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عقیق ()AGATE
عَقیق یا آگات گونهای سنگ گرانبها است.
خواص سری:

دفع بال – دفع دشمنان – دفع فقر – افزایش برکت و فراخی روزی
از بین برنده ترس ،ایجاد خوش شانسی ،برکت در رزق روزی ،اعتماد به نفس ،آرامش،
تعادل ،شادی و سالمتی ،شجاعت ،چشم زخم ،محافظت در برابر حوادث ،تقویت اعصاب.
خواص درمانی:

دستگاه گوارش ،ریه ،استخوان ،کمر ،شنوایی ،چشم ها ،برای جلوگیری از خوونریزی هوای
شدید ،به ویژه برای زنان ،بسیار مفید است.
نگهداری:

نگهداری از عقیق بسیار ساده است :شما می توانید آن را در هفته یک بار در آب جاری بشویید و یوا معورد در اشوعه خورشوید ورار
دهید.
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عقیق ()AGATE
روایات ائمه اطهار درباره عقیق:

منقول است که حضرت امیر اامؤمنین (ع) چهار انگشتر در دست می کردند ،انگشتر یا وت برای شرافت و زینتش ،فیروزه برای
نصرت و یاریش ،حدید صینی برای وتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بالها.
در حدیث صحیح از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) مروی است که عقیق فقر و درویشی را برطرف می کند و در دست کردن
عقیق ،نفاق را زایل می کند.
در حدیث صحیح دیگر از آن امام منقول است که هرکه رعه به انگشتر عقیوق بزنود،
بهره او تمام تر بیرون می آید.
در حدیث معتبر از امام جعفر صادق(ع) منقول است که انگشتر عقیق در دست کنید.
که مبارک است و هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد ،امیود اسوت کوه عوا بش
مقرون
به خیر و نیکی باشد.
از ربیعه الروای منقول است که در دست حضرت امام زین العابودین(ع) انگشوتر عقیوق
دید،
پرسید که این چه نگین است؟ فرمود که این عقیق رومی است و حضرت رسول(ص) فرمود که هرکه انگشتر عقیق در دست داشته
باشد ،حاجتش برآورده می شود .
در حدیث دیگر منقول است که شخصی به نزد حضرت رسول(ص) آمد و شکایت کرد که دزد در راه به من رسید و اموال مرا
برد حضرت فرمود که چرا انگشتر عقیق در دست کنید مادام که آدمی آن انگشتر را با خود دارد اندوهی به او نمی رسد.
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در حدیث دیگر منقول است که شخصی را از برابر امام محمد با ر(ع) گذرانیدند که تازیانه بسیار بر او زده بودند ،حضرت فرمود
انگشتر عقیق او کجاست؟ اگر با او می بود تازیانه نمی خورد.
در روایت دیگر از حضرت صادق (ع) منقول است که دستی به سوی آسمان بلند نمی شود که خدا دوست تر دارد از دستی که در
آن انگشتر عقیق بوده باشد.
در حدیث معتبر از امام حسین(ع) منقول است که چون حضرت موسی (ع) بر کوه طور بوا
حق تعالی مناجات کرد و بر زمین نظر کرد ،حق تعالی از نور روی او عقیق را آفریود  ،پوس
فرمود که سم خوردم به ذات مقدس خود که دستی را به آتوش جهونم عوذاب نکونم کوه
انگشتر عقیق در آن باشد ،اگر والیت علی بن ابیطالب(ع) داشته باشد.
از حضرت امیرالمؤمنین منقول است که نماز کسی که انگشتر عقیق در دست داشته باشود
بر نماز جماعتی که غیر عقیق در دست داشته باشند،به چهل درجه زیادتی دارد.
منبع :حلیه المتقین ،چاپ هفتم ،1332/صفحات  31تا 33
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عقیق شرف الشمس

خواص دعای شرف شمس:

در کتاب بسیار گرانقدر شمس المعارف الکبری در خواص دعای شرف الشمس آمده است:
زمانی که بنویسد و در کفن میت رار دهد آن میت ایمن شود از عذاب بر
-1
کسی آن را نوشته و همراه خود دارد در حفظ خداوند باشد و...
-2
هر گاه پیش سالطین و بزرگان رود با خود دارد مورد بول ملوک رار می گیورد و
-3
خداوند حمایت می کند او را از شر آن ها
حامل این اسما در همه جا پیروز و منصور می باشد و مقهور می شود هر کوه بوا او
-4
دشمنی کند.
هر که با خود دارد سحر و نظر بد از او باطل و دور شود.
-1
 -6و هر کسی را که بسته باشند با خود دارد به برکت این اسم اعظم الهی گشاده کردد.
 -4کسی که زندانیش طوالنی شده باشد با خود دارد زود خالص می شود.
 -8برای مصروع و کسی که مرد غش کردن دارد و کلیه بیماریهای بدن اثر دارد.
 -3برای دختری که بی شوهر مانده شرف شمس را با خود دارد شوهر کند.
-12کسی که در سفر رود با خود دارد از شر دزدان و حوادث بد سفر در حفظ الهی باشد.
-11برای بیدار شدن برای نماز شب این شرف شمس را با خود داشته باشد سحر خیز شود.
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فلسفه شرف الشمس:

از بزرگان علم نقل است که در روزهای  13فروردین و  24ماه مبوارک رمضوان خداونود بوه
همه چیز شرافت داد تا ارزش بیابند و نزد همدیگر منزلت داشته باشند لذا به اولوین توابش
خورشید در آن روز شرف االشمس گویند ساعت ارزانی شرف االشمس می باشد که این روز
زمان حکاکی آیات و عالئم مخصوص شرف االشمس در روی سنگ حجراالشمس یوا هموان
عقیق زرد می باشد جهت کسب بزرگی و شرافت و عزیزی نزد خالیق خدا و گشایش کوار و
افزایش رزق و روزی از امام با ر (ع) نقل است که  :چه خوشوبخت فوردی اسوت ،او کوه در
روزهای  13فروردین و  24رمضوان جهوت نزدیوک بوه خودا و آل رسوول ،و دوری از گنواه،
وسعت رزق و روزی و برطرف شدن مشکالت بر روزی عقیق زرد دعوای شورف االشومس را
حکاکی کند.
آداب شرف الشمس:

بعد از نیت و حک شدن بر روی عقیق زرد باید دو رکعت نماز حاجت به جا آورده و به منظور هر یک از مقاصد ذیل اذکار آن را رائت
نمایند:
 .1وسعت رزق و روزی
 122مرتبه ال اله اال اهلل الملک الحق المبین
 32سبحان اهلل و بحمده سبحان اهلل العظیم و بحمده خواندن سوره وا عه بعد از نماز عشا
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 .2رفع گرفتاری ها و مشکالت
با توجه و حضور لب(بسم اهلل الرحمن الرحیم) بگ ویید و بگویید یا اهلل و آنگاه چهار آیه آخور سووره مبارکوه حشور را بوا (( اعووذ بواهلل
السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم)) شروع و بعد از آن  4مرتبه( و انزلنا فیوه القورآن) توا آخور را بخوانیود و  4مرتبوه صولوات
بفرستید و تا می توانید چه کم و چه زیاد صد ه از مالتان همه روز بدهید.
در موا ع گرفتاری زیر ،آسمان دستها را بلند کرده و سوه مرتبوه بگوییود (رجوا ) بوا سور
برهنه مجرب است.
 .3جهت شفاء مریضان
از رسول اکرم نقل شده کسی که سه مرتبه اعوذ باهلل السمیع العلیم من الشیطان اللعوین
الرجیم بگویید و سپس  3آیه آخر سوره حشر را رائت کند و صلوات بفرسوتد گروهوی از
فرشتگان مامور حفظ او می شوند.
 .4توسل به صاحب الزمان روحی اله الفدا
 42مرتبه یا محمد یا علی یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنی و ال تهلکنی
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کانی شناسی:

عقیق سنگی سیلیسی و نوعی از در کوهی است که بیشتر از سنگ یمانی تشکیل شودهاسوت .ترکیوب شویمیایی آن 2SiO 122۱یوا
سیلیس است که البته گاهی عناصری نظیر  Cr ،Ni ،Ca ،Mg ،Fe ،Alدر کنار آن رار میگیرد .ویژگی عقیق ریزدانوه بوودن آن و
روشنی رنگش است.عقیق درخشنده و دارای چمک بلورین میباشد .بهتورین آن سور ،،زرد و سوفید اسوت .گونوهای از آن کوه ذرات
فراوان میکا دارد و براق است دلربا نامیده می شود .شکل بلورهای عقیق ،نازک و شش گوش است این کوانی در هیدروکسوید پتاسویم
( )KOHحل میشود.عقیق به حالت توده های گره خورده در صخره سنگ های گدازه های آتشتفشانی یافت می شود و توی صوخره
ها شکاف می خورند ،عقیق ها با طرح ها و رنگ های شگرف ظاهر می شوند.
کلیات
رده

کانی

فرمول

SiO2

ویژگیها
رنگ

سفید تا خاکستری ،آبی روشن ،نارنجی تا سر ،،سیاه

حالت بلوری

سنگ چخماق نهانبلورین

ساختار

ریزبلور لوزیپهلو

چگالی

2٫18-2٫64

دوشکستگی

تا +2٫224

سختی

4
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فیروزه )TURQUOISE( :
فیروزه یک کانی کمیاب و ارزشمند آبی نزدیک به سبز است که خواهان فراوانی دارد.
خواص سری:

محافظت کننده در برابر بالیا – دفع چشم زخم یا چشم نظر – موفقیت و پیوروزی در کارهوا
 در هنگام خطر ،بیماری و ..از صاحبش محافظت می کند و با رنگ باختگی صواحبش را ازخطر می رهاند.
چشم زخم ،محافظت در برابر حوادث  ،بالیا ،مریضی و خسارت ( در صوورتی کوه فورد بیموار
باشد و یا اتفاق ناخوش آیندی برایش در شرف و وع باشد ،رنگ فیروزه عود می شوود ،گواه
در راه مرا بت از فرد و به خاطر مرا بت از وی ترک بور موی دارد) ،.ایجواد شوادی و خووش
شانسی ،رونق کسب و کار
فیروزه ،کانی توانمند و حامی افراد است .به ویژه فرد شده اسوت کوه اسوب و سووارکار را از
سقوط ناگهانی در امان نگه میدارد .همچنین در زمان مسافرت از شخص حمایوت مویکنود.
فیروزه باعث شادی و نشاط در افراد غمگین و افسرده میشود و به آنها نیروی الزم برای به انجام رساندن کارهای سخت را بوا ظرافوت
و چابکی منتقل میکند .این کانی باعث اعتماد به نفس میشود و جرأت الزم بورای بیوان اسوتداللهایموان را بوه طوور مختصور و بوا
اطمینان خاطر در کنفرانسها در ما ایجاد میکند .شخص را در برابر خوابهای آشفته و کابوسها حمایت مویکنود .نیورو و ارتعاشوات
منفی ،مضر و آشفته را از ما دور میکند و حتی میتواند جذب کننده نیروهای مثبت باشد .فیروزه مخصووص چواکرای گوردن و گلوو
(چاکرای پنجم) است.
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خواص درمانی:

تقویت لب ،دستگاه تنفسی ،چشم ها ،گردش خون ،گلو ،معده ،کبد
فیروزه به عوارد عملکردهای نادرست کبد و غدد کمک میکند.
چشمها را نیرو موی بخشود و بور علیوه بیماریهوای چشوم و اصوالح گوردش خوون موؤثر
است.
درد گلو ،التهابات ریوی و بیماریهای دستگاه تنفس را درمان میکند.
در برابر افسردگیها مفید است و لب را تقویت میکند.
فیروزه بورای هموه بیمواریهوایی کوه بور اثور کمبوود موواد غوذایی و تدذیوه بود ایجواد
می شوند ماننود آناروکسوی (بیمواری کوه بور اثور نخووردن غوذای کوافی و کمبوود موواد
غذایی ایجاد میشود) به کار میرود.
معموالً هنگام پارگی رباطها و تاندونها ،جریان خون را در بافتهای عضالنی زیادتر میکند.
همچنین به خاطر درخشش آن شادی آور است و اثر سودمندی بر روی کمبود اکسیژن ،مسمومیت خونی و استرس دارد.
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فیروزه کمک مؤثری به درمان نواحی از بدن که تحت هجوم ویروسها و باکتریها هستند یا نواحی آلوده میکند.
گفته شده است که فیروزه از عملکرد و شفابخشی بیکران خود آگاهی ندارد! همچنین دارای اهمیت زیادی است که بدانید در کواربرد
این کانی چنانچه رنگ خود را از دست بدهد و یا خرد شود ،تمام نیرویش را از دست میدهد.
تاثیر فیروزه روی بدن:

فیروزه مفرح معده می باشد  .برای سردرد بسیار مفید است  .اسوتفاده از سورمه آن بورای چشومها
بسیار مفید بوده و آن را تقویت می نماید  .کسانی که در شب دیود خوود را از دسوت موی دهنود ،
استفاده از سرمه فیروزه آنان را درمان می کند  .اگر مردمک سفید شده و یا هور موورد دیگوری در
چشم باشد آن را درمان می کند  .استفاده از فیروزه باد فتوق  ،جنوون  ،درد اعضوا و بسویاری از
بیماریها داخلی را درمان می نماید .برای زن حامله مفید و محافظ است .لوب و چشوم را تقویوت
می نماید.
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تاثیر فیروزه بر روح و روان:

استفاده از انگشتر فیروزه به لب آرامش می دهد  ،خووف و وحشوت را از آدموی دور موی
سازد  ،دشمنان را دور و آدمی را بر آنها غالب می سازد  ،انسان را در مقابول حووادث بورق
حفاظت کرده و نمی گذارد که آدمی در آب غرق گردد  ،جانوران موذی و گزنده را دور می
سازد و نمی گذارد که آنها به آدمی آسیب برسانند  .اول ماه جدید زمانی کوه بوه مواه نگواه
کردید  ،به فیروزه بنگرید  ،برکت و دولت برای شوخص آورده و او را بوی نیواز موی نمایود .
استفاده از آبی رنگ آن مفیدتر است .استفاده از آن در آدمی احساس محبت  ،عشق  ،علوم
و هنر را تر ی می دهد و برای تر ی در علم و هنر بسیار مفید می باشد .
برای تر ی در علم و هنر بسیار مفید می باشد  .لب و چشم را تقویت می نماید  .به همراه
هر کسی که باشد  ،از برق گرفتگی  ،غرق شدن  ،نیش جانوران موذی  ،نظور بود و تول و
کشته شدن در امان است و محفوظ  ،با کسانی که مزاج بادی دارند موافق می باشد  .فیروزه در اثر تدییورات هووا زموانی درخشونده و
زمانی تار و مکدر می گردد .در اثر تدییرات روغن و مشکی تیره می گردد.
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روایات ائمه اطهار درباره فیروزه:

از امام جعفر صادق (ع) منقول است که هر که انگشتر فیوروزه در دسوت کنود ،دسوتش فقیور
نشود.
از حسن بن علی بن مهران منقول است که به خدمت امام موسی کواظم(ع) رفوتم در انگشوت
آن حضرت انگشتری دیدم که نگینش فیروزه بود و نقشش "اهلل الملک" بود ،بسیار نظر کوردم
در آن انگشتر ،فرمود که چه نظر می کنی ،گفتم حضرت امیور الموؤمنین(ع) انگشوتر فیوروزه
داشته است که نقشش "اهلل الملک" بوده است .فرمود که آن را می شناسی؟ ،گفتم نه ،فرمود
که همان انگشتر است و این سنگی است که جبرئیل برای رسول خودا (ص) بوه هدیوه آورد از
بهشت .و آن حضرت به حضرت امیرالمؤمنین (ع) بخشید.
علی بن محمد حمیری گفت :که دختر جعفر بن م حمود را خواستم و بسیار او را دوست می داشتم و فرزند از او به وجود نمی آمد ،به
خدمت حضرت امام علی نقی (ع) رفتم و این مطلب را عرد کردم پس تبسم نمود و فرمود که بگیور انگشوتری کوه نگیونش فیوروزه
باشد و بر آن نقش کن این آیه را " رب ال تذرنی فردا و انت خیر الوارثین" چنان کردم یک سال نگذشت کوه از آن پسوری بوه وجوود
آمد.

11

فیروزه )TURQUOISE( :
از حضرت رسول (ص) منقول است که خداوند عالمیان می فرماید که من شرم می کنم از دستی که به سوی من بلند شود بوه دعوا و
در آن دست انگشتر فیروزه باشد پس من او را نا امید برگردانم.
در کتاب عالمه مجلسی روایت از رسول اکرم(صل اهلل علیه و آله وسلم) :هر کس فیروزه را در روز یک با ر نگاه کند پنج بار در بهشوت
به رویش باز می شود.
دومین روایت  :اولین هدیه ای که خداوند به رسول اکرم(ص) در غار حرا سنگ فیروزه بود و از طریق جبرئیل بوه ایشوان داده شوده
است.
همچنین در برخی روایات آمده است:
الف) باعث بى نیازى و دورى فقر مى گردد.
ب) جهت ایجاد فرزند مؤثر است.
ج) در استجابت دعا مؤثر است.
د) عامل فتح و پیروزى است.
هو) دور گرداننده دردها از دیدگان است.
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فیروزه )TURQUOISE( :
و) موجب گشایش سینه مى گردد.
ز) وت دل را زیادمى کند
ح) باعث برآورده شدن حاجات مى شود.
یکى از خادمان امام هادى (علیه السالم) از آن حضرت جهت زیوارت علوى بون موسوى الرضوا
اجازه سفر به سرزمین طوس گرفت .حضرت به او فرمودند :انگشترى بوا نگوین عقیوق زرد بوه
همراه داشته باش که بر روى آن حک شده باشد «ماشا اهلل ال وه اال باهلل استدفراهلل» و بور آن
سوى نگین «محمد و على» حک کن.
خادم مى گوید :از نزد امام بیرون شدم و انگشترى را طبق دستور امام تهیوه کوردم و مجودداً
براى خداحافظى به حضور امام رفتم .فرمودند :انگشترى دیگر با نگین فیروزه باید همراهت نمایى که در بین طوس و نیشوابور شویرى
با تو روبه رو مى شود و افله را از راه رفتن بازمى دارد ،به سوى آن شیر رفته و انگشتر را نشانش مى دهى ،به او بگومووالى مون موى
گوید از راه کنار برو .بعد اضافه کرد ،باید نقش روى انگشتر الملک هلل و سمت دیگر آن «الملک هلل الواحود القهوار» باشود کوه انگشوتر
حضرت على (علیه السالم) این نقش را داشته است .که آن سپرى در برابر درندگان و عامل پیروزى در جنگهاست.
منبع :حلیه المتقین ،چاپ هفتم ،1332/صفحات  33تا 31
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فیروزه )TURQUOISE( :
کانی شناسی:

پیش تر این کانی تنها از سنگ فیروزه به دست میآمد ولی امروزه همانند دیگر کانیها مصنوعی نیز فرآوری میشود بوه گونوهای کوه
حتی تشخیص طبیعی یا مصنوعی بودن آن برای کارشناسان نیز بسیار دشوار است.
یکی از اولین سنگ های جواهر استخراج شده و همواره یمتی  ،به خاطر رنگ خاص آن که از آبی آسمانی توا سوبز بسوته بوه مقودار
آهن و مس دورن آن دیده می شود .عمدتا به صورت نهان بلور ،توده وار و غالبا پوسته ای به شکل رگه یا گره و به حالت مات یا نیمه
شفاف وجود دارد .سنگی سبک و ترد با شکست صدفی است .بعضی انواع آن دارای خلل و فرج ،رنگ باختگی و ترک پذیری است.
کانسار :فیروزه ایران اساسا مرغوب و دل انگیز است .معادن مکزیک و آمریکا فیروزه های سبزتر و با خلل و فرج بیشتری داشته و میل
به رنگ باختگی آن سریعتر است .در روسیه سابق ،شیلی  ،استرالیا ،ترکستان و کرنوال انگلیس نیز یافت می شود.
نکته مهم :تصور بر این بوده که صاحب خود را با رنگ باختگی از خطر و بیماری می رهاند.
فیروزه سنگی زنده میباشد و نسبت به روغن و مواد شیمیایی مانند مواد شوینده بسیار حساس بوده و رنگ او را تدییر میدهد.
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فیروزه )TURQUOISE( :
فیروزه در ایران:

نامورترین و پرخواهان ترین فیروزه در ایران فیروزه نیشابور است و مهمترین معدن فیروزه در ایران در شهرستان نیشابور میباشود کوه
از بیش از  2222سال پیش اسوتخراج مویشوده اسوت .معودن ایون فیوروزه در نزدیکوی روسوتای فیوروزه نیشوابور اسوت و از سوطح
زمین  2212متر بلندی دارد.به سبب وجود این معدن در نیشابور ،شهر فیروزه را به عنوان یکی از القاب نیشابور آوردهاند.هرچنود کوه
شهر فیروزه نام دیگر شهر بزغان که یکی از شهرهای شهرستان نیشابور است؛ میباشد
کلیات
رده

کانی

فرمول

CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O

ویژگیها
رنگ

آبی ،سبزآبی ،سبز

حالت بلوری

توپر ،ریزگرهدار

ساختار

(کجوجهی( تریکلینیک

چگالی ویژه

2.6-2.9

)(Specific Gravity

حلشدن

محلول درHCl

جال

کدر

سختی
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یاقوت سرخ ()RUBY
یاقوت یکی از کانیهای سنگهای آذرین ،است که بعد از الماس سختترین کانیها محسوب میشود.
خواص سری:

نماد شانس -عزت و عظمت و احترام برای صاحبش به ارمدان می آورد – نماد درت
ایجاد خوشبختی ،شادی ،عشق ورزی ،آرامش ،شجاعت ،محافظت در برابر امواج منفی ،از بین برنده غم ،ضود پیوری ،پیونود زوجوین،
روشن بینی ،ایجاد حس همدردی ،اگر کسی دائما یا وت به همراه داشته باشد در چشم مردم با هیبت و شکوه جلوه گور موی شوود و
کسب و درآمدش رونق می گیرد.
خواص درمانی:

 .1یا وت سر ،جهت تصفیه شدن خون و تنظیم فشار خون استفاده می شود .
 .2آویختن یا وت سر ،بر گردن مانع لخته شدن خون در بدن گردیده و از سکته جلووگیری موی
کند .و برای درمان بیماران لبی و مبتالیان به سرطان خون به کار میرود.
 . 3اگر کسی یا وت سر ،به همراه داشته باشد به بیمواری هوای ویروسوی خطرنواک و واگیور دار
مبتال نمی شود .
 . 4یا وت رمز در درمان ناتوانی های جنسوی و درموان نابواروری و دردهوای اعودگی نیوز تواثیر
میگذارد و عالوه بر آن  ،به آسان شدن زایمان زنان نیز کمک میکند .
 .1تقویت لب  ،گردش خون ،مدز اعصاب ،استخوان ها ،عضالت ،بینایی ،بویایی ،کلیه ها ،چشم ها ،دستگاه گوارش.
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یاقوت سرخ ()RUBY

روایات ائمه اطهار درباره یاقوت:

از حضرت علی بن موسی الرضا(ع) منقول است که انگشتر یا وت در دست کنید که پریشانی را زایل می کند.
از حضرت امام صادق(ع) منقول است که سنت است انگشتر یا وت در دست داشتن.
منبع :حلیه المتقین ،چاپ هفتم ،1332/صفحه 33

کانی شناسی:

سختی9:

ترکیبات شیمیایی یا وت آلومین خالص است که ممکن است بوه مقودار کوم بوا موواد
دیگر از بیل کروک و آهن آغشته شود .در الیههای آتشفشوانی ودیمی هنود و تبوت
یافت میشود و دارای ا سام مختلف میباشد که مرغووب تورین و یمتوی تور از هموه
یا وت آتشی است.
ریشهنهایی این واژه از یونانی باستان  huakinthosاسوت کوه یوک بوار از عربوی بوه
صورت «یا وت» و یک بار از فارسی میانه به صورت «یاکَند» وارد فارسی شده است .یا وت یکی از سنگهای یمتی میباشود کوه در
صنعت و زیورها کاربرد دارد.
معدنهای یا وت در آفریقا ،آسیا ،استرالیا و گرینلند یافت می شوند .بیشتر یوا وت جهوان در کشوورهای میانموار ،سوریالنکوا ،کنیوا،
ماداگاسکار و تایلند رار دارد .بهترین گونه یا وت جهان در دره موگوک در میانمار (برمه پیشین) یافت میشود.
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یاقوت سرخ ()RUBY
یا وت در رنگهای سر ،و آبی و زرد در دسترس میباشد .در خرافات نشانه درت است.
بزرگترین و مشهورترین یا وت های سر ،جهان عبارتند از:
 -1یا وت سر ،ادوارد با وزن  164یراط که در موزه لندن نگهداری می شود.
 -2یا وت ستاره ریوز با وزن  133یراط که در موزه آمریکا نگهداری می شود.
 -3یا وت النگ استار با وزن  122یراط که در موزه نیویورک نگهداری می شود.
باور پیشینیان:
بر پایه باور و خرافات پیشینیان همه گوهرها در آتش میگدازد بجز یا وت رُمّانی .محمد بون
محمود همدانی در کتاب عجایبنامه درباره یا وت میگوید:
«طبع وی گرم و خشک است ،به درجه رابع .هر که با خود دارد از طاعون ایمن بُووَد .یوا وت
از زر و سرب سنگیتر بُوَد .معدن وی کوه رُهون است به سَرَندیب(سوریالنکا) کوه آدم بوه آن
فروآمد ،و در میان دریاست .هر که یا وت بوا خوود دارد ،خوون در تون وی صوافی کنود و از
خُمود و سکته و صرع ایمن بود».
منابع:
ویکیپدیای انگلیسی
•
همدانی ،محمد ابن محمود ،عجایبنامه ،ویرایش متن :جعفر مدرس صاد ی ،تهران :نشر مرکز  ،،1341ص332
•
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زمرد()EMERALD
زُمُرُُّد گونهای بریل و از سنگهای گرانبها است.
خواص سری:

زمرد مظهر فراوانی و ثروت است .برای محافظت در مقابل چشم بد(چشم زخم) توصیه می
شود .آرامش دهنده – محبوبیت بین زن و شوهر.
ازدیاد محبت بین زن و مرد  ،توانگری و ثروت  ،نمواد عشوق و بواروری و دانوایی و امیود و
برکات  ،نماد خوشبختی و درت جاودانگی  ،هماهنوگ کننوده جسوم  ،لوب و روح  ،ضود
پیری  ،انرژی بخش  ،افزایش ادراکات شهودی ونبوغ  ،دور کننوده حشورات  ، ،محوافظ در
برابر امواج و موجودات منفی  ،تخیل  ،الهام بخش  ،تقویت نهان بینوی  ،حوس همودردی ،
ضریب هوشی  ،حس عشق ورزی
خواص درمانی:

تقویت معده ،مدز  ،چشم  ،لب  ،کلیه  ،حافظه  ،درت بیوان  ،دنودانها ،سیسوتم ایمنوی
بدن  ،ترشح تیروئید  ،ارتباطات  ،سیستم لنفاوی .
تسکین درد های ستون فقرات  ،مفاصل  ،رماتیسمی  ،سر  ،زایمان  ،معده
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زمرد()EMERALD
روایات ائمه اطهار درباره زمرد:

امیر المؤمنین (ع) فرمودند :انگشتر زمرد در دست کردن باعث آسان شدن و گره گشایی کارها می شود و مشکل ساز نیسوت(.کوافی
 – 441/6وسائل الشیعه )33/1
رسول اکرم (ص) فرمودند :دست کردن انگشتر زمرد باعث برطرف شدن فقر می شود( .مکارم االخالق ص )83
امام رضا(ع) می فرمایند :دست داشتن انگشتر زمرد فقر را به ثروتمندی تبدیل می کند ( .حلیه المتقین ص )18
کانی شناسی:

این سنگ که از سیلیکات آلومینیوم و بریلیوم تشکیل شده در سونگهای پگماتیوت یافوت
میشود.
واژه زمرد عربیشده «اسماراگدوس» یونانی است .که خود گویا از واژهای سانسوکریت بوه
معنی سبز گرفته شده .نام اصلی فارسی آن دوال یادوبال است.
زیبایی رنگ زمرد مربوط به کرم و وانادیوم درون آن است .برای جلوگیری هر چه بیشوتر
از ضایعات سنگ ،آن را تراش پله ای (زموردی) موی دهنود .سونگ هوای زمورد ودیمی
معروف ،شامل انواع کنده کاری شده ،برجسته کاری ،حکواکی و مهوره هوا ،همگوی دارای
عیب و نقص طبیعی هستند.
در گرانیت ها ،پگمانیت هاو شیست ها ،و هم چنین در ته نشست های رسوبی یافوت موی
شود.
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زمرد()EMERALD
زیباترین زمردها ،مربوط به کلمبیاست .دیگر مکان ها عبارتند از :اتریش ،هند ،استرالیا ،برزیل ،آفریقای جنووبی ،مصور ،آمریکوا ،نوروژ،
پاکستان ،افدانستان و زیمباوه.
در باورهای دیم ،زمرد را دفعکننده بیماری صرع و برق و جالی آنرا کورکننده مار و اژدها میپنداشتند.
زمرد در دیم در مصر باستان و اتریش و سوات در شمال پاکستان استخراج میشد .امروزه بهترین زمردهوا از معودن مووزو در کشوور
کلمبیا استخراج میشود.

کلیات
رده

کانی سیلیکاتی

فرمول

::Cr6)3(SiO2Al3Be

ویژگیها
رنگ

سبز

حالت بلوری

بلورهای ششوجهی

ساختار

ششوجهی

چگالی

-

دوشکستگی

2٫226

سختی

4
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آمیتیست )AMETHYST(:
آمیتیست (به انگلیسی )Amethyst :با فرمول شیمیایی  SiO2از مجموعه کانی هاسوت و از واژه آمواتیس بوه معنوای بونفش اخوذ
شدهاست و در یونانی به معنای مست نبودن است.
برای اولین بار در رومانی کشف شد .خاصیت مدناطیسی ندارد.
نام آمتیست از زبان یونانی باستان گرفته شده است .باستانیان بر این باور بوده اند که شخصی که
آمتیست همراه خود داشته باشد از مست شدن دور خواهد ماند.
خواص سری:

نماد دور کننده و زدودن انرژی منفی و جذب انرژی های مثبت – آرامش بخش – ضد استرس و
اضطراب
نماد خوشبختی ،جهت مدیتیشن ،محافظت در برابر امواج منفوی ،متعوادل کننوده جسوم و روح،
جلوگیری از طاسی سر ،سنگی حامی و عرفانی ،از بین برنده خشم و تورس و اضوطراب و انودوه و
عادات دیمی و اختالالت خواندن ،روشن و بازنمودن چهره ،جهت ترک شرابخواری ،نیرو بخوش،
آرامبخش ،الهام بخش ،افزایش دهنده مقاومت بودن و تمرکوز ،بوا چواکرای فورق سور در ارتبواط
است .تقویت مجرای تنفسی ،مدز ،مو ،شم ،سیستم ایمنی ،سلولهای عصبی ،اثر پاک کنندگی پوست ،تصفیه خون ،تسکین سور درد و
میگرن.
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آمیتیست )AMETHYST(:
خواص درمانی:

درمان نقرس ،صرع ،بی خوابی ،اگزما ،جوش و لک و پیس ،بیماری های آمیزشی و خونی ،تضادهای جنسی ،سرگیجه ،تورم ،مشوکالت
ناشی از مصرف الکل ،مسمومیت ،کوررنگی ،واریس ،سرطان پوست ،آنژین سینه ،آمبولی (انسداد) رگها ،سل ،چا ی مفرط ،کم خوونی،
لوزالمعده ،تومورها ،لوزه ها ،حساسیت ها ،سوختگی ،گرفتگی عضالت ،نای و ریه ها ،گاستریت (گاز معده).
کانی شناسی:

فرمول این سنگ زیبا که از خانواده کوارتزها می باشدSiO2 :
این سنگ نوعی کریستال کوارتز به رنگ بنفش است .آمتیست گران بهاترین سنگ در گروه کوارتزها به شمار می رود.
در رن نوزدهم تصور بر این بوده ،که رنگ آمتیست به علت وجود منگنز میباشد.
آمیتیست در ته نشین های رسوبی یافت و بلوردان می شود .این سنگ در برزیول ،روسویه،
کانادا ،سریالنکا ،هند ،اروگوئه ،ماداگاسکار ،آمریکا،آلمان ،استرالیا ،نامبیا و زامبیا یافت موی
شود.
ایوون سوونگ در کتووب جووواهر شناسووی فارسی(جمشووت) گفتووه انوود .لوویکن نووام آن در
التین(آمیتیست) است .نام آمیتیست از زبان یونانی مشتق شده و به معنای«مست نبودن»
است؛ چون می پنداشتند که دستبند یا گردنبندی از آمیتیست هنگام موی خوواری ،موانع
مستی می شود.
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آمیتیست )AMETHYST(:
بعضی از بلورهای آمیتیست در مقابل نور خورشید سمتی از رنگ خود را از دست می دهند .با وجود این ،اشعه  Xرنوگ اولیوه آن را
می تواند بازگرداند .بلورهای آمتیتیست با حرارت زیاد به رنگ های زرد روشن ،هوه ای ،سبز و آبی در می آیند.
شکنندگی از دیگر ویژگی های این سنگ است .لذا باید با د ت بسیار زیاد آن را نگاه داشت.
اطالعات کلی
دلیلنامگذاری

از واژه آماتیس به معنای بنفش اخذ شدهاست.

نام دیگر

Amethyst

فرمول شیمیایی

SiO2

ترکیب شیمیایی

محلول در3 HNOو مقدار  Mgتحت تاثیر اسیدها کم میشود )٪2:34٫88 SiO٪41٫41 FeO:٪23٫41.( MgO:خوالص : 1/1
( )Mg / Feسری ایزومورف فورستریت تافایالیت(

رده بندی

اکسید

اطالعات کانی شناسی
شکل بلوری

منشوری  -بی پیرامیدال – پسودوکوبیک

شکل ظاهری

بلووووووری  -آگرگوووووات دانوووووهای  -توووووودهای کمیووووواب اسوووووت و بیشوووووتر در آلموووووان غربوووووی وشووووور ی ،چوووووک
اسلواکی ،رومانی،روسیه ،برزیل ،آمریکا ،ماداگاسکار ،مکزیک و نامبیا

رنگ

بنفش تیره و روشن – ارغوانی – صورتی

سختی

4
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آمیتیست ()AMETHYST

وزن مخصوص

۲٫۵۶

رخ

نا ص  -مطابق با سطح

جال

شیشهای – صدفی

شکستگی

صدفی  -تراشه ای(خشن(

شفافیت

شفاف  -نیمه کدر

خاصیت مغناطیسی

ندارد

اطالعات معدنی
محل پیدایش

رومانی
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الماس یکی از سنگ های یمتی و یکی از آلوتروپهای کربن است که در فشارهای باال پایدار است .آلوتروپ دیگور کوربن گرافیوت نوام
دارد.
الماس در حالت پایدار دارای ساختار بلندروی (مکعبی) است .الماس ساختار منشوری نیوز
دارد که این ساختار بصورت شبهپایدار در طبیعت به صورت کانیلونسدالنیت وجود دارد.
الماس از واژه ادَماس {به یونوانی|}ἀδάμαςو بوه معنوای "نشوکن یوا فناناپوذیر" گرفتوه
شدهاست.
معموال برای تامین نیازهای مالی گروههای شورشی و به منظور خرید اسلحه و تامین نیواز
تسلیحاتی مورد استفاده رار میگیرد.
خواص سری:

نماد درت و ثروت – دور کننده امواج منفی – تقویت کننده اعصاب و حافظه
الماس از صاحب اش در برابر افکار منفی و سحر و جادو محافظت می کند .غلبه و پیروزی در برابر دشومنان .چنانچوه المواس داشوته
باشید ،شانس و برکت و خوش بختی برایتان به ارمدان می آورد .فوق العاده برای صاحب اش آرامش می آورد.
خواص درمانی:

این سنگ تقویت کننده هوش و حافظه می باشد ،بینایی را افزایش داده ،جهت مشکالت جنسی استفاده از این سنگ بسیار موثر موی
باشد .در بهبود بیماری های پوستی ،مو و ناخن تاثیر خارق العاده ای دارد .جهت درموان بیمواری هوای کلیوه و مثانوه از ایون سونگ
استفاده می کنند.
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کانی شناسی:

الماس به عنوان سخت ترین کانی روی زمین به اضافه برا یت استثنائی و نیز تأللو خیره کننده اش یمتی ترین سنگ جواهر نامیوده
می شود .بلورهای الماس در عمق  82کیلومتری و یا بیشتر در حرارتی معادل  1122تا  1322درجه سانتی گراد تحت فشوار سونگین
به وجود می آید.
حداکثر بیست درصد الماس استخراج شده از معادن برای تهیوه جوواهرات مناسوب اسوت و از
بقیه در صنعت مخصوصا شیشه بری ،حفاری و دستگاه هاس برنده و تراش استفاده می کنند.
امروزه آفریقای جنوبی در زمینه تولید و تجارت الماس در دنیا بی ر یب است.
بزرگترین و معروف ترین الماس های جهان عبارت اند از:
 -1الماس کولینان با وزن  132/22یراط که در بورج لنودن نگهوداری موی شوود و بوه آن
ستاره آفریقا نیز گفته می شود.
 -2الماس کوه نور با وزنی حدود  186یراط که در تاج ملکه الیزابت انگلستان جوای دارد و
در برج لندن نگهداری می شود.
 -3الماس تیفانیبا  128/11یراط ککه در نیویورک می باشد.
عمده الماس ها از ته نشست های رسوبی سنگال ،رودخانه ها بدست می آینود .ولوی از زموان یافوت المواس در صوخره سونگ هوای
کیمیرلی آفریقای جنوبی( در حدود  1842م) میزان استخراج آن بسیار وسعت یافته است .هم اکنون استرالیا بزرگترین تولیدکننوده
محسوب می شود .ولی در کشورهایی مانند غنا ،سیرالئون ،زئیر ،بتسوانا ،نامیبیا ،روسیه سابق ،آمریکا و برزیول نیوز کانسوار آن وجوود
دارد.
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نکته مهم:
الماس با توجه به رنگ ،کیفیت تراش و وزن باال ارزیابی می شود.
ساختار مکعبی الماس:
الماس در بین جامدات در دمای  21درجه باالترین رسانایی گرمایی را دارد( .هدایت گرمایی آن  1برابر مس است)
•
• الماس مادهٔ نوری ایدهآلی اسوت کوه توانوایی انتقوال طیوف نووری
فروسر ،تا فرابنفش را دارا است.
شاخص بازتابش بسیار باالیی دارد.
•
• خواص نیمهرسانایی ابل توجهی دارد .شکسوت الکتریکوی آن بطوور
متوسط  12برابر نیمهرساناهای متداول است.
در برابر تابش نوترونی بهشدت مقاوم است.
•
سختترین مادهٔ شناخته شدهاست.
•
در مجاورت هوا روانی طبیعی فوقالعادهای دارد (مانند تفلون)
•
استحکام و صلبیت بسیار باالیی دارد.
•
بووا وجووود ایوون خووواص منحصووربهفوورد ،یمووت بوواالی آن جلوووی کوواربرد
گستردهٔ آن را می گیرد و دانشمندان به دنبال پیدا کردن روشهای توازه
برای سنتز آن هستند.
32

آکوآمارین ()AQUAMARINE
آکوآمارین به معنای آب دریاست ،زیرا هم رنگ آب دریاست.
خواص سری:

محافظ در برابر حوادث ،ایجاد روشن بینی ،دور کننده افکار منفی،تقویت سیستم دفاعی بدن ،افزایش ودرت بیوان و هووش ،آراموش
اعصاب ،رفع بیخوابی ،رفع خستگی های ناشی از فشار کار زیاد ،تقویت بیان افکار ،درمان افسردگی
خواص درمانی:

مالیدن آکوامارین و نیز گذاردن آن برای ساعاتی در استکان آب و مالیدن آن آب به پوست ،حساسیت های پوستی را رفع می کند.
درت بیان و هوش را افزایش می دهد و به ما کمک می کند آگاهی خود را افزایش دهیم.
ناراحتی های گردن ،دهان و دندان ،گلو ،ریه ها ،مجاری تنفسی ،سرماخوردگی ،آلرژی هوا،
بیماری های خونی ،حساسیت های پوستی ،عفونت ها ،اختالالت هورمون ها
کانی شناسی:

آکوامارین در رنگ های آبی روشن تا تیره و آبی مایل به سبز یافت می شود که مرغوب
ترین آن آبی سیر است .آکوامارین بلورهای شکننده و درشت دارد ،ولی شفافیت آن مانند
بلور زمرد است که ترک دارد.
بهترین کیفیت جواهر آن در برزیل در میان پگماتیت ها و سنگ های ته نشست های رسوبی در مکانی به نام کالسکو یافت می شود.
دیگر ذخیره گاه آن اورال روسیه ،افدانستان ،پاکستان ،هند و اخیرا نیجریه می باشد .نوع آبی تیره آن در ماداگاسکار وجود دارد.
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سختی3:
مُروارید یا دُر ،گوهری است معموالً سفید و درخشان که در اندرون برخی از نرمتنان دوکفهای
مانند صدف مروارید به وجود میآید .صدف ها بستر رشد مرواریدها هستند.
و تی جسمی خارجی مانند ذرهای شن بین صدف و پوسوته او ورار بگیورد جوانور الیوههوایی
مرکب از ماده آلی شاخی کونچیولین و بلورهای کلسیت یا آراگونیت را به دور جسوم خوارجی
ترشح میکند .از این الیههای هممرکز رفته رفته مروارید شکل میگیورد .جونس مرواریود بوا
جنس دیواره درون صدف یکسان است .شکل مروارید اغلب نزدیک به کوره اسوت هرچنود بوه
شکلهای دیگر مانند گالبی و دکمه و حتی شکلهای نامنظم هم دیده میشوود .درشوتی آن
به درشتی دانه خشخاش تا تخم کبوتر است .رنگ مروارید اغلب سفید است ولی ممکن اسوت
به رنگهای صورتی و زرد و سبز و آبی و هوهای و سیاه نیوز دیوده شوود .در خلویج فوارس و
ا یانوس هند و استرالیا صید میشود .در رن بیستم پرورش م روارید نیز رایج شود .بورای تهیوه مرواریود پرورشوی (کوه گواه مرواریود
مصنوعی نیز نامیده میشود) با سورا ،کردن پوسته صدف ،یک طعه مروارید بسیار کوچک را در درون صدف رار میدهند توا جوانور
الیههایی به دور آن ایجاد کند.
عمر مروارید بیش از صد و پنجاه سال نیست ،و خشکی و رطوبت هر دو برای دانه های مروارید مضور اسوت .همچنوین آتوش و حتوی
گرمای بیش از اندازه بدن می تواند سبب شود تا آب موجود در ماده کنچولین از بین برود و عمر مروارید کوتاه شود.
هم چنین برخورد سطح مروارید با اجسام و تماس آن با کثیفی ،اسیدها ،مواد آرایشی ،اسپری و عطرها در دوام و جالی مرواریود اثور
منفی می گذارد و سبب می شود مروارید مات و بی جال گردد و سپس ترک بخورد و سرانجام پوسته پوسته شوود .لوذا سوفارش موی
کنند که مروارید را همراه با دیگر جواهرات به کار نگیرید.
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خواص سری:

شادی آور – غم و اندوه را دور می کند  -نماد ضد افسردگی
دفع نیروهای منفی و جذب انرژی مثبت ،پادزهر  ,خووش شانسوی  ،تقویوت عشوق خالصوانه ,ایجواد مهرومحبوت میوان همسوران ،از
خودگذشتگی
خواص درمانی:

تقویت عضالت  ,طول عمر  ,درت بودنی ,گوردش خوون  ,لوب  ,اضوطراب  ,تورس,
بیقراری.
همچنین موجب تقویت چشم میشود ،روشنایی و نور آن را می افزاید و بورای تقویوت
معده و روده ها و درمان زخم معده موثر است.
درمان ادرار بیش از حد مخصوصا شب ادراری کودکان  ,جنون و بیماری های ذهنی ,
دیابت  ,اسهال  ,دل درد  ,بیقراری  ,بیماری های مثانوه  ,یر وان  ,اعتیواد بوه الکول ,
ترس  ,بیماری های چشمی و پوستی  ,زخم معده  ,توب  ,آسوم  ,رماتیسوم  ,التهواب
کلیه ها  ,سنگ کیسوه صوفرا  ,اضوطراب  ,سور درد  ,خوونریزی  ,اخوتالالت دسوتگاه
گوارش  ,سرماخوردگی  ,نفخ  ,عطسه های دائمی  ,بیاری های مزمن  ,بوی بد دهان  ,تهوع
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سیترین ()CITRINE

سیترین (به انگلیسی )Citrine :با فرمول شیمیایی  SiO2از مجموعه کوانی هاسوت و
خووواص فیزیکووی و شوویمیایی ایوون کووانی مشووابه کوووارتز اسووت نووام آن از رنووگ آن
(لیموئی)گرفته شده است.
خواص سری:

تقویت اعصاب – ضد عصبانیت و افسردگی – دفع سموم بدن
این سنگ آرام بخش می باشد و نیروهای اختالل گر و منفی محیط را از بین موی بورد.
چنانچه از این سنگ استفاده کنید باعث محبوبیوت بورای شوما خواهود شود .سویترین
استرس ،اضطراب و ترس را از بین می برد و باعث تقویت اراده و بواال بوردن اعتمواد بوه
نفس می شود.
خواص درمانی:

این سنگ افسردگی را از بین می برد ،چا ی مفرط را درمان می کند ،افرادی که دارای دیابوت هسوتند برایشوان بسویار مفیود اسوت.
تقویت کننده کبد ،لب ،کلیه ،روده و معده می باشد .باعث شفافیت پوست می شود
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سیترین ()CITRINE

کانی شناسی:

سیترین در گونه رنگ های زرد روشن تا طالئی مایل به هوه ای ،جز گروه کوارتز به شمار می رود و به علت رنگ زرد لیمووئی ،آن را
سیترین یعنی لیموئی رنگ می خوانند . .برای اولین بار در زیمباوه کشف شد.
از نظر شکل بلور :پهن و کوتاه  -نودرتا دوهرموی (بوی پیرامیودال) ،رنوگ :زرد روشون توا زرد طالئوی،
شفافیت :نیمه شفاف ،شکستگی :صدفی  -تراشه ای(خشن) ،جوال :شیشوه ای ،ر :،نوا ص  -مطوابق بوا
سطح و در ردهبندی اکسید است و منشأ تشکیل آن پگماتیتی  -هیدروترمال است.
بیشتر در برزیل ،آمریکا ،اسپانیا ،روسیه ،ماداگاسکار ،فرانسه و انگلستان یافت میشود.

اطالعات کلی
دلیلنامگذاری

خواص فیزیکی و شیمیایی این کانی مشابه کوارتز است نام آن از رنگ آن (لیموئی)گرفته شده است

نام دیگر

Citrine

فرمول شیمیایی

SiO2

رده بندی

اکسید

اطالعات کانی شناسی
شکل بلوری

پهن و کوتاه  -ندرتا دوهرمی (بی پیرامیدال(
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سیترین ()CITRINE
شکل ظاهری

بلوری  -آگرگات دانهای  -تودهای کمیاب است و بیشتر
در برزیل ،آمریکا ،اسپانیا ،روسیه ،ماداگاسکار،فرانسه و انگلستان

رنگ

زرد روشن تا زرد طالئی

رخ

نا ص  -مطابق با سطح

جال

شیشه ای

شکستگی

صدفی  -تراشه ای(خشن(

شفافیت

نیمه شفاف

اطالعات معدنی
محل پیدایش

زیمباوه

کاربرد

سنگ ظریف زینتی
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یشم ()GADEITE
سختی4 :
یَشم یکی از سنگهای بهادار و سنگی سیلیسی است که معموالً به رنگ رمز ،زرد ،هوهای یا سبز است .گونه آبی آن کمیاب است.
خواص سری:

ضد استرس و ضد اضطراب – آرامش بخش – سنگ صلح و دوستی
سنگ یشم به عنوان سنگ حامی به کار می رود و به همراه داشتن یشم و یا رار دادن در محل کوار یوا گوشوه ای از اتواق نیروهوای
منفی را از محیط دور می کند و شادی و آرامش خاصی به روح می بخشد.
مظهر صلح و آرامش و محترم ترین سنگ در شرق  ،ضد سرطان  ،محافظ در برابر اموواج
منفی،رفع نگرانی ضدافسردگی ،آرامش بخش ،ایجاد خوش شانسی ،رونوق کسوب و کوار
،عشق ورزی  ،پاکدامنی ،آگاهی  ،اراده
خواص درمانی:

متعادل کننده فشار خون  ،زایمان  .تقویت باروری  ،بویایی ،فعالیت  ،سیستم هوای روده
 ،طحال  ،درصد آهن و گلوکز خون  ،گوش هوا  ،کبود  ،مثانه،غودد  ،کلیوه هوا ،دسوتگاه
گوارش ،ریه و تسکین درد های عصبی  ،کبد  ،مثانه  ،اعدگی .
کانی شناسی:

ژادئیت حاصل در هم آمیختن دانه های بلوری پیروکسن است و دامنه وسیعی از رنگ های سبز ،یاسوی ،سوفید ،صوورتی ،هووه ای،
رمز ،آبی ،سیاه ،نارنجی و زرد را دارد .جید سلطنتی گرانترین نوع آن بوده و سبز زمردی پر رنوگ آن ناشوی از کوروم اسوت .ژادئیوت
همواره خراش هایی روی سطح صیقلی خود دارد.
مهم ترین معدن جید در برمه رار دارد که از دویست سال گذشته جید سلطنتی شفاف چینی را تأمین می کند.
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کهربا به شیره (صمغ) فسیل شده درخت گفته میشود ،درختانی مانند کاج ،مربوط به  12میلیون سال بل کوه در بعضوی از آن هوا
گیاهان و حشرات دیده می شود و معموالً به خاطر رنگ زیبایش دارای ارزش است.
معموالً از این ماده برای ساخت اشیا تزئینی و جواهر استفاده میشود و خاصیت درمانی دارد و کبد را شسوت و شوو میدهود عموده
کهربای جهان عمری بین  32تا  32میلیون سال دارد .گواهی در داخول کهربوا حشورات و حتوی پسوتانداران کوچوک بوه دام افتواده
روزگاران پیش از تاریخ نیز یافت شده اند.
خواص سری:

ایجاد صمیمیت ،اعتماد به نفس ،شادی و موفقیت ،دفع چشم بد.
این سنگ باعوث تمایول موا بوه درموان بیماریهوا و حفوظ تعوادل در بودن موی شوود .کهربوا نیوروی
اراده را افزایش می دهد و موا را در درموان پویش از مو وع حمایوت موی کنود توا آن را بوی اهمیوت
فرد نکنیم.
• کهربا یوا «سونگ آراموش دهنوده» نووعی کریسوتال اسوت کوه بوه اعصواب شوخص آراموش موی
بخشد.
• انرژی هوای منفوی را از فورد دور موی کنود و او را ت شوویق موی کنود کوه زنودگی را زیواد سوخت
نگیرد.
• ایوون سوونگ همچنووین در طووی مرا بووت هووای بعوود از عموول جراحووی مووی توانوود آرامووش دهنووده
هیجانات و عواطف باشد.
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اثرات شفابخش کهربا شامل:

• مهارنمودن انرژی های اضافی و خارج کردن انرژی های منفی
• کسب انرژی های مثبت و ایجاد آرامش
خواص درمانی:

کهربا سوخت و ساز بدن را افزایش می دهدو برای درمان آلرژی ها و ناراحتی های پوستی بسیار مفیود اسوت .موالش کهربوا بور روی
نواحی دردناک پشت و مفاصل و نقاطی که ورم آن تازه و گرم است تأثیر خوبی دارد .کهربا بهترین عالج بورای بنود آوردن خوونریزی
بوده و برای تقویت معده نیز مفید است .کهربا دارای ارتعاشات مدناطیسی فراوان و وی بوده و برای درمان بیمواری هوای عصوبی بوه
ویژه میگرن و تعادل بخش ههای مختلف مدز مفید است .از کهربا به عنوان ماده دارویی استفاده های سنتی زیادی می شده است.
تاثیر بر بدن :کهربا از جمله سنگ های شفابخش و بسیار متنووع و نیرومنود اسوت و عملوی
شگفت انگیز بر علیه آلرژی ها ،اگزوما و بثورات پوستی دارد .همچنوین آلورژی هوایی کوه از
حیوانات و گرده های گل ایجاد می شوند و تب یونجه و غیره  ...را شفا می بخشد.
این سنگ درد دندان را در بچه ها ،ناراحتی های ریشه دندان در افراد بالغ و سوایر نواراحتی
های دهان و  ...را درمان می کند .التهابات مفاصل ،بیماریهوای موزمن ،رماتیسوم و دردهوای
کمر و پشت را کاهش می دهد .بعالوه این سنگ کمک بزرگی به دردهای ناحیه گلو ،زکوام،
تب ،دردهای چشم ،گوش و عفونتهای مجرای تنفسی مانند برونشیت ،سرفه و آسم می کند.
کهربا عملکرد کبد و تیروئید را حمایت می کند .زخم ها و التهاب هایی که در سمت زانوو،
ساق پا ،تهیگاه و ماهیچه های بدن صورت می گیرند ،توسط کهربا نیز درمان پذیرند.
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 .2درمان التهاب مفاصل
 .1درمان آرتروز
 .6درمان اگزما
 .1درمان آلرژی
 .3درمان اختالالت ستون فقرات  .12درمان تبخال
 .13درمان دمل و کورک
 .12درمان درد صورت
 .14درمان انحراف ستون مهره ها
 .16درمان زونا
وحامی
 .21درمان سیا سرفه
 .22درمان سیاتیک
 .21درمان عفونت
 .24درمان صفرا
 .24تقویت رباط ها

 .4درمان آفت
 .8درمان تورم پاها

 .3درمان آسم
 .4درمان برونشیت
 .11درمان خارش پوست
 .11درمان زخم ها
 .14تحریک رشد
 .13جزو سنگ هوای پیشوانی
 .18درمان سرفه
 .22درمان تصلب شرایین
 .26تقویت عضالت

 .23درمان شوره سر

کانی شناسی:

کهربا در گروه سونگهای اورگانیوک (منشوا گیواهی ،حیووانی) ورار دارد .در دوران ودیم زموین
شناسی به صورت صمغ از درختان کاج مخروطی شکل به نام (پیتوس-سوکسینیفرا) خارج شوده
و پس از خشک و سخت شدن به صورت فسیل و سنگ درآمده است.
کهربا از انواع ناهمگونی از مواد رزینی (صومدی) تشوکیل شوده کوه کموا بویش در الکول ،اتور و
کلوروفرم محلول اند و همچنین مواد نامحلول .فرمول کلی کهربا  O16H12Cاست.
42

کهربا()AMBER
عمدتا به رنگ های زرد طالیی تا نارنجی طالیی – سبز – رمز – بنفش و سیاه یافت می شود .به صورت شفاف و نیموه شوفاف ،گوره
ای یا نوک تیز توده وار نامنظم و غالبا با سطحی ترک دار و هواخورده دیده می شود.
سختی کهربا در مناطق مختلف تفاوت هایی دارد ،کهرباهای جوان تر ،نرم تر از آنهایی هستند که مدت های طوالنی زیر خاک مدفون
بوده اند.
معادن بزرگ کهربا در جهان:
کشورهای ایتالیا ،جمهوری دومینیکن ،رومانی ،برمه ،چین ،کانادا ،مکزیک ،ژاپن ،روسیه و آمریکا دارای معودن کهربوا هسوتند .بوزرگ
ترین معدن کهربا در غرب کالیمینگراد در روسیه در عمق  32متری زموین در زیور شون و
ماسه است.
ریشه نام کهربا:

کهربا در لدت از دو واژه کاه و ربا ساخته شده است و به معنای رباینده کاه است.این معنا به
این دلیل برای این ماده به کار می رود که به هنگام مالیده شدن آن به یک پارچه یا امثوال
آن ،در سطح کهربا الکتریسیته ساکن القا می شود و این الکتریسیته ساکن باعوث ربوایش
کاه می گردد.
واژه عربووی کَهرَبووا معوورب واژه پارسووی کَهرُبووا اسووت کووه امووروزه در زبووان عربووی بووه معنووی
«الکتریسیته» می باشد که هم اکنون در کشورهای عربی رایج است .در مقابل فارسیزبانان
از لدت عربی «برق» به جای الکتریسیته استفاده میکنند.
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سختی6,1 :

معموال به صورت توده وار و مات با جالی فلزی سیاه دیده می شود که بعضا دارای سوطحی رنگوین کموانی اسوت .بلورهوای بوراق آن
سنگ آینه نام دارند چراکه در دیم از آن به جای آینه بهره می گرفتند.
خواص سری:

حفظ جان از شر دشمنان و ایمنی از اذیت و آزار موردم  -آسوان شودن کارهوا – آسوان
شدن وضع حمل زنان – برطرف شدن چشم زخم و اثر آن
سنگ حدید حرزی به شمار می رود که بال را دفع می کند و اثر آن را خنثی می سوازد و
برای محافظت و ایمنی از خطرات و نیوز جهوت غلبوه بور دشومنان اسوتفاده موی شوود.
محافظت در برابر انرژی های منفی و بازتاب آن به سوی ارسال کنندگان.
• ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول
• سنگ محافظت در برابر طلسم و جادو
• سنگ شهامت ،درت ،استقامت و نشاط
• مانع از جذب امواج منفی از دیگران می شود.
• تقویت تمرکز ،حافظه و فکر
• تقویت اراده و ابلیت اطمینان
• تقویت اعتماد به نفس
• رفع بزدلی و ترسویی
• درمان پرخوری ،بی میلی به مصرف سیگار و اعتیاد
• غلبه بر وسواس فکری و عملی
• مظهر تفکر منطقی و ریاضی
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خواص درمانی:

لب را تقویت می کند و گردش خون را فعال و منظم می سازد .از دیرباز از این سنگ برای درمان بیماری های خونی ،فشوار خوون و
ناراحتی های انسداد رگ ها استفاده می کردند .چون خون را صاف و ر یق می کند و اثر فووق العواده ای در درموان کوم خوونی دارد
(سبب خون سازی می شود) در تسوکین دردهوای آرتوروز و انقباضوات ماهیچوه ای
کاربرد دارد.
• تقویت و تنظیم جریان خون ،کمک به شرایط خون مانند کم خونی
• تحریک جذب آهن و تشکیل سلول های رمز خون
• درمان گرفتگی عضالت ساق پا
• رفع اضطراب و بی خوابی
• کمک به تعادل ذهن ،بدن ،ارتباط روح و روان
• بهبود جذب اکسیژن در بدن
روایات ائمه اطهار درباره حدید:
مردی به امام صادق(ع)عرد کرد :موالی من! من از حاکم سرزمین جزیره در
هراسم و می ترسم از این که او مرا به دشمنانم معرفی کند و به آن ها تحویلم دهد .امام صادق (ع) فرمود :انگشتری تهیه کن که
نگین آن حدید صینی باشد و بر روی آن سه جمله در سه سطر بنویس " :اعوذ بجالل اهلل" " ،اعوذ بکلمات اهلل" " ،اعوذ برسول
اهلل"
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و بر پشت نگین ،دو جمله در دو سطر بنویس:
"امنت باهلل و کتبه" " ،انی واثق باهلل و رسله"
و بعد دور نگین بنویس:
"اشهد ان ال اله اال اهلل مخلصا"
و این انگشتری را در این موارد درست کن:
 -1زمانی که از اذیت و آزار یکی از مردم هراس پیدا کردی و یا جانت از شر
دشمنان در خطر بود ،پس ترس تو از او از بین خواهد رفت و جانت در امان می ماند

حدید ()HEMATITE

 -2در جایی که در امور و نیازهایت با مشکل و سختی مواجه شدی ،پس به خواست
خدا بر تو آسان خواهد شد.
 -3هم چنین بیاویز بر گردن زنی که زایمان بر او سخت شده ،پس به خواست خدا،
وضع حمل او آسان می شود
 -4و هم چنین برطرف می کند چشم زخم را از کسی که چشم زخم خورده و اثر آن را از بین می برد.
کانی شناسی:

ذخیره گاه اصلی آن در سنگ های آتشفشانی آمریکای شمالی ،برزیل ،ونزوئال و انگلیس رار دارد.
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زِبَرجَد یکی از سنگهای یمتی است که از عهد باستان اهالی خاورمیانه و خاورنزدیک آن را شناختهاند.
خواص سری:

سنگی فوق العاده وی جهت ازبین بردن غم ،چنانچه زبرجد را بر روی سینه رار دهیود
غم ،افسردگی ،نفرت و حسادت را از دل و روح پواک موی کنود .چنانچوه زبرجود هموراه
داشته باشید ،جهت افزایش برکت و ثروت تاثیر زیادی دارد .برای صواحب اش شوانس و
ا بال خوب می آورد.
خواص درمانی:

زبرجد برای تقویوت دسوتگاه هاضومه بودن ،بوه ویوژه هضوم غوذا و رفوع یبوسوت ونیوز
سووم زدایووی از کبوود مفیوود اسووت .همچنووین ایوون سوونگ بوورای رفووع بیموواری هووای
پوستی بوه ویوژه اگزموا و جووش هوای صوورت مفیود اسوت .جهوت تسوکین درد هوای
استخوانی نیز استفاده می شود.
برطرف کننوده گرفتگوی صودا  -فعوال کوردن معوده  -فعوال کننوده غودد هیپووفیز و محورک در سیسوتمهوای عصوب سومپاتیک
 سردردهای میگرنی و ناراحتیهای پوستی و اگزما و آکنه.روایات ائمه اطهار درباره زبرجد:

از حضرت امام رضا(ع) منقول است که انگشتر زبرجد در دست کردن ،موجب آسانی است که در آن هیچ دشواری نباشد .حلیه
المتقین ،چاپ هفتم ،1332/صفحه 33
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کانی شناسی :

زبرجد در رنگ های سبز زیتونی و زرد مایل به سبز یافت می شود.
این سنگ درخششی شیشه مانند دارد و تحت تاثیر اسید سولفوریک تجزیه می شوود و در
برابر فشار مقاومتی ندارد.
پدیده شکست دوگانه وی نوری در زبرجد ،راه خوبی برای تشخیص زبرجد اصلی از تقلبوی
است به طوری که در بلور نگین های ضخیم می توان دوبله به نظور آمودن اضوالع سومت
زیرین نگین را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد .گفتنی است انواع زبرجدهای تیوره رنوگ را
می توان به وسیله حرارت به رنگ روشن تری تبدیل کرد.
بزرگترین نگین زبرجد تراش داده شده جهان  312یراط وزن دارد و در مووزه ای در شوهر
واشنگتن نگهداری می شود.
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کوارتز یا دُرّ کوهی با ساختار بلوری لوزیپهلو است.
خواص سری:

استفاده از آن را برای کسانی سفارش می کنندکه دچار منفی بافی و افسردگی گردیده اند و ناامیدند .همراه داشتن سونگ کووارتز در
طول روز برای افزایش اراده و درت تصمیم گیری مناسب است و سپر محوافظتی در برابور
نیروهای منفی و تشعشوعات موی باشود .اگور از بوی خووابی و آشوفتگی روحوی در هنگوام
استراحت خود رنج می برید ،بر روی زمین دراز بکشید و کووارتز را در دسوت بگیریود و بوه
راحتی استراحت کنید .کوارتز در هر جای بدن که ورار گیورد ،انورژی آن سومت را فووق
العاده افزایش می دهد .لذا برای رفع خستگی و ترمیم و بازیابی وا مناسب است.
باالترین سطح آگاهی و تخیل ،خال یت ،اراده ،امید بوه زنودگی ،شوجاعت ،ایجواد آراموش،
خواب آور ،محافظت در برابر امواج منفی ،جهت ترک اعتیاد به سیگار و مواد مخدر.
خواص درمانی:

بافت هوای رابوط چربوی و عضوالنی ،بواروری ،غودد فووق کلیووی ،لوب .درموان بیمواری
های لوزالمعده ،اندام های جنسی و پروستات ،دردهای زیر شکم ،زخم معده ،سرطان ،عفونت روده کوچک ،افسردگی ،کلیه.
کانی شناسی:

آبهای داغ دارای محلولهای  2SiOدر شکافهاو درزها سرد میشوند و رسوب  2SiOدر این مکوانهوا بلورهوای زیبوای کووارتز را
بهوجود می آورند .کوارتز تورمالینی یکی از انواع بسیار جالب وزیبای کوارتز است که رشتههای تورمالین را در بلور زیبوا وشوشوجهوی
خود جایداده است .کوارتز به خوبی در مقابل هوازدگی ازخود مقاومت نشان میدهد و در دمای تقریبی  1642درجه سانتیگراد ذوب
میشود.
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کوارتز()QUARTZ
کوارتز ،که از سیلیکون و اکسیژن تشکیل شده ،شایعترین ماده معدنی در کره زموین اسوت 62 .فیصود کوره خواکی زموین از کووارتز
ساخته شده است.
 کوارتز صورتی یا هلویی ،رز کوارتز( )ROSE QUARTZنوام دارد .رنوگ آن متوأثر ازمقدار کمی تیتانیوم بوده و بلور آن بسیار کمیاب است .نوع شفاف آن کمیواب و غالبوا تیوره و
ترکدار است که ناشی از تردی سنگ است.
بهترین کیفیت آن از ماداگاسکار است ولی بزریل تولید کننده عمده می باشد .دیگر مکوان هوا
عبارتند از:اسکاتلند ،روسیه سابق ،کلرادو آمریکا و اسپانیا.
 کوارتز دودی( ،)BROWN QUARTZشامل هوه ای روشن تا تیره ،هووه ای مایولبه خاکستری(دودی) و نوعی سیاه به نام موریون است .با تابش اشعه بلور سنگ کوارتز تبودیل
به دودی می شود .به همین خاطر حدس این است که کوارتز هوه ای ،از برخوورد تشعشوعات
درون زمین حاصل می شود .بلورهای آن منشورهای شش وجهی با اعده هرمی شکل هستند.
بلورهای سیصد کیلویی آن در برزیل یافت شده است .دیگر ذخایر آن در ماداگاسکار ،آلپ سوئیس ،کلرادو آمریکوا ،اسوترالیا و اسوپانیا
رار دارند.
 کواترز شیری( ،)MILKY QUARTZاین نوع کوارتز  ،رنگ اختصاصی سفید یا کرم خود از درونگیرهای گازی یا کف ماننودمی گیرد .اندازه شیری بودن آن بسته به تعداد و اندازه درونگیرهایش است .بلورهای آن منشورهای شش وجهی با اعده هرمی شکل
هستند .بلورهای بزرگ آن در سیبری یافت می شوند .دیگر ذخیره گاههای آن برزیل ،کوه های آلپ در اروپا ،ماداگاسوکار  ،آمریکوا و
نامیبیا رار دارند.
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جید
جید یکی از سنگهای بهادار و سنگی سیلیسی است که معموالً به رنگ رمز ،زرد ،هوهای یا سبز است .گونه آبی آن کمیاب است.
خواص سری:

ضد استرس و ضد اضطراب – آرامش بخش – سنگ صلح و دوستی
مظهر صلح و آرامش و محترم ترین سنگ در شرق  ،ضد سرطان  ،محافظ در برابر امواج منفی،رفوع نگرانوی ضود افسوردگی ،آراموش
بخش ،ایجاد خوش شانسی ،رونق کسب و کار ،عشق ورزی  ،پاکدامنی ،آگاهی  ،اراده
سنگ جید به عنوان سنگ حامی به کار می رود و به همراه داشتن یشوم و یوا ورار دادن در
محل کار یا گوشه ای از اتاق نیروهای منفوی را از محویط دور موی کنود و شوادی و آراموش
خاصی به روح می بخشد.
خواص درمانی:

متعادل کننده فشار خون  ،زایمان  .تقویت باروری  ،بویوایی ،فعالیوت  ،سیسوتم هوای روده ،
طحال  ،درصد آهن و گلوکز خون  ،گوش ها  ،کبد  ،مثانه،غدد  ،کلیوه هوا ،دسوتگاه گووارش
،ریه و تسکین درد های عصبی  ،کبد  ،مثانه  ،اعدگی .
کانی شناسی:

جید حاصل در هم آمیختن دانه های بلوری پیروکسن است و دامنه وسیعی از رنگ های سبز ،یاسی ،سفید ،صورتی ،هووه ای ،رموز،
آبی ،سیاه ،نارنجی و زرد را دارد .جید سلطنتی گرانترین نوع آن بوده و سبز زمردی پر رنوگ آن ناشوی از کوروم اسوت .جیود هموواره
خراش هایی روی سطح صیقلی خود دارد.
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توپاز()TOPAZ
به رنگ های گوناگون دیده می شود .زرد طالیی پر رنگ و صورتی و آبی و سبز آن هم وجود دارد .توپاز صورتی طبیعی کمیاب بوده
و اکثر آنچه در بازار است ،نوع زرد و آبی آن است.
خواص سری:

توپاز با چاکرای شبکه خورشیدی مرتبط است .این سنگ آرام بخش و الهام بخش است ،اعصاب
را تقویت می کند و منجر به بهبود سردردهایی که منشا عصبی و استرسی دارند ،می شود.ایون
سنگ در افزایش انرژی حیاتی بسویار مووثر اسوت .بور انگیزاننوده و بواز کننوده کانوال هاسوت و
متابولیسم را به حد طبیعی می رساند .حس تردید را از بین موی بورد و اعتمواد بونفس و بواور را
جایگزین آن می کند.توپاز سنگی عالی برای جذب و تجلی است .مثل آهن ربا دیگران را در عالم
دوستی و کار جذب شما می کند و شما را ادر می سازد امیال نیک تان را متجلی کنید.
خواص درمانی:

توپاز در درمان کم اشتهایی ,ناراحتی های فک ,پر اشتهایی روانی و چا ی نیوز مفیود اسوت و در
درمان ناراحتی های پوستی هم به کار می آید .برای درمان افراد خیلوی الغور و یوا خیلوی چواق
کاربرد دارد.
کانی شناسی:

 .برخی توپازها در داخل خود حفره های اشک مانن دی دارند که مربوط به حباب های گوازی یوا مایعوات غیور ابول ترکیوب هسوتند.
ناخالصی های دیگر آن به شکل رگه ،شکاف و توری نمایان می شوند.
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اپال در رنگ های مختلفی چون سفید (شیری) ،خاکستری ،آبی ،سبز ،نارنجی و رمز یافت می شود.
خواص سری:

اپال انرژی های درونی بدن را تقویت می کند .هم چنین به خونسازی بدن کمک می کند .نیروهای منفی شوخص را بوه خوود جوذب
می کند ،نگرانی و افسردگی را تسکین می دهد و از سستی و بی حالی باز می دارد.
نماد خوشبختی ،کمک به خال یت ،اثر بر روی تمامی چاکراه ها ،باال بردن آگواهی بوه
سطح کیهانی ،در شب می درخشد و برق می زند ،حیوانات از آن می گریزند ،اگر این
سنگ را حرارت دهند ،پودر می شود.
اوپال نباید همراه و همزمان با سنگ های دیگر به کار می رود.
تقویت انرژی های دورن ،خال یت  ،احساسات و بازسازی استخوان ها و سلول ها
خواص درمانی:

درمان گاستریت (گاز معده) ،روده ،سرطان خون ،افسردگی ،فشار خون
کانی شناسی:

واژه اوپال از کلمه ای هندی به معنای «سنگ» گرفته شده است .اپوال هوای گرانبهوا
(اپال های هفت رنگ) که پدیده زیبای «اپالسنس» دارند ،رنگ های متعدد را در طیف نوری پدید می آورنود و از زوایوای مختلوف ب
صورت های گوناگونی دیده می شوند.
استرالیا به عنوان بزرگترین عرضه کننده اپال شناخته می شود .در کشورهای چوک و اسولواکی ،آمریکوا ،برزیول ،مکزیوک و آفریقوای
جنوبی استخراج می شود.
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