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چکیده
ورود اســام بــه هنــد از پــل ایــران ،عناصــر معمــاری جدیــدی را نیــز بــه معمــاری هنــد افــزوده اســت؛ از جملــه
بــاغ ایرانــی .بــه تبــع تفــاوت در نحــوه ورود اســام بــه هنــد ،خــواه از طریــق فتوحــات امــرای مســلمان خــواه
بــزرگان تصــوف ،معمــاری مقابــر اســامی آن دارای دو نــوع متفــاوت اســت .مقابــر طبقــة حاکــم مســلمان در
گونــة بــاغ ـ مــزار ســاخته شــده کــه متأثــر از ســنت باغســازی ایرانــی ،نمــا ِد گونــة کالســیک مقبرهســازی
اســامی هنــد اســت .ایــن مقابــر بــه صــورت عناصــری شــاخص (یادمانــی) و جــدا از بافــت شــهری ســاخته
شــدهاند .از دیگــر ســو مقابــر مشــایخ و بــزرگان تصــوف بــه صــورت بالفصــل از کاربریهــای شــهری ماننــد
بــازار ،همســاز و همنــوا بــا بافــت شــهری ســاخته شــدهاند و گونــة ارگانیــک مقبرهســازی اســامی هنــد را
شــکل میدهنــد .آنچــه در ایــن نــوع از مقابــر بیشــتر بــه چشــم میآیــد ،نــه جنبههــای فرمــال معمــاری،
بلکــه آیینهــا و رســوم زایــران مشــتاق اســت .شــاخصترین وجــه معمــاری ایــن نــوع از مقابــر ،باؤلیهــا
هســتند کــه عمومـاً در مجــاورت مقابــر قــرار دارنــد.

واژگان کلیدی

هند ،ایران ،باغ ـ مزار ،مقبره ،کالسیک ،ارگانیک ،اسالم ،تصوف.

دیدگاه کالسیک و ارگانیک در مقبرهسازی اسالمی هند
رضا کسروی

مقدمه
مقبــره ،گونـهای از معمــاری اســت کــه پیــش از ورود اســام
بــه هنــد ،بــه دلیــل تفــاوت در نگــرش نســبت بــه مســئله
مــرگ ،در معمــاری ایــن کشــور جایــگاه چندانــی نداشــت.
اســام بــه همــراه جهانبینــی جدیــد ،ایــن گونــه معمــاری
را بــه هنــد وارد نمــود .در گــذر زمــان مقابــر بــه بخشــی از
میــراث تاریخــی هنــد تبدیــل شــدند .آنچــه در ایــن مقالــه
بــدان پرداختــه میشــود ،طبقهبنــدی مقابــر اســامی

هنــد و بررســی ویژگیهــای معمــاری ایــن مقابــر اســت.
ایــن طبقهبنــدی بــر پایــه بازدیدهــای میدانــی و مطالعــات
کتابخانــهای تدویــن شــده اســت .مصادیــق بررســی شــده
عبــارت اســت از :مقابــر و مجموعههــای اجمیــر شــریف
«معینالدیــن چشــتی» در اجمیــر« ،نظامالدیــن اولیــا»،
مقبــره «همایــون» در دهلــی ،مقبــرة «بیبـیکا» در اورنــگ
آبــاد و «تــاج محــل» در آگــرا.

فرضیه  :به نظر میرسد معماری مقابر حاکمان مسلمان هند
متأثر از شیوه باغسازی ایرانی در گونة کالسیک و معماری مقابر
بزرگان تصوف در هند متأثر از زمینه معماری هند در گونة
ارگانیک قابل طبقهبندی است.

دانست .در این میان «باغ» یکی از عناصر وارداتی معماری از
مسلمان هند به باغ
ایران به هند است .میزان عالقة پادشاهان
ِ
تا آن حد بوده که حتی بهشت را در عالم پس از مرگ در وجود
باغ جستجو میکنند و مزار خویش را در میان باغ میسازند.
بدینسان باغ ـ مزار به یکی از مهمترین میراث کالبدی اسالم
در هند تبدیل میشود .يكي از قديميترین اسناد باغ ـ مزا ِر
دوران اسالمی ،مربوط به دفن سلطان «محمود غزنوي» فاتح
هند بوده که در غزنین واقع در باغي به نام پيروزي است و
تاریخ بیهقی نیز بدان اشاره دارد.
مزار سلطان «سنجر سلجوقی» در مرو نيز براساس برخي
از منابع در ميان باغي با طرح چهارباغ قرار داشت .احتمال
اين ميرود كه پيشينة ساختن باغ ـ مزار در ایران به دوران
باستان برسد (مقتدر .)20 :1380 ،چنانکه در شاهنامه
فردوسي درباره محل دفن رستم ميخوانيم :

حضور و تأثیر اسالم در هند
برخورد اسالم با فرهنگ کشورهای تازه تسخیر شده در طیفی
از جنگ تا تعامل متغیر است .در مورد ورود اسالم به شبه قارة
هند روایتهای متفاوتی وجود دارد .برخی عقیده دارند اسالم
از طریق حمالت نظامی و با زور شمشیر به شبه قارة هند راه
پیدا کرده است؛ اما بسیاری از مورخان منصف بر این عقیدهاند
پیش از حمالت نظامی مسلمانان به شبه قارة هند ،اسالم به
این منطقه راه یافته بود که شواهد تاریخی نیز مدعای مورخین
اخیر را به اثبات میرساند .ورود اسالم به سرزمین هند از دو
روش 1ـ نظامی (توسط امرا و پادشاهان) 2ـ غیر نظامی
ت (جمشيدي
(حضور بزرگان و اولیای دینی) صورت گرف 
بروجردي22 :1372 ،ـ .)21در این میان عالوه بر دین جدید
که نگرشی تازه از زندگی و مرگ را پیش روی انسان هندی قرار
میداد ،نشانههایی از فرهنگ واسط اسالم و هند یعنی ایران نیز
در هند به منصة ظهور رسید .با عنایت به تفاوت دیدگاه اسالم
با سایر ادیان بومی این کشور در موضوع نحوة برخورد با مسئله
مرگ و وجود سابقة معماری مقبره در اسالم پیش از ورود آن
به هند ،سنت مقبرهسازی در هند را باید سنتی وارداتی دانست.

گونة کالسیک مقبرهسازی (مقابر پادشاهان و طبقه
حاکم مسلمان هند)
ایران ،پل ورود اسالم به هند است .لذا هند را نمیتوان بدون
تأثیرپذیری از میراث دینی و فرهنگی خصوصاً معماری ایران

به باغ اندرون دخمهاي ساختند

سرش را به ابر اندر افراختند

حکومتهای اسالمی هند در قرون ششم و هفتم میالدی
تشکیل شدند .ویژگی مهم پادشاهان مسلمان ،غیر بومی بودن
آنهاست« .بابر» نوادة تیمور ،خاطرة خوش باغهای سمرقند و
کابل ،که در یادداشتهایش زبان به تحسین آنها گشوده ،با
خود به هند میبرد و تالش دارد در سرزمین جدید نیز آنها را
ایجاد کند؛ سرزمینی که از نظر او بینظم و بدآب و هواست.
واژة کالسیک در ادبیات معماری به معنای وضوح و عدم
ابهام است .نظم ،تناسب و تقارن نشانههای نظم کالسیک در
معماری هستند.
کالسیک به دنبال سلطه بر طبیعت بوده و نما ِد نظم آن
هندسه است .نظم کالسیک یک نظم دستوریست و دفعتاً
ساخته و پرداخته میشود .هندسه بهدلیل نفی هرگونه هرج
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و مرج ،فضایی به رشد رسیده را به وجود میآورد؛ به این
ترتیب باغ ایرانی به دلیل بهرهبردن از هندسة روشن و خوانا،
همچنین استفادة فراوان از ریتم ،تقارن ،خطوط راست و اشکال
کامل هندسی در فضاسازی ،دارای نظمی کالسیک است.
در اولین نمونههای باغسازی هند ،نظم از شاخصترین
ویژگیها «و عامل مهم شکلدهنده باغ بوده است ».بابرشاه
آغازگر ساخت باغ هندی ،نظم باغ را مدنظر دارد و میکوشد با
ساخت باغ به طبیعت بیشکل هندوستان نظم دهد و به تجلی
صفات آن کمک کند (لطیفیان و نجار نجفی.)65-73 :1388 ،
ِ
جهت
بابر در جایی از دفتر روزانهاش از جستجویی در آگرا
یافتن جایی مناسب برای احداث باغ سخن میگوید :
«بدینسان ،در این هن ِد ناخوشایند و بینظم ،باغهای منظم و
قرینهای هم پدیدار شدند» (مقتدر.)3 :1380 ،
بابر در آگرا ،شهر موجود (پدیدهای ارگانیک) را نادیده
میگیرد و بیاعتنا به هوای سوزان هند باغ خصوصیاش را
بنا میکند .بدینترتیب باغ ایرانی که بر اندیشة نظمدادن به
طبیعت محدود استوار است ،با یک الگوی نسبتاً ثابت در یک
حوزه تمدنی گسترده و جلوههای گوناگون آفریده میشود.
جانشینان بابر به سنت بنانهادن آرامگاههای شخصی خویش
یا زنان دلبندشان در باغهای شاهی کنار رودخانهها وفادار
میمانند؛ مانند تاجمحل (جواهریان.)49 :1383 ،
نظم هندسی ،تقارن و نحوة قرارگیری بنا در میان باغ
(کوشک) ،تماماً ویژگیهایی هستند که از معماری ایرانی
نقش درخت برای ایجاد سایه و حفظ
الهام گرفته شده استِ .
رطوبت در محیط هند ضرورت اساسی نداشته است به همین
دلیل از کاربرد درختان بلند و سایهدار پرهیز شده و جای
درختان را درختچههای تزیینی ،گلها ،ریاحین و احتماالً
گیاهان دارویی گرفته است (انصاری.)10: 1390 ،
در ساختمانهای باغهای گورکانی از جمله مقابر ،به تدریج
بناها و محوطهسازیها جایگاه مهمتری را نسبت به گیاهان
اشغال میکنند .هدف از ایجاد این بناهای مجلل ،بیشتر
نمایش قدرت است تا ایجاد مکانی بهشتی برای لذتبردن
از مواهب طبیعت.
آرامگاه در وسط باغ بزرگي ساخته شده است كه شكل مربع
دارد .ابتدا اين محوطه را به نه مربع مساوي تقسيم كردهاند
و مربع وسط را براي احداث بنا در نظر گرفتهاند .هشت مربع
باقيمانده كه چهارباغ نام دارد ،هريك به چهار قسمت بخش
شدهاند و چهار خيابان پهن از جلوی پلهها به چهار سمت باغ
كه داراي ديواري عظيم است امتداد يافته ،در جنوب و غرب

به دو دروازة عظيم ميرسند.
ِ
كوچك
راه شمالي به منبع آب و راه شرقي به يك ساختمان
مصفا منتهی میشود كه به طرف رودخانه «جمنا» نگاه
ميكند .خارج از محوطه و نزديك رودخانه جمنا گنبدي
با كاشيهاي آبي باقيمانده است .بدنة شمالي آن حاوي
بهترين نوع كاشي است كه در هند وجود دارد و با دست
هنرمندان ايراني ساخته شده است« .رنه گروسه» هندشناس
و هنرشناس فرانسوی درباره تأثیر ایران بر هند میگوید :
«نقشي كه ايران در قرن  16در تكوين فرهنگ و هنر هند
اسالمي برعهده داشت مشابه بود با نقش ايتاليا در عصر
رنسانس براي تكوين فرانسه ،عهد رنسانس و قرون جديد با
آن همه درخشندگي و عظمت» (غروی 1 8 :1348 ،ـ .)14
ِ
عظمت معماري آرامگاهي هند در
باغـ مزارها ،جلوهاي از
دوره گورکانی هستند.
هرچند داراي سبكهاي متفاوت هستند ،اما همگي در
قالب چهارباغ محصور ميگنجند .مزارها يا در مركز باغ
ساخته ميشدند ،مانند مزار همايون (همايون شاه) در دهلي
(تصویر  )1و مقبرة «بیبیکا» (تصویر  )2در اورنگآباد و
مزار «اكبرشاه» درسيكاندرا يا در امتداد يكي از اضالع باغ،
مانند تاجمحل درآگرا (تصویر )3؛ (مقتدر.)25 : 1380 ،
در باغـ مزارهای هند عناصر شکلدهنده باغ در خدمت
هرچه بیشتر نشاندادن اُبهت بنای مقبره قرار میگیرد.
وجوه مشترک مقابر پادشاهان مسلمان هند را میتوان
بدینترتیب طبقهبندی کرد :
 .1دوری از بافت شهری بینظم (ارگانیک)
 .2مرزبندی شدید مجموعه مقبره با بافت مجاور
 .3شاخص بودن بنای مقبره
 .4تبعیت بنا از ویژگیهای هندسی معماری ایرانی خصوصاً
باغ (وارداتی بودن)
 .5مجللبودن بنا برای بیان عظمت
پادشاهان مسلمان هند ،سنت باغسازی ایرانی را در قالب
باغـ مزار که وجود هندسة روشن و خوانا از ویژگیهای ذاتی
آن است به عنوان ابزاری برای ایجاد نظم در بستر بینظم
(ارگانیک) هند استفاده میکنند.

گونة ارگانیک مقبرهسازی (مقابر بزرگان تصوف)
پس از ورود اسالم به ايران ،اين كشور پل ارتباطي بين شبه
قاره هند و ديگر مناطق و مراكز اسالمي شد .همراه سپاهيان
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تصویر  .1مقبره همایون ،دهلی ،هند .عکس  :رضا کسروی ،آرشیو پژوهشکده نظر.1391 ،

مسلمان ،تعدادي از علما و بزرگان تابعين و راويان احاديث
حضور داشتند .برخی از كساني كه به عنوان غازي به هند
فرستاده ميشدند ،از علما و دانشمندان عصر خود بودند
(مباركبوري 283 :1968 ،ـ .)282
اسالم در شبه قاره بهوسیله شمشیر گسترش نیافت ،بلکه
بهوسیله مردان مسلمانی گسترش یافت که از ایران به شبه
قاره آمدند و از طریق زندگانی روحانی خود مردم را بهدین
اسالم جلب کردند و براساس اصول «الاکراه فی الدین»
عمل کرده و در تبلیغ اسالم هیچگاه از راه زور و جبر وارد
نشدند .از دالیل موفقیت ایشان اعتقاد به برابری بود و برای
عملیساختن عقیده خود حتی نومسلمانان را که از طبقات
پایین هند بودند در همة شئون اجتماعی خود شریک کردند
و بدین طریق برای کسانیکه از طبقات باال مث ً
ال برهمنها
مورد تنفر قرار میگرفتند راهی پیدا شد که جایگاه آنان در
اجتماع آن زمان باال برود (الجونتی.)45 :1960 ،

دکتر «الجونتی رام کشن» درکتاب «شعرای صوفی پنجابی
زبان» مینویسد « :بعد از تسخیر شمال هند بدست مسلمانان
رفت و آمد صوفیان به آن ناحیه شروع شد و فقط اینان بودند
که میتوان گفت در اسالم آن جنبة دوستی و صلحجویی
و محبت و بردباری را داشتند .دینی که بوسیله جنگجویان
انتشار یافت ،نتوانست هندوان را تحت تأثیر و نفوذ خود
بیاورد ،اما اسالمی که به وسیله صوفیان به آنها نشان داده
شد ،مورد پسند ایشان افتاد .لذا میتوان گفت کاری که از
دست سالطین نیامد از دست صوفیان برآمد» (همان).
مسلمانان ،نظام جديد آموزشي كه مبتني بر قرآن و شريعت
بود ،بنياد نهادند .مراكز آموزشي در كنار مساجد و شامل
اتاقهايي بود كه در آنها به آموزش قرآن و حديث ميپرداختند.
عليرغم زندگي ساده و زاهدانه مسلمانان ،اسالم در ميان
شهرها بيشتر نفوذ يافت .زیرا اسالم ديني است كه به تجمع و
گردهمايي مسلمانان تأكيد ميكند و اين امر به توسعه تجمعات
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و شهرنشيني ميانجامد (ياري و نعمتي142 : 1968 ،ـ .)129
«نظامالدین اولیا» و «معینالدین چشتی» و خاندان او از
جمله صوفیانی هستند که در گسترش و بسط معارف و عرفان
اسالمی در شبه قاره نقش مهمی دارند.
آرامگاه معینالدین در مقبرة «شکرگنج» هندوستان در
نزدیکی آرامگاه همایون در دهلی در محلی شلوغ و پرتراکم
میزبان جمع کثیری از مردم و زیارتگاه مسلمانان و اهل
تصوف است و هر سال یک روز برای وی مجلس یادبود
تشکیل میشود و هزاران مسلمان در آنجا اجتماع میکنند.
مقبره نظامالدین اولیا (تصویر  )4و «معینالدین اجمیری» در
میان بافت متراکم شهری قرار دارد .با اینکه به نظر میرسد بقعه
مقبره نظامالدین اولیا به لحاظ ویژگیهای فرمال بیشباهت
به مقابر طبقة حکام نیست ،اما محاصرهشدن آن توسط بافت
شهری بهویژه بازار ،اجازه خودنمایی به مقبره نمیدهد .مسیر
دسترسی مقبره درواقع بازار سنتی بوده که یادآور بازارهای
پررونق اطراف مقابر بزرگان دینی در ایران و عراق است.

واژ ة ارگانیک از جمله به معنای «وابسته به اندام» و «تنمایه»
است و اثر ارگانیک به اثری گفته میشود که مانند گیاه و
موجودی زنده کام ً
ال به صورتی پویا در جهات مختلف رشد
کرده باشد و هیچ عاملی به جز نیروهای حیاتی مانع رشد آن
نشده باشد.
فرم ارگانیک همانگونه که از درون رشد میکند ،شکل
میگیرد (قبادیان .)65 : 1388 ،اين بافتها را در هستههاي
مركزي شهرهای سنتی به عنوان بافتهاي ارگانيك ميبينيم
كه كمكم و در طول زمان شكل گرفتهاند.
به نظر میرسد بافت ارگانیک شهری چنانکه از تعریف آن
پیداست در گذر زمان پیرامون مقابر رشد کرده است .در
مجموعه معینالدین چشتی ،چینش فضاهای جنبی و مقابر
دیگر بزرگان سلسلة چشتیه از نظم هندسی تبعیت نمیکند.
محل استراحت زوار ،کفشداری ،محل جمعآوری نذورات،
محل تجمع جهت مراسم خاص ،در امتداد یک مسیر خطی
مصالح کف و دیوار ،هماهنگ با آنچه در
جانمایی شدهاند .نوع
ِ
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بافت شهری مجاور وجود دارد انتخاب شده است.
همسازی معماری مجموعه با بافت شهری تا حدی است که بدون
تذکر خدام مجموعه برای کندن کفش در حریم مقبرة مرزی
بین بافت و مقبره قابل شناسایی نیست .گویی مقبره همزاد
بافت شهری ارگانیک اجمیر در طول زمان شکل گرفته است.
خاصترین جنبة معماری مقابر« ،باؤلی» است .باؤلی ،کلمة
اردو و هندی به معنی «چاه پلّهدار» بوده که دو نوع شمالی
و غربی آن در هند وجود دارد.
نوع شمالی سادهتر و شامل پلّکان سنگی عریضی است از
سطح زمین تا زیر سطح آب و به عرض تمامی بنا ،البته
پلههای فرعی دیگری نیز ممکن است در طرف مقابل یا به
طور قائم تا زیر سطح آب احداث شود و بدینسان منبع آب
را در عمق به مربعهایی تقسیم کنند که هرچه پایینتر بروند
کوچکتر شوند .در کنار اینها ممکن است پلّکانهای فرعی
دیگری نیز به صورت متقاطع افزوده شود که مقطع نهایی
آبانبار را به صورت هشتضلعی درآورد.

جز در سمتی که پلّکان اصلی در آن قرار دارد ،دیوارها قائم
است و از سنگ و گاهی آجر ساخته شده و تمامی بنا معموالً
مستطیل شکل است.
وضع و جهت ساختمان باؤلیها ظاهرا ً در همهجا یکسان و
هماهنگ نیست .مث ً
باؤلی درگاه نظامالدین اولیا ،در دهلی،
ال
ِ
نزدیک مقبرة همایون ،از شمال به جنوب کشیده شده و
باؤلی درگاه «خواجه
با مرقد هم جهت است ،در حالیکه
ِ
قطبالدین بختیار کاکی» در مهرولی نزدیک اللکوت،دهلی
کهنه ،از مشرق به مغرب امتداد مییابد و با هیچیک از
ساختمانهای عمده همسو نیست.
این گونه باؤلیها کاربرد عملی دارد و ممکن است برای آب
برداشتن و غسلکردن و وضوگرفتن استفاده شود .معماری
باؤلیها معموالً ساده و بدون تزیینات است( .تصویر .)5
نزدیک مقبرههای عمدة «پیران چشتی» هم باؤلیهایی
ال ،عالوه بر نمونههایی که قب ً
ساخته شده است .مث ً
ال ذکر شد،
باؤلی درگا ِه شیخ معینالدین چشتی در اَجمیر با مهارت تمام
ِ

27

28

فـصلنامـه هـنر و تـمدن شـرق
سال دوم| شماره ششم| زمستان ۱۳۹۳

شهری ،اجمیر .عکس  :گوران عرفانی ،آرشیو پژوهشکده نظر.1391 ،
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ِ
کوچک دیگر از همین
در صخره کنده شده است .باؤلیهای
نوع معموالً در بقیة اماکن اسالمی شمال هند یافت میشود.
نوع غربی ،که معموالً به آن «واو» گفته میشود ،عالوه بر
کاربرد عملی ،از لحاظ معماری و هنری نیز ارزش واالیی دارد
و ساختمان آن از نمونههای شمالی پیچیدهتر است و از دو
قسمت تشکیل میشود :
ی میتوان از
یک چاه مد ّور یا هشت ضلعی که مثل چاههای معمول 
آن آب برداشت و یک رشته داالن که با پلّکان به هم متصل میشود.
باؤلی درگا ِهنظامالدیناولیا راخودشیخ ساخته است(خان.)1900،
وجوه مشترک معماری گونه ارگانیک را میتوان بدین ترتیب
طبقهبندی کرد :
 .1حضور در میان بافت شهری
 .2مخدوش بودن مرز شهر و مقبره
 .3عدم تظاهر فرمال مقبره
 .4تبعیت معماری بنا از ویژگیهای معماری بافت ارگانیک
 .5حضور آب به صورت باؤلی

دیدگاه کالسیک و ارگانیک در مقبرهسازی اسالمی هند
رضا کسروی

نتیجهگیری
سنت مقبرهسازی اسالمی ،سنتی وارداتی به هند است که
در گونه کالسیک بسیار متأثر از معماری ایرانی ،خصوصاً
باغسازی است .وجوه معماری ایرانی به خصوص هندسه در
ی بارز و آشکار دارد .ساخت مقابر
باغ ـ مزارهای هند ظهور 
به صورت عنصری شاخص (یادمانی) و جدا از بافت شهری،
شاخصنمودن بیان هندسی متأثر از باغسازی از ویژگیهای
اصلی مقاب ِر گونة کالسیک به شمار میرود .از دیگر سو مقابر
مشایخ و بزرگان تصوف (گونه ارگانیک) به صورت ترکیب

شده با بافت شهری متراکم و بالفصل از کاربریهای شهری
مانند بازار قرار دارند .آنچه در گونه ارگانیک خودنمایی
میکند همنوایی این گونه با زمینه فرهنگی هند است .این
مقابر ،همساز و همنوا با بافت شهری ساخته شده و در آنها از
خودنمایی فرمال ،اثر چندانی نیست .تنها وجه کالبدی قابل
توجه این مقابر ،باؤلیها هستند که عمدتاً در کنار مقابر و
برای تامین آب مردم ساخته شدهاند.
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