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 چکیده

 دیگر ملل توجه مورد همواره آن ساخت شیوه و ایرانی باغ میان آن از و ایرانی اصیل تمدن و فرهنگ

 زا یکی عنوان به – ایرانی باغ ساخت دانش انتقال جهت در تالش.  است بوده هند حاکمان ویژه به

 که هنری. گردید آغاز گورکانیان روزگار از هند به -ایرانی تمدن و فرهنگ دستاوردهای مهمترین

 .دارد پیرامون دنیای و طبیعت به ایرانیان ویژه نگاه در ریشه

 یلتشک عناصر محل، تاج مزار باغ ویژه به هند، ایرانی باغهای در مطالعه با است صدد در پژوهش این

 به ات نماید بررسی جغرافیا و ادبیات دانش منظر از سرزمین آن در را آنها ایرانی معماری نیز و دهنده

 وشتارن این در. دهد نشان ایرانی اصیل و کهن فرهنگ و تمدن از را هند پذیری تاثیر میزان وسیله این

 ایرانی گفرهن و ادبیات تاثیر واکاوی و بررسی به بنیان داده نظریه و کیفی پارادایم از گیری بهره با

 هداد آوری جمع برای. میپردازیم محلتاج مزار باغ جغرافیایی ساختار بر تاکید با هندی معماری بر

 ستفادها( پیمایشی – اسنادی) ترکیبی روش از تحلیل، و تجزیه و مطالعه بررسی، جهت نیاز مورد های

 به ،اند داشته تاریخ طول در هند و ایران که روابطی دلیل به میدهد نشان پژوهش نتیجه. است شده

 تاثیر تحت هند در مزار – باغ و باغ ساخت و معماری فرهنگِ گورکانیان، و صفویه زمان در ویژه

 . است گرفته قرار ایرانی معماری و هنر ادبیات، فرهنگ،
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  مقدمه

فرهنگ و تمدن ایرانی در طول زمان بر مناطق و سرزمینهای پیرامون خود تاثیر گذار بوده است. یکی 

 .استصفوی دوران حکومت  میرسدخود رشد و شکوفایی این تاثیرگذاری به اوج  از دوره هایی که

نبال د که به تفکر شیعیبه ویژه اسالم و و راهیابی دین برای گسترش  این حکومتتالش  از تاریخ

ن و زبا .سخن میگویدسرزمینهای دیگر  دریر خواهد بود ثیرگذاری فرهنگ ایرانی هم امکانپذآن تا

ه به این توسع به سرعت بخشییکی از مهمترین و کارآمدترین ابزار برای در این راه ادبیات فارسی 

مهاجرت اندیشمندان و شاعران ایرانی با روی کار آمدن حکومتهای مسلمان در هند و  مد.احساب می

 به وجود آمد.ایران  فرهنگ و ادبیاتبه آن سرزمین زمینه مناسبی برای انتقال 

جانشین  –همایون آغاز شد م( 5191 -ه.ش 301ه.ق)399سلطنت بابر در  باهند  انگورکانی حکومت 

پذیرفت و برای مدتی نتوانست در جنگهای داخلی بر دشمنان خود غلبه کند شکست را چون  -او

ه ک اوصفوی پناه آورد. حضور او در ایران وی را با هنر و فرهنگ ایرانی آشنا ساخت  طوالنی به دربار

زمینه ساز انتقال برخی از آداب و رسوم و صنایع ایرانی در  بود جنبه های متنوع این فرهنگ شیفته

ا با رایرانی هند تعدادی از هنرمندان و بازگشت به  بر مخالفان پس از پیروزیبه طوری که هند شد 

راه را برای پیاده سازی  -طرح چهارباغ -الگو برداری از باغسازی ایرانتالش او در  همراه ساخت .خود 

 اکبر و شاه دوران گورکانیان هند بـخصوص زمـان هند هموار ساخت.شهرهای مختلف این هنر در 

 صهاالید، هنرمند و ایرانی، )نامید قاره در شبه اسالمیمیتوان عصر طالیی توسعه معماری  را جهان

نقش ایرانیان در شکل گیری هنر گورکانی تا بدانجا بود که برای توصیف یکی از بزرگان دربار  (29

سلطان )"وی هندوستان را به ایران تبدیل کرده است."گفته اندگورکانی که حامی معماری ایرانی بود 
 مکاتب مهاجر ایرانی شعرای و هنرمندان از گورکانی دربار حمایت یرانیان به هند و با مهاجرت ا(19 صزاده، 

  (541 صبرزگر،  نجفی مهاجرین اصفهانی به سرزمین هند، ).دمآ وجود به هند کشور در ادبی و هنری نوین

 رشد هنرآنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت نقش ادبیات و فرهنگ ایرانی در 

ازتاب عناصر تشکیل دهنده باغ ایرانی درآثار شاعران و ادیبان بهمراه با در هندوستان ایرانی باغسازی 

 خواهد بود.آن دوره 

 ، ویژگیها؛ پیدایشباغ ایرانی 

ه بایرانیان به آبادسازی سرزمین خود که ریشه در باور دینی آنها دارد موجب گردید  تاریخی عالقه

روی های وسیع در جایجای فالت ایران و ایجاد باغپرورش گلها و گیاهان و به ویژه کاشت درخت 

ان های یونانیشمار میروند و در نوشته بهباغ ایـرانی از قـدیمیترین و مهمترین باغهای جهان  .آورند

  (91 ص و انصاری، )دیبا "و تورات از آن سخن رفته است
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نر زیستن و ایجاد رابطه میان انسان و طبیعت در سایه تمدن پرمایه اش بوده باغ در ایران نشانه ه

عشق ایرانیان به آب و درخت و گل از باغ محیطی مقدس ساخت و ایرانیان همواره طبیعت را  است.

ستایش کرده اند و به جلوه های زیبای آن عشق ورزیده اند . این باغ حاصل اندیشه ای است که آب 

ای پنهان زمین کویر )قنات( فرسنگها هدایت کرده تا از میان چشمه ای در میان باغ را از الیه ه

 رورس آشکار سازد... در متون اوستایی زرتشت درختکاری و آبادانی زمین را رفتاری نیک میدانست.)

 (10آلن و دیگران، ص  ایرانی،  های افسانه و ها اسطوره/ آسمانها دانای

ه در سلطنتی میداند ک باغی آن برپا شده بودند، ایرانی را که تک بناها در محدودهاستروناخ اوّلین باغ 

غی مستطیل شکل که کاخ اصلی در محور ... باپاسـارگاد و تـوسّط کورش هخامنشی بنا شده بود

ین رتیکی از بنیادی"که گفت توانباغ دارای چهار کرت بوده است و می طولی آن قرار داشته است

باغ اصلی پاسارگاد  نـقشه در ان اصل پایدار نـخستبه عنو"چهار بـاغ"ای ایرانی،یعنیهاغعوامل ب

رة یاز دا )به نقل"آید به شمار رو، شایسته است که کورش به عنوان مبتکر آنازاین آشکار است،

اما این تنها دیدگاه درباره زمان پیدایش باغ ایرانی نیست  (902 ، ص55 ج اسالمی، المعارف بزرگ

را از زمـان  ایرانی اغهایب به شکل بخش تقسیم بـاغ بـه چـهار ریشهچراکه دسته ای از محققان 

 (53ص  ویلبر،ایران و کوشکهای آن،  باغهاید)نساسانیان میدان

ای هباغ":میرساند اساطیری گیلگمش دورهدیدگاه دیگر ریشه باغ را به پیش از دوران هخامنشی یعنی 

 ه و دراز ایران به اندلس رفت ای اسالمی سیر میکنند،هگذرند و در سرزمینگیلگمش از مسیر تاریخ می

 ( 990ص )بمات،"همانند سالطین عثمانی ظهور میکنند هندوستان توسّط مغوالن،

ر میرفته است و ابزرگ روزگار هخامنشیان به ک باغهایعنوان دیگری است که برای  ئیری دئزهپ

دانشنامه مزدیستا ،  س)بهشت( تبدیل شده است.)همین کلمه است که بعدها به پردیس و فردو

  (534 ص اوشیدری،

بسیار بزرگ و با شکوهی بودند  باغهایدر زمان هخامنشیان در ایران پئیری دئزه ها ، به بیان دیگر 

که شهرت بسیار داشتند ... آنها مکانهایی بودند با درختان انبوه و تناور که آب در میان آنها روان بوده 

 یافته اند. و چارپایان بسیار در آن پرورش می

 عناصر تشکیل دهنده باغ ایرانی

 ترین دستاوردهای فرهنگ و تمدن ایرانییکی از بزرگ میتوانباغ ایرانی را بسیاری بر این باورند که 

به شمار آورد که در طول سالیان متمادی نماینده نوع نگاه انسان ایرانی به جهان پیرامون بوده و 

 ایران نسرزمی دو در ایرانی باغ مفاهیم تطبیقی بررسیبخشی از هستی شناسی او را شکل داده است)

و حاوی سلیقه زیبایی  طبیعت ادراک او از ،ایرانی از باغادراک انسان و چون  (1صسلطانی،هند ،  و

لذا در ادامه به اساسیترین عناصر  شناسانه وی نسبت به عناصر جهان و مفاهیم آنهاست.)همان(
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ا قوت ر این باغهالزوم آبی بودن  کهارکان تشکیل دهنده باغ ایرانی  به عنوانطبیعی و غیر طبیعی 

 خواهیم پرداخت.میبخشد 

همانگونه که اشاره شد یکی از علتهای توجه ایرانیان به باغسازی در دوران باستان را باید در باورهای  

ر وه آسمانی و فنمادی از نقش کیهانی شاه، نمایانگر شک ،از آنجا که باغ دینی ایشان جستجو کرد.

باغ قالب ش محسوب میشده است همه شاهان میکوشیده اند فضایی با شکوه و ویژه که در الهی

و همانگونه که ذکر شد نمونه آن را در باغهای هخامنشی و در دوره های خودنمایی میکرده بیافرینند 

یافت که به تدریج فضای فکری معماران و سازندگان باغ  میتوانبعد از آن و حتی در دوره اسالمی 

ن باستان استفاده از واژه در هند را نیز به خود معطوف داشت. از دیگر نشانه های اهمیت باغ در دورا

به پادشـاه از ارکـان جهان  "باغبان نیک "دادن مفهوم نسبتکشاورز در القاب سلطنتی بوده است . 

 ]آنان[ ست.نشمیان باغ مـی در تختی سلطنتی هخامنشی بود. پادشاه به هنگام قضاوت غالبا بر بینی

 و بی اجـازه شـخص شاه بدان وارد شود وانستکسی نمیت که مـیشمردند حریمی را سلطنتی باغ

 ر.ک:)پادشاه تلقی میکردند. قطع درختان یـا تخریب گـیاهان آنجا را همچون سوء قصد به حاکمیت

( با وجود چنین تفکری به یقین عناصر تشکیل دهنده 52اوا سابتلنی، ص  باغ ایرانی: واقعیت و خیال،

 باغ باید از ویژگیهای خاصی برخوردار باشند 

آنچه در باغ ایرانی مورد توجه است تالش در نشان دادن شکوه و جاودانگی و بیکرانگی در عین  آب

آب بخش در حقیقت  .میشودآرامش است که در باغهای ایرانی هند نیز این ویژگی به وضوح دیده 

در هنر باغسازی ایرانی زیبایی فضا بدون "به بیان دیگر  .میدهدایرانی را به خود اختصاص  اصلی باغ

 یدنبخش برخی محققان بر این عقیده اند که حضور آب نتیجه تجسم تا آنجا که میشودآب محقق ن

 ی،منصورایرانی ،  باغ شناسی زیبایی بر درآمدی)ر.ک: . "قـرآن از بـهشت تـوسط مسلمانان استبه وصف 

 (10ص

 رستنیها: درختان، گلها و ریاحین

ایرانیان باستان سبزی گیاه و گیاه سبز را برکتی از جانب خدایان خود میدانستند و تعدادی از گلها 

 اندیشه بازتاب) ر.ک: مقدس میشمردند.  و درختان را به جهت خصوصیت ویژه ای که در آنها بود

 (  15باقری، ص ،  هخامنشی های نگاره در دینی های

بخش  درختچراکه همواره های ایرانی ریشه در باورهای کهن ایشان دارد حضور درخت در باغ

های کهن بشری بوده و در اندیشه مردم آن روزگار باغهایی مقدس وجود داشته تمدن جدانشدنی

 (51 صجاللی مقدم، ایران ،  در مذاهب و ادیان تاریخچه است.)

 ندر باور برخی از اقوام که این تقدس درخت بر جنبه های گوناگون زندگی آنها تاثیرگذار بوده است. 

نماد مهم والدت دوباره بودند، درختان ریزبرگ ظاهرا در زمستان ها میمردند و ... در فصل درختان 

  (501 ص، گرینتی ،سل های اسطوره بهار بار دیگر متولد میشدند و برگ و میوه تازه میدادند.)
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 های اسطوره)ندتقدس درختان تا آنجاست که در اساطیر برخی ملل نردبان صعود به سوی آسمان

 ورهاسط .)یندابه شمار میو منشا خرد مقدس مقدستر باشند هر چه کهنسالتر  و (21 صبیرل،  ،چینی

 (13 صگرین، سلتی ، های

کاشت برخی از درختان در باغ ایرانی هم نشان ازاعتقاد ایرانیان باستان مانند سایر ملل به ویژگیهای 

برگریزان رمز مرگ بوده و سبز شدن  "همواره چراکه .داردنهفته در این عنصر طبیعی شگفت انگیز 

رخدار و سرو و و س زایی. برگهای با دوام درختان سدرنمودار نوبرگهای خزان زده درختان در بهار 

   (99 صدوبوکور، جان ،  زنده رمزهای )"کاج، زینت بخش آرامگاهها و نیز نشانه ممتاز بیمرگی است.

س از پایرانی  اساطیردر »کاشت درخت در باغ ایرانی نشان از اعتقاد به گیاه تباری انسان در آنهاست.

مرگ گیومرث تخمه او به روشنی خورشید پالوده شد و چهل سال در زمین ماند تا از آن دو شاخه 

ریواس شکل به نام مهلی ومهلیانه به وجود آمد و سپس نسل آدمی از گیاه پیکری به مردم پیکری 
 (521و 19ص؛ و  نقد تطبیقی ادیان و اساطیر، زمردی،  15تبدیل شد.)ر.ک: بندهش، فرنبغ دادگی، ص 

 کوشک

ایرانی است که از روزگار هخامنشیان  تاکنون  باغهایاجزای ثابت و جدانشدنی  از دیگر کوشک یکی

شکوه و شگفت انگیز که با توجه به زیبا ، با یعمارت وجود داشته است. هااین دسته از باغدر فضای 

گاه به عنوان مقبره، گاهی معبد و گاهی نیز کاخ  .نوع کاربرد مفهوم و پیام ویژه خود را داشته است

ترک شرقی است که در نوع روح مش ،سلطنتی. با هر عنوان و کاربرد نقطه مشترک همه این بناها

 .ویداسته آرام گرفته اندآنها بر دیوارهای بلند  یی که با طرح گلئینات، نقوش و گچبریهاساخت ، تز

محل و معماری برتر آن مشاهده کرد کوشکی در کاخ زیبای تاج  میتواننمونه این هنر شگفت انگیز را 

 کاربرد مقبره ای دارد نه تفرجگاهی.زیبا که 

 بازتاب عناصر باغ ایرانی در آثار شاعران ایرانی

که مظهر و نمودی از بهشت  و بوستان  باغ به مندی خود را به صورتهای متفاوتعالقه هموارهشاعران 

 .اندگوناگون بیان کرده ده و مـنظور خـود را از صـور خیال بوستان به اشکالنشان داآسمانی است 

عناصر باغ ایرانی مثل آب، درخت، گلها و ریحانها و حتی پرندگان هند مقیم در اشعار شاعران ایرانی 

نا و ید و باایرانی این طبیعت پیرامون است که به چشم می باغهایدر به بیان دیگر  .جلوه گر است

ه وصف ن بگیرد. به همین دلیل در ادبیات فارسی شاعرادر کنار زیباییهای طبیعی قرار میمعماری آن 

د در باغها وجوپردازند و اغلب از کنار بناهای با شکوهی که گلها و ریاحین و زیباییهای طبیعی می

رسی در دوره ای طوالنی زبان زبان و ادبیات فاآید آنگونه که از تاریخ ادبیات برمی .گذرنددارد می

 –و در همین دوره بنا به شرایط سیاسی  رسمی، علمی، درباری و رایج در هندوستان بوده است

شعر پارسی در سبک هندی  .میشوداجتماعی ایران بستری مناسب برای رشد و نمو شعر پارسی 

هندی شعری است پر از استعارات، کنایات، ترکیبات و سایر آرایه های ادبی که  "ذوق"تحت تاثیر 
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، دزیبایی شناسی باغهای ایرانی هن) ر.ک: در واقع تزئین متن و سخن اصلی نویسنده به حساب میآید.

 ن تشبیهاتبداع مضمون و آوردسخن سرایان این شیوه عموما به ا"دیگرعبارت به (51جمشیدیان،ص
باریک خیالی،  شاید به همین جهت فصاحت و سادگی را به دست اهمال سپرده اند. و تازه عالقه وافر دارند

 (19 ص)دشتی، "تصورات دقیق و گاهی دور از ذهن و اغراق و مبالغه میان این دسته از شعرا رواج دارد.

 و میشودشعر فارسی با ورود به هند ... متاثر از ذوق هندی دچار تزئینات و آرایه های مفصل ادبی 

زیبایی شناسی باغهای ایرانی  د.)نزمیرا در تاریخ ادبیات ایران رقم  "سبک هندی"گونه ای به نام 

این سبک که در لغت به سمت مغلق گویی پیش میرود پر از تصویرهای  (51 ص جمشیدیان،، هند

ل شکاین دیدگاه  کهبه طوری و ابهام یکی از ویژگیهای آن به حساب میآید. میشودخیال انگیز 

امتیاز سبک هندی از سبک عراقی تنها در صورت منحصر است و در ماده کار مقصور  " کهمیگیرد 

 رگزیدهب: خیال های فانوس )"سام تمثیالت و تشبیهات و استعارات تازهاست در خیاالت باریکتر و اق

  (99-95 صمحمدی،  هندی، سبک شاعران دیگر و صائب غزلهای از ای

این عناصر  توصیف .میشودها بیان صر زیبایی ساز و تکمیل کننده باغادر اشعار شاعران ایرانی کلیه عن

اغهای تصویر ب .میگرددشاعران مقیم هند نیز یکی دیگر از عواملی است که موجب آنها تاثیرگذار، در 

 دد.های پیرامون در آنها منعکس گرآیند و همه زیباییایرانی آن دیار مانند تابلوهایی بی نظیر به نظر 

ایی و دل و بیان زیبرسد خاصیت شعر است که از عناصر طبیعت برای تصویرآفرینی اگرچه به نظر می

سعی در ربودن گوی سبقت از و شاعران سبک هندی نیز در این زمینه  بگیردبهره آرایی معشوق 

اشعار یادکرد عناصری  اما در مواردی نیز هدف از سرودن سایر شاعران دوره های پیشین داشته اند

 آب روان ،احین، درختانگلها و ری داشته است.است که در باغسازی به سبک ایرانی در هند کاربرد 

های زیبا و سایر عناصری که به یاری آرایه های ادبی و قلم توانای شاعران تصاویری شکوهمند و کوشک

به همین منظور اشعاری از دو شاعر نام آشنا و سازد از آن جمله اند. ه گر میایرانی را جلو باغهایاز 

 بلند آوازه سبک هندی در توصیف باغ در ادامه میآید.

 زیبای کشمیر را اینگونه توصیف میکند: باغهایطالب آملی در قصیده ای تقریبا طوالنی 

ــت  ــت در نظر اسـ ــورت باغ بهشـ  مرا که صـ

ست       شمیر میکنم فرض ا شن ک صف گل  چو و

 

ــاخش    ــاخ بر شـ ــبز درختان شـ  به پیش سـ

 

 به بوستانش یکی نخل و صدهزار ثمر

ــفیر   ــزد کــه تــازه کنم روح بلبالن بصـ  سـ

ــویم این دهن ــیر  که ش ــکر و ش  تلخ را به ش

 (3-90911/ ب 1-5001) طالب،               

 نهــال طوبی بی برگ همچو جوهر تیر...               

 (90915)همان/ ب                             

ــفیر... ب ــتــانش یکی بلبــل و هزار صـ  گلسـ

 (90914)همان/ ب                              
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ــیراب    بان کنم سـ های ترش چون ز  ز میوه 

حن   لو         بصـــ ــاه آ هر شــ م یر  ث ــا ــاغ ز ت  ب

ــفــال  ز آبــداری نــارش لــب رطــب چو سـ

ــار      ــه ن ــور او درون ــگ ــه ان ــه دان  ز دان

ــاخ       یک شـ باغ خلد در او چند میوه بر   چو 

 

ــن و گل بید  ــوس  نظاره کن که ز هر برگ س

                

موج                 لقــه  ح ختــه ز  ی گ ن طرف زر ا هر   ب

 صـــف بطان چو صـــف زاهدان وســـواســـی

                                                         

ــاخ گل مطبوع     ــروش پیوند شـ ــاخ سـ  بشـ

ــدر آویــزد   هــزار حــلــقــه بــگــوش گــل ان

                                                         

یر        گ ــود کــام ذوق لــذت  طعم روح شـ  ز 

ــتــان نــار چون انجیر  ــیر زپسـ  چکیــده شـ

ــرخ به چ    ز سـ عذار  ــیبش   و زریررویی سـ

یر           ج ن ــه ا ــه دان چون دان عقــده  عقــده   ز 

ــیر  ــکر و شـ ــیده لذت پیوند همچو شـ  چشـ

 (4 -90400/ ب 5001)همان،                  

بر مطیر            کر ا ــ ــانی بشـ ــوده زب  چمن گشـ

 (90459/ ب 5002) همان،                     

ــافی یکی کبود غــدیر            چو آب آینــه صــ

یر             ب ــل در تــد تیــب غســ تر ب مر  ع  تمــام 

 (51-90454)همان/ ب                          

ــه بوزیر  ــبــت پیونــد پــادشــ  چنــانکــه نسـ

ــد نغمــه هــای پر تحریر          چو عنــدلیــب زن

 (94-90499)همان/ ب                         

 شد:کرا در فصل بهار به تصویر میریحانها و درختان و ...  ا،، گلهباغ ، دلنشین یتوصیفدر صائب نیز 

ــادی  ــبنم بر رخ گلها دوید   ... گریه شـ  ز شـ

ــبحدم         تا چه در گوش درختان گفت باد صـ

 از شـکوفه باغ دریایی پر از گوهر شـده سـت   

 

نار            تان را در ک ــ هاران بوسـ ید ابر ب ــ  تا کشـ
شان چنار        ست اف سرو و د شد پای کوبان،   کز طرب 
بار     ید  ــاخی رگ ابریســــت مروار  هر رگ شــ

 (54-59-5/ ب9104، ص 9)صائب، ج            

 آن های ایرانیریشهو  محلتاج 

به اری ایرانی اسالمی در شـو بهتر بگوییم بیانگر سیر تکاملی معم محل تجلی معماری ایرانی تاج

چهل ستون در اصفهان، مقبرهء شاه نعمت اللّه  هایی چون باغ فین در کاشان،نمونه -هـند است قـاره

 ه:عمطال مورد) هند قاره شبه در اسالمی معماری هنر تجلی)باغ ارم در شیراز باغ گلشن در طبس، ولی،

  ( 92 ص، پورجعفر ،(محل تاج

دید از آن باز همایون که- سلطانیه طرح گنبد از محل متأثرالگوی طرح تاج ین باورند که برخی برا

در ایـن دوران  طرح چهارباغی و هشت بهشت بـر پا شـد. این طرح براساس .است -کـرده بود هـم

محل "( این بنا41 ص)سلطان زاده، شودمی واحد در ایران و هند دیـده کمابیش پیروی از الگوی

مهربانش در شکل و فرم معماری است.  همسرتـجلّی اعـالی محبت و عشق و مهر مردی نسبت به 

اود مـیکل ا دو یـا رومئو و ژولیت شکسپیر و یـ مونالیزا تابلوی این اثـر بـرجسته از نظر هنری شبیه

 تاج ه:مطالع مورد) هند قاره شبه در اسالمی معماری هنر تجلی) ".است اما در شکل معماری آن آنژ،
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تاثیر پذیری ماهرانه از هنر باغسازی ایرانی موجب گردید این باغ شکوهمند  (59 صپورجعفر،  ،(محل

در  میتوانرا در ساخت تاج محل  راحی به کار رفتهطنمونه از هنر ایرانی در هند به یادگار بماند. 

برخی صاحب  (520 -513انصاری، ص  ایرانی، باغ مشاهده کرد.)ر.ک:مقبره کورش در پاسارگاد 

ها و اریک نازک نگری(، نگری)مقابل رو به ویژگی هنر پارتی رو ترینمهمران بر این عقیده اند که ظن

 در معابدی است که در کنار مستقیم و موربذهبی و مقید بودن به خطوط متزئین دیوارها با روح 

 رونگریها به ویژه روبهیویژگ (.این519 ،ص4 رجبی،ج،  گمشده هایهزاره ر.ک:اند.)بـنا شده رودهـا

بسیاری از  که هنر ساسانی بیش از هر اثر اسالمی در سازه اسالمی تاج محل هند هویدا شده است،

ی نماینگری جبههمقابل اصل از مـانند هـنر پارتی کرد پیدا امتداد اسالمی های آن در عصرویژگی

 (39و  19ص  ،9ج  کمبریج، تاریخ ایران،ر.ک: کند.)تبعیت می

 روش شناسی پژوهش

 مبانی نظری:

 الف( مراحل اجرای تئوری زمینه ای:

 ( :های پژوهشتئوری پرسشطرح کلی پژوهش ) -5

رای ارائه چه میزانی باید ب از این که چه اطالعاتی از کجا و بهپیکیره بندی کلی یک تحقیق عبارتست 

های مناسب به سؤال اصلی پژوهش گردآوری و تفسیر شود از این رو طرح پژوهش در این نوع پاسخ

که  میباشداز روش مطالعه، شامل پرسش اصلی پژوهش به همراه مشخص کردن محدوده پژوهش 

فرهنگ، هنر و ادبیات ایران چه تاثیری بر معماری "سوال اصلی این پژوهش عبارتست از : 

متخصصان و  محدوده پژوهش، باغ تاج محل ؛"؟هند به ویژه تاج محل داشته است باغهای

معه آماری ن فرهنگ و زبان و ادب پارسی و همچنین جغرافیدانان، جامعماری، متخصصا

 .دهنداین پژوهش را تشکیل می

 : به مرحله اشباعا رسیدن ده ها همراه با تحلیل تگردآوری دا -5

های اولیه به منظور ها به طور آگاهانه همزمان انجام میشود و گردآوری دادهآوری و تحلیل دادهجمع

گیرد ؛ تا برای پژوهشگر فرصتهایی را فراهم صورت م "هاآوری مداوم دادهجمع "گیری روند شکل

-مفهوم سازی بنیادی برای جمعد. تئوری های مناسب را افزایش دهمقوله "کفایت "میزان  کند که

گیرد و به کیفیت مند را در پیش میهای نظامها، رویه، تحلیل و نظریه پردازی براساس دادهآوری

ی ها یا نقطه نظرات مختلفگر، دیدگاهها به تحلیلتئوری ظهور یافته نیز توجه دارد. انواع مختلف داده

های( آنها را شکل میدهد؛ این کند و خواص )مؤلفهمیکه از طریق آن یک مقوله را درک  دهدمی

گویند. به طور خالصه، تدوین یک پروتکل دقیق می "های اطالعات اولیهتکه "را  های مختلفدیدگاه

آوری داده هم کمٌی و هم کیفی و ایجاد پایگاه ها از طریق استفاده از چند شیوه جمعآوری دادهجمع
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به  هاموردی است و در نهایت حصول اطمینان از این نکته است که دادهای مطالعه سیستماتیک داده

ش حفظ شود. این همزمانی اجازه پذیری پژوهآوری و تحلیل شوند و انعطافصورت همزمان جمع

 های درحال ظهور صورت گیرد. ها در پرتو یافتهآوری دادهدهد تا تعدیالتی نسبت به فرآیند جمعمی

 تنظیم داده ها مرحله -9

هد تا رویدادهای علی را در گذر زمان ها براساس ترتیب وقوع زمانی به پژوهشگر اجازه میتنظیم داده

تواند به صورت موقتی معکوس شود. در عین والی بنیادی یک علت و اثر آن نمیتعیین کند زیرا ت

 انواع مختلفباید بسیاری از های زمانی، این ترتیب زمانی حال، برخالف بیشتر رویکردهای سری

 رها را تحت پوشش قرار دهد و به یک متغیر وابسته و مستقل محدود نشود.متغی

 هامرحله تحلیل داده -9

ها است. درون این چهار چوب کلی، ها، محور اصلی پژوهش تئوری پردازی مبتنی بر دادهتحلیل داده

ی ذاری است. که بیانگر عملیاتها برای هر مورد متضمن ایجاد مفاهیم از طریق فرآیند کد گتحلیل داده

 اصلی ندِشوند. این فرآیهوم سازی و به طرقی جدید منظم میها تجزیه ، مفاست که به وسیله آنها داده

گذاری ( و چگونگی کد12ستراس و کوربین، ها ساخته میشوند )اها از دادهاست که بدان طریق تئوری

( که سه 90: 5911)استراس و کوربین، موزش، تجربه و هدف محقق تغییر میکند بر حسب نوع آ
 . کدگذاری9گذاری انتخابیو کد 9گذاری محوری، کد5گذاری بازاری وجود دارد که عبارتند از: کدگذشکل از کد

 تمها. قالب در ها داده تحلیلی بندی مقوله و ها داده مکانیکی تقلیلِ همزمانِ فعالیت دو از است عبارت

 خام ه های داد از اولیه مفاهیم الصاق و ترسیم و هاه  داد جداسازی  :باز کدگذاری. 

 فاهیم موجود در اطالعات می سازد و*کدهای داللت انگیز، که محقق بر مبنای م

های تحقیق کیفی ، روش) میگردد*کدهایی که از زبان فرد مصاحبه شده یا مشاهده شده استخراج 

 . (591ادیب حاج باقری، ص 

 یکدیگر به مقوالت نسبت  سازی مرتب و زدن بر میان  :محوری کدگذاری . 

 گذاری به معنیِ تلفیق و توأم کردن طبقات به وجود این نوع از کد : گزینشی کدگذاری

ها و مشکالت واکاوی محدودیت) میباشدآمده برای شکل گیری اولیه چارچوب تحقیق، 

 (13قبادی و همکاران، ص توریسم روستایی با استفاده از تئوری بنیانی ، 

 

                                                           
1 Open coding 
2 Axial coding 
3 Selective coding 
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 (45: الگو برداری از روش نظریه داده بنیان )بردبار و سلمان نژاد، ص  5شکل شماره   

 

 پژوهش های یافته

 رد کانونی جایگاهی کیفی، هایروش و است گرفته صورت کیفی تحقیق روش به حاضر پژوهش

 کیفی گرپژوهش(. 5 ص سیلورمن،، شناسیجامعه در کیفی تحقیق روش) دارند اجتماعی  پژوهشهای

های روش) دازدپرمی فرآیند کلّ بررسی به تقسیم، قابل غیر است کلیّتی واقعیّت، که باور، این براساس

 میدهد قرار دیگران جای به را خود که دلیل این به و( 550 ص نژاد، خوی، پژوهش در علوم تربیتی

 رفتارهای دمیتوان( 913 ص دالور،،  مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی)

 که شد، استفاده کدگذاری شیوة دو هر از پژوهش در این .کند درک را مطالعه مورد جامعه اجتماعی

با  متخصصین ادبیات و جغرافیاهای هگادیدشده است که  عالمت )*( مشخص با انگیز داللت کدهای

. که نشان داده شده است (E)نشانگر  با و متخصصین معماری های کارشناسانهگادید و (P)نشانگر 

 درج گردیده است. زیر جدول در آن نتایج حاصل از 

 مرحله کدگذاری باز : 5 جدول شماره

 کد مفاهیم ردیف کد مفاهیم ردیف

ها و تزئین کارینازک 5

و مذهبی دیوارها با روح 

مقید بودن به خطوط 

در سازه  مستقیم و مورب

 تاج محل

E1 51  ترین ویقـدیمباغ ایـرانی از 

 بهمهمترین باغهای جهان 

 رودشمار می

P9 
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روحیات ملت ایران و هند به  9

 است هم نزدیک

P1 52 با بردن بسیاری  ،شاه همایون

از هنرمندان از ایران به هند 

در زمان شاه طهماسب 

 تأثیر بسزایی بر هنرصفوی، 

 دیار گذاشت آن معماری

P10 

تمام هند مانند  هایعمارت 9

ی، یک بنای شرقبناهای 

 دینی است

E2 51  ،در اقلیم گرم وخشک ایران

ها همیشه جایگاه ویژه ای باغ

 داشته اند

P11 

باغ، باور کانونی فلسفه  4

 زندگی ایرانیان است

P2 53 ها از معماری تقلید هندی

ایرانی براساس اصولی مثل 

اصل سلسله مراتب، تقارن و 

 تناسب

E8 

سازی در هند در زمان مقبره 1

حکمرانان مسلمان، متاثر از 

هنر ایرانی عهد صفویه 

 میباشد

P3 90 باغ پارسی یکی ازچهار 

الگوهای پیاده سازی نقشه 

اغ در هند بوده است از های ب

 های الهور و کشمیرجمله با غ

P12 

سازی نقطه عطف سنت باغ 1

معماری تدفینی در هند 

معماری جهان اسالم، است )

 ،نتاریخ و مفهوم اجتماعی آ

 (911گروبه و همکاران، ص 

E3 95  ایجاد باغ به جهت نشان دادن

شکوه و ابهت حکمرانان در 

 ایران و هند 

P13 

پالن طراحی شده شیخ  2

بهایی در باغ فین، الگوی 

طراحی باغ شالیمار الهور 

پژوهش تطبیقی در است )

فضایی  –ساختار کالبدی 

باغ ایرانی در دوران صفویه 

موسوی  و گورکانیان هند ،

 (514حاجی وهمکاران،ص 

E4 99 هندی عناصر  در معماری

از دست سازِ بشر، بیشتر 

 دارنداهمیت طبیعی  عناصر

E9 
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تفاوت نظام آبیاری در  1

باغهای هندی و ایرانی به 

دلیل شرایط متفاوت 

 اقلیمی 

P4 99  کاشیهای معرق از عناصر

اصلی تشکیل دهنده نما در 

 بناهای معماری ایرانی است 

E10 

در هند باغها در کنار  3

شدند ها طراحی میرودخانه

)برگرفته از سلطان زاده، ص 

 (11و کخ، ص  11

P5 94  سنگ مرمر به عنوان مصالح

ی نما در بناهای هندی به اصل

 رودشمار می

E11 

نمایش آب درباغهای هندی  50

 شکل ساکن دارد 

P6 91  پنج گنبد در تاج محل نشان

دهنده پنج الهه هندوان 

  میباشد

P14 

نمایش آب در باغهای ایرانی  55

مانند است دارای حرکت 

 استفاده از فواره های بسیار

E5 91 یب جباغ کشمیر توسط یک ن

-زاده ایرانی به نام علیمردان

سازماندهی طراحی و خان،

 شده است

P15 

در کنار دریاچه  -نشاط باغ  59

، به وسیله یک نجیب  -دال

ابن یمین  زاده معمار به نام

الدوله آصف خان، که پدر 

زن شاه جهان بود، بنیان 

 گرفت

معماری گورکانی در دوره  92 97

تمام معماری هند  ،شاه جهان

 تحت تاثیر قرار داد را

P16 

های نوشتهسنگها و ستون 59

دوران آشوکا، از شاهان 

باستانی هند، تقلید آشکاری 

های معماری زمان از نمونه

هخامنشیان در دوران 

 اسالمی است

E6 91 ر باغ ایرانی نظرگاه منتهی د

الیه نقطه دید است و تنها 

برای ناظری قابل رویت است 

که در محور اصلی حرکت 

 هندی باغ در اما کند،می

باغ  ثقل مرکز تنها نظرگاه

 میشودمحسوب 

P17 

در باغهای ایرانی به دلیل  54

شرایط کم آبی، درختان 

P8 93 محل تجلی معماری  تاج

و بیانگر سیر تکاملی  ایرانی

E12 
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سرو بیشتر مورد توجه بوده 

 است

اسالمی در   - معماری ایرانی

 شـبه قـاره هـند است

کوشک یکی دیگر از اجزای  51

ثابت و جدانشدنی باغهای 

ایرانی است که نمونه این 

-در کاخ تاج میتوانهنر را 

محل و معماری برتر آن 

 مشاهده کرد

E7 90 زا محل متأثرالگوی طرح تاج 

 است. سلطانیه طرح گنبد

E13 

 منبع: نتیجه پژوهش نگارندگان

 

 کدگذاری محوری

 هایی خواهدزیرطبقه شامل طبقه هر و یابندمی توسعه شده تشکیل طبقات محوری، کدگذاری در

-داده مییمقایسة دا محوری کدگذاری مرحلة الزمة شود.می مشخص نیز آنها از یک هر ارتباط و شد

 با که هاییصورت خوشه به و کندیم مقایسه یکدیگر با را شده کدگذاری هایداده پژوهشگر، هاست.

شناسایی مشکالت گردشگری دهد )می قرار طبقه یک در را مشابه کدهای و آورددرمی دارند تناسب هم

النتری کرمی دهکردی و ک،  بختیاری با استفاده از تکنیک تئوری بنیانیو  محالروستایی استان چهار

 (.51 ص باقری و صلصالی، حاج به نقل از: ادیب

 

 از مفاهیم )کدگذاری مفاهیم( طبقات گسترده و خرده طبقات حاصل( : 2جدول شماره )

 طبقات گسترده خرده طبقات

  سلطانیه طرح گنبد از محل متأثرالگوی طرح تاج

تاثیر فرهنگ و معماری ایرانی 

 بر معماری هند
سازی در هند در زمان حکمرانان مسلمان، متاثر از هنر مقبره

 ست.ایرانی عهد صفویه 

تدفینی در هند است سازی نقطه عطف معماری سنت باغ

گروبه و ، نمعماری جهان اسالم، تاریخ و مفهوم اجتماعی آ)

 (911همکاران،ص 

پالن طراحی شده شیخ بهایی در باغ فین، الگوی طراحی باغ 

 –پژوهش تطبیقی در ساختار کالبدی شالیمار الهور است )
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 موسویفضایی باغ ایرانی در دوران صفویه و گورکانیان هند ، 

 (.514ص  همکاران،حاجی و 

های دوران آشوکا، از شاهان باستانی هند، نوشتهها و سنگنستو

های معماری زمان هخامنشیان در دوران تقلید آشکاری از نمونه

 اسالمی است

کوشک از اجزای ثابت و جدانشدنی باغهای ایرانی است که نمونه 

در کاخ تاج محل و معماری برتر آن مشاهده  میتواناین هنر را 

 کرد

 شمار بههای جهان رین باغتترین و مهمباغ ایـرانی از قـدیمی

 رودمی

ها از معماری باغ ایرانی براساس اصولی مثل اصل تقلید هندی

 سلسله مراتب، تقارن و تناسب

چهارباغ پارسی یکی از الگوهای پیاده سازی نقشه های باغ در 

 بوده است از جمله با غهای الهور و کشمیر هند

تحت  تمام معماری هند را ،معماری گورکانی در دوره شاه جهان

 تاثیر قرار داد

و بیانگر سیر تکاملی معماری  محل تجلی معماری ایرانی تاج

 اسالمی در شـبه قـاره هـند است -ایرانی 

در با بردن بسیاری از هنرمندان از ایران به هند  ،شاه همایون

یار د آن معماری تأثیر بسزایی بر هنرزمان شاه طهماسب صفوی، 

 گذاشت

 

روابط ایران و هند در طول 

 تاریخ

باغ کشمیر توسط یک نجیب زاده ایرانی به نام علیمردان خان، 

 طراحی و سازماندهی شده است

، به وسیله یک نجیب زاده  -دالدر کنار دریاچه  -نشاط باغ 

ابن یمین الدوله آصف خان، که پدر زن شاه جهان  معمار به نام

 بود، بنیان گرفت

کاشیهای معرق از عناصر اصلی تشکیل دهنده نما در بناهای 

 معماری ایرانی است
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ی نما در بناهای هندی به شمار مصالح اصلسنگ مرمر به عنوان 

 رودمی

که مختص باغهای  ویژگیهایی

هندی از نظر معماری ایرانی یا 

 میباشدپنج گنبد در تاج محل نشان دهنده پنج الهه هندوان  است

 محل نماد فرهنگ و تمدن هند استتاج

تفاوت نظام آبیاری در باغهای هندی و ایرانی به دلیل شرایط 

 متفاوت اقلیمی

 

 

 

 

موقعیت گذاری تاثیر

ساخت باغهای  جغرافیایی بر

 ایران و هند

شدند )برگرفته از ها در کنار رود خانه ها طراحی میدر هند باغ

 (11و کخ، ص  11سلطان زاده، ص 

 نمایش آب درباغهای هندی شکل ساکن دارد

مانند استفاده از  استنمایش آب در باغهای ایرانی دارای حرکت 

 فواره های بسیار

درختان سرو بیشتر در باغهای ایرانی به دلیل شرایط کم آبی، 

 مورد توجه بوده است

در معماری هندی عناصر دست سازِ بشر، اهمیت بیشتری از 

 طبیعت دارند

 باغ، باور کانونی فلسفه زندگی ایرانیان است

در اقلیم گرم وخشک ایران، باغها همیشه جایگاه ویژه ای داشته 

 اند

مقید بودن به ذهبی و مها و تزئین دیوارها با روح کاری نازک

 در سازه تاج محل خطوط مستقیم و مورب

 

بازتاب عناصر باغ ایرانی در باغ 

ایجاد باغ به جهت نشان دادن شکوه و ابهت حکمرانان در ایران  هندی 

 و هند

ر باغ ایرانی نظرگاه منتهی الیه نقطه دید است و تنها برای د

ناظری قابل رویت است که در محور اصلی حرکت میکند، اما در 

 میگرددباغ هندی نظرگاه تنها مرکز ثقل باغ محسوب 

تجانس و همخوانی فرهنگی  است  روحیات ملت ایران و هند به هم نزدیک

 مردم ایران و هند 

 

 ی، یک بنای دینی استشرقتمام بناهای هند مانند  هایعمارت
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جایگاه دین در معماری ایرانی  نماد فرهنگ و تمدن هند است به عنوان یک باغ مزار، محلتاج

 و هندی

 منبع: نتیجه پژوهش و مطالعات میدانی نگارندگان
 

 کدگذاری انتخابی

 که ای تا مقوله شوندمی ترکیب هم با باردیگر اند شده کدگذاری قبالً که هایی جمله مرحله این در

 تحقیق مفهومی و چارچوب شود شناسایی دهد ارتباط یکدیگر به را مفاهیم یا طبقات سایر است قادر

 که است 5داستانی سیر خط ایجاد تحلیل، از مرحله این اصلی و عمده گیرد. فعالیت شکل تدریج به

-یندنگرانه بر فرآمرحله اتفاق میافتد در واقع تحلیل کل شود. آنچه که در اینیرا شامل م طبقات همة

  طور ساده توصیف خاصی است درباره پدیدههایی است که در طول تحقیق رخ داده است. داستان به

ها واکاوی محدودیت) سازی چنین داستانی استشود و خط سیر داستانی، مفهوماصلی که مطالعه می

 (34 صقبادی و همکاران، ،  تفاده از تئوری بنیانیو مشکالت توریسم روستایی با اس
 

 مروری بر خط سیر داستان تحقیق

ایران و هند در طول تاریخ، در این پژوهش، تاثیر فرهنگ و معماری ایرانی بر معماری هند، روابط 

ایرانی یا  هندی از نظر معماری است، تاثیر گذاری موقعیت جغرافیایی  باغهایهایی که مختص ویژگی

تجانس و همخوانی فرهنگی عناصر باغ ایرانی در باغ هندی،  ایران و هند،  بازتاب باغهایبرساخت 

 انتخاب شده اند محوری اتطبقمردم ایران و هند و جایگاه دین در معماری ایرانی و هندی به عنوان 

به دلیل روابطی که ایران و هند در طول تاریخ داشته اند، به ویژه در زمان  میدهدکه نتیجه آن نشان 

مزار در هند تحت تاثیر فرهنگ، ادبیات،  –صفویه و گورکانیان، فرهنگِ معماری و ساخت باغ و باغ 

ان هایشهمراه ویژگی ای از طبقات بهموعهمجهنر و معماری ایرانی قرار گرفته است. شرایط علّی را که 

در این پژوهش عبارتست از؛ حضور برخی از شاعران ایرانی در زمان صفویه در هند،  تشکیل میدهد

هندی متاثر  باغهای پیوندی معماری و طراحیهمگونی و هم نزدیک بودن روحیه مردم ایران و هند،

ایرانی در هند )دوره  اغهایبساخت ایرانی، حضور برخی از عناصر طبیعی و انسان باغهایاز معماری 

گورکانیان( و نفوذ مولفه های فرهنگی خارج از قلمرو هند که بیشتر با الهام از معماری صفویان بوده 

وسوی مفضایی باغ ایرانی در دوران صفویه و گورکانیان هند ،  –پژوهش تطبیقی در ساختار کالبدی )

 ری را در هند بوجود آورد. (، توانسته شکل خاصی از معما511حاجی و همکاران، ص 

به شرایط متفاوت اقلیمی و جغرافیایی دو کشور  میتواندر بحث کنش ها و تعامالت در این پژوهش 

هندی از لحاظ نظرگاه، مصالح به کاررفته،  باغهایایران و هند اشاره کرد که سبب شد ساختار 

                                                           
1 . Story Line 
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ایرانی باشد که این امر موجب  باغهایدرختان و گلهای کاشته شده  در باغ و نمایش آب، متفاوت از 

گردید معماری هند در سطح جهانی منحصر به فرد باشد و بتوان به عنوان مثال باغ مزارِ تاج محل را 

 به عنوان نماد و مظهر فرهنگ و تمدن هندی در جهان، معرفی کرد.

 میتواناین پژوهش د و در که بر کنشها و تعامالت تاثیر میگذار ویژه ای استشرایط ، 5بستر حاکم

گفت ارتباطات و تعامالت تاریخی، فرهنگی، سیاسی و حضور شاعران، ادیبان و برخی از حاکمان 

ایرانی و بانوان قدرتمند و با نفوذ دربار هند مانند شاه جهان در شکل گیری و تاثیر پذیری معمار ی 

  هند از فرهنگ و معماری ایران اشاره کرد.

نزدیک  میکند، در این پژوهش شاملِداخله سایر عوامل را تسهیل یا محدود که م ،9گرشرایط مداخله

خان در شکل یب زادگان ایرانی همچون علیمردانبودن روحیات مردم هند و ایران، حضور موثر نج

 ایرانی هند و ساخت آنها اشاره کرد.  باغهایگیری 

صفویه از گورکانیان در هند و در این پژوهش نشانگر این حقیقت تاریخی است که حمایت نتایج 

افزایش تعامالت و ارتباطات سیاسی، فرهنگی و تجاری سبب تاثیر پذیری معماری هندی از معماری 

و فرهنگ ایرانی در آن زمان شده است که عوامل جغرافیایی، مذهبی و بومی متفاوت مردم هند 

حصر به فردی از معماری را ایجاد همراه با الگو برداری از معماری ایرانی، توانسته شکل خاص و من

 کند.

 

 طراحی و اعتبار مدل

داده های به دست آمده در طی فرایند پژوهش در این مرحله به تئوری یا مدل تبدیل میشوند که 

دریافت پژوهشگران از مراحل مختلف این نظریه در  پژوهش حاضر سبب شکل گیری مدلی شد که 

 :استبه صورت ذیل 

 

                                                           
1 . Context 
2 . Intervening Condition 
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 پژوهش و مطالعات میدانی نگارندگانمنبع: نتیجه 

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از یافته های پژوهش حاضر نشان داد که از جمله عوامل مؤثر بر شکل گیری و معماری 

که این به دلیل روابط طوالنی مدت از  هندی، تاثیر فرهنگ، هنر و ادبیات ایرانی بوده است باغهای

 –ها و باغ در بناها، باغ میتوانکه نتیجه آن را  میباشدجهات سیاسی و فرهنگی بین ایران و هند 

اسالمی در هند مشاهده کرد. نتیجه پژوهش حاضر که بر اساس نظریه  –مزارهای شکوهمندِ هندی 

رهنگ و معماری ایرانی بیشترین تاثیر را داده بنیان صورت گرفته است مبین این مطلب است که ف

مزارهایی همچون تاج محل  –ها و باغ یق بر معماری هند به ویژه در باغدر بین سایرِ مولفه های تحق

ایران بر شکل گیری و ساختار  داشته است. مولفه تاثیر گذاری موقعیت جغرافیایی دو کشور هند و

ها، در رده دوم اهمیت و و گلها، نحوه نمایش آب در باغ نظر مصالح بومی، نوع درختانها از نقطه باغ

ا ایرانی ی باغهایهای مختص هر کدام از ا سومین رتبه به مولفه ویژگیاولویت قرار گرفته است. ام

ا و هار بردنِ سنگ مرمر در معماری باغکمال از هم متمایز هستند مانند بگیرد که کاهندی تعلق می

ایرانی. سایر مولفه های تحقیق  باغهایمزارهای هندی و استفاده از کاشیهای معرق در معماری  –باغ 

مزارهای هندی از معماری  –ها و باغ باغ دهنده میزان تاثیر پذیری معمارینیز هر کدام به نوعی نشان

ندی در کنار الگو مزارهای ه –این نظریه را ارائه داد که باغها و باغ  میتوان. در نهایت استایرانی 

تاثیر فرهنگ و 
معماری ایرانی بر 

معماری هند

روابط ایران و هند 
در طول تاریخ

ویژگیهای مختص 
باغهای ایرانی یا  

هندی از نظر 
معماری 

تاثیر گذاری 
ی موقعیت جغرافیای

برساخت باغهای 
ایران و هند

بازتاب عناصر باغ
ایرانی در باغ 

هندی 

تجانس و همخوانی 
فرهنگی مردم 
ایران و هند 

جایگاه دین در 
معماری ایرانی و 

هندی
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مایش گذاشته که در جهان گوناگون، نوع خاصی از معماری بومی شده متاثراز فرهنگ ایرانی را به ن

 .میباشدفرد بوده و بیانگر اوج تمدن و فرهنگ هندی منحصر ب
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