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چکیده 

واژگان کلیدی

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 
ــة کاســیک مقبره ســازی  ــی، نمــاِد گون ــر از ســنت باغ ســازی ایران ــزار ســاخته شــده کــه متأث ــاغ ـ م ــة ب گون
ــر بــه صــورت عناصــری شــاخص )یادمانــی( و جــدا از بافــت شــهری ســاخته  اســامی هنــد اســت. ایــن مقاب
ــد  ــه صــورت بافصــل از کاربری هــای شــهری مانن ــزرگان تصــوف ب ــر مشــایخ و ب شــده اند. از دیگــر ســو مقاب
ــد را  ــک مقبره ســازی اســامی هن ــة ارگانی ــت شــهری ســاخته شــده اند و گون ــا باف ــوا ب ــازار، همســاز و همن ب
ــاری،  ــال معم ــای فرم ــه جنبه ه ــد، ن ــه چشــم می آی ــر بیشــتر ب ــوع از مقاب ــن ن ــد. آنچــه در ای شــکل می دهن
ــا  ــر،  باؤلی ه ــوع از مقاب ــن ن ــاری ای ــه معم ــاخص ترین وج ــت. ش ــتاق اس ــران مش ــوم زای ــا و رس ــه آیین ه بلک

هســتند کــه عمومــاً در مجــاورت مقابــر قــرار دارنــد. 

هند، ایران، باغ ـ مزار، مقبره، کاسیک، ارگانیک، اسام، تصوف.
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فرضیه : به نظر می رسد معماری مقابر حاکمان مسلمان هند 
متأثر از شیوه باغسازی ایرانی در گونة کاسیک و معماری مقابر 
از زمینه معماری هند در گونة  بزرگان تصوف در هند متأثر 

ارگانیک قابل طبقه بندی است.

حضور و تأثیر اسالم در هند

برخورد اسام با فرهنگ کشورهای تازه تسخیر شده در طیفی 
از جنگ تا تعامل متغیر است. در مورد ورود اسام به شبه قارة 
هند روایت های متفاوتی وجود دارد. برخی عقیده دارند اسام 
از طریق حمات نظامی و با زور شمشیر به شبه قارة هند راه 
پیدا کرده است؛ اما بسیاری از مورخان منصف بر این عقیده اند 
پیش از حمات نظامی مسلمانان به شبه قارة هند، اسام به 
این منطقه راه یافته بود که شواهد تاریخی نیز مدعای مورخین 
اخیر را به اثبات می رساند. ورود اسام به سرزمین هند از دو 
نظامی  غیر  2ـ  پادشاهان (   و   امرا  )توسط  نظامی  1ـ  روش 
)جمشیدي  گرفت   صورت  دینی(  اولیای  و  بزرگان  )حضور 
بروجردي، 1372: 22ـ21(.  در این میان عاوه بر دین جدید 
که نگرشی تازه از زندگی و مرگ را پیش روی انسان هندی قرار 
می داد، نشانه هایی از فرهنگ واسط اسام و هند یعنی ایران نیز 
در هند به منصة ظهور رسید. با عنایت به تفاوت دیدگاه اسام 
با سایر ادیان بومی این کشور در موضوع نحوة برخورد با مسئله 
مرگ و وجود سابقة معماری مقبره در اسام پیش از ورود آن 
به هند، سنت مقبره سازی در هند را باید سنتی وارداتی دانست.

گونة کالسیک مقبره سازی )مقابر پادشاهان و طبقه 
حاکم مسلمان هند(

ایران، پل ورود اسام به هند است. لذا هند را نمی توان بدون 
تأثیر پذیری از میراث دینی و فرهنگی خصوصاً معماری ایران 

دانست. در این میان »باغ« یکی از عناصر وارداتی معماری از 
ایران به هند است. میزان عاقة پادشاهان مسلماِن هند به باغ 
تا آن حد بوده که حتی بهشت را در عالم پس از مرگ در وجود 
باغ جستجو می   کنند و مزار خویش را در میان باغ می سازند. 
بدین سان باغ ـ مزار به یکی از مهمترین میراث کالبدی اسام 
در هند تبدیل می شود. یکي از قدیمي ترین اسناد باغ ـ مزاِر 
دوران اسامی، مربوط به دفن سلطان »محمود غزنوي« فاتح 
هند بوده که در غزنین واقع در باغي به نام پیروزي است و 

تاریخ بیهقی نیز بدان اشاره دارد.
برخي  براساس  نیز  مرو  در  سلجوقی«  »سنجر  سلطان  مزار 
از منابع در میان باغي با طرح چهارباغ قرار داشت. احتمال 
این مي رود که پیشینة ساختن باغ ـ مزار در ایران به دوران 
شاهنامه  در  چنانکه   .)20  :1380 )مقتدر،  برسد  باستان 

فردوسي درباره محل دفن رستم مي خوانیم :

به باغ اندرون دخمه اي ساختند 
                                         سرش را به ابر اندر افراختند

میادی  هفتم  و  ششم  قرون  در  هند  اسامی  حکومت های 
تشکیل شدند. ویژگی مهم پادشاهان مسلمان، غیر بومی بودن 
آنهاست. »بابر« نوادة تیمور، خاطرة خوش باغ های سمرقند و 
کابل، که در یادداشت هایش زبان به تحسین آنها گشوده، با 
خود به هند می برد و تاش دارد در سرزمین جدید نیز آنها را 

ایجاد کند؛ سرزمینی که از نظر او بی نظم و بدآب و هواست.
عدم  و  وضوح  معنای  به  معماری  ادبیات  در  کاسیک  واژة 
ابهام است. نظم، تناسب و تقارن نشانه های نظم کاسیک در 

معماری هستند. 
آن  نظم  نماِد  و  بوده  طبیعت  بر  سلطه  دنبال  به  کاسیک 
دفعتاً  و  دستوریست  نظم  یک  کاسیک  نظم  است.  هندسه 
ساخته و پرداخته می شود. هندسه به دلیل نفی هرگونه هرج 

مقبــره، گونــه ای 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 جهان بینــی 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 می شــود، طبقه  بنــدی مقابــر اســامی 

مقدمه

ــت.  ــر اس ــن مقاب ــاری ای ــای معم ــی ویژگی ه ــد و بررس هن
ایــن طبقه بنــدی بــر پایــه بازدیدهــای میدانــی و مطالعــات 
ــق بررســی شــده  ــن شــده اســت. مصادی ــه ای تدوی کتابخان
ــریف  ــر ش ــای اجمی ــر و مجموعه ه ــت از: مقاب ــارت اس عب
ــا«،  ــن اولی ــر، »نظام الدی ــتی« در اجمی ــن چش »معین الدی
مقبــره »همایــون« در دهلــی، مقبــرة » بی بــی کا« در اورنــگ 

ــاد و »تــاج محــل« در آگــرا. آب
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این  می آورد؛ به  وجود  به  را  رسیده  رشد  به  فضایی  مرج،   و 
ترتیب  باغ ایرانی به دلیل بهره  بردن از هندسة روشن و خوانا، 
همچنین استفادة فراوان از ریتم، تقارن، خطوط راست و اشکال 
است.  کاسیک  نظمی  دارای  فضا سازی،  در  هندسی   کامل 
شاخص ترین  از  نظم  هند،  باغسازی  نمونه های  اولین  در 
ویژگی ها »و عامل مهم شکل دهنده باغ بوده است.«  بابرشاه 
آغازگر ساخت باغ  هندی، نظم باغ را مدنظر دارد و می کوشد با 
ساخت باغ به طبیعت بی شکل هندوستان نظم دهد و به تجلی 
 صفات آن کمک کند )لطیفیان و نجار نجفی، 1388: 65-73(.
بابر در جایی از دفتر روزانه اش از جستجویی در آگرا  جهِت 
 : می گوید  سخن  باغ  احداث  برای  مناسب  جایی  یافتن 
»بدین سان، در این هنِد نا خوشایند و بی نظم، باغ های منظم و 

قرینه ای هم پدیدار شدند« )مقتدر، 1380: 3(.
نادیده  را  ارگانیک (  )پدیده ای  موجود  شهر  آگرا،  در  بابر 
می گیرد و بی اعتنا به هوای سوزان هند باغ خصوصی اش را 
بنا می کند. بدین ترتیب باغ ایرانی که بر اندیشة نظم دادن به 
طبیعت محدود استوار است، با یک الگوی نسبتاً ثابت در یک 
می شود.  آفریده  گوناگون  جلوه های  و  تمدنی گسترده  حوزه 
جانشینان بابر به سنت بنا نهادن آرامگاه های شخصی خویش 
وفادار  رودخانه ها  کنار  شاهی  باغ های  در  دلبندشان  زنان  یا 

می مانند؛ مانند تاج محل )جواهریان، 1383: 49(.
باغ  میان  در  بنا  قرار گیری  نحوة  و  تقارن  هندسی،  نظم 
ایرانی  معماری  از  که  هستند  ویژگی هایی  تماماً  )کوشک(، 
الهام گرفته شده است. نقِش درخت برای ایجاد سایه و حفظ 
رطوبت در محیط هند ضرورت اساسی نداشته است به همین 
و جای  پرهیز شده  سایه دار  و  بلند  درختان  کاربرد  از  دلیل 
احتماالً  و  ریاحین  گلها،  تزیینی،  درختچه های  را  درختان 

گیاهان دارویی گرفته است )انصاری، 1390 :10(. 
در ساختمان های باغ های گورکانی از جمله مقابر، به تدریج 
بنا ها و محوطه سازی ها جایگاه مهمتری را نسبت به گیاهان 
بیشتر  مجلل،   بناهای  این  ایجاد  از  هدف  می کنند.  اشغال 
لذت بردن  برای  بهشتی  مکانی  ایجاد  تا  است  قدرت  نمایش 

از مواهب طبیعت. 
آرامگاه در وسط باغ بزرگي ساخته شده است که شکل مربع 
دارد. ابتدا این محوطه را به نه مربع مساوي تقسیم کرده اند 
و مربع وسط را برا ي احداث بنا در نظر گرفته اند. هشت مربع 
باقیمانده که چهارباغ نام دارد، هریک به چهار قسمت بخش 
شده اند و چهار خیابان پهن از جلوی پله ها به چهار سمت باغ 
که داراي دیواري عظیم است امتداد یافته، در جنوب و غرب 

به دو دروازة عظیم مي رسند.  
راه شمالي به منبع آب و راه شرقي به یک ساختمان کوچِک 
نگاه  »جمنا«  رودخانه  طرف  به  که  می شود  منتهی  مصفا 
گنبدي  جمنا  رودخانه  نزدیک  و  محوطه  از  خارج  مي کند. 
حاوي  آن  شمالي  بدنة  است.  باقیمانده  آبي  کاشي  هاي  با 
دست  با  و  دارد  وجود  هند  در  که  است  کاشي  نوع  بهترین 
هنرمندان ایراني ساخته شده است. »رنه گروسه« هندشناس 
 : می گوید  هند  بر  ایران  تأثیر  درباره  فرانسوی  هنرشناس  و 
ایران در قرن 16 در تکوین فرهنگ و هنر هند  »نقشي که 
عصر  در  ایتالیا  نقش  با  بود  مشابه  داشت  برعهده  اسامي 
رنسانس براي تکوین فرانسه، عهد رنسانس و قرون جدید با 
 آن همه درخشندگي و عظمت« )غروی، 1348: 18  ـ 14(. 
در  هند  آرامگاهي  معماري  عظمِت  از  جلوه اي  مزار ها،  باغ ـ 

دوره گورکانی هستند. 
در  همگي  اما  هستند،  متفاوت  سبک هاي  داراي  هر چند 
باغ  مرکز  در  یا  مزارها  مي گنجند.  چهار باغ محصور  قالب 
ساخته مي شدند، مانند مزار همایون )همایون شاه( در دهلي 
و  اورنگ آباد   در   )2 )تصویر  »بی بی کا«  مقبرة  و   )1 )تصویر 
باغ،  اضاع  از  یکي  امتداد  در  درسیکاندرا یا  »اکبر شاه«  مزار 
 .)25  :  1380 )مقتدر،  3(؛  )تصویر  درآگرا  تاج محل   مانند 
خدمت  در  باغ  شکل دهنده  عناصر  هند  مزارهای  باغ ـ  در 
می گیرد.  قرار  مقبره  بنای  اُبهت  نشان دادن  بیشتر   هرچه 
می توان  را  هند  مسلمان  پادشاهان  مقابر  مشترک  وجوه 

بدین ترتیب طبقه بندی کرد :
1. دوری از بافت شهری بی نظم )ارگانیک(

2. مرزبندی شدید مجموعه مقبره با بافت مجاور
3. شاخص بودن بنای مقبره

4. تبعیت بنا از ویژگی های هندسی معماری ایرانی خصوصاً 
باغ )وارداتی بودن(

5. مجلل بودن بنا برای بیان عظمت
قالب  در  را   ایرانی  باغ سازی  سنت  هند،  مسلمان  پادشاهان 
باغ ـ مزار که وجود هندسة روشن و خوانا از ویژگی های ذاتی 
بی نظم  بستر  در  نظم  ایجاد  برای  ابزاری  عنوان  به  است  آن 

)ارگانیک( هند استفاده می کنند.

گونة ارگانیک مقبره سازی )مقابر بزرگان تصوف(

پس از ورود اسام به ایران، این کشور پل ارتباطي بین شبه 
قاره هند و دیگر مناطق و مراکز اسامي  شد. همراه سپاهیان 
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تصویر 1. مقبره همایون، دهلی، هند. عکس : رضا کسروی، آرشیو پژوهشکده نظر ، 1391. 

مسلمان، تعدادي از علما و بزرگان تابعین و راویان احادیث 
به هند  به عنوان غازي  از کساني که  برخی  حضور داشتند. 
بودند  خود  عصر  دانشمندان  و  علما  از  مي شدند،  فرستاده 

)مبارکبوري، 1968: 283 ـ 282(.
بلکه  نیافت،  گسترش  شمشیر  به وسیله  قاره  شبه  در  اسام 
به وسیله مردان مسلمانی گسترش یافت که از ایران به شبه 
قاره آمدند و از طریق زندگانی روحانی خود مردم را به دین 
الدین«  فی  »الاکراه  اصول  براساس  و  کردند  جلب  اسام 
عمل کرده و در تبلیغ اسام هیچ گاه از راه زور و جبر وارد 
نشدند. از دالیل موفقیت ایشان اعتقاد به برابری بود و برای 
عملی ساختن عقیده خود حتی نومسلمانان را که از طبقات 
پایین هند بودند در همة شئون اجتماعی خود شریک کردند 
برهمن ها  مثًا  باال  از طبقات  برای کسانی که  بدین طریق  و 
مورد تنفر قرار می گرفتند راهی پیدا شد که جایگاه آنان در 

اجتماع آن زمان باال برود )الجونتی، 1960: 45(. 

دکتر »الجونتی رام کشن«  درکتاب » شعرای صوفی پنجابی 
زبان« می نویسد : »بعد از تسخیر شمال هند بدست مسلمانان 
رفت و آمد صوفیان به آن ناحیه شروع شد و فقط اینان بودند 
صلح جویی  و  دوستی  جنبة  آن  اسام  در  گفت  می توان  که 
و محبت و بردباری را داشتند. دینی که بوسیله جنگجویان 
خود  نفوذ  و  تأثیر  تحت  را  هندوان  نتوانست  یافت،  انتشار 
داده  نشان  آنها  به  به وسیله صوفیان  اسامی  که  اما  بیاورد، 
از  لذا می توان گفت کاری که  افتاد.   ایشان  شد، مورد پسند 

دست ساطین نیامد از دست صوفیان برآمد« )همان(.
مسلمانان، نظام جدید آموزشي که مبتني بر قرآن و شریعت 
شامل  و  مساجد  کنار  در  آموزشي  مراکز  نهادند.  بنیاد  بود، 
اتاق هایي بود که در آنها به آموزش قرآن و حدیث مي پرداختند. 
میان  در  اسام  مسلمانان،   زاهدانه  و  ساده  زندگي  علي رغم 
شهرها بیشتر نفوذ یافت. زیرا اسام دیني است که به تجمع و 
گردهمایي مسلمانان تأکید مي کند و این امر به توسعه تجمعات 
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تصویر   2.  مقبره بی بی کا، اورنگ آباد، هند. عکس : احسان دیزانی، آرشیو پژوهشکده نظر ، 1391. 

 و شهر نشیني مي انجامد ) یاري و نعمتي، 1968 : 142ـ 129(.
از  او  خاندان  و  چشتی«  »معین الدین  و  اولیا«  »نظام الدین 
جمله صوفیانی هستند که در گسترش و بسط معارف و عرفان 

اسامی در شبه قاره نقش مهمی دارند. 
در  هندوستان  »شکرگنج«  مقبرة  معین الدین  در  آرامگاه 
نزدیکی آرامگاه همایون در دهلی در محلی شلوغ و پرتراکم 
اهل  و  مسلمانان  زیارتگاه  و  مردم  از  کثیری  جمع  میزبان 
یادبود  مجلس  وی  برای  روز  یک  سال  هر  و  است  تصوف 

تشکیل می شود و هزاران مسلمان در آنجا اجتماع می کنند.
مقبره نظام الدین اولیا )تصویر 4( و »معین الدین اجمیری« در 
میان بافت متراکم شهری قرار دارد. با اینکه به نظر می رسد بقعه 
مقبره نظام الدین اولیا به لحاظ ویژگی های فرمال بی شباهت 
به مقابر طبقة حکام نیست،  اما محاصره شدن آن توسط بافت 
شهری به ویژه بازار، اجازه خودنمایی به مقبره نمی دهد. مسیر 
دسترسی مقبره در واقع بازار سنتی بوده که یاد آور بازارهای 
است.  عراق  و  ایران  در  دینی  بزرگان  مقابر  اطراف   پر رونق 

واژة  ارگانیک از جمله به معنای »وابسته به اندام« و »تن مایه« 
و  مانند گیاه  اثری گفته می شود که  به  ارگانیک  اثر  و  است 
موجودی زنده کامًا به صورتی پویا در جهات مختلف رشد 
کرده باشد و هیچ عاملی به جز نیروهای حیاتی مانع رشد آن 

نشده باشد. 
شکل  می کند،  رشد  درون  از  که  همان گونه  ارگانیک  فرم 
می گیرد )قبادیان، 1388 : 65(.  این بافت ها را در هسته هاي 
مرکزي شهرهای سنتی به عنوان بافت هاي ارگانیک مي بینیم 

که کم کم و در طول زمان شکل گرفته اند.
 به نظر می رسد بافت ارگانیک شهری چنانکه از تعریف آن 
در  است.  کرده  رشد  مقابر  پیرامون  زمان  گذر  در  پیداست 
مجموعه معین الدین چشتی، چینش فضاهای جنبی و مقابر 
دیگر بزرگان سلسلة چشتیه از نظم هندسی تبعیت نمی کند. 
نذورات،  جمع آوری  محل  کفشداری،  زوار،  استراحت  محل 
محل تجمع جهت مراسم خاص، در امتداد یک مسیر خطی 
جانمایی شده اند. نوع مصالِح کف و دیوار، هماهنگ با آنچه در 
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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.

باؤلی، کلمة  است.  »باؤلی«  مقابر،   خاص ترین جنبة معماری 
اردو و هندی به معنی »چاه پلّه دار« بوده که دو نوع  شمالی 

و غربی آن در هند وجود دارد. 
از  است  عریضی  سنگی  پلّکان  شامل  و  ساده تر  شمالی  نوع 
البته  بنا،  تمامی  عرض  به  و  آب  سطح  زیر  تا  زمین  سطح 
پله های فرعی دیگری نیز ممکن است در طرف مقابل یا به 
طور قائم تا زیر سطح آب احداث شود و بدین سان منبع آب 
را در عمق به مربع هایی تقسیم کنند که هر چه پایین تر بروند 
پلّکان های فرعی  اینها ممکن است  کوچک تر شوند. در کنار 
نهایی  مقطع  که  افزوده شود  متقاطع  به صورت  نیز  دیگری 

آب انبار را به صورت هشت ضلعی 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. 
در همه جا یکسان و  باؤلی ها ظاهراً  وضع و جهت ساختمان 
هماهنگ نیست. مثًا باؤلِی درگاه نظام الدین اولیا، در دهلی،   
و  شده  کشیده  جنوب  به  شمال  از  همایون،  مقبرة  نزدیک 
»خواجه  درگاه  باؤلِی  حالی  که  در  است،  جهت  هم  مرقد  با 
قطب الدین بختیار کاکی« در مهرولی نزدیک الل کوت،  دهلی 
از  هیچ یک  با  و  می یابد  امتداد  مغرب  به  مشرق  از  کهنه،  

ساختمان های عمده همسو نیست.   
این گونه باؤلی ها کاربرد عملی دارد و ممکن است برای آب 
معماری  استفاده شود.  وضو گرفتن  و  و غسل کردن  برداشتن 

باؤلی  ها معموالً ساده و بدون تزیینات است. )تصویر 5(.
باؤلی هایی  هم  چشتی«  »پیران  عمدة  مقبره های  نزدیک 
ساخته شده است.  مثًا، عاوه بر نمونه هایی که قبًا ذکر شد، 
باؤلِی درگاِه شیخ معین الدین چشتی در اَجمیر با مهارت تمام 

تصویر 3. تاج محل، اورنگ آباد، هند. عکس : گوران عرفانی، آرشیو پژوهشکده نظر ، 1391.
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 تصویر 5. باؤلی اگرسن در دهلی ، هند. عکس : گوران عرفانی، آرشیو پژوهشکده نظر، 1391.

تصویر 4. مقبره معین الدین چشتی در میان بافت متراکم شهری،   اجمیر. عکس : گوران عرفانی، آرشیو پژوهشکده نظر ، 1391.

در صخره کنده شده است. باؤلی های کوچِک دیگر از همین 
 نوع معموالً در بقیة اماکن اسامی شمال هند یافت می شود. 
بر  عاوه  می شود،  گفته  » واو«  آن  به  معموالً  که  غربی،  نوع 
کاربرد عملی، از لحاظ معماری و هنری نیز ارزش واالیی دارد 
و ساختمان آن از نمونه های شمالی پیچیده تر است و از دو 

قسمت تشکیل می شود :
یک چاه مدّور یا هشت ضلعی که مثل چاه های معمولی  می توان از 
 آن آب برداشت و یک رشته داالن که با پلّکان به هم متصل می شود. 
 باؤلی درگاهِ نظام الدین اولیا را خود شیخ ساخته است )خان،  1900(.
وجوه مشترک معماری گونه ارگانیک را می توان بدین ترتیب 

طبقه بندی کرد :
1. حضور در میان بافت شهری

2. مخدوش بودن مرز شهر و مقبره 
3. عدم تظاهر فرمال مقبره

4. تبعیت معماری بنا از ویژگی های معماری بافت ارگانیک
5. حضور آب به صورت باؤلی 
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