
 

 

 چاپ و لیتوگرافی بین تفاوت
 

 

 تفاوت بین لیتوگرافی و چاپ

و  «لیتوگراف چیست»یک خبره هنرهای زیبا، اغلب در مورد اینکه دار مشتاق هنر باشید یا کند شما یک مجموعهفرقی نمی

های کنجکاو هنوز در مورد منشأ آن شک دارند و تشخیص این سردرگمی وجود دارد. بسیاری از ذهن« از کجا آمده است»

ع دستی و صنای چاپی یبرایشان دشوار است. بر خالف بسیاری از هنرها چاپ یمعتبر در رابطه با سایر فرآیندها چاپ تکنیک

سابقه نسبتاً معتبری از منشاء خود را حفظ کرده است. از همان ابتدا، هنرمندان مجذوب  لیتوگرافی ،که امروزه انجام می شود

یاری از نقاشی کنند. در واقع بس بکشند و روی صفحه چاپ بودند، زیرا می توانستند مستقیماً  چاپ این تکنیک منحصر به فرد

 .هنرمندان مشهور از جمله پابلو پیکاسو، اندی وارهول و مارک شاگال از این روش برای هنر خود استفاده کرده اند

هم از شهرت هنری باالیی برخوردار اساساً یک هنر گرافیکی بود و به همین دلیل هنوز  یسنگ چاپ در طول قرن نوزدهم

معموالً یکنواخت بود و برای اهداف تجاری مورد عالقه نبود. از سنگ ها به عنوان  لیتوگرافی است. در اوایل قرن نوزدهم،

استفاده می شد که در آن زمان روشی گران قیمت بود. در پایان قرن نوزدهم، سنگ ها با صفحات روی و آلومینیوم  چاپ سطح

در فیالدلفیا، جایی که در معرض دید قابل توجهی  1876ا پس از نمایشگاه بین المللی صد ساله در سال جایگزین شدند. تنه

شکوفا شد. بیایید ببینیم که آیا اثر هنری روی یک صفحه سنگی بهتر از سایر فرآیندهای چاپ  هنر چاپی نقرار گرفت، ای

 های موجود. چاپ عاست، به خصوص با انوا
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 لیتوگرافی چیست؟

ی توصیف در همان کلمه لیتوگراف پچا قدیمی با استفاده از سنگ یا صفحات فلزی است. این فرآیند چاپ دتوگرافی یک فرآینلی

ر به معنای نوشتن. این یک روش منحص” graphien“به معنی سنگ و ” lithos“شده است که از دو کلمه یونانی آمده است: 

به فرد و در عین حال قدیمی برای چاپ است که بر اساس اختالط ناپذیری روغن و آب است. این بر اساس اصل ساده از 

پس از اختراع توسط یک نویسنده آلمانی به نام آلویس  1798در سال  چاپ با لیتوگرافی .مخلوط نشدن آب و روغن است

شنامه های خود بود، آغاز شد. او این فرآیند جدید را چاپ شیمیایی نامید. سنفلدر، که به دنبال راهی عملی برای انتشار نمای

، سنگ ها با 1850را در زمینه بازتولید متن و تصاویر چاپی به ارمغان آورد. در دهه  گرافیکی لیتوگرافی مهمترین انقالب

 جایگزین شدند. 1890صفحات فلزی، ابتدا روی و سپس مس در دهه 

 

 پرینت چیست؟

تعداد بسیار کمی از افراد، حتی متخصصان حرفه ای هنر، تفاوت بین حکاکی و سنگ نگاره را می دانند، یا می توانند بازتولید 

برای خلق آثار هنری جذاب  چاپ را از یک نسخه اصلی تشخیص دهند. برخی از بزرگترین هنرمندان جهان از چاپ کی

اند، اما جای تعجب است که عموماً اطالعات کمی در مورد این موضوع وجود دارد. بنابراین، چاپ استفاده کرده

طور که ، همانچاپ .یک اثر گرافیکی است که طی فرآیندی تولید شده است که امکان تکثیر آن را فراهم می کند چاپ چیست؟

https://www.hamedprint.ir/


 

صرفاً طرحی است که هنرمند روی  چاپ .برای خلق آثار هنری با چاپ، معموالً روی کاغذ است از نام آن پیداست، تکنیکی

 های زیادی از آن به دست آورد.کشد تا بتواند کپیچوب، صفحه فلزی یا سنگ می

 تفاوت بین لیتوگرافی و چاپ

 مبانی

رافی توصیف در همان کلمه لیتوگ چاپ این فرآیندقدیمی با استفاده از سنگ یا صفحات فلزی است.  چاپ لیتوگرافی یک فرآیند –

به معنای نوشتن. از طرف دیگر چاپ ” graphien“به معنی سنگ و ” lithos“شده است که از دو کلمه یونانی آمده است: 

 یک اثر گرافیکی است که طی فرآیندی تولید شده است که امکان تکثیر آن را فراهم می کند. چاپ، همانطور که از نام آن

پیداست، تکنیکی برای خلق آثار هنری با چاپ، معموالً روی کاغذ است. به زبان ساده، چاپ هر تصویر تصویری است که 

 بیش از یک نسخه از آن وجود داشته باشد.

 روند

لیتوگرافی بر این اصل ساده استوار است که آب و روغن با هم مخلوط نمی شوند. یک لیتوگرافی با کشیدن یک تصویر  –

تقیماً بر روی یک سطح صاف چاپ با استفاده از موادی مانند جوهرهای مبتنی بر روغن، مداد رنگی، مداد و غیره ایجاد مس

شود. کاغذ و شوند و در نهایت جوهر به یک ورق کاغذ منتقل میها مرکب شده و کشیده میچاپ شود. از نقاشی،می

معموالً توسط دستگاه های مکانیکی انجام می  چاپ ،ز سوی دیگررا با هم از طریق پرس مخصوص اجرا کنید. ا چاپ سطح

 شود. سنگ نگاره ها اغلب با سایر اشکال چاپ اشتباه گرفته می شوند.

 شناسایی

چاپ  لیتوگرافی ها کپی هایی از آثار هنری هستند که فقط به دو روش ساخته شده اند، یا توسط یک هنرمند یا یک ماشین. –

افی افست نامیده می شود و با انواع مختلف چاپ اشتباه گرفته می شود. لیتوگرافی های اصلی قطعات اغلب لیتوگر ماشینی

ظریفی از آثار هنری هستند که با کشیدن روی سنگ یا صفحه فلزی ایجاد می شوند و سپس کاغذ را می توان روی سنگ 

ان با الگوی توبینیم، میی اصلی را زیر ذره بین میفشار داد تا ماکتی از تصویر اصلی ایجاد شود. هنگامی که یک لیتوگراف

راسر ای پراکنده تصادفی در سعنوان اثر اصلی، باید در نحوه ایجاد یک الگوی نقطهاش شناسایی کرد، زیرا بهای تصادفینقطه

 د.ه همراه داشته باشباید نشانه هایی از بازتولید مکانیکی را ب چاپ نظمی وجود داشته باشد. از سوی دیگر،صفحه جوهر بی



 
 لیتوگرافی در مقابل چاپ:

 خالصه کتاب لیتوگرافی در مقابل چاپ

در طول قرن نوزدهم چاپ سنگی اساساً یک هنر گرافیکی بود و به همین دلیل هنوز هم از شهرت هنری باالیی برخوردار 

چاپ و تکثیر لیتوگرافی  حالی که ها آثار هنری اصیل هنرمندان هستند و معموالً امضا می شوند، در لیتوگراف است.

هیچ امضایی ندارند. لیتوگرافی شکل سنتی چاپ بر اساس این اصل ساده است که آب و روغن با هم مخلوط نمی شوند.  افست

و صنایع دستی که امروزه انجام می شود، لیتوگرافی سابقه نسبتاً معتبری از منشاء خود  هنرهای چاپی زبر خالف بسیاری ا

رده است. لیتوگرافی های اصلی را می توان با الگوی نقطه تصادفی آنها که ممکن است بی نظمی در الگوی جوهر را حفظ ک

 نشان دهد، شناسایی کرد. برعکس، الگوهای جوهر که مرتب هستند به وضوح نشان دهنده دخالت دستگاه های مکانیکی است.

 :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 ساخت

  متون تخصصی هترجم و تایپ و …و بروشور

 ارسال 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

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 
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 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

 برای ارائه... PDFنکته و ترفند سابلیمیشن دانلود  30
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 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه
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 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت یخچهتار 

 

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

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