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  توان قاچاق ميراث فرهنگي ايران را مهار كرد؟  چگونه مي

  عبداهللا شهبازي
  

  . اي بنيادبرافكن يافته است سابقه و گستره هاي اخير انهدام و غارت آثار باستاني و ميراث فرهنگي ايران اوجي بي در سال
دي آغاز شد و در تمامي دوران قاجاريه و پهلوي يافته خارج كردن آثار باستاني از ايران از اوائل سده نوزدهم ميال موج سازمان

ايـن بـار،   . اين تكاپو پس از انقالب اسالمي نـه تنهـا قطـع نشـد بلكـه در چـارچوب جديـدي ادامـه پيـدا كـرد          . تداوم يافت
ـ    دست ي را اندركاران تاراج ميراث فرهنگي ايران، در كنار اقدامات پيشين خود، بخشي ديگر از بقاياي مستند هويـت كهـن ايران

و سـاير  ) »هـا  زاده امام«معروف به (سرقت و خارج كردن سنگ قبرهاي كهن و درهاي ابنيه و بقاع مقدس و محترم : نشانه گرفتند
توان يافت كه سنگ قبر يا در  را مي» اي زاده امام«امروزه، كمتر . روند شمار مي آثاري كه ميراث مكتوب ملّي و اسناد تاريخ ايران به

ها آرامگاه بزرگان و  نيستند بلكه بسياري از آن) ع(الزاماً از تبار ائمه » ها زاده امام«اين . دستبرد در امان مانده باشد كهن آن از گزند
  . رسد ها هزار مي عرفا و شهداي برجسته اعصار گذشته است و تعدادشان در سراسر ايران به ده

هاي اخير هيچ بقعه محترمـي از گزنـد حفـاري و     ي، در سالمنطقه باستاني كوهمره سرخ -در فارس، از جمله در موطن من
. سرقت در امان نمانده و هيچ سنگ قبر كهني بر جاي نمانده مگر شايد در مواردي معدود كـه تصـادفاً ناشـناخته مانـده باشـند     

وري سرقت سنگ قبر بزرگ و باشكوه موالنا اي)ور در روستاي ايAyyur را بـه شـدت متـأثر    از مواردي است كه مـ ) سياخ دارنگان
هـايي كـه آن را پوشـيده     حدود ده سال پيش، به كمك چند تن از سكنه روستاي ايور و با تميز كردن حجم زيادي از خاك. كرد

هـاي   سده يازدهم ميالدي، با دقت ديدم؛ نوشته/ بود، اين سنگ قبر مرمرين و بسيار زيبا را، متعلق به نيمه دوم سده پنجم هجري
وري از دريافتم كه موالنا اي. يادداشت كردم ولي متأسفانه، به علت همراه نداشتن دوربين، عكسي از آن برنداشتم آن را خوانده و

/ عرفاي بزرگ شيعي است كه در كشتار بزرگ شيعيان فارس به دست سالجقه متعصـب ضـد شـيعي در سـده پـنجم هجـري      
 هراحاست كه راوندي در .) ق ٤٦٥ -٤٥٥هاي  سلطنت در سال(اين همان كشتار الپ ارسالن . يازدهم ميالدي به شهادت رسيده

ايـالت و  [ارسالن به همه عالم تاختن كرد و پارس بگرفت و بـر شـبانكاره    سلطان الب«: آن را چنين توصيف كرده است لصدورا
تنها بقاياي مكتوب نظير او شايد  اشعار منقوش بر گرداگرد سنگ قبر نفيس و كم» .تاخت و خلقي بسيار از ايشان بكشت] عشاير

سال بعد، در سفر مجدد از تهران بـه  . وري شهيد عارف و شاعري بزرگ بوده استداد موالنا اي براي شناخت وي بود و نشان مي
هاي پسين، هر چه در كتـب و   در سال. شيراز، براي گرفتن عكس به ديدن اين بقعه رفتم و با تأسف ديدم سنگ قبر ناپديد شده

بدينسان، با سرقت يك سنگ قبر، كه شـايد بـراي هميشـه منهـدم شـده، نـام يـك        . وري نيافتممي از موالنا ايها گشتم نا تذكره
  . شخصيت بزرگ ديگر در تاريخ ايران گم شد
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  )حومه شيراز(در روستاي ايور سياخ دارنگون ) عارف شهيد سده پنجم هجري(بقاياي مخروبه آرامگاه موالنا ايوري 

است كـه آرامگـاه او در ملـك    ) حاج بهاءالدين(» حاجي بادي«) حومه شيراز(ديگر در منطقه سياخ دارنگون  معتبر» زاده امام«
در . بر جا است) حاكم فارس در زمان شاه عباس اول، سردار جنگ عليه استعمارگران پرتغالي و فاتح هرمز(موقوفه امامقلي خان 

تنگ «كه امامقلي خان با دست خود در جوار آرامگاه او، واقع در مدخل  عصر صفوي، حاج بهاءالدين چنان شناخته و محترم بود
ترين سروهاي  ترين و باشكوه ترين، رفيع اكنون از كهن اين سروها هم. ، چند درخت سرو كاشت)منسوب به امامقلي خان(» خاني

آباد و بديجان، به احترام آرامگاه  به حسينامامقلي خان ملك پهناور سه هزار هكتاري فوق را، موسوم . رود شمار مي حومه شيراز به
كه خود باني آن (حاج بهاءالدين وقف كرد؛ نيمي از درآمد آن را به بقاع متبركه نجف اشرف و نيم ديگر را به مدرسه خان شيراز 

تـداوم يافـت،    تبار قوام شيرازي، كه تا پايـان حكومـت پهلـوي    پس از برآمدن قاجار و اقتدار خاندان يهودي. اختصاص داد) بود
در ايـن  . (نام خود كردنـد  نامه، اين موقوفه را، مانند بسياري از موقوفات گسترده ديگر عصر صفوي، به خاندان قوام، با جعل وقف

سنگ قبر حاجي بهاءالدين نيـز بـه سـرقت رفتـه و نـام و      .) باره بعداً سخن خواهم گفت و مستندات خود را عرضه خواهم كرد
همچنـان بـا   (توان يافت؛ همچنان كه امروزه موقوفه امـامقلي خـان    بزرگ تاريخي در منابع موجود نمينشاني از اين شخصيت 

و در سازمان اوقاف ارتباطات خود را احياء   هاي اخير از انگلستان به ايران بازگشته توليت بقاياي خاندان قوام شيرازي كه در سال
آزرم قرار گرفته كه از مشاركت و حمايت برخي افراد و نهادهـاي نظـامي    راني بيخوا خواران و زمين  آماج چپاول موقوفه) اند كرده

  . قدرتمند محلي برخوردارند
از معتبرترين بقاع ديگر منطقه فوق، شاه ابوالخير در روستاي رمقان است كه سنگ قبر آن نيز به سرقت رفتـه و بنـاي كهـن و    

. سليقه به جاي آن احـداث گرديـده   ، تخريب شده و بنايي زشت و بيو سرقت» گنج«زيباي آن، شايد با نيت حفاري و كشف 
  . اعتنا به همه اين فجايع است اطالع و بي سازمان ناكارآمد ميراث فرهنگي بي



٣ 
 

  
  

  )مه شيرازدارنگون، مدخل تنگ خاني، حو(بقاياي مخروبه آرامگاه حاج بهاءالدين و يكي از سروهايي كه امامقلي خان در زمان شاه عباس اول كاشته 
  

  
  )روستاي رمقان، حومه شيراز(آرامگاه بازسازي شده شاه ابوالخير 
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هـا و اسـناد مكتـوب و منقـوش      نبشـته  هويت كردن بقاع قديمي و از ميان بردن سـنگ  يافته براي بي در كنار اين موج سازمان

توان بـه سـرقت نسـخه     از جمله مي. داردتاريخي، ساير انواع سرقت و قاچاق ميراث فرهنگي ايران همچنان، و با شدت، ادامه 
ترين نسخ قرآن  اشاره كرد كه يكي از كهن ١٣٨٢از موزه پارس شيراز در فروردين ) ع(خطي قرآن كريم منسوب به حضرت علي 

م را هاي فراوان و اشياء بسيار گرانقيمت در موزه فوق، تنها همين يك قل رغم وجود سكه سارقين مسلح، به. رفت شمار مي كريم به
در ايـن  . فرد نيز شايد براي هميشه از تاريخ اسالم ناپديد شده باشد اين اثر منحصربه. به سرقت بردند؛ يعني سرقت هدفمند بود

    : تر چنين نوشتم باره پيش
نج سال در چهار پ. رود هاي اخير آثار باستاني منحصربفرد در سراسر فارس به شكلي سازمان يافته و گسترده به تاراج مي در سال«

اخير موج سرقت درهاي بقاع كهن فارس فراگير شده و اكنون تقريباً نه سنگ قبر كهني به جاي مانده و نه در قديمي و ارزشمندي 
از قرآن كريم، منسوب به خط حضرت علي بن ابيطالب فردي  به نسخه خطي منحصر) ١٣٨٢فروردين (چندي پيش . اي زاده در امام

. به سرقت رفت) موزه پارس(سده هفتم ميالدي، در موزه كوچك كاله فرنگي كريم خان زند / متعلق به سده اول هجري) ع(
درباره . كردم مي بيني اي را پيش بارها به اين موزه رفته، با تأسف شاهد دو سه نگهبان فرتوت و خواب آلود آن بودم و چنين فاجعه

ترين  و كهن) موزه كپنهاك(به سده چهاردهم ميالدي تعلق دارد  اوستاترين نسخه خطي  اهميت اين نسخه همين بس كه كهن
    ]١[» .به سده يازدهم ميالدي) پطرزبورگ نسخه ابن اشير در موزه سن( توراتنسخه خطي 

قـانون ممنوعيـت فـروش     ١٣٧٢چنـان گسـترده شـده كـه مجلـس در سـال       » گنج يـابي «هاي اخير موج  و باالخره، در سال
عكـس،   شت بلكه، بهندا» گنج يابي«دانيم كه اين قانون نه تنها تأثيري در كاهش  معهذا، مي. هاي فلزياب را تصويب كرد دستگاه
  . تر شد و حتي به مردم مناطقي تسرّي يافت كه فاقد چنين سوابقي بودند هاي بعد موج فوق بسيار گسترده در سال

هـاي   به اعتقاد من، صرفنظر از سازمان يافتگي سرقت ميراث فرهنگي ايران و وجود مافيايي مقتدر در پشت اين موج و انگيزه
  . شود، قوانين فعلي است را سبب مي» گنج«ترين عواملي كه قاچاق  يل در اين كار، يكي از مهمآزمندانه افراد كم فرهنگ دخ

نظـر   قوانين فوق، مانند بسياري قوانين ديگر بازمانده از دوران پهلوي، بسيار بسيط و جاهالنه تدوين شده؛ تا بدان حد كـه بـه  
گي و ايجاد رونق در كار قاچاق آثار باسـتاني و ميـراث فرهنگـي    كنندگان تشويق خروج ميراث فرهن رسد انگيزه واقعي تدوين مي

متعلق به دولت است و نه تنها فروش بلكه حفظ و نگهداري شخصـي آن نيـز   » گنج«در قوانين جاري هر گونه . ايران بوده است
آورنـد در   ه، بـه دسـت مـي   به اين دليل، كساني كه سكه و ساير آثار باستاني ارزشمند، تصادفاً يا با نقش. شود جرم محسوب مي
كننـد يـا، در بسـياري مـوارد، بـه دالالن و شـبكه        كوشند؛ آثار فوق را يا به عنوان امـوال شخصـي پنهـان مـي     حفظ سرّ خود مي

اين در حالي است كه در فقـه تمـامي مـذاهب اسـالمي     . فروشند يافته وابسته به مافياي قاچاق ميراث فرهنگي ايران مي سازمان
اين امر از اصـول مسـلم فقـه شـيعي     . گيرد يابنده آن شناخته شده و از مواردي است كه خمس به آن تعلق مي متعلق به» گنج«

چنـين  ) ره(براي مثال، در رسـاله توضـيح المسـايل امـام خمينـي      . باشد است و در همه منابع فقهي گذشته و امروز مندرج مي
     :خوانيم مي

رخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه به آن گنج مالي است كه در زمين يا د -١٨٠٦مسئله «
  . گنج بگويند

  . اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند مال خود او است و بايد خمس آن را بدهد -١٨٠٧مسئله 
يعني اگر قيمت چيزي را كه از گنج به دست مثقال طال است  ١٥مثقال نقره يا  ١٠٥نصاب گنج بنا بر احتياط  -١٨٠٨مسئله 

مثقال طالي سكه دار برسد بنابر احتياط  ١٥مثقال نقره سكه دار يا  ١٠٥آورد، بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده، به  مي
  . واجب بايد خمس آن را بدهد

اند نيست، مال  ي كه قبال مالك آن زمين بودهاگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كسان -١٨٠٩مسئله 
شود و بايد خمس آن را بدهد ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است بايد به او اطالع دهد و چنانچه معلوم  خود او مي

يش از او مالك شود مال او نيست بايد به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطالع دهد و به همين ترتيب به تمام كساني كه پ
  . شود و بايد خمس آن را بدهد اند خبر دهد واگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مي زمين بوده

مثقال نقره سكه دار  ١٠٥هاي متعددي كه در يكجا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آنها روي هم  اگر در ظرف -١٨١٠مسئله 
ابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد ولي چنانچه در چند جا گنج پيدا كند هر كدام آنها مثقال طالي سكه دار باشد بن ١٥يا 

    »...كه قيمتش به اين مقدار برسد بنابر احتياط خمس آن واجب است و گنجي كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده خمس ندارد
را كامالً متعلق به يابنده » گنج«كه (با احكام شرعي  )داند را كامالً متعلق به دولت مي» گنج«كه (تعارض قوانين جاري عرفي 

از نظر شرعي خود را ذيحق و تصرف دولـت را تصـرف در امـوال    » گنج«شود كه جستجوگران و يابندگان  سبب مي) داند آن مي
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  . شخصي خود و نامشروع و غاصبانه بدانند و معامله آن را جايز بشمرند
در اين قوانين بايد ميـان  . نگي ايران به قوانيني روشن و مشخص و دقيق نياز استبراي قطع دست مافياي غارت ميراث فره

آثـار كهـن   (» گنج«با كشف ) اي از تخت جمشيد يا حفاري در اماكن محترم و مقدس مثالً سرقت قطعه(سرقت ميراث فرهنگي 
گـذاري و اقـدامات    ث فرهنگـي سـرمايه  براي جلوگيري از سـرقت ميـرا  . تمايز قائل شد) زيرزميني اعم از سكه يا هر چيز ديگر

طـور   يابند يا آثاري بـه  دست مي» گنج«حفاظتي جدي اعمال كرد و به عكس براي افرادي كه تصادفاً يا حتي در اثر جستجو به 
هايي كه در لنـدن و سـاير    معيني قائل شد و در برخي موارد، از جمله در سكه» حق«موروثي در خاندان ايشان باقي مانده است 

. شود، ملكيت شخصي بر اين آثار را، طبق ضوابط معين، به رسـميت شـناخت   ازارهاي عتيقه به وفور موجود است و معامله ميب
تجربه ثابت كرده كه دولت مالكي شايسته و قادر . در قوانين دوران پهلوي، دولت مالك همه چيز است مگر عكس آن ثابت شود

  . به صيانت از اموال خود نيست
گيـرد،   به جاي تشويق تحت پيگرد و مجـازات قـرار مـي   » گنج«متعلق به دولت است و يابنده » گنج«كه طبق قانون تا زماني 

و غارتگران و سـارقين  » گنج«توان تفكيكي ميان هزاران هزار جستجوگر  قاچاق آثار باستاني و ميراث فرهنگي ناگزير است و نمي
تر چاره جدي انديشـيد و از جملـه بودجـه مكفـي بـه خريـد ميـراث         چه سريعدر اين زمينه، بايد هر . ميراث فرهنگي قائل شد

  . هاي ايران اختصاص داد فرهنگي و آثار باستاني مكشوفه توسط افراد و انتقال آن به موزه
را مهـار كـرد، دكـان دالالن و    » گـنج يـابي  «توان مـوج رو بـه گسـترش     تنها از طريق بازنگري در قوانين جاري است كه مي

  . تازي مافياي غارت آثار باستاني ايران پايان داد چيان ميراث فرهنگي ايران را كم رونق كرد و از اين طريق به يكه ققاچا
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