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فصلنامه هنر و تمدن شرق. سال دوم. شماره سوم. بهار 1393

این یادداشت برگرفته از طرح تحقیقاتی "تأثیر متقابل هنــر ایــران و هنــد" و برداشت های 
میدانی ســفر  مطالعاتـی آن در سال 1391 است که در مــرکز پژوهشــی نــظر انجام شـــد.

لعل قلعه )Red Fort( در قرن 17م. در زمان حکومت شاه جهان 
باغ  است.  شده  ساخته  دهلی  به  آگرا  از  پایتخت  انتقال  از  بعد 
شرایط  و  حاکم  نگرش  از  نشان  لعل قلعه،  بناهای  مجموعه  و 
حکومتی دارد که در این یادداشت الگوی سازمان فضایی آن با دو 

مجموعه پاسارگاد و هزارجریب در ایران مقایسه می شود. 
اولین گام در بررسی ساختار کلی باغ لعل قلعه، توجه به نظام و 
از دالیل مهم ساخت آن  این مجموعه است که  دالیل ساخت 
می توان به ثبات حکومت و وضع خوب اقتصادی آنها اشاره کرد. 
بنای عظیم قلعه در حاشیه رود »یامونا« شکل گرفته و از ساختار 
یک ارگ حکومتی با تمام ویژگی های امنیتی برخوردار بوده است. 
ایران بدانیم، سبک معماری آن  اگر باغسازی آن را منسوب به 
بیشتر به باغسازی دوره ایران باستان شباهت دارد تا معماری دوره 
اسالمی. مجموعه باغ لعل قلعه از 12 بنای مستقل در حصار ارگ 
تشکیل شده است. هرکدام از این بناها دارای ویژگی  خاص خود 
با یکدیگر مجموعه ای نظام مند را به وجود  آنها  ارتباط  بوده که 
آورده است. اگرچه باغ در شکل کالن خود مجموعه ای واحد و 
یکپارچه بوده ولی در کل از نظام هندسی خاصی برخوردار نیست. 
با  مستطیل  و  مربع  اشکال  و  هندسه  نقش  فضاها  خردشدن  با 
تناسبات خاص هر فضا در شکل گیری آنها پر رنگ تر می شود. این 
موضوع برخالف باغ های ایرانی دوره اسالمی است که در شکل 

کلی، دارای هندسه واحد و کامل هستند )تصویر1(.
الگوی شکل گیری مقیاس های خرد باغ لعل قلعه و فضاهای باز 
مجموعه،  این  در  است.  ایرانی  باغ های  کلی  شکل  مطابق  آن 
عالوه  که  شده  تشکیل  مستقلی  فضاهای  از  باغ  فضاهای 

متعلقند  بزرگتری  نظام  به  خود  خاص  ویژگی های  دارابودن  بر 
فضاهای  خردبودن  گرفته اند.  شکل  باغ  تمامیت  با  ارتباط  در  و 
تشکیل دهنده باغ لعل قلعه و ساختار آن در مقیاس و مساحت کلی 
در  ایران  پاسارگاد  باغ  در  موجود  با فضاهای  مقایسه  در  سایت، 

زمان ایران باستان قابل درک و بررسی است.
معماری باغ پاسارگاد با وجود مساحت کم باغ، آکسیال نبوده و 
اگرچه هر  نمی شود.  دیده  باغ  در کل  محوری قوی و مشخص 
یا  و  محور  مراتب،  قلمرو سلسله  هر  و  است  قلمروی  دارای  بنا 
چشم انداز خاص خود را دارد. اما تمامی این فضاها در کلی واحد 
و در ارتباط با هم قرار گرفته اند )تصویر2(. این نظام در قلعه سرخ 
دارای  معماری گسترده که  با  بزرگ  است. هندسه ای  نیز حاکم 
هندسه و جزییات منظم در خردفضاها بوده و برتری یک محور در 
آنجا دیده نمی شود. فضاها براساس نیاز حکومت و زندگی اندرونی 
خانواده حکومتی ساخته شده اند. شاید بتوان گفت هر فضا دارای 

یک باغ بر اساس هندسه متقارن و منظم است.
در باغ هزار جریب اصفهان به عنوان نمونه ای از باغسازی ایرانی 
در دوره صفوی، این نظام باغسازی به نحو بارزتری قابل شناسایی 
است. باغ هزار جریب از کنار هم قرارگرفتن باغ های چهارگانه ای 
شکل گرفته که تمام سطوح باغ با خیابان هایی به مربع های منظم 
و متقارن تقسیم شده است. این نظم درونی با توجه به عدم وجود 
محور مرکزی در باغ، مجموعه ای واحد از خردفضاها را در سطح 
بزرگی موجب می شود که در کل نظام مندی آن مجموعه  واحد را 

به دنبال دارد )تصویر3(. 
مطابق آنچه ذکر شد، وجود هندسه مشخص در درون خردفضاهای 
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مجموعه لعل قلعه و بکارگیری این نظم در ساماندهی فضاهای 
باز آن در قیاس با کلیت نامنظم مجموعه، شاید منبعث از الگوی 
لعل قلعه  در مجموعه  باشد.  باستان  ایران  پاسارگاد  باغ  مجموعه 
پررنگ  آنها  به  شکل دهی  در  هندسه  نقش  فضاها  خردشدن  با 
می شود. در واقع آنچه به عنوان باغ لعل قلعه شناخته شده کلیت 
مجموعه ها، شامل عملکردهای مختلف حکومتی و فضاهای باز 
مرتبط با آن است که قرابت زیادی با باغسازی ایرانی دارد. این 
با  خردفضاهایی  از  ترکیبی  بلکه  نیست،  وحدت دار  فضایی  باغ، 

نام  به  کلیتی  در سطح کالن  که  بوده  مستقل  و  متنوع  ساختار 
»باغ لعل قلعه« را شکل داده است. این ویژگی مهمترین شاخصه 
مجموعه حکومتی به شمار می آید. به طور کلی می توان گفت این 
الگو در سه مجموعه پاسارگاد، هزارجریب و لعل قلعه با توجه به 
ساخت آنها در سه بازه زمانی و مکانی مختلف )ایرانی- اسالمی- 
هندی( به صورت اقتباسی و پیروی از قوانین، رعایت نشده بلکه 
می توان تأثیر فرهنگی- حکومتی را دلیل اصلی رعایت این الگو 

در طراحی هریک از مجموعه ها دانست.
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