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چكيده : باغ ايرانى به عنوان يكى از مهم ترين سـبك هاى باغسـازى و معمارى منظر در جهان شناخته شده است. باغ هاى ايرانى در 
هند نشانگر بكارگيرى شيوه استقرار سريع حكام گوركانى هند (بابر، همايون، اكبرشاه، جهانگير، شاه جهان و...) بر هند است؛ همان 
شيوه اى كه توسط تيمور و اعقاب او در سمرقند و هرات به عنوان الگوى تغيير روش زندگى از چادرنشينى به تشكيل دارالسلطنه و 

استقرار در پايتخت بكار گرفته شد.
تفاوت هاى اقليم و آب و هواى هند با ايران، سبب شد كه دوگونه از باغسازى ايرانى باغ مقبره و باغ آب (طبق تعريف نويسنده)ـ بيشتر 

مورد انتخاب قرار گيرد؛ اين گونه از باغسازى در اكثر باغ هاى ايرانى ساخته شده در دوره گوركانيان بكار رفته است.
اين تحقيق، مطالعه اى تطبيقى اسـت كه با روش تاريخى به بررسـى عوامل مؤثر در شكل گيرى باغ هاى ايرانى در هند، گونه شناسى 
اين باغ ها، مقايسـه آنها با باغ هاى ايران (ابعاد مشـترك و تفاوت)، مى پردازد و درصدد اسـت نقش باغ ايرانى را به عنوان نشانه اى از 
اشـتراكات فرهنگى كشورهاى ايران و هند مطرح كند. در اين راستا بررسى مشابهات سياسى، اجتماعى و فرهنگى و زبان مشترك 

معمارى دو كشور، در دورة گوركانيان و صفويان مورد نقد و تحليل قرار خواهد گرفت.

واژگان كليدى : باغ ايرانى، معمارى منظر، گوركانيان هند، ايران.

Persian Garden, the common language of landscape 
architecture in India and Iran
Abstract: The Persian garden is known as one of the most significant styles of gardening and 
landscape architecture in the world.
Persian gardens, also known as Mongolian Gardens, conveyed the methods of instant   
settlement in a region used by Indian emperors (1526-1707, Babur, Humayun, Akbar, Jahangir 
and Shah Jahan).The same method was used by Timor in Samarkand and Heart (14th-century) 
as the new conversion of lifestyle from nomadic life to permanent settlement in the capital.
Climatic and cultural Differences in India and Iran lead to the emergence of a new branch of  
Persian Gardens, i.e. “Water Garden” and “Tomb Garden” -defined by the author- which was 
mostly appreciated by Mongolian countries .Therefore, the designs of Indian gardens during the 
mentioned era were directly under the influence of Persian Garden.
This research has a historical comparative methodology with the emphasis on the effective  
factors such as the typology of gardens and socio cultural, political and architectural   
similarities as a common language between the two countries.
Hypothesis: The Indian gardens were built in the style of Persian gardens in Mongolian era.
“Persian Water Garden” and “Tomb Garden”  were commonly used in Persian gardens of India 
due to the differences in climate.
 
Keywords: Persian Garden, India, Iran, Landscape Architecture, Great Mongolia.
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مقدمه؛ زمينه تاريخى 
 باغ ايرانى از ديرباز تا حدى مورد تحسين و تمجيد ساير ملل و اقوام بوده كه حتى با 
گذشت زمان، از اين تأثير چيزى كاسته نشده است. تقليد ملل مختلف از باغ ايرانى به 
دوران مشخصى از تاريخ ايران كه مراودات فرهنگى يا التقاط فرهنگى بيشتر بوده است، 
ــردد. «ويل دورانت» در كتاب «تاريخ تمدن» خود، اين تأثيرگذارى و تقليد را  بازمى گ

سهم ايران در شكل گيرى تمدن جهانى دانسته است.
از تأثيرات باغسازى ايرانى در دوران هخامنشى بر يونانيان باستان مى توان به مشاهدات 
ــپارتى» منقول از گزنفن در كتاب اكونوميكوس (وست،1346:  ــاالر اس ليزاندر «درياس
ــارد (فيثاغورس،1314: 35) و  ــورس از باغ هاى اطراف قصر كورش در س 405)، فيثاغ

تمجيدات سقراط از كورش و باغ هاى وى (بهرامى،1330 : 24-22) اشاره كرد.
همچنين فاتحين عرب بر ايران كه از زيبايى هاى باغ ايرانى مسحور شده بودند براى 
ــتقرار دايم در مراكز حكومت، آن را در  ــينى- به اس ــم زندگى خود- باديه نش تغيير رس
گونه هاى "باغ حياط"،"باغ در باغ" و "باغ بيابان" مورد استفاده قرار دادند كه مى توان به 
"قصر اخيدر"- در 40 كيلومترى كربال سده نهم م. (كونل1347: 33)، "قصر بوالقواره"- 
ــده  ــان : 36-34) و "كاخ الحمراء" در گرانادا س ــده نهم م. (هم ــامره س در نزديكى س

چهاردهم م. اشاره كرد.
ــتيالى مغول بر ايران، اين قوم كه حكومت خود  پس از حمله چنگيز و هوالكو و اس
را با نيروى شمشير و بر پشت اسب بدست آورده بود، براى ايجاد دولتى متمركز، ناچار 
ــاى توليدى به ويژه  ــهرى، بازرگانان و تجارت و احياى نيروه ــه حمايت از زندگى ش ب

كشاورزى كه با هجوم آنها نابود شده بود، برآمد.
ــاآن (1251-1259  ــزرگ، منگوق ــان ب با فرمان خ
ــرار گرفت  ــورد تأكيد ق ــاورزان م ــت از كش م.) حماي
ــروزى در زمان  ــن پي ــكى،1346: 85). اي (پطروشفس
ــر غازان خان به اوج  ــيدالدين فضل اهللا همدانى وزي رش
ــدت كوتاهى، اكثر  ــه طورى كه بعد از م ــيد؛ ب خود رس
ــين به ايران با تأثيرپذيرى از اين  اقوام مهاجر و كوچ نش

فرهنگ به ساكنين شهرها و روستاها بدل شدند.
ــتم  ــيدالدين فضل اهللا در سيس بعد از تحولى كه رش
ــاورزى ايران پديد آورد، حكومت تيموريان به فكر  كش
ــهرها افتاد. از اين رو ساخت وسازهاى  ــتقرار در ش اس
ــط تيمور و فرزندان و نوادگان او به دليل  بسيارى توس

رواج شهرنشينى و كشاورزى در ايران رخ داد.
فرهنگ ايرانى با محوريت زندگى كشاورزى و استقرار در شهرها، بر فرهنگ متهاجمين 
غلبه كرد و باغ به عنوان مهم ترين عامل مشترك بين اين دو فرهنگ كه خود مشترك 
ــكل گيرى دوباره شهرها ايفا كرد؛ به  ــهرها نيز بود، نقش ويژه اى در ش بين طبيعت و ش
گونه اى كه در دوره ايلخانيان و به ويژه دوره تيمورى شاهد ايجاد باغ ها و سراپرده هاى 
ــتيم كه خود نشان از ايجاد فضا و قصر حكومتى به شكل استقرار سريع  داخل آنها هس

دارد (انصارى، 1378: 17و18).

فرضيه
- باغ هاى هند در دوره گوركانيان با الگوى باغ ايرانى احداث شده است.

ــرزمين، بيشتر از گونه هاى باغ آب و  - در باغ هاى ايرانى هند، با توجه به اقليم اين س
باغ مقبره استفاده شده است.

گوركانيان، احداث كنندگان باغ هاى ايرانى در هند
ــالم در هند، مردم اين سرزمين گرايشات فرهنگى به زبان و فرهنگ  با رواج دين اس
ايرانى و همچنين ايرانيانى پيدا كردند كه خود مروجين دين اسالم در اين كشور بودند. 
ــد، اما «بابر» از  ــات فرزندان تيمور، حكومت تيموريان در ايران دچار زوال ش با مناقش
نوادگان تيمور و فرزندانش، دولتى جديد در هندوستان تشكيل دادند كه اروپاييان آن 

را «مغول كبير» ناميدند.
ــورى، امراى گوركانى حاكم بر هند كه  ــازى در دوره تيم پس از تجديد حيات باغس
ــاه«963- ــوادگان تيمور (بابر«932-937ه.ق.»،  همايون«937-963ه.ق.»، اكبرش از ن

1014ه.ق.»، جهانگير«1014-1036 يا1037ه.ق.» و شاه جهان«1037-1068ه.ق.») 
ــران بودند با ترويج فرهنگ، ادب و  ــان با دوره صفوى (907-1148ه.ق.) در اي و همزم
ــازى ايرانى را با سبك خاصى توسط هنرمندان و معماران  ــنت باغس معمارى ايرانى، س

ايرانى در آن سرزمين رواج دادند.
بابرشاه پس از 22 سال حكومت بر افغانستان در سال 932 ه.ق. با تسخير هند و دهلى 
و شكست «ابراهيم لودى»، حكومت مغول كبير را در هندوستان تشكيل داد. بابر، متأثر از 
باغ هاى ايرانى در سمرقند، بخارا و هرات، زمينه پيدايش باغ هاى باعظمت ايرانى در هند را 
ــاخت. او و اعقاب وى كه باغ هاى اخالف خود در سمرقند و هرات را ديده بودند،  فراهم س
ــتان بردند و باغ هايى در كابل، دهلى، آگرا، كشمير،  ــازى ايرانى را به هندوس ــيوه باغس ش
ــت. در حقيقت، قدرت  الهور، داكا و... احداث كردند كه بعضى از آنها امروز نيز موجود اس

سياسى و اجتماعى مقتدر آنها، پشتوانه اى براى احداث شمارى از باغ ها بود.  
مراودات و پشتيبانى هاى حكومت صفويه از پادشاهان مغول در هند، باعث توسعه و تداوم 
فرهنگ ايرانى در هند شد. در اين دوران، فرهيختگان بسيارى از ايران با يافتن زمينه هاى 
مساعدترى در هند به اين كشور مهاجرت كردند و باعث رواج زبان و فرهنگ ايران شدند؛ 

به طورى كه مهم ترين تأثيرات را در معمارى و باغسازى ايرانى در هند داشت.
حضور همايون به عنوان پناهنده در دربار شاه طهماسب (سال هاى 55-1540م.) كه 
كشورش توسط افاغنه تصرف شده بود، زمينه توسعه همكارى و تأثيرپذيرى از فرهنگ 
ــديد كرد. بخش عمده اى از باغ هاى هند، توسط جهانگير در كشمير ايجاد  ايران را تش

شده كه از معروف ترين باغ هاى خاورزمين محسوب مى شود (جدول1). 

گونه شناسى باغ هاى ايرانى در هند
بر اساس نقش سه عامل «بنا»، «باغ» و «محيط» در 
شكل گيرى باغ ايرانى و بر حسب تغييرات آنها، مى توان 
به شانزده گونه باغ اشاره كرد؛ اما اين بدان معنا نيست 
ــكل  ــاغ ايرانى صرفاً در يكى از اين گونه ها ش ــه هر ب ك
گرفته و با ساير گونه ها كامًال متفاوت است، بلكه هر باغ 

ايرانى مى تواند شامل تركيبى از اين گونه ها نيز باشد.
ــت از : باغ شهر، باغ  ــانزده گونه باغ عبارت اس اين ش
ــاغ، باغ چادر  ــاط، باغ مقبره، باغ در ب ــك، باغ حي كوش
ــبك)، باغ  ــراپرده)، باغ قلعه، باغ تجير (با ديوار مش (س
تخت، باغ وحش، باغ شكار، باغ آب، باغ ملى، باغ تكيه، 

باغ گياه شناسى و باغ بيشه (باغميشه). 
ــه از باغ ايرانى؛  ــه الى چهارگون ــه به اقليم خاص هند و تفاوت آن با ايران س ــا توج ب
«باغ كوشك»، «باغ مقبره»، « باغ آب» و «باغ تخت»، در باغ هاى هند از وضوح بيشترى 

برخوردار است، لذا به مقايسه انواع اين گونه ها در دو سرزمين مى پردازيم :
ــك : كوشك، هربناى بلند و عالى، قصر، اطاق تابستانى، قسمى ايوان كه از   باغ كوش

قبه اى پوشيده و اطراف آن باز باشد (دهخدا، 1377: 18721) را گويند.
بر اساس سوابق و اسناد موجود، كوشك به عنوان يكى از عناصر اصلى باغ ايرانى به طرح 
كوشك در نقش برجسته آشورى در«خورساباد» و «قويونجيك»- در وسط پارك سلطنتى، 
715 ق.م.-  برمى گردد. همچنين در پاسارگاد دو كوشك و يك كاخ با ديد چهارطرفه به باغ ها 
ــته است. از دوره ساسانيان با ابداع طرح چارتاقى، ساختن كوشك در مقياس هاى  وجود داش
ــك هاى ستوندار شد و به عقيده دونالد ويلبر از اين دوره، قرارگيرى  متفاوت، جايگزين كوش

كوشك در محل تقاطع محورها در باغ ايرانى مرسوم شده است (ويلبر، 1348: 19).
ــلم در مرو و كاخ منصور در بغداد اشاره كرد.  ــالم نيز مى توان به كاخ ابومس بعد از اس
ــازى ايرانى است كه كوشك به تدريج به عنوان  ــروع رنسانس باغس دوران تيموريان، ش
ــاهان اين دوره شد. اين انتخاب  ــراپرده در باغ چادرهاى پادش عنصر ثابت، جايگزين س
ــازى  ــزايى يافت، لذا تداوم آن را در باغس كامًال منطبق بر فرهنگ مغول بود و رونق بس

ايرانى هند به دست نوادگان تيمور شاهد هستيم.  
 كوشك سازى در دوره صفويه همزمان با مغول هند به اوج خود مى رسد و در مقياسى 
انسانى جايگزين كاخ هاى عظيم دوران گذشته ايران شد كه با تركيب ستاوند چوبى و 
ــازى در سطح)،  ــترش باغس طرح چارتاقى در چند طبقه و قرارگيرى دربين باغ ها (گس
زيباترين و بديع ترين صحنه ها (تمثيل بهشت زمينى) را پديد مى آورد (تصوير1).            
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تصوير3 : راست، پالن و نماي 
مقبره همايون با كوشكي در 

وسط باغ. مأخذ :
www.indiapicks.com

تصويـر3 : چپ، پالن و نماي 
تـاج محـل بـا كوشـكي در 

انتهاي باغ. مأخذ : 
(خوانساري، 68:1383 )

تصوير صفحه مقابل: وضعيت 
مأخـذ:  آب.  ميـان  در  بـاغ 

آرشيو نگارنده.

 flower تصويـر4 : گلسـتان
دژ  در  انگـورى  بـاغ    beds
آب،  گـردش  بـاغ آب،  آگرا، 
مقـدس،  رود  در  محصـور 
حداقل درخـت و تبلور نظم 

هندسى. مأخذ : 
www.ih4.ggphc.com

تصويـر1 :  چشـمه شـاهى، 
سـرينگر، كشـمير مأخـذ : 
www.rainbowskill.com

باغ مقبره : در باغسازى ايرانى از تركيب دو گونه ديگر باغ؛ «باغ حياط» و «باغ كوشك» 
تشكيل شده است. مقبره كورش، بنايى منفرد در وسط يك حياط رواق دار قرار داشته 

كه به همراه حياطى در وسط باغ ها مستقر بوده است (استروناخ، 1372: 62).
اين الگو على رغم آنكه گفته مى شود اقتباسى از معمارى بين النهرين يا ايالمى است، 
اما به نظر مى رسد با تركيبى از خانه هاى آن روز و پايه آتشدان هاى هخامنشى ساخته 

شده كه در نوع خود بديع بوده است.
همچنين اين تركيب به ويژه بعد از اسالم مورد استفاده قرار گرفته و نمونه هاى بارز 

مقبره ها به صورت بناى منفرد تا قبل از حمله مغول در ايران ساخته شده است.
باغ مقبره قدمگاه نيشابور نمونه ديگرى از باغ مقبره با تركيب «باغ تخت»، «باغ كوشك» 
و «باغ حياط» است كه در دوره صفوى ساخته شده است. اين باغ متشكل از حياط هاى 

متوالى با اختالف سطح و عمارت منفرد قدمگاه در وسط حياط انتهايى است. 
ــازى در ايران است كه در مناطق كويرى و  باغ حياط، يكى ديگر از الگوهاى مقبره س
گرم و خشك بيشتر مورد استفاده قرار مى گرفته و اضالع آن به احداث رواق ها، حجره ها 
ــت. در اين نوع مقبره ها به منظور استفاده  و محل اطراق زائرين اختصاص مى يافته اس
ــايه جداره هاى كنارى باغ و افزايش تعداد حجره ها، تركيبى از حياط هاى  ــتر از س بيش
ــتفاده قرار مى دادند. تركيب فيزيكى حياط هاى  متوالى (نوعى از باغ در باغ) را مورد اس
متوالى عالوه بر ايجاد سلسله مراتب دسترسى، به عنوان نمادى از طى طريق معنوى و 

رسيدن به غايت مطلوب نيز بكار گرفته شده است.  
باغ مقبره شاه نعمت اهللا ولى در ماهان كرمان، بارگاه حضرت معصومه در قم بر اساس 
ــهداى فهرج يزد، با طرح  ــت و آرامگاه ش طرحى كه گرلو در دوره صفوى تهيه كرده اس

حياط هاى متوالى ساخته شده اند. 
غير از تاج محل (تصوير2) كه در انتهاى باغ قرار گرفته است، اغلب باغ مقبره هاى هند 
براساس طرح بناى منفرد (كوشك) با مقياسى عظيم در وسط باغ وسيع  با چشم اندازى 
نمادين شكل گرفته است و با توجه به تقليل ارتفاع و اهميت ديوارها، و درختان، بنا از 
فاصله بسيار دور نمايان است. مقابر همايون و اكبرشاه (تصوير3) نمونه هايى از اين نوع 

باغ مقبره هاى ايرانى در هند هستند.
ــاغ آب : به بعضى از گونه هاى باغ ايرانى كه در آنها به داليل مختلف، كاربرد آب در  ب
ــت درختان به حداقل مى رسد، گفته مى شود. از مهم ترين  اولويت قرار مى گيرد و كاش

باغ هاى ايرانى با كاربرد حداكثرى آب، باغ هاى ايرانى در هند است.
ــيع و  ــب، رودخانه هاى وس ــرزمين هند با آب و هواى مناس  از نظر آب و هوايى، س
بارندگى زياد در اواخر فصل بهار و اوايل پاييز، داراى ريشه هاى فرهنگى غنى در تقدس 
ــته شده و  ــعبه آن جمنا مقدس دانس ــت؛ به گونه اى كه آب رودخانه گنگ و ش آب اس
ــمان ها بوده و به واسطه  ــت در آس هندوان معتقدند كه رود گنگ يكى از رودهاى بهش

يكى از راجه هاى مقدس از آسمان بر زمين آورده شده است. براين اساس مراسم  تصوير1

تصوير3

تصوير3

تصوير4
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برهمايى نظير غسل در آن، شستشوى معابد با آن و سپردن خاكستر مردگان به آن 
اجرا مى شود (آليگيرى، 1348 : 47).

ــر عهده گرفته و  ــد، آب، مهم ترين نقش را ب ــد كه اكثراً باغ مقبره ان ــاى هن در باغ ه
ــيع و آرام  ــار آب و بر روى جزيره هاى مصنوعى رودخانه هاى وس ــن آنها در كن زيباتري

احداث شده است (تصوير 4).
ــت. اين امر در  ــالمى نيز از احترام ويژه اى برخوردار اس ــگ ايرانى و اس آب در فرهن
ــت، مهم تر جلوه مى كند. لذا آب در  مناطقى كه به طور طبيعى با كمبود آب مواجه اس
باغ هاى ايرانى و به ويژه در باغ مقبره هاى دوره صفوى با حياط هاى (صحن هاى) متوالى 
ــى گردش آب در اين باغ ها تا حدى  ــى اساسى ايفا مى كند. نظام هندس و متعدد، نقش
ــمانى، بر پاكى و جالى روحانى زائرين نيز مى افزايد. به  ــت كه عالوه بر طهارت جس اس
عنوان مثال صحن هاى حرم امام رضا در دوران صفوى كه در امتداد چهارباغ مشهد قرار 

داشته، شامل نهر جارى و حوض هايى در بين آن بوده است (تصوير5).

نتيجه گيرى
ــران مى توان ردپاى  ــور اي ــرزمين هند و تفاوت آن با كش ــا توجه به اقليم خاص س ب
چهارگونه باغ ايرانى را در باغ هاى ايرانى هند جستجو كرد؛ «باغ كوشك»، «باغ مقبره»، 
ــران را «آب»، «درخت»،  ــر عناصر اصلى باغ ايرانى در اي ــاغ آب» و «باغ تخت». اگ « ب
ــت»، «هماهنگى  ــى- معمارى، آب و كاش «كاربرد- منظر و بهره مادى»، «نظم هندس
ــا اقليم- ايجاد واحه» بدانيم، باغ ايرانى در هند با توجه به تفاوت اقليمى هند با ايران  ب

داراى وجوه تمايز زير است :
نقش درخت براى ايجاد سايه، حفظ رطوبت در محيط هند ضرورت اساسى نداشته و 
به همين دليل از كاربرد درختان بلند و سايه دار و به طبع تشديد پرسپكتيو در راستاى 
ــمير كه در منطقه اى كوهستانى نظير ايران است)  محور طولى باغ (به جز باغ هاى كش
ــاى تزيينى، گلها، رياحين و احتماالً گياهان  ــده و جاى درختان را درختچه ه پرهيز ش

دارويى گرفته است.

Persian gardens have been created 
on the basis of cultural and climatic 
context and the idea of transforming 
from a nomadic life to permanent set-
tlement in India. “Water-gardens” and 
“tomb-gardens” were the most com-
mon styles in India which emphasized 
on existence of various elements such 
as water and a superb landscape of 
shrubs. 

 باغ هـاى ايرانـى در هند بر بسـترى از فرهنگ و 
اقليم بـا تغيير رويكـرد زندگى از چادرنشـينى به 
اسـتقرار دائم شـكل گرفته اسـت. از متداول ترين 
شـيوه هاى باغسـازى ايرانـى در هند، مى تـوان به 
باغ مقبره و باغ آب اشـاره كرد كه بر حضور عناصرى 
چـون آب، چشـم انداز باز با درختچه هـاى كوتاه قد 

تأكيد مى ورزد.

- با توجه به تأثير فرهنگ حاكم بر هند و نقش سمبليك آب و رودخانه هاى مقدس 
ــده است. اين امر به شكل استخرهاى  ــور، توجه ويژه اى به آب در باغ ش و آرام اين كش
وسيع با صفه هايى بر روى آن، آبنماهاى پهن و كشيده در راستاى طولى باغ و بازى با 

آب (گردش و چرخش آن به دور عمارات و سرتاسر باغ) نمايان شده است (تصوير6 ).
ــى عناصر سازنده باغ (كرت بندى باغچه ها) و كوشك نهايت تبلور را به  - نظم هندس

آنها بخشيده است (تصاوير 3و4).
- اغلب باغ هاى ايرانى در هند نوعى باغ آب و باغ مقبره اند و برخالف اكثر باغ مقبره هاى 
ــك) با محوطه محصور، به دليل  ــران كه از حياط هاى تودرتو (باغ حياط) يا (باغ كوش اي
ــده اند، باغى با چشم انداز باز و بنايى نمادين در  ــرايط اقليمى خاص ايران تشكيل ش ش

وسط باغ (باغ مقبره- باغ كوشك) را مى سازند 

تصوير5 :  ورودي باغ شازده 
 : عكـس  كرمـان،  ماهـان 

جواديان، 1385. 

 شماره13، اسفند1389- فروردين1390
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