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براي آن گرفته رنگ  ها  بهره  پیرامون خود  اشیاي  و  محیط   ،رسدمی نظربه  . است  آمیزي 

در گذر زمان به فراموشی    اند،شدهیی که در ایران کهن استفاده میرنگزاهااز  تعدادي  

هاي دخیل  ها در جوامع علمی با واژهو اکنون بعضی از آن  اند یا تغییر نام داده  سپرده شده 

تمام رنگزاهاي ایرانی    ،منبعی که در آننیز  تا کنون  و  شوند  ها، استفاده میاز سایر زبان

  که شناخت کامل ازآنجایی.  دیده نشده است  شده باشد،و بررسی    مستقل معرفیطوربه

و با توجه به    عاجل استو علمی  یضرورتها، مربوط به آنواژگان  رنگزاهاي ایرانی و
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متون نظم فارسی کهن  از  اند،وفور در شعر خود بهره گرفته هشاعران از رنگزاها ب کهاین

در می بخش  ي هحوز  توان  از  بازیابی  رنگزاها    وم علهایی  به  مفیدي  مربوط  اطالعات 

نمود  مهم  گردآوري  از  است که  پژوهش  این  اهداف  این  ترین  در  بررسی  .  با  مقاله 

قمري، به بازشناخت سه رنگزاي طبیعی هاي شاعران از قرن چهارم تا هشتم هجريدیوان

اهایی  دستیابی به رنگز  ایران کهن پرداخته شده است؛داده در  شده یا تغییر نامفراموش

  پژوهش این    ياست. نتیجهمانند سکاهن، بهرمان یا عصفر و عنبر حاصل این پژوهش  

هایشان  مضمون  رنگزاها و هایی باشد که  تفسیر صحیح بیتتواند راهگشاي  سو میاز یک

ي کهن ایرانی  شده اي از رنگزاهاي فراموشها حضور دارند و از سوي دیگر، گوشهدر آن 

فارسی   شعر  استخراج  کند. معرفی  را  براساس  فنی  در  اطالعات  فارسی  شعر  از  شده 

هاي مختلف علوم مرتبط  پژوهشگران حوزه   يهتواند مورد استفادي رنگزاها نیز میحوزه

 با آن، مانند پژوهش هنر، مرمت آثار تاریخی، باستان سنجی و صنایع قرارگیرد. 

 بهرمان، رنگزاها، سکاهن، شعر فارسی، عنبر.  های کليدی:واژه

 

 . مقدمه 1

است. انسان    ها مشهود بودهها در طول تاریخ در زندگی انسانها و مفاهیم آنحضور رنگ

)گیاهی یا حیوانی(    با منشأ آلی  طبیعی یا مصنوعی،  حاصل از مواد رنگزاي  همواره از رنگِ

تزیینِ ابزاري مانند اسلحه و ظروف،   جمله آرایش شخصی،ازو معدنی در کارهاي هنري  

 رنگرزي الیاف و همچنین در نقاشی سود برده است.

یکی و تعمق است.  توجه  ها، قابل نیز مانند سایر سرزمیندر فرهنگ ایران  ارزش رنگ      

و تصویرسازياز عوامل مهم در شکل زیبا در شعر فارسی گیري  عنصر رنگ  نیز    هاي 

  به رنگ توجه خاصی شده و در تشبیه ،  فارسی  ادبیات شفاهیدر ادبیات مکتوب و  است.  

(. 48:  1382  ،شیمل و ساسک  رک.)  استوفور استفاده شدهبه  از آن  و استعاره و کنایه

به یا  ا  ها رنگ  ازصورت مستقیم  شاعر  یا    ستفاده)مانند قرمز، سفید و سبز(  کرده است 

آنبه از  غیرمستقیم  گرفتهرنگی  ردها  صورت  بهره  شعر  فضاي  از    سازي  یکی  است. 
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بهرهروش از رنگهاي  پدیده  هاگیري غیرمستقیم  به  اشاره  داراي  در شعر،  اجسام  و  ها 

 . ستارنگزاها  و  هاگل ،هاي زیبا مانند گوهرهاي قیمتی، گیاهانرنگ

، از  نیاحساسات دروبر بیان  هاي شعر فارسی، شاعر عالوهکتاب درکه  با توجه به این 

مختلف گرفته هاي  تصویرسازي  براي  مانند طب   علوم  بهره  آثار جدید  و خلق    شعري 

  علوم کهن بهره گرفت.هایی از  بخشبازشناخت    برايتوان  میاست، از این بخش از شعر،  

؛  مالحظه استقابل است که بسیار  این علوم    ي هجملازحضور رنگزاها در شعر فارسی،  

؛  اندوفور بهره گرفتههرنگزا در شعر ب  ياز نام ماده  ها،شاعران به جاي ذکر نام رنگ  زیرا

شده از آن معروف  استخراجرنگزا در معنی رنگ    ي، مادهکه در بعضی از مواردتاجایی 

است.   حوزهشده  در  ایرانیازآنجاکه  رنگزاهاي  است،    ،ي  دست  در  اندکی  اطالعات 

ي متون  رسد. با مطالعه نظرمی بع کهن مانند شعر فارسی ضروري به استخراج این رنگزاها از منا 

ها در طول زمان، نام ثابتی داشته و امروزه با  نظم فارسی مشخص شد که تعدادي از رنگزا 

شناسایی  راحتی قابل اند؛ مانند نیل و الجورد. این گروه از رنگزاها به همان نام شناخته شده 

اند؛ مانند  یا تغییر نام داده   مرور زمان به فراموشی سپرده شده ها به  است؛ اما تعدادي از آن 

 بر است. سکاهن و بهرمان که شناسایی این گروه از رنگزاها بسیار مهم و زمان 

هاي فنی و در این راستا هدف از پژوهش پیش رو، بازشناخت فنون ساخت و ویژگی    

با استفاد  شدههنري سه رنگزاي استفاده شاعران شاخص قرن    ه از دیواندر ایران کهن 

هجري هشتم  قرن  پایان  تا  سمرقندي،   قمريچهارم  معزي  طوسی،  فردوسی  )مانند 

یابی  منوچهري دامغانی، سنایی غزنوي، عطار نیشابوري، مولوي، نظامی و خاقانی(، با ریشه

آنواژه ارتباط  و  این شیوه می ها  است.  متون  تحلیل محتواي  و  یکدیگر  با  در ها    تواند 

دیگر رنگزاهاي  از  بسیاري  به  بازشناسی  کهن  شود.  کارایران  گونه  این  ي نتیجهگرفته 

هایی کمک خواهد کرد که  سو به حل مشکالت معنایی ایجادشده در بیت ها، از یک پژوهش 

    را   یگر رنگزاهاي ناشناخته ایران کهن ها از این رنگزاها استفاده شده است و از سوي د در آن 

ي علوم مختلف ازجمله ادبیات فارسی،  آمده، در حوزه دست . اطالعات به معرفی خواهد کرد 
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شناسی، مرمت آثار تاریخی، رنگرزي، نساجی، پژوهش هنر و مطالعات فرش و متناسب  باستان 

 استفاده خواهد بود.  ي دانشی قابل هاي مختلف هر حوزه با بخش 

 

 ی پژوهش . پيشينه1.1

است؛    رنگرزي به طبع رسیده  يدر حوزهدودي  معهاي  کتابرنگزاهاي ایرانی،    يبارهدر

  جهانشاهی؛  رنگرزي طبیعی و استخراج رنگدانه از گیاه اسپرک(  1387)   امیريازجمله:  

رنگزاهاي    (1395)  ؛ حاجیهاي رنگرزي الیاف با مواد طبیعیفرایند و روش  (1375)  افشار

فناوري و  کتابدر    .رنگزاهاي طبیعی(  1395)  ؛ شکري طبیعی: علم  به   ،تنهانیز  ها  این 

  ین است. دو کتاب مهم الت   در رنگرزي اشاره شده   شدهاز رنگزاهاي استفادهتعداد اندکی  

(East augh et al, 2008; Gittens, Stout, 1942  )  ي  در حوزه   نامهلغتفرهنگ و

شده در   تعدادي از رنگزاهاي استفادهها نیز به  تاریخی هستند و در آن  -رنگزاهاي هنري

جتتنز    رک.)  ها نیز به فارسی ترجمه شده استدنیا، ازجمله ایران اشاره شده و یکی از آن

زرافشان: فرهنگ اصطالحات و ترکیبات    ( 1392)   خانیقلیج  همچنین  (.1378و استات،  

این  در  ست.  ا ي خوشنویسی و ادبیات فارسی نوشته  در حوزه  را  آرایی خوشنویسی، کتاب

شعر فارسی    پردازي شده در کتابت و نسخهادههاي استف نیز به شماري از رنگدانه  کتاب

شده در  ي رنگزاهاي ایرانیِ فراموشاما تاکنون پژوهشی مستقل، درباره اشاره شده است.

ي معدنی  براي مثال سکاهن ماده  ؛یه بر شعر فارسی صورت نگرفته استگذر زمان، با تک

هاي فارسی رنگزابودن آن مطرح شده است و در  نامها در شعر فارسی و واژهاست که تنه 

ي آن اطالعاتی در دسترس نیست؛ یا  شده توسط نگارندگان، درباره هاي بررسی سایر کتاب 

هاي قدیمی مانند  بلکه در کتاب   ، هاي لغت فارسی تنها در فرهنگ عنبر، رنگزایی است که نه 

و  1336  )تفلیسی،   الصناعات بیان  و  1381  )آملی،   الفنون نفایس (    )دمیري،   الحیوان حیات ( 

به رنگزابودن آن اشاره نشده است و همچنین در کتاب 1395 نیز  به  (  هاي فارسی مربوط 

ي رنگزابودن آن در دسترس نیست. در این پژوهش، تنها براساس  رنگزاها اطالعاتی درباره 

میدانی و    به رنِگ این ماده در شعر و با مطالعات شواهد موجود در شعر فارسی و اشاره  
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هاي مطرح در دنیا، رنگزابودن آن به اثبات رسیده است. در  رنگدانه  مراجعه به فرهنگ 

شده در گذر  تعدادي از رنگزاهاي ایرانی فراموش  ،با تکیه بر شعر فارسی  ،این پژوهش

نام تغییر  یا  معرفی شده زمان  و  استخراج  رنگزاییِ  اند؛ همچنیداده،  براساس خاصیت  ن 

صورت  هایی که به نادرستی یا بهشده در این پژوهش، تعدادي از بیترنگزاهاي معرفی

 اند. اند، مورد بررسی قرار گرفتههاي شعري، معنی شده ها یا شرح دیوانناقص در مقاله

 

 . بحث و بررسی 2

 . سکاهن 1.2

اي به نام سکاهن اشاره شده  واژهدر شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم هجري، به  گاهی  

به جاي رنگ  مشخص شد گاهی این واژه    ،آمدهعملهاي بهاست که با توجه به بررسی

به بهتشبیه به رنگ سیاه از آن استفاده شده استبرده شده و گاهی در  کارسیاه  عنوان  ؛ 

 نمونه در بیت زیر آمده است:
 «الجرم هندوستان زان دودمان انگیخته

 

 تیغش چون سکاهن، سوخته خیل خزر نیل  » 
 

 ( 396:  1382،)خاقانی

ها را چنان سوزانده که  رنگ اخستان در مقابله با قوم خزر، آنمعنی بیت: شمشیر نیلی   

 ها بهشک نسل مردم هندوستان از نسل آنرنگ رویشان مانند سکاهن سیاه شده و بی

در بیتی    رنگ سیاه مردم خزر به سکاهن تشبیه شده است.  ،آمده است. در این بیت  وجود

  دیگر از نظامی آمده است:

 ه جانش بآهن گزم ــــس کــ کهر آن    ن رزمـــا در سکاهــــهى جامهـــبس
 

 (  117: 1316گنجوي، )نظامی

 ،سروري  )رک.  است  کردنبه معنی لباس در سکاهن رنگ   «رزیدنجامه در سکاهن»    

بیان می(. نظامی  625:  2ج ،1338 این بیت  تیغ آهنین مندر  را  او    ،کند که هرکسی که 

هاي زیادي در سکاهن رنگ خواهند  ها و لباسشدن او جامهکشته  شود و ازکشته می  ،بگزد

بر  و سیاه  شد که کنایه از این است که تمام خویشان و بستگانش در ماتمش لباس تیره  
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سکاهن را رنگی سیاه که از سرکه و آهن تهیه  رسی  هاي فادر فرهنگ  ند کرد.تن خواه

برهان خلف تبریزي،  رک.  )   رفتهکارمیو اشیاء و جامه بهکردن چرم  شده و در رنگمی

  داشته است   استعمال رنگرزي  همچنین در  و    ي سکاهن(ذیل واژه  1376؛ معین،  1380

تی از این رنگزا در  که اطالعا . ازآنجایی اند، تعریف کرده( 1253:  1387  استعالمی،  رک.)

  ، منابع مربوط به رنگزاهاي طبیعی در دسترس نیست، سعی شده با توجه به ابیات فارسی 

 هایی از سکاهن استخراج و این رنگزا معرفی شود. ویژگی

 . ارتباط خماهن و سکاهن1.1.2

واژ قرا هگاهی  هم  کنار  در  شعر  در  خماهن  و  سکاهن  بهگرفتهرهاي   ،رسدنظرمیاند؛ 

  ؛ خاقانی، 111:  1316  گنجوي،نظامی  )رک.  این دو واژه وجود داشته باشدطی بین  ارتبا

اي معرفی  ، نوعی سنگ آهن به رنگ قهوه فرهنگ عمید(. خماهن در 321و   136:  1382

(. در تعدادي از  ي خماهنذیل واژه   1342  ،عمیدرک.  )  اندبردهکارمیشده که در طب به

رک.  )  رنگ مایل به سرخیغایت سخت و تیرهبه ها آمده: خماهن سنگی است  فرهنگ

تبریزي،  ي  ذیل واژه  1339  ،دهخدا؛  1338سروري،    ؛1376معین،  ؛  1380  برهان خلف 

است: خماهن از جنس آهن و   ي آن آمدهاما در سایر متون فارسی طبی درباره ؛خماهن(

آن را حجر    .(208:  3ج  ،1313  خان،اعظمبه نقل از    532  :1384  ،نورانی  )رک.  سنگ است

نامند و چون  آهن مییعنی سنگ،  (956و    923:  1260شیرازي،علوي  عقیلی  )رک.  حدیدي 

  : 1384  ،؛ نورانی350:1288  ،هدایت  رک.)  مانند شنجرف  ؛ سرخ شود  ،آن را به آب بسایند

با توجه    .(109:  1378  طبیب،حسینیو    199:  1349خراسانی،  علوي  عقیلیبه نقل از    532

اند که از آن رنگ  دار دانستههاي آهنو از کانی  به تعریف خماهن که آن را سنگ تیره

ي  شده  هاي شناختهي فارسی خماهن معادل یکی از سنگ آهنشود، واژهسرخ جاري می 

نیز به   شناسی در ایران قدیمکانیاست که در کتاب  (  Hematite)  امروزي، یعنی هماتیت

ي دخیل اروپایی در زبان  . هماتیت، واژه(297:  1348  زاوش،رک.  )  ستآن اشاره شده ا

:  1373  ،زمردیان  رک.)  است  فارسی است که معادلی براي آن در زبان فارسی تعیین نشده

 ،ي یونانی هامیا به معناي سنگ خونین است؛ زیرا از این سنگاز ریشه  . این واژه،(258
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است. رنگ این    شدهمانند آب، رنگ قرمز خونی جاري می در هنگام مواجهه با مایعاتی  

ي  عنوان ماده و به(  Cornell; Schwartzman, 2003:8)  دار، سیاه و خاکستريآهن  کانی

و از  (  East augh et al,2008:198)  شدههاي دور استفاده میرنگزاي قرمز از گذشته

 (. Cornell;Schwertman,2003:8) است  شدهفلز آهن استخراج می  ،آن

   :خماهن و سکاهن در کنار هم اشاره کرده استهاي واژهبه  خاقانی در بیتی

درواي من دل  دود  از  پوشش   «شد سکاهن 
 

 این خماهنگون که چون ریماهنم پالود و سوخت » 
       

 ( 321:  1382)خاقانی،   

سنگی است تیره که    ،. خماهن یا خماهان1اند:  این بیت را چنین معنی کرده  ،شارحان   

به سرخی می آن  تشبیه  گراید. خماهنگون کنایهرنگ  با  از آسمان است؛ آسمان  ایما  ي 

ساده و مجمل به خماهن مانند شده است. سکاهن رنگی سیاه بوده است که از سرکه و 

اند. دود که استعاره از آه است، با تشبیه نهان به سکاهن مانند شده آمده  ساختهآهن می

ي آهن در کوره سوخته و پالوده است  فام، که خاقانی را مانند ماندهآسمان سرخاست: »

ي  . خماهن سنگ تیره 2(؛  489:  1385  )کزازي،   رنگ شده است«ي وي تیره از آه دل سرگشته 

آهن است و در اینجا آسمان به سنگ آهن تشبیه شده است. ریم آهن، زنگ آهن است.  

از حل  که  و در صباغی    ساخته کردن سنگ آهن در سرکه می سکاهن رنگ سیاهی است 

ي من تیره  اند و معنی بیت به زبان ساده این است که »آسمان از آه دل سرگشته برده کارمی به 

ي آهنگري سوزاند، از  . »فلک که مرا همچون ریماهن کوره 3(؛  1001:  1387)استعالمی،   شد«

 (. 280:  1388  )ماهیار،   د«ي من، تیره و تار ش آه برخواسته از سوزش دل سرگشته 

د از کلمات تخصصی استفاده براي بیان منظور خو  ،شاعر به دلیل مهمی  ،رسدمینظر به    

درواقع در این بیت، او ارتباط بین دو رنگزاي خماهن و سکاهن را بیان کرده    ؛کندمی

نیز   خماهنگونشود: با توجه به مطالب مربوط به رنگزاها، این بیت معنی می ،است. حال 

  هدایت،   ؛1343نفیسی،   ؛1380خلف تبریزي،برهان  رک.)  ان در ادب فارسی کنایه از آسم

است که برگرفته از یک باور در   (280:  1388گون و ماهیار، خماهن  ي، ذیل واژه1288

که  ازآنجایی  (.39  :1385،بهار  رک.)  داندمیکه جنس آسمان را از خماهن    بودهایران باستان  
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شکایت و حبس، این شعر را سروده و در ابتداي این شعر و ابیات بعد از آن، شاعر در  

  در این بیت )صبحدم چون کله بندد آه دودآساي من(،    کندي صبحدم صحبت می درباره

با تشبیه ساده و مجمل به خماهن مانند شده   است و شاعر سرخی رنگ  آسمانِ صبح 

  ؛ همراه با سرخی( تشبیه کرده استی  )سیاه  آسمان را در هنگام سحر به رنگ خماهن

هاي  که او را چون ناخالصیکند که آسمان صبح یا فلک به علت ایندرواقع شاعر بیان می

به    ،را از بین برده  2اشهاي وجودي او یا شادياست و رنگ 1سوزانده و گداختهخماهن،  

نند سکاهن، لباس  وايِ شاعر و آه او، مارنگ باشد، از تیرگی دودِ دِل درسرخکه جاي این

  که شاعر، رنگ صبح، تیره باشد، از اینکه چرا باید آسمان سرختیره بر تن کرده است. این 

می  توصیف  را  زندان  تاریک  محیط  بیتآسمان  این  از  قبل  ابیات  از  و  مشخص    ،کند 

 شود:  می

کهن  خشناین  من  بارانیگرگ  غوغاي   « از 
 

 ر دارم سپر چون نفکند ــ تیر باران سح» 
      

 ( 321:  1382)خاقانی،

گرگ خشن)= کبود( بارانی، هواي  با اشاره به کهن  ،شاعر در بیت قبل از این بیت     

آسمان سحرگاه که    ،کند. به زبان سادهمیسحر را بارانی و آسمان زندان را تیره توصیف  

تیره توصیف شده   ،بودنسرخی باشد، در اثر ابري و بارانیهمراه با    ،باید به رنگ تیره

 برد.سرمیزندان بهدر  کهغمگین است   دود حاصل از آه دل شاعرِ ،است و علت آن هم

درباره به مطلب علمی  بیت،  این  در  منظور خود  بیان  کنار  در  ي فن ساخت  شاعر 

سکاهن و به ارتباط بین خماهن و سکاهن نیز اشاره کرده است. در این بیت اشاره شده 

ي پاالیش  )ریماهن( در مرحله   هاي آن )خماهن( و جداسازي ناخالصی   که از ذوب سنگ آهن 

شود. گفته شد که  ، استخراج می 3و سوخت، آهِن خالِص تیره و به رنِگ سیاه و خاکستري 

کند که در ساخت سکاهن  شده از سرکه و آهن است، درواقع شاعر بیان می ساخته  ، سکاهن 

 ي سکاهن هم از آن است.  کنند و رنِگ تیره از همان آهن خالص و تیره استفاده می 
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 . صبر و سکاهن 2.1.2

در   گفته: »صبر چیست  مصراعیعطار  باب صبر  است«آهن سکاهن  ؟در    )عطار   کردن 

نوشته شده است: »آهن، اي در معنی این مصراع چنین  مقالهدر  .  (466:  1386  ،نیشابوري

کردن است و کنایه از ثبات و پایداري و استقامت بسیار سخت  کردن، آهن را سرکه سکاهن

ها و معانی مربوط به رنگزاها  (. اگر واژه82:  1382دستجردي،)خوشحال   و شدید است«

ابیات اشنشود، در معنیبررسی و تحلیل    ،درست ایجاد خواهد شد. در این  کردن  کال 

بر  زمان  يیندارا فر سکاهن  ي رنگزاي  مادهآهن و سرکه به  ترکیب  تبدیل  عطار،    ،مصراع

نیازمندِ صبر    مدتو طوالنی  این نکته استفاده  ا  .کندمعرفی میو  از  و در توصیف صبر 

 صبر.  زمان زیادي باید منتظر ماند و این یعنی ،کند که براي تبدیلِ آهن به سکاهنمی

کلی به  ي رنگزایی است که بهتوان گفت، سکاهن مادهشده میبا توجه به مطالب بیان    

به  آن  از  اطالعاتی  و  فارسی  فراموشی سپرده شده است  منابع مختلف  در  رنگزا  عنوان 

توان به  مربوط به رنگزاها در دسترس نیست. تنها با تکیه بر شعر فارسی و متون ادبی می

رنگزاي تیره و   يمادهسکاهن    ،بر طبق آنچه در متون ادبی آمده استبرد.  ماهیت آن پی

رفته است. این  میکار ها بهکردن لباس کردن اشیا و رنگرزي و تیرهکه در رنگ  سیاه است

یا سنگِ   از خماهن ،آن  خالصاست که آهنِ خالص و تیره ترکیبی از سرکه و آهن ،ماده

مدت طوالنی  براي    ،شده است. سرکه و آهن خالصاستخراج می شده،  و خالص  ذوبآهن  

واکنش  سرکه    باآهن    ،بریند طوالنی و زمانرااند و در فگرفته ها قرارمیدر داخل خمره 

 . شده استرنگزاي سیاه و تیره حاصل می يو ماده داده

 

 . بهرمان 2.2

بهرمان نام برده شده  در شعر فارسی گاه، رنگ سرخ به بهرمان مانند شده است و گاه از  

 (: شودرنگزابودن این ماده بررسی می ،دلیلهمینبه) آن اراده شده است و رنگ سرخ از
بهرمان نیکخواهت سرخ همچون  روي   « باد 

 

 باد روي بدسگالت زرد همچون کهربا               » 
 

 ( 509:  1318، معزيامیر ) 
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 « ري و بهرمانیـــ س حم ــ ت کــکرده اس ــ ن
 

 ه گیتی                ـــ ه را ب ـــ گ سی ــ شنیدم که ری » 
 

 (118: 1338دامغانی،)منوچهري

شناخته هنري  رنگزاهاي  میان  است.  در  نشده  برده  بهرمان  از  نامی  ایران،  در  شده 

برهان و    برهان قاطع  و  رشیدي  ،جهانگیريهاي لغت از قبیل  در فرهنگ  نویسان مافرهنگ

مشترک که در اصل داراي چهار معنی مختلف    اي صورت کلمه ، لغت بهرمان را بهجامع

گل    .3؛ ابریشمی نازک و لطیف ي. نوعی از بافته2؛  یاقوت سرخ  .1:  اندضبط کرده  ،است

؛  1380م؛ برهان خلف تبریزي،1872  مالعبدالرشید تتوي،رک. ) . غازه4صفر یا کاژیره؛ ع

  بهرمان   معنی اصلی  کند کهان میلی همایی بی و  ؛(ي بهرمانذیل واژه  :1351عضدالدوله،

و باقی استعماالتش    همان گل کافشه و کاژیره استشده در باال،  در هر چهار مورد عنوان

، مرادف یا جانشین معنی اصلی  که گاهی در اثر کثرت استعمال  از توسعات مجازي است

ثل یاقوت  یاقوت بهرمانی م»نویسند:  ایشان می  .(65:  1388غزنوي،  مختاري  )رک.  گرددمی

ورنگ است،  رمانی در اصطالح جواهرشناسان قدیم، بهترین انواع یاقوت آبدار خوش آب

بهرمان که به شکل   اند. ي بهرمان منسوب کردهي انار که آن را به رنگ عصاره شبیه دانه 

)کاچیره(   بهرم نیز آمده، در اصل لغت مرادف است با احریض و عصفر به معنی کاژیره 

ي  )= کوشه با فتح کاف به لهجه   انه و به فارسی معمولی گل کافشه که آن را خسک د

اش رنگ  رنگ زعفران که از عصاره گویند. بهرمان یا عصفر، گلی است همروستاییان( می

اند  کردههاي ابریشمین و پشمین را با آن رنگ می گرفته و پارچهقرمز و شفاف طبیعی می

)همان(. بهرمان در شعر فارسی تنها  «  ستو ثوب مبهرم در عربی مرادف ثوب معصفر ا 

است    عصفر   و فارسی گلرنگ  هاي دیگر این گیاه در شعر  نامبه رنگ سرخ اشاره دارد.  

 عصفر است.شده با گیاه  معصفر به معنی رنگ .  ي بهرمان(ذیل واژه  1339دهخدا، رک.  )

برنویسدکزازي می و  از عصفره  مفعول  اسم  معصفر  است.  :  از عصفر  گل  آمده  عصفر 

فرهنگ  در    .(705:  4ج،1379  ،کزازي  رک.)  ستانندفام میکاچیره است که از آن رنگی سرخ
در    (.206:  1320شفق،رضازاده  رک.)  معصفر به معنی گلی، زعفرانی آمده است   ،شاهنامه

 رفته است: کاریت زیر معصفر به معنی رنگ سرخ بهب
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 « تا به خونشان نشود، معصفري پیرهنم
 

 درم تا سرشان برنکنم           ـــ شکمشان نتا  » 
 

 (160: 1338دامغانی،)منوچهري

شدن رنگ پیرهن در اثر ریختن  شدن پیرهن با خون، به سرخدر این بیت، معصفري   

ندرت از معصفر، رنگ زرد نیز اراده  در اشعار فارسی به خون بر روي آن، اشاره دارد.

 مولوي:شده است؛ مانند بیت زیر از 

 «فر و چشم پر آب و وا اسفاـــ رخ معص
 

 د مرا          ــــار مانــــبرفت یار من و یادگ» 
 

 ( 85: 1378)مولوي،

 زرد عاشق دارد.   يدر این بیت، رخ معصفر، اشاره به چهره

اما عصفر به   ،است  رنگ سرخنماد  شود که چرا بهرمان  در اینجا این سوال مطرح می  

ساله با ارتفاع  گیاهی یکآمده است که    این گیاهي  زرد اشاره دارد؟ دربارهرنگ سرخ و  

داراي گل80:  1375افشار، جهانشاهی  رک.)  متر استسانتی  70  دحدو لوله(.  اي و  هاي 

هاي این گیاه، رنگ  از گلبرگ  (.191  :1377سیستانی،افشار  رک.)  استزردِ مایل به قرمز  

استخراج   قرمز  و  از    منشأ  .شودمیزرد  یکی  نیز  ایران  و  آسیاست  رنگدانه جنوب  این 

در   (.81:  1385،دین  رک.)   شده استکشورهایی است که این رنگدانه در آن تولید می

ها از این ماده، براي رنگرزي و تولید رنگدانه و مواد  گذشته در ایران نیز مانند سایر کشور

-مایل  )رک.  کردن کاغذ رنگدر  (  East augh et al,2008:330)  آرایشی و در نقاشی

در    .شده استاستفاده می  ( و در آشپزي به جاي رنگ زرد زعفران60-58:  1372روي،ه

شده  شود. رنگ زرد استخراجحال حاضر این گیاه بیشتر با نام گلرنگ در ایران شناخته می 

گلبرگ  گیاه،  از  این  آن  هاي  به  و  ندارد  خوبی  میکیفیت  معصفر   )رک.   گویندزردآب 

 ، شده از عصفر یا بهرمان(. شاید بدین علت که رنگ زرد استخراج281:  1373  خانی،چقلی

گاه در شعر   اشاره شده است.آن  کیفیت خوبی ندارد، در شعر فارسی بیشتر به رنگ سرخ  

بودن  فارسی معصفر با شخار همراه شده است؛ مانند بیت زیر از سنایی که لزوم همراه

 معصفر تشبیه شده است: عقل و شرع به همراهی شخار و
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 « شرع باید عقل را همچون معصفر را شخار   
 

 ر ترا            ـ شرع آن جهانی نور ندهد معقل بی» 
 

 ( 190: 1388)سنایی،

ي معصفر و شخار که سنایی در  مالزمه »نویسد:  کدکنی در معنی این بیت میشفیعی     

بابت است که به هنگام رنگرزي و معصفرکردن  این بیت بدان اشارت کرده، ظاهراً از این  

(. 348:  1388، کدکنی)شفیعی  «شده استنوعی استفاده میي شخار هم، بهها، از مادهجامه

نویسد:  هروي میاما اشاره نشده است که چرا باید این دو ماده با هم همراه باشند. مایل 

ا شخار و اسیدهایی مانند  قلیا یي  شود و به وسیلهمیزردآب خارج  معصفر    گاه از گیاه  »

اول از گلبرگ زرد،   ي کنند. گاه نیز در همان مرتبهمیآن را به رنگ قرمز تبدیل    ،سرکه

با توجه    .(60:  1372هروي،مایل)  «گویندمیشود که به آن شاهاب  میرنگ سرخ استخراج  

ه رنگ سرخ  از استفاده از گیاه عصفر، دستیابی ببه بیان این مطلب، مشخص شد که هدف  

کنند تا به این رنگ زیبا برسند. درواقع  شخار همراه میبا  دلیل، گاه آن را  همینبه  ؛است

کند  بودن معصفر و شخار به این موضوع اشاره می کردن همراهدر این بیت، سنایی با مطرح

کند تا رنگ بسیار زیبایی از گیاه عصفر استخراج شود که همان رنگ  که شخار کمک می 

ي  تا نتیجه   ،ست، پس نیاز است شرع و عقل نیز مانند آن دو با هم همراه باشندسرخ ا

 آید. دستمطلوب به

 نویسد:خسرو در بیتی میناصر

 «روي شخارستی؟ــــ ه و نی ــــ ر گون ـــ معصف
 

 که طبع یله کردي به خوشی، هرگز آن» 
 

 ( 326:  1357،خسرو)ناصر

این بیت معناي چندانی  »نویسد:  کند و می اشاره میخسرو  کدکنی به این بیت ناصر شفیعی  

:  1388  ،کدکنی)شفیعی  «ندارد و در این بیت بر پیوند شخار و معصفر تأکید شده است

گفت از نظر  توان می  ،معصفر و شخار گفته شد ياما با توجه به مطالبی که درباره (.348

نند معصفر و نیروي شخار  تواند ما کند، نمی کسی که طبع را به خوشی رها می  ،شاعر

کنند. شاعر  رنگ سرخ زیبایی را ایجاد می   ،باشد. گفته شد که معصفر و شخار در کنار هم

به خوشی، نمیبا رها  که شخص   بگوید خواهد  می تواند رنگ زرد وجودي  کردن طبع 
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  4(بودن استنماد تندرستی و سالم که)، به رنگ سرخ (بیماري است يکه نشانه)خود را 

کند.   است  درتبدیل  این  بیت  منظور  رهاواقع  خوشکردن  که  به  عامل  سرشت  بودن، 

 سالمتی و شادي شخص نخواهد بود.

شده، بدیهی است که با شناخت رنگزاها و دانستن رنگی که از با توجه به مطالب بیان

میآن استخراج  مضمونها  دانستن  با  همچنین  بدانهاي  شود،  مربوط  معانی  شعري  ها، 

 آمده است: نامکواژهدر  شاهنامهعنوان نمونه بیتی از هتر خواهد شد. بر واضح اشعا

 شده ــــر دلــــد دختــسوي خانه ش »  «ه زر آژدهـــــ فر بــــ ان معصـــرخ

 ( 79: 1388)فردوسی،

نویسد: »معصفر چیزي باشد که به گل کاچیره آن را  نویسنده در توضیح این بیت می

نامبرده رنگ این خاک را ذکر نمیباشند. فرهنگرنگ کرده   بیت    کند ولی از اینهاي 

ضح  که وا(. نخست آن417:  1386،)نوشین رنگ است«روشن است که معصفر معنی زرد

اه  است که نویسنده ُگل را ِگل درنظرگرفته است و آن را خاک منظور کرده که کاماًل اشتب 

آید که رِخ سرخ رودابه، در اثر مخالفت پدرش با  چنین برمی است؛ از طرف دیگر، از بیت این 

ي سرخی صورت و زر  دهنده نشان  ، عشق به رستم، از ناراحتی زرد شد. در این بیت معصفر 

 نشانگر زردي صورت است. پس معصفر به رنگ سرخ اشاره دارد، نه رنگ زرد.  

 

 . عنبر 3.2

 سیاهی براي نوشتن یاد شده است: عنوان مرکب نوشتاري یا  در شعر فارسی از عنبر به

 «ک و ز عنبر سر خامه کردــــ ز مش
 

 اه آفریدون یکی نامه کرد ـــه شــــ ب» 
 

 ( 51: 1388)فردوسی،

 «ه بود آفرین از نخست ــــ ر نام ــــ س
 

 چین بشست  ير سر خامهــ و عنب ـــ چ» 
 

 ( 798)همان:

 «ه کرد آفرین از نخست ـــ ر نامــــ س
 

 رخ را به عنبر بشستون دو  ــــ قلم چ» 
 

 ( 1090)همان:
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نویسنده در توضیح همین ابیاتی که در باال بدان اشاره شد،    ،ي باستاننامه کتابدر  

اي آشکار از آمه و مرکب است که در سیاهی به عنبر مانند  عنبر استعاره»نوشته است:  

را بر آن بنهیم که  آمده است؛ نیز اگر مرکب را عنبرین و آمیخته به عنبر بدانیم و پایه  

اند، در این صورت عنبر مجاز جزء و  آمیختهمرکب را براي خوشبویی آن با عنبر درمی

(. در اینجا، این  539:  8؛ ج678:  4؛ ج365:  3، ج1379)کزازي،  «تواند بودکل از مرکب می

از مرکب است و عنبر در سیاهی به مرکب تشبیه    شود که آیا عنبر استعارهیجاد می سوال ا

شده و مجاز جزء از مرکب  ي خوشبو به مرکب اضافه می عنوان ماده یا عنبر به  ؛ ده استش

به  ؛است این ماده  ایران کهن  در  استفاده یا  عنوان یک رنگزاي سیاه و مرکب نوشتاري 

ي رنگزاهاي مورد استفاده تاریخی درباره یشده است و استاد سخن، فردوسی، واقعیتمی

 نویسد:ي عنبر مینماید؟ منوچهري دربارهدر ایران کهن را بیان می
ک ـــ ب انـــه  خماهن ـــ وه  کان  بود   در 

 

دری ـــ ب  ب ــــ ه  باش ـــا  تر ـــ ار  عنبر   د 
 

 ( 66: 1338دامغانی،)منوچهري

هاي لغت فارسی آمده است: نوعی از بوي خوش است که  ي عنبر در فرهنگ درباره

سرگین جانور دریایی باشد که به شکل گاو سرگین جانوري دریایی است. بعضی گویند 

جانور    ،شوداست. بعضی گویند مومی است از زنبور عسل که توسط سیل به دریا برده می

اندازد. آن را سرگین ماهی عنبر یا  بحري آن را خورده و نتواند هضم کند، آن را فرومی

د داشته است. بهترین  عنوان دارو و عطر کاربردانند. این ماده در گذشته بهکاشالوت می

آن اشهب مایل به سفیدي است و بعد از آن مایل به ازرقی و زردي و بعد از آن مایل به  

؛  1381؛ مصاحب،  1339دهخدا،    )رک.  ترین او سیاه صفایحی و بلعی استسبزي، و زبون

ج  1381انوري،   آنندراج،  5،  نفیسی،  1336؛  واژه 1343؛  ذیل  همان :  عنبر(.  در  ي  طورکه 

هاي مختلف است که از بدن نوعی جانور دریایی  اي با رنگ ها آمده است: عنبر ماده گ فرهن 

عنوان نماد  سیاه به  شود و بدترین نوع آن، عنبر سیاه است. اما در متون ادبی، عنبر استخراج می 

 نویسد: رنگ سیاه مطرح شده است. فردوسی، در توصیف سیاهی شب می 

 «مشکبويوي  ــن گیس ــ د ای ـــ بیافشان
 

 رويه رب تیـــر شـــ چو شوید به عنب» 
 

 ( 1223: 1388)فردوسی،
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می این  عنبر  نوع  بدترین  را  سیاه  عنبر  عطرآگین دانسته که  دلیل  به  شاید  یا  اند،  بودن 

ي رنگزاي سیاه است  رسد عنبِر سیاه نوعی ماده نظرمی هاي دارویی آن بوده است؛ اما به ویژگی 

اي  ماده   ، اشاره شده که عنبر   فرهنگ معین   اند. در گرفته مرکب نیز بهره می عنوان  که از آن به 

شود. تولید عنبر  گرفته می   5ي ماهی عنبر چرب خاکستري و خوشبو و کدر است که از روده 

رنگ جانور نرمتنی به نام ماهی  ي ترشحات سیاه واسطه به   ، در داخل دستگاه گوارش ماهی عنبر 

ي عنبر(. اما در  ، ذیل واژه 1376معین، رک.  )   است که مورد تغذیه این حیوان است   6مرکب 

نوعی سفالوپاد    7اسکویید  به این موضوع توجه نشده است که ماهی مرکب یا   ، بیان این مطلب 

تنانی  شود. این گروه نرم است و به معنی ماهی است که جوهر یا مرکب از او تراوش می   8اینک 

عنوان  شود که به جوهر رنگزایی استخراج می   9»از این ماهی  ها هستند. پوس ي اختا از خانواده 

ي رنگزایی  ماده (.  Rajasekharan Nair et al, 2011: 21)   گیرد«رنگ مورد استفاده قرارمی 

اي مایل  اي رنگی سیاه یا قهوه عنوان ماده به   10شود، با نام ِسپیا که از ماهی مرکب استخراج می 

 (.  East augh et al, 2008: 343)   شود ستفاده می به سرخ در دنیا ا 

 نویسد: قاآنی در بیتی می

 «ت عنبر گرفت، دوده و مازوـــقیم
 

 بس که به مدحت رقم زدند دفاتر » 
 

   (723: 1336،)قاآنی

  )رک.  هاي نوشتاري هستندي مرکبدهندههر دو، از اجزاي تشکیل  11دوده و مازو

(. 1339  ؛ دهخدا،642و    308:  1392خانی،؛ قلیچ95:  1396همکاران،آزادي بویاغچی و  

ارزش عنبر مطرح دوده و مازو در برابر جوهر با  بودن جوهرهایی مانند در این بیت ارزان

عنوان دوده و مازویی که به  ،انداز بس که تو را مدح کرده  ،گویدمیشده است و شاعر  

کب گرانبهاي  قیمت مر   بودن(،قیمتجود ارزان)با و  نوشتن مدح تو استفاده شدهمرکب در  

 ارزش شده است.و با عنبر را گرفته

رنگی استفاده    ي عنوان مادهبه  عنبر از مواد رنگزاي باارزشی است که در ایران کهن 

اما در شرح ابیات   ؛ انددر شعر خود به این موضوع اشاره کردهنیز شاعران   شده است.می
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بیشتر به    رنگزابودن آن با تردید صحبت شده است وي  درباره  فارسیهاي لغت  و فرهنگ

 بودن این ماده پرداخته شده است. خوشبو

 

 ی بحث . خالصه3

هاي رنگزاها بررسی شده  سه رنگزاي ایرانی سکاهن، بهرمان و عنبر در شعر فارسی و کتاب 

ت تحلیل و شرح  صورت دوسویه، هم در جه حاصل این مطالعه بوده به که  است و اطالعاتی  

  طور به   1ي کاررفته است. در جدول شماره ابیات و هم در جهت شناخت بهتر این رنگزاها به 

-شده در مقاله که با تکیه بر شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم هجري خالصه رنگزاهاي بررسی 

زاها  ها استخراج شده، ارایه شده است. همچنین به مفهوم کلی رنگ ي آن قمري اطالعاتی درباره 

آن  علمی  مفهوم  و  ابیات  تفسیر  می در  که  استفاده ها  مورد  پژوهشگران حوزه تواند  هاي  ي 

 است.  مختلف علوم مرتبط با آن قرارگیرد، به تفکیک اشاره شده  

شده از رنگزاها با تکيه بر شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم ی اطالعات استخراج. خالصه1جدول

 قمری هجری

اصطالح  

رنگزا در  

 شعر

مفهوم کلی  

 در ابيات
 منشأ رنگزا  مفهوم علمی )مستخرج از ابيات( 

هایی از ابياتی که در  نمونه

ها از این رنگزا استفاده  آن

 شده

 رنگ سیاه  سکاهن

در  ماده آن  از  استفاده  سیاه،  رنگزاي  ي 

زمان خماهن،  با  آن  ارتباط    بر رنگرزي، 

به   سرکه  و  آهن  تبدیل  فرآیند  بودن 

  سکاهن.

 معدنی
  4)سه بیت(، خاقانی) نظامی

 )یک بیت(  ، عطار بیت(

 بهرمان 

 عصفر 
 رنگ سرخ

نام گیاه،  این  آن رنگزابودن  دیگر    هاي 

ایجادکننده گلرنگ(،  رنگ  )عصفر،  ي دو 

زرد و سرخ، بهتربودن کیفیت رنگ سرخ 

در   بودن  سرخ  رنگ  نماد  بیشتر  و  آن 

براي  ادبیات، استفاده از شخار در کنار آن 

 ایجاد رنگ سرخ زیباتر.

 )گیاهی(  آلی

امیر معزي، مسعود سعد،  

رقی هروي، خاقانی، از

خسرو،  منوچهري، ناصر

 سنایی غزنوي

 رنگ سیاه  عنبر

بهماده آن  از  استفاده  سیاه،  رنگزاي   ي 

قیمت  ي گرانعنوان مرکب نوشتاري، ماده

 ها ترین مرکبو باارزش و از گران

 فردوسی، قاآنی، منوچهري  )حیوانی(  آلی
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تواند نشانگر یک  رسیدن به این شناخت که کدام اصطالح در متون کهن پارسی می

بسیار دشواري است   کار  باشد،  بایستی    ورنگزا  زیادي  زمان  مدت  اصطالح،  هر  براي 

 ارسی و في ادبیات  گونه مطالعات هم در حوزهي این. نتیجهشودطالعه و بررسی انجام  م

علوم مربوط به شناخت رنگزاهاي تاریخی، بسیار کاربردي خواهد بود.    يهم در حوزه

مفاهیم    براي  دریافت  و  تک درک  تخصصی  معنی  که  نیاز است  و  تک کلمهشعري،  ها 

الي شعر، براي بیان منظور خود گاهی نیز شاعر در البه  روشنی شناخته شود.ها بهاصطالح

اصطالح باز  مربوط  علوم  و  آنهاي  بررسی  با  که  کرده  استفاده  رنگزاها  سوه  از    یی ها 

، دست یافت و از  ي فن ساخت رنگزاهاي ناشناختهتوان به اطالعات مهمی در زمینهمی

 سوي دیگر معنی ابیات را بهتر درک کرد. 

 

 گيری . نتيجه4

تا هشتم هجري  در شعر به  ،قمري  فارسی قرن چهارم    برده کاراطالعات علمی فراوانی 

بازیابی بخشی از علوم گذشته استفاده   برايعنوان ابزاري  توان به ها میکه از آن  شده است

الي  رنگزاهاي طبیعی در ایران کهن است که در البهشناخت  نمود. یکی از این علوم،  

  ي ه است. یافته ها استفاده کرداز آنرنگ آمیزي فضاي شعري    براياشعار فارسی، شاعر  

  د به توانهاي شعري فارسی، میسازد که کتابمهم این مقاله، این موضوع را مطرح می

دست مهم  منابع  از  یکی  طبیعی عنوان  رنگزاهاي  از  زیادي  تعداد  بازشناختِ  به    یابی 

 شود.  شده یا تغییر نام داده در گذر زمان استفاده فراموش

مطالعهدرنتیجه انجامي  عنبر  ي  و  بهرمان  سکاهن،  مانند:  طبیعی  رنگزاهاي  گرفته، 

براساس شعر فارسی شناسایی و معرفی شد. سکاهن از رنگزاهایی است که در گذشته،  

است. این واژه، در شعر  شده و به مرور زمان، به فراموشی سپرده شده  در ایران استفاده می 

بهفارسی گاهی در کنار واژه ترکیب  کاررفته است ک ي خماهن  که  دارد  این  از  نشان  ه 

سازنده پاالیش اصلی  سکاهن، خماهن  رنگزاي  فارسی  ي  در شعر  همچنین  است.  شده 

فرایندي زما به سکاهن  تبدیل آهن  فرایند  به  ناشاره شده که  بر است. در شعر فارسی 
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رنگزابودن عنبر نیز اشاره شده است که در این پژوهش رنگزابودن این ماده ثابت شد و  

اي خوشبو نبوده و باید در بررسی ابیات به  توان گفت که عنبر، تنها، مادهاساس آن، میبر

هاي  اي رنگزا با رنگرنگزابودن این ماده نیز توجه نمود. همچنین بهرمان یا عصفر، ماده

سرخ و زرد بوده که به دلیل زیبابودن رنگ سرخ این رنگزا، در متون ادبی بیشتر به رنگ  

توجه شده است. همراهی شخار و عصفر که در متون ادبی بدان اشاره شده  سرخ این ماده  

 نیز به دلیل ایجاد همین رنگ سرخ بوده است. 

از   تعدادي  بار، مفهوم اصلیبراي نخستین ،نگزاها در این مقالهمورد از ر  سهبا معرفی     

مستتر    تاکنون   اهیم این مف   ؛ رنگزاها استفاده شده، روشن شد   ها از این ارسی که در آن ف ابیات  

هاي تاریخی، برگی از  ها و رنگینه شناخت رنگدانه   و ناشناخته بوده است. از طرفی، در فن 

-هاي تاریخی، هویدا گشته است و در این خصوص، کمک زیادي به پژوهش اطالعات دوره 

 نمایند، خواهد شد. شناخت رنگزاهاي تاریخی فعالیت می ي  گرانی که در حوزه 

 

 ها یادداشت

 . ي پالودن(ذیل واژه 1339دهخدا، )رک. . پالودن به معنی ذوب و گداختن است 1

ماند و آهن در معنی چرک و کثافت آهن آمده است که در وقت گداختن در کوره می. ریم2

از آن جدا میموقع پتک به معنی ي ریماهن(. ریم: ذیل واژه1339)رک.دهخدا،  شودزدن  آهن 

مده است. در این بیت، همان رنگ سرخ موجود در سنگ خماهن است و نیز  زنگ آهن نیز آ

ي او حالت سرخی باشد. همچنین  دهد. نماد شخص سالم این است که در گونهناخالصی معنی می

 دهند.نسبت میبه شادي رنگ سرخ را 

. آهن خالص به رنگ سیاه تا خاکستري فوالدي است. جالي فلزي و خاصیت جذب مغناطیسی  3

 (.43: 1387طالیی، )رک. هاي آهن استحکام و سختی آن است دارد. از دیگر ویژگی

هاي سالمتی، سرخی طبیعی پوست است؛ زیرا این حالت، نشان از آن دارد که  . یکی از نشانه4

سینا براي زردي چهره،  ابن  .( 141:  1391گلشنی،  )رک.  ي کافی در بدن جریان داردخون به اندازه

  هاستخوردن و کمبود غذا برخی از آن علت ها، غمشمرده است که بیماري  هاي متعدديسبب 

 (. 145: 1389سینا،؛ ابن131: 1391گلشنی، )رک.
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5. Catadon microcephalus. 

6. Seiche. 

7. Squid. 

8. Cephalopod ink. 

9. Cuttle fish. 

10. sepia. 

هاي درخت بلوط  بر روي جوانهتر از گردو است که  شکل و کوچکهایی کروي. مازو غده11

ي رود. مازو از روزگاران کهن، یکی از مواد سازندهکارمیسازي بهشود و در انواع رنگایجاد می

(. دوده نیز از ارکان اصلی ساختن مرّکب یا سیاهی  642:  1392خانی، قلیچ   )رک.  مرکب بوده است 

  کردند. چربی، دوده را ازبین ده می فابوده و براي ساختن مرّکب از دوده، صمغ، زاج و مازو است

محلول کرده و   ، ي رنگی براي مرّکب سیاه با مّواد یادشده در آبعنوان مادهبرد. دوده را بهمی

 .(308)همان: جوشاندندمی

 

 منابع 

هاي  رفته در دستورالعملکار»بررسی اوزان سنتی به .(1396) بویاغچی و همکاران.آزادي

 . 102- 88صص   ،27، سال اسناد  يگنجینه .«هاي خوشنویسیرسالهساخت مرکب در 

شمس  محمودمحمدالدین آملی،  عرایس نفایس.  (1381)  .بن  فی  جالعیونالفنون  به    ،3. 

 . تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران: اسالمیه

شاد.  به  متخلص  محمدپادشاه  آنندراج (.  1336)   آنندراج،  زیر فرهنگ  محمد    .  نظر 

 دبیرسیاقی، تهران: خیام. 

 .، تهران: سروش5ي عبدالرحمن شرفکندي، ج. ترجمه قانون. (1389) .سیناابن

الزمان  اساس تقریرات استاد بدیع برقانی.  شرح قصاید خا  نقد و  .( 1387)  استعالمی، محمد.

 ، تهران: زوّار.2جفروزانفر. 

 چاپ هندوستان. ،3. جمحیط اعظم .(1313) محمد.خان، حکیماعظم

 . ، تهران: روزنه1. جپزشکی سنتی مردم ایران(. 1377) ج.سیستانی، ایرافشار 

به اهتمام   .دیوان امیر معزي(. 1318).عبدالملک نیشابوريامیر معزي، امیرالشعرا محمدبن

 . کتابفروشی اسالمیه تهران:عباس اقبال، 
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 تهران: شباهنگ.  .از گیاه اسپرک  رنگرزي طبیعی و استخراج رنگدانه(.  1387)  امیري، داود.

 .، تهران: سخن5ج  .فرهنگ بزرگ سخن .(1381) انوري، حسن.

 تهران: نیما.. فرهنگ فارسى برهان قاطع  .(1380) ، محمدحسین.برهان خلف تبریزى

 تهران: توس.  .بندهش .(1385بهار، مهرداد.)

  ي ، شماره زمینفرهنگ ایران.  الصناعات«ي بیان(. »رساله 1336)  ابراهیم.بنتفلیسی، حبیش

 . 457-279، صص5

. حمید هاي هنريرنگدانه  يفرهنگ فشرده(.  1378)  .جی.ال   جتتنز، رادرفورد؛ استات،

  .گلدسته فرهمند بروجنی، اصفهان:

  .هاي رنگرزي الیاف با مواد طبیعیفرآیند و روش(.  1375)  افشار، ویکتوریا.جهانشاهی

 تهران: دانشگاه هنر. 

امین فناوري(.  1395)  الدین.حاجی،  و  علم  طبیعی:  آزاد   .رنگزاهاي  دانشگاه  بیرجند: 

 اسالمی واحد بیرجند.

 افست مصطفوى.تهران:  .حکیم مؤمن يتحفه (. 1378) مؤمن.مدطبیب، مححسینى

، تهران: تصحیح ضیاالدین سجادي  .دیوان خاقانی شروانی(.  1382)   .علیبن خاقانی، بدیل

 زوار.

(. »بازتاب مفهوم قرآنی صبر در آثار عطار نیشابوري«.  1382)  دستجردي، طاهره.خوشحال 

  صص،  33و    32ي، شمارهدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان  ي مجله

73-102  . 

ي خواجه  (، ترجمه الحیوانحیاتي  )ترجمه.الحیوانخواص   .(1395)  .الدیندمیري، کمال 

 .تقی تبریزي، مصحح فاطمه مهري، تهران: مرکز نشر دانشگاهیمحمد 

 زیر نظر محمد معین، تهران: چاپ سیروس.  .دهخدا  ينامه لغت   .(1339)   اکبر.دهخدا، علی

کورش کریمشاهی، تهران: مرکز ملی فرش    ي ترجمه  .رنگ وحشی  .(1385)  دین، جنی.

 ایران. 
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ن انجم  کوشش مصطفی شهابی، تهران:  به  .فرهنگ شاهنامه(.  1320)  .شفق، صادقرضازاده

 .آثار ملی

 خرمی. يتهران: چاپخانه  .شناسی در ایران قدیمکانی (. 1348) زاوش، محمد.

هر    يفارسی)همراه با ریشهل اروپایی در  هاي دخیفرهنگ واژه  .(1373)  زمردیان، رضا.
 مشهد: آستان قدس رضوي. واژه(.

 تهران: علمی. ،2ج  .الفرسفرهنگ مجمع  .(1338)  محمد.سرورى، محمدقاسم بن حاجى 

  رضوي، . به اهتمام محمدتقی مدرسدیوان سنایی غزنوي  .(1388) آدم.سنایی، مجدودبن

 تهران: سنایی. 

نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم    هاي سلوک.تازیانه  .(1388). رضاکدکنی، محمدشفیعی

 تهران: آگاه ،سنایی

 تهران: شمال پایدار. .رنگزاهاي طبیعی(. 1395) اهلل.شکري، لطف 

  ينامه »ارزش رنگ در هنر و ادبیات ایران«.    .(1382)، ساسک.ماري؛ پرسیال، آنهشیمل
 .   58-40، صص 12يي مریم احمدي، شماره، ترجمهانجمن

ایران  .(1387)  طالیی، حسن. آهن  علوم    .عصر  کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان  تهران: 

 مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. ، ها)سمت(انسانی دانشگاه

جمال  حسین عضدالدوله،  اینجوي بن الدین  حسن  فرهنگ  (.  1351)   شیرازي. فخرالدین 
 . مشهد: دانشگاه مشهد. جهانگیري 

 کدکنی، تهران: سخن. تصحیح محمدرضا شفیعی امه.نمصیبت .(1386) نیشابوري.عطار 

المعارف  األدویه:دائره مخزن (.  ه.ق   1260) هادى. شیرازى، سیدمحمدحسین بن محمد علوى عقیلى 

قدیم( خوردنی  ایران) طبع  پزشکى سنتى  داروهاى  کبیر، عجیب  ها و  احمد  . مصححان: 

 هندوستان.   - کلکته   نبرعلى. احمد، مولوى غالمحسین، مولوى ق 

 تهران: محمودى.  .قرابادین کبیر  .(1349)  حسین.شیرازى، سیدمحمدعلوى خراسانیعقیلى 

 سینا. ي ابنکتابخانه  يتهران: به سرمایه .فرهنگ عمید(. 1342) عمید، حسن.

 قطره.   . به کوشش سعید حمیدیان، تهران:ي فردوسیشاهنامه (.  1388)  .فردوسی، ابوالقاسم
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 .جعفر محجوب، تهران: امیرکبیر. تصحیح محمدشیرازيدیوان حکیم قاآنی(.  1336)  .قاآنی

 تهران: روزنه. .  رساالتی در خوشنویسی و هنرهاي وابسته(.  1373)  خانی، حمیدرضا.قلیچ

ترکیبات خوشنویسی،  (.  1392)ــــــــــــــــــــ.   و  فرهنگ اصطالحات  زرافشان: 

  رهنگ معاصر.. تهران: ف پردازي در شعرآرایی و نسخه کتاب

 .ي فردوسیي باستان: ویرایش و گزارش شاهنامهنامه (.  1379)   الدین.زازي، میرجاللک

 تهران: سمت.  ،4و 3ج

ها و تعبیرهاي  هاي دیوان خاقانی: بیتگزارش دشواري  .(1385)  .ــــــــــــــــــــ

 تهران: مرکز.  هاي ادبی و هنري.شناسی، نکتهپیچیده، واژه

 سخن.  :تهران .طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی(. 1391) اکرم.گلشنی، 

 تهران: سخن.  .مالک ملک سخن: شرح قصاید خاقانی  .(1388) ماهیار، عباس.

 رضوي. . مشهد: آستان قدسآرایی در تمدن اسالمیکتاب .(1372) هروي، نجیب.مایل

عمربن غزنوي،  م .  (1388)  عثمان.مختاري  عثمان  جالل ختاريدیوان  اهتمام  به  الدین  . 

 همایی، تهران: علمی و فرهنگی.

   .کبیر. تهران: امیرالمعارف فارسیدایره . (1381) .مصاحب، غالمحسین

 تهران: امیرکبیر.  .  فرهنگ فارسی  .(1376) معین، محمد.

 چاپ کلکته.، 2ج .فرهنگ رشیدي  م(.1872) الرشید تتوي.مالعبد 

سیاقی، تهران: . به کوشش محمد دبیردیوان منوچهري دامغانی(.  1338)  دامغانی.منوچهري

 کتابفروشی زوار.

جالل محمدبنمولوي،  شمس.  .(1378)  .محمدالدین  دیوان  نسخه   کلیات  ي  مطابق 

 ، تهران: بهزاد. 1، جالزمان فروزانفري بدیعشدهتصحیح

مجتبی    ، به اهتمام 1. جقبادیانیخسرو  دیوان حکیم ناصر.  (1357)  . خسرو قبادیانیناصر

تهران: محقق،  مهدي  و  اسالمی  ي مؤسسه  مینوي  دانشگاه شعبه،  مطالعات  تهران  ي 

 گیل. مک

 تهران: خیام.   .فرهنگ نفیسى . (1343) اکبر.نفیسى، میرزا على

http://ghelichkhani.com/news.php?extend.147.6
http://ghelichkhani.com/news.php?extend.147.6
http://ghelichkhani.com/news.php?extend.147.6
http://ghelichkhani.com/news.php?extend.147.6
http://ghelichkhani.com/news.php?extend.147.6


 ( 44پیاپی) 1399، تابستان 2ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــ  140

 

ي  با حواشی و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه   .شرفنامه  (.1316)  گنجوي.نظامی

 ارمغان.   يدستگردي، تهران: مطبعهصحیح حسن وحید، ت کهنسال 

 ، قم: ارمغان یوسف.2ج .المعارف بزرگ طب اسالمىدائره( 1384) نورانى، مصطفى.

 .تهران: معین هاي دشوار شاهنامه(.واژهنامک)فرهنگواژه(. 1386) دالحسین.نوشین، عب 

. تهران: کتابفروشى  آراى ناصرى فرهنگ انجمن ه.ق(.    1288)   هادى. هدایت، رضاقلى بن محمد 
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