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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.



فعالیت های عملی

نیم سال اول

 چاپ مونوتایپ با روش نقاشی روی شیشه
 چاپ مونوتایپ با روش طراحی پشت کاغذ
 چاپ تک رنگ با روش حکاکی روی لینولئوم
 چاپ چند رنگ با روش حکاکی روی لینولئوم
 چاپ تک رنگ با روش حکاکی روی چوب
 چاپ چند رنگ با روش حکاکی روی چوب

 نیم سال دوم

 چاپ تک رنگ با روش استنسیل
 چاپ چند رنگ با روش استنسیل
 چاپ تک رنگ با یکی از روش های سیلک اسکرین
)در صورت امکان( 
 چاپ تک رنگ حکاکی روی فلز با شیؤه درای پوینت 
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