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چکیده | معماری ترحیمی در هنِد دوران پیش از مغول، نمونه های بی شماری 
از فرم ها و فضاها از جمله باغ ها را شــامل می شود. مفاهیم شکل دهنده به این 
خاکســپاری ها به صــورت قابل توجهی در ارتباط با عادت و رســوم زیارت یا 
همان بر سر مزار )سنگ قبر( رفتن است. از جمله آنچه در مقابر افراد بزرگ و 
مقدس مانند مقابر بزرگان »چشتیه۱« و همچنین پادشاهان باستان می بینیم. 
در هنــد از اوایل ســده ۱۳ تا میانه ســده ۱6 میالدی، ســیر تحول منظر و 
معماری در مسیری متضاد با یکدیگر، هم در مقیاس و هم در فضاها پیشرفت. 
مناظر ترحیمی )فرم و ســبک، مکان و نحوه قرارگیری و ...( رابطه نزدیکی با 
رسم و آئین های خاک سپاری و در واقع مردم شناسی دارد. مرگ، خاک سپاری 
و مجلس یادبود هویت را نشــان می دهد؛ انتخاب سایت خاک سپاری، سبک و 
موقعیت مقابر، همراه با شــیوه ای که مراسم ترحیم سازماندهی شده و گرامی 
داشته می شده است، به بازسازی روابط دودمانی و زنده نگه داشتن خاطره شان 
کمک می کند. هدف این مقاله تاکید بر چند نکته در ارتباط به انسان شناســی 

و معماری منظر ترحیمی)باغ مقبره( در قلمرو ســالطین دهلی است.
این مقاله با اشاراتی به رابطه مردم شناختی و معماری منظر ترحیمی در دوره 
ســالطین دهلی و برشــمردن نمونه هایی از مناظر آرامگاهی شبه قاره هند از 
۱206 تا ۱۵۵۵م. ، ســیر تحول فضاهــای آرامگاهی از تک بناهای کوچک تا 
مجموعه های آرامگاهی با محورهای تعریف شــده در بافت شــهری و باغ های 

چهارقسمتی )چهارباغ( را نشان می دهد. 
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مقدمه | سرزمین های اسالم -تا به امروز- صورت های متنوعی 
از مراسم ترحیم را ارائه می کنند؛ این صورت ها به طور ضمنی 
برخاســته از آییــن و رفتارهای اجتماعی و همچنین رســوم 
خاک ســپاری و در برخی موارد معماری اســت. در این مورد 
اخیر، شــبه قاره هنــد نمونه های اصیــل و متنوعی را معرفی 
می کنــد. درواقع، خیلــی پیش از مغول هــا، حاکمان هندی 
مســلمان، نظام معماری ترحیمی را در باغ ها توســعه دادند 
)Welch, 1996: 87(، یا در منظــر از طریق یک صحنه پردازی 

نمایشی2 سازماندهی کردند.
سلسله پادشاهی دهلی۳، در اوایل قرن ۱۳ میالدی، با بناهای 
یادمانی مســلمانان نظیر مســجد، مناره، یا مقبره همراه شد 
)Burton-Page, 2008: 55-61(. شــیوه های تدفین مســلمانان 
قطعاً به صورت بنیادی با شــیوه های پیش از تسلط اسالم در 
شبه قاره تفاوت داشته است، به خصوص با دوران سلطه قلمرو 
اجتماعی هندو؛ این بدین معناســت کــه وجود تعداد زیادی 
آرامــگاه یادمانی، در نگاه جمعیت بومی به عنوان نشــانه های 
آشکار حضور مهاجمان درک می شده است. اگرچه تالش های 
ابتدایی معماری ترحیمی هند خیلی چشــمگیر نبود، بناهای 
یادمانی، بعداً، در هر دو زمینه مقیاس و صحنه پردازی توسعه 
یافتند، در دل مجموعه های مذهبی و شــبکه شــهری جای 
گرفتند، یا حتی در ساخت منظرهای آبی و/یا گیاهی استفاده 
شدند. افزایش ابعاد آرامگاه و همین طور محیط های پیرامونی 
آن را می توان با رســم محلی برپایی مراســم ساالنه برای فرد 

مرحوم شده در ارتباط دانست. این رسم احتماالً از جشن های 
صوفی های چشــتیه با عنوان »عرس۴« )یا عقد عرفانی( ریشه 
می گیرد. این مراسم نه تنها شامل دعا و قرائت قرآن بوده بلکه 
ســرودهای خوانده شده با موسیقی قوالی، توزیع گسترده مواد 
غذایی و نونوار کردن محدوده را نیز دربرداشته است. آئین های 
بر ســر مزار رفتن )زیارت(- بیشــتر درمورد مقابر قطب ها و 
بزرگان صوفی۵ و گه گاهی مقابر پادشاهان باستان- فرصت هایی 
برای درنگ کردن نیز بودند، آنچنان که بابر در خاطراتش شرح 
داده اســت )Babur 1989:  475-476B; Koch 2001: 165(. تمام 

این فعالیت ها نیاز به مکان هایی برای اقامت دارند.
این شیوه های ترحیم در مقیاس جهانی به عنوان شرع یا قانون 
شــناخته نمی شوند، به ویژه باوجود پیروان امروز اسالم جهانی 
شــده و مقید به نصح صریح قرآن. چنین شــیوه هایی عماًل با 
ســایر جوامع خاورمیانه ای در تضاد است، اگرچه این شیوه ها 
 Dayeli, 2015:( در جهان ایرانی ها و کشورهای آسیای مرکزی
538(، که پیشــینه فرهنگی مشــترکی با پادشاهی دهلی را 
نمایش می دهند، رایج اســت. مرگ، خاک ســپاری و مجلس 
یادبود هویت را نشــان می دهد؛ انتخاب ســایت خاک سپاری، 
ســبک و موقعیت مقابر، همراه با شــیوه ای که مراسم ترحیم 
سازماندهی شــده و گرامی داشته می شــده است، به بازسازی 
روابط دودمانی و زنده نگهداشــتن خاطره شان کمک می کند. 
هدف ما در این مقاله اشــاره به رابطه مردم شناسی و معماری 
منظر ترحیمی در دوره پادشاهی دهلی و شیوه های سازماندهی 

منظر و معماری مرتبط با آن است.

معماری ترحیمی اولیه در دهلی
قطب الدین آیبک6 )۱206-۱2۱0 م( بنیان گذار واقعی پادشاهی 
دهلی، هرگز عنوان ســلطان را به خود نگرفت. او در باغی در 
الهور به خاک سپرده شــد و در مورد قبر اصلی اش اطالعات 
زیادی در دست نیست )Welch, 1996: 87(؛ روایت های مربوط 
به اواخر قرن ۱۹ در مورد بناهای یادمانی شــهر به این مقبره 
اشــاره ای نکرده اند )Latif, 1892(. اولین آرامگاه های سلطنتی 
در دهلی از نظر ابعاد ما را شگفت زده نمی کنند؛ بنابراین مقبره 
»ایلتتمش7«، در مجموعه مسجد »قبط االسالم8« ] مشهور به 
مجموعه قطب منار[ در شــهر دهلی )Kumar, 2011(، کمتر از 
۱۱۵ متر عرض دارد. اگرچه، معماری بی نظیری از شــبه قاره 
هند را به نمایش می گذارد که در آن گنبد بر روی ســکنج ها 

تصویر۱ : مجموعه آرامگاهی معروف به سلطان غاری ، ساخته شده به سال ۱2۳۱م.

.Richard Castinel, 2015 : عکس 
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تک راهرویی اشغال شده است که در حجره مرکزی اش محراب 
بزرگ و ظریفی از ســنگ مرمر قرار دارد. جبهه شــرقی نیز 
دارای یک ردیف ستون است، درحالی که دو جبهه دیگر حیاط 
دارای دیواری مســطح با تعدادی پنجره هســتند. رواق های 
ستون دار، همراه با اتاق های برج های گوشه، می توانند چندین 
بازدیدکننده را در خود جای دهند. شــیوه بر ســر مزار رفتن 
)زیارت( در دوره های بعدی به تکامل می رســد، آنچنان که به 
عنوان مثال در تاج محل دیده می شد، جایی که مراسم عرس 
هر ســاله با تمتراق زیادی، به سبک جشنواره های صوفی های 
 Begley & Desai, 1989,( چشتیه در اجمر و دهلی، برگزار می شد
124-47 :(. مراسم بزرگداشت زمانی بود که برخی نوسازی ها و 
بهسازی ها باید صورت می گرفت، بنابراین درهای جدید، پرده 
نو )حجاب مقبــره(، فرش ها و جانماز )حصیر( نمازگزاران، در 
کنار قرآن های نو، و همچنین رحل ها و المپ ها فراهم می شد. 
هم ابعاد و هم عناصر معماری مقبره »ســلطان غاری« آن را 
به عنــوان اثری منحصر به فرد در معمــاری ترحیمی دوران 
 Hoag, 1991: 142; Brown,)پادشــاهی اولیه معرفی می کنــد

.)1956: 14; Sharma, 1974:68-70
درواقع، اگرچه بیشترسلطان های فاتح سلسله های »موئزی۱۳« 
)۱206-۱2۹0م.( و »خلیــج۱۴« )۱2۹0-۱۳2۱م.( ســاخت 
آرامگاه های فــردی را ادامه دادند، این بناهــا عموماً در ابعاد 
بسیار کوچک بودند، اگرچه برخی مواقع در قلب یک مجموعه 

تصویر2 : آرامگاه غیاث الدین تغلق، 
ساخته شده به سال ۱۳2۵، تغلق آباد، 

هندوستان.
.Yves Porter, 2007 : عکس

قرارگرفته است. بیشتر آرامگاه های بعدی نیز این شیوه و فرم 
.)Brown, 1956: 15( قابل توجه را بکار برده اند

یک نمونه بســیار منحصر بــه فرد در این زمینــه، مجموعه 
آرامگاهی معروف به »ســلطان غاری۹« )غاِر سلطان(، ساخته 
شــده به ســال ۱2۳۱م. توســط ایلتتمش برای بزرگداشت 
پسرش »نصیرالدین محمد۱0«، است )تصویر۱(. این مجموعه 
در حدود ۵ کیلومتری غــرب قطب منار، در منطقه ای که در 
آن زمان خارج از دیوارهای شهر دهلی بوده است، در نزدیکی 
روستای »ماهی پالپور۱۱« واقع است. این مقبره در میان حیاط 
محصور مربع شــکل عظیمی از ســنگ های قلوه ای بزرگ به 
عرض 26 متر، با برج هایی در گوشــه ها احداث شده و بخش 
فوقانی دیوارها با ماسه سنگ اخرایی رنگ ساخته شده است. 
از دور ایــن بنای یادبود مانند یک قلعه کوچک به نظر می آید. 
در جبهه شرقِی ]قلعه مربع شکل[، یک طاق باشکوه همراه با 
پله هایی ما را به ســمت حیاط هدایت می کند؛ طاق با سنگ 
مرمر سفید ساخته شــده و با یک سنگ نوشته زیبای عربی، 
که تاریخ ساخت مجموعه را بیان می کند، آراسته شده است. 
در مرکز حیاط ســکویی هشــت ضلعی قــرار دارد؛ در جبهه 
جنوبی این ســکو، راه پله ای باریک مســیری به سمت دخمه 
تدفین فراهم می کند. در نظر بعضی نویســندگان این سکوی 
هشت ضلعی می تواند شالوده ای برای »چتری۱2« )کاله فرنگی 
ستون دار( باشــد. تمام جبهه غربی حیاط با مسجد شبستانی 
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جانمایی می شدند.
نمونه این مجموعه های آرامگاهی، مقبره »عالءالدین خلیجی۱۵« 
)۱2۹6-۱۳۱6م.(، واقع در گوشــه جنوب غربی مسجد قبط 
االســالم است، که به صورت L شــکل با ابعاد ۴2متر در 66 
متر ســاخته شد و اکنون قســمتی از آن فروریخته است. این 
مجموعه آرامگاهی از یک سری اتاق هایی که احتماالً به عنوان 
مدرســه )محل اقامت نیز به شــمار می روند( مورد اســتفاده 
قرارمی گرفته اند، به همراه یک آرامگاه گنبددار مربع شــکل به 
عرض ۱۴ متر تشــکیل می شــود. این مجموعه در مقایسه با 
بســیاری از مســاجد دوران »عالءالدین« تا حدودی فروتنانه 
به نظر می آیــد. با همه این اوصاف، ایده قرارگیری آرامگاه در 
قلب یک مجموعه ]حیاط دار[ مذهبی مانند یک مدرسه یادآور 

نمونه های سلجوقی یا مملوکی۱6 در خاورمیانه است.

صحنه پردازی نمایشی در مجموعه های آرامگاهی
با ظهور »تغلق شاهیان۱7« )۱۳20-۱۴۱۴م.(، معماری ترحیمی 
در پادشاهی دهلی یک چرخش قابل توجه را تجربه کرد. درواقع، 
آرامگاه بنیانگذار این سلسله، »غیاث الدین تغلق« ]غازی ملک[ 
)درگذشــت ۱۳2۵م.( ما را با چیدمان نمایشی اش)دراماتیک( 
شــگفت زده می کند )تصویر2(. آرامگاه به شکل مربعی ساده به 
عرض 8 متر، دارای دیوارهایی شــیبدار از سنگ ماسه ای قرمز 
رنگ و گنبدی با جزئیاتی از مرمر سفید است. اما دلیلی که این 

بنــای یادبود توجه را برمی انگیزد بــه نحوه قرارگیری آن میان 
جزیره ای نظامی احاطه شده با دریاچه ای مصنوعی بازمی گردد. 
»ایســامی۱8« )قرن ۱۴میالدی( در توصیفــی مبالغه آمیز این 
دریاچه را به دریای هفتم تشــبیه، و قلعــه تغلق آباد را با قفقاز 
مقایسه کرده است )Isami, 1948: 412(. پلی به طول ۱۹۵ متر 
)امروز این پل با جاده قطب- بدرپور قطع شده است( که بر روی 
آبندهایی احداث شده بود، این جزیره کوچک را به شهر محصور 
تغلق آباد متصل می کــرد. »براون« این بنای یادبود را به عنوان 
 Brown, 1956:( یک اثر قدرتمند معنایی« توصیف کرده است«
21(. مقبره با دیوارهای بلند خشــنی که در مجموع ســنگری 
با فرم پنج ضلعی نامنظم ایجاد می کنند، محصورشــده است )با 
حداکثر طول ۹0 متر و عرض ۴0 متر(. ورودی مجموعه را یک 
دروازه بــزرگ و تعدادی پله شــکل می دهد. حیاط مجموعه از 
طرح مایــه نامنظم بیرونی پیروی می کند، و دیوارهای داخلی با 

حجره ها و راهروهای ستون دار به خط شده اند.
تاالر ترحیم دارای ســه قبر اســت، قبر میانی به غیاث الدین و 
دوتای دیگر به همسر و پسرش، »محمد بن تغلق۱۹«، اختصاص 
دارد. درواقع این مجموعه، مزاری اختصاصی برای این سلطان که 
احتماالً آن را برای پدرش-  که در اثر سقوط غرفه های چوبی در 
سال ۱۳2۵م. کشته شده- ساخته بوده است، شناخته نمی شود.

 فرم استحکامی این مجموعه می تواند با احتمال استفاده نظامی 
از آن توضیح داده شود )Brown, idem(. با این حال، اسامی متعدد 

تصویر۳ : آرامگاه فیروزشاه تغلق، ساخته 
شده به سال ۱۳88، حوض- خاص، 

هندوستان.
Richard Castinel, 2015 : مأخذ
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اطالق شــده به این بنای یادبود، با مضامینی مانند »داراالمان« 
یا »ســرزمین صلح« در تقابل با این نظر است و آراء معاصر نیز 
 Sharma, 1974:( در نظامی بودن این مجموعه کاماًل تردید دارد
103(. عالوه بر آن، حجره ها و دیگر فضاهای سرپوشیده به خوبی 
امکان استفاده بازدیدکنندگان و زائرین را داشته است، به ویژه در 
زمان مراسم سالگرد، بزرگداشت و ترحیم، آنچنان که در مقبره 

سلطان غاری نیز مشاهده شد.
آرامگاه »فیروزشاه تغلق20« )۱۳۵۱-۱۳88م.( نیز به خودی خود 
حســی را برنمی انگیزد )تصویر۳(؛ تنها یک مربع دارای ســازه 
گنبدی در ســقف با عرض کمتر از ۱۳ متر اســت. این بار نیز، 
موقعیت مجموعه آن را شــگفت انگیز و الهام بخش کرده است. 
درواقع آرامگاه در محل تالقی یک فرم پیچیده L مانند با ابعاد 
۱۴0 در ۹0 متر، شــامل یک نمازخانه و دو مدرســه واقع شده 
اســت. این ســازماندهی در مجموعه عالءالدین در مقیاســی 
کوچک تر نشان داده شده بود. چشم انداز تمام این ساختمان ها 
در اینجا یک دریاچه مصنوعی بزرگ به نام »حوض- خاص2۱« 
اســت )Welch, 1996: 78-83(. این دریاچه که در ابتدا توســط 
عالءالدین خلجی با ابعاد 600 متر در ۴۵0 متر ساخته و سپس 
به نام حوض عالیی شــناخته شــد، توســط فیروزشاه تمیز و 
بازسازی گردیده است )Porter 1992: 174(. دریاچه کنونی بسیار 
کوچکتر )۳60 در 2۴0 متر(، و در منظر باغی، بیشتر به سبک 

دوران استعماری انگلیس، واقع است.
از ســمت دریاچه، مجموعه آرامگاهی منظره ای وسوســه انگیز 
دارد. راه پله ای باشــکوه در گوشه راست مجموعه L شکل واقع 
است و دیدی مرحله بندی شده و نمایشی را به سمت تاالرهای 
متفاوت ســتون دار در دوطبقه واقع بر پایه ستونی رفیع فراهم 
می کند. دیده شدن از ترازی پایین باعث می شود آرامگاه بلندتر 

از آنچه در واقعیت است، به نظر برسد.
هم عناصر آبی و عناصر دخیل در صحنه پردازی های نمایشــی 
تأثیرات بنا در نمونه های بعدی اســتفاده شــده اند، به ویژه در 
مقبره »شیرشاه سوری22« واقع در »سسرام2۳«. براساس کتیبه 
ثبت تاریخ در باالی سردر ورودی بنا، آرامگاه فیروزشاه در سال 
 Sharma,( ۱۵07م. توســط سکندر لودی بازسازی شــده است
80 : 1974(. ایــن از نمونه های نادر اســت که یک ســلطان از 

پیشینیان خود تجلیل کند.
نــوع دیگری از صحنه پــردازی در ســازماندهی مجموعه های 
ترحیمی2۴ در قلب بافت شهری  بازنمایی شده است. مجموعه 
»خان جهان تالنگانا2۵«  )۱۳70 م.( در دهلی، اگرچه به خاندان 

سلطنتی تعلقی ندارد، نمونه ای از طرح چیدمان شهری26 را نشان 
می دهد. »خان جهان« نو کیشــی هندو بود که وزیر فیروزشاه 
شد. آرامگاه، هشت وجهی ای به قطر 22 متر با گنبدی مرکزی 
 Sharma, 1974: 27 ,( احاطه شــده با هشت گنبد کوچک است
118(. این مجموعه از آن جهت که در همان محوری واقع شده 
اســت که مسجدی با نام کالن مســجد توسط پسِر خان جهان 
در ســال ۱۳70 م. ساخته شده، پرسپکتیوی با عمق دید ۱۳۵ 
متر را شــکل می دهد. این مجموعــه در اصل در یک محوطه 
بزرگتر واقع شده است، بنابراین در مجموع طولی در حدود 22۵ 
متر دارد. امروز این منطقه به خاطر ســاخت و ســاز آشفته و 

تجاوزگرانه کاماًل از بین رفته است.
نمونه های چیدمان هم راستای شهرِی ]مجموعه های آرامگاهی[ 
را در دیگر دوره های پادشــاهی نیز می توان مشاهده کرد. پس 
ناآرامی هایی که به واســطه غارتگری تیمور در دهلی در ســال 
۱۳۹8م. رخ داد، قدرت ســلطانی دهلی نیز برای چندین دهه 
رخت بر بســت. در عوض، سلطنت های دیگری در »گجرات27« 
یا »مالوا28« به ظهور رسیدند. در هر دو مورد، غالباً تصویر مقام 

تصویر۴ : آرامگاه مبارک شاه سید، ساخته شده به سال ۱۴۳۴، منطقه کوتالمبارک پور، 
هندوستان.

.Yves Porter, 2008 : عکس
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تصویر۵ : آرامگاه محمدشاه، ساخته شده به سال ۱۴۴6، باغ لودی، دهلی، هندوستان.
Yves Porter, 2015 : عکس

ســلطنت در معمــاری ترحیمی بازتاب می شــد. در احمدآباد 
نمونه ای برجســته از این دست معماری را در مجموعه سلطان 
احمــد اول )۱۴۱۱-۱۴۴2م.( می توان یافت. در اینجا، گنبد بر 
پالنی مربع با اضالع ۳۳ متر قرارگرفته است؛ ولی این مقبره نیز 
در یک پرسپکتیو شامل همان محوری که مسجد جامع )۱۵۵ 
متر طــول( و آرامگاه ملکه »رانیکی هوجرا2۹« )عرض ۴8 متر( 
قــرار دارد، در جمع بیش از ۳00 متر طول را به خود اختصاص 

.)Brown 1956: 51-53( داده است
در »ماندو۳0«، پایتخت ســلطنت مالوا، نمونه ای مشــابه از این 
نوع هم راستاســازی دیده می شود. این مجموعه توسط آرامگاه 
ســلطان هوشنگ، مســجد جامع و مقبره خلجی که با عنوان 
»اشرفی محل۳۱« شناخته می شــود شکل گرفته است؛ ساخت 
 Porter, 1994:( این مجموعه در ســال ۱۴۵0م. به اتمام رسید

36-23(. مجموع طول محور این اثر بیش از ۳7۵ متر است.
اگرچه این نمونه ها به صورت سیستماتیک در باغ هایی مناسب 
و منظم قرار نگرفته اند، با این حال می توان استفاده از سطوح 
آب و منظر واقعی و یا مفاهیم شــهری در طرح آن ها را مورد 
توجه قرار داد. این می تواند میل به مســلط شــدن بر فضا و 
عناصرش را بازتاب کند، آنچنان کــه امپراتوران مغول بعدها 

در چهارباغ های باشــکوه آرامگاهی شــان مورد اســتفاده قرار 
دادند. افزایش فضای اختصاص یافته به مجموعه های ترحیمی 
می تواند به افزایش مجدد عالقه به برگزاری مراســم زیارت و 

عرس مرتبط باشد.

زوال و تجدید حیات 
بعد از غارت دهلی، »خضرخان۳2« قدرت را در ســال ۱۴۱۴م. به 
دســت گرفت، و امپراتوری »سلسله سید۳۳« را بنا نهاد. حکومت 
وی پس از مرگش در ســال ۱۴۳۴م. توســط مبارک شاه ادامه 
یافت. محل دفن او یک آرامگاه هشــت ضلعی باشکوه واقع در باغ 
هشت ضلعی محصوری است )تصویر۴(. دیوار حصار در سه محل با 
دروازه )شمال، جنوب، شرق( بازشده است، اگرچه امروز هیچ یک 
از آن ها قابل مشــاهده نیست (Sharma, 1974: 87(. در فضای باز 
درختانی کاشته شده بود، که تا قرن 20 میالدی هنوز قابل مشاهده 
بوده انــد (Ahmad, 1919: 82; Fanshawe. 1902: 245(. در جبهه 
غربی، با فاصله60 متری از مقبره، مســجدی )22 در ۱0 متر( با 
ســه گنبد قرار دارد. یافتن پالن اصلی مجموعه امروز غیرممکن 
است؛ اگرچه، شعاع فضای محصورشده هشت ضلعی حدود ۱60 
متر بوده اســت. »جی. برتون-پیج۳۴« به وجود چاهی درون این 
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تصویر6 : آرامگاه سکندر لودی، باغ لودی،ساخته شده به 
سال ۱۵۱7م دهلی، هندوستان.
. Yves Porter, 2015 : عکس

فضای باز محصور، که امروز شناسایی موقعیتش ممکن نیست، 
اشــاره می کند )Burton-Page, 2008 : 57(. امروز، فضای داخلی 
این مجموعه کاماًل از تراکم شگفت انگیز ساختمانی منطقه ای که  

»کوتال مبارک پور۳۵« نامیده می شود پرشده است.
آرامگاه در حالت اولیه، در میانه هشــت ضلعی ای قرار داشته که 
دسترســی به آن از طریق چهار مسیر پیاده مهیا شده بود؛ قطر 
آرامگاه 22.۵ متر است و فرم آن شامل یک گنبد مرکزی بزرگ 
احاطه شده با هشــت گنبد کوچک بوده است. هشت وجه بنا با 
ایوان های ســتون داری باز اســت. طرح اولیه بنا از آرامگاه »خان 
جهان تالنگانی۳6« که اولین نمونه پالن هشــت ضلعی در دهلی 
است، الهام گرفته است. آرامگاه مبارک شاه احتماالً اولین نمونه 
مقبره های سلطنتی اســت که در دهلی میان یک باغ ترحیمی 
محصور واقع شــده بوده اســت. یک قرن بعد، در ۱۵۴7م. ، طرح 
مایه ای بســیار مشابه در آرامگاه »عیسی خان۳7« آن چنان که در 

ادامه می بینیم، وجود دارد.
محمدشــاه )۱۴۳۵-۱۴۴6م.( جانشــین مبارک شاه نیز در یک 
مقبره هشت ضلعی با ویژگی های مشابه به خاک سپرده شده است 
)تصویر۵(. اگرچه، این آرامگاه با فاصله ای نزدیک به دو کیلومتر در 
شمال نمونه قبلی، در کنار روستای »خیرپور۳8« واقع شده است. 
بیشتر این روستا در سال ۱۹۳0 با تبدیل شدن به پارک »لیدی 
ویلینگدون۳۹« از بین رفت؛ امروز تمام منطقه شامل یک منظر باغ 
Sharma, 1974: 91-( است که به »باغ لودی۴0« شناخته می شود

95(. آرامگاه در یک باغ مربع شکل به ضلع 80 متر واقع است، و 
چهار مسیر پیاده از مرکز اضالع به سمت یک تراس هشت ضلعی 

واقع در مرکز باغ منتهی می شــوند. تاالر گنبددار ترحیم ورودی 
مشــخصی از سمت جنوب دارد و داخل آن هشت قبر است. این 
بدین معناســت که یادمان به عنوان مقبره خانوادگی اســتفاده 

می شده است.
بناهای یادمانی بسیاری کمی متعلق به سلسله سید شناسایی شده 
است؛ به عالوه قدرت سیاسی آن ها مانند قلمروشان زوال پادشاهی 
دهلی را نشان می دهد. این حقایق، وجود چنین مقبره هایی را ]در 
این دوره[ هم به لحاظ مقیاس بنای یادبود و هم قرارگیری شان 

در باغ بیشتر شگفت انگیز می نمایاند.
 چند دهه بعد، سومین مقبره سلطنتی، در نزدیکی مقبره قبلی، 
همچنان ویژگی های مشــابهی را نمایش می دهــد. این آرامگاه 
»سکندر لودی۴۱«  )۱۴8۹-۱۵۱7م.( است )تصویر6(. مجموعه 
بر روی سکوی ای مرتفع ساخته شــده و یک ردیف از طاقچه ها 
در چهار وجه آن گسترده شــده است. دسترسی به آرامگاه، که 
در یک باغ محصور به ضلع 80 متر واقع شــده اســت، از سمت 
جنوب از طریق یک دروازه با تراس )۱۵ در ۱8 متر( احاطه شده با 
چتری های کاشی کاری شده، امکان پذیر است. چهار مسیر پیاده، 
باغ را به چهار قســمت کرده و به آرامگاه هشــت ضلعی منتهی 
می شــوند؛ مسجدی در دیوار سمت غربی محوطه محصور دیده 
می شــود، درحالی که تمام دیوارهای محوطه از داخل امتدادی از 
طاقچه های طاقی شکل را نشان می دهند. این طاقچه های کوچک 

احتماالً به عنوان سرپناه های موقت استفاده می شده است.
این سه مثال آخر به وضوح نشان می دهند که باغ های چهاربخشی 
معروف به »چهارباغ« در هند پیش از مغول به خوبی شناخته شده 
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تصویر7 : آرامگاه عیسی خان، ساخته شده به سال ۱۵۴7م.
.Yves Porter, 2008 : عکس

بوده است.
عمر کوتاه »سلسله سوری۴2« )۱۵۴0م-۱۵۵۵م.( نشان از دوره 
متزلزل بیــن عزیمت همایون به ایران صفوی و بازگشــتش به 
هند است. آرامگاه های ســوری حتی از نمونه های پیش از خود 
نیز چشــمگیرتر هســتند. بنابراین مقبره خارق العاده شیر شاه، 
واقع در سسرام در اســتان »بِهار۴۳«، در میان یک استخر بزرگ 
)۳۳۵ متر در 2۵۵ متر( قرار دارد. ســکویی مربع شکل به عرض 
76 متر پایه ای برای آرامگاه شــکل می دهد. آرامگاهی که گنبد 
مرکزی اش همراه با چتری های قمرگونه اش پیرامون گنبد اصلی 
نوعی هرم ســازی را تداعی کرده و ۴۵ متــر از تراز آب باال آمده 
است. بدون شک، در زمان خود چشمگیرترین مقبره ساخته شده 
در شبه قاره بوده است. در نزدیکی مقبره شیرشاه، آرامگاه پدرش، 
ســلیم شاه، قرار دارد؛ تناسبات در آن کوچک تر است، اگرچه در 

باغی به ضلع ۱00 متر واقع شده است.

اگرچه آرامگاه های ســلطنتی ســوری بیشــتر خارج از دهلی 
ساخته شــده اند، در مورد مقبره عیسی خان که مرگش در سال 
۱۵۴7 پایان رســمی سلسله به شــمار می رود، اینگونه نیست 
)تصویر7(. مجموعه آرامگاهــی او در مقابل آرامگاه همایون که 
تنها دو دهه بعد کامل شــده اســت قرار دارد. مجموعه دیواری 
هشت ضلعی با قطر ۱28 متر است، که در سمت شمال از طریق 
دروازه ای باشــکوه گشوده شده است. باغ به وسیله مسیرهایی به 
چهار قسمت تقسیم شده است، مقبره مرکز نیمه دوم را به خود 
اختصاص داده است، هشت وجهی ای با دیوار کوتاه. طرح معماری 
آن به آرامگاه های »لودی« و »سید« بسیار نزدیک است، اگرچه 
به صورت پرخرجی با آجرهای شیشه ای تزئین شده اند. در جبهه 
غربی محوطه محصور، یک مســجد با ســه گنبد وجود دارد که 

بسیار شبیه به طرح مجموعه مبارک شاه است.
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Chishti: چیشتیه یکی از سلسله های تصوف است که بیشتر در افغانستان   -۱
و شبه قاره هند گسترش داشته است.

Dramatic -2

Delhi Sultanate -۳
Urs: عرس، نام مراســم ویژه سالگرد فوت بزرگان صوفی است که معموالً در   -۴
بارگاه یا مقبره آن ها در بسیاری از فرقه های صوفی گری به ویژه چیشتیه، قدریه و ... 
برگزار می شود. برگزاری مراسم عرس در بارگاه معین الدین چیشتیه و درگاه شریف 
در اجمیر در هندوستان ساالنه بیش از ۴00000 مرید را به این شهر می کشاند. 

۵- در متن اصلی از واژه قدیسان صوفی )sufi saints) استفاده شده است.

Qutb al-Din Aybak -6

Iltutmish: شمس الدین ایلتتمش )۱2۱۱-۳6( سرشناس ترین فرمانروای   -7
پادشاهی دهلی، نخستین دودمان سلطنت دهلی است. او غالم و داماد 

قطب الدین ایبک بود. 

Qubbat al-Islam -8

Sultan Ghari -۹

پی نوشــت 

رکود در یادبودها، که می توانسته قدرتی موازی با سلطان محسوب 
گردد، شد. اگرچه؛ در طول این دوره »انحطاط« باغ های ترحیمی 
به شــکل چهارباغ توسعه یافتند. در این زمان باغ ها چارچوب و 
فضایی مناســب برای فعالیت های موقت ارائه می کردند. آرامگاه 
مبارک شاه )۱۴۳۴م.( احتماالً اولین نمونه مقبره های سلطنتی 
است که در دهلی میان یک باغ ترحیمی محصور واقع شده است. 
این نکته قابل توجهی است که نشان می دهد باغ های چهاربخشی 
معروف به »چهارباغ« در هند پیش از مغول به خوبی شناخته شده 

بوده است.
آرامگاه شیرشاه سوری در سسرام، هم به لحاظ تناسبات و هم به 
لحاظ بیان نمایشی در چیدمان محیط، نشان دهنده اوج معماری 

ترحیمی پادشاهی است. 
در دوران مغول، آرامگاه هایی با پالن هشــت ضلعی بعضی اوقات 
استفاده می شده اســت، ولی نه برای مقابر سلطنتی. بلکه برای 
باغ هایی برای احترام، ماننــد آرامگاه همایون که به صورت یک 
چشم انداز توسعه یافته از همسایه خود یعنی مقبره عیسی خان 
ظهور یافت. همان طور که پیشتر اشاره شد، مراسم ترحیم معروف 
به »عرس« به خوبی در زمان شاه جهان ثبت شده است. مجموعه 
تاج محل، همراه با بخش های مربوط به خدمه، تاالرهای بی شمار 
ستون دار و غرفه هایی در باغ، مظهر اوج این سیر تجربه ها است. 
مسائل دیگری برای بررسی باقیمانده اند، به ویژه بحث چارچوب 
قانونی محوطه هایی که قبرستان ها در آن واقع می شوند؛ وضعیت 
زمین های وقف شــده که در حقیقت هردو جنبه معنای مذهبی 
و اجتماعی را دارند. زمین هایی که با اجازه دادن به شــکل گیری 
اجتماع دین داران به صورت موقــت یا دائم به فضاهای خاص و 
مهم تبدیل می شدند. این حتی می تواند دست اندازی های اخیر 
در برخی مناطق خاص مانند »کوتالمبارک پور« یا »نظام الدین 

بستی۴۴« ایجاد کرده اند را توضیح دهد.

نتیجه گیــری | در یک بازه زمانی بیش از ســه قرن، معماری 
ترحیمی )آرامگاهی( در پادشاهی دهلی یک الگوی تعیین شده 
و منحصربه فرد را پیگیری نکرده اســت. بعــالوه اینکه در این 
مدت حداقل شــش سلســله متفاوت بر تخت پادشاهی دهلی 
نشســته اند. این موارد به طور واضحی نشان از تغییرات سبک یا 
زیبایی شناســی ناشی از سیر تحوالت سلیقه در زمان دارد؛ ولی 
همچنین نشــان می دهد که زنجیره جانشینان مکرراً شکسته 
است. بنابراین وفاداری به اجداد که با ساخت مقابر نمادپردازی 
می شود ممکن اســت در هنگام انقطاع های خانوادگی سلطنت 
تعجب برانگیز باشــد. بااین حال، حاکمان جدیــد که به قدرت 
می رسند بیشتر مواقع مکان های ترحیم و خاکسپاری گذشتگان 
را نابود نکرده اند. و حتی، شواهدی هست که شاهان یادبودهای 
گذشته را بازســازی می کردند ؛ به عنوان مثال بازسازی آرامگاه 

فیروزشاه توسط سکندر لودی.
بررسی سیر تحول منظر آرامگاهی در هندوستان پیش از مغول 
نشــان می دهد که رابطه مستقیمی میان شــکل گیری منظر 
ترحیمی و مراســم و آئین های مربوط به زمان خاک ســپاری یا 
بزرگداشــت ها وجود دارد. این رابطــه چگونگی تحول فضاهای 
آرامگاهــی از تک بناهای کوچک تا مجموعه هــای آرامگاهی با 
محورهای تعریف شــده در بافت شهری و باغ های چهارقسمتی 
)چهاربــاغ( در اواخــر این دوران را نشــان می دهد. آنچنان که 
نشان داده شــد مرحله اول معماری پادشاهی دهلی اوایل قرن 
۱۴میالدی با مجموعه ترحیمی عالءالدین پایان یافت؛ مقایسه 
این یادبود با مجموعه فیروزشــاه تغییرات عجیب در مقیاس و 
صحنه پردازی نمایشی چیدمان های محیط را که در کمتر از یک 
دهه رخداده است، آشکار می سازد. این تحول در مقیاس ممکن 
است بازتابی از افزایش مراســم  یادبود باشد که به طبع نیازمند 

فضاهای بزرگتری بوده است.
پــس از ناآرامی های حاصل از حمله تیمور، معماری دچار نوعی 
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Nasir al-Din Muhammad -۱0

Mahipalpur -۱۱

chattri -۱2 : چتری، غرفه های مرتفع گنبدداری هستند که به عنوان المان های 
یادبود در هندوســتان به کار می رفتند. این بناهــای یادبود معموالً در محلی که 
مراســم یادبود فرد مهمی برگزار می شده است بنا می شــدند. این بناها عموماً با 
تزئینات زیاد همراه بوده اند. واژه chattri در زبان سانســکریت معادل »چتری« 
در فارسی است. گونه متنوعی از چتری ها به عنوان المان های یادبود و افتخار در 
معماری دوره های جات، ماراتا و راجپوت در هندوستان به کار می رفته است و به 
صورت گسترده ای در قصرها، قلعه ها و مجموعه های آرامگاهی مشاهده می شوند.

Mu’izzi -۱۳

 Khalji -۱۴

Ala al-Din Khalji -۱۵

 Mamluk -۱6 

Tughluq dynasty -۱7 

Isami -۱8 

 Muhammad bin Tughluq-۱۹  

Firuz Shah Tughluq -20 

Hawz-Khas -2۱ 

Sher Shah Suri -22

Sasaram -2۳ 

funerary complexes -2۴

Khan-e Jahan Tilangani -2۵ 

urban alignment scheme -26

Gujarat -27

Malwa -28  

Rani ki hujra -2۹ 

Mandu -۳0

Ashrafi Mahal -۳۱ 

Khizr Khan -۳2

Sayyid dynasty -۳۳  

J. Burton-Page -۳۴ 

Kotla Mubarakpur -۳۵ 

Khan Jahan Tilangani-۳6   

Issa Khan -۳7 

Khairpur -۳8

Lady Willingdon -۳۹ 

Lodi Garden -۴0 

Sikandar Lodi -۴۱ 

Suri dynasty -۴2 

Bihar -۴۳

Nizamuddin’s basti -۴۴ 
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