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  مقدمه ناشر
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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

كاوه نبي و -مهدي خدايي-فاطمه شاهورتي افضلي مهندسان"كتابي كه در دست داريد با همت 

از و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است  "دكتر حبيب اله رستگاري

  يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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 لفؤپیشگفتار م

-انسانشکی نیست که ولی ، اندهکه اولین قطعه جواهرات چه زمانی ساخته شدست مشخص نیدر حالی که دقیقا 
هاي  نمونهبرخی . رونق داشته استجواهر ساخت و هزاران سال است که جواهرات بوده  ي شیفته ها همواره

آلی  يز اشیاسال قدمت دارند. این جواهرات اهزار  10زینتی بدن هستند به اندازه  ءشود اشیا که تصور می باستانی
هاي  و روي پوست حیوانات و یا طناب اندمثل صدف، چنگال، استخوان، دندان، چوب تراشیده و سنگ ساخته شده

ولی  استهنوز بطورکامل شناخته نشده جواهرآالت از هاي اولیه  انسانعلل استفاده . اند هطبیعی آویزان بود
 ات. جواهررسد محتمل به نظر میمبادله پولی مربوط به موارد حفاظت از شر، تمایز اجتماعی و از قبیل  یهای انگیزه

به در عصر باستان (طال هستند. باتوجه به نحوه استخراج پیش از میالد هزار سال  5الی  4حدود مربوط به  يفلز
اده که براي ساخت جواهر مورد استفبوده اولین فلزي این فلز به احتمال زیاد اي)،  یا اصطالحا فله اي شکل توده

که نیاز به ذوب شدن شوند  هاي معدنی یافت می معموال در سنگ مس و نقره ز سوي دیگر،گرفته است. اقرار 
به مرور زمان و با تخصص  . شدندو فرم داده می شکلشده و هاي نازك تبدیل  قطعات طال به ورق معموال دارد.

هاي  شدند و طرح تزیینی اضافه مییورآالت زو به عنوان گرفته شده کار بهاي قیمتی نیز  ، سنگبه دست آمده
   گردیده است.تري ایجاد  پیچیده

اي قوي در شما براي ساخت جواهرات فلزي و  انگیزهاي مستحکم و  اطالعات ارائه شده در این کتاب، پایه
هاي ساخت  اي و آماتور ایجاد خواهد کرد. اگرچه روش پیوستن به خیل عظیم هنرمندان و صنعتگران حرفه

و اساسی مورد استفاده در   شده در این کتاب نیستند، اما این کتاب، اصول پایه واهرات محدود به موارد ارائه ج
ي  هاي جواهرسازي را بر پایه اي از روش دهد. هر فصل از این کتاب، مجموعه ساخت جواهرات را آموزش می

دهد. مراحل آموزشی  ها افزایش می ام آنهاي آموخته شده در فصل قبل، آموزش و مهارت شما را در انج مهارت
هاي عملی  کتاب به صورت مرحله به مرحله و قدم به قدم و با استفاده از تصاویر واضح ارائه شده است. پروژه

هر پروژه شامل یک مجموعه اند.  بر اساس یک ساختار هماهنگ تعریف شده ،آموزش داده شده در این کتاب
ها با پیشرفت شما  براي ساخت آن قطعه جواهر است. پیچیدگی و سختی پروژههاي مورد نیاز  کامل از مهارت
اي  اي در ساخت جواهرات ندارند، نکات جدیدي براي افراد حرفه کند. عالوه بر کسانی که سررشته افزایش پیدا می

ه است. اما، این به نیز گنجانده شده است. در ابتداي هر پروژه، لیستی از مواد مورد نیاز براي آن پروژه ارائه شد
ها را تغییر داده و  ي نوآوري خودتان، پروژه توانید با قوه معنی عدم استفاده از خالقیت هنري شما نیست. شما می

ها درنظر گرفته شده  پروژه  هاي منحصر به فرد خود نمایید. تمامی مالحظات براي انجام ایمن تبدیل به پروژه
ساز دیگر، همراه با برخی خطرات احتمالی است.  ي دست زي، مانند هر قطعهاست. با این حال، ساخت جواهرات فل

جایی که نویسنده امکان  بنابراین، انجام هر پروژه را با در نظر گرفتن دقیق مالحظات ایمنی آغاز کنید. از آن
ارد ایمنی کنترل مستقیم موارد ایمنی توسط خوانندگان کتاب را ندارد، تمامی خطرات ناشی از عدم رعایت مو

  متوجه خود خواننده است. 
  جان سارتین
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  پیشگفتار مترجمین

تنیـده و فـراخ از    اي دارد درهـم  ي خاکی و ریشه اي است دیرین به قدمت زیست انسان بر کره جواهرسازي، پدیده
هنـر   ي طبیعی فلزات و جواهرات است و صنعت و هنر. صنعت از آن نظر که نیازمند فهم دقیق از ماهیت و فلسفه

ي  کند. داستان تولد یک جواهر، انطبـاق دقیقـی بـر جملـه     از آن نظر که حاصلی زیبا و حامل احساسات ایجاد می
سـازي علمـی اسـت     چرا که جواهر "رسد. هر علمی با فلسفه آغاز و با هنر به انجام می"معروف ویل دورانت دارد: 

ي ساخت کالبدي از جهت زیست مادي آن. جـواهرات  که در آغاز نیازمند فلسفه و در پایان هنري است ظریف برا
اند. امـا   ها بوده ها، سري غامض و بر تارك قله هاي نهان آن در طی تاریخ، به دلیل رازآلود بودن سرگذشت و قدرت

هاي راه براي آن ترسیم کرده تا تالشـی   عاري از سنگالخ  این مکتوب، برخالف مظاهر تاریخی جواهرات، مسیري
  ساندن این هنر از عرش به دستان شما.  باشد براي ر

اي بر فلزات و جواهرات ارائه شده و خواننده به صورت کلی با فلزات و جواهرات مورد استفاده  در فصل اول، مقدمه
هـاي اصـلی مـورد نیـاز در جواهرسـازي، ماننـد        شود. در فصـل دوم، مهـارت   ها آشنا می هاي سنجش آن و روش

شـود. پـس از آن، در فصـل سـوم      ي جواهرات ارائه می جهت ساخت قطعات اولیههاي کلی برش و پرداخت  روش
کند. پس از سـاخت اسـکلت    شده را به صورت بسیار ساده و کاربردي ارائه می نویسنده روش اتصال قطعات ساخته

فصـل   شـود.  ها اشاره مـی  ها هستیم که در فصل چهارم به آن هایی براي آراستن آن اصلی جواهرات، نیازمند روش
دهی فلزات، چه به صورت گرم و چه به صورت سرد پرداخته است. فصل ششـم،   هاي شکل پنجم به آموزش روش

هاي قیمتی روي اسکلت اختصاص داده شده اسـت.   گذاري سنگ به آخرین مرحله در ساخت جواهرات، یعنی جاي
شود. فصل هفتم که به نـوعی   هاي مختلف آموزش داده می ها در برش در این فصل، روش سوارکردن انواع سنگ

هـا، از   مند به جواهرسازي است. این پروژه هایی عملی براي افراد عالقه اي بر این کتاب است، شامل پروژه ضمیمه
سازند. در این فصل،  کنند و مهارت خواننده را در جواهرسازي چندبرابر می هاي شش فصل قبل استفاده می آموخته

هاي ساخت جواهرات رسیده و از این رو، آزادي عمـل بـراي بـه ظهـور      اي از روش خواننده به درك درست و پایه
  هاي ذاتی فرد در آن اندیشیده شده است.  رساندن خالقیت

تواند خـالی از اشـکال باشـد. گـروه متـرجمین از خواننـدگان عزیـز         هاي دیگر، این کتاب نیز نمی مانند تمام کتاب
ت خود را در جهت بهبـود محتـواي کتـاب بـا مـا در میـان بگذارنـد تـا در         کند تا نظرات و پیشنهادا درخواست می

 ي حاضر به زیور طبع رسد.   هایی هرچه بهتر از نسخه هاي بعدي، نسخه چاپ

  مترجمین

 
  

  


