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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.

 .الهند ،جهانكٌر ، مذكرات ، حجر، ٌاقوت الكلمات المفتاحٌة:
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