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نسخ خطی از مهمترین میراث فرهنگی در هر دوره و تمدنی بهشمار میروند .نسخ خطی چه از منظر مضمون و چه از منظر
کتابآرایی و نسخهنویسی بسیار حائز اهمیت هستند .نسخهنویسی و کتابآرایی در دوره قاجار مانند سایر دورهها دستخوش تغییر
و تحوالت چشمگیری شده است .با توجه به تعداد زیاد نسخ خطی قاجاری در موزهها و مراکز آرشیوی و اهمیت آنها ،پنج نسخه
خطی قاجاری (با توجه به ترقیمه) موجود در موسسه و کتابخانه موزه ملی ملک برای پژوهش برگزیده شد .عنوان نسخههای مورد
مطالعه تاریخ ذوالقرنین ،بصیرتنامه ،بهاالتواریخ ،خاورنامه و افضلالتواریخ است که به خط نستعلیق کتابت شدهاند .هدف از
نگارش این مقاله بیان جنبههای وجودی این نسخ و ویژگیهای آنها است .این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانهای و تاریخی انجام
شده و در نهایت به ویژگیهای هنری و تاریخی این آثار پرداخته خواهد شد.
واژههای کلیدی :افضلالتواریخ ،بصیرتنامه ،بهاالتواریخ  ،تاریخ ذوالقرنین ،خاورنامه ،قاجار ،نسخ خطی
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مقدمه
اسناد و نسخ خطی تاریخی از جمله مهمترین میراث مکتوب تمدن بشری بهحساب میآیند که از گذشته تا کنون انتقال یافته
و بهدست ما رسیدهاند و اطالعات تاریخی ،ادبی ،فرهنگی و هنری گستردهای را در بر میگیرند .شواهد و مستندات تاریخی
حاکی از نگارش و ساخت کتاب از پیش از اسالم است که رایجترین روایات در این زمینه به نگارش اوستا بر روی 21هزار پوست
گاو اشاره دارد .پس از اسالم نیز ساخت کتاب ،نسخه نویسی و کتابآرایی رواج بیشتری یافت و در بعضی از ادوار به اوج خود
رسید.
اگرچه نسخ خطی از مهمترین میراث ماندگار تمدن بشری محسوب میشوند اما در طی موجودیت خود ،بر اثر عوامل مختلف از
جمله آتشسوزی ،سیالب ،عوامل بیولوژیک و یا تعصبات دینی ،دستخوش تخریب و نابودی قرار گرفتهاند .با این وجود بسیاری از
این آثار در موزههای ایران و جهان نگهداری میشوند و از زوال و نابودی آنها جلوگیری بهعمل آمده است .در این میان موسسه
کتابخانه و موزه ملی ملک با بیش از  0777هزار نسخه خطی ،از جمله کتابخانههایی است که از این آثار ارزشمند و میراث
مکتوب بشری حراست و حفاظت میکند.
در دوران مختلف نسخه نویسی و کتابآرایی دستخوش تغییر و تحول میشود و در هر دوره ویژگیهای خاص خود را پیدا می-
کند .در نتیجه نسخ خطی بسیار ارزشمندی از دوران مختلف در موزهها نگهداری میشوند که شناخت ویژگیهای آنها مستلزم
پژوهشهای گستردهای است.
با توجه به تعداد بسیار زیاد نسخ خطی قاجاری در موزهها و مراکز آرشیوی و اهمیت آنها ،در این مقاله سعی بر آن شده است
که به معرفی مختصر پنج نسخه خطی قاجاری(با توجه به ترقیمه) موجود در موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک و به بیان ویژگی-
های نسخهنویسی و کتابآرایی در دوره قاجار پراخته شود .عنوان نسخ خطی مورد نظر عبارتند از :افضلالتواریخ ،بصیرتنامه،
بهاالتواریخ ،تاریخ ذوالقرنین و خاورنامه .تاریخ کتابت این نسخهها به سالهای  2112تا  2120ه.ق باز میگردد.
روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است .برای رسیدن به اهداف پژوهش -بیان ویژگیهای ظاهری و کتابآرایی در نسخ
مورد پژوهش -از مشاهدات چشمی و در بعضی از موارد از ابزار آزمایشگاهی (میز نور و لوپ) استفاده شده است .همچنین از ابزار
کتابخانهای بهمنظور شرح ویژگیهای نسخهنویسی و کتابآرایی در دوران قاجار بهره گرفته شد.
پیشینه تحقیق
در زمینه نسخ خطی موجود در کتابخانه و موزه ملی ملک پژوهشهای بسیاری انجام شده است .پژوهش بر روی این مجموعه
پیرامون بازخوانی متن نسخهها و تجزیه و تحلیل نسخ خطی از نظر کتابآرایی ،تفسیر متون و مواردی از این قبیل است و یا
اینکه مورد عملیات مرمتی ،فنشناسی و آسیبشناسی قرار گرفتهاند .در سال  2132بر روی پنج نسخه خطی مورد مطالعه
بررسی آزمایشگاهی در راستای شناسایی تکنولوژی ساخت کاغذهای مورد استفاده در این نسخ در آزمایشگاه موزه ملی ملک
انجام شده است.
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معرفی نسخ خطی
افضلالتواریخ
نسخه خطی افضلالتواریخ با شماره ثبتی  9113که در گنجینه کتابخانه و
موزه ملی ملک نگهداری میشود ،ترجمه کتاب اعالمالناس و مؤلف آن
غالمحسین زندی [ ]2است .این نسخه به خط نستعلیق و در سال  2120ه.ق
کتابت شده است و در هیچ جایی از کتاب به کاتب آن اشاره نشده است .عنوان
کتاب در صفحه چهارم و در سمت راست صفحه نوشته شده است .این صفحه
دارای سرلوح[ ]1مجدول و تذهیب است .همچنین گرهبندی هندسی حاشیه
سرلوح که از ویژگیهای کتابآرایی دوره قاجار است در صفحه آغاز نسخه
افضلالتواریخ مشاهده میشود .عالوه بر سرلوح موجود در آغاز کتاب ،سرلوح
مجدول دیگری در کتاب مشاهده میشود (عکس .)2-1رنگهای بهکار رفته در
این سرلوح طالیی ،الجوردی و قرمز است که این سه رنگ از اصلیترین رنگ-
های مورد استفاده در کتابآرایی نسخ خطی قاجاری هستند (رهنورد .)2131
عالوه بر این از رنگهای سبز و سیاه نیز در سرلوح استفاده شده است .جدول-
کشی[ ]1ساده به رنگ طالیی ،آبی و قرمز در حاشیه متن دیده میشود .ابعاد
این نسخه  13/1×11سانتیمتر است و با جلد مخمل آبی تیره با حاشیه
اسلیمی تجلید شده و برای کتابت آن از دو رنگ مشکی و قرمز استفاده شده
است (عکس.)9

عکس :2تصویر روی جلد نسخه خطی افضلالتواریخ
موجود در موزه ملی ملک

عکس :1سرلوح مجدول و تذهیب موجود در آغاز نسخه خطی افضلالتواریخ .در تصویر سمت راست عنوان کتاب در
حاشیه مشاهده میشود.
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عکس :1سرلوح مذهب و مجدول موجود در صفحه  113نسخه خطی افضلالتواریخ

عکس :9بخشی از متن نسخه خطی افضلالتواریخ به خط نستعلیق که با دو مرکب سیاه و قرمز کتابت
شده است.

بصیرت نامه
این نسخه خطی با شماره ثبتی  1370در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک ،در
سال  2103ه.ق توسط "عادل شاه میرزا بن جانشاه قاجار" و به خط نستعلیق
خوش[ ]9کتابت شده است .ابعاد این نسخه  11/1×29/3سانتیمتر است و با جلد
چرمی سبز رنگ تجلید گردیده است .کاغذهای این نسخه به رنگ آبی با جدول-
کشی قرمز رنگ میباشد که جدولکشی بسیار ساده و در واقع یک کادر در اطراف
متن ایجاد کرده است .از مرکب مشکی برای کتابت این نسخه استفاده شده
است(عکس 3و .)1در این کتاب به شرح تاریخ آمدن افاغنه به ایران و انقراض
حکومت صفویه پرداخته شده است .مؤلف این کتاب عبدالرزاق دنبلی[ ]3است؛ اما
اصل کتاب به زبان التین و مؤلف آن فاتر کروسینسکی لهستانی است که مدت 11
عکس :3تصویر روی جلد نسخه خطی بصیرتنامه
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سال در اصفهان بوده و قضایای ورود افاغنه به ایران و تسلیم شاه سلطان حسین را دیده و نوشته است (نخجوانی .)2113

عکس :1تصویری از صفحه آغاز نسخه خطی بصیرتنامه .عنوان نسخه در ابتدای متن نوشته شده است که در تصویر
سمت راست قابل مشاهده است .همچنین جدولکشی قرمز رنگ و مرکب سیاه متن نسخه در این تصویر مشاهده میشود.

بهاءالتواریخ
مؤلف این کتاب "محمد ولی میرزا قاجار" است که کتابت آن توسط مؤلف و به
خط نستعلیق انجام شده؛ اما تاریخ کتابت در متن نوشته نشده است .این نسخه با
شماره ثبتی  9231در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری میشود .ابعاد
آن  11×10/3سانتیمتر و دارای جلد چرمی قهوهای روشن است و آستر بدرقه[]1
آن کاغذ ابری [ ]0است (عکس 0و  .)3در این نسخه نیز از دو مرکب مشکی و
قرمز برای کتابت استفاده شده است (عکس .)3در این نسخه هیچ تزیینی مشاهده
نمیشود و صفحه آغاز آن بدون سرلوح و جدولکشی است.

عکس :0تصویر روی جلد نسخه خطی بهاءالتواریخ
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عکس :3استفاده از دو مرکب سیاه و قرمز برای کتابت نسخه
خطی بهاءالتواریخ که به خط نستعلیق کتابت شده است.
عکس :3در این تصویر کاغذ ابری که به عنوان
آستر بدرقه بهکار رفته است مشاهده میشود.

تاریخ ذوالقرنین
"تاریخ ذوالقرنین" یا "تاریخ صاحب قرآن" اثری دو جلدی نوشته" میرزا فضل اهلل شیرازی"[ ]3متخلص به" خاوری (-2111
 ")2237از منشیان درباره فتحعلی شاه است که به شرح مفصل دوران متقدم قاجار پرداخته است و وقایع کلیه سالهای سلطنت
 13ساله فتحعلی شاه را در بر میگیرد .افزون بر آن ،به گونهای مختصر از عهد آقا محمدخان و محمدشاه سخن به میان میآید
( .)ketabname.comاین نسخه با شماره ثبتی  9171در کتابخانه و گنجینه موزه ملی ملک نگهداری میشود .تاریخ کتابت این
نسخه به سال  2112ه.ق باز میگردد و عنوان کتاب در اواسط صفحه پنج آمده است .ابعاد این نسخه  17/3×12/3سانتیمتر
است و دارای جلد چرمی قهوهای با طرح ترنج و لچک ضربی طالکوب میباشد که به خط نستعلیق خاوری و به دو رنگ مشکی و
قرمز کتابت شده است .این نسخه فاقد سرلوح و جدولکشی است .روی آستر بدرقه جلد ،دو برچسب مشاهده میشود (عکس27
و .)22
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عکس  :27تصویر روی جلد نسخه خطی تاریخ ذوالقرنین .طرح روی جلد به شیوه ضربی
طالکوب شده است که در تصویر سمت راست نقش ترنج و لچک طالکوب شده مشاهده
میشود.

عکس :22استفاده از دو مرکب سیاه و قرمز برای
کتابت تاریخ ذوالقرنین که در تصویر مشاهده میشود.
عنوان کتاب در ابتدای صفحه نوشته شده است.
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خاورنامه
این نسخه در سال  2139ه.ق توسط "محمد حسین بن کربالیی اهلل
وردیخان قاجار" و به خط نستعلیق کتابت شده است و به شماره ثبتی
 1107در گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک نگهداری میشود .ابعاد این
نسخه  11/3×20سانتیمتر و دارای جلد چرمی سبز رنگ با نقش ترنج و
لچک ضربی است (عکس .)21این نسخه دارای سرلوح مشکی با جدولکشی-
های ساده است .نقوش مورد استفاده در این سرلوح و همچنین جدولکشی-
ها بسیار ساده و بیپیرایه و تنها از رنگ سیاه برای این کار استفاده گردیده و
عنوان نسخه در قسمتهای آغازین متن نوشته شده است .همچنین مرکب
مشکی برای کتابت آن بهکار رفته است (عکس.)21

عکس :21تصویر روی جلد نسخه خطی خاورنامه .نقش
ترنج و لچک روی جلد که به شیوه ضربی کار شده است.

عکس :21تصویر سمت چپ) سرلوح و جدولکشی صفحه آغازین نسخه خطی خاورنامه .تصویر سمت
راست) عنوان نسخه خطی در قسمت آغازین متن در تصویر سمت راست دیده میشود.

8

www.SID.ir

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

ویژگی کاغذهای نسخ خطی
در اولین نگاه رد صفحات توری مشبک که در قالبهای معمول در ساخت کاغذ مورد استفاده قرار میگرفته است بهوضوح در
مقابل نور قابل رؤیت میباشد .با بررسی دقیقتر در برخی صفحات نسخههای مورد مطالعه آبنقش[ ]3دیده میشود ،که تصاویر
آبنقش سه نسخه خطی افضلالتواریخ ،بهاءالتواریخ و خاورنامه در ادامه آورده شده است (عکس .)29آبنقش صفحات تاریخ
ذوالقرنین و بصیرتنامه قابل عکسبرداری نبود.

ب

الف

ج

عکس  :29تصاویر آب نقش در نسخ خطی الف) افضل التواریخ ب) بهاءالتواریخ ج) خاورنامه

در اروپا بین سدههای  21-23در تهیه کاغذ از نوع دستساز ،نقوشی به رنگ آب ایجاد میکردند که در مقابل نور قابل رؤیت
بود که آن را آبنقش میگفتند .این آب نقشها به وسیلهی غربالهای مشبک برای اولینبار بهطور تصادفی در اواسط قرن 21در
اسپانیا بهوجود آمد .اولمان اشترومر 2بانی و مؤسس کاغذسازی در نورنبرگ آلمان در اواخر قرن 29آب نقش را که مجموعهای از
چند حرف و عالمت و شکل بود در کاغذهای خود به کار برد .برای ایجاد این آب نقشها از یک قالب توری مشبک ظریف به
شکل مستطیل که از جنس آلیاژ مس و روی بوده استفاده میشد که تصاویر ،حروف و عالئم به صورت برجسته در ته قالب
مشبک تعبیه میکردند ،قالب را در خمیر کاغذ فرو و سپس آنرا به آرامی از داخل محلول خمیر خارج میکردند؛ خمیر نازک و
1

- Ulman Stromer
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پهن شدهای در ته قالب باقی میماند که پس از خشک کردن ،کاغذهایی تولید میشد که دارای تصاویر حروف و عالئم یا بدون
حروف و عالئم دارای خطوط یکنواختی بود که در فواصل افقی و عمودی قرار داشت (در نسخهشناسی به آن کاغذ مسطرکشی
شده میگویند) که در مقابل نور دیده میشوند .نقوش آبنقش موجود در کاغذ هویت زمانی و مکانی و نام سازنده را مشخص
میکند که منبع معتبری در نسخهشناسی محسوب میشود (بابازاده .)01 :2103
سیر تحول کتابآرایی در دوره شاهان قاجار
در این دوران مانند سایر حکومتها با روی کار آمدن هر شاه ،تمامی هنرها دستخوش تغییر و تحول شد .نسخهنویسی و کتاب-
آرایی نیز از این امر مستثنی نیست که در ادامه به این موضوع پرداخته میشود.
آقا محمدخان قاجار در سال 2173ه.ق با غلبه بر لطفعلی خان زند توانست قدرت را در دست گیرد و حکومت خود را تثبیت
کند .وی در دوران حکومت خود توجه زیادی به هنر و ادب و هنرمندان نشان نداد و از این دوره بهندرت میتوان نسخهای یافت.
پس از آقا محمدخان ،فتحعلی شاه بر تخت سلطنت نشست و به مدت  13سال حکومت کرد .وی میکوشید پرشکوهترین دربارها
را برای خود فراهم سازد و در نتیجه هنرمندان و صنعتگران را به خدمت میگرفت .هنر کتابآرایی مانند سایر هنرها در راستای
به نمایش گذاشتن شکوه عظمت هر چه بیشتر این پادشاه بهکار رفت .از این دوره نسخ خطی بسیار ارزشمندی بهجای مانده
است که توسط مذهبان و نگارگران مشهور این دوره مزین و مصور شده است .از جمله میتوان به نسخهای با عنوان شاهنشاه نامه
نوشته فتحعلی خان صبا اشاره کرد که در مدح و شرح فتوحات فتحعلی خان است.
توجه به هنر کتابآرایی در بین فرزندان فتحعلی شاه قاجار رواج یافت؛ بهطوریکه هر کدام از این شاهزادگان کتابخانهای برای
خود داشتند که نسخ نفیسی را در آن نگهداری میکردند .نسخ خطی که از دوره حکومت فتحعلی شاه به جای مانده است بیشتر
مربوط به دیوان اشعار خود و شاعران معاصر و همچنین نسخی از شاهنشاه نامه بوده است؛ اما شاهزادگان وی بیشتر به سفارش
نسخ ادبی مانند خمسه نظامی ،کلیات سعدی ،دیوان جامی و نسخی از این قبیل پرداختهاند.
در این دوره موضوعاتی چون علم نجوم و احوال سعد و نحس مورد توجه قرار گرفت؛ بهطوریکه محمدشاه قاجار دستور به
تهیه زیجهای برای خود داد که یک نسخه از آن هم اکنون در کتابخانه ملی ایران نگهداری میشود(رهنورد .)2131
در دوره حکومت ناصرالدین شاه که حدود  37سال بهطول انجامید به دلیل آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب تحوالت
چشمگیری در این دوره اتفاق افتاد .در این دوره علیرغم ورود صنعت چاپ ،همچنان نسخهنویسی و کتابآرایی ادامه داشت و
نسخ نفیسی از این دوره بر جای ماند و شاید بتوان گفت دلیل اصلی این پیشرفت عالقه ناصرالدین شاه به هنر کتابآرایی است.
در بیشتر نسخ خطی قدیم یا همین دوره در آغاز هر فصل یا بخشی از کتاب یا مجلدهای بعدی ،سرلوح سازی انجام میشد.
پس از مرگ ناصرالدین شاه کم کم کتابآرایی رو به افول نهاد؛ اما در زمان مظفرالدین شاه قاجار هنر کتابآرایی بهطور کامل
کنار گذاشته نشد .هر چند که چاپ سنگی و سربی در این دوره رواج یافت .در این دوره در تبریز چاپخانهای تأسیس شد و
صنعت چاپ گسترش یافت .اما نسخهنویسی در این دوره در انحصار اشراف و متمولین قرار گرفت(رهنورد .)2131
نتیجهگیری
با توجه به نسخ خطی موجود و همچنین با توجه به اسناد مکتوب میتوان گفت که در دوران قاجار دو دوره شکوفایی و رشد را
در هنر نسخهنویسی و کتابآرایی شاهد هستیم .یکی در زمان حکومت فتحعلی شاه و دیگری در زمان ناصرالدین شاه .در اوایل

11

www.SID.ir

Archive of SID
دومین همایش ملی باستان شناسی ایران -آبان ماه 4931
دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران

این دوره هنر کتابآرایی ادامه شیوههای رایج در دوره صفویه است و کم کم توجه به تزیین و ریزهکاریها بیشتر میشود .به-
خصوص در فرم سرلوحها و تذهیب شیوه خاص خود را مییابد.
در میان نسخههای مورد مطالعه تنها نسخه خطی افضلالتواریخ دارای تزییناتی همچون سرلوح است و چهار نسخه دیگر ساده
و بیپیرایه هستند و با توجه به موضوعات نسخ ،این سادگی دور از تصور نیست .اما در نسخه افضلالتواریخ تضاد رنگی در سرلوح
آغاز نسخه و بهخصوص استفاده از رنگ طالیی گرمی و هیجان بیشتری را به بیننده منتقل میکند عالوه بر این کاربرد رنگ
طالیی حالت تجملی و زینتی سرلوح را شدت میبخشد .در سرلوح نسخه افضلالتواریخ از نقوش اسلیمی و گلهای چند پر ساده
استفاده شده که این نقوش ادامه سبک و شیوه تزیین دوره صفویه است .از طرفی کاغذ مورد استفاده برای کتایت نسخ مورد مورد
مطالعه ،با توجه به وجود آبنقش ،از نوع کاغذ فرنگی است که استفاده از این کاغذ در دوره قاجار در ایران رواج یافت.
پینوشت
[ ]2افضل الملک غالم حسین زندی
(ملیت :ایرانی قرن()29:وف  2193ق) ،مورخ .طبق دست خط مظفرالدینشاه ،افضلالملک مامور تاریخنگارى سلطنت وى شد و
موظف بود که هر سال وقایع سلطنت و اخبار مملکت را در کتابى تالیف نماید .از آثار وى« :افضلالتواریخ»؛ «تاریخ صدور
قاجاریه»؛ «قرنالسعاده» را میتوان نام برد (.)http://rasekhoon.net
[ ]1سرلوح
[س´] (ا) نقش و نگار که از آب زر و اقسام الوان به جای بسم اهلل بر عنوان کتاب کنند و تنها لوح لیز آمده (.آنندراج) زینت که
بر سر کتاب یا ابواب و فصول آن کنند از تذهیب و جزء آن( دهخدا )
[ ]1جدول
در لغت به معنای جوی باشد و در عرف مذهبان و جدولکشان ،خطوط متوازیی است که گرداگرد صفحه نوشته و یا در فواصل
سطور میکشیدند .غالباً جدول چهار سوی صفحه را در بر میگرفته به خالف کمند که سه جانب آنرا میپوشانده است (مایل
هروی )173 :2101
[ ]9نستعلیق خوش
خطی را با صفت خوش وصف میکنند که زیبا باشد ،هر چند خطاط گاهی در بافت خط از قواعد و اصول خوشنویسی دور شده
باشد (مایل هروی .)210 :2101
[ ]3عبدالرزاق دنبلی
( 2201- 2191ق)؛ ادیب ،مورخ ،عالم ،مفسر ،نویسنده ،عارف و شاعر ،متخلص به مفتون .یکى از دانشمندان و سخنوران بزرگ
آذربایجان در دورهى قاجاریه بود .وى به نظم و نثر فارسى و عربى مسلط بود و به هر دو زبان شعر مىسرود .از آثارش« :مآثر
خاقانى» ،در تاریخ قاجاریه؛ «مآثر سلطانیه» یا «مآثر سلطانى» ،مبنى بر مآثر سلطنت فتحعلىشاه ،از زمان جلوس تا  2192ق؛
«حدائق الجنان»« ،نگارستان دارا»« ،تجربة االحرار و تسلیة االبرار» ،شرح «مشاعر» مال صدرا؛ ترجمه «عبرت نامه» (بصیرت نامه)
از ترکى به فارسى؛ «حقایق االنوار»« ،حدائق االدباء» به فارسى؛ «حدیقه» به فارسى؛ مثنوى «ناز و نیاز»؛ مثنوى «همایون نامه»،
مثنوى دیگرى در بحر رمل؛ «ریاض الجنة»« ،روضةاآلداب و جنة االلباب»« ،دیوان» شعر)http://rasekhoon.net( .
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[ ]1آستر بدرقه
صفحات اول یا آخر کتاب که به داخل جلد چسبانده شود .آستر بدرقه معموالً عبارت است از دو قطعه کاغذ سفید یا رنگی ،که
ممکن است مطلبی بر آنها چاپ شده باشد ،و هر یک ،پس از تا خوردن 9 ،صفحه به قطع صفحات کتاب تشکیل میدهد ،و هر
قطعه را از محل ِ تا در اول و آخر اوراق صحافی شدهی کتاب به شانهی عطف میچسبانند ،و سپس ،هنگام جلدگذاری ،نیمی از
هر قطعه را به دو قطعهی جلد میچسبانند تا سطح داخلی آنها را بپوشاند .راه کاغذ آستر باید موازی شیرازی کتاب باشد .در
بعضی صحافیهای گرانقیمت ممکن است از ابریشم نیز برای آستر استفاده شود (پورممتاز )932 :2137
[ ]0کاغذ ابری
گونهای از کاغذ هنری و تزیینی که نقشهای رنگآمیزی شدهای به هیأت ابرهای درهم و پیچیده و یا بهصورت امواج و جریان
آب داشته باشد .اینگونه کاغذ بدون تردید بر اثر رواج ابر و ابرسازی در نقاشی ایرانی در اواخر سده نهم یا اوایل سده دهم هجری
بهوجود آمده است (مایل هروی.)013 :2101
[ ]3میرزا فضل اهلل شیرازی
متخلص به "خاوری" ( 2111ـ  2237ه.ق) ,از منشیان درباره فتحعلی شاه است" .میرزا فضلاهلل شریفی الحسینی خاوری" در
سال  2237در شیراز متولد شد .ابتدا ندیم مخصوص "حسین علی میرزا فرمانفرما" بود .بعد به تهران رفت و به خدمت
صدراعظم ,میرزا محمد شفیع مازندرانی رسید .سپس به خدمت وزارت "همایون میرزا" و "محمود میرزا" درآمد که حکومت
لرستان فعلی و نهاوند را داشتند .او مدتی بعد ،به ملفوفهنویسی شاه مشغول گشت و در همین جایگاه تاریخ ذوالقرنین را نگاشت.
سرانجام ,وی در شیراز درگذشت)ketabname.com( .
[ ]3آب نقش
 -2نقوش ایجاد شده در داخل ورقهای کاغذی در طول عملیات ساخت آنها با استفاده از غلتکی ظریف (مشهور به دندی رول)
 -1فرایندی در تغییر موضعی ساختار و میزان کدری ورقهای از کاغذ به صورتی که الگو یا طرح خاصی را میتوان هنگام قرار
دادن ورقهی کاغذ در مقابل نور ،روی آن مشاهده کرد(پورممتاز )930 :2137
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