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دادگــر بــر  کــرد  آفریــن  نخســت 
هنــر و  فــر  و  نیــرو  اســت  اوی  کــز 
فردوسی

مقدمه
نظر آن عام معني به اغلب هنر، از سخن هنگام
قبل سدههاي مستظرفه صنایع همان که مياندازیم
استلیکوقتيبهپیشینانواستادانسخنوادیبان
دیگري تعریف با ميکنیم مراجعه دور باسابقة بزرگ
روبهروميشویمدرواقعبهمعنیآندرجهازکمالآدمی
استکههشیاریوفراستوفضلودانشرادربردارد
ونمودآنصاحبهنررابرترازدیگرانمینماید:کهآن
دانسته علم و فرزانگي مترادف و هممعنی دهخدا را

است.

رو بــه هنــر صــدر جــوی بــر در صــدر جهــان
ــا ــاب م ــر در اصح ــرد ب ــت بازگ ــه صف رو ب
خاقانی

حالسؤالاینجاستچرابهآنمعنيعمیقوواالي
درک عمق به صنایع این آیا و گفتهشده؟ هنر علم
رابطهاي ميتوان چگونه رسیدهاند؟ مفاهیم آن معاني
بهویژه علوم عالیه مراتب ودرک مفاهیمحقیقي بین
اثرهنریهم آیامفردات پیداکرد؟ باظواهرآن هنر
دارایاینمفاهیممیباشند؟براياینمنظوربایدمراتب
عالیهودانیهخلقتوعلمراشناختتابتوانبهصعود
پیدا آگاهی بشر درطولخلقت مراتب این یاسقوط

کرد.
زمانيکهبنايصحبتازصنعتیاهنرقومخاصي
آن وصاحبان آنصنعت باید ميشود آورده میان به
صنعتراازجوانبمختلفوخصوصاًازجهاتاربعه2و
درصورتامكانازتماميزوایاموردمطالعهقراردادکه
درچهاقلیميباچگونهروحیاتيوگفتاريو...اینهنر
بهمنصهظهوررسیدهاست.دراینبینبعضيازموارد
شایدازنظردیگرانمخفيباشدوازطریقهمینآثارو
و رفتارصنعتي نوع بعضاً و لهجهها و نواها و نشانهها

هنريآنمردمانبتوانبهاصلومنشأوپیدایشآن
ازصنعتيبههنر اینکهچگونهطرحها برد؛ هنرپی
دیگررسوخکردهویابرعكسوآنمعیارونمادهنري
دراینصنایعچهجایگاهيومقاميداردودارايچه
به باید مفاهیم این به بردن پي براي است. مرتبهاي
جزئیاتآثارواقوالگوناگونتوجهکردعالوهبراینباید

جزئیاترادرکلیاتآننیزجستجوکرد.
و فرهنگها با دارد قرار منطقهايخاص در ایران
برايشناخت باید آثارفراوانپس اقوالوگویشهاو
چنینقوميباچنینغنايفرهنگيگامبهمراتبباالتري
یک در تقریباً تفاوتها این تمام به نسبت و گذاشت
فاصلهقرارگرفتتابتوانمحیطبرآنهابودوبتوان
همهرابهیکنسبتمشاهدهنمود.درکبنمایههاو
ریشهنقوشیکهمكرراًدرجایجایهنریکقومبروزو
از بتهجقه است. موارد این جمله از دارد، ظهور
نقشمایههایکهنیاستکهظهورآندرهنرایرانیبه
اعصارکهنبازمیگرددوتأثیرآندرگونههایمختلف
هنریاینمرزوبوممشهوداست.جستاردرمعانیاین
نقشمایهمسئلهتحقیقحاضراستکهمیتواندزمینه
وعللاستفادهفراوانآنرادرهنرایرانمشخصنموده
وازاینطریقفضاییایجادنمایدتادرمطالعههنریک
قوم،هنرراهمانگونهکهآنقومميبینندوقراردادهاند
وازآنمهمترآنگونهکهخداوندمتعالبامشیتخود
آنراقراردادهموردتفحصوجستجوقرارداد؛کهالبته
بهقدر ولی میطلبد روحانی فراست و الهی حكمت

تشنگیبایدچشید.

چرخباایناختراننغزوخوشوزیبـــاستی
صورتــی در زیــر دارد، آنچــه در باالســتی
میرفندرسكی

پیشینه
دراینحوزهپژوهشهایانجامگرفتهبیشترجنبه
تاریخیوبررسیفرمهایبتهجقهداشتهوبهمفاهیمو
در ژوله ازجمله پرداختهاند کمتر نقش این درونمایه
کرده: بیان ایران فرش در پژوهشی عنوان با کتابی
بوده زرتشتی نمادهای از که ایرانی سرو از »بتهجقه
سرچشمهگرفتهوبعدهادرشرقرواجزیادیگرفتهو
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طغراهایعثمانیهمدرهمیننقشطراحیشدهاست.
ربط گیاه و درخت به بیشتر را بته که مینویسد او
دادهاندوتماممواردمذکورطرحهاییهستندکهجزئی
ازاسطورههاواعتقاداتایرانیانقدیمبودهتحتتأثیرات

فرهنگو...تغیرشكلدادهاست.«)ژوله،23:1378(
و طرحها شناخت کتاب در وکیلی ابوالفضل
نقشههایفرشایرانوجهان،بتهراباعناوینیچون
بتهجقهای،خرقهای،ترمهای،قلمكار،کاجی،هشتپر،
کردستانی،یاقهرآشتی،افشارییاقبادخانی،مادرو
بچهوبتهشاخگوزنی،معرفیمیکند،وسیروسپرهام
دردستبافهایعشایریوروستاییفارسعالوهبراین
تا باستان ایران از بهسیرتطوروتحولنقش مطالب
سرو از ملهم را آن اینكه به عالوه و میپردازد عصر
میداندبهبررسینقوشبهدستآمدهازسفالینههادر
دورههایمختلفوحجاریهاودستبافهاوپارچههای
دورانصفویهوقاجاریهو...پرداختهاستبهغیرازاینها
مقاله به میتوان که درآمده تحریر رشته به مقاالتی
»تأملیدرمنشأنقشبتهجقه«اشارهکرد.نویسندگان
)احمدکاخكی،آمینهنظریاصطهباناتی(آنهاپساز
نوشتار این در میگویند نتیجه در تاریخی بررسی
فرضیهایمطرحگردیدکهمیتوانآنراهمدرکنار
دیگرفرضیههایموجوددربارهخاستگاهومنشأاحتمالی
نقش فرضیه، این طبق بر که داد قرار بتهجقه نقش
بتهجقهممكناستازنقشبدنکرمابریشماقتباسشده
باشدوسپسبهانواعهنرهاراهیافتهباشد3.برایانجام
اینتحقیقازمراجعکتابخانهایاستفادهشدهاستواز
تطبیقبعضیمطالببایكدیگربهرهجستهشدهاست
کهتاحدودیمیتوانبهنوعتطبیقدهیمنحصربهفرد

آناشارهکردوآنبنمایهکلماتاست.

معني باطني بته جقه
احب االعمال الي اهلل أدومها و ان قل4

و بهترین میفرمایند: رافت و رحمت  پیامبر
زیاد آن بقاي و دوام که است آن عمل محبوبترین
نقش این ماندگاري و بقا به دقت کمي با اگر باشد،
جاویدانوکهنتوجهکنیمبهنظرمیآیدآنهانقوشي
عالم حقیقي حكمت به توجه با ميکردند ایجاد که
انبیاءزمانخود از بهمعارفيکه و بودهاست هستي

دریافتميکردهاندپيبهاینحقایقبردهاند.شایدآن
انبیاهمانگونهکهبعضيازصنایعوفنونرابهانسانها
وامتهایشانآموختهاندایننقشودیگرظرایفنقوش

رابهصنعتگرانآندورانآموزشدادهاند.
بــود وحــي  از  یقیــن  ِحرفت هــا  جملــه 
فــزود را  آن  عقــل  لیــك  او  اّوِل 
مــا کایــن عقــل  ببیــن  را  هیــچ حرفــت 
اوســتا بــي  آموختــن  او  تانــد 
مولوی

غرضایناستکهپشتایننقشونگاروحرفتها
گفت باید ادامه در است. نهفته وحي و انبیا دست
همانگونهکهاساميازعوالمباالنازلشدهاندودراین
عالمماديکهپایینترینعالمهااستظاهرشدهاندبعید
ازذهننیستکهنقشيمانندبته،تجليازعوالمباال

باشد.
مقصوداز»باال«اینآسماننیست،خودآسمانهم
دراینمنطقبازآنزیریناست؛آنیکآسمانفوق

آسماناست.
صــورت زیریــن اگــر بــا نردبــان معرفــت
بــر رود بــاال همــان بــا اصــل خــود یکتاســتی
میرفندرسكی

اینهمانمعناومفهوم»نزول«رابیانمیکندکه
هرچیزی،حتیخودزمین،حتیآسمانازآسماندیگر
این که نیست این »نزول« این معنی اما نازلشده؛
]شیء[باهمینشكل،باهمینخصوصیتباهمینقدر
وباهمینحددرجایدیگربودهاستوازآنجابهجای
دیگرآوردهشدهاست؛بلكهمعنای»نزول«چیزیاست
کهقرآنازآنبه»فرق«تعبیرمیکند،تفصیلوتجزیه
و فرق ،)4 )دخان: حكیم امر کل یفرق )فیها است،

جداییاست(.)مجلسی،1381،ج411:16(
یااینتشبیهکهبیانمیشود،مقامصورتومادهرا
بیانمیکندولیبازنسبتاًمیتواندچیزیرابفهماند:
این مخزن در میکنید. جوهر را خودنویس شما
خودنویس این با بعد است. زیادی جوهر خودنویس
شروعمیکنیدبهنوشتن،یکنامهمینویسید:»حضور
مبارکدوستعزیزمجنابآقایالف...«اگربپرسندکه
اینکلماتچیست؟مگرغیرازهمینجوهرهاستکه
رویصفحهکاغذقرارگرفته؟اصاًلغیرازاینجوهرکه
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این آمد؟ وجود به اآلن جوهر این آیا نیست. چیزی
جوهرنبود؟]پاسخمیدهید[چرابود.اینجوهرهادر
مخزنکهبودحدنداشت،شكلنداشت،ازیكدیگرجدا
نبودند،اینخصوصیاتنبود؛اینبودکهدرآنجافقط
اسمشجوهربودوبس،ولیوقتیهمانجوهر-نه
کیفیت و شكل و حد میآید اینجا -در دیگری چیز
نگاشتهمیشوند، معانیمختلف با وکلمات میپذیرد
چنانکهدرمعانیحروفنیز»الف«با»ب«و»ب«با
»ج«اشتباهنمیشود.اینهاکهدرسابقمتحدویكی
بودندودرآنجااساساًجداییوچندتایینبودووحدت
جدایی و فرق و کثرت آن بر نوشتن مرحله در بود،
بجای باهمینمخزنهممیشد البته حكمفرماشد.
نوشتهشودوشكل واژگاندیگری ازکلمات، گروهی
دیگریبهآندادهشود،ولیدستشمابهکمکمراتب
باالآمداینشكلرابهآنداد.پساینکلماتراشما
دراینجابهوجودآوردیدولیکلماتبهیکمعناقباًل

وجودداشتامانهبهصورتکلمهوجداازیكدیگر.
ازهمینرو،اینكهگفتهشدهبتهراازبوتهگرفتهاند
برچند است ناميممكن استچراکهگاهي صحیح
شخصوچندچیزدادهشود.چونهمانگونهکهبیان
شددرمقاممادهوجوهرییكیبودهاندودرصورت
متفاوت.بنابراینميتوانپذیرفتکهاصلنقاشيازعالم
عالم در اینكه به توجه با خالصه گرفتهشده. معني
مجرداتصورتحقیقيوعنوانآنهاذکراستمثل
اینكهميگویم)شتر(کهمعنيعاموکليآناستکه
نامنوشتنيآناستودرحقیقتآنمعنيکهبهذهن
ميآیدآنشترمجردياستکهدرقوهعالمههرکس
ظاهرگشتهوليهنگامیکهميگوییمشترزردعالوهبر
شتربودنآنزردبودنآنراهمدرنظرميآوریمحال
دیگرکهمیگوییمشترزرددوکوهانعالوهبرشترو
زردی،دوکوهانیآنرانیزمنظورداریموباالخرهوقتی
میگوییمشترزرددوکوهانفالنکسایناسمخاص
استکهفقطازیكيازچیزهادرنظرآوردهایموليلفظ
شترآنمعنيمجردياستکهدرذهناستحالدر
موردبتههمچنیناتفاقيافتادهاست.چنانکهبرايبته
معادلهاییمانندسروخمیدهوبتهبادام،گالبيو...و

آتشودیگرمواردذکرشدهاست.)ژوله،33:1381(

اینامردرموردبتهجقهمیتواندصحیحباشد،وقتی
ایننقشبهعالمشهادهوکثراتآمدهدرحقیقتبه
عالمرنگهاوشكلهادرآمده،درهرطبعيوسوئيبه
همانصورتدرآمده،درکالمزرتشتیانبهصورتمظهر
رمزيشعلهدرآمده،درکالمایرانیانبهصورتسرونماد
مادريدرچادرپیچیدهدرآمدهکهسردرگریباندارد
)عطروش،74:1385-75(ودرکالمغربیههابهمیوه
کاجباریکشدهنامیدهشدهاستودرعالمستارگانبه
ناهیدکهصفتآزادگيسروراداردمربوطميدانندویا
حتيدرعالمپرندگانبهصورتپرپرندگانیاحالتیاز
پرکهبربااليتاجپادشاهاناستآمدهاستوموارد
بسیارکههمهآنانصورتیازحقیقتمعناییآناست.

)پرهام،207:1370()ژوله،33:1381(
به توجهکنیم نماد بهمعنی ازمنظردیگر،وقتی
مفاهیمدقیقترونزدیکترنمادجقهخواهیمرسیدکه
برایفهمبهترنمادراموردبررسیقرارمیدهیم.معموالً
چیزیراکهمظهرویانمودگارچیزیدیگرباشد،نماد
میخوانیم،...اماوقتینمادهاییازنوعحسیمثاًلبینایی،
برای که میکنیم مالحظه را لمسی شنوایی، بویایی،
نمایش)چیزدیگر(...بهکاررفته،جالبتربهنظرخواهد
آمد...دراینجابانوعینمادروبروهستیمکهدرخارج
یک از است نمودگاری معنا، و گرفته قرار ما وجود
احساسدرونیما.زباننمادین)سمبولیک(،بههمین
منوال،زبانیاستکهتجربیاتواحساساتدرونیانسان
درست میکند. توصیف حسی تجربیات مانند را
مثلاینكهانسانبهانجامکاریمشغولبودهیاواقعهای
زبان در باشد. افتاده اتفاق برایش مادی دنیای در
نمادین،دنیایبیرون،مظهریاستازدنیایدرونیا
روحوذهنما،اگرنمادرانمایندهومظهرچیزدیگر
تلقیکنیم،اینسؤالمهممطرحاسترابطهاختصاصی
بیننمادوچیزیکهمظهرآنبشمارمیرود،چیست؟
)معینی،112:1381(اونمادراسهنوعمیداندمتعارف،
تصادفیوهمگانی)جهانی(ومیگویدنمادهمگانیدر
ویژگیهای پی در که است بشری آرمانهای اینجا
اما یزدانی)نامیرایی،جوانی،زیبایی،فرمانروایی(است
پهلوان که هدفی و دارد نقشی حیوان، یا گیاه گاه
یا گیاه بهوسیله است آن جستجوی در اسطورهای
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جانوریمحافظتمیرود...دربرخیروایتهایآفرینش،
انسانازابنایحیوانییاگیاهیخودزادهمیرودوگاه
قبیلهیاقوم،ناماینابنارابرخودمینهندوهماننشانه
آنقوممیرود.)همان:14(باتوجهبهاینمضامینجقه
کهنمادیاستجهانیومحتملاستهمزادیاهمزاد
آفرینیاحتیبهگونهایخالقآنهاباشددارایاصلو
معناییعمیقتروبهمراتبباطنیترازآنچهتاکنونتصور

شدهوخواهدشداست.
ازمنظردیگراگربهموضوعنگریستهشود،بردن
لغتبهاصلآناستویابهگفتهغربيهااتیمولوژيکه
بهبنوریشه بارجوع نامگرفتهاست. ازفقهولغت
کلمات،آرامآرامتماميلغاتشبیهوهمانندهمخواهند
شدتاجایيکهمتفقاًبرايچندچیزازیکلغتواحد
استفادهميگرددوازاینطریقمیتوانبهحقایقیورا
آنچهقائلبهآنبودهایمدستیابیم.درشكلشناسينیز
و نقش بن به و کرده ساده را اشكال زیباشناسان
نقشمایهاصلیمیبرندکهنتیجهآنیکشكلواحد
استواینامرنمایانگرواحدیتدراصلنقوش،بشر،...

است.نقشبتهجقهنیزازایننوعنقوشاست.
ــنوی ــان ش ــوش ج ــه گ ــی ب ــق معن ــر حقای اگ
و گفتــار بی زبــان شــنوی لــب  بــی  حدیــث 
                                                            اوحــدي

میآید، دید به اجسام عالم در که صورتها این
آنان اال روحاند عالم در که صورتهاست آن مثاالت
کثیف و تاریکاند اینها اما و لطیفاند و روشناند
صورتهاکهدرآنعالماندپایدارندوامااینانفانیاندو
درمیگذرند.)اردالن،4:1380(اینمطالبازروحانیات
هستند،هرلفظيازمجرداتکهبیانشودحملبرعالم
بیان است حالی در این میشود. جسماني محسوس
حقایقبالفظوکالمبسیاردشواراست،گاهدرقالب

کالمولغاتنمیگنجد.
اســت مــن  ســینه  در  کــه  آتشــي  زیــن 
خورشــید شــعله ایســت کــه در آســمان گرفــت
                                                        حافظ 

وجه تسمیه
تعاریف این با معین فارسی فرهنگ در بتهجقه

همراهاست

در بیشتر که خمیده سروی شبیه زینتی نقشی 
کار به آن مانند و زردوزی ترمه، قالیبافی، صنعت

میرود.
بتهجقهدردیگرفرهنگهااینگونهتعریفشدهاست

فرهنگلغتعمید:

سرو  شکل  به  نقش  ترکی[نوعی  ]فارسی.  )اسم( 
خمیده که بر روی پارچه، فرش و ماننِد آن به کار می رود.
جقه)دهخدا(جغه.پََرک.5تِل.بتهایساختهازپر
پرندگانکهبرباالیپیشکالهپادشاهانایراناستو
آنکوچککردةسروسرافكنده،نشانایرانوایرانیانو

حكایتکنندهازراستیوتواضعایشاناست.
بته جقه؛ بته جغه. نقش سرو سرافکنده که نشان راستی 

و فروتنی ایرانیان است. 
جقه )عمید( )اسم( ]ترکی[ جیغه، جیقه، جغه

گلوبته، خمیده، سرو شكل به زینتی شیئی .1
میزدند. تاج و کاله به آنکه امثال و ماه خورشید،

2.تصویریبهشكلسروخمیده.
جغه )دهخدا( زیوری است که از پر درنا یا کلنگ6 
یا مرغ ماهی خوار سازند و بر کاله نهند و بیشتر بهادران 
بکار  هم  تاج  معنی  به  توسعاً  گذارند.  سر  بر  دلیران  و 

می رود.
بته جغه؛ نقش سرو سرافکنده که نشانٔه ایران و ایرانیان 
است و بر روی فرش ها و پارچه ها و خاتم کاری ها و سایر 

زیورها و صنایع دستی ایران دیده می شود.
زیوری  جیغه.  جیغ.  و  فریاد  بانگ،  )دهخدا(  جیغه 

مرصع که سالطین و امراء بر سر زنند. جّغه. جّقه.
جغه )معین( 1. تاج، افسر. 2. هر چیز تاج مانند که به 

کاله نصب کنند.
حالاگربپذیریمافسریكیازمعانیجقهاستبه

آنمیپردازیم.
از  تاجی  پادشاهان.  کاله  و  تاج  افسر.  )دهخدا(  افسر 
ابریشم مکلل با جواهر. تاج. تاج پادشاه آن که به عربی اکلیل 
بر(   - )به  او  اوستایی7  از  است  مرکب  کلمه  این  خوانند. 
پیشوند + سر، یعنی آنچه بر سر گذارند و در پهلوی افسر. به 
تاج  شاه.  کاله  تاج  دیهیم.  بساک.  اکلیل.  تاج.  معنی 
خالص  طالی  از  اغلب  که  امراء  و  پادشاهان  مخصوص 

می ساختند. ذیل کلمٔه تاج چنین آمده است:
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افسر )معین( تاج، دیهیم.
دیهیم را دهخدا تاجی که مخصوص پادشاهان است 
دیهیم  و  است  داهیم  کلمه  اصل  و  است  کرده  ذکر 
امالة8 آن است و داهم نیز گفته اند ... داهی به معنی 
است.  پادشاهان  مخصوص  تاج  داهیم  و  است  تاج 
بساک. افسر. دهخدا در یادداشتی می نویسد: این کلمه 
بیشک با »دیادما« ی اغریقی9 از یک اصل است و معنی 
عصابه  و  پیشانی بند  ایرانیان  نزد  هم  و  یونانیان  نزد  آن 
است که البته جواهرنشان بوده است و از بعض امثله که 
نیز می توان دانست که دیهیم  در فردوسی آمده است 
غیر تاج است. پیشانی بند مرصع به جواهر زنان را. کاله 
مرصع. کالهی مرصع به جواهر که ملوک پیشین داشتن 

دی و گروهی تاج را دیهیم نیز خوانند
 جامٔه باالی تخت که پادشاهان بر آن نشینند. بعضی 
گویند افسری بوده که آن را در قدیم به جهت تیمن و 
تبرک بر باالی سر پادشاهان می آویختند. چتر. تخت. مایٔه 

افتخار.
مجازاً سلطنت و ملک و پادشاهی

دهخدا داهیم را نیز کاله مرصع به جواهر تعریف 
نموده است و آن را دیهیم نیز گویند. دیهیم. تاج مرصع. 

نیم تاجی است مرصع که پادشاهان عجم داشتند
داهی )دهخدا( زیرک و دانا. داهیة. صاحب دهاء. 
مرد  داه.  هشیار.  امور.  به  بصیر  کاردان.  رأی.  درست 
زیرک و تیزفهم. امر بزرگ هم از معانی دیگر داهی 

ذکرشده است. فرهنگ نام
 داهیه: )دهخدا( بسیار زیرک و دانا.

 داه = رجل داه؛ مرد زیرک. ج، دهاة.
 با توجه به ریشه یابی که از کلمه موردنظر جقه به عمل 
نیز کاربرد داشته و لغت ترکی  آمد جقه به صورت جغه 
دو  ترکیب  از  افسر  است.  افسر  و  تاج  آن  معنی  و  است 
کلمه او به معنی بر و به و سر همان قسمت باالی هر چیزی 

که در اوستایی به معنی آنچه بر سر گذارند.
با کمی دقت و در نظر داشتن مقدماتی که عرض شد 
و نظر کردن به معنی افسر و تاج و جقه و تحقیق و تفحص 
در دیگر متون و کمک از فرهنگ لغت ها با معنای دیگر 
آن که تاج و دیهیم است مواجه می شویم. واژه دیهیم در 
نزد یونانیان و ایرانیان پیشانی بند است که جواهرنشان بوده 

عربی  زبان  در  و  است  عربی  داهیم  کلمه  اصل  است. 
به صورت داهی و داه استفاده می شده است. حال سؤال 
این است داهیه که همان مؤنث داهی است به معنی امر 
بزرگ و شخص بسیار زیرک است که می تواند اشاره به 
چیزی یا کسی )شخصیتی تاریخی یا اسطوره ای( باشد؛ و 
اینجا این سؤال پیش می آید که آیا کسی خود را صاحب 

داهیه اعظم معرفی کرده است؟
جیغه  یا  جغه  و  جقه  واژه  داد  نظر  چنین می توان   
سنتی  چاپ های  و  تزیینات  در  که  کارکردی  به واسطه 
وارد  داشته اند  ترکی  البسه  و  پوشاک  و  پارچه  و  لباسها 
فرهنگ و زبان فارسی و ایران گشته است و کاربرد لفظ 
جقه بجای داهیم و دیهیم و دیادما برای فارسی زبانان به 
بنابراین  گردیده  رایج  ایران  در  بیان  در  سهولت  علت 
کاربرد واژه جقه بجای دیگر واژگان کاماًل منطقی به نظر 

میرسد.
اززاویهدیگرمیتواناینموردرابررسیکرد:قاطبه
مردمدوستدارندمانندحكام،پادشاهانوبزرگانرفتار
وسلوکنمایندوازآنجاییکهتاجوافسرودیهیمو
بیشترین پادشاهان تاج باالی یا پیشانی باالی جقه
نمادیاستکهموردتوجهقرارمیگیردودرذهنقرار
میگیردمیتواندقبولکردکهبتهجقههمانپرونشان
تاج،بزرگیوپادشاهییاکالهوجواهررویآنهاست.
اغلباقشاربرایبهدستآوردنحداقلصفاتبزرگان
به بهمرورزمان و اجرایآنزدهاند بهطراحیو دست
گیراترینزیباترینوقابلتكثیریتریننقشتبدیلشده
از زاییدهشده نقش کاملترین به است.خالصهکالم
دایرهدرآمدهاستوشایدهیچطرحیبهاینزیبایی
قابلیتتكراروانعطافرانداشتهباشد.وقتیبهاینطرح
درآیینزرتشتینظرمیکنیمطرحیاستکهبعداز
دایرهازقداستوپاکیفراوانبهرهمنداستوتمامی
زرتشتیانوبخصوصزنانآنهاهمتگماردهاندتااین
خود آیین در دارد ساله هزاران قدمت که را نقش
پتهدوزیها همان که زیبا سوزندوزیهای بهصورت

استحفظکنند.

بن مایه ظاهری جقه چیست؟
اساسشكلگیرینقشبتهگردشپارهخطیاست
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کهنقطهآغازآنکمیخمیده)سرکج(استوپساز
یکگردشمنحنیدرهماننقطهشروعبههمپیوستهو
به شكلی گردش این در میرود. متوقف آن گردش
دستمیآیدازیکسرباریکودرنقطهمیانیشكمدار

است.
پسازتفحصدرظاهرآنوتجزیهوترکیبمجدد
آننتیجهایناست:بتهجقهدرحقیقتزیباترینتقسیم
بهصورتهایمختلفي را دایره دایرهاست. از مساوی
نوع زیباترین که کنیم تقسیم نیمه دو به میتوانیم

تقسیم،همانشكلبتهجقهاست.)تصویر1(
درحقیقتمساحتدایرهبهچهارقسمتمساوی
چهار چهارفصل، از نمادی خود که میشود10 تقسیم
طبعو...استوباترکیبدوبهدواینهابتهجقهحاصل
میشودکهدراولدایرهبودوبادایرهبهکمالرسیدو
باآندردنیایکثراتتكثیرمیشودوابتدایزیباترین
وگیراتریننافذتریننقوشاست)تصویر2(وآنمولد
هزارانطرحدرتمامیکرهخاکیاستوبهتمامیدعوت
بهدایرهمیکندودایرهدعوتبهشناختدوایروجود
داردوآنهابهدورمرکزدایرهوشناختآنکههمان

یكیبودناستدارد.)تصویر3(
هفتگانه هیئت نماد که کرد اذعان میتوان حتی
دقت با میتوان بندهش از را آن دلیل و است الهی
عارفانهدریافت:برطبقروایات،درمجموعهفكریونیز
بیگماندرشمایلشناسیواقعی،هیئتهفتگانهالهی
بهدوگروه،بخششدهاند:سهمهینفرشتهکهبهصورت
مذکردرسمتراستاوهرمزدوسهمهینفرشتهمؤنث
درطرفچپوینشاندادهشدهاستاوهرمزد،خود
طبیعتدوگانهآنانراباهممتحدساخته،زیرادرباب
ویگفتهشدهاستکههمپدرخلقتبودهاستوهم
مادرآن،همهاینهفتمجموعاًآفریدگانرابهعرصه
وجودآوردند)فرنبغ،85:1369(اینهفترادرعالم

نقوشدراینترکیباستثناییمیتوانیمبیابیماینگونه
کهدرتصویرنقششدهاست.)تصویر4(

به را آن قائلاند، آن برای نیز دیگری تشبیهات 
شكلمیوة؛درختکاج،بادام،میوةصنوبر،یاخمیدگی
سرودرمقابلنسیممالیم،قطرة؛بارانواشکچشمو
میوهانبهوحتینوعیطوطیمادههندیبهنامسوگی
است. دایره همان از طرحها همه که کردهاند تشبیه

)تصویر5(
بههرحالاگربهنقشجقهجدایازتمامیتعابیر،
معانیوتفاسیربنگریموآنرابخشیازدایرهببینیمکه
بهزیباییآنرابهدونیمکردهاستبایدبهاینشكلو
نیستند هم از جدا زیرا پرداخت نیز نماد حقیقت در
چراکهاصلهرچیزیازابتدایآنچیزاستپسباید

آنراشناخت.)تصویر6(

تصویر1

تصویر2

تصویر3

تصویر4
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کمال،یكپارچگیونبودهرنوعتمایزوتفكیکاست.
عالوهبرمفهومکمالکهبهطورضمنیدردلنقطهازلی
وجوددارد،دایرهنمادیازخالقیت،یعنیخلقجهان
نمایانگر متحدالمرکز دوایر نیزهست. مقابلخالق در
حقیقت در و میباشند وجود سلسلهمراتب و طبقات
مدارافالکوجودیخالیقوموجوداتمیباشندکههر
یکباالیفلکدیگریقرارداردوباعثفیضازمرتبه
باالبهپایینهستند.حرکتدایرهایکاملوتغییرناپذیر

تبدیل. و تغییر بدون و انجام بدون آغاز، بدون است،
عالوهبراین،دایرهکهنمادیازحرکتپیوستهومرتبط
و است ارتباط در نیز الوهیت با است آسمان مدور و
مفهومبیپایانیراالقامیکند.درمرتبهباالتریازتعبیر
بدل نمادی به بهخودیخود نیز آسمان توصیف، و
میشود،نمادیازجهانمعنویوآسمانی،نادیدنیو
متعالی.بااینهمهدایرهدرمعناییمستقیمترنشاندهنده
در آسمان هنگامیکه بخصوص است، کیهانی آسمان

تالقیبازمینقرارمیگیردوباآنهماهنگمیشود.
بااینهمهدایرهیااینشكلازلیبیشازآنكهدایره
از نمودارشده دایره،کرهای زیرا است، باشدیککره
»بهشت که است خاطر همین به است. مقطع زاویه
و تحول است. شده نمایانده دایره بهصورت زمینی«
تكاملمربعبهدایرهدرمانداال11)تصویر7(»نمادجهان
بهمعنایدایرهاست« بودائیآنکه یا نزدهندوها در
شبیهبهتكاملیافتنتبلورمكانییانیروانا12بهمرحله
نامعلومبودناصلیتاستکهدراصطالحشرقهمان
عبوراززمینورفتنبهآسماناست.دایرهباحرکت
پویایخودنمایانگرتغییراتزمینیاستومربعنمایانگر

تغیرناپذیریکائناتاست.
کثیراالضالعی درواقع و منحنی سادهترین دایره
استکهدارایبینهایتضلعاست،قرارگرفتنحتی

دایره و مفهوم شکلی آن
همـچون خــداوند است: آمده کهن متنی در
محیطـش و همـهجـا مـرکزش کـه است دایـرهای
است نقطهای اول وهله در دایره کجـاست هیـچ
نمادینآندربرگیرندهمفاهیم گسترشیافتهوتفسیر

بتهجقهبرقمقمهچرمیپازیریک،قرنپنجمنقشپم)نامههنر
92.1389()تصویر5(

نقشیازطوطیدرتلفیقبانقشمایهبتهجقهدرپتهکرمان
)تصویر5(

تقسیمنقشدایرهبهشكلبتهجقه،نقشمایهمعروف»تایچی
دو«،اولینتقسیمدایرهنقشاولیهصلیبشكستهیاگرودنهمهر.

)تصویر6(
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یکنقطهبرمحیطآننشانگربریدگیوپیوستگیاست،
زیرابهمعنایآغازیاپایانیاستکهزایلکنندهمفهوم

)ابدیتوبینهایت(
با آنچه در دیگری هندسی شكل از بیش دایره
حرکتوپویشسروکارپیدامیکندحضوردارد.استفاده
ازوجوددایرهدراولینخطهایابداعشدهتوسطانسان
وهمچنیندراولینکوششهایکودکانجهتایجاد
معمول عالئم که این از قبل یكدیگر،حتی با ارتباط
نماد دایره است. مشاهدهشده بیاموزند را ارتباطی
حرکتجاودانه،تكراروتبدیل،شبوروز،زوجوفرد،

خیروشرباالوپاییناست.
نرمی، لطافت، نماد که است کاملی شكل دایره
آسمانی، و روحانی آرامش درونگرایی، تكرار، سیالی،
بهشمارمیآید. بودن وآنجهانی پاکیوصمیمیت
چوندایرهشكلکاملیاستبسیاریازهنرمندانشرق
وغربسعیکردهاندنقاشیهایخودرابرمبنایدایره
ویاترکیبهایدایرهبهوجودبیاورند.درهنرایرانی،
نقاشانبزرگبرایساختنآثارخودازترکیبهاییبر

اساسدایرهوچرخشالهامگرفتهاند.
)معینی،35:1380(

ولــی وجودنــد  پــرگار  نقطــه  عاقــان 
ــرگردان اند   ــره س ــن دای ــه در ای ــد ک ــق دان  عش

                                                                حافظ
بهنظرنگارندهآنگونهکهدرطرحهایایرانیداریم
ودایرهرانمادآسمانونوربهحسابمیآورند)اهللنور
السمواتواالرض.آیة35سورةنور(میتوانیمآندایره

رانماددایرهایدانستکهباعثایجادخالیقاستکه
آنبهدونیمشدهاست،برشماریم؛وجقهزیباتریننیمه
ابتدای از نمادی است قرار وقتی چراکه است دایره
خلقتداشتهباشیمباالترینوزیباترینآندرظاهرنیز
استودراینعالمظهوریافتهاستباتوجهبهیكیاز
معانیآنکهداهیههستجقهچهمفهومیپیدامیکند؟
برایوضوحسؤالبهذکراینمطلبمیپردازیمکه
هرچیزیکهبتوانبهآنچیزگفتدرعوالممختلفاز
دارد. اسمی آنجاست در اوذکری از که اسفل تا اعال
تا میزنیم میکنیم زندگی آن در که عالمی از مثلی
مطلبروشنترشودهنگامیکهاسمکسیرامینویسی
مثل)دارا(ایندال،الفراوالف،نامنوشتنیاوستکه
اتاقی در دارا این وقتیکه و است سفیدی بر سیاهی
تاریکباشدواوراصداکنیوداراجوابدهدآنصدایی
کهمیشنویواورابهآنصدامیشناسیکهداراست
را او عكس هنگامیکه اوست شنیدنی نام صدا آن
میبینیومیشناسیایننامچشمییابصریاوست
اگرایندارافرزندیداشتهباشد،فرزندشاورابهبوی
اومیشناسداینبونامبویاییاوستواگرایندارابا
عالمیآشناباشدکهحروفابجدرامیشناسدآنعالم،
وجودی دارا که جایی تا و میشناسد عددی به را او
رتبه با را او تو و اوست اخفای مرتبه که دارد اصلی

اخفاییخودمیشناسی.وقسعلیهذا.
و اشكال عالم در و دارد اسمی عالمی و هرجایی
نقوشهماسمیداردکههنرمندانبهدنبالشناخت
جقه که شد آشكار مثل با و... میباشند نقوش این
یک نماد و...یاحتی اسطوره واقعه، یک نماد میتواند

ازسمتراستمانداالتصویروسططرحشماتیکیانگویینوسمتچپدرمرکزنقشنمادترکیبشدهیانگویینعناصراصلیجهاناست
)کریستی.160.1384()تصویر7(



108

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال چهارم، شامرۀ 15، تابستان 1394

شخصیتتاریخیومذهبیدرعالمنقوشباشدودراین
قابلیتفكرکردندارد. عالمظهورپیداکردهاستکه
نمودگارچیزیدیگر یا و راکهمظهر )معموالًچیزی

باشد،نمادمیخوانیم()معینی،112:1381(
 

صور نمادین بته جقه
و درخت بوته، از را بته صاحبنظران، از تعدادی
درختچهدانستهاند.درتعریفدرختدرفرشنامهایران
آمدهاست:کهدرختنشانهایازباروریوآفرینشکه
از بسیاری در شكسته چه و کمانی چه خطهایی با
که )42 :1372 رضوی، )آذرپاد میرود دیده طرحها
منظورطرحهایمتنوعازسرویابتهاست.شكلبتهجقه
بهدستآمدهبررویقمقمهدرهپازیریکحالتزیورو
نگارهزینتیندارد)تصویر5(؛وتنهاتفاوتآنباسرو
برش که است؛ مقطعی )نگارگری( شیوه در واقعی
مجسم افقی ساقههای با را سرور درخت عمودی
میسازد.درهنرپارتیوساسانیسرودیگریگانهدرخت
مقدسنیستورفتهرفتهجایخودرابهدیگردرختها
میشود. محو تقریباً پیكرهایش و میدهد نیز

)ژوله،33:1381(.
مهم درخت دو ذکر به درخت اهمیت باب در

اساطیريازبندهشنقلقولمیشود:
تمامي یاهمهتخمهکهمنشأ درختبستخمه
ميروید. او از گیاه نوع همه و است جهان گیاهان
سیمرغ،پرندهاساطیريایران،برایندرختآشیاندارد
وهرسال،بنابرمتنپهلويگزیدههایزادسپرم13،»آن
آب در )فروریخته( تخمهاي آن بيفشاند، را درخت
آمیزد،تیشتر)ایزدباراندراساطیرایران(آنهاراباآب
بارانيستاند،بهکشورهاباراند«وبهاینترتیب،همهنوع
دریاي در درخت این روید. زمین همهجاي در گیاه
درخت همراه به کیهاني، بيانتهاي دریاي فراخكرد،
گوکرن درخت دارد. قرار سفید« »هوم یا »گوکرن«
درختمهماساطیريدیگرياستکهاکسیرجاودانگي
رادرهنگامبازسازيجهانبهمردمانميبخشدوبراثر
متن بر بنا ميشوند. بيمرگ جاودانه مردم همه آن،
پهلويبندهشن14،ایندرختبرايبازداشتنپیريبد
دماست.اهریمنبرايازبینبردنایندرختوزغيرا

دردریايفراخكردبهوجودميآوردامادرمقابل،اورمزد
مأمور که ميآفریند »کر« نام به مینوي ماهي دو
نگاهبانيازایندرختميشوندوهموارهیكيازاین
ماهيهاوزغرازیرنظردارد.درآغازآفرینشآدمينیز
بشر، زوج نخستین مشیانه، و مشي یاري به درخت
نیازمند برايطبخغذايخود ميآید.مشيومشیانه
رادودرختکنارو آنان وآتشموردنیاز بودند آتش
شمشادکهبنابراساطیرایرانآتشدهندهترند،فراهم
کردند.درختدردینهايدیگرهمازجایگاهخاصي
برخورداراست.دردینیهود،خداونددرمیانشعلههاي
با برمیآورد، سر )بوتهای( درختي درون از که آتشي
حضرتموسي)ع(سخنگفت.حضرتمریمزیردرخت
باریزشخرمايآنروزهخودراگشودودر خرمایي
اسالم،درختطوبيدرختمقدسياستکهدربهشت
جايدارد.نمادمعرفتنیزدرهمهایندینهادرختي
استکهمیوهآن،ممنوعهاستوباخوردنآن،آدمو
)بهار، ميشوند رانده بهشت از و ميکنند هبوط حوا

)125:1369
ایرانیبتهجقهرابه سالهاستاصلومنشأطرح
گالبی به بادام، به نخل، به کاج، به مقدس، آتش
همچنینبهکیسهچرمی،بهشكلباسمهایمشتبسته
وحتیبهشیارهاییکهبرحسباتفاقرودخانهجومنا
درمسیرخودازدرهکشمیربهجلگههندوستانایجاد
میکند،عدهایدیگرآنرابهعنوانسرومیدانندکهدر
دورانمزدکیاننشانهآزادگیآنانبودهوپسازشكست
است. انداخته زیر به شرمساری از را سرخود مزدک
هنر آن سرانجام و آشوری ـ ایالمی هنر آن سرآغاز
34(تشبیهکردهاند. هخامنشیاست.)ژوله،33:1381ـ
چنینبرمیآیدکهتمامایننسبتهاوفرضیههادرست

بهنظرمیآید.

ــت ــن اس ــر ت ــا ه ــش ب ــف خواصی ــان لط چن
ــت ــن اس ــدای م ــد خ ــس بگوی ــر ک ــه ه ک

بهترآناستکهاصلآنرادرجایدیگردرورای
احساساتظاهرینقوشمادیجست.

ایننقشجاویداندرطولزندگیهزارانسالهاش
بهقدریتحولوتطوریافتهکههیچآرایهایدرعالمهنر
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است. نشده متحول حد این به تا اقوام سایر و ایران
اینهمهتحولوزیباییرامدیونرازنهفتهخوداست
کهباعثایجادخلقاست،چنینمیتواندنظردادکه
اینآرایهبعدازدایرهمقاماولخلقدرعالمنقوشراداد
انتهای در است. نشأتگرفته آن حقیقت از خود که
مطلببهتطبیقبعضیازکاربردهاینمادینمرتبطبا

بتهجقهپرداختهمیشود.

نتیجه گیری
در و است پژوهشحاضر کهحاصل درجستاری
پاسخبهمسئلهتحقیق،دردرکمعانیپنهانبتهجقهو
اظهار میتوان ایران، هنر در آن گسترده ظهور علت
داشتکهبتهجقهمعانیمتعددیدارد.جقهبهصورت
نمادیانقشمادرياستکهبربدنهآندیگرنقوشقرار
ميگیرندوباتكرارمكررآنودیگرنقوشجهتایجاد
تنوعوگوناگونيوتكمیلنقشمادربهکاررفتهاستو
نمادین معانی قطع بهطور برپاست. استوار همچنان
ماهی، سرو، به ظاهری تشبیهات از اعم آن گسترده
شعلهآتش،افسرودیهیمگرفتهتامعانیباطنیترچون
داهیهوداهیو...دروابستگیآنبهنقشنمادینازلی
دایرهناشیمیشودوشروعهستینقوشازایننقش،
علتیاستکهدرهنرهاظاهرمیشود.دایرهدرمیان
نقوش،بهنوعیمشابه)یک(دراعداداستوبتهجقهکه
در )دو( نماد بهمثابه میشود، حاصل دایره تقسیم از
اعداداستکهسایراعدادمضربآنمیباشند.ازاینرو
شروعهستیوکثراتازایننقشاست.جانکالماین
که،همانگونهکهآفتاببرهمهعالممیتابدونورخود
رادریغنمیکندامابرهرزمینهایبازتابیمتفاوتبراثر
در نور رنگسفید که همانگونه و دارد آنها قابلیت
در اما میشود، ظاهر متعدد رنگهای به رنگینکمان
نهایتهمگیروایتنوررامیکنندوبراثرقابلیتخود،
رنگیشدهاندوهمینامرنیزباعثزیباییوصفناپذیر
آنشدهاست،بتهجقهنیز،درعینماهیتنامحسوسی
کهدارد،قابلیتظهوروتكثیردراشكالمختلفهنری
راداراست.البتهباحواسظاهریدراینعالمشهاده
اینحواسهرگز با ولی دریافت، را آن میتوانظاهر
نمیتوانحقیقتآنرادریافتولیهمچنانایننقش
درعالمهنرسراسرکرهخاکیدرطولتاریخودرایران
ظهور، خود، زیبای رنگهای و نژادها همه با اسالمی
علتی وهمین مینماید؛ وجلوهگری کرده خودنمایی

استکهخواهناخواهدرتمامهنرهابهنوعیظهورداردو
هنرمندانمتعددیازایندریایزیباییبهرهبردهاند،اما
درعینحالبتهجقهمیتواندبیانگرحقایقیورایآنچه
نماد اسطوره، )افسانه، خواندهشده و شنیده تاکنون
اسمیو...(باشدوامیداستاینمطالبباعثنزدیكی
اذهانبهدریافتمفهومحقیقیبتهجقهشدهباشدوبه
هویتاصلیوحقیقیایننقشمایهکهنپرداختهباشد
کهبهمعنیامربزرگوشخصبسیارزیرکاستکه
میتوانداشارهبهچیزییاکسیداشتهباشد.بهامید
روزیکهحقیقتآنجمالقابلمعرفتدرظاهرباشد.

کهتــر ز  باشــد  نکــو  پــوزش  اگــر 
مهتــر ز  آمــرزش  باشــد  نکوتــر 
                                              فخرالدین اسعد )ویس و رامین(

پی نوشت ها
اساطیر[ اسطوره،جمع: ]عربی: )اسم( لغتعمید فرهنگ .1
دربارة باستان دوران از بازمانده حكایتهای و قصهها

خدایان،قهرمانانوبهوجودآمدناشیاوحوادث.
2.منظورچهارجهتاصلییاارکاناربعةهرچیزاست.

3.اینمقالهدرنشریةنامههنر)شماره6صفحه90(بهچاپ
رسیدهاست.

آن دوام که است کاری خدا پیش در کارها محبوبترین .4
:1389 مسلم، )صحیح باشد اندک اگرچه است، بیشتر

)156
5.فرهنگلغتعمید)اسم(]مصغِرپر[1.پره‹پَرکوچک.2.
برگکوچک.3.)زیستشناسی(بالکوچک.4.تاج؛افسر.5.

ستارةسهیل.
6.لغتنامهدهخداکلنگ:]کُلَ[)اِ(پرندهایاستکبودرنگ
ودرازگردنبزرگترازلکلککهاوراشكارکنندوخورند
است مرغی )برهان(. زنند. سر بر را او دم زیر پرهای و
بلندپروازمانندغازوغالباًبرلبآبهانشینندوبرهوایک
)آنندراج(. کند. پرواز نظام و قطار و ترتیب به آن دستة
کلنگپرندهکبودرنگوبزرگترازلکلکومأکول.)از

ناظماالطباء(.
7.دردورةساسانیان،الفباییازالفبایزبوریوپهلویساخته
شدواوستابداننوشتهشد.اینالفباراالفبایاوستاییو
فونتیک یا آوایی جنبة که اینخط نامیدهاند. دیندبیره
برای مواردی وهمدر اوستا نوشتنمتن برای دارد،هم
نوشتنفارسیمیانهیاتلفظمتونفارسیمیانهکهبهخط
پهلویکتابیبوداستفادهمیشد.خطاوستایییکشیوة
نوشتاریکهدرزمانساسانیان)226تا651پسازمیالد(
بهمنظورنوشتنزباناوستاییایجادشد.یكیازپیامدهای
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جنبیآن،نوشتنپازند،نوشتارهاییبهزبانفارسیمیانه
باآنبود.در توضیحاتزندبرمتناوستابود، کهاساساً
متونکهنزرتشت،ازاینالفبابهدیندبیرهیادیندبیری
یادشدهاستکهبهزبانفارسیمیانهیعنی»خطدینی«.

8.لغتنامهدهخدااماله.]اِلَ[)عمص(برگردانیدن.خمدادن.
اللغات( )غیاث برگردانیدن. و دادن میل االرب(. )منتهی

)ناظماالطباء()آنندراج(
به ]اِ[)صنسبی(منسوباست اغریقی: لغتنامهدهخدا: .9

اغریقیعنییونان.یونانی.
10.دایرهرابهصورتهایمختلفمیتوانیمبهدونیمهتقسیم
از مساوی تقسیم زیباترین درحقیقت بتهجقه که کنیم

دایرهاست.
11.مانداال: بهمعنیدایرهدرسانسكریت(جدولیاستهندسی
مورداستفادهدرادیانبوداوهندوکهبهعنواننمادیبرای
جهانهستیبهکارمیرود.اصلمانداالازدینهندواست

ولیدرآیینبوداهمکاربردزیادیپیداکردهاست.
12.فرهنگنام:نیروانا)سانسكریت(آخرینمرحلهسلوکدر
نزد)بودا(کهمرحلهیمحوشدنجنبهیحیوانیوجودو

رسیدنبهکمالاست.
13.زادسپرم:زاداسپرم]اِپَر[)اِخ(یكیازچندینکتاب
پهلویاستکهدرتألیفکتابزراتشتنامهازآناستفاده
شدهاست.)مزدیسناوتأثیرآندرادبپارسی،تألیفدکتر

معین،ص4755(
14.بُْنَدِهش)درفارسیمیانهبندهش،بهمعنایاصلآفرینش(
خودواژهایاستدوبخشی؛بن)=آغازواساس(ودهیشن
)=آفرینش(کهرویهمآفرینشآغازینرامیرساند.یكی
ازمهمترینمتوندینیـتاریخیزردشتی،بهخطوزبان
در فصولی با کیهانشناسی، درباره عمدتاً اثر این پهلوی.
تاریخکیانیانوجغرافیایایرانشهر،برپایهمتوناوستاییو
گزارشهایپهلویومنابعتاریخی،بهخصوصخداینامه،

در36فصلاست)بندهش،ترجمهبهار،6:1369(

کتابنامه
نژادمالیری،مریم.)1374(فصلنامةفرهنگوادب،شمارة2و

3،سالدوم،پاییزوتابستان،مقالةپته،تحقیقص56
تهران: بهار، مهرداد گزارش بندهش، )1369( دادگي. فرنبغ

توس،ص125
دهخدا،علیاکبر.)1334(لغتنامهانتشاراتدانشگاهتهران

معین،محمد.)1360(فرهنگمعینانتشاراتامیرکبیر،چاپ
سپهر،جلداولص-1232

عمید،حسن.)1362(فرهنگانتشاراتامیرکبیر،چاپسپهر.
روستایی و عشایری دستبافهای )1370( سیروس. پرهام،
فارس،جاولسیروسپرهامباهمكاریسیاوشآزادی،نشر

سفربهخیرسال1370-چاپدوم.ازصفحات207تا226

معینی،فریدالدین.)1381(»بررسینقوشنمادینیاسمبولیک
درآثارهنرهایسنتیایران«.پژوهشونگارشمنتخبصبا
معینی، ومصحححمیدرضا نور(گردآورنده کوه )اسفندیار

فریدالدینمعینی،-ج1و2- نورحكمتص34 وص15
حق، احقاق شرح )1367( شهابالدین. سید نجفی، مرعشی

انتشاراتعمومیکتابخانهآیتاهللمرعشینجفی.قم.
مجلسی،محمدباقر.)1381(بحاراالنوارتهران:االسالمیه.

ایران. در ونسانی پارچهبافی تاریخ )1392( فریده. طالبپور،
انتشاراتمرکبسپید.

نصر،سیدحسین.)1385(سنتعقالنیدرایران.
کوپر،جی،سی.)1379(فرهنگمصورنمادهایسنتی.

ترجمةجالل زندهجان، رمزهای )1373( بورگو. دو، مونیک
ستاری.

پیر.)1376(رمزپردازیآتش،ترجمهجاللستاری بایار،ژانـ
تهران.مرکزنشر.

سیدرضی.)1358(نهجالبالغه،ترجمةاحمدسپهرخراسانی،
انتشاراتاشرفی.

رضی،هاشم.)1384(متونشرقیوسنتیزرتشتی.تهران.
ژوله،تورج.)1381(پژوهشیدرفرشایران،تهران:انتشارات

یساولی.
نامه فرش )1372( فضلاهلل، رضوی، آذرپاد،حسن.حشمتی

ایران،موسسهمطالعاتوتحقیقاتفرهنگی،تهران.
رضاییعبدالعظیم)1368(یارینامه:اصلونسبودینهای

ایرانیانباستان.ناشرعبدالعظیمرضاییچاپطلوعآزادی.
عطروش،طاهره.)1385(بتهجقهچیست،تهران.

صحیحمسلم،مسلمبنالحجاجبنمسلمالقشیرینیشابوری،
)1389(مترجم:عبدالقادرترشابیالدراساتاالسالمیه

مؤلف، قالیبافی، هنر در )1347(سیری نصیریمحمدجواد.
تهران1374ص55

اردالن،نادر.بختیارالله.)1380(مترجمحمیدشاهرخ،حس
وحدت.اصفهان،نشرخاک.

منابع تصویری
کریستی،آنتونی،)1384(اساطیرچین،ترجمهباجالنفرخی،

انتشاراتاساطیر،
دوهفتهنامهنامههنر)1389(-دانشگاههنرتهرانشمارهششم

سالسومص-92
مجموعهخصوصیخانمپروینعباسشیرازیکرمان

تصاویرمجموعهنگارنده
یزد، استان آبادیهای جغرافیایی فرهنگ وبسایت

شهرستانهاییزد،ابرکوه،اردکان،بافق
ایران سلطنتی جواهرات ایران ملی جواهرات موزه وبسایت

بخشقاجار
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جقه به معنی سرو
درفرهنگایرانباستانهمسرونشان
است آناهیتا نماد نیلوفر و اهورامزدا
دایر و مقدس درخت کاشت بنابراین
بوده مقدس )فردوس( پردیس کردن
استالبتهآننخليهمکهامروزهدر
بخشهایمرکزيایرانبههنگامعزاي
امامحسینبلندمیکنندشكليازسرو
فراوان آن اطراف در سخن که است
)پرهام دارد. تحقیق جاي و است

)124:1364

جقه به معنی تاج و دیهیم
تاجفتحعلیشاه،معروفبهتاج
کیانیکهآراستهبهالماس،زمرد،
تاج این است. مروارید و یاقوت
درزمانفتحعلیشاهساختهشد
قاجاریه مورداستفادهسالطین و

قرارگرفت.
اینتاجاولینتاجیاستکهپس
به ازدورانشاهنشاهیساسانی
است شده ساخته صورت این

)ساختایران،1212ه.ق(.

تاجکیانیمربوطبهقاجاریهاصلیتریننقشبتهجقهاست

نقشبرجستهسرویاکاجدرتختجمشیدنقشبتهجقهدرآثارسوزندوزیپتهکرمان
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آزادگی نماد و دیهیم و تاج سرو،
ایرانیان

جقهنادری،آراستهبهالماسوزمرد،
درزیرجقه،سهآویززمردخوشرنگ
قسمت است. شده آویخته امرودی
دو در و است شقه هفت جقه، باالی
و برگ و ریسه دو نیز شقهها طرف
نوک از و نشانساختهاند الماس گل
آویخته زمرد آویز دو جقه، شقههای

شدهاست.

بتهجقه.طرحاصلیایننگارهکهدربیشتردستبافهای
ایرانیدیدهمیرودسروسرخماست.داخلبتهجقهرابا
نقشهایمختلفاسلیمی،ختاییوبتهجقههایکوچكتر
یا اسلیمی با هم را آن حاشیه گاه و میکنند تزیین

طرحهایسادهایازخودبتهجقهمیآرایند.

مینویسد: خاطراتش در »مارکوپولو«
دیدهامسرو که ازچندسروی »یكی
آبشاری همچون که است خوشباالی
تنیده زمین روی بر آسمان از سبز
شوی ابرکوه وارد که طرف هر از و
سروکهنسالوپرطراوتمانندچراغ
دریاییسبزیمارابهبندردریایکویر

وخورشیدتابانفرامیخواند«.

به نیزدرختیمقدسوجودداشتکه باستان ایران در
جاودانگی نماد درخت این است معروف زندگی درخت
بود.درختزندگانیایرانیانراسرومیدانندوسرومانند
دیگردرختانهمیشهبهار،نمادجاودانگی،یعنیحیات
پسازمرگاست.برروییادمانهایمربوطبهمهرنیز
هفتسروتصویرمیشدکهداللتداردبرهفتسیارهای
کهروحدرسفرخودبهسویآسمانازآنهامیگذرد.
اهمیتی زردشتی ایرانیان نزد سرو درخت این بر عالوه
نماد بهسروبهچشم ایرانیان نیز ویژهداشتهودارد؛و
مقاومتدربرابرتاریكیوسرمامینگریستندودر)خور
و میایستادند سرو برابر در یلدا شب از پس روز روز(
دیگر سرو نهال یک بعد سال تا که میبستند پیمان

بكارند.

سروچهارهزاروپانصدسالهابرکوه،
دومینموجودکهنسالزمین،فراموش

شدهاست

جقهنادری



113

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� م احو تادیل حر  مایش دیش ارش

اتصالستوندایرهایباقسمتمربعونقوشسروکهنسالهرزویل،1388خورشیدی
بته،سروی

مذکور جنبه دو هر از معماری در
استفاده دایره هم و مربع هم یعنی
برتحولمربع شدهاستکهمبتنی
بهدایرهوبالعكساست.درعینحال
نیز بته نقش از نماسازی برای که
استفادهمیرود)معینی.35.1381(.

اماآتشیکهدرونآدمیراازآلودگیپاکمیکندجزاشا
)راستی(نیستکهازراهاصولسهگانههوَمت)اندیشه
نیک(هوخت)گفتارنیک(ُهَوِرشت)کردارنیک(بهدست

میآید.
)رضایی1368ص149(

نامبردهشده آن از آتش نماد، عنوان به جقهکهگاهی
استوآتشیکنماداستکهبانوروابستگیهاییبسیار
داردونمادخردوعقلوحكمتوعرفانبودهونماد
خداونداستدرظهوروتجسم...آتشبهموجبحكمت
ایرانباستانوازمنظرزرتشت،گاهازدایرهچنینتعریفی
نیزبیرونمیرودوباتعاریفعرفاوحكماوبهویژهآثار
منثورومنظومایراناسالمیآنچناننزدیکمیرودکه
موجبشگفتیآتشدرگیاهونباتوبهویژهدرجانو
بدنآدمینیزموجودبودهومنشأحیاتروحانیاست...

)رضی308.1384-و-309(
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