ﻓـﺼـﻞ ١
ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ:
 ۱ﭼﺎپ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
 ٢ﭼﺎپدﺳﺘﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
 ٣ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٤ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ در آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﻏﺎرﻧﺸﻴﻨﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٥ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی را در ﺗﻤﺪنﻫﺎی آﻏﺎزﻳﻦ ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 ٦ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺪن ﭼﻴﻦ را در ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺎپ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٧زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ آﺛﺎر ﭼﺎﭘﯽ ﺗﺎرﻳﺦدار را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ِ
٨
ﻣﮑﺎن ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬی را ﺑﺪاﻧﺪ.
 ٩وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺎپ در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از اﺧﺘﺮاع ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ١٠ﻧﻘﺶ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ و اﺧﺘﺮاع او را در ﺗﺮوﻳﺞ ﻫﻨﺮ ﭼﺎپ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ١١ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ را در آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ١٢ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ژاﭘﻦ در روﻧﻖ ﺑﺎﺳﻤﻪﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ١٣ﻧﺎم دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ از ﺑﺎﺳﻤﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ آﺛﺎری را در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ را
ﺑﺪاﻧﺪ.
 ١٤ﺳﻮاﺑﻖ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ در اﻳﺮان را ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ورود دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭼﺎپ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ١٥ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ورود ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﭼﺎپ ﺑﻪ اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ١٦وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ در ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.

١

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﺎپ
واژه ﭼﺎپ )ﮐﺎو( ﻳﺎ )ﭼﺎو( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ از ﺗﻤﺪن ﭼﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .۱اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﺎپ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ٔ
واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪای از ﭘﻴﺶ
ﻋﻤﻞ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﻘﻮش ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم
ٔ
واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﺎپ،
ٔ
واﺳﻄﻪ ﭼﺎپ
واﺳﻄﻪ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎپ ،ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺑﻠﻮن ،زﻳﻨﮏ ،ﮐﻠﻴﺸﻪ ،ﺑﺎﺳﻤﻪ ،ﻗﺎﻟﺐ… ،
ٔ
ٔ
وﻇﻴﻔﻪ ﻧﮕﻬﺪاری رﻧﮓ را ﺑﻪﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﻳﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭼﺎپ ﺷﻮﻧﺪه ﮐﺎﻏﺬ،
ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻓﻠﺰ ،ﺷﻴﺸﻪ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ و …( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ
واﺳﻄﻪ ﭼﺎپ ،رﻧﮓﮔﺬاری و
ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود آﺛﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر آن ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﻣﺎدهﺳﺎزی
ٔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺎپ و ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﺛﺮ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ اﺛﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ 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
ﻣﺎده رﻧﮕﻴﻦ
آﻧﻬﺎ اﺛﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و در دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ
دﻳﻮاره ﻏﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در اوﻟﯽ ﺑﺎ آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺑﻪ ٔ
ٔ
و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻳﻮار و در دوﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار
دادن دﺳﺖ ﺑﺮ دﻳﻮاره و ﭘﺎﺷﻴﺪن رﻧﮓ ﺑﻪ اﻃﺮاف
آن ﻧﻘﺶ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ اﺳﺐ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﺪار و ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ دﺳﺖ .ﭘﺶ ﻣﺮل ،ﺣﺪود  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ۳۴۰ ،ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ،وﻻﻳﺖ ﻟﻮت ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ.
١ــ رﻳﺸﻪ واژه ﭼﺎپ در زﺑﺎن ﻫﻨﺪی )ﭼﻬﺎپ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﭘﻪ( اﺳﺖ.

٢

ﺗﻤﺪن ﻫﺎی آﻏﺎزﻳﻦُ :ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﺎپ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﺮوزی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮاق و ﺳﻮرﻳﻪ و ﺗﺮﮐﻴﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻣﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اروک واﻗﻊ در
ﻋﺮاق و ﺷﻮش واﻗﻊ در اﻳﺮان اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ  ٣٣٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻧﻘﻮش ﻣﻬﺮﻫﺎ در اﻧﻮاع ﺗﺨﺖ و ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪای اﺑﺘﺪا ﺑﺮروی ﺳﻨﮓ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻠﯽ ﻣﺮﻃﻮب و ﻳﺎ ﻣﻮم ﻣﺬاب
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻳﺪ .از ﻣﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن ﻫﻮﻳﺖ ،اﻣﻀﺎء ﻓﺮﻣﺎن ،و ﻳﺎ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢

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

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﭼﺎپ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ
وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﭘﻴﺶ از
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭼﺎپ در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ :ﭼﺎپ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺳﺪه دوم ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺑﻪ ﭼﻴﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﻣﻴﻼد در ﻫﻨﺪ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻦ در ٔ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭼﻴﻨﯽﻫﺎ در ﺳﺪهﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﻼدی اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺎپ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺮﮐﺐ را از ﺳﺪهﻫﺎی ﻗﺒﻞ از
ﻣﻴﻼد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﺮاع ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻴﺰ در ﺳﺪه دوم ﻣﻴﻼدی )ﺳﺎل  (١٠٥ﺗﻮﺳﻂ »ﺗﺴﺎی ﻟﻮن« ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در راه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺎپ و
ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪ .اﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﯽ ﭼﻴﻨﯽﻫﺎ از ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﺮوﻳﺞ آﻳﻴﻦ ﺑﻮدا و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻮن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ورﻗﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ
روشﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﭼﺎپ در ﭼﻴﻦ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻳﮏ روش ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ٔ
آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ و ﺳﺎﻳﺶ آن ،ﻧﻘﻮش ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٤و .(٣

٣

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

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

روش دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺮﻫﺎی ﺣﮏ ﺷﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﮓ «۱اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺪه ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻴﻼدی اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﭼﻴﻦ رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺎﻟﺐﺳﺎز ﻃﺮح را ﺑﻪﻃﻮر واروﻧﻪ ﺑﺮﻗﺎﻟﺐ
ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺳﭙﺲ اﻃﺮاف ﻃﺮح را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻣﻬﺎرت ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻟﺐ را ﻣﺮﮐﺒﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎﻏﺬی
روی ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮرده ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﺶ ﻣﺮﮐﺐ از ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﺴﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺎپ از ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ژاﭘﻦ ،اﻳﻦ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺪه ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻴﻼدی اوﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﭼﺎﭘﯽ ﺗﺎرﻳﺦدار را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ
اﺛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻠﺴﻢﻫﺎ و ﺳﺮودﻫﺎی ﺑﻮداﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری آﺑﻠﻪ در ﺷﻤﺎرﮔﺎن )ﺗﻴﺮاژ( زﻳﺎد ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اوﻟﻴﻦ
ﺳﺪه ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﻳﺎﻣﻮﻧﺪﺳﺎﺗﺮا« ﺑﻪﺻﻮرت ﻃﻮﻣﺎری در ژاﭘﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥و.(٦
ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ ﺗﺎرﻳﺦدار ،در ٔ
)ﺳﺪه ﺳﻮم ﻣﻴﻼدی( ﺑﺎ ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﺣﺮوف ﺧﻮشﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻮد روی ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮار ﻳﺸﻢ ،ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ ﻳﺎ ﻋﺎج ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ آن را
دوره ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽﻫﺎن ٔ
١ــ ﻣﻬﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎی ﮐﻨﺪن ﺧﻮد ﺣﺮوف،
ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻤﻴﺮﻣﺎﻧﻨﺪی )ﺷﻨﮕﺮف( آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﺮ ٔ
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ.
اﻃﺮاف آن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ٔ

٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ ﻃﻠﺴﻢ ﻫﺎ و ﺳﺮودﻫﺎی ﺑﻮداﻳﯽ ــ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٦ــ دﻳﺎﻣﻮﻧﺪ ﺳﺎﺗﺮاــ اﺛﺮ ﭼﺎﭘﯽ از ﺑﺎﺳﻤﮥ ﭼﻮﺑﯽ

ژاﭘﻦ ــ  ۷۷۰م.

ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه ــ ﭼﻴﻦ ــ  ۸۶۸ﻣﻴﻼدی.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬی ﻧﻴﺰ در ﺳﺪه ﻧﻬﻢ ﻣﻴﻼدی در ﭼﻴﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭼﺎپ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻃﻮﻣﺎری
ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﮐﺎردﺋﻮﻧﯽ )دارای ورقﻫﺎی ﺗﺎﺧﻮرده( داد و در ﺳﺪه دﻫﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎی 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 ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎپ ،ﭘﺎرﭼﻪای اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼدی و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﺎپ در دﻧﻴﺎی ﻏﺮب :ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه و از داﺧﻞ ﻳﮏ ﮔﻮر در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭼﻴﻦ )و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎور( ﻗﺮن ﻫﺎ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ و رواج ﭼﺎپ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،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 ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻠﻴﺸﻪای اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٧
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ دوره ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻘﺎﺷﺎن و ﺗﺬﻫﻴﺐ ﮐﺎران آﻧﻬﺎ را ﻣﺼﻮر و ﻣﺰﻳﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

٥

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

وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻮﻫﺎن ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ۱آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ ﺷﺪ
اﺧﺘﺮاع ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﺤﺮک ﻓﻠﺰی در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻴﻼدی ﺑﻪ ٔ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ رﺳﺎﻧﻪای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺖ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدی اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺧﻴﻠﯽ زود ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻣﺼﻮر ﮐﺮدن ﮐﺘﺎبﻫﺎی
در
ٔ
ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺟﺎی ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ را ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺪه ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻴﻼدی آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻫﺮ دو زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻠﻖ
ﺳﺪه ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و اﺑﺘﺪای ٔ
آﻟﺒﺮﺷﺖ دورر ﻧﻘﺎش آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ٔ
۳
۲
ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨و » .(٩راﻣﺒﺮاﻧﺪ«
ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ٔ
ﺳﺪه ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ و اواﻳﻞ ٔ
)ﺳﺪه ﻫﻔﺪﻫﻢ( و »ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮﮔﻮﻳﺎ« )اواﺧﺮ ٔ
۸
۷
۶
۵
۴
ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺘﻢ ﭼﻮن) ،ادواردﻣﺎﻧﻪ ( )ﮐﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮﻳﺘﺲ () ،واﺳﻴﻠﯽ ﮐﺎﻧﺪﻳﻨﺴﮑﯽ () ،ﻫﻨﺮی ﻣﺎﺗﻴﺲ (» ،ﭘﺎﺑﻠﻮﭘﻴﮑﺎﺳﻮ « و دﻳﮕﺮان
آﺛﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٠و  ١١و  ١٢و .(١٣
 Johannes Gutenbergــ١
 Rembrantــ٢
 Francisco Goyaــ٣
 Edouard Manetــ٤
 Kathe Kollwitzــ٥
 Wassily Kandinskyــ٦
 Henri Mattisــ٧
 Pablo Picassoــ٨

٦

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

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

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

٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮ ﮔﻮﻳﺎ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ ــ ١٣/٦×١٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻣﻴﻠﻪ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ )ﺷﻴﻮۀ اﭼﻴﻨﮓ(ــ ٣٨/٦×٣٠/٥

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ  ١٧٩٩م.

ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ  ١٨٦٣م.

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

٨

روش »ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ« در ﻗﺮن ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدی ﺗﻮﺳﻂ »آﻟﻮﻳﺲ زﻧﻔﻠﺪر «۱ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﭼﺎپ در ﺳﺪه ﻫﺎی
ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ «۲ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ
ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ در ﺷﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ٔ
و ﺑﻴﺴﺘﻢ روش ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻮد و »ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﮑﻮﮔﻮﻳﺎ« »ﺗﻮﻟﻮزﻟﻮﺗﺮک» «۳ﻣﺎﺗﻴﺲ« »ﭘﻴﮑﺎﺳﻮ« و دﻳﮕﺮان آﺛﺎر
ارزﺷﻤﻨﺪی را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آوردهاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ١٤و .(١٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ ژان دو ﺑﻮﻓﻪ ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ  ٥٢×٣٧/٩ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ  ١٩٦٢م.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ ﺗﻮﻟﻮز ﻟﻮﺗﺮک ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ  ١٢٧/٣×٩٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ  ١٨٩٣م.

وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﺳﻤﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ،در ﻃﻮل ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺪه ﺗﺎ ﻧﻮزده ﻣﻴﻼدی در ژاﭘﻦ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و
از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ ﭼﺎپ ﺑﻪ ٔ
۴
ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ آﺛﺎر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪوﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻤﻠﻪ »ﻫﻮﮐﻮﺳﺎی « و در ٔ
ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب ﻧﻴﺰ دوﺑﺎره روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن »ﭘﻞ ﮔﻮﮔﻦ،«۵
اروﭘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﺎﮐﯽﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ژاﭘﻨﯽ در ٔ
ﻧﻴﻤﻪ دوم ٔ
»ادواردﻣﻮﻧﺶ» ،«۶ﻣﻮرﻳﺲ اﺷﺮ «۷و دﻳﮕﺮان آﺛﺎری را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٦و  ١٧و  ١٨و .(١٩
 Aloys Senefelderــ١
 Offsetــ٢
 Toulouse Lautercــ٣
 Katsushika Hokusaiــ٤
 Poul Gouguinــ٥
 Eduard Munchــ٦
 Maurits Cornelis Escherــ٧

٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ آﻧﺪو ﺗﻮﮐﻴﺘﺎرو ﻫﻴﺮوﺷﻴﺞ )ﻫﻴﺮوﺷﻴﮕﻪ(ــ رﮔﺒﺎر

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ ﮐﺎﺗﺴﻮﺷﻴﮑﺎ ﻫﻮﮐﻮﺳﺎی ــ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ  ٣٦ﻣﻨﻈﺮه از ﮐﻮه ﻓﻮﺟﯽ ــ  ٢٥×٢٨ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ــ

روی ﭘﻞ اوﻫﺎﺷﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب ــ  ١٨٥٧م.

ﺑﻴﻦ  ١٨٢٠ﺗﺎ  ١٨٣٠م.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٨ــ واﺳﻴﻠﯽ ﮐﺎﻧﺪﻳﻨﺴﮑﯽ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب ــ  ٢٨/٤×٢٨/٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ  ١٩١٣م.

١٠

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

ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﭼﺎپ »ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ« در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺳﻴﻤﻮن «۱اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﭼﺎپ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای
ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ روی ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻏﺬی ﺗﺨﺖ )ﻳﺎ ﭘﺎرﭼﻪ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،روی اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﮑﻞﻫﺎی
ٔ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮد.
۲
روش ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ »ﺳﺮﻳﮕﺮاﻓﯽ « ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،آﺛﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪوﺟﻮد آوردﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮان وﻳﮑﺘﻮروازارﻟﯽ» ،«۳ﺑﺮﻳﺠﺖ رﻳﻠﯽ «۴و »اﻧﺪی
وارﻫﻮل «۵ﻧﺎم ﺑﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٢٠و .(٢١
در ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻮم ﻧﻴﺰ در ﭼﺎپ راﻳﺞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺎ اﻳﻦ روش آﺛﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٢

 Samuel Simonــ١
٢ــ  Serigraphy = Screenprintاز ﺳﺎل  ١٩٦٠ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در آﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﻪ از روش ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻧﺎم ﺳﺮیﮔﺮاﻓﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
 Victor Vasarelyــ٣
 Birdget Rileyــ٤
 Andy Warholــ٥

١١

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢١ــ روی ﻟﻴﺨﺘﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ رﻧﮕﯽ و

١٩٦٧م.

ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰــ ٨٢/٥×١٢٣
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ  ١٩٦٩م.

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

١٢

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ ﭼﺎپ و ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ در اﻳﺮان
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪُ ،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.
دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮل ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﺎو« در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻳﺮان راﻳﺞ
ﺳﺪه ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻴﺰ در ٔ
در اواﺧﺮ ٔ
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.
ﺳﺪه دﻫﻢ
وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺮ
ٔ
دوره ﺗﻴﻤﻮری ﻧﻴﺰ ،ﻧﺸﺎن از اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ در ٔ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ٔ
ﻫﺠﺮی دارد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۲٣

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

دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ )ﺑﻪ وﻳﮋه زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ و اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
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
اداﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻔﻬﺎن( ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ٔ

١٣

ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از آﺛﺎر ﭼﺎﭘﯽ در ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر در اﻳﺮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﺪیﺳﺎزی ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ،ﻧﻘﻮش
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ )ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻗﻠﻤﮑﺎر ﺑﻮد( ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرتﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻴﺪی در ﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻫﺪﻳﻪ داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺪه دوازدﻫﻢ ﻫﺠﺮی ــ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٤و  ٢٥دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻋﻴﺪیﺳﺎزی ــ ﺣﺪود اواﺧﺮ ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٤

در اداﻣﻪ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪﻫﺎ وارد اﻳﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رواج اﻧﺘﺸﺎر
ﮐﺘﺎبﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ .اوﻟﻴﻦ آﻧﻬﺎ دارای ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﻟﻔﺒﺎی ارﻣﻨﯽ
ﺳﺪه ﻳﺎزده ﻗﻤﺮی در ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﻮد و ﺑﻪ ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ارﻣﻨﯽ در اواﺳﻂ ٔ
ﻣﻮزه ﮐﻠﻴﺴﺎی واﻧﮏ در
راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و اﻳﻨﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ٔ
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ در اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻓﺎرﺳﯽ
و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﻮد ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﺳﺮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻋﺒﺎس ﻣﻴﺮزا
رﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺎدﻳﻪ )ﻳﺎ ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻣﻪ(
)ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر( در ﺗﺒﺮﻳﺰ داﻳﺮ ﺷﺪ و
ٔ
اوﻟﻴﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۲٢٧ﻗﻤﺮی در اﻳﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ .ﻣﻮﺿﻮع
درﺑﺎره ﺟﻨﮓ اول اﻳﺮان و روس اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮐﺘﺎب
ٔ
در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ َﻣﻄﺒَﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻦ ﺣﺮوف ﭼﻴﻨﯽ ﺷﺪه،
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﭼﺎپ ﺷﺪه در اﻳﻦ دورهّ ،
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

١٤

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

در ﺣﺪود ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ )در ﺳﺎل  ۱۲۵۰ﻗﻤﺮی( ﺑﺎ ورود دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭼﺎپ
۱
ﺷﻴﻮه ﭼﺎﭘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﻨﮕﯽ )ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ( ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ رﺑﻊ ﻗﺮن اﻳﻦ ٔ
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ٔ
ﺗﺒﺮﻳﺰ داﻳﺮ ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﮐﺮد ،ﻗﺮآن ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ دوره
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ روش ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻏﻔﺎری ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﻨﻴﻊ اﻟﻤﻠﮏ )ﻋﻤﻮی ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ( ،ﻣﻴﺮزا
اﺑﻮﺗﺮاب ﻏﻔﺎری )ﺑﺮادر ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ( ،ﻣﻴﺮزا ﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺼﻮراﻟﻤﻠﮏ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ
دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ روش ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ٔ
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۲۷
ﭘﺲ از اﻳﻦ دوره ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺮﺑﯽ دوﺑﺎره راﻳﺞ
ﺷﺪ و ﭼﺎپ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻢﮐﻢ از روﻧﻖ اﻓﺘﺎد ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻮع ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺎ
۲
ﺷﻴﻮه راﻳﺞ در ﺻﻨﻌﺖ
ﻋﻨﻮان »ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ « در ﮐﻨﺎر ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺘﺤﺮک ،ﺑﻪ ٔ
ﭼﺎپ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﭼﺎپ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ ،ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﻫﻤﻮاره راه ﺧﻮد را ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
دﻫﻪ ﭼﻬﻞ اﺷﺎره
از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ورود ﭼﺎپ ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ )ﺳﺮی ﮔﺮاﻓﯽ( در ٔ
ﮐﺮد .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮاﻓﻴﮏ از اﻳﻦ روش در ﺧﻠﻖ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪوﻳﮋه در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٢٨و .(٢٩

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٨ــ ﺻﺎدق ﺑﺮﻳﺮاﻧﯽ ــ ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ــ دﻫﮥ  ٤٠ﺷﻤﺴﯽ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٩ــ ﺑﻬﺰاد ﺣﺎﺗﻢ ــ ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ ــ  ١٣٥٤ﺷﻤﺴﯽ.

١ــ ﻟﻴﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﮐﻠﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭼﺎپ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
٢ــ در ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻨﮓ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ،از ورﻗﻪای ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم زﻳﻨﮏ )روی( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﻠﻴﺸﻪ ﻳﺎ
ٔ

١٥

۱

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﻠﮏ اﺳﮑﺮﻳﻦ )ﺳﺮیﮔﺮاﻓﯽ( ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﻨﺮی ،ﮐﺎﻟﮑﻮﮔﺮاﻓﯽ
)ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰ( و ﺗﮏﭼﺎپ و ﺳﻴﮑﻮﮔﺮاﻓﯽ) ۲ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب و ﻟﻴﻨﻮ( ﺑﺮای آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺛﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٣٠ﺗﺎ .(٣٧

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣١ــ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺤﺼﺺ ــ ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﻓﻠﺰــ  ٢٤×٣٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮــ  ١٩٧٠م.
)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺘﺎب ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﮐﺎﻟﮑﻮﮔﺮاﻓﯽ(
 Chalcographyــ١
 Xylographyــ٢

١٦

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

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

١٧

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

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

١٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٦ــ ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﻴﻼرام ــ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ــ  ١٩٧٢م.

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

١٩

ارزﺷﻴﺎﺑﯽ
١ــ ﭼﺎپ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
٤ــ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی 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.
 ٨ــ 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 ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ را در آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
١٢ــ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ژاﭘﻦ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﭼﻮب داﺷﺘﻨﺪ؟
١٣ــ دو ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺎﺳﻤﻪﻫﺎی 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.

٢٠

