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 به نام خدا 

 بررسی نماد درخت زندگی در جهت تسهیل همگرایی فرهنگها )مطالعه موردی : پارچه و منسوجات ایران و هند( 

 س المان درخت زندگی و سبک آرت نووموضوع پایان نامه: مطالعه و طراحی پارچه بر اسا

 )در جهت تسهیل همگرایی فرهنگی( 

 

 الهام نجارنژاد*
 ، طراحی پارچه و لباسدانشجوی کارشناسی ارشد

 **دکتر ابوالفضل داودی
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد یزد

 

 چکیده 

زیرا بشر به شیوه  . در تاریخ زندگی بشر تمام اقوام و ملتها و ادیان از نماد و نشانه استفاده فراوانی نموده اند

نماد . به روشهای دیگر آنرا ارائه نماید زبان رمزی و نهادین بهتر میتواند مفاهیمی را نمودار سازد که قادر نیست

در میان نماد  . ها تجلی ایده و حقایق ارزشهای مطلق انسانی یک دوره یا یک قوم از جوامع بشری میباشند

این  . درخت بخصوص درخت زندگی نمادی است که در سراسر جهان همواره مورد تقدس و تکریم بوده است

نماد درخت زندگی یکی از  . ن برای رسیدن به کمال مطلق استدرخت بطور سمبلیک پیکار تالش انسا

مهمترین نقوشی است که در غالب هنرهای ایران به ویژه منسوجات دیده میشود و با تغییر آیین نیز استفاده از 

آن تداوم یافته است و همچنین یکی از کهن ترین نگاره های رایج در هند است و پیوستگی قابل مالحظه ایی 

با توجه به اینکه اسطوره ها و نمادهای یک ملت با  . ورهای مذهبی و اسطوره ایی رایج در این سرزمین داردبا با

ویژگی های کلی و جزئی بازتاباننده منحصر به فرد فرهنگ آن ملت هستند و طی بررسی های انجام شد 

ای کهن ایران و هند مشخص شده است که بسیاری از این نماد ها بخصوص نماد درخت زندگی در تمدن ه

تحقیق حاضر در پی بررسی مفهوم نماد درخت زندگی در پارچه و  . سبب ایجاد نوعی پیوند درونی شده اند

توصیفی -روش تحقیق این پژوهش تحلیلی . منسوجات ایران و هند در جهت تسهیل همگرایی فرهنگی است

این تحقیق نشان  . سنادی بدست آمده استاست و اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ایی و ا

با توجه به اشتراکات فرهنگی و مذهبی بسیار دردو تمدن ایران و هند و اینکه اسطوره درخت   میدهد که

می تواند  ، زندگی در فرهنگ و هنر و منسوجات این دو کشور دارای مفاهیم مشابه تقدس و جاودانگی است

 . ن و هند موثر باشدجهت تسهیل همگرایی فرهنگی بین ایرا

 

  منسوجات هند ، منسوجات ایران ، همگرایی فرهنگی ، درخت زندگی ، نماد:  واژگان کلیدی
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 مقدمه 

روشن است که اسطوره  . اسطوره در هر جامعه ایی وجود داشته و براستی یکی از سازه های مهم فرهنگ بشری است نماد و  

بدین گونه است که  ، و کاشف تصویر منحصر به فرد آن ملت اندئی خود بازتاباننده های یک ملت با ویژگی های کلی و جز

ص  ،5831 ،منصوری  ،)دادور . مطالعه اسطوره چه از لحاظ فرد فرد جامعه و چه از لحاظ کل فرهنگ بشری بسیار اهمیت دارد

51-52) . 

مفهوم  . ا مورد توجه و ستایش قرار داشته و دارددرخت همواره در فرهنگهای مختلف بعنوان یکی از کهن ترین نماد ه   

نهادین درخت از هر نظر حتی امروز که در عصر غیر آیینی بسر میبریم با بسیاری از شئون فرهنگ و زندگی مردم آمیخته 

 . ( 26ص  ،5831 ،منصوری  ،است )دادور

د و تکامل و بطور کلی زندگی دانسته شده است و رش ، درخت با وجود بی تحرکی نمادی از تولد ، در جهان اعتقادی انسان   

از کهن ترین گیاهان اساطیری  . درخت از جنبه زندگی بخش بودن و باروری نیز تقدیس شده است ، جلوه های قدسی یافته

 . ر دارددور از دسترس قرا در در اسطوره ها بر این باورند که درخت زنگی یا درمان کنند در مینو یا جایی درخت زندگی است و

 . (505ص  ،5836 ،)افروغ

ام درختان قدسی که بر غنای انواع و اقس ، بر اثر داد و ستد های متقابل میان تمدنها "محور جهان  "درخت زندگی به رمز    

 ، ترکیبی از رستنی های گوناگون است که به هر علت "درخت زندگی  "دربین النهرین  . می پیوندد ، اولیه می افزایند تصویر

درخت نخل که  ، از قبیل : درخت سدر که چوبی گرانبها دارد . عمر طوالنی و زیبایی و سود مندی مقدس شمرده میشوند

 ،)دوبوکور . رمز باروری که میوه اش آبستن صدها دانه است ، درخت تاک بن با خوشه های انگور و درخت انار ، خرما میدهد

 . (58ص ، 5838

د که انگاره ی این درخت با تصاویر انسانی از بین النهرین به خاور دور رسیده و ضمن راه تغییراتی برخی پژوهشگران برآنن   

شاخص ترین نمونه هنری درخت مقدس بود که به  ، تصویر درختی که در دو سوی آن جانوارنی قرار داشته اند . پیدا کرده

 (565ص، 5838 ،ستان انتقال یافت )هالهمین ترتیب به طرف شرق و بسوی ایران رفته و ار آنجا به هندو

موضوع پژوهش حاضر بررسی نماد درخت زندگی در پارچه و منسوجات ایران و هند در جهت تسهیل همگرایی فرهنگی بین 

 با توجه به اینکه :. این دو کشور است

ابط آنها حتی قبل از آغاز تمدن مردم ایران و هند در طول تاریخ با یکدیگر ارتباط مستمری داشته اند در واقع شروع ر     

زبان و مذاهب  . زیرا قبایل هند و آریایی و ایرانیان باستان هر دو از یک اصل و نسب مشترک جدا شده اند . هندو آریایی است

 (543ص، 5ج، 5810، )نهرو. قدیمی هند و ایران نیز دارای زمینه های مشترکی هستند

و از هنر هخامنشی نقش مایه های دیرینه ایی در هنر  . های بومی و ایرانی دیده میشوددر هنر هند باستان انواع نقش مایه    

 ، نیلوفر آبی ، گل سرخ ،درخت نخل، این نقش مایه ها همچنین شامل عناصر تزئینی و زیر درخت زندگی . هند وجود دارد

ها درخت زندگی و گلدان تا جنوب نقش مایهاین  . زنجیره تزئینی و کنگره از نوع ایرانی است که به هند منتقل شده است

 (58-50، 5832، هاالید) .اندشرقی آسیا نیز گسترده شده

این امر در دوران اسالمی نیز  . در دوران ساسانی در ایران با منسوجاتی روبه رو هستیم که مملو از نقوش درخت زندگی است   

، )کمیزی . نقش مایه را دست مایه غالب کار طراحی خود قرار دادنداین  ، ادامه دارد و طراحان و بافندگان دوران سلجوقی

 مقاله بررسی نماد زندگی در پارچه های سلجوقیان ( ، جاللی جعفری، حسنی

  . بخصوص دوره صفویه نیز نماد درخت زندگی در پارچه ها و منسوجات هند دیده میشوددر دوره های دیگر 

 درخت زندگی 

بسیاری از اسطوره ها از درخت  . و حتی پرستش آنها بطور گسترده ایی در سرارجهان رایج است تکریم و تقدس درختان   

این درخت ملکوت را به زمین مرتبط میکند چرا که  . درختی که نقطه مرکزی و نقطه اتکاء دنیا است ، زندگی صحبت کرده اند
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سد و بطور سمبلیک پیکار تالش انسان برای رسیدن به ریشه های آن در دنیای زیرین قراردارد و شاخه هایش به آسمان میر

 (46ص، 5833 ،تاران ،)دادور . کمال مطلق است

همیشه پرلطافت که میوه هایش  ، همواره شکوفا ، درخت همیشه سبز ، در فرهنگ بسیاری از ملل جهان درخت زندگی   

و مسیح را اغلب مصلو  ، ل و در بودیست درخت بودهیدر اسکاندیناوی درخت یوگدارسی . ابدیت و بی مرگی را به همراه دارد

مسلمانان بر روی سجاده گلدوزی شده  . بر درخت دانایی که در باغ عدن قرار دارد نشان میدهد که سمبل مقر رستگاری است

 (  46ص  ،5833 ،تاران ،)دادور . یا فرشی که طرح درخت زندگی دارد زانو میزنند و نماز میخوانند

تصویر  . به پیش از تاریخ باز میگردد ، به اینکه در بعضی گیاهانی که برای بشر سودمند است روحی وجود دارد اعتقاد    

ده هجدهم ظاهر سدرختی که در دو سوی آن یک جفت جانور نیمه خدا یا نقش انسان باشد در هنر بین النهرین در حدود 

 ( 560ص ،5838 ،هال) . شد

یل جایگاه خاصی را در هنر بین النهرین اشغال کرد ترکیبی از رستنی های گوناگون بود که به درخت زندگی که با این شما   

درخت نخل  ، از قبیل : درخت سدر که چوب گرانبها دارد ، زیبایی و یا سود مندیشان مقدس شمرده میشدند ، علت طول عمر

 ،)دوبوکور . اروری که میوه اش آبستن صدها دانه استدرخت تاک بن با خوشه های انگور و درخت انار رمز ب ، که خرما میدهد

 ( 58ص ،5838

برخی پژوهشگران برآنند که انگاره ی این درخت با تصاویر انسانی از بین النهرین به خاور دور رسیده و ضمن راه تغییراتی     

نه هنری درخت مقدس بود که به شاخص ترین نمو ، تصویر درختی که در دو سوی آن جانوارنی قرار داشته اند . پیدا کرده

 (565ص  ،5838 ،همین ترتیب به طرف شرق و بسوی ایران رفته و ار آنجا به هندوستان انتقال یافت )هال

م ( نقش درخت انجیر معابد با جانواران خیالی . بر روی مهر های کشف شده از منطقه موهنجودارو و هاراپا ) هزاره سوم ق     

این نقوش با طرحهای درخت زندگی و گیل  . سرخود را به بدنه درخت چسبانیده اند بدست آمده است ، شاخدار که از دو سو

 (53 ،5835 ،) کومارا سوامی . گمش یافت شده در تمدن کهن ایران و بین النهرین مشابهت بسیاری دارد

 
 هزاره سوم ق م . موهنجو دارو، نقش درخت انجیر با جانوارن خیالی -5تصویر 

www. pakistanartreview. net 
 اشکال مختلف درخت زندگی

 درخت نخل (( )خرماDateخوشه های خرما نماد حاصلخیزی در مصر و بین النهرین به شمار می آمد :) .( 533ص  ،) هال

ی از آنجا که برگ های نخل هرگز نمی ریزند از نظر قوم آکان در غنا نماد زندگ ،نخل درخت زندگی بوده ، در هنر آشوری

 (544ص  ،5868 ،)راونا و شفرد . جاویدان و ابدیت است

 رفتمایه همراه با پرستش او به آسیا نفوذ کرده در نظر عیسویان کهن مظهر مسیح به شمار میدرخت انگور)تاک(: این نقش 

 (538ص  ،)هال
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 های انار در میان اقوام مدیترانه ای دانه  . نماد باروری است ، در چین انار . درخت انار: یکی از میوه های درخت مقدس است

انار به عنوان یک نماد عیسوی  . و خاور نزدیک و هندوستان و نقاط دور تر به صورت یک نماد گسترده باروری و فراوانی است

 (532-533ص  ،) هال. و رستاخیز و جاودانگی است

 درخت سرو ( 568ص  ،هال). پس از مرگ استیعنی حیات  ، درخت سرو: مانند دیگر درختان همیشه بهار نماد جاودانگی

 (30 ،5833 ،ایزد برتر ایرانیان است( )صادقیان) تقدس ویژه ای دارد و نماد اهورا مزدا

 انجیر هندی(: نوعی درخت انجیر است که سمبل روشن گری بودا است که او تمرکز خود را زیر شاخه های ) درخت بودهی

 . این درخت به دست آورد

 یل: درخت زبان گنجشک همیشه سبز است که شکل اسطوره ای آن نماد جهان کامل استدرخت یوگدارس . 

 در باور مسلمانان این درخت در  ، درخت کیهانی یا درخت طوبی: در اسالم درخت زندگی همان درخت طوبی در بهشت است

 بهشت 

 (540ص  ، 5868، پرت شفردراونا و رادر باغ بهشت عمر جاودان می بخشد)گفته شده درخت زندگی  . می روید

 یک نماد باروری بین  . خواه جانوری قرار دارند ، خواه انسانی  ، درخت مورد سبز آفرودیت: درختی که در دو سوی آن مریدان

 (531ص  ، هال) درخت مقدس( )النهرین بود که با تغییرات معنوی چندی به سوی غرب مهاجرت کرد

 این  ، در چین نماد قدرت شکننده است چراکه . درخت مقدس در زمین است ، درخت بلوط دودونا در مصر: درخت بلوط

در حالی که در یهود سمبل  ، برای مسیحیان سمبل عزم راسخ مسیح است . درخت در برابر باد خم میشود اما نمی شکند

 (46 ،5833 ،تاران ،دادور). است در اروپا بلوط سمبل قهرمانی و جانبازی شناخته شده . شخصیت و حضور الهی است

 (533ص  ،)هال. انجیر مصری: مورد پرستش مصریان باستان بود و هر یک از آنها جایگاه یک یا چند خدا به شمار میرفت 

 هم در غرب و هم در شرق میوه درخت  . آن را سمبل جاودانگی میدانند ،درخت کاج: به خاطر همیشه سبز بودن ای درخت

 (43ص ، تاران ، )دادور. شخصیت و انرژی حیات میشناسند ، در ژاپن ان را عالمت قدرت . کاج نماد زندگی و باروری است

 ها  تصویر نیلوفر به فینیقیه و از آنجا به آشور و ایران انتقال یافت و در این سرزمین ، نیلوفر: در سده هشتم پیش از میالد

 (850ص  ،هال). انی به چشم میخورداین گل غالبا در تزیینات دوره ساس . گاهی جانشین درخت مقدس میشد

 اما هنگام  ، درخت سخنگو: تصویری از درخت دانش و تصویری از کلیله و دمنه به عنوان خرد جاری از زبان حیوانات است

این بعد مفهومی را حفظ و در نواحی شمال غربی ایران به واسطه پیوند با ریشه های شمنیزم به جای  ، ورود به نواحی شرقی

 . از آسیای میانه به درخت زندگی تبدیل میشودمانده 

 هوم در دنیای مینویی ایزد است و در کیتی  .درخت هوم ایرانی: هوم نام گیاهی است که از آن نوشیدنی مقدس گرفته شده

یا گوکرن در میانه دریای فراخکرد واقع است و به نام هروسیپ  ،( درخت هوم سفید10، 23، هینلز). گیاهی درمان بخش

 . خمک منشایی برای باروری محسوب میشودت

 در منسوجات ایرانی:درخت زندگی 

سلجوقی و ) دوره ایران باستان و دو دوره مهم در پارچه بافی ایران . در این مقاله درخت زندگی در سه دوره بررسی شده است

 صفویه(

 میان دو راهب یا دو کاهن یا دو جانور  ،ر هنریمعموال در آثا ،درخت زندگی در ایران باستان: درخت زندگی در ایران باستان

قرار دارد که نگهبانانش به شمار میروند و برای چیدن میوه هایش که از آن اکسیر ملکوتی طور عمر به دست می آید باید با 

 (62 ،5830 ،پور خالقی)هیوالی نگهبانش در آمیخت

پر  ،دنیای ایالمی که همانا دنیای ایرانی است .ها یافته میشودمهر ها و سنگ  ،در ایران نخستین نمونه های گیاهی روی سفال

در زمان ایرانیان  ،زیویه ،املش ،مارلیک ،مانند مفرغ های لرستان .از تصویر های ایرانی است که مرکز و منبع درخت است
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ی از این نظر جایگاه خاصی دوره ساسان .نی درخت را همچنان می بینیمهخامنشیان و پارتیان تصویر آیی ،عصر ماد ها ،آریایی

همچنین نقش درخت در فرش های ایرانی و تزیینات دیواری و هنر های  . داشته است و میراث داره همه سنت های کهن است

در ایران  . ترنج( تجلی می یابد خود نمودی از پیوند زمین و آسمان است ،)شمسه سنتی مشرق زمین که به صورت یک مانداال

زیتون و درخت  ،درخت سدر ،انجیر ،درخت زندگی به شمار می رفته و نیز درخت نخل، ساسانی درخت سرودوره هخامنشی و 

 (500ص  ،5831 ،منصوری ،دادور) چنار در ایران مقدش شمرده میشوند

                            
 صفحه حکاکی شده از سلسله اور  -8تصویر                        5062ماخذ پوپ  ، ظرف ساسانی -5تصویر                    

 britanica    25-5666ماخذ                                                                                                       
                                     

 
 تخت جمشید ، آپادانا نقش سرو و نیلوفر بر بدنه پلکان شرقی کاخ  -4تصویر 

 

  درخت زندگی در دوره سلجوقی: در دوران سلجوقی صنعت پارچه بافی همچنان رونق خود را حفظ و تزئینات آن در ادامه

استفاده از نقوش باستانی نظیر شیر و طاووس در دو طرف درخت زندگی بسیار  . تزئینات پارچه های دوره ی آل بویه میباشد

پارچه های این دوره اشکال هندسی کثیر االضالع و یا حاشیه هایی از تصاویر حیوانات و یا دو اثری که  منصور بود در برخی از

 . (585 ،5822 ،)زکی در آنها پرندگان و حیوانات گرد درخت زندگی کشیده شده می بینیم

نی فقط برای معنای تزئینی نبوده و استفاده از درخت زندگی در کنار موجودات زنده از جمله انسان و حیوانات در کار های ایرا

استفاده  .حاطه شده بودار این رو در محافل و یا طرح های هندسی در فرم های تک درخت و یا تکرار آن و یا بازگشت به عقب ا

مقاله بررسی نماد درخت زندگی در پارچه های  ، کمیزی. )از طرح های درختان بر روی پارچه نیاز به مهارت عالی داشت

 (1قیان ص سلجو
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 سانتیمتر  36بلندا  -عمل خدیو  -آمستردام  –موزه رایکس  -هجری  3یا  5سده  -ابریشم اریب بافت  -1تصویر

 ب 583لوح   - 66جلد  -6383  -ماخذ: پوپ و آکرمن  

 

الی این درخت از با. نشان میدهد «هرویسپ تخمک»  طرحی است که دوشیر را در پاسبانی درخت ، از نمونه های این هنر    

حقسقت عملی که در معنی این نقوش وجود دارد انها را . تخم سخت بر زمین می پاشند، دو پرنده خیالی به پرواز در آمده

نقش درخت همراه با دو شیر محافظ بر روی منسوجات به دست آمده از دوره سلجوقی و آل » صامت و بی جان نشان می دهد

 (580 ،5833 ،عابد دوست ،) کاظم پور« ول را داردبویه دیده می شود مفهوم گردش فص

 
 مجموعه مور در دانشگاه ییل  -هجری  2و  1،  قرون سرمه ایی و سفید ، پارچه ابریشم و پشم  - 2تصویر 

 588-5834ماخذ : پوپ  

 

ه قرمز مشاهده می چند رنگ به روی زمین تزئینات ، از مجموعه کولونی فرانسه نمونه دیگری با نقش درخت موجود می باشد

 . شود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

9612 
 

 
موزه کولونی فرانسه  –دوره سلجوقی  –قرن ششم هجری  –پارچه ابریشم قالب دوزی شده بافت : ایران یا عراق  – 3تصویر 

 585-5823 –ماخذ : جی دوری  –

نر ساسانیان را در تصویر زیر نقش ترنج و تصویر متقارن دو عقاب در مقابل درخت زندگی تاثیر پذیری هنر اسالمی از ه   

 ، XL ، 633رعایت تقارن در پاستاری درخت در این اثر نیز تداعی درخت زندگی و حیات ابدی را می کند) . آشکار می کند

VOL ، 5623 ،POP) 

 
 VOL-XI-1967-POP-636ماخذ :  –موزه منسوجات کلمبیا  –پارچه ابریشمی دوره سلجوقی  -3تصویر 

    

با نقش درخت بس تخمه که دو طرف آن اسب بالدار ایستاده است در موزه هنری کلیولند مربوط  پارچه ی ابریشمی دوبافتی 

 . به دوره سلجوقی موجود است
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 هجری 2یا  1متعلق به سده های  ، نقش مایه مربوط به پارچه ابریشمی دو روی آبی و سفید -6تصویر

 5858- 1جلد -5833-ذ : پوپ ماخ . سانتیمتر 8. 58موزه هنری کلیو لند بلندای نقش اسب 

                                       
 سفالینه سلجوقی با نقش دو انسان در دو طرف -55تصویر             پارچه ابریشم با نقش دو انسان در دو طرف -50تصویر  

 درخت 

 Febervari ، 5000ماخذ :                                      رنگهای آبی نیلی و زرد  ، مرکبدرخت سرو با بافت   

 . سانتیمتر 4. 53بلندا  . مجموعه خانم ویلیام اچ مور . قرن چهارم

 5854- 1جلد 5833. ماخذ : پوپ         

 

 درخت زندگی در هنر و منسوجات صفویه

مده محصوالت صادراتی آن دوره ابریشم از ع . توسعه اقتصادی و رشد فرهنگ و هنر بود ، اقتدار ، دوره صفویه عصر امنیت  

دوران صفویه مهم ترین دوران پارچه بافی  . هنر معماری و نقاشی به عنوان سرآمد هنری آن دوره شناخته شده اند . بوده است

حمایت سالطین صفوی ار این صنعت و احداث کارگاه های بافندگی شاهی در پایتخت وتوسعه  . ایران به شمار می رود

 (33 ، 5833 ، ) توسلیهنر بافندگی را در دوران صفویه به اوج رساند ، یژه در بافت های گوناگونبازرگانی به و

 ، اشکال حیوانات ، صحنه های شکار ، در دوره صفویه . تقریبا اکثر شهر ها در دوره صفوی رونقی تازه در بافت پارچه ها یافتند  

بافته های دوره ی صفویه را از نظر نقش می توان به دو دوره  . وندنقوش گیاهی به صورت واقعی و تجریدی نشان داده می ش

در دوره اول خواجه غیاث الدین سبکی را به وجد آورد که ویژگی آن استفاده از طرح های کوچکی بود که  . تقسیم کرد

اشی رضا عباسی بود و در دوره دوم طرح ها و نقوش تحت تاثیر مکتب نق . هماهنگی خاصی را در یطح پارچه ایجاد می کردند
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طرح های  بزرگی به کار برده می شد و نقوش فرعی برای پر کردن  ، در این نوع . در طرح انواع مخمل ها استفاده میشد

 (36، 5833 ، فضاهای خالی به کار می رفت) توسلی

خردورزی و در نتیجه  ، دانش  ،درخت نمادی ازنور و نیروی الهی . در هنر اسالمی نقش درختان یادآور باغ های بهشتی است  

 (68 ، 5835 ، هموار به عنوان تجسمی از اصل خیر مورد احترام بوده است) پور خالقی

 . نقش درخت زندگی به صورت درختی در وسط محراب در طرح های مرسوم به سجاده ای در دوره اسالمی دیده می شود

 
 5833م پوپ و آکرمن  . 53سده  ، طرح محرابی و درخت زندگی در منسوجات صفوی -55تصویر 

 

جای عبادت تقرب خدا و از جایی دیگر مفهوم محراب به معنای جای قرب یعنی )جنگ  ، این طرح از طرفی مفهوم محراب     

 (3، 5833، خزائی، )تنهایی . در راه خدا( را به ذهن متبادر میکند

در  . مراه با حوضچه آب قرار دارد که اشاره به آب حیات دارددر این مکان مقدس اغلب درخت زندگی با یک گلدان گل ه     

بنابراین  ، این درخت از دیرباز عالمت خاص ایرانیان بوده است . این طرحها معموال گیاهی شبیه سرو در مرکز محراب قرار دارد

مقاله مطالعه نماد شناسانه  ،فروزانی ، ) نامجو . روایات ایرانی زرتشت این درخت را در کنار درخت انار و انگور مقدس میشمارد

 ( سوجات ساسانی و صفوو تطبیقی عناصر نقوش من
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 متر موزه سین سیناتی 31. 5*51. 4 . شمال غربی ایران قرن یازدهم ، قالی طرح شاخ و برگ -58تصویر 
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 تر بنگاه هنری شیکاگوم 35. 0*15. 5 ، هجری 55اواخر قرن  ، اصفهان ، مخمل با نقوش سبک رضا عباسی -54تصویر 

 

 

 
 

 دانشگاه ییل –مجموعه مور  –متر مربع 03. 5 –هجری  55پرده قلم کار قرن  -51تصویر 
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 متر سابقا متعلق به کروف فیلیپو 51. 5*5 – 55قرن  –پرده مخمل شاید آمیخته از سبک ایرانی و هندی  -52تصویر 
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 پوپ(، 5623، 5035یه شمال غرب هند ) ماخذ: هرات یا ناح –فرش پاره درخت سخن گو  -53تصویر 

تعلق تصویر)نمونه فوق که در موزه هنرهای تازئینی پاریس موجود بوده و به اواخر سده نهم یا اوایل سده دهم هجری قمری 

  . دارد مکان بافت انرا شرق ایران یا شمال هند میدانند

 
 VAlaerie ، 5662، 503ماخذ : . هجری 50سده  ، قالی بافت کاشان -53تصویر 

 

نمونه دیگری از این فرش در سده دهم هجری قمری در . مقایسه تصویر و مفاهیم درخت سخنگو در قالی های دست باف

  . کاشان دیده میشود

  
 (5833 ، نقش طاووس در منسوجات صفوی)پوپ و اکرمن-56تصویر 

 درخت زندگی در هند 
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در باورهای  ، تجلیات مذهبی و اسطوره ایی برخی از درختان ، مقدس در هند علی رغم وجود انواع متنوعی از درختان   

مقاله بررسی  ، )حسین آبادیمذهبی مردیم این سرزمین بازتاب گسترده ایی یافته اند که میتوان انها را به شرح زیر برشمرد 

  پیوستگی نگاره های درخت با باور های اساطیری و مذهبی هند (

 رخت واژگوندرخت کیهانی یا د -

 درخت زندگی  -

 درخت بودهی )درخت تنویر بودا( -

برخی از پژوهشگران بر آنند که انگاره این درخت با تصاویر انسانی از بین النهرین به خاور دور رسیده و ضمن راه تغییراتی    

درخت مقدس بود که به شاخص ترین نمونه های هنری  . تصویر درختی که در دو سوی آن جانوارنی قرار داشتند . پیدا کرد

 (565، 5838 ، همین ترتیب به طرف شرق و بطرف ایران رفته و از آنجا به هندوستان انتقال یافت ) هال

                                 
خدابانوی ایستاده درمیان شاخه های درخت -55تصویر                 استوپای سانچی، درخت بودهی -50تصویر          

 تمدن . مقدس

 .www. harappaماخذ ). موهنجودارو و هاراپها                                                                         

com/indus/34/html 

 

 در منسوجات هند  ینماد درخت زندگ  منسوجات ایرانی و  تاثیر

هند  . یژه نساجی سنتی آن از معروفترین هنر ها بشمار میرودکشور هند را سرزمین عجایب میدانند و صنایع دستی و بو   

در واقع شروع  . مردم ایران و هند در طول تاریخ با یکدیگر ارتباط مستمری داشته اند. یکی از مراکز تمدن کهن بشری میباشد

یکدیگر ارتباط مستمری داشته  اما مردم هند و ایران در طول تاریخ با . روابط انها حتی قبل از آغاز تمدن هندو آریایی است

 (843، 5ج  ، 5810 ، )نهرو . اند

 ، بر اساس اسناد . مهاجرت ها و اعتقادات مذهبی راههای نفوذ هنر ایران به هند بود ، تجارت و بازرگانی ، وقایع تاریخی   

فی برخی مناطق را در هند تحت تاثیر صنعت پارچه با ، مهاجرت زرتشتیان ایرانی که در میان آنها تعدادی بافنده پارچه نیز بود

شیوه های بافت و طرحهای پارچه های هندی تحت تاثیر این مهاجران قرار گرفت و مراکز جدید بافندگی در هند  . قرار داد

زربفتهای ابریشمی هند را تحت تاثیر قرار داد و همچنین تعدادی از بافندگان هندی از  ، منسوجات ساسانی . دایر گردید

آنها عالوه  . جندی شاپور و سوشتر دعوت شدند ، بهاروج و پیتن برای کار در کارگاه های ساسانی به شوش ، ای منداسورشهره

از سوی دیگر مهاجرت  . بر استفاده از فنون پارچه بافی هندی با شیوه های طراحی و بافت پارچه های ایرانی هم آشنا شدند

آسیای مرکزی و هند آنها را با فنون بافت پارچه و طرحهای نواحی  ، ه ابریشم به چینتعدادی از بافندگان ایرانی از طریق جاد

 (Agrawal,2003,36)  . بومی آشنا کرد
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مغوالن در زمینه های هنری و  . رشد و حمایت از هنر اسالمی شکل گرفتدر دوره اسالمی و مغوالن گورکانی در هند     

تاثیر هنر ایران بر  ، مهاجرت عده ایی از هنرمندان و پارچه بافان ایرانی به دربار هند با . فرهنگی به ایران نظر خاصی داشتند

 مقاله بررسی تطبیقی نقوش منسوجات هندی گورکانی با پارچه های صفوی (  ، ) طالب پور . هنرمندان هندی شدت یافت

آغاز شد و تا زمان محمد شاه سده دوازده  سده ده هجری قمری ، تحوالت هنری دربار گورکانیان در زمان همایون شاه    

 . تاثیر هنرمندان و پارچه بافان ایرانی بویژه در منسوجات این دوره در هنر هند قابل شناسایی است . هجری قمری ادامه یافت

انواع آرایه ها این منسوجات تحت حمایت دربار برای استفاده خانواده سلطنتی و اشراف زادگان تهیه میشدند و در تزئین آنها از 

 (53 ، 5831 ، استفاده شده است ) ولش

او در بازگشت به  . همایون شاه گورکانی به ایران پناهنده شد ودر تحت حمایت شاه طهماسب قرار گرفت ، در دوره صفویه    

و استادانی را استخدام  ایران دستگاه پافندگی پیچیده ایی را باخود به هند برد که برای بافتن پارچه های زربفت استفاده میشد

هند  . بافندگان هندی بزودی این روشها را فرا گرفتند . کرد تا بافندگان هندی در این شیوه جدید پارچه بافی راهنمایی کنند

)  . یکی از ظریفترین منسوجات هندی شد ، که قادر به جذب انواع هنر ها بود بزودی تولید کننده پارچه زری

Harris,2006,111) 

                                                
-552-نمونه صفوی -58تصویر                                    536، 5836، نمونه صفوی اتینگ هاوزن-55تصویر               

 533-گالک

                                         
نمونه -51تصویر                               -Agrawal-2003-100–نمونه گورکانی -54تصویر            

 Singh2000-110گورکانی
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بافته های ابریشمی و منسوجاتی که با نخهای  . بخش قابل مالحظه ایی از منسوجات تولیدی در ایران برای صادرات بود     

 . اروپا و حتی بیشتر مواقع به هند فرستاده میشد به همراه فروشندگان حکومتی بهکشتی کشتی  . طال و نقره بافته میشد

 (5035، 5845، )ایرانشهر . اصفهان و کاشان بافته میشد، بیشتر این پارچه های زری نفیس در یزد

یکی از مهمترین اقالمی که بعنوان هدیه مبادله  . در این دوره مهاجرت هنرمندان و صنعتگران بین دوکشور رونق گرفت   

گاهی محصوالت تولیدی آنقدر  . همچنین بافت زری های ایران در کارگاه های گورکانی تولید میشد . یرانی بودمیشد زربفت ا

 (Agrawal,1995,227)  . شبیه هم بودند که تشخیص آنها مشکل میشد

ر میان خارجیانی که پیترو دالواله در سفرنامه خود اشاره نمود که سکنه ایران از اقوام و ملل مختلفی تشکیل شده است و د    

 ، از گجرات مهاجرت کردندانها بانیان گفته میشود و اغلب برای تجارت به ایران می آیند تعداد هندی ها بویژه عده ایی که به 

 (43، 5830، ) دالواله . بیش از همه است

عادی توانایی تهیه پارچه های نفیسی  به یقین مردم . بنابراین انواع پارچه های زیبا و کاربردی در این دوران تولید میشد     

این پارچه ها مصارف گوناگونی داشتند نظیر پوشاک و اثاثیه مانند روبالشی و رو  . که تحت حمایت دربار تهیه میشد را نداشتند

نقش  روی پارچه بافته می شدند و گاهی از شیوه های چاپ و گلدوزی برای گاهی طرح ها ، پرده و چادر ، دیوار کوب ، تختی

نقش انواع . سرو وچنار به کار می رفت، در این پارچه ها نقوش انواع درختان مانند درختان پر شکوفه . اندازی استفاده میشد

در این زمان بافندگان . نیلوفر وبته جقه یه صورت طبیعت گرایانه یا تجریدی وانواع حیوانات متداول بود، گل ها مانند زنبق

برای مثال در نقش  . ه بافی را از ایرانیان اقتباس کرده ودر تزیین پارچه ها استفاده می نمودندهنری برخی شیوه های پارچ

 . شالهای کشمیری که تحت تاثیر شالبافی ایرانی بود بسیاری از شیوه های ایرانی در طرح و فنون بافت اقتباس شده است

 (511، 5821، )ریماند

اما اوج آن به دوره گورکانیان مربوط می شود که ارتباط نزدیکی با  ، نه ایی دارداگرچه بافت پارچه در هند قدمتی دیری    

 ، در این دوره کاربرد نقوش و شیوه های بافت پارچه های صفوی در پارچه های زربفت . حکومت صفویه در ایران داشت

هی از طرح و نقشه ها مشخصه طی چندین سده گرو . شال و قلمکار و سایر منسوجات هندی آشکارا دیده میشود ، مخمل

بلکه دارای وابستگی نمادین بسیار قوی  ، طرح ها نه تنها برای تزئین پارچه های بکار رفته انداین  . منسوجات هندی شده اند

آنها در اصل دو نقش را ایفا میکنند : نخست زیبایی ظاهری بافته و دوم وسیله ایی برای ارائه  . در فرهنگ هندی هستند

در نتیجه  . تبادالت متقابل هنر و هنرمندان ایرانی و هندی در دوران صفویه متقارن با گورکانیان هند بود . و هنر هندفرهنگ 

تصورات ایرانیان در شعرها و ادبیات مثل  . هنر ان برای دوکشور هم اکنون نیز قابل رویت و بررسی است ، تاثیرات فرهنگی

رندگان روی منسوجات بافته میشد که این نقوش و بافته ها در دربار مغول نیز رواج درختان و پ ، باغهای بهشتی و فرشتگان

 ( Agrawal,2003,97یافت )

اما در پارچه های ایرانی  . طرهای دربار هندی اغلب واقع گرایانه بودند و تزئینات کمتری نسبت به نمونه های صفوی داشتند   

 . ورکانی خیلی از نقوش پارچه را از ایران وام گرفته استبه یقین سبک گ . تزئینات بیشتری وجود داشت

((Agrawal,2003,96 

 نقوش جانوری و نقوش انسانی  ، نقوش گیاهی ، مهمترین این نقوش عبارتند از نقوش تزئینی    
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 Singh ، 5000 ، 55: نمونه های گورکانی ماخذ:  56تصویر

 

 
 565 ، 5833 ، ماخذ: تاج بخش ، م 53-هجری 55دانشگاه ییل سده  ، مجموعه مور ، پرده قلمکار اصفهان80تصویر 

 

قابل توجه  ، تندتعداد پارچه های هنری که دارای نقوش تزئینی همراه با نقش گیاهان و گلها بصورت منفرد یا دست گل هس   

نقوش  . هنرمندان هندی نسبت به هنرمندان صفوی در نقش پارچه بیشتر از آرایه های گل و گیاهان استفاده کردند . است

انواع گلها بصورت تک یا دسته گل در طرح پارچه  . گیاهان و درختان در بافت موضوعات تزئینی روی پارچه ها بکار رفته است

درخت زندگی از  . مانند سرو و درخت زندگی به همراه شاخ و برگها روی  پارچه ها بافته شده اند درختانی . ظاهر میشوند
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زربفتهای هنری با کاربرد ردیف  . عناصر تزئینی پارچه های ایرانی است که کاربرد آن پیشینه ایی طوالنی در هنر ایران دارد

 ( 543، 5843، ) کونل . بافی ایران تولید میشد بوته های گل در تکرار متوالی تحت تاثیر کارخانه های زری

 فرهنگ و همگرایی فرهنگی:

 ، 5816 ، فرهنگ عبارت است از مجموعه ساخت و اندوخته های معنوی و مادی قوم یا ملتی خاص در طول تاریخ) شریعتی  

54) 

یونسکو در مکزیک مطرح شد از طرف  ، 5635در سال  <<کنفرانس سیاست های فرهنگی جهان >>یکی از تعاریفی که در 

 این بود:

مادی و غیر مادی اطالق می شود که شاخس یک جامعه یا  ، فکری ، فرهنگ به مجموعه ای پیچیده از خصوصیات رفتاری)

حقوق و قوانین نظام های ارزشی و  ، نوع ساخت و ساز ، بلکه اشکال زندگی ، اثار ادبی ، گروه اجتماعی است و نه فقط هنر ها

 (65 ، 5831 ، ات را در بر می گیرد) پناهیاعتقاد

 ، نگرش ها ، رویه ها و اندیشه ها ، ارزش ها و رفتار ها ، اجزاء و عناصر فرهنگ بسیار گسترده است و عمدتا شامل باور ها

اداب قوانین می   ،ایده ها و آرمان ها و افکار ، احساسات ملی ، زبان ، عقاید ، هنر ، ادبیات ، سنت ها ، مهارت ها ، ایدئولوژی

هنر و  ، های ارزیابی فرهنگ صمقاله تحلیل روش ها و شاخ ، باشد) گزارش نهایی طرح پژوهشی شورای عالی انقالب فرهنگی

 ارتباطات در کشور های مختلف جهان(

ی اولین بار در سطح جهان . سابقه تدوین شاخص های فرهنگی بسیار کم است و کاربرد آن ها هنوز در مراحل ابتدایی است   

به طور منسجم با تهیه گزارش جهانی فرهنگ به ارائه شاخص های فرهنگی کشور های جهان همراه با  5663یونسکو در سال 

 . داده های مربوط به آن پرداخت و البته هنوز هم بحث های زیادی در باره ماهیت حدود ابعاد این شاخص ها مطرح است

م گرایی و یگانگی اجتماعی است)گزارش نهایی طرح پژوهشی شورای عالی انقالب فرهنگ در جامعه عهده دار قوام و ه

 . هنر و ارتباطات در کشور های مختلف جهان( ، مقاله تحلیل روش ها و شاخص های ارزیابی فرهنگ ، فرهنگی

ستم انگیزشی در همگرایی یک دیدگاه کارکرد گرایانه است و دیوید میترانی معتقد است که همگرایی با ایجاد یک سی  

ملت ها باعث می شود که آن ها به تدریج نسبت به عواقب مثبت همکاری و همگرایی در  ، چارچوب منافع رفاهی میان کشور

 مقاله الزام همگرایی در آسیا( ، خدماتی و ارتباطی آگاه شده و زمینه های اقناع آن ها فراهم شود) واعضی ، زمینه های تولیدی

 

 نتیجه گیری: 

در این  . مذهب و اسطوره و آثار به جا مانده از تاریخ گذشته بیانگر اشتراکات بسیار دو تمدن ایران و هند می باشد ، زبان ، دنژا

همیشه شکوفا و پر لطافت که  ، میان اسطوره درخت زندگی که در فرهنگ بسیاری از ملل جهان به عنوان درخت همیشه سبز

تقدس و  ، در فرهنگ و هنر ایران و هند نیز نماد جاودانگی ، اه دارد شناخته شده استمیوه هایش ابدیت و بی مرگی را همر

با توجه به این که در میان نژاد ها و ملت هایی که با هند رابطه داشته اند قدیمی ترین و با دوام ترین تاثیر را  . باروری است

و تعامالت فرهنگی ایران و هند به بیش از سه هزار سال قبل و ایرانی ها در فرهنگ و تمدن هند داشته اند و این که اشتراکات 

میتوان نمونه های مختلف درخت زندگی را عصر باستان و دوره های تاریخی دیگر به  ، ها باز می گردد به مهاجرت آریایی

دگی با بیان یک خصوص در هنر و منسوجات عصر صفوی ایران) گورکانی هند( بررسی کرد و به این نتیجه رسید که درخت زن

به طور واضح از نمونه های مختلف  . مفهوم مشخص در این دو فرهنگ می تواند سبب تسهیل همگرایی فرهنگی دو ملت باشد

این گیاهان در هر دو تمدن  . درخت زندگی می توان به گیاه هوم در ایران و سومه در هند) گل نیلوفری یا لوتوس( اشاره کرد

 . گیاهی دارند و نقش مادینه هستی و آفرینش و خلوص را تداعی می کندهم نقش خدایی و هم نقش 

  

، 
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Abstract 

 

All ethnic groups and religions in human history, nations have great use of symbol. Because 

coded language of human and institutional practices can better chart concepts that are not able 

to provide other methods. Symbols of absolute values of human expression of ideas and facts 

of human societies are a course or a nation. The tree symbol the tree of life symbolizes the 

sacredness and reverence all over the world have always been. This tree is symbolic struggle 

of human endeavor to achieve absolute perfection. The Tree of Life symbol one of the 

dominant role that the arts can be seen in Iran, in particular textiles . It has also continued with 

the conversion. It is also one of the most ancient motifs prevalent in India. Considerable 

continuity with religious beliefs and myths common for this country. Given that myths and 

symbols of a nation with its unique cultural characteristics of major and minor reflector 

nation. During the investigation it has been found that many of these symbols, especially 

symbol the tree of life in the ancient civilizations of Iran and India have caused an internal 

link. This study seeks to examine the concept of the tree of life symbol in textiles Iran and 

India in order to facilitate cultural integration. The research method of descriptive analysis 

and the required information and documents obtained through the library's entrance. This 

research suggests that cultural and religious commonalities with regard to both Iran and India 

and the myth of the tree of life civilization in culture and art, and textiles the two countries 

have similar concepts of holiness and immortality, can be used to facilitate cultural 

convergence between Iran and India to be effective. 

 

Keywords: symbol, tree of life, cultural convergence, textiles Iran, textiles India 
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