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 چکیده 
ت بصری ن عادات در ظاهر کتاب را نشان می دهد که سبب برهم زدسیر نزولی مطالعه، نیاز به ایجاد جذابی

کتاب، با  ز قطعمی گردد. تأثیر فرهنگ بومی در کتاب آرایی، می تواند راهگشای مناسبی باشد. آشنایی زدایی ا

روه های حومار بازگشت به مولفه های دینی، ما را به سمت استفاده از قطع های موجود در آثار قدما، مانند ط

پرسش  ه اینگذشته، و طراحی محصولی جدید، با عنوان کتاب طوماری، هدایت می نماید. این نوشتار، پاسخی ب

از  حاضر پژوهشاست که در طراحی کتاب طوماری، چگونه از هنر کتاب آرایی دینی، الگوسازی شده است؟ روش 

اطالعات با دو روش کتابخانه ای و حلیلی بود. جمع آوری ت -توصیفی ر شیوهکاربردی و از نظ-نظر هدف، نظری

ان نمونه ه عنومیدانی، با فیش برداری و کارت مشاهده انجام شد. جامعه آماری کتب موجود در ایران بوده و ب

های ایهو آر موردی، محصول جدیدی،  کتاب طوماری ضربان، معرفی می گردد. در نتیجه کاربرد اقالم خوشنویسی

زی ان، و صحافی متفاوت سبب تنوع بصری خواهد شد. شیوه های مصورساهنری در نسخ خطی، رنگ های آن

شامل تکنیک های متفاوت و شخصیت سازی، روش هایی برای فضاسازی است. ، موضوع کتب، می تواند 

 اشد.شناسی تاریخی بتصویرسازی روایات و مباحث مطرح در فقه شیعی و یا جریان
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Abstract  

 

The sunset of studying between the audiences shows the necessity of 

creating attractiveness in book appearance these days which need the usual 

visual customs to be unsettled. One of the effective factors in gaining book 

readers is considering the native culture in book ornamentation which can help 

a lot. Defamiliarization the format of books, in order to return to the religious 

factors, lead us to use the ancient books’ format like scroll size and design 

new product named “scroll book”. This article is an answer to the question 

below: “how ancient book ornamentation art used in designing the scroll 

book?” The aim of this research is based on theoretical- practical method and 

its way of searching is based on descriptive- analytic method. Gathering 

information for this search was done by using books in library and indexing 

cards. Books in Iran were the statistical society which were considered in this 

research and Pulse Scroll Book is introduced as an case study example which 

is a new product. As a result, the usage of calligraphy scripts, artistic 

ornaments and their color and also different bookbinding methods in 

manuscripts can cause visual variety for books audiences. Illustrations’ 

methods include different techniques and characterizing which are ways of 

compositions. The subject of the books can be Shiite narratives and traditions 

or knowing the historical progress for sure. 

                  
 
 
 
  Keywords: religious book ornamentation, contemporary graphics, publication 
industry, defamiliarization , scroll book 
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 مقدمه

اره ریخت آرایی در حوزۀ نشر، به سبب گسترده بودن دامنه آن، اهمیت فراوانی دارد. نگارندگان در یک تحقیق میدانی، دربجایگاه کتاب

انستته  شر کشورها، دشناسی گرافیک کتب موجود، ، تکراری بودن قطع آنان را، یکی از معضالت موجود در وضعیت این نوع اقالم، دربازار ن

های موفق در این حیطه، ما را به ارائه پیشنهادِ ایجاد تنتوع در فرمتت کتتاب    شناسی نشر پس از انقالب و تجزیه و تحلیل تجربهریاناند. ج

ۀ منطقتی  می رساند. بکار نگرفتن قطع های استاندارد، سبب بر هتم زدن عتادت بصتری  و ایجتاد جتذابیت آن، متی گتردد. بررستی رابطت         

رفتته و  ان، مورد استقبال ناشران قرار گبان با این نوع کتاب ها، نشان می دهد به علت برخورد مناسب خریداردهنده، طراح و مخاطسفارش

پیشرو در عرصۀ  ان اثرگذار وگرافیستان و تصویرگران به استفاده از این قطع در خلق آثار خود، مبادرت ورزیده اند. این امر، آنان را به طراح

 د.کتاب ها دینی تبدیل می نمای

اولین بار توسط ویکتورشکلوفستکی   1می رساند. آشنایی زدایی« آشنایی زدایی»نگاه فرمالیستی به تنوع در قطع کتاب ما را به مفهوم 

  ابداع شد. در ابتدا به تشخیص شعر از زبان محاوره بر اساس آگاهی به فرم در ادبیات مربتو  متی شتد.   « هنر به عنوان شگرد»در مقاله 

(Crawford, 1984 ,209 پس از آن یاکوبسن و تیتانوف با عنوان )«( شکلوفسکی 47, 1382)احمدی,  از آن یاد کردند.« بیگانه سازی

( Shklovskij, 1998 ,16) هدف هنر را انتقال احساس از طریق نا آشنا کردن اشیاء، افزایش دشواری و طول ادراک آن بیان می کند.

ار وردزورث و در آثار سورئالیست ها آشکار است. حضور عنصر خیال برگرفته از مفاهیم ارائته  این روش درشعر رمانتیک، به خصوص در آث

مربو  در موقعیت های غیرمنتظره در آثار سالوادور دالی و رنته مگریتت    شده توسط فروید با استفاده از کنار هم چیدن اشیاء به ظاهر نا

اکوبسن معتقد است آشنایی زدایی در گذر زمان به عادت تبدیل شتده و نیتاز بته    ( ی632, 1387)گاردنر,  نمودی از این تئوری می باشد.

است. یعنی بعد از مدتی آنچه قبال نوآوری محسوب می شده تکراری شده و بایتد پدیتده ای جدیتدتر    « آشنایی زدایی از آشنایی زدایی»

برتولت برشت شاعر و نمایشنامه  (Amoozadeh Lichaei & saffari, 2015, p. 440)ایجاد کرد تا مجددا عادت برهم زده شود. 

یاد می کند و تاثیر زیادی بتر هنرمنتدان و فیلمستازان از جملته     « 2بیگانه سازی»نویس در زمان های اخیر، در هنر تئاتر، از آن با اصالح 

 وعی آشنایی زدایی محسوب می گردد.ژان لوک گدار و ایوان راینز می گذارد. به نظر می رسد تغییر فرمت کتاب از قطع های استاندارد، ن

هنر همچون » در بررسی مطالعه پیشین، همان طور که بیان شد، بیانیه شکلوفسکی درباره فرمالیست و بیان آشنایی زدایی با نام 

نب مختلف آن پرداخته اولین مرجع در این باره است. زیرا در این مقاله او برای اولین بار این واژه را استفاده کرده و به تعریف جوا« شگرد

در « پایگاه های ویژه تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتبا  تصویری»زهرا رهبری نیا در مقاله ای با عنوان  (Shklovskij, 1998, 36) است.

                                                           
1  - Defamiliarization 
2 Verfremdungseffekt 
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ی، ارتبا  نشریه هنرهای زیبا با اشاره به حضور این تئوری در آثار تولستوی، ضمن بیان روش هایی برای آشنایی زدایی در هنرهای تجسم

روش هایی چون تیتر وارونه، « فرمالیسم در گرافیک»( فرزاد ادیبی در مقاله 27، 25، 1383)رهبرنیا,  آن با جلب توجه مخاطب اشاره دارد.

چرخش، بریدگی، محو شدگی، کاربرد فیلتر، تجمع نقش مایه ها با ترام های مختلف، رنگ برای سطوح وسیع را از تکنیک های آشنایی 

( نگارنده در پایانامه کارشناسی 25،  1380)ادیبی,  در این هنر می داند و بدون هدف بودن کاربرد آن را نامناسب بیان داشته است. زدایی

ارشد، رشته ارتبا  تصویری، دانشگاه آزاد اسالمی، با عنوان آشنایی زدایی در قطع کتاب تصویری کودک و نوجوان، به روش های متفاوتی 

( به نظر می رسد تاکنون مطالعات در زمینه مورد بحث بسیار 1394)صفاری, اسدی و شریفی مهرجردی  اشاره داشته است.در این زمینه 

 محدود صورت گرفته و این مجموعه، برخوردی نو با مبحث قطع کتاب می نماید.

را  3محصتول جدیتد، کتتاب طومتاری    این نوشتار بر آن است تا با ارزیابی زبان گسترده و کارآمد گرافیتک در حتوزۀ بتومی ستازی،     

معرفی نماید.  لذا ضمن بیان کاربرد نظریه آشنایی زدایی با استفاده از کتاب آرایی دینی، پاسخی به این پرسش است کته در طراحتی   

نتر  هتای الگتوبرداری از ه  کتاب طوماری، چگونه از هنر کتاب آرایی دینی، الگوسازی شده است؟ هدف از این پژوهش شناسایی فرصت

گذشتگان  در تولید کتاب هایی نو و توسعه محصوالت جدید در صنعت نشر می باشتد. ضترورت آن ارائته راهکتاری، بترای رشتد ایتن        

صنعت، جذب مخاطبین و افزایش زمان مطالعه، به طراحان، اساتید گرافیتک، ناشتران و دستت انتدرکاران گستترش دهنتده فرهنتگ        

آرایی است. در این راستا ابتدا،  بته بیتان مشخصتات    ویق جامعۀ هنری فعال در حوزۀ کتابکتابخوانی بخصوص در حوزه دینی، نیز تش

کتاب طوماری، پرداخته می شود. سپس نمونه موردی آن، کتاب ضربان هنر، معرفی می گردد. و در نهایت، به نحوه تولیتد آن  اشتاره   

 خواهد شد.

  

 وش تحقیقر

. از آنجتایی کته محصتول خاصتی     اشدبکاربردی می -بر اساس هدف، نظریو  بوده تحلیلی -توصیفی روش، اساسِ ین پژوهش برا

 در استت.  یتدانی مو  ایها، کتابخانته روش گردآوری دادهمعرفی می گردد، نیز می می توان آن را در زمره یک مطالعه موردی برشمرد. 

طالعتات  اکتابخانته ای و در خصتوص جمتع آوری     ارتبا  با جمع آوری اطالعات مربو  به ادبیات موضوع و پیشینه پتژوهش از روش 

ی ز فیش بتردار وضعیت موجود کتاب، روش میدانی مورد استفاده قرار گرفته است. در روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای ا

 و در روش گردآوری اطالعات به صورت میدانی، از ابزار مشاهده استفاده شده است.

 

 کتاب طوماری

آرایی دینی در فرهنگ و تمدن اسالمی، میراثی برای گرافیک معاصر ایران است. امروزه، ت، در ادیان بوده و کتابنقطه آغاز کتاب

محسوب می گردد. با بررسی آثار قدما  ها کتاب شدن یکی از راهکارهای جلوگیری از کلیشه دینی، ویژگی های موجود در کتب به بازگشت

طوماری برخورد می کنیم که مخصوص حروه ها آن دوران است. حروه دعایی است که به بازو می آرایی در تمدن شیعی، به قطع و کتاب

گرا در طراحی محصول می باشد. پردازی بومهای جدید مانند آشنایی زدایی در فرمالیسم و نظریهبسته اند. این امر ناشی از تلفیق نظریه

گونگی انجام دادن یا ساخت اثر هنری و یا تکنیک های هنرمند برای بیان داستان، دوران فرمالیسم از شیفتگی به فرم آغاز شد. فرم به چ

( در طراحی آثار می توان از لحاظ فرمی تغییر ایجاد کرد و سبب آشنایی زدایی شد. تعریف 7، 1392حس یا اندیشه را می گویند. )رایان, 

                                                           
3  -Scroll Book 
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( استفاده از پرسکتیو، خطای 3، 1387بیشتر از یکی( است. )گای,  طراحی همان اختراع خالق اشیا و اجسام برای تولید سری) تولیدات

باصره، سایه روشن با بازی نور و تاریکی، بافت دار کردن سطح دو بعدی همگی راه های برای تغییر فرم از لحاظ بعد است. )ورامینی, 

 نوعی آشنایی زدایی در بعد صورت گیرد.( در ایجاد تنوع در ظاهر کتاب، با استفاده از قطع طوماری، نیز می توان 50، 1390

 اقع طول آنعضی موبقطع طوماری به نام مکتوب دراز یا لوله کاغذی مشهور است و اختالف زیادی از طول و عرض دارد به طوری که 

ی مویلی در هم لندو طاز بیست متر متجاز می شده است. در این نوع قطع اوراق مسطور و مورد نظر را بهم وصل می کردند و به لوله ب

ندازه اادند. دپیچیدند و برای حفاظت آن در محفظه های چرمی، چوبی یا فلزی مخصوصی که گاهی تزینی هم ساخته می شد جای می 

مصرف همچون  ( این کتاب در هنگام64، 1358طوماری یکی از قدیمی ترین نوع شکل و هیئت های قطع ها بشمار می رفت. )بدری, 

ای ( زیرا فض30 ،1392, گفته راجر فرای وقتی در تئاتر به حرکت در می آید هم در صحنه و هم در تاالراست. )لوریهنرمندی است که به 

 سه بعدی در ایجاد می کند و خواننده را به حرکت در مسیر خود وا می دارد.

 روس و پوستز پاپیان برای نوشتن تاپیش از ورود اسالم، کاغذ در آسیای غربی و کشورهای حاشیه مدیترانه ناشناخته بود و در آ

 در رود نیل می رویید سال پیش از میالد در مصر سابقه داشت، از گیاهی که 3000استفاده می کردند. پاپیروس که کاربردش دست کم از 

لو کنار هم می پهلو به په بر هم تهییه می شد. ساقه های این گیاه را به صورت نواری از درازا می بریدند و این نوارها را در دو الیه عمودی

ردند. کصل می چیدند و به وسیله صمغی حاصل از خود گیاه به هم چسباندند.در نهایت صفحات مجزا را به صورت طوماری به هم و

تینی ه اله را با واژین گیامصریان آن را راست به چپ ویونانیان که وارد کننده این کاال بودند از چپ به راست باز می کردند. رومیان ا

اپل به اسپانیایی آلمانی و پ انسه وپاپیروس نامیدند، که آن را هم به بسیاری از واژه های مرتبط با کاغذ، مانند پیپردر انگلیسی و پاپر به فر

ل التینی آن، الی که معادحت؛ در تغییر یافته است. بیبلیوس نام یونانی طومار پاپیروس، نیز واژه هایی از بیبل تا بیلیوگرافی تبدیل شده اس

ورت پیج صاپیروس، به ومار پولومن، به واژه هایی چون والیوم و ولیوت تغییر یافته است. پاگینا اصطالح التینی برای ستونی از متن در ط

ب کتا جدیدی انگلیسی در آمد. اگر چه معمولی ترین شکل کتاب همان طومارهای پاپیروس بود، در سده های نخستین میالدی نوع

 (47، 1386 بوجودآمد که با ورق های تاشده جدااز هم که از یک سمت به هم دوخته بود که با عنوان کدکس مطرح شد. )بلوم,

دکان در رای کوبدر تمدن های خاور دور، مانند هند، چین و ژاپن این نوع قطع دیده می شود. نیای استفاده از کتاب طوماری 

که از  میالدی است وازدهمه به هنرمندی ژاپن توباسوجو )با نام دیگر کاکویو( در سده های دهم تا دکاریکاتورهای حیوانی نسبت داده شد

داستان  ورای کودکان بآمده  ویژگی های بسیار کودکانه ای برخوردار بود. از این تصاویر به عنوان نمونه هایی از نخستین تصویرهای فراهم

، 1389ت. )اکرمی, وده اسحی، با آب مرکب آماده شده و از طنز ساده و کودک پسند برخوردا بهای کودکانه می توان نام برد. با قلم طرا

37) 

 «ضربان»مجموعه کتاب 

حی شده ، محصول طرا«ضربان»کتاب طوماری، فصل مشترکی میان گرافیک امروز و سنت های گذشته است. مجموعه کتاب های 

. برای ظر گرفته شد، در ند. این مجموعه برای خوانشی نو بر روند شکل گیری هر موضوعتوسط نگارنده، نمونه موردی از این قطع خواهد بو

ات و مباحث ی روایهر مقطع زمانی، شخص یا اثری شاخص از آن دوره مورد توجه می باشد. موضوع کتب مورد بحث، می تواند تصویرساز

ر انتقال آرایی دینی و قوائد مصورسازی متن دها ونبایدها درکتاببایدشناسی تاریخی باشد. البته بکارگیری مطرح در فقه شیعی و یا جریان

ات ه علت اقتضائهای سنی مختلف، همواره الزم است مدنظر قرار بگیرد. تخصیص دادن قطع طوماری به کودک و نوجوان، بپیام برای گروه

 این گروه سنی، مانعی برای کاربرد آن برای سنین بزرگسالی نخواهد بود.
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های هنری در نسخ خطی گذشتگان از جمله تذهیب و های طوماری، می توان از اقالم خوشنویسی و آرایه ک و سیاق کتابدر سب

انند کاربرد های رایج مصورسازی متشعیر، همچنین رنگ های موجود در کتب موجود در دوره های مختلف، استفاده نمود. همچنین شیوه

ود و بخش ه می شضاسازی موثر است. در تصویرسازی آن، تکنیک کوالژ دیجیتال به کار گرفتتکنیک های متفاوت و شخصیت سازی در ف

ارگیری کجهان و به  ز آثارهایی از آثار با خطی، به نماد رشد موضوع، ترکیب می گردد. در هرمنوتیک مدرن، درباره تکنیک گرته برداری ا

 ی نو نامیده اند.آن در اثری جدید، بحث فراوانی شده است و آن را بازخوان

ن . بنابر ایده استبه علت قرار دادن مخاطب در وضعیت مشاهده مجموعه ضربان، صفحه آرایی آن به نوار  قلب انسان شبیه سازی ش

وار ان بر خطی سویر ضربسانتی متر و طول نامحدود دارد. به همین دلیل از چهارخانه قرمز استفاده می شود. کاراکترها و تصا 5,2عرض 

ی تحقیقات طضربان قلب انسان است.  PQRSTند که، در مراحل مختلف دفرمه خواهد شد. ریشه این خط، همان ارتعاشات موج هست

ستان، نای ضمنی دایان معبانجام شده و مصاحبه با پزشکان قلب، نوار در هر زمان ضربان قلب به یک شکل است. لذا از این امکانات برای 

ی ر وضعیت عادشابه دمفاده می گردد. بدین جهت در زمانی که مسیر زندگی کاراکتر عادی بوده، از  موج احساسات و یا فضای حاکم است

ایی چون مقطع در زمان استرس قلب استفاده می شود. موج سکته، برای شوک ه PQRSTقلب و زمانی که فضا تنش زا باشد، از موج 

، روند تاریخی را نشان ، اولین نمونه طراحی شده برای این مجموعه1، شکل«نرضربان ه»بحران و شکست خواهد بود. به عنوان مثال کتاب 

ود که گرفته می ش ی بکارداده ایم. نماد ضربان قلب، برای نشان دادن در ابتدا وضعیت بشر کم ارتباطاتی در دوران پیش از تاریخ، موج

ورده شد. آب اتم دوم و موج مسمومیت در زمان تولید بم مخصوص رابطه نرون های عصبی کند است. سکته برای جنگ های جهانی اول و

 برای قرن اخیر که در آن استرس فراوان وجود دارد، همین نوع موج قلب به استفاده شد.

 

 
 (185, 1394)صفاری, اسدی و شریفی مهرجردی  «ضربان»از مجموعه کتب « ضربان هنر» کتاب طوماری1 تصویر

 

رابطه نگه دارنده و تقویت کننده میان نوشتار و تصویر یاد  2ه نوشتار همپای تصویر اهمیت دارد. ژولی به نقل از روالن بارت از امروز

ر می کند. در کتاب های طوماری ضربان، تصاویر، نوشتار را تقویت کرده اند؛ زیرا جایگزین نقایص تصویر شده و کار آن را ادامه می دهند. د
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، به رغم غنای بیانی و ارتباطی یک پیام دیداری، داستان و توضیح آن که به مدد کالم، بیان می شود. در کارکرد طرح جلد این مجموعه

تأثیر این نوع کتاب ها، به علت نو بودن ظاهر آن، عالوه بر بازنمایی محتوا، نیاز است جذابیت بصری نیز مورد توجه قرار گیرد. البته همواره 

 های سنی مختلف مورد اهمیت خواهد بود.ر انتقال پیام برای گروهمصورسازی متن د

 

 تولید کتاب طوماری

. است اینترنت و ویدئو عکس، همچون جدید های رسانه بسط و ارتبا  تکنولوژی کننده خیره تکامل جدید، هنر ظهور در سوم عامل

 رد اینکه گو. است همراه مآوانگاردیس مفهوم با آن از استفاده فسن موارد بسیار در و یافته توسعه حدیی تا های تکنولوژی این بکارگیری

 قابل اصال مربوطه عصنای در پیشرفته فنی سطح با که است متوسط های تکنولوژی شود، می گرفته کار به آنچه معاصر هنری آثار بسیار

 رشد چاپ فنی های تکنیک روزهام. گردد انبوه تولید است الزم و است انتشار ویژگی دارای کتاب( 11-10، 1384, اسمیت. )نیست قیاس

 است شده تر سریع کار روند و اند یافته افزونی روز

( 136 ،1377, فر محمدی. )شود گذاشته تبلیغات هزینه از بخشی حساب به است ممکن رود، می کار به بندی بسته برای که موادی

 بسته کاراکتر یک با رول هر صحافی، هنگام در همچنین. شود می سوبمح تبلیغات عنوان به بندی، بسته ی هزینه طوماری، کتاب در

 داده رایگان طور به که است مادی ارزشی با چیز یا کاال تبلیغاتی هدیه. است شده گرفته نظر در 4تبلیغاتی هدیه عنوان به که شد خواهد

 تاثیر درصدد همیشه از بیشتر آن دوم نیمه ویژه به و بیستم قرن هنر مجموع در کندو جلب را وی رضایت یا مشتری نظر تا شود می

 چارچوب در دستی کار. است یافته رواج دستی صنایع و ها سنت به بازگشت حاضر قرن در همچنین. است خود مخاطب بر گذاشتن

 ابتکار نوع لذا. است لدلی بدین قوطی سر در کنفی نوار از باشد. استفاده «طراح ایده» نام به چیزی گذار پایه است ممکن گرافیک طراحی

 فروش، محل در آن، از ناشی زدایی آشنایی. گیرد قرار معاصر جلدسازی هایشیوه زمره در تواند، می طوماری، کتاب صحافی در موجود

 .داشت خواهد مخاطب برای محصول جذابیت در مثبتی تاثیر

 بازار در قوطی یبند بسته بخش در. شود می انجام ولیر افست چاپ توسط که کار داخل کاغذ. است بخش دو در طوماری کتاب تولید

 آماده افست چاپ اب کار لیبل و شود پوشانده گرم چسب با کنفی نوار توسط دستی صورت به است الزم قوطی سر. باشد می موجود تهران

 تکنیکال برای ماشینی حاضر حال در .است گرم 135 مات گالسه یا گرم 80 تحریر پیشنهادی کاغذ. شود می چسبانده کار بر سپس و

 به مقرون دستی بندی بسته کننده، بندی بسته ماشین یک تولید و طراحی باالی هزینه به توجه با. ندارد وجود بندی بسته پروسه کردن

 فرم در نیز کتاب ثبت لمراح در. شود ابداع دستگاه است بهتر محصول یک از عدد هزار 500 باالی تیراژ برای زیرا. بود خواهد تر صرفه

 فروش محل. شود می یصحاف کنار از که شدیم بیاضی قطع از استفاده به مجبور چاپ اجازه برای و نداشته وجود طوماری تیتر فیپا های

 .شد گرفته نظر در خاص، مخاطبین علت به لوکس، های فروشی کتاب ابتدا در آن

 هنر رو این از وند؛ش می دانسته که سان آن نه شوند، می ادراک که آنگونه چیزها است حس انتقال هنر، هدف شد بیان که طور همان

 و کتاب عرض افزایش اریطوم های کتاب در( 1383, مکاریک) .کند می زدایی آشنایی آنها از ادراک، فرایند زمان و دشواری بر افزودن با

 .اند کرده ایجاد را فضا این آن، صحافی نحوه
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 گیریبحث و نتیجه

ار، عدی کردن ک، سه بدغدغه های دست اندرکاران نشر، جذب مخاطب می باشد. همواره تغییر اندازه کتاب، ایجاد برش همواره یکی از

استایی رغییرات، در تز این اتغییر کاربرد، ایجاد بسته بندی متفاوت، حضور هدایای تبلیغاتی، می تواند آن عمل را تسریع بخشد. استفاده 

د از کارگیری مجدبگشت و . امروزه بومی سازی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این موارد، بازاهداف کتاب، موثر خواهد بود

 ده شده است.نگارن فرمت های قدیمی، مانند قطع طوماریِ حروه های گذشتگان، بوده و سبب ابداع محصولی با نام کتاب طوماری توسط

رنگ های  های هنری در نسخ خطی وطوماری است. کاربرد اقالم خوشنویسی و آرایهکتاب های ضربان، یکی از زیر مجموعه های فرمت 

 همی درآنان، سبب تنوع بصری می گردد. شیوه های مصورسازی شامل تکنیک های متفاوت و شخصیت سازی در فضاسازی، نقش م

جنبه دیگر  تفاوت،دیجیتال است. صحافی م جذابیت کتاب، خواهد داشت. تکنیک پیشنهادی در مجموعه کتاب طوماری ضربان هنر، کوالژ

ح در فقه حث مطرجذابیت این نوع محصول می باشد. در سری کتاب های جدید، موضوع مورد بحث، می تواند تصویرسازی روایات و مبا

حی راستا، طرا ینشناسی تاریخی باشد. توجه به شرایط سنی مخاطب در طراحی، الزم است مورد توجه واقع گردد.  در اشیعی و یا جریان

یراث در احیای م های معاصرجلد مناسب برای این فرمت اهمیت فراوان دارد.  لذا استفاده از آشنایی زدایی در قطع کتاب در زمره تالش

 شیعه خواهد بود و مناسبات متقابلی میان نشر و کتاب آرایی دینی ایجاد خواهد کرد.
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