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

بــاغمزار ،نماد مقبــره کالسیک
اســالمیهنــد
این یادداشت برگرفته از طرح تحقیقاتی "تأثیر متقابل هنــر ایــران و هنــد" و برداشتهای
میدانی ســفر مطالعاتـی آن در سال  1391است که در مــرکز پژوهشــی نــظر انجام شـــد.

رضا کسروی

 kasravi_r@yahoo.comکارشناس ارشد معماری

میزان عالقه پادشاهان مسلمان هند به باغ ایرانی تا آن حد بوده
است که حتی بهشت را در عالم پس از مرگ در وجود باغ جستجو
میکنند و مزار خویش را در میان آن میسازند .این پادشاهان به
واسطه خاطرات خوش باغهای ایرانی سمرقند و کابل ،تالش
میکنند با آرایش متقارن فضاسازیها و جاری ساختن آب،
بستری را به وجود آورند که روح آنها در آن آرام گیرد .این اقدام
باعثشده باغ به عنوان فضایی نه چندان نمادین به مکانی برای
زنده نگاهداشتن یاد و نمایش قدرت حکمرانان گورکانی تبدیل
شود.
این روند در باغمزارهای هندی نشان میدهد مقابر کالسیک
هندی در دوره اسالمی در قالب باغمزار ظاهر شده است.
بدینترتیب باغمزار به یکی از مهمترین میراث کالبدی اسالم
در هند تبدیل و جلوهاي از عظمت معماري آرامگاهي هند در
دوره گورکانی محسوب میشود.
بنای مقبره در باغمزارهای هندی يا در مركز باغ ساخته ميشدند،
مانند باغمزار همايون (همايونشاه) در دهلي ،باغمزار بیبیکا در
اورنگآباد (تصویر )1و مزار اكبرشاه در سيكاندرا ( ،)Sikandraيا
در امتداد يكي از اضالع باغ ،مانند تاجمحل در آگرا .در باغمزار
همایون ،مقبره بر روی صفهای مرتفع در مکان تقاطع دو محور
اصلی باغ قرار گرفته است .معماری بنای آرامگاه از لحاظ
ساختار کالبدی بسیار شبیه به کوشک باغ ایرانی است ،اما از
نظر فضاسازی و نماسازی متفاوت است .باغ ،شكل مربع دارد؛
ابتدا اين محوطه را به  9مربع مساوي تقسيم كردهاند و مربع
وسط را براي احداث بنا در نظر گرفتهاند .هشت مربع باقيمانده

كه «چهارباغ» نام دارند ،هريك به چهار قسمت بخش شدهاند
و چهار خيابان پهن از جلو پلهها به چهار سمت باغ كه داراي
ديواري عظيم بوده امتداد يافته است .این خیابانها در جنوب و
غرب به دو دروازه عظيم ميرسند .بر این اساس میتوان گفت
اگرچه نظم هندسی ،تقارن و نحوه قرارگیری بنا در میان باغ
ویژگیهایی است که از معماری باغ ایرانی الهام گرفته شده ،اما
از دید ارزشگذاری ،این مقبره است که اهمیت دارد ،نه باغ .این
مسئله در باغمزار بیبیکا دوچندان جلوه میکند ،زیرا در محور
اصلی دیوارهای در دو سمت خیابان باغ کشیده شده است که
توجه را از فضاسازی باغ به معماری بنای مقبره جلب میکند.
با توجه به بررسیهای صورت گرفته و نمونههایی که در باال
اشاره شد ،وجوه مشترک مقابر پادشاهان مسلمان هند را میتوان
بدین ترتیب 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 خصوص ًا باغ
(وارداتی بودن)
 .5مجللبودن بنا برای بیان عظمت
براساس بحث مذکور میتوان عنوان کرد پادشاهان مسلمان
سرزمین هند ،باغ ایرانی را به عنوان مکانی آرمانی برای رسیدن
به ابدیت انتخاب کردهاند .این گزینش ،سنت باغسازی ایرانی
را در قالب باغمزار که وجود هندسه روشن و خوانا از ویژگیهای
ذاتی آن است به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت مطرح میکند.
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