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چکیده
کاغذ و خمیرکاغذ در ســاخت پیکره ها در حوزۀ فرهنگ ایران، باعث بروز  کهن در خصوص پیشــینۀ  کم توجهی به منابع مکتوب 
گاهی درستی ارائه نشده  برخی اشــتباهات در این زمینه شــده اســت؛ و در بیشــتر منابع مرتبط، در مورد پیشــینۀ این موضوع، آ
است. اما شواهد موجود در میراث مکتوب نشان می دهد که این شیوه از ساخت اشیاء از سده های اولیه هجری قمری، در پهنۀ 
گون مورداستفاده قرار می گرفته  گونا سرزمین های شرقی و نیز ایران  زمین برای ساخت پیکره ها و اشیاء وجود داشته و در مراسم 
کهن، شــواهدی در این زمینــه بیابند. بخشــی از نمونه های  کوشــیده اند تا با بررســی متــون  اســت. نگارنــدگان در ایــن پژوهش 
که به قلم موّرخان ایرانی دربارۀ آداب و سنن ایران و یا کشورهای شرقی و هم جوار  موردنظر را می توان در وقایع نگاری هایی یافت 
که توسط موّرخان خارجی نگاشته شده و به شرح و  ایران به رشته تحریر درآمده است. برخی دیگر شامل سفرنامه هایی است 
احوال زندگی ایرانیان اشاره دارد و در منابع مکتوب ما ثبت شده و عماًل جزئی از حافظه مکتوب ما شمرده می شود. این شواهد 
کاغذ و خمیر آن اســت. این پژوهش بر اساس روش توصیفی-تحلیلی بر آن  کاربری از  نشــان دهندۀ آشــنایی ایرانیان، با این نوع 

است تا به پیشینۀ دراز استفاده از خمیرکاغذ در حوزۀ فرهنگ ایرانی بپردازد و پاسخگوی برخی از شبهات باشد. 
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کاغذ  گونه ای نی، موسوم به پاپیروس، نوعی  مصریان باســتان از 
کشــورهای همســایه آن،  کرده و بر آن می نوشــتند.  ابتدایــی را تولید 
ماننــد یونــان و بعدهــا روم این فــن را آموخته و از آن بهــره بردند؛ اما 
گیاهی برای  کاغذ به مفهــوم امروزی آن و اســتفاده از الیاف  ســاخت 
که به مــرور زمان  کشــور چیــن منصــوب می دانند  کاغــذ را به  ســاخت 
گرفت. بعدها مشتقاتی  کشور های دنیا مورداســتفاده قرار  در بیشــتر 
کاغــذ و خمیــر آن بــه دســت می آمــد، جایگزیــن مناســبی در  کــه از 
گــون شــد )ســامی، ۱۳5۱، ۱(. چینی هــا از دیرباز با  گونا صنعت هــای 
گرد ساقۀ خشک خیزران، نوعی  اســتفاده از پوســت درخت توت و از 
کاغــذ می ســاختند؛ امــا از حــدود اوایــل قــرن دوم میــالدی از ترکیب 
که  کاغذ های جدیدی ســاختند  کنف،  پوســت درخت توت و الیاف 
کاغذ۱ را مانند ابریشم  کیفیتی متفاوت بود. چینی  ها فن تولید  دارای 
و بعضی فنون دیگر پنهان نگه می داشتند)سعیدی، ۱۳88، 4۷8(.
کاغذ از چین بــه ژاپن و از آنجا به ســمرقند راه یافت  فــن ســاخت 
گســترش آن در  کاغــذ(. بــا ظهــور اســالم و  )مصاحــب، ۱۳۷4، ذیــل 
کشــور های مجاور، در ســده دوم هجری میان مســلمانان و چینی ها 
که مهم ترین شهر فرارود  جنگی درگرفت. مسلمانان شهر سمرقند را 
بــود، در ســال 8۷ هجــری )۷04 م( به تصــرف خود درآوردنــد )عواد، 

ج افشــار با اســتناد به شــعر منوچهــری دامغانی، به  ۱۳۲۷، ۱0۶(. ایر
کاغذســازی در سمرقند اشــاره دارد و رواج صنعت آن را  کارگاه  وجود 
کن سمرقند می داند  برای نخســتین بار، به دســت اسیران چینی سا
کاغذسازی را به دیگر شهر ها  )افشــار،۱۳۹0، 80(. مســلمانان صنعت 
ازجمله بغداد، دمشــق، مصر، اســپانیا و ... رســاندند. از قرن سیزده 
کاغذ در اروپــا، ازجمله ایتالیا،  کارخانه های ســاخت  میــالدی به بعد 

کاغذ(. فرانسه، آلمان و انگلستان دایر شد )مصاحب، ۱۳۷4، ذیل 
در ایــن مقالــه، نخســت بــه  بررســی آثار مکتــوب ایرانی- اســالمی 
کاغذ و خمیرکاغذ  کاربردهای مختلف  اشاره شده و سپس به بررسی 
کنــار هــم قــرار دادن  پرداختــه شــده اســت و در ادامــه بــا بررســی و 
کهن، به میزان آشنایی پیشینیان  نمونه های به دست آمده از متون 
بــا ســاخت اجســامی ماننــد صورتــک و پیکــره )مجســمه و تندیــس( 
دســت می یابیــم. روش پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی اســت و  بر پایه 
کهــن انجام گرفتــه اســت. در خصوص موضــوع مورد  متــون مکتــوب 
کاغذ در فرهنگ اســالمی  کلی مربوط به تاریخ  نظر به غیر از اطالعات 
که بر  گرفته شــده اســت، پژوهشی مستقل  که در پژوهش از آنها بهره 
کاغذ، مقوا و  کهن باشــد و در باب اســتفاده از  اســاس منابع مکتوب 

خمیرکاغذ برای ساخت پیکرها صورت نگرفته است.

پیشینۀ پژوهش

بیشتر پژوهندگانی که به موضوع خمیرکاغذ پرداخته اند، بر این نکته 
کاربرد خمیرکاغذ و اســتفاده از  اذعان داشــته اند که تاریخچۀ روشــنی از 
آن در دســت نیســت. برخی پیشینۀ اســتفاده از خمیرکاغذ را به دوران 
تیموری و در نتیجۀ رابطه با هنر چین قلمداد کرده اند )ن.ک. رستمی، 
۱۳8۱، ۱۲5( )مایل هروی، ۱۳۷۲، 804(. برخی دیگر  روند به وجود آمدن، 
یا اســتفاده از آن را به دورۀ صفویه و پس  از آن نســبت می دهند که خود 
کشورها روی داده است  که بین ایران و دیگر  مصادف با تعامالتی است 
)اســکندری، ۱۳8۱، ۱48( )شایســته، ۱۳8۷ ، 40( )یــاوری، ۱۳۹0، ۲8(.
کاغذ و مشــتقات آنها پرداخته شــده  کــه به موضوع  کتاب هایــی  در 
است، به بررسی روند تولید کاغذ و ساخت برخی اجسام از کاغذ اشاراتی 
شده است )ن ک. افشار، ۱۳۹0(، اما در خصوص پیشینۀ خمیرکاغذ در 
ساخت احجامی از قبیل مجسمه، پیکره ها و شبه عروسک ها در حوزه 
فرهنــگ ایران، تحقیقی اصولی و بر اســاس مســتندات تاریخی صورت 
نگرفته اســت. بر همین اســاس و با توجه به نکات یادشــده، هدف این 
پژوهش، ارائۀ دالیلی قطعی در باب وجود پیشینۀ دراز استفاده از کاغذ 

و خمیرکاغذ در ساخت پیکره ها، در حوزه فرهنگ ایرانی است.

کاغذ در ایران  مروری بر پیشینه 

در ایران از اواخر نیمۀ نخست قرن دوم هجری، ابتدا خراسانیان با 
کاغذ از  کاغذ۲ آشــنا شدند »... بعد از اینکه مرویان با ساختن  ســاخت 

الیاف کتان و شاهدانه آشنا شدند، دیری نپایید که کارخانه های ساخت 
کاغذ در خراســان ایجاد شــدند و در دیگر شــهر ها به تقلید از خراســان 
کاغذ هــای خراســانی از نوع ســمرقندی و  گردیــد.  کارخانه هایــی دایــر 
دیگر انواع آن بهتر و ارزنده تر محسوب می شده اند« )سعیدی، ۱۳88، 
کــرد. کاغذســازی در ایــران پیشــرفت  4۷8(. به مــرور زمــان، صنعــت 
که در ایــران در زمان ایلخانیان و در تبریز تولید  کاغذهایی  میــان 
کاغذهــای مرســوم در چیــن تفاوت هایــی وجود داشــته  می شــد، بــا 
کتاب  که رشیدالدین فضل اهلل همدانی در  است. با توجه به مطالبی 
آثــار و احیــاء آورده اســت، معلوم می شــود روش چینی هــا در این امر 
برایــش تازگی داشــته اســت )افشــار،۱۳۹0، 8۲(. مایل هــروی معتقد 
اســت: بــا توجــه به اینکــه در عصر تیمــوری رابطه خوبی بیــن ایران و 
گردید. »در  چیــن به وجود آمده بود، ســاخت مقوای جدیــدی رایج 
کتاب  آرایــی بــه  کــه هنــر وابســته بــه نسخه ســازی و  روزگار تیموریــان 
کمال خود رســید، به دســتور بایســنقر میرزا هیئتی به سرپرستی  اوج 
غیاث الدیــن نقــاش به چین رفتند و امور صحافــی مجلدان چینی را 
گرفتند و اسلوب ساختن خمیرمایه مقوا را آموختند و مقواسازی  فرا
را در شــرق جهان اســالم رواج دادند. با این  همه در همین دوره نیز 
عده ای از چسباندن پاره های کاغذ مقوا می ساختند« )۱۳۷۲، 804(.

بــا ورود ایــران بــه دنیــای جدیــد فّنــاوری و بــا ایجــاد ارتباطــات 
کشــورهای پیشــرفته به وجود آمد )و با  که میان ایران و  گســترده ای 
کــه آنها بعــد از انقــالب صنعتی در علوم به دســت  توجــه بــه نتایجــی 
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گردید. ازجمله در  کاغذ ایجــاد  آوردنــد(، تغییــر و دگرگونی در ســاخت 
دوران قاجار، شخصی به نام آقارحیم اصفهانی نخستین کسی بود که 
کاغذ سازی به روسیه رفت.  گیری صنعت  به دستور امیرکبیر برای فرا
کرد. در  کاغذســازی را آغاز  وی پــس از بازگشــت به ایــران در اصفهان 
ج به دست  کر کاغذسازی در  کارخانۀ  اوایل دوره رضاخان، نخستین 
کارکــرد )ن.ک. آدمیــت، ۱۳55، ۳۹۱(. کارشناســان آلمانی شــروع به 

کاغذ و خمیر آن کاربردهای 

کــه به طورکلی ســاخت مقوا در ایــران به  کــی از آن اســت  شــواهد حا
کاغذ،  که از به هم چســباندن ضایعات  گونــه اول  گونــه بوده اســت:  دو 
کمک  کهنه هــا و بریده هــای پارچــه و... به  دست نوشــته های دورریــز، 
گیاهــی یــا پروتئینــی )ماننــد ســریش و سریشــم( ســاخته  چســب های 
کاغذ مقوا چنین آورده: »کاغذهای  می شــده است. ایرج افشار در ذیل 
باطلــه را بــر روی هــم می چســبانیده و از ایــن راه مقــوا می ســاختند« 
)افشار،۱۳۹0، ۷۲(. نوع دوم آن از خمیرکردن ضایعات کاغذ، پارچه های 

کهنه، تکه های چوب و ... ساخته می شده است )نیکنام،۱۳۷۱، ۳5(.
امروزه به این کاربری از کاغذ، پاپیه ماشه۳ می گویند. فرهنگ لغت 
حییم در این  باره چنین آورده اســت »یک جور مقوای ســخت اســت 
گل رس و چیزهای دیگر به خمیــر آن می زنند« )حییم،  کــه چســب و 
کاغذ فشرده و یا جویده  ۱۳8۱(. »این لغت در زبان فرانسه به معنای 
شــده است« )خلیجی اســکو یی، ۱۳8۹(. لغت نامه وبستر4 در تعریف 
کاغــذ جویــده شــده. ماده ســبک و محکم  پاپیه ماشــه آورده اســت: 

کاغذ )کاغذ باطلــه( و خمیرکاغذ با  که از ضایعــات  جهــت قالب گیــری 
 Websters,(  مخلــوط ســریش و افزودنی های دیگر ســاخته می شــود
1971(. همچنین در دانشنامۀ بریتانیکا5 در مدخل پاپیه ماشه آمده 
که با چسب مخلوط شده و یا حالت خمیری دارد،  کاغذ هایی  است: 
کرد و همچنین  به طوری کــه می توان از آن برای قالب گیری اســتفاده 
کی اســتفاده می شده است.  مبدأ آن شــرق بوده و از آن در نقاشــی ال
ســاخت و تولیــد اجنــاس از جنــس پاپیه ماشــه در اروپــا اولیــن بــار 
گردیــد و بعد هــا در آلمان و انگلســتان  اوایــل قــرن ۱8 از فرانســه آغــاز 
کاهش  کــرد. بــا اینکــه تولیــدات پاپیه ماشــه در قــرن ۱۹ م  رواج پیــدا 
یافــت، ولی امروزه از این هنر در ســاخت اســباب بازی ها، صورتک ها 
.)Encyclopadia Britanica, 1991( اســتفاده می شــود و ماننــد آن 
کاربردهــای  در تمــدن اســالمی- ایرانــی از زمــان پیدایــش مقــوا، 
کــرد و نیــز جایگزیــن مناســبی برای  فراوانــی در انــواع تولیــدات پیــدا 
برخــی از مــواد )ماننــد چــوب، چــرم و...( شــد. در ادامــه بــه برخی از 
کاغــذ  کــه در ســاخت آنهــا از اشــکال مختلــف  اشــیاء اشــاره می شــود 

گردیده است. استفاده  
کتاب۷، ســاخت  صحافــی و تجلیــد۶، ســاخت جعبــه یــا محفظــه 
دســتک، ساخت قلمدان، ساخت قاب آیینه، استفاده از مقوا برای 
کاغذ در قاب ســازی، ســاخت  تکیه  گاه پشــت تابلو های نقاشــی روی 
سرچســب8، ســاخت جعبه های روغنی۹، بوم ســازی برای طراحی و 
نقاشــی آبرنگ و رنگ روغن، ســاخت قوطی انفیه  دان، ســاخت ورق 

آس، ساخت مرقع است )رستمی، ۱۳8۱، ۱۲8(.
کاغذ  کاغذی۱۱، فانوس۱۲،  گل  کاغذ باد۱0،  برخی دیگر از اشیا مانند: 

کتاب آثار البالد و اخبار العباد. تصویر 1- روی جلد 
ماخذ: )قزوینی، 1373(

کتاب تاریخ جهانگشای جوینی. تصویر 2- روی جلد 
ماخذ: )جوینی، 1385(



54
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۲ ، شماره ۱ ، بهار و تابستان ۱۳۹۶

کاغــذی۱4، »اســباب بازی ازجملــه فرفــره و بــط  کاله  لــق )لغ/لیــق(۱۳، 
غ پرنده نیز در اغلب دوره ها مرســوم بود« )افشــار،۱۳۹0،  کاغــذی و مــر
کشــمیر، به ذکــر صنایعی  گلزار  کتــاب  ۱۷8(. ایــرج افشــار بــا اشــاره بــه 
می پردازد که گویا شناختی از آنها در دست نیست مانند: شیر جنگلی، 
قلمدانــی، ده  مشــتی، هشــت مشــتی مهین حریــر، رنگ آمیــزی برای 
که  لفاف پشــمینه. )افشار،۱۳۹0، ۱8۱ و ۱8۲(. همچنین اشاره می کند 
در سده ۷ ق، شخصی به نام کریم  الدین ابوبکر بن محمد سلماسی در 
کاغذ ســاخته بوده اســت هم چنان که اشیاء دیگر  کره زمین را از  مراغه 
کاربردهای دیگری نیز می توان  )همان، ۱8۲(. عالوه بر موارد یادشده، 
کــه مهم تریــن آن، اســتفاده از خمیرکاغذ برای  بــه فهرســت بــاال افزود 
کاربردهای مختلفی  که درگذشــته  ســاخت صورتــک و پیکره  ها اســت 

داشته و در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

شواهد منقول در میراث مکتوب ایرانی اسالمی

کثــرت منابــع مکتــوب اســالمی- ایرانــی و همچنین  بــا توجــه بــه 
محدودیت ساختار مقاله، در اینجا تنها منابع فارسی و یا ترجمه های 
موجــود از متون مورد بررســی قرار می گیرد. موارد ذکرشــده به ترتیب 
تاریخ رویداد مرتب شده اند و در نهایت به جمع  بندی موارد یادشده 

می پردازیم.
۱. آثــار البــالد و اخبــار العباد اثر زکریــای قزوینــی)۶05 تــا ۶8۲ ق( در 
ســال ۶۷4ق به زبان عربی نوشــته شــد۱5. وی به حکایتی اشــاره دارد 
کذاب۱۶، بــرای ادعای پیامبری خود ترتیب داده و شــرح  که مســیلمه 
کاغذ ســاخته بود و دو  آن این گونه آمده اســت. »و مســیلمه، صورتی از 
گذاشــته ریســمان ها بر آن  بــال بــر او قــرار داده بــود و دنباله اى براى او 
دنباله بسته و زنگ ها بر آن ریسمان ها آویخته بود. پس در آن شب در 
میان باد، او را ســر داد. باد او را به هوا برد و مردم در آن شــب، صداى 
زنگ می شنیدند. آن صورت را در هوا دیده، ریسمان ها را نمی دیدند. 
کردند به خانه ها رفته، درها  پــس، چون این احوال را مردم مشــاهده 
که داخل خانه خود  که می گفت: هر  را بستند. پس، صدایی شنیدند 
شــود، امن اســت. پس، صبح به خانه مسیلمه آمده، جمیعًا تصدیق 
نبــوت او را نمودنــد )قزوینــی، ۱۳۷۳، ۱8۹(. بــا توجــه بــه این که تاریخ 
 مربوط به ســال 

ً
کتاب مربوط به ۷.ه.ق اســت و رویداد حدودا تألیــف 

کرد.  ۱0 هجری است، به درستی نمی توان به صحت جزئیات آن حکم 
کهن ترین مورد، ذکر آن آورده شده. درعین حال به عنوان 

که به منظور  کاغذی دارد؛  ۲. دومین مورد، اشــاره به مجسمه ای 
کم وقت در ســده 4 ه.ق در مصر ساخته شده  رســاندن عریضه به حا
اســت. ذکر این رویداد از جلد ســوم تاریخ جهانگشــاى جوینی  است 
که در خصوص به سلطنت رسیدن ابوعلی منصور۱۷ پسر عزیز، چنین 

حکایتی آمده است۱8.
کم  ابو علّی منصور در یازده ســالگی قائم  مقام  »بعد ازو پســرش حا
او شــد، چندانــك در پــدرش حلــم بــود درو طبــش و جنــون بود و 
ظلــم و حیــف بر اهــل مصر به غایت رســانید، یکی از عــادات او آن 
که چون برنشستی مظلم ها بدو برداشتندى و او استماع آن  بود 
بجــاى آوردى و بــر آنــچ مضمــون آن ظالمات  بودى انــکار نکردى  

که ضمن آن فحش و  کاغذها بدو دادندى، بسیار آن بودى  چون 
شتم او و آبا و اجداد او بودى و تقریر فساد نسب  او تا بدان رسید 
کاغذ بســاختند و چادرى درو پوشیده  در زّى  که صورت عورتی از 
کردند،  زنان ، قّصه ]ای[ در مهر در دست او نهاده بر ممّر او نصب 
کم ظالم رســید شــتم های زشــت و  کاغذ از دســت او به حا چــون 
فحش های قبیح و فضایح و مخازى او و اسالف او در آنجا مفّصل  
نوشته در خشم شد و فرمود تا آن زن را بیارند چون بدو شتافتند 
تمثالی یافتند، از غّصه آن عبید و اجناد را فرمود تا مصر بسوزند و 

اهالی آن  را بکشند...«)جوینی، ۱۳85، ج ۳، ۱۶۶ و ۱۶۷(.
دســتور  بــه  نقــاش  غیاث الدیــن  هجــری،  نهــم  ســده  در   .۳
ح  کشــور چین می شــود. وی شر گروهی عازم  بایســنقر میرزا به همراه 
دیده هــای خود را بــه نگارش درآورد )ن.ک، حافــظ ابرو،۱۳80، 8۱8 
و 8۱۹( و )عبدالــرزاق ســمرقندی، ۱۳8۳، ج ۳، ۳۲۷(. غیاث الدیــن 
که به شکل  اشاره به چند مراسم شادی  آور و چند مراسم عزا می کند 
انواع موجودات )حیوان و انسان( از مقوا برای ساخت صورتک های 
که تمام صورت را در برمی گرفته  رنگی استفاده شده و به گونه ای بوده 
که مطابقت با حیوان واقعی داشــته اســت و  و آن قــدر طبیعــی بــوده 
همه از دیدن آن شــگفت زده  شــدند. در جای دیگر نیز به تزیین آنها 
به وسیلۀ مو های مصنوعی و یا وسایل دیگر برای طبیعی شدن شبه 
گرچه به تصریــح متن،  پیکره هــا و صورتک هــا اشــاره داشــته اســت. ا
کشــور چین اســت، اما اشــاره بــه این متن  مــوارد یادشــده مربوط به 
برای نشــان دادن آشــنا بودن مؤلف به مورداشــاره شــده مهم اســت 
و همچنین این رویداد جزئی از منابع فارســی ما محســوب می شود. 
کتــاب زبــده التواریخ، با اســتناد به  حافــظ ابــرو )۷۶0/ 8۳0 ه.ق( در 

نوشته های غیاث الدین این گونه آورده۱۹:
کردنــد بــه انواعی  »... بعــد از آن بازیگــران را فرمودنــد تــا بازی هــا 
کاغذ مقوى  ح آن در تقریــر نمی تــوان آورد. از آن جملــه از  کــه شــر
که در عالم نام برى، بر  صورت های الوان ساخته اند، هر جانورى 
گوش پیدا نیست  کنار روى و بن  که هیچ رخنه از  روى می بندند 
گویا آن وصله اى از آن حیوان اســت و به میان آن صورت ]در[  که 
می رونــد و بــر اصول ختاییان رقص می کننــد، چنانکه عقل در آن 

حیران و مدهوش می شود...« )حافظ ابرو، ۱۳80، 8۲۶(.
کاغذ  »...دو خواجه سرا ایستاده و بر دهان چیزى بسته از مقواى 
گــوش و باز تخــت دیگــر خردتر بر بــاالى آن می نشــیند...و  تــا بــن 
کاغذ ســاخته و رنگ چهــره و جامه  چنــد هــزار صــورت از مقــواى 

چنانکه از دور به آدمی می ماند...« )همان، 85۳(.
کــرده و تختی از  کاغــذ رنگیــن ســاخته و نقاشــی  »...چوگان هــا از 
گــز و بر آن تخت صورت آدمیان از  گز در ده  کاغــذ مقــوى مقدار ده 
کاغذ و صورت اسبان و شتران به بزرگی اسب و شتر مجموع ملون 

و موی هاى دروغی و زین و لجام و غیره...« )همان، 8۶۲(.
4. جشــن عروســی رضا قلی میرزا فرزند نادرشــاه افشــار با فاطمه 
ســلطان بیگــم، در ســده ۱۲ ق روی داد. در ایــن جشــن بــه  غیــر از 
کشــورهای دیگــر نیــز  هنرمنــدان و بازیگــران ایرانــی، هنرمندانــی از 
کاغــذ در ســاخت پیکره هــا و  بــه هنرنمایــی پرداختنــد؛ و از مقــوا و 
کتاب  کردند. در  دیگر وســایل جشــن اســتفاده های شــایان توجهی 
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ح این واقعه این گونه آمده است. عالم آراى نادرى، شر
»آتش بــازان فرنــگ به طور و آداب فرنگ درخت نــار و لیمو و ترنج 
ســاخته بــه مجلس می آوردنــد... ده نفر آدم از مقوا ســاخته، بمیان 
که بدون تکلیــف از دهن و دمــاغ آنها آتش  مجلــس حاضــر نمودنــد، 
درمی آمده...و دیگر ده نفر واردشده هریك عّراده ای از مقّوا ساخته و 
که  کاغذ یک ال در باالى آن عراده تعبیه نموده بودند،  توپــی بزرگ از 
گلوله به نظر درمی آمد؛  به نظر اهل ]مجلس[ چون توپ بیســت من 
کــه صــداى آن چــون رعــد در خــروش آمــده تزلزل  و آتــش می دادنــد 
کــه ازجملــه عجایبات بــود؛ و دیگر  در زمیــن و زمــان ]مــی[ انداخــت 
گذاشــته  گلولۀ چهل من در میان آن  کاغذ آوردند ]که[  خمپاره ای از 
کبودی فلک بلند ]می شد[  گلوله در  بودند. چون آتش می دادند آن 
و در میــان زمیــن و آســمان قرارگرفتــه، از آن ســتاره ها می درخشــید 
از مقــوا  کــه  از آن ظاهــر می گردیــد...و ایلچی هایــی  گل هــا  الــوان  و 
گذاشــته...«  ح انداختــه بودنــد، نردبان هــای شــادمانی درزیر پا  طــر

)مروی،۱۳۶4، ج ۱، ۱۶4(.
کشور هند و برخی  کرمانشــاهی، در ســال ۱۲۱۹ ق به  5. آقا احمد 
کتاب مرآت االحوال جهان نما )تألیف  کرد. او در  از شهرهای آن سفر 
کــه در آن از پیکرک های  ح رویــدادی اشــاره دارد  ۱۲۲5 ه.ق( بــه شــر

کرده اند: کاغذی استفاده 
که در خارج شهر اوده برکنار دریاى   »...و در صوبه اوده ۲0 روزى است 
گــره ۲۱ در آن روز جماعــت هنــود قریــب بــه لــك آدم مجتمــع شــوند و  گها

کاغــذ می ســازند و او را راونه می نامنــد و برهمنی را بر  صــورت عجیبــی از 
کرده او را رام می نامند و دو عســکر از طرفین آراسته  تخت مرتفعی ســوار 
صورت منازعه و معارکه را به ظهور می آورند تا آن که راونه را مقهور ساخته 

جسد او را می سوزانند« )بهبهانی، ۱۳۷۳، ج ۱، ۳08 و ۳0۹(.
کتــاب ده ســفرنامه، جیمــز موریــه )۱84۹- ۶. در بخــش هشــتم 
وقــت  شــاه  توســط  کــه  می پــردازد  ضیافتــی  توصیــف  بــه  م(   ۱۷80
گرفته بوده  )فتحعلــی شــاه قاجــار( در ۲4 مــارس ســال ۱80۹ صــورت 
که برای  است. این جشن به مناسب عید نوروز و پیشکش هایی بود 
شــاه آورده بوده انــد و در آن از پیکره هــای انســان و حیوان اســتفاده 

کاغذ ساخته شده بوده است: که به وسیله  شده 
که به هیئــت اروپایی ها لباس  کاغــذى را   »... چهــار آدمــك بزرگ 
 بــه  تــن داشــتند در اطــراف محــل آتش بــازى قــرار داده بودنــد در 
که تعدادى فشفشــه  کاغذى دیده می شــد  چنــد قدمــی یك فیل 
گذاشــته بودنــد و روى تمام دیوارها فشفشــه و  کار  در اطــراف آن 
وسایل آتش بازى به چشم می خورد...« )امیری ، ۱۳۶۹، ۲۶5(.

را  الســیاحه  بســتان  کتــاب  شــیروانی،  زین العابدیــن  میــرزا   .۷
ح دیده هــا و  کــرد. وی شــر کمیــت فتحعلــی شــاه تألیــف  در زمــان حا
شــنیده های خــود را از ســفر ۳۷ ســاله خویــش )۱۲۱0- ۱۲4۷ ه.ق( 
گــون را، در آن  آورده اســت. وی در وصــف یکی از  گونا کشــورهای  بــه 
کاغذ  که شــبه پیکره ای از  شــهرهای آناتولی، به واقعه ای اشــاره دارد 
ســاختند و در مجلســی به عنوان توضیح علم طلســم از آن اســتفاده 

کاغذی در حوزۀ فرهنگ ایران  پیشینۀ ساخت پیکر  ه های خمیری و 
بر اساس منابع مکتوب

کتاب مطلع سعدین و مجمع بحرین. تصویر 3- روی جلد 
ماخذ: )عبدالرزاق سمرقندی، 1383(

کتاب زبده التواریخ. تصویر 4- روی جلد 
ماخذ: )حافظ ابرو، 1380(
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کلمات را  ح آن چنین اســت: »...چون دده محمود این  کردند و شــر
کاغذ صورت  کاغــذ و مقراضی طلبیــده و از آن  اســتماع نمــود صفحه 
کشــیده و حــروف مختلفه بر  کاغــذ  آدمــی بریــده و نقــش چنــد بــر آن 
کاغذ بریده بدســت آن صورت بداد  آن نوشــته و شمشــیرى نیز از آن 
آن گاه آن صــورت را بــر زمین نهاد همان دم آن شــکل در حرکت آمد و 
گرفت اهل مجلس ترســیده فرار نمودند مگر راقم و عامل  رفتارکردن 
گذاشــته مقدار وجبی ســر آن  ج مندل  آن صورت چوب بزرگی در خار
چــوب را داخــل مندل نموده آن صورت شمشــیر بــر آن چوب چنان 
که مانند خیار تر دو نیمه ســاخت همگی در حیرت افتادیم  نواخــت 
کردیــم آخراالمر چیزى خوانده و بــر آن دمیده آن صورت را  و تعّجــب 

گردانید«  )شیروانی، بی تا، ۷۳(. بگرفت و بمالید و معدوم 
8. در زمــان حکومت ناصرالدین شــاه، در ســال ۱۲۹۷ ق، هیئتی 
کشــور ژاپن رهسپار ایران شــدند. در این میان فردی با نام  از ســوی 
کتابی با نام  ح سفر صد و ده روزه خود را در  نوب وی وش ی  فوروکاوا۲۲، شر
که  کرده اســت. وی به مراســمی اشاره دارد  ســفرنامه فوروکاوا تحریر 
کاغــذی به شــکل اســب برای آتش بــازی و متفرق  در آن از پیکــره ای 

ح آن این گونه آمده است: کردن مردم استفاده شده و شر
گرفته  گرد عمارت حکومتی را  گردا  »...مردم شهر به تماشا آمده و 
کاربردند؛ به این  کردن آنها هم آتش بازى بــه  بودنــد. بــراى متفرق 
که میانش سوراخی  کاغذ را  که اسبی ساخته شده از  که مردى  طرز 
کرده بود، بر پشت این  کمربســته و صورت ســوارکار پیدا داشــت به 
اسب کاغذى ترقه و اسباب آتش بازى گذاشت و آن را روشن کردند 
گرداب مانند روشن شد و او تند میان مردم  و دم اسب با آتش بازى 
دوید و با ترقه و جرقه آتش آنان را فرارى داد« )فوروکاوا، ۱۳84، ۲8۲(.
کــه در عهد  ۹. میــرزا حســین تحویــل دار به توصیــف لوطی هایی 
ناصرالدین شــاه در اصفهــان بوده اند می پردازد و اشــاره به این نکته 
که خیمه  شب  بازان از مقوا، عروسک های خود را می ساختند: دارد 

کــه شــب های عیــش و  »قســم دیگــر لوطی هــای خیمه شــب باز 
عروسی ها، خیمه شــب بازى برپا می کنند و صورتی از مقوا ساخته اند 
کــه از پشــت پرده متصــل می نماینــد و می رباینــد و اقســام رنگ هــا و 
صداهــا و حرف هــا و آوازها از زیــر خیمه بروز می دهنــد...« )تحویلدار 

اصفهان، ۱۳4۲، 8۶(.
ح زندگانــی مــن به مراســمی  کتــاب شــر ۱0. عبــداهلل مســتوفی در 
کــه بــه عیِد خنده معــروف بــوده و بعد از ماه صفــر انجام  اشــاره دارد 
ح عیــد، بــه  می گرفتــه )مســتوفی، ۱۳84، ج۱ ، ۳۲0(. وی ضمــن شــر
که برای همین امر ســاخته می شــده و از  ســاخت هیکلی اشــاره دارد 
خمیرکاغــذ و مقــوا برای شــکل دادن به آن بهــره می بردند و در پایان 

مراسم آن را به آتش می کشیدند:
»در خانه ها براى شــب نهم ]ربیع االول[ مشغول تدارك می شدند 
کــوزه هیکلــی ترتیب می دادنــد. با چوب  کــدو یا  کاغــذ و  و از چــوب و 
کله براى هیکل  کــوزه،  کدو و یا  کاغــذ لبــاس و از  اســتخوان بندى و از 
ســاخته با ترقه تمام جلو لبــاس آن را تزیین می کردند. از خمیر  کاغذ 
کرده و با پنبه  کدو نمودار  و مقوا، دماغ و دهن و چشم و ابرو بر روى 
یا پشــم ســفید، ریش براى هیکل ترتیب می دادند و بر ســر آن عمامه 
کاه چپانــده بودنــد، می گذاشــتند همین کــه از  کــه در آن  از پارچــه اى 

ســاختن هیکل فراغت  حاصل می گشــت، انواع آتش بازى تهیه دیده 
و بــا ایــن تــدارك منتظر رســیدن شــب نهم مــاه می شــدند. متصدى 
کمك نوکر  که بــا  ســاختن هیکل، پســربچه هاى رســیده خانــه بودند 
کارها را انجام می دادند« )مستوفی، ۱۳84، ج ۱، ۳۲5 و ۳۲۶(. این 

تحلیل داده ها

نــکات مذکــور در ده متــن یادشــده را می تــوان بــه اشــکال ذیــل 
جمع بندی نمود. نخســت از نگاه تاریخی حکایات نقل شده مربوط 

به دوره های زیر است:
گرچه متن اصلی  - مورد اول مربوط به ســده اول هجری اســت. ا
کتــاب آثــار البــالد و اخبار العباد در ســده هفتم هجری نوشته شــده و 
ترجمه فارسی آن مربوط به دوره قاجار است، اما به هرحال مبتنی بر 
واقعه ای از سده اول هجری است و با استفاده از آن می توان دریافت 
کاغــذ بــرای بــه وجــود آوردن حجمــی ســبک وزن  کــه در آن زمــان از 

استفاده می شده است.
کــه در آن  - نمونــه دوم مربــوط بــه ســده چهــارم هجــری اســت 
به وضوح به ســاخت مجســمه ای از جنس خمیرکاغذ اشاره شــده. با 
توجــه بــه آن کــه این حکایــت در چند متن دیگر نیز نقل شــده اســت، 

کرد. می توان به صحت آن اطمینان حاصل 
که در آن از صورت های  - نمونه ســوم از ســده نهم هجری اســت 
کاغذ سخن  حیوانی، انسانی، ساخت چوگان و تخت ساخته شده از 

آمده است.
کــه از  بــه ســده دوازدهــم هجــری اســت  - مــورد چهــارم مربــوط 
صورت های انسانی، عراده و توپ کاغذی و مقوایی مواردی آمده است.
که  - شــش مورد آخر مربوط به ســده ۱۳ و  ۱4هجری قمری است 
کاغذ، مقــوا و خمیرکاغذ در ســاخت  کاربردهــای  در آنهــا نیــز از انــواع 

پیکره ها و ... سخن رفته است.
از لحاظ جغرافیایی متون یادشــده را می توان به حوزه های ذیل 

کرد: تقسیم 
- شواهد مربوط به حوز ه ایران )نمونه های 4، ۶، 8، ۹، ۱0(.

- حوزه ایرانی- اسالمی )نمونه های ۱، ۲، ۷(.
- حوزه هند و چین )نمونه های ۳ و 5(.

ج از  گرچــه در نــگاه نخســت، مــوارد مربــوط بــه حوزه هــای خــار ا
مرزهای سیاســی ایران، غیر مرتبط با موضوع مقاله به نظر می رسد، 
اما اهمیت اساسی موضوع در توصیف و ذکر دقیق جزییات در متون 
کاربری ها  که می تواند نشــان از انتقال این نوع از  کهن فارســی اســت 
که ذکر  در حوزه فرهنگ ایران را داشــته باشــد. با توجه به شــواهدی 
که برخی  آن آمد، در برخی از آنها به روش ساخت پیکره ها اشاره شد 
در هیئــت انســان اســت، برخــی دیگــر حیوانــات و برخی دیگر اشــیاء 
کاغذی و یا مقوایی بودن آنها اشاره شــده  اســت و در مواردی تنها به 
اســت. به عنوان مثــال، اســتفاده از خمیرکاغــذ و مقــوا بــرای ســاخت 
کاغذ مقوا  احجام و صورت ها در متون ۲ و ۱0 آمده است. استفاده از 
کاغــذی نیــز در متن ۳ آمــده و اســتفاده از مقــوا در متن  و یــا مقــوای 
کاغذی بــودن احجام و یا  4 ذکرشــده اســت. در بقیــه مــوارد تنها بــه 
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کهــن مکتوب و در دســت نبــودن اطالعات  کم توجهــی بــه متون 
کاغــذ و خمیرکاغــذ باعــث شــده تــا  کافــی دربــارۀ پیشــینۀ  جامــع و 
پرســش های حــل ناشــده ای در ایــن خصوص وجود داشــته باشــد؛ 
کــه صنعتگران و هنرمنــدان در حوزۀ  پژوهــش حاضر نشــان می دهد 
ایران زمین از قدیم االیام با ســاخت ابزار و وســایل مختلف به وســیلۀ 
خمیرکاغذ آشنایی داشته و از این مواد برای ساخت ابزارهایی چون 

جلد و قلمدان به وفور بهره  گرفته اند.

همچنیــن شــواهد و اســتنادهای تاریخی یادشــده در متن مقاله، 
گاهانه از کاغذ، مقوا و خمیرکاغذ در ساخت  به صراحت نشان از استفاده آ
ابزارهایی چون ساخت مجسمه های انسانی و حیوانی و حتی صورتک 
کاربرد را حتی به قرون اولیه اسالمی می رساند.  می دهد و پیشینه این 
گرچه در این میان برخی از شــواهد به توصیف جشــن ها و مراســمی  ا
ج از حوزه ایران زمین اختصاص یافته است، اما این اشارات صریح  خار
کاربردهاســت. خــود نشــان دهنده آشــنایی مــردم ایران با ایــن نوع از 

پی نوشت ها

کاغذ، چاپ،  کاغذ را یکی از چهار اختراع بزرگ چینی ها می دانند )اختراع    ۱
قطب  نما و باروت انتساب به چینی ها دارد( )ن.ک، کاسمینسکی، ۱۳8۱، ۹۲-۹0(.
کاغذ به مفهوم امروزی آن است؛ زیرا درگذشته قبل از رواج چنین  ۲ منظور 

کاغذ مصری )بردی( استفاده می شده. کاغذی، از 
3 Papier-Mâché.
4  Webster’s Third New International Dictionary.
5  Encyclopadia Britanica.

۶ »صحافــی و مجلدگــری در تمــدن و فرهنــگ ســنتی مــا عبــارت از حرفــه و 
کتــاب معیوب را  کتاب بی  جلــد را تجلید و  که صاحب آن پیشــه،  هنــری اســت 
کتــاب را جدول کشــی می کرد«  کاغــذ  گاهــی  وصالــی و مرمــت و شــیرازه دوزی و 
گون ازجمله  گونا )افشار، ۱۳8۱، ۳۳0(. »در شیوه های مختلف و با روکش های 
کاغذ و نیز استفاده از مقوای شمیز  گالینگور،  ک،  کمان یا ال چرم، پارچه، روغن 

کتاب« )رستمی، ۱۳8۱، ۱۲8(. در جلد های سبک و آستربدرقۀ 
اســت«  می گرفتــه  قــرار  مورداســتفاده  کتــاب  نگهــداری  بــرای  »بیشــتر   ۷

)همان،۱۳8۱، ۱۲8(.
مقصــد  بــه  آن  ارســال  و  مهــم  نامه هــای  نگاه داشــتن  محفــوظ  بــرای   8

)همان،۱۳8۱، ۱۲8(.
۹ برای نگهداری از جواهرات و نسخ خطی ارزشمند )همان،۱۳8۱، ۱۲8(.

کاغــذ می ســازند و برخــی  کــه آن را از  ۱0 اصطالحــی اســت بــرای بادبــادک 
عناویــن »کاغــذ هوایــی« و »کاغــذ اطفــال« را بــه همــان مفهــوم به کاربرده انــد 

)افشار، ۱۳۹0، 5۲-48(.
آرایــش  بــرای  کــه  کاغــذ  از  گل ساخته شــده  کاغــذی.  گل  و  کاغــذ  گل    ۱۱
.)۷8 و   ۷۷ )همــان،۱۳۹0،  می رفــت«  کار  بــه  شــادمانی ها  در  و  جشــن ها 
کاغذ  ۱۲ برای حفاظت از نور فانوس در مقابل باد، اطراف آن را با پارچه و یا 
کشمیر از صنایع مرسوم  کاغذ در  می پوشانیدند؛ و همچنین ساخت فانوس از 

جلدسازان به حساب می آمد )همان،۱۳۹0، ۶۶ و ۶۷(.
که از آن به جای شیشه، در پوشانیدن درهای شبکه ای  کاغذی شــفاف   ۱۳

و پنجره های اتاق ها استفاده می کردند )همان،۱۳۹0، ۶۹ و ۷0(.
کالهی  که قرار است مجازات شود،  ۱4 برای مسخره  کردن شخصی و یا فردی 

خاص را بر سرش می گذارند )ن.ک، افشار،۱۳۹0، ۷۷(.
۱5 نظر به اهمیت موضوع، متن عربی آن نیز آورده شده است. »...ثّم اّتخذ 
صــوره مــن الکاغــد لها جناحان و ذنب و شــّد فیهــا الجالجل و الخیــوط الطوال 
فأرســل تلــك الصــوره و حملتها الریــح و النــاس باللیل یرون الصوره و یســمعون 
صــوت الجالجــل و الیــرون الخیــط. فلّما رأوا ذلــك دخلوا منازلهــم خوفا من أن 
تختطــف أبصارهــم، فصــاح بهــم صائــح: من دخــل منزله فهــو آمــن! فأصبحوا 

مطبقین علی تصدیقه.« )قزوینی، ۱۹۹8، ۱۳5 و ۱۳۶(.
کذاب، لقب ابن  کثیــر بن حبیب بن الحارث، ملقب  ۱۶ ُمَسْیِلمه یا مســیلمه 
بــه رحمــن الیمامــه، از قبیلــه بنــی حنیفــه شــهر یمامه بود. وی در ســال دهم 
هجــری ادعای پیامبری کرد و متونی شــبیه قرآن می ســرود )دهخدا، ۱۳۷۷( و 

)ن.ک، طبری، ۱۳۷5، ج 4، ۱۲۷۳(.
که از ســال ۳8۶-4۲۲ ق بر مصر حکومت  ۱۷  ششــمین خلیفه فاطمی بود 

می کرد.
۱8 بــرای روایت هــای دیگر این حکایت )ن.ک: ابن  اثیــر، ۱۳۷۱، ج ۲۲، ۳۳ و 

۳4( و )مستوفی، ۱۳۶4، 5۱۱(.
۱۹ بــرای نقل هــای دیگر این حکایت )ن.ک: خوانــد میر، ۱۳80، ج 4، ۶4۲( 
و )عبد الــرزاق ســمرقندى ، ۱۳8۳، ج۳ ،۳۳0-۳40(. بــه دلیــل قدیمی تــر بودن 

کتاب زبده التواریخ استناد شده است. ح دقیق تر استناد، به  و همچنین شر
کنار نهر »کوکره«  ۲0 اوده: نام شــهرى بســیار قدیمی در شــمال هندوســتان 

گنگ و نزدیك شهر فیض آباد )دهخدا به نقل از قاموس األعالم(. از توابع رود 
گره: رودى است در نزدیکی مرز نپال. گها  ۲۱

کــه در آغاز عصر  ۲۲  نوب وی وشــ ی  فــوروکاوا یکی از نخســتین ژاپنی هایی اســت 
کرد، نویســنده این ســفرنامه، در ســال ۱880 م. همراه با  جدیــد بــه ایران ســفر 
گســترش روابط سیاســی و اقتصادی، از طرف دولــت ژاپن عازم  هیئتــی، بــرای 

ایران شد )ن.ک. اینووه، ۱۳8۱، ۲۷(.

 فهرست منابع

آدمیت، فریدون )۱۳55(، ام ی رک ب ی ر و ای ران، خوارزمی ، ت ه ران .

کاغذی در حوزۀ فرهنگ ایران  پیشینۀ ساخت پیکر  ه های خمیری و 
بر اساس منابع مکتوب

صورت هــا اشاره شــده )مــوارد ۱، 5، ۶، ۷، 8(؛ در دو نمونه نیز تنها به 
ساخت اشیاء اشاره شده است )موارد ۳ و 4(.

کاربــردی، مــوارد یادشــده در متون را نیز می تــوان به چند  از نظــر 
کرد. بخش تقسیم 

ایــن احجــام در جشــن های عروســی )مــوارد 4 و ۹(  از  - برخــی 
جشــن های دولتــی )نمونه هــای ۳ و 8( جشــن و مراســم مذهبــی 
)نمونــه 5( و عیــدی موســوم به عیــد خنــده )نمونه شــماره ۱0( مورد 

استفاده واقع  شده اند.
کاربرد داشته مانند  برخی دیگر در مراســم عزا و یا درگذشــت افراد 

که در بخش دوم نمونه سوم آورده شده است. اشاره ای 
کاربردهای دیگری نیز در این مجموعه  - عالوه بر موارد یادشده، 
دیده می شود؛ مانند ساخت چیزی اعجازگونه برای ادعای پیامبری 
)مــورد ۱(، شــعبده بازی )مــورد ۷( و یا رســاندن عریضه و شــکایات به 

کم ظالم به صورت ناشناس )مورد ۲(. حا
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ک ام ل  ب زرگ  اســ الم  و ای ران  ، جلد ۲۲،  اب ن  اث یــر، ع ل ــی  ب ن  م ح م د  )۱۳۷۱(، ت اری خ  
ت رج م ه  اب وال ق اس م  ح ال ت ، علمی، تهران.

کی( پاپیه ماشه، کتاب ماه هنر،  اسکندری، مینا )۱۳8۱(، نقاشی روغنی )ال
شمارۀ 5۳ و 54، صص ۱48-۱5۱.

ج )۱۳8۱(، صّحافی و مجّلدگری، نامه بهارستان، شمارۀ ۶، صص  افشار، ایر
۳۲۹ ـ ۳۹۶.

ج )۱۳۹0(، کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی، مرکز پژوهشــی میراث  افشــار، ایر
مکتوب، تهران.

ام ی ری ، م ه راب  )۱۳۶۹(، ده سفرنامه یا سیری در...، انتشارات وحید، تهران.
اینــووه، ئه  ایجــی )۱۳8۱(، مناســبات ایــران و ژاپــن در دوره قاجــار، ترجمــه: 

هاشم رجب زاده، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارۀ 5۷-5۶، صص ۳5 ـ ۲۷.
بهبهانی، آقا احمدبن  محمد علی )۱۳۷۳(، مرآت االحوال جهان نما، جلد۱، 

انصاریان، قم.
جوینی، عطاملک بن محمد )۱۳85(، تاریخ جهانگشــاى جوینی ، مصحح: 

کتاب ، تهران. محمد قزوینی ، جلد ۳، چاپ چهارم، دنیاى 
حافــظ ابــرو، عبــداهلل بــن لطــف اهلل )۱۳80(، زبده التواریخ، جلــد4، تصحیح 
کمــال حــاج ســید جوادی، ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی، تهران.
ح ی ی م ، س ل ی م ان )۱۳8۱(، ف ره ن گ  ان گ ل ی س ی  به ف ارس ی ، ن وی ن ، تهران.

خلیجی اسکو یی، محسن )۱۳8۹(، دانشنامه دانش گستر، جلد 5، موسسه 
دانش گستر ، تهران.

خوانــد میــر، غیاث الدیــن بــن همــام الدیــن )۱۳80(، تاریــخ حبیــب الســیر، 
جلد4، چاپ چهارم ، خیام، تهران.

کبــر و همــکاران )۱۳۷۷(، لغت نامــه، چــاپ دوم، دانشــگاه  دهخــدا، علی  ا
تهران، تهران.

کاربرد مقــوا، در هنر های  رســتمی، مصطفــی )۱۳8۱(، روش هــای ســاخت و 
اسالمی ایران، گنجینه اسناد، شمارۀ 4۶ - 45، صص ۱۳5 - ۱۲4.

کاغذ، هنر و مردم، شمارۀ ۱۱5، صص ۲۶ - ۱۹. سامی، علی )۱۳5۱(،  اختراع 
کاغذگری در اسالم، در دائره المعارف  کاغذ و  سعیدی، محمدحسن )۱۳88(، 
تشــیع. )ج ۱۳(، احمــد صدر حاج ســیدجوادی )ویراســتار(، نشــر شــهید محبی، 

تهران، 4۷8-480.
شایســته، علی نقی )۱۳8۷(، نقد فرمالیســتی نقاشــی های قاجار )سده های 

دوازدهم تا سیزدهم هجری قمری(، نقش مایه، شمارۀ ۱، صص ۳۷-50.
شــیروانی، زین العابدیــن بن اســکندر)بی تا(، بســتان الســیاحه، چــاپ اول، 

سنایی، تهران.

طبــری، محمد بن  جریــر )۱۳۷5(، تاریخ طبــری، ترجمه: ابوالقاســم پاینده ، 
جلد 4، چاپ پنجم، اساطیر، تهران.

مطلــع ســعدین و   ،)۱۳8۳( عبدالرزاق  بن  اســحاق  ســمرقندى ،  عبدالــرزاق 
مجمع بحرین ، جلد ۳، مصحح: عبدالحســین نوایی ، پژوهشــگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی ، تهران.
کاغذ در دوره تمدن اسالمی، ترجمه عباس  کورکیس )۱۳۲۷(، ساخت  عواد، 

اقبال، یادگار، سال چهارم، شماره ۹ و ۱0، صص ۱۲8-۹5.
ف وروک ــاوا، نوب وی وشــ ی  )۱۳84(، ســ ف رن ام ه  فــوروکاوا، ت رج م ه  ه اشــ م  رج ب زاده  

وکینجی  ئه  اورا، ان ج م ن  آث ار و م ف اخ ر ف ره ن گ ی  ، تهران.
قزوینــی، زکریــا بــن محمــد )۱۳۷۳(، آثار البــالد و اخبــار العباد، ترجمــه میرزا 

جهانگیر قاجار، امیرکبیر، تهران.
قزوینی، زکریا بن محمد )۱۹۹8(، آثار البالد و اخبار العباد، دار صادر، بیروت.
ک اس م ی ن ســ ک ی ، ی وگ ن ــی  آل ک ســ ی  ی وی ــچ )۱۳8۱(، ت اری ــخ  ق ــرون  وســ طی ، ت رج م ــه  

ص ادق  ان ص اری  و م ح م دب اق رم وم ن ی، ان دی ش ه ، تهران.
کتاب آرایــی در تمدن اســالمی، چــاپ اول،  مایــل هــروی، نجیــب )۱۳۷۲(، 

آستان قدس، مشهد.
مروی، محمدکاظم )۱۳۶4(، عالم آرایی نادری، جلد ۱، مصحح: محمدامین 

ریاحی، زواره، تهران.
گزیــده ، مصحــح: عبدالحســین نوایی ،  مســتوفی، حمــداهلل )۱۳۶4(، تاریــخ 

چاپ سوم، امیرکبیر، تهران.
ح  زن دگ ان ــی  م ن  ی ــا ت اری خ  اج ت م اع ــی  و اداری   مســتوفی، عبــداهلل )۱۳84(، شــ ر

دوره  ق اج اری ه ، جلد ۱، چاپ پنجم، زوار، تهران.
م ص اح ــب ، غ الم ح ســ ی ن  )۱۳۷4(، دای ره ال م ع ــارف  ف ارســ ی ، جلــد ۲، ام ی رک ب ی ر، 

ک ت اب های ج ی ب ی    ، تهران.
موســوی خامنه، زهــرا )۱۳8۶(، مجسمه ســازی )برگرفته از صنایع دســتی(، 

چاپ اول، سمت، تهران.
کتابخانــه، دبیرخانــه  نیکنــام، مهــرداد )۱۳۷۱(، آفت هــا و آســیب های مــواد 

کشور، تهران. کتابخانه های عمومی  هیئت امنای 
که باید بیشــتر شناخته شود تا  یاوری، حســین )۱۳۹0(، روغنی ســازی هنری 

پررونق بماند، رشد آموزش هنر، شمارۀ ۲5، صص ۲8-۳۳.
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