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ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
 داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﻳﺦ و اﻳﺮان ﺷﻨﺎﳼ: ﺳﻴﺪﻣﺴﻌﻮد ﺳﻴﺪﺑﻨﮑﺪار
 داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ: ﻧﮕﯿﻦ ﮐﺎﻇﻢ زاده
ﭼﮑﯿﺪه

Abstract
Turquoise is one of the most famous Iranian precious
stones that has preserved its precious and ornamental
jewelry throughout its historical periods and its
originality has consistently been attributed to the city
of Neyshabur. This precious gemstone with a few
thousand years old has always been used in various
historical periods and has been considered as one of
the most important exported goods of the city of
Neyshabur. In the Qajar period, due to the specific
economic-political issues of this era, exploitation of
mines was affected by its own fluctuations and
problems. This research addresses the questions that
generally determine the economic exploitation of
these mines and how they were managed during this
period. It also explores what factors disrupted
exploitation of turquoise mines during the Qajar
period. The assumption is that the socioeconomic
conditions prevent any beneficial economic activity,
including the exploitation of mines. On the basis of
the obtained results, the socio-economic conditions
governing society have hindered efficient economic
activities including exploiting these mines. It was
found that the expediency of government officials,
lack of correct management in exploiting mines,
negligence of scientific developments in mine
industry, and lack of modern equipment caused
stagnancy in exploitation and export of neyshabur
turquoise. The applied method in the search is
descriptive-analytic using the library sources and
archived documents.
Keywords: Turquoise, Qajar, Mine, Neyshabur,
Economic.

ﻓﯿﺮوزه از ﻧﺎم آﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﴎاﴎ
ادوار ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻫﺮی ارزﺷﻤﻨﺪ و زﯾﻨﺘﯽ ﺣﻔﻆ
.ﮐﺮده و ﻫﻤﻮاره ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ
 ﻫﻤﻮاره ﻃﯽ ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری،اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه
 ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﴩﻓﺖ در، ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ، در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر.اﺳﺖ
 از ﺟﻤﻠﻪ، ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان، در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ.ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮد
 ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﺎﻧﺪﻧﺪV  از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر،ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﯿﺰ
ﭘﯿﺶرو در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن
ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﮐﺮدی در اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر داﺷﺖ؟ ﻓﺮض اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
 ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی، ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ-ﴍاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی
. از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻮده اﺳﺖ،ﮐﺎرآﻣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت
 ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ،دوﻟﺘﯽ
 ﻫﻤﮕﯽ،ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزۀ داﻧﺶ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﻌﺎدن و رﮐﻮد در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺻﺎدرات ﻓﯿﺮوزه
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای- روش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ.ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺷﺪ
 ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺲ از،و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک آرﺷﯿﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه
 ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ،ﺟﻤﻊآورﯾﺎﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ
.آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، ﻓﯿﺮوزه، ﻣﻌﺪن، ﻗﺎﺟﺎر، اﻗﺘﺼﺎد:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی

(sm.sbonakdar@ltr.ui.ac.ir) (۰۳۱۳۷۹۳۳۱۲۱)  ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﯿﺪ ﺑﻨﮑﺪار:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت

...

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ Vﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﯿﴩﻓﺖ-

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺮوزه ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ آراﯾﺸﯽ ،ﺟﻮاﻫﺮات و

ﻫﺎی آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﴍاﯾﻂ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﯾﺮان

ﻃﻠﺴﻢ ﺗﺎ  ۴۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرت

در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ®ﻋﯽ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺎﻧﻊ

آن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻫﺰاره در ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ رواج داﺷﺖ و وﺟﻮد

از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن

ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﻓﯿﺮوزهای ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ اﻫﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ

ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ

)ﻏﯿﺒﯽ۹۶ :۱۳۹۱،؛ ﺳﻌﯿﺪیرﺿﻮیV (۲ :۱۳۹۲ ،ﻮﻧﻪﻫﺎی

ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﯿﺮوزه و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺎﯾﺪات ﺗﺠﺎری آن در ﴍاﯾﻂ

ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ

ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن اداری ﮐﺸﻮر

ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه در ﻫﺰارۀ دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،در اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ

ﺟﺪا Vﺎﻧﺪ و ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ

زﯾﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داﺷﺖ )زاوش۱۹۳ :۱۳۴۸ ،؛ ﭘﺮادا،

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

 .(۶ :۲۵۳۷در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ،اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺳﻨﮓ راﯾﺞ ﺑﻮد )ﮐﺮﺗﯿﺲ۲۸۲ :۱۳۹۲،؛ زاوش:۱۳۴۸،
 .(۱۹۳اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ ،در دوران ﭘﺲ از ورود اﺳﻼم ﻧﯿﺰ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﺰد ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دوران ﻣﯿﺎﻧﮥ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ
ﮐﺮد ،ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ Vﻮﻧﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی از
زﯾﻮرآﻻت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻓﯿﺮوزه در درﺑﺎر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای Vﻮﻧﻪ وﺷﻤﮕﯿﺮ ﺑﻦ زﯾﺎر ،ﺧﻮاﻧﯽ )ﺳﻔﺮه( از ﻓﯿﺮوزه
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داﺷﺖ )ﺑﯿﺮوﻧﯽ .(۲۷۸ :۱۳۷۴ ،آﻟﺐارﺳﻼن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﺎرس ﮐﺎﺳﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ از ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪدﺳﺖ آورد
)ﻃﻮﺳﯽ .(۷۹ :۱۳۴۸ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﻓﯿﺮوزهای
ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺮ روی ﺗﺎج ﺧﻮد داﺷﺖ )ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎه
ﻗﺰوﯾﻨﯽ .(۷۶ :۱۳۹۴،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺻﻔﻮی ﻧﯿﺰ در ﻣﺨﺎزن ﺧﻮد
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻓﯿﺮوزه داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﺎردن:۱۳۷۲ ،
 .(۱۵۰۷/۴ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎر ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻣﺮا و ﻗﻮرﭼﯿﺎن
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﺗﺮاز اول در درﺑﺎر ﺻﻔﻮی ،در
ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎ و ﺟﺸﻦﻫﺎی درﺑﺎری ،از ﻟﺒﺎسﻫﺎ ،دﺳﺘﺎرﻫﺎ،
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﻏﻼف ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽVﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﻼ
و ﻓﯿﺮوزه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻣﻤﱪه.(۲۴ :۱۳۹۳ ،
ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻌﺎدن در دورهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ®ﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دوران
ﻣﻌﺎﴏ از ﻣﯿﺰان و ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﮔﺰارش
ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ Vﯽآﯾﺪ .در اﯾﺮان دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪهای در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻓﺎرغ از ﻧﯿﺎ ِز درﺑﺎر ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت ،از

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
در ﺣﻮزۀ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت،
در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ اراﺋﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻬﻦ
در دورهی ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻨﺞ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ اﺷﺎرات ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﺷﺎره داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﮓ ﻓﯿﺮوزه
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ¶ﺮﮐﺰی ﺑﺮ دورۀ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اراﺋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد از اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻬﺮه
ﻧﱪدهاﻧﺪ .ﺑﺮای Vﻮﻧﻪ ،ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻓﺮاﺣﻤﺪی در ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺮوزه ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اراﺋﮥ ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ﻓﯿﺮوزه و ﺳﯿﺮ
ﺗﺤﻮل آن در ﻃﯽ دوران اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻫ¸ و
ادﺑﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻟﻪ اﮐﺮم ﻣﺤﻤﺪیزاده ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﮓ ﻓﯿﺮوزه در زﯾﻮرآﻻت اﯾﺮاﻧﯽ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﯿﺮوزه در زﯾﻮرآﻻت،
اﺷﺎرهای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﴫی ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ دارد.
روش ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﯿﻮۀ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ،ﺷﯿﻮۀ ادارۀ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل
در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه در اﯾﻦ دوره ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ

اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن را در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ رﮐﻮد

ﮐﻤﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ

اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

درآﻣﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪ

ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد،

)ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ .(۴۶۶ :۱۳۶۳ ،ﻟﺮد ﮐﺮزن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره

ﺑﻪﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه در دﻧﯿﺎ

...

ﺟﺰﺋﯽ ﻧﮕﺮاﻧﮥ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی

ﺗﻮﺻﯿﻒ او ،ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،رﻧﮓ آﺑﯽ آﺳ®ﻧﯽ ﺗﻨﺪی دارد ﮐﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﺮزن:۱۳۷۳ ،

ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
در ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،رواﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ از ﻣﻌﺎدن اﯾﻦ دوره ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﮔﺰارشﻫﺎی دﻗﯿﻖ داﺧﻠﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﺨﺺﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش
ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷ¼ ﻣﯿﺰان ﺷﻨﺎﺧﺖ و داﻧﺶ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .اﮐ½ ﺳﯿﺎﺣﺎن ،وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﻨﯽ را در اﯾﺮان ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮﻻک ١اﯾﺮان را ﮐﺸﻮری
ﴎﺷﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ )ﭘﻮﻻک:۱۳۶۱ ،
 ،(۳۸۴ﮐﻨﺖ ژوﻟﯿﻦدو روﺷﺸﻮار ٢دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎح ﻋﴫﻧﺎﴏی،
ﺿﻤﻦ اراﺋﮥ ﺳﯿﺎﻫﻪای از ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎک اﯾﺮان ،اﻇﻬﺎر
اﻣﯿﺪواری Vﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﺮوت ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد )روﺷﺸﻮار (۱۴۷ :۱۳۷۸ ،و
اورﺳﻞ ﺳﯿﺎح ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺛﺮوت ﺑﯽﮐﺮان زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
اﯾﺮان ،ﻧﻈﯿﺮ :ﻧﻔﺖ ،ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﻣﺲ ،ﴎب ،ﻗﻠﻊ ،ﻣﺮﻣﺮ ،آﻫﻦ،
ﺑﻪﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ
)اورﺳﻞ.(۳۱۲ :۱۳۸۲ ،
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ،ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ اﯾﺮان و
ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽVﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس

 .(۳۵۴ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ،دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎح ﻋﴫ ﻧﺎﴏی ،ﺟﺎن
وﯾﺸﺎرد ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻓﯿﺮوزۀ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ .او
ﺑﺎ ﻧﻈﺮی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
»ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﮐﻪ در آرﯾﺰوﻧﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﴏﻓﻪ و
ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻓﯿﺮوزۀ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺨﺘﯽ و
ﺛﺒﺎت رﻧﮓ از ﻓﯿﺮوزۀ اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ« )وﯾﺸﺎرد:۱۳۶۳ ،
 .(۲۸۰او اﻓﺰوده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﯿﺮوزه داÑﺎً ¶ﯿﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ و در اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد
)ﻫ®ن .(۲۸۰ ،۲۷۷ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﮐ½ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﺮ ﻋﺪم
اﻫﺘ®م ﺟﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،در ﻣﻮرد ﮐﺸﻒ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن
اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
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ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺎاﻣﻨﯽ راهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ،ﻣﻌﺎدن
ﻓﯿﺮوزه ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزهای ﮐﻪ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر از آنﻫﺎ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،در ﮐﺮﻣﺎن ،٣ﺗﺮﺷﯿﺰ ،٤ﻃﺒﺲ ،ﺗﻔﺖ
)ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺰد( ،ﻗﻠﻌﻪ زرﺳﯽ ﺑﺼﯿﺮان )در ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن(،
ﻓﺴﺎ ،٥ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن ﺳﺎوه ،٦ﺑﺴﻄﺎم ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

1. Yakoub Edvard Polak

و وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ در ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻠﯿﻞ

2. Jvlien de Rochechouart

آﺑﺎد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ آﺑﺎدیﻫﺎ(٩٩/٤٢ :١٣٦٣ ،

 .٣ﻣﻌﺪن ﭘﺎرﯾﺰ در ﮔﻮد اﺣﻤﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻬﺮ

دوﻟﺖ در ﺳﺎل ١٨٨٩م ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٠٠ﺗﻮﻣﺎن آن را اﺟﺎره داد اﻣﺎ

ﺑﺎﺑﮏ واﻗﻊ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن را ﺳﺒﺰﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ

اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ.

ﮐﺒﻮدی و ﮐﻢ ارزش ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ٤٦٦ :١٣٦٣ ،؛

 .٥ﻓﺴﺎﯾﯽ ﻓﯿﺮوزۀ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را در ﺑﯿﻦ ﻛﻮه ﮔﺮو ﻣﯿﺎﻧﻪ روﻧﯿﺰ ﻓﺴﺎ و درﯾﺎﭼﻪ

ﮐﺮزن .(٣٥٤ :١٣٧٣ ،ﻫ®ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺎﯾﮑﺲ ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد از

ﺑﺨﺘﮕﺎن ﻣﯽداﻧﺪ )ﻓﺴﺎﯾﯽ.(١٦٣٧ :١٣٦٧ ،

ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزهی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدهاﺳﺖ

 .٦در ﻧﻘﻄﻪ ای از اﻣﻼک وﻟﯽ ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺪار اﻋﻈﻢ)ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ

)ﺳﺎﯾﮑﺲ (١٠٤ :١٣٦٣ ،از ﻣﻌﺪن ﻓﯿﺮوزۀ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ

ﺧﻠﻌﺘﱪی ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ ﺧﺎن ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺪار

ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯿﻤﻨﺪ در ﺣﻮاﻟﯽ روﺳﺘﺎی َدﻏَﻨﺪ )دﻏﻨﺪر-دوﻗﻨﺪر( ﻧﺎم

اﻋﻈﻢ ،ﮐﻪ در ﺳﻪ دوره ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﯾﺮان ﺑﻮدهاﺳﺖ (.ﻧﯿﺰ ،ﻣﻌﺪن

ﺑﺮده ﺷﺪهاﺳﺖ )وزﯾﺮی.(٢٧٥ :١٣٨٣ ،

ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﮑﺸﻮف ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺳﺎل  ١٣٢٨ﻩ.ق

 .٤ﺗُﺮﺷﯿﺰ )ﻃُﺮﺛﯿﺖ/ﺗُﺮﺷﯿﺶ( ،ﻧﺎﺣﯿﻪای ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ

Vﻮﻧﻪ ای از آن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﻬﺪار ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ،

ﻣﺸﻬﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮﺷﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد
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...

)ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ۴۶۶ :۱۳۶۳ ،؛ ﮐﺮزن ۳۵۴ :۱۳۷۳ ،؛ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺰاﺋﻦ

ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ و ﻋﻼﻗﮥ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﻗﺮار

و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان ،اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ه.ق ،ﺷ®ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ:

داﺷﺖ )اﻋﺘ®د اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ.(۸۶۹/۸۶۸ :۱۳۶۲،

 ۵-۱۰۲۶۸؛ ﻣﮑﻨﺰی ۲۱۶ :۱۳۵۹ ،؛ ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف ۱۸۴ :۱۳۷۵ ،؛
ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن .(۴۴۸ :۱۳۷۲ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎم ﺑﺮده،
ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ اﯾﺮان ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮده .اﯾﻦ
ﻣﻌﺎدن در »ده ﻣﻌﺎدن« ،در ارﺗﻔﺎع ۱۲۶۰ﻣﱰی و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۴۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اﻃﺮاف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر واﻗﻊ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ )دﻣﻮرﮔﺎن:۱۳۳۹ ،
 ۱۰۳؛ ﺟﻮاﻫﺮﻧﺎﻣﻪ۱۱۲۵ ،ق :ﺷ®ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ.(۳۵۴ :
ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻌﺎدن دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮﺣﺴﺐ
ارزش ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻼی رﻧﮓ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و دوام،
ﺑﻪ »ﻓﯿﺮوزۀ اﻧﮕﺸﱰی« ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮑﺪاﻧﻪای ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ.(۸۶۸/۸۶۶ :۱۳۶۲ ،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮﮔﺰارش ﮐﻠﻨﻞ ﯾﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﺮوزه در ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴﮑﻮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری اﯾﻦ ﻓﯿﺮوزه
1397
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ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎل ﻣﻘﺎدﯾﺮی از اﯾﻦ ﻓﯿﺮوزه را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮد
)ﯾﯿﺖ» .(۳۸۲ :۱۳۶۵ ،ﻓﯿﺮوزۀ ﺑﺎرﺧﺎﻧﻪ« از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺴﺎم دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎردﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس وزن
ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .دو دﺳﺘﮥ اول اﯾﻦ ﻗﺴﻢ ،ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر و
دو دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﴎﻗﻠﯿﺎن ،زﯾﻨﺖآﻻت و ﭼﺎﻗﻮﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪﻣﴫف داﺧﻠﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻓﯿﺮوزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ »ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ« ﻣﻮﺳﻮم
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن،
اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ را در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ آن در اﯾﺮان رواج ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ،ﺑﻪ »ﺷﯿﺮﺑﻮ«
و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ »ﭼﻐﺎﻟﻪ« ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ،ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت
ﻣﺴﻄﺢ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد،
»ﺗﻮﻓﺎل« و ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﺳﺒﺰ رﻧﮓ آن را »ﮔﻞ ﮐﺎﺳﻨﯽ«

ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر
اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وزﯾﺮ داراﻟﻄﺒﺎﻋﮥ درﺑﺎر ﻧﺎﴏی ،ﴍح ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ
در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ،ﻣﻄﻠﻊاﻟﺸﻤﺲ،
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﴍح ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت ﮐﺎﻣﻞ
و دﻗﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ اﯾﻦ ﻋﴫ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﻋ®ل درﺑﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در واﻗﻊ ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و دوﻟﺖ او ﺑﻮد.
ﺷﯿﻨﺪﻟﺮ ١ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان
داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ارزﺷﻤﻨﺪی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ از اوﺿﺎع ﻏﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺮوزۀ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﺎﮐﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ
ﻏﺎرﻫﺎ دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯿﻨﺪﻟﺮ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺎدن
اوﻟﯿﻦ دره ،از ﻫﻔﺖ درۀ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﯽدﻗﺘﯽ در
اﺳﺘﺨﺮاج ،ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در درۀ دوم،
ﺳﻪ ﻣﻌﺪن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻌﺪن ﺑﻌﺪی در اﺧﺘﯿﺎر اﺟﺎرهدار و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ
ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن آزاد اﺳﺖ .درۀ ﺳﻮم ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن در ﺣﺎل
اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن آزاد دارد و ﻣﻌﺎدن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .درۀ ﭼﻬﺎرم ،دو ﻣﻌﺪن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن
آزاد و ﯾﮏ ﻣﻌﺪن در دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر اﺳﺖ .در درۀ ﭘﻨﺠﻢ،
دو ﻣﻌﺪن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن آزاد اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﻫﻢ ﮐﻪ
در واﻗﻊ ﺟﺰوی از ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻬﻢ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ رﯾﺰش ﮐﺮده و
در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .درۀ ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻧﯿﺰ از آب
ﭘﺮﺷﺪه و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً اﺳﺘﺨﺮاج از آن ﺑﻪﴏﻓﻪ
ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ )ﯾﯿﺖ.(۳۸۱ ،۳۸۰ :۱۳۶۵ ،
ﮔﺰارشﻫﺎی اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ دﻗﯿﻖ و ﺟﺰﺋﯽ
ﻧﮕﺮاﻧﻪ از ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺧﻄﺮات
و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ¶ﺎم در راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻣﻌﺪن ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ) .ﺟ®ل زاده،

اﯾﺮان درآﻣﺪ .اﺑﺘﺪا در وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺳﭙﺲ از ﺳﺎل ١٢٩٩ق١٨٨٢ /م

(٦٨ :١٣٣٥

در اداره ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺨﱪاﻟﺪوﻟﻪ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم

 :Albert Houtum Schindler .١از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﳌﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎر

ﻋﻤﻼ اداره ﻣﻌﺎدن را در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬارد .او دﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در

ﺗﺒﻌﮥ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٢٩١ق١٨٧٤-م ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺖ

آن اداره زد )ﮐﯿﺎ.(٦٠ ،٥٨ :١٣٨٥ ،

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﮐﻮﻫﯽ در ﮐﻮه واﻗﻊ

ﮐﺮدن در اﯾﻦ ﻧﻘﺐ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،ﺧﻄﺮﻧﺎک

ﺷﺪه و ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻮه ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻨﮓ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺎﻻی ﻏﺎر درهﮐﻮه ﻧﯿﺰ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻓﯿﺮوزه از آن ﺟﺪا ﮔﺮدد وﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺧﺎﮐﯽ در اراﺿﯽ

ﭼﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﻣﺴﺪود ﺷﺪه

داﻣﻨﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻌﺎدن

ﺑﻮدهاﺳﺖ )اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ٨٦٣ :١٣٦٢،؛ ﺳﺎﮐ®-٠١٦٩٤١:

ﮐﻮﻫﯽ در ﺷﺶ دره واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻫﺮ دره ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻤﯽ

) (٢٤٠ﺗﺼﻮﯾﺮ .(١

...

اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﮐﻮﻫﯽ و ﺧﺎﮐﯽ

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﯽذرع ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ راﻧﮑﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﺎر

ﻣﻮﺳﻮم ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ .درۀ اول دارای ﭼﻬﺎر ﻏﺎر اﺳﺖ ،ﻏﺎر اول
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻋﺒﺪاﻟﺮزاﻗﯽ «١ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد »اﺑﻮاﺳﺤﺎﻗﯽ«
اﺳﺖ .ﻓﯿﺮوزۀ اﯾﻦ ﻏﺎر را ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .ﻏﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﴎخ ،ﺷﺎهﭘﺮدار ،اﻗﺎﻟﯽ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻏﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮزاﻗﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺳﻪ
ﻏﺎردﯾﮕﺮ ﻣﱰوک و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .درۀ دوم ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دره
ﺳﻔﯿﺪ و دارای ﭼﻬﺎر ﻏﺎر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ ،زاﻗﯽ ﻋﻠﯿﺎ ،زاﻗﯽ
ﺳﻔﻠﯽ و ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪی ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻏﺎرﻫﺎ اﻇﻬﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ روی آنﻫﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ،
ا ّﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن
اﺟﺎره دادﻧﺪ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﱰ،
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ﺧﺮاب و ﻣﱰوک ﺷﺪ .ﻏﺎر زاﻗﯽ ﺳﻔﻠﯽ ،ﺷﺼﺖ اﻟﯽ ﻫﻔﺘﺎد
ذرع ﻋﻤﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ روی آن ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺎﻻﯾﯽ
داﺷﺖ .اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،اﺣﺘ®ل داده ﮐﻪ ﻏﺎر ﻣﯿﺮزا اﺣﻤﺪی
ﻧﯿﺰ ،در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰو ﻏﺎر زاﻗﯽ ﺑﻮدهاﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در آن ﻏﺎر ﻧﯿﺰ،
ﻓﯿﺮوزۀ ﺧﻮب ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪه ،ا ّﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺮاﺑﯽ آن ،ﮐﺎر ﮐﺮدن در آن ﺑﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ
آﻣﺪه از اﯾﻦ دره ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .درۀ
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »دره ﮐﻮه« ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دو
ﻏﺎر آن ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی» ،ﮐﺮﺑﻼﯾﯽﮐﺮﯾﻤﯽ« و »درهﮐﻮه« ﻣﻌﺘﱪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی اﯾﻦ دره ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب
ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه و ﺟﺰو درهﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﻪﺷ®ر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻏﺎر ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻋﻤﯿﻖ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ،از دﻫﻨﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ آن ،ﭼﻬﻞ و
ﭘﻨﺞ ذرع ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮاﺑﯽ زﯾﺎد ،ﮐﺎر ﮐﺮدن در آن
ﺳﺨﺖ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮔﺰارش ﺷﺪهاﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻘﺐ ﻏﺎر درهﮐﻮه

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .١ﴍح وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺪن ﻓﯿﺮوزه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﻣﺎﺧﺬ) :ﺳﺎﮐ®(٢٤٠ -٠١٦٩٤١ :

ﻫﻮﺗﻢ ﺷﯿﻨﺪﻟﺮ ،ﻣﻌﺘﱪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺪن اﯾﻦ دره را »ﻏﺎر ﻗﻤﺮی«
ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی آن اﺷﺎره دارد .او ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزﻫﮥ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از آن ﻏﺎر ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎه ﭘﯿﺸﮑﺶ ﺷﺪ ،اﺷﺎره
ﮐﺮدهاﺳﺖ و در اداﻣﻪ اذﻋﺎن ﮐﺮده ﺣﺪود ده ﺳﺎل اﯾﻦ ﻏﺎر را
آب ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﮥ آن ﴏف
ﺷﺪ ،ا ّﻣﺎ ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﺎر اﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺸﺪ )روﺷﻨﯽ .(۱۷۵ :۱۳۴۷،درۀ ﭼﻬﺎرم،
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »دره ﺳﯿﺎه« اﺳﺖ .اﯾﻦ دره دو ﻏﺎر دارد :ﻏﺎر اول
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻏﺎر »ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ« ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮده
و ﻏﺎر دوم را ﻏﺎر »رﺋﯿﺶ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻏﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ
دو ﻏﺎر ﺳﻔﻠﯽ و ﻋﻠﯿﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻏﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم

 .١ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ،ﻣﺤﺼﻮل ﻓﯿﺮوزۀ ﻏﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺮزاﻗﯽ ،در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی

"ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ" اﺟﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺳﺎﮐ®ق،٣٤١٩ ،٣٤٢٩ :

 ١٢٩٢ﺗﺎ ١٢٩٥ق ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن "ﻣﻼ آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ" و

.(٣٦٨٨ ،٣٤٢٢
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رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻓﯿﺮوزۀ ﺣﺎﺻﻞ از آن

ادوارد ﯾﯿﺖ ،روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎروت ،ﺑﻪ

ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ .درۀ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﻧﺎم »دره ﺳﺒﺰ« ﻣﻌﺮﻓﯽ

آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ روش ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﭼﮑﺶﻫﺎ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻏﺎر ،اردﻻﻧﯽ ،ﺳﺒﺰ و اﻧﺠﯿﺮی

و ﻗﻠﻢﻫﺎی  ۴۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰی ﺣﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ در ﺻﺨﺮهﻫﺎ اﯾﺠﺎد

ﺑﻮد .ﻏﺎر اردﻻﻧﯽ و ﻏﺎر ﺳﺒﺰ ،ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻏﺎر اﻧﺠﯿﺮی ﺟﺪﯾﺪ

ﻣﯽVﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎروت آنﻫﺎ را ﻣﻨﻔﺠﺮ

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻏﺎر اردﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ

ﻣﯽVﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻞ ﻣﻌﺪن از

ﺑﺴﯿﺎری دارای دوازده ﭼﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻮد ،دراﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺴﺪود و

ﭼﺮاغﻫﺎی ﭘﯽﺳﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽVﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر

ﻓﯿﺮوزۀ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻏﺎر ،ﭼﻨﺪان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درۀ ﺷﺸﻢ،

ﺳﻨﮓﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه را در ﺳﺒﺪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ

ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »درهﮐﻤﺮی« ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻏﺎر ﺑﻪﻧﺎم ﻏﺎر ﮐﻤﺮی داﺷﺖ.

ﺟﻤﻊآوری و ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻌﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺮون از

ﻓﯿﺮوزه اﯾﻦ ﻏﺎر ﺑﻪﻣﴫف ﮔﻞﮐﻤﺮ ،ﺑﺎزوﺑﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

ﻣﻌﺪن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﭼﮑﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ،ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺑﺎز ﻫﻢ

ﺧﺎرج از ﺷﺶ درۀ ﻣﺬﮐﻮر ،در ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻏﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ،

ﺧﺮدﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﮓرﯾﺰهﻫﺎی ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ آن ﺟﺪا ﺷﻮد .او
ُ

ﻏﺎری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻏﺎر »ﺧﺮوج« وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ

اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ آنﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ

اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺳﺎل در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ

و ﺧﺮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻻی ﴎ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﺑﺰرگ،

)اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .(۸۶۴ :۱۳۶۲ ،اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﻌﺎدن

ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ،

ﺧﺎﮐﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن،

آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ در آﺧﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﴍاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﺑﺎران،

ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺻﯿﻘﻞ و ﺷﮑﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ )ﯾﯿﺖ،

ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب و وزش ﺑﺎدﻫﺎ ،ﺳﻨﮓ رﯾﺰهﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻮهﻫﺎ ﺟﺪا

.(۳۷۷ :۱۳۶۵

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻨﮓ رﯾﺰهﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺨﻠﻮط

در ﻣﻮرد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﻌﺪن و ﻧﺤﻮﻫﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ اذﻋﺎن

ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ۳

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﮕﯿﻦﻫﺎی اﻧﮕﺸﱰی ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ و از  ۳ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﯿﺮوزهای ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮاماﻟﺪوﻟﻪ ،ﺑﻪ ارزش ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ

اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎری ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از .۱ :ﺿﺎﺑﻂ ﯾﺎ ﻧﺎﻇﺮ؛ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد

ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻫﺪﯾﻪ داد از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﺧﺎﮐﯽ

ﺳﻪ ﻗﺮان در روز ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮ را زﯾﺮﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺳﻨﮓﻫﺎ

ﺑﻮدهاﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اذﻋﺎن آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮد .۲ .اﺳﺘﺎد ﯾﺎ ﴎﮐﺎرﮔﺮ؛ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﯾﮏ وﻧﯿﻢ

از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﻋﺪه و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﺪﯾﻦ

ﺗﺎ  ۲ﻗﺮان در روز ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺣﻔﺎری در ﺻﺨﺮهﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه

ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻫﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ و از

داﺷﺖ .۳ .ﻋﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﺮ؛ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد  ۱ﻗﺮان در روز ﮐﻪ وﻇﯿﻔﮥ

آن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ )ﻫ®ن.(۸۶۷ :

اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﻣﻌﺪن را ﺑﻪﻋﻬﺪه

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .روش اول
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﻌﺪن را ﺑﺎ ﺑﺎروت ﻣﻨﻔﺠﺮ و
ﻓßوزه را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ و در روش دوم ،در رﺳﻮﺑﺎت ﻳﺎ
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻛﺎوش ﻣﯽ
ﻛﺮدﻧﺪ) .داﳌﺎﻧﯽ (۶۸۰ :۱۳۳۵ ،اﺑﺰار آﻻت ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در
ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎروت را ادواﺗﯽ ﻫ®ﻧﻨﺪ،
ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻬﱰ از ﺑﺎروت اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎروت ﻓﯿﺮوزه اﻏﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ و رﯾﺰه رﯾﺰه ﻣﯽ
ﺷﻮد )اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .(۸۶۷ :۱۳۶۲ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﮐﻠﻨﻞ ﭼﺎرﻟﺰ

داﺷﺖ .۴.ﻓﻌﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﴪﺑﭽﻪ؛ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد  ۱/۲ﯾﺎ  ۳/۴ﻗﺮان در
روز آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﻨﮓﻫﺎ را ﺧﺮد ﮐﺮده و ﻗﻄﻌﺎت رﻧﮕﯽ را ﺟﺪا ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ )ﯾﯿﺖ¶ .(۳۸۱: ۱۳۶۵ ،ﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد زﯾﺮﻧﻈﺮ ﯾﮏ
ﴎﻧﺎﻇﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻧﺎﻇﺮﻫﺎ از ﻣﯿﺎن
ﻗﻄﻌﺎت ﻓﯿﺮوزۀ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ،ﺗﻌﺪادی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮐﻨﺎر
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﻣﺎه  ۱۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﯿﺮزا ﯾﺎ ﻣﻨﺸﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۰ﺗﻮﻣﺎن دﺳﺘﻤﺰد داﺷﺘﻨﺪ.
دو ﺳﻮارﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺷﺶ ﺗﻮﻣﺎن درﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽVﻮدﻧﺪ ،ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه را در  ۶روز ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ
از ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ،در ﮐﯿﻒﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﻻک و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ

ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺻﯿﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻫﯿﭻ ﺿ®ﻧﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪن ﻗﺮارداد

ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎری و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻣﺮﺑﻮط

ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن ﻓﺮو

ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎروت ،روﻏﻦ و ﻏﯿﺮه ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ۱۲۰

ﺑﺮﯾﺰد .در ﻧﺘﯿﺠﮥ اﯾﻦ ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎرد  ۵۰ﻧﻔﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد

اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤﻮل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ

 ۷/۵ﻗﺮان در ﻣﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از اﺳﺘﺨﺮاج

ﮔﺮدد ﺷﮑﻞ Vﯽﮔﺮﻓﺖ و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻮﺗﺎه

ﻓﯿﺮوزه ﻋﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،آﻧﺎن ﻣﺒﻠﻎ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن را

ﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺣﺪاﮐ½ی،

ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ۴۰۰ﻣﻌﺪﻧﭽﯽ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ دو دﻫﮑﺪه

ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ

و  ۷۵۰ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎرۀ ﻣﻌﺪن

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﺤﻮل Vﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ از

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن آزاد واﮔﺬار Vﻮده ﺑﻮدﻧﺪ از آن ﺧﻮد ﻣﯽ

ﮐﺎراﻓﺘﺎدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﺎرﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ )ﯾﯿﺖ(۳۸۱: ۱۳۶۵ ،

در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻠﻨﻞ ﯾﯿﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﺳﺖ »در اﯾﺮان ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ

ﺷﯿﻮۀ اداره وﻋﺎﯾﺪات ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ
اﺳﺘﺒﺪادی و دﭼﺎر ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺿﻌﻒ ﺗﺸﮑﯿﻼت درﺑﺎری ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﺳﯿﺐ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪهﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻗﺎﺟﺎری،
ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺳﯿﻄﺮۀ اﻣﭙﺮاﺗﻮریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻧﯿﻤﻪاﺳﺘﻌ®ری ،ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮥ واﮔﺬاری اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ و
درﯾﺎﻓﺖ وامﻫﺎی ﮐﻼن از دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﻧﻬﺎد .اﻣﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ،
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺘﯽ اداره ﻣﯽﺷﺪ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮﯾﻦ در آن ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ و Vﯽ-
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺎﺟﺎرﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دوران ﻣﻌﺎﴏ و ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
از ﻣﻌﺎدن ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﺎدن در اﺧﺘﯿﺎر ﺣﮑﺎم وﻗﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿ® از ﻋﺎﯾﺪات آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ،ﺗﺎورﻧﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن ﮐﻬﻨﻪ ﻓﯿﺮوزه
ﮐﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ از آن ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺎه
و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ )ﺗﺎورﻧﯿﻪ.(۳۶۸ :۱۳۶۳ ،
در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺎدن ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﻌﺎدن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴ¼ ﻗﺮاردادﻫﺎ و درﯾﺎﻓﺖ
اﺟﺎرهﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
 .١ﭘﴪ ﺷﺸﻢ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎه ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﺠﺎع اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل
١٢٣١ق ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺳﯿﺪ.

...

ﻣﺸﻬﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﯿ®ﻧﮑﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺖ .اﯾﻦ واﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ-

ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ارزش اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ از ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن را در دﺳﺖ دارﻧﺪ از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺪت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﻗﺮاردادﺷﺎن ﺑﻪﻗﻮت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪﮐﺎر Vﯽرود ﺗﺎ
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اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.

7

ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪﻫ®ن روشﻫﺎی
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد« )ﯾﯿﺖ.(۳۷۹ :۱۳۶۵ ،
اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ،در ﻃﻮل ﺣﮑﻮﻣﺖ دوره ﻗﺎﺟﺎر
ﻫﻤﻮاره ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺧﻮد را در ﻃﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺪن
ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﭘﺸﺖ ﴎ ﻧﻬﺎد ،ا ّﻣﺎ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻣﻮﺟﺮان و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ،ﺳﻮد ﺣﺪاﮐ½ی را ﺑﺮای
١

آنﻫﺎ درﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در دورۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮزا در
ﺧﺮاﺳﺎن اﺟﺎرۀ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻣﻌﺎدن در ﺳﺎل١٢٣٧ق١٨٢١ /م ٢٠٠٠ ،ﺗﻮﻣﺎن ٢٧٠٠ /ﻟﯿﺮه
ﺑﻪ اﺟﺎره رﺳﯿﺪ ﮐﻪ  ١٣٠٠ﺗﻮﻣﺎن آن از ﺑﺮای ﻣﻌﺪن اﺻﻠﯽ ﻓﯿﺮوزه
ﺑﻮد .ده ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﺟﻤﻊ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ¶ﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ٨٠٠٠
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ا ّﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﴎوان ﻧﺎﭘﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در
ﺳﺎل١٢٩١ق ١٨٧٤/م ﺑﻪ  ٦٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺗﺎ
ﺳﺎل ١٢٩٩ق ١٨٨٢ /م ﻧﯿﺰ اﺟﺎرۀ آن  ٨٠٠٠ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
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)ﮐﺮزن .(٣٥٦ :١٣٧٣ ،ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی

ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ارزش ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﻣﻌﺪن

ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﻣﮑﺮرا ً ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان ﻣﺤﻠﯽ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ

 ۲۵۰۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ارزش ﻓﯿﺮوزهای ﮐﻪ در

ﺑﯿﻦ ،ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮادرش ﺣﺎج

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﱰ از آن ﺑﻮد .ﺷﯿﻨﺪﻟﺮ ﻧﯿﺰ

ﻣﺤ ّﻤﺪﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦاﻟﴬب ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ

در ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﴍﮐﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه

ﺧﺮاﺳﺎن را از ﺣﮑﻮﻣﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﯾﮑﺒﺎر اﯾﻦ

را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،

اﻣﺘﯿﺎز را در ﺳﺎل ١٢٧٨ق ١٨٦٢/م ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ

ا ّﻣﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ۲۰۰۰۰ ،ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.

 ٤٥٠٠ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد )ﺳﺎﮐ®) (٢٩٥-٧٤٨٢ :ﺗﺼﻮﯾﺮ .(٢

ﴍﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ،در ﺳﺎل ۱۳۰۲ق۱۸۸۴ /م از اداﻣﮥ ﮐﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻣﯿﻦاﻟﴬب در ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺣﺎج ﻋﻠﯽاﮐﱪ و ﺣﺎج

)ﯾﯿﺖ ۳۷۹ ،۳۷۸ :۱۳۶۵ ،؛ ﮐﺮزن ۳۵۶ :۱۳۷۳ ،؛ ﺟ®ل زاده،

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺬﮐﻮر ،در  ٥ﻣﺤﺮم ﺳﺎل ١٢٩١ق١٨٧٤ /م ،ﻣﻌﺪن

 ۶۹ :۱۳۳۵؛ ﻋﯿﺴﻮی .(۴۳۷ :۱۳۶۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺳﺎل

ﻓﯿﺮوزه را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﯾﺎ ارﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻔﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از

۱۳۰۳ق۱۸۸۵ /م ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ﻣﺠﺪدا ً اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن را در ازای

ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل اﺟﺎره Vﻮدﻧﺪ )ﭘﺪرام،

ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن از دوﻟﺖ اﯾﺮان اﺟﺎره Vﻮد .اﯾﻦ

 (٥٣٢ :١٣٩٠در اﯾﻦﺑﺎره ،ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﺟﺎرۀ دوﺑﺎرۀ اﯾﻦ

ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﺳﺎ ل۱۳۱۱ق۱۸۹۳ /م ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪ و

ﻣﻌﺎدن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ،در ﺣﺪود ﺳﺎل ١٢٩٤ق١٨٧٨ /م

ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر در اﯾﻦ راه ﺛﺮوت ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورد )ﯾﯿﺖ،

در ازای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﺳﺎل  ٨٠٠٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ )ﻣﻬﺪوی،

 (۳۷۹ ،۳۷۸ :۱۳۶۵ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖ ﮔﺮﻓ¼

 (١٣٧ :١٣٧٩ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ،اﯾﻦ

دوﺑﺎره ﻣﻌﺎدن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ،ﮐﺎرﮔﺮان و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران

ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ اﺟﺎرۀ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺟﺎرۀ

ﻣﻌﺪن ﺑﻪ ﺷﺎه اﻇﻬﺎر ﺗﻈﻠﻢ Vﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎﺗﯽ

ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻗﺒﻠﯽ ،ﻣﺠﺪدا ً اﯾﻦ

ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد ،ﻃﯽ ﯾﮏﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﺎدن ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺨﱪاﻟﺪوﻟﻪ در دﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ و ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﯿﺸﱰ در ﮐﺎر ﻣﻌﺎدن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﺳﺎﮐ®:
) (۲۹۵- ۷۹۷۸ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۳

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .٢درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر

ﻣﺎﺧﺬ) :ﺳﺎﮐ®(٢٩٥-٧٤٨٢ :

در ﺳﺎل۱۳۰۰ق۱۸۸۲ /م ﻣﺨﱪاﻟﺪوﻟﻪ وزﯾﺮ ﺗﻠﮕﺮاف اﯾﺮان،
ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﺎﯾﺪات اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن را ﺑﻪ ﻣﺪت
۱۵ﺳﺎل از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .او ﺑﺮای ﺳﺎل اول ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ارزش
 ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ۱۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺨﱪاﻟﺪوﻟﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .٣آﺷﻮب ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن در اﻋﱰاض ﺑﻪ واﮔﺬاری ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺠﺎر

ﺑﺮای ﴍوع ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﴍﮐﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ Vﻮد و

ﻣﺎﺧﺬ) :ﺳﺎﮐ®(٢٩٥-٧٩٧٨ :

ﮐﺎر ﺑﻬﺮهﺑﺮداری را آﻏﺎز ﮐﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ
را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ روزی  ۵ﻗﺮان و ﻫﺮ ﺗﺮاشﮐﺎر  ۲ﻗﺮان

ﻧﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۱۰۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
در ﺳﺎل ،ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻋﺎﯾﺪات

اﳌﻠﮏ ،رﺋﯿﺲ ﺗﯿﻤﻮریﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺑﺎﻧﮏداران ﻫﺮاﺗﯽ در

ﺷﺪه را ﺑﻪﺟﺎی ﻋﺮﺿﻪ در ﻣﺸﻬﺪ ،در ﺗﻬﺮان ﺑﻪﻓﺮوش

ازای اﺟﺎرهﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ ﺳﺎل  ،۱۳۲۰۰ﻋﺎﯾﺪات اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن

ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل ۱۳۲۶ق۱۹۰۸ /م اﺟﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ

را ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۰ﺳﺎل از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺳﻂ

دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﴍﮐﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اداری در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و

ﻧﺎﴏاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ

وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ )ﻋﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ۱۷۴۳ :۱۳۷۴ ،؛

Vﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی از ﻃﺮف ﻣﻠﮏ

ﺳﺎﮐ®)(۲۴۰ -۰۱۴۱۸۶ :ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۴اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻌﺎدن

اﻟﺘﺠﺎر ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺎرهﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۲۳،۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن در

ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل۱۳۲۸ق۱۹۱۰ /م

ﺳﺎل ،ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ واﮔﺬاری در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ

ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ ﺣﺎجﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪﻣﺪت  ۵ﺳﺎل و در

ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﺗﻮﺳﻂ او ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ

ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۲۰۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ

ﻧﯿﺴﺖ )ﯾﯿﺖ.(۳۷۹ ،۳۷۸ :۱۳۶۵ ،

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻧﺎﻫ®ﻫﻨﮕﯽ و ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﺑﯿﻦ ادارهﻫﺎی

در ﺳﺎل۱۳۲۴ق۱۹۰۶ /م ﻣﻌﺪن ﻓﯿﺮوزه را ﺳﭙﻬﺪار

ﻣﺰﺑﻮر ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن در

اﻣﯿﺮﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ،ﻋﻼءاﳌﻠﮏ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف و ﺷﺎﻫﺰاده ﺟﻠﯿﻞ

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۲۸-۱۳۳۱ق ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ )ﺳﺎﮐ®-۴۱۳۴ :

ﻣﯿﺮزا ،رﺋﻴﺲ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﯽ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره ﻛﺮدﻧﺪ.

) (۲۴۰ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۵

...

ﻣﻌﺪن را از آن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ .در ﺳﺎل۱۳۱۳ق۱۸۹۵ /م ﻧﴫت

ﺷﯿﻮۀ ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ¶ﺎم ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻴﺪه
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  .٤اﺟﺎره ی ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﭙﻬﺪار ،ﺷﺎﻫﺰاده ﺟﻠﯿﻞ
ﻣﯿﺮزا و ﻋﻼءاﳌﻠﮏ
ﻣﺎﺧﺬ) :ﺳﺎﮐ® (۲۴۰-۰۱۴۱۸۶

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .٥ﻧﺎﻫ®ﻫﻨﮕﯽ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﯿﻦ ادارات
ﻣﺎﺧﺬ) :ﺳﺎﮐ®(٢٤٠-٤١٣٤ :

31

ﺟﺪول  .١ﻣﯿﺰان اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی١٢٣٧ق ١٨٢١/ﺗﺎ ١٣٢٨ق١٩١٠/م

از ﺗﺎرﯾﺦ

...

ﺑﻪﻣﺪت

اﺟﺎرهﺑﻬﺎی ﻣﻌﺪن در ازای

ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ /ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ

ﯾﮏﺳﺎل
۱۰۰۰

ﺣﺴﻨﻌﻠﯽﻣﯿﺮزا

۲۰۰۰

۱۸۲۱/۱۲۳۷
۱۸۶۲/۱۲۷۸

 ۳ﺳﺎل

ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر

۴۵۰۰

۱۸۷۴/۱۲۹۱

 ۱۰ﺳﺎل

ﺣﺎجﻋﻠﯽاﮐﱪ/اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر

۷۰۰۰

ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر

۸۰۰۰

۲ﺳﺎل

ﻣﺨﱪاﻟﺪوﻟﻪ

۹۰۰۰

۱ﺳﺎل

ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ

۱۸۸۵/۱۳۰۳

 ۸ﺳﺎل

ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر

۹۰۰۰

۱۸۹۳/۱۳۱۱

 ۲ﺳﺎل

ﻧﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ

۱۱۰۰۰

۱۸۹۵/۱۳۱۳

 ۱۰ﺳﺎل

ﻧﴫتاﳌﻠﮏ

۱۳۲۰۰

ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر

۲۳۲۰۰

۱۹۰۶/۱۳۲۴

ﺳﭙﻬﺪار/ﻋﻼءاﳌﻠﮏ/ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯿﺮزا

۳۰۰۰۰

۱۹۱۰/۱۳۲۸

ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ

۱۲۰۰۰

۱۸۷۸/۱۲۹۴
۱۸۸۲/۱۳۰۰
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ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن
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ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1237ق 1821/م /ﺗﺎ  1328ق 1910/م
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ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺳﭙﻬﺪار /ﻋﻼءاﳌﻠﮏ /ﺟﻠﯿﻞ ﻣﯿﺮزا

ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺠﺎر

ﻧﴫت اﳌﻠﮏ

ﻧﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ

ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺠﺎر

ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ

ﻣﺨﱪاﻟﺪوﻟﻪ

ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺠﺎر

ﺣﺎج ﻋﻠﯽ اﮐﱪ /اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺠﺎر

1303/1885 1311/1893

ﻣﻠﮏ اﻟﺘﺠﺎر

1324/1906 1328/1910

1313/1895

1300/1882

ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮزا

 10ﺳﺎل
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 1ﺳﺎل
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 10ﺳﺎل
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1237/1821 1278/1862 1291/1874 1294/1878

ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﺻﺎدرات ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ  ۱۱۱۵۰۰ﻟﯿﺮه ۲۳۰۰۰ ،ﻟﯿﺮه آن را ﻋﺎﯾﺪات

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮزن ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ارﻗﺎم ﺻﺎدرات اﯾﺮان

ﻣﺮﺑﻮط ﻓﯿﺮوزه درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ )ﮐﺮزن .(۲۹۰: ۱۳۷۳ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ

ﺑﻪ روﺳﯿﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻪﻣﻘﺼﺪ اروﭘﺎ

ﮔﺰارش اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺧﺮوار ﻓﯿﺮوزه در ﺳﺎل

ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزه داﺷﺖ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ

۱۳۰۶ق۱۸۸۹ /م ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺻﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﮐﺮور ﺳﻮد ﺑﻪدﻧﺒﺎل

ﺻﺎدرات از آﻧﺠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات

داﺷﺖ )اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .(۷۷۶ :۱۳۴۵ ،ﮐﺮزن ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ

 ۱۷۰۰۰ﻟﯿﺮه ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺧﻂ آﻫﻦ

از ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪن از ﻇﺮوف ﻣﺮﺑﻮط ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮور

ﻣﺎورای ﺑﺤﺮ ﺧﺰر ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ )ﮐﺮزن۱۳۷۳ ،

زﻣﺎن ،رﻧﮓ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و رﻧﮓ واﻗﻌﯽ آنﻫﺎ

 .(۲۹۰:اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﺎدرات ﻧﺸﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺠﺎری اﯾﻦ

ﮐﻪ آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢرﻧﮓ اﺳﺖ ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻣﻌﺎدن داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺎﺳﯽ

در واﻗﻊ ،ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻻزم را

ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻮﻟﯽ از ﻣﻌﺎدن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺴﱰش

ﻧﺪاﺷﺖ )ﮐﺮزن۳۵۷ :۱۳۷۳ ،؛ اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ(۸۷۸ :۱۳۶۲ ،

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن رﻓﺖ ،اﻧﻮاع

ای ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﮔﺰارش ﻋﯿﺴﻮی ،ﺻﺎدرات ﻓﯿﺮوزه از روﻧﻖ اﻓﺘﺎد و

دﯾﮕﺮی از ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ

ﺑﺎوﺟﻮد ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﯿﺮوزه ﻧﺰد ﻣﺸﱰﯾﺎن روس ،ﺻﺎدرات اﯾﻦ

ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﻨﺘﯽ ﮐﻢارزش

ﺳﻨﮓ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪ )ﻋﯿﺴﻮی:۱۳۶۲ ،

ﺗﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر

.(۴۳۷

در ﺑﺮ Vﯽﮔﺮﻓﺖ )ﮔﺮاﯾﻠﯽ.(۵۵۷:۱۳۵۸ ،

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﯿﻨﺪﻟﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درآﻣﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﻻﻧﮥ
ﺣﮑﻮﻣﺖ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺶ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺪن و ﻓﻘﻂ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎرۀ آن اﺳﺖ.
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ واﮔﺬاری
ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﺘﱪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺳﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ
وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد در اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ،ﺳﻮد واﻗﻌﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
آنﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪی
ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺑﺪﯾﻦ ﴍح ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﻣﻌﺪﻧﭽﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﮥ ﻓﯿﺮوزه را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﺠﺎر ﮐﻪ در ﴎ ﻣﻌﺪن ﺣﺎﴐ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﺗﺎﺟﺮ آن را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ و ﻧﺰد وﮐﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺎرﯾﺲ ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .در ﻣﺸﻬﺪ ﻓﯿﺮوزهای دﯾﺪم ﮐﻪ وزن
آن دوازده ﻧﺨﻮد ﺑﻮد و رﻧﮓ ﺑﺎﺻﻔﺎی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ .وﮐﯿﻞ
ﺗﺎﺟﺮی آن را در ﻣﻌﺪن دوازده ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ .ﺗﺎﺟﺮ آن را در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺖ¶ .ﺎم دﻧﯿﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮراﻧﺪ.
اﮔﺮ درﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﺸﻮد ،ﻃﻮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ و
ﮔﺰاف اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺘﺪ و اﻫﻞ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻢﺑﻬﺮه
از آن ﻣﺎﻧﻨﺪ« )آدﻣﯿﺖ .(۲۳۱ :۱۳۵۱ ،ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ
ﴍﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻨﺪﻟﺮ رﻓﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎر و Vﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻤﻮل در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻓﯿﺮوزه در ﻣﺸﻬﺪ و ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺣﺘﯽ در ﴎ ﻣﻌﺪن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ ﺑﻪ-
واﺳﻄﮥ ﻧﮕﻬﺪاری در ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﯽ Vﻨﺎک ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮوش،

...

ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻓﯿﺮوزه در ﺳﺎل۱۳۰۷ق۱۸۸۹ /م را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ

ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻻﺟﻮردی ﺳﯿﺮ روﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ ﺑﻌﺪ

ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻒ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه
ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺪ راه ﻣﻌﺎدن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻧﺎﺷﯽ
از ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻋﴫ ﺑﻪﺷ®ر ﻣﯽرﻓﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ً
در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از آن ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ راهﻫﺎی
اﯾﺮان ﺑﻮد .راهﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ،ﺑﺮ ﺑﺴﱰﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻫ®ﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻟﺮدﮐﺮزن درﺑﺎره راهﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
»اﺻﻼ Vﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺟﺎده داد ،زﯾﺮا ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﻮره راهﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﭘﺎی اﺳﺐ و ﻗﺎﻃﺮ
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻄﺢ اﮐ½ اﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺮف و ﺑﺎران
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻞ و ﻻی و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدد ﻣﯽﺷﺪ« )ﮐﺮزن:۱۳۷۳ ،
 .(۶۳۱ ،۶۲۸وﺟﻮد راهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر،
ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ و راهﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻧﺎاﻣﻦ ،ﺳﻔﺮ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
را در اﯾﺮان ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ
)آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن  ،(۱۹ :۱۳۸۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻠﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﯿﮑﺮ ،ﮔﺰارش
ﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ،در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﴎﺷﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﯽ زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺻﻮرت  Vﯽﮔﯿﺮد )ﻓﻠﻮر .(۲۲۲ :۱۳۹۳ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻋﺪم وﺟﻮد راهﺑﻨﺪیﻫﺎی درﺳﺖ و ﺳﺎ êدر ﮐﺸﻮر ،ﻫﺰﯾﻨﮥ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽداد ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واردﮐﺮدن
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﻘﺮون ﺑﻪﴏﻓﻪﺗﺮ از
ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟﺎر در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺟﻮد ﺑﺤﺮانﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار در
ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮد .ﺑﺎزﺧﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ
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ﻣﺮدم ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﯿﻄﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻣﻮرد

 .(۸۶۷: ۱۳۶۲در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺷﯿﻨﺪﻟﺮ ﻧﻘﻞ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎج

ﮐﻪ »ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﻃﻨﺎب و ﻟﻮازم را ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﻪ درﺳﺎل ۱۳۲۸ق۱۹۱۰/م ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﺑﺪون آﻧﮑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﭘﺎورﭼﯿﻦ،

را اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮدن ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﻌﺎدن از وﺟﻮد

ﭘﺎورﭼﯿﻦ در راﻫﺮو ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﯿﻦ راه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر

اﴍار و ﻧﺎﻫ®ﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ادارات ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه

ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ) «.روﺷﻨﯽ:۱۳۴۷ ،

ﺑﺮداری از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن ﻧﺸﺪ و ﺑﻪﻣﺪت ﭼﻨﺪﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن در

 .(۳۷۷/۸ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ رﯾﺰش و

ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻮق ﻣﺎﻧﺪ )ﺳﺎﮐ® (۲۴۰-۴۱۳۴ :درﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ،ﯾﮑﯽ

زﻧﺪهﺑﻪﮔﻮر ﺷﺪن ﻋﺪهای از ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن و آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ

از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮۀ ﻧﻈﺎرﺗﯽ

ﺑﻪ ﺷﮑﺴ¼ دﺳﺖ و ﭘﺎی آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ اﻇﻬﺎر Vﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻗﻮی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﺑﻮد )ﺳﺎﮐ®:

وﺿﻊ ﺑﺪ ﻃﻨﺎبﻫﺎ و ﭼﺮخﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ

)(۲۹۵-۸۰۱۴ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۶

و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ
)ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف.(۱۰۳ :۱۳۷۵ ،
ﻋﺪم ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم
روﻧﻖ ﻣﻌﺎدن در اﯾﻦ دوره ﺑﻮد .ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﮥ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪﺷﺪت ﺧﺴﺎرت دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی داﺷﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﻮار و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای
ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﴐرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮان
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ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺤﻮل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک ﻣﻌﺎدن را
ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﺎهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻋﻤﻖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻏﻠﺐ
آنﻫﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺮ از آب ﺷﺪهاﻧﺪ .دﯾﻮارهﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﺳﻨﮕﯽ
اﻣﮑﺎن رﯾﺰش در دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ را دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ،
ﮐﻤﺒﻮد ﭼﻮبﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ®ﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﻮبﺑﺴﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﺗﺼﻮﯾﺮ .٦ﯾﮏ Vﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن
ﻣﺎﺧﺬ) :ﺳﺎﮐ®(٢٩٥-٨٠١٤ :

دﯾﻮارهﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ .ﻣﺴﺪودﺷﺪن دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺘﻮﻗﻒﺷﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن

ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻗﺎﺟﺎری از ﺗﺤﻮﻻت و

آنﻫﺎ ﺑﺪون ﴏف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﻣﯿﴪ ﻧﺒﻮد و ﻏﺎﻟﺒﺎ

ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ

روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﻫ®ن:

ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوره ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،

.(۱۰۳

در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن ﻫ®ﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ از وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ در

ﻋﺪم ﺳﻮدآوری ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎدن ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ

اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺮی ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﻪﺧﻄﺮ

ﺑﺸ®ر ﻣﯽرود .در اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ

اﻧﺪاﺧ¼ ﺟﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺎﺳﯽ در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻣﯿﺰان

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ از آنﻫﺎ ﺑﻪﺷ®ر ﻣﯽآﻣﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ

ﺳﻮد را آنﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫ®ﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ

اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه

اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﴍح ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺪﻧﭽﯽ

را ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻨﮓ ،ﺑﯿﻞ و ﺑﺎروت ﻣﯽداﻧﺴﺖ )اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ،

در ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ روزی ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ .رﯾﺶﺳﻔﯿﺪﻫﺎ

ﻣﻌﺪن را ﺑﻪ دﻻﻻن و آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﮑﺎﮐﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺣﮑﺎﮐﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه و اﻧﺘﻘﺎل و ﺻﺎدرات

ﻧﯿﺰ ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻗﺴﻤﺘﯽ را در اﯾﺮان و ﺑﺨﺸﯽ

اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،در ﴎاﴎ دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺒﺤﺚ

دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﺴﮑﻮ در

ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ از ﺳﻮی دوﻟﺖ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ دﻻﻻنِ ﻣﺨﺼﻮص ،ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎﺟﺮان ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﻮﺟﺐ

ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ )اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .(۸۷۰ :۱۳۶۲ ،در

ﺧﺪﺷﻪدار ﺷﺪن اﻋﺘ®د ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﻮددﻫﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان

ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﻣﯽﺷﺪ .در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ

ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﻣﻌﺪﻧﭽﯿﺎن ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ،ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﱰﯾﻦ
ﻧﻮع ﻓﯿﺮوزه در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ
در اﺳﺘﺨﺮاج از اﯾﻦ ﻣﻌﺎدن داﺷﺘﻨﺪ ،ا ّﻣﺎ در دورۀ ﻗﺎﺟﺎر ﻣﻌﺎدن
ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺎﺳﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺷﯿﻮۀ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اداری

ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﯽ و ﺗﺠﺎر داﺧﻠﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ ﺳﻨﮓ و ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎی آن در اروﭘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﺎﻻی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺎرت ﻓﯿﺮوزه ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺠﺎر ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻓﯿﺮوزهﻫﺎ
ﺑﻪدﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻌﺎدن Vﯽرﺳﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان

 .۱آﺑﺮاﻫﺎﻣﯿﺎن،ﯾﺮواﻧﺪ .(۱۳۸۴).اﯾﺮان ﺑﯿﻦ دو اﻧﻘﻼب .ﻣﱰﺟﻢ

ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎدن،
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد .ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻘﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺳﺎﻻری و ﻧﺒﻮد
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن ارزﺷﻤﻨﺪ ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺳﻮدﺟﻮ
واﮔﺬار ﺷﻮد .ﻓﺴﺦ ﻣﮑﺮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻠﯿﻘﻪای و
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم
اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮای ﻗﺮاردادﻫﺎ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺣﻀﻮری ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت را
ﺑﺮای آنﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن در ﭘﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻣﻌﺎدن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻧﻔﻊ را از اﯾﻦ
ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓ¼ اﯾﻦ روﯾﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ،
ﺧﺴﺎرات ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﱪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﺎرﻫﺎ و ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
وارد ﺷﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﱰوﮐﻪ و ﺧﺮاﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﮐﺮد.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻋﺪم ﺑﻪ-
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺗﺎ در ﻧﺒﻮد ﻟﻮازم ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ و روشﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﻮﯾﻦ،
ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﻪ ﻫ®ن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﻮﻧﺪ .وﺟﻮد ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻘﺪان راهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در

...

در وﻫﻠﮥ ﺑﻌﺪی ،ﻓﯿﺮوزهﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از اﺳﺘﺎدﮐﺎران

ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎدن ﻓﯿﺮوزۀ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و

اﺣﻤﺪ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی و ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺘﺎﺣﯽ .ﻧﴩﻧﯽ :ﺗﻬﺮان.

 .۲آدﻣﯿﺖ ،ﻓﺮﯾﺪون .(۱۳۵۱) .اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺮﻗﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﴫﺳﭙﻬﺴﺎﻻر .ﴍﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ :ﺗﻬﺮان.
 .۱اﻋﺘ®د اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ.(۱۳۴۵) .
ﺧﺎﻃﺮات اﻋﺘ®داﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ :ﺗﻬﺮان.
 .۲اﻋﺘ®د اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ .(۱۳۶۲) .ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﺸﻤﺲ .ﭘﯿﺸﮑﺎم :ﺗﻬﺮان.
 .۳اورﺳﻞ ،ارﻧﺴﺖ .(۱۳۸۲) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻔﻘﺎز و اﯾﺮان .ﻣﱰﺟﻢ
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺳﻌﯿﺪی .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ﺗﻬﺮان.

 .۴ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﮔﺮﯾﻦ وﯾﻠﺮ .(۱۳۶۳) .اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺧﺎﻃﺮات و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﮔﺮﯾﻦ وﯾﻠﺮ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﻔﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۸۸۵-۱۸۸۳م .ﺑﻪ اﻫﺘ®م
رﺣﯿﻢ رﺿﺎزاده ﻣﻠﮏ .ﻧﴩﮔﻠﺒﺎﻧﮓ :ﺗﻬﺮان.
 .۵ﺑﯿﺮوﻧﯽ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ .(۱۳۷۴) .اﻟﺠ®ﻫﺮ ﻓﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻮاﻫﺮ .ﻣﺤﻘﻖ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻬﺎدی .دﻓﱰ ﻧﴩ ﻣﯿﺮاث
ﻣﮑﺘﻮب :ﺗﻬﺮان.
 .۶ﭘﺪرام ،ﻧﺮﮔﺲ .(۱۳۹۰) .ﺧﺮاﺳﺎن در اﺳﻨﺎد اﻣﯿﻦ اﻟﴬب.
ﺛﺮﯾﺎ :ﺗﻬﺮان.

1397

13

31

...
1397

14

31

 .۷ﭘﺮادا،اﯾﺪت .(۲۵۳۷) .ﻫ¸ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن .ﻣﱰﺟﻢ ﯾﻮﺳﻒ

 .۲۳ﻋﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣßزا ﺳﺎﻟﻮر .(۱۳۷۴) .روزﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺠﯿﺪزاده .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان :ﺗﻬﺮان.

ﺧﺎﻃﺮات ﻋïاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ .ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺎﻟﻮر و اﻳﺮج اﻓﺸﺎر.

 .۸ﭘﻮﻻک ،ﯾﺎﮐﻮب ادوراد .(۱۳۶۱) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﻻک .ﻣﱰﺟﻢ

۱۰ج .اﺳﺎﻃﯿﺮ :ﺗﻬﺮان.

ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری .ﺧﻮارزﻣﯽ :ﺗﻬﺮان.

 .۲۴ﻏﯿﺒﯽ ،ﻣﻬﺮﺳﺎ ۳۵۰۰ .(۱۳۹۱) .ﺳﺎل ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﻮرآﻻت

 .۹ﺗﺎورﻧﯿﻪ ،ژان ﺑﺎﺗﯿﺴﺖ .(۱۳۶۳) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎورﻧﯿﻪ .ﻣﱰﺟﻢ

اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ .ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ :ﺗﻬﺮان.

اﺑﻮﺗﺮاب ﻧﻮری .ﺑﯽ ﻧﺎ :ﺑﯽ ﺟﺎ.

 .۲۵ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ آﺑﺎدﯾﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

 .۱۰ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،رﺳﻮل .(۱۳۷۳) .ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان .ج.۳

اﯾﺮان .(۱۳۶۳) .ج  .۴۲ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ:

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﴬت آﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ :ﻗﻢ.

ﺗﻬﺮان.

 .۱۱ﺟ®ل زاده ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ .(۱۳۳۵) .ﮔﻨﺞ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ

 .۲۶ﻓﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ .(۱۳۶۷) .ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﴏی.

اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی .اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺎوه :ﺑﯽ ﺟﺎ.

اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ :ﺗﻬﺮان.

 .۱۲ﺟﻮاﻫﺮﻧﺎﻣﻪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن،

 .۲۷ﻓﻠﻮر ،وﯾﻠﻢ .(۱۳۹۳) .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻬﻦ در دوره ﻗﺎﺟﺎر .ﻣﱰﺟﻢ

ﺷ®ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .۳۵۴

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺎرﻟﻮ .ﭘﯿﮑﺮه :ﺗﻬﺮان.

 .۱۳ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف ،ﻧﯿﮑﻮﻻی وﻻدﯾﻤﯿﺮووﯾﭻ .(۱۳۷۵) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ

 .۲۸ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺰاﺋﻦ و ﻣﻌﺎدن اﯾﺮان .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺮﮐﺰ

ﺧﺎﻧﯿﮑﻮف .ﻣﱰﺟﻢ اﻗﺪس ﯾﻐ®ﯾﯽ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﯿﮕﻨﺎه.

اﺳﻨﺎد ﺗﻬﺮان ،ﺷ®ره ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .۵-۱۰۲۶۸

اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی :ﻣﺸﻬﺪ.

 .۲۹ﮐﺮﺗﯿﺲ ،ﺟﺎن ﻧﺎﯾﺠﻠﺘﺎﻟﯿﺲ .(۱۳۹۲) .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻓﺮاﻣﻮش

 .۱۴داﳌﺎﻧﯽ ،ﻫﺎﻧﺮی رﻧﻪ .(۱۳۳۵) .از ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎری.

ﺷﺪه .ﻣﱰﺟﻢ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺑﻬﺎری .ﻧﴩ ﻓﺮزاﻧﺮوز :ﺗﻬﺮان.

ﻣﱰﺟﻢ ﻫ®ﯾﻮن ﻓﺮه وﺷﯽ .اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ :ﺗﻬﺮان.

 .۳۰ﮐﺮزن ،ﺟﺮج .(۱۳۷۳) .اﯾﺮان و ﻗﻀﯿﻪ اﯾﺮان .ج .۱ﻣﱰﺟﻢ

 .۱۵روﺷﺸﻮار ،ژوﻟﯿﻦ .(۱۳۷۸) .ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ اﯾﺮان .ﻣﱰﺟﻢ

ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ وﺣﯿﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ .اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :ﺑﯽ

ﻣﻬﺮان ﺗﻮﮐﻠﯽ .ﻧﴩ ﻧﯽ :ﺗﻬﺮان.

ﺟﺎ.

 .۱۶روﺷﻨﯽ زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮ ،ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ .(۱۳۴۷) .ﺳﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ

 .۳۱ﮐﯿﺎ ،اﯾﺮج .(۱۳۸۵) .ﺳﯿﺮ اﺳﺘﻌ®ر اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان .آﺑﯽ:

ﻫﺮات ﻣﺮو ﻣﺸﻬﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان :ﺗﻬﺮان.

ﺗﻬﺮان.

 .۱۷زاوش،ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۴۸) .ﮐﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ.

 .۳۲ﮔﺮاﯾﻠﯽ ،ﻓﺮﯾﺪون .(۱۳۵۸) .ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺷﻬﺮ ﻓﯿﺮوزه .ﺑﯽ ﻧﺎ:

ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان :ﺗﻬﺮان.

ﻣﺸﻬﺪ.

 .۱۸ﺳﺎﯾﮑﺲ ،ﴎﭘﺮﺳﯽ .(۱۳۶۳) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ژﻧﺮال ﴎﭘﺮﺳﯽ

 .۳۳ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ .(۱۳۶۳) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ.ﮔﻮﯾﺶ :ﺗﻬﺮان.

ﺳﺎﯾﮑﺲ ﯾﺎ ده ﻫﺰار ﻣﺎﯾﻞ در اﯾﺮان .ﻣﱰﺟﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﺎدت

 .۳۴ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎه ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک.(۱۳۹۴) .

ﻧﻮری .ﻧﴩ ﻣﻮﺟﻪ :ﺑﯽ ﺟﺎ.

ﺟﻮاﻫﺮﻧﺎﻣﻪ .ﻣﺼﺤﺢ ﺳ®ﻧﻪ ﺟﻌﻔﺮی .ﭘﺮﺳﺶ :آﺑﺎدان.

 .۱۹ﺳﻌﯿﺪی رﺿﻮی ،ﺑﻬﺰاد ،و ﺑﻬﺰاد ﻣﻬﺪی ﺧﺎﻧﯽ.(۱۳۹۲) .

 .۳۵ﻣﮑﻨﺰی ،ﭼﺎرﻟﺰ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ .(۱۳۵۹) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷ®ل

»ﻓﯿﺮوزه ﯾﮏ ﺟﻮاﻫﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ« .رﺷﺪ آﻣﻮزش زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺑﻬﺎر

ﮔﺰارش اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﯿﺲ در رﺷﺖ از ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران و

 ،۱۳۹۲ﺷ®ره .۷۲

اﺳﱰآﺑﺎد .ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ .ﻧﴩ ﮔﺴﱰ :ﺗﻬﺮان.

 .۲۰ﺷﺎردن ،ﺟﺎن .(۱۳۷۲) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎردن .ﻣﱰﺟﻢ اﻗﺒﺎل

 .۳۶ﻣﻠﮑﻢ ،ﴎﺟﺎن .(۱۳۶۲) .ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان .ﻣﯿﺮزا اﺳ®ﻋﯿﻞ

ﯾﻐ®ﯾﯽ .ﺗﻮس :ﺗﻬﺮان.

ﺣﯿﺮت .وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﯿﻔﯽ ﻗﻤﯽ ﺗﻔﺮﺷﯽ .اﻧﺘﺸﺎرات

 .۲۱ﻃﻮﺳﯽ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۴۸) .ﺗﻨﺴﻮخ ﻧﺎﻣﻪ

ﯾﺴﺎوﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﴪا :ﺗﻬﺮان.

اﯾﻠﺨﺎﻧﯽ .اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان :ﺑﯽ ﺟﺎ.

 .۳۷ﻣﻤﱪه،ﻣﯿﮑﻠﻪ .(۱۳۹۳) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﮑﻠﻪ ﻣﻤﱪه .ﻣﱰﺟﻢ

 .۲۲ﻋﯿﺴﻮی ،ﭼﺎرﻟﺰ ﻓﯿﻠﯿﭗ .(۱۳۶۲) .ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان

ﺳﺎﺳﺎن ﻃﻬ®ﺳﺒﯽ .ﺑﻬﺘﺎﭘﮋوﻫﺶ :اﺻﻔﻬﺎن.

ﻋﴫ ﻗﺎﺟﺎر .ﻣﱰﺟﻢ ﯾﻌﻘﻮب آژﻧﺪ .ﮔﺴﱰه :ﺗﻬﺮان.

 .۳۸ﻣﻮرﮔﺎن ،ژاک ﻣﺎری دو.(۱۳۳۹) .زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان.
ﻣﱰﺟﻢ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﺪﯾﻌﯽ .ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺷﻔﻖ :ﺗﱪﯾﺰ.

 .۳۹ﻣﻬﺪوی ،ﺷﯿﺮﯾﻦ .(۱۳۷۹) .ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
...

اﻣﯿﻦ داراﻟﴬب .ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻨﺼﻮره اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﻓﺮﺣﻨﺎز اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ.
ﻧﴩ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان :ﺗﻬﺮان.
 .۴۰وزﯾﺮی ،اﺣﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎن .(۱۳۸۳) .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮐﺮﻣﺎن.
ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی .ﻧﴩ ﻋﻠﻢ :ﺗﻬﺮان.
 .۴۱وﯾﺸﺎرد ،ﺟﺎن .(۱۳۶۳) .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در اﯾﺮان .ﻣﱰﺟﻢ
ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ .ﻧﻮﯾﻦ :ﺗﻬﺮان.

 .۴۲ﯾﯿﺖ ،ﭼﺎرﻟﺰ ادوارد .(۱۳۶۵) .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن و
ﺳﯿﺴﺘﺎن .ﻣﱰﺟﻢ ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ روﺷﻨﯽ .اﻧﺘﺸﺎرات ﯾﺰدان :ﺑﯽ ﺟﺎ.
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