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ق��رآن تاريخي روس��تاي كاني
مش��كان از توابع شهرستان سنندج
در مراس��مي در اولي��ن ويتري��ن
حفاظت��ي هوش��مند كش��ور ق��رار

گرفت.
مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردش��گري كردستان در
اين باره گف��ت :هماكنون اداره كل
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قرآن تاريخي كاني مشكان
در ويترين حفاظتي هوشمند قرار گرفت
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متوسط

2

8

9
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خبر

مي��راث فرهنگي ،صنايع دس��تي و
گردش��گري استان براي حفاظت و
نگهداري اين قرآن نفيس و تاريخي
اقدام به س��اخت ويترين كرده تا از
سوءاستفاده افرادسودجو به ميراث
ماندگار استان جلوگيري شود.
فره��اد ميمن��ت آب��ادي افزود:
قدمت اين ق��رآن تاريخي و نفيس
 700ساله بوده و نوع خط آن نسخ،
زمان كتابت آن دوره تيموريان (قرن
 )8و تع��داد صفحات آن  313ورق

اس��ت و تزئينات قرآن ساده و فاقد
تذهيب كاري است و تنها سطرهاي
اول ،هشتم و پانزدهم طاليي نوشته
شده و آخر س��ورهها داراي تذهيب
س��اده به ش��كل گله��اي طاليي
هشت پر است.
وي در خصوص ويترين ساخته
ش��ده نيز گفت :اين ويترين داراي
سيس��تم ضد حريق و ض��د گلوله،
دوربين مدار بس��ته و ديد در ش��ب
است.
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1

در محدوده حصار شهر(شارستان) آثار ديگري
ش��هر بلقيس از بقاياي شهر كهن اسفراين در
خراسان ش��مالي بوده كه بيش از هزار سال تاريخ نيز قابل مشاهده اس��ت كه عبارتند از :بقعه شيخ
آذري شاعر و عارف قرن نهم هجري كه در قسمت
اسفراين را در دل خود جاي داده است.
عل��ي اكب��ر وخدتي مع��اون مي��راث فرهنگي شمالي شارستان شهر واقع شده است،راسته بازار
خراسان شمالي درباره اين شهر ميگويد :اين شهر در بخش مياني شهر مشتمل بر بازار و بخشهاي
اقتصادي ش��هر اس��ت كه مابين
از سدههاي نخستين اسالم شكل
كاوشهاي
تپ��ه من��ار در جن��وب و ش��يخ
گرفت��ه و تا پاي��ان دوره صفوي و
آذري در ش��مال ق��رار گرفت��ه،
اوايل قاجار زندگي در آن جريان
باستانشناسي
محل معروف ب��ه تپه منار«كه با
داش��ته و به عبارتي شهر بلقيس
درشهربلقيس
توج��ه به نوش��تههاي مورخين،
ش��رايط و ويژگيهاي كامل يك
از سال 1386با جغرافي نويسان و نيز كاوشهاي
ش��هر اس�لامي را داراس��ت و از
باستانش��ناختي احتم��االً محل
بخشهاي مختلف ش��امل ارگ،
انجامگمانهزني مسجد در دوران اسالمي است»
شارس��تان و تأسيس��ات مختلف
كه بخشهايي از آن را باس��تان
ش��هري چ��ون ب��ازار و مس��جد
برايتعيين
شناسان كاوش كردهاند.
برخوردار است .ارگ شهر بلقيس
عرصهوحريم
بهعالوه ،دو بناي مهم ديگر
مهمتري��ن و ش��اخصترين اث��ر
هم خارج از حصار ش��هر بلقيس
اين مجموعه باس��تاني اس��ت كه
شد
شروع
شهر
ولي در نزديك��ي آن قرار دارند،
از آن ميت��وان ب��ه عنوان يكي از
بزرگترين س��ازههاي خشتي در ايران نام برد .اين يك��ي بن��اي كاروانس��راي معروف ب��ه كهنه رباط
سازه بزرگ خش��تي و چينهاي وسعتي حدود  51در بخش ش��مال غربي شارستان ش��هر بلقيس و
هزار مترمربع دارد كه زماني  29برج در اندازههاي ديگري مجموع��هاي معروف ب��ه يخدانها كه در
متف��اوت حفاظت از آن را به عهده داش��تهاند .در بخش جنوب غربي ش��هر تاريخي اس��فراين قرار
اطراف ارگ يك خندق وسيع وجود دارد كه نفوذ دارد.
كاوشهاي باس��تان شناسي در شهر بلقيس از
ناپذيري قلعه را دشوارتر ساخته است.
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ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود
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جدول سودوكو
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سال  1386با انجام گمانه زني براي تعيين عرصه
و حريم شهر شروع شد و تا به حال بهطور مستمر
ادامه داشته است.
كاوشهاي ش��هر بلقيس منجر به كشف آثار
فرهنگي-هنري نفيسي ش��امل انواع سفالينهها و
ظروف ،س��كه ،كورههاي سفالگري ،بقاياي مسجد
و آب انبار و آثار ديگري ش��ده اس��ت كه روي هم
رفته تصوير روش��ني از تاريخ اين شهر باستاني را
ترسيم ميكنند .آثار به دست آمده از شهر بلقيس
در موزه بزرگ باس��تان شناسي استان در بجنورد
به نمايش درآمده است.
انجام مطالعات و كاوشهاي باس��تان شناختي
منجر به معرفي شهر بلقيس و تبيين اهميتهاي
فرهنگي آن ش��ده و باعث تأس��يس پايگاه ميراث
فرهنگي ش��هر بلقيس در سال  1388شد .از اين
زمان ،پايگاه ش��هر بلقيس به م��وازات كاوشهاي
باس��تان ش��ناختي ،به انج��ام فعاليتهاي مرمتي
در بخشه��اي مختلف ش��هر بوي��ژه مرمت ارگ
و ني��ز مقبره ش��يخ آذري پرداخت��ه و برنامههاي
گس��تردهاي براي شناس��ايي و معرفي اين ميراث
ارزشمند باستاني در دستوركار دارد.
ش��هر تاريخي بلقيس در س��ال  80به شماره
 4497در فهرس��ت آثار ملي كشور به ثبت رسيده
است.
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هزار سال تاريخ اسفراين در شهر بلقيس جا خوش كرده است

نمي دهد.
هر چند در كرمان و سمنان نيز معادن
فيروزه وجود دارد اما فيروزه نيشابور آنقدر
باكيفيت است كه مي تواند محكي براي
تعيين قيمت فيروزه توليدي كش��ورهاي
ديگر به حساب آيد.
خوش��بختانه كس��اني ك��ه در زمينه
فيروزهتراشي مش��غول به كار هستند از
مهارت كافي برخوردارند و دس��تگاههاي
تراش آن نيز مناسب اين سنگ است اما
هنوز آن اس��تانداردي ك��ه بايد در تراش
فيروزه به دس��ت آيد حاصل نشده است
كه گسترش آموزش در اين رشته و ايجاد
رشته دانش��گاهي ميتواند ما را به سمت
استانداردهاي تعريف شده فيروزه تراشي
هدايت كند.
ثبت جهان��ي يك اثر ،حرفه و صنعت
در حقيقت اثرش را در درازمدت نش��ان
ميدهد و عاملي مي ش��ود تا حركتهاي
انگيزش��ي ب��راي گرايش جوان��ان به اين
رشته افزايش يابد و آموزش افراد براساس
استانداردهاي بينالمللي صورت گيرد.
قطعاً بعد از ثبت ،توجه به اين رش��ته
بي��ش از پي��ش افزايش خواه��د يافت و
اقدامات آموزشي و فرهنگسازي در زمينه
هن��ر فيروزه تراش��ي روز به روز بيش��تر
ميشود .در حال حاضر حدود 360واحد
فيروزه تراش��ي ثب��ت ش��ده در اتحاديه
في��روزه و عقيق مش��هد وج��ود دارد كه
حدود 700واحد كوچ��ك و بزرگ آن از
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فیروزه یا ترکوئیز به معنای سنگ
ترکی است .علت این نامگذاری آن
است که فیروزه ایران از طریق
ترکیه به اروپا صادر میشده است.
فیروزه یکی از سنگهای قیمتی
است که از عهد باستان در ایران
شناخته شده ،از کتیبه بنیاد کاخ
داریوش بزرگ در شوش معلوم
میگردد که در آن تاریخ فیروزه
(احسائین) نامیده میشد و از
خوارزم برای زینتآالت کاخ آورده
شده بود.
فیروزه سنگ آرزوهای تمام
پادشاهان ممالک از زمان کوروش
و داریوش کبیر است که به عنوان
هدیه از طرف آنها به تمام سالطین
داده میشد.
در کشور ایتالیا از فیروزه آبی
و صاف که به گوهر آبی معروف
است ،به عنوان گرانقیمتترین
جواهرات استفاده میشود.
علت رنگ آبی و سبز در فیروزه
فیروزه یک فسفات آلومینیوم
با سختی حدود  6واحد است .با
این حال به طور قابل مالحظهای
از کوارتز نرمتر است .این کانی
به طور طبیعی در طیف وسیعی
از رنگها ٬از آبی آسمانی روشن
تا سبز خاکستری یافت میشود.
فیروزه با رنگ آبی خوشرنگ،
بهترین کیفیت را دارا بوده و
ی که
بسیار کمیاب است در حال 
رنگ سبز یا آبی کمرنگ که از
ارزش کمی برخوردار است،
فراوانی بیشتری دارد.
مشخصات فیروزه مرغوب
فیروزه مرغوبدارای رنگ آبی
سیر ،جالی چینیو و سختی باالبوده
كه افزایش رنگ سبز ٬پریدگی
رنگ و وجود ناخالصی عواملی
هستند که باعث کاهش کیفیت
فیروزه میشوند.

فيروزه و رنگ دلرباي آن براي قرنها
همواره با بشر زندگي کرده و قدیمیترین
معدن دنیا با پیشینه بیش از  5500سال
به معادن فیروزه نیشابور برميگردد.
هن��ر و صنع��ت فيروزهتراش��ي ني��ز
از 1000س��ال قب��ل در تيمچ��ه فيروزه
تراشه��اي ب��ازار مش��هد وجود داش��ته
و اس��کلت یافت ش��ده در ش��هر شادیاخ
در منطق��ه قدیم نیش��ابور ب��ا کمربندی
از فی��روزه بر کمر نش��انه ديگر از قدمت
فیروزه در ايران است.
فیروزه یکی از رهاوردهای مهم نیشابور
اس��ت و فيروزهت��راش خورده با اش��کال
پیکانی و مس��طح طرفداران فراواني دارد.
فيروزه از نظر مذهب��ي نيز جزو  5احجار
الكريمه اس��ت و احاديث خاصي در مورد
اس��تفاده آن وجود دارد و بع��د از عقيق
يمن��ي و در نجفي از نظر مذهبي بس��يار
اهمي��ت دارد .از زيبايي و اهميت فيروزه
ايران هر چه گفته و نوش��ته شود باز هم
كم است ،اما اين سنگ زيباي خوش رنگ
امسال در يونسكو در معرض قضاوت قرار
ميگيرد تا به عنوان يك ميراث معنوي به
ثبت جهاني برسد.
فن فیروزه تراشی از نظر جهانی
جذابیت دارد
س��ید هادی احمدی مس��ئول مرکز
مطالعات راه ابریش��م پژوهش��گاه میراث
فرهنگی فیروزه تراشی را جزيی از پروژه
مطالع��ات ثبت جهانی راه ابریش��م بیان
میکن��د و میگوی��د :پروژه راه ابریش��م
شامل آثار ملموس و ناملموس و طبیعی
بوده که فیروزه به عنوان محصولی که در
مسیر تجارت راه ابریشم با سایر تمدنها
قرار داشته و از محصوالت منحصر به فرد
و تک در دنیا ش��ناخته می شود در قالب
پرونده ثبت جهانی راه ابریشم به یونسکو
برده ش��د .از بین 100موضوع در میراث
معنوی فیروزه تراش��ی ،چ��اپ کالغهای،
علوم و فنون ابریشمکشی و علوم و فنون
راهیاب��ی در عال��م باس��تانی در ارتباط با
راه ابریش��م انتخاب شد که 2سال پیش
پرونده فیروزهتراشی برای ثبت جهانی به
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نگاه
فیروزه سنگ آرزوهای
پادشاهان ممالک

سعيده احساني راد

یونسکو برده شد.
مس��ئله فن فی��روزه تراش��ی از نظر
جهانی جذابی��ت دارد .فی��روزه از جمله
سنگهایی است که هنوز به طور سنتی
از معادن نیشابور استخراج میشود و این
کار به صورت بومی توس��ط مردم صورت
میگیرد .اين صنعت نسبت به حرفههای
دیگ��ر هنوز تکنولوژی به آن وارد نش��ده
و دول��ت دخالت چندان��ی در این زمینه
نداشته است .پرونده فیروزه تراشی نکات
ج��ذاب و خواندنی فراوان��ي دارد ودارای
حکایتها و داس��تانهایی است که کمتر
بیان و به آن پرداخته شده است .در تهیه
پرونده فیروزه تراش��ی اطالعات از طریق
منابع کتابخانهای ،میدانی و تهیه فیلم و اين باره ميگويد :فيروزه ش��هر فيروزه به
لحاظ قيمت و كيفيت گران ترين قيمت
عکس استفاده شده است.
فيروزهتراش�ي جزو رش�تههاي و بهترين كيفيت را دارد و اين س��نگ به
لحاظ بسياري از شاخصهها در مقايسه با
مزيتدار است
حسين خواجه بيدختي معاون صنايع سنگهاي ديگر خيلي حرف دارد.
هر چند ك��ه فيروزه در افغانس��تان،
دس��تي اس��تان خراس��ان رضوي نيز در
زمينه رش��ته فيروزه تراشي گفت :رشته مص��ر ،امريكا و چين نيز وج��ود دارد اما
فيروزه نيشابور به لحاظ
فيروزهتراش��ي به دليل
قدمت و كيفيت سرآمد
فيروزهتراشي
اصال��ت منطقهاي جزو
فيروزههاي ديگر است.
رشتههاي مزيتدار به
درمرحله
فيروزه در حال حاضر
حساب ميآيد كه هم
جهاني شدناست بر مبناي سنتي استخراج
ب��ه عنوان ي��ك كاالي
ميشود و براساس همان
متبرك جاذبه داشته و
اما3سال است كه روشه��اي قديم��ي كه
هم به دليل استحباب،
از اس��تادكاران گذشته
سنگ موجهي در بين
فيروزهتراشان
به ج��ا مانده اس��ت كه
س��نگهاي ديگ��ر به
فيروزهايبراي
در صورت فراهم ش��دن
حساب ميآيد.
امكانات ذخاير بيشتري
بيش��تر كارگاههاي
دريافت
تراش
از معادن فيروزه كش��ف
در
فيروزهتراش��ي
نكردهاند
خواهد ش��د و از ذخيره
بازاررضا و ش��هر مشهد
پش��تيبان آن س��اليان
متمركز اس��ت و 2هزار
نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم در اين سال ميتوان استخراج كرد.
ف��رآوري في��روزه منحص��ر ب��ه
حرفه مش��غول به كار هستند .اين سنگ
جزو اقالم صادراتي مهم نيز به شمار ميآيد فيروزه تراش��ي نمي ش��ود و اگر شرايط
و بيشتر به كشورهاي حوزه خليج فارس و اقتصادي فراهم شود خيلي كارهاي هنري
ميتوان با فيروزه انجام داد و ارزش افزوده
آسياي شرقي صادر ميشود.
ف�رآوري في�روزه منحص�ر ب�ه بيشتري از فرآوري آن بدست آورد.
م��ا در زمينه كارهاي هنري با فيروزه
فيروزه تراشي نميشود
محمد جواد پي��ش بيني دبير كانون در ابت��داي كار هس��تيم و فقط ش��رايط
هماهنگ��ي دانش و صنعت فيروزه نيز در اقتصادي اجازه توس��عه ب��ه اين حرفه را
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معاونت صنايع دستي مجوز گرفته است.
بر اس��اس آمارها رقم صادرات فيروزه
رقمي باالست كه 80درصد آن از مبادي
رسمي صادر ميشود.
فيروزهتراش�ي ارزآوري خوب�ي
دارد
عبدالصم��د رحيم��ي مق��دم رئيس
اتحاديه فيروزه و سنگ هاي قيمتي نيز در
اين باره گفت :فعاليت صنف فيروزه تراش
و انتقال اين صنعت از نيش��ابور به مشهد
بعد از شهادت امام رضا(ع) اتفاق افتاد ،از
آن زمان به بعد فقط كار استخراج فيروزه
از معادن انجام شده و فيروزه براي تراش
به كارگاههاي مشهد آورده ميشود.
در حال حاضر فيروزه اس��تخراج شده
توس��ط ش��ركت معدن كاري كه توسط
محليها اداره و تشكيل شده استخراج و
براي تراش به مشهد منتقل ميشود.
معموالً في��روزه داراي ناخالصيهاي
بسيار زيادي است به طوري كه از يك تن
سنگ فيروزه استخراج شده 20تا 30كيلو
فيروزه استحصال ميشود كه البته اين باز
بستگي به كيفيت س��نگ فيروزه دارد و
اين مق��دار ك��م و زياد ميش��ود .بعد از
س��نگزدايي فيروزه براي تراش خوردن
تكه تكه ميش��ود كه بع��د از اين مرحله
اليههاي سنگ باز ميشود تا زائدههاي آن
خارج شود بعد به مرحله خوب تراشيدن
ميرسد كه دامنه فيروزه چاك ميخورد
تا شكل حقيقي آن مشخص شود .در اين
مرحله فيروزه بر س��ر چوب جس��بانده و
ب��راي گرفتن موجه��اي آن بر روي چرخ
غلطانده ميشود.
در اي��ن مرحله ب��راي اينكه موجهاي
ظريف نيز گرفته ش��ود توسط سمبادهها
2ت��ا 3دس��ت زده ميش��ود ،در مرحل��ه
پرداخ��ت نهايي فيروزه بيد زده ش��ده و
پااليش ميش��ود و پودر قل��ع يا دايموند
پرداخت نهايي مي ش��ود ب��ه طوري كه
ميتوان عكس خود را روي آن ديد.
قيم��ت في��روزه از 5ه��زار توم��ان تا
50ميليون تومان متغير است و نميتوان
دو فيروزه نيش��ابور پيدا ك��رد كه از نظر
كيفيت و قيمت يكسان باشد.
فيروزه تراش��ي از جمل��ه حرفههايي
است كه ارزبري ندارد ولي ارزآوري خوبي
دارد و اشتغالزايي آن نسبت به سنگهاي
ديگر باالتر است.
هر چند كه فيروزهتراش��ي در مرحله
جهاني ش��دن است اما 3س��ال است كه
فيروزهتراش��ان في��روزهاي ب��راي تراش
درياف��ت نكردهاند زيرا ب��ه دليل فعاليت
بخش خصوصي در معادن فيروزه بر س��ر
قيمت آن به توافق نرسيديم.
اما با اين حال قرار اس��ت هفته آينده
12تن فيروزه ب��راي تراش در بين صنف
فيروزهتراش توزيع شود.

