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 تختیگمشده در قلب پا یانهیگنج | یموزه جواهرات مل     

 

 

 

  .موزه جواهرات ملی در ساختمان بانک مرکزی ایران واقع شده است :1شکل 

 

موزه خصوصی و عمومی در این شهر قرار دارد که موضاعات مختلف  30 ها است. بیش ازتهران شهر موزه

 دهند.فرهنگی، تاریخی و علمی را پوشش می

خزانه  موزه در-خزانه ها در تهران موزه جواهرات ملی است. اینترین موزهترین و دیدنییکی از جذاب

 است. بانک مرکزی ایران قرار دارد که در خیابان فردوسی تهران قرار گرفته

های تاریخی متفاوت از صفویه، افشاریه، زندیه، قاجاریه و پهلوی خزانه جواهرات ملی، اشیاء قیمتی از دوره

توان به الماس دریای نور، کره جواهر نشان، تخت ترین آنها میرا در خود جای داده است که از معروف

 طاووس، تاج کیانی، تاج پهلوی و... اشاره کرد.

نظیر بوده و ارزش مادی آنها قابل محاسبه نیست. موجود در موزه جواهرات ملی ایران بی اشیا و جواهرات

 دهند.درصد پشتوانه اسکناس ایران را تشکیل می 75این اشیا و جواهرات قیمتی 
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 تاریخچه موزه جواهرات ملی

 

 

  به این بانک سپرده شد. ک مرکزی ایرانبا افتتاح بان 1339ساخته شد و در سال  1334خزانه جواهرات ملی ایران در سال  :2شکل

 

ها در ایران دست نیست، تاریخ دقیق و مشخصی از سابقه جواهر سازی و جمع آوری جواهرات و گنجینه

و گنجینه در تمام ادوار  اما بر اساس مستندات و دستاوردهای تاریخی و باستانی میل به ساخت خزانه

واهرات تاریخی و جت. شواهد تاریخی حاکی از آن است که آنچه امروزه به عنوان تاریخی وجود داشته اس

 شود.ویه تا به امروز را شامل میشود از دوران صفملی شناخته می

و اقالم قیمتی  تا قبل از سلسه صفوی پادشاهان ایران نسبت به جمع آوری و حفظ و نگهداری جواهرات

 ویه این اقدام سرانجام صورت گرفت.اقدامی نکرده بودند اما در دوره صف

ساس نوشته بر امنسجم ساختن کشور در پی ایجاد گنجینه جواهرات ملی برآمدند.  باسالطین صفوی 

و...  گیوارن ،یشرل ه،یتارون کردند مانند: شاردن، دیبازد رانیمختلف از ا یهاکه در دوره احانیاز س یاریبس

خریداری و به خزانه  در دوران صفوی بخش اعظمی از جواهرات سلطنتی از عثمانی، هند، فرانسه و بریتانیا

 .آورده میشده است

از ش زیادی از این جواهرات بخ در پایان دوران سلطنت شاه سلطان حسین، ها به ایرانبا حمله افغان

 برده شد. های ملی خارج شد و به افغانستانخزانه
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ها در چندین نبرد پیاپی، جمعی از افسران و سرداران سپاه رود نادرشاه به اصفهان و شکست افغانپس از و

 افغان به هند و دربار محمد شاه گورکانی پادشاه هند پناه بردند.

ستادن جواهرات به نادر شاه در چند نامه که به پادشاه هند نوشت درخواست تسلیم افسران و باز پس فر

ادر با سپاه خود به ن. با کشته شدن پیک نادر شاه به دستور محمدشاه، نه ایران را داشتتاراج رفته خزا

 سمت هند لشکر کشی کرد و نبرد معروف کرنال بین ایران و هند صورت گرفت. 

و تسلیم سران سپاه  در نهایت دهلی به دست نادر فتح شد. محمد شاه در قبال تسلیم کلید خزانه ملی هند

نور و دریای نور و تخت  پادشاهی هند باقی ماند. نادر با جواهرات بسیار از جمله الماس کوهافغان در تخت 

 طاووس به ایران بازگشت.

 

رآمد ساالنه صفویه بود. ارزش جواهراتی که نادر پس از فتح هند با خود به ایران آور ده برابر بیشتر از د

ن سران سپاه تقسیم سرقت رفت. بخشی دیگر در بیبخشی از این گنجینه در زمان جا به جایی به ایران به 

 شد و مقداری نیز به دستور نادر شاه به آستان قدس رضوی اهدا شد.

ینه ملی را به سرقت برد. پس از قتل نادر شاه، احمد بیگ افغان ابدالی از سرداران سپاه نادر  بخشی از گنج

 .ان باز نگشتندبخشی از این جواهرات از جمله الماس کوه نور هرکز به ایر

ست رنجیت سینگ الماس کوه نور به احمد شاه درانی و پس از آن به رنجیت سینگ پنجابی رسید. با شک

) الماس ها کوه نور به دست کمپانی هند شرقی افتاد و در نهایت به ملکه ویکتوریا تقدیم شد.از انگلیس

 .کوه نور امروزه در تاج ملکه بریتانیا جای گرفته است(

 

ه جواهرات ملی ایران ران پس از نادر شاه تا روس کار آمدن سلسله قاجاریه تغییرات زیادی در خزاندر دو

های جمع آوری شده برای ساخت تاج کیانی، تخت نادری، کره به وجود نیامد. در این دوره از مجموعه

 جواهر نشان ناصری، تخت خورسید) معروف به تخت طاووس( استفاده شد.

های قیمتی محسوب شدند و به خزانه ملی روزه نیشابور و مروارید خلیج فارس جزء سنگدر این دوره فی

 وارد شدند.
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 1339بازدید ملکه الیزابت از موزه جواهرات ملی ایران در سال : 3شکل 

ات سلطنتی به زیرزمین ستور رضا شاه مجموعه جواهرپس از قارجاریه و با روی کار آمد خاندان پهلوی، به د

کزی ایران منتقل بخش اعظم این مجموعه به بانک مر 1316آبان  25کاخ مرمر برده شد. به موجب قانون 

 کناس قرار گرفت.وثیقه اسناد بدهی دولت به بانک بابت پشتوانه اسشد و جزء پشتوانه اسکناس ملی و 

ی ایران ک مرکزبا تاسیس بان 1339در سال  ساخته شده است. 1334خزانه جواهرات ملی کنونی در سال 

 ر دارد.مجموعه جواهرات ملی به این بانک سپرده شد و تا به امروز در امانت این بانک قرا

 

 در موزه جواهرات ملی ایران ترین اشیاء موجودمعروف

اهرسازان و طراحان ایرانی است. این هنر دست جونظیر از ای بیموزه جواهرات ملی ایران مجموعه

ک به دورانی مجموعه که ارزشی غیر قابل محاسبه دارد از اشیاء گوناگونی شامل شده است که هر ی

 تاریخی از تاریخ ایران تعلق دارند.

گنجینه در سالن اصلی  6شود که این میزان شامل دسته تقسیم می 37ینه به به صورت کلی تمام گنج

شامل: مجموعه شمشیرها، تاج و نیم ها جموعهماست که انواع وسایل جنگی و تجملی را دربردارد، و سایر 

ا، هها، زمردها، سنجاق سینه و گل سینه، جقهها، یاقوتهای سلطنتی، الماستاج ها، تجهیزات جنگی، لباس

 های مختلف در اطراف سالن اصلی قرار دارند.در بخشها و مرواریدها و... گنجینه فیروزه
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 الماس دریای نور) الماس صورتی(

 

 .الماس دریای نور از انواع خاص و کمیاب الماس است که به رنگ صورتی است : 4شکل 

ها و در افسانهترین انواع الماس در جهان است.قیراطی به رنگ صورتی که یکی از کمیاب 182الماس 

وده که رستم در ساطیر ایران باستان آورده شده است که این الماس در دسته شمشیر افراسیاب نصب با

 جنگ میان ایران و توران آن را تصاحب کرده و به ایران آورده است.

میالدی به  1739بر اساس شواهد تاریخی این الماس پس از فتح هند به دست نادرشاه افشار در سال 

 گرفته. "الماس کوه نور"نام خود را از زوج خود ایران آورده شد و 

ور پس از شاهرخ میرزا نپس از قتل نادرشاه دریای نور به شاهرخ میرزا آخرین پادشاه افشار میرسد. دریای 

ا شکست لطفعلی ببه دست امیر علم خان خزیمه رسید که پس از آن نیز به دست لطفعلی خان زند رسید. 

 محمدخان قاجار این الماس به خزانه قاجاریه سپرده شد.خان زند به دست آقا 

ی قرار دادند. بر گروهی از دانشمندان وجواهرشناسان کانادایی این الماس را مورد بررس 1344در سال 

نسوی در کتاب اساس تحقسقات صورت گرفته این الماس همان الماسی است که تارونیه سیاح معروف فرا

 یاد کرده است.  Grand Table Diamanteاز آن با نام و  خود از آن نام برده است

ودند که بعدها به دو تکه الماس دریای نور و نورالعین) که در نیم تاج پهلوی قرار دارد( در اصل یک قطعه ب

 تبدیل شده است.
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  .دند و بعدها جا شدندو جواهرشناسان در اصل یکی بوالماس دریای نور و نورالعین به اعتقاد برخی از تاریخ دانان  :5شکل 

 تاج پهلوی 

ذاری او ساخته شمسی به دستور رضاشاه برای مراسم تاجگ 1304تاج پادشاهی خاندان پهلوی که در سال

 ارید است.کیلوگرم است. و مزین به انواع الماس، زمرد، یاقوت، مرو 3این تاج حدود شد. وزن 

 قرار دارد. این تاج با الهام از تاج پادشاهان ساسانی ساخته شده است و بر روی آن پر حواصیل

 

 

 .پهلوی طراحی و ساخته شد نت رسیدن خاندان پهلوی برای تاجگذاری رضاشاه تاجطبا به سل : 6شکل 
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 تاج کیانی

 

 .تاج کیانی مربوط به خاندان قاجار است و به دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است :7شکل 

 ی ساخته شده است.هجری قمر 1212تاج پادشاهی خاندان قاجار، که به دستور فتحعلی شاه قاجار در سال 

د و تنها به استفاده از شمنسوخ تفاده از تاج سلطنتی در بین پادشاهان ایران پس از ورود اسالم به ایران اس

 کردند.اکتفا میدر جلو کاله جقه 

ادشاهی مرسوم شد. بعد پبا روی کار آمدن سلسله قاجاریه به دستور فتحعلی شاه بار دیگر ااستفاده از تاج 

تاج پهلوی جایگزین  انی کنار گذاشته شد واز سلسله قاجاریه و با به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی تاج کی

 آن شد.
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 تخت خورشید) تخت طاووس(

 

 .به موزه جواهرات ملی منتقل شد 1360تخت طاووس در سال  :8شکل 

 

ه دلیل وجود تخت خورشید در زمان سلطنت فتحعلی شاه قاجار و به دستور وی ساخته شد. این تخت ب

خورشیدی که حامی پادشاه ایران ورشید معروف بود.گاه آن به تخت خخورشیدی بزرگ بخش باالیی تکیه

 تابید.بود و بر سلطنت او می

 

نام داد. شباهت نام تخت  به تخت طاووس تغییرالدوله پس از ازدواج فتحعلی شاه با  طاووس خانم تاج

جر به اشتباهاتی طاووس قاجاری با تخت طاووسی که نادرشاه پس از فتح هند با خود به ایران آورد من

 ه یغما رفت.ببرای بسیاری از افراد شده است، اما تخت طاووس نادر پس از قتل او تکه تکه شد و 

 

زانه بانک مرکزی کاخ گلستان قرار داشت اما بعد از آن به خ تخت طاووس در تاالر اصلی 1360تا سال 

 منتقل شد و ماکتی با ابعاد اصلی از آن ساخته شد و در کاخ گلستان قرار داده شد.
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 مقررات بازدید از موزه جواهرات ملی 

  سال ممنوع است. 12بازدید از موزه برای افراد زیر سن 

 د با تعیین وقت قبلی انجام شود.نفر بای 10های بش از بازدید برای گروه 

 .تهیه بلیط به صورت حضوری است 

 شود.بازدید از خزانه با حضور راهنما موزه مسلط به زبان انگلیسی و به صورت رایگان انجام می 

 .در زمان ورود به موزه باید اشیاء همراه خود را به بادجه امانات تحویل دهید 

 جواهرات ملی ساعات بازدید از موزه

 ) سایر روزهای هفته موزه تعطیل است(17الی  14شنبه ساعت به تا سهشن

 .ادامه دارد 16:30فروش بلیط ورودی موزه تنها تا ساعت 

 نشانی موزه جواهرات ملی

 تهران، میدان امام خمینی )ره(، خیابان فردوسی، نرسیده به چهارراه استانبول، نبش کوچه بانک مرکزی

 خزانه جواهرات ملی |اسالمی ایران  ساختمان بانک مرکزی جمهوری

 موزه جواهرات ملیایمیل  

 TNJ@cbi.ir 

 

 اطالعات و هماهنگی بازدید

64463792 | 64463799 | 64463030 

64463738 | 64463793 | 64463790 

 

  گردآورنده : مرجان قنواتی 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 

/capital-the-of-heart-the-in-treasure-lost-the-museum-jewelry-https://iranindepth.com/national 
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