
38
ـ تير 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة يكم و دوم، فروردين 

در كتاب كاغذ در زندگی و فرهنگ ايرانی تأليف استاد شادروان 
ايرج افشار، ذيل «كاغذ خام» (ص58) آمده است:

ــت و زبر نامرغوب كه  ــالح ديگر برای كاغذهای پس اصط
كاغذ قند و كاغذ عطاری و كاغذ دوا بدان گفته شده است. 
ابن يمين آن را در مقابل «كاغذ پخته» آورده و گفته است: 

ــود  ب ــچ  پي ــكر  ش ــام  خ ــذ  كاغ
ــچ  ــی پي ــود معن ــه ب ــذ پخت كاغ

(ديوان، ص361)
ــر و نامرغوب»،  ــر صفات «زب ــذ قند» عالوه ب ــل «كاغ و در ذي
ــپس  ــت [...]». و س ــوًال كبود رنگ بوده اس ــته اند: «معم نوش
شواهدی ارائه فرموده اند. استاد افشار در باب «كاغذ عطاری»، 
ــهاد  صفات «بی مصرف يا نامرغوب» را ذكر كرده و بدون استش
ــواهد «كاغذ دوا» ارجاع داده اند. ضمنًا  به متون نظم و نثر، به ش

توضيحات ايشان در مورد «كاغذ دوا» چنين است:
ــكر و زعفران و كافور و توتيا و  ــرمه و وسمه و دارو و ش س
ــائيده را در آن می پيچيده اند و بدان  حنا و هرگونه ادويۀ س
كاغذ عطاری هم گفته می شده است. همانند است با «كاغذ 

حلوا» [...] (ص60). 
ــرانجام در مورد «كاغذ حلوا» نيز صفات «بی مصرف، زبر و  و س

خشن» را برشمرده اند (ص57). 
باری، غرض از نگارش اين يادداشت، دستاويزی بود برای 
يادكردی ديگر از آن استاد يگانه، تا اين شماره از مجلۀ گرامی 
ــد. و اما آن  ــان خالی نباش ــزارش ميراث نيز از نام و ياد ايش گ
دستاويز را در بيتی از اميرخسرو دهلوی يافتم؛ آنجا كه سخن از 
ــام» به ميان آورده و ويژگی ای را برای آن ذكر می كند  «ورق خ
ــار، اشارتی بدان نرفته است.  ــتاد افش كه در كتاب «كاغذ...» اس
شايد اين ويژگی، «كاغذپژوهان» را به كار آيد. امير خسرو گويد:

ــرون [كذا] ــن ب ــده دام ــود ای دل م ــود خ راز خون آل
كاين ورق خام است و حرف از وی برون خواهد گذشت

ــه تعبير امروز، اين  ــس در اين بيت، خصوصيت كاغذ خام، ب پ
ــت كه «ُمركب را پس می دهد» يعنی مركب به پشت كاغذ  اس

سرايت می كند. 
ــديم، يادكرد اين نكته  ــه از «كاغذ خام» فارغ ش اكنون ك
ــايد بی فايدتی نباشد كه استاد افشار در ذيل «كاغذ قند»  نيز ش

(ص67) نوشته اند:
كاغذ زبر و نامرغوب كه مخصوصًا كلۀ قند در آن می پيچيدند 

[...]. قديم تر از همه گفتۀ سعدی شيرازی است:
ــر خورند  ــه ظاه ــردم ب ــدی كه م ــه قن ن
ــد برن ــذ  كاغ ــه  ب ــی  معن ــاب  ارب ــه  ك

(بوستان، چاپ يوسفی، ص37) 
ــده، «كاغذ قند» نيست.  اما «كاغذ»ی كه در اين بيت مطرح ش

سعدی در دو بيت پيش از اين، در سبب نظم كتاب، گفته:
ــد ــد آورن ــر قن ــم از مص ــه دل گفت ب
ــد ــی بـرن ــتــان ارمـغــان ــِر دوس ب
ــت ــود از آن قند دس ــی ب ــرا گر ته م
ــت ــيرين تر از قند هس ــخن های ش س

سپس می گويد:
ــر خورند ــردم بظاه ــه م ــه قندی ك ن
ــد ــذ برن ــه كاغ ــی ب ــاب معن ــه ارب ك

پس قندی كه مردم به ظاهر می خورند، همان است كه از مصر 
می آورند و بر دوستان ارمغانی می برند و دست سعدی از آن تهی 
است. اما آنچه «ارباب معنی» به «كاغذ» می برند، كلۀ قند نيست 
كه كاغذپيچ شده باشد، بلكه همان سخن های شيرين تر از قند 
سعدی است كه البته بر روی كاغذ نوشته می شده و دست به دست 
می گشته است. توضيحات شادروان دكتر يوسفی (همان، ص 218)
نيز گويای همين معنی است. آرامش مينوی نصيب هردو باد. 

منابع:
ــار، چاپ اول، تهران:  - كاغذ در زندگی و فرهنگ ايرانی، ايرج افش

مركز پژوهشی ميراث مكتوب، 1390.
ــرو دهلوی، با مقدمه و اشراف محمد روشن، چاپ  - ديوان امير خس
دوم، تهران: نگاه، 1387.                                                         

يادداشتی دربارۀ كاغذ خام
فرزاد ضيايی حبيب آبادی*

* پژوهشگر متون كهن فارسی.


