
  

  

  

  

  

 زمين و تأثير آن در شعر و ادب پارسي  گوهرشناسي در ايرانةپيشين
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   علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتيةپژوهشي آرين زمين، دانشكد  گروه

  

  

  مقدمه

  نه از باد و آب و نه از گرد و دود  ز ياقوت سرخ است چرخ كبود

اي كه اول بار جان  جان ماده دميده شد و ماده  بيةيي بر پيكر كشيد تا دم اهوراطول سال ها ميليون

 سال ديگر با نيروهاي اهريمني به پيكار پرداخت تا زمين پر شد از موجوداتي ها گرفت ميليون

يافتند تا آنكه سرانجام   برتري جسمي و هوشي ميترها قديميگذشت بر  كه هرچه ميجديدتر 

بر روي دو پا راه . اي بهتر از ديگران بود مايه داراي خميروش گيتي پديدار شد كهموجودي در آغ

تري شد، كه در آن برتري  فراخ سرةگرفت، داراي پيشاني بلند و كاس رفت، سر را باال مي مي

گونه بشر پديدار شد و با هوش برترش پاي در  بدين. گرفت رايي يعني مغز جاي ميمحصول اهو

  .نبود جز پيروزي انسان بر زمينراه تكامل و تمدن گذاشت و تمدن چيزي 

 و دراز كردي اهريمني سر زد كه انسان اول بار دست ها دم تاريخ زماني از پس كوه سپيده  

سنگ را در . از زمين برداشت دست آوردن غذا ترين نياز زندگي يعني به ور سادهسنگي را به منظ

هاي سخت و  به دنبال سنگ  وكار گرفت و زمان گذشت و دانش او از سنگ باال گرفت شكار به
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شود،   دانست اگر سنگ مشخصي را بشكند تيزتر مي.تيز گشت، پس تفاوت آنها را دانست

شكست و با آن نيزه و تبر ساخت، بدينسان دانش سنگ شكل گرفت و هر سنگي به كاري گرفته 

هايي را شناخت كه سخت و تيز بودند و براي شكار و بريدن گوشت مناسب،  سنگ. شد

يي را شناخت كه بزرگ و پهن بودند و براي ساختن خانه و پوشاندن مردگان بهتر بودند، ها سنگ

هايي را شناخت كه  دست آورد، سنگ ناخت كه از ذوب آنها فلزات را بههايي را ش سنگ

كار برد، بدينسان گوهر  ودند و براي زيورآالت آنها را بهرنگ، زيبا، سخت و كمياب ب خوش

ها   ارزشن، هرآنچه از زمين برآمد و زندگي را آسان نمود، داراي ارزش شد وبدينسا. شناخته شد

  .وجود آمد چنين، طبقه به توان ماندند و ايندست مردماني افتاد كه توانگر شدند و ديگران نا به

 به ارزش نشستند، تراش يافتند و به اشكال گوناگون در گردن و گوش و دست و هاگوهر  

پيشرفت دانش زميني بشر و در .  برتري آنان باشندةدهند ي كردند تا نشانپاي توانگران خودنماي

در روزگاري كهن، انسان گوهر را . پي آن شناخت گوهر، در هر مكاني زمان خود را داشت

 تر كه هزاران در سرزميني كهن. سدر هزار سال پيش مي  شناخت كه زمان شناخت آن به بيش از ده

 ةدهند  نشانهاهزار سال پيش پادشاهي ايران شكل گرفت، گوهر ٤از سال بعد ايران نام گرفت و 

 تاج زمردين، تخت عاج، جام پيروزه، طوق زبرجد، انگشتر عقيق، كه چنان. شكوه پادشاهي شدند

  . تفاخر و قدرت پادشاه بودندةماي... شمشير زرين و 

 و پادشاهان ها  و دستها ها، گردن  و خانهها  افزون بر زينت دادن تاج و تخت، كاخهاگوهر  

  .بخش گويش، فرهنگ، شعر و ادبيات اين سرزمين نيز شدند و مردم ايران، زينت

ثير آن در شعر أزمين و ت  گوهرشناسي در ايرانةهدف اين مقال، كنكاشي است پيرامون پيشين  

سرايندگاني چون حافظ و  گوهرها و شمار دفعاتي كه در اشعار ةو ادبيات، مشخص نمودن گون

  .باشد كار رفته و تا حدي، مكان پيدايش آن گوهرها نيز مي ردوسي بهف

اي از تاريخ شناخت گوهر در ايران باستان با استناد به   سعي شده چكيدهقبل از هر سخني  

  .هاي كهن بر جاي مانده، آورده شود شناسي و نوشته مدارك باستان
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  نابع كهنتكامل انسان و دستيابي او به منابع زمين به روايت م

  :هش در مورد چگونگي مردمان چنين آمدهدر بند

كيومرث، تا . كه مردمان فراز آفريده، ده نوع، نخستين آن روشن سفيد چشم است» گويد«به دين 

»  ...دهم بوزينه مردمان و تا.  يك، كيومرث و نهم از كيومرث باز، بودكه چنان) رده، نوع(ده سرده 

  ).١٣٥٨فريدون جنيدي، (

و روشن ) نما ي ميمونها انسان( انساني بوزينه مردمان ةگون وشته اشاره به نزديكي دواين ن  

هزار سال پيش  عنوان باورهاي چهار ، كه به)١٣٥٨فريدون جنيدي، ( دارد) آرياييان(سفيد چشم 

  .اندازد  چارلز داروين مية جالبي است كه ما را به ياد فرضيةنكت

هي كيومرث اشاره به دوران غارنشيني و شكارگري  فردوسي در بخش پادشاةدر شاهنام  

  :كند انسان نخستين مي

  نخستين به كوه اندرون ساخت جاي  ان كدخدايـكيومرث شد بر جه

  روهــود با گــد خــوشيـه پــپلنگين  سر تخت و بختش بر آمد ز كوه

 آهن و ذوب كردن و استخراج آهن از در بخش پادشاهي هوشنگ، اشاره به شناخت سنگ  

  :آن دارد

  به دانش ز آهن جدا كرد سنگ  نخستين يكي گوهر آمد به چنگ

 فردوسي آمده است كه جمشيد با استخراج گوهرهاي مختلف از سنگ، كشور ةدر شاهنام  

  :را توانگر و ثروتمند ساخت

  ارـهمي كرد از او روشني خواست  ز خارا گهر جست يك روزگار

  يجاده و سيم و زرچو ياقوت و ب   آمدش چند گونه گهر به چنگ

  دـر كليـراسـدها را ســشد آن بن  ون برون آوريدــز خارا به افس
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  شناسي هاي باستان  استفاده از گوهر طبق دادهةپيشين

  هزار سال پيش   يازده تا ده-

هاي پيش  هاي آرايشي از جنس سنگ تالك، اسليت، مرمر و صدف در اليه وجود آويزها و مهره

ي برادوست كردستان ها در بلندي)  سال پيش١٠٦٥٠ به سن Protoneolithic(از نوسنگي 

)Solecki ،ي ها شناسي سنگ هاي فيزيكي و سنگ دهد كه انسان آن زمان ويژگي نشان مي) ١٩٦٣

  .شناخته است ياد شده را مي

   ده تا نه هزار سال پيش-

ست كه انسان هاي آرايشي پيدا نشده، ولي مشخص ا در اين دوره آثاري از آويزها و مهره

كرده و شايد به گوهرهاي ديگري نيز دست پيدا كرده  هاي ياد شده در باال را استفاده مي سنگ

  .باشد

   نه تا هشت هزار سال پيش-

هاي زينتي از جنس فيروزه، سنگ الجورد، گل اخرا و مس  ساب مرمري و مهره پيدا كردن بزك

 ةدهند نشان) ١٣٦٧شهميرزادي،  ملك(ن زويهاي مسي در تپه زاغه در جنوب ق همراه با سرمته

  .ي نامبرده استها ها و كاني آشنايي مردم اين دوره با سنگ

   هشت تا هفت هزار سال پيش-

. اي يافت شده است هاي فيروزه مهره)  سال پيش٥٠٠٠ تا ٧٦٠٠( محمد جعفر ةدر قبرهاي در

از ( و ستد سنگ فيروزه  محمدجعفر به دادةدهند كه مردم در هاي انجام شده نشان مي بررسي

هول، . (پرداختند مي) از وان(هاي آتشفشاني  و سنگ) فارس از خليج(، صدف )شمال خاوري ايران

١٣٥٢.(  

هاي زينتي از جنس سنگ آهك، سنگ صابون، سنگ الجورد، فيروزه و  پيدا شدن مهره  

در بلوچستان  I مهرگاري ةدر چال قبر مردگان دور) گل اخرا(صدف دريايي و وجود خاك سرخ 

  .هاي ياد شده است  آشنايي مردم اين دوره با كانسنگةدهند نشان) ١٣٦٧سجادي، (پاكستان كنوني 
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   هفت تا شش هزار سال پيش-

اي از سنگ   تراشيدهة ششم تپه يحيي، سنگ چخماق و پيكرةدست آمده از دور هاي به در نشانه

يان و سومريان، تجارت بنيادي شهر ايالمي داد و ستد سنگ تالك ميان ايالم. تالك ديده شده است

 كيلومتري ٣٠در بخشي از كوه آشين در . داده است  سال پيش تشكيل مي٦٠٠٠تپه يحيي را در 

كاري كهن آن، هنوز هم ديده  هاي كان شمال تپه يحيي، كان كهن تالك وجود دارد كه نشانه

 بنيادي ةكنند توليد،ده و شهرش ساخت تمامي اسباب سنگي تالكي در محل انجام مي. شوند مي

) در شمال فرات(سنگ تالك و مركز تجارت آن بوده كه تا ميانرودان، موهنجودارو و ماري 

  .شده است فرستاده مي

شده و   وان استخراج ميةاي، در نزديكي درياچ از دهكده) كوارتز(در اين دوره در كوهي   

  ).١٣٥٥، زاوش، ١٩٥٢، Child(د هخامنشي شناخته شده بواز  پيش ةاين بلور، در دور

   شش تا پنج هزار سال پيش-

گي،  آتشفشاني، مرمر سفيد و رنةسنگ تالك، شيش)  سال پيش٥٦٦٠: ( پنجم تپه يحييةدر دور

سنگ ). ١٣٦٧كاراوفسكي، (شده است  و صدف دريايي استفاده مياي  هاي عقيقي و فيروزه مهره

  .شد ه به سومر فرستاده مي بدخشان در اين دور(Lapis Lazuli)الجورد 

   پنج تا چهار هزار سال پيش-

كار  اسكنه و قلم براي تراشيدن سنگ بهدر اين زمان در تپه يحيي، ابزار برتري چون سوزن و 

در . پا در اين دوره رونق داشته است زنه، كالسدون و سنگ يي چون آتشها تجارت سنگ. رفته مي

  .دست آمده است  به(Chalcedony)سفيد شناسي اين زمان، عقيق  حفريات باستان

   چهار هزار تا سه هزار سال پيش-

دهد كه تجارت صدف، عقيق سفيد، فيروزه، سنگ الجورد بدخشان و   سيلك نشان ميةبررسي تپ

 ةدر اين دوره، از كان فيروز .اند يشم سبز در اين دوره برقرار بوده و مردم با اين گوهرها آشنا بوده

  .شده است برداري مي هنيشابور نيز بهر
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  فيروزه

  تاريخچه

هاي زينتي و  ترين كاني ، از كهنCu Al6[PO4]4[OH]8. 5H2O به فرمول (Turquoise)فيروزه 

شده  ر استخراج مي نيشابوةدم تاريخ، در كان فيروز  شناخته شده است كه از سپيدهيبهاي گران

 سال پيش و ٨٠٠٠نوب قزوين در جاي   زاغهةهاي زينتي در تپ صورت مهره فيروزه به. است

ملك (شده است   سال پيش استفاده مي٧٠٠٠ پاكستان كنوني در I اي   مهرگارهةچنين در دورهم

، كان ركان نيشابو: هاي فيروزة شناخته شده عبارتند از ترين كان كهن). ١٣٦٧شهميرزادي، 

 نيشابور، از ة كاني فيروزاز آنجا كه. كاراتيوپ در جنوب سمرقند و وادي ماگارا در صحراي سينا

  ).١٣٧٦بربريان، (شده، آن را توركوئيز ناميدند  راه تركيه، به اروپا برده مي

 بنيادي كاخ داريوش بزرگ، در شوش، روشن شده است كه در آن زمان، فيروزه را ةاز كتيب  

 ساسانيان، ةدر دور). ١٣٤٨زاوش، (اند  اخشايين ناميده و آن را از خوارزم براي زينت كاخ آورده

 ايلخاني در ةنام تنسوخ. ساختند يي براي دربار ميها از فيروزه غير از انگشتر و گوشواره، ظرف

اي به   استخر قدحي فيروزهةارسالن پارس را گرفت، از قلع گويند وقتي آلب«: نويسد باره مي اين

بر پرستان  داننام جمشيد به خط يز. گنجيد خدمت او آوردند كه دو من مشك و عنبر در وي مي

الجواهر همين موضوع را يادآوري نموده ولي به جاي خط  عرايس» .آن قدح نوشته شده بود

چون عرب بر عجم «: در اين كتاب افزوده شده است كه. پرستان، خط پهلوي نوشته است يزدان

 در وي آوردند و پيش اميرالمؤمنين بنهادند كه ده من آب ظفر يافت، انائي مثل قدح از استخر فرو

 نيز مطالبي الجماهردر » .اميرالمؤمنين بفرمود تا بشكنند و هر يك نگيني از آن بردارند. گنجيد مي

  ).١٣٤٨زاوش، ( قابوس وشمگير نوشته شده است ةاي در دور در مورد آوندهاي فيروزه

  .ناميدند فيروزه را در زبان پهلوي پرنك، پروجك و پيروزاك مي  

، ) هجري قمري٤٣٠مرگ در سال ( ابوريحان بيروني  الجواهرةفرالجماهرو في معدر كتاب   

الجواهر  عرايس، ) هجري قمري٤٧٢مرگ در (ي  ايلخاني خواجه نصيرالدين توسةنام تنسوخ

هاي  نامه، از كانو جواهر)  هجري قمري٧٠٠مرگ در  ( ابوالقاسم عبداهللا كاشانيطائب النفائس

شمال رود (، ايالق ) ...ن ابواسحق، عبدلي، ازهري و آن چوةو غارهاي فيروز( نيشابور ةفيروز
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در خاور خيوه، شمال سيحون و جنوب (، بطالنه، غزنين، خوارزم )سيحون و جنوب رود ايالق

از ميان ). ١٣٤٨زاوش، (، مرز خوارزم، كوهي ميان يزد و كرمان نام برده شده است ) اورالةدرياچ

  . و مشهورترين در روي زمين استترين  نيشابور، كهنةتمامي آنها، كان فيروز

هاي شاغولي ژرف بر روي  صورت چاه  كهني بهةكاري گسترد  نيشابور، كانةدر كان فيروز  

 سه غار ةبا مطالع.  است٨٥گويند و شمار آنها  ها را غار مي اين چال.  استمانده باقيكوه فيروزه 

 سال پيش با ٨٠٠٠كم در  شود كه نياكان ما، دست  نتيجه ميملكي، غار سبز و غار آبدار

 متر در ٥٠ متر و ٥٤ متر، ١٦٦هايي با ژرفاي كمتر از  ترتيب چاه ابزارهاي نخستين خود به دست

بربريان و ( آن استفاده كنند ةاند تا از كاني فيروز هاي آن را بر روي كوه آورده كوه كنده و سنگ

  .ته استكار رف وزه در اشعار سرايندگان بسيار بهفير ).١٣٦٧قريشي، 

 پيروز گرفته شده و اعتقاد بر اين بود كه گوهر پيروزه هميشه ةد، نام فيروزه از كلمشاي  

 فردوسي براي توصيف تاج و تخت پادشاهي بيش از ساير ةدر شاهنام. پيروزي را به همراه دارد

  . پيروزمندي استةگوهرها، از پيروزه استفاده شده است كه نشان

  ١رانـروزه تاج ســبدو داد و پي  رانرز گـا تخت زرين و گــني

  همان مهر ياقوت و زرين كمر  روزه و تاج زرـان تخت پيـهم

  روزه ديدم بلندــيكي تخت پي  رامان شوم پيش آن ارجمندـخ

. دهد معناي پيروزه آمده گرچه معناي ياقوت هم مي  سرخ بهةگاهي در اشعار فردوسي، كلم  

 بسياري بر درفش كاوياني آويخت و پس از او نيز يهاوقتي فريدون بر ضحاك پيروز شد گوهر

هر پادشاهي كه بر تخت نشست، گوهري بر آن آويخت و اين درفش، هميشه مزين به گوهرهاي 

كرد و هميشه پيروزي را از درفش كاوياني  رنگارنگ، در جلوي سپاه ايران، حركت مي

  .خواستند مي

  شـي درفــاويانهمي خواندش ك    فرو هشت از او سرخ و زرد و بنفش

  ادي كالهـــي به سر برنهــبه شاه    از آن پس هرآن كس كه بگرفت گاه

  رانـــوهـي، نو به نو، گــبرآويخت    رانـــرم آهنگـــا چـــبه آن بي رـب
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 فيروزه استفاده شده و آن نيز، بيشتر براي بيان تاج و ة بار، از واژ٦٤ فردوسي، ةدر شاهنام  

  :اي سخن به ميان آمده ي پيروزهها  و نيز از جاماستتخت 

  ز پيروزه ديگر يكي پر گالب  ز ياقوت جامي پر از مشك ناب

  :عنوان رنگ خون آمده اي، به د بار نيز رنگ فيروزهو چن

  درچشمان پر از خون و رخ باده رنگ  ها كرده پيروز رنگ هـجام همه

  .اي تشبيه شده است پيروزه آسمان نيز گاهي به چرخ 

كار گرفته شده كه مشهورترين آن بيتي   در شش بيت از اشعار اين شاعر بهافظ، فيروزهدر ديوان ح

  :است كه در آن به كان فيروزه هم اشاره شده است

  خوش درخشيد، ولي دولت مستعجل بود  واسحاقي براستي خاتم فيروزه

ي كهن تا ها  كه از زماناست نيشابور ةهاي كان پيروز غار ابواسحاق يا ابورزاق يكي از چاه  

گرفتن اين غار در زمان حاكميت   دليل ناميدن آن، رونق. گيرد به امروز مورد استفاده قرار مي

  .ابواسحاق است

  :اي براي توصيف آسمان و جهان استفاده شده است  ابيات حافظ از رنگ فيروزهةدر بقي  

  ستزير اين طارم فيروزه كسي خوش ننش  جز آن نرگس مستانه كه چشمش مرساد به

  چوامكان خلوت اي دل در اين فيروزه ايوان نيست

  روزيــروزي و بهــال عيش فرصت دان به فيـمج          

  كه زرد بر تخت فيروزه صغير تخت فيروزي  لعل است دگر، بلبل چنان مست مي ز بام گل

فيروزه در اشعار شعراي ديگري نيز همچون قطران تبريزي و عطار نيشابوري استفاده شده   

  :است

  ها را هم از فيروزه پيرايه تو پوشيدي چمن  و بربستي درختان را هم از بيجاده پيرايهت

  )قطران تبريزي(                  

  اي از آن توست كاسمان نيلگون فيروزه  بر دل عطار روشن گشت همچون آفتاب

  )عطار نيشابوري(                        
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  لعل

ديرتر از ساير گوهرها شناخته، ولي اين شناسي حاكي از آنند كه انسان، لعل را  شواهد باستان

لعل را در ابتدا با .  استداشتهگوهر بيشترين كاربرد را در اشعار سرايندگان بزرگي چون حافظ 

 نامي از لعل االحجار و وسائل اخوان الصفااند، ارسطو همچنين در كتاب  دانسته يبيجاده يكي م

قندي و نصر هم . اند دانسته وعي بيجاده ميكشف ناز شود كه لعل را پس  برده است و معلوم مي

نامه نوشته ابتدا لعل سرخ و  در تنسوخ. اند اللون ناميده  ابوريحان لعل را بيجاده يا ذهبيةطبق نوشت

  .ي آن كشف شدها سپس ديگر رنگ

  هاي لعل گونه

رخ، هاي نزديك به سفيد، سياه، س  از رنگالجواهردر  .شود هاي گوناگون ديده مي لعل به رنگ

 سرخ، زرد، ة لعل را به چهار دست، سلطانيةجواهرنام. بنفش، اكهب، سبز و زرد نام برده شده است

 صنف به شرح زير تقسيم ٨كند و سپس لعل سرخ را به  تقسيم مي) مشابه زمرد(بنفش و سبز 

  :كند مي

  .كژدكي، پيازكي، تمري، لحمي، عنابي، بقمي، ادريسي، اكهب

 و نامه الجواهر، تنسوخ عرايسهاي   مطالب مشابهي در كتاب آنيها در مورد لعل و رنگ  

.  لعل توضيح داده شده استة به ميان آمده اما بيش از همه در كتاب تاريخ هرات دربارنامهجواهر

  :دباش كتب انواع لعل به شرح زير ميدر اين 

  .يقري، لعل رماني، لعل عنابي، لعل دوستابي و لعل پيكان لعل بوقوك، لعل بيوه

  :هاي لعل اشاره شده مثل اشعار زير در اشعار حافظ نيز به تعدادي از رنگ  

  خوانند بينند مي ز رويم راز پنهاني چو مي  بارند خندد مي ز چشم لعل رماني چو مي

  ل رمانيـو لعــجنس خانگي باشد همچ  وفي راـداند اين قدر كه ص محتسب نمي

  ابـــن دريـــشيـل آتــعـ لونـراح چ  نـمـل به چـت گـرد ز دسـت زمـخـت
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  هاي لعل ويژگي

  :گونه است هاي پيشينيان اين برخي از خواص لعل طبق نوشته

ي سينه ايمن ها گر كسي لعل بر سينه آويزد از درد دل و علتا. مزاج لعل، گرم و خشك است«

وب اي از آن ساييده شود و با گالب خورده شود براي ضعف دل و خفقان خ اگر دانه. شود مي

 آن را بر چشم بكشند تاريكي چشم را نيك بود و چشم را قوت دهد، همراه ةاست و اگر سود

 خرد بدهند، ناگر بر كودكا. ي ترسناك نبيندها هر كسي باشد از كشته شدن ايمن شود و خواب

بدخويي نكنند و در خواب نترسند، اگر لعل ساييده را با گالب و نبات به كسي بدهند و بخورد، 

  .»او را سرخ گرداند و فرح و شادي آوردرنگ 

  :يمين گويد ابن

  تعبيه كرده است داروي خفقان را  هاي بدخشي ريزه مهر تو در سنگ

  :انوري گويد

  ان راــوار ببندد خفق ر تو گرهــمه  ود هيچـد نشـل كه فاسـدر خون دل، لع

  مشخصات لعل

اي سفيد رنگ يافت  لعل در پوسته تعيين نموده و نوشته كه ٨٥/٣ابوريحان وزن مخصوص آن را 

  ).الجواهر نامه و عرايس تنسوخ(شود و لعل با پوسته را مغل ناميده است  مي

كه  در صورتي. عل در آتش مقاومت دارديكي از حكاكان به من گفت كه ل«: نويسد و باز مي  

 تغيير نكرده كم حرارت دهند و بعد به تدريج آن را سرد كنند، رنگش آن را در بوته گذارده و كم

  .اين نظر در مورد رنگ لعل، امروزه هم صادق است. »شود و حسن آن زيادتر مي

كاران آن را  اند، الجماهر نوشته معدن ال داده ج(Marcasite)لعل را با مرقشيشاي ذهبي   

  . سلطاني آن را برنجه خواندةتونجه خوانند و جواهرنام

ثير حرارت و برودت رنگش أت در اثر ماندن و تقدما عقيده داشتند كه لعل نيز مانند ياقو  

گفتند اگر لعل در خون جگر به مدت طوالني خوابيده شود رنگش بهتر  شود و نيز مي عوض مي

  .گردد مي

  :شايد، اين چند بيت از حافظ اشاره به اين مورد باشد  



 

  

 تاريخ علم و تعليم و تربيت در ايران96

  ون جگر شودـود وليك به خــآري ش  رـام صبــل شود در مقــد سنگ لعـگوين

  گوهر هركس از اين لعل تواني دانست  لب يارمن است راب به خون تشنهلعل سي

  كشم به روزن چشم دل مي ز گنج خانه  دم توــار مقـر در نثــل و گوهـبيا كه لع

  معادل لعل

كند ولي بايد گفت معدن در بدخشان نيست،  نصر معدن از آن را بدخشان مي«: در الجماهر آمده

شايد همان محلي باشد كه امروزه (لعل در قريه و رزقنج باشد معدن . بلكه محل فروش آن است

معدن بين وخان و شكنان . كه سه روز تا بدخشان فاصله دارد)  مشهور استYang Aindranoبه 

  .است

ه اند، براي نمونه لعل قرمز از معدن معروف ب هر يك از معادن لعل را منسوب به كسي كرده  

شود، همچنين معادن  استخراج مي) الجواهر و جواهر سلطاني نامه، عرايس تنسوق(العباس  ابي

لعل رحماني . اند منسوب به اشخاص بوده) الجواهر صمداني عرايس(سليماني، شريفي، رحماني 

لعل بنفسجي در نزديكي معدن . است) پيازكي(تر است و بهترين لعل معروف به نيادكي  پست

يفي است كه لعل آن قرمزي است كه به سياهي شود و باالي آن معدن شر العباس يافت مي ابي

لعل زرد در نزديكي . شود زند و سياهي بيشتر دارد و فقط در مقابل آفتاب، قرمزي آن ديده مي مي

، )الجواهر اباونولون نوشته شده در عرايس(قريه ورزقنج كه معدن آن به ناونولون مشهور است 

  .است) زرد زردآلو(رنگ آن زرد مشمشي 

طغير از بدخشان، معدن لعل در سر راه : نويسد القلوب مي  مستوفي در نزهتحمداهللا  

  ».زند  مييآذربايجان وجود دارد كه لعل آن نارسيده و تيره و به كبود

  :گويد حافظ مي

  چو اسم اعظمم باشد چه باك از اهرمن دارم  م لعلش زنم الف سليمانيـزد كز خاتـس

  دــن باشــمانم در زير نگيـد ملك سليــص  ارــري، زنهـم انگشتـر يابـل تو گـاز لع

  .شايد منظور حافظ، معدن لعل سليماني باشد كه در باال آمد

توان يافت كه   مي بيت١١٨در اشعار حافظ لعل بيشتر از ساير گوهرها استفاده شده و حدود   

  :ر زيركار رفته و در بيشتر اشعار لعل براي توصيف لب آمده، مانند اشعا در آنها لعل به
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  رســام كه مپ زيدهــي گـلــلب لع  گويــزي كه مــگ سوي من لب چه مي

  پيكر او سير نديدم و برفت روي مه  رفتـدم و بــشربتي از لب لعلش نچشي

  پرور آمد گفتا تو بندگي كن كو بنده  گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت

  :كار رفته  و شراب نيز بهبراي وصف مي

  گيرد كه غير از راستي نقشي در آن جوهر نمي  اران را صفاها با مي لعلشاز آن رو هست ي

  داختــوان انــت ود نميــه ازل از خــنصيب  مــشويي رقه ميــل خــكنون به آب مي لع

  تابش خورشيد و سعي باد و باران را چه شد  استــروت برنيامد سالهـان مـلي از كــلع

  :كار رفته ت شعر وجود دارد كه در آن لعل به بي١٥ فردوسي نيز حدود ةاز شاهنام  

  كنم لعل رخشان دشمن بنفش  همان من كشم كاوياني درفش

  ز خون لعل شد خاك آوردگاه  اهـگرفتش فش و يال اسب سي

اي  هاي كهن نبوده و به علت زلزله هاي الجواهر نوشته شده كه لعل در زمان در تمامي كتاب  

نظر   توابع ختالن شكافته شد، بهشكنان از روي داد و كوه) نزديكي سمرقند(ن  ختالةكه در پهن

.  ايرانيان شناخته شده استةوسيل  دوم هجري بهةعباس يعني سد  بنيةرسد كه لعل آغاز دور مي

  ).١٣٤٨زاوش، (

  

  (Lapis Lazuli)الجورد 

) تان كنونيشمال افغانس(شود، كان بدخشان  ترين كان الجورد كه در تاريخ از آن نام برده مي  كهن

دست آمده است و  هاي زايد در اين جايگاه به تراشهصورت  تجارت سنگ الجورد، بيشتر به. است

دهد كه الجورد پس از استخراج به شهر سوخته آورده شده و در آنجا با تراش پيراسته  نشان مي

  ).١٣٦٦، مجيدزاده، ١٩٦٨، Herrmann. (شده است شده و سپس راهي شهرها مي

لوحي آمده كه در آن )  سال پيش٥٠٠٠ تا ٤٢٠٠ (الواح سومرين بخش كتاب در نخستي  

. استادانه سيم و زر فراهم كنند) ايران(» ارتا«بگذار مردم : كند كه خواهش مي) اينانا(از ) انمركار(

شهر » اوروك«براي . هاي قيمتي الجورد خالص بياورند بگذار سنگ. بگذار سنگ الجورد بياورند
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ها را از كوهستان فرود آورند و معبد بزرگ و مزار عظيم مرا بنا  ذار مردم ارتا سنگ، بگ ...مقدس

  ).١٣٦٥فريدون جنيدي، . (كنند

) در كتاب كيانيان(يشمن رگسخن به ميان آمده كه آقاي ) كاسك(نام  در اوستا از سنگي به  

 سنگ الجورد  كاسك را نام(Hertzfeld)داند، ولي هرتسفلد  معني سنگ قيمتي مي آن را به

  .داند مي

 هفتم پيش از ميالد، مادها ة آشوري آمده كه نبكالت پسر سوم پادشاه آشور در سدةدر كتيب  

اي مفرغي و  تن ابزاره١٥ تعدادي اسب و حدود درنتيجهرا در نزديكي دماوند شكست داده و 

آمده است ) كونوفتأليف ديا(در تاريخ ماد . عنوان غرامت از مادها گرفت قريب ده تن الجورد به

. كردند  را از بدخشان وارد ميشد و مادها خود الجورد كه سنگ الجورد در ماد استخراج نمي

 بنياد كاخ داريوش بزرگ در ة سنگ بلور آبي در كتيب(Kaputaka)رسد هدف از كبوتكه  نظر مي به

ي و  بلور آبسنگ«: شوش، سنگ الجورد باشد و كبوتكه نام اين سنگ در اين زمان بوده است كه

كار رفته از خوارزم  د آمده و سنگ بلور آبي سير كه بهكار رفته از سف كه در اينجا به) قرمز(شگرفي 

بربريان،  (.حال سنگ الجورد در نه تا هشت هزار سال پيش در ايران شناخته شده بودهر به. »است

١٣٧٦.(  

دليل رنگ آبي آسماني اين   بهسمان به الجورد تشبيه شده استآ: هاي ادبي در اشعار و نوشته  

  .گوهر

ي ها گرچه اين گوهر از زمان. شود  الجورد ديده نميةدر ديوان حافظ هيچ موردي دربار  

شايد به اين دليل بوده كه اين كاني را بعد از اسالم يك . بسيار كهن در ايران شناخته شده است

  .شده است ورد استفاده مي الجةاند و در زمان گذشته كمتر از واژ دانسته نوع عقيق مي

كار گرفته شده است كه يا   بار در اشعار به٢٧جورد در حدود  فردوسي توسي الةدر شاهنام  

  :براي توصيف جنس ظروف بوده

  ز فيروزه ديگر يكي الجورد  پر از مشك جامي ز ياقوت زرد

  

  : است براي وصف سپهر و براي وصف رنگ كبوديا
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  وردــور الجـزند موج در كش  ردوت زـاي ياقـه كه دريـدان گــب

  وردــادر الجــپديد آيد آن چ  كنون چون شود روي خورشيد زرد

  وا الجوردـد و شد هـپديد آم  ودــره گــران يكي تيــكه از راه اي

  رخان زرد و لبها شده الجورد  ر از داغ و دردــران پــزرگان ايــب

  

  ها نوشت پي
  . زادن منوچهر از مادر.۱
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