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Abstract:

Ancient Iranian civilization has provided the world with unique artefacts. With the advent of 

western explorers, in the 19th century these artifacts were systematically discovered and reached 

Europrsn markets.  At the same time, illicit explorations and making counterfeit items became 

common. A number of Jewish Iranians became engaged in the business of discovery and sale of 

antiquities. Their involvement had both positive and negative consequences. Such consequences 

are reported in the present study

Method and Research Design: Archivial records as well as library resources were studied to col-

lect data.

Findings and Conclusion: Plenty of archeological intems were taken to abroad. European dealers 

employed locals to buy antiques kept in people’s homes. The lucrative business attracted many 

Iranians including Jews illegal excavation and sale of items. 
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چڪیده:

تمدن کهن ایران شاه کارهای هنری بی نظیری به جهان عرضه کرده است. ارزش و اهمیت این شاه کارها 

و آزمندی سوداگران موجب شده است که این آثار پیوسته موردتعرض و دستبرد قرار گیرند. با ورود 

کاوش گران غربی، آثار باستانی ایران به صورت روشمند کشف شد و به بازارهای دیگر کشورها راه یافت. 

درپی افزایش حضور اروپاییان، خریدوفروش »عتیقه جات«، کاوش های غیرقانونی، و ساخت آثار عتیقۀ 

بدلی در ایران رونق گرفت. ایرانیان یهودی نیز در این بازار وارد شدند. حضور ایشان در کشف و فروش 

آثار عتیقه، جنبه های مثبت و منفی زیادی داشت.

هدف: بررسی وجوه مختلف نقش ایرانیان یهودی در کشف و فروش آثار تاریخی دورۀ قاجار.

روش / رویکرد پژوهش: رویکرد مقالۀ حاضر »کیفی«3 و »توصیفی–تحلیلی«4 است و داده ها به روش 

»اسنادی«5 و برپایۀ منابع »کتاب خانه ای«6 گردآوری شده اند.

یافته ها و نتیجه گیری: بسیاری از آثار تاریخی ایران را اروپائیان از ایران خارج کردند. آن ها در دورۀ قاجار 

از افراد دوره گرد استفاده کردند و عتیقه های موجود در خانه ها را به واسطۀ ایشان خریدند. فعالیت 

در این حوزه به حدی سودآور بود که گروهی از یهودیان به صورت انحصاری به حفاری غیررسمی یا 

خریدوفروش آثار عتیقه می  پرداختند و از این راه امرارمعاش می کردند. کشف و خریدوفروش آثار عتیقه 

در دورۀ قاجار به یهودیان منحصر نبود و سایر ایرانیان نیز به آن می پرداختند.

کلیدواژه ها: یهودیان؛ قاجار؛ حفاری های غیرقانونی؛ عتیقه؛ مشروطه.
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1. مقدمه
در سدۀ سیزدهم هجری قمری/ نوزدهم میالدی رقابت های سیاسی و اقتصادی کشورهای 
اروپایی به حوزۀ »باستان شناسی«  نیز کشیده شد. فتوحات ناپلئون در مصر و انتقال آثار 
باارزش آن کشور به موزه های اروپا و سپس عطش کشف گنجینه های تمدن های قدیمی 
مشرق زمین پای باستان شناسان متعددی را در این عصر به ایران باز کرد. برخی از این 
محققان شیفتۀ فرهنگ و تمّدن ایرانی شدند و آثار ماندگاری را پدید آوردند. براثر فعالیت 
ایشان، تعدادی از محوطه های باستانی کاوش شد و کتاب ها و مقاالت آن تحّولی را در 
نوشتن تاریخ ایران ایجاد کرد. تدوین مستند تاریخ ایران توسط محققان غربی خدمتی 

بزرگ در معرفی ابعاد مختلف تمّدن ایرانی به جهان بود.
باوجود جنبه های مثبت فعالیت باستان شناسان غربی، برخی رویکردهای تجاری، 
سیاسی و گاه غیرعلمی در برخورد با آثار باستانی چندهزارسالۀ خاورمیانه و ازجمله ایران 
زیان هایی را به میراث معنوی این منطقه وارد آورد. توجه روزافزون به باستان شناسی 
هرچند تمدن های درخشان ملل قدیم مشرق را به جهان معرفی کرد، ولی با فراگیرشدن 
تب مطالعات باستان شناسی و توسعۀ علم »عتیقه شناسی«، رویکرد اقتصادی و تجاری به 
آثار عتیقه و تاریخی نیز رواج یافت و همین امر به کیفیت کشف و برخورد علمی با این 

آثار لطمه زد.
مطالعات باستان شناسان غربی در ایران را بیشتر هیئت های فرانسوی و انگلیسی انجام 
می دادند. کاوش های هرکدام از این هیئت ها مسیری متفاوت را طی می کرد؛ به طوری که 
شناسایی و بررسی میزان آسیب های وارده بر پیکرۀ آثار تمدنی و باستانی ایران در دورۀ 

قاجار توسط هریک از این هیئت ها، نیازمند انجام مطالعه ای مستقل است.
از فلزات گران بها و  به اشیای ساخته شده  بیشتر  تا پیش از دورۀ قاجار خریداراْن 
سنگ های قیمتی توجه نشان می دادند. ولی زمانی که اروپاییان برای اشیای به ظاهر کم بهای 
قدیمی نیز ارزش مادی قائل شدند و به کشف یا خرید این قبیل آثار پرداختند، بازار هرآنچه 
باستانی و عتیقه می نمود داغ شد. با ورود جویندگان و کاوش گران غربی به حوزۀ کشفیات 
باستان شناسی، آثار تاریخی ایران به مراکز خریدوفروش عتیقه و موزه های معتبر کشورهای 
دیگر راه یافت و این امر موجب پیدایش بازارهایی رسمی و غیررسمی برای خریدوفروش 
آثار باستانی با عنوان بازار »عتیقه جات« شد. ورود گستردۀ ایرانیان به عرصۀ حفاری های 
غیررسمی، غیرعلمی و خریدوفروش آثار برجای مانده از تمدن های گذشته، با حضور 
اروپاییان جوینده و خریدار عتیقه ارتباط مستقیم داشت و وفور مکان های باستانی در ایران، 
انگیزه ای نیرومند برای کاوش در اماکن قدیمی ایجاد می کرد. افراد زیادی در یافتن اشیای 

محمدرضا عسکرانی
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باارزش مهارت پیدا کردند و یهودیان ایران به ویژه در شهرهای اصفهان و همدان به فعالیت 
در این زمینه پرداختند.

مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که ایرانیان یهودی در بازۀ زمانی 
سلطنت ناصرالدین شاه تا جنگ جهانی اول چه نقشی را در کشف و خریدوفروش آثار 

عتیقه داشته اند؟
چنین فرض می شود که ایرانیان یهودی با استفاده از آزادی نسبی ایجادشده براثر 
پیروزی مشروطه برای بهبود وضعیت اقتصادی خود کوشیدند و در کشف و خریدوفروش 

آثار عتیقه -که سودی سرشار داشت- حضوری فعال داشتند.
تمرکز بر فعالیت ایرانیان یهودی در کشف و فروش آثار عتیقۀ دورۀ قاجار به این معنا 
نیست که ایرانیان اقوام و ادیان دیگر در این زمینه فعالیت نمی کردند، بلکه هدْف پرداختن 
به گوشه ای از فعالیت های اقتصادی ایرانیان یهودی در دورۀ قاجار است که بخشی از 

موضوع تحقیق دانشگاهی درحال انجامی محسوب می شود.
بررسی چگونگی نقش ایرانیان یهودی در کشف و خریدوفروش آثار عتیقۀ دورۀ 
قاجار بسیار به ندرت در متون تاریخی این دوره و منابع اصیل بازتاب یافته است و همین 
امر پژوهش دربارۀ آن را دشوار می کند. سفرنامه های اروپاییان تاحدودی به وضعیت 
زندگی و مشاغل یهودیان جامعۀ ایرانی پرداخته اند و بعضی از این سفرنامه ها به زندگی و 
نحوۀ فعالیت یهودیان به ویژه درزمینۀ حفاری های غیرقانونی و جعل آثار و اشیاء تاریخی 
توجه نشان داده اند. اسناد به جامانده دربارۀ یهودیان نیز اندک است و بیشتر مربوط به دورۀ 
پساقاجار است. از اسناد منتشرشده می توان به مجموعه ای اشاره کرد که مرضیه یزدانی 
)1380( منتشر کرده است. در این کتاب اسناد فعالیت های هیئت های باستان شناسی داخلی 
و غربی در ایران از سال 1254 تا 1345ش، به صورت موضوعی و زمانی تنظیم شده است 
و اسنادی از حضور و فعالیت یهودیان در حفاری های داخلی نیز عرضه شده است. مقاالت 
پراکنده ای هم وجود دارد که به فعالیت هیئت های باستان شناسی و هم چنین وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی ایرانیان یهودی می پردازد. ازجمله علی محمد طرفداری )1396( به 
موضوع »کاوش های باستان شناسانه و عتیقه یابی سیاحان و شرق شناسان اروپایی در عهد 
استفاده نکرده است. عباس زارعی  اسناد موجود  از  قاجار« توجه نشان داده است؛ ولی 
مهرورز و لیال شریفی )1393( نیز دربارۀ فعالیت های اقتصادی یهودیان همدان در روزگار 
قاجار، مقاله ای منتشر کرده اند؛ ولی در آن به فعالیت درزمینۀ کشف و فروش آثار عتیقه که 
یکی از مشاغل یهودیان همدان بوده است نپرداخته اند. هایده سهیم )1375( نیز با واکاوی 
خاطرات یهودیان از دوره ای طوالنی، به وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایرانیان یهودی 

نقــش ایرانیــان یهــودی در 
... فــروش  و  کشــف 
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ازجمله در عهد قاجار پرداخته است. گزیده ای کوتاه هم از نوشته های چارلز عیسوی 
)1389( دربارۀ وضعیت یهودیان در دورۀ قاجار منتشر شده است. نویسندگان نوشتار 
حاضر با مرور تحقیقات منتشرشدۀ قبلی از نتایج آن ها سود برده اند؛ ولی دربارۀ نقش 
ایرانیان یهودی در کشف و خریدوفروش آثار عتیقه پژوهشی کامل و مستقل به نظر آنان 

نرسیده است و مقالۀ حاضر ازاین جهت جنبۀ توسعه ای دارد.

2. هیئت های باستان شناسی و حفاری در محوطه های باستانی ایران
درپی افزایش حضور سیاحان، مأموران، و بازرگانان اروپایی در ایران بعداز دورۀ تیموری، 
مطالعات و کندوکاوهای باستان شناسی نیز یکی از محورهای فعالیت های شرق شناسی 
و ایران شناسی آنان شد. در دورۀ قاجار طیفی گسترده از جویندگان عتیقه، پژوهش گران 
مسائل دینی و تاریخی، مأموران سیاسی و پژوهش گران غربی به ایران سفر کردند و به 
کاوش در آثار و فرهنگ و تمدن ایرانی پرداختند. در این دوره کاوش های اروپاییان در 
آثار باستانی ایران شکلی روشمند و هدفمند یافت و بر شناسایی و کشف آثار باستانی 
متمرکز شد. فرانسویان از دورۀ ناصرالدین شاه به طور انحصاری درزمینۀ مطالعۀ علمی و 
حفاری های برنامه ریزی شده -به ویژه در منطقۀ شوش- دست به کار شدند. این حضور که 
با تأیید و توافق رسمی دولت وقت ایران آغاز شد، درعمل، به نوعی جنبۀ استعماری نیز 
به خود گرفت. با پیروزی جنبش مشروطه به این قبیل کاوش های باستان شناسی -به ویژه 
کاوش های فرانسویان- انتقاد شد؛ ولی امتیاز انحصاری کاوش های باستان شناسی فرانسویان 
تا سال 1332ق/1914م هم چنان ادامه داشت. مجلس در این زمان برای جلوگیری از 
سرقت آثار عتیقه، قوانینی را دربارۀ حفریات باستان شناسی وضع کرد و کوشید تا تسلط 
انحصاری فرانسویان در این زمینه را ازبین ببرد؛ ولی به دلیل نیاز کشور به پیشرفت های 
علمی و ضرورت استفاده از متخصصان اروپایی نتوانست چندان جدیتی به خرج دهد و 
به این ترتیب نه تنها در خروج غیرقانونی اشیای عتیقه از کشور تغییری حاصل نشد، بلکه 
هیئت های حفاری جدیدی نیز از کشورهای غربی وارد معرکه شدند )یزدانی، 1375، 
صص 96-97(. کار به جایی رسید که پس از مشروطه، سفارت خانه های اروپایی بدون هیچ 
مالحظه ای افرادی را برای کشف آثار تاریخی اجیر می کردند؛ چنان که براساس گزارش 
امین مالیۀ شهریار »یک نفر غالم سفارت با دو نفر یهودی بعداز رفتن وزیرمختار انگلیس 
اراضی کهن آباد خالصه واقع است، مشغول  امام زاده ذوالفقار که در  به حفر  از خوار، 
شدند. غالم سفارت اظهار داشت که ازطرف چرچیل ]دبیر امور شرقی سفارت[ مأموریم 
برای حفر. چون حکمی از خزانه داری کل در دست نداشتند، لهذا جداً جلوگیری شد« 

محمدرضا عسکرانی
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)ساکما، 1293ق، 240/115/37/62(. ولی مأموران سیاسی انگلیس دست بردار نبودند؛ 
به نحوی که کمتر از چهار روز بعد )19فروردین1293( امین مالیه بازهم گزارش می دهد: 
»...یک نفر غالم دیگر از سفارت انگلیس با چهار نفر یهودی... دوباره مشغول حفر شدند 
و سه عدد کاسه بشقاب چینی پیداشده ]را[ به توسط غالم سابق به شهر فرستادند« )ساکما، 
1332ق، 240/115/37/59(. تلگرافی نیز ازطرف سفارت انگلیس برای معاون وزارت مالیه 
فرستاده شد که اخطار می داد: تپۀ ذوالفقار »موافق اسناد صحیحه متعلق به جناب وزیرمختار 
انگلیس است« و تأکید می کرد: »خزانه دار کل دراین باب به شما دستورالعمل خواهند 
داد و البته بعدازاین، به هیچ وجه در این مسأله دخالت نخواهید کرد« )ساکما، 1332ق، 
240/115/37/55(. دیری نگذشت که ازطرف خزانه داری کل هم دستور داده شد: »چنانچه 
مسیو چرچیل و رحیم نام در شهریار درصدد حفریات برآیند، نباید از آن ها مخالفت نمایید« 

)ساکما، 1332ق، 240/115/37/281(.
صدور این دستور چندان شگفت آور نبود؛ زیرا »ژوزف مرنار« بلژیکی که از سال 
1330ق/1911م به خزانه داری کل ایران منصوب شده بود، هرچند به طرفداری از روسیه 
مشهور بود، ولی به زودی معلوم شد که حاضر نیست هیچ یک از قدرت های بزرگ را از 
خود برنجاند و به زودی توانست رضایت روس و انگلیس و تاحدی دولت ایران را کسب 
کند )دستره، 1363، صص 216، 220(. پیگیری های کارکنان محلی دولت ایران هم به جایی 
نرسید و کلیمی هایی که در تپۀ ذوالفقار و اراضی دولتی حفاری کرده بودند و مقدار زیادی 
اشیای عتیقه را برده بودند بازگشتند و به پشت گرمِی کارکنان سفارت انگلیس به کارشان 

ادامه دادند )ساکما، 1333ق، 240/115/37/9(.
سفارت خانه  توسط  را  نامه هایی  و  می کردند  مداخله  مواردی  در  نیز  روس ها 
و کنسولگری هایشان برای تأثیرگذاری بر امور قضائی و محاکمات مربوط به مالکیت 
عتیقه های کشف شده به وزارت امور خارجه می فرستادند )ساکما، 1331ق، 330/0/00/47(.
مطالعات و حفاری های هیئت های باستان شناسی اروپایی و به ویژه فرانسوی ها و 
بریتانیایی ها، هرکدام مستقل انجام می شد و گاه مسیری متفاوت را طی می کرد. فعالیت 
بازارهای  به موزه ها و  تاریخی کشور  نفیس  اشیای  این جویندگان سبب سرازیرشدن 
خریدوفروش آثار عتیقۀ در دیگر کشورها شد و آنان جزو نخستین کسانی بودند که 
نگاه و برخورد تجاری با آثار فرهنگی را در ایران رواج دادند. هرچند شرق شناسان و 
ایران شناسانی نظیر ارنست امیل هرتسفلد )1879-1948م( و اریک فریدریش اشمیت 
آلمانی )1897-1964م( یا آندره گدار فرانسوی )1881-1965م( در کشف و معرفی آثار 
باستانی ایران و تهیۀ شناسنامه های جدید برای بسیاری از آثار و تأمین اسناد و مدارک ماّدی 
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برای تدوین تاریخ ایران و تغییر دیدگاه های رایج دربارۀ آثار تاریخی برجستۀ مربوط به 
ایران باستان نقشی اساسی ایفا کردند، ولی با تبدیل آثار تاریخی و هنری ایران به کاالهای 
تجاری و ایجاد بازار برای »عتیقه جات« موجب خروج بخشی عظیم از میراث فرهنگی 
و تاریخی ایران شدند. به طور تقریبی، هم زمان با حضور اروپاییان جوینده و خریدار 
عتیقه، ایرانیان نیز برای به دست آوردن آثار تمدن های گذشته به صورتی کم سابقه به عرصۀ 

خریدوفروش و حفاری های غیررسمی و غیرعلمی روی آوردند.
آنچه در این زمان بر سر میراث فرهنگی ایران آمد، نتیجۀ جهل، سودجویی و وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی نامناسبی بود که سراسر این دوره را دربر گرفته بود. از اندک اقدامات 
انجام گرفته برای حفظ آثار و توجه به ابنیۀ باستانی، اشاره ای کوتاه در قانون بلدیه بود 
که در سال 1285ش به تصویب رسید. در فصل اول این قانون، هدف اصلی تأسیس 
بلدیه، حفظ منافع شهرها و ایفای نیازهای اهالی شهرنشین معرفی شده بود و »دایرنمودن 
موزه ها و حفظ و مرمت مسجد و مدارس و ابنیۀ عتیقه« جزو وظایف مربوط به بلدیه 
دانسته شده بود )روزنامۀ مجلس، 20ربیع الثانی1285، ص2(. در همین راستا در اصفهان 
درزمینۀ محافظت و مرمت آثار و ابنیه های تاریخی اقداماتی قابل توجه انجام شد )ندای 
وطن، سال دوم، شمارۀ 4، 10شوال1325، ص2(. باوجوداین، به دلیل اعطای انحصاری 
امتیاز کاوش های باستان شناسی به بیگانگان و نبود حمایت و نظارت جدی دولت، این 
اصل مهم تا سال ها نادیده گرفته شد؛ به نحوی که برخی از روزنامه های این زمان به شدت 
به کارگزاران حکومتی تاخته اند و از آنان به دلیل این که با داشتن نفوذ و نسبتی با دربار، 
به تاراج اموال عمومی و تخریب اماکن تاریخی پرداخته اند انتقاد می کنند )انجمن بلدیه، 
سال اول، شمارۀ 5، رمضان 1325، ص2(. نخستین اقدام جدی درزمینۀ حفظ آثار و اشیاء 
باستانی با تأسیس »انجمن آثار ملی« در سال 1301ش انجام شد و با تصویب قانون حفظ 
آثار عتیقه در سال 1306ش توسط مجلس شورای ملی )علی شاهی قلعه جوقی و دهقان 
سیمکانی، 1393، ص65(، زمینۀ تصویب نظام نامۀ اجرائی آن در 12آبان1309 فراهم شد 

)روزنامۀ مجلس، 12آبان1309، ص3(.

3. فعالیت یهودیان ایران در حفاری محوطه های باستانی
در دورۀ ناصرالدین شاه با ورود »دیوالفوا« امتیاز حفریات باستان شناسی در سراسر ایران 
به طور انحصاری به فرانسه واگذار شد و سپس »دومرگان« برای سکونت باستان شناسان آن 
کشور قلعۀ شوش را بر روی تپه ای تاریخی بنا کرد. به زودی گنجینه های فراوانی از محل 
همین قلعه و دیگر مناطق ایران کشف شد و در عهد مظفرالدین شاه نیز قرارداد تکمیلی 
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دیگری در پاریس به امضا رسید که فرانسویان را صاحب امتیازات بیشتری کرد )لوسوئور، 
1368، ص102(.

بیشتر در  به کندوکاو  نیز  باستان شناسان فرانسوی، دیگر کشورها  پس از موفقیت 
محوطه های باستانی ایران ترغیب شدند و برخی اتباع ایرانی مانند یهودیان نیز بخت خود 

را در این زمینه آزمودند و جزو نخستین گروه هایی بودند که وارد این عرصه شدند.
بررسی وضعیت معیشتی ایرانیان یهودی نشان می دهد که باوجود حمایت هایی که 
در دورۀ ناصری از آنان انجام شد و هم چنین تحوالتی که براثر برپایی مشروطه در جامعۀ 
ایرانی پدیدار شد، تغییری قابل توجه در جایگاه اجتماعی و معیشتی آن ها ایجاد نشد و 
آن ها هم چنان گرفتار برخی محدودیت های اجتماعی بودند. برای نمونه در شهری مانند 
اصفهان که محل زندگی یکی از بزرگ ترین گروه های یهودی ساکن در ایران محسوب 
می شد، محلۀ آنان کثیف، نیمه ویرانه و پر از گدا بود )اوبن، 1362، صص 307-306(. 
یهودیان بیشتر به حرفه هایی مشغول می شدند که دیگران از آن ها روی گردان بودند )ویلز، 
1368، ص114؛ سرنا، 1362، ص58(؛ آنان به مشاغلی ازقبیل قصابی، بقالی و فروش 
دارو می پرداختند )سعدوندیان و اتحادیه، 1368، ص118(. در زمان ناصرالدین شاه برخی 
از یهودیان با ابریشم بافی و تراش شیشه زندگی را می گذراندند و برخی نیز آمونیاک و 
اسیدهای معدنی تولید می کردند؛ هم چنین در ضرب سّکه و کارهای فنی این هنر هم 
مهارت یافته بودند. زرگری و جواهرسازی نیز جزو مشاغل آنان بود و اطبای معتبری 
هم بین آنان یافت می شد که گاهی در دربار خدمت می کردند )پوالک، 1368، ص28(؛ 
ولی بیشتر آنان به حرفه هایی مانند دالکی، سپوری، تولید مشروبات الکلی، ساخِت ساز 
و نواختن موسیقی، رقاصی و بارکشی اشتغال داشتند که شغل هایی پست شمرده می شد 

)کرزن، 1341، ج1، ص293؛ لوتی، 1370، صص 85-84(.
درمجموع ایرانیان یهودی در دورۀ قاجار آزادی عمل چندانی برای انتخاب شغل 
زمینۀ  نیز  بهانه ای  اندک  بودند.  روبه رو  با مشکالتی  اجتماعی  مناسبات  در  و  نداشتند 
زدوخوردهای هولناک را بین مسلمان و آنان فراهم می آورد و عده ای دراین بین کشته 
می شدند )عباسی و بدیعی، 1372، ص32(. همین امر موجب تنگی معیشت آنان می شد و 
سبب می شد تا برخی از کارهای دور از شأن و منزلت انسانی و اجتماعی دربین آنان دیده 

شود )ویلز، 1368، ص114(.
در عصر صفوی سالیانه یک مثقال )حدود 4/6 گرم( طال از هر مرد بالغ یهودی 
ادامه داشت  نیز  جزیه گرفته می شد که این وضعیت کم وبیش تا روی کارآمدن قاجار 
)شریفی، 1387، صص 187-193(. در زمان محمدشاه سرپرست هر خانوادۀ مسیحی یا 
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یهودی ناگزیر بود سالیانه مبلغی را به عنوان جزیه بپردازد که مسلمانان از آن معاف بودند 
)دوسرسی، 1362، ص107(؛ ولی از نیمۀ دورۀ قاجار، زمینۀ تغییراتی در زندگی و معیشت 
ایرانیان یهودی پدیدار شد. هنگام مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا، آدولف کرمیو مؤسس 
»اتحاد جهانی یهود« در 15ربیع الثانی1290ق/ 12ژوئیۀ1873م با او در فرانسه دیدار کرد 
و رسیدگی به وضعیت یهودیان ایران را خواهان شد. شاه نیز با تأسیس مدارس آلیانس 
موافقت کرد )ناصرالدین شاه، 1362، ص149(. به این ترتیب »اتحاد جهانی یهود« از سال 
1898م فعالیتش را در ایران آغاز کرد و تا هنگام بروز مشروطه یازده مدرسه با 2٬225 
دانش آموز در شهرهای مختلف برپا کرد. به نوشتۀ سفیر فرانسه در ایران، بروز نهضت 
مشروطه موجب بهبود وضعیت عمومی ایرانیان یهودی شد و آنان دیگر نه ناچار بودند 
از لباس های مخصوص استفاده کنند و نه جزیه بپردازند. حاکمان نیز رفتاری مالیم تر را 
با آنان در پیش گرفتند و دولت ایران هم سفارت فرانسه را به عنوان نمایندۀ نیمه رسمی 

یهودیان ایران پذیرفت )اوبن، 1362، صص 311-308(.
اینکه یهودیان ایران از چه زمانی حفاری در محوطه های باستانی و خریدوفروش 
آثار و اشیای مکشوفه را شروع کردند به درستی مشخص نیست؛ ولی آنچه به روشنی 
قابل استناد است گسترش این نوع فعالیت ها در دورۀ قاجار و در ارتباط مستقیم با حضور 
هیئت های باستان شناسی خارجی در ایران بوده است. در این دوره به چند دلیل فعالیت 
گنج یابی شدت گرفت: نخست نبودِ قانونی مشخص دربارۀ وضعیت کشف و مالکیت 
اشیای باستانی و دفینه ها که تا سال ها پس از پیروزی مشروطه هیچ حساب وکتابی در کار 
نبود و دیگر این که فعالیت بی سابقۀ هیئت های باستان شناسی خارجی موجب به وجودآمدن 
بازار رسمی و غیررسمی داخلی و بین المللی شد و بازار تجارت عتیقه گرم شد. در ایران 
پیش از اینکه باستان شناسی به عنوان علم، حق انحصاری یافتن اشیای باستانی را در دست 
بگیرد، هرکس برحسب تصادف دفینه ای می یافت آن را حق مسلم خود می پنداشت )رفیعی 
آتانی و چوبک، 1394، ص118( و یا هرگاه »به موجب قبالۀ شرعیه« عتیقه ای از »اشخاص 
معروف« می خرید، به حکم مراجع تقلید استناد می کرد و آن را به خود متعلق می دانست 

)ساکما، 1328ق، 360/3/80/6(.
محوطه هایی که اشیای عتیقه در آن ها یافت می شد، بیشتر گورستان های باستانی و 
اماکنی دورافتاده بودند که کندوکاو در آن ها معمول نبود. دراین بین، برخی ایرانیان یهودی 
که وضعیت معیشتی مناسبی نداشتند، برای گذران زندگی به حفاری و گنج یابی در این 
مناطق مشغول شدند و در گذر زمان در یافتن اشیای باارزش مهارت پیدا کردند. این 
کسب وکار به اندازه ای سودآور شد که گروهی از یهودیان به صورت انحصاری ازاین طریق 
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امرارمعاش می کردند. حضور رسمی یهودیان در حفاری محوطه های باستانی با دریافت 
مجوزهایی بود که جدای از امتیازات انحصاری فرانسه، ازجانب وزارت معارف برای آنان 
صادر می شد )ساکما، 1291ش، 297/20691؛ ساکما، 1330ق، 297/20697(. وزارت 
معارف دربرابر صدور مجوز حفاری برای یهودیان از آن ها تعهدنامه ای با شرایط زیر 

می گرفت:
1- سی درصد مسکوکات نقره و طال و جواهرآالت و زینت آالت استخراج شده 
به دولت متعلق خواهد بود. 2- مسکوکات درصورتی که به طور دفینه1 استخراج شود، به 
دولت متعلق خواهد بود و یابندگان فقط ده درصد از آن را از وزارت معارف دریافت 
خواهند کرد. 3- اثاثیۀ سلطنتی و آثار تاریخی ازقبیل تاج وتخت، شمشیر، خود، زره، سپر و 
کتیبه های تاریخی و اشیاء منقور به اسم سالطین به دولت متعلق است و باید سالم به ادارۀ 

عتیقات تسلیم شود )ساکما، 1331ق، 297/0/20/584(.
با فراگیرشدن تب مطالعات باستان شناسی و افزایش حضور اروپاییان جوینده و 
خریدار عتیقه در ایران، بازارهای رسمی و غیررسمی این قبیل آثار در داخل و خارج داغ 
شد و اشتغال یهودیان در این زمینه به دلیل درآمد بسیارش بیشتر شکل غیرقانونی به خود 
گرفت. حفاری های غیرقانونی یهودیان در نقاط مختلف ایران به جایی رسید که صدای 
سفارت فرانسه را درآورد و این سفارت از فعالیت یهودیان در کندوکاو محوطه های 
باستانی به وزارت خارجه ایران شکایت کرد. وزارت خارجه هم این موضوع را در نامه ای 
به اطالع وزارت داخله رساند و پیگیری مسئله را خواهان شد. وزارت داخله نیز به حاکمان 

والیت های مرکزی و غربی دستوری به صورت کلی به این مضمون صادر کرد:
»... امتیازات حفریات در امالک و اراضی متعلق به دولت در چند سال قبل به اتباع 
فرانسه اعطا شده و در اغلب نقاط هم حفریاتی نموده اند و این اوقات از سفارت فرانسه 
شکایت شده است که بعضی اشخاص ازقبیل جماعت یهود و غیره برخالف معاهده در 
عمل حفریات مداخله می نمایند. الزم است قدغن ]غدغن[ فرمایید، درصورتی که بعضی 
اشخاص بدون اجازۀ دولت و خالف معاهده در اراضی متعلق به دولت -که حفریات 
آن به اتباع فرانسه اعطا شده است- مداخله نمایند، باید جلوگیری نمایند که رفع شکایت 

سفارت فرانسه گردد« )ساکما، 1334ق، 2942/290(.
یهودیان شیوه ای خاص برای حفر زمین و محوطه های تاریخی داشتند. آنان برای 
آن که حفاری با حداقل کوشش انجام شود، ابتدا بستر رودخانۀ نزدیک به محل مدنظر را 
تغییر می دادند و وقتی به اندازۀ کافی رطوبت در جایی که می خواستند ایجاد می شد، آب را 
به بستر اصلی برمی گرداندند و سپس به بیرون آوردن عتیقه از زمین می پرداختند. این اقدام 

1. اصطالح دفینه به معنی گنج و گنجینه 
است و در اینجا منظور سکه به تعداد زیاد و 

یا به همراه آثار دیگر است.
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هرچند به روند کشف و استخراج سرعت می بخشید، ولی صدماتی را به آثار و به ویژه 
اشیای ِگلی و سفالی وارد می کرد. در یکی از همین حفاری ها بود که یهودیان توانستند 
به میناهای ایرانی دورۀ اشکانی و سّکه هایی با نوشتۀ یونانی دست پیدا کنند )لوسوئور، 

1374، ص104(.
یهودی  ایرانیان  غیرقانونی  فعالیت  افزایش  از  مشروطه  بعداز  دولتی  مکاتبات 
درزمینۀ حفاری و استخراج و معامالت غیرقانونی عتیقه حکایت دارد. برای نمونه در 
18جمادی اآلخر1328ق/ 27ژوئن1910م وزارت فواید عامه این درخواست را به وزارت 

داخله فرستاد:
»... جمعی از کلیمیان در ساوجبالغ تهران مشغول به حفر اراضی و کاوش اشیای 
عتیقه اند. لزوماً خواهش دارم... که اوالً، موافق قانوِن کلِی اخطاری که سابق شده است، 
هرقدر زودتر مشاٌرالیُهم را از اقدام در حفر اراضی ممانعت نمایند و ثانیاً آنچه از عتیقاتی 
تا  ارسال دارند  به وزارت معارف  به توسط پست  را که استخراج کرده]اند[ توقیف و 
بازدید شده، حقوق دیوانی آن اخذ و مابقی به صاحبانش رد شود« )ساکما، 1328ق، 

.)293/8/95/2
در 21جمادی الثانِی1328ق نیز از وزارت خانه به ادارۀ عتیقات تهران دستور داده شد:
خبر  هرروز  شده،  اراضی  حفر  منع  در  که  اکیدی  ]غدغن های[  قدغن های  »...با 
میدن ]می دهند[ فالن دستۀ یهودی فالن جا مشغول حفرند و به هیچ ترتیب جلوگیری 
کامل نمی شود از آن ها کرد و ازجمله خبر داده اند ]که[ در قریۀ کوهه زیر نیک امام خاک 
ساوجبالغ چند نفر از آن ها رفته و حفاری می کنند. خواهشمندم یک نفر مأمور صحیح 
]که[ شریک و رفیق با کسی نشود بفرستید برود این یهودی ها را با هرچه اشیای عتیقه 
درآورده اند محفوظاً و مضبوطاً به شهر بیاورد و تحقیق هم بکند عالوه بر آنچه موجود دارند 
چه ها درآورده و ازمیان برده اند و تجدید خواهش می کنم در تعیین مأمور دقت مخصوص 

مبذول فرمایید« )ساکما، 1328ق، 293/1309(.
به  رسیدگی  برای  امین  و  درست کار  مأموران  انتخاب  بر  عتیقیات  ادارۀ  تأکید 
حفاری های غیرمجاز نشان می دهد که پرداخت رشوه به مأموران دولتی و سوءاستفاده 
از موقعیت آنان امری رایج بوده است. بیشتر سربازان چون حقوقی دریافت نمی کردند، از 
راه عملگی و قّصابی روزگار می گذرانیدند )سیّاح، 1346، صص 216-217( و هنگامی 
هم که هیئت باستان شناسی فرانسوی در شوش به کار مشغول شدند، برخی سربازان از 
روی ناچاری به استخدام آنان درآمدند و برای آنکه دردسری برای اشتغال در بیرون پادگان 
نداشته باشند، نشان های کاله و کمرشان را مخفی می کردند )دیوالفوا، 1369، ص87(. 
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به این ترتیب دور از انتظار نبود که به اندک مایۀ لطفی که ازسوی خالف کاران صورت 
گیرد، دست از انجام وظیفه بردارند و شریک دزد و رفیق قافله شوند. سوءاستفاده تنها 
به مأموران دون پایه محدود نمی شد و مقامات حکومتی هم به هرجا می توانستند، کالهی 
برای خود می دوختند. برای نمونه معزالدوله حاکم »خوار« دربارۀ صدور اجازۀ غیرقانونی 
برای حفریات در اراضی متعلق به دولت، به روشنی به امین مالیۀ این والیت گفت: »چون 
مواجْب کفاِف مخارِج زیادم را نمی دهد، بنابراین باید همیشه درصدد منافع و مداخل 
خارجی باشم« و امین مالیه نیز دربارۀ او گزارش داد: »چنانچه رشوۀ صحیحی به او داده 
شود، تمام مایملک دولت را برای نفع خود به رایگان ازدست خواهد داد... به قسمی که 
حتی برای یک بّره -که هشت قران قیمت دارد- امضا و ُمهر خود را می دهد« )ساکما، 

1291ش، 240/115/37/208-210(.
شاهزاده رکن الدوله نیز زمانی که حاکم کرمان بود، کتیبه ای سنگی به خط میخی منقوش 
به مهر داریوش نصب شده در مقبرۀ شاه نعمت اهلل ولی را دربرابر گرفتن یک تفنگ آلمانی 
به »مسیو سزاری« رئیس ادارۀ صندوق کرمان بخشید و سرانجام این کتیبه از موزۀ پاریس 

سر درآورد )ساکما، 1329ق، 250/30/18/2(.
در 2 رجب همین سال نامه ای از مدیرکل عتیقات به وزارت معارف و اوقاف و فواید 
عامه ارسال شد که با اشاره به حفاری غیرمجاز یهودیان و لزوم تنبه آناْن گزارش می دهد:

»جمعی از کلیمی ها به قریۀ اشتهارد و توابع آن رفته مشغول حفاری هستند و مقدار 
کثیری اشیای عتیقه درآورده و ازمیان برده اند... نصراهلل خاْن سوارژاندارمِ امنیه مأمور است 
]که[ به اشتهارد و آن صفحات رفته، تحقیقات دقیقه بکند، مرتکبین را هرکس هستند با 
هرچه از آن اراضی درآورده اند تحت الحفظ به ادارۀ عتیقیات بیاورد و از کدخدایان و 
رعایای حول وحوش تحقیقات بنماید که این حفارین از کِی مشغول حفر شده و چه 
اشیایی استخراج کرده اند... . هم چنین مأموریت دارند که اگر استنباط می نماید که از این 
اشیای عتیقه در خانۀ رعیتی پنهان نموده اند، اول از خود رعیت بخواهند، اگر ابا و امتناع 
کرد، با اطالع کدخدای قریه خانۀ او را بکاوند و درصورت بروز، خود آن رعیت ها را هم 
با حفارین به شهر وارد کنند. هم چنین نصراهلل خان ژاندارم مأموریت دارد که در عرض 
راه هرگاه از طایفۀ کلیمی ها مالقات نماید که از حفر مراجعت کرده و اشیای عتیقه دارد 
تفتیش نموده، درصورت واقعیت او را با بار خودش به ادارۀ عتیقات حاضر کنند« )ساکما، 

1328ق، 293/8/95/3(.
در همین سال وزارت داخله به منتظم الدوله حاکم فیروزکوه دستور داد دو نفر یهودی 
را که در قریۀ »مزدوران« به حفریات مشغول بودند به سرعت احضار کند و اجازه نامه شان از 
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وزارت فواید عامه را بررسی کند و درصورتی که مجوز نداشته باشند، آن ها را از این اقدام 
ممنوع بدارد و آثار استخراج شده را نیز توقیف کند و به وزارت داخله بفرستد )ساکما، 

1328ق، 293/001308(.
باوجود اقدامات انجام شده، طبق گزارش حاکم فیروزکوه به وزارت داخله، یهودیان 
پس از چندی بار دیگر به محل بازگشتند و به حفریات غیرمجاز مشغول شدند )ساکما، 

1328ق، 293/8/94/1(.
سود زیاد حاصل از این قبیل کندوکاوها، مقامات باالتر را هم به طمع می انداخت و آنان 
را برای دستیابی به آثار مکشوفه به تکاپو وامی داشت؛ وگرنه چگونه بدون حمایت مقامات 
باالی دولتی، حفارانی که مأموران محلی آن ها از محوطۀ باستانی بیرون رانده بودند، دوباره 
بازمی گشتند و کارشان را از سر می گرفتند؟ و به چه دلیل آثار کشف شده ای که رسیدگی 
به آن ها از وظایف وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود، باید برای وزارت داخله 

ارسال می شدند؟!
در سال های بعد نیز حفاری های غیرمجاز یهودیان و درگیری آن ها با ادارۀ عتیقیات 

ادامه یافت. وزارت معارف در 1329ق طی نامه ای خطاب به وزارت داخله نوشت:
»چند نفر از حفارین یهودی که بعضی با قدغن ]غدغن[ اکید دولت بدون اجازه 
و بی حضور مأمور اداره در خوار ورامین حفاری کرده]اند[، مبالغی مسکوکات طال و 
اشیای عتیقه استخراج و ازمیان برده اند و بعضی مبالغی به مناسبت اشیایی که خریدوفروش 
کرده]اند[، به اداره مقروض هستند. برای این که بتوانند به یهودی بازی قرض خودشان 
را نداده و اجناس مستخرجه را که اداره درصدد استرداد آن ها است موقوف به مطالبه 
نگذارند، چند نفر از عمله های خودشان ]را[ که روزی دو هزار ]دو ریال[ از آن ها اجرت 
می گیرند اجماعی نموده، موقوفِی ادارۀ عتیقیات را از مقامات عالیه درخواست می کردند. 
وزارت معارف هم حسب األمر نیابت سلطنت عظمی و ریاست، مجلسی تشکیل ]داد[ 
و چهارپنج نفر از رؤسای آن ها را برای رسیدگی به عرایض و شکایاتشان احضار نمود. 
اظهارات آن ها همه این بود که ما ادارۀ عتیقیات را نمی خواهیم.... حاال که به مرتکبین 
شرارت تا یک اندازه جواب سخت داده شده، به موجب تلگرافاتی که از عراق و همدان 
رسیده است معلوم می شود، حضراْت بنای تحریکات در آنجاها گذاشته و یهودی های 
آنجا را به ضدیت با ادارۀ عتیقیات و تخلف از ترتیبات آن تحریض می کنند. تمنا می شود 
امروز دو طغرا تلگراف -یکی به توسط میرزاآقاخان مدیر عتیقیات عراق، به حکومت عراق 
]عجم[ و دیگری به توسط طاطاوس خان مدیر عتیقیات همدان، به حکومت همدان- صادر 
و ارسال فرمایند که هریک از کلیمی و غیرکلیمی را که منشأ فسادِ مخالفت با ادارات آنجا 
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شده، بگیرند و نتیجۀ الزم از آن ها به عمل آورند و با رؤسای مزبوره تقویت های صحیح 
بکنند که بتوانند مطالبات خود را از یهودی ها جمع آوری و حفظ حیثیات یک ادارۀ دولتی 
نمایند. البته سزاوار نیست ]که[ چهار یهودی -به یهودی بازی- دیون خود را موقوف به 
مطالبه نگذارند و باعث تزلزل یک ادارۀ دولتی بشوند و هیچ گوشمالی از آن ها به عمل 

نیاید« )ساکما، 1328ق، 293/8/96/1(.
روشن است که حفاران آثار باستانی می کوشیدند به هر طریق ممکن به کارشان ادامه 
دهند؛ ولی مشخص نیست که »مطالبۀ« آن ها از ادارۀ عتیقات چه بوده است و چرا باید برای 
برآورده شدن آن، گوشمالی داده شوند. این نکته نیز پیداست که موضوع درگیری با اداره های 
دولتی بر سرِ کشف آثار باستانی، از حد افراد معدود گذشته و تاحدی جنبۀ اجتماعی یافته 
بود. در سال 1328ق وزیر داخله طی بخشنامه ای به تمامی فرمان فرمایان و حاکمان در سراسر 
ایران دستور داد تا از حفریات اشخاْص بدون مجوزِ وزارِت فواید عامه جلوگیری کنند و 

اشیای مکشوفه را توقیف کنند )ساکما، 1328ق، 330/0/00/47(.
گزارش هایی در دست است که نشان می دهد یهودیان با پرداخت رشوه به کارگزاران 
حکومتی، موافقت آنان را جلب می کردند و شبانه و دور از چشم دیگران در اماکن تاریخی 
کاوش می کردند )ویلز، 1368، ص120(. این قبیل حفاری ها در کنار قاچاق اشیای عتیقۀ 
مکشوفه، سود کالنی را نصیب عوامل حکومتی و حفاران غیرمجاز می کرد. گاهی اتفاق می افتاد 
که خریداران آثار عتیقه با کارکنان دولت نیز وارد معامله می شدند؛ ولی نمی توانستند طلبشان 
را وصول کنند و ناگزیر دست به دامن مقامات می شدند و شکایت می کردند )ساکما، 1331ق، 
27234/279(. در مواردی نیز اشیائی کشف می شد که حفاران می کوشیدند اطالعات مربوط 
به آن را مخفی نگه دارند؛ چنان که رئیس ادارۀ معارف حومۀ تهران به مدیر مدرسۀ دولتی قریۀ 
َدمزآباد ورامین دستور داد تا دربارۀ شیء کشف شده توسط حفاران یهودی -که با پیداشدنش 
کارگران را برای پنهان کردن ماهیت شیء مرخص کرده بودند- تحقیق کند )ساکما، 1328ق، 
297/0/20/584(. این قبیل پنهان کاری ها چه بسا با چشم پوشی مقامات محلی همراه بود و 
گزارش آن به وزارت خانه نیز می رسید؛ چنان که نمایندۀ ادارۀ معارف زرند1 طی نامه ای به 
وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از بی توجهی رئیس ادارۀ معارف شکایت کرد و با 
اشاره به سّکه های طال و عتیقه هایی که حفاران در خانۀ »ابومحمد«نامی مخفی کرده بودند 
نوشت: »چند نفر کلیمی از تهران به زرند آمده]اند و[ در تپه و اراضی قریۀ خورشیدآباد و 
مأمونیه مشغول حفر ]هستند[. چون ریاست معارف ساوه حاضر نبودند حسب الوظیفه از آن ها 
اجازه نامه خواسته، استنکاف کردند ]که[ از عملیات آن ها مانع شوم... هرگاه مجازند... مزاحم 

نباشم؛ َوااِّل اشیاء مستخرجه را توقیف نمایم« )ساکما، 1301ش، 297/0/20/584(.

1. زرند از اسامی قدیمی شهر زرندیۀ امروزی 
است که در استان مرکزی واقع شده است. 
این شهر سابقه ای هفتصد ساله دارد و محل 
دریافت عوارض و پول و طال بوده و واژۀ زرند 

هم از همین موضوع اقتباس شده است.
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برای بازرسی و رسیدگی به این قبیل امور، بودجۀ کافی و کارکنان امین و کارکشته 
الزم بود. پس از پیروزی مشروطه به جای وزارت علوم، وزارت معارف و اوقاف و صنایع 
مستظرفه تشکیل شد که با چهار ادارۀ )تعلیم عمومی، معارف، اوقاف، تحقیقات( و دو 
دایرۀ )تفتیش، محاسبات( وظایف متعددی را برعهده داشت. ازلحاظ قانونی اداره های این 
وزارت خانه هم ردیف هم شمرده می شد و زیرنظر یک مدیر کل قرار گرفت؛ ولی به نظر 
می رسد که اصلی ترین فعالیت های این وزارت خانه در ادارۀ تعلیم عمومی متمرکز شده بود و 
بیشتر کارکنانش در ایاالت و والیات نیز برای اجرای وظایف این اداره منصوب شده بودند. 
به همین دلیل امور مربوط به ادارۀ معارف -که بخشی از آن شامل تأسیس موزه، تحصیل 
عتیقیات و نظارت در حفریات و نیز نگاهداری و حفظ آثار قدیمه بود- چندان جّدی گرفته 
نمی شد. کارکنان ادارات معارف هم از کمبود بودجه به تنگ آمده بودند؛ چنان که رئیس ادارۀ 
معارف قم در پاسخ به دستورِ وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه برای رسیدگی به 
کاوش یهودیان در اراضی خورشیدآباد و مأمونیه، ضمن اشاره به کمبود عایدات و درخواست 
تصویب بودجۀ کافی نوشت: »با حالت حاضره که بنده بالتکلیف و ناچار برای ادارۀ امور 
معارف پریشان قم و جلوگیری از انحالل آن به واسطۀ قلت عایدات فعاًل در قم مقیم بوده، 
دسترسی به حدود زرند و ساوه ندارد که مفاد امر مبارک را به موقع اجرا بگذارد« )ساکما، 

1301ش، 297/0/20/584(.
افزون بر جلوگیری از فعالیت حفاران غیرمجاز، گاهی دربارۀ اجازه نامه های ادارۀ 
معارف برای حفاری نیز مشکالتی پیش می آمد. برای نمونه زمانی که دو نفر یهودی 
برای حفاری در تپه ای در روستای ماشین، اجازه نامه گرفته بودند و زمینی را اجاره 
کرده بودند، بر سر این که حقوق دولت را مالک زمین باید پرداخت کند یا حفاران باید 
پرداخت کنند اختالف نظر پیش آمد )ساکما، 1339ق، 297/0/20/584(. یا زمانی که دو 
یهودی تازه مسلمان در »کاغذکنان« به حفاری مشغول بودند، حاکم محلی برای گرفتن 
حق وحساب، مجوزهای ادارۀ معارف را نادیده گرفت و آنان را بازداشت کرد )ساکما، 
1340ق، 297/0/20/584(. رسیدگی به این امور، نیازمند استفاده از مأموران متخصص، 
امین و باانصاف و نیز تشکیالتی منظم و دارای اختیارات و بودجه کافی بود؛ نیازی که 

دست کم در دورۀ قاجار برآورده نشد.

4. خریدوفروش آثار مکشوفه، توسط یهودیان
از دورۀ قاجار تنها مسئلۀ حفریات غیرقانونی مطرح نیست، بلکه نحوۀ خریدوفروش آثار 
مکشوفه از این حفاری ها و یا اشیای گردآوری شده از خانه ها و اموال متعلق به افراد نیز جای 
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تأمل دارد. خریدوفروش آثار عتیقه از حرفه هایی بود که یهودیان ایران از آغاز این دوره به 
آن مشغول بودند.

کشف اشیای زرین در همدان أمری طبیعی بود. هرچند سّکه ها و اشیای عتیقۀ پیداشده 
در همدان در عثمانی هم خریدارانی داشت که برای خروج آن با جدیت می کوشیدند 
و دست به دامن مراجعی مانند »شیخ محمدکاظم خراسانی« می شدند تا با گرفتن حکم 
شرعی ثابت کنند عتیقه های کشف شده به حفاران و مالکان تعلق دارد )ساکما، 1328ق، 
360/3/80/6(، ولی مشتری عتیقه های کشف شده بیشتر اروپاییانی بودند که به همدان سفر 
می کردند. سفیر پروس )آلمان( در ایران طی سال های 1859–1861م، خاطرۀ اقامت خود 
در همدان و بازدیدش از اماکن تاریخی این شهر را چنین شرح می دهد: »در منزْل عدۀ 
زیادی ارمنی و یهودی جمع شده ]بودند[ و انتظار ما را می کشیدند. کشیش ارامنه و خاخام 
یهودیان هدایایی با خود آورده بودند و... معلوم شد که برای عرضۀ سّکه های قدیمی و 
اشیای عتیقه و فروش آن ها آمده اند. همدان در میان شهرهای ایران ازنظر اشیای عتیقه و 
سّکه، شهرت دارد؛ ولی دربارۀ سّکه باید خیلی دقت کرد؛ زیرا کسانی آنجا هستند که 
فلزات را درست مانند سّکه های قدیمی ضرب می کنند و آن ها را به صورت آثار قدیمی 
از کیسه هایشان درآوردند و روی  درمی آورند و می فروشند.... آن ها سّکه های خود را 
فرش ریخته و ما با دقت آن ها را بررسی می کردیم و سّکه های موردنظر را برمی گزیدیم. 
به این ترتیب هریک از ما تعدادی سّکۀ قدیمی متعلق به سلسله های مختلف ایران از ارامنه 
و یهودیان خریداری کردیم. عالوه بر سّکه، مقداری اشیای عتیقۀ برنزی نیز خریداری 
نمودیم.... تعدادی از این اشیای عتیقه، ساخت ایران و تعدادی دیگر ساخت یونان و روم 

بودند که ما اشیای ساخت ایران را انتخاب می کردیم« )بروگش، 1367، ص315(.
کنت آرتور دو گوبینو خاورشناس و سفیر اعزامی فرانسه که در سال 1271ق/1855م 
به ایران آمد، ضمن اشاره به این که یهودیان از گذشته ای دور در ایران ساکن بوده اند و 
جمعیت بسیاری از شهرهای جنوبی فقط از یهودیان تشکیل می شده است، هنگام مباحثه با 
یهودیان کازرون دربارۀ دین و نژادشان با طعنه می نویسد: »از یهودیان کازرون سپاس گزارم 
که با دقت هرچه تمام تر، نشان ها و سنگ نبشته هایی را که در اختیار داشتند برایم آوردند و 
برای اثبات اصالتشان آن ها را با گران ترین بهای ممکن به من فروختند« )گوبینو، 1383، 

صص 121-120(.
معامله کنندگان آثار عتیقه در بیشتر مناطق ایران فعالیت داشتند. هاینریش کارل بروگش 
سفیر پروس )آلمان( در ایران، به دالل هایی در نواحی مختلف ایران اشاره می کند که با 
ورود اروپاییان سروکله آن ها هم پیدا می شد و اشیای عتیقه را عرضه می کردند. او تصریح 
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می کند که آشنایی با این افراد برای خارجی ها فوق العاده ارزشمند بود؛ زیرا می توانستند 
)بروگش، 1367، صص 386-385(.  بخرند  به راحتی  را  عتیقه  کاالهای  آن ها  ازطریق 
جیمز بیلی فریزر سیاح و نقاش انگلیسی در سفرنامه اش از یهودیانی یاد می کند که در 
سال 1249ق/1833م در جنگل های مازندران دیده است که به فروش آثار عتیقه اشتغال 
داشته اند )فریزر، 1364، ص534(. ولی مهم ترین محل خریدوفروش این قبیل آثار همدان 
بود که سفیر فرانسه روششوار ژولین دو، از این شهر به عنوان »ارض موعود عتیقه چی ها و 

عتیقه فروش ها« یاد می کند )روششوار، 1378، ص18(.
شیوۀ دادوستد به صورت دوره گردی )پیله وری( می توانست به یهودیانی که به این 
کار اشتغال داشتند کمک کند تا آثار عتیقه را به سادگی معامله کنند. بسا اتفاق می افتاد که 
صاحبان اموال قدیمی از ارزش واقعی و تاریخی این اموال اطالع نداشتند و فروشندگان 
دوره گرد این آثار عتیقه را به بهای نازل می خریدند و یا آن ها را با کاالهای موردنیاز اهالی 
تهاتر )معاوضه( می کردند. کشف اشیای زرین و گران بها و تبدیل شدن همدان به مرکز 
خریدوفروش آثار عتیقه نیز طبیعی بود. این شهر در گذشته پایتخت مادها و بعدها اقامتگاه 
تابستانی پادشاهان هخامنشی بود و خزانۀ خشایارشا در آن قرار داشت. هم چنین احتمال 
می رود که خزانۀ تخت جمشید را هم اسکندر به همدان انتقال داده باشد )واندنبرگ، 
1348، صص 29، 141(. یهودیان همدان هم به سادگی با شهرهای مناطق مرکزی ایران 
مانند اصفهان و شیراز ارتباط داشتند و هم با شهرهای واقع در محوطه های باستانی عثمانی 
مرتبط بودند و به دلیل همین مراودات، همدان را به بازاری برای اموال عتیقه بدل کرده 
بودند. قرارداشتن همدان بر سر شاه راه شهرهای مورداحترام مذهبی شیعیان در عثمانی 
-که سالیانه هزاران نفر از آن عبور می کردند- نیز فرصتی مناسب را برای حمل ونقل 
و خریدوفروش فراهم می کرد. خریداران عمدۀ عتیقه خارجیانی بودند که از ارزش و 
اهمیت این آثار آگاهی داشتند و مشتاق خریدن سّکه، نسخه های خطی و یا هر اثر تاریخی 
دیگری بودند. گواه این مدعا نیز انبوه اشیای تاریخی موزه های اروپاست که جز تعدادی 
اندک از آن ها که براثر فعالیت های باستان شناسی کشف شده اند، بقیه از راه خریدوفروش 
و قاچاق به مجموعه های خصوصی و موزه های اروپا راه پیدا کرده اند. هم سنجی تعداد 
انبوه نسخه های خطی و منحصربه فرد، نقاشی های بی بدیل، پارچه های زربفت، فرش و 
بسیاری از دیگر اشیای عتیقه ای که امروز در اروپاست با آنچه در ایران باقی مانده است، 
نشان می دهد که تعداد زیادی از این آثار در دورۀ قاجار و بعدازآن از ایران خارج شده اند.
ازلحاظ حقوقی برای خریداران کاالهای مسروقه مجازات هایی درنظر گرفته می شود 
و استدالل می شود که چنانچه آنان اموال دزدی را نخرند، انگیزۀ سارقان کمتر خواهد 
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شد. بخش عمده ای از آسیب هایی را که در جریان حفریات غیرمجاز به آثار تاریخی 
وارد آمده اند و زیان هایی را که خروج هزاران اثر عتیقه به خارج از کشور درپی داشته اند، 
افرادی ایجاد کرده اند که در دورۀ قاجار به عنوان سفیر، پزشک، مهندس و گردشگر به ایران 
آمده اند. آن ها از شوربختِی مردم فقیر ایران و هم چنین ضعف قراردادهایی که با دولت های 
وقت می بستند استفاده می کردند و آثاری را که نشانۀ هویت ملی ایرانیان بود، زینت بخش 
مجموعه ها و موزه های خود می کردند. دراین بین چه بسا استاد دانشگاهی هم که برای 
مطالعات زبان شناسی و مردم شناسی به ایران می آمد، فرصت می یافت تا ُمهری هخامنشی 
از یاقوت کبود و تعدادی سّکۀ اشکانی و ساسانی را بخرد و به کشورش ببرد )جکسن، 
1369، ص70( و ازآنجاکه قانونی برای گرفتن گمرکی ازاین قبیل اجناس وجود نداشت، 
درآمدی هم به دولت نمی رسید. میزان نارضایتی از این بابت را در گزارشی مربوط به 
سال 1328ق می توان دریافت. بدین نحو که وزیر مالیه میزان تخمینی عایدات حفریات و 
دادوستد آثار عتیقه را خواسته بود و رئیس ادارۀ عتیقات با تأکید بر این که »عایدات این 
شعبه چون اساسی ندارد و... برای دولت عایدی تصّور نمی شود«، نوشت: »... تاکنون 
قوانین این کار از مجلس نگذشته است و به همین جهت از اتباع خارجه نمی توان چیزی 
دریافت کرد و چون راه گمرک و پُست برای اتباع خارجه باز است، اتباع داخله هم هرچه 
دارند -بدون تأدیۀ حقوق دیوانی- به توسط آن ها حمل به خارج می دهند... . چنانچه قوانین 
حفریات از مجلس بُگذرد و راه پُست و گمرک برای اشیائی که مالیات نداده اند مسدود 
شود...، امیدوار می توان شد که بیش از این ها عایدات برای دولت حاصل شود« )ساکما، 

1328ق، 240/80/32/42(.
افزون بر بیگانگان، ایرانیان تبعۀ دولت های دارای حقوق کاپیتوالسیون نیز با حفاران 
غیرمجاز و قاچاق چیان برای خروج اشیای عتیقه از کشور همکاری حمایت می کردند و 
این امر گاهی وزارت خارجه را هم درگیر می کرد )ساکما، 1328ق، 240/80/32/42(. انبوه 
گزارش های موجود نشان می دهد که در کنار خدمات برخی ایران شناسان و باستان شناسان 
به فرهنگ و تاریخ ایران، در دورۀ قاجار بسیاری از یادگارهای معنوی ازدست رفت و با 
خروج آثار تاریخی زیان بزرگی به کشور وارد شد. اقلیت های دینی ایران هم دست کم 
به دو دلیل واسطۀ این قبیل فعالیت ها شدند: نخست وضعیت معیشتی سختی که هرچند 
عموم مردم با آن دست به گریبان بودند؛ ولی برای ایشان سخت تر بود و دیگر حضور مبلغان 
مذهبی اروپایی دربین آن ها که زمینۀ مراوده و دادوستد را فراهم می کرد و اعتماد ایشان را 
جلب می کرد. انجمن های اروپایی مانند »آلیانس اسرائیلیت« -که مدارسی در ایران تأسیس 
کرده بودند- هم در برقراری ارتباط ایرانیان یهودی با اروپا نقشی مهم داشتند. برخی 
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نویسندگاْن تأثیرات اجتماعی این مدارس را کاویده اند )کهن، 1387(. دانش آموختگان این 
مدارس به زبان فرانسه تسلط داشتند و می توانستند واسطۀ مبادالت بازرگانی یا فعالیت های 
اقتصادی قرار گیرند. برخی محققان به نحوۀ فعالیت مبلغان مذهبی کشورهای دیگر در 
ایران، توجه کرده اند؛ ولی بیشتر این تحقیقات درزمینۀ فعالیت های آموزشی یا سیاسی آنان 
است و رویکرد ایشان به موضوعات باستان شناسی یا خریدوفروش آثار تاریخی، نیازمند 

بررسی های مستقل است.
یهودیان بخشی از خریدوفروش و قاچاق اشیای عتیقۀ گران بها را برای خارج از 
مشروطه خواهان  به دست  تهران  فتح  پس از  نمونه  برای  می دادند؛  انجام  ایران  مرزهای 
)1رجب1327ق/ 19ژوئیۀ1909م(، شایع شد که محمدعلی شاه و اطرافیانش جواهرات 
سلطنتی را غارت کرده اند. مشروطه خواهان نیز هیئتی را بررسی این موضوع تشکیل دادند. 
یکی از مظنوناْن لسان الدولۀ کتابدار بود که به سرقت تعدادی از نسخ خطی کتاب خانۀ 
سلطنتی متهم شد. در این زمان برخی از دالالن یهودی برای خارج کردن اشیای نفیس 
و نسخ خطی به خارج از کشور و به ویژه فرانسه، هم دست شده بودند. میرزایعقوب 
یهودی یکی از این دالالن بود که هنگام معامله با لسان الدوله به دام مأموران دولتی افتاد. 
دفترچۀ یادداشت روزانۀ لسان الدوله نیز هنگام بازرسی به دست آمد که در آن نام مشتریان 
و هم دستان او و چگونگی خروج اشیای مسروقه از کشور و فروش آن ها ذکر شده بود. 
در این دفترچه نام آرشاک )ارمنی(، رفی )یهودی( و صمدخان ممتازالسلطنه جلب توجه 
می کرد. رفی، هم جراح و دندان پزشک بود و هم عتیقه فروش. این یهودی ایرانی االصل 
به فرانسه رفته بود و تابعیت آن کشور را پذیرفته بود. او در مطب هْم به خریدوفروش 
اشیای زینتی می پرداخت و واسطۀ او در تهران داللی یهودی به نام ابراهیم بود که رفی 
توسط همین شخص با لسان الدوله ارتباط برقرار کرده بود و توانسته بود بسیاری از اشیای 
مسروقۀ کتاب خانۀ سلطنتی ایران را به چنگ آورد )نصیری مقدم، 1383، صص 181-182؛ 

احتشام السلطنه، 1367، ص425(.

5. فروش آثار جعلی تاریخی و ساخت عتیقه های بدلی
به مرور با هدف کسب منافع مادی ساخت آثار عتیقۀ بدلی رواج یافت و یهودیان ایران به ویژه در 

شهرهای اصفهان و همدان از گروه های فعال در این حوزه بودند )طرفداری، 1396، ص70(.
به هنگام  یافت.  رواج  نقره  و  قاجار، طالشویی و جعل مسکوکات طال  دورۀ  در 
آب شدن برف ها، برخی از یهودی های همدان به کمک سدهای کوچک، به تل های خاک 
آب می بستند و پس ازآنکه خاک در آب حل می شد و گل والی به صورت سیالب جاری 
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می شد، آن را به دقت از صافی می گذراندند و نشان ها و اشیای حکاکی شده باستانی و 
چه بسا سنگ های بهادار را از آن به چنگ می آورند. ازآنجاکه مجموعه داران بابت این قبیل 
یافته ها پول خوبی می پرداختند، یهودیان کم کم به ساخت نشان ها و سّکه های ناسره تشویق 
شدند و آن ها را وارد بازار کردند؛ به نحوی که وجود انبوه اشیای تقلبی، موجب سردرگمی 
خریداران شده بود )روششوار، 1378، ص7(. در زمان محمدشاه، اوژن فالندن معمار 
و خاورشناس فرانسوی که ازطرف فرهنگستان هنرهای فرانسه برای تهیۀ گزارش ها و 
تصویرهایی از آثار باستانی به ایران اعزام شده بود، با اشاره به این که همدان از بزرگ ترین 
مراکز یهودیان ایران است که در آن دویست خانوار یهودی سکونت دارند، دربارۀ جعل 
آثار تاریخی به دست برخی از یهودیان می نویسد: »آن ها مقدار زیادی سّکه های یونانی و 
ساسانی می سازند و بیشتر سّکه ها صورت اسکندر و اردشیر را دارد. تمام کوششان در 
استفاده و نفع شخصی است و به ویژه در تجارت و معاملۀ سّکه سررشتۀ کامل دارند... ]و[ 

از روی سکه های اصلی، سکه های بدلی ساخته اند« )فالندن، 1356، ص178(.
پزشکی انگلیسی باتوجه به به کوششی که دو نفر از یهودیان برای فروش سّکه های 
مسی و نقره ای به او هنگام بازدیدش از مقبرۀ استر و مردخای در همدان به خرج داده اند، 
با اشاره به ممانعت یکی از همراهانش به نام پیرسون، دربارۀ اظهارات او چنین می نویسد: 
»همۀ این سّکه ها به جز سّکه های مربوط به دوران اسکندر کبیر و سّکه های مربوط به دوران 
ساسانیان، بقیه تقلبی هستند«. این پزشک سپس توضیح داده است: »مرکز تهیۀ سکه های 
تقلبی همدان است و عامل آن یک نفر یهودی ثروتمند است که انواع سّکه های باستانی 
را عیناً شبیه سکۀ اصلی می سازد و به طریقی آن ها را به صورت سّکه های زیرخاکی و 
کهنۀ قدیمی درمی آورد و... توسط عوامل خود آن ها را به اروپاییان ساده و بی اطالع به نام 
سّکه های ایران باستان کشف شده از اکباتان به قیمتی فوق العاده گران می فروشد« )ویلز، 

1368، ص116(.
اختالفاتی که گاهی درپِی فروش آثار جعلی تاریخی پیش می آمد، گاهی نظمیه و دولت 
را هم درگیر می کرد. برای نمونه در سال 1329ق دکتری اروپایی به نام »کاشه« از »یعقوب 
کلیمی« به دلیل کاله برداری و فروش نگاره های تقلبی شکایت کرد که موجب جلب و توقیف 
یعقوب شد. یعقوب نیز در نامه ای که برای وزیر داخله فرستاد، با اشاره به این که کاشه در 
خریدوفروش نگاره های قدیمی خبره است و سال های زیادی است که در تهران و استانبول 
به معاملۀ این قبیل اجناس مشغول است، نوشت: »این صفحه ها را به اسم کهنه به او نفروخته ام؛ 
زیراکه داناترین عتیقه چی می داند که اگر این ها کهنه بودند، هرکدام در تهران اقاًل پانصد تومان 

قیمت داشتند« )ساکما، 1328ق، 290/12/300/1-2(.
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6.  نتیجه گیری
به  رو  ایران  در  باستان شناسی  کاوش های  غربی،  جویندگان  ورود  با  قاجار  دورۀ  در 
گسترش نهاد. هرچند نمی توان از انگیزه های علمی و زحماتی که برخی ایران شناسان و 
باستان شناسان غربی برای شناسایی میراث فرهنگی ایران کشیده اند چشم پوشید؛ ولی براثر 
وجود برخی اقدامات سودجویانه ای که انجام شد، رویکرد و برخورد اقتصادی و تجاری با 
آثار عتیقه و تاریخی در ایران رواج یافت. ورود ایرانیان به عرصۀ خریدوفروش و حفاری 
برای به دست آوردن آثار تمدن های گذشته در این دوره بیشتر شد و ایرانیان یهودی در 
این زمینه به فعالیت پرداختند. برخی از ایشان به ویژه در شهرها و مناطق یهودی نشین، 
به صورت قانونی و غیرقانونی محوطه های تاریخی را کاویدند و مهارتشان در کشف آثار 
موجب شد که برخی از آن ها به صورت حرفه ای به این کار مشغول شوند. در دورۀ قاجار 
بنابه دالیلی، فعالیت های گنج یابی، حفاری های غیرقانونی، جعل و قاچاق عتیقه فزونی 
گرفت و هرچند بسیاری از ایرانیان در این قبیل امور فعالیت داشتند، ولی فعالیت یهودیان 
ایران را در روی آوردن به کشف و فروش آثار عتیقه می توان به دالیل زیر مرتبط دانست: 
نخست اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی یهودیان در دورۀ قاجار که ایشان را ناگزیر می کرد 
برای بهبود معیشت و گذران زندگی به این قبیل کارها که مخاطراتی را هم درپی داشت 
بپردازند. فعالیت در کشف و فروش آثار عتیقه به حدی سودآور بود که گروهی از یهودیان 
به صورت انحصاری ازاین طریق امرارمعاش می کردند. اشتغال به پیله وری و خریدوفروش 
به صورت دوره گردی نیز به آنان کمک می کرد تا آثار عتیقه را شناسایی و به بهای مناسب 
خریداری کنند. هم چنین آشنایی به زبان های اروپایی که در مدارسی مانند »آلیانس« به 
آن ها تعلیم داده می شد، راه را برای مراوده و تجارت ایرانیان یهودی با کشورهای دیگر 
باز می کرد. هم چنین حضور تعداد زیادی از بازرگانان یهودی ایرانی در کشورهای اروپایی 

تجارت را برای یهودیان آسان می کرد.
نبودِ قانونی مدون برای حفظ آثار عتیقه تا پیش از 1306ش نیز عاملی دیگر بود که 
جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی را ناممکن می کرد. نفوذ کشورهای بیگانه در این 
دوره نیز سبب می شد که کارکنان دولت ایران نتوانند به وظایف خود عمل کنند. اقدامات 
سفارت خانه های بیگانه و خریداری آثار عتیقه توسط اروپاییانی که به عناوین مختلف به 
ایران می آمدند، سبب شد که پدیدۀ قاچاق عتیقه رواج پیدا کند و همدان به مرکزی 
برای خریدوفروش آثار تاریخی تبدیل شود. یهودیان این شهر به شکل گسترده در مناطق 
باستانی حفاری می کردند و دولت ایران نیز قادر نبود از آن ها جلوگیری کند؛ زیرا از 
یک سو برخی مقامات حکومتی درپی سوءاستفاده و منفعت طلبی خود بودند و ازسوی 
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دیگر سفارت خانه های اروپایی افرادی را برای این قبیل کارها اجیر می کردند و دولت ایران 
دربرابر نفوذ آنان اراده ای نداشت.

آثار عتیقۀ دیگر  بازارهای خریدوفروش  ایران به موزه ها و  آثار تاریخی  راه یابی 
کشورها، موجب داغ شدن بازار ساخت آثار عتیقۀ بدلی در ایران شد و برخی از ایرانیان 
یهودی به جعل سّکه های قدیمی یا فروش آثار تاریخی بدلی مشغول شدند. پس از 
مشروطه نیز انبوهی از نفایس نسخ تاریخی و اموال عتیقۀ سلطنتی و یا خریداری شده 
توسط عتیقه شناسان، به صورت قاچاق از کشور خارج شد که آسیب هایی جبران ناپذیر 

به میراث فرهنگی ایران وارد آورد.
ارزیابی نقش مؤسساتی نظیر آلیانس جهانی یهود در انتقال آثار باستانی و ملی ایران 

به خارج از کشور، خود نیازمند انجام مطالعه ای مستقل است.
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