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اینکه شاعران از رنگزاها بهوفور در شعر خود بهره گرفتهاند ،از متون نظم فارسی کهن
میتوان در حوزهي بازیابی بخشهایی از علوم مربوط به رنگزاها اطالعات مفیدي
گردآوري نمود که از مهمترین اهداف این پژوهش است .در این مقاله با بررسی
دیوانهاي شاعران از قرن چهارم تا هشتم هجريقمري ،به بازشناخت سه رنگزاي طبیعی
فراموششده یا تغییر نامداده در ایران کهن پرداخته شده است؛ دستیابی به رنگزاهایی
مانند سکاهن ،بهرمان یا عصفر و عنبر حاصل این پژوهش است .نتیجهي این پژوهش
از یکسو میتواند راهگشاي تفسیر صحیح بیتهایی باشد که رنگزاها و مضمونهایشان
در آنها حضور دارند و از سوي دیگر ،گوشهاي از رنگزاهاي فراموششدهي کهن ایرانی
براساس شعر فارسی را معرفی کند .اطالعات فنی استخراجشده از شعر فارسی در
حوزهي رنگزاها نیز میتواند مورد استفادهي پژوهشگران حوزههاي مختلف علوم مرتبط
با آن ،مانند پژوهش هنر ،مرمت آثار تاریخی ،باستان سنجی و صنایع قرارگیرد.

واژههای کليدی :بهرمان ،رنگزاها ،سکاهن ،شعر فارسی ،عنبر.
 .1مقدمه
حضور رنگها و مفاهیم آنها در طول تاریخ در زندگی انسانها مشهود بوده است .انسان
همواره از رنگِ حاصل از مواد رنگزاي طبیعی یا مصنوعی ،با منشأ آلی (گیاهی یا حیوانی)
و معدنی در کارهاي هنري ازجمله آرایش شخصی ،تزیینِ ابزاري مانند اسلحه و ظروف،
رنگرزي الیاف و همچنین در نقاشی سود برده است.
ارزش رنگ در فرهنگ ایران نیز مانند سایر سرزمینها ،قابلتوجه و تعمق است .یکی
از عوامل مهم در شکلگیري و تصویرسازيهاي زیبا در شعر فارسی نیز عنصر رنگ
است .در ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی فارسی ،به رنگ توجه خاصی شده و در تشبیه
و استعاره و کنایه از آن بهوفور استفاده شدهاست (رک .شیمل و ساسک.)48 :1382 ،
شاعر یا بهصورت مستقیم از رنگها (مانند قرمز ،سفید و سبز) استفاده کرده است یا
بهصورت غیرمستقیم از آنها در رنگیسازي فضاي شعر بهره گرفته است .یکی از
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روشهاي بهرهگیري غیرمستقیم از رنگها در شعر ،اشاره به پدیدهها و اجسام داراي
رنگهاي زیبا مانند گوهرهاي قیمتی ،گیاهان ،گلها و رنگزاها است.
با توجه به اینکه در کتابهاي شعر فارسی ،شاعر عالوهبر بیان احساسات درونی ،از
علوم مختلف مانند طب براي تصویرسازيهاي شعري و خلق آثار جدید بهره گرفته
است ،از این بخش از شعر ،میتوان براي بازشناخت بخشهایی از علوم کهن بهره گرفت.
حضور رنگزاها در شعر فارسی ،ازجملهي این علوم است که بسیار قابلمالحظه است؛
زیرا شاعران به جاي ذکر نام رنگها ،از نام مادهي رنگزا در شعر بهوفور بهره گرفتهاند؛
تاجاییکه در بعضی از موارد ،مادهي رنگزا در معنی رنگ استخراجشده از آن معروف
شده است .ازآنجاکه در حوزهي رنگزاهاي ایرانی ،اطالعات اندکی در دست است،
استخراج این رنگزاها از منابع کهن مانند شعر فارسی ضروري بهنظرمیرسد .با مطالعهي متون
نظم فارسی مشخص شد که تعدادي از رنگزاها در طول زمان ،نام ثابتی داشته و امروزه با
همان نام شناخته شدهاند؛ مانند نیل و الجورد .این گروه از رنگزاها بهراحتی قابلشناسایی
است؛ اما تعدادي از آنها به مرور زمان به فراموشی سپرده شده یا تغییر نام دادهاند؛ مانند
سکاهن و بهرمان که شناسایی این گروه از رنگزاها بسیار مهم و زمانبر است.
در این راستا هدف از پژوهش پیش رو ،بازشناخت فنون ساخت و ویژگیهاي فنی و
هنري سه رنگزاي استفادهشده در ایران کهن با استفاده از دیوان شاعران شاخص قرن
چهارم تا پایان قرن هشتم هجريقمري (مانند فردوسی طوسی ،معزي سمرقندي،
منوچهري دامغانی ،سنایی غزنوي ،عطار نیشابوري ،مولوي ،نظامی و خاقانی) ،با ریشهیابی
واژهها و ارتباط آنها با یکدیگر و تحلیل محتواي متون است .این شیوه میتواند در
بازشناسی بسیاري از رنگزاهاي دیگر ایران کهن بهکارگرفته شود .نتیجهي اینگونه
پژوهشها ،از یکسو به حل مشکالت معنایی ایجادشده در بیتهایی کمک خواهد کرد که
در آنها از این رنگزاها استفاده شده است و از سوي دیگر رنگزاهاي ناشناخته ایران کهن را
معرفی خواهد کرد .اطالعات بهدستآمده ،در حوزهي علوم مختلف ازجمله ادبیات فارسی،
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باستانشناسی ،مرمت آثار تاریخی ،رنگرزي ،نساجی ،پژوهش هنر و مطالعات فرش و متناسب
با بخشهاي مختلف هر حوزهي دانشی قابلاستفاده خواهد بود.
 .1.1پيشينهی پژوهش
دربارهي رنگزاهاي ایرانی ،کتابهاي معدودي در حوزهي رنگرزي به طبع رسیده است؛
ازجمله :امیري ( )1387رنگرزي طبیعی و استخراج رنگدانه از گیاه اسپرک؛ جهانشاهی

افشار ( )1375فرایند و روشهاي رنگرزي الیاف با مواد طبیعی؛ حاجی ( )1395رنگزاهاي
طبیعی :علم و فناوري؛ شکري ( )1395رنگزاهاي طبیعی .در این کتابها نیز تنها ،به
تعداد اندکی از رنگزاهاي استفادهشده در رنگرزي اشاره شده است .دو کتاب مهم التین
( )East augh et al, 2008; Gittens, Stout, 1942فرهنگ و لغتنامه در حوزهي
رنگزاهاي هنري -تاریخی هستند و در آنها نیز به تعدادي از رنگزاهاي استفاده شده در
دنیا ،ازجمله ایران اشاره شده و یکی از آنها نیز به فارسی ترجمه شده است (رک .جتتنز

و استات .)1378 ،همچنین قلیجخانی ( )1392زرافشان :فرهنگ اصطالحات و ترکیبات
خوشنویسی ،کتابآرایی را در حوزهي خوشنویسی و ادبیات فارسی نوشته است .در این
کتاب نیز به شماري از رنگدانههاي استفادهشده در کتابت و نسخهپردازي شعر فارسی
اشاره شده است .اما تاکنون پژوهشی مستقل ،دربارهي رنگزاهاي ایرانیِ فراموششده در
گذر زمان ،با تکیه بر شعر فارسی صورت نگرفته است؛ براي مثال سکاهن مادهي معدنی
است که تنها در شعر فارسی و واژهنامههاي فارسی رنگزابودن آن مطرح شده است و در
سایر کتابهاي بررسیشده توسط نگارندگان ،دربارهي آن اطالعاتی در دسترس نیست؛ یا
عنبر ،رنگزایی است که نهتنها در فرهنگهاي لغت فارسی ،بلکه در کتابهاي قدیمی مانند
بیانالصناعات (تفلیسی )1336 ،و نفایسالفنون (آملی )1381 ،و حیاتالحیوان (دمیري،
 )1395نیز به رنگزابودن آن اشاره نشده است و همچنین در کتابهاي فارسی مربوط به
رنگزاها اطالعاتی دربارهي رنگزابودن آن در دسترس نیست .در این پژوهش ،تنها براساس
گ این ماده در شعر و با مطالعات میدانی و
شواهد موجود در شعر فارسی و اشاره به رن ِ
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مراجعه به فرهنگ رنگدانههاي مطرح در دنیا ،رنگزابودن آن به اثبات رسیده است .در
این پژوهش ،با تکیه بر شعر فارسی ،تعدادي از رنگزاهاي ایرانی فراموششده در گذر
زمان یا تغییر نامداده ،استخراج و معرفی شدهاند؛ همچنین براساس خاصیت رنگزاییِ
رنگزاهاي معرفیشده در این پژوهش ،تعدادي از بیتهایی که به نادرستی یا بهصورت
ناقص در مقالهها یا شرح دیوانهاي شعري ،معنی شدهاند ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.
 .2بحث و بررسی
 .1.2سکاهن
گاهی در شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم هجري ،به واژهاي به نام سکاهن اشاره شده
است که با توجه به بررسیهاي بهعملآمده ،مشخص شد گاهی این واژه به جاي رنگ
سیاه بهکاربرده شده و گاهی در تشبیه به رنگ سیاه از آن استفاده شده است؛ بهعنوان
نمونه در بیت زیر آمده است:
«نیل تیغش چون سکاهن ،سوخته خیل خزر

الجرم هندوستان زان دودمان انگیخته»

(خاقانی)396 :1382،
معنی بیت :شمشیر نیلیرنگ اخستان در مقابله با قوم خزر ،آنها را چنان سوزانده که
رنگ رویشان مانند سکاهن سیاه شده و بیشک نسل مردم هندوستان از نسل آنها به
وجود آمده است .در این بیت ،رنگ سیاه مردم خزر به سکاهن تشبیه شده است .در بیتی
دیگر از نظامی آمده است:
هر آنکــس کــــه جانش بآهن گزم

بســـى جامههــــا در سکاهـــن رزم
(نظامیگنجوي)117 :1316،

«جامه در سکاهنرزیدن» به معنی لباس در سکاهن رنگکردن است (رک .سروري،
،1338ج .)625 :2نظامی در این بیت بیان میکند که هرکسی که تیغ آهنین من ،او را
بگزد ،کشته میشود و از کشتهشدن او جامهها و لباسهاي زیادي در سکاهن رنگ خواهند
شد که کنایه از این است که تمام خویشان و بستگانش در ماتمش لباس تیره و سیاه بر
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تن خواهند کرد .در فرهنگهاي فارسی سکاهن را رنگی سیاه که از سرکه و آهن تهیه
میشده و در رنگکردن چرم و اشیاء و جامه بهکارمیرفته (رک .برهان خلف تبریزي،
1380؛ معین 1376 ،ذیل واژهي سکاهن) و همچنین در رنگرزي استعمال داشته است
(رک .استعالمی ،)1253 :1387 ،تعریف کردهاند .ازآنجاییکه اطالعاتی از این رنگزا در
منابع مربوط به رنگزاهاي طبیعی در دسترس نیست ،سعی شده با توجه به ابیات فارسی،
ویژگیهایی از سکاهن استخراج و این رنگزا معرفی شود.
 .1.1.2ارتباط خماهن و سکاهن
گاهی واژههاي سکاهن و خماهن در شعر در کنار هم قرارگرفتهاند؛ بهنظرمیرسد،
ارتباطی بین این دو واژه وجود داشته باشد (رک .نظامیگنجوي111 :1316 ،؛ خاقانی،
 136 :1382و  .)321خماهن در فرهنگ عمید ،نوعی سنگ آهن به رنگ قهوهاي معرفی
شده که در طب بهکارمیبردهاند (رک .عمید 1342 ،ذیل واژهي خماهن) .در تعدادي از
فرهنگها آمده :خماهن سنگی است بهغایت سخت و تیرهرنگ مایل به سرخی (رک.
برهان خلف تبریزي1380 ،؛ معین1376 ،؛ سروري1338 ،؛ دهخدا 1339 ،ذیل واژهي
خماهن)؛ اما در سایر متون فارسی طبی دربارهي آن آمده است :خماهن از جنس آهن و
سنگ است (رک .نورانی 532 :1384 ،به نقل از اعظمخان ،1313 ،ج .)208 :3آن را حجر
حدیدي (رک .عقیلی علويشیرازي 923 :1260،و  ،)956یعنی سنگآهن مینامند و چون
آن را به آب بسایند ،سرخ شود؛ مانند شنجرف (رک .هدایت350:1288 ،؛ نورانی:1384 ،
 532به نقل از عقیلی علويخراسانی 199 :1349 ،و حسینیطبیب .)109 :1378 ،با توجه
به تعریف خماهن که آن را سنگ تیره و از کانیهاي آهندار دانستهاند که از آن رنگ
سرخ جاري میشود ،واژهي فارسی خماهن معادل یکی از سنگ آهنهاي شناخته شدهي
امروزي ،یعنی هماتیت ( )Hematiteاست که در کتاب کانیشناسی در ایران قدیم نیز به
آن اشاره شده است (رک .زاوش .)297 :1348 ،هماتیت ،واژهي دخیل اروپایی در زبان
فارسی است که معادلی براي آن در زبان فارسی تعیین نشده است (رک .زمردیان:1373 ،
 .)258این واژه ،از ریشه ي یونانی هامیا به معناي سنگ خونین است؛ زیرا از این سنگ،
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در هنگام مواجهه با مایعاتی مانند آب ،رنگ قرمز خونی جاري میشده است .رنگ این
کانی آهندار ،سیاه و خاکستري ( )Cornell; Schwartzman, 2003:8و بهعنوان مادهي
رنگزاي قرمز از گذشتههاي دور استفاده میشده ( )East augh et al,2008:198و از
آن ،فلز آهن استخراج میشده است (.)Cornell;Schwertman,2003:8
خاقانی در بیتی به واژههاي خماهن و سکاهن در کنار هم اشاره کرده است:
«این خماهنگون که چون ریماهنم پالود و سوخت شد سکاهن پوشش از دود دل درواي من»

(خاقانی)321 :1382،
شارحان ،این بیت را چنین معنی کردهاند .1 :خماهن یا خماهان ،سنگی است تیره که
رنگ آن به سرخی میگراید .خماهنگون کنایهي ایما از آسمان است؛ آسمان با تشبیه
ساده و مجمل به خماهن مانند شده است .سکاهن رنگی سیاه بوده است که از سرکه و
آهن میساخته اند .دود که استعاره از آه است ،با تشبیه نهان به سکاهن مانند شده آمده
است« :آسمان سرخفام ،که خاقانی را مانند ماندهي آهن در کوره سوخته و پالوده است
از آه دل سرگشتهي وي تیرهرنگ شده است» (کزازي)489 :1385 ،؛  .2خماهن سنگ تیرهي
آهن است و در اینجا آسمان به سنگ آهن تشبیه شده است .ریم آهن ،زنگ آهن است.
سکاهن رنگ سیاهی است که از حلکردن سنگ آهن در سرکه میساخته و در صباغی
بهکارمیبردهاند و معنی بیت به زبان ساده این است که «آسمان از آه دل سرگشتهي من تیره
شد» (استعالمی)1001 :1387،؛ « .3فلک که مرا همچون ریماهن کورهي آهنگري سوزاند ،از
آه برخواسته از سوزش دل سرگشتهي من ،تیره و تار شد» (ماهیار.)280 :1388 ،
بهنظرمیرسد ،شاعر به دلیل مهمی ،براي بیان منظور خود از کلمات تخصصی استفاده
میکند؛ درواقع در این بیت ،او ارتباط بین دو رنگزاي خماهن و سکاهن را بیان کرده
است .حال ،با توجه به مطالب مربوط به رنگزاها ،این بیت معنی میشود :خماهنگون نیز
در ادب فارسی کنایه از آسمان (رک .برهانخلف تبریزي1380،؛ نفیسی1343،؛ هدایت،
 ،1288ذیل واژهي خماهنگون و ماهیار )280 :1388،است که برگرفته از یک باور در
ایران باستان بوده که جنس آسمان را از خماهن میداند (رک .بهار .)39 :1385،ازآنجاییکه
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شاعر در شکایت و حبس ،این شعر را سروده و در ابتداي این شعر و ابیات بعد از آن،
دربارهي صبحدم صحبت میکند (صبحدم چون کله بندد آه دودآساي من) ،در این بیت
آسمانِ صبح با تشبیه ساده و مجمل به خماهن مانند شده است و شاعر سرخی رنگ
آسمان را در هنگام سحر به رنگ خماهن (سیاهی همراه با سرخی) تشبیه کرده است؛
درواقع شاعر بیان میکند که آسمان صبح یا فلک به علت اینکه او را چون ناخالصیهاي
خماهن ،سوزانده و گداخته 1است و رنگهاي وجودي او یا شادياش 2را از بین برده ،به
جاي اینکه سرخرنگ باشد ،از تیرگی دودِ د ِل دروايِ شاعر و آه او ،مانند سکاهن ،لباس
تیره بر تن کرده است .اینکه چرا باید آسمان سرخرنگ صبح ،تیره باشد ،از اینکه شاعر،
آسمان محیط تاریک زندان را توصیف میکند و از ابیات قبل از این بیت ،مشخص
میشود:
«تیر باران سحــر دارم سپر چون نفکند

این کهنگرگ خشنبارانی از غوغاي من»

(خاقانی)321 :1382،
شاعر در بیت قبل از این بیت ،با اشاره به کهنگرگ خشن(= کبود) بارانی ،هواي
سحر را بارانی و آسمان زندان را تیره توصیف میکند .به زبان ساده ،آسمان سحرگاه که
باید به رنگ تیره ،همراه با سرخی باشد ،در اثر ابري و بارانیبودن ،تیره توصیف شده
است و علت آن هم ،دود حاصل از آه دل شاعرِ غمگین است که در زندان بهسرمیبرد.
شاعر در کنار بیان منظور خود در این بیت ،به مطلب علمی دربارهي فن ساخت
سکاهن و به ارتباط بین خماهن و سکاهن نیز اشاره کرده است .در این بیت اشاره شده
که از ذوب سنگ آهن (خماهن) و جداسازي ناخالصیهاي آن (ریماهن) در مرحلهي پاالیش
گ سیاه و خاکستري ،3استخراج میشود .گفته شد که
ص تیره و به رن ِ
ن خال ِ
و سوخت ،آه ِ
سکاهن ،ساختهشده از سرکه و آهن است ،درواقع شاعر بیان میکند که در ساخت سکاهن
گ تیرهي سکاهن هم از آن است.
از همان آهن خالص و تیره استفاده میکنند و رن ِ
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 .2.1.2صبر و سکاهن
عطار در مصراعی در باب صبر گفته« :صبر چیست؟ آهن سکاهنکردن است» (عطار
نیشابوري .)466 :1386 ،در مقالهاي در معنی این مصراع چنین نوشته شده است« :آهن،
سکاهنکردن ،آهن را سرکهکردن است و کنایه از ثبات و پایداري و استقامت بسیار سخت
و شدید است» (خوشحالدستجردي .)82 :1382،اگر واژهها و معانی مربوط به رنگزاها
درست ،بررسی و تحلیل نشود ،در معنیکردن ابیات اشکال ایجاد خواهد شد .در این
مصراع ،عطار ،تبدیل ترکیب آهن و سرکه به مادهي رنگزاي سکاهن را فرایندي زمانبر
و طوالنیمدت و نیازمندِ صبر معرفی میکند .او در توصیف صبر از این نکته استفاده
میکند که براي تبدیلِ آهن به سکاهن ،زمان زیادي باید منتظر ماند و این یعنی صبر.
با توجه به مطالب بیانشده میتوان گفت ،سکاهن مادهي رنگزایی است که بهکلی به
فراموشی سپرده شده است و اطالعاتی از آن بهعنوان رنگزا در منابع مختلف فارسی
مربوط به رنگزاها در دسترس نیست .تنها با تکیه بر شعر فارسی و متون ادبی میتوان به
ماهیت آن پیبرد .بر طبق آنچه در متون ادبی آمده است ،سکاهن مادهي رنگزاي تیره و
سیاه است که در رنگکردن اشیا و رنگرزي و تیرهکردن لباسها بهکارمیرفته است .این
ماده ،ترکیبی از سرکه و آهن خالص و تیره است که آهنِ خالص آن ،از خماهن یا سنگِ
آهن ذوب و خالصشده ،استخراج میشده است .سرکه و آهن خالص ،براي مدت طوالنی
در داخل خمرهها قرارمیگرفتهاند و در فرایند طوالنی و زمانبر ،آهن با سرکه واکنش
داده و مادهي رنگزاي سیاه و تیره حاصل میشده است.
 .2.2بهرمان
در شعر فارسی گاه ،رنگ سرخ به بهرمان مانند شده است و گاه از بهرمان نام برده شده
و رنگ سرخ از آن اراده شده است (بههمیندلیل ،رنگزابودن این ماده بررسی میشود):
«باد روي بدسگالت زرد همچون کهربا

باد روي نیکخواهت سرخ همچون بهرمان»

(امیرمعزي)509 :1318،
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«شنیدم که ریــگ سیـــه را بـــه گیتی

نــکرده اســت کــس حمـــري و بهرمانی»

(منوچهريدامغانی)118 :1338،
در میان رنگزاهاي هنري شناختهشده در ایران ،نامی از بهرمان برده نشده است.

فرهنگنویسان ما در فرهنگهاي لغت از قبیل جهانگیري ،رشیدي و برهان قاطع و برهان
جامع ،لغت بهرمان را بهصورت کلمهاي مشترک که در اصل داراي چهار معنی مختلف
است ،ضبط کردهاند .1 :یاقوت سرخ؛  .2نوعی از بافتهي ابریشمی نازک و لطیف؛  .3گل
عصفر یا کاژیره؛  .4غازه (رک .مالعبدالرشید تتوي1872 ،م؛ برهان خلف تبریزي1380،؛
عضدالدوله :1351،ذیل واژهي بهرمان)؛ ولی همایی بیان میکند که معنی اصلی بهرمان
در هر چهار مورد عنوانشده در باال ،همان گل کافشه و کاژیره است و باقی استعماالتش
از توسعات مجازي است که گاهی در اثر کثرت استعمال ،مرادف یا جانشین معنی اصلی
میگردد (رک .مختاريغزنوي .)65 :1388 ،ایشان مینویسند« :یاقوت بهرمانی مثل یاقوت
رمانی در اصطالح جواهرشناسان قدیم ،بهترین انواع یاقوت آبدار خوش آبورنگ است،
شبیه دانهي انار که آن را به رنگ عصارهي بهرمان منسوب کردهاند .بهرمان که به شکل
بهرم نیز آمده ،در اصل لغت مرادف است با احریض و عصفر به معنی کاژیره (کاچیره)
که آن را خسک دانه و به فارسی معمولی گل کافشه (= کوشه با فتح کاف به لهجهي
روستاییان) میگویند .بهرمان یا عصفر ،گلی است همرنگ زعفران که از عصارهاش رنگ
قرمز و شفاف طبیعی میگرفته و پارچههاي ابریشمین و پشمین را با آن رنگ میکردهاند
و ثوب مبهرم در عربی مرادف ثوب معصفر است» (همان) .بهرمان در شعر فارسی تنها
به رنگ سرخ اشاره دارد .نامهاي دیگر این گیاه در شعر فارسی گلرنگ و عصفر است
(رک .دهخدا 1339،ذیل واژهي بهرمان) .معصفر به معنی رنگشده با گیاه عصفر است.
کزازي مینویسد :معصفر اسم مفعول از عصفره و برآمده از عصفر است .عصفر گل

کاچیره است که از آن رنگی سرخفام میستانند (رک .کزازي،1379 ،ج .)705 :4در فرهنگ
شاهنامه ،معصفر به معنی گلی ،زعفرانی آمده است (رک .رضازادهشفق .)206 :1320،در
بیت زیر معصفر به معنی رنگ سرخ بهکاررفته است:
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«تا شکمشان نـــدرم تا سرشان برنکنم

تا به خونشان نشود ،معصفري پیرهنم»

(منوچهريدامغانی)160 :1338،
در این بیت ،معصفريشدن پیرهن با خون ،به سرخشدن رنگ پیرهن در اثر ریختن
خون بر روي آن ،اشاره دارد .در اشعار فارسی بهندرت از معصفر ،رنگ زرد نیز اراده
شده است؛ مانند بیت زیر از مولوي:
«برفت یار من و یادگــــار مانــــد مرا

رخ معصـــفر و چشم پر آب و وا اسفا»

(مولوي)85 :1378،
در این بیت ،رخ معصفر ،اشاره به چهرهي زرد عاشق دارد.
در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا بهرمان نماد رنگ سرخ است ،اما عصفر به
رنگ سرخ و زرد اشاره دارد؟ دربارهي این گیاه آمده است که گیاهی یکساله با ارتفاع
حدود  70سانتیمتر است (رک .جهانشاهیافشار .)80 :1375،داراي گلهاي لولهاي و
زردِ مایل به قرمز است (رک .افشارسیستانی .)191 :1377،از گلبرگهاي این گیاه ،رنگ
زرد و قرمز استخراج میشود .منشأ این رنگدانه جنوب آسیاست و ایران نیز یکی از
کشورهایی است که این رنگدانه در آن تولید میشده است (رک .دین .)81 :1385،در
گذشته در ایران نیز مانند سایر کشورها از این ماده ،براي رنگرزي و تولید رنگدانه و مواد
آرایشی و در نقاشی ( )East augh et al,2008:330در رنگکردن کاغذ (رک .مایل-
هروي )60-58 :1372،و در آشپزي به جاي رنگ زرد زعفران استفاده میشده است .در
حال حاضر این گیاه بیشتر با نام گلرنگ در ایران شناخته میشود .رنگ زرد استخراجشده
از گلبرگهاي این گیاه ،کیفیت خوبی ندارد و به آن زردآب معصفر میگویند (رک.
قلیچخانی .)281 :1373 ،شاید بدین علت که رنگ زرد استخراجشده از عصفر یا بهرمان،
کیفیت خوبی ندارد ،در شعر فارسی بیشتر به رنگ سرخ آن اشاره شده است .گاه در شعر
فارسی معصفر با شخار همراه شده است؛ مانند بیت زیر از سنایی که لزوم همراهبودن
عقل و شرع به همراهی شخار و معصفر تشبیه شده است:
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«عقل بیشرع آن جهانی نور ندهد مـر ترا

شرع باید عقل را همچون معصفر را شخار»

(سنایی)190 :1388،
شفیعیکدکنی در معنی این بیت مینویسد« :مالزمهي معصفر و شخار که سنایی در
این بیت بدان اشارت کرده ،ظاهراً از این بابت است که به هنگام رنگرزي و معصفرکردن
جامهها ،از مادهي شخار هم ،بهنوعی استفاده میشده است» (شفیعیکدکنی.)348 :1388،
اما اشاره نشده است که چرا باید این دو ماده با هم همراه باشند .مایلهروي مینویسد:
«گاه از گیاه معصفر زردآب خارج میشود و به وسیلهي قلیا یا شخار و اسیدهایی مانند
سرکه ،آن را به رنگ قرمز تبدیل میکنند .گاه نیز در همان مرتبهي اول از گلبرگ زرد،
رنگ سرخ استخراج میشود که به آن شاهاب میگویند» (مایلهروي .)60 :1372،با توجه
به بیان این مطلب ،مشخص شد که هدف از استفاده از گیاه عصفر ،دستیابی به رنگ سرخ
است؛ بههمیندلیل ،گاه آن را با شخار همراه میکنند تا به این رنگ زیبا برسند .درواقع
در این بیت ،سنایی با مطرحکردن همراهبودن معصفر و شخار به این موضوع اشاره میکند
که شخار کمک می کند تا رنگ بسیار زیبایی از گیاه عصفر استخراج شود که همان رنگ
سرخ ا ست ،پس نیاز است شرع و عقل نیز مانند آن دو با هم همراه باشند ،تا نتیجهي
مطلوب بهدستآید.
ناصرخسرو در بیتی مینویسد:
«آنکه طبع یله کردي به خوشی ،هرگز

معصفـــر گونــــه و نیــــروي شخارستی؟»

(ناصرخسرو)326 :1357،
شفیعیکدکنی به این بیت ناصرخسرو اشاره میکند و مینویسد« :این بیت معناي چندانی
ندارد و در این بیت بر پیوند شخار و معصفر تأکید شده است» (شفیعیکدکنی:1388 ،
 .)348اما با توجه به مطالبی که دربارهي معصفر و شخار گفته شد ،میتوان گفت از نظر
شاعر ،کسی که طبع را به خوشی رها میکند ،نمیتواند مانند معصفر و نیروي شخار
باشد .گفته شد که معصفر و شخار در کنار هم ،رنگ سرخ زیبایی را ایجاد میکنند .شاعر
میخواهد بگوید که شخص با رهاکردن طبع به خوشی ،نمیتواند رنگ زرد وجودي
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خود را (که نشانهي بیماري است) ،به رنگ سرخ (که نماد تندرستی و سالمبودن است)

4

تبدیل کند .درواقع منظور بیت این است که رهاکردن سرشت به خوشبودن ،عامل
سالمتی و شادي شخص نخواهد بود.
با توجه به مطالب بیانشده ،بدیهی است که با شناخت رنگزاها و دانستن رنگی که از
آنها استخراج میشود ،همچنین با دانستن مضمونهاي شعري مربوط بدانها ،معانی
اشعار واضحتر خواهد شد .بهعنوان نمونه بیتی از شاهنامه در واژهنامک آمده است:
«سوي خانه شــد دختــــر دلــــشده

رخـــان معصــــفر بـــــه زر آژده»
(فردوسی)79 :1388،

نویسنده در توضیح این بیت مینویسد« :معصفر چیزي باشد که به گل کاچیره آن را
رنگ کرده باشند .فرهنگهاي نامبرده رنگ این خاک را ذکر نمیکند ولی از این بیت
روشن است که معصفر معنی زردرنگ است» (نوشین .)417 :1386،نخست آنکه واضح
ال اشتباه
است که نویسنده گُل را گِل درنظرگرفته است و آن را خاک منظور کرده که کام ً
خ سرخ رودابه ،در اثر مخالفت پدرش با
است؛ از طرف دیگر ،از بیت اینچنین برمیآید که ر ِ
عشق به رستم ،از ناراحتی زرد شد .در این بیت معصفر ،نشاندهندهي سرخی صورت و زر
نشانگر زردي صورت است .پس معصفر به رنگ سرخ اشاره دارد ،نه رنگ زرد.
 .3.2عنبر
در شعر فارسی از عنبر بهعنوان مرکب نوشتاري یا سیاهی براي نوشتن یاد شده است:
«بــــه شـــاه آفریدون یکی نامه کرد

ز مشــــک و ز عنبر سر خامه کرد»

(فردوسی)51 :1388،
«چـــو عنبــر سر خامهي چین بشست

ســــر نامــــه بود آفرین از نخست»

(همان)798:
«قلم چــــون دو رخ را به عنبر بشست

ســــر نامـــه کرد آفرین از نخست»

(همان)1090:
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در کتابنامهي باستان ،نویسنده در توضیح همین ابیاتی که در باال بدان اشاره شد،
نوشته است« :عنبر استعارهاي آشکار از آمه و مرکب است که در سیاهی به عنبر مانند
آمده است؛ نیز اگر مرکب را عنبرین و آمیخته به عنبر بدانیم و پایه را بر آن بنهیم که
مرکب را براي خوشبویی آن با عنبر درمیآمیختهاند ،در این صورت عنبر مجاز جزء و
کل از مرکب میتواند بود» (کزازي ،1379،ج365 :3؛ ج678 :4؛ ج .)539 :8در اینجا ،این
سوال ایجاد میشود که آیا عنبر استعاره از مرکب است و عنبر در سیاهی به مرکب تشبیه
شده است؛ یا عنبر بهعنوان مادهي خوشبو به مرکب اضافه میشده و مجاز جزء از مرکب
است؛ یا در ایران کهن این ماده بهعنوان یک رنگزاي سیاه و مرکب نوشتاري استفاده
میشده است و استاد سخن ،فردوسی ،واقعیتی تاریخی دربارهي رنگزاهاي مورد استفاده
در ایران کهن را بیان مینماید؟ منوچهري دربارهي عنبر مینویسد:
بـــه دریــــا بـــار باشـــد عنبر تر

بـــه کـــوه انـــدر بود کان خماهن

(منوچهريدامغانی)66 :1338،
دربارهي عنبر در فرهنگهاي لغت فارسی آمده است :نوعی از بوي خوش است که
سرگین جانوري دریایی است .بعضی گویند سرگین جانور دریایی باشد که به شکل گاو
است .بعضی گویند مومی است از زنبور عسل که توسط سیل به دریا برده میشود ،جانور
بحري آن را خورده و نتواند هضم کند ،آن را فرومیاندازد .آن را سرگین ماهی عنبر یا
کاشالوت میدانند .این ماده در گذشته بهعنوان دارو و عطر کاربرد داشته است .بهترین
آن اشهب مایل به سفیدي است و بعد از آن مایل به ازرقی و زردي و بعد از آن مایل به
سبزي ،و زبونترین او سیاه صفایحی و بلعی است (رک .دهخدا1339 ،؛ مصاحب1381 ،؛
انوري ،1381 ،ج 5؛ آنندراج1336 ،؛ نفیسی :1343 ،ذیل واژهي عنبر) .همانطورکه در
فرهنگها آمده است :عنبر مادهاي با رنگهاي مختلف است که از بدن نوعی جانور دریایی
استخراج میشود و بدترین نوع آن ،عنبر سیاه است .اما در متون ادبی ،عنبر سیاه بهعنوان نماد
رنگ سیاه مطرح شده است .فردوسی ،در توصیف سیاهی شب مینویسد:
«چو شوید به عنبـــر شـــب تیرهروي

بیافشانـــد ایــن گیســوي مشکبوي»

(فردوسی)1223 :1388،
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اینکه عنبر سیاه را بدترین نوع عنبر میدانستهاند ،شاید به دلیل عطرآگینبودن یا
ویژگیهاي دارویی آن بوده است؛ اما بهنظرمیرسد عنب ِر سیاه نوعی مادهي رنگزاي سیاه است
که از آن بهعنوان مرکب نیز بهره میگرفتهاند .در فرهنگ معین اشاره شده که عنبر ،مادهاي
چرب خاکستري و خوشبو و کدر است که از رودهي ماهی عنبر 5گرفته میشود .تولید عنبر
در داخل دستگاه گوارش ماهی عنبر ،بهواسطهي ترشحات سیاهرنگ جانور نرمتنی به نام ماهی
مرکب 6است که مورد تغذیه این حیوان است (رک .معین ،1376،ذیل واژهي عنبر) .اما در
بیان این مطلب ،به این موضوع توجه نشده است که ماهی مرکب یا اسکویید 7نوعی سفالوپاد
اینک 8است و به معنی ماهی است که جوهر یا مرکب از او تراوش میشود .این گروه نرمتنانی
از خانوادهي اختاپوسها هستند« .از این ماهی 9جوهر رنگزایی استخراج میشود که بهعنوان
رنگ مورد استفاده قرارمیگیرد» ( .)Rajasekharan Nair et al, 2011: 21مادهي رنگزایی
که از ماهی مرکب استخراج میشود ،با نام سِپیا 10بهعنوان مادهاي رنگی سیاه یا قهوهاي مایل
به سرخ در دنیا استفاده میشود (.)East augh et al, 2008: 343
قاآنی در بیتی مینویسد:
«بس که به مدحت رقم زدند دفاتر

قیمـــت عنبر گرفت ،دوده و مازو»
(قاآنی)723 :1336،

دوده و مازو 11هر دو ،از اجزاي تشکیلدهندهي مرکبهاي نوشتاري هستند (رک.
آزادي بویاغچی و همکاران95 :1396،؛ قلیچخانی 308 :1392،و 642؛ دهخدا.)1339 ،
در این بیت ارزانبودن جوهرهایی مانند دوده و مازو در برابر جوهر باارزش عنبر مطرح
شده است و شاعر میگوید ،از بس که تو را مدح کردهاند ،دوده و مازویی که بهعنوان
مرکب در نوشتن مدح تو استفاده شده (با وجود ارزانقیمتبودن) ،قیمت مرکب گرانبهاي
عنبر را گرفته و باارزش شده است.
عنبر از مواد رنگزاي باارزشی است که در ایران کهن بهعنوان مادهي رنگی استفاده
میشده است .شاعران نیز در شعر خود به این موضوع اشاره کردهاند؛ اما در شرح ابیات
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و فرهنگهاي لغت فارسی دربارهي رنگزابودن آن با تردید صحبت شده است و بیشتر به
خوشبوبودن این ماده پرداخته شده است.
 .3خالصهی بحث
سه رنگزاي ایرانی سکاهن ،بهرمان و عنبر در شعر فارسی و کتابهاي رنگزاها بررسی شده
است و اطالعاتی که حاصل این مطالعه بوده بهصورت دوسویه ،هم در جهت تحلیل و شرح
ابیات و هم در جهت شناخت بهتر این رنگزاها بهکاررفته است .در جدول شمارهي 1بهطور
خالصه رنگزاهاي بررسیشده در مقاله که با تکیه بر شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم هجري-
قمري اطالعاتی دربارهي آنها استخراج شده ،ارایه شده است .همچنین به مفهوم کلی رنگزاها
در تفسیر ابیات و مفهوم علمی آنها که میتواند مورد استفادهي پژوهشگران حوزههاي
مختلف علوم مرتبط با آن قرارگیرد ،به تفکیک اشاره شده است.
جدول .1خالصهی اطالعات استخراجشده از رنگزاها با تکيه بر شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم
هجریقمری
اصطالح
رنگزا در
شعر

مفهوم کلی
در ابيات

نمونههایی از ابياتی که در
مفهوم علمی (مستخرج از ابيات)

منشأ رنگزا

آنها از این رنگزا استفاده
شده

مادهي رنگزاي سیاه ،استفاده از آن در
سکاهن

رنگ سیاه

رنگرزي ،ارتباط آن با خماهن ،زمانبر
بودن فرآیند تبدیل آهن و سرکه به

معدنی

نظامی (سه بیت) ،خاقانی(4
بیت) ،عطار (یک بیت)

سکاهن.
رنگزابودن این گیاه ،نامهاي دیگر آن
(عصفر ،گلرنگ) ،ایجادکنندهي دو رنگ
بهرمان
عصفر

رنگ سرخ

زرد و سرخ ،بهتربودن کیفیت رنگ سرخ
آن و بیشتر نماد رنگ سرخ بودن در

امیر معزي ،مسعود سعد،
آلی (گیاهی)

ادبیات ،استفاده از شخار در کنار آن براي

ازرقی هروي ،خاقانی،
منوچهري ،ناصرخسرو،
سنایی غزنوي

ایجاد رنگ سرخ زیباتر.
مادهي رنگزاي سیاه ،استفاده از آن به
عنبر

رنگ سیاه

عنوان مرکب نوشتاري ،مادهي گرانقیمت
و باارزش و از گرانترین مرکبها

آلی (حیوانی)

فردوسی ،قاآنی ،منوچهري
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رسیدن به این شناخت که کدام اصطالح در متون کهن پارسی میتواند نشانگر یک
رنگزا باشد ،کار بسیار دشواري است و براي هر اصطالح ،مدت زمان زیادي بایستی
مطالعه و بررسی انجام شود .نتیجهي اینگونه مطالعات هم در حوزهي ادبیات فارسی و
هم در حوزهي علوم مربوط به شناخت رنگزاهاي تاریخی ،بسیار کاربردي خواهد بود.
براي درک و دریافت مفاهیم شعري ،نیاز است که معنی تخصصی تکتک کلمهها و
اصطالحها بهروشنی شناخته شود .گاهی نیز شاعر در البهالي شعر ،براي بیان منظور خود
از اصطالحهاي و علوم مربوط به رنگزاها استفاده کرده که با بررسی آنها از سویی
میتوان به اطالعات مهمی در زمینهي فن ساخت رنگزاهاي ناشناخته ،دست یافت و از
سوي دیگر معنی ابیات را بهتر درک کرد.
 .4نتيجهگيری
در شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم هجري قمري ،اطالعات علمی فراوانی بهکاربرده
شده است که از آنها میتوان بهعنوان ابزاري براي بازیابی بخشی از علوم گذشته استفاده
نمود .یکی از این علوم ،شناخت رنگزاهاي طبیعی در ایران کهن است که در البهالي
اشعار فارسی ،شاعر براي رنگ آمیزي فضاي شعري از آنها استفاده کرده است .یافتهي
مهم این مقاله ،این موضوع را مطرح میسازد که کتابهاي شعري فارسی ،میتواند به
عنوان یکی از منابع مهم دستیابی به بازشناختِ تعداد زیادي از رنگزاهاي طبیعی
فراموششده یا تغییر نام داده در گذر زمان استفاده شود.
درنتیجهي مطالعهي انجام گرفته ،رنگزاهاي طبیعی مانند :سکاهن ،بهرمان و عنبر
براساس شعر فارسی شناسایی و معرفی شد .سکاهن از رنگزاهایی است که در گذشته،
در ایران استفاده میشده و به مرور زمان ،به فراموشی سپرده شده است .این واژه ،در شعر
فارسی گاهی در کنار واژهي خماهن بهکاررفته است که نشان از این دارد که ترکیب
اصلی سازندهي رنگزاي سکاهن ،خماهن پاالیششده است .همچنین در شعر فارسی
اشاره شده که فرایند تبدیل آهن به سکاهن فرایندي زمانبر است .در شعر فارسی به
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رنگزابودن عنبر نیز اشاره شده است که در این پژوهش رنگزابودن این ماده ثابت شد و
براساس آن ،میتوان گفت که عنبر ،تنها ،مادهاي خوشبو نبوده و باید در بررسی ابیات به
رنگزابودن این ماده نیز توجه نمود .همچنین بهرمان یا عصفر ،مادهاي رنگزا با رنگهاي
سرخ و زرد بوده که به دلیل زیبابودن رنگ سرخ این رنگزا ،در متون ادبی بیشتر به رنگ
سرخ این ماده توجه شده است .همراهی شخار و عصفر که در متون ادبی بدان اشاره شده
نیز به دلیل ایجاد همین رنگ سرخ بوده است.
با معرفی سه مورد از رنگزاها در این مقاله ،براي نخستینبار ،مفهوم اصلی تعدادي از
ابیات فارسی که در آنها از این رنگزاها استفاده شده ،روشن شد؛ این مفاهیم تاکنون مستتر
و ناشناخته بوده است .از طرفی ،در فن شناخت رنگدانهها و رنگینههاي تاریخی ،برگی از
اطالعات دورههاي تاریخی ،هویدا گشته است و در این خصوص ،کمک زیادي به پژوهش-
گرانی که در حوزهي شناخت رنگزاهاي تاریخی فعالیت مینمایند ،خواهد شد.
یادداشتها
 .1پالودن به معنی ذوب و گداختن است (رک .دهخدا 1339،ذیل واژهي پالودن).
 .2ریم آهن در معنی چرک و کثافت آهن آمده است که در وقت گداختن در کوره میماند و
موقع پتکزدن از آن جدا میشود (رک.دهخدا :1339،ذیل واژهي ریماهن) .ریمآهن به معنی
زنگ آهن نیز آمده است .در این بیت ،همان رنگ سرخ موجود در سنگ خماهن است و نیز
ناخالصی معنی میدهد .نماد شخص سالم این است که در گونهي او حالت سرخی باشد .همچنین
رنگ سرخ را به شادي نسبت میدهند.
 .3آهن خالص به رنگ سیاه تا خاکستري فوالدي است .جالي فلزي و خاصیت جذب مغناطیسی
دارد .از دیگر ویژگیهاي آهن استحکام و سختی آن است (رک .طالیی.)43 :1387،
 .4یکی از نشانههاي سالمتی ،سرخی طبیعی پوست است؛ زیرا این حالت ،نشان از آن دارد که
خون به اندازهي کافی در بدن جریان دارد (رک .گلشنی .)141 :1391،ابنسینا براي زردي چهره،
سببهاي متعددي شمرده است که بیماريها ،غمخوردن و کمبود غذا برخی از آن علتهاست
(رک .گلشنی131 :1391،؛ ابنسینا.)145 :1389،
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5. Catadon microcephalus.
6. Seiche.
7. Squid.
8. Cephalopod ink.
9. Cuttle fish.
10. sepia.

 .11مازو غدههایی کرويشکل و کوچکتر از گردو است که بر روي جوانههاي درخت بلوط
ایجاد میشود و در انواع رنگسازي بهکارمیرود .مازو از روزگاران کهن ،یکی از مواد سازندهي
مرکب بوده است (رک .قلیچخانی .)642 :1392،دوده نیز از ارکان اصلی ساختن مرکّب یا سیاهی
بوده و براي ساختن مرکّب از دوده ،صمغ ،زاج و مازو استفاده میکردند .چربی ،دوده را ازبین
میبرد .دوده را بهعنوان مادهي رنگی براي مرکّب سیاه با موّاد یادشده در آب ،محلول کرده و
میجوشاندند (همان.)308:

منابع
آزاديبویاغچی و همکاران« .)1396( .بررسی اوزان سنتی بهکاررفته در دستورالعملهاي
ساخت مرکب در رسالههاي خوشنویسی» .گنجینهي اسناد ،سال ،27صص .102-88
آملی ،شمسالدینمحمدبن محمود .)1381( .نفایسالفنون فی عرایسالعیون .ج ،3به
تصحیح ابوالحسن شعرانی ،تهران :اسالمیه.
آنندراج ،محمدپادشاه متخلص به شاد .)1336 ( .فرهنگ آنندراج .زیر نظر محمد
دبیرسیاقی ،تهران :خیام.
ابنسینا .)1389( .قانون .ترجمهي عبدالرحمن شرفکندي ،ج ،5تهران :سروش.
استعالمی ،محمد .)1387( .نقد و شرح قصاید خاقانی .براساس تقریرات استاد بدیعالزمان
فروزانفر .ج ،2تهران :زوّار.
اعظمخان ،حکیممحمد .)1313( .محیط اعظم .ج ،3چاپ هندوستان.
افشارسیستانی ،ایرج .)1377( .پزشکی سنتی مردم ایران .ج ،1تهران :روزنه.
امیر معزي ،امیرالشعرا محمدبنعبدالملک نیشابوري .)1318(.دیوان امیر معزي .به اهتمام
عباس اقبال ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.

واکاوی در سه رنگزای سکاهن ،بهرمان و عنبر با تکیه بر شعر فارسی/فاطمه سلحشور ـــــــ 137

امیري ،داود .)1387( .رنگرزي طبیعی و استخراج رنگدانه از گیاه اسپرک .تهران :شباهنگ.
انوري ،حسن .)1381( .فرهنگ بزرگ سخن .ج  ،5تهران :سخن.
برهان خلف تبریزى ،محمدحسین .)1380( .فرهنگ فارسى برهان قاطع .تهران :نیما.
بهار ،مهرداد .)1385(.بندهش .تهران :توس.
تفلیسی ،حبیشبنابراهیم« .)1336( .رسالهي بیانالصناعات» .فرهنگ ایرانزمین ،شمارهي
 ،5صص.457-279
جتتنز ،رادرفورد؛ استات ،جی.ال .)1378( .فرهنگ فشردهي رنگدانههاي هنري .حمید
فرهمند بروجنی ،اصفهان :گلدسته.
جهانشاهیافشار ،ویکتوریا .)1375( .فرآیند و روشهاي رنگرزي الیاف با مواد طبیعی.
تهران :دانشگاه هنر.
حاجی ،امینالدین .)1395( .رنگزاهاي طبیعی :علم و فناوري .بیرجند :دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بیرجند.
حسینىطبیب ،محمدمؤمن .)1378( .تحفهي حکیم مؤمن .تهران :افست مصطفوى.
خاقانی ،بدیلبنعلی .)1382( .دیوان خاقانی شروانی .تصحیح ضیاالدین سجادي ،تهران:
زوار.
خوشحالدستجردي ،طاهره« .)1382( .بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوري».
مجلهي دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،شمارهي 32و  ،33صص
.73-102
دمیري ،کمالالدین .)1395( .خواصالحیوان(.ترجمهي حیاتالحیوان) ،ترجمهي خواجه
محمد تقی تبریزي ،مصحح فاطمه مهري ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
دهخدا ،علیاکبر .)1339( .لغتنامهي دهخدا .زیر نظر محمد معین ،تهران :چاپ سیروس.
دین ،جنی .)1385( .رنگ وحشی .ترجمهي کورش کریمشاهی ،تهران :مرکز ملی فرش
ایران.
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رضازادهشفق ،صادق .)1320( .فرهنگ شاهنامه .به کوشش مصطفی شهابی ،تهران :انجمن
آثار ملی.
زاوش ،محمد .)1348( .کانیشناسی در ایران قدیم .تهران :چاپخانهي خرمی.

زمردیان ،رضا .)1373( .فرهنگ واژههاي دخیل اروپایی در فارسی(همراه با ریشهي هر
واژه) .مشهد :آستان قدس رضوي.
سرورى ،محمدقاسم بن حاجىمحمد .)1338( .فرهنگ مجمعالفرس .ج ،2تهران :علمی.
سنایی ،مجدودبنآدم .)1388( .دیوان سنایی غزنوي .به اهتمام محمدتقی مدرسرضوي،
تهران :سنایی.
شفیعیکدکنی ،محمدرضا .)1388( .تازیانههاي سلوک .نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم
سنایی ،تهران :آگاه
شکري ،لطفاهلل .)1395( .رنگزاهاي طبیعی .تهران :شمال پایدار.

شیمل ،آنهماري؛ پرسیال ،ساسک« .)1382(.ارزش رنگ در هنر و ادبیات ایران» .نامهي
انجمن ،ترجمهي مریم احمدي ،شمارهي ،12صص.58-40
طالیی ،حسن .)1387( .عصر آهن ایران .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها(سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

عضدالدوله ،جمالالدین حسینبنفخرالدین حسن اینجويشیرازي .)1351( .فرهنگ
جهانگیري .مشهد :دانشگاه مشهد.
عطار نیشابوري .)1386( .مصیبتنامه .تصحیح محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران :سخن.

عقیلىعلوىشیرازى ،سیدمحمدحسین بن محمدهادى 1260(.ه.ق) .مخزناألدویه:دائرهالمعارف
خوردنیها و داروهاى پزشکى سنتى ایران( طبع قدیم) .مصححان :احمد کبیر ،عجیب
احمد ،مولوى غالمحسین ،مولوى قنبرعلى .کلکته -هندوستان.
عقیلىعلوى خراسانیشیرازى ،سیدمحمدحسین .)1349( .قرابادین کبیر .تهران :محمودى.
عمید ،حسن .)1342( .فرهنگ عمید .تهران :به سرمایهي کتابخانهي ابنسینا.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1388( .شاهنامهي فردوسی .به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :قطره.
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قاآنی .)1336( .دیوان حکیم قاآنیشیرازي .تصحیح محمدجعفر محجوب ،تهران :امیرکبیر.
قلیچخانی ،حمیدرضا .)1373( .رساالتی در خوشنویسی و هنرهاي وابسته .تهران :روزنه.

ــــــــــــــــــــ .)1392( .زرافشان :فرهنگ اصطالحات و ترکیبات خوشنویسی،
کتابآرایی و نسخهپردازي در شعر .تهران :فرهنگ معاصر.
کزازي ،میرجاللالدین .)1379( .نامهي باستان :ویرایش و گزارش شاهنامهي فردوسی.
ج 3و ،4تهران :سمت.

ــــــــــــــــــــ .)1385( .گزارش دشواريهاي دیوان خاقانی :بیتها و تعبیرهاي
پیچیده ،واژهشناسی ،نکتههاي ادبی و هنري .تهران :مرکز.
گلشنی ،اکرم .)1391( .طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی .تهران :سخن.
ماهیار ،عباس .)1388( .مالک ملک سخن :شرح قصاید خاقانی .تهران :سخن.
مایلهروي ،نجیب .)1372( .کتابآرایی در تمدن اسالمی .مشهد :آستان قدسرضوي.
مختاري غزنوي ،عمربنعثمان .)1388( .دیوان عثمان مختاري .به اهتمام جاللالدین
همایی ،تهران :علمی و فرهنگی.
مصاحب ،غالمحسین .)1381( .دایرهالمعارف فارسی .تهران :امیرکبیر.
معین ،محمد .)1376( .فرهنگ فارسی .تهران :امیرکبیر.
مالعبدالرشید تتوي1872( .م) .فرهنگ رشیدي .ج ،2چاپ کلکته.
منوچهريدامغانی .)1338( .دیوان منوچهري دامغانی .به کوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران:
کتابفروشی زوار.
مولوي ،جاللالدین محمدبنمحمد .)1378( .کلیات دیوان شمس .مطابق نسخهي
تصحیحشدهي بدیعالزمان فروزانفر ،ج ،1تهران :بهزاد.
ناصرخسرو قبادیانی .)1357( .دیوان حکیم ناصرخسرو قبادیانی .ج ،1به اهتمام مجتبی
مینوي و مهدي محقق ،تهران :مؤسسهي مطالعات اسالمی ،شعبهي تهران دانشگاه
مکگیل.
نفیسى ،میرزا علىاکبر .)1343( .فرهنگ نفیسى .تهران :خیام.
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 با حواشی و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخهي. شرفنامه.)1316( .نظامیگنجوي
. مطبعهي ارمغان: تهران، تصحیح حسن وحیددستگردي،کهنسال
. ارمغان یوسف: قم،2 ج.) دائرهالمعارف بزرگ طب اسالمى1384( . مصطفى،نورانى
. معین: تهران.) واژهنامک(فرهنگواژههاي دشوار شاهنامه.)1386( . عبدالحسین،نوشین
 کتابفروشى: تهران. فرهنگ انجمنآراى ناصرى.)ق. ه1288( . رضاقلى بن محمدهادى،هدایت
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