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چکیده
به سطوحی که از عناصر سخت طبیعی و مصنوع چون سنگ، آجر و خاک غیر زراعی ایجاد شده است، »منظر سخت« گفته می شود. 
در الگوی باغ ایرانی سطوح سخت و نرم به شکلی مشخص از یکدیگر تفکیک شده و در عرصه های متمایز قابل رؤیت است. اگرچه 
باغ های ساخته شده در دوره سالطین گورکانی هندوستان به لحاظ الگوی طراحی، عناصر و ارکان از شیوه ی باغسازی ایرانی تبعیت 
کرده اند و می توان آنها را گونه ای از باغ های ایرانی نام نهاد، اما دارای تفاوت هایی با نمونه های اصلی هستند که برخی از این تفاوت ها 

را می توان با حضور در فضای باغ درک کرد. تفاوت منظر سخت یکی از این اتفاقات است.
از گستردگی بیشتری برخوردار بوده و  ایرانی آن  با نمونه  ایرانی، سطوح سخت و کف سازی در مقایسه  الگوی  با  در باغ های هندی 
منظره پردازی باغ را به نحو بارز و قابل ادراک تحت تأثیر خود قرار داده است. این پژوهش در تالش است با بررسی عناصر و ویژگی های 
طراحی محیط باغ و بررسی نمونه های هندی تفاوت کیفیت منظر سخت را به چالش بکشد. بر این اساس مشخص می شود گستردگی 
سطوح سخت و نظم هندسی آنها براساس خطوط راست و زوایای متعامد با نبود پوشش گیاهی متراکم، باعث شده باغ هندی منتظم تر 
از باغ ایرانی ادراک  شود و منظر سخت آن جلوه ای مضاعف پیدا کند. در جهت اثبات این امر عناصر منظر سخت و کیفیت های حاصل 
از شیوه بکارگیری آنها در طراحی باغ هندی مورد مطالعه می گیرند تا تأثیر بصری و ادراکی تغییر تناسب میان منظر سخت و نرم باغ 

در نظر بیننده مشخص شود.

واژگان کلیدی
منظر سخت، باغ ایرانی، هند، کف سازی، منظره پردازی.

نقش ســطوح ســخت
در منظره پردازی باغ مزارهای ایرانی هند

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی "تأثیر متقابل هنر ایران و هند" و برداشت های 
میدانی سفر  مطالعاتی آن در سال 1391 است که در مرکز پژوهشی نظر انجام شد.
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مقدمه
در حوزه معماری منظر، سطوح مختلف یک سایت به دو دسته 
می شود.  تقسیم   )Hard & Soft landscape( نرم  و  سخت 
سخت  عناصر  از  که  می شود  گفته  سطوحی  به  سخت  سطوح 
ایجاد  زراعی  غیر  خاک  و  آجر  سنگ،  چون  مصنوع  و  طبیعی 
شده اند. "منظر سخت به فضای چشم انداز بیرونی گفته می شود 
مجموعه  مانند  اشیایی  را  آن  تشکیل دهنده  اصلی  عناصر  که 
دیوارها، حصارها، صندلی ها، ظروف زباله، آب نما، پوسته و جداره 
 .)1382 )خراسانی زاده،  دهند"  تشکیل  مختلف  مصالح  بیرونی 
سطوح نرم از عناصر سبز و آب تشکیل شده و فرایندهای طبیعی 
در شکل یابی آنها نقش اصلی را به عهده دارند، اما سطوح سخت 

معمواًل با دخالت انسان ایجاد می شوند.  
هم پوشانی فرهنگی و تمدنی ایران و هندوستان باعث شده است 
رّد آثار و شیوه های معماری ایرانی- اسالمی در عرصه هایی وسیع 
از سرزمین پهناور هندوستان به چشم خورد. باغ های موجود در 
به  است؛  فرهنگی  اشتراک  این  تبلور  جلوه های  از  یکی  هند 
شیوة  به  هند  اسالمی  دورة  باغ های  است،  مشهود  که  گونه ای 

باغسازی ایرانی ساخته شده اند1 )انصاری، 1389(.
این  از ویژگی های  دنبال آشکارکردن بخشی  به  پژوهش حاضر 
شیوه باغسازی و بررسی تطبیقی آن با باغ ایرانی است. سفر به 
هندوستان فرصتی بود که مطالعه حاضر با اتکا بر پژوهش های 
میدانی و ادراک نزدیک فضا انجام پذیرفت. یکی از ویژگی هایی 
می کند،  نظر  جلب  هندی  باغ های  فضای  به  ورود  بدو  در  که 
راهروهای فراخ و گسترده است که در تقاطع با یکدیگر محورهای 
اصلی و فرعی باغ را شکل می دهند. این سطوح که غالبًا با سنگ 
بنای  با  همراهی  در  شده اند  ساخته  شده  کوبیده  خاک  با  گاه  و 
عظیم مقبره2 میان باغ جلوه  متمایزی از منظر سخت باغ را در نظر 
بیننده جلوه گر می کنند. این موضوع دست مایه آن شد تا با بررسی 
تفاوت های  ایرانی،  و  هندی  باغسازی  در  سخت  منظر  تطبیقی 
از این نقطه نظر شناسایی شود. در این فرایند نه تنها کل  آنها 
منظر سخت باغ که شامل بنا و حصار آن می شود، بلکه سطوح 
کف سازی شده محورها و صفه های باغ مورد مطالعه قرار می گیرد.

فرضیه
سطوح سخت در باغ مزارهای هندی در مقایسه با باغ ایرانی از 
را تحت  باغ  منظره پردازی  و  بوده  برخوردار  بیشتری  گستردگی 

تأثیر خود قرار داده است.

منظر سخت در باغ ایرانی و هندی
باغ ایرانی از قدیمی ترین تجربه های باغ آرایی و منظره پردازی در 
جهان است و تاریخ باغسازی ایران نشان از قدمت و اهمیت آن 
نزد ایرانیان دارد )حیدرنتاج، 1389 : 115(. در باغ ایرانی سطوح 
در  و  تفکیک شده  از یکدیگر  به شکلی مشخص  نرم  و  سخت 

عرصه های متمایز قابل رؤیت هستند3. شاید دلیل این موضوع را 
می توان در هندسه و نظم الگوی باغ ایرانی جستجو کرد.

در باغ های ایرانی، سطوح سخت در کف سازی محورها یا همان 
راهروهای باغ، ورودی و همین طور در محدوده کوشک یا دیگر 
بناهای موجود در باغ به چشم می خورد. لذا با توجه به هندسه باغ 
ایرانی و اهمیت سلسله مراتب در آن می توان گفت عمده ترین 
سطوح سخت به محور اصلی باغ اختصاص دارد که از ورودی 
باغ  اعظم  مقابل آن بخش  به کوشک ختم می شود. در  و  آغاز 
نرم شامل سطوح گیاهی و طبیعی اختصاص دارد که  به منظر 
و  گل  باغچه های  همچنین  و  میوه  درختان  سایه انداز،  درختان 
گیاه را شامل می شود. "بعد از آب که نقش اصلی در شکل گیری 
به درختان داده شده است"  را دارد، مهم ترین نقش  ایرانی  باغ 
در  روان  آب  جوی های  و  حوض ها   .)13۷4 انصاری،  و  )دیبا 

محورهای باغ را نیز باید جزو سطوح نرم باغ محسوب کرد.
سطوح سخت و نرم یادشده در تمامی باغ های هندی به خصوص 
ایرانی  باغ های  از  باغ ها  این  الگوی  زیرا  دارند.  وجود  باغ مزارها 
افغانستان کنونی که تحت سیطره  و  موجود در آسیای مرکزی 
حکومت گورکانیان و اجداد آنان قرار داشت، اقتباس شده است. 
عالوه بر آن به گواهی مورخین تعدادی از معماران ایرانی برای 
 .)13  :  138۷ )شاکری،  شدند  فراخوانده  هند  به  باغ ها  ساخت 
با  تیموری و هم زمان  باغسازی در دورة  از تجدید حیات  "پس 
فرهنگ،  ترویج  با  هند  بر  حاکم  گورکانی  امرای  صفوی  دوره 
ادب و معماری ایرانی، سنت باغسازی ایرانی را با سبک خاصی 
توسط هنرمندان ایرانی بنیان نهادند" )Irving,1984, p:79 به 
نقل از پورجعفر، 1383(. تفاوت موجود در سطوح سخت باغ های 
ایران و هند، وجود صفه ای بزرگ و مرتفع پیرامون بناهای اصلی 
باغ های هندی است. در محل تقاطع محورهای مختلف باغ نیز 
مورد  خیمه  برپایی  یا  نشستن  برای  که  دارد  وجود  صفه هایی 
استفاده قرار می گرفته است )تصاویر 1و2(. سطح صفه های مورد 
با  موارد  اکثر  در  باغ  میان  در  چه  و  بنا  پیرامون  در  چه  اشاره، 

استفاده از تخته سنگ های بزرگ پوشانده شده است.
در ادامه به منظور مقایسه منظر سخت و نرم باغ هندی و ایرانی، 
کمی  و  کیفی  قسمت  دو  در  تأثیرگذار  شاخص های  و  معیارها 
بررسی می شود. الزم به ذکر است هرچند بررسی این دو مقوله 
به صورت کاماًل جداگانه امکان پذیر نیست، اما تالش شده است 
در قسمت اول، فضای باغ مورد تحلیل قرار گیرد و در بخش دوم 
فیزیک آن ارزیابی شود. همچنین به منظور تشخیص تفاوت با 

نمونه های ایرانی به مقایسه دو نوع باغ می پردازیم.

معیارها و شاخص های تأثیرگذار کیفی
از آنجا که مقوله ادراک، موضوعی کیفی است، شواهد ذیل که 
حاصل بررسی میدانی موضوع است، در راستای توضیح و تبیین 

کیفیت ذکرشده از ادراک فضای باغ هندی ارائه می شود.
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تصویر1. صفه بزرگ و سنگی که پیرامون مقبره گسترده شده و به باغ مسلط است. باغ مزار همایون، دهلی. عکس : مهرداد سلطانی، 1391.

تصویر2. صفه وسیع در محل تقاطع محورهای فرعی باغ های هندی. باغ مزار بی بی کا، اورنگ آباد. عکس : شروین گودرزیان، 1391.
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مواجه  باغ  اصلی  محور  با  ورودی  بنای  از  عبور  با  ناظر   •
میانی  بنای  و  ورودی  که حدفاصل  باغ  اصلی  می شود. محور 
باغ قرار دارد با توجه به عظمت بنای مقابل، عریض تر از حد 
حدی  به  محور  این  پهنای  است.  شده  گرفته  نظر  در  معمول 
است که کل بنا در زاویه دید ناظر قرار گیرد. اما در باغ های 
ایرانی عرض خیابان اصلی این گونه نبوده و نسبت به مقیاس 
کل باغ محوری باریک تر است. به طور مثال در باغ شاهزاده 
شده،  بنا  عریض  نسبتًا  خیابان  محور  هرچند  کرمان،  ماهان 
اما بخش کف سازی و سطح سخت آن کم است )تصاویر3(.

• حضور آب که نقشی اساسی در طراحی باغ ایرانی دارد، در 
بوده،  کم رنگ  آن  محورهای  دیگر  و  هندی  باغ  اصلی  محور 

تصویر3 الف. عرض محور اصلی باغ هندی در فضای تنک باغ خودنمایی می کند. 
باغ مزار همایون، دهلی. عکس : مهرداد سلطانی، 1391.

تصویر3 ب. با وجود عریض بودن خیابان باغ ایرانی، منظر نرم آن خودنمایی می کند. 
باغ شاهزاده، ماهان کرمان. عکس : سیدامیر منصوری، 1392.

باغ  پیاده روی  محور  میان  باریک  آب  جوی  که  گونه ای  به 
تزئینی  جلوه ای  تنها  آن  پیرامون  با سطوح سخت  مقایسه  در 
باغ  سخت  و  عریض  محور  صالبت  از  و  داشته  مینیاتوری  و 
خود  ایرانی  باغ  آب  جوی  که  است  حالی  در  این  نمی کاهد؛ 
و  می دهد  نمایش  محورها  در  متفاوت  کاماًل  شخصیتی  با  را 
دولت آباد  باغ  در  به وضوح  مسئله  این  دارد.  پررنگ  حضوری 
با  قیاس  در  جوی ها،  در  موجود  آب  سکون  دارد.  نمود  یزد 
در  مضاعف  عاملی  ایرانی  باغ  نهرهای  جاری  آب  تالطم 
نتیجه  در  است.  باغ  کف سازی  سخت  سطوح  غلبه  راستای 
باغ  در  که  است  جوی  لبه های  تزئینات  و  بستر  سنگی  کف 

)تصاویر4(. آب خودنمایی می کند  از  بیش  هندی 

تصویر4 الف. حضور ساکن و تزئینی آب در میان محور باغ هندی. باغ مزار همایون، 
دهلی. عکس : مهرداد سلطانی، 1391.

تصویر4 ب. تالطم آب در نهرهای باغ ایرانی به وضوح قابل مشاهده است. باغ فین، 
کاشان. عکس : آیدا آل هاشمی، 1388.
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• در اکثر باغ مزارهای هندی همچون تاج محل، بی بی کا، مقبره  
همایون و حتی در باغ هایی چون باغ آبی جیپور برای تقسیمات 
به  است؛  شده  استفاده  متعددی  فرعی  محورهای  از  باغ  فضای 
به  دوباره  قسمت  هر  و  قسمت  چهار  به  باغ  کل  که  گونه ای 
تعداد  مقایسه  در  امر  این  است.  شده  تقسیم  دیگر  قسمت های 
به  کاماًل  کاشان  فین  باغ  با  همایون  باغ مزار  فرعی  محورهای 
سطح  باعث شده  تقسیمات  این  تعدد  )تصویر5(.  می خورد  چشم 
آجر  یا  سنگ  با  شده  کف سازی  سطوح  به  باغ  از  توجهی  قابل 
به طرز محسوسی  باغ  که سطح  آنجایی  از  کند.  پیدا  اختصاص 
خالی از درختان انبوه و فضای نرم باغ عمدتًا با گیاهان کوتاه و 
پوششی پر شده است، تقسیمات انجام گرفته با محورهای فرعی 
غالبًا در زاویه دید افراد قرار دارد. این امر نگاه ناظری بر باالی 
صفه بلند میانی باغ به تماشای آن نشسته است، اثری مضاعف 

تولید می کند )تصویر6(.
طور  به  کف سازی  فضای  فرعی،  محورهای  تقاطع  محل  در   •
مشخصی گسترش یافته و به صورت صفه و یا محل کاشت یک 
درخت نمایان است. این صفه ها در کنار صفه وسیع پیرامون بنای 
اصلی باغ که مساحت آن در برخی موارد بیش از مجموع دو یا 
به خود  را  است، سطح وسیعی  باغ  در  گیاهان  سه کرت کاشت 
اختصاص داده و به گستردگی منظر سخت باغ می افزاید. الزم به 
ذکر است در نمونه های ایرانی این صفه در میان باغ وجود نداشته 
و گاه در مقابل ایوان در اندازه ای نه چندان وسیع به چشم می خورد.

هندی،  باغ مزارهای  سخت  سطوح  توجه  قابل  نکته های  از   •
گسترش آنها در یک هندسه منظم و کامل است. نظم هندسی 
تأکید  و  از درخت  به خلوت بودن محیط  توجه  با  باغ  محورهای 
سنگ  بزرگ  قطعات  از  که  باغ  محورهای  منظم  لبه های  بر 
ساخته شده اند، باعث جلوه گرشدن بیش از پیش منظر سخت باغ 
می شود. اما این اتفاق در نمونه های ایرانی بسیار نادر است، زیرا 
هرچند باغ ایرانی از هندسه ای منظم پیروی می کند ولی هرگز 
در تمام عرصه باغ به صورتی آشکارا به نمایش گذاشته نمی شود. 
جلوه  از  متراکم  گیاهی  پوشش  و  رفیع  درختان  وجود  همچنین 

منظر سخت باغ می کاهد.
• ارتفاع قابل توجه سطوح کف سازی نسبت به سطوح طبیعی باغ 
قابل مالحظه است. این امر موجب برجستگی سطح کف سازی 
سطح  این  باغ،  گیاهی  پوشش  کم  تراکم  به  توجه  با  می شود. 
عمومی  منظر  در  توجهی  قابل  نقش  و  شده  دیده  باغ  کل  در 
در  بی بی کا  باغ مزار  در  تصویر۷(.  و  تصویر6  )نک.  می کند  ایفا 
شهر اورنگ آباد، دو سوی محور اصلی باغ با دیواره ای به ارتفاع 
حدود دو متر بسته شده است. اگرچه این امر به منظور معطوف 
اما  شده،  انجام  مقابل  بنای  به  ناظر  توجه  بیشتر  هرچه  کردن 
نهایتًا باعث شده منظر محور اصلی باغ خالی از گیاهان و سطوح 
نرم، و شبیه به یک خیابان شهری در نظر بیننده جلوه گر شود 

)تصویر8(.

تصویر5. مقایسه تقسیمات باغ مقبره همایون و باغ فین کاشان. باید توجه داشت باغ فین یکی از باغ های پرمحور ایرانی بوده و همچنین مساحت مقبره همایون بیش از پنج 
.www.iran30t.com : برابر باغ فین است. مأخذ
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معیارها و شاخص های تأثیرگذار کمی
گرچه محور اصلی این پژوهش در مقایسه سطوح سخت فضای 
ادراک فضا به  با مقوله چگونگی  ایران و هند،  باغ در دو زمینه 
این  در  شده  ارائه  شواهد  و  است  ارتباط  در  کیفی  امری  عنوان 
پژوهش نیز غالبًا از این نقطه نظر به موضوع پرداخته است، لیکن 
تحلیل کمی در خصوص چند و چون موضوع، خالی از لطف نبوده 
از  را  پژوهش  فرضیه  در  شده  مطرح  ادعای  راستی  می تواند  و 

زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار دهد.
باغ مقبره  و  کاشان  فین  باغ  و سخت  نرم  اساس سطوح  این  بر 
همایون به عنوان دو نمونه بارز از باغسازی ایرانی در دو زمینه 
ایران و هند مورد تحلیل کمی قرار گرفتند )نک. تصویر5(. با این 

از  توضیح که باغ فین به لحاظ هندسه، تقسیمات و بهره مندی 
شباهت  ایرانی  نمونه های  دیگر  به  نسبت  بیشتر،  سطوح سخت 
به  همایون  مقبره  و  دارد  هند  در  موجود  نمونه های  به  زیادتری 
هند  در  متداول  نمونه ای  سخت،  سطوح  از  بهره مندی  لحاظ 
محسوب می شود. براساس برداشت های انجام شده با تقریب قابل 
به  درصد   45 حدود  کاشان  فین  باغ  مساحت  مجموع  از  قبول، 
عرصه های  شامل  مقدار  این  که  دارد  اختصاص  سخت  سطوح 
ورودی، بنای سردر، کوشک و دیگر عرصه های میانی می شود. 
این در حالی است که در مقبره همایون سطوح سخت بالغ بر 60 
درصد فضای باغ را پوشانده است. این امر نمایانگر حضور بیش از 

حد سطوح سخت در باغ هندی نسبت به باغ ایرانی است.

تصویر6. منظره تقسیمات هندسی باغ از فراز صفه بلند در باغ هندی. باغ مزار بی بی کا، اورنگ آباد. عکس : مهرداد سلطانی، 1391.
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فصلنامه هنر و تمدن شرق. سال دوم. شماره سوم. بهار 1393

تصویر8. دیواره های سنگی دو سوی محور اصلی در باغ مزار بی بی کا آن را شبیه یک کوچه کرده است. باغ مزار بی بی کا، اورنگ آباد. عکس : مهرداد سلطانی، 1391.

تصویر۷. اختالف ارتفاع میان سطوح کف سازی و کرت های باغ های هندی. باغ مزار تاج محل، آگرا. عکس : مهرداد سلطانی، 1391.
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نتیجه گیری
منظره پردازی در باغ هندی همچون نمونه های ایرانی آن به گونه ای است که منظر سخت باغ از سطوح نرم، تفکیک شده و تنها در 
موارد جزیی اختالط این دو سطح به صورت تزئینی به چشم می خورد. اما تأکید بر هندسه باغ، خالی بودن باغ از انبوه درختان، گستردگی 
سطوح پیاده رو، صفه سازی و برخی دیگر از عوامل که به آن اشاره شد، باعث شده منظر سخت باغ و به طور اخص سطوح کف سازی شده 
آن سهم قابل توجهی از منظر عمومی باغ را در مقابل سطوح طبیعی آن به خود اختصاص دهد و منظره پردازی باغ را تحت تأثیر خود 

قرار داده است.
این مسئله به واسطه وجود صفه مرتفع نمودی بیشتر در ادراک ناظر از باغ دارد و موجب می شود نقش سطوح سخت در باغ هندی مهم تر 
از باغ ایرانی باشد. از این رو گستردگی سطوح سخت و نظم هندسی آنها براساس خطوط راست و زوایای متعامد که از ویژگی های این 
شیوه باغسازی است، باعث می شود باغ هندی منظم تر ادراک شود و جلوه های نظم انسان ساخت در آن به صورت بارزتری نمایان شود.

پی نوشت
1. همچنین مراجعه کنید به مسعودی، 1384.

2. بخش مهمی از باغ های مورد مطالعه این پژوهش از گونه باغ مزار هستند.
3. این امر یکی از ویژگی های باغ ایرانی است و در دیگر شیوه ها همچون باغسازی ژاپنی و چینی که در آن منظر نرم و سخت در ترکیب با یکدیگرند، این 

ویژگی به چشم نمی خورد.
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