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طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها» را دیده ام، همه جور فکری کردم و 
به هیچ وجه نتوانستم بپذیرم که این طرح احتماال پیش  نویس طرحی از سوی تعدادی از 

نمایندگانی است که اسامی آنها نیز آنجا آمده است. نمایندگانی که خودشان قانون گذار 
هستند و به قولی یکی از وظایف اصلی شان در کشور تسلط  بر قوانین اساسی، آیین نامه ها 
و تبصره های حقوقی و اداری و قانونی اســت و بعید اســت این طرح از سوی همه این 
نمایندگانی که اسمشــان آمده، دیده شده  باشد. من هنوز باور نمی کنم که چنین طرحی 
واقعا توسط نمایندگان دیده شده  باشد. نمایندگانی که بی شک خیلی از مسائل را رصد 
می کنند و مشاوره های کارشناسی مختلفی می گیرند. من به هیچ وجه تا این دقیقه باورم 
نشده اســت، هرچند از مدیران ارشــد وزارتخانه میراث فرهنگی جویا شدم و آنها تأیید 
کردند که چنین طرحی یا بگوییم پیش نویس طرحی در مجلس دیده شده است و خود 

همه شوکه شده اند

درباره طرح مجلس برای خرید و فروش اشیای باستانی

هدف باستان شناسی گنج یابی نیست

باستان شناسی، دانشی ناشناخته 
هفته گذشته طرحی به امضای ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسید 

و ارائه شد با عنوان «طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها».
متن طــرح را مخاطبان این یادداشــت خوانده اند، بنابراین در اینجــا نیاز به تکرار 
جزئیات آن نیست. از طرفی، روشن است که این نمایندگان محترم، متناسب با برداشتی 

که از باستان شناسی داشته اند، با هدف اصالح امور اقدام به ارائه این طرح کرده اند.
اما نکته ای که در اینجا وجود دارد، این است که این طرح فاقد اقدامات کارشناسِی 
متناســب با قوانین کشور و هویت فرهنگی و تاریخی کشــور است. این نکته از همان 
جمله آغازین طرح دانســته می شــود. جایی که چنین عنوان می کند: «رویکرد قانونی 
فعلی درباره گنج ها و آثار باســتانی به نظر می رسد به لحاظ تجربه رخ داده در سنوات 

گذشته نیاز به بازنگری هایی داشته باشد».
کاربســت واژه «گنج» در عبارت فــوق گویای نگاه غیرعلمی و غیرکارشناســی به 
موضوع باستان شناسی و میراث  فرهنگی است؛ چراکه این واژه در بین باستان شناسان 
و کارشناســان مرتبط با میــراث  فرهنگی و حتی در بین قشــر فرهیخته جامعه جایی 

ندارد بلکه بین مردم عادی کوچه  و بازار، براســاس پندارهای غیرواقعی آنها، جاری و 
ســاری است. از سوی دیگر، درباره گنج رویکرد قانونی نیز وجود ندارد. در تمام قوانین 
و اســناد وزارت میراث  فرهنگــی که متولی اصلی مواریث تاریخی و فرهنگی کشــور 
اســت، اشاره ای به واژه «گنج» نشده اســت که بخواهد «رویکرد قانونی» داشته باشد 

یا نداشته باشد.
بله، درمورد آثار باســتانی رویکرد قانونی وجود دارد و آن همانا حفظ و صیانت از 

آنها به عنوان شناسنامه و مدارک هویتی کشور است.
ایراد اصلی این طرح تقلیل دانش پیچیده باستان شناسی به کندوکاوی عجوالنه، به 
قیمت نابودی اطالعات نهفته در نهشــته های باستانی، برای رسیدن به اشیای نفیس 
و «گنج» اســت. متأســفانه باور عمومی درباره باستان شناس و اهداف باستان شناسی 
این اســت که باستان شناس به دنبال یافتن «اشیا» اســت. زمانی که مردم عادی چند 
باستان شــناس را می بینند که در شــرایط دشــوار صحرایی با دقت و ظرافت مشغول 
کاوش نهشــته های باســتانی محوطه ای هســتند و به دقت تکه ســفال ها و ســایر 

ُخرده ریزهای باســتانی را گردآوری می کنند، متعجب می شوند که این همه ظرافت و 
ُکندی در امر کاوش، در جایی که شــیء «باارزشــی» (به زعم آنها) نیز دیده نمی شود، 

برای چیست؟
روشن اســت که انتظاری از مردم عادی نیســت که بتوانند درک روشنی از اهداف 
باستان شــناس در آن محوطه را که به طور خیلــی کلی پی بردن به تحوالت فرهنگی 
اســت، دریابنــد ولی ایــن انتظار از برگزیــدگان مردم اســت که با مشــورت گرفتن از 
متخصصان امر، طرحی مهیا کنند که در راستای حفظ و نگهداری بیشتر و مؤثرتر انواع 

میراث  فرهنگی، به عنوان شناسنامه هویتی ما باشد.
شــاید نتوان ایرادی از مردم و حتــی طیف بزرگی از تحصیل کردگان در ندانســتن 
ماهیت، فلســفه و اهداف باستان شناســی گرفت؛ چراکه باستان شناسی، بدون اغراق، 

یکی از مهجورمانده ترین حوزه های علمی کشور است.
باستان شناســان یکی از بی ادعاترین اقشــار جامعه علمی کشــور هستند؛ آنها در 
دورافتاده ترین نقاط کشور با حداقل بودجه و امکانات، مشتاقانه و باورمندانه می کوشند 

پاره هایی از نادانســته های گذشته این ســرزمین را روشــن کنند. هیچ باستان شناسی 
نیســت که در عمــر حرفه ای خود ده ها و گاه صدها محوطه باســتانِی نابودشــده بر 
اثر حفاری های غیرمجاز ندیده باشــد و دلش از این مشــاهدات ریش نشده باشد. این 
افســوس و درد فقط و فقط برای باستان شــناس، که می داند چه اطالعات گرا ن بهایی 
در همان نهشــته های کاویده شــده نهفته بوده، قابل درک اســت. همان نهشته هایی 
(خاک هایی) که غارتگران به ســودای واهی یافتن اشیای گران بها، در جایی که اساسا 
وجــود ندارد، از بین برده اند. در ســرزمینی که از نظر دارابودن آثار و بقایای باســتانی 
(نه گنج) یکی از غنی ترین کشــورهای منطقه و حتی جهان است، این افسوس بزرگی 
است که نگاه و برداشت بخش اعظمی از جامعه، چه عادی چه تحصیل کرده، به آثار 

باستانی در حد اشیا تقلیل یافته باشد.
یکی از دالیل اصلی این وضع این اســت که انواع رســانه های کشــور آن گونه که 
باید به معرفی باستان شناســی و نقش غیرقابل  انکار آن در برســاختن هویت ملی و 
شناساندن مواریث تاریخی و فرهنگی نمی پردازند. از دالیل دیگر آن، ضعف ساختاری 

باستان شناســی کشور اســت؛ واقعیت این اســت که با توجه به شــمار فراوان آثار و 
محوطه های باستانی کشــور، تشکیالت باستان شناسی ما باید بســیار گسترده تر از آن 
چیزی باشــد که هم اکنون اســت. این نکته ای است که بسیاری از آگاهان به آن اذعان 

دارند.
بدیهی است که درمورد ایرادهای طرح مذکور می توان به تفصیل سخن گفت؛ ولی 
این مجال جای آن نیســت. چنین طرحی نه تنهــا باعث ویرانی و نابودی محوطه های 
باســتانی (بخوانید هویت تاریخی، فرهنگی و ملی) با ســودای یافتن اشیای گرا ن بها 
و گنج می شود بلکه باعث ســرافکندگی ملی در نزد سایر کشورها نیز است. در جایی 
که ســایر کشورها، نه فقط کشورهای پیشــرفته و مرفه بلکه همین کشورهای منطقه 
(به ویژه کشــورهای حوزه خلیج فارس)، با شتاب حداکثری و سرمایه گذاری های کالن 
در پژوهش های باستان شناســی در پی برساختن هویتی تاریخی و فرهنگی برای خود 
هســتند، این باعث شرمساری همگانی ماست که بکوشیم ایران را به «هاب منطقه ای 
خرید و فروش آثار باســتانی منطقه» تبدیل کنیم. این انتظار از برگزیدگان مردم می رود 

که در راســتای مصالــح ملی، با انصــراف از این طرح، قوانین ســخت گیرانه ای برای 
حفاری های غیرمجاز و خرید و فروش آثار باستانی تهیه کنند.

قوانین فعلی در این زمینه متأسفانه بسیار متساهالنه است و همین امر باعث رواج 
حفاری غیرمجاز و نابودی فزاینده پاره های گذشته این سرزمین شده است. با نگاهی به 
فضاهای مجازی مجاز در کشور به سادگی دانسته می شود که افراد سودجو با جسارت 
تمام به تبلیغ فروش انواع دســتگاه های فلزیاب و «گنج یاب» و نیز «آموزش گنج یابی» 
مشــغول هستند؛ بدون ترس از برخورد قانونی. این فضای مسموم، که با قوانین کشور 
مغایرت دارد، باعث رشد فزاینده حفاری های غیرمجاز و تخریب محوطه های باستانی 

شده است.
درخواست جامعه باستان شناسی کشور از نمایندگان مردم این است که با تصویب 
قوانین ســخت گیرانه، روند مخرب کنونی را متوقف کنند. بی شک آنچه باعث خواهد 
شــد که میزان تخریب محوطه های ما و قاچاق اشیای باستانی کمتر شود، وضع چنین 

قوانینی است، نه مجازدانستن حفاری های بی ضابطه، غیرعلمی و ویرانگر.

یــادداشـت

موزه ها و فضای مجازی

از زمان شــکل گیری اولین موزه های عمومی بیش از ســه قرن می گذرد؛ اما از 
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم بود که شمار و کیفیت موزه هایی که برای 
عموم مردم قابل بازدید بودند، افزایش یافت. متأســفانه این روند هم زمان بود با 
غارت میراث فرهنگی کشــورهای تحت اســتعمار و انتقال آثار آنها به موزه های 
اروپایی و آمریکایی که در تناقض جدی با رســالت مــوزه و موزه داری بود. جنگ 
جهانی دوم و تأثیرات مخرب آن بر میراث فرهنگی بشــری از یک طرف، استقالل 
کشــورهای تحت اســتعمار، رشــد ملی گرایی و آگاهی جامعه جهانی باعث شد 
که با تشــکیل سازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) 
و شــورای بین المللی موزه ها، نگاهی جدید و نزدیک بــه آنچه امروزه از موزه ها 

انتظار می رود، شکل بگیرد. 
مفهوم موزه به عنوان یک نهاد آموزشــی و پژوهشی که به گردآوری، حفاظت 
و معرفــی آثار هنــری، فرهنگی، علمی گذشــته و حال می پــردازد، به تدریج در 
سیاســت گذاری فرهنگــی و باور عمومی جامعه پذیرفته شــد. روند رو به رشــد 
تشــکیل موزه ها و نقش مؤثر شــورای بین المللــی موزه ها (ایکــوم) در تبیین و 
جهت دهی به سیاست گذاری های موزه ای در دهه ۱۳۵۰ منجر به انتخاب روز ۱۸ 
ماه می  به عنوان روز جهانی موزه شــد که هدف آن رشد آگاهی عمومی از نقش 
مهم موزه ها در تبادل فرهنگی، غنی ســازی فرهنگ هــا و افزایش درک متقابل و 
همکاری و صلح بین المللی در جهان اســت. مراســم بزرگداشت این روز پس از 
گذشت نزدیک به ۴۰ سال از آغاز آن در کشورهای زیادی برگزار می شود و تنها در 
سال گذشته در حدود ۳۷ هزار موزه جهان در این رویداد عظیم فرهنگی مشارکت 
کردند. شورای بین المللی موزه ها از سال ۱۹۹۲ هر ساله شعاری را برای این رویداد 
در نظر گرفته اســت که امسال عنوان کلی آن «قدرت موزه ها» است. ایکوم تحت 
لوای این شــعار ظرفیت موزه ها در ایجاد تغییرات مثبت در جوامع از سه جنبه ۱. 
توانایی دســتیابی به پایداری؛ ۲. توانایی نوآوری در فضای مجازی و دیجیتالی؛ ۳. 

توانایی جامعه سازی از طریق آموزش را بررسی می کند.
با توجه به محدودیت فضا در این نوشته کوتاه به بخشی از شعار امسال یعنی 
توانایی نوآوری در فضای مجازی و دیجیتالی می پردازم. ایکوم در این زمینه تأکید 
دارد که نوآوری دیجیتال هم دسترســی بیشتری به موزه ها برای مخاطب فراهم 
می کنــد و هم موزه ها را برای مخاطبان جذاب تــر می کند و به آنها کمک می کند 

مفاهیم پیچیده را بهتر درک کنند.
همه گیــری کرونا و محدودیت های حاصل از آن در چند ســال اخیر موزه های 
جهان را به ســمت نوآوری هایی در شیوه ارتباط با مخاطب و آموزش سوق داد. 
تجربیات این چند ســال موزه های جهــان در آموزش از طریق دیجیتال و فعالیت 
در فضــای مجازی ثابت کرد که این ابزارهای مدرن می تواند کمک بســیار بزرگی 
برای موزه ها در رســیدن به اهداف آموزشــی آنها باشــند. انعکاس این آگاهی را 
می توان در یکی از سه جنبه شعار امسال یعنی توانایی نوآوری در فضای مجازی 

و دیجیتالی مشاهده کرد.
موزه ملی ایران به عنوان موزه مادر کشــور در سال های اخیر تالش داشته که 
در راســتای عملی سازی این شــعارها گام بردارد. خصوصا در چند سال اخیر به 
دلیل همه گیری کرونا و بسته شدن طوالنی مدت سالن های نمایش به روی عموم، 
ایجاد ارتباط با مخاطبان از طریق فضای مجازی رشــد فزاینده ای یافت. طبعا این 
تغییرات در نحوه ارتباط با مخاطب در موزه ملی ایران و ســایر موزه های کشــور 
به دلیل ضعف های زیر ســاختی در حوزه دیجیتال و فضای مجازی با چالش های 

زیادی روبه رو بود.
 امــا با وجود مشــکالت متعدد، بســیاری از موزه های کشــور متوجه اهمیت 
آمــوزش در فضای مجازی شــدند و اســتفاده از ایــن ابزارهــای ارتباطی نوین 
در حال حاضر به بخش مهمی از فعالیت های موزه ای تبدیل شــده است. یکی از 
اقدامــات اولیه موزه ملی ایران تهیه تور بازدید مجازی از دو موزه ایران باســتان 
و موزه باستان شناســی و هنر اســالمی ایران بود که امکان دسترســی به این دو 
مــوزه را در وبگاه موزه ملی فراهم کرد. عالوه بر این تورهای بازدید مجازی از چند 
نمایشــگاه جاری موزه مثل «مرگ در نمک، روایت باستان شناســانه از ســرزمین 
پارس»، «انسان در جست وجوی معادن: گزیده ای از آثار معدن کاری باستانی موزه 
معدن آلمان در بوخوم» و به تازگی نمایشگاه «آجرهای لعاب دار بوکان استردادی 
از کشــور سوئیس» فرصت اســتثنائی برای عالقه مندان در ایران و خارج از ایران 

فراهم کرد تا از نمایشگاه های مذکور دیدن کنند.
 از فعالیت های دیگر موزه تهیه و ارائه نمایش ســه بعدی اشــیای منتخب در 
وبگاه موزه بود که دسترســی پژوهشــگران و عموم عالقه مندان به این اشــیا را 
تســهیل کرد. اجرای سلسله برنامه های زنده توســط کارشناسان موزه ملی ایران 
در شــبکه اینســتاگرام از دیگر فعالیت های مجازی موزه بود که در آن گالری های 
موزه و نمایشــگاه ها در مدت زمان مشخصی به مخاطبان معرفی می شدند. تهیه 
و بارگذاری ویدئوهای آموزشــی هم در این چند ساله رشد خوبی داشت و صفحه 
رسمی موزه ملی ایران در آپارات بیش از ۲۴ هزار بازدید کننده داشته است. طبعا 
موزه ملی ایران و ســایر موزه های کشــور راه پر فراز و نشــیبی در استفاده موفق از 
چنین ابزارهایی در پیش رو دارند؛ اما تجربیات چند ســال اخیر به همگی ما ثابت 
کــرد که ســرمایه گذاری در این حــوزه قطعا می تواند موزه ها را تــا حد زیادی در 
رســیدن به اهداف خود کمک کند. بدون تردید کارشناســان موزه ها در سال های 
آتــی عالوه بر تخصص های مرتبط با کار خود، نیازمند آموزش و فراگیری در حوزه 

دیجیتال و فضای مجازی هستند.

ایرنا
می، 

خاد
حید 

س : و
  عک

وحدتی نسب،  حامد  دکتر  عبداللهی:  نســب  محمدرضا 
انسان شناس پیش از تاریخ از دانشــگاه ایالتی آریزونا، 
اســتاد تمام و مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت 
مدرس در واکنش به طرح «اســتفاده بهینه از اشــیای 
باســتانی و گنج ها» که از ســوی ۴۶ نفــر از نمایندگان 
«برخــالف تصور غلط  مجلس مطرح شــده، می گوید: 
رایج، هــدف باستان شناســی گنج یابی! یــا پیداکردن 
دفینه نیســت؛ بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/

«شرق»  گفت وگوی  اســت».  اجدادمان  و...  معیشــتی 
را بــا او که از منتقدان جدی این طرح اســت، در ادامه 

می خوانید.

 جناب آقای دکتر وحدتی نسب به عنوان اولین سؤال می خواستم بپرسم طرح «استفاده   .
بهینه از اشیای باســتانی و گنج ها» که به تازگی از سوی شماری از نمایندگان مجلس مطرح 

شده، در مجموع چه می گوید؟
بــه طور خالصه این طرح با توجه به نابســامانی موجود در کشــف و قاچاق اشــیای 
باستانی در ایران، به این راهکار رسیده که به نوعی با قانونمندکردن کشف و فروش اشیای 

باســتانی، به مبارزه با قاچاق پرداخته، اشــتغال زایی کند و از محل داد و ســتد مبتنی بر این 
اشــیا، ایران را به مرکزی برای این گونه مبادالت در منطقه تبدیل، برای دولت ارزآوری کرده 
و عالقه مندان رشته های مرتبط را ترغیب می کند تا با گذراندن دوره کاوش باستان شناسی، 
رأســا برای دریافت مجوز کاوش اقدام و پس از دریافتش شروع به انجام عملیات اکتشاف 

باستان شناسی کنند.
 این طــرح در صورت تصویب، چه خطراتی را می توانــد متوجه محوطه های تاریخی و   .

مواریث فرهنگی کند؟
برای هر دانشجوی سال اول کارشناسی باستان شناسی هم واضح است که بانیان طرح 
یادشــده، نه هیچ ذهنیتی از باستان شناس کیست و باستان شناسی چگونه انجام می شود؟ 
داشته اند و نه هیچ مشــورتی از متخصصان ذی ربط در تدوین آن گرفته شده است. وجود 
لفظ ســخیف «گنج» در عنوان این طرح خــود گویای میزان دانش نویســندگانش درباره 
باستان شناســی است. این عزیزان در ذهن شان باستان شناسان را افرادی تجسم کرده اند که 
بر باالی یک تپه باســتانی روی یک صندلی لمیــده و نظاره گر کلنگ زدن صدها کارگر برای 
بیرون آوردن زر و سیم و دفینه هستند! با این ذهنیت گمان برده اند که کاری به این سادگی از 
عهده دیگر افراد عالقه مند (بخوانید قاچاقچیان اشیای عتیقه) هم برخواهد آمد. همان گونه 
که در نامه ۶۱ عضو هیئت علمی گروه های باستان شناسی در دانشگاه های سراسر کشور نیز 
به روشــنی عنوان شده است نویسندگان محترم طرح، حتی یک بار هم در طول حیات شان 

یک روز را با یک گروه کاوش باستان شناسی سپری نکرده اند تا دریابند اساسا هدف از انجام 
کار میدانی باستان شناســی چیســت؟ (این نخستین پرسش علمی اســت که در پس یک 
کار میدانی باستان شناســی نهفته است، نه نفس عمل بیرون کشیدن اشیا از دل خاک)، در 
باستان شناسی، کشف اشیای باستانی و خود اشیا به خودی خود اهمیت ندارند؛ بلکه نحوه 
کشــف، خاک و نهشته ای که اشیا از آنها به دســت آمده، رابطه اشیای باستانی با یکدیگر، 
استانداردهای کاوش، ثبت و ضبط دقیق، مطالعات علمی و آزمایشگاهی روی اشیا و نگارش 
ماحصل این موارد اســت که اهمیت دارند و بدیهی است که این موارد تنها از عهده برخی 
باستان شناســان متخصص و با تجربه برخواهد آمد و نه هر فردی که در دوره های «کاوش 
باستان شناسی» یادشده در طرح شــرکت کرده باشد؛ بنابراین دقت کنیم که حتی هر دکتر 
باستان شناسی که استاد دانشگاه هم باشد، لزوما توانایی انجام کاوش باستان شناسی ندارد. 
بهترین قیاس در این باره در علم پزشــکی اســت که هر پزشک متخصصی، توانایی و اجازه 
جراحی ندارد. تنها برخی از پزشــکان جراح هستند که برای کســب مهارت در این حرفه، 
عالوه بر ســال ها درس خواندن، سال ها نیز در اتاق عمل در کنار استادان خود کسب تجربه 
کرده اند. در باستان شناسی نیز چنین است. هر دانش آموخته باستان شناسی، لزوما کاوشگر 
نیست، چه رســد به افراد غیرباستان شناس. به عبارت ســاده تر، برخالف تصور غلط رایج، 
هدف باستان شناســی گنج یابی! یا پیداکردن دفینه نیست؛ بلکه هدف اصلی بازسازی نظام 
زیستی/معیشــتی و... اجدادمان است. هدف این اســت که نشان دهیم نخستین انسان ها 
چه زمانی وارد فالت ایران شــدند؟ چگونه از شــکار و گردآوری به کشــاورزی و دامپروری 
دســت یافتند؟ چطور نخستین دهکده ها شــکل گرفتند و چگونه تبدیل به نخستین مراکز 
شهرنشینی، تمدن ها، شاهنشاهی ها و... شدند؟ این انسان ها به چه شکل و قیافه ای بودند؟ 
به چه می اندیشــیدند؟ تعامل شان با زیست بوم پیرامون شــان چگونه بود؟ چه ساختار و 
سلســله مراتب اجتماعی داشتند؟ و ده ها پرسش دیگر... . پاسخ به این پرسش هاست که 
باستان شناســان متخصص را راهی انجام کار کاوش میدانی می کند، نه بیرون کشیدن گنج! 
برای پاســخ دادن به این پرسش ها، باستان شناســان نه تنها ملزم هستند تا کار میدانی را در 
نهایت ظرافت (درست مانند عمل جراحی) انجام دهند؛ بلکه نیازمند تیمی از متخصصان 
دیگر علوم (انسان شناسی زیستی، رسوب شناسی، کانی شناسی، گیاه شناسی، جانورشناسی 

ژنتیک، شــیمی، فیزیک، آمار و...) در کنار خود هستند تا بتوانند اشیا، معماری، تدفین و هر 
آنچه را از دل خاک بیرون آمده، به حرف درآورند. حال این مهم از عهده هر فرد عالقه مند 
که دوره یادشــده در طرح را گذرانده، برمی آید؟ با انجام این طرح، باید شــاهد تاراج میراث 
ملی از سوی نابلدانی بود که تنها اشیا را (با ذهنیت گنج یابی و عتیقه جویی) از خاک بیرون 
کشــیده و سعی در تبدیل هرچه ســریع تر آن به پول دارند (بخوانید ارزآوری که در طرح از 

آن یاد شده است).
 آیا درجایی از دنیا وجود دارد که کشوری با مواریث فرهنگی و اشیای تاریخی خود چنین   .

کرده باشد؟ یعنی زمینه حفاری عمومی و همگانی در محوطه های تاریخی را برای عموم مردم 
فراهم کرده باشد؟

اتفاقا در صفحه نخســت طــرح مجلس و در مقام توجیه آورده شــده اســت که در 
کشــورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است. تنها یک نگاه به وبگاه 
دولت بریتانیا درخصوص وظایف شــهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطالع رسانی به 
نزدیک ترین مسئول مربوطه، حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است (برای آگاهی درباره 
قوانین مواجهه با آثار باستانی در کشور انگلستان، بنگرید به سامانه دولت بریتانیا در آدرس: 
https://www.gov.uk/report-treasure-step-by-step). همچنیــن مطالعــه قوانیــن 
بسیار سخت گیرانه کشــور مصر در همین مورد (متمم شماره ۱۱۷ قانون عتیقه جات مصر 
مصوبه ســال ۱۹۸۳، هرگونه خرید و فروش و انتقال آثار باســتانی کشور مصر را ممنوع و 
متخلفان را به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس محکوم کرده اســت). قوانین به غایت 
سخت گیرانه ای در کردستان عراق، ترکیه، سوریه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، اتیوپی و 

بسیاری دیگر از کشورهای جهان وجود دارد.
من بشخصه ندیده یا نشنیده ام که هیچ کشوری در تاریخ مدرن اقدام به انجام چنین کار 

سخیف و دور از عقلی درباره میراث ملی خود کرده باشد.
 در برابر توهمــات گنج یابی که به هرحال در برخی افراد وجود دارد و براســاس همین   .

توهمات، محوطه های تاریخی را شخم می زنند و از بین می برند، چه راهی می توان در پیش 
گرفت؟ چه می توان انجام داد که این دست از توهمات جای خود را به مسئولیت پذیری در 

حفاظت از مواریث فرهنگی بدهد؟

ســودجویان عتیقه در همه جای دنیا وجــود دارند اما آنچه در ایــران منجر به چنین 
نابســامانی ای شده است، عدم مقابله درســت نهادهای ذی ربط با پدیده شوم گنج یابی و 
قاچاق آثار باستانی است. برخی قوانین مکفی و کارآمد هستند اما در عمل اجرا نمی شوند 
و در برخی دیگر از موارد از خأل قانونی در رنج هســتیم. بــرای مثال نهادهای ذی ربط در 
برخــورد با مبلغان گنج یابی در صفحات فضای مجازی، فقط به ســادگی عنوان می کنند 
که قانونی برای مقابله به این افراد وجود ندارد! از همین روست که شاهد حضور هزاران 
صفحه رســمی گنج یابی و تبلیغ فلزیاب در فضای مجازی هســتیم، بدون آنکه شــاهد 
برخــوردی از جانب پلیس فضای مجازی باشــیم. یگان های حفاظت میراث فرهنگی هر 
روز و هر هفته ده ها قاچاقچی را بازداشت کرده و به قانون می سپارند و قضات در چند روز 
رأی به برائت می دهند و ده ها مورد از این دست. به اعتقاد من این وظیفه اکنون به ُگرده ما 
باستان شناسان است تا با حضور بیشتر در فضاهای مجازی اقدام به اطالع رسانی عمومی 
درباره گنج و گنج یابی کنیم؛ اینکه تمامی نسخه های گنِج خرید و فروش شده تقلبی هستند 
و تنها دکانی برای کســب نامشروع عده ای رمال، شــارالتان و کالهبردار هستند. اینکه آن 
حجم از زر و سیم که جویندگانشان خود را به هر دری می کوبند، در کل تاریخ ایران وجود 
نداشته است. اینکه مردم بدانند با کندن یک محوطه باستانی چه زخم غیرقابل  ترمیمی بر 
پیکره تاریخ این کشور می گذارند و نه تنها اشیای فرهنگی را به بی دقت ترین و آسیب زاترین 
شکل ممکن از مأمن خود خارج می سازند بلکه ادامه کار را هم برای باستان شناسان زبده 
ناممکــن می کنند. اینکه مردم بدانند که بیش از ۹۰ درصــد ادعاهای افرادی که به دنبال 
گنج های توهمی، زندگی خود را حراج کرده و پولش را در اختیار نقشــه، باطل الطلسم و 
موکل و خرافاتی از این دســت گذاشــته اند، هرگز از ترس آبرویشان نمی گویند که رفتیم و 
هیچ نبود! بلکه همواره داستان هایی نقل محافل است از فالن شخص و بهمان فرد که با 
پیداکردن گنج زندگی اش از این رو به آن رو شد. بیاییم صادقانه تنها یک پرسش از خودمان 
داشــته باشــیم؛ چند نفر از ما در طول زندگی اش با چشمانش (تأکید می کنم با چشمان 
خودش، نه بنا بر گفته های دوســتی، فردی و فامیلی) فردی را دیده که واقعا گنجی یافته 
باشد؟ اگر ندیده اید پس کمی در کل داستان و بیزینس کثیف و سر تا به پا خرافی و آلوده به 

شارالتانیسم گنج یابی تعقل کنیم.

۴۶ نفر از نمایندگان مجلس پیش نویس طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج  ها» 
را امضا کرده اند که اســامی آنها به این شرح اســت: «حجت االسالم نصراله پژمان فر نماینده 
مشهد - حجت االسالم سیدمحمود نبویان نماینده تهران -یعقوب رضازاده نماینده سلماس 
- احمدحسین فالحی نماینده همدان - حسین حق وردی نماینده شهریار - عبدالکریم جمیری 
نماینده بوشــهر، گناوه و دیلم - فریدون حســنوند نماینده اندیمشــک - سیدعلی یزدی خواه 
نماینده تهران- حســین امامی راد نماینده چناران، طرقبه و شاندیز - امیرحسین بانکی پورفرد 
نماینده اصفهان و ورزنه - ســیدالبرز حســینی نماینده زنجان- ســارا فالحی نماینده ایالم – 
حجت االسالم علیرضا سلیمی نماینده محالت و دلیجان – روح اهللا حضرت پورطالتپه نماینده 
ارومیه- الهویردی دهقانی نماینده ورزقان - حجت االســالم حسین جاللی نماینده رفسنجان 
و انار - یحیی ابراهیمی نماینده دلفان و سلســله - قاســم ســاعدی نماینده دشت  آزادگان و 
هویزه - سیدجلیل میرمحمدی میبدی نماینده میبد و تفت - محسن پیرهادی نماینده تهران - 
بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار - مجتبی توانگر نماینده تهران- سیدناصر حسینی پور 
نماینده گچساران - جعفر قادری نماینده شیراز- حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر 
و میمه و برخوار - حسن همتی نماینده میاندوآب و شاهین دژ و تکاب - حجت االسالم مجید 

نصیرائی نماینده فردوس، طبس، ســرایان و بشرویه - کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد 
- علیرضا عباســی نماینده کرج- حجت االسالم سیدجواد حســینی کیا نماینده سنقر- اصغر 
ســلیمی نماینده سمیرم – علی اکبر بسطامی نماینده ایالم - احمد مرادی نماینده بندرعباس، 
قشــم، ابوموســی، حاجی آباد و خمیر - محمدمهــدی فروردین نماینــده فیروزآباد - الیاس 
نادران نماینده تهران- غالمحســین کرمی نماینده دشتی و تنگستان- مهدی عسگری نماینده 
کرج - غالمعلی کوهســاری نماینده آزادشــهر و رامیان - مجتبی رضاخواه نماینده تهران – 
علی اکبر علیزاده برمی نماینده دامغان - فرهاد طهماســبی نماینده استهبان و نی ریز - عباس 
جهانگیرزاده نماینده پارس آباد- موســی احمدی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه - سلمان 
اســحاقی نماینده قائنات- ذبیح اهللا اعظمی ســاردوئی نماینده جیرفت و عنبرآباد - سهراب 

گیالنی نماینده شوشتر».
متن کامل طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها به شرح زیر است:

ماده ۱- منظور از اشیای باستانی و عتیقه اشیائی است که بر طبق ضوابط بین المللی یک 
صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل ها، سفالینه ها، پیکره های 
مومیایی شده، اشیای فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از صد سال هستند مشمول این قانون 

می باشــند. درمورد  اشیائی که قدمت آن از یک صد سال کمتر باشد افراد می توانند در صورت 
تمایل آن را برای عرضه در ســامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه های مربوط) ثبت 

نمایند.
ماده ۲- انجام هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دســت آوردن اشــیای باستانی و 
عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا 
ســه سال و ضبط اشیای مکشوفه و آالت و ادوات حفاری به نفع بیت المال محکوم می شود. 
چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده  باشد انجام گیرد مرتکب به حداکثر 

مجازات مقرر محکوم می شود.
مــاده ۳- به منظــور حفظ و بهره برداری بهینــه از میراث ملــی، وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسئولیت فنی باستان شناسی 
درمورد جایگاه پیشنهادشده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستان شناسی 
یا تاریخ و رشته های مشابه یا مرتبط و گرایش های مختلف (نظیر باستان شناسی پیش از تاریخ، 
باستان شناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام نماید. داوطلبان موظف اند مدارک خود 
را به همراه مشــخصات کامل جایگاه پیشــنهادی برای کاوش بــه وزارت متبوع ارائه دهند و 
کمیته ای در آن وزارتخانه موظف اســت نســبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه 
هفته کاری اقدام نماید. تأخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست دهنده جرم بوده و در 
صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده کاوشگر 

می تواند نسبت به حفاری در سایت استعالم شده اقدام نماید.
مــاده ۴- کلیــه دارندگان مدرک کارشناســی ارشــد در همه رشــته های موضــوع ماده 
(۳) و همچنیــن دارنــدگان مــدرک دکتــرا در رشــته غیرباستان شناســی موظف انــد دوره 
کوتاه مدت کاوشــگری و حفاری باستان شناســی به شــیوه علمــی را که مــورد تأیید وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی باشــد گذرانده و مــدرک آن را به پیوســت 

مدارک ارسال کنند.
ماده ۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشــیای مرتبط با آن بر عهده کاوشــگر بوده و درباره 
تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیراصولی و غیرعلمی مسئول 
فنی کاوش که دارنده پروانه می باشد درباره آن مسئول است و باید پاسخ گو و جبران کننده باشد.
ماده۶- در صورتی که اشــیای مذکور در این قانون کشف بشود، مسئول فنی مکلف است 
فهرست آنها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه اندازی شده توسط 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت و در صورت درخواست بازدید از محل 
ســایت و یا مشاهده اشیای مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن 

امکانات مد نظر اقدامات الزم را فراهم آورد.
ماده ۷- حداکثر یک ماه پس از ثبت شــیء، مســئول فنی یا وکیل قانونی او موظف است 
نســبت به تحویل شــیء به انبــار وزارت متبوع و اخذ رســید اقدام نماید. بدیهی اســت کار 

قیمت گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.

ماده ۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هرگونه غش و تبانی در این روند، از سوی 
مسئول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد 

مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.
ماده ۹- وزارت متبوع موظف اســت حداکثر طی شش ماه نسبت به راه اندازی سامانه آثار 

باستانی اقدام نماید.
ماده ۱۰- اشیای یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیای باستانی موجود در کلکسیون های 
شخصی می توانند در ســامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار 
باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این 
امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی های جمهوری اسالمی و تسهیل 

ترجمه سند مالکیت اشیای باستانی را به انجام رساند.
ماده ۱۱- کارشناســان قیمت گذاری سامانه، موظف اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء 
مکشــوف در سامانه نســبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام نمایند و مسئول فنی یا 
مالک می تواند حســب درخواست در نشســت حقیقی یا مجازی قیمت گذاری حضور داشته 

باشد؛ اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.
ماده ۱۲- موزه های کشــور و سایر نهاد های دولتی جمهوری اسالمی حداکثر یک ماه پس 
از درج قیمت در ســامانه می توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه 
نسبت به خریداری شیء اقدام نمایند. هفتاد درصد مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای خرید اشیای گران بهای تاریخی واریز شود.
ماده ۱۳- در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسئول فنی یا ثبت کننده شیء 
می تواند پس از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به اخذ 

سند مالکیت شیء اقدام نماید.
ماده ۱۴- در صورت عدم تمایل مسئول فنی یا ثبت کننده شیء برای اخذ سند مالکیت، پس 
از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیاِن عضو شده در سامانه و پس از یک سال 

برای خارجیان عضو سامانه باز می شود.
ماده ۱۵- خرید و فروش منحصرا از طریق ســامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، 
کارشناسی، ثبت و تنظیم سند به  طور خودکار برداشته می شود و بهای پایانی به حساب بانکی 

مسئول فنی یا ثبت کننده واریز می شود.
ماده ۱۶- ســامانه باید اطالعات دموگرافیک ثبت نام کننده (مســئول فنی یا کلکسیون دار 
شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، 

تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت نام کننده را ثبت نماید.
ماده ۱۷- درمورد اشــیای باارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت گذاری سامانه مانند 
الماس دریای نور، اســتوانه کوروش) دولت جمهوری اســالمی موظف است رأسا نسبت به 
خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده (به ویژه از طریق منابع در اختیار ریاست جمهوری با واریز 
برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد حق الثبت مندرج در ماده 

«۱۲»)، در کمتر از یک هفته ســند مالکیت به نام کشور جمهوری اسالمی ایران تنظیم شود و 
بازکردن سامانه برای خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده ۱۸- اشــخاصی که اشیای مکشــوف را برخالف ترتیب مقرر در این قانون به معرض 
خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم  خواهند شد.

ماده ۱۹- مســئولیت حفظ و نگهداری اشــیا در انبار ســامانه بــا وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشــیای واردشده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه 
معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هرگونه اختالف و بروز هرگونه مشکل در روند ثبت و عرضه 
در ســامانه، شیء مذکور در انبار ســامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختالف از 
سوی دادگاه صالح یا برطرف شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینه های انبارداری از سوی 
فروشــنده و سایر هزینه ها از ســوی خریدار (به  طور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد 

ذی ربط کسر می شود) ترخیص می شود.
ماده ۲۰- هزینه انبارداری بر عهده فروشــنده است و درصورتی که منشأ اختالف یا مشکل، 
ســامانه یا انبار وزارت متبوع باشــد، هزینه ای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت 

نخواهد شد.
ماده ۲۱- الیحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری  های غیرمجاز و کاوش به 
قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار  تاریخی که براساس ضوابط بین المللی مدت صد سال 

یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۳۵۸/۲/۱۸ نسخ می گردد.

واکنش رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
مصیب امیری، رئیس پژوهشــگاه میراث  فرهنگی و گردشــگری در واکنش به طرح «اســتفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها» در یادداشتی نوشــت: «مهم ترین ایراد این طرح، آسیب 
جبران ناپذیری به هویت سرزمینی کشور به  واسطه حفاری های غیراصولی و غیرعلمی است. این طرح به خیل عظیمی از افراد غیرمتخصص این اجازه را می دهد که در پی یافتن آنچه «گنج» 
نامیده می شود، محوطه های باستانی کشور را به  طور غیرعلمی حفاری کرده و مدارک باستان شناسی موجود در محوطه ها را، که تنها یک باستان شناس تحصیل کرده و کارآزموده می تواند آنها 
را مشاهده و مستندسازی کند، برای همیشه از بین ببرند. واژه «گنج» در این طرح، وهن تاریخ و فرهنگ است. «گنج» واژه ای است که در بین افراد عادی و عامی جامعه و براساس پندارهای 
اشتباه آنها جریان دارد، درحالی که، برای باستان شناس «گنج» همان اطالعاتی است که پس از یاری گرفتن از رشته های متعدد علمی دیگر از مواد و نهشته های باستانی استخراج می شود. 
اطالعاتی مانند شــیوه زندگی روزمره مردمان گذشــته، معیشت اقتصادی آنها، سازمان بندی جوامع انسانی، مناســبات اقتصادی، چالش های زیست محیطی، نوسانات سیاسی و ده ها مورد 
دیگر که صرفا از طریق تجربه تحلیل های دقیق نهشته های باستانی و یافته ها و شواهد به ظاهر ساده و معمولی به دست می آید». مصیب امیری ادامه داده: «این طرح فروکاهیدن رشته 
باستان شناسی به کندوکاو برای یافتن اشیای باارزش و «گنج» است. با خواندن طرح پیش گفته متأسفانه می توان به سادگی دریافت که تهیه کنندگان محترم از مشاوران علمی و کارآزموده 
باستان شناس استفاده نکرده اند. باستان شناسی به هیچ وجه کندن به  منظور یافتن اشیای گران بها، یا آن گونه که در این طرح آمده «گنج» نیست بلکه باستان شناس با کاوش علمی و بسیار دقیق 
نهشته های باستانی که هفته ها به طول می انجامد، می کوشد تمام شواهد و مدارک ریز و درشت باستانی که هزاران سال در دل خاک نهفته اند را به  دست آورد و با دقت مستندسازی کند. هدف 
باستان شناس نه یافتن اشیای گران بها بلکه بازسازی گذشته مادی و معنوی انسان بر اساس انواع شواهد و مدارک مادی حاصل از کاوش های علمی و زمان بر است. آن گودالی که یک حفار 
غیرمجاز در نیمه شبی طی چند ساعت در محوطه ای باستانی ایجاد می کند و مدارک ارزشمند باستانی را نابود می کند، کاوش آن برای باستان شناس و گروه چندنفره او دست کم یک ماه طول 

می کشد چرا که کاوش یک محوطه برای باستان شناس، بدون اغراق، مانند جراحی یک انسان توسط متخصص جراحی است؛ کاری است ظریف، دقیق، زمان بر و پیچیده».

معاون میراث فرهنگی به مجلس:
 قاچاق مواد مخدر هم درآمد هنگفت دارد

علــی دارابــی، معاون میــراث فرهنگــی و قائم مقــام وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، در نامه ای که به نمایندگان مجلــس درباره طرحی 
بــا عنوان «اســتفاده بهینه از اشــیای باســتانی و گنج ها» نوشــته، متذکر شــد: با 
تصویــب این طرح نهضــت عظیمی بــرای حفــاری غیرقانونی در کشــور ایجاد 
خواهد شــد. در نامه او آمده: «ممکن اســت مطرح شــود که حفاری ها و خرید و 
فروش غیرمجاز آثار، یک واقعیت اســت که نمی توان منکر شــد. در پاســخ به این 
ادعــا، درمــورد قاچاق مواد مخــدر هم چنین واقعیتــی وجــود دارد. اگر با توجه 
بــه موقعیــت ترانزیتی ایــران دولــت آن را آزاد کنــد می تواند درآمــد هنگفتی
 به دست آورد». قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین 
بیان کرده که از نمایندگان امضا کننده طرح انتظار دارد با انصراف از این طرح، نگرانی 

و بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور کنند.

سرپرست پژوهشکده باستان شناسی
کوروش روستایی

معاون فرهنگی موزه ملی ایران
فریدون بیگلری

رئیس مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران
مصطفی  ده پهلوان

زان
ن، می

ایگا
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پیش نویس طرح «اســتفاده بهینه از اشــیای باســتانی و گنج ها» واکنش های 
زیادی را در نهادهای باستان شناســی به دنبال داشت. باستان شناسان خواهان لغو 
این پیش نویس شــدند. انجمن علمی باستان شناسی ایران در نامه ای به محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی با «خطرناک» و «شرم آور» توصیف کردن این 
طرح، از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی خواســته توجه جدی به حفظ میراث 
فرهنگی کشــور داشته باشند. در بخشــی از این نامه خطاب به محمدباقر قالیباف 
آمده: «ناآگاهی نویسندگاِن طرح از موضوع و هدف مطالعات باستان شناسی نشان 
می دهد نویســندگان اصلی آن به احتمال بســیار زیاد نمایندگان محترم امضاکننده 
طرح نبوده و تهیه کنندگاِن آن، ســوداگراِن اشــیای عتیقه و سودجویانی بوده اند که 
همچنان در دوره قاجار زیست می کنند». انجمن علمی باستان شناسی ایران افزوده: 
«به نظر می رسد این طرح نه تنها قرار است مجوزی باشد برای حفاری های گسترده 
غیرعلمی توسط سودجویانی که برایشــان میراث بشری ذره  ای اهمیت ندارد بلکه 
آنچه مهم است، اشیائی است که به احتمال بسیار کمی در برخی از این محوطه ها 

به دست می آید. از سوی دیگر، این طرح شکل جدیدی از قانون موقتی «حفاری های 
تجاری» در حکومت پهلوی اســت که احیــای آن، دور از جایگاه و منزلت مجلس 
شورای اســالمی است. تداوم ســراب گنج، ریشه در استعمار گذشــته کشور دارد؛ 
بنابراین در طرح جدید نویســندگان آن تصمیم دارند تا شرایط کشور را یک بار دیگر 
برای اســتعماری نو در همان قالب کهنه خود فراهم کنند». جامعه باستان شناسی 
ایران نیز با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد: «به گذشــته، به صد سال نه، ۲۰۰ سال پیش 
برمی گردیم که بی خبر از گذشته شکوهمند تاریخی و تمدنی و بی توجهی به ارزش 
و اهمیت آثار باســتانی و فرهنگی، محوطه های باستانی ایران، عراق، مصر، ترکیه، 
سوریه و همه کشــورهای صاحب تمدن، زیر تیغ نگاه ها و سیاست های استعماری 
غربیان به ویژه انگلیس و فرانسه با همراهی و عاملیت دولت های ممالک محروسه 
زخمی می شدند (به روایت آن روزها؛ «تیله کنی») تا موزه های بریتانیا، لوور، اِرمیتاژ 
و مجموعه های لوردها پر شــوند از تــاراج مدارک و شــواهد تاریخی ملل متمدن 
جهان باســتان و اینک پس از سال ها عده ای در مجلس شورای اسالمی در پوشش 

خودی و نمایندگان مردم، با همان ســیاق و شــیوه استعمارگران و نه هیچ تغییری، 
طرحی برای تاراج آثار تاریخی تهیه و ارائه کردند». در همین حال ۶۱ نفر از استادان 
باستان شناسی دانشگاه های سراسر کشور نیز در نامه ای سرگشاده به رئیس مجلس 
شورای اســالمی نوشــتند: «تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش آموخته 
باستان شناســی کافی  است تا روشن ســازد که تهیه  کنندگان طرح یادشده، نه تنها از 
بدیهیات و الفبای رشته باستان شناســی بی اطالع بوده اند، بلکه از مشاوره هیچ یک 
از نهادهای رسمی باستان شناســی کشور (پژوهشکده باستان شناسی در پژوهشگاه 
میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان شناسی ایران، کارگروه باستان شناسی در وزارت 
علوم) نیــز کوچک ترین بهره ای نبرده اند؛ نفس حضور واژه ســخیف و گمراه کننده 
«گنج» در عنوان طرح، خود بسیار گویاست». این نامه می افزاید: «این طرح به نوعی 
به سودجویان و عتیقه جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره های کاوش 
(به جای ۱۱ سال تحصیل و سال ها شرکت و کسب تجربه در محوطه های باستانی) 
اجازه خواهد داد تا این بار رســمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب رسانی به آثار 

باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند». استادان باستان شناسی نوشته اند: «دیر 
زمانی است که عنان محافظت از دستاوردها و مواریث فرهنگی ایران عزیزمان از کف 
متولیان امر خارج شده است. شمار محوطه های باستانی آسیب دیده و به تاراج رفته 
از عدد خارج است و تنها چاره کار، اقدام به ُمر قانون است نه تغییر آن به نفع طرف 
سودجو. امضاکنندگان این نامه که از اعضای هیئت  علمی گروه های باستان شناسی 
سراسر کشور هستند، ضمن بیان اعتراض علنی و آشکار خود نسبت به این طرح، با 
اعتماد و وثوق کامل به مدیریت و درایت موجود در بدنه مجلس شــورای اسالمی 
محترم، امید دارند تا با منفک کردن این طرح، متخصصان دلسوز را در پیشبرد اهداف 
بلند و متعالی باستان شناسی در این سرزمین یاری رسانید». حکمت اله مالصالحی، 
اســتاد دانشــگاه تهران و عضو هیئت امنای بنیاد ایران شناســی نیــز در نامه ای به 
عزت اهللا ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی نوشت: «آقای مهندس ضرغامی، سکوت را 
بشکنید و دلیری کنید و خاموش ننشینید و مانع به بحث نهاده شدن طرح پیشنهادی 

ضد ملی و فاجعه بار و خطرناک و خطرخیز ... بشوید».

نهادها و استادان باستان شناسی: این طرح را لغو کنید

وزارتخانه هم گروهی را در نظر گرفته اند که آن را بررســی کنند و نظرات کارشناســی و 
فنی وزارتخانه در این حوزه را به مجلس رســما اعالم کننــد؛ اما از زمانی که این طرح 
بین گروه های مختلف باستان شناســان و عالقه مندان به میراث، دارد دســت به دست 
می چرخد، واقعا همه شــوکه شــده اند. اگر این طرح واقعیت داشته باشد، به هیچ وجه 
نمی توان آن را قبول کرد. می شود گفت وقیح ترین و فجیع ترین طرحی است که تاکنون 
درباره آثار تاریخی کشورمان دیده شده  است. حتی بگوییم روی پادشاهان قاجار در تاراج 
و غارت مواریث این کشور را سفید کرده اند. در یک کالم این طرح یک شبیخون فرهنگی 
مهیب اســت. بدون تردید این طرح، طرح شومی است و روشن می سازد که نمایندگان 
ما، نمایندگانی که حداقل می دانم این طرح را تأیید و امضا کرده اند و احتماال به مجلس 
پیشــنهاد داده اند، درک و برداشت درستی از میراث فرهنگی، از باستان شناسی، از تاریخ 
این کشــور، هویت و ساختارهای اداری، حقوقی، علمی و فرهنگی ندارند و به گمراهی 
رفته اند. نام ننگین این طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج ها!!!!!» نشان می دهد 

حفاران قاچاق، شیادان و کالهبردانی که در فضای مجازی آنها را می بینیم، تأثیرشان روی 
نمایندگان مجلس از تأثیر قشر علمی، فرهنگی و فرهیخته این کشور بیشتر است و جای 
تأســف دارد. اگر قرار باشــد نمایندگان ما در حوزه های مختلف کشور، این چنین ناشیانه 
تصمیم بگیرند، کشــور در مســائل مختلف رو به ویرانی خواهد نهاد و ما در سراشیبی 
سقوط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی  قرار داریم. من نمی توانم واقعا وارد جزئیات بشوم 
که بگویم کجاهای این طرح مشکل دارد. من باید بگویم که همه  جای این طرح مشکل 
دارد. همه  جای آن اصال قابل پذیرش نیست. گویا این طرح را مافیای قاچاق آثار تاریخی 
نوشته اند تا نمایندگان محترم مجلس! مگر می شود کسی که رشته باستان شناسی خوانده 
باشــد، تاریخ خوانده باشد و رشــته های مرتبط، بتواند کاوش کند، بتواند حفاری علمی 
داشته باشد. ما حتی باستان شناسانمان را که به آنها مجوز کاوش می دهیم، باید چندین 
دوره آموزش دیده باشند، در هیئت های مختلف حضور فعال داشته باشند به عنوان عضو 
هیئت، کسب تجربه کرده  باشند تا آن موقع بتوانند کلنگ بزنند و ما به آنها مجوز بدهیم. 

کاوش باستان شناســی با حضور ده ها متخصــص در حوزه های مختلف علمی از قبیل 
پزشکی، شیمی، زمین شناســی، جغرافیای طبیعی، متخصصان مستندنگاری (عکاسی 
و نقشــه برداری) و... و پــس از انتقال یافته ها به موزه ها و آزمایشــگاه ها پژوهش های 
موشکافانه و با صرف زمان زیاد انجام می گیرد. حدود سه دهه است که علوم پزشکی، 
علوم پایه، فنی و مهندسی و... به صورت هدفمند به یاری پژوهش های مرتبط با میراث 
فرهنگــی آمده اند. اهم این پژوهش ها در حوزه باستان شناســی و مرمت آثار و ابنیه به 
انجام رســیده اند. باستان شناســی از حوزه نظر تا حوزه های بنیــادی و کاربردی علمی 
خود، دســت در دســت علوم دیگر نهاده و بهره های زیادی از علوم میان رشته ای یا به 
عبارتی علوم ترکیبی گرفته اســت. باستان شناسی امروزه به دنبال حوزه های جدیدی از 
زندگی انسان است، حوزه هایی از قبیل باستان ژنتیک شناسی، باستان  انگل شناسی، دیرین  
اقلیم شناســی، پالئوپاتولوژی (بیماری های کهن)، دیرین اقلیم  شناســی، باستان شناسی 
جنایی، باســتان جانورشناســی، باســتان گیاه شناســی، متالوگرافی و متالوژی باستان، 

باستان شناسی ادراکی، باستان شناسی اجتماعی، باستان شناسی سیاسی، باستان شناسی 
دریایی، باستان شناسی صنعتی و... . باستان شناســان برای فعالیت در این حوزه ها باید 
از متخصصان و پژوهشــگران رشته هایی از قبیل انسان شناســی جسمانی و فرهنگی، 
پزشــکی، شیمی، متالوژی، زمین شناســی، جغرافیای طبیعی، گیاه شناسی، دامپزشکی، 
جامعه شناســی و... یاری بگیرند. ما شوربختانه نتوانستیم نمایندگان و مدیرانمان را در 
این زمینه آگاه کنیم که کاربرد میراث فرهنگی و باستان شناسی در جامعه امروز چیست و 
هنوز باستان شناسان را به عنوان کارشناسانی می بینند که می روند گنج ها را درمی آورند، 
در موزه ها می گذارند و احتماال تعدادی از آنها را می فروشند. بحث اینکه تجارت اشیا و 
یافته هایی که از کاوش ها به  دست می آید، خودش یعنی غارت آثار تاریخی. یعنی خروج 
آثار تاریخی که خط قرمز قوانین جمهوری اسالمی است. من اصال مانده ام، شوکه شده ام 
که باید چه کرد. برایم غیر قابل باور است، وامصیبتاست و باید شک کرد به نمایندگانی که 

در این حوزه ها تصمیم گیری می کنند.

امضاکنندگان پیش نویس طرح  «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج  ها»


