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 چكیدهچكیده

 

سنتی ایران از جمله نساجی، فلککاری، کاشیکاری، جواهرسازی و... کاربرد بسیار داشته هایی که در اغلب هنرهای سننتی ایران از جمله نساجی، فلککاری، کاشیکاری، جواهرسازی و... کاربرد بسیار داشته مایه مایه از نقشاز نقشیکی  هایی که در اغلب هنرهای 

س..جقه اسن..  بتهبته رسد. پژوهش حاضر به علل پیدایش، سیر تحول، فرم، نقش و چگونگی به قدم. آن به ایران قبل و پس از اسالم می جقه ا

جقه در بسنتر های متتل  هنری از سنده اول اسالمی تا پایان عصر قاجار پرداهته اس.. در  ی پژوهش مشتش شد کارگیری بته 

در تکئینات و فرم این نقش، در  ی قرون در تکئینات و فرم این نقش، در  ی قرون نان اصنننال. هویش را حنم نموده و جقه در دوران پس از اسنننالم هم  مایه بتهکه نقش

ر در قرن پنجم دتر شده اس.. هم نین تر شده اس.. هم نین توان گن. از قرن چهارم به فرم امروزی نکدیکتوان گن. از قرن چهارم به فرم امروزی نکدیکشده که میشده که میمتتل  اسالمی تغییراتی حاصل متتل  اسالمی تغییراتی حاصل 

حضننور پیدا کرده اسنن.. روش پژوهش توصننینی،  کتاب. و تذهیب به کار رفته و از قرن نهم تا پایان دورۀ قاجار در مکاتب نگارگری

 ای و مطالعات میدانی بهره گرفته اس..تحلیلی و از منابع کتابتانه

 

   جقه، هنر اسالمی، ایران نقش مایه، بتههای کلیدی: های کلیدی: واژهواژه
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Abstract  
 

Paisley is one of the most common motifs in ancient Iranian art. It is seen in different pieces of 

Iranian traditional art including carpets, textile, metal works, tiles, jewelries, and the like. It goes 

back to pre- and post-Islamic Iran. The present paper investigates causes, evolution, form, 

function, and usage of paisley in different fields of art since 1st Islamic century up to Gajar final 

years. It was revealed that the motif has well survived through post-Islamic Iranian art. Regarding 

ornamental details and the general form, there have been some changes during different centuries; 

similarities to today’s paisley are found in those formed at 4th century henceforth. In 5th century, 

furthermore, paisleys were used in illuminated manuscripts, and in 9th to 13th century, paisleys 

were also employed at miniatures. This is a descriptive-analytic study based on library sources 

and field studies. 
 

Keywords: Motif, Paisley, Islamic Art, Iran 
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 مقدمه مقدمه 

جقه همواره حاصننل قوو و سننلیقه ایرانیان بوده اسنن.. این نقش که ریشننه در باورهای  در میان نقوش سنننتی، نقش مایه بته     

ایرانیان و مقبولی. نکد جامعه ایرانی داشنته به سنرع. ترویو و گسنترش یافته، به گونه ای که در بسیاری از ادوار تاریتی ایران به 

 برد آن در بستر های متتل  هنری دیده می شود.ویژه در دوران اسالمی کار

جقه رامی توان مرگ مکدک در راه جقه اصننالتی بسننیار عمیج و جاودان دارد و به اسننتناد روایات تاریتی عل. پیدایش بته  بته     

پیروانش برای  آزادی و شننکسنن. نطام  بقاتی دوره سنناسننانیان دانسنن.. او نیک هم ون سننرو، آزاده بود و آزادی را می پرسننتید.

بکرگداشن. و به یاد ماندن نام بکرگ و عقاید عمیقش سرو راکه در بین ایرانیان باستان بسیار مقدس و قابل توجه و عالم. آزادی و 

پایداری و مقاوم. بود، به حال. همیده و سنوگوار نقش کردند و بدین وسنیله بر آن شدند تا راه مکدک هم نان پایدار بماند و حج 

ه مکدک ادا نمایند. در دوره ایران باسنتان، تصاویر حیواناتی مانند همما، سمیر،، عقا  و شیر با بالهایی شگن. که ردپای بته هود را ب

 جقه در آن هویداس. به هوبی دیده می شود.

ته ته لغوی آن بوته، یک دسلغوی آن بوته، یک دسمعنی معنی جقه معانی گوناگونی دارد، مانند تاج، افسنر و هرچیک تاج مانند که به کاله نصنب کنند.  واژۀ بته     

س..برگ و جقه به معنی ناقه کهن اسن.. دهتدا بته جقه را سناهته شده از پرر پرندگان می داند که بر بایی پیش کاله پادشاهان ایران  برگ و جقه به معنی ناقه کهن ا

-984)دهتدا:  اسن. و آن کوچک کرده سرو سرافکنده اس.، نشان ایران و ایرانیان و حکای. کننده از راستی و تواضع ایشان اس.

جقه اصنطالحی اس. برای نوعی  ر  تکئینی به شکل پرر مر، که به اشکال متتل  بر روی آاار دوره اسالمی و . هم نین بته (944

بتصنو  روی پارچه های ترمه و بعضی از قالی ها دیده می شود و به استناد آاار هنری موجود از سابقه  وینی برهوردار بوده و به 

رگ بری های دوره ساسانی می توان اشکال ابتدایی این نقش را با منشأ برگ نتلی مشاهده نمود. اشنکال گوناگون دیده می شود. د

در آغاز دوره اسنالمی نمونه های بسنیاری به شکل  ر  تتم مرغی در گ بری های نیشابور و گ بری های مسجد نوبلم متعلج به 

 قرن سوم و چهارم هجری مشاهده می شود. 

 

 منشأ نقش مایه بته جقهمنشأ نقش مایه بته جقه ((11

گروهی از پژوهشنننگران بر این باورند که این نقش مایه، از نقش ممهر امیران و سننننیران و بازرگانان به جای مانده به  وری که      

هنگام انعقاد قرارداد برای امضنا  عقد نامه، مشن. گره کردۀ هود را با مرکب یا هون آغشته می کردند. در اار این عمل یعنی مش. 

ه از بتش زیرین آن شننبیه نقش بته می نموده اسنن.. گروهی دیگر معتقدند که برای نشننان دادن و تنهیم نگاری نقش به جا ماند

مراحل رشد جنین در رحم مادر در ماه های متتل  رشد به وجود آمده اس. و گروهی اعتقاد دارند که نمادی از شعله های آتشکده 
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که هم اهمی. مذهبی دارد و هم سمبلی برای حیات جاوید و بی مرگی اس.. تشبیه دیگری چون تصویری از  1های ایرانیان زرتش.

میوه دره. کاج، بادام، صننوبر، قطرۀ باران یا اشنک و یا شنکلی از مر، آفتا  که موجودی افسانه ای و نگهبان دروازۀ بهش. اس. 

(. گروهی دیگر از محققین بر این باورند که به سبب کاربرد 88: 1881ژوله، )در اسطوره های اسالمی و قبل از اسالم مشرو زمین( )

زیاد بته در شال های هندی و کشمیر، در اصل این نقش مایه از هند به ایران آمده و شکل تغییر یافته گیاه هندی )انبه( بوده اس.. 

ها مورد قبول نیس. و عده ای بر آن معتقدند که بته در با این وجود شنواهد زیادی هم بیانگر این اسن. که هیک کدام از این نطریه 

اصنل سنرو بوده، سنروی که تارک آن از باد هم شنده و از ایران به هند رفته. جقه یا جقه پرک، بته ای ساهته از پر پرندگان که بر 

 (11: 1881بایی کاله پادشاهان ایران اس.. )سیروس، 

هیک مدرکی دال بر این موضوع که نقش بته جقه به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم از در میان مدارک و تحقیقات انجام شنده      

دره. سرو گرفته شده و یا با آن در ارتباط اس. به دس. نیامده و در ستون ادبی سرو درهتی اس. که به راس. قامتی شهره شده 

ایرانیان و حکای. از راستی و تواضع آنان اس. و نقش  اسن. نه به همیده سنر بودن، اما عده ای هم معتقداند که سرو نشان ایران و

(. نطریات دیگر مطر  شده راجع به بته جقه، منشأ یافتن این نقش را 11: 1881بته جقه تجرید یافته دره. سنرو اس. )عطروش، 

برای بشنننر با ارزش و گاهی از بال جانداران بیان می کند. به  وریکه از دیرباز برهی جانوران بالدار و هم نین بعضنننی از پرندگان 

مقدس بوده اند و در متون مقدس کهن مانند اوسننتا و ریگ ودا نیک به تعدادی از آنها مانند سننیمر،، شنناهین، عقا  که سننه پرندۀ 

 (.  1( )تصویر 11، 1884مقدس هستند، اشاره شده اس. )هال، 

 

 
 (5: 1311تكه ای از پارچه ابریشمی مزین به نقش سیمرغ )هرمان،  -1تصویر

  

                                                           
آدمران و آتش دادگاه(، پنو نوع آتش مینوی ) آتش برسیوه، آتش  در اعتقاد مردم ایران قدیم، سه گروه آتش مقدس آئینی )آتش بهرام، آتش1 

 وهوفریانه، آتش اوروازیشته، آتش وازیشته، آتش سپنیشته( و سه آتش یا آتشکدۀ بکرگ اسا یری )آتش موبدان، آقر گشنسب یا ارتشتاران، آتش

 (191، 1884)مشتاو،  کشاورزان یا آقر بمرزین مهر( وجود داشته اس..
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 جقه در ادوار اسالمی)قرن اول تا سیزدهم هجری(جقه در ادوار اسالمی)قرن اول تا سیزدهم هجری(سیر تحول نقش مایه بتهسیر تحول نقش مایه بته ((22

 قرن اول و دوم هجری قمری

در قرن اول هجری قمری، این گونه به نطر می رسد که با حضور یک دین جدید در ایران و بین ایرانیان، الگوهای تصویری تازه      

ای در هنرها راه نیاف.. شننواهد و مدارکی که از این دوره از تاریم برجای مانده، ادامه یافتن روند دوره سنناسننانیان را در انواع هنرها 

( عالوه بر نقش سننیمر،، جانوران بالدار دیگری نیک وجود دارند که شنناید ریشننه در اعتقادات 114: 1884رو  فر، نشننان می دهد. )

دوران باسنتان و جنبه اسننا یری داشننته باشنند. این جانوران بالدار نقش شننده در دوره اسننالمی همانند دوره قبل، دارای بال هایی 

می کند و بر آاار متتل  از جمله پارچه، فلک، شننیشننه و... قابل مشنناهده هسننتند  هسننتند که فرم بته جقه را برای بیننده تداعی

 (. 1)تصویر

 

 
 (291: 1351اوایل اسالم )گیرشمن،  -پارچه ابریشمی ساسانی، اسالمی -2تصویر

در قرن دوم نیک با وجود جس. و جوی فراوان در میان آاار بازمانده از دوران اسالمی ایران، تنها یک نمونه تصویر به دس. آمده      

که در آن نقش بته جقه وجود داشنن.. البته این نقش نیک به  ور کامل بته جقه را نشننان نمی دهد بلکه بال جانداری اسنن. که تا 

 ( 119و  141: 1891مشابه. یافته اس.. )ضیا  پور، حدودی به فرم بته جقه 

 بنابراین در قرن اول و دوم هجری قمری ما شنناهد همان الگوی پیش از اسننالم، یعنی همان بال جانداران که شننبیه به فرم بته     

. کاربرد آن را فقط بر جقه ترسیم شده اس. هستیم و نوآوری هاصی دربارۀ این نقش مایه دیده نمی شود و ما می توانیم محدودی

 (8روی پارچه ها و ظروف فلکی شاهد باشیم. )تصویر
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 (Mars.2016.15;30 www.hermitagemuseum.org/7)تنگ، احتماالً قرن دوم هـ ق.  -3تصویر

 

 قرن سوم هجری قمری

چشم می هورد که در قسم. انتهایی این نقش که عریض تر اس.، فرم یک دایره کوچک  نوع دیگری از بته جقه در این دوره به     

از درون نقش جدا شده و به فضای مننی تصویر اضافه شده اس.. این فرم، در بال یک پرنده که بر ظرفی سنالین نقش بسته، نمودار 

ر بازمانده از دوران باسنتان )سناسانیان( نیک می توان (. این گونه فرم بته جقه را در آاا9( )تصنویر1184: 1881گشنته اسن..)پو  

(. در این دوره بته جقه ای تصویر شده که مشابه چشم آدمی، دارای گردی سیاه کوچکی بوده 181: 1814مشناهده کرد )گیرشمن 

 (1( )تصویر819: 1818که در واقع چشم را برای بیننده تداعی می کند. )اتینگهاوزن و  وگرابر، 

 
 (.http://collection.vam.ac.uk2016.15;45 15/Feb کاسه سفالی، نیشابور، قرن سوم یا چهارم هـ ق. ) -4تصویر

 
 ((Wilkinson, 1933مقرنس هفت رنگی، با نقوش چشم و گیاه ایران، نیشابور، احتماالً قرن سوم هـ ق. )مقرنس هفت رنگی، با نقوش چشم و گیاه ایران، نیشابور، احتماالً قرن سوم هـ ق. )  --55تصویرتصویر

 

شنناید این گونه آاار، ناشننی از برهی اعتقادات مردم در جامعه آن دوره باشنند، مانند محافط. از هود در برابر چشننم زهم و... و       

 شاید به نوعی برای مردم آن برهه از تاریم، جنبه تعویذ و  لسم داشته اس.. 

لگوهای تصنویری آنها از دوران باستان برجای مانده، با پدیدۀ جقه هایی که ا بنابراین در قرن سنوم هجری قمری، عالوه بر بته       

جقه اضنافه می گردد )منطور فرم چشم اس. برای دفع بال( و این تازه ای روبرو می شنویم. در این دوره، منهومی جدید به فرم بته 

 نقش را وارد دنیای تازه ای می کند که آمیتته با مناهیم اس..
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 قرن چهارم هجری قمری

در برهی از آاار این دوره، هم چنان برهی الگوهای سناسنانی قابل مشناهده اسن.. مانند نقش دو تکه پارچه که مربوط به سده      

چهارم هجری قمری اسنن.. نقش جانوران بالدار که بال هایی مشننابه بته جقه دارند و هم چنین بال پرنده به فرم بته جقه که بر تاج 

هسنتند که از دوران ساسانی بر جای مانده اند و دیگر بار این نقوش را در قرن چهارم هنننن .و بر دو تکه  شناه قرارگرفته، دو الگویی

 (.1پارچه می توان یاف. )تصویر

 
 (211، تصویر 1351قطعه پارچه، قرون چهارم و پنجم هـ ق. )گیرشمن،  -6تصویر

 

 

با جانوران گوناگون پیوند نکدیکی  هورده یعنی بتشی از بدن درقرن چهارم هجری قمری در بتش عمده ای از آاار، نقش بته جقه 

جانور، به فرم بته جقه تبدیل شده اس.. در برهی تصاویر، عالوه بر این که بال پرنده به فرم بته جقه ترسیم شده، دم این جاندار نیک 

 (. 1همانند نقش سیمر،  دوره ساسانی تصویر شده اس.. )تصویر

 
 (21: 1311ابریشم، بافته شده در ری، قرن چهارم هـ ق. )روح فر، پارچه  -7تصویر

 

در برهی آاار به دس. آمده از این دوره تاریتی، نقش بته جقه به ماهی همانند شده اس. یا به عبارت دیگر نقش ماهی در این      

 (8آاار، به گونه ای زیبا پیک و تا  هورده و برای بیننده تداعی گر نقش بته جقه اس.. )تصویر
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 (94: 1393گچبری مسجدی در ری، قرن چهارم هـ ق. )آزاد  -1تصویر

 

در این دوره، برهی از بته جقه ها با هالقی. آفریننده اار، دارای اندکی تکئینات شننده اند و هطوط زینتی مالیمی درون فرم آن      

 (4را پر کرده اس.. در برهی دیگر نیک درون نقش بته جقه، با گل ها و یا عناصر تکئینی دیگر زین. یافته اس.. )تصویر

 

 
 (Wilkinson, 1933:241) . نیشابور، قرن چهارم هـ ق گچبری -9تصویر

 

به  ور کلی میتوان گن. در قرن چهارم هجری هنوز برهی الگوهای تصنویری پیش از اسالم مشاهده می شود. هم نین پیوند      

 جقه به  ور  جقه و جانوران به هصو  پرندگان برقرار شده و حتی در برهی موارد فرم بته بسیار نکدیکی بین فرم بته

 

جقه ها مانند قرن سوم هنننن. و وجود چشم را در این فرم، مشاهده می کنیم که رهی بته کامل به ماهی همانند گردیده اسن.. در ب

جقه که به صورت برعکس در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک شناید ناشنی از مسایل اعتقادی حاضر در جامعه آن دوره باشد. دو بته 

رده اند در گ بری های این دوره از تاریم به چشم می هورد. چین به وجود آو1دایره را تشنکیل داده اند و فرمی مشابه یین و یانگ 

                                                           
ن دوران باستان، کل هنر تائوئیستس را به شکل هالصه شدۀ قرصی می بینیم که دارای سوراهی در مرکک اس.. این قر ، نمودار آسمان در چی2 

یا کیهان اس. و فضای هالی مرکک آن، رمک یگانه و متعادل می باشد. بعضی از این قر  ها به تصاویر دو اژدهای کیهانی که همانند دو اصل 
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جقه به فضنای تازه ای بود که امروزه آن نقوش را با نام اسننلیمی می شننناسیم.  یکی دیگر از ابتکارات این دوره، وارد شندن فرم بته

جقه به وجود آمده  رم های متنوعی از بتهبنابراین در سده چهارم هن. و هالقی. و ابتکار بسیار زیادی در آاار به چشم می هورد و ف

 اس..

 

 قرن پنجم هجری قمری

در سننده پنجم هجری قمری، یک نمونه بته جقه که در آاار به چشننم می هورد، همان الگویی اسنن. که در سننده های پیشننین      

اار، بته جقه وارد فضای کتا  آرایی و وجود داشنته تنها تناوتی که این نمونه با گذشته دارد، حضور آن در فضای تازه اس.. در این 

 (14تصویر))  (Lentz, 1989:138)صنحه آرایی و همان فضایی که امروزه تذهیب می نامیم شده اس.. 

 

 
 (Lentz, 1989:138)هـ. ق.  415کتابت و تذهیب،  -11تصویر

 

در برهی تصویرهای این دوره، پدیده جالب و تازه ای به چشم می هورد.در منطره ای که بر تعدادی از ظروف سنالی نقش شده      

حوضنن ه ای قرار گرفته که در آن فرم های بته جقه ای دیده می شننود. نحوه ترکیب برهی از این بته جقه ها حتی به یین و یانگ 

: 1881رسند این بته جقه ها در واقع تداعی کننده  امواج آ  در این حو  ها هستند. )پو ، چینی شنبیه شنده اسن.. به نطر می

 (11( )تصویر1811

                                                           
) اصل فاعلی و اصل اننعالی( اند و گرد سوراخ مرکک قر  می چرهند، چنانکه گویی می کوشند تا فضای هالی  Yin, Yangعنی مکمل یکدیگر ی

معادل   Yinدس. نیافتنی را به چنگ آورند، زین. یافته اند. فلسنه و فکر چینی همۀ قوا و واقعیات جهان عین را به دو انرژی مکمل یکدیگر یعنی

برابر با کوشش و تکاپو، مرد گرما و آسمان تأویل می کند. برای هنرمند چینی، منطره همانا )) کوهستان و  Yangو زمین و  آرامش، زن، سرما

 (94، 1884)مشتاو، .Yinو آ  نمودگار اصل مادینه و فعل پذیر  Yangآ (( اس.. کوهستان یا صتره نمایشگر اصل فاعل و قرینۀ 
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جقه جقه به فضای کتاب. و تذهیب و دومی بته  بنابراین میتوان گن. پدیده تازه ای که در این زمان وجود دارد، یکی ورود بته      

 یکدیگر متصل شده اند. هایی هستند که به کمک یک ساقۀ نازک به

 
 (256: 1374بشقاب لعابی، ری، اواخر قرن ششم هـ ق. )راجرز،  -11تصویر

 

 قرن ششم هجری قمری

می توان گن. اغلب بته جقه هایی که در این دوره تاریتی وجود دارد، تکرار همان فرم هایی هسنننتند که یا در دوره باسنننتان      

وجود داشته و یا در سده های اسالمی قبل از ششم هنننن و نمونه هایی از این بته جقه ها که در این قرن به دس. آمده، عینام همان 

قمقمه چرمی پازیریک یافته شنند. حتی تکئینات درون این بته جقه نیک مانند همان الگوی کهن بوده و  فرم بته جقه ای اسنن. که بر

 (11( )تصویر1188: 1881تغییری نیافته اس.. )پو ، 

 

 
 (1533: 1317گچبری برجسته، ساوه، قرن ششم یاهفتم هـ ق. )پوپ،  -12تصویر

 

جود آمدن فرم اسنلیمی، بال جانداران به اسلیمی تبدیل شد. پدیدۀ تازه دیگری که در این برهه از دوره اسنالمی نیک پس از به و     

جقه اس. که در برهی از سنالینه ها مشاهده می گردد. در این زمان، مانند در این زمان ایجاد شد، نشان دادن امواج آ  به فرم بته 

اهکاده باشند به کار رفته اس. ولی اندکی با گذشته متناوت جقه در تاج برهی اشتا  که احتمال می رود شدوره های پیشین، بته 

جقه های دیگری که از این دوران باقی مانده همانند دوره های پیشین اس.، شاید برهی از اسن. که در تصاویر مشاهده گردید. بته 

 آن ها درجکئیات اندکی متناوت شده باشند.
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 قرن هفتم هجری قمری

جقه ایجاد شده چندان زیاد و چشمگیر نیس.. تنها تناوتی که با گذشته دارند در جکئیات  در سده هنتم، تحولی که در فرم بته     

جقه ها تا و تکئیناتی اسنن. که آن ها را از دوره های پیشننین چندان متمایک نکرده اسنن.. فقط در چند مورد  از آاار این سننده، بته 

جقه هایی که در تاج شناهکادگان به کار رفته، نسنب. به دوره پیشین کامل تر  هسنتند. از جمله این که بته حدودی با قبل متناوت

جقه را نشان می دهد دارای تکئیناتی  جقه هایی که به عنوان بال جانداران بالدار استناده شده، در عین حال که فرم بته هستند. بته

 (19: 1888(. )کن بای، 18ای بیننده تداعی می کند. )تصویراس. که تا حدودی یک اسلیمی  را نیک بر

 

 
 ).www.Freergallery.ir 2016.17;206/Mars(کاسه سفالی، قرن هفتم هـ. ق.  -13تصویر

 

 قرن هشتم هجری قمری

در قرن هشتم هننن و، بامشاهده آاار بازمانده از این دوران، تحول تازه ای که نسب. به گذشته محسوس اس.، حضور بسیار زیاد      

نقش بته جقه در ترکیب اسلیمی ها اس.. در این زمان، بته جقه بسیار بیش از پیش در ترکیب های پی یده اسلیمی قرار گرفته به 

(. در سده هشتم، بال 19( )تصویر 848: 1811اسنلیمی شده و نقش جدیدی هلج کرده اس.. )شیمل،  گونه ای که باهود جکیی از

جقه، اساس تشکیل برهی از نقوش اسلیمی باشد. هم نین در این دوره مانند  جانداران، این نکته را به قهن می رساند که شاید بته

 ند چشم بوده و دارای مردمک هستند.جقه هایی را مشاهده می کنیم که هماندوره های قبل، بته 
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 (311: 1376هـ ق. )شیمل، 711گچبری محراب اولجایتو،  -14تصویر

 

 قرن نهم هجری قمری

جقه دارند مشننناهده می گردد. در این زمان، همانند دوره های  در سنننده نهم، باز هم جانداران بالداری که بال هایی به فرم بته     

اوانی در آاار به چشنم نمی هورد و عمده آااری که این نقش را در بر دارد، نقوش نگارگری هسنتند. در جقه به فر گذشنته نقش بته

این برهه از تاریم با اتناو جالبی روبرو می گردیم و آن حضنور پر در سنرپوش برهی افراد در نگاگری ها اس.. این پرها نیک هود به 

ارند و جقه ند جقه بوده ولی برهی دیگر چندان شباهتی به فرم بته نقش بته چند دسنته تقسنیم می گردند. برهی از آن ها همانند

جقه نکدیک هسنتند حضنور پر در سرپوش و تعدد پرها، امری قابل توجه در این تنها از این باب. که سنرشنان همیده شنده به بته 

رار گرفته، نشنننان عطم. و اقتدار بوده دوران اسننن.. بنه نطر می رسننند که پرهای بته مانندی که در این دوره در سنننرپوش ها ق

 (.11اس.)تصویر

 

 

 
 (74: 1313خسرو و شیرین از خمسه نظامی، اواخر قرن نهم هـ. ق. )کن بای،  -15تصویر

 

 قرن دهم هجری قمری

جقه به دسن. آمد، جقه های موجود در سنرپوش افراد بود که در نگارگری ها تصویر  در سنده دهم، اغلب نمونه هایی که از بته     

شده بود. از قرن نهم هنننن. و پرهای بته مانند به سرپوش ها راه یافتند و در قرن دهم نیک بر وسع. کاربرد این پرها اضافه گردید. با 

جقه در سرپوش ها نشانی جقه به این صنورت در این دو قرن، این گونه به نطر می رسد که در این زمان ها بته  توجه به کاربری بته

از اقتدار و عطم. و پیروزی بوده و به دلیل این که نشنانه برای شناهکادگان و بکرگان به حسنا  می آمده درآاار دیگر استناده نمی 

 (.11ویرگردیده تا شوک. و تقدس آن حنم گردد )تص
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 (141: 1311هـ. ق. )سودآور،  912به تخت نشستن ضحاک، قزوین،  -16تصویر

 

 قرن یازدهم هجری قمری

جقه های سنده یازدهم هنننن. و عالوه بر پرهای بته مانندی که در سرپوش افراد در نگارگری ها وجود دارد، درآاار دیگر نیک بته      

جقه در این قرن بر پارچه ها نقش بسنته که در دوره های پیشین وجود نداش.. این بته های سناده دیده می شنود. چند نمونه بته 

نشنان می دهد که سنر آن ها به یک سو همیده شده و با گل ها و برگ های کوچکی تکئین شده اند  جدید، دره. های سنروی را

جقه نیک جقه از سرو منشأ یافته در این دوره از تاریم آغاز شده و به زمان ما رسیده باشد. نوع دیگری از بته  شاید این اندیشه که بته

( )تصویر 1498و  1494: 1881ن این نقش، با گل تکئین شنده اسن.. )اکرمن، در این زمان بر پارچه ها نقش بسنته که فضنای درو

11  .) 

 
 (1141، 1317پارچه، اصفهان، سدۀ یازده هـ. ق.)اکرمن،  -17تصویر
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: 1889عالوه بر نگارگری ها، نقش پرهای بته ای در سننرپوش را در نقاشننی و سنننال این دوره هم می توان مشنناهده کرد. )پاکباز، 

 (18( )تصویر1188: 1881پو ، ، 181

 
 (1533: 1317)پوپ، هـ ق. 1611سفال، احتماالً تبریز،  -11تصویر

 

در چند مورد از کاشننی های قرن یازدهم نیک می توان نقش بته جقه را مشنناهده کرد. اما این بار دیگر بته جقه به عنوان زین.      

، تصنننویر 1881سنننرپوش بنه کنار نرفتنه بلکه هود به عنوان نقش بته جقه زین. بتش فضنننای کاشنننی گردیده اسننن. )پو ، 

canby,2009, p.34, XXII14( )تصویر) 

 

 
 (Canby, 2009:34)زیرگنبد مسجد شیخ لطف اهلل، اصفهان ، قرن یازدهم هـ ق.  -19رتصوی

 

 

 قرن دوازدهم و سیزدهم هجری قمری 

متأسنننانه در قرن دوازده هجری آااری به دسنن. نیامده که گویای کاربرد این نقش مایه باشنند. در قرن سننیکدهم تصننویری که      

شاهان قاجار از شتصی.، قدرت و شوک. هود داشتند در هنر درباری آنان بازتا  یافته اس. و به کار بردن نقش بته جقه به عنوان 
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دان به تاج یا هر چیک مانند به کاله و دسنننتار و زنان بر چارقد می زنند( نماد محافم بر روی تاج جقه )زیور مرصنننع از گوهر که مر

پادشناهان به صورت سنبلی از بال پرندگان اسطوره ای و تغییر یافته سرو سر افکنده اس. که نشانی از ایرانی و ایرانیان و حکای. از 

(. عالوه بر شاهان، زنان قاجاری نیک تمایل بسیاری به استناده 14قه دارد. )تصویرراستی و تواضع انسان اس. که ریشه در واژه بته ج

از نقش مایه بته جقه در زیوآیت و تاج هود داشنتند و گاهی هم از پربه جای بته جقه که شاید نمادی از پر سیمر، بوده اس. برای 

بته جقه، بته هایی که بر فراز بته پایه دیده می شود  آرایش تاج هود اسنتناده می کردند. شنکل جقه ای اسن.، متشنکل از چندین

 نمادی از پر سیمر، )هما( اس.. که نشانه ای ازپیروزی را به همراه دارد و نشانی از ایرانی بودن اس.. 

 
 (64: 1317. )شفیع زاده، 1213فتحعلی شاه نشسته روی قالیچۀ منقوش و ساعت جیبی در روبرو، میرزا بابا،  -21تصویر

 

 سیر تحول بته جقه درادوار اسالمی)قرن اول تا سیزدهم هجری قمری(  -1جدول 

 توضیحات مكان کاربرد عنصر شاخص ویژگی منشأ دوره تاریخی

قــرن اول و دوم 

ــان،  ــری ــاه )ط

 صفاریان(

الگوهننای پیش 

از اسننالم       ) 

 ساسانی(

پننارچننه، ظننروف،  بال جانداران)سیمر،( عدم نوآوری و هالقی.

 شیشه

- - 

قرن ســوم         ) 

 سامانیان(

نقوش جننانوری 

 ، پیش از اسالم

جنننننننننبننننه هننننای 

اعننتننقننادی،جننادویننی و 

  لسم)هرافه پرستی (

 

ظروف ) منرغی و  چشم زهم

سنننالی( و معماری 

 )گ بری(

منننهنوم جنندینند در نقش  نیشابور، بلم

 جقهبته
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 قرن چهارم    

ــامـانیـان و   ) س

 غزنویان (

بننرگننرفننتننه از 

نقوش سنناسانی 

پادشاهی ) تاج 

و جانوران بالدار 

 اسطوره ای(

تنوع ، هالقی. و ابتکار ، 

سننناده گرایی، تلنیج بننا 

عنناصنننر تکئینی ، جنبه 

  لسم و تعویذ و نمادین

قه ججانوری ) تلنیج بته

با بدن جانوران ( ، ماهی 

، پرندگان ) سننیمر، ( ، 

چشم زهم ، مشابه. با 

ننقش یین و یننانننگ ، 

 تکئینات ، اسلیمی

 بری(، معماری )گ

 پارچه و ظروف

نیشننننابور، ری، 

سننمرقند، نائین 

 و ساوه

ورود نقش اسلیمی و بتشی 

از گنل ) گلبرگ ها نشنننان 

دهنده گل شننناه عباسنننی 

 اس.( 

 قرن پنجم

 )سلجوقیان(

بننرگننرفننتننه از 

نقوش سنناسانی 

) تاج پادشاهی 

و جانوران بالدار 

 اسطوره ای(

جقه به اتصنننال چند بته

 یک ساقه نازک

تذهیب ، نقش کتاب. و 

ماهی ، مشابه. با نقش 

یین و یانگ ، مشننابه. 

 با امواج آ 

کتناب. و تذهیب ، 

معماری )گ بری(، 

 سنال

اصنهان، قکوین، 

 ساوه و کاشان

جقه در این دوره نقوش بتنه

دارای دندانه های مالیم تری 

 نسب. به گذشته هستند

 قرن ششم

 )خوارزمشایان(

الگوهننای پیش 

از اسننالم       ) 

 ساسانی(

تبندینل بنال جانوران به 

نقش اسننلیمی ، اتصننال 

جقه به یک ساقه چند بته

نننازک ) مننتننننناوت در 

جکئینات( ، ارتباط فرم با 

منننهوم ) جنبننه هننای 

اعنتقننادی و نمننادین( ، 

جقننه و تکرار نقش بتننه

 اضافه شدن تکئینات

اسلیمی ، تاج پادشاهی، 

 مشابه. با امواج آ 

ظننروف، پننارچننه، 

 اشیا 

تغییر در نقش بال جاندارانن  جرجانکاشان و 

جقه هارج بنالندار کنه از بته

شننده و به اسننلیمی تبدیل 

 گشته اس..

 قرن هفتم

 )ایلخانان(

النننگنننوهنننای 

 پیشین

تننننناوت در جکئیننات و 

 تکئینات

تاج پادشاهی ) نقش آن 

بننه صنننورت کننامننل( ، 

 تکئینات ، اسلیمی

ظننروف، معمنناری 

)گنننن ننننبننننری، 

 کاشیکاری(

 چشمگیری نداردتحول  مشهد و کاشان

 قرن هشتم

 )ایلخانان(

الگوهننای پیش 

از اسنننننالم ) 

اشننننکننانننی و 

 ساسانی(

نننوآوری و هننالقننینن.، 

 ترکیبات پی یده اسلیمی

بال جانداران)سننیمر،(، 

اسنننلیمی، چشنننم نطر، 

مشننابه. با نقش یین و 

یانگ ، ترکیبات پی یده 

 اسلیمی

معمنناری )گ بری، 

 کاشیکاری(

قکوین، زنجننان، 

نیشننننابور، ری، 

اردبیل، کاشننان، 

 یکد و ورامین

اضنافه شدن نقش کنگره به 

بال، مشننابه اسننلیمی دهان 

 اژدری

 قرن نهم

 )تیموریان(

النننگنننوهنننای 

 پیشین

، جقهتناوت در شننکل بته

 نسب. به دوران گذشته

بال جانداران)سننیمر،(، 

تاج پادشاهی ،  نقش پر 

 در سرپوش افراد

نگارگری ) سرپوش 

پنادشننناهان، نوک 

سننرپوش باریک به 

متصل شده اس. و 

کم شدن این نقش در آاار ،  -

سننرپوش) کاله( پادشنناهان 

که نشنننانه عطم. و اقتدار، 

پیروزی و هوشنننبتتی، در 

جقننه) پر(، قننالننب فرم بتننه
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انتهای پهن در بای( 

 ، زیورآیت

بنیشنننتنرین کنناربردآن در 

 نگارگری اس..

 قرن دهم

 )صفوی(

النننگنننوهنننای 

 پیشین

نمنناد قنندرت و اقتنندار و 

جنبنه اعتقادی و تکئینی 

 دارد

سننرپوش پادشنناهان و 

 افراد

نگنارگری، پنارچه، 

 قالی، جلد کتا 

تعنداد پرهنا نشنننان دهنده  تبریک و قکوین

موقعین. و مقنام اشنننتا  

 بوده اس.

 قرن یازدهم

 )صفوی(

النننگنننوهنننای 

 پیشین

عنندم نوآوری و هالقینن.        

) برگرفته از سنننده های 

 قبل(

سرپوش پادشاهان، سرو 

همینده، اتصنننال چند 

جقه به یک سننناقه بتنه

 نازک

نگنارگری، معماری 

)گنننن ننننبننننری، 

کاشیکاری(، سنال، 

 چو ، نقاشی

هنننراسنننننان، 

گرگان، اصنهان، 

 تبریک، نیشابور

حضننور نقش سرو در نقوش 

جقه شباه. پارچه که به بته

 دارد.

 قرن دوازدهم

 )صفوی(

النننگنننوهنننای 

 پیشین

کم رنگ شنندن این نقش در  - - - افول هنر

این دوره، بنه دلیل اوضننناع 

 نابسامان حکوم.

 قرن سیزدهم

)زندیه  و قاجاریه 

) 

النننگنننوهنننای 

 پیشین

 نمادین و اسطوره ای

) پر سنننیمر، : نشنننانننه 

 پیروزی و قدرت (

لبناس دربناریان و زنان، 

بننال پرننندگننان،  تغییر 

یافته  نقش سرو همیده 

،  پر سنننیمر، و همنا ) 

 تاج پادشاهی (

منکل. ویژه این نقش در این  - پوشاک و زیورآیت

دوران دیده می شود. تبدیل 

سنننرو همیننده بننه حننالنن. 

ایسننتاده در این جا نشننانگر 

 راستی و تواضع انسان اس..

 

 

 تیجه گیریتیجه گیرین

هرکدام از نقوش ایجاد شده در هنر ایران باستان ریشه در کهن الگوهای نیاکانی دارد که رموز نهنته در  بیع. و اندیشه بیکرانشان 

تجلی گاه قداسن. هسنتی اس.. با نطر اجمالی به صنحات گذشته می بینیم هرجا که صحب. از هنر ایران باستان و هنر اسالمی به 

جقه دیده می شود. چنین استنباط می شود که  میان اسن.، اعم از نقاشی، فلککاری، سنالگری، قالیبافی، نگارگری و غیره نقش بته

آن، به  قش دره. سننرو اسنن. و نمادی از زرتشننتی و اهورا مکدا، جاودانگی و آزادگی و گاه همیده بودنجقه ایرانی برگرفته از ن بته

معنای تواضنع در برابر عطم. پروردگار اسن. و نیک سنمبلی از بال پرندگان اسنطوره ای )سیمر،( و نشان از پیروزی و ظنر اس. و 

در آن بایها داشننته باشنند تا حرمتش حنم و شننگنتی منهومش با  برای همین از آن در تاج شنناهان اسننتناده می کردند که جایی

 زیبایی آن تداعی می شود.

در قرن اول دوران در قرن اول دوران جقنه آن چننان جنذابین. دارد، که در سنننده های متتل  منکلتی ویژه وجایگاهی برتر پیدا می کند،  نقش بتنه

سلهاسننالمی در ایران به دییل آشننو  و حمله اعرا  به ایران و تکرر درسننلسننله سل شو  و حمله اعرا  به ایران و تکرر در سالمی در ایران به دییل آ شهر های ایران، ابات متداومی دول. های حاکمه در شننهر های ایران، ابات متداومی   ا دول. های حاکمه در 

صویری موجود بر پارچه وجود ندارد، که هنرمند بتواند به ردیابی آاار و سننن هنری موجود بپردازد. بدین لحا  به جک چند موارد تصننویری موجود بر پارچه  سنن هنری موجود بپردازد. بدین لحا  به جک چند موارد ت وجود ندارد، که هنرمند بتواند به ردیابی آاار و 
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ساسانیان اس.، نمونه های ها  دیگری مهای ابریشنمی، تمنگ و جام در قرون اولیه که آن هم متأار از سناسانیان اس.، نمونه های ها  دیگری م شمی، تمنگ و جام در قرون اولیه که آن هم متأار از  وجود نیس.. در قرن دوم وجود نیس.. در قرن دوم های ابری

شبیه به بتهنیک تنها یک نمونه یاف. شننده که آن هم متعلج به یک تمنگ می باشنند و نقش بال جانداری اسنن. که تا حدودی شننبیه به بته س. که تا حدودی  شد و نقش بال جانداری ا شده که آن هم متعلج به یک تمنگ می با جقه جقه   نیک تنها یک نمونه یاف. 

س.. در قرن سوم و چهارم ظروف سنالین و ظروف منرغی و مقرنس کاری های هن. رنگ نیشابور از جمله مواردی هس. که بتهاسن.. در قرن سوم و چهارم ظروف سنالین و ظروف منرغی و مقرنس کاری های هن. رنگ نیشابور از جمله مواردی هس. که بته   ا

صوجقه را به تصنو شیده اند. در این قرن نقش بتهیر کشنیده اند. در این قرن نقش بتهجقه را به ت جقه به فضای امروزی آن نکدیک تر شده و از سادگی بیشتری در فرم اولیه اش جقه به فضای امروزی آن نکدیک تر شده و از سادگی بیشتری در فرم اولیه اش   یر ک

 جقه در کتاب. و تذهیب نیک بکار رفته اس.. جقه در کتاب. و تذهیب نیک بکار رفته اس..   برهوردار اس.. در قرن پنجم به دلیل وجود ابات بیشتر در ایران، بتهبرهوردار اس.. در قرن پنجم به دلیل وجود ابات بیشتر در ایران، بته

سنالین عصر سلجوقی، کوزه هادر قرن هنتم کاسنه های سننالین عصر سلجوقی، کوزه ها سه های  ی دوجداره، محرا  زرین فام در مشهد و کاشی های زرین فام معروف در ی دوجداره، محرا  زرین فام در مشهد و کاشی های زرین فام معروف در در قرن هنتم کا

جقه در قرن هشتم نیک بکارگیری آن در جقه در قرن هشتم نیک بکارگیری آن در جقه را به کار گرفته اند. موارد معروف بکارگیری بته جقه را به کار گرفته اند. موارد معروف بکارگیری بته   این دوره از جمله مواردی اس. که بتهاین دوره از جمله مواردی اس. که بته

صنی اردبیکتا  عجایب المتلوقات قکوینی، گ بری محرا  اولجایتو و مقبره شنیم صننی اردبی شیم  س.. از قرون نهم به بعد تا قرن سیکدهم، لی اسن.. از قرون نهم به بعد تا قرن سیکدهم، کتا  عجایب المتلوقات قکوینی، گ بری محرا  اولجایتو و مقبره  لی ا

 جقه در نگارگری های مکتب هرات، اصنهان، شیراز، زند و قاجار هستیم.جقه در نگارگری های مکتب هرات، اصنهان، شیراز، زند و قاجار هستیم.شاهد حضور و ابات چشمگیر نقش بته شاهد حضور و ابات چشمگیر نقش بته 

 

 فهرست منابعفهرست منابع

 الف( کتبالف( کتب

 سم.، تهران(، ترجمه یعقو  آژند، انتشارات هنر و معماری اسالمی(، )1818اتینگهاوزن، ری ارد و گرابر الگ ) -1

(، ترجمه حسنن انوشه، نشر امیرکبیر، از دوران پیش از تاریم تا امروز -سنیری در هنر ایران(، )1881اکرمن، فیلیس و دیگران ) -1

 تهران.

 (، انتشارات زرین وسیمین، تهران.(، انتشارات زرین وسیمین، تهران.نقاشی ایران از دیر باز تا امروزنقاشی ایران از دیر باز تا امروز(، )(، )18891889پاکباز، رویین )پاکباز، رویین )  --88

 (، نشر بهار، تهران. (، نشر بهار، تهران. مینیاتورهای ایرانیمینیاتورهای ایرانی  آشنایی باآشنایی با(، )(، )18811881پو ، آرتور )پو ، آرتور )  --99

 (، تألی  ر.دبلیو. فریه، ترجمه پرویک مرزبان، وزان، تهران.سنالگری، مجموعه مقایت هنرهای ایران(، )1819راجرز، م) -1

 (، انتشارات یساولی، تهران.پژوهشی در فرش ایران(، )1881ژوله، تورج ) -1

   (، ترجمه ناهید محمدشیروانی، نشرکارنگ، تهران.ربارهای ایرانهنر د(، )1884سودآور، ابوالعال  ) -1

 (، انتشارات سی بال هنر، تهراندس. یافته های عشایری روستایی فارس(، )1881سیروس، پرهام) -8

 ر(، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، دفترنشننتبیین آیات هداوند، نگاهی پدیدارشننناسننانه به اسننالم(، )1811شننیمل، آن ماری ) -4

 فرهنگ اسالمی.

 (، وزارت فرهنگ و هنر، تهران.پوشاک زنان ایرانی از کهن ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی(، )1891ضیا  پور، جلیل ) -14

 (، نشرسی بال، تهران. جقه چیس.بته(، )1881عطروش،  اهره ) -11

 

 ، تهران. انتشارات دانشگاه هنرانتشارات دانشگاه هنر(، ترجمه محدی حسینی، (، ترجمه محدی حسینی، نقاش ایرانینقاش ایرانی(، )(، )18881888کن بای، شیال )کن بای، شیال )  --1111
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 (، ترجمه بهرام فره وشی، نشرکتا ، تهران.هنر ایران(، )1814گیرشمن، رمان ) -18

 (، انتشارات آزاد اندیشان، تهران. نقد هنری و ادبی(، )1884مشتاو، هلیل ) -19

 (، ترجمه رقیه بهکادی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران فرهنگ نگاره ای نماد ها در هنر شرو و غر (، )1884هال، جیمک ) -11

 (، ترجمه کیانوش هدای.، نشر مجید، تهرانسنر به شرو(، )1888هرمان، هسه ) -11

  ب( مقاله ها

(، نشریه بررسی سه مناره مهم دوره سلجوقی چهل دهتران اصنهان، تاریتانه دامغان و مسجد جامع ساوه(، )1848آزاد، میترا ) -11

 11تا  84،   1مطالعات معماری ایران، شماره 

 11،   11(، مجله گلستان قرآن، شماره سی جک  قرآن بر روی یک پارچه(،) 1884رو  فر، زهره ) -18

-(، فصلنامه تحلیلینقاشنی های درباری)رسنمی( قاجار، نمایش شکوه تصویر(، )1881شننیع زاده پریناز و رجبی محمد علی ) -14

 .19اره ششم،  پژوهشی نگره، شم
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3- Wilkinson, J.V.S , Bin yon, L..,. and Gray, B (1933), Persian miniature painting, London 

 ج( منابع اینترنتی

 

4-www.freegallery.ir 

5-www.hermitagemuseum.com 

6- www.collection.vam.ac.uk 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

