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Abstract
Shahnameh is not just a literary work; it is also an important source that
contains information about architecture, medicine, astronomy, dyestuffs
and beliefs in ancient Iran.
The color of the musk and the dyeing properties of this material ae
referred to in literary texts in various ways, but they are more evidently
used in the writing and painting of Shahnameh.
Interestingly, despite the fact that musk and its color are referred to in
literary texts, nowadays, it is known more as an aromatic material and its
properties as a dye are ignored in Persian dictionaries. This has led to
doubts about the color of the substance not only in the interpretation of
poems but also in the scientific-historical facts related to the knowledge of
dyes (for example, the classification of inks in ancient times).
In this research, first, the reflection of the color of musk in Persian
poems has been studied, and its being mentioned as a dyestuff in writings
and paintings is proved based on the references in literary texts, especially
Shahnameh and books about ancient Iranian dyestuffs.
The musk in Shahnameh literature is a material for writing and painting.
It is combined with words such as the anqas (black ink), amber, bitumen,
abir, rose water, papagayi (the objects that were written on) Chinese Harir
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and Indian Parand. Lack of consideration for these items in literary texts
has led to the defective interpretation of verses.
In this research, based on the association of musk with other related
terms in Shahnameh, the relationship between them and the color of musk
has been studied. As the results show, there is a historical background for
musk to have been used as a dye and ink in writing and painting. The study
also presents discussions with which the poems that point to the color of
musk and its accompanying materials will be easily understood.
Keywords: Shahnameh, Persian literature, Color of musk, Dyestuff,
Chinese paper, Indian paper
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بازتاب رنگِ مشک در شعر فارسی :بررسی مُشک به عنوان مادۀ رنگزا و
همراههای آن در کتابت و نگارگری در شاهنامۀ فردوسی
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چکیده:
شاهنامه یکی از منابع مهمِ بازتاب دهندۀ علوم مختلف مانند معماری ،پزشکی ،نجوم ،رنگزاها در کنار
تاریخ و باورهای مردم در ایران کهن است .رنگِ مُشک و خاصیت رنگزایی این ماده نیز به صورتهای
مختلف در متون ادبی به کاررفته؛ امّا در شاهنامه ،این کاربرد بویژه ،در زمینۀ کتابت و نگارگری ،آشکارتر
است .جالب توجه این است که با وجود اشاره به رنگِ مشک در متون ادبی ،امروزه آن را بیشتر به عنوان
یک مادۀ معطر میشناسند و خاصیت رنگزایی آن به فراموشی سپرده شده و حتّی در فرهنگهای فارسی نیز
بدان اشاره ای نشده است .این موضوع سبب شده که نه تنها در تفسیر ابیاتِ مرتبط با رنگِ مشک ،تردیدهایی
در زمینه رنگزا بودن این ماده محسوس باشد؛ بلکه در واقعیتهای علمی -تاریخی مربوط به علمِ شناخت
رنگزاها (به عنوان مثال تقسیمبندی مرکبهای نوشتاری کهن) نیز چنین است.
در این پژوهش ،ابتدا به بررسی بازتاب رنگ مشک در شعر فارسی پرداخته شده و رنگزا بودن و
استفاده از آن در زمینۀ کتابت و نگارگری بر اساس اشاراتی که در متون ادبی و به خصوص شاهنامه و
کتابهای مربوط به رنگزاهای کهن ایران آمده ،به اثبات رسیده است .مشک در ابیات شاهنامه به عنوان یکی
از ابزارهای کتابت و نگارگری همراه با ترکیبات و واژههایی مانند انقاس ،عنبر ،گلاب ،می و کاغذگونههای
حریر چینی و پرند هندی آمده که در نظر نگرفتن این همراهیها در متون ادبی باعث ایجاد نقایصی در تفسیر
ابیات شدهاست .در این پژوهش همچنین بر اساس این همراهیها ،ارتباط زیرکانۀ آنها با رنگِ مشک بازنمود
شده است .نتیجۀ این پژوهش از یک سو ،پیشینۀ تاریخی این مادۀ رنگزا را در زمینه کتابت و نگارگری،
گ
مشخصتر و از سوی دیگر مطالبی را مطرح خواهد کرد که با دانستن آنها ،درک معانی ابیات مرتبط با رن ِ
مشک و همراههای آن واضحتر میشود.
واژگان کلیدی :شاهنامه ،رنگِ مشک ،رنگزا ،کتابت و نگارگری ،حریر چینی ،پرند هندی.
 تاریخ دریافت مقاله9917/1/81 :
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 -1مقدّمه
مشک مادهاى رنگين و بسيار معطر است كه در یک كيسه ،در زیرر شرکم ويروان
شبيه به آهو قرار دارد كه آن را آهوى مشک گویند و این ماده بر اساس ویژگيهایي كره
دارد در گذشته كاربردهای گسترده و گونراگوني در زنردگي ایرانيران داشرتهاسرت امرا
امروزه ،بيشتر به عنوان یک مادة خوشبو در اذهان شناخته شردهاسرت «رنگزاهرا» ،مرواد
رنگيني هستند كه انسان ،از گذشتههای دور تراكنون ،از رنر ِ آنهرا در زمينرة نقاشري،
كتابت و نگارگری ،رنگرزی و آرایش چهره و بدن بهره گرفتهاست تاكنون بره بررسري
رن ِ مشک و كاربرد آن به عنوان مادة رنگزا در متون ادبي پرداخته نشده و آنچره بردان
اشاره شده دارای كاستيها و نقایصي است
 -1-1پیشینۀ تحقیق
مقالههایي در مورد مشک و كاربردهای آن در متون نظم فارسي نوشته شده است:
یعقوبي در كتاب «البلدان» ( 871هر ق) ،در مورد انواع مشرک تویريحاتي داده و
كم رنگي در مشک را از نقایص آن معرّفي كرده و در واقع ،رن

تيره را از مشخّصرات

مشک خوب ميداند
وان

ای دان در مقالة «مشک ختن» ( )9979در مورد مرادّة مشرک تویريد داده و

اشاره كرده كه مشک از موادی بوده كه در ایران كهن و زمان ساسانيان عموماً بره عنروان
مادّة عطری مورد استفاده قرار ميگرفته است
كاشاني در كتاب «عرائس الجواهر و نفائس الأطائب» ( )9916به اسرتخرا سرياهي
از مشک اشاره كرده كه این سياهي در ساختن غاليه به كار ميرفته است
مظاهری نيز در كتاب «جادّة ابریشم» (،9911

 )8به مشک و انواع آن اشاره كررده

است
رایيه آبادیان در مقالة «صفتهای شاعرانة مشرک و نافره در مترون نظرم فارسري»
( )9911صفتهای شاعرانهای را كه در متون نظم فارسي به مشرک و نافره نسربت داده
شده ،مانند غمازی ،خون دل خوردن ،عزلت گزیني و پاكردامني ،بررسري كررده اسرت
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همچنين وی در مقالة دیگری با عنوان «مشک و همراههای آن در ادب فارسي» ()9911
به طور كلّي به تعدادی از همراههای مشک مانند وریر ،پِشک ،كافور ،سيم ،افسر ،زكام،
جگر و جو در ادب فارسي پرداخته است
رایيه آبادیان در مقالة دیگر خود با عنوان «كاربرد مشک در زندگي ایرانيان و ترأیير
مستقيم آن در متون نظم فارسي» ( )9911به كاربردهای مشک به عنوان خرا و هدیره،
نثرار ،مههرر ،اسررتفاده از آن در نوشرتن ،نقاشرري و نگرارگری ،سرکّه زدن ،آرایرش ،آیررين
خاكسپاری ،خوراک ،افسون ،تنها براساس آنچه در متون نظم فارسي آمده ،اشراره كررده
است
رایيه آبادیان و وويد عيدگاه در مقالة «كاربرد پزشکي مشک و بازتاب آن در نظرم
فارسي» ( )9911به كاربردهای پزشکي مشک پرداختهانرد نویسرندگان در ابتردای ایرن
مقاله اشاره كردهاند كه مشک به عنوان مادّة عطری یا رنگي یرا دارو در گذشرته بره كرار
برده شده است
مهرناز آزادی بویاغچي ،مریم افشارپور و محمّرد وردادی در مقالرة «بررسري اوزان
سنّتي به كار رفته در دستورالعمل ساخت مركب در رسالههای خوشنویسي» ( )9916نيز
از مشک به عنوان جزوی از مركب نوشتاری یاد كردهاند
با وجود آنچه در مورد مشک آمده ،درست است كه نویسرندگان دو مقالره «كراربرد
مشک در زندگي ایرانيان و تأیير مسرتقيم آن در مترون نظرم فارسري» براسراس شرواهد
موجود در متون نظم فارسي ،به كاربرد مشک در نوشتن و استفاده از آن به عنروان مراده
رنگي اشاره كردهاند ،اما آن را به عنوان یک واقعيت علمي -تاریخي به ایبات نرسرانده-
اند همچنين ،اگرچه در رسالات خوشنویسي نيز به استفاده از مشک در ساخت مركرب
اشاره شده اما مؤلفان ،خوشبویي را علت افزدون مشک بره مركرب دانسرتهانرد و رنگرزا
بودن این ماده نه تنها در رسالات خوشنویسي بلکه در فرهن
نظر گرفته نشده است

واژههای فارسري نيرز در
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شاهنامه یکي از منابعي است كه در آن ،به طور مستقيم به استفاده از رنر ِ مشرک
به عنوان انقاس یا مادة رنگزای سياه جهت نوشتن اشاره شده اما در شرح این ابيات نيز
مشک جزئي از مركب دانستهشده كه به عنوان مادة خوشبو به مركب ایافه ميشده و یا
استعارهای آشکار از مركب دانسرتهشردهاسرت (كرزازی ،9911-9971
996

987 :8

:1

 )7:118همچنين ،در این منظومة وماسي ،عنبر ،عبير ،گلاب ،مي ،وریر و پرند

گاهي ،به عنوان ابزار كتابت ،با مشک همراه شدهاند
در شرح ابيات شاهنامه و مقالة «همراههای مشک در ادب فارسي» ،تنها در جملات
كوتاهي به استفاده از وریر به عنوان كاغذ یا آنچه بر آن ،مينوشتهاند ،اشاره شده اسرت
(آبادیان 9911 ،ب )971 :به نظر نویسندگان ،وریر بيشتر پارچه دانسته شرده ترا كاغرذ
(آبادیان )94 : 9911 ،این مویوع در فرهن های فارسي نيرز مشراهده مريشرود كره
وریر و پرند را نوعي پارچه ميدانستهاند كه در گذشرته ،برر آن نوشرته مريشردهاسرت
(دهخدا 9991 ،معين)9976 ،
در این پژوهش از یک سو ،به ایبات رنگزا بودن مشک بر اساس ابيات موجرود در
شاهنامه و كتابهای تاریخي مربوط به رنگزاهای ایران كهرن (مروردی كره در عررائس
الجواهر و نفائس الاطائب آمدهاست) ،پرداخته شده تا بتوان ایرن مویروع را بره عنروان
یک واقعيت علمي -تاریخي یابت شده پذیرفت و از سوی دیگر ،بر اساس رنگزا برودن
این ماده ،همراههای ادبي مرتبط با رن ِ مشک در زمينة كتابت و نگارگری مانند پرنرد و
وریر كه در فرهن

واژههای فارسي از آنهرا بره عنروان پارچره یراد شرده از دیردگاهِ

كاغذگونگي (اشيایي كه در گذشته برای نوشتن بر روی آن ،از آن استفاده ميكردهاند) و
بر اساس پيشينة تاریخي كشور ،خاستگاهي كه فردوسي بدان اشاره كرده ،مورد واكراوی
قرار گرفته است كه پژوهشي بدیع در این زمينه ميتواند باشد

__________________________________________________________________
پژواک رن
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 -2مشک و رنگ آن
رن

مشک همواره در كنار بوی خوش آن از شاخصههای مهرم كيفيرت ایرن مراده

بوده است عنصری در بيت زیر ،به همين مویوع اشاره دارد:
گفتم كه مشک و بان است آن جعد و زلف تو
گفتا به بروی و رنر

عزیرز اسرت مشرک و بران
(عنصری)849 :9969 ،

برای بررسي اهميت رن ِ مشک ،باید نخست رن
بودن ،طيف رن

خودِ مهشک و در صورت رنگزا

به دست آمده از آن ،بررسي شود در برخي از منابع در مرورد مشرک

آمدهاست« :مشک خون خشک شدة آهوی نر است ،مشرک در آغراز كره از نراو آهرو
بيرون ميآید ،مادهای صابوني شکل و با غلظت عسل به رن
سرخرن

قهوهای مایل به سياه و یرا

و بسيار تلخ است كه كم كم و با گذشت زمان و برا وررارت آفتراب ،ورالتي

منجمد و سخت به خود ميگيرد و به رن

قهوهای تيره و به شکل سایيده و لخترههرای

شکننده در ميآید» (آبادیان 1: 9911،ای دان 948 :9979،مظراهری،9911،

8:171

معين)9976،
در فرهن های فارسي بيشتر به رن

قهروهای مایرل بره سرياه مشرک اشراره شرده

(دهخدا 9991 ،معين 9976 ،مصاوب 9911 ،انوری )9919 ،امرا دهخردا ( )9991بره
رن

زرد مشک تركي و نفيسي ( )9949به رن

سياه مشک اشاره كرده اسرت بره نظرر

ميرسد مشک در قدیم ،دارای انواع مختلف و رن های گوناگون بودهاسرت در مرورد
انواع مشک در قدیم ،آمدهاست« :نوع بهترر و برترر آن مشرک تبتري اسرت ،بعرد از آن،
مشک سغدی ،و پس از سغدی ،مشک چينري ،سرپس مشرک هنردی و پرس از مشرک
هندی ،مشک قنباری است و آن مشکي نيکوست ،جز اینکه در ارزش و گروهر و رنر
و بو در رتبتي پایينترر اسرت پرس از آن مشرک طغرغرری اسرت و آن مشرکي اسرت
گرانمایه مایل به سياهي جز اینکه آن را گوهری و رنگي نيست و دیر سایيده ميشرود و
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از درشتي سالم نمي ماند و مشکي ورجيری و آن مشکي است نظير تبتي و مانند آن امرا
زرد و كمبوی» (یعقوبي 947 :9948 ،به نقل از تميمي مقدس)9918 ،
بنابراین ،ميتوان گفت كه مشک دارای یک رن

نبوده و از سياه و مایل به سياهي

تا زرد متغير بودهاست مشک مرغوب مشکي بوده كه الف :در گوهر و ارزش ب :رن
تيره و مایل به سياهي  :بوی خوش متصاعد شده از آن د :زود سایيده شدن ،در مرتبره
بالاتری باشد كه چنانکه دیدیم ،در متن بالا ،مشک تبتي بهترین نوع مشک معرفي شرده-
است
 -3بازتاب رنگ مشک در شعر فارسی و شاهنامه
مشک گاه ،در شعر فارسي به معني رن

سياه به كار رفته به عنوان نمونره در بيرت

زیر از اسدی طوسي ،دم سياه اسب ،با تركيب مهشک دهم توصيف شده است:
سرريه چشررم و گيسرروفش و مشررک دهم

پررری پرروی و آهررو تررک و گررور سررم
(اسدی طوسي)69 :9924 ،

در شعر فارسي تركيبات مشکفام و مهشکرن  ،نيز به رن ِ مشک اشاره دارد:
خواهي كه نرخ مهشک شکسته شود ،بره چرين
برررزن برره زلررف پرشررکن مهشررکفررام دوسررت
(سنایي غزنوی)191 :9911 ،
سوخت شبِ مشکرن

ز آتش خورشيد و بررد
نکهرررت بررراد سرررحر قيمرررت عرررود قمرررار
(خاقاني)918 :9918 ،

بيامررد شرررب و چرررادر مشرررکرنررر

بپوشرريد تررا كررس نيایررد برره جنرر
(فردوسي)269 :9911 ،

چرررا پيرردا شررد آن چررادر مشررکرن ر

سررتاره بررر او بررر چررو پشررت پلنرر
(همان)9199 :
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شب مشکرن
در فرهن

اشاره به رن

سياه شب و تاریکي آن دارد

معين ،در مورد مشکرن

آمده است :به رنر ِ مشرک ،سرياه و مشرکي

(معين )9976 ،زلف مشکفام نيز زلفي است كه به رن ِ مشک باشرد «مشرکفرام» در
معين ،به صورت «رن ِ مهشک یا سياه» معني شده اسرت همچنرين در شراهنامه

فرهن

نيز بارها از مشک سياه نام برده شده است:
برش چرون برر شرير و رخ چرون بهرار

ز مشککک سککیه كرررده بررر گررل نگررار
(همان)876 :

بررره خررررداد بررررزین بفرمرررود شررراه

كرره چينرري وریررر آر و مشککک سککیاه
(همان)9841 :

یکررري بركشررريده خکککط از یرررال اوی

ز مشککک سککیه تررا برره دنبررال اوی
(همان)481 :

در بيتي از فردوسي ،شب تيره به مشک سياه مانند شده است:
شرررب تيرررره بگشررراد چشرررم دژم

ز غرم ،پشرت مراه انرردر آمرد بره خررم

جهان گشت برر سران مشکک سکیاه

چررو فرغررار برگشررت از ایررران سررپاه
(همان)489 :

به طور كلي ،در شعر فارسي خال ،زلف ،ابروها ،ابر تيره و سياه بارانزا ،شب ،خرط
(در هر دو معني خط چهره و خط نوشتاری) ،سياهي با داغ درون لاله و همچنين مروی
سياه بناگوش ،به مشک تشبيه شدهاند كه در همة موارد ذكر شده ،وجه شبه رنر

سرياه

است
بر گل ،ز مشک ناب ،رقرم مريكشري ،مکرش
هررر مشررک را نقرراب قمررر مرريكنرري ،مکررن
(سنایي غزنوی)116 :9911 ،
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فغسررتان چررو آمررد برره مشررکوی شرراه

یکرري تررا بررر سررر ز مشررک سررياه
(فردوسي)111 :9911 ،

همچنين در شعر فارسي ،قلم به «مشکخوار» و «ابرِ مشکبار» تشبيه شده است:
هر آنگهي كه كنرد كلرک مشرکبرار ترو سرير
تررررو را پيررررام فرسررررتد سررررتاره و سرررريّار
(امير معزی)841 :9991 ،
مشکخوار و گوهرافشان است كلک اندر كفت
چون بود گوهرفشان كلکي كه باشد مشرکخروار
(همان)998 :
واژه های مِشکي یا مهشکي و مِشکين یا مهشکين نيز علاوه بر خوشبویي ،اشاره به رن ِ
سياه مهشک دارند دهخدا ( )9991در ذیل واژه مِشکي یا مهشکي نوشته -9« :منسوب به
مشک ،به مشک آغشته  -8سرخ تيرة مایل به سياهي ،سياه ،اسود ،ليکن گویا در اول
این كلمه بر سرخي كه به سياهي ميزند اطلاق ميشده است»
در شعر فارسي (قرن چهارم تا هشتم هجری) ،زلف مشکين ،مشکين كمند ،مشکين
زره ،مشکين سر ،مشکين كاكل ،سلسلة مشکين ،طوق مشگين به گردن آویختن ،دیبای
مشکين پوشيدن سپهر ،مشکين كردن سر خامه ،نوکِ كلک مشکين ،خال مشکين همه
اشاره به رن

سيا ِه مهشک دارد در بيت زیر از فردوسي با كاربرد واژة «مهشکي» ،رن ِ

سياه مشک در ذهن شاعر بوده است زیرا رن ِ مرتبط با غم ،رن ِ سياه است:
اگر غرم ز دریاسرت ،خشرکي كنريم

همرره چررادر خرراک مُشکککی كنرريم

و گررر كرروه باشررد ز بررن بررركنيم

بررره خنجرررر دل دشرررمنان بشرررکنيم
(فردوسي)616 :9911 ،

بدیهي است كه در متون ادبي ،وقتي شراعر از تركيبرات مشرکفرام و مشرکرنر
استفاده ميكند ،اغلب بهترین نوع مهشک مانند مشک تبتي را در نظر دارد (بارها در شعر
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به نام مشک تبتي نيز اشاره شده است) كه رن ِ خودِ مهشک مایل به سرياه و مرغروب و
بوی ساطع شده از آن هم بسيار خوش باشد اما از آنجا كه این رنر
قابل توجه است كه در متون نظم فارسي سياهي رن

سرياه بره قردری

سایر اشيا به آن نسبت داده شرده-

اند ،به نظر ميرسد در گذشته علاوه بر استفاده از مشک تبتي به عنوان مادة معطر رنر ِ
سياه مرغوبي استخرا ميشده كه به عنوان مادة رنگزای سياه از آن بهره مريگرفترهانرد
به همين علت در این پژوهش رنگزا بودن مشرک سرياه تبتري نيرز مرورد بررسري قررار
خواهد گرفت

 -4رنگِ مشک به عنوان مادّۀ آرایشی
در اشعار شاعران فارسي زبان ،به استفاده از رن ِ مشک جهت رن

كرردن مرو بره

عنوان خضاب ،كشيدن نقش و خال بر روی دست و صورت نيز اشاره شرده اسرت بره
عنوان نمونه ،ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
ز سررر ،جرروان نتررواني شررد ار چرره در پيررری
ز مشررکِ سرروده سررر خررویش را خضرراب كنرري
(اوودی)79 :9968 ،
در لالررررهزار ،لالررررة نعمرررران سرررررخ روی
خررالي ز مشررک و غاليرره بررر خررد كنررد همرري
(منوچهری دامغاني)994 :9991 ،
گاهي ،در ادب فارسي ،مشک و غاليه مانند بيت یاد شده در بالا ،با هم همراه شرده-
اند «غاليه را مؤنث غالي و به معني گران آوردهاند» (معين )9976 ،آن را بروی خوشري
مركب از مشک ،عنبر و جز آن كه رن ِ آن سياه است و موی را به آن خضاب ميكننرد
تعریف كردهاند و گفته شده از مخترعات جالينوس است (دهخردا .)9991 ،در بيتري از
فردوسي آمده است:
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برررر او ،كررررده از غاليررره صرررد رقرررم

ده انگشررت بررر سرران سرريمين قلررم

(فردوسي)61 :9911 ،
غاليه به عنوان مادة رنگزای سياه در متون فارسي شناخته شده كه در گذشته ،از آن
در آرایش شخصي ،رن

كردن مو و كشيدن نقش بر دست و بدن استفاده ميشده و در

تركيب آن ،مشک به كار ميرفته است فرخي سيستاني تركيب اصلي غاليره را از مشرک
ميداند:
مایررة غاليرره مشررک اسررت بدانررد همرره كررس
ترررو ندانسرررتهای سررراده دلرررک چنررردین گررراه
(فرخي سيستاني)929 :9999 ،
با توجه به اینکه مایة اصلي غاليه مشک است ،پس ميتوان این اوتمرال را در نظرر
گرفت كه رن ِ سياه غاليه نيز همان رن ِ سياهي است كه از مشک استخرا مريشرده-
است
 -5بررسی علمی-تاریخی رنگزا بودن مشک

بررسيها در زمينة رنگزا بودن مشک ،نکتهای از كتراب عررائس الجرواهر و نفرائس
الاطائب را فرا روی قرار داد كه در آن ،آمده بود« :نافههاى مشک تبّت ِ پرداختره ،چنردى
بستانند و به كارد ،خرد ببرند و به آسيا طحن (آسيا كردن) كنند و قدرى جصّ (گچ) بر
وى افکنند تا بتوان سودن و به حریرى هنگفت ببیزند و به پارهای روغن بان ،بسرشرند،
مثل مرهم شود به هر صد مثقال از این نافههاى سوده و بيخته ،دو مثقال سواد بستاند
و این سرواد (سرياهي اسرتخرا شرده از مشرک) چيرزى اسرت كره غاليره بردو رنر
كنند»(كاشان )811 :9916 ،
از آنجا كه سواد به معني سياهي آمده است (معين )9976 ،و در مطلبِ بيران شرده،

به استخرا ِ سواد یا سياهي از نافههای مشک تبتکی برا روشهرایي ماننرد خررد كرردن،
سایيدن و بيختنِ مشک اشاره شده است ،معلوم ميشود كه در گذشته ،از مشرک تبتري،
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مادهای با رن ِ سياه استخرا ميشده و این ماده به عنوان سواد یرا یرک رنگرزای سرياه
مورد استفاده قرار ميگرفتهاست همانطور كره فرخري سيسرتاني مایره اصرلي غاليره را
مشک دانسته نویسندة كتاب عرائس الجواهر و نفرائس الاطائرب نيرز رنر ِ سرياه مرادة
رنگزای غاليه را همين رن ِ استخرا شده از مشکهای تبتي ميداند
 .6تحلیلی بر ترکیبات مشکبیزی ،مشکسایی و مشک سوده
در معني مشکسایي و مشکبيرزی آوردهانرد« :مشرکسرایي :عمرل مشرکسرایي،
سایيدن مشک ،عطرافشاني مشک بيز :مشک افشان ،مشک بيزنده ،غربال كننردة مشرک،
كنایه از هر چيز خوب با رایحة مطبوع» (دهخدا )9991 ،همانطور كه در مطلب پيشين،
اشاره شد ،مشکسایي و مشکبيزی از مراول استخرا سواد یرا رنر ِ سرياه از مشرک
است
در ابيات فارسي نيز این تركيبات و همچنين مشکِ سوده علاوه بر بوی خروش ،بره
رن ِ سياه مشک اشاره دارد:
غبار خط معتبر نشسته بر گل رویرت

چنانک مشک به ماورد بر سرمنسرایي
(سعدی)117 :9912 ،

ماورد به معني گلاب آمدهاست (دهخدا )9991 ،مشک با گلاب بر گلِ سمنِ سرپيد
سایيدن ،به معني پراكندن سياهي بر چهرة سفيد اسرت و همرانطور كره در مصرراع اول
آمده ،شاعر با اشاره به خط معنبر ،به رن

سياه دور چهرة سپيد اشاره ميكند

در ادامه به نمونههایي از ابيات مرتبط با این مویوع از چند شاعر اشاره ميشود:
كنررد چشمشرران از شرربه وقررهبررازی

كنررد زلفشرران بررر سررمن مشررکسررایي
(فرخي سيستاني)917 :9999 ،

در مصراع دوم بيت بالا اشاره شده كه زلف بر چهرة سرپيد ،مشرکسرایي مريكنرد
منظور ایجاد رن

سياه بر چهرة سپيد و كنایه از سياهي زلف در كنار چهرة سپيد است
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مجنررون برره دو چشررم و اشررکریزی

ليلرري برره دو زلررف و مشررکبيررزی

(جامي)872 :9971 ،
در این بيت نيز به زلف سياهِ ليلي كه همرن

مشک است اشاره شرده معنري بيرت

ميرساند كه ليلي زلف سياهش را بر چهره پراكنده و خود را زیبا سراخته در ورالي كره
مجنون اشک ميریزد
ز نرررگس بررر سررمن سرريمابریررزی

ز سررنيل كرررد بررر گررل مشررکبيررزی

(نظامي)461 :9161 ،
در این بيت نيز شاعر اشاره كرده كه از زلرف (سرنبل اسرتعاره از زلرف) برر چهرره
(سمن سپيد استعاره از چهره) سياهي (مشکبيزی استعاره از استخرا رن

سياه است)

را جاری ساخت كه كنایه از پریشان كردن مو بر چهره است و از چشم (نرگس استعاره
از چشم) بر چهره (سمن سپيد استعاره از چهره) اشک ریخت (سيماب ریرزی اسرتعاره
از اشک ریزی)
از مشررک سرراده كسرري بررر سرريم سرراده رقررم
گرررویي سرررر قلررررمِ بررروبکر برررن وسررررني
(امير معزی)781 :9991 ،
مشکِ سوده در بيت بالا ،استعاره از زلف است كه در سياهي ،به مشک سوده ماننرد
شده و سيم ساده استعاره از چهره است كه در سفيدی ،بره سريم تشربيه شردهاسرت از
مشک سوده بر سيمِ ساده رقم كشيدن كنایه از قرار گرفتن سياهي زلف بر چهررة سرپيد
است بدیهي است با دانستن رنگزا بودن مشک ،در تفسير ابيات علاوه بر بوی خوش به
رن ِ آن نيز توجه خواهد شد

 -7اشاره به استفاده از رنگ مشک در کتابت و نگکارگری در شکعر فارسکی و
شاهنامه
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در رسالات خوشنویسي تاریخي ،مهشک به عنروان یکري از اجرزای تشرکيل دهنردة
مركب معرفي شدهاست (مایل هرروی 918 :9978 ،آزادی بویراغچي و دیگرران:9916،
 16و  )17اما متأسفانه به دليل عدم شناخت رنگزا بودن این ماده ،در مطالعرات جدیرد،
در تقسيمبندی مركبهای دوران گذشته ایران (البته دوران اسلامي آن) ،مشک به عنروان
جزء اصلي مركبهای نوشتاری نيامدهاست (سرلطاني و دیگرران 9912 ،مایرل هرروی،
 9978مایل هروی 9929،قليچ خاني )9979 ،و تحليلگرران ایرن رسرالات بره اشرتباه،
تصور كردهاند كه مشک به عنوان مادة خوشبو ،به مركب ایافه ميشده است
در شعر فارسي نيز شاعران با آوردن واژههای مربوط به ووزة كتابرت و نگرارگری
مانند خطّ ،نقش ،نقاّش ،بياض و سواد ،انقاس (جمع نقس به معني سرياهيهرای دوات،
سياهيهای نوشتن ،مدادها ،دودة مركب) ،قلم یا كلک یا خامه ،كاغذ یا قرطاس (نروعي
كاغذ) یا كاغذگونههایي چون وریرر چينري و پرنرد ،نامره و فعرلهرایي ماننرد نوشرتن،
نگاشتن ،نقشكردن ،نگار كردن در كنار نام مشک ،به ارتباط این ماده با نوشتن و كتابت
و نگارگری اشاره كردهاند
خررون شررد جگرررم چررو نافررة آهررو

از وسرررت خککطّ مشکککرنککگ تررو
(سنایي غزنوی)111 :9911 ،

بیاض روی تو را نيست نقش درخور از آنرک
سککوادی از خککط مشکککین بررر ارغرروان داری
(وافظ شيرازی)819 :9991 ،
در این ميان ،شاهنامه این ارتباط را به طور صریدتر بيان ميكند و فردوسري زمراني
كه به نوشتن نامه اشاره دارد ،بارها از مشک سياه سایيده شده بره عنروان ابرزار نگرارشِ
نامه یاد كرده است:
یکرري نامرره دارم مررن از شرراه هنررد

نوشررته زِ مُشککککِ سکککیه برررر پرنرررد
(فردوسي)688 :9911 ،

بگفتنرررد هرگونررره از بررريش و كرررم

ببردنرررد قرطررراس و مشرررک و قلرررم
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یکرري نامرره بنوشررت بررر پنررد و رای

پرررر از دانرررش و آفررررین خررردای
(همان)112 :

از ابزارهای اصلي كتابت و نگارگری كاغذ و قلم و مادة رنگزای سياه (مركب)  9یا
رنگي (جوهر)  8است كه جهت نوشتن یا رن آميزی ،از آن بهره ميگيرنرد در نوشرتن
نامه ،معمولاً از رنگزای سياه (كه امروزه به علت تركيب مواد مختلف جهت دستيابي بره
سياهي با كيفيت خوب ،مركب گفته ميشود) بر روی كاغذ سپيد استفاده ميشده است
فردوسي در معرفي ابزارهای نوشتن نامه ،مشکِ سرياه را بره عنروان مرادة رنگرزای
سياه در نوشتن به كار برده است
 -8همراههای رنگِ مشک در زمینۀ کتابت و نگارگری در شاهنامه
در شاهنامه گاهي همراه رن ِ مشک به واژهها و تركيباتي اشاره شده كره بره علرت
مشخص نبودن ارتباط بين این واژهها و مشک ،ابيرات شراهنامه در برخري از مروارد برا
ودس و گمان شرح شدهاند در این بخش از پژوهش به بررسي این ارتباطها پرداختره
خواهد شد
 -1 -8همراههای رنگِ مشک به عنوان مادۀ رنگزای سیاه جهت نوشتن
در ابياتي از شاهنامه به انقاس ساخته شده از مشک سياه سرایيده شرده و تركيبراتي
مانند عنبر و عبير به همراه رن ِ مشک یاد شده كه در ادامه ،بره ایرن همرراههرای رنر ِ
مشک پرداخته شده است شرح دهندگان این ابيات ،متوجه شردهانرد كره منظرور از آن
تركيبات مركب نوشتاری است ،اما به دليل عدم اطلاع از پيشينة تاریخي رنگزا برودن آن
مادهها ،تركيبات فوق را استعاره از مركب نوشتاری محسوب كردهاند
در ادامه بر اساس شواهد موجود در شعر فارسي و متون كهن مربوط به رنگزاها ،به
ایبات رنگزا بودن آن مادهها یا مطرح كردن آنها به عنوان مرادة رنگرزا پرداختره شرده-
است
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 -1 -1 -8انقاس ساخته شده از مشکِ سیاه ساییده شده
در ابياتي از فردوسي از مشکِ سياه سایيده شده به عنوان انقاس یاد شده است:
قلم خواست و انقاس مشرک و وریرر

بفرمرررود شررراپور ترررا شرررد دبيرررر

(فردوسي)194 :9911 ،
قلررم خواسررت از ترررک و قرطرراس خواسررت
ز مشرررکِ سررريه سررروده انقررراس خواسرررت
(همان)9199 :
هرررم آنگررره زِ گنجرررور قرطررراس خواسرررت
زِ مشرررکِ سررريه سررروده انقررراس خواسرررت
(همان)9811 :
كزازی در شرح این بيتها نوشته« :از مشک مجاز جرزء و كرل از مركرب خواسرته
شده كه آن ر ا با مشک در ميآميختهاند و خوشبوی ميكرردهانرد» (،9971 -9911
987

،896 :4

،912 :2

:8

)161 :7

چنانکه دیدیم« ،انقاس» كلمهای عربي و جمعِ نقس است در كتاب المنجد به معنري
«سياهي كه بدان مينویسرند» (المنجرد فري الغره و الرادب و العلروم )199 :9126 ،و در
فرهن های فارسي ،در معني «دوده و مردادها و مركربهرایي كره بردان مرينویسرند»
«سياهيهای دوات» و «سياهيهای نوشتن» (معين ،9976 ،دهخدا )9991 ،آمده است
در شاهنامه انقاس به همين معني سياهي برای نوشتن به كار رفته و فردوسري ایرن
مادة رنگزای سياهِ نوشتاریِ مخصرو

پادشراهان ماننرد خسررو پرویرز ،بهررام گرور و

شاپور ،را ساخته شده از مشکِ سياهِ سایيده شده ،معرفي كردهاست با نگاه دقير ترر بره
ابيات یاد شده ،فردوسي اینگونه بيان ميكند كه مشک مادة اصليِ سياهِ برخي از مركب-
های نوشتاری در ایران كهن ،بخصو

مركّبِ پادشاهان بودهاست از آنجا كه مركب از

مواد رنگزایي تشکيل شده كه جزء اصلي آن سياهي است و با توجه بره مطلبري كره در
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مورد استخرا سياهي از مشک در عرائس الجواهر نوشته شده ،ميتوان گفت كه مشرک
ميتوانسته بتنهایي ،در ساخت سياهي جهت نوشتن به كار رود و جزء اصلي آن باشد و
با توجه به ایبات رنگزا برودن مشرک ،در ایرن ابيرات فردوسري ،مشرک مجراز گرونگي
(جنسيت) از سياهي یا انقاس نوشتاری است و نه مجراز جرزء و كرل و یرا اسرتعاره از
مركب لغت گنجور در بيت آخر یاد شده از فردوسي به معني «خزانهدار» است (معين،
 ) 9976در این بيت ،اشاره شده كه مركب ساخته شده از مشرک در دسرت خزانرهدار و
نگهبان گنج پادشاه بوده است
در شرح این بيت اشاره به این مویوع نشده كه به چه علت باید مشک در دسرت
خزانهدار باشد (كزازی،9911-9971 ،

 )491 :1اما با توجه به آنچه در كتاب عررائس

الجواهر و نفائس الاطائب ،گفته شد كه به هر صد مثقال از نافههاى سروده و بيختره ،دو
مثقال سواد یا سياهي ميستاندند مشخص ميشود كه این ماده نایاب بروده و اسرتخرا
این مادة رنگزا بسيار هزینهبر بوده به همين دليل تنها افراد متمول مانند پادشراهان قرادر
به استفاده از آن به عنوان مركب ،بودهاند و به دليل این مركب نایاب و قيمتي برودن آن،
در خزانة شاهان نگهداری ميشدهاست با توجه به گرانبها بودن مشک بيسبب نيسرت
كه به غاليه نسبت گران دادهاند ،چون جزء اصلي تركيبات آن مشک است كره مشرخص
شد بسيار گرانبهاست
دانستن مطالبي كه در این قسمت مورد بررسي قرار گرفت ،بره روشرن شردن یرک
واقعيت علمي -تاریخي كمک ميكند و آن علت یاد نشردن از مشرک بره عنروان جرزء
اصلي مركب نوشتاری در كتب خوشنویسري دورة اسرلامي و بره تبرع آن ،شررح ابيرات
مربوط به رنگزا بودن مشک است از یک سو ،به جهت عدم شناخت مشرک بره عنروان
مادة رنگزا در كتابت ،این اتفاق رخ داده و از سوی دیگر ،به جهت گرانبها بودن مشرک،
از تركيب سایر سياهيها مانند دوده كه ارزانتر و در دسترستر بوده برای ساخت مركب
استفاده ميكردهاند و استفاده از مشک بجز تعداد معدودی كه در رسالههای خوشنویسي
اشاره شده ،بتدریج ،منسوخ شدهاست
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 -2 -1 -8مشک و عنبر
در شاهنامه از عنبر در كنار مشک به عنوان مركب نوشتاری یا سياهي جهت نوشتن
یاد شده است:
برره شرراه آفریرردون یکرري نامرره كرررد

ز مشررک و ز عنبررر ،سررر خامرره كرررد
(فردوسي)29 :9911 ،

كزازی در تویيد بيت نوشته «عنبر استعارهای آشکار از آمه و مركب اسرت كره در
سياهي به عنبر مانند آمده است نيز اگر مركب را عنبرین و آميخته به عنبر بدانيم و پایره
را بر آن بنهيم كه مركب را برای خوشبویي آن با عنبر در ميآميختهاند ،در این صرورت،
عنبر مجاز جزء و كل از مركب ميتواند بود» (كرزازی،9971 ،

962 :9

671 :4

)291 :1
در مورد عنبر در فرهن های لغت فارسي آمده است« :نوعي از بوی خروش اسرت
كه از ماهي عنبر یا مركب ( )Seicheاستخرا ميشود» (دهخردا 9991 ،معرين)9976 ،
اما به نظر ميرسد عنبر مادة رنگزای سياهي بوده كه به عنوان مركب نوشتاری در ایرران
كهن مورد استفاده قرار ميگرفته است و فردوسي سعي در بيران ایرن واقعيرت علمري-
تاریخي دارد امروزه مشخص شده كه ماهي مركب یا عنبر دارای یک مادة رنگزاسرت و
در گذشته مادة رنگي با رن

سياه یا قهوهای مایل بره سررخ از آن اسرتخرا و اسرتفاده

ميشده است ) .(Eastaugh et al,2008: 343با ایبات رنگزا بودن عنبر در كنرار مشرک،
مشخص ميشود كه عنبر و مشک مجاز گونگي (جنسيت) از انقاس یا سياهي نوشرتاری
هستند
 -3 -1 -8مشک و عبیر
فردوسي از نام عبير در كنار مشک ،به عنوان مادة رنگزای سياه جهرت نوشرتن یراد
كرده است:
بررر تخررت بنشسرررت فرررخ دبيرررر

قلم خواست و قرطاس و مشک و عبیکر
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نخسررتين كرره ترررک قلررم شررد سررياه

گرفرررت آفررررین برررر خداونرررد مررراه
(فردوسي)711 :9911 ،

از آن پررس بفرمررود تررا شررد دبيررر

بيرراورد قرطرراس و مشککک و عبيررر
(همان)149 :

عبير را در فرهن های فارسي بدین صورت تعریف كردهاند« :نامِ خوشبویي كره از
صندل و گلاب و مشک سازند زعفران یا بوی خوش برا زعفرران آميختره گفتره شرده
زعفران را بتنهایي گویند» (دهخدا  9991معرين )9976 ،در خردنامرة نظرامي در براب
نوشتن سوگند نامه اسکندر به سوی مادر آمده است:
چررو بررر شررقة كاغررذ آمررد عبيررر

شرد انرردام كاغرذ چررو مشرکين وریررر
(نظامي)149 :9997 ،

در این بيت نيز عبير به عنوان مادة رنگزای سياه جهت نوشرتن نامره ،معرفري شرده
است وويد دستگردی در شرح بيت نوشته« :وریری كه مشک را در او پيچيده باشرند
چون مشک را در وریر قرار ميدادند تا محفوظ بماند» (همان) اما در مطالب پيشين در
باب استخرا سياهي از مشک گفته شد كه آن را بوسيلة وریری مريبيختنرد در اینجرا
شاعر اشاره دارد كه وقتي سياهي عبير بر روی كاغذ قرار گرفت انردام كاغرذ بره ماننرد
وریری كه با آن مشک را بيختهاند هم خوشبو شد و هم سياه
با توجه به اشاره به نام عبير در كنار مشک به عنوان مادة رنگزای سرياه در كتابرت،
در ابيات فردوسي و شاعران شعر فارسي ،ميتوان نتيجه گرفت كره ایرن رنگرزای سرياه
(عبير) و تركيب صحيد آن نيز در فرهن های فارسي بدرسرتي معرفري نشرده و رنگرزا
بودن آن در شعر فارسي نادیده گرفته شده است هر چند كه در تركيبهای یاد شرده از
عبير ،به نام مشک اشاره كردهاند كه رنگزای سياه است به نظر مريرسرد چرون نرام آن
گاهي در شعر در كنار مشک قرار گرفته ،در تركيب اصلي آن مادة رنگزای سياه دیگرری
بجز مشک بوده است اما در این پژوهش دستيابي به رنگزای سياه بودن عنبر و اسرتفاده
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از آن به عنوان مركب نوشتاری بر اساس شرعر فارسري بره ایبرات رسريد بررسري ایرن
مویوع از نظر علمي و پيشينة تاریخي رنگزاها در پژوهشهای آینده ،جای تأمّل دارد

 -9همراههای رنگ مشک به عنوان رقیقکنندۀ مرکب
گاهي در شاهنامه به واژههای آب و گلاب در كنار مشک اشاره شدهاست:
یکرري خررط بنوشررت بررر پهلرروی

بررره مشرررکاب برررر دفترررر خسرررروی
(فردوسي)917 :9911 ،

سررياوخش در بلررخ شررد بررا سررپاه

یکررري نامررره فرمرررود نزدیرررک شررراه

نوشررتن برره مشررک و گلرراب و عبيررر

چنرران چررون سررزاوار بهررد بررر وریررر
(همان)891 :

مشکاب تركيبي مانند زگالاب  9است در گذشته ،برای تهيه مركربِ مرایع ،سرياهي
مانند دوده و زغال را در آب جوشيدة ولرم یا گلاب ول ميكردند مشکاب نيرز مشرک
ول شده در آب است كه به عنوان جوهر ،جهت نوشتن از آن استفاده ميشده است
در شاهنامه از «مي و مشک» نيز به عنوان مركب نوشتاری یاد شده است كه به نظرر
ميرسد علاوه بر آب و گلاب از مي ،نيز برای تهيه مركب مرایع سراخته شرده از مشرک
استفاده ميكردهاند:
پررس آن نامرره بنهرراد پرريش دبيررر

مرري و مشررک انداخترره بررر وریررر
(همان)947 :

در متن شاهنامه «انداخته پر وریر» آمده (همان) و كزازی به جای مصرع دوم «مري
و مشک بهد بيخته بر وریر» در متن قرار داده اسرت (،9971

 )71 :8و نوشرته «مري و

مشک را استعارهای آشکار از نوشتة دبير ميتوان دانست نوشته در سياهي و خوشربویي
به این دو مانند آمده است در گذشته غاليه و مشک را با مي در ميآميخترهانرد ترا آن را
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خوشبوی گردانند و سرشت سردش را كه مایة گراني و آزار در درون بادة ميخوار مري-
شدهاست ،چاره كنند»(همان)426 :
به نظر ميرسد مي و مشک انداخته بر وریر ،صحيد است واید است كه مري و
مشک در اینجا مجاز گونگي از انقاس یا مادة رنگزای سياه جهرت نوشرتن اسرت و بره
انقاسي كه در آن مشک با مي به صورت مایع درآمده اشراره دارد مري و مشرک مجراز
گونگي از مادة رنگزای سياه و وریر سپيد به عنوان مادهای جهت نوشتن بر روی آن در
شاهنامه به كار رفته است انداختن مي و مشک بر وریر كنایه از سياه كردن و نوشتن بر
وریر سپيد است
استفاده از مشک و مي در نوشتن در بيت زیر از منوچهری دامغاني نيز با اشراره بره
برنگاشتن با مي و مشک بيان شده است:
نوروز برنگاشت به صحرا مي و مشکک

تمثررالهررای عررزّه و تصررویرهای مرري
(منوچهری دامغاني)998 :9991 ،

 -1 -9همراههای رنگ مشک به عنوان مجازگونگی (جنسیت) از آنچه بکر روی
آن مینویسند
گاهي در ابيات شاهنامه در كنارِ رن ِ مشک به عنوان انقراس یرا مركرب نوشرتاری،
وریر و پرند آمده كه از آنها ،مادهای كه بر روی آن مينویسند (كاغذگونره) ،اراده شرده
است در اشاراتي كه در فرهن های فارسي به وریرر و پرنرد شرده ،پارچرة ابریشرمين
معني شدهاند اما با توجه به اینکه پارچه جهت نوشتن نامههای شاهانه مناسرب نبروده و
با تأكيدی كه فردوسي به خاستگاه این دو ماده ،یعني هند و چين ،داشته به نظر ميرسد
درباره این نوع كاغذگونهها ،باید با نگرش جدیدتری بررسي صورت گيرد كه در ادامرة
پژوهش وایر به این مهم پرداخته شده است
 -1 -1 -9مشک و حریر
گاهي در شاهنامه از ابزارهای كتابت و نوشتن نامه ،از وریر و یرا وریرر چينري بره
عنوان وسيلهای كه برآن مينوشتهاند ،یاد شده كه اغلب در مورد نامههای شاهانه است
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بفرمرررود ترررا پررريش او شرررد دبيرررر

قلم خواست با مهشک و چینکی حریکر
(فردوسي)116 :9911 ،

بيررراورد خاقررران همانگررره دبيرررر

ابررا خامرره و مشررک و چینککی حریککر
(همان)9872 :

دهخدا در معني وریر نوشته« :ابریشم ،پرنيان ،جامة ابریشرمي ،در قردیم نامرههرای
پادشاهان و معشوقگان و معشوقان را بر وریر و بر وریر چيني مرينوشرتند ،گراه از راه
غلبه ،وریر گویند و كاغرذ اراده كننرد و در شررفنامه منيرری كاغرذ را از معراني وریرر
دانسته است» (دهخدا )9991 ،و در مقالهای نوشته شده «منظور از صفحة نقاشري بيشرتر
پارچة ابریشمين یا وریر است تا كاغذ» (آبادیان)94 : 9911 ،
كزازی وریر چيني را مجاز گونگي (جنسيت) از آنچه نامره بردان مرينوشرتهانرد،
دانسته (،9971

 )161 :7و همچنين نوشته است «چيني وریر را از آن روی فردوسري

یاد كرده كه نامه را به جز كاغذ بر آن نيز مرينوشرتهانرد» (  )177 :2و براز ،در جرایي
نوشته «از وریر كه به معني پارچة ابریشمين و دیباست پاره پارچهای خواسته شرده كره
چونان كاغذ ،نامه بر آن نوشته شده است» (،9971

)426 :8

دو اوتمال در مورد وریر وجود دارد :نخست آنکه وریرر همران پارچره ابریشرمي
است ،زیرا اشاره شده كه «پارچة ابریشمي نيز در گذشته به عنوان وسيلهای استفاده مي-
شده ،كه بر روی آن نقاشي ميكردند» ( .)Sircar,1996:67دو دیگر آنکه وریر نوعي از
كاغذ بوده كه در كشور چين ساخته ميشده و بر روی آن مينوشتهاند بررسي و تحقي
در این زمينه مقالهای درباب تحليل عنصر كاغذ فراروی قرار داد كه در آن نوشرته شرده
بود« :مراول ابتدایي ساخت كاغذ در چين ( 816ق م –  84م) بدین صرورت بروده كره
چينيان نخست پس از خشک كردن الياو وریر متعل به وصريرهای شرناور درآبهرا،
شاهد تشکيل لایة نازكي از الياو وریر بودند كه پس از جدا كرردن ایرن لایره از سرطد
وصير ،ورق الياو وریر به دست ميآمد و بر آن نام ختا و ورق كتاني ميگذاردند

__________________________________________________________________
 961كاوشنامه ،سال بيستویکم ،بهار  ،9911شماره 44

ظاهراً ،این اكتشاو اولين مروله توليد كاغذ در زمانهرای گذشرته برود پرس از آن
وریر به عنوان مادة كتابت مورد استفاده قرار ميگرفت ،ولي با توجه به گراني قيمت آن
عامة مردم استطاعت استفاده از آن را نداشتند و این امر مانع از انتشار وریرر بره عنروان
مادة كتابرت در سرطد گسرترده شرد» (عظيمري 49 :9911 ،خالرد عرزب)91 :8117 ،
اوتمال نخست و پارچهبودن وریر جهت نوشتن نامه برر روی آن ،بره علرت بافرتدار
بودن و نامناسب بودن پارچه جهت نوشتن و پخش شدن مركرب برر روی آن در ورين
نوشتن ،رد ميشود پس ميتوان پذیرفت كه وریر چيني ،نوعي كاغذگونة مرغوب اوليه
و گرانبها از الياو وریر و برخاسته از كشور چين بوده كه به علت گرانبهایي و باارزش
بودن ،تنها پادشاهان و افراد متمول قادر به استفاده از آن بودهاند همراهي وریرر چينري
با مشک در شعر فارسي هم به علت این است كه مشک بره عنروان مركرب برا ارزش و
وریر به عنوان كاغذ مرغوب اوليه ساخت چين ،در گذشرته در نامرههرای نوشرته شرده
برای پادشاهان ،به كار برده ميشدهاست
 -2 -1 -9مشک و پرند
گاهي در شاهنامه از ابزارهای كتابت و نوشتن نامه ،از پرند به عنوان وسريلهای كره
با مشک برآن مينوشتهاند ،یاد شده كه اغلب در كنارِ نام شاه هند و در مرورد نامرههرای
شاهانه است:
یکرري نامرره دارم مررن از شرراه هنررد

نوشررته ز مشککک سککیه بررر پرنککد
(فردوسي)688 :9911 ،

سررررپينود را داد منشررررور هنررررد

نوشککته خطککی هنرردوی بررر پرنککد
(همان)9199 :

پرند را در فرهن های فارسي چنين تعریف كردهاند« :جامة ابریشرمين برينقرش و
ساده (فرهن

رشيدی )9178 ،بافتة ابریشمي (برهان ابن خلرف تبریرزی )9911 ،پَررن،

پرنا (دهخدا 9991 ،به نقل از نسخهای از فرهنر

اسردی) پرنرد ،وریرر سراده باشرد و
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پرنيان وریر منقش باشد (واشيه فرهن

اسدی ،)18 :9991 ،پرند وریری است كه برر

آن مينوشتند (دهخدا»)9991 ،
در اینجا نيز دو اوتمال وجود دارد :نخست آنکه پرند پارچهای ابریشرمين و وریرر
ساده بوده كه بر روی آن مينوشتهاند یا اینکه كاغذگونهای به نرام پرنرد در هنرد وجرود
داشته است اوتمال نخست در مطلب پيشين مورد بررسي قرار گرفت و در اینجا نيز به
همان دليل ،رد ميشود اما برای بررسي اوتمال دوم ،باید نوع كاغذ در زمان فردوسي و
قبل از آن (یعني قبل از قرن پنجم هجری قمری) بخصو

در هند مورد بررسري قررار

گيرد
گفته ميشود« :كاغذ به صورت كنوني ،از قرن یازدهم ميلرادی بره بعرد در هنرد بره
وجود آمده است و تا قبل از آن ،تکيهگاههای سخت مانند سرن هرا ،پوسرت درختران،
صدوها ،سفال ،خشتهای پخته نشده و تکيهگاههای نرم از جمله چرم ،اليراو پارچره
مانند ابریشم و كتان ،پوست ويوانات ،تخته ،الياو گياهي مانند برگ درخت خرما برای
نقاشي مورد استفاده قرار مريگرفرت») (Ghori, Rahman,1966:134در بررسري لغرت
«پرند» به عنوان ابزاری كه بر روی آن مينوشتهاند ،كتابي در مورد نوشتهها و كتيبههرای
هندی فراروی قرار گرفت كه در بخشي از آن ،موادی كه در هند بر روی آن مينوشرتند
معرفي شده بود
نویسنده در یکي از صفحات آن كتاب به واژة پرنا یا پنّا به عنوان اولرين كاغرذهای
هندی با این مضمون اشاره كرده است« :در گذشرته و قبرل از ورود كاغرذ بره هنرد ،از
برگهای درخت خرما ( )Palmyra leavesبه عنوان وسيلهای استفاده ميشده كره نامره،
كتاب و نوشته را بر آن مينوشتند طریقة استفاده از آنها بدین صرورت بروده كره ابتردا
برگهای جدا شده از درخرت را خشرک مريكردنرد ،سرپس ،آن را بررای مردت زمران
مشخصي در داخل آب معل ميكردند یا ميجوشاندند و دوباره آن را خشک ميكردند
بعد از آن ،با صدوهای ولزوني یا سن های صاو آن را صيقل ميدادند
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این وسيله در گذشته تا قبل از اختراع كاغذ در هند بسيار مورد استفاده قررار مري-
گرفت و با قلم و جوهر بر روی آن مينوشتند این ماده از ابزار اوليه محسوب بوده كره
جهت نوشتن بر روی آن در هند به كار گرفته ميشدهاست در كتابهای ادبي هندی با
نام پَنّا یا پرنا ( )Panna or parnaاز آن یاد شده است» ( .)Sircar,1996:62با توجره بره
مطلب بيان شده پَرنا یا پرانا یا پنّا از اولين كاغذهای سراخته شرده از اليراو بررگهرای
درخت خرما در هند است .نظر به اینکه دهخدا یکي از معاني پرند را پرنا نوشته ،مري-
توان این اوتمال را در نظر گرفت كره منظرور فردوسري از اشراره بره نوشرتن برر پرنرد
براساس خاستگا ه آن كشور هند ،در ابياتي كه به عنوان یکي از ابزار كتابت و نگرارگری
همراه مشک آمدهاست ميتواند همين كاغذگونة اوليه ساخته شده از الياو بررگ خرمرا
در هند باشد كه بدان مينوشتهاند
نتیجهگیری
تشبيه زلف ،ابروها ،خال ،خط و شرب بره مشرک برا وجره شربه در رنر
تركيبات مشکفام ،مشکرن

و واژة مشکي اشاره به رنر

سرياه و

سرياه مشرک دارد در ایرن

پژوهش رن ِ خودِ مشک مورد بررسي قرار گرفت و به دست آمرد خرودِ مشرک دارای
رن های مختلف از زرد تا قهوهای مایل به سياه و مرغوبتررین آن مشرک تبرت بروده
است سپس مشخص شد از مشک تبت سواد یا سياهي استخرا مريشرده و ایرن مراده
رن

سياه بسيار زیبایي داشته كه مایة اصلي غاليه بوده است تركيبرات مشرک بيرزی و

مشکسایي و مشک سوده نيز در ادب فارسي برخاسته از مراول استخرا مادة رنگزای
سياه از مشک بوده و علاوه بر خوشبویي نماد رن

سياه است از نتيجههای اصرلي ایرن

پژوهش این است كه اشارة شاهنامه ،به استفاده از مشکِ سرياه سرایيده شرده بره عنروان
انقاس یا مادة رنگزای سياه جهت نوشتن ،مشک را به عنروان جرزء اصرلي مركربهرای
نوشتاری پادشاهان در ایران كهن معرفي ميكند كه به علت گرانبها و با ارزش بودن ،در
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خزانة پادشاهي نگهداری ميشده نه جزیي از مركب كه به عنروان مرادة خوشربو بردان
ایافه ميشدهاست
همراهي رن ِ مشک در شاهنامه با عنبر و عبير نشان ميدهرد كره ایرن مرادههرا از
رنگزاهای سياه و مركبهای نوشتاری گرانبها و با ارزش دیگر در ایران كهن بودهاند كه
در این پژوهش رنگزا بودن عنبر یابت شد اما در مرورد عبيرر تنهرا برر اسراس شرواهد
شعری این نتيجه بدست آمد و بررسي بيشتر این مویوع نيازمند پژوهش جامع دیگری
است همچنين ،مشخص شد تركيبات مشکاب ،مشک و مي ،مشک و گلاب در شاهنامه
اشاره به این مویوع دارند كه در گذشته آب ،مي و گلاب برای تهيره مرایع مركرب بره
مشک ایافه ميشدهاند
از دیگر یافتههای این پژوهش دستيابي به همراههای دیگر مشرک ،وریرر ِچينري و
پرند هندی از دیدگاه كاغذگونه بودن و بر اساس كشور خاستگاه آنهاست وریر نروعي
كاغذ اوليه توليد شده از الياو وریر در كشور چين و پرند نيرز نروعي اليراو گيراهي از
برگهای درخت خرما بوده كه از آن ،در هند به عنوان ابزاری كه بر روی آن مينوشته-
اند استفاده ميشدهاست اما شاروان تاكنون بدین معنري اشرارهای نکرردهانرد و آنهرا را
جامه و نوعي پارچه دانستهاند
با نگاه دقي تر به رن ِ مشک و همراههای آن در ادب فارسي ميتوان از یرک سرو
در تحليل و تفسير ابياتي كه در آنها ،این مضامين به كار رفتهاست ،بهتر عمل كررد و از
سوی دیگر گوشهای از نکات علمي -تاریخي نهفته در متون ادبي را زنده نمود
یادداشتها
 -9مركب به معنيِ تركيب شده است مادهای كه از تركيب دوده و مواد دیگر به دست ميآیرد
و از آن برای نوشتن استفاده ميشود (معين)9976 ،
 -8جوهر قسمي مركب مصنوع مایع است به رن های مختلف سبز ،قرمز و آبي و بنفش كه با
آن نویسند نه مركب معمول از دوده و صمغ (دهخدا)9991 ،
 -9زگالاب به تركيب دوده یا ژگال با آب كه مركب از آن تهيه ميشود ،گویند.
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منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 9اسدی طوسي ،ابومنصور علي بن اومد ( ،)9991لغت فرس ،بره تصرحيد
عباس اقبال ،تهران :چاپخانه مجلس
 ،)9924( _____________________________ 8گرشاسب نامره ،بره اهتمرام
وبيب یغمایي ،چاپ دوم ،تهران :كتابخانه طهوری
 9امير معزّی ( ،)9991دیوان امير معزّی ،بره تصرحيد عبّراس اقبرال ،تهرران:
كتابفروشي اسلاميه
 4انوری ،وسن ( ،)9919فرهن

بزرگ سخن ،تهران :سخن

 2برهان بن خلف تبریزى ،محمّرد وسرين( ،)9911فرهنر

فارسر برهران

قاطع ،به كوشش محمّد معين ،تهران :نيما
 6اوودی ،ركنالدین ( ،)9968دیوان كامل اوودی مراغهای ،تصرحيد اميرر
اومد اشرفي ،تهران :انتشارات پيشرو
 7تميمي مقدس ،محمّد برن اومرد برن سرعيد ( ،)9918وبيرب العرروس و
ریحان النفوس ،مقدّمه و تحقي اوسان مقدسي ،تهران :سفير اردهال
 1جامي ،عبدالرومن بن اومد ( ،)9971مثنوی هفت اورن  ،تصحيد جابلقا
دادعليشاه و دیگران ،تهران :دفتر نشر ميراث مکتوب ،آیينه ميراث
 1وافظ شيرازی ،خواجه شمس الدین محمّد ( ،)9991دیوان خواجه شمس
الدین محمّرد ورافظ شريرازی ،بره كوشرش ح پژمران ،چاپخانره شرركت
تضامني علمي
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 91خاقاني شرواني ،بدیل بن علي ( ،)9918دیوان خاقاني شرواني ،به تصحيد
یياءالدین سجادی ،تهران :زوار
 99دنيسری ،شمسالدین محمّد بن امينالردین ایروب ( ،)9921نروادر التبرادر
لتحفة البهادر ،به كوشش محمّدتقي دانشپژوه و ایر افشار ،تهرران :بنيراد
فرهن

ایران زمين

 98دهخدا ،علي اكبر و دیگران ( ،)9991لغتنامه دهخدا ،تهران :سيروس
 99سعدی ،مصرلدالردین ( ،)9912كليرات سرعدی ،بره تصرحيد محمّردعلي
فروغي ،تهران :هرمس
 94سنایي غزنوی ،ابوالمجدود بن آدم ( ،)9911دیوان وکيم سرنایي غزنروی،
به تصحيد مدرس ریوی ،چاپ پنجم ،تهران :سنایي
 92عزب ،خالد ( ،)8117وعاء المعرفه من الحجر الي النشرر الفروری ،مسراعد
المحرر :اومد منصور و سوزان عابد ،اسکندریه :مکتب الاسکندریه
 96عنصری ( ،)9969دیوان عنصری بلخي ،به كوشرش محمّرد دبيرر سرياقي،
چاپ دوم ،تهران :كتابخانه سنایي
 97فرّخي سيستاني ( )9999دیوان وکيم فرخي سيستاني ،بره تصرحيد علري
عبدالرسولي ،تهران :مطبعه مجلس
 91فردوسرري ،ابوالقاسررم ،)9911( ،شرراهنامه فردوسرري ،برره كوشررش سررعيد
وميدیان ،تهران :نشر قطره
 91قليچخاني ،وميدریا ( ،)9979رسالاتي در خوشنویسي و هنرهای وابسته،
تهران :روزنه
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 81كاشان  ،عبدالله برن علر  ،)9916(،عررائس الجرواهر و نفرائس الأطائرب،
مصحد ایر افشار ،تهران :المعي
 89كزازی ،ميرجلالالدین ( ،)9911-9971نامة باستان ،تهران :سمت
 88مایل هروی ،نجيرب ( ،)9978كتراب آرایري در تمردّن اسرلامي :مجموعره
رسایل در زمينه خوشنویسي مركب سازی ،كاغذگری ،ترذهيب و تجليرد
بانضمام فرهن

واژگان نظام كتابآرایي ،مشرهد :آسرتان قردس ریروی،

بنياد پژوهشهای اسلامي
 ،)9929(_______________ 89لغات و اصطلاوات فرن كتابسرازی همرراه برا
اصطلاوات جلدسازی ،تذهيب نقاشي ،تهران :بنياد فرهن

ایران

 84مصاوب ،غلامحسين ( ،)9911دایره المعارو فارسي ،تهران :اميركبير
 82مظاهری ،علي ( ،)9911جادّة ابریشم ،ترجمه ملرک ناصرر نوبران ،تهرران:
پژوهشگاه علوم انساني
 86معلوو ،لویس ( ،)9126المنجد في الغه و الادب و العلوم ،طبعه الخامسره
عشره ،بيروت :الکایوليکيه
 87معين ،محمّد ( ،)9976فرهن

فارسي ،تهران ،اميركبير

 81ملا عبدالرشيد تتوی ( ،)9178فرهن

رشيدی ،چاپ كلکته

 81منوچهری دامغاني ( ،)9991دیوان استاد منروچهری دامغراني ،بره كوشرش
محمّد دبير سياقي ،تهران :كتابفروشي زوّار
 91نظامي ،الياس بن یوسف ( ،)9161خسرو و شريرین ،ترتيرب دهنردة مرتن
علمي و انتقادی :له والکساندرو ویرچ خره تراقوروو ،براكو :فرهنگسرتان
جمهوری آذربایجان

__________________________________________________________________
پژواک رن
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 ،)9997(_________________ 99اقبالنامرره ،برره تصررحيد وويررد دسررتگردی،
تهران :چاپخانه ارمغان
 98نفيسي ،علياكبر ( ،)9922فرهن

نفيسي ،تهران :كتابفروشي خيّام

 99یعقوبي ،ابن واید (اومرد برن ابري یعقروب) ( ،)9948البلردان ،ترجمرة
عبدالمحمّد آیتي ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب
ب)مقالات:
 94آبادیان ،رایيه ( 9911الف)« ،صفتهای شاعرانة مشرک و نافره در مترون
نظم فارسي» سبک شناسي نظم و نثر فارسري (بهرار ادب) ،سرال چهرارم،
شمارسوم ،شماره پياپي  ،99صص811-819
 9911( -------- 92ب)« ،مشرررک و همرررراههررای آن در ادب فارسرري»،
ویژهنامة نامة فرهنگستان (فرهن

نویسي) ،شماره  ،4صص 916-974

« ،) 9911( ------- 96كاربرد مشک در زندگي ایرانيران و ترأیير مسرتقيم
آن در متون نظم فارسي» مجلّة تاریخ ادبيّات ،شماره  ،61/9صص 91-2
 97آبادیان ،رایيه وويد عيدگاه (« ،)9911كاربرد پزشرکي مشرک و بازتراب
آن در نظم فارسي» ،متن شناسري ادب فارسري ،شرماره پيراپي  ،98صرص
981-999
 91آزادی بویرراغچي ،مهرنرراز مررریم افشررارپور و محمّررد ورردادی (،)9916
«بررسي اوزان سنّتي به كار رفته در دستورالعمل ساخت مركب در رساله-
های خوشنویسي» ،فصلنامه گنجينه اسناد ،سال بيست و هفرتم ،دفترر اوّل،
صص 918-11
 91ای دان ،وان

(« ،)9979مشک ختن» ،آینده ،سال هجدهم946-948 :

__________________________________________________________________
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 41سلطاني ،زهرا وميد فرهمند بروجني و جليل جوكرار (« ،)9912بررسري
تطبيقي مركبهای خوشنویسي مورد استفاده در ميان ایرانيان ،عثمرانيهرا،
چينيان ،هندیان و اعرراب» فصرلنامه گنجينرة اسرناد ،شرماره  ،919صرص
991-984
 49عظيمي ،وبيب الله (« ،)9911بررسي تحليلي عنصر كاغرذ در نسرخههرای
خطي ایراني -اسلامي» ،فصلنامه مطالعرات ملّري كتابرداری و سرازماندهي
اطّلاعات ،دوره  ،88شماره  ،4صص 24-91
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