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 چکیده
است که در رسارس  یرانیا یمتیق یهاسنگ نیاز نام آشناتر روزهیف

حفظ  ینتیارزشمند و ز یعنوان جواهر حضور خود را به یخیادوار تار
نسبت داده است.  شابوریخود را به شهر ن تیکرده و همواره مرغوب

برداری ، همواره طی ادوار مختلف تاریخی مورد بهرهسنگ قیمتیاین 
شده محسوب میایران  قرار داشته و از جمله کاالهای صادراتی مهم

قاجار، مشکالت داخلی و زیربنایی، مانع پیرشفت در  ۀدر دور  است.
، معادن ایران، از جمله های مختلف جامعه بود. در این رابطهبخش

نیشابور نیز، از مشکالت موجود برکنار Vاندند. تحقيق  ۀمعادن فیروز 
 معادن برداری ازهعموماً بهر  که رو در پی پاسخ به این پرسش استپیش

 گرفت و چه کارکردی در اقتصادنیشابور به چه صورت انجام می فیروزۀ
ه ک ار شده استاین پژوهش بر این مبنا استو فرض  کشور داشت؟

های فعالیت انجام سیاسی حاکم بر جامعه، مانع از -رشایط اقتصادی
 است. برداری از این معادن بودهاقتصادی، از جمله بهره کارآمد

گردد که سودجویی مقامات آمده مشخص میدستاساس نتایج بهبر
 توجهی بهبرداری از معادن و بیدولتی، عدم مدیریت صحیح در بهره

آن، همگی والت علمی در حوزۀ دانش معدن و تجهیزات مربوط به تح
برداری و صادرات فیروزه پذیری معادن و رکود در بهرهموجب آسیب

ای انهتحلیلی و از منابع کتابخ-نیشابور شد. روش این پژوهش توصیفی
و اسناد و مدارک آرشیوی استفاده گردیده، چنانکه پس از 

و تحليل سازماندهی اطالعات و تجزيه  اطالعات کافی، بهیآورجمع
  است. ها پرداخته شدهآن

  معدن، فیروزه، نیشابور ،قاجار اقتصاد، کلیدی: واژگان
 

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. 

  قاجار ۀدر دور  نیشابور ۀکارکرد اقتصادی معادن فیروز 
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  مقدمه
مختلف آرایشی، جواهرات و استفاده از فیروزه برای مصارف 

سال قبل از میالد گزارش شده است. تجارت  ۴۰۰۰طلسم تا 
آن نیز در این هزاره در شهر سوخته رواج داشت و وجود 

اهالی از این سنگ است  ۀای بیانگر استفادهای فیروزهمهره
های ) Vونه۲: ۱۳۹۲رضوی، ؛ سعیدی۹۶: ۱۳۹۱(غیبی،

دهد شناسی، نشان مینهای باستادست آمده در کاوشبه
عنوان سنگ دوم قبل از میالد، در ایران به ۀکه فیروزه در هزار 

؛ پرادا، ۱۹۳: ۱۳۴۸زینتی مورد استفاده قرار داشت (زاوش، 
). در دوران هخامنشیان و ساسانیان نیز، استفاده ۶: ۲۵۳۷

: ۱۳۴۸؛ زاوش،۲۸۲: ۱۳۹۲از این سنگ رایج بود (کرتیس،
، در دوران پس از ورود اسالم نیز، ). این سنگ قیمتی۱۹۳

ایران اسالمی حفظ  ۀجایگاه خود را نزد پادشاهان دوران میان
های ارزشمندی از طوریکه منابع تاریخی، به Vونهکرد، به

زیورآالت ساخته شده از فیروزه در دربار پادشاهان ایران اشاره 
 زیار، خوانی (سفره) از فیروزهاند. برای Vونه وشمگیر بن کرده

هنگام ارسالن نیز به). آلب۲۷۸: ۱۳۷۴داشت (بیرونی، 
رد دست آو ای بسیار بزرگ از فیروزه بههتسخیر فارس کاس

ای ). همچنین، سلطان سنجر فیروزه۷۹: ۱۳۴۸(طوسی، 
یک سیب بر روی تاج خود داشت (مبارکشاه  ۀانداز به 

). پادشاهان صفوی نیز در مخازن خود ۷۶: ۱۳۹۴قزوینی،
: ۱۳۷۲مقادیر بسیار زیادی از فیروزه داشتند (شاردن، 

های ست آمده در قسمتدهای به). فیروزه۴/۱۵۰۷
مختلف دربار کاربرد داشت. چنانچه ذکر شده امرا و قورچیان 

عنوان صاحب منصبان تراز اول در دربار صفوی، در به
ها، دستارها، های درباری، از لباسها و جشنمراسم

 Vودند که از طالکمربندها، غالف شمشیرهایی استفاده می
  ).۲۴: ۱۳۹۳و فیروزه پوشیده شده بود (ممربه، 

های از معادن در دورههای انجام گرفته شده برداریبهره 
ا ب مختلف با توجه به رشایط اقتصادی و اجت®عی جامعه

تا قبل از دوران این،  . با وجودبودرو ی روبهمتفاوترویکردهای 
این معادن گزارش از  برداریمعارص از میزان و شکل بهره

تکاپوهای  قاجار ۀدور  یرانا در .آیددست Vیبه  مبسوطی
آغاز شد. این  معادن و استخراج بررسی ۀدر زمینای پراکنده

، از وتقاجار به منابع تولید ثر  دربار نیازِ ها فارغ از فعالیت

-پیرشفتمشاهده و کشورهای خارجی  Vایندگانارتباط با 

 یرانا رشایط ایجابی ها نیز تاثیرپذیر بود. با این حال،آن های
مانع  قاجار ۀدور  و اجت®عی یاقتصاد ،یی سیاسهاهدر حوز 

برداری از معادن از هرگونه اقدام اساسی در زمینه بهره
، که از نظر نیشابور ۀفیروز  عادنم ای کهگونهشد؛ بهمی

تولیدات فیروزه و سود حاصل از عایدات تجاری آن در رشایط 
ور داشت نیز، از وضعیت نابسامان اداری کش مطلوبی قرار

مشکالت موجود نتوانست به  ۀواسطجدا Vاند و به
 برداری مناسبی دست یابد.بهره

  پیشینه پژوهش
هایی قاجار پژوهش ۀمربوط به معادن ایران در دور  ۀدر حوز 

است. با وجود این، در این تحقیقات، شده  صورت پذیرفته
در مورد معادن فیروزه گزارش مبسوطی ارائه نگردیده است. 

هن صنایع کو  اسناد معادن ایرانتوان به کتاب باره، می در این
 گنج شایگان یا اوضاع اقتصادیو همچنین  ی قاجاریهدر دوره

که اشارات کلی در مورد معادن ایران در دورۀ قاجار 
ها نیز اند، اشاره داشت. برخی دیگر از این پژوهشداشته

طور اختصاصی به شناخت و بررسی سنگ فیروزه به
 مورد نظر پژوهش حارض نداشته ۀاند که ¶رکزی بر دور ختهپردا

 و همچنین در ارائه تحقیقات خود از اسناد تاریخی بهره
ا ب فیروزهدر کتاب نوشین فراحمدی  اند. برای Vونه،نربده

و سیر  وزهفیر در بارۀ کلیاتی  ۀبه ارائاستفاده از منابع تاریخی 
ی کاربرد آن در ه¸ و چگونگ وتحول آن در طی دوران اسالمی 

با عنوان زاده یاکرم محمد است. مقاله ادبیات پرداخته
 اثر دیگری است که کاربرد سنگ فیروزه در زیورآالت ایرانی

در زیورآالت،  فیروزه هایها و کاربردویژگیضمن بررسی 
ی عامیانه ای بسیار مخترصی به تاریخچه و باورهااشاره

  نسبت به این سنگ دارد.

  ژوهشروش پ
 ۀهای مطرح شده در این تحقیق بر پایۀ چگونگی شیو پرسش

مطرح شده  فیروزۀ نیشابور برداری اقتصادی از معادنهبهر 
 قاجار ۀدور در  این معادن ۀادار  ۀشیو است. به این صورت که، 
و چه عواملی موجب اختالل  ؟گرفتبه چه شکلی صورت می

؟ بر این شدمی دورهاین  برداری از معادن فیروزه دردر بهره
است ضمن بررسی ده سعی شحارض  اساس، در پژوهش
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وضعیت معادن فیروزه نیشابور، کارکردهای  ۀجزئی نگران
عوامل رکود قاجار تحلیل و  ۀاقتصادی این معادن را در دور 

روش تحقيق در اين مقاله  .گیردمورد واکاوی قرار  صنعت این
ع موجود، ای و تطبيق و تحليل منابصورت کتابخانهبه
  خصوص اسناد بوده است.به

  قاجار ۀدور  ه درمعادن فیروز 
 یهاتیروا ی،خارج سانینوسفرنامه یهاگزارش یبررس در

 با وجود این،د. آییدست مدوره به نیاز معادن ا یمتناقض
 اطالعات تی، اهمیداخل قیدق یهاباتوجه به فقدان گزارش

گزارش نیالبته اگردد؛ یتر ممشخص یخارج سانینوسفرنامه
ر آن د سندگانیشناخت و دانش نو در نظر داش¼ میزانها با 

ی است. اک½ سیاحان، وجود منابع حوزه قابل نقد و بررس نیا
ایران را کشوری  ١پوالککنند. معدنی غنی را در ایران تایید می

: ۱۳۶۱ (پوالک،ست دانرسشار از منابع معدنی غنی می
دیگر سیاح عرصنارصی،  ٢اردو روششو ، کنت ژولین)۳۸۴

ای از ذخایر طبیعی خاک ایران، اظهار سیاهه ۀضمن ارائ
امیدواری Vوده بود که این ثروت نهفته با توجه و امکانات الزم 

) و ۱۴۷: ۱۳۷۸تواند مورد استفاده قرار بگیرد (روششوار، می
زمینی یرکران زاورسل سیاح بلژیکی، معتقد بود که از ثروت بی

نظیر: نفت، طال، نقره، مس، رسب، قلع، مرمر، آهن، ایران، 
برداری شده است میزان بسیار کمی استخراج و بهرهبه

  ).۳۱۲: ۱۳۸۲(اورسل، 
ایران و  ۀدر رابطه با معادن فیروزه، بنجامین معادن فیروز 

راساس Vود. بخصوص نیشابور را بسیار ممتاز توصیف میبه

                                                             

1. Yakoub Edvard Polak 
2. Jvlien de Rochechouart 

ک شهر ین نزدیز و همچنیماش کیز در گود احمر و نزدی. معدن پار٣
ل به ین معادن را سبزمایا یهااست، اما سنگبابک واقع بوده

؛  ٤٦٦: ١٣٦٣ن، یاند (بنجامو کم ارزش برشمرده شده یکبود
سفر خود از  یدر ط زین کسیه®نطور که سا). ٣٥٤: ١٣٧٣کرزن، 

است کرده دیمنطقه را بازد نیا یروزهیکرمان به بوشهر، معادن ف
 یکیز در نزدین یگر یروزۀ دیاز معدن ف )١٠٤: ١٣٦٣ کس،ی(سا

دوقندر) نام -َدَغند (دغندر یروستا یمند در حوالیکوهستان م
 ).٢٧٥: ١٣٨٣، یر یاست (وزبرده شده

 یم در جنوب غربیکه در قد یاهیش)، ناحیت/تُرشیز (طُرثی. تُرش٤
ارد وجود ندز یبه نام ترش یاهیمشهد در استان خراسان بود، امروزه ناح

نیشابور، رنگ آبی آس®نی تندی دارد که  ۀتوصیف او، فیروز 
 ممهاز منابع  یککمی مایل به سبز است. او معتقد بود ی

شد ها حاصل می، از طریق فروش فیروزهتی حکومدرآمد مال
این مسئله اشاره  ). لرد کرزن نیز به۴۶۶: ۱۳۶۳(بنجامین، 

نیشابور، تنها معادن فیروزه در دنیا  ۀداشت که معادن فیروز 
: ۱۳۷۳شود (کرزن، که از آن استخراج تجارتی میاست 

). برخالف نظر بنجامین، دیگر سیاح عرص نارصی، جان ۳۵۴
. او ایران نداشت ۀویشارد نظر مثبتی در مورد مرغوبیت فیروز 

با نظری غیرکارشناسانه بیان داشت که فیروزه نیشابور 
نسبت به معادنی که در آریزونا کشف شده است، رصفه و «

امریکا از لحاظ سختی و  ۀیت چندانی ندارد و فیروز مرغوب
: ۱۳۶۳(ویشارد، » تر استایرانی جالب ۀثبات رنگ از فیروز 

داÑاً ¶یز نگه داشته  ). او افزوده بود که اگر این فیروزه۲۸۰
شود، بسیار زیباست و در ایران خواستار بسیار زیادی دارد 

 ک½ سیاحان بر عدمتقریباً ا ). با وجود این،۲۸۰، ۲۷۷ه®ن: (
معادن کشف و استخراج اهت®م جدی ایرانیان، در مورد 

های . این مسئله خود معلول سیاستاندداشتهاشاره 
در کشور و  امنیت فقدان اقتصادی نامناسب شاه و دربار،

در این اثنا، معادن  .عوامل دیگر بودسایر  ها وویژه ناامنی راههب
های مختلف ل ذکر شده در برههفیروزه نیز، با توجه به مسائ

  زیادی را پشت رس گذاشت. فراز و نشیب های
ها یاد شده، مطابق با قاجار از آن ۀای که در دور معادن فیروزه

، طبس، تفت ٤، ترشیز٣های بدست آمده، در کرمانگزارش
(نزدیک یزد)، قلعه زرسی بصیران (در جنوب خراسان)، 

، بسطام مازندران واقع شده بودند ٦ساوه ، خلجستان٥فسا

ل یشهر خل یجنوب غرب یلومرت یشهر در حدود پانزده ک یهارانهیو و
) ٤٢/٩٩: ١٣٦٣ها، یآباد یائیاست (فرهنگ جغراف یآباد باق

تومان آن را اجاره داد اما  ٥٠٠م به مبلغ ١٨٨٩دولت در سال 
 صورت نگرفت. یاستخراج

اچه یا و درز فسیانه رونین كوه گرو میه را در بین ناحیروزۀ ایف یی. فسا٥
 ).١٦٣٧: ١٣٦٧، ییداند (فسایبختگان م

 یمحمد ول(خان سپهدار اعظم یاز امالک ول ایدر نقطه . ٦
ملقب به سپهدار  یخان تنکابن یمعروف به محمد ول ،یخلعترب 

معدن  ،زین )است.بوده رانیا ریاعظم، که در سه دوره نخست وز
 ه.ق ١٣٢٨و در سال  دگردیممکشوف ن موقع یدر ا یهاروزهیف

خود به شخصه، و سپهدار  شودیفرستاده مهران تن به آ از  یVونه ا
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فهرست خزائن ؛  ۳۵۴: ۱۳۷۳؛ کرزن،  ۴۶۶: ۱۳۶۳(بنجامین، 
 ی:ابیش®ره باز، اواسط قرن سیزدهم ه.ق، رانیو معادن ا

؛  ۱۸۴: ۱۳۷۵؛ خانیکوف،  ۲۱۶: ۱۳۵۹؛ مکنزی،  ۱۰۲۶۸-۵
، ). با وجود مناطق مختلف نام برده۴۴۸: ۱۳۷۲جعفریان، 

ین ایران، متعلق به خراسان بوده. ا ۀفیروز  ترین معادنباکیفیت
 ۴۰مرتی و تقریباً ۱۲۶۰، در ارتفاع »ده معادن«معادن در 

کیلومرتی اطراف نیشابور واقع بود و به سبب نزدیکی به این 
: ۱۳۳۹نیشابور مشهور شده است (دمورگان،  ۀشهر به فیروز 

  . )۳۵۴ق: ش®ره بازیابی: ۱۱۲۵ ،جواهرنامه ؛ ۱۰۳
حسب ر ب قاجار ۀدور دست آمده از معادن هی بهافیروزه

شد. با ارزش، کیفیت و قیمت به سه دسته تقسیم می
، ها از نظر جالی رنگ، زیبایی و دوامترین این فیروزهکیفیت

مورد  ایتکدانه صورتهکه بمعروف بود » انگشرتی ۀفیروز «به 
 .)۸۶۶/۸۶۸: ۱۳۶۲ (اعت®دالسلطنه، گرفتمعامله قرار می

افت در معادن سطحی ی نوع فیروزهاین  ییت بنا برگزارش کلنل
شد و مسکو یکی از بزرگرتین بازارهای خریداری این فیروزه می
 کردی از این فیروزه را خریداری میادیر هرسال مق که بود

 دیگر از جمله اقسام »بارخانه ۀفیروز . «)۳۸۲: ۱۳۶۵ (ییت،
شد و براساس وزن این سنگ بود که به چهاردسته تقسیم می

و صادر  اول این قسم، به اروپا ۀرسید. دو دستفروش میبه
آالت و چاقوهای رسقلیان، زینت ۀدیگر برای تهی ۀدو دست

رسید. فیروزه هایی که سطح میداخلی مرصف کوچک به
موسوم  »های عربیفیروزه«، به داشتندتری کیفیت پایین

 ،برخی از معدنچیانکه بود جهت  این ازگذاری این نامبودند. 
و  رساندندبه فروش می عربستانها را در از فیروزه نوعاین 

آن در ایران رواج نداشت. با وجود این، قسمتی از  ۀمعامل
همین نوع فیروزه به اروپا و بسیاری دیگر در کشور به فروش 

 »شیربو«به  ،های عربی سفیدرنگبعضی از فیروزهرسید. می
عات قطهمینطور، به . موسوم بودند »چغاله«دیگر به و برخی 
ود، مناسب ب کمربند و بازوبند رایکه ب هاییفیروزه مسطح

 »گل کاسنی«انواع سبز رنگ آن را  بعضیو » توفال«

                                                             

کوشد. (ج®ل زاده، ین معدن میا یراه انداز ¶ام در  تیجدبا 
٦٨: ١٣٣٥( 

١ .Albert Houtum Schindler :تبار  یآملان از جمله کارشناسان
لت به استخدام دو م ١٨٧٤-ق١٢٩١که در سال  س بودیتبعۀ انگل

رار ها قنامیدند. این نوع بیشرت مورد پسند و عالقۀ افغانمی
  .)۸۶۸/۸۶۹: ۱۳۶۲(اعت®د السلطنه،داشت 

  قاجار ۀدور نیشابور در  ۀمعادن فیروز 
دربار نارصی، رشح مبسوطی  ۀاعت®دالسلطنه وزیر دارالطباع

 ،الشمسنیشابور در کتاب خود، مطلع ۀدر مورد معادن فیروز 
امل ک از جمله معدود توصیفات ،. این رشحبیان داشته است

برجای مانده  این عرص ۀاز معادن فیروز  باشد کهو دقیقی می
 ۀکنندتبیینواقع در  وضوع،است. توجه ع®ل درباری به این م

. و دولت او بودنارصالدین شاه ، برای این مسئله اهمیت
معادن ایران  ۀهایی که در زمینبا توجه به فعالیت ١شیندلر

 که اطالعاتگردد محسوب میاز جمله کسانی داشت، 
 .فیروزه به ثبت رسانیده است راجع به معادن ارزشمندی

 ۀاوضاع غارهای فیروز که این دو شخص از  هاییگزارش
از وضعیت نامناسب این  اکیدهند، حمیارائه نیشابور 

معادن  کندنقل می دراین باره شیندلر چه. چنانداردغارها 
دقتی در دلیل بیمعادن فیروزه، به ۀ، از هفت در اولین دره

 ،دوم ۀقابل استفاده نیستند. در در و  اندفرو ریختهاستخراج، 
ها قابل استفاده نیست و از آنسه معدن وجود دارد که یکی 

دار و دیگری نیز در دست معدن بعدی در اختیار اجاره
در حال  فقط یک معدن ،سوم ۀدر معدنچیان آزاد است. 

حال ه و معادن دیگر ب استخراج توسط معدنچیان آزاد دارد
ن معدنچیا در اختیارچهارم، دو معدن  ۀاند. در خود رها شده

 ،پنجم ۀدر در  است. کارمقاطعهدر دست آزاد و یک معدن 
که دو معدن در اختیار معدنچیان آزاد است و یک معدن هم 

 واز معدنی مهم و قدیمی است ریزش کرده  جزویدر واقع 
از آب  و هفتم نیز ششم ۀدر  .باشدمیکار در اختیار مقاطعه

رصفه آن بهاز استخراج  ظاهراً و بالاستفاده هستند که  پرشده
  .)۳۸۱، ۳۸۰: ۱۳۶۵ (ییت،است نبوده

توصیفی دقیق و جزئی ،اعت®دالسلطنه نیز هایگزارش   
ت بر مشکالت، خطرا است کهنیشابور  ۀنگرانه از معادن فیروز 

های این معادن صحه گذاشته است. و خرابی

م ١٨٨٢/ ق١٢٩٩از سال  ، سپسدا در وزارت علومتاب .مدآ در  رانیا
علوم  ریمخربالدوله وز یول ،دیداستخدام گر  رانیدر اداره معادن ا

در  یدست به اصالحات . اودگذار  او اریعمال اداره معادن را در اخت
 ).٦٠، ٥٨: ١٣٨٥ ا،ین اداره زد (کآ 
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اعت®دالسلطنه، معادن نیشابور را به دو نوع کوهی و خاکی 
بدین معنی که معدن کوهی در کوه واقع کند. تقسیم می

نگ باید از سهستند که به سنگ کوه متصل  هاشده و فیروزه
معادن خاکی در اراضی  ولی شکسته و فیروزه از آن جدا گردد

دهد معادن رشح می او کوه واقع شده است. یندامنه و پای
کوهی در شش دره واقع است و هر دره به مناسبتی به اسمی 

غار اول  اول دارای چهار غار است، ۀدر  است.دهموسوم گردی
» ابواسحاقی« یا به نام قدیم خود» ١عبدالرزاقی«معروف به 

از بقیه  ترارزشمند و باکیفیترا  این غار ۀاست. فیروز 
پردار، اقالی های رسخ، شاه. غارهای دیگر به ناماندبرشمرده

ود و سه تنها غار عبدالرزاقی فعال ب ،است. از این چهار غار
رهد موسوم به، دوم ۀدر  غاردیگر مرتوک و از کار افتاده بودند.

زاقی علیا، زاقی ، مالکی سفید و دارای چهار غار موسوم به
 اظهار در مورد این غارها بوده است. میرزا احمدیو  سفلی

، شدها کار میآن رویصورت اصولی گذشته بهکند که در می
 ییاندن را به روستااصفویه مع سلۀبعد از انقراض سلاّما 

دست آوردن سود بیشرت، هو مستاجرین برای ب دادند اجاره
دلیل،  همینبهکه کردند ها کار بدون اصول و قاعده روی آن

شصت الی هفتاد  ،سفلی خراب و مرتوک شد. غار زاقی
 یباالی ۀبر روی آن هزین تعمیرات اساسی عمق داشت کهذرع 

 که غار میرزا احمدیداده احت®ل ، اعت®دالسلطنه. شتدا
ز، غار نی در آن است؛ زیرا کهغار زاقی بوده وجز نیز، در گذشته 

به دلیل وضعیت ا امّ آمده، دست میبهخوب  ۀفیروز 
 های، کار کردن در آن با خطرها و سختیآن یخرابنامناسب و 

بدست  هایروزهیفطورکلی، فراوانی همراه بوده است. به
 ۀدر  .اندشده یمعرف یمناسب تیفیباک ز،یدره ن نیآمده از ا

و که فقط دبوده مشتمل بر چندین غار  »دره کوه«موسوم به 
معترب » کوهدره« و» کریمیکربالیی« های،آن به نامغار 

 بسیار مرغوبنیز های این دره فیروزهبودند. شناخته شده
 اینرفته است. ش®ر میهای فعال بهشده و جزو درهمعرفی

چهل و  ،آن هت بسیار وسیع و عمیق و قدیمی، از دهنه تا غار
خاطر خرابی زیاد، کار کردن در آن هباست که بوده پنج ذرع 

کوه است. یک نقب غار درهسخت و خطرناک گزارش شده

                                                             

 یاهسال ی، در طیعبدالرزاقروزۀ غار ی. مطابق با اسناد، محصول ف١
 " ویهمچون "مال آقا بابا تاجر معدن یق توسط کسان١٢٩٥تا  ١٢٩٢

حرکت و کار که  مشهور به رانکی بوده ،ذرعبه مسافت سی
کم، خطرناک خاطر عرض و ارتفاع بسیار هکردن در این نقب ب

در گذشته  کوه نیز،. در باالی غار درهشده استمحسوب می
های زیادی وجود داشت که در این زمان، مسدود شده چاه

-٠١٦٩٤١ساک®:؛ ٨٦٣: ١٣٦٢(اعت®دالسلطنه، استبوده
 ).١(تصویر  )٢٤٠

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

» غار قمری« معتربترین معدن این دره را ،هوتم شیندلر
ۀ فیروزه. او به اشاره دارد آنهای د و به کیفیت فیروزهدانمی

اره شد، اشبه شاه پیشکش دست آمد و بزرگی که از آن غار به
را  ده سال این غارکرده حدود اذعان و در ادامه  استکرده
ف رص  آن ۀبرای تخلیهای بسیاری هزینهفراگرفته بود و  آب

جر ، منکار اصولیگیری رسانجام به دلیل عدم شکلا امّ  شد،
 ،چهارم ۀدر . )۱۷۵: ۱۳۴۷(روشنی، دنشی مثبتبه نتیجه 
دو غار دارد: غار اول است. این دره » سیاه دره« معروف به

مرتضایی بوده  اصل علی که در »میرزایی علی« مشهور به غار
، به میرزایی نیز علی غار .گویندمی» رئیش« و غار دوم را غار

دلیل عدم ه. این غار نیز بشودتقسیم می دو غار سفلی و علیا

، ٣٤١٩، ٣٤٢٩بود (ساک®ق:  " اجاره شدهیآقا بزرگ طهران ی"حاج
٣٦٨٨،  ٣٤٢٢.( 
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ز آن حاصل ا ۀخطرناک و فیروز  سیاررعایت اصول ایمنی، ب
معرفی  »سبز دره«به نام  پنجم را ۀدر  .بوده استمرغوب نا

 انجیریو سبز ، مشتمل بر سه غار، اردالنی شده است که
 قدیمی و غار انجیری جدید ،سبز . غار اردالنی و غاربود

با وسعت غار اردالنی که شده، ذکر  .شدمحسوب می
و مسدود  دراین زمان، بود دوازده چاه بزرگ بسیاری دارای

 ،مشش ۀدر  .یستچندان قیمتی ن ،این غار سبز رنگ ۀفیروز 
داشت. کمری  غار نامبهبود و یک غار » کمریدره«معروف به 

 د.یرسبازوبند و غیره می ،کمرگل مرصففیروزه این غار به
 ،میرزایی طرف جنوب غار علیذکور، در م ۀخارج از شش در 

 ۀبه گفتکه وجود داشت » خروج« غاری موسوم به غار
ردند کشصت سال در آن کار می اعت®دالسلطنه، حدود

دن امع، اعت®دالسلطنه ).۸۶۴ :۱۳۶۲ (اعت®دالسلطنه،
دهد که با گذشت زمان، را نیز بدین گونه رشح میخاکی 

خاطر وجود رشایط طبیعی حاصل از بارش برف و باران، به
ها جدا هایی از کوهتابش آفتاب و وزش بادها، سنگ ریزه

ها که با خاک مخلوط شوند. در میان این سنگ ریزهمی
شوند. های بسیار مرغوبی نیز یافت میاند، فیروزهشده

ی ارزشمند، مانند های انگشرت چنانچه بسیاری از نگین
الدوله، به ارزش پنج هزار تومان به ای که محمد قوامفیروزه

های معادن خاکی شاه هدیه داد از جمله فیروزهنارصالدین
برداری است. او همچنین اذعان آورده است که در بهرهبوده

از این معادن قاعده و ترتیب خاصی وجود ندارد، بدین 
تواند چاهی حفر کند و از میصورت که هر فردی داوطلبانه 

  .)۸۶۷ :ه®ن(آن برداشت کند 

  فیروزۀ نیشابور استخراج معادن
اول  روشگرفت. روش استخراج فیروزه به دو شکل انجام می

معدن را با باروت منفجر و  یهاكه سنگبه این صورت بود 
در رسوبات يا ، دوم در روش آوردند ویفßوزه را بدست م

یكاوش م انجام گرفته بود، استخراج در گذشتهكه  نقاطی
در  کار برده شدهابزار آالت به) ۶۸۰: ۱۳۳۵ ند. (داملانی،ردك

تا قبل از استفاده از باروت را ادواتی ه®نند،  معادن فیروزه
دادند. کسانی مانند اعت®دالسلطنه تشکیل می کلنگ و بیل

 ،است تکه کار کردن با کلنگ بهرت از بارو بر این باور بودند 
یشکسته و ریزه ریزه م اغلب فیروزه از باروت زیرا با استفاده

چارلز  کلنلنظر . بنا به)۸۶۷: ۱۳۶۲ (اعت®دالسلطنه، شود

با استفاده از باروت، به  روش استخراج معادنادوارد ییت، 
ها چکش ۀوسیلگرفت. در این روش، ابتدا بهآسانی انجام می

ها ایجاد در صخره ییهای حفرهسانتیمرت  ۴۵های قلمو 
ا را منفجر هدند و سپس به کمک باروت آنVو می
برای ایجاد روشنایی داخل معدن از همچنین، د. Vودنمی

انفجار بعد از . ندVودسوز استفاده میهای پیچراغ
 یدر سبدهای کوچک دست آمده رابه قطعاتها، سنگ

از ون بیر  کردند.منتقل میاز معدن  بیرونو به  آوریجمع
ها را باز هم سنگ ی،های کوچکچکشبا  کودکانمعدن، 

های سبز و آبی آن جدا شود. او ریزهتا سنگد ردنکردتر میخُ 
ها شکسته نآ  ها هنگام تشخیصبیشرت فیروزه اشاره دارد که

 با سبد بزرگ، مردی، کودکاناین  ند. باالی رسدشو خرد می
در نهایت، . ردکوری میآ بی و سبز را جمعآ های قطعه سنگ

هفته به مشهد هر خر آ شد در نباشته میها اآنچه از این فیروزه
 (ییت،شوند نجا صیقل و شکل داده آ در تا شد فرستاده می

۱۳۶۵ :۳۷۷(.  
 ها اذعانفعالیت آن ۀدر مورد دست اندرکاران معدن و نحوه

 ۳صبح تا  ۹که افراد در دو گروه به ترتیب از است شده
کار مشغول هستند. هشب ب ۹بعدازظهر تا  ۳ز بعدازظهر و ا

با دستمزد  ؛ضابط یا ناظر. ۱ اند از:افراد هر گروه کاری عبارت
ها کارگر را زیرنظر داشت و سنگکه چندین  سه قران در روز

م با دستمزد یک ونی ؛استاد یا رسکارگر. ۲د. ر کمی آوریرا جمع
را برعهده  هادر صخرهحفاری  ۀکه وظیف قران در روز ۲تا 

 ۀکه وظیف قران در روز ۱با دستمزد  ؛عمله یا باربر .۳داشت. 
عهده را بهبه بیرون از معدن جدا شده های سنگانتقال 
قران در  ۴/۳یا  ۲/۱با دستمزد  ؛فعله یا پرسبچه. ۴.داشت

جدا می را ها را خرد کرده و قطعات رنگینیز سنگها آن روز
ی این افراد زیرنظر یک ¶ام. )۳۸۱: ۱۳۶۵ (ییت، ندردک

د. ناظرها از میان ادندرسناظر وظایف خود را انجام می
تعدادی را انتخاب کرده و کنار  ،تفکیک شده ۀفیروز قطعات 

عنوان دستمزد تومان به ۱۰. این شخص در ماه شتندگذامی
ها توسط دو میرزا یا منشی حساب و کتاب د.کر دریافت می

. داشتندتومان دستمزد  ۱۰اهانه نیز م هاآنکه  شدانجام می
نیز که هریک شش تومان درماه دریافت  کاردو سوار 

 روز کاری هفته ۶در  را وری شدهآ های جمعسنگ ،ندVودمی
های چرمی الک و مهر شده به در کیف ،شنبه تا پنجشنبه از
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نجا آ د. در ادندمشهد حمل کرده و به پی®نکار تحویل می
 ند.یدگردماده میآ صیقل شده برای فروش ی هاسنگ

مربوط  ۀهای کاری و هزینعالوه بر دستمزد گروه ،کارمقاطعه
 ۱۲۰به مواد مورد نیاز از قبیل باروت، روغن و غیره که بالغ به 

نفری را نیز با دستمزد  ۵۰یک گارد  شد،میتومان در هفته 
 استخراج نچه که ازآ . عالوه بر کردقران در ماه مستقر می ۵/۷

را تومان  ۸۰۰۰آنان مبلغ ، گردیدکاران میفیروزه عاید مقاطعه
عدنچی ساکن این دو دهکده م ۴۰۰نیز که مربوط به مالیات

معدن ۀهمچنین اجار  ها ونآ تومان دیگر بابت ساکنان  ۷۵۰و 
هایی که به معدنچیان آزاد واگذار Vوده بودند از آن خود می

  )۳۸۱: ۱۳۶۵ ساختند (ییت،

  فیروزۀ نیشابور اداره وعایدات معادن ۀیو ش
 ۀو یبا ش یبه حکومت یعرص قاجار متک ۀجامع ساختار

 .دبو  یدربار  التیو ضعف تشک یقانونیدچار ب ی واستبداد
بیها از جمله آسبیمنجر به بروز آس ییتنهاعوامل به نیا

 ،یقاجار  ۀجامع گر،ید یود. از سو بشده یاقتصاد یها
 یتیوضع عاقباً و مت یخارجی هایامپراتور  ۀطر یس ریبانگیگر

واگذاری امتیازها و  ۀمسئلبود.  شده ،یاستع®ر مهین
خود  ۀبه نوبهای مذکور نیز، های کالن از دولتدریافت وام

 ،ی. اما بطور کلنهاد یبرجا یمخرب راتیتاث ۀبر اقتصاد جامع
شد و یاداره م یاقتصاد سنت ۀو یعرص قاجار با ش ۀجامع

تیفعال ،جهیدر آن کارگر نبود. در نت نیون یآموزش ینهادها
-یشد و Vیصورت محدود و ناموفق اجرا مبه یصنعت یها

ند. ک فایقاجارها ا ضعیفدر اقتصاد ی توانست نقش موثر 
برداری وجود آمدن قانون برای بهرههتا قبل از دوران معارص و ب

قرار داشت  از معادن، همواره معادن در اختیار حکام وقت
ر ه دچچنانکردند، برداری میمستقی® از عایدات آن بهرهکه 

کند که معدن کهنه فیروزه تاورنیه نقل می ،دوران صفویه نیز
شاه  در انحصارآمد دست میهاز آن ب یهای مرغوبکه سنگ

  .)۳۶۸: ۱۳۶۳ (تاورنیه، قرار داشتو خانواده سلطنتی 
قاجار، وضعیت معامالت معادن بدین قرار بود  ۀدر دور     

 دریافتمعادن را از طریق بس¼ قراردادها و  ،که حکومت
کرد و سود حاصل از آن معامله را به افراد واگذار می هاهاجار 

                                                             

شاه، ملقب به شجاع السلطنه، که در سال  ی. پرس ششم فتحعل١
 د.یخراسان رس یق به حکمران١٢٣١

-علت رشایط سیاسیها به. این واگذاریداشتدریافت می
قضایی از هیچ ض®نت دولتی برای استوار ماندن قرارداد 

های آن فرو رفت که پایهوردار نبود و هر لحظه بیم آن میبرخ
گذاری گونه رسمایهقانونی، هیچاین بی ۀبریزد. در نتیج

ساز تحول در این عرصه که بتواند زمینه یاساسی و بلند مدت
گذاران عمدتا به منافع کوتاهگرفت و رسمایهگردد شکل Vی

حداک½ی،  برداریمدت اقتصادی خویش و در نتیجه بهره
 ۀاین شیو  پرداختند.می ،های غیراصولیحتی به قیمت شیوه

بلکه باعث از  ،گشتساز تحول Vیبرداری نه تنها زمینهبهره
، چنانچه شدهای معدنی میکارافتادن برخی از غارها و چاه

ترین در ایران محکم«است در این باره کلنل ییت اظهار داشته
زش اجرایی ندارد. آنچه از همه ترین ارقراردادها هم کوچک

ست دباالتر است و اطمینان بیشرتی برای انجام آن کار به
دهد موافقت و پشتیبانی حکومت است. به همین دلیل می

برداری از معادن را در دست دارند از نیز کسانی که امتیاز بهره
آنجا که هیچگونه اطمینانی ندارند که تا مدت دیگر نیز 

ا رود تکار Vیقوت باقی باشد، دستشان بهقراردادشان به
کار گیرند. های جدیدی را بهاصالحاتی انجام دهند و یا روش

همین خاطر هم بعد از گذشت سالیان سال هنوز هم به
های ه®ن روشبرداری از این معادن بهاستخراج و بهره

  ).۳۷۹: ۱۳۶۵(ییت، » گیردابتدایی و قدیمی انجام می
بهای معادن فیروزه، در طول حکومت دوره قاجار اجاره   

طی دست به دست شدندر همواره سیر صعودی خود را 
موجب شد ا در واقع این سیر امّ پشت رس نهاد، های مکرر 

سود حداک½ی را برای ، برخالف تصور موجران و مستاجران
در  ١حکومت حسنعلی میرزا ۀ. در دور ه باشددربرنداشت هاآن

. این ساالنه هزارتومان بود ،معادن فیروزه ۀخراسان اجار 
لیره  ٢٧٠٠ /تومان ٢٠٠٠م، ١٨٢١ق/ ١٢٣٧سالدر معادن 

فیروزه برای معدن اصلی آن از تومان  ١٣٠٠ به اجاره رسید که
 ٨٠٠٠ به معادن ¶ام این بهایجمع اجاره ،ده سال بعد .بود

در  رسید اّما به نقل از رسوان ناپیر این مبلغتومان 
و تا  ن کاهش پیدا کردتوما ٦٠٠٠ م به ١٨٧٤ق/١٢٩١سال
تومان باقی ماند  ٨٠٠٠آن  ۀاجار م نیز  ١٨٨٢ ق/١٢٩٩ سال
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های معادن فیروزه در طی سال .)٣٥٦ :١٣٧٣ (کرزن،
ن شد. در ایمتوالی، مکرراً بین مستاجران محلی رد و بدل می

حاج التجار با وکالت برادرش بین، حاج ابوالقاسم ملک
 ۀامتیاز معادن فیروز چندین بار الرضب، امین دحسنمحمّ 

ین ا یکبار دریافت کرد. حاج ابوالقاسمخراسان را از حکومت 
به مدت سه سال به مبلغ م ١٨٦٢/ ق١٢٧٨ در سال امتیاز را

 ).٢(تصویر  )٢٩٥-٧٤٨٢: (ساک®دریافت کرد  تومان ٤٥٠٠
اکرب و حاج الرضب در خراسان، حاج علیامین همچنین،

معدن م، ١٨٧٤ق/ ١٢٩١ محرم سال ٥ابوالقاسم مذکور، در 
هزار تومان از فیروزه را با یک نفر فرنگی یا ارمنی به هفت

 (پدرام، ده سال اجاره Vودندبه مدت شاه، نارصالدین
این  ۀدوبار  ۀها حاکی از اجار باره، گزارشدر این) ٥٣٢: ١٣٩٠

 م١٨٧٨ ق/١٢٩٤ در حدود سالالتجار، معادن توسط ملک
 (مهدوی،ن است هزار توما ٨٠٠٠هر سال  پرداخت در ازای
ها، این که ممکن است در اثنای این تاریخ )١٣٧: ١٣٧٩

 ۀاشخاص دیگری درآمده باشد و دوباره به اجار  ۀمعادن به اجار 
التجار رسیده باشد یا با فسخ قرارداد قبلی، مجدداً این ملک

 قرارداد با نرخ جدید مصوب شده باشد.

 

  جار التدریافت امتیاز معادن فیروزه توسط حاج ابوالقاسم ملک .٢ تصویر
  )٢٩٥-٧٤٨٢ساک®: (ماخذ: 

م مخربالدوله وزیر تلگراف ایران، ۱۸۸۲ ق/۱۳۰۰در سال
و عایدات این معادن را به مدت  گذاشتالتجار را کنار ملک

 مبلغی به ارزش و برای سال اول. اسال از آن خود ساخت۱۵
های آتی سال را متقبل شد که این مبلغ درتومان  ۹۰۰۰

مخربالدوله افزایش پیدا کند. تومان  ۱۸۰۰۰بایست بهمی
د و و Vرشکتی تاسیس برداری از این معادن برای رشوع بهره

در این راستا، حدود دویست نفر د. کر برداری را آغاز کار بهره
قران  ۲کار اشقران و هر تر  ۵کار گرفت، که هر کارگر روزی را به

گرفتند. ارزش محصول این معدن بطور متوسط مزد می
ر ای که دبود، ولی ارزش فیروزههزار تومان برآورد شده  ۲۵۰۰۰

نیز دلر شینآمد سه برابر بیشرت از آن بود. نهایت به دست می
زه تا امور معادن فیرو شد هکار گرفتهدر مقام مسئول رشکت ب

 ،سال به طول انجامیداو یک را در دست بگیرد. مسئولیت
تومان به دولت پرداخت کرد.  ۲۰۰۰۰ا در طی این مدت، امّ 

 ماندباز کار  ۀم از ادام۱۸۸۴ ق/۱۳۰۲در سال رشکت مزبور، 
 ج®ل زاده،؛  ۳۵۶: ۱۳۷۳ کرزن،؛  ۳۷۹، ۳۷۸: ۱۳۶۵ (ییت،
 در سال). بنابراین، ۴۳۷: ۱۳۶۲؛ عیسوی،  ۶۹: ۱۳۳۵
این معادن را در ازای  مجدداً التجار م ملک۱۸۸۵ ق/۱۳۰۳

این  تومان از دولت ایران اجاره Vود. ۹۰۰۰ انهسالیپرداخت 
و  ماندبه قوت خود باقی م۱۸۹۳ ق/۱۳۱۱ل تا ساقرارداد 

 (ییت،دست آورد بهاین راه ثروت کالنی  درالتجار ملک
دست گرف¼ ها حاکی است با بهگزارش )۳۷۹، ۳۷۸: ۱۳۶۵

اندرکاران التجار، کارگران و دستکدوباره معادن توسط مل
معدن به شاه اظهار تظلم Vودند و موجب اغتشاشاتی 

سالی که این که مطابق اسناد، طی یکشدند. در حالی
ها بود، باعث معادن بعد از برکناری مخربالدوله در دست آن

: بودند (ساک®نظمی و خرابی بیشرت در کار معادن شده بی
  ).۳) (تصویر ۲۹۵- ۷۹۷۸

 

  آشوب معدنچیان در اعرتاض به واگذاری معادن به ملک التجار .٣ تصویر
  )٢٩٥-٧٩٧٨ساک®: ( ماخذ:

هزار تومان  ۱۱۰۰۰با قبول پرداخت  ،نیرالدوله حاکم نیشابور
التجار را کنار زد و به مدت دو سال عایدات ملک ،در سال
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م نرصت۱۸۹۵ ق/۱۳۱۳در سال معدن را از آن خود ساخت.
داران هراتی در کها و چند تن از بانرئیس تیموری ،امللک

، عایدات این معادن ۱۳۲۰۰بهایی معادل هر سال اجاره یازا
 سال از آن خود ساختند. این قرارداد توسط ۱۰را به مدت 
شاه نیز آن را تایید مظفرالدینبه امضا رسید و شاه نارصالدین

ملک فز طر با این حال این قرارداد با پیشنهادی ا .Vود
تومان در  ۲۳،۲۰۰بها به میزان مبنی بر افزایش اجاره ،التجار

ه ک صورت گرفتدر حالی  واگذاری سال، باطل گردید. این
مشخص  ما ایبر  توسط اواین معادن  ۀاجار  مدت زمان

  .)۳۷۹، ۳۷۸: ۱۳۶۵ (ییت، نیست
معدن فیروزه را سپهدار م ۱۹۰۶ق/ ۱۳۲۴در سال

امیرتوپخانه، عالءامللک وزیر علوم و معارف و شاهزاده جلیل 
. دنمیرزا، رئيس تلگرافخانه،سالیانه سی هزار تومان اجاره كرد

های تراشيده روزهها بدین گونه بود که ¶ام فیعمل آن ۀشیو 
فروش به تهرانجای عرضه در مشهد، در بهده را ش

این معادن به ۀاجار  م۱۹۰۸ق/ ۱۳۲۶ در سالرساندند. می
ها و دلیل اختالف بین رشکا و مشکالت اداری در سازمان

؛ ۱۷۴۳: ۱۳۷۴ السلطنه،(عین ها معوق ماندوزارتخانه
اوضاع نابسامان معادن  ).۴(تصویر )۲۴۰ -۰۱۴۱۸۶ ساک®:

م ۱۹۱۰ق/ ۱۳۲۸گذشت، تا اینکه در سالبر همین منوال می
سال و در  ۵مدت عبدالرحیم نامی بهمعادن فیروزه به حاج

هزار تومان واگذار گردید. این  ۱۲۰۰۰ازای هر سال به مبلغ 
 هایهنظمی در بین ادار ناه®هنگی و بی تعلمعامله به

ر برداری از این معادن دو بهره گیرد قرار مفیدمزبور، نتوانست 
-۴۱۳۴ (ساک®: معوق ماند ق۱۳۲۸-۱۳۳۱های طی سال

).۵(تصویر  )۲۴۰
  

  
اجاره ی معادن فیروزه توسط سپهدار، شاهزاده جلیل  . ٤تصویر 

  میرزا و عالءامللک
  )۲۴۰-۰۱۴۱۸۶ساک®  (ماخذ: 

  

   
  . ناه®هنگی و بی نظمی بین ادارات٥تصویر 

  )٢٤٠-٤١٣٤(ساک®: ماخذ:  
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  م١٩١٠ق/١٣٢٨تا  ١٨٢١ق/١٢٣٧هایبهای معادن فیروزه طی سالمیزان اجاره. ١جدول 

بهای معدن در ازای اجاره  مستاجر/ مستاجرین  مدتبه  از تاریخ
  سالیک

  ۱۰۰۰  میرزاحسنعلی    

۱۲۳۷/۱۸۲۱      ۲۰۰۰  

  ۴۵۰۰  التجارملک  سال ۳  ۱۲۷۸/۱۸۶۲

  ۷۰۰۰  رالتجااکرب/ابوالقاسم ملکعلیحاج  سال ۱۰  ۱۲۹۱/۱۸۷۴

  ۸۰۰۰  التجارملک    ۱۲۹۴/۱۸۷۸

  ۹۰۰۰  مخربالدوله  سال۲  ۱۳۰۰/۱۸۸۲

    مردم محلی  سال۱  

  ۹۰۰۰  التجارملک  سال ۸  ۱۳۰۳/۱۸۸۵

  ۱۱۰۰۰  نیرالدوله  سال ۲  ۱۳۱۱/۱۸۹۳

  ۱۳۲۰۰  امللکنرصت  سال ۱۰  ۱۳۱۳/۱۸۹۵

  ۲۳۲۰۰  التجارملک    

  ۳۰۰۰۰  سپهدار/عالءامللک/جلیل میرزا    ۱۳۲۴/۱۹۰۶

  ۱۲۰۰۰  حاج عبدالرحیم    ۱۳۲۸/۱۹۱۰
  نگارندگان ماخذ:

  

  
ماخذ: نگارندگان

  صادرات فیروزۀ نیشابور
 رانیاز ارقام صادرات ا یگزارش کرزن، بخش قابل توجه هبنا ب

مقصد اروپا به تیصورت ترانزکه به یمقدار  تاً یو نها هیبه روس
 نیا تیداشت. اهم روزهیشد، اختصاص به فیارسال م

شود که از مجموع صادرات یصادرات از آنجا مشخص م

 داتیاآن را ع رهیل ۲۳۰۰۰ ره،یل ۱۱۱۵۰۰مبلغ ساالنه به
بنا به  .)۲۹۰: ۱۳۷۳ (کرزن، گرفتیدربرم روزهیف مربوط

ال در س روزهیو پنج خروار ف ستیبگزارش اعت®دالسلطنه، 
دنبال به به خارج صادر شد که دو کرور سودم ۱۸۸۹/ ق۱۳۰۶

درآمد  زانیکرزن م. )۷۷۶: ۱۳۴۵ (اعت®دالسلطنه، داشت
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م را بالغ بر ۱۸۸۹ ق/۱۳۰۷در سال روزهیحاصل از صادرات ف
خط آهن  ۀلیوسها بهروزهیف نیزند. ایم نیتخم رهیل ۱۷۰۰۰

 ۱۳۷۳ (کرزن، دیگردیبحر خزر به اروپا صادر م یماورا
 نیا یتجار  یباال  تیمقدار صادرات نشان از ظرف نیا. )۲۹۰:

 یاساس یگذار هینه تنها رسما حال،نیبا ا معادن داشت.
از معادن انجام نگرفت بلکه گسرتش  یاستخراج اصول یبرا

به گونه ،واقع شد یتوجهیمورد ب زین یصادرات یهاتیفعال
و  داز رونق افتا روزهیصادرات ف ،یسو یگزارش ع هکه بناب یا

 نیروس، صادرات ا انینزد مشرت روزهیف تیباوجود محبوب
: ۱۳۶۲ (عیسوی، غفلت واقع شد سنگ ارزشمند مورد

۴۳۷(.  
 ۀکند، درآمد فعلی ساالندر این رابطه شیندلر نقل می

حکومت از این معادن هفت هزار تومان است که شش هزار 
آن است.  ۀن آن مالیات معدن و فقط هزار تومان اجار توما

 گذاری صحیح، که با واگذاریکه این درآمد با رسمایهدرصورتی
تواند به حدود شود، میمعادن به اشخاص معترب محقق می

خاطر دو برابر برسد. او همچنین به این مسئله اشاره دارد که به
ی حاصل از وجود مشکالت متعدد در این معادن، سود واقع

که عایدی آید، درحالیدست میها در خارج از کشور بهآن
معدنچیان در این رابطه حداقل ممکن است. او این مسئله 

دا فیروزه را پی ۀمعدنچی که قطع«کند را بدین رشح بازگو می
کند آن را به وکیل تجار که در رس معدن حارض است به می

اشد و نزد وکیل خود به تر فروشد تاجر آن را مییمبلغ کمی م
ای دیدم که وزن فرستند. در مشهد فیروزهپاریس یا مسکو می

آن دوازده نخود بود و رنگ باصفای خوبی داشت. وکیل 
تاجری آن را در معدن دوازده تومان خرید. تاجر آن را در پاریس 

 ند.انیشابور  ۀ¶ام دنیا طالب فیروز  به هزار تومان فروخت.
، طوری نخواهد بود که قیمت واقعی و اگر درست کار بشود

 بهرهکت کملدست خارجه افتد و اهل ممهگزاف این گوهر ب
های مرغوب به . فیروزه)۲۳۱: ۱۳۵۱ (آدمیت، »از آن مانند

رشحی که توسط شیندلر رفت، توسط تجار و Vایندگان به 
کشورهای خارجی و یا به افراد متمول در داخل کشور به 

ین در حالی است که فروش متقابل رسیدند. افروش می
فیروزه در مشهد و نیشابور و حتی در رس معدن مشکالتی را 

-ها بهبرای خریداران به همراه داشت. به این ترتیب که فیروزه

واسطۀ نگهداری در ظروف سفالی Vناک تا هنگام فروش، 

عد ها بشدند. این فیروزهبه رنگ آبی الجوردی سیر رویت می
رسیدن از ظروف مربوط خارج شده و به مرور از به فروش 

ها زمان، رنگ زیبای خود را از دست داده و رنگ واقعی آن
یب کرد. بدین ترترنگ است ظهور پیدا میکه آبی بسیار کم

های فروخته شده، زیبایی و مرغوبیت الزم را در واقع، فیروزه
) ۸۷۸: ۱۳۶۲؛ اعت®دالسلطنه، ۳۵۷: ۱۳۷۳نداشت (کرزن، 

های اصیل که ذکر آن رفت، انواع غیر از فیروزهنین، بههمچ
غالبا به  های نامرغوب نیز وجود داشت کهدیگری از فیروزه

ارزشترکیه، هندوستان، عربستان، برای کاربردهای زینتی کم
اهمیت اقتصادی چندانی را برای کشور  که شدتر صادر می

  .)۵۵۷:۱۳۵۸ گرفت (گرایلی،در بر Vی

  فیروزه  معادن برداری ازکشف و بهره مشکالتموانع و 
عمده موانع و مشکالتی که سد راه معادن قرار داشت، ناشی 

 یتگافیتوسعه ن نتایجبود و از جمله  زیربناییاز مشکالت 
 که مکرراً  یعلل جمله از. رفتیم ش®رهعرص ب نیا یاقتصاد

 یهاراه یافتگیتوسعه ن ۀشده مسئل ادیها از آن در سفرنامه
ها در این دوره، بر بسرتهای گذشته ساخته راهبود.  رانیا

 نویسدهای ایران میه®نطور که لردکرزن درباره راه شدند،می
توان به آن عنوان جاده داد، زیرا خطوط ارتباطی اصال Vی«

های که براثر پای اسب و قاطر این کشور چیزی جز کوره راه
ن ها با بارش برف و باران راهسطح اک½ ای. وجود آمده نیستبه

: ۱۳۷۳کرزن، (» شدتبدیل به گل و الی و غیرقابل تردد می
های کوهستانی و صعب العبور، وجود راه .)۶۳۱، ۶۲۸

ل نقو های بیابانی و ناامن، سفر و حمل فواصل طوالنی و راه
ساخت های فراوان همراه میرا در ایران با دشواری

 گزارش ،کریبه نقل از ب ه فلورچچنان، )۱۹: ۱۳۸۴آبراهامیان (
که  ییروستا در، عدم وجود راه مناسب لیدل، بهاستکرده

ی اتینوع عمل چیسنگ بود، هزغالی منابع غن رسشار از
بنابراین،  .)۲۲۲ :۱۳۹۳ (فلور، ردیگیV برداری صورتبهره

 ۀهای درست و ساê در کشور، هزینبندیعدم وجود راه
 کردنجایی که واردداد، تاشدت افزایش میبهنقل را و حمل 

از  تررصفهبسیاری از مواد معدنی از خارج از کشور، مقرون به
  برداشت از محصوالت داخلی بود.

های نعوامل مختلف و وجود بحرا در اثرحکومت قاجار 
و امنیتی پایدار در  کردن نظمداخلی و خارجی، قادر به فراهم

دگی زنمختلفی از این مسئله در جوانب بود. بازخورد نکشور 
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و به تبع آن در مورد اقتصادی  ۀحیط در خصوصهمردم، ب
 حاج. چنانچه تاثیر زیادی داشتبرداری از معادن نیز بهره

نیشابور  ۀم معادن فیروز ۱۹۱۰ق/۱۳۲۸عبدالرحیم که درسال 
معادن از وجود  ۀدالیل ناامن بودن محوطبه ،را اجاره کرده بود

های موجود در ادارات موفق به بهرهارشار و ناه®هنگی
مدت چندسال این معادن در برداری از این معادن نشد و به

درهمین رابطه، یکی  )۲۴۰-۴۱۳۴ (ساک®: حالت معوق ماند
نظارتی  ۀترین مشکالت مالی معادن، عدم وجود قو از مهم

بود (ساک®:  های معادنقوی برای حل مشکالت پرداخت
  ).۶)(تصویر ۸۰۱۴-۲۹۵

 

  . یک Vونه نامه در مورد عدم پرداخت های مالی معادن ٦تصویر
  )٢٩٥-٨٠١٤ماخذ: (ساک®: 

از تحوالت و  قاجاری ۀجامعماندگی به تبع عقب
کارگیری نظام آموزشی و صنعتی های جهانی، بهپیرشفت

بود. بدین ترتیب،  نوین نیز در این دوره مورد غفلت قرار گرفته
در حوزه معادن ه®نند سابق از وسایل و ابزارهای قدیمی در 

خطر شد. امری که ضمن بهاستخراج معادن استفاده می
ی در راه توسعه معادن و انداخ¼ جان کارگران، مانعی اساس

 آمد، چنانچهش®ر میها بهبرداری مناسب از آنبهره
 هروز یمعادن ف یطنه ابزار مورد استفاده در غارهالاعت®دالس

 (اعت®دالسلطنه،دانست یو باروت م لیرا تنها کلنگ، ب

بیان داشته است شیندلر نقل  . در همین رابطه،)۸۶۷: ۱۳۶۲
ها آن کلی فاقد بودند.لوازم را بهمعدنچیان طناب و «که 

بدون آنکه وسایل کافی داشته باشند آهسته و پاورچین، 
روند و سپس از همین راه که بسیار پاورچین در راهرو پیش می

 :۱۳۴۷ (روشنی، »گردند.تنگ و تاریک است باز می
). همچنین خانیکوف نیز در مورد علت ریزش و ۸/۳۷۷

هایی که منجر معدنچیان و آسیب ای ازگور شدن عدهبهزنده
شد اظهار Vوده بود که ها میبه شکس¼ دست و پای آن

فرستد ها را به ته چاه میهایی که آنها و چرخوضع بد طناب
گشت کارها باعث چنین مسائلی میانگاری مقاطعهو سهل

  .)۱۰۳: ۱۳۷۵ (خانیکوف،
عدم یل ترین دالهای کالن، از جمله مهمگذاریعدم رسمایه

زمانی  ۀ. معادن فیروزه در این برهبودمعادن در این دوره  رونق
اما  ؛شدت خسارت دیده بودند و نیاز به بازسازی داشتندهب

کننده برای علت عدم وجود قوانین استوار و پشتیبانبه
ن که به مستاجرا بسیاری مستاجران و برعکس رضرهای مالی

در این راستا شکل  گذاری بلند مدتیرسمایه، شدوارد می
گذاران داخلی یا خارجی نیز نگرفت و معدود تجار و رسمایه

 ،واستند موجبات تحول در این زمینه را فراهم کنندخکه می
وضعیت اسفناک معادن را  .دست نیاوردندیتی بهموفق

های قدیمی با که چاه دهدین گونه رشح میاخانیکوف 
که اغلب در حالیاند، گذشت زمان عمق زیادی پیدا کرده

های سست سنگی اند. دیوارهها تا نیمه پر از آب شدهآن
امکان ریزش در دهلیزها را دوچندان کرده است؛ با وجود این، 

بست صحیح های ساخت®نی مانع از چوبکمبود چوب
شدن دهلیزها باعث است. مسدودها گردیدهدیواره

ن لی کردشد، زیرا که خاشدن عملیات استخراجی میمتوقف
های گزاف میرس نبود و غالبا ها بدون رصف هزینهآن

: نه®(هایی نبودند روستاییان قادر به پرداخت چنین هزینه
۱۰۳(.  

امل عو  یکی دیگر از، دنابرای کارگران مع کافیعدم سودآوری 
خطرترین و بیشرتین پر استخراج معادن در رود.بش®ر می

که کمرتین میزان حالیدر ، کارگران بود ۀمسئولیت بر عهد
کردند. ه®نطور که اعت®دالسلطنه ها دریافت میسود را آن

دهد که سود اساتید معدنچی را بدین نحو رشح می رونداین 
سفیدها رسیده است. ریشدر معادن به روزی پنج هزار می
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های خریداری شده از استادکاران بعدی، فیروزه ۀدر وهل
فروختند. حکاکان نیز به حکاکان می هامعدن را به دالالن و آن

های ممتاز را جدا کرده و قسمتی را در ایران و بخشی نیز فیروزه
 خصوص مسکو درهدیگر را برای صادرات به خارج از کشور ب

ها را به مخصوص، فیروزه در آنجا دالالنِ  و گرفتندنظر می
 در. )۸۷۰: ۱۳۶۲ (اعت®دالسلطنه، فروختندجواهریان می

ترین میزان سوددهی و باالترین میزان ، پایینرونداین 
  خطرپذیری برای معدنچیان بود.

  گیرینتیجه
رتین عنوان بههای دور بهنیشابور از گذشته ۀکه، فیروز در حالی

والنی ط ۀنوع فیروزه در جهان شناخته شده بود و ایرانیان سابق
قاجار معادن  ۀدر استخراج از این معادن داشتند، اّما در دور 

نیشابور در وضعیت مطلوبی قرار نداشت. مشکالت  ۀفیروز 
 نامناسب اداری ۀخصوص شیو اساسی و زیربنایی کشور، به

های مختلف موجب عدم سازماندهی و پیرشفت در عرصه
قاجار شده بود. این مشکالت در مبحث معادن ایران  ۀجامع

ن، معادکرد و با توجه به وضعیت کلی نیز مصداق پیدا می
نیشابور نیز مناسب نبود. قانون  ۀوضعیت معادن فیرو 

 دساالری و نبو استبدادی حاکم بر کشور، فقدان شایسته
ان موجب شده بود گذار برای رسمایهو مالی  یقضای تضمین

که معادن ارزشمند فیروزه به افراد غیر متخصص و سودجو 
و  ایواگذار شود. فسخ مکرر قراردادها و تغییرات سلیقه

علت عدم ها بهپیاپی مستاجرین باعث شده بود تا آن
اطمینان از اجرای قراردادها که غالبا حضوری کوتاه مدت را 

 هایگذاریها در معادن در پی داشت، به فکر رسمایهبرای آن
بلند مدت در معادن نباشند. برعکس، مستاجرین به دنبال 

ز این ع را اآن بودند تا در مدت کوتاه حضورشان بیشرتین نف
معادن به دست بیاورند. در نتیجه با ادامه یاف¼ این رویه و 

های نظارتی، واسطه عدم حضور دستگاههمچنین به
خسارات غیرقابل جربانی به غارها و معادن فیروزه نیشابور 

ها را به معادنی نیمه مرتوکه و خرابه مبدل کرد. وارد شد و آن
-ج معادن نیشابور عدم بهاز دیگر مشکالت مرتبط با استخرا

کارگیری علوم و فنون جدید بود. این مسئله موجب شده بود 
، نینو برداریی بهرههاو روشتا در نبود لوازم پیرشفته 

های سنتی با بازده پایین متوسل برداران به ه®ن شیوهبهره
های نامناسب در شوند. وجود ناامنی همراه با فقدان راه

ر و نیشابو  ۀش فعالیت معادن فیروز رسارس کشور باعث کاه
های استخراج معادن فیروزه و انتقال و صادرات افزایش هزینه

قاجار شده بود. در مبحث  ۀاین سنگ گرانبها، در رسارس دور 
صادرات این سنگ گرانبها، عدم نظارت دقیق از سوی دولت 
بر برخی از اقدامات ناشایست تاجران سودجو موجب 

د خریداران خارجی نسبت به دار شدن اعت®خدشه
تجارت خارجی  ۀشد. در زمینهای صادراتی ایران میفیروزه

این سنگ ارزشمند نیز، عدم شناخت صحیح و دقیق 
کارگزاران دولتی و تجار داخلی از مناسبات حاکم بر تجارت 

د بو خارجی این سنگ و بازار تقاضای آن در اروپا موجب شده 
فیروزه نصیب تجار خارجی  که سود باالی حاصل از تجارت

ها شود، در نتیجه از آنجا که سود حاصل از فروش فیروزه
رسید تأثیری نیز در توسعه و دست کارگزاران معادن Vیبه

 همراه نداشت. بهبود وضعیت معادن فیروزه نیشابور به

  فهرست منابع

مرتجم  .دو انقالب نیب رانیا). ۱۳۸۴.(رواندیان،یآبراهام. ۱
  : تهران.ی. نرشنیفتاح میو محمد ابراه یاحمد گل محمد

و حکومت قانون  یترق شهیاند). ۱۳۵۱. (دونیفر ت،ی. آدم۲
  : تهران.یانتشارات خوارزم ی. رشکت سهامعرصسپهساالر

). ۱۳۴۵اعت®د السلطنه، محمدحسن بن علی. ( .۱
  . امیرکبیر: تهران.خاطرات اعت®دالسلطنه

مطلع ). ۱۳۶۲( دحسن بن علی.اعت®د السلطنه، محم .۲
  تهران. :شکامیپ .الشمس

مرتجم  .رانیسفرنامه قفقاز و ا). ۱۳۸۲( .اورسل، ارنست .۳
و مطالعات  یپژوهشگاه علوم انسان ی.دیاصغر سع یعل

  تهران.ی: فرهنگ
ایران و ایرانیان ). ۱۳۶۳( .بنجامین، ساموئل گرین ویلر .۴

ین نخست .خاطرات و سفرنامه ی ساموئل گرین ویلر بنجامین
به اهت®م  .م۱۸۸۵-۱۸۸۳سفیر امریکا در ایران سال های 

  تهران.: نرشگلبانگ .رحیم رضازاده ملک
الج®هر فی ). ۱۳۷۴( بیرونی،ابوریحان محمدبن احمد. .۵

محقق یوسف الهادی. دفرت نرش میراث معرفة الجواهر. 
  .مکتوب: تهران

. خراسان در اسناد امین الرضب ).۱۳۹۰( .پدرام، نرگس .۶
  .تهرانثریا: 
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. مرتجم یوسف ه¸ ایران باستان). ۲۵۳۷( پرادا،ایدت. .۷
  .مجیدزاده. دانشگاه تهران: تهران

مرتجم  .سفرنامه پوالک). ۱۳۶۱( .پوالک، یاکوب ادوراد .۸
  تهران.ی: خوارزم .کیکاووس جهانداری

مرتجم  .سفرنامه تاورنیه). ۱۳۶۳( .تاورنیه، ژان باتیست .۹
  .اجبی بی نا:  .ابوتراب نوری

 .۳ج .میراث اسالمی ایران ).۱۳۷۳( .جعفریان، رسول .۱۰
  .: قمکتابخانه عمومی حرضت آیه الله مرعشی نجفی

گنج شایگان یا ). ۱۳۳۵( .ج®ل زاده، سید محمد علی .۱۱
  .جا یب: انتشارات کاوه. اوضاع اقتصادی

 ،کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان .جواهرنامه .۱۲
  .۳۵۴ش®ره بازیابی 

سفرنامه  ).۱۳۷۵( .نیکوالی والدیمیروویچ خانیکوف، .۱۳
. اقدس یغ®یی و ابوالقاسم بیگناهمرتجم  .خانیکوف

  مشهد.: انتشارات آستان قدس رضوی
 .از خراسان تا بختیاری ).۱۳۳۵( .داملانی، هانری رنه .۱۴

  تهران.امیرکبیر:  .ه®یون فره وشیمرتجم 
 مرتجم .رانیخاطرات سفر ا). ۱۳۷۸. (نیژولروششوار،  .۱۵
  .تهران ی. نرش نی:ران توکلمه
سه سفرنامه  ).۱۳۴۷( .روشنی زعفرانلو، قدرت الله .۱۶

  .: تهراندانشگاه تهران .هرات مرو مشهد
. کانی شناسی در ایران قدیم). ۱۳۴۸( زاوش،محمد. .۱۷

  .بنیاد فرهنگ ایران: تهران
سفرنامه ژنرال رسپرسی ). ۱۳۶۳( .سایکس، رسپرسی .۱۸

حسین سعادت  مرتجم .سایکس یا ده هزار مایل در ایران
  جا. یب: نرش موجه. نوری

). ۱۳۹۲سعیدی رضوی، بهزاد، و بهزاد مهدی خانی. ( .۱۹
ر . بهارشد آموزش زمین شناسی. »فیروزه یک جواهر قدیمی«

 .۷۲، ش®ره ۱۳۹۲

اقبال  مرتجم .سفرنامه شاردن). ۱۳۷۲(. شاردن، جان .۲۰
  .: تهرانتوس یی.غ®ی

تنسوخ نامه ). ۱۳۴۸( طوسی،خواجه نصیرالدین محمد. .۲۱
  .. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: بی جاایلخانی

تاریخ اقتصادی ایران ). ۱۳۶۲( .عیسوی، چارلز فیلیپ .۲۲
  تهران.: گسرته .یعقوب آژند مرتجم .عرص قاجار

روزنامه ). ۱۳۷۴( .عین السلطنه، قهرمان مßزا سالور .۲۳
ïمسعود سالور و ايرج افشارمصحح  .هالسلطنخاطرات ع. 

  .تهران. اساطیر: ج۱۰
سال تاریخ زیورآالت  ۳۵۰۰). ۱۳۹۱( غیبی، مهرسا. .۲۴

  .. هیرمند: تهراناقوام ایرانی
فرهنگ جغرافیائی آبادیهای کشور جمهوری اسالمی  .۲۵

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

. فارسنامه نارصی ).۱۳۶۷( .فسائی، حسن بن حسن .۲۶
  تهران. :ریرکبیام

 مرتجم .صنایع کهن در دوره قاجار). ۱۳۹۳( .ور، ویلمفل .۲۷
  تهران.: پیکره .علیرضا بهارلو

کتابخانه ملی و مرکز  .فهرست خزائن و معادن ایران .۲۸
  .۵-۱۰۲۶۸، ش®ره بازیابی اسناد تهران

امپراتوری فراموش ). ۱۳۹۲( کرتیس، جان نایجلتالیس. .۲۹
  .مرتجم خشایار بهاری. نرش فرزانروز: تهران .شده

 . مرتجم۱ج .ایران و قضیه ایران ).۱۳۷۳( .کرزن، جرج .۳۰
: بی انتشارات علمی و فرهنگی .غالمعلی وحید مازندرانی

  .جا
: . آبیسیر استع®ر انگلیس در ایران). ۱۳۸۵کیا، ایرج. ( .۳۱

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

  مشهد.
  .رانتهگویش: .سفرنامه ).۱۳۶۳( .مارکوپولو .۳۳
). ۱۳۹۴(مبارکشاه قزوینی، محمد بن مبارک.  .۳۴

  .. مصحح س®نه جعفری. پرسش: آبادانجواهرنامه
سفرنامه ش®ل ). ۱۳۵۹( .مکنزی، چارلز فرانسیس .۳۵

گزارش اولین کنسول انگلیس در رشت از سفر به مازندران و 
  .: تهراننرش گسرت .منصوره اتحادیه مرتجم .اسرتآباد

میرزا اس®عیل  .تاریخ ایران). ۱۳۶۲( .ملکم، رسجان .۳۶
 انتشارات .ویرایش مرتضی سیفی قمی تفرشی .حیرت

  .: تهرانیساولی فرهنگرسا
. مرتجم سفرنامه میکله ممربه). ۱۳۹۳( ممربه،میکله. .۳۷

 .ساسان طه®سبی. بهتاپژوهش: اصفهان

 .زمین شناسی ایران).۱۳۳۹( .مورگان، ژاک ماری دو .۳۸
  .تربیز: چاپخانه شفق .کاظم بدیعی مرتجم
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حاج محمدحسن کمپانی ). ۱۳۷۹( .مهدوی، شیرین .۳۹
 .منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی مرتجم .امین دارالرضب
  .: تهراننرش تاریخ ایران

 .جغرافیای کرمان ).۱۳۸۳( .وزیری، احمدعلی خان .۴۰
  نرش علم: تهران. .صحح محمد ابراهیم باستانی پاریزیم

 مرتجم. ایرانبیست سال در ). ۱۳۶۳(. ویشارد، جان .۴۱
  .: تهراننوین .علی پیرنیا

سفرنامه خراسان و  ).۱۳۶۵( .چارلز ادوارد ییت، .۴۲
.ی جا: بانتشارات یزدان .قدرت الله روشنی مرتجم .سیستان



 

 

 

  
  


