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گنجینه ای از اعماق تاریخ
گنجینه سرشار موزه ملی جواهرات ایران سرگذشتی عبرت انگیز 
از بیش از 400ســال قبل دارد. دولت های ایران از بدو تشکیالت 
سیاسی از 2500سال قبل تاکنون هر زمان که در فراغت داخلی به 
سر بردند به جمع  آوری نفایس همت کردند. گنجینه های سرشار 
و بی مانند پادشاهان ساسانی، مخصوصا خسروپرویز داستان های 
فراوان ســاخت. اما جنگ ها و نبردهای تاریخی ایرانیان همواره 
با غارت گنجینه های ارزشــمند مواجه بودند. غارت فرش بزرگ 
بهارستان خســرو در بیش از 1400سال گذشــته در نبردهای 
تاریخی با ساســانی ها هنوز هم بر سر زبان ها است. حکومت های 
اسالمی ایران نیز در جمع آوری نفایس کوشیدند. اما آنچه اکنون 
به عنوان جواهرات ملــی ایران در موزه بانــک مرکزی نگهداری 
می شــود تاریخی صفوی دارد و این مجموعــه از دوره صفویه به 
بعد غنی شد. تشــکیل وحدت ملی و سیاســی دولت ایران در 
دوره صفوی و فتوحات صفویان خصوصا در دوران شــاه عباس 
که سیاست خارجی و انتظام امور داخلی ایران روشن و ثابت شد، 
خزانه دولت ایران نیز سرشار شد و پس از آن جمع آوری نفایس و 
جواهرات در دربار صفوی آغاز شد. خزانه جواهرات سطنتی شاهان 
صفوی در دوره خود در ردیف بزرگ ترین خزائن جواهرات جهان 
بود و شاردن سفرنامه نویس فرانسوی و گوهرشناس معروف آن 
زمان در فاصله ســال های 1105 تا 1107 هجری قمری بر آن 
تأکید کرده است. خزانه جواهرات صفوی شامل جواهراتی بود که 
در خزانه دولت های پیشین مانده بود و سنگ های گرانبهایی که از 
معادن خراسان و آذربایجان استخراج شده بود و مرواریدهای صید 
شــده از خلیج فارس نیز در این خزانه موجود بود. شاهان صفوی 
هدایای گرانبهایی را که از سالطین و امرای خارجی و حکام محلی 
رسیده بود در خزانه گذاشتند. صفوی ها جواهراتی را نیز که خود 
خریداری کرده بودند در جمع این آثار قرار دادند. جواهرات فراوانی 
را هم که بازرگانان جواهرشناس خارجی همچون شاردن، تاورنیه 
و... در اصفهان فروخته بودند جمع  آوری کردند. فرستادگان دربار 
صفویه به بازارهای هندوستان و عثمان آن زمان و ایتالیا و فرانسه 
نیز اعزام شــدند و جواهرات زیادي با خود به اصفهان آوردند. در 
دوره شاه سلطان حسین صفوی که افغان ها به ایران هجوم آوردند 
و به اصفهان رســیدند، خزانه سرشــار صفوی که طی 300سال 
جمع  آوری شده بود، از طرف مهاجمان و اشرار غارت و پراکنده شد. 
محمود افغان، شبی که به اصفهان رسید هزار نیروی خود را مأمور 
ضبط خزائن و دفاین و بیوتات پادشاهی به سرپرستی محمدقلی 
خان کرد. قســمت عمده ای از گنجینه صفوی به دست افغان ها 
افتاد و مقدار زیادی نیز توسط غارتگران پراکنده شد. عده ای که 
سهم قابلی از جواهرات به دست آورده بودند یا به بهای ناچیز سهم 
سربازان را خریداری کردند به بازار سوداگری هندوستان وارد شدند 
و به تدریج مقدار زیادی از جواهــر و نفایس دربار صفوی به دربار 
تیموری هند منتقل شد. تنها مقداری از ثروت، جواهر و نفایس 

صفوی به دست محمود افغان افتاد.

مکثنقل قول خبر

آببنــدان در طــول ۲۵ســال گذشــته، در 
حاشــیه گــرگان رود ایجــاد شــده اســت. 
و  ۶میلیــون  حــدود  آببندان هــا  ایــن 
۸۰۰هزار مترمکعــب آب را در خود ذخیره 
می کنند. آببندان ها مانع برقــراری جریان 
طبیعــی رودخانــه به دوردســت شــده اند. 
عملیــات تخریــب آببندان هــای حاشــیه 
رودخانــه گــرگان رود در حــوزه روســتاهای 
بی بی شــیروان و ســلمان فارســی از توابــع 

شهرستان گنبدکاووس آغاز شد.
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فقره

در معــرض ســیل احتمالــی هســتند که 
قــرار اســت در هفتــه جــاری بخش هــای 
بزرگــی از کشــور را دربرگیــرد. ســازمان 
هواشناســی هشــدار نارنجی که هشدار 
آماده بــاش بــرای دســتگاه های مســئول 
اســت، منتشــر کرد. این وضعیــت جوی 
در همه اســتان های واقع در نیمه غربی 
کشــور، مرکز تا اصفهان و تهران، شــمال 
فــارس، ارتفاعــات غربــی اســتان های 

مازندران و سمنان مورد انتظار است.
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عدد خبر

دیزلی ها، عامل اصلی آلودگی 
هوای پایتخت 

محمدمهــدی میرزایی قمــی، مدیرعامل 
شــرکت کنتــرل کیفیــت هــوای تهــران: 
براســاس ســیاهه انتشــار ســال۹۶ تردد 
موجــب  ۲۱درصــد  موتورســیکلت ها 
انتشــار آالینده هــای گازی و ۱۰درصــد 
انتشــار ذرات معلــق هــوا می شــود. 
هم اکنــون آالینــده معیــار، ذرات معلــق 
کمتــر از ۲.۵میکــرون اســت کــه دلیــل 
اصلی تولید آن وســایل نقلیه دیزلی اعم 

از سبک، سنگین و نیمه سنگین است.

شیر ها و خرس باغ وحش ساری پیر 
هستند 

محمــد کریمــی، دادســتان مازنــدران: بــا 
دستور ویژه دادگســتری مازندران، شرایط 
نگهــداری حیوانــات باغ وحــش طاهــرده 
ساری بررسی و مشخص شد ۲قالده شیر 
و یک خرس هر کدام جداگانه در قرنطینه 
به خاطــر بیمــاری و کهولــت ســن در حــال 
درمان هستند. فردی با استفاده از غفلت 
نگهبانان اقــدام به تصویربرداری و انتشــار 

تصاویر روزهای گذشته می کند.

بازگشایی درهای گنجینه جواهرات
جواهرات ملی ایران از دوره صفویه تا پهلوی دوم پشتوانه پول ملی ایران است 

میراث 
فرهنگی

محمد باریكانی
دبیر گروه زیست بوم

آثار موجود در موزه جواهرات ملی ایران پشتوانه 
پول ملی ایران اســت و اکنون به موجب اطالعیه 
بانک مرکزی اندکی پس از حواشــی ایجاد شده 
درخصوص تاج پهلوی، موزه ملی جواهرات ایران 

پس از مدتی تعطیلی قرار است  از  امروز به روی 
مردم بازگشایی شود. روزنامه همشهری به همین 
بهانه تنها نگاهی به 6 اثرشــاخص  از هزاران اثر 
گرانبهای موجود در مــوزه جواهرات ملی ایران 
انداخته است. گنجینه ای که تاکنون هیچ یک از 
متخصصان و کارشناسان داخلی و جهانی قادر به 

قیمت گذاری بر آنها نبوده اند.

    دریای نور بر الماس 182قیراطی
در بین جواهرات سلطنتی ایران الماس دریای نور به وزن 182قیراط، مقام 
اول را دارد. این جواهر که زوج الماس کوه نور اســت یکی از قدیمی ترین 
جواهرات شناخته شده جهان است. الماس کوه نور پس از مرگ نادرشاه 
افشار توسط احمد درانی به افغانستان برده شــد. بعد از احمدشاه به شاه 
شجاع منتقل شد و پس از شکست شاه شجاع از سردار هندی ملقب به شیر 
پنجاب، این الماس به تصرف سردار هندی درآمد. بعدها به دست کمپانی 
هند شرقی افتاد، به ملکه ویکتوریا هدیه شد و بر تاج ملکه الیزابت نصب شد. 
الماس دریای نور پس از قتل نادرشاه به نوه او شاهرخ میرزا رسید. سپس به 

امیر اعلم خان و بعد از آن به دست محمدحسن خان قاجار رسید و بعد هم لطفعلی خان زند آن را تصاحب کرد. 
پس از قتل لطفعلی خان به دست محمدخان قاجار، الماس دریای نور جزو خزائن قاجار شد. ناصرالدین شاه قاجار 
این الماس را یکی از گوهرهای تاج کورش پادشاه هخامنشی ایران می دانست و عالقه ویژه ای به آن داشت. گاهی 
دریای نور را به کاله و گاه به سینه خود نصب می کرد. او برای نگهداری از دریای نور نیز تولیتی مخصوص قرار داده 
بود و این افتخار مهم را به اعیان و بزرگان کشور محول می کرد. دریای نور بعدها وارد موزه دولتی شد و در سال 
1326هجری قمری هنگامی که محمدعلی میرزا به دلیل  شکست مشروطه خواهان به سفارت روس پناهنده 
شــد، این الماس را همراه با برخی جواهرات دیگر با خود به آنجا برد و اعالم کرد که از اموال شخصی اش است. 
چیزی نمانده بود که دریای نور این گوهر گرانبها از ایران بیرون برود که مشروطه خواهان حاضر در سفارت روسیه 
الماس را شناختند و این گوهر را با مقداری گوهر دیگر از محمدعلی میرزا پس گرفتند و به موزه خزانه سلطنتی 

بازگرداندند. دریای نور حاال هم زینت اصلی موزه جواهرات ملی ایران است..

    تاج کیانی؛ نخستین تاج پس از دوران ساسانی 
تاج کیانی متعلق به فتحعلی شاه قاجار مملو از الماس و زمرد و یاقوت است. 
این تاج در دوران همین شاه ساخته شد و مورد استفاده تمامی سالطین قاجار 
بود. تاج کیانی نخستین تاجی است که پس از دوره ساسانی برای فتحعلی شاه 
قاجار ساخته شد. رسم بود که در دوره قاجار شاهان قاجاری نه تاجگذار که 
جقه پوش بودند. اما با ساخت تاج کیانی، شاهان قاجار در تمام تاجگذاری ها 

از آن استفاده می کردند.

    کره جواهرنشان؛ 34کیلوگرم طال و 3.6کیلوگرم جواهر  
این کره در سال 1291هجری قمری به فرمان ناصرالدین شاه قاجار از جواهرات 

پراکنده در خزانه دربار ســاخته شــد. وزن خالص طالی به کار رفته در آن 
34کیلوگرم و وزن جواهرات آن 3هزار و 656گرم است. 51هزار و 366قطعه 
جواهر بر این کره نصب شده اســت. این کره قرار بود شامل نقشه جغرافیایی 

زمین باشد اما سازنده این اثر به دلیل ناآشنایی با نقشه کشی و مهارت داشتن در 
جواهرسازی نتوانسته است آنطور که باید نقشه زمین را با جواهر بر این کره ترسیم 

کند. دریاها بر کره با زمرد و خشکی ها با یاقوت ترسیم شده اند. آسیای جنوب شرقی، ایران 
و انگلستان بر این کره با الماس و هندوستان با یاقوت روشن و آفریقای مرکزی و جنوبی با 

یاقوت کبود در این اثر مشخص شده اند. خط استوا و سایر خطوط جغرافیایی نیز با رد 
الماس نشانه گذاری شده اند. قطر کره 66سانتی متر است و بر پایه ای که از طال 

ساخته شده و با جواهر تزئین شده است قرار گرفته است. 

    جقه نادری و ردیف الماس ها   
جقه نادری مرصع به الماس و زمرد اســت که در وســط آن یک تخمه زمرد 
درشت بسیار اعالی خوشرنگ پشت باز که باالی آن کمی یخدار است نصب 
شده است. زیر جقه 3 آویز زمرد خوشرنگ آویخته شده است. قسمت باالی 
جقه 7 شقه است که در دو طرف شقه ها نیز 2 ریسه و برگ و محل الماس نشان 
ساخته اند و از نوک شقه های جقه 2 آویز زمرد بسیار اعالی امرودی آویخته 
شده است. در باالی تخمه وسط هالل الماس نشان و در پایین در دو سو، شبیه 
درفش و طبل و لوله توپ و ســرنیزه بر زه زرین آن نصب شده است. بر پارچه 

درفش نیز سه ردیف یاقوت و الماس و زمرد کمرنگ نصب شده است. تمام جقه مرصع به الماس های فالمک 
درشت و ریز است. رضاشاه گاهی از این جقه استفاده می کرد و وزن جقه اندکی بیش از 33مثقال است. جقه 

نادری در سده 12هجری قمری برای شاهان قاجار در  ایران ساخته شد.

    تاج حاشیه ساز رضاخان    
تاج پهلوی ساخته شــده از طال و نقره و مرصع به الماس های برلیان بسیار عالی 
و تخمه های درشت زمرد و یاقوت کبود و مروارید است. کاله تاج از مخمل قرمز 
است و در قبه آن یک تخمه زمرد نشانده شده است. تاج پهلوی در 4 طرف دارای 
4 کنگره پله پله به شکل تاج های شاهنشاهان ساسانی است که در وسط و زیر 
کنگره پیشین آن خورشید زرین با شعاع های الماس نشان و یک تخمه الماس 
زرد درشت نصب شده است. تعداد گوهرهای موجود بر این تاج شامل 3380قطعه 
الماس به وزن 1144قیراط، 5قطعه زمرد بــه وزن 199قیراط و 2آنه، 2قطعه 

یاقوت کبود به وزن 19قیراط و 368حبه مروارید غلطان است. وزن تاج از زر و گوهر و مخمل روی هم 444مثقال 
حدود 2 کیلو و 80 گرم است. رضاخان پس از جلوس بر تخت سلطنت مایل نبود در تاجگذاری خود از تاج کیانی 
که مخصوص شاهان قاجار بود استفاده کند و به همین دلیل در سال 1304گروهی از جواهرسازان ایرانی نظیر 
سراج الدین سرگین با گروهی از گوهرشناس ها و جواهرسازان منتخب، تاجی ساختند که همان تاج حاشیه ساز 
پهلوی است. سراج الدین سرگین از جواهرسازان معروف قفقاز و جواهرساز امیر بخارا بود که از روسیه به ایران 

مهاجرت کرده بود.

    کمربند زرین ناصرالدین شاه    
کمربند زرین یک تخمه بزرگ زمرد درشت به شکل بیضی نیم رو به 
رنگ روشن یخدار در وســط دارد و وزن آن 175.5قیراط است. دور 
آن 60قطعه الماس برلیان از 8آنه تا دو آنه و 145قطعه الماس فالمک 
از یک آنه و نیم و بیشتر نشانده شده اســت. بند زربافت آن به طول 
119ســانتی متر و پهنای آن 4سانتی متر اســت. در دو سر کمربند 
لوله های متعدد برای کوتاه و بلند کردن و دو میلک و دو سگک زرین 

نصب شده است. این کمربند در زمان ناصرالدین شاه ساخته شد و او از آن در لباس رسمی استفاده می کرد. رضاخان 
نیز در تاجگذاری خود این کمربند را به کمر بست. این کمربند ساخت ایران در نیمه دوم سده 13هجری قمری است.
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