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ڪلیدواژه ها 

ورق ، كاغذ، انواع كاغذ، عنرص نسخه شناسی، كتاب  پردازی، نسخه های خطی

بررسی تحلیلی عنرص كاغذ   در نسخه های خطی  ایرانی- اسالمی

حبیب الله عظیمی

چڪیده

هدف: ، پس از معرفی كاغذهایی كه در نسخه پردازی و كتاب آرایی میان 
مسلامنان و ایرانیان مورد استفاده قرار می گرفت، چند نوع رایج و شناخته 

شده و ویژگی ها و دوره تقریبی كاربرد هریک بیان می شود و منونه هایی از 

نسخه های خطی که هر یک از انواع توصیف شده بر آنها نوشته شده است،  

معرفی می شود.

اهمیت موضوع: كاغذ بخشـی از هویت و پیشینه تاریخـی نسخـه خطی 
است. فهرستنگاران نسخه های خطی، به ویژه ایرانیان، کوشیده اند نوع كاغذ 

نسخه های خطـی را، حتـی با حدس و گمـان تعیین کنند. مشكل ترین بخـش 

نسخه شناسی تحلیل ویژگی های كاغذ است.

اصالت: فهرستنگاران نسخه های خطی هیچ گونه بررسی تحلیلی، همراه با 
تعیین ضوابط و معیارهای مشخص، برای تعیین نوع كاغذ های معرفی شده  

به دست نداده اند. برای جربان این نقیصه و پیشگیری از حذف این عامل 

مقاله خارض نوشته شده است.



39
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 88 

  

مقدمه
هر نسخه خطي پيشينه اي دارد و بررسي و تبيين اين سرگذشت و پيشينه، نمايانگر بخش هايي 
از تمدن قومي است كه اين نسخه در ميان آنان تدوين شده است. از ديدگاه نسخه شناسان، كاغذ 

در نسخه هاي خطي بخشي از هويت آن را تشكيل مي دهد. 
تعيين نوع ورق و كاغذ، در نسخه خطي، به منزله تعيين منشأ جغرافيايي  آن؛   نگرش كاتب 
نسخه - در  انتخاب نوع كاغذ از جهت ماندگاري و ميزان اهميت موضوع و عنوان كتاب؛ ميزان 
تناسب كيفيت كاغذ با محتواي كتاب و حتي نوع مركبي كه در استنساخ آن كتاب به كار رفته؛ 

و نقش و جايگاه كاتبان و وّراقان در دوره زماني كتابت نسخه است. 
بنابـراين، كاغـذ، در نسخـه خطي، از لحـاظ تنوع آن و ويژگـي هاي منحصـربه فرد هر يك 
از اجزاي هر نسخه خطي، به عنوان يك ماده نوشتاري صرف لحاظ نمي شود؛ بلكه مي تواند 
يك موضوع محتوايي و پژوهشي باشد. بدين لحاظ است كه فهرستنگاران مسلمان، به ويژه 
ايرانيان، در معرفي و فهرست نسخه هاي خطي به بررسي و تعيين عنصركاغذ، به عنوان بخشي 

از نسخه شناسي، اهتمام داشته اند.

جایگاه ورق و گونه های آن 
ورق، از ديدگاه كاتبان و وّراقان، يكي از اركان چهارگانه كتاب پردازي نسخه خطي است. سه 

1. استادیار پژوهشی سازمان اسناد و

 كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

Azimi@nlai.ir  

بررسی تحلیلی عنرص كاغذ
 در نسخه های خطـی  ایرانی- اسالمـی

حبیب الله عظیمی1

دریافت: 1390/7/1    پذیرش:  1390/9/30
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ركن ديگر مداد )مركب(، قلم )خط(، و جلد است. در اشعار بزرگان، اشاراتي درخصوص 
اركان چهارگانه كتاب پردازي بيان شده است: 

خواجوی کرمانی )غزلیات، غزل شامره 2872(:

ورِق نسخه رويت به گلستان برديم                    باز مرغان چمن را به فغان آورديم

مولوی، دیوان شمس، )غزلیات، غزل شامره 2872(:

ای عطارد بس از اين كاغذ و از حبر و قلم            زفتی و الف و تكبر حيل و پرهنری

مولوی، دیوان شمس )غزلیات، غزل شامره 2۵30(:

كّر و فّر قلم باشد به قدر حرمت كاتب                      اگر در دست سلطانی اگر در كف ساالری
سرش را می شكافد او برای آنچه او داند           كه جالينوس به داند صالح حال بيماری
نيارد آن قلم گفتن به عقل خويش تحسينی               نداند آن قلم كردن به طبع خويش انكاری
اگر او را قلم خوانم و اگر او را علم خوانم           دراو هوش است وبی هوشی زهی بی هوش هشياری
نگنجد در خرد وصفش كه او را جمع ضدين است     چه بی تركيب تركيبی عجب مجبور مختاری

         
سعدی )قصاید، قصیده شامره ۵4(:

ملوک روی زمين بر سواد منشورت                نهاده سر چو قلم بر بياض بغدادی

خاقانی، دیوان اشعار، )قصاید، شامره 173،  در موعظه و تجرید و تخلص به مرگ عموی خود(:

دل از امل دور كن زآنكه نه نيكو بود              مصحف و افسانه را جلد بهم ساختن

عطار، اشرتنامه )حكایت استاد نقاش(:

 هر يك از لونی دگر آرد برون                     اوستاد جلد سازد پر فنون
در ساخت ورق، از بدو ظهورش، سه نوع ماده به كار رفته است: پاپيروس، پوست، و كاغذ. 
ساخت ورق از جنس پاپيروس، در قرن اول و اوايل قرن دوم ق.، در مصر- از لحاظ سابقه 
توليد آن در مصر از زمان هاي قبل تر- رواج داشت؛ تا آنكه كاغذ چيني جاي آن را گرفت. 
اگر چه در قرن سوم كم كم كاغذ به جاي پاپيروس به كار گرفته شد، تا حدود اواسط قرن پنجم 
ق. استفاده از پاپيروس در ساخت ورق در مصر رواج داشت و در اين زمان، با رواج كاغذ، 
توليد پاپيروس در مصر متوقف  شد )عظيمي، 1387، ص163(. در كنار پاپيروس و تا قبل از 

حبیب الله  عظیمی
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ظهور كاغـذ، پوست هم در كتابت مـورد استفـاده قرار مي گـرفت.

اخرتاع كاغذ و شیوه تولید آن 
واژه كاغذ، ظاهراً در اصل از زبان چيني وارد زبان تركي شده، سپس از تركي به زبان عربي راه يافته 
و از اين طريق وارد زبان فارسي شده است. در متون قديمي، اين واژه را با دال )كاغذ( مي نوشتند. 
در زبان عربي، براي كاغذ كلمه »قرطاس« را به كار مي بردند كه از واژة يوناني »خارتس« گرفته 
شده است )آذرنگ، 1381، ص157(. در زبان انگليسي، به كاغذ »Paper« مي گويند كه از واژة التين 

»Papyrus« و يوناني »Papuros« گرفته شده است )آذرنگ، 1381، ص 157(.2 
كاغذ، نوعي بافته گياهي است، ورقه اي نازک كه از خميرهاي مواد گياهي مانند پوست و 

چسب و درخت، پارچه، و پنبه ساخته مي شود )آذرنگ، 1381، ص 158(. 
فرآيند توليد كاغذ هم از اين قرار است كه الياف سلولزي را در آب مي گذارند تا رطوبت 
را جذب كنند و متورم و نرم شوند؛ سپس، آنها را روي يك شبكه سيمي ظريف پهن مي كنند 
تا آب موجود در الياف گرفته شود و رشته هاي مربوط بر سطح شبكه فرو نشينند و يك تخته 
شوند. الياف، با از دست دادن آب به هم نزديك مي شوند و در نقاطي كه الياف روي هم قرار 
مي گيرند نوعي اتصال شيميايي از نوع هيدروژني شكل مي گيرد و آنها را به هم متصل مي كند 
و اين اتصال موجب چسبندگي و سختي و استحكام بافت كاغذ مي شود. كاغذ، پس از خارج 
شدن آب از الياف سلولزي و خشك شدن آنها ساخته مي شود )دايره  المعارف كتابداري و 

اطالع رساني، ذيل »كاغذ«(.
در قرن 17 ق.م.، در چين، قطعه هاي خيزران )ني هندي( و چوب به عنوان ماده كتابت 
مورد استفاده قرار مي گرفت و اين شيوه تا زماني طوالني ادامه داشت. بعدها قطعات مستطيل 
شكل كوچك خيزران يا چوب را با نخي به يكديگر مي بافتند و آن را به شكل كتاب درآورده 

و استفاده مي كردند.
مراحل ابتدايي ساخت كاغذ در چين، به عهد خاندان »هان غربي« )206 ق. م. – 24م.( باز 
مي گردد. اين كاغذهاي اوليه را كاغذ »ُختا« مي ناميدند. چينيان، نخست، پس از خشك كردن 
الياِف حريرِ متعلق به حصيرهاي شناور در آب ها، شاهد تشكيل اليه نازكي از الياف حرير 
بودند كه پس از جدا كردن اين اليه از سطح حصير، ورق الياف حرير به دست مي آمد و بر 
آن نام ختا و يا ورق كتاني مي گذاردند. اين اكتشاف، اولين مرحله توليد كاغذ در زمان هاي 
گذشته بود. در عهد خاندان »هان شرقي«، برخي مردم، حرير را با عنوان ماده كتابت استفاده 
مي كردند؛ ولي با توجه به گراني قيمت آن، عامه مردم استطاعت استفاده از آن را نداشتند و 
اين امر مانع انتشار حرير به عنوان ماده كتابت در سطح گسترده شد. و به همين جهت، بايد 

بررسی تحلیلی عنصر کاغذ
در نسخه های خطی ایرانی - اسالمی

2. همچنین رجوع شود به:

The American Heritage Dictionary.

"papyrus".
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ماده اي براي كتابت يافته مي شد كه هم كتابت بر روي آن آسان و هم قيمت آن ارزان باشد 
)خالدعزب، 2007، ص 38(.

چينيان، از ديرباز، از پوست درخت توت و گرد ساقه خشك درخت خيزران نوعي 
كاغذ مي ساختند، اما از حدود اوايل قرن 2 م. از تركيب پوست درخت توت و الياف كنف 

كاغذهايي مي ساختند كه در تمدن چين مصرف داشت )آذرنگ، 1381، ص161(. 
بر مبناي اين نوع كاغذ ابتدايي و نامناسب، چيني ها در قرن دوم م. كاغذهاي مناسب تري 
براي كتابت را توليد كردند كه مواد خام آنها الياف نباتي بود ) خالد عزب، 2007، ص 39-37(. 
چيني ها، پس از كسب تجارب زياد، كاغذهاي ارزان و نرم و مناسب براي كتابت را توليد كردند 

و اين اكتشاف به منزله انقالبي صنعتي در ابزار و وسائل كتابت بود.

ساخت كاغذ در چین، سمرقند و ایران
رشيدالدين فضل اهلل، در كتاب آثار و اخبار مطالبي درباره كاغذ چينيان دارد كه در آنجا چنين 
گويد )همداني، 1368، ص26(: »ايشان ]چيني ها[ اكثر كاغذ از پوست درخت توت مي سازند 

كه جهت ابريشم گرفتن بريده باشند و از پوست ديگر درخت ها مي كنند...«
از اشارات ابوريحـان بيروني، در كتاب الجمـاهر )ص 385( ذيل ذهب بر مي آيد كه در 

سمرقند قديم كاغذ را از كنف مي ساخته اند3. 
كاغذ، در ايران، از خمير كردن پنبه و لته هاي كهنه كرباسين ساخته مي شد. در منابعي همچون 
جغرافياي اصفهان ]ص 121[ ، سفرنامه خسروميرزا ]ص 220[ ، و سفينه طالبي ]ص 219 و 20[ 
به موادي همچون پارچه كهنه، كتان، پنبه، ابريشم، و ساير نباتات و كاه درخت، به عنوان مواد اوليه 

ساخت كاغذ اشاره شده است ) افشار، 1390، ص 86-85( .

تولید كاغذ در میان مسلامنان 
حكايات متعددي درخصوص نحوه انتقال كاغذ چيني به ميان مسلمانان وجود دارد، ولي همه 
آن روايات بر انتقال اين صنعت در قرن 8 م. )2 ق.( تأكيد دارند؛ يعني 6 قرن پس از اختراع آن 
توسط تساي لون )به سال 105 م.(. به گفته جهشياري در كتاب الوزراء والكتاب، ايرانيان، قبل از 
آن بر روي پوست و چرم مي نوشتند و مي گفتند: »بر روي ماده اي كه در كشورمان وجود نداشته 

باشد نمي نويسيم« )جهشياري، 1348، ص 138(. 
داستان انتقال كاغذ به ميان مسلمانان، به ظهور انقالب در بخارا )ماوراءالنهر( به سال 751 
م.، به حكم ابومسلم خراساني در خراسان برمي گردد. ايشان، زيادبن صالح را در رأس يك لشكر 
10،000 نفري به عنوان رهبر و حاكم بدانجا فرستاد. وي، در كارزاري كه در آن منطقه با چينيان 

حبیب الله  عظیمی

3. هم اكنون در كارگاه تولید كاغذ دست ساز 

به شكل سنتی كه در كنار آسیاب آبی و 

در نزدیكی شهر سمرقند وجود دارد، كاغذ 

را از پوسته های درختان توت می سازند. 

نگارنده درسال 1387 روند و مراحل تهیه 

كاغذ در آن كارگاه را از نزدیك مشاهده 

كرده و  منونه هایی از كاغذهای دست ساز 

آن كارگاه را به منایشگاه نسخ نفیس خطی 

كتابخانه ملی آورده و در آنجا به منایش 

گذارده است.
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انجام داد، تعداد زيادي از آنان اسير گرفت كه در ميان اسيران، كساني بودند كه صنعت ساخت 
كاغذ را به خوبي مي دانستند. زيادبن صالح، اين اسيران را از شهر أتلخ به سمرقند منتقل كرد و 
توسط آنان اولين كارگاه توليد كاغذ را برپا نمود )هاله  شاكر، 2004، ص102-103؛ ثعالبي، 

1867، ص136؛ قزويني، 1848، ص360(.

حافظ، غزلیات  )غزل شامره 3۵6(:

اگر باور نمی داری رو از صورتگر چين پرس         كه مانی نسخه می خواهد زنوک كلك مشكينم

سپس، صنعت ساخت كاغذ از سمرقند به اقصي نقاط امپراتوري اسالمي، به ويژه پايتخت 
آن، بغداد، منتقل شد و فضل بن يحيي برمكي اولين كارگاه توليد كاغذ را در بغداد، در عهد 
خليفه هارون الرشيد، تأسيس كرد. در زمان وزارت جعفربن يحيي، ايشان دستور داد تا در 
ديوان هاي دولتي كاغذ جايگزين پوست شود، كه به جهت جلوگيري از امكان محو و تزوير در 
نوشته هاي روي پوست بود. ساخت كاغذ در بغداد چنان رواج يافت كه كاغذ مرغوبي در آنجا 

توليد مي شد كه بعدها به نام »كاغذ بغدادي« مشهور شد )خيراهلل، 2000، ص 155(.
اين صنعت، ظرف مدتي )حدود 5 قرن( از سمرقند به نواحي زنجان، بغداد و از آنجا به 
دمشق، فلسطين، يمن، طرابلس، مصر، و مراكش رسيد. از راه شمال آفريقا، به اندلس و جنوب 

اروپا، و از مصر و فلسطين به سيسيل و ايتاليا راه يافت )آذرنگ، 1381، ص160(. 

گسرتش تولید انواع كاغذ درایران و مناطق مختلف اسالمی 
كاغذ، هنگام ظهورش، رقابت شديدي با پوست و پاپيروس پيدا كرد و جايگزين آنها شد؛ 
به خصوص، در مكتوبات و رسائل و اسناد نوشته شده در ديوان هاي دولت اسالمي و نوشته هايي 

كه مردم براي معامالت و قراردادهاي بين خودشان تنظيم مي كردند. 
ابن نديم مي گويد شروع ساخت كاغذ در ايران در خراسان بوده  و صنعتگراني از چين كاغذ 
را در خراسان، همانند كاغذ چيني، از كتان توليد مي كرده اند؛ و سپس شش نوع كاغذ را نام برده 

كه در آنجا توليد مي شده است )ابن نديم، 1971، ص22( .
كاغذ سمرقندي، از قرن 4 تا قرن 10 و 11 ق. در حد وسيعي شهرت داشته و قديمي ترين 
منبعي كه در آن از ساخت كاغذ سمرقندي مي توان اطالع پيدا كرد، كتاب جغرافي حدود العالم 
من المشرق و المغرب )371 ق.( است كه در آن كتاب چنين آمده »از شهر سمرقند، كاغذ به 
اقصي نقاط عالم نقل مي شد« )حدودالعالم، 1340، ص107-108(. ابوسعد سمعاني هم در ماده 
»كاغذي« با قاطعيت اعالم كرده كه كاغذ در مشرق زمين فقط در شهر سمرقند ساخته مي شود 
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)سمعاني، 1912، ص472؛ عواد، 1948، ص 415 و 420-419(.

منوچهری، دیوان اشعار )قصاید و قطعات، شامره 48 - در مدح منوچهربن قابوس(:

چنان كارگاه سمرقند گشت                زمين از در بلخ تا خاوران    
در و بـام و ديـوار آن كارگاه                چنان زنگيـان كاغذگـران  

     
در شهرهاي ايران از سمرقند، نيشابور، اصفهان، قزوين، و شوشتر افراد و خانواده هاي 
زيادي با نام كاغذي مشهور بودند كه در تاريخ اين شهرها ذكر شده اند؛ و اين نسبت، بنابر قول 
سمعاني)1912، ص472(، به جهت اشتغال آنان در گذشته يا حال به ساخت كاغذ و يا تجارت 

با آن بوده است. 
همين طور ذكر اصطالح »كاغذ خانه«، در وقفيه رشيديه، داللت بر كارگاه ساخت كاغذ 
در ربع رشيدي تبريز دارد )همداني،1350، ص207(. همچنين، راسته بازاري كه در همدان تا 
نيم قرن قبل به نام »راسته كاغذ مالخانه« زبانزد مردم بود؛ و در يزد هم نامبردار بودن »كوچه 
كاغذگري« در محله قديمي فهادان، داللت بر وجود كارخانه هاي ساخت كاغذ در همدان و يزد 

دارند )افشار، 1390، ص91(.
ديري نپاييد كه ساخت كاغذ در ساير مناطق اسالمي انتشار يافت و محدود به خراسان 
و سمرقند نماند. ابن خلدون گفته: »تأليفات علمي و ديوان ها زياد شد و مردم در شهرهاي 
مختلف مشتاق ترويج استنساخ و تجليد اين كتاب ها و تأليف ها شدند و صناعت وّراقي براي 
استنساخ و تصحيح و تجليد و ساير امور نوشتاري و ديواني خصوصاً در شهرهاي بزرگ 

)جهان اسالم( شكل گرفت« )ابن خلدون، 1979، ص974-973(.
شهرها و كشورهايي ديگر، كه مراكز توليد و ساخت كاغذ شدند، عبارت اند از: بغداد، شام، 
مصر، اندلس، و شمال افريقا )عواد، 1948، ص426-429؛ ناصرخسرو،1970، ص48؛ ياقوت 

 حموي، 1938، ج 7، ص176؛ المقدسي،1906، ص237(. 
بنابراين، منابع قديمي از زمان ابن نديم )اواخر قرن چهارم ق.( تا زمان قلقشندي )قرن نهم ق.( 
اشارات زيادي به گستردگي صنعت ساخت كاغذ در مناطق مختلف اسالمي دارند و طبعاً از اين 
منابع معلوم مي شود كه اسلوب هاي ساخت كاغذ و كيفيت و مرغوبيت آنها متنوع بوده است. 

تنوع عنرص كاغذ در متون قدیمی
فهرستنگاران معاصر در كشورهاي شرقي، اوراق نسخ  خطي را  با صفت عام به اسامي معرفي 
كرده اند كه بيشتر جنبه تجربي دارد و چه بسا تعدادي از آنها با مستندات تاريخي منافات داشته 
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باشد. به طور مثال، اگر قرآن به خط ياقوت مستعصمي )متوفي 680 ق.( با كاغذ دولت آبادي 
معرفي شده باشد، صحيح نمي باشد، چرا كه در منابع قبل از قرن 11 ق. از اين كاغذ نام برده 

نشده است. 
در متون قديمي، فقط كيفيت برخي از انواع كاغذهاي به كار رفته شده به صورت عام مورد 

اشاره قرار گرفته شده، همانند اشارات زير:
1( كاغذ فرعونی و مرصی: كاغذ فرعوني كاغذي قابل رقابت با كاغذ پاپيروس در مصر 
بوده و قديمي ترين متون عربي مشاهده شده كه بر روي اين نوع كاغذ تدوين شده به اواخر 
قرن دوم ق. مي رسد. قلقشندي ، كاغذ مصري را بر دو قطع منصوري و عادي دانسته كه قطع 
منصوري بزرگ تر بوده و كمتر آهار مهره مي شده و، كاغذ عادي كه معموالً آهارمهره و صيقل 
داده مي شده است )قلشقندي، 1912، ج2، ص482( و اين گفته قلشقندي داللت دارد بر اينكه 

كاغذ منصوري از كيفيت نسبتاً خوبي برخوردار بوده است. 
2( كاغذ بغدادی:  قلقشندي گويد بهترين نوع كاغذ بغدادي است و آن كاغذي است ضخيم، 
نرم، و با اجزاي متناسب و غالباً در كتابت مصاحف شريفه به كار رفته است)قلشقندي،1912، 

ج2، ص482(.
مولوی، دیوان شمس )رباعیات، رباعی شامره 1۵13(:

من كاغذهای مصر و بغداد ای جان           كردم پر زآه و فرياد ای جان

سعدی )قصاید، قصیده شامره ۵4(:

ملوک روی زمين بر سواد منشورت           نهاده سر چو قلم بر بياض بغدادی

3( كاغذ شامی: قلقشندي گويد پس از كاغذ بغدادي )از لحاظ مرغوبيت( كاغذ شامي 
است )قلشقندي، 1912، ج2، ص482(. ناصرخسرو، هنگامي كه به سال 438 ق. شهر طرابلس 
را زيارت كرده گفته: »اهالي اين شهر كاغذ زيبايي را مي سازند همانند كاغذ سمرقندي بلكه 
بهتر از آن« )ناصرخسرو،1970، ص48( و اين اشارت ناصر خسرو داللت بر مرغوبيت كاغذ 

شامي دارد.
خاقانی )قصیده شامره 80 ، مطلع دوم(:

رنگ خضاب بر سر دنيا برافكند               قوس قزح به كاغذ شامی به شام گاه

خاقانی )قصیده شامره 21، مطلع سوم(:

شاه عراقين طراز كز پی توقيع او               كاغذ شامی است صبح خامه مصری شهاب
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4( كاغذ مغربی: اگر چه شريف ادريسي گويد »در شهر اندلس كاغذ ساخته مي شد 
آن چنان كه نظيرش در سرزمين هاي ديگر يافت نمي شد« )قلقشندي ،1912، ج2، ص 488( 
اين نوع كاغذ را مذمت كرده و چنين گفته: »كاغذ اهالي مغرب و فرنگ پست و نامرغوب 
است وبا سرعت كهنه مي شود و مـاندگاري آن كم است و به  هميـن  جهت مصحف هاي 

شـريفـه را بــرروي  پــوست مي نويسند«.
۵( كاغذ اصفهانی: مؤلف كتاب جغرافي اصفهان )تأليف قرن 13 ق.( چنين گفته: »در 
كارخانه كاغذگري قديمي اصفهان چند نوع كاغذ ساخته مي شود يكي فستقي و ديگري 
كاغذي كه قدري كلفتي حجم دارد و ديگري كاغذ مشهور به »چهار بغل« كه نازل منزل كاغذ 
ترمه است و كاغـذ به آن خوبي ديده نشده و برخي ترجيح به خانبالغ مي دادند و نوع آخر 
كاغذ متعارف همان زمان است كه چندان تعريف ندارد« )تحويلدار، 1342، ص105(. مترجم 
كتاب محاسن اصفهان )تأليف اوايل قرن 8 ق.( در توصيف كاغذ مرغوب اصفهاني گويد: 
اين كاغذ در مرغوبيت از جهت تميزي و صافي، صفحات، حجم و شكل آن، نرمي و لطافت، 

استحكام و روان بودن بي نظير بوده است )مافروخي، 1328( .
اگرچه منابع قديمي از عصر ابن نديم )قرن 4 ق.( تا قلقشندي )قرن 9 ق.( و منابع ديگر 
تا قرن 12 ق. اشارات زيادي به ساخت كاغذ و انواع آن در مناطق مختلف داشته اند؛ به جز 
توصيفات محدود و جزئي در بيان ويژگي هاي اين كاغذها، مطالب ديگري كه تركيب انواع 
كاغذهاي مختلف را - كه مخطوطات قديمي بر روي آنها نوشته شده - معين كند و ما بتوانيم 
با استناد به آن مطالب، نمونه هاي كاغذ را توصيف كنيم، وجود ندارد )شبوح،1970، ص16(.

تحلیل كاغذهای رایج در نسخه های خطی ایرانی- اسالمی          
درنسخه هاي خطي و قديمي جهان اسالم، به تناسب محل كتابت و دسترس پذيري كاتبان و 
وّراقان به كاغذ هاي مختلف، و ديدگاه آنان به نسبت نوع متن كتاب و نفيس يا عادي بودن آن، از 
انواع مختلفي براي كاغذ آن نسخه )كاغذ مرغوب و گران يا كاغذ معمولي و تحريري و يا كاغذ 
نامرغوب و ارزان( استفاده مي شده است. در متون تاريخي مختلف )از الفهرست ابن نديم تا صبح 
االعشي قلقشندي و متون متأخر از آن( دو ويژگي براي كاغذهاي مرغوب و خوب - به طور عام- 
ذكر شده كه اين دو ويژگي عبارت اند از: 1( استحكام و دوام كاغذ، 2( نرمي وصاف و صيقلي 

بودن سطح كاغذ و تناسب اجزاء )عظيمي، 1387، ص177(.  
برخي كاغذهاي مورد استفاده در نسخه هاي فارسي و عربي از قرون سوم و چهارم ق. تا 
قرن سيزدهم )قبل از ظهور صنعت چاپ(، با انتساب به محل توليدش نام و نشان خاصي گرفت 
و فهرستنگاران اسالمي، به ويژه ايراني، آن كاغذ ها را با شواهد و قرائن مختلف نسخه شناسي  
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شناختند و براي آنها هويتي مستقل - همراه با ويژگي هاي خاص- قائل شدند و در فهرست هاي 
نسخ خطي از آن كاغذ ها نام برده اند. آنچه گفته شده، به تقريب و تاحدودي از روي ممارست 
كتابشناسي و نگاه تخصصي وگاه تفنني به مشابهت ميان كاغذ ها بوده، و توصيف و ضوابط و 
معيا رهاي مكتوبي از فهرستنگاران در معرفي انواع كاغذ بر جاي نمانده است. به همين دليل، 
مشكل ترين بخش از مباحث نسخه شناسي در ميان فهرستنگاران ايراني، همين بخش معرفي نوع 
كاغذ در نسخه خطي مي باشد و اين مشكل تا بدان حد در ميان آنان خود را بزرگ نشان داده 
كه برخي، به حذف اين عامل مهم و دقيق نسخه شناسي در كتاب هاي خطي و اسناد قديمي 

رضايت داده اند.
براي جبران اين نقيصه و پركردن اين خأل ،چند نوع كاغذ كه بيشتر در كتاب پردازي و 
نسخه آرايي كتاب هاي خطي رايج بوده و در ميان فهرستنگاران ايراني شناخته شده، همراه 
با  تحليل ويژگي ها وحدود دوره زماني استفاده هركدام و بيان نمونه هايي مستند از آنها - با 
توجه به: 1( توصيفات بسيار محدودي كه در برخي منابع از بعض آنها شده، 2( تحليل شفاهي 
برخي استادان فهرستنويس، 3( ممارست چندين ساله در فهرستنويسي نسخه هاي خطي، و 4( 
يافتن نشانه ها و آماره هايي- هر چند مختصر از كاتب و محل كتابت نسخه - به شرح زير بيان 

مي گردد. 
1( كاغذ پوستی:  از پوست حيوانات و بيشتر پوست آهـو يا گوسفند تهيه مي شده، 
ضخامت آن كم و نسبتاً نازک بوده است. از ويژگي هاي بارز اين نوع كاغذ استحكام و يكپارچگي، 
يك تكه بودن تمامي ورق، و صداي خاصي است كه هنگام ورق زدن پوست به گوش مي رسد. 
بيشتر در قرون 3 تا 6 ق. توليد مي شده و معموالً به صورت اوراق بوده كه در آن آيات قرآن 
كريم به خط كوفي نوشته مي شده است؛  همانند ورق پوست حاوي آيات 121 تا 132 سوره 
آل عمران، به شيوه كوفي مشرقي، و كتابت قرن سوم ق. )شماره 21409 كتابخانه ملي(؛ و در 
موارد محدودي هم رساله يا كتاب كوچكي مشاهده شده كه تمامي اوراق آن بر روي پوست 
استنساخ شده است، همانند طومار نيايش )نسخه خطي شماره 30660(، و طومار ادعيه )نسخه 

خطي شماره 20786 كتابخانه ملي(. 
خطوط منسوب به ائمه معصومين، كه در كتابخانه هاي مختلف ايران و جهان وجود دارد، 

بر روي اوراق پوست بوده و مربوط به قرن اول و دوم ق. است. 
2(  كاغذ سمرقندی: كاغذي است ضخيم و مستحكم با بافتي منسجم و صاف. اين كاغذ، 
حدوداً  از قرن 3 و 4 ق. تا قرن 9 و 10 ق. براي كتاب هاي ارزشمند و مهم علمي رواج داشته 
و عمدتاً به رنگ نخودي است. زكرياي قزويني )1848، ص340( بهترين كاغذ را سمرقندي و 
پس از آن بغدادي دانسته است. ثعالبي نيشابوري )1867، ص 218( ساخت كاغذ را از خصايص 
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سمرقند دانسته كه اين كاغذ، قرطاس هاي مصري را بي ارج كرده زيرا كه خوب تر و نيك تر و 
نرم تر و مناسب تر براي نوشتن است. بابر )1993، ج1، ص96( گفته در عالِم كاغذ، خوب از 

سمرقند برآيد.
 قديمي ترين نسخه خطي فهرست شده در ايران، با كاغذ سمرقندي، رساله في الهدايه و 
الضالله از صاحب بن عباد، به خط كوفي، و كتابت 364 ق. است؛ كه در كتابخانه دانشگاه تهران 
به  شماره 1437 نگهداري مي شود. و قديمي ترين نسخه خطي موجود در كتابخانه ملي كتاب 
الخالص، تأليف اديب نطنزي، با كتابت 475 ق.، با شماره 1143/ع، با كاغذ سمرقندي است. 
نسخه هاي ديگر از كتابخانه ملي با كاغذ سمرقندي: نسخه شمارة 40/ع مجموعه اي است با 

كتابت قرن 7 ق؛ نسخه شماره 4894 شرح مشكالت القدوري، با كتابت سال 797 ق.
3( كاغذ بخارایی: كاغذي است نازک و محكم با بافتي نسبتاً منسجم و يكدست كه 
در منطقه ماوراءالنهر )بخارا( ساخته مي شد و تفاوت عمده آن با كاغذ سمرقندي ضخامت 
كمتر و نازكي آن است. برخي، اين كاغذ را ترمه بخارايي نيز ناميده اند4. در منابع عربي، همانند 
تحقيق المخطوطات و صناعه المخطوط العربي، از كاغذ بخارايي، به عنوان كاغذ خوب )و 
همانند سمرقندي( نام برده شده است )نهر، 2005، ص54؛ صناعه المخطوط العربی االسالمی 
من الترميم الی التجليد،2008، ص317(. اين كاغذ، همزمان با كاغذ سمرقندي، و حتي كمي 
بعد از آن تا قرن سيزدهم توليد مي شد و بيشتر در ديوان هاي شاعران و نسخه هاي ارزشمند و 
نفيس مورد استفاده قرار مي گرفت. نسخه هايي از كتابخانه ملي با كاغذ بخارايي عبارت اند از: 
االبرار طبرسي با كتاب سال 1043 ق.؛ نسخه شماره 256/3 ع  نسخه شماره 1340/1 ف تحفه  
المجتبي ابن طاوس، كاتب حسيني مرعشي )مرعش ناحيه اي در آسياي صغير(، كتابت به سال 
1093 ق؛ نسخه شماره 5225/ع زادالمعاد مجلسي )با تزئين مكتب خراسان(، كتابت به سال 
1199 ق.؛ نسخه شماره 3852/ ف نزهه  االرواح با كتابت 1231 ق. كاتب ترسون محمدبن 
بدر محمد و محل كتابت كش )از بالد آسياي صغير( و تزئينات سبك هرات؛ ونسخه تزئين دار 

شماره 5015 ف مثنوي مولوي، كتابت به سال 1260 ق. 
4( كاغذ بغدادی: كاغذي بوده بسيار مرغوب كه به گفته قلقشندي )1912، ج6، ص190-
192( از كاغذ شامي بهتر است. اين كاغذ ضخيم، نرم، و شفاف، با بافتي منسجم و نخودي 
رنگ است و غالباً در كتابت مصاحف به كار مي رفت. زكرياي قزويني، در عجايب المخلوقات 
و غرايب الموجودات )ص340(، ذيل باب تجارت، بهترين كاغذ را، پس از سمرقندي، كاغذ 
بغدادي دانسته است )افشار،1390، ص96(. جزوات قرآني موجود در كتابخانه آستان قدس 
رضوي به شماره 70 و 71 با كتابت عثمان بن حسين وّراق غزنوي، به سال 462 ق. در بغداد 
روي كاغذ بغدادي استنساخ شده است. همچنين، قرآن موجود در كتابخانه آيت اهلل مرعشي 

حبیب الله  عظیمی

4. كاغذی منسوب به خوقند با نام خوقندی 

در میان افغانان شهرت داشته و در فهرست 

نسخ خطی آرشیو ملی افغانستان از آن 

كاغذ بارها نام برده شده است. با توجه به 

آنكه خوقند از شهرك های نزدیك بخاراست، 

احتامل دارد این هامن كاغذ بخارایی باشد 

كه در میان فهرستنگاران ایرانی مشهور 

بوده است. 
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نجفي، به شماره 4358 )جزء 8 و 17( با كتابت علي بن هالل، مشهور به ابن بّواب، به سال 392 
ق.، در بغداد با كاغذ بغدادي است. اين كاغذ، بيشتر در منطقه بين النهرين )به ويژه بغداد( مورد 

استفاده كاتبان قرن هاي چهارم و پنجم و ششم براي كتابت قرآن كريم بوده است.
۵( كاغذ شامی: كاغذي است كه در شهرهاي شام ساخته مي شد و كاغذي است ضخيم 
و مستحكم )با ضخامت كمتر از سمرقندي(، شفاف و صيقلي )شفافيت و صيقلي بودن آن 
بيشتر از سمرقندي( و ظاهر آن شبيـه سمرقندي است؛ مؤلف فرهنگ آنندراج آن را به غايت 
سفيد و شفـاف و لطيف وصف كرده است. همچنـانكه ناصر خسرو هم آن را با سمرقندي 

مقايسه كرده است. ظاهراً اين كاغذ در ميان عرب ها به دمشقي شهرت داشته است.
 قديمي ترين كتابي كه در شام شناخته شده، كتابي است با كتابت 266 ق.، كه بر روي كاغذ 
شامي نوشته شده و از نسخ خطي دارالكتب الظاهريه دمشق بوده كه هم اكنون در مكتبه االسد 
نگهداري مي شود )كردعلي، 1348 ق.، ص243(5. نسخه شماره 18117 كتابخانه ملي، مطول 
تفتازاني، كتابت به سال 770 ق.، محل كتابت مصر و كاتب زين العرب به احتمال زياد با كاغذ 
شامي مي باشد. اين كاغذ، بيشتر در منطقه شام و در قرن هاي سوم و چهارم تا قرن نهم و براي 
كتاب هاي معتبر و مهم علمي مورد استفاده قرار مي گرفته و از كاغذهايي بوده كه در ابتداي 

ورود هنر كاغذ سازي به سرزمين هاي اسالمي مشهور شده است.
6( كاغذ خانبالغ: اين كاغذ در خانبالغ )نام مغولي پكن( توليد مي شد و كاغذي است محكم، 
نازک، و يا نسبتا ضخيم؛ اما بافت آن چندان يكدست و منسجم نيست6 و بيشتر به رنگ حنايي 
مشاهده شده است. از اين كاغذ، بيشتر براي كتاب هاي درسي و متون علمي استفاده مي شد. اين 
نوع كاغذ، در نسخه هاي كتابت سده هاي 9 تا 13 ق. مشاهده شده است. در كتاب رستم التواريخ 
از كاغذ خانبالغ ذكري وجود دارد )رستم الحكما، 1380، ص 85( و در بياضي از مكاتيب عصر 

صفوي هم چند بار از كاغذ خانبالغي ساده و ضخيم ياد شده است )افشار،1390، ص99(.
اين كاغذ، براي كتاب هاي درسي و متون معمولي به كار مي رفت. نمونه هايي از كاغذ خانبالغ 
در كتابخانه ملي: نسخه شماره 5034/2 دالئل الخيرات و شوارق االنوار جزولي، باكتابت سال 
1175 ق. )با تزئينات مكتب هرات(؛ نسخه شماره 5174/ ع مناجات امام علي )ع( )همراه با 

آرايه( با كتابت سال 1279 ق.؛ نسخه شماره 449/ ع حاشيه تفسير بيضاوي.
7( كاغذ ختایی: كاغذي است كه در »ختا«ي چين توليد مي شده و ضخيم و درخشان و 
شفاف است و بافت آن منسجم تر از خانبالغ و مرغوب تر از آن است. اين كاغذ بيشتر به رنگ 
نخودي است. محمد شفيع همداني )قرن 12 ق.( در كتاب شهرآشوب، از كاغذ كشميري همانند 
ختايي نام برده و چنين گفته: »و كاغذهاي ختايي و كشميري كه كاغذساز دوران در كارخانه صنع 
به بي نظيري از تار ابريشم پيله آفتاب و پنبة پرتو مهتاب ساخته... به مرتبه اي خوش قماش بود كه 

بررسی تحلیلی عنصر کاغذ
در نسخه های خطی ایرانی - اسالمی

۵.  نگارنده، این نسخه خطی را در مكتبه االسد 

دمشق مشاهده كرده و ویژگی های كاغذ آن 

را بررسی كرده است. عنوان این كتاب مسائل 

االمام احمدبن حنبل بوده و با شامرة 112۵ در 
كتابخانه مذكور نگهداری می شود.

6. تحویلدار در كتاب جغرافیای اصفهان ص 

10۵ كاغذ مشهور به چهار بغل )كه نازل 

منزل كاغذ ترمه بوده( را ضمن آنكه قدری 

ناصاف دانسته چنین گفته: »برخی ترجیح 

به خانبالغ می دادند«. از این مقایسه معلوم 

می شود كه كیفیت این دوكاغذ شبیه به 

یكدیگر بوده است.
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...«. مرغوبيت كاغذ ختايي از عبارت ميرزا مهدي خان استرآبادي )1341، ص58( منشي نادرشاه 
نيز به خوبي برمي آيد: »در مشكوي مشكبوي اوراق ختايي ... بيان را زلف زنگي آويخته اي«.

 اين كاغذ، در كتابت متون معتبر علمي ويا آرايه دار مورد استفاده قرار مي گرفت و دوره 
زماني استفاده از آن همانند كاغذ خانبالغ است. نمونه هايي از كاغذ ختايي در كتابخانه ملي: 
نسخه شماره 2549 ف ابيات خيام، كتابت 942 ق. )همراه با تزئينات(؛ نسخه شماره 5211/ع  
زادالمعاد مجلسي، با كتابت 1238ق. )با آرايه هاي مكتب هرات( ممهور به مهر با سجع حروف 

روسي و التين.
8( كاغذ سیالكوتی )هندی(: از قرن 9 ق. به بعد در هندوستان ساخته مي شد و نسخه هاي 
خطي فارسي معمولي- كه در آن منطقه كتابت مي شد- بيشتر بر روي اين كاغذ استنساخ شده 
است. از ويژگي هاي اين كاغذ، تردي و شكنندگي آن است، عموماً به رنگ نخودي تيره و 
آهارمهره شده است. اين كاغذ، غيرمرغوب و ارزان بوده است. در فهرست گنجينه شيخ صفي 
)ص26( از كاغذ گجراتي ياد شده كه شايد همين كاغذ سيالكوتي باشد. از اشاره عبدي بيگ 
شيرازي در قرن 10 ق. در كتاب مثنوي جوهر فرد )ص 95( به كاغذ هندي، معلوم مي شود 
ايرانيان مقداري كاغذ )با كيفيت هاي مختلف( از هند، به خصوص در دوره صفويه، براي استنساخ 
نسخه هاي خطي مي آوردند )افشار، 1390، ص84(. نمونه هايي از اين كاغذ در نسخه هاي خطي 
كتابخانه ملي: نسخه شماره 7420/ف خالصة العيش با كتابت قرن 13 ق.؛ نسخه شماره 7419/ع 

رساله در طب؛ و  نسخه شماره 7417/ف دستور المبتدي محل كتابت هند.
9( كاغذ كشمیری: در منطقه كشمير توليد مي شد و براق تر و صاف تر از سيالكوتي و با 
ضخامت كمتر و مرغوب تر از سيالكوتي و شبيه ترمه بخارايي است. اين كاغذ، در ميان ايرانيان، 
به مرغوبي شهرت يافته بود7. نمونه هايي از اين كاغذ در نسخه هاي خطي كتابخانه ملي: نسخه 
شماره 7418 با عنوان نكات و كتابت 1219ق.؛ نسخه شماره 5168/ع منتخب ادعيه، محل 
كتابت كشمير با كتابت 1251ق. )همراه با تزئينات مكتب كشمير(؛ و نسخه شماره 7374/ع 

قرآن محل كتابت هندوستان با كتابت 1278ق. )همراه با تزئينات(. 
10( كاغذ دولت آبادی: اين كاغذ هم در دولت آباد هند توليد مي شد و صاف تر و يكدست تر 
و خالص تر از كشميري و سيالكوتي بوده و با تردي و شكنندگي كمتر از آنهاست. چون اين كاغذ 
مرغوب تر از ديگر كاغذهاي هندي بوده، كتاب هاي مهم و نفيس بر روي اين كاغذ استنساخ 
مي شد. برخي فهرستنگاران، به اشتباه، اين كاغذ را به دولت آباد اصفهان نسبت مي دهند. در منابع 
قبل از قرن يازدهم، از اين كاغذ، نام برده نشده است. در دستورالملك ميرزا رفيعا )ص62( ذكر 
كاغذ دولت آبادي آمده و ميرعماد در آداب المشق، نام ديگر اين كاغذ را »سلطاني« آورده است 
)افشار، 1390، ص101(. در برخي منابع نيز آمده است كه كاغذ دولت آبادي در حيدرآباد و 

حبیب الله  عظیمی

7. گواه این مطلب عبارتی است از 

محمدشفیع همدانی در شهرآشوب ] نسخه 

خطی كتابخانه مرعشی، ص 17[  است كه 

او از كاغذ كشمیری هامنند كاغذ خطایی 

به بی نظیر بودن توصیف می كند. رك به: 

)افشار،1390، ص 86(.
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احمدآباد هند از حرير ساخته مي شده است )نهر، 2005، ص54؛ صناعه المخطوط العربی من 
الترميم الی التجليد،2008، ص 317(. نمونه هايي از اين كاغذ در نسخه هاي خطي كتابخانه ملي: 
نسخه شماره 17807ف شاهنامه فردوسي كتابت به سال 1259ق. )با مينياتورهاي به سبك هندي(؛ 

و نسخه شماره 26284ف طوطي نامه با كتابت قرن 13 ق. )با مينياتورهاي به سبك هندي(. 
11( كاغذ اصفهانی )سپاهانی(: اين كاغذ، در دوران صفوي و قاجار، در اصفهان، با دو  
كيفيت ساخته  مي شد. نوع اول آن، از ضخامت چنداني برخوردار نبود و بافت آن كامالً ناصاف 
و ناهماهنگ  بود و چون كاغذ مرغوبي نبود عمدتاً آهارمهره مي شد و براي استفاده در كتاب هاي 
درسي و معمولي به كار مي رفت. نوع دوم، كاغذ ضخيم و محكم با بافت هماهنگ و يكدست 
بوده است. مؤلف كتاب جغرافياي اصفهان، يك قسم از كاغذهاي ساخت كارخانه كاغذگري 
قديمي و بسيار بزرگ اصفهان را كاغذي دانسته كه قدري كلفتي حجم داشته و دوامش نسبت به 
همه كاغذها بيشتر است )و قسم ديگر را كاغذ متعارف در همان زمان دانسته كه چندان تعريف 

ندارد( )تحويلدار، 1342، ص 105(.
اين نوع مرغوب، كاغذي با بافت و كيفيتي شبيه به ختايي بوده و در متون آرايه دار و نفيس 
مورد استفاده قرار مي گرفت و بهتر است به جهت تمايز از نوع اول، سپاهاني ناميده شود. كاغذ 
اصفهاني و سپاهاني،  بيشتر در قرون 11 تا 13ق. مورد استفاده قرار مي گرفته است. نمونه هايي از 
نسخه هاي آرايه دار با كاغذ مرغوب سپاهاني در كتابخانه ملي: نسخه شماره 5650/ع قرآن كتابت 
سال 1268 ق. با تزئينات مكتب اصفهان؛ نسخه شماره 5675/ع قرآن كتابت سال 1283ق. با 
تزئينات مكتب اصفهان؛ نسخه شماره 5230/ع صحيفه سجاديه كتابت قرن 13 ق. با تزئينات 
مكتب اصفهان؛ و نسخه شماره 5380/ف مثنوي هفت اورنگ جامي با كتابت قرن 13 ق. همراه 

با آرايه و تزئينات. 
12( كاغذ ترمه: كاغذ بسيار مرغوبي بوده كه در اصفهان از ترمه نازک و ظريفي ساخته 
مي شده ا ست. اين كاغذ، بسيار ظريف و نازک و درعين حال محكم و بادوام و با نسوج يكنواخت 
و منظم است. كاغذهايي كه به رنگ ترمه اي يا فستقي )پسته اي(8 باشد به راحتي قابل تمييز است. 
نسبت دادن اين كاغذ به ترمه، طبق نوشته ناظم االطباء نفيسي، به مناسبت محكم بودن جنس 
آن است و نيز گفته اند آن را در شال ترمه مي گذاشتند تا ترمه از بيدخوردگي در امان بماند 
)افشار، 1390، ص 119(. برخي نسخه هاي ديواني دوره صفويه و قاجار، كه داراي تزئينات 
و خوشنويسي بوده، روي همين كاغذ كتابت مي شد. تعداد زيادي از نسخه هاي خطي نفيس 
هنري دوره قاجار با كاغذ ترمه مي باشد، همانند نسخه هاي زير در كتابخانه ملي: نسخه شماره 
17468 قرآن بسيار نفيس با تذهيبات و آرايه هاي دوره قاجار؛ نسخه شماره 6016/ع قرآن با 
كتابت ام سلمه دختر فتحعلي شاه به سال 1246 ق. و تزئينات مكتب اصفهان؛ نسخه شماره 1236 

بررسی تحلیلی عنصر کاغذ
در نسخه های خطی ایرانی - اسالمی

8 . مؤلف جغرافیای اصفهان ویژگی كاغذ 

فستقی را توصیف كرده است: »یكی]از انواع 

كاغذهای ساخت كارخانه قدیمی كاغذگری 

اصفهان [ فستقی ]است[ كه خیلی صاف و 

خوش قلم بود و لطافت و دوامش زیاد بود« 

) تحویلدار، 1342، ص10۵(.
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منتخب شاهنامه با كتابت محمود حكيم پسر وصال 1269 ق. و آرايه ها و تزئينات مكتب شيراز؛ 
نسخه شماره 5230 ديوان حافظ كتابت 1258 ق. با تزئينات و آرايه ها؛ نسخه شماره 5156 
مثنوي مولوي كتابت 1256 ق. با تزئينات و آرايه ها؛  و نسخه شماره 19767 زادالمعاد مجلسي 

كتابت 1247 ق. با تزئينات مكتب شيراز.
13( كاغذ فرنگی: از قرن 10 و 11ق. به بعد، با  ورود كاغذهاي ماشيني و كارخانه اي كه 
توسط اروپاييان توليد و به منطقة ايران و هندوستان فرستاده مي شد، صنعت ساخت كاغذهاي 
دست ساز در اين مناطق از رونق افتاد به نحوي كه، در ايران، از دوران صفويه كاغذ خانه ها بي رونق 
شد و در عصر قاجاريه تقريباً ديگر هيچ نوع كاغذ دستي )مگر در موارد محدود( در ايران ساخته 
نشد و در دوران قاجار تمامي نسخه هاي خطي استنساخ شده در ايران )به جز تعداد محدودي 
از نفايس هنري( بر روي كاغذهاي فرنگي بوده است. از ويژگي كاغذ فرنگي آن است كه 
چون آن را در معرض نور قرار دهيم خطوط موازي يا نقوش و اشكال هندسي يا نشانه هايي از 
مهرهاي فشاري و يا حروف بزرگ التين ديده مي شود كه در درون كاغذ با ماشين تعبيه شده 
است. برخي مهرهاي برجسته فشاري و يا حروف التين كاغذها به زبان روسي است كه اين 
نوع كاغذها از روسيه به ايران مي آمده و كاغذ تعدادي از كتاب هاي چاپ سنگي  نيز ساخت 

روسيه بوده است. 
تعدادي از نسخه هاي نفيس هنري در كتابخانه ملي با كاغذ فرنگي مي باشد همچون: نسخه 
شماره 5309/ع منتخب ادعيه و قرآن با كتابت 1238 ق. و تزئينات مكتب اصفهان؛ نسخه شماره 
7073/ع قرآن آرايه دار با كتابت 1242 ق.؛ نسخه شماره 5264/ف مثنوي با كتابت 1245 ق. 
همراه با تزئينات؛  نسخه شماره 5366/ع دعاي صباح با كتابت محمد شفيع تبريزي به سال 
1339ق.؛ و نسخه شماره 4067/ف گلستان سعدي با كتابت قرن 13 ق. همراه با تزئينات با 

كاغذ فرنگي آبي.
14( كاغذ كاهی: كاغذي نامرغوب و ارزان بوده و از جنس كاه ساخته مي شده و ذرات 
كاه و ناهمواري به راحتي در بافت اين كاغذ قابل مشاهده است. كاغذ كاهي، بيشتر براي دفاتر 
دخل و خرج و مسوده ها )چركنويس ها(ي برخي رساله ها به كار مي رفته است. دفاتر متعددي 
از اسناد دخل و خرج دوره قاجار در كتابخانه ملي با كاغذ كاهي مي باشد. از اين كاغذ در برخي 

متون، همچون قصيده ناصر خسرو با كاغذ دفتري نام برده شده است. 
نارص خرسو )قصاید، قصیده شامره 6(:

نبيند كه پيشش همی نظم و نثرم                 چو ديبا كند كاغذ دفتری را

حبیب الله  عظیمی



۵3
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | شامره 88 

نتیجه گیری 
 گونه هايي از عنصر كاغذ، كه بيشتر ميان فهرستنگاران نسخ خطي، فقط با ذكر نام )نه با تحليل 
ويژگي ها( شناخته شده اند در اين مقاله مورد تحليل و بررسي قرار گرفت؛ ولي با توجه به 
تنوع بيشتر كاغذهايي كه در طول بيشتر از هزار سال در كتاب پردازي نسخ خطي ايراني و 
اسالمي رايج بوده و به گفته استاد افشار)1390، ص94( نام گذاري آنها يا با انتساب به محل 
جغرافيايي يا نام اشخاص و يا براساس كيفيت و مناسبت هاي ديگر مي باشد و بيشتر اين نام ها 
در كتاب وي »كاغذ در زندگي و فرهنگ ايراني« ذكر شده است، بدون آنكه مورد تحليل و 
بررسي گونه شناسي قرار گيرند، پس الزم است تحقيقات بيشتري پيرامون گونه شناسي انواع 
كاغذ صورت گيرد. در زمان حاضر، با توجه به توصيف استنادي ويژگي هاي انواع كاغذ، كه در 
منابعي بسيار محدود، همچون مقاله حاضر توسط نسخه شناسان ذكر شده و يا استفاده از دانش 
و فناوري روز و با بهره گيري ازمتخصصان علم شيمي بايد به تحليل و تجزيه آزمايشگاهي 
گونه هاي كاغذ پرداخت و سرانجام با تمييز علمي- تجربي ويژگي هاي هرگونه از گونه ديگر 

به تدوين اطلس گونه شناسي عنصر كاغذ روي آورد.
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