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گوهر باستانشناسی (بخش چهارم)
 :::سیدعبدالرضا جعفری صدر :::
استادیار دانشگاه
مدرس موسسه گوهرشناسی تیلیا

در  50ســال اخیــر ،طراحــان جواهــرات
بــه لحــاظ رنــگ آبــی آســمانی منحصربهفــرد
گوهــر گرانبهــای فیــروزه از آن اســتفادههای
فراوانــی نمودهانــد .پیــروزه یــا فیــروزه گوهــری
باســتانی اســت کــه نــام آن تداعــی معنــای واژه
پیــروزی هســت و پادشــاهان ایرانــی بــا هدیــه
ایــن گوهــر خوشــبختی ،صلــح و دوســتی را
بــرای دریافتکننــده آن آرزو مینمودنــد؛
کــه اســتفاده از آن در تمدنهــای اولیــه
ایــران ،امریــکای جنوبــی ،چیــن و مصــر رواج
داشــته اســت بــه بــاور ایرانیهــا نگهداشــتن
ایــن گوهــر باعــث میشــده تــا شــهامت فــرد
در مقابــل دشــمنان بیشــتر گــردد و بــر آنهــا
غلبــه نمایــد .رنــگ آبــی شــبیه بــه رنــگ
آســمان فیــروزه آن را بــه گوهــری تأثیرگــذار
بــدل نمــوده اســت ،رنــگ آبــی را بــه بهشــت
تشــبیه مینماینــد ،هندیــان بــر ایــن باورنــد
کــه فیــروزه شــادی و نیــک بختــی را بــه ارمغــان
م ـیآورد .فیــروزه ســمبل موفقیــت و شــادکامی
و آینــده نیــک اســت .ارزش فیــروزه بــه دلیــل
رنــگ آن هســت.
در بیــان ارزش گوهــری فیــروزه همیــن
بــس اســت کــه گاهــی قطع ـهای از فیــروزه بــا
گوهرهــای شــفاف و گرانبهــا برابــری میکنــد.
داشــتن زیــورآالت فیــروزه در میــان ســنگهای
جواهــری یــک معاملــه ســودآور واقعی اســت .در
مــورد فیــروزه افســانههای بســیاری گفتهانــد.
فیــروزه را بــه متولدیــن دســامبر ،آذرمــاه و
کســانی کــه روز شــنبه بــه دنیــا آمدهانــد،
توصیــه مینماینــد.
معــدن ســرابیت الخــادم در شــبهجزیره
ســینا قدیمیتریــن معــدن فیــروزه جهــان
اســت کــه ســابقه  6000ســاله دارد .مهمتریــن
گوهــر شناختهشــده ایــران فیــروزه اســت ،هنــر
فیروزهتراشــی در ایــران قدمــت  5000ســاله
دارد .نگینهــای فیــروزهتراشخــورده بیشــتر
در ســاخت انگشــتر ،گردنبنــد و گوشــواره
اســتفاده میشــود .معــدن فیــروزه نیشــابور
بــه روایــت گوهرشناســان شناختهشــدهترین
و بهتریــن نــوع آن در جهــان اســت .بهغیــراز
ایــران فیــروزه در چیــن ،تبــت ،مکزیــک و
ایاالتمتحــده نیــز دیدهشــده اســت.
نــام فیــروزه در زبــان انگلیســی بــه تورکوئیــز
 Turquoiseمشــهور اســت زیــرا در زمانهای
قدیــم تاجــران تــرک ،فیــروزه را از راه ترکیــه

فیروزه

بــه اروپــا صــادر مینمودنــد و در اروپــا بدیــن
نــام شــهرت دادهانــد .احتمــاال احســائین یــا
اخشــائین در کتــب تاریخــی و باســتانی همــان
فیــروزه اســت.
فیــروزه ،کانــی ثانویــه کانســارهای مــس
پورفیــری ،بــه رنگهــای آبــی آســمانی ،ســبز
متمایــل بــه آبــی ،خاکســتری متمایــل بــه ســبز
و ســاختار بلوریتــری کلینیــک پیناکوئیــد،
ریزدانــه تــا نهــان بلــور ،دانــهای تــا غــدهای،
گاهــی رگــهای و تــودهای و ســختی  5جــدول
موهــس کــه بــا کاهــش تخلخــل تــا  6هــم
میرســد ،یــک فســفات مــس و آلومینیــوم
آبــدار اســت .ناخالصیهــای همــراه فیــروزه
اغلــب کائولینیــت ،مونــت موریلونیــت ،آلوفــان،
واولیــت و پیریــت هســت.
رنــگ آبــی خالــص در فیــروزه کمیــاب
اســت و بیشــتر همــراه بــا زمینــه بــا رگههــای
قهــوهای رنــگ از کانــی لیمونیــت ،کالســدوئن،
یشــم ســبز ،اوپــال ،چــرت ســیاه ،کائولــن
ســفید ،ماالکیــت ســبز ،کریــزوکالی آبــی و
پیریــت دیــده میشــود فیــروزه ممکــن اســت
بــا کانیهــای ماالکیــت و کریزوکــوال تشــکیل
تودههــای بــه هــم فشــرده و درهمآمیختــه
بــا الگــوی تارعنکبوتــی را بدهــد .رنــگ آبــی
آســمانی نشــانه مرغوبیــت فیــروزه اســت ،بــا
تمایــل رنــگ آن بــه ســبز و زرد از مرغوبیتــش
کاســته میشــود .رنــگ آبــی فیــروزه بــه علــت
وجــود یــون مــس و گاهــی حضــور استرانســیوم
در ترکیــب آن اســت .حضــور عنصــر کــروم،
وانادیــوم و آهــن ســهظرفیتی جانشــین
آلومینیــوم ،رنــگ فیــروزه را مایــل بــه ســبز
مینمایــد .آهــن دو ظرفیتــی گرایــش بــه
ســمت زرد را بیشــتر میکنــد.
کالکــو ســیدریت ،پالنریــت ،فاوســتیت
و راشــلیگیت گونههــای مختلــف فیــروزه
هســتند .پروپوزیــت گونــه آبــی کمرنــگ
مکزیکــی و کالکوئیــت جــزء اشــباح فیــروزه
محســوب میشــوند .یکــی دیگــر از اشــباح
ســبزرنگ فیــروزه واریســیت اســت کــه بــه آن
واریســکوز هــم میگوینــد .فیــروزه متخلخــل
را میتــوان بانمکهــای مــس و آنیلیــن
رنگآمیــزی کــرد .کانیهــای آمازونیــت،

همــی مورفیــت ،کالســدوئن ،مولیــت رنگشــده،
شیشــه ،ســرامیک و پالســتیکهای فشــرده
بــدل فیــروزه میباشــند .برخــی فروشــندگان
نگینهــای اصــل فیــروزه را روی آتــش
میگیرنــد و تغییــر نکــردن رنــگ را دلیــل
خالــص بــودن آن میداننــد .بیــش از  75درصــد
فیروزههــای موجــود در بــازار مصنوعــی یــا
ترمیمشــده هســتند .بــرای ترمیــم انــواع فیــروزه
سســت و یــا ســفید ،فیــروزه را بــه کمــک روغــن
و پارافیــن ترمیــم میکننــد .ایــن عمــل موقتــا
رنگــش را تیرهتــر و ســبزتر نشــان میدهــد
امــا بهتدریــج و بهمرورزمــان رنــگ آن زایــل
میشــود.
مصریــان باســتان از نخســتین تولیدکنندگان
فیــروزه مصنوعــی در جهــان بودهانــد.
گونههــای مصنوعــی فیــروزه تولیــدی بــه روش
پیرگیلســون تنهــا توســط یــک کارشــناس خبره
گوهرشناســی قابلشناســایی اســت .یکــی از
راههــای شناســایی فیروزههــای مصنوعــی ایــن
اســت کــه گونههــای طبیعــی فیــروزه در زیــر
میکروســکوپ بــا بزرگنمایــی بیــش از  50برابــر
دارای ســطوح صافــی هســتند و درحالیکــه
گونههــای مصنوعــی فیــروزه کــه در بــازار نیــز
فــراوان دیــده میشــوند طیــف نــوری مخلوطــی
از گویهــای آبیرنــگ ریزدانــه را در ماتریکســی
روشــن شــبیه بــه ســطح روغنــی منظــره
آرد گنــدم دارنــد .ایــن روزهــا انــواع فیــروزه
مصنوعــی بــا مــواد پالســتیکی ،ســرامیکی و
شیشــهای و همچنیــن رس آرژیلیتــی ،گونــه
فیــروزه آبیرنــگ ونیــزی فــراوان اســت.
راه شــناخت فیــروزه طبیعــی از فیروزههــای
مصنوعــی و ترمیمشــده اســتفاده از شــعله
و حــرارت فوتــک اســت .بدیــن ترتیــب کــه
پشــت فیــروزه را بــا فوتــک حــرارت میدهنــد
درصورتیکــه لکههــای قهــوهای ظاهــر شــود
فیــروزه طبیعــی اســت و در غیــر ایــن صــورت
مصنوعــی هســت .فیــروزه مصنوعــی فــرآوری
شــده را بهســختی میتــوان از فیــروزه طبیعــی
تشــخیص داد .اغلــب فیروزههــای مصنوعــی
یکدســت و بــدون رگــه هســتند .اســتفاده از
زریــن بــرای ایجــاد ســختی بیشــتر در فیــروزه
بــا آزمــون حرارتــی قابلتشــخیص اســت.
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فیــروزه را میتــوان بــا روغــن پارافیــن
و یــا مــوم پررنگتــر نمــود امــا ایــن تغییــر
رنــگ همیشــگی نیســت .گاهــی بــرای ترمیــم
ترکخوردگــی فیــروزه از اپوکســی اســتفاده
مینماینــد .روش الکتروشــیمیایی زاخــاری نیــز
بــرای تثبیــت رنــگ و بهبــود کیفیــت فیــروزه
اغلــب اســتفاده میشــود .ایــن تغییــر رنــگ
معمــوال در قســمت ســطحی رخ میدهــد.
چیــن در حــال حاضــر مهمتریــن
تولیدکننــده فیــروزه جهــان اســت .اکنــون در
بــازار فیروزههــای ســاختگی و بهبودیافتــه
چینــی فــراوان شــده اســت .فیــروزه چینــی
دارای ســختی کمتــر و وزن ســبکتر از فیــروزه
اصــل اســت ،فیروزههــای چینــی دارای زمینــه
یکدســت و بــدون ناخالصــی هســتند .اخیــرا
کشفشــده کــه نمونههــای چینــی دارای
خاصیــت رادیواکتیــو میباشــند .البتــه مقــدار
رادیواکتیویتــه آن بــرای مصرفکننــده چنــدان
زیــانآور نیســت؛ امــا بــرای تولیدکننــدگان
آنکــه تحــت تأثیــر گردههــای آن بهطــور
مــداوم قــرار دارنــد و کســانی کــه همیشــه از
آن اســتفاده میکننــد ،ممکــن اســت زیــانآور
باشــد .ایــن فیروزههــا حــاوی لکههــای زرد
طالیــی در البــهالی رگههــا میباشــند کــه
دارای حبابهــای ریــز عناصــر رادیواکتیــو
اســت ،ایــن لکههــا بــا چشــم غیرمســلح
نیــز قابلدیــدن میباشــند .بــرای اطمینــان
و آزمــون رادیواکتیویتــه نگیــن فیــروزه و
اطمینــان از اصیــل بــودن آن بــه گوهرشــناس
و جواهرفــروش مــورد اعتمــاد خــود مراجعــه
کنیــد .فیــروزه مصنوعــی در مقابــل حــرارت
مقــاوم نیســت و براثــر شکســتن داخــل آن
ســفیدتر از بیــرون آن اســت.
فیــروزه یــک کانــی ثانویــه فســفاتی مــس
و آلومینیــوم آبــدار اســت کــه در ســنگهای
پورفیــری حــد واســط مناطــق مــس دار تشــکیل

میشــود .شــرایط تشــکیل آن کمــی پیچیــده
اســت و بــه حضــور عناصــر مهمــی چــون مــس،
آلومینیــوم ،آهــن و یــون فســفات وابســته اســت.
محیــط تشــکیل آن را بــه مناطــق خشــک
نســبت میدهنــد و اغلــب نهشــتههای آن در
عمــق کمــی تشــکیل میشــوند .فیــروزه اغلــب
باکانــی آلونیــت ،ســولفات پتاســیم و آلومینیــوم
و اکســیدهای آهــن دیــده میشــود .فیــروزه
میتوانــد دارای ترکیــب شــیمی متغیــری باشــد.
میــزان پراکندگــی فیــروزه در زمین ـهی یکــی از
معیارهــای تشــخیص کیفیــت فیــروزه محســوب
میشــود .فیــروزه جــا پذیــری خوبــی دارد و
بهواســطه رنــگ اســتثنایی آن خواهــان بســیار
دارد .تــراش فیــروزه از نــوع کابوشــن یــا همــان
تــراش محــدب و گنبــدی شــکل اســت و
همچنیــن بــرای تهیــه مــدال نیــز از آن اســتفاده
مینماینــد.
از فیــروزه بــرای تولیــد جواهــرات ،لــوازم
زینتــی اســتفاده میشــود .فیــروزه گوهــری
نســبتا شــکننده ،متخلخــل ،حســاس بــه گرمــا
و مــواد شــیمیایی اســت .فیــروزه دارای 18
تــا  20درصــد آب بینمولکولــی اســت کــه
در  400درجــه ســانتیگراد آن را بــه شــکل
غیرقابــل برگشــتی از دســت میدهــد .در
مقابــل بخــارآب ،تمیزکنندههــای اولتراســونیک،
مــواد شــیمیایی و اســیدی و عطرهــا و چربیهــا
نامقــاوم اســت .بهتریــن روش تمیــز نگهداشــتن
و مراقبــت از فیــروزه اســتفاده از آبصابــون ولــرم
و یــک بــرس نــرم و پارچـهای لطیــف و خشــک
اســت.
فیــروزه طبیعــی بــه روغــن و مــواد روغنــی،
عطــر و ادوکلــن حســاس اســت و بایــد از ایــن
مــواد دورنگــه داشــته شــود .تأثیــر ایــن مــواد
باعــث میشــود تــا فیــروزه بعــد از مدتــی
کــدر شــده و رنــگ آن بــه ســبز مــات متمایــل
شــود .تابــش مســتقیم نــور خورشــید باعــث
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تبخیــر آب طبیعــی کانــی میشــود و رنــگ آن
را کــدر مینمایــد .اثــر مــواد شــیمیایی کلــردار
و نفــوذ چربــی باعــث خرابــی نگیــن فیــروزه
میگــردد .فیــروزه از ســختی کمــی برخــوردار
اســت ،بهراحتــی خراشــیده میشــود و در
مقابــل ضربــه مســتقیم شــکننده اســت .مراقبت
از فیــروزه در برابــر حــرارت ،مــواد شــیمیایی،
شــوک و ضربــه ضــروری اســت.
عــاوه بــر معــادن فیــروزه علــی مرســای و
عبــداهلل گیــو در نیشــابور ،فیــروزه در قوچــان،
دامغــان ،معــدن مــس سرچشــمه ،میــدوک
شــهربابک ،تفــت یــزد ،قلعــه وزیــری نزدیــک
بصیــران ،مناطــق مختلفــی از بیرجنــد،
سیســتان و بلوچســتان و کوههــای جبــال بــارز
شناساییشــده اســت.
بــهغیــر از ایــران فیــروزه در امریــکای
شــمالی ،برزیــل ،شــیلی ،بلژیــک ،کنگــو ،زئیــر،
آلمــان شــرقی ،روســیه ،مصــر ،چیــن ،تبــت،
اســترالیا و ترکمنســتان نیــز دیدهشــده اســت.
فیروزههــای ســبز اغلــب از تبــت میآینــد،
فیــروزه آمریکایــی از فیروزههــای ایرانــی و
مکزیکــی متخلخلتــر و روشــنتر اســت.
بهتریــن فیــروزه بــه رنــگ آبــي آســماني فیــروزه
نیشــابور اســت.
فيــروزه ايرانــى ،رتبــه اول را در دنيــا دارد و
نمونههایــی از آن ،در موزههــای زمینشناســی
و معدنــى دنيــا وجــود دارد .صــادرات  23ميليون
دالرى فيــروزه و ســاير گوهرهــا در ایــران رقــم
چنــدان بزرگــی نیســت .آمــار جســتهوگریخته
واردات  200ميليــون دالرى گوهــر و ســنگهای
قيمتــى و بــازار  315ميليــون دالرى گوهــر
و ســنگهای قيمتــى در ايــران مشــاهده
میشــود .گــردش تجــارى ســنگهای قيمتــى
در ايــران مربــوط بــه ســال  1380حــدود 45
ميليــون دالر بــرآورد شــده اســت کــه  70درصــد
آن مربــوط بــه المــاس ،ياقــوت و زمــرد و 30
درصــد آن مربــوط بــه بقيــه ســنگها اســت
کــه بــا نظــر کارشناســان حرفــهای غیردولتــی
بســيار متفــاوت اســت .طبــق يــک بــرآورد
ميــزان واردات ســنگهای قيمتــى ايــران 400
ميليــون دالر تخميــن زدهشــده کــه معــادل
همــه ســنگهای قیمتــی موجــود در بــازار
اســت .ســهم ایــران از کل تجــارت ســنگهای
قیمتــی جهــان تنهــا  2هــزارم درصــد اســت.
فیــروزه طبیعــی دارای ارزش زیــادی اســت
امــا تنهــا حــدود  25درصــد فیــروزه موجــود
در بــازار جهانــی از نــوع طبیعــی اســت .قیمــت
فیــروزه طبیعــی چندیــن ده برابــر فیروزههــای
تقلبــی ،ســاختگی ،بهبودیافتــه و مصنوعــی
هســت و هــر چــه آبیتــر و بــدون رگــه تــر و
برجســتهتر یعنــی قلــوهای باشــد ،گرانبهاتــر
اســت.

