
 

 

 ؟چیست تفاوت – چاپ مقابل در لیتوگرافی

 

 تفاوت چیست؟ –لیتوگرافی در مقابل چاپ 

در قرن نوزدهم  لیتوگرافی خلق آثار هنری از دیرباز در میان هنرمندان و همچنین منتقدان و عالقه مندان رواج داشته است.

که به خودی خود به یک شکل هنری تبدیل شد ظهور کرد. برای چندین دهه،  چاپی به عنوان روشی برای تولید آثار

آثار محبوب و همچنین قطعات اصلی هنرمندان در طول دوره زمانی استفاده می  چاپ وگرافی فرآیندی بود که برای ایجادلیت

 شد.

هی نگادست آورد. تواند نتایج مشابهی به، محصول نهایی از هر دو میچاپ و لیتوگرافی های تولیدعلیرغم تفاوت در روش

 را نشان می دهد. چاپ و سنگی چاپ دقیق تر به مراحل انجام شده در هر روش، برخی از تفاوت های متمایز در

 لیتوگرافی در مقابل چاپ

مثلی است  معموالً تولید چاپ و چاپ در این است که لیتوگرافی یک کپی اصلی دستی است در حالی که لیتوگرافی تفاوت بین

 که از طریق روش های مختلف چاپ انجام می شود.

 تفاوت بین لیتوگرافی و چاپ

ر از طریق فرآیند ظریف استفاده از جوهرهای مبتنی ب چاپ لیتوگرافی فرآیند استفاده از سنگ یا صفحات فلزی برای تولید

 مواد دیگر است که سپس بر روی یک لوح فشرده می شود تا محصول نهایی ایجاد شود.روغن یا 
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ها  چاپ شود.ها میها و نمایشهای مکانیکی برای ایجاد نقشهتر است که شامل استفاده از دستگاهسازی فرآیندی ساده چاپ

ی را در یک زمان انجام م چاپ دکنندگان هزاراناغلب به تعداد بسیار بیشتر از لیتوگرافی ها انجام می شود و برخی از تولی

 دهند.

همانطور که در قرن نوزدهم ظهور کرد، لیتوگرافی به شکلی از هنر گرافیک تبدیل شد که منحصر به هر روش دیگری بود 

 م میکه حتی قبل از آن انجام شده بود. بر خالف چاپ، سنگ نگاره ها آثار هنری اصیلی هستند که توسط یک هنرمند انجا

 شود و معموالً امضا می شود.

 

بکشند یا نقاشی کنند، که باعث  چاپ ، آثار خود را مستقیماً روی صفحهسنگ چاپ توانند در طول فرآیندهنرمندان می

 بدانند. سازیچاپ تر ازشود بسیاری از منتقدان و مورخان هنر، فرآیند لیتوگرافی را ظریفمی

برخی از نمادین ترین هنرمندان قرن بیستم از لیتوگرافی به عنوان وسیله ای برای تولید آثار استفاده کردند. پابلو پیکاسو و 

 اندی وارهول شاید دو هنرمند مشهوری باشند که به خلق آثاری از طریق لیتوگرافی معروف هستند.

این است که لیتوگرافی فرآیندی است برای فشار دادن جوهر به داخل لوح  چاپ و لیتوگرافی های عمده دریکی از تفاوت

ن کرد چاپ شده است. حکاکی به سادگی انتقال جوهر به کاغذ از طریق استفاده از یک لوح سازیچاپ سنگی، در حالی که

توصیف کرد، در حالی که لیتوگرافی معموالً به کار بسیار بیشتری برای ” مهر“را می توان با دقت بیشتری به عنوان یک 

 تولید تصاویر نیاز دارد، به خصوص زمانی که چندین رنگ در آن نقش دارند.

https://www.hamedprint.ir/rock/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DA%A9%DB%8C


 
 چاپ چیست

یا مواد دیگری استفاده می شود که جوهر را فرآیندی است که در آن از قسمت برجسته یک لوح چوبی حکاکی شده  چاپ

 چاپ روی کاغذ نقش می بندد. تعداد کمی از افراد، از جمله کارشناسان و منتقدان هنر، قادر به بیان تفاوت های ظریف در

می شوند که برای ایجاد تصویر با فشار دادن آن لوح ها ها معموالً از چوب یا مواد فلزی ساخته  چاپ هستند. چاپ و سنگی

 بر روی کاغذ استفاده می شود.

را  چاپ سال قبل از میالد در چین آغاز شد. در ایجاد مهر و موم در این زمان، 255تصور می شود که چاپ در حدود 

جوهر روی کاغذ توصیف  چاپ هر برایتوان به عنوان یک تمبر یا انتقال اولیه یک تصویر با استفاده از یک رسانه ممی

 کرد.

بود، هنرمندان توانستند با کنده کاری لوح های چوبی، چاپی خلق کنند. هنرمند نواحی از تصویر را که باید خالی یا سفید می

مواد داد. هنرمندان مدرن اغلب از ها را باالتر از بقیه سطح چوبی قرار میترین قسمتکرد، در حالی که تاریککنده می

 مشمع کف اتاق برای خلق آثار برجسته استفاده می کنند.

است که در آن هنرمندان از سوزن برای خراشیدن تصویر روی صفحه فلزی که با  چاپ اچ کردن یکی دیگر از روش های

 گر،موم پوشانده شده است استفاده می کنند. از طریق یک فرآیند طوالنی غوطه ور کردن صفحات در اسید و وسایل دی

 هنرمندان می توانند از طریق این روش چاپ های بسیار دقیقی ایجاد کنند.

عنوان شابلون کردن تصویر با استفاده از کاغذ یا فیلم پالستیکی توان آن را بهچاپ صفحه فرآیندی است که با دقت می

 وی کاغذ بگذارد.شد تا تأثیری بر رشده یک اثر رانده می شابلون هایتوصیف کرد. جوهر از طریق قسمت

 لیتوگرافی چیست؟

چاپ  به معنای نوشتن گرفته شده است. روش” graphein“به معنی سنگ و ” lithos“لیتوگرافی از ترکیب دو کلمه یونانی 

توسط یک نمایشنامه نویس و نویسنده آلمانی به نام آلویس سنفلدر ابداع شد که به دنبال ایجاد روش  1798در سال  سنگی

 انتشار نسخه های زیادی از نمایشنامه های خود در مدت زمان کوتاه بود. جدیدی برای

لیتوگرافی شامل دستکاری مواد مبتنی بر روغن و آب برای ایجاد یک اثر جوهری بر روی کاغذ است. هنرمندان ابتدا 

یا جوهر مبتنی بر تصویری را که قصد چاپ آن را دارند بر روی یک تخته سنگ آهک صیقلی با استفاده از مداد رنگی 

روغن می کشند. هنرمندان مدرن قادرند با استفاده از صفحات فلزی که از روی یا آلومینیوم تشکیل شده است، لیتوگرافی 

 تولید کنند.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6y5u5ks31AhVCJ0QIHflfA2sQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE_%25D8%25B3%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C&usg=AOvVaw3kjB3nfp10Kv3TpPHBvykp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6y5u5ks31AhVCJ0QIHflfA2sQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Ffa.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE_%25D8%25B3%25D9%2586%25DA%25AF%25DB%258C&usg=AOvVaw3kjB3nfp10Kv3TpPHBvykp


 

ای از صمغ پس از اتمام طراحی، هنرمند روی سنگ را با مواد رزین پودری و همچنین طلق می پوشاند. سپس هنرمند الیه

  تواند جوهر یا مداد رنگی روغنی را روی سنگ بچسباند.کند که مینگ پاک میعربی را روی س

 

این ماده صمغ عربی به سنگ این امکان را می دهد که جوهر را در فضاهای خالی دفع کند در حالی که قسمت رنگی ماده 

 را نگه می دارد و می تواند اثری از خود به جای بگذارد.

ای از آسفالت را روی سطح سنگ که کند و سپس الیهحاللی به نام لیتوتین تصویر را پاک میسپس هنرمند با استفاده از 

است. یک هنرمند با استفاده  چاپ اجازه خشک شدن دارد، بمالد. سنگ پس از مرطوب شدن با آب اکنون آماده استفاده برای

که تصویر خالی یا خالی از رنگ است دفع از یک غلتک جوهر را اعمال می کند زیرا سنگ اکنون جوهر را در مناطقی 

می کند. از یک پرس ساده برای اعمال جوهر نگهداشته شده در سنگ بر روی یک ورق کاغذ استفاده می شود و یک کپی 

 کامل از تصویری که هنرمند در ابتدا کشیده است باقی می ماند.

را روی آن ترسیم می کند، تصاویر لیتوگرافی رنگی  هنرمندان می توانند با استفاده از چندین سنگ که هر رنگ دلخواه

ایجاد کنند. تراز هر تصویر در ایجاد یک تصویر دقیق بسیار مهم است. از یک تک سنگ می توان برای چندین سال برای 

ه ب کپی کردن یک تصویر واحد و ایجاد چاپ های زیادی از یک اثر هنری خاص استفاده کرد. از ماشین ها برای ایجاد آنچه

 شناخته می شود استفاده می شود.” لیتوگراف های افست“عنوان 

 کدام یک ارزشمندتر است؟

لزوماً یک تصویر انحصاری خلق شده توسط یک هنرمند نیست، اما همچنان ارزش دارد زیرا توسط خود  چاپ لیتوگرافی

د ساده بسیار ساده است، اما ایجاد برای یک تصویر سیاه و سفی چاپ لیتوگرافی هنرمند خلق شده است. فرآیند ایجاد

 برای یک نقاشی رنگی بسیار پیچیده است. چاپ یک



 

های لیتوگرافی و سایر اشکال سنتی چاپ را با بررسی دقیق آنها با ذره بین  چاپ منتقدان هنری معموالً می توانند تفاوت بین

پ لیتوگرافی هنوز حس انحصاری را به تشخیص دهند زیرا تشخیص تفاوت ها با چشم غیر مسلح اغلب دشوار است. چا

 همراه دارد در حالی که چاپ معمولی اینطور نیست.

های لیتوگرافی اغلب شماره گذاری می شوند زیرا معموالً تعداد محدودی تولید می شود. با ارزش ترین آنها توسط خود  چاپ

ند زیرا معموالً سطح باالتری از تعامل با هنرمند هنرمندان امضا خواهد شد. چاپ های لیتوگرافی معموالً با ارزش ترین هست

را شامل می شوند. این همیشه صدق نمی کند، زیرا آثار و حکاکی های چاپ شده روی صفحه نمایش وجود دارد که بسته به 

 هنرمندی که آنها را خلق کرده بسیار ارزشمند هستند.

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 تابلو چاپ . کریستال چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش
 کاتالوگ، تراکت، ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع تساخ

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور

 ما برای را خود آنالین سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال
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https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 
 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت تاریخچه 

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/


 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

 

https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/

