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افغانستان خوش آمدیدبه صفحۀ قاموس کبیر   

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

۲1۲0 جنوری  6۲ تاریخ: زمین شناسی  بخش:   داکتر عبدالحنان روستائی نویسنده:   
 

 در قاموس کبیر افغانستان "الجورد"معرفی سنگ 

 
 

و    تاریخ  قضا، زراعت و مالداری،  اقتصاد،مانند مجمع اللغات،   ،مطالب مهم  یافغانستان در کنار ارائٔه بس  ریقاموس کب

شناسی   زمین  از  بخشهائی  معرفی  به  افغانستان،  مختصات  جغرافیه،  تاریخی،  به    یم  زینآثار  جمله  آن  از  پردازد. 

صنعتی، نمکها، سنگهای    قیمتی، منرالهای  غیر فلزی، منرالهای  و  معادن فلزی  جیولوجیک،  یساختار ها  شناختاندن

داخل    2016در سال  آن  به  معلومات مربوط  سنگ الجورد که    یسلسله به شناسائ  نی. در اهریوغمواد ساختمانی    ،زینتی

 .شود یپرداخته مقاموس گردیده، 
 

 

. دیکن دا یپ دسترس شتریبه معلومات ب ، جست و جو کرده غاستاناف  ریکلمٔه »الجورد« را در قاموس کب  

 

 
 

  Lapillus: التین

  Lapis Lazuli: انگلیسی 

  Lapis Lazuli: آلمانی 

 

گرفته شده. قدیمترین جای پیدایش این   "سنگ آبیست"که به معنی   Lazulusیا  Lazuriusاین منرال از زبان ایتالوی  نام

الجورد در مناطق علیای دریای کوکچه در بین سلسله ای از احجار کاربوناتیک و  بدخشاِن افغانستان است.    در  منرال

ها متعددی تشکیل گردیده، چنانکه در مناطق سرسنگ، چیالک، شوکه، لغاران، درۀ االسکیت گرانیتیک بصورت رگه  

استرومبی، کوه مدان، رباط بوله و جرم پیدا می شود. معادن الجورد کشور که در سطح جهان مشهور اند مورد مطالعات 

لۀ بزرگ االسکیت گرانیت کتله جیالوجستها و منرالوجستها قرار گرفته اند. این مطالعات نشان می دهند که با صعود کت

های احجار ماحول آن که از مرمرها و دولومیتها ساخته شده، شکسته و در نقاط تماس این احجار کاربوناتی با گرانیتها  

 .  (1)تصویر  منجمله الجورد ساخته شده اند ،احجار نوع اسکارن با منرالهای متعدد
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  

)دست راست باال( تا درجه    1سنگ الجورد درجه  :1تصویر 

[. در باالی سنگ سپید کالن یک کرستل  1دست چپ باال ]  5

 الجورد رشد کرده.  

کریستل الجورد در بین سنگ کورتس از منطقۀ    :2تصویر  

در    2,5در    3,5سالک والیت نورستان که بزرگی آن به  

 [.3سانتی متر میرسد ] 2

 

متر میباشد    4تا    0,6متر و ضخامت آن بین    450متر و بصورت اعظم    120تا    20طول این زون با احجار اسکارن بین  

منرالهای دگر مانند گرافیت، مولبدینیت، مگنیتیت، هماتیت نیز با الجورد در صد میرسد. بعض   15و مقدار الجورد آن تا  

منرالهای دگری مانند بریل و انواع ابرکها مانند موسکویت    ،ساخته شده اند. در پگماتیت های همجوار این کتله های معدنی

 و فلوگوپیت تشکیل گردیده اند.  

پایان کتله ها و عدسیه های آبی روشن تا آبی تاریک الجورد در بین طبقات  درچندین منطقه بین کران و منجان و رباط  

( با رنگ طالئی بصورت دانه های بسیار باریک  2FeS[. منرال های پایرایت یا سلفاید آهن )1د ]نوسیع مرمر دیده می شو

د پنداشته می شد و ارزش آنرا باال و میده در بین الجورد تشکیل شده اند. منرال پایرایت در قدیم االیام جزء زیبائی الجور

مردم این منرال را با طال به اشتباه می گیرند. الجورد به رنگ نیلی بیشتر از منرال السوریت تشکیل   ،میبرد. در افغانستان

افگان  شده می افغانستان به نام  آبی تیره را در علم منرالوجی به حرمت  )اباشد. الجورد به رنگ  ( یاد  Afghaniteیت 

[. این منرال به رنگهای آبی، آبی مایل به سبز، آبی مایل به ارغوانی پیدا می شود که رنگ نیلی آن مرغوبتر  1ایند ]مینم

باشد. پارچه   است. هر قدر مقدار سلفر در ترکیب منرال های الجورد بیشتر باشد، به همان اندازه رنگ آن تیره تر می

لوگرام میرسد، غیر متجانس اند، در حالیکه پارچه های کوچکتر آن تا کی  100های کالن الجورد که وزن آنها بعضاً تا  

 در ذیل دو نمونۀ دگر از الجورد افغانی رؤیت داده شده اند. [.2باشند ] کیلوگرام نسبتاً متجانس می 10

 

  

 . تبدیل شدهالجورد سنگ مرمر که به  :4تصویر  . درجۀ اول در باالی سنگ مرمر افغانیالجورد  :3تصویر 

http://www.bgs.ac.uk/afghanminerals/docs/gemstones_a4.pdf 
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

 

 : اهمیت تاریخی الجورد افغانی

الجورد افغانی در اعصار گذشته به مدنیتهای کهن گیتی چون یونان، فارس، مصر، هند و چین صادر می شد. تا جائیکه 

[. در تاریخ  1سال به این طرف استخراج می گردید ]  6500بدخشان از  از آثار تاریخی این مدنیتها بر می آید، الجورد  

[. پیدا شدن الجورد افغانی در اهرام  4مدنیتهای جهان این اولین معدن الجورد است که استخرج از آن صورت گرفته ]

ک فاصلۀ  سال قبل می باشد که در ی  4400مصر در منطقۀ داشور شاهد بال منازع تجارت بین افغانستان و مصر در  

بدخشان از زمانه های دور در چهار سوق  .را نشان می دهد افغانی کیلو متر صورت می گرفت و ارزش الجورد 3220

مناطق پیشرفتۀ مدنیتهای کهن تاریخی موقعیت داشته و با این مناطق در داد و ستد تجارتی و فرهنگی بوده است. چنانکه 

"آمو دریا"، یا به قول عرب سیحون و جیحون به طرف شمال، هند در    کانون های متمدن مثل مناطق بین "سردریا" و

جنوب، چین در شرق و باختر در غرب این والیت قرار داشته و از طریق شبکه های مختلف مواصالتی و تجارتی "راه 

  5بودند )تصاویر    ابریشم" نه تنها با همدیگر بلکه با مراکز مدنیتهای دور تر چون بین النهرین، یونان و مصر در ارتباط

 .(6و 

 

 

 

 

گاو که الجورد    :5تصویر   در هیکل  آلۀ موسیقی 

افغانی در آن به کار رفته و از بابل قدیم یافت شده.  

بخش هائی از این آلۀ موسیقی از طال ساخته شده.  

[.33، ص 1سال قبل از میالد ] 2600قدمت:   

ا و یالهای آن از هبز کوهی طالیی که شاخ   :6تصویر   

یافت   قدیم  بابل  از  و  ساخته  افغانی  و  الجورد  شده 

مطابق معتقدات سامریها بر درخت زندگی که از طال  

سال قبل از میالد    2500می باشد، باال شده. قدمت:  

 [. 32، ص 1]

 

مراکز متمدن آن وقت جهان    نیتر  شرفتهیسال قبل با پ   4500بدخشان کم از کم در    د،یآ  یبر م   6و    5  ریچنانکه از تصاو

هیچ سنگی گذاشت.  یم ری سهم ارزنده داشت و بر آنها تأث   یو فرهنگ  یتنگاتنگ قرار داشته، در مبادالت تجارت ۀدر رابط

به ارزش سنگ الجورد به فروش نمی رسید، مخصوصاً که این سنگ نزد مصریان قدیم مقدس پنداشته می شد. چنانکه 

وجود مرا پیش خود مثل الجورد نفیس بگردان و "  وراد نزد خدایان خود چنین می خواندند:روحانیون مصر در ادعیه و ا

قیمت الجورد باالتر از قیمت طال بوده و در بین تحایفی جا داشت  ،[. در ازمنۀ قدیم51ص  1مانند الجورد مطهر کن!" ]

میالد زمامدار مصر بود( با پودر   زل اسال قب  50که برای فراعنۀ مصر داده می شد. کلیوپاترا )فرعونه مصر که در  
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 .شما مدد رساندبه  داشته های این گنجینه که  ار این قاموس آرزو داردذگ بنیانتیم 

الجورد سایۀ چشمانش را بر رخسارش نقش می بست. چون الجورد بسیار مهم پنداشته می شد، لذا مصریان قدیم برای  

 .انۀ در هیروغلیف آفریدندگالجورد حروف جدا

. همچنان الجورد  هافزوده و آنرا گسترش داداسکندر مقدونی از ساحۀ استخراج الجورد بدخشان دیدن کرده و به شهرت آن  

سال قبل از میالد مسیح در چین مشهور بود و در صنعت حکاکی بکار میرفت. مارکوپولو که در سال    800افغانی در  

عیسوی به منظور پیدا کردن راههای تجارتی از طریق آسیای میانه و بدخشان به چین سفر کرد، در مورد الجورد    1271

نوشت: "کوه های بدخشان رگۀ های الجورد دارد و این سنگی است به رنگ آبی که مرغوبترین سنگ جهان    بدخشان چنین

نام دارد و در مناطق شرق هند صاحب قدرت بود نیز در سال   "جان وود"باشد. "یکی از افسران بحری انگلستان که  می

 .از معدن الجورد بدخشان دیدن کرده 1837

آنرا از افغانستان دزدیده و در موزیم منرالوجی ریز ها  ی افغانی در شکل فیل کار شده بود که انگ یک نمونۀ از الجورد اعال

  1928در سال    ،اکادمی ساینس خود به نمایش گذاشته بودند. اعلیحضرت امان هللا خان در پایان سفر مشهورش از اروپا

واپس آورده و به مرکز والیت بدخشان در شهر فیض این نمونه را از طریق اتحاد شوروی آن زمان با خود به افغانستان  

آباد بازگرداند که متأسفانه پسانتر به سرقت رفت و کسی سراغش را ندارد. در قرن بیست فرانسویها، المانها، روسها و  

 .امریکائیها به نامهای مختلف در ساحۀ این معدن کار و در امور آن مداخله کردند

 

 : نظار یشورا ۀطریس  ریمعادن الجورد بدخشان در ز

افغانستان از معادن سرسنگ بدخشان حدود ده تن    عیوزارت معادن و صنا  تجاوز اتحاد شوروی سابققبل از    یسالها  تا

صرف پنج تن آن بفروش   یالملل  نیب  یکنترول نرخ الجورد در بازار ها  یکرد. برا  یسال استخراج م  کیالجورد در  

  یدستبرد به ذخائر الجورد م  لیم   یقتهر و  یخاندان سلطنت  یشد. اعضا  یم  رهیذخ  یآن بداخل ارگ شاه  یو متباق  دیرسیم

را باز کند.    لخانهیتحو  ۀکردند تا درواز  یبحضور خواسته، امر م  ،نام داشت  " ودود خان"الجورد را که   لداری، تحوندداشت

و شرط به سفر    دیبدون کدام ق  ،نموده  نیمرغوب و خوشرنگ را گلچ  یپارچه ها  ،بود  یشان م  لیکه م  ۀآنگاه به هر انداز

 .دینما یتالش ایجرأت نداشت که آنها را پرسان و  یکس یهوائ دانیبردند. در م یم  کای به اروپا و امر یحیتفر یها

و    یفن  ر یکه با استخراج غ  دیافت  نظار  یمعادن بدست جنگساالران شورا  نیا  ،سابق بر افغانستان  یتجاوز اتحاد شورو  با

روند هنوز ادامه   نیالجورد وارد کرد و ا  یمعدن  یرا به رگه ها  یریو جبران نا پذ  میعظ  ی انهایز  یعلم  یها  وه یدور از ش

 .شود ی[ به شرح آن پرداخته م55ص  1] یکائیدانشمند امر کیاز قول  یاندک نکیکه ا دارد

که در سقف آنها دود چرک و    دهیمتر حفر گرد  46  یبه بلند  یتعداد مغاره هائ  کیاستخراج معدن سرسنگ    ۀدر ساح  "

 :ردیگ یاستخراج الجورد به دو صورت انجام م یفن ریغ یها وهیدهد. ش یاستخراج آنرا نشان م ۀو ینشسته و ش ظیغل

حامل   یافروختند تا سنگ ها  یبر م  میسابق، بداخل معدن آتش عظ  یجنگ بر ضد اتحاد شورو  نینخست  ی در سالها  :اول

انبساط و انقباض، سنگ    یک ی فز  یۀعمل  ۀجیزدند که در نت  ی داغ شده آب سرد م  یکتله ها  نی ا   یروه  . آنگاه بندیالجورد داغ آ

کردند. به    یو چکش سنگها را شکستانده و الجورد را از سنگ جدا م  زشدند. آنگاه با گر  یها از هم شکسته و پراگنده م

 .و چرک نشسته  ظیغل  اهیپرده دود س  کی اند،    دیسپ  ریکه چون ش  یمرمرها و احجار آهک   یبه رو  یآتش افروز  نیخاطر هم

. ردیگ   یاستفاده صورت م  تینامیشکستاندن سنگ ها از د  یبعد از جنگ و بعد از آن تا امروز برا  یسالها  انیدر جر  :دوم

که هر چه   ندینما  یشود، بلکه کوشش م  یانجام م  یفن  یر ینه بر اساس کدام محاسبه و اندازه گ   تینام ی مقدار بکار برد د

با   سهیبرخوردارند در مقا  شتریب  یرویاز ن  کهید. جنگساالران از کوه پرانده شو  یکالنتر  ۀبکار رود تا بدن  تی نامید  شتریب

کنند. در هر صورت محافظت کارگران و   یو از انواع مخربتر آن استفاده م تینام ید شتری جنگساالران خشره، از مقدار ب

 ".ردیگ یاصالً مورد توجه آنها قرار نم یمعدن یمنرالها

بلکه خسارات    ابد،ی  یو ارزش آنها کاهش م  دهیالجورد صدمه د  ادیز  رینه تنها مقاد  یفن  ریو غ  یعلم  ریغ  ۀوی اثر هردو ش  بر

نظار که معادن الجورد را تصاحب کرده اند،  ی. چون جنگساالران شورادهیوارد گرد زیمعادن ن کری بر پ یریجبران ناپذ

کند. از بهر مثال    یم  دایپ   شتریب  یوارده گسترگ  یانهایدانند، لذا ز  ینم  نراآ  ۀسازند  یالجورد و ارزش منرالها  اتیخصوص
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واضح بوده،   یَرخها  یکه دارا  ستلهایکر   نیشوند. ا  یبه ندرت ساخته م  اریبس  عتی الجورد در طب  ی)بلور( ها  ستلیکر

 .(2 و 1 ری واارزشمند اند )تص اریبوده، بس  عتیشهکار طب  کیو تناظر خاص دارند،  یاشکال منظم هندس

کنند    یرشد م  یبط  اریبس  رهیاحجار مادر، مانند مرمر، کورتس و غ  یباال  نهایاست که ا  نیدر ا  یک یها    ستلیکر  نیا  تیاهم

. ندینما  یدر خود حمل م  رد، یگ یسال را در بر م  ونهایکه مل  یطوالن  اریمدت بس  کیرا در عرض    یجالب  یو معلومات علم

معادن    جادیا  یچگونگ   حی نهان، در توض  که در تفحص و اکتشاف معادنِ   زداندا  یرا از پرده برون م  یقیمعلومات حقا   نیا

برخوردارند.   یخاص  تی منطقه بصورت عام از اهم  کی ولوجیاوضاع و احوال ج  حیالجورد بصورت خاص و در تشر

  لئمسا  هآن درک آن هم ریجدا ساخته شوند. در غ  ،اند  افتهیآن رشد    یکه باال  یاز احجار  دیها نبا  ستلیکر  نیجهت ا  نیاز

  ن یکه ا  یجهان و محققان امور منرالوج  ۀشرفتیپ  یدوستداران منرالها در کشور ها  نیگردد. گذشته از  ینا ممکن م  یعلم

بران  قاچق  کنیپردازند. ل  یاحجار مادر قرار دارند، پول فراوان م  یکه باال  یهائ  ستلیکنند، به همچو کر  یمسأله را درک م

آن جدا کرده و تنها    یالجورد را از سنگ مادر  یتا پاکستان سبکتر شود، پارچه ها  ابار قاچاق آنه  نکهیا  یالجورد برا

پارچه ها از   نیا ،یفن ریاستخراج غ انینه تنها در جر بی ترت نی. به ارسانندیفروش مه ب ی منرال آنرا به نرخ الجورد عاد

 .بازند یخود را م یارزش اصل زینشده باشند، ن بیتخر انیجر نیدر ا کهی شوند، بلکه آنهائ یم بیو تخر  دهیهم پاش

از    ده،یا بار گردبهآنگاه بر اس   ده، یدالر به فروش رس  100معدن به    یالجورد درجه اول در باال  لوگرامیک   کی معموالً 

طرف گرم چشمه و از آنجا به چترال ه  ب  ،متر ارتفاع دارد  4930کوتل دوراه که    قیاسکازر از طر  منطقۀ  شرق  قیطر

[. قبل از ورود به چترال  1]  رسدیبفروش م   ی مندو  مالگهمخصوصاً در پشاور در    ،پاکستان  ی و در بازار ها  افتهیانتقال  

گرام   لویک کیورد در پاکستان . قاچاقبران الجگرفتیدر صد تکس م 20متاع  نیگرم چشمه دولت پاکستان از ا ۀدر منطق

 هرات جوا  یایقاچاقبران و ماف  نیکه ب  ی. آنگاه الجورد افغانرساندند  یدالر بفروش م  300را در بدل    کیالجورد درجه  

گزاف   مت یبه ق   ،دهیگرد  ر یسراز  یعرب  یو کشور ها  یشمال   یکایاروپا، امر  یبار دست بدست شد، به بازار ها  نیچند

 .رسد یبفروش م

را در    کیالجورد درجه    لوگرامیک   کیافغانستان    عیسابق وزارت معادن و صنا  یقبل از تجاوز اتحاد شورو  یسالها  در

  ی آن عالوه م  رصادرات در افغانستان و واردات در کشور وارد کننده ب  اتیکه مال  رساند  یدالر به فروش م  1300بدل  

  شد   یم  ی، درجه بند10تا الجورد درجه    یمواد اضاف  تی ودنظر به موج  عیمنرال در وزارت معادن و صنا  نی. ادیگرد

  ثیداشت، به ح  یم  یو اگر تا ده در صد مواد اضاف  کینداشت، الجورد درجه    یکه مواد اضاف  ی. الجورد(1)تصویر  

 یلوکس بکار م  یو ساختمانها  ریدر تعم  شتریتا الجورد درجه ده که ب  بیترت  نیبه هم  .دی گرد  یم  نییالجورد درجه دو تع

کند،   یو هنوز هم م  کردیالجورد را بدون در نظر گرفتن تقاضا استخراج و عرضه م  ادینظار مقدار ز  یرا. چون شورفت

 یاز شورا  یو وطنفروش  انتیدولت مزدور خلق و پرچم در خ  نکهیا  یآمد. برا  نیپائ  یالملل  نیب  یالجورد در بازار ها  متیق

و در طول پنجاه سال استخراج و در   دیرس  یالجورد را که مقدار آن به صد ها تن م  مینظار عقب نمانده باشد، ذخائر عظ

اوائل ده  یمحافظت م  یارگ سلطنت در  سابق   یاتحاد شورو  یبه نرخ کاه ماش" باال به اصطالح مردم "  1980  ۀشد 

 .خواهد ی جداگانه م ۀاز دولت خلق و پرچم که شرح آن مقال ستیدگر انتیخود خ نیکه ا دیبفروش رسان 

  متیرا بر معادن الجورد بدخشان وارد آوردند، بلکه بر ق  یرینظار نه تنها خسارات جبران ناپذ یافراد شورا بی ترت نیبد

  ی شورا  انیپا  یب  یها  انتیوارد کردند. خ  یریو جبران ناپذ  نیضربات سنگ   زین  یالملل  نیب  یو شهرت آن در بازار ها

استخراج    ۀدور  چیدر ه  نکهیهنوز هم ادامه دارد. خالصه ا  بدخشانمعادن الجورد    بینظار در رابطه با چپاول و تخر

قاچاقبران   زیو ن   یراثیم  یها   میبلکه رژ   ،شده به مردم نان نداده  دیکه تول  یصورت نگرفته هر مقدار  یالجورد بصورت فن

 اند. ودهمردم افغانستان را غصب نم یبدخشان و باق  تی نظار حق و حقوق باشندگان وال یون دزدان شوراچ یحرفو

در سالهای اخیر که معادن مملکت بین جنگساالران و گروههای تروریستی، منجمله گروه طالبان، دست به دست می شوند،  

تفصیل فراوان می خواهد و از حوصلۀ این نوشته خسارات عظیمی بر معادن کشور وارد گردیده که شرح آن طول و  

   خارج است.

 :به منابع ذیل مراجعه کنیدبرای معلومات بیشتر
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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

: ها خذآم  
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