
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 موزه سنگ های زینتی  طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 900 در

 

 های قیمتی در گذر تاریخسنگ
های قیمتی به اندازه تاریخ پیدایش تاریخ استفاده از زیورها و سنگ

های قدیم و بسیار پیش بشر و قدمتی هفت هزار ساله دارد. در زمان

نماید که بتواند از آنکه بشر وسائلی آماده کند و یا مهارتی کسب 

های قیمتی عالوه بر ارزش های سخت را تراش داده و حک کند، سنگسنگ

برای صاحبانشان  طلسم داشته و بعنوان سحر و جادو مادی بیشتر جنبه

اند و بعلت بعضی اعتقادات و افکار مرموز که نسبت محسوب می شده

های رنگین داشتند، آنها را مورد ستایش و به تاثیرات مخفی سنگ

 [1].مصرف قرار داده بودند
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 جواهر و آویز طالی اسپانیایی

، شیاطین ادر به دور کردنباور بر این بوده که دارندگان طلسم ق

آنها را  نفرشتگا امراض و دیگر حوادث ناخوشایند از خود بوده و

حمایت کرده و از سالمتی و خوشبختی برخورداری خواهند ساخت. از 

برق  و رتیل انسان را در برابر گزیدن عقیق جمله اعتقادات این بود که

سنگ  و هر کس باران بباراند توانستمییشم سبز کند،محافظت می زدگی

 [2].ماندمصون می افعی و نیش مار با خود داشت از حمله و الجوردی

های قیمتی همچنان اعتقاد بر این بود که سنگ قرن نوزدهم تا اوایل

های جسمی مؤثر هستند. گاهی و ناراحتی هابیماری دهندهبعنوان شفا 

برای  بیمار و یا نزدیک اتاق ای از سنگ جواهر دروجود نگین یا تکه

القا باور به شفا برای بیمار کافی بود و یا برای برطرف 

گذاشتند و برای بیمار آن را بر روی قسمت ناراحت بدن می درد کردن

اطمینان بیشتر از شفا، نگین یا تکه سنگ جواهر را به پودر تبدیل 

کرده و به بیمار می خوراندند. اطالعات الزم برای تشخیص اینکه چه 

آن زمان وجود دارد.  هایکتاب کند درمی معالجه جواهری کدام بیماری را

های آسان و زودگذر مسلم است که موفقیت در معالجه برخی بیماری

ه دلیل اصلی بعلت پودر جواهر خورانده شده نبود. بلک

این فکر به شخص بیمار بوده است ولی در صورتی که بیمار  تلقین تاثیر

کرد دلیل آن را ارزش کم و یا ناخالص بودن پودر جواهر شفا پیدا نمی

نوعی از  ژاپن حتی در کشور پیشرفته پنداشتند. امروزهمصرف شده می

مروارید پودر شده  های کلسیم ساخته شده ازبشکل قرص خرافات اینگونه

ها به کند و دارای مصارف پزشکی است. در نتیجه باور انسانجلوه می

های جواهر و عالم ناشناخته آنها را رابطه مافوق طبیعی بین سنگ

مثالً به ستارگان ربط داده و هر جواهر را به یک ستاره از مجموعه 
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ری مشخص ای و جواهستارگان زودیاک نسبت داده، برای هر ماه ستاره

 .را معین کرده بودند

تولد هر انسان را با جواهر مختص آن ستاره از مجموعه ستارگان 

کردند و باور بر این بود که شخص متولد شده بوسیله نگین مشخص می

های جواهر حتی شود. انواع نگینجواهری مختص آن ستاره حمایت می

اخیرًا در  برای آفتاب، ماه و دیگر کرات در نظر گرفته شده بود.

های قیمتی را که در معادن استخراج بعضی از کشورها نوعی از سنگ

اند. در این راستا شایان شوند بعنوان سمبل کشور خود برگزیدهمی

ذکر است که از دیر باز اماکن مقدسه، کلسیاها و البسه مخصوص اجرای 

 های گران بها تزیینها نیز با سنگمراسم مذهبی توسط پاپ و استقف

اند. سرانجام تحت تاثیر ساختمان پیچیده اجتماعات بشری و می شده

های عوامل فردی و روانی و اجتماعی و حس رقابت و اعتقاد به جنبه

ها، استفاده از زینت آالتی جادویی و پزشکی زیورها و گوهرها و مهره

های قیمتی گران بها ها و سنگها که با نگینها و خلخالچون گوشواره

گردیدند شدت و اهمیت فراوانی یافته و با مه قیمتی تزیین میو نی

تبادل کاال و بازرگانی رواج و توسعه جهانی یافت چنان که رفته 

رفته بکار گرفتن این قبیل اشیا تجملی و زینتی جزو عادات و رسوم 

عمومی جوامع بشری گردیده است. بهرحال امروزه جواهرات بیش از 

ا یا کشورها و یا برای تزیین مطرح باشند آنکه بعنوان سمبل ماهه

گذاری دراز مدت مورد نظرند. جواهرات و سرمایه پشتوانه مالی بعنوان

هستند که با وجودی که جای کمی را اشغال هایی در حقیقت سرمایه

ها در چند گذاریاند بیش از دیگر انواع سرمایهکنند ولی توانستهمی

ها را تحمل نمایند. امروزه دهه اخیر تورم و کاهش ارزش نقدینگی

هایی از گوهر شناسی جنبه علمی به خود گرفته و گوهر تراشی و بخش

 [۱.]رودهای هنری بشمار میتهساختن زیورهای گوناگون نیز جزو رش

 تاریخچه طال و جواهر در ایران-1-2
ها در ادوار انسانشویم که ها، متوجه میبا تامل در سیر تکاملی تمدن

مختلف، همواره متناسب با سطح فرهنگ خود ؛به دنبال زیبایی و 

تزیینات بوده و برای ایجاد این تزیینات، از طبیعت و محیط اطراف، 

ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر، مواد کمیاب اند. در طی قرنبهره گرفته

 چوب، ت،حیوانا ٔ  و زیبا مانند: صدف، استخوان، سنگریزه، عاج، پنجه

 این از. شدندمی نامیده قیمتی مواد مینا، و مرجان مروارید، سنگ،

 بهره تزیینات، در فرهنگ، و زندگی محل طبیعت با متناسب مواد،

 تمدن، و فرهنگ سردمدار همواره ایران میان، این در. شدمی گرفته

ها ص خود در طراحی و استفاده از جواهرات، سنتخا سنن دارای و بوده

خاص خود را به کار برده است. جواهرات در ایران، تاریخچه کهن ی 

، از جواهرات عالوه بر ایران باستان و پر فراز و نشیبی دارد. در

شد همچنین ی برای رفع بال و طلسم خدایان بد سرشت، استفاده میزیبای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 

 

جواهرات، نشان دهنده مقام اجتماعی شخص و اصالت خانوادگی او نیز 

 .بود

های در ایران برای ساخت جوارهات، از طال، نقره، و برنز و انواع سنگ

رنگی استفاده می شده است و از آن جا که ایرانیان اهمیت زیادی 

ها، دادند، از نظر جواهرات برای تزئین لباسو آراستگی می به تجمل

کردند و از این نظر، ایرانیان آرایش مو و ساخت ظروف استفاده می

ای شدند. در هر دوره تاریخی، دارای سبک و نقش و نگارهای ویژه

سرانجام از قرن نوزدهم، با نفوذ اروپائیان به ایران، بسیاری از 

ایرانی کمر نگ و کمرنگ تر شدند، اما ایران، های ها و سبکتکنیک

همچنان فرهنگ غنی خود را در دل اقوام و قبایل خود حفظ کرد و 

های سنتی، در بین قبایل، از جمله اقوام کرد، بدین ترتیب برخی مدل

های غربی استقبال بیشتری ماندگار شد. متأسفانه امروزه نیز از طرح

، دامن گیر صنعت جواهرسازی نیز شود. فرهنگ نادرست غرب پرستیمی

های ایرانی، در ای که بسیاری از طرحشده رو به گسترش است به گونه

ایرن صنعت رو به فراموشی رفته است. اکنون زمان آن فرا رسیده است 

ها و فرهنگ سازی، مانع پیشرفت این سیر که با تجدید نظر در طرح

های غربی قلید از سبکنزولی شویم و آفرینش سبکی خاص را جایگزین ت

را از فراموشی حفظ نماییم. در این جا به  فرهنگ ایرانی نموده،

یان در ساخت طال و منظور آشنایی با فرهنگ سنتی، کهن و اصیل ایران

جواهر و سیر تکامل این صنعت در کشورمان از ادوار دور تا کنون، 

 .پردازیمبه بررسی کوتاه تاریخچه جواهرات در ایران می

 ایران قبل از اسالمسنگ های زینتی در -1-3
تا  ۰۳۳های ، در سالفالت ایران ساکنان هزاره دوم قبل از میالد

های هایی از مهر هنیز رشته ، از زیور آالت مسی وقبل از میالد ۱۰۳۳

کردند. در نیمه اول این هزاره، جواهراتی به رنگارنگ استفاده می

های خربزه و جدا هایی مانند تخمهصورت گردنبند ودستبند، با دانه

های توخالی طالیی ساخته شدند که هم مردان و هم زنان از آنها کننده

نیز هنرمندان جمهوری آذربایجان در شوشی شوشا کردند. دراستفاده می

کردند و از همان تکنیک و طراحی، برای ساختن جواهرات استفاده می

توسط  جواهرات استان سیستان و بلوچستان ، واقع درشهر سوخته در

 .شدصنعتگران بومی ساخته می

های های قومی و گروهمخلوط شدن گروه هزاره اول قبل از میالد

واردی که به دلیل برانداخته شدن سلسله پادشاهان در تازه

های النهرین به ایران وارد شده بودند و از شمال، آداب و سنتبین

های باستن ریهای هنرمندانه، د رحفاغنی را ایجاد کردند، این سنت

های ، استخواناستان آذربایجان شناسی کشف شده است. به طور مثال، در

ها، میالدی کشف شد که با دیسک ۱۳۳۳تا  ۰۳۳های دختری مربوط به سال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86


 

 

ای از هفت مهره برنزی، پیشانی بند، دستبند، انگشتر، خلخال و رشته

، گروهی از برنز استان لرستان تزیین شده بود. در این هزاره، در

ها و زیور آالتن مذهبی و تزیینی کاران سکونت داشتند که سنجاق

؛همراه با نقش و نگارهایی از توتم ،)مانند خنجر، شمشیر و ابزار 

ای )اژدها و دیوها(، های افسانهساختند. برای زدن طرحآالت جنگی( می

صفحات فلزی را چکش کاری  و همچنین برای ساخت دیسک و تیردان،

 .کردندمی

در زمان هخامنشیان، کار با طال و هنر جواهرسازی، نتیجه  هخامنشیان

های مختلف، به روشی بسیار ماهرانه بود. تعدادی از هماهنگی سنت

اشیای مدل داده شده مربوط به این دوره، شامل بازوبند، پالک، شمسه، 

 .های قیمتی و ... است، سنگدستبند، انگشتر، دکمه، مهره، گردنبند

پارتیان به تزیینات و درخشان سازی اشیاء که در شرق ایران؛  پارتیان

دادند. سایر های دیگر فرا گرفته بودند، عالقه خاصی نشان میا ملت

کردند. در زمان های تزییناتی پارتیان، پیروی میملل نیز از روش

ند. طال و جواهرات، پارتیان، جواهرات، زیبا تر و با شکوه تر شد

شدند. آنها هایی ساده تر، ساخته میهای کوچکتر و با طرحدر مقیاس

های ها و سنگهای کوچک، حلقهاز انواع مختلف تزئینات، آویزها، سنجاق

های تزیین شده از جواهرات، کردند. کمربندها وکالهقیمتی استفاده می

 .در این دوره رواج داشت

، هنر طال و جواهرسازی، مانند سایر هنرها دوره ساسانیان در ساسانیان

های ها، روکشها، کیفیت سکهبه شکوفا یی رسید. پیچیدگی مهر و نشان

ها ومهارت به کار گرفته شده در نقره آالت این ئینی بر روی تاجتز

 .دوره شگفت انگیز است

پس از برانداخته شدن ساسانیان، جامعه ایرانی با  ها )مهاجمان(عرب

، با شگفتی بسیار، فرهنگ غنی خود استقالل سیاسی وجود از بین رفتن

را حفظ کرد و مانند همیشه، متجاوزان، فرهنگ غنی ایرانی و آداب 

و رسوم آن را پذیرفتند. به بیان دیگر، بسیاری از نقش و نگارها 

این دوره، نقره  ماندند. درهای آن باقیهای ایرانی و تکنیکو طرح

االت با پذیرش عمومی شگفت انگیزی رو به رو شد، اما برخی قطعات 

شد و صنف زرگرها را بیشتر افرادی طال، تنها توسط زنان استفاده می

 .دادنداز مذاهب دیگر، مانند یهودیان تشکیل می

پس ار فتح ایران توسط اعراب، هنر سنتی ایرانیان  ایران پس از اسالم

که در آنها استفاده از تصاویر ممنوع  هنر اسالمی هایر کانونتحت تاثی

ملیله  هایی، مانند برجسته کاری،قرار گرفت. در این دوره، از تکنیک

های قیمتی و نیمه قیمتی و مینا کاری )مینا سیاه( با سنگ دوزی

ها و نقش رنگارها شد. در دو دهه اول بعد از اسالم، طرحاستفاده می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C


 

 

، ساسانیدوره  های تزئینیو سنت روم شرقی های کالسیک مربوط بهبه طرح

ای از های اسالمی بصورت آمیختهمدل ۱۱تا ۹های محدود شد. در قرن

، ۱۰و  ۱۱های های هندسی، گسترش یافت. در طی قرنطبیعت و شکل

های فلزی دستبندهای ایرانیان از طال، نقره و برنز، به صورت ورقه

هایی هاللی شکل از طال، و تزیین شده با شدند. گوشوارهساخته می

های مختلف، ساخته هایی با طرح، روبان، پیچک، جوانه و مهرهملیله

شدند و گردنبندهای طال از کنار یکدیگر قرار گرفتن، تشکیل می

شدند. اشیایی مربعی و یا ساتوانهای شکل، به عنوان طلسم، ساخته می

های قیمتی، که بر روی آنها " نوشته شده از طال، نقره، برنز و سنگ

شود، که از بین طال و جواهرات این دوره یافت می " وجود دارد. در

آنها به عنوان مهر حفاظت کننده، استفاده می شده است. نقش و 

مانده که حاوی معانی ای از این زمان باقینگارهای کنده کاری شده

. است حیوانات از هاییطرح و اسالمی –های عربی سمبلیک و حتی نقش

کشف شده، منابع معتبری  های خطینسخه به بعد، قرن چهاردهم از

 .شونددر مورد جواهرات ایرانی، محسوب می اطالع رسانی برای

می بزرگ انواع هنرها بود اوعالقه بسیاری به تیمور، حا تیموریان

های فلزی داشت و این ویژگی او باعث شد که نقش های رنگی و روکشسنگ

ای بعدی )صفوی و قاجار( زنده بمانند. ها برای دورهنگارها و تکنیک

در زمان مغول و تیموریان، موهای آرایش شده با جواهرات برای زنان 

 .برای مردان، متداول بوده استهایی از جواهر و نیم تاج

های مینیاتور، منبع اطالعاتی باارزشی در مورد جواهرات و سلیقه صفوی

این دوره است. زنان و مردان صفوی، از یک مد یکسان در مورد زینت 

های ها فنجانکردند و بیشتر ایرانیان به تزئین لباسآالت پیروی می

متی ؛عالقه بسیاری نشان های قیها با سنگمجلسی، آبخوری و کوزه

دادند. در این دوره، جواهرات گران تر و ساخت آنها تخصصی تر می

 .شد

ها، نقش و جواهرات مربوط به این دوره، شدت تحت تاثیر طرح قاجار

های جواهرات این دوره، مینا نگارهای غربی بودند. یکی از ویژگی

ر قرن نوزدهم، های رنگی است. دکاری قطعات طال و تزیین آن با سنگ

های اصیل و بومی به دلیل نفوذ اروپاییان کمرنگ تر شدند، اما سنت

و  دوره قاجار ماندند. در اواخرطرهای سنتی اقوام کرد، همچنان باقی

های خارجی، به ، جواهرات، بدلی و تکراری شدند مدلقرن بیستم در

های ایرانی، نفوذ کمی بر روی آنها شدند که طرحای کپی میگونه

ناصحیح در جامعه، به صورت مد و پیروی از طرح و  غرب گرایی .داشتند

 [5].های غربی در این دوره آغاز شدنقش

در ایران، بخشی از جاهرات، توسط قبایل استفاده  ایهای قبیلهسنت

های سنتی را با نفوذ پر قدرت مردمی که گسته وسیعی از مدل شد،می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 

 

ها غنی، زیبا و بسیار متنوع در اند. ای مدلدر بین خود حفظ کرده

ها باستانی هستند. زنان طرح و مؤثر در زنده نگاه داشتن مدل

های مختلف اجتماعی، از های متوع و در موقعیتای با سلیقهقبیله

البی مانند و قلبی شکل و همچنین انواع جواهرات هاللی شکل، گ

کنند. در ها و سایر جواهرات کوچک استفاده میها، کلیپسسنجاق

هایی بسیار متنوع دارند. برخی ها و شکلکردستان نیز جواهرات طرح

های سمبلیک در بین کردها رواج دارد. سنگ در بین کردها محبوبیت طرح

ی کوچک، بسیار پر طرفدار اقابل توجهی ندارد؛ اما سکه و مهره

هستند. در تصویر باال جواهرات مورد استفاده کردها نشان داده شده 

ای این است که: این است. نکته قابل توجه در مورد جواهرات قبیله

های طوالنی، هویت ممتاز و دست نخورده خود را دربرابر جواهرات، سال

مانطور که مردم اند. ههای متنوع و زودگذر شهری حفظ کردهسلیقه

 [۱.]اندها نگاه داشتههای خاص خود را در طی قرنای ویژگیقومی و قبیله

 های قیمتیخواص سنگ-1-4
ها اشعه و حرارت کیهانی را جذب نموده، سپس طبق سنگ جواهرات و

ها و چاکراهای فرد منعکس کرده خواص خود، پرتو و اشعه را به هاله

خواص  - خواص مغناطیسی- ها و جواهرات دارایبخشد. سنگو به شخص نیرو می

باشد و باید دقیقًا این خواص را شناخته و در می خواص سحری - طبی

مزاج و عنصر خود و همینطور برج و ستاره خود،  رابطه با طبع و

 .ها و جواهرات را انتخاب و از آن استفاده نمائیمسنگ

امروزه هر چند موارد استفاده از این سنگها به این شکل معمول و 

هایی از جهان شاهد استفاده از شناخته شده نیست ولی گاهی در گوشه

حتی افرادی که به این  باشیم.سنگها به عنوان داروهای تدریجی می

ها معتقد نیستند اگر یکی از این سنگها را در اختیار گونه درمان

داشته باشند و بر روی بدن یا در اتاق خود قرار دهند متوجه 

کنیم که این نیروهای مثبت آن خواهند شد. هر چند با صراحت اعالم می

شوند ولی بسیار سودمندند. بسیاری نمی علم پزشکی سنگها هرگز جایگزین

از مدیتورها برای انجام عمل مدیتیشن از نوعی کریستال خاص که 

کنند. این ترکیب به میزان سرشار ازسنگ سیلیس است استفاده می

شود که از هند و بسیاری ایران یافت می کویر لوت هایفراوانی در شن

کنند. کلید برای داشتن آن به ایران مسافرت می کشورهای اروپایی از

اصلی درمان، کشف طبیعت بیماری و درک علت یا علل اصلی بیماری 

باشد ضروری است که ابتدا ریشه و طبیعت بیماری را کشف نمائیم. می

های درونی است فته از نگرانی یا استرسها معمواًل نشات گربیماری

کشمکش میان روح و شخصیت فرد، موجب بهم خوردن تعادل و ایجاد عدم 

شود مهمترین بخش درمان، آگاهی افراد، هماهنگی در اعضای بدن می

پیشگیری و درک علت بیماری است. چنانچه فرد برای روح و جسم خود 

توان گفت ا تقویت کند میاهمیت ویژه قائل شود و روح و روان خود ر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C#cite_note-2
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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که بیشتر امراض را از خود دور کرده و زندگی سالم و پر نشاطی 

ها به خواهد داشت. وقتی روح خسته و بی نشاط باشد امراض و بیماری

آورد. در این بین برای نشاط سراغ فرد آمده و او را از پای در می

کنند. ایفا می ایها و جواهرات نقش ویژه و ارزندهو تقویت روح، سنگ

کافی است که از خواص درمانی سنگها مطلع و آگاه باشیم. امراض و 

داروهای  بیماریهای روحی، روانی و درونی به راحتی و بدون نیاز به

قابل پیشگیری و درمان هستند. گذشته از زیبایی ظاهری  شیمیایی

دهد، سنگها از نظر شکل و رنگ طبیعی آن که آرامش خاصی به افراد می

استفاده مداوم از آنها در پیشگیری و درمان بیماری، با توجه به 

کند ودر نسان را قوی میهای نهفته در درون سنگها و جواهرات اانرژی

همیشه افرادی که در برابر [ ۰.]سازدها و مشکالت مقاوم میبرابر بیماری

کنند نیازمند یک نیروی و پایداری می مشکالت و ناراحتیها مقاومت

هستند تا بتوانند به آنها غلبه و خود را  تقویت کننده پشتیبان و

توانند گها )مواد معدنی( میپیروز معرفی کنند که در این میان سن

کمک شایانی به افراد بکنند و سلولهای ضعیف را که بر اثر مقاومت 

بیش از حد در حال از بین رفتن هستند تقویت کرده و موجب تجدید 

حیات آنها می گرداند. کافی است که به قدرت اعجاز آمیز سنگها در 

ت به گریبان زمینه درمان پی ببریم: وقتی روح فردی با مشکالت دس

شود و انرژی و امواج شد و نتوانست به آنها غلبه کند آزرده می

کند که همین امر در برخوردها و رویا نامطبوع )یا منفی( منتشر می

سازد و رو شدن با دیگران موجبات ناخشنودی دیگران را فراهم می

انرژی منفی ناخواسته به دیگران منتقل شده و شادی را از محیط 

گیرد. بطور مثال چنانچه در بین چند نفر، یکی از خود میاطراف 

دهد. رو باشد انرژی مثبت خود را به دیگران میآنها شاد و خنده

بینید که تمامی آن جمع بخودی خود درحال خندیدن وقتی دقت کنید می

ها( و بالعکس )مراسم عزاداری و و شادی هستند )جشنها و عروسی

کنید، به های گرانتری استفاده میسنگ سوگواری(.به نسبتی که از

همان نسبت نیز خواص درمانی و ماورائی بیشتری را دریافت خواهید 

کرد و با نیروهای کیهانی قویتری در ارتباط خواهید بود و این 

های قیمتی با نمایید. گاه سنگاثرات را به محیط اطراف خود پخش می

ها، درد و ، بیماریتوجه به خواص درمانی و ماورائی که دارند

که کنند. در صورتیخود جذب می ناخوشبختی موجود در جسم فرد را به

فرد مبتال به کم خونی)آنمی( می باشد، باید از یاقوت و مرجان، 

بازند. اگر فردی از نظر استفاده کند، این دو سنگ رنگ خود را می

ود را از هایی مانند فیروزه، رنگ خجسمی یا روحی سالمت نباشد، سنگ

ها از قبیل کند. گاه برخی از سنگدست داده و یا رنگ آنها تغییر می

دهند. توپاز، زمرد و الماس، قدرت خود را به استفاده کننده می

ها از قبیل آمتیست و سفایر موجب بیداری سرعت ارتعاشی برخی از سنگ

گویی فرد را در مقابل ادراکات افزایش شود، یا پاسخروحی فرد می

 [۴. ]دهدمی
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 :های قیمتیفهرستی از گوهرها، جواهرات و سنگ-1-5
 الماس 

 در کوهی 

 (توپاز) زبرجد هندی 

 زمرد 

 (حجرالقمر) سنگ ماه 

 شب، شبه( و شبق( JET 

 طالی کاذب 

 عقیق 

 (سنگ باباغوری) عقیق سلیمانی 

 فیروزه 

 کهربا 

 الجورد 

 (نارسنگ، حجر سیالن) لعل 

 (ماالکیت) مرمر سبز 

 مروارید 

 یاقوت 

 یاقوت کبود 

 

 قیمتی های سنگ تاریخچه-1-6
 تاریخ اندازه به قیمتی های سنگ و زیورها از استفاده تاریخ  

 ... قیمتی های سنگ. دارد ساله هزار هفت قدمتی و بشر پیدایش

 پیدایش تاریخ اندازه به قیمتی های سنگ و زیورها از استفاده تاریخ

 ... قیمتی های سنگ. دارد ساله هزار هفت قدمتی و بشر

 پیدایش تاریخ اندازه به قیمتی های سنگ و زیورها از استفاده تاریخ

 ثروت نمایانگر قیمتی های سنگ. دارد ساله هزار هفت قدمتی و بشر

 کانیها این از که هایی نگین از قدیم فرمانروایان و بوده تشخص و

 چون زیورهایی از استفاده. کردند می استفاده بود شده ساخته جواهر
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 اعتقادات از جدا نیز زنان سوی از رنگین و زیبا های سنگ و ها صدف

 مردان توجه جلب و تحسین برانگیختن سبب داشتند که پزشکی و جادویی

 .شد می

 و کند آماده وسائلی بشر آنکه از پیش بسیار و قدیم های زمان در

 حک و داده تراش را سخت های سنگ بتواند که نماید کسب مهارتی یا

 جادو و سحر جنبه بیشتر مادی ارزش بر عالوه قیمتی های سنگ کند،

 بعلت و اند شده می محسوب صاحبانشان برای طلسم بعنوان و داشته

 های سنگ مخفی تاثیرات به نسبت که مرموز افکار و اعتقادات بعضی

 .بودند داده قرار مصرف و ستایش مورد را آنها داشتند، رنگین

 ، شیاطین کردن دور به قادر طلسم دارندگان که بوده این بر باور

 را آنها فرشتگان و بوده خود از ناخوشایند حوادث دیگر و امراض

 از. ساخت خواهند برخورداری خوشبختی و سالمتی از و کرده حمایت

 و رتیل گزیدن برابر در را انسان عقیق که بود این اعتقادات جمله

 هر و بباراند باران توانست می سبز یشم کند، می محافظت زدگی برق

 می مصون افعی و مار نیش و حمله از داشت خود با الجوردی سنگ کس

 .ماند

 قیمتی های سنگ که بود این بر اعتقاد همچنان نوزدهم قرن اوایل تا

. هستند موثر جسمی های ناراحتی و ها بیماری دهنده شفا بعنوان

 بیمار نزدیک یا و اتاق در جواهر سنگ از ای تکه یا نگین وجود گاهی

 برطرف برای یا و بود کافی بیمار برای شفا به باور القا برای

 برای و گذاشتند می بدن ناراحت قسمت روی بر را آن بیمار درد کردن

 تبدیل پودر به را جواهر سنگ تکه یا نگین شفا، از بیشتر اطمینان

  .خوراندند می بیمار به و کرده

 معالجه را بیماری کدام جواهری چه اینکه تشخیص برای الزم اطالعات

 در موفقیت که است مسلم. دارد وجود زمان آن های کتاب در کند می

 خورانده جواهر پودر بعلت زودگذر و آسان های بیماری برخی معالجه

 بیمار شخص به فکر این تلقین تاثیر اصلی دلیل بلکه. نبود شده

 را آن دلیل کرد نمی پیدا شفا بیمار که صورتی در ولی است بوده

 .پنداشتند می شده مصرف جواهر پودر بودن ناخالص یا و کم ارزش

 بشکل خرافات اینگونه از نوعی ژاپن پیشرفته کشور در حتی امروزه

 و کند می جلوه شده پودر مروارید از شده ساخته کلسیم های قرص

 .است پزشکی مصارف دارای

 جواهر های سنگ بین طبیعی مافوق رابطه به ها انسان باور نتیجه در

 جواهر هر و داده ربط ستارگان به مثال را آنها ناشناخته عالم و

 هر برای داده، نسبت زودیاک ستارگان مجموعه از ستاره یک به را

 .بودند کرده معین را مشخص جواهری و ای ستاره ماه



 

 

 ستارگان مجموعه از ستاره آن مختص جواهر با را انسان هر تولد

 نگین بوسیله شده متولد شخص که بود این بر باور و کردند می مشخص

 حتی جواهر های نگین انواع. شود می حمایت ستاره آن مختص جواهری

 در اخیرا. بود شده گرفته نظر در کرات دیگر و ماه آفتاب، برای

 استخراج معادن در که را قیمتی های سنگ از نوعی کشورها از بعضی

 شایان راستا این در. اند برگزیده خود کشور سمبل بعنوان شوند می

 اجرای مخصوص البسه و کلسیاها مقدسه، اماکن باز دیر از که است ذکر

 تزیین بها گران های سنگ با نیز ها استقف و پاپ توسط مذهبی مراسم

 [6].اند شده می

 فردی عوامل و بشری اجتماعات پیچیده ساختمان تاثیر تحت سرانجام

 و جادویی های جنبه به اعتقاد و رقابت حس و اجتماعی و روانی و

 چون آالتی زینت از استفاده ها، مهره و گوهرها و زیورها پزشکی

 بها گران قیمتی های سنگ و ها نگین با که ها خلخال و ها گوشواره

 با و یافته فراوانی اهمیت و شدت گردیدند می تزیین قیمتی نیمه و

 رفته که چنان یافت جهانی توسعه و رواج بازرگانی و کاال تبادل

 رسوم و عادات جزو زینتی و تجملی اشیا قبیل این گرفتن بکار رفته

 .است گردیده بشری جوامع عمومی

 کشورها یا ماهها سمبل بعنوان آنکه از بیش جواهرات امروزه بهرحال

 گذاری سرمایه و مالی پشتوانه بعنوان باشند مطرح تزیین برای یا و

 که هستند هایی سرمایه حقیقت در جواهرات. نظرند مورد مدت دراز

 از بیش اند توانسته ولی کنند می اشغال را کمی جای که وجودی با

 ارزش کاهش و تورم اخیر دهه چند در ها گذاری سرمایه انواع دیگر

 جنبه شناسی گوهر از هایی بخش امروزه. نمایند تحمل را ها نقدینگی

 نیز گوناگون زیورهای ساختن و تراشی گوهر و گرفته خود به علمی

 .رود می بشمار هنری های رشته جزو

 بوده معمول زیورها از استفاده تاریخ آغاز همان از نیز ایران در

 این در همواره نشانی گوهر و تراشی گوهر و شناسی گوهر و است

 مردم هم هنوز. است بوده مردم خاص توجه مورد و داشته رواج سرزمین

 دست از گوهرها و زیورها به را خود عالقه صنف و طبقه هر از ایران

 امثال و انگشتری چون زینتی ای وسیله فراخور به یک هر و نداده

 .دهند می قرار استفاده مورد را آن

 (جواهرات)قیمتی های سنگ ماورائی و درمانی خواص-1-7
 نیز نسبت همان به کنید،می استفاده گرانتری هایسنگ از که نسبتی

 نیروهای با و کرد خواهید دریافت را بیشتری ماورائی و درمانی خواص

 محیط به را اثرات این و بود خواهید ارتباط در قویتری کیهانی

 خواص به توجه با قیمتی هایسنگ گاه. نماییدمی پخش خود اطراف



 

 

 موجود ناخوشبختی و درد ها،بیماری دارند، که ماورائی و درمانی

 .کنندمی جذب خود به را فرد جسم در

 قیمتی های سنگ ماورائی و درمانی خواص

  

 مرجان، و یاقوت از ،(آنمی)خونی کم به مبتال فرد کهصورتی در

 .بازندمی را خود رنگ سنگ دو این کند، استفاده

 فیروزه، مانند هاییسنگ نباشد، سالمت روحی یا جسمی نظر از فردی اگر

 برخی گاه. کندمی تغییر آنها رنگ یا و داده دست از را خود رنگ

 استفاده به را خود قدرت الماس، و زمرد توپاز، قبیل از هاسنگ از

 و آمتیست قبیل از هاسنگ از برخی ارتعاشی سرعت. دهندمی کننده

 مقابل در را فرد گوییپاسخ یا شود،می فرد روحی بیداری موجب سفایر

 .دهدمی افزایش ادراکات

 جعبه یا آهنی هایصندوق در را هاآن کنید؛ استفاده خود هایسنگ از

 .ننمایید محبوس جواهرات

 ارزانی شما به طبیعت که نظیر بی نیروهای این از را خود جسم و روح

 .نسازید محروم است داشته

 که کنید توجه نمایید،می استفاده خود انگشت برروی هاسنگ از اگر

 مستقیما را شما پوست که باشند شده تعبیه انگشتر برروی طوری هاسنگ

 و شودمی منتقل شما به بیشتری قدرت ترتیب باین زیرا نمایند، لمس

 .کنید استفاده ها آن ماورائی و درمانی خواص از توانید می بهتر

 مفید نخورده، تراش و خورده تراش صورت، دو هر در هاسنگ از برخی

 صیقلی و خورده تراش بایستیمی هاسنگ از برخی همه این با. هستند

 تراش که هنگامی کبود، یاقوت. سازند ظاهر را خود اثرات تا شوند،

 آمتیست، برعکس. دهدمی نشان را خود اثر باالترین است،خورده صیقل و

 .کندمی ظاهر را خود اثر بهترین کریستال، و خام فرمبه

 نگران زیاد آن قیمت درباره کنید،می خریداری را سنگی هنگامیکه

 از قیمتی، سنگهای خرید در پول صرف با که آورید نظر در. نباشید

 به نیاز است ممکن صورت،این غیر در. ایدکرده جلوگیری هابیماری

 داشته درمان و دارو مخارج یا پزشک ویزیت برای بیشتری پول پرداخت

 بسیار و نادر جواهرات از استفاده و خرید جایبه همچنین. باشید

 فوائد که نمایید استفاده گراننیمه هایسنگ از توانیدمی گران،

. شوند بسیارگران و نادر جواهرات جانشین توانندمی و دارند بسیار

 یاقوت، الماس، مانند گرانبها هایسنگ که کرد توجه باید همه این با

 .هستند آسایی معجزه خصوصیات دارای سفایر، زمرد،



 

 

 اطهار ائمه زبان از سنگها خواص-1-8
( السالم علیه) صادق حضرت بردند مي جرمي سبب به حاكمي نزد را فردي

 و رساندند او به انگشتري برسانند، او به عقیق انگشتري كه فرمود

 .نرسید او به مكروهي

 تازیانه گذرانیدند( ع)باقر محمد امام حضرت برابر از را شخصي 

 اگر كجاست، او عقیق انگشتر: فرمود حضرت. بودند زده او بر بسیار

 .خورد نمي تازیانه بود مي او با

 مرا اموال راه در دزد كه نمود شكوه و آمد( ص)خاتم حضرت نزد كسي 

 هر از آن كه نداشتي دست در عقیق انگشتر چرا: فرمود حضرت ربود،

 .دارد مي نگاه را آدمي بدي

 ملك همه: است شده روایت( ع)صادق امام از دوم جلد قمي تفسیر در 

 آن سلیمان هرگاه بود، داده قرار او انگشتر در خداوند را سلیمان

 وحوش و پرندگان همه و شیاطین و انس و جن تمامي گذاشت مي دست در

 تخت حمل مأمور باد. كردند مي اطاعت او از و گشته حاضر وي نزد به

 تحت كه پایاني چهار و پرندگان و انسانها و شیاطین همه و بود او

 .نمود مي جا جابه را آنها همگي بودند اوامرش

 برخي اختیار در را انگشترش الخال، بیت به رفتن هنگام به سلیمان

 گول را او خادم و آمد شیطان روزي. داد مي قرار خدمتكارانش از

 شد آن نتیجه نهاد، دست در را آن و ستاند او از را انگشتر و زد

 و گشتند او مسخر وحوش و پرندگان و انس و جن و شیاطین تمام كه

 .نیافت را آن ولي شد انگشتر جوي و جست در حضرت آن

 دریا به را آن شوند او حیله متوجه مردم كه ترسید شیطان سرانجام

 نمود، انگشتر آن بلعیدن به مأمور را ماهي -عزوجل- خداي. انداخت

 آن از و بودند سلیمان حضرت جوي و جست در روز چهل اسرائیل بني

 زاري و گریه با و بود انگشتر دنبال به دریا ساحل در سلیمان طرف

 به اتفاق این از و نمود مي استغفار تعالي و تبارك خداي سوي به

 صید ماهي كه رسید صیادي به روز چهل از پس. كرد مي توبه خدا جانب

 یك صید، از پس صیاد آن. نمود كمك او به سلیمان حضرت كرد، مي

 آن در را خود انگشتر شكافت را ماهي شكم او داد، سلیمان به ماهي

 و پرندگان و انس و جن و شیاطین و كرد دست به را انگشتر و دید

 بازگشت اول حالت همان به او پادشاهي و كردند خضوع برابرش در وحوش

 كه لشگري همراه به( بود ربوده را انگشتر كه) شیطان آن حضرت، و

 در را اي عده و نمود حبس الهي اسماء وسیله به بودند او همراه

 آن و نمود زنداني ها صخره و سنگ میان در را بعضي و دریا دل

 .هستند معذب و زنداني قیامت روز تا شیاطین



 

 

 مغناطیسي خواص به نیز و جواهرات و سنگها فوائد به االیام قدیم از 

 .جستند مي بهره آن از سنتي طب در و داشته توجه آنها درماني و

 فراواني بركات و خیر انگشتر، یك داشتن با فالني شود مي شنیده گاهي

 دارد انگشتري دیگري و رود مي پیش او میل مطابق كارها و یافته

 در باید كه است آن جهت به این. ندارد برایش كاربردي هیچ ولي

 با كه شود انتخاب نگیني و آید عمل به الزم دقت نگین نوع انتخاب

 .باشد موافق شخص مزاج و طبع

 اسالمي روایات در انگشتري آداب 

 

 عقیق 

 و مغرب و بصره در البته و است یمن صنعاي در آن اصلي معدن 

 مورد و بهتر همه از آن یمني نوع اما است موجود نیز هندوستان

 روایات در. گردد مي یافت مختلف رنگهاي در عقیق این. است تاکید

 به مصیبت و غم نرسیدن منجمله شده ذکر عقیق براي خواصي متعدد

 نگهداشتن ها، مسافرت در نگهبان و عذاب،حرز آتش از دوري آن، حامل

 است روایت که حدي تا بودن مبارکي و میمنت باعث و بد مردن از

 بودن اصیل. نشود رد بردارند دعا به اگر باشد عقیق آن در که دستي

 موجود آنجا در منفي انرژي حتما که جاهایي در آن استفاده و عقیق

 نیروهاي با متعدد افراد که جمعي کار و سکونت هاي محل مانند است

... و ها آپارتمانها،کارخانه مثل دارند وجود آنجا در منفي و مثبت

 .گردد مي توصیه

 عقیق نگین 

 .كند مي حفظ ها بدي از را آدمي و بوده سفرها در دهنده ایمني( الف

 .كند مي رو روبه نیكي و خیر با( ب

 .كند مي رفع را غصه و غم( ج

 .شود مي رزق گشایش باعث و برد مي بین از را فقر( ه

 .كند مي تمام خوبي و نیكي به را كارها( و

 .شود مي حاجتي هر شدن برآورده و دعا اجابت موجب( ز

 .شود مي بال از ایمني باعث و بركت موجب( ح

 .ظالم پادشاه از ایمني( ط

 .است ركعت هزار معادل نماز هنگام به آن داشتن همراه( ي



 

 

 عقیق همانا( علي یا: )فرمودند( آله و علیه هللا صلي) محمد حضرت 

 بودن وصي و من نبوت و متعال خداي ربوبیت به كه است كوهي اولین

 اختصاص و تو پیروان به بهشت داشتن اختصاص و فرزندانت امامت و تو

 .است داده شهادت تو دشمنان به آتش

 فیروزه 

 آن معدن. است معروف ظفر نام به عربي در که است سنگ نوعي فیروزه 

 و نیشابوري نوع دو در فیروزه فعلي بازار در است خراسان در

 فیروزه خواص از. است بهتر آن نیشابوري نوع که است موجود دامغاني

 .است مفید چشم روشنایي براي آن دیدن که است آن

 فیروزه انگشتر که دستي شود نمي فقیر فرماید مي( ع)صادق امام حضرت 

 آن در که دستي خداوند فرماید مي خدا رسول نیز و باشد آن در

 .گرداند نمي بر محروم را باشد فیروزه انگشتر

 [7].گردد مي فقر دوري و نیازي بي باعث( الف 

 

 .است مؤثر فرزند ایجاد جهت( ب

 .است مؤثر دعا استجابت در( ج

 .است پیروزي و فتح عامل( د

 .است دیدگان از دردها گرداننده دور( هـ

 .گردد مي سینه گشایش موجب( و

 .كند مي زیاد را دل قوت( ز

 .شود مي حاجات شدن برآورده باعث( ح

 زیارت جهت حضرت آن از( السالم علیه) هادي امام خادمان از یكي 

 او به حضرت. گرفت طوس سرزمین به سفر اجازه الرضا موسي بن علي

 بر كه باش داشته همراه به زرد عقیق نگین با انگشتري: فرمودند

 سوي آن بر و «استغفرهللا باهلل اال القوه ماشاءهللا» باشد شده حك آن روي

 .كن حك «علي و محمد» نگین

 دستور طبق را انگشتري و شدم بیرون امام نزد از: گوید مي خادم

. رفتم امام حضور به خداحافظي براي مجدداً  و كردم تهیه امام

 در كه نمایي همراهت باید فیروزه نگین با دیگر انگشتري: فرمودند

 راه از را قافله و شود مي رو روبه تو با شیري نیشابور و طوس بین

 مي نشانش را انگشتر و رفته شیر آن سوي به دارد، مي باز رفتن

 اضافه بعد. برو كنار راه از گوید مي من موالي بگو او به دهي،



 

 

 الواحد هلل الملك» آن دیگر سمت و هلل الملك انگشتر روي نقش باید كرد،

 داشته را نقش این( السالم علیه) علي حضرت انگشتر كه باشد «القهار

 .جنگهاست در پیروزي عامل و درندگان برابر در سپري آن كه. است

 یاقوت 

 الرحمن سوره در کریم قرآن و است دیگر هاي انگشتر افضل یاقوت سنگ 

 .است کرده اشاره بدان

 .شود مي فقر رفتن بین از باعث( الف 

 .یابد مي بزرگي و نجابت آن دارنده( ب

 .كند مي زایل را پریشاني( ج

( السالم علیه) حسین امام به خطاب( آله و علیه هللا صلي) خدا رسول 

 :فرمودند

 است مبارك و فرخنده كه كن دست به عقیق و یاقوت انگشتر فرزندم،

 ركعت یك و شود مي زیاد صورتش نور كند نگاه آنها به كسي هرگاه و

 ...آنهاست بدون نماز ركعت هفتاد با برابر دو، آن با نماز

 هللا اال الاله) ذکر آن بر است بهتر و است مومن شرافت نشانه یاقوت 

 مردم چشم در کند بدست را آن که کسي. شود حک( المبین الحق الملک

 که اشخاصي به جهت این از و کند مي جلوه هیبت و جال و باشکوه

 گردد مي توصیه هستند... و سیاسي اجتماعي، موقعیت و مقام داراي

 ارائه به نیاز که مواقعي مخصوصا مهم جلسات در شرکت موقع در که

. نماید استفاده انگشتر این از دارد مخاطب نزد در شکوه با شخصیت

 که سفید و زرد و کبود و سرخ جمله از دارد مختلفي انواع یاقوت

 .است بهرماني سرخ آن بهترین

 زمرد 

 در آن معروفیت ولي است مصر و مغرب سودان، کشورهاي در زمرد معدن 

 زبرجد زمرد انواع بهترین. است دیگر کشورهاي از بیشتر هند کشور

 و زمرد از بهتر است دیگر جوهري زبرجد معتقدند بعضي چه اگر است

 زمرد قیمتي سنگ ترین ارزنده الماس، از بعد. نیست موجود اکنون

 سحر نماید بدست را آن کسي اگر که است این آن عمده خواص از و است

 سحر بطالن براي جهت این از و شود نمي فقیر و کند نمي اثر او در

 و سحر و زخم چشم زمرد نیز شود مي شمرده آن وسائل از یکي جادو و

 .است انسان نشاط باعث و کند مي دفع و باطل را جادو

 زمرد نگین 

 .كارهاست آساني سبب( الف



 

 

 .است فقر كننده زایل( ب

 .كند مي مبدل توانگري به را فقر( ج

 ساخته زمرد سنگ از كه نگیني درباره( السالم علیه) رضا امام از 

 پرسیدند؟ شود، مي

( استنجار) گرفتن طهارت هنگام به اما ندارد اشكالي: فرمود امام

 .درآورند دست از را آن

 

 شمس شرف 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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