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  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. 
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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
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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
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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
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 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.
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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. 
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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. 
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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
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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
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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
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 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.
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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
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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
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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.
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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. 
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