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 کشف و تىلید کاغذ

 

 ٍاژى کی از اش شٌیر احتهالا  یسغد ٍاژى. است شدى  گرفتٌ یسغد ٍاژى از کٌ است کلهٌ کی کاغذ
 دٍ از کٌ است گز کاى ٍاژى افتٌیرییتغ کاغذ ظايراا . است باستان نیچ در ناشناختٌ ٍ یهیقد یلیخ
 .است دیسف ینعن بٌ یفارس کلهٌ کی گز. است شدى لیتشک گز ٍ کاى شٌیر

 ٍ يا سنگ یرٍ کنند ناندگار را خَد دٍران دیعقا ٍ نظرات بتَانند نکٌیا یبرا نردم ویقد دٍران در
 .کردند ین یحکاک درختان چَب

. جانَران پَست فلزات گرید ٍ طال سنگ، گل، یرٍ بر را خَد یيا نَشتٌ ویقد دٍران در نردم
 .کردند ین ادداشتی درختان برگ ٍ پَست تیدرنًا ٍ قرطاس ای رٍسیپاپ جانَران، استخَان

 .گرفت ین قرار نَرداستفادى کهتر آن سخت کردن حهل ٍ ادیز ٍزن لیدل بٌ يا سنگ ٍ گل-

 .است شدى استفادى نیزر یا لَحٌ یبرا انیيخاننش دٍرى در شتریب فلزات گرید ٍ طال یرٍ نَشتن -

 یچرن کاغذ عنَان بٌ َاناتیح پَست از تَانند ین گرفتند ادی يا انسان الدین از قبل دٍم يزارى از -
 خر پَست یرٍ بر انیرٍن ٍ شیگاٍن ٍ گَسفند گاٍ پَست یرٍ انیرانیا زنان آن در. کنند استفادى

. کردند ین استفادى گالب از َاناتیح پَست بد یبَ بردن نیب از یبرا انیرانیا. نَشتند ین یٍحش
 قرآن نَشتن یبرا شتریب نیبنابرا ٍ بَد گران اریبس نَشتن یبرا َاناتیح پَست از استفادى

 .شد ین استفادى آن از نًو یيا نَشتٌ

 از تَانستند ینه یگران لیدل بٌ يا آن ٍ بَد اعراب انین در شتریب َاناتیح استخَان یرٍ بر نَشتن -
 خرنا درخت پَست ای ٍ سنگ ای شتر شانٌ استخَان یرٍ ٍ کنند استفادى َاناتیح پَست

 .نَشتند ین

 نیا يا آن. است کردى ین رشد فراٍان اریبس باستان نصر در کٌ است ین ٌیشب یايیگ رٍسیپاپ -
 استفادى با بعد کٌ ساختند ین یصفحات يا آن از آن یرٍ بر فشار با ٍ کردند ین قطعٌ قطعٌ را اىیگ

شتن یبرا را يا آن بعد ٍ دادند ین قلیص کردند ین صاف را يا آن عاج . کردند ین استفادى َن
 است شدى ناندگار یسیانگل زبان در paper ٍاژى عنَان بٌ رٍسیپاپ
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 کٌ یینجایازا. گذاشتند ین یجا بٌ درختان پَست یرٍ بر را خَد یيا نَشتٌ درگذشتٌ زین انیرٍن
 زین اکنَن است رفتٌ ین کار بٌ کتاب یبرا کٌ است درخت یدرٍن پَست ینعن بٌ liber نیلت ٍاژى

 گفتٌ خانٌ کتاب ینعن بٌ library شَد ین یدار  نگٌ یعبارت بٌ ٍ ردیگ ین قرار آن در کتاب کٌ ییجا بٌ
 .شَد ین

 از يند ینرکز  بخش ٍ شهال در ٍ است شدى ین استفادى يو يند در درختان پَست ٍ برگ از
 .یتار  نام بٌ یدرخت از يند جنَب در کردند ین استفادى بًَج ای تَز درخت پَست

 

 

 

 را کاغذ ٍ آٍرند دست بٌ یر یخه تَت درخت پَست از الدین از قبل سال 051 در تَانستند انینیچ
 بٌ نیچ از کٌ را یرانیاس نسلهان یيا عرب بعديا کٌ بَد انینیچ انین در یراز  نیا انا کنند دیتَل

 درست راز تَانستند ٍ آٍردند( ویقد رانیا یشًريا نیتر شدى شناختٌ ٍ نیتر بزرگ از یکی) سهرقند
 .شد کاغذ دٍفرٍشیخر نرکز نیتر بزرگ سهرقند ٍ فراگرفتند را کاغذ کردن
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 :یسهرقند کاغذ انَاع -

ع نیا: یسهرقند یر یتحر کاغذ -  یبرا آن یبال اریبس تیفیک لیدل بٌ یسهرقند کاغذ از َن
 عصر تا آن دیتَل کٌ شَد ین تیحکا ٍ. است شدى ین استفادى یسینَ غبار ٍ یر یتحر یيا کتابت

 .است بَدى یصفَ

 بٌ کٌ کرد دایپ رٍاج بخارا در کٌ است انیرانیا یدیتَل کاغذ نیدٍن کاغذ از نَع ابن: ییبخارا کاغذ -
 ٍ داشت ادانٌ خراسان سهت بٌ نًر ناٍراء از کاغذ انتشار بیترت نیيه بٌ ٍ شد ننصَب نام نیيه

 :است ریز صَرت بٌ آن انَاع

 .شد ساختٌ شابَرین یانر  از دٍم طاير دستَر بٌ کٌ یطاير  کاغذ -

 است شدى ساختٌ یطاير  یانر  از طاير بن طلحٌ دستَر بٌ کٌ یطلح کاغذ -

 را آن یبعض کٌ است شدى ساختٌ نرٍ در یبرنک بن فضل دستَر بٌ کاغذ نَع نیا کٌ ینانَن کاغذ -
 .گفتند ین نیاستیذٍالر

 شًرت بٌ یسانان ننصَر بن نَح جیترٍ ٍ یيهکار  با یخراسان کاغذ از نَع نیا کٌ ینَح کاغذ -
 دیرس

 در کٌ یسانان ننصَر بٌ ننصَب یکی است نعرٍف نَع دٍ بٌ کاغذ نَع نیا کٌ یننصَر  کاغذ -
 .است شدى ساختٌ یکاغذ ننصَر بٌ ننصَب یگر ید ٍ است آندى يو ییبخارا یکاغذيا شهار

 ینصر  کاغذ سرسخت بیرق ٍ است یخراسان یکاغذيا انَاع از کاغذ از نَع نیا کٌ یفرعَن کاغذ -
 .است بَدى

 اریبس کٌ بَد نازک ٍ نقام کٌ شد ین شویابر با يهراى آن ریخه کاغذ از نَع نیا: یر یکشه کاغذ -
 .است بَدى يو ٍشَ شست قابل ندیگَین يا یبعض کٌ بَد ارزشهند

 بَد یقلیص ٍ صاف آن سهت دٍ ير کٌ یکاغذ: نصلَح کاغذ -



 
 

 

 تىرنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

 ٍ اٍل درجٌ در شَند ین دیتَل پنبٌ ٍ کتان افیال از کٌ ییکاغذيا تیفیک ازلحاظ کاغذيا یبند ردى در
 از دشدىیتَل یکاغذيا سَم درجٌ در ٍ دٍم درجٌ در شَند ین دیتَل کاج چَب از کٌ ییکاغذيا

 .کارند ین قرار شکرین

 :ویقد زنان در کاغذيا انَاع

 بٌ یهَر یت دٍرى از ٍ است شدى ین استفادى جلد درٍن ای رٍنیب شتریب کٌ کاغذ از ینَع: یابر  کاغذ -
 .است بَدى يا نیتر نعرٍف از یر یکشه ابريا ٍ است داکردىیپ رٍاج بعد

. است شدى ین دیتَل( خان شًر-غیبال خان) پکن شًر در کٌ نرغَب اریبس کاغذ ینَع: غیبال کاغذ -
 .است غیبال خان یکاغذيا جنس از رانیا یخط سینف اریبس یيا کتاب

 کاغذيا یرٍ خاص قٌیطر بٌ کٌ شدى ین استفادى صهغ از کاغذ یرٍ نییتز یبرا: زرفشان کاغذ -
 یيا کتاب یبرا کاغذ از نَع نیا. چسباندند ین آن یرٍ را طال یيا ٍرقٌ بعد ٍ است شدى ین دىیپاش
 .است شدى ین استفادى بًا گران اریبس

 کٌ است شدى ین استفادى سینف یيا ٍرقٌ ٍ يا کتاب یبرا يو کاغذ از نَع نیا: زرنشان کاغذ -
 شدى ین دىینال کاغذيا یرٍ صهغ با نشاستٌ ینقدار  کٌ است بَدى صَرت نیا بٌ آن دیتَل قٌیطر

 .دندیپاش ین کاغذ یرٍ است بَدى یانرٍز  لیاکل ٌیشب کٌ زر ذرات سپس ٍ است

 دیتَل اسالم جًان در ٍ سهرقند در کٌ است بَدى کاغذيا نیاٍل جز کاغذ نیا: یسهرقند کاغذ -
 سهرقند در کٌ است بَدى یانین سدى یکاغذيا نیتر نرغَب ٍ نیتر نعرٍف از یکی ٍ است شدى ین

 .است شدى ین دیتَل

 شًر از ٍ بَد برخَردار تیشفاف نیيهچن ٍ یفیلط ٍ یدیسف از کٌ کاغذ از گرید ینَع: یشان کاغذ -
 .است بَدى شام

 .است بَدى نرم ٍ تنک اریبس ٍ است شدى ین ساختٌ شویابر از کٌ یکاغذ: یشهیابر کاغذ -

 ٍ قرآن نَشتن یبرا شتریب ٍ کردند ین درست آيَ پَست از را کاغذ از نَع نیا: آيَ دل پَست -
 .است شدى ین استفادى يا رنگ ٍ نیزر یحرزيا
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 ای جَير ٍ است نبَدى داریناپا ٍ شکنندى ٍ است بَدى کلفت کٌ کاغذ از نَع نیا: یبغداد کاغذ -
 .دانستند ین یدنشق ٍ یآنل ٍ یسهرقند یکاغذيا فیرد يو است شدى ینه پخش آن یرٍ نرکب

 .است شدى ین درست نداد رنگ ٍ زعفران حنا از استفادى با: ییحنا -

 .است بَدى خراسان نردم ساخت ٍ است بَدى کتان از کاغذ نَع نیا جنس: یخراسان -

 .است بَدى یسندگینَ خدنت در کٌ داریپا ٍ يهَار ٍ دانٌ یب یکاغذ: یشاي عادل -

 .است بَدى یشاي عادل کاغذ از بعد آن تیايه درجٌ کٌ یکاغذ: یآباد دٍلت -

 .است بَدى ییحنا ٍ یشکر  یا پستٌ ینخَد صَرت بٌ يو کاغذ یيا رنگ
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