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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  ار این قاموس آرزو داردذگ تیم بنیان

2016دسمبر   82 تاریخ: زمین شناسی  بخش:   داکتر عبدالحنان روستائی نویسنده:   

 

 در قاموس کبیر افغانستان   (یاقوت و لعل)معرفی 

قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم، مانند مجمع اللغات، اقتصاد، قضاء، زراعت و مالداری، تاریخ و آثار  
تاریخی، جغرافیه، مختصات افغانستان، به معرفی بخشهائی از زمین شناسی نیز می پردازد. از آن جمله به شناختاندن ساختار  
های جیولوجیک، معادن فلزی و غیر فلزی، منرالهای قیمتی، منرالهای صنعتی، نمکها، سنگهای زینتی، مواد ساختمانی وغیره.  

در بخش علمی و مسلکی، در قسمت زمین    2016عل که معلومات مربوط به آن در سال  در این سلسله به شناسائی یاقوت و ل
 . داخل قاموس گردیده، پرداخته می شود ، شناسی

 

  Spina: التین

  Spinel: انگلیسی 

  Spinel: آلمانی 

 

بالس   اقوتی  ماضیها سال  لذا در طول صد،  وجود نداشتدر گذشته  الها  منر  یعلم  ینامگذار  ستمی و س قیتحق   لیوساچون  

(balas ruby  ) نی[. در واقع ا1اند ]  دهیگرد  ینام مسم  نیبدخشان بر غلط به ا  یها  اقوتیو سائر    "یبدخش  اقوتی"  یعنی 

منرالهای گروپ سپینل شوند.    ی( مربوط مSpinel)  نلیگروپ سپ   یمنرالها  ۀادنبوده، بلکه به خانو  اقوتی  ،یمتیجواهر ق

ادۀ منرالها یعنی گویند. فرق این هردو خانو  "یاقوت"می شناسند و "سپینل سرخرنگ" را    "لعل"را در افغانستان به نام  

زیاد نیست، زیرا سپینل از اوکساید مگنیزیوم و المونیوم و یاقوت از اوکساید المونیوم ساخته شده   "یاقوت"سپینل )لعل( و 

 ۀ مربوط به خانواد  اقوتی  کهیدر حال  ده،ینام مروج گرد  نیخوانده اند، لذا ا   "اقوتی"  را اشتباها    "رنگسرخ  نلیسپ"چون    اند.

چون یاقوت و لعل با نام بدخشان   آورد.  یمنرالها نم  نیدر ارزش ا  یرییاصالح نام تغ  نیا  کنیباشد. ل  یاز منرالها م  یدگر

 گره خورده اند، لذا در ذیل معلوماتی درین رابطه ارائه می گردد:

این منرالها در مناطق مختلف بدخشان پیدا می شوند، بطور مثال در منطقۀ غاران که بین   یاقوت و لعل:مناطق پیدایش  

الجورد نیز وجود دارد. در گذشته ها ازین محل    ،شغنان و اشکاشم موقعیت دارد. در مناطق ذکر شده عالوه بر یاقوت

از نا حیت "بار شهر" در گذشته یاقوت  یاقوت استخراج شده که باعث شهرت و ثروت آن منطقه گردیده بود. همچنین 

[. به همین ترتیب از مناطق نزدیک به آب پنج نیز یاقوت بدست آمده. بطرف شرق خلیج شیوا راهی  2استخراج شده ]

بطرف شغنان و درۀ پنج میرود که مارکوپولو از معادن یاقوت آن در جریان سفر خود نیز دیدن کرده. مخصوصا  در درۀ  

تونل های پر کرده شده و توته و پارچه های یاقوت سوخته در سنگریزه های انبار   هنوزعدن( که  غران )یعنی مغاره یا م 

 شدۀ آن زیاد به چشم می خورند. 

http://www.afghan-german.com/
mailto:aroostai@hotmail.com?subject=منرالهای%20سپینل
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-dic.com:8080/DocLib/019_roostai_a_spinel_minerals_in_qka.pdf
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کیلومتری جنوب منطقۀ خاروق در جوار رودخانۀ پنج در تاجکستان قرار دارد که تا قبل از    47لعل در    کوه  معدن لعل یا

و روسیۀ تزاری به امضاء رسید، جزء خاک افغانستان بود. این منطقه در جنوب  که بین انگلیسها    1897قرارداد سال  

شغنان افتیده. معدن دومی لعل در امتداد پائینی رودخانۀ پنج در نزدیکی رودخانۀ شوردریا واقع شده. همچنین در نزدیکی 

قبل منرالهای های سر از هزار سال  بیشتر  پامیر  در منطقۀ  لیال  لعل  دهانۀ رودخانۀ کوجه  یاقوت و  خ رنگ و روشن 

گذشته ازین یاقوت و لعل در  استخراج می شده. به همین ترتیب حدس زده شده که لعل در جرم و شغنان نیز پیدا می شود.

 نیز پیدا می شود.  ، از جمله در منطقۀ قرغه ئی لغمان،بعضی مناطق دیگر افغانستان

دو بلور یاقوت زیبای بدخشی به نامهای "یاقوت تیمور" )تصویر  اهمیت تاریخی یاقوت و لعل بدخشی و نقش استعمار :  

( بسیار مشهور اند که ماجرا های زیادی را از سر گذشتانده و ارزش تاریخی دارند.  2( و "یاقوت سیاه شهزاده" )تصویر  1

اریخی آن کشور این دو پارچه یاقوت افغانی توسط انگریز ها به سرقت رفت و در پهلوی جواهرات دگر در موزیم ملی ت

که در کلکسیون جواهرات الیزابت دوم    )لعل(  [ بزرگترین سپینل سرخ1محافظت می گردند. به قول یک محقق امریکائی ]

گرام( وزن دارد و به نام "خراج عالم" یاد    60,5قیراط )  352,5پادشاه انگلستان جا دارد همین "یاقوت تیمور" است که  

(. این پارچۀ یاقوت یعنی "یاقوت تیمور" در بین  1جهان شرق مشهور بود )تصویر    سال در  600می گردید و بیشتر از  

تیمور  25 پارچه جواهرات  تیمور  هزار  به  بود،   کورگانی مشهور  قِران" مشهور شده  نام "سلطان صاحب  به  لنگ که 

ی که این یاقوت را بر سر  باالترین ارزش را داشت. تیمور در تاج پادشاهی خود این یاقوت را حمل میکرد. نام پادشاهان

کمپنی انگلیسی هند شرقی این منرال را به ملکه انگریز "وکتوریا"    1851گذاشته بودند در بین آن درج است. در سال  

تحفه داد. این منرال در یک واحد بوده و در باالی آن به زبان دری به رسم الخط عربی خطاطی صورت گرفته که تاریخ  

یکی دگر از یاقوت های بدخشی و   [1] (. به قول محقق مذکور1میالدی میباشد )تـصویر   1743شمسی مطابق  1153آن 

امپراتوری شاهی و  گرام( وزن دارد    32قیراط )  170افسانوی "یاقوت سیاه شهزاده" است که   در پیشاپیش رواق تاج 

گ سرخ تاریک می باشد که شکل  صیقل شده به رن  (لعل)سپینل  انگریز )تاج ملکۀ انگلیس( جا بجا شده. این منرال یک  

 (. 2سانتی متر است )تصویر  5آن نا منظم بوده و طول آن 

 

  

 [. 1"یاقوت سیاه شهزاده" ] : 2تصویر  [.  1"یاقوت تیمور" یا "خراج عالم" ]لعل یا  : 1تصویر 
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شهزاده"  :  4تصویر   [. 1] تاج شاهی در سر الیزابت دوم ملکۀ انگریز  : 3تصویر  سیاه  شاهی  در    "یاقوت  ملکۀ تاج 

   [.1انگریز ]

در دامن تاریخ تاج شاهی شاهان متعدد دگر نیز با یاقوت و لعل بدخشان مزین گردیده اند که از شرح مزید آن در این نبشته 

 صرف نظر می شود. 

[  1در مورد لعل یا یاقوت بدخشان در طول بیشتر از دو هزار سال اسناد و معلوماتی ثبت شده که در اثر محقق نامبرده ]

یادآوری شده: " در معابد بودائی کابل در قرن اول قبل از میالد لعل بدخشی بکار رفته و در هزار سال قبل  از آن چنین  

در آثار دانشمندان عرب مانند المقدسی ازین منرال تذکر داده شده. البیرونی نیز در آثار خود از لعل بدخشان نام برده و 

نوشته که : "یاقوت بدخشی نام خود را از   14ابن بطوطه در قرن  از لعل بدخشان توصیف نموده. 13مارکوپولو در قرن 

همایون که تاج بابرشاه را بر سر نهاد، برای شاه طهماسب پارچه های الماس با صد ها یاقوت    16در قرن    "بدخشان گرفته.

: "معادن یاقوت در  نوشت که    1867بدخشی تحفه داد. پاندیت مانفول یکی از اراکین هندی در یکی از آثار خود در سال  

اشکاشم قرار دارند و از بیست سال به این طرف باالی آن کار صورت نمی گیرد، زیرا کسی نیست که برای کارگران 

درین    "مزد بپردازد. این معادن دارای شش رنگ یاقوت مختلف اند مانند یاقوت سرخ، سبز، سفید، زرد، بنفش و گالبی.

نوع سرخ و شفاف یاقوت بعد از الماس از بهترین احجار کریمه است و هرچه خصوص در فرهنگ عمید چنین آمده : "

اطالق   ،گرانبهاتر است. یاقوت رمانی به یاقوت درشت و سرخ رنگ که شبیه دانۀ انار است  ،بزرگتر و خوشرنگتر باشد

 می گردد." نوعی از یاقوت سرخ گهربار را بیجاده نیز گویند. 

دی شعر سروده اند که به سه مثال آن در زیر اشاره می گردد. سنائی غزنوی شاعر در مورد لعل بدخشان عرفای زیا

 نامدار عصر غزنویان گوید : 

    لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

 نامدار کشور سرود :همچنان زنده یاد محمد هاشم زمانی، شاعر معاصر و شخصیت مبارز، آزادیخواه و 

 اللـــونـه ســره نـا یـابـه بـدخـشــان تــه رســوی  سور الل د بدخشان "زمانی" نسته ستا جهان کی 
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 عارفی دگر گوید :

 دور است بدخشان ز تالش یمنی ها  جان کند عقیق از هوس لعل تو لیکن

ین حقیقت را ثابت می کند که استعمار برای  سرقت آثار تاریخی یاقوت و لعل بدخشی توسط استعمار انگلیس بار دگر ا

چور و چپاول هستی مادی و معنوی خلقها به کشور های پسمانده لشکر می کشد. ولی هستند کسانیکه این واقعیت را نا دیده  

که  و روشنفکران استفاده جو  جنگساالران، مالنمایانگرفته از استعمار طالب خیرند و بزیر دهل آن جانانه میرقصند مانند  

نقش جاده صاف کن استعمار نوین را به عهده گرفته و به مثابۀ منادیان استعمار و تجاوز وارد عمل شده، بر ثروت مردم 

 دستبرد زده و به متجاوزان مدد می رسانند.  

 . (6 و 5لعل به رنگهای مختلف چون رمانی، پیازی، عنابی و غیره پیدا می شود )تصاویر چنانکه در باال تذکر داده شد، 

 

  
 .اناری سرخ یا یاقوت لعل :6تصویر  نل که باالی سنگ مرمر نمو کرده اند. منرالهای سپی   :5تصویر 

http://www.bing.com/images/search?q=Spinel&qpvt=Spinel&qpvt=Spinel&qpvt=Spi

nel&FORM=IGRE 

http://www.javaherbazar.com/blog/%D9%84%D8

%B9%D9%84 / 

 

 یاقوت جگدلک 

آمد اند. رگه های  معادن یاقوت جگدلک بر اثر تماس احجار تیزابی گرانیتیک با کاربوناتها و مگنیزیم کاربوناتها به وجود  

رنگهای    دارندۀ یاقوت به صورت نا منظم در طبقات مختلف در احجار مرمر و گنایز تشکیل شده اند. یاقوت جگدلک به

 مختلف مانند سرخ تیره، جگری، بیرنگ و غیره ظاهر گردیده و به رنگ ماورای بنفش از خود تشعشع نشان می دهد. 

  15یاقوت جگدلک برای اولین بار در زمان سلطنت امیر عبدالرحمان خان آغاز گردید. ازین معادن حدود    معادنکار در  

در صد کورند سرخ تا   5در صد زفیر گالبی و زفیر آبی استخراج می شده. عالوه برین حدود  75در صد یاقوت اصل و 

پیدا می شود و به ندرت  با کیفیت خوب  یاقوت  یاقوت خواهد بود    گالبی حاصل می گردید.  بهترین نوع  پیدا شود  اگر 

 (. 8و  7)تصاویر 
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کتلۀ    :7تصویر   با  جگدلک  یاقوت  کریستل 

 قیراط. 174

 کریستل یاقوت جگدلک با رخهای مثلث نما.   :8تصویر 

 

 ماخذ ها: 

 [1] Bowersox, G. & Chamberlin, B. E. (1995): Gemstones of Afghanistan. Geovision, Inc. 

Gemological Institute of America. Geoscience Press, Inc. Hong Kong. 

[2] Adamec, Ludwig, W (1972): Badakhshan Province and Northeastern Afghanistan. 

Akademische Druck- u. Verlagsanstalt Graz – Austria. 

 ذیل را کلیک کنید:  هایبرای معلومات بیشتر لینک 
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