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 چکیده

می ه در فالت ایران استخراجکنام سنگی است  (Lapis lazuli) سنگ الجورد
معادن سرسنگ در سرزمین بدخشان در  شود. خاستگاه اصلی سنگ الجورد،

هکترین بخش افغانستان است. این سنگ به رنگ آبی تیره همراه با لشمالی
شده در عهد ایران قیمتی و شناخته های نیمههای طالیی پیریت است و از سنگ

ن ایرانی از جمله باستان و یکی از کاالهای تجاری ایرانیان بود. دانشمندا
ابوریحان بیرونی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، جوهری نیشابوری و غیره 

. اندآوردهدر مورد خصوصیات این سنگ و خواص درمانی آن مطالب بسیاری 
های میانی و اروپایی دورۀ رنسانس از این سنگ به هنرمندان ایرانی در سده

کردند. های خود استفاده میر نقاشیعنوان رنگدانۀ الجوردی )آبی نیلی( د
، نقاشی، آثار تزیینیقیمتی، وسایل امروزه از آن برای ساخت جواهرات نیمه

توان با استفاده از روششود. این سنگ را میهنری و انرژی درمانی استفاده می
دانان با استفاده از روش. شیمیبررسی کردهای شناسایی مدرن در علم شیمی 

دیگر، میکبا ی آنهایب کو تر FTIR  ،XRD ،SEM ،EDS ،SR، PIXEهای 
دهنده و یلکشناسی، ناخالصی، اجزای تشتوانند ساختار، مبدأ، سن، ریخت

 نند.کتاریخ این سنگ را تعیین 

قیمتی، شیمی، سنگ نیمه ، سنگ الجورد،های شناساییروش ها:کلیدواژه
 .شناسی، الپیس الزولیانیک
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 مقدمه
 نامند.( میLapis lazuli)الپیس الزولی ا در اصطالح کانی شناسی ر سنگ الجورد

جورد لمۀ الکالتین و به معنای سنگ است، الزولوم وام گرفته شده از  یالپیس، لغت
این  نامتوان گفت که بر این اساس میاست.  یآب ی)الژورد، الزورد(، به معنا یفارس

توان گفت که ایرانیان کاشف این ز میو نی ها رفته استسنگ از فارسی به سایر فرهنگ
؛ 1:2 )مجیدزاده، کنندنیز این ادعا را تأیید می شناسیشواهد باستانو  اندسنگ بوده

Frison ،2016.) 

از جمله  ین مادۀ معدنیل از چندکسنگ دگرگون و متش ینوع یس الزولیالپ
. گر استیفاز د د و چندیوپسیت، دیریپ ت،یلسک(، یو به رنگ آب یت )جزء اصلیالزور

 یت آبین )حاصل از الزوریاولترامار ین سنگ، رنگدانۀ آبیدن اییردن و ساکبا خرد
ران استخراج مییاز سنگ الجورد از فالت ا یاد. بخش عمدهیآیرنگ( به دست م

تر از ره مایل به مشکی، بسیار تیرهیترین سنگ الجورد، رنگ آبی تقیمتشود. گران
های کلسیت مشاهده تر و مخلوط با رگههای روشنوریت با سایهفیروزه است. اغلب الز

 ییهای فراوان و به رنگ طالهای الجورد به صورت دانهز در نمونهیشود. پیریت نمی
های قیمتی الزوریت در وجود دارد تا ترکیبی از آبی تیره و طالیی ایجاد کند. سنگ

، Frisonاند )ر رسوب کردههای مرمر سیاه و سفید با ضخامت صدها متدرون سنگ
 (. 2011ار، یر بختینک؛ م2016

 ران(یاز فالت ا یسنگ الجورد در افغانستان )جزئاصلی  معادنه کن یبا توجه به ا
، هستندن سنگ الجورد در جهان یترتیفیکاستخراج با ید و هنوز منبع اصلنقرار دار

ان یرانیا یمختلف برا یهانبهاز ج خین سنگ در طول تاریه اکن موضوع یبا توجه به ا نیز
از جمله ساخت  یا آثار هنری لحاظ ساخت ابزارآالتبه ار بوده است،یت بسیحائز اهم

که در ادبیات چنان یارکنایم وسفال، یزیآمرنگ ،یگریاشک، ی، آثار نقاشتزیینیلوازم 
لحاظ ن بهیهمچن توان مشاهده کرده که بسیار به آن اشاره شده است،فارسی نیز می

ر بارۀ آن دشتر یه بکسته است یگر، شایو موارد د یو داروساز یک، پزشبسیارتجارت 
همختلف و ب یهان سنگ را از جنبهیدارد ا ین مقاله سعی. نگارنده در اسخن گفته شود

 بررسی کند. یمیعلم ش درو چه  یعلوم اسالم درخصوص گذشتۀ آن، چه 
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 تاریخچۀ سنگ الجورد
ست مادها از تیکالت کقیمتی در دوران ایران باستان است. با شهنیم یالجورد سنگ

از جمله الجورد )ده تن(  یمیپلیسر سوم، پادشاه آشور در قرن هفتم قبل از میالد، غنا
اند. در دورۀ هخامنشی، الجورد را ردهکبه آن اشاره  یآشور یهابهیتکافت شد و یدر
ر در شوش، هر یک از مصالح یبکاریوش نامیدند. در کتیبۀ بنیاد کاخ دمی «کپوتکه»

رد به ر، الجویبکوش یدار یر شده است. به ادعاکالزم برای ساختمان کاخ و منشأ آنها ذ
و شامل بدخشان،  یزکمر یایدر آس ینیه، سرزمیاز سغد اخ،کن یار رفته در ساخت اک

 استفادهن شده است. پس از دورۀ هخامنشی، از آن برای تهیۀ زیور آالت و لعاب یتأم
ستان و در هزارۀ چهارم به دست آمد، در کاِر دست با الجورد، در پاکن یردند. اولکیم

ن یالنهرنیمصر و ب یهانیاز الجورد در سرزم یمتعدد یدست یارهاکز یهزارۀ سوم ن
 (.Herrmann ،1968 ،21-57؛ 245، 1348؛ زاوش، Calligaro، 2014شف شد )ک

ناطق ن میدر ا یشاورزکران، یلوت در شرق فالت ار و دشت یوکل وجود دشت یبه دل
 تیران، جمعین بخش از فالت ایل وجود انواع معادن در ایر نبود، اما به دلیپذانکام
 یمتیق یهااز سنگ یادین مناطق حجم زیدر ا ی. با حفارساکن شدندجا در آن یادیز

ه نشان کدست آمدند افته بهیاز جمله سنگ الجورد به صورت خام و تراش یمتیقمهیو ن
های ن مناطق داشت. وجود انبوه سنگ الجورد و تراشهیاال در اکن یاز رونق تجارت ا

های شرق ایران، در ن سنگ در حکومتیا یت تجاریل اهمیآن در شهر سوخته، دل
احتمااًل ای از کوه بدخشان در شرق تا سرزمین مصر در غرب است، منطقۀ گسترده

و به صورت مادۀ خام به شهر  شدمیسنگ بدخشان استخراج های سراز کوهسنگ خام 
ها، از راه کرمان و فارس، به شوش سازی در کارگاهو پس از پاک شدمنتقل میسوخته 

ا به سومر و مصر صادر یق دریرودان و دورتر و از طرو سپس به شهرهای جنوبی میان
 ران از جملهیا یمناطق شرق ن سنگ دریا یایمشاهدۀ بقا بنا بر این(. 1ر ی)تصو شدمی

 یدهد. از طرفین سنگ را نشان میتجارت ا یرهایره، مسیشهداد و غ شهر سوخته،
ن امر سبب یه همکبود  یفاقد منابع معدن یول یشاورزک یهانیاز زم یران، غنیغرب ا

 دشیران مین مردم شرق و غرب ایب یو اقتصاد ی، فرهنگیبرقرار شدن روابط تجار
 (. Herrmann ،1968،21-57 ؛1:2؛ مجیدزاده، 85-107، 1391رزاده، ی)ش



 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18ۀ ، دورتاریخ علم/ 262

 
 (.58، 1384 ،پوریران )ولیا یمهم ارتباط یهاراه ۀ. نقش1ریتصو

 یهاهیناک و هیتشب است. شده تشبیه الجورد به آسمان، آبی رنگ اشعار، شتریدر ب
 از هیناک) یالجورد چادر: از عبارتند دهخدا فرهنگ در الجورد به مربوط

 گنبد ،یالجورد قدح ،یالجورد ، طاقیالجورد چرخ ،(شب
 ماتم، ۀجام از هیناک) نقاب یالجورد ،(آسمان از هیناک) یالجورد سقف ،یالجورد
 یدالجور ۀغمز ،(کفل آسمان رنگ، یلین فرش از هیناک) بساط یالجورد ،(یسوگوار

ها، در بسیاری از موزه (.مانآس ،یلین خم از هیناک) خم الجورد و( غمزه و ناز از هیناک)
 (. 4تا  2اند )تصاویراز الجورد عرضه شده یحکاکی و جواهرات
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ر دهای همراه با طال، الجورد و مینا کاریکاشی، محرابی متعلق به مسجد میدان شهر کاشان. 2تصویر

 قرون وسطیموزۀ پرگامون آلمان متعلق به 

 
 1300های طالیی میخکوب، متعلق به ورد همراه با قپه. تندیس پرندۀ فاخته از جنس الج3تصویر 

 سال پیش از میالد در دورۀ عیالمی میانه، موزۀ لوور.
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، که از پودر 1541-1536توسط میکل آنژ در موزۀ واتیکان، رم،  «روز رستاخیز». اثر هنری 4تصویر

 (.gemsociety.orgالجورد برای رنگ آبی در اثر خود استفاده کرده است )

 یدگاه منابع اسالمیاستگاه سنگ الجورد از دخ
)قرن چهارم و پنجم(، معدن  الجواهر ةمعرف یالجماهر فاز جمله  یدر منابع اسالم

 ه آن را از بدخشان به خراسانکز آمده است یالجورد در جبال کران و پنجهیر ذکر شده و ن
ه )ارمنستان( است. یمنبرند از معادن الجورد اریبرند و آنچه به سمت مغرب میو عراق م

سبرماق خراسان  یهاوهک)قرن ششم( به وجود معادن الجورد در ه یالجغرافتاب کدر 
)قرن هفتم(، معدن الجورد را در بدخشان ذکر  تنسوخ نامه ایلخانیاشاره شده است. در 

)قرن هفتم( چهار نوع الجورد بر ب یس األطایعرایس الجواهر و نفارده است. در ک
جواهرنامۀ رجی، دزماری و کرمانی. در کستخراج آن آمده است: بدخشی، اساس محل ا

خوانند و آن را یناقون می، ارمیه الجورد را به زبان رومک)قرن هفتم( آمده است  ینظام
ز وجود دارد و یمعادن آن ن ر،یپنجه یهاوهکه در کند یگویدهند و میه نسبت میبه ارمن

)قرن هفتم( معادن الجورد  یاقوت حمویدانند. یم نیزبدخشان  یهاوهکمعادن آن را در 
آثارالبالد و  جواهر األحجار یار فکزهاراألفأ یهاتابکاست. در آورده را در بدخشان 

ه همان معادن کنند کیر مکطخارستان ذ یهاوهک، معادن الجورد را در و اخبارالعباد
-168، ین طوسیلدرای؛ خواجه نص125 ،ی؛ زهر86-85، یرونیبدخشان هستند )ب
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، ینی؛ قزو168، یفاشیت؛ 217-216، یشابورین ی؛ جوهر173-172، یاشانک؛ 169
461.) 

-یانکو  یمی، شیمیات ژئوشیل سنگ الجورد براساس نظریکط و مناطق تشیشرا
 یشناس

های شیمیایی مشخص هستند. الپیس های قیمتی، مواد معدنی با فرمولاغلب سنگ
ت یلسکبه رنگ طالیی، FeS]2[ ادۀ معدنی از جمله، پیریت، ترکیبی از چندین میالزول

]3[CaCO رنگ، و الزوریت حاوی کلر به رنگ آبی است. معادن به رنگ سفید یا بی
 قرار دارند. براساس ییط بد آب و هوایار مرتفع با شرایبس یهانیدر سرزم یس الزولیالپ

مناطق نزدیک به ماگما تحت ها، الزوریت در زیر پوستۀ زمین و در نظریۀ ژئوشیمیدان
شود. ساختار شیمیایی اصلی سنگ ن تشکیل مییار باالتر از سطح زمیحرارت و فشار بس

های معدنی سودالیتی، عناصر الجورد ریشه در منابع آتشفشانی دارد، همانند دیگر گروه
شوند. ضمن این که سنگ شاخصی همچون کلسیم و گوگرد در الزوریت مشاهده می

ن و ز هست. بنابر نظر یورگنسیامل پیریت و کلسیت با منشأ آتشفشانی نالجورد ش
شامل  یهاکنش بین سیالهای سنگ الجورد از برهم(، رسوب1984سوخارف )

آیند. دروترمال به وجود مییط هیگرانیت و مرمر همراه با مقادیر باالیی از پیریت در شرا
ن یتره مهمکاند ر شدهکگ الجورد ذازده منطقه به عنوان معادن سنیدر سراسر جهان، 

ستان کال(، پاکیبا اچۀیدر کی، نزدکوتسکری)ا یبریآنها در افغانستان )بدخشان(، س
ا قرار دارند و کیو شمال امر یلیر(، شیپام یهاوهکستان )کی(، تاجیچاگا یها)تپه

ان ی. اما در ماندز مشاهده شدهیانادا نکانمار و یم ا،یتالین سنگ در ایاز ا یکوچکمعادن 
ن منبع در یترآنها معادن سنگ الجورد در سرِسنگ منطقۀ بدخشان افغانستان بزرگ

؛ Colomban ،2005 ،145-152؛ Da Cunha ،1989 ،47-70اند )خ بودهیطول تار
Alessandro ،2009 ،2211-2217.) 

 یز اصلکشناس سوربونی و محقق معاصر منابع الپیس الزولی، مرپیر باریاند،کانی
افغانستان و مرکز  یهای هندوکوش در درۀ رودخانۀ کوکچااین سنگ را در غارهای کوه

داند. این سنگ به رنگ یت، تا به امروز میفیکن یهای الجورد با باالتراستخراج سنگ
آبی پررنگ و گاهی با مقدار بسیار جزئی بنفش همراه است، کیفیت آن با حضور رگه

ش یهای پیریت )طالیی( ارزش آن را افزااما وجود رگه شودکم میهای سفید )کلسیت( 
هستند و  از الجورد یبدخشان غن یهاز درهین یشناختدهد. براساس شواهد باستانیم
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اند. الجورد ردهکنقش  یفایا یرباز به عنوان ثروت و ارزش اقتصادیها از دنهین گنجیا
 Derakhshani؛ 2011ار، نیربختیده است )مکیرس یغرب یهانیاز بدخشان به سرزم

J.  ،1995.) 

ل وجود یه احتماالً به دلکن آمده است ی، چنمیران قدیدر ا یشناسیانکتاب کدر 
رمان، به اشتباه کن در یجان و همچنیمعادن سنگ معدن مس در مناطق دزمار در آذربا

ز ینشناسان نیران و زمینفت ا یت ملکاند. شرردهکآنها را معادن سنگ الجورد عنوان 
دگرگون وجود  یکآه یهارمان و مازندران سنگکه در مناطق دزمار، کردند کاعالم 

 ؛245ن مناطق مشاهده نشده است )زاوش، یاز سنگ الجورد در ا یندارند و اثر
Herrmann ،1968 ،21-57 .) 

 یا مصنوعی یعیص خاستگاه و طبیتشخ یتوان برایه را میتجز یمیچند روش ش
ن یودن اب یا مصنوعی یعیص طبیتشخ یرد استفاده قرار داد. برابودن سنگ الجورد مو

 یعیرد. اگر الجورد طبکمادون قرمز( استفاده  یسنجفی)ط IRتوان از روش یسنگ م
ن یفاقد چن یالجورد مصنوع یدهد ولینشان م یجذب کیپ cm 2340-1ۀ یباشد در ناح

 است. یجذب کیپ

یه، میتجز یمیورد با استفاده از علم شالج یهان خاستگاه انواع نمونهییتع یبرا
ر انجام کونت و بی، اشمیساندروف، رکه توسط الک یقاتی: براساس تحقآورد یتوان مثال

فی)ط XRD( و یپراش انرژ یسنجفی)ط EDS یبیکتر یهاشد، با استفاده از روش
 یترونکوپ الکروسکی)م FEG-SEMز مشاهدات یس( و نکیپراش پرتو ا یسنج
الجورد  موجود در سنگ یمعدن یترون( توانستند فازهاکردِ تفنگ پرتاب البُ -یروبش

مرتبط  یهانند. دادهکن ییو خاستگاه آنها را تع یلیو ش یبریافغانستان، س یهادر نمونه
م یات پتاسیمحتو یدارا یافغانستان یهاه نمونهکدهند یها نشان مشین آزمایبا ا

لر هستند. سنگکفاقد  یلیمربوط به ش یهاد. نمونهها هستننمونه ینسبت به باق یشتریب
خلوص به  رنگ و درجۀ ینواختکیبه لحاظ  یبریالجورد متعلق به افغانستان و س یها

خلوص  رنگ با درجۀمک یمتن آب یدارا یلیبوده و سنگ الجورد متعلق به ش کیهم نزد
 ،Re، 269؛ Lo ،395 ،2211-2217؛  Schmidt ،81،8513-8518ن است )ییپا

ن یبا چن بنا بر این(. Corona ،16، 57-65 ؛ Bunker ،179،300-308؛ 2373-2377
معادن الجورد  یتوان مشخصات مربوط به سنگ الجورد موجود در تمامیم ییهاروش
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ز ج حاصل ایسۀ نتایو سپس با مقا کرداستاندارد، ثبت  یهادر جهان را به عنوان داده
 برد. یها، به خاستگاه آنها پن دادهیل با االجورد مجهو یهاش نمونهیآزما

ه عت اغلب بیو در طب دهدمینش کبا رطوبت هوا وا یربنات مس خالص به راحتک
)با نام  II ،3CO2(OH)2Cuد مس یسکدرویربنات هکا ی یربنات مس بازکصورت 

 یشود. سنگ ارمنیم دیدهت( ی)با نام آزور CO2(OH)3Cu)3(2 ایت( و یکماال
است  2)3(CO3Cu(OH)2 ییایمیربنات مس با فرمول شک( همان Azuriteت، ی)آزور

ل داشتن عنصر یبه دل یانکن یشود. اما ایم در طبیعت دیده یو به همان رنگ الجورد
تواند در مجاورت هوا، ی، میربناتک( و عامل یانکن یدر ا یمس )مسبب وجود رنگ آب
رنگ(  اهی)س IIد مس یسکو به ا گشته یسنده دچار هوازدگکرطوبت، حرارت و عوامل ا

ینم ،یجو طیدار بودن در برابر شرایم و ناپاکل مقاومت یبه دل بنا بر اینل شود. یتبد
رد. سنگ الجورد فاقد عنصر مس کاستفاده  تزیینیمصارف  ین سنگ برایتوان از ا

ت سژن مقاوم بوده و رنگ خود را از دیسکاز جمله گرما و ا یط جویدر برابر شرا است،
ت با فرمول یموجود در سنگ الجورد، الزور ین مادۀ معدنیشتریدهد. بینم

2-1,Cl)4(S,SO6)4(AlSiO8(Na,Ca) یون تریل وجود آنیآن به دل یاست و رنگ آب 
در  یشود. گاه یجاد رنگ آبیتواند سبب ایز میر نلُکُ. درون بلور است، 3S-، سولفور

ن امر سبب یشود و همیت استفاده میزورال یت به جایاز آزور یو نقاش یارکیاشک
نیز  رورامانکیم یسنجفیبا استفاده از روش ط .شودمیاه شدن آنها با گذشت زمان یس

ت یت )سنگ الجورد( و آزوریحاصل از الزور یهادانهرنگ میاناختالف  توانمی
 (. Bicchieri ،2001،915-922ص داد )یرا تشخ (ی)سنگ ارمن

ر سنگ الجورد د یه منبع اصلکد یجه رسین نتیتوان به ایم بر اساس این اطالعات
 یرجکرمان،کاز جمله دزمار، یتب اسالمکر شده در کبدخشان افغانستان است و منابع ذ

از  یدرستن منابع، بهیاز ا یاد سنگ معدن مس هستند. در برخیبه احتمال ز و مازندران
 .استاد شده یسنگ الجورد  یز اصلکبدخشان به عنوان مر

 یات سنگ الجورد در منابع اسالمیخصوص
کند و زبانۀ آمده است که اگر الجورد را در آتش بریزند، دود می جواهرنامۀ سلطانیدر 

همین  بیس األطایعرایس الجواهر و نفاآید. در آتش به همان رنگ الجورد در می
ش سیاه میکه سنگ ارمنی در آت نویسدمیالجورد آمده است و نیز  بارۀمشخصات در 

منسوب به ابن سینا نوشته شده که الجورد در آتش سیاه می قراضۀ طبیعیاتشود. در 
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شود که به طور قطع سنگ ارمنی را الجورد دانسته است و این اشتباه در کتب دیگر نیز 
نیز آمده است که اگر حکاکان، الجورد  جواهرنامۀ نظامیخورد. در به چشم می بسیار

زد. گفته مییخیاز آن بوی لوس )شاید لوش، به معنای لجن( برم را بر چرخ بسایند،
تواند کیفیت الجورد را توسط بویی که از این تراش باتجربه میشود که یک سنگ

ان یز مین یره خوارزمشاهیذختاب ک، تشخیص دهد. خیزدبرمیسنگ به هنگام برش 
، یشابورین یجوهره تفاوت قائل شده است )یخواص الجورد بدخشان و الجورد ارمن

 (.1348؛ زاوش، 1391، یجرجان ؛1386، یاشانک ؛1300، یرونی؛ ب216 ،1383

 یمیات سنگ الجورد در علم شیخصوص
های دگردیس قرار دارد. مخلوطی از مواد معدنی بندی سنگالپیس الزولی در دسته

شود. گیرد و مادۀ معدنی محسوب نمیها قرار میاست و به همین دلیل در دستۀ سنگ
( است. الزوریت دارای سیستم بلورین %40-25٪مادۀ معدنی عمدۀ آن الزوریت )

ۀ دیچیپ ییایمیدوازده وجهی و مادۀ معدنی سیلیکاتی فلدسپاتی با فرمول ش
2-1,Cl)4(S,SO6)4(AlSiO8(Na,Ca) و یو ن )ز شامل کلسیت )سفید(، سودالیت )آبی

ناهموار  به صورت یس الزولیالپپیریت )رنگ زرد فلزی، طالیی( است. شکستگی در 
و دارای پستی و بلندی است. خصوصیات فیزیکی، نوری، رنگ، بلورشناسی، 

 (. Favaro ،402 ،2195) آمده است 1فلوئورسانس مرتبط با سنگ الجورد در جدول
 . خصوصیات سنگ الجورد )الپیس الزولی(1جدول

 5/5 سختی در مقیاس موس
Herve Nicolas 

Lazzarelli, Blue Chart 

Gem Identification 

(2010) 

 50/2-00/3 وزن مخصوص
Herve Nicolas 

Lazzarelli, Blue Chart 

Gem Identification 

(2010) 

 500/1-670/1 ضریب شکست
Herve Nicolas 

Lazzarelli, Blue Chart 

Gem Identification 

(2010) 
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 شکننده و صدفی شکستگی
Walter Schumann, 

Gemstones of the 

world (2001) 

 رنگ )عمومی(
آبی الجوردی، بنفش، 

 سبز -آبی
Walter Schumann, 

Gemstones of the 

world (2001) 
 ,Michael O'Donoghue مات شفافیت

Sixth Edition (2006) 

 ایزجاجی، شیشه درخشش
Herve Nicolas 

Lazzarelli, Blue Chart 

Gem Identification 

(2010) 

 عمومی(فلوئورسانس )
قوی: سفید، همچنین 

 نارنجی، رنگ مسی
Walter Schumann, 

Gemstones of the 

world (2001) 
فلوئورسانس )موج 

 کوتاه فرابنفش(

العمل ممکن است عکس
 صورتی داشته باشد

Walter Schumann, 

Gemstones of the 

world (2001) 
فلوئورسانس )موج بلند 

 فرابنفش(

نقاط نارنجی تا صورتی 
 کلسیت()

Walter Schumann, 

Gemstones of the 

world (2001) 
تخم یبا بو S2H(، گاز کیدریلرکد ی)اس HClسنگ الجورد با قرار گرفتن در معرض 

ند. گوگرد موجود در سنگ الجورد در اثر سوختن، شعلۀ کیده متصاعد میمرغ گند
. تحقیقات انجام شودمیمتصاعد  2SOند و گاز کید میتند و زننده تول یرنگ با بویآب

دهد که رنگ آبی شده توسط اساتید دانشگاه نیویورک و مؤسسۀ پرات نشان می
 طیهای گوگرد در ساختار شیمیایی آن است و تحت شراالجوردی به دلیل حضور اتم

شود و رنگی با شدت ل خروج گوگرد از ساختار، رنگ آبی آن محو مییمرطوب، به دل
 (.Favaro ،402 ،2195ماند )یم یرنگ باقجوردی کمم به نام آبی الکار یبس

رد ر شده در موکات ذیبنابر خصوص دست آمد:از مقایسۀ این منابع این نتایج به
د مس یسکربنات مس در برابر حرارت، اکدار بودن یل ناپایت( به دلی)آزور یسنگ ارمن

یاه در میه رنگ سدر آتش ب یسنگ ارمن بنا بر اینشود و ید میاه رنگ و دوده تولیس
ن صفت به اشتباه به الجورد نسبت داده شده است. اما یا اتیعیقراضۀ طبد و در یآ

رد به گاز ل گوگیل تبدیخته شود به دلیندارد و اگر در آتش ر یتین خصوصیالجورد چن
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2SOجاد یشود. وجود عنصر گوگرد در الجورد، سبب ایتند مشاهده م یبا بو ی، شعلۀ آب
به آن اشاره شده است )به هنگام تراش و  یجواهرنامۀ نظامه در کشود می یخاص یبو
ز یق نید رقیل، در مجاورت اسین دلیزد( و به همیخیلوش از آن برم یجاد حرارت، بویا

به مشام  یاز سنگ ارمن یین بویشود و مسلماً چنیده از آن متصاعد میتخم مرغ گند یبو
 ندارد. رسد چون در ساختار آن گوگرد وجود ینم

 یسنگ الجورد در منابع اسالم یاربردهاک
و  یکمصارف پزش -1شد: یل استفاده میسنگ الجورد به دو دل یاسالم یکدر پزش

در  ی. علم جواهرتراشیو جواهرشناس یاگریمیکها در سنگ یبنددسته -2، یداروساز
 عصر خود بود. هم یغرب یهاتر از رسالهقیار دقیبس یمنابع اسالم

 آمده است: نامۀ ایلخانیتنسوخدر : یکپزش یدهااربرک

هیچ دارویی بهتر از الجورد شسته در درمان اسهال سودا نیست، برای اصحاب 
ا بر اگر آن رل، ین دلید است و به همیمالیخولیا و کسانی که خواب ندارند، مف

 دیرویشند، مژه مکچشم ب کپل

 سد:ینویت الجورد میفیکو در مورد 

تر و در تر و خوش رنگد و هرچه صافیدر آن بتوان نقاط زر ده ک یالجورد
 .بهتر است متر باشد،کد یآن نقاط سف

 سنگ الجورد آمده است: یو درمان ییدر مورد خواص دارو قانونتاب کدر 

 یتر از آن است. به لحاظ مزاجفیضع یمکاه بدران و یقوتش همان قوت صمغ گ
نده همراه یت گزنده، گنداننده و زدایاست. خاص کدر دوم گرم و در سوم خش

مژه را  یش مویند، روکیل را برمیند. زگکیسوزاند و زخم میدارد، م یبا تند
از  ل آن،یه دلکند یگویم یند. بعضکیاد مین حالت درآورده و آن را زیبه بهتر

چ یه یتوانند بیمژه م یش مژه است و موهایبد ضد رو یهان بردن خلطیب
یار مکه ب یاز خستگ یناش یدگیدرمان نفس بر ین سنگ براید. انیبرو یمانع

  .ندکیدفع م ظ است،یخته و غلیه با خون آمکو هر آنچه را  ییرود. مواد سودا

 ن آمده است:یسنگ الجورد چن در بارۀ هیاألدو مخزنتاب کدر 

اخالط  ۀنندک و صاف یاست. آن را جال کعت آن در اول گرم و در دوم خشیطب
ت دفع یظ مخلوط به خون و با خاصیدورات و مسهل سودا و اخالط غلکاز 
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ظه و یو غم و اندوه و ترس و بخارات غل یقلب و امراض سوداو یحوال یسودا
 ه به سنگیر خواص شبیقوت قابضه و در سا کقلب و با اند یمفرح و مقو

ز و یتتر و با قدرت سوزاننده و تند و فیاز آن دو ضع یو لزاق الذهب ول یارمن
 ننده آورده است. ک زخم

درد، منظور رفع چشم دن آن را بر چشم بهیشکا و وسواس و یخولیمال یدن آن را برایآشام
داند یزش مژه مناسب میاز ر یریچشم و زخم و جلوگ یدیو سف ک، ورم پلکزش اشیر

ند و کیم یمعرف یچشم یهایماریموجود در ب یین جزء دارویشتریو آن را به عنوان ب
 داند.یاد آنها مناسب میش مژه و ازدیچشم و رو کت پلیتقو یبرا

 یروهااربرد داکه و یب، تهیکتر یز براین ییدستورها یاسالم یکتب پزشکدر 
( تا اواخر 877-809ان ابن اسحاق )ین سنگ وجود دارد. از زمان هونیاز ا یمختلف
ۀ یته یبرا یستوراتان، دکالد ن، العطار و منهاجیوهکاز جمله ال یانکپزش 13قرن 

ن سنگ به یز از این نیالنهرنیب یها و اهالین سنگ داشتند. مصریاز ا یکپزش یداروها
)حدود  یبریروس ایدر پاپ آمده یچشم یردند، از جمله پمادهاکیعنوان دارو استفاده م

 یر شستشوالد( و دستویپال )قرن هفتم قبل از میتابخانۀ آشوربانکالد( و یقبل از م 1550
؛ 2/201نا، ی؛ ابن س169-168، ین طوسیرالدی)خواجه نص یزانسیدر منابع ب چشم

، Frison؛ 774، 1380، یرازیش یعلو یلی؛ عق66-53، 1396زاوه،  یطهماسب
2016.) 

متفاوت دارند و  امالً کت دو ساختار و خواص یت و آزوریه الزورکن یبا توجه به ا
از  یاریه بسکن یز با توجه به ایو ن گر هستند،یدکیه به یشب یفقط به لحاظ ظاهر

توان یم گرفتند،یگر اشتباه میدکین دو سنگ را با یهن اکان دوران کدانشمندان و پزش
 ی( پیت )سنگ ارمنیساخته شده از آزور یاز داروها یا اثر سوء برخیاثر بودن یبه ب

توان آنها را یم ،هاسنگ یین شناساینو یهاه امروزه با استفاده از روشک یبرد. در حال
نگ ن دو سین ایب یرۀ خوارزمشاهیذختاب کز ساخت. در یگر متمایدکیاز  یبه خوب

مون ی)سا 13در اواخر قرن  یکفرهنگ پزشتاب ک کیز در یز قائل شده است و نیتما
ت یرید و پیه از مرمر سفک یس(، به دو نوع الجورد اشاره شده است: الجوردیجانوانس
است و  یا همان سنگ ارمنیت یه آزورک یگریدارد و د یکش پزششود و ارزیگرفته م

 ترایسن یتال یشوندهاین آن دو از پیز بیتما یست و برایمناسب ن یکمصارف پزش یبرا
 ( .Frison ،2016رده است )کاستفاده  اولتراو 
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ه اگر الجورد را به صورت کآمده است  یجواهرنامۀ نظامدر  :یاربرد در آثار هنرک
برند. آن یار مکوار به یاغذ و دکه آن را بر کشود یجاد میا یرنگ خوب ورند،ر درآیخم

 ونیس العیالعرا یس الفنون فینفادهند. در ینند و با چرخ جال مکیرا با الماس سوراخ م
ه کشود یاستفاده م یساخت انگشتر و انواع ظروف سفال یه از الجورد براکآمده است 

س الجواهر یعراعاب به سفال است. نحوۀ استفاده از آن در منظور از آن، دادن رنگ و ل
همان  ایرسنگ کاز ش یر مشخصیه مقادکن صورت آمده است یبه ا بیس األطایو نفا
ه )سنگ یصال ی)سنگ الجورد( بر رو یمانیا( و سلینه را با شخار )قلکصااش

ه در آن ک ینی( به صورت پودر و نرم شده درآورده و آنها را در ظروف سفالییداروسا
رون یپزند، سپس آن را بیم یگریاشکورۀ کخته و در یاند، رلون( افزوده کبطانه )آه

سازند. یم یار خوبینند؟( و رنگ بسکاب یرده )با چوب آسکآورده و با سنا مطحون 
د جوهر با یتول یبرا ییهامسلمانان نسخه یهانوشتهازدهم، در دستیم از قرن کدست

 11بعدتر از قرن  یلیتر و خقبل یلین ماده خین وجود ایاست. با اثبت شده  یرنگ آب
 کی، موزائکی، سرامیگرشهیاز جمله ش یع دستیوره و در صناکدر هنر پختن سفال در 

بودن، در  یمتیقمهیل نیز به دلیو ن ین سنگ به علت داشتن عامل رنگی. اشدمیاستفاده 
 یاشهیاء شیند. وجود اشکعمل  واسط حد کیتواند به صورت یمختلف م یهنرها
ل یظروف احتماالً به دل یارکنایم.( و م 14-13ا )متعلق به قرن یتانیدر موزۀ بر یاسالم

ب یکحاصل تر یارکناین میشه بوده و ایالجورد با پودر ش یختن پودر آبیهم آم در
 یمتیق یهان سنگیتریمیاز قد یکید قلع است. سنگ الجورد یسکت با ایالزور
 یورآالت با قدمتیاز جمله مهره، مجسمه، ز یمختلف ءایشود و از آن اشیب ممحسو
ها را با ، سنگیراز یایرکبن ز ان و محمدیبن ح شد. جابریه میسال ته 7000حدود 

 Loدادند. ) یق و مشخصیگاه دقیردند و در آن به سنگ الجورد جاک یبندمهارت دسته

Giudice ،2009 ،2211-2217 ؛Frison ،2016 ؛Al-Abadi ،2005زاده ؛ مؤذن
 (.1381، ی؛ آمل1386 ،یاشانک؛ 216، 1383، یشابورین ی؛ جوهر1388 لور،ک

 یمیعلم ش کمکبا  یاستفاده از سنگ الجورد در آثار هنر یچگونگ
روش  کیسنجی نشر پرتو ایکس القایی پروتون( به عنوان ، پیکسی )طیفPIXEروش 

مورد سه  ق دریتحق ین روش برای. از اشودتفاده میاس یآثار هنر یدر بررس یبیرتخریغ
متعلق به کتاب یوسف و زلیخا منسوب به دورۀ صفوی )قرن دهم هجری(  یاثر نگارگر

( و نتایج حاصل، دال 5در مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران استفاده شد )تصویر 
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ودند. با این روش ر بین تصاویدانۀ الجورد به عنوان رنگ آبی در ابر استفاده از رنگ
ار رفته در نگارگری ایرانی در کهای آبی به دانهمشخص شد که الجورد یکی از رنگ

 (.16-1، 1392های جهان اسالم بود )باقرزاده کثیری، های میانی و نقاشیسده

ر در کت و بونی، اشمیساندروف، رکر شده توسط الکقات ذین براساس تحقیهمچن
و  یمیو ش یمیات ژئوشینگ الجورد براساس نظرل سیکط و مناطق تشیبخش شرا

در سه اثر  یس الزولیالپ یهادانهرنگ یج حاصل از بررسیسۀ نتایز مقایو ن یشناسیانک
 کیه و یکدر تر یوارید یدر افغانستان، نقاش یوارۀ غارید یرو ی)نقاش یانتخاب ینقاش
جورد در مناطق سنگ ال یهادانه( با رنگ16تا  14، از قرون ییایتالیا ینقاش

 یه در نقاشی ایتالیایی و نقاشی دیواریِ غارهاکمشخص شد  یبریو س یلیافغانستان، ش
گاه رنگکه خاست افغانستان از الجورد متعلق به افغانستان استفاده شده بود، در حالی

 کار رفته در نقاشی دیواری ترکیه به احتمال زیاد متعلق به سیبری بوده است.دانه آبی به
(Cennino ،1993 ؛Plester ،1993 ،37-61 ؛Schmidt ،81/8513-8518 ؛Lo ،

، Corona ؛Bunker، 179/300-308؛ Re ،269/2373-2377؛ 395/2211-2217
16/57-65.) 

 وسف و زلیخا. کتاب مصور ی5تصویر
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چندگانه با  یرنگ یهاهی، وجود ساختار الکوچکار یبس یهابا اندازه یوجود ذرات
ن ییاد در رنگ و تعی، وجود مواد مختلف به تعداد زμm 100-10حدود  یضخامت

نشکحاصل از انواع وا یهابیک، سن و تریچسب، ناخالص ،دانهت آنها )رنگیماه
 یبرا یگاهیجا 15قرن  ییقرون وسطا یساهایلکخصوص هو ب یمیقد یهایها( در نقاش

 کیتوان از یبات نمیکرن تیا ین تمامییتع یه هستند. برایتجز دانانیمیش اندام عرض
د از چند یها بان رنگیساختار و منشأ ا ییشناسا یرد. پس براکروش منفرد استفاده 

ها مثل پراش گر روشی( با دSRروترون )کنیب سیکب آنها از جمله تریکا تریروش و 
( به FTIRمادون قرمز ) یسنجفی(، طSR-XRD( به صورت )XRDس )کیپرتو ا

( SEM) یروبش یترونکوپ الکروسکیم یهاب روشیکز تری( و نμSR-FTIRصورت )
رد. با استفاده ک( استفاده EDS-SEM( به صورت )EDS) یپراش انرژ یسنجفیبا ط
 یهاهیع آنها در الیها و توزدانهب درصد رنگیکتوان خاستگاه و تریها من روشیاز ا

موجود  یهایاخالصو ن یو معدن یمختلف آل ین اجزایین تعی. همچنکردن ییرنگ را تع
ر است. با استفاده یپذانکبات موجود در آن امیکنش ترکن سن و واییز تعیدر رنگ و ن

 یقرون وسط ییسایلک یار رفته در نقاشکبه یآب یهان نوع رنگییتع یها بران روشیاز ا
 یآثار هنر ینۀ باال، فقط برایل هزیه سنگ الجورد به دلک(، مشخص شد 15)قرن 

ار رفته که خاستگاه الجورد بهکتوان احتمال داد یمثال، م یشد. برایاده مباارزش استف
 Adoration of، )15قرن  یکی، نقاش بلژکیان ون ایشده توسط  میترس یدر اثر هنر

the Mystic Lambه در کن یا ایشد و یل آنژ استفاده مکیه توسط مکباشد  ی(، همان
ت )سنگ یاد از جنس آزوریه با ضخامت زین الیرتنییار رفته، پاکبه یرنگ آب یهاهیال

با استفاده از  بنا بر اینم از جنس الجورد است. که با ضخامت ین الی( و آخریارمن
-Salvado، 3610شود )یز مشخص میار هنرمندان نک کسب ییهان روشیچن

3621/11.) 

 نتیجه
های بسیار از زمان قیمتی است کهسنگ الجورد با نام التین الپیس الزولی، سنگی نیمه

های آشوری ترین اسناد تاریخی در کتیبهشد. قدیمیمیران استخراج یدور در فالت ا
در دورۀ هخامنشیان آن  .اندمتعلق به قرن هفتم قبل از میالد، به نام الجورد اشاره کرده

نامیدند و از آن دوران به بعد از الجورد برای تهیۀ زیورآالت، لعاب، را کپوتکه می
خوابی و از مجسمه و نیز مصارف درمانی از جمله برای افراد مالیخولیایی و مبتال به بی
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کمپرس سنگ الجورد با شیر نیز برای فرونشاندن زخم و کورک و همچنین برای حفظ 
 یچشم یهایماریدرمان ب یکردند. آن را برااسکلت بدن در دوران میانسالی استفاده می

خاستگاه اصلی  گرفتند.را با سنگ ارمنی )آزوریت( اشتباه می دانستند. گاهی آنید میمف
سنگ الجورد، معادن سرسنگ در سرزمین بدخشان افغانستان است. ایرانیان آن را به 

صورت خام از افغانستان . این سنگ را بهکردندمیعنوان کاالی تجاری داد و ستد 
شهر سوخته، از  گر چوندی کاری و فراوری در مناطقاستخراج کرده و پس از تراش

های دریایی به سمت غرب و تا طریق مسیرهای بازرگانی از جمله جادۀ ابریشم و راه
دانۀ آبی الجوردی )آبی نیلی( تهیه کردند. در اروپا از این سنگ، رنگآفریقا صادر می

کردند و در نقاشی با آبرنگ و رنگ روغن و آثار هنری خود از آن استفاده کردند. 
شتر یدانه برای نگارگری و ب، تیموریان و نقاشان مینیاتور ایرانی نیز از این رنگمغوالن

 کردند. نشان دادن رنگ آسمان و عموماً شب، استفاده می یبرا

 شدیاد میبه عنوان خاستگاه سنگ الجورد  یمناطقاز  در دوران باستان، همچنین 
ا ید و ییاز آنها تأ ی(، صحت برخیمی)از جمله ش ین علمینو یهاه با استفاده از روشک
ه در کرد کتوان مشاهده یم شیمی علم یهاشود. امروزه با استفاده از روشیب میذکت

 یگرفتند در صورتیدسته قرار م کیها با ظاهر مشابه به اشتباه در از سنگ یگذشته برخ
له مگر ندارند، از جیدکیبه  یچ شباهتیات و خاستگاه آنها هیه ساختار و خصوصک

 یو سنگ ارمن یاد در برابر هوازدگیز یدارین سنگ الجورد با پایب یشباهت ظاهر
ران به یدر ا یهن، مناطقکن امر سبب شد تا در منابع ی. همیط جویدار در برابر شرایناپا

ل سنگ الجورد )سنگیکط تشیه شراک یر شوند، در حالکعنوان خاستگاه الجورد ذ
 شتر آنها سنگ معدن مس بودند.یاطق وجود ندارد و بشده( در آن من دگرگون یکآه یها

ه به هنگام تراش کر شده کذ یمیات سنگ الجورد در منابع قدیدر مورد خصوص
 یبات گوگردیکوجود تر ن بو،یل ایه دلکزد یخیلجن از آن برم یخاص مثل بو یبو

شود یمشاهده م یرده و شعلۀ آبکه الجورد در آتش دود کر شده است کن ذیاست. همچن
راضۀ قز وجود گوگرد در ساختار الجورد است. در یتند ن یبا بو یل وجود شعلۀ آبیه دلک
 یست. سنگ ارمنین نیه چنکشود یاه میه سنگ الجورد در آتش سکر شده کذ اتیعیطب

د یسکا د شده و بهیسکربنات موجود در آن به شدت اکشود چون مس و یاه میدر آتش س
 یه از سنگ ارمنک ییهایارک یاشکشوند. در یل میتبداه رنگ و دوده ی( سIIمس)

ن یهمچن .شودمیل یاه تبدیبه س ید شدن مس، رنگ آبیسکل ایز به دلین شد،یاستفاده م
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 یری، نامناسب است و تأثیکپزش یهاالجورد در درمان یبه جا یاستفاده از سنگ ارمن
 در درمان مورد نظر ندارد.

فیط یهاه و مخصوصاً انواع روشیتجز یمیعلم شن ینو یهابا استفاده از روش
 توان به آنچهیم یشناسو باستان یشناسیانک، یمیاز جمله ژئوش ینار علومکدر  یسنج

ن یبرد. خاستگاه و منشأ آن، عمر و سن ا یرده است پک یسنگ الجورد در گذر زمان ط
رآالت، ویاز آن در زبشر در طول زمان داشته است، مثالً استفاده  یه براک یسنگ، ارزش

و  یکپزش یاربردهاکتجارت،  ن و رسوم،یآئ ابزار، اعتقادات، مجسمه، ،یآثار هنر
یدر سراسر جهان را م یاستفاده از آن در آثار هنر یهاها و روشک، انواع سبیدرمان

 توان نام برد. 
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