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 چاپ:تعریف 

واژه چاپ )کاو( یا )چاو( به معنای پول کاغذی که از تمدن چین گرفته شده است. اما 

ها ها و رنگنوشته ،به طور کلی فرایند چاپ عبارت است از عمل تکثیر نقوش، تصاویر

ای از پیش ی چاپی بر زمینهای به نام واسطهدر تعداد مشخص و محدود توسط صفحه

ی چاپی نقش اصلی را ه در تمام فرایند چاپ، واسطهک تعیین شده و باید توجه داشت

 به عهده دارد. 

گیرد مانند شابلون، ی چاپ با توجه به انواع چاپ، نامهای متفاوتی به خود میواسطه

ی چاپ وظیفه نگهداری رنگ را به عهده دارد و زینک، کلیشه، باسمه، قالب، ... واسطه

شود و تصاویر را بر سطح چاپ شونده برای چاپ هر نسخه یکبار به مرکب آغشته می

 کند. ستیک و...( منتقل میکاغذ، پارچه، فلز، شیشه، پال

و شدند شده با اسید باعث خردگی سنگ میروی سنگ طرح حکاکی می چاپ سنگی:

 این چاپ است و  اجزای اصلیاز مرکب(  -کاغذ -که )سنگاست شده چاپ گرفته می

 است. )کلیشه( همان سنگ 

با )این هنرمند آلمانی اشعار خود را شده است ها اختراع اولین بار به وسیله آلمانی

 طح و سبک وزن حکاکی کرده و چاپ کرده. سمهای نرم و تیزاب روی سنگ
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اولین  -شود )قرآن دارالسلطنهدر دوره قاجار در ایران دیده میچاپ کم هزینه بوده این 

های خط نویس روزنامه –)استاد کلهر در دوره قاجار است کتاب به وسیله چاپ سنگی 

 است.چاپ سنگی 

 

 تعریف چاپ دستی 

تمام مراحل کار آن مانند:  شود کهچاپ دستی به تکثیر تعداد محدود آثاری گفته می

ی چاپ، رنگ گذاری و عملیات چاپ و پس از آن توسط دست آماده سازی واسطه

 تواند خود محصول نهایی باشد. شود. اثر چاپ دستی، مانند یک اثر نقاشی میانجام می

های هنرهای تجسمی است که هنرمندان با استفاده از یکی از رشته« چاپ دستی»

پردازند. این گرایش هنری های خاص آن به آفرینش آثار هنری مییگامکانات و ویژ

های هنرهای امروزه آنقدر وسعت یافته است که بتوان آن را مستقل از سایر رشته

 تجسمی تلقی کرد. 

های هنرهای تجسمی، بیشترین با این حال، چاپ دستی از لحاظ نزدیکی به دیگر رشته

و بیشتر هنرمندانی که در این شاخه به خلق اثر  های نقاشی داردشباهت را با رشته

ی هنرمندان رشته گرافیک نیز به طور پردازند نقاشان هستند. چاپ دستی به وسیلهمی

گیرد. طراحان گرافیک، از امکانات چاپ دستی ای مورد توجه و استفاده قرار میگسترده
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د، طراحی حروف و... در خلق  و ایجاد آثاری در گرایش تصویرسازی، پوستر، طرح جل

 کنند. استفاده می

 

 های شرقی پیدایش چاپ در سرزمین

های ی قالبهای شرقی: چاپ روی پارچه به وسیلههای چاپ در سرزمیننخستین نمونه

ی ی چهارم پیش از میالد در هند رواج داشته است. این فن در سدهچوبی که در سده

های دوره ساسانی دوم پیش از میالد به چین و سپس به ایران وارد شده که پارچه

 ای از آن است. نشانگر نمونه

های اولیه میالدی اساسی ترین نقش را در پیدایش و پیشرفت ینی ها: در سدهاما چ

های قبل از میالد ساخته بودند عالوه بر این چاپ ایفا نمودند. آنها مرکب را از سده

گامی بزرگ در « تساوی لون»( توسط 105یز در سده دوم میالدی )سال اختراع کاغذ ن

ها از تکثیر تصاویر ب شد. انگیزه اصلی چینیراه پیشرفت چاپ و ترویج فرهنگ مکتو

 ها ترویج آیین بودا و انتشار متون مذهبی بوده است. شتهو نو

ی ورقه ندادروش با قرار کهای اولیه چاپ در چین بر دو نوع بوده است. در یروش

های سنگی آغشته به مرکب و سایش آن، نقوش حکاکی کاغذ بر روی نقش برجسته

 کردند. ی کاغذ منتقل میشده را به رو

 شده است. انجام می« انگ»ای به نام روش دوم با استفاده از مهرهای حک شده
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های چوبی به طور کامل در چین رواج یافته بود. در سده هشتم میالدی استفاده از قالب

ساخت. سپس اطراف طرح قالب ساز طرح را به طور وارونه بر قالب چوبی منتقل می

کرد و قطعه کرد. پس از آن سطح قالب را مرکبی میو مهارت حکاکی میرا با دقت 

داد، با ایجاد سایش مرکب از قالب بر سطح قرار می هکاغذی روی قالب مرکب خورد

 بست. کاغذ نقش می

ها بودند که در سده هشتم میالدی اولین اثر با گسترش چاپ از چین به ژاپن، این ژاپنی

های بودایی بود که ها و سرودهکردند. این اثر شامل طلسم چاپی تاریخ دار را منتشر

به دنبال شیوه بیماری آبله در شمارگان )تیراژ( زیاد چاپ و منتشر شد. به دنبال آن 

به صورت طوماری « دیاموندساترا»ی نهم با عنوان اولین کتاب چاپی تاریخ دار، در سده

 .در ژاپن چاپ شده 

ه نهم میالدی در چین طراحی و چاپ شد. همچنین در نخستین پول کاغذی نیز در سد

های آکاردئونی )دارای های طوماری جای خود را به کتابهای نهم و دهم، کتابسده

 های دوخته شده پدید آمد. های تا خورده( داد و در سده دهم و یازدهم کتابورق

ود که در حین های بازی نیز شکل دیگری از طراحی گرافیک و چاپ اولیه بچاپ کارت

 رواج پیدا کرد. 

 حروف متحرک اولیه در قرن یازدهم ابتدا در چین و سپس در کره به وجود آمد. 
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ای است مربوط به سده ششم های چاپ، پارچهقدیمی ترین نمونهچاپ در دنیای غرب: 

های چوبی اجرا شده و از داخل یک میالدی و به سبک شرقی، که با استفاده از قالب

 گور در اروپای شمالی به دست آمده است. 

ها از پیدایش و رواج چاپ در شرایطی که در سرزمین چین )و کشورهای مجاور( قرن

ستفاده از قالب چوبی بر روی کاغذ در قرن سیزدهم از چین به اروپا گذشت، روش امی

منتقل شد. این آثار چاپی با متون مذهبی و تصاویر قدیسان همراه بود که به تدریج به 

 .ای انجامید های کلیشهچاپ کتاب

شد و نقاشان و تذهیب کاران آنها را مصور ها با دست نوشته میقبل از این دوره کتاب 

 ساختند. زین میو م

ی یوهان اختراع چاپ با حروف متحرک فلزی در قرن پانزدهم میالدی به وسیله

ها به صنعت گوتنبرگ آلمانی نقطه عطفی در تاریخ چاپ شد که با طی کردن قرن

های پانزدهم تا نوزدهم میالدی ی سدهای قدرتمندی تبدیل گشت. در فاصلهرسانه

چاپی باز ی زود جای خود را در مصور کردن کتابهای های فلزی خیلاستفاده از لوحه

 های چوبی را گرفت. کرد و تقریباً جای قالب

ی پانزدهم و ابتدای سده شانزدهم های پایانی سدهآلبرشت دورر نقاش آلمانی در سال

ی هفدهم( و )سده« رامبراند»میالدی آثار ماندگاری در هر دو زمینه خلق کرده است. 

ی نوزدهم( و همچنین نقاشان ی هیجدهم و اوایل سده)اواخر سده« نسیسکو گویافرا»
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قرن نوزدهم و بیستم چون )ادواردمانه( )کته کولویتس(، )واسیلی کاندینسکی(، )هنری 

ی روی فلز از خود به کگران آثار با ارزشی با تکنیک حکاو دی« پابلوپیکاسو»ماتیس(، 

 یادگار گذاشته اند. 

به وجود آمد که « آلویس زنفلدر»در قرن هیجدهم میالدی توسط « رافیلیتوگ»روش 

های نوزدهم و بیستم تبدیل شد و پس از طی بعدها به فراگیرترین شکل چاپ در سده

معروف گردید. در سده « چاپ افست»ی خود به نام مراحلی در شکل صنعتی شده

« فرانسیسکو گویا»ن بود و نوزدهم و بیستم روش لیتوگرافی بسیار مورد توجه هنرمندا

و دیگران آثار ارزشمندی را در این زمینه به وجود « پیکاسو« »ماتیس« »تولوزلوترک»

 آورده اند. 

های هفده تا نوزده های چوبی، در طول سدهی باسمهاز سوی دیگر چاپ به وسیله

و « یهوکوسا»میالدی در ژاپن به اوج خود رسیده بوده و هنرمندان بسیاری از جمله 

ی نوزدهم آثار ماندگاری در این زمینه به وجود آورده است. به دنبال آشنایی در سده

ی نوزدهم حکاکی روی ی دوم سدههنرمندان اروپایی با حکاکی چوبی ژاپنی در نیمه

موریس »، «ادواردمونش»، «پل گوگن»چوب نیز دوباره رونق گرفت و هنرمندانی چون 

 این زمینه ایجاد کردند. و دیگران آثاری را در « اشر

« ساموئل سیمون»در قرن بیستم میالدی به نام « سیلک اسکرین»ثبت اختراع چاپ 

ی بیستم بیشتر روی صفحات کاغذی انگلیسی باعث شد عمل چاپ که تا ابتدای سده
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های های مختلف و شکلگرفت، روی انواع سطوح با جنسیتتخت )یا پارچه( انجام می

 . گوناگون ممکن شود

های ابتدایی سده بیستم به تکامل رسیده بود به روش سیلک اسکرین نیز که در دهه

شهرت یافت و برخی از هنرمندان، آثار خود را با این شیوه به وجود « سریگرافی»

اندی »و « بریجت ریلی»، «توان ویکتوروازارلیی این هنرمندان میآوردند. از جمله

 نام برد. « وارهول

میالدی استفاده از صفحات لینولئوم نیز در چاپ رایج گردید و هنرمندان  در سده بیستم

 بسیاری با این روش آثاری ارائه کردند. 

 

 


