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ــتان  ــال 1390  که به تازگی از هندوس روز پانزدهم تیر ماه س

ــری به میراث مکتوب زدم و مدیر فاضل و  ــته بودم؛ س بازگش

ــدند و پس از گپ  ــر ایرانی، پذیرایم ش ــرم اش، آقای اکب محت

ــان  ــخن رفت و ایش ــخه پردازی س و گفتی از اصطالحات نس

نسخه ای از کتاِب تازه منتشر شدۀ »کاغذ در زندگی و فرهنگ 

ــتند که مطلبی در بارۀ آن  ایرانی« را به بنده هدیه دادند و خواس

بنویسم. 

همان شب به سرعت این کتاب مفید را خواندم و هم زمان 

ــت های سال های اخیر، متنی را تهیه کردم  با نگاهی به یادداش

ــان پیشنهاد کردند از شواهد  ــان فرستادم. ایش و روز بعد برایش

ــانم. یادداشِت  ــر در مجلّه برس بکاهم و متن را به حدِّ قابل نش

ــت که تنظیم کرده بودم و از آن جا  زیر، خالصه شدۀ متنی اس

ــرح مدخل ها و بسیاری از ظرائف ممکن نیست،  که نوشتِن ش

عذر خواهم ولی دریغم آمد که همین شواهد نیز منتشر نشود. 

ــت  ــت صرفًا مربوط به »برِگ دوم« کتاب اس ــن یادداش ای

ــتاد ایرج افشار در آن به اصطالحات و تعابیر پرداخته اند.  که اس

برای حفظ اختصار غالبًا به ذکِر شواهد سبِک هندی، که استاد 

ــنده کرده ام و در برابر مدخل هایی هم که  متذّکر نشده اند، بس

در کتاب نیامده است، عالمت ستاره )*( گذاشته و برای تأکید، 

زیر اصطالحاِت هر بیت خط کشیده ام. مدخِل »کاغذ« و »کاغذ 

ابری« را هم که بسیار مفصل بود، حذف کردم.

*کاغِذآتشرسیده:

ــیاره دام فرصت کیست؟ ــرار ثابت و س ش

ــیده می ماند  ــِذ آتش رس ــه کاغ ــک ب فل

)بیدل، 2/92(

کاغِذآتشزده:

ــد می مان را  ــش زده  آت ــِذ  کاغ ــه ام  نام

ــرار افتاده  ــاِن ش ــو افش ــک چ جابجا اش

)کلیم، 545(

بس که لرزد دست همچون کاغِذ آتش زده

ــود بر صفحۀ تذهیب افشان بی قرار  می ش

)اشرف، 101(

ــرده گل گل چهره تا می در ایاغ انداخته ک

ــن آب آورده است و طرِح باغ انداخته حس

یادداشتیبربرِگدومکاغذدرزندگی
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ــِذ آتش زده ــون کاغ ــا چ ــوب م ــن ای در ت

ــب چراغ انداخته  ــرم ش ــودای تو ک داِغ س

)اشرف، 343(

ــخۀ وهم ــو گیرید خط و نقطۀ این نس مح

ــت  ــطر زده اس همه جا کاغِذ آتش زده مس

)بیدل، 728(

هوس چه صید کند یارب از کمینگه فرصت

ــگ نگردد  ــش زده پلن ــذ آت ــه کاغ ــر چ اگ

)بیدل، 146/2(

ــز لبری ــو  ت ــای  تمن داِغ  از  ــی  دل دارم 

ــرر بیز ــال ش ــش زده غرب ــِذ آت ــون کاغ چ

)بیدل، 287/2(

ــم ــاِن نجـات ــِط فـرم ــدارد خ ــر ن تأخـی

ــم  ــت برات ــت اس ــش زده ثب ــِذ آت در کاغ

)بیدل، 471/2(

*کاغِذآتشکمین:

شرر خرمن دلی چون کاغِذ آتش کمین دارم

تماشایی که  نومیدی چه  می بیزد  به غربالش 

)بیدل، 332/2(

کاغِذاطفال:

کاغذی باشد که اکثر طفالن به ریسمان بسته به هوا سردهند. 

)بهار عجم(

ــتۀ آه ــه زور رش ــقم ب ــته عش ز بس گذاش

ــوا رفتم ــر ه ــِذ اطفال ب ــو کاغ ــبک چ س

)نصیرای همدانی(

کاغِذافشان/کاغذافشان کردن:

افشان کردن کاغذ در ص170 یاد شده است.

ــت می کند ــو آهنِگ کتاب ــِب قدرت چ کات

ــری  ــد دفت ــش نمای ــاِن افالک ــِذ افش کاغ

)اشرف، 84(

ــار ــت نث ــی وق ــانی و گوهرپاش از زرافش

ــان کنید  ــِذ افش ــاِر ره را کاغ ــۀ طوم صفح

)اشرف، 124(

کاغـِذآل:

در ص 131 از آن یاد شده است.

ــِذ آل ــر کـاغ ــو ب ــران ت ــم هـج ــتـم غ ننـوش

ــر کاغذ  ــد از گریه سراس ــرخ ش ــه خون س ــه ب ک

)غزالی مشهدی، 201(

*کاغـِذالوان:

ــود ب ــوان  ال ــِذ  کاغ از  ــاز  بی نی ــرف  اش ــعر  ش

معنیم چون هست رنگین نیست حاجت سرخ و زرد 

)اشرف، 251(

ــبت افروزد ــِگ نس ــمع در فانوس، رن ــروغ ش ف

ــعِر رنگین را  ــت حاجت ش به کاغذهای الوان نیس

)نجیب، 59(

کاغذباد/کاغِذباد/کاغذبادساختن:

ــت ســرش در  ازو  ــی  حــرفـ ــت  راس ــم  قـل

ــت  نــوش ــد  بــای ــاد  ب ــِذ  کــاغـ ــر  ب ــه  ک

)857، قدسی(

ــان را؟ ــدر دل های پریش ــتمگر ق چه داند آن س

ــرآن را  ــوش کاغذباد ق ــل بازیگ ــازد طف ــه س ک

)صائب، 204(

ــتم ــت او، ندانس ــد دل دادم به دس ــد اّمی ــه ص ب

ــازد  ــوخی طفل کاغذباد می س که مصحف را ز ش

)صائب، 1460(

ــی ــس در دل ز خاموش ــار نف ــره ت ــا گ ــردد ت نگ

ــد  ــاِب زندگی باش ــرد از کت ــاد هر ف ــو کاغذب چ

)صائب، 1507(

همچو کاغذباد، گردون هر سبک مغزی که یافت

ــتـر  ــد بیش ــا مـی پــران ــاگــاه دنـی در تمــاش

)صائب/ 2223(

ــت ــیرازه بس ــان ش ــزان را باغب ــرِگ خ ــِر ب دفت

ــوز هن ــانم  پریش اوراِق  ــت  اس ــاد  ب ــِذ  کاغ

)صائب/ 2305(

ــِذ باد ــت کاغ ــوه زمین گیر گش ــک دو جل ــه ی ب

ــه مـی پـراننـدش  ــر ک ــد ه ــا نـرس ــه هیـچ ج ب

)صائب/ 2413(

ــت ــی نیس ــرا باک ــر داد م ــاد اگ ــر ب ــق ب عش

ــادم  ــذ، ب ــو کاغ ــاز چ ــود ب ــب خ ــد جان می کش

)صائب/ 2720(
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ــداری ــرش پن ــه س ــو ب ــود آن م ــش ب دود آت

ــا ــرازش گـوی ــه ف ــن ب ــود زی ــاد ب ــِذ ب کـاغ

)اشرف، 46(

ــد می کنن ــکاری  کام ــن  ریاحی ــال  اطف ــاز  ب

ــد  مـی کنن ــاری  بـه ــر  اب از  ــاد  کـاغذب ــرِح  ط

)اشرف، 255(

ــاد آرزو ــِذ ب ــر کاغ ــرده دیگ ــکم ک ــل اش طف

ــم  ــت اوراِق دل ــد رف ــاد خـواه ــر ب ــت ب عـاقب

)اشرف، 286(

ــت بازگش ــد  امی ــد  باش ــا  ت ــاد  کاغذب ــو  همچ

ــت  ــرِغ نامه بر خواهیم بس ــای م ــر پ ــته ای ب رش

)اشرف، 331(

چو شور است این  که اشعار نجیب افکنده در عالم

ــیمی را  ــرده دیواِن نس ــالن ک ــه کاغذباِد طف ک

)نجیب، 70(

ــازم ــاد می س من آن طفلم که از بازی دل خود ش

ــازم  ــاه کاغذباد می س ــید و گاه از م ــه از خورش گ

)نجیب، 388(

ــازم دل خود را ــاد می س ــی از ترتیِب دیوان ش ک

ــازم  ــرای خویش کاغذباد می س ــالن از ب چو طف

)نجیب، 389(

ــوق ــت که هر روز ز ش ــر چون کاغِذ بادی اس ِمه

ــول  اط را  او  ــتــۀ  رش ــد  کـن ــام  اّی ــل  طـف

)نجیب، 536(

ــرخ زد پهلوی قدر ــر همه بر چ ــلیمان گ تخت س

ــون کاغِذ باد از کمین  ــد طناب دعوی اش چ وا ش

)بیدل، 165(

ــاد ــِذ ب ــو کاغ ــان رود چ ــه توف ــعر ب ــاِض ش بی

ــم تحریر  ــی کن ــر مصرع ــو گ ــف ت ــف زل ز وص

)بیدل، 271/2(

*کاغذبُردن:

ــت ــم نیس ــای رق ــا ج ــب م ــۀ بی مطل ــر نام ه

ــذ  ــردِن کــاغـ ــوخته در ب ــی س ــد نـفـس قـاص

)بیدل، 250/2(

*کاغِذبیمهره:

ــان ــر ورِق ناصـاف ــم ب ــت نـه ــم انگـش کـم ک

ــذر  ــد گ ــد ُکن ــره ُکَن ــِذ بی مه ــر کاغ ــه ب خام

)124، قدسی(

ــان نـاصــافـ ورِق  ــر  بـ ــه  مـن ــت  انـگــش

ــم قـل ــد،  ُکـن رود  ــره،  بـی مـه ــِذ  کــاغ ــر  ب

)680، قدسی(

*کاغذپاره/کاغذپارهها:

پارۀ کاغذ در ص 157 یاد شده است.

ــود ب ــدر  بی ق ــاره ای  پ ــذ  کاغ ــام،  بی ن ــۀ  نام

ــام تو یافت  ــون آرایش از ن ــان گردید چ ــزِو ج ج

)طالب، 381(

ــوِب من ــر مکت ــا چه آمد بر س ــه داند ت ــس چ ک

ــود  ــیار ب ــا بس ــه کاغذپاره ه ــم ک ــدر دان این ق

)نجیب، 285(

*کاغذپوش:

ــان را چو خط ــتمگر تیره بخت ــی س گر چنین باش

ــاخت  ــار تو کاغذپوش س ــد آخر خِط رخس خواه

)منیر، 285( 

*کاغِذپیچیده:

ــبه ــک ش ــاه ی ــت؟ م ــدۀ او چیس ــِذ پیچی کاغ

ــاه تمام  ــود م ــمانش می ش ــون آس ــف چ کز ک

)طغرا(

ــم ــو قل ــخن چین چ ــد س ــه ش ــت هرک از صحب

ــم  ه در  رو  ــش  بک ــده  پیچی ــِذ  کاغ ــون  چ

ــن ایـمـ ــان  زبـان دو  از  ــو  مـش ــار  زنـهـ

دم  دو  ــِغ  تـی از  ــد  بـاش ــم  بـی در  ــل  عـاقـ

)غنی، 239(

کاغـِذدفتر:

ــان میـ در  ــو  چ ــش  جـالل ــبات  محـاس ــد  آی

ــود  نمـی ش ــر  دفــت ــِذ  کــاغـ ــرخ  چـ اوراِق 

)طغرا(

کاغِذدورو:

از کاغذ دوروی در ص 136 بدون شاهد یاد شده است.

ــت ــان جای حرف نیس ــد دو زب ــه را کن ــر خام گ

ــود  ــو ب ــرف گـفـتـگ ــِذ دورو ط ــون کــاغ چ

)صائب، 2041(
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کاغـِذروزن:

در ص 70 از آن یاد شده است.

ــرده دِر خانۀ ما ــزان پ ــاِد خ ــته تا ب گش

ــت  ــده اس کاغِذ روزِن ما کاغِذ بادی ش

)غنی، 120(

خانه ام بس  که ز دیدار تو روشن شده است

ــده است  ــم مرا کاغِذ روزن ش پردۀ چش

)فصاحت خان راضی(

کـاغـِذزر:

ــرور دردپ ــک  سـرش ــارم  رخـس ــه  ب

ــِذ زر  ــر کــاغ ــال ب ــاِن ط ــو افـش چ

)اشرف، 165(

منیرالهوری در وصف گل رای چنبه گفته:

ــر توانگ ــته  گش ــتان  بوس در  آن  از 

ــِذ زر  ــون کاغ ــش بود چ ــر برگ ــه ه ک

)ص167(

کاغِذزرد)دوروِیزرفشان(:

در برگ پنجم ص 136 از آن یاد شده است.

تا نویسم قطعه ای هجو از منافق سیرتی

ــان آورده ام  ــِذ زرِد دو روِی زرفش کاغ

)اشرف، 110(

شکسته رنگی خود را به رنِگ کاغِذ زرد

ــغ از تو  ــتاده ای دری ــای نامه فرس به ج

)نجیب، 455(

کاغـِذسبز:

در ص 137 از آن یاد شده است.

ــرت دادم ــبز داِد عش ــِذ س ــن کاغ زی

ــادم نـاش ــِر  خـاط ــکـفت  بش گل گل 

ــد که کرد ــل برومن ــم از آن نخ ممنون

ــبزی یادم  ــرِگ س ــری به ب ــد از عم بع

)غنی، 239(

سرمه: کاغِذِ

ــم به هم زدن سیه خواهی کرد یک چش

ــان را  ــرمه نامۀ عصی ــِذ س ــون کاغ چ

)اشرف، 350(

*کاغِذسفید:

ــلک روشن ضمیر نیست تدبیر درد، مس

ــد  ــدم دوا کنن ــفید نـدی ــِذ س در کـاغ

)تأثیر، 446(

کاغِذسوزنزده:

ــوزن زده کرد ــه را کاغِذ س ــۀ آین صفح

ــد مژگانش  ــینۀ مجروح کن ــا چه با س ت

)صائب، 2401(

ــد ــوزن زده ش ــدۀ من کاغِذ س ــردۀ دی پ

ــتم دادند  ــتۀ مقصود به دس ــِر رش تا س

)صائب، 3510(

ــوزن زده در عرصۀ آفات ــون کاغِذ س چ

ــاماِن زره کن ــینه به ناوک ده و س رو س

)بیدل، 645/2(

*کاغِذسیمین:

ــی دود قلم ــیمین که پ ــت کاغِذ س صف

ــود و نقش برآرد بریان  ــوزی ش سیم س

)امیرخسرو(

*کاغِذعکسی:

استاد افشار آورده اند: 

ــت که چون مقابل  تصّور می کنم نوع کاغذهای فرنگی اس

نور گرفته شود در زمینۀ آن عکسی دیده می شود. در گذشته 

ــه آن »کاغذ بتی« و امروزه معمواًل به آن »ته نقش« گویند.  ب

)اصطالحات خط و کاغذ و نسخه، نامۀ بهارستان، ش 6، ص 485(

ــی باشد.  ــی« همان صنعت عکاس گویا منظور از »کاغذ عکس

عکاسی در کتاب آرایی به این روش بوده که برای اجرای نقوش 

ــدازۀ صفحۀ کتاب  ــا قطعه، مقوایی را به ان ــیۀ کتاب ی در حاش

ــپس نقوش مورد نظر را پس از کشیدن،  انتخاب می کردند و س

ــابلونی تهیه می شد که  بریده و از آن درمی آوردند و در اصل ش

ــانی را بر حاشیۀ کتاب  ــیلۀ آن می توانستند نقوش یکس به وس

ــتِن مقوای تهی از نقش،  ــا قطعات اجرا کنند. پس از گذاش و ی

ــیه می پاشیدند  ــان بر حاش رنگ های مورد نظر را به روش افش

ران، آن نقوش را تکمیل  بان و محرِّ ــدن، مذهِّ و بعد از خشک ش

می کردند. )نک: فرهنگ خوشنویسی،262(

بس که رنگین شده از نقش ُرخت سینۀ ما

ــۀ ما  ــود آیین ــی ب ــِذ عکس ــۀ کاغ صفح

)جالل سیادت(
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ــاداب ش و  ــن  رنگـی ــفـق  ش ــر  اب ــل  گـ

ــده آب  ــی ش ــِذ عکـس ــش کــاغ ز عکـس

)خان آرزو(

*کاغِذغمنامه:

ــک ــردم حنایی از سرش ــه را ک ــِذ غم نام کاغ

ــرورده را  ــم به خون پ ــاد او دهم چش ــا به ی ت

)کلیم، 228(

کاغذفرستادن:

کاغذ در معنای نامه در ص 43 یاد شده است.

ــت ــت نگاه ــچ نپرداخ ــرت دل هی ــا حس ب

ــذ  ــتادِن کاغ ــت فرس ــه می داش ــاش آیـن کـ

)بیدل، 251/2(

کاغذفروش:

ــوش ــه ج ــی ب ــو آی ــوان چ ــِب دی ــه ترتی ب

ــروش  کـاغـذف ــاِن  ن ــد  فـت ــن  روغـ ــه  ب

)847، قدسی(

*کـاغـذک:

به برگ هشتم کتاب نیز مربوط است.

ــه برون کرد ــت و یکی کاغذکی چکس بنشس

ــه به مثقال  ــه به جوجو ن ــده از کدی حاصل ش

)انوری(

کاغِذَگرده:

ــت اس ــپهــر  س ــردۀ  گـ ــِذ  کــاغ ــر  گ

ــت  ــر اس ــاه و مه ــاِر م نـگــ ــش و  ور نق

)اشرف، 160(

ــس که به تیر ــه زند نقش مرا ب ــت از کین آن ب

ــرا  ــر م ــۀ تصوی ــد صفح ــرده کن ــِذ گ کاغ

)اشرف، 345(

ــروی ن ــم  منـّج ــن  آیـیـ ــه  ب ــار  زنـه

ــه ُجوی ــم و گردون ب ــق، انج ــدرت ح بی ق

ــی آرد م ــرون  ب ــه  ک ر  ــوِّ مصـ ــت  اس آن 

ــرِح نوی  ــان ط ــر زم ــرده ه ــِذ گ ــن کاغ زی

)اشرف، 369(

*کاغِذگهر:

ــم ــتی نمـی گوی ــا نیـس ــرد ثـنـ ــه م دال چ

ــت  ــِذ گهر بفرس ــرت او کاغ ــوی حض که س

)طالب، 989(

*کاغِذمسطرزده/مسطرکشیده:

ــرف بی نصیب از کاغِذ مسطرزده است بیت اش

ــکین خانه را  ــود نکرد از بوریا هم فرش مس خ

)اشرف، 203(

ــده خـزی در  ــتـخــوانـش  اس ــو  پهـل ــه  ب

ــیــده  کش ــطــر  مـس ــِذ  کــاغ ــان  بــه س

)کلیم، 168(

*کاغِذمشقی:

به شکل »کاغِذ مشق« در ص 71 یاد شده است.

ــم ــو نگاه ــال ت ــقی ز جم ــِذ مش ــون کاغ چ

ــت  ــرم تو خواناس ــوید عرق ش ــد که ش هرچن

)طاهروحید(

ــد بنمای ــیاه  س ــقی  مش ــِذ  کاغ ــگ  رن ــه  ب

ــا  ــل م ــود نواف ــم ش ــرض مجّس ــه ف ــر ب اگ

)عبدالغنی قبول(

ــرف ــقی اش ــِذ مش ــود کاغ ــار ش ــر کـ آخ

ــاِر بتان این همه نیست قطعۀ خوش خِط رخس

)اشرف، 216(

کاغِذمکتوب:

نویسم نامه و از بس که خون می گریم از هجرت

ــِگ حنا دارد  ــوب من رن ــی کاغِذ مکت تو گوی

)کلیم، 347(

ــوب ما ــِف قامت محب ــم زد خامه وص ــا رق ت

ــوِب ما  ــِذ مکت ــدارد کاغ ــی ن ــف حرف ــز ال ج

)غنی، 79(

*کاغِذمهر:

ــر ــِذ مه ــود و کاغ ــی ب ــتۀ عیس ــنا رش آش

ــطر  ــه چو بندی مس ــخۀ بیگان ــن نس ــر ای به

)126، قدسی(

کاغِذنشان:

ــع منقـط ــینـان  گوشـه نش ــد  رهنـ ــر  خض

ــا  ــاِن کتاب ه ــه می ــان ب ــِذ نش ــون کاغ چ

)تأثیر، 221(

ــم مـردم ــار  کـ در  و  ــم  مـی نمـای ــکار  بی

ــا  ــاِن کتاب ه ــه می ــان ب ــِذ نش ــون کاغ چ
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)تأثیر، 731(

*کاغِذنم/نمدیده:

ــِت من آب شد ز تراوش عرق حیا خِط سرنوش

چو نقوِش معنی روشنی که شود به کاغِذ نم غلط 

                                             )بیدل، 358/2(

ــول ــرگ قب ــر و ب ــو س ــم ک ــل فطرت منفع

ــم در بغل  ــِذ ن ــت کاغ ــع نیس ــِم صن خوش قل

)بیدل، 399/2(

ــد اشک از دیده ــو چون روان ش مهّیای دعا ش

ــوب کاغذهاِی نم دیده  ــِش ُمهر گیرد خ که نق

)صائب، 3206(

ــردد ــان گ ــده پریش ــِذ نم دی ــطر در کاغ س

ــت امروز  ــِش بر آب س ــواِن عمل نق ــِت دی ثب

)اشرف، 270(

*کاغِذننوشته:

ــواب ــه ج ــردم ب ــتۀ م ــذ ننوش ــد کاغ می رس

ــت  ــه جناح سفرس ــه دایم ب ــت ک ــۀ ماس نام

)تأثیر، 348(

کاغِذهوایی:

ــتی من ــت َگرِد هس ــۀ طفلی اس ــاد رفت ــه ب ب

ــرد  ــی ک ــِذ هوای ــرا کاغ ــای م نامه ه ــه  ک

)اسیر( 

ــه معراج ــود را برد ب ــِت عقل، خ ــد ز خف زاه

ــذ هوایی  ــون کاغ ــمان دهندش چ ــر ریس گ

)مخلص کاشی(

*کاغِذیخ:

ــری ابـ ــِش  نـق ــو  همــچـ ــی  مـرغــاب

ــت  اس ــرار  ق ــک  ی ــه  ب ــخ  ی ــِذ  کاغ ــر  ب

)کلیم، 51(

کاغذینپیراهن:

ــت ــِک دهان ــال نزدی ــت آن خ ــوش اس خ

ــم می ــر  ب ــه  نقط ــت  ــت حاج نیس ــه  اگرچ

ــو ت از  ــن  پیـراه ــن  کــاغـذی در  ــم  من

ــم  تقـوی روی  ــر  ب ــو  ن ــاِه  م ــِش  نق ــو  چ

)امیرخسرو، بقیه نقیه(

*آسیایکاغذ:

در ص 47 از کاغذ آسیا یاد شده است.

ــای کاغذ ــرِف به ــم ص ــعر کردی ــد ش ــا نق م

ــذ  ــیای کاغ ــم در آس ــفید کردی ــی س ریش

)نجیب، 320(

ــت ــاعر، رزقی ز ماه نو هس ــان ش ــر در ده گ

ــیای کاغذ  ــت آن هم، در آس ــاره ای اس نان پ

)نجیب، 320(

ــداز ــی ات مین ــن، در بین ــوچ گفت ــادی ز پ ب

ــذ  کاغ ــیای  آس در  ــود،  نب ــرور  ض ــی  بوق

)نجیب، 322(

*افشردِنکاغذ:

ــکیم ــه خجالت کش این مزرع خش چون خام

ــذ  کاغ ــردِن  افش ــه  ب ــه  ــم جبه ن ــم  چیدی

)بیدل، 251/2(

*انتهایکاغذ:

ــه اش ندیدیم ــطری، در نام ــن جبهه س بی چی

ــذ  کاغ ــای  انته ــا  ت ــوب،  مکت ــدای  ابت از 

)نجیب، 320(

*باِلکاغذی/کاغذین:

ــذرم ــین گ ــر آتش ــذی از بح ــاِل کاغ ــه ب ب

ــد  باش ــن  م ــبان  پاس ــر  اگ ــو  ت ــت  حمای

)صائب، 1861(

ــب ــرم صائ ــل می پ ــذی عق ــاِل کاغ ــه ب ب

ــردد  ــاب می گ ــمندر کب ــه س ــن ک در آن چم

)صائب، 1779(

ــد خود را ــش می زن ــر دریای آت ــمندروار ب س

ــن دارد  ــاِل کاغذی ــر گرچه ب ــم کبوت ز مکتوب

)سلیم، 192(

*بلبِلکاغذ:

ــذ کاغ ــِل  بلب ــت  چمن ــرای  نغمه س ای 

ــذ ــت گِل کاغ ــبنم لطف ــده از ش ــن ش رنگی

)سلیم، 277(

ــوق ــتان تو از ش ــار گلس ــوی خس و خ ــر ب ب

ــذ  ــِل کاغ بلب ــه دود  ــو پروان ــعله چ ــر ش ب

)سلیم، 277(

*بندبنِدکاغذ:
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گرچه خود هر نامه ای قالب تهی بودش چو نای

ــود  ــار ب ــِذ طوم ــِد کاغ ــد بن ــه ای در بن نال

)نجیب، 285(

*بهایکاغذ:

ــتخوان شکستیم چون خامه بهر دیوان، ُپر اس

ــای کاغذ  ــف از به ــّوا، حی ــوس از آن مق افس

)نجیب، 320(

ــای کاغذ ــرِف به ــم ص ــعر کردی ــد ش ــا نق م

ــذ  ــیای کاغ ــم در آس ــفید کردی ــی س ریش

)نجیب، 320(

*بهکاغذبردن/کردن:

ــرد دبیر ــذ ب ــو به کاغ ــو چ ــخای ت ــرِف س ح

ــد  چک ــرو  ف زر  ــِط  نُق ــه اش  خام ــوِک  ن از 

)طالب، 28(

ــِف دهر ــذ کنند، در ک ــه کاغ ــا که ب ــو توتی چ

ــدن  ــه ب ــته جمل ــوده گش ــم س درون پیرهن

)237، قدسی(

*بیکاغذی:

ــواد ــتم س ــذی بیتی نکردس ــن از بی کاغ لیک

ــو بگزارد تمام  ــت امیدم که این خدمت چ هس

)انوری(

ــت در بی کاغذی جای رقم ــت ناخن هاس پش

ــت  ــفلگان وقت ضرورت چاره نیس از رجوع س

)تأثیر، 395(

*پرافشاندِنکاغذ:

ــتم ــر چه نوش ــان ه ــوب جه ــت آش از وحش

ــاندِن کاغذ  ــر افش ــط از خویش پ ــاند خ افش

)بیدل، 251/2(

*پَرکاغذی:

ــذرم ــران گ ــش هج ــذی از آت ــِر کاغ ــه پ ب

ــد  آی ــاز  ب ــرم  نامه ب ــر  اگ ــت  دس در  ــه  نام

)صائب، 1748(

*پرویزِنکاغذ:

ــتی موهوم غرورت ــت به این هس ــهل اس س

ــذ  ــزِن کاغ ــه پروی ــت ب ــوان ریخ ــش نت آت

)بیدل، 251/2(

*پِلکاغذ:

ــت حکم ز  ــوج  م ــۀ  قافل ره  ــه  ب ــوقت  ش

ــِل کاغذ  ــه دریا پ ــته ب ــخن بس ــون آب س چ

)سلیم، 277(

*تاروپوِدکاغذ:

ــازگار ــاک وطن ناس ــود خ ــی را ب ــل معن اه

ــر در آب  ــود ابت ــذ ب ــتِی کاغ ــوِد هس ــار و پ ت

)اشرف، 207(

*جوشِنکاغذ:

ــی ــرف از چرب زبان ــد ط ــوان ش ــغ ت ــا تی ب

ــذ کاغ ــِن  ــود جوش نب ــن  روغ ــو  چ آب  در 

)بیدل، 251/2(

چرببودِنکاغذ:

در ص 55 از کاغذ چرب و چرب کردن یاد شده است.

ــل تنعُّم را ــت دل اه ــت نیس ــرای نصیح پذی

ــوار می گیرد  ــد نقش را دش چو کاغذ چرب باش

)صائب، 1450(

ــبد به دل تن پروران را حرف اهل دل نمی چس

ــش از خاتم نمی گیرد  ــد نق چو کاغذ چرب باش

)صائب، 1455(

*دامِنکاغذ:

ــم جبین ــِش  نق ــرود  ن ــان  آس ــو  ت راه  از 

ــذ کاغ ــِن  دام در  زده  ــر  دیگ ــۀ  پنج ــط  خ

)بیدل، 250/2(

*ُرِخکاغذ:

غزل رسم قدیم است از پی آن می کنم رنگین

ــر دفتر  ــذ، دل دیوان، س ــه، رخ کاغ ــِب خام ل

)حسن دهلوی، 468(

ــاش ــک رو ب ــات ی ــا کاین ــه ب ــرِد آین ــو ف چ

ــا  دورویی ه از  ــذ  کاغ رِخ  ــیاه  س ــد  ــه ش ک

)صائب، 329(

*روِیکاغذ:

ــد رقم ــطری که نی در مدحتت باش خطِّ هر س

ــذ را فکار  ــازد روِی کاغ ــگار س ــون خِط زن چ

)اشرف، 106(
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ــزد ــان را می گ ــا مفلس ــاب دنی ــت ارب صحب

ــِش دنداِن نگین  ــت از روی کاغذ نق ظاهر اس

)بیدل، 663/2(

*سپِرکاغذین:

قیاس شود با جوشن کاغذ.

ــات یافت ــمی از آتش نج ــه علم رس نتوان ب

ــر  ــن مگی ــپِر کاغذی ــود س ــش روی خ در پی

)صائب، 2290(

*سفیدکاغذ:

ــح ــفیدکاغذ صب ــعرم س ــخۀ ش ــر نس به ز 

ــانی  زرافش از  ــت  اس ــر  مه ــی  زردرنگ ــه  ب

)طغـرا(

*شراِرکاغذ:

قیاس شود با ص 47، کاغذ آتش زده. 

ــته ها ــت کاین وارس ــراِر کاغذم داغی س از ش

ــا خندیده اند  ــب دندان نم ــتی عج ــر رِخ هس ب

)بیدل، 182/2(

ــتی ــخۀ هس ــِم نس ــاد خت ــذم افت ــراِر کاغ ش

ــتم  ــاب گذش ــد انتخ ــِی چن ــن حروف ــر ای ب

)بیدل، 541/2(

ــت داغ ــراِر کاغذم کرده س ــه ای چند از ش نقط

ــوختن  ــر س ــت دفت ــی داش ــف انتخاب بی تکل

)بیدل، 665/2(

ــِذ آتش زده ــراِر کاغ ــون ش ــب چ ــدل امش بی

ــوختن  ــای س ــاغ دلگش ــا ز ب ــده ام گل ه چی

)بیدل، 718/2(

ــر دارد ــِگ تصویری دگ ــا رن ــذ م ــراِر کاغ ش

ــا بندی  ــی تا نقش م ــاز آتش زن ــوِح امتی به ل

)بیدل، 810/2(

*شرِرکاغذ:

ــت ــج دعوی نبری عرصۀ فرصت تنگ اس رن

ــت  ــن محضر داش ــش زده ای ــِذ آت ــرِر کاغ ش

)بیدل، 673(

ــر جگ ــوخت  س ــش زده ام  آت ــذ  کاغ ــرِر  ش

ــت  ــت عبرت که به لنگر نگذش آه از آن فرص

)بیدل، 752(

ــذ انتخاب ــرِر کاغ ــت از ش ــت فرص می خواس

ــت  ــا گذاش ــم نقطه ه ــر ورق ــده ب ــِگ پری رن

)بیدل، 718(

ــت ــرواز اس ــد پ ــادۀ ص ــذت آم ــرِر کاغ ش

ــد  ــِق پریدن نرس ــش زن اگر مش ــه آت صفح

)بیدل، 874(

ــش عـی ــت  فـرصـ ــت  اس ــذ  کـاغ ــرِر  ش

ــردد  مــی گـ ــاغ  ب و  ــگ  رنـ ــرد  مـی پـ

)بیدل، 105/2(

ــی نکن دکان  ــش  آرای ــذی،  کاغ ــرِر  ش

ــان نکنی  ــر چراغ ــی، فک ــش نزن ــه آت صفح

)بیدل، 842/2(

*صفحۀکاغذ/کاغذی:

ــرار ــوالن ش ــاب ج ــدارد ت ــذ ن ــۀ کاغ صفح

ــود  ــر من پیدا ش ــزو نخجی ــتی ک آه از آن دش

)بیدل، 787(

ــر اگـ ــت  مـتیـن ــای  بـنـ ــرِح  طـ ز 

ــره ور  بـهـ ــذی  کــاغ ــۀ  صفـح ــود  ش

)کلیم، 211(

ــئه ناک ــود نش ــش ب ــی نکـتـه های ــو مـ چـ

ــاک ت ــرِگ  ب ــذش  کـاغ ــۀ  صـفـح ــده  ش

)منیر، 114(

*ظرِفکاغذ:

ــخن در ظرِف کاغذ کرده ام صائب ز اعجاز س

ــه می ریزد  ــش دل پیمان ــرابی را که از بوی ش

)صائب، 1487(

*فرِدکاغذ:

ــت ــه و پرواز نیس ــن نام ــر قابل ای ــر کبوت ه

ــت  ــرم این راز نیس ــرِد کاغذ مح ــینۀ هر ف س

)نجیب، 749(

*قبایکاغذ:

در ص 75 با عنوان »کاغذین جامه« یادآوری شده است.

ــعر، در صفحه جای دادیم جان را به صورِت ش

ــای کاغذ  ــر، در بر قب ــو تصوی ــم همچ کردی

)نجیب، 320(
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ــد ــاس مان ــن لب ــانی، در ای ــا نش ــاید ز م ش

ــای کاغذ  ــر قب ــی، در ب ــو معن ــم همچ کردی

)نجیب، 320(

کالِهکاغذ:

ــه اش گذارند ــون خام ــر کالِه کاغذ، چ ــر س ب

ــد آشنای کاغذ  ــت هر کس، ش کاینش سزاس

)نجیب، 320(

کبوِدکاغذ:

در ص 139 از کاغِذ کبود یاد شده است.

ــِذ چرخ ــوِد کاغ ــم کب ــه مره ــر هم ــود اگ ش

ــد  ــرت نصیب خواهد ش چه زخم ها که به حس

)اسیر، 271(

*کشتِیکاغذ:

ــد برنمی آی ــاب  ن ــی  م زور  ــه  ب ــرد  خ

ــر آب  ــر س ــر ب ــذ دلی ــتی کاغ ــه کش ــرو ب م

)صائب، 446(

*گلشِنکاغذ:

ــت ــون اس ــاغ نگ ــن ب ــوارۀ ای ــر ف ــدل س بی

ــِن کاغذ  ــی، گلش ــم آب ده ــه قل ــی ب ــا ک ت

)بیدل، 251/2(

گِلکاغـذ:

ــو تـ ــن  چـمـ ــوای  هـ و  آب  ــت  تربی از 

ــذ  ــکوفه گِل کاغ ــو ش ــاران چ ــازه ز ب ــد ت ش

)سلیم، 277(

ــب ــع صائ ــرو طم ــد آب ــه کن ــر ک ــعر ه ز ش

ــی دارد  م ــالب  گـ ــذ  کــاغـ گِل  از  ــع  توّق

)صائب، 1808(

ــذ کاغ گِل  از  گالب  ــیدند  کش و  ــد  چیدن

ــد  نیام ــاف  انص ــر  س ــر  ب ــان  غنچه ده آن 

)صائب، 2115(

ــم ــو می کنی ــوزۀ ب ــون دری ــذ کن از گِل کاغ

ــّرر دوختیم  ــوی پیراهن مک ــم از ب ما که چش

)صائب، 2642(

ــک قانع گشته ایم چون گِل کاغذ به رنِگ خش

ــم  ــبنم فارغی ــاز ش ــحاب و ن ــای س از تری ه

)صائب، 2651(

ــم نایاب ــای  وف ــوی  ب ــنۀ  تش ــه  ک ــس  ب ز 

ــم  ــد می بوی ــذ دهن ــتم ار گِل کاغ ــه دس ب

)صائب، 2798(

ــود نب ــراوت  ط ــرم  ش ــرق  بی ع را  ــن  حس

ــت  ــبنم نیس گِل کاغذ به از آن گل که بر او ش

)بیدل، 643(

*گِلکاغذی/کاغذین:

ــاب را ــی کت ــرو م ــرده در گ ــس نک ــر ک ه

را  گالب  ــذ  کـاغ گِل  از  ــت  اس ــه  نگرفت

)صائب، 332(

ــد عالم آن چنان سیراب ــن تو ش ز فیض حس

ــت  ــذی گالب گرف ــوان ز گِل کاغ ــه می ت ک

)صائب، 907(

ــردن ک ــع  ــرو طم آب ــخن  ز س ــا  بج ــود  ب

ــید  کش ــذی گالب  کاغ گِل  ز  ــوان  ت ــر  اگ

)صائب، 1940(

ــر ــو معّط ــۀ ت ــرد نام ــرا ک ــک م ــاغ خش دم

ــذی گالب ندارد؟  ــت گِل کاغ ــه اس ــه گفت ک

)صائب، 2155(

ــۀ ما ــین ز گری ــت ای همنش ــد دل ــول ش مل

ــاران بر  ــه ی ــن ب ــود گِل کاغذی ــه ب ــه گفت ک

)سلیم، 283(

لولۀکاغـذ:

در ص 167 از آن یاد شده است.

ــت ــردم آزارده اس ــل م ــه طف ــت ک آن چیس

ــت ــارده اس ب ــی   ــال مردم نه ــه  ــا آن ک ب

ــم ــِد قل ــم بن ــت و ه ــذ اس ــۀ کاغ ــم لول ه

ــت  ــارده اس ــم آه ــنده و ه ــره کش ــم ُمه ه

)اشرف، 355(

*ماِرکاغذی:

ــدل ساختی ما را به چندین نامۀ پیچیده خوش

ــدا را  ــاد دادی جان اع ــر ب ــذی ب ــاِر کاغ ز م

)تأثیر، 271(

*مرِغکاغذی:

کاغذباد. خالص اصفهانی گوید
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ــتۀ دل را به طفلی ده ــو مرِغ کاغذی سررش چ

ــاز بردارد ــه خاکش ب ــار اندازد ب ــه گر صدب ک

)تحقیق االصطالحات(

*نشِرکاغذ:

ــاش ــر ب ــه حــاض ــتـنــد نـام ــپ نـوش چ

ــد نـدهـ ــرون  ب ــم  رق ــذ  کــاغـ ـــِر  نـش

)نظیری، 181(

*نمبهکاغذرسیدن:

قیاس شود با: کاغذ نم/ نم دیده

ــد ــذ نرس ــه کـاغ ــم ب ــرا رق ــکـوه م از ش

ــد ــذ نرس ــه کاغ ــم ب ــه، ن ــۀ خام ــن گری زی

ــرا ــت، م ــه دارم از دوس ــر ک ــن دل پ ــا ای ب

ــد نرس ــذ  کاغ ــه  ب ــم  قل از  ــه  گل ــرف  ح

)طالب، 939(
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