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چڪیده

برش زمانی که خواست آنچه را میاندیشد نقش کند ،قدم به دنیای
نگارش گذاشت .انسان ،از دیرباز ،برای انتقال مفاهیم و نوشنت از
مرکب استفاده میکرد .از این رو ،در تهیۀ اجزای مرکبها و چگونگی
ترکیب آنها با هم ،دقت و تالش ویژهای داشته است .اما ،متأسفانه
پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه هنوز بهدرستی راهگشای
کشف فنون ساخت مرکبهای پیشین نیست و مشاهده شده که
بسیاریازآثارقدیمیدچارآسیبشدهاند.پس،پژوهشدراینزمینه
امری الزم ورضوری است.
هدف :شناخت و طبقهبندی مرکبهای خوشنویسی ملتهای
ایران ،عثامنی ،چین ،هند ،و اعراب؛ و شناسایی مواد بهکارگرفته شده
در مرکبهای ملل مذکور اهداف این پژوهش است .پرسشهای
پژوهش نیز عبارتاند از :آیا اجزای اصيل بهکار گرفته شده در ساخت
مرکبهادرمللمختلفتقریباًیکسانبودهیانه؟وآیاشباهتیمیان
ترکیباتبهکارگرفتهدرمرکبهایمللمذکوروجودداشتهاست؟
روش و رویکرد پژوهش :روش یافتهاندوزی ،کتابخانهای و اینرتنتی؛
و روش پردازش دادهها ،توصیفی است.
یافتههای پژوهش :نتایج نشان داد که در ترکیب اصلی مرکبهای
همۀمتدنهادوعنرصحضوردارد،یکیمادۀرنگی(گیاهی،معدنی)،
و دیگری بست(صمغ ،رسیشم ماهی ،و مانند آن) است که باعث
میشود رنگدانه به حالت معلق باقی مباند و پس از نوشنت ،بر روی
تکیهگاهبچسبد.درهرمتدنی،باتوجهبهموادبومیآنمنطقهوبرای
اهداف متفاوت ،افزودنیهایی به این اجزا اضافه میکردند.

ڪلیدواژهها
مرکب های خوشنویسی ،مرکب ایرانی ،مرکب عثامنی ،مرکب چینی ،مرکب هندی.
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مقدمه

زمانی که مسئلة اَشکال خط و کتابت در مصر حل شد ،مصریها بهدلیل سختی كارِ نقر
مطالب بر روی سنگها و تختهها در پی چاره برآمده و بهجای تیشه ،از قلم؛ و بهجای صفحه،
از سنگ و تخته و کاغذ استفاده کردند .آنها موفق به اختراع رنگهای سیاه ،قرمز ،و سبز شدند
و تختة مسطحی را بهجای دوات مرکب درست کرده و در انتهای آن صفحه ،سه سوراخ
در آورده و رنگهای سه گانة سیاه ،قرمز ،وسبز را در آنها میریختند و قلمی از چوب
بهجای تیشة آهنی تراش داده و خط الوان را به سطور افقی نوشته و باخط سیاه آنها را از هم
جدا میکردند(ایرانی .)1363 ،اختراع مرکب قدمتی دیرینه دارد ،اما بهدلیل کمبود منابع دقیق،
مشروح ،و جامع ،حق مطلب در این زمینه بهخوبی ادا نشده است .میتوان گفت تاریخچۀ
دقیقی دربارۀ مرکب وجود ندارد و آنچه وجود دارد تنها مواد فراوانی است که بهکار برده
شده ،و تاریخنویسان در ثبت اطالعات و نگهداری و انتقال آنها مسامحه کردهاند .از آنجاکه
هیچگونه پژوهش جدی در این رابطه صورت نگرفته است؛ این پژوهش با هدف شناسایی
ترکیبات مرکبهای ملت ایران ،عثمانی ،چین ،هند ،و اعراب انجام گرفت .ابتدا ،این پرسش
پیش میآید که ترکیبات مرکب در هر کدام از ملل مذکور چه بوده است؟ و آیا ترکیبات این
مرکبها شباهتی با هم دارند؟
در این پژوهش ،ابتدا منشأ مرکب ،و سپس ساختار و ترکیبات مرکبها در میان ملل

 .1این مقاله بر گرفته از پایاننامۀ
کارشناسیارشدرشتۀمرمتاشیای
فرهنگی و تاریخی ،با عنوان« فنشناسی
و آسیب شناسی مرکب مشکی و قهوهای
در آثار خوشنویسان معارص و بررسی
تأثیر افزودنی عسل بر ویژگیهای برصی
مرکب» است.
 .2کارشناسارشد مرمت اشیای فرهنگی و
تاریخی ،دانشگاه هرن اصفهان ،اصفهان،
ایران(نویسندۀمسئول)
zahrasoltany@yahoo.com.
 .3مربی مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی،
دانشگاه هرن اصفهان ،اصفهان ،ایران
Farahmandhamid@gmail.com
 .4مربی نگارگری ،دانشگاه هرن اصفهان،
اصفهان،ایران
j.jokar@aui.ac.ir
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مذکور ،از زمان پیدایش مرکب در میان آنها تاکنون ،بررسی و با منابع موجود ،مقایسه ،تحلیل،
ونتیجهگیریمیشود.
روش پژوهش :روش یافتهاندوزی در این پژوهش کتابخانهای و اینترنتی ،و روش
پژوهش توصیفی است.

پیشینۀپژوهش

1.Carvalho
 .2طیفسنجی تبدیل فوریه -مادون
قرمز یکی از روشهای آنالیز است که
بیشرت برای شناسایی کیفی مواد آلی
و برخی مواد معدنی بهکار میرود
و اساس کار آن بررسی نتیجه حاصل
از برخورد امواج فرورسخ بر روی
مواد است.
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کاروالهو ،)2007(1مطالبی دربارة تاریخچۀ مرکب ،انواع مرکب ،مرکبهای رنگی ،و
آسیبهای مرکب جمعآوری و نکاتی دربارۀ چگونگی درمان مرکبهای آسیبدیده بیان
کرده است .بری( ،)2007دربارة انواع دوده(کربن)؛ تاریخچه ،منبع ،چگونگی ساخت،
خصوصیات ،ساختار شیمیایی ،و مقایسة آنها با یکدیگر توضیحاتی ارائه کرده است .همچنین،
دربارة آنالیزهای دستگاهی از قبیل طیفسنجی تبدیل فوریه -مادون قرمز 2و تاریخچهای از
مرکب کربنی و آهن -مازو مطالبی دارد .در ایران نیز خسروی بیژائم رسالة کارشناسیارشد
خود را باعنوان «فنشناسی و آسیبشناسی مرکبهای سنتی و ارائه راهکارهای حفاظتی
آن» در دانشگاه هنر اصفهان ارائه کرده است .در این رساله ،از آنالیز نمونههای مرکب مورد
نظر مشخص شد که دو نمونه مرکب سیاه در نسخ بهکار رفته است .یک نمونه بیشتر
از کربن(دوده) تشکیل شده و نوع دیگر ،دارای عناصر میانی و سنگین است که درواقع،
همان مرکب مخصوص ایرانی است(خسروی بیژائم .)1385 ،همچنین ،وی ،مقالهای
باعنوان «فنشناسي مركب سياه خوشنويسي» ارائه کردهاست .المعیرشتی ،شکوهی ،و
اولیایی( ،)1381در مقالة «معرفی روش پیکسی خارجی در آنالیز مرکب و کاغذ قدیمی»
به این نتیجه رسیدند که مرکبهای قدیمی حاوی مقدار گوگرد و آهن کمتری نسبت
به مرکبهای جدید هستند؛ در مقابل ،عناصر میانی مرکبهای قدیمی بسیار بیشتر از
مرکبهای جدید است .مایل هروی( ،)1372در کتابآرایی درتمدن اسالمی ،مطالبی جامع
دربارة خوشنویسی ،مرکبسازی ،کاغذ ،تذهیب و تجلید داده است .قلیچخانی نیز در کتاب
رساالتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته ،به جمعآوری رساالتی راجع به خوشنویسی و
ساخت مرکب پرداخته است(قلیچخانی .)1373،ایو پورتر نیز در کتاب آداب و فنون نقاشی
و کتاب آرایی به فنون ساخت رنگها و مرکبها پرداخته است(پورتر .)1389 ،بااین حال،
پژوهشهای انجام شده همه دربارة فنشناسی و آسیبشناسی مرکبهای قدیمی بااستفاده از
آنالیزهای دستگاهی صورت گرفتهاند و پژوهشی جامع دررابطه با مطالعۀ تطبیقی مرکبهای
خوشنویسی ملل مختلف و مقایسۀ آنها با هم صورت نگرفته است.
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بررسیتطبیقیمرکبهای
خوشنویسیمورداستفادهدر...

تعریفمرکب

در تعریف مرکب مطالب مختلفی ارائه شده است .برخی ،بیشتر به تعریف واژگانی بسنده
کردهاند؛ برای مثال آن را معادل حبر ،دوده ،نقس ،سیاهی ،و زگاالب دانستهاند .برخی نیز
به وجه تسمیة آن توجه کرده و برای مثال گفتهاند« :کلمه مرکب را تا زمان سعدی دوده
میگفتند :چون دوده را مث ً
ال با زاج 1و مازو 2و صمغ 3و نبات تکمیل و بهتر میکردند؛ به آن
دودة مرکب گفتهاند و رفته رفته در استعمال ،دوده را انداختهاند و برای سهولت استعمال،
مرکب گفتهاند(دهخدا .)1376 ،در گذشته به مرکب مِداد یا َمداد نیز گفته میشده و این
نامگذاری بدان جهت بوده که قلم را َمدَد میدهد و کمک میکند تا بنویسد .همچنین ،نام
«مرکب» به این دلیل بهکار رفته که از اجزاء مختلفی فراهم آمده است(فضائلی.)1386 ،
برخی دیگر ،به ماهیت مادی انواع و وجه کاربردی مرکب توجه کردهاند؛ برای مثال
گفتهاند« :جوهر ،مایعات یا خمیرهای رنگی است که برای نوشتن ،نقشهکشی ،رنگزنی،
نشانهگذاری ،و چاپ به کارمیرود .مرکب سیاه معموالً شامل گالوتانات آهن است که
با اضافه کردن مازوهای خیسانده به محلول سولفات آهن بهدست میآید و در این حالت
محلول است و ذرات معلق ندارد(فرهنگ .)1379 ،یا مادهای مایع یا ژالتینی است که در کار
نوشتن ،نقاشی ،لیتوگرافی ،مهرزنی ،و رنگآمیزی کاربرد دارد .مرکب را بااستفاده از انواع
رنگینه یا سوسپانسیون رنگدانههایی مثل دودة کربن درست میکنند .مرکبهای نوشتاری
معمولی ،مرکبهای آهن -مازو هستند که از ترکیب اسیدگالوتانیک و زاج سبز(سولفات
فرو) در مجاورت هوا تهیه میشوند(استات و جتتنز.)1378 ،

منشأمرکب

منشأ مرکب به تاریخ نوشتن باز میگردد .زمانی که این هنر از دوران کتابت سنگی یا
لوحههای گلی جلو افتاد ،برای عالمتگذاری با نی وقلم به موادی نیازمند بود .بهدست
آوردن مخلوطی سیاه یا رنگی برای این هدف دشوار نبود .میتوان گفت پیدایش وتکوین
مرکب چهل قرن قبل یا پیشتر شروع شد.
گفته میشود که ملل آسیایی و مصریها هنر نوشتن را قرنها زودتر از آنکه در اروپا
مرسوم شود عملی کردند .بنابراین ،میتوانیم گزارشهای مراحل تکامل مرکب نوشتن را در
تعدادی از ملل آسیابی ارزیابی کنیم ،در حالی که در آن زمان اروپا در سیاهی مطلق مدفون
بوده است »Deyo« .کلمة عبری برای مرکب است که از روی سیاهی آن برگرفته شده است.
ابتداییترین ترکیبی که بیش از دو هزار سال ممتد ساخته میشد ،ترکیب سادهای از گرد
زغال چوب یا دوده به اضافـــة آب بود که گاهــی هـــم به آن صمغ اضــافه مـــیشــد.

 .1زاج گوهری است کانی که به منک
ما َند و پنج رنگ میباشد :رسخ،زرد(شرت
دندان)،سبز،سفید(شب یامنی)و سیاه(زاج-
االساکنه).زاج یا زاگ از مواد سازنده مرکب
است و در رنگ آمیزی کاربرد بسیار داشته
است.
 . 2مازو برجستگیهای کروی شکل 20-12
سانتیمرت است که تحت تأثیر گزش حرشه
مخصوصی به نام «سیئپس کاالتنکوریا»
بر روی جوانههای درخت بلوط مازر ایجاد
میشود(قلیچخانی.)1373،
 . 3صمغ که از اجزای اصلی مرکب است
عبارت از مایعی چسبناک و لزج است که از
برخی درختان ترشح میشود و در معرض هوا
انجامد پیدا میکند(بهادری.)1385 ،
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ِ
مرکب نوشتن داده که بهوسیلة کاتبان یونان و رم استفاده میشد و از
پلینی ، 1فرمولی برای
دودة زغال چوب وصمغ ساخته شده بود .او توضیح نمیدهد که چه مایعی برای مخلوط
کردن آن به کار گرفته شده است ،اما اشاره میکند که استفاده از مقداری اسید(سرکه) در
مرکب یک ویژگی انقیاد در پاپیروس ایجاد میکند.
حکیمان راهب ،ابتدا ،با نسخههای شفاهی و سپس با نوشتن تالش کردند روشهای
ساخت مرکب(هم سیاه و رنگی و هم مرکبهای محرمانه) را به برادران جوانترشان ابالغ
کنند ،تا بدینگونه آنها را جاودانه سازند .همۀ معلومات سنتی و تمرین شده که تحت
تصرف آنها بود بهشکل دستنوشتههای خالصه شدهای بود که آنها باعنوان «رمزنامه »2نامیده
بودند(کاروالهو .)2001 ،همانند بعضی از نقاشان ،خطاطان منحصربهفرد نیز مرکبهایشان
را خودشان آماده میکردند؛ ازاین رو ،بهکارگیری محرمانۀ دستورالعملهای ساخت مرکب
باعث مفقود شدن آنها پس از مرگ ابداع کنندگان آن میشد(.)Khatibi & Sijelmassi, 1996

انواع مرکب سیاه

مرکبهای سیاه خوشنویسی به دو گروه عمدۀ کربنی 3و آهن ـ مازویی 4تقسیم میشوند.
مرکبهای کربنی شامل دوده ،صمغ عربی ،5وآب میباشد و مرکبهای آهن ـ مازو شامل
سولفات آهن ،مازو ،آب وصمغ عربی است(خسروی بیژائم.)1385 ،

• مرکب کربنی

1.Pliny
2.Secreta
3. Carbon Ink
4. Iron Gall Ink
 .5صمغ عربی که از درختی به نام صمغ
سنگالی بدست می آید ،سفیدرنگ و
محلول در آب است و عمدتاً شامل
هیدرات های کربن است(صانعی.)1385 ،
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مرکب کربنی سیاه احتماالً نخستین مرکبی است که نخستین بار استفاده شد .سابقة این
مرکب تقریب ًا به  2500سال قبل از میالد مسیح در چین میرسد .آمادهسازی آسان و دوام آن
باعث استفادۀ فراوان برای نوشتن و طراحی در سراسر قرنها و تازمان حاضر شد(& Stratis
.)Salvesen, 2002
رنگدانۀ کربنی از زمان ماقبل تاریخ تا زمان حاضر بهطور وسیعی استفاده میشد.
ابتداییترین استفاده از مرکب کربنی برای نوشتن در مصر قدیم در ابتدای سرسلسلة پادشاهان
تقریب ًا  3400سال قبل از میالد مسیح بود .این مرکب ،بهعنوان مرکب مرسوم نوشتن در
سرتاسر دورة فراعنه ادامه پیدا کرد .در چین ،ژاپن ،و کره مرکب کربنی مشابهی برای
خوشنویسی و نقاشی استفاده میشد(.)Berrie, 2007
کربن ،ازسوزاندن روغنها ،چربیها ،رزینها ،استخوان ،عاج ،و هستة میوهها بهدست
میآمد .دودة به دست آمده ساییده میشد تا پودری نرم بهدست آید و بعد با آب مخلوط
میشد .سپس ،با صمغها وچسبهای متنوع تکمیل میشد تا ویژگیهای چسبندگی بهبود
یافته و ترکیب پایدار شود .همچنین ،رنگدانه را در یک سوسپانسیون نگه میداشته است.
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دیگر افزودنیها ،مثل شکر ،نبات ،عسل ،و زردآب گاو نر برای اصالح ساختار ،رنگ یا
درخشش یا افزایش روانی مرکب گاهی اوقات اضافه میشد(.)Stratis & Salvesen, 2002
رنگدانههای کربنی در ّ
حللهای آلی ودر آب و اسیدها و قلیاها نامحلولاند .آنها در
مقابل گرما پایداری عالی دارند؛ اگرچه با عوامل اکسیدکننده واکنش فراوان میدهند و وقتی
که آتش بگیرند خواهند سوخت .بهعنوان مثال ،دودة استخوان عاج ،1خاکستری سفید باقی
میگذارد ،که بهطور عمده فسفات کلسیم است .در این میان ،گرافیت سختتر از دیگر
شکلهای کربن سوخته میشود .رنگدانههای سیاه بر پایۀ کربن بسیار پایدارند و از نور
تأثیرنمیپذیرند( .)Harley, 2001اما این مرکب نسبت به آب حساس است وبه راحتی لکهدار
میشود(.)Mert, 2008
مرکبهای کربنی در آسیای غربی ،مصر و دنیای غرب در سراسر دورة کالسیک
استفاده می شد( .)Berrie, 2007در جهان غرب ،مرکب کربنی شامل کم و بیش کربن خالص
و یک صمغابه بود .خیلی زود ،مادۀ ثابت کننده به مرکب کربنی اضافه شد و عبارت بود از
مرکب آهنمازو که ساخته میشد و بهصورت مخلوطی از دودۀ چراغ 2همراه با نمکهای
فلزی یا عصارههایهای گیاهی پوستة درختان یا مازوها( .)Stratis & Salvesen, 2002گاهی
اوقات مرکبهای کربنی مخلوط با مرکب های مازوییفلزی استفاده میشد و بهتدریج این
مرکبها جایگزین مرکب کربنی شد(.)Berrie, 2007

• مرکب آهن مازو

نوع دیگر مرکب سیاه که از ترکیب زاج ومازو تولید میشود ،مرکب آهنمازوست که در
کشورهای اروپایی کاربرد گستردهتری دارد ،و چندین دستورالعمل شامل سولفات آهن()II
ودوده برای آن وجود دارد( .)Mert, 2008اگراز زردآب گیاهان بهعنوان منبع پلیفنل استفاده
ن مازو نامیده میشود(.)Stratis & Salvesen, 2002
شود(که اغلب همینطور است) ،مرکب آه 
گفته شده است که گالوتانات مرکبهای آهنی(نمک آهن ،مازو و صمغ) نخستین بار در قرن
چهارم میالدی بهکار گرفته شد .نمونۀ تاریخیای که ظهور این مرکب را زودتر از این زمان
ثابت کند در هیچ کتابخانة عمومی یا خصوصی یافت نشده است .زمانی گفته میشد مرکب
مازویی منشأ ایتالیایی دارد ،ولی اختراع این مرکب به یک کشور آسیایی اختصاص دارد و در
مراحل تدریجی از راه عربستان ،اسپانیا ،و فرانسه به رم رسید .پس از آن ،اطالعات دربارة آن
از طریق کلیسا به هرجا که تمدنی وجود داشت رسانده شد(.)Carvalho, 2001
ویژگیهایی که باعث شد مرکب مازویی جانشین مرکبهای کربنی شود بدین قرار
است .1 :تولید ساده وارزان .2 ،مواد اولیة ارزان .3 ،چسبندگی و نفوذ به سطح کاغذ یا پوست،

1. Ivory Black
2. Lampblack
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و  .)4مسـدود نکــردن منـافـذ قلـم(خسـروی بیژائـم.)1385 ،
مواد خام اصلی مرکب آهنمازو ،سولفات آهن یا مس و مازوست .برخالف مرکب
کربنی سیاه ،رنگ و شدت آن ناشی از واکنش شیمیایی است که یک مایع بنفشسیاه تولید
میکند .نتایج گالوتانات آهن در ابتدا رنگ خفیفی دارد ،اما اکسیداسیون سریع در هوای باز
باعث تغییر آهن از فروس(آهن دو ظرفیتی  )+ Fe2به حالت فریک(آهن سه ظرفیتی)+ Fe3
میشود(.)Stratis & Salvesen, 2002

مرکبایرانی

 . 1عبدا ...کوهدزی :خوشنویس ایرانی که
رسالهای در مورد ساخت انواع مرکبها با نام
اداتالکاتب را احتام ًال در زمان حکومت
اکربشاه نوشته است.
 . 2در حرب مواد سیاهی ترکیبی از مواد تانندار
و آهن است که بیشرت از پوست گردو و زاج
تأمین میشود و نشاسته سوخته یا آرد سوخته
از مواد تانن تهی است(پورتر.)1389،
 .3چون دوده ازخام سوخنت مواد نفتی حاصل
می شود ،دارای نوعی چربی است .هنگام
ساخنت مرکب خوشنویسی دوده را در خمیر
گرفته و در تنوری می پزند تا چربی آن از میان
برود(قلیچخانی.)1373،
 .4همسنگ دوده زاج است /همسنگ هر
دو مازو /هم وزن هر سه صمغ است /آنگاه
زور بازو.
 .5حنظل :گیاه علفی خودرو و بیابانی است که
ارزش دارویی داشته و مرصف زیاد آن سمی
است(مظفریان.)1377،
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روشهای متعددی برای ساخت مرکب مشکی در رسالههای خوشنویسی آمده است.
براساس عنصر تشکیل دهندة رنگ مشکی ،این مرکبها به سه گروه اصلی تقسیم
میشوند .1 :مرکبهای دودهای .2 ،مرکبهای مازو-زاج(رســوبات سیـاه مازو وزاج) ،و
 .3مرکبهای مخلوط(دوده و مازو-زاج)(پورتر.)1389 ،
در هر سه مورد ،یک عنصر پیوند دهنده(بَست) که معموالً صمغ عربی است ،الزم
هلل کوهدزی 1تا زمان ابنمقله ،مبدع شیوة نسخ ،همة خوشنویسان از مداد
است .به گفتة عبدا 
«آب مازو و زاج» استفاده میکردند و مرکب دوده و صمغ را به آنها اضافه کردند .تفلیسی،
مرکبهای مازو-زاج را حبر 2و مرکب های دودهای را «مداد» نامیده است.
مرکبسازان و فرهنگنویسان معاصر حبر را همان مرکب گفتهاند .حال آنکه اجزای آن
دو با هم فرق دارد و در ترکیب برخی گونههای حبر به هیچعنوان از دوده استفاده نمیشود.
همچنین ،حبر سیاه و براقتر بوده و براثر نمدیدگی و گذشت زمان تغییر نمیکرده است(مایل
هروی.)1372 ،
3
رنگدانة اصلی مرکب خوشنویسی ،دوده است و مواد دیگری مانند زاج ،مازو ،وصمغ
عربی را نیز برای چسبندگی رنگدانهها وقوام یافتن مرکب به آن میافزایند(قلیچخانی.)1373 ،
صمغ عربی عامل پیوند دهندة بینظیری برای مرکبها و رنگهاست.
در اغلب دستورالعملهای ساخت مرکب و لیقه در عمـدهالکتاب از صمغ عربی
بهعنوان بست[در ترجمه سهوا ً حالل ذكر شده است] نام برده شده است .عالوه بر این
چهار جزء ،که سیمینیشابوری هم در دو بیتی مشهور«هم سنگ دوده زاج است » . . .4ذکر
کرده(پورتر )1389 ،و در رساالت مختلف هم بیان شده ،مواد دیگری نیز به مرکب افزوده
میشد ،که هر کدام بنا به دالیلی و بنا بر خواص متفاوتی که داشتند به مرکب اضافه میشدند.
از جمله مو ْرد که رنگ مرکب را مایل به سبز میکرد .کافور ،مشک ،وگالب آن را خوشبو
میکرد .خمیر کلوسینت(شحم حنظل ،)5زَهرۀ گاو ،و صبر زرد آن را از مگس محفوظ
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میداشت .عسل باعث دوام رنگ مرکب در طول زمان میشد(فضائلی ،)1386 ،و دمکردۀ
افسنتین در مرکب از تخریب کاغذ توسط موشها جلوگیری میکرد( دوک.)1387 ،
تعدادی ازدستورالعملها پیچیدهتر و دارای جزئیات بیشتر هستند .برای مثال «مرکب
پرطاووسی» عالوه بر دوده ،زاج ،مازو ،و صمغ شامل بیست افزودنی دیگر میشود ،از جمله
زعفران ،حنا ،گرد طال ،الجورد ،و گالب(.)Pourjavady, 2001
برخی نکاتی که در ساخت مرکب خوشنویسی رعایت میشد در زیر آورده شده است:
 .1چربی دوده باید کام ً
ال از بین برود تا هنگام نوشتن مرکب یکنواخت باشد و بین
حروف فاصله نیفتد(فضائلی)1386 ،؛
 .2قبل از اینکه زاج به مرکب افزوده شود آن را بر روی صفحهای فلزی بر روی آتش
حرارت میدادند تا گوگرد موجود در آن از بین برود و از خاصیت اسیدی آن کاسته شود و
در ضمن استفادة بیش از حد زاج مرکب را میسوزانَد؛
 .3آب مازو را میجوشاندند یا مدتی میگذاشتند بماند تا تخمیر سریعتر صورت
بگیرد(مایل هروی)1372 ،؛ و
 .4ترکیب مرکب(مواد ممزوج شده) باید بهخوبی ساییده شود و در رساالت ذکر شده که
هرچه بیشتر ساییده شود بهتر است و گفتهاند که کمتر از صد ساعت نباشد(فضائلی.)1386 ،
در رساالت بیان شده که مرکب خوب مرکبی است که سیاه وبراق وروان باشد و اگر
نوشته در آب بیفتد تغییر نکند(فضائلی )1386 ،و برخی مواردی که خوشنویس در هنگام
استفاده از مرکب باید رعایت کند به شرح زیر بیان شده است:
 .1باید مراقب بود که مرکب غلیظ نشود؛
 .2مرکب نباید در دوات آهنین ریخته شود که اگر چنین شود پس از مدت کوتاهی[آهن]
را فاسد میکند؛
 .3دیگر اینکه مرکب از سرمازدگی حفظ شود که زیانی باالتر از آن برای مرکب نیست؛
 .4آب تمبر هندی نیز از موادی است که اگر در مرکب ریخته شود باعث میشود که با
آن مرکب نتوان به خوبی نوشت(قلیچ خانی)1373 ،؛
 .5خوشنویس باید لیقه را در هرماه تعویض کند وزمانی که دست از نوشتن برمیدارد
درِ دوات رابگذارد تا از گرد وغبار محفوظ مانده و خط را تباه نسازد(فضائلی)1386 ،؛ و
 .6همچنین ،خوشنویس در محلی که باد میوزد یا شعاع آفتاب باشد خوشنویسی
نکند(قلیچخانی.)1373 ،

مرکبعثامنی

استفاده از مرکب توسط ترکها به قدمت تمدن آسیای میانه است .عثمانیها در ساخت

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 101

131

زهراسلطانی
حمیدفرهمندبروجنی| جلیلجوکار

مرکب خوشرنگ و باکیفیت مشهور بودند .مرکبسازی در امپراتوری عثمانی یک هنر بود.
ترکها مسئولیتی در قبال تقاضاهای خوشنویسان دریافته بودند و مرکبها طبق نوع
خوشنویسی تولید میشدند .بهدست آوردن دوده و ساخت مرکب شغلهای متفاوتی بودند.
مواد و روشهای متعددی برای ساخت مرکب بهکار گرفته میشد .گفته شده که در قرن
 17در چهل کارگاه ساخت مرکبسازی استانبول  65نفر اشتغال داشتند .آنها مرکب را با
سوزاندن موی بز سیاه و مخلوط خاکستر آن با صمغ و زاج بهدست میآوردند.
دونوع مرکب سیاه وجود داشت :یکی با دوده آماده میشد که مرکب دودة چراغ نام
داشت ،درحالی که مرکبهای دیگر از زاج و مازوها ساخته میشدند.
جزء اصلی مرکب دودة چراغ است که از سوزاندن موادی مانند روغن بزرک ،موم ،نفتا
یا نفت تهیه می شد ،بدین ترتیب که رسوب دوده در کاسة سفالی وارونه بر باالی چراغی
که روغن را میسوزاند جمعآوری میشد .با پخت دودة جمعآوری شده در مرکز یک
گلولة خمیر ،پسماند روغن آن را بیرون میکشیدند و حاصل آن رنگدانهای حاوی مقدار
زیادی کربن بیشکل بود .عثمانیها ،بسیاری از رنگدانههای مختلف را در تصویرها در
کنار رنگدانههای سیاه استفاده میکردند .در خوشنویسی عثمانی ،رایجترین مرکب رنگی که
استفاده میشد قرمز ،زرد ،سفید ،طالیی ،آبی ،و سبز بود .رنگ سفید(سفیدآب شیخ) ،برای
سرصفحهها یا عنوانگذاریها در تزئین قرآنها استفاده میشد .مرکب قرمز در نسخ خطی،
بیشتر برای عنوانها و نقطهگذاری استفاده میشد .در دورۀ عثمانی خوشنویسان زبانهایشان
را برای تصحیح اشتباهاتشان بهکار میگرفتند اصطالح ترکی«زبان زدن جوهر »1برای افراد
تعلیم دیدهای که این عمل را آغاز کردند بهکار برده شد(.)Mert, 2008

رسآغاز مرکب در چین

1. Licking Ink
2. Frank
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در وقایعنگارهای چینی آغاز افسانهواری برای مرکب آوردهاند و اختراعش را به «تیان ژن»
نسبت می دهند که در دوران هوانگدی ،امپراتور زرد ،میزیست .این افسانه مسلم ًا
گویای حقیقت دربارة سرآغاز واقعی مرکب نیست(ژان .)1386 ،مرکب رایج در چین و
ژاپن وکره مرکبی بوده که بردودة چراغ یا دوده چوب پایهگذاری شده است(.)Berrie, 2007
ژاپنیها ،واژة انگلیسی مرکب( )inkرا به هرنوع مرکب ناپايدار اطالق میکنند و مرکب
جامد را به نام چینی آن سومی( )sumiمینامند(ژان.)1386 ،
سومی ،مخلوط خوبی از کربن و چسب حیوانی به اضافة تنوعی از دیگر مواد است که
بهطور یکنواخت پخش شده است .قدیمیترین شکل کربن برای ساخت مرکب ،بهخصوص
در منابع تاریخی ،دوده است که با سوزاندن چوب صنوبر حاصل میشد« .فرانک »2اشاره
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میکند که دیگر نمونههای چوب شامل کاج خمرهای ودرخت غان هم استفاده میشد.
در دستورالعملهای مرکب «کوایمین یائو شیو ،»1رنگدانه یک دودۀ نرم الک شده از
میان پارچة ابریشمی و مادة چسباننده سریشم حیوانی بود .باوجود این ،سفیدة تخم مرغ هم
اضافه میشد و احتماالً کارکرد واسطة چسباننده را داشت .دستورالعمل تهیة آن شامل صدف
خرد شده هم میشود ،درحالیکه دستورالعملهای بعدی گاهی اوقات شامل پودر شاخ
گاومیش یا «الک الکل »2خشک شده هم میشد .از جمله مواد دیگر ،که به مرکب اضافه
میشد یک رنگینۀ سبز از درخت « »qinبود .از ژالتین حاصل از پوست حیوانات بزرگ،
ی بهعنوان سریشم بهطور مکرر استفاده میشد .در چین ،استفاده
شاخ گوزن ،و پوست ماه 
از پوست گاو ماده و گاومیش ،اغلب بهعنوان بهترین پوستها برای تولید سریشم ذکر شده
است .البته ،در چندین نقل نیز از شاخ گوزن بهعنوان بهترین چسب برای مرکبسازی نام
برده شده است .عطرهایی مانند کافور یا مشک را برای جذابتر کردن مرکب برای خریدار به
مرکب اضافه میکردند .عالوه براین ،این مواد ،مرکب را حفظ و بوی بهوجود آمده از تجزیة
باکتریها را پنهان میکنند .وقتی که خمیر کربن و محلول چسب آماده شد ،اجزای مرکب
در قالبهای کیک یا قالبهای چوبی به شدت فشرده میشدند( .)Winter, 2008در غرب
آسیا ،تاریخ مرکب اشتراکاتی با نقاشیها دارد؛ به عنوان مثال ،خوشنویسی میتواند بهعنوان
یک اثر هنری شبیه یک نقاشی مطرح شود و قلممو برای هر دوهنر استفاده میشد(Berrie,
 .)2007مرکبهای نوشتاری چینی نیز نقشی مهم در نقاشیهای چینی دارند و نوشتههای
چینی بسیار جذابتر ازطرحهای نقاشی شده بودند ،یعنی تفاوت عمدهای بین آن دو وجود
نداشت و هر دو آموخته یک سبک بودند(.)Verlag, 1975
زمانی ،بسیاری از چینشناسان بر این عقیده بودند که نوعی از جال یا الک الکل،
مقدم بر اختراع مرکب نوشتن بوده است .الک الکل ،به احتمال زیاد برای اهداف خاصی مانند
کتیبههای فلزی یا دیگر سطوحی استفاده میشد که مرکب آبی بر روی آن کشیده نمیشد.
مادۀ دیگری که «مرکب سنگی »3نامیده میشود ،همزمان با اوایل اختراع مرکب به
کاربرده میشد .با وجود اینکه شبهههای زیادی در مواد تشکیل دهندة آن وجود دارد ،اما مادۀ
اصلی آن گرافیت است که بدون آمادهسازی خاصی برای نوشتن استفاده میشد و بهعنوان
یک مادۀ معدنی در چین یافت شده است .مادۀ دیگری که استفاده میشد گرد زغال سنگ
بوده که احتماالً با یک بست(یک مادة نفتی یا قیر طبیعی)استفاده میشد(.)Winter, 2008
مرکبهای چینی مورد استفاده درآثار هنری گاهی اوقات رنگ مایل به قهوهای و
گاهی تهرنگ مایل به آبی داشتهاند ،که این تجلی به اجزای شاکلة مرکب مربوط میشود.
بر اساس ساخت دوبارة آنها ثابت شده است که مرکبهای مایل به آبی از دودة صنوبر و

1. Qimin yao shu
2. Lacquer
3. Stone Ink
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مرکبهای مایل به قهوهای از دودة چراغ ساخته شدهاند .ساخت مرکب چینی به مخلوط
کردن رنگدانة کربن با بست سریشمی و ضربههای حساب شده ای برای مخلوط کردن نیاز
دارد(.)Berrie, 2007

مرکبهندی

1. Indian Ink

134

مرکب هندی 1که گاهی مرکب چینی نامیده میشود ،در واقع همان مرکب چینی است
که بعدها به نام مرکب هندی رواج یافت( .)Carvalho, 2001این ماده دودة چراغ است که
از سوخت ناقص چوب کاج یا نفت در ظروف سفالین بهدست میآید(استات وجتتنز،
 .)1378در هند ،مرکب زغال چوب بهخوبی مرکب دودۀ چراغ ساخته میشد(Berrie,
 .)2007هندیها ،نوشتههای خود را با قلم آهنی مینوشتند .آنها ،پوست درخت را نازک و
هموار میکردند و سپس با میلههای آهنی حروف را روی آن میکندند ،مرکب را روی آن
مالیده و سپس آن را پاک میکردند .رنگ سیاه مرکب در گودیهای خط کنده شده باقی
میماند(یساولی.)1363 ،
در خطاطی هندی ،رنگمایۀ سیاه بدین روش بهدست میآمد .ابتدا ،با روشن کردن
فتیلهای که در روغن کنجد قرار میگرفت ،دوده در یک ظرف سفالی جمع میشد .سپس،
مقدار کافی از این دوده با مقداری صمغ عربی مخلوط میشد تا مرکب یا جوهر هندی
بهدست آید(شعشعی.)1377 ،
این مرکب ،در چین ،با یک قلم یا مغز نی برنج که کاغذ هم با آن ساخته میشد
بهکار میرفت .این مرکب به آسانی از بین نمیرود .زمانی که مقدار کمی بیکرومات آمونیوم
یا پتاسیم به آن اضافه شود و کاغذ حاوی مرکب در معرض پرتوافکنی اشعههای خورشید
قرارگیرد ،در مدت کوتاهی تبدیل به ترکیب صمغی نامحلولی میشود که با هیچ نوع مادة
شیمیایی برداشته نمیشود .امروزه ،این مرکب بیشتر برای طراحی ودرشتنویسی استفاده
میشود تا اهداف تجاری .این مرکب مزیتهای بسیاری در طراحی دارد ،اما استفاده از آن
برای رنگ سیاه در نقاشی مینیاتور زیاد مناسب نیست.
آمادهسازی مرکب هندی بهآسانی دیگر ترکیباتی است که توسط چینیها استفاده
میشود .پیش از این در هیچ منبع موثقی ساخت آن به روشنی بیان نشده است ،اما آزمایش
نشان میدهد از زغال استخوانهای ماهی یا مواد گیاهی که با آهار سریشم ماهی یا آهار
دیگری مخلوط شده ،ساخته شده است و احتماالً عسل یا نبات را هم برای جلوگیری از
ترک خوردنش به آن اضافه میکردند( .)Carvalho, 2001نقاشان به ترکیب این مرکب چندان
عالقهمند نبودند ،اما مرکب هندی را بهدلیل شفافیت و روانیاش میستودند .چسبندگی
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ی هنــدی متفــاوت بود(.)Harley, 2001
مرکــبها 
مرکبی که در اروپا به نام مرکب هندی فروخته میشود ،ارتباطی با هند ندارد و این
مرکب پاک نشدنی است(چون دارای نوعی صمغ است) .ترکیب این مرکب بر حسب نوع
صمغ به کاررفته تغییر میکند(ژان.)1386 ،

مرکب در میان اعراب

روشهای عربی ساخت مرکب پیچیدهتر بودند .در ابتدا ،دودۀ چراغ با سوزاندن روغن،
قیر یا کلوفان ساخته میشد .پس از آن ،با صمغ وعسل آمیخته میشد و سپس در قالبهای
کوچک کیک یا شیرینی فشرده میشد و در موقع نیاز با اضافه کردن آب ،مورد استفاده
قرار میگرفت .در حدود  1200سال پیش از میالد مسیح ،چینیها این روش را کامل
کردند و مرکبی ساخته شد که در آن رنگ سیاه دوده با دود کردن چوب صنوبر و روغن
چرا ِغ مخلوط با سریش ِم ماهی و مشک برای اصالح بوی روغن بهکار میرفت .در
مصر ،مرکب غلیظ از آب و دوده با اضافه کردن تثبیتکنندهای مانند صمغ ساخته میشد.
عنوانها ،سرنامهها ،وسرفصلها با مرکب قرمز نوشته میشد که نوعی شنگرف(سولفید
جیوه) یا اکسید سرب بود(ژان .)1386 ،مصریها ،گاهی از رنگ قهوهای سپیا 1برای رنگ
کردن نقشها و نوشتههای روی سنگها استفاده میکردند که در میان مرکبهای طبیعی
بادوامترین است(.)Carvalho, 2001
تنها رنگ مشکی یافت شده در همة نمونهها کربن بیشکل است .رنگدانهای که به
احتمال زیاد دودۀ چراغ باشد و با سوزاندن مواد گیاهی یا روغن یا زغال تولید شده است.
کربن استفاده شده با روشهای متفاوت با استفاده از مواد خام متفاوت یا حتی اجزای نرمتر
دودة چراغ و ترکیبات بزرگتر زغال تولید میشد(.)Middleton &Uprichard, 2008
در مغرب ، 2مرکب سیاه از پشم گرفته شده از شکم گوسفند درست میشد .بدین
ترتیب که کاللههای پشم در یک ظرف سفالی که باالی آتش قرارداده شده بود تکه تکه
میشد ،تا سوخته شود .سپس ،با سنگ ساییده و بعد به آن آب اضافه میشد و این ترکیب
حرارتی دوباره میدید که در نتیجه خمیری به دست میآمد که پس از خنک شدن سخت و
سفت بود .این خمیر در موقع نیاز در آب حل میشد وبسته به میزان رقیقسازی ،مرکب سیاه
یا قهوهای بهدست میآمد(.)Khatibi & Sijelmassi,1996

1. Sepia
2. Maghreb
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نتیجهگیری

براساس مطالب بیان شده میتوان گفت تفاوت چندانی در ترکیب مرکبهای مورد
استفاده توسط اقوام تمدنهای مورد مطالعه وجود ندارد و اجزای اصلی مرکبهای مورد
ن مازو از
استفاده در تمام تمدنها تقریب ًا یکسان بوده است .تا قبل از استفاده از مرکب آه 
مرکبهای کربنی استفاده میشد که مادۀ اصلی آن دوده بود که از سوزاندن مواد مختلف
از جمله روغنها و چوب درختان بهدست میآمد و اغلب با صمغ مخلوط میشد .بعدها،
به این ترکیب مازو اضافه شد و مرکب آهن ـ مازو جایگزین مرکب کربنی شد .آنچه از
نتایج پژوهش بهدست آمد این بود که در ترکیب اصلی مرکبهای همۀ تمدنها دو عنصر
ضرورت کامل دارد :مادة رنگی(رنگینة گیاهی یا معدنی)؛ و بست(صمغ ،سریشم ماهی)
که باعث میشود مادۀ رنگینه به حالت معلق باقی بماند و به تکیهگاه مورد نظر بچسبد.
در هر تمدنی ،با توجه به مواد بومی آن منطقه ،مواد رنگی و بستهای مختلف تهیه
میشد .عالوه بر این ،برای اهداف متفاوت ،ازجمله بهبود کیفیت مرکب ،افزودنیهایی
به این اجزاء اضافه میکردند .این افزودنیها متنوع بودند .در نهایت ،هر مرکب باتوجه
به مواد تشکیلدهندة آن ،ویژگیها و خواص متفاوتی پیدا میکرد .در جدول  ۱میتوان
نتایج اطالعات بهدست آمده از ترکیبات مرکب در میان ملل ایران ،عثمانی ،چین ،هند،
و اعراب را با هم مقایسه کرد.
افزودنی ها

ردیف

نام متدن

نوع دوده

زاج

مازو

نوع بست

1

ایران

+

+

+

صمغعربی

2

عثامنی

موی بز سیاه ،روغن بزرک،
موم ،نفتا ،نفت

زعفران،حنا،
گرد طال،
الجورد ،مو ْرد

+

+

صمغ

_

3

چین

چوب صنوبر ،چوب کاج
خمرهای ،چوب درخت غان،
گرد زغال سنگ

_

_

سفیدۀتخممرغ،ژالتین[شاخ
گوزن ،پوست ماهی ،پوست
گاو ماده ،پوست گاو میش،
شاخ گاومیش] ،الک الکل

رنگینهدرخت
qin

جدول 1

4

هند

_

_

مقایسۀ ترکیبات مرکب
در میان ملل ایران،
عثامنی ،چین ،هند
و اعراب

5
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چوب کاج ،نفت ،زغال
استخوانهای ماهی ،مواد
گیاهی ،روغن کنجد
روغن چراغ ،قیر ،زغال،
کلوفان ،چوب صنوبر ،پشم
شکمگوسفند

_

_

صمغ عربی ،رسیشم ماهی

صمغ ،رسیشم ماهی

مواد رنگزا

دیگر
کافور ،مشک ،گالب ،شحم
حنظلَ ،زهرۀگاو ،صرب زرد،
افسنتین ،عسل
_
کافور ،مشک ،صدف
خرد شده

_

عسل ،نبات

شنگرف(سولفید
جیوه) ،اکسید
رسب

مشک ،عسل
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