
 سنتی شیوه ساخت کاغذ دست ساز

 

را برای خلق اثر هنری خود انتخاب صی خا مواد اولیه  ،که هنرمندان بسیار تاثیرگذارتر خواهد بود

یک اثر هنری باشد. بخش  به تنهایی نآ و هر بخشهنرمند خود ساخته  ،ا تا پایان کارند و از ابتدکن

 ... .و کاغذ هایی مانند قاب، بوم،

 ابداع کاغذ شد ولیاگرچه کاغذ مدتها بود در چین تولید میمیشود اینگونه گفت که  در مورد کاغذ 

مخترع چینی و از خواجگان دربار  Tsai Lun  لونسایتبه  به شکلی که امروزه وجود دارد
حدود از ساخت کاغذ از ر .نسبت داده میشود قرن دوم میالدی بتدایدر ا "هان شرقی"امپراتوری 

که در ایران و در دربار نتا آ، طوالنی در انحصار تمدن چین بودمیالد تا مدتهای سه قرن قبل از 

منطقه  درز استادکاران چینی تعدادی ا به این خاطر. انی نیاز به ساخت کاغذ بوجود آمدساس

سمرقند اسکان داده شدند. دیری نگذشت که با پیروزی مسلمانان در نبردی نزدیک سمرقند، 

. شهر شدفاش برای آنها و راز ساخت کاغذ  انان شدندمسلم سازنده کاغذ اسیرتعدادی از چینیان 

 و خیلی زود شهرهایی مانند بغداد و شیراز ز مهم ساخت کاغذ برای مسلمانان گردیدسمرقند، مرک

راه روپا نیز صنعت کاغذ سازی به ااز آن  بعد پنج قرن پسس به مراکز ساخت کاغذ پیوستند و هم

 پیدا کرد. 

علوم های کتاب ، چرا کهبشری سرعت بیشتری پیدا کرددانش پیشرفت بداع کاغذ بود که با ا

 .  مختلف نوشته شد و در دسترس عموم قرار گرفت

ساخت کتاب های نفیس باعث شد  کرد و تمایل برایرشد با پیدایش کاغذ، کتابت و صفحه آرایی 

، خانبالق غذهای مختلفی مانندهای مختلفی برای ساخت کاغذهای مرغوب ابداع شود. کاروش

ر آثار بیشت که تولید شدنوحی  و کشمیریسلیمانی، طلحی، فرعونی،  سمرقندی، بخارایی، خراسانی،

 روی این نمونه کاغذها نوشته شده است. مکتوب و قدیمی ایران

 های آنبه عمر طوالنی و ماندگاری باال توان، میغیر از زیباییهب سازکاغذهای سنتی دست گیاز ویژ

 می شوند.مرور خشک و شکننده هو ب لیز و صیقلی هستند آن کاغذهای صنعتی برخالف اشاره کرد.

انتخاب هنرمندان و اساتید خطاطی و مورد استقبال و  های سنتی هنوزکاغذ این دالیل باعث شده

 نگارگری باشد.

ساده و  ارد ولیت وجود دبا کیفی سازدست ی برای ساخت کاغذهایهای مختلفروش امروزه

مان تا این همان روشی است که از آن ز تگران چین است.صنع شیوههمان ها کاربردی ترین آن

  .کنون به کار گرفته میشود



 

 میگذارند های نازک درخت توت رااغذ بدین گونه است که ابتدا ترکهساخت ک آنها برای روش

این  کنند.می  ها را با دست جدانبه مدت ده روز در آب خیسانده و پوست آ بعد ،خشک شود

 کنند. میتبدیل کوبیدن و آسیاب به خمیر رقیقی با جوشاندن، پوست جدا شده را 

 

 .باشد شانبا بافت مورد نظربسیار ریزی توری از  که کف آن استفاده میکنند ارچوبچ از یک بعد

 بیرون میاورند.  را داخل خمیر کاغذ فرو برده چارچوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاغذ  سپس خشک شود.تا  در گوشه ای بشکل مایل تکیه میدهندارچوب را پس از رفتن آب آن چ

با  ف کاغذ و کم دوامی آن موجب شد تا بعدهاجدا میکنند. ناصافی و عدم انسجام الیا به راحتیرا 

ن بیرا  آن استفاده از پرس و آهار مهره بر مقاومت و استحکام کاغذ بیفزایند. به این صورت که

 فشرده شدر شکنج از مدتی که در زی . پس)شکنج( قرار میدهند پرس دستیدر زیر  دوالیه پارچه



خشک  روی آن ند. وقتیزن علب میلعاب رقیق ث ،ویی پهنمقلم اکاغذ را بسطح را برداشته و آن 

 اصطالح به این قسمت کاردر . کنندهمین عمل را تکرار می آنپشت و  برمیگردانند کاغذ راشد 

مالیم قرار حرارت روی  پودر آن را درآب سرد ریختهگیاه است که  علب نوعیثمیگویند.  آهار زدن

  لعاب مانند شود.تا  کم کم به آن آب جوش اضافه میکنند از خیس خوردن پس، دهندمی

و به هم فشرده  تار و پود آن نیز کامالًصاف و بدون خدشه نیست،  ساز کامالًسطح کاغذهای دست

 را وذ ناپذیری کاغذ در مقابل آب، آنبردن استقامت و نف و باال ته نیست. برای رفع این اشکالپیوس

صورت ه ای عقیق برا توسط قطعهآن ،شدن آهار پس از خشک . به این صورت کهکنندمهره می

 متوانی شد ولی امروزه می استفاده می عقیق قدیم برای مهره کردن از کشند. دریکنواخت مهره می

 کنیم. که در بازار موجود است استفادهاز مهره های مخصوص 

 

 

  حال کاغذ برای کار آماده است.

از جوشاندن   یاهیگ های . رنگکنند یاضافه م یاهیرنگ گ کاغذ ریبه خم یساخت کاغذ رنگ یبرا

 پوست گردو، پوست بادمجان از،یزعفران، حنا، پوست پ ،یمانند چا یمختلف اهانیو صاف کردن گ

 .دآی یو... به دست م

 

غذ باطله های مختلف، کااز یم توانمی ،در منزل تر کاغذهای شخصی مانامروزه برای ساخت راحت

میکسرهای برای خمیر کردن آنها  .کنیماستفاده یا نخ های پنبه ای  فرسودههای  پارچهپنبه، 

 ذ را با وایتکس سفید کنیم. خمیر کاغسفید داشته باشیم  و اگر نیاز به کاغذبریم ب کارخانگی به

 

 د تا وایتکس آن کامالًآب فراوان بشوییخمیر کاغذ را با  ،سکسعی کنید بعد از استفاده از وایتحتما 

 کند.                         عمر کاغذ را کوتاه می چرا که وایتکس. از بین برود

 

 منوچهر غالمی 

 1398 مهرماهتاکستانی / اردشیر مجرد استاد  های با تشکر از راهنمایی


