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چکیده 
خزاین سرزمین ایران، هرگاه استقالل و دولتی قوی داشته، ماالمال از جواهر، نفایس و سکه بوده است. حتی در دوره های ضعف و حاکمان 
بی کفایت نیز آن قدر از این قبیل داشته اند که چشم ناظران و سیاحان خارجی را خیره کند و ایشان را به تحسین و اعجاب وادارد. این ثروت و دارایی 
دربارهای ایران، همواره به منزلۀ قدرت و پشتوانه ای برای کشور محسوب می شده است، از این رو در حفظ و صیانت آن کوشش می کرده اند. خزانۀ 
جواهرات ملی ایران، نمایشگاهی از جواهرات درخشانی است که در طول ادوار مختلف تاریخ به خصوص دورۀ قاجار، جمع آوری شده اند و هر 
بیننده ای را مجذوب شکوه و زیبایی خود می کند. از نفیس ترین اشیایی که در این خزانه به چشم می خورند، شمشیرهای مرصع به جواهراتی هستند 
که هر کدام، جذابیت شگفت آوری دارند. مقالۀ حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطالعات آن به شیوۀ کتابخانه ای و مشاهدۀ 
مستقیم آثار خزانه جواهرات ملی ایران انجام گرفته است، به بررسی 6 نمونه از این شمشیرها پرداخته است. این تحقیق در تالش است ویژگی های 
هنری و نمادین این شمشیرها را بررسی نموده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا این شمشیرهای آراسته و تجملی، جنبۀ کاربرد در میدان جنگ 
داشته اند یا تنها سمبلی برای نشان دادن قدرت و شکوه شاهان و قدرتمندان بوده اند؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که شمشیرهای این دوره 
گذشته از نفاست و ارزش های فوق العادۀ مادی که به دست صنعتگران ساخته و پرداخته می شد، برخوردار از نشانه های رمزی و آیینی و نیز مرتبط 

با اعداد و ادعیه ای می باشند که از باورها و اعتقادات مذهبی و به  خصوص اعتقادات شیعی برگرفته شده اند.
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1. مقدمه
پیدایش  داشتند.  توجه  آن  به  و  کرده  ما درک  نیاکان  که  است  بر شناختی  مبتنی  از گذشته،  مانده  برجای  گوناگون  زیورهای  و  انواع گوهرها 
شاهنشاهی های بزرگ و نیرومند و تشکیل دربارهای باشکوه و ثروتمند در طول تاریخ ایران، باعث گردآمدن گوهرهای نایاب و گرانبهایی در 
گنجینه های ایران گردیده است )قربانی 1382، 8(. گنجینۀ بی مانند خزانۀ جواهرات ملی، مجموعه ای از گرانبها ترین جواهرات جهان است که 
طی قرون و اعصار، بدین صورت گرد هم آمده است. مبنای شکل گیری خزانۀ جواهرات ملی، به دورۀ حکومت صفویان بازمی گردد و اطالعات 

روشنی از خزانۀ ایران در دوره های پیش از صفویان در دسترس نیست.
در تاریخ جواهرات سلطنتی ایران و در میان شاهان قاجار، فتحعلیشاه، مرتبتی خاص دارد؛ زیرا او بود که این مجموعه را به این صورت که 
امروزه می شناسیم درآورد. در بین شاهان قاجار، ناصرالدین شاه، آخرین کسی بود که به جواهرات سلطنتی ایران اثری چشمگیر افزود و اینها هنوز 
در مجموعۀ ملی ایران ارجمند است. او در کاخ گلستان موزه ای ساخت و بسیاری از جواهرات سلطنتی را در معرض تماشای مهمانان عالیقدر 
خود گذاشت. بر اثر قانونی که در 25 آبان 1316 شمسی به مرحلۀ اجرا درآمد، جواهرات سلطنتی، به بانک ملی انتقال داده شد و وثیقۀ قسمتی از 
بدهی دولت بابت پشتوانۀ اسکناس قرار گرفت. از این راه، مجموعۀ جواهرات سلطنتی از دارایی شخص شاه خارج شد و جزیی از منابع ملی کشور 
گردید. در سال 1339 شمسی با تأسیس بانک مرکزی ایران، جواهرات به این بانک سپرده شدند و اکنون نیز، هرچند در جایگاه مخصوصی که 

در بانک ملی برای آنها ساخته شده قرار دارند، در صیانت این بانک هستند. )مین و تشینگام 1355، 29- 30(.
تا اواخر سال 1339 شمسی، جواهرات سلطنتی ایران در زیرزمین های تاریک پنهان بودند و جز در موارد نادر و به خصوص، چشم بیگانه ای 
به آنها آشنا نمی شد. اما در روز سوم دی سال مزبور، محمدرضا پهلوی، به شکل رسمی، نمایشگاه جدیدی از زبدۀ این جواهرات را بازگشایی نمود. 
در نتیجه، امکان بازدید از این گنجینه که روزگاری محدود به دربار بود، برای عموم فراهم شد. اغلب اشیای خزانۀ ملی به دست هنرمندان و 

صنعتگران ایرانی ساخته شده اند که گواهی بر توانمندی و چیره دستی ایرانیان در جواهرسازی و گوهرتراشی است )ناشناس 1392، 27(. 
هر قطعه از این جواهرات، گویای بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب ملت بزرگ ایران و مبین ذوق و خالقیت های هنری مردم این مرز و بوم است 
که خاطرات تلخ و شیرین شکست ها، پیروزی ها، غرور و خودنمایی ها و فرمانروایی همراه با نخوت زمامداران گذشته را تداعی می کند که پس از 
فراز و نشیب های فراوان به دست ما رسیده است و عالوه بر جایگاه بی بدیل اقتصادی و مادی، به عنوان پشتوانۀ فرهنگی عظیم تاریخ، تمدن و 
فرهنگ یک ملت به شمار می آید. خزانۀ جواهرات ملی که گنجینه ای نفیس از آثار مختلف هنری است، شمشیرهایی را در دل خود جای داده 
که با نگریستن به آنها متوجه می شویم که در این دوره، گویی هنرمند به نمایش طبیعی اشیاء توجهی ندارد و خواستار به وجود آوردن اثری کاماًل 
هنری و فاخر است تا احساسات هر بیننده ای را برانگیزد و در عین حال، محمل پیام و تداعی قدرت و قوت شاهان آن دوره باشد. این اشیاء قبل 

از آن که ابزاری برای جنگ باشند، آثار هنری ای هستند که نشانگر هنر هنرمندان آن دوره نیز می باشند. 
مقالۀ حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطالعات آن به شیوۀ کتابخانه ای و مشاهدۀ مستقیم آثار خزانه جواهرات ملی ایران 
انجام گرفته است، به بررسی 6 نمونه از این شمشیرها می پردازد. این مقاله سعی بر آن دارد تا با مطالعۀ هر یک از این آثار، ویژگی های هنری 
و نمادین آنها را که تاکنون کمتر مورد بررسی واقع شده اند، مورد مطالعه قرار دهد. هم چنین در تالش است ویژگی های هنری و نمادین این 
شمشیرها را بررسی نموده و به این پرسش پاسخ دهد که آیا این شمشیرهای آراسته و تجملی، جنبۀ کاربرد در میدان جنگ داشته اند یا تنها سمبلی 

برای نشان دادن قدرت و شکوه شاهان و قدرتمندان بوده اند؟ 

2. بررسی شمشیرهای خزانۀ جواهرات ملی 
تاریخچۀ جواهرات در ایران، کهن اما مکتوم و نامعلوم است. برای ساخت جواهرات، از طال، نقره و برنز و انواع سنگ های رنگی استفاده می شده 
است و از آنجا که ایرانیان اهمیت زیادی به تجمل و آراستگی می دادند، از این جواهرات برای تزیین لباس ها، آرایش مو و ساخت ظروف استفاده 
می کردند و از این نظر، هنر جواهرسازی ایرانیان در هر دورۀ تاریخی دارای شیوه و نقش و نگارهای ویژه ای است )ضرغام پور 1391، 126-125(. 
در ایران باستان، جواهرات عالوه بر زیبایی برای رفع بال و محافظت در برابر خدایان بدسرشت، استفاده می شدند. هم چنین جواهرات، نشان دهندۀ 
مقام اجتماعی شخص و اصالت خانوادگی او نیز بوده است )خواجه بیدختی 1388، 387(. در گذشته، آویختن جواهرات، سمبلی برای اظهار 
قدرت و نشانۀ اهمیت و امتیاز طبقۀ خاصی از مردم آن جامعه نیز بوده است )همان، 231(. عالوه بر استفادۀ شاهان از جواهرات سلطنتی در 
جشن ها، تاج، بازوبند، کمربند، شمشیر و دیگر جواهرات خود را در میدان جنگ، به هنگام شکار و حتی وقت استراحت نیز همراه داشته اند؛ از 
این رو، حتی لحظه ای تردید در حاکمیت و فرمانروایی ایشان به خاطر افراد راه نمی یافته است. این جواهرات، برای شاهان اهمیت دیگری نیز 
داشته اند زیرا خزانۀ مملکت را تشکیل می داده اند. ثروت، همیشه مترادف قدرت بوده و متعاقبًا، پشتوانۀ قدرت و صالبت پادشاهان و فرمانروایی 
آنان، ثروتی بوده که در تملک خود داشته اند. طرح ها و مصالحی که در ساختن اشیاء سلطنتی به کار رفته، مبّین صنایع و هنرهای کشور و 
میراث هنر بومی است و تأثیر جهان خارج را بر این میراث نمایان می دارد )مین و تشینگام 1355، 16(. در دورۀ قاجار، فتحعلیشاه به منظور حفظ 
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سنگ های جواهرات سلطنتی و جلوگیری از فروپاشی آنها، دستور داد تعداد زیادی از سنگ ها را بر ظروف، مدال ها، تاج ها، غالف شمشیرها و 
تخت های سلطنتی نصب کنند )حیدرآبادیان و عباسی فرد 1388، 26(. غیر از تعدادی از سنگ های قیمتی بزرگ و تاج ها، تخت ها، شمشیرها 
گاهی از سرنوشت بقیه مقدور نیست و »اگر این قبیل جواهر و  و کمربندهایی که قسمتی از تاریخ و سرگذشت نقل و انتقال آنها معلوم است، آ
نفایس که هم به علت سختی جنس و هم به سبب احتیاط و توجه همیشگی مردم در ضبط آنها عمری طویل دارند می توانستند به زبان بیایند چه 
داستان های شیرین یا جانگداز که برای ما نقل نمی کردند و چه قصه ها از کشمکش افراد بر سر تملک خود به ما نمی گفتند« )اقبال 1340، 8(.  
جواهرات ملی ایران که در خزانۀ جواهرات قرار دارند، شامل شمشیرها، خنجرها، کاردها و اشیای نفیس دیگری است که نشان هنر دست 
هنرمندان ایرانی است. در این مجموعه، می توان بیش از 30 عدد شمشیر را مشاهده کرد که با توجه به اطالعات موجود، حدود 90 درصد آنها 
متعلق به دورۀ قاجار می باشند. با این حال، امکان این که چند نمونۀ محدود از شمشیرها متعلق به زمان صفوی باشند، نیز وجود دارد. شمشیرهای 
ایرانی از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند که در تصویر )1( نمایش یافته است. در ادامه، به بررسی برخی شمشیرهای خزانۀ جواهرات ملی 

می پردازیم.

.)Moshtagh Khorasani 2006 ,146( تصویر 1: اجزای متعدد شمشیر ایرانی

3. اثر محفوظ در ویترین 5 ، شمارۀ 20 
که  می باشد  فیروزه  از  پوشیده  شمشیری  ایرانیان،  هنری  شاهکارهای  از 
فیروزه های یکدست و از بهترین نوع، با مهارتی بسیار به کار رفته اند. طول 
این شمشیر، 97 سانتی متر است و کالهک دستۀ آن، مرصع به یاقوت و 
الماس است )تصویر 2(. تیغۀ این شمشیر، هر چند فاقد شناسنامه است، 
اما از پوالد آبدیدۀ نوع اعالست که از رایج ترین نوع تیغه ها در آن زمان بوده 
است. امکان دارد که این شمشیر در سدۀ 17 م. )11 ه.ق( در شمال شرق 
ایران ساخته شده باشد. دستۀ شمشیر که از عاج است به احتمال بسیار 
در زمان پرداختن تیغه ساخته شده است اما ترصیعی که بر قبضۀ آن دیده 
می شود، بعدها به وجود آمده است و این در مورد غالف نیز صدق می کند. 
جنس غالف از زر است و بالط1 فیروزه دارد. بر این بالط، دو بست و چند 
گلچۀ جواهرنشان با تخمه های یاقوت، لعل و زمرد دیده می شود و سوی 
دیگر غالف، از زر سادۀ منقوش است. تمامی سنگ های سرخ کوچکی 

که در ترصیع به کار رفته، یاقوت هستند )مین و تشینگام 1355، 106(.
روی دسته، شاهد نخ هایی به ظاهر از جنس زر هستیم که در پایین کالهک و هم چنین نزدیک بلچاق شمشیر قرار گرفته اند. حتی در زیر 
دستۀ عاج هم یک ردیف زمرد برای تزیین دیده می شود. اگر به سطح بلچاق با دقت نگاه شود، متوجه می شویم که در مرکز، یاقوتی به صورت 
برجسته نشانده شده است. مانند دیگر تزیینات، گرداگرد این یاقوت نیز مرصع به یک ردیف الماس می باشد. سرتاسر بلچاق نیز تمامًا الماس است 
و قرینگی تزیینات در این قسمت دیده می شود. تزیینات بلچاق و بست های شمشیر، هماهنگ هستند چرا که در مرکز بست های بادامی شکل 
نیز یاقوت دیده می شود و اطراف آن الماس نشانده اند. در هر طرف قسمت لبۀ باالیی بلچاق، 12 یاقوت قرار دارد. دو طرف بازوهای چلیپا در این 

شمشیر نیز همان طور که در این دوره رایج بوده است به دو قبۀ کروی شکل منتهی می شود.

تصویر 2: ویترین 5، شماره 20، خزانه جواهرات ملی ایران )عکس از خزانه(.
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سنگ های به کار رفته در دو طرف بست ها متقارن هستند، به گونه ای که در دو طرف آنها یک ردیف یاقوت سرخ قرار گرفته و بعد از آن در 
وسط، تزییناتی از سنگ که شبیه نیمه ای از گل هستند، دیده می شوند. مرکز این گل نیمه، از سنگ زمرد و گلبرگ های آن یکی در میان، یاقوت 
و الماس هستند. فیروزه ها در سطح غالف به صورت مورب کنار هم چیده شده اند ولیکن درست در وسط غالف و در طول آن یک ردیف فیروزه به 
صورت مستقیم قرار گرفته  است، به گونه ای که گویی غالف را به دو قسمت تقسیم کرده اند. دیگر تزیینات موجود روی غالف و مابین فیروزه ها، 
تزییناتی دایره مانند هستند که در همۀ آنها یاقوت و زمردی کمی درشت تر در وسط قرار گرفته و اطراف آنها را سنگ های دیگر از جمله الماس، 

یاقوت و زمرد فرا گرفته اند.
یاقوت از نادرترین گوهرها محسوب می شود و از زمان باستان موردعالقۀ ایرانیان بوده است. افسانه های زیادی در مورد یاقوت نقل شده است. 
 »Hyakinthos« از میان دوازده سنگی که خداوند خلق کرده، یاقوت باارزش ترین آنهاست )خواجه بیدختی 1388، 207و242(. یاقوت از واژۀ
به معنی نوعی زهر گرفته شده است. اهمیت این سنگ به اندازه ای بوده که در چند جای قرآن از آن یاد شده است )محمدی و فرمانی انوشه 
1391، 49 و 249(. همچنین در شعر فارسی لب، اشک، گونه و ... و در اشعار حماسی نیز خون، برق شمشیر و ... به یاقوت تشبیه شده است 
)قربانی 1382، 211(. یاقوت بعد از الماس سخت ترین سنگ است که هیچ سوهانی به جز الماس بر آن کارگر نمی افتد و بر روی آتش دوام بسیار 
دارد. بهترین رنگ در یاقوت سرخ، قرمز خالص با سایه های آبی رنگ به شمار می رود که به خون کبوتر تشبیه شده است )موحد ابطحی 1386، 
وُت َوٱلَۡمرَۡجاُن « تعبیر شده است و در احادیث نبوی آمده است که بعضی از 

ُ
نَُّهَنّ ٱلَۡیاق

َ
61(. در سورۀ مبارکۀ »الرحمن« از حوریان بهشتی به » کَأ

مطیعان اهل اسالم را به سبب کمال درجات ایشان در بهشت، قصرها کرامت کند از یاقوت سرخ و این دلیلی است واضح بر شرف و عزت یاقوت 
)طوسی 1348، 29(. در هند، یاقوت برای تزیین فنجان ها، گلدان ها و دستۀ شمشیر استفاده می شده است. عشق و محبت، دو ویژگی هستند 
که با یاقوت منعکس می شوند. از یاقوت با بهترین رنگ همیشه به عنوان خون جگر، یاد شده است )خواجه بیدختی 1388، 208(. این سنگ 
گرانبها، به خداوندگار گوهرها مشهور است. در مشرق زمین اعتقاد بر این بوده است که یاقوت نشانۀ زندگی و حیات است و بر این باور بودند که 
یاقوت، قطره های خوِن قلِب مادِر زمین است. این سنگ موجب افزایش انرژی و شهامت می شود )قربانی 1382، 275(. این سنگ در ارتباط با 
خورشید است و یاقوت سرخ، نشانۀ خوشبختی است. از سلمان فارسی نقل شده است که در زمان ساسانیان بر این باور بودیم که خداوند، یاقوت 
را در نوروز و زبرجد را در مهرگان برای زیور مردم آفرید و این دو روز را به دیگر روزها و یاقوت و زبرجد را به سنگ ها برتری بخشید )افضل طوسی 

 .)213 ،1393
زمینۀ پوشیده از فیروزۀ این شمشیر، در نگاه اول فلس های پوست مار را به بیننده القا می کند. رنگ غالب در اثر به دلیل وجود فیروزه، آبی 
است که در تضاد با رنگ قرمز یاقوت ها، زیبایی خاصی به وجود آورده است. فیروزه، سنگی که به گفتۀ بسیاری از سیاحان، سنگ موردعالقه و 
ملی ایرانیان است. در شاهنامۀ فردوسی هم برای تزیین و ترصیع شمشیر از پیروزه استفاده می شده است که نام آن، معمواًل توصیف کنندۀ ارزش 
و زیبایی موصوف آن بوده است )گرامی 1394، 69(. سنگ فیروزه، حرز بسیار مهمی در برابر حوادث بوده  است )موحد ابطحی 1386، 51(، 
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که حفظ جان شاهان به هنگام حمل این شمشیر از دالیل مورد توجه سازندگان اثر بوده است. همراه داشتن 
فیروزه، مایۀ پیروزی و سعادت است و این سنگ را در فرهنگ فارسی معین، »حجرالظفر« و یا »حجرالغلبه« نامیده اند )محمدی زاده 1392، 111(. 
نظر به اینکه فیروزه همواره جزو ذخایر باارزش پادشاهان بوده است، تعجبی ندارد که تجمع این تعداد فیروزه را روی شمشیری ببینیم که با توجه به 
این تفاسیر، به احتمال قوی متعلق به یکی از شاهان یا صاحب منصبان خاصۀ دربار بوده است و لذا شخصی که همواره می خواسته خود را باشکوه 

و پیروز نشان دهد، دستور به ساخت چنین شمشیری داده است.
از زمان قدیم، الماس را شاه گوهرها می گفتند و از واژۀ یونانی »Adamas« مشتق شده و به معنی تسخیر ناپذیر می باشد که چون سختی آن 
باالتر از همۀ سختی ها بوده و هیچ کانی در طبیعت از آن سخت تر نبوده است، این نام را به آن عطا کردند )معزز لسکو 1380، 85(. این سنگ 
قیمتی، از کربن که فراوان ترین عنصر موجود در طبیعت است ساخته شده و سخت ترین و پاک ترین ماده را در روی زمین تشکیل می دهد. به طور 
کلی، در ادیان مختلف، از الماس به عنوان سمبل ابدیت و بقا نام برده شده است )غیبی 1391، 64(. این گوهر به صورت طبیعی دارای صفات و 
خواص بسیار است. برای دارندۀ آن شکوه و قدرت می آورد و به صاحب آن نیروی بسیار زیاد، شجاعت، شهامت و بردباری می دهد. برخی بر این 
باور هستند که الماس، انرژی های منفی و نیروهای شوم را از دارندۀ آن دور می کند )عربشاهی 1391، 20(. هر کسی که الماس با خود دارد، از 
مکر و مکیدت اعداء در امان باشد و هیچ دشمن بر او ظفر نکند )زاوش 1348، 152(. الماس به شکل وسیعی برای حفاظت از بشر، به عنوان 
طلسم مخصوصًا حفاظت از چشم زخم استفاده می شده است. هم چنین در مبارزات، طلسم شکست ناپذیری بود. در شرق، گاهی به عنوان چشم 

سوم بت، از آن استفاده می شد )قربانی 1382، 57(. 
عدد دوازده، عددی است که نظام تقویمی و ساعتی بشر بر اساس آن تنظیم شده است. سال به 12 ماه تقسیم شده و روز و شب هر کدام به 
12 ساعت بخش بندی گردیده اند )خزایی 1388، 17(. تعداد 12 عدد یاقوت در لبه های این شمشیر که روی هم به 24 می رسند، می تواند به همین 
ویژگی اشاره داشته باشد و مؤید توجه خاص به عنصر زمان در فرهنگ و متعاقبًا هنر ایران است. شمشیر که دو لبه دارد، مانند مفهوم عدد دو در 
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شبانه روز و نیز اشاره به نقش تدافعی آن در همۀ اوقات دارد. ضمن آنکه از یک سو شمشیر روشنایی، نور و ظفر است و از سوی دیگر، تیغی ُبرنده 
و ُکشنده که چون تیرگی شب بر خصم فرود می آید.

4. اثر محفوظ در ویترین 15 ، شمارۀ 7 
از جمله شمشیرهایی که منسوب به فتحعلیشاه قاجار می باشد و به احتمال قوی و به استناد رقم آن، تزیینات آن در دورۀ این شاه دستکاری و 
متناسب با این زمان، بازسازی شده است در تصویر )3( نمایش یافته است. طول این شمشیر 102 سانتی متر می باشد و تیغۀ آن در زمان حکومت 
شاه عباس ساخته شده است )Moshtagh Khorasani 2006, 186(. این شمشیر بسیار مورد توجه فتحعلی شاه بوده، به طوری که در بسیاری 
از پرتره های باقیمانده از وی، تصویر این شمشیر آورده شده است. سنگ های به کار رفته در این اثر هنری، عالوه بر مروارید، یاقوت، الماس و زمرد 
هستند. استفاده از مواد گرانبها و سنگ های قیمتی در این شمشیر را شاید بتوان نشان از ثروت انبوهی دانست که در اختیار شاهان قاجار بوده 
است. دستۀ شمشیر با الماس و یاقوت پوشیده شده و ساییدگی هایی که بر لعل درشت روی قبضۀ شمشیر مشهود است، نشان دهندۀ آن است که 

این شمشیر، مورد استفادۀ بسیاری داشته است )مین و تشینگام 1355، 82(. 

وزن یاقوت روی قبضۀ این شمشیر،40 قیراط2 است و یاقوت های روی بست ها، هر یک 20 قیراط وزن دارند. فرم بلچاق در جهت عمودی 
کوتاه و در جهت افقی کشیده تر است. در مرکز بلچاق، قطعۀ درشتی از یاقوت به چشم می آید و رعایت اصل قرینگی در این بلچاق کامال مشهود 
است. هم چنین دو طرف بلچاق به تزیینات کروی شکل آراسته شده است. کالهک شمشیر، همان گونه که در این دوره رایج بوده، با زاویۀ 90 درجه 
نسبت به دسته قرار گرفته است. در اطراف آن، ردیفی از الماس دیده می شود و تعداد هشت عدد یاقوت نیز روی بازوهای چلیپا دیده می شود که 
یکی در باال و یکی در پایین و سه عدد هم در طرفین قرار دارند. بست های این شیء ارزشمند، بادامی شکل هستند و می توان گفت شباهت بسیار 
زیادی با تزیینات روی بلچاق دارند. روی این بست ها نیز یاقوتی در مرکز قرار دارد در حالی که ردیفی از الماس ها، گرداگرد آن را فرا گرفته و چهار 

عدد یاقوت کوچک تر نیز در دو طرف آن قرار دارند.
 اعداد و شمارگان به کار رفته روی این شمشیر رابطه ای معنادار میان اعداد و باورها و اعتقادات و یا جنبه های رمزی آنها را به ذهن متبادر 
می سازند. قسمت های مرصع کاری شدۀ روی غالف، به پنج قسمت تقسیم شده که همۀ آنها مشابه یکدیگرند. احتماال این پنج قسمت، اشاره ای 
به پنج تن آل عبا دارند. در واقع، گویا یک طرح در کل غالف تکرار شده است. به گونه ای که در فاصلۀ بین بست ها نیز دیده می شود، هر قسمت 
طرح، سه گل شش پر را نشان می دهد که در مرکز آنها الماس و گلبرگ های آن را با یاقوت آراسته اند. در دو طرف گل میانی، دو قطعۀ الماس در 
طرفین و یک یاقوت در وسط قرار دارد که تداعی گر فرم برگ برای گل ها است و به نقش گل های شاه عباسی نیز نزدیک است. به جز طرح بین 

بست ها، باقی طرح ها با یک قطعه زمرد از یکدیگر تفکیک شده اند. 
تزیینات غالب غالف، با مرواریدهای غلتان شکل گرفته است. در واقع، سطح غالف دارای تقسیم بندی منظمی است که تنوع و تراکم رنگ 
سنگ ها با سفیدی رنگ پیش زمینه، هماهنگی زیبایی را به وجود آورده است. مروارید، همواره مظهر پاکی و زیبایی و مورد توجه ایرانیان بوده است. 
به خصوص در آثار جوهری زمان قاجار بسیار به کار رفته و شاید برای نمایش پاکی و صداقت شاهان بوده باشد. از نوع آراستگی این شمشیر نیز 

می توان بدین نتیجه رسید که این اثر سلطنتی و تشریفاتی، برای نمایش مقام و قدرت فتحعلیشاه استفاده می شده است.
به طور کلی، 16 گل شش پر در کل اثر دیده می شود و چهار زمرد که در بین این فرم ها خودنمایی می کنند. حد فاصل سال های 1212 تا 1218 

تصویر 3: ویترین 15، شماره 12، خزانه جواهرات ملی ایران )عکس از خزانه(.
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ه.ق دوره ای بود که فتحعلیشاه به تثبیت سلطنت خود مشغول بود و بیش ترین سرکوب ها در حدود سال های 1212 تا 1216 ه.ق به نتیجه رسید. 
این احتمال را می توان داد که عدد 16 در اینجا اشاره به اوج فتوحات داخلی شاه داشته باشد. هم چنین در خصوص کاربرد گل های شش پر باید به 
جایگاه عدد شش در فرهنگ ایران اشاره شود. شش دانگ، شش جهت، شش روزن و شش خاتون از جمله معانی مثبتی است که این عدد معرف 
آنهاست. شش دانگ به کمال و فراگیری تام و شش جهت یا روزن که به شش جهت عالم مادی یا جهان اشاره می کند. هم چنین شش خاتون، شش 
عروس یا شش بانو هم گفته شده که ماه و پنج سیارۀ عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل را شامل می شود. این سیارات، در باورهای باستانی به ویژه 
در بین النهرین، در سرنوشت انسان ها دخالت داشتند و حتی گاه منبع سنگ های نایاب و گرانبها را این سیارات می دانستند. به این ترتیب، ماه که 
ایزد موکل بر روز دوازدهم هر ماه شمسی )موسوم به ماه( است، در عین آن که نمادی از دوازده امام شیعه است، در این شمشیر معرف شاهنشاهی 
است. سلطنتی که به فتحعلیشاه سپرده شده که چون ماه می درخشد و در شمایل، زیبایی ای چون بدِر ماه دارد. در کالم و قلم، زبدۀ عصر و در جنگ 

و دالوری، بی رقیب، به پیمان خود وفادار و حافظ ُملک و قاضی القضات عادلی است که پاسبان و نگهدار کشور و مردمان آن می باشد.
تِه غالف شمشیر، دارای تزیینی متفاوت و مرصع به الماس است، حال آنکه 12 یاقوت در شش ردیف دوتایی در بین الماس ها قرار گرفته اند 
و این 12 یاقوت می تواند داللت بر 12 امام شیعیان داشته باشد. اما از سوی دیگر، سال جلوس فتحعلیشاه نیز 1212 است که تقارن این مورد با 
تعداد ائمه شیعه، می تواند دلیلی بر تأکید بیش تر بر این عدد باشد. انتهای غالف، شکلی شبیه عدد 7 دارد که می تواند اشاره به هفت ستارۀ پروین 

و آسمانی بودن ریشه های سلطنت پادشاه باشد. 

5. اثر محفوظ در ویترین 15 ، شمارۀ 12 
پایۀ اصلی تزیین در این شمشیر، الماس است و دارای غالفی با زمینۀ مخمل آبی رنگ می باشد. روی دستۀ شمشیر، طرح های جناغی شکل 
با الماس به چشم می خورد. روی بلچاق این شمشیر نیز قطعه ای الماس مدور در مرکز و دورتادور آن نیز مانند تزیینات دیگر یک ردیف الماس 

کوچک تر نشانده شده است. در چهار جهت داخل چلیپا نیز شاهد تکرار همین تزیین اما در ابعاد کوچک تر هستیم )تصویر 4(. 
سر طرفیِن بلچاق در انتها به دو حجم کروی شکل منتهی می شوند و این نوع تزیین، در شمشیرهای دورۀ صفوی )شاه عباس صفوی( به چشم 
می آید. مشتاق خراسانی معتقد است این فرم تزیینی در بلچاق ها را از سر مناره های حرم حضرت امام حسین )ع( الهام گرفته اند )تصاویر 5و6(. 

.)Moshtagh Khorasani 2006, 180-181( عالوه بر آن، این نوع تزیینات، در شمشیرهای منسوب به کریم خان زند هم دیده می شوند
از دیگر تفاوت های این شمشیر با دیگر شمشیرهای مورد مطالعه، محل نصب حلقه های بست ها می باشد که تنها در این شمشیر و دو نمونۀ 
دیگر آنها را در قسمت محدب انحنای شمشیر متصل کرده اند. سرتاسر غالف، هم چون دیگر قسمت ها، مرصع به الماس روی زمینۀ مخمل 
آبی است. در این شمشیر، بست های غالف برخالف دیگر شمشیرها بادامی شکل نیست بلکه با سه ردیف هشت تایی الماس کوچک، شکلی 
مستطیلی دارد. در بقیۀ قسمت ها نیز شاهد طرح های گل و برگ و ساقه هستیم که از باال تا پاییِن غالف تکرار شده اند. فرم گل ها به گل های 

چندپر شباهت دارد که این گونه طرح ها، به عقیدۀ ویلسون، هرگز از مد نمی افتند و در طول اعصار پا برجا مانده اند )1386، 27(.
متأسفانه امکان تصویربرداری از تیغۀ این شمشیر وجود نداشت اما در کتاب راهنمای خزانۀ جواهرات آمده است که روی تیغۀ آن در میان یک 
ترنج، عبارت »السلطان رضا شاه پهلوی 1304« طالکوب شده است که در واقع معرف سال تاجگذاری رضا شاه پهلوی است و در آن هنگام، از 

طرف شیخ خزعل به شاه تقدیم شده است )1355، 19(. در نتیجه، این شمشیر در سدۀ 14 شمسی و در ایران ساخته شده است.

تصویر 5 – مناره حرم امام تصویر 4: ویترین 15، شماره 12، خزانه جواهرات ملی ایران )عکس از خزانه(.
http://( حسین در کربال

.)atabat-tehran.ir

  تصویر 6: بلچاق شمشیر شماره 12، ویترین 15، 
خزانه جواهرات ملی )عکس از خزانه(.
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 بر روی بند این شمشیر عبارت »ِبسم الله َو إن َیکاُد الله« با الماس و به خط نستعلیق بر زمینۀ مخمل آبی نوشته شده است. استفاده از ادعیه و 
آیات قرآنی روی اشیای مختلف از زمان صفوی متداول بوده است و یکی از نوآوری های دورۀ صفوی بوده که نقش مهمی را روی جنگ افزار ها ایفا 
می کردند )مرزبان 1390، 10(. به طور کلی، مضمون این نوشته ها داللت بر اعتقادات مذهبی اسالمی دارد. شاید بتوان اعتقاد به راهگشا بودن 
بعضی آیات را سبب پدیدار شدن این مضامین بر اشیاء مختلف به  خصوص شمشیرها دانست. آیۀ »َو ِإن َیکاد« برای دفع شورچشمی و چشم زخم 

به کار می رفته است. پس می توان چنین برداشت کرد که بر مبنای اعتقادات آن روز، این آیه را بر بند شمشیر گوهرنشان کرده اند.
اعتقاد بر این بوده است که الماس برای دارندۀ آن شکوه و قدرت می آورد و به صاحب آن، نیروی شجاعت و شهامت می دهد و احتمااًل این 
تفکر، دلیلی بر تزیین سرتاسری این شمشیر با الماس می باشد. هم چنین به نظر می رسد هنرمند سعی داشته تا با در کنار هم قراردادن مجموعه ای 

از نقوش، اثری فاخر و در شأن مقام پادشاه را خلق کند.
چهار جهت چلیپا روی این شمشیر به نوعی در تناسب با عبارت نگارش شده روی بند این شمشیر، ترصیع شده اند. عدد چهار در واقع تعداد 
حروف »الله« است و به معنایی، رقم کمال الهی است. هم چنین، بازوهای چلیپا، نماد چهار جهت اصلی و چهار عنصر تشکیل دهندۀ عالم 
طبیعت می باشند )کوه  نور 1383، ج. 3، 2(. چلیپا، مظهر الوهیت است و هر کدام از اینها، به گونه ای در هماهنگی با آیۀ مرصع کاری شدۀ 

روی بند هستند. 

6. اثر محفوظ در ویترین 24 ، شمارۀ 19
از دیگر شمشیرهایی که به جرأت می توان گفت جزو شاهکارهای ترصیع به شمار می آید، اثر معروف به »شمشیر جهانگشای نادری« است )تصویر 
7(. این اثر، توجه هر بیننده ای را متوجه تاللؤ و درخشش قطعات الماس خود می کند و هر چشمی، از کثرت نورافشانی قطعات، با حیرت و اعجاب 
به آن دوخته می شود. نادرشاه بدون شک یکی از امیران ایرانی با کارنامه ای درخشان در تاریخ پر فراز و نشیب ایران است. این شمشیر، یادگاری 
از جهانگشایی بزرگ است که نه تنها ملتی را از جنگ های داخلی و تعارض دشمنان رهایی داد، بلکه کشوری نیرومند چون هندوستان را نیز فتح 
کرد. شمشیر جهانگشای نادری با شمشیر شارلمانی محفوظ در موزۀ وین برابر است که روزگاران امپراتوری مقدس روم را به خاطر می آورد. روایت 
شده است که فاتح هند، به گاه پیکار این شمشیر را به دست می گرفته است )مین و تشینگام 1355، 15(. این اثر هم مانند دیگر شمشیرهای 

خزانۀ جواهرات ملی، جهت نمایش شکوه و قدرت شاهان و تأکیدی بر مقام ایشان در نظر بینندگان بوده است.

تصویر 7: ویترین 24، شماره 19، شمشیر جهانگشای نادری، خزانه جواهرات ملی ایران )عکس از خزانه(.

این شمشیر، صد سانتی متر طول دارد و دارای چهار الماس با وزن های 13 تا 20 قیراط می باشد که سه تای آنها پررنگ هستند و درشت ترین 
آنها دودی رنگ است. بیش از 800 الماس دیگر نیز روی آن کار شده است )توکلی بزاز 1380، 115(. غالف و ضامن شمشیر از یک طرف و 
قبضه و کالهک آن از هر دو سو به الماس مرصع هستند و با طرحی متقارن بر زر نشانده شده اند. بر قسمت مرکزی بلچاق این شمشیر، الماسی 
درشت قرار دارد و در اطراف آن نیز الماس های دیگری نشانده شده اند. در قسمت بست ها که بادامی شکل هستند، قطعه الماسی مربع شکل در 
وسط قرار گرفته است و دورتادور آن الماس هایی کوچک تر به چشم می آیند.   حتی تسمۀ کوتاه مخملین شمشیر، ناوهای زرین الماس نشان دارد. 
تعداد این الماس ها 12 عدد است که کنار یکدیگر چیده شده اند. در کل غالف، رنگ طالیی زمینه با درخشندگی الماس ها، شکوه خاصی به این 

شمشیر بخشیده است. این دانه های پرتأللو با نظمی خاص و به شکل طرحی جناقی کنار هم قرار گرفته اند. 
چنانچه در کتاب جواهرات سلطنتی ایران آمده است، پشت غالف و ضامن این شمشیر دارای متن و طرح هایی از مینا است. بر قسمت چلیپا 
یا همان بلچاق قبضه، تصویری از فتحعلیشاه که کاله پوست سیاهی با نیم تاج و جقه بر سر دارد، به چشم می خورد. از قراین چنین برمی آید که این 
تزیینات به عهد او تعبیه شده است )مین و تشینگام 1355، 69(. ضامن شمشیر، حاوی چهار لوحۀ کوچک است که روزگاری چهار مصراع رباعی 

به خط نستعلیق بر آن نوشته شده بوده و امروز جز دو مصراع اول بر جای نمانده است و دو مصراع دیگر، تراشیده و محو شده اند:
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گردون قتال را هالل ظفر است این تیغ جهانگشا که کان گهر است   
در این بیت نام شمشیر هم آمده است که در واقع به جهانگشایی های نادر اشاره دارد. بست های تسمۀ پشت غالف نیز بادامی شکل هستند و 
هر کدام دارای چهرۀ شاهزاده ای جوان است که کاله قره گل مخصوص قاجاری به سر دارد و با تکنیک مینا اجرا شده است. نام ایشان نیز رقم 
شده است و گویا هر دو پسران فتحعلیشاه بوده اند. بر کفشک ته غالف، تصویری از پردازندۀ کار است که همین شمشیر را به دست دارد. باالی 

این تصویر، طرح سه گوشه ای است که بر آن نوشته اند:
گاه است تمثال یکی چاکر کار آ این چهره که در تراز شاهنشاه است   

افتاده به پای شاه، عبدالله است تا آب بقـا بنـوشــد از کـام ملــک  
در واقع می توان چنین برداشت کرد که در بیت اول، به تصویر سازنده اشاره شده و نام عبدالله در بیت دوم، به میناکار معروف عهد فتحعلیشاه 
اشاره می کند )ذکاء و سمسار 1345(. در کتاب گوهر ایران نیز به این موضوع اشاره شده که سازندۀ تزیینات این شمشیر، استاد عبدالله نامی بوده 

که در جواهرسازی دربار کار می کرده است )توکلی بزاز 1380، 115( )تصویر 8(. 

تصویر 8: پشت غالف شمشیر جهانگشای نادری )توکلی بزاز 1380، 115(.

 در نوک غالف، شیری در حال تاختن به غزال تصویر شده است. تیغۀ این شمشیر، از پوالد آبدیدۀ اعالست که بر آن نشانی زراندود دیده می شود 
و این کلمات بر آن نوشته است: »السلطان فتحعلی شاه قاجار، ابوالسیف«. شگفت آنجاست که تصویری که این شمشیر همراه  فتحعلیشاه باشد 
در دست نیست. اما در تاالر مرمر کاخ گلستان، تابلوی پیکر سواره ای موجود است که بر آن رقم شده است: »احمد 1260«. این پیکره از آِن 

محمدشاه، جانشین فتحعلیشاه است و همین شمشیر را به همراه دارد )مین و تشینگام 1355، 69(.
کاربرد الماس در این اثر، از دیگر نشانه های بصری نمایش قدرت و شهامت شاهان قاجار بوده است. تعداد دوازده الماس به کاررفته در این 

شمشیر ، کماکان به اهمیت این عدد نزد شیعیان اشاره دارد و به نوعی زمینه ساز توکل و مددجویی از ائمه علیهم السالم می باشد.

7. اثر محفوظ در ویترین 25 ، شمارۀ 5 
این اثر با توجه به تزیینات رایج دورۀ ساخت، روی غالف خود نوشته هایی به زبان عربی دارد و مؤید نقش و تأثیر باورهای مذهبی بر نحوۀ تزیین و 

مضامین نوشتاری شمشیرها می باشد. 
کالهک این شمشیر زرنشان، به سنگ های قیمتی و گرانبها از جمله الماس، یاقوت و زمرد مرصع شده است. دستۀ آن بدون تزیین و ساده 
است )تصویر 9(. بلچاق شمشیر، پوشیده از الماس است، حال آنکه قطعه ای یاقوت در مرکز آن و در بین الماس ها جلوه گری می کند. در اطراف 
این یاقوت، شاهد دو ردیف الماس هستیم. در ردیف اول که قطعات 
کوچک تر را شامل می شود، تعداد 12 و در ردیف دوم، 10 عدد الماس 
بزرگ تر دیده می شود. انتهای بازوی افقی بلچاق نیز به دو صفحۀ تخت 
دایره شکل شبیه دکمه ختم می شود. این نوع تزیین در بلچاق های دورۀ 
تا  و در شمشیرهای دیگری هم دیده می شود.  بوده است  رایج  قاجار 
جایی که در تصویر موجود قابل تشخیص است، در فاصلۀ بین بلچاق 
چشم  به  شاه«  ناصرالدین  »سلطان  عبارت  غالف،  روی  اول  بست  و 
مرصع کاری   می نماید.  مشخص  را  شمشیر  صاحب  هویت  که  می آید 
روی بست ها مانند تزیین بلچاق است با این تفاوت که یک ردیف 10 
تایی الماس گرداگرد آن واقع شده است. هم چنین نام ناصرالدین شاه 
چنانچه حرف »د« مشدد خوانده شود، دارای 10 حرف است. عبارت 
و ال  الفتح  عبارت »رب  است  قابل تشخیص  که روی غالف  دیگری  تصویر 9: ویترین 25، شماره 5، خزانه جواهرات ملی ایران )عکس از خزانه(.
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فتی إاّل علی ال َسیف إاّل ذوالفقار« است. به کار بردن اسماء الهی، احادیث و آیات قرآنی در فلزکاری دورۀ قاجار متداول بوده است. گاهی از این 
عبارات برای گشایش در کارها استفاده می شده است و می توان کاربرد »رب الفتح« را داللتی بر این موضوع دانست. »ال فتی إاّل علی ال َسیف إاّل 
ذوالفقار« به این معناست که جوانمردی به شجاعت امام علی )ع( و شمشیری چون ذوالفقار وجود ندارد. این عبارت، نشان دهندۀ عشق و ارادت 
سفارش دهنده و هنرمندان سازنده نسبت به آن حضرت بوده است و هم چنین اشاره ای به رشادت های حضرت علی )ع( در جنگ ها دارد. به هر 
حال، ارتباط هنر و دین را به گونه ای می شود در این تزیینات مشاهده کرد. بعد از این عبارت چند کلمۀ دیگر وجود دارد. اولین کلمه، »فرمایش« 
است و بعد از آن قابل خواندن نمی باشد اما باید نام سفارش دهندۀ ساخت یا تزیین این شمشیر باشد. اگر با دقت بیش تری به این قسمت نگاه 
شود، درمی یابیم که عالئمی مانند فتحه و سکون، با رنگ قرمز میناکاری شده اند. رنگ قرمز در میناکاری دورۀ قاجار رایج بوده است. بست های 
این شمشیر دارای تسمه ای مزین به الماس است. تزیینات این تسمه، شکلی شبیه s دارند که پشت سر هم ردیف شده  و تعداد آنها 15 عدد است. 
انتهای غالف، تزیینات ساده ای به صورت حکاکی های سطحی دارد به گونه ای که به نظر می آید در مقابل تنوع و ُپرکاری تزیین روی غالف، 

هنرمند ترجیح داده است فضای خلوت تری را در این بخش ارائه دهد.

8. اثر محفوظ در ویترین 30 ، شمارۀ 48 
 این اثر، یکی از شاهکارهای ترصیع به شمار می آید و »شمشیر شاهی« یا »شمشیر سلطنتی« است. این شمشیر بی نظیر در کمال هنری و کاربرد 
تزیینات، مهارت جواهرسازان و هنرمندان این دوره در تراش احجار کریمه و ترصیع را به خوبی نشان می دهد )تصویر 10(. به طور کلی، این 
شمشیر جدا از سایر اشیای موجود در خزانه جواهرات ملی، نمایندۀ کمال استعداد و هنر استادانی است که آن را به این شکل حیرت افزا درآورده اند. 
این شمشیر که آراسته به جواهرات گوناگون است، هدیه ای گرانبها از طرف امین السلطان به ناصرالدین شاه است. امین السلطان ملقب به نام 
»اتابک اعظم« با بهره مندی از ثروت فراوان، قادر به پیشکش این هدیۀ گران قیمت به شاه ایران بوده است. کاماًل روشن است که با شمشیری 

جواهرنشان نمی توان به جنگ رفت و بی شک این شمشیر برای استفاده در تشریفات ساخته شده و به هیچ عنوان کاربرد نظامی نداشته است. 

تصویر 10: ویترین 30، شماره 48، شمشیر سلطنتی یا شمشیر شاهی، خزانه جواهرات ملی ایران )عکس از خزانه(.

طول این شمشیر، 103 سانتی متر است و آنچه در نگاه اول نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند، تأللو و هم نشینی رنگ  سنگ های قیمتی 
در کنار یکدیگر است. با کمی دقت به غالف سراسر پوشیده شده از سنگ ، می توان به قرینگی قسمت های مختلف آن پی برد. اگر از سر غالف تا 
انتهای آن را به پنج قسمت نسبتًا مساوی تقسیم کنیم، در می یابیم که هر یک از این قسمت ها متقارن هستند. در مرکز غالف، شاهد یک قطعه 
زمرد درشت هستیم که در دو طرف آن و به صورت قرینه، سه ردیف سنگ قیمتی دیده می شود که در ردیف وسط، سه یاقوت سرخ و در باال و پایین 
هم چهار زمرد گنجانده اند. در کنار این تزیینات، تصویر دو گل متشکل از یاقوت، زمرد و الماس دیده می شود که زمرد در مرکز و الماس و یاقوت، 
گلبرگ های آنها را تشکیل می دهند. درخشش رنگ سفید الماس ها در بین رنگ های دیگر، نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کند. بست های 
این شمشیر، کاماًل متفاوت از سایر شمشیرهاست. نقش دو گل هشت پر مدّور بر روی این بست ها به خوبی قابل تشخیص است و فرم این گل، 
یادآور لوتوس است. در مرکز این گل ها، زمرد و در گلبرگ های آنها به صورت یکی در میان الماس و ترکیب یاقوت و زمرد به کار رفته است که بر 

عکس تزیینات قسمت وسط غالف، این بار زمرد در ردیف وسط و یاقوت ها در طرفین جای گرفته اند.
در مرکز این قسمت متقارن شمشیر، زمردی گرد واقع است که گرداگرد آن به صورت مدّور نوشتۀ »سلطان صاحبقران ناصرالدین شاه قاجار«، 
الماس نشان شده است و شاید بتوان چنین برداشت کرد که چون دایره، نمادی از ابدیت و خداوند است و داللت بر ابدیت دارد، از این رو نوشتن 
لقب ناصرالدین شاه به این صورت، به منزلۀ نشان دادن رتبه و مقام شخص شاه بوده است. ضمن آنکه زمرد، گذشته از معانی رمزی آن، به دلیل 
برخورداری از رنگ سبز که به رنگی بهشتی معروف است، بر جایگاه آسمانی شاه تأکید دارد. در قسمت ته غالف، شاهد تزیینات با به کار بردن 
یاقوت و زمرد هستیم که به صورت ردیف هایی یکی در میان کنار هم واقع شده اند. هم نشینی دو رنگ سبز و قرمز که مکمل یکدیگر نیز هستند، 

زیبایی فوق العاده چشمگیری را در کل اثر به وجود آورده است.
این شمشیر سلطنتی به 275 قطعه یاقوت سرخ، 102 قطعه زمرد، 64 قطعه لعل و چهار قطعه یاقوت کبود و 12384 قطعه الماس آراسته 
است که درشت ترین آنها 35 قیراط وزن دارد )راهنمای خزانه جواهرات 1355، 39(. اگر به تعداد این سنگ ها توجه بیش تری شود، درمی یابیم 
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که احتماال چهار قطعه یاقوت کبود، به چهارمین شاه قاجار که این شمشیر از آن اوست، اشاره دارد. هم چنین مجموع اعداد رقم 12384 الماس ، 
برابر با 18 و مضربی از 9 است. تعداد حروف ناصرالدین شاه به صورت غیرمشدد نیز عدد 9 می باشد و دو برابر کردن آن، می تواند نشان تزاید سن 
به صورت معقول و نه اغراق آمیز باشد. مجموع اعداد رقم 275 یاقوت سرخ نیز برابر با 14 است و این عدد در اسالم و بین شیعیان با 14 معصوم 

هماهنگی دارد.
جدا از ترصیع شگفت انگیز این شمشیر، دستۀ آن نگاه بیننده را به سمت خود می کشد. این فرم از دسته، تنها در یکی دیگر از شمشیرهای 
خزانۀ جواهرات ملی دیده می شود )ویترین 6، شمارۀ 7(، با این تفاوت که دستۀ شمشیر اخیر دارای دو میلۀ خمیده است. در شمشیر شاهی، سه 
میلۀ خمیده مرصع به یاقوت و زمرد ضامن شمشیر را تشکیل می دهند و به طور کلی، فرمی D شکل را به وجود آورده اند. در تصاویر )11و12( 

تصاویری از ناصرالدین شاه و احمد شاه نمایش یافته است که شمشیرهایی با فرم دستۀ مشابه با شمشیر شاهی را به همراه دارند. 
این نوع ضامن ها که در طول جنگ های صلیبی نیز وجود داشته اند، برای حفاظت از انگشتان دست شمشیرزن نصب می شده اند. اما نظر به 
اینکه این شمشیر تنها برای تشریفات بوده و جنبۀ کاربردی نداشته است، می توان فرض نمود که هنرمندان سازندۀ اثر، برای ایجاد فضایی بیش تر 

جهت نمایش هنر خویش، این ضامن را اضافه کرده اند.
سه میلۀ خمیده ای که ضامن را تشکیل داده اند، به سِر ماری الماس نشان منتهی می شوند که چشم هایی از یاقوت سرخ دارد. میلۀ وسط، 
با یاقوت و میله های باال و پایین، با زمرد ترصیع شده اند. نحوۀ قرارگیری این سنگ ها به گونه ای است که تا حدودی پوسِت مار را به بیننده القا 
می کنند )تصویر 13(. مشتاق خراسانی بر این عقیده است که این گونه شمشیرهای دارای ضامن های سه میله، تأثیرات شیوۀ فرانسوی را به خوبی 

 .)Moshtagh Khorasani 2006, 205( آشکار می کنند و تأثیر گرفته از مدل های فرانسوی هستند

تصویر 11: احمدشاه و عده ای از رجال 
درباری )بهمن پور 1385، 109(.        

 Rabi( تصویر 12: پرتره ای از ناصرالدین شاه
.)1999, 78

تصویر 13: نمای نزدیکی از دستۀ شمشیر شاهی
)https://jewelry-blog.internetstones.com(.

در پایین قبضه، زیر همان سه میله، میله ای گرد وجود دارد که سر این میله نیز مانند سر ماری به نظر می آید که یکی از چشم هایش زمرد و 
دیگری از یاقوت است. بخش پایینی این قسمت نیز یکی در میان با زمرد و یاقوت مزّین شده است، حال آنکه روی آن فقط یاقوت به چشم می آید. 
در فرهنگ عامه شهرت دارد که زمرد، مار را کور می کند و مارگیران، انگشتر زمرد همراه داشته اند. خیرگی  مار در برابر درخشش رنگ سبز زمرد، 
فرصت به دام انداختن مار را فراهم می کند. در این شمشیر، استفاده از دو سنگ سرخ و سبز در چشمان مار می تواند اشاره به تسلیم ماِر سرخ چشم 

در برابِر زمرد وجود شاه باشد.
ادامۀ این میله، به قسمت باالی دستۀ شمشیر می رسد که روی دستۀ آن، مزّین به چندین ردیف  یاقوت  سرخ و الماس هایی است که زیبایی 
ویژه ای به اثر داده اند. در قسمت روی دسته هم شاهد هم نشینی زمرد و یاقوت به صورت یکی در میان هستیم. همین تضاد رنگی سبز و قرمز 
در کل اثر ترکیبی خیره کننده را ساخته است. به نظر می رسد هنرمند با کنار هم نشاندن دو رنگ سرد و گرم، عالوه بر افزایش درخشش و زیبایی 

گاه بوده است. اثر، از خواص یاقوت و زمرد نیز آ
پشت غالف، داخل طرحی ترنجی، به خط نستعلیق نگاشته اند: »بمبارکی و میمنت جهت وجود مسعود اعلیحضرت قدر قدرت ظل الله فی 
االرضین شاهنشاه عالم پناه در زرگر خانه مبارکه تمام شد. میرزا علینقی زرگرباشی 1306« )مین و تشینگام 1355، 39(. »ظل الله« یکی از القاب 
مورداستفاده برای ناصرالدین شاه بوده و به معنی سایۀ خداست، به این نشانه که اعلیحضرت، خود را نمایندۀ خدا می دانست. در این دوره، نوشتن 
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نام سازنده یا هر نوشتۀ دیگری داخل ترنج، معمول بوده است. در واقع، ترنج نمادی از خورشید 
است و در بین ایرانیان برای عامل اصلی جریان زندگی روی زمین،  تقدس و احترام قائل بوده اند 

)غراب 1384، 195(. 
از نمادهای شایان ذکر روی بست این شمشیر، گل نیلوفر یا لوتوس است که پیشینه ای بسیار 
قدیمی در ایران دارد و یادآور هشت گنج خسرو پرویز و یا هشت بهشت، هشت ُخلد و هشت 
بستان می باشد که پیش از دوره اسالمی و پس از آن، مورد توجه بوده است )تصاویر 14و15(. 
آرتور پوپ معتقد است که در هیچ جای دنیا، گل نیلوفر به اندازه ایران همگانی و معمول نبوده 

است )رهبرگنجه  1385، 35(.                             
از دوران باستان، مار یک نماد دینی به شمار می رفته است )سلیمانی 1385، 33(. خواجه 
نصیرالدین طوسی نیز بیان کرده که این حیوان به درجه ای از الوهیت رسیده که به نمادی از 
حضور خدایان تبدیل شده است )طوسی 1393، 126(. از این رو، دلیل حضور مار در این اثر 

هنری را می توان به نمایش گذاشتن شوکت شاهان و قدرت خداگونۀ آنها به شمار آورد.
بزرگترین زمرد این اثر زیبا، 110 قیراط وزن دارد. سنگ زمرد نیز مظهر فراوانی و ثروت است 
و طی قرون مختلف، به عنوان سمبل قدرت و حکومت مورد توجه بوده است )ادیب 1385، ج. 
3، 18( که خود دلیل دیگری بر شیوۀ انتخاب نقوش این شمشیر سلطنتی می باشد. عالوه بر 
آن، زمرد جزو محبوب ترین و گرانبهاترین گوهرها نزد مسلمین جهان است و امید به ابدیت و 
رشادت را به ارمغان می آورد )عربشاهی 1391، 18(. از دیگر خصوصیات این سنگ قیمتی، 
انرژی بخشی آن است. می توان نمایش دلیری و شجاعت شاه قاجار و انرژی بخشی به وی را 

دلیل کاربرد زمرد در تزیین شمشیر سلطنتی دانست. 
یاقوت از دیگر سنگ هایی است که بعد از زمرد، بیش ترین جلوه را در این اثر دارد. یاقوت نیز 
دارای خواص گوناگونی بوده و نوع سرخ آن، بعد از الماس، از بهترین سنگ ها دانسته می شود. 
یاقوت، نشانۀ زندگی و حیات است و موجب افزایش انرژی و شهامت می شود )قربانی 1382، 
275(. می توان پنداشت هنرمندان و سنگ تراشان این اثر، به دلیل جلوۀ شهامت شاه دست به 
استفاده از یاقوت زده اند. هم چنین استفاده از یاقوت یمانی که از بهترین انواع یاقوت است، به 

نحوی به برگزیدگی و زندگی شاه اشاره دارد.
با استناد به منابع موجود، شمشیر شاهی بخشی از لباس شاهانه یا فاخر تاجگذاری شاهان 
از  نیز  پهلوی  بعدی گردید. چنانچه محمدرضا  پادشاهان  و  ناصرالدین شاه  به خصوص  قاجار 
این شمشیر برای تاجگذاری استفاده کرد )تصویر 16(.در نهایت می توان چنین برشمرد که این 
شمشیر شگفت انگیز که به جرأت می توان گفت در بین دیگر شمشیرها جلوه ای رمزآلود دارد و 
در تنوع طرح و رنگ بسیار سرزنده است، از شاهکارهای دورۀ قاجار است که با گذشت سالیان 
متمادی، هم چنان زیبایی و شکوه خود را حفظ کرده است، چنانکه با دیدن آن، هر بیننده ای 

عظمت و بزرگی دارندگان آن را مجسم می کند. 

9. نتیجه گیری
در خزانۀ جواهرات ملی ایران، با شمشیرهایی متفاوت با اسلحۀ کاربردی در میدان جنگ روبرو هستیم. مطالعۀ شمشیرهای این خزانه، این امکان 
را فراهم آورد تا دریابیم آراستن که سرچشمه و هدف اصلی هنر ایرانی است، تنها برای خوشایند چشم و لذت بردن نبوده بلکه معنایی ژرف تر به 

همراه دارد.
در دوران قاجار، تزیینات ظاهری نسبت به کیفیت کاربردی جنگ افزارها بیش تر مورد توجه بود. به وضوح می توان دید که سالح های سرد، 
قدرت و صالبت دوران صفویه را از دست داده اند. احتمااًل یکی از دالیل افراط در تزیین سالح های دورۀ قاجار، جنبۀ تشریفاتی آنها بوده و شیوه های 
اجرای تزیینات مانند مرصع کاری، میناکاری و طالکوب، برای جلوه دهی هرچه بیش تر سالح ضروری بوده است. در مجموع، هنرمندان این 
دوره و سازندگان این شمشیرها، بنا بر خواستۀ شاهان و سفارش دهندگان، سعی بر ارائۀ اثری داشتند که عالوه بر حفظ کارکرد کلی آن، به نوعی 
نشان دهندۀ قدرت و شوکت صاحب آن نیز باشد. با این تفسیر، ضمن استفاده از بهترین مواد به کار رفته، به گونه ای این اشیا را زینت بخشیده اند 

.)http://seeiran.ir( تصویر 14: نمونه  گل لوتوس

تصویر 15: نقش روی بست شمشیر شاهی، 
خزانه جواهرات ملی ایران )عکس از خزانه(.

تصویر 16: محمدرضا پهلوی همراه با شمشیر شاهی
.)http://fararu.com/fa/news(
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که در خور و سزاوار مقام شاهان واقع شوند. انواع و اقسام تزیینات روی شمشیر، از دورۀ صفوی رایج بوده است و آثار برجای مانده از دورۀ فتحعلیشاه 
و ناصرالدین شاه، نقطۀ اوج این گونه تزیینات به شمار می آید. می توان چنین گفت که در زمان قاجار، هنر فاخر و هنرمندان طراز اول در واقع به 

نوع ویژه ای در خدمت درباریان و قدرتمندان بوده اند. 
در تزیینات شمشیرهایی که در این مقاله بررسی شدند، ترصیع سنگ های قیمتی قابل توجه تر از سایر تزیینات است. با توجه به این که سنگ ها 
حتی از اعصار ماقبل تاریخ، مورد توجه آدمی بوده اند، این مسئله قابل برداشت است که این گوهرها، همواره نشان دهندۀ شکوه بوده اند، لذا 
استفاده از آنها روی این اشیای نفیس، نشان از تأثیر و نفوذ مستقیم حامیان درباری در طراحی و ساخت این شمشیرها دارد. انعکاس ذوق، سلیقه 
و نظر این حامیان در گزینش مواد، شکل و تزیین اشیا به وضوح دیده می شود. از طرف دیگر، در مورد سنگ های گرانبها از دیرباز باورهایی وجود 
داشته است و گذشتگان آنها را در بردارندۀ قدرت های خاصی می پنداشتند. این سنگ ها، گاهی به عنوان طلسم و گاهی برای دفع چشم زخم 
استفاده می شدند و حتی در گرایش های مذهبی و دینی مردم جایگاه ویژه ای داشتند. از این جهت می توان گفت که استفاده از سنگ هایی مانند 
الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و ... که از لحاظ زیبایی و کیفیت بر سایر سنگ ها برتری دارند، عالوه بر به نمایش گذاشتن زیبایی و جلوۀ قدرت و 
شوکت شاهان، به خاطر باورهای رایجی بوده است که در آن دوره وجود داشته و برخی از آنها تا امروز نیز وجود دارند. اما این تنها مقصود طراحان 
و سازندگان و هنرمندان نبوده است. آنها می دانستند که مواد، دارای نیرو و انرژی هستند و قوای اسرارآمیز نهفته در سنگ ها و ویژگی های درمانی 
و جادویی آنها را می شناختند. لذا همان طور که نشان دادن شکوه و قدرت دارندگان آثار، حائز اهمیت بوده است، سازندگان آنها، تمام تالش خود را 
صرف نموده اند تا با استفاده از سنگ های گرانبها و هم چنین در نظر داشتن نیروها و انرژی های موجود در آنها مانند قدرت، ابدیت و بقا، شهامت 

و ... به ساخت و تزیین این اشیاء بپردازند. 
هم چنین آنها با اسرار اعداد نیز بیگانه نبودند، به ویژه آنکه نحله هایی مانند نقشبندیه و حروفیه و نیز هندسۀ کمال یافته ای که میراث قرن های 
پیشین بود، آنقدر پیچیده و کمال یافته بودند که هنرمندان را در مسیر ساخت قادر می ساختند که هر شیء را واجد ارزش های مادی و ماورایی 
گاهی از علم اعداد، در انتخاب تعداد سنگ ها نیز بسیار ماهرانه عمل کرده اند، به طوری که تعداد سنگ ها گاهی به مفاهیمی  نمایند. این افراد با آ
خاص نظیر سال جلوس، تعداد سال سلطنت، رتبۀ شاه قاجار و ... اشاره داشته اند. استفاده از عدد 5 و یا 14 که اشاره به 5 تن آل عبا و 14 معصوم 
)ع( دارد نیز در تزیینات این شمشیرها دیده می شود. شاهان قاجار سعی بر آن داشته اند تا با این کار از مددجویی ائمه علیهم السالم بهره مند شوند. 
در برخی از این شمشیرهای فاخر، استفاده از آیات قرآنی و اسماء الهی دیده می شود. این عبارات، نشان دهندۀ پیوند هنر و دین می باشد که خود 

اشاره به باورها و اعتقادات مذهبی شاهان این دوره دارد.
شمشیر مرصع، به جهانی از اسرار و اوراد و رمزهایی برگرفته از مقدسات دینی و مذهبی مبدل شده است. گویی این شیء، جانی دیگر دارد 
که فراتر و نیرومندتر از شمشیری است که فوالد بّران آن، هر دشمنی را به هراس می آورد. بلکه نماد و هیمنۀ شاهنشاهی را حمل می کرد و حامل 
آن در حقیقت، تاریخی از عظمت را حمایل می نمود که مشحون از رمز و تعویذ بود و برکت خود را از نیروها و قوای ماوراءالطبیعی به ویژه باورهای 

شیعی اخذ کرده بود.

پی نوشت ها
1. بالط به گونه ای از ترصیع گفته می شود که در آن، گوهرها بدون فاصله و پهلوی هم چیده می شوند.

2. هر قیراط، تقریبا معادل یک پنجم گرم می باشد.
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Autonomy and authority are two factors in Iran that has brought wealth and prosperity to the governmental 
treasury with a great amount of jewels, precious stones and coins in different periods. Even at the time of weak 
and incompetent rulers, such jewels and coins were to such an extent that they amazed viewers and travelers 
having them admire and feel astonished. Such wealth and property in the Iranian courts have always accounted 
for authority, power and financial backing of the state. Hence, the Iranian have attempted to preserve and protect 
their treasures. The Treasury of National Jewels of Iran is an exhibition of priceless, sparkling jewels collected 
during different eras, particularly the Qajar dynasty, attracting any viewer’s eyes by its glory and beauty.  The 
most exquisite objects in this treasury include swords studded with jewels each with surprising attractiveness. 
The present research is carried out by using library sources and through observing the real objects. It aims to 
examine six swords and attempts to study their artistic and symbolic features as well as to answer the following 
question: Were these swords with such decorated and aristocratic features been used in battles or they have just 
been a symbol of power and glory of rulers and their kingship? The results indicate that the swords of this era 
are of extraordinary value and preciousness made by the craftsmen as well as enjoying ritual symbols relating 
invocations and prayers all derived from the religious beliefs, particularly those of the Shiites.

Keywords: Treasury of National Jewels of Iran, Qajar Swords, Artistic and Historical Features.
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