
 

 

 
 

Overview of Documents and Resources Related to Marble and 

Goldsmithing Jobs in the Qajar Period 

Javad Choupaniyan1 

 

Finding gold and treasure has many longhistory and has happenend in any 

period of history of this land.In the Qajar period,this issue was also one of 

the major issues of that era,and as the documents of this period come to 

light,he guid actively engaged in the this work,which is known as the marble 

or gold shoren,In the Qajar era,The underground was the treasure of found 

objects such as pottery and tiles and objects of gold and silver and stones and 

glass stones and bronze weapons and old coins,and any other objects such 

those that were digging or accidentallycame frome in side the soid.but,as a 

result of this kind of occupation as a clss that will do so,only in the Qajar 

period,we are witnessing even negotiating with the central government and 

officially doing so as at a time to several thousand people.This is an 

investigative work that is more based on documents and analytically 

attempts to identify the perofessoin and trade is less tailked about. This 

occupation had an effective effect on the beginning of the Iranian studies in 

Iran and coincided with the Western archeological activities in Iran, which 

were started by the Jews of Iran and even formed a union for themselves that 

corresponded with the court, the Ministry of Foreign Affairs and the Interior 

and the Antiquities Department. And they themselves acted as amateur 

archaeologists who helped the government. During the prime ministership of 

Hassan Ali Mansour, he started working and closed many of these people 

who were now digging under the auspices of brick-and-mortar factories. 

Even now, these brick-and-mortar factories in the city Ray represents the 

same activities. 

 

Keyword: tile kani,tala shoie, Naseredin shah.Mozafarodin shoh.Qajar 

period.dacument. 
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 1جواد چوپانیان

 سیستان و بلوچستان ، سیستان و بلوچستان، ایران.استادیار گروه تاریخ دانشگاه 

 05/50/0055مقاله:  پذیرش تاریخ ؛82/50/0055: مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی -علمی 

 دهیچک

 یابه گونه نیسرزم نیا یخیتار های¬از دوره یدارد و احتماال در بعض نهیرید یو گنج قدمتطال  افتنی
از مسائل مطرح آن روزگار وجود  یکیمسئله بعنوان  نیا زین هیرخ نشان داده اشت.در روزگار قاجار

که به  ودهنمیم ادرتکار مب نیبه صورت فعال بد یصنف د،یآیداشته و آنطور که از اسناد و مدارک بر م
بدست آمدن  ،یابی¬و گنج یخاک ریعصر منظور از ز ندرای. اندبوده معروف شوران¬طال ایو  کنان¬لهیت

از جنس  ییایو اش یو کاش یمانند ظروف سفال شدیم دایخاک پ ریگران بهاء بود که از ز ییایاش
آنها که  رینظ اءیاشو هر قسم  یمیقد یهاسکه ،یمفرغ یهاشه،اسلحهی،شینییتز یها-طال،نقره،سنگ

صنف  کیشغل به صورت  نیا نکهی. امّا اآمدیاز درون خاک به دست م یتصادف ایآگاهانه  یضمن حفار
رخ  هیاست که در دوره قاجار دیجد یعمل نمودند،خود مقوله ا نیمبادرت بد یشماریکه تعداد ب دیدرآ

هزار نفر رسماً  نیتا چند یو زمان ردندکیم ذاکرهم یبا دولت مرکز نهیزم نیدر ا یداده است. آنان حتّ
منابع دوره قاجار از  یاسناد و برخ هیبر پا شتریاست که ب یقیاثر تحق نای. اند¬کار مشغول بوده نیبد

شغل پرداخته و بصورت  نیبه عملکرد ا یکامال انتقاد یدیسفرنامه ها شکل گرفته و با د یجمله برخ
که کمتر  یدارد، امر رانیا یاثرات مخرب آن را بر آثار باستانحرفه و  نیدر فهم ا یسع یفیتوص-یلیتحل

داشته و  زین رانیدر ا یشناس رانیا انیبر آغاز جر یموثر ریشغل تاث نیشده است. ا قیدر مورد آن تحق
آغاز شد و  رانیا انیهودیبوده، که توسط  رانیدر ا انیغرب یباستان شناس  یتهایاز فعال شتریپ یحتّ

 یدانستند که به خزانه حکومت کمک  هم م ی( میتجار یان باستان شناس آماتور)حفاررابعنو شانخود
 رانینقاط ا گریو د یدر شهر ر  یدوّم هم در امور غارت آثار باستان یتا دوره پهلو یصنف حتّ نیکنند .ا

 یها یاز اکتشافات و حفار یریجلوگ یبرا یقانون چیقاجار ه نیبودند.در زمان شاهان نخست لیدخ
 ازیبار امت نیاول یقمر0008القعده ید 00شاه در  نیوجود نداشت.در زمان ناصرالد انیو غرب انیرانیا

آن  رانیا یمجلس ملّ نیاوّل لیداده شد.که پس از تشک انیبه فرانسو رانیدر تمام نقاط ا یاکتشافات علم
صادر شد که  0051آبان  0 خیارشاه به ت ادر زمان رض یو قانون یاساسنامه رسم نیرا باطل نمود.امّا اوّل

 شناخته شد. تیّبه رسم یو شخص یتجار یدر آنهم متاسفانه حفار

  .اسناد ه،یقاجار، شاه نیناصرالد، یکن لهیت، ییطالشو :یدیکل هایواژه

                                                           
 choupaniyan@yahoo.com مسئول: ۀنویسند ۀمارایان. 0
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 مقّدمه

آمده است.  گرید یزهایسفال و چ ایخُرده سفال شکسته  ی( در لغت به معنtile) لهیت

. امّا در ندیسفال شکسته و خُرد شده را گو»آورده که  نیچن لهین تعنوا لذی االطباناظم

دانسته  یکن را نام لهی. دهخدا تکنندیم یاست که بدان قُمار باز یسنگ مُدور لهیاصل ت

 اءیاند که از آنجاها اشداده میقد یشهرها یبه حفار انیهودی ردن،گم ک یِپ یکه برا»

 یهانیزم»حفار دانسته که  یرا مترادف لغت عربو آن  «کنندیاستخراج م یمتیق کیآنت

 نیا ،(0002: 0030/0دهخدا،) «قهیعت اءیاش افتنیجهت  ده،یخسف شده و مانند آن را کاو

 ؛(0000/020:0ن،ینک؛ مع )آمده است  زینو فرهنگ بزرگ سخن  نیدر فرهنگ مع فیتعر

خدا و هم مرحوم مرحوم ده (0020/8585:0 ی)حسن انور یفرهنگ بزرگ سخن، به سرپرست

که  دانندیم یدانسته، آن را شغل یطال شور ای ییلغت را مترادف طال شو نیا نیمحمد مع

و باال  ریز ایو گنج  قهیعت افتنی یبرا یمخروبه باستان ایمُنخسفه  یهانیزم»کارش کندن 

 .(0020/8585:0 ی)حسن انور« و جستن آنچه در آن است بود نیکردن زم

 یم میرا جستجو کن یاز نسخ خط یو برخ میندازیب یفارس یغن تایبه ادب یسر اگر

 یشماریانسان دارد،وجود تعداد ب خیتار یبه درازا یقدمت یابیکه گنج  میابیدر  میتوان

مجاز  ریمختلف چاپ آنها غ لیبه دال -است یبصورت نسخه خط یهمگ بایکتاب که تقر

شغل  نیبه ا رانیمردمان ا امیاال میکه از قد استچاپ اُفست نشانگر آن  یبرخ ای-است

)نسخه ی بهائ خی(،گنج نامه شی)نسخه خط نای:شاقول ابن سرینظ یداشته اند.کتب لیتما

)نسخه  ریداماد کب ری(،می)نسخه خط یتوس نیالد ری(،گنج نامه خواجه نصیخط

([،گنج نامه منسوب به حضرت ی)نسخه خط ی(،گنج نامه شاه نعمت اهلل ولیخط

و صدها کتاب در خصوص گنج ها و مسائل مربوط به آن است  (یخط)نسخه  مانیسل

که  یریچاپ نشده است ،وگنج نامه وز چوقتیه یتیو امن یاسیکه بنا به مالحظات س

 فیکه آن هم در دوره قاجار تال-در دوره قاجار به نگارش درآمده،گنج نامه مازندران

حدس زد که از زمان  توانیم بیتقر . امّا به(www.pinterest,com تی)رجوع شود به سا -شده

 یمیبا مفاه رانیمردمان ا شتریهرچه ب ییو آشنا رانیبه ا انییو با ورود اروپا هیصفو

بخود گرفت و کار بدان صورت در  یشتریحرفه شدّت و حدّت ب نیو گنج ا قهیچون عت

ز حفاران ا یبوهما با ان (شاهیزمان سلطنت فتحعل یعنی) هیآمد که در اواسط دوره قاجار

داده و به شدّت بدنبال  لیتشک یخود صنف یکه برا میمجاز طرف هست ریمجاز و غ

 میها از قدو بدنبال گنج گشتن در خرابه یدرآمد و منفعت خود هستند. البتّه حفار
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به  نیزم رانیا خیاز تار یادوره چیگفت که در ه توانیوجود داشته، امّا به جرات م امیاال

 ورزند،یمبادرت م5کار  نیکه بطور مستمر بد یاز افراد یر ما با انبوهقاجا همانند دور

عمل را بعنوان شغل اوّل خود  نیا انیکنان و طال شو لهیدوره ت نی. در امیستیروبرو ن

خود صنف دارند و به نام  یبرا یو نه بصورت تفنّن. در ثان پردازندیانتخاب کرده، بدان م

و خواهان آن بودند که به سبب کسب درآمد  کنندیم کاتبهم یآن صنف با دولت مرکز

که بجهت خروج کاال از مرز  یحقوق گمرک ایو  یبر حفار اتیمال قیدولت از طر یبرا

 یهابه موزه یباستان اءیسبب که با فروش و فرستادن اش نیبد ایو  کنندیپرداخت م

 یهاورگ، و موزهسن پطرزب تاژیلندن، آرم ومیوزیم شیتیبر س،یلوور پار ریجهان نظ

ملل متمدّنه  انیآن در م میو تمدّن قد رانیو بهتر ا شتریهر چه ب ییسبب شناسا کایامر

)سازمان است صنف بها داده شده  نیبه ا شتریمورد توجّه قرار گرفته، ب شوندیجهان م

  .(1000/805250ۀشمار ران،سندیا یاسناد مل

 قیتحق ۀشنیپ. 1

در  یکتاب و مقاله مستقل چیگفت که تاکنون ه دیهم با قیتحق شنهیخصوص پ در

که نقش  و  ستیبدان معنا ن نیالبّته ا است. دهیشغل و حرفه به چاپ نرس نیخصوص ا

و  ی،عبدیکاشان یاهلل نگهبان،مصطفواعم از عزت رانیشناس ابزرگان باستان ینوشته ها

 یمحقق ی.حتّمیهجلوه د تیرا کم اهمّ یرزادینژاد و از همه مهمتر ملک شهم یبهرام

 میدرباره تهران نگاشته اند همچون:طهران قد یشماریب یکه کتابها یچون جعفر شهر

 0در  زدهمیتهران در قرن س یاجتماع خیمجلد و تار ششدر  میمجلد،تهران قد 0در 

خصوص  رصنف نپرداخته اند وفقط د ایحرفه و شغل و  نیبه ا گریآثار د اریمجلد و بس

نگرفته،چون  یبزرگان را پ نیتاکنون راه ا یکرده اند. امّا کس ییفرساتهران قلم  انیهودی

ها موجود  لمیف کرویدر اسناد و م شتریمجاز ب ریحفاران غ نیعمده مطالب در خصوص ا

جهت با ارزش است که با  نیاز ا قیتحق نیشود.ا یاست که شامل هزاران سند م

کار مبادرت کرده است،که البّته پر از  نیروزگار قاجار بد یکتب ابعاستفاده از اسناد و من

 هست. زیاشکال و خطا ن

 نیکهن ا راثیاز م یاریبس یکه باعث نابود یالبّته که نگارش در مورد کسان صد

 اریرا کندو کاو کردند،بس یباستان یهمه مکانها یشدند و به خاطر اندک پول نیسرزم

 یشوم تین نیکه هنوز چن یدّه امقاله ع نیبا خواندن ا دیسخت و زجر آور است.امّا شا

مترادف  «ییطال شو»و  «یکن نیزم»دو اصطالح  نیا عمل منصرف کند. نیدارند،از ا
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است.  رفتهیآن بکار م یاز ابتدا هیمجاز در دوره قاجار ریغ یهایحفار یهم و به معن

که در  میها در شهر شوش قدفرانسه: »دیگویم نیخصوص چن نیاعتماد السلطنه در ا

 یلیخ یانیکرده در عمارت مخروبه بهمن دراز دست ک یکن نیزستان است زمخو

)اعتماد  «آوردند. رونیطال از خاک ب یهامجسمات طال و قوچ لیاز قب سیاسباب نف

 اریحال بس نیخرابکار و در ع یحرفه ا شیدایامر باعث پ نیو ا /(0: 0021002السلطنه،

به نام گنجنامه توسط افراد سود  یادیکتب ز باره نیو در ا دیگرد ابیفعال به نام گنج 

کرده بود که  دایآنچنان رواج پ یابیموجود گنج  یمنابع کتب ساسجو نوشته شد. بر ا

خاک  یگنج و آثار باستان افتنیرا که در آنها به منظور  ییهااز محل ینام بعض یحتّ

ها گنج آباد بر آن ایو  مانند گنج تپه، گنج دره ییهادادند و نام رییتغ کردندیم یبردار

روزنامه  08011 ۀشمار 0ها در صفحه  نامهگنج نیاز ا یکیاز  یریتصو .نهادندیم

 .(00-88: 0032 ،یرزادی)ملک شهمچاپ شده است  0000آبان  81مورخ  هانیک

 های اروپاییان در ایران عصر قاجارحفاری .2

که حدس زده  یدر مناطق ییو کندوکاوها اتیحفر ،یشناسان غرباز ورود باستان شیپ

که گاه سران و بزرگان  گرفتیاست، توسط افراد مختلف انجام م یکهن و باستان شدیم

شکار در  نیقاجار در ح آقامحمدخان ندیگویامور شرکت داشتند. م نیدر ا زین یحکومت

مجاز( برخورد کرد و پس از  ریغ ی)حفار یکنلهیت یتهایبار به فعال نیاوّل یبرا یر

اظهار  انیهودی لهیآثار بوس نیا دیخاک درآورده بودند از خر ریکه از ز یائیاهده اشمش

 یدر ر ها¬کنلهیکه ت ییزهایروز سلطنت خود نسبت به چ نیتعجّب کرد و تا آخر

از مشاغل  یکیبه  یکنلهیگونه برخوردها ت نیتوجّه نکرد و در اثر ا آوردندیبدست م

در کتاب خودآقا محمد  یطبق نوشته عبداهلل مستوف گشت. لیتبد یآن روز شهر ر جیرا

 شانیکه به قول ا یکارگران حفار یاز مشاهده یاز شهر ر دیبازد انیخان قاجار در جر

 یافراد کارگران نیکه ا فهمدیم یو وقت شودیشمار بوده، دچار تعجب م یتعدادشان ب

دچار  یخاک ریو ز قهیتع اءیاش دنیاز د کنند،یم یکن لهیت انیهودی یهستند که برا

 چیهستند و ه زیکه نفرت انگ اءیاش لیقب نیا دیگویم انشیو به اطراف شودینفرت م

 .(2-1-05:ج اوّل0030،ی)مستوفخورند  یم انیهودیندارند، چطور به درد  ییبایز

که در  یآقا محمد خان قاجار روز»که:  دییگو یم نیچن گرید یدر بخش یو

با کلنگ مشغول  یاز مردم در آن اراض یاکه عدّه دید دکریشکار م یر یهانیزم

. چون آنها مشغول کشت و زرع نبودند و زنندیها را عقب مخاک لیهستند و با ب یحفار
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مشغول کندن قبر هستند و از آنها  کهخواجه قاجار تصور نمود  کردندیهم نم یبنائ

از آنها که مورد خطاب  یکی د؟یکنیقبر م نهمهیچه واقعه اتفاق افتاده که ا دیپرس

. میهست یکن لهیبلکه مشغول ت میکنیخواجه قاجار قرار گرفته بود جواب داد ما قبر نم

تا از  میکنیرا حفر م نیآن مرد جواب داد ما زم ست؟یچ یکن لهیت دیخواجه قاجار پرس

. خواجه شودیما م بینص یظروف سفال شتریو ب میاوریبدست ب یزهائیخاک، چ ریز

دارد. آن  دهیشما چه فا یبرا دیایخاک بدست ب ریکه از ز یظروف سفال دیر پرسقاجا

که  ی. خواجه قاجار، چون بطورمیفروشیو م میبریمرد گفت که ظروف را به )محله( م

 هایتهران یکه وقت دانستیم کردیم لیو تحص یزندگ انگفته شد در گذشته در تهر

 هایکه در زبان ما فرانسو ستیمقصودشان محله ا برندیکلمه محله را بطور مطلق بکار م

تهران  ی. در ضلع جنوب شرقهایهودیمحله سکونت  یعنی شودیباسم )گتو( خوانده م

 یمحمد خانِ قاجار هنگام او آق بردندیدر آن بسر م هایهودیوجود داشت که  یامحله

 یکن لهیدر تهران ت بود. امّا در آن موقع دهیآن محله را د کردیم لیکه در تهران تحص

در  یو توقف متماد رازیکه بعد از رفتن او به ش دیمتداول نبود و خواجه قاجار فهم

شد  لیاست. آقا محمد خانِ قاجار ما دهیدر آن شهر متداول گرد یکن لهیفارس، ت

 ندیبود بب نیظروف سفال شتریو ب آورندیم رونیخاک ب ریها از زکن لهیرا که ت یزهائیچ

بود تا به خواجهِ قاجار نشان بدهد.  اوردهیبدست ن یزیچ ی، در آن محل کسو آن روز

بدست  یر یرا که از اراض نیکه از شکار مراجعت کرد چند ظرف سفال نیبعد از ا یول

که در محله سکونت دارند،  هایهودیکه آن ظروف را  فتندنشان دادند و گ یآمده بود بو

فقط جواهر و  قهیعت اءیقا محمد خان قاجار که از اش. آندینمایم یداریها خرکن لهیاز ت

دست آمده بود ه خاک ب ریکه از ز نیاز مشاهده ظروف سفال دیپسندیطال را م یهاسکه

چه  یندارد برا یظروف را که قشنگ نیا هایهودیکه  کنمیم رتیمتنفّر شد و گفت ح

ها در کن لهیکه ت یزهائیروز سلطنت خود نسبت به چ نیو تا آخر ندینمایم یداریخر

توجّه نکرد و هنوز دوره سلطنت آقا محمد خان  آوردندیخاک بدست م ریاز ز یر یاراض

 هاز مشاغل بالنسب یکی یر یدر اراض قهیعت یایبود که کشف اش دهیقاجار به انتها نرس

از مردم هر بامداد از شهر  یااطراف آن شهر شد و عدّه یمهم سکنه تهران و روستاها

و آنچه بدست  نمودندیم یو مبادرت به حفار رفتندیم یر یو به اراض شدندیمخارج 

 اءیهم اش انیهودیو  فروختندیو م بردندیبود م انیهودیکه مسکن  یابه محله آوردندیم

که آقا  نیو بعد از ا فرستادندیخارج م یکاروان به کشورها لهیشده را بوس یداریخر
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که در منطقه تهران بدست  یاقهیعت اءیمسلط شد اش انریمحمد خانِ قاجار بر جنوب ا

 ...«دیگردیصادر م گرید یبه کشورها رانیاز راه جنوب ا آمدیم

 اءیقاجار اش خانکه آقا محمد  ستین یبدان معن نیالبتّه ا (0012/030:0)اعتمادالسلطنه،

ده است.آقا کسب طال و جواهر نبو یدر پ نکهیا ایو با ارزش را دوست نداشته و  قهیعت

شاه  نیبه مشهد نمود. مأمور یسفر یدست بسر کردن شاهزاده نادر یمحمد خان برا

 نادر شاه بشکنجه گرفتند یو جواهرها نهینقد یرا برا نایناب یِشاهزاده نادر

 .(00-00:  0030/0،ی)مستوف

شاه قاجار، عزّالدوله برادرش، فرهاد  نیناصرالد شاه،یاز آقا محمد خان  فتحعل پس

 یهااجازه را به خود داده بودند که در خرابه نیاو که حکمران فارس بود، ا یعمو رزایم

 نیکارگر را به کندوکاو وادار کند. همچن یاصفّه عدّه یو بخش شمال دیجمش تخت

بودند که  یافراد دربار نیاز جمله ا زیاعتمادالسلطنه ن خاننیو محمد حس الدولهعیصن

با  زین شاهیزمان فتحعل در آوردند. یرو یکن لهیهمان ت ایجاز م ریغ یخود به امر حفار

کم عمق و کم عرض در  یکه عبارت بود از حفر خندق یکنلهیحدود ت دیتحد رشیپذ

در دوره »به وجود آمد.  زین یآنها حقّ یبرا کردندیم یکه حفار یااطراف منطقه

م وضع شد ه یمورد اکتشاف، قانون یحدود اراض دیتحد یبرا شاهیفتحعل

را  ینیشاهانه ، زم یکنان طبق دستور لهیت نیا شاهیفتحعل در .(85-88 :0030/0،یمستوف)

نتوانند  گرید یهاکن لهیکه ت نیتا ا کردندیحدود م دیکه در آن مشغول کار بودند تحد

خندق کم عمق و  کیحدود عبارت بود از  دیتحد لهیشوند و وس یدر آن مشغول حفار

. نمودیحفر م کرد،یم یارکه در آن حف یاکن، اطراف منطقه لهیکم عرض که هر ت

کن  لهیت چیشناخت و مقرّر داشت که ه تیحدود را برسم دینوع تحد نیا شاهیفتحعل

است  نیکه صاحب زم یکن لهیشود و اگر شد ت گریکن د لهیوارد منطقه محدود ت دینبا

حب خانه با دزد بکند صا کیچون رفتار  یرفتار گریکن د لهیحقّ دارد که با ت

 .(80-80 :0030/0،یمستوف)

 یاطراف آن شهر، اراض یکن از سکنه تهران و روستاها لهیهزاران ت سال، صدمدّت 

دادند و چون قرار  یمورد حفار نیظروف سفال ایزر  یهادست آوردن سکهه ب یرا برا یر

ببرند  یپ یخیزش اسناد تاربه ار توانستندیاطالع بودند و نم یو ب سوادیب یهمه آنها افراد

که  کردندیچون فکر م شکستندیدرهم م آمدیخاک بدست م ریرا که از ز یهائ بهیکت

قسمت  کیبرود، بلکه  نیاز ب یخیکار باعث شد ،نه فقط اسناد تار نیبدون ارزش است. ا
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لطنت آغاز س در نابود شود. زین کردیم یانسان شناس خیاز آثار جالب توجّه که کمک به تار

کشف کرد که )وسعت  یخود اسکلت هائ نیها در زمکن لهیاز ت یکیشاه  نیناصرالد

رقم، اغراق است امّا وسعت  نیاموات قبرستان بود( ا یهاجمجمه آنها ده برابر جمجمه

بود.  یعاد یهااز جمجمه شیخاک بدست آمد ب ریاز ز یر یکه در اراض یجمجمه هائ

است که در  یکه استخوان کسان گفتندیها من جمجمهآ دنید ازبعد  یمردم عام یحتّ

آنها را  اءیکه اش یها و کسانکن لهی. اگر تاندستهیزیم خیهزاران سال قبل از آن تار

 یانسان شناس خیها از نظر تارکه آن اسکلت دندیفهمینبودند م یعام کردندیم یداریخر

و  ختندیر یم استخوانها را در چاهتما بودنداطالع  یچون ب یاست. ول اریارزش بس یدارا

که از بدست آوردن  نیبعد از ا هاکنلهیقسمت از ت کی. امدیها بدست نآن اسکلت گرید

حدود کرده بودند  دیخود را که تحد نیشدند قطعه زم دیگرانبها ناام یایزر و اش یهاسکه

احداث  یر یاراضکه در  یهائقسمت از باغ کیمبدّل به باغ نمودند )اگر آب داشتند( و 

به باغ کردند  لیرا تبد ریبا نیبه آب، زم یها بود که در صورت دسترسکن لهیت نیشد، زم

و  هاکنلهیدوره ت نیا در .(000: 0000 ،یرزادی: ملک شهمنیهمچن 010-010: 0030/0،یمستوف)

و  یخاک ریز اءیآوردن اش رونیو ب یحفار یرا برا یشهر ر یهانیتهران زم انیهودی

چشم  شیکردند و در پ میخود تقس نینموده و ب دیتحد یبه قطعات کوچک یمتیق

مشغول شدند و در کمال  یباستان شناس یدر آن قطعات به حفار یمسووالن مملکت

شناخته شده،  تیبه خود گرفت و به رسم یجنبه قانون یو حفار یدبن میتقس نیتعجّب ا

 افتنی یمردم آن زمان در پ شتریقع شد.بوا یمورد قبول شاه و دربار و کاربدستان حکومت

 چینداشتند و ه یاطالع یمردم که از امور فرهنگ نیطال و مسکوکات بودند. هدف عمده ا

 یهر نوع آثار اینقره و طال  یهاسکه افتنینداشتند، فقط  یو باستان یخیبا آثار تار ییآشنا

 یانیهودیهم معموالً  اءیگونه اش نیا دارانیداشت. البتّه خر داریبود که در بازار آن روز خر

 یباستان اءیآنان اش لهیرابطه داشتند و به وس ای ییخران آشنا قهیو عت انییبودند که با اروپا

و  انیآوردن دربار یبعد از رو گرچه .(003: 0000/0 ،ی)مصطفو. شدیخارج م رانیاز کشور ا

 یبه آثار باستان انیاردر نگاه مردم و درب یریتغ چیشخص شاهنشاه متاسفانه ه یحتّ

در  هایحفار نیا شتریحاصل نشد و همان تفّکر بدست آوردن گنج و طال حاکم بود و ب

 اریرجال بس نیاز ا یدر بعض ی.آن احساس گاهگرفتیجهت کشف طال و نقره صورت م

 نیداشتن چن لیشاه را به دل نیناصرالد توانیپادشاهان قاجار م انیبود.در م دیشد

 ریبه تعب ایو  یاقدام به حفار قیشاه به دو طر نی. ناصرالددینام ابیاه گنج ش یاحساسات
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و به کمک عمله جات  کردیم یخود شخصاً اقدام به حفار ای. کردیم ییخودش طال شو

به  نکهیا ایو  داد،یکن نشان م لهیت کیرا کندو و کاو کرده، خود را بعنوان  یخود محل

 یمحل ایمنطقه و  د،یرس بیاوّل به تصو یملّ یلس شوراکه بعداً توسط مج یموجب قانون

که بصورت کامالً  دادیبه اجاره م یدربار نیرا به اشخاص با نفوذ و اکثراً رجال و متموّل

که با حفاران  ایدربار را به موجب معاهده منموده، فقط سه یاقدام به حفار یقانون

 نیناصرالد یبرا قهیآثار عت یزارش از حفارگ»تحت عنوان یدر سند مثالً پرداخت کنند. بستیم

 «.«شوم ونتیاقدس هما یخاکپا قربان» آمده: نیه ق است چن 0818االول  عیرب 0 خیشاه که به تار

در  ندیگو یجات که در سر کار بودند با آدم خانه زاد حاال مراجعت نموده، م عمله

کوزه شکسته و ذغال و  کرد، دایمهره پ« محقق»آنجا که  دیکه نشان فرمود یآخر یجا

نشده است. اعتقاد  دایپ یاثر گرید هایشکسته در آمد. لکن در مکان یزیدو سه د

را  لیمعلوم شود. تفض یزیچ دیکار باشند، شا غولاست که فردا را هم مش نای زادخانه

 ران،سندیا ی)سازمان اسناد ملاست.  ونیجسارت نمود. امر امر هما ونیخاطر اقدس هما یبرا

موجود گواه  شواهد .(053-008-200: 8-0012/0اعتماد السلطنه، نیهمچن و 0000000ۀارشم

در  شروع شده بود، انیو دربار یکه معموالً توسط مردم عام یآنست که اقدام به حفار

 نیاز مدارک موجود استنباط نمود ا توانی. بهر حال آنچه مافتی یادیدوره توسعه ز نیا

که  یاست به نحو رفتهیپذیصورت م یمانع چیبدون ه یردوران حفا نیاست که در ا

خودش  یبرا ینوع حفار نیشاه در کتاب خاطرات خود به صراحت به ا نیدناصرال یحتّ

و  یهمه ولنگار نیا از .(00: 0030شاه، نی)ناصرالد کندیتوسط عمله جات خاصه اشاره م

 زین دیند که در تخت جمشو جرات نمود سوء استفاده کرده انیاز غرب ی،برخ یقانون یب

 یهااز قرار مسموع سطح خرابه» یرجانیس یدیمجاز بزنند.و به قول سع ریغ یدست به حفار

 بزرگ یعمارت یجا زیشده است. و ن انینما یمجسمه سنگ یرا حفر نموده بودند بعض دیتخت جمش

. ستین انیلوح نما آن ینقش رو یشده است ول دایهم پ یلوح آهن کیدهنه اسب و  کیو  دیگرد دایهو

: 0008نجم الملک،  نیهمچن ،35: 0008 ،یرجانیس یدی)سع .«باشندیهنوز هم در کار حفر کردن م

 زیچون جم یمجاز باز شد. کسان ریغ یها یحفار نیبه ا زین انیخارج یکم پا کم .(00

 یو بلوشر و رنه دالمان ییایعثمان یافند قازیو ها یروس انسیو ماال یفرانسو هیفور

کن  لهیت انیهودیبا کمک  انیاز خارج گرید یاریو بس سیمختار انگل ریو وز یفرانسو

 راه گذاشتند. نیقدم در ا

انطباعات  ریبه مانند اعتماد السلطنه که وز یاشخاص یحتّ هیفور زینقل از جم به

 یم یو حفار یکن لهیکار ت نیبد یپول دوست ایاز سر تفنّن  زیشاه بود ،ن نیناصرالد
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ها پرداخت در آنجا خرابه نیبه کاوش ا یکه سرسر نیاعتمادالسلطنه با ا تند.پرداخ

نگشتم چند قطعه  ادیز نکهیو منهم با ا افتی یمس نزرنگار و دو شمعدا یکاش یتعداد

خود  نیهمچن .(038-030: 0080 ه،ی)فور دست آوردمه شکسته از همان جنس ب یکاش

کند. یموضوع اشاره م نیبد اریبس اعتماد السلطنه در کتاب روزنامه خاطراتش

 .(280-308-300-003: 8-0021/0)اعتمادالسلطنه،
از مدارک  و اسناد  انهیسودجو یهایدر حفار هیبزرگان حکومت قاجار دخالت

طمع  ، یحکام عالوه بر جهل فرهنگ نیقابل استنباط است. ا که وجود دارد، یفراوان

 یامر سبب فزون نیدارند که هم زیده نباد آور یجهت بدست آوردن ثروتها یفراوان

امروز هم در : »سدینویشاه در خاطرات خود م نیناصرالد. شودیدوره م نیآثار ا بیتخر

 خانیعل رزایحضور م نیو خاک بود. ام آمدیکرده بودند. من نرفتم، باد م ییطالشو یر

 .(20: 0020شاه،  نید)ناصرال «درآوردند ادیمحقق را فرستادم رفته و طال و نقره و اسباب ز
ها و کندوکاوها تجسّس نیاز سر تفنّن در ا زین گانهیب یهاپلماتیو د یاسیس یهاأتیه

 هیآن که در حاش یهارانهیو و یشهر ر ،یباستان یخیمراکز تار نیدر ب .شدندیداخل م

 اریبس نهیدر دسترس ساکنان تهران است،گز شتریقرار دارد و از همه ب تختیپا یجنوب

 یم یسوار بر اسب به شهر ر هاکشنبهیتهران بود که  میمق یاسیس یأتهایه یبرا یبخو

 یو به صورت تصادف پرداختندیبه جستجو م هازهیخرده ر نیدر آن ب هاپلماتیآمدند. د

 .(080: 0000)بلوشر،  زدندیدست م یبه حفار

به شناخت  یکمک چیو ه شدیمردم و حکومت نم دیعا یزیچ هاینوع حفار نیا از

تا کاوشگران  دیباعث گرد هایحفار نی. امّا همکردیمرز و بوم نم نیو فرهنگ ا خیتار

در  یعلم یهایحفار نیآن جذب شوند و نخست یو آثار باستان رانیکم به اکم یغرب

جز کشف  یهدف زین ییحفاران اروپا نیمها هشکل گرفت. گرچه تا مدّت رانیا

 یدانش و خرد جمع شیکم با افزاا ارزش نداشتند امّا کمگرانبها و آثار ب یهانهیدف

)ملک  کرد دایو اروپا قوام خود را پ رانیدر ا ی،دانش باستان شناس انیرانیا

کنت لفتوس،  امیلیچون و یگرچه مطمئناً باستان شناسان .(88:  0000،یزادیشهم

 یکشورها یهاموزهآثار گرانبها و انباشتن  افتنیجز  یهدف رهیو غ والفوایدومرگان، د

 یتلخ و ناگوار سرآغاز باستان شناس یهاتیفعال نیاند، امّا همنداشته یخود از آثار شرق

 .رودیبه شمار م اینقاط آس گریو د رانیدر ا
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رشد  تینها یشاه ب نیکنان که در دوران حکومت ناصرالد لهیصنف طال شوران و ت نیا

و  -با مجوز -هزار نفر ستیبالغ بر ب یتعداد دهدینمودند و چنانکه اسناد نشان م

طال شوران  نیآوردند. ا یحرفه رو نیبه ا یبدون مجوز ،از مردم تهران و شهر ر یاریبس

 یو از سو کنندیکار م نیکه خود حکّام اقدام به ا دندیدیم یکنان چون از سو لهیو ت

سر زبانها افتاده  بر رانیشدن گنج در نقاط مختلف ا دایاز پ یشماریب یهاافسانه گرید

را در  ییاروپا احانیّچون تاجران و س یدست به نقد دارانیوجود خر گرید یبود و از سو

 نی. اما نکته جالب توجّه در اآوردندیم یکار پر مشقت رو نیبه ا دند،یدیاطراف خود م

 اءیداد و ستد اش نیدر ا یرانیارامنه ا یو در مرحله بعد انیهودیحضور پر رنگ  نهیزم

 یبه خود گرفت ،دولت مرکز یتجار یکه کم کم نام حفار هایحفار نیاست. ا یفرهنگ

 یقمر 0051در سال  نیصنف اقدام کند، بنابرا نیا یرا بر آن داشت تا به سازمانده

 ران،سندیا ی)سازمان اسناد مل گرفت رانیدر ا قهینظام نامه حفظ آثار عت نیاقدام به تدو

  .(0033303ۀشمار

 رانیبه ا زین یغرب یباستان شناس یهاتأیزمان کم کم سرو کله ه نیهمدر  درست

مجبور  یرا داشتند. پس دولت مرکز رانیدر ا یحفار ازیباز شد که خواهان گرفتن امت

تحت نظر اداره  ی،اجازه حفار یتجار یتحت عنوان حفار زین یشد به حفاران داخل

 .(0010/8500ۀشمار ران،سندیا یمل نادسازمان اس) وزارت معارف را بدهد قاتیعت

 قهیاز قاچاق آثار عت یریصنف و جلوگ نیا یکار سازمانده نیهدف دولت از ا گرچه

که  یپر است از گزارشات یدوره پهلو یدوره تا اواخر دوره قاجار و حت نیبود ،اما اسناد ا

ت و عمالً دول کرندیگزارش م یمجاز و مجاز را به دولت مرکز ریغ یهایفقط حفار

 ران،یا یرجوع شود به اسنادسازمان مل شتریاطالع ب ی)برانداشت  راتوان مقابله مناسب با آنان 

مجاز در دوره  ریغ یها یو حفار انیهودی قه،یغارت آثار عت مجاز، ریغ یها یچون حفار ینیعناو تحت

که با کد  یلمیف کرویاسناد م نیو همچن خصوص وجود دارد نیقاجار رجوع شود که هزاران سند در ا

و  یجمهور استیاسناد ر و قاتیوزرات معارف و آموزش و پرورش با کد عت یستد اسناد ،یآثار باستان

 .(وزارت امور خارجه

 یبرا قهیحفظ آثار عت ۀنامنظام یهمان نظارت اندک دولت و اجرا گرید یطرف از

شاه  نیاصرالدتوسط ن رانیکل ا یحفار ازیمجاز و دادن امت ریغ یهایاز حفار یریجلوگ

 قهیرا که به عنوان حفار در خدمت تجار عت یاز کسان یاریشاه، بس نیو سپس مظفرالد

 لهیصنف ت نیه ش از طرف ا 0005که در سال  ییهاضهیکار نمود. عر یفروش بودند، ب

نظام نامه  نیبود که در تدو تیواقع نیوزرا نوشته شده بود نشانگر ا اتیه یکنان برا
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انگاشته شده بود. بعنوان مثال  دهیصنف ناد نیا گاهیو جا تیاصوالً موقع قهیحفظ آثار عت

استنباط کرد که  نیچن توانیصنف به دولت م نیا تیسند موجود از شکا نیدر چند

مثل  گریکامالً به خطر افتاده و د ات،یکردن حفر یو قانون انییشغل با آمدن اروپا نیا

 انشیندارد و به قول معرف سودش کمتر از ز یکار سود آنچنان نیا هیدولت قاجار لیاوا

که نفع آن به  ینهاده بود در حال یکنان رو به فزون لهیت نیتعداد ا نیشده بود، همچن

از طرف صنف حفار  یاضهیعر0001 ۀشمار یلمیف کرویبود. سند م افتهیشدتّ کاهش 

 : دیگویم نیاست که چن

ما  ،یواسطه وضع قانون حفظ آثار مل سال است که به کی... اوالً: تاکنون به مدّت 

 یو سرگردان، در پناه بزرگوار النیو و کاریب میسه هزار نفر هست -که بالغ بر دو چارگانیب

 یعاجزانه خود تاکنون به جواب قاطع ضاتیعرا می. و با تقدمیبریمعظم بسر م اتیآن ه

 یبه تومان ستیبل استفاده نکه ابداً قا یکه در اراض می..... ما مجبور هستمیاسرافراز نشده

دو قران که حق جواز و گمرک و اگر  ی. به اضافه تومانمییاجاره نما نیقران از مالک 0

پنج قران که حق دولت است. در  یظرف به عالوه تومان کیعمل شود ده  00 ۀطبق ماد

در  دیکه شا یقانون برود. در حال نیبار ا ریکه ز ستیممکن ن یاحد یصورت برا نیا

ظرف  کیقابل، استخراج نشود که آن هم با  ریغ یاراض نیاز ا حیدانه ظرف صح کیل سا

در سال  یستیکه با یمستخرجه حفار اءیمتعلق به دولت است به اضافه نصف اش گرید

 که در سال نموده است، مجاناَ بدهد. یده تومان به اضافه مخارج یدرصد

مستخرجه  یایاست و اش ید و تجارتندار یعلم یبه حفار یربط چیما ه ی: حفارثالثاً

برود.  نیاز ب یبه کل گریچند سال د دیاست که شا یاشکسته یهالهیما عبارت از ت

 یگریما استفاده د التیو عا چارگانیما ب یبرا یلقمه نان هیجز ته اتیعمل نیا

چنانکه  .(3110/000552 ۀشمار لمیف کروی،و م8008یهاارهاسناد وزرات معارف به شم)ندارد..... 

 یعنی هیمعلوم است در اواخر دولت قاجار یاسناد مشابه به خوب گریسند و د نیاز ا

 هیدولت قاجار لیشغل به مانند اوا نیا گرید یدر زمان احمد شاه و رضا شاه پهلو

آوردند و  یرو حرفه نیکه بد یشدن افرا ادیندارد و به اصطالح با ز یسود چندان

 ۀها در دور  یبه فرانسو رانیدر تمام نقاط ا یرحفا ازیامت یواگذار نیهمچن

 یقانون ریغ یهایحفار دهیسبب ما با پد نیندارد، بد یشاه سود چندان نیمظفرالد

. شواهد و کنندیکار م نیکه دور از چشم دولت اقدام به ا میروبرو هست یاریبس

اخر دوره که در او یفرانسو یرنه دالمان یاظهارات هانر نیمدارک و اسناد و همچن
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 یرنه د المان یهانر .کندیم دیها را تائاسناد و گفته نیا زیسفر کرده ن رانیقاجار به ا

فروشان  قهیدر خصوص عت کندیسفر م رانیکه در اواخر عصر قاجار به ا یفرانسو

کار مشغولند و بدون ترس مبادرت به غارت اموال و  نیبد رانیکه در سراسر ا یهودی

که قابل  کندیم یکتاب خود اشارات یجا یخود دارند در جا کشور یفرهنگ راثیم

 .دیگویم نیدر جلد دوم کتاب خود چن یتأمل است. و
به محل سکونتمان هجوم  قهیعت اءیفروشندگان اش گریروز بار د انیسپتامبر در پا 00 کشنبهی»

 یبه طور شد،یدلربا به ما عرضه م اریخوشرنگ و بس یکوچک ول یظروف لعاب یدر پ یآوردند. پ

 فیظر اءِیاش نیو حمل و نقل ا یآنکه به فکر عاقبت کار باشم و به نحوه بسته بند یکه خود من ب

 (801: 0000/8همان -805: 0000/0،ی)دالمان ..«دمیچند از آنها را خر یاقطعه شم،یندیو شکننده ب

نام  زین نفروشان و دالال قهینام بردن از مشاغل تهران از صنف عت نیدر ب یدالمان

مه مهمانخانه ما را آگاه .... خد»اند. در تهران آن زمان بوده یصنف معروف ایکه گو بردیم

آنان شنبه است و در آن  یعموم لیو تعط اندیهودیمعامله گرانِ سمج  نیکه ا کردند

 نیو مظفرالد نیدوره ناصرال سراسر .(8-0000/0)همان .«زنندینم یکار چیروز دست به ه

 لهیت نیتوسط ا رانینقاط مختلف ا یکه داللت دارد بر حفار یاست از گزارشات شاه پر

 ای( و 0-85یها:برگ0011308ران،یا ی)اسنادسازمان مل بدون مجوز ایکنان و طالفروشانبا مجوز 

 آمده است: نیچن ،(85-00 یق:برگ ها0821، 0011308) ۀ در سند شمار

 دارالخالفه لهیجل حکومت .1

که فالن دسته  رسدیشده، هر روز خبر م یکه در منع حفر اراض یدیاک یبا قدغن ها»

 شودیها نمکامل از آن یریجلوگ بیترت چیدر فالن جا مشغول حفرند و به ه یهودی

ساوجبالغ چند « مام خاک»و  «نگیویکوهه ز» هیاند که در قرکرد. از جمله خبر داده

 قیو رف کیکه شر حینفر مأمور صح کی . خواهشمندمکنندیم ینفر از آنها رفته و حفار

اند محفوظاَ درآورده قهیعت یایرا با هر چه اش هایهودی نیبرود ا دینشود بفرست یبا کس

هم بکند که عالوه بر آنچه موجود دارند چه ها در  قیو تحق اوردیو مضبوطاَ به شهر ب

دقت مخصوص مأمور  نییکه در تع کنمیخواهش م دیاند و تجدبرده انیآورده از م

  .(0011308ۀشمار ران،سندیا ی)سازمان اسناد مل «ندیمبذول فرما

کنان  لهیت نیتوسط ا اتیحفر نیشتریاست که ب نیا نهیزم نیجالب توجّه در ا نکته

آباد،  نیو توابع آن، ام یچون شهر ر ی. نقاطگرفتیدر تهران و اطراف آن صورت م

 رانات،یکوه، دماوند، شم روزیشتگرد، اشتهارد، فکرج، ه ار،یساوه، شهر ن،یمُلک آباد، ورام
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آنجا  انیافراد قرار داشت و آنها بطور مستمر م نیا ولیدر ت ،خوار، ملک آباد، ساوجبالغ

از قشر مرفه جامعه خود بوده و به  انیهودی نیا شتریو تهران در رفت و آمد بودند. ب

 داشتند زین یهاجارتخانهمشغول بودند و در تهران ت زیتجارت ن رینظ گرید یکارها

است  نیمقاله ا نیا یاساس سوال .(0003/02021ۀبه شمار لمیکروفیم ران،یا ی)سازمان اسناد مل

 نیکردند.ا یخرج م یتجارت پر سود را در چه راه نیدرآمد حاصل از ا انیهودی نیکه ا

ل پو نیکه در آن ردّ ا «انتیخ ایخدمت »دارد تحت عنوان  یگریمکمل د کیمقاله 

 یدولت جعل سیسأت یعنی میالدی 0102کند که تا سال یبادآورده را دنبال م یها

از جمله فرانسه به  یغرب یباستان شناس یهاتأیه یکم پا کم ادامه دارد. یونستیصه

 رانیامر در ا نیا شگامانیجزو پ کایاز انگلستان و امر یباز شد و باستان شناسان رانیا

 0051در سال  یحفظ آثار مل دیو انتشار قانون جد یوشدند و با آمدن رضا شاه پهل

 گریبود و د انیهودی اریاحت رد شتریحرفه که ب ایشغل  نیدر ا یدیفصل جد یدیخورش

 .(0000/30550لمیکروفیم ق:0008ران،یا ی)سازمان اسناد ملکن بوجود آمد  لهیجماعت حفار ت

و  یه بود، اما به سبب بزرگرا گرفت رانیاکتشاف سراسر ا ازیگرچه امتادولت فرانسه 

به همان شوش و اطراف آن  ،یباستان شناس اتیاز جهت حفر رانیا نیبکر بودن سرزم

 یکی شد. یگروه و صنف تا اواخر دوره پهلو نیدوام ا لیاز دال یکیامر  نیقناعت کرد و ا

 ایو  یارباب ای یشخص یهانیبود که زم نیا یهودیجماعت حفار  نیا یهااز راه حل

 یم یکن لهیبصورت اجاره در آن اقدام به ت ایو  دهیرا از صاحبان آنها خر یالصه دولتخ

و اطراف آن مورد کاوش قرار  نیکه تمام آن زم افتندییم یزیکرند. اگر در آنجا چ

طور  . همانرفتندیم یو بعد یبعد نیبه سراغ زم شدینم افتی یزیو اگر چ گرفتیم

 نیب یهودیو حفاران  گرفتیدر اطراف تهران صورت م اهیحفار نیکه گفته شد اکثر ا

گاه  هایحفار لیقب نیو تجارتخانه خود در تهران در رفت و آمد بودند. ا هانیزم نیا

که  آمدیم شیپ گاهصاحب ملک بهمراه داشت و  یبرا یادیز یخسارت و درد سرها

 دیبایآن م یهایخراب میترم یبرابر برا نیصاحب ملک پس از پس گرفتن آن چند

 یچون بصورت آماتور به کار حفار نیکنان پس از اجاره زم لهیت نیکند. ا نهیهز

 یزیو اگر چ کردندیم جادیا نیمتر در زم نیبه عمق چند یهاگاه سوراخ پرداختندیم

 نی. بنابرانمودندینم نیزم حیدر کار اقدام به تسط اسی سبببه  کردند،ینم افتی

در دست  نهیزم نیدر ا یشماری. اسناد بشدیبه مالک وارد مجهت  نیاز ا یخسارات

 ایدارد که  یهودیحفاران  نیتوسط ا یاجاره ملک ایو  دیاز اقدام به خر تیاست که حکا
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 یمالک خصوص ایاند و دهیخر ایجزو خالصجات است و از دولت آن را اجاره  هانیزم نیا

 یم شتریاطالع ب ی. مثالً برانمودندیارباب محل آنرا اجاره م ایداشت و از صاحبش و 

 یسازمان اسناد مل ایو  یالدیم 0108اکتبر  2ش/ 0810مهر  00 خیبه تار 180ۀ)اسناد شمارتوان به 

 لمیکروفیق:م0008ران،یا یسازمان اسناد مل ایو 180ۀشمار لمیکروفیش :م0810ران،یا

 انداخت. ینگاه (805/03/000/805ۀشمار

و  یکن لهیشغل ت نیو ا کردندیکار مبادرت م نیبد زین رانیم ااقشار مرد گرید البتّه

 یبنا بر فتوا زیگبران و ارامنه نبود، بلکه مسلمانان ن ان،یهودیفقط مختص  ییطال شو

. بنا بر سند دانستندیشغل را مباح و در آمد حاصله از آن را حالل م نیمراجع آن زمان ا

 یکه تبعه عثمان «قازیها»به نام  یشخص لیکو «صباغ میعبدالکر اجهعرض حال خو»سواد 

در همدان  یهودی یاعده یحاصل از حفار اءیاش دیمبادرت به خر رانیاست و در ا

شغل را  نیا «یمحمد کاظم خراسان خیآقا ش»از آن جمله عیّآن زمان جهان تش ینموده، علما

حکم صادر  نیاو درآمد حاصل از آن حالل دانسته است. و مطابق قانون شرع و  یقانون

 ران،یا ی)سازمان اسنادمل «آن است. نیو مالک نیمتعلق به حفار هاقهیشده ،عت

 .(0/25/0/005ۀشمار لمیفوکریق:م0082

در  قهینظامنامه راجع به حفظ آثار عت بیکار آمدن رضا شاه و تصو یاز رو پس

 ریاز غ یاریسبب بس نیبد .میمجاز هست ریغ یها یباز هم شاهد حفار 0051سال

 لهیبه اصطالح همان روزگار ت ایو  یحفار ایو  قهیو فروش عت دیدر کار خر زین انیهودی

 یاری. در اسناد موجود ،بسکردندیم قدامکار ا نیحاضر شدند و بصورت مستقل بد یکن

 یآن زمان صادر شده، اسام نهیدولت و کاب اتیکه توسط ه یحفار یاز اجازه نامه ها

  .خوردیبه چشم م یرانیا ریو غ یرانیمسلمانان ا ریغاز مسلمانان و  یشماریب

کردگان  لیحفاران خود از تحص نیمورد آن است که اکثر ا نینکته قابل توجّه در ا

بودند و  افتهیپرورش  طیبوده که در اروپا درس خوانده و در آن مح رانیآن روزگار ا

 یاز آن آشنا بودند. برخ انتیو حفظ و ص یفرهنگ راثیچون م یمیبا مفاه شتریبالطبع ب

ۀ تا اواخر دور یامر خبره بوده ومعّروف گشته بودند که حتّ نیادر  یبقّدر انیرانیا نیاز ا

 نیآمده است و همگان ا یعنوان حفار تجارته نام آنها و خاندانشان در اسناد ب یپهلو

و  یینایحسن م رزایو م یچ قهی. مثالً حسن عتشناختندیشغل م نیها را بدخانواده

و  زیو نور اهلل کهن و عز عیربو نجات  وسفیو پسرش  یگبا میو ابراه یمیاسحاق کل

 یکه حتّ انیخان محبوب میو خانواده دکتر ابراه هیدر دوره قاجار عیرب عیربنو و رف وبیا
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 یهاو تا سال کردندیم یهمدان اقدام به حفار« بزنجرد»در  زیدوّم ن یپهلو ۀتا دور

 استیر سنادا ایمرکز اسناد و  یهایگانیخانواده در با نیاز ا یعددهش اسناد مت 0080

  .(80-00: 0025 ،یو عبد ی)بهرام موجود است یجمهور

 نیجسارت کرده به دو شکل در ا زین هایکه غرب شدیسبب م ینظارت دولت عدم

مام محدود به تهران و اطراف آن نبود بلکه ت انییاروپا یهایحفار نیشغل داخل شوند. ا

 شدندیو متوجّه م گذاشتندیبه هر کجا که پا م شانی. اگرفتیرا در بر م رانیا نیسرزم

 عاًیخود سر نیمحل و مستخدم یدرنگ با کمک اهال یب افتی قهیدر آن عت توانیکه م

سر  مثالً .(03-05: 0025،یزدانی) ماندندینم رهیو منتظر اجازه از مرکز و غ کردندیاقدام م

اقدام به  ستانیدر کوه خواجه س یدولت نیمأمور یبدون آگاه یسیانگل نیاورل آست

. رکن کنندیمطلب به مرکز اکتفا م نیفقط به گزارش ا یو مقامات محل کندیم یحفار

 ی)سازمان اسناد مل دهدیبه مر کز گزارش م یدر تلگراف ستانیالوزراء کارگزار س

 یحفار یادر نامه ستانیس هیمال نیام نکهیا ای .(120/100ۀارشم لمیکروفیم ق:0000ران،یا

را به اطالع وزارت امور خارجه و خزانه  ستانیدر س سیکنسول انگل سیو یقانون ریغ

 .(0/01/003/805شماره لمیکروفی)همان:م رساندیکل م یدار
و اطراف  یکه از زمان آقا محمد خان قاجار توانسته بودند در شهر ر کنلهیت انیهودی

باز هم  یکار آمدن خاندان پهلو یمجاز مبادرت کنند با رو ریمجاز و غ یارتهران به حف

کن در  لهیحفاران ت نیدادند. ا رییبه کار خود ادامه دادند و فقط روشها و متد خود را تغ

مواجه شدند و سخت  ییهاتیرضا شاه ابتدا با محدودرضا شاه و محمد یزمان پادشاه

و از  ختهیآنها به هم ر یفروش لهیدکه به ظاهر بساط تآنان اعمال ش یدرباره ییهایریگ

اخراج و  یکن از شهر ر لهیت انیهودیبه عمل آمد و  یریعمل آنان جلوگ یآزاد

 یاو تازه دیدست به ابتکار جد رشانکا یادامه یشد امّا آنها برا لیتعط شانیحفار

 یشهر ر یاراض یتمام ییکارخانه شن شو ایو  که به بهانه ساخت آجر یمعن نیزدند. بد

در کار آجر  رایساختند. ز یآجر ساز یهارا به تصّرف در آورده و قدم به قدم کارخانه

 زین یباستان شناس یو اصول حفار ستیدر کار ن یحساب و کتاب نیترکوچک یساز

 .(00-00: 0022،یخسروی)ک نخواهد شد تیرعا

بدون دغدغه و  یمتماد نایشگرد و نقشه نو ظهور توانستند سال نیبا ا انیهودی

متر بِکنند و خاکش را سرند کنند و هر  نیرا تا عمق چند یشهر ر یهانیزم شیتشو

که ظرف  یابه تاراج ببرند، به گونه یمانع چیبدون ه افتندییم یخاک ریز یایآنچه اش



 1044/121ستان زمو  پاییز، 2 ۀ، شمار11سال  ،شناسیاهی اریانژپوهش

 

 یهانیسر از زم یبهار یهامانند قارچ یسازآجر یهاکوره یشماریچند سال تعداد ب

 یباستان یهاساختمان یها جایبَد منظر آن آجرساز یهادر آوردند و دودکش یشهر ر

 یهاها و کارخانهپارچه به کارگاه کی یخیو تار یشهر باستان نیرا گرفتند و ا یشهر ر

آن  یشهر ر در یشد. با گذشت زمان نهضت آجر ساز لیتبد یو آجر ساز یسنگ بر

شهر و اطرافش  نیست دولت وقت خارج شد و ااز د یشهر ر اریچنان باال گرفت که اخت

نوع حکومت خود مختار در  کیها در آمد و آنان کن لهیو ت انیهودی تیعمالً به حاکم

جهانشاه صالح  یآقا یدار آن شدند. بنا به نوشته اریداده و خود اخت لیشهر تشک نیا

هوا  یاز آلودگ یریبه بهانه جلوگ شودیناچار م رانیوقت ا ریمرحوم رزم آرا نخست وز

را از چنگ  یکننده، شهر ر ریغافلگ ورشی کیکند و در  یحمله نظام یشبانه به شهر ر

 .(80-80: 0000،یخسروی)کرا در آنجا برقرار کند  یملّ تیکن خارج و حاکم لهیت انیهودی

 لهیاوّل و دوّم صورت گرفت حفاران و ت یکه در دوران پهلو یعیوس غاتیتبل رغمیعل

ادامه داده و  یتجار یصورت حفاره قانون و ب یبه کار خود تحت لوا یاکنان حرفه

با  یاست که خاندان پهلو یدر حال نیوارد نمودند و ا رانیبه آثار ا یشماریخسارت ب

خود  یتوانسته بود برا نیسرزم نیافتخار ا پرگذشته  اءیو اح ییشعار باستان گرا

 نیقوان لیآورند. امّا در باطن به دل بدست لکردهیقشر تحص انیدر م یخوب تیمحبوب

نسبت به دوره قاجار  یتفاوت محسوس ،یماموران حکومت یکامالً سنت دیو د یمیقد

که  بود یدر حال نیکن به کار خود ادامه دادند و ا لهیحاصل نشد و صنف حفار و ت

و  هاییکایامر ها،یسیانگل ها،یآلمان ان،یفرانسو رینظ یخارج یحفار یگروهها تیفعال

 .(001: 0022،یخسروی)ک افتی یدیشد شیافزا ها،یاییتالیا یحتّ

 جهینت .0

مجاز که از همان آغاز سلطنت آقا محمدخان قاجار  ریغ یها یحفار نیا جهینت در

 س،یلندن،لوور پار یکشورمان سر از موزه ها یاز آثار گرانبها یاریصورت گرفت ،بس

ها از آثار و موزه نیغفلت باعث سرشار شدن ا نیسنت پطرزبورگ در آوردند و ا تاژیآرم

نشان  نیتریعال افتیها در والفواید رینظ یخارج نغارتگرا یگشت و برا یرانیتمّدن ا

و پس از گذشت  رانیامّا باعث شد که در درون خود ا؛ دولت فرانسه به ارمغان آورد

وص تمّدن بخواهد در خص یکه اگر شخص یفاجعه درک شود، بنحو نیها عمق اسال

در  اهدبخو یاگر دانشجو نکهیا ای به موزه لوور بزند. یسر دیبا د،یسخن بگو المیا

 هیسنت پطرزبورگ روس تاژیآرم ۀکند به ناچار از موز قیتحق یساسان یخصوص سکه ها
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گشتن به دنبال آثار  میطور که در خالل بحث متوجّه شد همان .ردیکمک بگ

 نیا یادوره چیشّک در هیامّا ب داشته باشد، خیتار یبه درازنا یعمر دیدرگذشتگان شا

ما صدمه نزد.امّا با  خیو تار تیبه هو هیسلطنت قاجار ۀمجاز به اندازه دور ریغ یهایحفار

نسل  نینخست دیشّک بایکنان و طالشوران را ب لهیت نی،ا میکه گفت یهمه تلخهمه آن

پُر  از آثار  یعنوان کشوره ب رانیام اشناسان آماتور دانست که باعث افتادن ناز باستان

به  یغرب یشناسباستان ییهاستههجوم د لیباعث س نیها شدند و ابر سر زبان یباستان

باعث  یصدمه زد، امّا از سوئ اریبس رانیا خیکن به تار لهیصنف ت نیگرچه اا. دیگرد رانیا

 یهاگروه لیود که سزمان ب نیشدند و از ا زیبه جهان غرب ن یخیتار رانیشناساندن ا

و  انیرانیا ییراگخود باعث آغاز باستان نیشدند و ا رانیا یراه ایاز تمام نقاط دن یحفار

 جادیآن باعث ا یکنند و در پیشد که اکنون بدان افتخار م انیرانیا یباستان تیهو

 طوره را ب یشناسرانیو ا یشناسکه باستانها شدخصوص در دانشگاه نیدر ا ییهارشته

 جز یکار زین هیّاول یشناسان غربباستان نیاز هم یلیخ مورد پژوهش قرار دادند. یعلم

باعث شد جهان  دگاهید رییتغ نیاما هم ؛نداشتند رانیا یخیغارت آثار تار والفواید رنظی

پس از  و دیوجود آه ب یاحرفه یشناسعوض کند و باستان یخود را به آثار باستان دید

 همّت گماشتند. اکانشانین یآثار باستان یراد به پاسداراف نیدهه هم نیچند

 منابع 

 .ریکبریام افشار،تهران، رجیبه کوشش ا روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، ،0000، السلطنه، محمد حسنخان اعتماد

 .یخوارزم ،تهران ،یجهاندار کاوسیک ۀترجم سفرنامه بلوشه، ،0000، پرتیبلوشر، و

 یو بناها قاتیعت ات،ی)حفر رانیدر ا یشناساز باستان یاسناد ،0025،یعبد یسیروح اهلل و ع ،یبهرام
 .تهران  ی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم(یخیتار

آداب و رسوم،  ،ی: مشتمل بر طرز زندگیاریسفرنامه از خراسان تا بخت ،0000، رنه یهانر ،یدالمان
بهرام فره  ۀترجم ه،یسلطنت قاجار انیتا پا میاز قد رانیا عیوصنا ،یفالحت ،یاجتماع ،یاوضاع ادار

 .ریرکبی، امتهران ،یوش

 .لغت نامه دهخدا،جلد پنجم ، تهران، دانشگاه تهران، 0030 ،اکبر یدهخدا عل

 اتیدر وال سیانگل سانینو هیخف یهاگزارش ۀمجموع هیاتفاق عیوقا، 0000،اکبر یعل ،یرجانیس یدیسع
 .ه ق، تهران، نشر نو 0088تا  0810سال  از ،رانیا یجنوب

دم  دهیاز آغاز تا سپ رانیا یشناسباستان خیاز تار شیدر پ رانیا ،0000، صادق ،یرزادیملک شهم
  .کشور یفرهنگ راثیسازمان م یمعاونت پژوهش ، تهران،ینیشهرنش

   .سخن ،تهران ،یحسن انور یبه سرپرست، 0020،فرهنگ بزرگ سخن

 .یعلم ،عباس اقبال، تهران ۀترجم ،رانیسه سال در دربار ا، 0080 ،زیجم ،هیفور
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  .یفرهنگو  یتهران، علم ،یمازندران دیوح یغالمعل ۀترجم ران،یا هیو قض رانیا ،0023،لیکرزن، جورج ناتان

 .سیتهران آرتام ،رانیا یتاراج آثار باستان ۀگزارش دربار نیسوم یخبر یدوران ب ،0022، دیرش ،یخسرویک

 ،، تهرانگزارش نیاول هیویز انیو دردنامه روستائ هیویگنج ز یخبریدوران ب ،0000 ،دیرش ،یخسرویک

 . سندهیناشر نو

 ،تهران ،شاه( نیناصرالد ۀبرگ سند دور 02)شامل  دوران قاجار خیتار یهابرگه ،8000، می،ابراهیصفائ

  .نشر بابک

  .هرمس، تهران ،هیقاجار ۀدور یو ادار یجتماعا خیتار ایمن  یشرح زندگان ،0030،عبداهلل ،یمستوف

، انجمن تهران، یصدر یبه کوشش مهد ،مقاالت ۀمجموع ،0020 ،یمحمد تق دیس ،یکاشان یمصطفو

 .یآثار و مفاخر فرهنگ

 یهاتهران، گزارش ،یها در راه خدمت به آثار ملتالش ،0000،یتقمحمددی، سیکاشان یمصطفو

 .یشناسباستان

 .ریرکبیتهران، ام ،یفرهنگ فارس ،0000 ،محمد ن،یمع

 .ییتهران ،کتابخانه سنا رضا کلهر، رزایشاه به خط منیسفرنامه، بقلم ناصرالد تا، یب، شاه قاجارنیناصرالد

 0051 یالثان عیرب یال 0052االول  عی)از رب شاه قاجار نیروزنامه خاطرات ناصرالد، 0010 ،شاه قاجار نیناصرالد
 .یو گردشگر یفرهنگ راثیتهران، پژوهشگاه م ،یلیخل نینسر -نیعبدام دیمج شیرایو و حی، تصحق.(

 نیو مقدمه عبدالحس شیرایو و حیتصح شاه،نیروزنامه خاطرات ناصرالد ،0021،شاه قاجارنیناصرالد

  .رانیا یاسالم یجمهور یتهران سازمان اسناد و کتابخانه مل الهام ملک زاده، و یینوا

 .رانیا یتهران، کتابخانه مل، سفرنامه کربال و نجف ،تایار، بشاه قاج نیناصرالد

 راثیتهران، انتشارات سازمان م ،رانیا یشناسبر پنجاه سال باستان یمرور ،0030 ،اهللنگهبان، عزت

 .کشور یفرهنگ

انتشارات  ، تهران،ش( 0000-0800) رانیدر ا یشناسباستان یهاتأیاسناد ه ،0025،هیمرض ،یزدانی

 .رانیا یان اسناد ملسازم

 .یعلم تهران، ،یاقیس ریبه کوشش محمد دب ،سفرنامه خوزستان ،0008،الملک حاج عبدالغفارنجم

مجله اثر سازمان  ران،یدر ا یشناسمختصر بر تحول باستان یااشاره، 0000، صادق ،یرزادیملک شهم
 .یحفاظت آثار باستان یمل

 ینترنتیا یهاتیسا

1. http://www.pinterest.ir  

2. htpp: //www.dafineh. 4kia.ir 

 هالمیکروفیو م اسناد

 فیدر ساوجبالغ و توق انیمیبدون مجوز کل یحفار عامه، دیفوا لهیجل وزارت ران،یا یسازمان اسنا مل

 .0تا0ورقه  0011308ۀاالخر شمار یجماد 02 مورخه ،یاستخراج قهیعت اءیاش

در  انیمیبدون مجوز کل یات،حفاریقیاداره عت عامه، دیفوا معارف و وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .05تا 0یورقه ها ،0011308ۀشمار ه،یالثان یجماد80 خیتار ،یاءاستخراجیاش فیساوجبالغ و توق
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وزراءدر مورد صورت  تینامه ه بیمستظرفه،تصو عیمعارف و اوقاف و صنا ران،وزارتیا یسازمان اسناد مل

ۀ شمار ،0051 آبان 08 بدون اجازه دولت، قهیاستخراج عت اتیحفر از یریو جلوگ یخیامکنه تار

 .ورقّه  0050550،28

 چهار برگ ،8220035ۀشمار تا، یب فارس، انیهودیالدوله با معتمد یرفتار بد ران،یا یسازمان اسناد مل

 ۀریدا ه،یخوار به وزارت عدل اتیارسال پرونده حفر یتقاضا ه،یعدل وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .پنج برگ ،0030020 ق،0000سال استنطاق،

 یجوزا2 خیبه تار هیدر قرب ابن بابو ریبا نیحفر زم قرارداد ه،یمال وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .شش برگ ، 0005100 ۀق،به شمار0000االول یجماد

 به آن، یدگیو رس انیهودی یقانون ریغ یامور مربوط به حفار معارف، وزارت ران،یا یسازمان اسناد ما

 .برگ سند 02 ، 0550202ۀ شمار خ،یبدون تار

و  یحفر اراض تیبخشنامه ممنوع داخله حکومت خمسه، لهیجل وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .برگ سند 00،یقمر 0055 خیبه تار بدون مجوز، قاتیاستخراج عت

 خیبه تار در کرمانشاه، نایمیکل یگزارش کشف کاالها داخله، وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .برگ سند 08، 003028سند ۀشمار ،یقمر0000

االول  عیرب 0 شاه، نیناصرالد یبرا قهیآثار عت یگزارش از حفار داخله، وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .برگ سند 01 ،0000000سند ۀشمار ،یقمر0818

 قهیعت اتیحفر ازیامت یصالح شده واگذارامور خارجه،رونوشت قرارداد ا وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .برگ سند 05، 0033303سند ۀشمار ،یقمر0005جب المرجبر8انیبه فرانسو

 ها لمیکروفیم

نظارت بر  یبرا رانیاز طرف دولت ا ندهیالزام فرستادن نما امور خارجه، وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ق0008خیبه تار ،00388ۀنمر ،انیکار فرنسو

در ساوجبالغ و  انیمیبدون مجوز کا یحفار 0221/003ۀنمر داخله، وزارت ران،یا یاسناد ملسازمان 

 .ق0082 ،یاستخراج اءیاش فیتوق

 ،850/082 ۀشمار ۀنمر قات،یعت رهیدا عامه، دیمعارف و اوقاف و فوا وزارت ران،یا یاد ملنسازمان اس

 .ق0082 ،یراجاستخ اءیاش فیدر ساوجبالغ و توق انیمیبدون مجوز کل یحفار

اشتهارد و  ۀیدر قر انیمیبدون مجوز کل یحفار ،000/000ۀنمر ،معارف وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

  .ق0082 توابع آن،

 ریغ اتیحفر0/10/2/810-8ۀشمار ران،یا هیدولت عل یتلگراف ۀادار راپوت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ق0082آنها فیرخواست اقدام در جهت توقدماوند و د الر، کوه، روزیدر ف انیهودی یقانون

اول  وشیممهور به مهُر دار ی،گزارش از فروش سنگ88003ۀشمار ه،یمال وزارت ران،یا یمل سازمان اسناد

 .ق0081نوز، ویتوسط رکن الوله به مس یخیبه خط م

معارف به  به وزارت یهودیمقروض بودن چند نفر  ،80031ۀشمار ،هیمال وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ق0081قه،یعت اءیو فروش مسکوکات طال و اش یقانون ریغ یحفار لیدل



 1044/111ستان زمو  پاییز، 2 ۀ، شمار11سال  ،شناسیاهی اریانژپوهش

 

 ندارد، نمره قه،یعت یایدر باب استرداد اش یهمدان میدکتر ابراه ضهیعر ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ق0082

 رایدر امالک خالصه شهر ی،گزارش از حفار0805/5315ۀنمر کل، یدار ران،خزانهیا یسازمان اسناد مل

 .ق0008ان،یهودیبه همراه  سیمور سفارت انگلأتوسط م

بدون اجازه دولت در  یاز حفار یمیاهلل کلضیراپرت ف ،0515ۀنمر ه،یمال وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ق0008ان،یهودیامالک خالصه توسط 

در  یمورد حفار )بامداد(در و )رعد( دیجرا دهیبر ،80000کل،نمره یدار ران،خزانهیا یسازمان اسناد مل

 .ق0000خوار، هیمال نیام انتیتپه ذوالفقار و خ

در  سیکنسول انگل سیو یقانونریغ یحفار ،81030ۀنمر ه،یمال وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ق0000ستان،یس

در کوه خواجه بدون اطالع  نیسر اورل است یحفار ،81030ۀ نمر ه،یمال وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ق0000خذ مجوز،أ ایو 

بدون پاندول وزارت  قهیعت یایممانعت از خروج اش ،0101ۀنمر وزرا، استیر ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ق0003ران،یا یمعارف در تمام نقاط سرحد

 ۀنمر قه،یوزرا راجع به حفظ آثار عت ئتیم ۀنظامنام بیتصو معارف، وزارت ران،یا یسازمان اسناد مل

 .ش 0051آبان  08 ،0050550


