
برش زمانی که خواست آنچه را می اندیشد نقش کند، قدم به دنیای 

نگارش گذاشت. انسان،  از دیرباز،  برای انتقال مفاهیم و نوشنت از 

مرکب استفاده می کرد. از این رو،  در تهیۀ اجزای مرکب ها و چگونگی 

ترکیب آنها با هم،  دقت و تالش ویژه ای داشته است. اما، متأسفانه 

پژوهش های صورت گرفته در این زمینه هنوز به درستی راهگشای 

کشف فنون ساخت مرکب های پیشین نیست و مشاهده شده که 

بسیاری از آثار قدیمی دچار آسیب شده اند. پس، پژوهش در این زمینه 

امری الزم ورضوری است. 

هدف: شناخت و طبقه بندی مرکب های خوشنویسی ملت های 
ایران، عثامنی، چین، هند، و اعراب؛ و شناسایی مواد به کارگرفته شده 

در مرکب های ملل مذکور اهداف این  پژوهش است. پرسش های 

پژوهش نیز عبارت اند از: آیا  اجزای اصيل به کار گرفته شده در ساخت 

مرکب ها در ملل مختلف تقریباً یکسان بوده یا نه؟ و آیا شباهتی میان 

ترکیبات به کارگرفته درمرکب های ملل مذکور وجود داشته است؟ 

روش و رویکرد پژوهش: روش یافته اندوزی، کتابخانه ای و اینرتنتی؛ 
و روش پردازش داده ها، توصیفی است.  

یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در ترکیب اصلی مرکب های 
همۀ متدن ها دو عنرص حضور دارد، یکی مادۀ رنگی)گیاهی، معدنی(، 

و دیگری بست)صمغ، رسیشم ماهی، و مانند آن( است که باعث 

می شود رنگدانه به حالت معلق باقی مباند و پس از نوشنت، بر روی 

تکیه گاه بچسبد. در هر متدنی، با توجه به مواد بومی آن منطقه و برای 

اهداف متفاوت،  افزودنی هایی به این اجزا اضافه می کردند. 

ڪلیدواژه ها 

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

زهرا سلطانی  |  حمید فرهمند بروجنی |  جلیل جوکار
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بررسی تطبیقی مرکب های خوشنویسی مورد استفاده درمیان 
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زهرا سلطانی2 |   حمید فرهمند بروجنی3 |  جلیل جوکار4   

بررسی تطبیقی مرکب های خوشنویسی مورد 
استفاده درمیان ایرانیان، عثامنی ها،  چینی ها،  

هندیان، و اعراب1 

مقدمه
زمانی كه مسئلة اَشکال خط و كتابت در مصر حل شد، مصری ها به دلیل سختی كارِ نقر 
مطالب بر روی سنگ ها و تخته ها در پی چاره برآمده و به جای تیشه، از قلم؛ و به جای صفحه، 
از سنگ و تخته و كاغذ استفاده كردند. آنها موفق به اختراع رنگ های سیاه، قرمز، و سبز شدند 
و تختة مسطحی را به جای دوات مركب درست كرده و در انتهای آن صفحه، سه سوراخ 
در آورده و رنگ های سه گانة سیاه،  قرمز،  وسبز را در آنها می ریختند و قلمی از چوب 
به جای تیشة آهنی تراش داده و خط الوان را به سطور افقی نوشته و باخط سیاه آنها را از هم 
جدا می كردند)ایرانی، 1363(. اختراع مركب قدمتی دیرینه دارد، اما به دلیل كمبود منابع دقیق، 
مشروح، و جامع، حق مطلب  در این زمینه به خوبی ادا نشده است. می توان گفت تاریخچة 
دقیقی دربارۀ مركب وجود ندارد و آنچه وجود دارد تنها مواد فراوانی است كه به كار برده 
شده، و تاریخ نویسان در ثبت اطالعات و نگهداری و انتقال آنها مسامحه كرده اند. از آنجاكه 
هیچ گونه پژوهش جدی در این رابطه صورت نگرفته است؛  این پژوهش با هدف شناسایی 
تركیبات مركب های ملت ایران، عثمانی، چین، هند، و اعراب انجام گرفت. ابتدا،  این پرسش 
پیش می آید كه تركیبات مركب در هر كدام از ملل مذكور چه بوده است؟ و آیا تركیبات این 

مركب ها شباهتی با هم دارند؟
در این پژوهش، ابتدا منشأ مركب، و سپس ساختار و تركیبات مركب ها در میان ملل 

1.   این مقاله بر گرفته از پایان نامۀ 

کارشناسی ارشد رشتۀ مرمت اشیای 

فرهنگی و تاریخی، با عنوان» فن شناسی 

و آسیب شناسی مرکب مشکی و قهوه ای 

در آثار خوشنویسان معارص و بررسی 

تأثیر افزودنی عسل بر ویژگی های برصی 

مرکب« است.

2. کارشناس ارشد مرمت اشیای فرهنگی و 

تاریخی، دانشگاه هرن اصفهان، اصفهان، 

ایران)نویسندۀ مسئول(

zahrasoltany@yahoo.com.

3. مربی مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، 

دانشگاه هرن اصفهان، اصفهان، ایران

Farahmandhamid@gmail.com

4.  مربی نگارگری، دانشگاه هرن اصفهان، 

اصفهان، ایران

j.jokar@aui.ac.ir 
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مذكور، از زمان پیدایش مركب در میان آنها تاكنون، بررسی و با منابع موجود، مقایسه،  تحلیل، 
ونتیجه گیری می شود. 

اینترنتی، و روش  روش پژوهش: روش یافته اندوزی در این پژوهش كتابخانه ای و 

پژوهش توصیفی است. 

پیشینۀ پژوهش
و  رنگی،  مركب های  مركب،  انواع  مركب،  تاریخچة  دربارۀ  مطالبی  كاروالهو1)2007(، 
آسیب های مركب جمع آوری و نکاتی دربارۀ چگونگی درمان مركب های آسیب دیده بیان 
ساخت،  منبع، چگونگی  تاریخچه،  دوده)كربن(؛  انواع  دربارۀ  بری)2007(،  است.  كرده 
خصوصیات، ساختار شیمیایی، و مقایسة آنها با یکدیگر توضیحاتی ارائه كرده است. همچنین، 
دربارۀ آنالیزهای دستگاهی از قبیل طیف سنجی تبدیل فوریه- مادون قرمز2  و تاریخچه ای از 
مركب كربنی و آهن- مازو مطالبی دارد. در ایران نیز خسروی بیژائم رسالة كارشناسی ارشد 
خود را باعنوان »فن شناسی و آسیب شناسی مركب های سنتی و ارائه راهکارهای حفاظتی 
آن« در دانشگاه هنر اصفهان ارائه كرده است. در این رساله، از آنالیز نمونه های مركب مورد 
نظر مشخص شد كه دو نمونه مركب سیاه در نسخ به كار رفته است. یک نمونه بیشتر 
از كربن)دوده( تشکیل شده و نوع دیگر، دارای عناصر میانی و سنگین است كه درواقع، 
مقاله ای  وی،  همچنین،  بیژائم، 1385(.  است)خسروی  ایرانی  مخصوص  مركب  همان 
باعنوان »فن شناسي مركب سیاه خوشنویسي« ارائه كرده  است. المعی رشتی، شکوهی، و 
اولیایی)1381(، در مقالة »معرفی روش پیکسی خارجی در آنالیز مركب و كاغذ قدیمی« 
به این نتیجه رسیدند كه مركب های قدیمی حاوی مقدار گوگرد و آهن كمتری نسبت 
به مركب های جدید هستند؛  در مقابل، عناصر میانی مركب های قدیمی بسیار بیشتر از 
مركب های جدید است. مایل هروی)1372(، در كتاب آرایی درتمدن اسالمی، مطالبی جامع 
دربارۀ خوشنویسی، مركب سازی، كاغذ، تذهیب و تجلید داده است. قلیچ خانی نیز در كتاب 
رساالتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته، به جمع آوری رساالتی راجع به خوشنویسی و 
ساخت مركب پرداخته است)قلیچ خانی،1373(. ایو پورتر نیز در كتاب آداب و فنون نقاشی 
و كتاب آرایی به فنون ساخت رنگ ها و مركب ها پرداخته است)پورتر، 1389(. بااین حال، 
پژوهش های انجام شده همه دربارۀ فن شناسی و آسیب شناسی مركب های قدیمی بااستفاده از 
آنالیزهای دستگاهی صورت گرفته اند و پژوهشی جامع دررابطه با مطالعة تطبیقی مركب های 

خوشنویسی ملل مختلف و مقایسة آنها با هم صورت نگرفته است. 

1.Carvalho

2. طیف سنجی تبدیل فوریه- مادون 

قرمز یکی از روش های آنالیز است که 

بیشرت برای شناسایی کیفی مواد آلی 

و برخی مواد معدنی به کار می رود 

و اساس کار آن بررسی نتیجه حاصل 

از برخورد امواج فرورسخ بر روی 

مواد است.

زهرا سلطانی 
 حمید فرهمند بروجنی |  جلیل جوکار 
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تعریف مرکب
در تعریف مركب مطالب مختلفی ارائه شده است.  برخی، بیشتر به تعریف واژگانی بسنده 
كرده اند؛ برای مثال آن را معادل حبر، دوده، نقس، سیاهی، و زگاالب  دانسته اند. برخی نیز 
به وجه تسمیة  آن توجه كرده و برای مثال گفته اند: »كلمه مركب را تا زمان سعدی دوده 
می گفتند: چون دوده را مثاًل با زاج1  و مازو2  و صمغ3 و نبات تکمیل و بهتر می كردند؛  به آن 
دودۀ مركب گفته اند و رفته رفته در استعمال،  دوده را انداخته اند و برای سهولت استعمال، 
مركب گفته اند)دهخدا، 1376(. در گذشته به مركب مِداد یا َمداد نیز گفته می شده و این 
نام گذاری بدان جهت بوده كه قلم را َمَدد می دهد و كمک می كند تا بنویسد. همچنین،  نام 

»مركب« به این دلیل به كار رفته كه از اجزاء مختلفی فراهم آمده است)فضائلی، 1386(. 
  برخی دیگر، به ماهیت مادی انواع و وجه كاربردی مركب توجه كرده اند؛ برای مثال 
گفته اند: »جوهر، مایعات یا خمیرهای رنگی است كه برای نوشتن، نقشه كشی، رنگ زنی، 
نشانه گذاری، و چاپ به كارمی رود.  مركب سیاه معموالً شامل گالوتانات آهن است كه 
با اضافه كردن مازوهای خیسانده به محلول سولفات آهن به دست می آید و در این حالت 
محلول است و ذرات معلق ندارد)فرهنگ، 1379(. یا ماده ای مایع یا ژالتینی است كه در كار 
نوشتن، نقاشی، لیتوگرافی، مهرزنی، و رنگ آمیزی كاربرد دارد. مركب را بااستفاده از انواع 
رنگینه یا سوسپانسیون رنگدانه هایی مثل دودۀ كربن درست می كنند. مركب های نوشتاری 
معمولی، مركب های آهن- مازو هستند كه از تركیب اسیدگالوتانیک و زاج سبز)سولفات 

فرو( در مجاورت هوا تهیه می شوند)استات و جتتنز، 1378(. 

منشأ مرکب
منشأ مركب به تاریخ نوشتن باز می گردد. زمانی كه این هنر از دوران كتابت سنگی یا 
لوحه های گلی جلو افتاد، برای عالمت گذاری با نی وقلم به موادی نیازمند بود. به دست 
آوردن مخلوطی سیاه یا رنگی برای این هدف دشوار نبود. می توان گفت پیدایش وتکوین 

مركب چهل قرن قبل یا پیش تر شروع شد. 
گفته می شود كه ملل آسیایی و مصری ها هنر نوشتن را قرن ها زودتر از آنکه در اروپا 
مرسوم شود عملی كردند. بنابراین، می توانیم گزارش های مراحل تکامل مركب نوشتن را در 
تعدادی از ملل آسیابی ارزیابی كنیم، در حالی كه در آن زمان اروپا در سیاهی مطلق مدفون 
بوده است. »Deyo« كلمة عبری برای مركب است كه از روی سیاهی آن برگرفته شده است. 
ابتدایی ترین تركیبی كه بیش از دو هزار سال ممتد ساخته می شد، تركیب ساده ای از گرد 
زغال چوب یا دوده به اضافـــة آب بود كه گاهــی هـــم به آن صمغ اضــافه مـــی شــد.  

1.  زاج گوهری است کانی که به منک 

ماَند و پنج رنگ می باشد: 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.

2 . مازو برجستگی های کروی شکل 20-12 

سانتی مرت است که تحت تأثیر گزش حرشه 

مخصوصی به نام »سی ئپس کاالتنکوریا« 

بر روی جوانه های درخت بلوط مازر ایجاد 

می شود)قلیچ خانی، 1373(.

3 . صمغ که از اجزای اصلی مرکب است 

عبارت از مایعی چسبناک و لزج است که از 

برخی درختان ترشح می شود و در معرض هوا 

انجامد پیدا می کند)بهادری، 1385(.

بررسی تطبیقی مرکب های 
خوشنویسی مورد استفاده در...
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پلینی1 ، فرمولی برای مركِب نوشتن داده كه به وسیلة كاتبان یونان و رم استفاده می شد و از 
دودۀ زغال چوب وصمغ ساخته شده بود. او توضیح نمی دهد كه چه مایعی برای مخلوط 
كردن آن به كار گرفته شده است،  اما اشاره می كند كه استفاده از مقداری اسید)سركه( در 

مركب یک ویژگی انقیاد در پاپیروس ایجاد می كند. 
   حکیمان راهب،  ابتدا،  با نسخه های شفاهی و سپس با نوشتن تالش كردند روش های 
ساخت مركب)هم سیاه و رنگی و هم مركب های محرمانه( را به برادران جوان ترشان ابالغ 
كنند، تا بدین گونه آنها را جاودانه سازند. همة معلومات سنتی و تمرین شده كه تحت 
تصرف آنها بود به شکل دستنوشته های خالصه شده ای بود كه آنها باعنوان »رمزنامه2« نامیده 
بودند)كاروالهو، 2001(. همانند بعضی از نقاشان، خطاطان منحصر به فرد نیز  مركب هایشان 
را خودشان آماده می كردند؛ ازاین رو، به كارگیری محرمانة دستورالعمل های ساخت مركب 

 .)Khatibi & Sijelmassi, 1996(باعث مفقود شدن آنها پس از مرگ ابداع كنندگان آن می شد

انواع مرکب سیاه
 مركب های سیاه خوشنویسی به دو گروه عمدۀ كربنی3 و آهنـ  مازویی4 تقسیم می شوند. 
مركب های كربنی شامل دوده، صمغ عربی5، وآب می باشد و مركب های آهنـ  مازو شامل 

سولفات آهن، مازو، آب وصمغ عربی است)خسروی بیژائم، 1385(. 
• مرکب کربنی

 مركب كربنی سیاه احتماالً نخستین مركبی است كه نخستین بار استفاده شد. سابقة این 
مركب تقریباً به 2500 سال قبل از میالد مسیح در چین می رسد. آماده سازی آسان و دوام آن 
 Stratis &(باعث استفادۀ فراوان برای نوشتن و طراحی در سراسر قرن ها و تازمان حاضر شد

 .)Salvesen, 2002

 رنگدانة كربنی از زمان ماقبل تاریخ تا زمان حاضر به طور وسیعی استفاده می شد. 
ابتدایی ترین استفاده از مركب كربنی برای نوشتن در مصر قدیم در ابتدای سرسلسلة پادشاهان 
تقریباً 3400 سال قبل از میالد مسیح بود. این مركب، به عنوان مركب مرسوم نوشتن در 
سرتاسر دورۀ فراعنه ادامه پیدا كرد.  در چین، ژاپن، و كره مركب كربنی مشابهی برای 

 .)Berrie, 2007(خوشنویسی و نقاشی استفاده می شد
كربن، ازسوزاندن روغن ها، چربی ها، رزین ها، استخوان، عاج، و هستة میوه ها به دست 
می آمد. دودۀ به دست آمده ساییده می شد تا پودری نرم به دست آید و بعد با آب مخلوط 
می شد. سپس، با صمغ ها وچسب های متنوع تکمیل می شد تا ویژگی های چسبندگی بهبود 
یافته و تركیب پایدار شود. همچنین، رنگدانه را در یک سوسپانسیون نگه می داشته است. 

1.Pliny

2.Secreta

3.  Carbon Ink

4. Iron Gall Ink

5. صمغ 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(.

زهرا سلطانی 
 حمید فرهمند بروجنی |  جلیل جوکار 



129
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  101

دیگر افزودنی ها، مثل شکر، نبات، عسل، و زردآب گاو نر برای اصالح ساختار، رنگ یا 
 .)Stratis & Salvesen, 2002(درخشش یا افزایش روانی مركب گاهی اوقات اضافه می شد

  رنگدانه های كربنی در حاّلل های آلی ودر آب و اسیدها و قلیاها نامحلول اند. آنها در 
مقابل گرما پایداری عالی دارند؛ اگرچه با عوامل اكسیدكننده واكنش فراوان می دهند و وقتی 
كه آتش بگیرند خواهند سوخت. به عنوان مثال، دودۀ استخوان عاج1، خاكستری سفید باقی 
می گذارد،  كه به طور عمده فسفات كلسیم است. در این میان، گرافیت سخت تر از دیگر 
شکل های كربن سوخته می شود. رنگدانه های سیاه بر پایة كربن بسیار پایدارند و از نور 
تأثیرنمی پذیرند)Harley, 2001(. اما این مركب نسبت به آب حساس است وبه راحتی لکه دار 

 .)Mert, 2008(می شود
  مركب های كربنی در آسیای غربی، مصر و دنیای غرب در سراسر دورۀ كالسیک 
استفاده می شد)Berrie, 2007(. در جهان غرب، مركب كربنی شامل كم و بیش كربن خالص 
و یک صمغابه بود. خیلی زود، مادۀ ثابت كننده به مركب كربنی اضافه شد و عبارت بود از 
مركب آهن  مازو كه ساخته می شد و به صورت مخلوطی از دودۀ چراغ2  همراه با نمک های 
فلزی یا عصاره های های گیاهی پوستة درختان یا مازوها)Stratis & Salvesen, 2002(. گاهی 
اوقات مركب های كربنی مخلوط با مركب های مازویی  فلزی استفاده می شد و به تدریج این 

 .)Berrie, 2007(مركب ها جایگزین مركب كربنی شد

• مرکب آهن   مازو
نوع دیگر مركب سیاه كه از تركیب زاج ومازو تولید می شود، مركب آهن  مازوست كه در 
 )II(كشورهای اروپایی كاربرد گسترده تری دارد، و چندین دستورالعمل شامل سولفات آهن
ودوده برای آن وجود دارد)Mert, 2008(. اگراز زردآب گیاهان به عنوان منبع پلی فنل استفاده 
 .)Stratis & Salvesen, 2002(مركب آهن  مازو نامیده می شود ،)شود)كه اغلب همینطور است
گفته شده است كه گالوتانات مركب های آهنی)نمک آهن، مازو و صمغ( نخستین بار در قرن 
چهارم میالدی به كار گرفته شد. نمونة تاریخی ای كه ظهور این مركب را زودتر از این زمان 
ثابت كند در هیچ كتابخانة عمومی یا خصوصی یافت نشده است. زمانی گفته می شد مركب 
مازویی منشأ ایتالیایی دارد، ولی اختراع این مركب به یک كشور آسیایی اختصاص دارد و در 
مراحل تدریجی از راه عربستان، اسپانیا، و فرانسه به رم رسید. پس از آن، اطالعات دربارۀ آن 

 .)Carvalho, 2001(از طریق كلیسا به هرجا كه تمدنی وجود داشت رسانده شد
ویژگی هایی كه باعث شد مركب مازویی جانشین مركب های كربنی شود بدین قرار 
است: 1. تولید ساده وارزان، 2. مواد اولیة ارزان، 3. چسبندگی و نفوذ به سطح كاغذ یا پوست، 

 1. Ivory Black

2. Lampblack
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و 4(. مسـدود نکــردن منـافـذ قلـم)خسـروی بیژائـم،  1385(. 
   مواد خام اصلی مركب آهن  مازو، سولفات آهن یا مس و مازوست.  برخالف مركب 
كربنی سیاه، رنگ و شدت آن ناشی از واكنش شیمیایی است كه یک مایع بنفش  سیاه تولید 
می كند. نتایج گالوتانات آهن در ابتدا رنگ خفیفی دارد، اما اكسیداسیون سریع در هوای باز 
)+ Fe3( به حالت فریک)آهن سه ظرفیتی+ Fe2 باعث تغییر آهن از فروس)آهن دو ظرفیتی

 .)Stratis & Salvesen, 2002(می شود

مرکب ایرانی
روش های متعددی برای ساخت مركب مشکی در رساله های خوشنویسی آمده است.  
تقسیم  اصلی  گروه  به سه  مركب ها  این  رنگ مشکی،  دهندۀ  تشکیل  عنصر  براساس 
می شوند: 1. مركب های دوده ای، 2. مركب های مازو-زاج)رســوبات سیـاه مازو وزاج(، و 

3. مركب های مخلوط)دوده و مازو-زاج()پورتر،  1389(. 
  در هر سه مورد، یک عنصر پیوند دهنده)بَست( كه معموالً صمغ عربی است، الزم 
است.  به گفتة عبداهلل  كوه دزی1 تا زمان ابن مقله، مبدع شیوۀ نسخ، همة خوشنویسان از مداد 
»آب مازو و زاج« استفاده می كردند و مركب دوده و صمغ را به آنها اضافه كردند. تفلیسی، 

مركب های مازو-زاج را حبر2 و مركب های دوده ای را »مداد« نامیده است. 
  مركب سازان و فرهنگ نویسان معاصر حبر را همان مركب گفته  اند. حال آنکه اجزای آن 
دو با هم فرق دارد و در تركیب برخی گونه های حبر به هیچ عنوان از دوده استفاده نمی شود. 
همچنین، حبر سیاه و براق تر بوده و براثر نمدیدگی و گذشت زمان تغییر نمی كرده است)مایل 

هروی،  1372(. 
رنگدانة اصلی مركب خوشنویسی،  دوده3 است و مواد دیگری مانند زاج، مازو، وصمغ 
عربی را نیز برای چسبندگی رنگدانه ها وقوام یافتن مركب به آن می افزایند)قلیچ خانی،  1373(. 

صمغ عربی عامل پیوند دهندۀ بی نظیری برای مركب ها و رنگ هاست.  
  در اغلب دستورالعمل های ساخت مركب و لیقه در عمـده الکتاب از صمغ عربی 
به عنوان بست]در ترجمه سهواً حالل ذكر شده است[ نام برده شده است. عالوه بر این 
چهار جزء، كه سیمی نیشابوری هم در دو بیتی مشهور»هم سنگ دوده زاج است4. . . « ذكر 
كرده)پورتر،  1389( و در رساالت مختلف هم بیان شده، مواد دیگری نیز به مركب افزوده 
می شد، كه هر كدام بنا به دالیلی و بنا بر خواص متفاوتی كه داشتند به مركب اضافه می شدند. 
از جمله موْرد كه رنگ مركب را مایل به سبز می كرد. كافور، مشک، وگالب آن را خوشبو 
می كرد. خمیر كلوسینت)شحم حنظل5(، َزهرۀ گاو، و صبر زرد آن را از مگس محفوظ 

1 . عبدا... کوه دزی: خوشنویس ایرانی که 

رساله ای در مورد ساخت انواع مرکب ها با نام 

ادات الکاتب را احتامالً در زمان حکومت 
اکربشاه نوشته است.

2 . در حرب مواد سیاهی ترکیبی از مواد تانن دار 

و آهن است که بیشرت از پوست گردو و زاج 

تأمین می شود و نشاسته سوخته  یا آرد سوخته 

از مواد تانن تهی است)پورتر،1389(.

3. چون 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)قلیچ خانی، 1373(.

4. همسنگ دوده زاج است/ همسنگ هر 

دو مازو/ هم وزن هر سه صمغ است/ آنگاه 

زور بازو. 

5. حنظل: گیاه علفی خودرو و بیابانی است که 

ارزش دارویی داشته و مرصف زیاد آن سمی 

است)مظفریان، 1377(.
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می داشت.  عسل باعث دوام رنگ مركب در طول زمان می شد)فضائلی،  1386(، و دم كردۀ 
افسنتین در  مركب از تخریب كاغذ توسط موش ها جلوگیری می كرد) دوک، 1387(. 

  تعدادی ازدستورالعمل ها پیچیده تر و دارای جزئیات بیشتر هستند. برای مثال »مركب 
پرطاووسی« عالوه بر دوده، زاج، مازو، و صمغ شامل بیست افزودنی دیگر می شود، از جمله  

 .)Pourjavady, 2001(زعفران، حنا، گرد طال،  الجورد، و گالب
برخی نکاتی  كه در ساخت مركب خوشنویسی رعایت می شد در زیر آورده شده است:
1. چربی دوده باید كاماًل از بین برود تا هنگام نوشتن مركب یکنواخت باشد و بین 

حروف فاصله نیفتد)فضائلی، 1386(؛ 
2. قبل از اینکه زاج به  مركب افزوده شود آن را بر روی صفحه ای فلزی بر روی آتش 
حرارت می دادند تا گوگرد موجود در آن از بین برود و از خاصیت اسیدی آن كاسته شود و 

در ضمن استفادۀ بیش از حد زاج مركب را می سوزانَد؛ 
3. آب مازو را می جوشاندند یا مدتی می گذاشتند بماند تا تخمیر سریع تر صورت 

بگیرد)مایل هروی،  1372(؛ و 
4. تركیب مركب)مواد ممزوج شده( باید به خوبی ساییده شود و در رساالت ذكر شده كه 
هرچه بیشتر ساییده شود بهتر است و گفته اند كه كمتر از صد ساعت نباشد)فضائلی،  1386(. 

در رساالت بیان شده كه مركب خوب مركبی است كه سیاه وبراق وروان باشد و اگر 
نوشته در آب بیفتد تغییر نکند)فضائلی،  1386( و برخی مواردی كه خوشنویس در هنگام 

استفاده از مركب باید رعایت كند به شرح زیر بیان شده است:  
1. باید مراقب بود كه مركب غلیظ نشود؛ 

2. مركب نباید در دوات آهنین ریخته شود كه اگر چنین شود پس از مدت كوتاهی]آهن[ 
را فاسد می كند؛ 

3. دیگر اینکه مركب از سرمازدگی حفظ شود كه زیانی باالتر از آن برای مركب نیست؛ 
4. آب تمبر هندی نیز از موادی است كه اگر در مركب ریخته شود باعث می شود كه با 

آن مركب نتوان به خوبی نوشت)قلیچ خانی،  1373(؛
5. خوشنویس باید لیقه را در هرماه تعویض كند وزمانی كه دست از نوشتن برمی دارد 

درِ دوات رابگذارد تا از گرد وغبار محفوظ مانده و خط را تباه نسازد)فضائلی،  1386(؛ و 
6. همچنین، خوشنویس در محلی كه باد می وزد یا شعاع آفتاب باشد خوشنویسی 

نکند)قلیچ خانی،  1373(. 
مرکب عثامنی

استفاده از مركب توسط ترک  ها  به قدمت تمدن آسیای میانه است. عثمانی ها در ساخت 
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مركب خوشرنگ و باكیفیت مشهور بودند. مركب سازی در امپراتوری عثمانی یک هنر بود. 
  ترک ها مسئولیتی در قبال تقاضاهای خوشنویسان دریافته بودند و مركب ها طبق نوع 
خوشنویسی تولید می شدند.  به دست آوردن دوده و ساخت مركب شغل های متفاوتی بودند.  
مواد و روش های متعددی برای ساخت مركب به كار گرفته می شد. گفته شده كه در قرن 
17 در چهل كارگاه ساخت مركب سازی استانبول 65 نفر اشتغال داشتند.  آنها مركب را با 

سوزاندن موی بز سیاه و مخلوط خاكستر آن با صمغ و زاج به دست می آوردند. 
  دونوع مركب سیاه وجود داشت: یکی با دوده آماده می شد كه مركب دودۀ چراغ نام  

داشت،  درحالی كه مركب های دیگر از زاج و مازوها ساخته می شدند. 
جزء اصلی مركب دودۀ چراغ است كه از سوزاندن موادی مانند روغن بزرک، موم، نفتا 
یا نفت تهیه می شد، بدین ترتیب كه رسوب دوده در كاسة سفالی وارونه بر باالی چراغی 
كه روغن را می سوزاند جمع آوری می شد.  با پخت دودۀ جمع آوری شده در مركز یک 
گلولة خمیر، پسماند روغن آن را بیرون می كشیدند و حاصل آن رنگدانه ای حاوی مقدار 
زیادی كربن بی شکل بود. عثمانی ها، بسیاری از رنگدانه های مختلف را در تصویرها در 
كنار رنگدانه های سیاه استفاده می كردند. در خوشنویسی عثمانی، رایج ترین مركب رنگی كه 
استفاده می شد قرمز، زرد، سفید، طالیی، آبی، و سبز بود. رنگ سفید)سفیدآب شیخ(، برای 
سرصفحه ها یا عنوان گذاری ها در تزئین قرآن ها استفاده می شد. مركب قرمز در نسخ خطی، 
بیشتر برای عنوان ها و نقطه گذاری استفاده می شد. در دورۀ عثمانی خوشنویسان زبان هایشان 
را برای تصحیح اشتباهاتشان به كار می گرفتند اصطالح تركی»زبان زدن جوهر1« برای افراد 

 .)Mert, 2008(تعلیم دیده ای كه این عمل را آغاز كردند به كار برده شد

رسآغاز مرکب در چین
در وقایع نگار های چینی آغاز افسانه واری برای مركب آورده اند و اختراعش را به »تیان ژن« 
نسبت می دهند كه در دوران هوانگ دی،  امپراتور زرد،  می زیست.  این افسانه مسلمًا 
گویای حقیقت دربارۀ سرآغاز واقعی مركب نیست)ژان،  1386(. مركب رایج در چین و 
 .)Berrie, 2007(ژاپن وكره مركبی بوده كه بردودۀ چراغ یا دوده چوب پایه گذاری شده است
ژاپنی ها، واژۀ انگلیسی مركب)ink( را به هرنوع مركب ناپایدار اطالق می كنند و مركب 

جامد را به نام چینی آن سومی)sumi( می نامند)ژان،  1386(. 
  سومی، مخلوط خوبی از كربن و چسب حیوانی به اضافة تنوعی از دیگر مواد است كه 
به طور یکنواخت پخش شده است.  قدیمی ترین شکل كربن برای ساخت مركب، به خصوص 
در منابع تاریخی، دوده است كه با سوزاندن چوب صنوبر حاصل می شد.  »فرانک2« اشاره 

1. Licking Ink    

2. Frank
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می كند كه دیگر نمونه های چوب شامل كاج خمره ای ودرخت غان هم استفاده  می شد. 
در دستورالعمل های مركب »كوایمین یائو شیو1«، رنگدانه یک دودۀ نرم الک شده از 
میان پارچة ابریشمی و مادۀ چسباننده سریشم حیوانی بود. باوجود این، سفیدۀ تخم مرغ هم 
اضافه می شد و احتماالً كاركرد واسطة چسباننده را داشت. دستورالعمل تهیة آن شامل صدف 
خرد شده هم می شود، درحالی كه دستورالعمل های بعدی گاهی اوقات شامل پودر شاخ 
گاومیش یا »الک الکل2« خشک شده  هم می شد. از جمله مواد دیگر، كه به مركب اضافه 
می شد یک رنگینة سبز از درخت »qin« بود.  از ژالتین حاصل از پوست حیوانات بزرگ، 
شاخ گوزن، و پوست ماهی  به عنوان سریشم به طور مکرر استفاده می شد. در چین، استفاده 
از پوست گاو ماده و گاومیش، اغلب به عنوان بهترین پوست ها برای تولید سریشم ذكر شده 
است. البته، در چندین نقل نیز از شاخ گوزن به عنوان بهترین چسب برای مركب سازی نام 
برده شده است. عطرهایی مانند كافور یا مشک را برای جذاب تر كردن مركب برای خریدار به 
مركب اضافه می كردند. عالوه براین،  این مواد، مركب را حفظ و بوی به وجود آمده از تجزیة 
باكتری ها را پنهان می كنند.  وقتی كه خمیر كربن و محلول چسب آماده شد، اجزای مركب 
در قالب های كیک یا قالب های چوبی به شدت فشرده می شدند)Winter, 2008(. در غرب 
آسیا، تاریخ مركب اشتراكاتی با نقاشی ها دارد؛ به عنوان مثال، خوشنویسی می تواند به عنوان 
 Berrie,(یک اثر هنری شبیه یک نقاشی مطرح شود و قلم مو برای هر دوهنر استفاده می شد
2007(.  مركب های نوشتاری چینی نیز نقشی مهم در نقاشی های چینی  دارند و نوشته های 

چینی بسیار جذاب تر ازطرح های نقاشی شده بودند، یعنی تفاوت عمده ای بین آن دو وجود 
 .)Verlag, 1975(نداشت و هر دو آموخته یک سبک بودند

   زمانی، بسیاری از چین شناسان بر این عقیده بودند كه نوعی از جال یا الک الکل، 
مقدم بر اختراع مركب نوشتن بوده است. الک الکل، به احتمال زیاد برای اهداف خاصی مانند 
كتیبه های فلزی یا دیگر سطوحی استفاده می شد كه مركب آبی بر روی آن كشیده نمی شد. 

   مادۀ دیگری كه »مركب سنگی3« نامیده می شود، همزمان با اوایل اختراع مركب به 
كاربرده می شد.  با وجود اینکه شبهه های زیادی در مواد تشکیل دهندۀ آن وجود دارد، اما مادۀ 
اصلی آن گرافیت است كه بدون آماده سازی خاصی برای نوشتن استفاده می شد و به عنوان 
یک مادۀ معدنی در چین یافت شده است.  مادۀ دیگری كه استفاده می شد گرد زغال سنگ 

 .)Winter, 2008(استفاده می شد)بوده كه احتماالً با یک بست)یک مادۀ نفتی یا قیر طبیعی
  مركب های چینی مورد استفاده درآثار هنری گاهی اوقات رنگ مایل به قهوه ای و 
گاهی ته رنگ مایل به آبی داشته اند،  كه این تجلی به اجزای شاكلة مركب مربوط می شود.  
بر اساس ساخت دوبارۀ آنها ثابت شده است كه مركب های مایل به آبی از دودۀ صنوبر و 

1. Qimin yao shu

2. Lacquer

3. Stone Ink
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مركب های مایل به قهوه ای از دودۀ چراغ ساخته شده اند. ساخت مركب چینی به مخلوط 
كردن رنگدانة كربن با بست سریشمی و ضربه های حساب شده ای برای مخلوط كردن نیاز 

 .)Berrie, 2007(دارد

مرکب هندی
مركب هندی1 كه گاهی مركب چینی نامیده می شود، در واقع همان مركب چینی است 
كه بعدها به نام مركب هندی رواج یافت)Carvalho, 2001(. این ماده دودۀ چراغ است كه 
از سوخت ناقص چوب كاج یا نفت در ظروف سفالین به دست می آید)استات وجتتنز،  
 Berrie,(در هند، مركب زغال چوب به خوبی مركب دودۀ چراغ ساخته می شد .)1378
2007(. هندی ها، نوشته های خود را با قلم آهنی می نوشتند. آنها، پوست درخت را نازک و 

هموار می كردند و سپس با میله های آهنی حروف را روی آن می كندند، مركب را روی آن 
مالیده و سپس آن را پاک می كردند. رنگ سیاه مركب در گودی های خط كنده شده باقی 

می ماند)یساولی،  1363(. 
   در خطاطی هندی، رنگ مایة سیاه بدین روش به دست می آمد. ابتدا، با روشن كردن 
فتیله ای كه در روغن كنجد قرار می گرفت،  دوده در یک ظرف سفالی جمع می شد. سپس، 
مقدار كافی از این دوده با مقداری صمغ عربی مخلوط می شد تا مركب یا جوهر هندی 

به دست آید)شعشعی، 1377(. 
  این مركب، در چین، با یک قلم یا مغز نی برنج كه كاغذ هم با آن ساخته می شد 
به كار می رفت. این مركب به آسانی از بین نمی رود. زمانی كه مقدار كمی بیکرومات آمونیوم 
یا پتاسیم به آن اضافه شود و كاغذ حاوی مركب در معرض پرتوافکنی اشعه های خورشید 
قرار  گیرد، در مدت كوتاهی تبدیل به تركیب صمغی نامحلولی می شود كه با هیچ نوع مادۀ 
شیمیایی برداشته نمی شود.  امروزه،  این مركب بیشتر برای طراحی ودرشت نویسی استفاده 
می شود تا اهداف تجاری.  این مركب مزیت های بسیاری در طراحی دارد، اما استفاده از آن 

برای رنگ سیاه در نقاشی مینیاتور زیاد مناسب نیست.  
آماده سازی مركب هندی به آسانی دیگر تركیباتی است كه توسط چینی ها استفاده 
می شود. پیش از این در هیچ منبع موثقی ساخت آن به روشنی بیان نشده است، اما آزمایش 
نشان می دهد از زغال استخوان های ماهی یا مواد گیاهی كه 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 می كردند)Carvalho, 2001(. نقاشان  به تركیب این مركب  چندان 
عالقه مند نبودند، اما مركب هندی را به دلیل شفافیت و روانی اش می ستودند. چسبندگی  1. Indian Ink

زهرا سلطانی 
 حمید فرهمند بروجنی |  جلیل جوکار 



135
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  101

 .)Harley, 2001(مركــب های  هنــدی متفــاوت بود
   مركبی كه در اروپا به نام مركب هندی فروخته می شود، ارتباطی با هند ندارد و این 
مركب پاک نشدنی است)چون دارای نوعی صمغ است(.  تركیب این مركب بر حسب نوع 

صمغ به كاررفته تغییر می كند)ژان،  1386(. 

مرکب در میان اعراب
روش های عربی ساخت مركب پیچیده تر بودند. در ابتدا، دودۀ چراغ با سوزاندن روغن،  
قیر یا كلوفان ساخته می شد. پس از آن، با صمغ وعسل آمیخته می شد و سپس در قالب های 
كوچک كیک یا شیرینی فشرده می شد و در موقع نیاز با اضافه كردن آب، مورد استفاده 
قرار می گرفت. در حدود 1200 سال پیش از میالد مسیح، چینی ها این روش را كامل 
كردند و مركبی ساخته شد كه در آن رنگ سیاه دوده با دود كردن چوب صنوبر و روغن 
چراِغ مخلوط با سریشِم ماهی و مشک برای اصالح بوی روغن به كار می رفت.  در 
مصر، مركب غلیظ از آب و دوده با اضافه كردن تثبیت كننده ای مانند صمغ ساخته می شد.  
عنوان ها، سرنامه ها، وسرفصل ها با مركب قرمز نوشته می شد كه نوعی شنگرف)سولفید 
جیوه( یا اكسید سرب بود)ژان،  1386(.  مصری ها، گاهی از رنگ قهوه ای سپیا1 برای رنگ 
كردن نقش ها و نوشته های روی سنگ ها استفاده می كردند كه در میان مركب های طبیعی 

 .)Carvalho, 2001(بادوام ترین است
 تنها رنگ مشکی یافت شده در همة نمونه ها كربن بی شکل است.  رنگدانه ای كه به 
احتمال زیاد دودۀ چراغ باشد و با سوزاندن مواد گیاهی یا روغن یا زغال تولید شده است. 
كربن استفاده شده با روش های متفاوت با استفاده از مواد خام متفاوت یا حتی اجزای نرم تر 

 .)Middleton &Uprichard, 2008(دودۀ چراغ و تركیبات بزرگ تر زغال تولید می شد
در مغرب2 ، مركب سیاه از پشم گرفته شده از شکم گوسفند درست می شد.  بدین 
ترتیب كه كالله های پشم در یک ظرف سفالی كه باالی آتش قرارداده شده بود تکه تکه 
می شد،  تا سوخته شود.  سپس، با سنگ ساییده  و بعد به آن آب اضافه می شد و این تركیب 
حرارتی دوباره می دید كه در نتیجه خمیری به دست می آمد كه پس از خنک شدن سخت و 
سفت بود. این خمیر در موقع نیاز در آب حل می شد وبسته به میزان رقیق سازی، مركب سیاه 

 .)Khatibi & Sijelmassi,1996(یا قهوه ای به دست می آمد
1. Sepia

2. Maghreb
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نتیجه گیری
تركیب مركب های مورد  تفاوت چندانی در  بیان شده می توان گفت  براساس مطالب 
استفاده توسط اقوام تمدن های مورد مطالعه وجود ندارد و اجزای اصلی مركب های مورد 
استفاده در تمام تمدن ها تقریباً یکسان بوده است. تا قبل از استفاده از مركب آهن  مازو از 
مركب های كربنی استفاده می شد  كه مادۀ اصلی آن دوده بود كه از سوزاندن مواد مختلف 
از جمله روغن ها و چوب درختان به دست می آمد و اغلب با صمغ مخلوط می شد.  بعدها، 
به این تركیب مازو اضافه شد و مركب آهن ـ مازو جایگزین مركب كربنی شد. آنچه از 
نتایج پژوهش به دست آمد این بود كه در تركیب اصلی مركب های همة تمدن ها دو عنصر 
ضرورت كامل دارد: مادۀ رنگی)رنگینة گیاهی یا معدنی(؛ و بست)صمغ، سریشم ماهی( 
كه باعث می شود مادۀ رنگینه به حالت معلق باقی بماند و به تکیه گاه مورد نظر بچسبد. 
در هر تمدنی، با توجه به مواد بومی آن منطقه، مواد رنگی و بست های مختلف تهیه 
می شد.  عالوه بر این، برای اهداف متفاوت، ازجمله بهبود كیفیت مركب، افزودنی هایی 
به این اجزاء اضافه می كردند. این افزودنی ها متنوع بودند. در نهایت، هر مركب باتوجه 
به مواد تشکیل دهندۀ آن، ویژگی ها و خواص متفاوتی پیدا می كرد. در جدول 1 می توان 
نتایج اطالعات به دست آمده از تركیبات مركب در میان ملل ایران،  عثمانی،  چین،  هند، 

و اعراب را با هم مقایسه كرد.  

نوع بستمازوزاجنوع دودهنام متدنردیف
افزودنی ها

دیگرمواد رنگ زا

صمغ عربی +++ایران1

زعفران، حنا، 

گرد طال،  

الجورد،  مورْد

کافور، مشک،  گالب، شحم 
حنظل، زَهرۀگاو،  صرب زرد،   

افسنتین،  عسل

عثامنی2
موی بز سیاه،  روغن بزرک، 

موم، نفتا،  نفت
__صمغ++

چین3

چوب صنوبر،  چوب کاج 

خمرهای،  چوب درخت غان،  

گرد زغال سنگ

__

سفیدۀتخم مرغ، ژالتین]شاخ 
گوزن، پوست ماهی،  پوست 
گاو ماده،  پوست گاو میش،  

شاخ گاومیش[،  الک الکل

رنگینه درخت
qin

کافور، مشک،  صدف 
خرد شده

هند4
چوب کاج،  نفت،  زغال 

استخوان های ماهی،  مواد 
گیاهی،  روغن کنجد

__
صمغ عربی،  رسیشم ماهی

عسل،  نبات_

اعراب5
روغن چراغ، قیر،  زغال،  

کلوفان،  چوب صنوبر،  پشم 
شکم گوسفند

صمغ،  رسیشم ماهی__
شنگرف)سولفید 
جیوه(،  اکسید 

رسب
مشک،  عسل

 
جدول  1

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