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 جهان و ایران تاریخی علمی متون يمقایسه ایران؛ فیروزه گوهرشناسی

 m_ovissi@sbu.ac.ir بهشتی؛ شهید دانشگاه اقتصادی شناسیزمین دکتری دانشجوی ؛*اویسی مسعودنویسنده مسئول: 

 m-yazdi@sbu.ac.ir بهشتی؛ شهید دانشگاه زمین علوم دانشکده استاد یزدی، محمدسایر نویسندگان: 

 m-ghorbani@sbu.ac.ir بهشتی؛ شهید دانشگاه زمین علوم دانشکده دانشیار قربانی، منصور

 

 چكیده

 است شدهمی استخراج ایران در دیرباز از فیروزه. شودمی دیده سفیدو  سبز هایرنگ از تنوعی با گاهاً که است رنگی آبی کانی فیروزه

 ایران تاریخی علمی متون در ایران فیروزه گوهرشناسی مقایسه پژوهش این هدف. است مطرح جهان فیروزه ترینکیفیت با عنوان به و

 موجود اطالعات میالدی، نوزدهم و هجدهم قرون تا حداقل رسدمی نظر به. است( میالدی 1915 سال از پیش) التین تاریخی منابع و

 فیروزه بترکی شناسایی ابزارهای پیشرفت با نوزدهم قرن در. باشد شده اقتباس ایرانی متون از کمابیش ایران در آن رخداد و فیروزه از

 .شودنمی اضافه پیشین اطالعات به ایران فیروزه با رابطه در بیشتری اطالعات وجود این با شودمی گزارش مس آبدار فسفات صورت به

 فیروزه، ایران، متون تاریخی، گوهرشناسیکلیدواژه: 

 

 مقدمه

( Pogue, 1915ق( یا کانی ) 592(، گوهر )جوهری نیشابوری، Mortimer, 1746ق؛  440فیروزه سنگ )بیرونی، 

های سبز، سفید و آبی )طوسی، قرن هفتم ق؛ منصور، قرن نهم ق؛ است آبی رنگ که گاهاً با تنوعی از رنگ

Mortimer, 1746ق(. فیروزه در منابع  592نامند )جوهری نیشابوری، شود. فیروزه دو رنگ را ابرش می( دیده می

چون  توان به اسامیه است که از آن دست میهای گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گرفتمختلف ایرانی به نام

ق؛ طوسی، قرن هفتم ق؛ منصور، قرن نهم ق( و  592ق(، فیروزه )جوهری نیشابوری،  440الفیروزج )بیرونی، 

ق( اشاره نمود. با توجه به دسترسی اندک به متون تاریخی علمی  605ق؛ بکران،  592پیروزه )جوهری نیشابوری، 

گو نیز مورد مطالعه قرار گرفته است که بر اساس آن به نظر ن فیروزه در کتب شاعران پارسیهای گوناگوایران، نام

 رسد نخستین باری که از این گوهر به نام فیروزه در اشعار شاعران ایرانی یاد شده است، بیتمی

 چو بر دیبای فیروزه فشاند لولو الال  همی تا در شب تاری ستاره تابد از گردون
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رن پنجم هجری قمری فرخی سیستانی )قرن پنجم ق( است. البته فرخی سیستانی در بسیاری از ابیات از شاعر ق 

دیگر خود از عبارت پیروزه استفاده کرده است و در کتاب شاهنامه نوشته حکیم ابوالقاسم فردوسی )قرون چهارم 

 ر داستان فرود سیاوش ابیاتو پنجم ق( از این گوهر تنها با نام پیروزه یاد شده است؛ به عنوان مثال د

 ز پیروزه مهد و ز بیجاده تاج  یکی تخت پرمایه از عاج و ساج

 پر از مشک و عنبر دو پیروزه جام  پرستار چینی و رومی غالم

رسد که پیروزه نام رایج این گوهر در ایران بوده است اند. با توجه به موارد یاد شده چنین به نظر میسروده شده

نویسد که نام این ( می1348رن چهارم قمری به تدریج نام آن به فیروزه تغییر کرده است. زاوش )و از اواخر ق

 گوهر در زمان هخامنشیان اخشائین بوده است.

هدف این نوشتار مقایسه گوهرشناسی فیروزه ایران در متون علمی تاریخی ایران و منابع تاریخی التین است. بدین 

زه ایران بر اساس متون تاریخی ایران پرداخته و در ادامه این گوهر با توجه به متون منظور ابتدا به معرفی فیرو

که  شودتألیف می Pogueمنبعی بسیار جامع برای فیروزه توسط  1915تاریخی التین معرفی خواهد شد. در سال 

لذا منابع التین پیش از این تاریخ به  .است فیروزه برای منبع ترینجامع هم هنوزO’Donoghue  (2006 )به عقیده 

 عنوان منابع تاریخی در نظر گرفته شده و در این نوشتار به آنها اشاره خواهد شد.

 ایران تاریخی متون در ایران فیروزه گوهرشناسی

 شود ونماید و نرم میداند که بسیار سخت بوده، آب را جذب میق( فیروزه را سنگی آبی رنگ می 440بیرونی )

تر کند که فیروزه هر چه صلبق( اشاره می 592در صورت تماس با روغن خراب خواهد شد. جوهری نیشابوری )

ربی چون اندک مایه چ"باشد در مقابل تغییر رنگ مقاومت بیشتری خواهد داشت و اگر جوهر فیروزه سست باشد 

خل شده باشد عفن گردد در آن بدو رسد به سبب تخلخل اجزای آن و رخاوت آن چربی که در آن اجزاء متخل

ه شود کمیمیده ای به اصطالح مرده ناو چنین پیروزه "تجاویف و سبزرنگ شود و طراوت اصلی آن باطل شود

کند اما این رنگ چندان حکاکان پس از برداشتن روی آن، آن را مجدداً جال داده و رنگ اولیه خود را پیدا می
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نویسد در صورت قرار گرفتن در آب و خیس شدن، رنگ فیروزه ق( می 440) شود. بیرونیپایدار نبوده و تباه می

ق(  592بهتر خواهد شد در صورتی که به حمام بردن فیروزه آن را خراب خواهد نمود. جوهری نیشابوری )

گردند. چربی، بوی خوش )خاصه های مرده قابل اصالح نیستند و به رنگ اول خود باز نمینویسد همه فیروزهمی

ق(.  592رسانند مگر آن که به غایت صلب باشد )جوهری نیشابوری، بوی مشک( و گرمابه به فیروزه آسیب می

ود و شاند که این )فیروزه( از گِل است و با ماندن سنگ میگروهی گفته"کند که ق( چنین نقل می 440بیرونی )

تر کند که چربی گوسفند آن را شفافشاره میاما بالفاصله ا "شودبه همین دلیل است که با روغن دیدن خراب می

 کند. می

کنند که فیروزه در صورت صافی هوا، صاف و در ق( و منصور )قرن نهم ق( اشاره می 592جوهری نیشابوری )

 صورت کدورت هوا، کدر خواهد شد. 

د ور، ترکستان در حدوکند که معادن فیروزه در چهار ناحیه خراسان در حدود نیشابطوسی )قرن هفتم ق( اشاره می

 کند. طوسیاند. منصور )قرن نهم ق( به این فهرست خوارزم را نیز اضافه میایالق، غزنین و کرمان گزارش شده

ناسبی های سایر مناطق کیفیت م)قرن هفتم ق( و منصور )قرن نهم ق( تأکید دارند که غیر از منطقه نیشابور فیروزه

کنند که نوع اول و بهترین معدن، فیروزه ابواسحاقی ت نوع مختلف تقسیم میندارند و فیروزه نیشابور را به هف

است که دارای رنگ شفاف و صاف و باطراوت و بهترین و معروفترین فیروزه است. نوع دوم ازهری است که 

شود. نوع چهارم زرهونی مشابه ابواسحاقی است و نیکو است. نوع سوم شیری رنگ است و سلیمانی نامیده می

گون شود ولی طراوت و حالوت انواع پیشین را ندارد. نوع پنجم آسماناست که بر روی آن نقاط زردرنگ دیده می

نامد و آن را فیروزه رنگین شود و نوع ششم را منصور )قرن نهم ق( عبدالمجیدی میاست و خاکی نامیده می

کند. فتم ق( به عبارت کفتاری اکتفا میداند که کمی درشت اندامست در حالی که طوسی )قرن هصافی عالی می

نوع هفتم عندلیبی است که کمی سیرفام )منصور، قرن نهم ق( و سفید زردفام )طوسی، قرن هفتم ق( است و 

 بدترین نوع فیروزه نیشابور است.
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غییر تکند که فیروزه قدیم رنگش ثابت بوده و منصور )قرن نهم ق( فیروزه را به دو نوع قدیم و جدید تقسیم می

 دهد.کند درحالی که فیروزه جدید رنگ خود را به تدریج از دست مینمی

 جهانگوهرشناسی فیروزه ایران در متون تاریخی 

 خینام برده شده است کتاب تار رانیا روزهیکه در آن از ف یرانیا ریغ یمتن علم نیتریمیقد به احتمال فراوان

 Carmaniaکه منطقه  کندیاشاره م 33فصل  37در کتاب  یاست. و( الدیپس از م 23-79) ینینوشته پل عتیطب

 ایCallaina (Pogue, 1915 )(. کلمه Pogue,1915است ) وده( بروزهی)ف Callainaمنابع  ی( دارارانی)منطقه کرمان ا

Callais (King, 2002)یونانیبرگرفته از کلمه  ادیبه احتمال ز Kaloslitho باستیسنگ ز یبه معنا (King, 2002 .)

 .(Nicols, 1652یاد شده است ) Turky Stoneدر نخستین کتاب گوهرشناسی به زبان انگلیسی از آن به عنوان 

( معادل این کانی در زبان انگلیسی هستند که به Mortimer, 1746) Turquoise( و Pogue, 1915) Turquoisهای نام

 ,Zalinskiشوند )طریق ترکیه امروزی به این نام خوانده میدلیل صادرات این کانی از شرق، هند شرقی و ایران، از 

1907 .) 

هایی از رنگ های سفید با طیفداند که به رنگ( فیروزه را گوهری سخت و غیر شفاف میNicols, 1652نیکولز )

اجهه وشود. فیروزه ترکیبی از فسفات آلومینیوم، مس و آهن است که به شدت مستعد تغییر رنگ در مسبز دیده می

فیروزه فسفات آبدار مس است که عمدتاً   (.Westropp, 1874ها )در تماس با صابون( و حتی هواست )با آلکالی

شود که (. فیروزه به دو نوع قدیم و جدید تقسیم میStreeter, 1892شود )ای و نه بلورین یافت میبه صورت توده

(. برای بازگرداندن رنگ آبی فیروزه Nicols, 1652; Mortimer, 1746; Streeter, 1892کند )رنگ نوع قدیم تغییر نمی

 ,Streeterگذارند )(. اسیدها به شدت بر روی آن تاثیر میNicols, 1652دهند )آن را با سولفوریک اسید صیقل می

1892.) 

های مناسب برای (. نمونهStreeter, 1892بهترین نوع فیروزه ایران متعلق به تونل عبدالرزاقی )ابواسحاقی( است )

آیند و فیروزه به ترتیب کاهش کیفیت به سه نوع انگشتری، بارخانه تراش نگین تنها از معادن خاکی به دست می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 
 

23 

 

هایی که رنگ ثابت و زیبایی داشته باشند و تمام سنگ (.Streeter, 1892; Pogue, 1915شود )و عربی تقسیم می

 ظر کیفیت نامند که از نهای با کیفیت متوسط را بارخانه میشود؛ فیروزهده میشکل آنها مناسب باشد انگشتری نامی

 ,Pogueنامند )گیرند را فیروزه عربی میهایی که در دو دسته اول قرار نمیشوند؛ فیروزهبه چهار دسته تقسیم می

1915.) 

 گیريبحث و نتیجه

الدی، اطالعات موجود از فیروزه و رخداد آن در حداقل تا قرون هجدهم و نوزدهم مینشان داد که  پژوهشاین 

ایران کمابیش از متون ایرانی اقتباس شده باشد. در قرن نوزدهم با پیشرفت ابزارهای شناسایی ترکیب فیروزه به 

شود. با این وجود اطالعات بیشتری در رابطه با فیروزه ایران به اطالعات صورت فسفات آبدار مس گزارش می

( اطالعات پیرامون گوهرشناسی Pogue, 1915ترین منبع فیروزه تا کنون ) شود و حتی در کاملمیپیشین اضافه ن

 فیروزه ایران تفاوت چندانی با اطالعات ارائه شده در متون ایرانی ندارد. 
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