کشف و تىلید کاغذ

کاغذ یک کلهٌ است کٌ از ٍاژى سغدی گرفتٌ شدى است ٍ .اژى سغدی احتهال ا ریشٌاش از یک ٍاژى
ا
ظايرا کاغذ تغییریافتٌ ٍاژى کاى گز است کٌ از دٍ
خی لی قدیهی ٍ ناشناختٌ در چین باستان است .

ریشٌ کاى ٍ گز تشکیلشدى است .گز یک کلهٌ فارسی بٌ نعنی سفید است .
در دٍران قدیو نردم برای اینکٌ بتَانند نظرات ٍ عقاید دٍران خَد را ناندگار کنند رٍی سنگيا ٍ
چَب درختان حکاکی نیکردند.
نردم در دٍران قدیو نَشتٌيای خَد را بر رٍی گل ،سنگ ،طال ٍ دیگر فلزات پَست جانَران.
استخَان جانَران ،پاپیرٍس یا قرطاس ٍ درنًایت پَست ٍ برگ درختان یادداشت نیکردند.
گل ٍ سنگيا بٌ دلیل ٍزن زیاد ٍ حهل کردن سخت آن کهتر نَرداستفادى قرار نیگرفت. نَشتن رٍی طال ٍ دیگر فلزات بیشتر در دٍرى يخاننشیان برای لَحٌای زرین استفادىشدى است. از يزارى دٍم قبل از نیالد انسانيا یاد گرفتند نی تَانند از پَست حیَانات بٌعنَان کاغذ چرنیاستفادى کنند  .در آن زنان ایرانیان رٍی پَست گاٍ گَسفند ٍ گاٍنیش ٍ رٍنیان بر رٍی پَست خر
ٍحشی نینَشتند .ایرانیان برای از بین بردن بَی بد پَست حیَانات از گالب استفادى نیکردند.
استفادى از پَست حیَانات برای نَشتن بسیار گران بَد ٍ بنابراین بیشتر برای نَشتن قرآن
نَشتٌيای نًو از آن استفادى نیشد.
 نَشتن بر رٍی استخَان حیَانات بیشتر در نیان اعراب بَد ٍ آنيا بٌ دلیل گرانی نهی تَانستند ازپَست حیَانات استفادى کنند ٍ رٍی استخَان شانٌ شتر یا سنگ ٍ یا پَست درخت خرنا
نینَشتند.
 پاپیرٍس گیايی شبیٌ نی است کٌ در نصر باستان بسیار فراٍان رشد نیکردى است .آنيا اینگیاى را قطعٌقطعٌ نیکردند ٍ با فشار بر رٍی آن از آنيا صفحاتی نی ساختند کٌ بعد با استفادى
عاج آنيا را صاف نیکردند صیقل نیدادند ٍ بعد آنيا را برای نَشتن استفادى نیکردند.
پاپیرٍس بٌعنَان ٍاژى  paperدر زبان انگلیسی ناندگار شدى است
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رٍنیان نیز درگذشتٌ نَشتٌيای خَد را بر رٍی پَست درختان بٌجای نیگذاشتند  .ازاینجاییکٌ
ٍاژى لتین  liberبٌ نعنی پَست درٍنی درخت است کٌ برای کتاب بٌ کار نیرفتٌ است اکنَن نیز
بٌجایی کٌ کتاب در آن قرار نیگیرد ٍ بٌ عبارتی نگٌدار ی نیشَد  libraryبٌ نعنی کتابخانٌ گفتٌ
نیشَد.
از برگ ٍ پَست درختان در يند يو استفادى نیشدى است ٍ در شهال ٍ بخش نرکز ی يند از
پَست درخت تَز یا بًَج استفادى نیکردند در جنَب يند از درختی بٌ نام تار ی.

چینیان تَانستند در  051سال قبل از نیالد از پَست درخت تَت خهیر ی بٌ دست آٍرند ٍ کاغذ را
تَلید کنند انا این رازی در نیان چینیان بَد کٌ بعديا عربيای نسلهان اسیرانی را کٌ از چین بٌ
سهرقند (یکی از بزرگترین ٍ شناختٌشدىترین شًريای ایران قدیو) آٍردند ٍ تَانستند راز درست
کردن کاغذ را فراگرفتند ٍ سهرقند بزرگترین نرکز خریدٍفرٍش کاغذ شد.
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 انَاع کاغذ سهرقندی: کاغذ تحریر ی سهرقندی :این نَع از کاغذ سهرقندی بٌ دلیل کیفیت بسیار بالی آن برایکتابتيای تحریر ی ٍ غبار نَیسی استفادى نیشدى است ٍ .حکایت نیشَد کٌ تَلید آن تا عصر
صفَی بَدى است .
 کاغذ بخارایی :ابن نَع از کاغذ دٍنین کاغذ تَلیدی ایرانیان است کٌ در بخارا رٍاج پیدا کرد کٌ بٌيهین نام ننصَب شد ٍ بٌ يهین ترتیب انتشار کاغذ از ناٍراء نًر بٌ سهت خراسان ادانٌ داشت ٍ
انَاع آن بٌصَرت زیر است:
 کاغذ طاير ی کٌ بٌ دستَر طاير دٍم از انر ی نیشابَر ساختٌ شد. کاغذ طلحی کٌ بٌ دستَر طلحٌ بن طاير از انر ی طاير ی ساختٌشدى است کاغذ نانَنی کٌ این نَع کاغذ بٌ دستَر فضل بن برنکی در نرٍ ساختٌشدى است کٌ بعضی آن راذٍالریاستین نیگفتند .
 کاغذ نَحی کٌ این نَع از کاغذ خراسانی با يهکار ی ٍ ترٍیج نَح بن ننصَر سانانی بٌ شًرترسید
 کاغذ ننصَر ی کٌ این نَع کاغذ بٌ دٍ نَع نعرٍف است یکی ننصَب بٌ ننصَر سانانی کٌ درشهار کاغذيای بخارایی يو آندى است ٍ دیگر ی ننصَب بٌ ننصَر کاغذی ساختٌشدى است.
 کاغذ فرعَنی کٌ این نَع از کاغذ از انَاع کاغذيای خراسانی است ٍ رقیب سرسخت کاغذ نصریبَدى است.
 کاغذ کشهیر ی :این نَع از کاغذ خهیر آن يهراى با ابریشو نیشد کٌ نقام ٍ نازک بَد کٌ بسیارارزشهند بَد کٌ بعضیيا نیگَیند قابلشست ٍشَ يو بَدى است.
 -کاغذ نصلَح :کاغذی کٌ ير دٍ سهت آن صاف ٍ صیقلی بَد
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در ردىبندی کاغذيا ازلحاظ کیفیت کاغذيایی کٌ از الیاف کتان ٍ پنبٌ تَلید نیشَند در درجٌ اٍل ٍ
کاغذيایی کٌ از چَب کاج تَلید نی شَند در درجٌ دٍم ٍ در درجٌ سَم کاغذيای تَلیدشدى از
نیشکر قرار نیکارند.
انَاع کاغذيا در زنان قدیو:
 کاغذ ابر ی :نَعی از کاغذ کٌ بیشتر بیرٍن یا درٍن جلد استفادى نیشدى است ٍ از دٍرى تیهَر ی بٌبعد رٍاج پیداکردى است ٍ ابريا کشهیر ی از نعرٍفترینيا بَدى است.
 کاغذ بالیغ :نَعی کاغذ بسیار نرغَب کٌ در شًر پکن (خان بالیغ -شًر خان) تَلید نیشدى است.کتابيای بسیار نفیس خطی ایران از جنس کاغذيای خان بالیغ است.
 کاغذ زرفشان :برای تزیین رٍی کاغذ از صهغ استفادى نیشدى کٌ بٌ طریقٌ خاص رٍی کاغذياپاشیدى نیشدى است ٍ بعد ٍرقٌيای طال را رٍی آن نیچسباندند .این نَع از کاغذ برای کتابيای
بسیار گرانبًا استفادى نیشدى است.
 کاغذ زرنشان :این نَع از کاغذ يو برای کتابيا ٍ ٍرقٌيای نفیس استفادى نیشدى است کٌطریقٌ تَلید آن بٌ این صَرت بَدى است کٌ نقداری نشاستٌ با صهغ رٍی کاغذيا نالیدى نیشدى
است ٍ سپس ذرات زر کٌ شبیٌ اکلیل انرٍز ی بَدى است رٍی کاغذ نیپاشیدند.
 کاغذ سهرقندی :این کاغذ جز اٍلین کاغذيا بَدى است کٌ در سهرقند ٍ در جًان اسالم تَلیدنیشدى است ٍ یکی از نعرٍفترین ٍ نرغَبترین کاغذيای سدى نیانی بَدى است کٌ در سهرقند
تَلید نیشدى است.
 کاغذ شانی :نَعی دیگر از کاغذ کٌ از سفیدی ٍ لطیفی ٍ يهچنین شفافیت برخَردار بَد ٍ از شًرشام بَدى است.
 کاغذ ابریشهی :کاغذی کٌ از ابریشو ساختٌ نی شدى است ٍ بسیار تنک ٍ نرم بَدى است. پَست دل آيَ :این نَع از کاغذ را از پَست آيَ درست نیکردند ٍ بیشتر برای نَشتن قرآن ٍحرزيای زرین ٍ رنگيا استفادى نیشدى است.
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 کاغذ بغدادی :این نَع از کاغذ کٌ کلفت بَدى است ٍ شکنندى ٍ ناپایدار نبَدى است ٍ جَير یانرکب رٍی آن پخش نهیشدى است يوردیف کاغذيای سهرقندی ٍ آنلی ٍ دنشقی نیدانستند.
 حنایی :با استفادى از حنا زعفران ٍ رنگ نداد درست نیشدى است. خراسانی :جنس این نَع کاغذ از کتان بَدى است ٍ ساخت نردم خراسان بَدى است. عادل شايی :کاغذی بیدانٌ ٍ يهَار ٍ پایدار کٌ در خدنت نَیسندگی بَدى است . دٍلتآبادی :کاغذی کٌ درجٌ ايهیت آن بعد از کاغذ عادل شايی بَدى است.رنگيای کاغذ يو بٌصَرت نخَدی پستٌای شکر ی ٍ حنایی بَدى است.

کلمات کلیدی :کاغذ ،چاپ ،کاغذ نرغَب ،کشهیر ی ،کیسٌ برنج
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