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چکیده
ازبافتزمینيافیروزهسنگيقیمتي رنگيمتمايز درفالتايرانازنیمهقیمتيبا شناسياست.

انسان پ.م پنجم و ششم اهزاره بهرهها آن متمايز رنگ خصوصیت و فیروزه کاني برداریز

زاييمسهستیماند.ازمنظرطبیعيکانيفیروزهدرفالتايرانآنجاکهشاهدکمربندکانيکردهمي

مي استفاده و داشته شواهدوجود با باستاني استقرارهای قرارگیری فرهنگي منظر از است. شده

برداریبوميدرايننواحياست.دهندهبهرهکيمنابعفیروزهنشانفیروزهدراينکمربندودرنزدي

سنگيومفرغازآن هاینوسنگي،مسـهادردورهدهدانسانشناسينشانميهایباستاننمونه

براساسمنابعتاريخيدردورهاسالميدرمقیاسکردهاستفادهمي اند.دردورهتاريخيوخصوصاً

بااليهایواحتماگسترده اند.دردانشبوميرنگفیروزهبردههایمعناييمتفاوتيازآنبهرهميالً

اشمتغیراست،عاملبسیارمهميدرتشخیصاصالتومنبعفیروزهکهبراساسترکیباتاصلي

هایمرغوبازنامرغوبومنشأآنها،کموکیفرنگمبناييقابلاتکااست.برایتشخیصفیروزه

وبافتطبیعيدهندهلیتشکگیری،عناصرایطبیعياستآنگاهکهدربارهشکلروزهپديدهاست.فی

ایفرهنگياستآنگاهکهدربافتايستایاستقرارهایباستانييادرشود.فیروزهپديدهآنبحثمي

لتایوگیرد.رويکردنظریاينمقالهبهپیرویازديبافتپويایجامعهمعاصرموردبررسيقرارمي

کالینگوودايناستکهتنهاراهشناختگذشتهباززيستنآندرزمانمعاصراست.روشدراين

روش ازشناسيانسانهایباستانمقاله فرايندهایفرهنگيبلندمدتاست. برایمطالعه شناسانه

هاييازمقالهاستفادهشدهاست.روايتبرایفضاسازیموضوعيدربخش
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مقدمه
فیروزهبستهبهنوعوکیفیتآن،سنگيقیمتيونیمهقیمتياست.رنگفیروزه،متغیری

هایششمومهمدرجذابیتآناست.همینرنگجذابموجبشدهاستحداقلازهزاره

هاقرارگیرد.کانيفیروزهاگردرنگموردتوجهواستفادهانسانپنجمپیشازمیالداينس

کند.هایطوالنيرنگجذابشراحفظميبستریمرطوبقرارداشتهباشددرطولزمان

انسان برای جذاب زمانرنگي طول در که ميها جا به طوالني اهمیتهای ماند

عمومباستان چراکه است؛ برده باال را رنگشناسيفیروزه بهاً رنگها مانند مورد چند جز

 رنگ يا اخرا گل بقايایسفالشدهپختهاخرايي بین در و ندارند ثبات منقوش، های

ایهایروشنمسئلهشناختي،شناساييآنهاسادهنیست.جذابیترنگخصوصاًرنگباستان

باستانيعنيمي؛انسانياست بررسيتاريخيو بر اضافه را آن فرازمانيوشناختتوان ي،

روايت با را مقاله اين داد. قرار بررسي مورد نیز انسانفرامکاني ـهايي شناختي

دهندودرهامحوريترابهانسانورفتارهايشميکنیم.اينروايتشناختيآغازميباستان

انسانبافت رفتارهای اجتماعي نمود مختلف ميهای معرفي را باکنند.ها ادامه در

دهیموبهمعادنفیروزهدرايرانوشناسيفیروزهوتأثیرترکیباتبررنگآنادامهميکاني

باستان باستانشواهد مقاله اين کلي رويکرد پرداخت. خواهیم آن شناسيشناختي

شناسانهاست.انسان



هایپژوهشپرسش
نظرکانيسؤال از اينمقالهبهاينشرحاست: ازچهشناسيهایموردبررسيدر فیروزه

گیریآنچگونهاست؟ترکیباتفیروزهچهتأثیریبرترکیباتيتشکیلشدهوفرآيندشکل

مي قرار استفاده دانشبوميمورد در چگونه رنگفیروزه و دارند معادنرنگآن گیرد؟

شناسياينمعادنچهخصوصیاتيدارند؟شواهداندوازنظربافتزمینفیروزهدرايرانکدم

هایباستانيبهدستآمدهاست؟درفرآيندیشناختيفیروزهدرايرانازچهمحلستانبا

منظریانسان از باستانبلندمدتو برداریشناختيچهمتغیرهاييموجببهرهشناختيـ

هاازفیروزهشدهاست؟انسان



هایپژوهشفرضیه
شکلترکیبات استو آلومینیوم و فسفر مس، بسترگیراصليفیروزه اغلبدر یفیروزه

درکموکیفرنگآننقشفشانيصورتميهایآتشسنگ گیرد.ترکیباتفیروزهدقیقاً

اندهاازاينهمبستگيبهرهبردهکندودردانشبوميودرفرآيندیتدريجيانسانايفامي

اند.کردهوازرویرنگومشخصاتظاهریاصالتومنشأ)معدن(انواعفیروزهراشناسايي

ايرانشکلگرفته غرب شمال فالتمرکزیو شرق، مناطقشمال در فیروزه اند.معادن

زمین بافت در مس عنصر شکلوجود برای شواهدشناسي است. ضروری فیروزه گیری

شدهباستان مناطقيديده در استقرارهایمناطقمختلفايرانعموماً در شناختيفیروزه
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ازپیشازتاريخوجوددارند.رنگخاصوهمچنینخواصدهشييشناسااستکهمعادن

هادرفرآيندهایدرمانيوتفسیرهایانتزاعياينسنگ،موجبجذابیتفیروزهبرایانسان

برداریشدهاست.فرهنگيبلندمدتشدهوازپیشازتاريختازمانمعاصرازآنبهره



 شناسیروشرویکردنظریو

د اواخر در هادر گسست1980ههيان بود: کرده تأکید “درزماني”بین “زمانيهم”و

دارایدغدغه نظام بیندو پیوند ايجاد است. تحلیلپابرجا و تجزيه پژوهشتاريخيدر

باستان تاريخو بهگذشته؛ مشخصاً شناسبهباستانـشناسوسیلهچندينانسانشناسي،

صورتباستان جهتداده استشدشناسينو نوشته1987)ه رابرتپُروسلدر و هادر .)

ايآ”اينسؤالرامطرحکردندکه1990دههدراواخرطبیعتوفرهنگديگریذيلعنوان

درجملهآغازيننتیجهبههمین“اند؟هابخشيازطبیعتهستندياجدایازطبیعتانسان

هاهمبخشيهانساناندکسؤالبازگشتهوپسازشرحوبسطموضوع،چنیننتیجهگرفته

(.اينبخشيبودنياجدابودنبستهبهموقعیت1996)اندازطبیعتوهمجدایازطبیعت

آنبحثمي مورد در ادامه موضوعاستکهدر و مقاله بخشياز پُرسلدر فلسفهکنیم.
اوايلدههشناسيباستان شرحمي1990در هادر به اشاره با استناد با هادر که بهدهد

باستان فلسفهتاريخو در ایغیرحرفهشناسيکالینگوود، ديلتایرودنباله، برديلتایاست.

(.هادربحث1991)استآنستنيزبازباوراستکهتنهاراهشناختگذشتهازرهگذرنيا

کندمطرحواشارهمي2012سالزمانيودرزماني(رادرمقالهديگریدرهم)فضازمانو

ب انساناستانتنها بهشناسي ميشناسانه موضوع دو هر به توأم بحثطور اين در پردازد.

“مدتکوتاه” مدت”و مي“بلند مطرح زمانمندی کوتاههمچنین ديدیشود؛ مدت

(.2012هادر،)ردیگرويدادگرايانهداردودربلندمدتتواليمدنظرقرارمي

باستان رويکرد با مقاله اين انسادر يانشناسي يکدوره درباره که آنگاه شناسانه

زمانيداريموآنگاهکهموضوعموردبحثرادرطولزمانکنیمديدیهمفرهنگبحثمي

تواليدورهموردبررسيقرارمي زمانيدهیمو در ديدیبلندمدتو مدنظرداريم، را ها

کرده باستاناتخاذ در که قراشناسيانسانايم نظر مد ميشناسانه پديدهر فیروزه ایگیرد.

پردازيم،امابحثطبیعياستبههمینسبببهتوصیفدقیقآنازمنظرعلومطبیعيمي

پديده عنوان به را آن بلکه قیمتينیست، طبیعياينکانينیمه منظر بر متمرکز ایما

مي بررسيقرار ميفرهنگيمورد فرهنگبهره کلیتبحثطبیعتو از ازبريمادهیم. ما

منظریجزئي که آنگاه شکلدربارهنگرانه و طبیعيگیریآنبحثميفیروزه وجه کنیم

موضوعرامدنظرداريميعنيانسانبخشيازطبیعتوفرايندهایطبیعياستوناگزيراز

کندوباراهکارفرهنگيمبادالت،باآنبرداریتبعیتميموقعیتمعادنفیروزهبرایبهره

مي همساز و استخراج فیروزه که آنگاه پديدهکارشدشود. عنوان به مورده فرهنگي ای

شدهوبارگیرد،جزئيازطبیعتاستکهبهاستفادهقرارمي وسیلهانسانازطبیعتجدا

زنده(فیروزه)ايپومرده(وچه)ستايافرهنگيپیداکردهاست.اينجادربافتفرهنگيچه
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اهپديده میتوخصوصیاتاينسنگوبارفرهنگيآندراينپژوهشایفرهنگياست.

هاييکهایبینافرهنگياستودربوممعادنياتنهاحوزهفرهنگدهدکهمؤلفهنشانمي

ایبینافرهنگيدردارایمعادنآنهستندقابلبررسينیست،بلکهناگزيربهعنوانپديده

.گیردفرهنگروستانشینيموردبررسيقرارمي

بیننهشته از منشأشودمادههایفرهنگيشناساييميآنچهبهعنوانفیروزه ایبا

پیروی همانندديلتایوکالینگوودودر است. بافتايستا طبیعيودارایبارفرهنگيدر

نهاونیزهمانندهادروپُروسلمانیزتنهاراهمطالعهگذشتهراباززيستنآندرآنظریاز

شناسانهشناسيانسانهایباستاندانیم.اينمهمباروشردربافتزندهوپوياميزمانمعاص

نمي روشما استکه روشن است. اثباتممکن رويکردیتواند با نتیجه در باشد گرايانه

کنیمتازمینهوفضایطرحبحثازهاييازبافتپوياوايستاارائهميگرايانهروايتغیراثبات

باستانمنظریبلند بر مبتني همچنیندرشناسيانسانمدتو کنیم. فراهم را شناسانه

 شوند.صورتالگونشاندادهميهایفرهنگيبهگرايانهما،مؤلفهرويکردغیراثبات



هاییازبافتپویاروایت
اولآيد.رُژقرمزدرنگاهرویمادرميسالروبهزنیم.يکخانمپابهدرخیابانداريمقدممي

هاوآيد.درفرصتچندقدمتاردشدنازهمديگر،بقیهصورتوتنه،تناسببهچشممي

گذرد.حاالمشاهدهبهپايانرسیدهبراساسمشاهدات،سنوسالشمایکليازنظرمامي

معنایمشاهداتبهاندازه؟پیشنهادی:هفتادوچندساليدارد.آنرُژقرمزچهمعناييدارد

شاداباستو”،“سرزندهاست”دارد.کنندهمشاهدهکلماتدقیقنیست،بستگيبهمعنای

داردمي” جواني گرو در دل هنوز که بدهد نشان يعني“خواهد ما توجه و برداشت .

هاييکهدرجامعهبااوبرخوردداريم،برايشمهمبودهاستودراينراستاکهخودراانسان

است. موفقبوده کند ميمتمايز میسر قرمز رنگرُژ رنگبا با اينها بافتهمه در شود.

رنگ زنده، انساناجتماعي با همراهي در دارند معني واژهها مثل نسبيها کمي ترها

کنند.شانرامنتقلميمعني

دربیاباندرنزديکروستاييدرمرکزايرانهستیم.درراهيخاکي،ازدورپیرمردی

يواش االغ، بر نزديکشدهيواشميسوار حالکه رفتنو راه خستگياز وآيد. سر از اند

هایروشنبهتندارد.است.لباسسوختهاهیسبارد.االغسیاهوپوستپیرمردشانميروی

درحديک بازهمکوتاهاست، باکیعلسالمفرصتما يکآدرس. وپرسیدنيکنشان،

شود.مثلصحنهجدامي،آبيآسماني،ازهمهکندنگینآبيانگشترشدستکهاشارهمي

تواندداشتهباشد.اومذهبيسالدرخیاباناست.اينيکيچهمعناهاييميرُژقرمززنپابه

سنتي باورهایمذهبيو سنتياست، و استبه بودنفیروزهمنيخوشاشموجبشده

خودانگشتربهاينصورتنشانمذهبيو نگیناعتقادداشتهباشد. سنتيبودناواست.

ميکههمانانگشترش متمايز را چنیناو او امثال زماني چه است؟ آورده کجا از کند
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مينگین استفاده را اجتماعيکردههايي بافت به آن با را معناهايي چه منتقلاند؟ شان

؟اندآوردههاراازکجامياند؟وايننگینکردهمي



اهاییازبافتایستروایت
تپه کاوشميدر شرقنیشابور چهایباستانيدر از تپه ايناست: سؤالاصليما کنیم.

استفادهودرچهزمانيترکشدهوديگرمحلسکونتزمانيبرایمحلزندگيانسان ها

رويم،مانندقدمزدنمادرخیابانوداريمبهپايینميهارابرمينبودهاست.يکييکياليه

گرديم.باالترينسطحيکهتپهمورداستفادهبوده.درطولزمانبهعقببرميبیاباناست

هايکتر.حاالدربیناليهتروقديموقديماولپ.ماست.پايینوپايینحدوداوايلهزاره

شود.درحدودکمرشهامشاهدهمياسکلتانساناندکاندکباکاوشوکنارزدنخاک

هایيکرنگويکدستایازبینخاکترازلگنيکنگینآبيفیروزهدقیقاًرویکمر،باال

جلبمينمايانمي را رنگآنتوجههمهما رنگ، ادامهميشود. نگینتراشکند؛ دهیم.

انسانيپابه اسکلتمربوطبه دارد. سوراخ استو شده زمانفوتداده در استکه سال

ايناليهمتعلقبهچهزمانياست؟اسکلتچهحدودچهلوسه/چهارسالعمرداشتهبود.

نشانميزمانيفوتکردهاست؟آزمايش رویساقپایاسکلت، 4350دهدکهحدودها

شدههمهمراهداشتهاست.تراشیدهويکقطعهفیروزه“درگذشته”سالپیشازمیالد

بيسؤال ايستا بافت اين در ما ميهای پاسخپاسخ اينکه برای آثارماند. اساس بر هايي

هایدورازگذشتهبرایماهاراادامهداديم.اينبخشهاپیداکنیمبررسيجاماندهوبافتبه

هانماازانسانمهمبودچونبخشيازفرآيندیبلندمدتبودندکهبدونآنبهذهنیتيواقع

توانستیمبرسیم.نمي



روایتیبلندمدت
وانسان زن مونث، و مذکر کهها چیزهايي با رنگو با تاريخي پیشاز و امروزی مرد

ميرنگ منتقل همنوعانشان به را معناهايي دارند؛ خاص بافتهای در هایکنند.

بینرفتهشناختيرنگباستان هزارانهایبسیاریاز رنگآبينگینفیروزهپساز انداما

ديمهمهوهمهدرچندموردباهمهاييکهدراينجااشارهکرسالباقيماندهاست.نمونه

هامعناهايياندوهمهبارنگکردههااستفادهمياند.همهانسانهستند،همهازرنگمشترک

جامعه در اطرافیانشان به ميرا )اندکردهمنتقل فرد، بافت1388بختیاری در های(.

بینرفتهباستان از شناختيمعناها آثار اما منظریکليواندماندهجابهاند از اگر حال .

بین بخواهیممعناهایاز اساسآثار فرهنگفرازمانيبر بهعنوانبخشيجزئياز را رفته

زبانيبازآف دستور و نیازمندآثار اينرينيکنیم، زبانبرایخوانشآثارهستیم. ازدستور

باستان مطالعات و پويا ميبافت استخراج رنگشناختي از يکي وهشود. پايدار ای

ایفیروزهاست.سنگيقیمتيونیمهقیمتيکهازمعادناستخراجرنگفیروزهزکنندهيمتما

گیرد.هابامعناهایاحتماالًمختلفمورداستفادهقرارميشودودرجامعهانسانمي
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هاازمتغیرهایاساسيبرایاستفادهوسیلهانساندردسترسبودنوديدهشدنبه

آوریجوامعانساني،هایفنازاينسنگاست.درفرآيندیبلندمدتبادگرگونيهاانسان

هایباستانيدوراست.باگسترشتبادالتدرمحلافتهيتوسعهاستخراجواستفادهازفیروزه

هامتناسببازمانهایانسانشود.دانستهازمعادنومحلدسترسيبهآننیزشناساييمي

یرکردهاست،استفادهازآندربافتسنتيجوامعپیشازتاريخيضرورتاًازاينسنگتغی

نیازمنددانستنفرمولشیماييآننیست.دربافتجوامعسنتيوزندهموجوددرروستای

هایهایمختلفکارگاهمعدندرنزديکينیشابورودرخودشهرمعاصرنیشابورکهدربخش

دانندامابروجودداردترکیباتوفرمولشیماييآنرانميتراشيوفرآوریفیروزهفیروزه

دهند.مادهخامآنراازاساسدانشبوميوتجربههرمونیتیکياصالتآنراتشخیصمي

آوریامروزیآنراکنند.بافنهاييکهدرارتباطبامعدنهستنددريافتميطريقواسطه

مي ميفرآوری فروش بازارهای به و انسانکنند کارفرستند. فیروزه با امروزه که هايي

ميمي قرار استفاده نیمهقیمتيمورد بهعنوانسنگيقیمتيو آنرا ازکننديا دهندو

هايشانراهاوروشبرند،عمدهدانستههایمتفاوتانتزاعيواجتماعيمياستفادهآنبهره

ارثبرده به بافتبوميجوامعشان کاز میراثي دانستهاند. بر مبتني ضرورتاً هایعلميه

هایبوميمتکياست.دربافتجوامعمادرزمانمعاصرنیستبلکهبرانباشتدانشانسان

اروپا[استبا]يصنعتدورويکرددانشبوميودانشعلميجديدکهمیراثپسازانقالب

هایعلميوميباروشهایبهمدربافتاجتماعيهستندوبرهمکنشدارند.اغلبدانسته

آورند.شوندوشناختيمرکبرابرایمادراينزمانپديدميتائیدمي



شناسیآنفیروزهوبررسیکانی
فسفات خانواده از مسفیروزه آبدار فسفات آلومینیوم ترکیب با  ها

CuAl6(PO4)4(OH)84H2O ديگران،)است و 1999کرنلیسم تخريببرخي681: از و )

معززلسکو،)هستندآيدکهبامعادنمسمجاورشاندرارتباطذرينپديدميهایآسنگ

نیبدرونیآبگطیمحکيدریدیاسیهامحلولتیفعالتأثیرتحتروزهیف(.1380:20

یمتر20عمق)يسطحیهايشکستگوهادرز یهايکانونیداسیاکسويهوازدگيط(

)هیاول آلومینیوموفسفر( ييهواوآبلحاظازمنطقهنيترمناسبوردیگيمشکلمس،

(.1390تنگستانيوهمکاران،)استخشکمناطقروزهیفلیتشکیبرا

سطوحکهوجهيششمنشورکجوجهي(بهصورت)1کلینیکفیروزهدرسیستمتری

متبلورمياستیلوزآن نامتبلور، به2شودوليبیشترنمود دانهداردو هایصورترگهو

(.سختي2002کینگ،)استشودوبیشترنهانبلورهدردرونسنگبستريافتميپراکند

فیروزهجزيرهسیناييمصردارای6/2-8/2مابین76/2ووزنمخصوصش6-5آن است.

                                                           
 يلهستند.مايکديگربهنسبتومختلفابعاددربلورشناسيمحورسهدارایبلوریاشکالسیستمايندر1
دهد.ایکهنورراازخودعبورنميفیروزهشفافیتکدروموميشکلدارد،بهگونه2
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است7/2-6/2وآمريکایشمالي72/2وچین79/2وفیروزهنیشابور81/2وزنمخصوص

حباب ايناختالفمربوطبه هایموجوو آنها در )استد لسکو، 1380معزز اين106: .)

هایموجود(،هرچهتخلخلوحباب2007کیواوديگران،)استسنگدارایبافتيمتخلخل

درکانيفیروزهکمترباشدوزنمخصوصودرپيآنسختيفیروزهبیشترشدهوامکان

کم تراش، يا و سنگبستر از جدايي هنگام آن ترکخوردن يا و ميشکستن شود.تر

صورتتودههمان به فیروزه شد گفته که رگهطور يا داخلهایفشرده در هاييجداگانه

هایفیروزهحدودشودومعموالًرگهایشکليافتميهابهصورتگردياقلوهشکافسنگ

توانانتظارقطعاتبزرگ(.درنتیجهنمي1389:503اديب،)دارندمترضخامتدوسانتي

شودکهعموماًدرقطعاتکوچکاستخراجشود.گیریموجبميداشت.فرآيندشکلآنرا

،صدفيکوچکوناهمواراست.ناصافگیریکجوجهيآنبهدلیلسیستمشکلشکست

سیستم صورتقلوهشکلبافتمتخلخل، اينسنگبه همچنینوجود هایسنگگیریو

بنابراينباشدشکنندهحالتیدارااوقاتيگاهاستکوچکدرونسنگبسترباعثشده

تادراستوتراشفیروزهنیازمنددقتباالييآوریروندفرآوریواستخراجوهمچنینفن

د.ازارزشآنکاستهنشوفیروزهدرحیناينفرآيندهااثرترکبرداشتنوياشکستهشدن

1فشانيهایآتشسنگطورکهدرباالذکرشدهسنگمیزباناينکانيبهطورمعمولهمان

دهدوازاينهستندکهدراثرهوازدگيسنگمیزبان،فیروزهنیزرنگخودراازدستمي

برایبهره سنگبردارینمونهرو در بايد کاني دنبالهوانزدههایهایمرغوباين آنبه

نگایرهایقهوهرنگآبيخالصدرفیروزهکمیاباستوبیشتردراينسنگ،رگهگشت.

بهرنگخاکستریسیراستکهبهدلیلدربرگرفتنازکانيلیمونیتديدهمي شودويا

رگههایريزماسهدانه يا يشمسبزتوسطاينسنگسنگو يا اکسیدمنگنزو هایسیاه

های)کههردوکاني3کريزوکوالو2هایماالکیتبهااست.فیروزهممکناستباکانيگران

قرباني،)بدهندهایبههمفشردهوآمیختهرادخودفیروزه(تشکیلتودهمسدارندهمانن

1382 کاني95: آبدار(. )سیلیکات کريزوکوال )فلدسپار(، آماتريکسآمازونیت مانند هايي

مورفیت همي الزولیت4مس(، ادونتونیت5، اسمیت1، سرپانتین، واريسیت، و نیز2زونیت

(.1382:96رباني،ق)دارندهاييبافیروزههمساني

                                                           
ستینهمراهيفشانآتشتیفعالبااينيآذریهاسنگدرروزهیفهمیشه1 درروزهیفلیتشکمدلسه.

مثلمس،ازيغنیریپورفنيآذریهاسنگباهمراهروزه،یفلیتشکـ1:استريزشرحبهياسشننیزم

معدنمانندنيآذریهاینفوذباهمراه،يرسوبويدگرگونیهاسنگدرروزه،یفلیتشکـ2.شابورینروزهیف

یهاسنگدرنيآذریهاسنگازييهاتداخلبدونرزوهیفـ3.کايامرینواداالتيابهکينزدموژاوا،روزهیف

 (1388:48،یزديخواجه).مصردريينایسمعدنروزهیفرینظشود،يمدهيدسنگماسهولیشرینظيرسوب
برگبه2 با کاني ميدلیلشباهتاين خوانده نیز گلختمي نام با گاهي ترکیب)شود.هایگلختمي

(co3(OH)2 Cu2شیمیايي:
 ((2H2Si2O5(OH)4H2O(CU-ALیمیايي:قوچاني)ترکیبشفیروزه3

4
 hemimorphite 

5 lazulite 
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:پراکندگيمسدرايران1نقشه


www.gsi.irمنبع:



بهطورکليچندينعاملبرایتشکیلفیروزهضروریاست.اولینمورد،وجوديک

مس امکانشکلمنشأ فالتايران مناطقمحدودیاز در استکه مسدار گیریکانسار

درتصويرکمربندکانيزاييمسدر (.1ايراننمايشدادهشدهاست)نقشهوجوددارد،

داراستکهاغلبکانيآپاتیت،منشأدار،همراهمنشأمسدومینعامل،وجودمنشأفسفات

هاتأمینمناسبياست.سومینمورد،وجودمنشأآزادکنندهآلومینیوماستکهبافلدسپات

طيآلتراسیونمي در ،قیعم4هیدروترمالي3شود. آنآزادفلدسپاتشکسته آلومینیوم و

شودومسباالآمدهشود.طياينمرحله،اسیدفسفريکازآلتراسیونآپاتیتتولیدميمي

کند.مسبهآسانيدرنزديکيسطحهمراهباماگمایداغ،بهدرونسنگمیزباننفوذمي

مي آزاداکسید آلومینیوم با و تهیهشود فسفات با و واکنشميشده فیروشده و زهدهد

(.1388:47خواجهيزدی،)شودتشکیلمي

                                                                                                                                    
1 odontonite 
2
 varisicite 

کانيبه3 تغییراتشیمیاييو آبکلیه سنگشناسيکهتحتتأثیر گرماييدر يا ايجادهایماگماييو ها

.گويندشودآلتراسیونميمي
ايجاداتمسفر1ازباالترييفشارهاوC 100°ازاالتربييدردماهاکهيآبحاللیهاواکنشبههیدروترمال4

.شوديماطالقشده،
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تأثیرترکیباتبررنگفیروزه
تريننوعفیروزهدارایرنگآبيآسمانيومخصوصايراناستودرمحليموسوممرغوب

وهندآسیایمرکزی،در.(1969بازينوهوبنر،)داردنیشابوروجوددرنزديکي1بهمعدن

هایآنهاغالباًآبيمايلبهسبزياسبززيتونيوتکهرنگمعادنفیروزهموجوداسمصرنیز

(اينتفاوترنگانواعفیروزهناشيازتغییراتجزئي2004ويسگربر،)استسبزمايلبهزرد

درترکیباتآناست.

هایآبيآسماني،آبيمايلبهسبز،سبز،سبزمايلبهزردوخاکستریفیروزهبهرنگ

شود.رنگآبيآسمانيمرغوبیتفیروزهوبرعکسسبزمايلبهزرد،مايلبهسبزديدهمي

نشانمي نامرغوبيآنرا روزهیفدهندهلیتشکياصلعناصرفسفروآلومینیوممس،دهد.

عاملمس.شوندميروزهیفساختارواردزینينیجانشصورتبهزینعناصريبعضکههستند

.کنديمافتزینآنيآبرنگباشدکمترعنصرنيامقدارچههرکهاستروزهیفيآبرنگ

کمرنگجهتدريعاملکهکنديمدیسفبهليماراروزهیفرنگزین(CaO) آهکيفراوان

ازيبخشينیجانشجهینتدرزینروزهیفسبزرنگ.استآنارزشازکاستنوروزهیفشدن

+Al)ومینیآلوم
3

درآهنزانیمچههروديآيمديپد(Fe+3)آهنتوسطروزهیفيکان(

رنگسفید.(2006ردیوديگران،)شدخواهدسبزترآنرنگابد،يشيافزاروزهیفساختار

(.1380:106معززلسکو،)است(Al2O3)فیروزههمبهخاطراکسیدآلومینیومياآلومینا

برایتغییررنگفیروجواهرشناسدربرخيمنابعتاريخيوکتب زهبهيداليلمختلفيرا

باگذشتزمانرنگآبيفیروزهگاهيبهسبزميمرورزمانبیانکرده گرايدکهعلتاند.

ترکیبشیمیايياينسنگاست)ويسگربر، ازدسترفتنآبموجوددر (.2004اينامر

 حرارت در فیروزه، آسماني آبي سانتي250رنگ تبديلدرجه مات رنگسبز به گراد،

مي در رنگ تغییر ميشود. وجود به نیز آفتاب، نور تابش نتیجه در فیروزه ديآنگین

شود.بازدمتنفسيبرآناثر(.کانيفیروزهبهآسانيکثیفوگردآلودمي1374:254اديب،)

مي مينامطلوب کاهش آن جالی بماند آب در زيادی مدت اگر و روغنگذارد يابد.

کندوبهتدريجغبارموجوددرهوابهميشدهبرسطحفیروزهخللوفرجآنراپرمالیده

ازمیانميوسیلهذراتچربيجذبمي )بردشودوجالیفیروزهرا ـ1386:59غالمي،

شود،شود،چربيباعثجالودوامآنميروغن،آفتفیروزهمحسوبميکههرچند(.58

:1374البیروني،)ودرایبرایبرطرفکردنپیهوچربيبهشمارميچنانچهفیروزهوسیله

بهترينروشنگهداریفیروزهقراردادنآندرخاکارهياماسهمرطوباست..(278

به ميترکیباتفیروزه تأثیر رنگآن بر مستقیم ترکیباتمتکيبهطور نوع گذارد.

کیففرآيندشکلبافتزمین کمو برطیفشناختيو دو هر هایرنگيآنگیریفیروزه

برايناساس،روشسنتيتشخیصمعادنفیروزههمچنیناصالتآنبرمبنایمؤثراست.

                                                           
 .استشدهواقعنیشابورشهرستانغربشمالیکیلومتر53در1
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رنگفیروزهورنگوظاهرسنگبستردربرگیرندهکانيفیروزهکهدربینمردمرايجاست،

کند.مبناييقابلاتکاپیدامي

فیروزه مختلف، ترکیبات دلیل به رنگمعادن به بازارهایهايي به را متفاوت های

ميمبادل وارد ه به و تدريجي فرآيندی در رنگکنند. تجربي معادنطور مختلفبه های

نسبتبینرنگمتفاوتنسبتدادهشده فرآيندیتدريجيشناختِ نتیجهدر در هایاند؛

صورتدانشبوميدربینمردمشکلگرفتهاست.ايندانشبوميفیروزهومعادنآنهابه

 جامعه در صورت اين به اکنون به و بومي افراد که دارد مبنایجريان بر سنتي طور

هاوترکیباتقابلمشاهده،معدنفیروزهواصالتآنراهایرنگوشکلظاهری،رگهطیف

نسبتتشخیصمي ايندانشبوميکهدرفرآيندیبلندمدتشکلگرفتهاستبا دهند.

د.شوبینترکیباتوطیفرنگفیروزهازنظرعلميتائیدمي



معادنفیروزهدرایران
باستان در متغیرهایمهم از فیروزه نبوددسترسيبه عینحالدر در است. شناسيآن

باستانپژوهش معدنهای بررسيشناسي و مطالعات و تاريخي منابع فیروزه، هایکاوی

گردآوریاطالعاتزمین بررسيو مرجعبرایمطالعهمعادنتاريخيآناست. شناسيدو

درهردومنبعمطالعاتيمشترکهستندامابرخيمعادنکهدردهدبرخيمعادنانمينش

گونهنشانيدرمنابعاندهیچنواحيازايراننامبردهشدههادرهایتاريخيوسفرنامهکتاب

اغلب)یفردهاوکتبتاريخيصرفشواهدشناسيندارند.ازآنجاکهآنچهدرسفرنامهزمین

شنیدهغیرمتخصص يا و هیچهای( گاهي و است؛ بوده برایافراد آزمايشدقیقي گونه

بررویهرسنگآبيتشخیصفیروزهانجامنشدهاستوبراساسباورعامهکهنامفیروزه

شدهرنگيمي گفته مثالً ديدهگذاشتند، فیروزه محل فالن در ايناستکه است. شده

رامدنظرقراردهدتابرعامهفرهنگازفیروزهدرپژوهشناگزيراستکهبرداشتواحدی

آناساسبتوانمنابعراموردبررسيوارزيابيقرارداد.آنچهدراينمقالهبهعنوانمعادن

مي معرفي ترکیبفیروزه و آزمايشي نوع هر از فارغ که است آبي سنگ نوع هر شود

توجهبهآنچهاشارهشدشیمیاييبهلحاظرنگوظاهرتاحدودیشبیهفیروزه با است.

اساسارتباطمستقیمبینشکلمي بر وجودتوانچنیننتیجهگرفتکه و گیریفیروزه

محیطمي مسدر کانيفیروزهکانسار احتمالحضور کانيتوان خانوادهو جزء هاييکه

منظو داد. مس معادن اطراف در را هستند آزرويت( و ماالکیت )کريزوکال، ازفیروزه ر

هاييهستندکهدرشرايطمشابهسنگ“شبهفیروزه”خانوادهويابهتعبیریهایهمکاني

بهوجودميشکل دارند،گیریفیروزه فیروزه همچنینشباهتظاهریبسیاریبه آيندو

بازاربهفروشمي سنگکريزوکالکهگاهيبهجایفیروزهدر توجهبهمخصوصاً با رسد.

درموردفیروزه،برایجلوگیریشدهانجامشناسيهاومطالعاتزمینبررسيمنابعتاريخي،
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 نقشهشماره ايرانامروزیدر در پراکندگيمنابعفیروزه طوالنيشدنمطلب، ارائه2از

1شود.مي

شناسي:پراکندگيمنابعفیروزهدرايرانبراساسمنابعتاريخيوزمین2نقشه


منبع:نويسندگان



ـ3کوهزر(،)باغوـ2آباد،بستانـ1شدهدرنقشهبهشرحزيراست:شخصنقاطم

شابورین طوسـ4، )ویگمحدودهعبداهللـ5، )زیترشـ6قوچان(، هوکيدـ7کاشمر(،

،چوپانانـ11سیاه،پشتهـ10قنبر،چاهـ9بصیرانبیرجند(،)یزرقلعهـ8طبس(،)

چاه)سرچشمهـ15،دوکیمـ14تفت(،)آباديعلـ13(،غارشاهقنداب)هيگرکوـ12

رونیز(.)مسکونـ16فیروزه(و

تواناستنباطکردکهدسترسيبهمنابعفیروزهوشبهفیروزهکهبنابراينچنینمي

شونددرمرزهایکنونيايرانچندانمحدودهمگيدربینمردمانبانامفیروزهخواندهمي

ترکردهاستوديگراينسنگراآسانهایدسترسيبهکندگيگستردهراهنیستواينپرا

بهيکمعدنشدهازمحوطههایفیروزهکشفتوانبهطورقطع،قطعهنمي هایباستانيرا

معدنفیروزهنیشابوربهعنوانمنبعاصلييادشناسينسبتدادکهدربیشترمنابعباستان

شدهاست.

یفیروزهشناختشواهدباستان
باستان کاوش يا بررسي يک نهشتدر انبوه میان در يافتهشناسانه و باستاني هایهای

کند.اينموجبشناسيرابهخودجلبميمختلفرنگجذابکانيفیروزهتوجههرباستان

                                                           
هایتبادالتيفیروزهدرآوریوراهمنابع،فرآوری،فن(.1392فرزانه)لطفيقرايي.برایاطالعاتبیشتربه1

 کارشناسيارشد،اصفهان:دانشگاههنراصفهانمراجعهشود.نامهانيپا،شناسانهانهایباستدادهبراساسايران
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کاوشمي در فیروزه رفتن دست از احتمال که باستانشود يابد.های کاهش شناسي

امروزهمان که گونه رنگ اين ديدن با ناخودآگاه ميبخشآرامشه آن جذب درشويم.

هایبسیاریشواهداستفادهازکانيفیروزهبهشکلمهرهيامحدودهامروزیايرانازمحوطه

قطعاتدردسترسهستندومابقيتنهاآويزگزارششدهاستکهتنهابخشاندکيازاين

هاييکهکانيفیروزهازآنبهترينمحوطهمهمهايادشدهاست.يکيازکاوشدرگزارش

گذاریمطلقزماناستفادهازآنمشخصشدهاست،درشمالدستآمدهوبراساستاريخ

همراه برجبه تپه محوطه قطعهکياستکهساله45حدوديزناسکلتشرقايراناز

ساقاستخوانیروC14شيآزما.شدييشناسااسکلتکمريکينزددرشدهسوراخروزهیف

دهدمينشانراالدیمازشیپ4360مطلقیگاهنگار(OxA15590)اسکلتیپا

هایپیشازتاريخيترينمحوطه.اينمحوطهدرعینحاليکيازنزديک(1392،انيگاراژ)

عنايتبهاينمهمکهدرمحلغارکاوش همچنینبا بهمعدنفیروزهنیشابوراست. شده

درسطحشناساييميزاکاينمعدنه داردکهمچنانفیروزه شوداحتمالباالئيوجود

ازديگرمحوطهشدهييشناسافیروزه هایايندراينکاوشمتعلقبهمعدننیشابورباشد.

اواخرهزارهسومواوايلهزارهدومقبلاز)ديجدمربوطبهدورهبرنز1روزهیفناحیهشهرک

درکنارناتمامحجمزيادیازضايعاتتراشويکمهرهمیالد(استکهفیروزهبهصورت

ابزارهابهدستآمدهاست.بهنظرکاوشگر،استقرارشهرکفیروزهکارگاهيويژهبرایتولید

 کااليي صورت به چه فیروزه محصوالت صادرات بلوکهافتهيانيپاو يا بهو خام های

شدهازازمعدنفیروزهنیشابوراستخراجميهایکپهداغبودهاستوفیروزهموردنیکوهپايه

توانمطرحکردکهمعدنباايناطالعاتمي(.621ـ1391:622)باصفاورحمتي،است

هایسطحيمورداستفادهقراربرداریازيافتهصورتبهرهنیشابورازحدودهزارهپنجموبه

.گرفتهاستمي

(،تپه2011)وطندوستوديگران،2انسميارهایدرفالتمرکزیايراندرمحوطه

)مصادفباIIIوIIيفرهنگازدوره4حصار(،تپه1392)کوروشروستايي،3چخماقسنگ

ایهایلولهپ.م(ازفیروزهبرایساختزيورآالتبهشکلمهره3500اوايلعصرمفرغ،از

(.در127ـ1973:223اشمیت،)اندایاستفادهکردهشکلوياگاهيبهصورتآويزذوزنقه

هاييازجنسفیروزهدرتپهشماليآنمشاهدهشدهکهشواهدساختمهره5لکیستپه

فیروزه نخستیننمونهمهره اليهاست، III ایاز (پ.م5500-4600)دوماستقراریدوره

تپه )استشماليبهدستآمده 1938گريشمن، 20ـ21: تپه31؛ در مهره6نیسفال(،

                                                           
 درشمالغربيشهرفعلينیشابور.1
 است.دراستاناصفهانبادرودشهرستانتوابعازسمانياريخيتارشهر2
 درشمالشرقشهربسطامدراستانسمنانواقعاست.3
 .استگرفتهقرارمنانساستاندردامغانشهرجنوبدر4
 .استشدهواقعکاشانغربجنوبکیلومتریسهدرتپهاين5
درشهرورامیندراستانتهرانقرارگرفتهاست.6
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گذارینسبيمصادفبااستکهبراساستاريخشدهکشفایآمدهازاليهبهدستفیروزه

)اواخرهزارهچهارمواوايلهزارهسومقبلازمیالد(است)حصاریوAيالميادورهآغاز

-4900)حدودکهبراساسگاهنگارینسبيمربوطبهIVازاليه1زاغه(.تپه1386اکبری،

)شهمی5200 است 1382رزادی،پ.م( است334: شده شناسايي فیروزه اطالعات؛(، اما

هایموجوددرشناسيموجودتنهادرحداشارهبهوجودفیروزهاستوباپیچیدگيباستان

بندیمشخصيرسیدتوانبهجمعهایفیروزهدرفالتايراننميموردتجزيهتحلیليافته

فیروزه اينکه شناساييدرباره های حاصل شبکهشده نتیجه اينکه يا است محلي معادن

تبادالتاست.

(مربوطبهعصر1974)توزی،2هایشهرسوختهدرجنوبشرقايراننیزازمحوطه

البتهحاصلازبررسي؛(2009دارایآثارنوسنگيپیشازسفال)گاراژيان،3مفرغ،تلآتشي

بهدست.سطحيفیروزهشناساييشدهاست ازمحوطهآثار مربوطبهعصر4جیرفتآمده

فیروزه1382:135مفرغاست)مجیدزاده، بهصورتمهرهو5تپهيحیيازهایمکشوفه(،

استکهبهعقیدهحفاراينفازهاIVC2وIVB1،IVB5،IVB6هایکوچکازفازهایقطعه

 است)کارلوفسکي، ايالمي پرتو دوره به ابلیس2001مربوط تل و محوطه6( اين از که

ایازجنسفیروزهبهدستآمدهاستکهازدوسرایوبشکههاييبهشکلاستوانهرهمه

درجنوبشرقايراناست روستاها در استقرار تلابلیسمعرفدوره بودند، سوراخشده

هایتپه(.درجنوبوجنوبغربيازمحوطه1382:414)شهمیرزادی،)هزارهپنجمپ.م(

که7کشعلي اجسادی دورههمراه عليدر محمد6750-6000کش)های و جعفرپ.م(

شدهازفیروزهبهدستآمدند)هولوهایساختهپ.م(دفنشدهبودندمهره6000-5600)

 1969ديگران، تماميمهره233-232: ازمحوطهتلباکون(، بهدستآمده 8هایفیروزه

النگسدورفومککان،؛1942زاده،پ.م(است)عليA(4100-4500مربوطبهتلباکون

دست2006 به فیروزه قطعه ملیان.(، تل از دوره9آمده مربوطبه بقايایمادی میان در

میاني، )مفرغ است 1880-2120کفتری در(1974پ.م()سامنر، موشکي. تعدادی10تل

:1381مهرهفیروزهبهدستآمدهاستکهمربوطبهدورهروستانشینيآغازيناست)هول،

                                                           
شدهقعواآبادسگزدهستانشرقشمالکیلومتری8حدودوقزوينشهرستانکیلومتری60درتپهاين1

.است
تانوبلوچستان.کیلومتریشهرزابلدراستانسیس56در2
دردارستانبمدراستانکرمانواقعاست.3
 دراستانکرمانواقعاست.4
 .داردقرارکرمانجنوبدرآباددولتشرقشمالکیلومتری30درسوغوندرهدرتپهاين5
 .استدهيگردواقعکرمانشهريغربجنوبیلومتریک80درریبردسدشتدرسیابلتل6
 هردهلراندراستانايالمقراردارد.درنزديکيش7
 است.شدهواقعدراستانفارسدیجمشتختجنوبیلومتریک2مرودشت،شهرستاندرو8
 درشهرستانسپیداناستانفارسقراردارد.9
 .داردقراردیجمشتختيکينزددرفارسمرودشتدشتدريموشکتپه10
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دارمربوطبهدورهنوسنگي(وازتپهرحمتآبادنیزتعدادیمهرهاشکمانندسوراخ125

(،گزارششدهاست.فیروزه1389پ.م(کهبهاحتمالزيادفیروزههستند)عزيزی،6000)

محوطه اين تمامي از داشتمکشوفه صرف تزيیني جنبه استها بهه ازو بخشي عنوان

.گرفتندمورداستفادهقرارميدستبند،گردنبندوياآويز

بررسيمعادنفعالفیروزهوهمچنیناحتمالوجودمعادنبراساسترکیباتوکاني

شمالغربيوفالت،هایشرقي)شمالوجنوب(موجوددرمنطقهنشاندادکهدربخش

مي را گذشته آندر احتمالوجود يا دارد وجود فیروزه بررسيمرکزیمعادن داد. توان

دوره از و فیروزه آنها از که دستآمدهاستقرارهای به تاريخي پیشاز نشاناستهای

منطقهمي احتمالدهددر نه و دارد وجود نهمعادنداير فارسکه ایمانندخوزستانو

نظرزمین از شناساييشدهوجودمعادنفیروزه فیروزه آثار شناسيقابلبررسياستنیز

گر مبنایدو بر واقعیتاست. اطالعاتو از پراکنشوه يعني بحثشد، باال در که هايي

محوطه پراکنش و ايران فالت در فیروزه کاوشمعادن طي که باستاني هایهای

توانچنیناستنباطکردکهاولازمياستفیروزهشناساييشدهدرآنهاشناختيباستان

همهوبه هایپیشازتاريخنیزموردتوجهوورهفیروزهدردبدونترديدطورکليتقريباً

اگراکثراليههایانسانيدرفالتايرانقرارميتبادلگروه هاييکههاودورهگرفتهاست.

توانستیمآنرانتیجهتبادالتمربوطبهعصرمفرغبود،مياستفیروزهازآنشناساييشده

برعکسبرونمنطقه بدانیماما تحوالتايندوره نمونهایو اليهاکثر از هایمتعلقبهها

مسدوره نوسنگي، شناساييـهای مفرغ و دربارهشدهسنگي است الزم نتیجه در اند.

هایاحتماليکهاينسنگقیمتيونیمهقیمتيموردتبادلقرارالگوهایمبادالتوراه

ديگریدربارهآنطلبدودرمقالهگرفتهبحثوبررسيکنیم.اينمهممجالديگریميمي

هاييازنواحيوبحثخواهیمکردآنچهدراينمیانمهماستنقشفالتايراندربخش

اند.درشمالشرقوشدهمناطقاطرافآناستکهمعادنواستقرارهایباستانيدرآنواقع

نندهاييباشواهدکانيفیروزههستیمماجواریمعادنومحوطهمرکزفالتايرانشاهدهم

استانمحوطه درهمگياينهایموجوددر سمنانوکرمان؛ هایمعاصرخراسانرضوی،

ايناستان از دارد وجود هم فیروزه معادن وجود شواهد فیروزهها نسبتدادن برای رو

شناسيمعدنفیروزههابهيکمعدنخاص)کهدراکثرمنابعباستانمکشوفهازاينمحوطه

بااحتیاطبیشتریعملکرد.نیشابوراست(بايد



یتحلیلالگوها
انسان،سنگوتوانالگوهایکليپیشنهادکرد.بامبناقراردادنخصوصیاتکليانسانيمي

گیریفیروزهالگودوماست.رنگنخستینالگواستوعناصرسازنده،شرايطترکیبوشکل
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:الگویانسان،سنگورنگ1تصوير


نمنبع:نگارندگا



گیریفیروزه:الگویعناصرسازنده،شرايطترکیبوشکل2تصوير

منبع:نگارندگان



هم استو الگویسوم اصالتمعادن تفاوترنگو جواریمنابع،ترکیباتفیروزه،

هایباستانيداریشواهدفیروزهوچگونگيدستیابيبهاينسنگالگوچهارماست.محوطه
تفاوترنگواصالتالگویمعادن:ترکیباتفیروزه،3تصوير
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منبع:نگارندگان



هایباستانيداریشواهدفیروزهوچگونگيدستیابيبهاينجواریمنابع،محوطههم:4تصوير

سنگ


منبع:نگارندگان
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بهره مدتالگویپنجممتغیرهایعاملدر بلند فرآيند در فیروزه از برداریانسان

 ذائقه تغییر درنندهکمصرفاستو فیروزه مصرفي موارد تدريجي تغییر و فیروزه کاني

فرآيندبلندمدتالگوششماست.

برداریانسانازفیروزهدرفرآيندبلندمدت:متغیرهایعاملدربهره5تصوير

 

منبع:نگارندگان

فرآيندبلندکانيفیروزهوتغییرتدريجيمواردمصرفيفیروزهدرکنندهمصرفذائقهرییتغ:6تصوير

مدت



منبع:نگارندگان
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گیرینتیجه
بافت در قیمتياست. نیمه کیفیتآنقیمتيو به کانيبسته شناختيهایزمینفیروزه

پايداراينکاني،طیفيازآبيآسمانيتاسبزنسبتاًشود.رنگدارومرطوبتشکیلميمس

يتنگاتنگيباترکیباتآنداردوحتيسبزمايلبهزرداست.کموکیفرنگفیروزهبستگ

رویظاهر از نواحيمختلفمتفاوتاستدانشبوميکه ترکیباتآندر که آنجا از و

دهدموردتائیداست.درفرهنگعامهحتيازاينهمفراتررفتهواصالتآنراتشخیصمي

پیشنهادمي استرا آنشناساييشده از فیروزه حتيموقعیتدقیقيکه کنند.معدنو

کیهرمنوتتوانانباشتدانشدردانشبوميرادانشبومينسبيوتجربياستحتيمي

ارزيابيکردکهدرفرآيندیتدريجيدربافتجوامعانسانيشکلگرفتهاست.

بافت متفاوتاز رنگيمتمايزو تشکیلآنهایزمینفیروزه شناسياطرافشدارد.

به رگهعمدتاً درصورت باريک سنگهای از است.بستری رسوبي گاهي و دگرگون های

خواهدکهپسایميآوریپیشرفتهشناسيفنهایزمینهادربیناليهدسترسيبهاينرگه

ها،معادنزيرزمینيآنرادردسترسقراریوروشکاومعدنازانقالبصنعتيوباپیشرفت

سطحنیزممکناستوجودداشتهدهدکهاينسنگدرهانشانميامابررسي؛دادهاست

هایفیروزهممکناستدرسطحنیزهایدارایرگهزدگيباشد.بااينخصوصیتکهبرون

نزديکمي واقع به را اينفرضیه فیروزهشناساييشوند، که تاريخيراکند هایپیشاز

اند.کردهبرداریمياحتماالًازمنابعسطحيودردسترسبهره

هایهایموجوددربافتهاجذاباست.نمونهنومتمايزبرایانسانهایروشرنگ

نشانمي انسانزنده اينرنگدهدکه با اليهها متمايزو خودرا هایمعناييخاصيراها

کنند.فیروزهرنگيمتمايزوجذابدارد.شانمنتقلميهاييدربافتفرهنگيصورتپیامبه

دردورهدهدکهانساننميشناسينشاهایباستاننمونه هاینوسنگي،مسـسنگيوها

براساسمنابعتاريخيدردورهکردهمفرغازآناستفادهمي اند.دردورهتاريخيوخصوصاً

مقیاسگسترده اليهاسالميدر با احتماالً شدهایو استفاده آن هایمعناييمتفاوتياز

باشند،ديگرتفاوتکسانيمحتوا،هاازحیثگرانديشهااست.بااستنادبهنظرکالینگوودکه

هاتواناستنباطکرد،انسان؛چنینميخواهدبودنامربوطها،سخنىانديشهعددىوزمانى

هایمعناييمتفاوتاينکانيرادرفرآيندیبلندمدتباانديشهجذابیترنگفیروزهبااليه

شناسيفالتهایزمینهایخاصدربافتیروزهسنگيبارنگف.انددادهمورداستفادهقرار

دهدکهباشود.بافتزندهنشانميايراناستوخصوصاًدرشرقآنهنوزهمشناساييمي

مواردیهم در ميمعناهایمختلفو آناستفاده از ازپوشان معنادار استفاده است. شده

ایخاصدربافتمعاصرمارابرآنداشتتاهابراینشاندادنوانتقالبرخيمعناهرنگ

فرايندهایفرهنگيبلندمدتبپردازيم. بررسيدر بهبحثو موردرنگفیروزه انساندر

دارایخصوصیاتهمسانيدرطولفرايندهایبلندمدتاستمنظوردقیقاًايناستکهچه

تاريخوچهدرزمانمعاصر انسانسازندهندورههایبینايوچهدرزماندرپیشاز ها

اشهست.فرهنگي-هایاجتماعيکنندهازآندربافتفرهنگواستفاده
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