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  تقدیر و تشکر
  

دانم از دکتر احمد احمدي، متفکر و فیلسـوف دیرآشـنا و نـاظر محتـرم طـرح، و همچنـین        بر خود فرض می
اند و نیز از معاونان  مهندس سیفیان، ناظر هنري طرح، تشکر نمایم که نهایت راهنمایی خود را مبذول داشته

حمدرضـا سـعیدي سـپاس خـود را اعـالم      دکتر سیدطه مرقاتی و دکتر م) سمت(اجرایی و پژوهشی سازمان 
  .نمایم می

بدیلی را مبذول داشتند و از خانم عادله  که در روند تحقیق و پژوهش یاري بیپور  منتصريمریم  از خانم
  .نمایم مشایخی، ویراستار محترم، که نهایت دقت خود را در تنقیح متن به کار بردند تشکر می

دانشگاه تهـران، دانشـگاه الزهـرا و ریاسـت محتـرم کتابخانـه        ،»سمت«هاي سازمان  از رؤساي کتابخانه
فرهنگستان هنر دکتر وحدتی دانشمند و نیز از ریاست محترم کتابخانه حـوزه هنـري و همکارانشـان تشـکر     

خانمهـا میچکـا    شر و نیز از ن وچاپ محترم کارکنان دانم از  به خود فرض می. دارم خاضعانه خود را اعالم می
آرایـی کتـاب و همچنـین از     به خاطر اصالح و صفحه مریم سمیاريده مسئول واحد کنترل فنی و زا اهللا کتاب

  .تشکر نمایمپور طراح جلد  و هونم زنگنهآقاي امیر دمیرچی براي اصالح تصاویر 
  
  

 مقدمه

  
 خـود  عظمـت  اندازة به هنر این. گیرد برمی در را متفاوتی هنرهاي و است سنتی اصطالحی آرایی کتاب

 و نـون « کـه  داد قرار خداوندي قسم پرتو در را آن توان می و است وسیع و پیچیده آن، آرایش و بکتا
 .»مایسطرون و القلم

 کلیـه  شـامل  کـه  اسـت  هنـري  مدرسۀ یک و هنرستان یک تنهایی به سنتی معناي به آرایی کتاب

 و) فـرم ( شـکل  به مربوط مباحث ،دیگر بیان به. شود می آن درون و جلد روي به مربوط متنوع اقدامات
 و شکل از است اي وعهمجم سنتی، مفهوم همان با آرایی کتاب دیگر اي هزاوی از و گیرد دربرمی را محتوا
 چـون  هنـري،  لیتهـاي فعا از اسـت  فهرسـتی  آرایـی  کتـاب  نگر جزئی بیان به و) تکنیک( وري فنا و محتوا
 و جنس و ساخت با همراه تصویرگري و آرایی فحهص رنگ، تزیینات، طراحی، نویسی،خوش خط، نگارش،
 .جلدسازي به مربوط روشهاي و کاغذ نوع

 آن از هنـر  گونـاگون  ايقلمروهـ  در که است میراثی و مأخذ منشأ، هامروز آرایی کتاب ترتیب بدین

 بـه  پرداخـت  نقاشـی  بـه  غارهـا  اعماق در بشر که روزي از کهن، هاي ههزار در چه اگر. شود می تفادهاس

 تمـدنهاي  حـوزة  در امـا  برداشـت،  آرایی بکتا هرا در بلند قدمی و شد تصویرگري هاي عرصه وارد نحوي

 اقـدامات  نخسـتین  از یکـی  کـه  خـط،  نگـارش  سـابقۀ  و اسـت  آرایی کتاب پیشوایان از یکی ایران بزرگ،
 معامالت روند در و میالد از قبل سال هزار سه به کم دست روایتی به سرزمین این در است، آرایی کتاب
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 نهایت در و مصر و النهرین بین چون ترازانی هم از بتوان زحمت به شاید البته .رسد یم تجاري و بازرگانی

 .برد نام چین و هند

 معناگرایانـۀ  مکنونات طریق این از تا یافت عظیم سرعتی آرایی کتاب ،اسالمی دورة به ایران ورود با

 سـپس  و شـود  گـر  جلـوه  مجیـد  قـرآن  آرایـش  و نگارش با و قرآنی چهرة در نخست توحیدي دین این

 .درنوردد را ادبیات و علم قلمروهاي

 بتـوان  هگذشـت  مـرور  بـا  فقـط  شاید بریم می سر به دیجیتالی چاپ و آرایی کتاب عصر در که امروز

 و صـعب  طبیعـت  ،انسـان  کـه  چـرا  شد، خود قلبی مکنونات رساندن براي بشر اقدامات عظمت مبهوت
 مسیر، این در. سازد برمال را خود ناگفتۀ مقاصد تا کرد تسخیر را حیوانات حتی و لطیف گیاهان مهیب،

 دیگر زمانی و آهو و ارم گاو، چون حیواناتی پوست گاهی گلی، الواح زمانی غارها، تاریک يدیوارها روزي
 پرندگان پر یا آهن یا سنگ از قلمی با را رختاند تنۀ و کوهها هاي دامنه و ها شانه و استخوان و سنگ

 هنر و اندیشه حک به دارد رو پیش که وسیعی دنیاي و رایانه کلید چند یا یک با اکنون و نمود حکاکی

 را همـدلیها  و تفـاهم  ،دانـش  دنیـاي  و برساند جهانیان به را خود دین و دل حرف هم باز تا پردازد می
 .بخشد ترشگس

 .کند می بیان اسالمی دورة در ایران در را آرایی کتاب سنتی ندرو از بخشی حاضر کتاب


