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 دهیچک
هـای گونـاگون هنـع معمـاری ایـعان، بـان ایعانـه بـا نـاهعی سکنـده از سـادگه            درميان جلوه

ــت     ــود اس ــادینه از ب شــت مو  ــایه نم ــادید، نم ــوله مشــیص و بني ــه اص ــع  ای ــعاوت ب . و ط

ــه       ــاری ایعان ــه معم ــول اولي ــع اص ــه ب ــا رکي ــار ب ــد معم ــه و  هنعمن ــعایل اقليم ــاهه از ش و سگ

های طبيعه منـاط  میتلـو و بـا ال ـا  از روصـيفات متـون مودسـه چـون قـعسن کـعیم           روانمندی

در ایـد ميـان، بـا افـ ایه روابـل فعهنگـه       . کنـد    يعامون بان های ب شت، بان ایعانـه را للـ  مـه   

ــه لصــوه در دوره  ــد ب ــ  هم ــون ایــعان و هن ــه ني ــان ایعان ســایع  هــای ريمــوری و صــفوی، ب

گيـعد کـه ریلـه ایـد رـا ع در  قلمـعو       ارکان معماری ایعانـه، الگـوی هنعمنـدان هنـدی قـعار مـه      

ی بـان  هندسـه بـا بعرسـه   در ایـد  ـهوهه   . معماری گورکانيان بـه ووـوق قابـش مشـاهده اسـت     

و بعله  ناصع طبيعه و مصنوع مشـیص گعدیـد کـه بـان هـای  صـع صـفوی بـا ورود بـه هنـد           

ی متفــاوت، شــکله لــاه و متمــای  بــا راکيــد بــع هنــع بــومه را بــه  در  صــع گورکــانه، بســتع

 .نمایه مه گذارند

 .فضایه، صفویان،گورکانيان هند -بان ایعانه، سالتار کالبدی :هاکلیدواژه
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هــای  از حــوزه. سمــده اســتمیــوار بــه شــمار مــهشایســته بــعای معمــاری منــاط  ه

رـوان  انـد، مـه  فعهنگه که با ایعان، دارای روابـل سياسـه و فعهنگـه طـومنه مـدره بـوده      

یکـه از نتـایا ایـد ارربـار دیـعید رـارییه، رعکيـ         . به سعزميد باستانه هند اشـاره کـعد  

ــت ــ  موفوي ــه در درلشــندگه و شــکوه معم ــدی اســت ک ــه و هن ــ  بناســازی ایعان اری سمي

ــه اســت  ــه یافت ــدو اســتمه ریل ــه و دیگــعان،)هن ــات (. 165:9311گعوب در بيشــتع ریويو

هـا موردروجـه بـوده اســت و    انیـا  شـده، مسـاکش کلـه معمـاری و ریــومت شـکله بـان       

هـا  یـابه فضـایه بـان   واکاوی  لش رغييعات شـکله و رـا يع متغيعهـای میتلـو در سـازمان     

ــت   ــده اس ــه نش ــع گعفت ــ  . در نظ ــا می ــ  ب ــد ریوي ــع   ای ــای زی ــه ه ــعار دادن  عس         ور ق

 :سازی ایعانه در هند اراکه دهد مه کوشد رصویعی روشد از ریومت بان

 صـفوی و هنـد    صـع  هـای بـان  سـالتاری و فضـایه   رغييـعات در نظـا    رـعید م م -الو

افــ ون بــعاید، متغيعهــای مــي ع در اییــاد ایــد  -ب گورکــانه چــه بــوده اســت  در  صــع

 گـعدد  در  اسـ  بـه سـوامت ایـد فـعح مطـعق مـه       انـد   اردی بودهرغييعات شامش چه مو

  ناصـع )ی اجـ ا  بصـعی بـان    که ایـعان  صـع صـفوی و هنـد  صـع گورکـانه در زمينـه       

هـایه  ج کيـات دارای رفـاوت   در انـد، امـا  یـ  قا ـده   اصول کلـه  يـعو   در( مصنوع و طبيعه

ــتند ــنالته، ویهگـــهاز نظـــع زیبـــایه کـــه هسـ ــ را رـــوج ههـــای قابـــششـ                 ه نمـــایه بـ

و   هـای مـو ع در اییــاد ایـد رغييـعات نیسـت، شـامش  وامـش درونــه       مولفـه  .گذارنـد مـه 

سـعی  وامـش    یـ    یدر بعگيعنـده  لـود  اسـت کـه   در  ه سن شـامش  وامـش بيعونـه    بومه و

 سـایع  ر کينـه و  بـومه، انـواع نوـو     اجعایـه، هنـع   هـای شـيوه  بـع مصـالو و   کـه  است متعددی

 .گذاشته است معماری را يع هایجنبه

 پژوهشی پیشینه  -2

 رـوان  همـ هایه کـه در ارربـار بـا ایـد مووـوع صـورت گعفتـه را        مطالعات و گ ار 

ــه   دســته اول: ه قــعار دادبعرســ مــورددر دو حــوزه  رویکــعد رــارییه اســت کــه در سن ب

ــه ــارییه، ویهگ ــای ر ــده ــاندوره بن ــانه ب ــاری  ی زم ــيع ریــول معم ــه و س ــازی ایعان س

دو  رویکــعد معمــاری اســت کــه دســته(. 9313( يعنيــا،.  )9311 (انــد انصــاری،تــه عدال

ــا رــ   ــه ابلــ  ب ــهدر سن میووــان ایعان ــان ینگــاری در زمين ــش  ب ــه  وام ــه، ب هــای ایعان
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ــکش ــه  ش ــعی، گون ــه     گي ــان ایعان ــایه ب ــالتار فض ــه و س ــ  هندس ــعد و ني ــه،  ملک شناس

ــه ــان  عدالتـ ــد سریـ ــور، انـ ــاه. )9365( ـ ــه، شـ ــدر). 9311 (چعابـ ــا ، حيـ  )9311(نتـ

ــع.  )9313(لوانســاری،. ــهوهه  گــع،ید یهســو از(. 9331  (،ویلب ــا  ــان یه ــنظ همیوو  عي

  یرــار همععفــ شیــدر ذ شــانیا. انــد قابــش رلمــش( 9311کــو ع،. 9313کــ ، (.9316)مش،يشــ

  هنـد   انيـ گورکان هـای بـان   بـه   میـ ا  هدر هنـد در فصـل   همغـول  انیـ رمدن فعمانعوا فعهنگ و

 .اندسن  عدالته باشناسانهیز هایجنبه عب ديبا رلک

 مطالعه تطبیقی ساختار هندسی باغ ایرانی و هندی  -3

قسـمته اسـت بـا دو    دهـه طبيعـت در بـان ایعانـه، الگـویه چ ـار      الگوی سـامان      

جــوی سب متوــاطح و حووــه در معکــ  کــه از سن، نظــا  هندســه، نظــا  کاشــت و نظــا   

قسـمته را کـه   بـع ایـد باورنـد کـه  ایـد الگـوی چ ـار        بيشتع میووـان . کنندسب ربعيت مه

ــه   ــده م ــان نامي ــوی چ ارب ــوان الگ ــه  ن ــود،مهب ــد ش ــ  ک  ــوان ی ــو دانســتر ــاه)الگ  ش

ــه، ــار وا ه   (. 999:9311چعاب ــتيد ب ــه نیس ــ  مشــیص نيســت ک ــور دقي ــه ط ــوز ب ی هن

بـه روایتـه    ،چ اربان از چه زمـانه در فعهنـگ معمـاری بـان مـورد اسـتفاده قـعار گعفـت        

ــ ــان در دورههکلم ــان و چ ارب ــد ی ب ــان فارســه ش ــات زب ــلیوقه وارد ادبي ــد . ی س همانن

بــعاید . ســعاهای چ ــارایوانه  مســاجد چ ــارایوانه، مــدارا چ ــارایوانه و کــاروان    

هــــای ایــــد  صــــع درنظعگعفتــــه شــــده   اســــاا، چ اربــــان نيــــ  از نــــوسوری

ــت ــدرنتا ،)اس ــ(. 911:9311حي ــهه ــه   عوی در روو ــاد ال را  ــاب ارش ــتم کت در  ی هش

 : وصو چ اربان اید چنيد بيان کعده است

ســت کــه گــعد چ اربــان را از  ــا  دیــوار ســه ذرع گذاشــته بعــد از سن ا طــعق سن..."

یــ  ذرع جــو  ســازند و کنــار جــو  کــه از جانــ  دیــوار اســت، ســفيددار ســمعقند   

 (.111:9356هعوی،)"لو  نماست ن دی  یکدیگع کارند که

ــان رــعید مولفــه انتظــا  معکــ ی درشــالص ــه هــای ایعانــه را مــهب   رــوان منتســ  ب

دو ویهگــه اساســه زیــعا . هــای اصــف ان در  صــع شــاه  بــاا اول صــفوی دانســت بــان

سـازی یعنـه چ اربـان و ميـدان نوـه ج ـان مـورد روجـه          بـاا در بـان   طعق اصله شاه

ــت ــعار گعف ــيوری،)ق ــیه د(. 956:9311س ــه از نس ــودی   ر بعل ــفه وج ــه، فلس ــای لط ه
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انـد و بـعاید باورنـد کـه چ اربـان      شـنالته مـعربل دانسـته   نظـم کي ـان   شکش چ اربان را با

ای بعجسـته در معکـ  سن   نماد و بيان ج ـانه در چ ـار قسـمت اسـت کـه همـعاه بـا نوطـه        

هــای ایعانــه و  شــایان ذکــع اســت کــه بــا بعرســه در بســياری از بــان. قــعار داشــته اســت

ــان ســالتار (.9613:9311 ــو ،) هنــدی، ایــد طــعق اجــعا شــده اســت  هــای کالبــدی ب

هـا بـوده   بیـه هـای اصـله و در زیـع   مغوله نيـ  ابلـ  دارای نظمـه هندسـه در بیـه     

هـا در ایـد   هـای بـان  سـازی نوشـه  بـان  ارسـه بـه  نـوان الگـویه بـعای  يـاده       چ ار. است

هـای   ويـده سـالت چنـيد بـابه، از سـعزميد      (.61:9311کـو ع، ) کار گعفتـه شـد  ه دوره ب

ــت  ــور بعلاس ــو  . ريم ــد مف  ــورد    در دوره ای ــد و در م ــعی ش ــ   يگي ــان ني     ی گورکاني

هـای  نمونـه  رـعید  باشـکوه . هـم موردروليـد قـعار گعفـت     هـای سرامگـاهه و  رفعییـه   بان

ــاره در مهـــور، دهلـــه، سگـــعه و کشـــميع قابـــش مشـــاهده   گعوبـــه و ) انـــدقابـــش اشـ

ــعان، ــان  (. 113:9311دیگ ــنت ب ــع، س ــعی دیگ ــه رعبي ــازی،نوطهب ــاریس ــه در معم  ی  طف

سرامگـاه همـایون در بیـه ميـانه بـابه معبـح شـکش قـعار         (. 165همـان ، )ردفينه هند شد

بـان ایعانـه، فضـاهای احـدا ه بـه نـه       ای شـبيه چ ـار  در اید بان ني  بـه شـيوه  . داشته است

بـابه کـه  دیـد سمـده، احتمـامر اشـاره رلـوییه بـه بـان          . اسـت بیه کوچکتع روسيم شده

 (.611:9311بلـعو بلـو ،  )شـود ب شـت دیـده مـه   ب شت است که در انتیـاب شـکش هشـت   

ی معکـ ی  بـابه بـا دو رـعاا کـه میـار بـع یـ  سبعاهـه        طعق اوليه بان کشـميع از چ ـار  

ــيد سن . اســت، شــکش یافتــه اســت ــان مهــور هــم، رــعاا مســتطيله کــه ب ــعار  در ب هــا ق

ایــد بــان ميــعا  ســنت  (.996:9313کــ ،)گعفتــه،  ي يــدگه بيشــتعی بــه فضــا داده اســت

بــه طــوری ک ــاتن طعاحــه شــده شــي  ب ــایه در بــان   ،ن ایعانــه در هنــد اســتمعمــارا

(. 336:9313هيــلت مــولفيد،)زیبــای فــيد کاشــان الگــویه بــعای بــان شــاليمار مهــور شــد

ــوی       ــه از الگ ــعید نمون ــه را در ب ت ــان ایعان ــاری ب ــعا  معم ــه مي ــه  یتگ ــه درج اگعچ

ــه   ــعه م ــش در سگ ــا  می ــعوم ر ــای مع ــان در بن ــدچ ارب ــت دی ــش،ک)بایس (. 195:9361ون

ــع اســاا شــالص  ــدگان ب ــای ســهنگارن ــاری و  مــارت ه ــه نظــا  کاشــت، سبي ــای گان ه

احدا ه در بـان بـه مطالعـه رطبيوـه سـالتار هندسـه بـان در دو حـوزه فعهنگـه ایـعان و           

 .اند که در ذیش به سن اشاره شده است هند  عدالته
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 نظام کاشت-1-3

امــا بــا .   گــع  و لشــ  قـعار دارد ایـعان ماننــد بيشـتع کشــورهای اســتمه در منـاط   

اید وجود، احتعا  بـه فضـای سـب  بنـابع باورهـای  ميـ  ایعانيـان باسـتان با ـ  شـد رـا            

سرایـه در ایـعان بـه    هـای بـان   رـعید ویهگـه   هـا از م ـم  حفظ منظع طبيعه درلتـان و بورـه  

ــع چشــم . شــمار رود ــعار نظــا  کاشــت ب ــداز میــور اصــله در راســتای میــش ق ــعی  ان گي

ــد دارد  کوشــ  اســت ــد و حعکــت در میــور اصــله رلکي ــع ج ــت دی  شــاه)وار اســت و ب

ــعای اییــاد ســایه، حفــظ رطوبــت در   در حــاله(. 19:9311چعابــه، کــه نوــه درلــت ب

سمـده و بـه همـيد دليـش از کـاربعد درلتـان       میيل هند وـعورره اساسـه بـه شـمار نمـه     

ــایه  ــد و س ــ    بلن ــان  عهي ــوله ب ــتای ط ــاکتيو در راس ــدید  عس ــح رش ــه طب ــده دار و ب   ش

ــت ــعق قــاله     (. 91: 9311انصــاری،)اس ــه روشــنه در ط ــاب ایــد مســلله ب هــای بازر

در نوــو  اراکــه شــده، انــواع درلتــان بــا سعســب ی کمتــعی از . هندوســتان سشــکار اســت

رـعی از  هـا در سـطو  ـایيد   هـا و شـکوفه  انـد و رـعاکم شـاله   هـای ایـعان نوـه شـده    قاله

 (.36:9311احمدی  يا  و شيعازی،)دهندهای مشابه در ایعان را نشان مهنمونه

هــا رــابح ســامانه سبيــاری و هــدایت منــابح ر ایــت نظــم هندســه در کاشــت درلــت

هـا انـواع گيـاه و    در بیشـه از باب ـه  (. 936:9311چعابـه،  شـاه )سب در بان بـوده اسـت   

هــایه دیگــع بــه و در بیــه مــه شــد ســب ی و در قســمته دیگــع درلتــان ميــوه کاشــته

هـای  رـوان بـه گـش سـع     کنـيم کـه از سن جملـه مـه    ینته بعلورد مـه رعید گياهان زمتنوع

هـا  ی بـان بـعای حاشـيه  . مشـ  اشـاره کـعد   چينه و ایعانـه، سـه گونـه گـش یاسـمد، بيـد      

هـای لـارجه در   شـد و درلـت صـنوبع را بـعای ردیـو     درلتان چنار و سعو کاشـته مـه  

سبـه بيشـتع از   بـه سـعو بـه دليـش مواومـت در موابـش      (. 9611: 9311 ـو ، )گعفتندنظع مه

ــوده اســت  هــع درلــت دیگــع مــورد  ــان ب ــوایه و دیگــعان،) ســند ایعاني در (. 331:9311ن

کـه چنـد قسـم اسـت، سوسـد، بنفشـه        سـع   هـا  متفـاورم م ـش گـش    گـش کشميع هنـد،  

ج ــانگيع گورکــانه )شــودبــه وفــور مشــاهده مــهبســيار معطــع  هیاســمد و چماــلــودرو، 

ــابع بــه نمــایه درسمــده مــهبابعنا هــای مصــوردر نســیه(. 331:9351،  کــه، رصــویعی از ب
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کنـدن زمـيد    در ایـد رصـویع، باببانـانه در حـال    . اسـت  بـع کـار باببانـان    نظارت در حال

 (.353:9316شيمش،)و کاشت ن ال،  یه بذر و ریم هستند 
 

 نظام آبیاری -3-2

ــته       ــت، هم یس ــد طبيع ــا سب و در دام ــعاه ب ــاری هم ــتان، معم ــعان باس از دوران ای

و در مبـانه ا توـادی دیـد اسـت      ( 31:9319الـوت، )انـد  سميـ ی را ریعبـه کـعده   مسالمت

هـای میتلفـه از سب بـه کـعات، رکـعار شـده اسـت و بـه اهميـت و ارز  سن          نيـ ، جلـوه  

ــد اشــاره شــده اســت  ــا وجــود سب و هــوای  . در مــتد کــت  لداون ســعزميد هنــد هــم ب

و در لـور روجـه نسـبت    هـای فعهنگـه بنـه     هـای وسـيح، دارای ریشـه   مناس ، رودلانه

ــه قداســت سب اســت ــومه سب در  (. 1: 9311انصــاری، )ب ــت مف  ــع نشــانگع اهمي ــد ام ای

کـه از نظـع کـارکعدی بـا روجـه بـه ووـعيت اقليمـه         در حـاله ،ن د هـع دو فعهنـگ اسـت   

ـ   ابلـ  بـان  . شـود هایه ني  دیـده مـه   اید دو سعزميد، رفاوت لصـوه در  ه هـای ایـعان ب

هـدایت سب از طعیـ  قنـات    . انـد انه قنـات سـازمان یافتـه   مناط  کویعی و معک ی بـا سـام  

هـای کـویعی نشـان از مـدیعیت ب ينـه معمـاران ایعانـه در نظـا  سبيـاری          و انتوال سن به بان

ــوده اســت ــان در زیســت از مشیصــه(. 35:9319الــوت،)و سبعســانه ب ــم ب ــای م  ــو  ه ب

ــوده ا     ــاری ب ــتعده در معم ــطیه گس ــایه سب در س ــه نم ــش ب ــعان، رمای ــ  ای ــتلش . س

. کبکـه بـا مصـالو سـنگ معمـع اسـت      ی معمـاری سن، بـازی بـا سب بـه رو  سـينه     نمونه

رعاشــيدند رــا مــو  اییــاد کنــد و بــا در ایــد رو ،حــوح و سعســعه را بــه صــورره مــه

میمـــودنهادو )بـــا حیمـــه بيشـــتع نشـــان دهـــد  ایـــد رـــدبيع حیـــم انـــد  سب را،

متفـاوت را بـه نمـایه     هـای هنـدی، شـکله   وله نظـا  سبيـاری در بـان   (. 31،9311:صادقه

ــدمــه ــه. گذارن ــا طعاحــان  مــارات   شــماری رودلان ــ رج موجــ  شــده ر ــعسب و ب ی  

میـش  سـالت  مـارت مـ ار رـا     . گ ینـه کننـد  هـا مکـان  هـا را درکنـار رودلانـه   وکوش 

ــه  ــار رودلان ــش     در کن ــه قاب ــه نمون ــنت طعاح ــد س ــداو  ای ــا در ر ــهی جَمن ای متحظ

هـایه در کنـار   ی سگـعا، بـه  نـوان شـ عی کـه بـان      هدر روسـع (. 56:9311زاده،سلطان)است

ــعار گعفــت   ــعار داشــت، ایــد مســلله در اولویــت اجــعا ق ــه ق ــه (. 16:9313:کــ )رودلان ب
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همــيد دليــش حضــور سب کــه نوشــه اساســه در طعاحــه بــان ایعانــه دارد، بــا روجــه بــه  

رنـگ بـوده،    شعایل اقليمـه هنـد در میـور اصـله بـان هنـدی و دیگـع میورهـای سن کـم         

ــه ــه ب ــاده  گون ــان میــور  ي ــ  مي ــه جــوی سب باری ــا ســطوق   ای ک ــان در موایســه ب روی ب

ــوه   ــا جل ــون سن رن  ــیت  يعام ــور     س ــتبت می ــته و از ص ــاروری داش ــه و ميني ای ر کين

ــان نمــه ــان از(.11: 9313روــا ور، ) ،کاهــد  ــعیو و ســیت ب هــا ســوی دیگــعسب در ب

ه حـعارت هـوا،   هع یـ  بـه اشـکال میتلـو، لـود بـه نیـوی در متعـادل سـالتد درجـ          

بــه . شــدرــلميد رطوبــت نســبه بــعای گياهــان و اییــاد طــعاوت، بســيار مــو ع واقــح مــه 

ــوده    ــعان، سب جــاری از جایگــاه لاصــه بعلــوردار ب همــيد منظــور در اقلــيم لشــ  ای

بــا سهنگــه . گذشــت هــایه مــهاســت و بنــا بــه شــي  سرا  یــا لعوشــان، از ميــان سبعاهــه 

ــه  ــعری  م ــت س ــوارهیکنوال ــد و از ف ــایش ــه ه ــهب ــماری م ــيد ش ــو ، )جوش  9311 :

ــيکد(.9611 ــ ل ــهدر س ــد  ل ــم حضــور عزميد هن ــاگون  رب ــه اشــکال گون بســتعهای سب ب

ــوی ــوح و سب ج ــا، ح ــا ، ن عه ــود    ه ــه ل ــاکد ب ــکش س ــتیع،نمایه سب ش ــا ، اس نماه

 .گعفته است
 

 های احداثیعمارت -3 -3

هنــدی  -هــای ایعانــهکوشــ  یــا  مــارت درون بــان از جملــه  ناصــع کالبــدی بــان

  هــایو میوطــه کــارکعد اصـله ایــد نــوع بناهـا، اییــاد امکـان رماشــای منــانع بـان    .اسـت 

ــت   ــوده اس ــامرع ب ــا ه ب ــعام از اررف ــه،)اط ــ ابل ، (.63:9311 تی ــع روی  کوش ــا ب ه

بـه طـور م ـال در اصـف ان  صـع      .شـد هـا سـالته مـه   سکو و بیه ميانه دریاچه یا بعکـه 

قـعار داشـت کـه از کوشـ  رـا  ـش ادامـه        جعیـ ، ن ـعی   صفوی، در طـول ليابـان هـ ار   

ــه   ــلميد مــ ــاری رــ ــته و سب سن از جویبــ ــعون   داشــ ــ  بيــ ــه از کوشــ ــد کــ شــ

ــه ــد م ــه،)سم ــ  کوشــ   (.65:9313راورني ــد ني ــته و  در هن ــعار داش ــ ی ق ــار معک ــا در نو ه

دار نمـــاهـــای سبانـــد، از ميـــان اســـتیعهـــایه کـــه بـــا معمـــع فـــع  شـــدهگـــذرگاه

کــه  ســازی هنــدی اهميــت دارد ایــده در بــانای کــنکتــه(. 931:9311فل ــع،)گذشــت مــه

ــوده    ــت بيشــتعی بعلــوردار ب ــه طبيعــت از اهمي ــا و  ناصــع مصــنوع نســبت ب ــدبن در . ان
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ــا    ــوری در ط ــاران ريم ــه معم ــایه ک ــه   ج ــه نوش ــاهای دالل ــع فض ــدیح و رغيي ــدی ب بن

ــتند ــعه  ،درلــور داش ــه موب ــدودی   فضــاهای دالل ــا ح ــنظم و ر ــکله م ــا ش ــایون ب ی هم

ــه ســالته شــده بــود، زیــعا  ظمــت بيعونــه سن بيشــتع مــد نظــع        ای و قــالبه کليش

موياســه  ظــيم و باشــکوه در معمــاری ایــد دوره، و ( 611: 9311بلــعو بلــو ،)قعارداشــت

ربـم گسـتع    در ایـعان،  لـه  . هـای سـلطنته  ـز از سن گعدیـد    معياری بارز بـعای طـعق  

. شــدهــای  ظــيم  ــيه از سن جــایگ ید کــا  ســالت کوشــ  در بــان، موياســه انســانه

ــ  در  مــارت ــگ بال ــه   رن ــگ ليم ــادسور رن ــه ی ــگ ســع  اســت ک ــا بيشــتع رن ــای ه ه

هـای معمـع سـياه، سـفيد و     اماعاطوری مغومن بوده اسـت، امـا در رـ کيد بنـا، انـواع سـنگ      

ســت کــه هم مــان در ایــعان  صــع ا ایــد درحــاله. گعانب ــای رنگــيد بــه کــار گعفتــه شــد

ــت       ــع  و هفـ ــه معـ ــا کاشـ ــتع بـ ــه بيشـ ــع ر کينـ ــفوی،  ناصـ ــ کيد   صـ ــگ رـ                    رنـ

ــورجعفع،)شــدمــه ــه رن ــا رشــکيش  درکوشــ (.13:9313  ی دهنــده هــای هنــدی معمــع ن

ــته      ــاربعد داشـ ــا کـ ــالت بنـ ــله در سـ ــالو اصـ ــوان مصـ ــه  نـ ــه بـ ــا، بلکـ ــای بنـ نمـ

ــت ــادو ولو،)اس ــا  .(11: 9361 ا  ــت   در دورهام ــع و لش ــ  سج ــ  در قال ــفویه ابل ی ص

 .گعفتمهدر بعهای ر کينه را  در طعق رفاوتو هميد امع ریله یافته است
 

 ایرانی درعصر گورکانیان هند تغییر مؤلفه های باغ سازی در موثر عوامل - 4

سـازی ایعانـه و هنـدی    با مطالعه رطبيوـه و بيـان وجـوه افتـعا  و اشـتعا  ميـان بـان       

ــد     ــان هن ــه حکومــت گورکاني ــ ، روشــد شــد ک ــد ریوي ــه در ای ــورد مطالع در دو دوره م

بـه طـور   .  وامش متعـددی، رغييعارـه در ارکـان بـان هنـدی بـه وجـود سوردنـد         ریت رل يع

هــای هنــدی  صــع گورکــانه، ریــت رــل يع دو گــعوه از فضــاهای معمــاری در بــانکلــه، 

ــد  ــکش گعفتن ــش ش ــگ و    .  وام ــد فعهن ــومه، مانن ــه و ب ــش درون ــه  وام ــت، میمو  نیس

. اکم بـع جامعـه  الگوهای رفتاری، مصـالو میلـه، شـعایل اجتمـا ه و سياسـه داللـه حـ       

ــه  ــامش مولف ــش دو  ش ــه   ام ــوذ مولف ــد نف ــه مانن ــذار بيعون ــای را يعگ ــه و ه ــای فعهنگ ه

سياســه لــار  از قلمــعو فعهنگــه هنــد کــه بيشــتع بــا ال ــا  از معمــاری صــفویان بــوده  

شـامش هنعهـای بـومه، ادیـان بيعاسـتمه و اسـتمه،        در ذیش به  ـنا  امـش اصـله   . است
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سـاز رغييـعات   نشـينه اشـاره شـده اسـت کـه زمينـه      زنان بانفوذ دربار و شيوه زندگه کـو  

 .اساسه در سالتار بان در هندگعدید

 هنربومی-1-4

چه در هنـع بـومه هنـد وـعورت دارد اصـالت و نيـعوی جـاری در ا ـع معمـاری           سن

ــه  ــه از درون م ــد اســت ک ــع   جوش ــيد مشــاب ت، در ه ــعد  فصــول در   و هم ــون گ

هـای هنـعی در اسـت  بـه وسـيله فـاریيد       هعچنـد سـب   . نوبت طعحه رـازه را داراسـت  

 وارد اید نـواحه شـد و سـند هنـعی هم مـان هنـد را در جـایه کـه نتوانسـت بـا سـیت           

ولــه در  ــيد حــال، دمیلــه نظيــع ، هــای مــذهبه مســلمانان درافتــد، جــذب کــعدگيــعی

ی رــا يع هنــع هنــدو را هــای مســلمان و هنــدو در هنــد، زمينــهبــودن حکومــت رئوکعاريــ 

ی هـع  يـعوزی بـعای مسـلميد، ریعیـ  معابـد سـلطنته        مزمـه . بعای فاریيد فـعاهم سورد 

ــله ــاجد و      سلس ــایه مس ــارره و بع  ــ رج زی ــاکد ب ــالت ام ــدی و س ــوب هن ــای مغل ه

عصــت مناســبه را نمادهــای  يــعوزی اســت  بــود لــيکد فتوحــات  ــه در ــه مســلمانان ف

هـا  هـا، درب بـه همـيد منظـور، سـتون    . سـالت بعای طعاحه و سالت بناهـا فـعاهم نمـه   

هـا، بـه مسـید ربـدیش     رعاشـه نشـده  ـز از میـو س ـار  يکـعه      های معابـد ویـعان  و سوو

از سـوی  . انیاميـد هـای هنـدو در هنـع اسـتمه مـه     مایـه شدند و به روا  دوبـاره نوـه  مه

هـای منیصـع    ارچـه روعیبـار از ویهگـه    هـای یـ   دل سـنگ  دیگع، سـنت حفـع معابـد در   

ــ ــه ه ب ــد م ــومه هن ــگ ب ــعد فعهن ــاری اســتمه   ف ــد مســلله در معم ــه ای ــوان دانســت ک   ر

 .ها با رعکي  دو سنگ معمع و ماسه سنگ سع ،  يوندی ناگسستنه یافتکوش 
 

 ادیان غیر اسالمی -2-4

بـه لـاطع  ـنا گنبـد روی     کـه   میش، بان م اری با لاسـتگاه هنـدو ایعانـه اسـت    را 

اسـتادان  . ی هنـدو یعنـه بعهمـا، ویشـنو، شـيوا، گـانه، و سوریاسـت       بنا ریله  ـنا ال ـه  

سـازی، معمـاری   سازنده ایـد بنـا، بـع اصـش شيلااشاستعاسـکه در واقـح راهنمـای میسـمه        

حضــور نمـادید لوروسـ م بــه صـورت وا گـون بــع     . هاســت سگـاه بودنـد  و سـایع م ـارت  

رلکيــدی اســت ( 9رصــویع ) نمــادی از لــدایان بــودایه اســت،  روی ایــد  ــنا گنبــد کــه
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گيــعی بــه صــورت موــابع احــدا ه در درون یــ  بــان کــه در حــال او . بــع ایــد مووــوع

دهنـده رـل يع هنـع بـودی   و هندوکيسـم در معمـاری اسـتمه        نشـان  م ل ه اسـت، سشـکارا   

اسـت، مسـلمار نـه    هـا شـکش هـع  رعيـيد شـده      بنابعاید، اگع بـعای ایـد سرامگـاه   . هند است

ی کــه بــه  ويــده چعا،رصــادفه بــوده و نــه ناشــه از رل يع ــذیعی از اهــعا   ت ــه در مصــع

شـاه  کـه اکبـع  از سنیـایه . هـا و شـکش هـع ، نمایـانگع  نصـع سرـه انـد       افتطون، اید م ل 

هــای هنــد و فيلســوفان، بــه ایــد بــا گــعدسوری  لمــای کــت  ،  عفــا، م داکيــان،  انــدیت 

منطوه نيسـت، ایـد بعداشـت حاصـش گـعدد کـه شـکش هـع ، دقيوـار بـعای            بعد،مساکش  ه 

ی سرــه، رــش هي مــه اســت کــه هنــدوان نشــانه. نمایانــدن سرــه مــورد نظــع بــوده اســت

بـه ایـد رعريـ  اکبـع بـعای  ـدر ، همـایون و شـاه         . سـوزاندند معدگان لود را درسن مـه 

هـایه  ر معکـ  هـع   دادنـد کـه اجسـاد سنـان را د    ج ان بعای همسـع میبـوبه، رـعجيو مـه    

 . قعار دهند
 

 ادیان اسالمی -3-4

بــدون شــ  در ســعزميد باســتانه هنــد اســت کــه شــدیدرعید رضــاد بــيد معمــاری  

 لمــایه کــه افکــار . هــای هنــدی فاریــان مســلمان وجــود داشــته اســت  میلــه و سرمــان

ــيداصــتق ــه و ربي ــوارد از    طلبان ــتع م ــد، در بيش ــت  بودن ــان اس ــانه ج  ــدام سرم ــع اه گ

ــت ــان   حکوم ــه ج  ــورداری از فعهنگ ــش بعل ــه دلي ــانه ب ــه    گورک ــاهانه و ب ــه و ش وطن

روا  . کعدنـد  هـای قـومه و اجـدادی انتوـاد مـه     لدمت گـعفتد نیبگـان هنـد و وفـاداری    

ــه  ــيد اندیش ــگ چن ــاهه اورن ــای    ای در دوران  ادش ــکال و نماده ــورت اش ــه ص ــ  ب زی

ــت  ــعار گعف ــد ق ــيعه موردرلکي ــان . ش ــو ه، نش ــه ن ــدهسن ب ــان دهن ــ ا از ی بي ــویته می ه

 .فعهنگ مغومن سنه مذه  بوده است
 

 زنان بانفوذ دربار -4 -4

ــدار  ــارییه، گــواه اســناد و م ــوذ ر ــار ســلطنت نف ــانوان درب در ســالت سياســه ه ب

 ت از ســالت س ــارایــمح دربــار بيشــتع، نوــه لــویه را در بــانوان. هنــد اســت قــدرت

زنـان  .کعدنـد ایفـا مـه  تـم  هم نـيد در مـذاکعات دول   و  لـم ،روسـعه  هنعرـعویا  معمار ، 
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ی مفتیـع بـه  نـاوید افتیـار     ،فعمانعوایـان، در زمـان حيـات و  ـز از معگشـان      اننـد ني  م

لاطعنشـان  زنـان در دربـار مغـول بایـد      اجتمـا ه  -جایگـاه سياسـه  بـعا  در   . ندشدمه

ــدان ريمــور   ســالت  ــه لان ــاط  سســيا  معکــ   ک ــان در من ــه زن ، جــا بعلاســتند از سنک

بـه  . منـاط  معکـ ی ج ـان اسـت  نوـه سفـعید بودنـد       زنـان  نسبت بـه    نهمرع و فعاانهسزاد

ــال، مــه ــه ج ــانطــور م  در (شــاه ج ــان)سرا اشــاره کــعد کــه در اشــتيا   ــدر  رــوان ب

ــانوان گورکــانه در مــورد   ســالتمان ســازی مشــارکت جــدی داشــت و ســنت حمایــت ب

 .سازی را به او  رسانيدسالتمان
 

 نشینیی زندگی کوچشیوه -5-4

های ایعانـه در هنـد در بسـتعی از فعهنـگ و اقلـيم بـا رغييـع رویکـعد زنـدگه از          بان

رمــایتت ذارــه ســتطيد گورکــانه . نشــينه بــه اســتوعار داکــم شــکش گعفــت ســب  چــادر

ــو   ــدگه ک ــعای زن ــعباز    ب ــ  س ــوان ی ــه  ن ــان ب ــات سن ــ  روحي ــت و ني ــينه در طبيع نش

انـدن اوقـات در یـ  قصــع    بـان را بــه گذر شـد کــه زنـدگه در چ ـار   جنگیـو با ـ  مـه   

بـابع در کابـش بـه لـاطع فصـش سـعد و سـیت زمسـتان         . میدود و سعبسته رعجيو بدهنـد 

گ یــد و ســاز بــا سمــدن ب ــار بــه ربعيــت از ســب  زنــدگه  اجبــارار در قصــع اقامــت مــه

-هــای اطــعام شــ ع روزگــار مــههــا و بــانسســيای ميانــه در اردوهــای لــود در چعاگــاه

ـ   اکبـع نیسـتيد   .گذراند ایـد  . شـ ع   ظـيم را داد   دسـتور سـالت   ، ورسـيکع   ا فـتو بـار ب

ــه ــه فضــای ســب ، روســعه  شــعایل و  تق ــاد  ادشــاهان ب ــانی زی ســازی در ســطیه  ی ب

کـه شـاهد  عاکنـدگه جغعافيـایه     بـه طـوری  . گستعده از سعزميد هند را بـه همـعاه داشـت   

-و کـ )از سـوی دیگـع، گـعایه بـه ایـد سـب  زنـدگه       . هـا در ایـد سـعزميد هسـتيم    بان

ــاه ( نشــينه ــه منظــور اقامــت کور ــه و اســتفاده از چــادر ب ــه اییــاد گون ای مــدت، منیــع ب

هـای بسـته   هـای بـاز و ارـا    ی ایـوان لاه از کوش  شد که به طـور متنـاوب بـه وسـيله    

 .گعفتاستفاده قعار مهدر شکله سيار مورد(1رصویع )

 

 

 
 



 9313 فصلنامه مطالعات شبه قازه، زمستان                                                         961    

بهار  -ات فارسي زبان و ادبي مجله                                                                              

 3131و تابستان 

                                                                                                                                                                         
1                                                           

 

 

 نتیجه

بــع ســعزميد و بعسمــده از  لــود مف ــومه نوــه بســته در  صــع صــفویه، بــان ایعانــه

رســلل گورکانيــان بــع شــبه قــاره هنــد، بــان بــا .هــای ک ــد ایعانــه اســتو سیــيدفعهنــگ 

و  همــعاه بــا حاکمــان جدیــد وارد ســعزميد هنــد شــدمناســ   الگــویهایعانــه بــه  نــوان 

هـای سياسـه حکومـت صـفویه از  ادشـاهان مغـول در هنـد، با ـ          معاودات و  شـتيبانه 

بـا روجـه بـه    . سـازی شـد  ایعانـه در هنـد بـه ویـهه در زمينـه بـان      روسعه و رداو  فعهنـگ  

ی مکــانه رــدفينه در هنــد مطالعــات انیــا  گعفتــه، نوــه رو بــه گســتع  بــان بــه من لــه

ی سـلطنته، افـ ایه     صع گورکـانه، حـاکه از سن اسـت کـه چگونـه در فعاليـت روزمـعه       

جایگـاه لـود    ا  همگـا  بـوده اسـت و   اهميت نمادید بان بـا کـاهه اهميـت کـارکعدی    

ربــم  لــه. ســازی سرامگــاهه هنــد یافــت را بــه  نــوان رم يلــه از ب شــت مو ــود در بــان

ــعوی از       ــه و  ي ــالتار هندس ــتعاکاره در س ــاهد اش ــد، ش ــایه هن ــاوت جغعافي ــتع متف بس

روجــه بــه  ناصــع بعرســه شــده در دو دســته از .معمــاری در دو کشــور هســتيم الگوهــای

ــان ــاو   ب ــود رف ــدی و وج ــه و هن ــای ایعان ــه در سن ته ــش روج ــای قاب ــو ع  ه ــه م ــا، نو   ه

گيــعی بــان و مفــاهيم هــای درونــه و بــومه و  وامــش را يعگــذار بيعونــه در شــکشمولفــه

 . سازدمنظعسازی را انکارنا ذیع مه

-ریوي  مبـيد ایـد مووـوع اسـت کـه  وامـش یـاد شـده موجـ  شـد رـا بـان            نتيیه 

عزميد سـو   يـدا کــعده و   سـازی گورکانيـان در هنـد بــه سـوی معمـاری لـاه ایــد سـ       

سـازی  یـيد گـعدد و الگـویه     هـا و شـعایل میلـه سـالتمان    در روندی لت  بـا سـنت  

 .فعد از بان هندی را به منصه ن ور بعسانده منیصعب
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