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بازیابی نقشمایهها در طراحی
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چکیده

طراحی زیورآالت و جواهرات فرایندی پویا و خالق اسـت و در بسـیاری از موارد نیازمند الهام و ایدهپردازی .شـناخت
منابـع الهامبخشـی چـون طبیعت ،سـاختههای پیشـین ،طرحهـا و نقشمایههـای کاربـردی ،میتوانـد به نـوآوری و
خلـق مدلهایـی کـه عالوه بر اصالت و زیبایی ،با سـلیقۀ مخاطب امروزی نیز هامهنگ باشـد ،بیانجامد و موفقیت
در بـازار را تضمیـن مناید.یکـی از بهرتیـن منابـع الهـام و ایدهپـردازی برای طراحـان و هرنمندان خلاق ایرانی ،گنجینۀ
عظیم و برجسـته زیورآالت فاخر این رسزمین اسـت که امروزه در بسـیاری از موزهها و کلکسـیونهای شناختهشـدۀ
جهان نگهداری میشـوند .هرنی غنی از انواع نقوش زینتی با منشـأ گیاهی ،جانوری و هندسـی .ایرانیان از دیرباز با
روشهای ذوب و شـکلدهی فلزات قیمتی و تراش انواع گوهرها نیز آشـنایی داشـته و در این فنون به چیرهدسـتی
رسـیده بودنـد ،از ایـنرو پیشـینۀ پربـار و گرانبهایـی از روند تکامـل این هرن در رسزمیـن ما وجـود دارد که به خوبی
میتواند مورد اسـتفاده قرارگیرد .در این پژوهش سـعی بر آن بودهاسـت که ضمن بررسـی اجاملی تاریخچۀ سـاخت
زیـورآالت در ایـران ،نقشمایههـای منتخبـی از شـاخصترین زیـورآالت دوره قاجـار و پهلوی که در گنجینۀ ارزشـمند
"مـوزه جواهـرات ملـی" نگهداری شـده و قابلیت دسـتیابی بـه اطالعات مربوط بـه آنها وجود داشتهاسـت ،ارزیابی
و اسـتخراج شـود و نتایـج آن در قالـب جـداول و طرحها ،دسـتهبندی و ارائه گـردد و در نهایت با الهـام از این عنارص
منونههایـی طراحی و ارائه شدهاسـت.

بازۀ پذیرش مقاله 3 :ماه

کلیدواژهها
نقشمایه ،زیورآالت ،قاجار ،پهلوی ،طراحی
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صنعت ساخت زیورآالت ،عرصۀ ظهور و کاربرد گسرتدۀ نقوش زینتی است .دستیابی به نقشمایههای پرکاربرد ،طرحها و منونههای مطالعهشدۀ آنها میتواند در غنیسازیِ دانش
و افزایش توانایی طراحان ،نقش مؤثری ایفا مناید .اگر هدف نهایی هرن را واالیش روح برش و دستیابی به کامل مطلق بدانیم ،زیبایی یکی از شاخصههای کلیدی آن خواهد بود،
از اینرو انسا ْن زیباسازی و آراستگی ظاهریِ خود را یکی از راه های نیل به کامل دانسته و همواره به تزئین و آرایش خود پرداخته است .نیاز به پذیرفتهشدن ،جلب
توجه ،مورد تأیید قرارگرفنت ،تحت تأثیر قراردادن دیگران ،بیان تعهد به دیگری (زیورآالت نامزدی و ازدواج) ،بیان وفاداری و یا یادبود ،از دیگر انگیزههای انسان
در استفاده از زیورآالت و جواهرات است .پس از پیدایش انسان خردمند در حدود  50هزار سال پیش و پیدایی خودآگاهی و متدن ،استفاده از زیورآالت
با انگیزهها و کارکردهای متفاوت و از مواد مختلف رواج یافت .انسانهای نخستین هامنند سایر جنبههای زندگی ،در ساخت زیورآالت نیز اولین
الگوهای خود را از طبیعت ،حیوانات و پرندگان گرتهبرداری کرده اند .با استفاده از پر ،استخوان ،دندان ،پوست ،شاخ و عاج حیوانات و یا برگ،
میوه و شاخۀ درختان برای خود زیور میساختند و خود را میآراستند .بدن و چهرۀ خود را با رنگ و خالکوبی-که منشأ ابتدایی همۀ
زیورها است -تزئین می کردند .در بسیاری از اقوام ابتدایی ،زیورآالتی از صدف ،سنگ و استخوان سوراخ شده و به بند کشیدهشده
وجود دارد و این مواد تا رسیدن انسان به عرص فلز ،مادۀ غالب و اصلی زیورآالت اولیه بودند.
در فالت ایران ،پیشینۀ شناخت و کاربرد فلزات در بین جوامع پیش از تاریخ ،به هزارۀ  5و  6قبل از میالد باز
میگردد .در این دوره ،ابتدا از مس 1خام که به شکل معادن سطحی در دسرتس بود ،در ساخت وسایل
کوچک تزئینی و یا ابزارهای کوچکی چون درفش و سوزن به روش چکشکاری ،استفاده میشد.
«فناوری ذوب و استخراج فلز مس ،یکی از مهمترین تحوالت اجتامعی ،اقتصادی و صنعتی
تاریخ حیات اجتامعی انسان است( ».قاسمزاده نامقی ،1398،ص .)19.با شکلگیری عرص
فلزات ،تحول شگرفی در تاری ِخ ساخت زیورآالت و جواهرات بهوجود آمد و افق بینظیری
در مقابل طراحان و صنعتگران گشوده شد .پس از کشف و شناخت روشهای استخراج و
فرآوری مس ،آلیاژهایی چون مفرغ 2و برنج 3نیز در ساخت زیورآالت بهکار گرفته شد .فلزاتی
چون طال ، 4نقره ، 5پالتین( 6در قرن بیستم) نیز رفتهرفته شناختهشده و بهدلیل زیبایی و
رنگ خاص ،جالپذیری ،قابلیت شکلپذیری و چکشخواری ،مقاومت در برابر اکسیداسیون،
دوام و ماندگاری باال ،بیشرتین کاربرد را در ساخت زیورآالت پیدا منودند .این مواد عموماً در
حالت ورق ،تسمه ،لوله ،گوی و مفتولهای ساده یا تابیده و به روشهایی نظیر ریختهگری،
دواتگری(چکشکاری رسد) ،خمکاری ،قلمزنی ،فیروزهکوبی ،میناکاری ،ملیلهکاری در
جواهرسازی مورد استفاده قرار میگیرند.
همچنین از میان گوهرهای شناختهشده از دوره باستان تاکنون ،املاس ،7یاقوت قرمز ،8زمرد،9
یاقوت کبود ،10فیروزه ،11مروارید ،12عقیق ،13الجورد ،14لعل 15و کهربا ،16در زیورآالت ایرانزمین
از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و هستند .از هامن دورههای اولیۀ شکلگیری متدن ،استفاده
از انواع زیورآالت با میزان قدرت ،مکنت و طبقۀ اجتامعی افراد پیوند خورده بود و توسط
مردان و زنان به گسرتدگی مورد استفاده قرار میگرفت .از جنبهای دیگر ،باور به نقش مؤثر
برخی از گوهرها و فلزات در درمان یا دفع بیامریها ،بدشگونیها و نیروهای رش نیز به
محبوبیت و عمومیت استفاده از آنها دامن میزد و این باور در میان مردم وجود داشت
که دارندگان این طلسم ها قادر به دور کردن شياطني ،امراض و ديگر حوادث ناخوشايند از
خود هستند .تا اوايل قرن نوزدهم همچنان اعتقاد بر اين بود که سنگهای قيمتی بهعنوان
شفادهندۀ بيامریها و ناراحتیهای جسمی مؤثر هستند (اديب ،1369،ص16.و.)17
برخی از انواع زیورآالت مانند سنجاقها و سگکها بهدلیل جنبه کاربردیشان مطرح بودهاند ،اما
بر اساس نوع کاربردشان عنارص دکوراتیو را نیز به خود پذیرفتهاند .جواهرات همچنین میتوانند
بهعنوان مناد عضویت در گروهی خاص مورد استفاده قرار گیرند (صلیبهای مسیحی با ستاره
داوود یهودیان) ،یا میتوانند منونه جایگاه و موقعیت ویژهای باشند ،مانند استفاده از حلقۀ ازدواج.
استفاده از طلسمها برای محافظت یا دور کردن نیروهای شیطانی نیز ،در برخی از فرهنگها
متداول است .اگرچه جنبۀ هرنی جواهرات از زمانهای بسیارگذشته مورد توجه بوده است،
اما دیگر کاربردهای ذکرشده در باال نسبت به آن برتری داشتهاند (باللی مقدم ،1392 ،ص.)34.
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هدف اصلی پژوهش

روش تحقیق

در این تحقیق ،منونه هایی از برجسته ترین زیورآالت دوران قاجار
و پهلوی ،با توجه به ویژگی هایی مانند در دسرتس بودن اطالعات،
قابلیت ردیابی و مستندسازی آن ها ،کیفیت و میزان دسرتسی به
تاریخچۀ طراحی و ساخت ،انتخاب شده و مورد مطالعه قرارگرفته
است و با این هدف که در راستای پربار منودن منابع الهام طراحان
عرصۀ طراحی صنعتی ،صنایع دستی ،گرافیک ،هرنهای تجسمی،
زیورآالت و جواهرات قدمی برداشته شود ،نقش مایه های به کار رفته
در آن ها بررسی و بازیابی شده و مدل های جدیدی بر اساس این
عنارص طراحی و مدلسازی شده است .

این پژوهش یک تحقیق کاربردی بوده و از روش تاریخی-توصیفی و
مطالعۀ کتب مرجع ،مقاالت مرتبط و بررسی نمونه های موجود در
موزه جواهرات ملی جهت گردآوری اطالعات استفاده شده است
و در هر مرحله پس از بررسی و جمعبندی اطالعات بهدست آمده،
نتایج آن توسط نگارنده در قالب جداول و طرح ها ،دستهبندی و
ارائه شده است.

اهداف فرعی پژوهش
.1شناسایی سنگ ها و گوهرهای استفاده شده در منونه های منتخب
.2شناسایی مواد و رو ش های ساخت این منونه ها

پیشینۀ تحقیق
تحقیقات مفید و درخوری در زمینۀ تاریخچه و روش های ساخت
جواهرات در ایران ،توسط محققین و مؤلفین گوناگون صورت گرفته
است .به طور مثال مهرسا غیبی در کتاب «  35000سال تاریخ زیورآالت
اقوام ایرانی» ،روند تاریخی زیورآالت را در ادوار مختلف و در میان
قومیت های گوناگون ایرانی با تمرکز و دقت قابل توجهی بررسی و
دنبال کرده است .در کتاب «آشنایی با ابزار ،وسایل و تجهیزات و مواد
اولیه هنر و صنعت فلز» نوشتۀ زهره قاسم زاده ،تاریخچۀ مختصری
از هنر فلزکاری در ایران با معرفی مواد مورد استفاده در این صنعت
و روش های ساختآن ها گردآوری شده است .مقاالت درخور توجهی
نیز در این زمینه به رشتۀ تحریر درآمده است که در این میان می توان
به مواردی چون «بیان مفاهیم در طراحی جواهرات» نوشته آالله
باللی مقدم« ،داستان خزانه جواهرات ملی ایران» ،نوشتۀ رضا حیدری
شکیب و « هنر اسالمی (جواهرات)» نوشته زهرا منفرد و بسیاری
دیگر اشاره نمود که در تحریر این پژوهش نیز به برخی از آنها
استناد گردیده است ،لیکن می توان گفت که تجزیه و تحلیل طرح و
نقش مایههای مورد استفاده در زیورآالت در اکثریت آنها دیده نشده
و در این میان اغلب روند تاریخی مورد توجه بوده است .از این رو
نتایج این پژوهش که به صورت طرح و نقش استخراج می گردد،
می تواند در حوزۀ هنرهای تجسمی ،صنایع دستی ،طراحی و تولید
جواهرات ،مورد استفادۀ ایده پردازان و طراحان قرار گرفته ،نتایج
مفیدی به همراه داشته باشد.

تاریخچۀ جواهرسازی در ایران
تاریخچۀ ساخت و استفاده از زیورآالت در ایران به زمان هایی بس
دور باز می گردد .بنابر کاوش های سال  ۱۳۸۴در غار یافته  17که توسط
هیئت مشرتک ایران و بلژیک به رسپرستی مارسل آت  18از بلژیک
و فریدون بیگلری  19از ایران به عمل آمد ،می توان تاریخ ساخت
زیورآالت در فالت ایران را حدود  35000سال تخمین زد .دو قطعه
دندان نیش سوراخ شده که براساس تاریخ های رادیوکربن آزمایشگاه
بتا آنالیتیک در فلوريدا ،قدمت آنها به  ۳۵۴۵۰تا  ۳۳۴۰۰سال پیش
میرسد ،صدف دریایی به دست آمده از پاسنگر 20و آبسیدین به دست
آمده از غار شنیدار ، 21تعدادی اشیا ِء تزئینی مانند دندانهای نیش
و پیشین گوزن و یک قطعه هامتیت سیاه رنگ براق که همۀآن ها
سوراخ شده و در پژوهش های باستان شناختی به عنوان نخستین
آویزهای گردنبند یا اولین زیورآالت انسان هوشمند در ایران شناسایی
شده است ،شاهدان این مدعا هستند (غیبی،1391،ص.)28.
از طرفی آن چنان که از یافته های باستان شناسی برداشت می گردد،
فالت ایران و فرهنگهای پراکنده در آن ،از نخستین کانون های
دستیابی به فناوری استخراج و ذوب فلزات ،با قدمتی در حدود
 7000سال می باشد .از کاوش های باستان شناسی در تورنگ تپه ،دین
خانه ،حسنلو ،دیلامن ،گوگ تپه و املش ،شوش ،زیویه ،الیپی و نظایر
آن ،جواهرات زینتی به دست آمده که پیرشفت و توسعۀ صنعت
جواهرسازی در ایران در عرص مفرغ ( 3000تا  1200پیش از میالد)
را تأیید می کند .منونه های بی شامری از زیورآالت مسین و مهرهای
رشته ای و دانههای رنگی ،صدف و دندان حیوانات ،گردنبندهای
تزئین شده با دانههای عقیق رسخ یا مهره های خیاره دار و دانههای
فاصلهانداز از جنس طالی توخالی ،گوشوارههای ملیله کاری در اشکال
حلقوی ،مارپیچ و هالل ماه ،مهره های شیاردار طال ،انگشرت و نیم تاج،
پولکی و دکمههای تزئینی ،برخی از اشیا ِء به جای مانده از عرص مفرغ
در ایران است که در موزه ها نگهداری می شوند.
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خالصهای از تاریخ ساخت اشیاء و زیورآالت فلزی در ایران را میتوان در جدول شماره  1بهصورت ذیل دستهبندی نمود:
جدول شماره  .1تاریخچۀ فشرده ساخت زیورآالت و اشیا فلزی در ایران
مکان کاوش و یافتهها

نقوش و طرحها

تصویر نمونه

پارینه سنگی پسین

 35450تا  33400پ.م

• مکان کاوش :غارهای یافته و پاسنگر در لرستان ،شنیدار در کردستان • بشر هنوز به نقاشی و طراحی روی ساختههای
عراق.
ابتدایی خود نپرداخته است.
• نمونهها :دندان ،صدف ،ابسیدین ،سنگ ،استخوان و هماتیت
سوراخ شده ،زیورآالت مهرهای و ابزار سنگی و تراش خورده عمدۀ آثار
این دوره است.
• نکته :از این دوره برخی قطعات مسین با روش چکشکاری نیز یافت
شده است.

تصویر  :1ابسیدین و صدف سوراخ شده دوره نوسنگی ،تپه علی مازندران،
 12000سال پ.م ،موزه ملی ایران (غیبی ،1391،ص)31.

 8000تا  4300پ.م

• مکان کاوش :تپه علی کش دهلران ،تپه قبرستان در قزوین ،تل ابلیس • در یافتههای این دوره نقشمایههای جانوران و
کرمان ،سیلک کاشان ،تپه گیان نهاوند ،شوش در خوزستان ،دشت لوت ،گیاهان اساطیری دیده میشود.
تپه حصار دامغان.
• نمونهها :اشیایی چون درفش و سنجاق از این دوره بهجای مانده است.
• نکته :از این دوره در ایران کارگاه های ذوب مس با قدمتی  7000ساله
کشف شده است .استفاده از قالب برای ساخت اشیا از نیمه اول هزاره
 5پ.م .رواج می یابد.

تصویر  :2دستبند مفرغی ،اسماعیل آباد ،هزاره  4و  5پ.م.
موزه ملی ایران (غیبی ،1391،ص)34.

 4300تا  3300پ .م

عصر مس

 2500تا  1500پ.م

عصر مفرغ

 1500تا  550پ.م

عصر آهن

 549تا  678پ.م

مادها

• مکان کاوش :خبیص کهن در حاشیه دشت لوت ،جیرفت کرمان ،تپه • در یافتههای این دوره نقشمایههای جانوران و
گیاهان اساطیری دیده میشود.
حصار دامغان.
• نمونهها :سنجاقهای سر ،زیورآالت ساده ،ابزار و ادوات پیشرفته مسی،
پیکرههای کوچک ،ظروف ،خنجر و تیشه.
• نکته :پس از کشف و شناخت روشهای فرآوری مس ،آلیاژهایی چون
مفرغ و برنج شناخته و بهکارگرفته شد.

تصویر  :3دانه های گردنبند مس و سرب  3000پ.م (غیبی،1391،
ص)42.

• مکان کاوش :گنجینه لرستان و گنجینه برجسته ارجان بهبهان(آرامگاه
پادشاه کیدین هوتران).

• آثار به دست آمده از این دوران پیشرفت و زیبایی
فراوانی دارد.

• نمونهها :دکمههای طالیی لباس به شکل گل سرخ ،حلقههای زیبای طال،
خنجر ،جام ،لگام و رکابهای اسب کارشده عودسوزهای برنزی مزین به
سر شیر.

• یافتههای این دوره مملو از نقشمایههای جانوران
و گیاهان اساطیری میباشد.

• نکته :عصر مفرغ یکی از باشکوه ترین ادوار در تاریخ هنر ایران است
و گنجینههای ارزشمند و بینظیری چون مفرغینههای لرستان از آن به
جای مانده است.

تصویر  :4گوشواره و گردنبند از مهر های طال ،عقیق سلیمانی و بابا قوری،
تپه حصار 2000 ،تا  2500پ.م ،موزه فیالدلفیا (غیبی ،1391،ص)105 .

• مکان کاوش :املش و مارلیک گیالن ،کالردشت مازندران ،گرگان ،استرآباد • یافتههای این دوره مملو از نقشمایههای جانوران
و گیاهان و موجودات اساطیری ترکیبی با ظرافت و
و منطقه حسنلو در آذربایجان.
• نمونهها :زیورآالت زرین ،دکمههای زرین  ،ظروف و جامهای طال و ریزهکاریهای فراوان میباشد.
نقره بسیار فاخر ،خنجرهای زرین.
تصویر  :5ملیله ،جوبجی ،رامهرمز 1000 ،پ.م (غیبی،1391 ،
ص)52.
• مکان کاوش :گنجینه زیویه درکردستان آثار به جا مانده از تمدنهای • هنر این دوران مقدمهای بر هنر ظریف و پیشرفته
فلزکای در دوره هخامنشی میباشد.
اورارتویی ،مادی،آشوری ،سکایی و مانایی.
• نمونهها :ظروف طال ،گردنبند و لوحههای پر نقش و نگار زیبا ،سگگ •نقوش جانوری ،گیاهی و اساطیری ،اسفنکسها و سایر
جانوارن ترکیبی در این آثار دیده میشوند.
کمربند ،گوشواره ،زنجیرهای بلند از طال ،سینه بند.

• هنر این دوران مقدمهای بر هنر ظریف و پیشرفته فلزکای در دوره
هخامنشی میباشد.

تصویر :6فنر ،شمش ،مهره ،نوشی جان همدان ،دوره مادها،
 600تا  700پ.م .موزه متروپولیتن (غیبی ،1391،ص)48 .
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• مکان کاوش :گنجينه جیحون(اکسوس) در بلخ و هگمتانه ،گنجینه • سکههایی با نقش پادشاهان و سایر زیورآالت
شوش.
با نقوش جانوری ،گیاهی و اساطیری در این آثار
• نمونهها :شروع ضرب سکه ،لوحههای طال و نقره ،قالب کمربند ،دیده میشوند.
گوشواره ،خنجر طال ،جامهای طال.
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هخامنشیان

 559تا  330پ.م

• نکته :منشأ هنر هخامنشی را میتوان در مفرغهای لرستان و گنجینه
زیویه و هنر اورارتویی یافت .در این دوره چکشکاری ،ریختهگری ،تلفیق
دو فلز با یکدیگر و مخراج کاری(گوهرنشانی) به حد کمال رشد میباید.
زیورآالت ساختهشده دارای ظرافت و زیبایی و از نظر فن زرگرى ،دقيق
و بىنقص است.

پاییز 1397

• مکان کاوش :نهاوند ،دینور ،کنگاور ،دورا اروپوس،

سلوکیان

 280تا  187پ.م

• نمونهها :مهرها ،رندالها*  ،سکههایی با خطوط یونانی ،گوشواره،
سنجاق سینه ،شانههای سر.

تصویر : 7بازوبند طالیی با نقش شیردال ،مجموعه
جیحون ،دوره هخامنشی ،بریتیش میوزیوم لندن
(محمدپناه ،1391،ص)126 .
• در این دوره نقش انسان در محور کار قرار
میگیرد.
• سکه با نقش پادشاهان.

• نکته :دوره حکومت سلوکیان شاهد همنشینی عناصر هلنیستی در
جوار عناصر ایرانی در سراسر عرصههای هنر ایران از جمله هنر ساخت
زیوراالت میباشیم.
تصویر  : 8شانه سر ،دوره سلوکیان ،موزه رضا عباسی
(غیبی ،1391،ص) 200 .

*رندالها صفحات گرد و سنجاق داری بودند که گوشههای شنل را روی
شانه یا سینه نگه میداشتند.

 250پ.م تا  226م

اشکانیان

 226تا  641م

ساسانیان

• مکان کاوش :کوه خواجه ،دیلمان ،الحضر ،پالمیر.

• سکه با نقش پادشاهان.

• نمونهها :ریتون ،مجسمه ،سکه ،گوشوارههای نقره و طال ،بازوبندها،
دستبندها و طوقهای گردن ،تاجها.

• زیورآالت با انتهایی به شکل سر یا اندام کامل
جانوارانی چون قوچ ،اردک ،شیر.

• نکته :مردان و زنان اشکانی تقریباً به یک میزان از زیورآالت استفاده
میکردند.
تصویر  :9پایه یک ریتون با نقش سیاه گوشی و
خروس ،دوره اشکانی ،قرن اول پ.م .موزه میهو
ژاپن (محمدپناه ،1391،ص) 186 .
• مکان کاوش :شهر باستانی کیش ،پیرکوه ،عمارلو گیالن ،سیراف خلیج
فارس.

• گیاهی ،جانوری صحنه های شکار ،سکه با نقش
پادشاهان.

• نمونهها :گوشواره ،گردنبند ،مدالیون ،ظروف چکش کاری شده،
جامهای زرین از جمله جام سلیمان با نقش خسرو اول ،بشقابهای نقره
قلم کاری شده.

• در بشقابهای نقره این دوره نقوش پادشاهان
و ملکهها با جزییات و تزیینات فراوان به چشم
میخورد.

اسالمی اولیه(سامانیان ،صفاریان ،آل
بویه ،طاهریان و  661 )...تا  1055م

• نکته :دوره ساسانی دوره ییشرفت و توسعه فرهنگ و هنر ایرانی
ست .نمونههای باشکوه و منحصربه فردی آن در موزههای سراسر دنیا
نگهداری میشود.

تصویر  : 10آویز طال و یاقوت ،دوره ساسانی ،سده 4
م .موزه ویسبادن آلمان(غیبی ،1391،ص) 214 .

• نمونهها :ابریق ،تنگها ،قاب قرآن ،عودسوز و ظروف منقوش ،انگشتر • ،به منظور پرهیز از بت پرستی ،خوردن و
استفاده از الجورد طبيعى ،عقيق ،شبق ،زبرجد ،ياقوت ،زمرد ،الماس آشامیدن در ظروف طال و نقره و پیکرتراشی
و ترسیم جانداران ممنوع بود و کیفیت صنایع
رواج یافت.
• نکته :در ابتدای دوره اسالمی در ایران مردان از استفاده از طال و نقره دستی به شدت دچار افت شده بود.
منع شدند ولی با قدرت گیری مجدد حکومت های ایرانیتباری چون • در این دوران نقوش اسلیمی و ختایی و هندسی
سامانیان و صفاریان تولید و استفاده از آنها مجدداً رواج یافت .سلسله رشد یافت و جایگزین تصاویر انسانی و جانوری
شد.
آلبویه در پیشرفت هنر فلزکاری نقش مؤثری داشتند.

تصویر  : 11بازوبند دوره غزنویان ،سده  5ه.ق.11 .م.
موزه رضا عباسی (غیبی ،1391،ص) 254 .

 1300تا  1037م

سلجوقیان ،غزنویان

• نمونهها :رواج ملیله کاری ،انگشتر ،خلخال ،تاج و دیهیم ،گردنبند،
گوشوارههای حلقوی گویچهدار ،گردنبند با گویهای مشبک ،قالبهای
مرصع کمربند ،گل یا سنجاق سینه ،سنجاق های سر مرصع ،گردنبندهای
جواهر نشان و بازوبند.

• نقوش جانوری و گیاهی به صورت انتزاعی ،
نقوش هندسی ،خط نوشته روی زیورآالت رایج
بود.

• نکته :مهمترین زیور برای پادشاهان سلجوقی و غزنوی تاج بود.

تصویر  : 12دستبند طال ،دوره سلجوقیان ،سده  6و
 7ه.ق .موزه لوور پاریس (غیبی ،1391،ص) 262 .
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 1285تا  1336م

ایلخانان ،تیموریان

 1502تا  1736م

صفویان،افشاری ،زندیه

• نمونهها :سگکهای مشبک و کنده کاری شده و حلقههای ملیلهکاری • ،نقوش جانوری و گیاهی به صورت انتزاعی ،نقوش
هندسی ،خط نوشته روی زیورآالت رایج بود.
بازوبند و گوشواره ،مروارید کاری.
• نکته :استفاده از سنگ یشم رواج یافت .مرصع کاری فلزات با طال و
نقره که در دوره سالجقه و مکتب خراسان رواج یافته بود بسیار مورد
توجه ایلخانان مغول قرار گرفت.
تصویر  :13انگشترهای طال با عقیق و فیروزه سده  7و
 .8ه.ق (غیبی ،1391،ص)275 .
• نمونهها :ظروف طال کوب و آذینشده با گوهر ،خوشنویسی روی • نقوش جانوری و گیاهی به صورت انتزاعی ،نقوش
ظروف ،انگشتر و جقه ،شمشیر و خنجر مرصع و میناکاری شده ،خلخال ،هندسی ،خط نوشته روی زیورآالت رایج بود.
حلقه بینی با مروارید و یاقوت.
• نکته :بخش قابل توجهی از گنجیه جواهرات ملی دستاورد فتوحات
نادرشاه افشار است .از جمله کوه نور ،تخت طاوس و جقه و سپر زیبای
او .دوران صفوی را میتوان عصر طالیی هنر ایران نام نهاد .از آنجایی که
بسیاری از پادشاهان و درباریان این سلسله خود دارای طبع هنری بودند
از همۀ هنرها حمایت کرده و شکوفایی بینظیری به ارمغان آوردند.

تصویر :14دستبند نقره قلمکاری شده و مشبک ،دوره صفویه
و زندیه ،مجموعه خصوصی (غیبی ،1391،ص)296 .

 1779تا  1925م

قاجار

 1925تا 1979

پهلوی

در این دوره ،سبکها و طرح های جواهرات رفته و رفته دگرگون شد • .نقوش جانوری و گیاهی به صورت انتزاعی ،
طبقات باالتر بیشتر به جواهرات روی آوردند و زیورآالت زرین هم نقوش هندسی.
با سنگهای رنگارنگ ،جواهرنشان و میناکاری میشدند (منفرد،1383،
• میناکاری نقوش نگارگری بر روی زیورآالت رایج
ص .)111.آويختن زیورآالت زیاد با سنگهای گرانبها در زمان قاجار،
بود.
به خصوص در طبقه مرفه امری رایج بود .زنان و مردان همچون
دورههای قبل ،از زیوراالت بر روی بدن با لباس استفاده میکردند • .حکاکی نام ائمه و آیات قرآن روی ظروف ،پایه
تاج ها ،نیم تاجها و جقهها ،بازوبندهای مرصع ،النگو و دستبند ،جواهرات و بر روی گوهرها رواج داشت.
گوشواره ،گردنبند و سینه ریزه خلخال و انگشتر از زیورهایی بودند که
به بدن آويخته میشد"(راعی ،1392 ،ص .)71.نفوذ سبکهای غربی در
طرح و نقش ها اندک اندک دیده میشود.
در این دوره تأثیر هنر طراحان و صنعتگران غربی به اوج خود میرسد • در ساخت زیورآالت این دوره نقوش عمدتاً مدرن
و طراحی ها و نقوش یکسره دیگرگون میگردد .آشنایی با تکنولوژی ،و تحت تأثیر مد روز اروپا قرار داشت.
مواد و روشهای مدرن طراحی و ساخت و تمایل این سلسه به مد روز
اروپا ،عرصه را برای چیرگی هنر غربی بر هنر سنتی ایران بازتر مینماید.
اکثر جواهرات سلطنتی خاندان پهلوی توسط جواهرسازان و طراحان
معروف فرانسوی ،قفقازی ،امریکایی و همکاری جواهرسازان ایرانی
ساخته میشد .در ساخت جواهرات سلطنتی گوهرها از ذخائر خزانه
ملی برداشت و بر بدنهای از پالتین ،طال و نقره سوار میشد.

تصویر  :15نیمتاج طال مرصع به الماس و مینا با طرح
گل و مرغ ،دوره فتحعلیشاه ،موزه جواهرات ملی
(غیبی،1391،ص)296.

تصویر  :16پالتین و برلیان ،1317،موزه جواهرات ملی
(غیبی ،1391،ص)373 .

نقوش و طرحهای بهکار رفته در ساخت زیورآالت
به گفتۀ آرتور پوپ  22ایرانشناس و شرقشناس نامآشنای آمریکایی« ،نبوغ و روح
خاص ایران کاملترین تجسم خود را در هنرهای به اصطالح تزئینی به دست آورده
است ،یعنی هنرهایی که راز تأثیر آنها در زیبایی نقش و زیبایی طرح نهفته است».
(پوپ ،1387 ،ص .)3.در نقوش تزئینی ایران ،طرحها و موضوعات خاصی وجود دارد
که میتوان آنها را در  4گروه اصلی دستهبندی نمود:
• نقوش انسانی :این نقوش که عمدتاً جنبۀ نمادین دارند پس از چیرگی اسالم در
ایران ،برای مدتی تقریباً از نقوش تزئینی حذف شدند .لیکن مجدداً و به تدریج به
این فضا بازگردانده شدند .در تصویر شماره  17که قسمت فوقانی یک سنجاق مو
را نشان میدهد ،صورت یک انسان (احتماال یک ربالنوع) در مرکز دایرهای قرار
دارد و  6ماهی به دو ِر آن در چرخش هستند .در دو ردیف بعدی خوشۀ گندم،
میوۀ انار ،و کاج به شکلی منظم و تکرارشونده به دور آنها چید ه شدهاند.

• نقوش جانوری :این دسته از نقوش نیز که بیشتر جنبههای اسطورهای و نمادین
دارند ،به دلیل پرهیز از بتپرستی برای مدتی در اوایل دورۀ اسالمی ،از هنرهای
تزئینی ایران حذف شدند ،اما در اواسط این دوره با تغییراتی نظیر انتزاع بیشتر و
به شکل سادهشده و نمادین ،به صحنۀ نقوش زینتی بازگردانده شدند .در تصویر
شماره  18میتوان نمونهای از نقوش جانوری بهکاررفته در ساخت یک دستبند
مفرغی را مشاهده نمود.

تصویر  .18دستبد مفرغی ،لرستان با طرح انتزاعی شیر کوهی ،هزاره اول پ.م ،.موزه ملی ایران (غیبی ،1391،ص)45 .

تصویر  .17رسسنجاق رس ،لرستان  ،قرن  8-7پ.م .مجموعه خصوصی در پاریس (گیرشمن ،1371،ص)49 .
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• نقوش گیاهی

بررسی نمونههای منتخب از خزانه جواهرات ملی ایران

یکی از گستردهترین انواع نقوش زینتیِ هنر ایرانی چه پیش و چه پس از
اسالم است .ذهن آفرینشگر و خیالپرداز هنرمند ایرانی تا به امروز ،زیباییهای
شگفتانگیزی از ترکیب شاخ و برگ گیاهانی چون پیچک ،مو ،نخل و نمادها و
مفاهیم عمیقی چون وحدت و کثرت و چرخههای تکرارشونده و بیپایان را خلق
کرده است .در این میان میتوان به نقوش اسلیمی ،ختایی که هر یک گستردگی
و دستهبندیهای جزئیتری دارند ،اشاره نمود .اشکال بنیادین نقوش اسلیمی و
ختایی ،در هنر پر توان و غنی ساسانی ریشه دارد.

در سال  ،1316پس از تصویب قانونی توسط مجلس ،خزانۀ سلطنتی بهعنوان
اندوختهای برای پشتیبانی ارز ملی ،به بانک مرکزی ایران منتقل گردید .ساختمان
کنونی موزۀ جواهرات ملی که در سال  1334به دستور رضا خان ساختهشد ،با
تجهیزات کامل امنیتی توسط یک شرکت فرانسوی طراحی و اجرا گردید.
درحالحاضر این مجموعۀ بینظیر در معرض دید عموم قرار دارد و در شمار یکی
از مهمترین و معروفترین جاذبههای گردشگری کشور محسوب میگردد(حیدری
شکیب ،1394،ص .)34.این موزه دارای  36گنجه میباشد که چیزی در حدود ۵۱.۰۰۰
قطعۀ نفیس نظیر انواع تاج و نيمتاج ،انواع جقه(پيشکاله) ،انگشتر ،سینهریزها و
گردنبندهای سلطنتی ،گلدان ،آينه ،تنگهای مينا ،شمعدان ،فيروزه ،شمشير ،خنجر،
سپر ،ساعت ،قلمدان ،انفيهدان ،تفنگ ،عصا ،مدال ،تخت پادشاهی ،سنجاق و گل
سينه را در خود جای دادهاند .در این پژوهش با نظر به امکان ردیابی و مستندسازی
اطالعات ،کیفیت و میزان دسترسی به تاریخچۀ طراحی و ساخت ،از میان این
گنجینۀ باشکوه ،تاج کیانی ،کاله عباس میرزا ،یک بازوبند ،تاج پهلوی و تاج فرح،
یک نیم تاج مرصع به یاقوت ،گردنبند شمس پهلوی ،یک گردنبند پالتین مرصع به
برلیان و فیروزه ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.

در تصویر شماره  ،19میتوان تلفیق زیبا و هنرمندانۀ نقوش انسانی ،حیوانی و
گیاهی را مشاهده نمود که بهخوبی توسط هنرمندان ساسانی نمایانده شده است.
نمونهای ابتدایی از اسلیمیها در تصویر مشاهده میشود.

تهیه مدل و ترسیم نقشمایهها
تصویر  .19بشقاب زرین قلمزنی با نقش عقاب ،الهه آناهیتا ،درخت و گیاهان اسلیمی ،موزه آرمیتاژ ،سن پرتزبورگ
(محمدپناه ،1391،ص)190 .

• نقوش هندسی
این دسته از نقوش پس از سلطۀ اسالم در ایران ،در عرصههای مختلف هنر و
معماری رشد و توسعۀ فراوانی یافت .اوج تکامل این نقوش در کاشی کاریها و
معماری ایران قابل مشاهده است .در تصویر شماره  20یکی از الگوهای پرکاربرد
هندسی را میبینید که با استفاده از اصول هندسۀ نقوش ترسیم شده است.

پس از انتخاب نمونههای مذکور ،طرح و نقشه آنها توسط نگارنده در
نرمافزاز جواهرسازی  Martrix 9که قابلیت طراحی ،ترسیم و مدلسازی
جواهرات و زیورآالت با جزئیات دقیق و بهصورت تخصصی را دارد و مورد
استفاده طراحان حرفهای در این صنعت میباشد ،ترسیم و در کنار توضیحات
مربوط به هر مدل قرار داده شده است (تصویر شماره .)22

تصویر  .22محیط نرم افزار  Matrix 9و مراحلی از طراحی تاج کیانی

تاج کیانی
تصویر  .20منونه یک طرح هندسی با استفاده از اصول هندسه نقوش

• اشکال ارگانیک و نامتقارن
این دسته از نقوش در دورههای اولیۀ شکلگیری تمدن ،در آثار هنری و زیورآالت
بهدست آمده و نیز در دورۀ معاصر ،در هیئتی مدرن دیده میشوند .تصویر شماره
 21تعدادی آویز و مهرۀ ابتدایی بهدست آمده از سطح سوم تپۀ سیلک را نشان
میدهد که در آنها نقوش انتزاعی و نامتقارن حکاکی شده است.

تا پایان دورۀ ساسانی هر پادشاهی از تاج یا کاله خاصی استفاده میکرد که از
پادشاهان پیشین خود متفاوت بود؛ لیکن پس از برچیدهشدن حکومت ساسانیان،
توتاز اعراب و سایر اقوام ،با عقاید و
ایران مدتهای طوالنی به عرصۀ تاخ 
دیدگاههای متفاوت بدل گردید .از این رو نحوۀ برخورد و مواجهۀ هر یک از آنان
نسبت به استفاده از تاج و کاله بهطور مكرر مورد تغییر و تحول واقع شد .پس از
حضور اسالم در ایران ،مراسم جلوس و تاجگذاری تا مدتی مغایر با اصول دین جدید
بهشمار میرفت و ابتدا آن را از مظاهر اشرافیت قلمداد میکردند،
اما پس از رویارویی با فرهنگ و تمدن شکوهمند و خیرهکنندۀ ایرانی و مشاهدۀ
هنر ایشان و بازگشت حکام و درباریان ایرانی به عرصۀ حکومت ،در برابر
نمودهای فرهنگ و هنر این مرز و بوم عقبنشینی ،و اندکاندک بخش عمدۀ آن
پذیرفته شد ....مراسم جلوس و تاجگذاری نیز یکی از نمادهای اصالت و ملیتگرایی
معرفی شد و پس از آن برخی شاهان غیر ایرانی نیز برای ایجاد محبوبیت در بین
ایرانیان و پایبند نشاندادن خود به رسوم آنان اقدام به برگزاری چنین مراسمی می
نمودند (سراوانی ،1394،ص.)3.

تصویر  .21آویزها و مهرههای تخت ،دوره سوم تپه سیلک (غیبی ،1391،ص)99 .

تاج کیانی(تصویر شامرۀ  )23که در زمان فتحعلیشاه قاجار در سال 1212ه.ق
( 1797م) و به دستور وی ساخته شد ،نخستین تاجی بود که پس از سقوط سلسلۀ
ساسانی بدینگونه ساخته شد .در سلسلۀ قاجار هفت تن به پادشاهی رسیدند .آن ها
در مراسم تاج گذاری بر تخت طاوس می نشستند ،املاسهای دریای نور و تاج ماه
را بر بازوی خود می بستند و تاج کیانی را بر رس می نهادند .این تاج از  4بخش
ساخته شده که عبارت اند از :رسبند ،بالط مروارید ،چند کنگرۀ سادۀ زیگزاگ و
مرواریددوزی شده و یک کاله مخمل .در سه بخش اول گوهرها در قاب های فلزی
لوزی یا سهگوش نشانده شده اند .قاب ها و مرواریدها بر پارچۀ مستحکمی دوخته
شده اند و قوس های مرصعی که در باالی تاج به هم می رسند با دو ردیف مروارید
حاشیهبندی شده اند .دو جقه ای که امروزه بر روی کاله نصب است احتامالً در زمان

مظفرالدین شاه جایگزین جقۀ قبلی شده است .در جقۀ بزرگرت  21نیزۀ خمیدۀ
زمردین دیده می شود که از قبهای که از زمردی درشت تشکیل شده ،منشعب
می شوند .جقۀ دیگر دارای یازده پَرۀ املاس است که از گیرهای که خود نیز از املاس
است برگرفته شده است(« .خزانه جواهرات ملی ،1392،ص ».)31 .حدودا ً 1800
عدد مروارید 300 ،قطعه زمرد 1500 ،لعل و یاقوت و تعداد زیادی املاس به وسیلۀ
پایه و سیم و چنگ بر روی تاج نصب گردیده است .در این تاج عمدتاً از نقشمایۀ
گل های ختایی ساده شده که از چیدمان نگین های بیضوی ،گرد و مستطیلی شکل
به وجودآمده اند ،استفاده شده است.

تصویر  . 23تاج کیانی 1212،ه.ق ،موزه جواهرات ملی ایران () www.cbi.ir/page.2408/aspx

تصویر  .24نقشمایههای تاج کیانی

کاله عباس میرزا
این کاله (تصویر شماره  )25که توسط عباس میرزا پسر فتحعلی شاه و در آیین های
رسمی چون آیین سالم استفاده می شد ،به شکل تاجی کنگره دار با پولک های طال و
مروارید آذین شده و بدنۀ تاج از پارچه مخمل قرمز و اطلس دوخته شده است .در
باالی آن یک تخمه زمرد درشت احاطه شده با چندین قطعه الماس ،در چنگ و قاب

تصویر  .25تاج کاله عباس میزرا ،موزه جواهرات ملی ایران () www.cbi.ir/page.2408/aspx

طالی زرد قرار گرفته است .نقش مایه های استفاده شده در این تاج کاله را گلهای
ختایی و کنگره بندی هایی به شکل طاق های اسالمی تشکیل می دهند.

تصویر  .26نقشمایههای تا ج کاله عباس میرزا
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در عصر ناصرالدین شاه تعدادی بازوبند ساخته شد که کمتر مورد استفاده قرار
میگرفت .یکی از این بازوبندها تصویر شمارۀ  27است که به  2تخمه درشت
یاقوت 1 ،تخمه درشت الماس و تعداد زیادی الماس برلیان کوچک بهصورت
گلهای ساختهشده در قابهای زرین یا بهصورت پراکنده در بستر بدنۀ اصلی

با رنگ آبی متالیک میناکاری شده و تعدادی نگین لعل و گل الماس روی حلقه دور
بازو مرصع شدهاست .اسلیمیهای زیبایی نگینهای الماس را در میان گرفته و جلوۀ
بینظیری به آن داده است.

شـــمــارۀ 40
پاییز 1397
تصویر  .27بازوبند نارصالدین شاه ،موزه جواهرات ملی ایران (غیبی ،1391،ص)348 .

تصویر  .28نقشمایههای بازوبند نارصالدین شاه

تاج پهلوی
پهلوی اول پس از براندازی قاجار و به قدرت رسیدن ،مایل به استفاده
از تاج آنان نبود ،از این رو در سال  1304خورشیدی ،دستور ساخت
تاج پهلوی (تصویر شماره  )29را به گروهی از جواهرسازان ايرانی،
به سرپرستی سراجالدين جواهری ،جواهرساز معروف قفقازی و
جواهرساز امير بخارا که از روسيه به ايران مهاجرت کرده بود داد،
ایشان با منتخبی از گوهرهای خزانه ملی ،تاج مزبور را ساختند و هر
دو پادشاه پهلوی ،برای تاجگذاریهای خود از آن استفاده نمودند.
این تاج که از طال و نقره ساختهشده ،مزین به الماسهای برلیان
ممتاز ،تخمههای درشت زمرد ،یاقوت کبود و مروارید است و کالهی
از مخمل سرخ دارد .در چهارسوی تاج کنگرههایی پلکانی ملهم از تاج
پادشاهان ساسانی قرار گرفتهاست .در جلوی تاج ،خورشیدی مرکب

از یک تخمه الماس زرد درشت و اعال با شعاعهای الماسنشان نصب
شده است و پشت تاج جقهای اسلیمیشکل و پایهدار (شبیه گل
لوتوس) که با پرهای سفید قو آذین شدهاست قرار دارد .گوهرهای
استفاده شده در این تاج عبارتاند از 3380 :قطعه الماس 5 ،قطعه
زمرد 2 ،قطعه ياقوت کبود و  368حبه مرواريد غلتان ،قسمت
پارچهای آن از مخمل سرخ است و وزن تاج از زر و گوهر و مخمل ،با
هم 444 ،مثقال ،يعنی در حدود  2800گرم است (ذکا،1348،ص47.و.)48
نقشمایههای استفادهشده در این تاج عبارتاند از :کنگرههای پلکانی
تاج پادشاهان ساسانی ،نقش گل لوتوس که در قسمت پایین و در جقه
پشت تاج تکرار شدهاست و نقش خورشید در چهارسوی تاج.

تصویر  .29تاج پهلوی 1304،ه.ش ،موزه جواهرات ملی ایران() www.cbi.ir/page.2408/aspx

تصویر  .30نقشمایههای تاج پهلوی

تاج فرح پهلوی
تقریباً در تمام سلسلههای باستانی ایرانزمین (ایران قبل از اسالم)،
ملکهها تاج بر سر مینهادند .این آیین در زمان پهلوی دوم با ساخت
تاج فرح پهلوی و البته با قیمتی گزاف ( 14میلیون دالر) ،ادامه یافت.
در سال  1345با نظارت یک هیئت ایرانی ،تعدادی جواهرات سلطنتی،

به جواهرساز مشهور فرانسوی ،ون کلیف و آرپلز  ، 23سفارش داده
شد که در مراسم تاجگذاری خاندان سلطنتی مورد استفاده قرار
گرفت .بیشتر آنها از الماسها و نگینهای زرد و یاقوت پیاده که در
نگیندانهای موزۀ جواهرات آن دوره در بانک مرکزی موجود بود،
ساخته شده است.

در تصویر شماره  ، 31مجموعهای از جواهرات با شکوه که توسط این  34قطعه یاقوت 2 ،قطعه لعل بادامی پلکانی سرخ 105 ،قطعه
شرکت ساخته شدهاست مشاهده میشود .در جلو و مرکز تصویر مروارید امرودی و درشت غلتان که طول برخی از آنها به 22
تاج و سرویس مورد استفادۀ فرح پهلوی در شب تاجگذاری ،سمت میلیمتر نیز میرسد ،تزئین شدهاست .در زمان ساخت تاج اجازۀ
چپ سرویس ساختهشده برای شهناز پهلوی و سمت راست سرویس انتقال جواهرات به پاریس داده نشد ،در نتیجه پیر آرپلز  6 24ماه را در
ساختهشده برای شمس پهلوی قرار گرفته است ( www.angelfire.زیرزمین بانک مرکزی به ساخت این تاج گذراند( (�www.vancleef
 .)com/empire/imperialiranتاج فرح (تصویر شماره  )32از طالی  .)arpels.comدر این تاج عمدتاً از نقشمایه گلهای سادهشده به
سفید و با بهره گیری از  1541قطعه از ممتازترین جواهرات موجود شکلی مدرن که از چیدمان نگینها در کنار یکدیگر به وجودآمدهاند،
در خزانۀ ملی ساخته شد .ساخت آن  6ماه به طول انجامید؛ وزن استفاده شده است .به غیر از سه رنگ سبز ،سفید و قرم ِز نگینها
آن با کاله  ۴۸۱گرم و با  1469قطعه الماس 1 ،تخمه زمرد ششگوش که میتواند تداعیگ ِر پرچم ایران باشد ،هیچ عنصر مشخصاً ایرانی در
سبز تیره ،دو قطعه زمرد پلکانی سبز تیره 36 ،قطعه زمرد کوچک ،طراحی این تاج دیده نمیشود.

تصویر  .31پیر آرپلز طراح و جواهرساز فرانسوی و مجموعۀ جواهرات پهلوی وی در رشکت ون کلیف و آرپلز  ،سال  ،1346موزه
جواهرات ملی()www.vancleefarpels.com

تصویر  .32تاج فرح 1345 ،ه.ش ،،موزه جواهرات ملی () www.cbi.ir/page.2408/aspx

تصویر  .33نقشمایههای تاج فرح
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تصویر  .34لئون آودیان و نیمتاج یاقوت 1350،ه.ش،موزه جواهرات ملی ایران() www.cbi.ir/page.2408/aspx

تصویر  .35نقشمایههای نیمتاج یاقوت

گردنبند شمس پهلوی
این گردنبند (تصویر شماره  )36که در سال  1346توسط جواهرسازیِ
ون کلیف و آرپلز ،برای شمس پهلوی و بهمنظور استفاده در مراسم
تاجگذاری ساخته شده است ،از پالتین (طالی سفید) مزین به یک

ردیف زمردهای مربع و مستطیلشکلِ درشت با آویزهایی از الماس
در قابهای ششچنگی و تعدادی قاب برگکنگری بسیار زیبا مزین
به الماسهای ظریف و درخشان ،ساخته شده است.

تصویر  .36گردنبند شمس 1346،ه.ش،موزه جواهرات ملی ایران() www.cbi.ir/page.2408/aspx

تصویر  .37نقشمایههای گردنبند شمس

گردنبند پالتین و فیروزه
این گردنبند (تصویر شماره  )38در سال  1350توسط جواهرسازیِ ون
کلیف و آرپلز ،از پالتین مزین به یک ردیف فیروزۀ اشکی درشت
با دورچینی از الماسهای ریز و دو ردیف الماس یکی در قابهای

مارکیز (دوکیشکل) به شکل گلهای شش و هفت پر ظریف و
دیگری بهصورت ردیف تقریباً جناقیشکل ،ساخته شده است.

تصویر  .38گردنبند پالتین و فیروزه  1350،ه.ش،موزه جواهرات ملی ایران ()www.cbi.ir/page.2408/aspx

تصویر  .39نقشمایههای گردنبند پالتین و فیروزه
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نیمتاج یاقوت سرخ
در سال  ۱۳۵۰نیمتاجی(تصویر شماره  ) 34توسط جواهرساز مشهور
ایرانی-ارمنی ،آقای لئون آودیان  25به سفارش دربار و با استفاده از
سنگهای پیاده موجود در موزۀ جواهرات ملی ساخته شد .در ساخت
این نیمتاج زیبا از یاقوت ،الماس و مرواریدهای بسیار خوشرنگ
استفاده شده است ( .)www.paymanonline.com

نقشمایههای مورد استفاده در این تاج نیز همانند تاج فرح پهلوی،
گلهای ساد ه شدهای ست که به شکلی مدرن از چیدمان شعاعیِ
نگینهای کوچک حول تخمههای درشت جواهر بهوجود آمدهاند.

پاییز 1397
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نتيجه

در جدول شماره  2نتیجۀ بررسی این نمونهها ،بهصورت فشرده و متمرکز قابل مشاهدهاست:

جدول شماره  .2نتایج بررسی نمونههای منتخب زیورآالت شاخص دوره قاجار و پهلوی
تصویر

طرح استخراج شده

نقشمایهها

تاج کیانی

گلهای ختایی ساده که از چیدمانشعاعی نگینهای بیضوی ،گرد و
مستطیلی شکل بهوجود آمدهاند.
 -کنگرههای زیگزاگ ساده

مشخصات
• اجزا :سربند ،بالط مروارید ،چند کنگره زیگزاگ مرواریددوزی و یک
کاله مخمل.
• مواد مصرفی :مروارید ،زمرد ،لعل ،یاقوت ،الماس ،طالی زرد ،پارچه
مخمل اعال
• روش ساخت :استفاده از قابهای لوزی یا سهگوش ،پایه ،سیم و چنگ طال
جهت نصب گوهرها روی پارچه بدنه اصلی

 -گلهای ختایی

کاله عباس میرزا

کنگره بندیهایی به شکل طاقهایاسالمی

• اجزا :سربند ،بدنه اصلی  ،چند کنگره و کالهی از مخمل
• مواد مصرفی :پولکهای طال و مروارید ،چند کنگره ،پارچه اطلس و
مخمل سرخ ،طالی زرد ،زمرد و الماس
• روش ساخت :پولکها و مرواریدها به بدنه تاج دوخته شده و نگینهای
باالی کاله بهوسیلۀ چنگ و قاب طالی زرد در جای خود مستقر شدهاند.

بازوبند ناصرالدین شاه

نقوش اسليميی ،گلهای برجستهسازیشده از قاب و نگين الماس برليان
قاببندی دور نگینها و حلقه دور بازوبهصورت پیچ های اسلیمی شکل داده
شده است

تاج پهلوی

کنگرههای پلکانی تاج پادشاهانساسانی،
اسلیمی به شکل گل لوتوس -نقش خورشید

گل های ساده شده ب ه شکلی مدرنکه از چیدمان نگین ها در کنار یکدیگر
به وجودآمد ه اند.

تاج فرح

به غیر از سه رنگ سبز ،سفید و قرم ِز نگین هاکه تداعی گر پرچم ایران است ،عناصر مشخصاً
ایرانی در طراحی آن دیده نمیشود
گل های ساده شده بهشکلی مدرنکه از چیدمان نگین ها در کنار یکدیگر
بهو جو د آ مد ها ند

نیم تاج یاقوت

گلهای ساده شده بهشکلی مدرن کهاز چیدمان نگین ها در کنار یکدیگر
بهوجودآمدهاند

• اجزا :حلقه دور بازو ،قاب جواهرنشان و میناکاری شده مرکزی
• مواد مصرفی :طالی زرد ،الماس برلیان ،یاقوت و لعل
• روش ساخت :جوشکاری ،میناکاری و ساخت قاب نگینهای بهصورت
چنگی

• اجزا :سربند ،بدنه اصلی  ،چند کنگره و کالهی از مخمل ،جقه الماس نشان
• مواد مصرفی :طالی زرد ،نقره ،الماس های برلیان ،تخمههای درشت
الماس زرد ،تخمههای درشت زمرد ،یاقوت کبود و مروارید ،مخمل سرخ،
پر قو
روش ساخت :کلیه اجزا بهوسیلۀ قاب و چنگ و سیم به بدنه پارچهای
دوخته یا متصل شدهاند.
• اجزا :کاله مخمل سبز ،اسکلتبندی فلزی از پالتین
• مواد مصرفی :پالتین ،مرواریدهای امرودی ،تخمه های درشت
زمرد خیاره دار و زمردهای کروی ،تخمه های درشت یاقوت پلکانی و
یاقوت های کروی ،پارچه مخمل سبز ،الماس برلیان
• روش ساخت :کلیه اجزا بهوسیله قاب و چنگ به بدنه فلزی متصل
(احتماال جوش) شدهاند.
• اجزا :اسکلت بندی فلزی از پالتین
• مواد مصرفی :پالتین ،مرواریدهای غلتان ،تخمههای درشت یاقوت
دامله و الماس برلیان
• روش ساخت :کلیه اجزا به وسیله قاب و چنگ به اسکلت بندی فلزی
متصل (احتماال جوش) شده اند.

گردنبند شمس پهلوی

-اسلیمیهای برگ کنگری

• مواد مصرفی :پالتین ،تخمههای درشت زمردهای مربع شکل و الماس
برلیان
• روش ساخت :کلیه اجزا بهوسیله قابهای شش چنگی یا در فرمهای
برگ کنگری به وسیلۀ چنگ و مفتول به یکدیگر متصل ( احتماال جوش)
شد هاند.

گردنبند پالتین و فیروزه

گلهای شش یا هفت پر که از اتصالقابهای مدل مارکیز به وجودآمدهاند

• مواد مصرفی :پالتین ، ،تخمههای درشت فیروزه اشکی و الماس برلیان
• روش ساخت :کلیه اجزا بهوسیله قابهای شش چنگی یا قابهای
مدل مارکیز بهوسیلۀ چنگ و مفتول به یکدیگر متصل ( احتماال جوش)
شدهاند.
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سـال بیست و هشتم

همانطور که دیده میشود در نمونههای دورۀ قاجار ،المانهای شاخصۀ هنر
ایرانی همچنان بهچشم میخورند و نقشمایههای گیاهی نظیر اسلیمیها و گلهای
ختایی ،بیش از سایر نقوش بهکار گرفته شدهاند ،لیکن نمونههای دورۀ پهلوی یکسر
دیگرگون شده و بهسوی طرحها و نقشمایههای عصر مدرن تمایل یافتهاند .از
آنجا که تحوالت سیاسی و پیشرفتهای علمی و فرهنگی در هر دوره بر اندیشهها
و باورها ،مواد و تکنولوژی ساخت آنها تأثیرات چشمگیری برجای میگذارد،

بهتدریج و با نزدیک شدن به دوران معاصر ،این نقوش به سمت انتزاع بیشتر
و سادهنگاری حرکت کردهاند ،لیکن همچنان کثرت به کارگیری نقوش گیاهی
بیش از سایر نقوش است .در میان گوهرها و سنگهای قیمتی نیز بیش از
هر چیز الماسهای تراش برلیان ،یاقوت سرخ ،زمرد و مروارید و لعل بهکار
گرفته شدهاست .در تصویر شماره  ،40نقشمایههای استخراج شده از نمونههای
منتخب و مدلسازی سهبعدی اولیه آنها دیده میشود.
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تصویر  .40نقشمایههای استخراج شده از منونههای منتخب

یکی از دالیل گسترش و اهمیت این دسته از نقشمایهها در زیورآالت ،اهمیت
گیاهان و توجه نکتهبینانۀ ایرانیان به آنها است .یکی از بازرترین شاخصههای
هنر و فرهنگ ایرانی باغ و طراحی منحصربهفرد آنها بوده است .اولین نمود این
شاخصه در معماری ،سپس در نقشۀ فرشهای اصیل این سرزمین و در آخر در پهنۀ
گستردۀ هنرهای تزئینی از جمله زیورآالت به چشم میخورد .از آنجایی که این
عالقهمندی در تار و پود فرهنگی و روان جمعی ما تنیده شدهاست ،استفاده از این
دسته از نقوش همچنان میتواند مبین روح سرزمین ایران باشد و در طراحیهای
امروزی نیز جریان داشته و به مثابۀ یکی از شاخصههای هویّت فرهنگی ما نمود
یابد .با توجه به سبک کالسیک و اشرافی نمونههای انتخاب شده و ظرافت و
زیبایی که در چیدمان گوهرها و ترکیببندی فرمهای آنها مشاهده میشود،

نقشمایههای استخراج شده از آنها میتواند در زمینۀ طراحی سرویسهای
عروس ،حلقههای نشان و نامزدی ،انگشترهای فاخر و طراحی سِ تها و
نیمستهای جواهری پرکار یا ساده ،مورد استفاده قرار گیرند .در تصویر 41
نیز تعدادی از طرحهایی که نگارنده با الهام از این نمونهها ،طراحی و مدلسازی
نموده است ،قابل مشاهده میباشد .امید است نتایج بهدست آمده ،مورد استفادۀ
ایدهپردازان و طراحان این عرصه قرارگرفته و در طراحی و ساخت مدلهای
جدیدی که هم عناصر ملی ،سنتی و بومی در آنها دیده میشوند و هم روشها و
سبکهای روز دنیا ،الهامبخش باشد.

تصویر  .41طراحی نیمست های جواهری با محوریت استفاده از املاس ،یاقوت ،زمرد و فیروزه و الهام از نوع چیدمان نگین ها
در منونههای منتخب
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پینوشتها
1.1مس( :)copper- Cuاحتاملً مس اولین فلزی است که توسط برش شناسایی و استخراج
شده است .در صنعت ساخت جواهرات ،از مس بیشرت برای عیار کردن طال استفاده میشود.
بهطور مثال در مقیاس جهانی عیاربندی طال که سیستمی  1000واحدی است  ،در طالی 750
عیار(طالی  750 ،)18واحد طالی خالص و  250واحد مس وجود دارد .هر چه مس کمرتی به
طال افزوده گردد رنگ آن زردتر و درخشانتر میشود و هرچه مقدار مس افزایش یابد رنگ
طال به رسخی و تیرگی میگراید.
2.2مفرغ( :) Bronzeمفرغ یا برنز ،قدیمیترین آلیاژی ست که برش به آن دست یافته است و
از ترکیب مس و قلع بهدست میآید .هر چه درصد قلع آن بیشرت باشد سفیدتر و مستحکمتر
است .برخی محققان بر این باورند که به دلیل فراوانی معادن مس و قلع در نقاط مختلف
ایران ،ایرانیان پیشرت از سایر مردمان به روشهای تولید و فرآوری مفرغ دست یافتند .بخش
اعظمی از گنجینه بهجای مانده از هرن و متدن ایران باستان را مفرغینههایی چون گنجینۀ
لرستان تشکیل میدهند.
3.3برنج ( :)Brassبرنج آلیاژیست که از ترکیب مس و روی بهدست می آید و قابلیت
چکشخواری باالیی دارد .این آلیاژ زرد مایل به طالییست و از دیرباز در نقاط مختلف
جهان مورد استفاده قرار میگرفته است .پس از ورود اسالم به ایران و منع مرصف طال برای
مردان ،با توجه به رنگ مایۀ نزدیک به طال ،این فلز در ساخت زیورآالت مردانه ،به جانشین
مناسبی برای طال بدل شد.
4.4طال ( :)Gold-Auفلزی به رنگ زرد براق است .به علت خاصیت انعطافپذیری و
شکلپذیری باال ،نرمی و زیبایی ،از دیرباز بهعنوان مناسبترین فلز برای قلمزنی به کار
برده شده است و در میان فلزات خاصیت چکشخواری بهرتی دارد .طال شکلپذیرترین
ماده است .یک گرم از این عنرص را میتوان آنقدر چکش زد تا بهصورت یک ورق با مساحت
یک مرتمربع پهن شود .برگه طال میتواند آنقدر نازک شود تا در پایان شفاف دیده شود .طال
میتواند با بسیاری از فلزها آلیاژ شود .از نظر شیمیایی رطوبت هوا و واکنشگرهای خورنده
بر آن بیاثرند .به همین دلیل در ساخت سکه و جواهرسازی بسیار مناسب است .میتوان
گفت طال عنرصی حلنشدنی است هرچند که در تیزاب سلطانی میتوان آن را حل کرد
(قاسم زاده نامقی ،1398 ،ص.)51 .
5.5نقره (« :)Silver-Agنقره به رنگ خاکسرتی براق است .چکش خوار و شکل پذیر است و
به راحتی پرداخت میشود .آلیاژ نقره و مس که معموالً  ۵تا  ۱۰درصد مس دارد ،در سکه زنی
بهکار میرود .نقره مورد استفاده هرنمندان قلم زن ،دارای عیار  ۸۴درصد است (".قاسم زاده
نامقی ،1398 ،ص .)53.در ایران نقره خالص را با عیار  100میشناسند و دستاندرکاران
این حرفه آن را به نام نقره پنبه و یا نقره ساچمه هم میخوانند ،اروپائیان عیار نقره را
از  1000رشوع و هرچهکه بار به آن بیافزایند از رقم هزار کرس و به هامن عیار آن را می
نامند "(جواهری آریا ،1389 ،ص .)73.در صنعت جواهرسازی از عیار  92.5نقره که به نقره
اسرتلینگ شهرت دارد استفاده میگردد که با ترکیب  92.5درصد نقره خالص و  7.5درصد
مس آلیاژ میشود .با توجه به خاصیت ضد باکرتیایی نقره از این فلز در صنایع دارویی و
ساخت ظروف و وسایل غذاخوری استفاده می گردد .نقره پرمرصفترین فلز در ساخت
زیورآالت است.
6.6پالتین(" :)Platinum-Ptدر اواسط قرن  18میالدی این فلز گرانقیمت کشف شد .ولی
موارد مرصفی خاصی نداشت .در نیمه دوم قرن  20که اشعه ا ُکسی هیدروژن کشف شد
و صنعتگران توانستند این فلز بسیار سخت را ذوب منایند ،بهرسعت در بین فلزات قیمتی
جای خود را باز کرد و جزء فلزات گرانبها محسوب شد"(جواهری آریا ،1398 ،ص .)70.نقطۀ
ذوب پالتین باال بوده و تنها در کورههای الکرتیکی مخصوص و با استفاده از اشعه فوق الذکر
قابل ذوب است .هامنند فوالد ،سفید متامیل به خاکسرتی است و مانند طال در برابر اسیدها،
رطوبت هوا و اکسیداسیون مقاومت بسیار زیادی دارد.
7.7املاس(:)Diamondگوهری شفاف با سیستم کریستالی ایزومرتیک و دوازده ضلعی است
که از فراوانترین عنرص طبیعی ،کربن ساخته میشود ،باالترین میزان سختی در سیستم
موس( )Mohsعدد  10و متعلق به این گوهر است و در رنگ سفید شفاف یا متامیل به
رنگهای زرد ،صورتی ،آبی ،سبز ،قهوهای و سیاه یافت میشود .سنگ معدنی این گوهر
کیمربلیت نام دارد .بزرگرتین املاس جهان املاس کولینان به وزن  3106قیراط نام داشت و پیش
از تراش به اندازه مشت یک انسان بود (اديب ،1369،ص .)145.کوه نور(که در حال حارض
در تاج ملکه انگلیس قرار دارد) ،دریای نور ،برلیان مغول بزرگ و تاج ماه از مشهورترین
املاسهای تراش برلیان در دنیا ،متعلق به ایران است .معادن عمده املاس در روسیه ،اسرتالیا
و آفریقای جنوبی قرار دارند.
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سـال بیست و هشتم

 .8یاقوت سرخ( :)Rubyاین سنگ جواهری از گروه کروندم است و در طیفهای مختلف
رنگ قرمز بهصورت شفاف ،نیمهشفاف و مات وجود دارد و رنگ آن تابع میزان فلز کرومی
است که در ترکیبات آن وارد شده یاست .با عدد سختی  9پس از الماس دومین ماده
سخت جهان است .معادن اصلی این گوهر در هند ،برمه ،سریالنکا ،تایلند و تانزانیا قرار
دارد .یاقوت سرخ یکی از اجزا اصلی جواهرات سلطنتی و اشرافی در سراسر جهان است.
درشتترین یاقوت سرخ جهان یاقوتی به نام یاقوت ادوارد است که اکنون در موزه طبیعی
لندن نگهداری میشود.

شـــمــارۀ 40

 .9یاقوت کبود( :)Sapphireاین سنگ جواهری نیز به گروه کروندوم تعلق دارد و در
طیفهای مختلف رنگهای آبی ،سیاه ،ارغوانی ،زرد ،سبز و نارنجی یافت میشود .مانند
یاقوت سرخ عدد سختی آن  9میباشد .معادن اصلی این گوهر در برمه ،سریالنکا و تایلند
و تانزانیا قرار دارد.

پاییز 1397

 .10زمرد( :)Emeraldاین گوهر متعلق به گروه بریل و درجۀ سختی آن در حدود 7.5-8
میباشد و در طیفهای مختلف رنگ سبز موجود است .بهترین معادن زمرد در کلمبیا
واقع شده است.
 .11فیروزه( :)Turqoiseقدیمیترین معادن فیروزه جهان به ایران و مصر تعلق دارد .در
طیفهای رنگ آبی و سبز و بهصورت مات موجود است .عدد سختی فیروزه چیزی در
حدود  5تا  6است .درصورتی که میزان مس موجود در کانی زیاد باشد به رنگ آبی و در
صورتی که آهن زیاد داشته باشد به رنگ سبز در می آید (محمدیزاده ،1392،ص.)109 .
بهترین معادن فیروزه جهان در ایران و افغانستان قرار دارند.
 .12مروارید( :)Pearlمروارید از گروه گوهرهای آلی است و از گذشتههای دور در ساخت
زیورآالت مورد استفاده قرار میگرفت .درجه سختی آن در مقایس موس چیزی در حدود
 2.5الی  4.5است .بهدلیل رنگ سفید صدفی و شکل کروی و زیبایی که دارد همواره سمبل
پاکی و صداقت بوده یاست .ارزش مروارید به رنگ و شکل آن بستگی دارد .مرواریدهای
غلتان یا شاهوار ارزشمندترین مرواریدها به حساب میآیند.
 .13عقیق( :)Agateعقیق از خانواده سنگهای سیلیسی بوده و سختی آن در سیستم موس
 6.5الی  7میباشد .یکی از گستردهترین طیفهای رنگی متعلق به این سنگ است .عقیق در
طبیعت بهرنگهای سبز ،قهوهای ،سرخ ،آبی ،سیاه ،نارنجی و کبود و تنالیتههای مختلف این
رنگها در آنها وجود دارد .در فرهنگ ایران دارای جایگاهی خاص و ارزش مذهبیست.
عقیق به شکلها و گونههای مختلف وجود دارد .گرانترین و با کیفیتترین عقیقها ،عقیق
یمن است.
 .14الجورد( :)Lapis Lazuliالجورد یکی از قدیمیترین سنگ یهای مورد استفاده در
زیورآالت ایران زمین است .سختی در حدود  5-6موس دارد .معادن آن بهطور گسترده در
ایران ،هند و افغانستان قرار دارد .رنگ آبی سیر آن جلوهی زیبایی به زیورآالت میدهد.
 .15لعل( :)Garnetلعل یا گارنت متعلق به گروه مستقلی از کانیهاست و معادن آن
در استرالیا ،آفریقای جنوبی،آمریکا ،برزیل و سریالنکا است .عدد سختی آن در حدود 7
موس است .در روزگاران گذشته لعل بدخشان(یکی از شهرهای ماورالنهر) شهرت جهانی
داشته یاست .طیف رنگی آن قرمز تیره ،نارنجی و قهوهای سوخته است.
 .16کهربا( :)Amberکهربا از گروه گوهرهای آلی با درجه سختی  2الی  2.5در مقیاس موس
است .کهربا درحقیقت صمغ فسیلشدۀ نوعی درخت کاخ است که حدود  30میلیون سال
پیش در ساحل دریای بالتیک در روسیه میروییدهاست و در رنگهای زرد ،قرمز ،قهوهای،
سبز و سیاه و طیفهای آنها یافت میشود .در میان پارهای از آنها فسیل حشرات و
موجودات کوچک یا تکههایی از گیاهان نیز یافت میشود که ارزش تجاری آن را افزایش و
جلوهای زیبا به آن میدهد.
 .17غار یافته :غار تاریخی در مرکز استان لرستان و در نزدیکی شهر خرمآباد است .این
غار دارای بقایایی از زندگی در عصر پارینهسنگی است و از همین روی اهمیت زیادی در
مطالعات باستانشناسی خاور نزدیک و اروپا دارد.
18 . Marcel Otte
 .19فریدون بیگلری :باستانشناس و محقق ایرانی متولد  ،1348یکی از بنیانگذاران
بخش پارینهسنگی در موزه ملی ایران در سال  ۱۳۸۰است .تحقیقات او موضوعات دوره
پارینهسنگی قدیم در ایران ،غرب آسیا و دوره پارینهسنگی میانی را در منطقۀ زاگرس
در ایران و عراق را پوشش میدهد (.)www.mashaherkurd.mihanblog.com/post/45
 .20غار پاسنگر :پناهگاه سنگی پاسنگر در حاشیه خرمآباد قرار دارد و بقایای دوره
پارینهسنگی در آن یافت شد ه است.
 .21غار شنیدار :غار نهچندان بزرگی است که در کوههای بَرادوست در شمال غربی زاگرس،
در دره رود زاب بزرگ در کردستان عراق واقع شدهاست.

22. Arthur Upham Pope
23. Van Cleef & Arpels
24. Pierre Arpels
 .25لئون آودیان(:)Leon Avediansزاده ۲۷مهر  ۱۳۱۱خورشیدی ،تبریز درگذشته به ،۱۳۹۰
طراح ،گوهرشناس ،جواهرساز و پیکرهساز توانا و شناختهشده ایرانی ارمنی بود (www.
.)paymanonline.com
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