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فرزین1

سعیده مرادزاده

میرزایی 2

چکیده
باغ ایرانی با توجه به الگوی خاص ،طراحی هوشمندانه و پیشینۀ تاریخی که دارد ،بهعنوان یکی از
نخستین الگوهای باغسازی جهان همواره مورد توجه طراحان باغ سایر ملل بوووده اسو

یکوی از

دستاوردهای فرهنگی ورود ایرانیان مسلمان به سرزمین هند و گسووترا اسوور در شووبهقاره هنوود،
امرای گورکانی اس

تأثیرگذاری الگوی باغ ایرانی بر باغسازی این سرزمین در زمان حکوم

کووه

نتیجۀ نهایی آن احداث باغهایی به شیوۀ باغسازی ایرانی در شبهقاره هنوود ازجملووه منطقوۀ کشوومیر
هند شده اس

با توجه به روابط سیاسی و فرهنگی طوالنیمدتی که هند با ایران داشته و همچنین

برپایۀ شواهد موجود ،باغهای شبهقاره هند-پاکستان از قرن شووانزدهت تووا هجوودهت ،نتیجوۀ پیونوود
فرهنگی هندیان با سایر ملل و دوران امپراتوری مغول در شمال هند اس
تحلیل تاریخی به بررسی نقو

این پووهوه

بووا روا

و الگوووی بوواغ ایرانوی در باغسووازی منطقوۀ کشوومیر هنوود و بیوان

شباه ها و تفاوتهای آنها میپردازد هدف این مقاله ،شناخ
هند و ایران در زمینۀ معماری و طراحی باغ اس

بهتر پیوندهای فرهنگی شووبهقارۀ

روابط سیاسی و فرهنگی این سرزمین با ایوران،

باعث شده نگارندگان به دنبال پاسخ این پرس ها باشند که باغهای بوواربری کشوومیر تحو تووأثیر
باغسازی ایرانی شکل گرفتهاند؟ و همچنوین میتوووان میوان باغهووای کشوومیر و باغسووازی ایرانوی
همگونی و هتپیوندی معماری و طراحی یاف ؟ شواهد موجووود حوواکی از آن اسو
مسلمان نق

مهت و تأثیرگذاری در سن

کووه ایرانیوان

باغسووازی منطقوۀ کشوومیر هنوود داشووتهاند کووه در مقالوۀ

پی ِرو مورد بررسی قرار خواهند گرف
واژههای کلیدی :باغ ،ایرانیان ،کشمیر ،پیوند فرهنگی
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 -1مقدمه
باغ انعکاس فرهنگ ،تخیل انسان در پرداختن به طبیع

اس

انسان ،فرهنگ ،جغرافیا و تاریخ در شکلگیری آن نق

اساسی دارند (حیدرنتاج )67:1392 ،بوواغ

ایرانی پدیدهای فرهنگی ،تاریخی ،کالبدی در سرزمین ایران اس

که عروهبر ذوق ،سوولیقه و مهووارت
و معموالً بهصورت محوودودهای

محصور که در آن گیاه ،آب و ابنیه در نظا معماری مشخص بووا هووت تلفیوق میشوووند و محیطوی
مطلوب ،ایمن و آسوده برای انسووان بووهوجووود مویآورد ،سوواخته میشووود (قلیپووور و حیودرنتاج،
 )6:1395برخی از صاحبنظران به وجود سه الگوی اصلی در باغهای جهان قایلاند :الگوی بوواغ
چینی که در قلمرو و حوزۀ نفوذ فرهنگ چین ،شامل کشورهایی همچون چین ،ژاپن ،کره ،فلیپوین
و تایلند رایج اس ؛ الگوی باغ ایرانی که نمونههای

را در قلمرو و حوزۀ فرهنووگ نفوووذ فرهنووگ

ایرانی از هند تا اسپانیا را میتوان دید و الگوی باغ شمال مدیترانهای که در اروپا و قلمرو فرهنووگ
اروپایی رواج دارد (بهشتی )8 :1387 ،گونهای خاص از باغ ایرانی که به نووا «چهووار بوواغ» کووه در
هند توسعه پیدا میکند ،صرفاً یک باغ چهاربخشی با دو محور اصلی عمود بر هت نبوده اس
باغها یادآور هر دو گونۀ باغ ایرانوی اسو

این

اول ،باغهووایی کووه بوودون تووراسبنوودی بووا تقسویمات

چهاربخشی احداث شدهاند؛ مانند :تاجمحل و دو  ،باغهایی که بوور روی شویب احووداث شوودهاند؛
مانند :باغ بابر (حیدرنتاج )65:1392 ،در قرن  14اسر وارد درّۀ کشمیر و حکوم

سلسلۀ شوواه

میری (  ) 1339بر آن غالب شد در این هنگا ایرانیان بسیاری راه کشمیر را در پوی

گرفتنوود و

ورود آنان بسیاری از هنرها ازقبیل پوشووا  ،شووالبووافی ،آشووپزی و زبووان فارسوی را بووا خووود بووه
کشمیریان به ارمغان آورد در قرن  16مغوالن یوا سلسوولۀ گورکانیوان وارد سوورزمین هندوسووتان
شدند و در کشمیر به ساخ

باغهایی مختلف متعلق به خاندان شاهی به سوبک ایرانوی را شوورو

کردند و گسترا دادند البته دارای یکسری تفاوت اند نیز با یکدیگر هستند که دلیل این اموور،
خاص فرهنگ و شرایط اقلیت آن منطقه اس

در ایون مقالووه بووه بررسوی تووأثیر فرهنووگ ایرانوی و

ویهگیهای باغ ایرانی در شکلگیری و ساختار باغسازی کشمیر و تحلیل چندنمونه از باغهای این
منطقه در دورۀ گورکانیان پرداخته شده اس
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
کشمیر در شمال کشور هند واقع شده و یکی از زیباترین ایاالت شبهقاره هند محسوووب میشووود
همزمان با ورود اسر در قرن  14به کشمیر و غالبگشتن سلسوولۀ شوواه میوری بوور آن ،ایرانیوان
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بسیاری راه کشمیر را درپی گرفته و برای قرنهای متمادی بر فرهنووگ و موورد ایون ناحیوه نفوووذ
فراوان گذارده و هندیان نا این منطقه را «ایران صغیر» گذشووتند (ریواحی ،منتظرالقووا،ت)1:1394 ،
طرح اولیۀ باغهای کشمیر از چهار باغی با دو تراس که محاط بر یک آبراهۀ مرکزی اسو  ،شووکل
یافتهاند (موسویحاجی و دیگران .)154:1393 ،در قرن  16مغوووالن یوا سلسوولۀ گورکانیوان وارد
هند شدند و در کشمیر ساخ

باغهای متعدد متعلق به خاندان شاهی بووه سووبک ایرانوی را شوورو

کردند و گسترا دادند بر این اساس ،سؤال اصلی پهوه

حاضوور ایون اسو

کووه :آیوا باغهووای

کشمیر تح تأثیر باغسازی ایرانی شکلگرفتهاند و میان آنها همگونی و هتپیوندی الگو و سووبک
معماری وجود دارد؟
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
هدف این پهوه

در مرحلۀ نخس  ،پهوهشی تطبیقی و یافتن پیوند فرهنگوی میوان دو سوورزمین

کشمیر و ایران اس

بر مبنای این ضرورت که شناخ

تطبیق و مقایسۀ آن با الگوی باغ ایرانی به شناخ

و مطالعۀ الگوی باغسازی منطقۀ کشمیر و

بیشتر روابط سیاسی و فرهنگی و پیوند مشتر

ریشهدار بین این دو منطقه میانجامد ضرورت انجا این تحقیق از آن روس

که تاکنون پووهوه

مستقلی در این زمینه انجا نگرفته اس
 -3-1روش تفصیلی تحقیق
این پهوه

ازنظر هدف ،در زمرۀ تحقیقات بنیادی و ازنظر ماهیو

و روا ،در زموورۀ تحقیقووات

توصیفی-تحلیلی بهشمار میآید این مقاله بووا روا تحلیول مقایسووهای و بووا بهرهگیوری از منووابع
کتابخانهای همچون منابع تاریخی ،مقاالت و کتب به بررسی ویهگیهای کلی باغ ایرانوی و تطبیوق
آن با الگوی باغهای منطقۀ مورد مطالعه به سرانجا رسیده اس
معروف کشمیر که ازنظر وسع

همچنین سووه نمونووه از باغهووای

و آرایههای تزیینی در زمرۀ بهترین نمونههای سرزمین هندوستان

بهشمار میآیند ،بهعنوان جامعۀ آماری انتخاب شدهاند
 -4-1پیشینۀ تحقیق
در باب بررسی تأثیر الگوی باغ ایرانی بر باغسازی منطقۀ کشمیر ،پیشینهای موجووود نیسو ؛ ولوی
پهوه هایی در زمینۀ تأثیر الگوی باغ ایرانی بر باغسازی هند انجا گرفته اس
آنها اشاره خواهیت کرد:

که بووه مهووتتوورین
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 مجتبی انصاری در مقالۀ «باغ ایرانی زبان مشتر منظر در ایران و هنوود» بووه بررسوی عواموولمؤثر در شکلگیری باغهای ایرانی در هند ،گونهشناسی این باغهووا ،مقایسوۀ آنهووا بووا بوواغ ایرانوی
میپردازد و به این نتیجه دس

یاف

که با وجود تفاوت اقلیت منطقۀ هند ،ردپای باغ ایرانوی را در

باغهای هند جستجو کرد و اغلب باغهای ایرانی در هند ،نوعی باغ آب و باغ مقبرهانوود (انصوواری،
)1390
 سید رسول موسوی حاجی و همکاران در مقاله پهوهشی تطبیقی در ساختار کالبدی-فضاییباغ ایرانی در دوره صفوی و گورکانیان هند ،به بررسی افزای

روابووط فرهنگوی ایوران و هنوود بووه

خصوص در دورههای تیموری و صفوی و تأثیر الگوی باغ ایرانوی در معموواری هنرمنوودان هنوودی
میپردازد (موسوی حاجی و دیگران)1393 ،
 در پهوهشی باعنوان «منظر هندی ایرانی ،باغهای دکن در جنوب هند» به بررسوی برخوی ازباغهای هندی-ایرانی قرن شانزدهت و هفدهت در منطقۀ دکن در جنوب هند پرداخته اس

و بیوان

میکند با اینکه باغهای این منطقه ازلحاظ سبک ایرانی هستند ،اما مزاج و طبعی بسیار هندی دارند
(حسین)1394 ،
 -در مقالۀ «نق

ادبیات و فرهنگ ایرانی در معماری باغهای هند (مطالعۀ موردی :بررسی باغ

مزار تاجمحل براساس تئوری دادهبنیان)» به مطالعۀ باغهای ایرانوی هنوود و عناصوور تشووکیلدهنوودۀ
معماری ایرانی در این سرزمین پرداخته شده اس

(پیامنی و پازکی)1395 ،

همانطور که ذکر شد ،پهوه های بسیاری در باب الگوی باغ ایرانی در سرزمین هنوود انجووا
شده؛ اما تاکنون پهوهشی مستقل در راستای تأثیر الگوی بوواغ ایرانوی در الگوووی باغسووازی منطقوۀ
کشمیر هند صورت نگرفته اس
 -2باغ ایرانی
در باغ ایرانی نظا معماری باغ ،انتظا دهنده ،نظا های کووارکردی ،کالبوودی (آب ،کاشو  ،اسووتقرار
ابنیه) و نظا های معنایی اس

همچنین نظا منظر ،نظا سایه و نظا آواها ،منتج از کیفیو

و آمیختگی نظا های کالبدی یادشده بود و مختص باغ ایرانی اس

تلفیوق

(شوواهچراغی )77:1388 ،بوواغ

ایرانی پاسخی به حواس چندگانۀ انسان ازقبیل :نظا های جه دهندۀ اصلی ،نظووا شوونوایی ،نظووا
المسه ،نظا چشایی -بویایی و نظا بصری بهعنوان نظا ادراکی درنظر گرفته میشود
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نظا جه دهندۀ اصلی :در باغ ایرانی نظا ساختار هندسی ،محورهای حرکتی مسووتقیت و گوواه
متقاطع (عمودبرهت) را معیّن میکند «حرک

مستقیت در محیط احساس هدفدار بووودن ،فوریو

تأمل» به انسان میدهد شیب زمین در باغ ایرانی اهمی
در قسم

دارد ورودی در قسم

و

پایین و کوشووک

باال (مرتفعتر) قرار میگیرد (همان )77 :باغسازی ایرانی ،سوونتی اسو

کووه نووهتنهووا در

ایران ،بلکه در جهان اسر نیز تداو پیدا میکند (اعتضادی )54:1392 ،اجزای تشکیلدهنوودۀ بوواغ
و ارتباط بین آنها یعنی هندسۀ پرن که بهوسیلۀ جویهای آب و درختکاری منظت تعریف شووده،
در باغهای بعدی ایرانی نیز همواره بهعنوان عناصر اصلی طراحی بهنظر آمده اس
دورۀ اسرمی و بهخصوص در باغهای تیموریان در هند نیز بهعنوان منبعی الها بخ
ادامه داده اس

«ایون الگووو در
بووه حیوات

()Moynihan,1980: 148

ساختار باغ ایرانی :بوواغ ایرانوی بووه باغهووایی گفتووه میشووود کووه بوور پایووۀ معموواری و عناصوور
تشکیلدهندۀ آن ازجمله ساختار هندسی ،آب و درختان و کوشک میانی باشد طراحوی سوواختمان
کوشک غالباً بهصورت برونگرا درنظر گرفته میشود که بیشترین منظر بوواغ در پیرامووون آن باشوود؛
درحالیکه ساختمان اندرونی بهصورت درونگراس

(پیرنیا )1:1373 ،بهطورکلی تمووامی باغهووای

ایرانی ازجمله باغ ار شیراز ،باغ فین کاشان ،باغ چهلستون اصفهان ،باغ شاهزاده کرمان و دارای
اندا های فضووایی ثابو
برخورداری از حرمو

و مشووتر

هسووتند (تصووویر  )1بوواغ ایرانوی مووزین بووه نظووت و تناسووب،

و محرمیو  ،منووزه از بیهووودگی و افووراط و تفووریط ،موظووف بووه کووارآیی،

سوددهی ،با قناع  ،صرفهجو و مجهز به پایداری اس

(نصر)81:1389 ،

فضای اصلی یا
صحن باغ با
اشکال مختلف
هندسی
اندا های فضایی
باغ ایرانی
خیابانهای
اصلی به صورت
طولی و عرضی

کرتها با اشکال
مختلف هندسی

تصویر  .1اندامهای فضایی باغ ایرانی (مأخذ :نگارندگان)
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باغ ایرانی به باغهایی گفته میشود که بر پایووۀ معموواری و عناصوور تشووکیلدهنوودۀ آن ازجملووه
ساختار هندسی ،آب و درختان و کوشک میانی و عمدتاً در فرت ایران و مناطق پیرامونی متووأثر
از فرهنگ آن رواج داشته اس

باغ ایرانی سه ساختار و طراحی منحصربهفوورد دارد -1 :در مسویر

عبور جوی آب قرار دارد؛  -2محصور اس

با دیوارهای بلند؛  -3در داخل باغ ،عمارت تابسووتانی

و استخر آب قرار دارد این سه مشخصه ،باغهای ایرانی را متمایز میکند باغ ایرانی یا «باغسوورای»
به ساختار و طراحی منحصربهفرد آن اشاره دارد باغ ایرانی بووا توواریخ پیودای

قنووات پیونوود دارد

اولین باغهای ایرانی در مسیر خروجی قناتها شکل گرفتهاند نمونۀ اینگونه باغها را میتوووان در
طبس ،یزد ،گناباد ،و بیرجند و اکثر مناطق کویری دید یکوی از مشخصووههای بوواغ ایرانوی ،عبووور
جوی آب در داخل باغ اس

که معموالً در این باغسراها در وسط باغ ،استخر و یوک عمووارت یوا

ساختمان تابستانی وجود داشته اس

بعضی باغها بهصورت چهارباغ بوده و آب را در چهار مسیر

عبور میدادهاند باغ ایرانی پاسارگاد را ریشۀ معماری این باغها دانستهاند کوروا بزرگ شخصواً
دستور داده بود که باغ پاسارگاد چگونه ایجاد شود و درخ ها نیز به چووه شووکل کاشوته شوووند و
درواقع هندسیسازی باغ و شکل و شمایل آن از دیدگاه کوروا به باغ ایرانی گرفته شووده اسو
در دورۀ ساسانیان نیز باغها در جلوی کاخها و معابد شکل گرفتند و این موضو در دورۀ اسرمی
نیز ادامه یاف

(مهربانی گلزاری)6:1391 ،

قدیمیترین سند تصویری کووه نظووت بوواغ ایرانوی را بووه تصووویر میکشوود ،بووه دورۀ ساسووانیان
بازمیگردد در نق

برجستۀ طاقبستان ،صحنۀ شکار خسرو پرویز ،طرح باغ-شکار او را در طاق

بستان نشان میدهد این نق برجسته ،تا حدود زیادی هندسۀ باغ و عملکرد آن را آشکار میکنوود
(حیدری )65 :1392 ،این باغها عنوان یوک سوواختار کاموول ،بیوانگر رابطوۀ تنگاتنووگ میوان بسووتر
فرهنگی و طبیعی اس

و نشانهای از سازگار و همسوکردن نیازهووای انسووان و طبیعو

گذشته باغ ایرانی بروز توان نهفتۀ محیط و ادرا

اسو

در

پیچیدگیهای آن بود خالق باغ با اتکا به دانو

تجربی خود ،فضایی را ایجاد میکرد که باعث بقاء و پویایی بستر طبیعی میشد
 -3کشمیر
کشمیر منطقهای در شمالغربی شبهقارۀ هند اس
ایال

که از ایال

جامو و کشمیر تحو کنتوورل هنوود،

گلگ -بلتستان و کشوومیر آزاد تحو کنتوورل پاکسووتان و منطقوۀ اقصوی چوین تحو کنتوورل

جمهوری چین تشکیل میشود (تصویر  )2این منطقه عموودتاً کوهسووتانی اسو

در دورۀ طریووی
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تیموریان ،شبهقاره ،البته درّۀ جامو و کشمیر ،جز مهتترین نقاط زبووان و ادبیوات و هنوور و فرهنووگ
ایران درآمد؛ بنابراین میتوان گف  ،کشمیر یکی از حوزههای اصلی نفوووذ زبووان فارسوی بووهشوومار
میرود (ریاض )72:1354 ،بهطور حتت ،عروهبر تأثیر حکوم
دیگر از دالیل تأثیر باغ ایرانی در ساخ

گورکانیان بوور ایون منطقووه ،یکوی

باغهای منطقۀ کشمیر ،شباه های اقلیمی این دو منطقووه

به یکدیگر اس ؛ ازجمله زیباترین باغهای تاریخی کشمیر عبارتاند از :نسویت بوواغ ،شووالمیر بوواغ،
چشمهشاهی ،نشاط باغ ،پری محل و آچال بال باغ

تصویر  :2نقشه منطقه کشمیر.رنگ سبز :کشمیر تحت نظرات پاکستان .رنگ آبی :کشمیر تحت نظارت هند
(.)www.iribnews.ir/ooAkox

 -1-3باغهای تاریخی کشمیر
پس از ورود اسر در قرن  14به درّۀ کشمیر و غلبۀ حکوم

سلسلۀ شوواهمیری بوور آن ،در ایون

هنگا ایرانیان بسویاری راه کشوومیر را درپی گرفتنوود در قوورن  16مغوووالن وارد هنوود شوودند و
ازآنجاییکه درّۀ کشمیر زمینۀ باشکوهی را برای شکوفایی معماران باغهووای امپراطوووری گورکووانی
فراهت آورد و سازگاری اقلیمی ،منبووع بیپایوان آبوی و دامنووههای کوهسووتانی آبرفتوی سرسووبزا،
فرص هایی را فراهت آورده بود که بهطور حتت از دید امپراطوووران پنهووان نمیمانوود و هموین اموور
باعث شد گورکانیان در کشمیر به ساخ

باغهای متعدد متعلق به خاندان شاهی به سبک ایرانی را

شرو و گسترا دادند ( )Chandra Kak,1993: 245از باغهای تاریخی کشمیر کووه بووه سووبک
ایرانی ساخته شده اس

میتوان به :نسیت باغ ،شالیمار باغ ،چشمهشاهی ،نشوواط بوواغ ،پووری محوول،
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آچابال باغ و یری ناگ باغ اشاره کرد که در این نوشتار سه باغ تاریخی شالیمار باغ ،چشمه شوواهی
و نشاط باغ که از بقیه معروفتر و وسیعتر هستند (تصویر  ،)3مورد بررسی قرار میگیرند

تصویر  .3شالیمار باغ (تصویر باال سمت راست)؛ باغ چشمهشاهی (تصویر باال سمت چپ)؛ نشاط باغ (تصویر
پایین) ()www.farsnews.ir

 -1-3عوامل تأثیرگذار بر باغهای کشمیر
هند و ایران از قرنها پی
داشتهاند و حتی پی

و زمانهای دور ،روابووط توواریخی و فرهنگوی مسووتحکمی بووا یکوودیگر

از ورود آریاییها به فرت ایران و سرزمین هندوستان ،ارتباط دیرینهای بوین

مرد ایران و هند وجود داشته اس

تحقیقات باستانشناسان و آثار بهدسو آمده در حفاریهووای

انجا شده در اراضی ملکی هندیان و آثار بهجایمانده در کنار رودخانههای دجله و فرات (ایوران)،
بیانگر این موضو اس

که در گذشتۀ دور میان هندیان و ایرانیوان ارتبوواط پایاپووایی برقوورار بوووده

اس ؛ اما ارتباط فرهنگی میان دو تموودن ایوران و هنوود بووا ظهووور اسوور و نفوووذ ایون مووذهب در
شبهجزیرۀ هند استوارتر شد و ازآنرو که دین اسر از سرزمین ایران بووه هندوسووتان راه یافو

و

بیشتر مربیان و مبلغان اسرمی ،ایرانی بودند؛ زبان فارسی دوابهدوا مذهب اسوور در سورزمین
هند گسترده شد و حتی زبان فارسی ،زبان رسمی مسلمانان شمرده شد عارفان و شاعران متصوف
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مهتترین عامل گسترا زبان و ادب فارسی در سرزمین هندوستان بودند ازیکسو مشایخ صوووفیه
در تفکر مرد هندوستان مؤثر واقع شدند و ازسویدیگر ،خود شیفتۀ راه و رسووت و اندیشوۀ موورد
هند شدند و درنتیجه افکار اینان با اندیشههای آنان همچو شیر و شکر با هت درآمیخ
میتوان گف

که در میان روابط دو مل

درنهایو

ایران و هند ،عل ها و اسباب زیادی اسو ؛ ولوی کوواری

که زبان و ادبیات فارسی و بهخصوص شعور فارسوی و شووعرای فارسویزبان کردنوود ،در دیودگان
یکیک فرهنگدوستان نمایان اس

کووه

و از فردوسی تا سعدی آثار برجستهای بهجا مانووده اسو

اهوول دو تموودن ایوران و هنوود و جهوووانیان هوور چقوودر افتخووار کننوود ،کووت اسو

در ادامووه بوورای

روشنساختن موضو  ،بووه مهتتوورین عواموول تأثیرگووذار بوور طراحوی و سوواخ

باغهووای کشوومیر

میپردازیت
 -1حضور برخی از شاعران ایرانی در کشمیر (ریاحی و منتظرالقا،ت)4:1394 ،
 -2نزدیکبودن روحیۀ مرد ایران و هند (پیامنی و پاکزی)265:1395 ،
 -3روابط طوالنیمدت از جهات سیاسی و فرهنگی بین ایران و هند (همان)267 :
 -4گسترا اسر در کشمیر ،زبان و ادبیات فارسی (ریاحی و منتظرالقا،ت)3:1394 ،
 -5روابط ایران و هند بهویهه در زمان صفویه و گورکانیان (پیامنی و پاکزی)271:1395 ،
 -1-1-3شالیمار باغ ()Shalimar Bagh
ساخ

اولیۀ این باغ به قرن  6بازمیگردد و محققان هندی بر این باورند که پادشاه وق

یعنی پرورسینا دو ( )Parvarassenaآن را برای خود بهعنوان باغی مقدس ساخ
از دهی در نزدیک آن گرفته شده اس

منطقووه

و نا شالیمار

در قرن  16سلطان زینالعابدین این بوواغ را دوبوواره احیوا

کرد و در آن آبراههووایی بوورای برقووراری جریوان دوبووارۀ آب سوواخ

در سووال  1620جهووانگیر

چهارمین پادشاه از سلسلۀ گورکانیان هند در درونِ خود باغ ،باغ کوووچکی بووه نووا «فوورحبخ » را
ایجاد کرد ( )Sir Walter Roper,1895: 39این باغ (تصویر  )4متشکل از سووه محوطووه اسو :
محوطۀ پایینیاا که بهواسطۀ پی رانی ،مسیر ارابهرو کوتاهتر شده و دورتوورین محوطووه بووهعنوان
باغی عمومی مورد استفاده قرار میگرف

و شاهنشین آن دیوان عا (سالن عمومی) بووود محوطوۀ

دومی (باغ دومی) کمی وسیعتر اسو  ،متشووکل از دو تووراس کتعمووق بووا دیووان خوواص (سووالن
خصوصی) در مرکز اس

که امروزه ساختمانها تخریب شدهاند ،اما پایههای سنگی حکاکی شووده

و همچنین یک سووکوی عووالی کووه بووا آبنشووانهایی محاصووره شوودهاند ،هنوووز وجووود دارنوود در
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شمالغربیِ این محوطه حما های سلطنتیای وجود دارند سومین محوطه ،مربوط بووه بوواغ بووانوان
اس

که در کنار ورودی آن اتاقهای نگهبانی کوچکی وجووود دارد کووه بووه سووبک کشوومیری روی

پایههای سنگی قدیمی بازسازی شدهاند در اینجا شاهنشین مرمری سیاه زیبایی که توسط شاهجهان
ساخته شده ،به اوج رسیده اس
مانده اس ؛ درخش

که هنوز هت در میان مجموعووه آبفشووانهایی همچنووان نیوز برجووا

آب بر روی مرمر صیقلخوردۀ صاف منعکس میشود که صدای

در میوان

درختان سرو قدیمی تکرار میشود ()Chandra Kak,1993: 76

تصویر  .4پالن شالمیر باغ (مأخذ)http://www.indiapicks.com :

 -2-1-3چشمهشاهی
چشمهشاهی باغی اس

به سبک چهار باغ ایرانی (تصویر  )5که آن را علیمردان خان حاکت وق

کشمیر به دستور شاهجهان ،چهارمین پادشاه از سلسلۀ گورکانیوان هنوود در سووال  1632در دامنوۀ
کوههای زبراوان ( )Zabarwanساخ

و درواقع هدیوهای از طوورف شوواهجهان بووه پسوور بووزرگ

شاهزاده داراشکوه بود این باغ دارای چشمۀ آب معدنی طبیعی اس

( Sutinder Singh, 2012:

 )55دو شاهنشین ( )barahdariو همچنین دیوارۀ احاطهکننده و ورودی کناری ،متعلق بووه دوران
جدیدند آبشارها ،ستون پایههای شاهنشینها ،آبراههها ،آبانبار و ف ّوارهها و آبفشانها ،آثار اصوولی
گورکانی هستند؛ البته به جز مرم هایی که در آنهووا صووورت گرفتووه اسو
چشمهای اس

که در تراسها به پایین جریان مییابد و به سووه قسووم

کووانون اصوولی بوواغ،

قنووات ،آبشووار و ف ّوارههووا
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تقسیت میشود یک کلبۀ دو طبقۀ کشمیری در اولین تراس قرار دارد که مبوودأ چشوومه اسو

آب

سپس ازطریق سطح شیبدار آب به پایین (تراس دو ) جریان مییابد تراس دو بهعنوان اسووتخر
آب عمل میکند و یک ف ّواره بزرگ در مرکز آن قرار دارد آب دوبوواره از طریوق سووطح شویبدار
وارد تراس سو میشود ( )Kashmir Vs Persian in Fluence on kashiri Art, 2012یوک
پلکان در هر طرف شاهنشین به شیب پلکووانی دوموی منتهوی میشووود و بووه طبقوۀ همکووف خووود
شاهنشین میرسد در رابطۀ تاریخ ساخ

این باغ میتوان به کتیبهای که در دروازۀ ورودی نصووب

شده اس  ،اشاره کرد که کلمات این شعر که حاوی تاریخ ساخ
مورد قدم

اس  ،بدین صووورت اسو  :در

چشمه از او سؤال کرد و به من جووواب داد :کوووثر شوواهی (بهووار شوواهی) اصووطرح

کوثرشاهی مترادف چشمهشاهی اس

و بر طبق سیستت شمارا ابجد به سال حجی  1042اشوواره

دارد ،مطابق با سال  33-1632مویردی ( )Chandra Kak, 1993: 113در ایون بوواغ ماننوود بوواغ
ایرانی به منظر باغ و حض بصری ببینده توجه ویوههای شووده اسو
شاهنشین که به سم

کووه اموور از زاویوه دیود طوواق

جالیزهای وسیع دامنههای تپووه چشمهشوواهی و هووارای پووارت کووه در بهووار

پوشیده از شکوفههای قرمز و سفید بادا هسووتند ،اثبووات میشووود تماشوواگر زمووانی کووه در طوواق
شاهنشین ایستاده ،از یک سوی ببینوودۀ شووکوفههای قرمووز و سووفید بووادا و از طرفوی احساسووات
بهواسطۀ زمزمۀ لطیف و مریت آبفشان کوچکی که در مرکز سالن در جریان اس  ،تسکین مییابد
این ویهگی باغ همانند باغ ایرانی اس

که خاصی

شفادرمانی بهواسطۀ حواس پنجگانه را دارد

تصویر  .5پالن باغ چشمهشاهی (مأخذ)www.expedia.co.in :

 -3-1-3نشاط باغ
این باغ (تصویر  )6را میرزا عبدل حسن به دستور آصفخان برادر بزرگ ملکووه نورجهووان همسوور
جهانگیر چهارمین پادشاه از سلسلۀ گورکانیان هند در قرن  17یعنوی در سووال  1634بوور طبووق
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سووبک باغهووای ایران وی چهووار بوواغ سوواخ
چشمهشاهی به سم

( )Sutinder Singh, 2012: 67وقت وی بیننووده از

جادۀ اصلی بازمیگردد ،دو مایل و نیت به سم

باغ محبوبترین تفرجگاه جویندگان لذت در کشمیر اس
نمایندۀ یکی از نشووانههای منطقووهالبروج اسو
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باغ نشاط پی

میرود این

دوازده شیب پلکانی دارد که هر شیب

ایون بوواغ مستطیلشووکل دارای دو درگوواه چوووبی

منب کاریشده ،عمارت کرهفرنگی و سه تراس اس

عمارت فرنگی سازهای دو طبقه اسو

کووه

در مرکز طبقۀ پایین مخزنی با چهار فوت مربع و سه فوت مربع عمق ،دارای پوونج چشوومه اسو
یکی از ویهگیهای این باغ ،تخ های مرمر زیبایی اس

که در فواصل معیّنی از آبراههها گسووترده

شدهاند ازنظر بنیانگذار گورکانیاا ،آسفخان ،مقدسترین قسووم

بوواغ ،محوطوۀ زنانووه اسو .

دیوار کتارتفاعی که این تراس را از بقیۀ قسم های باغ جدا میسازد ،هنوووز هووت وجووود دارد در
انتهای باالیی مسیر پیادهروی نزدیک شاهنشین ،بقایای سنگفرا آجر اصلی هنوز موجووود اسو
در هر انتهای دیوار حا،ل تراس یک برج هش ضلعی ساخته شده اس

و شامل یک پله اس

کووه

به قسم های پایینتر و در معرض دید باغ منتهی میشود .درخشانترین و معطرترین نقطوۀ بوواغ،
بیشک شیب پلکانی دو اس  ،با بیشهزارهای انبوه یاس بنف
یاس پرپش

ایرانی ،آبشارهای آویزان گلهووای

و آبشار آبهای روان و بسترهایی مملووو از بنفشووههای سووهرنگ ( Chandra Kak,

)1993: 90

تصویر  .6پالن نشاط باغ (مأخذ)www.pinterest.nz:
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جدول  .1مطالعات تطبیقی باغ ایرانی با باغهای کشمیر

تشابهات

باغ ایرانی

باغهای کشمیر (باغ نشاط)

عناصر

فضای مصنو ( سردر ،محوطه ،عمارت

فضای مصنو (سردر ،محوطه ،عمارت

متشکله

کوشک ،فضای رابط)

کوشک ،فضای رابط)

رنگ و

در تغییر زمان با توجه به تغییر رنگ

استفاده از درختان خزانپذیر که تغییر فصل را

برگ درختان

بهخوبی نشان میدهد

خلق فضاهای ساده و بدون پیچدگی فر

خلق فضاهای ساده و بدون پیچدگی فر

ایجاد پرسپکتیو از دید ناظر

ایجاد پرسپکتیو از دید ناظر

باف
نظت هندسی

رعای

سلسلهمراتب دسترسی

بهکارگیری شفافی

رعای

در طراحی عمارت

سلسلهمراتب دسترسی

بهکارگیری شفافی

در طراحی عمارت

ساختار

کوشک

کوشک

فضایی

تعادل-ریتت

تعادل و حفظ ریتت در سه تراس عمارت

تخ های سنگی برای نشستن
(مأخذ :نگارندگان)
جدول  :2گیاهان و درختان مشترک در باغهای مورد مطالعۀ کشمیر با باغهای تاریخی ایران

گیاهان
گیاهان
رز ،نیلوفر ،شمعدانی ،مینا ،آهار ،گلهای
ستارهای سفید و صورتی
درختان

محل قرارگیری
در باغهای مورد مطالعه و در باغ ایرانی ،کاش

گلها بیشتر

در فضای جلوی عمارت بوده اس
در باغ شالیمار همانند باغ ایرانی ،کاش

سرو ،چنار ،سپیدار ،صنوبر

درخ

سرو را در

اطراف راهروها داریت

گیاهان و درختان مشاهدهشده در باغهای تاریخی کشمیر ،مشتر در باغهای تاریخی ایران
(نگارندگان)1399 ،

 -4نتیجه
باغ ایرانی با توجه به معماری منحصربهفرد و هندسۀ خاص خود ،در یوک گسووتردۀ جغرافیوایی از
هند تا تبریز ،سمرقند ،بخارا ،شیراز و مرزهایی فراتر از این محدوده ،متناسب با شوورایط اقلیموی و
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سال  /13شمارۀ 41

دورههای تاریخی خاص خود در فر ها و شکلهای گوناگونی تجلی پیدا کرده اسو

بووا مطالعوۀ

تطبیقی و بیان وجوه اشترا میان باغسازی ایرانی و باغهووای کشوومیر ،روشوون شوود کووه حکومو
گورکانی سهت قابلمرحظهای در باغسازی منطقۀ کشمیر ایفا کردهاند و سعی شده اسو

در کنووار

عوامل درونی ،بومی و فرهنگی منطقه ،شیوۀ باغسازی ایرانی را لحاظ کنند؛ چراکه بهدلیل حضووور
حاکمان گورکانی در این منطقه و روابط سیاسی و اقتصادی طوالنیمدت باعووث شود بوواغ ایرانوی
بهعنوان الگویی متناسب همراه با حاکمان گورکانی وارد این سوورزمین شوووند ازجملووه اشووتراکات
باغسازی ایرانی و باغهای کشمیر عبارتاند از :در هر دو مورد کوشک بهنسب

یکسو در امتداد

محور طولی قرار دارد و بناهای اندرون را در طوورف خلوووت بوواغ سوواختهاند و منظوور اصوولی بوواغ
درجه

مخالف اندرون بوده اس

و دارای اجزایی ازقبیل سردر ،عمارت اصلی ،آبانبار ،حمووا ،

فضاهای خدماتی و نگهبانی هستند همچنین عنصر آب که یکی از مشخصههای مهووت بوواغ ایرانوی
اس  ،در باغ کشمیر به زیبوواترین وجووه ممکوون نمووای
باغسازی ایرانی که در باغهای کشمیر نیز رعای
کشیده اس

داده شووده اسو

و دیگوور اصوول مهووت در

شده ،بازبودن چشتانداز اصلی به شکل مسووتطیل

همه این موارد نشان میدهوود چگووونگی سوواختار فضووایی و رنووگ و نوووای باغهووای

کشمیر تا حدود بسیاری شبیه به باغهای گورکانی و ایلخووانی اسو
(تصویر  )7با باغهای کشمیر گوشههایی از این شباه
آب ،حوضی در مرکز که از نظا هندسی ،نظا کاش

مقایسوۀ هندسوۀ بوواغ ایرانوی

را ازلحاظ الگوی چهار قسوومتی بووا جوووی
و نظا آبیاری تبعی

تصویر  .7هندسۀ باغ ایرانی (مأخذ :پیرنیا)239 :1373 ،
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