
 

Journal of Research on Archaeometry, 2017; 3 (1): 77‒98  

 

 

 
URL: http://jra-tabriziau.ir/  DOI: 10.29252/jra.3.1.77 

 

*

 

Accepted: 05/06/2017 Received: 19/03/2017 

 
Abstract 
Iran is rich in ancient mining and metallurgical relics. Nevertheless, the studies on these relics have so 
far been mostly unsystematic. The road map for the ancient mining and metallurgical studies in Iran, 
that has been ordered by the Research Centre for Conservation of Cultural Relics of Iran (RCCCR), 
proposes a systematic multidisciplinary plan for the ancient mining and archaeometallurgical studies 
of Iran in the future. In this regard, following a brief review of the few systematic researches on the 
topic in Iran, the problems and challenges concerning the ancient relics of mining and metallurgy have 
been addressed. The conflict of interests between the modern mining sector and the cultural heritage 
organization, the lack of systematic plans for the documentation and study of ancient mining and 
metallurgical studies together with low contribution of the associated private sector in such studies as 
well as weak analytical infrastructures in the country are among the major challenges of the study of 
ancient mining and metallurgical relics in Iran. In this respect, an action plan for future studies in 
different aspects of ancient mining and metallurgy has been proposed. This plan is composed of five 
major pillars consisting of (1) “Collaboration”: interactive cooperation between associated Iranian in-
stitutions including the mining sector and the cultural heritage organization together with international 
institutions in the frame of the re-establishment of the “committee for studies on old mining and 
metallurgy”, (2) “Education”: training and education of mining archaeologists and archaeometallurgi-
cal experts together with familiarizing geologists, mining engineers, and archaeologists with the sub-
ject, (3)”Research”: research and study on the ancient mining and metallurgy by a number of substan-
tial actions including preparation of an archive of the present level of knowledge on the subject which 
can eventually result in the preparation of an atlas of ancient mining and metallurgical relics of Iran, 
considering the old questions of archaeology concerning provenance and trade of raw and manufac-
tured materials as well as the exchange of ancient technologies, performing systematic surveys for 
finding and documentation of the neglected ancient mines and metallurgical sites together with ar-
chaeological excavation of the significant ancient mines or metallurgical sites, and boosting the ana-
lytical and scientific infrastructure, (4) “Conservation”: preservation and conservation of selected rep-
resentative ancient mining and metallurgical relics of the mines that are going to be exploited by mod-
ern mining sector, and (5) “Presentation”: publication and presentation of the results of the above-
mentioned aspects in diverse visual forms and appropriate scientific ways not only to the experts but 
also to the public. In the end, the paper has summarized the priorities concerning the future ancient 
mining and metallurgical studies of Iran. This road map that has mainly been prepared based on the 
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knowledge and experience of the authors in the public and private sectors of Iran has also benefited 
from the constructive advices of the prominent international experts including Prentiss de Jesus, Vin-
cent Pigott, Ernst Pernicka, Barbara Helwing, and Thomas Stöllner. 
Keywords: Ancient Mining, Archaeometallurgy, Archaeometry, Geoarchaeology, Interdisciplinary 
sciences. 
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 چکیده
هاای گونااگون باوده کاه      فنااوری  طور مداوم زادگاه و منشأ های گذشته به زمین از هزاره به گواه مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته، ایران

ماواد   -کارگیری انواع زماین  ها در ارتباط مستقیم با معدنکاری انواع مواد معدنی، فلزکاری، فرآوری و به البته بخش مهمی از این فناوری
وجاه   های   ، باه وجود، حجم و کیفیت مطالعاتی که تاکنون در مورد معدنکاری و فلزکاری کهن در ایاران واورت گرفتاه    بوده است. بااین

عناوان یکای از نخساتین     شده اولیه نیز ایران را باه  تاریخی این کشور نبوده است. از طرفی، مطالعات انجام -درخور استعدادهای فرهنگی
هرحال تا پیش از پیروزی انقاال  اساالمی ایان     اند. به ازتاریخ و تاریخی معرفی نموده های مختلف پیش پیشتازان علم و فناوری در دوره

مطالعات اولیه نیز اغلب، توسط پژوهشگران غیر ایرانی وورت گرفته بودند. در دهاه هفتااد باا تأسایی کمیتاه مطالعاات معادنکاری و        
فلزکاری کهن با همکاری نزدیک چندین موسسه ایرانی و خارجی فعالیت مناسبی در جهت انجام چناین مطالعااتی آغااز گردیاد، ولای      

بار داناش و تجاار      کندی و رکود گراییده، سرانجام تقریباا  متوفاف شاد. در ایان نوشاتار، باا تکیاه        متأسفانه پی از حدود یک دهه به
ای جدید از مطالعات معادنکاری و فلزکااری    المللی، نقشه راهی برای دوره فن در سطح بین های اهل کارگیری توویه نویسندگان و نیز به
ا و نیازهای مرتبط با موضوع، اهداف مربوط به مطالعاات روشامند معادنکاری و    ه شده که طی آن ضمن مرور چالش  کهن در ایران ارائه

هاای   فلزکاری کهن مطرح گردیده و راهکارهای عملی برای رسیدن به این اهاداف ششاامل تهیاه اطلای معاادن باساتانی و محوطاه       
 فلزکاری کهن ایران( نیز پیش رو نهاده شده است.
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 مقدمه. 1
مطالعااات فلزکاااری کهاان شآرکئومتااالورژی     نخسااتین

Archaeometallurgy ساارا   م.15از فاارن  تااوان یماا( را
 Johnگرفت، زمانی که دانشمندانی همچون جان پرسای ش 

Percy یهاا  یحفاار آنالیز اشایا  فلازی   مربوط به ( گزارش 
نمودند. با آغاز فرن بیستم دانشمندانی چاون   منتشرخود را 

( باارای نخسااتین بااار William Gowlandویلیااام گولنااد ش
و  شناساانه  باساتان  یهاا  دادهشناساانه را باا    توویفات فاوم 

این در میانه فارن بیساتم    هرحال بهآنالیزی ترکیب نمودند. 
 «روناد کلای  »بود که مطالعه اشیا  فلزی باستانی به یاک  

 «یهاا  یتئاور » از متأثرتبدیل گردید که خود تا حد زیادی 
، باود  [1]همچون گوردُن چایلد یخیازتار شیپ شناس باستان

علمای در ایان ماورد     یهاا  شیآزما گونه  یهکه البته خود 
چایلااد درباااره تکاماال  «یهااا یتئااور» .انجااام نااداده بااود

پیشاارفت  قیااطر ازاجتماااعی و ایجاااد ساااختار طبقاااتی  
فناوری فلزات( و تخصصی شادن   ژهیو بهتدریجی فناوری ش

 شناساانه  باساتان تاکنون نیاز بار روی تفسایرهای     ها حرفه
، برفااراری ارتباااط بااین  یهااررو بااه. [1]اساات رگااذاریتأث

در  یطورجاد  باه  یشناسا  باساتان آنالیز و تئوری  یها روش
توسااط دانشاامندانی از آلمااان، انگلسااتان و  .م1541دهااه 
ونالاد  شمانند هانی باخمن، گارد وایساگربر، ر   متحده االتیا

( وورت گرفات کاه عاالوه بار     سیریل اسمیتو  تایلکوت
در مطالعات فلزکااری و یاا    یشناس باستان توجه فابلدانش 

 یتوجه فابلمعدنکاری نیز متبحر بودند. چنین افرادی نقش 
شناسااان بااه اهمیاات  در متوجااه و متقاعااد کااردن باسااتان

فلزکاری کهن در لزی و غیرفلزی( و معدنکاری شفمطالعات 
. اناد  داشاته متقابل اجتمااعی   ریتأثدرک بهتر رفتار انسان و 

تجربای در   یهاا  داده یریکاارگ  بهکه  شده مشخصامروزه 
شناساانه اسات    و انساان  شناسانه باستانپیوند با تفسیرهای 
کهان در   یهاا  یفنااور را درباره  نگر کلکه بهترین دیدگاه 

. چناین  دهاد  یما  دسات  بهبستر فرهنگی و اجتماعی خود 
ن دانشامندان علاوم   کاری یا از طریق همکاری نزدیک میا

و یا از طریق آماوزش   دهد یمشناسان رخ  طبیعی و باستان
 یهااا یتئااورآنااالیزی و  فنااون ی دوشاااخهدادن هاار 
 دراسات. بادون    ریپاذ  امکاان به دانشجویان  یشناس باستان
 داده رخگرفتن هر دو جنبه مذکور فقط نیمی از داستان  نظر

البته درباره مطالعاات  ضوعی موچنین  .[1]آشکار خواهد شد

 .وادق استایران نیز  در معدنکاری و فلزکاری کهن
، ایران کشوری است باا تناوع   یشناس نیزماز دیدگاه 

-کاه   و نتیجتا  منابع معدنی یشناس نیزم یها رخنموندر 
دور  یها گذشتهاز  -پشت کماغلب به دلیل پوشش گیاهی 

در معاارد دیااد و کنجکاااوی مردمااان ایاان ساارزمین   
و منابع معدنی فطعاا    یشناس نیزماین غنای . اند فرارگرفته

کهن در این  یها تمدنو  ها فرهنگاثری استوار بر توسعه 
آ  باودن کلای ایان     وفتای کام   ژهیا و به ،دیار داشته است

 ریتااأثبررساای ارتباااط و   ساارزمین را در نظاار بگیااریم. 
ظهور جواماع   و منابع معدنی حاول از آن در یشناس نیزم

اساسی در  مسائلاز  ها تمدنو  ها فرهنگتوسعه  پیچیده و
و میراث فرهنگی است که الافل در ایاران   یشناس باستان
وافع نشاده و مطالعاه نگردیاده اسات.      موردتوجه یخوب به

درباره اهمیت این موارد کافی است تصور کنیم که تااریخ  
اگر این حجم وسیع از مناابع   افتی یمایران چه سرنوشتی 

( ، خاک، کاانی و فلاز  شامل سنگ Georesourcesش زمینی
 هاا  تمادن . بود ینمه مرزهای این سرزمین موجود در گستر
ته به آ  بودند به مناابع معادنی   که وابس طور همانتقریبا  
و  یریا گ شاکل شتند و بدون چنین منابعی ابستگی دانیز و

بناابراین بارای کشاوری     .دیا گرد ینممیسر  ها آنبالندگی 
شهمچون تمادن عایالم(    ها تمدنچون ایران که نخستین 

کهان همساایه شمانناد     یهاا  تمدنو  اند گرفته شکلدر آن 
کهن و  یها نوشته اساس بر-( نیز نیالنهر نیبیا  میانرودان
بسیاری از مایحتاج کانیایی، فلازی   -یشناس باستانشواهد 

، مطالعه ارتباط باین  اند کرده یمو سنگی خود را از آن وارد 
 ، تبادل و تجارتیریکارگ به نحوه استخراج،و  منابع زمینی

توسط مردمان باساتان اماری اساسای و حیااتی در      ها آن
و میراث کهن خواهد بود. در ایان   یشناس باستانمطالعات 

راسااتا، مطالعااه معاادنکاری کهاان کااه شااامل اکتشاااف و 
 مااواد-اسااتخراج و استحصااال بخااش وساایعی از زمااین 

شااامل رنگدانااه، رس، ساانگ، گوهرهااا،   Geomaterialsش
در کنار فلزکااری کهان کاه    است ( غیره کانسنگ فلزی و

عملیاات   لهیوسا  باه شامل استحصال فلز از سانگ معادن   
 ژیرپیرومتااالوفلزکاااری حرارتاای یااا   فاارآوری و نیااز  

دارد.  فااراواناهمیاات  اساات، بااوده (Pyrometallurgyش
در ارتباط با مناابع زمینای بلکاه در     تنها نهمعدنکاری کهن 

و  هاا  فناات چون حفر و توسعه هم عمرانی عملیات توسعه
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از  اهمیت بسیاری بوده است. حائز نیز نیز سدهای باستانی
معدنکاری جدیاد   یها تیفعالسوی دیگر توسعه روزافزون 
معااادن  رشااتا  بخااش مهماای ازموجااب از بااین رفااتن پُ

در ایان ماورد   که  گردد یممیراث معدنی کشور  باستانی و
از معاادن کهان    موفع بهمستندنگاری مناسب و  با بایستی
 .محافظت نمود باستانیتا حد امکان از این میراث  ،موجود
، کااری  الذکر فوقموارد در  افدام عملیو مطالعه  هرحال به

داشاته و نیااز باه     یا رشاته  انیا معمیقاا    یاست که ماهیت
چندین موسسه و ساازمان و نیاز    و تعامل سازنده همکاری

 گوناگون دارد. یها رشتهافراد متخصص از 
اسات از نتاایی یاک طارح      یا خالواه نوشتار حاضر 
کلای در   چهاارچو  ضمن ارائه یک  طی آنپژوهشی که 
و توساعه   ،آغااز شمجادد(  راهکارهایی برای  ،مورد موضوع

در  معادنکاری و فلزکااری کهان    گسترش بهینه مطالعات
 .  ارائه گردیده است ایران

 

 و اهمیت موضوع در ایران مسئلهتعریف . 2

به گواه مطالعات هرچند محدود گذشته توسط پژوهشگران 
مرکاز و مهاد    تاوان  یما را  نیزما  رانیا اداخلی و خارجی، 

 یاماروز  یفنّاورگوناگونی دانست که بشر به  یها یفناور
 .([5–2]:بارای مااال رجاوع کنیاد باه     است ش  شدهرهنمون 

 مهمیموضوع بر روی چنین  اساسیبه تحقیق  یتوجه کم
اهمیات ایان کشاور در    باعث شده کاه   اخیر یها سالدر 

ایجاااد و توسااعه معاادنکاری و فلزکاااری کهاان در جهااان 
 که شایسته آن است معرفی نگردد.   گونه آنباستان 

از سوی دیگر، امروزه معدنکاری مادرن بایش از هار    
بار   ژهیا و بهزمان دیگری در ایران در حال پیشرفت است ش

آهان، مای،    ؛سانتی همچاون  روی فلزات و مواد معدنی 
چون سیلیی  فلزات ریغسر ، روی، نقره و سایر فلزات و 
که باا توجاه باه     طوری ه(، بو خاک رس و انواع رنگدانه ها

 ، نیروی بارق و ها جادهو  ها راهش ها رساختیزتوسعه مناسب 
نقاط کشور نیز در حال  نیتر دورافتادهدر معدنکاری ، (غیره

بافیمانده از معدنکاری کهن آثار  ،انجام است. در این زمینه
جدیاد   یاابی  مهم بارای معادن   ییها ا یرداز ضمن اینکه 

مزاحم، معماوال  جاز    سطحی  یها بخش عنوان به، هستند
. اماروزه باا   شوند یمهستند که نابود  ییها فسمتنخستین 

ذو   یهاا  سارباره مشخص شدن کاربردهاای گونااگون   

(، حتاای غیااره باسااتانی شهمچااون پرکننااده و ساااینده و 
 فاراوان  کاه دارای مقاادیر   یکهنا  فلزکااری  یها محوطه
. نیسااتندامااان نیااز از تخریااب سااریع در  هسااتند ساارباره

بنابراین ارائه راهکارهایی برای حفظ بخشای از ایان آثاار    
شهمراه با تعامل مابت با بخش معدن و کمترین تداخل باا  

، رساد  یمعملیات معدنکاری مدرن( بسیار ضروری به نظر 
 ،که بناهای باستانی و تاریخی اهمیت دارند گونه همان زیرا

 یهاا  یاورفنو  فلزکاری از جامانده بهآثار معادن باستانی و 
، آشانایی و  عالوه بر ایان د. هستن تیپراهمنیز بسیار  کهن

شناسان کشورمان باه مقولاه مهام     توجه بسیار کم باستان
معدن و معدنکاری و فلزکاری کهن موجاب   یشناس باستان
 نسبت به این موضوع گردیده است.   دوچندانغفلت 

 

و  ها یبررستاریخچه بر  و کلی کوتاه مروری. 3

 معدنکاری و فلزکاری کهن در ایرانعات المط
ایران در اوایل فارن ناوزدهم    یشناس باستانمطالعات 

فارن   هماین میالدی آغااز گردیاد. در انتشاارات اواساط     
 که شاید در آغاز بیشتر شبیه- یمطالعات چنینبه  (نوزدهمش

 ،هرحال بهاشاراتی شده است.  -یابی بود گنی شرح عملیات
ایاران در اواخار فارن     یشناسا  باساتان  تار  یجدمطالعات 

توساط   شااه  نیناوارالد در زماان   (م.1111نوزدهم شدهاه  
از آن زمان . آغاز گردید شوش درشناسان فرانسوی  باستان
فرانساوی تنهاا    یها ئتیه( .م1531ش 1315 حدود سال تا

 یها سالایران بودند. در  یشناس باستانفعاالن خارجی در 
ات در نون عتیقااتصااویب فااابااا ( .م1521-25ش 11-1314

در  هااا یفرانسااو انحصاااربااه مجلاای شااورای ملاای،  
 1532از سااال  ایااران خاتمااه داده شااد و یشناساا باسااتان

وع باه  دیگار نیاز در ایاران شار    از کشاورهای   ییها ئتیه
نمودناد کاه تاا پیاروزی انقاال        یشناسا  باساتان حفاری 

باا شاروع   ( .م2111ش 1345 اسالمی ادامه یافات. از ساال  
پااروژه مشااترک ایااران و آلمااان کااه اتفافااا  باار روی     

فلزکاری و معدنکاری کهن اریسمان و وشنوه  یها محوطه
فنی -علمی یها یهمکارصل جدیدی از ف، وورت گرفت

 نااهیدرزمپژوهشاای خااارجی  مؤسساااتو  هااا ئااتیهبااا 
ز شنیز معادنکاری و فلزکااری کهان( آغاا     و یشناس باستان

 .[6]گردید که تاکنون ادامه دارد
مختلااف  یهااا دورهاگرچااه هناار فلزکاااری ایااران در 
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اهمیت بود، ولی  شده شناختهتاریخی برای سایر نقاط جهان 
تقریبا  از هماان اوان کاار    آن فلزکاری کهن شناسانه باستان
و یافت شادن آثاار    نوزدهمشناسان خارجی در فرن  باستان

 ریااغو  یشناساا باسااتان یهااا یحفااارفااراوان فلزکاااری از 
 شیازپا  شیب -غر  ایرانمرکز و از  ژهیو به- یشناس باستان

 در مورد معادنکاری کهان   برای پژوهشگران نمایان گردید.
 عنوان بهایران  جای یجا، اگرچه آثار چنین معدنکاری در نیز
 شاده  شاناخته مردم  بعضی از میان در «معدنکاری شدادی»

 جاز  بهتا حدود دهه چهل ششصت میالدی( ولی  ؛بوده است
کلاای در برخاای متااون کهاان، مطالعااات اغلااب توواایفات 

وورت گرفته  فدیمی کارهایمنسجمی بر روی مشخصات 
  انجام نشده بود. بر روی این معادن

ویاژه  و  شااهد توجاه فزایناده    (1371ش م.1591دهه 
و  یشناسااا باساااتانمتخصصاااان مباحاااث فنااااوری در 

 منشأسفالین،  محصوالتتولید فلزات و  بهشناسان،  باستان
بااود.  هااا یفناااورمااواد خااام و نحااوه تکاماال و گسااترش 

شاد   تر یعلم یشناس باستانبا همین دوره بود که  زمان هم
باه   شاان یها کااخ نگاهش را از شااهان و   که و سعی کرد
معطاوف ساازد و    هاا  آنروزمره  یها تیفعالمردم عادی و 

مهمی همچاون آغااز    سؤاالتبه دنبال پاسخ  بیترت نیا به
گوناگون و نیاز شهرنشاینی نیاز     یها یفناورکشاورزی و 

هاانی وولاف در ساال     ،در ایاران  زمیناه  در این .[7]باشد
کهان ایاران    یدسات  عیوانا با عناوان   را کتابی [8] 1379
فلزکااری را از   ازجملاه ایاران   نمود و در آن ونایع منتشر
هماین  در . ر کهن تا زمان انتشار کتاا  مارور کارد   روزگا
پژوهشاای میاادانی در جسااتجوی آثااار     (1379شسااال 

معدنکاری و فلزکاری کهن در کویر بازر  ایاران توساط    
 الینار و رادومیار پِ  سامیت ساتنلی اِ سیریل اِ، رتایموِتئودور 

نخساتین پاژوهش در ایان     دروافاع کاه   [9]وورت گرفت
در  [10]لکالادوِ  یهاا  یحفاربا  که. این پژوهش زمینه بود

شااامل بازدیااد از معااادن و   در ارتباااط بااودتاال ابلاایی 
موته، ناایین، اناارک، نخلاک، جنادق، خاور،       یها محوطه

طبی، سه چنگی، نایبند، طارز، چوپاناان، کرماان، دشات     
لوت، تل ابلیی، بافات، یازد، پاساارگاد، تخات جمشاید و      

 پژوهش میدانی دیگری نیز در ساال . [9]دیگرد یمهنشک 
 در هماین راساتا   ورتایم و اسمیتتوسط  (م.1594ش 1379

 یهاا  پاژوهش واورت گرفات کاه باا      در ایران مرکازی 

کارلوفسکی در این منطقه -میدانی المبر  یشناس باستان
 پاژوهش میادانی   نیتار  گساترده ، هرحاال  بهبود.  زمان هم

پایش از   در زمیناه معادنکاری و فلزکااری کهان     گروهی
تیماای از ورتااایم و تئااودور توسااط  پیااروزی انقااال  

 1374در سااال  ،متخصصااانی کااه او انتخااا  کاارده بااود
سسااه اساامیت زونااین، باار روی بااه هزینااه مؤ( م.1591ش

 ،ایران از انجام گرفت.افغانستان، ایران و ترکیه  مناطقی از
دیهاوک، تهاه یحیای، ده     ،و معادن ازبک کاوه  ها محوطه

سرد، سه چاه، تل ابلیی، فطرویه، کوه سارخ، اساتهبانات،   
سرچشاامه،  ساایلک، تخاات جمشااید، پاسااارگاد، هنشااک،

 متأسافانه  .ماورد بازدیاد فارار گرفتناد     تالمسی و مسکنی
در  کنندگان شرکتبعدی  پراکنده یها نوشتهکه از  طور آن
هماهنگی کاملی باین گاروه    ،دیآ یبرمپژوهشی  گروهاین 

 یهاا  نموناه برفرار نبوده و نتیجه کار شامل تعدادی زیادی 
گوناگون بود کاه بعادها    یها محوطهاز  شده گرفتهمختلف 

بخاش   .[7,11]گرفتناد جادی فارار    یموردبررسا  نادرت  به
کوتااهی   یها مقالهکوچکی از نتایی این پژوهش در فالب 

ساال بعاد در    39بخشی از نتیجاه حادود    منتشر گردید و
انتشار فالب رساله کارشناسی رویا عر  به شکل کاتالوگی 

 یتوجه فابلنتایی آنالیز تاکنون ، یهررو به .[14–9,12]یافت
ه اینکاه  ولی با توجه با  ،منتشر نگردیده است ها دادهاز این 

سساه  وهش میادانی در مؤ ایان پاژ   یهاا  افتاه یبخشی از 
و بخشای در   دانشاگاه یاو سای ال لنادن     یشناسا  باستان

، [7]شاوند  یما نگهاداری  زونین واشنگتن  تیموسسه اسم
 متأسفانه در آینده وجود خواهد داشت. ها آنامکان بررسی 

در  ،شادند  یمکه در پرا  نگهداری نیز  ها نمونهاز  فسمتی
 گاروه  1391در دهه  .[15]از بین رفتند م.2112سیل سال 

 فرانسوی مطالعاتی مشابه آنچه گروه ورتایم انجام داده بود
تعاادادی از معااادن ایااران مرکاازی و جنااو    روی باار را

انجاام  و نیز اشیا  فلزی یافات شاده از شاوش     افغانستان
–16]که نتایی مربوطه به زبان فرانسه منتشر گردیاد دادند 

و مطالعاات   یشناس باستان یها یحفاراز سوی دیگر،  .[18
-مای  یهاا  دورهاولیه بر روی اشیا  فلزی  یسنج باستان

تل ابلایی، تهاه    یها محوطهسنگی و مفر  یافت شده از 
 یهاا  کارگااه شکاه دارای   یحیی، تهاه فبرساتان و شاهداد   

اهمیت هار چاه بیشاتر     1391در دهه  فلزکاری نیز بودند(
ه نماایش  ایران را در توسعه فلزکاری در جهان باساتان با  
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مهد فلزکااری   عنوان بهو موفعیت این سرزمین را  گذاشت
 توجاه  فابال ساایر کارهاای    ازجملاه  .[4,19,20]تابیت نمود

در زمینه معدنکاری و فلزکاری کهن در پایش   گرفته انجام
گازارش  انتشاار  باه   تاوان  یما از پیروزی انقال  اسالمی، 

کشااور بااا عنااوان   یشناساا نیزمااسااازمان  13شااماره 
 در آن اشاااره نمااود کااه  [21]کانسااارهای ماای ایااران 

 بار تووایف   ، عاالوه ن و هاوبنر( بااز ش نویسندگان گزارش
، ایاران  و معدنی کانسارهای می یشناس نیزممشخصات 

فهرسااات و شااارحی از کارهاااای معااادنی باساااتانی و  
زر تفلزکاری مرتبط با معادن را ارائه دادند. هول یها محوطه
با بررسی معادن باساتانی    [22] 1391سال زاده در  و مؤمن

و  افتصاادی  یشناسا  نیزما می وشانوه فام مشخصاات    
شااید   جهات  نیا ازاباستانی این معدن را توویف نمودناد.  

باشااد کااه بااه   ییهااا گاازارشاز اولااین  هااا آنگاازارش 
شاده  پرداختاه   یطورجاد  بهمعدن در ایران  یشناس باستان
بازدیاد از   هبا  م.1541ساال  رد وایساگربر نیاز در   گِ .است

 شامال باساتانی مرکاز و    یها محوطهتعدادی از معادن و 
 هاا  ساال  ه نتایی این مطالعاتمبادرت ورزید ک ایران غر 

 .[23]بعد منتشر گردید
آزمایشگاه مطالعات علمی آثار باساتانی در   ییتأسبا 
آزمایشااگاه تحقیقااات  یگااذار هیااپاو سااهی  1391سااال 

 ساال در فرهنگای  -مرکزی حفاظت و مرمت آثار تااریخی 
و تبدیل آن به پژوهشاکده حفاظات و مرمات آثاار      1395
گاامی مهام در انجاام     1349در ساال   فرهنگای -تاریخی

در  مطالعات بومی حفاظت و مرمت و نیز فلزکااری کهان  
همکااری   ناماه  توافاق  1341در ساال  برداشته شد.  ایران
به همت مرتضی  ژهیو بهش کشور یشناس نیزمسازمان  میان
 یشناسا  نیزما ریاست وفت سازمان همکاری و  زاده مؤمن

 و دانشاگاه مااینز آلماان    (کشور محمود احمدزاده هاروی 
 یراهنما استاد راهیهم و به همت زهرا هزارخانی ژهیو بهش

 مطالعاااتدر خصااو   (ایشااان پروفسااور اینگااو کِاازم ن
دو  به امضا رسید کاه در ایران  معدنکاری و فلزکاری کهن

 ژهیو بهش سازمان میراث فرهنگی کشور پیوستنسال بعد با 
کمیتاه  » ،گاروه به ایان   (دوست وطنرسول العبدبه همت 

شااکده در پژوه «کهاان یفلزکااارکاری و مطالعااات معاادن
 یگاذار  هیا پافرهنگی کشور -حفاظت و مرمت آثار تاریخی

کاری معدن یالملل نیبم وسمهوزیاین کمیته با برگزاری شد. 

 1349و فلزکاری کهن در آسیای میانه و باختری در ساال  
معادنکاری و   یالمللا  نیبا  کارگاه آموزشای برگزاری و نیز 

با همکاری که  – 1345فلزکاری کهن در کاشان در سال 
 مان، موزه معادن بوخاوم آلماان،   آل یشناس باستانموسسه 

کشاور،   یشناس نیزمسازمان  ،دانشگاه فنی فرایبر  آلمان
سازمان میراث فرهنگای کشاور و پژوهشاکده حفاظات و     

کارآیی خود را به نماایش گذاشات. ایان     -برپا شد مرمت
-1345ش اریسمان یالملل نیبهمکاری منجر به آغاز پروژه 

گردید که در حقیقت نخستین پاروژه مشاترک باا     (1317
بعاد از پیاروزی انقاال  اساالمی در      یالملل نیب مؤسسات
دستاورد پروژه اریسامان در   بود. یشناس باستانزمینه علوم 

دو ماورد انتشاارات یکای گازارش اولیاه و دیگاری       فالب 
 1351 و 1345 یهاا  ساال گزارش نهاایی، باه ترتیاب در    

چنین ابتکاار عملای موجاب توجاه      .[26–24]گردید منتشر
بیشتر جامعه علمی و فرهنگی ایران به مقوله معدنکاری و 

نخساتین هماایش   فلزکاری کهن گردید که باا برگازاری   
ایاران:  سانجی در   باساتان » با عناوان  کشور یسنج باستان

تاا   [27]1311سال  در «نقش علوم پایه در باستان شناسی
ایاران و آلماان در ساال     یسانج  باستانهمایش مشترک 

 طرح بازنگری سیلک نیاز کاه از ساال   ادامه یافت.  1359
 یا رشاته  انیا م یهاا  پاروژه از  ،فعاال باود   1317تا  1311
کااه طاای آن مطالعااات معاادنکاری و  دیااآ یماا حسااا  بااه

عاالوه بار   . [28]وافع گردیاد  موردتوجه نیز فلزکاری کهن
این، توجه مجدد به مطالعات معدنکاری و فلزکااری کهان   

موجب آماوزش و تربیات    1341در ایران از نیمه دوم دهه 
 باکاار گردید که تاکنون  خارجی و متخصصان جوان ایرانی

باستانی گوناگون در پیشبرد  یها افتهیو  ها محوطهبر روی 
، اناد  نماوده مطالعات معدنکاری و فلزکااری کهان تاالش    

اگرچه این مطالعات بیشتر بر اساس عالفه شخصای ایان   
و  مناد  نظاام در فاالبی   کمتار  پژوهشگران وورت گرفته و

نگاه کنید به انتشاارات   ماال عنوان بهش اند افتهیتبلورگروهی 
ساید  تومااس اشاتولنر،   نیما نظافتی، کریستوفر تورنتاون،  

امیااد عودباشاای و مااارکوس شااراینر، محماادامین امااامی، 
 یهاا  پاژوهش که ذکر نام و  بسیاری دیگر از پژوهشگران

 یهاا  رشاته  ییتأس. (گنجد ینمدر این مقال  ها آنتمامی 
 هنار  و (1351ش هنار تبریاز   یها دانشگاهدر  یسنج باستان
را برای تقویات   دیگری مناسب هنیز زمین (1353ش اوفهان

http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=425786
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 ،وجاود  نیبااا فاراهم آورد.  را فنی این مهم  یها رساختیز
اری ، اغلاب بار روی فلزکا   مذکور یسنج باستان یها رشته

وله معدنکاری کهان کاه بسایار    کهن متمرکز بوده و به مق
 .پردازند یمحائز اهمیت است کمتر 

 

 یها تیفعال یشناس بیآسو  ها چالش .4

 تاکنون  شده انجام
ذو   یها محوطهتاکنون معادن باستانی ایران و  متأسفانه

نسابت باه اهمیتشاان در    -و استحصال فلز مرتبط با آنهاا 
 یتاوجه  کام و  یمهر یبمورد  -این کشور میراث فرهنگی

( اماروز  شاز زمان ایجاد تاتشکیالت میراث فرهنگی کشور 
و ششاید عدم آشنایی کافی مسائوالن باا موضاوع    . اند بوده
معدنکاری کهن و نیز اغلب دور از شاهرها باودن    (اهمیت

چنااین معااادنی و  ایاان معااادن موجااب گردیااده کااه بااه 
در فاوانین میاراث فرهنگای     هاا  آنمرتبط با  یها محوطه

 ییهاا  مکاان پرداخته نشود. این در حالی است کاه چناین   
و  اند داشتهدر توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی  سزائی به ریتأث

را درباره پیشارفت و   یمتیف یذفطعا  اطالعات  ها آنمطالعه 
توسعه فناوری در این سرزمین در اختیاار خواهاد گذاشات.    

به تحقیقات اخیر در معاادن باساتانی    توان یم ماال عنوان به
می وشنوه فم و نمک چهرآبااد زنجاان اشااره نماود کاه      

چاه اطالعاات بکار و     هاا  آندر  گرفتاه  انجام یها پژوهش
جالاب اینجاسات   . [31–29]اند نهادهرا در اختیار  یتوجه فابل
سرشااار از چنااین معااادن و  نیزماا رانیااا یجااا یجاااکااه 
است که البته در معرد خطر جدی نابودی و  ییها محوطه

 فرار دارند. همیشگی شتوسط معدنکاری مدرن( محو شدن
هاای   در زمیناه  یفنّاورباید توجه داشت که پیشرفت 

معدن و ونایع معدنی موجب شده که امروزه حتی مقاادیر  
مای و طاال و    ازجملاه کم بسیاری از مواد معدنی ش خیلی

داشتن ذخیره فراوان تاا اعمااق    شرط بهبسیاری از فلزات( 
باه شاکل افتصاادی     (km 3تا عمق بایش از  گاه ش زیادی
اسات کاه    باشند. این درحاالی  یبردار بهرهو  استخراج فابل

باا   یهاا  کانسانگ  اند توانسته یمباستانی اغلب  معدنکاران
شدر  از ساطح زماین   زیااد  چنادان  ناه عیار باال را تا اعماق 

( اساتخراج  m191تاا   m111کمتار از   اغلب موارد بهترین
. بنابراین بسیاری از معادن کهنی که بخش سطحی نمایند
 ،فرار گرفتاه بودناد   یبردار بهرهمورد  باستاندر عهد  ها آن

مناسبی برای ادامه معادنکاری باه روش    یها هدفامروزه 
مدرن و با تجهیازات پیشارفته هساتند. در حقیقات، آثاار      

 الوواول  ساهل معدنکاری کهن نشاانگری در دساترس و   
، چنانکاه  ناد یآ یما  حسا  بهبرای اکتشافات مدرن معدنی 

 ییجاو  یپا ایران از طریق  یامروزبسیاری از معادن بزر  
 آثار معدنکاری باستانی و البتاه مطالعاات بعادی اکتشااف    

اینجاست کاه باا آغااز     زیانگ غم. اند دهیرسبه ثمر  تفصیلی
 ییها بخشنخستین  ،از این معادن یبردار بهرهاستخراج و 

شدر  شاوند  یمکامل محو و نابود  طور بهکه برای همیشه و 
 بوطاه( سایر تجهیزات مر یریکارگ بهاثر انفجار معدنی و یا 

در عاین   کاه  اسات  جالاب  آثار معدنکاری باستانی هستند.
کار یاک معادن باساتانی جزئای از      اینکه بدنه و شااکله بِ 

 کیا  آنمیراث فرهنگی است، سنگ دربرگیرنده و زیارین  
یاک منباع تولیاد     گار ید عباارت  بهمنبع بالقوه افتصادی یا 

 .روت، شغل و رونق افتصادی نیز هستث
 ذخیااره معاادنی داشااتن و، «معاادن کهاان»یااک  از
و وزارت وانعت،   معدنکاران موردتوجهبودن آن  «معدن»

باودن آن   ««کهان » کاه  درحاالی اسات،   معدن و تجارت
 معادنکاران  اسات.  «سازمان میراث فرهنگای » موردتوجه
ساطحی   هاای  بخشزدن و تخریب عی در کنار س امروزی

زیرین دست  ذخیره پر های فسمت بهتا  دارندمعادن کهن 
حفاظ معادن    باه  سازمان میراث فرهنگی که درحالییابند، 

. لاذا ایان دو   تمایال دارد کهن به همان شکلی که هست 
نقاش، وظیفاه و   « دن کهان معا» این با، در برخورد بخش
 تاوان  نمای را  کادام  های   ،شاته متضاد و متقابال دا  هدفی
شاان بازداشات. اینکاه ساازمان میاراث      از هدف راحتای  به

که  دهم نمیفرهنگی بگوید من مطابق فانون خودم اجازه 
چون در فانون آمده » ،شود برداری بهرهاز یک معدن کهن 

اینکااه وزارت واانعت، معاادن و  درساات اساات و «اساات
توسعه افتصاادی کشاور و    تجارت بگوید معدنی باید برای

بناابراین   شود نیز درسات اسات.   برداری بهره، ایجاد شغل
آمیز نیاز خواهد باود کاه ضامن     حل ولح راه یکاینجا به 

 نیاز  رضایت شنسبی( دارند، منافع ملای اینکه طرفین از آن 
 د.شورعایت حفظ و  آن وسیله به

شمطاابق   میراث فرهنگی فوانیندر است که  ذکر فابل
 اوطالح به، (1399فانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور، 

ارائه شده اسات، کاه البتاه کاامال       برای این مورد حلی راه
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فعالیاات معاادنی را در  گونااه هاای بااوده، اجااازه  «لبیس اا»
. از طرفای باه   دهاد  نمای دارای آثار باساتانی   های محوطه
فات کاه اگار تااکنون ساازمان میاراث       گ تاوان  می جرات

اجارا   توانسات  مای و یا  کرد میفرهنگی فانون خود را اجرا 
، طاال،  فقط کمتر از ده درود از معاادن مای  کند، امروزه 

سر  و روی و نقره و بعضی دیگر از فلزات در کشور دایار  
مای  سرچشامه،  مای   بزر  معادن دیگر عبارت بهبودند. 

 ماای ایرانکااوه، ساار  و روی انگااوران،روی سااونگون، 
، آهان گلال گلهار    آفادره طالی  زرشوران، طالی میدوک،
و بسیاری از معادن دیگر همگای فاانون میاراث     سیرجان

الافاال در  هااا آن! چراکااه همااه انااد زدهفرهنگاای را دور 
دارای آثااار  هایشااان محاادودهاز سااطح  هااایی بخااش

 زعام  باه . یعنی مطابق فانون و اند بوده «معدنکاری کهن»
. شدند می برداری بهره بایستی نمیسازمان میراث فرهنگی 
 بایساتی  مای ن میراث فرهنگی مطابق همین فانون، سازما

آثار معدن کاری کهان و اطمیناان    مستندسازیکه پی از 
را  بارداری  بهاره ، مجاوز  روناد  نمیاز اینکه آن آثار از میان 

، ایان  نماود  میبرای وزارت ونعت، معدن و تجارت وادر 
درحالی است که تاکنون چنین کاری حتی در مورد یکی از 

یک مورد هام مساتند    معادن کشور انجام نشده و حتی در
در  متأسافانه بادین ترتیاب    .سازی وورت نگرفتاه اسات  

اهار  معدن مای ساونگون    در مورد ازجملهبسیاری موارد 
 سایرجان  شفعال در زمان ساسانی و فبل از آن(، گال گهار  

شفعال در زمان  تکا  شفعال در زمان هخامنشی(، زرشوران
 شااید  و ایلخانیان و فبال از آن در چنادین دوره تااریخی   

از  برداری بهره( این آثار معدنکاری کهن برای مافبل تاریخ
کاه   واضح است. اند رفته ازمیان  ها آنذخیره موجود در زیر 

نباشااد، اجاارا  فقااط دسااتوری بااوده و عملاایفااانون اگاار 
، ، اعام از فاردی  مختلاف  هاای  شاکل باه  ! مردم شود نمی
خصووی، شارکت دولتای و غیاره، بارای توساعه       شرکت

تأمین  ایجاد کار و ثروت و به هر وورت شور وافتصادی ک
بارای نسال حاضار، باه هار       ای توساعه منافع افتصادی و 

 باارداری بهاارهنحااوی کااه شااده از ذخااایر معاادنی کشااور 
. حال اگر فانون میاراث فرهنگای ماانعی سار راه     کنند می
مگار آنکاه    زنناد  مای دور  الحیلای  لطاایف باه   را آنباشد، 
ه ب ربط ذی های سازمانبا همکاری تمامی  اجرایی ای رویه
 گرفته شود.کار 

هنگای، در تشاخیص   سازمان میراث فربدنه متأسفانه 
نادارد.   ای تجرباه کاری کهن، تقریبا  هی  آثار فیزیکی معدن

که از ساوی وزارت وانعت، معادن و     هایی استعالملذا به 
کاه از ساازمان    بارداری  بهاره تجارت برای وادور مجاوز   

کاار   گوناه  های  بدون  هایی پاسخ، شود میمیراث فرهنگی 
. در ماورد اکاریات نزدیاک باه تماام      دهاد  میکارشناسی 

معادن فلزی که اشاره شد و امروزه رکن مهمی از افتصااد  
کشااور را دارنااد همااین وضااع پاایش آمااده اساات. یعناای 

که آثار  اند کارشناسان سازمان میراث فرهنگی متوجه نشده
 در نهایات  وجود دارد و ها محدودهعدنکاری کهن در این م

 ،«اماروز  ماردم  و معیشت زندگی» است. شدهمجوز وادر 
، باه  «از گذشاتگان  مانده بافی یادگارهای» و آثار چنینهم

متناساب   طاور  بهباید هرکدام  «سرنوشت آیندگان» عالوه
ساازمان   راستا، در ایند. نو اجرا لحاظ شو گیری تصمیمدر 

حقاوق  میاراث و  حفاظ   که متاولی میراث فرهنگی کشور 
کاه   گذشتگان اسات و وزارت وانعت، معادن و تجاارت    

نسال حاضار    پیشرفت و توسعه افتصاادی  به فکربایستی 
تمهیدی مشترک بیندیشند تا حقوق نسل آیناده   دبای باشد،

، تعامال باه واورتی انجاام     دیگر عبارت به ؛نیز حفظ گردد
متناساب باه اهاداف خاود      طور به ها دستگاههمه  گیرد که

 هی  بخشی فادای بخاش دیگاری نگاردد.     رسیده منافع
اولیاه باا حفاظ،     واورت  باه  تاوان  مای چنین راهکااری را  

بخش کوچکی از پاراکنش آثاار    مستندنگارینگهداری و 
 در هر معدن باساتانی و مساتانی نماودن   معدنکاری کهن 

 بتاوان آنارا  شااید  که مسطوره شکوچکی به عنوان  فسمت
   ،در نظر گرفت( هم کردمحصور 
بارای   مستندساازی بقیاه آثاار پای از     کاه  طوری هب
که البتاه چناین کااری     شود.و معدنکاری آزاد  برداری بهره
و نیاز   رباط  ذی هاای  دساتگاه کامل  و توافق هماهنگیبه 

 ای رشااته بااینبااا دانااش فناای    ای خباارهمتخصصااان 
نیاز خواهاد   معدنی شناسی باستانافتصادی و  شناسی زمین
کاه   ساازد  مای تا حدودی روشان   الذکر فوقمطلب  داشت.
جاادی در حفاظاات و مطالعااه آثااار  هااای آساایب ازجملااه

عادم همااهنگی باین     معدنکاری و فلزکاری کهان ایاران  
عادم  و  طارف  ازیاک مربوطاه   هاای  دساتگاه و  ها سازمان

و  موضوع معدنکاری کهان شناسان با  آشنایی کافی باستان
معدن و باساتان   شناسی باستانکمبود و یا نبود کارشناسان 
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است. واضح اسات  از طرف دیگر سنی مرتبط با این رشته 
 جاای  جاای که این حجم عظیم از آثار معدنکاری کهن در 

معدن  شناسی باستانایران به کارشناسانی خبره در موضوع 
نیاز دارد تاا ایان سارمایه فرهنگای و      شناسی باستان فلزو 

محو و نابود نگردد. از طرف دیگار زماین    راحتی به فنّاورانه
نیاز بایاد طای     معادنکاران شناسان و مهندساان معادن و   

با مقوله معدنکاری و فلزکاری کهن آشنا شاوند   هایی دوره
 فرهنگی باشند. های داشتهتا خود از پاسداران این 

موجود در موضوع  های چالشو  ها آسیبسایر  ازجمله
به ماوارد زیار اشااره     توان میمعدنکاری و فلزکاری کهن 

 نمود:
برنامااه منسااجم باارای مطالعااات    عاادم وجااود  -

 کهن شعلیرغم اهمیت این مطالعات(معدنکاری و فلزکاری 
که به شکل علمی ایران معادن باستانی تعداد اکنون ت

معادن و   شناسای  باستانو اوولی و مفصل مورد مطالعات 
. اگرچه شمار است انگشت ،باشندفرار گرفته  سنجی باستان
که معادن کهن فراوانای در ایاران وجاود     دانیم میامروزه 

گاهنگااری اغلاب ایان    زمان فعالیت معادنی و  دارند، ولی 
معادن هنوز تا حد زیادی ناروشن است، بنابراین تاریخچاه  

 تا اطالعا( بپهلوی اولتا دوره  نئولیتیکمعدنی کشور شاز 
در  ،عالوه بر ایان  ت.نیس بازسازی فابلکنونی  دسترس در
در  ای گساترده شمسی نیز عملیات معادنکاری   1311دهه 

آلماانی و روس   کااران  معدنمناطق مختلف ایران توسط 
مستندات چناین معادنکاری نیاز     متأسفانهانجام گرفته که 

نگردیاده اسات.    دهی سازمانو  آوری جمعمنسجم،  طور به
 الزم است که برای شروع، تعدادی از معادن کهن، رو ازاین

شاااخص ایااران مااورد مطالعااات تفصاایلی      و فاادیمی
 فرار گیرند. سنجی باستانمعدنی و  شناسی باستان
باودن امکاناات آزمایشاگاهی     تاوان  کام و یا  فقدان -
 مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن برای موردنیازپیشرفته 

آزمایشاگاهی گونااگون    های روش کارگیری بهامروزه 
 هاای  یافتاه ، تشخیص ماهیت و منشاا یابی  یابی سنبرای 

باستانی مرتبط با معدنکاری و فلزکاری کهان از ملزوماات   
هناوز بسایاری از    متأسافانه اولیه چناین مطالعااتی اسات.    

 هاسات  دههکه - زمایشگاهی مرتبط با این رشتهآتجهیزات 
کشور ماا وجاود    در -اند مورداستفادهدر کشورهای پیشرفته 

 تأمینیا به تعداد کم و به شکلی ناکارآمد موجودند.  ندارند و

 هاا  رشاته چنین تجهیزات آزمایشگاهی کاه البتاه در ساایر    
انجاام   نیازهای پیشاز  اند استفاده فابلشمانند علوم زمین( نیز 

 مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن خواهد بود.
مشااارکت ناااچیز بخااش خصوواای در مطالعااات   -

این بخاش   های آسیبمعدنکاری و فلزکاری کهن از دیگر 
 است.  

دارای  ،بخش خصووای باه دلیال مشخصاات خاود     
باالیی برای انجام چنین مطالعاتی است.  کاراییچاالکی و 

 بخش خصووای  -هرچند بسیار ناچیز  -نتیجه مشارکت 
مرباوط باه    همقالا  زارش ودر گا  تاوان  میرا  در این زمینه

 عدنکاری کهن در منطقه تکا  شتخت سلیمان(ات ممطالع
باا   .[32]مشاهده نماود  توسط گروه پژوهشی زرنه اکتشاف

چاه  هر کاارگیری  باه در کلای نظاام    های سیاستتوجه به 
و گونااگون کشاور    های فعالیتدر بیشتر بخش خصووی 

بااالی بخاش دولتای     چندان نهگرفتن توان  نظر درنیز با 
باارای پوشااش دادن تمااامی گسااتره کشااور در موضااوع  
معدنکاری و فلزکاری کهن، مشارکت بخش خصووای در  

ایان  جدی فارار گیارد. البتاه     موردتوجهاین زمینه بایستی 
موردی است که در جلسات کمیته مطالعاات معادنکاری و   

و  بحاث  فابال  در نقشاه راه(  پیشنهادشاده ش فلزکاری کهن
 است. مؤثر گیری تصمیم
درک  فقادان  به رسمیت شناخته نشدن و، درنهایت -
و  کهان  فلزکااری  و اهمیت مطالعات معدنکاری از مناسب
ایان  عدم اختصا  حدافل بودجه و امکاناات باه    درنتیجه
 .استاین رشته در کشور  های چالشاز عمده  مطالعات

 

پیشنهادهایی برای مطالعات آینده )نقشه . 5

 راه(

 در توان یمساختار اولی نقشه راه پیشنهادی را  یطورکل به
 :(Fig; 1-1 شکلش بخش زیر خالوه نمود پنی
( 3، آموزش (2، ربط یذ مؤسسات( تعامل و همکاری 1

 .نمایشنشر و ( 9حفاظت و  (7، پژوهش
نقاش اساسای در کامال     الاذکر  فوق یها بخشاز  هرکدام

شدن بدنه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران و 
درنتیجه به ثمر رسیدن آن خواهد داشت. در ادامه هر یک 

شارح داده   هاا  آنمارتبط باا    یها بخش ریزو  ها بخشاز 
 خواهند شد:
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 در ایران پیشنهادی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهنبرنامه عمومی  چهارچو : نمودار 1 شکل
Fig; 1: The schematic framework of the proposed action plan for ancient mining and metallurgical studies of 

Iran 

 
 ربط یذ مؤسساتتعامل و همکاری  .5-1

با توجه به اینکه مطالعاات معادنکاری و فلزکااری کهان     
دارد، کار بر روی این مقوله در  یا رشته انیماساسا  ماهیتی 

 رباط  یذ مؤسساات  جادی  ایران بدون همکاری و تعامال 
و  یدساات عیوااناسااازمان میااراث فرهنگاای،    :ششااامل

، سااازمان گردشااگری،  وزارت واانعت، معاادن و تجااارت
سااازمان و اکتشااافات معاادنی کشااور،    یشناساا نیزماا
 میاراث فرهنگای،   پژوهشاگاه معدن کشور،  یمهندس نظام

، ماوزه  یشناسا  باستانحفاظت و مرمت و  یها پژوهشکده

دانشگاهی( عماال   پژوهشی و مراکز  ملی ایران و نیز برخی
نخواهاد رساید. در    توجاه  فابال  یا جهینت بوده به مؤثرغیر 

 این زمینه ارائه شده است:ادامه پیشنهادهایی در 

 
مدیریت برای  یا تهیکمتشکیل  .5-1-1

 معدنکاری و فلزکاری کهن  مطالعات

که در حقیقت حاضر  «نقشه راه»پیشنهاد اولیه و اولی در 
مجادد   یاناداز  راه ،ی اولی طرح خواهد باود «سنگ بنا»
اوالی   یاعضاا است.  «معدنکاری کهنکمیته مطالعات »
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 یهاا  ساازمان نمایندگانی از  شاملبایستی  یا تهیکمچنین 
و حقاوفی   یشامل اشاخا  حقیقا   بوده تبط با موضوعمر

مرمات   د: یک نمایناده از پژوهشاکده حفاظات و   نزیر باش
، شترجیحا  ریاست این پژوهشاکده(  فرهنگی-تاریخی  اشیا
شترجیحاا    کشاور  یشناس باستاننماینده از پژوهشکده یک 

 ، یک نماینده از ماوزه ملای ایاران   ریاست این پژوهشکده(
، یااک نماینااده از سااازمان   شترجیحااا  ریاساات مااوزه(  

شترجیحاا  ریاسات    و اکتشافات معدنی کشاور  یشناس نیزم
معادن   یمهندس نظام، یک نماینده از سازمان این سازمان(

، یاک متخصاص   شترجیحاا  ریاسات ایان ساازمان(     کشور
یاک   دن،معا  یشناس باستانیک متخصص  ،یسنج باستان

 شاناس  نیزما یاک   و متخصص فلزکااری شمتالورژیسات(  
 ی ازاننماینادگ  ،تناساب  باه  تاوان  یماین بر افتصادی. عالوه

مرمات،   شایمی، فیزیاک،   ،یشناسا  نیزممعدن،  یها گروه
و یاا   یدسات  عیوانا ، یدار ماوزه  ،، تااریخ باستانی یها زبان

ش همچاون شایمی،    مارتبط  یها رشتهاز  دانشگاهاستادان 
GIS را بااه جلسااات کمیتااه دعااوت نمااود.    ( و غیااره 
و  هاا  چاالش ضامن بررسای    یا تاه یکمچنین  بیترت نیا به

راهکارهاایی را بارای پیشابرد مطالعاات      ،مربوطاه  مسائل
معدنکاری و فلزکاری کهان در ایاران تصاویب و اجرایای     

به تصحیح فاانون   تواند یم آننتیجه عمل  و  خواهد نمود
منجار  معادن ایران و نیز فوانین سازمان میاراث فرهنگای   

 گردد.
فعالیاات کمیتااه مطالعااات معاادنکاری و    متأساافانه

باا خاتماه    ،آغاز شده بود 1342فلزکاری کهن که در سال 
( عمال  پایان یافات و  1317یافتن پروژه اریسمان شدر سال 

ایده کارآمد مربوطه رنگ فراموشی گرفت. تشکیل مجادد  
فتن راهکااری بارای پایادار    گار  نظر درو  یا تهیکمچنین 
نبودن( آن کاامال  تووایه    خاوی و وابسته به مدیرماندن ش

معدنکاری و کمیته مطالعات  یها یخروج ازجمله .گردد یم
و کارشناساان مارتبط    مؤسساات هادایت   فلزکاری کهان 

شناساان( باه    معدنکاران، زمین شناساان و باساتان  ششامل 
تعامال مناساب باا یکادیگر و نیاز       ایجااد  مسیر وحیح و

خواهاد باود. بادون     انسجام بخشیدن به مطالعات مارتبط 
شدر  ماؤثر  یکه متشکل از نماینادگان  یا تهیکموجود چنین 
مارتبط اسات،    یها سازمانو  ها دستگاهاز  سطح مدیریت(

اساسای   یهاا  چاالش ق آمادن بار   عمال  پیشرفتی در فاائ 

 وااورت نخواهااد گرفاات. کهاان معاادنکاری و فلزکاااری
مجدد کمیتاه مطالعاات معادنکاری و فلزکااری      یانداز راه

باه یاک    تواناد  یما کهن که با شروع و ادامه موفاق کاار   
بهتر است باه جهات    ،تبدیل گردد و یا کمیته ملی موسسه

و فادمت، باا هماان ناام و      ، تسلسل پاژوهش حفظ سابقه
 اولیه اتفاق بیفتد. شده یطراحلوگوی 

کمیته مطالعات معادنکاری   در وورت تشکیل مجدد
فهرساتی از تماامی    تواناد  یمو فلزکاری کهن، این کمیته 

دولتی و خصووی مرتبط با مطالعات معادنکاری   مؤسسات
و فلزکاری کهن را تهیاه نماوده ساعی در دخیال نماودن      

در این مطالعات نماید. بدین  مؤثرسازنده و  وورت به ها آن
گرفتن مصوبات و فوانین تنبیهای   نظر درترتیب که بجای 

 شکه بعضاا  خاود مضار    معدنکاری یها تیفعالبرای  فراوان
هستند( سعی در تعیاین نقاش و نیاز منفعتای بارای هار       

شو اشاخا  حقیقای    دخیال در کمیتاه   دستگاه یا موسسه
، باارای حفااظ گاارید عبااارت بااهبنمایااد.  (هااا آنماارتبط بااا 
آشاکاری درگیار    طاور  باه  مؤسساات باید این  ،یکهارچگی

موضوع شده اعتبار مربوطاه را نیاز بارای ایان مشاارکت      
فراواناای از کشااور  یهااا لماااا متأساافانهکسااب نماینااد. 

شباه گاواه   وجاود دارد  خودمان، ترکیه و عربستان سعودی 
مناااابع  و وسهِسااای نویساااندگان و نیاااز دِتجربیاااات 
که بخش معدنکاری مدرن در برابر چناین   ([33,34]موجود
معادنکاری  شادیدا  مقاومات نماوده، آثاار      ییهاا  یهمکار

باا   شادن  مواجاه ارزشمند بسیاری را جهات پیشاگیری از   
م در ماورد وجاود   مشکالت اداری نابود کرده و یاا دساتک  

بناابراین رسایدن باه راهکااری     . سکوت کرده است ها آن
برای حفظ معادن باستانی ایاران ضاروری    نیالطرف یمرض

 خواهد بود.

 

 مؤسساتهمکاری و تبادل سازنده با  .5-1-2

  یالملل نیبتخصصی 
باا   یالمللا  نیبا ایران تاریخی طوالنی در همکاری علمای  

 نیاز  و یشناس باستانعلوم  یها نهیزمخارجی در  مؤسسات
برخای   هرحاال  بهمعدنکاری و فلزکاری کهن داشته است. 

برگزیده خاارجی باه جهات داشاتن تجهیازات       مؤسسات
کمک  توانند یمناسب پیشرفته و نیز تجربه و دانش فنی م

مناسبی برای شاروع مجادد کاار مطالعاات معادنکاری و      
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عقل و تدبیر حکام   ،دروافع فلزکاری کهن در ایران باشند.
و  که بجای طی مجدد یک مسیر فبال  پیموده شده کند یم

، از تجربیاات  مخااطرات آن مضااعف و   یهاا  نهیهزفبول 
استفاده نماود کاه در ایان زمیناه چنادین موسساه        ها آن

کاه   وجاود دارناد   مکفای دانش و تجربیات دارای خارجی 
باا ساازمان میاراث     یماؤثر نیز همکاری  نیازا شیپبعضا  

مانناد اریسامان و سایلک     ییهاا  پروژهفرهنگی کشور در 
و  مؤسساات خدمات  یریکارگ بهافدام به  رو نیازا .اند داشته
و یاا فراردادهاای    نامه تفاهمخارجی در فالب  یها دانشگاه
باشد. در این ماورد  بااهمیت در این راستا  تواند یممشترک 

 ، از هماان ابتادا  خارجی همکار مؤسساتمهم است که به 
 نقش مشخصی پیشانهاد شاود کاه بارای هار دو طارف      

کاه   طاوری  همنصفانه و عالمانه باشاد. با   شایرانی و خارجی(
در انجاام پاژوهش    یا منصافانه به اعتبار و منفعت  ینطرف

تحت نام  بایستی ییها تیفعالمشترک برسند. نتیجه چنین 
( تناسبایرانی و خارجی شبه شکلی م کننده مشارکتهر دو 

 منتشر گردد.
 

 آموزش .5-2
 ماؤثر جهات اداماه    هاا  بخش نیتر یاساسیکی از  آموزش

آن  توان یم مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن است که
را به شکل اولیه باه ساه بخاش اوالی آماوزش باساتان       

 معادن شناسان، آموزش زمین شناسان، مهندسان معدن و 
 ها بخشاین و نیز آموزش همگانی تقسیم نمود که  کاران

   .اند شده  دادهشرح مختصر  طور بهدر ادامه 
و شناساان ش  آماوزش باساتان   مهم، یها جنبهاز  کیی

همچون حفاظت و مرمت  مرتبطی یها رشتهمتخصصان 
ا مقوله معدنکاری و آشنا نمودن هرچه بیشتر آنان ب اشیا (

مااذاکره -شپرنیتسااکا و اشااتولنر فلزکاااری کهاان اساات 
تشخیص  بایستی جهتشناسان  آموزش باستان. شخصی(

 معاادن باساتانی   شناساانه  باساتان  و و مطالعه تخصصای 
و  که چنین مهارتی هم در مطالعات میادانی  وورت گیرد

دارای اهمیت اسات و هام در    یشناس باستان یها یحفار
میراث فرهنگای بارای    دیتائتعامل با بخش معدن که به 

، دروافااع نیاااز دارد. معاادن یبااردار بهاارهپروانااه دریافاات 
 یها افتهیشناسان باید آموزش داده شوند تا بتوانند  باستان

معدنکاری و فلزکاری کهن را تا حدودی ارزیاابی کنناد و   

بتوانند تشاخیص دهناد    ،نندیب یمکه  یفن یها آموزشبا 
چه موفع و چگونه از کادام متخصصاان کماک بگیرناد.     

شناساان   ورد بایاد گروهای از باساتان   در این ما همچنین 
 ت شوند تا بتوانند معادن را به بهتارین شاکل،  معدن تربی

فاارار دهنااد.  یشناساا باسااتانمااورد کاااوش و حفاااری  
تخصصای از   یا ررشتهیزمعدن در حقیقت  یشناس باستان
است که به تجهیزات مناسب و نیاز افاراد    یشناس باستان

در  شناسانه باستانو حفاری  یبردار نقشهمتخصص جهت 
منظاور از معاادن باساتانی،    البته معادن باستانی نیاز دارد. 

فقط معادن فلزی نیست بلکه معادن ساایر ماواد معادنی    
 توانناد  یمنیز  ها خاکسنگ و  ها، ، رنگدانههمچون نمک
فرار گیرند. در این مورد  موردمطالعه یخوب به در این زمینه

دو تجربه موفق در ایران با همکااری متخصصاان ماوزه    
معدن بوخوم آلمان انجام گرفته است که شامل مطالعاات  
معدن باستانی می وشنوه فم و نیز معدن نمک چهرآبااد  

 .[31–29]استزنجان 
، به جهت یامروزاز سوی دیگر، در بخش معدنکاری 

معمااوال  یکاای از  یبااردار بهاارهدریافاات و ثباات پروانااه 
میاراث فرهنگای    هیا دییتأ، که باید اخذ گردد ییها هیدییتأ

بند ث که طای  -فانون معادن ایران 27شمطابق ماده  است
در  محادوده معادنی   آن به دریافت استعالم جهت نباودن 

. در (حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی تصریح شده است
به این نکته توجه نموده است که احیاناا    گذار فانونحقیقت 

غیرمجااز باه    یها یحفاربه نام انجام عملیات معدنکاری، 
و یاا تخریاب آثاار و ابنیاه      جات قهیعتجهت خارج نمودن 

از در نظار   ماوارد،  اغلاب  در منتهیوورت نگیرد.  باستانی
وجود معادن باساتانی در محوطاه پرواناه مربوطاه     گرفتن 

 ،ندنباوده و نیسات   موردتوجاه غفلت شده و چناین معاادنی   
باا   نادرت  بهدر حقیقت کارشناسان میراث فرهنگی  چراکه
چاه بسایار    متأسفانهو  ار معدنکاری باستانی آشنا هستند؛آث

معااادن باسااتانی ارزشاامندی کااه تاااکنون بااه دلیاال ایاان 
 .اند شدهبرای همیشه نیست و نابود  یتوجه یب

و  آماوزش، مرباوط باه توجاه دادن    دیگار  مهم جنبه 
مهندساان   ،شناساان  هر چه بیشتر زماین  نمودن مند عالفه
به فلزکاری و معدنکاری کهان اسات.    کارانمعدنو معدن 

 یهااا نقشاه ایان متخصصاان باه جهات تهیاه       ازآنجاکاه 
اکتشااافی  انجاام عملیاات  و معادنی و نیااز   یشناسا  نیزما 
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روااد پیمااایش و را  نیزماا رانیاااوساایعی از  یهااا بخااش
آثاار   توجاه  فابال و با توجه باه پراکنادگی بسایار     کنند یم

فلزکاری و معدنکاری کهن در ایان سارزمین، ایان زماین     
ضمن شناسایی اولیاه ایان    توانند یم کارانمعدنشناسان و 

یا معاادن را   ها محوطهآثار موفعیت و مشخصات کلی این 
شمااال  از طریاق وبگااه تخصصای کاه در       گزارش نمایند

باه   ،. از طرفای بعدی توضیح داده شده اسات(  یها بخش
 یباردار  بهاره دلیل مراحل فانونی در ثبت و دریافت پروانه 

وجود چنین آثاری را در عین  کارانمعدنمعدنی، بسیاری از 
خال  اینکه نشانگر خوبی برای وجود ماده معدنی هستند، مُ

ناابود  شااید  حتای  فعالیت خود دانسته، ساعی در پنهاان و   
دارند تا به مشکلی فانونی در ثبات مربوطاه   را  ها آنکردن 

در کناار   ییهاا  آماوزش نحاوه ارائاه چناین     برخورد نکنند!
باارای  «انگیزشاای و تشااویقی» تمهیاادات یریکااارگ بااه

 یزیا ر برناماه ، از مواردی است کاه بایساتی باا    معدنکاران
   کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن انجام گیرد.

آموزش البته آموزش همگاانی اسات    ی ازجنبه دیگر
و  هاا  شاگاه ینماو برگازاری   ها رسانهکه با یاری گرفتن از 

انتشار نشریات متناسب و مرتبط فابل انجاام خواهاد باود.    
  دادهشنشر و نمایش( بیشتر توضیح  9در بخش  ها جنبهاین 
. آشنایی هرچه بیشتر مردم با اهمیت معادنکاری و  اند شده

، هاا  آنمابت در  نفی اعتمادبهیجاد فلزکاری کهن ضمن ا
ایشان را باه پاساداران و حافظاان چناین میراثای تبادیل       

 خواهد نمود.  
 یهاا  ناه یزمدر  آماوزش  یاثربخشا  رایبا  هرحاال  به
 و هاا  دانشاگاه ، بایستی همکاری تنگاتنگی میان الذکر فوق

و  مراکاز تحقیقااتی   ،هاا  پژوهشاگاه ، مراکز آموزش عاالی 
برفرار باشد تا بخشای از ایان آماوزش     عمومی یها رسانه

 یهاا  کارگاهدر فالب ، بخشی حین تحصیل به دانشجویان
 یهاا  رساانه و فسامتی از طریاق    آموزشی به متخصصان

 ارائه گردد. مردم یتمام بهعمومی 

 
 پژوهش .5-3

اوالی مطالعاات    یهاا  ستونحتم یکی از  طور بهپژوهش 
کهن است. در این زمیناه، کارهاای    معدنکاری و فلزکاری

 بایستی در نظر گرفتاه شاوند و فابال   وهشی اساسی که پژ
 :اند شدهانجام هستند، در چهار بخش زیر شرح داده 

تهیه آرشیوی از تمامی اطالعات  .5-3-1
 موجود معدنکاری و فلزکاری کهن ایران 

مهماای کااه کمیتااه مطالعااات اولیااه و کارهااای  ازجملااه
دستکم در فالب ایجاد  تواند یممعدنکاری و فلزکاری کهن 

فلازی و   یهاا  افتاه یمرور تمامی گروه انجام دهد، -کار دو
سراسر کشاور   یها موزهاشیا  مرتبط با فلزکاری موجود در 
و خاارج از کشاور(    یها موزهشو در مرحله بعد اشیا  ایرانی 

تااکنون   آثار معدنکاری باساتانی  فهرست کردن تمامی نیز
و  اطالعاات  تماامی  تهیه آرشیوی از عالوه هبشناخته شده 
 پاژوهش  بخاش فلزکااری ایان    .اسات موجاود   انتشارات

به  ،کشور یها موزهدر وورت همکاری و حمایت  تواند یم
مهمای   یها محوطه ی و فلزکاریفلز یها افتهیساماندهی 

 همچون سیلک، شوش، اریسمان، زاغه، ابلایی، شاهداد و  
ایان   اشایا  گردد. با توجاه باه اینکاه بار روی     منجر غیره 

 یساانج باسااتانو مطالعااات  هااا شیآزمااا هااا محوطااه
 هاا  افتاه یاست، بخشی از این  نشدهانجام  «سیستماتیکی»
از ساوی دیگار باا    با چنین دیدی مطالعه شاوند.   توانند یم

و اکتشافات معادنی کشاور    یشناس نیزمهمکاری سازمان 
آرشایوی از اطالعاات موجاود معاادن باساتانی       تاوان  یم

ذو  فلاز مارتبط    یها محوطهایران و  شده شناختهتاکنون 
از  مادون  یا مجموعاه  بیا ترت نیا ا باه تهیه نمود.  ها آنبا 

معدنکاری و فلزکاری کهن ایران فاراهم   یها افتهیتمامی 
به تهیه یک کاتاالو  بازر     تواند یم تیدرنهاکه  دیآ یم

فلزکااری موجاود در تماامی     یهاا  افتاه یچندین جلدی از 
معادن باساتانی  ایران بر اساس دوره زمانی و نیز  یها موزه
از طرف دیگر  .منجر شود مربوطه فلزکاری یها محوطهو 

ات بایااد شااامل فهرساات تمااامی انتشااار آرشاایو مربوطااه
 تیا درنهاو  نیاز باشاد   (یشناسا  کتاا  ش تاکنون شده انجام
و ساازگار   یروزرسان بهیک بانک اطالعاتی فابل  وورت به
( کااه GIS اس یآ یجااش سااامانه اطالعااات مکااانی  بااا 

و محوطه را روی نقشاه باه نماایش     عدنهر م مشخصات
نیاز اطلسای از معاادن     تیا درنها تادوین گاردد.   گذارد یم

فلزکاری کهان ایاران فابال تهیاه      یها محوطهباستانی و 
 خواهد بود.

است که  یا هیپا یا مطالعهشامل  تهیه چنین آرشیوی
، ضامن  هتر سااخت آشاکار اداماه راه را   انداز چشمانجام آن 
، به حفظ ها افتهیاهمیت این  کردن هر چه بیشتر مشخص
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و جلوگیری از باه هادر رفاتن و یاا      ها آنو نگهداری بهتر 
معادنکاری   .کمک خواهد کرد ها آنگمنام و یا زایل شدن 

ن شاز زکاری ونایعی هستند کاه در طاول زماا   فل ژهیو بهو 
و تاااریخی و امااروز( تکاماال  یهااا دورهتااا  خیازتااار شیپاا

 ریسا و بررسای   یمساتندنگار  ، بناابراین، اند افتهی  گسترش
در  شااان فروتنانااهایاان واانایع از آغاااز ساااده و   تحااول

در  شاان  نیتحسا  فابال چیاده و  تکامال پی تاا   خیازتار شیپ
از زیربناهااای مطالعااات معاادنکاری و  تاااریخی یهااا دوره

 فلزکاری کهن در ایران است.
مختلف تاریخ بشار،   یها دورهدر  باید توجه داشت که
 ،باوده جزئی از جامعه  دهنده لیتشک معدنکاری و فلزکاری

. در حقیقات ایان   اناد  نداشاته ت و هویت مجزایی از آن ذا
و بنابراین با ماهیات   اند بودهونایع نشانگر نیازهای جامعه 

مارتبط   اناد  کارده  یمخدمت  ها آنو هویت جوامعی که به 
شناساان،   ا جاایی اسات کاه باساتان    ، اینجرو نیازا هستند.
و فلزکاران باید با همکااری هام    داران موزهشناسان،  معدن

بایستی توجاه   از جوامع گذشته ارائه کنند. فراگیرتصویری 
 گذارد یمشکلی یکهارچه به نمایش  تاریخ خود را به داشت
فقط با بحاث   یک اتومبیل را میتوان ینمما  که طور همانو 

مناسابی   طور بهآن  مختلف جعبه دنده یها نسبت در مورد
 نیاز  بر روی بخشی خاا  از تااریخ  ، تمرکز توویف کنیم
یک اتومبیال   را به نمایش نخواهد گذاشت.آن روند اولی 
اساسای مختلفای دارد و بارای اینکاه تصاویر       یها بخش

بیااوریم نیااز    دست به و عملکرد و حرکتش مناسبی از آن
 هاا  بخشم که توضیح دهیم چگونه هر بخش با سایر یدار

خاودرو   تیا درنها( تا ها چرخشاز شمع تا  کند یمبرهمکنش 
بناابراین   .(مذاکره شخصی-وسهس یشد دیدرآبه حرکت 

جستجو و تفکر کنیم  جانبه همهدر برخورد با تاریخ نیز باید 
 یها یفناورو اینجاست که یکی از فواید مطالعات بر روی 

 .گردد یممعدنکاری و فلزکاری آشکارتر  ازجملهکهن 

 
 

جدی و قدیمی  یها پرسش توجه به .5-3-2

در ارتباط با معدنکاری و ) یشناس باستان

 (فلزکاری کهن
 یهاا  محوطهاز فرن نوزدهم تاکنون بر روی  که مطالعاتی

، ضامن روشان نماودن    گرفتاه  انجاام باستانی غر  آسایا  

، منجار  هاا  محوطهاین  شناسانه باستان یها جنبهبخشی از 
، نحوه تکوین، اشاعه منشأاساسی درباره  یسؤاالتبه ایجاد 

و تکامل معدنکاری و فلزکاری کهن شده است که تاکنون 
جزئای بارای حال     یهاا  سرنخو یا فقط  اند مانده پاسخ یب
باه   تاوان  یم سؤاالتاین  ازجمله است. آمده دست به ها آن

 ،دفیقا  چه ذخایر معدنی و کانسارهاییموارد زیر اشاره کرد: 
؟ اند بودهفلزکاری  های محوطهمواد خام فلزی  کننده تأمین

معدنی باستانی چگونه بوده اسات؟   های فعالیتگاهنگاری 
ماای طبیعاای، چااه منااابعی   کننااده تااأمینچااه منااابعی 

 کنناده  تأمینارسنیکی و چه منابعی -آلیاژ می کننده تأمین
فلع باساتانی بارای تولیاد     منشأ؟ اند بوده (فلعیشآلیاژ مفر  

آیا منباع و  مقادیر عظیمی از اشیا  مفرغی کجا بوده است؟ 
شکاه   فلاع در منطقاه وجاود دارد   -کانسارهای فلع یا مای 

 ؟ روناد ([37–35]که پاسخ مابت است شده مشخصامروزه 
یند عبور از تولید می طبیعی به می آلیاژی چه بوده و فرآ

است؟ آیا مردمان دشات بارای معادنکاری باه ارتفاعاات      
خاود را از   موردنیااز و یاا اینکاه سانگ معادن      اند رفته می

 دسات  باه طریق معامله و تجارت باا مردماان کوهساتان    
 ایاران  هاای  محوطهدر  تولیدشدهمحصوالت ؟ اند آورده می

 ؟[38]پیموده است میدراتی را چه مسیر وا
مهمای هساتند ولای در     ساؤاالت  ها نیا اگرچه البته

رسایدن باه    و حقیقت شامل جزییاتی از یک کال هساتند  
 باشاد بلکاه   کاار  نبایاد هادف نهاایی    ساؤاالت ین پاسخ ا
در نظر  تر بزر یک تصویر برای تکمیل  یا فطعه عنوان به

شرایط اجتماعی کاه متکای باه ایان     ، دروافع. گرفته شود
( اناد  شاده  ها آنفول یا توسعه اجب هستند شو مو ها تیفعال

 دهناد  یما نالیزی هستند که نشاان  از نتایی آ تر مهمبسیار 
 اسات.  رفتاه  یما کاار   هچگونه ارسانیک در تولیاد آلیااژ با    

باا ماردم و    ها آنو ارتباط  ها یفناوراهمیت ، گرید عبارت به
 فارار گیارد.   موردتوجهجوامع درگیر در معدنکاری بایستی 
وااورت  یانسااانفعالیاات ذو  و استحصااال فلااز باادون 

و این برای ما مهم اسات کاه تشاخیص     است گرفته ینم
 داده یما را برای چه کسی انجام  یکار چهدهیم چه کسی 
مساکوت   یشناسا  باساتان در ادبیاات   آنچه و چرا؟ معموال 

چاه   کارانمعادن توویف باازیگران اوالی اسات.     ماند یم
؟ اند آمدهکسانی هستند؟ چه کسانی فلزکار هستند؟ از کجا 

؟ چه کسی مسکن کند یم نیتأمرا  ها آنچه کسانی غذای 
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را  ونقال  حمال ؟ چه کسای وساایل   کند یم نیتأمرا  ها آن
؟ شاود  یما  نیتاأم از کجاا   هاا  آن ؟ ساوخت کند یمفراهم 

؟ چاه  بارد  یما درختان؟ بسیارخو  چه کسای درختاان را   
 زنجیااره عملکاارد؟ کنااد یمااکساای محصااوالت را حماال 

و پایین ایان  باال  ه بوده است؟گونچ (Chaîne opératoireش
 ؟اناد  داده یما تشاکیل   ییهاا  گاروه کسانی یا چه را شبکه 
و مشاتریان چاه باوده     کارانمعادن پیوستگی بین  ارتباط و
را پیادا   هاا  معادن چگونه برای اولین بار  کارانمعدناست؟ 

اتفاافی   طاور  باه ؟ آیاا ایان چوپاناان بودناد کاه      کردند یم
هایی وجااود رو یااا اکتشاافگ   کردناد  یماارا پیادا  کانساارها  
اتفافی بوده است و یاا طراحای    طور بهیا اکتشاف آ داشتند؟
مختلاف   یهاا  دورهمعمول معدنکاری در  یها روششده؟ 

چگوناه   ینا یرزمیزمعادنکاری روبااز و   چگونه بوده است؟ 
شاامل  ش ؟اناد  داشاته تباط بوده و یاا همهوشاانی   ردر ا باهم
در  ها نیاهمه  مذاکره شخصی(.-وسهِسدی از  ییها دهیا

مطروحاه در   ساؤاالت مانناد  مارتبط ش فنای   ساؤاالت کنار 
بایساتی در مطالعاات معادنکاری و فلزکااری      (باالسطور 

 فرار گیرند. موردتوجهکهن ایران 
جالاب و مهام از مطالعاات     یهاا  جنباه از  دیگر یکی

اطالعاات موجاود    یریکارگ بهمعدنکاری و فلزکاری کهن 
 (نیالنهار  نیبا ش در متون کهن شاز متاون کهان میاانرودان   

گرفته تا متون تااریخی تاا دوران فاجاار( اسات کاه گااه       
، هاا  آنرا در ماورد معاادن، موفعیات     یمتیف یذاطالعات 

استحصاال و   یهاا  تیا فعالو نیاز   ها آننحوه کار بر روی 
در  توانند یم. چنین اطالعاتی گذارند یمذو  فلز در اختیار 

 و جانمایی معادن باستانی و مطالعات منشا یابی یابی مکان
و نیز مطالعات فناوراناه بار روی فلزکااری     ها آنمرتبط با 
فاارار گیرنااد. در ایاان مااورد بایسااتی از  موردتوجااهکهاان 

باستانی شسومری، اکادی،   یها زباناطالعات متخصصان 
( و غیاره  آشوری، ایالمی، پارس باستان، پهلوی، سغدی و

کهان   یهاا  کتاا   طاور  نیهمدانان و مورخان و  نیز تاریخ
و  اهر از ابوریحاان بیرونای  شمانند الجماهر فی معرفته الجو

ارتباط  ،اغلب نکهیباوجودا( یاری جست. یا سفرنامه ابودُل ف
شناساان،   دانشی چندان خوبی میان باساتان تبادل کاری و 
 باا  تاوان  یما ولی  ،دانان برفرار نیست شناسان و تاریخ زبان

 باهادف  متخصصاان ن ایجاد و تقویت چنین تبادلی بین ای
به اطالعاات مهمای   مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن 

 .  در راستای کمک به این مطالعات رسید
 تاوان  یما  ماال عنوان بهدر مورد این جنبه از پژوهش، 

از معادنی که در متون کهن هزاره سوم پیش از مایالد باا   
 ، آدم دون( Kimashش عنااااااوینی چاااااون کیمااااااش 

 نام برده شده ها آناز  (Abullatش و ابوالت (AdamDUNش

غنی از مواد  یها نیسرزمو یا مذاکره شخصی( -شهلوینگ
کاه در متاون    (Maganش یاا ماگاان   (Arattaش هتّا رمعدنی ا 
یااد شاده    هاا  آندوم و سوم پایش از مایالد از    یها هزاره

است نام برد. از طرفی متونی نیز هستند شمانند متاون تال   
ملیان( که به تولید و تجارت مقادار زیاادی ماواد و اشایا      

تاکنون چنین اشیایی یافت  که یدرحال کنند یمفلزی اشاره 
. جستجو برای یاافتن  مذاکره شخصی(-شهلوینگ اند نشده

ن کهن و ی بر اساس توویفات متوو یا اشیای چنین معادن
 تواناد  یما و معادنکاری   یشناسا  نیزما جدید  یها دادهنیز 

چنین  دروافعکمکی مهم در حل معماهای باستانی بنماید. 
بارای معادنکاری و    ساامانمند در مطالعات میدانی  یا جنبه

( شاده   پرداختاه فلزکاری کهن شکه در ادامه بیشاتر باه آن   
جدی فرار گیرد تا بادین ترتیاب احیاناا      موردتوجهبایستی 

 بعضی از این معادن جانمایی گردند.
 

در  سامانمندانجام عملیات میدانی  .5-3-3

مناطق دارای پتانسیل باالی آثار فلزکاری و 

 معدنکاری کهن
موجود در ماورد   یها دادهو نیز  الذکر فوقبا توجه به موارد 

منااطق   ازتعادادی   تاوان  یما معدنکاری باساتانی ایاران،   
معدنی ایران را جهت پیمایش برای یافتن و مساتندنگاری  
آثار معدنکاری و فلزکاری کهن در نظار گرفات. البتاه باه     

آثاار   توجاه  فابال و نیاز فراوانای    رانیا ادلیل وسعت زیااد  
و معدنکاری کهن، چنین انتخابی آساان نخواهاد    یفلزکار
معادنی کاه    به هر رو، مناطق دارای پتانسایل بااالی  بود. 

با سرعت در حال گسترش است  ها آنمعدنکاری مدرن در 
 یهاا  افتاه یباستانی کاه   یها محوطهو نیز مناطق اطراف 
به دست آمده اسات   ها آناز  یتوجه فابلفلزی و یا سنگی 

اول چنین مطالعاتی در نظر  یها تیاولو عنوان به توانند یم
 گرفته شوند.

سایر کشاورهای   تاکنون عملیات مشابهی در ایران و
رسیده که اغلب باه نتاایی    به انجام هجهان در همین زمین
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البتااه کارهااای . انااد شاادهمنتهاای  نیااز سااودمندی اربساای
با توجه باه وساعت کشاور    حجم  ازنظردر ایران  شده انجام
عملیاات میادانی    ازجملاه نباوده اسات.    توجاه  فابلچندان 
میدانی ورتایم،  یها پژوهشبه  توان یمدر ایران  سامانمند

و  [9,12]1374تاا   1379 یهاا  سالمکاران در اسمیت و ه
عملیات میدانی در فالاب پاروژه اریسامان در منااطق      نیز

، [24,39,40]1317-1345 یهاا  ساال طای   نطنز و اناارک 
در منطقاه   عملیات میدانی مرتبط با طرح بازنگری سایلک 

و عملیاات   [44–41]1319تاا   1312 یهاا  سالدر  کاشان
در  .اشاره کارد  [32]1314در سال میدانی در منطقه تکا  

 منظاور  باه شنسابتا ( وسایع    یا منطقه، الذکر فوق یها پروژه
و مطالعااه معااادن کهاان و    یبااردار نمونااه ،شناسااایی
 میادانی فارار   یموردبررسا فلزکااری وابساته    یها محوطه

 هاا  آنگرفت و در گازارش نهاایی و مقااالت مارتبط باا      
مشخصااات عمااومی کارهااای معاادنی و خصوواایات     

 وافع شد.   موردبحث ها آن یسنج باستان

به کار  توان یم ایرانچنین کارهایی در خارج از  ازجمله
باستانی در وحرای سینا و وحرای شرفی کشور  شده انجام
که طی آن مطالعاات آرکئومتاالورژی    ،[45]اشاره نمود مصر

شارق  آلمانی در منطقه وسیعی از -مصری گروهتوسط یک 
بررسای و یاافتن آثاار معادنکاری و      منظاور  باه کشاور  این 

و  انجاام شاد   خیازتاار  شیپفلزکاری کهن مربوطه به دوره 
 منظاور  باه نیاز ماورد مطالعاات آزمایشاگاهی ش     ییها نمونه
 ، منشا یابی و تشخیص ماهیت( فرار گرفتند.یابی سن

با توجه به کارهاایی کاه تااکنون در ایاران مرکازی      
انجام شده است، منطقه کرمان و منطقه لرستان برای آغاز 

. منطقه کرمان از این نظر شوند یمچنین عملیاتی پیشنهاد 
باساتانی   یهاا  محوطاه میزباان   سو کیاهمیت دارد که از 

و  ، کنار وندل شجیرفت(بسیار کهن تل ابلیی و تهه یحیی
باوده و از ساوی دیگار باه      توجاه  فابلشهداد با آثار فلزی 

دلیل پتانسیل باالی معدنی، معدنکاری مادرن باا سارعت    
باه   تواند یمبسیار باالیی در این استان در جریان است که 

 آثااار معاادنکاری و بازگشاات رفاباالیغتخریااب سااریع و 
بخش  ژهیو بهمنطقه لرستان و  گردد.منجر فلزکاری کهن 
آثار معدنکاری مرتبط با فلاع   ییجو یپبرای نیز شرفی آن 
اولیاه آن در منطقاه پیادا شاده      یهاا  نشاانه باستانی کاه  

 .گردد یمتوویه  [37–35]است

و  زمایشگاهیآ یها رساختیزتقویت  .5-3-4
علمی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری 

 کهن
اسااتفاده از تجهیاازات پیشاارفته آنااالیزی و آزمایشااگاهی  
امروزه یکی از ملزومات اساسی در مطالعاات معادنکاری و   

بسایاری از   متأسافانه . روناد  باه شامار مای   فلزکاری کهن 
سسات پژوهشی علوم زماین و ساایر علاوم وابساته در     مؤ

خاارجی(   یهاا  میتحار  ازجملهکشور ما شبه دالیل مختلف 
خود را از این نظر مطابق استاندارهای جهاانی   اند نتوانسته
آناالیزی کاه بارای     یهاا  روشکاه   طاوری  ه، ببروز نمایند

در کشاورهای پیشارفته   شاغلب بیش از پانی دهاه(    ها دهه
اماری   هاا  آن یریکاارگ  باه  ههساتند و اماروز   مورداستفاده
مطالعاات مختلاف علاوم     بسیاری از و ضروری در معمول

اسات هناوز در کشاور ماا یاا       یشناس باستانزمین و علوم 
بسایار محادودی    طاور  باه د ندارناد و یاا فقاط    اوال  وجو
 هاا  دساتگاه و  هاا  روشایان   ازجملاه هستند.  مورداستفاده

شبارای بررسای    17کربن  یابی سن یها دستگاهبه  توان یم
معادنکاری همچاون زغاال و     یهاا  افتاه یمواد آلی همراه 

ایزوتااوپی و نیااز  یابیاا ساانآنااالیز و  یهااا روش چااو (،
 زمان همبایستی  رو نیازا. مایکروپرو  نام برد یها دستگاه
مطالعات معدنکاری و فلزکاری کشور چناین   یساز فعالبا 

گردند. البتاه در کناار    نیتأممتناسب  طور بهتجهیزاتی نیز 
کاه   یتجهیزات، آموزش نیاروی انساانی متخصصا    نیتأم

 یهاا  دستگاه شو به شکلی پایدار( مدت یطوالنبتواند برای 
را سارپا   هاا  آنبهینه کااربری نماوده و    طور بهرا  شده هیته
 بیشاتر(  اگرناه ش اتبه همان اندازه خرید تجهیاز  ،ه داردنگا

بسایاری از تجهیازات پیشارفته     یطاورکل  باه اهمیت دارد. 
آنااالیزی عااالوه باار نیاااز بااه داشااتن کاااربران متبحاار و  

مستمر در ارتباط با کارخانه ساازنده   طور بهمتخصص باید 
باشند تا هرگونه نقص لوازم و یا اشاکاالت حاین کاار باه     

، دروافع زمان برطرف گردد. نیتر کوتاهشکلی مناسب و در 
باروز و مادرن تنهاا در کناار داشاتن       یها دستگاهداشتن 

خادمات پای از    نیتأمو  نیروی انسانی متخصص و ماهر
اسات کاه معنای     کارخانه ساازنده  از سوی فروش مناسب

 و دفیاق  نتاایی آناالیز واحیح   منجر به دریافت  ،داکردهیپ
 .گردد یم

 ،تجهیزات مدرن آزمایشگاهی نیتأمبدون  یطورکل به
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فلزکاااری کهاان عمااال  و اساساای  توجااه فاباالمطالعااات 
وابساتگی   واهد بود و یا اینکه فقط در ساایه نخ ریپذ امکان
کاه البتاه    ،خارجی فابل انجاام اسات   مؤسساتبه  فراوان

 بهتر از انجام ندادن کار خواهد بود!   درهروورتمورد دوم 
–اگرچه پژوهشکده حفاظت و مرمت اشایا  تااریخی  

نساابتا  مناساابی بااا  طااور بااهدور  یهااا سااالدر فرهنگاای 
 هولی امروز ،آنالیزی مختلفی تجهیز شده بوده یها دستگاه

 احتیااج به دالیال گونااگون ایان تجهیازات پاساخگوی      
مرمتی و نیاز مطالعاات معادنکاری و     یها پژوهشفزاینده 

نیاز به بازسازی و تجهیاز   بنابراین و نیستندفلزکاری کهن 
تجهیازات   ازجمله. گردد یمفویا  احساس  ها شگاهیآزمااین 
که برای مطالعاات معادنکاری و فلزکااری     ییها دستگاهو 

 موارد زیر اشاره کرد: هب توان یمکهن ضروری هستند 
باا دفات و    «آنالیز عنصری» و تجهیزات ها دستگاه -

 یها دستگاهبخشی از وحت باال و حد حساسیت مناسب. 
باساتانی،  ا  یبودن اش ریپذ بیآسآنالیزی بایستی با توجه به 

یاک   نیتاأم  ،در ایان ماورد  باشاند.   «تخریبییرغ» از نوع
 تواناد  یما  XRFدر کناار یاک دساتگاه     ICP-MSدستگاه 

است که بارای اساتفاده    ذکر فابلالبته  بسیار راهگشا باشد.
عالوه بر اتافی مناسب بارای   ICP-MSاز روش و دستگاه 

 هاا  نموناه  یسااز  آمادهخود دستگاه به یک اتاق تمیز برای 
 یاک دساتگاه  تهیاه  شیمیایی نیز نیاز است.  یها روش به

XRF غیرتخریبی  وورت بهعمال  و یا دستی که  حمل فابل
نیاز در ایان زمیناه     پاردازد  یما و یا اشیا   ها نمونهبه آنالیز 

 ضروری خواهد بود.
شاامل دساتگاه    «یشناسا  یکاان »و ابزار  ها دستگاه -
XRD. 
باارای  «اپتیکااینااوری و »و اباازار  هااا دسااتگاه -
 یهاا  کروساکو  یم :شاامل و شاناخت ماواد    یشناس یکان

لاو ،  انواع ، پتروگرافی و متالوگرافی، ینگار کانهپالریزان 
   .میکروسکو  و وسایل تصویربرداری

میکروسااکو  از نااوع  «میکروسااکو  الکتروناای»-
و یاا   (EPMAش و یا مایکروپرو  (SEMشالکترونی روبشی 

 (TEMش الکترونیمیکروسکو  انتقال 
شااامل  «ساانجی ساان» ماارتبط بااا یهااا دسااتگاه -

مکاان   نیتاأم کاه خاود باه     ترمولومینسانی و رادیوکربن
ایان  کارشناساان نیااز دارد.    نیتأممناسب، تهیه دستگاه و 

موردی اساسی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری  بخش
 کهن است.
طالعااات م» جرماای جهاات انجااام  یساانج فیااط -
 (شمانند سر  «ایزوتوپی
تنها  ها دستگاهعنوان شد، وجود این  تر شیپکه  گونه همان

، کناد  یما در کنار داشتن نیروی انسانی مااهر معنای پیادا    
آوردن پاساخ واحیح و دفیاق از آنالیزهاا      دست بهچراکه 

و کارکناان   هاا  دساتگاه بدون عملکارد مناساب کااربران    
 آزمایشگاه عمال  ناممکن خواهد بود.
در  توان یمکه  یمؤثریکی دیگر از تحقیقات جالب و 

 یسااز  هیشاب  ،مورد معدنکاری و فلزکاری کهن انجاام داد 
 شاکساااهریمنتال آرکئومتاااالورژی  عملیاااات فلزکاراناااه 

Experimental archaeometallurgy باار روی کانساانگ )
معادن مختلف ایران و مقایساه نتیجاه حاواله باا نتیجاه      

 کاه باه   است. چنین کاری باستانیحاول از مطالعه اشیا  
رفتاه  کار هبررسی و درک روند احتمالی استفاده از فناوری ب

مناسب  یا محوطهبه وجود تجهیزات و ، کند یمنیز کمک 
باستانی باا ماواد مشاابه     یها بوتهو  ها کورهبرای بازسازی 

در ایان زمیناه، یکای     رفته در دوران کهن نیااز دارد. کار هب
و مهم استفاده از داناش و   کننده کمکدیگر از موارد بسیار 
اسات کاه    ایاران و فناونی   یدست عیوناتجربه استادکاران 

با کمترین  ها هزارههنوز شدر بعضی موارد شاید پی از طی 
 گرفتاه  کار هبسنتی و بازارهای ایران  یها کارگاهتغییر( در 

 .مذاکره شخصی(-شپیگوت شوند یم
 

حفاظت و نگهداری از تعدادی از معاادن   .5-4

 کهن شاخص 

بخشی از معادن باستانی ایاران   اکنون همبا توجه به اینکه 
 تاوان  یم، هستند یبردار بهرهاستخراج و  اکتشاف، در حال

بااا تااوافقی کااه از طریااق کمیتااه مطالعااات معاادنکاری و 
مربوطاه واورت    مؤسساات یا  ها شرکتفلزکاری کهن با 

گاری کااملی از تماامی   و مساتندن  یباردار  نقشه، ردیگ یم
و  انجام دادمعدنکاری کهن در هر معدن  دارای یها بخش
 واورت  باه شاخصای از ایان معاادن را     یها بخشسهی 

شو  کارده مسطوره و مجازا از معادنکاری مادرن مساتانی     
 یهاا  بخاش ، اجازه معدنکاری در سایر (کردمحصور  احیانا 
شااخص   یهاا  بخاش  بیا ترت نیا ا بهرا وادر نمود.  معدن



  یسنج دو فصلنامه پژوهه باستان                                                                                                                            

 

 13     │    9316 تابستان و بهار اول، شماره سوم، سال

 

 
 

شناسان و  آینده توسط زمینکارهای فدیمی برای مطالعات 
 شناسان حفظ خواهند شد. باستان

علیاارغم وجااود تعااداد زیااادی از معااادن باسااتانی در 
ماورد   هاا  آنبسایار کمای از    شامار کشور، تااکنون فقاط   

معاادنی ششااامل حفاااری     یشناساا  باسااتان مطالعااات 
و اطالعاات   اناد  فرارگرفتاه و گاهنگااری(   یشناسا  باستان

ساطحی   یهاا  افتاه یبر اسااس   ها آناولی ما از بعضی از 
چناین   تاوان  یما در بهتارین حالات    است. بر این اسااس 

شبر اساس یافات   خیازتار شیپسن به انواع  ازنظرمعادنی را 
( و تاریخی شبر اسااس وجاود   ها آنشدن چکش سنگی در 
و بادون لعاا ( و    دار لعاا  حی شاامل  فطعات سفالی سط

اسات کاه بعضای     نمود. این درحاالی  یبند میتقساسالمی 
 یهاا  دورهتاا   خیازتاار  شیپا معادن طای چنادین دوره شاز   

معدنکاری  تر یمیفدو آثار  اند بوده یبردار بهرهبعدی( مورد 
کااه فقااط  انااد شاادهتوسااط کارهااای جدیاادتر پوشاایده  

اسات کاه    یشناسا  باساتان و حفااری دفیاق    یبردار نقشه
 مختلف نشان دهد. یها دورهفعالیت معدن را در  تواند یم

معاادن  یشناساا باسااتاندر وااورت انجااام مطالعااات 
مربوطاه( بار    یسانج  باستانو  یابی سنشهمراه با مطالعات 

 درازمادت در  تاوان  یما روی تعدادی از معادن کهن ایران 
ایران  انیباستگاهنگاری مستند و فابل فبولی از معدنکاری 

بار   بایستی برای شاروع، در دست داشت. برای این منظور 
شمانناد   خیازتاار  شیپا اساس اطالعات موجود، چند معادن  

 طالی ده حسین، سر  و-می-سر  و نقره شاکین، فلع
نقره انارو، می با  فرق(، چند معدن دوره تااریخی شمانناد   

چناد   نخلک، آهن هنشک، آهن گال گهار(،   نقره وسر  
معدن دوره اسالمی شمانناد معادن کبالات فمصار، معادن      

و نیز چناد معادن از دوره پهلاوی اول کاه      کمجان نطنز(
 یباردار  بهرهآلمانی و روس مورد  کارانمعدنتوسط  ژهیو به

پای از تهیاه    هرحاال  باه فارار داد.   یموردبررسا را بودند 
پیشاانهاد گردیااده اساات و  1-3آرشاایوی کااه در بخااش 

مشخص شدن فهرست و مشخصات اولیه معاادن موجاود   
مرحلاه اول بررسای    برایمعادن  انتخا  در مورد توان یم

 نمود. یریگ میتصمبهتر 
 

 نمایشنشر و  .5-5
پیشنهادی نقشاه   یها بخش نیتر مهمدر اینجا به یکی از 

و در  درآوردن کاه هماناا باه نماایش     شاود  یما اشاره راه 
کارشناسان و نیز برای  شده انجاممعرد گذاشتن مطالعات 
نمااایش دسااتاوردهای مطالعاااتی  عمااوم مااردم اساات.  

هرچه بیشتر مشاخص   ضمن معدنکاری و فلزکاری کهن،
نمودن اهمیت معادنکاری و فلزکااری کهان در تااریخ و     

ریخ بااال باردن آگااهی ماردم از تاا      و نیزم رانیافرهنگ 
را نسبت به حفاظ   ها آن، تحول فناوریگذشته بشر و سیر 

حتای   تواناد  یما  ،نماوده  مناد  عالفهچنین آثاری متوجه و 
درآمدزا نیز باشد. باید توجه داشات کاه تااریخ متعلاق باه      

 همهشیوا روایت شود که  چنان آنعموم مردم است و باید 
بدانناد. ایان    را آندرک و دنبال کنناد و فادر    را آنمردم 

وظیفه ماست که مفاهیم پیچیده تاریخی را طوری ترجماه  
مفااهیم   باشد. انتقال درک فابلکنیم که برای عموم مردم 

مطالعااات بایااد جزئاای از  (Public outreachش بااه عمااوم
چنااین  انتقااالدر  باشااد. معاادنکاری و فلزکاااری کهاان 

 ،ها شگاهینما، ها موزهو افرادی همچون  ها بخش ،مفاهیمی
انتشاارات علمای   ، هاا  لمیف تخصصی،-علمی یها شیهما

 یهاا  وبگااه  ،نشریات آموزشای شکتا ، کاتالو  و مقاله( و 
ایفاای   توانناد  یما همگی  راهنمایان تورهانیز  وتخصصی 
در این مورد ایجاد یک وبگاه تخصصای کاه    .ندینما  نقش
عادنکاری و  اطالعات موجود درباره مطالعاات م  دهنده ارائه

میزباان آرشایو    تواناد  یما  کهان اسات و بعادها   فلزکاری 
باوده شاامل درگااهی بارای      1-3در بخاش   شنهادشدهیپ

ارتباااط دوسااویه بااا متخصصااان و مااردم باارای معرفاای  
. وبگاه گردد یمباشد توویه  ها آناحتمالی جدید  یها افتهی

 جنااو  شاارق آساایا  یشناساا باسااتانمنااابع تخصصاای 
کااااه توسااااط   (/http://seasia.museum.upenn.eduش

 تواناد  یم ،شود یمره اشده و اد یانداز راهدانشگاه پنسیلوانیا 
 باشاد  بارای ایجااد چناین وبگااهی     اولیاه مناسابی   ماال

 .مذاکره شخصی(-شپیگوت
 یهاا  محوطاه ی نماایش اهمیات معاادن و    در راستا

 بااه مفاااهیمی همچااون   بایسااتی، باسااتانی فلزکاااری 
 آرکئوتوریساااااام» و «(Geotourismش ژئوتوریساااااام»
 فلزکاری کهن یها محوطهمعادن و  «(Archaeotourismش
در حقیقات تعاداد زیاادی از ماردم      نماود.  جدی توجهنیز 
 تکامال  به دانستن مطالب بیشتر در ماورد سایر   مند عالفه

به شکل دیاداری هساتند. باا     کهن روزگاراناز  تکنولوژی
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توجااه بااه اینکااه اغلااب معااادن باسااتانی و بساایاری از   
ری کهان ایاران در درون و یاا کناار     فلزکاا  یهاا  محوطه
و بعضاا    ناواز  چشام  یشناس نیزمو ساختارهای  ها رخنمون
تعادادی از   یدها  سامانبا  توان یمفرار دارند،  زیانگ شگفت

 واورت  باه  را هاا  تیفابلمعادن باستانی ایران که همه این 
یکجااا در خااود دارنااد، فصاال جدیاادی در ژئوتوریساام و  
آرکئوتوریسم گشود. به این ترتیب ضمن باال رفتن آگاهی 

 وشدر زندگی گذشاتگان   ها یکانو  ها سنگمردم از اهمیت 
فدرشناسی  به ، هوشیاری آنان نسبت(در زندگی امروز البته

در  افزایش خواهاد یافات.   ییها بخشو پاسداری از چنین 
د معدنی همچون معدن نخلک در منطقاه اناارک   این مور

مطرح  یآلایده  اولیه ماال عنوان به تواند یمدر مرکز ایران، 
 ساات یتأسچراکه هم دارای آثار معادنکاری کهان و    ،شود

 هام دارای  وابسته به آن ششامل آتشکده و فلعه ساسانی( و
معدنکاری مدرن شامل تونل و چاه و کارخاناه   یها فسمت
 است. برای اسکان ییها مکانو  فراوری

مااوزه  ییتأسااهااا در ایاان راسااتا،  آل از ایااده یکاای
ماوزه معادن( و    یطورکل بهمعدنکاری و فلزکاری کهن شیا 

کهان و باومی ایاران خواهاد باود.       یهاا  یفنااور یا موزه 
هم به نفع معدنکاری مدرن ایران و  یا موزهچنین  ییتأس

هم به نفع پاسداری از میراث کهن معدنکاری و فلزکااری  
بیشاتر ماردم توجاه چنادانی باه      امروزه  ایران خواهد بود.
هاا در زنادگی روزماره ندارناد      هاا و سانگ   اهمیت کاانی 

در یک کشاور پیشارفته، هار انساان در طاول       که یدرحال
میلیاون تان کاانی،     1/1 متوسط حدود طور بهزندگی خود 

کناد. از ساوی دیگار باا توساعه       فلز و سوخت مصرف می
روز  هاا و ماواد معادنی روزباه     جوامع بشری نیاز باه کاانی  

 ریتاأث کند. برای روشان کاردن اهمیات و     افزایش پیدا می
برای عاماه   ها آنها و معدنکاری  سنگ  ها، توجه کانی فابل

رساانه و ابزارهاای   ( ها مینرال پارکشاید و شها  مردم، موزه
با آشنایی بیشتر عموم مردم باا ایان    .بسیار مناسبی هستند

توسعه اکتشاف و استخراج مواد معدنی ، طرف کیازمقوله، 
گانی  »تر و بهتر انجام خواهد شد و تصاور   در کشور آسان

در نظر عموم مردم کمرناگ شاده،    ییتدر بهمعدن « بودن
معادنکاری   بارای  ازیا موردنتوجاه   فابل« همت»و « رنی»

 ، ماردم نیاز  از طرف دیگر تر خواهد شد. روشن ها آنبرای 
شاان در   که گذشتگانبا آشنایی بیشتر با خالفیت و همتی 

و رنجای کاه در    معدنکاری و فلزکاری به نمایش گذاشاته 
، فاادر ساارزمین، تاااریخ و انااد شاادهنااه متحماال ایاان زمی
 هاا  آنته در حفظ و نگهاداری  سخود را بهتر دان یها داشته

علیارغم تااریخ کهان و     متأسفانه بیشتر کوشا خواهند بود.
درخشان معدنکاری و فلزکاری در ایران، تاکنون موزه و یا 

که سیر پیشرفت این دانش و ونعت دیرپاا را   یا مجموعه
در این کشاور   ،حدافل برای خود ایرانیان به نمایش بگذارد

نشده است. این در حالی است که بسایاری   ییتأسپهناور 
از  یتار  کوتااه از کشورهای دنیا که تاریخ معدنکاری بسیار 

ایران دارند، این تاریخ خود را در شهرها و حتی روستاهای 
متعدد در فالب موزه و نمایشاگاه دائمای در معارد دیاد     

 .اند دادهجهانیان فرار 
همیت در جهت نمایش ا توان یمکارهایی که دیگر از 

مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن و در راستای اهاداف  
سااماندهی  ، مطالعات در آغاز راه در نظر گرفتکمیته این 

 1349شهمانند آنچه در ساال   یالملل نیبهمایش تخصصی 
و جاا   یریا گ شاکل پای از  که بالفاوله  استبرگزار شد( 

فابال  افتادن کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکااری کهان   
-رحماانی غالمرضاا  پیگوت و وینسنت ش خواهد بودانجام 

توجه مسئوالن ایرانی و نیز  . بدین ترتیبمذاکره شخصی(
خواهد شد به این مقوله بیشتر جلب  یالملل نیبمتخصصان 

باا راحتای    یالمللا  نیبا ملای و   یها یهمکار یها نهیزمو 
 بیشتری فراهم خواهد گشت.

 

و  ها یبررسبودجه  نیتأمپیشنهادهایی برای . 6

 الذکر فوقطرح 
واضح است که انجام مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن 

 مناابع ماالی و بودجاه   به شکل کارآمد و مناساب نیازمناد   
 مناابع ماالی  بخشای از چناین    البتاه متناسب خواهد باود.  

شساازمان  درگیار   یهاا  سازماناز بودجه پژوهشی  تواند یم
و گردشگری کشور، سازمان  یدست عیونامیراث فرهنگی، 

( غیره و ها دانشگاهو اکتشافات معدنی کشور،  یشناس نیزم
که البته این در وورتی فابل انجاام اسات کاه     شود نیتأم

مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن و اهمیات آن توساط   
درک شاده و چناین    ربط یذ و مراکز تحقیقاتی ها دستگاه

بخش دیگری از  د.نبه رسمیت شناخته شو مطالعاتی اساسا 
از طریق تعامل با بخش معدن کشور و  تواند یمبودجه نیز 
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گاردد.   نیتاأم مارتبط   یهاا  شگاهینمابرگزاری  طور نیهم
روشن است که بخش معدن در حالت معمولی رغبتای باه   
هزینه کاردن در مطالعاات معادنکاری و فلزکااری کهان      

 یهاا  دساتگاه ده باین  نخواهد داشت، ولی با تعامال ساازن  
از طریق کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکااری   - مختلف
ی تشویقی برای معادنی کاه باه   یامتیازها توان یم - کهن

حفظ و نگهاداری بخشای از آثاار معادنکاری فادیمی در      
در نظار گرفات. ایان     پردازند یممحدوده معدنی خودشان 

شاامل بخشاودگی دروادی از حقاوق      تواناد  یمامتیازها 
دولتاای و یااا مالیااات معااادن باشااد. چنااین امتیازهااایی را 

برای معاادنی کاه بخشای از درآماد خاود را باه        توان یم
نیاز   دهناد  یمپژوهش در مورد معدنکاری کهن تخصیص 

که بارای   ییها مهیجردر کنار  ها مشوقاین  در نظر گرفت.
ظاار گرفتااه تخریااب پنهااانی آثااار معاادنکاری کهاان در ن

در کناار   -مالی کمکای   منابع عنوان به توانند یم، شوند یم
در راستای توساعه   - مربوطه یها سازمانبودجه پژوهشی 

فلزکااری   یهاا  محوطهمطالعات و نیز حفاظت از معادن و 
 باستانی عمل نمایند.

 

 یریگ جهینتو  یبند جمع. 7
گذشاته   یها سالطی  یا پراکندهاگرچه مطالعات منفرد و 

بر روی معدنکاری و فلزکاری کهن ایران و در حال حاضر 
 گرفتاه  انجامشاغلب بر اساس عالفه شخصی پژوهشگران( 

ین ه ابرای سرزمینی بچنین حجمی از پژوهش است، ولی 
ه و در توساع  تیا بااهمخی چناین کهان و   یوسعت و با تار
شایساته نخواهاد باود. در     فطعاا  درخاور و  تکامل فناوری 

و  هاا  چاالش نوشتار حاضر ضامن مارور کلای تاریخچاه،     
مطالعااه معااادن باسااتانی و   درراهموجااود  یهااا بیآساا

فلزکاااری و اشاایا  فلاازی باسااتانی ایااران،  یهااا محوطااه
چنین مطالعاتی ارائه گردیاد   یساز فعالپیشنهادهایی برای 

مجاادد کمیتااه مطالعااات  یانااداز راه هااا آن تیااب شاااهکااه 
 بایساتی  یا تهیکممعدنکاری و فلزکاری کهن است. چنین 

اهمیت  ،موردنظردر مطالعات  ها تیاولوبا مشخص نمودن 
را ابتادا   نیزما  رانیا او گستره معدنکاری و فلزکاری کهن 

جهانیان باه   دمان خود این سرزمین و سهی برایمر رایب
 تواناد  یما عااتی  انجام چنین مطال تیدرنهانمایش بگذارد. 

معادنکاری و فلزکااری   و اطلی منجر به تدوین تاریخچه 

نقاش و اهمیات ایاران در     گردد کاه خاود   کهن در ایران
را باه   معدنکاری و فلزکاری کهن در طاول تااریخ جهاان   

 .گذارد یمنمایش 
مطالعاات معادنکاری و   باید توجه داشات کاه انجاام    

پژوهشی نخواهد داشت بلکه باا   جنبهورفا   فلزکاری کهن
مطالعاات  باه  آگاهی مردم و متخصصان نسابت   بردن باال
میزان مشارکت آنان را در پاساداری و فدرشناسای    تبط،مر

 یها بیآساحتمال ایجاد  ،از میراث گذشتگان افزایش داده
در جاای   تواند یم حال نیدرعمربوطه را کم خواهد نمود و 

 خود درآمد مناسبی را نیز ایجاد نماید.
اوالی در مطالعاات معادنکاری و     یهاا  تیا اولو ،تیدرنها

 باه باه ترتیاب    تاوان  یمرا شدر حال حاضر( فلزکاری کهن 
 زیر خالوه نمود: یها بخش

 مجاادد کمیتااه مطالعااات معاادنکاری و    یانااداز راه
 .ربط یذ یها سازمانفلزکاری کهن با شرکت 

  بخش معدن و سازمان میراث فرهنگای  تعامل جدی
 .و نتیجتا  منافع ملی در جهت منافع هر دو گروه

      یهاا  افتاه یتهیه آرشایوی از معاادن باساتانی و نیاز 
و درنهایات تهیاه تاریخچاه و     فلزکاری کهن ایاران 

فلزکاری کهان   یها محوطهاطلی معادن باستانی و 
 ایران.

  آناالیزی و علمای و تجهیاز     یهاا  رسااخت یزتقویت
مرتبط بارای مطالعاات معادنکاری و     یها شگاهیآزما

 .فلزکاری کهن
  مختلف مطالعات معادنکاری و   یها جنبهپژوهش در

معاادن و  یشناساا باسااتانشااامل فلزکاااری کهاان 
باا مشاارکت فعاال     ایاران  معادن باستانی گاهنگاری

 .بخش خصووی
  باه  یهاا  رسااخت یزو تقویت  ها پژوهشانتشار نتایی 

   .معدنکاری و فلزکاری کهنگذاشتن نمایش 
همکااری و تباادل   باا   تواناد  یمانجام موارد فوق که البته 
   وورت گیرد. یالملل نیبتخصصی  مؤسساتسازنده با 

امید است با مساعدت پژوهشکده حفاظات و مرمات   
و پشتیبانی سازمان میراث فرهنگای  فرهنگی -تاریخیآثار 

و اکتشافات معدنی کشاور و وزارت   یشناس نیزمو سازمان 
ونعت، معدن و تجاارت فادمی محکام در انجاام چناین      

 مطالعات مهمی در کشور برداشته شود.
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 سپاسگزاری
اسات از طارح پژوهشای شاماره      یا خالوهنوشتار حاضر 

بارای پژوهشاکده    1359که در سال  3924/21/592171
فرهنگای باه سرپرساتی    -حفاظت و مرمت اشیا  تااریخی 

نگارنادگان   .اسات  درآمدهبه اجرا  مسئول مکاتباتنگارنده 
مراتاب ساهاس خاود را از     لهیوسا  نیباد مقاله میل دارناد  

پژوهشکده حفاظت و مرمت و نیز آفایان جبرئیال نوکناده   
ت ریاست محترم موزه ملی ایران، غالمرضا رحمانی، معاون

فرهنگی -محترم پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی
اباراز   شان یبانیپشتو آفای حمید فدایی به سبب حمایت و 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهاران   دارند.
بارای   بااز  دسات با در اختیار گذاشاتن فروات مناساب و    

مجری طرح، شرایط را برای انجام کار تساهیل نماود کاه    
در تهیه این پژوهش عالوه بار نظارات و   . است ریدتق فابل

 یهاا  هیتووا تجربیات مجری و همکار طرح، از نظرات و 
، یشناساا باسااتان یهااا رشااتهمتخصصااان جهااانی در  

اسات   شاده   اساتفاده  یسنج باستانمعدن و  یشناس باستان
. گاردد  یما سهاساگزاری   هاا  آناز حمایات   لهیوس نیبدکه 

 فارار متخصصانی که مورد مشورت جادی مجاری طارح    
اساتفاده   شاان یها هیتووا و در تهیه این گازارش از   گرفته

 شده به شرح زیر هستند:
   ساوس ش  هِای  دکتار پِارِنتیی دِیPrentiss de Jesus )

پیشاین موسساه تحقیقاات     ییرئا و  شاناس  باستان
 American Research Institute inشکا در ترکیه آمری

Turkey     با تمرکاز بار روی فلزکااری و معادنکاری )

 کهن آناتولی

  پروفساااور وینسااانت پیگاااوت شVincent Pigott )
و متخصاص فلزکااری کهان، اساتاد      شاناس  باستان

 سابق دانشگاه کالی لندن و محقق دانشگاه نیویورک
 پروفساااور بارباااارا هلویناااگ شBarbara Helwing )

 باتجربهو استاد دانشگاه سیدنی استرالیا  شناس باستان
باستانی  شفلزکاری( یها محوطهچندین ساله بر روی 
 ایران و غر  آسیا

 پروفساااور ارنسااات پرنیتساااکا شErnst Pernicka )
ژئوشیمیست و باستان سنی از دانشاگاه هایادلبر  و   

اِنگلهورن مانهایم آلماان  -کورت یسنج باستانمرکز 
اریساامان و ساایلک و  یهااا پااروژهو از پژوهشااگران 

 فلزکاری جهان باستان یها محوطهبسیاری 
 پروفساااور تومااااس اشاااتولنر شThomas Stöllner )

معدن در موزه معدن و اساتاد دانشاگاه    شناس باستان
 یهاا  محوطاه بوخوم آلمان و از پژوهشاگران اوالی   
 یهاا  محوطاه معدنی وشانوه و چهرآبااد و بسایاری    

 معدنکاری کهن جهان باستان
 مایال اسات    شنگارنده نخست( در پایان، مجری طرح

طرح آفای دکتار مرتضای   گرامی که زحمات همکار 
و  دوست وطنزاده و نیز آفای دکتر عبدالرسول  مؤمن

خانم دکتر زهرا هزارخانی را در بنیان نهادن مطالعات 
منسجم معادنکاری و فلزکااری کهان در ایاران ارج     
نهاااده، باارای ایشااان آرزوی تندرسااتی و توفیااق    

 اید.روزافزون نم
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