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چکیده
درميان جلوه هـای گونـاگون هنـع معمـاری ایـعان ،بـان ایعانـه بـا نـاهعی سکنـده از سـادگه
و طــعاوت بــع ایــه اصــوله مشــیص و بنيــادید ،نمــایه نمــادینه از ب شــت مو ــود اســت.
هنعمنــد معمــار بــا رکيــه بــع اصــول اوليــه معمــاری ایعانــه و سگــاهه از شــعایل اقليمــه و
روانمندی های طبيعه منـاط میتلـو و بـا ال ـا از روصـيفات متـون مودسـه چـون قـعسن کـعیم
يعامون بان های ب شت ،بان ایعانـه را للـ مـهکنـد .در ایـد ميـان ،بـا افـ ایه روابـل فعهنگـه
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ارکان معماری ایعانـه ،الگـوی هنعمنـدان هنـدی قـعار مـهگيـعد کـه ریلـه ایـد رـا ع در قلمـعو
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شایســته بــعای معمــاری منــاط همیــوار بــه شــمار مــهسمــده اســت .از حــوزههــای

و تابستان 3131

فعهنگه که با ایعان ،دارای روابـل سياسـه و فعهنگـه طـومنه مـدره بـودهانـد ،مـهرـوان
به 1سعزميد باستانه هند اشـاره کـعد .یکـه از نتـایا ایـد ارربـار دیـعید رـارییه ،رعکيـ
موفويــتسميــ بناســازی ایعانــه و هنــدی اســت کــه در درلشــندگه و شــکوه معمــاری
هنــدو اســتمه ریلــه یافتــه اســت(گعوبــه و دیگــعان .)165:9311،در بيشــتع ریويوــات
انیـا شـده ،مسـاکش کلـه معمـاری و ریــومت شـکله بـانهـا موردروجـه بـوده اســت و
واکاوی لش رغييعات شـکله و رـا يع متغيعهـای میتلـو در سـازمانیـابه فضـایه بـانهـا
در نظــع گعفتــه نشــده اســت .ایــد ریويــ بــا میــور قــعار دادن عســه هــای زیــع
مه کوشد رصویعی روشد از ریومت بان سازی ایعانه در هند اراکه دهد:
الو -م مرـعیدرغييـعات در نظـا سـالتاری و فضـایهبـانهـای صـعصـفوی و هنـد
در صــعگورکــانه چــه بــوده اســت ب -افـ ون بــعاید ،متغيعهــای مــي ع در اییــاد ایــد
رغييعات شامش چه مواردی بودهانـد در اسـ بـه سـوامت ایـد فـعح مطـعق مـهگـعدد
که ایـعان صـع صـفوی و هنـد صـع گورکـانه در زمينـهی اجـ ا بصـعی بـان ( ناصـع
مصنوع و طبيعه) دراصول کلـه يـعویـ

قا ـدهانـد ،امـادرج کيـات دارای رفـاوتهـایه

هســـتندکـــهاز نظـــع زیبـــایهشـــنالته ،ویهگـــههـــای قابـــشرـــوج هرابـ ـه نمـــایه
مـهگذارنـد .مولفـه هـای مـو ع در اییــاد ایـد رغييـعات نیسـت ،شـامش وامـش درونــه و
بومه و در ه سن شـامش وامـش بيعونـهاسـت کـهلـوددر بعگيعنـدهی یـ

سـعی وامـش

متعددیاستکـهبـع مصـالو وشـيوههـایاجعایـه ،هنـعبـومه ،انـواع نوـو ر کينـه وسـایع
جنبههایمعماری را يعگذاشته است.
 -2پیشینه ی پژوهش
مطالعات و گ ار هایه کـه در ارربـار بـا ایـد مووـوع صـورت گعفتـه را مـهرـوان
در دو حــوزه مــورد بعرس ـه قــعار داد :دســته اول رویکــعد رــارییه اســت کــه در سن بــه
ویهگــههــای رــارییه ،دوره بنــدی زمــانه بــانســازی ایعانــه و ســيع ریــول معمــاری
عدالتــهانــد انصــاری . (9311 )،يعنيــا .)9313)،دســتهدو رویکــعد معمــاری اســت کــه
در سن میووــان ایعانــه ابل ـ

بــا ر ـ نگــاری در زمينــهی بــانهــای ایعانــه ،بــه وامــش
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شناســه ،ملکــعد و نيــ هندســه و ســالتار فضــایه بــان ایعانــه
دكتركرمعليگونــه
شــکشگيــعی،
قدمياري
عدالتـــهانـــد سریـــان ـــور. (9365)،شـــاه چعابـــه .(9311) ،حيـــدرنتـــا (9311) ،
.لوانســاری . (9313)،ویلبــع .)9331) ،از ســویه دیگــع ،ــهوهههــایمیووــانه نظيــع
ش ـيمش .)9316(،ک ـ  .9313،کــو ع )9311،قابــش رلمــشانــد .ایشــاندر ذی ـش مععف ـه رــاری
فعهنگ ورمدن فعمانعوایـان مغـوله در هنـد در فصـلهمیـ ا بـه بـانهـایگورکانيـان هنـد
با رلکيد بعجنبههایزیباشناسانه سن عدالتهاند.
 -3مطالعه تطبیقی ساختار هندسی باغ ایرانی و هندی
الگوی سـاماندهـه طبيعـت در بـان ایعانـه ،الگـویه چ ـارقسـمته اسـت بـا دو
جــوی سب متوــاطح و حووــه در معک ـ کــه از سن ،نظــا هندســه ،نظــا کاشــت و نظــا
سب ربعيت مهکنند .بيشتع میووـان بـع ایـد باورنـد کـه ایـد الگـوی چ ـارقسـمته را کـه
بــه نــوان الگــوی چ اربــان ناميــده مــهشــود،مهرــوان یــ

ک ــدالگــو دانســت(شــاه

چعابــه.) 999:9311،هنــوز بــه طــور دقيــ مشــیص نيســت کــه نیســتيد بــار وا هی
چ اربان از چه زمـانه در فعهنـگ معمـاری بـان مـورد اسـتفاده قـعار گعفـت ،بـه روایتـه
کلمــهی بــان و چ اربــان در دورهی ســلیوقه وارد ادبيــات زبــان فارســه شــد .هماننــد
مســاجد چ ــارایوانه ،مــدارا چ ــارایوانه و کــاروان ســعاهای چ ــارایوانه .بــعاید
اســــاا ،چ اربــــان نيــ ـ از نــــوسوریهــــای ایــــد صــــع درنظعگعفتــــه شــــده
اســت(حيــدرنتا  .)911:9311،هــعوی در رووــهی هشــتم کتــاب ارشــاد ال را ــه در
وصو چ اربان اید چنيد بيان کعده است:
"...طــعق سن اســت کــه گــعد چ اربــان را از ــا دیــوار ســه ذرع گذاشــته بعــد از سن
یـ
ن دی

ذرع جــو ســازند و کنــار جــو کــه از جان ـ
یکدیگع کارند که لو

دیــوار اســت ،ســفيددار ســمعقند

نماست"(هعوی.)111:9356،

شــالصرــعید مولفــه انتظــا معک ـ ی در بــانهــای ایعانــه را مــهرــوان منتس ـ

بــه

بــانهــای اصــف ان در صــع شــاه بــاا اول صــفوی دانســت .زیــعا دو ویهگــه اساســه
طعق اصله شاه بـاا در بـان سـازی یعنـه چ اربـان و ميـدان نوـه ج ـان مـورد روجـه
قــعار گعفــت(ســيوری .)956:9311،در بعلــه از نســیههــای لطــه ،فلســفه وجــودی
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شکش چ اربان را با نظـم کي ـانشـنالته مـعربل دانسـتهانـد و بـعاید باورنـد کـه چ اربـان
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نماد و بيان ج ـانه در چ ـار قسـمت اسـت کـه همـعاه بـا نوطـهای بعجسـته در معکـ سن
قـ 1
ـعار داشــته اســت .شــایان ذکــع اســت کــه بــا بعرســه در بســياری از بــانهــای ایعانــه و

هنــدی ،ایــد طــعق اجــعا شــده اســت ( ــو  .)9613:9311،ســالتار کالبــدی بــانهــای
مغوله نيـ ابلـ

دارای نظمـه هندسـه در بیـههـای اصـله و در زیـعبیـههـا بـوده

است .چ ار بـان ارسـه بـه نـوان الگـویه بـعای يـادهسـازی نوشـههـای بـانهـا در ایـد
دوره به کار گعفتـه شـد (کـو ع .)61:9311،ويـده سـالت چنـيد بـابه ،از سـعزميدهـای
ريمــور بعلاســت .ایــد مف ــو در دورهی گورکانيــان نيــ يگيــعی شــد و در مــورد
بانهـای سرامگـاهه و رفعییـه هـم موردروليـد قـعار گعفـت .باشـکوهرـعید نمونـههـای
قابـــش اشـــاره در مهـــور ،دهلـــه ،سگـــعه و کشـــميع قابـــش مشـــاهدهانـــد (گعوبـــه و
دیگــعان .)113:9311،بــه رعبيــعی دیگــع ،ســنت بــانســازی،نوطهی طفــه در معمــاری
ردفينه هند شد(همـان  .)165،سرامگـاه همـایون در بیـه ميـانه بـابه معبـح شـکش قـعار
داشته است .در اید بان ني بـه شـيوهای شـبيه چ ـاربـان ایعانـه ،فضـاهای احـدا ه بـه نـه
بیه کوچکتع روسيم شدهاسـت .بـابه کـه دیـد سمـده ،احتمـا رم اشـاره رلـوییه بـه بـان
ب شت است که در انتیـاب شـکش هشـتب شـت دیـده مـهشـود(بلـعو بلـو .)611:9311،
طعق اوليه بان کشـميع از چ ـار بـابه بـا دو رـعاا کـه میـار بـع یـ

سبعاهـهی معکـ ی

اســت ،شــکش یافتــه اســت .در بــان مهــور هــم ،رــعاا مســتطيله کــه بــيد سن هــا قــعار
گعفتــه ،ي يــدگه بيشــتعی بــه فضــا داده اســت(کـ  .)996:9313،ایــد بــان ميــعا

ســنت

معمــاران ایعانــه در هنــد اســت ،بــه طــوری ک ــاتن طعاحــه شــده شــي ب ــایه در بــان
زیبــای فــيد کاشــان الگــویه بــعای بــان شــاليمار مهــور شــد(هيــلت مــولفيد.)336:9313،
اگعچــه درجــه یتگــه ميــعا

معمــاری بــان ایعانــه را در ب تــعید نمونــه از الگــوی

چ اربــان در بنــای معــعوم رــا میــش در سگــعه مــهبایســت دیــد(کونــش.)195:9361،
نگارنــدگان بــع اســاا شــالصهــای ســهگانــه نظــا کاشــت ،سبيــاری و مــارتهــای
احدا ه در بـان بـه مطالعـه رطبيوـه سـالتار هندسـه بـان در دو حـوزه فعهنگـه ایـعان و
هند عدالتهاند که در ذیش به سن اشاره شده است.
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دكتركرمعلي کاشت
-3-1نظام
قدمياري
ایـعان ماننــد بيشـتع کشــورهای اســتمه در منـاط گــع و لشـ

قـعار دارد .امــا بــا

اید وجود ،احتعا بـه فضـای سـب بنـابع باورهـای ميـ ایعانيـان باسـتان با ـ

شـد رـا

حفظ منظع طبيعه درلتـان و بورـههـا از م ـم رـعید ویهگـههـای بـانسرایـه در ایـعان بـه
شــمار رود .نظــا کاشــت بــع چشــمانــداز میــور اصــله در راســتای میــش قــعارگيــعی
کوش ـ

اســتوار اســت و بــع ج ــت دیــد و حعکــت در میــور اصــله رلکيــد دارد(شــاه

چعابــه .)19:9311،در حــاله کــه نوــه درلــت بــعای اییــاد ســایه ،حفــظ رطوبــت در
میيل هند وـعورره اساسـه بـه شـمار نمـهسمـده و بـه همـيد دليـش از کـاربعد درلتـان
بلنــد و ســایهدار و بــه طبــح رشــدید عســاکتيو در راســتای طــوله بــان عهيــ شــده
اســت(انصــاری .)91 :9311،بازرــاب ایــد مســلله بــه روشــنه در طــعق قــالههــای
هندوســتان سشــکار اســت .در نوــو

اراکــه شــده ،انــواع درلتــان بــا سعســب ی کمتــعی از

قالههـای ایـعان نوـه شـدهانـد و رـعاکم شـالههـا و شـکوفههـا در سـطو ـایيدرـعی از
نمونههای مشابه در ایعان را نشان مهدهند(احمدی يا و شيعازی.)36:9311،
ر ایــت نظــم هندســه در کاشــت درلــتهــا رــابح ســامانه سبيــاری و هــدایت منــابح
سب در بان بـوده اسـت (شـاه چعابـه .)936:9311،در بیشـه از باب ـههـا انـواع گيـاه و
ســب ی و در قســمته دیگــع درلتــان ميــوه کاشــته مــه شــد و در بیــههــایه دیگــع بــه
متنوعرعید گياهان زینته بعلورد مـهکنـيم کـه از سن جملـه مـهرـوان بـه گـش سـع هـای
چينه و ایعانـه ،سـه گونـه گـش یاسـمد ،بيـدمشـ

اشـاره کـعد .بـعای حاشـيهی بـانهـا

درلتان چنار و سعو کاشـته مـهشـد و درلـت صـنوبع را بـعای ردیـوهـای لـارجه در
نظع مهگعفتند( ـو  .)9611 :9311،سـعو بـه دليـش مواومـت در موابـش بـهسبـه بيشـتع از
هــع درلــت دیگــع مــورد ســند ایعانيــان بــوده اســت (نــوایه و دیگــعان .)331:9311،در
کشميع هنـد ،گـشهـا متفـاورم م ـش گـش سـع کـه چنـد قسـم اسـت ،سوسـد ،بنفشـه
لــودرو ،یاســمد و چماـه بســيار معطــع بــه وفــور مشــاهده مــهشــود(ج ــانگيع گورکــانه
 .)331:9351،در نســیههــای مصــور بابعنامــه ،رصــویعی از بــابع بــه نمــایه درسمــده کــه

956

فصلنامه مطالعات شبه قازه ،زمستان 9313
مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار

در حال نظارت بـع کـار باببانـان اسـت .در ایـد رصـویع ،باببانـانه در حـال کنـدن زمـيد
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و کاشت ن ال ،یه بذر و ریم هستند (شيمش.)353:9316،
 -2-3 1نظام آبیاری
از دوران ایــعان باســتان ،معمــاری همــعاه بــا سب و در دامــد طبيعــت ،هم یســته
مسالمتسميـ ی را ریعبـه کـعدهانـد (الـوت )31:9319،و در مبـانه ا توـادی دیـد اسـت
نيـ  ،جلـوه هـای میتلفـه از سب بـه کـعات ،رکـعار شـده اسـت و بـه اهميـت و ارز

سن

در مــتد کــت لداونــد اشــاره شــده اســت .ســعزميد هنــد هــم بــا وجــود سب و هــوای
مناس  ،رودلانههـای وسـيح ،دارای ریشـههـای فعهنگـه بنـه و در لـور روجـه نسـبت
بــه قداســت سب اســت(انصــاری .)1 :9311 ،ایــد امــع نشــانگع اهميــت مف ــومه سب در
ن د هـع دو فعهنـگ اسـت،در حـاله کـه از نظـع کـارکعدی بـا روجـه بـه ووـعيت اقليمـه
اید دو سعزميد ،رفاوت هایه ني دیـده مـهشـود .ابلـ

بـانهـای ایـعان بـه لصـوه در

مناط کویعی و معک ی بـا سـامانه قنـات سـازمان یافتـهانـد .هـدایت سب از طعیـ قنـات
و انتوال سن به بان هـای کـویعی نشـان از مـدیعیت ب ينـه معمـاران ایعانـه در نظـا سبيـاری
و سبعســانه بــوده اســت(الــوت .)35:9319،از مشیصــههــای م ــم بــان در زیســتبــو
لشــ

ایــعان ،رمایــش بــه نمــایه سب در ســطیه گســتعده در معمــاری بــوده اســت.

نمونهی معمـاری سن ،بـازی بـا سب بـه رو

سـينهکبکـه بـا مصـالو سـنگ معمـع اسـت.

در ایــد رو ،حــوح و سعســعه را بــه صــورره مــهرعاشــيدند رــا مــو اییــاد کنــد و بــا
ایـــد رـــدبيع حیـــم انـــد سب را ،بـــا حیمـــه بيشـــتع نشـــان دهـــد(میمـــودنهادو
صادقه .)31،9311:وله نظـا سبيـاری در بـانهـای هنـدی ،شـکله متفـاوت را بـه نمـایه
مــهگذارنــد .شــماری رودلانــهی ــعسب و ب ـ رج موج ـ

شــده رــا طعاحــان مــارات

وکوش هـا را درکنـار رودلانـههـا مکـانگ ینـه کننـد .سـالت مـارت مـ ار رـا میـش
در کنــار رودلانــهی جَمنــا در رــداو ایــد ســنت طعاحــه نمونــه قابــشمتحظــهای
است(سلطانزاده .)56:9311،در روسـعهی سگـعا ،بـه نـوان شـ عی کـه بـانهـایه در کنـار
رودلانــه قــعار داشــت ،ایــد مســلله در اولویــت اجــعا قــعار گعفــت(ک ـ  .)16:9313:بــه
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سب کــه نوشــه اساســه در طعاحــه بــان ایعانــه دارد ،بــا روجــه بــه
حضــور
همــيد دليــش
قدمياري
دكتركرمعلي
شعایل اقليمـه هنـد در میـور اصـله بـان هنـدی و دیگـع میورهـای سن کـمرنـگ بـوده،
بــهگونــهای کــه جــوی سب باری ـ

ميــان میــور يــادهروی بــان در موایســه بــا ســطوق

ســیت يعامــون سن رن ــا جلــوهای ر کينــه و مينيــاروری داشــته و از صــتبت میــور
ــعیو و ســیت بــان نمــهکاهــد( ،روــا ور.)11 :9313 ،از ســوی دیگــعسب در بــانهــا
هع یـ

بـه اشـکال میتلـو ،لـود بـه نیـوی در متعـادل سـالتد درجـه حـعارت هـوا،

رــلميد رطوبــت نســبه بــعای گياهــان و اییــاد طــعاوت ،بســيار مــو ع واقــح مــهشــد .بــه
همــيد منظــور در اقلــيم لش ـ
اســت و بنــا بــه شــي

ایــعان ،سب جــاری از جایگــاه لاصــه بعلــوردار بــوده

سرا یــا لعوشــان ،از ميــان سبعاهــههــایه مــهگذشــت .بــا سهنگــه

یکنوالــت ســعری مــهشــد و از فــوارههــای بــهشــماری مــهجوشــيد ( ــو :9311 ،
.)9611لــيکددر ســعزميد هنــد لــهربــم حضــور بســتعهای سب بــه اشــکال گونــاگون
جــویهــا  ،ن عهــا ،حــوح و سب نماهــا  ،اســتیع،نمایه سب شــکش ســاکد بــه لــود
گعفته است.
 -3 -3عمارتهای احداثی
کوش ـ

یــا مــارت درون بــان از جملــه ناصــع کالبــدی بــانهــای ایعانــه -هنــدی

اسـت.کــارکعد اصـله ایــد نــوع بناهـا ،اییــاد امکـان رماشــای منــانع بـان و میوطــههــای
اطــعام از اررفــا ه بــامرع بــوده اســت( تیــه .)63:9311،ابل ،کوشــ هــا بــع روی
سکو و بیه ميانه دریاچه یا بعکـههـا سـالته مـهشـد.بـه طـور م ـال در اصـف ان صـع
صفوی ،در طـول ليابـان هـ ارجعیـ  ،ن ـعی قـعار داشـت کـه از کوشـ

رـا ـش ادامـه

داشــــته و سب سن از جویبــــاری رــــلميد مــــهشــــد کــــه از کوشــــ

بيــــعون

مــهسمــد(راورنيــه .)65:9313،در هنــد نيــ کوش ـ هــا در نوــار معکــ ی قــعار داشــته و
گـــذرگاههـــایه کـــه بـــا معمـــع فـــع

شـــدهانـــد ،از ميـــان اســـتیعهـــای سبنمـــادار

مــهگذشــت(فل ــع .)931:9311،نکتــهای کـه در بــانســازی هنــدی اهميــت دارد ایــد کــه
بنــا و ناصــع مصــنوع نســبت بــه طبيعــت از اهميــت بيشــتعی بعلــوردار بــودهانــد .در
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جــایه کــه معمــاران ريمــوری در طــا بنــدی بــدیح و رغييــع فضــاهای داللــه نوشــه
و تابستان 3131

درلــور داشــتند ،فضــاهای داللــه موبــعهی همــایون بــا شــکله مــنظم و رــا حــدودی
1
کليشــهای و قــالبه ســالته شــده بــود ،زیــعا ظمــت بيعونــه سن بيشــتع مــد نظــع

قعارداشــت(بلــعو بلــو  )611 :9311،و موياســه ظــيم و باشــکوه در معمــاری ایــد دوره،
معياری بارز بـعای طـعقهـای سـلطنته ـز از سن گعدیـد .در ایـعان ،لـهربـم گسـتع
ســالت کوش ـ
رنــگ بالــ

در بــان ،موياســه انســانه جــایگ ید کــا هــای ظــيم ــيه از سن شــد.
در مــارتهــا بيشــتع رنــگ ســع اســت کــه یــادسور رنــگ ليمــههــای

اماعاطوری مغومن بوده اسـت ،امـا در رـ کيد بنـا ،انـواع سـنگهـای معمـع سـياه ،سـفيد و
گعانب ــای رنگــيد بــه کــار گعفتــه شــد .ایــد درحــاله اســت کــه هم مــان در ایــعان صــع
صـــفوی ،ناصـــع ر کينـــه بيشـــتع بـــا کاشـــه معـــع و هفـــت رنـــگ رـــ کيد
مــهشــد( ــورجعفع.)13:9313،درکوش ـ هــای هنــدی معمــع نــه رن ــا رشــکيش دهنــدهی
نمـــای بنـــا ،بلکـــه بـــه نـــوان مصـــالو اصـــله در ســـالت بنـــا کـــاربعد داشـــته
اســت( ا ــادو ولو .)11 :9361،امــا در دورهی صــفویه ابلــ

در قالــ

سجــع و لشــت

ریله یافته استو هميد امع رفاوت در طعقهای ر کينه را در بعمهگعفت.
 - 4عواملموثردرتغییر مؤلفه های باغ سازیایرانی درعصر گورکانیان هند

با مطالعه رطبيوـه و بيـان وجـوه افتـعا و اشـتعا ميـان بـانسـازی ایعانـه و هنـدی
در دو دوره مــورد مطالعــه در ایــد ریوي ـ  ،روشــد شــد کــه حکومــت گورکانيــان هنــد
ریت رل يع وامش متعـددی ،رغييعارـه در ارکـان بـان هنـدی بـه وجـود سوردنـد .بـه طـور
کلــه ،فضــاهای معمــاری در بــانهــای هنــدی صــع گورکــانه ،ریــت رــل يع دو گــعوه از
وامــش شــکش گعفتنــد .نیســت ،میمو ــه وامــش درونــه و بــومه ،ماننــد فعهنــگ و
الگوهای رفتاری ،مصـالو میلـه ،شـعایل اجتمـا ه و سياسـه داللـه حـاکم بـع جامعـه.
امــش دو شــامش مولفــههــای را يعگــذار بيعونــه ماننــد نفــوذ مولفــههــای فعهنگــه و
سياســه لــار از قلمــعو فعهنگــه هنــد کــه بيشــتع بــا ال ــا از معمــاری صــفویان بــوده
است .در ذیش به ـنا امـش اصـله شـامش هنعهـای بـومه ،ادیـان بيعاسـتمه و اسـتمه،
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قدمياريزندگه کـو نشـينه اشـاره شـده اسـت کـه زمينـهسـاز رغييـعات
دربار و شيوه
زنان بانفوذ
دكتركرمعلي
اساسه در سالتار بان در هندگعدید.
-4-1هنربومی
سن چه در هنـع بـومه هنـد وـعورت دارد اصـالت و نيـعوی جـاری در ا ـع معمـاری
اســت کــه از درون مــهجوشــد و هم ــون گــعد

فصــول در ــيد مشــاب ت ،در هــع

نوبت طعحه رـازه را داراسـت .هعچنـد سـب هـای هنـعی در اسـت بـه وسـيله فـاریيد
وارد اید نـواحه شـد و سـند هنـعی هم مـان هنـد را در جـایه کـه نتوانسـت بـا سـیت
گيــعیهــای مــذهبه مســلمانان درافتــد ،جــذب کــعد ،ولــه در ــيد حــال ،دمیلــه نظيــع
رئوکعاريـ

بــودن حکومــتهــای مســلمان و هنــدو در هنــد ،زمينــهی رــا يع هنــع هنــدو را

بعای فاریيد فـعاهم سورد .مزمـه ی هـع يـعوزی بـعای مسـلميد ،ریعیـ

معابـد سـلطنته

سلســلههــای مغلــوب هنــدی و ســالت امــاکد بــ رج زیــارره و بع ــایه مســاجد و
نمادهــای يــعوزی اســت بــود لــيکد فتوحــات ــه در ــه مســلمانان فعصــت مناســبه را
بعای طعاحه و سالت بناهـا فـعاهم نمـهسـالت .بـه همـيد منظـور ،سـتونهـا ،دربهـا
و سووهای معابـد ویـعان نشـده ـز از میـو س ـار يکـعهرعاشـههـا ،بـه مسـید ربـدیش
مهشدند و به روا دوبـاره نوـهمایـههـای هنـدو در هنـع اسـتمه مـهانیاميـد .از سـوی
دیگع ،سـنت حفـع معابـد در دل سـنگهـای یـ

ارچـه روعیبـار از ویهگـههـای منیصـع

بــه فــعد فعهنــگ بــومه هنــد مــهرــوان دانســت کــه ایــد مســلله در معمــاری اســتمه
کوش ها با رعکي

دو سنگ معمع و ماسه سنگ سع  ،يوندی ناگسستنه یافت.

 -4-2ادیان غیر اسالمی
را میش ،بان م اری با لاسـتگاه هنـدو ایعانـه اسـت کـه بـه لـاطع ـنا گنبـد روی
بنا ریله ـنا ال ـه ی هنـدو یعنـه بعهمـا ،ویشـنو ،شـيوا ،گـانه ،و سوریاسـت .اسـتادان
سازنده ایـد بنـا ،بـع اصـش شيلااشاستعاسـکه در واقـح راهنمـای میسـمهسـازی ،معمـاری
و سـایع م ـارتهاســت سگـاه بودنـد .حضــور نمـادید لوروسـ م بــه صـورت وا گـون بــع
روی ایــد ــنا گنبــد کــه نمــادی از لــدایان بــودایه اســت ( ،رصــویع  )9رلکيــدی اســت
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بــان کــه در حــال او گيــعی بــه صــورت

م ل ه اسـت ،سشـکارا نشـان دهنـده رـل يع هنـع بـودی

و هندوکيسـم در معمـاری اسـتمه

هند 1است .بنابعاید ،اگع بـعای ایـد سرامگـاههـا شـکش هـع رعيـيد شـده اسـت ،مسـلمار نـه
رصــادفه بــوده و نــه ناشــه از رل يع ــذیعی از اهــعا ت ــه در مصــع،چعا کــه بــه ويــدهی
افتطون ،اید م ل هـا و شـکش هـع  ،نمایـانگع نصـع سرـه انـد .از سنیـایهکـه اکبـعشـاه
بــا گــعدسوری لمــای کــت  ،عفــا ،م داکيــان ،انــدیتهــای هنــد و فيلســوفان ،بــه ایــد
مساکش ه بعد ،منطوه نيسـت ،ایـد بعداشـت حاصـش گـعدد کـه شـکش هـع  ،دقيوـ را بـعای
نمایانــدن سرــه مــورد نظــع بــوده اســت .نشــانهی سرــه ،رــش هي مــه اســت کــه هنــدوان
معدگان لود را درسن مـهسـوزاندند .بـه ایـد رعريـ

اکبـع بـعای ـدر  ،همـایون و شـاه

ج ان بعای همسـع میبـوبه ،رـعجيو مـهدادنـد کـه اجسـاد سنـان را در معکـ هـع هـایه
قعار دهند.
 -4-3ادیان اسالمی
بــدون ش ـ

در ســعزميد باســتانه هنــد اســت کــه شــدیدرعید رضــاد بــيد معمــاری

میلــه و سرمــانهــای هنــدی فاریــان مســلمان وجــود داشــته اســت .لمــایه کــه افکــار
اصــتقطلبانــه و ربيــيدگــع اهــدام سرمــانه ج ــان اســت بودنــد ،در بيشــتع مــوارد از
حکومــت گورکــانه بــه دليــش بعلــورداری از فعهنگــه ج ــان وطنــه و شــاهانه و بــه
لدمت گـعفتد نیبگـان هنـد و وفـاداریهـای قـومه و اجـدادی انتوـاد مـهکعدنـد .روا
چنــيد اندیشــهای در دوران ادشــاهه اورنــگزیــ

بــه صــورت اشــکال و نمادهــای

شــيعه موردرلکيــد قــعار گعفــت .سن بــه نــو ه ،نشــاندهنــدهی بيــان هــویته میــ ا از
فعهنگ مغومن سنه مذه

بوده است.

 -4 -4زنان بانفوذ دربار
اســناد و مــدار رــارییه ،گــواه نفــوذ بــانوان دربــار ســلطنته در ســالت سياســه
قــدرت هنــد اســت .بــانوان دربــار بيشــتع ،نوــه لــویه را در حمای ـت از ســالت س ــار
معمار  ،رـعویا هنع،روسـعه لـم و هم نـيد در مـذاکعات دولتـم ایفـا مـهکعدنـد.زنـان
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در زمـان حيـات و ـز از معگشـان ،مفتیـع بـه نـاوید افتیـاری
فعمانعوایـان،
ني ماننـد
قدمياري
دكتركرمعلي
مهشدند .بـعا در جایگـاه سياسـه -اجتمـا ه زنـان در دربـار مغـول بایـد لاطعنشـان
ســالت کــه زنــان در منــاط سســيا معک ـ

کــه لانــدان ريمــور از سنجــا بعلاســتند،

سزادانهرع و فعامنه نسبت بـه زنـان منـاط معکـ ی ج ـان اسـت نوـه سفـعید بودنـد .بـه
طــور م ــال ،مــهرــوان بــه ج ــانسرا اشــاره کــعد کــه در اشــتيا

ــدر (شــاه ج ــان)در

ســالتمانســازی مشــارکت جــدی داشــت و ســنت حمایــت بــانوان گورکــانه در مــورد
سالتمانسازی را به او رسانيد.
 -4-5شیوهی زندگی کوچنشینی
بان های ایعانـه در هنـد در بسـتعی از فعهنـگ و اقلـيم بـا رغييـع رویکـعد زنـدگه از
ســب

چــادرنشــينه بــه اســتوعار داکــم شــکش گعفــت .رمــایتت ذارــه ســتطيد گورکــانه

بــعای زنــدگه کــو نشــينه در طبيعــت و نيــ روحيــات سنــان بــه نــوان یــ
جنگیـو با ـ

مـهشـد کــه زنـدگه در چ ـاربـان را بــه گذرانـدن اوقـات در یـ

ســعباز
قصــع

میدود و سعبسته رعجيو بدهنـد .بـابع در کابـش بـه لـاطع فصـش سـعد و سـیت زمسـتان
اجبــارار در قصــع اقامــت مــهگ یــد و ســاز بــا سمــدن ب ــار بــه ربعيــت از ســب

زنــدگه

سســيای ميانــه در اردوهــای لــود در چعاگــاههــا و بــانهــای اطــعام ش ـ ع روزگــار مــه-
گذراند .اکبـع نیسـتيدبـار بـا فـتو ورسـيکع  ،دسـتور سـالتشـ ع

ظـيم را داد .ایـد

شــعایل و تقــهی زیــاد ادشــاهان بــه فضــای ســب  ،روســعهی بــانســازی در ســطیه
گستعده از سعزميد هند را بـه همـعاه داشـت .بـه طـوریکـه شـاهد عاکنـدگه جغعافيـایه
بانهـا در ایـد سـعزميد هسـتيم .از سـوی دیگـع ،گـعایه بـه ایـد سـب

زنـدگه(کـو -

نشــينه) و اســتفاده از چــادر بــه منظــور اقامــت کورــاهمــدت ،منیــع بــه اییــاد گونــهای
لاه از کوش

شد که به طـور متنـاوب بـه وسـيلهی ایـوانهـای بـاز و ارـا هـای بسـته

(رصویع )1در شکله سيار مورداستفاده قعار مهگعفت.
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نتیجه

و تابستان 3131

بــان ایعانــه در صــع صــفویه ،لــود مف ــومه نوــه بســته بــع ســعزميد و بعسمــده از
1
فعهنــگ و سیــيدهــای ک ــد ایعانــه اســت.بــا رســلل گورکانيــان بــع شــبه قــاره هنــد ،بــان

ایعانــه بــه نــوان الگــویه مناسـ

همــعاه بــا حاکمــان جدیــد وارد ســعزميد هنــد شــد و

معاودات و شـتيبانه هـای سياسـه حکومـت صـفویه از ادشـاهان مغـول در هنـد ،با ـ
روسعه و رداو فعهنـگ ایعانـه در هنـد بـه ویـهه در زمينـه بـانسـازی شـد .بـا روجـه بـه
مطالعــات انیــا گعفتــه ،نوــه رو بــه گســتع

بــان بــه من لــهی مکــانه رــدفينه در هنــد

صع گورکـانه ،حـاکه از سن اسـت کـه چگونـه در فعاليـت روزمـعهی سـلطنته ،افـ ایه
اهميت نمادید بان بـا کـاهه اهميـت کـارکعدیا

همگـا بـوده اسـت و جایگـاه لـود

را بــه نــوان رم يلــه از ب شــت مو ــود در بــانســازی سرامگــاهه هنــد یافــت .لــهربــم
بســتع متفــاوت جغعافيــایه هنــد ،شــاهد اشــتعاکاره در ســالتار هندســه و يــعوی از
الگوهــای معمــاری در دو کشــور هســتيم.روجــه بــه ناصــع بعرســه شــده در دو دســته از
بــانهــای ایعانــه و هنــدی و وجــود رفــاوتهــای قابــش روجــه در سنهــا ،نوــه مــو ع
مولفــههــای درونــه و بــومه و وامــش را يعگــذار بيعونــه در شــکشگيــعی بــان و مفــاهيم
منظعسازی را انکارنا ذیع مهسازد.
نتيیه ریوي مبـيد ایـد مووـوع اسـت کـه وامـش یـاد شـده موجـ
سـازی گورکانيـان در هنـد بــه سـوی معمـاری لـاه ایــد سـعزميد سـو

شـد رـا بـان-
يـدا کــعده و

در روندی لت بـا سـنتهـا و شـعایل میلـه سـالتمانسـازی یـيد گـعدد و الگـویه
منیصعبه فعد از بان هندی را به منصه ن ور بعساند.
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