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هزینه های معماری دورة ایلخانی به استناد كتاب المرشد فی الحساب

چکیده
مطالعه تاریخ معماری ایران با كمبود منابع مکتوب روبه روست و به رغم برجای ماندن شمار زیادی از بناهای مختلف، دانش ما در مورد 
مسیر طرح تا ساخت ابنیه متکی بر مطالعه بر بناها و گاهی اشارات اندك متون به معماری است. در این نوشتار به یکی از منابع مهم دورة 
ایلخانی كه اطالعات زیادی از محاسبات و فرایند ساخت و ساز و معماری دارد، پرداخته می شود. دانش استیفا، دانش محاسبات مالی است 
و كتاب های زیادی در این موضوع در تمدن اسالمی برجای مانده است. منابع مالی آنچه را معموال در كتاب های رسمی تاریخ نادیده و 
مغفول واقع شده، نشان می دهد. یکی از این كتاب ها المرشد فی الحساب نوشته حسن ابن علی است كه در دهه آخر سده هفتم در زمان 
وزرات صدرخالدی وزیر گیخاتو و غازان نوشــته شده است. كتاب نسخه ای مثنی از اسناد دیوانی است و هزینه های مربوط به مشاغل و 
پرداخت های مختلف را ثبت كرده اســت. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و تفسیر متن به نشانه هایی در متن كتاب كه تاریخ معماری 
دروه ایلخانی را بیشتر روش می كند می پردازد. این كار با مطالعه هزینه ساخت برخی بناها و مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز و 
مبالغ دستمزهای روزانه و دیگر اصطالحات معماری كه در روند ساخت به آن اشاره می شود انجام خواهد شد. این تحقیق به دنبال پاسخ 
به این پرسشــها است: مطالعه المرشد چه اهمیتی در تاریخ معماری دارد؟ این متن چگونه به شناخت مواد و مصالح تزیینات و یا فضاهای 
معماری ایلخانی كمک می كند؟ بخش محاسبات معماری در كتاب المرشد مربوط به ساخت یک خانه، باغ، آسیاب است. توصیفات متن 
نشان می دهد خانه مورد اشاره در متن خانه ای تک ایوانی دوره مظفری است كه در آن از خشت و آجر استفاده شده بوده است. هزینه ها 
به دو بخش دســتمزد ها و هزینه مصالح تقسیم شده اند. بنا با مقرنس های گلی تزیین می شده و در گچ رو كار از سریش استفاده كرده اند. 

استادان روزی 1 دینار و شاگردان روزی یک چهارم دینار مزد می گرفته اند.

واژگان كلیدي: معماری دورة ایلخانی، اسناد دیوانی، المرشد فی الحساب، مصالح و دستمزدها.

سعید خودداری نایینی1* )نویسنده مسئول(
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مقّدمه
تحلیل و اســتنباط معمارانه در تاریخ معماری ایرانی بر اســاس 
مستندات بناها و آثار برجای مانده یا مستندات تصویری در نّقاشی 
نسخه های خطی و یا اشارات پراکندة متون تاریخی - که البته این 
ســه منبع هم ارز نیستند - با دشــواری ها و پیچیدگی های فراوانی 
رو به روســت. اما به دلیل کمبود منابــع دربارة معماری که بارها به 
آن اشــاره شــده )نك Holod, 1988: 1( می توانند اماره و قرینه ای 
برای بررسی تاریخ معماری باشــند. عموما تحقیقات جدید، منابع 
تاریخــی را دربــارة معماری و بنّایی از طرّاحــی گرفته تا مصالح و 
فرایند ســاخت خاموش تلقی کرده اند )ویلبــر و گلمبك، 1374: 

19؛ هیلن براند، 1386: 22( 
مــورد ســوم یعنــی اشــاره های پراکنده نیــز بر اســاس دانش 
نویســندگان گاهی همراه با شــنیده ها و افسانه هاست )مثال نمونه 
کتاب های مختلف با عنوان عجایب المخلوقات دربارة شــهرها و 
آثار شگفت انگیز پیشینیان(. یکی از اولین کتاب هایی که بخشی 
در معماری و عمران داشــته است کتاب االحیا و اآلثار رشید الدین 
فضل اهلل همدانی است که متأسفانه تا کنون نسخه ای کامل از آن 
شــناخته نشده و فقط فهرســت کتاب و بخش کشاورزی آن باقی 
مانده اســت1. در دورة تیموریان با وجود دقّــت نظری که مؤلّفانی 
چون شــرف الدین علی یزدی در نــگارش آثار خود )به خصوص 
منشآت، یزدی، 1388( به هنرهای رایج زمان خود داشته اند، در مورد 
معماری بیش تــر به کتیبه نگاری و ذکر کتیبه هــای ابنیه به علّت 

اهمیّت ادبی آن پرداخته اند.
خواند میر اولین کســی است که بخشــی مستقل در باب ابنیه 
هــرات و هنرمندان دورة تیمــوری در کتاب های خود به خصوص 
خالصه االخبار )خواند میر، نســخه خطی شــماره 317، کتابخانه 
مجلس( آورده اســت. پس از وی مورخــان دورة صفوی نیز این راه 
را ادامــه دادند. اما پس از نگارش گلســتان هنر قاضی احمد قمی 
)قاضــی احمد، بی تا( )که آن هم اشــارات پراکنده ای به معماری 
دارد( در دورة صفــوی، اثــر تألیفی دیگری کــه در مورد هنرمندان 
نوشــته شده باشــد تولید نشد. علّت این امر را شــاید بتوان در این 
نکتــه یافت کــه بیش تر مؤلّفان از وجود اســناد دولتــی و دیوانی 
مربوط به هزینه ها و استادان و شیوه های محاسبه کار صنعت گران 
و پیشــه وران آگاه بودند و ضرورتی برای پرداختن به آن احســاس 
نمی کردنــد. البته مقدار زیادی از این اســناد از دورة صفوی به بعد 
برجای مانده و به دقّت تمام فعالیّت های هنری را ثبت کرده است. 
دراین تحقیق به اســناد و خصوصاً اســناد دیوانی و استیفا به عنوان 
منبعــی برای تاریخ هنر و معماری پرداخته و یکی از منابع منتشــر 
نشده برای دست یابی به دانش معماری قرن هفتم تحلیل می شود. 
هدف این تحقیق شناخت منابع تاریخ معماری و مطالعه اطالعات 
تاریخ معماری بر اساس اسناد و منابع استیفا در دروة ایلخانی است. 
به این منظور با بررســی منابع دورة ایلخانی و با رویکرد تحلیلی به 

تنها منبع اســتیفای برجای مانده یعنی کتاب المرشد فی الحساب 
پرداخته خواهد شد تا بخش محاســبات معماری آن مورد مطالعه 

قرار گیرد2.

اسناد فعالیت های هنری و معماری
اســناد دیوانی متعلّق به دوره های قبل از صفویه- مانند آن چه در 
مورد هزینه های اداری آســتان قدس و موقوفات آن از دوره صفویه-

می بینیم در موارد دیگر بســیار نادر اســت. از این نمونه ســند ها 
برخــی نیــز در کتاب های آموزشــی مربوط به آیین هــای دیوانی 
و اســتیفا به جای مانده اند. این کتاب ها که شــیوه های نوشــتن و 
محاســبات دیوانی را آموزش می دهند گاهی جزییات برخی اسناد 
را بــرای ذکر مثال نقل کرده اند کــه آن مثال ها امروزه برای تحلیل 
و مطالعــة تطبیقی متون و هنر ها بســیار باارزش هســتند. از اصل 
نمونه های محاســبات این دوره تا کنون موردی معرفی نشده است 
و اگر نمونه های نقل شــده در متون برجای مانده، مطابق با اســناد 
اصل باشــند اهمیت بســیاری دارند. اگر نمونه های نقل شــده بر 
اســاس دانش مؤلّف از محاسبات معماری روزگار خود باشد دقت 

اطالعات به همان نسبت کاهش می یابد. 
نگارنده پیش تر به اهمیّت متون دیوانی و محاســبات مستوفیان 
در باره هنر اشــاره کرده است )خودداری نایینی، 1393( دو اثر مهم 
پیش از دورة صفوی برای تبییــن تاریخ فعالیّت های صنعتگران و 
هنرمندان و معماران، یکی رســاله فلکیه تالیف 806 هجری قمری 
)مازندرانی، کتابخانه مجلس، نســخه شــماره 6541/1( و دیگری 
المرشــد فی الحســاب تالیف 691 هجری قمری )حسن ابن علی، 

نسخه شماره 2154( هستند3. 
در نــگارش کتــب و دفاتر دیوانی )مانند نســخه المرشــد فی 
الحســاب( نیز شــیوة طومارنویسی رعایت شده اســت تا هر گونه 
دخــل وتصرف در آن غیر ممکن باشــد. بدیــن معنی که مطالب 
در بخش هــای معین از صفحه و ادامة مطلب هر صفحه، در همان 

قسمت)چپ یا راست( صفحه بعد آمده است. 
نمونه های اســناد مرتبط با هنــر و معماری باقــی مانده از دورة 
قاجار به دلیل تغییر در نظام نوشــتن اســناد دیوانی و حذف برخی 
از دفاتر حســاب شــش گانه )اوارجه، قانون، تأریج، روزنامه، مفرده، 
خرج مقــرر دیوان( از نظر شــکلی نیز متفاوتنــد؛ یعنی برات های 
طومــاری )کاغذ های به هم چســبانیده شــده طولی( هســتند که 
اعــداد آن برخالف نمونه های دفترهای آموزش دفترداری واســتیفا 
مانند المرشــد و فلکیه، اعداد واقعی و دقیق هستند و سند دولتی 
محســوب می شــوند. مخصوصاً کتابچه ها که آنها نیز بر اســاس 
روزنامه های مخارج یومیه نوشــته شده اند و هزینه ها و گاهی برآورد 
هزینه هــا را مکتوب کرده اند که نمونــه منحصر به فرد آن کتابچه 

ساخت و ساز مسجد سپهساالر از سال 1296 تا 1304 است4.
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كتاب المرشد فی الحساب و وضعیت معماری دروة ایلخانی
حســن ابن علی، المرشد را در ســال 691 قمری )نسخه مجلس: 
183( و در دورة صدارت صدرالدین ابوالوفای خالدی به زبان فارسی5 
تالیف و به وی اتحاف کرد )پیشین: 4(. این صدر الدین همان کسی 
است که میان او و رشید الدین کدورتی پیدا شده بود. جالب آن که، 
وی کسی اســت که از نگارش متنی در حسابداری دیوانی حمایت 
کــرد، اما در جمادی االخــر 697 ق. به خیانــت در اموال مملکت 
متهم شد )رشــید الدین فضل اهلل، 1358: 118(. رشید الدین گزارش 
فســاد اقتصادی این وزیر زمان گیخاتو را آورده اســت )پیشین: 319 
و 239(. صــدر الدین چاوی آن طور کــه ابن فوطی )به نقل از: زیات 
1937: 497( نوشته است برای رواج پول کاغذی چاو در اقتصاد دوره 
ایلخانی تالشــی ناموفق داشت و سرانجام در رجب همان سال به دو 

نیم شد و به قتل رسید6. )رشیدالدین فضل اهلل، 1358: 120(.

 تصویر شمارة 1: نسخه خطی المرشد فی الحساب؛
مأخذ: کتابخانه مجلس شورای اسالمی، شماره 6541، صص292و293

اهمیّت این کتاب به غیر از این که مربوط به دوره ای اســت که 
اطالعات کمی از معماری آن در دســت است، به سبب جامعیّت 
نســبی متن آن دربارة شــاخه ها و فعالیّت های هنری و پیشــه های 
مختلف آن زمان است. در این نوشتار بخشی از کتاب المرشد که 
محاســبات دیوانی مربوط به معماران را ضبط کرده اســت تحلیل 
می شــود تا از این طریق به دانشــی در مورد مصالح، هزینه ها، طرح 
و اجرا و گونه شناســی عناصر معماری دست پیدا کنیم. البته باید 
این نکته را در نظر داشــت که این صورت حســاب نمونه ای است 
که شاید از نمونه ای واقعی )اصل( بازنویسی شده باشد. اما با توجه 
به ضرورت دقّت در محاسبات معماری که همیشه چالش برانگیز 
بــود و ناظران متعّدد بر کار وهزینه های معماران نظارت می کردند، 
ابهام دارد )مثال در مورد خیانت در زر و مال ساخت نظامیه در دورة 

سلجوقی رک: هندوشاه نخجوانی، 1357: 270(.
از المرشــد فی الحســاب تا کنون دو نســخه معرفی شده ولی 
تحقیقات بر روی نســخة مجلس )شــماره 2154( انجام شده است 
)رک مقاله هــای: وثوقــی و ســلیمانی، 1392الــف و ب؛ صفری 
آق قلعــه، 1388 و 1389(. نســخة مجلس تاریــخ کتابت ندارد اما 

تاریخ هایی از ابتدای ســدة هفتم در آن یاد شــده است که با شیوة 
کتابت نسخه موافق است. به عبارتی نسخه ای است که نزدیك به 
زمان تألیف کتابت شــده است. تاریخ نسخة تاتارستان حدود یك 
قرن بعد) کتابت 795ق (گزارش شــده اســت )وثوقی و سلیمانی 
1392 ب: 87(. زمــان تألیف کتاب یعنی ســال های دهة آخر قرن 
هشــتم، زمانی اســت که به گزارش خواجه رشــید الدین فضل اهلل 
»مردم از ســر فراغت و رفاهیت خاطر ســرای های خوب می سازند 
و ایوان هــا بر می کشــند و به عمــارت مشــغولند و باغهای نیکو 
می ســازند«. )رشــید الدین فضل اهلل، 1358: 360( و در هر شهری 
زیاده از هزار خانه می ســازند )پیشین: 351(. به همین سبب قیمت 
خانه هایی که صد دینار ارزش داشــت تا هــزار دینار و بیش از آن 
رسیده بود )پیشین و نیز: 360 و 204(.رونق ساخت وساز که با ثبت 
دقیق مخارج و حســاب وکتــاب همراه نبود ســبب اتالف مال و 
ســاخت بناهای نا مستحکم شــده بود.ناظران ومشرفان ابنیه بیشتر 

به دنبال سود بودند:
»کسانی که بر سر آن ]عمارت[ می بودند اللیله حبلی8 می گفتند 
و مال از میانه می رفت و زیادت عمارتی میسر نمی شد و آن نیز که 

کردند بر بنیاد نبود و به اندک زمانی خراب گشت« )پیشین: 202(.
بنابرایــن برای این که در کم و کیــف آالت و مصالح کوتاهی 
رخ ندهــد متخصصان معماری و دیوانی بر عمارت گماشــتند که 
مصالح نامرغوب در ساختمان ها به کار نبرند و در مالت ها، گچ و 

صاروج را با خاک نیامیزند:
هر کجا خواجه معمتد مستظهر صاحب ناموس هست برگزیده 
و بر ســر هر عمارتی نصب گردانیده و وجــوه به تحویل او کرده 
و خواجگان معتبر و نویســندگان درست قلم و معماران مهندس را 
نصب فرموده و تمام آالت را به صرفه تمام قیمت و اجرت به کار 
بــردن آن مقدار آالت معین گردانیده تا اگــر اَُجرا9 تقصیر نمایند 
نقصان و زیان به ایشان عائد گردد و به هر وقت معتمدان و مقومان 
آالت بکار برده را در کار می شمارند و بدان موجب از هر صاحب 
جمعی محســوب می دارند و چنان مضبوط اســت که اگر تا صد 
سال دیگر خواهند که آنرا استیفا و اعتبار کنند محاسبه بیتکچیان 
را بــا آالت که به کار برده اند مقابلــه کنند فی الحال حق از باطل 
واضح گردد و قطعاً در آن زیر و باالیی نباشــد و هرگز هیچ اتفاقی 
در کار آن خواجگان و معامران مجال طعن نیابد و بر سر هرکاری 
امینان منصوب اند تــا نگذارند که آلتهای بد به کار برند یا از گچ 
و صــاروج چیزی گم]کذا[کنند و خاک در آن آمیزند و این ضبط 
و احتیاط در عهده ایشــان اســت. دیگر آنکه تمامت آاالت چوب 
و آهــن را به قیمت معین به مقاطعه داده اند چنانکه جمله انواع آن 

معین و مقرر است )پیشین(.
این زمان معاصر است با شروع عمران پس از تخریب های مغوالن 
و دوره ای که آثار آن را به سبك آذری نامیده اند )پیرنیا، 1354: 55( 
از پیشــه هایی که محاســبات دخل و خرج آنها در المرشــد آمده 
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می توان به این موارد اشــاره کرد: محاســبه اصحاب تحویل شامل 
قابــض )ص 252(، خازن )ص 259(، )خباز ص 270(، قصاب )ص 
274(، بــزاز )ص 279(، عصار )ص 280(، وکیل الخرج )ص 283(، 
صایغ]زرگــر[ )ص 284(، حداد )ص287(، نجار )ص 288(، اصطبل 
)ص 288(، معمــار )ص 299(، قنّــا )ص 297(، نّجــاد )ص 299(10. 
برخی دیگر این محاسبات نیز به طور مستقیم به کارهای معماران 
مربوط اســت و در جای دیگر مورد بررســی قرار خواهند گرفت. 
گاهــی در ذیل مخارج دیگر پیشــه ها نیــز از مخارجی که صرف 

عمارت شده ذکری آمده است؛ مثل محاسبه الخباز )272(.

هزینه های  محاسبة  بخش  در  معمارانه  اطالعات 
معماری المرشد

محاســبه المعمار در صفحه های 292 تا 297 )تصویر شــمارة 1( 
نوشــته شده است. البته همانطور که گفته شد پیوستگی متن به این 
صورت است که متن هر بخش در همان نقطه از کاغذ صفحه بعد 
ادامه می یابند )برای دیگر اصول نگارش اســناد دیوانی : مازندرانی، 
بی تا-ب: 27( از این رو در بازنویســی باید پیوستگی مطالب رعایت 
شــود. مثاًل در بخش محاسبه المعمار )المرشــد : 296( ضلع اَیمن 
خالی مانده است. زیرا محاســبه هزینه های آن در صفحه قبل پایان 
یافته بوده اســت. با توجه به وجود اختالفات ارزشمند متن دو نسخة 
رســاله فلکیــه که در تحلیل و فهــم متن مؤثر بوده اســت احتماالً 
نسخه های کتابخانة مجلس و آکادمی تاتارستاِن کتاب المرشد نیز 
اختالفاتی داشته باشــند که این اختالفات برای مطالعه دقیق تر متن 
مفید و ضروری است. البته اطالعات معمارانه المرشد نسبت به رساله 
فلکیه بسیار بیش تر و مهم تر اســت و در آن هزینه های ساخت بنا 
تا مرحله نصب درها و گچ کاری نوشــته شده است. این بدان معنی 
است که مجموع هزینه ها برای یك ساختمان تکمیل شده در پایان 
کار و بر اساس مدارک دیگر چون دفتر روزنامه )دفتری که مخارج و 

محاسبات روزانه را ثبت می کرد( محاسبه شده است.
برای هر بخش ســاختمان، جداگانه هزینه های دستمزد و مصالح 
نوشته شده است. مقادیر در ابتدای محاسبه به شکل کلی نوشته شده 
و بعد جزییات آن شــرح داده شده است. محاسبات بخش معمارِی 

کتاب دو قسمت شده است:
* بخش اول ساخت عمارت مسکونی

* بخش دوم: ساخت آسیاب و باغ. 
در بخش اول که کلیت مخارج نوشته شده ذیل آالت )مصالح( 
از اعــراش یاد شــده کــه می تــوان آن را هزینه چوب بســت و یا 
داربســت دانســت11. معنی واژة )چفته( زیر واژة عربی، به فارســی 
نوشته شــده ولی در تفصیل مخارج نیامده است. منظور از اعراش 
در متون تاریخی، داربســتی اســت که زیر تنــه درختان انگور قرار 
می دادند و چون این کتابها عموما بر اســاس موضوع دســته بندی 
می شدند عریش که مفرد اعراش است در بخش درختان و گیاهان 

آمده و در فصل رز و تاک جای گرفته اســت )مانند ادیب نطنزی، 
1346: 137 و میدانی، 1345: 519(. از این رو به احتمال زیاد درختان 
بــاغ بیش تر )اگر نه همه( انگور بوده انــد. با توجه به اینکه از 1000 
]چوب[ داربســت یاد شــده باید تعداد درختان قابل توجهی در باغ 
کاشــته شده و باغ وسعت قابل توجهی داشته است. اما از داربست 
در بخش محاسبه هزینه های بستان و باغ سخنی گفته نشده است.

در این متن عبارت »عماره رکن الصفه الکبیره فی الدار المبارکه« 
نشــان می دهد صحبت ازخانه ای اســت که صفــه بزرگی )حدود 
93 متــر مربع( دارد و دارای صفه بزرگ و مبارک توصیف شــده و 
احتماالً خانه ای معمولی نیست و اعیانی به شمار می رود. واژة دار 
از واژة بیت عام تر و کلی تر اســت و در متون نیز از دار به سرای و 
از بیت به خانه تعبیر شده است. جزئیات هزینه های مکتوب نشان 
می دهد مقرنس های این بنا گچی نیستند و با گل درست شده اند. 
از این رو با توجه به مصالح و نیز نمونه های مقرنس های گلی، این 
مقرنس ها از ســقف آویزان نبوده اند )چون الزم بود مصالح دیگری 
چون میخ و ریســمان یا ســازو برای ســاخت مقرنس ذکر شوند(. 
مقرنس ها هم آجری نیســتند و میان پتکانه و مقرنس باید تعریف 

شوند. 
از طــرف دیگر متــن، صفه را بــزرگ توصیف کرده اســت. با 
توجــه به اینکه از ســاخت خود دار مبارکه صحبتی نمی شــود و 
تنها از ســاخت صفه این خانه ســخن گفته شده، می توان استنتاج 
کرد که در یك خانه بخش هایی تازه ساخته وبه بنا افزوده می شود 
که شــامل یك ایوان )صفه( و دو فروار )باالخانه( و یك بســتان]؟[ 
می شــود.مگر آن که همه فضای خانه را شــامل همین سه بخش 
ذکر شــده در متن بدانیم. اســتفاده از آجر که از مصالح گران به 
شــمار می آمده و در بناهای عمومی و یا حکومتی به کار می رفته 

نیز نشان می دهد این بنا یك بنای معمولی یا عادی نیست. 
هزینه ســاخت بنا شــامل دو بخش دســتمزدها )اجرت( و آالت 
می شــود که در برات های قاجاری هم به دو بخش اجرت و قیمت 
مصالح تقســیم شــده است. در بخش اجرت شــامل خشت کاری 
)اســتعمال اللبن(، آجر کاری )استعمال االجر(، تطیین )در متن تاق 
اندودن نوشــته شده ولی گویا به معنی عام تری شامل سقف زدن و 
پوشــش ها نیز باشد( و گچ کاری است. ترتیب راست به چپ دفتر 
حســاب نشان می دهد ترتیب ســاخت بخش های بنا نیز به همین 
طریق بوده است. در بخش دوم و قسمت ساخت طاحونه )آسیاب( 

به جای تطیین از واژة البنایه استفاده شده است. 
بام صفه فقط با کاه گل پوشــش شــده و در دو فروار سخنی از 
پوشش بام نیســت. در بخش صفه به تطیین السطح )اندود پشت 
بام( اشاره شده و در هزینه ها فقط از کاه سخن گفته شده و باز هم 

خاک و آب و سقا در شمار هزینه ها نیامده ست. 
در هزینه های خشت فقط هزینة خشت کاری نوشته شده و خشت 
نیز جداگانه در مقیاس هزار عددی محاسبه شده است. خشت ماالن 
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خشــت را آماده تحویل می دادند و هزینه قالــب و آب و خاک بر 
عهده خود آنان بود )مقاطعه کاری جزیی(. خشت کار کردن و آجر 
کار کردن هرکدام به صورت جداگانه برای ســاختمان ذکر شــده 
و نشــان می دهد در بنا از خشــت و آجر با هم استفاده می کردند. 
آجرکاری احتیاج به کارگر داشت ولی خشت کاری نه. از این رو در 
محاســبه آجر کار کردن هزینة استاد وکارگر جدا نوشته شده است. 
آجر و خشــت هر دو خریده می شد. گرچه معموالً خشت ماالن در 
کنار بنا خشــت را می زدند، زیرا باید خشت پس از خشك شدن و 
احتمال بارش باران به ســرعت استفاده می شد و در نقل و انتقال نیز 
خرد می شــد12. اما آجر کار کردن وقت گیرتر و نیازمند کسی بود 
که آجر را به دست استاد دهد )مانند نقاشی بهزاد از کاخ خورنق( و 

در کار کردن آن دقت بیش تری صرف می شد. 
دو نوع آجر برای ســاختمان اســتفاده شده است؛ نوعی که برای 
فرش )کف( اســتفاده می شد و 1000 عدد آن 5 دینار قیمت داشت 
و گونه ای دیگر از آجر که برای پوشــش دیوارهای خشتی به کار 
می رفت و خواجگی نام داشــته و قیمت 1000عدد آن 3 دینار و از 

آجر فرش ارزان تر بود.
در جایی که خشت به کار رفته از اندود کاری )تطیین( یاد کرده 
و در جایی که آجر کار شــده اســت از گچ کاری )تجصیص( یاد 
کرده است. اما منظور از تطیین مالت آن نیست، بلکه نوع پوشش 
است که در دو نوع مقرنس و طاق و چهار پرگار ذکر کرده است. 
محاسبة کلی هزینة طاق سقف و چهار پرگار با هم نوشته شده اما 
در ریز هزینه از هم تفکیك شــده است. چهار پرگار هم به نوعی 
پوشــش و هم به نوعی قوس اطالق می شــود که در اینجا باید آن 
را نوعی پوشش معنی کرد که با خشت و گل انجام گرفته است.

گچ در سه جا استفاده شده است: در آجرکاری )استعمال اآلجر(، 
گچ کاری )تجصیص( و سوم در نصب درها )تعلیق االبواب(. فقط 
در گچ کاری دیوارها گچ با ســریش ): ثرط( آمیخته شــده و در دو 
مورد دیگر گچ به تنهایی اســتفاده شــده اســت. کل سریش ذکر 
شده، برای ســاخت صفه و دو باالخانه راست و چپ صفه استفاده 
شده و در باقی مکان ها هنگام ذکر مصالح تطیین از سریش نامی 
برده نشده اســت. مقدار کلی گچ در اینجا 3 من و چهار دانگ و 
نیم اســت که در صفه یك من و نیم )یك من و سه دانگ(، برای 
فروار سمت راست یك من و 1/5 دانگ و برای فروار سمت چپ 
یك من به کار برده شده است13. ویلبر ضخامت گچ سطح )روکار( 
را یك تا 3/5 ســانتی متر )ویلبر، 1346: 87( و گاهی با آسترکاری 
تا 8 ســانتی متر )پیشین( گزارش کرده است. نسبت سریش و گچ 
اســتفاده شــده در ســه جای مختلف عبارتند از: صفه 700 به 1/5؛ 

فروار سمت راست 600 به 1/25؛ فروار سمت چپ، 500 به 1.
مقدار آجر ها و خشت های هر بخش عبارتند از: 

صفه 120 هزار عدد، آجر خواجگی 3000 عدد،
فروار راست 110 هزار عدد، آجر خواجگی 2500عدد،

فروار سمت چپ 100هزار عدد، آجر خواجگی 2هزار عدد،
برای کار کردن سه هزار آجر، سه هزار من گچ استفاده شده است. 
مجموع این محاســبات نشــان می دهد دو فروار دو طرف ایوان 
هم انــدازه نبوده اند و فروار ســمت چپ از فروار ســمت راســت 
کوچك تر بوده اســت. آجر نیز به عنوان پوشــش )نما( روی بنای 
خشــتی استفاده شــده و از این رو مقدار آن کمتر است. خشت و 
آجر نمای هر بخش نسبت زیادی )نزدیك به 40 تا 50 برابر( با هم 
دارنــد و جایی که صد هزار خشــت به کار رفتــه، 2 هزار آجر نما 
اســتفاده شده است. این نوع کار خشــت و آجر روشی معمول در 

سدة هفتم بود )ویلبر، 1346 :52(.
از تطیین فقط در ساخت صفه و دو فروار آن یاد شده و دو بخش 
داشــته است: 1-ســقف و طاق زدن، 2- ساخت دیوار. در این جا از 
مالت نام برده نشده ولی چون خشتین بوده می توان گفت از مالت 
گل اســتفاده شــده اســت. تقریباً یك قرن بعد در تصویر ساختن 
قصر خورنق توســط بهزاد )نظامی،خمسه، نسخه کتابخانه بریتانیا، 
شــماره 6810 برگ شماره: 154 پشت( می توان بخشی از این کارها 
را پیگیــری کرد؛ گرچه با نگاه دقیق تری به نقاشــی های او برخی 
نکات، متناقض به نظر می رســند. مــالت روی زمین )ظاهرا زمین 
خاکی( عمل آورده شــده و باید مالتی گلی باشد که با آن سقف 
را می پوشــاند. زیرا با توجه به فاصلة میان گل و اســتادکار و حجم 
مالت تولید و منتقل شــده به نزدیك معمار بعید به نظر می رســد 
مالت گچ باشــد. از طرفی گل کاران با پا داخل مالت هستند که 
گچ بودن مالت را منتفی می کند. باید این گونه اســتنتاج کرد که 

برای ساخت طاق های بلند هم از مالت گل استفاده شده است.

تصویر شماره 2: مقرنس های خشتی-گلی محراب مسجد تازه تخریب 
شده محله ٌسکان )1396( از دوره ایلخانی، نایین؛ مأخذ: نگارنده
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آنچه در دســت کارگــراِن گل کش اســت نیز ممکن اســت 
همان طشــت مسین14 باشد که در ســدة نهم هر عدد آن 50 دینار 
)مازندرانــی، بی تا-الــف: 138( بود. در این تصویر ســّقا که برای 
ســاخت گل آب آورده در پایین سمت راســت دیده می شود که 
البته در محاســبات المرشد نیامده است. چند نفر در پایین سمت 
راســت نگاره نیز با ســبد و یا بر پشــت، آجر را برای آجرتراشان 
)با تیشــه هایی متفــاوت( فراهم می کنند. بخش هایی از داربســت 
به دیوار متصل شــده اســت. جای خالی چوب داربست بر برخی 
بناهای تاریخــی هنوز وجود دارد. کارکرد داربســت در این نگاره، 
بیش از آن که نشــان دهد برای اجرای قوس طاق استفاده می شود 
برای ایستادن استادان و اُجرا است. زیرا مرحله استفاده از خو )قالب 
قوس و طاق( پیش از پوشش است. آجر عالوه بر تراش مقدماتی، 
در دســتان اســتاد تراش نهایی را پیدا می کند. نردبان استفاده شده 
در نگاره بهزاد، نردبان هفت پله اســت که توجه نقاش به ترســیم 
جزییــات آالت معماری وبنایی را نشــان می دهــد. نردبان ها غالباً 

تعداد پله مشّخصی داشتند و معیار قیمت آنها بوده است15.
در فروار سمت راست )در بخش گل اندودن( در مقایسه با صفه، 
عالوه بر طاق ســقف و چهار پــرگار از 150 قطعه مقرنس نیز یاد 
شــده است. در فروار سمت چپ فقط 500 قطعه مقرنس کار شده 
اســت. مقایســة قیمت طاق وچهار پرگار با مقرنس نشان می دهد 
قیمــت چهار پــرگار بیش از اجرای مقرنس بوده اســت. از طرفی 
برخالف این که فروار ســمت چپ کوچك تر است مقرنس های 

فروار کوچك تر بیش از چهار برابر فروار دست راست است.
ایــن مقرنس ها از انــواع مقرنس های پرکاری کــه برخی بناهای 
ایلخانــی مانند مقبره شــیخ عبد الصمد در نطنز کار شــده )برای 
تصویر رک ویلبر و گلمبك 1374: 57، شــمارة فهرســت 39( و 
یا مقرنس های گچی ورودی ایلخانی مســجد جامع نایین نیستند. 
مقرنس های خشــتی ساده نیز در آثار مناطق مرکزی دیده می شوند 
)تصویر شــمارة 2( بقایای خانه های منســوب بــه دورة ایلخانی در 
شــهر میبد با این نــوع تزیین هم زمانی دارند )بــرای برخی از آثار 
ایلخانی این شــهر مخصوصاً خانه برونی رک: اســفنجاری 1385، 
تصویر شــمارة 1 و نیز رک: زارعی و دیگــران: 1395(. با توجه به 
وجود تزیینــات گلی در برخی خانه های میبــد مانند خانة برونی، 
محل تألیف و منطقة فرهنگی المرشــد باید در مرکز ایران باشد16. 
داشــتن یك ایوان که طول آن 2/3 تــا 2/7 برابر عرض ایوان بوده 
)اســفنجاری 1385: 19( و در کنار آن اتاقی با تزیینات وجود داشته 
)پیشین( از ویژگی های بنا های این دوره است. شاید بتوان تعداد زیاد 
خشــت های مربوط به صفه را نیز در قیاس با دو فروار به وســعت 
بیش تر یا به ارتفاع بیش تر صفة )ایوان؟( بنای فرضی نســبت داد. 
ایوان رفیع از ویژگی های خانه های چهار صفه در دوره های ایلخانی 
و تیموری دانسته شده است. با توجه به بزرگ تر بودن صفه نسبت 
به دو فروار ســقف آن با کار چهار اســتاد و 12 شاگرد )کار چهار 

روز یك استاد و سه شاگرد( تکمیل شده است.
واحد مقرنس در این زمان قطعه اســت و بــا توجه به نمونه های 
مقرنس های گلی شــهر میبد و مناطق اطراف آن مشــّخص نشد، 
چهــار پرگار که از اجــرای مقرنس ِگلی، گران تر بــوده دقیقاً چه 

بوده است17.
بخش دیگِر گل اندودن، ســاخت پی و دیوار اســت )در فروار 
چپ فقط از پی سخن رفته، شاید سهواً( و در ادامه از کاه یاد شده 
که احتماالً نشان دهندة استفاده از کاه گل برای پوشش دیوار است. 
در این جــا نیز از قیمت گل ســخنی نیامده و شــاید جزو مصالح 
خریدنی نبوده و یا قیمت آن در کل محاســبه می شــده است. در 
اســناد دورة قاجار می بینیم کــه هزینة کرایه حمــل و نقل نیز بر 
مصالح افزوده می شود. بنا بر این خاک، حداقل هزینه حمل و نقل 
دارد و از این اقالم جزیی در کل محاســبه می شده است. برای هر 

400 ذراع دیوار 200 من کاه به کار رفته است.
قیمت دِر صفه 45 دینار بود و قاعدتا در انتهای صفه یك در دو 
لنگه بوده که 5 من آهن آالت )به قیمت 5 دینار( نیاز داشته است18. 
فروار راســت 3 در دو لنگه، یکــی 40 دینار، یکی 30 و دیگری 15 
دینار19، داشــت که نشــان دهندة اندازة مختلف درهاست. زیرا بعید 
به نظر می رســد که جنس آنها متفاوت بوده باشــد. قیمت درهای 
فــروار چپ 65 دینار می شــود)59 دینار برای درهــا و 6 دینار برای 
ملزومات در( با سه در دو لنگه 30، 25 و 10 دیناری که تأیید کنندة 
کوچك تــر بودن این فروار اســت. در کل هفت در وجود دارد که 
همگی زوج هســتند )مانند درهای تصویر یوسف و زلیخای بهزاد 
در نسخة گلستان سعدی، دارالکتب قاهره(. از مجموع هزینه ها 180 

و نیم دینار هزینه در ها و 19 و نیم دینار آهن آالت بوده است.
اندازة اســتاندارد آجر دورة ایلخانی را 24 تا 27 سانتی متر )ویلبر 
و گلمبــك، 1374: 138( و 20 تــا 22 را معمول تر از همه گزارش 
کرده انــد )ویلبــر، 1346: 51(. از این رو با دانســتن تعداد آجر های 
فرش می توان تصوری از فضای آن به دســت آورد. بدین ترتیب با 
اتخاذ میانگین 25 ســانتی متر مربع برای یك آجر و 16 آجر برای 
فرش یك متر مربع، صفه بیش از 93 متر مربع، فروار سمت راست 
62 متر مربع و فروار ســمت چپ 50 متر مربع می شــود. نســبت 
مســاحت صفه به فروار راســت 1/5 اســت. در بخش پی و دیوار 
)البنیــان والجدار( کــه زیر مجموعه اندودکاری اســت فقط از کاه 
)تبن( اســتفاده شده است. در ابتدای محاسبه میزان کاه مصرفی را 
900 من نوشته است، اما در صفه 300، در فروار راست 200، در فروار 
چپ 300 من و در بنایی آسیاب نیز 200 من محاسبه شده است که 
مجموع آن بیش از 900 من کاه می شود و دقت محاسبات معمارانه 
را پایین می آورد. در بخش پی و دیوار یا البنیان و الجدار )محیط؟( 
صفه 500 ذراع، فروار راســت 400 ذراع و فــروار چپ نیز 400 ذراع 
محاســبه شده است. از طرفی فرش صفه با 1500 آجر فروار راست 
با 1000 آجر و فروار چپ با 800 آجر فرش شــده بود. با احتســاب 
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ذراع متوسطی )حدود 72 سانتی متر( که گلوم بك بر اساس مطالعة 
تطبیقی مســجد جامع هرات و گزارش خواند میر از آن به دست 
آورده )ویلبــر و گلمبك، 1374: 441( می توان مســاحت تقریبی 
فضاها را نیز اســتخراج کرد. گرچــه در مطالعات میدانی برخی از 
ابنیه مشــاهده شده که ابعاد ســاختمان ها مضرب طول آجر نبوده 

است )ویلبر، 1346: 48(.
بنا بر این، به رغم تفاوت در تعداد خشــت و آجر مصرفی در سه 
فضا و نیز تفاوت تعداد مقرنس ها و مقدار کاه استفاده شده در دو 
فروار )به ترتیب 200 و 100 من(، پی و دیوار در صفه )حدود 36 متر( 
و در دو فروار مســاوی و 28/80 مترخواهد بود. از این رو، اســتنتاج 

نهایی مقیاس فضا ها دقیق نخواهد بود.
با توجه به این که در ابتدای سند از حجره ها یا غرفه های روی بام 
مسلط به داخل یا خارج )الشرف علی طرف السطح(20 سخن گفته 
شــده، باید غرفه ها را فضایی مرتبــط با صفه در نظر گرفت. هزینه 
غرفه های روی بام فقط در صفه ذکر شــده و می توانســته روی بام 
صفه و یا بام دو فروار بوده باشــد. شرفه ها به طور خالصه محاسبه 
شــده اند و فقط هزینة اجرت آن بــرای 100 ذراع آمده و هزینة گچ 
آن نیز 5 هزار من محاســبه شــده اســت. واحد ذراع در متن فقط 
برای بنیان و جــدار آمده و احتماالً منظور از آن در این جا دیوار و 
محیط آن است. اما مشــّخص نیست گچ بدون سریش در این جا 
چه کاربردی داشته است. مصالح آن هم فقط گچ ذکر شده و برای 

هر هزار عدد آجر، هزار من گچ استفاده شده است.

جدول شمارة 1: مصالح معماری دورة ایلخانی و قیمت آنها بر اساس 
كتاب المرشد

قیمت مقدار مصالح

نیم دینار 1000عدد لبْن )خشت(
3 دینار 1000عدد  آجر

صد من دو دانگ )یك سوم دینار(  جص )کچ(
1 دانگ )یك ششم دینار(  1 من ثرط )سریش(

1 دینار  صد من  تبن )کاه(
ماخذ: نگارنده

جدول شمارة 2: دستمزدها بر مبنای واحد
دستمزد مقدار كار نوع كار

2 دینار  1000عدد  خشت کار کردن 
4 دینار  100 قطعه  ساخت مقرنس گلی
دو دانگ 1 نفر کندن زمین )پی کنی؟( 
نیم دینار  1 نفر  نجاری 

یك تا 1. 5 دانگ 1 نفر  درخت نشاندن
2 دینار هر 100 ذراع ساخت دیوار و پی

ماخذ: نگارنده

در گــچ کاری )تجصیص(، آجــرکاری )اســتعمال اآلجر( آجر 
فرش کردن و کار گذاشــتن درهای ســاختمان اســتاد کار 1 دینار 

و شــاگرد1/5 دانگ )یعنی یك چهارم اســتاد( و در بنایی آسیاب 
اســتاد 5 دانگ و شــاگرد 1/5 دانگ می گرفتند )دستمزد استادکار 
بنایی در کار آســیاب ارزان تر بــود(. در همین زمان 100 من غله 5 
دینــار بود )المرشــد: 292(21 و درآمدها و مخــارج با یك من بار و 

دانگی زر سنجیده می شد )رشیدالدین فصل اهلل، 1358: 351(.
بخش چهارم رکن صفة کبیره ســاخت قســمتی است که واژة 
آن شبیه البســتان22 خوانده می شــود. دو بخش آن شامل ساخت 
دیــوار برای اصطبل )عماره الجدار لعمل الربیض( و کندن زمین و 
اعراض اســت که فعاًل دانسته نشــد. هر دو هزینه مربوط به اجرت 
است. حفر االرض نیز نباید رابطه ای با چاه داشته باشد زیرا کارهای 
مربــوط به قنات و چاه در جای دیگر )محاســبه القنّا( ذکر شــده 

است. احتماالً منظور از آن آماده سازی زمین برای کشت است.
بخش پایانی این صورت حســاب نیز به ســاخت یك آسیاب 

)طاحونه( و باغ )الباغ( برای یك شخص )فالنی( اختصاص دارد.
محاســبه آســیاب دو بخش بنایی و نجاری دارد. قیمت اســتاد 
و کارگــر تقریبــاً ماننــد ســاختمان های قبلی اســت و در آن از 
10000خشــت و هزار آجر و 300 من کاه )احتماالً برای پوشش بام( 
اســتفاده شده اســت. در بخش هزینة مربوط به نجاری هم دستمزد 
یك نفر نجار به قیمت نیم دینار بوده، یعنی هر نجار نصف یك 
استاد کار بنا دریافت کرده است. مصالح ساخت آسیاب نیز شامل 
آهن زیرین ســنگ آسیاب )قطب( که 5 من و قیمت آن 2 دینار و 
نیم بود. آهن آالت در این متن همه جا توزین شــده و با واحد من 
آمده اســت. چوب نیز برای پره تنوره آسیاب 20 من به قیمت نیم 
دینار محاسبه شــده است. مصالح استفاده شــده در آسیاب نشان 

می دهد آسیاب آبی )احتماالً متکی به قنات( بوده است.
بخش دوم یعنی ساخت باغ به دو بخش دیوارکشی مجدد )اعاده 
لجدار الی حد باغ کذا( و نشاندن نهال )تغریس( تقسیم شده است. 
دیوار باغ در سه روز اول تا سوم صفر آن سال با حضور یك استاد 
و پنج کارگر ســاخته شد و روز آخر 4 کارگر کار کردند. با توجه 
به این که برای دیوار باغ هیچ مصالحی ذکر نشــده به نظر می رسد 
دیوار گلی بوده است و چون هر سه روز را جداگانه نوشته می توان 
اســتنباط کرد دیــوار از انواع دیوار هایی اســت که در متن ســند 
بایســنغری »دای« نامیده شده است )اصل سند در این کتاب منتشر 
شــده: Lenz and lowry,1989:161(؛ یعنی دیواری که چینه گلی 
اســت و هر چه به باال می رود نازک تر می شــود. این گونه دیوارها 
به دلیل ســاختار گلی باید روزانه تمام اندازه محیط کار شود تا به 

آسانی فرو نریزد.
سرانجام در بخش درخت نشــانیدن از سه چیز یاد شده که هر 
ســه واحد عددی دارند. نی )قصب( 10 هزار عدد، قوائم که شــاید 
در اینجــا نرده معنی بدهد 500 عدد و الخالف 5000عدد به قیمت 
سه دینار.الخالف شناخته نشد. شاید نوعی درخت بید باشد )ادیب 

نطنزی، 1346: 137( و البته در این موضع مناسب نخواهد بود. 
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 ممکن اســت مجموع این آالت همان اعراش باشدکه در صدر 
صورت حساب ذکر شده است.

نتیجه گیری
با توجه به کمبود منابع تاریخی در مورد معماری و مشاغل و مسائل 
مربوط به آن کتاب المرشد الحساب از منابع قدیمی و نادر این حوزه 
است. در بخش محاسبات این کتاب مخصوصاً در محاسبات مربوط 
به معماران اطالعات معمارانه ارزش مندی قابل فهم است. در این بخش 
هزینه ها و دستمزدها و نیز آالت و مصالحی که برای ساخت یا تعمیر 
بناهای مسکونی و باغ و یا آسیاب الزم است ذکر شده است. خانه ای 
که در متن از آن یاد شــده خانه ای تــك ایوانی با فضاهایی در کنار 
ایوان بوده اســت. بناهایی که در متن ذکر شده اند ابنیة خشتی هستند 
که با گونه ای آجر که خواجگی23 نام دارند و ارزان تر بودند پوشــیده 
شدند. هزینه های بنا مانند دوره های متأخر صفوی و قاجار به دو دسته 
دستمزدها و قیمت مصالح تقسیم شده اند. در گچ کاری، سریش اضافه 
می شــد که نســبت آن به گچ نزدیك به 500 برابر واحد بود. استفاده 
از ِگل در ســاخت مقرنس نشان می دهد این مقرنس ها از نمونه هایی 
هستند که در برخی بناهای میبد )مانند خانه برونی( و منطقة مرکزی 
ایران از ســدة هفتم و دورة آل مظفر باقی مانده اند واز این رو احتمال 
تالیف کتاب در یزد یا مناق مرکزی ایران قوت می گیرد. البته با اینکه 
جزئیات هزینه ها نشان می دهد نویسنده به نوشتن هزینه های ابنیه آگاه 
است، اما برخی نادرســتی ها در محاسبات از دقت و در نتیجه گیری 
برای مقیاس فضاها و یا مصالح کاسته است. برای تدقیق در استنتاجات 
مربوط به محاسبات معماری بررسی و مقابله با نسخة تاتارستاِن کتاب 

المرشد می تواند راهگشا باشد.
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