
 

 

 

 

 

   هند در عصر گوركانيانةقار نهادي فرهنگ معماري ايران و شبه هم

 

  محمدرضا پورجعفر

  رئيس دانشگاه هنر و عضو گروه معماري شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس

  

  

  مقدمه

توان  طور كلي در دو عصر قبل از اسالم و بعد از اسالم مي ارتباط متقابل معماري ايران و هند را به

قاره تا  طرف شبه در قبل از اسالم از زمان حركت قوم آريايي از ايران به. قرار دادمورد بررسي 

دليل ارتباطات سياسي،  قارة هند به حكومت هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان هنر معماري شبه

 هند، از هنر و ةقار هاي مذكور تا شبه اجتماعي، تجاري، فرهنگي و گسترش دامنة حكومت دوره

دار،  شباهت ستون آشوكا به ستونهاي هخامنشي و كاخهاي ستون. بهره نماند ران بيمعماري اي

هايي از هنر اشكانيان و ساسانيان را  معماري معابد درة باميان و آثار هنري غاز آجانتا، كه نشانه

  . داليل فيزيكي آشكاري از اين ارتباطات هستند،نمايد، همه منعكس مي

 ميالدي، كه دوام چنداني ٧١١ر اعراب مسلمان بر درة سند در دورة بعد از اسالم، با حضو  

بعدها . سپس غزنويان ارتباطاتي در قرون ده و يازده ميالدي با هند داشتند. شود نداشت، آغاز مي

االسالم و منار قطب را  غوريان در قرون دوازده و سيزده در آنجا مستقر و آثاري چون مسجد قوت

 ة متعلق در قرون سيزده و چهارده و دورةدهلي ايالتي در قرن سيزده، دوردورة سلطنت، . بنا نهادند

لودي، گجرات، سور، مالوا، شيرشاه و سلطنتهاي دكن در قرون پانزدهم و شانزدهم و باربدشاه در 
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شاه در بيجارپور و قطب شاهي در گل كندا در قرون چهارده تا هفدهم همه  بيدار و عادل

اند و  بيش از فرهنگ ايراني اسالمي و هنر معماري مربوط تأثير گرفتهو مسلماناني هستند كه كم

ه كه مسجد جامع بيچارپور را معماري از قزوين بنا كرد طوري   به١.آثار بسياري را بنيان گذاشتند

  ٢. ايراني در بسياري از آثار معماري بسيار محسوس استة و ذوق و سليقاست

آغاز شد و پس از او    هستيم كه با بابر ) م١٥٢٦ -١٨٥٧(سپس شاهد عصر معروف به مغول   

 شاه پس  همايون. اين دوران با دورة صفويه در ايران مقارن بود. همايون بر مسند حكومت نشست

از شكست به دربار شاه طهماسب صفوي پناهنده شد و ايرانيان به او كمك كردند كه حكومت 

سزايي بر  بسياري را از ايران به هند برد كه تأثير بههمايون هنرمندان . رفته خود را بازيابد ازدست

  .هنر معماري آن ديار گذاشت

الدين را، كه از  دست گرفت و غياث زمام امور را به) م١٥٢٦ -١٦٠٣(پس از همايون، اكبر   

جاي مانده از آن دوران، قلعة  از آثار به. شخصيتهاي فهيم ايراني بود، در دربار خود به كار گماشت

ات تزئينبسياري از . توان نام برد  او را در سكندرا ميةپوري سيكري و مقبر  زيباي فتحيبسيار

و ) م١٦٠٥ -١٦١٦(پس از اكبر، جهانگير . داخل مقبرة اكبر، سرشار از ذوق و هنر ايراني است

و ) نورجهان(بر مسند حكومت نشست كه همسرش )  جهان شاه(پس از او پسرس شاهزاده خرم 

طور كلي، دوران گوركانيان هند خصوصاً زمان اكبر و شاه جهان را  به. ايراني بودندوزير دربارش 

قاره نام نهاد كه در همين  در شبه»  هندي- ايراني-اسالمي«توان عصر طاليي توسعة معماري  مي

خلق شد كه از آثار زيباي معماري جهان ) تبار شاه مقبرة همسر ايراني(زمان، آثاري چون تاج محل 

  ٣.شود ب ميمحسو

جهت بررسي تحليلي، معيارهاي طراحي  در اين مقاله، پس از تعيين عوامل تأثيرگذار، به  

هايي چون مسجد جامع دهلي، آرامگاه همايون، مقبرة اكبرشاه و تاج محل  معماري مشابه از نمونه

  .است  قاره و آثار مشابهي در ايران استخراج و به نمايش گذاشته شده در شبه
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   فرهنگ ايراني در دربار گوركانيان هندتأثير

از مادر با چنگيزخان و از پدر با تيمور (گذار سلسلة مغول در هند از طايفة مغوالن ايران  بابر، بنيان

وي با فرهنگ . قارة هند شد  اولين فردي بود كه موجب تشكيل حكومت در شبه٤).نسبت داشت

علت شكست  ن كه پس از او به پادشاهي رسيد بههمايو. و هنر و معماري ايراني بسيار آشنا بود

در جنگ چند سالي در زمان شاه طهماسب صفوي در ايران پناهنده و با فرهنگ ايراني كامالً آشنا 

طرح . او با پيروزي مجدد و استقرار در هند تعدادي از هنرمندان ايراني را با خود به آنجا برد. شد

ي طرح تاج محل است از طرح گنبد سلطانيه متأثر است مقبرة همايون كه بسياري معتقدند الگو

طرح آرامگاه همايون براساس طرح چهارباغي و . كه مورد بازديد همايون هم قرار گرفته بود

در اين دوران، پيروي از الگوي كمابيش واحد در ايران و هند ديده . هشت بهشت برپا شد

  ٥.شود مي

سرايان در   هنر گوركاني چنان بود كه مديحهگيري فرهنگ و اهميت و نقش ايران در شكل  

گفتند كه وي هندوستان را به  رتبه، كه از حاميان مهم معماري بود، مي وصف يكي از افراد عالي

  ٦.است ايران تبديل كرده 

الدين از ايران به هند عزيمت و در دربار  ميرزا غياث) فرزند همايون(در زمان پادشاهي اكبر   

كرد  خان ملقب به اعتمادالدوله بود كه در دربار جهانگيرشاه كار مي او پدر آصف. اكبرشاه كار كرد

ملقب به (اعتمادالدوله پدر ارجمند بانو . جهان سمت صدراعظمي دربار را داشت و در زمان شاه

از طرفي ديگر، نورجهان همسر جهانگيرشاه هم دختر . جهان بود و همسر شاه) تاج محل

است كه قدرت واقعي حكومت در دست اين بانوي ايراني  روايت شده . الدين ايراني بود غياث

نيز با اقتباس از ) دهلي قديم(آباد  جهان جهان، پايتخت جديد او شهر شاه  در عصر شاه٧.قرار داشت

  ٨.طرح اصفهان در عصر شاه عباس طراحي و اجرا شد

جهان  صر اكبرشاه، جهانگير و شاهيابيم كه ايرانيان جزء افراد تراز اول در ع ترتيب، درمي بدين  

  .است بودند و فرهنگ ايراني در اين دوران كامالً رواج داشته 
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  تجلي هنر معماري و باغسازي ايران در هند

سزاي هنر معماري و باغسازي ايران بر هند به ارتباط گوركانيان با صفويه  منظور بررسي تأثير به به

  .جهان اشاره شد تباط خانوادگي با اكبرشاه، جهانگير و شاهو حضور ايرانيان در دربار آنها و ار

زاده، مجتبي انصاري، تيتوس  اظهارات محققان ايراني و خارجي چون حسين سلطان  

 .J. C)هارل . سي. ، جي(S. C. Handa) هاندا  ، اس(R. A. Jairabhoi)بوركهارت، جيرا بهوي 

Harel) ابا كوخ ،(ebba koch)گارگ . ب. ، ب(B. B. Garg)ايروينگ . جي. ، آر(R. G. Irving) ،

طور مستقيم و غيرمستقيم   نيز به(Biraj Bose)، بيراج بوس (E. Kuhnel)هااليد، ارنست كونل . م

  .كند اقتباس از طراحي معماري و باغسازي ايراني به عصر گوركانيان را بيان مي

دورة صفوي امراي گوركاني پس از تجديد حياط باغسازي در دورة تيموري و همزمان با «  

با ترويج فرهنگ، ادب و معماري ) جهان بابر، همايون، اكبرشاه، جهانگير و شاه(حاكم بر هند 

 طرح باغ ٩.ايراني سنت باغسازي ايراني را با سبك خاصي توسط هنرمندان ايراني بنيان نهادند

 شكل و تقسيم آن به چهار ايراني، براساس توجه خاصي به هندسه و كاربرد پالن مربع يا مستطيل

محل اقتباس گرديده   تاجةخيابانهاي عمود بر هم كامالً در طراحي مجموع) چهار باغ(قسمت 

  ١٠.است 

از .  مقبره هستند-محل در اگرا نوعي باغ هاي آرامگاه همايون در دهلي و تاج مجموعه  

 كورش در پاسارگاد نمونة ة است، كه مقبر شده گونه طراحي از ديرباز در ايران استفاده مي اين

گردش آب در اين باغها از . شد از اين الگو پس از ورود اسالم نيز استفاده مي. مشهود آن است

اي در  يافته صورت توسعه اين الگوها به). اهللا ولي مقبرة شاه نعمت(اي برخوردار است  ه اهميت ويژ

  ١١.رفت كار مي هندوستان نيز به

هي و نشاط از جمله باغهايي است كه براساس طرح چهارباغ شا باغهاي شاليمار، چشمه  

  .است ايراني در سرينگر، مركز كشمير، طراحي و اجرا شده 
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  فرهنگ معماري مشابه

كنندة  هاي مورد استفاده در فرهنگ معماري عصر گوركانيان هند خود بيان بررسي و مطالعه واژه

ها حتي  ه برخي از اين واژ. هند در آن زمان استارتباط متقابل و مشابهت فرهنگ معماري ايران و 

ناچار اين  كتب و مقاالت تهيه شده به زبان انگليسي به. اند كار رفته  در ادبيات انگليسي نيز به

مسلمانان و اهالي مناطقي كه بناهاي عهد مغول در آنجا . اند كار برده  هاي فارسي را عيناً به واژه

ابا كخ نيز در بخش . كنند طور معمول استفاده مي ها را به اين واژهبسيار است هنوز كه هنوز است 

ها نيز اشاره كرده كه  به اين واژه) Glossaryمعماري مغول، (فهرست لغات تخصصي كتاب خود 

، چهارباغ، چهارسو، چتري، )آب انبار(آرامگاه، باغ، ستون سرو اندام، برادري، بركه : اند از عبارت

 طاقچه، دفترخانه، دولت، خانه، خاص و عام، ديوان، ديوان عام، ديوان ستون، جلوخانه، چهل

خاص، گز، گلدسته، گنبد، حمام، هشت بهشت، پيشتاق، ايوان، حوض، حجره، عيدگاه، ازاره، 

خانه، مهندس،  مسجد جامع، كاروانسرا، خلوتگاه، خيابان، مدرسه، محل، مقبره، مرقد، ميهمان

كاري، قنات،  كاري، قالب خانه، نقارخانه، پرچين زگاه، نشيمن، نوبتكاري، مقرنس، نقشه، نما منبت

خانه، طاق، طرح،  گاه، صوفي، تاالر، تنبيه حل، تختم قرينه، قيصريه، قبله، روضه، صحن، شش

  ١٢.وكيل، وزير

  

  هاي عمراني گيري مشابهت در تصميم

پل (سازي  ان همچون پلدر عصر گوركانيان اهميت زيادي به امكانات و نيازهاي عمومي شهروند

بر اين اساس، همچون عهد . شد و شاهراهها داده مي)  ميالدي١٥٧٠خان در جنگ پورا در  منعم

  .انبارها و كاروانسراهاي بسياري ساخته شد صفويه چاهها و آب

عنوان يادبود شكارهاي امپراتور براساس نمونة  منظور نه فقط نشانه بلكه به هايي به مناره  

از نمونه . پوري سيكري، چورمنار در دهلي  مانند حيران منار در فتحي١٣.شدند  ميايراني بنا

حفر چاه آب در . كاري در كنار راههاي بين شهري از اگرا به بنگال است كارهاي جهانگير درخت

  .كنار راه اگرا به الهور و تعداد بسياري كاروانسرا نيز در زمان حكومت جهانگير ساخته شد
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در اين دوران، تقارن و هماهنگي در . ه استناميده شد» دوران كالسيك«جهان  عصر شاه  

سازي چه در طرح ساختمانهاي  قرينه. شود خوبي مشاهده مي شكل پالن و فرم آثاري معماري به

هاي بزرگ در حول يك محور نسبت به مركزيت بخشيدن، اولويت  كوچك و چه در مجموعه

همين اصطالح مرسوم شد كه در اصل نوعي استاندارد كردن معماري   به كاري قالب. شد داده مي

الزم به ذكر است معماران ايراني بزرگ چون مالعيسي شيرازي طراحي . در اين دوران است

  .دار بودند محل را نيز عهده هاي مهمي مانند تاج پروژه

  

  هندهايي از آثار معماري ايران و  مباني طراحي استفاده شده در نمونه

و بسياري از آثار معماري دورة گوركانيان ) خصوصاً در عهد صفويه(مطالعة آثار معماري ايراني 

كنندة سير تكاملي  كنندة تأثير متقابل معماري اين دوران يا بهتر است بگوييم بيان  بيان،قاره در شبه

ستون   كاشان، چهلمنظور، آثاري چون باغ فين در بدين. قاره است معماري ايراني اسالمي در شبه

محل در اگرا،  اهللا ولي، باغ گلشن در طبس، باغ ارم در شيراز، تاج  شاه نعمتةدر اصفهان، مقبر

مقبرة همايون در دهلي، مقبرة اكبر در سكندرا و باغهاي متعدد در كشمير و همچنين مساجد جامع 

شرح  وار به ار فهرستشهرهاي دهلي و اگرا مطالعه شده كه اصول و مباني طراحي مشترك اين آث

  :شود زير ارائه مي

كه جريان  جهت استقرار مجموعه، محيطي سرسبز و در كنار رودخانه يا جايي به:  موقعيت بنا-١

  .دادند  را ترجيح ميه استآب وجود داشت

بندي،  در طراحي پالن باغ و عمارت آن به اصولي چون تقارن، مركزيت، عرصه:  طراحي پالن-٢

 .اند  توجه خاص مبذول داشته(Horizontality)ايدة طراحي افقي شبكة هندسي و 

در طراحي مجموعه به ارائة سلسله مراتب مناظر و در نهايت پرسپكتيوي :  ابعاد طراحي شهري-٣

توجه به تنظيم مناظري زيبا چه از درون و چه از بيرون مجموعه به . اند داده باشكوه اهميت مي

كه به اين موضوع به ) هاي اطراف بنا كمك مناره به(هاي نامرئي طرف بنا و همچنين ايجاد فضا

 .توان اشاره كرد قاره مي عنوان نوعي توسعه در معماري اسالمي در شبه
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ترين نكته، استفاده از طرح چهارباغ است كه قبالً به آن اشاره   اساس، مهم براين:  معماري منظر-٤

ن ايجاد تنوع و خرمي و نشاط در طراحي نحوة درختكاري و ايجاد فضاي سبز كه ضم. شد

گيرد بلكه در طول محور اصلي و در جهت ارتقاي  محيط نه تنها جلوي منظرة بناي اصلي را نمي

نماها و آب رودخانه بعد  آب. اند از ديگر موارد قابل ذكر است كلي منظرة بنا طراحي و اجرا شده

بخشند و عمق بصري زيبايي مجموعه را  صورت انعكاس بنا در آب مي ديگري به ابعاد بصري به

كاهند و پويايي و حركت را به  ها و جويهاي آب نيز از خشكي منظره مي فواره. دهند ارتقا مي

 .افزايند مجموعه مي

كند كه از ايجاد  اين عناصر از نظامي سلسله مراتبي تبعيت مي:  عناصر طرح در بناهاي مجموعه-٥

كه از دروازه،   طوري  است به ، پوشيده، و برعكس تشكيل يافته )نايوا(فضاي باز، نيمه سرپوشيده 

 .شود طرز زيبايي مشاهده مي  بناي اصلي بهةمجموع

تركيب .  است كمك تركيبهاي هرمي در كل حاصل شده اين امر در بنا به:  استواري و ايستايي-٦

 .است فضاهاي پر و خالي نيز از سنگيني حجم بناي آثار معماري كاسته 

هاي  نويسي، گل و بوته استفاده از اشكال گوناگون، كتيبه:  طراحي نماهاي بيرون و داخل بنا-٧

كاشي از سنگهاي قيمتي و  جاي كاشيكاري و معرق محل به رنگارنگ كه نوع خاص آن در تاج

 .گذارد  است نوعي توسعه را در هنر اسالمي به نمايش مي  كار شده صورت معرق و مرصع به

   گنبد، طاق، قوس و ديوارهاي باربر استفاده شدهةدر ساخت اكثر بناها از شيو: ساخت تكنيك -٨

 .است

هاي مرمرين و شيشه صورت گرفته  نورپردازي از طريق بازشوهاي زيبا، شبكه:  نورپردازي-٩

 .است 

 انواع تزئينولي در جزئيات . قاره بيشتر رنگ سرخ است رنگ غالب در شبه:  استفاده از رنگ-١٠

كه در ايران بيشتر از كاشي  كار گرفته شده، درحالي سنگهاي مرمر سياه، سفيد و قيمتي رنگين نيز به

 . است و معرق استفاده شده

جهت روكار و  كار رفته در بناهاي اصلي بيشتر ماسه سنگ و سنگ مرمر به مصالح به:  مصالح-١١

ات از سنگهاي قيمتي نيز تزئيندر . كاري است الشة سنگ و مالط خاك، ماسه و آهك براي سفت
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سنگ سرخ رسوبي براي بناي مسجد، مهمانپذير، آرامگاهها و   از ماسه. است استفاده شده 

 .است هاي ورودي استفاده شده  دروازه

 است كه بدان توجه و تحت عنوان   توجه به زيبايي در ساعات گوناگون از ديگر مواردي-١٢

اين نكته از طريق سايه و نورهاي پديدآمده از طريق پر و . ستا زيبايي و زمان به آن اشاره شده 

آورد  اين حركت نوعي پويايي در اثر پديد مي. آيد دست مي  خاليهاي ايجاد شده بر روي نماها به

 ).است ضمناً از شرح جزئيات هريك از اين موارد براي كوتاه نمودن بحث پرهيز شده (

به اين موضوع در مسجد : ندي صفحات ديوارها و منارهاب  توجه به اصول گرافيك در تركيب-١٣

خصوصاً خطوط سياه و سفيد و سرخي كه بر روي گنبد و . است خوبي توجه شده  جامع دهلي به

 .كنند حائز اهميت است خوبي عمل مي جهت تأكيد ارتقاي ارتفاع به ها به مناره

 .كثر بناهاي اين دوران توجه به اشكال هندسي مربع مستطيل در پالن بناها در ا-١٤

ضمناً تصاويري مربوط به آثار معماري عصر گوركانيان در ارتباط با نكات فوق ضميمه شده 

 .است 
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  )علتهاي خلق آثار هنري در خانواده(هاي ارتباطات متقابل ايرانيان و گوركانيان هند  نمودار زمينه
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  گيري نتيجه

يان از نظر طراحي و ساخت در دنيا معروف و تشعشع زيباي آن بيش از آثار معماري عصر گوركان

جاي اجزاي  اين زيبايي در كل حاصل تركيب متناسب و به. كند سه قرن است كه خودنمايي مي

گوناگون ساختمانها است كه تنوع تجربة بصري گوناگوني را در حول محور اصلي و از بيرون 

 بنا، ايجاد فضاهاي تزئينتناسبات زيبا، نحوة . ذاردگ مجموعه و در شش جهت به نمايش مي

 طرف و ظرافت نحوة  ها، سيمتري، هارموني و ريتم و آهنگ كار از يك نامرئي به كمك مناره

طور كلي بر زيبايي مجموعه آثار معماري دوران  قيمت از طرفي ديگر، به  انجام كار با مصالح گران

  .است صفويه و گوركانيان افزوده 

اي كه از ورودي تا بخش   تركيبي زيبا با فاصلهةطور كلي، آثار اين دوران هم براي ارائ  به  

اي   و هم از فاصلة نزديك چشم هر بينندهه استاصلي مجموعه در نظر گرفته شده تنظيم گرديد

ر كا هايي از كاشي و معرق سنگهاي قيمتي به ها و كتيبه بوته با گل(كند  خود مشغول مي را ساعتها به

يافتة هنر معماري، نقاشي،  آثار اين دوران تجلي). رفته در دل مرمر سفيد و ماسه و سنگ سرخ

خطاطي و طراحي شهري ايراني اسالمي است، كه حاصل سالها تجربة هنرمندان امتي مسلمان در 

كه   طوري  همان.  هندوستان استةقار خصوص در ايران و شكوفايي آن در شبه گستردة گيتي و به

كار رفته و روابط خانوادگي و كاري حكمرانان گوركاني و   بررسي كل آثار و اصول و مباني بهاز

آيد شايد به جرئت بتوان اظهار كرد كه داليل بسياري بر ارتباط متقابل معماري داللت  ايراني برمي

ركاني كار گرفته در اصول مبناي طراحي مجموعه آثار گو حدود هشتاد درصد از نكات به. كنند مي

قاره در اصل بر شالودة همان تجربيات هنرمندان  آثار معماري شبه. اند قبالً در ايران تجربه شده

 تجربه، ةكنند اين آثار بيان. است مسلمان، كه حاصل رنسانسي اسالمي است، تجلي و تبلور يافته 

  .غاز قرن هفده ميالدي است تكنيك، تفكر، مديريت و فرهنگ ملت مسلمان در آ

ها در ايران و در  كه از مقايسة اصول و مباني طراحي برخي از مجموعه  پايان، چناندر  

آيد آثار معماري خلق شده در عصر گوركانيان و صفويه تجلي و تبلور فيزيكي   هند برميةقار شبه

» معماري مغول«است كه به غلط در اكثر كتب » اسالمي ايراني هندي«مكتب هنري معماري 

(Mughal Architecure) است  ناميده شده.  
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