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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

تقریباً هیچ کس را نمی توان یافت که 
درخشش فلزات گرانبها و رنگارنگی و 

تابندگی سنگ های ارزشمندی چون 
الماس و یاقوت و مروارید و فیروزه و ُدّر 
و عقیق و... چشــمانش را خیره نسازد؛ 
موزه جواهرات ملی نیز چشــمان ما را 
حیرت زده و خودمان را میخکوب خواهد 
کرد. گنجینه بی مانند »خزانه جواهرات 

ملــی« مجموعــه ای از گرانبهاترین 
جواهرات جهان اســت که طی قرون و 
اعصار گردآوری شده است. خزانه فعلی 
جواهرات در ســال 1334 ساخته و در 
سال 1339 با تاســیس بانک مرکزی 
ایران افتتاح و به این بانک سپرده شد. 
»خزانه جواهرات ملی« گران ترین موزه  
تمام ایران است و اهمیت جواهرات آن 
به ارزش اقتصادی محدود نمی شــود، 
بلکه نمایانگر ذوق و سلیقه صنعتگران 
و هنرمندان ایران در دوره های مختلف 
تاریخ و به عنوان میراث تاریخی، هنری، 
نماینده هنرهای مســتظرفه کشور 
پهناور ما اســت. این جواهرات و نوادر 
برای زمامداران و حاکمان در طول تاریخ 
حکم زینت و زیور را داشته و اغلب شکوه 
و جالل دربار را نشــان می داده است، 
لیکن پشــتوانه قدرت و ذخیره خزانه 
مملکتی نیز محسوب می شده است. 
بسیاری از جواهرات سلطنتی ایران از 
دوره صفوی، دوره افشار، قاجار و پهلوی 
در این موزه به نمایش گذاشــته شده 
 است. از جمله می توان به الماس دریای 
نور، جقه نادری، تــاج فرح پهلوی، تاج 
کیانی، کره جواهر نشان، تخت طاووس 
قاجاری )تخت خورشید( و تخت نادری 

اشاره کرد.
گفنه می شود الماس مشهور دریای 
نور پشتوانه  اصلی پول ملی ایران است 
)یعنی به تنهایی ده ها هزار میلیارد تومان 

ارزش دارد(. الماس دریای نور به رنگ 
صورتی است که نادرترین رنگ الماس 
اســت و روی تاج ناصرالدین شاه نصب 
شده است. ناصرالدین شــاه که ارزش 
این الماس 1۸۲ قیراطی را می دانست، 
منصبی مخصوص »تولیت« دریای نور 
قرار داده بود و این شغل خطیر را فقط به 
اعیان و بزرگان کشور می سپرد. زیبایی 
خیره کننده  الماسی را که خود به تنهایی 
می تواند به ارزشــمندترین موزه های 
تمام دنیــا اعتبار بدهــد و می تواند به 
تنهایی یک موزه را تأمین کند، می توان 
در میان صدها و هزارها جواهر درخشان 

دیگر، از فاصلــه ای کمتر از نیم متر 
در این موزه دید. دریای نور، البته 
تنها دارایی موزه جواهرات ملی 
نیست؛ بلکه فقط بخش کوچکی 
از آن اســت. جواهرات بسیار و 
شمشــیرها و تاج ها و تخت های 

فراواِن جواهرنشــانی می توان در 
این موزه یافت که در هیچ جای 
جهان مانند آن ها موجود نیست 
و زیر نور چراغ های موزه چنان 

برقــی می زنند که از هــر زیبایی  
زیباتر به نظر می آیند. موزه جواهرات 

ملی البتــه در اصل خزانــه  جواهرات 
بانک مرکزی اســت و برای عموم قابل 
بازدید است. بر خالف ســایر موزه ها، 

در مورد این موزه تبلیغ چندانی 
نمی شود )زیرا اساساً 

نیازی به تبلیغ چنین گنجینه ای وجود 
ندارد( و البته شــرایط ورود به آن نیز از 
نظر امنیتی بســیار سختگیرانه است؛ 
اما بــه زحمتش مــی ارزد و تجربه ای 
است که محال است بازدیدکنندگاِن 
خوش ســلیقه و جواهردوست آن را تا 
آخر عمر فراموش کنند. در همان آستانه  
ورود، »تخت طاووس«، تخت پادشاهِی 
شــاهان قاجار با مخمِل ناب و هزاران 
جواهر نصب شده بر آن به استقبالتان 
می آید. فقط دو قلم از شــگفتی های 

موزه جواهرات ملی، یعنی پشتوانه های 
ارزشمند پول ملی از این قبیل اند: یکی 
کره  زمین جواهرنشان است که در زمان 
ناصرالدین شــاه از 34 کیلوگــرم طال 
ساخته شــده و در آن نزدیک به چهار 
کیلوگرم جواهرات به کار رفته اســت؛ 
به تعداد ۵۰۰۰۰ عدد جواهر )درست 
خواندید( و هر یک از عناصر جغرافیایی 
را با جواهری متفاوت نشان داده اند؛ از 
جمله شهر طهران که با الماسی مشهور 
به اورنگ زیب نشــان داده شده است. 
شیءِ دیگر از این میان، تاج پهلوی است 
که نزدیک به 4۵۰ مثقال، یعنی بالغ بر 
دو کیلو وزن دارد و در سال 13۰4 زیر 
نظر مشهورترین جواهرسازان جهان 
ســاخته شــد و در آن از 33۸۰ قطعه 
الماس، پنج قطعه زمرد، دو قطعه یاقوت 
کبــود و 3۶۸ حبه مروارید اســتفاده 

شده است.
بهای اين مجموعه چقدر است؟

هیچ کس نمی دانــد، زیرا در 
این مجموعه گوهرهایی اســت 
که در جهان نظیر ندارد. در پاسخ 
به این پرســش فقط می توان گفت: 
مجموعه جواهرات ملی ایران از لحاظ 
هنری، تاریخی و منحصر به فرد بودن 
در شرایطی اســت که حتی زبده ترین 
کارشناســان و ارزیابــان جهــان هم 
نتوانسته اند ارزش واقعی یا تقریبی 

آن را محاسبه کنند.

موزه جواهرات ملی ايران؛

تجلی هنر، شکوه و ثروت

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بهشتی به نام طبس
عبور از رودخانه سرد و گرم 

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

در سفرنامه قبلی، از طبس و کال جنی گفتیم و 
دلیل نامگذاری آن. در ادامه مسیر به سمت روستای 
ُخرو حرکت کردیم، نزدیک غروب به روستا رسیدیم 
و در یک خانه روستایی مستقر شدیم. شب را با بوی 
بخاری نفتی که ســال ها بود به مشاممان نرسیده 
بود گذراندیم و صبح به سمت تنگه مرتضی علی و 
در مسیر آب داخل تنگه به  راه افتادیم. رودخانه ای 
کم عمق در بین دو دیواره با آبی با دو دمای متفاوت 
توجه گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است. 
آب جاری شده در تنگه حاصل تلفیق آب چشمه ای 
که در میانه تنگه وجود دارد و آب رودخانه جاری ست. 
یک سمت آب سرد و سمت دیگر آن گرم است و شما 
با قدم زدن در آن می توانید یــک پای خود را در آب 
سرد چشمه فرو کنید و پای دیگرتان را در آب گرم 
آن! غلظت بیشتر آب گرم و تفاوت ساختاری آن با آب 
سرد جاری در کف رودخانه باعث می شود  این آب ها 
تا مسافت حدود 3۰۰ متری بستر رودخانه هم پیش 
بروند در حالی که به طور کامل با هم مخلوط نشده اند 
و در بستر رودخانه قابل تفکیک هستند. در انتهای 
تنگه به سد یا طاق عباسی می رسیم. سدی که برای 
حفاظت طبس از سیالب های رودخانه ساخته شده 
و قدمت این طاق را به دوره صفویه نسبت می دهند. 
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