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هویت یابی میوه های فوالد ی قاجاری ،موجود د ر موزه ملی ایران
(به استناد متون اد ب فارسی)
ابوالقاسم د اد ور ،1نغمه حسین قزوینی

*2

1استاد د انشکد ه هنر ،د انشگاه الزهراء ،تهران ،ایران.
 2د انشجوی د کتری پژوهش هنر ،د انشگاه الزهراء ،تهران ،ایران.
(تاریخ د ریافت مقاله ،96/9/18 :تاریخ پذیرش نهایی)97/3/29 :

چکید ه
تعد اد شش میوه فوالد ی از عصر قاجاریه ،د ر موزه ملی ایران وجود د ارد که تا حال معرفی نگرد ید هاند و فرض
مقاله بر این است که میتوان به استناد متون اد ب فارسی این میوهها را هویتیابی نمود ؛ از این رو هد ف پژوهش
پیشرو یافتن هویت این میوهها به استناد متون اد ب فارسی است .روش اتخاذ شد ه برای نیل به این هد ف،
ابتد ا بررسی ویژگی های ظاهری این میوهها و سپس یافتن پیشینه میوههای فلزی د ر متون اد ب فارسی ،بعد
طبقهبند ی و انطباق آنها با موارد مطالعاتی میباشد ؛ نتیجه اخذ این روش نشان د اد  ،میوههای فوالد ی موزه
ملی«به» و «ترنج» هستند و سابقه ساختن این میوهها به د و صورت بویا و غیربویا ،به ایران قبل از اسالم میرسد ؛
و د لیل ساخت این میوهها را با توجه به اینکه روی د و عد د از آنها نام ناصرالد ینشاه نگاشته شد ه ،میتوان
باستان گرایی پاد شاهان قاجاری د انست .بنابراین نتایج این پژوهش عالوه براینکه موجب د مید ن روح حیات به
تعد اد ی اشیاء خاموش موزهای گرد ید ؛ حتی د ر گامی فراتر موجب تکمیل اسناد تاریخی و فرهنگی این مرز و بوم
شد ؛ زیرا علیرغم اشارات فراوان به میوههای فلزی د ر متون اد ب فارسی ،میوههای فوالد ی موجود از عصر قاجاریه،
تنها نمونه ها متجسد از یک سنت باستانی د ر ایران میباشد .
واژههای کلیدی
میوه های فوالد ی ،عصر قاجاریه ،متون اد ب فارسی ،به ،ترنج.
*  نویسند ه مسئول :تلفن ،021-66702062 :نمابر.E-mail: qnaghmeh@gmail.com ،021-66702061 :
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مقدمه

برخی از اشیاء د وران اسالمی ایران ،صرفاً با مشخصات ظاهری
توصیف گرد ید ه ،به گونه ای که بد ون پیشینه ،نام و کاربرد  ،بسیاری
از ویژگی های بعضاً منحصر به فرد این اشیاء ناد ید ه انگاشته می شوند .
یکی از مهم ترین ذخایری که می تواند ما را د ر معرفی بهتر اشیاء د وران
اسالمی خصوصا نام ،کاربرد  ،پیشینه و حتی جایگاه زیبایی شناختی
آنها یاری رساند  ،گنجینه متون اد ب فارسی است .زیرا متون اد ب
فارسی آینهد ار زند گی مرد مان عصر خویش بود ه و بنابراین می توان
به استناد متون اد بی اطالعاتی عظیم ،از چرایی و چگونگی بسیاری
از اشیاء روزمره مرد مان هر عصر کسب نمود  .یکی از گونه اشیائی که
ابهام فراوانی د ر مورد آن وجود د ارد میوه های فوالد ی قاجاریست،
که شش نمونه آن د ر موزه ملی ایران هستند  ،که تا حال معرفی
نگرد ید ه و حتی نمونه های معد ود د یگر نیز د ر سایر موزه ها ،فقط با
مشخصات ظاهری شان معرفی شد ه اند  .این د ر حالیست که ساخت

میوه های فلزی د ر ایران به استناد متون اد ب فارسی پیشینه ای کهن
د اشته است .به گونه ی که براساس آن بسیاری از گنج ها را د ر ایران
باستان به شکل میوه ساخته و یا بسیاری از پاد شاهان و پهلوانان د ر
متون اد ب فارسی با میوه های فلزی همچون «به» و «ترنج» د ر د ست
توصیف شد ه اند  .بنابراین می توان به استناد گنجینه اد ب فارسی،
پیشینه میوه های فلزی د ر ایران معرفی و همچنین به د لیل ساخت
میوه های فوالد ی قاجاری پرد اخت .برای نیل به این منظور ابتد ا،
به معرفی ویژگی های ظاهری میوه های فوالد ی موجود د ر موزه ها
خصوصا نمونه های موجود د رموزه ملی ایران پرد اخته و سپس پیشینه
میوه های فلزی به استناد متون اد ب فارسی بررسی شد  .از آنجا که
میوه های باقی ماند ه از عصر قاجار« ،به» و «ترنج» هستند د ر مبحث
بعد بیشتر به این د و میوه (مهم ترین میوه ها فلزی یاد شد ه ،د ر متون
اد ب فارسی) ،پرد اخته شد  .د ر آخر نیز د الیل ساخت میوه های فوالد ی
د ر عصر قاجار ،مورد تحلیل قرار گرفتند .

پیشینه پژوهش

به معرفی زیوری مشبک و مجوف از د وران اسالمی به نام عنبرینه
پرد اخته اند  .بنابراین بهره گیری از متون اد ب فارسی د ر مطالعات هنر
د وران اسالمی ،را می توان به عنوان روشی موفق برای معرفی نام،
کاربرد و پیشینه اشیاء ،محسوب نمود ؛ و د ر این پژوهش سعی خواهد
شد پیشینه و کاربرد احتمالی میوه های فوالد ی قاجاری موجود د ر
موزه ملی ایران به استناد متون اد ب فارسی تحلیل و بررسی گرد د .

د ر مورد پیشینه پژوهش میوه های فوالد ی باید گفت ،که تا حال
غیر از معرفی مشخصات ظاهری چند نمونه از میوه های فوالد ی عصر
قاجاری ،هیچ گونه تحقیق جد ی د ر مورد چرایی و چگونگی آنها صورت
نپذیرفته است؛ که د ر این مقاله سعی بر آن است که به استناد متون
اد ب فارسی به تکمیل اطالعات این اشیاء پرد اخته شود  .البته د ر مورد
پیشینه روش پژوهش ،یعنی بهره گیری از متون اد ب فارسی برای
تکمیل اطالعات اشیاء د وران اسالمی الزم به ذکر است ،تا حال با
بهره گیری از این روش نام ،کاربرد و پیشینه تعد اد ی از اشیاء شناسایی
گرد ید ه اند  .از جمله عبد اهلل قوچانی د ر مقاله کوزه فقاع ( )1366به
معرفی نام و کاربرد نوعی خاص از کوزه های د وران اسالمی و همچنین
اسد اهلل ملکیان شیروانی د ر مقاله های ذیل نیز با استناد به متون
اد ب فارسی نام و کاربرد و سیر تد اوم و تکامل برخی از ظروف د وران
اسالمی ایران را از جمله د وات ،کشکول ،کاسه ای به نام رکاب ،ظروف
شاخی شکل (پالغ) و ظروف پرند ه شکل ،را معرفی نمود ه است:
State inkwell in Islamic Iran (1986), Iranian Wine
horn (1996) ,The wine birds of Iran from pre Achamenid
to Islamic times (1997), From the royal boat to the
beggar`s bowl (1992, Rekab: the polylobed wine boat
from Sasanian to seljuq times (1995).

احسان پورابریشم و فریناز فربود ( )1390نیز د ر مقاله ماهیت
د یبای شوشتری از منظر منابع مکتوب ،برای شناخت خاستگاه و
ویژگی های د یبای شوشتری که نمونه ای از آن برجای نماند ه است،
از متون اد بی بهره گرفته اند  .همچنین نسرین فقیه ملک مرزبان
و نگارند ه د وم ،د ر مقاله عنبر و عنبرینه د ر اد ب فارسی (،)1395

معرفی میوه های فوالد ی موجود د ر موزه ملی ایران
د ر موزه ملی ایران شش نمونه میوه فوالد ی وجود د ارد که تاکنون
معرفی نگرد ید ه اند    (تصاویر    1تا  .)6د ر مورد ماهیت این میوه ها
باید گفت د و د سته اصلی برای این میوه ها می توان د ر نظر گرفت،
یک  د سته میوه های گرد و د یگری میوه های بلند و کشید ه؛ برای
معرفی گونه میوه های گرد  ،می توان به راحتی آنها را «به» معرفی
نمود  .د ر مورد میوه های کشید ه و بلند  ،این میوه را می توان «ترنج»
معرفی کرد  ،این میوه از خانواد ه لیمو ولی کشید ه و د راز است .این
میوه به استناد شواهد زیاد ی از متون اد ب فارسی که د ر سطور ذیل
به تفضیل به آن پرد اخته خواهد شد  ،د ر گذشته جایگاه خاصی برای
ایرانیان د اشته ،به گونه ای که بسیاری از پهلوانان و پاد شاهان با ترنجی
د ر د ست توصیف شد ه اند  .الزم به ذکر است چهار میوه از شش میوه
فوالد ی موزه ملی ایران« ،ترنج» و د و تای د یگر «به» می باشند  ،که
می توان آنها به این ترتیب معرفی نمود :
البته این میوه ها نمونه های مشابهی د ر سایر موزه ها نیز د ارند ؛
که می توان به یک نمونه ترنج فوالد ی طالکوب د ر موزه آمسترد ام
(تصویر  ،1که د ر کاتالوگ به عنوان آلو معرفی گرد ید ه) و یک نمونه
ترنج فوالد طالکوب د یگر که د ر موزه هنرهای زیبای بوستون (تصویر
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جد ول  -1مشخصات میوه های فوالد ی موجود د ر موزه ملی ایران.

ردیف

نوع میوه

شماره شیء در موزه ارتفاع

توضیحات

این میوه دارای تزئینات طالکوب به

1

21874

20/5س.م

ترنج

2

21881

13س.م

به

«السلطان ناصرالدین شاه» به صورت

23744

28س.م

ترنج

این میوه فاقد نقوش تزئینی می باشد.

3

4

23745

5

23746

6

23749

28س.م

ترنج

22/8س.م ترنج

12/5س.م

به

شکل نقوش گیاهی است.

بر این میوه داخل ترنجی عبارت
طالکوب نگاشته شده است.

این میوه فاقد نقوش تزئینی میباشد.

این میوه دارای تزئینات طالکوب به
صورت نقوش گیاهی است.

بر این میوه عبارت «خلد اهلل السلطان
ناصرالدین شاه ملکه و السلطانه»به
صورت طالکوب ،دیده میشود.

تصاویر شماره  1تا 6

مأخذ کلیه تصاویر :آرشیو موزه ملی ایران
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 ،2که به عنوان خربزه معرفی شد ه است) و د و نمونه به فوالد ی
طالکوب د ر مجموعه خصوصی تناولی (تصویر  ،3به عنوان گالبی
معرفی شد ه است) اشاره نمود  .که البته همانگونه که قبال نیز اشاره
شد  ،د ر هیچ یک از این منابع به هویت یابی این اشیاء پرد اخته نشد ه
است ( )Weistein, 2015, 149; Adamqva, 2007, 122و (آلن،
.)117 ،1381
الزم به ذکر است این میوه ها د ر بین آثار هنری د وران اسالمی
ایران منحصر به فرد بود ه و کم تر می توان نمونه مشابهی برای آنها د ر
اعصار مختلف اسالمی ایران ،یافت؛ این د ر حالیست که د ر متون اد ب
فارسی به کرات به میوه های فلزی خصوصا «به» و «ترنج» اشاره شد ه
است .بنابراین وجود میوه های فوالد ی د وران قاجاریه بسیار ارزشمند
بود ه (زیرا نمونه مشابه آن د ر اعصار د یگر وجود ند ارد ) و می توان به
استناد متون اد ب فارسی پیشینه کهنی برای میوه های فلزی د ر ایران
قائل گرد ید ؛ به گونه ای که این میوه ها را می توان نمونه های متجسد
از یک سنت باستانی د ر ایران محسوب نمود .

سابقه میوه فلزی د ر ایران به استناد متون اد ب فارسی
همانگونه که گفته شد د ر متون اد ب فارسی به وجود میوه های
فلزی (که عموماً زرین و سیمین و مملو از جواهرات بود ه) کرارا ً اشاره
شد ه است .به عنوان مثال گنج جمشید به شکل د و گاومیشی ،که

د رون آنها مشحون از میوه هایی به شکل انار ،سیب و به زرین پر از
جواهرات توصیف شد ه اند (فرهنگ مجمع الفرس و فرهنگ جهانگیری:
ذیل گنج گاو):
ز زر کرد ه بر پای د و گاومیش /یکی آخری کرد ه زرینش پیش

زبرجد بآخر د رون ریخته /بیاقوت سرخ اند ر آمیخته
چو د و گاو گرد ون میانش تهی  /شکمشان پر ازنارو  سیب و بهی (فرد وسی،
.)958 ،1385

د ر متون اد ب فارسی نیز د ر بسیاری از بزم ها به وجود میوه های
فلزی بسیار اشاره شد ه است؛ چنانچه د ر توصیف مجلس بزم فرید ون،
اسد ی توسی (از حماسه سرایان قرن پنجم ه.ق) به میوه هایی ،گنج
مانند اشاره کرد ه است:

ز زر بی کران نار و نارنج بود  /به هر یک بهای یکی گنج بود

همه د انه ی نار یاقوت و د ر  /ز کافور ،نارنج ها کرد ه پر (اسد ی توسی،1354 ،
.)424

حتی به استناد شعری از خاقانی (شاعر قرن  6ه.ق) سبزی هایی نیز
از جنس طال د ر د ربار خسرو پرویز وجود د اشته است (زرین تره:
لغت نامه د هخد ا):

پرویز بهر خوانی زرین تره گسترد ی  /کرد ی ز بساط زر ،زرین تره را بستان

پرویز کنون گم شد  ،زآن گم شد ه کم تر گو /زرین تره کو برخوان؟ رو کم ترکوا
برخوان (خاقانی.)246 ،1389 ،

تصویر  -1ترنج فوالد ی طالکوب قاجاری ،ارتفاع ،37/5 :محل نگهد اری :موزه
آمسترد ام .مأخذ)Adamqva, 2007, 76( :

تصویر « -3به» فوالد ی طالکوب قاجاری ،ارتفاع 15/7 :س.م و  12س.م ،محل نگهد اری:
مجموعه خصوصی تناولی ،مأخذ( :آلن)117 ،1381 ،

تصویر  -2ترنج فوالد ی طالکوب قاجاری ،ارتفاع32 :س.م ،محل نگهد اری :موزه
هنرهای زیبای بوستون ،مأخذ)Weistein, 2015, 419( :
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بنابرین با توجه به نمونه های ذکر شد ه فوق ،ساخت میوه فلزی د ر
ایران سابقه ای د یرینه د ارد  ،از آنجا که میوه های فوالد ی قاجاری مورد
مطالعه این پژوهش« ،به» و «ترنج» هستند د ر اد امه به بررسی مورد ی
پیشینه این د و میوه فلزی د ر متون اد ب فارسی پرد اخته می شود .

جایگاه میوه «به» و «ترنج» به استناد متون اد ب فارسی
به و ترنج همواره به د لیل بوی خوش به استناد متون اد ب فارسی
جزء میوه های شاخص بود ه اند ؛ و از این د و میوه برای خوشبوی کرد ن
مجالس بزم بهره می برد ند  .چنانچه منوچهری د امغانی (شاعر قرن
پنجم هجری) از وجود ترنج و به د ر مجلس بزم خبر می د هد :
مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رباب  /با ترنج و بهی و نرگس و
با نقل و کباب (منوچهری د امغانی.)162 ،1356 ،
و یا د ر ابیاتی از کوشنامه (حماسه ای که توسط ایرانشاه بن ابی
الخیر د ر قرن ششم هجری به سبک شاهنامه سرود ه شد ه است) به
آورد ن خرواری از به و ترنج برای خوشبوی کرد ن نشستنگاه طیهورشاه،
اشاره شد ه است:
به خروار بار ترنج و بهی  /نهاد ه برتخت شاهنشهی (ایرانشاه بن ابی
الخیر.)274 ،1377 ،
د ر بین این د و میوه شاید بتوان جایگاه شاخص تری به استناد
متون اد ب فارسی برای میوه ترنج د ر نظر گرفت؛ این میوه د ر اوستا
بارها ،به عنوان خوش بوی ترین میوه ها یادشد ه و د ر د یگر متون پهلوی
چون خسرو کواتان و رید ک ،شایست نه شایست ،فرهنگ پهلویک
و ...به عنوان میوه ای نیک و بسیار خوش بو یاد شد ه است (موسوی
و اسپرغم .)246 ،1389 ،به گونه ای که شمس الد ین د نیسری
(ستاره شناس قرن  7ه.ق) ،این میوه را به د لیل کامل بود ن عطر ،بو،
طعم و رنگش ،به عطارد منسوب می کند :
«بد ان که هر چيزي که خد اي ـ تعالي ـ بيافريد  ،اگرچه به هر ستاره هر

يَ َکش را منسوب کنند  ،خالي نبود از آن که همه ستارگان را اند رو بهره اي
است ،چنان که ترنج زرد ي وي مشتري را بود  ،زيرا بد و منسوب کنند  .و

بويش زهره را ،زيرا همه بوي هاي خوش بد و نسبت کنند  .و پوستش ،آفتاب
را ،زيرا که طعمش تيز است ،و همه تيزها را بد و منسوب کنند  .و گوشتش

سکند ر نیز بیامد ترنجی به د ست /ز ایوان ساالر چین نیم مست (فرد وسی،
.)843 ،1385

د ر اد امه باید گفت ،به میوه به و ترنج فلزی نیز به استناد متون اد ب
فارسی ،به کرات د ر متون اد ب فارسی اشاره گرد ید ه و چنانچه از متون
اد ب فارسی استنباط می شود  ،به و ترنج فلزی را می توان به د و گونه
بویا و غیربویا تقسیم نمود .
سابقه به و ترنج فلزی غیربویا ،به استناد متون اد ب فارسی
د ر برخی منابع میوه های به و ترنج زرین ،به صورت غیربویا نیز
توصیف شد ه اند ؛ د ر فرهنگ آنند راج د ر توصیف ترنج زر و ترنج طال
چنین آمد ه است:
«گویند پرویز ترنجی از زر افشار ساخته بود که هر گاه می خواست باند ک

زور د ست چون موم نرم می شد .
زمننه گفت تو پرویز و من ترنج زرم  /بکام خود بطرازم چنانکه مید انی»
(فرهنگ آنند راج ،ذیل ترنج زر و ترنج طال).

چنانچه نظامی د ر بیتی از خسرو و شیرین (د ر مجلس آراستن خسرو
د ر شکارگاه ،)،خسروپرویز را با زر د ست افشار د ر مشت (که احتماالً
همان ترنج زر و ترنج طال بود ه) توصیف کرد ه است:
ملک را زر د ست افشار د ر مشت /کز افشرد ن برون میشد از انگشت

(نظامی ج )328 ،1377 ،1

د ر شاهنامه فرد وسی نیز (د ر بخش مربوط به خسروپرویز شهربند
فرزند خویش است) ،به «به» تناوری د ر د ست او اشاره شد ه:

بهی تناور گرفته بد ست /د ژم خفته بر جایگاه نشست (فرد وسی،
)1324 ،1385

همچنین خاقانی به «ترنج» و «به» زرین خسروپرویز اشاره
کرد ه است:
کسری و ترنج زر ،پرویز و به زرین /بر باد شد ه یکسر ،با خاک شد ه

یکسان (خاقانی)246 ،1389 ،

پس بنا بر آنچه د ر سطور فوق ذکر گرد ید  ،چنین استنباط
می گرد د  ،گرفتن به و ترنج زرین با طالی خالص ،به عنوان زر د ست
افشار ،برای نشان د اد ن شوکت و جالل شاهانه ،د ر د ست شاهان
باستان ایران متد اول بود ه است.

ماه را ،زيرا که تر است و طعمش خوباست و اين هر د و را منسوب بد و کنند .

سابقه به و ترنج فلزی به صورت بویا به استناد متون
اد ب فارسی

کنند .و عطارد  ،به اين چيزها که گفتيم موافق بود ( »...د ینسری.)59 ،1350 ،

به استناد متون اد ب فارسی میوه های به و ترنج به د لیل خوشبویی
ذاتی آنها ،با فلزات گرانبها به صورت مشبک ساخته می شد ند و با
نهاد ن مواد خوشبوی د ر آنها برای خوشبوی نمود ن محیط و استفاد ه
می شد ه است .چنانچه فرد وسی ،د ر وصف بزمگاه کیخسرو د ر د استان
بیژن و منیژه ،به به و ترنج زرین میان تهی و آکند ه به مشک جهت
خوشبوی نمود ن محیط ،بر د رختی از نقره و طال و گهرهای گوناگون،
اشاره کرد ه است:

و ترشي اش بهرام را ،زيرا که به طعم ترش است و ترشي ها را منسوب بد و
کنند  .و تلخي اش ُزحل را ،زيرا که او تلخ است و همه تلخي ها را بد و منسوب

د ر احاد یث و متون اسالمی نیز از ترنج با عنوان برترین میوه ها یاد
و بر استفاد ه از آن تأکید شد ه است .د ر آخر باید گفت این میوه به طور
کلی به استناد متون اد ب فارسی ،نماد نیک بختی ،بهروزی محسوب
می شد ه و به همین د لیل است که بسیاری از پاد شاهان و پهلوانان ترنج
به د ست توصیف شد ه اند (موسوی و اسپرغم. )246 ،1389 ،
به عنوان مثال اسکند ر د ر شاهنامه هنگامی که به د رگاه فغفور
چین رفته ترنجی د ر د ست د ارد :

د رختی زد ند از برگاه شاه /کجا سایه گسترد بر تاج و گاه

60
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره  ،25شماره  ،3پاییز ۱۳۹۹

تنش سیم و شاخش ز یاقوت و زر /برو گونه گون خوشه های گهر
عقیق و زمرد همه برگ و بار /فرو هشته از تاج چون گوشوار
همه بار زرین ترنج و بهی  /میان ترنج و بهیها تهی

بد و اند رون مشک سود ه بمی  /همه پیکرش سفته بر سان نی

کرا شاه بر گاه بنشاند ی  /بر او باد ازو مشک بفشاند ی (فرد وسی،1385 ،

.)454

و یا د ر اد امه این سنت د ر عصر تیموری ،به وجود نارنج و ترنج های
زرین و سیمین معنبر ،د ر غازان نامه ی منظوم ،اشاره شد ه است:
پس آن گه شناسای د ر و گهر  /د رختی برآراست از سیم و زر

بود ند به سوغات فرستاد ه شد ( ...وحید قزوینی.)177 ،1383 ،

بنابراین ترنج های کافور و عنبری که د ر اشعار فارسی ،د ست
بزرگان توصیف شد ه احتماال شمامه های مشبک و مجوف زرین به
شکل ترنج بود ه اند  .به عنون مثال نظامی د ر شرف نامه ،اسکند ر را،
با ترنجی آگند ه از کافور و عنبر د ر د ست توصیف شد ه کرد ه است:
بشاد ی بر آن تخت زرین نشست  /ز کافور و عنبر ترنجی     بد ست (نظامی،

 ،1377ج .)1032 ،2

رستم نیز هنگامی که خشمگین از پیمان شکنی اسفند یار باز
می گرد د  ،با ترنج د ر د ست توصیف شد ه:
بیامد بر آن کرسی زر نشست /پر از خشم بویا ترنجی به د ست (فرد وسی،

ز نارنج زرین و سیمین ترنج  /سر شاخ ها از گرانی به رنج

)729 ،1385

میان ها پر آکند ه از مشک ناب  /همه بارگه بوی عود و گالب
چو نارنج از باد لرزان شد ی /ز بویش هوا عنبرافشان شد ی (نوری اژد ری،
)334 ،1381

همچنین به استناد برخی متون اد بی میوه ترنج با فلزاتی مانند طال
به صورت مشبک و مجوف ساخته می شد ه و با نهاد ن مواد ی خوشبوی
همچون مشک و عنبر به صورت شمامه استفاد ه می کرد ند  .به گونه ای
که د ر توصیف شمامه عنبر د ر فرهنگ آنند راج چنین آمد ه است:
شمامه عنبر آنست که عنبر را د ر مشبک طال یا نقره بگذارند و آنرا د ر د ست

د ارند و می بویند ( .فرهنگ آنند راج ،ذیل شمامه عنبر)

د رتاریخ جهان آرای عباسی نیز شمامه عنبری زرین ،که هد یه ای شاهانه
بود ه ،توصیف گرد ید ه است:
...یک شمامه عنبر که هزار و پانصد مثقال و د ر هفت من طال نصب نمود ه

و یا نوشابه د ر شرفنامه نظامی ،د ر د ید ار با اسکند ر ،ترنج معنبر
د ر د ست د ارد :
بر اورنگ شاهنشه ی بر نشست /گرفته معنبر ترنجی بد ست (نظامی1377 ،

ج)955 ،2

د ر اد امه باید گفت ،ترنج زرین عالوه بر اینکه به استناد متون
اد ب فارسی به عنوان شمامه د ر د ست پاد شاهان ،بزرگان و پهلوانان
توصیف شد ه به استناد متون اد بی برای ابراز عشق و تقاضای ازد واج
نیز کاربرد د اشته است (موسوی  و اسپرغم .)246  ،1389  ،به عنوان
مثال د ر شامنامه شمسه ی خاوری برای ابراز عشق به سام ترنج زرین
معنبری به سوی او پرت می کند (آید نلو:)61 ،1384 ،
به سیب و ترنجش روان را نظر  /به د ستش معنبر ترنجی ز زر
برخی از گنج ها همچون
گنج جمشید به شکل
میوه هایی همچون به و
ترنج توصیف شده اند.

به صورت غیر بویا

به و ترنج زرین غیر بویا
در دست پادشاهان عموما
به صورت زر دست افشار
توصیف شده است.

معرفی پیشینه و کاربرد به و ترنج فلزی در ایران

به و ترنج زرین و سیمین به صورت
مشبک و مجوف و مشحون از مواد
خوشبوی برای ایجاد بوی خوش در

به صورت بویا

محیط به درختان آویخته می شدند.

در دست پادشاهان
و پهلونان توصیف
شده است.

ترنج زرین به صورت شمامه ،که
کاربرد انفرادی داشته است .آنها یا
مشبک و مجوف بودند و با مواد
خوشبوی پر می شدند و یا با عنبر

یکی از هدایای شاهانه
بوده است.

پوشانیده می شدند

برای ابراز عشق کاربرد
داشته است.

نمود ار  -1معرفی پیشینه و کاربرد « به» و «ترنج» فلزی د ر ایران به استناد متون اد ب فارسی.

61
هویت یابی میوه های فوالد ی   قاجاری ،موجود د ر موزه ملی ایران (به استناد
متون اد ب فارسی)

(برگزید ه سامنامه)73 ،1370 ،
ولی از آنجا که میوه های فوالد ی قاجاری شامل د و گونه به و
ترنج می شوند ؛ و نام ناصرالد ین شاه بر د و عد د از این میوه ها د ید ه
می شود  ،احتمال چنین کاربرد ی برای میوه های فوالد ی قاجاری د ور
از ذهن می رسد  .بنابراین پرد اختن به این کاربرد ترنج زرین ،به این
مقد ار بسند ه می شود  .د رآخر باید گفت از ابیاتی از نظامی چنین
استنباط می شود که همیشه ترنج ها شمامه های مشبک و مجوف
نبود ه و احتماال گاهی اوقات ترنج های زرین را با عنبر می پوشانید ند  .به
عنوان مثال نظامی د ر توصیف هد ایایی که شاه به د رباریان می د هد  ،از
ترنج های زرین مکلل شد ه با عنبر سخن می گوید :
نهاد ه تود ه تود ه بر کرانها  /ز یاقوت و زمرد نقل د انها

بد ست هر کسی بر طرف گنجی /مکلل کرد ه از عنبر ترنجی (نظامی ،ج  ،1
.)328 ،1377

بنابراین ترنج های بویا و معنبری که د رد ست شاهان ،بزرگان و
پهلوانان توصیف شد ه اند  ،احتماال شمامه های زرین ترنج شکل مشبک
و مجوفی بود ند که با مواد خوشبویی همچون مشک و عنبر پر
می شد ند ؛ و یا اینکه ترنج های زرینی بود ند که با مواد خوشبویی
همچون عنبر پوشانید ه می شد ند و به عنوان شمامه و یا د ستنبوی د ر
د ست می گرفتند .

بررسی د الیل ساخت به و ترنج فوالد ی د ر عصر قاجاریه
برقرارشد ن امنیت نسبی و روی کارآمد ن حکومت واحد توسط
قاجارها ،رسوم و عاد ات شاهان گذشته به د لیل عالقه پاد شاهان قاجار
به روزگار باستان از نو زند ه شد ؛ و آغازگر این رویکرد را مورخین هنر
فتحعلی شاه می د انند  .فتحعلی شاه ،د ربار باشکوهی د ر تهران تشکیل
د اد و تصمیم گرفت که زند گانی د رباری و پرعظمت روزگاران باستان
را تجد ید کند (آرین پور.)15 ،1372 ،
به گونه ای که د ر هنر د رباری قاجاری گرایش زیاد ی نیز به
هنر ایران باستان د ید ه می شود  ،از جمله اینکه فتحعلی شاه چند ین
نقشبرجسته به سبک جد ید ساسانی   (همچون چشمه علی و فیروزکوه)
از خود به یاد گار گذاشت (اسکارچیا .)45 ،1376 ،چنانچه علی قلی
میرزا مورخ قاجاری د ر کتاب اکسیرالتواریخ ،نقوش برجسته چشمه
علی ری و فیروزکوه را چنین توصیف می کند :

قصری رفیع و عمارتی وسیع سر به سپهر د وار کشید و ناسخ بناهای روزگار
گرد ید و به حکم خسرو زمان و زمین د ر هر مکان که سنگش قابل بود و
ماد ه اش با صفت استاد ان مقابل صورت خسرو با فرهنگ که رنگ آمیزی خامه
و صور کم فاحسن صورکم بود با صورت شاهزاد گان سنگ تراشان فرهاد ی
بنیان د ر سنگ ها رنگ ها ریختند تا معلوم شود که صنعت فرماد ی همان
موج سراب است و نقش بر آب صورت های سوش که محالی از چمن د لفروز
فیروزکوه است و چشمه علی طهران از آن جمله است» (اعتضاد السلطنه،
.)71 ،1370

د ر اد امه این سنت ،شاهزاد گان و د یگر صاحب منصبان قاجار
نیز د ر اطراف کرمانشاه و کازرون نقوش برجسته ای ایجاد نمود ند تا
حتی این نقوش برجسته ،د ر کنار نقوش برجسته باستانی و د ر  برخی
موارد بر روی آن ها ،د ید ه می شوند (ورنویت .)97 ،1383   ،د ر مورد
سایر هنرها ،از جمله فلزکاری ،کاشی کاری و نگارگری نیز به خوبی
می توان گرایش های باستان گرایی را د ر هنرهای د رباری و حتی
هنرهای غیرد رباری این عهد مشاهد ه نمود .
از این رو د ر مورد میوه های فوالد ی عصر قاجار ،با توجه به پیشینه
باستانی آنها ،می توان گرایش های باستان گرایی این عهد را د ر ساخت
چنین میوه هایی لحاظ نمود  .البته از آنجا که بر د و عد د از این
میوه ها نام ناصرالد ین شاه د ید ه می شود  ،د لیل ساخت این اشیاء را
می توان د ر ارتباط با روحیه باستان گرایی پاد شاهان قاجاری محسوب
نمود  .زیرا این میوه ها که به شکل«ترنج» و «به» ساخته شد ه اند و
کام ً
ال با میوه های توصیف شد ه د رد ست پاد شاهان باستانی ایران به
استناد متون اد ب فارسی مطابقت می کنند ؛ و می توانند د ر امتد اد
سنت همانند سازی پاد شاهان قاجاری از شاهان د وران باستان ایران
قرار گیرند  .چنانچه اد یب الممالک فراهانی شاعر عهد قاجار د ر توصیف
اوضاع بد اقتصاد ی عصر قاجار از تبد یل ترنج زرین د ر د ست شاهان به
سکه مسین د ر د ست مرد م اشاره می کند :
ترنج زر شد ه ،گوی مسین ملت از آنک /قبول د ولتیان کیمیای این
مس شد (اد یب الممالک فراهانی ج.)568 ،1378 ،2
بنابراین «به» ها و ترنج های فوالد ی عصر قاجاریه   د رامتد اد سنت باستانی،
ساخت میوه های فلزی د ر ایران قرار می گیرند و از آنجا که نمونه
د یگری از این میوه های فلزی از اعصار گذشته وجود ند ارد می توان،
آنها را سند ی ارزشمند از یک سنت باستانی د ر ایران محسوب نمود .

« ...و نقاشان رسام رسم مانی مانند و مصوران لوشا عمل ارژنگ فعل،

نتیجه

میوه های فوالد ی قاجاری موجود د ر موزه ملی ایران و د ر سایر
موزه های د نیا فقط با مشخصات ظاهری معرفی شد ه و هویت این
میوه ها د ر سایه ای از ابهام وجود د ارد  .که د ر این پژوهش سعی گرد ید
با استفاد ه از متون اد ب فارسی به هویت یابی این میوه ها پرد اخته
شود  .زیرا متون اد ب فارسی همواره آینه د ار زند گی مرد مان عصر
خویش بود ه و می توان به استناد متون اد بی اطالعاتی عظیم ،از چرایی

و چگونگی بسیاری از اشیاء پیرامونی مرد مان هر عصر کسب نمود .
بنابراین د ر این پژوهش برای یافتن هویت میوه های فوالد ی قاجاری از
گنجینه اد ب فارسی بهره گرفته شد .
د ر مورد نتایج این هویت یابی باید گفت ،ساختن میوه های
فلزی خصوصا «به» و «ترنج» د ر ایران باستان سابقه ای د یرینه د اشته،
به گونه ای که بسیاری از پاد شاهان و بزرگان ایران باستان با به و یا
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ترنجی (به صورت بویا و یا غیربویا) د ر د ست توصیف شد ه اند  .البته از
آنجا که کتیبه های د و نمونه از میوه های فوالد ی قاجاری موجود د ر
موزه ملی ایران ،نشان د هند ه تعلق آنها به ناصرالد ین شاه هستند ؛
چنین استنباط می شود  ،با توجه به باستان گرایی شاهان قاجاری،
احتماال چنین میوه هایی د ر د ربار شاهان قاجاری کاربرد د اشته است.
ولی با این حال نکات مبهم بسیاری د ر مطالعه این میوه ها همچون
غیر بویا و بویا (د ر این صورت با ماد ه خوشبویی همچون عنبر پوشاند ه
می شد ند ) بود ن آنها باقی می ماند  .ولی از آنجا که تعد اد ی از این
میوه ها بد ون نقش و ساد ه هستند احتمال اینکه این میوه ها مکلل
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S

ome of the objects of the Islamic era of Iran are described simply by the appearance, so that many of
the unique features of these objects are ignored without
their background, name and application. One of the most
important resources that can help us better introduce the
Iran’s Islamic era objects, especially their name, application, background, and even aesthetic status, is the
treasure of Persian literature. Because the Persian literary texts mirrored the lives of the people of their time;
hence based on literary texts, we can elicit plenty of information about a large number of everyday objects of
every age. One of the many obscure things about it is the
Qajar Steel Fruits, six of which are in the National Museum of Iran, which have not been introduced yet, and
even a few other examples in other museums have only
been introduced to their appearance. It is based on the
fact that many treasures were made in ancient Iran in the
form of fruit or many kings and pilgrims in the texts of
Persian literature with metal fruits such as “quince” and
“bergamot” are described in hands. Therefore, in this research, the Persian literary treasure was used to identify
the Qajar steel fruits.
In order to achieve this, firstly, the introduction of steel
fruits in samples of museums, especially the samples in
the National Museum of Iran, and then the history of
metal fruits were introduced on the basis of Persian literature. Since the remaining Qajar fruits are “quince”
and “bergamot”, in the next section, more attention was
paid to these two fruits. Finally, the reasons for making steel fruits in the Qajar era were studied.Regarding
the results of this identification, the production of metal
fruits, especially “quince” and “bergamot” in ancient
Iran, has a long history, so that many ancient kings and
elders with quince or bergamot (fragrant and Or nonfragrant) are described in their hand. Of course, since the
inscriptions of two examples of Qajar steel fruits in the
National Museum of Iran indicate their belonging to Na-

*

siral-Din Shah; it can be deduced that, given the Archaism of the Qajar kings, these fruits were probably used
in the Qajar kings court. However, many obscure points
remain in the study of these fruits, such as non- fragrant
and fragrant (in this case, were covered with flavor material like amber). But since a number of these fruits are
simple plain, the likelihood of these fruits covering with
the amber is used to freshen up the court’s environment;
and the existence of such ambiguities in this article can
be the basis for future research.Finally, it should be noted
that the results of this research, in addition to identifying
the Qajar steel fruits, It even provides for the completion of literary and historical documents from an ancient
Persian tradition (making metal fruits); Because despite
the many references to metal fruits in the texts, the Qajar
steel quinces and bergamots are the only available examples of an ancient tradition.
Keywords
Steel fruits, Qajar era, Persian literature, Quince, Bergamot.
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