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چکیده 
نیمهقیمتيبارنگيمتمايزازبافتزمینشناسياست.درفالتايراناز

فیروزهسنگيقیمتييا 
هزاره ششم و پنجم پ.م انسانها از کاني فیروزه و خصوصیت رنگ متمايز آن بهرهبرداری
اند.ازمنظرطبیعيکانيفیروزهدرفالتايرانآنجاکهشاهدکمربندکانيزاييمسهستیم

مي 
کرده

وجود داشته و استفاده مي شده است .از منظر فرهنگي قرارگیری استقرارهای باستاني با شواهد
دهندهبهرهبرداریبوميدرايننواحياست.


کيمنابعفیروزهنشان
فیروزهدراينکمربندودرنزدي
هادردورههاینوسنگي،مسـ سنگيومفرغازآن


دهدانسان

شناسينشانمي

هایباستان

نمونه
کرده اند.دردورهتاريخيوخصوصاًبراساسمنابعتاريخيدردورهاسالميدرمقیاس
استفادهمي 

بردهاند.دردانشبوميرنگفیروزه
هایمعناييمتفاوتيازآنبهرهمي 

گستردهایواحتماالًبااليه

کهبراساسترکیباتاصلي اشمتغیراست،عاملبسیارمهميدرتشخیصاصالتومنبعفیروزه

است.برایتشخیصفیروزه هایمرغوبازنامرغوبومنشأآنها،کموکیفرنگمبناييقابلاتکا

لدهنده وبافتطبیعي
ایطبیعياستآنگاهکهدربارهشکلگیری،عناصرتشکی 


روزهپديده
است.فی
شود.فیروزهپديده ایفرهنگياستآنگاهکهدربافتايستایاستقرارهایباستانييادر


آنبحثمي
بافتپويایجامعهمعاصرموردبررسيقرارميگیرد.رويکردنظریاينمقالهبهپیرویازديلتایو

کالینگوودايناستکهتنهاراهشناختگذشتهباززيستنآندرزمانمعاصراست.روشدراين
مقاله روشهای باستانشناسي انسان شناسانه برای مطالعه فرايندهای فرهنگي بلند مدت است .از
روايتبرایفضاسازیموضوعيدربخشهاييازمقالهاستفادهشدهاست .

باستانشناسيفیروزه،بلندمدت،کانيفیروزه،فالتايران .

انسانشناسي،
کلیدواژگان :






استاديارگروهباستانشناسيدانشگاهنیشابور




کارشناسارشدباستانشناسيدانشگاههنراصفهان
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مقدمه 
فیروزهبستهبهنوعوکیفیتآن،سنگيقیمتيونیمهقیمتياست.رنگفیروزه،متغیری
مهمدرجذابیتآناست.همینرنگجذابموجبشدهاستحداقلازهزارههایششمو

نگموردتوجهواستفادهانسانهاقرارگیرد.کانيفیروزهاگردر

پنجمپیشازمیالداينس
هایطوالنيرنگجذابشراحفظميکند.

بستریمرطوبقرارداشتهباشددرطولزمان
رنگي جذاب برای انسانها که در طول زمانهای طوالني به جا ميماند اهمیت
باستانشناسي فیروزه را باال برده است؛ چراکه عموماً رنگها بهجز چند مورد مانند رنگ

پختهشده سفالهای منقوش ،ثبات ندارند و در بین بقايای
اخرايي گل اخرا يا رنگ  
هایروشنمسئلهای

باستانشناختي،شناساييآنهاسادهنیست.جذابیترنگخصوصاًرنگ

انساني است؛ يعني ميتوان آن را اضافه بر بررسي تاريخي و باستانشناختي ،فرازماني و
فرامکاني نیز مورد بررسي قرار داد .اين مقاله را با روايتهايي انسانشناختي ـ
هامحوريترابهانسانورفتارهايشميدهندودر


کنیم.اينروايت
باستانشناختيآغازمي

بافتهای مختلف نمود اجتماعي رفتارهای انسانها را معرفي ميکنند .در ادامه با

کاني شناسيفیروزهوتأثیرترکیباتبررنگآنادامهميدهیموبهمعادنفیروزهدرايرانو

شواهد باستان شناختي آن خواهیم پرداخت .رويکرد کلي اين مقاله باستانشناسي
انسانشناسانهاست .



پرسشهایپژوهش 

سؤالهایموردبررسيدراينمقالهبهاينشرحاست:ازنظرکانيشناسيفیروزهازچه

ترکیباتيتشکیلشدهوفرآيندشکلگیریآنچگونهاست؟ترکیباتفیروزهچهتأثیریبر
رنگ آن دارند و رنگ فیروزه چگونه در دانش بومي مورد استفاده قرار ميگیرد؟ معادن
اندوازنظربافتزمینشناسياينمعادنچهخصوصیاتيدارند؟شواهد


فیروزهدرايرانکدم
شناختيفیروزهدرايرانازچهمحلهایباستانيبهدستآمدهاست؟درفرآيندی

با 
ستان
بلندمدت و از منظری انسانشناختي ـ باستانشناختي چه متغیرهايي موجب بهرهبرداری
انسانهاازفیروزهشدهاست؟ 


فرضیههایپژوهش 

ترکیبات اصلي فیروزه مس ،فسفر و آلومینیوم است و شکلگیری فیروزه اغلب در بستر
هایآتشفشانيصورتميگیرد.ترکیباتفیروزهدقیقاًدرکموکیفرنگآننقش


سنگ
هاازاينهمبستگيبهرهبردهاند

ايفاميکندودردانشبوميودرفرآيندیتدريجيانسان
کردهاند.
وازرویرنگومشخصاتظاهریاصالتومنشأ(معدن)انواعفیروزهراشناسايي 
معادن فیروزه در مناطق شمال شرق ،فالت مرکزی و شمال غرب ايران شکل گرفتهاند.
وجود عنصر مس در بافت زمینشناسي برای شکلگیری فیروزه ضروری است .شواهد
باستان شناختي فیروزه در استقرارهای مناطق مختلف ايران عموماً در مناطقي ديده شده
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ييشده  ازپیشازتاريخوجوددارند.رنگخاصوهمچنینخواص
استکهمعادنشناسا 
درمانيوتفسیرهایانتزاعياينسنگ،موجبجذابیتفیروزهبرایانسانهادرفرآيندهای

فرهنگيبلندمدتشدهوازپیشازتاريختازمانمعاصرازآنبهرهبرداریشدهاست .


روششناسی
رویکردنظریو 
همزماني“
هه  1980تأکید کرده بود :گسست بین ”درزماني“ و ” 
يان هادر در اواخر د 
تاريخي در تجزيه و تحلیل پابرجا است .ايجاد پیوند بین دو نظام دارای دغدغه پژوهش
باستانشناس به

گذشته؛ تاريخ و باستانشناسي ،مشخصاً به وسیله چندين انسانشناس ـ 
صورت باستانشناسي نو جهت داده شده است ( .)1987هادر و رابرت پُروسل در نوشته
دهه1990اينسؤالرامطرحکردندکه”آيا
ديگریذيلعنوانطبیعتوفرهنگدراواخر 
هابخشيازطبیعتهستندياجدایازطبیعتاند؟“درجملهآغازيننتیجهبههمین


انسان
هانسانهاهمبخشي

سؤالبازگشتهوپسازشرحوبسطموضوع،چنیننتیجهگرفتهاندک

ازطبیعتوهمجدایازطبیعتاند(.) 1996اينبخشيبودنياجدابودنبستهبهموقعیت

فلسفه
و موضوع است که در ادامه در مورد آن بحث ميکنیم .پُرسل در بخشي از مقاله  
باستانشناسي در اوايل دهه  1990با اشاره به هادر شرح ميدهد که هادر با استناد به

دنبالهرو ديلتایاست.ديلتایبر
غیرحرفهای ،

کالینگوود،درفلسفهتاريخوباستانشناسي

اينباوراستکهتنهاراهشناختگذشتهازرهگذرباززيستنآناست(.)1991هادربحث
همزمانيودرزماني)رادرمقالهديگریدرسال  2012مطرحواشارهميکند
زمانوفضا ( 
استانشناسي انسانشناسانه بهطور توأم به هر دو موضوع ميپردازد .در اين بحث

تنها ب
کوتاهمدت“ و ”بلند مدت“ همچنین زمانمندی مطرح ميشود؛ کوتاهمدت ديدی
” 
رويدادگرايانهداردودربلندمدتتواليمدنظرقرارميگیرد(هادر .)2012،

نشناسانه آنگاه که درباره يک دوره يا
در اين مقاله با رويکرد باستانشناسي انسا 
کنیمديدیهم زمانيداريموآنگاهکهموضوعموردبحثرادرطولزمان


فرهنگبحثمي
دهیموتواليدوره هارامدنظرداريم،ديدیبلندمدتودرزماني


موردبررسيقرارمي
اتخاذ کردهايم که در باستانشناسي انسانشناسانه مد نظر قرار ميگیرد .فیروزه پديدهای
طبیعياستبههمینسبببهتوصیفدقیقآنازمنظرعلومطبیعيميپردازيم،امابحث
ما متمرکز بر منظر طبیعي اين کاني نیمه قیمتي نیست ،بلکه آن را به عنوان پديدهای
فرهنگي مورد بررسي قرار مي دهیم .از کلیت بحث طبیعت و فرهنگ بهره ميبريم اما از
منظری جزئينگرانه آنگاه که درباره فیروزه و شکلگیری آن بحث ميکنیم وجه طبیعي
موضوعرامدنظرداريميعنيانسانبخشيازطبیعتوفرايندهایطبیعياستوناگزيراز
برداریتبعیتميکندوباراهکارفرهنگيمبادالت،باآن


موقعیتمعادنفیروزهبرایبهره
همساز ميشود .آنگاه که فیروزه استخراج و کارشده به عنوان پديدهای فرهنگي مورد
گیرد،جزئيازطبیعتاستکهبهوسیلهانسانازطبیعتجداشدهوبار


استفادهقرارمي
فرهنگيپیداکردهاست.اينجادربافتفرهنگيچهايستا (مرده)وچهپويا (زنده)فیروزه
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پديدهایفرهنگياست.اه میتوخصوصیاتاينسنگوبارفرهنگيآندراينپژوهش

ایبینافرهنگياستودربوممعادنياتنهاحوزهفرهنگهاييکه


دهدکهمؤلفه

نشانمي
دارایمعادنآنهستندقابلبررسينیست،بلکهناگزيربهعنوانپديدهایبینافرهنگيدر

فرهنگروستانشینيموردبررسيقرارميگیرد .

شودمادهای با منشأ


هایفرهنگيشناساييمي

آنچهبهعنوانفیروزهازبیننهشته
طبیعيودارایبارفرهنگيدربافتايستااست.همانندديلتایوکالینگوودودرپیروی
نظریازآ نهاونیزهمانندهادروپُروسلمانیزتنهاراهمطالعهگذشتهراباززيستنآندر
شناسيانسانشناسانه


هایباستان

دانیم.اينمهمباروش

ردربافتزندهوپويامي
زمانمعاص
ممکن است .روشن است که روش ما نميتواند اثباتگرايانه باشد در نتیجه با رويکردی
گرايانهروايتهاييازبافتپوياوايستاارائهميکنیمتازمینهوفضایطرحبحثاز


غیراثبات
منظری بلند مدت و مبتني بر باستانشناسي انسانشناسانه را فراهم کنیم .همچنین در
صورتالگونشاندادهميشوند.


هایفرهنگيبه

گرايانهما،مؤلفه

رويکردغیراثبات


روایتهاییازبافتپویا 
رویمادرميآيد.رُژقرمزدرنگاهاول


سالروبه

زنیم.يکخانمپابه

درخیابانداريمقدممي
آيد.درفرصتچندقدمتاردشدنازهمديگر،بقیهصورتوتنه،تناسبهاو


بهچشممي
شمایکليازنظرمامي گذرد.حاالمشاهدهبهپايانرسیدهبراساسمشاهدات،سنوسال

پیشنهادی:هفتادوچندساليدارد.آنرُژقرمزچهمعناييدارد؟معنایمشاهداتبهاندازه
مشاهدهکننده دارد”.سرزندهاست“”،شاداباستو

معنایکلماتدقیقنیست،بستگيبه
ميخواهد نشان بدهد که هنوز دل در گرو جواني دارد“ .برداشت و توجه ما يعني
” 
انسانهاييکهدرجامعهبااوبرخوردداريم،برايشمهمبودهاستودراينراستاکهخودرا

متمايز کند موفق بوده است .همه اينها با رنگ با رنگ رُژ قرمز میسر ميشود .در بافت
اجتماعي زنده ،رنگها معني دارند در همراهي با انسانها مثل واژهها کمي نسبيتر
معنيشانرامنتقلميکنند .

دربیاباندرنزديکروستاييدرمرکزايرانهستیم.درراهيخاکي،ازدورپیرمردی
سوار بر االغ ،يواشيواش ميآيد .خستگي از راه رفتن و حال که نزديک شدهاند از سر و
است.لباسهایروشنبهتندارد.

اهسوخته
شانميبارد.االغسیاهوپوستپیرمردسی 


روی
سالمعلیک وپرسیدنيکنشان،يکآدرس.با
فرصتمابازهمکوتاهاست،درحديک 
صحنهجداميشود.مثل

دستکهاشارهميکندنگینآبيانگشترش،آبيآسماني،ازهمه 

سالدرخیاباناست.اينيکيچهمعناهاييميتواندداشتهباشد.اومذهبي

رُژقرمززنپابه
خوشيمن بودن فیروزه

و سنتي است ،باورهای مذهبي و سنتياش موجب شده است به 
اعتقادداشتهباشد.خودانگشتربهاينصورتنشانمذهبيوسنتيبودناواست.نگین
همانکه او را متمايز ميکند از کجا آورده است؟ چه زماني امثال او چنین
انگشترش  
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کردهاند؟ چه معناهايي را با آن به بافت اجتماعيشان منتقل
نگینهايي را استفاده مي 

آوردهاند؟ 
هاراازکجامي 


اند؟وايننگین
مي 
کرده



روایتهاییازبافتایستا 

در تپهای باستاني در شرق نیشابور کاوش ميکنیم .سؤال اصلي ما اين است :تپه از چه
زمانيبرایمحلزندگيانسان هااستفادهودرچهزمانيترکشدهوديگرمحلسکونت

داريمبهپايینميرويم،مانندقدمزدنمادرخیابانو


هارابرمي

نبودهاست.يکييکياليه
.درطولزمانبهعقببرميگرديم.باالترينسطحيکهتپهمورداستفادهبوده

بیاباناست
تر.حاالدربیناليههايک


تروقديموقديم

اولپ.ماست.پايینوپايین
حدوداوايلهزاره

هامشاهدهميشود.درحدودکمرش

اسکلتانساناندکاندکباکاوشوکنارزدنخاک
ایازبینخاکهایيکرنگويکدست


ترازلگنيکنگینآبيفیروزه
دقیقاًرویکمر،باال
کند؛ادامهميدهیم .نگینتراش


شود.رنگ،رنگآنتوجههمهماراجلبمي

نمايانمي
داده شده است و سوراخ دارد .اسکلت مربوط به انساني پابهسال است که در زمان فوت
حدودچهلوسه/چهارسالعمرداشتهبود.ايناليهمتعلقبهچهزمانياست؟اسکلتچه
هارویساقپایاسکلت،نشانميدهدکهحدود4350


زمانيفوتکردهاست؟آزمايش
تراشیدهشدههمهمراهداشتهاست.


ويکقطعهفیروزه
سالپیشازمیالد”درگذشته“ 
سؤالهای ما در اين بافت ايستا بيپاسخ ميماند .برای اينکه پاسخهايي بر اساس آثار
هاپیداکنیمبررسيهاراادامهداديم.اينبخشهایدورازگذشتهبرایما


جاماندهوبافت

به
مهمبودچونبخشيازفرآيندیبلندمدتبودندکهبدونآنبهذهنیتيواقعنماازانسانها

نميتوانستیمبرسیم .



روایتیبلندمدت 
انسانها مذکر و مونث ،زن و  مرد امروزی و پیش از تاريخي با رنگ و با چیزهايي که

رنگهای خاص دارند؛ معناهايي را به همنوعانشان منتقل ميکنند .در بافتهای

هایبسیاریازبینرفتهاندامارنگآبينگینفیروزهپسازهزاران


شناختيرنگ

باستان
سالباقيماندهاست.نمونههاييکهدراينجااشارهکرديمهمهوهمهدرچندموردباهم

اندوهمهبارنگهامعناهايي

هااستفادهمي 
کرده


اند.همهانسانهستند،همهازرنگ

مشترک
کردهاند (بختیاری فرد .)1388 ،در بافتهای
را به اطرافیانشان در جامعه منتقل مي 
ماندهاند .حال اگر از منظری کلي و
باستانشناختي معناها از بین رفتهاند اما آثار به جا  

فرازماني بر اساس آثار بخواهیم معناهای از بینرفته را به عنوانبخشي جزئي از فرهنگ
بازآفرينيکنیم،نیازمندآثارو دستورزباني برایخوانشآثارهستیم.ايندستورزبان از
بافت پويا و مطالعات باستانشناختي استخراج ميشود .يکي از رنگهای پايدار و
رنگفیروزه ایفیروزهاست.سنگيقیمتيونیمهقیمتيکهازمعادناستخراج

متمايزکننده
شودودرجامعهانسانهابامعناهایاحتماالًمختلفمورداستفادهقرارميگیرد .


مي
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دردسترسبودنوديدهشدنبهوسیلهانسانهاازمتغیرهایاساسيبرایاستفاده

هایفنآوریجوامعانساني،


ازاينسنگاست.درفرآيندیبلندمدتبادگرگوني
انسانها 
است.باگسترشتبادالتدرمحلهایباستانيدور

توسعهيافته

استخراجواستفادهازفیروزه
هایانسانهامتناسببازمان


شود.دانسته

ازمعادنومحلدسترسيبهآننیزشناساييمي
ازاينسنگتغی یرکردهاست،استفادهازآندربافتسنتيجوامعپیشازتاريخيضرورتاً
نیازمنددانستنفرمولشیماييآننیست.دربافتجوامعسنتيوزندهموجوددرروستای
هایمختلفکارگاههای


معدندرنزديکينیشابورودرخودشهرمعاصرنیشابورکهدربخش
وجودداردترکیباتوفرمولشیماييآنرانميدانندامابر

فیروزهتراشيوفرآوریفیروزه 

اساسدانشبوميوتجربههرمونیتیکياصالتآنراتشخیصميدهند.مادهخامآنرااز

کنند.بافنآوریامروزیآنرا


هاييکهدرارتباطبامعدنهستنددريافتمي

طريقواسطه
فرآوری ميکنند و به بازارهای فروش ميفرستند .انسانهايي که امروزه با فیروزه کار
مي کنند يا آن را به عنوان سنگي قیمتي و نیمه قیمتي مورد استفاده قرار ميدهند و از

هاوروشهايشانرا


برند،عمدهدانسته
استفادهآنبهرههایمتفاوتانتزاعيواجتماعيمي

از بافت بومي جوامعشان به ارث بردهاند .میراثي که ضرورتاً مبتني بر دانستههای علمي
نیستبلکهبرانباشتدانشانسانهایبوميمتکياست.دربافتجوامعمادرزمانمعاصر

دورويکرددانشبوميودانشعلميجديدکهمیراثپسازانقالبصنعتي[اروپا]استبا
وميباروشهایعلمي

همدربافتاجتماعيهستندوبرهمکنشدارند.اغلبدانستههایب

شوندوشناختيمرکبرابرایمادراينزمانپديدميآورند .


تائیدمي


فیروزهوبررسیکانیشناسیآن 

فیروزه از خانواده فسفاتها با ترکیب آلومینیوم فسفات آبدار مس
CuAl6(PO4)4(OH)84H2Oاست (کرنلیسم و ديگران )681 :1999،و از تخريب برخي
ذرينپديدميآيدکهبامعادنمسمجاورشاندرارتباطهستند (معززلسکو،

سنگهایآ

محلولهایاسیدیدر يک محیط آبگین و در بین

.)20:1380فیروزه تحت تأثیر فعالیت 
يهای
درزها و شکستگيهای سطحي (عمق  20متری) طي هوازدگي و اکسیداسیون کان 

مناسبترين منطقه از لحاظ آب و هوايي

يگیرد و
اولیه (مس،آلومینیوموفسفر)شکل م 
برایتشکیلفیروزهمناطقخشکاست(تنگستانيوهمکاران .)1390،
1

ششوجهيکهسطوح
فیروزهدرسیستمتریکلینیک (کجوجهي)بهصورتمنشور 

2

صورترگهودانههای

،متبلورميشودوليبیشترنمودنامتبلور داردوبه

آن لوزیاست
هدردرونسنگبستريافتميشودوبیشترنهانبلوراست (کینگ.)2002،سختي

پراکند
آن 6-5ووزنمخصوصش 2/76مابین 2/6-2/8است.فیروزهجزيرهسیناييمصردارای
1دراينسیستماشکالبلوریدارایسهمحوربلورشناسيدرابعادمختلفونسبتبهيکديگرمايلهستند.
ایکهنورراازخودعبورنميدهد .

2فیروزهشفافیتکدروموميشکلدارد،بهگونه
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وزنمخصوص2/81وفیروزهنیشابور2/79وچین2/72وآمريکایشمالي2/7-2/6است
و اين اختالف مربوط به حبابهای موجود در آنها است (معزز لسکو .)106 :1380 ،اين
)،هرچهتخلخلوحبابهایموجود

سنگدارایبافتيمتخلخلاست(کیواوديگران2007،
درکانيفیروزهکمترباشدوزنمخصوصودرپيآنسختيفیروزهبیشترشدهوامکان
شکستن و يا ترک خوردن آن هنگام جدايي از سنگ بستر و يا تراش ،کمتر ميشود.
همانطور که گفته شد فیروزه به صورت تودههای فشرده يا رگههايي جداگانه در داخل

ایشکليافتميشودومعموالًرگههایفیروزهحدود


هابهصورتگردياقلوه

شکافسنگ
دوسانتيمترضخامتدارند (اديب.)503:1389،درنتیجهنميتوانانتظارقطعاتبزرگ

گیریموجبميشودکهعموماًدرقطعاتکوچکاستخراجشود.


داشت.فرآيندشکل
آنرا
آنبهدلیلسیستمشکلگیریکجوجهيناصاف،صدفيکوچکوناهمواراست.

شکست
سنگهای
شکلگیری و همچنین وجود اين سنگ به صورت قلوه 
بافت متخلخل ،سیستم  
کوچکدرونسنگبسترباعثشده استگاهياوقات دارایحالت شکننده باشد بنابراين
روندفرآوریواستخراجوهمچنینفنآوری وتراشفیروزهنیازمنددقتبااليياست تادر

اثرترکبرداشتنوياشکستهشدنفیروزهدرحیناينفرآيندهاازارزشآنکاستهنشود .
1

هایآتشفشاني 

همان طورکهدرباالذکرشدهسنگمیزباناينکانيبهطورمعمول 
سنگ

هستندکهدراثرهوازدگيسنگمیزبان،فیروزهنیزرنگخودراازدستميدهدوازاين
رو برای بهرهبرداری نمونههای مرغوب اين کاني بايد در سنگهای هوانزده به دنبال آن
هایقهوهایرنگ


رنگآبيخالصدرفیروزهکمیاباستوبیشتردراينسنگ،رگه
گشت.
ازکانيلیمونیتديدهمي شودويابهرنگخاکستریسیراستکهبهدلیلدربرگرفتن

هایريزماسهسنگويارگههایسیاهاکسیدمنگنزويايشمسبزتوسطاينسنگ


دانه
2

3

بهااست.فیروزهممکناستباکانيهایماالکیت و کريزوکوال (کههردوکانيهای


گران
دخودفیروزه)تشکیلتودههایبههمفشردهوآمیختهرابدهند (قرباني،

مسدارندهمانن
 .)95 :1382کانيهايي مانند آماتريکس آمازونیت (فلدسپار) ،کريزوکوال (سیلیکات آبدار
4

5

1

2

مس) ،همي مورفیت  ،الزولیت  ،ادونتونیت  ،سرپانتین ،اسمیتزونیت و واريسیت نیز
همسانيهاييبافیروزهدارند(قرباني .)96:1382،

آتشفشاني همراه نیست .سه مدل تشکیل فیروزه در
سنگهای آذرين يا با فعالیت  
 1همیشه فیروزه در  
سنگهای آذرين پورفیری غني از مس ،مثل
نشناسي به شرح زير است 1 :ـ تشکیل فیروزه ،همراه با  
زمی 
یهای آذرين مانند معدن
سنگهای دگرگوني و رسوبي ،همراه با نفوذ 
فیروزه نیشابور 2 .ـ تشکیل فیروزه ،در  
سنگهای
سنگهای آذرين در  
تداخلهايي از  

فیروزه موژاوا ،نزديک به ايالت نوادای امريکا 3 .ـ فیرزوه بدون 
يشود،نظیرفیروزهمعدنسیناييدرمصر(.خواجهيزدی)48:1388،
رسوبينظیرشیلوماسهسنگديدهم 
 2به دلیل شباهت اين کاني با برگهای گل ختمي گاهي با نام گل ختمي نیز خوانده ميشود( .ترکیب
شیمیايي )co3(OH)2 Cu2:
3
فیروزهقوچاني(ترکیبشیمیايي))CU-AL)2H2Si2O5(OH)4H2O:
hemimorphite
lazulite

4
5
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نقشه:1پراکندگيمسدرايران 



منبع www.gsi.ir:


بهطورکليچندينعاملبرایتشکیلفیروزهضروریاست.اولینمورد،وجوديک
منشأ مسدار است که در مناطق محدودی از فالت ايران امکان شکلگیری کانسار مس
وجوددارد،درتصويرکمربندکانيزاييمسدرايراننمايشدادهشدهاست(نقشه.)1
دار،همراهمنشأمسداراستکهاغلبکانيآپاتیت،منشأ

دومینعامل،وجودمنشأفسفات
مناسبياست.سومینمورد،وجودمنشأآزادکنندهآلومینیوماستکهبافلدسپاتهاتأمین

3

4

ميشود .در طي آلتراسیون هیدروترمالي عمیق ،فلدسپات شکسته و آلومینیوم آن آزاد

شود.طياينمرحله،اسیدفسفريکازآلتراسیونآپاتیتتولیدميشودومسباالآمده


مي
همراهباماگمایداغ،بهدرونسنگمیزباننفوذميکند.مسبهآسانيدرنزديکيسطح

اکسید ميشود و با آلومینیوم آزادشده و با فسفات تهیهشده واکنش ميدهد و فیروزه
تشکیلميشود(خواجهيزدی .)47:1388،

odontonite
varisicite

1
2

 3به کلیه تغییرات شیمیايي و کانيشناسي که تحت تأثیر آبهای ماگمايي و يا گرمايي در سنگها ايجاد
شودآلتراسیونميگويند .


مي
واکنشهایحالل آبيکه دردماهاييباالتر از 100C °و فشارهاييباالتر از  1اتمسفر ايجاد

 4هیدروترمالبه 
شده،اطالقميشود .
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تأثیرترکیباتبررنگفیروزه 
مرغوب تريننوعفیروزهدارایرنگآبيآسمانيومخصوصايراناستودرمحليموسوم

1

بهمعدن درنزديکي نیشابوروجوددارد (بازينوهوبنر .)1969،درآسیایمرکزی ،هند و
تکهرنگهایآنهاغالباًآبيمايلبهسبزياسبززيتونيو

مصرنیزمعادنفیروزهموجوداس
سبزمايلبهزرداست(ويسگربر)2004،اينتفاوترنگانواعفیروزهناشيازتغییراتجزئي
درترکیباتآناست .
فیروزهبهرنگهایآبيآسماني،آبيمايلبهسبز،سبز،سبزمايلبهزردوخاکستری

مايلبهسبزديدهمي شود.رنگآبيآسمانيمرغوبیتفیروزهوبرعکسسبزمايلبهزرد،

لدهنده فیروزه
نامرغوبي آن را نشان ميدهد .مس ،آلومینیوم و فسفر عناصر اصلي تشکی 
ميشوند.مسعامل
هستندکهبعضيعناصرنیزبهصورتجانشینينیزواردساختارفیروزه 
يکند.
رنگ آبي فیروزه است که هر چه مقدار اين عنصر کمتر باشد رنگ آبي آن نیز افت م 
يکند که عاملي در جهت کمرنگ
فراوانيآهک ( )CaOنیز رنگ فیروزه را مايل به سفید م 
شدنفیروزهو کاستنازارزشآناست.رنگسبزفیروزهنیزدرنتیجهجانشینيبخشياز
يآيد و هر چه میزان آهن در
آلومینیوم ( )Al+3کاني فیروزه توسط آهن ( )Fe+3پديد م 
ساختار فیروزه افزايش يابد ،رنگ آن سبزتر خواهد شد (ردیوديگران .)2006،رنگسفید
فیروزههمبهخاطراکسیدآلومینیومياآلومینا()Al2O3است(معززلسکو .)106:1380،
دربرخيمنابعتاريخيوکتبجواهرشناسيداليلمختلفيرابرایتغییررنگفیروزهبه
اند.باگذشتزمانرنگآبيفیروزهگاهيبهسبزميگرايدکهعلت


مرورزمانبیانکرده
اينامرازدسترفتنآبموجوددرترکیبشیمیايياينسنگاست(ويسگربر.)2004،
رنگ آبي آسماني فیروزه ،در حرارت  250درجه سانتيگراد ،به رنگ سبز مات تبديل
ميشود .تغییر رنگ در  نگین فیروزه در نتیجه تابش نور آفتاب ،نیز به وجود ميآيد

).کانيفیروزهبهآسانيکثیفوگردآلودميشود.بازدمتنفسيبرآناثر

(اديب254:1374،
نامطلوب مي گذارد و اگر مدت زيادی در آب بماند جالی آن کاهش مييابد .روغن
ميکندوبهتدريجغبارموجوددرهوابه
مالیده شدهبرسطحفیروزهخللوفرجآنراپر 

شودوجالیفیروزهراازمیانميبرد (غالمي 59:1386،ـ


وسیلهذراتچربيجذبمي
شود،چربيباعثجالودوامآنميشود،


روغن،آفتفیروزهمحسوبمي
.)58هرچند که 
ایبرایبرطرفکردنپیهوچربيبهشمارميرود (البیروني:1374،


چنانچهفیروزهوسیله
.)278بهترينروشنگهداریفیروزهقراردادنآندرخاکارهياماسهمرطوباست .
ترکیبات فیروزه بهطور مستقیم بر رنگ آن تأثیر ميگذارد .نوع ترکیبات متکي به
بافت زمینشناختي و کم و کیف فرآيند شکلگیری فیروزه هر دو بر طیفهای رنگي آن
مؤثراست .برايناساس،روشسنتيتشخیصمعادنفیروزههمچنیناصالتآنبرمبنای

1در53کیلومتریشمالغربشهرستاننیشابورواقعشدهاست.
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رنگفیروزهورنگوظاهرسنگبستردربرگیرندهکانيفیروزهکهدربینمردمرايجاست،
مبناييقابلاتکاپیداميکند .

معادن به دلیل ترکیبات مختلف ،فیروزههايي به رنگهای متفاوت را به بازارهای
مبادله وارد ميکنند .در فرآيندی تدريجي و به طور تجربي رنگهای مختلف به معادن
متفاوتنسبتدادهشده اند؛درنتیجهدرفرآيندیتدريجيشناختِنسبتبینرنگهای

فیروزهومعادنآنهابه صورتدانشبوميدربینمردمشکلگرفتهاست.ايندانشبومي

اکنون به اين صورت در جامعه جريان دارد که افراد بومي و به طور سنتي بر مبنای
هایرنگوشکلظاهری،رگههاوترکیباتقابلمشاهده،معدنفیروزهواصالتآنرا


طیف
تشخیصمي دهند.ايندانشبوميکهدرفرآيندیبلندمدتشکلگرفتهاستبانسبت

بینترکیباتوطیفرنگفیروزهازنظرعلميتائیدميشود .



معادنفیروزهدرایران 
دسترسي به فیروزه از متغیرهای مهم در باستانشناسي آن است .در عین حال در نبود
پژوهشهای باستانشناسي معدنکاوی فیروزه ،منابع تاريخي و مطالعات و بررسيهای
زمین شناسيدومرجعبرایمطالعهمعادنتاريخيآناست.بررسيو گردآوریاطالعات

انميدهدبرخيمعادندرهردومنبعمطالعاتيمشترکهستندامابرخيمعادنکهدر

نش
اندهیچگونهنشانيدرمنابع


نواحيازايراننامبردهشده
هایتاريخيوسفرنامههادر 


کتاب
شناسيندارند.ازآنجاکهآنچهدرسفرنامههاوکتبتاريخيصرفشواهدفردی(اغلب


زمین
غیرمتخصص) و يا شنیدههای افراد بوده است؛ و گاهي هیچگونه آزمايش دقیقي برای
تشخیصفیروزهانجامنشدهاستوبراساسباورعامهکهنامفیروزه بررویهرسنگآبي
رنگي ميگذاشتند ،مثالً گفته شده است که در فالن محل فیروزه ديده شده است .اين
فرهنگعامه رامدنظرقراردهدتابر

پژوهشناگزيراستکهبرداشتواحدیازفیروزهدر
آناساسبتوانمنابعراموردبررسيوارزيابيقرارداد.آنچهدراينمقالهبهعنوانمعادن
فیروزه معرفي مي شود هر نوع سنگ آبي است که فارغ از هر نوع آزمايشي و ترکیب
شیمیاييبهلحاظرنگوظاهرتاحدودیشبیهفیروزه است.باتوجهبهآنچهاشارهشد
ميتوان چنین نتیجه گرفت که بر اساس ارتباط مستقیم بین شکلگیری فیروزه و وجود

کانسار مس در محیط ميتوان احتمال حضور کاني فیروزه و کانيهايي که جزء خانواده
فیروزه (کريزوکال ،ماالکیت و آزرويت) هستند را در اطراف معادن مس داد .منظور از
سنگهاييهستندکهدرشرايطمشابه
هایهمخانوادهويابهتعبیری”شبهفیروزه“  

کاني
شکلگیری فیروزه به وجود مي آيند و همچنین شباهت ظاهری بسیاری به فیروزه دارند،

مخصوصاًسنگکريزوکالکهگاهيبهجایفیروزهدربازاربهفروشميرسد.باتوجهبه
انجامشده درموردفیروزه،برایجلوگیری
هاومطالعاتزمینشناسي 


بررسي
منابعتاريخي،
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از طوالني شدن مطلب ،پراکندگي منابع فیروزه در ايران امروزی در نقشه شماره  2ارائه
1

ميشود .

:پراکندگيمنابعفیروزهدرايرانبراساسمنابعتاريخيوزمینشناسي 

نقشه2

منبع:نويسندگان 




بستانآباد 2،ـ باغو (کوهزر) 3،ـ

شخصشدهدرنقشهبهشرحزيراست 1:ـ 

نقاطم
نیشابور 4،ـ طوس 5،ـ محدودهعبداهللگیو (قوچان) 6،ـ ترشیز (کاشمر) 7،ـ ديهوک
(طبس) 8،ـ قلعه زری (بصیرانبیرجند) 9،ـ چاه قنبر 10،ـ پشته سیاه 11،ـ چوپانان،
 12ـ گرکويه (غارشاهقنداب) 13،ـ عليآباد (تفت) 14،ـ میدوک 15،ـ سرچشمه (چاه
فیروزه)و16ـکونمس(رونیز) .
بنابراينچنینمي تواناستنباطکردکهدسترسيبهمنابعفیروزهوشبهفیروزهکه

همگيدربینمردمانبانامفیروزهخواندهميشونددرمرزهایکنونيايرانچندانمحدود

اينسنگراآسانترکردهاستوديگر

کندگيگستردهراههایدسترسيبه

نیستواينپرا
شدهازمحوطههایباستانيرابهيکمعدن


هایفیروزهکشف

توانبهطورقطع،قطعه

نمي
نسبتدادکهدربیشترمنابعباستانشناسي معدنفیروزهنیشابوربهعنوانمنبعاصليياد

شدهاست .

شواهدباستانشناختیفیروزه 

در يک بررسي يا کاوش باستانشناسانه در میان انبوه نهشتهای باستاني و يافتههای
شناسيرابهخودجلبميکند.اينموجب

مختلفرنگجذابکانيفیروزهتوجههرباستان
آوریوراههایتبادالتيفیروزهدر


منابع،فرآوری،فن
 1برایاطالعاتبیشتربه لطفيقرايي .فرزانه(.)1392
انشناسانه،پاياننامهکارشناسيارشد،اصفهان:دانشگاههنراصفهانمراجعهشود.
دادههایباست 
ايرانبراساس 
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ميشود که احتمال از دست رفتن فیروزه در کاوشهای باستانشناسي کاهش يابد.

آرامشبخش جذب آن ميشويم .در

همانگونه که امروزه ناخودآگاه با ديدن اين رنگ 

محدودهامروزیايرانازمحوطههایبسیاریشواهداستفادهازکانيفیروزهبهشکلمهرهيا

آويزگزارششدهاستکهتنهابخشاندکيازاينقطعاتدردسترسهستندومابقيتنها
ترينمحوطههاييکهکانيفیروزهازآنبه

درگزارش کاوشهايادشدهاست.يکياز  
مهم

دستآمدهوبراساستاريخگذاریمطلقزماناستفادهازآنمشخصشدهاست،درشمال

شرق ايران از محوطه تپه برج به همراه اسکلت زني حدود  45ساله است که يک قطعه
سوراخشده در نزديکي کمر اسکلت شناسايي شد.آزمايش  C14روی استخوان ساق

فیروزه 
ميدهد
پای اسکلت ( )OxA15590گاهنگاری مطلق  4360پیش از میالد را نشان  
ترينمحوطههایپیشازتاريخي


.اينمحوطهدرعینحاليکيازنزديک
(گاراژيان)1392،
کاوش شدهبهمعدنفیروزهنیشابوراست.همچنینباعنايتبهاينمهمکهدرمحلغار

زاکاينمعدن همچنانفیروزه درسطحشناساييميشوداحتمالباالئيوجود داردکه
دراينکاوشمتعلقبهمعدننیشابورباشد.ازديگرمحوطههایاين

ييشده 
فیروزهشناسا 
1
ناحیهشهرکفیروزه مربوطبهدورهبرنزجديد(اواخرهزارهسومواوايلهزارهدومقبلاز
میالد)استکهفیروزهبهصورت حجمزيادیازضايعاتتراشويکمهرهناتمام درکنار
ابزارهابهدستآمدهاست.بهنظرکاوشگر،استقرارشهرکفیروزهکارگاهيويژهبرایتولید
انيافته و يا بلوکههای خام به
و صادرات محصوالت فیروزه چه به صورت کااليي پاي 
ازازمعدنفیروزهنیشابوراستخراجميشده

کوهپايههایکپهداغبودهاستوفیروزهموردنی

باايناطالعاتميتوانمطرحکردکهمعدن

است (باصفاورحمتي 622:1391،ـ  .)621
برداریازيافتههایسطحيمورداستفادهقرار

نیشابورازحدودهزارهپنجموبهصورتبهره

ميگرفتهاست .

2
درفالتمرکزیايراندرمحوطههایاريسمان (وطندوستوديگران،)2011،تپه

4
سنگچخماق(3کوروشروستايي،)1392،تپهحصار ازدورهفرهنگي  IIو ( IIIمصادفبا
هایلولهای


پ.م)ازفیروزهبرایساختزيورآالتبهشکلمهره
اوايلعصرمفرغ،از 3500
ایاستفادهکردهاند(اشمیت223:1973،ـ.)127در


شکلوياگاهيبهصورتآويزذوزنقه
کهشواهدساختمهرههاييازجنسفیروزهدرتپهشماليآنمشاهدهشده

تپهسیلک 5
است،نخستیننمونهمهرهفیروزهایازاليه  IIIاستقراریدورهدوم ( 5500-4600پ.م)

تپه شماليبهدستآمدهاست (گريشمن 21:1938،ـ 20؛،)31درتپهسفالین 6مهره

1درشمالغربيشهرفعلينیشابور.
2شهرتاريخياريسمانازتوابعشهرستانبادروددراستاناصفهاناست.
3درشمالشرقشهربسطامدراستانسمنانواقعاست.
4درجنوبشهردامغاندراستانسمنانقرارگرفتهاست.
5اينتپهدرسهکیلومتریجنوبغربکاشانواقعشدهاست.
6درشهرورامیندراستانتهرانقرارگرفتهاست .
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استکهبراساستاريخگذارینسبيمصادفبا

کشف شده 
آمدهازاليهای 


بهدست
فیروزه 
دورهآغازايالمي (  Aاواخرهزارهچهارمواوايلهزارهسومقبلازمیالد)است(حصاریو
اکبری.)1386،تپهزاغه1ازاليهIVکهبراساسگاهنگارینسبيمربوطبهحدود(-4900
 5200پ.م) است (شهمیرزادی ،)334 :1382،فیروزه شناسايي شده است؛ اما اطالعات
شناسيموجودتنهادرحداشارهبهوجودفیروزهاستوباپیچیدگيهایموجوددر


باستان
توانبهجمعبندیمشخصيرسید


هایفیروزهدرفالتايراننمي

موردتجزيهتحلیليافته
درباره اينکه فیروزههای شناساييشده حاصل معادن محلي است يا اينکه نتیجه شبکه
تبادالتاست .
2
درجنوبشرقايراننیزازمحوطههایشهرسوخته (توزی)1974،مربوطبهعصر

مفرغ،تلآتشي3دارایآثارنوسنگيپیشازسفال(گاراژيان)2009،؛البتهحاصلازبررسي
آثاربهدستآمدهازمحوطه جیرفت 4مربوطبهعصر

سطحيفیروزهشناساييشدهاست .
5
)،فیروزههایمکشوفهازتپهيحیي بهصورتمهرهو

مفرغاست(مجیدزاده135:1382،
قطعههایکوچکازفازهای IVB6،IVB5،IVB1و IVC2استکهبهعقیدهحفاراينفازها

6
مربوط به دوره پرتو ايالمي است (کارلوفسکي )2001 ،و تل ابلیس که از اين محوطه
ایوبشکهایازجنسفیروزهبهدستآمدهاستکهازدوسر


هاييبهشکلاستوانه
مه 
ره
سوراخشدهبودند،تلابلیس معرفدورهاستقراردرروستاهادرجنوبشرقايراناست
).درجنوبوجنوبغربيازمحوطههایتپه

(هزارهپنجمپ.م)(شهمیرزادی414:1382،
عليکش 7همراه اجسادی که در دورههای عليکش ( 6750-6000پ.م) و محمدجعفر

هایساختهشدهازفیروزهبهدستآمدند(هولو


پ.م)دفنشدهبودندمهره
(5600-6000
8
ديگران،)232-233:1969،تماميمهرههایفیروزهبهدستآمدهازمحوطهتلباکون 
پ.م)است(عليزاده1942،؛النگسدورفومککان،

مربوطبهتلباکون4500-4100(A
9
 ،).2006قطعه فیروزه به دستآمده از تل ملیان در میان بقايای مادی مربوط به دوره
کفتری است (مفرغ میاني 1880-2120،پ.م)(سامنر .)1974 ،در تل موشکي 10تعدادی
مهرهفیروزهبهدستآمدهاستکهمربوطبهدورهروستانشینيآغازيناست(هول:1381،
 1اين تپه در  60کیلومتری شهرستان قزوين و حدود  8کیلومتری شمال شرق دهستان سگز آباد واقع شده
است .
2در56کیلومتریشهرزابلدراستانسیستانوبلوچستان .
3دردارستانبمدراستانکرمانواقعاست .
4دراستانکرمانواقعاست.
5اينتپهدردرهسوغوندر30کیلومتریشمالشرقدولتآباددرجنوبکرمانقراردارد.
6تلابلیسدردشتبردسیردر80کیلومتریجنوبغربيشهرکرمانواقعگرديدهاست.
7درنزديکيشهردهلراندراستانايالمقراردارد.
8ودرشهرستانمرودشت2،کیلومتریجنوبتختجمشیددراستانفارسواقعشدهاست.
9درشهرستانسپیداناستانفارسقراردارد.
10تپهموشکيدردشتمرودشتفارسدرنزديکيتختجمشیدقراردارد.





هایانسانشناسيايران،دوره،4شماره2


نشريهپژوهش
118

)وازتپهرحمتآبادنیزتعدادیمهرهاشکمانندسوراخدارمربوطبهدورهنوسنگي

125
(6000پ.م)کهبهاحتمالزيادفیروزههستند(عزيزی،)1389،گزارششدهاست.فیروزه
مکشوفه از تمامي اين محوطهها جنبه تزيیني صرف داشته است و بهعنوان بخشي از
دستبند،گردنبندوياآويزمورداستفادهقرارميگرفتند .
بررسيمعادنفعالفیروزهوهمچنیناحتمالوجودمعادنبراساسترکیباتوکاني
موجوددرمنطقهنشاندادکهدربخشهایشرقي(شمالوجنوب) ،شمالغربيوفالت

مرکزی معادن فیروزه وجود دارد يا احتمال وجود آن در گذشته را ميتوان داد .بررسي
استقرارهای که از آنها فیروزه و از دورههای پیش از تاريخي به دست آمده است نشان
ميدهد در منطقه ای مانند خوزستان و فارس که نه معادن داير وجود دارد و نه احتمال

وجودمعادنفیروزهازنظرزمینشناسيقابلبررسياستنیزآثارفیروزهشناساييشده
است .بر مبنای دو گروه از اطالعات و واقعیتهايي که در باال بحث شد ،يعني پراکنش
معادن فیروزه در فالت ايران و پراکنش محوطههای باستاني که طي کاوشهای
ميتوانچنیناستنباطکردکهاولاز
باستانشناختيدرآنها فیروزهشناساييشده است  

ورههایپیشازتاريخنیزموردتوجهو
همهوبه طورکليتقريباًبدونترديد فیروزهدرد 
گرفتهاست.اگراکثراليههاودورههاييکه


هایانسانيدرفالتايرانقرارمي

تبادلگروه
مربوطبهعصرمفرغبود،ميتوانستیمآنرانتیجهتبادالت

فیروزهازآنشناساييشدهاست
برون منطقهای و تحوالت اين دوره بدانیم اما برعکس اکثر نمونهها از اليههای متعلق به
شدهاند .در نتیجه الزم است درباره
دورههای نوسنگي ،مس ـ سنگي و مفرغ شناسايي 

الگوهایمبادالتوراههایاحتماليکهاينسنگقیمتيونیمهقیمتيموردتبادلقرار

گرفتهبحثوبررسيکنیم.اينمهممجالديگریميطلبدودرمقالهديگریدربارهآن


مي
بحثخواهیمکردآنچهدراينمیانمهماستنقشفالتايراندربخشهاييازنواحيو

شدهاند.درشمالشرقو
مناطقاطرافآناستکهمعادنواستقرارهایباستانيدرآنواقع 
جواریمعادنومحوطههاييباشواهدکانيفیروزههستیممانند


مرکزفالتايرانشاهدهم
هایموجوددراستانهایمعاصرخراسانرضوی،سمنانوکرمان؛درهمگياين


محوطه
استانها شواهد وجود معادن فیروزه هم وجود دارد از اين رو برای نسبت دادن فیروزه

هابهيکمعدنخاص(کهدراکثرمنابعباستانشناسيمعدنفیروزه


مکشوفهازاينمحوطه
نیشابوراست)بايدبااحتیاطبیشتریعملکرد .


الگوهایتحلیل 
بامبناقراردادنخصوصیاتکليانسانيميتوانالگوهایکليپیشنهادکرد.انسان،سنگو
رنگنخستینالگواستوعناصرسازنده،شرايطترکیبوشکلگیریفیروزهالگودوماست .
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تصوير:1الگویانسان،سنگورنگ 



منبع:نگارندگان 

:الگویعناصرسازنده،شرايطترکیبوشکلگیریفیروزه 

تصوير2

منبع:نگارندگان 


ترکیبات فیروزه ،تفاوت رنگ و اصالت معادن الگوی سوم است و همجواری منابع،
محوطههایباستانيداریشواهدفیروزهوچگونگيدستیابيبهاينسنگالگوچهارماست .

تصوير:3ترکیباتفیروزه،تفاوترنگواصالتالگویمعادن 
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منبع:نگارندگان 

جواریمنابع،محوطههایباستانيداریشواهدفیروزهوچگونگيدستیابيبهاين

تصوير :4
هم
سنگ 

منبع:نگارندگان 
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متغیرهای عامل در بهرهبرداری انسان از فیروزه در فرآيند بلند مدت الگوی پنجم
مصرفکننده کاني فیروزه و تغییر تدريجي موارد مصرفي فیروزه در

است و تغییر ذائقه 
فرآيندبلندمدتالگوششماست .
:متغیرهایعاملدربهرهبرداریانسانازفیروزهدرفرآيندبلندمدت 

تصوير5

منبع:نگارندگان 
مصرفکنندهکانيفیروزهوتغییرتدريجيمواردمصرفيفیروزهدرفرآيندبلند
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نتیجهگیری 

فیروزه کاني بسته به کیفیت آن قیمتي و نیمه قیمتي است .در بافتهای زمینشناختي
دارومرطوبتشکیلميشود.رنگنسبتاًپايداراينکاني،طیفيازآبيآسمانيتاسبز


مس
وحتيسبزمايلبهزرداست.کموکیفرنگفیروزهبستگيتنگاتنگيباترکیباتآندارد
و از آنجا که ترکیبات آن در نواحي مختلف متفاوت است دانش بومي که از روی ظاهر
اصالتآنراتشخیصميدهدموردتائیداست.درفرهنگعامهحتيازاينهمفراتررفتهو

معدن و حتي موقعیت دقیقي که فیروزه از آن شناسايي شده است را پیشنهاد ميکنند.
دانشبومينسبيوتجربياستحتيميتوانانباشتدانشدردانشبوميراهرمنوتیک

ارزيابيکردکهدرفرآيندیتدريجيدربافتجوامعانسانيشکلگرفتهاست .
هایزمینشناسياطرافشدارد.تشکیلآن


فیروزهرنگيمتمايزومتفاوتازبافت
عمدتاً بهصورت رگههای باريک در بستری از سنگهای دگرگون و گاهي رسوبي است.
ایميخواهدکهپس


آوریپیشرفته

شناسيفن

هایزمین
دسترسيبهاينرگههادربیناليه

یوروشها،معادنزيرزمینيآنرادردسترسقرار

معدنکاو
ازانقالبصنعتيوباپیشرفت 
امابررسيهانشانميدهدکهاينسنگدر سطحنیزممکناستوجودداشته

دادهاست؛ 
هایدارایرگههایفیروزهممکناستدرسطحنیز

باشد.بااينخصوصیتکهبرون 
زدگي

شناسايي شوند ،اين فرضیه را به واقع نزديک ميکند که فیروزههای پیش از تاريخي را
کردهاند .
برداریمي 

احتماالًازمنابعسطحيودردسترسبهره
هایموجوددربافتهای


هاجذاباست.نمونه

نومتمايزبرایانسان
رنگهایروش

دهدکهانسانها بااينرنگهاخودرامتمايزو اليههایمعناييخاصيرا

زنده نشانمي
شانمنتقلميکنند.فیروزهرنگيمتمايزوجذابدارد.


هاييدربافتفرهنگي

صورتپیام

به
دهدکهانسانهادردورههاینوسنگي،مسـسنگيو


نمي
هایباستانشناسينشا


نمونه
کرده اند.دردورهتاريخيوخصوصاًبراساسمنابعتاريخيدردوره
مفرغازآناستفادهمي 

اسالمي در مقیاس گستردهای و احتماالً با اليههای معنايي متفاوتي از آن استفاده شده
باشند،ديگرتفاوت

کسان

هاازحیثمحتوا،ي


گرانديشه
است.بااستنادبهنظرکالینگوودکها
تواناستنباطکرد،انسانها


؛چنینمي
نامربوط خواهدبود

ها،سخنى 


انديشه
عددى 

زمانى و 

درفرآيندیبلندمدتباانديشهجذابیترنگفیروزهبااليههایمعناييمتفاوتاينکانيرا

هایزمینشناسيفالت


هایخاصدربافت

یروزهسنگيبارنگ
دادهاند .ف
مورداستفادهقرار 
شود.بافتزندهنشانميدهدکهبا

ايراناستوخصوصاًدرشرقآنهنوزهمشناساييمي
معناهای مختلف و در مواردی همپوشان از آن استفاده ميشده است .استفاده معنادار از
رنگهابراینشاندادنوانتقالبرخيمعناهایخاصدربافتمعاصرمارابرآنداشتتا

درموردرنگفیروزهبهبحثوبررسيدرفرايندهایفرهنگيبلندمدتبپردازيم .انسان
دارایخصوصیاتهمسانيدرطولفرايندهایبلندمدتاستمنظوردقیقاًايناستکهچه
ندورههاانسانسازنده

وچهدرزمانهایبیناي

درپیشازتاريخوچهدرزمانمعاصر 
فرهنگياشهست .

کنندهازآندربافتهایاجتماعي-


فرهنگواستفاده
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