
المستوى: الثالث ليسانس 
التخصص: أثار وفنون إسالمية

المقياس: المخطوطات االسالمية 
أستاذ المادة: أ.د. بلبشير عمر 

المحاضرة السابعة 
 في بالد المغرب، تاريخها وتطورهاالِوَراَقُة

: الِوَراَقُةأوال. تعريف 

يمكن تعريف مصطلح الوراقة من الّناحيتين، الّلغوية واالصطالحية.
وال%%ورق واح%%ده ورق%%ة، ويجم%%ع علىمن ال%%َوْرق،   م%%أخوذةالِوَراَق%%ُة: لغة- أ

اًقا  وه%%و ذل%%ك"ورقات"، وتجمع الورقات على أوراق، وبه س%%مِّي ب%%ائع ال%%ورق ورَّ
ْق ويكتب، وت%أتي ال%%ذي يمتهن حرف%%ة الوراق%ة، يق%ال رج%ل وّراق، ه%و ال%%ذي ُي%َورِّ

 فإن%%ه (562-506) ، أم%%ا الس%%معاني1أيض%%ا،% م%%وّرق الكتب، أي حرفت%%ه الوراقة
يعرف الوّراق بقوله: " الوّراق بفتح الواو وتشديد الراء في أخرها القاف: هذا اسم
ِلمن َيكتب المصاحف% وكتب الحديث الشريف وغيرها، وقد ُيقال ِلمن يبيع ال%%ورق،

2 أيضا"وهو الكاغد.  ببغداد، الوّراق

اقون: اق.الورَّ  مفردها: ورَّ
خ الكتب، واالتِّج%%ار به%%ا،ِوَراَق%%ُةوتع%%ني كلم%%ة "  ": حرف%%ة ص%%ناعة ال%%وَرق ونس%%ْ

اَقُةو : َمْصَنُع الَوَرِق َأْو َمَكاُن َبْيِعِهالَورَّ
تعني أّن كّل م%وّرق الكتب فحرفت%ه الِوراق%ة، وال%َوَرُق من الكت%اب.%ب- اصطالحا: 

ومنه كتب في الورق وهي جلود ِرقاق، فهذا صنعته الِوراقة. 

 ثانيا.  الوراقة بين التخصيص والتعميم:

لقد اختلف بعض من خ%%اض في ه%%ذا المي%%دان ح%%ول مص%%طلح الوراق%%ة، بين
التخصيص والتعميم، سنعتمد على بعضهم على سبيل المسال ال الحصر.%

%% فيالوراق%ة   ه%%( 771-727) ت%اج ال%دين الس%بكي وصف الفقيه الشافعيأ.أ.
كتابه "معيد النعم ومبيد النقم"، بأنها من أجود الصنائع، لما فيه%%ا من اإلعان%%ة على

.3كتابة المصاحف وكتب العلم ووثائق الناس وعهدهم

.4815/ ص 13/ ج 2- ابن منظور، لسان العرب: م1
.584/ ص5- السمعاني، األنساب: ج2
، ص1948، دار الكاب العربي، مصر، 1، معيد% النعم ومبيد النقم، تحقيق: محمد علي النجار وآخرين، ط السبكي- 3
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 اس%%م جنس يق%%ع على القلي%%ل%: فقد ذكر: "أن الوّراق بفتح ال%%راءالقلقشنديأما ب.ب.
والكثير، واح%%ده ورق%%ة، وجمع%%ه أوّراق وورق%%ات،% وب%%ه س%%مي الرج%%ل ال%%ذي يكتب

اًقا 1"ورَّ

ناعة بقول%ه: ه(808-732 )ابن خلدونوقد وضح ت.ت. مكون%ات مهن%ة ه%ذه الص%ِّ
إنَّه%%ا معان%%اة الكتب باالسِتنس%%اخ، والتص%%حيح، والتجلي%%د، وس%%ائر األم%%ور الكتابيَّة،

وهي في نظر من أمهات الص%%نائع الش%%ريفة في قول%%ه: "وأم%%ا الش%%ريفة، والدَّواوين
.2"بالموضع، فكالتوليد والكتابة والوراقة والغناء والطب

 فص%%ال ح%%ولمن مقدمةالفص%%ل% الح%%ادي والثالثين في ابن خل%%دون وعق%%د  ث.ث.
وج%%اءت ص%%ناعة ال%%وّراقين المع%%انين لالنتس%%اخ " ص%%ناعة الوراق%%ة، ق%%ال في%%ه: …

والّتصحيح والّتجليد وسائر األمور الكتبّية والّدواوين واختّصت باألمصار العظيمة
.3العمران"

ه(: يجعل الوراقة قاصرة على صناعة الورق.737)تابن الحاج العبدري ج.ج.
أما النساخة والتسفير، فيخّصص لكّل منهما فصال على حدة.

فق%%%د حص%%%رها في :ه(1052- 988) الفاسي محم%%%د الع%%%ربىأب%%%و حام%%%د ح.ح.
حيث قال: "والنساخة ِحرفة، وهي الوراقة، وكلُّ من جع%%ل النَّس%%خ حرف%%ةالنساخة. 

اق أيًضا". اخ وورَّ يحترفها أو شغاًل يشتغل به لنفِسه، فهو نسَّ
: النسخ في القديم، كان يعرف بالوراقة، ثم ش%%اع مص%%طلحعبد اهلل بن منيفخ.خ.

آخر، وهو كّل من امتهن هذه الصنعة، فهو وراق.
ذكر ما مفاده: أّن لكّل مخط%%وط ناس%%خ ي%%دعى وّراق%%ا، وأم%%ا: ثريا عبد الفتاحد.د.

المهنة التي يتعاطاها فيطلق عليه%%ا الوراق%%ة. ويجع%%ل من النس%%خ مرادف%%ا لمص%%طلح
الوّراق.

بمفه%وم "ابن خل%دون" للوراق%ة، فلم يرب%ط 4العالم%ة محم%د المن%ونيوقد أخذ ذ.ذ.
الوراقة بصناعة الورق فحسب، بل اعتبر الوراقة تشمل العناصر التالية:

انتخ%%اب ال%%ورق وتص%%نيعه، وتص%%نيع الك%%راريس، والنس%%اخة، والزخرف%%ة
والنمنمة والتزويق والتذهيب، والتسفير والتجليد.

أي أن الوراقة بالمفهوم الشامل هي جميع المراحل التي يمر به%%ا المخط%%وط
بدًءا من صناعة المادة التي يكتب عليها، وانتهاًء بالتسفير، ب%ل ويش%مل ك%ذلك بي%ع
الكتاب،% ونحو ذلك، ولذلك نتحدث في هذا المحاض%%رة عن ه%%ذه المف%%ردات لمهن "

 " ودالالتها.الِوَراَقُة

.475/ 2- القلقشندي، صبح األعشى في صناعة االنشا: ج1
.557- ابن خلدون المقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر 2
 .532/ص 1ج- ابن خلدون، المقدمة: 3
. 11م: ص 1991- 1- محمد المنوني، تاريخ الوراقة المغربية، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الرباط المملكة المغربية، ط4
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 كثير من أهل العلم واألدب من المسلمين بس%%بب ش%%يوعالِوَراَقُةوقد احترف 
اقاس%%تخدام ال%%ورق وك%%ثرة المؤلف%%ات% وح%%رص الن%%اس على تناقله%%ا،% وك%%ان  ال%%ورَّ

ينتخب الورق وينسخ الكتاب% % أو ُينسخ تحت إشرافه، ويصحح هذا النسخ ح%%تى ال
  1يقع فيه تحريف، ثم يجلده ويبيعه.

من حصاد الفقرات ّسالفة الذكر، نالحظ أّن هناك ثمة تداخل بين مصطلحي
اق ، ولكنالِوَراَقُة، وذلك من خالل السياق والمعنى، وما تحتويه مهنة ِوَراَقُة وورَّ

معنى هذا المصطلح هو أوسع وأشمل من هذه الكلمة.  

ثالثا. أقسام الوراقة: 
يمكن تقسيم مهنة الوراقة إلى عّدة أقسام، نخّص بالذكر منها:  

 ي%%دخل ض%%منه خان%%ة ال%%تزويق والتص%%وير والت%%ذهيب والتخطي%%ط.النسGGخ:أ.أ.
وضبطه. 

 مثل: األقالم والحبر وغيرها بيع الورق وسائر أدوات الكتابة:ب.ب.

 يقص%%د بالتجلي%%د، ال%%ذين حمل%%وا على ع%%اتقهم تجلي%%دتجليGGد الكتب وملحقاتGGه:ت.ت.
الكتاب،% وذلك بعد القيام بعملي%%ة ال%%دبغ، وفي بعض األحي%%ان، تك%%ون مهّمتهم ش%%راء

الجلود المدبوغة، ثم يقومون بعملية القطع والتهذيب لصناعة دفتي الكتاب.

وقد قسم أ.د. الوليد بن فريان في كتاب%%ه "الوراق%%ة في منطق%%ة نج%%د" الوراق%%ة
إلى ثالثة أقسام:

:القسم األول: الوراقة من جهة المقصود بها، وهي على أربعة أنواع
الوراقة التجارية: يقوم الوّراق بنسخ الكتب وبيعها.   .1
الوراقة الحرفية: وذلك بأن ينسخ الوّراق الكتب باألجرة.   .2
الوراقة التعليمية: أن يقوم العالم بنسخ كتبه بنفسه.   .3
الوراق%%ة الخيري%%ة: أن يق%%وم الع%%الم –أو الناس%%خ- بنس%%خ الكتب؛ ليوقفه%%ا على   .4

المكتبات والمساجد واألربطة ونحو ذلك.
:القسم الثاني: الوراقة بالنظر إلى المشتغلين بها

وراقة العلماء: وهي أرقى أنواع الوراقة؛ لما تميز به من الضبط والدقة.   .1
وراقة طالب العلم.   .2
وراقة العامة.   .3
%:القسم الثالثة: الوراقة بالنظر إلى المجال

وراقة كتب العلوم الشرعية.   .1
وراقة كتب النحو واللُّغة واألدب.   .2

عبد الحسين مهدي الرحيم: الوراقة والوراقون في الشرق اإلسالمي عبر العصور اإلسالمية. دراسات في التاريخ- 1
211 % 186 ه%، ص 1407، سنة 5واآلثار، العدد 
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وراقة الكتب الحرفية: من صناعة وهندسة وفالحة وطب ونحو ذلك.   .3

رابعا. حوامل الكتابة في مهن الوراقة

:ورق الَبْرِدي. 1
موطنه األصلي مصر، وُوجد في فلسطين )بصقلية(، ويسميه العرب: قرطاًسا أو

ورق القصب.
تاريخه:      -

استخدم منذ ثالثة آالف سنة قبل الميالد.أ.أ.

استخدم في جزيرة العرب قبل اإلسالم بكثير.ب.ب.

استخدم في القرن األول الهجري لما فتحت المناطق التي ينمو بها البردي.ت.ت.

 ه(.136-132استخدم في شكل كراسات ودفاتر في العصر العباسي األول )ث.ث.

ظل مستخدًما إلى منتصف القرن الرابع الهجري، ثم توقفت صناعته عمليًّا فيج.ج.
 القرن الخامس الهجري، لما زاحمته صناعة الورق.

ق )2 (:Parchment.  الرَّ

هو جلد حيوان منتوف الشعر تتم معالجته مع تجفيقه وشّده مما يجعله قاباًل
للكتابة عليه.

وأهم مميزاته إمكانية مسح الكتابة من علي وإعادة استخدامه مرة أخرى، ويتم
رس" وجمعه ذلك بالغسل أو الكحت أو الكشط، ويسّمى الّرق الممسوح: "الطَّ

 "ُطُروْس".

(:Papers. الورق )الكاغد( )3

تاريخ صناعة الورق –الذي تعتمد عليه الوراقة:       ·
لقد بدأ العرب تدوين مؤلفاتهم وإنتاجهم العلمي في شتى العلوم على أوعية

بدائية مختلفة منها: جريد النخل اليابس والحجارة البيضاء،% وأكتاف وأضالع
 الذي حظي بشهرةالَبْرِدياإلبل واألغنام، والجلود، والقماش األبيض، وورق 

كبيرة في العصر العباسي، وكان أكثر تلك األدوات استعمااًل.

مراحل صناعة الورق في "مهن الوراقة":خامسا. 

قالِخْرَقُة) جمع الِخرق البالية في القدور.        • (: القطعُة من الثْوب الُمَمزَّ
صب محلول قوي من الماء المستخلص من رماد الخشب.        •
غلي الخليط بشدة.        •
تغسل الِخرق جيًدا.        •
ُتَدُق فوق صخرة حتى تتحول إلى عجينة طرية.        •
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شعشعة العجين بصب الماء.        •
يصب السائل في مصفاة لتكوين طبقة متماسكة من األلياف.        •
تؤخذ الفرخة من داخل المصفاة وتنشر تحت أشعة الشمس.        •

سادسا: تطور صناعة الورق بالغرب اإلسالمي: 

 اسهاما كبيرا في تطوير صناعة الورق وانتقال%%ه إلىاألندلسوقد كان ألهل 
 بهذا الدور الحضاري الكبير، حيث أس%%س1شاطبةسائر أنحاء أوربا، فقامت مدينة 

الق%رن الخ%امس الهج%ري/ ح%والي األن%دلسفيه%ا أول مص%نع لص%ناعة ال%ورق في 
الحادي عشر ميالدي، فكانت معامل األن%%دلس تنتج جمي%%ع أن%%واع ال%%ورق بم%%ا فيه%%ا

.والحريري الوردّي الّناعم 2األبيض والملون

 في المغ%%رب اإلس%%المي، فق%%د اش%%تهرت مدين%%ة ف%%اسال%%ورق صناعةأما عن 
بصناعة الورق المغربي الذي كان يتم%%يز ب%%الجودة والبي%%اض الناص%%ع، إلى ج%%انب

، كم%ا ك%ان3الكاغد الرومي ال%ذي ك%ان يص%ل إلى المغ%رب عن طري%ق بالد ال%روم
يستورد ك%%ذلك ورق ش%%اطبة الجي%%د األبيض والمل%%ون والحري%%ري ال%%وردّي الّن%%اعم،

. 4الذي ما تزال نماذج منه محفوظة في خزائن المخطوطات
« إلى هذه الص%%ناعة ض%%من فت%%وى مطول%%ةالمعي%ارتطرق الونشريسي في »

تقرير ال%%دليل الواض%%ح المعل%%وم على سماها: »لمحمد بن مرزوق الحفيد التلمساني
 وأتم تحريره%ا في تاس%ع ربي%ع الث%اني ع%ام اث%ني،5«جواز النس%خ في كاغ%د ال%روم

ه إلي%%ه عن   ه%%ل يج%%وزال%%رومي الكاغدعشر وثمانمائة مجيب%%ًا به%%ا على س%%ؤال وّج%%
استعماله والنسخ فيه أم ال؟ ألن بعض الناس قال إن%%ه نجس ألنهم يعملون%%ه بأي%%ديهم
المبلولة النجسة... وقال آخر إن أهل المشرق شاع عند علم%%ائهم أن%%ه ال ينس%%خ في%%ه
وهل ترك النسخ من باب الفق%%ه أو من ب%%اب ال%%ورع؟ فأج%%اب% بم%%ا يقتض%%ي اإلباح%%ة
استخالص%%ًا من نص%%وص مالكي%%ة ص%%نفها ثالث%%ة أص%%ناف وتعام%%ل معه%%ا بطريق%%ة

 خالل فت%واه إلى أن ال%ورقابن م%رزوقمنطقية، وعمال بحكم الض%رورة، وأش%ار 
، وانقطعت ص%ناعته فيه%ا في عص%ره، ولم تب%ق ص%ناعةقديما بتلمسان يصنعكان 

ط%%رابلس. ق%%ال: »ال أعلم من يج%%د من 6ال%%ورق آن%%ذاك إال في المغ%%رب واألن%%دلس
- مدينة% في شرق األندلس1
. 74م: 1978، مؤسسة الرسالة، بيروت 2- محمد ماهر حمادة، المكتبات في اإلسالم: نشأتها وتطورها ومصائرها، ط2
.236/ص5: جالمعي%ار- الونشريسي، 3
، وهو مكتوب7 إلى431/1- انظر مثال المصحف الموحدي البديع المحفوظ بخزانة جامع ابن يوسف بمراكش تحت رقم 4

على الورق الشاطبي الوردي الناعم بخط مغربي مجوهر في غاية الحسن واإلبداع فواصله كبيرة مزخرفة بالذهب وك%%ذلك
فواتح السور واألحزاب واألنصاف واألرباع.

.75/ص1- انظر الونشريسي، المصدر السابق: ج5
- ظهرت صناع%ة الورق أو الكاغد في ك%ل من سبت%%ة وف%اس، وك%ان بف%اس وح%دها أي%ام المنص%ور والناص%ر الموح%دين )6

م( أربعمائة معمل لصنع الكاغد، وفي أواخر المائة التاسعة للهجرة كان ينزل بمصر مغ%%ربي1216-1184ه/580-613
ه/803سوسي متفنن في هذه الصناعة، وه%%و عب%%د اهلل بن محم%د بن أبي عب%د اهلل السوس%ي المت%وفي-بمص%%ر- أواس%ط ع%ام 
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 من بالد الس%%واحل وبالد الص%%حراء ورق%%ا يس%%تعمل غ%%يرتلمسان إلى مدينة الغرب
الرومي، وال أدري ما حال بالد المغرب غير مدينة ف%%اس وغ%%ير جزي%%رة األن%%دلس

.1 أما اآلن فال«بتلمسانفإنهم يستعملون الورق، وقد كان يستعمل قبل هذا الزمان 
 »... ولي في ه%%ذا ابن م%%رزوق:وفي س%%ياق جواب%%ه عن ه%%ذه المس%%ألة ق%%ال

المس%%ألة كالم وتحقي%%ق، ج%%ر إلي%%ه الكالم في ج%%واب عن س%%ؤال ورد من مكناس%%ة
الزيت%%ون حرس%%ها اهلل: "ه%%ل الكاغ%%د ال%%رومي ط%%اهر ويج%%وز النس%%خ في%%ه أم ال؟ في

، فه%ل ه%ذا ه%و عين2«المومي إلى القول بطهارة الورق الروميمجموع سميته ب% 
الرسالة األولى أم هي رسالة ثاني%ة في الموضوع ذات%%ه، ومهم%%ا يكن من أم%%ر ف%%إن
هذه الفقرة تفيد أن المسألة أثيرت في المغرب األقصى وفي مدينة مكناس بالذات.

أما المكتب%%ات الخاص%%ة فك%%انت ال تحص%%ى، ولق%%د رفض أح%%د األطب%%اء دع%%وة
سلطان بخارى لإلقامة ببالطه؛ ألنه يحتاج إلى أربعمائة بعير لنقل مكتبته، وربم%%ا

 في القرن الرابع الهجري كمية منم( 995 ه%/ 326ت )ملك الصهاحب بن عباد
الكتب تقدر بما كان في مكتبات أوربا مجتمعه، وبلغ اإلسالم في ذل%%ك ال%%وقت أوج

حياته الثقافية.
ومع بداية القرن الرابع الهجري أصبحت% المكتبات العربية والخزان%%ات تعج
بالمخطوطات والكتب التي تبحث في كافة العلوم واآلداب، ولقد كانت زيادة أعداد

"الذين انتشرت دكاكينهم في "الوراقين هذه النسخ من المخطوطات تعتمد على فئة
كافة أنحاء الدول%%ة اإلس%%المية، وك%%ان ه%%ؤالء ينس%%خون آالف المخطوط%%ات، ول%%وال

ما كانت المخطوطات العربية بهذه الكثرة. "الوراقين" وجود

ولم تكن تلك الكتب التي تنسخ رخيص%ة الثمن، فق%د تقاض%ى ابن الهيثم ع%الم
 درهمًا أجًرا لنس%%خ مجل%%د من مجل%%دات إقلي%%دس،75البصريات% المشهور - مثاًل - 

وقد عاش منه ابن الهيثم ستة أش%%هر، ولق%%د ت%%رك ابن الج%%زار - الط%%بيب والرحال%%ة
 طنًّا من لفائف جلد الغزال التي كتبها بنفسه، وع%%رف250القيرواني - عند وفاته 

ا ب%%الكتب في ك%%ل600الناس عند وفاة أح%%د العلم%%اء أن%%ه ق%%د ت%%رك   ص%%ندوق متخًم%%
ف%%روع العلم، وأن ك%%ل ص%%ندوق منه%%ا بل%%غ من الثق%%ل ح%%دًا جع%%ل ع%%ددًا من الرج%%ال

 يعجزون عن نقله إلى خارج المْنِزل.

/ص5م، فيذكر عنه السخاوي أنه كان يصنع بيده ورقا غاية في الدقة: انظر الس%%خاوي، الض%%وء الالم%%ع: ج1400-1401
، انظر كذلك: المنوني محم%%د، ت%%اريخ الوراق%%ة المغربي%%ة )ص%%ناعة المخط%%وط المغ%%ربي من العص%%ر الوس%%يط إلى الف%%ترة57

ه/1412- منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، المغ%%رب 1المعاصرة(، ط م:1991=% 
م( إلى أن أه%%ل المغ%%رب اإلس%%المي في عه%%ده ك%%انوا ال يزال%%ون يكتب%%ون1412ه/821، ويش%%ير القلقش%%ندي )ت58-57ص

.  477/ص2المصاحف الشريفة على الرق، انظر صبح األعشى: ج
.85/ص1: جالمعي%ار- انظر الونشريسي، 1
.102-101/ص11- المصدر نفس%%ه: ج2
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وانتشر منتج%%و ال%%ورق بط%%واحينهم في س%%مرقند وبغ%%داد ودمش%%ق وط%%رابلس
وفي فلسطين والمغرب واألندلس، وتبعهم المجلدون متأثرين بفن التجليد الصيني،
وكان المخطوط يعتمد اعتمادًا كبيرًا في إخراجه النه%%ائي على ال%وّراق، ولق%د ك%%ان
المخطوط ينطوي على التذهيب والتجليد والتلوين إضافة إلى النسخ الذي هو عمل
"الوراق" األساس، وكانت في الف%%ترة الوس%%يطية مش%%هورة بمعام%%ل الكاغ%%ط يحم%%ل
منها إلى كل األندلس وإلى المغرب ومص%%ر وال ت%%زال مخطوط%%ات كث%%يرة يع%%رف

.1ورقها بالورق الشاطبي

،الِوَراَقُة: لم تتفق كلمة الشراح على مدلول مصطلح الِوَراَقُةتعريف 
واختلفوا% في تفسيرها على ثالثة اتجاهات:

خ الكتب،: ِوَراَقُة حرف%%%ة ص%%%ناعة ال%%%وَرق% ونس%%%ْ
واالتِّجار بها.

اَقُةو .َمْصَنُع الَوَرقِ% َأْو َمَكاُن َبْيِعِه: الَورَّ
ق .اسم لمن يمتهن هذه الحرفة: الورَّ

، واختلف%%وا فيالِوَراَقGGُةلم تتف%%ق كلم%%ة الش%%راح على م%%دلول% مص%%طلح 
تفسيرها على ثالثة اتجاهات:

)تابن الح%%%%%%%اج العب%%%%%%%دري .1
ه(: 737

يجع%%ل الوراق%%ة قاص%%رة على ص%%ناعة
.الورق

الفاسي محمد العربىأبو حامد .2
 :ه(1052- 988)

.النساخةفقد حصرها في 

كل ما يعني الكتب باالسِتنساخ،: ه(808-732 )ابن خلدون%.3
والتصحيح، والتجليد، وسائر األمور

الكتابيَّة

 ثانيا.  الوراقة بين التخصيص والتعميم:
ثالثا. أقسام الوراقة: 

يمكن تقسيم مهنة الوراقة إلى عّدة أقسام، نخّص بالذكر منها:  

.253/ ص3م: ج1939- شكيب أرسالن، الحلل السندسية في األخبار واألثار األندلسية، دار مكتبة الحياة، بيروت 1

7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86


 ي%%دخل ض%%منه خان%%ة ال%%تزويق والتص%%وير والت%%ذهيب والتخطي%%ط.النسGGخ:ث.ث.
وضبطه. 

:  بيع الورق وسائر أدوات الكتابةج.ج.

 تجليد الكتب وملحقاته:ح.ح.
. حوامل الكتابة في مهن الوراقة :رابعا

:ورق الَبْرِدي. 1
ق )2 (:Parchment.  الرَّ
(:Papers. الورق )الكاغد( )3

مراحل صناعة الورق في "مهن الوراقة". خامسا
: تطور صناعة الورق بالغرب اإلسالمي: سادسا
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