َجواز کاغذ یا ُجواز کاغذ؟

نکتهای از نامههای غیاثالدین جمشید کاشانی
الونـد بهـاری

از برکات س��فر س��ه روزه به کاش��ان و ش��رکت در «همایش
میراث علمی غیاثالدین جمش��ید کاش��انی» یکی هم آشنایی
با نامههای این ریاضیدان بزرگ ایرانی بود.
غیاثالدین جمش��ید کاش��انی (د19 .رمضان 832هـ .ق)
در ا ّیام اقامت در س��مرقند ،نامههایی خطاب به پدرش نوشته  
اس��ت که متن دو تا از آنها باقی مانده و س��الها پیش به چاپ
رسیده اس��ت .نامههای کاشانی ظاهراً  نزد پژوهشگران تاریخ
علم مشهور است؛ ا ّما چنین مینماید که اغلب محقّقان زبان و
ادبیات از آن بیخب��ر ماندهاند .متن این دو نامه را دکتر مح ّمد
باقری  به انضمام مق ّدمهای در ش��رح احوال و آثار کاش��انی و
حواش��ی و تعلیقاتی س��ودمند در کتابی به چاپ رسانده است  .1
دو س��ال بعد از انتش��ار آن کتاب ،اس��تاد پرویز شهریاری نیز
2
متن نامههای کاشانی و تعلیقات دکتر باقری را در کتاب خود
نقل کرده اس��ت .آنچه در این یادداش��ت نقل میشود ،آخرین
پیوس��ت نامۀ دوم اس��ت  .این س��طرها  به وصف  
س��طرهای
ِ
کاغذس��ازی در س��مرقند  اختصاص دارد .3نخست آن ّ
تکه را
نقل میکنم:

عصارخانه س��ر و ب��ن یکس��ان آن را مد ّور                                    
چ��ون درخت ّ
4
تراشیدهاند چنانکه اسطوانه [ای] مستدیر شده  و در هر س ِر
او میلی آهنین نهادهاند به سطبری نوردِ  جوالهان .در  یک
س��ر آن  درخت پر[ه]5های چون پره چرخ ترکیب کردهاند  
6
ثخن هر تخته یک بدس��ت
ه��م از تختههای ضخیم که ِ
بیش اس��ت  چهار گز قطر آن چرخ باشد در غایت محکمی
و بر جایی نصب کردهاند که آب قوی 7بر آن  فرو میآید و
آن چرخ را میگرداند هر آینه آن درخت میگردد .سه چهار
ج��ا بر طول آن درخت زفان��ه از چوب  کوفتهاند 8و به آهن
محک��م کرده و برابر هر زفانه دنگی چون دنگ برنجکوبان
راس��ت کردهاند چنانکه در 9دورۀ  آن  چرخ یکبار زفانه بر
د ِم دن��گ میخورد و دنگ را میکوبد و اینجا دنگ را جواز
10
میخوانند و به آن کاغذ میکوبند.

خواندنی کاغذ در زندگی
شادروان استاد ایرج افش��ار در کتاب
ِ
11
و فرهنگ ایران��ی مطلبی هم ذیل «جواز کاغذ» نوش��تهاند.
ایشان با استناد به شواهدی منظوم و منثور« ،جواز کاغذ» را «نام
محلّهای در هرات [و س��مرقند]» دانس��ته و در وجه تسمیۀ آن
نوشتهاند که «ظاهراً اصطالحی بوده است برای مکانهایی که

و دیگ��ر جواز کاغ��ذ میگویند و آن چنانس��ت که درختی

 .1باقری ،مح ّمد :از سمرقند به کاشان ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.1375 ،
 .2شهریاری ،پرویز  :غیاثالدین جمشید کاشانی ریاضیدان ایرانی ،تهران :شرکت انتشارات ف ّنی ایران.1377 ،
  .3نسخهای از نامۀ دوم در کتابخانۀ مدرسۀ سپهساالر محفوظ است که پیوست یا بعدالتحریری هم دارد .این پیوست محتوی مطالبی است دربارۀ «نوادر»ی که
سید مح ّمد محیط طباطبائی در مجلّۀ آموزش و پرورش (سال دهم ،شمارۀ
کاش��انی در س��مرقند دیده است  .متن آن ،ا ّول بار ،با تصحیح و تعلیقات مرحوم استاد ّ
چهارم ،تیر  ،1319صص  )60 -55منتشر شده است.
اصل نسخه «بدس» بوده است .دکتر باقری چنین اصالح کردهاند.
مصحح (دکتر باقری) .6                   .در ِ
 .4افزودۀ نگارنده .5                    .افزودۀ ّ
 .7در چاپ محیط طباطبائی« :آب جوی» .8                    .در چاپ محیط طباطبائی« :گرفتهاند» .9                    .در چاپ محیط طباطبائی« + :هر».
 .10به نقل از :شهریاری ،همان ،ص .243اصل نسخه را ندیدهام و ممکن است رسمالخط آن در مواردی تغییر کرده باشد؛ ولی اختالفات چاپها را گزارش کردهام.
 .11افشار ،ایرج :کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی ،تهران :میراث مکتوب ،1390 ،صص  42و.43
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ا ّما از نوش��تۀ کاش��انی چنین بر میآید که «جواز» نه نام مکان،
که نام وس��یلۀ ساختن کاغذ است .پیداست که استاد این کلمه
«جواز» خواندهاند؛ ا ّما از نوش��تۀ کاشانی میتوان دریافت که
را َ
«ج��واز» باید خواندُ .جواز در منابع مت ّعدد ،به معنای نوعی
آن را ُ
14
هاون سنگین آمده است .صاحب لغت فرس برای این معنی
فرخی سیستانی شاهد آورده است که آن را در دیوانش
بیتی از ّ
نیافتم؛ ا ّما همو این واژه را در بیتی دیگر به کار برده است:
دوس��تان را بیافت��ی ب��ه م��راد
15
س��ر دش��من بکوفتی به ُج�واز
مؤید این حدس ،آمدن کلمۀ «دنگ» در نامۀ کاش��انی اس��ت.
یک��ی از معانی دنگ «آلتی اس��ت که با آن برن��ج کوبند [ ]...و
مناس��بت
برنجک��وب را دنگ��ی گویند .آلت کوبیدن برنج را به
ِ
16
صوت این نام دادهاند».
کاش��انی در آخرین جملۀ نامهاش تصریح کرده است که اینجا
[یعنی در سمرقند] دنگ را «جواز» میگویند .با این توضیح ،به
ض��م ا ّول باید خواند و منظور
نظر میرس��د که این کلمه را به
ّ
از آن ،هاون یا چیزی ش��بیه آن اس��ت که ابزار تهیۀ کاغذ در
توسع ًا
س��مرقند بوده است .البته بعید نیست که «جواز کاغذ» را ّ
به ّ
محل  کاغذس��ازی نیز اطالق میکردهاند؛ ا ّما معنای اصلی
آن همان است که ذکر شد  .
■

مردم مجاز 12به ایجاد کارگاه کاغذگری در آن حدود بودهاند».

13

 .12تأکید از نگارنده است.
 .13همان ،ص .43
 .14از جمله در لغت فرس ،فرهنگ فارسی مدرسۀ سپهساالر ،برهان قاطع ،لغتنامۀ دهخدا ،فرهنگ فارسی(معین) و فرهنگ بزرگ سخن  .در ضمنُ ،گواز و
جزئی معنای این لغت در فرهنگها در میگذرم.
ُجوازه نیز در برخی منابع به همین معنا آمده است  .برای پرهیز از اطالۀ کالم ،از ارجاع به هر منبع و ذکر اختالفات
ِ
سید مح ّمد دبیرسیاقی ،چاپ ششم ،تهران :ز ّوار ،1380 ،ص .202
ّ :15
فرخی سیستانی ،دیوان ،به کوشش ّ
مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،1373 ،جلد هفتم ،ص .9805
 .16دهخدا ،علیاکبر :لغتنامه ،چاپ ا ّول از دورۀ جدید ،تهرانّ :
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