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  چكيده

ترين معدن فيروزه و قديمي ترينمعروف. نام ايران استهاي باستاني شناخته شده بهفيروزه، يكي از كاني

استخراج . استخراج فيروزه از هفت هزار سال پيش رواج داشته است. ايران معدن فيروزه نيشابوراست

گرفته، اما به هاي سطحي و با كمك ابزارهاي دستي صورت ميفيروزه در نيشابور اگرچه ابتدا در بخش

 صورت زيرزميني هم استخراجهاي معدني بههدنبال رگبه يهاي تدريج گسترش يافته و با احداث تونل

در . است شدهاستخراج ذكر  ابزار عنوانبه چكش و قلماز در بسياري از منابع . گرفته است صورت مي

رغم افزايش  اده شده است كه عليمعادن از باروت استفاين بار در  براي اولين هجري شمسي 1100دهه 

فيروزه نيشابور تا . هاي استخراجي از قيمت آن كاسته است سرعت معدنكاري، با كاهش اندازه فيروزه

اما با شروع . شده است پايان دوره صفويه توسط حكومت و براساس قواعد منظم و علمي استخراج مي

صورت كامالً هاي محلي و اشخاص حقيقي به دوره قاجاريه و استخراج معادن توسط حكومت

نتيجه آن كه در پايان دوره قاجاريه تقريباً تمامي معادن با . ندغيرعلمي، اين معادن رو به ويراني گذاشت

  .داد آب و سنگ پر شدند و فيروزه ايران به تدريج جايگاه خود در بازارهاي جهاني را از دست 

  

  .معدنكاري قديمي، فيروزه، نيشابور، شمال شرق ايران: كليدواژگان
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  مقدمه

تـرين و  معـروف . نام ايـران اسـت  باستاني شناخته شده بهفيروزه يا پيروزه، يكي از گوهرهاي 
هاي متعددي  در منابع مختلف تاريخ. ترين معدن فيروزه ايران معدن فيروزه نيشابوراستقديمي

 2100معادن فيروزه نيشابور از . براي شروع معدنكاري فيروزه در نيشابور و ايران ذكر شده است
اند؛ تصور عموم بر اين است كه اين معادن متعلق به  دهش سال پيش از ميالد مسيح استخراج مي

  ).King, 2002(توانند باشند  تر از تاريخ ياد شده نيز مي اسحاق پسر ابراهيم است و بنابراين قديمي

) Lowry, 2010(و چهـارم  ) 1368مجيـدزاده، (شروع معدنكاري فيروزه نيشابور از هزاره سوم 

كـش در جنـوب   شناسي از محدوده علي هاي باستان كاوشدر . پيش از ميالد مسيح بوده است
كـه از محـل   ) Flannery & Neely, 1969(اي يافت شـده اسـت    هاي فيروزه غرب ايران، مهره

). 1393گاراژيان و لطفي قرائي، (اند  معادن امروزي بسيار دور هستند و حاصل مبادالت تجاري

تعلق دارند و مشـخص  ) ل از ميالد مسيحسال قب 6750تا  6000(ها به عصر نوسنگي  اين مهره
. تر از آن مواردي است كه اشاره شـد  كند كه معدنكاري فيروزه در ايران حتي بسيار قديمي مي

كـاري فيـروزه نيشـابور را بـر اسـاس مطالعـات        شروع معدن) 1393(گاراژيان و لطفي قرائي 
هزاره يكم پيش از ميالد فيروزه از در . دانند شناسي حداقل از هزاره پنجم پيش از ميالد مي باستان

بنابراين با توجه به آنچه كه ). Wulff, 1966(شده است  برداري مي مناطق نيشابور و خوارزم بهره
 .سال دارد 7000اي بيش از  رسد شروع معدنكاري فيروزه نيشابور سابقه نظر مياشاره شد به

وزه ايران و نيشابور كه در منـابع  شود گزارشاتي كه از معدنكاري فير در اين پژوهش سعي مي
با توجه به آن كه اطالعات معدنكاري فيـروزه نيشـابور در   . مختلف درج شده است ارائه شود

هاست اين منابع به دو  منابع دوره قاجاريه داراي جزئيات به مراتب بيشتري نسبت به ساير دوره
  . شوند بخش پيش از دوره قاجاريه و در طي آن تقسيم مي

  

  معدنكاري فيروزه نيشابور پيش از دوره قاجاريه

پيش از ميالد مسيح از  331تا  549هاي  مانده از ايران قديم در طي سال در مصنوعات طالي باقي
در ساخت كـاخ شـوش در زمـان    ). Needler and Graham, 1953(فيروزه استفاده شده است 

و در زمان اشكانيان نيز ايـن  ) Ghirshman, 1954(هخامنشيان از فيروزه خراسان استفاده شده 



   89                 كاري فيروزه نيشابور در ايران باستانمعدن

 

ابـن حوقـل   ). Diakanoff and Midii, 1956(شده است  كاني از بدخشان و نيشابور صادر مي
در قرون پنجم و . جهانگرد قرن چهارم هجري قمري به معادن فيروزه نيشابور اشاره كرده است

تد جواهرات و فيروزه ششم هجري قمري و در دوران سلطنت سلجوقيان نيشابور مركز داد و س
  ).1392رحمتي و همكاران، (بوده است 

سـبز  (، كوه اسـبان  )سبز رنگ(در منطقه نيشابور از معادن عبدلي ) ق 592(جوهري نيشابوري 
سبز و آبي؛ اما رنگ آن پايدار نيسـت و از بـين   (، ازهري و گنجينه )رنگين(، عبدالمجيد )رنگ

در مورد نحوه معدنكاري فيروزه جوهري . برد م مينا) رود مگر آن كه به غايت صلب باشد مي
جوهر فيروزه بـا سـنگ ديگـر    ) پيروزه(و در معادن فيروزه ... ”: نويسد مي) ق 592(نيشابوري 
كنند و آن جا  كوهكاران آن معادن را به ابزارهايي كه مناسب سنگ شكستن باشد مي. آميخته بود

كنند  كنند و فيروزه از ميان آن سنگ برون مي مي تدريج حوالي آنآيد به كه رگ فيروزه پديد مي
چون بيشتر جمع شود در معدن نشابور رسم آن است كه به شهر نشابور آرند و . كنند و جمع مي

تا تر نكنند آنچه جوهر . سبب آن كه جوهر فيروزه با سنگ آميخته بودكوهكاران آن را تر كنند به
  .“انست كه قيمت آن چندستفيروزه بود از سنگ پديد نيايد و نتوان د

معـدن  .) ق.ه 669(دنيسـري  . كنـد  به معدن فيروزه در خراسان اشاره مي) قرن هفتم ق(طوسي 
هاي اطراف كوه يافت  داند كه به دو صورت در سنگ سخت و در خاك فيروزه را در نيشابور مي

رين آن در نيشابور كند كه معادن فيروزه بسيار است و بهت اشاره مي.) ق.ه 740(مستوفي . شود مي
. نامد مي “فيروزه نو نارسيده”كند و فيروزه آن را  وي به معادن فيروزه كرمان نيز اشاره مي. است

 شابور،ين حدود در خراسان هيناح چهار در روزهيف معادن كه كند يم اشاره) ق هفتم قرن( يطوس

 فهرست نيا به) ق نهم قرن( منصور. اند شده گزارش كرمان و نيغزن الق،يا حدود در تركستان

 از ريغ كه دارند ديتأك) ق نهم قرن( منصور و) ق هفتم قرن( يطوس. كند يم اضافه زين را خوارزم

 هفت به را شابورين روزهيفآن ها  .ندارند يمناسب تيفيك مناطق ريسا يها روزهيف شابورين منطقه

 رنـگ  يدارا كه است يابواسحاق روزهيف معدن، نيبهتر و اول نوع .كنند يم ميتقس مختلف نوع

 كـه  است يازهر دوم نوع. است روزهيف نيتر معروف و نيبهتر و باطراوت و صاف و شفاف

 نوع. شود يم دهينام يمانيسل و است رنگ يريش سوم نوع. است كوين و است يابواسحاق مشابه

 انواع حالوت و طراوت يول شود يم دهيد زردرنگ نقاط آن يرو بر كه است يزرهون چهارم

 قرن( منصور را ششم نوع .شود يم دهينام يخاك و است گون آسمان پنجم نوع. ندارد را نيشيپ



  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                  90

 

 در .انددرشت يكم كه داند يم يعال يصاف نيرنگ روزهيف را آن و نامد يم يديعبدالمج) ق نهم

 يكم كه است يبيعندل هفتم نوع. كند يم اكتفا يكفتار عبارتبه) ق هفتم قرن( يطوس كه يحال
 روزهيف نوع نيبدتر و است) ق هفتم قرن ،يطوس( زردفام ديسف و) ق نهم قرن منصور،( رفاميس

دانـد امـا    فيروزه زرهوني را به غايت رنگـين مـي  .) ق 592(جوهري نيشابوري  .است شابورين
  . كيفيت ابواسحاقي را ندارد

چرخ يا سنگ به. بيرون آرندو چون فيروزه را از كان «: نويسد كه چنين مي) قرن نهم ق(منصور 
. »بعد از آن به سنگ نرم و چوب بيد آنرا جال دهند. بسايند و بعضي را نگين يا طرملح سازند

سنگي كه با پيروزه آميخته بود آن «: نويسد در توصيف طرملح مي) ق 592(جوهري نيشابوري 
به قيمـت تمـام بخرنـد و    را به مداد و غير آن سياه كنند و آن را طرملح خوانند و در تركستان 

  .»بيشتر زيور ايشان آن است

: خوانيم كه و در زمان صفويه نگاشته شده است چنين مي 1412در سفرنامه كالويخو كه در سال 

اين جواهرات را در ساير نقاط ايران هم . در نزديكي نيشابور معادن معروف فيروزه قرار دارد«
فيـروزه را در جاهـاي   . تـرين آنهاسـت   از مرغـوب هاي ايـن معـادن    اما فيروزه. توان يافت مي

گيـرد   اي كه از كوهي در پشت شهر سرچشـمه مـي   مخصوص از زمين و نيز در بستر رودخانه
  .»آورند بدست مي

  

  معدنكاري فيروزه نيشابور در دوران قاجاريه

برد  ميجهانگرد فرانسوي از معادن فيروزه نيشابور و فيروزكوه نام ) John Sharden(ژان شاردن 
)Curzen, 2001 .( پوالك)Polak (     در قرن نوزدهم در سفرنامه خود بـا نـام ايـران و ايرانيـان

جا كـه معـادن    از آن. هاي قيمتي و جواهر در ايران فقط فيروزه وجود دارد از سنگ«نويسد  مي
هـاي   اند فعالً فقط به جستجو در قسمت سرشار قديمي به علت پرشدن از آب غيرقابل استفاده

از آن هنگام تا به حال قيمت فيروزه بسيار باال رفته است و فعالً قطعات . شود دار اكتفا مي رگه
  .»شود هايي كه متعلق به دوره گذشته است در داد و ستد ديده مي كوچك يا فيروزه

كند و در سفرنامه خود اشاره دارد كه ايـن   از معادن نيشابور بازديد مي) Fraser, 1825(فريزر 
اين افراد نه توانايي . شود به هركس كه قادر به پرداخت كرايه ساالنه آن باشد واگذار مي معادن
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شليندر . مالي دارند كه معدنكاري را توسعه دهند و نه تجربه كافي كه بازده كار را افزايش دهند
)Schlinder ( ميالدي گزارشي كامل از معادن فيروزه موجود در منطقه نيشـابور   1884در سال
اين . شود بخش اعظم آن ارائه شود كند كه به جهت اهميت آن در اين پژوهش سعي مي رائه ميا

متن داخل گيومـه از اسـتريتر   . به چاپ رسيده است Streeterو توسط  1892گزارش در سال 
)Streeter, 1892 (شود  نقل مي)1تصوير.(  

     

  
  )Streeter, 1892تصوير از (فيروزه در زمينه سنگ . 1تصوير

  

  هاي معدني معادن فيروزه نيشابورويژگي

شمالي و  36˚ 28’و در مختصات ) Bar-i-Maden(معادن فيروزه نيشابور در روستاي بار معدن  
هايي تشكيل  سنگ هاي نوموليتي و ماسه هاي ناحيه از آهك كوه. شرقي واقع شده است 58˚ 20’

. هاي عظيم گچ و نمك هستند اراي اليهاند و د هاي رسي قرار گرفته اند كه بر روي اسليت شده

ها قطع شده و  هاي پورفيري و گرينستون در شمال دره معدن، اين واحدهاي رسوبي توسط توده
هاي فيـروزه  در   رگه. شود فوت ديده مي 6655بخش داراي فيروزه تا ارتفاع . اند دگرسان شده

  . شده قرار دارند داخل اين واحد دگرسان

هـا و   نوع اول كـه شـامل شـفت   : شوند معادن فيروزه در منطقه نيشابور به دو صورت ديده مي
شود و در رسوبات  ها هستند و نوع دوم كه به اصطالح خاكي ناميده مي هاي داخل سنگ گالري

ترين معدن نوع اول، عبدالرزاقي  شرقي. شوند شسته شده از واحدهاي سنگي در دشت ديده مي
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فوتي  5900دهانه معدن در ارتفاع . شده است نام ابواسحاقي ناميده مير گذشته بهنام دارد كه د
هاي اخيـر مقـادير    اگرچه در سال. فوت از دهانه معدن است 160قرار گرفته است و عمق آن 

ها مورد توجه  دست آمده است، فيروزه آن بيشتر از ساير فيروزهكمتري فيروزه از اين معدن به
قـرار  ) Aghali(علـي  و آق) Shaperdar(، شـاپردار  )Surkh(ه، معادن سرخ در همان در. است

سفيد قرار دارد كه در آن معادن سمت غرب از دره عبدالرزاقي، درهكمي به. دارند كه فعال نيستند
قـرار  ) Mirza Ahmedi(باال و پائين و ميـرزا احمـدي   ) Zaki(، زاكي )Maleki(قديمي مالكي 

. انـد  طـور كامـل پـر شـده    اند امـا امـروزه بـه    ول، معادن بسيار خوبي بودهسه معدن ا. اند گرفته

ها  ها كه در باطله هاي اين معادن به خوبي فيروزه عبدالرزاقي نيست اما آن دسته از فيروزه فيروزه
فوتي ايجاد شده است و  60در معدن زاكي پائين كه تا عمق . شوند رنگ مناسبي دارند يافت مي

در اين . اند توان تشخيص داد كه چگونه ويران شده خوبي ميفوت دارد، به 250محيطي برابر با 
هاي  اند و گالري هاي عمودي به سطح براي تهويه و ورود نور به معدن حفر شده معادن شفت

شليندر بر اين . ها قرار گرفته است معدن به صورت افقي است كه ورودي آنها بر روي شيب كوه
سال ابتدايي قرن هجدهم ميالدي توسط  25ل فراوان اين معادن حداقل تا باور است كه به احتما

با پايان يافتن دولت صفويه اين معادن ترك شده و براي مردم روستا . اند شده دولت استخراج مي
ايـن افـراد بـه منظـور     . انـد  باقي ماندند و يا به مانند امروزه با مجوز دولت به آنها واگذار شده

انـد،   بع مالي خود، هر قسمتي كه داراي فيروزه بوده است را حفـاري كـرده  بازگشت سريع منا
هاي  هاي پشتيبان و ديواره در نتيجه ستون. دهند درست به مانند آن چيزي كه امروزه نيز انجام مي

هر سه اين معادن بـه  . ها از بين رفته و سقف ريزش كرده و گالري را پر كرده است بين شفت
  . اند شدهطريق اشاره شده پر 

 80دهانه ورودي معدن ميرزا احمدي كه احتماالً پيش از اين بخشي از معدن زاكي بوده است 
فيروزه اين معدن . فوت نيز عمق دارد 80تر از ورودي معدن زاكي قرار دارد و حدود  فوت پائين

يت در آن هاي سست آن فعال ها و ديواره كيفيت مناسبي دارد اما به دليل شرايط بسيار بد گالري
   .بايد همراه با احتياط فراوان باشد

نام دارد و شامل چندين معدن مهـم از جملـه   ) Derreh-i-Dar-i-Kuh(دره بعدي، دره در كوه 
معدن در كوه بسـيار  . است... و ) Dar-i-Kuh(و در كوه ) Kerbleai Kerimi(كربالئي كريمي 

يك معدن بسيار قديمي و كامل است اين معدن . رود فوت پائين مي 150عميق است و تا عمق 
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معدن در كوه بسيار خطرناك است ، . روند هاي آن تا معدن زاكي نيز پيش مي و بعضي از گالري
اند و در  ها و قطعات چوب به شكل بسيار بدي قرار گرفته مانده به كمك سنگ هاي باقي باطله

تمام معادن . اند ل آن دفن شدههاي مختلف افراد بسياري از معدنكاران مبتدي در داخ طول زمان
  . هاي خوبي دارند اند و فيروزه طور كامل كار شدهموجود در دره در كوه به

اي از  شاخه) (Ali Mirzai(به سمت غرب، دره سياه است كه شامل معدن قديمي علي ميرزايي 
ژه معدن علي ميرزايي به وي. است) Reish(و معدن ريش )) Ali Murteza(معدن علي مرتضي 

ها به شدت سست هستند و گهگاه با  هاي ديواره سنگ. علي ميرزايي پائين بسيار خطرناك است
شود كـه بـه    رو ناميده ميراهبخشي از اين معدن بي. شوند افتادن خود باعث پر شدن معدن مي

فيروزه معدن علي ميرزايي خوب نيست و رنگ . العبور استرود و بسيار صعب سمت پائين مي
سمت جنوب معدن خروج با فاصله كمي از معدن علي ميرزايي به. رود رعت از دست ميسآن به

)Khuruj (در حدود . هاي آن پر شده است قرار دارد كه بسيار كار شده است و بعضي قسمت
  . آمده است اما امروزه متروكه است هاي بسيار خوبي از آن به دست مي سال پيش فيروزه 60

اي از فيروزه يافت شد و معدن جديدي  معدن ريش در همان دره رگهچند سال پيش در باالي 
هاي با  در اين معدن فيروزه. شود ناميده مي) Sar-i-Reish(بر روي آن احداث شد كه سر ريش 

رود و به رنگ  هاي بزرگ يافت شده است، اما رنگ آن به سرعت از بين مي رنگ خوب و اندازه
تا زماني كـه ايـن   . شود نقاط سفيد و خاكستري تبديل مي همراه با) Dirty Green(سبز كثيف 

كنند اما با خشك شـدن بسـيار كـم     ها مرطوب نگاه داشته شوند رنگ خود را حفظ مي فيروزه
اي به بزرگي يك گردو و با رنگ مناسب از اين معـدن   فيروزه 1882در سال . شوند ارزش مي

رنگ آن به سبز مايل به سفيد تغيير يافت و  استخراج شد و به شاه تقديم شد اما بعد از دو روز
  . ارزش شد كامالً بي

و معادن جديد ) Sabz(و سبز ) Ardelani(دره بعدي دره سبز نام دارد كه معادن قديمي اردالني 
 12طوري كـه  معدن اردالني روزگاري بسيار بزرگ بود، به. شود را شامل مي) Anjiri(انجيري 

ورودي اين معدن به وسيله يك غار مصـنوعي بـزرگ كـه    . اند شدهشفت داشت كه امروزه پر 
فوت پائين رفته است اما تهويه  85اين معدن تا عمق . شود سقفي گنبدي شكل دارد مشخص مي

طوري كـه بعضـي از ايـن    اي در چندين گالري خود دارد به كننده بسيار نامناسب و هواي خفه
اي كه در  گونهي معدن اردالني كيفيت خوبي ندارند بهها فيروزه. نامند ها را چراغ كش مي گالري
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عنـوان  هـاي آن بـه   كتاب جواهرنامه كه در قرن هفتم هجري قمري نوشته شده است از فيروزه
  .بدترين نوع فيروزه نيشابور ياد شده است

  هاي سـبز رنـگ هسـتند و امـروزه      ها پيداست داراي فيروزهگونه كه از نام آن معادن سبز همان

اند،  معادن انجيري كه نام خود را از درختان انجير موجود در دره گرفته. اند طور كامل پر شدهبه
اند  هاي اين معادن در چند سال اخير به ميزان فراواني استخراج شده فيروزه. معادن جديد هستند

ريداران رود و خ اما رنگ آنها به زودي از بين مي. اند خوبي فروش رفتهو رنگ خوبي دارند و به
شوند و  هاي مرطوب به اروپا ارسال مي ها در كوزه اين فيروزه. آنها از خريد خود راضي نيستند

طـور  دهند و پس از يك يا دو سال بـه  شدن رنگ خود را از دست ميبعد از فروش و خشك
. نـام دارد ) Kemeri(ترين و آخرين معدن از نوع اول معدن كمري  غربي. شوند كامل سفيد مي

هايي ضخيم از فيروزه است كه به  معدن كه در حال حاضر با آب پر شده است داراي رگه اين
اسـتفاده  ... زخـم و سـنجاق و    عنوان نگين انگشتري كاربرد ندارند اما از آنها در ساخت چشم

  . شود مي

رسد اما  معادن بسيار ديگري جدا از آنچه گفته شد وجود دارد كه تعداد آنها به صدها معدن مي
اين معادن به كمـك ابزارهـايي چـون    . آنها يا بخشي از معادن يادشده هستند و يا مهم نيستند

استفاده از باروت تنها در سي . شوند هاي داراي دسته چوبي، ديلم و باروت معدنكاري مي چكش
 شده كه بسيار بهتر نيز بوده است، چرا كه سال اخير باب شده و در قديم تنها از ديلم استفاده مي

  . شوند ها شكسته شده و به قطعات كوچك تقسيم مي با استفاده از باروت سنگ

هاي معادن نوع اول بـه دسـت    فيروزه نوع دوم يا خاكي به كمك حفاري در رسوبات و باطله
آيد و معادن آن از دامنه كوه شروع شده و تا فاصله حدود يك يا دو مايلي به سمت دشت  مي

آيند و در واقع امروزه  ع فيروزه در حال حاضر از اين معادن به دست ميبهترين نو. يابند ادامه مي
ها به صورت پراكنده و تصادفي  اين بخش. هاي انگشتري تنها حاصل معادن خاكي هستند نگين

خاك برداشتي سـرند شـده و   . اند گاه يك روند منظم و سيستماتيك نداشته اند و هيچ حفر شده
  . شود ودكان جدا ميهاي آن اكثراً توسط ك فيروزه

ريـش  (نفـر از پيرمـردان روسـتا     30تـا   25مرد در معادن نيشابور فعال هسـتند و   200حدود 
كنند و به دالالن و جواهرسازان مشهد يا  ها را از معدنكاران خريداري مي ، اين فيروزه)سفيدان

معـادل  (مـان  تو 25000هاي استخراج شده در حدود  ارزش ساالنه فيروزه. فروشند نيشابور مي
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تا  50ها كه در حدود  است كه با توجه به هزينه الزم براي پاكسازي معادن از باطله) پوند 8300
هاي باكيفيت و تقاضاي كم شليندر در نهايت تصميم به  هزار پوند است، مقادير پائين فيروزه 60

  .»گيرد رها كردن معادن مي

ميالدي به  1900ن و سيستان كه در سال به خراسا) Charles Edward Yate(در سفرنامه ييت 
 50نويسد كه همـواره   وي مي. چاپ رسيده است، توصيف كاملي از معادن نيشابور آمده است

) 1900(ييـت  . رسـد  كنند و مأموريت آنها هر شش ماه به اتمام مي سوار از معدن محافظت مي

هايي به طول  به كمك قلم« :كند كه داند و اشاره مي روش استخراج در معدن را بسيار ساده مي
كردند و سپس به كمك باروت آنها را  ها ايجاد مي هايي در صخره سانتيمتر و چكش سوراخ 45

كردند كه از  سوز استفاده مي هاي پي براي ايجاد روشنايي داخل معدن از چراغ. ساختند منفجر مي
خل راهروهاي معدن دود دا. شد گرفت تشكيل مي اي كه درون ظرفي نعلبكي شكل قرار مي فتيله

شدند قطعات  ها منفجر مي بعد از آن كه سنگ. كرد گرفته و بوي روغن سوخته، آدم را خفه مي
بيـرون كودكـاني كـه    . گردنـد  آنها در سبدهاي كوچك جمع شده و به خارج معدن حمل مـي 

كننـد و آنچـه را كـه از     هـا را بـاز هـم خردتـر مـي      دست دارند سـنگ هايي كوچك به چكش
قطعات فيروزه از جنس نرم و به شكل كروي . گذارند بينند كنار مي هاي سبز و آبي مي ريزه سنگ

ها  تقريباً بيشتر فيروزه. دار هستند برعكس درست مانند خرده شيشه پهن و گوشه. و منظم نيستند
باالي سر كودكان مردي كه سبد بـه دسـت دارد   . شوند هنگام تشخيص آنها شكسته و خرد مي

شود،  آنچه بدين ترتيب انباشته مي. كند آوري مي هاي آبي و سبز را جمع و قطعه سنگ ايستد مي
وي طـول  . »شوند شود و در آنجا صيقل و شكل داده مي در آخر هر هفته به مشهد فرستاده مي

نويسد كه در انتهـاي آن   متر مي 13.5تا  11راهروي بزرگترين معدني كه در غرب واقع بود را 
خوانيم معدنچيان  در ادامه مي. ها بودند هايي براي انفجار در سنگ ل تعبيه سوراخمعدنچيان مشغو

نويسد  الدوله مي نكته جالب آن كه با نقل قول از صنيع. طوركلي ندارندطناب و لوازم ايمني را به
نامه ايلخاني نوشته خواجه  ترين سندي كه در آن از معدن فيروزه ياد شده است تنسوخ كه قديمي

كند كه اين معادن تا پايان سلسله صفويه در اختيار حكومت  اشاره مي. رالدين طوسي استنصي
اند اما با به روي كار آمدن محمدشاه قاجار به دليل عدم اقتدار دولت مركزي اين معادن از  بوده

نويسد در اواخر سلطنت محمدشاه،  كلنل ييت مي. اند هاي محلي استخراج شده طرف حكومت
تومان به مردم اين دو دهكده واگـذار   500ري از اين معادن در ازاي پرداخت ساليانه بردا بهره
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در زمان بازديد از معدن اين . تومان در سال افزايش يافت 3000گرديد و بعدها اين اجاره بها تا 
  دسـت بـه دسـت   . التجار بوده است تومان در اختيار ملك 23200بهاي هر سال  معادن با اجاره

شود كه افراد نتوانند به انجام اصالحات در معادن اقدام كننـد و بـه    متوالي سبب ميهاي  شدن
در مورد تعداد معادن و كيفيت . شوند هاي قديمي و ابتدايي همچنان استفاده مي همين دليل روش

همين دليل در اينجـا مجـدداً   هاي شليندر استفاده كرده است و به آنها اين سفرنامه از يادداشت
  . شوند نميتكرار 

 3صـبح تـا    9افراد در دو گروه به ترتيـب از  «: خوانيم كه در بخش ديگري از اين سفرنامه مي
افراد هر گروه كاري عبارتنـد از  . شب به كار مشغول هستند 9بعد از ظهر تا  3بعدازظهر و از 

يـا چهـار    هر نـاظر كـار سـه   . ضابط يا ناظر، استاد يا سركارگر، عمله يا باربر، فعله يا پسربچه
ها حفاري كرده و پيش  سركارگر در صخره. كند ها را جمع مي سركارگر را زير نظر دارد و سنگ

ها را  ها نيز سنگ كند و پسربچه شده را به بيرون از معدن منتقل مي هاي كنده باربر سنگ. رود مي
كيـك شـده   سرانجام ناظرها از ميان اين قطعات تف. كنند خرد كرده و قطعات رنگي را جدا مي

در هر يك از معادن سه ناظر، دوازده سركارگر و . گذارند اخير تعدادي را انتخاب كرده و كنار مي
سي و هفت باربر مشغول هستند و تمامي آنها زير نظر يك سـرناظر وظـايف خـود را انجـام     

هـاي   شود و دو سوار سـنگ  ها توسط دو ميرزا يا منشي نگهداري مي حساب و كتاب. دهند مي
هايي چرمي و الك و مهر  روز كاري هفته از شنبه تا پنجشنبه را در كيف 6آوري شده در  جمع

  .»دهند شده به مشهد حمل مي كنند و به پيمانكار تحويل مي

  

  گيري بحث و نتيجه

تـر از هـزاره پـنجم    توان شروع معدنكاري فيروزه نيشابور را حتي پيش نظر به آنچه كه گفته شد مي
به دليل اطالعات كمي كه از نحوه معـدنكاري  . دانست) 1393قرائي، گاراژيان و لطفي(ميالد مسيح 

توان با قاطعيت صحبت  فيروزه در منابع پيش از دوران قاجار وجود دارد در مورد اين موضوع نمي
رسد كـه   نظر ميچنين به) ق 592(كرد اما با توجه به مباحث مطرح شده توسط جوهري نيشابوري 

از ابزارآالت مناسب براي شكستن سنگ مانند چكش و ديلم براي معدنكاري مرسوم بـوده  استفاده 
كند كه حوالي رگه را خالي نمـوده و سـپس فيـروزه را از مـتن سـنگ خـارج        وي اشاره مي. است
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توان چنين برداشـت نمـود كـه معـدنكاري فيـروزه نيشـابور        با توجه به اين موضوع مي. سازند مي
هاي دنبـال رگـه    صورت احداث تونلر زمان قاجار و امروزه نيز مرسوم است بههمانند آن چه كه د

نكتـه قابـل   . گرفتـه اسـت   هايي به منظور تأمين نور و تهويه هوا صورت مـي  همراه با احداث شفت
ميالدي بـراي اولـين بـار در     1850در حدود دهه ) Streeter, 1892(اشاره آن كه به گزارش استريتر

. وت استفاده شده است كه كمك شـاياني بـه افـزايش سـرعت معـدنكاري نمـود      اين معادن از بار

بـا وجـود   . گيرند هاي معدن از مواد منفجره كمك مي كار تونل منظور پيشروي در سينهامروزه نيز به
شـود داراي   كارگيري مـواد منفجـره در معـدني كـه از آن گـوهر اسـتخراج مـي       افزايش سرعت، به

ها، فيروزه همراه آن نيز خرد شـده و بـا    چرا كه با خرد شدن سنگ. استمضرات فراواني نيز بوده 
  . شود دست آمده ارزش آنها نيز به شدت كاسته ميهاي به كاهش اندازه فيروزه

جهت آن كه عمدتاً حاوي معادن نوع خاكي و يا به اصطالح امروزي آن نوع پالسري فيروزه به
اين معادن نياز به كسب مجوز . ميت خاصي برخوردارنداند نيز از اه هاي با كيفيت بوده فيروزه

اند و اكثراً توسط پيرمردان و كودكان به صورت كامالً تصـادفي و   و پرداخت اجاره بها نداشته
هاي مناسـب بـراي نگـين     بخش اعظم فيروزه). Streeter, 1892(اند  شده نه منظم استخراج مي

  ).Pogue, 1915(اند  آمده دست ميانگشتري از اين طريق به

شويم كـه معـدنكاري فيـروزه تـا پـيش از دوره       با توجه به گزارشات و منابع اشاره شده متوجه مي
قاجاريه كمابيش در اختيار حكومت مركزي بوده است و به ويژه در دوران صـفويه معـدنكاري بـه    

شـده از  هـاي احـداث    هـا و سـازه   اي كه تونل گونهگرفته است به صورت كامالً اصولي صورت مي
با پايان يافتن حكومت صـفويه  و معـدنكاري فيـروزه بـه دسـت      . اند استحكام الزم برخوردار بوده

كردند، معادن رو به زوال  هاي محلي و بعد از آن افراد حقيقي كه معدن را از دولت اجاره مي حكومت
كدام از معادن امكان  گذاشتند به طوري كه به اشاره شليندر در اواخر قرن نوزدهم ميالدي تقريباً هيچ

گيري در حكومت قاجاريه سبب شد  ها و عدم ثبات تصميم عدم ثبات حكومت. معدنكاري را ندارند
تر فيروزه از معـادن نمايـد و بـدون     فراخور توان خود سعي در برداشت هر چه سريعتا هر كس به

ه خود و تأمين اجاره معدن شدند تنها به فكر بازگرداندن سرماي توجه به اصولي كه از پيش رعايت مي
اند و يا تمكن مالي  از سوي ديگر، افراد ياد شده داراي سطح سواد الزم براي معدنكاري نبوده. باشد

در نتيجه بسياري از اين معادن در اواخر ). Fraser, 1825(اند  مورد نياز براي بازسازي معادن را نداشته
  . اند هاي زيرزميني پر شده قف و يا آبها و ريزش ديواره و س دوره قاجار توسط باطله
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مجموع اين عوامل و هزينه باالي نوسازي معادن به آنجا ختم شد كه شليندر پس از يك سال 
رسد كه عايدات معدن كفاف مخارج آن را  تالش براي شكوفا نمودن اين معادن به اين نتيجه مي

ن شرايطي است كه به تدريج فيروزه در چني). Streeter, 1892(كند  دهد و معادن را رها مي نمي
  .كند نيشابور جايگاه خود را در بازار جهاني به كشورهايي نظير اياالت متحده امريكا واگذار مي
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