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  چكيده

انـد. شـاعر در شـعر     هاي ادبي و اشعار، به تصوير درآمـده  الي نوشته هاي ايران پس از اسالم در البه بسياري از نقاشي
كه شاعر باشد، تصويرگري است كه تصاوير بديع و متنوع را ابتدا در ذهـنِ خـود و سـپس     سبك خراساني پيش از آن

هـا   آميزي فضاي شعري يا حضـور آن  رنگزاها در رنگ ده از اسامي نگارد. استفا نظير در ذهنِ خوانندگان مي با بياني بي
هـاي مـرتبط بـا كتابـت و      جانشين رنگ در اين سبك، قابل تأمل است. شاعر سبك خراساني گاهي بـا واژه  عنوان به

ز هـاي گونـاگون بيـاني نظيـر تشـبيه، ا      از قالب ميرمستقيغ صورت بهكردن، خامه، دفتر و گاهي  نگارگري مانند نقش
تـا دوره صـفوي در مـورد     كـه  ييازآنجـا ابزار تصويرگري مـدد جسـته اسـت.     عنوان بهاصطالحات و مفاهيم رنگزاها 

در كتابت و نگارگري ايران اطالعات زيادي در دسترس نيست و پـرداختن بـه ايـن موضـوع،      مورداستفادههاي  رنگزا
تـوان از   رسـد، مـي   ها ضروري و الزم به نظر مي شناخت اين آثار تاريخي جهت حفاظت و مرمت بهتر آن فن منظور به

شناخت و بررسـي رنگزاهـاي    منظور بهها  آميزي و رنگ  اطالعات نهفته در شعر سبك خراساني در حوزة تصويرسازي
بـه فراموشـي    مرورزمان بههايي كه  ه.ق. استفاده نمود. شناسايي رنگزا 6الي  3در كتابت و نگارگريِ قرن  مورداستفاده

تـرين   اند، از انگيزه اصلي نگارنده در تدوين پژوهش حاضر است. از مهـم  اند يا در طول زمان تغيير نام داده شدهسپرده 
نتايج اين تحقيق، شناسايي تعدادي از رنگزاهاي كهن ايران است كه براي نخستين بار در اين مقاله معرفي شده و بـا  

  .شده استسال به عقب برگردانده  چند صدي تا ها گاه شناخت برخي از رنگزاها، قدمت استفاده از آن
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  مقدمه
  

هـاي پـس از اسـالم     هـاي اساسـي نقاشـي ايـران در سـده      از ويژگي
پيوستگي با ادبيات فارسي است. ادبيـات فارسـي و هنـر ايرانـي پيونـد      

بـر اسـاس بيـنش واحـد كـه      دروني و ذاتي دارند، زيرا هنرمند و شاعر 
ريشه گرفته از يـك فرهنـگ و فضـاي فكـري اسـت، بـه آفـرينش        

كه نتيجـة   )Asgar nezhad and Gozashti, 2015, p.110( پردازند مي
توانـد تمـام    ، يك اثـر ادبـي اسـت و ايـن اثـر مـي      شاعر اين آفرينش

طـور   همان). Behin, 2007, p.225( هاي اثر هنري را دارا باشد ويژگي
سياري معتقدند كه زيباشناسي نگارگري از عالم خيـال سرچشـمه   كه ب
، شاعر نيز نگارگري اسـت كـه   )Abolghasemi, 2015, p.18( گيرد مي

ـ آم رنـگ فضاي شعري را با عنصـر خيـال نقاشـي و     از  كنـد.  مـي  يزي
واژه و تصوير و رنگ در آن به بهترين  ينينش همهاي شعري كه  سبك

توان سبك شعري خراساني را نام برد. يكـي از   شكل مشهود است، مي
هـاي زيبـا در ايـن سـبك،      و تصويرسـازي  يريگ شكلعوامل مهم در 

در شـعر سـبك خراسـاني در     1هـا  عنصرِ رنگ است. اسـتفاده از رنگـزا  
ـ آم نـگ راسـت. شـاعر گـاه در     مالحظه قابلتصاوير،  يزيآم رنگ  يزي

خيالي كاغذ و نقاشي تصاويرش، گاه در آرايشِ زنـان و اشـياي شـعر و    
هـا اشـاره دارد كـه     گاه در رنگرزي فرشِ خيالي شعرش به ايـن رنگـزا  

در هـر حـوزه را    كاررفته بههاي  رنگزا و بررسي دقيق، مطالعه با توان يم
در  كاررفتـه  بـه هـاي   در حوزة رنگزا به تفكيك مشخص نمود. از طرفي

، جهت فـن شـناخت ايـن آثـار     ه.ق 6تا  3كتابت و نگارگري، در قرن 
ها، نياز به اطالعات كافي احسـاس   حفاظت بهتر از آن منظور بهتاريخي 

ـ ا يميقدهاي  ها و كتاب شود كه به علت عدم دسترسي به نگاره مي  ني
هـاي   يكـي از راه  كـه  ييازآنجا .استدوره، شناخت در اين حوزه ناقص 

هـاي آن زمـان اسـت و     به اطالعات كهـن، مطالعـة كتـاب    يابي دست
در  ،ادبيات ما ميراث مكتوبي است كه سرشار از اطالعات علمـي اسـت  

در  مورداسـتفاده هـاي   يابي و شناخت رنگزا دست منظور بهاين پژوهش 
ه.ق. بـه شـعر سـبك خراسـاني      6الـي   4كتابت و نگارگري در قـرن  

 كاررفتـه  بههاي  زاه و شناخت رنگمطالع اين پژوهش،نتيجة . مراجعه شد

هـاي متـداول و    زادر تصويرسازي شعر سبك خراسـاني، معرفـي رنگـ   
در ايـن سـبك در حـوزة كتابـت و نگـارگري و شناسـايي        كاررفتـه  به
اند يا در طـول   به فراموشي سپرده شده مرورزمان بهكه است  زاهاييرنگ

  .اند زمان تغيير نام داده
را  ازآن پـس تعدادي از رساالت خوشنويسيِ دوران صـفوي و  

هاي زاها به فن ساخت و نام تعدادي از رنگ كه در آن شدهآوري  جمع
 در كتابت و نگارگري آن دوران پرداختـه شـده اسـت    مورداستفاده

)Mayel Heravi, 1993(.  در كتاب زرافشان: فرهنگ اصطالحات و
در شـعر فارسـي،    يپرداز نسخهو  ييآرا كتابتركيبات خوشنويسي، 

اصطالحات مربوط به خوشنويسي در شعر فارسي را توضيح داده اما 
هايي كه در طـول زمـان نـام ثـابتي      تنها به تعدادي از اين رنگدانه

ها  زااند، اشاره كرده است و عدم حضور نام تعداد زيادي از رنگ داشته
  الً مشهود استمانند مشك، سنج، قير، نفت و غيره در اين كتاب كام

)Qlich Khani, 2013(. به بررسي رنگدانة سفيداب شيخ اي  در مقاله
هـاي   و انتساب آن به شيخ بهايي، پرداخته شـده اسـت و رنگدانـه   

هـاي ايـران كهـن معرفـي شـده و       سفيداب قلع و سرب از رنگدانه
 & karimi( اي جديـد دانسـته شـده اسـت     سفيداب روي، رنگدانه

Nasiri Mobarake, 2007(. هاي هنري ايرانـي   تاكنون به رنگدانه
خاص در حوزة كتابت و نگارگري،  طور به تنها نهقبل از دورة صفوي، 

عـام نيـز پرداختـه نشـده و در متـون كهـن تنهـا در         طـور  بهبلكه 
هـاي   هاي لغت، كتب پزشكي، و يا كتـب احجـار و سـنگ    فرهنگ
بودن برخـي از مـواد شـده     زابه رنگ اي پراكنده اشاره طور بهقيمتي 
در  مورداستفادههاي  زااما اين پژوهش نگاهي نو و جامع به رنگ است؛

كتابت و نگارگري در شعر سبك خراساني (از قرن سوم تـا ششـم   
در ايـن حـوزه را    مورداسـتفاده  يرنگزاهـا  يتمـام هجري) دارد و 

هايي كه در طول زمان با نام ثابـت   دهد چه آن قرار مي يموردبررس
هايي كه نامشان دچار تغيير يـا   اند و چه آن قرار گرفته مورداستفاده

  فراموشي شده است.
  
  
  
  ران كهن بر اساس شعر سبك خراسانيهاي اي . روش شناسايي رنگزا1
اطالعات  كسب ازمنديناي،  شك پرداختن به چنين موضوع گسترده بي

در ايران كهن است و اين  مورداستفادههاي هنريِ  كافي در زمينة رنگزا
هاي هنـري   زاهاي مربوط به حوزة رنگ اطالعات از طريق مطالعة كتاب

هـاي ايـران كهـن     كتابي در زمينـة رنگـزا   كه ييازآنجا شود. حاصل مي
هاي مختلف مانند رسـاالتي كـه    از كتاب در گام نخست موجود نيست،

از دورة صفوي به بعد در باب خوشنويسي نوشته شده و فرهنـگ لغـت   
يابي به اين اطالعات استفاده شـد. در   هاي تاريخي جهت دست رنگدانه

ه رنگ عنصر فعال در هاي شاعران سبك خراساني ك مرحلة بعد، ديوان
عنصري، منوچهري دامغـاني، انـوري، اميـر معـزي      ازجملهها دارد،  آن

و  يموردبررسـ سمرقندي، فرخي سيستاني و فردوسي و سنايي غزنوي 
 منظـور  بههاي رنگي كه شاعران  از پديده يفهرستمطالعه قرار گرفت و 

ـ آم رنگ هـا اسـتفاده كـرده بودنـد، تهيـه و       فضـاي شـعري از آن   يزي
هاي كه در طول زمـان   ، رنگزافهرستشد. با تهية اين  يبردار ادداشتي

ها اشاره شده بـود،   ها تغيير نكرده بود، و در سبك خراساني به آن نام آن
هـاي رنگـي    به بررسـي سـاير پديـده    ،ازآن پسبه دست آمد.  يراحت به

 يهـا  نامـه  فرهنـگ  بر هيتكبا  پرداخته شد و  با بررسي اسامي باقيمانده 
هـاي متفـاوت در شـعر     فارسي، مشخص شد كه گاه يك رنگدانه با نام

هـا   سبك خراساني حضور دارد، اما امروزه تنها يكي يا برخـي از آن نـام  
هـاي ديگـر گلرنـگ     است؛ مانند عصفر و بهرمان كـه از نـام   تر متداول
هـاي ايـران كهـن در شـعر سـبك       نام تعـدادي از رنگـزا   نبودناست. 

 عنـوان  بـه را هـا   هاي جديدي كه اسـتفاده از آن  نام مشاهدهخراساني و 
مانند روين كه نام ديگر رنگدانـة   ؛كندمي متن شعري مشخص دررنگزا 
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روناس است. در ادامه روبرو شدن با تعدادي از پديدهاي رنگي در شـعر  

 عنـوان  بـه هـا   سبك خراساني و مشهود بودن تأكيـد بـر اسـتفاده از آن   
ها  بال كردن شواهدي براي اثبات رنگزااي جهت دن عنصر رنگ، انگيزه

هـاي لغـت    ها در فرهنگ بودن آن  اي به رنگزا ها شد. اما اشاره بودن آن
ها مطرح گرديـد و   نشده بود. براي اولين بار در اين مقاله رنگزا بودن آن

ها بود كـه   گونه رنگزا مرحلة اين كار، شناسايي اين نيتر سخت شك يب
  شعر فارسي سبك خراساني صورت پذيرفت. بر هيتكتنها با 
  

  ايران كهن در كتابت و نگارگري هاي . رنگزا2
هـاي الـوان و    و مركب 3ساخت مركب 2،كاغذ يزيآم رنگدر  گذشته در

شـده   هـا اسـتفاده مـي    ساخت رنگ جهت كتابت و نگارگري، از رنگـزا 
ها از كتب ادبي سبك خراسـاني، ابيـاتي    است. با استخراج اسامي رنگزا

هـاي مربـوط بـه حيطـة      شد كه شـاعر بـا اشـاره بـه واژه     مشاهده مي
نگارگري و كتابت مانند نقش، دفتر، كاغـذ، قرطـاس، خامـه، صـحيفه،     

هـاي   ها، مستقيماً به رنگدانه بند و غيره و آوردن نام رنگدانه نقاش، نقش
در ايــن حــوزه اشــاره دارد. گــاهي نيــز شــاعر در پــسِ   مورداســتفاده
هايي چون تشـبيه و   شعر را با آرايه يزيآم رنگ، شده ساختهتصويرهاي 

ه دهد كه با بررسـي و مطالعـ   ها انجام مي استعاره و با اشاره به نام رنگزا
هـا در حـوزة كتابـت و نگـارگري      توان بـه اثبـات رنگـزا بـودن آن     مي

ها در سبك خراساني، در ادامه بـا   شناسايي اين رنگزا منظور بهپرداخت. 
هـا   ها در اين سبك، آن بر اساس نحوة شناسايي رنگزا يبند ميتقسارائه 

  و بررسي قرار خواهيم داد. موردمطالعهرا 
  

  ثابت در طول تاريخبا اسامي  هايي رنگزا. 1- 2
هايي كه در طول تاريخ ايران كهن با يك نام در متون فارسي بـه  زارنگ

  است: مشاهده قابلها  اند و در شعر سبك خراساني هم آن نام كار رفته
  
  نفت .1- 1- 2

فارسي به معني ضد رطوبت گرفته شده و در زبان » ناب«نفت از كلمة 
هـا آن را از مـاد گرفتـه و نفـت      يهوديها و  اوستايي نپتا بوده و كلداني

. به استفاده از اين ماده در رنگرزي، )Zavosh, 1996, p.349( اند خوانده
 ,Zavosh, 1996, p.349; Shardin( شده استپزشكي و نقاشي اشاره 

1996, p.570(.  رنگـزاي سـياه، جهـت     عنـوان  بهدر متون ادبي از نفت
تصاوير شعري استفاده شده است. در بيت زير سنايي رنـگ   يزيآم رنگ

  كند. آميزي مي مويش را با رنگ سياه قطران و نفت رنگ
  

  همچـــو بـــرف و دنـــدان بـــد دل مـــن
ــد  ــويم همچــون كــه نفــط و قطــران ب   م

 

)Sanaie Qaznavi,1950, p.720(  
  
  قطران .2- 1- 2

مايع روغني شكل كه غالباً از جوشاندن خشك چوب درخـت صـنوبر و   
آورند. بـه دو نـوع گيـاهي و     هاي صمغ دهنده به دست مي گاهي چوب

 ,Moin( شود و رنگ آن غالباً تيره و سياه اسـت  تقسيم مي سنگ زغال

شده  مادة رنگزا در نقاشي استفاده مي عنوان بهاز رنگ اين ماده . )1997
هاي  در تصويرسازي .)Gettens & Rutherford J, 1999, p.36( است

شـود.   مي يزيآم رنگادبي گاهي سياهي مو و اشيا با رنگ سياه قطران 
نويسـد: اگـر بـر     در بيت زير عنصري با اغـراق در مـورد، ممـدوح مـي    

آسمان، مخالفت با او (ممدوح) مقدر شود، اجرام آسـمان از ايـن تقـدير    
  قطران، سياه خواهند شد. مانند به
  

ـ    چـرخ فلـك بـر نهـي مخـالفتش     ه وگر ب
  چــون قطــران  ســياه گــردد اجــرام چــرخ

 

(Onsori Balkhi ,1984, p.214)  
  
   زر .3- 1- 2
بشـر   ةمورداسـتفاد هاي بسيار كهـن   فلزاتي است كه از زمان ازجملهزر 

» زر«و در پهلـوي  » زر نـه «قرار گرفته است و در زبان فارسي باستان 
 آوردنـد  يدرممايع  صورت بهزر را  )Zavosh, 1996( است شده  گفته مي

. )Qlich Khani, 2013, p.2( كردنـد  و بـا آن كتابـت و تـذهيب مـي    
رنگدانـة زرد در شـعر اسـتفاده     عنـوان  بـه شاعران سبك خراساني از زر 

هـاي الجـورد و زر و شـنگرف،      با اشاره به رنگدانه ناصرخسرو. اند كرده
هـا   با بياني غيرمستقيم صحرا و طبيعت را نقاشي شده بـا ايـن رنگدانـه   

  داند. مي
  

ــنگرف ــه الژورد و زر و شــ   صــــحرا بــ
ــدهون اســت     ــه مــنقّش و م ــر چ   از به

 

(Qobadiani,1978, p.256) 
  
   نقره. 4- 1- 2

 اسـت   يـك رنگدانـه بـه كـار رفتـه     هاي قـديم مثـل    از زمان فلز نقره
)Pakbaz, 2001, p. 22.(       اين فلز با نـام سـيم و نقـره در شـعر سـبك

شده اسـت.   رنگدانة سفيد استفاده  عنوان بهخراساني حضور دارد و از آن 
كند كه سـفيدي رنـگ بنـاگوش چـه      شاعر در بيت زير خاطرنشان مي

  خواهد شد. رنگ اهيسو در اثر پيري  مرورزمان بهسودي برايت دارد زيرا 
  

  گر بناگوش تو چون سيمِ سپيد است چه سـود 
  تــو نــداني كــه بــود شــب ز پــسِ روز، نهــان 

 

(Farrokhi Sistani, 1932, p.307)  
  
  زرنيخ .5- 1- 2

) Nafisi, 1964( كــاني معــدني مركــب از گــوگرد و آرســنيك اســت 
 اسـت اند كه در اوستا زرنيه و در زبان پهلوي زرنيك ناميده شـده   نوشته

)Zavosh, 1996, p.345(. هـاي گونـاگون    داراي انواع مختلفي با رنگ
 ,Dehkhoda( هـا كـاربرد دارد   اسـت. نـوع زرد و قرمـز آن در نقاشـي    

اسـت و بـه علـت     پرمصـرف هاي  رنگدانه ازجمله. اين رنگدانه )1960
 Gettens( شـده اسـت   فراواني در ايران، به كشورهاي ديگر صادر مـي 

and Rutherford J, 1999, p.95(   ،در اشعار شعراي سـبك خراسـاني .
شده است. در بيت زير،  يزيآم رنگتنها با رنگ زرد زرنيخ فضاي شعر، 

اي در تعريــف از قصـر و عمــارتي كـه ناصــرالدين در  بــاغ    در قصـيده 
در تـزيين   كاررفتـه  بـه هاي زرنيخ و شنگرف  ساخته، با اشاره به رنگدانه

در برابـر ايـن   آسـمان   يزدگـ  خجالـت اين قصر، به حسادت بهشـت و  
  كند: اشاره ميهاي زيبا،  رنگدانه
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  اشك ايـن چـون آبِ شـنگرف تـو سـرخ     
ــو زرد ــگ زرنـــيخِ تـ   روي آن چـــون رنـ

 

(Anvari Abiverdi, 1985, p.129)  
  
  زعفران .6- 1- 2

مـادة   عنـوان  بهگياهي است كه عالوه بر مصرف خوراكي، ساليان دراز 
 ,Jahanshahi Afshar( گرفتـه اسـت   قرار مي مورداستفادهگياهي رنگزا 

1996, p.144(      زعفـران بـراي نوشـتن و سـاختن بخصوص از رنـگ .
 Qlich( كردند استفاده مي يزيآم رنگهاي تركيبي در نگارگري و  رنگ

Khani, 2013, p.381(. در اشعار     زرد سبك خراسـاني، شـاعر از رنـگ
فضاي شعري بهره گرفته است. اميـر معـزي    يزيآم رنگزعفران براي 

نويسـد: افـراد زيـادي از مـردم و      در مرثية خواجـه نظـام الملـك، مـي    
هـاي   اند و گويي رنگ خويشاوندان و فرزندانت در فراق تو در ناله افتاده

هايشـان آمـاده    چهره و لب يزيآم رنگزعفران و نيل را ساييده و براي 
هايشـان   اند كه رويشان از درد فراق مانند رنگ زعفران زرد، و لـب  كرده

  چون رنگ نيل كبود است.
  

ــل سودســتَند گــويي كــز صــفت  ــران و ني   زعف
  ها نيـل فـام   رويشان مر زعفران گون است و لب

 

(Moezzi Samarqandi, 1939, p.476) 
  

  زنگار .7- 1- 2
رنـگ اسـت و از آن بـراي طراحـي حـروف و       زنگار يك رنگدانة سبز

 Gettens and( شـده اسـت   تذهيب كتب و نقاشي زيـاد اسـتفاده مـي   

Rutherford J, 1999( . اي ديرينـه دارد. در   تهيه زنگار در ايران سـابقه
هــاي ســاختن زنگــار را تركيــب  كتــاب گلســتان هنــر يكــي از روش

 ,Monshi Qomi, 1987( كنـد  هاي مسي و سركه معرفي مـي  صفحه

p.163(   در بيت زير زردي باغ در پاييز با رنگدانة زرنيخ، و سـبزي بـاغ .
ــة زرنگــار  4،صــبحگاهي در بهــار بخــش روحدر نيســم  توســط رنگدان

  آميزي شده است. رنگ
  

  تـا وقــت خـزان زرد بــود بـاغ چــو زرنــيخ   
  تـا وقــت صــبا ســبز بـود بــاغ چــو زنگــار  

 

(Farrokhi Sistani, 1932, p.115)  
  

  نيل .8- 1- 2
 كننـد و  گياهي است كه عصارة آن را نيلج و نيله گويند و بدان رنگ مي

نيـل بسـيار   ). Dehkhoda,1960( برنـد  كـار مـي    بـه  ها را در نقاشي  آن
 منصـبان  صـاحب هديه بـراي   عنوان بهارزشمند بوده و پادشاهان آن را 

رنـگ نيـل، رنـگ آبـي سـير       .)Beyhaqi, 2008, p.444( فرستادند مي
. در )Pakbaz, 2001, p.26( زنـد  است كه در حجم زياد، به سياهي مـي 

رنگ اشيا بـه نيـل تشـبيه     و تيرگي ابيات شعر سبك خراساني كبودي
شده است. فردوسي در بيت زير كبوديِ لبِ زخميان در جنگ را با نيـل  

  نشان داده شده است. 5و زردي صورتشان را با رنگ زرد زرير
  

ــل  ــه هــم ميــل مي   چــو پــيالن فكنــده ب
  به رخ چون زريـر و بـه لـب همچـو نيـل     

 

(Ferdowsi, 2009, p.404)  

  الجورد .9- 1- 2
 آيـد  نگدانة آبي الجورد اصل، از سـنگ نيمـه بلـوري بـه دسـت مـي      ر
)Gettens and Rutherford J ,1999, p.161(    سـنگ آن را صـاليه

 ,Borhan( كردنـد  نقاشـي از آن اسـتفاده مـي   كرده و جهت تذهيب و 

و رنگ آبـي   در شعر فارسي سبك خراساني كبودي رنگ اشياء )2001
بـه الجـورد تشـبيه شـده اسـت. اميـر       در شب آسمان  رنگ مانندتيره 

كنـد.   مي يزيآم رنگمعزي، فصل بهار را با الجورد و زنگار در كنار هم 
اي كه زرگران خـزان بـا سـيم و     ابيات زير اشاره به اين دارد كه نقاشي

بودنـد،   آن را كشـيده   )رد گياهـان و سـفيد بـرف   (اشاره بـه رنـگ ز  زر
كشـند و   مهندسانِ بهاري، بر همان دفتر از الجورد و زنگار خطوطي مي

كه (گل بنفشه در ادبيات بارها به الجورد تشبيه شده است  بنفشآن را 
در بهـار بـه زنگـار     هـا  (سرسبزي سبزفصل رويش آن در بهار است) و 

كنايه از پايانِ خزان و آمـدنِ   اين ابيات كه ،ندينما يم) تشبيه شده است
  بهار است.  

  
  چند زرگـران خـزان   بر آن صحيفه كه يك

  ي بردنـد زر و سـيم بـه كـار    دسـت  چرببه 
  مهندسـان بهـاري بــر آن صـحيفه كنــون   

ــاركشــند خــط از  همــي   الجــورد و از زنگ
 

(Moezzi Samarqandi, 1939, p.230)  
  
  هايي با چند اسم مختلف شناسايي رنگزا. 2- 2

اند  هاي مختلف به كار رفته رنگزاهايي كه در شعر سبك خراساني با نام
  ها شناخته شده است. و امروزه تنها بعضي از آن نام

  
  گلرنگ .1- 2- 2
هاي ديگر اين گياه در شعر سبك خراساني بهرمان و عصـفر اسـت.    نام

 اســت cm 70 حــدودايــن  گيــاه، گيــاهي اســت يكســاله بــا ارتفــاع  
)Jahanshahi Afshar, 1996, p.80 .( هـاي لولـه   داراي گـل  اي و زرد

هـاي   از گلبـرگ  ).Afshar Sistani, 1998, p. 191( استمايل به قرمز 
 ,Dean and Casselman( شود اين گياه، رنگ زرد و قرمز استخراج مي

2006, p.81(كردند . از اين رنگ در نقاشي استفاده مي )Gettens and 

Rutherford J, 1999, p.138 .(     خراسـاني، بهرمـان و در شـعرِ سـبك
كننـد.   مـي  يزيآم رنگگلرنگ و معصفر، با رنگ سرخ فضاي شعري را 

بوده، كه رنگ ساير اشياء را به  توجه قابل يقدر بهرنگ سرخ اين رنگزا 
 ,Mokhtari Qaznavi( انـد ماننـد يـاقوت بهرمـاني     داده آن نسبت مي

2012, p.64 .(هاسـت. در بيـت    تر از ساير نام امروزه نام گلرنگ متداول
چون كهربـا و  كند تا چهرة دشمنِ ممدوح، زرد و بيمار  زير شاعر دعا مي

  چهرة نيكخواه او، سرخ و شاد به مانند بهرمان باشد.
  باد روي بدسگالت زرد همچون كهربا

  باد روي نيكخواهت سرخ همچون بهرمان
(Moezzi Samarqandi,1939, p.509)  

  
  الك .2- 2- 2

انجيـر   ماننـد  بـه اى سرخ همچون اشك از برخى درختان هندى  شيرابه
. از آن، رنـگ سـرخى حاصـل    (Razi,2008: 753) چكـد  يفرومهندى 

برنـد   ر ميشود كه رنگ آن پايدار است و مصوران و نقاشان آن را به كا
شـاعران سـبك   ). Hedayat, 1871, p.654و آن را لكـا نيـز گوينـد (   
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هاي شعري با دو نـام   خراساني از رنگ قرمزِ اين رنگزا، در تصويرسازي

بيت زير منـوچهري در توصـيف تصـويرِ     اند. در الك و لُكا بهره گرفته
هـاي قرمـزي    كبك، سياهي زير گلويش را با رنگ سياه غاليه و كفش

    6.كند يمآميزي  كه بر پاي دارد را با رنگزاي سرخِ الك رنگ
  

  بســته زيــرِ گلــو از غاليــه تحــت الحنَكــي
  هــا را ز لُكــا مــوزِگَكي   ســاخته پايــك 

 

(Manoochehri Damqani, 1959, p.187)  
  

  امروزه اين رنگزا تنها با نام الك شناخته شده است.
  
  قير. 3- 2- 2

ها  اي مشتمل بر مخلوط هيدروكربن اي است سياه متمايل به قهوه ماده
يافـت   وفـور  بـه و اكسيژن و سولفور و نيتروژن. ايـن مـاده در طبيعـت    

از قير براي تهيـه  . )Gettens and Rutherford J, 1999, p.7( شود مي
 .)Zavosh, 1996, p.398( شده اسـت  رنگ سياه، در نقاشي استفاده مي

در توصيف زير شاعر رنگ سياه درون اللة سرخ را به قيرِ سـياهي كـه   
  بر رنگدانة سرخِ شنگرف چكيده، تشبيه كرده است.  

  
  بر روي اللـه، قيـر بـه شـنگرف برچكيـد     
  گويي كه مادرش همه شـنگرف داد و قيـر  

 

(Manoochehri Damqani, 1959, p.34)  
  

فردوسـي   7.كار رفته اسـت  دبي كلمة قار در معناي قير هم بهدر متون ا
  در بيت زير سياهيِ مركب را به قارِ سياه تشبيه كرده  است.

  
ــار   ــه ق ــرد رنگــين ب ــه چــون ك   ســر خام
ــار   ــر كردگـ ــرد بـ ــرين كـ ــت آفـ   نخسـ

 

(Ferdowsi, 2009, p.1049)  
  
  يافته  نام رييتغهاي  رنگزا .3- 2

ي متفـاوت از نـام امـروزي    هـا  سبك خراساني با نام در شعرهايي  رنگزا
ها در حـال حاضـر    اند، كه به همين دليل بسياري از آن رفته كار ها به آن

  ناشناخته هستند.
  
  توتيا .1- 3- 2

بـه سـه دسـته تقسـيم شـده اسـت: توتيـاي طبيعـي          يطوركل بهتوتيا 
(معدني)، توتياي دريايي(هندي)، و توتياي صـنعتي. منظـور از توتيـاي    

هـاي اخيـر بـه آن سـفيد      طبيعي همان اكسيد روي است كـه در دوره 
 ;Golshani, 2012, p.597( گوينـد  زنگ، سفيد برف يا پنبه روي مـي 

Zavosh, 1996 .(هـايي اسـت كـه بـه آن      اكسيد روي يكي از رنگدانه
 ,Gettens & Rutherford J, 1999( گوينـد  سـفيداب روي نيـز مـي   

p.185 (  ِدر متـون ادبـي و    يرو دابيسـف به علت نامشخص بودنِ نـام
كارشناسـان هنـري يـك رنگدانـة      ازنظـر تاريخي، رنگدانة سفيد روي، 

). Karimi & Nasiri Mobarake, 2007, p.81( رود شـمار مـي   جديد به
كه امروزه از واژة توتيا، سرمة چشم و مرهم بـودن آن در ذهـن    هرچند

شود، اما با بررسي شعرِ سبك خراساني، مشـخص شـد ايـن     متبادر مي

هاي دور با نام توتيا در ايران كهـن، حضـور داشـته و     رنگدانه از گذشته
اسـت.   رفتـه  كار بههاي شعري به رنگ سفيد،  آميزي تصوير براي رنگ

ر، خونِ قرمزِ ريخته شده بر گردنِ سفيد پهلوانان را، بـا  در بيت زير شاع
  كند. شنگرفي كه بر توتيا فرو زده باشند، تصوير مي

  
  آلوده گشت گـردن گـردان بـه خـون دل    
ــا   ــنگرف توتي ــه ش ــرو زدســت ب ــي ف   گفت

 

(Moezzi Samarqandi, 1939, p.44)  
  
  سنج .2- 3- 2

سـرنج را بـه    .)Borhan, 2001( برنـد  رنگي است كه نقاشان به كار مي
نامند. ظاهراً، اين اسـم كوتـاه شـده سـنجرف      مى  زبان سجستانى سنج
 اسـت   گويد كه اين سنجفر و به فارسى شـنگرف،  است زيرا الفزارى مى

)Aboo Reyhan-e Birooni, 2004, p.232(.  همان سرنج  درواقعسنج
يا شنگرف زاولي و به رنگ نـارنجي اسـت. در بيـت زيـر فردوسـي در      

(قلع) كـه در غـذاي او    سوختن زبانِ شخصي با  فلز ارزيزيرسازي تصو
  كند. تشبيه مي سنج رنگبوده، زبان او را به 

  
  زبـــانش بديدنـــد همرنـــگ ســـنج   
ــيش خــوردي كــرنج    برآنســان كــه از پ

 

(Ferdowsi, 2009, p.873)  
  
  روين (بر وزن سوزن) .3- 3- 2

بـه دسـت آيـد     يقرمزرنگـ ة آن، مـادة  نباتي است رنگـي كـه از ريشـ   
(Dehkhoda, 1960)نيسـتند  باثبـات از آن  آمـده  دست بههاي  كه رنگ 

)Pakbaz, 2001, p.23 .(   اين رنگزا امروزه به نام روناس مشـهور اسـت
شعر سبك خراساني با نام روين معرفي شده است و بـه سـرخي    اما در

  شعار سبك خراساني اشاره شده است.رنگ آن در ا
  

ــب زرد   ــا ز نهيـ ــاد اينجـ ــون شمشـ   چـ
ــن  ــون رويـ ــرخ چـ ــاط سـ ــا ز نشـ   آنجـ

 

(Masood Sa’d Salman, 1983, p.392)  
  
شناسايي و معرفي رنگزاهاي ناشناخته براي  .4- 2

  نخستين بار
بررسـي  ن بار در اشعار سبك خراسـاني مورد هايي كه براي نخستي رنگزا

  اند:   قرار گرفته و شناسايي شده
  
   مشك .1- 4- 2

كه محتوى در يك قسم كيسه است در زير  اي سياه و بسيار معطر ماده
 شكم يك نوع حيوانى شبيه به آهـو كـه آن را آهـوى مشـك گوينـد     

)Nafisi, 1964 ( رنگدانـه سـياه اسـتفاده     عنـوان  بهدر گذشته از مشك
و يكي از شواهد بر اين ادعا، بيتي از فردوسي اسـت كـه    است شده يم

 در چند جاي شـاهنامه، مركـبِ مخصـوص پادشـاهان بـراي نوشـتن      
كنـد. در بيـت زيـر     (انقاس) را از مشك سياه سوده شـده، معرفـي مـي   

و مركـب بـراي نامـه     ، كاغذ (قرطـاس) دار خزانهاز شخص  زيخسروپرو
  كند. نوشتن، طلب مي
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ــور  ــه زِ گنج ــم آنگ ــت ه ــاس خواس   قرط
ــت   ــاس خواس ــوده انق ــيه س ــك س   زِ مش

 

(Ferdowsi, 2009, p.1290)  
  

در برخي منابع به اين نكته اشاره شده است كه مشـك، يكـي از   
در  .)Mayel Heravi, 1993( مركـب بـوده اسـت    دهنده ليتشكاجزاي 

سـتخراج رنگـزاي سـياه از    االطايب بـه ا  الجواهر و نفايس كتاب عرايس
. امـا بـا توجـه بـه     )Kashani, 2007, p.289( 8است  شده  مشك اشاره

مطالب ذكر شده، استخراج اين رنگزا بسيار پرهزينه بـوده و تنهـا افـراد    
اند. چنانكه فردوسـي   مركب، بوده عنوان بهمتمول قادر به استفاده از آن 

را از مشك سياه سـوده شـده، معرفـي     خسروپرويزدر بيت باال، مركب 
واژة مشكي و تركيبات مشك فام و مشك رنگ، اشاره  هرچندكند.  مي

مشك، رنگدانـة طبيعـي    رسد ميبه رنگ سياه مشك دارند، اما به نظر 
هـا   زمان است كه تنها خوشبو بـودن آن در ذهـن   درگذر شده فراموش
  است.مانده  برجاي

  
  شبه .3- 4- 2
كـه بـر    نگي سياه باشد در غايت سياهي و درخشندگي و سبك، چنانس

باشد و آتش آن را بسوزد و معدن او در طـوس باشـد و در جاهـاي    آب 
نام ديگر اين سـنگ  ). Beyg Babapour, 2012, p.66( ديگر هم باشد

در اشعار شعراي سبك خراساني، به رنگ سياه ايـن سـنگ    سبج است.
اشاره شده و اشياي تاريك و سياه مانند مو و شـب را بـه شـبه تشـبيه     

ـ آم رنـگ دوسي رنگ شب را با شبه اند. در بيت زير فر كرده كـرده   يزي
است و براي تأكيد بر سياهي عميق اين رنگدانه، پيـدا نبـودن بهـرام و    

  كند. كيوان و تير در اين سياهي مطلق را بيان مي
  

ــر  ــه قي   شــبي چــون شــبه روي شســته ب
ــر      ــه تي ــوان ن ــه كي ــدا، ن ــرام پي ــه به   ن

 

(Ferdowsi, 2009, p.433)  
  

در ايران قديم، شبه را يك نوع لينيت  يشناس يكاننويسندة كتاب 
ها رنگدانة  از لينيت ).Zavosh, 1996, p.230( كند معرفي مي 9كامپكت

حضـور   .)Eastaugh, 2008, p.245( شـود  اي و سياه استخراج مي قهوه
هـاي   منبع بسياري از رنگدانه نيتر ياصل عنوان بهكربن در تركيب شبه 

بـودن آن در   حـل  قابـل سياه،  تركيب سست اين شبه كاني و اشاره به 
و تهيه آسـان رنگدانـه از آن و   ) Jamali Yazdi, 2007, p.317( 10سركه

هاي اصـلي   تواند از انگيزه وجود معادن گوناگون شبه در ايران كهن، مي
  كهن دانست. رنگدانه در ايران عنوان بهاستفاده از آن 

  
  رنگزاهايي با دو يا چند مفهوم در متون كهن .5- 2

و بررسي شعر شاعران دورة خراساني، نگارندگان متوجـه نكتـة    بامطالعه
كه: برخـي از اصـطالحات در حـوزة رنگزاهـا در      جالبي شدند و آن اين

شعرهاي مختلف، داراي دو يا چند مفهوم متفاوت اسـت كـه خواننـدة    
مفهـوم شـعر را    يدرسـت  بـه توانـد   نمي ،متخصص اگر اين نكته را نداند

  گردد. هايي از آن اشاره مي به نمونه دريافت كند. در اين بخش
  
  شنگرف .1- 5- 2

شـود،   اي سرخ كه از گوگرد و جيوه ساخته مي در حال حاضر به رنگدانه

 گويند. داراي دو نوع است نوع معـدني و ديگـري صـناعي    شنگرف مي
)Dehkhoda,1960(   ــي از ــارگري يك ــت و نگ ــه در كتاب ــن رنگدان . اي

 ,Qlich Khani, 2013( كهـن اسـت  هاي قرمز بسيار رايـج و   رنگدانه

p.448.(  
مواجـه    يشـنگرف رومـ  در شعر سبك خراسـاني گـاهي بـا واژة    

گويند، كه  شويم كه به شنگرف صناعي با تركيب جيوه و گوگرد مي مي
 Mayel( خاستگاه اين رنگدانه و بهتـرين نـوع آن از كشـور روم اسـت    

Heravi, 1993, p. 99 .(قبادياني شاعر قرن پنجم در بيتـي   ناصرخسرو
  است:تركيب سازنده آن اشاره كرده  و يرومبه شنگرف 

  
  كـه او سـاخت شـنگرف رومـي     كه بود آن

  زگـــوگرد خشـــك و ز ســـيماب لـــرزان
 

(Qobadiani,1978, p.83)  
  

گاهي شاعر براي نشان دادن بهتر رنگ اشيا مانند خـون از رنـگ   
در بيت زير خون را به شـنگرف  سرخ شنگرف استفاده كرده است. مثالً 

  تشبيه كرده است:
  

  ز خون همچـو شـنگرف شـد روي خـاك    
ــاك   ــتند پـ ــنده گشـ ــز ترسـ ــپه نيـ   سـ

 

(Asadi Toosi 1975)  
  

كنـد.    نجي را در تصـاوير تـداعي مـي   گاهي نيز شنگرف رنگ نار
گويد: انگـار از   مانند بيت زير از عنصري كه در توصيف درخت نارنج مي

كـه بـرگ    سبزرنگقلمِ نقاش، شنگرف نارنجي،  مشت مشت بر زنگارِ 
  درخت است، ريخته شده است.

    
ــنگرف   ــا ش ــه گويي ــارنج از خام ــت ن   درخ
  بريخته است كسي مشت مشت بـر زنگـار  

 

(Onsori Balkhi ,1984, p.104)  
  

 همان سرنج است كه بـه شـنگرف زاولـي    رنگ ينارنجشنگرف ،
 ,Dehkhoda( كردند معروف بوده و نقاشان در نقاشي از آن استفاده مي

ـ ن يرومـ اشارة چند شـاعر بـه واژة شـنگرف    ) 1960 دليـل بـر ايـن     زي
  متمايز كنند.  معناست كه شنگرف زاولي را از شنگرف رومي

  
  سفيدآب .2- 5- 2

شـده   از روي يا قلع يا سرب تهيه مـي  هاي سفيد كه در گذشته رنگدانه
و  هـا  كه در نقاشـي ) Heravi, 1967, p.32( گفتند است را سفيدآب مي

نيز اسـتفاده   12و مرهم دارو عنوان بهكاربرد داشته است و  11آرايش زنان
 عنـوان  بـه شده است. در متون ادبـي سـبك خراسـاني از سـفيداب      مي

رنگدانة سفيد استفاده شده است اما نوع آن مشـخص نشـده اسـت در    
      بيت زير، منوچهري دامغاني قطرة بـاران افتـاده بـر روي بـرگ سـفيد
ياسمن را به نقطة رنگ سفيداب بـر رويِ كاغـذ پيچيـده شـدة سـفيد،      

  تشبيه كرده است.  
  باران كـه برافتـد بـه سـمنبرگ    ة وان قطر

ــر ط ــود از ب   ومــارچــون نقطــه ســفيداب ب
 

)ManoochehriDamqani, 1959, p. 37(  
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هاي سفيدآب سرب  شاعران سبك خراساني تفكيكي بين رنگدانه

  كردند. هر دو استفاده مي يجا بهاند و از واژة سفيداب  و قلع نداشته
 
  تحليل مطالب .3

هاي مختلـف بهـره    شاعر از رنگزاها به صورت در شعر سبك خراساني
بـر زيبـايي شـعر    همچنين گرفته است تا به بيان منظور خود بپردازد و 

هـاي مختلـف ماننـد كتابـت و      رنگزاها در حوزهاستفاده از  .ديفزايبخود 
نگارگري و رنگرزي و آرايش شخصي در شعر مشهود است. با بررسـي  

رنگزاها به چند دسـته   در حوزه كتابت و نگارگري،شعر سبك خراساني 
هايي اسـت كـه ماننـد الجـورد و نيـل در       آن ، اول تقسيم شدند. دسته

بـا   هسـتند كـه   اييهرنگز ،دسته ديگر اند. داشته ثابت ينامطول زمان 
لكـا و الك  ماننـد   رندهاي مختلف در شعر سبك خراساني حضور دا نام

نـام   عدم حضـور از سوي ديگر، . هستند همان رنگزاي الك كه هر دو
برخي از رنگزاهاي تاريخي در شعر سبك خراسـاني نشـان از ايـن دارد    

اي از  كـه دسـته   كه گاه نام رنگزاها در طول زمان تغيير پيدا كرده است
 كـه همـان رنگدانـة    توتيـا   ، ماننـد  دهد رنگزاها را در اين گروه قرار مي

مختلـف، يـك    زادو يا چند رنگ است. در دستة ديگر، سفيد اكسيد روي
اند، مانند شنگرف و سرنج كه با نام شنگرف در شـعر   نام مشترك داشته

اي در ادب فارسي  اشاره شده است. گاهي واژهها  سبك خراساني به آن
آن را  رنگـزا بـودن   توان يمتر  كه با بررسي دقيق به رنگزايي اشاره دارد

نگارگري در كتابت و  مورداستفادهرنگزاهاي استخراج  نتيجة ثابت كرد.
هـا از   هايي از اشـعار فارسـي كـه در آن    و نمونه شعر سبك خراساني در

گـردد   ارائـه مـي   ، اختصـار،  طـور  بهدر جدول ذيل  شده استفادهرنگزاها 
  ).1 (جدول

  
  
  

  : شناخت رنگزاها با توجه به شعر شاعران سبك خراساني1جدول 
Table 1: The recognition of dyes according to poetry of Khorasani style poets 

  

 رديف
Row 

 نام و مفهوم ازنظربندي رنگزاها  تقسيم
Distinguish of dyes in terms of names 

and concepts 
  اصطالح رنگزا در شعر

Dyes in poems  
 رنگ رنگزا
Color of 

dyes  
 شاعر
poet  

 ه. ق. تاريخ

Date)AH(  

1  
 اسامي ثابت در طول تاريخرنگزاهاي با 

Dyes with constant names in different 
dates  

نفت (نفط)
petrolium 

سياه
Black  

 سنايي غزنوي
Sanaie Qaznavi  

  6قرن 
6th century  

 قطران
Qatar

سياه
Black  

 عنصري بلخي
Onsori Balkhi  

 4قرن 
4th century  

 زر
Zar or gold  

 طاليي، زرد
Golden  

 خسرو قباديانيناصر 
Naser Khosroo 

Qobadiani  
 5قرن 

5th century  
نقره

silver 
 سفيد

White 
 فرخي سيستاني

Farrokhi Sistani  
 5قرن 

5th century  
 زرنيخ

orpiment  
 زرد

Yellow  
 انوري ابيوردي

Anvari Abiverdi  
 قرن

6th century 
6  

زعفران
saffron 

زرد
Yellow  

 امير معزي سمرقندي
Moezzi Samarqandi  

 6قرن 
6th century  

زنگار
Verdigris

سبز
Green  

 فرخي سيستاني
Farrokhi Sistani  

 5قرن 
5th century  

  نيل
Indigo 

آبي سير 
 (كبود)

Dark blue 

 فردوسي طوسي
Ferdowsi, Abolqasem  

 5قرن 
5th century  

 الجورد
Lazuli  

آبي سير 
 (كبود)

Dark blue  
 6قرن   سمرقنديامير معزي 

6th century  

 رنگزاهايي با چند نام مختلف  2
dyes with several different names  

گلرنگ، بهرمان، عصفر،
 معصفر

Sofflower 
 قرمز
Red  

 امير معزي سمرقندي
Moezzi Samarqandi  

 6قرن 
6th century  

 الك، لُكا
lac  

 قرمز
Red  

 منوچهري دامغاني
Manoochehri 

Damqani  
 5قرن 

5th century  

 قير، قار
Bitumen  

 سياه
Black  

 منوچهري دامغاني
Manoochehri 

Damqani  
 5قرن 

5th century  
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 رديف
Row 

 نام و مفهوم ازنظربندي رنگزاها  تقسيم
Distinguish of dyes in terms of names 

and concepts 
  اصطالح رنگزا در شعر

Dyes in poems  
 رنگ رنگزا
Color of 

dyes  
 شاعر
poet  

 ه. ق. تاريخ

Date)AH(  

 رنگزاهاي تغيير نام يافته  3
Renamed dyes  

توتيا (اكسيد روي)
Zinc white 

 سفيد
White  6قرن   امير معزي سمرقندي 

6th century  
سنج (سرنج)

sanj 
 نارنجي

Orange  
 طوسيفردوسي 

Ferdowsi, Abolqasem  
 5قرن 

5th century  
روين (روناس)

madder 
قرمز
Red 

 مسعود سعد سلمان
Masood Sa’d Salman  

 6قرن 
6th century  

 رنگزاهاي ناشناخته  4
Unknown dyes  

 مشك
Musk

سياه
Black  

 فردوسي طوسي
Ferdowsi, Abolqasem  

 5قرن 
5th century  

شبه
Sobaj 

سياه
Black  

 فردوسي طوسي
Ferdowsi, Abolqasem  

 5قرن 
5th century  

5  
 رنگزاهايي با دو يا چند مفهوم در متون كهن

dyes with two or more concepts in 
ancient texts  

 شنگرف رومي (شنگرف)
Vermilion  

 قرمز
Red  

 قبادياني ناصرخسرو
Naser Khosroo 

Qobadiani  
 5قرن 

5th century  
زاولي (سرنج)شنگرف

Red Lead 
 نارنجي

Orange  
 عنصري بلخي

Onsori Balkhi  
 4قرن 

4th century  
سفيداب (سفيد سرب و

 سفيد قلع)
White colors 

 سفيد
White  

 منوچهري دامغاني
Manoochehri 

Damqani  
 5قرن 

5th century  

  
    گيري نتيجه

  
وجـود دارد و ادبيـات   ارتباط تنگاتنگي بين ادبيـات و هنـر    كه ييازآنجا

شاعرِ برخاسته از متنِ جامعـه، علـوم و معـارف زمـان     ، نوعي هنر است
كند و فضاي شـعر را ماننـد    خود را در قالب كالم در شعر خود بيان مي

در شـعر سـبك   نمايـد.   آميـزي مـي   هاي رنگـزا، رنـگ   نقاشي با پديده
بـه كـاربرد رنگزاهـا در    بيان مفـاهيم شـعري،   شاعر عالوه بر خراساني 

هاي مختلف مانند كتابت و نگـارگري، نقاشـي ديـواري، آرايـش      حيطه
 هركدامبه تفضيل در  توان يماست كه  كردهرنگرزي اشاره  شخصي و
در اين مقالـه بـا بررسـي شـعر      ها به مطالعه و بررسي پرداخت. از حيطه

كاررفتـه در كتابـت و نگـارگري     هاي هنـري بـه   سبك خراساني، رنگزا
در  زاهـا و ارزيابي قرار گرفت. بيشترين بسامد استفاده از رنگ موردمطالعه

هـايي   شعر سبك خراساني در حوزه كتابت و نگارگري، مربـوط بـه آن  

انـد. گـاه    داشـته  تثاب ينامدر طول زمان مانند الجورد و نيل است كه 
هاي مختلف در شعر سبك خراسـاني حضـور دارد ماننـد     با نام زاييرنگ

يك رنگزا است. عـدم حضـور    نامِ ،بهرمان، عصفر و گلرنگ كه هر سه
تاريخي در شعر سـبك خراسـاني نشـان از ايـن      زاهاينام برخي از رنگ

ماننـد   ،دارد كه گاه نام رنگزاها در طول زمان تغييـر پيـدا كـرده اسـت    
روين كه همان رنگدانة روناس است. گاهي دو يا چند رنگدانه مختلـف،  

مانند شنگرف و سرنج كه با نام شـنگرف در   ،اند يك نام مشترك داشته
آورد  تـرين دسـت   ها اشاره شده است و مهـم  شعر سبك خراساني به آن
هـا در   هايي است كه خاصـيت رنگزايـي آن   اين تحقيق كشف رنگدانه

رنگ يا فرامـوش شـده اسـت، ماننـد شـبه، مشـك و        ني كمزمانِ كنو
 خماهن.  

  
  
  نوشت پي

  شود. براي رنگي كردن ساير اجسام استفاده   ي كه داراي رنگ باشد و از آنا ماده. 1
، آب بقم، شـاهتوت، الك، گـل معصـفر يـا گـل پلـم يـا        افروز بستانتوان به زعفران، گل  شد، مي مواد رنگي كه در رنگ كردن كاغذ به كار گرفته مي ازجمله .2

 ,Mayel Heravi, 1993; Ale Dawood، زنگار، برگ حنا، نيل،، آب مازو وزاج كبود، تخم خطمي، زرنيخ طبقي، گل انار، گل رنگ لك اشاره كـرد ( گلرنگ
2010.(  

توان به دوده، برگ مورد، افتيمون، برگ حنا، وسمه، مازو، نيل، صبر، زاج، مشـك، زعفـران،    شدند، مي مركب به كار گرفته مي در ساخترنگزاهايي كه  ازجمله. 3
  ).Azadi Boyaghchi et al, 2017, p.95روناس و  سرنج اشاره كرد (

  ).Dehkhoda, 1960وزد گويند ( ار مي. صبا، به باد كه از جانب مشرق در فصل به4
  رود. مادة رنگزاي زرد به كار مي  عنوان به.  نام ديگر گياه اسپرك است كه در رنگرزي 5
  ) موزگك : كفش كوچك.Dehkhoda, 1960. تحت الحنك : يك پيچ از عمامه كه از چانه گذرانيده و به سر پيچند (6
  .سياه دهند ه اشيايعربى قير را گويند و نسبت آن به سفيد كنند. ب ه اشياي برف را گويند و نسبت آن بتركى ه دو معنى دارد: اول ب. كلمة قار 7
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بـه  آغشـته نماينـد.    و به روغن بانكلفت،آن را الك كنند حريرِ Ĥماده كرده سپس آن را خرد و آسياب كنند و توسط پارچةهاى مشك تبتىِ نافهكه  صورت نيبد. 8

  شود. مادة سياه مرغوب استخراج ميدو مثقال  ،سوده و بيخته هاي شكمهر صد مثقال ازين 
9 .lignite  شـود   ي اسـتخراج مـي  ا قهـوه هـاي سـياه،    دارد . از اين مـاده رنگدانـه   ها سنگ زغالرتبه را در ميان رده  نيتر نييپااست و  سنگ زغالاين ماده از رده

)Eastaugh, 2008, p.245.(  
شود. پس اگر خواهد كه (باز) سخت شود آب سرد بر سر آن بايد ريخـت كـه (بـاز)     حلچند روز در سركه (مى) خالص بايد نهادن تا   . در حل كردن شبه : شبه10

  سخت شود.
  ).  Aboo Reyhan-e Birooni, 2004, p.272شود ( . ابوريحان سفيداب قلعي سفيداب آرايشي زنان معرفي مي11
) مراجعـه  Razi, 2008از سـفيداب روي در طـب بـه منبـع (     و استفاده)؛ Haji Sharif, 2009سفيداب سرب و قلع در طب  به منبع ( از كاربرد. جهت اطالع 12

  شود.
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