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چڪیده

واحدهایسنجشقدیمیکهدرایرانمورداستفادهقرارمیگیرد،بسیار
متنوع است .ازجملۀ این واحدها ،واحدهای سنجش وزن است که در
اصنافگوناگونکاربردداشتهاست.مرکبنیزازجملهموادیاستکه
برای ساخت آن ،به ترکیب مواد مختلف بر اساس وزن معین و طبق
دستورالعملمشخصنیازاست.
هدف :دستورالعملهای بسیاری در رسالههای خوشنویسی برای
ساخت مرکب ذکر شده است و در آنها از اوزان مختلفی نام برده
شده است .هدف این پژوهش ،آشنایی با اوزان سنتی بهکاررفته در
دستورالعملهای موجود در رسالههای خوشنویسی است .اینکه
کدامیک از اوزان سنتی در دستورالعملهای ساخت مرکب بهکاررفته
است و هرکدام از آنها چه اختالفی با یکدیگر دارند از پرسشهای
مطرحشده در این پژوهش است.
روش و رویکرد پژوهش :این پژوهش ،پژوهشی کاربردی است که
در آن به مطالعۀ تطبیقی اوزان سنتی بهکاررفته در دستورالعملهای
ساخت مرکب ،در رسالههای خوشنویسی پرداخته شده است .روش
پردازش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و دادهها بر اساس
مطالعاتکتابخانهایگردآوریشدهاند.
یافتههای پژوهش :با توجه به مطالعات انجامشده ،نسبت وزنی
مواد تشکیلدهندۀ مرکب در کیفیت آن اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین
آشنایی با اوزان سنتی بهکاررفته در رسالههای خوشنویسی و معادل
آنها در دستگاه ) SIدستگاه بیناملللی یکاها) و همچنین دقت در
تبدیل صحیح آنها به معادلهای وزنی در این دستگاه ،امر مهمی
است که باید در ساخت مرکب موردنظر قرار گیرد تا مرکبهای
ساختهشدهازکیفیتومرغوبیتالزمبرخوردارباشند.

ڪلیدواژهها
اوزان سنتی ،مرکب ،رسالۀ خوشنویسی ،دستگاه بیناملللی یکاها
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مقدمه

انسان از دیرباز برای نوشتن از مرکب استفاده میکرده است .قدمت استفاده از مرکب به تاریخ
نگارش بازمیگردد .میتوان گفت ساخت مرکب چهل قرن قبل یا پیشتر شروع شده است
( .)Carvalho, 2001, p7خلق مرکب تابهحال تأثیر زیادی بر زبان ،فرهنگ ،مذهب و تمدن
داشته است ( .)Zekrgoo, 2014, p133در فرهنگ خوشنویسی اسالمی ،مرکب نقش مهمی ایفا
کرده است ( .)Arias, 2007, p6مرکب از ابزار اصلی و ارزشمند خوشنویسی است (قلیچخانی،
 ،1390ص .)343از قدیم انواع مرکب و دیگر ابزارهای نوشتن در میان ایرانیان موجود بوده
است .در عالم اسالم مرکبساز ،انواع مرکب (سیاهی) ،لیقه (گونهای از مرکب) ،حبر ،مداد
و مرکبهای رنگین را شناخته و امتحان کرده است (مایل هروی ،1372 ،ص .)18مرکب
در میان کاتبان و خوشنویسان ،ازنظر خوشنویسی ،تندنویسی و بقای خط ،ارزشی فوقالعاده
داشته است تا جایی که یکچهارم حسن خط را مربوط به مرکب خوب میدانسته و آن را
ن حسینی ،1376 ،ص .)602اهمیت مرکب در گذشته
مرکب خوشقلم مینامیدهاند (مؤم 
در ثبت قرآن و حدیث ،تاریخ و همچنین حفظ علوم مختلف وافر بوده است .تا آنجا که در
گذشته ،مرکبسازی صنفی خاص و معین بوده که دارای اعتبار و موقعیت اجتماعی زیادی
بوده است .حتی برخی مرکبسازان مرکبهای خود را نامگذاری میکردند (سلطانی و
دیگران ،1394 ،ص .)8در نزد همة سبکهای خوشنویسی جوهر سیاه و قهوهای بهعنوان
رنگهای پایهای کاربرد دارد و دیگر رنگهای بهدستآمده از ترکیبات آلی ،اگرچه از غنای
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رنگی برخوردارند ولی رنگهای جانبی میباشند که بهمنظور تزیین و یا زیبایی متن اصلی
به کار گرفته میشوند (شاد قزوینی ،1382 ،ص .)63رسالههای خوشنویسی متعددی وجود
دارد که در هرکدام از آنها دستورالعملهای مختلفی برای ساخت مرکب موجود است.
خوشنویسان ماهر ایرانی حجم بسیاری از اطالعات و دستورالعملها را در ساخت مرکب
به ارث گذاشتهاند .این دستورالعملها در رسالهها و نسخههای خطی از استادان خوشنویسی
نظیر عبداهلل صیرفی ،سلطانعلی مشهدی ،باباشاه اصفهانی و میرعلی هروی موجود است
( .)Zekrgoo, 2014, p133در هر یک از این دستورالعملها روش ساخت مرکب بر اساس
وزن موردنیاز مواد تشکیلدهنده و نحوة ترکیب آنها بیان شده است .میزان مواد ذکرشده در
این دستورالعملها بر اساس اوزان سنتی مربوط به زمان نگارش رسالههاست .در دورههای
بعد نیز برخی مؤلفان در نگارش رسالة خود از این دستورالعملها استفاده کردهاند .هنوز هم
بسیاری از محققین ،مرکبسازان و خوشنویسان از دستورالعملهای بیانشده در رسالههای
قدیمی خوشنویسی برای ساخت مرکب استفاده میکنند؛ هرچند برخی نیز مواد شیمیایی
و روشهای جدید را جایگزین روشهای سنتی کردهاند .برای ساخت مرکب بر اساس
دستورالعملهای بیانشده در رسالههای خوشنویسی ،آشنایی با اوزان سنتی و مواد بهکاررفته
از اهمیت خاصی برخوردار است .در این دستورالعملها نمونههای مختلفی از اوزان سنتی
وجود دارد و مواد گوناگونی نیز برای ساخت مرکب بهکاررفته است .دقت در مقدار صحیح
مواد برای ساخت مرکب از عوامل بسیار مؤثر در کیفیت و ماندگاری آنست .برای ساخت
مرکب بر اساس دستورالعملهای موجود در رسالههای خوشنویسی باید با اوزان سنتی
بهکاررفته در آنها و معادل وزنیشان در دستگاه  SIآشنا بود و نسبت صحیح مواد را رعایت
کرد .تعداد اوزان سنتی بهکاررفته درایران زیاد بوده و مقدار هرکدام از این اوزان هم در
مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت بوده است و این باعث ایجاد برخی مشکالت میشود.
این سؤال که کدامیک از اوزان سنتی در دستورالعملهای ساخت مرکب بهکاررفته است
و هرکدام از آنها چه اختالفی با یکدیگر دارند از اهمیت خاصی در این زمینه برخوردار
است .بدون شناخت اوزان موجود در رسالهها و تطبیق آ ن با دستگاه  ،SIشناخت درست
اطالعات ارائهشده در دستورالعملهای ساخت مرکب ممکن نیست و این کار بر شناخت
مقیاسهای وزنی متکی است؛ ازاینرو ،این مقاله به بررسی و مقایسة این مقیاسها در
رسالههای خوشنویسی موردنظر میپردازد.
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پیشینۀپژوهش

در رسالههای خوشنویسی ،دستورالعملهای متعددی برای ساخت مرکب وجود دارد و
در هرکدام از آنها مواد تشکیلدهنده و مقدار آنها ذکر شده است .در کتابهای تعلیم
خط (فضایلی ،)1370 ،کتابآرایی در تمدن اسالمی (مایل هروی )1372 ،و رساالتی
در خوشنویسی و هنرهای وابسته (قلیچخانی )1373 ،به معرفی رسالههای خوشنویسی
پرداخته شده و متن هرکدام از این رسالهها هم در آنها ارائه شده است .نجیب مایل هروی
در اثر معروف خود ،کتابآرایی در تمدن اسالمی تعداد بسیاری از رسالههای خطی در
کتابآرایی را معرفی و محتوای آنها را بیان کرده است .دستورالعمل ساخت مرکب یکی
از مباحث مهم در تعداد بسیاری از رسالههای اشارهشده در این کتاب است رسالههایی مثل:
آداب الخط ،جوهریه ،رساله در بیان کاغذ مرکب و حلالوان ،صراطالسطور ،مدادالخطوط،
اصول و قواعد خطوط سته ،آدابالمشق باباشاه اصفهانی ،رسمالخط ،سوادالخط،
آدابالمشق رفیقی هروی ،خط و مرکب ،فوائدالخطوط ،حلیهالکتاب ،رساله در بیان طریقة
ساختن مرکب الوان ،رساله در بیان خط و مرکب و کاغذ ،و مرکبسازی و جلدسازی.
قلیچخانی تعداد زیادی از متون آموزشی را که به شکل کامل یا ضمنی به خط و
خوشنویسی پرداختهاند معرفی و بررسی کرده است .او در کتاب رساالتی در خوشنویسی
و هنرهای وابسته به معرفی رسالههای خوشنویسیای پرداخته است که بخشی از آنها در
کتاب کتابآرایی در تمدن اسالمی نیز وجود دارند .بهجز رسالههای مشابه با اثر کتابآرایی
در تمدن اسالمی ،موارد دیگری هم هستند که در کتاب رساالتی در خوشنویسی و هنرهای
وابسته به آنها اشاره شده است که مرکبسازی در آنها بهعنوان بخشی از محتوای رساله به
چشم میخورد از جمله :فصلی از بیانالصناعات حبیش تفلیسی ،فصلی از کتاب گلستان هنر
قاضی احمد قمی ،فصلی از کتاب راح ه الصدور و آیهالسرور راوندی ،رسالهای دربارة کاغذ،
رنگآمیزی ،خط اوهل و خط مشجر ،و سرودههای عمادالکتاب (قلیچخانی  1381و .)1373
پژوهشهای متعدد دیگری نیز در خصوص معرفی برخی از رسالههای خوشنویسی
در نشریات مختلف به چاپ رسیده است که بیشتر به معرفی رسالة موردنظر و روش
ساخت مرکب و مواد تشکیلدهندة آن میپردازند و بهطور مختصر به اوزان سنتی نیز
بهعنوان جزئی از دستورالعمل ساخت مرکب اشاره شده است .تحقیقات مجزایی هم بر
روی اوزان سنتی انجام گرفته است که در آنها محقق به معرفی اوزان سنتی پرداخته
است .ازجملة این تحقیقات میتوان به «اوزان و مقیاسها در فرهنگ اسالمی» (هینتس،
« ،)1388اوزان و مقیاسها در عصر قاجار» (فلور« ،)1391 ،اوزان و مقادیر قدیم ایران» (قائم
مقامی ،1347 ،صص« ،)170-161بررسی واحدهای سنجش وزن ،کیل ،طول و سطح در
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تاریخ اقتصادی مسلمانان» (زراءنژاد ،1383 ،صص« ،)172-155اوزان و مکاییل و مقاییس
اسالمی از قرن اول تا قرن چهاردهم هجری» (اسماعیل الخاروف ،1354 ،صص-173
« ،)215رسالة مقداریه» (بینش ،1341 ،صص )436-408و «برخی از مقیاسات پزشکی:
کتاب مفردات ابنالبیطار» (پروین گنابادی ،1333 ،صص )520-516اشاره نمود .دامنة اوزان
سنتی بهکاررفته در منابع و تحقیقات مختلف زیاد است ولی در پژوهش حاضر به معرفی و
بررسی اوزان سنتی بهکاررفته در دستورالعملهای ساخت مرکب پرداخته می شود.

روش پژوهش

پژوهش حاضر ،پژوهشی کاربردی است که دادهها بر اساس مطالعات کتابخانهای و
اینترنتی گردآوری شده و روش پژوهش آن توصیفی -تحلیلی است .برایناساس ابتدا
رسالههای خوشنویسی موردنظر انتخاب شد و اوزان سنتی بهکاررفته در دستورالعملهای
ساخت مرکب در هرکدام از آنها مشخص گردید؛ سپس هرکدام از این اوزان با دستگاه
 SIتطبیق داده شد و معادل هر یک از آنها بیان گردید.

اوزان سنتی

از زمان باستان انسان بهضرورت اندازهگیری اشیا در دنیای اطراف خود واقف شد؛ پس
شمارش را با انگشتان خود آغاز کرد و بهتدریج به مقیاسهایی برای اندازهگیری درازا و
سنگینی (وزن) هم نیازمند شد .از کتیبهها و نوشتههای بهجایمانده باستانی برمیآید که
برای وزن کردن ،با شمارش تعدادی گندم ،اوزان معینی را مشخص میکرد مث ً
ال  4گندم
برابر یک قیراط و یا  24گندم برابر یک مثقال و غیره و از جو برای اندازهگیری طول استفاده
میکرد؛ بهاینترتیب که جوها را از پهنا پهلوی هم میچید تا برابر پهنای انگشت شود و
از چند برابر آن مقادیر مختلف را به دست میآورد .پس از شکلگیری جوامع مختلف،
هر قبیله و طایفهای برای خود اندازههای معینی را برای اندازهگیری طول و وزن و حجم
در نظر گرفت و این روش ادامه داشت تا هنگامی که دادوستدها توسعه یافت و دیگر
اندازههای یک محل با محل دیگر تطبیق نمیکرد .آنگاه که شهرها و کشورها برقرار شدند
و میان آنها تجارت و بازگانی آغاز گردید اندازههای متفاوت نهنتها جوابگو نبود بلکه
باعث اختالف و اغتشاش میگردید (اشرفی ،بیتا ،ص.)6
اَعالم و اصطالحات و ابزارها و شیوههای مربوط به اوزان و مقیاسهای بومی و
سنتی ایرانی بهصورت بخشی از میراث فرهنگی درآمده و به گنجینة تاریخ سپرده شده
است .مبحث اوزان و مقیاسهای قدیم حتی از صورت اشیای موزهای گذشته و صورت
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متون و اصطالحات ادبی و تاریخی به خود گرفته است (فلور ،1391 ،ص .)12واحدهای
اندازهگیری وزن در روزگار قدیم بیشتر جنبة منطقهای داشته و مطابق با عرف و عادات
محل به کار میرفته است؛ اما پس از تشکیل دولتهای بزرگ و به کار بردن این واحدها
در برآورد مالکیتهای نقدی و جنسی امالک زراعی ،کاربرد برخی از این واحدها بهتدریج
عمومیت یافت .با گذشت زمان ،مقیاسهای محلی متروک و مقیاسهای دولتی جانشین
آنها شده است .مثقال ،درم ،اوقیه ،چارک ،دانگُ ،مد ،سیر ،ستیر ،استیر ،قفیز ،صاع ،من،
خروار و  ...از اوزان سنتی بهکاررفته برای سنجش وزن میباشند (زراءنژاد ،1383 ،صص
 .)172-155برخی از این اوزان در حال حاضر نیز در تعداد محدودی از مشاغل (مانند
عطاریها) کاربرد دارد .در دستورالعملهای ساخت مرکب نیز از این اوزان استفاده شده
است و در رسالههای بسیاری موجود میباشند.

رسالههایخوشنویسی،دستورالعملهایساختمرکبواوزانسنتیموجوددرآنها

گاهی هنرمندان و خوشنویسان بهمنظور حفظ دستاوردهای خود اقدام به تألیف رسالههایی
در این زمینه میکردند .گاهی نیز عدهای از استادان رسالههایی را برای تعلیم شاگردان خود
تنظیم و تدوین میکردند و در اختیار آنان قرار میدادند و یا شاگردان مطالب استاد
را مینوشتند و یادداشتهای خود را بهصورت رسالهای تدوین میکردند .نسخههایی
از بعضی رسالههای خوشنویسی به خط خوشنویسان مشهور وجود دارد که بسیار
نفیس و ارزشمند است (نیشابوری ،1382 ،صص .)83-82بر اساس پژوهش انجامشده
توسط نیشابوری ( ،1382ص )86موضوعات مختلفی در رسالههای خوشنویسی مطرح
شده است که آداب ساختن مرکب و بیان صفات مرکب مرغوب از مواردی است که
بیشترین فراوانی را در آنها دارد .از گذشته تاکنون دستورهای بسیاری برای ساختن
مرکب مرغوب و رنگین نوشتهاند که مواد اصلی و روش ساختن آنها به یکدیگر شبیه
است (قلیچخانی ،1390،ص .)343خسروی بیژایم و همکارانش با بررسی رسالههای
خوشنویسی به این نکته اشاره کرده که در رسالههای موجود بیش از پنجاه دستورالعمل
برای ساخت مرکب سنتی ذکر شده است که شباهتهای بسیاری به هم دارند (،1386
ص .)543سلطانی و همکارانش ( )1394نیز بیش از هفتاد دستورالعمل را در رسالههای
خوشنویسی بررسی کردهاند.
همانگونه که ذکر شد دستورالعملهای متعددی برای ساخت مرکب در رسالههای
خوشنویسی وجود دارد .برخی از این دستورالعملها به نظم و برخی به نثر میباشند .برای
نمونه از هرکدام یک مثال آورده شده است .میرعلی هروی در رسالة مدادالخطوط ،ساخت
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 .1مازو بار درختی است و بدان پوست را
دباغت کنند و یک جزو از اجزای مرکب
هم هست؛ منو غیرطبیعی که روی برگهای
بعضی اشجار پدید میآید ،بیشرت درخت
بلوط؛ برجستگیهای کروی شکل به قطر
 12تا  20میلی مرت که تحت اثر گزش حرشۀ
مخصوصی روی جوانههای درخت بلوط
مازو ،ایجاد میشود؛  ...در ترکیب مازو
 70-60درصد تانن (اسیدگالوتانیک( وجود
دارد و نیز کمی اسیدگالیک و اسیداالژیک
بهعالوۀ مواد گلوسیدی و آمیدون .در صنعت
از مازو جهت تهیۀ مرکب سیاه استفاده
میکنند،مازوهااجسامیکلوئیدیهستندو
چون امالح آهنی به آنها برسد رنگشان سیاه
میشود و رسوب میکنند (دهخدا،1377 ،
ج ،13ص.)19959
 .2زاج نامی بود که قدما به سولفاتهای
سادۀ طبیعی و یا ساختگی ( )Vitriolو
سولفاتهایمضاعفآلومینیوموسایر
فلزات دادهاند .به سولفاتهای سادۀ آهن-
مس و روی که بهطور شیمیایی میساختهاند
نامهایی دادهاند که معرب نامهای یونانی
است ولی زاج از فارسی زاک گرفته شده
است .قدما زاجها را از روی رنگ آنها
طبقهبندی منودهاند و بهطورکلی به پنج
دستۀ سفید -سیاه -زرد -سبز -رسخ تقسیم
منودهاند .جای تعجب است که از زاج آبی
نامی نربدهاند فقط در بیانالصناعات از زاج
کبود یاد شده که قاعدتاً بایستی زاج آبی باشد
هامنکه در دوران بعد یعنی از دورۀ قاجار
به بعد به آن نام کاتکبود دادهاند (زاوش،
 ،1375صص.)422-421
 .3به فارسی الوا گویند ،عصارۀ نباتی بسیار
تلخ و مملو از رطوبتی است که اندکی
حالوت و بوی بد هم دارد (نورانی،1388 ،
ص.)35
 .4لغتی یونانی است و به عربی دواء الجنون
گویند .گیاهی است بسیار رسخ ،گلهایش
رسخ تیره و تخمش از خردل ریزتر و رسخ
مایل به زردی است و اطبا آن را در امراض
سوداوی به کار میبرند (نورانی،1388 ،
ص.)35
 .5مادهای آبی است که از برگ گیاه نیل
گرفته میشود و ترکیب شیمیایی آن
اندیگوتین-گلوکوزیداندیکاناستکه
اندیگوتین عامل رنگی آن است (حاجی
رشیفی ،1386 ،ص.)902
 .6از رنگهای قدیمی که حاصل ترکیب آب
مازو و کبودک بوده است .نیلی ،الجوردی
(مایل هروی ،1372 ،ص.)792

94

مرکب به روش زیر را منسوب به ابنمقله میداند و بهصورت منظوم بیان میکند (مایل
هروی ،1372 ،ص.)96
صمغ عربی در او فکن چار درم
بِستان دو درم دودِ چرا ِغ بینم
ازبه ِر مرکبش فروسای به هم
مازو 1دو درم ،نیم درم زاج 2سفید
در فصل پنجم رسالة آدابالمشق نیز روش ساخت مرکب بدینصورت بیان شده
است :ابتدا چهل مثقال صمغ را در آب میریزیم تا مثل عسل شود .سپس ده مثقال دوده
تهیه میکنیم که چربی آن گرفته شده باشد .چهار دانگ صمغ قوام آمده را به دوده اضافه
میکنیم و آنقدر آن را با دست میمالیم تا اصطالح ًا دوده ُکشته شود .سپس به دو دانگ
صمغ باقیمانده هموزن خودش آب اضافه میکنیم تا روانتر شود و آن را به مخلوط دوده
و صمغ قبلی میافزاییم .در این مرحله ،آن را در ظرفی شیشهای میریزیم بهطوریکه نصف
آن خالی بماند .برای اینکه صمغ و دوده خوب صالیه یابد (مخلوط شود) حداقل باید ده
روز شیشه را تکان داد .سپس چهل مثقال زاج سیاه را در آب میریزیم تا گداخته شود
و آن را صاف میکنیم .همچنین هشتاد مثقال مازوی خردشده را به همراه زعفران ،صبر،3
افتیمون ،4پوست گردوی سبز و نیل 5در نیممن آب میجوشانیم تا آب آن نصف شود و آن
را نیز صاف میکنیم .آنگاه از آب زاج اندکاندک به آن اضافه و امتحان میکنیم تا رنگ آن
فریسهای 6شود .به نظر میرعماد اگر به ترکیب بهدستآمده کمی صمغ اضافه شود میتوان
آن را بهعنوان مرکب به کار برد (مایل هروی ،1372 ،صص.)156-155
در جدول  1رسالههای بررسیشده ،اوزان سنتی و مواد استفادهشده در هر یک از
آنها ،از منابع مختلف (فضایلی1370،؛ مایل هروی1372 ،؛ قلیچخانی1373 ،؛ خسروی و
همکاران1386 ،؛ سلطانی و همکاران )1394 ،استخراج شده است .تعداد دستورالعملها در
این رسالهها متفاوت بوده و اوزان سنتی بهکاررفته در هرکدام مشخص گردیده است.
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بررسی اوزان سنتی بهکاررفته در
دستورالعملهایساختمرکب
در رسالههای خوشنویسی
وزن سنتی
بهکاررفته

مادۀمورداستفاده

مثقال

زاج -سفیداب  1صمغ عربی

درم

آب -آب مورد 2زاج قربسی -زرنیخ -3رسنج - 4سورمۀ
5
کوبیده -صمغ عربی -مازو -مرقشیشا

اوقیه

آب -زاج -صمغ عربی

رطل

آب -سامق

درم

ارزیز -6زاج رسخ -زعفران -صمغ عربی -کاغذ
سوخته-مازو

ستیر

روغناس -7صمغ عربی -مازو

رطل

آب

من

آب -انقاس

درم

افتیمون -برگ حنا -برگ مورد

درم

زاج  -صمغ عربی

اوقیه

زاج  -صمغ عربی

رطل

آب  -مازو
دوده -زاج ترکی -صمغ عربی -مازو

ردیف

نام رساله

تاریخ

1

عمدهالکتاب/اب نبادیس

قرن 4

2

بیانالصناعات/حبیش
تفلیسی

قرن 6

3

آدابالخط/عبدالله
صیرفی

قرن8

4

صبحاالعشی/قلقشندی

قرن 9

5

جوهریه/سیمی
نیشابوری

قرن 9

درم

6

اصول و قواعد خطوط
سته  /فتحالله سبزواری

نیمۀ دوم
قرن 9

درم

برگ حنا -برگ مورد -دوده -زاج قربسی -زعفران-
10
مازو -نبات مرصی -نوشادر -9وسمه

من

آب

دانگ

زعفران

مثقال

دوده -صمغ عربی -صرب -مازوی کبود -مرقشیشای
سوخته -نبات مرصی

7

حلیهالکتّاب/ناشناس

قرن 10

درم

برگ حنا -برگ مورد -دوده -زاج قربسی -صمغ
عربی -مازو

سیر

آب -مازو

رطل

آب

چارک

صمغ عربی  -مازو

من

آب  -مازوی سبز نیمکوب-

8

 .1یکی از ترکیبات رسب که در جراحات به کار
برند و در نقاشی نیز استفاده میکنند(.سلطانی
و همکاران،1394 ،ص) 86
 .2مورد  :درختچهای زیبا دارای برگهای
دامئی به رنگ سبز و شفاف و معطر (مایل
هروی ،1372 ،ص.)65
 .3لغت فارسی و به معنای کربیت زمین که
ترکیب گوگرد و آرسنیک است (مؤمن حسینی،
 ،1376ص .)446زرنیک :سولفور آرسنیک
که زرنیخ نامیده میشود و بر دو نوع است:
زرنیخ زرد  ،As2S3زرنیخ رسخ ( AsSزاوش،
 ،1375صص.)346-345
.4رنگدانۀمعمولیرسب،کهبهاشتباه
شنگرف نبز نامیده میشود و ترتا اکسید
رسب ،Pb3O4 ،نام دارد که گردی است به
رنگ قرمز روشن یا قرمز نارنجی (فرهنگ،
 ،1379ص )391
 .5مرقشیشا به سولفور آهن یعنی پیریت
و همچنین به مارکاسیت هم گفته میشود
(زاوش ،1375 ،ص.)356
 .6قلع یا ارزیز یکی از فلزاتی است که در
پیرشفت متدن برشی تأثیر به سزایی داشته
است (زاوش ،1375 ،ص.)311
 .7روناس ،گیاهی است علفی دارای
ساقهای پوشیده از خارهای ریز و کج و
با مقطع چهارگوش است (حاجی رشیفی،
،1386ص.)535
 .8سیاهیهای دوات ،دودۀ مرکب ،مداد،
مرکب (دهخدا،1377 ،ص.)3575
 .9نوشادر یکی از مواد معدنی است که قبل
از اسالم در ایران شناخت ه شده بود (زاوش،
 ،1375ص .)455کلرید آمونیوم به فرمول
 NH4CLاست که پودری نرم ،سفیدرنگ و
محلول در آب است (فرزان ،1372 ،ص.)49
 .10گیاهی علفی دارای ساقۀ راست و کمی
خشن که برگهای آن باریک و گلهای آن
کوچک و زردرنگ و واقع در رأس انشعابات
ساقه است .میوۀ آن به رنگ قهوهای مایل
به زرد یا مایل به قرمز است (کیانی،1386 ،
ص.)312

جدول 1

رسالههای خوشنویسی و اوزان سنتی
بهکاررفته در آنها (منبع :نگارندگان)
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 .1سنگی شبیه زاج سفید .در خراسان جنوبی
بهعنوان دندانه در رنگرزی سنتی به کار میرود
(مایل هروی ،1372 ،ص.)65

ادامۀ جدول 1

رسالههای خوشنویسی و اوزان سنتی
بهکاررفته در آنها (منبع :نگارندگان)

96

ردیف

نام رساله

تاریخ

8

گلستانهرن/قاضی
احمدقمی

قرن 10

9

طالسطور/
رصا 
سلطانعلیمشهدی

قرن 10

10

مدادالخطوط/میرعلی
هروی

قرن 10

11

خط و سواد /مجنون
رفیقیهروی

قرن 10

12

فوایدالخطوط/درویش
محمدبخاری

قرن 10
(995ق)

13

باملشق/باباشاه
آدا 
اصفهانی

14

تحفۀحکیممومن

قرن 11

15

رسالۀخط/آقارضیالدین
قزوینی

قرن 11
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نیمۀ دوم
قرن 10

وزن سنتی
بهکاررفته

مادۀمورداستفاده

مثقال

زعفران

درم

افتیمون -برگ حنا -برگ مورد -مشک

سیر

دوده -زمه -1صمغ -مازو

مثقال

دوده -زاج سفید -صمغ عربی -مازو

درم

افتیمون -برگ حنا -دوده -زاج  -زاج قربسی -زعفران-
صمغ عربی -مازو -مورد -نبات مرصی  -نوشادر -نیل
رساب  -وسمه

مُد

مرکب

من

آب

مثقال

زعفران -صمغ -مازو

درم

افتیمون -برگ حنا -برگ مورد -وسمه

سیر

آب -دوده -زاج ترکی -صمغ عربی -مازوی سبز-
نبات مرصی

من

آب

درم

برگ حنا -برگ مورد-دوده -زاج -زعفران -صمغ
عربی -مازو -نبات مرصی -نوشادر

مُد

مرکب

من

آب

دانگ

صرب

مثقال

آب -افتیمون -پوست گردو  -دوده -زاج سیاه-
زعفران -صمغ عربی -مازو -نیل

من

آب

مثقال

دوده -زاج سیاه -صمغ عربی -مازوی سبز -نبات

درم

دوده - -زاج ترکی صمغ عربی -مازو

بررسی اوزان سنتی بهکاررفته در
دستورالعملهایساختمرکب
در رسالههای خوشنویسی
ردیف

نام رساله

تاریخ

16

کشفالصنایع/میرزا
محمدشیرازی

قرن 14

17

مرکبسازی و جلدسازی/
علیحسینی

قاجاریه

وزن سنتی
بهکاررفته

مادۀمورداستفاده

مثقال

زعفران

درم

افتیمون -برگ حنا -برگ مورد -دوده -زاج قربسی-
زعفران مازو -صمغ عربی – گالب -مشک -نبات
مرصی -نوشادر  -وسمه

مُد

مرکب

من

آب

توله

آب

اونس

صمغ عربی -مازو

رطل

آب -مازو

ادامۀ جدول 1
رسالههای خوشنویسی و اوزان سنتی
بهکاررفته در آنها (منبع :نگارندگان)

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که اوزان بهکاررفته در برخی از دستورالعملها مشابه
است اما در برخی دیگر یک یا چند وزن مختلف بهکاررفته است .در برخی از دستورالعملها
اشارهای به اوزان سنتی نشده و برای مشخص شدن مقدار ماده از اصطالحاتی نظیر هموزن،
همسنگ و یا جز ،قسمت یا سهم استفاده شده است .برای مثال میتوان به موارد زیر (مایل
هروی ،1372 ،صص )99-95اشاره نمود:
همسنگ دوده زاج است ،هموزن هر دو مازو همسنگ هر سه صمغ است آنگاه زور بازو
و یا
دوده ِشش کن ،هر یک از صبر و نبات و صمغ نُه زعفران دو ،نیل دو ،زنگار دو ،نیکو بسای
وانگهیاینجملهحلکنباگالبوآبمورد گرهمیخواهیمرکبساختنایناسترای
در جدول  2مواد موردِاستفاده در دستورالعملهای ساخت مرکب و اوزان سنتی بهکاررفته
برای توزین آنها مشخص شده است .بر اساس اطالعات بهدستآمده بیشتر مواد مورداستفاده در
دستورالعملهای ساخت مرکب بر اساس درم و مثقال اندازهگیری میشدهاند و کاربرد این دو وزن
سنتی بیشتر از سایر اوزان بوده است .بر اساس دستورالعملها و اطالعات جدول شمارة 1و 2رطل
بیشترین استفاده را برای آب داشته است و از توله نیز برای سنجش میزان آب استفاده میکردهاند .از
دانگ برای صبر و زعفران استفاده شده است و ُمد نیز برای سنجش مرکب ساختهشده کاربرد داشته
است و بررسی اینکه با هر ُمد از یک نوع مرکب چند بیت میتوان نگاشت.

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 105

97

مهرناز آزادی بویاغچی
مریم افشارپور | محمد حدادی

جدول 2
اوزان سنتی و مواد بهکاررفته
(منبع :نگارندگان)

ردیف

وزن سنتی

مادة مورداستفاده در دستورالعملهای ساخت مرکب

1

دانگ

زعفران  -صرب

2

مثقال

افتیمون -آب  -پوست گردو  -دوده -زاج  -زعفران -سفیداب  -صرب -صمغ
عربی-مازو -مرقشیشای سوخته -نبات مرصی -نیل

3

درم

ارزیز -افتیمون -برگ حنا -برگ مورد -دوده -زاج -زعفران -صمغ عربی -کاغذ
سوخته -گالب -مازو -مشک  -نبات مرصی -نوشادر  -نیل رساب -وسمه

4

توله

آب

5

1

اونس

6

اوقیه

آب  -زاج -صمغ عربی

7

سیر

آب  -دوده -زاج  -زمه -صمغ عربی -مازو  -نبات مرصی

8

ستیر

روغناس -صمغ عربی -مازو

9

مُد

مرکب

10

رطل

آب -سامق -مازو

11

چارک

صمغ عربی -مازو

12

من

انقاس -آب -مازو

صمغ عربی -مازو

اوزان سنتی بهکاررفته در دستورالعملها و معادل آنها در دستگاه SI

 .1اونس واحد سنتی ایران یا
کشورهای اسالمی نیست و از
کشورهای غربی وارد فرهنگ
ما شده است .هامنطور که در
دستورالعملهایاشارهشدهمشاهده
می شود این وزن فقط در رسالۀ
مرکب سازی و جلدسازی علی حسینی
که مربوط به دورۀ قاجار است دیده
می شود و جزء اوزان سنتی در
فرهنگ ما منی باشد .اما با توجه به
ذکر این وزن در رسالۀ مذکور ،سعی
شده به آن اشاره شود و با دیگر اوزان
موجود در دیگر رسالههای مورد نظر
مقایسهگردد.
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اصل و مبدأ سیستم متری و (سیستم واحدهای بینالمللی  )SIراه درازی را در تاریخ
فرانسه پیموده است( .اشرفی ،بیتا ،ص .)6سیستم متریک توسط یک شیمیدان فرانسوی
در قرن  18ابداع شد .این کار بهگونهای انجام شد که چندین سیستم اندازهگیری در آن
زمان بهصورت یکپارچه و در یک پلت فرم جهانی استفاده شد .انگیزة اصلی این کار،
تسهیل تجارت بهصورت آسانتر در میان کشورهای مختلف و یا مناطقی بود که از
نظامهای مختلف اندازهگیری استفاده میکردند (وثیقزاده انصاری.)1393 ،
یکا یا واحد اندازهگیری ،کوچکترین پیمانه و معیار اندازهگیری و شمارش است .یکی
از جنبههای مشترک بین همة اندازهگیریها وجود یک یکای اندازهگیری است .دانشمندان
برای آنکه رقمهای حاصل از اندازهگیریهای مختلف یک کمیت باهم مقایسهپذیر باشند،
در نشستهای بینالمللی توافق کردهاند که برای هر کمیت ،یکای معینی تعریف کنند.
توافقهای مربوط به استانداردها ،حاصل یک رشته مذاکرات بینالمللی در «کنفرانس
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بینالمللی عمومی اوزان و مقیاسها» بوده است .این مجموعه یکاهای موردتوافق بینالمللی
را بهاختصار دستگاه بینالمللی یکاها مینامند .گرم یکایی برای اندازهگیری جرم است و نماد
گرم در دستگاه بینالمللی یکاها  gمخفف واژة التین  grammeاست.
مجلس شورای ملی ایران در 1304ش1925/م با تصویب قانون اوزان و مقیاسها،
سیستم متریک را برای ایران پذیرفت .در مادة  1قانون اوزان و مقیاسها مصوب
18دیماه1311ش اینچنین آمده است که اوزان و مقیاسهای رسمی مملکت ایران مطابق
اصول متری است و واحد آن برای طول ،متر ،برای سطح ،مترمربع ،برای حجم ،مترمکعب
و برای وزن ،کیلوگرم است (فلور ،1391 ،صص .)134-127برای سهولت کار ،واحد من
که معادل  2970گرم بود به 3000گرم ارتقا داده شد تا کار با اندازههای مرسوم به سهولت
انجام گیرد مث ً
ال یک سیر که  16مثقال بود برابر  75گرم در نظر گرفته شد که سادهتر باشد و
بهاینترتیب سیستم متریک جایگزین سیستم قدیمی گردید (اشرفی ،بیتا ،ص.)7
در جدول  3هرکدام از اوزان سنتی بهکاررفته در دستورالعملهای ساخت مرکب و
میزان آن برحسب دیگر اوزان سنتی آمده است؛ همچنین میزان آن برحسب ِ گرم بر اساس
اطالعات موجود در منابع بیان شده است.
ردیف

وزن سنتی

توضیحات

معادل برحسب گرم

1

دانگ

واحد وزن معادل یکششم ( )1.6درم (دهخدا ،1377 ،ص10404؛ سلطانی ،1391 ،ص)155

2/5

2

مثقال

واحد وزن معادل  4/64گرم است (دهخدا ،1377 ،ص20262؛ فلور ،1391 ،ص)83

4/64

3

درم

واحد وزن معادل یکپنجم سیر یا  6دانگ (دهخدا ،1377 ،ص)10652

15

4

توله

معیار سنجش وزن هندی است که مقدار آن در مناطق مختلف متفاوت بود .در دورۀ قاجار واحد
آن برابر  3/5مثقال بود .این معیار در زاهدان رواج داشت (فلور ،1391 ،ص.)67

16/2

5

اونس

واحد وزن معادل  28/35گرم (دهخدا ،1377 ،ص)3649

28/35

6

اوقیه

واحد وزن معادل  7مثقال (دهخدا ،1377 ،ص)3642

32/48

7

سیر

واحد وزن برابر با  5درم و حدود  16مثقال (فلور ،1391 ،ص)77

75

8

ستیر

واحد وزن معادل  6/5درم (دهخدا ،1377 ،ص)13477

9

مُد

قسمی پیامنه که برابر با یک رطل و ربع رطل  90مثقالی معادل  386/602گرم است.
(دهخدا ،1377 ،ص)20516

10

رطل

واحد وزن معادل  84مثقال و یا  12اوقیه (دهخدا ،1377 ،ص)12132

389/76

11

چارک

واحد وزن معادل  10سیر (دهخدا ،1377 ،ص)7984

750

12

من

در ایالتهای شاملی ایران به بامتان معروف بوده است .مقدار آن در نقاط مختلف باهم فرق دارد.
من تربیز معادل  2/96کیلوگرم ،قائن  1/6کیلوگرم ،مشهد  3/05کیلوگرم ،کرمان  3/1کیلوگرم و شیراز
 3/3کیلوگرم است (فلور ،1391 ،صص.)86-84

2969/6
( 2/969کیلوگرم بر
اساس من تربیز)

97/5
1

386/602

 .1در مورد مقدار مُد ،شش قول
در فرهنگ دهخدا بیان شده
است (دهخدا ،1377 ،ص)20516
که در این پژوهش قول نخست
آن یعنی ( 386/602گرم) در نظر
گرفته شده است.

جدول 3

اوزان سنتی و معادل آنها در
دستگاه ( SIبرحسب گرم)
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آنطور که از کتاب فرهنگ تاریخی سنجشها و ارزشها برمیآید برای من (واحد
وزن در ایران)  248مقدار متفاوت رایج بود یعنی درجایی یک من برابر یکسوم کیلوگرم
بود و در جای دیگر برابر  128کیلوگرم مالحظه میشود؛ اگر در یک کشور برای یک واحد
 248مقدار متفاوت وجود داشته باشد در سراسر دنیا با چه معضل عظیمی روبرو خواهیم
بود (اشرفی ،بیتا ،ص.)6
بهجز من ،چارکُ ،مد و رطل بقیة اوزان سنتی بهکاررفته در ساخت مرکب ،مقدار
کوچکی دارند .نمودار  1مقدار هریک از این اوزان را برحسب گرم و نسبت به یکدیگر
1
نشان میدهد.

منودار 1
اوزان سنتی و معادل آنها برحسب گرم

نتیجهگیری

 .1در این منودار من بر اساس من تربیز
( 2969.6گرم) در نظر گرفته شده و
میزان آن جهت سهولت و مطابق با
مادۀ 1قانون اوزان و مقیاسها مصوب
18دیماه 1311شمسی (فلور،1391 ،
ص 3000 )133گرم ( 3کیلوگرم) برآورد
شده است.
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بخش مهمی از رسالههای خوشنویسی را دستورالعملهای ساخت مرکب تشکیل میدهد.
در این دستورالعملها مواد تشکیلدهندة مرکب برحسب میزان موردنیاز با یکدیگر ترکیب
میشوند .برای مشخص شدن وزن هرکدام از مواد تشکیلدهنده در این دستورالعملها ،از اوزان
سنتی نظیر درم ،مثقال ،دانگ ،سیر ،ستیرُ ،مد ،رطل ،من ،چارک ،توله و اونس استفاده شده است.
در برخی دستورالعملها مواد بهکاررفته با یک نوع از اوزان سنتی مذکور ،توزین شده و در برخی
نیز از چند وزن سنتی برای توزین مواد تشکیلدهندة مرکب استفاده شده است؛ البته در برخی
دستورالعملها نیز از هیچکدام از اوزان سنتی ذکرشده استفاده نگردیده و با چند برابر کردن یا
تقسیم کردن وزن یک ماده ،میزان مواد دیگر هم مشخص شده است .ساخت مرکب بر اساس
دستورالعملهای موجود در رسالههای خوشنویسی ،مستلزم آشنایی با اوزان سنتی بهکاررفته در
آن دستورالعملها و همچنین برآورد صحیح آنها در دستگاه  SIاست .ازآنجاکه نداشتن دقت
الزم در وزن مواد تشکیلدهندة مرکب ،بر کیفیت و پایداری آن تأثیرات بسیاری دارد باید تبدیل
اوزان سنتی به معادل آنها در دستگاه  SIبهدقت و بهدرستی صورت پذیرد.
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