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

DOI: 10.29252/jra.3.1.77

URL: http://jra-tabriziau.ir/

Review Paper

*

Received: 19/03/2017

Accepted: 05/06/2017

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 institutions 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 archaeometallurgical experts together with familiarizing geologists, mining engineers, and archaeologists with the subject, (3)”Research”: research and study on the ancient mining and metallurgy by a number of substantial 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 manufactured 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 archaeological excavation of the significant ancient mines or metallurgical sites, and boosting the analytical and scientific infrastructure, (4) “Conservation”: preservation and conservation of selected representative ancient mining and metallurgical relics of the mines that are going to be exploited by modern mining sector, and (5) “Presentation”: publication and presentation of the results of the abovementioned 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, Vincent Pigott, Ernst Pernicka, Barbara Helwing, and Thomas Stöllner.
Keywords: Ancient Mining, Archaeometallurgy, Archaeometry, Geoarchaeology, Interdisciplinary
sciences.
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چکیده
به گواه مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته ،ایرانزمین از هزارههای گذشته بهطور مداوم زادگاه و منشأ فنااوریهاای گونااگون باوده کاه
البته بخش مهمی از این فناوریها در ارتباط مستقیم با معدنکاری انواع مواد معدنی ،فلزکاری ،فرآوری و بهکارگیری انواع زماین -ماواد
بوده است .بااینوجود ،حجم و کیفیت مطالعاتی که تاکنون در مورد معدنکاری و فلزکاری کهن در ایاران واورت گرفتاه ،باههای وجاه
درخور استعدادهای فرهنگی -تاریخی این کشور نبوده است .از طرفی ،مطالعات انجامشده اولیه نیز ایران را باهعناوان یکای از نخساتین
پیشتازان علم و فناوری در دورههای مختلف پیشازتاریخ و تاریخی معرفی نمودهاند .بههرحال تا پیش از پیروزی انقاال اساالمی ایان
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
متأسفانه پی از حدود یک دهه به کندی و رکود گراییده ،سرانجام تقریباا متوفاف شاد .در ایان نوشاتار ،باا تکیاهبار داناش و تجاار
نویسندگان و نیز بهکارگیری توویههای اهلفن در سطح بینالمللی ،نقشه راهی برای دورهای جدید از مطالعات معادنکاری و فلزکااری
کهن در ایران ارائه شده که طی آن ضمن مرور چالشها و نیازهای مرتبط با موضوع ،اهداف مربوط به مطالعاات روشامند معادنکاری و
فلزکاری کهن مطرح گردیده و راهکارهای عملی برای رسیدن به این اهاداف ششاامل تهیاه اطلای معاادن باساتانی و محوطاههاای
فلزکاری کهن ایران) نیز پیش رو نهاده شده است.
واژگان کلیدی :معدنکاری کهن ،فلزکاری کهن ،باستانسنجی ،زمینباستانشناسی ،علوم میانرشتهای.
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نیما نظافتی و همکاران /نقشه راه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران

 .1مقدمه
نخسااتین مطالعااات فلزکاااری کهاان شآرکئومتااالورژی
 )Archaeometallurgyرا ماایتااوان از فاارن 15م .ساارا
گرفت ،زمانی که دانشمندانی همچون جان پرسای ش John
 )Percyگزارش مربوط به آنالیز اشایا فلازی حفااریهاای
خود را منتشر نمودند .با آغاز فرن بیستم دانشمندانی چاون
ویلیااام گولنااد ش )William Gowlandباارای نخسااتین بااار
توویفات فاومشناساانه را باا دادههاای باساتانشناساانه و
آنالیزی ترکیب نمودند .بههرحال این در میانه فارن بیساتم
بود که مطالعه اشیا فلزی باستانی به یاک «روناد کلای»
تبدیل گردید که خود تا حد زیادی متأثر از «تئاوریهاای»
باستانشناس پیشازتاریخی همچون گوردُن چایلد] [1باود،
که البته خود هی گونه آزمایشهاای علمای در ایان ماورد
انجااام نااداده بااود« .تئااوریهااای» چایلااد درباااره تکاماال
اجتماااعی و ایجاااد ساااختار طبقاااتی از طری اق پیشاارفت
تدریجی فناوری شبهویژه فناوری فلزات) و تخصصی شادن
حرفهها تاکنون نیاز بار روی تفسایرهای باساتانشناساانه
تأثیرگااذار اساات] .[1بااههاارروی ،برفااراری ارتباااط بااین
روشهای آنالیز و تئوری باساتانشناسای باهطورجادی در
دهااه 1541م .توسااط دانشاامندانی از آلمااان ،انگلسااتان و
ایاالتمتحده شمانند هانی باخمن ،گارد وایساگربر ،رونالاد
تایلکوت و سیریل اسمیت) وورت گرفات کاه عاالوه بار
دانش فابلتوجه باستانشناسی در مطالعات فلزکااری و یاا
معدنکاری نیز متبحر بودند .چنین افرادی نقش فابلتوجهی
در متوجااه و متقاعااد کااردن باسااتانشناسااان بااه اهمیاات
مطالعات معدنکاری شفلزی و غیرفلزی) و فلزکاری کهن در
درک بهتر رفتار انسان و تأثیر متقابل اجتمااعی داشاتهاناد.
امروزه مشخصشده که بهکاارگیری دادههاای تجربای در
پیوند با تفسیرهای باستانشناسانه و انساانشناساانه اسات
که بهترین دیدگاه کلنگر را درباره فنااوریهاای کهان در
بستر فرهنگی و اجتماعی خود به دسات مایدهاد .چناین
کاری یا از طریق همکاری نزدیک میان دانشامندان علاوم
طبیعی و باستانشناسان رخ میدهد و یا از طریق آماوزش
دادن هاار دوشاااخهی فنااون آنااالیزی و تئااوریهااای
باستانشناسی به دانشجویان امکاانپاذیر اسات .بادون در
نظر گرفتن هر دو جنبه مذکور فقط نیمی از داستان رخداده
آشکار خواهد شد] .[1چنین موضوعی البته درباره مطالعاات
 │ 87سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 9316

معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران نیز وادق است.
از دیدگاه زمینشناسی ،ایران کشوری است باا تناوع
در رخنمونهای زمینشناسی و نتیجتا منابع معدنی کاه -
اغلب به دلیل پوشش گیاهی کمپشت -از گذشتههای دور
در معاارد دیااد و کنجکاااوی مردمااان ایاان ساارزمین
فرارگرفتهاند .این غنای زمینشناسی و منابع معدنی فطعاا
اثری استوار بر توسعه فرهنگها و تمدنهای کهن در این
دیار داشته است ،بهویاژه وفتای کامآ باودن کلای ایان
ساارزمین را در نظاار بگیااریم .بررساای ارتباااط و تااأثیر
زمینشناسی و منابع معدنی حاول از آن در ظهور جواماع
پیچیده و توسعه فرهنگها و تمدنها از مسائل اساسی در
باستانشناسی و میراث فرهنگی است که الافل در ایاران
بهخوبی موردتوجه وافع نشاده و مطالعاه نگردیاده اسات.
درباره اهمیت این موارد کافی است تصور کنیم که تااریخ
ایران چه سرنوشتی مییافت اگر این حجم وسیع از مناابع
زمینی ش Georesourcesشامل سنگ ،خاک ،کاانی و فلاز)
در گستره مرزهای این سرزمین موجود نمیبود .تمادنهاا
تقریبا همانطور که وابسته به آ بودند به مناابع معادنی
نیز وابستگی داشتند و بدون چنین منابعی شاکلگیاری و
بالندگی آنها میسر نمیگردیاد .بناابراین بارای کشاوری
چون ایران که نخستین تمدنها شهمچون تمادن عایالم)
در آن شکلگرفتهاند و تمدنهاای کهان همساایه شمانناد
میانرودان یا بینالنهرین) نیز -بر اساس نوشتههای کهن و
شواهد باستانشناسی -بسیاری از مایحتاج کانیایی ،فلازی
و سنگی خود را از آن وارد میکردهاند ،مطالعه ارتباط باین
منابع زمینی و نحوه استخراج ،بهکارگیری ،تبادل و تجارت
آنها توسط مردمان باساتان اماری اساسای و حیااتی در
مطالعات باستانشناسی و میراث کهن خواهد بود .در ایان
راسااتا ،مطالعااه معاادنکاری کهاان کااه شااامل اکتشاااف و
اسااتخراج و استحصااال بخااش وساایعی از زمااین-مااواد
ش Geomaterialsشااامل رنگدانااه ،رس ،ساانگ ،گوهرهااا،
کانسنگ فلزی و غیره) است در کنار فلزکااری کهان کاه
شامل استحصال فلز از سانگ معادن باهوسایله عملیاات
فاارآوری و نیااز فلزکاااری حرارتاای یااا پیرومتااالورژی
ش )Pyrometallurgyبااوده اساات ،اهمیاات فااراوان دارد.
معدنکاری کهن نهتنها در ارتباط با مناابع زمینای بلکاه در
توسعه عملیات عمرانی همچون حفر و توسعه فنااتهاا و

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

نیز سدهای باستانی نیز حائز اهمیت بسیاری بوده است .از
سوی دیگر توسعه روزافزون فعالیتهای معدنکاری جدیاد
موجااب از بااین رفااتن پُرشااتا بخااش مهماای از معااادن
باستانی و میراث معدنی کشور میگردد که در ایان ماورد
بایستی با مستندنگاری مناسب و بهموفع از معاادن کهان
موجود ،تا حد امکان از این میراث باستانی محافظت نمود.
بههرحال مطالعه و افدام عملی در موارد فوقالذکر ،کااری
است که ماهیتی عمیقاا میاانرشاتهای داشاته و نیااز باه
همکاری و تعامل سازنده چندین موسسه و ساازمان و نیاز
افراد متخصص از رشتههای گوناگون دارد.
نوشتار حاضر خالواهای اسات از نتاایی یاک طارح
پژوهشی که طی آن ضمن ارائه یک چهاارچو کلای در
مورد موضوع ،راهکارهایی برای آغااز شمجادد) ،توساعه و
گسترش بهینه مطالعات معادنکاری و فلزکااری کهان در
ایران ارائه گردیده است.
 .2تعریف مسئله و اهمیت موضوع در ایران
به گواه مطالعات هرچند محدود گذشته توسط پژوهشگران
داخلی و خارجی ،ایارانزماین را مایتاوان مرکاز و مهاد
فناوریهای گوناگونی دانست که بشر به فنّاوری اماروزی
رهنمون شده است شبارای مااال رجاوع کنیاد باه.)[2–5]:
کمتوجهی به تحقیق اساسی بر روی چنین موضوع مهمی
در سالهای اخیر باعث شده کاه اهمیات ایان کشاور در
ایجاااد و توسااعه معاادنکاری و فلزکاااری کهاان در جهااان
باستان آنگونه که شایسته آن است معرفی نگردد.
از سوی دیگر ،امروزه معدنکاری مادرن بایش از هار
زمان دیگری در ایران در حال پیشرفت است شبهویاژه بار
روی فلزات و مواد معدنی سانتی همچاون؛ آهان ،مای،
سر  ،روی ،نقره و سایر فلزات و غیر فلزات چون سیلیی
و خاک رس و انواع رنگدانه ها) ،بهطوریکه باا توجاه باه
توسعه مناسب زیرساختها شراهها و جادهها ،نیروی بارق و
غیره) ،معدنکاری در دورافتادهترین نقاط کشور نیز در حال
انجام است .در این زمینه ،آثار بافیمانده از معدنکاری کهن
ضمن اینکه از ردیا هایی مهم بارای معادنیاابی جدیاد
هستند ،بهعنوان بخشهای سطحی مزاحم ،معماوال جاز
نخستین فسمتهایی هستند که نابود میشوند .اماروزه باا
مشخص شدن کاربردهاای گونااگون سارباره هاای ذو

باسااتانی شهمچااون پرکننااده و ساااینده و غیااره) ،حتاای
محوطه های فلزکااری کهنای کاه دارای مقاادیر فاراوان
ساارباره هسااتند نیااز از تخریااب سااریع در امااان نیسااتند.
بنابراین ارائه راهکارهایی برای حفظ بخشای از ایان آثاار
شهمراه با تعامل مابت با بخش معدن و کمترین تداخل باا
عملیات معدنکاری مدرن) بسیار ضروری به نظر میرساد،
زیرا همانگونه که بناهای باستانی و تاریخی اهمیت دارند،
معادن باستانی و آثار بهجامانده از فلزکاری و فناوریهاای
کهن نیز بسیار پراهمیت هستند .عالوه بر ایان ،آشانایی و
توجه بسیار کم باستانشناسان کشورمان باه مقولاه مهام
باستانشناسی معدن و معدنکاری و فلزکاری کهن موجاب
غفلت دوچندان نسبت به این موضوع گردیده است.
 .3مروری کوتاه و کلی بر تاریخچه بررسیها و
مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران
مطالعات باستانشناسی ایران در اوایل فارن ناوزدهم
میالدی آغااز گردیاد .در انتشاارات اواساط هماین فارن
شنوزدهم) به چنین مطالعاتی -که شاید در آغاز بیشتر شبیه
شرح عملیات گنییابی بود -اشاراتی شده است .بههرحال،
مطالعات جدیتار باساتان شناسای ایاران در اواخار فارن
نوزدهم شدهاه 1111م ).در زماان ناوارالدینشااه توساط
باستانشناسان فرانسوی در شوش آغاز گردید .از آن زمان
تا حدود سال  1315ش1531م ).هیئتهای فرانساوی تنهاا
فعاالن خارجی در باستانشناسی ایران بودند .در سالهای
 1314-11ش1521-25م ).بااا تصااویب فااانون عتیقاات در
مجلاای شااورای ملاای ،بااه انحصااار فرانسااویهااا در
باسااتانشناسای ایااران خاتمااه داده شااد و از سااال 1532
هیئتهایی از کشاورهای دیگار نیاز در ایاران شاروع باه
حفاری باساتانشناسای نمودناد کاه تاا پیاروزی انقاال
اسالمی ادامه یافات .از ساال  1345ش2111م ).باا شاروع
پااروژه مشااترک ایااران و آلمااان کااه اتفافااا باار روی
محوطههای فلزکاری و معدنکاری کهن اریسمان و وشنوه
وورت گرفت ،فصل جدیدی از همکاریهای علمی-فنی
بااا هیئااتهااا و مؤسسااات پژوهشاای خااارجی درزمینااه
باستانشناسی و شنیز معادنکاری و فلزکااری کهان) آغااز
گردید که تاکنون ادامه دارد].[6
اگرچااه هناار فلزکاااری ایااران در دورههااای مختلااف
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تاریخی برای سایر نقاط جهان شناختهشده بود ،ولی اهمیت
باستانشناسانه فلزکاری کهن آن تقریبا از هماان اوان کاار
باستانشناسان خارجی در فرن نوزدهم و یافت شادن آثاار
فااراوان فلزکاااری از حفاااریهااای باسااتانشناسای و غیار
باستانشناسی -بهویژه از مرکز و غر ایران -بیشازپایش
برای پژوهشگران نمایان گردید .در مورد معادنکاری کهان
نیز ،اگرچه آثار چنین معدنکاری در جایجای ایران بهعنوان
«معدنکاری شدادی» در میان بعضی از مردم شاناختهشاده
بوده است؛ ولی تا حدود دهه چهل ششصت میالدی) بهجاز
توواایفات اغلااب کلاای در برخاای متااون کهاان ،مطالعااات
منسجمی بر روی مشخصات کارهای فدیمی وورت گرفته
بر روی این معادن انجام نشده بود.
دهه 1591م .ش )1371شااهد توجاه فزایناده و ویاژه
متخصصاااان مباحاااث فنااااوری در باساااتانشناسا ای و
باستانشناسان ،به تولید فلزات و محصوالت سفالین ،منشأ
مااواد خااام و نحااوه تکاماال و گسااترش فناااوریهااا بااود.
همزمان با همین دوره بود که باستانشناسی علمیتر شاد
و سعی کرد که نگاهش را از شااهان و کااخهایشاان باه
مردم عادی و فعالیتهای روزمره آنهاا معطاوف ساازد و
بهاینترتیب به دنبال پاسخ سؤاالت مهمی همچاون آغااز
کشاورزی و فناوریهای گوناگون و نیاز شهرنشاینی نیاز
باشد] .[7در این زمیناه در ایاران ،هاانی وولاف در ساال
 [8] 1379کتابی را با عناوان وانایعدساتی کهان ایاران
منتشر نمود و در آن ونایع ایاران ازجملاه فلزکااری را از
روزگار کهن تا زمان انتشار کتاا مارور کارد .در هماین
سااال ش )1379پژوهشاای میاادانی در جسااتجوی آثااار
معدنکاری و فلزکاری کهن در کویر بازر ایاران توساط
تئودور وِرتایم ،سیریل اِساتنلی اِسامیت و رادومیار پِالینار
وورت گرفت] [9کاه دروافاع نخساتین پاژوهش در ایان
زمینه بود .این پژوهش که با حفاریهاای کالادوِل] [10در
تاال ابلاایی در ارتباااط بااود شااامل بازدیااد از معااادن و
محوطههای موته ،ناایین ،اناارک ،نخلاک ،جنادق ،خاور،
طبی ،سه چنگی ،نایبند ،طارز ،چوپاناان ،کرماان ،دشات
لوت ،تل ابلیی ،بافات ،یازد ،پاساارگاد ،تخات جمشاید و
هنشک میگردید] .[9پژوهش میدانی دیگری نیز در ساال
 1379ش1594م ).توسط ورتایم و اسمیت در هماین راساتا
در ایران مرکازی واورت گرفات کاه باا پاژوهشهاای
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باستان شناسی میدانی المبر -کارلوفسکی در این منطقه
همزمان بود .بههرحاال ،گساتردهتارین پاژوهش میادانی
گروهی در زمیناه معادنکاری و فلزکااری کهان پایش از
پیااروزی انقااال توسااط تئااودور ورتااایم و تیماای از
متخصصااانی کااه او انتخااا کاارده بااود ،در سااال 1374
ش1591م ).بااه هزینااه مؤسسااه اساامیت زونااین ،باار روی
مناطقی از افغانستان ،ایران و ترکیه انجام گرفت .از ایران،
محوطهها و معادن ازبک کاوه ،دیهاوک ،تهاه یحیای ،ده
سرد ،سه چاه ،تل ابلیی ،فطرویه ،کوه سارخ ،اساتهبانات،
تخاات جمشااید ،پاسااارگاد ،هنشااک ،ساایلک ،سرچشاامه،
تالمسی و مسکنی ماورد بازدیاد فارار گرفتناد .متأسافانه
آنطور که از نوشتههای پراکنده بعدی شرکتکنندگان در
این گروه پژوهشی برمیآید ،هماهنگی کاملی باین گاروه
برفرار نبوده و نتیجه کار شامل تعدادی زیادی نموناههاای
مختلف گرفتهشده از محوطههای گوناگون بود کاه بعادها
بهنادرت موردبررسای جادی فارار گرفتناد] .[7,11بخاش
کوچکی از نتایی این پژوهش در فالب مقالههای کوتااهی
منتشر گردید و بخشی از نتیجاه حادود  39ساال بعاد در
فالب رساله کارشناسی رویا عر به شکل کاتالوگی انتشار
یافت] .[9,12–14بههرروی ،تاکنون نتایی آنالیز فابلتوجهی
از این دادهها منتشر نگردیده است ،ولی با توجه باه اینکاه
بخشی از یافتاههاای ایان پاژوهش میادانی در مؤسساه
باستانشناسای دانشاگاه یاو سای ال لنادن و بخشای در
موسسه اسمیت زونین واشنگتن نگهاداری مایشاوند]،[7
امکان بررسی آنها در آینده وجود خواهد داشت .متأسفانه
فسمتی از نمونهها نیز که در پرا نگهداری میشادند ،در
سیل سال 2112م .از بین رفتند] .[15در دهه  1391گاروه
فرانسوی مطالعاتی مشابه آنچه گروه ورتایم انجام داده بود
را باار روی تعاادادی از معااادن ایااران مرکاازی و جنااو
افغانستان و نیز اشیا فلزی یافات شاده از شاوش انجاام
دادند که نتایی مربوطه به زبان فرانسه منتشر گردیاد–[16
] .18از سوی دیگر ،حفاریهای باستانشناسی و مطالعاات
باستانسنجی اولیه بر روی اشیا فلزی دورههاای مای-
سنگی و مفر یافت شده از محوطههای تل ابلایی ،تهاه
یحیی ،تهاه فبرساتان و شاهداد شکاه دارای کارگااههاای
فلزکاری نیز بودند) در دهه  1391اهمیت هار چاه بیشاتر
ایران را در توسعه فلزکاری در جهان باساتان باه نماایش

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

گذاشت و موفعیت این سرزمین را بهعنوان مهد فلزکااری
تابیت نمود] .[4,19,20ازجملاه ساایر کارهاای فابالتوجاه
انجامگرفته در زمینه معدنکاری و فلزکاری کهن در پایش
از پیروزی انقال اسالمی ،مایتاوان باه انتشاار گازارش
شااماره  13سااازمان زمااینشناساای کشااور بااا عنااوان
کانسااارهای ماای ایااران] [21اشاااره نمااود کااه در آن
نویسندگان گزارش شباازن و هاوبنر) ،عاالوه بار تووایف
مشخصات زمینشناسی و معدنی کانسارهای می ایاران،
فهرسااات و شااارحی از کارهاااای معااادنی باساااتانی و
محوطههای فلزکاری مرتبط با معادن را ارائه دادند .هولتزر
و مؤمنزاده در سال  [22] 1391با بررسی معادن باساتانی
می وشانوه فام مشخصاات زماینشناسای افتصاادی و
باستانی این معدن را توویف نمودناد .ازایانجهات شااید
گاازارش آنهااا از اولااین گاازارشهااایی باشااد کااه بااه
باستانشناسی معدن در ایران بهطورجادی پرداختاه شاده
است .گِرد وایساگربر نیاز در ساال 1541م .باه بازدیاد از
تعدادی از معادن و محوطههای باساتانی مرکاز و شامال
غر ایران مبادرت ورزید که نتایی این مطالعات ساالهاا
بعد منتشر گردید].[23
با تأسیی آزمایشگاه مطالعات علمی آثار باساتانی در
سااال  1391و سااهی پایاهگااذاری آزمایشااگاه تحقیقااات
مرکزی حفاظت و مرمت آثار تااریخی-فرهنگای در ساال
 1395و تبدیل آن به پژوهشاکده حفاظات و مرمات آثاار
تاریخی-فرهنگای در ساال  1349گاامی مهام در انجاام
مطالعات بومی حفاظت و مرمت و نیز فلزکااری کهان در
ایران برداشته شد .در ساال  1341توافاقناماه همکااری
میان سازمان زمینشناسی کشور شبهویژه به همت مرتضی
مؤمنزاده و همکاری ریاست وفت سازمان زماینشناسای
کشور محمود احمدزاده هاروی) و دانشاگاه مااینز آلماان
شبهویژه به همت زهرا هزارخانی و همراهی استاد راهنمای
ایشااان پروفسااور اینگااو کِاازمن) در خصااو مطالعااات
معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران به امضا رسید کاه دو
سال بعد با پیوستن سازمان میراث فرهنگی کشور شبهویژه
به همت عبدالرسول وطندوست) به ایان گاروه« ،کمیتاه
مطالعااات معاادنکاری و فلزکاااری کهاان» در پژوهشااکده
حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی کشور پایاهگاذاری
شد .این کمیته با برگزاری سمهوزیوم بینالمللی معدنکاری

و فلزکاری کهن در آسیای میانه و باختری در ساال 1349
و نیز برگزاری کارگاه آموزشای باین المللای معادنکاری و
فلزکاری کهن در کاشان در سال  – 1345که با همکاری
موسسه باستانشناسی آلمان ،موزه معادن بوخاوم آلماان،
دانشگاه فنی فرایبر آلمان ،سازمان زمینشناسی کشاور،
سازمان میراث فرهنگای کشاور و پژوهشاکده حفاظات و
مرمت برپا شد -کارآیی خود را به نماایش گذاشات .ایان
همکاری منجر به آغاز پروژه بینالمللی اریسمان ش-1345
 )1317گردید که در حقیقت نخستین پاروژه مشاترک باا
مؤسسات بینالمللی بعاد از پیاروزی انقاال اساالمی در
زمینه علوم باستانشناسی بود .دستاورد پروژه اریسامان در
فالب دو ماورد انتشاارات یکای گازارش اولیاه و دیگاری
گزارش نهاایی ،باه ترتیاب در ساالهاای  1345و 1351
منتشر گردید] .[24–26چنین ابتکاار عملای موجاب توجاه
بیشتر جامعه علمی و فرهنگی ایران به مقوله معدنکاری و
فلزکاری کهن گردید که باا برگازاری نخساتین هماایش
باستانسنجی کشور با عناوان «باساتانسانجی در ایاران:
نقش علوم پایه در باستان شناسی» در سال  [27]1311تاا
همایش مشترک باستانسانجی ایاران و آلماان در ساال
 1359ادامه یافت .طرح بازنگری سیلک نیاز کاه از ساال
 1311تا  1317فعاال باود ،از پاروژههاای میاانرشاتهای
بااهحسااا مایآیاد کااه طاای آن مطالعااات معاادنکاری و
فلزکاری کهن نیز موردتوجه وافع گردیاد] .[28عاالوه بار
این ،توجه مجدد به مطالعات معدنکاری و فلزکااری کهان
در ایران از نیمه دوم دهه  1341موجب آماوزش و تربیات
متخصصان جوان ایرانی و خارجی گردید که تاکنون باکاار
بر روی محوطهها و یافتههای باستانی گوناگون در پیشبرد
مطالعات معدنکاری و فلزکااری کهان تاالش نماودهاناد،
اگرچه این مطالعات بیشتر بر اساس عالفه شخصای ایان
پژوهشگران وورت گرفته و کمتار در فاالبی نظااممناد و
گروهی تبلوریافتهاند شبهعنوانماال نگاه کنید به انتشاارات
نیما نظافتی ،کریستوفر تورنتاون ،تومااس اشاتولنر ،ساید
محماادامین امااامی ،مااارکوس شااراینر ،امیااد عودباشاای و
بسیاری دیگر از پژوهشگران که ذکر نام و پاژوهشهاای
تمامی آنها در این مقال نمیگنجد) .تأسیی رشاتههاای
باستانسنجی در دانشگاههای هنار تبریاز ش )1351و هنار
اوفهان ش )1353نیز زمینه مناسب دیگری را برای تقویات
سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 9316
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زیرساختهای فنی این مهم را فاراهم آورد .باااینوجاود،
رشتههای باستانسنجی مذکور ،اغلاب بار روی فلزکااری
کهن متمرکز بوده و به مقوله معدنکاری کهان کاه بسایار
حائز اهمیت است کمتر میپردازند.
 .4چالشها و آسیبشناسی فعالیتهای
انجامشده تاکنون
متأسفانه تاکنون معادن باستانی ایران و محوطههای ذو
و استحصال فلز مرتبط با آنهاا-نسابت باه اهمیتشاان در
میراث فرهنگی این کشور -مورد بیمهری و کامتاوجهی
تشکیالت میراث فرهنگی کشور شاز زمان ایجاد تا اماروز)
بودهاند .شاید عدم آشنایی کافی مسائوالن باا موضاوع شو
اهمیت) معدنکاری کهن و نیز اغلب دور از شاهرها باودن
ایاان معااادن موجااب گردیااده کااه بااه چنااین معااادنی و
محوطههای مرتبط با آنهاا در فاوانین میاراث فرهنگای
پرداخته نشود .این در حالی است کاه چناین مکاانهاایی
تأثیر بهسزائی در توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی داشتهاند و
مطالعه آنها فطعا اطالعات ذیفیمتی را درباره پیشارفت و
توسعه فناوری در این سرزمین در اختیاار خواهاد گذاشات.
بهعنوانماال میتوان به تحقیقات اخیر در معاادن باساتانی
می وشنوه فم و نمک چهرآبااد زنجاان اشااره نماود کاه
پژوهشهای انجامگرفتاه در آنهاا چاه اطالعاات بکار و
فابلتوجهی را در اختیار نهادهاند] .[29–31جالاب اینجاسات
کااه جااایجااای ای ارانزم این سرشااار از چنااین معااادن و
محوطههایی است که البته در معرد خطر جدی نابودی و
محو شدن همیشگی شتوسط معدنکاری مدرن) فرار دارند.
باید توجه داشت که پیشرفت فنّاوری در زمیناههاای
معدن و ونایع معدنی موجب شده که امروزه حتی مقاادیر
خیلی کم بسیاری از مواد معدنی شازجملاه مای و طاال و
بسیاری از فلزات) بهشرط داشتن ذخیره فراوان تاا اعمااق
زیادی شگاه تا عمق بایش از  )3 kmباه شاکل افتصاادی
فابلاستخراج و بهرهبرداری باشند .این درحاالیاسات کاه
معدنکاران باستانی اغلب میتوانستهاند کانسانگهاای باا
عیار باال را تا اعماق ناهچنادان زیااد از ساطح زماین شدر
بهترین موارد اغلب کمتار از  111mتاا  )191mاساتخراج
نمایند .بنابراین بسیاری از معادن کهنی که بخش سطحی
آنها در عهد باستان مورد بهرهبرداری فرار گرفتاه بودناد،
 │ 78سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 9316

امروزه هدفهای مناسبی برای ادامه معادنکاری باه روش
مدرن و با تجهیازات پیشارفته هساتند .در حقیقات ،آثاار
معدنکاری کهن نشاانگری در دساترس و ساهلالوواول
برای اکتشافات مدرن معدنی بهحسا مایآیناد ،چنانکاه
بسیاری از معادن بزر امروزی ایران از طریق پایجاویی
آثار معدنکاری باستانی و البتاه مطالعاات بعادی اکتشااف
تفصیلی به ثمر رسیدهاند .غمانگیز اینجاست کاه باا آغااز
استخراج و بهرهبرداری از این معادن ،نخستین بخشهایی
که برای همیشه و بهطور کامل محو و نابود میشاوند شدر
اثر انفجار معدنی و یا بهکارگیری سایر تجهیزات مربوطاه)
آثار معدنکاری باستانی هستند .جالاب اسات کاه در عاین
اینکه بدنه و شااکله بِکار یاک معادن باساتانی جزئای از
میراث فرهنگی است ،سنگ دربرگیرنده و زیارین آنیاک
منبع بالقوه افتصادی یا بهعباارتدیگار یاک منباع تولیاد
ثروت ،شغل و رونق افتصادی نیز هست.
از یااک «معاادن کهاان» ،ذخیااره معاادنی داشااتن و
«معدن» بودن آن موردتوجه معدنکاران و وزارت وانعت،
معدن و تجارت اسات ،درحاالیکاه «کهان»» باودن آن
موردتوجه «سازمان میراث فرهنگای» اسات .معادنکاران
امروزی سعی در کنار زدن و تخریب بخشهاای ساطحی
معادن کهن دارند تا به فسمتهای پر ذخیره زیرین دست
یابند ،درحالیکه سازمان میراث فرهنگی باه حفاظ معادن
کهن به همان شکلی که هست تمایال دارد .لاذا ایان دو
بخش ،در برخورد با این «معادن کهان» نقاش ،وظیفاه و
هدفی متضاد و متقابال داشاته ،های کادام را نمایتاوان
به راحتای از هدفشاان بازداشات .اینکاه ساازمان میاراث
فرهنگی بگوید من مطابق فانون خودم اجازه نمیدهم که
از یک معدن کهن بهرهبرداری شود« ،چون در فانون آمده
اساات» درساات اساات و اینکااه وزارت واانعت ،معاادن و
تجارت بگوید معدنی باید برای توسعه افتصاادی کشاور و
ایجاد شغل ،بهرهبرداری شود نیز درسات اسات .بناابراین
اینجا به یکراه حل ولحآمیز نیاز خواهد باود کاه ضامن
اینکه طرفین از آن رضایت شنسبی) دارند ،منافع ملای نیاز
بهوسیله آن حفظ و رعایت شود.
فابلذکر است که در فوانین میراث فرهنگی شمطاابق
فانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور ،)1399 ،بهاوطالح
راهحلی برای این مورد ارائه شده اسات ،کاه البتاه کاامال
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«س البی» بااوده ،اجااازه هاای گونااه فعالیاات معاادنی را در
محوطههای دارای آثار باساتانی نمایدهاد .از طرفای باه
جرات میتاوان گفات کاه اگار تااکنون ساازمان میاراث
فرهنگی فانون خود را اجرا میکرد و یا مایتوانسات اجارا
کند ،امروزه فقط کمتر از ده درود از معاادن مای ،طاال،
سر و روی و نقره و بعضی دیگر از فلزات در کشور دایار
بودند .بهعبارتدیگر معادن بزر مای سرچشامه ،مای
سااونگون ،روی انگااوران ،ساار و روی ایرانکااوه ،ماای
میدوک ،طالی زرشوران ،طالی آفادره ،آهان گلال گلهار
سیرجان و بسیاری از معادن دیگر همگای فاانون میاراث
فرهنگاای را دور زدهانااد! چراکااه همااه آنهااا الافاال در
بخااشهااایی از سااطح محاادودههایشااان دارای آثااار
«معدنکاری کهن» بودهاند .یعنی مطابق فانون و باهزعام
سازمان میراث فرهنگی نمی بایستی بهرهبرداری میشدند.
مطابق همین فانون ،سازمان میراث فرهنگی مایبایساتی
که پی از مستندسازی آثار معدن کاری کهان و اطمیناان
از اینکه آن آثار از میان نمیروناد ،مجاوز بهارهبارداری را
برای وزارت ونعت ،معدن و تجارت وادر مینماود ،ایان
درحالی است که تاکنون چنین کاری حتی در مورد یکی از
معادن کشور انجام نشده و حتی در یک مورد هام مساتند
سازی وورت نگرفتاه اسات .بادین ترتیاب متأسافانه در
بسیاری موارد ازجمله در مورد معدن مای ساونگون اهار
شفعال در زمان ساسانی و فبل از آن) ،گال گهار سایرجان
شفعال در زمان هخامنشی) ،زرشوران تکا شفعال در زمان
ایلخانیان و فبال از آن در چنادین دوره تااریخی و شااید
مافبل تاریخ) این آثار معدنکاری کهن برای بهرهبرداری از
ذخیره موجود در زیر آنها ازمیان رفتهاند .واضح است کاه
فااانون اگاار فقااط دسااتوری بااوده و عملاای نباشااد ،اجاارا
نمیشود! مردم باه شاکلهاای مختلاف ،اعام از فاردی،
شرکت خصووی ،شارکت دولتای و غیاره ،بارای توساعه
افتصادی کشور و ایجاد کار و ثروت و به هر وورت تأمین
منافع افتصادی و توساعهای بارای نسال حاضار ،باه هار
نحااوی کااه شااده از ذخااایر معاادنی کشااور بهاارهباارداری
میکنند .حال اگر فانون میاراث فرهنگای ماانعی سار راه
باشد ،آن را باه لطاایفالحیلای دور مایزنناد مگار آنکاه
رویهای اجرایی با همکاری تمامی سازمانهای ذیربط به
کار گرفته شود.

متأسفانه بدنه سازمان میراث فرهنگای ،در تشاخیص
آثار فیزیکی معدنکاری کهن ،تقریبا هی تجرباهای نادارد.
لذا به استعالمهایی که از ساوی وزارت وانعت ،معادن و
تجارت برای وادور مجاوز بهارهبارداری کاه از ساازمان
میراث فرهنگی میشود ،پاسخهایی بدون های گوناه کاار
کارشناسی میدهاد .در ماورد اکاریات نزدیاک باه تماام
معادن فلزی که اشاره شد و امروزه رکن مهمی از افتصااد
کشااور را دارنااد همااین وضااع پاایش آمااده اساات .یعناای
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی متوجه نشدهاند که آثار
معدنکاری کهن در این محدودهها وجود دارد و در نهایات
مجوز وادر شده است« .زندگی و معیشت ماردم اماروز»،
همچنین آثار و «یادگارهای بافیمانده از گذشاتگان» ،باه
عالوه «سرنوشت آیندگان» هرکدام باید بهطاور متناساب
در تصمیمگیری و اجرا لحاظ شوند .در این راستا ،ساازمان
میراث فرهنگی کشور که متاولی حفاظ میاراث و حقاوق
گذشتگان اسات و وزارت وانعت ،معادن و تجاارت کاه
بایستی به فکر پیشرفت و توسعه افتصاادی نسال حاضار
باشد ،باید تمهیدی مشترک بیندیشند تا حقوق نسل آیناده
نیز حفظ گردد؛ بهعبارتدیگر ،تعامال باه واورتی انجاام
گیرد که همه دستگاهها بهطور متناساب باه اهاداف خاود
رسیده منافع هی بخشی فادای بخاش دیگاری نگاردد.
چنین راهکااری را مایتاوان باهواورت اولیاه باا حفاظ،
نگهداری و مستندنگاری بخش کوچکی از پاراکنش آثاار
معدنکاری کهن در هر معدن باساتانی و مساتانی نماودن
فسمت کوچکی به عنوان مسطوره شکه شااید بتاوان آنارا
محصور هم کرد) در نظر گرفت،
بهطوریکاه بقیاه آثاار پای از مستندساازی بارای
بهرهبرداری و معدنکاری آزاد شود .که البتاه چناین کااری
به هماهنگی و توافق کامل دساتگاههاای ذیرباط و نیاز
متخصصااان خباارهای بااا دانااش فناای بااینرشااتهای
زمینشناسی افتصادی و باستانشناسی معدنی نیاز خواهاد
داشت .مطلب فوقالذکر تا حدودی روشان مایساازد کاه
ازجملااه آساایبهااای جاادی در حفاظاات و مطالعااه آثااار
معدنکاری و فلزکاری کهان ایاران عادم همااهنگی باین
سازمانها و دساتگاههاای مربوطاه ازیاکطارف و عادم
آشنایی کافی باستانشناسان با موضوع معدنکاری کهان و
کمبود و یا نبود کارشناسان باستانشناسی معدن و باساتان
سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 9316
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سنی مرتبط با این رشته از طرف دیگر است .واضح اسات
که این حجم عظیم از آثار معدنکاری کهن در جاایجاای
ایران به کارشناسانی خبره در موضوع باستانشناسی معدن
و فلز باستانشناسی نیاز دارد تاا ایان سارمایه فرهنگای و
فنّاورانه بهراحتی محو و نابود نگردد .از طرف دیگار زماین
شناسان و مهندساان معادن و معادنکاران نیاز بایاد طای
دورههایی با مقوله معدنکاری و فلزکاری کهن آشنا شاوند
تا خود از پاسداران این داشتههای فرهنگی باشند.
ازجمله سایر آسیبها و چالشهای موجود در موضوع
معدنکاری و فلزکاری کهن میتوان به ماوارد زیار اشااره
نمود:
 عاادم وجااود برنامااه منسااجم باارای مطالعاااتمعدنکاری و فلزکاری کهن شعلیرغم اهمیت این مطالعات)
تاکنون تعداد معادن باستانی ایران که به شکل علمی
و اوولی و مفصل مورد مطالعات باستانشناسای معادن و
باستان سنجی فرار گرفته باشند ،انگشتشمار است .اگرچه
امروزه میدانیم که معادن کهن فراوانای در ایاران وجاود
دارند ،ولی زمان فعالیت معادنی و گاهنگااری اغلاب ایان
معادن هنوز تا حد زیادی ناروشن است ،بنابراین تاریخچاه
معدنی کشور شاز نئولیتیک تا دوره پهلوی اول) با اطالعات
در دسترس کنونی فابلبازسازی نیست .عالوه بر ایان ،در
دهه  1311شمسی نیز عملیات معادنکاری گساتردهای در
مناطق مختلف ایران توسط معدن کااران آلماانی و روس
انجام گرفته که متأسفانه مستندات چناین معادنکاری نیاز
بهطور منسجم ،جمعآوری و سازماندهی نگردیاده اسات.
ازاینرو ،الزم است که برای شروع ،تعدادی از معادن کهن
و فاادیمی شاااخص ایااران مااورد مطالعااات تفصاایلی
باستانشناسی معدنی و باستانسنجی فرار گیرند.
 فقدان و یا کامتاوان باودن امکاناات آزمایشاگاهیپیشرفته موردنیاز برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن
امروزه به کارگیری روش های آزمایشاگاهی گونااگون
برای سنیابی ،تشخیص ماهیت و منشاا یابی یافتاههاای
باستانی مرتبط با معدنکاری و فلزکاری کهان از ملزوماات
اولیه چناین مطالعااتی اسات .متأسافانه هناوز بسایاری از
تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با این رشته -که دهههاسات
در کشورهای پیشرفته مورداستفادهاند -در کشور ماا وجاود
ندارند و یا به تعداد کم و به شکلی ناکارآمد موجودند .تأمین
 │ 78سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 9316

چنین تجهیزات آزمایشگاهی کاه البتاه در ساایر رشاتههاا
شمانند علوم زمین) نیز فابلاستفادهاند از پیشنیازهای انجاام
مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن خواهد بود.
 مشااارکت ناااچیز بخااش خصوواای در مطالعاااتمعدنکاری و فلزکاری کهن از دیگر آسیبهای این بخاش
است.
بخش خصووای باه دلیال مشخصاات خاود ،دارای
چاالکی و کارایی باالیی برای انجام چنین مطالعاتی است.
نتیجه مشارکت  -هرچند بسیار ناچیز  -بخش خصووای
در این زمینه را میتاوان در گازارش و مقالاه مرباوط باه
مطالعات معدنکاری کهن در منطقه تکا شتخت سلیمان)
توسط گروه پژوهشی زرنه اکتشاف مشاهده نماود] .[32باا
توجه به سیاستهای کلای نظاام در باهکاارگیری هرچاه
بیشتر بخش خصووی در فعالیتهای گونااگون کشاور و
نیز با در نظر گرفتن توان نهچندان بااالی بخاش دولتای
باارای پوشااش دادن تمااامی گسااتره کشااور در موضااوع
معدنکاری و فلزکاری کهن ،مشارکت بخش خصووای در
این زمینه بایستی موردتوجه جدی فارار گیارد .البتاه ایان
موردی است که در جلسات کمیته مطالعاات معادنکاری و
فلزکاری کهن شپیشنهادشاده در نقشاه راه) فابالبحاث و
تصمیمگیری مؤثر است.
 درنهایت ،به رسمیت شناخته نشدن و فقادان درکمناسب از اهمیت مطالعات معدنکاری و فلزکااری کهان و
درنتیجه عدم اختصا حدافل بودجه و امکاناات باه ایان
مطالعات از عمده چالشهای این رشته در کشور است.
 .5پیشنهادهایی برای مطالعات آینده (نقشه
راه)
بهطورکلی ساختار اولی نقشه راه پیشنهادی را میتوان در
پنی بخش زیر خالوه نمود ششکل :)Fig; 1-1
 )1تعامل و همکاری مؤسسات ذیربط )2 ،آموزش)3 ،
پژوهش )7 ،حفاظت و  )9نشر و نمایش.
هرکدام از بخشهای فوقالاذکر نقاش اساسای در کامال
شدن بدنه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران و
درنتیجه به ثمر رسیدن آن خواهد داشت .در ادامه هر یک
از بخشها و زیر بخشهای مارتبط باا آنهاا شارح داده
خواهند شد:
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شکل  :1نمودار چهارچو عمومی برنامه پیشنهادی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران

Fig; 1: The schematic framework of the proposed action plan for ancient mining and metallurgical studies of
Iran

 .1-5تعامل و همکاری مؤسسات ذیربط
با توجه به اینکه مطالعاات معادنکاری و فلزکااری کهان
اساسا ماهیتی میانرشتهای دارد ،کار بر روی این مقوله در
ایران بدون همکاری و تعامال جادی مؤسساات ذیرباط
ششااامل :سااازمان میااراث فرهنگاای ،واانایعدسااتی و
گردشااگری ،وزارت واانعت ،معاادن و تجااارت ،سااازمان
زمااینشناساای و اکتشااافات معاادنی کشااور ،سااازمان
نظاممهندسی معدن کشور ،پژوهشاگاه میاراث فرهنگای،
پژوهشکدههای حفاظت و مرمت و باستانشناسای ،ماوزه

ملی ایران و نیز برخی مراکز پژوهشی و دانشگاهی) عماال
غیر مؤثر بوده به نتیجهای فابالتوجاه نخواهاد رساید .در
ادامه پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است:
 .1-1-5تشکیل کمیتهای برای مدیریت
مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن
پیشنهاد اولیه و اولی در «نقشه راه» حاضر که در حقیقت
«سنگ بنا»ی اولی طرح خواهد باود ،راهانادازی مجادد
«کمیته مطالعات معدنکاری کهن» است .اعضاای اوالی
سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 9316

78

نیما نظافتی و همکاران /نقشه راه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران

چنین کمیتهای بایستی شامل نمایندگانی از ساازمانهاای
مرتبط با موضوع بوده شامل اشاخا حقیقای و حقاوفی
زیر باشند :یک نمایناده از پژوهشاکده حفاظات و مرمات
اشیا تاریخی-فرهنگی شترجیحا ریاست این پژوهشاکده)،
یک نماینده از پژوهشکده باستانشناسی کشاور شترجیحاا
ریاست این پژوهشکده) ،یک نماینده از ماوزه ملای ایاران
شترجیحااا ریاساات مااوزه) ،یااک نماینااده از سااازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشاور شترجیحاا ریاسات
این سازمان) ،یک نماینده از سازمان نظاممهندسی معادن
کشور شترجیحاا ریاسات ایان ساازمان) ،یاک متخصاص
باستانسنجی ،یک متخصص باستانشناسی معادن ،یاک
متخصص فلزکااری شمتالورژیسات) و یاک زماینشاناس
افتصادی .عالوهبراین میتاوان باهتناساب ،نماینادگانی از
گروههای معدن ،زمینشناسای ،شایمی ،فیزیاک ،مرمات،
زبانهای باستانی ،تااریخ ،ماوزهداری ،وانایعدساتی و یاا
استادان دانشگاه از رشته های مارتبط ش همچاون شایمی،
 GISو غیااره) را بااه جلسااات کمیتااه دعااوت نمااود.
بهاینترتیب چنین کمیتاهای ضامن بررسای چاالشهاا و
مسائل مربوطاه ،راهکارهاایی را بارای پیشابرد مطالعاات
معدنکاری و فلزکاری کهان در ایاران تصاویب و اجرایای
خواهد نمود و نتیجه عمل آن میتواند به تصحیح فاانون
معادن ایران و نیز فوانین سازمان میاراث فرهنگای منجار
گردد.
متأساافانه فعالیاات کمیتااه مطالعااات معاادنکاری و
فلزکاری کهن که در سال  1342آغاز شده بود ،باا خاتماه
یافتن پروژه اریسمان شدر سال  )1317عمال پایان یافات و
ایده کارآمد مربوطه رنگ فراموشی گرفت .تشکیل مجادد
چنین کمیتهای و در نظر گارفتن راهکااری بارای پایادار
ماندن شو وابسته به مدیر خاوی نبودن) آن کاامال تووایه
میگردد .ازجمله خروجیهای کمیته مطالعات معدنکاری و
فلزکاری کهان هادایت مؤسساات و کارشناساان مارتبط
ششامل معدنکاران ،زمین شناساان و باساتانشناساان) باه
مسیر وحیح و ایجااد تعامال مناساب باا یکادیگر و نیاز
انسجام بخشیدن به مطالعات مارتبط خواهاد باود .بادون
وجود چنین کمیتهای که متشکل از نماینادگانی ماؤثر شدر
سطح مدیریت) از دستگاهها و سازمانهای مارتبط اسات،
عمال پیشرفتی در فاائق آمادن بار چاالشهاای اساسای
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معاادنکاری و فلزکاااری کهاان وااورت نخواهااد گرفاات.
راهاندازی مجدد کمیتاه مطالعاات معادنکاری و فلزکااری
کهن که با شروع و ادامه موفاق کاار مایتواناد باه یاک
موسسه و یا کمیته ملی تبدیل گردد ،بهتر است باه جهات
حفظ سابقه ،تسلسل پاژوهش و فادمت ،باا هماان ناام و
لوگوی طراحیشده اولیه اتفاق بیفتد.
در وورت تشکیل مجدد کمیته مطالعات معادنکاری
و فلزکاری کهن ،این کمیته میتواناد فهرساتی از تماامی
مؤسسات دولتی و خصووی مرتبط با مطالعات معادنکاری
و فلزکاری کهن را تهیاه نماوده ساعی در دخیال نماودن
آنها بهوورت سازنده و مؤثر در این مطالعات نماید .بدین
ترتیب که بجای در نظر گرفتن مصوبات و فوانین تنبیهای
فراوان برای فعالیتهای معدنکاری شکه بعضاا خاود مضار
هستند) سعی در تعیاین نقاش و نیاز منفعتای بارای هار
دستگاه یا موسسه دخیال در کمیتاه شو اشاخا حقیقای
ماارتبط بااا آنهااا) بنمایااد .بااهعبااارتدیگاار ،باارای حفااظ
یکهارچگی ،باید این مؤسساات باهطاور آشاکاری درگیار
موضوع شده اعتبار مربوطاه را نیاز بارای ایان مشاارکت
کسااب نماینااد .متأساافانه ماااالهااای فراواناای از کشااور
خودمان ،ترکیه و عربستان سعودی وجاود دارد شباه گاواه
تجربیاااات نویساااندگان و نیاااز دِی هِسا اوس و مناااابع
موجود] )[33,34که بخش معدنکاری مدرن در برابر چناین
همکاریهاایی شادیدا مقاومات نماوده ،آثاار معادنکاری
ارزشمند بسیاری را جهات پیشاگیری از مواجاهشادن باا
مشکالت اداری نابود کرده و یاا دساتکم در ماورد وجاود
آنها سکوت کرده است .بناابراین رسایدن باه راهکااری
مرضیالطرفین برای حفظ معادن باستانی ایاران ضاروری
خواهد بود.
 .2-1-5همکاری و تبادل سازنده با مؤسسات
تخصصی بینالمللی
ایران تاریخی طوالنی در همکاری علمای باینالمللای باا
مؤسسات خارجی در زمینههای علوم باستانشناسی و نیاز
معدنکاری و فلزکاری کهن داشته است .بههرحاال برخای
مؤسسات برگزیده خاارجی باه جهات داشاتن تجهیازات
پیشرفته و نیز تجربه و دانش فنی مناسب میتوانند کمک
مناسبی برای شاروع مجادد کاار مطالعاات معادنکاری و
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فلزکاری کهن در ایران باشند .دروافع ،عقل و تدبیر حکام
میکند که بجای طی مجدد یک مسیر فبال پیموده شده و
فبول هزینههاای مضااعف و مخااطرات آن ،از تجربیاات
آنها استفاده نماود کاه در ایان زمیناه چنادین موسساه
خارجی دارای دانش و تجربیات مکفای وجاود دارناد کاه
بعضا پیشازاین نیز همکاری ماؤثری باا ساازمان میاراث
فرهنگی کشور در پروژههاایی مانناد اریسامان و سایلک
داشتهاند .ازاینرو افدام به بهکارگیری خدمات مؤسساات و
دانشگاههای خارجی در فالب تفاهمنامه و یاا فراردادهاای
مشترک میتواند در این راستا بااهمیت باشد .در این ماورد
مهم است که به مؤسسات خارجی همکار ،از هماان ابتادا
نقش مشخصی پیشانهاد شاود کاه بارای هار دو طارف
شایرانی و خارجی) منصفانه و عالمانه باشاد .باهطاوریکاه
طرفین به اعتبار و منفعت منصافانهای در انجاام پاژوهش
مشترک برسند .نتیجه چنین فعالیتهایی بایستی تحت نام
هر دو مشارکتکننده ایرانی و خارجی شبه شکلی متناسب)
منتشر گردد.
 .2-5آموزش
آموزش یکی از اساسیترین بخشهاا جهات اداماه ماؤثر
مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن است که میتوان آن
را به شکل اولیه باه ساه بخاش اوالی آماوزش باساتان
شناسان ،آموزش زمین شناسان ،مهندسان معدن و معادن
کاران و نیز آموزش همگانی تقسیم نمود که این بخشها
در ادامه بهطور مختصر شرح داده شدهاند.
یکی از جنبههای مهم ،آماوزش باساتانشناساان شو
متخصصان رشته های مرتبطی همچون حفاظت و مرمت
اشیا ) آشنا نمودن هرچه بیشتر آنان با مقوله معدنکاری و
فلزکاااری کهاان اساات شپرنیتسااکا و اشااتولنر-مااذاکره
شخصی) .آموزش باستانشناسان بایستی جهت تشخیص
و مطالعه تخصصای و باساتان شناساانه معاادن باساتانی
وورت گیرد که چنین مهارتی هم در مطالعات میادانی و
حفاریهای باستانشناسی دارای اهمیت اسات و هام در
تعامل با بخش معدن که به تائید میراث فرهنگای بارای
دریافاات پروانااه بهاارهباارداری معاادن نیاااز دارد .دروافااع،
باستانشناسان باید آموزش داده شوند تا بتوانند یافتههای
معدنکاری و فلزکاری کهن را تا حدودی ارزیاابی کنناد و

با آموزش های فنی که میبینند ،بتوانند تشاخیص دهناد
چه موفع و چگونه از کادام متخصصاان کماک بگیرناد.
همچنین در این ماورد بایاد گروهای از باساتانشناساان
معدن تربیت شوند تا بتوانند معادن را به بهتارین شاکل،
مااورد کاااوش و حفاااری باسااتانشناساای فاارار دهنااد.
باستانشناسی معدن در حقیقت زیررشتهای تخصصای از
باستانشناسی است که به تجهیزات مناسب و نیاز افاراد
متخصص جهت نقشهبرداری و حفاری باستانشناسانه در
معادن باستانی نیاز دارد .البته منظاور از معاادن باساتانی،
فقط معادن فلزی نیست بلکه معادن ساایر ماواد معادنی
همچون نمک ،رنگدانهها ،سنگ و خاکها نیز میتوانناد
در این زمینه بهخوبی موردمطالعه فرار گیرند .در این مورد
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
زنجان است].[29–31
از سوی دیگر ،در بخش معدنکاری امروزی ،به جهت
دریافاات و ثباات پروانااه بهاارهباارداری معمااوال یکاای از
تأییدیههایی که باید اخذ گردد ،تأییدیاه میاراث فرهنگای
است شمطابق ماده  27فانون معادن ایران-بند ث که طای
آن به دریافت استعالم جهت نباودن محادوده معادنی در
حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی تصریح شده است) .در
حقیقت فانونگذار به این نکته توجه نموده است که احیاناا
به نام انجام عملیات معدنکاری ،حفاریهای غیرمجااز باه
جهت خارج نمودن عتیقهجات و یاا تخریاب آثاار و ابنیاه
باستانی وورت نگیرد .منتهی در اغلاب ماوارد ،از در نظار
گرفتن وجود معادن باساتانی در محوطاه پرواناه مربوطاه
غفلت شده و چناین معاادنی موردتوجاه نباوده و نیساتند،
چراکه در حقیقت کارشناسان میراث فرهنگی بهنادرت باا
آثار معدنکاری باستانی آشنا هستند؛ و متأسفانه چاه بسایار
معااادن باسااتانی ارزشاامندی کااه تاااکنون بااه دلیاال ایاان
بیتوجهی برای همیشه نیست و نابود شدهاند.
جنبه مهم دیگار آماوزش ،مرباوط باه توجاه دادن و
عالفهمند نمودن هر چه بیشتر زماینشناساان ،مهندساان
معدن و معدنکاران به فلزکاری و معدنکاری کهان اسات.
ازآنجاکاه ایان متخصصاان باه جهات تهیاه نقشاههااای
زماینشناسای و معادنی و نیااز انجاام عملیاات اکتشااافی
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بخااشهااای وساایعی از ایارانزماین را پیمااایش و روااد
میکنند و با توجه باه پراکنادگی بسایار فابالتوجاه آثاار
فلزکاری و معدنکاری کهن در ایان سارزمین ،ایان زماین
شناسان و معدنکاران میتوانند ضمن شناسایی اولیاه ایان
آثار موفعیت و مشخصات کلی این محوطهها یا معاادن را
گزارش نمایند شمااال از طریاق وبگااه تخصصای کاه در
بخشهای بعدی توضیح داده شده اسات) .از طرفای ،باه
دلیل مراحل فانونی در ثبت و دریافت پروانه بهارهبارداری
معدنی ،بسیاری از معدنکاران وجود چنین آثاری را در عین
اینکه نشانگر خوبی برای وجود ماده معدنی هستند ،مُخال
فعالیت خود دانسته ،ساعی در پنهاان و حتای شااید ناابود
کردن آنها را دارند تا به مشکلی فانونی در ثبات مربوطاه
برخورد نکنند! نحاوه ارائاه چناین آماوزشهاایی در کناار
بااهکااارگیری تمهیاادات «انگیزشاای و تشااویقی» باارای
معدنکاران ،از مواردی است کاه بایساتی باا برناماهریازی
کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن انجام گیرد.
جنبه دیگری از آموزش البته آموزش همگاانی اسات
که با یاری گرفتن از رسانهها و برگازاری نمایشاگاههاا و
انتشار نشریات متناسب و مرتبط فابل انجاام خواهاد باود.
این جنبهها در بخش  9شنشر و نمایش) بیشتر توضیح داده
شدهاند .آشنایی هرچه بیشتر مردم با اهمیت معادنکاری و
فلزکاری کهن ضمن ایجاد اعتمادبهنفی مابت در آنهاا،
ایشان را باه پاساداران و حافظاان چناین میراثای تبادیل
خواهد نمود.
بههرحاال بارای اثربخشای آماوزش در زمیناههاای
فوقالذکر ،بایستی همکاری تنگاتنگی میان دانشاگاههاا و
مراکز آموزش عاالی ،پژوهشاگاههاا ،مراکاز تحقیقااتی و
رسانههای عمومی برفرار باشد تا بخشای از ایان آماوزش
حین تحصیل به دانشجویان ،بخشی در فالب کارگاههاای
آموزشی به متخصصان و فسامتی از طریاق رساانههاای
عمومی بهتمامی مردم ارائه گردد.
 .3-5پژوهش
پژوهش بهطور حتم یکی از ستونهاای اوالی مطالعاات
معدنکاری و فلزکاری کهن است .در این زمیناه ،کارهاای
پژوهشی اساسی که بایستی در نظر گرفتاه شاوند و فابال
انجام هستند ،در چهار بخش زیر شرح داده شدهاند:
 │ 77سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 9316

 .1-3-5تهیه آرشیوی از تمامی اطالعات
موجود معدنکاری و فلزکاری کهن ایران
ازجملااه کارهااای اولیااه و مهماای کااه کمیتااه مطالعااات
معدنکاری و فلزکاری کهن میتواند در فالب ایجاد دستکم
دو کار-گروه انجام دهد ،مرور تمامی یافتاههاای فلازی و
اشیا مرتبط با فلزکاری موجود در موزههای سراسر کشاور
شو در مرحله بعد اشیا ایرانی موزههای خاارج از کشاور) و
نیز فهرست کردن تمامی آثار معدنکاری باساتانی تااکنون
شناخته شده بهعالوه تهیه آرشیوی از تماامی اطالعاات و
انتشارات موجاود اسات .بخاش فلزکااری ایان پاژوهش
میتواند در وورت همکاری و حمایت موزههای کشور ،به
ساماندهی یافتههای فلزی و فلزکاری محوطههای مهمای
همچون سیلک ،شوش ،اریسمان ،زاغه ،ابلایی ،شاهداد و
غیره منجر گردد .با توجاه باه اینکاه بار روی اشایا ایان
محوطااههااا آزمااایشهااا و مطالعااات باسااتانساانجی
«سیستماتیکی» انجام نشده است ،بخشی از این یافتاههاا
میتوانند با چنین دیدی مطالعه شاوند .از ساوی دیگار باا
همکاری سازمان زمینشناسی و اکتشافات معادنی کشاور
میتاوان آرشایوی از اطالعاات موجاود معاادن باساتانی
تاکنون شناختهشده ایران و محوطههای ذو فلاز مارتبط
با آنها تهیه نمود .باهایانترتیاب مجموعاهای مادون از
تمامی یافتههای معدنکاری و فلزکاری کهن ایران فاراهم
میآید که درنهایت میتواند به تهیه یک کاتاالو بازر
چندین جلدی از یافتاههاای فلزکااری موجاود در تماامی
موزههای ایران بر اساس دوره زمانی و نیز معادن باساتانی
و محوطههای فلزکاری مربوطه منجر شود .از طرف دیگر
آرشاایو مربوطااه بایااد شااامل فهرساات تمااامی انتشااارات
انجامشده تاکنون شکتاا شناسای) نیاز باشاد و درنهایات
بهوورت یک بانک اطالعاتی فابل بهروزرسانی و ساازگار
بااا سااامانه اطالعااات مکااانی شجاایآیاس  )GISکااه
مشخصات هر معدن و محوطه را روی نقشاه باه نماایش
میگذارد تادوین گاردد .درنهایات نیاز اطلسای از معاادن
باستانی و محوطههای فلزکاری کهان ایاران فابال تهیاه
خواهد بود.
تهیه چنین آرشیوی شامل مطالعهای پایهای است که
انجام آن چشمانداز اداماه راه را آشاکارتر سااخته ،ضامن
مشخص کردن هر چه بیشتر اهمیت این یافتهها ،به حفظ
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و نگهداری بهتر آنها و جلوگیری از باه هادر رفاتن و یاا
گمنام و یا زایل شدن آنها کمک خواهد کرد .معادنکاری
و بهویژه فلزکاری ونایعی هستند کاه در طاول زماان شاز
پایشازتاااریخ تااا دورههااای تاااریخی و امااروز) تکاماال و
گسترش یافتهاند ،بناابراین ،مساتندنگاری و بررسای سایر
تحااول ایاان واانایع از آغاااز ساااده و فروتنانااهشااان در
پیشازتاریخ تاا تکامال پیچیاده و فابالتحساینشاان در
دورههااای تاااریخی از زیربناهااای مطالعااات معاادنکاری و
فلزکاری کهن در ایران است.
باید توجه داشت که در دورههای مختلف تاریخ بشار،
معدنکاری و فلزکاری تشکیل دهنده جزئی از جامعه باوده،
ذات و هویت مجزایی از آن نداشاتهاناد .در حقیقات ایان
ونایع نشانگر نیازهای جامعه بودهاند و بنابراین با ماهیات
و هویت جوامعی که به آنها خدمت میکاردهاناد مارتبط
هستند .ازاینرو ،اینجا جاایی اسات کاه باساتانشناساان،
معدنشناسان ،موزهداران و فلزکاران باید با همکااری هام
تصویری فراگیر از جوامع گذشته ارائه کنند .بایستی توجاه
داشت تاریخ خود را به شکلی یکهارچه به نمایش میگذارد
و همانطور که ما نمیتوانیم یک اتومبیل را فقط با بحاث
در مورد نسبتهای مختلف جعبه دنده آن بهطور مناسابی
توویف کنیم ،تمرکز بر روی بخشی خاا از تااریخ نیاز
روند اولی آن را به نمایش نخواهد گذاشت .یک اتومبیال
بخشهای اساسای مختلفای دارد و بارای اینکاه تصاویر
مناسبی از آن و عملکرد و حرکتش به دست بیااوریم نیااز
داریم که توضیح دهیم چگونه هر بخش با سایر بخشهاا
برهمکنش میکند شاز شمع تا چرخها) تا درنهایات خاودرو
به حرکت درآید شدی هسوس-مذاکره شخصی) .بناابراین
در برخورد با تاریخ نیز باید همهجانبه جستجو و تفکر کنیم
و اینجاست که یکی از فواید مطالعات بر روی فناوریهای
کهن ازجمله معدنکاری و فلزکاری آشکارتر میگردد.
 .2-3-5توجه به پرسشهای جدی و قدیمی
باستانشناسی (در ارتباط با معدنکاری و
فلزکاری کهن)
مطالعاتی که از فرن نوزدهم تاکنون بر روی محوطههاای
باستانی غر آسایا انجاامگرفتاه ،ضامن روشان نماودن

بخشی از جنبههای باستانشناسانه این محوطههاا ،منجار
به ایجاد سؤاالتی اساسی درباره منشأ ،نحوه تکوین ،اشاعه
و تکامل معدنکاری و فلزکاری کهن شده است که تاکنون
بیپاسخ ماندهاند و یا فقط سرنخهاای جزئای بارای حال
آنها بهدستآمده است .ازجمله این سؤاالت میتاوان باه
موارد زیر اشاره کرد :دفیقا چه ذخایر معدنی و کانسارهایی،
تأمینکننده مواد خام فلزی محوطههای فلزکاری بودهاند؟
گاهنگاری فعالیتهای معدنی باستانی چگونه بوده اسات؟
چااه منااابعی تااأمینکننااده ماای طبیعاای ،چااه منااابعی
تأمینکننده آلیاژ می-ارسنیکی و چه منابعی تأمینکنناده
آلیاژ مفر شفلعی) بودهاند؟ منشأ فلع باساتانی بارای تولیاد
مقادیر عظیمی از اشیا مفرغی کجا بوده است؟ آیا منباع و
کانسارهای فلع یا مای-فلاع در منطقاه وجاود دارد شکاه
امروزه مشخصشده که پاسخ مابت است])[35–37؟ روناد
و فرآیند عبور از تولید می طبیعی به می آلیاژی چه بوده
است؟ آیا مردمان دشات بارای معادنکاری باه ارتفاعاات
میرفتهاند و یاا اینکاه سانگ معادن موردنیااز خاود را از
طریق معامله و تجارت باا مردماان کوهساتان باه دسات
میآوردهاند؟ محصوالت تولیدشده در محوطههاای ایاران
چه مسیر وادراتی را میپیموده است][38؟
البته اگرچه این ها ساؤاالت مهمای هساتند ولای در
حقیقت شامل جزییاتی از یک کال هساتند و رسایدن باه
پاسخ این ساؤاالت نبایاد هادف نهاایی کاار باشاد بلکاه
بهعنوان فطعهای برای تکمیل یک تصویر بزر تر در نظر
گرفته شود .دروافع ،شرایط اجتماعی کاه متکای باه ایان
فعالیتها هستند شو موجب افول یا توسعه آنها شادهاناد)
بسیار مهمتر از نتایی آنالیزی هستند که نشاان مایدهناد
چگونه ارسانیک در تولیاد آلیااژ باهکاار مایرفتاه اسات.
بهعبارتدیگر ،اهمیت فناوریها و ارتباط آنها باا ماردم و
جوامع درگیر در معدنکاری بایستی موردتوجه فارار گیارد.
ذو و استحصااال فلااز باادون فعالیاات انسااانی وااورت
نمیگرفته است و این برای ما مهم اسات کاه تشاخیص
دهیم چه کسی چهکاری را برای چه کسی انجام مایداده
و چرا؟ معموال آنچه در ادبیاات باساتانشناسای مساکوت
میماند توویف باازیگران اوالی اسات .معادنکاران چاه
کسانی هستند؟ چه کسانی فلزکار هستند؟ از کجا آمدهاند؟
چه کسانی غذای آنها را تأمین میکند؟ چه کسی مسکن
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آنها را تأمین میکند؟ چه کسای وساایل حمالونقال را
فراهم میکند؟ ساوخت آنهاا از کجاا تاأمین مایشاود؟
درختان؟ بسیارخو چه کسای درختاان را مایبارد؟ چاه
کساای محصااوالت را حماال مایکنااد؟ زنجیااره عملکاارد
ش )Chaîne opératoireچگونه بوده است؟ باال و پایین ایان
شبکه را چه کسانی یا گاروههاایی تشاکیل مایدادهاناد؟
ارتباط و پیوستگی بین معادنکاران و مشاتریان چاه باوده
است؟ معدنکاران چگونه برای اولین بار معادنهاا را پیادا
میکردند؟ آیاا ایان چوپاناان بودناد کاه باهطاور اتفاافی
کانساارها را پیادا مایکردناد و یااا اکتشاافگرهایی وجااود
داشتند؟ آیا اکتشاف بهطور اتفافی بوده است و یاا طراحای
شده؟ روشهای معمول معدنکاری در دورههاای مختلاف
چگونه بوده است؟ معادنکاری روبااز و زیرزمینای چگوناه
باهم در ارتباط بوده و یاا همهوشاانی داشاتهاناد؟ ششاامل
ایدههایی از دی هِسوس-مذاکره شخصی) .همه اینها در
کنار ساؤاالت فنای مارتبط شمانناد ساؤاالت مطروحاه در
سطور باال) بایساتی در مطالعاات معادنکاری و فلزکااری
کهن ایران موردتوجه فرار گیرند.
یکی دیگر از جنباههاای جالاب و مهام از مطالعاات
معدنکاری و فلزکاری کهن بهکارگیری اطالعاات موجاود
در متون کهن شاز متاون کهان میاانرودان شباینالنهارین)
گرفته تا متون تااریخی تاا دوران فاجاار) اسات کاه گااه
اطالعات ذیفیمتی را در ماورد معاادن ،موفعیات آنهاا،
نحوه کار بر روی آنها و نیاز فعالیاتهاای استحصاال و
ذو فلز در اختیار میگذارند .چنین اطالعاتی میتوانند در
مکانیابی و جانمایی معادن باستانی و مطالعات منشا یابی
مرتبط با آنها و نیز مطالعات فناوراناه بار روی فلزکااری
کهاان موردتوجااه فاارار گیرنااد .در ایاان مااورد بایسااتی از
اطالعات متخصصان زبان های باستانی شسومری ،اکادی،
آشوری ،ایالمی ،پارس باستان ،پهلوی ،سغدی و غیاره) و
نیز تاریخدانان و مورخان و همینطاور کتاا هاای کهان
شمانند الجماهر فی معرفته الجواهر از ابوریحاان بیرونای و
یا سفرنامه ابودُلف) یاری جست .باوجوداینکه اغلب ،ارتباط
کاری و تبادل دانشی چندان خوبی میان باساتانشناساان،
زبانشناسان و تاریخدانان برفرار نیست ،ولی مایتاوان باا
ایجاد و تقویت چنین تبادلی بین این متخصصاان باهادف
مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن به اطالعاات مهمای
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در راستای کمک به این مطالعات رسید.
در مورد این جنبه از پژوهش ،بهعنوانماال مایتاوان
از معادنی که در متون کهن هزاره سوم پیش از مایالد باا
عنااااااوینی چاااااون کیمااااااش ش ، )Kimashآدم دون
ش )AdamDUNو ابوالت ش )Abullatاز آنها نام برده شده
شهلوینگ-مذاکره شخصی) و یا سرزمینهای غنی از مواد
معدنی ارتّاه ش )Arattaیاا ماگاان ش )Maganکاه در متاون
هزارههای دوم و سوم پایش از مایالد از آنهاا یااد شاده
است نام برد .از طرفی متونی نیز هستند شمانند متاون تال
ملیان) که به تولید و تجارت مقادار زیاادی ماواد و اشایا
فلزی اشاره میکنند درحالیکه تاکنون چنین اشیایی یافت
نشده اند شهلوینگ-مذاکره شخصی) .جستجو برای یاافتن
چنین معادن و یا اشیایی بر اساس توویفات متون کهن و
نیز دادههای جدید زماینشناسای و معادنکاری مایتواناد
کمکی مهم در حل معماهای باستانی بنماید .دروافع چنین
جنبهای در مطالعات میدانی ساامانمند بارای معادنکاری و
فلزکاری کهن شکه در ادامه بیشاتر باه آن پرداختاه شاده)
بایستی موردتوجه جدی فرار گیرد تا بادین ترتیاب احیاناا
بعضی از این معادن جانمایی گردند.
 .3-3-5انجام عملیات میدانی سامانمند در
مناطق دارای پتانسیل باالی آثار فلزکاری و
معدنکاری کهن
با توجه به موارد فوقالذکر و نیز دادههای موجود در ماورد
معدنکاری باساتانی ایاران ،مایتاوان تعادادی از منااطق
معدنی ایران را جهت پیمایش برای یافتن و مساتندنگاری
آثار معدنکاری و فلزکاری کهن در نظار گرفات .البتاه باه
دلیل وسعت زیااد ایاران و نیاز فراوانای فابالتوجاه آثاار
فلزکاری و معدنکاری کهن ،چنین انتخابی آساان نخواهاد
بود .به هر رو ،مناطق دارای پتانسایل بااالی معادنی کاه
معدنکاری مدرن در آنها با سرعت در حال گسترش است
و نیز مناطق اطراف محوطههای باستانی کاه یافتاههاای
فلزی و یا سنگی فابلتوجهی از آنها به دست آمده اسات
میتوانند به عنوان اولویتهای اول چنین مطالعاتی در نظر
گرفته شوند.
تاکنون عملیات مشابهی در ایران و سایر کشاورهای
جهان در همین زمینه به انجام رسیده که اغلب باه نتاایی
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بساایار سااودمندی نیااز منتهاای شاادهانااد .البتااه کارهااای
انجامشده در ایران ازنظر حجم با توجه باه وساعت کشاور
چندان فابلتوجاه نباوده اسات .ازجملاه عملیاات میادانی
سامانمند در ایران میتوان به پژوهشهای میدانی ورتایم،
اسمیت و همکاران در سالهاای  1379تاا  [9,12]1374و
نیز عملیات میدانی در فالاب پاروژه اریسامان در منااطق
نطنز و اناارک طای ساالهاای ،[24,39,40]1317-1345
عملیات میدانی مرتبط با طرح بازنگری سایلک در منطقاه
کاشان در سال هاای  1312تاا  [41–44]1319و عملیاات
میدانی در منطقه تکا در سال  [32]1314اشاره کارد .در
پروژههای فوقالذکر ،منطقهای شنسابتا) وسایع باهمنظاور
شناسااایی ،نمونااهباارداری و مطالعااه معااادن کهاان و
محوطههای فلزکااری وابساته موردبررسای میادانی فارار
گرفت و در گازارش نهاایی و مقااالت مارتبط باا آنهاا
مشخصااات عمااومی کارهااای معاادنی و خصوواایات
باستانسنجی آنها موردبحث وافع شد.
ازجمله چنین کارهایی در خارج از ایران میتوان به کار
انجامشده در وحرای سینا و وحرای شرفی کشور باستانی
مصر اشاره نمود] ،[45که طی آن مطالعاات آرکئومتاالورژی
توسط یک گروه مصری-آلمانی در منطقه وسیعی از شارق
این کشاور باهمنظاور بررسای و یاافتن آثاار معادنکاری و
فلزکاری کهن مربوطه به دوره پیشازتااریخ انجاام شاد و
نمونههایی نیاز ماورد مطالعاات آزمایشاگاهی شباهمنظاور
سنیابی ،منشا یابی و تشخیص ماهیت) فرار گرفتند.
با توجه به کارهاایی کاه تااکنون در ایاران مرکازی
انجام شده است ،منطقه کرمان و منطقه لرستان برای آغاز
چنین عملیاتی پیشنهاد میشوند .منطقه کرمان از این نظر
اهمیت دارد که از یکسو میزباان محوطاههاای باساتانی
بسیار کهن تل ابلیی و تهه یحیی ،کنار وندل شجیرفت) و
شهداد با آثار فلزی فابلتوجاه باوده و از ساوی دیگار باه
دلیل پتانسیل باالی معدنی ،معدنکاری مادرن باا سارعت
بسیار باالیی در این استان در جریان است که میتواند باه
تخریااب سااریع و غیرفاباالبازگشاات آثااار معاادنکاری و
فلزکاری کهن منجر گردد .منطقه لرستان و بهویژه بخش
شرفی آن نیز برای پیجویی آثار معدنکاری مرتبط با فلاع
باستانی کاه نشاانههاای اولیاه آن در منطقاه پیادا شاده
است] [35–37توویه میگردد.

 .4-3-5تقویت زیرساختهای آزمایشگاهی و
علمی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری
کهن
اسااتفاده از تجهیاازات پیشاارفته آنااالیزی و آزمایشااگاهی
امروزه یکی از ملزومات اساسی در مطالعاات معادنکاری و
فلزکاری کهن باه شامار مایروناد .متأسافانه بسایاری از
مؤسسات پژوهشی علوم زماین و ساایر علاوم وابساته در
کشور ما شبه دالیل مختلف ازجمله تحاریمهاای خاارجی)
نتوانستهاند خود را از این نظر مطابق استاندارهای جهاانی
بروز نمایند ،بهطاوریکاه روشهاای آناالیزی کاه بارای
دههها شاغلب بیش از پانی دهاه) در کشاورهای پیشارفته
مورداستفاده هساتند و اماروزه باهکاارگیری آنهاا اماری
معمول و ضروری در بسیاری از مطالعاات مختلاف علاوم
زمین و علوم باستانشناسی اسات هناوز در کشاور ماا یاا
اوال وجود ندارناد و یاا فقاط باهطاور بسایار محادودی
مورداستفاده هستند .ازجملاه ایان روشهاا و دساتگاههاا
میتوان به دستگاههای سنیابی کربن  17شبارای بررسای
مواد آلی همراه یافتاههاای معادنکاری همچاون زغاال و
چااو ) ،روشهااای آنااالیز و ساانی اابی ایزوتااوپی و نیااز
دستگاههای مایکروپرو نام برد .ازاینرو بایستی همزمان
با فعالسازی مطالعات معدنکاری و فلزکاری کشور چناین
تجهیزاتی نیز بهطور متناسب تأمین گردند .البتاه در کناار
تأمین تجهیزات ،آموزش نیاروی انساانی متخصصای کاه
بتواند برای طوالنیمدت شو به شکلی پایدار) دستگاههاای
تهیهشده را بهطور بهینه کااربری نماوده و آنهاا را سارپا
نگاه دارد ،به همان اندازه خرید تجهیازات شاگرناه بیشاتر)
اهمیت دارد .باهطاورکلی بسایاری از تجهیازات پیشارفته
آنااالیزی عااالوه باار نیاااز بااه داشااتن کاااربران متبحاار و
متخصص باید بهطور مستمر در ارتباط با کارخانه ساازنده
باشند تا هرگونه نقص لوازم و یا اشاکاالت حاین کاار باه
شکلی مناسب و در کوتاهترین زمان برطرف گردد .دروافع،
داشتن دستگاههای باروز و مادرن تنهاا در کناار داشاتن
نیروی انسانی متخصص و ماهر و تأمین خادمات پای از
فروش مناسب از سوی کارخانه ساازنده اسات کاه معنای
پیداکرده ،منجر به دریافت نتاایی آناالیز واحیح و دفیاق
میگردد.
بهطورکلی بدون تأمین تجهیزات مدرن آزمایشگاهی،
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مطالعااات فاباالتوجااه و اساساای فلزکاااری کهاان عمااال
امکانپذیر نخواهد بود و یا اینکه فقط در ساایه وابساتگی
فراوان به مؤسسات خارجی فابل انجاام اسات ،کاه البتاه
مورد دوم درهروورت بهتر از انجام ندادن کار خواهد بود!
اگرچه پژوهشکده حفاظت و مرمت اشایا تااریخی–
فرهنگاای در سااالهااای دور بااهطااور نساابتا مناساابی بااا
دستگاههای آنالیزی مختلفی تجهیز شده بوده ،ولی امروزه
به دالیال گونااگون ایان تجهیازات پاساخگوی احتیااج
فزاینده پژوهشهای مرمتی و نیاز مطالعاات معادنکاری و
فلزکاری کهن نیستند و بنابراین نیاز به بازسازی و تجهیاز
این آزمایشگاهها فویا احساس میگردد .ازجمله تجهیازات
و دستگاههایی که برای مطالعاات معادنکاری و فلزکااری
کهن ضروری هستند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 دستگاهها و تجهیزات «آنالیز عنصری» باا دفات ووحت باال و حد حساسیت مناسب .بخشی از دستگاههای
آنالیزی بایستی با توجه به آسیبپذیر بودن اشیا باساتانی،
از نوع «غیرتخریبی» باشاند .در ایان ماورد ،تاأمین یاک
دستگاه  ICP-MSدر کناار یاک دساتگاه  XRFمایتواناد
بسیار راهگشا باشد .البته فابلذکر است که بارای اساتفاده
از روش و دستگاه  ICP-MSعالوه بر اتافی مناسب بارای
خود دستگاه به یک اتاق تمیز برای آمادهساازی نموناههاا
به روشهای شیمیایی نیز نیاز است .تهیاه یاک دساتگاه
 XRFفابلحمل و یا دستی که عمال بهوورت غیرتخریبی
به آنالیز نمونهها و یا اشیا مایپاردازد نیاز در ایان زمیناه
ضروری خواهد بود.
 دستگاهها و ابزار «کاانیشناسای» شاامل دساتگاه.XRD
 دسااتگاههااا و اباازار «نااوری و اپتیکاای» باارایکانیشناسی و شاناخت ماواد شاامل :میکروساکو هاای
پالریزان کانهنگاری ،پتروگرافی و متالوگرافی ،انواع لاو ،
میکروسکو و وسایل تصویربرداری.
«میکروسااکو الکتروناای» از نااوع میکروسااکوالکترونی روبشی ش )SEMو یا مایکروپرو ش )EPMAو یاا
میکروسکو انتقال الکترونی ش)TEM
 دسااتگاههااای ماارتبط بااا «ساانساانجی» شاااملرادیوکربن و ترمولومینسانی کاه خاود باه تاأمین مکاان
مناسب ،تهیه دستگاه و تأمین کارشناساان نیااز دارد .ایان
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بخش موردی اساسی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری
کهن است.
 طیاافساانجی جرماای جهاات انجااام «مطالعاااتایزوتوپی» شمانند سر )
همانگونه که پیشتر عنوان شد ،وجود این دستگاهها تنها
در کنار داشتن نیروی انسانی مااهر معنای پیادا مایکناد،
چراکه به دست آوردن پاساخ واحیح و دفیاق از آنالیزهاا
بدون عملکارد مناساب کااربران دساتگاههاا و کارکناان
آزمایشگاه عمال ناممکن خواهد بود.
یکی دیگر از تحقیقات جالب و مؤثری که میتوان در
مورد معدنکاری و فلزکاری کهن انجاام داد ،شابیهساازی
عملیاااات فلزکاراناااه شاکساااهریمنتال آرکئومتاااالورژی
 )Experimental archaeometallurgyباار روی کانساانگ
معادن مختلف ایران و مقایساه نتیجاه حاواله باا نتیجاه
حاول از مطالعه اشیا باستانی است .چنین کاری کاه باه
بررسی و درک روند احتمالی استفاده از فناوری بهکاررفتاه
نیز کمک میکند ،به وجود تجهیزات و محوطهای مناسب
برای بازسازی کورهها و بوتههای باستانی باا ماواد مشاابه
بهکاررفته در دوران کهن نیااز دارد .در ایان زمیناه ،یکای
دیگر از موارد بسیار کمککننده و مهم استفاده از داناش و
تجربه استادکاران ونایعدستی ایاران و فناونی اسات کاه
هنوز شدر بعضی موارد شاید پی از طی هزارهها با کمترین
تغییر) در کارگاههای سنتی و بازارهای ایران بهکار گرفتاه
میشوند شپیگوت-مذاکره شخصی).
 .4-5حفاظت و نگهداری از تعدادی از معاادن
کهن شاخص
با توجه به اینکه هماکنون بخشی از معادن باستانی ایاران
در حال اکتشاف ،استخراج و بهرهبرداری هستند ،میتاوان
بااا تااوافقی کااه از طریااق کمیتااه مطالعااات معاادنکاری و
فلزکاری کهن با شرکتها یا مؤسساات مربوطاه واورت
میگیرد ،نقشه بارداری و مساتندنگاری کااملی از تماامی
بخشهای دارای معدنکاری کهن در هر معدن انجام داد و
سهی بخشهای شاخصای از ایان معاادن را باهواورت
مسطوره و مجازا از معادنکاری مادرن مساتانی کارده شو
احیانا محصور کرد) ،اجازه معدنکاری در سایر بخاشهاای
معدن را وادر نمود .بهایانترتیاب بخاشهاای شااخص

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

کارهای فدیمی برای مطالعات آینده توسط زمینشناسان و
باستانشناسان حفظ خواهند شد.
علیاارغم وجااود تعااداد زیااادی از معااادن باسااتانی در
کشور ،تااکنون فقاط شامار بسایار کمای از آنهاا ماورد
مطالعااات باسااتانشناساای معاادنی ششااامل حفاااری
باستانشناسای و گاهنگااری) فرارگرفتاهاناد و اطالعاات
اولی ما از بعضی از آنها بر اسااس یافتاههاای ساطحی
است .بر این اسااس در بهتارین حالات مایتاوان چناین
معادنی را ازنظر سن به انواع پیشازتاریخ شبر اساس یافات
شدن چکش سنگی در آنها) و تاریخی شبر اسااس وجاود
فطعات سفالی سطحی شاامل لعاا دار و بادون لعاا ) و
اسالمی تقسیمبندی نمود .این درحاالیاسات کاه بعضای
معادن طای چنادین دوره شاز پایشازتااریخ تاا دورههاای
بعدی) مورد بهرهبرداری بودهاند و آثار فدیمیتر معدنکاری
توسااط کارهااای جدیاادتر پوشاایده شاادهانااد کااه فقااط
نقشهبرداری و حفااری دفیاق باساتانشناسای اسات کاه
میتواند فعالیت معدن را در دورههای مختلف نشان دهد.
در وااورت انجااام مطالعااات باسااتانشناسای معاادن
شهمراه با مطالعات سنیابی و باستانسانجی مربوطاه) بار
روی تعدادی از معادن کهن ایران مایتاوان در درازمادت
گاهنگاری مستند و فابل فبولی از معدنکاری باستانی ایران
در دست داشت .برای این منظور بایستی برای شاروع ،بار
اساس اطالعات موجود ،چند معادن پایشازتااریخ شمانناد
سر و نقره شاکین ،فلع-می-طالی ده حسین ،سر و
نقره انارو ،می با فرق) ،چند معدن دوره تااریخی شمانناد
سر و نقره نخلک ،آهن هنشک ،آهن گال گهار) ،چناد
معدن دوره اسالمی شمانناد معادن کبالات فمصار ،معادن
کمجان نطنز) و نیز چناد معادن از دوره پهلاوی اول کاه
بهویژه توسط معدنکاران آلمانی و روس مورد بهرهبارداری
بودند را موردبررسای فارار داد .باههرحاال پای از تهیاه
آرشاایوی کااه در بخااش  1-3پیشاانهاد گردیااده اساات و
مشخص شدن فهرست و مشخصات اولیه معاادن موجاود
میتوان در مورد انتخا معادن برای مرحلاه اول بررسای
بهتر تصمیمگیری نمود.
 .5-5نشر و نمایش
در اینجا به یکی از مهمترین بخشهای پیشنهادی نقشاه

راه اشاره مایشاود کاه هماناا باه نماایش درآوردن و در
معرد گذاشتن مطالعات انجامشده برای کارشناسان و نیز
عمااوم مااردم اساات .نمااایش دسااتاوردهای مطالعاااتی
معدنکاری و فلزکاری کهن ،ضمن هرچه بیشتر مشاخص
نمودن اهمیت معادنکاری و فلزکااری کهان در تااریخ و
فرهنگ ایرانزمین و بااال باردن آگااهی ماردم از تااریخ
گذشته بشر و سیر تحول فناوری ،آنها را نسبت به حفاظ
چنین آثاری متوجه و عالفهمناد نماوده ،مایتواناد حتای
درآمدزا نیز باشد .باید توجه داشات کاه تااریخ متعلاق باه
عموم مردم است و باید آنچنان شیوا روایت شود که همه
مردم آن را درک و دنبال کنناد و فادر آن را بدانناد .ایان
وظیفه ماست که مفاهیم پیچیده تاریخی را طوری ترجماه
کنیم که برای عموم مردم فابلدرک باشد .انتقال مفااهیم
بااه عمااوم ش )Public outreachبایااد جزئاای از مطالعااات
معاادنکاری و فلزکاااری کهاان باشااد .در انتقااال چنااین
مفاهیمی ،بخشها و افرادی همچون موزهها ،نمایشگاهها،
همایش های علمی-تخصصی ،فیلمهاا ،انتشاارات علمای
شکتا  ،کاتالو و مقاله) و نشریات آموزشای ،وبگااههاای
تخصصی و نیز راهنمایان تورها همگی مایتوانناد ایفاای
نقش نمایند .در این مورد ایجاد یک وبگاه تخصصای کاه
ارائهدهنده اطالعات موجود درباره مطالعاات معادنکاری و
فلزکاری کهان اسات و بعادها مایتواناد میزباان آرشایو
پیشنهادشده در بخاش  1-3باوده شاامل درگااهی بارای
ارتباااط دوسااویه بااا متخصصااان و مااردم باارای معرفاای
یافتههای احتمالی جدید آنها باشد توویه میگردد .وبگاه
منااابع تخصصاای باسااتانشناساای جنااو شاارق آساایا
ش )http://seasia.museum.upenn.edu/کااااه توسااااط
دانشگاه پنسیلوانیا راهاندازی شده و اداره میشود ،میتواناد
ماال اولیاه مناسابی بارای ایجااد چناین وبگااهی باشاد
شپیگوت-مذاکره شخصی).
در راستای نماایش اهمیات معاادن و محوطاههاای
باسااتانی فلزکاااری ،بایسااتی بااه مفاااهیمی همچااون
«ژئوتوریساااااام ش »)Geotourismو «آرکئوتوریساااااام
ش »)Archaeotourismمعادن و محوطههای فلزکاری کهن
نیز توجه جدی نماود .در حقیقات تعاداد زیاادی از ماردم
عالفهمند به دانستن مطالب بیشتر در ماورد سایر تکامال
تکنولوژی از روزگاران کهن به شکل دیاداری هساتند .باا
سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 9316
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توجااه بااه اینکااه اغلااب معااادن باسااتانی و بساایاری از
محوطههاای فلزکااری کهان ایاران در درون و یاا کناار
رخنمونها و ساختارهای زمینشناسی چشامناواز و بعضاا
شگفتانگیز فرار دارند ،میتوان با ساماندهای تعادادی از
معادن باستانی ایران که همه این فابلیتهاا را باهواورت
یکجااا در خااود دارنااد ،فصاال جدیاادی در ژئوتوریساام و
آرکئوتوریسم گشود .به این ترتیب ضمن باال رفتن آگاهی
مردم از اهمیت سنگها و کانیها در زندگی گذشاتگان شو
البته در زندگی امروز) ،هوشیاری آنان نسبت به فدرشناسی
و پاسداری از چنین بخشهایی افزایش خواهاد یافات .در
این مورد معدنی همچون معدن نخلک در منطقاه اناارک
در مرکز ایران ،میتواند بهعنوانماال اولیه ایده آلی مطرح
شود ،چراکه هم دارای آثار معادنکاری کهان و تأسیساات
وابسته به آن ششامل آتشکده و فلعه ساسانی) و هام دارای
فسمتهای معدنکاری مدرن شامل تونل و چاه و کارخاناه
فراوری و مکانهایی برای اسکان است.
یکاای از ایاادهآلهااا در ایاان راسااتا ،تأس ایی مااوزه
معدنکاری و فلزکاری کهن شیا بهطورکلی ماوزه معادن) و
یا موزه فنااوریهاای کهان و باومی ایاران خواهاد باود.
تأسیی چنین موزهای هم به نفع معدنکاری مدرن ایران و
هم به نفع پاسداری از میراث کهن معدنکاری و فلزکااری
ایران خواهد بود .امروزه بیشاتر ماردم توجاه چنادانی باه
اهمیت کاانیهاا و سانگهاا در زنادگی روزماره ندارناد
درحالیکه در یک کشاور پیشارفته ،هار انساان در طاول
زندگی خود بهطور متوسط حدود  1/1میلیاون تان کاانی،
فلز و سوخت مصرف میکناد .از ساوی دیگار باا توساعه
جوامع بشری نیاز باه کاانیهاا و ماواد معادنی روزباهروز
افزایش پیدا میکند .برای روشان کاردن اهمیات و تاأثیر
فابلتوجه کانیها ،سنگها و معدنکاری آنها برای عاماه
مردم ،موزهها شو شاید مینرال پارکها) رساانه و ابزارهاای
بسیار مناسبی هستند .با آشنایی بیشتر عموم مردم باا ایان
مقوله ،ازیکطرف ،توسعه اکتشاف و استخراج مواد معدنی
در کشور آسانتر و بهتر انجام خواهد شد و تصاور «گانی
بودن» معدن بهتدریی در نظر عموم مردم کمرناگ شاده،
«رنی» و «همت» فابلتوجاه موردنیااز بارای معادنکاری
برای آنها روشنتر خواهد شد .از طرف دیگر نیاز ،ماردم
با آشنایی بیشتر با خالفیت و همتی که گذشتگانشاان در
 │ 18سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 9316

معدنکاری و فلزکاری به نمایش گذاشاته و رنجای کاه در
ایاان زمینااه متحماال شاادهانااد ،فاادر ساارزمین ،تاااریخ و
داشتههای خود را بهتر دانسته در حفظ و نگهاداری آنهاا
بیشتر کوشا خواهند بود .متأسفانه علیارغم تااریخ کهان و
درخشان معدنکاری و فلزکاری در ایران ،تاکنون موزه و یا
مجموعهای که سیر پیشرفت این دانش و ونعت دیرپاا را
حدافل برای خود ایرانیان به نمایش بگذارد ،در این کشاور
پهناور تأسیی نشده است .این در حالی است که بسایاری
از کشورهای دنیا که تاریخ معدنکاری بسیار کوتااهتاری از
ایران دارند ،این تاریخ خود را در شهرها و حتی روستاهای
متعدد در فالب موزه و نمایشاگاه دائمای در معارد دیاد
جهانیان فرار دادهاند.
از دیگر کارهایی که میتوان در جهت نمایش اهمیت
مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن و در راستای اهاداف
کمیته این مطالعات در آغاز راه در نظر گرفت ،سااماندهی
همایش تخصصی بینالمللی شهمانند آنچه در ساال 1349
برگزار شد) است که بالفاوله پای از شاکلگیاری و جاا
افتادن کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکااری کهان فابال
انجام خواهد بود شوینسنت پیگوت و غالمرضاا رحماانی-
مذاکره شخصی) .بدین ترتیب توجه مسئوالن ایرانی و نیز
متخصصان بینالمللی به این مقوله بیشتر جلب خواهد شد
و زمینههای همکاریهای ملای و باینالمللای باا راحتای
بیشتری فراهم خواهد گشت.
 .6پیشنهادهایی برای تأمین بودجه بررسیها و
طرح فوقالذکر
واضح است که انجام مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن
به شکل کارآمد و مناساب نیازمناد مناابع ماالی و بودجاه
متناسب خواهد باود .البتاه بخشای از چناین مناابع ماالی
میتواند از بودجه پژوهشی سازمانهاای درگیار شساازمان
میراث فرهنگی ،ونایعدستی و گردشگری کشور ،سازمان
زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،دانشگاهها و غیره)
تأمین شود که البته این در وورتی فابل انجاام اسات کاه
مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن و اهمیات آن توساط
دستگاهها و مراکز تحقیقاتی ذیربط درک شاده و چناین
مطالعاتی اساسا به رسمیت شناخته شوند .بخش دیگری از
بودجه نیز میتواند از طریق تعامل با بخش معدن کشور و
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همینطور برگزاری نمایشگاههاای مارتبط تاأمین گاردد.
روشن است که بخش معدن در حالت معمولی رغبتای باه
هزینه کاردن در مطالعاات معادنکاری و فلزکااری کهان
نخواهد داشت ،ولی با تعامال ساازنده باین دساتگاههاای
مختلف  -از طریق کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکااری
کهن  -میتوان امتیازهایی تشویقی برای معادنی کاه باه
حفظ و نگهاداری بخشای از آثاار معادنکاری فادیمی در
محدوده معدنی خودشان میپردازند در نظار گرفات .ایان
امتیازها میتواناد شاامل بخشاودگی دروادی از حقاوق
دولتاای و یااا مالیااات معااادن باشااد .چنااین امتیازهااایی را
میتوان برای معاادنی کاه بخشای از درآماد خاود را باه
پژوهش در مورد معدنکاری کهن تخصیص میدهناد نیاز
در نظر گرفت .این مشوقها در کنار جریمههایی که بارای
تخریااب پنهااانی آثااار معاادنکاری کهاان در نظاار گرفتااه
میشوند ،میتوانند بهعنوان منابع مالی کمکای  -در کناار
بودجه پژوهشی سازمانهای مربوطه  -در راستای توساعه
مطالعات و نیز حفاظت از معادن و محوطههاای فلزکااری
باستانی عمل نمایند.
 .7جمعبندی و نتیجهگیری
اگرچه مطالعات منفرد و پراکندهای طی سالهای گذشاته
و در حال حاضر بر روی معدنکاری و فلزکاری کهن ایران
شاغلب بر اساس عالفه شخصی پژوهشگران) انجامگرفتاه
است ،ولی چنین حجمی از پژوهش برای سرزمینی به این
وسعت و با تاریخی چناین کهان و بااهمیات در توساعه و
تکامل فناوری فطعاا درخاور و شایساته نخواهاد باود .در
نوشتار حاضر ضامن مارور کلای تاریخچاه ،چاالشهاا و
آساایبهااای موجااود درراه مطالعااه معااادن باسااتانی و
محوطااههااای فلزکاااری و اشاایا فلاازی باسااتانی ایااران،
پیشنهادهایی برای فعالسازی چنین مطالعاتی ارائه گردیاد
کااه شاااهبیات آنهااا راهاناادازی مجاادد کمیتااه مطالعااات
معدنکاری و فلزکاری کهن است .چنین کمیتهای بایساتی
با مشخص نمودن اولویتها در مطالعات موردنظر ،اهمیت
و گستره معدنکاری و فلزکاری کهن ایارانزماین را ابتادا
برای مردمان خود این سرزمین و سهی برای جهانیان باه
نمایش بگذارد .درنهایت انجام چنین مطالعااتی مایتواناد
منجر به تدوین تاریخچه و اطلی معادنکاری و فلزکااری

کهن در ایران گردد کاه خاود نقاش و اهمیات ایاران در
معدنکاری و فلزکاری کهن در طاول تااریخ جهاان را باه
نمایش میگذارد.
باید توجه داشات کاه انجاام مطالعاات معادنکاری و
فلزکاری کهن ورفا جنبه پژوهشی نخواهد داشت بلکه باا
باال بردن آگاهی مردم و متخصصان نسابت باه مطالعاات
مرتبط ،میزان مشارکت آنان را در پاساداری و فدرشناسای
از میراث گذشتگان افزایش داده ،احتمال ایجاد آسیبهای
مربوطه را کم خواهد نمود و درعینحال میتواند در جاای
خود درآمد مناسبی را نیز ایجاد نماید.
درنهایت ،اولویاتهاای اوالی در مطالعاات معادنکاری و
فلزکاری کهن شدر حال حاضر) را میتاوان باه ترتیاب باه
بخشهای زیر خالوه نمود:
 راهاناادازی مجاادد کمیتااه مطالعااات معاادنکاری و
فلزکاری کهن با شرکت سازمانهای ذیربط.
 تعامل جدی بخش معدن و سازمان میراث فرهنگای
در جهت منافع هر دو گروه و نتیجتا منافع ملی.
 تهیه آرشایوی از معاادن باساتانی و نیاز یافتاههاای
فلزکاری کهن ایاران و درنهایات تهیاه تاریخچاه و
اطلی معادن باستانی و محوطههای فلزکاری کهان
ایران.
 تقویت زیرسااختهاای آناالیزی و علمای و تجهیاز
آزمایشگاههای مرتبط بارای مطالعاات معادنکاری و
فلزکاری کهن.
 پژوهش در جنبههای مختلف مطالعات معادنکاری و
فلزکاااری کهاان شااامل باسااتانشناساای معاادن و
گاهنگاری معادن باستانی ایاران باا مشاارکت فعاال
بخش خصووی.
 انتشار نتایی پژوهشها و تقویت زیرسااختهاای باه
نمایش گذاشتن معدنکاری و فلزکاری کهن.
که البته انجام موارد فوق میتواناد باا همکااری و تباادل
سازنده با مؤسسات تخصصی بینالمللی وورت گیرد.
امید است با مساعدت پژوهشکده حفاظات و مرمات
آثار تاریخی-فرهنگی و پشتیبانی سازمان میراث فرهنگای
و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشاور و وزارت
ونعت ،معدن و تجاارت فادمی محکام در انجاام چناین
مطالعات مهمی در کشور برداشته شود.
سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 9316
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سپاسگزاری
نوشتار حاضر خالوهای اسات از طارح پژوهشای شاماره
 592171/21/3924که در سال  1359بارای پژوهشاکده
حفاظت و مرمت اشیا تااریخی-فرهنگای باه سرپرساتی
نگارنده مسئول مکاتبات به اجرا درآمده اسات .نگارنادگان
مقاله میل دارناد بادینوسایله مراتاب ساهاس خاود را از
پژوهشکده حفاظت و مرمت و نیز آفایان جبرئیال نوکناده
ریاست محترم موزه ملی ایران ،غالمرضا رحمانی ،معاونت
محترم پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی
و آفای حمید فدایی به سبب حمایت و پشتیبانیشان اباراز
دارند .دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهاران
با در اختیار گذاشاتن فروات مناساب و دساتبااز بارای
مجری طرح ،شرایط را برای انجام کار تساهیل نماود کاه
فابلتقدیر است .در تهیه این پژوهش عالوه بار نظارات و
تجربیات مجری و همکار طرح ،از نظرات و تووایههاای
متخصصااان جهااانی در رشااتههااای باسااتانشناساای،
باستانشناسی معدن و باستانسنجی اساتفاده شاده اسات
که بدینوسیله از حمایات آنهاا سهاساگزاری مایگاردد.
متخصصانی که مورد مشورت جادی مجاری طارح فارار
گرفته و در تهیه این گازارش از تووایههایشاان اساتفاده
شده به شرح زیر هستند:
 دکتار پِارِنتیی دِیهِایساوس ش)Prentiss de Jesus
باستانشاناس و رئایی پیشاین موسساه تحقیقاات
آمریکا در ترکیه ش American Research Institute in
 )Turkeyبا تمرکاز بار روی فلزکااری و معادنکاری
[5] Thornton CP. The emergence of complex
metallurgy
on
the
Iranian
Plateau.
;Archaeometall. Glob. Perspect., Springer
2014, p. 665–96.
[6] Malek Shamirzadi S. A short history of
archaeological research in Iran. In: Stöllner T.,
Slotta R. VA, editor. Persias Anc. Splendour
(Persiens Antike Pr. Mining, Handicr.
Archaeol. Dtsch. Bergbau-Museum Bochum,
Germany: 2004, p. 22–7.
[7] Arab R, Rehren T. The pyrotechnological
expedition of 1968. Proc. Int. Conf. Persia’s
Anc. Splendour, Mining, Handicr. Archaeol.
Stöllner T., Slotta R. Vatandoust, A.(eds.),
Dtsch. Bergbau-Museum, Bochum, 2004, p.
550–5.
[8] Wulff HE. The traditional crafts of Persia.
MIT Press; 1966.
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کهن آناتولی
پروفساااور وینسااانت پیگاااوت ش)Vincent Pigott
باستانشاناس و متخصاص فلزکااری کهان ،اساتاد
سابق دانشگاه کالی لندن و محقق دانشگاه نیویورک
پروفساااور بارباااارا هلویناااگ ش)Barbara Helwing
باستانشناس و استاد دانشگاه سیدنی استرالیا باتجربه
چندین ساله بر روی محوطه های شفلزکاری) باستانی
ایران و غر آسیا
پروفساااور ارنسااات پرنیتساااکا ش)Ernst Pernicka
ژئوشیمیست و باستان سنی از دانشاگاه هایادلبر و
مرکز باستان سنجی کورت-اِنگلهورن مانهایم آلماان
و از پژوهشااگران پااروژههااای اریساامان و ساایلک و
بسیاری محوطههای فلزکاری جهان باستان
پروفساااور تومااااس اشاااتولنر ش)Thomas Stöllner
باستانشناس معدن در موزه معدن و اساتاد دانشاگاه
بوخوم آلمان و از پژوهشاگران اوالی محوطاههاای
معدنی وشانوه و چهرآبااد و بسایاری محوطاههاای
معدنکاری کهن جهان باستان
در پایان ،مجری طرح شنگارنده نخست) مایال اسات
که زحمات همکار گرامی طرح آفای دکتار مرتضای
مؤمنزاده و نیز آفای دکتر عبدالرسول وطندوست و
خانم دکتر زهرا هزارخانی را در بنیان نهادن مطالعات
منسجم معادنکاری و فلزکااری کهان در ایاران ارج
نهاااده ،باارای ایشااان آرزوی تندرسااتی و توفیااق
روزافزون نماید.
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