ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ
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روﻧﺎس ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  ،Rubia tinctorumﮔﯿﺎﻫﯽ ﻋﻠﻔﯽ از ﺧﺎﻧﻮادۀ روﻧﺎﺳ ﺎن ٢اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻫﺎی ﻗﻬﻮﻩای ،ﻗﺮﻣﺰ و زرد در ر ﺸﻪﻫﺎ ﺶ از د ﺮﺑﺎز ﺮای رﻧﮕﺮزی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ،ﭘﺎﯾﺎ ،ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۰/۵ﺗﺎ  ۱/۵ﻣﺘﺮ ،دارای ﺳﺎﻗﮥ ﺧﺸﻦ ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﭘﻮﺷ ﺪﻩ از ﺧﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ دوم )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۴ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس و ﮐﺎرﺑﺮد آن
ﺑﺮای رﻧﮕﺮزی در اﯾﺮان

ﻗﻼبﻣﺎﻧﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳ ﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎﻩﻫﺎ ﻣﯽﭼﺴ ﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎرﻫﺎ در ﮐﻨﺎرﻩﻫﺎی ﺮگ و رﮔﺒﺮگ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺮگﻫﺎی آن ﺑﯿﻀﻮی دراز و ﻧﻮکﺗﯿﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ۶ﺗﺎﯾﯽ در ﻃﻮل

ﺳﺎﻗﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪﻩاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺮﮔﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﮔﻮﺷﻮارکﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺮگﻣﺎﻧﻨﺪﻧﺪ .ﮔﻞﻫﺎی آن

ﮐﻮﭼﮏ ،زردرﻧﮓ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﺻ ﻮرت ﭼﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻗﻪ و ﯾﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ.
ﻣﯿﻮۀ روﻧﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت َﺳ ِﻪ ،٣ﮔﻮﺷ ﺪار و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد اﺳ ﻔﺎدۀ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ،اﻧﺪامﻫﺎی
ز ﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦﺳﺎﻗﻪ ٤و ر ﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺖ و ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ

)ﺷﮑﻞ .(۱ﭘﻮﺳﺖ ر ﺸﮥ روﻧﺎس رﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩ ای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰی دارد و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ز ﺮﯾﻦ ﺧﻮد

ﮐﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد دارﻧﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻌﻢ آن در اﺑﺘﺪا ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﻢﮐﻢ ﮔﺲ و

ﺗﻠﺦ ﻣﯽﮔﺮدد .ر ﺸﻪ دارای ﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷ ﻤﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﻮﮐﻮزﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳ ﺪرو ﺮﯾﺘﺮﯾﮏ )ﺗﺒﻠﻮر

آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ -زرد( ،آﻟﯿﺰارﯾﻦ )ﺗﺒﻠﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ( ،ﭘﻮﭘﻮرﯾﻦ )ﺗﺒﻠﻮر ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺑﻠﻮرﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﻣﺤﻠﻮل ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ آن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ( و روﺑﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪام رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ

از ﻗﻬﻮﻩای ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ روﺷﻦ دادﻩاﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺮﮐﯿﺐ رﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ر ﺸﮥ روﻧﺎس ،آﻟﯿﺰارﯾﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ درون ﺷ ﺮۀ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ درﻣﯽآﯾﺪ .اﺳ ﺨﺮاج و
آﻣﺎ ﺶ ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ ﻧﻮزدﻫﻢ در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ روزﺑﻪ

روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

 .١ﺑ ﯿﺎد دا ﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ،

sh.mohammadifar@yahoo.com

 :berry .٣ﻣﯿﻮۀ ﮔﻮﺷ ﯽ ﺳﺎدﻩ ﮐﻪ در آن ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ و دروﻧﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 :rhizome .٤ﺳﺎﻗﻪﻫﺎی ز ﺮزﻣﯿﻨﯽ ر ﺸﻪﻣﺎﻧﻨﺪ.

2. Rubiaceae

٣٧

ﮔﯿﺎﻩ روﻧﺎس ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدرو در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺎ آﺳ ﺎی ﺻﻐﯿﺮ و ﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ آﺳ ﺎ و
ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽروﯾﺪ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻣ ﺸﺄ ﻧﺨﺴ ﯿﻦ آن در ﺧﺎور ﺰدﯾﮏ و ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﮔﯿﺎﻩ در ا ﺮان در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺮ ﺰ ،ﺧﻮی و اروﻣﯿﻪ ،دﯾﻠﻤﺎن ،ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،اراک ،اﻃﺮاف

دﻣﺎوﻧﺪ و اﺳ ﺎن ﺰد ﻣﯽروﯾﺪ.

٣٨

١

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد
در ﺑﻨﺪﻫﺶ) ٢ﻣﺘﻨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ
ﻧﻬﺎﯾﯽ آن در ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ( ﻧﺎم روﻧﺎس در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن رﻧﮓدﻩ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻋﻔﺮان ،زردﭼﻮﺑﻪ و ﻧﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»رﻧﮓ« و ﺑﺎ ﮐﺎر ﺮد رﻧﮓﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻪ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮥ دﯾﻨﻮری) ٣ادﯾﺐ و ﮔﯿﺎﻩﺷ ﺎس
ا ﺮاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﺳﻮم( ﺑﻪ ﭘﺨﺘﻦ ر ﺸﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﮔﯿﺎﻩ ﺮای رﻧﮕﺮزی اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
او ﺑﻪ آب ﻓﺮاوان و ﺴ ﺎر ﺳﺮخ در ﻣﯿﻮۀ ﮔﯿﺎﻩ
روﻧﺎس و ﮐﺎر ﺮد اﯾﻦ آب در ﻧﻮﺷ ﻦ و ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﻧﯿﺰ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .در ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ) ٤ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪ ۀ
ﺷﮑﻞ۱
َ
َ
ﭼﻬﺎرم( از ﻓﺮاواﻧﯽ روﻧﺎس در ﺷﻬﺮ َﺮدع ) َ ﺮدﻋﻪ در ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﯾﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع روﻧﺎس و ﺮ ﺮی ﺮﺧﯽ ﺮ ﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺮﺷﻤﺮدﻩ ﮐﻪ ﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در
روزﮔﺎر او اﺳ ﻔﺎدﻩ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ روﻧﻖ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷ ﻪ اﺳﺖ .او ﻗﻄﻌﺎت ر ﺸﻪﻫﺎی روﻧﺎس را از ﻟﺤﺎظ
رﯾﺨﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع ﺮﮔﺮﻩ و ﮐﻢﮔﺮﻩ و از ﻟﺤﺎظ رو ﺸﮕﺎﻩ و ﻣ ﺸﺄ ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع
ً
زوزﻧﯽ )اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ زوزن در ﺧﺮاﺳﺎن( /ﺰدوﻧﯽ ،ﻗﺒﺎدی )اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺒﺎدﯾﺎن در
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴ ﺎن( ،ﺮدﻋﯽ و ﺣﻔﻀﻮی ﺑﻠﺦ دا ﺴ ﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع روﻧﺎس ،ﻧﻮع ﺮدﻋﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺶ ﮐﻠﻔﺖ و ﺳﺮخ ﺗﯿﺮﻩ ﺑﻮدﻩ و از ارﻣ ﺴ ﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن ،ﺳ ﺴ ﺎن ،ﻣﮑﺮان و ﻧﯿﺰ ﻫﻨﺪ و زﻧﺞ )زﻧﮕﺒﺎر(
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺲ از اﯾﻦ ﻧﻮع ،روﻧﺎس ﻗﺒﺎدی ﻣﻌﺮوف ﺮ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.
 .١زرﮔﺮی ،ج  ،۲ص .۷۳۳ -۷۲۹
 .٢ص .۱۸۳ ،۸۸
 .٣ص .۱۹۵ -۱۹۴
 .٤ص .۱۶۱

ﻧﻮع ﺣﻔﻀﻮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺑﻠﺦ رواج داﺷ ﻪ ،از ﻗﺒﺎدی ﻫﻢ ﺴﺖ ﺮ ﺑﻮدﻩ اﻣﺎ ﺴ ﺎر ﺷ ﯿﻪ ﺮدﻋﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮابﻓﺮوﺷﺎن در آن زﻣﺎن ﺗﺨﻢﻫﺎی ﻣﯿﻮۀ روﻧﺎس را آﺳ ﺎب ﮐﺮدﻩ ،در ﭘﺎرﭼﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ و در ﺧﻢ

ﺷﺮاب ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮاب رﻧﮓ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد ١.ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ٢روﻧﺎس در
ّ
ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺪﻩﻫﺎی ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺣﻤﺪا ﻠﻪ ﻣﺴ ﻮﻓﯽ ٣ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺰﻫﺔاﻟﻘﻠﻮب

)ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﺸ ﻢ( از روﻧﺎس ﻓﺮاوان در ﺧﻮاف ﺧﺮاﺳﺎن در ﻋﻬﺪ ﻣﻐﻮلﻫﺎ
ﯾﺎد ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ّ
رﺷ ﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞا ﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ )۷۱۷ -۶۴۸ق؛ ﺰﺷﮏ ،ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ،آﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی ،و وز ﺮ

اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن( در ﮐﺘﺎب آﺛﺎر و اﺣﯿﺎء ٤ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﻮاع روﻧﺎس و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﮥ آﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .او

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای رﻧﮕﺮزی در اﯾﺮان

ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻠﺦ ﺮای ﺸﺪﯾﺪ رﻧﮕﺶ آن را در آ ﺶ ﮐﻮرۀ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﺎﮐﺴ ﺮ ﺮﺷ ﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳ ﺲ ﺑﺎ ﻧﻮع
ً
ﺮدﻋﯽ ﻣﯽآﻣﯿﺨﺘﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻧﺎس در دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدﻩ و ارزش ﺻﺎدرات ﻧﺪاﺷ ﻪ اﺳﺖ.

روﻧﺎس درﺑﻨﺪی را ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺰدﯾﮏ درﺑﻨﺪ ﻗﻔﻘﺎز )در ﺟﻤﻬﻮری داﻏﺴ ﺎن اﻣﺮوزی( ﻣﯽروﯾﯿﺪﻩ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﻧﻮع روﻧﺎس دا ﺴ ﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ او درﺑﻨﺪﯾﺎن آن را ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ر ﺸﻪﻫﺎ را ﺲ از ﺮداﺷﺖ در

ﮐﻮرﻩﻫﺎی ﺰرگ ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺑﻬﺘﺮی دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰﻩ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻬﺎرﻩ و ﻣﻘﺪار آﺑﯿﺎری ﻫﺮ

ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ روز ﯾﮑﺒﺎر اﺳﺖ ،زﻣﯿﻦ ﺷﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺮای رو ﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ دارد ،و ﮔﯿﺎﻩ را ﺑﺎﯾﺪ دو

ﺳﺎل در زﻣﯿﻦ رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺳﺎل ﺳﻮم در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ آن را ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷ ﮥ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ ،او ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺬر اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ

را از ﺰد و ﻧﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺮ ﺰ ﺮدﻩ و در ﺷﻮرﻩزارﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﮐﺎﺷ ﻪ و زراﻋﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ راﯾﺞ ﮐﺮدﻩ

اﺳﺖ .در زﻣﺎن او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ اﺑﻮﻧﺼﺮی ﻫﺮوی ٥در

ﮐﺘﺎب ارﺷﺎداﻟﺰراﻋﻪ )ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺄﻟﯿﻒ در ﺳﺎل  (٩٢١ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﮥ آن و زﻣﺎن
ً
ﺮداﺷﺖ آن )اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺷﻬﺮ ﻫﺮات( اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وﻧﯿﺰی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎﻩ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﻮی ،از ﺳﺎل ۹۱۳ق ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ،در

ا ﺮان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ درﺑﺎرۀ روﻧﺎس ﻣﯽﻧﻮ ﺴﺪ:

در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ]ﺧﻮی[ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻻﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و آن را از ر ﺸﻪﻫﺎی
ﺳﺮﺧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ز ﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﺳ ﺲ ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽﻓﺮﺳ ﻨﺪ و از اﯾﻦ ر ﺸﻪﻫﺎ ﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺮدن رﻧﮓ ﺳﺮخ
 .١اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ص .۷۸۷
 .٢ص .۲۳۸
 .٣ص .۱۵۴
 .٤ص .۱۶۵ -۱۶۴
 .٥ص .۱۶۰ -۱۵۹

٣٩

در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﺑﻬﺮﻩ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.

١

ﺑﺪون ﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻩ روﻧﺎس ﺮﻣﯽﮔﺮدد .رﻧﮕﺮزان ﮐﺸﻤﯿﺮی ﻧﯿﺰ ر ﺸﮥ روﻧﺎس را از ﺰد ﺑﻪ

ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ و ﺷﺎل ﻫﺎی ﮐﺸﻤﯿﺮی را ﺑﺎ آن رﻧﮓ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ا ﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ٢.دﯾﻮﯾﺪ ﻫﻮ ﺮ ٣ﻧﯿﺰ ﺑﻪ

ﺻﺎدرات روﻧﺎس ﺰد ﺑﻪ ﻫﺮات و از ﻫﺮات ﺑﻪ ﺳﺎ ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﻐﺎ ﺴ ﺎن و ﻧﯿﺰ ﺮﮐﺴ ﺎن و ﻫﻨﺪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ

اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﻧﺎس از زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﺳ ﺎن در ﻫﻨﺪ وﺟﻮد داﺷ ﻪ اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از

ﭘ ﺒﻪﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ روﻧﺎس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰارۀ ﺳﻮم ﭘ ﺶ از ﻣﯿﻼد در درۀ ﻫﻨﺪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٤و ﺻﺪور

آن از ا ﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮدن و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺪ
ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

٥

٦

ژان ﺑﺎﺗ ﺴﺖ ﺗﺎورﻧﯿﻪ )١٦٨٩-١٦٠٥م؛ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد ﻓﺮا ﺴﻮی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ

ا ﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد( در ﻣﺴ ﺮ ﺳﻔﺮش در ا ﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺪآﺑﺎد در

اﻃﺮاف رود ارس ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ روﻧﺎس در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪﻩ اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از وﺻﻒ زﯾﺒﺎ و ﮐﺎﻣﻞ او از

روﻧﺎس ا ﺮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
۴٠

در ا ﺮان و ﻫﻨﺪ درآﻣﺪ ﺗﺠﺎری ﻋﻤﺪﻩای از آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ....آن رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰی ﮐﻪ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻐﻮل ﺰرگ را زﯾ ﺖ ﻣﯽدﻫﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ر ﺸﻪ اﺳﺖ،
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐ ﺴﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺎع را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﺸ ﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻫﻨﺪوﺳ ﺎن ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﯽآﯾﻨﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻫﻤﮥ ﺑﺎرﺷﺎن را از
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺴ ﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﺎروانﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
ﺑﺎرﺷﺎن روﻧﺎس اﺳﺖ و اﯾﻦ ر ﺸﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻧﮓ ﺲ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻗﺮﻣﺰش ﺗﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸ ﯽ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺎر روﻧﺎس داﺷﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
در ﺗﻨﮕﮥ ﻫﺮﻣﺰ ﺷﮑﺴ ﻪ ﺷﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﮐ ﺴﻪﻫﺎی
روﻧﺎس روی آب ﻣﻮج ﻣﯽزد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز آب در ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد.

ﺷﻮاﻟﯿﻪ ژان ﺷﺎردن١٧١٣ -١٦٤٣) ٧؛ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮا ﺴﻮی ﮐﻪ دو ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ در روزﮔﺎر

ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ا ﺮان داﺷ ﻪ اﺳﺖ( از ﻓﺮاواﻧﯽ رﻧﮓ روﻧﺎس در ا ﺮان و ﮐﺎر ﺮد آن در ﻧﻘﺎﺷﯽ و رﻧﮕﺮزی ﯾﺎد ﮐﺮدﻩ
 .١ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﻧﯿﺰﯾﺎن در ا ﺮان ،ص.۳۸۰
 .٢ﻋﻨﺎوﯾﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،ص.۳۳
 .٥ﺟﻬﺎ ﺸﺎﻫﯽ اﻓﺸﺎر ،ص ۲۸.
 .٦ص .۶۳
 .٧ج ،۴ص .۳۴۶

3. David Hooper, p. 167.
4. A History of technology, vol. 1, p. 246.

اﺳﺖ .ﺳﺮ ﺟﺎن ﻣﮏدوﻧﺎﻟﺪ ﮐﯿ ﯿﺮ۱۸۳۰ -۱۷۸۲) ١م؛ ﺳ ﺎﺳ ﻤﺪار و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی( ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﻣﺎن
زراﻋﺖ روﻧﺎس ﺗﺎ ﭘ ﺶ از ﺗﻬﯿﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ آن در ﺴ ﺎری از ﻧﻮاﺣﯽ آﺳ ﺎ و اروﭘﺎ ﺮای ﺑﻪدﺳﺖآوردن

ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ آﻟﯿﺰارﯾﻦ از ر ﺸﮥ آن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎدۀ رﻧﮓ روﻧﺎس در اﯾﺮان:
ﺮای اﺳ ﻔﺎدﻩ از ر ﺸﮥ روﻧﺎس ،ﺲ از ﺧﺸﮏﮐﺮدن آن ،ﭘﻮﺳ ﮥ ﺧﺎرﺟﯽاش را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺪرﺷﺪن رﻧﮕﺶ

ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ )ﺷﮑﻞ .(۲ﺳ ﺲ ﮐﻮﺑﯿﺪۀ ر ﺸﻪ را ﺑﺎ اﺳ ﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و آب ﺳﺮد

ﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و آب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪۀ ﻣﻮاد اﺳ ﺪی در آن از ﺑﯿﻦ ﺮود.
ﺮای اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،رﻧﮓ روﻧﺎس را ﺑﺎ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ رﻧﮓ دﻟﺨﻮاﻩ ﺑﻪدﺳﺖ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای رﻧﮕﺮزی در اﯾﺮان

ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ا ﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﻩ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺖ روﻧﺎس در ﺑﻠﻮﭼﺴ ﺎن ا ﺮان اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.

آﯾﺪ .ﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﮐﯿﺐ آن ﺑﺎ زاج آﻫﻦ ،رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮﻩای ،ﺑﺎ دوغ رﻧﮓ دوﻏﯽ )ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد(

و ﺑﺎ ﭘ ﺸﺎب ﮔﺎو ،رﻧﮓ ﺳﺮﺧﺎﺑﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ٢.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻩ ﻣﻮاد اﺳ ﺪی ﯾﺎ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺨﺰن رﻧﮓ ﻣﯽر ﺰﻧﺪ ﺗﺎ

ﻣﺎدۀ رﻧﮓﺷﺪﻧﯽ رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و دﻟﺨﻮاﻩ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﯿﺮد .ﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ رﻧﮕﺮزان ﻗﺪﯾﻤﯽ ا ﺮاﻧﯽ ﭼﻮﺑﮏ ﯾﺎ آب
رودﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴ ﻨﺪ ﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺸﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﻮاد اﺳ ﺪی را ﺮای

ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ﺑﻪ ﻣﺨﺰن رﻧﮓ ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ ٣.ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑ ﺶ از ﺳﯽ رﻧﮓ از اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻩ

اﺳﺖ.

٤

ﺷﮑﻞ ٢

ﻗﺪرت رﻧﮕﯽ ر ﺸﮥ روﻧﺎس ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺴ ﺖ ﻣﺴ ﻘﯿﻢ دارد .رﻧﮕﺮزان ،ﮐﻬﻨﮕﯽ

و ﺗﺎزﮔﯽ روﻧﺎس را از ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﻌﻢ ر ﺸﮥ ﺟﻮان ﺷ ﺮﯾﻦ و ﻃﻌﻢ ﮔﯿﺎﻩ

ﭘﯿﺮ ،ﮔﺲ و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ .ارزش رﻧﮕﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ از ﺳﺎل دوم ﻋﻤﺮ ر ﺸﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪﻩ ،از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ

رﻧﮕﺪﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دارد و از ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ارزش رﻧﮕﺪﻫﯽ آن ﺑﻪﮐﻠﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود .از ر ﺸﮥ روﻧﺎس ﺳﻪ

ﺳﺎﻟﻪ ،رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺗﯿﺮﻩ و ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮی ،از ر ﺸﮥ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ،رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺎد و از ر ﺸﮥ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ،

 .٢ﺟﻬﺎ ﺸﺎﻫﯽ اﻓﺸﺎر ،ص .۳۷ -۲۸
 .٣ﻋﻨﺎوﯾﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،ص .۳۵
 .٤اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯽ ،ص .۳۲

1. Sir John Macdonald Kinneir, p. 225.

۴١

رﻧﮓ ﻻﮐﯽ و ارﻏﻮاﻧﯽ آﺑﯽﻓﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ز ﺴ ﮕﺎﻩ ﮔﯿﺎﻩ روﻧﺎس ﻧﯿﺰ در ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻧﮕﺪﻫﯽ آن ﻣﺆ ﺮ

اﺳﺖ؛ ر ﺸﮥ روﻧﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳ ﺮ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﻻﮐﯽ ژرف ﺮﻣﺎﯾﻪای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ از روﻧﺎس

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﮔﺮﻣﺴ ﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ ﻻﮐﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﺮدﺳ ﺮ ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻮاﻧﺎت ﻓﺎرس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎرزی دارد.

رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ روﻧﺎس ،ﻣﻄﻠﻮب ﺮﯾﻦ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑ ﺸ ﺮ ا ﺮاﻧﯿﺎن در ﺮﻣﻪﺑﺎﻓﯽ و ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ از آن اﺳ ﻔﺎدﻩ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺎلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ روﻧﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺎل ﻻﮐﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺮﻏﻮب ﺮﯾﻦ ﺷﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

ﻻﮐﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺮوز ﻣﺘﺮادف ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮد ﻻک ﻣﺎدﻩ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ادﻏﺎم ﭘﻮدر ر ﺸﮥ روﻧﺎس

ﺑﺎ زاج ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ١.ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ رﻧﮓ روﻧﺎس ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در رﻧﮕﺮزی ﺧﺎﻣﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.

٢

۴٢
ﺷﮑﻞ  :٣ﺗﺼﺎو ﺮی از ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎﻩ ﻣﺎزاری )ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﯿﺪن ،درﺟﻪﺑﻨﺪی و ﺴ ﻪﺑﻨﺪی( روﻧﺎس در اردﮐﺎن ﺰد

روﻧﺎس در رﻧﮓﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .ﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ روﻏﻦ ﭘ ﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮد

ﻣﺤﺮق ،آﻏﺸ ﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ روﻧﺎس وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳ ﺲ آن را ﺧﺎرج ﮐﺮدﻩ و ﺲ از

ﺧﺸﮏﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﺮﺗ ﺐ در آب ﺻﺎﺑﻮن و ﻣﺤﻠﻮل زاج ﯾﺎ ﮐﻠﺮور ﻗﻠﻊ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎرﭼﻪ ﺲ از ﺧﺸﮏﺷﺪن،

رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ارﻏﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ٣ .روﻧﺎس ﺮای رﻧﮓﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ و ﻧﻘﺶ ﺴ ﻦ ﺮ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

در ﮔﺬﺷ ﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪۀ ر ﺸﮥ روﻧﺎس را ﺮای ﻣﺼﺎرف آرا ﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓﮐﺮدن ا ﺮو ﻫﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ ﺮدﻧﺪ.

٤

٥

آﻟﯿﺰارﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺮﯾﻦ ﻣﺎدۀ رﻧﮕﯽ روﻧﺎس اﺳﺖ ،اﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ در آﻟﻤﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ و ﭼﻨﺪ

ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ا ﺮان وارد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎدﻩ در رﻧﮓآﻣﯿﺰی ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﻠﻤﮑﺎر

ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

٦

 .١ﻋﻨﺎوﯾﺎن و ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،ص .۳۴
 .٢اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯽ ،ص .۱۷
 .٣زرﮔﺮی ،ج  ،۲ص .۷۳۳
 .٤ﺟﻮﮐﺎر ،ص .۱۲۹ -۱۲۸
 .٥ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ،ص .۳۵۲
 .٦ﺟﻬﺎ ﺸﺎﻫﯽ اﻓﺸﺎر ،ص .۲۹

ﺑﺎ واردات ﻣﻮاد ﺷ ﻤﯿﺎﯾﯽ ارزان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،روزﺑﻪروز اﺳ ﻔﺎدﻩ از رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﻨﺎوری ﺳ ﺘﯽ رﻧﮕﺮزی ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻗﺎﻟﯽ در ﮐﺎﺷﺎن ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی،
۱۳۸۳ش؛
اﺑﻮﻧﺼﺮی ﻫﺮوی ،ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ارﺷﺎداﻟﺰراﻋﺔ ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸ ﺮی ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان۱۳۴۶ ،ش؛
ﺑﻨﺪﻫﺶ ،ﮔﺮدآوری ﻓﺮﻧﺒﻎ دادﮔﯽ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات ﺗﻮس۱۳۶۹ ،ش؛
ّ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎنّ ،
اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ )داروﺷ ﺎﺳﯽ در ﺰﺷﮑﯽ( ،ﺮﺟﻤﮥ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻈﻔﺮزادﻩ ،از روی ﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ ع .ا.
ﮐﺮﯾﻤﻮف ،ﺗﻬﺮان ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ۱۳۸۳ ،ش؛
ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ ،ن .و .و ﻫﻤﮑﺎران ،ﺗﺎرﯾﺦ ا ﺮان :از دوران ﺑﺎﺳ ﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺮﺟﻤﮥ ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز،
ﺗﻬﺮان ،ﺸﺮ ﭘﯿﺎم ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ۱۳۶۳ ،ش؛
ﺗﺎورﻧﯿﻪ ،ژان ﺑﺎﺗ ﺴﺖ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮ ﺮاب ﻧﻮری ،ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﻤﯿﺪ ﺷ ﺮاﻧﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳ ﺎﺋﯽ و
ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﭼﺎپ ﺳﻮم۱۳۶۳ ،ش؛
ﺟﻮﮐﺎر ،ﺟﻠﯿﻞ ،ﺷ ﻮﻩﻫﺎی رﻧﮕﺴﺎزی در ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻨﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎن ﻫﻨﺮ۱۳۸۵ ،ش؛
ﺟﻬﺎ ﺸﺎﻫﯽ اﻓﺸﺎر ،وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ و روﺷﻬﺎی رﻧﮕﺮزی اﻟﯿﺎف ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﻬﺮان ،دا ﺸﮕﺎﻩ ﻫﻨﺮ۱۳۸۰ ،ش؛
ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﯽ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳ ﻮدﻩ ،ﺗﻬﺮان۱۳۴۰ ،ش؛
ّ
ّ
دﯾﻨﻮری ،اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﮐﺘﺎباﻟﻨﺒﺎت :اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻨﺒﺎﺗﯽ ،ﺣﺮوف س -ی ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪا ﻠﻪ ،ﻗﺎﻫﺮﻩ،
اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻤﯽ اﻟﻔﺮ ﺴﯽ ﻶﺛﺎر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﻩ۱۹۷۳ ،م؛
زرﮔﺮی ﻋﻠﯽ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﺋﯽ ،ج ،۲ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان۱۳۶۷ ،ش؛
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وﻧﯿﺰﯾﺎن در ا ﺮان ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﻣﯿﺮی ،ﺗﻬﺮان۱۳۴۹ ،ش؛
ﺷﺎردن ،ژان ،ﺳ ﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪ ،ﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ج ،۴ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ۱۳۳۶ ،ش؛
ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،رﺣﯿﻢ و ﻋﻨﺎوﯾﺎن ،ژرژ ،ﺮﻣﻪﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ا ﺮان و ﮐﺸﻤﯿﺮ ،ز ﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻣﻮﯾﻮﮐﯽ ﯾﺎﻣﺎﻧﻮﺑﻪ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧ ﺸﺎرات
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ ﺎن ﻫﻨﺮ۱۳۸۶ ،ش؛
ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،از ﺧﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ۱۳۷۸ ،ش؛
ّ
ﻣﺴ ﻮﻓﯽ ،ﺣﻤﺪا ﻠﻪ ،ﺰﻫﺔ اﻟﻘﻠﻮب :ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺳﻮم :در ﺻﻔﺖ ﺑﻠﺪان و وﻻﯾﺎت و ﺑﻘﺎع ،ﭼﺎپ ﮔﯽ ﻟﺴ ﺮﻧﺞ ،ﻟﯿﺪن ،۱۹۱۵ ،ﭼﺎپ
اﻓﺴﺖ ﺗﻬﺮان۱۳۶۲ ،ش؛
ّ
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،رﺷ ﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞا ﻠﻪ ،آﺛﺎر و اﺣﯿﺎء )ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﻦ ﮐﺸﺎورزی(  ،ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳ ﻮدﻩ و ا ﺮج اﻓﺸﺎر،
ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ دا ﺸﮕﺎﻩ ﻣﮏﮔﯿﻞ و دا ﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان۱۳۶۸ ،ش؛
;A History of Technology, ed. by Singer et al., London, 1954
Hooper, David, “Useful plants and drugs of Iran and Iraq”, in Botanical series, vol. IX, no. 3,
;with notes by Henry Field, Chicago, Field Museum of Natural History, 1937
;Kinneir, John Macdonald, Geographical memoir of the Persian empire, London, 1813

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه روﻧﺎس و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮای رﻧﮕﺮزی در اﯾﺮان

ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪودی از ﻣﺎزاریﻫﺎی اﺳ ﺎن ﺰد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﺑﯿﺪن ر ﺸﮥ روﻧﺎس ﻣﯽ ﺮدازﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(۳

۴٣

