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 ملخص:

األحجار الكرٌمة وشبه الكرٌمة مما كان له أكبر األثر فً حٌاة الطبقات المجتمعٌة كانت الهند ومازالت تشتهر بكافة أنواع 

الهندٌة منذ أقدم العصور، وٌظهر ذلك من خالل ما تبقى لنا من آثار مادٌة وتحف فنٌة تزخر بها متاحف العالم، كما ظهر 

هـ/ 1274 -932و عصر الدولة المغولٌة )ذلك جلٌاً فً كتابات األباطرة خالل العصر الذهبً لشبه القارة الهندٌة وه

م( الذي كان مغرماً 1627-1605هـ/1037-1014هانگٌر )چم( وخاصة كتابات اإلمبراطور المغولً 1858 -1526

بهذه األحجار فأفاض فً ذكرها وأشار إلى دورها فً حٌاة البالط المغولً بصفة خاصة وحٌاة الملوك واألمراء الهنود 

بعض المناطق الهندٌة باحتواء أرضها أو انهارها أو جبالها على أنواع معٌنة من األحجار  بصفة عامة. وقد تمٌزت

الكرٌمة والجواهر مثل مملكة كراناتاكا فً جنوب الهند والتً كانت غنٌة باأللماس والعقٌق والبلور والٌاقوت الزمرد، 

لبلور والسفٌر والزمرد، وبلغ من أن اطلق علً بٌنما كان السفٌر ٌستخرج من البنجاب وكشمٌر، ومن أورٌسا الٌاقوت وا

بعض هذه المناطق اسم الحجر الذي اشتهرت به مثل جزٌرة سرندٌب التً اطلق علٌها جزٌرة الٌواقٌت نظراً لتوفر 

الٌاقوت بها بكافة ألوانه؛ وواٍد ٌعرف باسم وادي األدماس أي األلماس، كما ثبت أن بعض مدن الهند كانت تنتج العقٌق. 

لى الرغم من أن شبه القارة الهندٌة تعتبرأكثر دول العالم التً ٌستخرج منه األحجار الكرٌمة والجواهر إال أن هذه وع

المذكرات اثبتت أنها كانت تستورد بعض األحجار الكرٌمة من الدول األخرى وخاصة حجر الٌشم الذي ٌؤتى به من 

ران والزمرد وحجر قبطً من صعٌد مصر والعقٌق الجٌد من كاشغر أو التركستان الشرقٌة والفٌروز من أصبهان بإٌ

الٌمن. كما تمٌزوا وتفوقوا فً فن حكاكة األحجار الكرٌمة منذ القدم بل كان بعض األباطرة المغول ٌتقنون هذه الحرفة 

إن دراسة هان، ومن ثم فچهانگٌر وهو شاه چوٌنتجون الكثٌر من التحف بأٌدٌهم وعلى رأسهم ابن اإلمبراطور المغولً 

هذا الفن خالل هذه الحقبة التارٌخٌة ٌعد إضافة جدٌدة فً مجال الفنون واآلثار اإلسالمٌة بصفة عامة والهندٌة بصفة 

 خاصة.

mailto:nagah_mahdy@cu.edu.eg
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 .الهند ،جهانكٌر ، مذكرات ، حجر، ٌاقوت الكلمات المفتاحٌة:

 أهداف البحث:

 .ًإلقاء الضوء على أهمٌة األحجار الكرٌمة فً البالط المغول 

  .والتعرف على أنواع هذه األحجار خالل العصر المغولً الهندي 

 .التوصل إلى معرفة المناجم التً اشتهرت باستخراج بعض أنواع األحجار فً شبه القارة الهندٌة 

 المقارن. -الوصفً –: المنهج التوثٌقً منهجٌة البحث

 :أهم النتائج

  المحلٌة والمستوردة بالنسبة لشبه القارة الهندٌة.توصلت الدراسة إلى معرفة أنواع األحجار الكرٌمة 

 .تعرفت على  أسماء بعض الفنانٌن والحكاكٌن فً البالط المغولً سواء أكانوا محلٌٌن أم أجانب 

 .التوصل إلى معرفة األوزان التً استخدمت فً وزن تلك األحجار خالل هذه الحقبة التارٌخٌة 

 أهم المراجع:

Rogers , Alexander & Beveridge, Henry: The Tūzuk-i-Jahangīrī or Memoirs of Jahāngīr, 

London, Royal Asiatic Society,1909–1914. 

Abstract:  

India was still famous for all kinds of precious and semi-precious stones, which has had the 

greatest impact in the lives of the Indian community classes since ancient times, and this is 

evidenced by the remains of us the material effects and artifacts of the world's museums, as 

evidenced in the writings of emperors during the era (932-1274 AH / 1526-1858 CE), in 

particular the writings of the Mughal Emperor Jhangir (1014-1037 AH / 1605-1627), who was 

fond of these stones and mentioned them, referring to their role in the life of the Mughal court 

in particular and the life of the kings And Indian princes in general. Some of the Indian 

regions were characterized by the presence of their lands, rivers or mountains on certain types 

of precious stones and gems such as the kingdom of Karnataka in southern India, which was 

rich in diamonds, onyx, crystal and emerald rubies, while the ambassador was extracted from 

Punjab and Kashmir. Although the Indian subcontinent is considered the world's most 

precious gemstone and gemstone, these memoirs notes proved that they imported some 

precious stones from other countries, especially the jade, which came from Kashgar, East 

Turkistan, and turquoise from Iran, emeralds and a Coptic stone from Upper Egypt. Egypt and 

the good garnet from Yemen. Some of the Mughal emperors mastered this craft and produced 

many artifacts in their own hands, including the son of the Mughal emperor, Jahangir Shah 

Jahan. Thus, the study of this art during this historical period is a new addition in the field of 

arts and archeology Islamic in general and Indian in particular. 

Keywords: India, Jahangir, Memoirs, Stone, Ruby 

Research objective: 

 Highlight the importance of gemstones in the mughal court. 

 To Know What What are the precious stones that were common during the Mughal era. 

 To know the mines that are famous for extracting some types of stones in the Indian 

subcontinent. 
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Research Methodology: Documentary- Descriptive-Comparative 

Main results: 

 Identification of local and imported gemstones for the Indian subcontinent. 

 Know the names of some artists and Hakaks in the court of the Mughal, whether they are 

local or foreign. 

 Know the weights of these stones during this historical period. 

Important References: 

Rogers , Alexander & Beveridge, Henry: The Tūzuk-i-Jahangīrī or Memoirs of Jahāngīr, 

London, Royal Asiatic Society,1909–1914. 

  :المقدمة

 فً والتارٌخٌة واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة السٌاسٌة الحٌاة فً وبارزاً  هاماً  دوراً  الكرٌمة وشبه الكرٌمة األحجار لعبت    

 األحجار أنواع بكل ملٌئة خزائنه كانت والتً الكرٌمة األحجار بفن مغرماً  كان الذي هانگٌرچ المغولً اإلمبراطور عهد

 ذكر فقد والشكمجٌات؛ واألطباق واألبارٌق والقدور الكؤوس مثل الٌومً اإلستعمال ذات وأوعٌة وأوانً ُحلً هئٌة فً

 -1608/هـ1021 -1016) الهندٌة القارة شبه فً تواجده أثناء William Hawkins(1) هوكٌنز وٌلٌام الرحالة

 وكمٌة أنواع لنا وصف حٌث هانگٌرچ اإلمبراطور حكم فترة خالل المغولً البالط داخل خاصة وبصفة( م1613

 خمسة أجرا فً الملكً بالقصر ٌوجد كان أنه فذكر اإلمبراطور؛ لهذا الملكٌة الخزانة فً المحفوظة الكرٌمة األحجار

 بكافة وصغٌرها كبٌرها األلماس أحجار عدد أحصى كما المصنع غٌر أي الخام الٌشم حجر من كلٌوجراماً  وعشرون

 جٌدة قطعة ألفٌن من ٌقرب ما فهناك الٌاقوت أما ،(رطل 82.5) bātmān باتمان أو بتمن 1½ من ٌقرب بما أنواعها

 إلى باإلضافة( رطل 660)bātmān بتمن 12 كمٌته وتبلغ أٌضاً  أنواعه بكافة اللؤلؤ وٌوجد وكبٌر، وصغٌر وسٌئة

 وآالف والفضٌة الذهبٌة السروج مثل الكرٌمة باألحجار المرصعة األدوات بعض إلى باإلضافة هذا(. 2)والسفٌر الزمرد

 العقود من له حصر ال وعدد والذهبٌة الفضٌة والعروش أٌضاً، األحجار بهذه المزٌنة ومقابضها أغمادها مع السٌوف

 .(3)والزمرد والماس والٌاقوت اللؤلؤ وسالسل

ٌّمة األحجار هذه ونالت  Tūzūk هانگٌريچ تزك" باسم المعروفة اإلمبراطور هذا مذكرات فً وافر حظ الق

Jahangīrī""(4)، لحكام أو الدولة رجال وكبار واألمراء النبالء بعض وبٌن بٌنه متبادلة كهداٌا إما ذكرها ورد فقد 

 أو النقدٌة سواء لقٌمتها نظراً  إٌران؛ رأسها وعلى المجاورة الدول بعض لحكام أو عنه المستقلة أو له التابعة الوالٌات

 النوروز، عٌد مثل اإلحتفاالت فً نقدم كانت فقد الحاضر وقتنا وحتى الوقت ذلك فً الهداٌا أفضل تعتبر فهً التارٌخٌة

 البالط حٌاة فً هام تارٌخً بحدث ترتبط واألحجار الجواهر هذه فإن وبالتالً األمراء، بعض ومٌالد الملكً، والزفاف

 .خاصة بصفة المغولً

 فً الواردة هانگٌرچ المغولً اإلمبراطور عهد فً الكرٌمة وشبه الكرٌمة األحجار تحف ٌتناول البحث هذا فإن لهذا   

 .العالمٌة المتاحف فً منها تبقى وما المخطوطات صور فً ورد بما ومقارنتها هذه مذكراته

 حٌث عالٌة قٌمة ذات وأنها والحكام، األباطرة حٌاة فً الكرٌمة األحجار أهمٌة اثبات نستطٌع البحث هذا خالل فمن   

 على الدراسة هذه تساعدنا كما إلخ،..والشٌوخ والنبالء واألمراء والحكام لألباطرة الهداٌا تقدٌم فً علٌها البعض اقتصر

 خارجٌاً، أو داخلٌاً  سواء مصادرها على والتعرف التارٌخٌة الفترة هذه فً شاعت التً الكرٌمة األحجار أنواع معرفة

 أرضها بغنى حظٌت التً الهندٌة القارة شبه فً األحجار هذه منها استخرجت التً المناجم أشهر إلى التوصل وأٌضاً 
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 التً والتحف األحجار هذه أشكال على التعرف إلى باإلضافة هذا ؛(2 ،1 رقم خرٌطة) الكرٌمة األحجار أنواع بكافة

 البالط داخل وتخصاصتهم المجال هذا فً تمٌزوا الذٌن والفناٌٌن الصناع أسماء عن الكشف عن فضالً  منها؛ ُصنعت

 .اإلمبراطور هذا حكم فترة خالل المغولً

 
السٌادة اإلسالمٌة، ( توضح خرٌطة فرنسٌة صغٌرة لشبه القارة الهندٌة خالل العصر المغولً؛ نقالً عن الجوارنة: الهند فً ظل 1خرٌطة رقم )

 280ص

 
 ( توضح أماكن استخراج االحجار الكرٌمة وشبه الكرٌمه فً شبه القارة الهندٌة؛ 2خرٌطة رقم )

 india-of-https://www.gia.edu/jewelsنقالً عن 

https://www.gia.edu/jewels-of-india


 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

 

229 

 

 هانگٌر:چاإلمبراطور المغولً أنواع األحجار الكرٌمة الواردة فً مذكرات 

 أوالً: األحجار غٌر العضوٌة:

 حجر األلماس: .1

هانگٌر إلى العدٌد من مناجم استخراج حجر األلماس فً مذكراته هذه فً شبه القارة الهندٌة ؛ وهً چأشار اإلمبراطور    

؛ ومن أهم مصادر الحصول على (5)م19هـ/13التً تعد من أهم مواطن الماس منذ العصور القدٌمة وحتى نهاٌة القرن 

وقد (   (6وهً من المدن التابعة لبٌهار وباتنا Khokharāاأللماس فً شبه القارة الهندٌة منجم خوخرا أو كهوكهرابار 

م أن عبد الرحٌم 1618هـ/1027. كما ذكر جهانكٌر فً عام (7) م1615هـ/1024دخلت تحت حوزة الدولة المغولٌة منذ 

ن سبار أرسل قوة لكً ٌستولً على منجم ألماس براكر فً گندوانا وٌمتاز ألماس هذا المنجم بالجودة خان خانان آتالٌق جا

أو  وكانت مدٌنة كارناتٌك "كارناتاكا .8))العالٌة والجمال الرائع والشكل الجمٌل والحجم الكبٌر مقارنة باألنواع األخرى 

مٌل 123.75توفر بها أربعة مناجم للماس تقع داخل مساحة كرناتك" من أهم األماكن للحصول على حجر األلماس حٌث ٌ

 .(9)هانگٌرچتقرٌباً كما ذكر 

وٌوجد الماس باللون األبٌض واألصفر واألحمر واألخضر واألزرق واألسود والفضً والحدٌدي؛ وتفضل الهند منه   

األبٌض فاألصفر بسبب ما ٌظهر منهما من الشعاع األحمر الذي ٌشبه قوس قزح عند تعرضه للشمس لذلك كان أكابر 

 .(10)الهنود ٌتٌمونون بهذٌن النوعٌن وال ٌفرطون فٌهما

طبقاً لما ورد فً هذه المذكرات فقد استخدم هذه الحجر فً صناعة الحلً من وخواتم وأساور باإلضافة إلى استخدامه و   

كفصوص منفردة فً تبادل الهداٌا بٌن الحكام والملوك خالل عصر الدولة المغولٌة بالهند بصفة عامة وعهد  اإلمبراطور 

خاتم من األلماس؛ كما قدم قطب الملك _ملك كولكندا_ إلى  (11)م1615هـ/1024هانگٌر الذي أهداه خان خانان عام چ

( فً هٌئة ثالثة أحرف هللم خاتم من األلماس ُسجل علٌه لفظ الجاللة )1618هـ/1027هان" فً عام چهانگٌر "شاه چابن 

 .12))ٌرهانگچمتساوٌة فً الحجم وفً الشكل الجمٌل وهذا الخاتم ٌعتبر من عجائب الدنٌا كما ورد فً مذكرات 

هانگٌر فً مذكراته تلك األساور التً أهداها هذا اإلمبراطور إلى زوجته نور چأما بالنسبة لألساور فإن أهم ما أشار إلٌه   

ٌُطلق علً 1617هـ/1026هان كمكافأة لها على احترافها وتفوقها فً صٌد النمور عام چ م وهما أسورتان من األلماس 

ولم ٌغفل هذا اإلمبرطور عن ذكر دور حجر األلماس على هٌئة  .Pahunchi"((13ي چهذا النوع مصطلح  بهونـ

من بٌن الهداٌا التً قُدمت إلى شاه جهان من عادل خان بمناسبة فصوص أو حجر خام فً تبادل الهداٌا فقد ذكر أنه 
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ألف روبٌة ؛  40التً تزن واحد تانك وستة ُسرخ و ُتقدر قٌمتها بـ  a ŗChamko(14)مكراچألماسة سٌطرته على الدكن 

 .15))ألف روبٌة 30وألماسة أخرى من هداٌا قطب الملك وزنها واحد تانك وقٌمتها 

 حجر البلور الصخري: .2

ٌُعرف قً الهند باسم  (17)وٌندرج البلور الصخري تحت أحجار الكوارتز  (16)وٌطلق علٌه أهل الهند مصطلح "بتك" الذي 

Sphatik  وهو ٌتوفر فً أماكن عدٌدة على وجه األرض (18)سبهاتٌك وهو من المعادن األكثر شهرة على األرض ،

ٌُجلب من كشمٌر ومن (19)كجم 500وٌستخرج فً أحجام كبٌرة بعضها ٌزن أكثر  ، وورد فً العدٌد من المخطوطات أنه 

 .(20)نواحً بدخشان

قد نال هذا البلور الصخري إعجاب الملوك والحكام فً مختلف الدول على مر العصور التارٌخٌة ولكن ما ٌهمنا هنا ما و  

هانگٌر الذي أرسل إلى شاه إٌران عباس األول كأساً من البلور الصخري وذلك مع السفٌر چذكره اإلمبراطور المغولً 

وقد رأى  (21)لبً من العراقچلكأس الذي أحضره محمد حسٌن م؛ هذا ا1617هـ/1026فً عام  اإلٌرانً محمد رضا 

هانگٌر لم ٌشرب فٌه النبٌذ وأرسله له فسٌكون ذلك عالمة قوٌة للود بٌنهما وبالفعل چالشاه هذا الكأس وقال لسفٌره لو أن 

، وبعدها 22))رانهانگٌر عن الشرب فٌه وأمر بصناعة غطاء وصٌنٌة لهذا الكأس وأرسله مع هداٌه إلى شاه إٌچفقد توقف 

هانگٌر إلى الشاه عباس أٌضاً مع سفٌره سٌد حسن هدٌة من بٌنها قدر أو إبرٌق مرصع بالجواهر على چبعامٌن أرسل 

من شهر بهمن  26. وفً ٌوم 23))هٌئة دٌك هذا اإلبرٌق الذي كان فً معظم األحٌان فً اإلمبرطور المغولً لشرب النبٌذ

م إلى ابن 1614هـ/1023 هان" صندوق صغٌر "شكمجٌة" من البلور الصخري المرصع چگٌر "خرم/شاه هانچم قُدِّ

 .24)) بالزمرد ذو ذوق فنً عالً من صناعة أجنبٌة

 :(25)السفٌر األزرق .3

هانگٌر وربما ٌرجع ذلك لندرة هذا الحجر فً شبه القارة چلم ٌنل حجر السفٌر حظ وافر فً مذكرات اإلمبراطور    

الهندٌة أو ربما ألن المغول كانوا ٌطلقون على كافة أنواع األحجار الكرٌمة اسم ٌاقوت مع التمٌٌز بٌنها بألوانها فٌقولون 

ن أهم ما ورد ذكره فً هذه المذكرات سٌف من نوع شمشٌر من صناعة ٌاقوت أحمر وٌاقوت أزرق وٌاقوت أصفر، وم

هانگٌر بمناسبة مولد چهان إلى والده اإلمبراطور چالبندقٌة ذو مقبض جمٌل من السفٌر األزرق قدمه السلطان ُخرم/شاه 

. كما أهدى عادل خان(26)طفالً له 
(27)

فٌر ذات لون م بعد سٌطرته على الدكن قطعة س1617هـ/1036شاه جهان عام  

ألف روبٌة ووزنها ستة تانك وسبعة ُسرخ وتعجب ألمرها اإلمبراطوروقال أنه لم ٌر من قبل حجر  100جمٌل تقدر بقٌمة 

 .(28)سفٌر فً حجمه وال لونه

 الزمرد: .4

ٌُطلق علٌه فً السنسكرٌتٌة اسم "ماركاثا     " ولكن اسم الزمرد Panna" وفً الهندوسٌة اسم "بانا Marakathaو

ق.م كان هناك  4000وٌعتبر الزمرد من أهم األحجار الكرٌمة لدى الهنود ففً العصور القدٌمة    ،(29)مصطلح فارسً

زمردة ذات جودة عالٌة خصصت لإللهة فٌنوس فهذا الحجر ٌرمز إلى الخلود واإلٌمان والربٌع؛ وٌتوفر الزمرد فً شبه 

من والٌة راجستان ومن مناجم أجمٌر وأوداٌبور وأورٌسا وكاالهاندي القارة الهندٌة منذ القدم فهو ٌستخرج بصفة أساسٌة 

 .(30)وكراناتك وأندرابرداٌش وتامل نادو وبٌهار وجامو وكشمٌر
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التً كانت تصدره إلى سائر  (31)م كانت الهند تستورد الزمرد من مصر16هـ/10ولكن ٌذكر البعض أنه قبل القرن   

وجدت مناجم صغٌرة فً شمال الهند على الحدود ما بٌن باكستان وأفغانستان وتوفر ، ولكن (32)البالد كما ذكر اإلدرٌسً

 .(33)زمرد ذو جودة جٌدة لكن بكمٌات محدودة

هانگٌر؛ واستخدم الزمرد فً عدة أشكال أٌضاً مثله مثل چولكن لم ٌرد ذكر هذا الحجر كثٌراً فً مذكرات اإلمبراطور 

ة مسابح كاملة أو خواتم أو فصوص مستقلة أو تستخدم إلى جانب أحجار أخرى فً سائر باقً األحجار الكرٌمة إما فً هٌئ

ا بكرماجٌتچالزمرد أهداها له أحد موظفٌه وٌدعى الراهانگٌر سبحة من چهٌئة عقود وغٌرها، ومن أهم ما ذكره 
(34)

 

م 1617هـ/ 1026عام م. وكان أٌضاً من بٌن الهداٌا المقدمة من عادل خان إلى شاه جهان 1616هـ/1025وذلك عام 

هانگٌر أنها على الرغم من الحصول علٌها من منجم جدٌد إال أنها ذات لون جمٌل وأنه لم ٌر مثلها من قبل چزمردة وقال 

((35.    

 العقٌق: .5

من خالل المخطوطات المتخصصة فً تصنٌف األحجار الكرٌمة ٌتضح لنا أن حجر العقٌق قد توافر فً العدٌد من دول    

العالم شرقاً وغرباً ومن بٌنها شبه القارة الهندٌة وباألخص مدٌنة َبْرَوص أو َبْرَوُج وهً من أشهر مدن الهند البحرٌة 

ٌُجـلب منها النٌل واللك ٌُقال لها بروص وأكبرها وأطٌبها  ، فقد قال ابن ماسوٌه "أما الهندي فٌؤتى به من الهند من قرٌة 

 . (36)وهً التً بالقبا البروصً ٌلتقط من أودٌة بها"

أهم هانگٌر فً مذكراته كانت تفتصر على العقٌق المجلوب من الٌمن فقد أشار إلى أن چولكن إشارات اإلمبراطور 

التً أرسلها الشاه عباس األول "حاكم إٌران" وهً سبحة من العقٌق الٌمنً؛ باإلضافة  المسابح التً أُهدٌت إلى إلٌه تلك

وتحتفظ المكتبة . (37)إلى ثالثة خواتم أخرى من مٌرزا جمال الدٌن حسٌن ُصنع أحد هذه الخواتم من العقٌق الٌمنً الجٌد

هانگٌر فً مذكراته چفً ذكره اإلمبراطور الوطنٌة األهلٌة ببارٌس بمٌدالٌة من الجزع العقٌقً تجسد حدث هام أفاض 

(. وقد ُنقش على الجانب الخلفً لها نص كتابً بخط النستعلٌق  1)لوحة رقم  (38)وهو إنقاذ أنوب راي من افتراس النمر

ٌُقرأ كما ٌلً: "شبه صاحب قران ثانً شاه جهان باد شاه غازي" وترجمتها "صورة صاحب القران الثانً شاه جهان 

 ظم المنصور".  الملك المع

 
 من الجزع العقٌقً المطلً بالمٌنا، الهند، الدولة المغولٌة، اإلمبراطور شاه جهان، فً المكتبة الوطنٌة ببارٌس. ( مٌدالٌة1)لوحة رقم 

 

 

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

 

232 

 :الفٌروز حجر .6

محمد ، أرسل اإلمبراطور جهانكٌر (39)هو حجر أخضر مشرب بزرقة صافً اللون وٌسمى بحجر الغلبة وحجر العٌن   

م إلى إٌران والعراق لشراء بعض األشٌاء النادرة من بٌنها حجر الفٌروز الذي أرسله 1613هـ/1022لبً سنة چحسٌن 

سٌر مع بعض األشٌاء األخرى  30له الشاه عباس حٌث أمر أحد خدمه الخاص بتجهٌز ست حقائب من الفٌروز وزنها 

الفٌروز لم ٌكن متوفراً فً الهند لذلك كان ٌتم استٌراده من الخارج ، ومن ثم نسطٌع القول بأن (40)وإرسالها إلى جهانكٌر

وخاصة من مدٌنة إصبهان )أصفهان( بإٌران، وقال كالً ابن ماسوٌه والتٌفاشً أن حجر الفٌروز كان ٌؤتى به من 

 . (42)؛ كما قال المغربً أٌضا أنه ٌجلب من خراسان وجبال فارس(41)نٌسابور

روز كان أقل جودة من ذلك الذي شاع أٌام الشاه طهماسب حٌث بذل الجوهرجٌون وصناع وقال جهانكٌر أن هذا الفٌ

 .(43)الخواتم أقصى جهدهم من أجل صناعة خاتم منه إال أنه لم ٌجدوا حجر مناسب لهذا الغرض

 : حجر قبطً .7

Qutbورد فً مذكرات جهانكٌر أن هناك نوع من األحجار اطلق علٌه حجر قطبً  ā أي والمقصود به "قبط "ً

هان( كهداٌا له وهذا النوع من چ"المصري" قد قدمه البعض )مثل وزٌر خان واعتماد الدولة والخواجه أبو الحسن وشاه 

األحجار عبارة عن فصوص اعتقد جهانكٌر أنه ٌاقوت مصري؛ ولكن ورد ذكر لهذا الحجر فً مخطوط قطف األزهار 

ضر الرخو وقال ابن الكتبً هو بمصر  وهو كثٌر الوجود بها للمغربً أنه حجر ٌوجد بجبال صعٌد مصر وأجوده األخ

، وما ورد فً هذه (44)وهو حجر أخضر رخو خفٌف وله استخدامات عدٌدة فً عالج بعض األمراض وفً تبٌٌض الثٌاب

هانگٌر هو مصري األصل وأن المصطلح األصوب هو چالمخطوطات المتخصصة ٌؤكد أن الحجر المقصود فً مذكرات 

 قطبً.    قبطً ولٌس

هانگٌر فً مذكراته أن الخواجه أبو الحسن خادم أخٌه "دانٌال" قد أهداه بمناسبة مولد داره شٌكوه ابن شاه چفقد ذكر   

م هدٌه من بٌنها ٌاقوتة قبطً، كما ذكر لنا فً موضع آخر  أن ولده اإلمبراطور شاه 1615هـ/1024جهان فً سنة 

 م ٌاقوتة قطبً "مصرٌة" وزنها ثالثة تانك.1619هـ/ 1028هان أهداه فً بداٌة عام چ

 :الٌاقوت حجر .8

حظى حجر الٌاقوت باهتمام الكثٌر من الحكام والملوك واألباطرة فً شبه القارة الهندٌة لذلك كان من أهم األحجار  

الكرٌمة التً شاع استخدامها فً تبادل الهداٌا بٌنهم وربما ٌرجع ذلك إلى توافره فً شبه القارة الهندٌة وخاصة جزٌرة 

سرندٌب 
(45)

جبل عظٌم ٌسمى الراهون عند 
(46)

اإلضافة إلى ما ٌمتاز به هذه الحجر من رونق وجمال باإلضافة إلى ب

 دوره فً الجانب العقائدي فً جلب الخٌر والبركة وبقاء الُملك.

، (48)لذلك لجأوا إلى حٌلة استخدموا فٌها النسور (47) ولكن ٌصعب صعود هذا الجبل والوصول إلى ما فٌه من األحجار   

كما تعد بورما الدول المصدرة ألفضل أنواع الٌاقوت حٌث تمد العالم بالٌاقوت الجٌد المشهور بدم الحمام والمستخرج من 

مناجم األمٌر فً أفغانستان  كما ٌستخرج الٌاقوت من ،(49)شمال شرق ماندالي فً أعلى بورما Mogokمنجم موغوك 

؛ وذكر البٌرونً أنه ٌتواجد فً مملكة خولة وبٌجاور (50)فً بدخشان بالقرب من كابل وإلى الشمال من مناجم الالزورد

، وبالنسبة لشبه القارة الهندٌة من الداخل فقد وجد (51)وسٌالن وحدرونك التً فٌها جبل البرق وتحته الٌاقوت األحمر

( وتامٌل نادو ) Manbhumالٌاقوت فً العدٌد من الوالٌات مثل أندرا برادٌش )أنانتابور، كرٌشنا، كورنول( وبٌهار )

 (.3)خرٌطة رقم  (52)وٌتنه ( وكراناتك )مٌسور(Kangayamمنطقة 
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 ( توضح القسم الجنوبً لشبه القارة الهندٌة "الدكن"، نقالً عن 3خرٌطة رقم )

https://www.marefa. 

 

جهانكٌر ما بٌن اللون األحمر واألزرق واألصفر؛ فاألحمر منها وتعددت ألوان وأنواع هذا الحجر كما جاء فً مذكرات 

. وجاء ذكر هذا الحجر فً هذه (53)أكثر ما ٌوجد منه فً شرقً جبل سرندٌب واألصفر؛ واألزرق فً سٌالن ومكرمان

هان چإلى شاه المذكرات على هٌئة فصوص مستقلة علٌها بعض النقوش الكتابٌة أو غفل منها؛ فمن بٌن الهداٌا التً قُدمت 

ألف روبٌة ووزنها سبعة عشر  200م ٌاقوتة جمٌلة من مٌناء جوا قٌمتها 1617هـ/1026بعد استٌالئه على الدكن عام 

اثنى عشر  هانگٌر وذكر أنه ال ٌوجد لدى خزائنه ما ٌضاهٌها فً وزنها حٌث أكبر ٌاقوتة لدٌه وزنهاچمثقال وأعجب بها 

 تانك.

 :ٌواقٌت ذات قٌمة تارٌخٌة 

هانگٌر إلى العدٌد من فصوص حجر الٌاقوت تمتاز بأن لها قٌمة تارٌخٌة قد تنسب إلى بعض چأشار اإلمبراطور    

هان" وهً كبٌرة چهانگٌر "ُخرم/شاه چٌاقوتة تعتبرمن أجمل الهداٌا التً أهدٌت إلى ابن أسالفه ومن بٌن هذه الٌوقٌت: 

الحجم فقد قدمها له الرانا عمار سٌنغ
(54)

ألف روبٌة _وٌرى  60م وقدرها الجوهرٌون بقٌمة 1614هـ/1023فً سنة  

ٌُدعى  8فهً تزن  -جهانكٌر أنها ال تستحق هذه القٌمة تانك هذه الٌاقوتة كانت فٌما سبق ملكاً ألحد حكام الهند البارزٌن 

Chandar Senندر سن چوانتقلت من ملكٌته إلى ابنه  Rāy Maldeoراي ملدٌو 
(55)

وظلت تتناقل بٌن الكثٌر إلى  

 . (56) هانچشاه  أن وصلت إلى الرنا عمار ومن ثم قدمها إلى السطان ُخرم/

 

وٌاقوتة ثانٌة ذات لون واحد أهداها جهانكٌر إلى ولده شاه جهان  كانت قد أهدتها له حضرت مرٌم مكانً ٌوم مولد 

اإلمبراطور شاه جهان ، وٌعتقد فٌها أنها مصدر للفأل خرم/شاه جهان وظلت سنوات عدٌدة فً حلٌة عمامة "سربٌچ" 

 . 57))الحسن والخٌر والخلود وبقاء الدولة

Maldeo Rāy  " ملدٌو
 "راي

Chandar Sen "ندر چ
ن  "س

Rānā Uday Singh    

 "الرانا أوداي سٌنغ"

Rānā Partāp  

 "الرانا برتاب" 

Rānā Amar Singh 
 "الرانا عمار سٌنغ"

 ُخرم 

نچاإلمبراطور شاه "  "ها

https://www.marefa/
https://www.marefa/
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م )لوحات أرقام 1620هـ/1029ربٌع األول من سنة  25وكانت أهم الٌواقٌت التارٌخٌة تلك التً ورد ذكرها فً ٌوم   

هانگٌر وقدموا له چعلً إلى اإلمبرطور  ( حٌث أرسل شاه إٌران "الشاه عباس" مبعوثٌه أغا بك ومحب5، 4، 3، 2

هانگٌر من هداٌا فهً ذات قٌمة چخطاب ود ومعهما ٌاقوتة كان وزنها آنذاك اثنى عشر تانكاً تعتبر أشهر ما قُدم إلى 

تارٌخٌة هامة ألنها تنسب إلى السلطان التٌموري "أولغ بك" بن شاه رخ وُسجل علٌها اسمه بخط النسخ بالصٌغة اآلتٌة 

"؛ وانتقلت هذه الٌاقوتة بعد ذلك إلى األسرة الصفوٌة وقام الشاه عباس بٌك بن شاه رخ بهادر بن أمٌر تٌمور گورگانألغ "

( وكان الشاه عباس 3" )لوحة رقم بنده شاه والٌت عباسبحفر نقش آخر بخط النستعلٌق فً مكان آخر ٌتضمن ما ٌلً "

هانگٌر ومن ثم فقد اتخذها كبركة له نظراً  لتسجٌل چاطور المغولً ٌضعها فً حلٌة عمامته ولكنه أرسلها كهدٌة لإلمبر

" بنقش نص آخر Sa'idaأسماء أسالفه من الدولة التٌمورٌة علٌها؛ وأمر رئٌس قسم صٌاغة الذهب فً البالط المغولً "

ة أٌام وبعد وبعد بضع (4هـ  )لوحة رقم 1030" وتارٌخ تسجٌل النقشهانگٌر شاه أكبر شاهچعلٌها ٌتضمن ما ٌلً "

 .58))هان"چهانگٌر هذه الٌاقوتة إلى ابنه خرم "شاه چاالستٌالء على الدكن أعطى 

    

م، محفوظة فً متحف الفن اإلسالمً بالدوحة "رقم السجل 17هـ/11( ٌاقوتة تٌمور، الهند، الدولة المغولٌة، القرن 2)لوحة رقم 

"JE.170.2003 دار االثار االسالمٌة بالكوٌت رقم سجل ،LNS 1660J، 

    

  

( تفصٌل من اللوحة السابقة، توضح اسم ولقب ألغ بٌك ونصه كما ٌلً "شاه رخ ألغ بٌك بن أمٌر تٌمور گورگان"، واسم الشاه 3)لوحة رقم 

 الصفوي عباس األول "بنده شاه والٌت عباس" 

        

 " 1۶جهانگٌر شاه  أكبرشاه  1030هانگٌر ونصه "چاللوحة السابقة، توضح اسم اإلمبراطور المغولً ( تفصٌل من 4)لوحة رقم 
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 ( تفصٌل من اللوحة السابقة، توضح اسم "أحمد شاه در دران".5)لوحة رقم 

وهً ال  وهناك بعض فصوص الٌاقوت المنفردة التً جاءت من المناجم مباشرة وعرفت باسم المنجم فً بعض األحٌان

تقل أهمٌة عن تلك التً لها قٌمة تارٌخٌة فقد قدم مهابت خان
(59)

م  هدٌة من بٌنها ٌاقوتة تزن 1617هـ/1026فً سنة  

ألف روبٌة ولكن الجواهرٌوٌن فً البالط المغولً  200مٌر بتكلفة چإحدى عشر مثقاالً  أحضرها أحد األوربٌٌن من أ

هانگٌر چهان هدٌة لوالده اإلمبراطور چم قدم شاه 1619هـ/1028عام ،  وفً بداٌة 60))ألف روبٌة 80قدروها بـ 

م قدم وكالء مقرب 1620هـ/1029تتضمن أشٌاء ثمٌنة ونادرة من بٌنها ٌاقوتة وزنها اثنا وعشرٌن ُسرخ. وفً عام 

خان
(61)

 .(62)هانگٌر عبارة عن إحدى وتسعٌن ٌاقوتة وأربعة ألماساتچعرض إلى  

           
، خالل القرن م، متحف كلٌفالند، حجر اسبٌنل 1610 -1605( توضح تصوٌرة لخان علم وٌمسك بٌده الٌمنى حجر اسبٌنل، 6)لوحة رقم 

  IM.243-1922م، محفوظ فً متحف فكتورٌا وألبرت، رقم السجل17هـ/11

 

    
محفوظة فً متحف الفن اإلسالمً بالدوحة، رقم م، 17هـ/11( حجر اسبٌنل، الهند، الفترة المغولٌة، خالل القرن 7)لوحة رقم 

 JE.170.2003السجل

مثل الذي  أرسله مرتضى  الخواتمولم ٌقتصر استخدام الٌاقوت فً هٌئة فصوص فقط بل استخدم فً صناعة بعض    

، كما قدم معتمد خان(63)الٌاقوت ذو لون جٌد واحدة من حجر هانگٌر وهو مصنوع من قطعةچخان من الكجرات إلى 
(64)

 

 .  (65)م خاتم آخر من الٌاقوت1619هـ/1028لهذا اإلمبراطور فً عام 
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و فً چوخاصة الخناجر مثل خنجر الذي قدمه جمال الدٌن حسٌن انـ مقابض األسلحةكما استخدم الٌاقوت فً صناعة   

شرافه ذو م( وهو ذو مقبض من الٌاقوت األصفر ُصنع تحت إ1616هـ/1025هانگٌر )چالسنة الحادٌة عشر من حكم 

 .66))لون جٌد ومشرق وهو فً حجر نصف بٌضة الدجاجة ومرصع بٌاقوت آخر وزمرد قدٌم

 حجر الٌشم:  .9

م 1563هـ/971وقد بدأت صناعة الٌشم منذ عهد اإلمبراطور أكبر وذلك منذ زٌارة الخواجه معٌن للبالط المغولً سنة 

والذي كان تاجراً للٌشم من آسٌا الوسطى والمشرف على النهر الرئٌس الستخراج الٌشم فً كاشغر، وٌوجد عدد قلٌل من 

انً ذات شكل ضخم وأبدان سمٌكة وثقٌلة مما ٌرجح نسبتها إلى فترة الٌشم المغولً ٌنسب إلى فترة حكم أكبر ولكنها أو

مبكرة، وكانت تحاكً فً أشكالها التحف المعدنٌة والخزفٌة التٌمورٌة وتخلو من الزخرفة وقد شاع استخدام الٌشم األخضر 

ن من أعظم رعاة ومتذوقً ،ولكن صناعة الٌشم هذه لم تحقق االزدهار التام فً شكلها الفنً إال فً عهد اثنٌ(67)الداكن 

هانگٌر بصفة خاصة الدور الرئٌس فً ذلك چهان؛ وإن كان ٌنسب إلى چهانگٌر وشاه چالفن فً العصر المغولً وهما 

 .(68)الفن

ومن خالل ما ورد فً المخطوطات المتخصصة فً تصنٌف األحجار الكرٌمة  نستطٌع أن نخلص إلى أهم المناطق الً 

ومدٌنة خوتان تقع  (69)مدٌنة كاشغر بالتركستان الصٌنٌة فً غرب الصٌن من إقلٌم سٌنكٌانجتوافر بها هذا الحجر وهً 

ومن  (71)ومن نهرٌن بالقرب من جبال كونلون (70)جنوب غرب التركستان الصٌنٌة أو الشرقٌة شمال الحدود مع الهند

 .(73)، وقٌل أن الهند كانت تستورد الٌشم من آسٌا الوسطى والصٌن(72)بورما

م( قدر 1608هـ/ 1016هانگٌر فً السنة الثالثة من حكمه )چأهم وأجمل تحف األحجار الكرٌمة التً أهدٌت إلى ومن 

( فهو ٌخص ألغ بٌك التٌموري فقد قدمه له مؤنس خان بن 10من الٌشب األبٌض النقً ذو قٌمة تارٌخٌة هامة )لوحة رقم 

ول رقبة القدر نقش بخط الثلث ٌتضمن اسم مٌرزا ألغ بٌك هانگٌر وٌدور حچفً السنة الثالثة من حكم  (74)مٌهتر خان

ونصه كما ٌلً  (75)هانگٌر بنقش اسمه واسم والده "أكبر" على حافة فوهة القدرچوالتارٌخ الهجري؛ ثم أمر اإلمبراطور 

هانكٌر هجري هللا أكبر باد شاه ...شهنشاه عدالت...ومجازي ابو المظفر نور الدٌن ج 1022جلوس مطابق سنة  8"سنة 

  باد شاه ابن أكبر باد شاه غازي"، ومن تارٌخ النقش نالحظ أنه ُنفذ بعد إهدائه لهذا اإلمبراطور بما ٌقرب من ست سنوات.

هانگٌر محفوظة فً عدة متاحف وتحمل اسم ولقب هذا اإلمبراطور چتنسب إلى اإلمبراطور  كما وصلنا عدد من تحف الٌشم

( ولكن لم ٌرد ذكره فً مذكراته، 11فً متحف فكتورٌا وألبرت )لوحة رقم  أهمها كأس من الٌشم األخضر محفوظ

 (. 12باإلضافة إلى محبرة من النفرٌت األخضر علٌها توقٌع )لوحة رقم 

     
كالوست م(، محفوظ فً متحف 1449 -1447م )15هـ/9( قدر من ٌشم النفرٌت، العصر التٌموري، سمرقند، القرن 10لوحة رق )    

  Inv.no.328، رقم السجل كولبنكٌان "لشبونه، البرتغال"
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م،  محفوظ فً متحف فكتورٌا وألبرت 1613هـ/ 1022( كأس من حجر النفرٌت، ٌنسب إلى اإلمبراطور جهانگٌر ومؤرخ بسنة11لوحة رقم )

 ،IM.152-1924بلندن، رقم السجل  

 
م، تحمل توقٌع الصانع "معٌن"، 1618هـ/1028إلى اإلمبراطور جهانگٌر بتارٌخ ( محبرة من النفرٌت األخضر الداكن، تنسب 12لوحة رقم )

 . 29.145.2محفوظة فً متحف المتروبولٌتان بنٌوٌورك، رقم السجل 

 

 ثانٌاً: األحجار العضوٌة:

 (:14، 13حجر البازدهر )لوحتا رقما  .1

فـ"باك" بالعربٌة النظافة و"زهر" بمعنى الُسم أي البادزهر أو البازهر هو اسم فارسً أصله فً لغة الفرس "باك زهر" 

، وهو نوعان أحدهما معدنً واآلخر حٌوانً؛ فالمعدنً (76)منظف الُسم من الجسد فلما عربت اسقطت الكاف فقٌل بازهر

وٌتوفر منها حجارة كبٌرة تستخدم فً  (78)وأخضر ومعادنه بأقاصً الهند وأوائل الصٌن (77)ٌكون لونه أصفر وأبٌض

؛ أما البازهر الحٌوانً فهو حجر خفٌف هش أصفر وأغبر منقط نقطاً خفٌة ٌوجد طبقات رقاق (79)ة نصب السكاكٌنصناع

 .(80)فً أصل تكونه

وحجر البازهر الحٌوانً ٌستخدم فً إبطال مفعول جمٌع الُسموم الحٌوانٌة والنباتٌة _بٌنما المعدنً لٌس لشئ فً نفع 

كرته فً السنة الحادٌة عشر من حكمه عن دور هذا الحجر فً نفع الُسم الذي وقد روى جهانكٌر فً مذا (81)السموم_

وضع فً كوب عصٌر مرتٌن لـ"غٌاث الدٌن" من قبل ابنه نصٌر الدٌن فقد كان غٌاث الدٌن ٌحتفظ بهذا الحجر دائماً فً 

دٌه حجر البازهر عادة ٌكون . وقد ذكر جهانكٌر فً مذكراته أنه كان دائما ٌسمع أن الحٌوان الذي ٌكون ل(82)فً ذراعه

م زوج من الماعز السمٌن من كراناتك قٌل أن لدٌهما 1613هـ/1022رفٌع وضعٌف فً حٌن أن أفغان أحضر فً سنة 

 . 83))حجر البازهر فأمر بقتل أحدهما ووجد بها أربعة من حجر البازهر
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 }ب{   }أ{

/أ( حجر البادزهر داخل وعاء كروي من الفضة المذهبة ترتكز على حامل من ثالثة أرجل، ٌنسب إلى الهند اإلسالمٌة، خالل 13)لوحة رقم 

 ، 2a, b, .3. ,1980.228.1م، محفوظ فً متحف المتربولٌتان، رقم السجل  17هـ/11القرن 

 Kunsthistorischesم، محفوظ فً متحف 17هـ/11ربع األول من القرن /ب( حجر البازهر، ٌنسب إلى جوا فً الهند، ال13)لوحة رقم 

 ، .1001فً فٌنا، رقم السجل 

 اللؤلؤ: .2

وأشهر مغاصات اللؤلؤ ،  (84)ٌتكون الللؤلؤ فً بحر الهند وفارس وخاصة فً البحار التً تصب فٌها األنهار العذبة

، ولكن اللؤلؤ (86)والهند والخلٌج العربً والبحر األحمر (85)مغاص سرندٌب وخلٌج منار قبالة ساحل سرندٌب "سٌالن"

الذي ٌتم الحصول علٌه من سرندٌب ٌكون صغٌر الحجم ونادراً ما ٌكون بها لؤلؤ كبٌر الحجم كما ٌتمٌز بلون األحمر 

ٌُعرف باللؤلؤ السرندٌبً وهو أفضل من اللؤلؤ الفارسً  . (87)و

؛ كما أنه كان فً هانگٌرچً طبقاً لما ورد فً مذكرات اإلمبراطور المغولً ولعب اللؤلؤ دوراً بارزاً فً صناعة الحل   

ٌُقصد به اللؤلؤ الوارد من خزائن الملوك  بعض األحٌان ٌصنف بعض اآللئ بـ"اللؤلؤ الملكً أو اإلمبراطوري" وربما 

ل الحلً الذي استخدم فً وتقدم كهداٌا أو ربما تلك اآللئ التً تستخرج من مغاصات تحت رعاٌة الملوك، وتنوعت أشكا

تشكٌله اللؤلؤ وذلك فً هٌئة مسابح وعقود وأساور وأقراط؛ وٌمكننا دراسة هذه األنواع كما ورد ذكرها فً مذكرات 

 جهانكٌر كما ٌلً:

"المسابح" حٌث ٌحتل اللؤلؤ  هانگٌرچومن أهم ما انتج من حبات اللؤلؤ وفقاً لما ذكره  (:15مسابح اللؤلؤ )لوحة رقم 

ٌتم إضافة فصوص من حجر الزمرد األخضر المركز األول فً صناعتها  سواء أكانت جمٌعها من حبات اللؤلؤ أو 

" وهً سبحة Smaranبالتناوب مع حبات اللؤلؤ مع ٌاقوتة واحدة مركزٌة وُتعرف هذه السبحة لدى أهل الهند باسم "

 .(88)م1615هـ/1024عام  Karanنگٌر إلى كران هاچتذكارٌة مثل تلك التً أهدها 
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م، متحف المتروبولٌتان، رقم السجل 17هـ/ 11هانگٌر وهو ٌصلً وٌمسك فً ٌده السبحة ، بداٌة القرن چ( توضح اإلمبراطور 15لوحة رقم )

29.160.19 

هانگٌر إلى بروٌز چلؤلؤة أعطاه : ومنها قالدة أوعقد  ٌتكون من أربع ٌاقوتات ومائة (17، 16عقود اللؤلؤ )لوحتا رقما

هانگٌر عبارة عن زوج من چم قدم خان خانان هدٌة لإلمبراطور 1608هـ/1017، وفً عام  (89)م1605هـ/1014عام 

؛ وعقد آخر من اللؤلؤ الملكً أهده له خان علم(90)العقود المصنوعة من اللؤلؤ وبعض فصوص الٌاقوت والزمرد
(91)

فً  

، وفً الثانً من شهر مهر من نفس العام قدم له آصف 92) )م(1617هـ/1026إلمبراطور )العام الثامن من حكم هذه ا

  .(93)خان عقد من اللؤلؤ ٌشتمل على عدد ثمانٌن لؤلؤة وٌاقوتٌٌن

 
 F1907.187هانگٌر ، محفوظة فً جالٌري فرٌر ، رقم السجل چ( تصوٌرة لإلمبراطور 16لوحة رقم )
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هانگٌر ٌقدم )أو ٌستقبل( اللؤلؤ من أبنه األكبر خسرو فً حضور ابنٌه اآلخرٌن خرم "شاه چ( تصوٌرة توضح اإلمبراطور 17لوحة رقم )

 جهان" وبروٌز، الهند المغولٌة، محفوظة فً متحف فكتورٌا وألبرت، رقم السجل 

1955-IS.114 

؛ كما منح (94)ف روبٌة الستخدامها فً عمل أقراط فً أذنهمأل 36لؤلؤة بقٌمة  732هانگٌر للخدم عدد چقدم األقراط: 

 .95) )م(1614هـ/1023سٌنغ لؤلؤتٌن لكً ٌضعها فً أذنه أٌضا ًوذلك فً السنة التاسعة من حكمه )چ راي سور

لم ٌقتصر ذكر اللؤلؤ  فً المذكرات على  هٌئة حلً وعقود وأقراط ومسابح ولكن وردت كحبات مستقلة  حبات اللؤلؤ:

و   تقدم كهداٌا مثلها مثل باقً األحجار الكرٌمة األخرى؛ ومن بٌن هذه األلئ ست حبات لؤلؤ أحدهم تزن واحد تانك قٌمة

رات بقٌمة خمسة وعشرون ألف روبٌة بٌنما الخمسة چهان من الگچثمانٌة ُسرخ كان قد اشتراها البعض "وكالء" لشاه 

 .(96)هانگٌرچهان إلى والده اإلمبراطور چهدها شاه آللئ األخرى بقٌمة ثالثة وثالثون ألف روبٌة وقد أ

م عبارة عن لؤلؤتٌن أحدهما تزن أربعة 1617هـ/ 1026كما قُدم هدٌة إلى شاه جهان بعد استٌالئه على الدكن عام   

ألف  12بقٌمة   ألف روبٌة واألخرى وزنها ستة عشر ُسرخ 25مثقالٌن وأحد عشر  ُسرخ بقٌمة  وستون ُسرخ أو 

 .(97)روبٌة

 هانگٌر:چأوزان األحجار الكرٌمة خالل العصر المغولً الهندي وفقاً لما ورد فً مذكرات اإلمبراطور 

هانگٌر ٌذكر لنا عند حدٌثه فً عدة مواضع أوزان بعض األحجار الكرٌمة التً كان ٌقدمها كهداٌا أو چكان اإلمبراطور 

سالطٌن الدول المجاروة؛ فقد كان ٌتم وزن األحجار الكرٌمة فً التً كانت ُتهدى له من األمراء والحكام والنبالء وبعض 

عهد هذا اإلمبراطور بثالثة أوزان هً الِمثقال والتانك والُسرخ
 (98)

. 

 :Surkhالُسرخ  .1

 0.125525ماشه أي أنه ⅛ م بـ 16هـ/10هو وزن هندي صغٌر ُحدد عٌاره فً عهد اإلمبراطور أكبر ابتداًء من القرن 

ذكر المؤرخ "أبو الفضل العالمً" أن الُسرخ الواحد ٌساوي عشر حبات أرز وقد أمر جالل الدٌن أكبر فً عهده   (99)جم

ألنه شعر بعدم الراحة فً هذا الوزن غٌر ( 100)أن ُتصنع هذه الحبات من حجر عٌن القط لتجنب الخلل والغش فً التداول

. والسرخ الواحد ٌساوي (101)غٌره من األحجار بوزن وحجم معٌن الدقٌق لذلك أمر بأن تقطع هذه األوزان من العقٌق أو

 .(102)قٌراط 0.875

 : Miskalالمثقال .2

وقد ورد ذكر هذه الوحدة فً الكثٌر من  ،(103)المثقال وحدة قٌاس كتلة تستخدم فً وزن المعادن الثمٌة واألحجار الكرٌمة  

هانگٌر وأٌضا فً كتابات الرحالة چالمواضع الخاصة بوزن الجواهر األحجار الكرٌمة فً مذكرات اإلمبراطور 
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أوقٌه؛ وقٌل المثقال الواحد  0.161جرام =  4.25أو  4.6فً عهد اإلمبراطور أورنگزٌب، والمثقال =  (104)تافرنٌه

 .(105)اطقٌر 26ٌساوي أكثر من 

 : Tānkالتانك "دانق"   .3

وهً وحدة من وحدات قٌاس كتلة األحجار الكرٌمة والجواهر وقد احتلت مكان الصدارة فً تحدٌد وزن فصوص    

هانگٌر، وذكر المؤرخ أبو الفضل أن التانك أو الدانق ٌساوي أربعة وعشرون چاألحجار الكرٌمة خالل عهد اإلمبرطور 

 . (106)وعشرون قٌراطاً ُسرخ وبالتالً ٌساوي إحدى 

هانگٌر والتً اقترنت بأوزانها هً عبارة عن چومن المالحظ أن  األحجار والجواهر الواردة فً مذكرات اإلمبراطور   

فصوص أو أحجار فً هٌئتها الطبٌعٌة ولٌست مشكلة فً هٌئة تحف وأدوات وبصفة خاصة أحجار الٌاقوت والسفٌر 

 دٌة للحجر بناًء على وزنه ونوعه وجودته وقٌمته التارٌخٌة أٌضاً .واللؤلؤ والماس، وتحدد القٌمة النق

 

 الهوامش والمراجع:

 المغااولً اإلمبراطااور عهااد فااً المغااولً الاابالط إلااى حضااروا الااذٌن اإلنجلٌااز الرجااال أوائاال أحااد  هااو هااوكٌنز وٌلٌااام(1)

 عاام الشارقٌة الهناد شاركة عان مماثالً  باعتبااره المغاولً البالط إلى األول جٌمس البرٌطانً الملك أرسله قد كان هانگٌر؛چ

  م؛1608/هـ1016

https://en.wikipedia.org/wiki/Sir_William_Hawkins 

http://deepak-indianhistory.blogspot.com/2014/04/william-hawkins.html 

(2) Foster ,William: Early Travels in India India1583- 1619, Oxford University Press, 1921, 

P.102. 

 أثرٌاة دراساة الهندٌاة المغولٌاة المدرساة مخطوطاات تصااوٌر فاً التطبٌقٌاة الفناون رسوم: صالح فتحً صالح, حسٌن(3)

 .435ص م،2013/هـ1434 طنطا، جامعة اآلداب، كلٌة اآلثار، قسم دكتوراه، رسالة فنٌة،

Husin, Salih Fathi Salh: rusum alfunun altatbiqia fi tasawir makhtutat almadrasa almughulia 

alhindia dirasata 'athriata  fania, risalat dukturah, qism alathar, kuliyat aladab, jamieat tanta, 

1434h/2013m, s435 . 

 اإلمبراطاور حكام فقاد م،17/هاـ11 القارن مان األولاى العقود فً الهند عن وواقعٌة حٌة صورة ُتعطٌنا المذكرات هذه( 4)

 اسااتطاع ساانة؛ 22 ماان ٌقاارب مااا أي( م1627-1605/هااـ1037-1014) بااٌن مااا الفتاارة خااالل الهنااد هااانگٌرچ المغااولً

 ساانة توافااق التاً حكمااه ماان عشار السااابعة الساانة السانة وحتااى العاارش اعتالئاه منااذ بنفسااه الذاتٌاة سااٌرته ٌاادون أن خاللهاا

 معتمد" نامة إقبال" ملحمة صاحب أو مؤلف إلى بها وعهد كتابتها عن التوقف مرضٌة أسباب دعته فقد م1622/هـ1031

 عان توقاف ثام م1624/هاـ1033 سانة أي اإلمبراطاور حكم من عشر التاسعة السنة بداٌة حتى عنها الكتابة واستكمل خان

 محماد اساتمر ولكان" ناماة اقباال" عملاه فً اإلمبراطور هذا وفاة وحتى الباقٌة سنوات الثالث وقائع بذكر اكتفى ولكنه ذلك

 السانة مناذ األول المجلاد فكان مجلدٌن فً نسخ عدة المذكرات هذه نسخ تم وقد هانگٌر،چ مذكرات كتابة فً ذلك بعد هادي

 هاذه أحمد سٌد وطبع عشر، التاسعة السنة وحتى عشر الثالثة بالسنة فبدأ الثانً المجلد أما عشر، الثانٌة السنة وحتى األولى

 محماد وتمهٌاد ومقدماة هاادي ومحماد خاان معتماد دوناه ماا ذلاك فاً بماا م1862/هاـ1279 سنة بور غازي فً المذكرات

 إلى المذكرات هذه ترجمة تم ثم الهند، عرش اعتالئه وحتى والدته منذ هانگٌرچ اإلمبراطور حٌاة ٌتضمن كان الذي هادي

 ". ثاكستون. م وٌلر" لـ أخرى ترجمة وهناك أٌضاً، مجلدٌن فً روجرز إلكسندر بواسطة اإلنجلٌزٌة اللغة
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Rogers , Alexander & Beveridge, Henry: The Tūzuk-i-Jahangīrī or Memoirs of Jahāngīr, 

London, Royal Asiatic Society,1909–1914 

                                                           
5
، ذؽم١ك ػّاد ػثذ اٌغالَ اٌعٛا٘ش ٚففاذٙا ٚفٟ أٞ تٍذ ٟ٘ ٚففح اٌغٛاف١ٓ ٚاٌرعاس٘ـ(: 243( تٓ ِاع٠ٛٗ,  ٠ؽ١ٝ )خ(

 (.5ؼ )، ٘ا47ِ٘ـ، ؿ1388سؤٚف، 

Abn Maswyh, Yahyaa (T 243h): aljawahir wasafatiha wafi ayi balad hi wasfat alghawwasin 

waltujaru, tahqiq eimad eabd alsalam ruuwfa, 1388h, s47, hamish 5. 

(
6
 ) The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.314, Vol.2, P.22.                                                                                                                                       

(
7
د ؼذٚز ٘أگ١ش فٟ ِزاوشاذٗ ػٓ و١ف١ح اعرخشاض األٌّاط ِٓ ٔٙش ٠ٛظذ تٙزٖ اٌّذ٠ٕح ؼ١س فٟ ٚلچ؛ فمذ ذؽذز (

أخفاك ١ٌّاٖ إٌٙش اٌرٟ ذىٛٔد ٔر١عح ١ِاٖ األِطاس اٌٙاتطح ِٓ فٛق اٌرالي ٚػٕذِا ذمً ١ِاٖ إٌٙش ذرىْٛ تشن أٚ ؼفش ١ٌٍّاٖ 

ٚتأػٍٝ اٌؽفش اٌرٟ ٠رٛفش ؼعش األٌّاط ٠رعّغ اٌثؼٛك ف١مَٛ اٌّؾرغٍْٛ تٙزا األِش ترفش٠غ ٘زٖ اٌؽفش تاٌّعاسف ِغافح 

 خشظْٛ ؼعش األٌّاط ٚؼعاسج أخشٜ.٠اسدج أٚ ٠اسدج ٚٔقف ٠ٚغر

Rogers , Alexander :The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.314.                                                                                                                                       

(
8
 ( Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 2, P.21.                                                                                                                                       

(
9
 ) Rogers , Alexander :The Tuzuk Jahangiri , Vol. 2, P.21. 

ؼعش اٌّاط واْ ٠غرخشض ِٓ ٍِّىح ِؽاد٠ح ٌعض٠شج عشٔذ٠ة "ع١الْ"؛ وّا  ٚلذ روشخ تؼل اٌّخطٛهاخ اٌمذ٠ّح أْ 

٘ـ أٔٗ ٠ٛظذ تثالد إٌٙذ ٚاد ال ٠قً ئٌٝ أعفٍٗ أؼذ ِٓ إٌاط ذرٕاشش ف١ٗ ؼعاسج اٌّاط ٠ٚرُ 243روش اتٓ ِاع٠ٛٗ خ 

ُ اٌزٞ اٌرقك تٗ اٌّاط اعرخشاض ٘زا اٌّاط ػٓ هش٠ك ئٌماء اٌٍؽُ اٌطشٞ فٟ اٌٛادٞ ِٚٓ شُ ذٕضي إٌغٛس الٌرماه اٌٍؽ

اؽٟ ) اٌؽى١ُ اٌف١ٍغٛف ففرؽٍّٗ ؼرٝ ٠ق١ش ئٌٝ األسك شُ ذٕٙؾٗ ٚذأوٍٗ ف١غمو األٌّاط ئٌٝ األسك ف١ٍرمطٗ إٌاط. اٌر١

اٌّغشتٟ )أؼّذ تٓ ٚظٗ؛  8، ٚسلح  وراب عش األعشاس فٟ خٛاؿ اٌعٛا٘ش ٚاألؼعاساإلِاَ اٌع١ًٍ ظّاي اٌذ٠ٓ اٌر١فاؽٟ(: 

ِاع٠ٛٗ,  ظٙش. 58، ٚسلح  األص٘اس فٟ خقائـ اٌّؼادْ ٚاألؼعاس ٚٔرائط اٌّؼاسف ٚاألعشاس لطفػٛك تٓ ِؽّذ(:  

، ٔغخح أتٛ األؼعاس اٌٍّٛو١ح فٟ خضائٓ اٌٍّٛن٘ـ(: 651خ اٌر١فاؽٟ )أؼّذ تٓ ٠ٛعف، 47، ؿاٌعٛا٘ش ٚففاذٙا٠ؽ١ٝ: 

 27، ٚسلح  ػثذ اٌؼض٠ض اٌعاِؼ١ح عُ(، ِىرثح ػثذ هللا ت11ٓ×19ٚسلح ) 52، 242٘ـ، ِخطٛه سلُ 1116اٌؼ١ٕٓ ػط١ح 

 ٚظٗ.

Altifashi ( Alhakim Alfaylasuf Al'imam Aljalil Jamal Aldiyn Altyfashy): Kitab sir al'asrar fi 

khawas aljawahir wal'ahjar , waraqat 8 wjh. Almaghribi (ahamad bin eiwad bin mhmd): qatf 

al'azhar fi khasayis almaeadin wal'ahjar wanatayij almaearif wal'asrar , waraqat 58 zahr.  

Abn Maswyh, Yahyaa: Aljawahir wasafatiha, s47, Altifashii (Ahamad bin ywsf T 651h): 

Al'ahjar almulukia fi khazayin almuluik, nuskhat 'abu aleunin eatiat 1116h, makhtut raqm 

242, 52 waraqa (19×11sm), maktabat eabd allah bin eabd aleaziz aljamieiat , waraqat 27 wajh.  

 
10

 ٚظٗ. 59ٚظٗ؛اٌّغشتٟ:  لطف األص٘اس، ٚسلح  8، ٚسلح عش األعشاس( اٌر١فاؽٟ, ظّاي اٌذ٠ٓ:  (

 

 Altiyafashy, Jamal Aldayn: sir al'asrar, waraqat 8 wajaha. Almghribay: qatf al'azhar, 

waraqat 59 wajh. 

 

(
11

 ( Rogers , Alexander :The Tuzuk Jahangiri , P.295.                                                                                                                                       

(
12
 ) Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , vol. 2, P.8.                                                                                                                                       

(
13
(Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , P.375.                                                                                                                                       

14
ٔثاخ ٠ؾثٗ إٌخ١ً )ستّا ٠مقذ تٗ ٔثاخ  ِىشا  ٚ٘ٛچِىشا ِؾرك ِٓ اعُ ٔثاخ فٟ اٌذوٓ ٠ُؼشف تاعُ عاگٟ چ( اعُ (

اٌؾا١ِٛس٠ا( ؼ١س ٚظذخ ٘زٖ األٌّاعح ػٕذِا وأد ئؼذٜ ع١ذاخ ِشذنٝ ٔظاَ اٌٍّه ذرعٛي فٟ اٌؽذ٠مح تؼذ أْ اؼرً ِذ٠ٕح 

 Rogers , Alexander : The Tuzukِىٛسا  چتشاس "ؼ١ذس آتاد" ٚأخزذٙا ئٌٝ ٔظاَ اٌٍّه ِٚٓ شُ اُهٍك ػ١ٍٙا أٌّاعح 

Jahangiri , Vol. 1, P.400.                                                  

(
15

)Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1. P.400.                                                                                                                                       
16

 .208.، ؿ2002، 1، اٌما٘شج، هِٛعٛػح األؼعاس اٌىش٠ّح١ّّٟ٘, صوش٠ا :  ((

Hamimi, Zakaria : mawsueat al'ahjar alkarima, alqahira, T1, 2002., sa208. 
17

ٚذؼٕٟ اٌخاَ اٌماهغ ألٔٗ ٠ٛظذ ػادج فٟ فٛسج ػشٚق   Querertzاٌىٛاسذض أٚ اٌّشٚ ِؾرك ِٓ اٌىٍّح األٌّا١ٔح  ((

٠ٚرٛاظذ تأّٔاه ٚأٌٛاْ ػذ٠ذج   Sio2ٚػش٠ماخ لاهؼح ٌٍقخٛس األخشٜ؛ ٠رىْٛ اٌىٛاسذض ِٓ اٌغ١ٍىا أٚ أوغ١ذ اٌغ١ٍىْٛ 
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ذٞ ٌىً ِٕٙا اعُ خاؿ ِٕٙا ِا ٘ٛ خؾٓ اٌرثٍٛس ِصً اٌثٍٛس اٌقخش ٚاٌعّؾد ٚاٌّشٚ اٌٛسدٞ ٚاٌّذخٓ ٚاٌٍثٕٟ ٚاٌؽذ٠

 ٚاألففش ػ١ٓ اٌٙش ؛ ِٕٚٙا ِا ٘ٛ ٔاػُ اٌرثٍٛس اٌىاٌغ١ذٟٚٔ ٚاٌؼم١ك ٚاٌعضع اٌؼم١مٟ ٚا١ٌقة؛ ٌٍّض٠ذ أظش 

Osborne , Duffield: Engraved Gems, signets, Talismans and Ornametal Intaglios, Ancient and 

Modern, New York, 1912, P.279. 

 Thomton , Jocelyn: Gemstones, 1985, P.10 ; U.S. Department of the Interior: Natural 

Gemstones, P.6;  

: صوش٠ا ،؛ 114ّٟ١ّ٘ج، ؿ1999، اٌما٘شج، األؼعاس اٌىش٠ّح "دساعح ذاس٠خ١ح ظغشاف١ح ظ١ٌٛٛظ١ح د١ٕ٠حاٌع١ٍّٟ ، اٌغ١ذ: 

 .207ِٛعٛػح األؼعاس اٌىش٠ّح، ؿ

Aljumili , Alsyd: al'ahjar alkarima "draasa tarikhia jughrafia jayulujia dinia, alqahirat, 

1999ti, sa114; Hamimi, Zakaria : mawsueat al'ahjar alkarima, s207; 

Barnes ,John H.: Rocks and Minerals of Pennsylvania, Fourth Series, Harrisburg, 2004, P.28. 

ؽثٗ اٌىش٠ّح اٌطث١ؼ١ح ٚاٌّمٍذج "أٔٛاػٙا، ١ِضاذٙا، ٚهشق اٌرؼشف : اٌّؼادْ إٌف١غح ٚاألؼعاس اٌىش٠ّح ٚٔقش، فثؽٟ ظاتش
 .37داس لطشٞ تٓ اٌفعاءج، د.خ، ؿ  ا،ػ١ٍٗ

Nasr, Sabhi jabir: almaeadin alnafisa wal'ahjar alkarima washabh alkarima altabieia 

walmuqlada "anawaeha, mayazatiha, waturuq altaearuf ealayha, Dar Qatari bin alfaja't, d.t, s 

37. 
18

ٚ٘ٛ ٠رٛفش فٟ ظ١ّغ أٔؽاء اٌؼاٌُ ٠ٚؽذز فٟ ظ١ّغ دسظاخ اٌؽشاسج وّا ٠غرخشض ِٓ ظ١ّغ أٔؽاء إٌٙذ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ  ((

 اٌٛال٠اخ ِصً اٌگعشاخ ٚساچغراْ ٚأٚس٠غا ِٚاد٠ا ٚتشاد٠ؼ ٚأٔذسا تشاد٠ؼ ٚت١ٙاس ٚأعاَ ٚواسٔاذاوا ؛

Marg ,K.S. Krishnan: Precious Minerals in Everyday Life, Niscair Diamond Jubilee 

Celebration September 2011-2012, New Delhi, P.12  

(
19

)O´Dononghue ,Michael: Gems; Their Sources, Description and Identification, 6
th

 Edition, 

Amsterdam, 2006.P.297. 
20

ػٓ اٌر١ّٛس٠ح،  8، ِىرثح ِؼٙذ اٌّخطٛهاخ اٌؼشت١ح، اٌما٘شج، ذؽد سلُ:اٌعٛا٘شخٛاؿ األؼعاس ٚها١ٌظ، اسعطٛ:  ((

 لطف األص٘اس،ظٙش، اٌّغشتٟ:  59، ٚسلح األؼعاس اٌٍّٛو١حٚظٗ؛ 16، ٚسلح : عش األعشاسٚظٗ ، اٌر١فاؽٟ 46، ٚسلح 60

، أػ١ذ وراترٗ فٟ ٚاألؼعاسعش األعشاس فٟ ِؼشفح اٌعٛا٘ش ٘ـ(: 936ٚظٗ، اٌؽٍثٟ )ػّش تٓ أؼّذ اٌؾّاع خ 26ٚسلح 

 ظٙش.  15٘ـ ، ٚسلح 13اٌمشْ 

Talys, Arstw: Khuas al'ahjar waljawahir, maktabat maehad almakhtutat alearabia, Alqahira, 

taht rqm:8 ean altiymuriati, 60, waraqat 46 wajah . Altyfashy: sir al'asrar, waraqat 16wjh; 

al'ahjar almulukiat, waraqat 59 zuhra. Almghrby: qatf al'azhari, waraqat 26 wajha, Alhalbii 

(omar bin Ahmad Alshammae t 936h): sir al'asrar fi maerifat aljawahir wal'ahjari, 'ueid 

kitabatah fi alqarn 13h , waraqat 15 zahar. 
21

تعّغ وً ِا ٘ٛ ش١ّٓ ٚٔادس؛ أسعٍٗ اإلِثشاهٛس  ٌثٟ ؽخـ ٌذ٠ٗ خثشج فٟ ؽشاء اٌعٛا٘ش ِٚغشَچِؽّذ ؼغ١ٓ ( (

 َ ئٌٝ اٌؼشاق ٚتالد فاسط ٌؾشاء اٌعٛا٘ش إٌادسج ِماتً اٌّاي1613٘ـ/1022٘أگ١ش ػاَ چ

Rogers , Alexander :The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.237.     

(
22

 ( Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.374.                                                                                                                                       

(
23
 ) Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 2, P,102.                                                                                                                                       

(
24
 ) Rogers , Alexander  :The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.286.                                                                                                                                       

25))
اٌزٞ ٠ُؼشف فٟ إٌٙذٚع١ح تاعُ ا١ٌٍََُْٕ ٚ٘ٛ أوصش األؼعاس اٌىش٠ّح اٌضسلاء ِٓ ِؼذْ اٌىٛسأذَ ل١ّح ٚظّاالً فمذ ِٚظَذ فٟ   

وً أٔؽاء اٌؼاٌُ ِصً تٛسِا ٚظٕٛب ؽشق آع١ا؛ ٚفٟ إٌٙذ ِصً ٚال٠ح وؾ١ّش ٚأٚس٠غا ٚاٌثٕعاب ِٚاد٠ا تشاد٠ؼ؛ ف١ّراص عف١ش 

األصسق اٌغّاٚٞ ِٓ صأغىاس ؽّاي غشب ا١ٌّٙال٠ا؛ ٠ٚأذٟ عف١ش أٚس٠غا ِٓ ٘ناب وؾ١ّش تاٌٍْٛ األصسق اٌالِغ ٚ

Nilgiri  فٟ اٌؽذٚد اٌؾّا١ٌح اٌؾشل١ح ِغ ئل١ٍُ وٛذان ٚواال٘أذٞ؛ 

Smith , G.F.Herbert: Gem-stones and their Distinctive characters, London, 3th edition, 1919, 

P.182; K Marg ,K.S. Krishnan: Precious Minerals in Everyday Life, The Wealth of India 

Division, CSIR National Institute of Science Communication And Information Resources, 

NISCAIR Diamond Jubilee Celebration   ٍ  ٍ September 2011-2012 New Delhi, P.16 
(26
 ) Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 2, PP.113-14. 

(
27

 ػادي خاْ ؼاوُ ت١عاتٛس تاٌذوٓ ( 

(
28

)Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.400.. 
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(
29

)Marg ,K.S. Krishnan: Precious Minerals in Everyday Life, P.6. 

(
30

)Marg ,K.S. Krishnan: Precious Minerals in Everyday Life, P.6. 

  
31

 . ِقش األػٍٝ ِٓ أػًّ ِذ٠ٕح لِفوِ ٠ٛظذ ِؼذْ اٌضِشد فٟ فؼ١ذ ((

"أستؼح أظضاء", اٌعضء اٌصأٟ،  ، ِشٚض اٌز٘ة ِٚؼادْ اٌعٛ٘ش٘ـ(: 345اٌّغؼٛدٞ )اتٛ اٌؽغٓ تٓ اٌؽغ١ٓ تٓ ػٍٟ  خ

 .   18َ.، ؿ2005٘ـ/1425وّاي ؼغٓ ِشػٟ، اٌطثؼح األٌٚٝ، ت١شٚخ،   ِشاظؼح

 ٍِ Almaseudi (Abu Alhasan bin Alhusayn bin Ali T 345ha): Murawj aldhahab wamueadin 

aljawhar,  "arbet ajza'", murajaeat Kamal Hasan marei, altibeat al'uwalaa, Bayrut, 

1425h/2005m., sa18.  
32

ٚلاي اإلدس٠غٟ أٔٗ ػٍٝ ِمشتح ِٓ ِذ٠ٕح أعٛاْ ػٍٝ ا١ًٌٕ ظثً فٟ أعفٍٗ ؼعش اٌضِشد ٚال ٠ٛظذ اٌضِشد فٟ ؽئ ِٓ  ((

اإلدس٠غٟ )أتٟ ػثذ هللا ِؽّذ تٓ ِؽّذ  .ظ١ّغ األسك ئال ِا واْ ِٕٗ تزٌه اٌؽعش ٠ٚرُ ذع١ٙضٖ ٚذقذ٠شٖ ئٌٝ عائش اٌثالد

، ٔض٘ح اٌّؾراق فٟ اخرشاق ا٢فاق(:  ٘ـ560تاٌؾش٠ف اإلدس٠ظ خ اٌّؼشٚف  تٓ ػثذ هللا تٓ ئدس٠ظ اٌؽّذٞ اٌؽغٕٟ

 . 40، ؿ2002َ٘ـ/1422اٌّعٍذاْ األٚي ٚاٌصأٟ، ِىرثح اٌصمافح اٌذ١ٕ٠ح، اٌما٘شج، 

 ٍِ Al'iidrisi (abi Abd Allah Muhamad Bin Muhamad Bin Abd Allh bin 'iidris Alhamdii 

Alhusnii Almaeruf  bialsharif al'iidris T 560h ): Nuzhat Almushtaq fi Aikhtiraq Alafaq, 

almujaladan al'awal walthaani, maktabat althaqafa aldiynia, alqahira, 1422h/2002m, s40.  

(
33

)Ray ,Simon:Indian& Islamic, 2013, P.92.
  

(
34

٘أگ١ش تؼذ أْ واْ ٠ُؼشف فٟ ػٙذ چسئ١ظ اٌزخائش ٚذٍمة تٙزا اٌٍمة فٟ ػٙذ اإلِثشاهٛس  Patr Dāsٚ٘ٛ ترش داط ( 

 اإلِثشاهٛس أوثش تاعُ "ساٞ سا٠اْ"؛

Rogers , Alexander :The Tuzuk Jahangiri, vol.1, P.22, 

(
35
(Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , P.248.                                                                                                                                       

36
 .67، ؿاٌعٛا٘ش ٚففاذٙاِاع٠ٛٗ، ٠ؽ١ٝ:  ((

Maswih, Yahya: Aljawahir wasafataha, s 67. 

(
37

 ( Rogers , Alexander :The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.184- 189.                                                                                                                                       

(
38

 ( Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , P.298.                                                                                                                                       
39

 فٙٛ ؼعش ٠فشغ إٌفظ ٠ض٠ً اٌَّٙٛ ٠ُٚماي أْ اٌٍّٛن ذُؼظُ ٘زا اٌؽعش ألٔٗ ٠ذفغ اٌمرً ػٓ فاؼثٗ ٚأٔٗ ٌُ ٠ُشٜ فٟ ٠ذ ) (

 .15، ٚسلح عش األعشاسٚظٗ؛ اٌر١فاؽٟ:  51، ٚسلح لطف األص٘اساٌّغشتٟ:  :ٌٍّض٠ذ أظش  .لر١ً لو

Almaghribi: Qatf Al'azhar, waraqat 51 wajaha. Altiyfashy: sir al'asrar, waraqat 15. 

(
40

 ( Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.238.                                                                                                                                       
41

 ظٙش. 15، ٚسلح عش األعشاس، اٌر١فاؽٟ: 71ؿ اٌعٛا٘ش ٚففاذٙا،ِاع٠ٛٗ, ٠ؽ١ٝ: ) (

Masuiha, Yahya: Aljawahir wasafatiha, sa71. Altiyfashy: sir al'asrar, waraqat 15 zuhr. 

(
42
 ٚظٗ. 51، ٚسلح لطف األص٘اساٌّغشتٟ:  (

Almughribi: Qatf Al'azhari, waraqat 51 wajh. 

(
43

 ( Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.238.                                                                                                                                       
44

 .51،  ٚسلح لطف األص٘اساٌّغشتٟ:  ( (

Almughribi: Qatf Al'azhari, waraqat 51 wajh. 

 
45

فمذ روش اتٓ تطٛهح أٔٗ ٠ٛظذ فٟ ظض٠شج ع١الْ ا١ٌالٛخ فٟ ظ١ّغ ِٛامؼٙا ف١ؾرشٞ اإلٔغاْ اٌمطؼح ِٕٙا ٠ٚؽفش ػٓ  ((

ا١ٌالٛخ ف١عذ أؼعاساً ت١ناء ِؾثؼح ٟٚ٘ اٌرٟ ٠رىْٛ فٟ أظٛافٙا ف١ؼط١ٙا اٌؽىاو١ٓ ف١ؽىٛٔٙا ؼرٝ ذٕفٍك ػٓ أؼعاس ا١ٌالٛخ 

ٔٗ ا١ٌٍُٕ ٚػادذُٙ أْ ِا تٍغ شّٕٗ ِٓ أؼعاس ا١ٌالٛخ ئٌٝ ِائح فََُٕ فٙٛ فّٕٗ األؼّش ِٕٚٗ األففش ِٕٚٗ األصسق ٠ٚغّٛ

ٌٍغٍطاْ ٠ؼطٟ شّٕٗ ٠ٚأخزٖ ِٚا ٔمـ ػٓ ذٍه اٌم١ّح فٙٛ ألفؽاتٗ؛ ٚظ١ّغ إٌغاء تعض٠شج ع١الْ ٌٙٓ اٌمالئذ ِٓ ا١ٌالٛخ 

ؼٓ ِٕٗ ؽثىح ٠عؼٍٕٙا ػٍٝ اٌٍّْٛ ٠ٚعؼٍٛٔٙفٟ أ٠ذ٠ٙٓ ٚأسظٍٙٓ ػٛماً ػٓ األعٛسج ٚاٌخالخ١ً ٚظٛاسٞ اٌغٍطاْ ٠قٕ

اتٓ تطٛهح )ِؽّذ تٓ ػثذ هللا تٓ ِؽّذ  :سؤٚعٙٓ ٚواْ ٠ٛمغ ػٍٝ ظثٙح اٌف١ً األت١ل عثؼح أؼعاس ِٕٗ؛ ٌٍّض٠ذ أظش

اٌعضء ، ذؽفح إٌظاس فٟ غشائة األِقاس ٚػعائة األعفاس" سؼٍح اتٓ تطٛهح اٌّغّاٖ٘ـ (: 779اٌٍٛاذٟ اٌطٕعٟ خ 

 ، ؿ.1987َاألعرار ِقطفٝ اٌمقاؿ ، اٌطثؼح األٌٚٝ، ت١شٚخ،  ِشاظؼحإٌّؼُ اٌؼش٠اْ، اٌؾ١خ ِؽّذ ػثذذؽم١ك ، األٚي

608   . 

Abn batuta (Mhamad bin Abd Allh bin Muhamad Allwaty Altanjii T 779h ): Rihlat abn 

batutat almasmah "thifat alnizar fi gharayib al'amsar waeajayib al'asfari, aljuz' al'awalu, 
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tahqiq alshaykh Muhamad Abd Almuneim Aleurayan, murajaeat al'ustath Mustafaa Alqisas , 

altibeat al'uwalaa, bayaruut, 1987m., s 608.. 
46

٠ُماي أْ ٘زا اٌعثً ٘ٛ اٌزٞ أ٘ثو ػ١ٍٗ آدَ ػ١ٍٗ اٌغالَ ِٓ اٌعٕح ٚخشض ئٌٝ األسك؛ ٚ٘ٛ ظثً را٘ة فٟ اٌغّاء ٠شاٖ  ((

ِٓ فٟ ِشاوة اٌثؽش ِٓ ِغ١شج أ٠اَ ٚروشخ اٌثشاّ٘ح فٟ إٌٙذ أْ ػٍٝ ٘زا اٌعثً أشش لذَ ع١ذٔا آداَ ِغّٛط فٟ اٌؽعش 

اٌعثً ؽث١ٙاْ تاٌثشق أتذاً ٚأْ آدَ ػ١ٍٗ اٌغالَ خطٝ اٌخطٛج األخشٜ فٟ ٚ٘ٛ ٔؽٛ ِٓ عثؼ١ٓ رساػاً لذَ ٚاؼذج ٚأْ ٘زا 

، ١ٌذْ، اٌّغاٌه ٚاٌّّاٌه٘ـ(: 912اتٓ خشدارتح ) أتٟ اٌماعُ ػث١ذ هللا تٓ ػثذ هللا خ .اٌثؽش ٚ٘ٛ ِٕٗ ِغ١شج ١ِٛ٠ٓ أٚ شالشح 

 ٚظٗ. 12، ٚسلح األؼعاس اٌٍّٛو١ح؛  اٌر١فاؽٟ: وراب 64َ، ؿ1889

Abn Kharadadhiba ( 'abi Alqasim Eubayd Allah bin Abd Allh ta912ha): Almasalik 

walmumalik, laydin, 1889m, sa64. Altiyfashy: Kitab al'ahjar almilawkia, waraqat 12 wajh. 
47

روش اٌر١فاؽٟ أْ ٘زا ٠شظغ ئٌٝ عثث١ٓ ّ٘ا: أْ أعفً ٘زا اٌعثً خٕادق ػ١ّمح ٚأؽعاساً ؽا٘مح ذغىٓ ف١ٙا ؼ١اخ ػظاَ  ((

فرثرٍغ اٌؽ١ح ِٕٙا اإلٔغاْ ٚسأط اٌثمش ٚغ١شٖ ِٓ اٌؽ١ٛأاخ فؽ١ؽاً فارا اترٍرؼرٗ ػّذخ تٗ ئٌٝ أفً ؽعشج فاٌرٛخ ػ١ٍٗ 

اٌعثً ٚال ٠ّىٓ اِٗ ف١ٕٙنُ ٌٙا، ٚاٌغثة ا٢خش االسذفاع اٌؾا٘ك ٌٙزا ٚاؽرذخ ف١ىغش فٟ تطٕٙا ِا ذثرٍؼٗ ٚذٕذق ػظ

 ٚظٗ.    12، ٚسلح األؼعاس اٌٍّٛو١حاٌر١فاؽٟ:  .اٌٛفٛي ئٌٝ أػالٖ

Altiyfashy: Kitab al'ahjar almilawkia, waraqat 12 wajh. 
48

وأد إٌغٛس ذؼؾؼ فٟ أػٍٝ ٘زا اٌعثً ٚذرخز ِغاوٕٙا ف١ٗ ف١ؼّذ أً٘ رٌه اٌّٛمغ ئٌٝ ؼ١ٛاْ ٠ٚغٍخْٛ ظٍذٖ  ((

٠ٚمطؼٛٔٗ لطؼاً وثاساً ٠ٚرشوٛٔٗ فٟ عفػ ظثً اٌشاْ٘ٛ ٠ٚثؼذْٚ ػٕٗ ُٚ٘ ٠شلثٛٔٗ فرأذٟ إٌغٛس فرشفغ رٌه اٌٍؽُ ٚذٕضي تٗ 

١الٛخ ٌٚقك ف١ٗ شُ ذأذٟ ٔغٛس أخشٜ فرعرّغ ػٍٝ اٌٍؽُ ٌرؽفظٗ ػٕذ ِغاوٕٙا فارا ٚمؼرٗ ػٍٝ األسك ػٍك تٗ ؼقا اٌ

اٌر١فاؽٟ:  .ف١أخز تؼنٙا ٠ٚط١ش تٗ فٟ اٌعثً ف١غمو ِٕٗ ا١ٌالٛخ ٌصمٍٗ ف١ٍرمطٗ اٌزٞ ٠شلثٛٔٗ ِٓ اٌّٛمغ اٌزٞ ٠غمو ف١ٗ

 ٚظٗ.   12، ٚسلح األؼعاس اٌٍّٛو١ح

Altiyfashy: Kitab al'ahjar almilawkia, waraqat 12 wajh. 

ٚل١ً أْ اٌؽ١اخ ٌٙا ِؾرٝ عرح أؽٙش فٟ ِىاْ ِٚق١ف عرح أؽٙش فٟ ِىاْ آخش فارا ر٘ثد ئٌٝ ِؾرا٘ا ِٚق١فٙا أخز 

 . 144، ؿ2، ضاٌّغرطشفاٌؽعش فٟ غ١ثرٙا؛ األتؾ١ٟٙ: 

Al'abshihi: almustatraf, ja2, sa144. 

(
49

)Wodiska, Julius: A Book of Precious stones, London, 1909, P.86; G.F.Herbert Smith: 

Gem-stones, P.178. 

 ٚل١ً أْ أٔٛاع ا١ٌالٛخ ذُمغُ ػاِح ؼغة اٌرشذ١ة اٌراٌٟ:

 ٌٛٔٗ ٌْٛ دَ اٌؽّاَ ٠ُٚؼشف ت١الٛخ تٛسِا. -1

 ٌٛٔٗ األؼّش اٌغاِك ٠ُٚؼشف ت١الٛخ ع١اَ "ذا٠الٔذ". -2

 أففش ؽاؼة اٌٍْٛ ٚتشاق ٠ُٚؼشف ت١الٛخ ع١الْ. -3

 . 69، ؿ 2004، داس اٌشاذة اٌعاِؼ١ح، اٌطثؼح األٌٚٝ،  أٔٛاػٙا ٚأُ٘ خقائقٙااألؼعاس اٌىش٠ّح, أؽٙش هاسق: ،ِشاد

Murad, Tarq:Al'ahjar Alkarima, 'ashhar 'anwaeiha wa'ahamu khasayisaha , dar alrratib 

aljamieia, altubeat al'uwlaa, 2004., s 69 

(
50

)Smith, G.F.Herbert: Gem-stones, P.181. 

51
) ) 444

.434، ؿ1431چ  
Albiruni (Abu Alrayhan Muhamad bin Ahmad T 443h): Kitab Alsiydana fi altib, tashih 

wamuqadimat watahshiat Abbas Zariab, markaz nashr danshgahi, tahran, chab 'awal 1370, 

sa434. 
(
52

)Wodiska, Julius: A Book of Precious stones, P.87. 
53

 .Altiafashy: sir al'asrar, waraqat 3 wajhٚظٗ.  3، ٚسلح عش األعشاساٌر١فاؽٟ:  ((

(
54

 واْ أؼذ وثاس اٌشاظاخ ٚاٌض١ِٕذاس فٟ إٌٙذٚعراْ ٚ٘ٛ سأا أٚدا٠ثٛس؛         ( 

Rogers , Alexander:   The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.249 

(
55

 أؼذ سؤٚعاء اٌض١ِٕذاس فٟ ِذ٠ٕح أؼّذ آتاد؛ ( 

Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.428                                                   

(
56

 ( Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.P.275,285.                                                                                                                                       

(
57
 ) Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.409.                                                                                                                                       

(
58
 ) Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 2. PP.195-6.                                                                                                                                       
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(
59

 ِٙاتد خاْ ٘ٛ ٌمة صِأا ته تٓ غ١ٛسسس ته ؼاوُ واتً،( 

Rogers , Alexander  :The Tuzuk Jahangiri , Vol.1, P.24                  

(
60

 ( Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.394.                                                                                                                                       

(
61

ٓ تٓ اٌؾ١خ تٙاء )أٚ ت١ٕٙا( اٌزٞ واْ فٟ خذِح اإلِثشاهٛس ظٙأى١ش ِٕز فغشٖ ٚواْ ٌمة اٌؾ١خ ؼغ( ِمشب خاْ ٘ٛ 

ٔؾطاً ٠مظاً فٟ خذِرٗ وّا واْ ٠مطغ ِغافاخ ه٠ٍٛح فٟ سؼالخ اٌق١ذ ِغ ٘زا اإلِثشاهٛس ٔظشاً ٌّٙاسذٗ اٌؾذ٠ذج فٟ اٌشِٟ 

ٍك ػ١ٍٗ ٘زا اٌٍمة ػٕذِا واْ ظٙأى١ش أ١ِشاً ٚلثً أْ تاٌغٙاَ اعرخذاَ اٌثٕادق أ٠ناً ؛ ِٚٓ اٌعذ٠ش تاٌزوش أْ ٘زا اٌؾ١خ لذ اه

 ٠رٌٛٝ ػشػ اإلِثشاهٛس٠ح اٌّغ١ٌٛح ؛

Rogers , Alexander  :The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1. P.27.  

  

(
62

 ( Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 2. P.193.                                                                                                                                       

(
63

)Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri, P.132. 

(
64

             ( ِإٌف ٍِؽّح الثاي ٔاِح؛                          

 Rogers , Alexander :The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.117           

(
65

Rogers , Alexander  :The Tuzuk Jahangiri , vol. 2, P.100.                                                                                                                                       

(
66
 ) Rogers , Alexander : The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, PP.317-18.                                                                                                                                       

)
67

) Markel ,Stephen: Inception and Maturation in Mughal Jades, P. 52. 

)
68

) Markel ,Stephen: Mughal Jades, A Technical and Sculptural Perspective, South Asian 

Decorative Art, 2008, P.1 

)
69
 :ٌٍّض٠ذ .19َ٘ـ/13اٌع١ؼ اٌق١ٕٟ فٟ اٌمشْ  ٘ـ ػٍٝ ٠ذ لر١ثح تٓ ِغٍُ ئٌٝ أْ اؼرٍٙا98ٚلذ دخٍد اإلعالَ ػاَ  ( 

  . 386-385، ؿَ.2000٘ـ/1421، 1، ٌثٕاْ، هِذ٠ٕح ئعال١ِح 1000ِٛعٛػح اٌؼف١فٟ، ػثذ اٌؽى١ُ: 

Aleafifi, Abd Alhakim: Mawsueat 1000 Madinat Islamia, Labnan, ta1, 1421h/2000m., sa385-

386 
70

َ فٟ ػٙذ اٌذٌٚح األ٠ِٛح ٚع١طش ػ١ٍٙا ؼىاَ خشعاْ ف١ّا تؼذ شُ ؼىاَ 7٘ـ/1دخً االعالَ ٘زٖ اٌّذ٠ٕح فٟ اٌمشْ  ٚلذ ( (

اٌق١ٓ ٟٚ٘ ذؽد إٌفٛر اٌق١ٕٟ ا٢ْ ِصٍٙا ِصً تالٟ ِذْ اٌرشوغراْ اٌؾشل١ح اٌرٟ ٠رؼثش عىأٙا ِغ١ٍّٓ ِٓ أفً أذشان 

 . 216، ؿاٌّٛعٛػحٚعو آع١ا؛ اٌؼف١فٟ، ػثذ اٌؽى١ُ: 

Aleafifi, Abd Alhakim: Mawsueat, s 216. 

(
71

)  Untracht ,Oppi: Jewelry of India, New York : Thames & Hudson, 2008, P.118. 
72

 .60(ٔقش, فثؽٟ ظاتش: اٌّؼادْ إٌف١غح، ؿ(

Nasr, Sabhi Jabir: Almaeadin Alnafisa, s 60. 

(73(George Michell: The Majesty of Mughal Decoration, The Art and Architecture of Islamic 

India, Thames & Hudson, 2007, P.43. 
74

( ١ِٙرش خاْ واْ ِٓ ٚاؼذا ِٓ خذَ اٌذٌٚح اٌّغ١ٌٛح فٟ إٌٙذ فمذ واْ ٠خذَ فٟ ػٙذ اإلِثشاهٛس ّ٘ا٠ْٛ ٚأفثػ فٟ (

 ػٙذ اإلِثشاهٛس أوثش ِٓ هثمح إٌثالء ٚاػرثشٖ ِٓ خذِٗ اٌخاؿ.

Rogers , Alexander:  The Tuzuk Jahangiri , Vol. 1, P.146.                                 

      

(
75

)M.Thackston, Wheeler: The Jahangirnama, Memoris of Jahangir, Emperor of India, 

Trans. By, Oxford, 1999, P.96.  
76

 ظٙش. 35، ٚسلح األؼعاس اٌٍّٛو١حاٌر١فاؽٟ: ) (

Altifashy: Al'ahjar Almilawkia, waraqat 35 zuhr. 
77

 ظٙش. 4، ظاِؼح اٌٍّه عؼٛد، لغُ اٌّخطٛهاخ ، ٚسلح غٛاِل األفىاس فٟ خٛاؿ ِٕافغ األؼعاسدْٚ ِإٌف:  ) (

Dun Mulf: Ghuamid al'afkar fi khawas manafie al'ahjar, jamieat almalik sueud, qism 

almakhtutat , waraqat 4 zuhr. 
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 ظٙش. 13ٚسلح سلُ 

Altiafashi , Jamal Aaldyn: sir al'asrar fi maerifat aljawahir wal'ahjar, wrqt19 zahr. 

Alqusuni,( Badr Aldiyn Muhamad bin Muhamad T 976 ha): Makhtut risalat fi alhajar 
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 .اٌمٍضِٟ ف١ٗ ٍِٛؼح ِغ ػ١ٛب وص١شجٚأسفغ ِٓ اٌمٍضِٟ ألْ اٌؼّأٟ ػزب ٔمٟ فاف ٚ
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