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 چکیده
 گوناگون بوده هایفناوری منشأزادگاه و مداوم  طوربهگذشته  هایهزارهاز  زمینایران، ه گواه مطالعاتی که تاکنون انجام گرفتهب

انواع  کارگیریبه فرآوری و فلزکاری، ،مواد معدنی انواع معدنکاری ارتباط مستقیم با در هافناوریبخش مهمی از این  البته که
، حجم و کیفیت مطالعاتی که تاکنون در مورد معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران صورت وجودبااین. بوده است مواد-زمین

را  ایراننیز ه اولی شدهانجاممطالعات  ،کشور نبوده است. از طرفیاین  تاریخی-فرهنگی هایاستعداد درخور وجههیچبهگرفته، 
تا پیش  هرحالبه .اندنمودهو تاریخی معرفی  ازتاریخپیشمختلف  هایدورهیکی از نخستین پیشتازان علم و فناوری در  عنوانبه

این مطالعات اولیه نیز اغلب، توسط پژوهشگران غیر ایرانی صورت گرفته بودند. در دهه هفتاد با  اسالمی از پیروزی انقالب
 مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن با همکاری نزدیک چندین موسسه ایرانی و خارجی فعالیت مناسبی در جهتکمیته  تأسیس

در . متوقف شدتقریباً سرانجام  ه،و رکود گرایید کندیبهپس از حدود یک دهه  متأسفانهولی  ،انجام چنین مطالعاتی آغاز گردید
برای ی نقشه راه ،المللیبیندر سطح  فناهل هایتوصیه کارگیریبه نیز و دانش و تجارب نویسندگان برتکیه، با این نوشتار

با  مرتبطو نیازهای  هاچالش ضمن مرور طی آن که شده ارائه در ایران جدید از مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن ایدوره
اهکارهای عملی برای رسیدن به این ر و هگردیدمطرح  به مطالعات روشمند معدنکاری و فلزکاری کهن مربوطاهداف  موضوع،
 نیز پیش رو نهاده شده است. فلزکاری کهن ایران( هایمحوطه)شامل تهیه اطلس معادن باستانی و  اهداف
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 مقدمه. 1
سررا  گرفرت، زمرانی کره      م.15از قررن   توانیم( را Archaeometallurgyمطالعات فلزکاری کهن )آرکئومتالورژی   نخستین  

نمودنرد. برا آغراز     منتشرر خود را  یهایحفارآنالیز اشیاء فلزی مربوط به ( گزارش John Percyمندانی همچون جان پرسی )دانش
 یهرا دادهشناسرانه را برا   ( بررای نخسرتین برار توصریفات قروم     William Gowlandقرن بیستم دانشمندانی چون ویلیام گولند )

رونرد  "این در میانه قرن بیستم بود که مطالعه اشیاء فلرزی باسرتانی بره یرک      هرحالبهو آنالیزی ترکیب نمودند.  شناسانهباستان
، کره  برود  [1]همچون گوردُن چایلرد  یخیازتارشیپ شناسباستان "یهایتئور"از  متأثرتبدیل گردید که خود تا حد زیادی  "کلی

چایلد درباره تکامل اجتماعی و ایجراد سراختار    "یهایتئور" .علمی در این مورد انجام نداده بود یهاشیآزما گونهچیهالبته خود 
تراکنون نیرز برر روی تفسریرهای      هرا حرفره فناوری فلزات( و تخصصی شدن  ژهیوبهپیشرفت تدریجی فناوری ) قیطر ازطبقاتی 
در دهره   یطورجرد بره  یشناسر باستانآنالیز و تئوری  یهاروش، برقراری ارتباط بین یهرروبه. [1]است ررگذایتأث شناسانهباستان
سریریل  و  ونالرد ترایلکوت  )مانند هانس باخمن، گررد وایسرگربر، ر   متحدهاالتیاتوسط دانشمندانی از آلمان، انگلستان و  .م1541
در مطالعات فلزکاری و یا معدنکاری نیز متبحر بودنرد. چنرین    یشناسباستان توجهقابل( صورت گرفت که عالوه بر دانش اسمیت

فلزکراری  معدنکاری )فلزی و غیرفلزی( و شناسان به اهمیت مطالعات در متوجه و متقاعد کردن باستان یتوجهلقابافرادی نقش 
تجربی در پیوند با  یهاداده یریکارگبهکه  شدهمشخص. امروزه اندداشتهمتقابل اجتماعی  ریتأثکهن در درک بهتر رفتار انسان و 

کهرن در بسرتر فرهنگری و     یهرا یفنراور را دربراره   نگرر کلاست که بهترین دیدگاه  شناسانهو انسان شناسانهباستانتفسیرهای 
شناسران ر   ن دانشرمندان علروم طبیعری و باسرتان    . چنین کاری یا از طریق همکاری نزدیک میادهدیم دست بهاجتماعی خود 

اسرت.   ریپرذ امکران به دانشجویان  یاسشنباستان یهایتئورآنالیزی و  یهافن یدوشاخهو یا از طریق آموزش دادن هر  دهدیم
البته دربراره مطالعرات   ضوعی موچنین  .[1]آشکار خواهد شد دادهر گرفتن هر دو جنبه مذکور فقط نیمی از داستان  نظر دربدون 

 .صادق استایران نیز  در معدنکاری و فلزکاری کهن
اغلب بره دلیرل   -که  و نتیجتاً منابع معدنی یشناسنیزم یهارخنمون، ایران کشوری است با تنوع در یشناسنیزماز دیدگاه       

ایرن غنرای   . انرد قرارگرفتره مران ایرن سررزمین    دور در معرر  دیرد و کنجکراوی مرد    یهرا گذشتهاز  -پشتکمپوشش گیاهی 
آب وقتی کم ژهیوبه ،کهن در این دیار داشته است یهاتمدنو  هافرهنگو منابع معدنی قطعاً اثری استوار بر توسعه  یشناسنیزم

هور جوامع پیچیده ظ و منابع معدنی حاصل از آن در یشناسنیزم ریتأثبررسی ارتباط و  بودن کلی این سرزمین را در نظر بگیریم.
 موردتوجره  یخروب بره و میراث فرهنگی است که الاقل در ایران  یشناسباستاناساسی در  مسائلاز  هاتمدنو  هافرهنگتوسعه  و

اگر این  افتییمواقع نشده و مطالعه نگردیده است. درباره اهمیت این موارد کافی است تصور کنیم که تاریخ ایران چه سرنوشتی 
. برود ینمر ه مرزهای این سرزمین موجرود  ( در گستر، خاک، کانی و فلزشامل سنگ Georesources) منابع زمینی حجم وسیع از

و بالندگی  یریگشکلشتند و بدون چنین منابعی ابستگی داکه وابسته به آب بودند به منابع معدنی نیز و طورهمانتقریباً  هاتمدن
و  انرد گرفتره شرکل در آن )همچون تمدن عریالم(   هاتمدنچون ایران که نخستین  بنابراین برای کشوری .دیگردینممیسر  هاآن

بسریاری از   -یشناسر باسرتان کهن و شرواهد   یهانوشته اساس بر-( نیز نیالنهرنیبیا  کهن همسایه )مانند میانرودان یهاتمدن
، یریکرارگ بره  نحروه اسرتخراج،  و  بین منابع زمینری ، مطالعه ارتباط اندکردهیممایحتاج کانیایی، فلزی و سنگی خود را از آن وارد 

و میراث کهن خواهد برود. در ایرن    یشناسباستانتوسط مردمان باستان امری اساسی و حیاتی در مطالعات  هاآن تبادل و تجارت
امل شر  Geomaterials) مرواد -راستا، مطالعه معدنکاری کهن که شامل اکتشاف و استخراج و استحصال بخش وسیعی از زمرین 

 لهیوسر بره در کنار فلزکاری کهن که شامل استحصال فلز از سنگ معدن است رنگدانه، رس، سنگ، گوهرها، کانسنگ فلزی و..( 
دارد. معردنکاری کهرن    فرراوان اهمیرت   است، بوده (Pyrometallurgy) ژیرپیرومتالوفلزکاری حرارتی یا فرآوری و نیز عملیات 

دارای  نیرز  و نیز سردهای باسرتانی   هاقناتچون حفر و توسعه هم عمرانی عملیات توسعهلکه در در ارتباط با منابع زمینی ب تنهانه
رشتاب بخش مهمی معدنکاری جدید موجب از بین رفتن پُ یهاتیفعالاز سوی دیگر توسعه روزافزون  اهمیت بسیاری بوده است.

 ،از معادن کهن موجود موقعبهمستندنگاری مناسب و  با یبایستدر این مورد که  گرددیممیراث معدنی کشور  معادن باستانی و از
عمیقاً  ی، کاری است که ماهیتالذکرفوقموارد در  اقدام عملیو مطالعه  هرحالبه .تا حد امکان از این میراث کهن محافظت نمود

 گوناگون دارد. یهارشتهصص از چندین موسسه و سازمان و نیز افراد متخ و تعامل سازنده داشته و نیاز به همکاری یارشتهانیم



 نقشه راه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایراننیما نظافتی و همکاران/ 

 

 

 ،کلری در مرورد موضروع    چهرارچوب ضرمن ارائره یرک     طی آناست از نتایج یک طرح پژوهشی که  یاخالصهنوشتار حاضر    
 . ارائه گردیده است در ایران معدنکاری و فلزکاری کهن و گسترش بهینه مطالعاتتوسعه  ،آغاز )مجدد(راهکارهایی برای 

 

 همیت موضوع در ایرانو ا مسئلهتعریف . 2

 یهایفناورمرکز و مهد  توانیمرا  نیزمرانیابه گواه مطالعات هرچند محدود گذشته توسط پژوهشگران داخلی و خارجی،    
به تحقیق  یتوجهکم .([5–2]برای مثال رجوع کنید بهاست ) شدهرهنمون  یامروز یفنّاورگوناگونی دانست که بشر به 

اهمیت این کشور در ایجاد و توسعه معدنکاری و باعث شده که  اخیر یهاسالدر  مهمیموضوع بر روی چنین  اساسی
 که شایسته آن است معرفی نگردد.  گونهآنفلزکاری کهن در جهان باستان 

بر روی فلزات و  ژهیوبهل پیشرفت است )از سوی دیگر، امروزه معدنکاری مدرن بیش از هر زمان دیگری در ایران در حا   
چون سیلیس و خاک رس و انواع رنگدانه  فلزات ریغسنتی همچون آهن، مس، سرب، روی، نقره و سایر فلزات و مواد معدنی 

قاط ن نیتردورافتادهدر معدنکاری ، (غیره ، نیروی برق وهاجادهو  هاراه) هارساختیز(، بطوریکه با توجه به توسعه مناسب ها
 یابیمهم برای معدن ییهاابیرداز باقیمانده از معدنکاری کهن ضمن اینکه آثار  ،کشور نیز در حال انجام است. در این زمینه

. امروزه با شوندیمهستند که نابود  ییهاقسمتمزاحم، معموالً جزء نخستین سطحی  یهابخش عنوانبه، هستندجدید 
 فلزکاری یهامحوطه(، حتی غیره ذوب باستانی )همچون پرکننده و ساینده و یهاسربارهمشخص شدن کاربردهای گوناگون 

. بنابراین ارائه راهکارهایی برای حفظ بخشی نیستندامان نیز از تخریب سریع در  هستند سرباره فراوان که دارای مقادیر یکهن
، رسدیممعدنکاری مدرن( بسیار ضروری به نظر  از این آثار )همراه با تعامل مثبت با بخش معدن و کمترین تداخل با عملیات

نیز  کهن یهایفناورو  فلزکاری از جاماندهبهآثار معادن باستانی و  ،که بناهای باستانی و تاریخی اهمیت دارند گونههمان زیرا
معدن و  یشناساستانبشناسان کشورمان به مقوله مهم ، آشنایی و توجه بسیار کم باستانعالوه بر ایند. هستن تیپراهمبسیار 

 نسبت به این موضوع گردیده است.  دوچندانمعدنکاری و فلزکاری کهن موجب غفلت 

 

 عات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایرانالمطو  هایبررستاریخچه بر  و کلی کوتاه مروری. 3
 چنینبه  (نوزدهم)قرن  همیناواسط ایران در اوایل قرن نوزدهم میالدی آغاز گردید. در انتشارات  یشناسباستانمطالعات    

 تریجدمطالعات  ،هرحالبهاشاراتی شده است.  -یابی بودگنج شرح عملیات که شاید در آغاز بیشتر شبیه- یمطالعات
آغاز  درشوششناسان فرانسوی توسط باستان شاهنیناصرالددر زمان  (م.1111ایران در اواخر قرن نوزدهم )دهه  یشناسباستان
ایران بودند. در  یشناسباستانفرانسوی تنها فعاالن خارجی در  یهائتیه( .م1531) 1315 حدود سال ز آن زمان تاا. گردید
 یشناسباستاندر  هایفرانسو انحصاربه ات در مجلس شورای ملی، نون عتیقبا تصویب قا( .م1521-25) 1314-11 یهاسال

نمودند که تا  یشناسباستانوع به حفاری دیگر نیز در ایران شرکشورهای از  ییهائتیه 1532از سال  ایران خاتمه داده شد و
 یهامحوطهپروژه مشترک ایران و آلمان که اتفاقاً بر روی با شروع ( .م2111) 1345 پیروزی انقالب اسالمی ادامه یافت. از سال

 مؤسساتو  هائتیهفنی با -علمی یهایهمکارصل جدیدی از ف، صورت گرفتفلزکاری و معدنکاری کهن اریسمان و وشنوه 
 .[6]ز گردید که تاکنون ادامه دارد)نیز معدنکاری و فلزکاری کهن( آغا و یشناسباستان نهیدرزمپژوهشی خارجی 

 شناسانهباستاناهمیت بود، ولی  شدهشناختهمختلف تاریخی برای سایر نقاط جهان  یهادورهاگرچه هنر فلزکاری ایران در    
و یافت شدن آثار فراوان فلزکاری از  شناسان خارجی در قرن نوزدهمتقریباً از همان اوان کار باستان این سرزمین فلزکاری کهن

در  برای پژوهشگران نمایان گردید. شیازپشیب -غرب ایرانمرکز و از  ژهیوبه- یشناساستانب ریغو  یشناسباستان یهایحفار
مردم  بعضی از میان در "معدنکاری شدادی" عنوانبهایران  جاییجا، اگرچه آثار چنین معدنکاری در نیز مورد معدنکاری کهن

کلی در برخی متون کهن، مطالعات اغلب توصیفات  جزبهتا حدود دهه چهل )شصت میالدی( ولی  ؛بوده است شدهشناخته
  انجام نشده بود. صورت گرفته بر روی این معادن قدیمی کارهایمنسجمی بر روی مشخصات 

تولید فلزات  بهشناسان، باستانو  یشناسباستانمتخصصان مباحث فناوری در ویژه و  شاهد توجه فزاینده (1371) م.1591دهه    
 یشناسباستانبا همین دوره بود که  زمانهمبود.  هایفناورمواد خام و نحوه تکامل و گسترش  نشأمسفالین،  محصوالتو 
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معطوف سازد و  هاآنروزمره  یهاتیفعالبه مردم عادی و  شانیهاکا نگاهش را از شاهان و  که شد و سعی کرد تریعلم
 در این .[7]گوناگون و نیز شهرنشینی نیز باشد یهایفناور مهمی همچون آغاز کشاورزی و سؤاالتبه دنبال پاسخ  بیترتنیابه

ایران  نمود و در آن صنایع کهن ایران منتشر یدستعیصنابا عنوان  را کتابی [8] 1379هانس وولف در سال  ،در ایران زمینه
پژوهشی میدانی در جستجوی آثار  (1379)سال همین در . ر کهن تا زمان انتشار کتاب مرور کردفلزکاری را از روزگا ازجمله

 [9]صورت گرفت الینرو رادومیر پِ سمیتستنلی اِاِ سیریل، رتایموِتئودور توسط معدنکاری و فلزکاری کهن در کویر بزرگ ایران 
شامل  در ارتباط بوددر تل ابلیس  [10]لکالدوِ یهایحفاربا  که. این پژوهش نخستین پژوهش در این زمینه بود درواقعکه 

موته، نایین، انارک، نخلک، جندق، خور، طبس، سه چنگی، نایبند، طرز، چوپانان، کرمان، دشت  یهامحوطهبازدید از معادن و 
 (م.1594) 1379 پژوهش میدانی دیگری نیز در سال. [9]دیگردیملوت، تل ابلیس، بافت، یزد، پاسارگاد، تخت جمشید و هنشک 

-میدانی المبرگ یشناسباستان یهاپژوهشصورت گرفت که با  در ایران مرکزی در همین راستا ورتایم و اسمیتتوسط 
 کهندر زمینه معدنکاری و فلزکاری  گروهی پژوهش میدانی نیترگسترده، هرحالبهبود.  زمانهمکارلوفسکی در این منطقه 

به هزینه ( م.1591) 1374در سال  ،تیمی از متخصصانی که او انتخاب کرده بودورتایم و تئودور توسط  پیش از پیروزی انقالب
دیهوک،  ،و معادن ازبک کوه هامحوطه ،ایران از انجام گرفت.افغانستان، ایران و ترکیه  سسه اسمیت زونین، بر روی مناطقی ازمؤ

سرچشمه،  سیلک، ه، تل ابلیس، قطرویه، کوه سر ، استهبانات، تخت جمشید، پاسارگاد، هنشک،تپه یحیی، ده سرد، سه چا
 گروهدر این  کنندگانشرکتبعدی  پراکنده یهانوشتهکه از  طورآن متأسفانه .مورد بازدید قرار گرفتند تالمسی و مسکنی

از  شدهگرفتهمختلف  یهانمونهشامل تعدادی زیادی  هماهنگی کاملی بین گروه برقرار نبوده و نتیجه کار ،دیآیبرمپژوهشی 
بخش کوچکی از نتایج این پژوهش در قالب  .[7,11]گرفتندجدی قرار  یموردبررس ندرتبهگوناگون بود که بعدها  یهامحوطه
سال بعد در قالب رساله کارشناسی رویا عرب به شکل کاتالوگی  39بخشی از نتیجه حدود  کوتاهی منتشر گردید و یهامقاله

ه اینکه ولی با توجه ب ،منتشر نگردیده است هادادهاز این  یتوجهقابلنتایج آنالیز تاکنون ، یهرروبه .[14–9,12]انتشار یافت
زونین  تیو بخشی در موسسه اسم دانشگاه یو سی ال لندن یشناسستانباسسه وهش میدانی در مؤاین پژ یهاافتهیبخشی از 
که در پراگ نیز  هانمونهاز  قسمتی متأسفانه در آینده وجود خواهد داشت. هاآن، امکان بررسی [7]شوندیمنگهداری واشنگتن 
فرانسوی مطالعاتی مشابه آنچه گروه ورتایم  گروه 1391در دهه  .[15]از بین رفتند م.2112در سیل سال  ،شدندیمنگهداری 

که دادند انجام و نیز اشیاء فلزی یافت شده از شوش  تعدادی از معادن ایران مرکزی و جنوب افغانستان روی بر را انجام داده بود
اولیه بر  یسنجباستانو مطالعات  یشناسباستان یهایحفاراز سوی دیگر،  .[18–16]نتایج مربوطه به زبان فرانسه منتشر گردید

)که دارای  تل ابلیس، تپه یحیی، تپه قبرستان و شهداد یهامحوطهسنگی و مفر  یافت شده از -مس یهادورهروی اشیاء فلزی 
ه نمایش فلزکاری در جهان باستان باهمیت هر چه بیشتر ایران را در توسعه  1391در دهه  فلزکاری نیز بودند( یهاکارگاه
در  گرفتهانجام توجهقابلسایر کارهای  ازجمله .[4,19,20]مهد فلزکاری تثبیت نمود عنوانبهو موقعیت این سرزمین را  گذاشت

 یشناسنیزمسازمان  13گزارش شماره انتشار به  توانیمزمینه معدنکاری و فلزکاری کهن در پیش از پیروزی انقالب اسالمی، 
مشخصات  بر توصیف ، عالوهن و هوبنر(باز) نویسندگان گزارش در آن اشاره نمود که [21]ایرانکشور با عنوان کانسارهای مس 

فلزکاری مرتبط با  یهامحوطهرهای معدنی باستانی و ، فهرست و شرحی از کاایران و معدنی کانسارهای مس یشناسنیزم
 یشناسنیزمبا بررسی معدن باستانی مس وشنوه قم مشخصات  [22] 1391سال زاده در زر و مؤمنتمعادن را ارائه دادند. هول

 یشناسباستانباشد که به  ییهاگزارشاز اولین  هاآنشاید گزارش  جهتنیازاو باستانی این معدن را توصیف نمودند.  اقتصادی
 یهامحوطهادی از معادن و بازدید از تعد هب م.1541رد وایسگربر نیز در سال گِ .شده استپرداخته  یطورجدبهمعدن در ایران 
 .[23]بعد منتشر گردید هاسال ه نتایج این مطالعاتمبادرت ورزید ک ایران غرب شمالباستانی مرکز و 

یقات مرکزی حفاظت و آزمایشگاه تحق یگذارهیپاو سپس  1391آزمایشگاه مطالعات علمی آثار باستانی در سال  سیتأسبا    
 1349در سال  فرهنگی-و تبدیل آن به پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی 1395 سالدر فرهنگی -مرمت آثار تاریخی

 نامهتوافق 1341در سال برداشته شد.  در ایران گامی مهم در انجام مطالعات بومی حفاظت و مرمت و نیز فلزکاری کهن
 یشناسنیزمریاست وقت سازمان همکاری و  زادهبه همت مرتضی مؤمن ژهیوبه) کشور یشناسنیزمسازمان  میانهمکاری 

ایشان پروفسور  یراهنما استاد راهیهم و به همت زهرا هزارخانی ژهیوبه) و دانشگاه ماینز آلمان (کشور محمود احمدزاده هروی



 نقشه راه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایراننیما نظافتی و همکاران/ 

 

 

سازمان میراث  پیوستندو سال بعد با  امضا رسید کهبه در ایران  معدنکاری و فلزکاری کهن مطالعاتدر خصوص  (اینگو کِزمَن
در  "کهن یفلزکارکاری و کمیته مطالعات معدن" ،گروهبه این  (دوستوطنرسول العبدبه همت  ژهیوبه) فرهنگی کشور

کاری و معدن یالمللنیبم وسمپوزیاین کمیته با برگزاری شد.  یگذارهیپافرهنگی کشور -شکده حفاظت و مرمت آثار تاریخیپژوه
معدنکاری و فلزکاری کهن در  یالمللنیب کارگاه آموزشیبرگزاری و نیز  1349فلزکاری کهن در آسیای میانه و باختری در سال 

 ،دانشگاه فنی فرایبرگ آلمان مان، موزه معدن بوخوم آلمان،آل یشناسباستانبا همکاری موسسه که  – 1345کاشان در سال 
کارآیی خود را به نمایش  -برپا شد مان میراث فرهنگی کشور و پژوهشکده حفاظت و مرمتکشور، ساز یشناسنیزمسازمان 

گردید که در حقیقت نخستین پروژه مشترک با  (1317-1345) اریسمان یالمللنیبگذاشت. این همکاری منجر به آغاز پروژه 
دو مورد دستاورد پروژه اریسمان در قالب  بود. یسشناباستانبعد از پیروزی انقالب اسالمی در زمینه علوم  یالمللنیب مؤسسات

چنین ابتکار  .[26–24]گردید منتشر 1351 و 1345 یهاسالانتشارات یکی گزارش اولیه و دیگری گزارش نهایی، به ترتیب در 
نخستین ی و فلزکاری کهن گردید که با برگزاری عملی موجب توجه بیشتر جامعه علمی و فرهنگی ایران به مقوله معدنکار

تا همایش  [27]1311سال  در "سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان شناسیباستان "با عنوان کشور یسنجباستانهمایش 
از  ،فعال بود 1317تا  1311 طرح بازنگری سیلک نیز که از سالادامه یافت.  1359ایران و آلمان در سال  یسنجباستانمشترک 

عالوه بر . [28]واقع گردید موردتوجه نیز که طی آن مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن دیآیم حساببه یارشتهانیم یهاپروژه
موجب آموزش و تربیت متخصصان  1341این، توجه مجدد به مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران از نیمه دوم دهه 

باستانی گوناگون در پیشبرد مطالعات معدنکاری و  یهاافتهیو  هامحوطهبر روی  باکارگردید که تاکنون  و خارجی جوان ایرانی
در  کمتر ، اگرچه این مطالعات بیشتر بر اساس عالقه شخصی این پژوهشگران صورت گرفته واندنمودهفلزکاری کهن تالش 

سید توماس اشتولنر، نگاه کنید به انتشارات نیما نظافتی، کریستوفر تورنتون،  مثالعنوانبه) اندافتهیتبلورو گروهی  مندنظامقالبی 
در این  هاآنتمامی  یهاپژوهشکه ذکر نام و  ی دیگر از پژوهشگرانامید عودباشی و بسیارمارکوس شراینر، محمدامین امامی، 

 مناسب هنیز زمین (1353) اصفهان هنر و (1351) هنر تبریز یهادانشگاهدر  یسنجباستان یهارشته سیتأس. (گنجدینممقال 
، اغلب بر روی مذکور یسنجتانباس یهارشته ،وجودنیباافراهم آورد. را فنی این مهم  یهارساختیزرا برای تقویت  دیگری
 .پردازندیموله معدنکاری کهن که بسیار حائز اهمیت است کمتر اری کهن متمرکز بوده و به مقفلزک

 
 

 تاکنون  شدهانجام یهاتیفعال یشناسبیآسو  هاچالش .4
سبت به اهمیتشان در میراث ن-ذوب و استحصال فلز مرتبط با آنها یهامحوطهتاکنون معادن باستانی ایران و  متأسفانه   

شاید عدم . اندبوده( امروز )از زمان ایجاد تاتشکیالت میراث فرهنگی کشور  یتوجهکمو  یمهریبمورد  -این کشور فرهنگی
 معدنکاری کهن و نیز اغلب دور از شهرها بودن این معادن موجب گردیده که به (و اهمیت)آشنایی کافی مسئوالن با موضوع 

 ریتأث ییهامکاندر قوانین میراث فرهنگی پرداخته نشود. این در حالی است که چنین  هاآنمرتبط با  یهامحوطهو  چنین معادنی
را درباره پیشرفت و توسعه فناوری در  یمتیقیذقطعاً اطالعات  هاآنو مطالعه  اندداشتهاساسی در توسعه فرهنگ و تمدن ایرانی 

به تحقیقات اخیر در معادن باستانی مس وشنوه قم و نمک چهرآباد  توانیم مثالعنوانبه این سرزمین در اختیار خواهد گذاشت.
جالب . [31–29]اندنهادهرا در اختیار  یتوجهقابلچه اطالعات بکر و  هاآندر  گرفتهانجام یهاپژوهشزنجان اشاره نمود که 

 است که البته در معر  خطر جدی نابودی و محو شدن ییهامحوطهسرشار از چنین معادن و  نیزمرانیا یجایجااینجاست که 
 قرار دارند. همیشگی )توسط معدنکاری مدرن(

کم بسیاری  خیلیهای معدن و صنایع معدنی موجب شده که امروزه حتی مقادیر در زمینه یفنّاورباید توجه داشت که پیشرفت    
 (km 3تا عمق بیش از گاه ) داشتن ذخیره فراوان تا اعماق زیادی شرطبهمس و طال و بسیاری از فلزات(  ازجملهاز مواد معدنی )

با  یهاکانسنگ اندتوانستهیمباستانی اغلب  معدنکاراناست که باشند. این درحالی یبرداربهرهو  استخراجقابلبه شکل اقتصادی 
. بنابراین ( استخراج نمایندm191تا  m111کمتر از  اغلب موارد )در بهترین از سطح زمین زیاد چنداننهرا تا اعماق عیار باال 

مناسبی  یهاهدفامروزه  ،قرار گرفته بودند یبرداربهرهمورد  باستاندر عهد  هاآنبسیاری از معادن کهنی که بخش سطحی 

http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=425786
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هیزات پیشرفته هستند. در حقیقت، آثار معدنکاری کهن نشانگری در دسترس و برای ادامه معدنکاری به روش مدرن و با تج
آثار  ییجویپایران از طریق  یامروز، چنانکه بسیاری از معادن بزرگ ندیآیم حساببهبرای اکتشافات مدرن معدنی  الوصولسهل

 یبرداربهرهاینجاست که با آغاز استخراج و  زیانگغم. انددهیرسبه ثمر  تفصیلی معدنکاری باستانی و البته مطالعات بعدی اکتشاف
 یریکارگبه)در اثر انفجار معدنی و یا  شوندیمکامل محو و نابود  طوربهکه برای همیشه و  ییهابخشنخستین  ،از این معادن

ک معدن باستانی جزئی کر یدر عین اینکه بدنه و شاکله بِ که است جالب آثار معدنکاری باستانی هستند. سایر تجهیزات مربوطه(
روت، شغل و یک منبع تولید ث گریدعبارتبهمنبع بالقوه اقتصادی یا  کیآناز میراث فرهنگی است، سنگ دربرگیرنده و زیرین 

 .رونق اقتصادی نیز هست
است،  و وزارت صنعت، معدن و تجارت معدنکاران موردتوجهبودن آن  "معدن"ذخیره معدنی داشتن و ، "معدن کهن"یک  از   

زدن و تخریب عی در کنار س امروزی معدنکاران است. "سازمان میراث فرهنگی" موردتوجهبودن آن  "کهن" کهدرحالی
حفظ  به سازمان میراث فرهنگی کهدرحالیزیرین دست یابند،  ذخیره پر هایقسمت بهتا  دارندسطحی معادن کهن  هایبخش

 نقش، وظیفه و هدفی "دن کهنمعا "این با، در برخورد ذا این دو بخش. لتمایل داردمعدن کهن به همان شکلی که هست 
شان بازداشت. اینکه سازمان میراث فرهنگی بگوید من مطابق قانون از هدف راحتیبه تواننمیرا  کدامهیچ ،شتهمتضاد و متقابل دا

اینکه وزارت صنعت،  درست است و "چون در قانون آمده است"، شود برداریبهرهکه از یک معدن کهن  دهمنمیخودم اجازه 
بنابراین اینجا به  شود نیز درست است. برداریبهره، توسعه اقتصادی کشور و ایجاد شغل معدن و تجارت بگوید معدنی باید برای

 حفظ و آن وسیلهبه نیز رضایت )نسبی( دارند، منافع ملیآمیز نیاز خواهد بود که ضمن اینکه طرفین از آن حل صلح راهیک
 د.شورعایت 

برای  حلیراه اصطالحبه، (1399)مطابق قانون اساسنامه میراث فرهنگی کشور،  میراث فرهنگی قوانیندر است که  ذکرقابل   
دارای آثار باستانی  هایمحوطهفعالیت معدنی را در  گونههیچبوده، اجازه  "لبیسَ"ارائه شده است، که البته کامالً  این مورد

اجرا  توانستمیو یا  کردمیفت که اگر تاکنون سازمان میراث فرهنگی قانون خود را اجرا گ توانمی جراتفی به . از طردهدنمی
، طال، سرب و روی و نقره و بعضی دیگر از فلزات در کشور دایر بودند. فقط کمتر از ده درصد از معادن مسکند، امروزه 

 زرشوران، طالی میدوک، مس ایرانکوه، سرب و روی انگوران،روی  سونگون،مس سرچشمه، مس  بزرگ معادن دیگرعبارتبه
 هاآن! چراکه همه اندزدهو بسیاری از معادن دیگر همگی قانون میراث فرهنگی را دور  ، آهن گُل گُهر سیرجانآقدرهطالی 

سازمان میراث  زعمبهانون و . یعنی مطابق قاندبوده "معدنکاری کهن"دارای آثار  هایشانمحدودهاز سطح  هاییبخشالاقل در 
آثار  مستندسازیکه پس از  بایستیمی. مطابق همین قانون، سازمان میراث فرهنگی شدندمی برداریبهره بایستینمیفرهنگی 

را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر  برداریبهره، مجوز روندنمیمعدن کاری کهن و اطمینان از اینکه آن آثار از میان 
، این درحالی است که تاکنون چنین کاری حتی در مورد یکی از معادن کشور انجام نشده و حتی در یک مورد هم مستند مودنمی

) فعال در زمان اهر معدن مس سونگون  در مورد ازجملهدر بسیاری موارد  متأسفانهبدین ترتیب  .سازی صورت نگرفته است
)فعال در زمان ایلخانیان و قبل از آن در  تکاب ر زمان هخامنشی(، زرشوران)فعال د سیرجان ساسانی و قبل از آن(، گل گهر

. اندرفتهازمیان  هاآناز ذخیره موجود در زیر  برداریبهره( این آثار معدنکاری کهن برای ماقبل تاریخ شاید و چندین دوره تاریخی
 ، شرکت، اعم از فردیمختلف هایشکلبه ! مردم شودنمینباشد، اجرا  فقط دستوری بوده و عملیکه قانون اگر  واضح است

تأمین منافع اقتصادی و  ایجاد کار و ثروت و به هر صورت خصوصی، شرکت دولتی و غیره، برای توسعه اقتصادی کشور و
 . حال اگر قانون میراث فرهنگیکنندمی برداریبهرهبرای نسل حاضر، به هر نحوی که شده از ذخایر معدنی کشور  ایتوسعه

کار ه ب ربطذی هایسازمانبا همکاری تمامی  اجرایی ایرویهمگر آنکه  زنندمیدور  الحیلیلطایفبه  را آنمانعی سر راه باشد، 
 گرفته شود.

ندارد. لذا به  ایتجربهکاری کهن، تقریباً هیچ هنگی، در تشخیص آثار فیزیکی معدنسازمان میراث فربدنه متأسفانه    
، شودمیکه از سازمان میراث فرهنگی  برداریبهرهسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور مجوز  که از هاییاستعالم
. در مورد اکثریت نزدیک به تمام معادن فلزی که اشاره شد و امروزه رکن دهدمیکار کارشناسی  گونههیچبدون   هاییپاسخ

نی سازمان میراث فرهنگی متوجه نشده است که آثار معدنکاری مهمی از اقتصاد کشور را دارند همین وضع پیش آمده است. یع
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باز هم قانون آن سازمان، به نحوی دور  کردنمیوجود دارد و مجوز صادر کرده است. البته اگر هم صادر  هامحدودهکهن در این 
 "سرنوشت آیندگان" هم و "از گذشتگان ماندهباقی یادگارهای"و  آثار هم ،"امروز مردم و معیشت زندگی"هم  !شدمیزده 

حفظ  که متولیسازمان میراث فرهنگی کشور  راستا، در ایند. نو اجرا لحاظ شو گیریتصمیمدر متناسب  طوربهباید هرکدام 
 باشد،نسل حاضر  پیشرفت و توسعه اقتصادی به فکرکه بایستی  حقوق گذشتگان است و وزارت صنعت، معدن و تجارتمیراث و 

همه  ، تعامل به صورتی انجام گیرد کهدیگرعبارتبه ؛بیندیشند تا حقوق نسل آینده نیز حفظ گردد تمهیدی مشترک دبای
 توانمیچنین راهکاری را  هیچ بخشی فدای بخش دیگری نگردد. متناسب به اهداف خود رسیده منافع طوربه هادستگاه

در هر معدن باستانی و مستثنی آثار معدنکاری کهن  بخش کوچکی از پراکنش مستندنگاریاولیه با حفظ، نگهداری و  صورتبه
  ،در نظر گرفت( هم کردمحصور  بتوان آنراشاید که مسطوره )کوچکی به عنوان  قسمت نمودن

کامل  و توافق هماهنگیکه البته چنین کاری به  شود.و معدنکاری آزاد  برداریبهرهبرای  مستندسازیبقیه آثار پس از  بطوریکه
نیاز  معدنی شناسیباستاناقتصادی و  شناسیزمین ایرشتهبینبا دانش فنی  ایخبرهمتخصصان و نیز  ربطذی هایدستگاه

جدی در حفاظت و مطالعه آثار معدنکاری و  هایآسیب ازجملهکه  سازدمیتا حدودی روشن  الذکرفوقمطلب  خواهد داشت.
شناسان با عدم آشنایی کافی باستانو  طرفازیکمربوطه  ایهدستگاهو  هاسازمانعدم هماهنگی بین  فلزکاری کهن ایران

است. از طرف دیگر معدن و باستان سنج مرتبط با این رشته  شناسیباستانو کمبود و یا نبود کارشناسان  موضوع معدنکاری کهن
معدن و  شناسیباستانع ایران به کارشناسانی خبره در موضو جایجایواضح است که این حجم عظیم از آثار معدنکاری کهن در 

محو و نابود نگردد. از طرف دیگر زمین شناسان و  راحتیبه فنّاورانهنیاز دارد تا این سرمایه فرهنگی و  شناسیباستان فلز
با مقوله معدنکاری و فلزکاری کهن آشنا شوند تا خود از پاسداران این  هاییدورهنیز باید طی  معدنکارانمهندسان معدن و 

 فرهنگی باشند. یهاداشته

 به موارد زیر اشاره نمود: توانمیموجود در موضوع معدنکاری و فلزکاری کهن  هایچالشو  هاآسیبسایر  ازجمله   
 کهن )علیرغم اهمیت این مطالعات(برنامه منسجم برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری  عدم وجود-
 سنجیباستانمعدن و  شناسیباستانی و اصولی و مفصل مورد مطالعات که به شکل علمایران معادن باستانی تعداد تاکنون    

زمان فعالیت که معادن کهن فراوانی در ایران وجود دارند، ولی  دانیممی. اگرچه امروزه شمار استانگشت ،باشندقرار گرفته 
پهلوی تا دوره  نئولیتیکدنی کشور )از گاهنگاری اغلب این معادن هنوز تا حد زیادی ناروشن است، بنابراین تاریخچه معمعدنی و 

 ایگستردهشمسی نیز عملیات معدنکاری  1311در دهه  ،عالوه بر این ت.نیس بازسازیقابلکنونی  دسترس در ا اطالعات( باول
 طوربهمستندات چنین معدنکاری نیز  متأسفانهآلمانی و روس انجام گرفته که  کاران معدندر مناطق مختلف ایران توسط 

شاخص  و قدیمی ، الزم است که برای شروع، تعدادی از معادن کهنروازایننگردیده است.  دهیسازمانو  آوریجمعسجم، من
 قرار گیرند. سنجیباستانمعدنی و  شناسیباستانایران مورد مطالعات تفصیلی 

 کاری و فلزکاری کهنمطالعات معدن برای موردنیازبودن امکانات آزمایشگاهی پیشرفته  توانکمو یا  فقدان -
باستانی مرتبط با  هاییافته، تشخیص ماهیت و منشاءیابی یابیسنآزمایشگاهی گوناگون برای  هایروش کارگیریبهامروزه    

زمایشگاهی مرتبط با این آهنوز بسیاری از تجهیزات  متأسفانهمعدنکاری و فلزکاری کهن از ملزومات اولیه چنین مطالعاتی است. 
یا به تعداد کم و به شکلی ناکارآمد  در کشور ما وجود ندارند و -اندمورداستفادهدر کشورهای پیشرفته  هاستدههکه - رشته

انجام  نیازهایپیشاز  انداستفادهقابل)مانند علوم زمین( نیز  هارشتهچنین تجهیزات آزمایشگاهی که البته در سایر  تأمینموجودند. 
 هن خواهد بود.مطالعات معدنکاری و فلزکاری ک

 این بخش است.  هایآسیبمشارکت ناچیز بخش خصوصی در مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن از دیگر -
-باالیی برای انجام چنین مطالعاتی است. نتیجه مشارکت  کاراییدارای چاالکی و  ،بخش خصوصی به دلیل مشخصات خود   

عدنکاری کهن در منطقه ات ممربوط به مطالع هزارش و مقالدر گ توانمیرا  در این زمینه بخش خصوصی -هرچند بسیار ناچیز
 کارگیریبهدر کلی نظام  هایسیاستبه با توجه  .[32]مشاهده نمود توسط گروه پژوهشی زرنه اکتشاف تکاب )تخت سلیمان(

باالی بخش دولتی برای  چنداننهگرفتن توان  نظر درو نیز با گوناگون کشور  هایفعالیتدر چه بیشتر بخش خصوصی هر
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پوشش دادن تمامی گستره کشور در موضوع معدنکاری و فلزکاری کهن، مشارکت بخش خصوصی در این زمینه بایستی 
در  پیشنهادشده) گیرد. البته این موردی است که در جلسات کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهنجدی قرار  موردتوجه
 است. مؤثر گیریتصمیمو  بحثقابل نقشه راه(

عدم  درنتیجهو  کهن فلزکاری و اهمیت مطالعات معدنکاری از درک مناسب فقدان به رسمیت شناخته نشدن و، درنهایت-
 .استاین رشته در کشور  هایچالشاز عمده  این مطالعاتامکانات به اختصاص حداقل بودجه و 

 

 پیشنهادهایی برای مطالعات آینده )نقشه راه(. 5

 :(Fig; 1-1 شکل) بخش زیر خالصه نمود پنج در توانیمساختار اصلی نقشه راه پیشنهادی را  یطورکلبه   
 .نمایشنشر و ( 9حفاظت و  (7 ،( پژوهش3، آموزش (2، ربطیذ مؤسسات( تعامل و همکاری 1
نقش اساسی در کامل شدن بدنه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران و درنتیجه به  الذکرفوق یهابخشاز  هرکدام   

 شرح داده خواهند شد: هاآنمرتبط با  یهابخش ریزو  هابخشثمر رسیدن آن خواهد داشت. در ادامه هر یک از 

 
 در ایران پیشنهادی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهنبرنامه عمومی  ارچوبچه: نمودار 1 شکل

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

 
 

 ربطیذ مؤسسات( تعامل و همکاری 5-1
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دارد، کار بر روی این مقوله در ایران بدون  یارشتهانیمری و فلزکاری کهن اساساً ماهیتی با توجه به اینکه مطالعات معدنکا   
و گردشگری،  وزارت صنعت، معدن و  یدستعیصناسازمان میراث فرهنگی،  :)شامل ربطیذ مؤسسات جدی همکاری و تعامل

 میراث فرهنگی، پژوهشگاهعدن کشور، م یمهندسنظامسازمان و اکتشافات معدنی کشور،  یشناسنیزم، سازمان تجارت
بوده  مؤثردانشگاهی( عمالً غیر پژوهشی و مراکز  ، موزه ملی ایران و نیز برخییشناسباستانحفاظت و مرمت و  یهاپژوهشکده

 این زمینه ارائه شده است:نخواهد رسید. در ادامه پیشنهادهایی در  توجهقابل یاجهینت به
 

 معدنکاری و فلزکاری کهن  مدیریت مطالعاتی برا یاتهیکمتشکیل ( 5-1-1

کمیته "مجدد  یاندازراه ،ی اصلی طرح خواهد بود"سنگ بنا"که در حقیقت حاضر  "نقشه راه"پیشنهاد اولیه و اصلی در   
 هبود تبط با موضوعمر یهاسازماننمایندگانی از  شاملبایستی  یاتهیکماصلی چنین  یاعضااست.  "مطالعات معدنکاری کهن

)ترجیحاً ریاست  فرهنگی-تاریخیء مرمت اشیا د: یک نماینده از پژوهشکده حفاظت ونو حقوقی زیر باش یشامل اشخاص حقیق
 ، یک نماینده از موزه ملی ایران)ترجیحاً ریاست این پژوهشکده( کشور یشناسباستاننماینده از پژوهشکده ، یک این پژوهشکده(

، یک نماینده )ترجیحاً ریاست این سازمان( و اکتشافات معدنی کشور یشناسنیزماز سازمان  ، یک نماینده)ترجیحاً ریاست موزه(
 یشناسباستانیک متخصص  ،یسنجباستان، یک متخصص )ترجیحاً ریاست این سازمان( معدن کشور یمهندسنظاماز سازمان 

 ی ازاننمایندگ ،تناسببه توانیمین ابراقتصادی. عالوه شناسنیزمیک  و یک متخصص فلزکاری )متالورژیست( دن،مع
از  دانشگاهاستادان و یا  یدستعیصنا، یدارموزه ،، تاریخباستانی یهازبانمرمت،  شیمی، فیزیک، ،یشناسنیزممعدن،  یهاگروه
سی ضمن برر یاتهیکمچنین  بیترتنیابه را به جلسات کمیته دعوت نمود.( و غیره GIS) همچون شیمی،  مرتبط یهارشته
راهکارهایی را برای پیشبرد مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران تصویب و اجرایی خواهد  ،مربوطه مسائلو  هاچالش
 گردد.منجر به تصحیح قانون معادن ایران و نیز قوانین سازمان میراث فرهنگی  تواندیم آننتیجه عمل  و  نمود
با خاتمه یافتن پروژه اریسمان  ،آغاز شده بود 1342و فلزکاری کهن که در سال  فعالیت کمیته مطالعات معدنکاری متأسفانه   

فتن گر نظر درو  یاتهیکم( عمالً پایان یافت و ایده کارآمد مربوطه رنگ فراموشی گرفت. تشکیل مجدد چنین 1317)در سال 
کمیته مطالعات  یهایخروج ازجمله .گرددیمنبودن( آن کامالً توصیه  خاصی و وابسته به مدیرراهکاری برای پایدار ماندن )
و کارشناسان مرتبط )شامل معدنکاران، زمین شناسان و باستان شناسان( به مسیر  مؤسساتهدایت  معدنکاری و فلزکاری کهن

 که یاتهیکمخواهد بود. بدون وجود چنین  تعامل مناسب با یکدیگر و نیز انسجام بخشیدن به مطالعات مرتبط ایجاد صحیح و
ق آمدن بر مرتبط است، عمالً پیشرفتی در فائ یهاسازمانو  هادستگاهاز  )در سطح مدیریت( مؤثر یمتشکل از نمایندگان

مجدد کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری  یاندازراه صورت نخواهد گرفت. کهن اساسی معدنکاری و فلزکاری یهاچالش
، تسلسل بهتر است به جهت حفظ سابقه ،تبدیل گردد و یا کمیته ملی ه یک موسسهب تواندیمکهن که با شروع و ادامه موفق کار 

 اولیه اتفاق بیفتد. شدهیطراحو قدمت، با همان نام و لوگوی  پژوهش
دولتی و  مؤسساتفهرستی از تمامی  تواندیمکمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن، این کمیته  در صورت تشکیل مجدد   

در  مؤثرسازنده و  صورتبه هاآنبا مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن را تهیه نموده سعی در دخیل نمودن خصوصی مرتبط 
)که بعضاً  معدنکاری یهاتیفعالبرای  گرفتن مصوبات و قوانین تنبیهی فراوان نظر دراین مطالعات نماید. بدین ترتیب که بجای 

)و اشخاص حقیقی مرتبط با  دخیل در کمیته دستگاه یا موسسهی برای هر هستند( سعی در تعیین نقش و نیز منفعت خود مضر
آشکاری درگیر موضوع شده اعتبار مربوطه را نیز  طوربه مؤسساتباید این  ،، برای حفظ یکپارچگیگریدعبارتبهبنماید.  (هاآن

)به گواه وجود دارد و عربستان سعودی فراوانی از کشور خودمان، ترکیه  یهامثال متأسفانهبرای این مشارکت کسب نمایند. 
شدیداً  ییهایهمکارکه بخش معدنکاری مدرن در برابر چنین  ([33,34]منابع موجود و وسهِسی نویسندگان و نیز دِتجربیات 

م در با مشکالت اداری نابود کرده و یا دستک شدنواجهمارزشمند بسیاری را جهت پیشگیری از معدنکاری مقاومت نموده، آثار 
برای حفظ معادن باستانی ایران ضروری خواهد  نیالطرفیمرضبنابراین رسیدن به راهکاری . سکوت کرده است هاآنمورد وجود 

 بود.
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  یالمللنیبتخصصی  مؤسساتهمکاری و تبادل سازنده با ( 5-1-2
معدنکاری و  نیز و یشناسباستانعلوم  یهانهیزمخارجی در  مؤسساتبا  یالمللنیبعلمی  ایران تاریخی طوالنی در همکاری   

برگزیده خارجی به جهت داشتن تجهیزات پیشرفته و نیز تجربه و دانش  مؤسساتبرخی  هرحالبهفلزکاری کهن داشته است. 
عقل و  ،درواقع فلزکاری کهن در ایران باشند.کمک مناسبی برای شروع مجدد کار مطالعات معدنکاری و  توانندیمناسب فنی م

-آن، از تجربیات مخاطرات آنمضاعف و  یهانهیهزو قبول  که بجای طی مجدد یک مسیر قبالً پیموده شده کندیمتدبیر حکم 

نیز  نیازاشیپکه بعضاً  باالیی وجود دارنددانش و تجربیات دارای استفاده نمود که در این زمینه چندین موسسه خارجی  ها
 یریکارگبهاقدام به  رونیازا .اندداشتهمانند اریسمان و سیلک  ییهاپروژهبا سازمان میراث فرهنگی کشور در  یمؤثرهمکاری 
باشد. بااهمیت در این راستا  تواندیمو یا قراردادهای مشترک  نامهتفاهمخارجی در قالب  یهادانشگاهو  مؤسساتخدمات 

نقش مشخصی پیشنهاد شود که برای هر دو  ، از همان ابتداخارجی همکار مؤسساتم است که به در این مورد مه هرحالبه
در انجام پژوهش مشترک  یامنصفانهبه اعتبار و منفعت  ینمنصفانه و عالمانه باشد. بطوریکه طرف )ایرانی و خارجی( طرف

 ( منتشر گردد.تناسبیرانی و خارجی )به شکلی ما کنندهمشارکتتحت نام هر دو  بایستی ییهاتیفعالبرسند. نتیجه چنین 
 

 ( آموزش5-2
 
آن را به شکل  توانیم مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن است که مؤثرجهت ادامه  هابخش نیتریاساسیکی از  آموزش   

آموزش همگانی  و نیز کاران معدناولیه به سه بخش اصلی آموزش باستان شناسان، آموزش زمین شناسان، مهندسان معدن و 
  .اندشده دادهشرح مختصر  طوربهدر ادامه  هابخشاین تقسیم نمود که 

همچون حفاظت و مرمت اشیاء( و آشنا  مرتبطی یهارشتهو متخصصان شناسان )آموزش باستان مهم، یهاجنبهاز  کیی   
شناسان آموزش باستان. مذاکره شخصی(-شتولنر)پرنیتسکا و ا ا مقوله معدنکاری و فلزکاری کهن استنمودن هرچه بیشتر آنان ب

که چنین مهارتی هم در مطالعات  صورت گیرد معادن باستانی شناسانهباستان و تشخیص و مطالعه تخصصی بایستی جهت
دریافت میراث فرهنگی برای  دیتائدارای اهمیت است و هم در تعامل با بخش معدن که به  یشناسباستان یهایحفارو  میدانی

معدنکاری و فلزکاری کهن  یهاافتهیشناسان باید آموزش داده شوند تا بتوانند ، باستاندرواقع نیاز دارد. معدن یبرداربهرهوانه پر
بتوانند تشخیص دهند که چه موقع و چگونه از کدام متخصصان  ،نندیبیمکه  یفن یهاآموزشرا تا حدودی ارزیابی کنند و با 

مورد  ت شوند تا بتوانند معادن را به بهترین شکل،شناسان معدن تربیاید همچنین گروهی از باستانورد بکمک بگیرند. در این م
است که به  یشناسباستانتخصصی از  یاررشتهیزمعدن در حقیقت  یشناسباستانقرار دهند.  یشناسباستانکاوش و حفاری 

منظور از البته در معادن باستانی نیاز دارد.  شناسانهتانباسو حفاری  یبردارنقشهتجهیزات مناسب و نیز افراد متخصص جهت 
در  توانندیمنیز  هاخاکها، سنگ و ، رنگدانهمعادن باستانی، فقط معادن فلزی نیست بلکه معادن سایر مواد معدنی همچون نمک

متخصصان موزه معدن بوخوم آلمان قرار گیرند. در این مورد دو تجربه موفق در ایران با همکاری  موردمطالعه یخوببه این زمینه
 .[31–29]استانجام گرفته است که شامل مطالعات معدن باستانی مس وشنوه قم و نیز معدن نمک چهرآباد زنجان 

که باید  ییهاهیدییتأمعموالً یکی از  یبرداربهره، به جهت دریافت و ثبت پروانه یامروزاز سوی دیگر، در بخش معدنکاری    
 بند ث که طی آن به دریافت استعالم جهت نبودن-قانون معادن ایران 27)مطابق ماده  میراث فرهنگی است هیدییتأ، اخذ گردد

به این نکته توجه نموده است که  گذارقانون. در حقیقت (و ابنیه تاریخی تصریح شده استدر حریم اماکن مقدسه  محدوده معدنی
 و یا تخریب آثار و ابنیه باستانی جاتقهیعتغیرمجاز به جهت خارج نمودن  یهایحفاراحیاناً به نام انجام عملیات معدنکاری، 

غفلت شده و چنین معادنی باستانی در محوطه پروانه مربوطه  وجود معادناز در نظر گرفتن  موارد، اغلب در منتهیصورت نگیرد. 
 متأسفانهو  ار معدنکاری باستانی آشنا هستند؛با آث ندرتبهدر حقیقت کارشناسان میراث فرهنگی  چراکه ،ندنبوده و نیست موردتوجه

 .اندشدهابود برای همیشه نیست و ن یتوجهیبچه بسیار معادن باستانی ارزشمندی که تاکنون به دلیل این 
به  کارانمعدنو مهندسان معدن  ،شناسانهر چه بیشتر زمین نمودن مندعالقهو  دیگر آموزش، مربوط به توجه دادنمهم جنبه    

 انجام عملیاتو معدنی و نیز  یشناسنیزم یهانقشهاین متخصصان به جهت تهیه  ازآنجاکهفلزکاری و معدنکاری کهن است. 



 نقشه راه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایراننیما نظافتی و همکاران/ 

 

 

آثار فلزکاری و  توجهقابلو با توجه به پراکندگی بسیار  کنندیمرصد پیمایش و را  نیزمرانیای از وسیع یهابخشاکتشافی 
ضمن شناسایی اولیه این آثار موقعیت و مشخصات  توانندیم کارانمعدنمعدنکاری کهن در این سرزمین، این زمین شناسان و 

. از بعدی توضیح داده شده است( یهابخشیق وبگاه تخصصی که در )مثالً از طر یا معادن را گزارش نمایند هامحوطهکلی این 
وجود چنین آثاری را در عین  کارانمعدنمعدنی، بسیاری از  یبرداربهرهبه دلیل مراحل قانونی در ثبت و دریافت پروانه  ،طرفی

 هاآنحتی نابود کردن شاید و یا خل فعالیت خود دانسته، سعی در پنهان اینکه نشانگر خوبی برای وجود ماده معدنی هستند، مُ
انگیزشی و "تمهیدات  یریکارگبهدر کنار  ییهاآموزشنحوه ارائه چنین  دارند تا به مشکلی قانونی در ثبت مربوطه برخورد نکنند!

  یرد.کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن انجام گ یزیربرنامه، از مواردی است که بایستی با برای معدنکاران "تشویقی
و انتشار نشریات  هاشگاهینماو برگزاری  هارسانهآموزش البته آموزش همگانی است که با یاری گرفتن از  ی ازجنبه دیگر   

. آشنایی هرچه بیشتر اندشده داده)نشر و نمایش( بیشتر توضیح  9در بخش  هاجنبهمتناسب و مرتبط قابل انجام خواهد بود. این 
، ایشان را به پاسداران و حافظان چنین هاآنمثبت در  نفساعتمادبهری و فلزکاری کهن ضمن ایجاد مردم با اهمیت معدنکا

 میراثی تبدیل خواهد نمود. 
، مراکز آموزش عالی و هادانشگاه، بایستی همکاری تنگاتنگی میان الذکرفوق یهانهیزمدر  آموزش یاثربخش رایب هرحالبه   

در ، بخشی برقرار باشد تا بخشی از این آموزش حین تحصیل به دانشجویان عمومی یهارسانهو  یمراکز تحقیقات ،هاپژوهشگاه
 ارائه گردد. مردم یتمامبهعمومی  یهارسانهو قسمتی از طریق  آموزشی به متخصصان یهاکارگاهقالب 

 

 ( پژوهش5-3
وهشی کهن است. در این زمینه، کارهای پژ اصلی مطالعات معدنکاری و فلزکاری یهاستونحتم یکی از  طوربهپژوهش    

 :اندشدهانجام هستند، در چهار بخش زیر شرح داده  بایستی در نظر گرفته شوند و قابلاساسی که 
 

 تهیه آرشیوی از تمامی اطالعات موجود معدنکاری و فلزکاری کهن ایران ( 5-3-1
گروه انجام -کار دودستکم در قالب ایجاد  تواندیمفلزکاری کهن مهمی که کمیته مطالعات معدنکاری و اولیه و کارهای  ازجمله  

سراسر کشور )و در مرحله بعد اشیاء ایرانی  یهاموزهفلزی و اشیاء مرتبط با فلزکاری موجود در  یهاافتهیمرور تمامی دهد، 
 تمامی تهیه آرشیوی از عالوههبده تاکنون شناخته ش آثار معدنکاری باستانی فهرست کردن تمامی و نیزخارج از کشور(  یهاموزه

به  ،کشور یهاموزهدر صورت همکاری و حمایت  تواندیم پژوهش بخش فلزکاری این .استموجود  و انتشارات اطالعات
منجر غیره  مهمی همچون سیلک، شوش، اریسمان، زاغه، ابلیس، شهداد و یهامحوطه ی و فلزکاریفلز یهاافتهیساماندهی 

است،  نشدهانجام  "سیستماتیکی" یسنجباستانو مطالعات  هاشیآزما هامحوطهاین  اشیاءه اینکه بر روی گردد. با توجه ب
و اکتشافات معدنی  یشناسنیزماز سوی دیگر با همکاری سازمان با چنین دیدی مطالعه شوند.  توانندیم هاافتهیبخشی از این 

تهیه  هاآنذوب فلز مرتبط با  یهامحوطهایران و  شدهشناختهانی تاکنون آرشیوی از اطالعات موجود معادن باست توانیمکشور 
به  تواندیم تیدرنهاکه  دیآیممعدنکاری و فلزکاری کهن ایران فراهم  یهاافتهیاز تمامی  مدون یامجموعه بیترتنیابهنمود. 

معادن ایران بر اساس دوره زمانی و نیز  یهازهموفلزکاری موجود در تمامی  یهاافتهیتهیه یک کاتالوگ بزرگ چندین جلدی از 
 شدهانجامات باید شامل فهرست تمامی انتشار از طرف دیگر آرشیو مربوطه .منجر شود مربوطه فلزکاری یهامحوطهباستانی و 

 طالعات مکانیسامانه او سازگار با  یروزرسانبهیک بانک اطالعاتی قابل  صورتبه تیدرنهاو  نیز باشد (یشناسکتاب) تاکنون
نیز اطلسی از  تیدرنها تدوین گردد. گذاردیمو محوطه را روی نقشه به نمایش  عدنهر م مشخصات( که GIS اسیآیج)

 فلزکاری کهن ایران قابل تهیه خواهد بود. یهامحوطهمعادن باستانی و 
کردن هر  ، ضمن مشخصهتر ساختآشکارراه را  ادامه اندازچشماست که انجام آن  یاهیپا یامطالعهشامل  تهیه چنین آرشیوی   

کمک  هاآنو جلوگیری از به هدر رفتن و یا گمنام و یا زایل شدن  هاآن، به حفظ و نگهداری بهتر هاافتهیاهمیت این  چه بیشتر
خی و امروز( تکامل تاری یهادورهتا  خیازتارشیپن )از زکاری صنایعی هستند که در طول زمافل ژهیوبهمعدنکاری و  . خواهد کرد
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تکامل تا  خیازتارشیپدر  شانفروتنانهاین صنایع از آغاز ساده و  تحول ریسو بررسی  یمستندنگار ، بنابراین،اندافتهی گسترشو 
 از زیربناهای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایران است. تاریخی یهادورهدر  شاننیتحسقابلچیده و پی
ت و هویت ذا ،جزئی از جامعه بوده دهندهلیتشک معدنکاری و فلزکاریمختلف تاریخ بشر،  یهادورهدر  که باید توجه داشت   

 هاآنو بنابراین با ماهیت و هویت جوامعی که به  اندبوده. در حقیقت این صنایع نشانگر نیازهای جامعه اندنداشتهمجزایی از آن 
و فلزکاران باید با  دارانموزهشناسان، شناسان، معدنا جایی است که باستانینج، ارونیازا مرتبط هستند. اندکردهیمخدمت 

 گذاردیمشکلی یکپارچه به نمایش  تاریخ خود را به بایستی توجه داشت از جوامع گذشته ارائه کنند. فراگیرهمکاری هم تصویری 
، مناسبی توصیف کنیم طوربهآن  مختلف جعبه دنده یهانسبت فقط با بحث در مورد یک اتومبیل را میتوانینمما  که طورهمانو 

اساسی مختلفی  یهابخشیک اتومبیل  را به نمایش نخواهد گذاشت.آن روند اصلی  نیز تمرکز بر روی بخشی خاص از تاریخ
ر بخش با م که توضیح دهیم چگونه هیبیاوریم نیاز دار دست به و عملکرد و حرکتش دارد و برای اینکه تصویر مناسبی از آن

بنابراین  .(مذاکره شخصی-وسهس ی)د دیدرآخودرو به حرکت  تیدرنها( تا هاچر )از شمع تا  کندیمبرهمکنش  هابخشسایر 
کهن  یهایفناورجستجو و تفکر کنیم و اینجاست که یکی از فواید مطالعات بر روی  جانبههمهدر برخورد با تاریخ نیز باید 

 .گرددیمآشکارتر معدنکاری و فلزکاری  ازجمله
 

 

در ارتباط با معدنکاری و فلزکاری ) یشناسباستانجدی و قدیمی  یهاپرسشگرفتن  نظر در( 5-3-2

 (کهن
، ضمن روشن نمودن بخشی از گرفتهانجامباستانی غرب آسیا  یهامحوطهاز قرن نوزدهم تاکنون بر روی  که مطالعاتی   

، نحوه تکوین، اشاعه و تکامل معدنکاری و منشأاساسی درباره  یسؤاالتنجر به ایجاد ، مهامحوطهاین  شناسانهباستان یهاجنبه
این  ازجمله است. آمدهدستبه هاآنجزئی برای حل  یهاسرنخو یا فقط  اندمانده پاسخیبفلزکاری کهن شده است که تاکنون 

فلزکاری  هایمحوطهمواد خام فلزی  کنندهتأمین ،سارهاییدقیقاً چه ذخایر معدنی و کانبه موارد زیر اشاره کرد:  توانیم سؤاالت
 کنندهتأمینمس طبیعی، چه منابعی  کنندهتأمینمعدنی باستانی چگونه بوده است؟ چه منابعی  هایفعالیت؟ گاهنگاری اندبوده

ی تولید مقادیر عظیمی از اشیاء قلع باستانی برا منشأ؟ اندبوده (قلعی)آلیاژ مفر   کنندهتأمینارسنیکی و چه منابعی -آلیاژ مس
که پاسخ مثبت  شدهمشخص)که امروزه  قلع در منطقه وجود دارد-آیا منبع و کانسارهای قلع یا مسمفرغی کجا بوده است؟ 

یند عبور از تولید مس طبیعی به مس آلیاژی چه بوده است؟ آیا مردمان دشت برای معدنکاری به ؟ روند و فرآ([37–35]است
؟ اندآوردهمی دست بهخود را از طریق معامله و تجارت با مردمان کوهستان  موردنیازو یا اینکه سنگ معدن  اندرفتهمیارتفاعات 

 ؟[38]پیموده استمیسیر صادراتی را چه م ایران هایمحوطهدر  تولیدشدهمحصوالت 

 تسؤاالین رسیدن به پاسخ ا و مهمی هستند ولی در حقیقت شامل جزییاتی از یک کل هستند سؤاالت هانیا اگرچه البته   
شرایط اجتماعی ، درواقع. در نظر گرفته شود تربزرگیک تصویر برای تکمیل  یاقطعه عنوانبه باشد بلکه کار نباید هدف نهایی
 دهندیمنالیزی هستند که نشان از نتایج آ ترمهم( بسیار اندشده هاآنفول یا توسعه اجب هستند )و مو هاتیفعالکه متکی به این 

با مردم و جوامع درگیر در  هاآنو ارتباط  هایفناوراهمیت ، گریدعبارتبه است. رفتهیمید آلیاژ بکار چگونه ارسنیک در تول
و این برای ما مهم  است گرفتهینمصورت  یانسانفعالیت ذوب و استحصال فلز بدون  قرار گیرد. موردتوجهمعدنکاری بایستی 

 یشناسباستاندر ادبیات  آنچه و چرا؟ معموالً دادهیمانجام را برای چه کسی  یکارچهاست که تشخیص دهیم چه کسی 
؟ چه اندآمدهچه کسانی هستند؟ چه کسانی فلزکار هستند؟ از کجا  کارانمعدنتوصیف بازیگران اصلی است.  ماندیممسکوت 

؟ کندیمرا فراهم  ونقلحمل؟ چه کسی وسایل کندیم نیتأمرا  هاآن؟ چه کسی مسکن کندیم نیتأمرا  هاآنکسانی غذای 
؟ کندیم؟ چه کسی محصوالت را حمل بردیم؟ درختان؟ بسیارخوب چه کسی درختان را شودیم نیتأماز کجا  هاآن سوخت

 ؟انددادهیمتشکیل  ییهاگروهکسانی یا چه را و پایین این شبکه باال  ه بوده است؟گونچ (Chaîne opératoire) زنجیره عملکرد
؟ آیا این کردندیمرا پیدا  هامعدنچگونه برای اولین بار  کارانمعدنو مشتریان چه بوده است؟  کارانمعدنن پیوستگی بی ارتباط و

اتفاقی بوده است و  طوربهیا اکتشاف آ هایی وجود داشتند؟رو یا اکتشافگَ کردندیمرا پیدا اتفاقی کانسارها  طوربهچوپانان بودند که 
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در  باهمچگونه  ینیرزمیزمعدنکاری روباز و مختلف چگونه بوده است؟  یهادورهنکاری در معمول معد یهاروشیا طراحی شده؟ 
مرتبط فنی  سؤاالتدر کنار  هانیاهمه  مذاکره شخصی(.-وسهِسدی از  ییهادهیاشامل ) ؟اندداشتهتباط بوده و یا همپوشانی را
       قرار گیرند.  موردتوجهو فلزکاری کهن ایران  بایستی در مطالعات معدنکاری (باالسطور مطروحه در  سؤاالتمانند )

اطالعات موجود در متون کهن )از  یریکارگبهجالب و مهم از مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن  یهاجنبهاز  دیگر یکی   
را در مورد معادن،  یمتیقیذگرفته تا متون تاریخی تا دوران قاجار( است که گاه اطالعات  (نیالنهرنیب) متون کهن میانرودان

در  توانندیم. چنین اطالعاتی گذارندیماستحصال و ذوب فلز در اختیار  یهاتیفعالو نیز  هاآن، نحوه کار بر روی هاآنموقعیت 
 هموردتوجو نیز مطالعات فناورانه بر روی فلزکاری کهن  هاآنو جانمایی معادن باستانی و مطالعات منشاءیابی مرتبط با  یابیمکان

باستانی )سومری، اکدی، آشوری، ایالمی، پارس باستان،  یهازبانقرار گیرند. در این مورد بایستی از اطالعات متخصصان 
اهر از ابوریحان کهن )مانند الجماهر فی معرفته الجو یهاکتاب طورنیهمدانان و مورخان و ( و نیز تاریخغیره پهلوی، سغدی و

شناسان، دانشی چندان خوبی میان باستانتبادل ارتباط کاری و  ،اغلب نکهیباوجودایاری جست.  (و یا سفرنامه ابودُلَف بیرونی
مطالعات  باهدف متخصصانن ایجاد و تقویت چنین تبادلی بین ای با توانیمولی  ،دانان برقرار نیستشناسان و تاریخزبان

 . مطالعات رسیدبه اطالعات مهمی در راستای کمک به این معدنکاری و فلزکاری کهن 
از معادنی که در متون کهن هزاره سوم پیش از میالد با عناوینی چون  توانیم مثالعنوانبهدر مورد این جنبه از پژوهش،    

و یا مذاکره شخصی( -)هلوینگ نام برده شده هاآناز  (Abullat) و ابوالت (AdamDUN) ، آدم دون( Kimash) کیماش
یاد  هاآندوم و سوم پیش از میالد از  یهاهزارهکه در متون  (Magan) یا ماگان (Aratta) هتّرعدنی اَغنی از مواد م یهانیسرزم

شده است نام برد. از طرفی متونی نیز هستند )مانند متون تل ملیان( که به تولید و تجارت مقدار زیادی مواد و اشیاء فلزی اشاره 
ی و یا اشیای . جستجو برای یافتن چنین معادنمذاکره شخصی(-)هلوینگ اندنشدهتاکنون چنین اشیایی یافت  کهیدرحال کنندیم

کمکی مهم در حل معماهای باستانی  تواندیمو معدنکاری  یشناسنیزمجدید  یهادادهبر اساس توصیفات متون کهن و نیز 
 پرداختهکهن )که در ادامه بیشتر به آن  برای معدنکاری و فلزکاری سامانمنددر مطالعات میدانی  یاجنبهچنین  درواقعبنماید. 

 جدی قرار گیرد تا بدین ترتیب احیاناً بعضی از این معادن جانمایی گردند. موردتوجهبایستی ( شده
 

 در مناطق دارای پتانسیل باالی آثار فلزکاری و معدنکاری کهن سامانمندانجام عملیات میدانی ( 5-3-3
مناطق معدنی ایران را  ازتعدادی  توانیمموجود در مورد معدنکاری باستانی ایران،  یهادادهیز و ن الذکرفوقبا توجه به موارد    

و  نیزمرانیاجهت پیمایش برای یافتن و مستندنگاری آثار معدنکاری و فلزکاری کهن در نظر گرفت. البته به دلیل وسعت زیاد 
به هر رو، مناطق دارای پتانسیل باالی ن انتخابی آسان نخواهد بود. و معدنکاری کهن، چنی یفلزکارآثار  توجهقابلنیز فراوانی 

 یهاافتهیباستانی که  یهامحوطهبا سرعت در حال گسترش است و نیز مناطق اطراف  هاآنمعدنی که معدنکاری مدرن در 
 ین مطالعاتی در نظر گرفته شوند.اول چن یهاتیاولو عنوانبه توانندیمبه دست آمده است  هاآناز  یتوجهقابلفلزی و یا سنگی 

 سودمندی اررسیده که اغلب به نتایج بسی به انجام هتاکنون عملیات مشابهی در ایران و سایر کشورهای جهان در همین زمین   
 ملهازجنبوده است.  توجهقابلبا توجه به وسعت کشور چندان حجم  ازنظردر ایران  شدهانجامالبته کارهای . اندشدهمنتهی  نیز

 [9,12]1374تا  1379 یهاسالمکاران در میدانی ورتایم، اسمیت و ه یهاپژوهشبه  توانیمدر ایران  سامانمندعملیات میدانی 
عملیات میدانی ، [24,39,40]1317-1345 یهاسالطی  رکعملیات میدانی در قالب پروژه اریسمان در مناطق نطنز و انا و نیز

در سال و عملیات میدانی در منطقه تکاب  [44–41]1319تا  1312 یهاسالدر  ه کاشاندر منطق مرتبط با طرح بازنگری سیلک
و مطالعه معادن کهن و  یبردارنمونه ،شناسایی منظوربه)نسبتاً( وسیع  یامنطقه، کرالذفوق یهاپروژهدر  .اشاره کرد [32]1314
مشخصات عمومی  هاآنگرفت و در گزارش نهایی و مقاالت مرتبط با  میدانی قرار یموردبررسفلزکاری وابسته  یهامحوطه

 واقع شد.  موردبحث هاآن یسنجباستانکارهای معدنی و خصوصیات 

اشاره  باستانی مصردر صحرای سینا و صحرای شرقی کشور  شدهانجامبه کار  توانیم ایرانین کارهایی در خارج از چن ازجمله   
 منظوربهکشور این شرق آلمانی در منطقه وسیعی از -مصری گروهکه طی آن مطالعات آرکئومتالورژی توسط یک  ،[45]نمود
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نیز مورد مطالعات  ییهانمونهو  انجام شد خیازتارشیپبررسی و یافتن آثار معدنکاری و فلزکاری کهن مربوطه به دوره 
 ، منشاءیابی و تشخیص ماهیت( قرار گرفتند.یابیسن منظوربهآزمایشگاهی )

با توجه به کارهایی که تاکنون در ایران مرکزی انجام شده است، منطقه کرمان و منطقه لرستان برای آغاز چنین عملیاتی    
باستانی بسیار کهن تل ابلیس و تپه  یهامحوطهمیزبان  سوکی. منطقه کرمان از این نظر اهمیت دارد که از شوندیمپیشنهاد 
بوده و از سوی دیگر به دلیل پتانسیل باالی معدنی، معدنکاری  توجهقابلو شهداد با آثار فلزی  ، کنار صندل )جیرفت(یحیی

آثار معدنکاری و  زگشتبارقابلیغبه تخریب سریع و  تواندیممدرن با سرعت بسیار باالیی در این استان در جریان است که 
آثار معدنکاری مرتبط با قلع باستانی که  ییجویپبرای نیز بخش شرقی آن  ژهیوبهمنطقه لرستان و  گردد.منجر فلزکاری کهن 

 .گرددیمتوصیه  [37–35]اولیه آن در منطقه پیدا شده است یهانشانه

 

 و علمی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن زمایشگاهیآ یهارساختیزتقویت ( 5-3-4
شگاهی امروزه یکی از ملزومات اساسی در مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن استفاده از تجهیزات پیشرفته آنالیزی و آزمای   

 یهامیتحر ازجملهی علوم زمین و سایر علوم وابسته در کشور ما )به دالیل مختلف سسات پژوهشبسیاری از مؤ متأسفانهاست. 
)اغلب  هادههآنالیزی که برای  یهاروش، بطوریکه خود را از این نظر مطابق استاندارهای جهانی بروز نمایند اندنتوانستهخارجی( 

 بسیاری از و ضروری در معمولامری  هاآن یریکارگبه ههستند و امروز مورداستفادهدر کشورهای پیشرفته بیش از پنج دهه( 
بسیار محدودی  طوربهد ندارند و یا فقط است هنوز در کشور ما یا اصالً وجو یشناسباستانمطالعات مختلف علوم زمین و علوم 

بررسی مواد آلی همراه  )برای 17کربن  یابیسن یهادستگاهبه  توانیم هادستگاهو  هاروشاین  ازجملههستند.  مورداستفاده
 رونیازا. مایکروپروب نام برد یهادستگاهایزوتوپی و نیز  یابیسنآنالیز و  یهاروش معدنکاری همچون زغال و چوب(، یهاافتهی

گردند. البته در  نیتأممتناسب  طوربهمطالعات معدنکاری و فلزکاری کشور چنین تجهیزاتی نیز  یسازفعالبا  زمانهمبایستی 
را  شدههیته یهادستگاه )و به شکلی پایدار( مدتیطوالنکه بتواند برای  یتجهیزات، آموزش نیروی انسانی متخصص نیتأمار کن
 یطورکلبهاهمیت دارد.  بیشتر( اگرنه) اتبه همان اندازه خرید تجهیز ،ه داردرا سرپا نگا هاآنبهینه کاربری نموده و  طوربه

مستمر در ارتباط با کارخانه  طوربهنالیزی عالوه بر نیاز به داشتن کاربران متبحر و متخصص باید بسیاری از تجهیزات پیشرفته آ
، داشتن درواقع زمان برطرف گردد. نیترکوتاهسازنده باشند تا هرگونه نقص لوازم و یا اشکاالت حین کار به شکلی مناسب و در 

 از سوی خدمات پس از فروش مناسب نیتأمو  سانی متخصص و ماهربروز و مدرن تنها در کنار داشتن نیروی ان یهادستگاه
 .گرددیم و دقیق نتایج آنالیز صحیحمنجر به دریافت  ،داکردهیپاست که معنی  کارخانه سازنده

 واهد بودنخ ریپذامکانفلزکاری کهن عمالً و اساسی  توجهقابلمطالعات  ،تجهیزات مدرن آزمایشگاهی نیتأمبدون  یطورکلبه   
بهتر از انجام  درهرصورتکه البته مورد دوم  ،خارجی قابل انجام است مؤسساتبه  فراوانوابستگی  و یا اینکه فقط در سایه

 بودجه مناسب قابل انجام است. نیتأمندادن کار خواهد بود! و در صورت 
آنالیزی  یهادستگاهمناسبی با  نسبتاً طوربهدور  یهاسالدر فرهنگی –اگرچه پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی   

مرمتی و نیز  یهاپژوهشفزاینده  احتیاجبه دالیل گوناگون این تجهیزات پاسخگوی  هولی امروز ،مختلفی تجهیز شده بوده
 ازجمله. گرددیمقویاً احساس  هاشگاهیآزمانیاز به بازسازی و تجهیز این  بنابراین و نیستندمطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن 

 موارد زیر اشاره کرد: هب توانیمکه برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن ضروری هستند  ییهادستگاهتجهیزات و 
آنالیزی بایستی با  یهادستگاهبخشی از با دقت و صحت باال و حد حساسیت مناسب.  "آنالیز عنصری"و تجهیزات  هادستگاه-

در کنار یک  ICP-MSیک دستگاه  نیتأم ،در این موردباشند.  "تخریبیغیر"نوع اء باستانی، از یبودن اش ریپذبیآستوجه به 
عالوه بر اتاقی  ICP-MSاست که برای استفاده از روش و دستگاه  ذکرقابلالبته  بسیار راهگشا باشد. تواندیم XRFدستگاه 

  یک دستگاهتهیه شیمیایی نیز نیاز است.  یهاروش به هانمونه یسازآمادهمناسب برای خود دستگاه به یک اتاق تمیز برای 
XRF نیز در این زمینه ضروری خواهد  پردازدیمو یا اشیاء  هانمونهغیرتخریبی به آنالیز  صورتبهعمالً و یا دستی که  حملقابل
 بود.
 .XRD. شامل دستگاه "یشناسیکان"و ابزار  هادستگاه-
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، پتروگرافی ینگارکانهپالریزان  یهاکروسکوپیم :شاملو شناخت مواد  یشناسیکانبرای  "نوری و اپتیکی"و ابزار  هادستگاه-
  .لوپ، میکروسکوپ و وسایل تصویربرداریانواع و متالوگرافی، 

میکروسکوپ انتقال و یا  (EPMA) و یا مایکروپروب (SEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی از نوع  "میکروسکوپ الکترونی"-
 (TEM) الکترونی

 نیتأممکان مناسب، تهیه دستگاه و  نیتأمکه خود به  ترمولومینسانس و شامل رادیوکربن "سنجیسن"مرتبط با  یهادستگاه-
 موردی اساسی برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن است. این بخشکارشناسان نیاز دارد. 

 ()مانند سرب "مطالعات ایزوتوپی"جرمی جهت انجام  یسنجفیط-
 به، چراکه کندیمتنها در کنار داشتن نیروی انسانی ماهر معنی پیدا  هادستگاهعنوان شد، وجود این  ترشیپکه  گونههمان   

و کارکنان آزمایشگاه عمالً ناممکن خواهد  هادستگاهآوردن پاسخ صحیح و دقیق از آنالیزها بدون عملکرد مناسب کاربران  دست
 بود.
 عملیات فلزکارانه یسازهیشب ،در مورد معدنکاری و فلزکاری کهن انجام داد توانیمه ک یمؤثریکی دیگر از تحقیقات جالب و    

( بر روی کانسنگ معادن مختلف ایران و مقایسه نتیجه Experimental archaeometallurgy)اکسپریمنتال آرکئومتالورژی
درک روند احتمالی استفاده از فناوری بکار رفته  بررسی و که به است. چنین کاری حاصله با نتیجه حاصل از مطالعه اشیاء باستانی

باستانی با مواد مشابه بکار رفته در  یهابوتهو  هاکورهمناسب برای بازسازی  یامحوطهبه وجود تجهیزات و ، کندیمنیز کمک 
جربه استادکاران و مهم استفاده از دانش و ت کنندهکمکدر این زمینه، یکی دیگر از موارد بسیار  دوران کهن نیاز دارد.

 یهاکارگاهبا کمترین تغییر( در  هاهزارهاست که هنوز )در بعضی موارد شاید پس از طی  ییهافنایران و فنون و  یدستعیصنا
 .مذاکره شخصی(-)پیگوت شوندیم گرفته بکارسنتی و بازارهای ایران 

 

  حفاظت و نگهداری از تعدادی از معادن کهن شاخص (5-4

با توافقی  توانیم، هستند یبرداربهرهاستخراج و  اکتشاف، بخشی از معادن باستانی ایران در حال اکنونهمبه اینکه  با توجه     
و  یبردارنقشه، ردیگیممربوطه صورت  مؤسساتیا  هاشرکتکه از طریق کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن با 

شاخصی از این معادن  یهابخشو سپس  انجام دادنکاری کهن در هر معدن معد دارای یهابخشگاری کاملی از تمامی مستندن
 معدن یهابخش، اجازه معدنکاری در سایر (کردمحصور  )و احیاناً کردهمسطوره و مجزا از معدنکاری مدرن مستثنی  صورتبهرا 

شناسان حفظ شناسان و باستانینآینده توسط زمشاخص کارهای قدیمی برای مطالعات  یهابخش بیترتنیابهرا صادر نمود. 
 خواهند شد.

 یشناسباستانمورد مطالعات  هاآنبسیار کمی از  شمارعلیرغم وجود تعداد زیادی از معادن باستانی در کشور، تاکنون فقط    
سطحی  یهاافتهیبر اساس  هاآنو اطالعات اصلی ما از بعضی از  اندقرارگرفتهو گاهنگاری(  یشناسباستانمعدنی )شامل حفاری 
)بر اساس یافت شدن چکش سنگی  خیازتارشیپسن به انواع  ازنظرچنین معادنی را  توانیمدر بهترین حالت  است. بر این اساس

نمود. این  یبندمیتقسو بدون لعاب( و اسالمی  دارلعاب( و تاریخی )بر اساس وجود قطعات سفالی سطحی شامل هاآندر 
 تریمیقدو آثار  اندبوده یبرداربهرهبعدی( مورد  یهادورهتا  خیازتارشیپن طی چندین دوره )از است که بعضی معاددرحالی

فعالیت  تواندیماست که  یشناسباستانو حفاری دقیق  یبردارنقشهکه فقط  اندشدهمعدنکاری توسط کارهای جدیدتر پوشیده 
 مختلف نشان دهد. یهادورهمعدن را در 

مربوطه( بر روی تعدادی از معادن  یسنجباستانو  یابیسنمعدن )همراه با مطالعات  یشناسباستانمطالعات در صورت انجام    
ایران در دست داشت. برای این منظور  باستانیگاهنگاری مستند و قابل قبولی از معدنکاری  درازمدتدر  توانیمکهن ایران 

طالی ده حسین، -مس-)مانند سرب و نقره شاکین، قلع خیازتارشیپن بر اساس اطالعات موجود، چند معد بایستی برای شروع،
چند معدن  نخلک، آهن هنشک، آهن گل گهر(، نقره ونقره انارو، مس با  قرق(، چند معدن دوره تاریخی )مانند سرب  سرب و

 کارانمعدنتوسط  ژهیوبه و نیز چند معدن از دوره پهلوی اول که دوره اسالمی )مانند معدن کبالت قمصر، معدن کمجان نطنز(
پیشنهاد گردیده  1-3پس از تهیه آرشیوی که در بخش  هرحالبهقرار داد.  یموردبررسرا بودند  یبرداربهرهآلمانی و روس مورد 
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مرحله اول بررسی بهتر  برایمعادن  انتخاب در مورد توانیماست و مشخص شدن فهرست و مشخصات اولیه معادن موجود 
 د.نمو یریگمیتصم

    

 نمایشنشر و ( 5-5
و در معر  گذاشتن  درآوردن که همانا به نمایش شودیماشاره پیشنهادی نقشه راه  یهابخش نیترمهمدر اینجا به یکی از    

 ضمن نمایش دستاوردهای مطالعاتی معدنکاری و فلزکاری کهن،عموم مردم است. کارشناسان و نیز برای  شدهانجاممطالعات 
ریخ باال بردن آگاهی مردم از تا و نیزمرانیامشخص نمودن اهمیت معدنکاری و فلزکاری کهن در تاریخ و فرهنگ هرچه بیشتر 

درآمدزا نیز باشد. حتی  تواندیم ،نموده مندعالقهرا نسبت به حفظ چنین آثاری متوجه و  هاآن، گذشته بشر و سیر تحول فناوری
درک و دنبال کنند و  را آنمردم  همهشیوا روایت شود که  چنانآنردم است و باید باید توجه داشت که تاریخ متعلق به عموم م

 باشد. انتقال درکقابلبدانند. این وظیفه ماست که مفاهیم پیچیده تاریخی را طوری ترجمه کنیم که برای عموم مردم  را آنقدر 
 هابخش ،مفاهیمیچنین  انتقالدر  باشد. فلزکاری کهنمطالعات معدنکاری و باید جزئی از  (Public outreach) به عموممفاهیم 

انتشارات علمی )کتاب، کاتالوگ و مقاله( و ، هالمیف تخصصی،-علمی یهاشیهما ،هاشگاهینما، هاموزهو افرادی همچون 
ایجاد یک وبگاه در این مورد  .ندینما نقشایفای  توانندیمهمگی  راهنمایان تورهانیز  وتخصصی  یهاوبگاه ،نشریات آموزشی
میزبان آرشیو  تواندیم عدنکاری و فلزکاری کهن است و بعدهااطالعات موجود درباره مطالعات م دهندهارائهتخصصی که 

احتمالی جدید  یهاافتهیبوده شامل درگاهی برای ارتباط دوسویه با متخصصان و مردم برای معرفی  1-3در بخش  شنهادشدهیپ
که  (/http://seasia.museum.upenn.edu) جنوب شرق آسیا یشناسباستان. وبگاه منابع تخصصی گرددیمباشد توصیه  هاآن

-)پیگوت باشد برای ایجاد چنین وبگاهی اولیه مناسبی مثال تواندیم ،شودیمره اشده و اد یاندازراهتوسط دانشگاه پنسیلوانیا 
 .مذاکره شخصی(

( Geotourism) ژئوتوریسم"به مفاهیمی همچون  بایستی، باستانی فلزکاری یهامحوطهی نمایش اهمیت معادن و در راستا   
در حقیقت تعداد زیادی از  نمود. جدی توجهنیز  فلزکاری کهن یهامحوطهمعادن و  "(Archaeotourism) آرکئوتوریسم" و "

ه شکل دیداری هستند. با توجه به ب کهن روزگاراناز  تکنولوژی تکامل به دانستن مطالب بیشتر در مورد سیر مندعالقهمردم 
و ساختارهای  هارخنمونفلزکاری کهن ایران در درون و یا کنار  یهامحوطهاینکه اغلب معادن باستانی و بسیاری از 

 هاتیقابلتعدادی از معادن باستانی ایران که همه این  یدهسامانبا  توانیمقرار دارند،  زیانگشگفتو بعضاً  نوازچشم یشناسنیزم
یکجا در خود دارند، فصل جدیدی در ژئوتوریسم و آرکئوتوریسم گشود. به این ترتیب ضمن باال رفتن آگاهی مردم از  صورتبه را

قدرشناسی و پاسداری از چنین  به ، هوشیاری آنان نسبت(در زندگی امروز البته و)در زندگی گذشتگان  هایکانو  هاسنگاهمیت 
 تواندیمدر این مورد معدنی همچون معدن نخلک در منطقه انارک در مرکز ایران،  ت.افزایش خواهد یاف ییهابخش

وابسته به آن )شامل آتشکده و قلعه  ساتیتأسچراکه هم دارای آثار معدنکاری کهن و  ،مطرح شود یآلایده  اولیه مثالعنوانبه
 است. برای اسکان ییهامکانو  نه فراوریمعدنکاری مدرن شامل تونل و چاه و کارخا یهاقسمت هم دارای ساسانی( و

کهن  یهایفناورموزه معدن( و یا موزه  یطورکلبهموزه معدنکاری و فلزکاری کهن )یا  سیتأسها در این راستا، آلاز ایده یکی   
اث کهن هم به نفع معدنکاری مدرن ایران و هم به نفع پاسداری از میر یاموزهچنین  سیتأسو بومی ایران خواهد بود. 

ها در زندگی روزمره ندارند ها و سنگبیشتر مردم توجه چندانی به اهمیت کانیامروزه  معدنکاری و فلزکاری ایران خواهد بود.
میلیون تن کانی، فلز و سوخت  1/1 متوسط حدود طوربهدر یک کشور پیشرفته، هر انسان در طول زندگی خود  کهیدرحال

کند. برای روشن روز افزایش پیدا میها و مواد معدنی روزبهوسعه جوامع بشری نیاز به کانیکند. از سوی دیگر با تمصرف می
رسانه و ( هامینرال پارکشاید و )ها برای عامه مردم، موزه هاآنها و معدنکاری سنگ ها،توجه کانیقابل ریتأثکردن اهمیت و 

توسعه اکتشاف و استخراج مواد معدنی در ، طرفکیازدم با این مقوله، با آشنایی بیشتر عموم مر .ابزارهای بسیار مناسبی هستند
« همت»و « رنج»در نظر عموم مردم کمرنگ شده،  جیتدربهمعدن « گنج بودن»تر و بهتر انجام خواهد شد و تصور کشور آسان

با آشنایی بیشتر با خالقیت و همتی  ، مردمنیز از طرف دیگر تر خواهد شد.روشن هاآنبرای معدنکاری برای  ازیموردنتوجه قابل
، قدر سرزمین، تاریخ و اندشدهنه متحمل و رنجی که در این زمی شان در معدنکاری و فلزکاری به نمایش گذاشتهکه گذشتگان



 نقشه راه مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن در ایراننیما نظافتی و همکاران/ 

 

 

علیرغم تاریخ کهن و درخشان  متأسفانه بیشتر کوشا خواهند بود. هاآنته در حفظ و نگهداری سخود را بهتر دان یهاداشته
که سیر پیشرفت این دانش و صنعت دیرپا را حداقل برای خود  یامجموعهعدنکاری و فلزکاری در ایران، تاکنون موزه و یا م

نشده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دنیا که تاریخ  سیتأسدر این کشور پهناور  ،ایرانیان به نمایش بگذارد
ارند، این تاریخ خود را در شهرها و حتی روستاهای متعدد در قالب موزه و نمایشگاه دائمی در از ایران د یترکوتاهمعدنکاری بسیار 

 .انددادهمعر  دید جهانیان قرار 

در جهت نمایش اهمیت مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن و در راستای اهداف کمیته این  توانیمکارهایی که دیگر از    
که  استبرگزار شد(  1349)همانند آنچه در سال  یالمللنیبساماندهی همایش تخصصی ، تمطالعات در آغاز راه در نظر گرف

پیگوت و وینسنت ) قابل انجام خواهد بودو جا افتادن کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن  یریگشکلپس از بالفاصله 
به این مقوله بیشتر جلب  یالمللنیبخصصان توجه مسئوالن ایرانی و نیز مت . بدین ترتیبمذاکره شخصی(-رحمانیغالمرضا 

 با راحتی بیشتری فراهم خواهد گشت. یالمللنیبملی و  یهایهمکار یهانهیزمخواهد شد و 

 

 الذکرفوقو طرح  هایبررسبودجه  نیتأمپیشنهادهایی برای . 1
متناسب  منابع مالی و بودجهازمند واضح است که انجام مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن به شکل کارآمد و مناسب نی   

 یدستعیصنا)سازمان میراث فرهنگی، درگیر  یهاسازماناز بودجه پژوهشی  تواندیم منابع مالیبخشی از چنین  البتهخواهد بود. 
بل که البته این در صورتی قا شود نیتأمو...(  هادانشگاهو اکتشافات معدنی کشور،  یشناسنیزمو گردشگری کشور، سازمان 

درک شده و چنین  ربطیذ و مراکز تحقیقاتی هادستگاهانجام است که مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن و اهمیت آن توسط 
 طورنیهماز طریق تعامل با بخش معدن کشور و  تواندیمبخش دیگری از بودجه نیز  د.نبه رسمیت شناخته شو مطالعاتی اساساً

گردد. روشن است که بخش معدن در حالت معمولی رغبتی به هزینه کردن در مطالعات  نیتأممرتبط  یهاشگاهینمابرگزاری 
از طریق کمیته مطالعات معدنکاری و -مختلف یهادستگاهمعدنکاری و فلزکاری کهن نخواهد داشت، ولی با تعامل سازنده بین 

خشی از آثار معدنکاری قدیمی در محدوده ی تشویقی برای معادنی که به حفظ و نگهداری بیامتیازها توانیم -فلزکاری کهن
شامل بخشودگی درصدی از حقوق دولتی و یا مالیات معادن  تواندیمدر نظر گرفت. این امتیازها  پردازندیممعدنی خودشان 

برای معادنی که بخشی از درآمد خود را به پژوهش در مورد معدنکاری کهن تخصیص  توانیمباشد. چنین امتیازهایی را 
که برای تخریب پنهانی آثار معدنکاری کهن در نظر گرفته  ییهامهیجردر کنار  هامشوقاین  نیز در نظر گرفت. هنددیم
در راستای توسعه مطالعات و نیز  -مربوطه یهاسازماندر کنار بودجه پژوهشی -مالی کمکی  منابع عنوانبه توانندیم، شوندیم

 ستانی عمل نمایند.فلزکاری با یهامحوطهحفاظت از معادن و 

 

 یریگجهینتو  یبندجمع. 7
بر روی معدنکاری و فلزکاری کهن ایران )اغلب بر گذشته و در حال حاضر  یهاسالطی  یاپراکندهاگرچه مطالعات منفرد و    

خی یین وسعت و با تاره ابرای سرزمینی بچنین حجمی از پژوهش است، ولی  گرفتهانجاماساس عالقه شخصی پژوهشگران( 
شایسته نخواهد بود. در نوشتار حاضر ضمن مرور کلی تاریخچه،  قطعاً درخور وه و تکامل فناوری در توسع تیبااهمچنین کهن و 

فلزکاری و اشیاء فلزی باستانی ایران، پیشنهادهایی برای  یهامحوطهمطالعه معادن باستانی و  درراهموجود  یهابیآسو  هاچالش
مجدد کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن است. چنین  یاندازراه هاآن تیبشاهی ارائه گردید که چنین مطالعات یسازفعال
را  نیزمرانیااهمیت و گستره معدنکاری و فلزکاری کهن  ،موردنظردر مطالعات  هاتیاولوبا مشخص نمودن  بایستی یاتهیکم

منجر به  تواندیمانجام چنین مطالعاتی  تیدرنهابه نمایش بگذارد.  جهانیان دمان خود این سرزمین و سپس برایمر رایابتدا ب
نقش و اهمیت ایران در معدنکاری و فلزکاری کهن  گردد که خود معدنکاری و فلزکاری کهن در ایرانو اطلس تدوین تاریخچه 

 .گذاردیمرا به نمایش  در طول تاریخ جهان
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آگاهی  بردن باالپژوهشی نخواهد داشت بلکه با  جنبهصرفاً  و فلزکاری کهنمطالعات معدنکاری باید توجه داشت که انجام    
 ،میزان مشارکت آنان را در پاسداری و قدرشناسی از میراث گذشتگان افزایش داده تبط،مطالعات مربه مردم و متخصصان نسبت 

 درآمد مناسبی را نیز ایجاد نماید. در جای خود تواندیم حالنیدرعمربوطه را کم خواهد نمود و  یهابیآساحتمال ایجاد 
زیر  یهابخش بهبه ترتیب  توانیمرا )در حال حاضر( اصلی در مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن  یهاتیاولو ،تیدرنها

 خالصه نمود:
 ربطیذ یهاسازمانمجدد کمیته مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن با شرکت  یاندازراه. 
 و نتیجتاً منافع ملی ازمان میراث فرهنگی در جهت منافع هر دو گروهتعامل جدی بخش معدن و س. 
  و درنهایت تهیه تاریخچه و اطلس معادن باستانی و  فلزکاری کهن ایران یهاافتهیتهیه آرشیوی از معادن باستانی و نیز

 فلزکاری کهن ایران. یهامحوطه
  مرتبط برای مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن یهاشگاهیآزماآنالیزی و علمی و تجهیز  یهارساختیزتقویت. 
  معادن باستانی معدن و گاهنگاری یشناسباستانشامل مختلف مطالعات معدنکاری و فلزکاری کهن  یهاجنبهپژوهش در 

 .با مشارکت فعال بخش خصوصی ایران
  کهنمعدنکاری و فلزکاری گذاشتن نمایش  به یهارساختیزو تقویت  هاپژوهشانتشار نتایج.  

  صورت گیرد. یالمللنیبتخصصی  مؤسساتهمکاری و تبادل سازنده با با  تواندیمانجام موارد فوق که البته 
و پشتیبانی سازمان میراث فرهنگی و سازمان فرهنگی -تاریخیامید است که با مساعدت پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار    
معدن و تجارت قدمی محکم در انجام چنین مطالعات مهمی در کشور  و اکتشافات معدنی کشور و وزارت صنعت، یشناسنیزم

 نظرتبادلدر این راستا، مجری طرح )با برخورداری از پشتیبانی همکار طرح( آماده ارائه توضیحات و مشاوره و نیز  برداشته شود.
 در این گزارش خواهد بود. ذکرشدهبیشتر در هر یک از موارد 

 

 سپاسگزاری
برای پژوهشکده حفاظت و  1359که در سال  3924/21/592171است از طرح پژوهشی شماره  یاخالصهر نوشتار حاض   

مراتب  لهیوسنیبدنگارندگان مقاله میل دارند  .است درآمدهفرهنگی به سرپرستی نگارنده نخست به اجرا -مرمت اشیاء تاریخی
نوکنده ریاست محترم موزه ملی ایران، غالمرضا رحمانی، سپاس خود را از پژوهشکده حفاظت و مرمت و نیز آقایان جبرئیل 

ابراز  شانیبانیپشتفرهنگی و آقای حمید فدایی به سبب حمایت و -معاونت محترم پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی
مجری طرح،  برای بازدستدانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران با در اختیار گذاشتن فرصت مناسب و  دارند.

در تهیه این پژوهش عالوه بر نظرات و تجربیات مجری و همکار . است ریتقدقابلشرایط را برای انجام کار تسهیل نمود که 
 شده استفاده یسنجباستانمعدن و  یشناسباستان، یشناسباستان یهارشتهمتخصصان جهانی در  یهاهیتوصطرح، از نظرات و 

و در تهیه  گرفته قرار. متخصصانی که مورد مشورت جدی مجری طرح گرددیمسپاسگزاری  هاآنیت از حما لهیوسنیبداست که 
 استفاده شده به شرح زیر هستند: شانیهاهیتوصاین گزارش از 

 هِیدکتر پِرِنتیس دِی( سوسPrentiss de Jesus )کا در ترکیه پیشین موسسه تحقیقات آمری سیرئو  شناسباستان
(American Research Institute in Turkeyبا تمرکز بر روی فلزکاری و معدنکاری کهن آناتولی ) 

 ( پروفسور وینسنت پیگوتVincent Pigott )و متخصص فلزکاری کهن، استاد سابق دانشگاه کالج لندن و  شناسباستان
 محقق دانشگاه نیویورک

 ( پروفسور باربارا هلوینگBarbara Helwing )چندین ساله بر روی  باتجربهدانشگاه سیدنی استرالیا  و استاد شناسباستان
 )فلزکاری(  باستانی ایران و غرب آسیا یهامحوطه

 ( پروفسور ارنست پرنیتسکاErnst Pernicka ژئوشیمیست و باستان سنج از دانشگاه هایدلبرگ و مرکز )یسنجباستان 
فلزکاری جهان  یهامحوطهمان و سیلک و بسیاری اریس یهاپروژهاِنگلهورن مانهایم آلمان و از پژوهشگران -کورت
 باستان
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 ( پروفسور توماس اشتولنرThomas Stöllner )معدن در موزه معدن و استاد دانشگاه بوخوم آلمان و از  شناسباستان
 معدنکاری کهن جهان باستان یهامحوطهمعدنی وشنوه و چهرآباد و بسیاری  یهامحوطهپژوهشگران اصلی 

 زاده و نیز آقای طرح آقای دکتر مرتضی مؤمنگرامی مایل است که زحمات همکار  )نگارنده نخست( ری طرحدر پایان، مج
و خانم دکتر زهرا هزارخانی را در بنیان نهادن مطالعات منسجم معدنکاری و فلزکاری کهن در  دوستوطندکتر عبدالرسول 

 زون نماید.ایران ارج نهاده، برای ایشان آرزوی تندرستی و توفیق روزاف
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