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چکیده
الگوی باغ، مفهوم ذهنی مشترک بین هنرمند »باغساز« و »نگارگر« است که در طول تاریخ تحت تأثیر جهان بینی سرزمین های مختلف 
بر نمودهای عینی متنوعی داللت دارد. باغساز و نگارگر ایرانی به واسطة جهان بینی مشترک ایرانی ـ اسالمی موجود در سرزمین و به 
دنبال درک مشترک از الگوی باغ، بر نمودار عناصر مشترکی از مفهوم باغ اتفاق نظر دارند. باغسازی و نگارگری از زمره هنرهای تجسمی 

هستند که با حکومت گورکانیان بر هند از ایران به این سرزمین وارد شده اند. 
جهان بینی و درک مشترک بین نگارگر و باغساز ایرانی، باعث شده نگارنده به دنبال پاسخ این پرسش ها باشد که الگوی باغ در هند 
توسط نگارگر و باغساز چگونه در آثار نمودار شده است؟ و ازآنجا که باغسازی و نگارگری در هند الگوی ایرانی ـ اسالمی دارند آیا این 
الگو همچنان در طول تاریخ باغسازی و نگارگری هندی دوام داشته است؟ این مقاله به کمک مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای 

به مقایسه تطبیقی نمونه هایی از هنر باغسازی و نگارگری هندی با تأکید بر باغ مقبره و نگاره های سبک گورکانی می پردازد.
الگوی باغ در باغسازی و به دنبال آن نگارگری هندی تحت تأثیر جهان بینی گورکانی و ویژ گی های سرزمین هند از داللت های معنایی 
الگوی اولیه خود فاصله گرفته و هویتی مستقل را در قالب زیبایی شناسی تسلط گرا به وجود آورده است. عظمت گرایی بنای داخل باغ،  
پوشش گیاهی پیرایش شده در فضای داخلی باغ و حضور آب به عنوان آرایه ای تزئینی ویژگی هایی است که نمودار عینی الگوی باغ در 

نگارگری و باغسازی هندی را تشکیل می دهد.

واژگان کلیدی 
هند، دوره گورکانی، باغ مقبره، نگارگری، زیبایی شناسی تسلط گرا.

زیبایی شناسی
الگوی باغ در نگــــارگری و باغسازی هند

)با تأکید بر دورة گـورکــانی(

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
صورت باغ، مجموعه ای مرکب از مفاهیم ذهنی مشترک است که 
با مشمولیت زمان و تحت تأثیر محیط خلق می شود. اشتراکات 
مفاهیم ذهنی از جهان بینی حاکم بر یک سرزمین نشأت می گیرد 
که در قالب عناصر مشترک نمود پیدا می کند و زیبایی صوری و 
محتوایی آن را شکل می دهد. مراد از زیبایی شناسی باغ، تفسیر 
نظام صوری و معنایی عناصر باغ است که مجموعة آنها در کنار 

یکدیگر کلیت باغ را می سازند.
باغسازی و به دنبال آن نگارگری هندی با الگوبرداری گورکانیان 
به وجود می آید. »بابر« مؤسس  ایرانی  نگارگری  و  باغسازی  از 
سلسلة گورکانیان هند )1530-1483م.( باغسازی را بهترین نماد 
به یک سرزمین می دانست؛  نظم بخشی  در  قدرت  نمایش  برای 
را  باغ  ساخت  آن  برگزیدن  و  سرزمین  یک  فتح  با  تاحدی که 
به عنوان  بابر در سرزمین هند،  قرار می داد.  در دستور کار خود 
ضمن  نیز  خود  خاطرات  در  گورکانی،  دورة  امپراتوری  قلمرو 
را  بدان  انتظام بخشی  سرزمین،  این  بی نظمی  از  نارضایتی  ابراز 
هدفی عمده برمی شمارد. این اقدام بابر نیز توسط پیروانش دنبال 
می شود؛ به طوری که ایشان هرگونه تالش و اقدامی جهت تأمین 

آن را وسیلة مباهات خود تلقی می کنند.
ویژگی های  و  زمان  مشمولیت  با  و  مرور  به  هند  در  باغسازی 
سرزمین از جمله محیط، فرهنگ و جهان بینی حاکم، دستخوش 
مورد  را  آن  که  فرهنگی  و  جهان بینی  با  تا  می شود  تغییر 
محاکات قرار داده منطبق شود. بنابراین اگرچه ابتدا تحت تأثیر 
زیبایی شناسی باغسازی ایرانی شکل می گیرد، اما به تدریج تحت 
تأثیر جهان بینی مسلط گورکانیان جنبه های زیبایی شناسی عناصر 
با بررسی عناصر  این مقاله درصدد است  پیدا می کند.  تغییر  باغ 
مشترک از نمودار الگوی باغ در باغسازی و نگارگری هندی به 

زیبایی شناسی آنها با تأکید بر دوره گورکانی بپردازد.

فرضیه
حاکمیت  تحت  هندی  نگاره های  و  باغ مقبره  در  باغ  الگوی 
جهان بینی گورکانی از یک زیبایی شناسی تسلط گرا پیروی می کند.

عناصر مشترک زیبایی ساز باغ و نگارگری هندی
عنصر آب : حضور آب در شکل گیری باغ  ایرانی نقشی محوری 
و جدایی ناپذیر دارد، چنانکه "تصور باغ ایرانی به مثابة یک کل 
تنوع  )منصوری، 1384(.  ناممکن است"  بدون نقش آفرینی آب، 
و  عملکردی  معنایی،  کارکرد  سه  بر  ایرانی  باغ  در  آب  حضور 
زیبایی شناختی داللت دارد که خود تحت تأثیر تاریخ، جهان بینی و 
فرهنگ ایرانیان خلق شده است )برای مطالعة بیشتر نک. همان(. 
با ورود باغ ایرانی به هند کارکردهای سه گانة عنصر آب تحت تأثیر 
محیط و جهان بینی گورکانیان دستخوش تغییر می شود. چنانکه در 
باغ های هندی کاربرد عملکردی و معنایی حوض ها و جوی های 

تصویر1ب. باغ مقبره همایون. عکس : پدیده عادلوند، 1391.

تصویر1ج. باغ مقبره بی بی کا. عکس : پدیده عادلوند، 1391.

تصاویر1. عنصر آب در باغ های هندی کارکردی تزیینی و نمادین دارد.

تصویر1الف. باغ مقبره بی بی کا. عکس : پدیده عادلوند، 1391.

و  تزیین گرایی  قالب  در  آن  زیبایی شناختی  جنبة  و  کمرنگ  آب 
نمادین پررنگ می شود. آب دیگر در باغ هندی عنصری منظرساز 
نیست، بلکه در خدمت نمایش نظم هندسی حاکم بر باغ هندی 
قرار دارد. عالوه براین محوطة تخت و بدون شیب باغ مقبره های 
هندی )به جز کشمیر که موضوع مورد مطالعة این مقاله نیست( 
از پویایی گردش آب در باغ جلوگیری می کند و جنبه ای ایستا به 
آن می دهد. اگرچه با حضور در باغ های هندی احساس می شود 
وجود آب و حرکت آن در کیفیت و مطبوعیت فضا آنطور که در 
باغ ایرانی شاهدش هستیم نقش آفرینی نمی کند، اما در عین حال 

عنصر غیرقابل حذف باغ نیز به شمار می رود )تصاویر1(.
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نگاره های  در  که  است  آن  خصوص  این  در  توجه  جالب  نکته 
هندی نیز این کارکرد مشهود است. تشخیص نگاره های هندی 
به  است.  امکان پذیر  آب  حوض  نمایش  با  تنها  باغ  موضوع  با 
عبارتی اگر در نگاره ای حوض آب وجود داشته باشد قطعًا نگاره با 
باغ در ارتباط است. با بررسی نگاره ها به نظر می رسد بتوان وجود 
عنصر آب در آنها را به دو گروه عمده تقسیم  کرد : 1( نگاره هایی 
از  که  بابرنامه  نگاره های  مانند  است؛  باغ  نمایش  موضوع،  که 
توصیفات وی در خصوص باغ و باغسازی تصویرسازی شده اند. 
در این گروه نمایش عنصر آب بسیار اهمیت دارد به طوری که 
حتی نوشته های نگاره ها نیز بر توصیف از حوض و تأثیر آن بر 
با  آب  چهاربخشی  حوض  است؛  متمرکز  باغ  ساخت  چگونگی 
انشعاباتش در مرکز نگاره قرار دارد و بیشترین توجه بیننده را به 
خود معطوف می کند. از آنجا که این نگاره ها براساس توصیفات 
لذا  شده اند،  کشیده  تصویر  به  باغ  ساخت  چگونگی  از  بابرنامه 
آن  پویای  نمایش حضور  با  باغ  بر وجه عملکردی  تأکید  شاهد 
در نگاره هستیم که بر آبادانی و حیات باغ تمرکز دارد. به نظر 
نزدیک  هندی  باغسازی  ایرانی  الگوی  به  نگاره ها  این  می رسد 

هستند )تصاویر2(.
2( نگاره هایی است که به موضوعی غیر از باغ اما در بستر آن 

از نگاره ها به شکل حوضی  این گروه  می پردازد. حضور آب در 
کوچک، نمادین و تزیینی در جلوی نشیمن گاه حاکم خودنمایی 
نیز تصویر  به صورت کامل  نگاره ها  برخی  در  می کند که حتی 
نشده است. مرکز نگاره که بیشترین توجه را به خود جلب می کند 
بر موضوعی غیر از عنصر آب توجه دارد. در اینجا دیگر آبیاری 
باغ و آبادانی آن اهمیت ندارد؛ چنانکه دیگر از انشعابات حوض 
اثری  بودیم  آن  شاهد  اول  گروه  در  که  درختان  پای  و  باغ  در 
نیست. به نظر می رسد حضور آب در نگاره ها نه به دلیل نمایش 
وجه عملکردی و زیبایی شناسانه آن که از آرمان باغسازی بابر در 
پی نظم بخشی به فضای بی نظم سرزمین هند نشأت می گیرد. در 
واقع می توان گفت وجه نمادین عنصر آب در این نگاره ها اهمیت 
دارد که بر نمایش قدرت حاکم در انتظام بخشی به فضای متعلق 

وی داللت می کند )تصاویر3(.
وسیله ای  اسالمی  ـ  ایرانی  جهان بینی  در  طبیعت   : گیاه  عنصر 
ایرانی  انسان  انسان.  طبع  با  مناسب  فضایی  ساخت  برای  است 
او  رشد  زمینه ساز  که  دارد  تاحدی  را  طبیعت  در  مداخله  اجازه 
شخصیت های  ایران  باغسازی  هنر  در  طبیعت  و  انسان  باشد. 
پرداخت  و  ساخت  در  توأمان  صورت  به  که  هستند  مستقلی 
انتظام  و  فضا  ساماندهی  با  انسان  می کنند.  نقش  ایفای  منظر 

تصاویر2. تشخیص نگاره ها با موضوع باغ براساس تأید بر حوض آب و انشعابتش صورت می گیرد.
bodley30.bodley.ox.ac.uk : تصویر2الف. منظره باغ. مأخذdepts.washington.edu : تصویر2ب. باغ بابر. مأخذ
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و  می سازد  مطرح  را  خود  خاص  هندسه ای  در  باغ  به  بخشیدن 
طبیعت با جلوه های گوناگون خود در آمیختگی همه جانبه با فضا 
خود  منظرة  و  فضا  نظم  ایرانی  باغ  می کند.  پیدا  پررنگ  نقشی 
را از انسان و ذهنیت او می گیرد و جزءفضاها با اصالت طبیعت 
 : دارد  دوگانه  نظمی  ایرانی  باغ  گفت  می توان  می شوند.  آراسته 
ملموس،  فضای  و  جزء  در  و  انسان مدار  خود،  انتظام  و  کل  در 
فوق  نظرات  در  تعمق  با   .)1384 )منصوری،  است  طبیعت مدار 
و مرور تجربة حضور در باغ هندی به نظر می رسد نقطة افتراق 
باغ هندی از باغ ایرانی از اینجا نشأت می گیرد که اگرچه حاوی 
نظمی انسان مدار و بیشتر هم تسلط گراست اما دیگر جزءفضاها و 
فضای ملموس آن طبیعت مدار نیستند. چنانکه حضور درختان در 
باغ های هندی عناصری مجزا هستند که تنها بر منظرة نمادین از 
باغ داللت دارند و فضایی قابل تأمل برای انسان خلق نمی کنند. 
در حقیقت بار دیگر عنصر گیاه همچون عنصر آب کارکرد معنایی 
آن  نمادین  جنبة  تنها  و  می دهد  دست  از  را  خود  عملکردی  و 
خودنمایی می کند. در باغ هندی، جهان بینی اسالمی که بر تعامل 

منظر  از  دارد  تأکید  ادراک  و  شناخت  منبع  عنوان  به  طبیعت  با 
باغ هندی رخت برمی بندد. گیاه در جای جای باغ های هندی به 
صورتی نمادین در قالب تک درختی دست نخورده در میان کرت ها 
باغ  پیرایش شده در محور اصلی  از درختان  یا به صورت ردیفی 
حضور دارد که بار دیگر مقهور تسلط نظم گرایی جهان بینی حاکم 
شده اند. به طور کلی در منظر باغ های گورکانی، گیاهان حضور 
کم رنگی دارند و این درحالی است که سرزمین هند از نظر پوشش 
گیاهی غنی است؛ چنانکه در ورای حصار باغ شاهد انبوه پوشش 
در توضیح کاهش حضور  فقیه )1384(  نسرین  گیاهان هستیم. 
گیاهان در تاریخ منظرسازی باغ گورکانی بیان می دارد در اواخر 
قرن 16، باغ گورکانی خالصه می شود به سلسله ای از کاخ ها با 
هیبت مرمرین که هدف از ایجاد آنها بیشتر نمایش قدرت است 
تا ایجاد مکانی بهشتی برای لذت بردن از مواهب طبیعت. به نظر 
می رسد پیرایش باغ از حضور درختان تأکیدی است بر نظم بخشی 
در  )تصاویر4(.  هند  سرزمین  بی نظمی  بر  گورکانی  حاکمان 
فضا  در  عنوان عنصری شورانگیز  به  گیاه  نیز  نگاره های هندی 

تصاویر3. حضور نمادین حوض در نگاره ها بر روایت موضوع نگاره در بستر باغ داللت دارد. 
 www.columbia.edu : تصویر3الف. برگی از رزم نامه. مأخذ www.metmuseum.org : تصویر3ب. شاهزاده با حضور فرشتگان در باغ. مأخذ
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بنابر  اختصاصًا  که  بابرنامه  نگاره های  استثنای  به  نیست.  مطرح 
توصیفات باغ تصویرسازی شده اند و حضور حداکثری درختان را 
نیز توجه  این میان  ادبیات در  به نقش  باید  )البته  شاهد هستیم 
داشت چراکه بابرنامه در دورة اکبر مصور شده است و نگارگران 
به رغم جهان بینی و زیبایی شناسی حاکم به توصیفات ادبی وفادار 
بوده اند( درخت در دیگر نگاره ها یا در ورای حصار باغ نمایش داده 
می شود یا به صورتی نمادین و تزیینی و اغلب در اندازه ای کوچک 
در کنار عنصر آب به نمایش گذاشته می شود و گویی بر همان 
نظم انسان ساخت حاکمان گورکانی داللت دارد که آن را وسیله 
مباهات خود می شماردند. بنابراین سلطه بر طبیعت به جای تعامل 

با آن به خوبی در نگاره ها مشهود است )تصاویر5(. 

از جایگاه  ایرانی  باغ های  عنصر معماری : عنصر کوشک که در 
ویژه ای برخوردار است در باغ های هندی با وجه غالب مقبره نمود 
پیدا می کند به طوری که گونه باغ  مقبره شاخص باغسازی هندی 
از  وارداتی  عنصر  عنوان  به  مقبره سازی  می شود.  گورکانی  دوره 
ایران در دستیابی گورکانیان به الگوی تسلط گرایی حتی در عالم 
پس از مرگ نقش مهمی بازی می کند. اهمیت بنای باغ با مرکز 
سکو  روی  قرارگیری  همچنین  و  بزرگ  بسیار  ابعاد  قرارگرفتن، 
که دسترسی مستقیم به آن را مانع می شود از جمله ویژگی های 
معماری تیموری است که با تفکرات گورکانی نیز همخوانی دارد 
و در باغ های آنها نیز نمود پیدا کرده است. به عبارتی، مرکزیت بنا 
نمادی از استبداد سیاسی دورة گورکانی است که بقیة جامعه تحت 

تصاویر 4. توزیع پراکنده گیاه در باغ هندی و حضور نمادین آن در محور اصلی باغ نشان از عدم تعامل باغ هندی با طبیعت دارد.

تصویر4ب. باغ مقبره بی بی کا. اورنگ آباد. عکس : پدیده عادلوند، 1391.

تصویر4ج. باغ مقبره همایون. دهلی. عکس : شروین گودرزیان، 1391.

تصویر4الف. باغ مقبره تاج محل. آگرا. عکس : پدیده عادلوند، 1391.
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لوای او قرار دارند. چنانکه باغ مظهری از بهشت است، حاکم نیز 
سایه خدا بر زمین است. به نقل از »اکبرشاه« آمده است همان طور 
که خدا یکی است و شریک ندارد، سایه خداوند بر روی زمین نیز 

 .)Tripathi,1998 به نقل از Kusar, 2006( باید یکی باشد
تا   16 قرون  )فاصله  هند  بر  گورکانی  سلسله  حکومت  طول  در 
هستیم؛  باغ  مفهوم  از  وجه  این  اهمیت  شاهد  نیز  میالدی(   18
تا  حتی  را  گورکانی  امپراتوری  قدرت  و  عظمت  هندی  باغ های 
به امروز نیز نشان می دهند. با ورود به باغ مقبره های هندی ابهت 
بنا به قدری خودنمایی می کند که به مخاطب کمتر اجازة تأمل 
با  چشمگیری  اختالف  بنا  عظمت  می دهد.  را  اطراف  محیط  در 
نه  که  دارد  گیاه  و  آب  چون  مجموعه  در  موجود  عناصر  دیگر 
ابهت  نمایش  به  وادار  را  آنها  بلکه  نیست،  تعامل  آنها در  با  تنها 
عنوان  تحت  خود  مقالة  در  »کسروی«  )تصاویر6(.  می کند  خود 
»دیدگاه کالسیک و ارگانیک در مقبره سازی اسالمی هند« نظام 
نشانه های  از  یکی  را کالسیک می داند که  باغ مقبره های هندی 
شاخص آن نظم هندسی است تا به واسطة آن تسط بر طبیعت را 
نشان دهند. به عبارتی نظمی دستوری بر آن حاکم است. توجه 
به کوشک در نگاره های گورکانی تاحدی است که شاخص این 

تصاویر5. اگرچه در نگارة توصیفی از باغ توجه به پوشش گیاهی حداکثری است اما 
در دیگر نگاره ها که توصیف باغ مطرح نیست و تنها اتفاق موضوع نگاره در فضای 
باغ مدنظر است، عنصر گیاه یا نمایشی نمادین دارد و یا در ورای دیوار باغ به تصویر 

کشیده می شود.
www.corbisimages.com : تصویر5ب. مجلس شاهانه در باغ. مأخذ

www.warfare.uphero.com : تصویر5الف. بابر در حال نظارت بر ساخت باغ وفا. مأخذ

www.culturalindia.net : تصویر5ج. مجلس شاهانه در باغ. مآخذ
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میان  در  متداول  سنتی  صفه نشینی،  می آید.  حساب  به  نگاره ها 
گورکانیان است که چه در فضای کوشک و چه در فضای بیرون 
حاکم تسلط خود را به فضا اینگونه نشان می دهد. در برخی نگاره  ها 
شاهد هستیم حاکم در فضای بیرون بر روی تخته سنگی که حکم 
همان صفه را دارد نمایش داده می شود. عدم استفاده از درختان 
بلند و سایه دار در محور اصلی باغ که بر عظمت کوشک در نقطه 
مرکزی باغ تأکید می کند، در نگاره ها نیز با اشغال حجم حداکثری 
کوشک در ترکیب بندی نگاره و رخداد وقایع بر روی آن مدنظر 

قرار می گیرد )تصاویر7(.  

تصویر6ب. باغ مقبره تاج محل. آگرا. عکس : پدیده عادلوند، 1391.

تصویر6ج. باغ مقبره بی بی کا. اورنگ آباد. عکس : پدیده عادلوند، 1391.

تصاویر6. توجه به عظمت گرایی بنا در مجموعه و رنگ متضاد آنها با محیط اطراف 
نشان از زیبایی شناسی تسلط گرای گورکانی دارد.

تصویر6الف. باغ مقبره همایون. دهلی. عکس : پدیده عادلوند، 1391.

تصاویر7. توجه به کوشک و صفه در نگاره های هندی مشخصه بارزی است که از 
اهمیت آن نزد گورکانیان داللت دارد.

 bodley30.bodley.ox.ac.uk :تصویر7ب. شاه و معشوقه اش در کوشک. مأخذ

بابر در حال نظارت بر ساخت باغ که بر روی تخته سنگی صفه مانند  تصویر7الف. 
www.gallery.ca : ایستاده است. بابرنامه. مأخذ
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نتیجه گیری
باغسازی و نگارگری هندی از جمله هنرهایی هستند که ریشه در ایران دارند. این دو هنر در ابتدای ورود به سرزمین هند در دوران 
گورکانی با تمام عناصر زیبا ساز ایرانی ـ اسالمی وارد می شود، اما به مرور تحت تأثیر جهان بینی گورکانی و زمینه هندی، کارکردهای 
اولیه این عناصر دستخوش تغییر می شود. باغ گورکانی برعکس باغ ایرانی نه تنها درصدد تعامل با طبیعت برنیامده، بلکه تسلط بر آن 

رویکردی است که باغسازی و نگارگری گورکانی آن را دنبال کرده است. 
در جهان بینی گورکانی تسلط گرایی همواره مهم تلقی می شده، لذا نگارگری در دربار گورکانی نیز به رغم بهره مندی از حضور نگارگران 
ایرانی نتوانست در مقابل نوع نگاه گورکانی مقاومت کند و فضاهای بهشت گونه و آرمانی نگاره های ایرانی را شاهد نیستیم. این نگاه به 
هستی چنان قوت می گیرد که در باغ مقبره ها شاهد عظمت گرایی اغراق آمیز بنای مقبره به عنوان نماد قدرت حاکم بر زمین هستیم؛ تا 
حدی که تسلط آن بر فضای باغ یکی از ویژگی هایی برشمرده می شود که سبک باغسازی گورکانی را شکل می دهد. همین اتفاق در 
نگاره ها نیز می افتد؛ چنانکه فضاسازی اکثر نگاره ها نه تنها حول کوشک، بلکه اغلب در باالی کوشک و روی صفة آن اتفاق می افتد که 

ناظر بر چشم انداز اطراف است و به نظر از همان تفکر اقتدارگرای گورکانی نشأت می گیرد.
در باغ مقبره و نگاره های گورکانی انسان در تعامل با طبیعت به نظر نمی رسد، بلکه باید در ورود به آن عظمت حاکم را درک کند. لذا 

تمامی عناصر باغ با کارکردی نمادین و تزیینی در خدمت این نوع نگاه به سر می برند. 
و  است  گرفته  شکل  گورکانی  جهان بینی  تسلط  تحت  گورکانی  نگاره های  و  باغ مقبره  در  باغ  الگوی  زیبایی شناسی  کلی،  طور  به 
نگاه هنرمند باغساز و نگارگر به موضوع مشترک باغ نه از ستایش طبیعت که از تسلط بر آن سخن می گویند و به اصطالح از یک 

»زیبایی شناسی تسلط گرا« حکایت می کند.
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