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 م. مؤيد عباس كريم            تقنيات كرافيك                    الثانيةالمحاضرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نية الكالئش ) االستنسل (تق

 

 : (اإلستنسل  الكالئش ) تطور طباعة

 

مة  الة ا الراةرات ال ةي  طريقةة البباعةة والحضارات القديمة لبدائيعرف اإلنسان ا

عرفةةة فةةي االنسةةان الم الةة هةةي ال ةةي أو ةة   األشةةرارا أوراق تحةةدا ا الحاةةرات الةة 

النباتةةةات فةةةي البباعةةةة ع ةةة  المنسةةةو ات  أوراقمةةة  المسةةة عم ة  توظيةةةل الش ئةةة 

 والجامةةات االالةةر  واالتربةةة والوةةجور ة مةة  النبةةاتالمسةة جر  وااللةةوان باألصةةبا 

  . الم وا د  في الببيعة

  

وم  المؤرالي  م  ينسب العم ية في شةش  ا االولة  ىلة  اةدمام الموةريي  والوةيني  

فةي طباعةة توةميمات فالرفيةة ع ة  االاماةة  الش ئة    االس نسة(  الذي  اسة عم وا 

 .والردران

عنةدما في طباعةة الوةور الدينيةة    االس نس(  الش ئ  ومع تقدم الحضار  أس عم(  

بةةدأ االه مةةام بناةةر ال عةةالية الدينيةةة وع ةة  هةةذا النحةةو ان اةةرت البو يةةة بعةةد اه مةةام 

اليابةةانيون ب ةةذا النةةول مةة  البباعةةة واسةة عمالط ببراعةةة فةةي طباعةةة الريةةا  والج  يةةات 

اإلس نسة ت بمرة( هةذا   ابةع فةي الزالرفية وال يمش  توور كيل أس بال اليابةانيون

الداةة الم ناهيةة ىال أن ةة و اتسموا بالحذق والوةبر  بالاة     الاش( الجارق والداة ال

واسةة عم وا اربعةةة أو المسةةة لس نسةة ت لونيةةة معةةا  لةةة يش  ةةوا ببباعةةة ال ةةون الوا ةةد

ك ئة  م  ال ا اسة عماا  واأللوانلبباعة توميمات دايقة ال سري( محشمة ال شوي  

 ف ائ( الحرير الببيعي الرفيعة .

 

   ةةة  الةةة ا العوةةةور الوسةةةب  الم  مةةةة االس نسةةة(  طباعةةةة م نةةةة افدهةةةرتولقةةةد 

طريقة  ال  و ات والحرو  الو يبية ان ارو بي  الارق والار  ال واص( ال راريو

وفةي القةرن السةادش عاةر رسةج  م نةة ,فةي أوربةا   االس نسة(  اس عماا الش ئ   

المسةةبحات الجاةةبية ومةةع ال وةةوير الزي ةةي  ع ةة  باةةش( اوسةةع   واسةة عم البباعةةة

 .ل وور الدينية والمجبوطات الزالرفية
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مب شةةر ورق الحةةائ  الرةةام  عاةةر أناةةب  ةةي  بةةابي ون  وفةةي فرنسةةا فةةي بدايةةة القةةرن

وفةةي  ,مؤسسةةات تراريةةة مزدهةةر  ل وةةمية وطباعةةة ورق الحةةائ  ببريقةةة االس نسةة(

المبشةةر لالبةةا فةةي طباعةةة ورق الحةةائ     االس نسةة( الش ئةة    أمريشةةا اسةة عم( فةة 

فالةةارف  س نسةة( كوسةةي ة لعمةة( ال وةةميمات أو  ةةب اال 1787واالاةةاو وفةةي سةةنة 

 .ر  ع   الردرانالحواشي مباش

 

 :كالئش ) االستنسل (

 

 ورقعبار  عة  ورق مة  الب سة يو او نةول مة  هي  ؟ ماهي الكيشة ) االستنسل ( 

   ريغ االششاا من ا  .الالمقوى  كارتون  او م  الامات االرى ااب ة ل قبع و

 

ع ةة  ت ريةةغ الزالةةارف أو األشةةشاا المةةراد    األس نسةة( بةةالش ئ    ترتشةةز البباعةةة

ع ة   ال وةمية نقة( بباعةة اوم  الب س يو الا اف   ة  تسةمب بطباع  ا ع   ابعة 

وتشون عافلة ل ون وال تسةمب ب سةربط فةي األمةاك  ال ةي  السبوح المراد تن يذ الاش(,

 اسة جدامب بةاأللوانيقود عزل ةا أمةا األمةاك  ال ةي ت ةر  ف ةي األ ةزام المةراد طبع ةا 

 .في العم(  الرولة او ببريقة رش االلوان او  رش المناسبةال

واالع مةاد ع ة  توفيةع مسةا ات  او االشةشاا وهذه البريقة ت  ةر  تبسةي  ال وةمية

 .ال ون ووضوح الع اات الجبية ال ي ترب  أ زام الاش( ببعضط البعض

  

 :المواد المطلوبة في تحضير الكليشة 

 

 او ورق مقوى اضاف ا ال  الورق العادي ل جبي  السشيج .ورق ب س و   -1

 مارط ل قبع   ك ر .  -2

 اا م ل  جبي  .  -3

 تيب الصق .  -4

 االلوان مائية او في ية .  -5

ابع م  االس نج او الة لرش االصبا  فرش او   -6

. 
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 تحضير الخامة للطباعة :

 

يرب ال بكد م  ال و السبب او االرضية المب ةو  طباعةة ع ي ةا مة  المةواد الناةوية  

والامعية كي ال تعوق عم ية البباعة وتةؤار ع ة  ال ةون 

. 

يةةة ة تر يةةةز وراةةةة   األس نسةةة(   ىعةةةداد وراةةةة الش ياةةةة  

االصةةق  الاةةري او  فةالصةةقة شةة ا بوضةةع مةةاد الش ياةةة 

وتربي ط  يدا ع   السبب بحيث ال ي ة تسةريب مة  داالة( 

ىن أوا مةةا ي بةةادر ىلةة  الةةذه  عنةةد الاةةرول فةةي  الاةةش( .

تنةةاوا طريقةةة مةة  طةةرق البباعةةة والاصةةة الم ونةةة هةةو 

ال ونيةة  تحضير السبوح البباعية بالبريقة المناسبة     يمش  ب ةا تشامة( ال راكبةات

 ل حقيق ال شر  ال نية وهذا ما يعرف بـ ال جبي  ال وني .

 

 :  (باالستنسل بالكالئش) طرق الطباعة 

 

  طريقة للوحدات التفريغ : -1

ت مر( هةذه البريقةة فةي نقة( الو ةدات المةراد  

ألةةةةةواح طباع  ةةةةةا ع ةةةةة  الةةةةةورق مقةةةةةوى أو 

بمقةاطع  ةاد    داتالب س يو اة ت ر  هذه الو

وي ة ال  ريغ بعناية تامة ل ح اظ ع ة  الجبةوط 

الجار يةةة ل و ةةدات ويرةةب عنةةد ال  ريةةغ تةةر  

فواص( بي  أ زام الو د  ل عم( ع ة  تماسةو 

و البباعةةةةة ونقةةةة( أ زائةةةةط ويسةةةة جدم إل ةةةةدا

باسة عماا  مة  الة ا األمةاك  الم رلةة فةي الو ةدات  ال وةمية  سةببأللوان ع   الا

وتو ةد بمقاسةات مج   ةة وفقةا لمسةا ات الو ةدات    ات شةعر كريةل الاصة ال رشات

المراد طباع  ةا وية ة  لةو عة  طريةق م مسة  ا ألةوان البباعةة والة ج ن مة  ال ةون 

عيةو  ليةر مسة حبة وية ة اسة جدام ا  ةوا او داالة( الزائد ع  الحا ةة لعةدم أ ةداو 

يرةب أن تشةون ضةربات ال رشةا  باةش( م قةار   ةوا الو ةدات  الم رلة والو دات 

ىما البباعة داالة( الو ةدات  بس وبي ب باعة ببريقة ال  ريغ ل و داتالم رلة وت ة الب
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ركةز الم رلة و لو بةدم مة  الجبةوط الجار يةة المحةدد  ل و ةدات و لةو فةي اترةاه م

ية ة بوضةع الو ةدات الو د   تسة جدم لالبةا فةي مسةا ات الضةيقة  واالسة و  الرةاني 

المراد طباع ط وت وي   ول ا بدم بالج  المحي  بالو د  في اتراه الةار ي  ع   سبب

 تسةة جدم المسةةا ات الواسةةعة  كمةةا أن تاييةةر مواضةةع طباعةةة الو ةةدات الم رلةةة ىلةة  

حووا ع   تنويعات وتبايرات فنيةة تمرة( فةي الداال( مر  وال  الجارج مر  أالرى ل 

هةةذا ويمشةة  اسةة جدام أسةة و  الحةةذف واإلضةةافة و لةةو   ةةد  ات ةةا نمةةو ل جبةةرات ال نيةةة

بقبع أ زام م  الو دات وىضافة أالرى اة تشرار طباع  ةا ل حوةوا ع ة  تن يمةات 

 ديد  ب بايرات لونيةة مج   ةة وم نوعةة الةرواب  هةي الجبةوط الناترةة مة  ال رالةات 

ال ةةي تشةةون ال وةةمية وتعمةة( الةةرواب  ع ةة  تو يةةد ال شةةوي  والةةرب  بةةي  عناصةةره و

وتحقيةةق ال وافةةق بةةي  ال وةةمية الش ةة  وبةةي  تشراراتةةط وهةةي تسةة جدم كحةةزام يحةةي  

بالو دات الم رلة ل شةوي  ال وةمية أو اسة جدام ا مة  النا يةة الرماليةة ل حديةده ول ةا 

اتراهات ا ويرب أن تشون الةرواب   ص ات  مالية تن ج م  تنول سمش ا وم  اال  ف

 .عند تشرارها مشم ة لبعض ا البعض 

 

 طريقة البخ أو الرش : -2

ع ة  الامةات  تع بر هةذه البريقةة مة  ابسة  طةرق طباعةة  

مج   ةةة كةةالورق والسةةبوح الوةة بة كالمعةةادن والحيبةةان و 

ع الو ةدات وتة  جن فةي وضة كذلو ع   الر ود واالاماة 

او ليره م  الجامات في توفيعات  ورقالمعد  ع   سبب ال

معينة  سب الرؤية ال نية اةة نقةوم بةرش األلةوان  ةوا هةذه 

اإلشةةشاا باسةة جدام أدا  رش بسةةيبة ع ةة  انةةط يرةةب مراعةةا  

   يةث أن المبالاةة  الةرش الداة عند اس جدام هذه البريقة  

تزايةةدها  ةةوا األشةةشاا ممةةا فةةي الةةرش األلةةوان تعمةة( ع ةة  

يعم( ع   تسريب ا تح  األششاا ويسبب تاويط األششاا المببوعة وتسة جدم طريقةة 

ت جةذ كج  يةات ل  وةةميمات  فةي طباعةة المسةا ات الواسةعة  يةث مةا بةالرشالبباعةة 

رش األلةةوان داالةة( الو ةةدات  وتو ةةد طريق ةةان ل ةةا امةةا , المببوعةةة بةةالبرق األالةةرى

   ل و ةدات الم رلةة واالترةاه بةال ون ىلة  م   الجة  الجةار ي بالرشلو الم رلة و 

  والجروج بال ون ىل  الارج  ةدود الو ةدات  وا األششااالرش   داال( الو دات أو

 .اب( الرش سبب االرضية لة تبق  الو دات بن س لون وفي هذه الحا


