
184

Abstract
Jag, scientifically known as Dalbergja sissoo and Shisham_
Persian name_, and local names Sassam, Jag, Jagh and Ciso, 
is a medium-sized tree that often grows in the highlands 
and along the mountain rivers. Habitats of this plant 
species have been reported in India, Bangladesh, Malaysia, 
Bhutan, Myanmar, Nepal, Pakistan and Afghanistan, and in 
southeastern Iran in the Makran Heights, Jabal_Barez and 
Bashkard mountain ranges. Bashkard mountainous areas, 
the research area of this article; including Kart Zani, Pish 
Jā, Grish-e Jāsbi, Parkhāsh, Ashnut, Jagdān and Angoharan 
/ Goharan have been reported as the natural habitats for Jag. 
More specifically, Gi majg _ 1600 AMSL_ and Pisken _ 995 
AMSL_ are the habitats that have been reported as a result of 
local visits (Emtehani and Jazireh-ee 1381:58). The author 
has also observed this tree and its various uses in the heights 
of Dar-gwan village, Dar shahr city, Kāhken and Ahviri 
mountain range.
In linguistic and archeological studies, there is some 
evidence that firms this tree’s historical uses: the name of 
this tree and its wood uses are mentioned in Assyrian and 
ancient Persian texts, and also some parts of it have been 
found in archeological excavations in Harappa, Mohenjo-
daro, Mehrgarh, Tell Abraq and Shahr-e Sukhteh. Most 
importantly, as the well-known Russian Iranologist and 
linguist Ilya Gershevitch acknowledges, Darius’s inscription 
mentions the use of Jag wood in the construction of Apadana 
palaces of Susa. As a result of a research trip (to record 
Bashkardi language) to   fourteen Bashkard villages and Dar-
gwan village, and observing Jag tree and the doors made of its 
wood, Gershevitch suggests this hypothesis that these woods 
may have been transported from Bashkard to the sea through 
Minab River, and then they were taken to Susa. During 
archeological research in the area, the author found a vessel 
made of Jag wood in a historical-Islamic area at a mountain 
hillside near Jagin Dam. Then with locals’ guidance, He saw 
the Jag tree, near the village of Shun and Sit-e-pirow River 
at Dar-gwan village heights. Then, searching for the artists, 
craftsmen and professionals in this field, he found people 
with the knowledge of the right quality and having the skill 
of cutting and shaping the trunk and branches of this tree 

with simple and basic tools in Dar-gwan and kulegh villages.
This article - following valuable reports and researches by 
Ilya Gershevitch is an attempt to introduce this valuable 
plant species to the archeological community, a brief mention 
of historical sources that include the use of Jag, evidence 
of its use in historical and Islamic times in Bashkard, the 
possibility of communication between Susa and Bashkard 
and Jag wood transfer from Bashkard to Susa in order to 
construct Darius’ palaces. Also, hope that it will be the 
beginning of further professional studies in this field with 
the help of other sciences such as ancient languages, ancient 
botany, ancient climatology and archeology.
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چکيده
َجگ با نام علمی دالبرجا سیس��و  )dalbergia sissoo( و نام فارس��ی شیَش��م، و نام های محلی ساَسم، 
َجگ، َجغ، و سیس��و، درختی است متوس��ط که اغلب در ارتفاعات و در مسیر رودخانه های کوهستانی 
می روید، زیستگاه های این گونۀ گیاهی در هندوستان، بنگالدش، مالزی، بوتان، میانمار، نپال، پاکستان 
و افغانس��تان و در جنوب ش��رقی ایران در ارتفاعات مکران، سسلسله جبال بارز و بشکرد گزارش شده 
است. چوب جگ یکی از مقاوم ترین چوب هاست و در عین حال، کار با آن از جهت برش و شکل دهی 
س��هولت دارد. از این رو عالوه بر اس��تفادۀ خوراکی و دارویی، از دیرزمان در ساخت لوازم مختلف و نیز 
در معماری کاربردهای فراوانی داش��ته اس��ت. در مطالعات زبان شناس��ی و باستان شناسی، شواهدی از 
کاربردهای تاریخی این درخت وجود دارد. در متون آشوری و فارسی باستان، نام این درخت و استفاده 
از چوب آن به میان آمده و نیز در کاوش های باستان شناسی در هاراپا، موهنجودارو، مهرگاره، تل ابرق، 
و ش��هر س��وخته قطعاتی از آن به دست آمده اس��ت. مهم تر از همه، در کتیبۀ داریوش به کاربرد چوب 

َجگ در ساخت کاخ های آپادانای شوش اشاره شده است.    
این نوش��تار تالشی است برای معرفی این گونۀ ارزشمند گیاهی به جامعۀ باستان شناسی، ذکر اجمالی 
منابع تاریخی که در آن به کاربرد جگ اش��اره ش��ده، شواهد و مدارک استفاده از آن در دوران تاریخی 
و اس��المی در منطقۀ بشکرد، احتمال وجود ارتباط بین شوش و بشکرد، و انتقال چوب جگ از بشکرد 

به آنجا برای ساخت کاخ های داریوش. 

واژه  های کليدی 
پوشش گیاهی بشکرد، َجگ، شواهد تاریخی، معماری، مصنوعات دست ساخت.
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 )dalbergia sissoo( درآمدی بر شناخت َجگ
 Leguminosae papilionaceae ـ ویژگی ها: َج��گ از خانوادۀ
اس��ت و با نام محلی َجگ، سیسو )آبادان(، َجغ )هرمزگان( در ايران 
 shisham و شیشم sissoo شناخته    می شود. نام تجاری آن سیسو
اس��ت )امتحانی و جزيره ای، 1381: 55(. از اين جنس 27 گونه در 
 dalbergia sisso هند يافت    می ش��ود و در ايران تنها وج��ود گونۀ
تاکنون گزارش شده است. نام جنس Dalbergia از نام گیاه شناس 

سوئدی Nicholas Dalberg گرفته شده است )همان، 56(. 
     ج��گ درختی اس��ت خزان کنن��ده با قامتی متوس��ط به بلندی 
10 ت��ا 30 مت��ر ک��ه محیط آن به 2 ت��ا 4 متر در قاعده    می رس��د. 
پوست درخت خش��ن و دارای شکاف های عريض و سطحی است. 
ورقه ورقه شدن پوست به طور نامنظم صورت    می گیرد و پوست آن 
به رنگ خاکس��تری کم رنگ و قهوه ای روشن است. الیاف جگ به 
طول 2 تا 2/8 س��انتی متر به رنگ زرد کم رنگ است که در معرض 
هوا به س��رعت در ابتدا به نارنجی و بعد قه��وه ای متمايل به قرمز 
پررنگ    تبديل می شود. برگ های جگ شانه ای فرد و متناوب است. 
طول محور برگ ها 3/5 تا 8 س��انتی متر و در قاعده متورم هس��تند. 
برگچه ه��ای جگ 3 تا 5 متن��اوب و به طول 3-7 و عرض 9-3/5 
سانتی متر، به شکل کروی تا لوزی يا تخم مرغی پهن تا تخم مرغی 
مورب و به طور مش��خصی نیش دار در نوک و دارای قاعدۀ باريک 
تا گرد، چرمی، که در جوانی کم کرک و در دوران بلوغ بدون کرک 
هس��تند. گل های جگ به صورت خوشه ای و سنبل محوری، مرکب 
از چندين محور کوتاه، به رنگ س��فید ش��یری يا کرم روش��ن با 7 
ت��ا 9 میلی مت��ر طول بدون ُدم ُگل يا ُدم ُگل��دار، با 2 عدد برگ � که 
ريزان هس��تند � اس��ت. کاسه گل جگ با 5 کاس��برگ، مستطیلی 
م��ژه دار نوک کند يا نوک تی��ز، و جام گل با گلبرگ درفش��ی کم و 
بیش کروی، نوک چال دار با 7 تا 8 میلی متر طول، پرچم های آن 9 
عدد و بس��اک های آن 2 س��لولی اند. تخمدان جگ به طول 4 تا 8 
میلی متر و مس��تطیلی اس��ت، تخمک ها 5 تا 6 عدد میوه به صورت 
نی��ام به طول 0/7-1/5 و عرض 4/5-10 س��انتی متر بدون کرک 
نوک تیز تا نوک کند، ناش��کوفا، معمواًل دارای 1 تا 4 دانه، دانه ها به 
ط��ول 4-5/5 و عرض 8-10 میلی متر و به رنگ قهوه ای تا س��یاه 
هس��تند )همان، 56(. جگ به شدت روشنی پسند و از لحاظ نیاز آبی 

پرتوقع    است )همان، 60(.     

ـ زیستگاه ها: در مورد ويژگی های رويشگاه آن چنین آمده است: 
جگ از خاک های رس��ی سنگین پرهیز    می کند و خاک های شنی و 
س��نگ ريزه دار را ترجیح    می دهد و در خاک های سفت رسی از رشد 
بازمی ماند و در خاک های ش��وری که دارای اليۀ س��خت غیر قابل 
نفوذ است، ممکن است به کلی از پا بیفتد و در خاک های متخلخل 
ک��ه به خوبی تهويه    می ش��وند و دارای رطوبت مکفی    هس��تند، به 
خوبی    می رويد. اين گونه از نظر ژئومورفولوژی ارتفاعات باالتری را 
نسبت به ساير گونه ها اشغال    می کند و عمدتًا در مسیر رودخانه های 

کوهستانی روی آبرفت های رودخانه ای ماسه سنگ و کنگلومرا واقع 
است )امتحانی و جزيره ای، 1381: 60(.   

ـ رویشـگاه ها در سـطح جهانی: اين گونه در هندوستان در 
ح��وزۀ گوالپارا )Goalpara( در بس��ترهای رودخانه ای پوش��یده از 
سنگ ريزه در منطقۀ حاشیه ای هیمالیا که از آسام تا پنجاب کشیده 
شده اند، گسترش دارد. در بسیاری از قسمت های هند تا مرز ارتفاعی 
900 متر از س��طح دريا در منطقه حاش��یه ای هیمالیا يافت    می شود 
و گاهی نیز تا ارتفاع 1500 متری از س��طح دريا ديده    می شود. اين 
گونه در خارج از هندوس��تان در کشورهای نپال، بوتان، بنگالدش، 
میانمار )برمه(، مالزی، پاکس��تان و افغانستان يافت    می شود )تواری، 
1994: 316(. طبق نظر Troup )1921( احتمااًل سیسو گیاه بومی 
مخصوص مناطق Bhabar و حاشیۀ هیمالیا    است و انسان آن را به 
جاهای ديگر برده اس��ت، چنانکه آن را در زمین های زراعی مناطق 
گرمس��یری و نیمه گرمس��یری آفريقا و آس��یا    می کارند )امتحانی و 

جزيره ای، 1381: 57(.

ـ رویشـگاه ها در ایران: جگ در ايران در مناطق کوهس��تانی 
گرمس��یری جنوب به صورت دهلی��زی و داالنی در قطعات محدود 
و پراکنده در کرانۀ رودخانه های آب ش��یرين می رويد. اين گونه در 
ايران از ارتفاع 260 متر تا 1600 متر از س��طح دريا مس��تقر    است و 
اقلیم مطلوب برای آن اقلیم خش��ک معتدل و مديترانه ای معتدل با 
حداقل مطلق دمای 3- درجۀ سانتی گراد و متوسط بارندگی سالیانۀ 
180 تا 600 میلی متر    اس��ت )هم��ان، 60(. در فلور ايرانیکا، جنوب 
جبال بارز، س��رباز، مکران، تنگۀ س��رخه، ش��رق کوهک، و بشاگرد 
به عنوان گسترش��گاه َجگ معرفی شده است )ريچینگر، 1986(. در 
کت��اب جنگل ها، درختان و درختچه های ايران وجود پايه های بومی 
جگ در تنگۀ س��رخه نیک ش��هر بلوچستان و جیرفت گزارش شده 
است. در فلور خوزس��تان جگ به عنوان گونه خودرو کاشته شده و 
وجود آن در مناطق مختلف ش��مال مسجد سلیمان و اللی و اهواز 
گزارش ش��ده اس��ت. رويش آن به صورت بومی در س��طح محدود 
در منطق��ۀ چهارتن کهنوج ذکر ش��ده اس��ت )امتحانی و جزيره ای، 

 .)58 :1381

ـ رویشـگاه ها در هرمزگان: اين گیاه در اس��تان هرمزگان در 
بادافشان رودان بین روستاهای دهنو و باغ باال در ارتفاع 650 متر از 
س��طح دريا، در َجغان احمدآباد کوشاه حاجی آباد در ارتفاع 1400متر 
از سطح دريا و در ارتفاعات َجغَدر هماگ در ارتفاع 110متر از سطح 
دريا مشاهده شده است )امتحانی و جزيره ای، 1381: 58(. همچنین 
وجود آن در بش��کرد که موضوع اين پژوهش اس��ت، گزارش شده 

است که در ادامه به طور دقیق ذکر خواهد شد. 

ـ کاربردها: پوس��ت اين گیاه طعمی تلخ دارد و سقط کنندۀ جنین، 

خلط آور، ضد کرم، تقويت کنندۀ قوۀ باه )ش��هوت(، و اشتهاآور است. 
و همچنین برای بیماری های پوستی و سوء هضم و ديسانتری مفید 
اس��ت. از خاک ارۀ چوب اين گیاه جوش��انده ای تهیه    می کنند که در 
اس��تعمال خارجی برای درمان جذام و کورک مصرف    می شود. میوۀ 
اين گیاه حاوی 2 درصد تانن اس��ت و چوب آن نیز دارای اس��انس 

روغنی است )رحیمی نیا، 1387: 310(.     
     چ��وب جگ يکی از مقاوم ترين چوب ها در مقابل حملۀ موريانه    
اس��ت. چوب اين درخت به نرمی رنده    می ش��ود و اگر به مدت 24 
س��اعت بخار داده شود، با ماش��ین تهّیۀ روکش به سهولت    می توان 
از آن اليه گیری کرد. چوب جگ در ش��به قاره هند کاربردی مشابه 
چ��وب گردو در ايران دارد و در س��اخت در، پنجره، مبل، و تزئینات 
داخل��ی منازل اس��تفاده    می ش��ود. همچنین برای س��اختن واگن و 
کوپۀ قطار از بهترين چوب هاس��ت. اکثر دستۀ ابزارها به ويژه دستۀ 
ابزارهای روستايی مثل بیل و داس و بتر از اين چوب تهیه    می شود. 
ابزارهای کشاورزی و روستايی مثل محور چرخ، پلۀ نردبان، و جعبۀ 
حمل میوه را از اين چوب    می س��ازند )امتحانی و جزيره ای، 1381: 
61(. به دلیل خوش��رنگ بودن، عدم ش��کاف خوری، رنگ پذيری و 
جالپذي��ری، چوب ج��گ در صنعت خراطی و کنده کاری اس��تفادۀ 
مطلوب��ی دارد. چ��وب آن را پ��س از بخار دادن ب��ه صورت خمیده 
درآورده، برای دس��تۀ عصا و قطعات مبل و دکوراس��یون ساختمان 
اس��تفاده    می کنند )تصوير 1(. قابلیت س��وخت چوب جگ به سبب 
فقدان جرقه و ارزش گرماده��ی )بین 4908 تا 5181 کالری/گرم( 
در خور توجه اس��ت. در جنگل کاری نیز کاشت آن همراه با گندم و 

نیشکر، در دوطرف رودخانه ها و کانال های آبرسانی برای حفاظت از 
خاک ديواره ها و نیز به عنوان بادشکن و کمربند سبز اهمیت بسیار 

دارد )همان، 62(.

شواهد تاریخی از کاربردهای َجگ
گرش��ويچ افتخار شناسايی اسامی دالبرجا سیسو در سومری، اکدی، 
عیالمی و فارس��ی باس��تان را از آِن خود کرده اس��ت. طبق نظر او 
اس��امی اين درخت در فارس��ی جديد َجگ )jag( يا َجخ )jax(، در 
فارسی کهن َيکا )yaka(، در اکدی )musukkannu(و در سومری 
gis mes.ma-gan-na اس��ت )تنگ ب��رگ و پات��س، 1999: 10، 

 .)132 �131
     در 1983 ک. ر. ماکس��ويل �  هايس��لوپ بیش��تر م��دارک 
باستان شناختی و آشورشناختی را برای کاربرد چوب سیسو بازنگری 
کرد. منابع آشوری اذعان    می دارند که کاربرد چوب سیسو در ساخت 
درها )پادش��اهی آش��ور نصیرپالII، تیگالت پیلس��رIII، سارگون و 
آش��وربانی پال(، مبلمان )اِس��ارهادون(، چوب سقف )آشور بانی پال(، 
تخت خواب )آشور بانی پال( و به طور کلی برای استفاده در قصرها 
)آش��ور بانی پال و سناخريب( بوده است. در نام های از دورۀ آشورنو، 
شاخه ها يا تنه سیسو )منظور تنه درخت سیسو است( به طول و قطر 
مشخصی )مثاًل  2.5 3 تا متر طول و 50 سانتی متر قطر( درخواست 

شده است )تنگبرگ و پاتس، 1999: 10: 131(.
     قطع��ات زغال ش��دۀ دالبرجا در بافت��ه ای مربوط به هزارۀ 3 و 5 
پ م  در مه��رگاره و از اواخر هزارۀ 3 پ م از لعل ش��اه )الل ش��اه؟( 
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 )dalbergia sissoo( درآمدی بر شناخت َجگ
 Leguminosae papilionaceae ـ ویژگی ها: َج��گ از خانوادۀ
اس��ت و با نام محلی َجگ، سیسو )آبادان(، َجغ )هرمزگان( در ايران 
 shisham و شیشم sissoo شناخته    می شود. نام تجاری آن سیسو
اس��ت )امتحانی و جزيره ای، 1381: 55(. از اين جنس 27 گونه در 
 dalbergia sisso هند يافت    می ش��ود و در ايران تنها وج��ود گونۀ
تاکنون گزارش شده است. نام جنس Dalbergia از نام گیاه شناس 

سوئدی Nicholas Dalberg گرفته شده است )همان، 56(. 
     ج��گ درختی اس��ت خزان کنن��ده با قامتی متوس��ط به بلندی 
10 ت��ا 30 مت��ر ک��ه محیط آن به 2 ت��ا 4 متر در قاعده    می رس��د. 
پوست درخت خش��ن و دارای شکاف های عريض و سطحی است. 
ورقه ورقه شدن پوست به طور نامنظم صورت    می گیرد و پوست آن 
به رنگ خاکس��تری کم رنگ و قهوه ای روشن است. الیاف جگ به 
طول 2 تا 2/8 س��انتی متر به رنگ زرد کم رنگ است که در معرض 
هوا به س��رعت در ابتدا به نارنجی و بعد قه��وه ای متمايل به قرمز 
پررنگ    تبديل می شود. برگ های جگ شانه ای فرد و متناوب است. 
طول محور برگ ها 3/5 تا 8 س��انتی متر و در قاعده متورم هس��تند. 
برگچه ه��ای جگ 3 تا 5 متن��اوب و به طول 3-7 و عرض 9-3/5 
سانتی متر، به شکل کروی تا لوزی يا تخم مرغی پهن تا تخم مرغی 
مورب و به طور مش��خصی نیش دار در نوک و دارای قاعدۀ باريک 
تا گرد، چرمی، که در جوانی کم کرک و در دوران بلوغ بدون کرک 
هس��تند. گل های جگ به صورت خوشه ای و سنبل محوری، مرکب 
از چندين محور کوتاه، به رنگ س��فید ش��یری يا کرم روش��ن با 7 
ت��ا 9 میلی مت��ر طول بدون ُدم ُگل يا ُدم ُگل��دار، با 2 عدد برگ � که 
ريزان هس��تند � اس��ت. کاسه گل جگ با 5 کاس��برگ، مستطیلی 
م��ژه دار نوک کند يا نوک تی��ز، و جام گل با گلبرگ درفش��ی کم و 
بیش کروی، نوک چال دار با 7 تا 8 میلی متر طول، پرچم های آن 9 
عدد و بس��اک های آن 2 س��لولی اند. تخمدان جگ به طول 4 تا 8 
میلی متر و مس��تطیلی اس��ت، تخمک ها 5 تا 6 عدد میوه به صورت 
نی��ام به طول 0/7-1/5 و عرض 4/5-10 س��انتی متر بدون کرک 
نوک تیز تا نوک کند، ناش��کوفا، معمواًل دارای 1 تا 4 دانه، دانه ها به 
ط��ول 4-5/5 و عرض 8-10 میلی متر و به رنگ قهوه ای تا س��یاه 
هس��تند )همان، 56(. جگ به شدت روشنی پسند و از لحاظ نیاز آبی 

پرتوقع    است )همان، 60(.     

ـ زیستگاه ها: در مورد ويژگی های رويشگاه آن چنین آمده است: 
جگ از خاک های رس��ی سنگین پرهیز    می کند و خاک های شنی و 
س��نگ ريزه دار را ترجیح    می دهد و در خاک های سفت رسی از رشد 
بازمی ماند و در خاک های ش��وری که دارای اليۀ س��خت غیر قابل 
نفوذ است، ممکن است به کلی از پا بیفتد و در خاک های متخلخل 
ک��ه به خوبی تهويه    می ش��وند و دارای رطوبت مکفی    هس��تند، به 
خوبی    می رويد. اين گونه از نظر ژئومورفولوژی ارتفاعات باالتری را 
نسبت به ساير گونه ها اشغال    می کند و عمدتًا در مسیر رودخانه های 

کوهستانی روی آبرفت های رودخانه ای ماسه سنگ و کنگلومرا واقع 
است )امتحانی و جزيره ای، 1381: 60(.   

ـ رویشـگاه ها در سـطح جهانی: اين گونه در هندوستان در 
ح��وزۀ گوالپارا )Goalpara( در بس��ترهای رودخانه ای پوش��یده از 
سنگ ريزه در منطقۀ حاشیه ای هیمالیا که از آسام تا پنجاب کشیده 
شده اند، گسترش دارد. در بسیاری از قسمت های هند تا مرز ارتفاعی 
900 متر از س��طح دريا در منطقه حاش��یه ای هیمالیا يافت    می شود 
و گاهی نیز تا ارتفاع 1500 متری از س��طح دريا ديده    می شود. اين 
گونه در خارج از هندوس��تان در کشورهای نپال، بوتان، بنگالدش، 
میانمار )برمه(، مالزی، پاکس��تان و افغانستان يافت    می شود )تواری، 
1994: 316(. طبق نظر Troup )1921( احتمااًل سیسو گیاه بومی 
مخصوص مناطق Bhabar و حاشیۀ هیمالیا    است و انسان آن را به 
جاهای ديگر برده اس��ت، چنانکه آن را در زمین های زراعی مناطق 
گرمس��یری و نیمه گرمس��یری آفريقا و آس��یا    می کارند )امتحانی و 

جزيره ای، 1381: 57(.

ـ رویشـگاه ها در ایران: جگ در ايران در مناطق کوهس��تانی 
گرمس��یری جنوب به صورت دهلی��زی و داالنی در قطعات محدود 
و پراکنده در کرانۀ رودخانه های آب ش��یرين می رويد. اين گونه در 
ايران از ارتفاع 260 متر تا 1600 متر از س��طح دريا مس��تقر    است و 
اقلیم مطلوب برای آن اقلیم خش��ک معتدل و مديترانه ای معتدل با 
حداقل مطلق دمای 3- درجۀ سانتی گراد و متوسط بارندگی سالیانۀ 
180 تا 600 میلی متر    اس��ت )هم��ان، 60(. در فلور ايرانیکا، جنوب 
جبال بارز، س��رباز، مکران، تنگۀ س��رخه، ش��رق کوهک، و بشاگرد 
به عنوان گسترش��گاه َجگ معرفی شده است )ريچینگر، 1986(. در 
کت��اب جنگل ها، درختان و درختچه های ايران وجود پايه های بومی 
جگ در تنگۀ س��رخه نیک ش��هر بلوچستان و جیرفت گزارش شده 
است. در فلور خوزس��تان جگ به عنوان گونه خودرو کاشته شده و 
وجود آن در مناطق مختلف ش��مال مسجد سلیمان و اللی و اهواز 
گزارش ش��ده اس��ت. رويش آن به صورت بومی در س��طح محدود 
در منطق��ۀ چهارتن کهنوج ذکر ش��ده اس��ت )امتحانی و جزيره ای، 

 .)58 :1381

ـ رویشـگاه ها در هرمزگان: اين گیاه در اس��تان هرمزگان در 
بادافشان رودان بین روستاهای دهنو و باغ باال در ارتفاع 650 متر از 
س��طح دريا، در َجغان احمدآباد کوشاه حاجی آباد در ارتفاع 1400متر 
از سطح دريا و در ارتفاعات َجغَدر هماگ در ارتفاع 110متر از سطح 
دريا مشاهده شده است )امتحانی و جزيره ای، 1381: 58(. همچنین 
وجود آن در بش��کرد که موضوع اين پژوهش اس��ت، گزارش شده 

است که در ادامه به طور دقیق ذکر خواهد شد. 

ـ کاربردها: پوس��ت اين گیاه طعمی تلخ دارد و سقط کنندۀ جنین، 

خلط آور، ضد کرم، تقويت کنندۀ قوۀ باه )ش��هوت(، و اشتهاآور است. 
و همچنین برای بیماری های پوستی و سوء هضم و ديسانتری مفید 
اس��ت. از خاک ارۀ چوب اين گیاه جوش��انده ای تهیه    می کنند که در 
اس��تعمال خارجی برای درمان جذام و کورک مصرف    می شود. میوۀ 
اين گیاه حاوی 2 درصد تانن اس��ت و چوب آن نیز دارای اس��انس 

روغنی است )رحیمی نیا، 1387: 310(.     
     چ��وب جگ يکی از مقاوم ترين چوب ها در مقابل حملۀ موريانه    
اس��ت. چوب اين درخت به نرمی رنده    می ش��ود و اگر به مدت 24 
س��اعت بخار داده شود، با ماش��ین تهّیۀ روکش به سهولت    می توان 
از آن اليه گیری کرد. چوب جگ در ش��به قاره هند کاربردی مشابه 
چ��وب گردو در ايران دارد و در س��اخت در، پنجره، مبل، و تزئینات 
داخل��ی منازل اس��تفاده    می ش��ود. همچنین برای س��اختن واگن و 
کوپۀ قطار از بهترين چوب هاس��ت. اکثر دستۀ ابزارها به ويژه دستۀ 
ابزارهای روستايی مثل بیل و داس و بتر از اين چوب تهیه    می شود. 
ابزارهای کشاورزی و روستايی مثل محور چرخ، پلۀ نردبان، و جعبۀ 
حمل میوه را از اين چوب    می س��ازند )امتحانی و جزيره ای، 1381: 
61(. به دلیل خوش��رنگ بودن، عدم ش��کاف خوری، رنگ پذيری و 
جالپذي��ری، چوب ج��گ در صنعت خراطی و کنده کاری اس��تفادۀ 
مطلوب��ی دارد. چ��وب آن را پ��س از بخار دادن ب��ه صورت خمیده 
درآورده، برای دس��تۀ عصا و قطعات مبل و دکوراس��یون ساختمان 
اس��تفاده    می کنند )تصوير 1(. قابلیت س��وخت چوب جگ به سبب 
فقدان جرقه و ارزش گرماده��ی )بین 4908 تا 5181 کالری/گرم( 
در خور توجه اس��ت. در جنگل کاری نیز کاشت آن همراه با گندم و 

نیشکر، در دوطرف رودخانه ها و کانال های آبرسانی برای حفاظت از 
خاک ديواره ها و نیز به عنوان بادشکن و کمربند سبز اهمیت بسیار 

دارد )همان، 62(.

شواهد تاریخی از کاربردهای َجگ
گرش��ويچ افتخار شناسايی اسامی دالبرجا سیسو در سومری، اکدی، 
عیالمی و فارس��ی باس��تان را از آِن خود کرده اس��ت. طبق نظر او 
اس��امی اين درخت در فارس��ی جديد َجگ )jag( يا َجخ )jax(، در 
فارسی کهن َيکا )yaka(، در اکدی )musukkannu(و در سومری 
gis mes.ma-gan-na اس��ت )تنگ ب��رگ و پات��س، 1999: 10، 

 .)132 �131
     در 1983 ک. ر. ماکس��ويل �  هايس��لوپ بیش��تر م��دارک 
باستان شناختی و آشورشناختی را برای کاربرد چوب سیسو بازنگری 
کرد. منابع آشوری اذعان    می دارند که کاربرد چوب سیسو در ساخت 
درها )پادش��اهی آش��ور نصیرپالII، تیگالت پیلس��رIII، سارگون و 
آش��وربانی پال(، مبلمان )اِس��ارهادون(، چوب سقف )آشور بانی پال(، 
تخت خواب )آشور بانی پال( و به طور کلی برای استفاده در قصرها 
)آش��ور بانی پال و سناخريب( بوده است. در نام های از دورۀ آشورنو، 
شاخه ها يا تنه سیسو )منظور تنه درخت سیسو است( به طول و قطر 
مشخصی )مثاًل  2.5 3 تا متر طول و 50 سانتی متر قطر( درخواست 

شده است )تنگبرگ و پاتس، 1999: 10: 131(.
     قطع��ات زغال ش��دۀ دالبرجا در بافت��ه ای مربوط به هزارۀ 3 و 5 
پ م  در مه��رگاره و از اواخر هزارۀ 3 پ م از لعل ش��اه )الل ش��اه؟( 
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شناسايی شده است. در درۀ هند نمونه هايی از زغال آن در از هاراپا و 
موهنجودارو گزارش شده است. مقادير قابل توجهی زغال سیسو در 
اليه های هزارۀ 4 پ م ش��اهی تومپ و اليه های اواخر هزارۀ 4 پ م 

تا هزارۀ 3 پ م  میری قالت هم يافت شده است )همان، 132(.
     در م��دت پن��ج فصل کاوش در تل اب��رق )1998-1989( پنج 
قطعه از اين گیاه به دس��ت آمده اس��ت: دو قطعه زغال شده از اليۀ 
مربوط به دورۀ قديم ام النار که بر اساس نتايج راديوکربن متعلق به 
2200 پیش از میالد هس��تند؛ يک قطعه چوب از غالف يک خنجر 
برنزی که در مقبره ای از دورۀ پايانی ام النار يافت شده و متعلق به 
2000 س��ال پیش از میالد و حتی کمی ديرتر    می تواند باشد؛ قطعه 
چ��وب غالف دومین خنجر فلزی يافت ش��ده در مقب��ره ای از دورۀ 
 IIپايانی ام النار، و يک قطعه زغال که از بافتی مربوط به عصر آهن

)600پ م � 1000م( به دست آمده است )همان، 129(.
     در مورد وجود آثاری از چوب جگ در ايران بايد اش��اره کرد که 
در ش��هر سوخته در سیستان ايران در اليه های مربوط به دوره های 
II-IV )2600-� 1800پ��م( به ش��کل دوک نخ ريس��ی، ش��انه و 

پیکرک های جانوری يافت شده است )همان، 132(.

شواهد َجگ در بشکرد 
ـ رویشگاه ها در بشـکرد: در مجموعه مقاالت و گزارش های 
س��مینار احیاء و توسعه جنگل های گرمسیری سواحل و جزاير خلیج 
فارس و دريای عمان، در مناطق کوهس��تانی بشاگرد از جمله کرت 

زنی، پیش جا، گريش جاس��بی، پرخاش، اشنوت، جگدان و انگه ران 
وجود رويش��گاه طبیعی جگ گزارش ش��ده اس��ت. به طور دقیق تر 
بايد گفت گی مجگ در ارتفاع 1600 متر از س��طح دريا و پیس��کن 
)pisken(در ارتفاع 995 متر از س��طح دريا از جمله رويشگاه هايی 
اس��ت که در نتیجۀ بازديدهای محلی گزارش ش��ده اند )امتحانی و 
جزيره��ای، 1381: 58(. نگارنده نیز در ارتفاعات روس��تای َدرگواَن 
)dar-gwan(، درش��هر، کاهکن )kāhken(، و رش��ته کوه اهويری 
)ahviri(، اي��ن درخت و کاربردهای متفاوت آن را مش��اهده کرده 
که تصاوير و توضیحات مربوط به آن را در ادامه آورده ش��ده است 

)تصاوير 2 و 3 و 4(. 

کاربردهای تاریخی و امروزی جگ در بشکرد
ايلیا گرش��ويچ که به منظ��ور مطالعۀ زبان بش��کردی در 1956 به 
بشکرد )و دقیق تر بگويم گوهران( سفر کرده بود، درخت َجگ را در 
ارتفاعات منطقه )در اشکان و رمشک( و کاربرد چوب اين درخت را 
در س��اخت درهای انبارهای خرما، تخت های کنده کاری شده، دستۀ 
چاق��و و درهای کنده کاری ش��ده ديد و با دريافت ن��ام آن در زبان 
بش��کردی که َجگ، َج��خ و َجغ گفته    می ش��ود، در خصوص کلمۀ 
yakā که در کتیبۀ داريوش )در ش��وش( وجود داش��ت و اش��اره به 
درخت��ی تنومند و مقاوم    می ک��رد، مطالعه کرد و آن را به روش��نی 
معنا کرده و با دقت ريش��ه يابی و تش��ريح ک��رد )از بیان اطالعات 
زبان شناختی و ريشه يابی واژۀ yakā و miš-ma-kan-na در اينجا 

تصوير 2.  عکس هايی از درخت َجگ در ارتفاعات َدرگواَن در محدودۀ چهارده روستا، بخش گوهران بشکرد )عکس از: نويسنده(
)شخص حاضر در تصوير سمت راست: جناب آقای حسن رحمانی، راهنمای نگارنده در درگواَن و از هنرمندان سازنده لوازم از چوب جگ(. 

تصوير4.  عکس هايی از درخت َجگ در ارتفاعات َدرشهر در محدودۀ چهارده روستا، بخش گوهران بشکرد )عکس ها از: نويسنده(.

تصوير 3. عکس هايی از درخت َجگ در ارتفاعات کاهِکن در بخش گوهران بشکرد )عکس ها از: نويسنده(.
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شناسايی شده است. در درۀ هند نمونه هايی از زغال آن در از هاراپا و 
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بايد گفت گی مجگ در ارتفاع 1600 متر از س��طح دريا و پیس��کن 
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بش��کردی که َجگ، َج��خ و َجغ گفته    می ش��ود، در خصوص کلمۀ 
yakā که در کتیبۀ داريوش )در ش��وش( وجود داش��ت و اش��اره به 
درخت��ی تنومند و مقاوم    می ک��رد، مطالعه کرد و آن را به روش��نی 
معنا کرده و با دقت ريش��ه يابی و تش��ريح ک��رد )از بیان اطالعات 
زبان شناختی و ريشه يابی واژۀ yakā و miš-ma-kan-na در اينجا 

تصوير 2.  عکس هايی از درخت َجگ در ارتفاعات َدرگواَن در محدودۀ چهارده روستا، بخش گوهران بشکرد )عکس از: نويسنده(
)شخص حاضر در تصوير سمت راست: جناب آقای حسن رحمانی، راهنمای نگارنده در درگواَن و از هنرمندان سازنده لوازم از چوب جگ(. 

تصوير4.  عکس هايی از درخت َجگ در ارتفاعات َدرشهر در محدودۀ چهارده روستا، بخش گوهران بشکرد )عکس ها از: نويسنده(.

تصوير 3. عکس هايی از درخت َجگ در ارتفاعات کاهِکن در بخش گوهران بشکرد )عکس ها از: نويسنده(.
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برای پرهیز از طوالنی ش��دن کالم صرف نظر    می ش��ود(. گرشويچ 
معتقد اس��ت الوارهای َجگ که در س��اخت کاخ ه��ای داريوش در 
ش��وش استفاده شده، از بش��کرد به آنجا برده شده است )گرشويچ، 

 .)168 : 1957
     در س��اخت بخش های مختلف َکَپ��ر )kapar(و ِگرتیپ/ِگرتوف 
)gertip/gertuf( از چوب گیاهان مختلف منطقه )نخل و داز برای 
پوش��ش حصیری س��قف و نخل، کهور، ِهبر )hebr( و َجگ برای 
اس��کلت بدنۀ کپر و س��تون های نگهدارنده در اضالع مختلف آن( 

استفاده    می شود )تصوير 5(. 
     در صنعت کاردس��ازی که در مقیاس کوچک در بش��اگرد وجود 
دارد، از چوب جگ برای تهیۀ دسته کارد استفاده    می کنند. همچنین 
در ساخت درهای انبارهای خرما و زيارتگاه ها )تصوير 6(، در ساخت 
تَهتوک )tahtuk( )س��ازه هايی به شکل تخت برای گذاردن اسباب 
خواب، لوازم پخت و پز و ديگر وس��ايل خانه( )تصوير 7( و نیز منبر 
حسینیه ها، ُکرس��ی، و صندلی هم مورد استفاده وسیع بوده است و 
نمونه هايی از آن ها در برخی آبادی ها و روس��تاهای منطقه از جمله 
َکش تخت، کولِغ، بَس��تا َس��ربیر، وائن، بُن اَش��ک، ِريَنن و َدرگواَن، 

هنوز ديده    می شود )تصاوير 8 و 9(.  
     همچنی��ن برای س��اخت ظروف تا دوران متأخر اس��المی هم از 
جگ اس��تفاده شده است. در بررس��ی های باستان شناختی دهستان 
سردش��ت، دو قطعه از يک ظرف شکستۀ ساخته شده از چوب جگ، 
از محوطه ای تاريخی � اس��المی که در ارتفاعات رش��ته کوه ريمان 

مشرف به سد جگین قرار دارد، به دست آمد )تصوير 10(.
تصوير 5. کاربرد چوب )ُسرخدار( َجگ به عنوان ستون در کپر در درگواَن بشکرد 
)شخص حاضر در تصوير جناب آقای علی کمالی، راهنمای نگارنده در درگواَن( 

)عکس از: نويسنده(.

تصوير 6. نمونه ای از درهای چوبی کنده کاری شده از چوب جگ، زيارت میرعمر، روستای ِسِگرَکن بخش گافر و پارمون )عکس ها از: نويسنده(.

تصوير 7. نمونه ای از پايۀ تهتوک از بُن اَشک وائن، هردو از بخش گوهران بشکرد )عکس از: نويسنده(.

تصوير8.  عکس 1: جناب آقای رحیم علیزاده از روستای کولِغ هنرمند سازنده لوازم از چوب جگ؛ عکس 2: منبر ساخته شده از چوب جگ، محل نگهداری فعلی حسینیۀ 
روستای کش تخت؛ عکس های 3 و 4: بیرون و درون يک گرتیپ )حسینیه( روستای بَستا َسر بیر؛ عکس 5: منبر حسینیه روستای بستا سر بیر از چوب جگ 

)عکس از: نويسنده(.

تصوير 9. درون کپر حسینیۀ آبادی بُن اَشک بخش گوهران بشکرد و منبر آن ساخته شده از چوب جگ )عکس ها از: نويسنده(.
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     اي��ن محوطه در دامنۀ ش��مالی رش��ته کوه ريمان � که ش��یب 
نس��بتًا تندی دارد � قرار گرفته است. در شمال شرقی اين محوطه، 
دامداری و چند کپر مسکونی، کوه موسوم به »َگراکوه« و قبرستانی 
از دوران اس��المی متأخر که در پای اين کوه قرار دارد، شناس��ايی 
شده اند )تصوير10(. در درۀ غربی اين محوطه دو هريره )بلوک های 

مدور قبور خانوادگی( از دوره های اس��المی متأخر در کنار نخلستان 
وج��ود دارد. بر س��طح محوطه، پی س��نگی ديوارهاي��ی مربوط به 
سکونت در دوران اس��المی متأخر ديده    می شود. همچنین، قطعات 
س��فال مربوط به دوران تاريخی و اسالمی متأخر بر سطح محوطه 

يافت شد )تصوير 11(. 

تصوير 10. ظرف به دست آمده از بررسی های سطحی محوطۀ تاريخی � اسالمی 070 در َدرَمیی، بشکرد )عکس از: نويسنده(.

.)Google earth :تصوير 11. محوطۀ تاريخی � اسالمی َدرَمیی، محل پیدا شدن ظرِف َجگ )عکس از

تصوير 13. باالی تصوير: رويشگاه َجگ در بخش های شمالی بشکرد؛ پايین تصوير: محوطه ای تاريخی � اسالمی که ظرف مورد اشاره در آن يافت شده؛ سمت راست 
میانۀ تصوير: کولِغ، روستايی که در آن هنوز جگ را برای ساخت صنايع دستی به کار می گیرند؛ نقاط قرمز رنگ: پراکندگی روستاها و آبادی های دارای منبر َجگی و ديگر 
دست ساخته های جگ )اشاره شده در نوشتار( را نشان    می  دهد  )مأخذ:  اين بخشی از نقشه عملیات مشترک هوايی با مقیاس 1.250000 است که از از اين سايت دانلود 

.)https://legacy.lib.utexas.edu/maps/jog/iran/txu-oclc-58750648-ng40-7.jpg شده است

تصوير 12. مجموعه قطعه سفال های تاريخی � اسالمی محوطه 070 )عکس از: نويسنده(.
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     دو قطعۀ مورد اش��اره، متعلق به يک ظرف و به ش��کل کاسه ای 
گود هستند که سه شیار افقی موازی بر سطح بیرونی آن کنده شده 
است. با توجه به آثار و بقايای معماری مشهود بر سطح محوطه و در 
دره غربی آن، و نیز با تکیه بر قدمت مجموعه سفال جمع آوری شده 
از س��طح محوطه،    می توان محوطه و اين قطع��ات را نیز متعلق به 

دوران تاريخی � اسالمی دانست.    

برآیند
پراکندگی زيس��تگاه شیَش��م/ َج��گ در جنوب آس��یا و قابلیت های 
چش��م گیر چوب آن، امکان کاربرد آن را به اشکال مختلف در طول 
تاري��خ فراهم آورده اس��ت و ش��واهد اس��تفاده از آن در مصنوعات 
دست س��از در مهم ترين محوطه های شناخته شدۀ درۀ سند، و شمال 

و جنوب خلیج فارس وجود دارد. 
     گرش��ويچ با ديدن اين درخت خودرو در ارتفاعات شمال بشکرد 
)1956م(، نظري��ۀ انتقال چوب آن به ش��وش و اس��تفاده از آن در 
کاخ ه��ای داري��وش در آنجا را مطرح کرده اس��ت؛ با اين فرض که 
چو ب ه��ا از طريق بن��دری در همان نزديکی )هرم��ز کهنه در کنار 
رودخانۀ میناب يا بندر جاس��ک( در کش��تی ها بارگیری    می ش��ده و 
به ش��وش منتقل    می شده اند. اين نیز مس��تلزم بررسی های بیشتر 
و مطالعات دقیق تر باستان شناس��ی و کشفیات آينده است. مطالعات 
نگارن��ده در خصوص ام��کان جابه جايی چوب جگ از بش��کرد به 

شوش همچنان ادامه دارد. 
     اين نوش��تار اش��اره ای ب��ود به وجود اين گون��ۀ گیاهی باارزش 
و پرکارب��رد در منطقۀ بش��کرد و معرفی آن برای نخس��تین بار، تا 
آغ��ازی ب��ر مطالعات بع��دی و جلب نظ��ر پژوهش��گران عالقمند 
حوزۀ گیاه � باستان شناس��ی و زبان های باس��تانی باشد تا با مطالعات 
بین رش��ته ا ی، اين ابهام روشن ش��ود و امکان ارتباط بین دو حوزۀ 
فرهنگی جنوب غرب و جنوب ش��رق ايران و اهمیت منطقۀ بشکرد 
در دوران هخامنش��ی و پس از آن، مورد بررس��ی بیشتر و دقیق تر 

قرار گیرد.  

سپاسگزاری
از جن��اب آقای ش��مس الدينی دهیار روس��تای َدرگ��واَن و خانوادۀ 
گرامیش��ان که پذيرای من در اين روس��تا بودند )1393(، از جناب 
آقای حس��ن رحمانی که برای نخس��تین بار َج��گ را در ارتفاعات 
َدرگواَن در شمال بشکرد به من نشان دادند و به همراه جناب آقای 
عل��ی صباحی کمالی با صبر و حوصل��ه فراوان مرا در پژوهش های 
میدانی همراهی و راهنمايی کردند، از جناب آقای حس��ین رحمانی 
که در کاهکن و بخش های ديگر درخت جگ را به نگارنده نش��ان 

دادند، بسیار سپاسگزارم. 
     از آقايان ابراهیم بارانی و اس��حاق عباس��ی از زرآباد مرنگ که 
در دقايق آغازين س��ال 1395 راهنمای من در َدرَمیی بودند، بسیار  

سپاسگزارم.
     از جن��اب آق��ای دکت��ر ج��راردو باربرا  )زبان ش��ناس( که مقالۀ 

گرشويچ را در اختیار اينجانب گزاردند، نیز کمال تشکر را دارم.  
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Abstract:
Golestān Palace is the remnant of the historic citadel of Tehran, 
which dates back to the Safavid period, and the Zandiyeh 
and Fatḥ-Ali Shah Qajar. But because of extensive repairs 
by Nasser al-Din Shah in 1905, most of the buildings in this 
complex are regarded to be from the Nasseri era. Golestān 
Palace was the residence of the Qajar kings and the country’s 
administrative heart whose architectural decorations had 
formed in connection with traditional cultural concepts, as 
well as a mixture of traditional and western and fully western 
concepts. To decorate the palaces and government buildings 
in this era, some religious, national and traditional concepts, 
such as common tales, were used and building pictorial 
backgrounds using natural scenery, structures, depicting 
animals, plants, and inanimate objects became popular. 
Painting fruit was a new concept which appeared in the Haft 
Rang [seven colour] tiles used on the outside walls of the 
Golestān Palace. These tiles were painted with depictions of 
bunches of flowers, and fruit such as pomegranates, grapes, 
cucumbers, Persian melons, apples, pears, and watermelons. 
Given the importance of food among Iranians, the fruit 
paintings can be considered alongside the cultural and social 
changes during the Qajar era which have been reflected in 
travelogues and photographs remaining of that time; foreign 
tourists have mentioned the welcoming of guests by various 
types of food and fruit and have described the Iranian food 
spreads and their culinary traditions. The main question of 
this research is to do with the method of depicting fruit in the 
tiles of the Golestān Palace and the general aim of this article 
is understanding how the cultural evolution and changes in 
artistic depictions have been reflected in the Qajar era.  This 
research considers raw food to be a cultural element, and 
uses a descriptive-analytical approach, gathering information 
from libraries, making use of photographs, and travelogues 
related to the Qajar era. The history of depicting fruit in 
Iranian Architectural ornamentation is considered to go back 
to the Afshar era and the Indian masons which has remained 
as expanded decorative paintings. In the painted tiles of the 
Qajar era, fruit types appeared which have never been used as 
ornamentation before. For example, apart from the common 
fruit, vegetables and fruit such as cherries, sour-cherries, and 
corn were painted on the tiles of the Golestān Palace. The 

corn with large yellow kernels, and some red cherries have 
been depicted alongside other fruit. What is remarkable about 
the depiction of the fruit, is the ornamental arrangement of 
the fruit with leaves and flowers; most of the fruit are seen 
as individual or bunches in arrangements that includes a 
framework of leaves and flowers. The frames are not uniform 
and sometimes are accompanied by architectural elements 
such as pillars or sometimes with green vines and trestles of 
greenery. The fruit are depicted freely using different colour 
shading, colour bordering using lines, and cross hatching 
which has been copied form imported post cards and magazine 
pictures. Plants and fruit have had a legendary, symbolic and 
ritualistic place in the Iranian psyche since the ancient times; 
but, in the Qajar era, they have appeared in a realistic style 
and as one of the main concepts of depictions, rivalling the 
European still life paintings. The findings in this research 
show that, although the fruits depictions in the Golestān 
Palace are a continuation of the previous eras, but the cultural 
evolution of the Qajar era has had an effect on them and has 
changed a lot in relation to the Iranian culinary culture. 

Keywords: Golestān Palace, Architectural Ornaments, 
Pictorial Qashani [tile work] , depicting fruit, culinary culture

Painting of a watermelon in the tiles used in Golestān Palace

Depictions of Fruit in the Tiles of Golestān Palace
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