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Abstract:

Purpose: Reports growing areas of growing and/or planting flax, hemp, kenaf and cotton that 

supplied fibers for papermaking in the middle Ages.

Method and Research Design:  Data was collected from library resources, and archival docu-

ments. 

Findings and Conclusion: Flax, hemp, kenaf and cotton were planted since the ancient times in 

Iran to support industries such as textile and flax trade. Cotton in Fars, flax in southwest of lands 

and in the mountainous Kohkilouyeh region, Darband, Hemp in Lorestan, Kazeroun and Shiraz, 

Kenaf plant in Golestan (Gorgan), Mazandaran, and Gilan were cultivated. Therefore, paper mak-

ers not only had access to raw fiber plants, but could also use them in raw form, processed strings, 

or worn plant clothes to make paper.

Keywords: Cultivation Historical regions, Flax plant, Hemp plant, Kenaf plant, Cotton plant, Ira-

nian papermaking.
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چڪیده:

هدف: شناسایی مکان های رویش و مناطق تاریخی کاشت گیاهان کتان، شاه دانه، کنف و پنبه که در 

کاغذسازی دورۀ اسالمی در سرزمین ایران کاربرد داشته اند.

روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از اطالعات منابع کتاب خانه ای، اسناد آرشیوی، و بررسی 

مکان ها (شهرها) در نقشه های تاریخی، داده ها را با رویکرد توصیفی–تحلیلی گردآوری کرده است.

یافته ها و نتیجه گیری: گیاهان کتان، شاه دانه، کنف و پنبه از عهد باستان در ایران کاشته می شده اند. 

کاشت کتان در دوره های تاریخی پس از اسالم به صنایع وابسته ای همچون تجارت پارچه و ریسمان های 

کتانی اعال خصوصاً کتان شهر کازرون اعتبار بخشیده بود. گیاه پنبه در بیشتر سرزمین ایران، گیاه کتان 

در جنوب غربی ایران، فارس، والیت کوهستانی کهکیلویه و دربند، گیاه شاه دانه در نواحی لرستان، 

کازرون و شیراز و گیاه کنف در استان های گلستان (گرگان)، مازندران و گیالن کشت می شده است. 

بنابراین کاغذسازان ایرانی نه تنها به خود این گیاهان در ایران دسترسی داشته اند، بلکه از الیاف خام 

آن ها و هم چنین ریسمان های فراوری شده از این الیاف و یا جامه های فرسودۀ بافته شده با الیاف این 

گیاهان هم در تهیۀ کاغذ استفاده می کرده اند.

کلیدواژه ها: مناطق تاریخی کاشت؛ گیاه کتان؛ گیاه شاه دانه؛ گیاه کنف؛ گیاه پنبه؛ کاغذسازی ایرانی.

مریم،  افشارپور،  کامبیز،  پورطهماسی،  مهرناز،  بویاغچی،  آزادی  محدثه،  استناد: حسینی صومعه، 

نژادابراهیمی، صمد. (1400). مناطق تاریخی کاشت گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی ایرانی (کتان، 

doi: 10.30484/ganj.2021.2771 | 214-184 ،(4)31 ،شاه دانه، کنف و پنبه). گنجینۀ اسناد

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا(چاپـــی): 3652-1023 |  شاپـــا(الکرتونیکــــی): 2538-2268 

 10.30484/GANJ.2021.2771 :                   شنـاسانۀ برمنود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID ,   منایـــه در 

 سال 31، دفرت4، زمستان 1400 | صص: 184 - 214 (31)

تاریخ دریافت: 1400/4/22| تاریخ پذیرش: 1400/9/13

گنجینـــۀ اسنـــاد
»124«

تحقیقات آرشيوى

مقالـۀ پژوهشے



186
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی

1. مقدمه
پیشینۀ کشاورزی در جنوب غربی آسیا به حدود 8500 سال قبل از میالد مسیح می رسد 
)ستندیج، 1394، ص18( و فالت ایران یکی از باستانی ترین مناطق کشاورزی در این 
منطقه بوده است. کشاورزی در فالت ایران از هزارۀ چهارم قبل از میالد رواج داشته و در 
زمان هخامنشیان گندم کاری زراعت اصلی ایرانیان بوده است. در دایرۀالمعارف بُندهش از 
عهد ساسانیان، اطالعاتی از گیاهان صحرایی، سبزی کاری، نباتات صنعتی و درختان میوه 
وجود دارد که همراه با کتاب شاهنامۀ فردوسی داده های ارزش مندی درزمینۀ کاشت نباتات 
در ایران فراهم آورده اند که در دوره های تاریخی بعداز اسالم نیز همچنان رواج داشته است. 
در منابع تاریخی به محیطِ زیست، تکنولوژی کشاورزی و محصوالت نباتی در سرزمین 
ایران اشاراتی شده است و این موضوع نشان می دهد که اهتمام بیشتر پادشاهان و وزرا 
)همچون اقدامات غازان خان به سبب ایجاد شبکه های وسیع آبیاری در نخستین سال های 
بخشیده است  رونق  بیش ازپیش  را  کشاورزی  میالدی((  )چهاردهم  قمری  هشتم  قرن 
)پطروشفسکی، 1347، صص 155-295(. در میان این منابع، رشیدالدین فضل اهلل همدانی 
)1368( نه تنها به فن کشاورزی در دورۀ ایلخانیان پرداخته است، بلکه در البه الی تألیفش 
اطالعات جغرافیایی و مدنی را هم بیان کرده و حتی انواعی از گیاهان را پس از انتقال 
به تبریز کشت کرده است. معاصر با این کتاب، کتاِب »نفایس الفنون فی عرایس العیون«، 
دایرۀالمعارفی فارسی در علوم و فنون است که شمس الدین آملی )1389( از علمای قرن 
هشتم قمری بابی از آن را به علم فالحت اختصاص داده است. برای یافتن پیشینۀ لغوی 
گیاهان مذکور به فرهنگ های کهن دیگری همچون دستوراالفاضل اثر دهلوی )1352( 
متعلق به 734ق و »فرهنگ قّواس« اثر قّواس غزنوی )1353( تألیف اواخر قرن هفتم 
و اوایل قرن هشتم قمری مراجعه شده است. شهاب الدین عبداهلل خوافی ملقب به حافظ 
ابرو )1370( و )1378( نیز در میان توصیفاتش از جغرافیای سرزمین های اسالمی، به 
توصیف محصوالت کشاورزی و صنایع آن ها در دورۀ تیموری پرداخته است. هم چنین در 
کتاب صحاح الفرس اثر محمدبن هندوشاه نخجوانی )1355( که پس از »لغت ُفرس« اسدی 
طوسی، قدیمی ترین فرهنگ فارسی به فارسی موجود شناخته می شود به کاشت گیاهان و 
نباتات تا قرن هشتم قمری اشاره شده است. ابن سینا )1366( در توصیف خواص پزشکی 
گیاهان به تنوع کاشت و منطقۀ بومی آن ها نیز تأکید داشته است. هم چنین ابونصری هروی 
)1346( در سال 921ق و در اوایل سلطنت پادشاهان صفوی در کتابش )ارشادالزراعه( به 
اصول کشت وزرع و زندگی گیاهان و درختان پرداخته است؛ این کتاب یکی از رساله های 
فارسی در علم زراعت است. بسیاری از شرق شناسان ازجمله پطروشفسکی )1347( نیز به 
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مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...

محصوالت کشاورزی و مناسبات احوال کشاورزان و چگونگی مالکیت اراضی و آب ها در 
ایران در قرن های سیزدهم و چهاردهم میالدی )قرون هفتم و هشتم قمری( اشاره کرده اند. 
به دنبال پژوهش های جغرافی دانان عرب از قرن دهم میالدی به بعد، اندرو واتسون )1374( 
نیز عمدۀ گیاهان کشاورزی را که مسلمانان به قلمرو سرزمین های اسالمی آورده اند معرفی 
کرده و مکانیسم گسترششان را شرح داده است و گفته است که این مدارِک گیاه شناسی، 
ذخایر علمی مفیدی را به تاریخ عرضه می کنند. این اطالعات نه تنها مصارف خوراکی )تهیۀ 
روغن و مادۀ علوفۀ حیوانات( را بیان کرده اند، بلکه در صنایعی همچون پوشاک و مهم تر از 
آن در کاغذسازی نیز استفاده شده اند. کاغذسازی به عنوان صنعتی نوین از قرون اولیۀ اسالم 
آغاز شد و کم کم از قرن ششم قمری در ایران گسترش یافت )کریمیان و میرزایی پری، 
1388، ص45(. در منابع اندکی به این مهم پرداخته شده است؛ ازجمله: اشارات ابوریحان 
بیرونی در خالل توصیفاتش در کتاب »الجماهر فی الجواهر« به کاغذسازی با الیاف گیاه 
شاه دانه در شهر سمرقند1 و در قرن پنجم قمری2 )البیرونی، 1374، ص385( یا نقل تعداد 
اندکی از هنرمندان نظیر سلطان علی مشهدی در دورۀ تیموری که در توصیف کاغذ معروف 
سمرقندی )خراسانی( (Karabacek, 1991, pp 15-21) استفاده از گیاه کتان3 را ذکر کرده اند 

)پورتر، 1389، ص39(.
توصیفاتی که از تنوع مادۀ سازندۀ گیاهی در کاغذهای تاریخی، در متون کهن آمده 
است، بررسی های علمی تری را در دوره های بعد به دنبال داشت؛ به طوری که در سال 1939 
میالدی لویی ویدال و ویلفرد اِ. ُکت تحلیلی میکروسکوپی از کاغذها داشته اند و با روش 
فتومیکروگرافی، اطلس عکسی از فیبرهای کاغذسازی تهیه کرده اند که همگی این فیبرها 
از الیاف گیاهان غیرچوبی بوده اند )لیه ناردی و فیلیپ، 1379، ص39(. در نیمۀ دوم قرن 
19 میالدی نیز پروفسور نابیا آبوت، آلبرت ویزنر، جونز پترسون و دان بکر به شیوه ای مشابه 
به بررسی انواع کاغذهای ایرانی، عربی، مصری و سوریه ای پرداخته اند و الیاف سازنده ای 
همچون کتان و شاه دانه4 را شناسایی کرده اند (Loveday, 2001). مشاهدات آن ها با توصیفات 
)1956(، Bloom )2001( Isenberg  و )Hunter )1978  دربارۀ ساخت کاغذ از پارچه های 
مندرس البسۀ مومیایی ها که از الیاف پوستی گیاه کتان و شاه دانه تهیه و گاهی با مادۀ خام 
آن ها مخلوط می شد، مطابقت دارد. کاراباچک5 )1991( نیز در کتاب خود با عنوان »کاغذ 
عربی« چنین بیان می کند که در سمرقند )خراسان( گیاه کتان کاشته نمی شد و ایران به 
سرزمین پنبه6 مشهور بود؛ بنابراین صنعت گران می بایست برای تهیۀ کاغِذ سمرقندی به 
تنها منبع فیبرهای کتانی )پارچه های مندرس کتانی( که کاغذ را هموار، متراکم و ظریف 

می کرد دسترسی می داشتند.

1. سمرقند روابط تجاری قوی با چین داشت؛ 
چینی  نقشۀ  در  شهر  این  نام  به طوری که 
در دورۀ مغول  و  میالدی، سامرکان   1330
 ,1991 ,Karabacek( سیمیزکان بوده است

.)p24
2. این منت عربی عبارت است از: »کالحال 
بسمرقند فی دق القّنب للکواغذ«، ترجمۀ 
فارسی: هامنند شهر سمرقند که در آن برای 
تهیۀ کاغذ، الیاف شاه دانه کوبانده می شود 
)البیرونی، 1374، ص385(؛ قّنب به روایت 
ابن سینا هامن گیاه شاه دانه است )ابن سینا، 

1366، ص310(.
3. Flax
4. Hemp
5. Karabacek
6. Cotton
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اگرچه در میان متون مذکور می توان ردپای گیاهان موردمطالعه در این پژوهش را 
یافت، ولی همچنان صنایع وابسته به این محصوالت نظیر نساجی و کاغذسازی مبهم و 
ناگفته باقی مانده اند. به هرحال چنین به نظر می رسد که منابع کاغذسازی به ویژه ساختار لیفی 
انواع کاغذهای تاریخی، مکان ساخت آن ها و دوره های کاغذسازی، در ایران وجود نداشته 
است. ازطرفی کمبود منابع و تردید برخی از محققان همچون کاراباچک در کاشته نشدن 
برخی گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی در سرزمین ایران به کاستی های مذکور در باال 
افزوده است. حتی در برخی منابع فرهنگ لغت کشاورزی یا متونی که احتماالً برگردان یا 
ترجمۀ نسخۀ اصلی بوده اند، گاهی دو گیاه را یکسان ذکر کرده اند. برای مثال فراهم آوردن 
الیاف گیاه کنف1 از ساقۀ شاه دانه )گونیلی، 1363، ص148؛ امیری، 1393، ص81( به 
شناخت دقیق و تفکیک بیشتر خانواده های گیاهی شان از یکدیگر نیاز دارد. باتوجه به اهمیت 
موضوع، این پژوهش با گردآوری اطالعات از پیشینۀ لغوی در دایرۀالمعارف ها، کاربرد 
در صنایع دستی کهن و شرایط جغرافیایی گیاهان، به بررسی مناطق جغرافیایی و مکان 
کاشت این گیاهان در دوره های مختلف تاریخی در ایران پرداخته است. نویسندگان مقالۀ 
حاضر باتوجه به نقش مهم گیاهان مورداستفاده در کاغذسازی که اطالعات ارزش مندی به 
متخصصان رشته های نسخه شناسی، مرمت گران و حفاظت گران میراث فرهنگی و تاریخی، 
ایران شناسی، تاریخ شناسی و باستان شناسی می دهد، درصدد پاسخ به این پرسش ها هستند 

که:
1. چه مناطقی از سرزمین ایران در دورۀ اسالمی، به کاشت گیاهان کتان، شاه دانه، 

کنف و پنبه اختصاص داشته است؟
2. چگونه این گیاهان در صنعت کاغذسازی وارد شده اند و رواج یافته اند؟

2. مناطق تاریخی کاشت گیاه کتان و معرفی آن
براساس مشاهدات محققان، مواد اولیۀ کاغذهای دست ساز از الیاف گیاهان غیرچوبی 
 Hunter, 1978; Loveday, 2001;) با عمر یک ساله گزارش شده است  و عموماً  )بوته ای( 
Bloom, 2001). الیاف این گیاهان دولپه ای در سه گروه الیاف پوست، برگ و میوه قرار 

گرفته اند که به لحاظ شیمیایی الیاف گروه پوست شامل شاه دانه، کتان و کنف، نرم تر و 
انعطاف پذیرتر از سایر گروه ها است (Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p294). قدمت زراعت کتان به 
10٬000 تا 15٬000 سال قبل از میالد در ناحیۀ مدیترانه، قفقاز و خاور دور می رسد. به این 
گیاه در تورات اشاره شده است و در اسطوره های توتنی )نژاد قدیم آلمان( چنین آورده اند 
که الهۀ هولْدا این گیاه را به انسان معرفی کرد و هنر تابیدن نخ و پارچه بافی از آن را به انسان  1. Kenaf
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آموخت. کتان یکی از باستانی ترین کشت های ایران است )بیرجندی، 1387، ص176( که 
در دورۀ مادها1 )عصر آهن و در هزارۀ اول پ.م( از آن استفاده می شده است )غیبی، 1385، 
ص74( و در شاهنامۀ فردوسی2 نیز نام آن آمده است )پطروشفسکی، 1347، ص300(. 
به رسم سنت دورۀ کهن، موبندهای کتانی همچنان در دورۀ هخامنشیان نیز ادامه داشت و در 
دورۀ ساسانی پارچه های مرغوب ابریشمی، کتانی، پشمی و پنبه ای با ایجاد کارخانه هایی در 
شهرهای ایران )خوزستان، شوشتر( شکل گرفتند. پس از ورود اسالم و در دورۀ سامانیان 
تا خوارزمشاهیان الیاف کتان نرم همراه با ابریشم در بافت نوعی دستار به نام قصب به کار 
می رفت و در دوران آل بویه، استان فارس بهترین کتاِن »توزی«3 را تولید می کرد و کازرون 

در صادرات پارچه های کتانی و موبزی شهره بود )غیبی، 1385، صص 92، 251، 360(.
از توصیفات رشیدالدین فضل اهلل همدانی4 چنین برمی آید که در دورۀ ایلخانیان دو 
نوع گیاه کتان وجود داشته است. به نوع اول گیاهِ بزرک می گفتند و از آن بزر می گرفتند 
)بزر کتان( و این گونه به دلیل رشته های کلفت و سست تولیدشده از آن، برای تهیۀ ریسمان 
مناسب نبود )همدانی، 1368، ص157(. گونه های این کتان به دلیل تولید دانه های روغنی 
)حیدری بازاردهی، 1395، ص5( ارتفاعی کوتاه دارند و درنتیجه مقدار الیاف جداشده 
از آن ها کم است )رول و دیگران، 1381، ص36(. ولی نوع دیگر این گیاه که به آن تخم 
کتان می گفتند با هدف تهیۀ الیاف کاشته می شد و پس از ریسیده شدن الیاف آن با چرخ و 
دوک، ریسمانی باریک، ظریف و محکم از آن حاصل می شد )همدانی، 1368، ص157(. 
در حال حاضر کتان زراعی )Linum usitatissmum L.( که منشأ آسیایی دارد یکی 
 Catling et all, 1982,) از قدیمی ترین و مهم ترین محصوالت لیفی و روغنی در جهان است
p13). در زمان برداشت کتان تقریباً 100 روز بعداز کاشت و موقع زردشدن ساقۀ گیاه است 

(Pickering, 2008, pp 11-12( که در تصویر شمارۀ 1 نشان شده است. این زمان برداشت در 

بیتی از ابونصری هروی نیز آمده است:
از جور فلک گشته کتان با رخ زردی    چون عاشق بیچاره که بی تاب وتوان است

)ابونصری هروی، 1346، ص102(

1. کاله دوران مادها که به باشلق معروف 
است از مند یا کتان بوده است )غیبی، 1385(.

2. در شاهنامۀ فردوسی شاعر با استفاده از 
عهد  فارسی(  به  )خدای نامه،  خوادای نامِک 
نشان دادن روابط  و  برای تصویر  ساسانیان 
اجتامعی و شیوۀ زندگی زمان خویش بهره 
گرفته است. این کتاب از بسیاری از گیاهان 
نام  پنبه  و  کتان  ازجمله  ایران  در  مزروع 

برده است )پطروشفسکی، 1347، ص300(.
3. توزی: قبا و جامۀ نازک تابستانی را گویند 
که از کتان بافند و منسوب به شهر توز از 
شهرهای قدیمی استان فارس است )دهخدا، 

ذیل واژه(.
وزیر  همدانی  فضل الله  رشیدالدین   .4
ایلخانیان در سال 648 متولد و به سال 718 
به سعایت همکارش تاج الدین علی شاِه وزیر 
کشته شد. او در کتاب خود با عنوان »آثار 
و احیاء« عالوه بر توضیح مطالب کشاورزی، 
اطالعاتی هم از جنبۀ جغرافیایی و مدنی 
دربارۀ  را  نکته هایی  حتی  او  آورده است. 
و  شهرها  از  خود  که  گیاهانی  و  درختان 
رسزمین های گوناگون به تربیز برده، کاشته 
کرده است  بیان  هم  کرده است  تجربه  و 

)همدانی، 1368، ص33(.

 

   

تصوير 1
سبز  گیاه  راست:  کتان: سمت  گیاه 
سمت  و  1397(؛  یساول،  )جعفری 
خشک  ساقۀ  پوستی  الیاف  چپ: 

گیاه )نویسندگان(
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برای تهیۀ ریسمان از گیاه کتان خار و خاشاک آن را می کوبیدند تا به پوست برسند. 
سپس آن را در شانه های آهنین که با چوْب محکم شده بود می کشیدند تا کاماًل تمیز شود. 
بعد آن را با ُشخار1 می پختند تا سفید و نرم شود. در این مرحله با دوک چه می ریسیدند و 
مانند کرباس می بافتند. برای تهیۀ رشته هایی باریک و گران قیمت زحمت و دقت فراوانی 
صورت می گرفت؛ به طوری که تجار به جای معاملۀ جامه ها و لباس های تهیه شده از این 
الیاف، همان ریسمان های باریک را معامله می کردند. گزارش و اسنادی وجود دارد که 
شیخ فضل اهلل همدانی تخم این گیاه را به تبریز و سلطانیه آورده بود تا آن را بکارند و 
محصوالت لیفی از آن تهیه کنند )همدانی، 1368، ص159(. در دایرۀ المعارف »نفایس الفنون 
فی عرایس العیون« نیز به بذر این گیاه در قرن هشتم قمری اشاره شده است )آملی، 1389، 
ص485( و رواج آن را به جنوب غربی ایران نسبت داده اند. هم چنین گزارش هایی مبنی بر 
کتان بافی در قرن دهم قمری در شهرهای دربند در کنارۀ دریای خزر و کازرون در فارس 
بیان شده است که استفاده از مواد خام محلی را گزارش کرده اند )پطروشفسکی، 1347، 
ص334(. این گیاه به طور وسیع در عراق عجم )شهرهای اصفهان، ری، قزوین، سلطانیه، 
ابهر، طاَرمین، طالش، اشکور، دیلمان، خسته جان، رودبارِ )الموت(، زنجان، ساوه و آوه، 
ساوج بالغ، سجاس و سهرورد، کاغذکنان، قم، کاشان، جربادقان، فراهان، کرج و کرخ رود، 
همدان، اسدآباد، خرقان )نزدیک همدان(، رود راور، نهاوند و یزد(، فارس )شاپورخوره( 
و والیت کوهستانی جبل جیلویه )کوه گیلویه(، قبادخوره و دَربند کاشته می شده است 

)همدانی، 1368، صص 161-157(.
تصویر شمارۀ 2 نقشۀ رواج کتان کاری در شهرهای تاریخی ایران را نشان می دهد. 
به نقل از حافظ ابرو2 ، در شهرهای سینیز3 ، ریشهر، مهروبان )دو شهر بندری بسیار گرم 
در نزدیکی خلیج فارس( و کازرون کتان کاری وجود داشته است؛ به طوری که ریشهر به جز 
کتان و ماهی و خرما محصول دیگری نداشته است. در مهروبان نیز کتان به قدری زیاد 
بود که آن را به مناطق دیگر می فرستادند. در سینیز جامه های کتانی سینیزی، محکم، 
لطیف و درنهایت نازکی بافته می شدند؛ هرچند مانند جامه های کازرون تجارت نمی شدند. 
جامه های کتانی کازرونی بسیار معروف بودند؛ به طوری که بازرگانان بدون بررسی، آن ها را 
می خریدند و به تجارت می پرداختند. بنابر گفتۀ حافظ ابرو کتان بی نظیر این ناحیه به دلیل 
شسته شدن الیاف )ریسمان های( کتانی در آب کاریزِ راهبان سفید می شده و فقط این کاریز 
چنین خاصیتی بر کتان داشته است )خوافی )حافظ ابرو(، 1378، با کمی تلخیص، صص 
103 و 131–139(. در قرن چهاردهم میالدی کازرون تنها مکان در ایران بود که مقدار 
کمی منسوج کتانی تولید می کرد )پطروشفسکی، 1347، ص334( و این کتان در دورۀ 

1. ُشخار )قالی، قلیه، قلیا، کهال، کیال( که از 
شکسنت  )هنگام  کامالًرسیده  گیاه  سوخنت 
وسطش کامالً قرمز باشد و بوی تیزی بدهد( 
و خالص »اشنان« حاصل می شود و به دلیل 
پتاسیم و  اکسید  قلیایی چون  داشنت مواد 
سدیم به عنوان گدازآور در ساخت بدنه یا 
لعاب کاشی ها و سفال ها استفاده می شود. 
نام علمی این گیاه »سالسوال سودا« است و با 
گیاه شوره »سالسوال تراگوس« کامالً متفاوت 
ص37؛   ،1394 حیدری،  و  )شاطری  است 
ص63(.   ،1394 محمدزاده،  و  میرشفیعی 
نخجوانی در توصیف ُشخار چنین گفته است 
که چیزی است چون منک پاره و خاکسرتگون 
که زنان با نوشادر روزی باالی حنا در دست 
گیرند. شاعر گفت: چون مرا با َجَلبان کار 
نباشد پس ازاین/// رَستم از وسمه و گلگونه، 

حنا و شّخار )نخجوانی، 1355، ص109(.

اصلی  بانام  خوافی  شهاب الدین عبدالله   .2

نورالدین عبدالله بن لطف الله بن عبدالرشید 

الِبهدادینی )الخوافی( ملقب به حافظ ابرو از 

مورخان نامی و بزرگ دوران تیموری است 

)خوافی، 1370، ص1(.

3. در رشح اوضاع سینیز می گوید: »حاصلش 

کتان و روغن چراغ باشد، اما کتانش را داشتی 

نباشد« )پطروشفسکی، 1347، صص 333-

.)334
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صفوی در تهیۀ پارچه های درشت و زمخت، برای تولید دستار و قلم کار استفاده می شد و 
در پوشاک دورۀ قاجار همچنان ادامه داشت )غیبی، 1385، صص 440، 587(.

   

تصوير 2

و  گیالن  جبال،  استان  نقشۀ  باال: 
مازندران و کومس و گرگان )لسرتنج، 

1337، ص202(؛
استان  و  فارس  استان  نقشۀ  پایین: 
و  ص295(   ،1337 )لسرتنج،  کرمان 
گیاه  کاشت  مناطق  نشانه گذاری 

کتان توسط نویسندگان
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3. مناطق تاریخی کاشت گیاه شاه دانه و معرفی آن
در توصیف کیفیت کاغذهای اسالمی، ترکیب الیاف گیاه کتان با الیاف گیاه شاه دانه گزارش 
شده است (Loveday, 2001, pp 2, 3, 49). شاه دانه ازجمله گیاهان بومی مناطق مرکزی آسیاست 
و نام آن در بُنَدِهش -از منابع عهد ساسانیان- به عنوان گیاه دارویی آمده است )زرشناس، 
1388، ص14(. این گیاه باستانی )بیرجندی، 1387، ص176( در فرهنگ های کهن فارسی 
با واژۀ َکنودان به کار رفته است و َکنو1 )نخجوانی، 1355، ص39( )برابر َکنَب در فارسی( 
در تعریف شاه دانه و گیاهی آمده است که از الیاف تنۀ آن ریسمان تهیه می کرده اند )قّواس 
غزنوی، 1353، ص39؛ دهلوی، 1352، ص204(. ابن سینا شاه دانه را گیاهی درختچه ای 
توصیف می کند که از تخم قنب )َکنَب( می روید و دو نوع کاشتنی و بیابانی دارد. نوع 
بیابانی در صحرا رشد می کند و بلندی اش به 104 سانتیمتر می رسد، ولی نوع کاشتنی 
معروف تر از بیابانی است. اگرچه ابن سینا شاه دانه را از بنگ2 متمایز می داند، ولی در اوستا 
از آن به نام بنگه3 یاد شده است )ابن سینا، 1366، ص310(. ابومنصور موفق نیز شاه دانه را 
به عربی قنب نامیده که در قرون وسطی در ایران برای تهیۀ مادۀ مخدر کاربرد داشته است 
و اسماعیلیان و برخی عرفای ایرانی از آن استفاده می کرده اند. زراعت شاه دانه از عهد 
باستان در ایران معمول بوده و در سراسر قرون وسطی نیز کماکان وجود داشته است. این 
گیاه در دایرۀالمعارف بُندهش در دستۀ گیاهان سپرم )سپرغم( قرار گرفته است. »گیاهانی 
که برگ های خوش بو دارند و پرورش آنان مستلزم کار آدمی )کاشت( است و چند سال 
عمر می کنند« و شاه دانه )ُکمبه( از این گروه است. مناطق اصلی کاشت این گیاه در نواحی 
لرستان، کازرون و شیراز گزارش شده است )پطروشفسکی، 1347، صص 335-334(. 
در تصویر شمارۀ 3 نقشۀ مناطق جغرافیایی مربوط به کاشت شاه دانه مشخص شده است. 
زمان و نحوۀ کاشت انواع شاه دانه که به جنس (Cannabis Sativa L.) تعلق دارد متفاوت 
است. این گیاهِ دوپایه -البته گونه های فیبری تک پایه اند- و یک ساله به ارتفاع 2 تا 3 متر در 
آب وهوای معتدل می روید (Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p338) و الیاف پوستی آن شبیه الیاف 
کتان است و جزء لیف های نرم محسوب می شود (Haugan et al, 2014, p952). در تصویر 
شمارۀ 4 گیاه سبز و ساقۀ خشک شاه دانه که برای تهیۀ الیاف پوستی کاربرد دارد نشان 
داده شده است. نوع مادۀ این گیاه، ساقه ای ضخیم تر و کوتاه تر دارد و چرخۀ زندگی اش 
طوالنی تر از گیاه نر است )الله و دیگران، 1395، ص824(؛ به همین علت در کاغذسازی 
از الیاف گیاه ماده استفاده می کرده اند (Karabacek, 1991, p34). ابوریحان بیرونی از الیاف 
این گیاه برای تهیۀ کاغذ در سمرقند در قرن پنجم قمری، نام برده است )البیرونی، 1374، 
ص385(. طبق فرهنگ لغت »ُصحاح الُفرس« نخجوانی متعلق به قرن هشتم قمری، شاه دانه 

1. َبْدرُالّدین اِْبراهیم )بدرابراهیْم( صاحب، 
ملّقب به زِفان گویا از فرهنگ نویسان دیگر 
هند در سال 837ق، َکنو را ِسنی نامیده است 
که از او ریسامن می بافتند و از پوست تنۀ 
او رشته تهیه می کردند )قّواس غزنوی، 1353، 

ص39(.
2. حشیش.

شاه دانۀ  تعریف  در  واژه  این   :Banga  .3
»فرهنگ  در   )Indian hemp( هندی 
)گونیلی،  شده است  بیان  هم  کشاورزی« 

1363، ص112(.
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برای تهیۀ ریسمان استفاده می شده است و در اصفهان از آن کاغذ می ساخته اند )نخجوانی، 
1355، ص39(. بعضی از انواع شاه دانه هم چون شاه دانۀ هراتی، بخارایی و هندی در لطافت 
و نازکی مشهور بودند و در ساخت انواع زیلوهای منقوش به کار می رفتند. الیاف این نوع 
شاه دانه به حدی نازک و لطیفی بود که در سمرقند از آن ها کاغذهای خوبی می ساختند 
)ابونصری هروی، 1346، ص155(. توصیفات دیگری از این گیاه در ابیات حکیم انوری 

از فرهنگ لغت نخجوانی و ابونصری هروی به چشم می خورد.
دختر َرز که تو بر طارم1 تاکش دیدی   مدتی شد که بر آونْگ2 سرش در َکنَب است

)نخجوانی، 1355، ص40(

چون خرم و دل شاد َکنَب آمده در باغ   هست آکل او ُخّرم و فارغ ز غمان است
)ابونصری هروی، 1346، ص154(

1. طارم /tāra)o(m/: چوب بستی که برای 
تاک درست می کنند؛ تاالر درخت انگور.

انگور  خوشه های  که  ریسامنی  آونگ:   .2
یا میوۀ دیگر را به آن ببندند و از سقف 
خانه یا دکان یا جای دیگر آویزان کنند که 

تا زمستان مباند

 

   

شكل 3

)لسرتنج،  ایران  از  بخشی  نقشۀ 
نشانه گذاری  و  ص295(   ،1337
توسط  شاه دانه  گیاه  کاشت  مناطق 

نویسندگان

   

شكل 4

گیاه  راست:  سمت  شاه دانه:  گیاه 
قرارگیری  محل  چپ:  سمت  سبز؛ 
گیاه  الیاف پوستی در ساقۀ خشک 

)نویسندگان(

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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4.مناطق تاریخی کاشت گیاه کنف و معرفی آن
شواهدی که به 4000 هزار سال قبل از میالد مسیح در غرب سودان بازمی گردد، نشان 
می دهد که کنف احتماالً بومی شرق آفریقا sub-Saharan است. درحدود شش هزار سال 
به عنوان  بعد  ابتدا در ساخت ریسمان و طناب کاربرد داشته و در مرحلۀ  پیش کنف 
غذای چهارپایان استفاده شده است (Webber and Bledsoe, 2002, p348). کنف که گاهی 
از آن بانام »کتان هندی«1 یاد شده )گونیلی، 1363، ص148( در نساجی و کاغذسازی 
به ویژه در کاغذهای معروف سمرقندی استفاده شده است )ملکیان، 1374، ص108(. از 
این الیاف هم به صورت مجزا و هم در ترکیب با الیاف گیاه کتان در تهیۀ خمیر کاغذسازی 
استفاده می شده است. )کن بای، 1387، ص25؛ عظیمی، 1390، ص133(. نام کنف در 
تعریف جامه )لباس( در نسخۀ پهلوی عهد ساسانِی بُندهش به صورت »San« آمده است 
)بهار، 1380، ص88(. اصل کنف از آسیای مرکزی و از ایران تا سیبری جنوبی یافت 
شده است. در گذشته این گیاه برای استفاده از الیافش، در منطقۀ گرگان )کیانی ده کیانی و 
کیانی قلعه سردی، 1393، ص5( و در استان های مازندران و گیالن کشت می شده است 
)شعبان علی زاده، 1390(. تصویر شمارۀ 5 نقشۀ شهرهای شمالی ایران را که کاشت کنف 
داشته اند، مشخص کرده است. این گیاه منبعی خوب از مادۀ خام لیفی برای تهیۀ کاغذ و 
دیگر محصوالت درطول جنگ جهانی دوم در چین، روسیه، تایلند، جنوب آفریقا، مصر 
و کوبا بوده است (Rekaya et al, 2016). کنف مادۀ لیگنوسلولزی غیرچوبی است که نام آن 
Cannabis Sative (hemp or mari- ۀاز کلمۀ فارسی کنف گرفته شده است که آن هم از واژ
juana) مشتق شده است. هرچند کنف )گروه Malvaceae( و شاه دانه )گروه Moraceae( هیچ 

Can- کنف گیاهی یک ساله از جنس .(Kamal et al., 2014, p42) دارتباطی به یکدیگر ندارن
nabinus Hibiscus (saad et al, 2014, p247; Catling et al, 1982, p18) است که در آب وهوای 

معتدل می روید و با دامنۀ وسیعی از شرایط آب وهوایی به جز سرمای بی نهایت یخ بندان 
سازگار است. ارتفاع این گیاه 1/5 الی 3/5 متر است با بدنه ای چوبی و قطر ساقۀ 1 تا 2 
سانتی متر و غالباً شاخه شاخه ای است. این گیاه گل دار برگ های مختلفی دارد. ساقۀ این 
گیاه از پوستۀ خارجی، الیاف پوستی و ناحیۀ وسیع مرکزی هستۀ ساقه تشکیل شده است. 
الیاف پوستی کنف با مرطوب کردن و برداشتن از زیر الیۀ نازک پوست ساقه به دست 
می آید (Pickering, 2008, pp 12-14). در تصویر شمارۀ 6 ویژگی های ظاهری گیاه تازه و 

خشک کنف نشان داده شده است.
 

1. Deccan
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5.مناطق تاریخی کاشت گیاه پنبه و معرفی آن
پنبه در قرون نخست پس از ظهور اسالم برای بافت منسوجات با الیاف دیگری همچون 
ابریشم، کتان و کنف ترکیب می شد؛ بدین صورت که پنبه به دلیل سست بودن نخ بیشتر 
در پود قرار می گرفت و الیاف محکم تر کتان، ابریشم و کنف در تار کشیده می شد. برای 
تهیۀ کاغذ در دورۀ عباسیان و فاطمیان در قرون چهارم و پنجم قمری عالوه بر استفاده 
از کهنه پارچه ها از پنبه نیز استفاده می شده است )واتسون، 1374، صص 247–254(؛ البته 
مدارکی دال بر این موضوع یافت نشد و پنبه به عنوان لیف سازندۀ کاغذ در آغاز کاغذسازی 

   

شكل 5
نقشۀ استان جبال، گیالن و مازندران 
 ،1337 )لسرتنج،  گرگان  و  کومس  و 
مناطق  نشانه گذاری  و  ص202( 
کاشت گیاه کنف توسط نویسندگان

   

شكل 6
گیاه کنف: سمت راست: ساقۀ گیاه 
قرارگیری  محل  چپ:  سمت  سبز؛ 
الیاف پوستی در برش ساقۀ خشک 

گیاه )نویسندگان(

 

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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اروپا در سال 1102 میالدی (Isenberg, 1956, p177) و بنابر نظراتی به همراه ساقه های برنج 
)الیاف علفی( و گامپی )گیاهی از خانوادۀ Thymelaeaceae مورداستفاده از دوران باستان تا 
به امروز در ژاپن و خاور دور( در طی قرن پانزدهم میالدی وارد کاغذسازی شده است 
(Yum, 2008, p110). در فرهنگ کهن فارسی قّواس متعلق به اواخر قرن هفتم و اوایل 

قرن هشتم قمری کنوزه به معنای پنبۀ نرم و غوژه به معنی پنبه آمده است )قّواس غزنوی، 
1353، ص56(. پنبه به عربی ُقطن، به پهلوی پنبک و به فارسی جدید پنبه گفته شده است. 
حرکت گیاه پنبه به سمت غرب قبل از ظهور اسالم آغاز شد؛ البته گسترشی وسیع نداشت. 
آغاز این مسیر از گذشته های دور از هندوستان )شمال غربی شبه قارۀ هند( -که احتماالً 
مهد زراعت پنبه بوده است- شروع شده و احتماالً در قرون پنجم و ششم و هفتم میالدی 
به امپراتوری ساسانی راه یافته است. واتسون بیان می کند که پنبه در امپراتوری ساسانی 
کاشته نشده و این گیاه به همراه برنج در قرن ششم میالدی در درۀ اردن )به دلیل شرایط 
مساعد آب وهوایی( کاشته شده است )واتسون، 1374، ص64(. برخالِف نظر واتسون، 
این الیاف در عهد هخامنشیان در تهیۀ پارچه های رنگارنگ ارغوانی، نارنجی و قهوه ای 
به کار می رفته است )غیبی، 1385، ص143( و در دورۀ ساسانیان نیز در ایران معروف 
بوده و دراین باره در بُندهش از آن سخن گفته شده و به اعتقاد کاندول از هند به ایران 
آمده است. ابن وحشیه در اوایل قرن دهم میالدی )قرن چهارم قمری( به تفصیل روش 
کشت این گیاه را توضیح می دهد؛ زیرا در این قرن پنبه در فارس، خوزستان و تقریباً در 
تمام نقاط قلمرو اسالمی وجود داشته است )واتسون، 1374، ص64( و در همین دوران 
در زمان حکمرانی آل بویه، شهر مرو بهترین پنبه ها را برای بافت پارچه های ُملَحم1 با 
تارهای نخی فراهم می آورده است )غیبی، 1385، ص360(. مارکوپولو نیز در قرن سیزدهم 
میالدی زراعت پنبه را در کاشغر دیده و فراوانی آن را در عراق، ایران، و ترکستان بیان 
کرده است )واتسون، 1374، ص111(. کشت پنبه در واحۀ هرات )خراسان( رواج داشته 
و در بلوک نائین میان اصفهان و یزد بهترین اقسام پنبه کشت می شده است. بنابر گفتۀ 
حمداهلل مستوفی قزوینی در دیگر نقاط قلمرو هالکوییان، در عراق عرب )بغداد و حّله(، 
در آذربایجان جنوبی )شهرهای خیاو، کهران، گیالن فضلون، نوذر، گرم رود، میانج، مراغه، 
مرند، دزمار(، در آذربایجان شمالی )شهرهای نخجوان، آزاد، بیلقان، گشتاسفی( کاشت 
پنبه وجود داشته است. بی شک پنبه کاری در ایران و اطراف آن در قرن های دهم، سیزدهم 
و چهاردهم میالدی از کشت دیگر نباتات صنعتی متداول تر بوده و ظاهراً کشت پنبه در 
قرن هفدهم میالدی به سبب اعتالی عمومی اقتصاد ایران بیش ازپیش رواج داشته است. 
شاردن نیز بیان می دارد که پنبه در همۀ جای ایران کاشته می شده و بیشترین پنبه زارها 

1. ُملَحم /molham/: نوعی جامۀ ابریشمی 
خیلی نرم؛ جامۀ ابریشمی سفید.
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در عراق عجم، خوزستان، فارس، شبانکاره، کرمان، قهستان، خراسان، گرگان، مازندران، 
قومس و گیالن وجود داشته است )پطروشفسکی، 1347، صص 335-339(. دراین میان 
پنبۀ شهرستان های قهستان و قز )روستایی به نام های دیگر کیج، کج یا کژ که جادۀ ابریشم از 
آن رد می شده است( و خواف در خراسان )خوافی )حافظ ابرو(، 1370، ص25(، شهرهای 
میبد، اردکان و بفرویه در یزد، و برخی از دهات اصفهان بسیار نرم بوده است )همدانی، 
1368، ص163(. نوعی پنبه با الیاف بلند نیز در زمان رضاشاه کشت می شد که مردم آن را 
فیلستانی1 )به مناسبت نام اولین روستایی که در آن کاشته شد( می خواندند و کشت آن در 
آذربایجان، فارس، کرمانشاه و خوزستان گزارش شده است )بیرجندی، 1387، ص173(. 
تصویر شمارۀ 7 نقشۀ شهرهای مختلف کاشت پنبه را نشان می دهد. الیاف پنبه از کرک های 
بذر انواع مختلف پنبه متعلق به گونۀ Gossypium به دست می آید که بوته ای به ارتفاع 
0/5 تا 1/5 متر دارند (Ilvessalo-Pfäffli, 1995, p356). تصویر شمارۀ 8 گیاه پنبه و الیاف 
حاصل از میوۀ آن را نشان می دهد. گونۀ (Gossypium herbaceum)، مخصوص آسیاست 
و شاید اولین گونه ای از پنبه باشد که در بافت پارچه کاربرد داشته است. این گونه بوته ها 
 Collings and) بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری اند و بعداز گل دهی ازبین می روند
Milner, 2010, p59). الیاف لینت2 را که همان الیاِف خالص پنبه هستند بنیان دانه می سازد و 

این الیاف بر روی دانۀ پنبه رشد می کنند. این الیاف با عملیات پنبه زنی برداشته می شود و 
.(Hans,1996) در صنعت نساجی استفاده می شود

شهرستان  توابع  از  دهستانی  فیلستان:   .1
پاکدشت در استان تهران.

2. Lint

   

شكل 7
و  استان ها  ایران،  قلمرو  نقشۀ 
عباسیان  خالفت  عمدۀ  شاه راه های 
نشانه گذاری  و   )1337 )لسرتنج، 
توسط  پنبه  گیاه  کاشت  مناطق 

نویسندگان

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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6.بحث و تحلیل
مطالعات تاریخی نشان می دهد که در فالت ایران -که از باستانی ترین مناطق کشاورزی 
در دنیاست- کشت گیاهان غیرچوبی کتان، کنف، شاه دانه و پنبه از زمان باستان وجود 
داشته است و نام این گیاهان در منابع مهمی همچون دایرۀالمعارف ها و فرهنگ های کهن 
باستانی و تاریخی آمده است. کاشت این گیاهان در دوره های تاریخی بعداز اسالم هم 
همچنان رواج داشته است. بنابراین در پاسخ به پرسش نخست چنین بیان می شود که 
گیاه باستانی کتان در پس از اسالم هم در دوره های مختلف تاریخی و مناطقی همچون 
جنوب غربی ایران معروف به عراق عجم، فارس )شاپورخوره و قبادخوره(، کهکیلویه 
و دربند کاشته می شده است. گیاه بومی شاه دانه نیز که دومین الیاف موردنیاز در صنعت 
کاغذسازی بوده است (Karabacek, 1991, p34) در دوره های تیموری و صفوی در مناطقی از 
لرستان، کازرون و شیراز )پطروشفسکی، 1347، صص 334 و 335( و اصفهان )نخجوانی، 
1355، ص39( کاشته می شده است. مکان های تاریخی دیگری همچون گرگان، مازندران 
و گیالن به کاشت گیاه کنف اختصاص داشته اند. اگرچه در متون کهن به ساخت کاغذ 
از الیاف کنفی اشاره ای نشده و در فرهنگ لغات کهن نیز نامی از آن نیامده است -مگر 
در دایرۀ المعارف بندهش که در تعریف جامه آمده است(- به نظر می رسد الیاف این گیاه 
به سبب زمختی و درشتی رشته هایش در صنعت کشتی سازی و در تهیۀ طناب های آن 
کاربرد داشته است (Webber and Bledsoe, 2002, p348) و گاهی در کاغذسازی -ساخت 
کاغذهای سمرقندی- گزارش شده است )کن بای، 1387، ص25(. کاشت گیاه پنبه نیز از 
عهد باستان در سراسر ایران رواج داشته است. جدول 1 پیشینه و مناطق تاریخی کاشت 
گیاهان کتان، شاه دانه، کنف و پنبه و صنایع وابسته به آن ها را از منابع مختلف گردآوری 
کرده است. باتوجه به آنچه گفته شد، شواهد و مدارک نشان می دهد که گیاهان باستانی کتان، 
کنف، شاه دانه و پنبه در سرزمین ایران وجود داشته اند و این برخالف منابعی است که 

 

   

شکل 8
سبز  گیاه  راست:  سمت  پنبه:  گیاه 
لینت  الیاف  چپ:  سمت  پنبه؛ 

حاصل از میوۀ پنبه )نویسندگان(

محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی



199
گنجینۀ اسناد، سال 31، دفرت چهارم، زمستان 1400، شامرۀ پیاپی 124

به کاشته نشدن این گیاهان در سرزمین ایران اشاره کرده اند (Karabacek, 1991, pp 15-21)؛ 
بنابراین چنین استنباط می شود که مواد اولیۀ گیاهی در هر منطقه تأثیری به سزا بر اسلوب 
صنایع به ویژه صنعت مجهول کاغذسازی در سرزمین ایران داشته است. درحقیقت ورود 
این الیاف به کاغذسازی که پاسخ پرسش دوم این پژوهش نیز هست، با صنعت نساجی 
پیوند خورده است. یافته ها نشان می دهد که این گیاهان باستانی، الیاف پوستی موردنیاز 
برای نساجی را فراهم می آورده اند و به صورت مواد خام اولیه و سپس فراوری شده در 
قالب ریسمان ها در بافت پارچه ها و منسوجات استفاده می شده اند. در دورۀ تیموری 
نواحی صادر  به سایر  ایران  نواحی جنوب غربی  از  از جنس کتان  ریسمان هایی اعال 
می شد و تاجران را به سبب جامه های کتانی سفید، نرم و محکم به مناطق مذکور روانه 
می کرد )خوافی )حافظ ابرو(، 1378، ص138(. هم چنین طناب ها و زیلوهایی منقوش و 
رنگارنگ از الیاف گیاه شاه دانه تهیه می شدند که لطافت و ضخامت خوبی داشتند و به 
صنعت بافندگی و ریسندگی این محصول گواهی می دادند. این الیاف در سمرقند در تهیۀ 
کاغذ نیز کاربرد داشتند. این الیاف به صورت مستقیم به شکل ریسمان های فراوری شده از 
گیاهان یا بافته های مندرس یا پارچه های کتانی مندرس در کاغذسازی استفاده می شدند. 
در ساخت کاغذ ابتدا از روش چینی ها بهره گرفته شد و مستقیماً از خمیر الیاف گیاهی 
استفاده شد (Karabacek, 1991, p20). حضور الیاف شاه دانه در کاغذسازی ایرانی–عربی 
 Shi) پیرو سنت کاغذسازی چین خصوصاً دورۀ سلسله های هان، جین، سویی و تانگ بود
and Li)؛ ولی به محض اینکه ایرانی ها اصول نمدمالِی کاغذ را  , 2013, pp 893-894

آموختند )ساخت خمیر کاغذ از فیبرهای مجزا و قراردادن آن ها در قالب کاغذسازی( از 
 Karabacek,) کهنه پارچه ها استفاده کردند که این موضوع در کاغذ سمرقندی مشهود است
p21 ,1991) و شاهدی بر استفاده از مواد بومی و محلی گیاهی به کاررفته در منسوجات در 

صنعت کاغذسازی ایرانی است که در اشارات ابوریحان بیرونی نیز آمده است.

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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منبع )برمبنای متون و مؤلفان کهن(صنعت وابستهمناطق تاریخی کاشتقدمت کاشتنوع گیاه

کتان

دورۀ 2500 سالۀ پ.م

مادها؛ هخامنشیان؛ ساسانیان
نساجی و پارچه بافی(خوزستان/ شوشرت)

(تورات، دایرةاملعارف بُندهش، شاهنامۀ 

فردوسی)

سامانیان تا خوارزمشاهیان در 

قرون سوم تا هفتم قمری؛

آل بویه در قرن چهارم و پنجم 

قمری

آل بویه (فارس و کازرون)؛

در اواخر دورۀ 

خوارزمشاهیان در شهر 

خونج یا خونه (کاغذکنان)

نساجی، پارچه بافی

و کاغذسازی

(غیبی، 1385، صص 92، 251، 360)؛ 

به نقل از یاقوت مستعصمی از منبع 

(کریمیان و میرزایی پری، 1388، ص45)؛ 

(پطروشفسکی، 1347، ص337)

ایلخانیان (تربیز/ سلطانیه)ایلخانیان در قرن هشتم قمری
نساجی و احتامالً 

کاغذسازی

(همدانی، 1368، ص159)؛

(آملی، 1389، ص485)

تیموریان در قرن نهم قمری

تیموریان (سینیز، ریشهر، 

مهروبان و کازرون و 

اصفهان/ تربیز/ تهران/ 

قزوین/ قهستان/ کرمان/ 

مشهد/ همدان/ یزد)

نساجی و کاغذسازی 

(کاغذهای معروف 

سمرقندی/ خراسانی)

(خوافی (حافظ ابرو)، 1378، ص138)؛

به نقل از سلطان علی مشهدی از منبع 

(پورتر، 1389، ص39)؛

(کریمیان و میرزایی پری، 1388، ص45)

صفویان در قرن دهم قمری؛

قاجار در قرن یازدهم قمری

صفویان (جنوب غربی 

ایران (عراق عجم)/ دربند/ 

کهکیلویه/ کازرون/ فارس)؛

قاجار (گیالن)

نساجی و کاغذسازی
(پطروشفسکی، 1347، ص337)؛

(غیبی، 1385، صص 440، 587)

شاه دانه

(دایرةاملعارف بُندهش)خوراک و نساجی-ساسانیان

غزنویان در قرن پنجم قمری؛ 

اسامعیلیان در قرن پنجم تا 

هفتم قمری

سمرقند، املوت
خوراک، نساجی، 

بافندگی، و کاغذسازی

(البیرونی، 1374، ص385)؛

(قّواس غزنوی، 1353، ص39)؛

به نقل از ابومنصور موفق از منبع 

(پطروشفسکی، 1347، ص334)

ایلخانیان در قرن هشتم قمری؛ 

تیموریان در قرن نهم قمری؛ 

صفویان در قرن دهم قمری

سمرقند، هرات، بخارا، هند، 

شیراز، لرستان، کازرون، 

اصفهان،

خوراک، نساجی، 

بافندگی (زیلو)، و 

کاغذسازی

(نخجوانی، 1355، ص39)؛ 

(پطروشفسکی، 1347، ص335)؛

(دهلوی، 1352، ص204)؛

(ابونرصی هروی، 1346، ص154)

کنف

-ساسانیان در تعریف جامه

خوراک (غذای 

چهارپایان)، نساجی، 

بافندگی (تهیۀ ریسامن 

و طناب)

(دایرةاملعارف بُندهش)؛

(p348 ,2002 ,Webber and Bledsoe)

در متون کهن تاریخی به کاربرد 

این گیاه در دوره های تاریخی 

اشاره ای نشده است.

جرجان (گرگان)، گیالن، 

مازندران

نساجی، 

کاغذسازی: (در متون 

تاریخی به استفاده از 

کنف در کاغذسازی 

اشاره نشده است)

(کیانی ده کیانی و کیانی قلعه رسدی، 

1393، ص5)؛

(شعبان علی زاده، 1390)

جدول 1
کتان،  گیاهان  زراعت  پیشینۀ 
مناطق  در  پنبه  و  کنف  شاه دانه، 
شهرهای  و  صنایع  و  ایران  مختلف 
وابسته به آنان در هر دورۀ تاریخی 

)نویسندگان(

محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی
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منبع )برمبنای متون و مؤلفان کهن(صنعت وابستهمناطق تاریخی کاشتقدمت کاشتنوع گیاه

پنبه

-مادها؛ هخامنشیان؛ ساسانیان

نساجی (پارچه بافی):

عمدتاً همراه با سایر 

الیاف به عنوان نخ پود

به نقل از هرودت از منبع (غیبی، 1385، 

ص143)؛

(دایرةاملعارف بُندهش)

عباسیان در قرن چهارم قمری؛

آل بویه در قرن چهارم و پنجم 

قمری؛

فاطمیان در قرن پنجم قمری

عراق عجم، فارس، کازرون، 

خوزستان: هویزه و رامز، 

شوشرت، مرو، شبانگاره، الر: 

ایگ وزرکان، دارابجرد/ 

کرمان، هرمز، سیرجان 

و شهربابک/ قهستان 

(کوهستان): زیرکوه/ خراسان 

(شهر نیشابور (ربع: خبوشان 

و نیشابور))، خراسان (ایالت 

هرات: هرات و زاوه)/

جرجان (گرگان)، مازندران، 

گیالن: رشت و شفت، 

قومس: خوار/ آذربایجان 

(ایران)/ آران/ شیروان و 

گشتاسفی

نساجی و کاغذسازی

به نقل از ابن وحشیه از منبع (واتسون، 

1374، ص111)؛

(غیبی، 1385، ص360)

خوارزمشاهیان در قرن هفتم 

قمری؛

ایلخانیان در قرن هشتم قمری؛

تیموریان در قرن نهم قمری؛

صفویان در قرن دهم قمری؛

قاجار در قرن یازدهم قمری

نساجی و کاغذسازی

به نقل از مارکوپولو از منبع (واتسون، 

1374، ص111)؛

(همدانی، 1368، ص159)؛

(خوافی (حافظ ابرو)، 1370، ص25)؛

 (بیرجندی، 1387، ص173)

این  داده های  از  ارائه شده  جدول  بررسی  و  اسنادی  مطالعات  خروجی  درنهایت 
پژوهش نشان می دهد که بیشترین کاربرد گیاهان باستانی کتان، شاه دانه، کنف و پنبه در 
جنوب ایران و عمدتاً در نساجی و بافندگی )زیلو و...( بوده است. اگرچه در بررسی متون 
کهن شواهدی از کاربرد این الیاف گیاهی در کاغذسازی دورۀ قبل از اسالم در دست 
نیست، ولی به اعتقاد بلوم آشنایی بازرگانان آسیای مرکزی با چین، قبل از اسالم و به واسطۀ 
 Bloom,) دادوستد کاغذ بوده است و به همین علت جادۀ ابریشم را جادۀ کاغذ می نامیده اند
p8 ,2001). هم چنین به دِیری از مانویان به نام نقوشک در سمرقند اشاره شده است که در آن 

به کاغذسازی مشغول بوده اند و کاغذی بومی با منشأ ساسانی می ساخته اند )پورتر، 1389، 
ص32(. به هرروی، این اشارات به کاغذسازی پیش از اسالم تنوع الیاف گیاهی را بازگو 
نمی کنند، ولی پراکندگی جغرافیایی این گیاهان در پس از اسالم نشان می دهد که الیاف گیاه 
کتان همچنان در نساجی و بافندگی کاربرد داشته و در اواخر دورۀ خوارزمشاهیان )اوایل 
قرن هفتم قمری و قبل از هجوم مغول( در کاغذسازی وارد شده است و شهرهایی همچون 

 
 ادامۀ جدول 1

پیشینۀ زراعت گیاهان کتان، 
شاه دانه، کنف و پنبه در مناطق 

مختلف ایران و صنایع و شهرهای 
وابسته به آنان در هر دورۀ تاریخی 

)نویسندگان(

مناطق تاریخی کاشت
 گیاهان مورداستفاده ...
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کاغذکنان )مسکن کاغذسازان( بانام این صنعت ایجاد شده اند. این گیاه در تبریز و در دورۀ 
ایلخانی نیز کاشته شده است و بعید نیست که در ساخت و شکل گیری کاغذهای مکتب 
هنری تبریز )َربع رشیدی( به کار رفته باشد. حتی این احتمال هم دور از انتظار نیست که 
در تهیۀ مادۀ اولیۀ پول کاغذی ایلخانی از کتان استفاده می شده است؛ زیرا عالوه بر تبریز، 
بسیاری از شهرهای عراق عجم که جزء الینفک قلمرو ایلخانی بوده اند، به پول کاغذی 
نیاز داشته اند و این امر موجب افزایش خروجی کارخانه های کاغذسازی در این مناطق 
شده است (Karabacek, 1991, p32) که طبیعتاً فراوانی محصوالت گیاهی را می طلبیده است. 
در دورۀ تیموری نیز ریسمان های کتانی اعال برای نساجی و بافندگی تجارت می شدند و 
بیشترین مناطق مربوط به کاشت این گیاه در این دوره، همچنان جنوب ایران و خصوصًا 
شهرهای جنوب غربی بوده است. نقل قول هایی از هنرمندان این دوره نشان می دهد که 
کاغذهای معروف  استفاده می شده و در ساخت  این دوره  کاغذسازی  کتان در  الیاف 
سمرقندی کاربرد داشته است. رواج و اعتالی بیش ازپیش کاشت این گیاه در اکثر شهرهای 
سرزمین ایران در دورۀ صفوی مشهود بوده و این گیاه به طور وسیعی در کاغذسازی و 
نساجی کارایی داشته است. کتان در دورۀ قاجار تنها در گیالن کاشته می شده و حضور آن 

در نساجی و کاغذسازی کم کم رو به افول گذاشته است.
بررسی ها نشان می دهد که حضور الیاِف گیاه شاه دانه در دوره های تاریخی پس از 
اسالم در سرزمین ایران پررنگ تر از سایر الیاف گیاهی موردمطالعه در این پژوهش است؛ 
زیرا نام آن در فرهنگ لغات قدیمی و متون کهن بیشتر به چشم می خورد. پراکندگی 
جغرافیایی کاشت این گیاه عمدتاً در جنوب و غرب ایران بوده و در چندین منبع قدیمی 
به استفاده از الیاف این گیاه در ساخت کاغذ در سمرقند در قرن پنجم قمری و در اصفهان 
در قرون هشتم و نهم قمری مستقیماً اشاره شده است. الیاف گیاه کنف نیز اگرچه در دورۀ 
باستان حضور داشته و در بافندگی و نساجی از آن یاد شده است، ولی در هیچ یک از متون 
تاریخی کهن و فرهنگ لغات از پراکندگی کشت و یا کاربرد آن صحبتی نشده است و تنها 
در دورۀ کنونی، پایان نامه های دانشجویی بیشترین محل رویش این گیاه فراموش شده را 
گرگان، مازندران و گیالن بیان داشته اند. پراکندگی جغرافیایی الیاف پنبه در همۀ شهرهای 
سرزمین ایران و در تمام دوره های تاریخی قبل و بعداز اسالم نشان می دهد که کاشت این 
گیاه در ایران قدمتی باستانی داشته و در دوره های تاریخی بعداز اسالم نیز بیش ازپیش رواج 
یافته و الیافی مناسب را برای نساجی، پارچه بافی و کاغذسازی فراهم می آورده است. چنین 
به نظر می رسد که الیاف میوۀ این گیاه به تنهایی در کاغذسازی استفاده نمی شده و در ترکیب 
با سایر الیاف گیاهی استفاده می شده است. این مدارک و شواهد تاریخی نشان می دهد که 

محدثه  حسینی صومعه
 مهرناز آزادی بویاغچی
کامبیز  پورطهامسی
 مریم افشارپور|صمِد  نژادابراهیمی
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الیاف گیاهی کتان، شاه دانه، کنف و پنبه سهمی مهم در تولید محصوالت اولیۀ نساجی و 
به تبع آن کاغذسازی هر منطقۀ تاریخی داشته اند. برای مثال شهرهای جنوب غربی ایران که 
به عراق عجم معروف بوده اند محل کشت گیاه کتان و شاه دانه شناسایی شدند )خصوصًا 
در دورۀ صفوی(؛ بنابراین حضور این الیاف گیاهی در کاغذهای ساخته شده در این شهرها 
در این دورۀ تاریخی دور از انتظار نیست. مگر اینکه کاهش کشت محصوالت مذکور، 
در دوره های مختلف تاریخی بر مادۀ گیاهی موجود در کاغذهای تاریخی تأثیر گذاشته 
باشد و یا پنبه به دلیل فراوانی، در ترکیب با الیاف گیاهان کتان و شاه دانه در کاغذسازی در 
دوره های متأخر بیشتر استفاده شده باشد که نیازمند دسته بندی نسخ خطی هر مکتب هنری 
در هر دورۀ تاریخی )مانند مکتب شیراز در دورۀ صفوی و...( و بررسی های آزمایشگاهی 

بر روی آنان است.

7.  نتیجه گیری
از  پنبه  و  کنف  شاه دانه،  کتان،  گیاهان  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  داده های  بررسی 
زمان باستان در سرزمین ایران حضور داشته اند. نام و نشان این گیاهان باستانی نه تنها 
در دایرةالمعارف ساسانی بندهش و شاهنامۀ فردوسی آمده، بلکه در فرهنگ لغات کهن 
فارسی، هندی و عربی نیز بیان شده است و این موضوع از قدمت و پیشینۀ کاشت این 
گیاهان در این سرزمین حکایت دارد. گردآوری و جمع بندی داده ها بیانگر آن است که 
استفاده از الیاف پوستی گیاهان کتان، شاه دانه و کنف، و الیاف میوۀ پنبه ابتدا در صنایع 
نساجی مرسوم شده و سپس در کاغذسازی رواج یافته است و این موضوع وابستگی این 
صنایع را به مواد بومی و محلی هر منطقۀ تاریخی بیان می کند. کاشت گیاه کتان در جنوب 
غربی ایران )معروف به عراق عجم(، فارس )شاپورخوره و قبادخوره(، کهکیلویه و دربند، 
و کاشت گیاه شاه دانه در لرستان، کازرون، شیراز و اصفهان، و کاشت گیاه کنف در گرگان، 
گیالن و مازندران رواج داشته، ولی کاشت پنبه در همه جای ایران رواج داشته است. این 
الیاف که از قبل از اسالم در صنایع نساجی استفاده می شده اند در دوره های مختلف تاریخی 
پس از اسالم نیز در کاغذسازی نیز کاربرد یافته اند. بررسی و تعیین مناطق تاریخی کاشت 
این گیاهان می تواند اطالعاتی را از نوع مادۀ سازندۀ کاغذهای تاریخی هر دوره نشان دهد. 
همچنان که احتمال می رود در مکتب سمرقند و بخارا به سبب نزدیکی به چین و تقلید از 
آنجا مادۀ اولیه کاغذها را از گیاه شاه دانه تهیه کرده باشند و در دوره های بعد و در مکتب 
خراسان آن را با الیاِف گیاه پنبه -که بومی این منطقه است- آمیخته باشند. هم چنین شاید 
بتوان در نسخ خطی متعلق به مکتب شیراز ردپا و نشانه هایی از الیاِف شاه دانه را یافت و 
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یا در مکتب تبریز حضور الیاف کتان را مشاهده کرد و ترکیبی از انواع الیاف را در ساخت 
کاغذهای نسخ خطی مکتب اصفهان به دست آورد که این امر مستلزم بررسی های آتی در 
حوزۀ نسخ خطی مکاتب هنری سایر دوره های تاریخی، ازطریق بررسی های میکروسکوپی 
نسخ موجود در موزه ها و کتاب خانه هاست تا مؤید نتایج به دست آمده از این پژوهش باشد.

8. سپاس گزاری
نویسندگان بر خود الزم می دانند تا از زحمات جناب آقای جواد ابراهیمی اَِرمی کارشناس 
ادارۀ اطالعات فرهنگی و  ایران شناسی دانش گاه شهید بهشتی، مسئوالن محترم  ارشد 
حفاظت فنی مؤسسۀ کتاب خانه و موزۀ ملی ملک به دلیل دراختیارقراردادن اطالعات و 
نقشه های تاریخی، خانم پریسا جعفری یساول )دانشجوی کشاورزی دانش گاه صنعتی 
اصفهان( و آقای امیر سعادتی )دانشجوی دانشکدۀ علوم و صنایع چوب و کاغذ دانش گاه 
دراختیارقراردادن  به دلیل  حیدریه  تربت  در  دیانتی فر  مجید  مهندس  جناب  و  تهران( 

نمونه های کتان، شاه دانه و پنبه به نویسندگان این مقاله صمیمانه تشکر کنند.
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