  می کنيد  استفاده  پيچی  پرس  از  که  صورتی  در 
وارد  کليشه  و  کاغذ  بر  را  الزم  فشار  پيچ،  دستٔه  چرخاندن 
صفحات  تا  بچرخانيد  عکس  جهت  در  را  پيچ  سپس  و  کنيد 
دستگاه از يکديگر فاصله بگيرند. حال به آرامی ابتدا کاغذ را 
از کليشه جدا کنيد و سپس آن را برای خشک شدن در قفسه 
بگذاريد. برای استفادٔه دوباره و گرفتن چاپ های بعدی، بايد 

روی عمل مرکب زدن کليشه را بار ديگر تکرار کنيد. را  آن  کليشه  زدن  مرکب  هنگام  است  بهتر  کليشه.  کردن  مرکبی  ٦١ــ  تصوير 
روزنامه يا کاغذ کاهی قرار دهيد تا از رنگی شدن ميز جلوگيری کنيد. 

تصوير ٥٩ــ کاغذ نشانه گذاری شده نشانه های داخلی مربوط به محل قرارگيری کليشه 
و نشانه های بيرونی محل قرارگيری کاغذ است. 

تصوير ٦٠ــ پخش کردن مرکب روی سطح شيشه



٥٠

در صورتی که پرس پيچی در اختيار نباشد ، می توانيد از پرس استوانه ای کمک بگيريد. اين نوع پرس، دارای صفحٔه متحرکی 
است که از بين دو سيلندر استوانه ای عبور می کند. ترتيب قرار گيری کليشه و کاغذ روی صفحه پرس استوانه ای، شبيه پرس پيچی 

است.
پس از اينکه نمد دستگاه را روی مجموعه گذاشتيد، دستٔه پرس را بچرخانيد تا کليشه و کاغذ از زير سيلندر عبور کنند و از 
سمت ديگر خارج شوند. سپس دوباره دسته را در جهت عکس بچرخانيد تا صفحٔه متحرک به جای اول خود برگردد. اين حرکت 

رفت و برگشت، استاندارد است و نبايد کمتر (فقط رفت) يا بيشتر (دوباره يا سه باره) شود.
پس از برگشت صفحٔه پرس به محل اول، ابتدا نمد دستگاه را باال ببريد، سپس کاغذ چاپ شده را برداريد و در قفسه بگذاريد 

و کليشه را برای چاپ بعدی آماده کنيد.
اگر هيچ نوع پرسی در اختيار نداشتيد، می توانيد کار چاپ را با استفاده از يک قاشق چوبی انجام دهيد. در روش چاپ با 
قاشق، بايد قسمت محّدب پشت قاشق را با حرکت َدَورانی و با فشار بر پشت کاغذ چاپ حرکت دهيد و با دست ديگر مانع از تکان 

خوردن کاغذ شويد.
برای کنترل چاپ می توان با  يک دست يک طرف کاغذ و کليشه را ثابت نگه داشت و با دست ديگر طرف ديگر کاغذ را به آرامی 

بلند کرد و کيفيت چاپ را کنترل نمود. در صورت لزوم می توان قسمت هايی از کليشه را با استفاده از غلتک دوباره مرکبی کرد.
بعد از اتمام کار چاپ، کليشه را با حّالل مرکب (نفت، تينر يا بنزين) و دستمال تميز کنيد.

در  کليشه  آن  در  که  شده  نشانه گذاری  کاغذ  از  ديگر  نوعی  ٦٢ــ  تصوير 
محل خود قرار داده شده است. 

تصوير ٦٣ــ قرار دادن کاغذ روی کليشه مرکبی شده



٥١

مرحلۀ چهارم: ارائۀ کار
مرحلٔه نهايی پس از خشک شدن مرکب انجام 
دقت  با  نيست،  مرتب  کار  حاشيه های  اگر  می شود. 
معمولی،  اتود  مداد  و  کش  خط  يک  از  استفاده  با  و 
محل های برش را عالمت بزنيد و با خط کش فلزی و 
کاتر با دقت لبه های اضافه را ببريد و جدا کنيد. سپس 
حاشئه پايينی کارها را امضا کنيد و در صورت وجود 
گذاری  شماره  را  آنها  همانند،  و  کيفيت  با  نسخه های 
کنيد. روش درج شماره و تيراژ در ابتدای همين فصل 

توضيح داده شده است.
چاپ چند رنگ: برای انجام چاپ چند رنگ 
روش های  لينولئوم  و  چوب  روی  حکاکی  روش  با 

مختلفی وجود دارد:
۱ــ روش جفت کاری (پازل) ۲ــ روش حکاکی 

چند مرحله ای (کاهشی) ۳ــ روش چند کليشه ای
رنگ  روش،  ايــن  در  جفت کاری:  روش 

قسمت های مختلف را تفکيک کنيد و قسمت مربوط به هر رنگ را برش دهيد و از يکديگر جدا کنيد. قبل يا بعد از جدا کردن قطعات 
می توان روی آنها بافت های الزم را ايجاد کرد. سپس هريک از تکه های جدا شده را به رنگ مربوط به خود آغشته کنيد و در مرحلٔه 

چاپ تمام قطعات مرکبی شده را در کنار يکديگر جفت نماييد و به يکباره چاپ کنيد.

تصوير ٦٤ــ برداشتن کاغذ چاپ شده پس از چاپ

١ــ کليشه را متناسب با رنگ های موردنظر با استفاده از کاتر 
به چند قسمت تقسيم کنيد. 

٢ــ تکه های مختلف کليشه بريده شده. 
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٤ــ با استفاده از یک قاب مقوایی می توانید قطعات ٣ــ هریک از قطعات را با رنگ موردنظر مرکب بزنید. 
مرکبی شده را به درستی در جای خود قرار دهید. 

را ٥ــ نحوه قرار دادن قطعات مرکبی شده در جای خود مقوایی  قاب  قطعات،  همه  گذاشتن  از  پس  ٦  ــ 
یکدیگر  برابر  را  چاپ  کاغذ  و  قاب  اندازه  بردارید. 
هردو  برای  نشانه گذاری  کاغذ  از  و  کنید  انتخاب 

استفاده کنید. 

تصویر ٦٥ــ مراحل روش جفت کاری

تصویر ٦٦ــ بخشی از مراحل انتقال طرح و ساخت کلیشه در روش حکاکی چند مرحله ای



٥٣

روش حکاکی چند مرحله ای: در اين تکنيک نيز می توان تنها از يک صفحه (چوب يا لينولئوم) استفاده کرد. ابتدا طرح خود 
را رنگ بندی و هر يک از رنگ ها را مشخص  کنيد. قسمت های سفيد طرح را روی صفحه حک کنيد و سپس کليشه را به رنگ اول 
آغشته سازيد و چاپ  کنيد. در مرحلٔه دوم، قسمت های مربوط به رنگ اول را روی (همان) کليشه حکاکی  نماييد و آن را به رنگ دوم 

آغشته و روی رنگ اول چاپ  کنيد. اين کار را با رنگ های بعدی نيز انجام دهيد. 
دارد،  وجود  قبلی  رنگ  نسبی  شدن  خشک  برای  کافی  زمانی  فاصلٔه  مختلف،  رنگ های  چاپ  بين  چون  روش،  اين  در   
می توان تعداد رنگ ها يا مراحل تکميل کليشه را افزايش داد. همچنين بايد موقع چاپ در گذاشتن کليشه و نيز مقوا بسيار دقت داشته 
باشيد تا رنگ های مختلف درست در جای خود چاپ شوند. برای اين کار الزم است که از يک کاغذ يا طلق، که با دقت نشانه گذاری 

شده، استفاده شود.
توجه به اين نکته نيز ضروری است که ممکن است در مراحل چاپ رنگ های مختلف، بعضی از نمونه ها ناقص چاپ شود و 
به چاپ باطله تبديل شود. بنابراين بايد از ابتدا تعداد نسخه های بيشتری را چاپ کنيد تا در انتها تعداد کافی نسخه های چاپی موفق 

داشته باشيد.

آنجا  تا  کليشه  حکاکی  پايانی  مرحله  در  ٣ــ 
اصلی  خطوط  تنها  که  می کند  پيدا  ادامه 
به  را  کليشه  می مانند.  باقی  طرح  (مشکی) 
رنگ مشکی مرکب زده و روی رنگ های قبلی 

چاپ می شود. 

تصوير ٦٧ــ مراحل چاپ در روش حکاکی چند مرحله ای

١ــ قسمت های سفيد کليشه حکاکی شده و تمام 
تعداد  به  و  شده  آغشته  اول  رنگ  به  آن  سطح 

موردنظر به چاپ می رسد. 

از  پس  و  می يابد  ادامه  کليشه  حکاکی  ٢ــ 
آن کليشه به رنگ دوم آغشته شده و روی 

رنگ اول چاپ می شود.

روش چند کليشه ای: در اين روش بايد پس از رنگ بندی طرح، برای هر رنگ يک کليشه بسازيد. بهتر است تمام قطعات 
چوب يا لينولئومی که برای اين کار انتخاب می شود، در اندازٔه برابر بريده شوند تا در هنگام چاپ، جاگذاری آنها در ورقٔه نشان دار 

به خوبی انجام شود. در مرحلٔه چاپ نيز استفاده از طلق يا کاغذ نشانه گذاری شده ضروری است.



٥٤

می توانيد در زمان چاپ، يک ضلع مقوا را به صفحٔه ميز چاپ يا پرس بچسبانيد و همٔه کليشه ها را هم زمان مرکبی کرده،  به 
ترتيب و پشت سر هم چاپ کنيد. در اين صورت، رنگ ها به اين علت که هنوز خيس هستند، در جاهايی که روی يکديگر قرار می گيرند 
با هم ترکيب می شوند و رنگ جديدی را می سازند. استفاده از اين امکان باعث می شود که با استفاده از دو کليشه، رنگ سوم هم در 

کار به وجود آيد.
 البته در صورتی که هر يک از رنگ ها را جداگانه به چاپ برسانيد و قبل از چاِپ رنگ دوم صبر کنيد تا رنگ اول خشک شود، 

امکان استفاده از اين حالت کاهش می يابد.

تصوير ٦٨ــ مراحل ١ تا ٦ــ ابتدا همه کليشه ها را با استفاده از رنگ موردنظر مرکبی کنيد. در اين مرحله از يک غلتک جداگانه برای هر رنگ استفاده کنيد. سپس 
کليشه رنگ اول (زرد) را در جای خود قرار دهيد. کاغذ چاپ را نيز در جای خود قرار داده و رنگ اول را چاپ کنيد. قبل از برداشتن کاغذ يک ضلع آن را به صفحه 
زيرين بچسبانيد تا محل آن ثابت بماند. حال يک طرف کاغذ را باال بياوريد و کليشه دوم را به جای کليشه اول بگذاريد. کاغذ را به جای خود برگردانيد و رنگ دوم را 
چاپ کنيد. برای چاپ رنگ سوم هم به همين ترتيب عمل کنيد. روش ديگر چاپ چند کليشه ای به اين صورت است که هربار تمام نسخه های تيراژ را با يک کليشه چاپ 

کرده و صبر می کنيم تا رنگ اول خشک شود و سپس رنگ بعدی را چاپ می کنيم. 

يان
گس
د نر

حم
: م
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عک



٥٥

تصوير ۷۰ــ ليونل فينينگرــ  حکاکی روی چوب (يک کليشه)ــ  ۱۹/۵×۱۳/۴ سانتی مترــ  ۱۹۳۱.

تصوير ٦٩ــ فرانز مارک ــ  حکاکی روی چوب (يک کليشه)ــ  ۳۴/۶×۲۹/۱سانتی متر (با حاشيه)ــ  ۱۹۱۲.



٥٦

تصوير ۷١ــ کارل اسميت ــ  حکاکی روی چوب.

ـ  حکاکی روی چوب (يک کليشه) ــ   تصوير ۷٢ــ ادوارد مونشـ 
۴۵/۷×۳۲ سانتی مترــ  ۱۸۹۸.

تصوير ۷٣ــ بالتازار استيذ ــ  حکاکی روی چوب.



٥٧

ــ   لينولئوم  روی  حکاکی  ــ   ويت  (ينس)  جنس  ۷٤ــ  تصوير 
۲۱/۲×۱۹ سانتی متر.

ــ   دوفی  رائول  ۷٥ــ  تصوير 
کليشه) ــ   (يک  چوب  روی  حکاکی 
۶۴/۳×۲۱/۲ سانتی مترــ  ۱۹۲۰.

کليشه)ــ   (يک  چوب  روی  حکاکی  ــ   نوری  مينا  ۷٦ــ  تصوير 
۲۴/۵×۳۰ سانتی مترــ  ۱۳۵۸.



٥٨

تصوير ۷٧ــ پروين هانی طبايی ــ  حکاکی روی چوب (۳ کليشه)ــ  ۱۳۷۲.

 ۳۰×۴۰ کليشه)ــ    ۳) چوب  روی  حکاکی  ــ   هانی طبايی  پروين  ۷۸ــ  تصوير 
سانتی مترــ  ۱۳۷۲.

(٢ کليشه)ــ   چوب  روی  حکاکی  ــ   هانی طبايی  پروين  ۷۹ــ  تصوير 
.۱۳۷۲



٥٩

تصوير ۸۰ــ ثميال امير ابراهيمی ــ  حکاکی روی چوب (يک کليشه)ــ  ۱۵/۳×۱۵/۳ سانتی مترــ  ۱۳۵۷.

کليشه)ــ   (يک  چوب  روی  حکاکی  ــ  امير ابراهيمی  ثميال  ــ   ۸۲ تصوير 
۱۸/۲×۱۳ سانتی مترــ  ۱۳۶۸.

روی  حکاکی  ــ   امير ابراهيمی  ثميال  ــ   ۸۱ تصوير 
چوب (يک کليشه)ــ  ۱۹/۹×۱۰ سانتی مترــ  ۱۳۶۸.



٦٠

کليشه)ــ   (يک  چوب  روی  حکاکی  ــ   موسوی  سيد همايون  ــ   ۸۴ تصوير 
۲۶/۵×۲۰/۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.

ـ  حکاکی روی لينولئوم (يک کليشه)ــ  ۲۶×۲۰  ـ يوسف شريف کاظمیـ  تصوير ۸۳ـ 
سانتی مترــ  ۱۳۸۵.

تصوير ٨۵ــ گلنار ثروتيان ــ  حکاکی روی لينولئوم ــ  ۱۳۹۰.



٦١

تصوير ۸۷ ــ سميه آرزوفر (دانشجوی کارشناسی گرافيک) ــ  حکاکی روی 
لينولئوم (يک کليشه) ــ  ۳۰×۲۳ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.

گرافيک)ــ   کارشناسی  (دانشجوی  آقايی  الياس  ــ   ۸۶ تصوير 
حکاکی روی لينولئوم (دو کليشه)ــ   ۱۳۸۸.

روی  حکاکی  ــ   گرافيک)  کارشناسی  منش (دانشجوی  خوشان  سارا  ــ   ۸۸ تصوير 
لينولئوم (يک کليشه)ــ  ۲۷×۲۱ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.

کارشناسی  (دانشجوی  زين الدين  زرتشت  ــ   ۸۹ تصوير 
گرافيک)ــ  حکاکی روی لينولئوم (۳ کليشه)ــ  ۱۳۸۸.



٦٢

تصوير ۹۰ ــ پدرام کازرونی (هنرجوی دوم گرافيک) ــ  حکاکی روی چوب 
(يک کليشه)ــ  ۲۰×۱۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۹.

تصوير ۹۲ ــ سمانه باقری (هنرجوی دوم گرافيک)ــ  حکاکی روی چوب (۲ کليشه)ــ  
۱۵×۱۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۷.

تصوير ۹۱ ــ رحيم رحمانی (هنرجوی دوم گرافيک)ــ  حکاکی روی 
چوب (۳ کليشه)ــ  ۳۰×۲۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۹.

(دانشجوی  نامجو  محسن  ــ   ۹۳ تصوير 
لينولئوم  روی  حکاکی  گرافيک)ــ   کارشناسی 

(دو کليشه)ــ  ۳۰×۱۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۸.



٦٣

حکاکی  گرافيک)ــ   کارشناسی  ــ  (دانشجوی  فرمندی  آذين  ــ   ۹۴ تصوير 
روی لينولئوم (يک کليشه)ــ   ۲۴×۱۸ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.

ـ فرشته شيخ زاده (دانشجوی کارشناسی گرافيک ) ــ  تصوير ۹۵ـ 
حکاکی روی لينولئوم (يک کليشه)ــ ۱۳۸۶.

تصوير ٩۶ــ آثار برگزيده دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره 
هنرهای تجسمی  

هنرهای  جشنواره  در  کننده  شرکت  دانش آموزان  برگزيده  آثار  ٩٧ــ  تصوير 
تجسمی  



٦٤

 3ــ چاپ با شابلون
و  برجسته  گود،  روش های  در  می دانيد  که  همانطور  است.  متفاوت  شده  گفته  روش  سه  به  نسبت  مرکب  انتقال  روش  اين  در 
مسطح، مرکب از روی کليشه بر کاغذ منعکس می شود. اما در روش چاپ با شابلون، مرکب از ميان کليشه (شابلون) عبور می کند و در 

سمت ديگر روی سطح چاپ شونده می نشيند. 
شونده،  غيرچاپ  قسمت های  و  باز  آن،  شوندٔه  چاپ  قسمت های  که  می شود  ساخته  به گونه ای  شابلون  روش،  اين  در 
مرکب  عبور  مانع  بسته،  قسمت های  و  می دهند  عبور  خود  از  را  مرکب  شابلون،  باز  قسمت های  ديگر،  عبارت  به  هستند.  مسدود 

می شوند. 
جنس کليشه در اين روش، مقوا، طلق، توری و … است. چاپ استنسيل و سيلک اسکرين (سريگرافی) از نمونه های اصلی اين 

روش چاپی هستند. در اين روش چاپی، طرح با جهت اصلی بر شابلون اجرا می شود و با همان جهت نيز چاپ می شود. 

چاپ استنسيل (ترافارد)
ابزار و مواد مورد نياز

ــ طلق يا فيلم راديولوژی (استفاده از مقوا يا هر نوع ورقٔه صاف با ضخامت کم نيز ممکن است)
ــ اسفنج يا ابر يا تامپون

ــ مرکب چاپ (از گواش، رنگ روغنی و اکريليک هم می توان استفاده کرد.)
ــ کاغذ يا مقوای چاپ

تصوير ۹۸ ــ مريم کاشانی (دانشجوی کارشناسی گرافيک) ــ  
سانتی مترــ    ۲۴×۳۰ کليشه)ــ   (يک  لينولئوم  روی  حکاکی 

.۱۳۸۶

روی  حکاکی  ــ   گرافيک)  کارشناسی  کاشانی (دانشجوی  مريم  ــ   ۹۹ تصوير 
لينولئوم (۴ کليشه) ــ  ۳۰×۲۲ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.



٦٥

ــ کاتر (تيغ برش) و  قيچی
ــ کاغذ کاربن

ــ ابزارهای طراحی و ترسيم (کاغذ سفيد و پوستی، مداد اتود، چسب کاغذی، پاک کن، خط کش).
مرحلۀ اول: طراحی

در اين روش چاپ، بايد طرحی انتخاب يا اجرا شود که ساختار اصلی 
آن خطوط محيطی است که قابليت برش داشته باشند.

برای تجسم دقيق تر نتيجٔه کار چاپی، بهتر است سطوح طراحی مورد 
نظر را با رنگ سياه پر کنيد تا طرحی شبيه چاپ نهايی به دست آوريد. 

در صورتی که طرح دارای جزييات زياد باشد، بايد دقت کنيد که شابلون 
ساخته شده به قطعات جدا از هم تبديل نشود.

برای اين منظور الزم است با ايجاد تغييرات آگاهانه و جزئی، قسمت های 
سفيد طرح را طوری به هم متصل کنيد که هيچ قطعه ای از طرح (شابلون) جدا 
اين  به  باشد.  تکه  يک   می شود،  ساخته  آن  طبق  که  نهايی  شابلون  و  نشود 
منظور قبل از انتقال طرح به طلق يا ورقه ای که قرار است با آن شابلون خود 
را بسازيد، بايد مطمئن شويد که همٔه قسمت های سفيد طرح، به يکديگر اتصال 

دارند و هيچ يک جدا از بقيه نيستند.
مرحلۀ دوم: ساخت شابلون

طوری  بايد  می بريد  کار  به  شابلون  ساخت  برای  که  ورقه ای  جنس 
انتخاب شود که بر اثر تماس با رنگ و حّالل آن آسيب نبيند. برای انتقال طرح 
از کاغذ کاربن و برای برش شابلون از تيغ برش (کاتر) و قيچی استفاده کنيد. 
طرح  از  می توان  چندرنگ  استنسيل  در  دقت  بيشترين  آوردن  دست  به  برای 
خطی با عالئم انطباق در کناره های کادر، به تعداد رنگ ها روی طلق يا گالسه 

کپی تهيه کرد. 
مرحلۀ سوم: چاپ

می توان شابلون استنسيل را روی انواع کاغذ و مقوا (و ساير سطوح 
و  ضخيم  نسبتاً  مقوای  کرد.  چاپ  غيره)  و  ديوار  فلز،  شيشه،  پارچه،  مانند 
دارای بافت کم برای اين روش چاپ مناسب است. می دانيد که ابعاد کاغذ 
چاپ بايد بزرگتر از طرح (شابلون) باشد و آن را از قبل به تعداد الزم برش زده 

باشيم.
مقدار  کنيد.  آماده  تامپون  ساخت  روش  همان  به  را  ابر  يا  اسفنج 
کمی مرکب چاپ (يا هر ماده رنگی که قصد داريد با آن کار خود را به چاپ 
برسانيد) را روی شيشه يا پالت بگذاريد و به غلظت مناسب برسانيد. در صورت 
استفاده از مرکب چاپ، همان غلظت مرکب درون ظرف اصلی مناسب است. 

تصوير ۱۰۰ــ طرح خود را روی کاغذ يا طلق پياده کنيد. 

تصوير ١٠١ــ اطراف طرح را با استفاده از کاتر يا قيچی ببريد. 

تصوير ١٠٢ــ با استفاده از اسفنج يا تامپون مقداری رنگ برداريد 
رنگ  مقدار  تا  بزنيد  شيشه  رنگ  بدون  قسمت  به  بار  چند  را  آن  و 

آن به حداقل برسد. 



٦٦

تصوير ١٠٣ــ با ضربات آرام و يکنواخت اسفنج را به قسمت های 
خالی شابلون بزنيد.

رسيدن به غلظت مناسب در ساير رنگ ها، به صورت تجربی به دست می آيد.
می تواند  اکريليک  و  گواش  روغنی،  رنگ های  در  رنگ  بودن  رقيق 
باعث پخش شدن رنگ در زير لبه های شابلون شود و غلظت بيش از حد آن 

نيز باعث بروز مشکالتی می گردد.
ميز  روی  کاغذی  چسب  با  را  چاپ  کاغذ  مرکب،  کردن  آماده  از  پس 
چاپ يا تخته شاسی ثابت کنيد و سپس شابلون را با چسب کاغذی ضعيف شده 
هنگام  که  می کنيم  ضعيف  دليل  اين  به  را  کاغذی  چسب  بچسبانيد.  آن  روی 

جدا کردن شابلون از کاغذ، آن را پاره نکند.
اسفنج يا تامپون را به رنگ آغشته کنيد و آن را چند بار به قسمت های 
سپس  بماند.  باقی  آن  در  رنگ  از  يکنواختی  قشر  تا  بزنيد  شيشه  رنگ  بدون 
با ضربات و فشار يکنواخت، رنگ را به شکل های بريده شدٔه شابلون منتقل 
کنيد. بعد از حصول اطمينان از اينکه همه جای طرح رنگ آميزی شده است، 
دقت  با  و  آرامی  به  چسب ها،  برداشتن  از  پس  و  داريد  نگه  ثابت  را  شابلون 

شابلون را از کاغذ جدا کنيد.
بايد  بگيريد،  ديگری  چاپ های  شابلون  از  داريد  قصد  که  صورتی  در 

پشت و روی آن را با حّالل همان رنگ تميز کنيد.
در اين روش، استفاده از چند رنگ در چاپ يک شابلون نيز امکان پذير 
را  هريک  و  کنيد  استفاده  تامپون  يا  اسفنج  چند  يا  دو  از  به اين منظور  است. 
آميزی  رنگ  را  طرح  مختلف  قسمت های  و  نماييد  آغشته  نظر  مورد  رنگ  به 

کنيد.
همچنين می توانيد چند رنگ مجزا در کار خود داشته باشيد. در اين 
هر  محدودٔه  و  تفکيک  را  نظر  مورد  رنگ های  طراحی،  مرحلٔه  در  صورت 
يک را مشخص کنيد. سپس در مرحلٔه ساخت شابلون، برای هر رنگ، يک 
را  شابلون ها  از  هريک  ترتيب  به  نيز  چاپ  مرحلٔه  در  و  بسازيد  مجزا  شابلون 
که  است  الزم  صورت  اين  در  کنيد.  چاپ  کاغذ  روی  آن  به  مربوط  رنگ  با 
رنگ های  به  مربوط  شابلون های  از  هريک  در  انطباق  نشانه های  يا  عالئم  از 

مختلف استفاده کنيد. 
مرحلۀ چهارم: ارائۀ کار

پس از اتمام کار و خشک شدن رنگ ها، حاشيه های کار چاپ شده را 
مرتب و آن را امضا کنيد. در صورت وجود نمونه های مشابه، درج تيراژ نيز 

در حاشئه سمت چپ پايين کار الزم است.

تصوير ١٠٥ــ می توانيد با استفاده از قسمت های برش خورده طرح 
نيز  منفی  چاپ  باشد)  نداشته  زيادی  جزئيات  طرح  که  صورتی  (در 
انجام دهيد. قسمت برش خوردۀ شابلون را با استفاده از چسب لوله 
شده روی کاغذ بچسبانيد و با استفاده از تامپون يا اسفنج اطراف 

آن را چاپ کنيد. 

تصوير ١٠٤ــ پس از اتمام کار شابلون را برداريد. 



٦٧

تصوير ١٠٧ــ جدا کردن قسمت برش خورده از کاغذ چاپتصوير ١٠٦ــ چسباندن قسمت برش خورده شابلون به کاغذ

تصوير ١٠٨ــ برداشتن قسمت برش خورده، دقت کنيد چسب لوله 
شده پشت آن باعث پارگی کاغذ نشود. 

تصوير ١٠٩ــ اثر چاپ شده مثبت و منفی از يک شابلون و قسمت 
برش خورده آن

چاپ سيلک اسکرين
نوعی از چاپ شابلونی است که در آن مرکب يا رنگ چاپ از منافذ باز يک توری، که بر قاب يا چهارچوبی نصب شده، عبور 
می کند و در سمت ديگر بر سطح چاپ شونده می نشيند. مسدود کردن منافذ توری با روش های مختلفی امکان پذير است و غير از 

مراحل طراحی و نيز ساخت شابلون (که عبارت است از مسدود کردن مناطق خارج از طرح)، ساير مراحل با يکديگر شباهت دارند.
در اين قسمت ابتدا طراحی و ساخت شابلون به روش های مختلف توضيح داده می شود. سپس، به مرحلٔه چاپ (که برای همٔه 

اين تکنيک ها مشترک است) پرداخته می شود.
مواد و ابزار مورد نياز

ــ ميز چاپ (يا تخته چوبی) و گيرٔه متصل به آن
ــ کالف چوبی در ابعاد خارجی ۴۰ در ۵۰ سانتی متر (ضخامت چوب مورد استفاده بين ۳ تا ۴سانتی متر)

ــ توری سيلک با درجٔه بين ۸۰ تا ۱۲۰ 
تا   ۱۵ بين  عرض  با  طرح هايی  (برای  سانتی متر   ۲۵ و   ۲۰ طول  به  اسکرين)  سيلک  مخصوص  (کاردک  اسکوئيجی  ــ 

۲۱سانتی متر)
ــ رنگ روغنی ساختمانی يا رنگ پالستيک (سياه، سفيد و سه رنگ اصلی)

ــ کاردک نقاشی و ظرف کوچک پالستيکی (برای ترکيب کردن رنگ)
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ــ حّالل رنگ (تينر يا نفت)
ــ کاغذ و مقوا (انواع متنوعی از کاغذ و مقوا مناسب اين شيوه هستند) با ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتی متر

ــ چسب بسته بندی کارتن (آب چسب) 
ــ ابزارهای مخصوص طراحی و ترسيم (چسب کاغذی و شيشه ای، مداد اتود، کاتر، قيچی، کالک ۲۰ در ۳۰، کاغذ طراحی، 

خط کش فلزی، پاک کن)
ــ روزنامٔه باطله، پارچٔه نخی و پنبه 

ــ سشوار معمولی
ــ مداد شمعی معمولی (برای تکنيک مداد شمعی)

ــ کاغذ پوستی در ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتی متر (برای تکنيک استنسيل کاغذی)
ــ الک حساس نشده  و مادٔه حساس همراه آن (برای تکنيک الک و فوتوسيلک)

ــ قلم موی ۳، ۶ و ۱۰ (برای تکنيک الک)
ــ مقوای مشکی (از پارچٔه مشکی و چرم مصنوعی يا نايلون ضخيم مشکی هم می توان استفاده کرد) ابعاد ۳۰ در ۴۰ سانتی متر 

(برای تکنيک فوتوسيلک)
ــ سفيدکننده (برای پاک کردن طرح از روی شابلون در تکنيک فوتوسيلک).

مرحلۀ اول: طراحی
پودهای  و  تار  از  اسکرين  سيلک  در  استفاده  مورد  توری 
منظمی تشکيل شده است که در فواصل ميان هر دو جفت عمودی و 
افقی آن، مربعی وجود دارد که مرکب را از خود عبور می دهد. شما 
در واقع، در مرحلٔه ساخت شابلون، راه عبور رنگ را در تعدادی از 
اين مربع ها مسدود و بقيه را به صورت باز رها می کنيد و اين موضوع، 
اسکرين  سيلک  شابلون  ساخت  روش های  تمام  ميان  مشترک  وجه 

است.

هر يک از روش های ساخت شابلون، شما را به گونٔه خاص خود 
در مسدود کردن منافذ توری ياری می کند. بنابراين، الزم است طرحی را 
انتخاب کنيد که متناسب با روش ساخت شابلون و محدوديت ها و امکانات 
آن باشد. همچنين با توجه به ابعاد کالف و لزوم رعايت فاصله بين لبه های 
طرح و کناره های چهارچوب، حداکثر اندازٔه طرح در همٔه روش ها، بايد 

۲۱ در ۳۰ سانتی متر باشد.

تصوير ١١٠ــ استفاده از بافت در تکنيک مداد شمعی

تصوير ١١١ــ چسباندن کاغذ پوستی روی طرح
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 تکنيک مداد شمعی: می توانيد در اين تکنيک از طرحی استفاده 
کنيد که دارای بافت باشد. به عبارت ديگر، همان بافت هايی که می توانيد با 
استفاده از مداد شمعی روی کاغذ ايجاد کنيد، روی توری نيز قابل استفاده 

است.

تصوير ١١٢ــ انتقال طرح به کاغذ پوستی

ايجاد  برای  مختلف  قسمت های  تعيين  و  طرح  تکميل  ١١٣ــ  تصوير 
برش در کاغذ پوستی

استنسيل،  تکنيک  همانند  پوستی):  (کاغذ  استنسيل  تکنيک 
باشد.  تفکيک  قابل  سطوح  دارای  که  است  مناسب  طرحی  نيز  اينجا  در 
بزرگ و خطوط نه چندان باريک برای اين  طرح های دارای سطوح نسبتاً 
کنيد  دقت  بايد  استنسيل،  روش  مانند  نيز،  اينجا  در  است.  مناسب  کار 
کاغذی  استنسيل  و  شوند  متصل  يکديگر  به  طرح،  سفيد  قسمت های  که 

يک تکه باشد.

تکنيک الک و قلم مو: مادٔه مورد استفاده در اين تکنيک، مايع است 
و با قلم مو به کار گرفته می شود. بنابراين، طرحی مناسب آن است که با حرکات 

و توانايی های استفاده از قلم مو متناسب باشد. 
مورد  مايع  می توان  تکنيک،  اين  در  بافت  ايجاد  برای  قلم مو،  بر  عالوه 
حساس  (الک)  امولسيون  گرفت.  کار  به  نيز  مشابه  وسايل  يا  اسفنج  با  را  نظر 
نشدٔه مخصوص سيلک اسکرين برای اين کار مناسب است. حّالل اين ماده، 

آب است.
تصوير ١١٤ــ قسمت های سفيد با استفاده از قلم مو و ژالتين 

غيرحساس پوشانده شده است. 
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تکنيک عکاسی (فوتوسيلک): از آنجا که در اين تکنيک از روش عکاسی استفاده می شود، الزم است که به عامل نور 
توجه داشته باشيد. در اين تکنيک تمام سطح شابلون به وسيله مادٔه حساس به نور (الک حساس شده) پوشيده می شود و سپس راه 

عبور نور در مناطق طرح مسدود می گردد و قسمت های خارج از طرح به وسيلٔه نور ثابت می شوند.
طرح می بايست بر يک ورقٔه شفاف (مانند کالک يا طلق) اجرا شده، در مسير نور قرار داده شود تا از عبور نور از قسمت های 
سياه جلوگيری نموده و نور، تنها از قسمت های خارج از طرح عبور کند و توری حساس شده را در آن مناطق مسدود نمايد. بنابراين، 

طرح مناسب برای اين منظور، بايد حداکثر تضاد تيرگی روشنی ميان فضای مثبت و منفی را داشته باشد.
استفاده از درجات خاکستری در طرح باعث بروز اتفاقات ناخواسته و پيش بينی نشده می شود. می توانيد طرح خود را با استفاده 
از راپيد مشکی يا با قلم مو (با استفاده از مرکب مشکی غليظ) بر کالک يا طلق اجرا کنيد. همچنين می توان از پرينت ليزری با کنتراست 

(تضاد) باال روی طلق يا کالک نيز استفاده کرد.در اين شيوه طرح می تواند دارای جزئيات بسيار باشد. 
ابعاد طرح با توجه به اندازٔه چهارچوبی که در اختيار داريد، حداکثر بايد ۲۱ در ۳۰سانتی متر باشد.

مرحلۀ دوم: ساخت شابلون
تکنيک مداد شمعی: طرح خود را در زير توری و درست در 
وسط آن قرار دهيد و آن را با چسب کاغذی ثابت کنيد. از داخل توری 
را  طرح  کنيد.  طراحی  توری  روی  را  طرح  خطوط  و  کادر  نرم،  مداد  با 
از پشت توری جدا کنيد و فضای اطراف کادر را (با قلم مو يا کاردک) 
آن  با  حساس کننده  مادٔه  که  حساس (امولسيونی  غير  الک  از  استفاده  با 
با  و  بپوشانيد  کرده ايد،  رقيق  آب  کمی  مقدار  با  که  است)،  نشده  مخلوط 
و  نزديک  خيلی  را  سشوار  اگر  کنيد.  خشک  را  آن  سشوار  از  استفاده 
طوالنی بر يک نقطه از توری متمرکز کنيد ممکن است باعث سوختن و 

از بين رفتن آن شود.
اکنون توری را روی سطح سفتی قرار دهيد و از داخل توری، قسمت های منفی طرح را با مداد شمعی بپوشانيد. توجه داشته 
باشيد که هر چه بر مداد  شمعی بيشتر فشار بياوريد، سفيدی آن قسمت بيشتر می شود. اگر بخواهيد قسمت هايی از طرح بافت داشته 

از  و  دهيد  قرار  توری  زير  را  نظر  مورد  بافت  دارای  سطح  بايد  باشد، 
داخل با مداد  شمعی روی آن بکشيد. برای ايجاد بافت می توان از گونی 
قطعات  شده،  باز  سپس  و  مچاله  مقوای  بافت،  درشت  پارچٔه  انواع  و 
آجر و سيمان و سنگ فرش های زبر، توری های فلزی، رندٔه آشپزخانه و 

بسياری چيزهای ديگر استفاده کرد.
ورقٔه  زير  را  خود  طرح  پوستی):  (کاغذ  استنسيل  تکنيک 
پوستی بگذاريد و خطوط آن را با مداد ترسيم کنيد. سپس با دقت و با 
استفاده از تيغ برش و قيچی قسمت های تيره را خارج کنيد. در نهايت 
اختيار  در  پوستی  کاغذ  جنس  از  استنسيل  شابلون  شبيه  چيزی  بايد 

داشته باشيد. 

تصوير ١١٥ــ پوشاندن منافذ توری در قسمت های منفی طرح

تصوير ١١٦ــ برش و خارج کردن قسمت های چاپ شوندۀ طرح
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از آنجا که اجرای موفق اين تکنيک در چاپ سيلک اسکرين 
شکستگی  گونه  هر  که  کنيد  توجه  بايد  دارد،  نياز  بسيار  دقت  به 
شود  پوستی  کاغذ  زير  در  رنگ  نفوذ  باعث  است  ممکن  پارگی  يا 
کاغذ  روش  اين  در  که  آنجا  از  سازد.  مشکل  دچار  را  چاپ  و 
پوستی بايد از طرح بزرگتر باشد (حدود پنج سانتی متر از هر طرف) 

حاشيه های کاغذ پوستی نيز بايد کامالً سالم بمانند.

کاغذ پوستی آماده شده در زمان چاپ، با رنگ به توری خواهد چسبيد. بنابراين، آن را تا مرحلٔه چاپ به صورت تا نخورده، 
سالم و به صورت تخت نگه داری کنيد.

چاپ،  کاغذ  قرارگيری  ترتيب  ١١٨ــ  تصوير 
استنسيل کاغذی و توری در مرحلۀ چاپ 

تصوير ١١٧ــ تنظيم استنسيل برش خورده و مقوای چاپ

  کاغذ چاپ

استنسيل آماده شده

تکنيک الک و قلم مو: مانند روش های قبلی، طرح خود را زير توری بگذاريد و با استفاده از مداد معمولی، آن را روی توری 
پياده کنيد. سپس طرح را از توری جدا کنيد و مانند روش مداد شمعی، فضای بيرون کادر تصوير را با الک (غير حساس) بپوشانيد و 
خشک کنيد. فضاهای سفيد طرح خود را با قلم مو و الک پر کنيد. می توانيد الک را تا حدی که بتوان آن را به راحتی با قلم مو به کار 

برد، با آب رقيق کنيد. هنگام کار بايد مواظب باشيد که الک در سمت ديگر توری جمع نشود يا روی ميز يا لباستان نچکد.
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اگر بخواهيد در قسمت هايی از طرح از بافت استفاده 
ابر،  از  استفاده  با  را  الک  قسمت ها  آن  در  می توانيد  کنيد، 
اسفنج يا وسيلٔه ديگری به روی توری منتقل کنيد. پس از 
خشک  احتياط  و  دقت  با  را  آن  توری،  روی  طرح  اجرای 

کنيد.

خطوط  فقط  که  کنيد  (توجه  توری  روی  مداد  از  استفاده  با  طرح  انتقال  ١١٩ــ  تصوير 
حاشيه های طرح به روی توری منتقل شوند و از پرکردن سطوح خودداری کنيد.) 

بافت  ايجاد  برای  اسفنج  يک  از  می توان  ١٢١ــ  تصوير 
استفاده نمود. 

از  استفاده  با  طرح  منفی  قسمت های  پوشاندن  ۱۲۰ــ  تصوير 
ژالتين حساس نشده (در اين مرحله طرح را بايد از توری جدا 

کنيد وگرنه به آن خواهد چسبيد.)

قرار  توری  زير  در  طرح 
داده شده است.
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کردن  مخلوط  از  حساس  الک  (فوتوسيلک):  عکاسی  تکنيک 
اين  می شود.  ساخته  بسته،  يک  در  موجود  کنندهٔ  حساس  مادهٔ  امولسيون و 
دو به نسبت ۱۰ (امولسيون يا الک) به ۱ (مادهٔ حساس کننده) در بسته وجود 
دارند. مادهٔ حساس کننده را به داخل الک بريزيد و آن را به خوبی با هم مخلوط 
کنيد تا کامالً يکدست شود. پس از يکدست شدن مادهٔ حساس، بايد در حدود 
يک ساعت صبر کنيد تا حباب های ريز داخل آن خارج شوند. با استفاده از 
يک کاردک عريض، تمام سطح توری را از هر دو طرف (پشت و داخل) با يک 

الئه نازک از مادهٔ حساس بپوشانيد و در تاريکی آن را خشک کنيد.
قبل از استفاده از مادٔه حساس، الزم است که توری را با مواد شوينده (صابون، مايع دست شويی يا پودر لباس شويی) و پنبه 
يا پارچٔه نخی  بشوييد و خشک کنيد. طرح خود را که روی طلق يا کالک اجرا کرده ايد، از پشت (با چسب شيشه ای) به وسط توری 
بچسبانيد. توجه داشته باشيد که روی طرح بايد به طرف توری باشد. چهارچوب را (از سمت توری) روی ميز نور قرار دهيد و يک 
تکه مقوا يا پارچه يا نايلون به رنگ مشکی از داخل روی توری بگذاريد و روی آن يک قطعه شيشه يا تخته قرار دهيد و در نهايت برای 

اتصال بيشتر توری به طرح و ميز نور، يک جسم سنگين روی همٔه آنها بگذاريد.

تصوير ١٢٢ــ طرز کشيدن مادۀ حساس روی توری

برای  شده  آماده  استنسيل  و  چاپ  کاغذ  تنظيم  ١٢٣ــ  تصوير 
مرحلۀ چاپ

ميز نور را برای مدت معينی (حدود ۴ دقيقه) روشن کنيد و در پايان 
مقوای  و  شيشه  وزنه،  به ترتيب،  و  کنيد  خاموش  را  نور  ميز  نوردهی  زمان 
خيس  را  توری  طرف  دو  هر  و  جدا  توری  از  را  طرح  برداريد.  را  مشکی 
تيره  (قسمت های  نديده  نور  قسمت های  آب،  ماليم  فشار  با  سپس  و  کنيد 
صورتی  در  و  کنيد  خشک  ماليم  حرارت  با  را  شابلون  کنيد.  باز  را  طرح) 
قلم مو  و  الک  با  را  آن  باشد،  شده  باز  ناخواسته  شابلون  از  قسمت هايی  که 

رتوش  کنيد. 
تصوير ١٢٥ــ تنظيم کاغذ چاپ و استنسيل و توری در مرحلۀ چاپ

تصوير ١۲٤ــ برش و خارج کردن قسمت های چاپ شوندۀ طرح
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مرحلۀ سوم: چاپ
بزرگتر  و  يکسان  اندازه های  در  را  خود  مقوای  و  کاغذ 
برای  کنيد.  آماده  تخت  صورت  به  و  بزنيد  برش  طرح  اندازٔه  از 
شابلون  داخلی  حاشيه های  بيرون،  به  رنگ  نفوذ  از  جلوگيری 
الزم  کنيد.  مسدود  (آب چسب)  کارتن  چسب  از  استفاده  با  را 
فاصله  سانتی متر  چند  چسب  لبه های  با  طرح  لبه های  که  است 
داشته باشد و لبه های چسب تا قسمت چوبی کالف ادامه يابد. 
باز  توری  از  ديگری  قسمت  هيچ  طرح  از  غير  که  کنيد  کنترل 

نمانده نباشد. در غير اين صورت آن قسمت را رتوش کنيد.
ابعاد  در  مسطح  صفحه  يک  از  است  عبارت  چاپ  ميز 
است.  متصل  گيره ای  به  سمت  يک  در  که  شابلون  از  بزرگتر 
شابلون  را به گيرٔه چاپ متصل کنيد و اولين کاغذ چاپ خود را 

به گونه ای زير آن بگذاريد که طرح در وسط آن واقع شود.
برای راحتی در پيدا کردن جای قرارگيری کاغذ در چاپ نسخه های 
با  می توانيد  کنيد.  نشانه گذاری  ميز  روی  را  خود  کاغذ  سمت  دو  بعدی، 
درست کردن يک گونيای مقوايی و چسباندن آن به ميز، اين کار را اصولی تر 

انجام دهيد.
کاربردهای  و  بسيار  تنوع  اسکرين،  چاپ  برای  مناسب  رنگ های 
گوناگون دارند. در اين کارگاه، به منظور سهولت استفاده، مقرون به صرفه 
نقاشی  مخصوص  روغنی  رنگ  از  داشتن،  قرار  دسترس  در  نيز  و  بودن 

ساختمان استفاده کنيد.

رنگ خود را با استفاده از کاردک يا يک قاشق در حاشئه 
بااليی طرح بريزيد. غلظت رنگ های ساختمانی موجود در بازار، 

برای انجام کار مناسب است و الزم نيست آن را تغيير دهيد.

تصوير ١٢٦ــ اسکوئيجی با دو نوع دستۀ متفاوت

تصوير ١٢٧ــ نوعی دستگاه برای چاپ شابلونی

تصوير ١٢٨ــ ريختن رنگ در حاشيۀ شابلون (  کنار محدودۀ طرح)
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بزرگتر از عرض طرح) و با زاوئه ۴۵  اسکوئيجی (کمی  با استفاده از يک 
درجه و با مقداری فشار، رنگ را به سمت ديگر ببريد. با اين کار، رنگ از منافذ 

باز توری عبور می کند و در سمت ديگر روی کاغذ می نشيند. 
برداريد.  را  شده  چاپ  کاغذ  و  بياوريد  باال  را  توری  کار،  اين  از  پس 
همچنان که توری را باال نگه داشته ايد، رنگ روی آن را با فشار (و با همان زاوئه 

اسکوئيجی) به سمت ديگر برگردانيد.
صورت  در  کنيد.  تکرار  را  چاپ  عمل  و  بياوريد  پايين  دوباره  را  توری 
درست بودن تمام شرايط، هر عمل چاپ در نتيجٔه يکبار عبور اسکوئيجی از روی 
توری انجام می شود. بايد دقت کنيد هنگامی که توری را باال گرفته ايد، رنگ روی 
توری به پايين حرکت نکند و از منافذ طرح به سمت پشت توری نفوذ ننمايد. هنگام 
تمام  رنگ،  از  يکنواخت  و  نازک  اليه ای  که  کنيد  توجه  بايد  نيز  رنگ  برگرداندن 

سطح طرح را بپوشاند.

تصوير ١٢٩ــ طرز گرفتن و حرکت دادن اسکوئيجی

تصوير ١۳۰ــ طرز گرفتن و حرکت دادن اسکوئيجی

اگر بين چاپ دو نسخٔه چاپی، تأخير بيش از حد وجود داشته باشد، غلظت 
رنگ زياد و منافذ توری مسدود می شود. به همين دليل کنترل غلظت رنگ در طی 
تعداد  با  متناسب  است،  الزم  کار  اين  برای  است.  ضروری  امری  چاپ،  مراحل 
نسخه های چاپی، مقدار رنگ بيشتری داخل توری بريزيد و اگر به هر دليل قصد 
توقف حتی چند دقيقه ای داشتيد، روی طرح را با الئه ضخيمی از رنگ بپوشانيد. 
اين کار با اسکوئيجی و فشار کم روی رنگ، در حالتی که شابلون باال نگه داشته  
با  می توانيد،  نيز  توری  منافذ  شدن  مسدود  صورت  در  است.  ممکن  باشد،  شده 
آغشته کردن تکه ای پنبه به تينر و کشيدن آن به پشت توری، منافذ را باز کنيد. الزم 
است بعد از هر توقف يا باز کردن منافذ با تينر، چند چاپ آزمايشی بگيريد تا کيفيت 

آن به حد مطلوب برسد.
يکديگر  مشابه  روش ها  تمام  برای  چاپ  مرحلٔه  کاغذی،  استنسيل  از  غير 
است. برای شروع چاپ با تکنيک استنسيل کاغذی، پس از متصل کردن شابلون 
در  را  چاپ  کاغذ  اولين  چاپ،  صفحٔه  روی  کاغذ  محل  نشانه گذاری  و  گيره  تصوير ١٣١ــ استفاده از چند رنگ برای ايجاد جلوه های به 

خاص
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جای خود قرار دهيد و استنسيل کاغذی را روی آن 
بگذاريد. سپس توری را پايين بياوريد و مراحل چاپ 
را مانند روش های ديگر انجام دهيد. استنسيل کاغذی 
به  زير  از  رنگ،  چسبندگی  سبب  به  چاپ،  اولين  در 
توری می چسبد و چاپ بقئه نسخه ها مانند قبل ادامه 
با  چاپ  شروع  از  قبل  که  باشيد  داشته  ياد  به  می يابد. 
چسب  با  توری  داخلی  حاشيه های  بايد  نيز  روش  اين 
تا  چسب  لبه های  و  شده  پوشيده  چسب)  (آب  کارتن 

روی قسمت چوبی کالف امتداد يافته باشد.
اضافه های  بايد  ابتدا  شابلون،  کردن  تميز  برای 
سپس  و  برداريد  شابلون  داخل  از  دقت  با  را  رنگ 
شابلون را با نفت يا تينر تميز کنيد. هر قدر رنگ کمتری 
در شابلون مانده باشد، تميز کردن آن راحت تر است. 
از آب داغ و پارچٔه نفتی برای زدودن مداد شمعی، از 
آب برای از بين بردن الک غير حساس، و از وايتکس 
استفاده  حساس  الک  کردن  تميز  برای  (سفيدکننده) 

کنيد. آب چسب ها نيز با آب از توری جدا می شوند.

شده  نگهداشته  باال  شابلون  که  حالی  در  شابلون  ديگر  سمت  به  رنگ  انتقال  ١٣٢ــ  تصوير 
است. 

تصوير ١٣٣ــ اثر چاپ شده با تکنيک استنسيل کاغذی (پوستی)

حّالل  و  پارچه  کمک  به  رنگ ها  زدودن  ١٣٤ــ  تصوير 
رنگ

تصوير ١٣٥ــ شستشوی شابلون با آب
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مرحلۀ چهارم: ارائۀ کار
اين مرحله برای روش سيلک اسکرين نيز مانند ساير روش هاست. رنگ روغنی برای خشک شدن به زمانی چند ساعته نياز 
دارد. پس از خشک شدن نسخه های چاپ شده، حاشئه آنها را (با حفظ فاصله از لبٔه چاپ شده) با استفاده از خط کش و کاتر منظم 

نماييد و کارها را امضا کنيد.

چاپ چند رنگ
برای چاپ چند رنگ، بايد برای هر رنگ، شابلون جداگانه ای ساخته شود و در مرحلٔه چاپ نيز، در نشانه گذاری روی ميز 
چاپ و گذاشتن کاغذ، دقت بيشتری صورت پذيرد. چاپ رنگ های دوم، سوم و بعد از آن نيز بايد پس از خشک شدن رنگ قبلی 

انجام شود.

تصوير ١٣٦

ــ   پائولوزی  ادواردو  ١٣٧ــ  تصوير 
سريگرافی ــ  ۱۹۶۳.
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تصوير ١٣٨ــ آنتونی ولونيس ــ  سيلک اسکرين ــ  ۱۹۳۹.

سانتی متر   ۴۹/۱×۶۷/۴ شابلون)ــ    ۱۹) سريگرافی  هاندنتويسرــ   فريدنسريش  ١٤٠ــ  تصوير 
(با حاشيه)ــ  ۱۹۷۱.

تصوير ١٣٩ــ هنری ماتيس ــ  استنسيل (از يک مجموعۀ بيست تايی)ــ  ۶۵/۵×۴۲/۲ سانتی مترــ  
.۱۹۴۷
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تصوير ١۴١ــ بهرام خائف ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١۴٢ــ بهرام خائف ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١۴٣ــ کريم نصرــ  چاپ استنسيل.
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بوم)ــ   روی  چاپ شده  شابلون،  (پنج  سريگرافی  ــ   موسوی  سيد همايون  ١۴٤ــ  تصوير 
۲۷/۵×۲۰/۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۸.

تصوير ١۴٥ــ پوران شيرين (دانشجوی کارشناسی گرافيک)ــ  سريگرافی (يک شابلون با 
تکنيک پوستی)ــ  ۳۰×۱۸ سانتی مترــ  ۱۳۸۵.

تصوير ١۴۶ــ آزاده پوربافرانی (دانشجوی کاردانی گرافيک)ــ  سريگرافی با دو شابلون 
(تکنيک فوتوسيلک)ــ  ۲۲×۳۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.
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گرافيک)ــ   کاردانی  (دانشجوی  حسين زاده  حميده  ١۴٨ــ  تصوير 
سريگرافی (يک شابلون تکنيک فوتوسيلک)ــ  ۲۱×۳۰ سانتی متر.

گرافيک)ــ   کارشناسی  (دانشجوی  محمدی  مهری  ١٤٧ــ  تصوير 
سريگرافی (يک شابلون تکنيک مدادشمعی)ــ  ۳۵×۲۵ سانتی متر.

تصوير ١۴٩ــ فائزه مرادی (دانشجوی کاردانی گرافيک)ــ  سريگرافی (يک 
شابلون تکنيک مداد شمعی) ــ  ۲۳×۳۰ سانتی متر.

تصوير ١۵۰ــ فائزه مرادی(دانشجوی کاردانی گرافيک)ــ  سريگرافی 
(يک شابلون تکنيک فوتوسيلک)ــ  ۲۱×۳۰ سانتی متر.
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تصوير ١۵١ــ سميرا صفايی اصل (دانشجوی کاردانی گرافيک)ــ  سريگرافی 
(يک شابلون تکنيک فوتوسيلک)ــ  ۴۰×۳۰ سانتی متر.

گرافيک)ــ   کارشناسی  (دانشجوی  محمدی  مهری  ١۵٢ــ  تصوير 
سريگرافی (يک شابلون تکنيک پوستی)ــ  ۲۸×۲۰ سانتی متر.

کاردانی  (دانشجوی  بختياری  فاطمه  ١۵٣ــ  تصوير 
گرافيک)ــ  سريگرافی (دو شابلون تکنيک فوتوسيلک) ــ  

۲۸×۱۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۵. 

گرافيک)ــ   کاردانی  (دانشجوی  فيلسوفيان  مرجان  ١۵٤ــ  تصوير 
سانتی مترــ    ۲۰×۲۸ فوتوسيلک)ــ   تکنيک  شابلون  (سه  سريگرافی 

.۱۳۸۵
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تصوير ١۵٥ــ مريم کاشانی (دانشجوی کارشناسی گرافيک)ــ  سريگرافی 
با سه شابلون (تکنيک فوتوسيلک)ــ  ۳۵×۳۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.

(دو  سريگرافی  گرافيک)ــ  کاردانی  (دانشجوی  صفايی اصل  سميرا  ١۵٦ــ  تصوير 
شابلون تکنيک مداد شمعی و الک و قلم مو)ــ  ۲۶×۲۳ سانتی متر.

تصوير ١۵٧ــ زهره ايمانی (هنرآموز گرافيک)ــ  چاپ استنسيل ــ  ۳۰×۲۶/۵ سانتی متر.
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تصوير ١۶۰ــ عسل علی اکبر(دانشجوی کاردانی گرافيک)ــ  سريگرافی (يک 
شابلون تکنيک مداد شمعی و الک و قلم مو)ــ  ۲۵×۳۲ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.

کارشناسی  (دانشجوی  شيخ زاده  فرشته  ١۵٨ــ  تصوير 
و  الک  تکنيک  شابلون  (يـک  سريـگرافی  گرافـيک)ــ  

قلم مو)  ــ  ۳۸×۲۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۶. 

تصوير ١۶١ــ غزاله ايرانی (دانشجوی کاردانی گرافيک)ــ  سريگرافی (يک 
شابلون تکنيک مداد شمعی و الک و قلم مو)ــ  ۲۸×۲۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۷. 

تکنيک  شابلون  (يک  سريگرافی  گرافيک)ــ   کاردانی  (دانشجوی  آملی  حانيه  ١۵٩ــ  تصوير 
مداد شمعی و الک و قلم مو)ــ  ۳۰×۲۵ سانتی متر.
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تصوير ١۶٤ــ شيوا عرب يزدی (هنرجوی دوم هنرستان)ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١۶٢ــ مينا قراخانلو (هنرجوی دوم هنرستان)ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١۶٣ــ مريم شيخ رضايی (دانشجوی کاردانی گرافيک)ــ  سريگرافی (يک شابلون تکنيک 
الک و قلم مو)ــ  ۳۳×۲۲ سانتی مترــ  ۱۳۸۵.
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تصوير ١۶٥ــ ريحانه حسنی (دانشجوی کاردانی گرافيک)ــ  سريگرافی (يک 
شابلون تکنيک الک و قلم مو)ــ  ۳۰×۲۰ سانتی متر.

تصوير ١٦٨ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١۶٦ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١٦٧ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  چاپ استنسيل.
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تصوير ١٦٩ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١۷١ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١۷۰ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  چاپ استنسيل.
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تصوير ١٧٢ــ (اثر هنرجوی دوم گرافيک)ــ  چاپ استنسيل.

تصوير ١٧٣

تصوير ١٧٥تصوير ١٧٤
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4ــ چاپ گود

در روش گود، برخالف روش برجسته، مرکب از قسمت های فرورفتٔه لوحه بر سطح چاپ شونده منتقل می شود. به اين ترتيب 
که قسمت های چاپ شونده، روی لوحه حکاکی يا گود می شود و قسمت های خارج از طرح به همان شکل باقی می ماند. 

از متداول ترين تکنيک های روش چاپ گود، حکاکی روی فلز است که در آن از فلزاتی مانند مس، روی و برنج و آلومينيم و 
آهن (با ضخامت ١ تا ٢ ميليمتر) استفاده می شود. 

الف) روش مستقيم: در اين روش سطح فلز به وسيلٔه ابزارهای نوک تيز حکاکی می شود. (درای پوينت و …)
ب) روش غيرمستقيم: در اين روش با استفاده از مواد خورنده (اسيد) کار حکاکی بر روی فلز انجام می گيرد (اچينگ و 

مزوتينت و آکواتينت و…).

حکاکی روی فلز (شيوۀ درای پوينت)
ابزار و مواد مورد نياز:

ــ لوحٔه فلزی از جنس مس، روی يا آلومينيوم (ابعاد بين ۲۰×۱۵ يا ۱۵×۱۰سانتی متر و ضخامت ۱ تا ۱/۵ ميليمتر)
ــ مغار مخصوص درای پوينت (سوزن خط کش، اسپاتول دندان پزشکی  يا ميخ فوالدی با نوک تيز شده)

ــ پرس سيلندری (مخصوص حکاکی روی فلز)
ــ مرکب افست مخصوص چاپ ورق

ــ وسيلٔه حرارتی کوچک (هيتر يا گرم کن داروی عکاسی)
ــ سوهان و سمبادٔه ريز آهن

ــ کاغذ با بافت نسبتاً ريز با گراماژ بين ۲۰۰ تا ۲۸۰ (انواع مقوای پالستيک، روغنی، گالسه و خشک مناسب نيستند)
ــ کاغذ پوستی، کاهی و کاربن

ــ تامپون
ــ شيشه

ــ تينر، نفت يا بنزين
ــ پارچٔه نخی، روزنامٔه باطله. 

مرحلۀ اول: طراحی
خط،  دارای  که  است  مناسب  طرحی  پوينت  درای  شيؤه  اجرای  برای 
بافت هاشور و نقطه باشد. برای تجسم نتيجٔه حاصل از طرح، بهتر است با راپيد يا 
قلم فلزی طراحی کنيد. همچنين، الزم است ابعاد طرح با اندازٔه لوحه ای که قصد 

داريد کار حکاکی را روی آن انجام دهيد متناسب باشد.
توجه داشته باشيد که در اين روش طرح به صورت معکوس بر کليشه اجرا 

می شود و در نتيجه با جهت اصلی بر کاغذ چاپ می شود. 
تصوير ١٧٦ــ ابزار مخصوص درای پوينت



٩٠

مرحلۀ دوم: ساخت کليشه
وجود هر گونه چربی و خش روی صفحٔه فلزی، در کيفيت نهايی چاپ اثر نامطلوب دارد. برای از بين بردن چربی و خش روی 
صفحٔه فلری، الزم است هر دو طرف آن، قبل از استفاده، به خوبی صيقلی (پوليش) و سپس با پودر ِمل چربی زدايی شود. صيقلی کردن 

در کارگاه های مخصوص و با استفاده از دستگاه انجام می شود.
نرم،  سنبادٔه  از  استفاده  با  سپس  و  دهيد  شيب  درجه   ۴۵ زاوئه  با  را  فلزی  صفحٔه  گوشه های  و  لبه ها  سوهان،  از  استفاده  با 

ناهمواری آن را از بين ببريد. اين کار به دو دليل انجام می شود. يکی اينکه 
از بريده شدن کاغذ زير فشار پرس جلوگيری می کند و دوم مانع از تجمع 

مرکب در لبه ها و گوشه ها می شود.

سوهان  با  گوشه ها  و  لبه ها  کردن  گرد  ١٧٧ــ  تصوير 
(و سپس سمبادۀ نرم) 

تصوير ١٧٨ــ حکاکی خطوط و بافت ها با ُمغار

دادن  حرکت  با  را،  نظر  مورد  هاشورهای  و   خطوط  کنيد.  منتقل  فلزی  صفحٔه  روی  را  خود  طرح  کاربن  از  استفاده  با 
مغار با فشار روی صفحٔه فلزی، حکاکی کنيد. فشاِر بيشتر بر مغار باعث ايجاد عمق بيشتر و فشار کمتر باعث ايجاد عمق کمتر 
سبک تر  و  نازک تر  يا  ضخيم تر  و  سنگين تر  خط های  وجود  معنی  به  کليشه،  در  کمتر  يا  بيشتر  عمق  وجود  بود.  خواهد  کليشه  در 

بود.  خواهد 
اگر با نوک انگشت خطوط حک شده را لمس کنيد، متوجٔه وجود برآمدگی های کوچکی در لبه های آنها می شويد. عالوه بر اين 
که مرکب چاپ در داخل خطوط قرار می گيرد، مقداری مرکب نيز در کنار اين بر آمدگی ها باقی می ماند و به کاغذ منتقل می شود و در 
واقع خطوط را از حالت وضوح و يک دستی خارج می کند. اين موضوع، از ويژگی های شيؤه درای پوينت محسوب می شود و الزم 
است به هنگام حکاکی به آن توجه کافی داشته باشيد. همچنين، بايد توجه کنيد که عمق هر خراش بايد حداقل به قدری باشد که قابليت 

نگهداری مرکب را در داخل و لبه های خود داشته باشد و آنقدر سطحی 
نباشد که زمان پاک کردن، همٔه مرکب خود را از دست بدهد. 



٩١

مرحلۀ سوم: چاپ
ابتدا روی يک کاغذ معمولی (يا کاغذ کاهی يا طلق) محل کليشه و نيز کاغذ چاپ را نشانه گذاری کنيد. مقداری مرکب روی 
شيشه بگذاريد و آن را با مقدار بسيار کمی کربنات منيزيم به خوبی مخلوط کنيد. استفاده از کربنات منيزيم در ترکيب با مرکب چاپ به 
اين دليل صورت می گيرد که مانع خارج شدن مرکب از درون خط ها می شود. در صورت زياد بودن مقدار کربنات منيزيم در مرکب، 
چسبندگی مرکب افزايش می يابد و به راحتی از روی کليشه پاک نمی شود. کليشٔه خود را روی هيتر کمی گرم کنيد (حرارت هيتر روی 
۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی گراد تنظيم شود) و با استفاده از تامپون تمام سطح کليشه را با فشار و حرکات چرخشی در دو جهت چپ و 

راست مرکبی کنيد. دقت کنيد که مرکب، داخل تمام قسمت های گود 
بايد  مرکب زدن  زمان  در  شوند.  مرکبی  نيز  خطوط  لبه های  و  برود  شده 

کليشه را گرم نگه داريد.
پارچٔه  يک  با  را  آن  سطح  مرکب  کليشه،  کردن  مرکبی  از  پس 
نخی به آرامی پاک کنيد. در نهايت، هدف پاک کردن تمام سطح کليشه 
برداشتن  بيايد. پس از  بيرون  مرکب داخل گودی ها  اينکه  بدون  است، 
مرکب سطح کليشه، ته ماندٔه آن را با تکه های کاغذ پوستی نرم (که قبالً 
اين  کنيد.  پاک  بريده ايد)  سانتی متر   ۴ در   ۶ حدود  کوچک  تکه های  به 
کار با حرکات َدَورانی کاغذ پوستی و با استفاده از دو انگشت وسطی و 
سبابه انجام می شود. با مرکبی شدن هر قطعه، آن را دور بياندازيد و با 

يک قطعٔه ديگر کار را ادامه دهيد.

تصوير ١٧٩ــ اجرای طرح (حکاکی) روی پليت در شيوۀ درای پوينت

تصوير ١۸۰ــ مرکبی کردن کليشه با حرکات َدَورانی تامپون



٩٢

پس از برداشتن ته ماندٔه مرکب، نوبت چربی زدايی است. 
روی  را  منيزيم  کربنات  پودر  از  کمی  بسيار  مقدار  به اين منظور، 
سفيد  قسمت های  در  باقی مانده  با آن هالٔه  بماليد و  پوستی  کاغذ 
بيش از حد از  استفادٔه  کنيد که  بايد دقت  کنيد.  پاک  کليشه را 
ممکن  شده  گود  قسمت های  به  آن  شدن  وارد  و  منيزيم  کربنات 

است به از بين رفتن مرکب آنها منجر شود.
لبه ها و گوشه های کليشه نيز با پارچٔه نخی تميز می شود و 
کليشه آمادٔه چاپ است. قبل از گذاشتن کليشه زير صفحٔه پرس، 
الزم است آن را روی هيتر بگذاريد تا دوباره گرم شود. اين کار 

برای شل شدن مرکب و انتقال آسان آن انجام می شود.
چاپ،  مرحلٔه  در  که  است  الزم  گود،  حکاکی  روش  در 
کاغذ مورد استفاده کمی نم دار باشد. به اين منظور، قبل از اتمام 
به  را  خود  کاغذ  بايد  کليشه،  کردن  پاک  و  مرکب زنی  مراحل 
مدت معينی در آب فرو ببريد يا پشت و روی آن را زير شير آب 
کامالً خيس کنيد و سپس با استفاده از کاغذ کاهی يا روزنامه آب 
اضافی آن را بگيريد. کنترل ميزان آب گيری کاغذ با توجه به تنوع 
هنگام  صورت  هر  در  دارد.  نياز  عملی  تجربٔه  به  کاغذها  جنس 

چاپ بايد کاغذ نم دار بوده و فاقد آب اضافی باشد.
کاغِذ  ابتدا  شده،  گرم  کليشٔه  و  کاغذ  شدن  آماده  از  پس 
نشانه گذاری شده، سپس، کليشه و پس از آن کاغذ نم دار را در 
جای خود (روی صفحٔه متحرک دستگاه) قرار دهيد و روی آنها 
را  دستگاه  نمد  بعد،  بگذاريد.  روزنامه  يا  کاهی  کاغذ  برگ  يک 

پايين بياوريد و روی تمام اينها قرار دهيد.
با چرخاندن دستٔه پرس، صفحٔه متحرک به همراه کليشه 
و کاغذ و نمد از زير سيلندر عبور می کند و از سمت ديگر بيرون 
به  پرس  صفحٔه  تا  بچرخانيد  عکس  جهت  در  را  دسته  می آيند. 
کاغذ  ابتدا  و  بزنيد  باال  را  دستگاه  نمد  برگردد.  خود  اول  جای 

آنگاه کليشه را برداريد.
است  الزم  کليشه  همين  از  ديگر  نسخه های  چاپ  برای 

تمام مراحل را از مرکب زنی به بعد، تکرار کنيد.
يا  بنزين  کليشه را با  نيز  وسايل و  کار،  شدن  تمام  پس از 

تينر تميز کنيد.

تصوير ١٨١ــ پس از پاک کردن مرکب های اضافه از روی کليشه، طرح به وضوح 
قابل ديدن است. 

تصوير ١٨٢ــ الزم است کليشه در دو مرحله (قبل از مرکب زدن و پس از پاک 
گذاشته شده و گرم  درست قبل از چاپ) روی هيتر  اضافه يعنی  مرکب های  کردن 

شود. 

تصوير ١٨٣ــ قرار دادن کليشه و سپس مقوای چاپ روی صفحه متحرک پرس



٩٣

تصوير ١٨٨ــ پارچه و مادۀ حّالل برای تميز کردن کليشه

تصوير ١٨٥ــ چرخاندن دستۀ پرس تصوير ١٨٤ــ قرار دادن نمد روی کليشه و مقوا

کاغذ  برداشتن  ١٨٦ــ  تصوير 
چاپ شده از روی کليشه 

تصوير ١٨٧ــ بخشی از اثر چاپ شده



٩٤

مرحلۀ چهارم: ارائۀ کار
چاپ خوب به معنی انتقال مرکب تمام خطوط و بافت های حک شدٔه روی کليشه به کاغذ و همچنين سفيد ماندن تمام قسمت های 
نهايی،  ارائٔه  برای  بزنيد.  تيراژ  مشابه،  متعدد  نسخه های  وجود  صورت  در  کنيد و  امضا  را  تأييد  مورد  نسخه های  است.  نشده  حک 

می توان کار را (با حفظ فاصله از لبه های طرح) پاسپارتو کرد و آن را داخل قاب قرار داد.  

درای پوينت)ــ   (شيوۀ  فلز  روی  حکاکی  ــ   بکمن  ماکس  ١٩١ــ  تصوير 
۴۰/۸×۳۲/۲سانتی متر(با حاشيه)ــ  ۱۹۱۴.

تصوير ١٨٩ــ رامبراند ــ  حکاکی روی فلز (شيوۀ درای پوينت)ــ  ۲۱×۷/۸ سانتی مترــ  ۱۶۵۲.

و  اچينگ  (شيوۀ  فلز  روی  حکاکی  ــ   ميرو  خوان  ١۹۰ــ  تصوير 
آکواتينت)ــ  ۷۴/۵×۱۱۴/۶ سانتی متر (با حاشيه)ــ  ۱۹۷۴.



٩٥

ـ  حکاکی روی فلز (شيوۀ اچينگ و آکواتينت، از يک  تصوير ١٩٢ــ پابلو پيکاسوـ 
مجموعۀ ۳۱ تايی کتاب بوفون)ــ  ۷۴/۵×۱۱۴/۶سانتی متر (هر صفحه) ــ  ۱۹۴۲.

(يک  فلز  روی  حکاکی  ــ   نوری  مينا  ١٩٤ــ  تصوير 
مونوپرينت)ــ   تکنيک  از  استفاده  با  ــ   مس  کليشۀ 

۱۹/۸×۱۹/۳سانتی مترــ  ۱۳۷۹.

ــ    زينک)  کليشۀ  (دو  فلز  روی  حکاکی  ــ   نوری  مينا  ١۹٣ــ  تصوير 
۲۲/۸×۲۹/۵سانتی مترــ  ۱۳۵۷.



٩٦

تصوير ١٩٧ــ احمد وکيلی ــ  حکاکی روی فلز (يک 
سانتی مترــ    ۲۳×۲۶ ــ   درای پوينت)  شيوۀ  با  کليشه 

.۱۳۸۶

تصوير ١۹٥ــ ثميال امير ابراهيمی ــ  حکاکی روی فلز 
آکواتينت)ــ   و  اچينگ  شيوۀ  با  آلومينيوم  کليشۀ  (سه 

۳۹/۵×۱۹/۵سانتی مترــ  ۱۳۷۷.

حکاکی  ــ   امير ابراهيمی  ثميال  ١۹٦ــ  تصوير 
درای پوينت)ــ   شيوۀ  با  کليشه  (يک  فلز  روی 

۲۹/۷×۱۹/۶سانتی مترــ  ۱۳۸۵.



٩٧

و  آکواتينت  اچينگ،  شيوه های  با  کليشه  (يک  فلز  روی  حکاکی  ــ   وکيلی  احمد  ١٩٨ــ  تصوير 
درای پوينت)ــ  ۳۵×۲۵سانتی مترــ  ۱۳۸۶.

تصوير ١٩٩ــ يوسف شريف کاظمی ــ  حکاکی روی فلز (يک کليشه با شيوۀ درای پوينت)ــ  ۲۵×۲۵ 
سانتی مترــ  ۱۳۸۷.

تصوير ۲۰۰ــ مهرداد خطايی ــ  حکاکی روی فلز (يک کليشه 
و  ِمزوتينت  درای پوينت،  آکواتينت،  اچينگ،  شيوه های  با 
سانتی مترــ    ۳۳×۵۰ ــ   آالپوپه١)  رنگ گذاری  روش  با   ...

.۱۳۸۷

١ــ نوعی روش رنگ گذاری بر روی کليشه (مراجعه به واژه نامه)



٩٨

تصوير ۲۰٢ــ مهديه حسن زاده (دانشجوی کاردانی نقاشی) ــ  حکاکی روی 
فلز (يک کليشه با شيوۀ درای پوينت و روش رنگ گذاری آالپوپه)ــ  ۱۳۸۷.

حکاکی  گرافيک)ــ   کارشناسی  (دانشجوی  شيخ زاده  فرشته  ۲۰٣ــ  تصوير 
روی فلز (يک کليشه با شيوۀ درای پوينت)ــ  ۲۰×۱۵ سانتی مترــ  ۱۳۸۶.

تصوير ۲۰١ــ سيدهمايون موسوی ــ  حکاکی روی فلز (يک کليشه با شيوۀ 
اچينگ، آکواتينت و کلوفن)ــ  ۲۰×۱۵ سانتی مترــ  ۱۳۷۳.

ــ   نقاشی)  کاردانی  (دانشجوی  راهپيما  مهديه  ۲۰٤ــ  تصوير 
آکواتينت)ــ   و  اچينگ  شيوۀ  با  کليشه  (يک  فلز  روی  حکاکی 

۱۵×۱۰ سانتی متر.



٩٩

 ۱۰×۱۵ درای پوينت)ــ   شيوۀ  با  کليشه  (يک  فلز  روی  حکاکی  ــ   نقاشی)  کاردانی  (دانشجوی  زارعی  سميه  ۲۰٥ــ  تصوير 
سانتی مترــ  ۱۳۸۰.

تصوير ۲۰٦ــ فلور کريمی (دانشجوی کاردانی نقاشی) ــ  حکاکی روی 
فلز (يک کليشه با شيوۀ اچينگ و آکواتينت).

تصوير ۲۰٧ــ مرضيه سامعی (دانشجوی کاردانی نقاشی) ــ  حکاکی روی فلز 
(يک کليشه با شيوۀ درای پوينت)ــ  ۱۳۸۶.



١٠٠

تصوير ۲۰٨ــ حميده عسگری (دانشجوی کاردانی نقاشی) ــ  حکاکی روی فلز (يک کليشه با شيوۀ درای پوينت 
و روش رنگ گذاری آالپوپه)ــ  ۱۳۸۷.

تصوير ۲۰٩ــ محيا ترابی (دانشجوی کاردانی نقاشی)ــ  حکاکی روی فلز (يک کليشه با شيوۀ درای پوينت و 
روش رنگ گذاری آالپوپه)ــ  ۱۳۸۷.
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٥ــ چاپ مسّطح

در چاپ دستی مسطّح، همٔه قسمت های چاپ شونده و غیرچاپ شوندٔه کلیشه، در یک سطح قرار دارند و هیچیک از قسمت ها، 
برجسته یا گود نیست. این شیوه بر پایٔه تضاد مرکب چرب با آب شکل گرفته و ساخت کلیشٔه آن به گونه ای است که انتقال طرح و نوشته 
موضوع از کلیشه آغشته به مرکب چرب بر روی کاغذ در فضای مرطوب )تضاد آب و چربی( صورت می گیرد. بدین ترتیب که پس از 
ترسیم طرح موردنظر به وسیله مدادشمعی یا سایر مواد چرب بر روی سنگ یا زینک و قبل از آغشتن لوحه به مرکب چاپ، سطح آن 

مرطوب می شود، تا فقط بخش های پرشدٔه تصویر، مرکب را به خود بگیرد و به کاغذ منتقل کند. 
جنس کلیشه در این روش، سنگ و فلز است. لیتوگرافی )چاپ سنگی( تکنیکی است که در آن از این روش استفاده می شود. 

مانند دو روش قبلی، در این روش نیز طرح به طور معکوس بر کلیشه اجرا می شود. 

تصویر 210ــ آنتونی کالو ــ  لیتوگرافی ــ  1948.

تصویر 211ــ کته کولویتس ــ  لیتوگرافی ــ  1935.
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تصوير ۲١٢ــ پابلو پيکاسو ــ  ليتوگرافی ــ  ۱۹۴۹.

تصوير ۲١٣ــ فرانسيسکو گوياــ  ليتوگرافی ــ  ۱۸۲۵.

ــ   ليتوگرافی  ميروــ   خوان  ۲١٤ــ  تصوير 
۵۴/۴×۳۶/۸سانتی مترــ  ۱۹۵۲.
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تصوير ۲١٦ــ آدولف منزل ــ  ليتوگرافی ــ  ۱۸۵۱.تصوير ۲١٥ــ کارل فريدريش شيکل ــ  ليتوگرافی ــ  ۱۸۱۶.

ــ   افست  ليتوگرافی  و  ليتوگرافی  ــ   شيله  اگون  ۲١٧ــ  تصوير 
۷۴/۵×۱۱۴/۶سانتی متر (اندازۀ کار قاب شده)ــ  ۱۹۱۸

تصوير ۲١٨ــ همايون سليمی ــ  ليتوگرافی ــ  ۶۵×۵۰ سانتی مترــ  ۱۳۸۴.
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تصوير ۲۲۰ــ عبدالحميد پازوکی ــ  ليتوگرافی ــ  ۶۱×۲۵/۵سانتی مترــ  ۱۳۸۴.

تصوير ۲١٩ــ ثميال اميرابراهيمی ــ  ليتوگرافی ــ  ۲۴×۱۸سانتی مترــ  ۱۳۸۸.
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ارزشيابی نظری 
١ــ ابزارهای مهم در چاپ دستی را نام ببريد. 

٢ــ روش های چاپ دستی بر اساس خصوصيات واسطٔه چاپی به چند دسته تقسيم می شوند؟ آنها را نام ببريد.
٣ــ چاپ برجسته را توضيح دهيد.

٤ــ چاپ گود را توضيح دهيد.
٥ــ دو روش اصلی ساخت کليشه در تکنيک حکاکی روی فلز را نام ببريد.

٦ــ چاپ مسطح را توضيح دهيد.
٧ــ چاپ شابلونی را توضيح دهيد.

٨ ــ هر يک از روش های زير به کدام نوع چاپ تعلق دارد؟
الف) حکاکی روی چوب              ب) حکاکی روی لينولئوم         پ) چاپ استنسيل

ت) حکاکی روی فلز                         ث) ليتوگرافی                          ج) سيلک اسکرين
٩ــ تک چاپ (مونوتايپ و مونوپرينت) را توضيح دهيد.

۱۰ــ مهم ترين تفاوت روش استنسيل و سيلک اسکرين با روش های ديگر چاپ دستی چيست؟
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فعالیت های هنری )پیشنهادی(
هنرآموزان گرامی این تمرین ها به عنوان نمونه و پیشنهاد ارائه شده اند، شما می توانید در صورت لزوم از طرح ها 

و یا تجربیات ارزشمند خود برای هدایت هنرجویان در اجرای کار عملی و تمرینات استفاده کنید. 
1ــ با استفاده از آثار طراحی هنرمندان مشهور، یک اثر طبیعت بی جان را یکبار به صورت طرحی روی شیشه 

و یکبار به شکل طراحی پشت کاغذ )تک چاپ( اجرا نمایید. 
٢ــ  با عکاسی از یک ترکیب بندی گُل و گلدان، عکسی را تهیه کرده و بعد از آن شیوه طراحی روی شیشه و 

طراحی پشت کاغذ چاپ )تک چاپ( را انجام دهید. 
٣ــ از عکس تمرین ٢، به شیؤه تلفیقی )طراحی روی شیشه و طراحی پشت کاغذ( یک طرح چاپی به دست 

آورید. )در طی فرایند چاپ می توانید از ابزار و اشیاء بافت دار استفاده کنید.(
٤ــ از ترکیب بندی چند برگ یا درخت ابتدا عکاسی کنید، سپس عکس خود را آنالیز سیاه و سفید نموده و با 

شیوه حکاکی روی چوب یا لینولئوم تک رنگ اجرا نمایید. 
٥ــ از شیؤه خط خطی در کارگاه طراحی )1( ابتدا ترکیب بندی مناسبی به دست آورید، پس از آنالیز طرح به 

چهاررنگ آن را به شیوه حکاکی لینولئوم با روش جفت کاری اجرا نمایید. 
6ــ یکی از طراحی های طبیعت بی جان خود را در کارگاه طراحی )1( انتخاب نموده و سپس آن را آنالیز رنگی 

)سه رنگ( کنید و در آخر به شیوه حکاکی روی چوب یا لینولئوم سه رنگ در سه کلیشه اجرا کنید. 
استنسیل در یک  به وسیلٔه چاپ  را  آن  و  انتخاب کرده  را  نقش سنتی  یا دو  با راهنمایی هنرآموزتان یک  ٧ــ 

ترکیب بندی مناسب اجرا نمایید. 
با روش  را  آن  بعد  و  نموده  آنالیز  را  میوه را طراحی کنید و سپس طرح خود  مناسِب چند  ٨ــ یک چیدماِن 

استنسیل پنج رنگ اجرا نمایید. 
٩ــ از اشیاء، لوازم و بخشی از اتاق خود طراحی نموده و پس از آنالیز تک رنگ آن را به یکی از شیوه های 

سیلک اسکرین اجرا نمایید. 
پوینت( اجرا  )درای  به روش چاپ گود  را  آن  نموده و سپس  ابتدا طراحی  قلم زنی  به شیؤه  از طبیعت  10ــ 

نمایید. 
11ــ با استفاده از حداقل دو شیوه چاپ، یک ترکیب بندی مناسب )تلفیقی( به دست آورید )موضوع آزاد(.
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واژه نـامه 
A la poupée: روشی از مرکب زنی کليشه. در اين روش برای به دست آوردن يک نسخٔه چاپی رنگی از يک کليشه، مرکب 

 را با رنگ های مختلف، به کمک تامپون يا غلتک به کليشه منتقل می کنند.
Aquatint: از شيوه های روش غيرمستقيم حکاکی روی فلز. آبرنگ نما. شيؤه ايجاد تناليته های مختلف از يک رنگ.    

 Aquatint lithography: ليتوگرافی آبرنگ نما
اين  چاپی.  نسخٔه  وضعيت  ساختن  مشخص  در  اختصاری  عالمت  هنرمند.  نمونٔه  هنرمند.  A. P. (Artist Proof):نسخٔه 
 E.A فرانسوی آن معادل  معادل فارسی آن ن/هـ است.  تجربی محسوب می شود.  تيراژ اصلی است و يک نسخٔه  نسخه، خارج از 

 است. 
Bleed print: چاپ بدون حاشيه. در موارد بسيار نادر، ممکن است کاغذ چاپ از کليشه کوچکتر باشد و محدودٔه چاپ تا 

 لبه های آن (کاغذ) ادامه يافته باشد.
Block printing: چاپ برجسته. روش چاپ از روی يک قطعٔه حکاکی شده از جنس چوب، لينولئوم و مانند آن. در اين 

 روش مرکب از قسمت های حک نشده به کاغذ منتقل می شود.
 Brayer: غلتک  

Burin: نام يکی از شيوه های حکاکی مستقيم روی فلز و نيز مغار مخصوص حکاکی روی فلز، چوب سخت يا سنگ. در 
 نتيجٔه حکاکی با بيورين، خطوطی با لبه های صاف ايجاد می شود.

 Burnisher: ابزار صيقلی کننده در برخی از شيوه های حکاکی
 Collagraph: چاپ با استفاده از کليشٔه ساخته شده با روش تکه چسبانی (کوالژ)

Chalcography: حکاکی روی فلز. از ريشٔه التين Chalco (به معنی مس) و Graphy (نگاشتن، طراحی). امروزه کمتر 
 مصطلح است و معادل آن Intaglio بيشتر مورد استفاده قرار می گيرد.

 Chromolithography: ليتوگرافی رنگی
Cliche (Stereotype):کليشه. لوحه، قالب يا سطحی از جنس چوب، فلز، سنگ و مانند آن، که پس از ايجاد اثر و آماده سازی 

 برای چاپ، به اين نام خوانده می شود.



١٠٨

 Dabber: نوعی بالشتک برای انتقال مرکب يا ورنی به کليشه يا لوحه. معادل تامپون.
Drypoint: از شيوه های حکاکی مستقيم روی فلز. حکاکی با قلم سوزنی. خطوط ايجاد شده با روش درای پوينت دارای 

 لبه های نامنظم بافت دار هستند و اثر (افکت) ويژه ای دارند.
 A.P (فرانسه) نمونٔه هنرمند. نسخٔه هنرمند. معادل فارسی آن ن/هـ است. معادل انگليسی آن :E.A. (épreuve d'artiste)

است. 
Emboss, Embossment: ايجاد اثر برجستگی در نسخٔه چاپی با استفاده از قالب حکاکی شده از جنس چوب، فلز يا سنگ 
(يا کليشٔه ساخته شده با کوالژ سطوح). اين کار با مرطوب کردن مقوا و به کمک فشار زياد پرس انجام می شود. با چاپ برجسته اشتباه 

گرفته نشود.  
Engraving: روشی در حکاکی طرح بر يک سطح (عموماً فلزی)، با استفاده از يک مغار. يکی از شيوه های حکاکی به روش 

گود.
Etching: از شيوه های حکاکی غيرمستقيم روی فلز. در اين شيوه، خطوط با کمک اسيد بر سطح کليشه حک می شوند. 

 ممکن است در برخی موارد به صورت معادلی برای حکاکی غيرمستقيم روی فلز نيز به کار رود.
Etching press: پرس مخصوص حکاکی روی فلز. دارای صفحٔه تخت متحرک، که از بين دو سيلندر استوانه ای عبور 

می کند.
ـ  Flat: پرس تخت. دارای دو صفحٔه تخت افقی، يکی ثابت و ديگری متحرک (باال و پائين شونده با يک محور  bed press  ـ
پيچی) که با وارد کردن فشار باعث انتقال مرکب از کليشه به کاغذ می شود. در ايران از آن به عنوان پرس صحافی استفاده می شود. 

 برای چاپ از کليشه های برجسته مناسب تر است.
 Graver: مغار. وسيلٔه کنده کاری (حکاکی) روی فلز، چوب يا سنگ. به آن بيورين نيز گفته می شود.

 Impression: اثر چاپ شده از يک (يا چند) کليشه.
 Intaglio: حکاکی گود (فرو رفته). نامی معادل کالکوگرافی. حکاکی روی فلز.

Key image: تصوير کليد. يک نمونٔه چاپ شدٔه مورد تأييد که به منزلٔه نسخٔه مرجع برای نسخه های چاپ شدٔه يک اثر به کار 
می رود.

 Lift Ground: از شيوه های حکاکی غير مستقيم روی فلز. شيؤه شکر. Sugar lift نيز خوانده می شود.
.(Xylography يا Releif) حکاکی روی لينولئوم. از شيوه های حکاکی برجسته :Linocut (Linoleum cut) 

مورد  کليشٔه  طراحی.  يا  نگاشتن  معادل   Graphy و  سنگ  معنای  به   Lithos التين  ريشٔه  از  ليتوگرافی.   :Lithography
استفاده در اين روش، سنگ است و امروزه از صفحات فلزی نيز برای ساخت کليشه استفاده می شود. در ليتوگرافی، سطح کليشه 
نه گود و نه برجسته است و سطوح چاپ شونده و غير چاپ شونده هر دو در يک سطح قرار دارند. اين روش چاپ  هم سطح يا مسطح 

(Planographic) است.
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Matrix: صفحٔه حامل. واسطٔه چاپی. فرم چاپی. با توجه به خصوصيات واسطٔه چاپی نوع (گود، برجسته، مسطح يا شابلونی) 
 چاپ را مشخص می کنند.

Mezzotint: از شيوه های روش غير مستقيم حکاکی روی فلز. در اين شيوه، ابتدا تمام سطح کليشه با استفاده از مغارهای 
ابزارهای  با  سپس،  بود).  خواهد  سياه  کامالً  سطح  يک  مرحله،  اين  در  کليشه  چاپ  (اثر  می شود  داده  خراش  کامل  به طور  شانه ای 
صيقلی کننده (Burnisher) درجات روشن و سفيد بر آن ايجاد می شود. بر عکس ساير روش ها، در اين شيوه روند ساخت کليشه، از 

 سياه به سفيد است. 
Monoprint: تک چاپ. يک نسخه از يک سری نسخٔه چاپی غير مشابه از يک کليشه يا واسطٔه چاپی، که در همٔه آنها يک 
عنصر مشترک (بافت، رنگ، نقش يا طرح) وجود داشته باشد. مونوپرينت با مونوتايپ متفاوت است و نبايد با آن اشتباه گرفته شود. 

سنگ،  فلز،  (شيشه،  صاف  سطح  بر  (نقاشی)  طرح  ايجاد  با  که  تکرار  قابل  غير  چاپی  نسخٔه  يک  تک چاپ.   :Monotype
 پالستيک و مانند آن)  و انتقال آن به کاغذ به  دست می آيد. ممکن است يک مونوتايپ در چند مرحله ساخته شود. 

رنگ های  مورد  در  آف کنتاکت  فاصلٔه  چاپ.  هنگام  در  چاپ شونده  سطح  با  سيلک اسکرين  توری  ـ  Off: فاصلٔه  contact  ـ
 جذب شونده (مثل چاپ روی پارچه) وجود ندارد.

 Photogravure: انتقال فوتومکانيکی تصوير روی پليت در روش حکاکی روی فلز.
 Planographic: چاپ هم سطح يا مسطّح. 

 Plate: صفحه يا سطح فلزی، چوبی يا سنگی قبل از انتقال و حکاکی پليت نام دارد.
 Pochoir: معادل با چاپ استنسيل.

Print: چاپ. به کارگيری اين واژه به طور غالب، در صنعت چاپ است و کمتر در مورد چاپ هنری به کار گرفته می شود. واژٔه 
 معادل صحيح چاپ هنری (چاپ دستی) Printmaking است.

 Printmaking: چاپ دستی. چاپ هنری.
Reduction Print: چاپ کاهشی. چاپ چند رنگی که در آن از يک کليشه (برای تمام رنگ ها يا برای چند رنگ) استفاده 
شود. در اين روش چاپ چند رنگ، کليشه به تدريج حکاکی می شود و در هر مرحله، به رنگ مورد نظر (برای همان مرحله) آغشته 
می شود و به چاپ می رسد. سپس، عمل حکاکی ادامه می يابد و تا مرحلٔه آخر، که آخرين رنگ روی بقيه چاپ می شود، ادامه می يابد. 

 اين روش در تکنيک حکاکی برجسته رواج بيشتری دارد. 
Registration: روش تنظيم کاغذ و کليشه (شابلون و ...) برای انطباق صحيح رنگ ها در مرحلٔه چاپ. در چاپ چند رنگ، 

 عمل انطباق بايد با حساسيت و دقت باالتری صورت گيرد.
 Relief: چاپ برجسته. معادل اصطالح سيلوگرافی. يکی از روش های چهارگانٔه چاپ دستی.

Screenprinting: چاپ با استفاده از توری. چاپ اسکرين. چاپ صفحه ای. به دليل تغيير جنس توری ها به موادی مانند 
پلی استر، نايلون و غير آن و به کار نرفتن ابريشم در جنس توری، اين لغت به جای سيلک اسکرين به کار برده می شود. در چاپ دستی 
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 )هنری( به این نوع چاپ، سریگرافی گفته می شود.
Serigraphy: چاپ شابلونی. معادل چاپ اسکرین و سیلک اسکرین. نام هنری برای نوعی چاپ با استفاده از توری. یکی 

 از روش های چهارگانٔه چاپ دستی.
Silkscreen: چاپ شابلونی. چاپ با استفاده از توری. سیلک به معنی ابریشم و اسکرین به معنی توری )صفحه، پرده، سطح 
یا غربال(. به دلیل اینکه امروزه از ابریشم در ساخت توری استفاده نمی شود، به آن چاپ اسکرین گفته می شود. امروزه جنس توری ها 

 )بسته به موارد کاربرد( به نایلون، پلی استر، فلز و غیر آن تغییر یافته است.
Soft Ground: یکی از شیوه های روش غیر مستقیم حکاکی روی فلز. با این شیوه می توان بافت شبیه به اثر مداد شمعی روی 

کلیشه ایجاد کرد.
Squeegee: اسکویی جی. از وسایل چاپ اسکرین، که با آن رنگ را از توری عبور می دهند. تیغه، پارو، راِکل، راک ِلت و 

 لیسه نام هایی هستند که در ایران برای آن به کار برده می شود.
Stencil: روش قدیمی ایجاد مانع بر سر راه عبور رنگ )ماسکه کردن(، با استفاده از یک شابلون از جنس مقوا، طلق، صفحٔه 
نازک فلزی و مانند آن. استنسیل نامی است که هم به شابلون یا کلیشٔه مورد استفاده، هم به فرایند انجام عمل چاپ با این روش و هم به 
اثر چاپ شده با آن اطالق می شود. می توان گفت که استنسیل، پس از طی مراحل تکامل خود، به روش سیلک اسکرین )سریگرافی( 

 رسیده است. معادل روسی استنسیل، واژٔه ترافارت )ترافاریت( است. 
 Tampon: تامپون. بالشتک. وسیله ای برای انتقال مرکب یا ورنی به سطح پلیت یا کلیشه.

barــT: نشانٔه تطبیق. شیوه ای مؤثر در نشانه گذاری برای چاپ دقیق در لیتوگرافی با استفاده از عالئم + و ــ در دو سوی 
 سنگ و نیز ورقٔه مقوایی و انطباق آنها به هنگام چاپ.

 Woodcut: حکاکی روی چوب.
 Wood Engraving: یکی از شیوه های حکاکی روی چوب.

نحؤه  منفی،  مرکب، چاپ  از  استفاده  در  را  هنرمند  تجربه های  که  نسخه هایی  هنرمند.  )W.P. )Working proof: تجربٔه 
رنگ گذاری یا پاک کردن کلیشٔه فلزی و غیر آن در مرحلٔه چاپ نشان می دهند. این نسخه ها جزو تیراژ اصلی به حساب نمی آیند. 

 می توان از عالمت ت/هـ به عنوان معادل فارسی آن استفاده کرد.
Xylography: چاپ برجسته. سیلوگرافی. حکاکی روی چوب. یکی از روش های چهارگانٔه چاپ دستی. امروزه از واژٔه 

Relief برای چاپ برجسته بیشتر استفاده می شود. حکاکی روی لینولئوم و حکاکی روی چوب از شیوه های سیلوگرافی هستند. 
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