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چکیده
مهاجرت تدریجی ایرانيان به هند ،نفوذ اوليه آنان در دربار فرمانروایان محلی و کسب قدرت سياسی
که از دهه های ميانی قرن هشتم آغاز شد به ماندگاری آنها تا قرن سيزدهم هجری در دولت
گورکانيان انجاميد .برخی از این مهاجران در دربار گورکانيان به ویژه دوران پادشاهی اکبر ،جهانگير و
شاه جهان ،عنوان منصب دار که یک مقام نظامی بود کسب کردند و منشا اثر مهم در مظاهر مختلف
فرهنگی و تمدنی از جمله معماری شدند .نوشتارحاضردر صدد پاسخ به این سوال است که با توجه به
احيا اندیشه و هنر هندی و بازگشت به معماری هندوان در عهد اکبر و جهانگير ،منصب داران مهاجر
ایرانی به این س رزمين ،در حوزه معماری عصر گورکانی چه تاثيری داشته و این اثر گذاری چه نتایجی
به بار آورده است؟ در نگاه نخست به نظر می رسد که اینان توانسته اند ضمن انتقال مظاهر معماری
ایرانی – اسالمی به حوزه حکومتی گورکانيان ،ابداعات مهمی نيز در این زمينه داشته باشند .ارائه
تصویری واقع بينانه از تاثير حضور فعال منصب داران ایرانی در تحول و تکامل مصادیق و مظاهر
معماری و آشنایی اهالی هند با شاخص های معماری ایرانی ،هدف اصلی پژوهش است .پيامد های
پژوهش نيز آن است که ورود منصب داران ایرانی به دربار سالطين گورکانی ،معماری شبه قاره هند
را در این عهد متحول نمود و این تحول در مقایسه با ویژگیها و شاخصه های معماری این سرزمين
تحولی چشمگير محسوب می شد به طوریکه ابداعات منصب داران ایرانی سابقه ای در معماری شبه
قاره هند نداشت و این امر بيانگر شایستگی ،درک و تخصص باالی ایرانيان منصب دار در حوزه
معماری است.
کلید واژه ها :منصبداران ایرانی  -اسالمی ،شبه قاره هند ،معماری ،گورکانيان

 1استادیار ،گروه معارف اسالمی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران.
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مقدمه
ایرانيان مسلمان با پی ریزی تمدن ایرانی – اسالمی ضمن انتقال آن به سایر جوامع از جمله شببه
قاره هند ،در پيشرفت و تکامل مظاهر تمدنی از جملبه معمباری ایبن سبرزمين نقبش بسبيار مبوثری
داشته اند .از جمله راه های انتقبال مفباهيم فرهنگبی و شاخصبه هبای تمبدنی ،یکبی از مبوثرترین و
کارآمدترین آنها که توانسته به شکل موثر در پيکره هنر و معمباری هنبد ببر جبای بمانبد مهباجرت
نخبگان ایرانی است که در طيف های مختلف ،به ویژه در فاصبله زمبانی قبرن دهبم تبا نيمبه قبرن
سيزدهم هجری قمری صورت گرفت .بسياری از این مهاجران ببه خباطر صبالحيت و شایسبتگی در
دولت گورکانيان ،عنوان منصب دار که یک مقام نظامی بود را به دست آوردند و تواستند منشا خدمات
بسياری در ابعاد فرهنگی و تمدنی از جمله معماری شوند .از این جهبت ضبرورت دارد نقبش منصبب
داران ایرانی که یکی از موضوعات مهم در تاثيرگزاری فرهنگ و تمدن ایرانيان در سبایر جوامبع ،ببه
ویژه شبه قاره هند است مورد عنایت قرار بگيرد.
با توجه به این ضرورت سوال اصلی مقاله آن است که منصب داران ایرانی مهاجر به هند در حبوزه
معماری دولت گورکانيان چه نقشی ایفا نموده اند و چه نتایجی به ببار آورده انبد ؟ فرضبيه ی سبوال
مذکور آن است که آنان توانستند ضمن انتقال مظاهر معماری ایرانی – اسبالمی ببه حبوزه حکومبت
گورکانيان ،ابداعات مهمی در این زمينه ارائه دهند .طبق بررسی های به عمبل آمبده مقالبه و یبا اثبر
پژوهشی روش مندی درباره موضوع مطروحه در مقاله ،تحصبيل نگردیبد امبا برخبی از منبابع و آثبار
پژوهشی که با عنوان مقاله مرتبط بوده مورد بررسی قرار می گيرند.
یکی از مهمترین آثار این عهد ،اکبرنامه اثر مشهور ابوالفضل عالمی است .این کتاب بيانگر ارتببا
تنگاتنگ ادبی ،اجتماعی ،نژادی و دینی بين ایبران و هنبد در دوره سبالطين گورکبانی اسبت .ارزش
اجتماعی و هنری اکبرنامه در آن است که مولف عالوه بر پرداختن به فتوحات و شبر توفيقبات ولبی
نعمت خود اکبرشاه گورکانی به چگونگی خببانه سازی مردم هندوستان و معمبباری آن نيبز تبببوجه
می نماید .او شر جامعی از ساخت و ویژگی های معماری حوض حکيم علی گيالنی و بنای آن و نيز
عالقه فراوان اکبر به این بنای عجيب ارائه می دهد .آیين اکبری اثر دیگر عالمی است .مزیت عمبده
این کتاب و ارتبا آن با پژوهش حاضر این است که فهرستی از منصب داران ایرانی دربار اکببر را ببر
می شمارد که دقت در این اسامی بيانگر آن است که یک چهارم منصبب داران دوره اکبرشباه ایرانبی
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بوده اند .منتخب التواریخ عبدالقادر بدایونی در تاریخ عمومی هندوستان نيز نقش مهاجران منصبب دار
ایرانی را در چهل سال از دوره پادشاهی اکبر بررسی کرده است .تبوزک جهبانگيری جهانگيرنامبه از
آثار برجسته مربو به دوره گورکانيان است که به نظم تقویمی از تاریخ جلوس جهانگير تا هفبدهمين
سال پادشاهی او را شامل می شود .این کتاب حاوی اطالعات دسته اول و موثق درباره دوره پادشاهی
جهانگير است به طوری که برای اولين بار در این اثر به ساخت حوض حکبيم علبی گيالنبی در آگبرا
اشاره شد ه است .از دیگر آثاری که می توان به آن اشاره کرد اطبای عهد مغليه تاليف سيد کوثر علبی
چاندپوری است مولف ضمن معرفی پزشکان منصب دار ایرانی در دربار گورکانيان به اقدامات آنها در
حوزه تمدنی از جمله معماری نيز پرداخته است .اباکخ در معمباری هنبد در دوره گورکبانی نيبز معتقبد
است گورکانيان وارث مستقيم تيموریان بوده و عناصر پایداری معمباری آنهبا ببه خصبود در دوره
نخست ،تيموری ایرانی بود.
مقاالتی نيز در این زمينه به رشته تحریر درآمده که در هر یک از آنهبا ببه تاثيرگبذاری معمباری
ایرانی در شبه قاره هند در عصر گورکانی اشاره شده است مانند مقالبه دکتبر سبيد کمبال حبا سبيد
جوادی تحت عنوان بررسی تاثير سبک معماری و مناسبات فرهنگی – هنری ایرانی در سباخت بقعبه
خراسان الهور ،مقاله محمدرضا پورجعفر با عنوان هم نهادی فرهنگ معماری ایران و شبه قباره هنبد
در عصر گورکانيان و مقاله فروغ یزدانی تحت عنوان نگاهی به تاثير سبک معماری ایران در معمباری
هند .اما شاخصه اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثيرگذاری منصب داران ایرانی مهاجر به شبه قاره هنبد
در عصر گورکانی است که به صورت ویژه در هيچ یک از آثار مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است.
تبیین واژه منصب دار
گورکانيان یا به تعبير مورخان غربی و مولفان هندی مغول هند یا مغول کبير هند از اخبالف ههيبر
الدین بابر تيموری بودند .نسب بابر در پشت چهارم به جالل الدین ميرانشاه پسر امير تيمبور گورکبانی
می رسيد .9در این سلسله هفده نفر به پادشاهی رسيدند که شش نفر از آنها یعنی بابر ،همایون ،اکبر،
جهانگير ،شاه جهان و اورنگ زیب از امپراطوران دیگر اقتدار بيشتری داشتند.
گورکانيان که در سال  135هجری قمری  9256 /ميالدی به قدرت رسيدند پب

از  343سبال در

سال  9572هجری قمری  9527/ميالدی توسبط انگليسبیها از ببين رفتنبد .در ایبن دوره اصبطال
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منصب دار به بسياری از نخبگان نظامی اطالق گردید که در امور مختلف سياسی ،علمی و هنری ببه
فعاليت پرداخته و در پيشرفت و توسعه دولت گورکانی نقش به سزایی ایفا نمودند.
در اصطال  ،منصبدار کسی است که دارای رتبه و عهده از جانب پادشاه و منسبوب ببه ادارهای از
ادارات دولتی باشد 5.به تعبير دیگر کسی که رتببه و شبغلی مهبم در دسبتگاه دولتبی دارد منصببدار
محسوب میشود.

3

آنهماری شيمل معتقد است منصبدار اصطالحاً به معنی کسی است کبه شبغل رسبمی معينبی یبا
منصبی دارد و تمام کسانی که در سلسله مراتب نظامی مقامی داشتند چنين ناميده میشدند.4

مقامات نظامی در دورهی گورکانيان با عنوان منصب شناخته میشد و منصبداران ،نظاميانی بودند کبه
مقامهای گوناگون نظامی مانند منصب نه هزاری ،پنج هبزاری ،چهبار هبزاری و ...داشبتند .ایبن نظاميبان
حقوق و مزایای خویش را به صورت نقبد دریافبت میکردنبد ،همننبين امبالک و زمينهبایی در اختيبار
میگرفتند که از ماليات و عواید حکومتی آن بهرهبرداری کننبد .واگبذاری ایبن امبالک از طبرف شباه ببه
نظاميان را "جاگير" یا "اقطاع" میگفتند .این امالک نيز به عنوان "تنخواه جاگيردار" ناميده

میشد 2

.

منصب داران زندگی خود را کامالً وقف خدمت به فرمانروا و انجام دسبتورات او کبرده بودنبد .آنبان
برحسب موقعيت سياسی ممکن بود به سرعت از پُستی به پُست دیگر منتقل شوند ،از ایبن جهبت ببه
ندرت رابطهای واقعی با ساکنان ناحيه خود برقرار مینمودند.
ارتقاء درجهی یک منصبدار نه بر اساس سنوات خدمت بلکه زمبانی ببود کبه در جنبگ برتبری و
امتياز خود را نسبت به دیگران نشان داده و یا برای فرمانروا خدمتی خصوصی انجام میداد یبا کباری
خوشایند می کرد 6.به طوری که وقتی حکيم الملک مير محمد مهدی بيماری استسقاء شاهزاده محمد
اعظم شاه را درمان کرد منصب دو هزاری او به چهار هزاری افزایش یافت

7.

با مرگ یک منصبدار ،منطقه به سلطنت باز گردانده میشد و اگر بدهکاری او زیباد نببود مببالغی
برای نگهداری فرزندان وی اختصاد مییافت .البته مواقعی اتفاق می افتاد که نخسبت ببدهی ببهها
وصول میشدند و ارث داده میشد و اگر منصبدار وارثی نداشت مأموران تمام ثروت و سودها را برای
خزانهی سلطنتی میبردند .5گاه منصبداری که احساس میکرد مرگش نزدیک است سبریعاً مواجبب
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سربازانش را برای یک یا دو سال پرداخت میکرد تا بدین ترتيب آنهبا در دورهی تصبدی جانشبينش
رنج نبرند.
منصبداران بزرگ تشکيالت گستردهی قابل مقایسهای ببا تشبکيالت فرمبانروا داشبتند ،بخشبی،
رئي

آشپزخانه ،رئي

دبيرخانه ،منشیهای محرمانهنوی

زیردست او بودند .او سروی

سرّی مخفی

مخصود به خود داشت که در هنگام جنگ مفيبد واقبع میشبد .منصببداران میتوانسبتند ببا دادن
هدایای بزرگ و کوچک مشکالت را از سر راه برداشته ،به طوری که فرمانروا از خطاهای آنها اطبالع
نيابد زیرا اگر منصبداری مرتکب خطا میشد و به دربار اعبالم میگردیبد بایبد مجبازات سبنگينی را
تحمل مینمود.1

در این تحقيق منظور از منصب دار ،ایرانيان مهاجری بودند که در سلسبله مراتبب نظبامی صباحب
مقام و منصب می شدند هر چند که برخی از این منصبب داران دارای مقامبات و مناصبب سياسبی و
اداری نيز بودند .از مشهورترین منصب داران مهاجر ایرانی به هند می توان به حکبيم علبی گيالنبی،
علی مردان خان ،عبدالرحيم خان خانان ،حکيم عين الملک شيرازی ،آصف جاه تهرانبی ،جعفبر بيبگ
قزوینی و امير فتح اهلل شيرازی اشاره نمود.
جایگاه ویژه معماری در اندیشه سالطین گورکانی
گورکانيان که از سال  135تا  9572ه.ق در هند قدرت داشتند و به تبدریج ببر سراسبر شببه قباره
تسلط یافتند ،سلسلهای بودند که نياز شدیدی به خودنمایی و اههار وجود داشتند و کبامالً ببه توانبایی
معماری برای دستيابی به این هدف واقف بودند.پادشاهان گورکانی و حکّام هندی ،ایرانی و تبرک ببر
اساس نحوهی تفکر سياسی به وسيلهی ساختمانهایی که بنا میکردند به بهترین شکل ممکبن خبود
را معرفی می نمودند .بنابراین پادشاهان برای کسب اعتبار و شهرت باید بناهایی بزرگ به عنوان یادگار
خود میساختند 99.قندهاری تاریخنگار عهد اکبر در این مورد مینویسد« :نام نيک برای پادشاهان کبه
با دارایی و امکانات فراهم میشود عبارت است از ساختمانهای عالی و باشکوه .باید گفبت کبه معيبار
سنجش افراد با ارزش بناهای ساخته شده ،توسط آنان قابل ارزیابی و تشخيص است و جباه و مقبام و
بلندنظری آنان از محل سکونت گاه آنها مشخص میگردد».

99
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کنبوه مورخ شاهجهان اشتياق پادشاه را ببرای ساختمانسبازی ببه عنبوان اقبدامی ضبروری ببرای
حکومتی خوب این چنين مشروعيت میبخشد« :آشکار است که افزایش چنين چيزهبا سباختمانها و
نمایشهای خارجی در نظر مردم اعتبار و منزلت برای حکّام پدید میآورد و احتبرام حکّبام و شبأن و
مقام آنان را در دل مردم افزایش میدهد .به این هدف نهایی حکومت و نهی از منکر و اجرای قوانين
و فرمانهای الهی که هدف نهایی حکومت و پادشاهی است به صورت مؤثرتری انسجام میگردد».

95

در نتيجهی این روند منطقی پادشاه به عنوان عامل دگرگونیهای سبکهای معماری معرفی میشود.
از این جهت ضرورت داشت که برای رسيدن به این هدف از متخصصبان حبوزه معمباری اسبتفاده
نمایند پ

تمام توان خود را برای جذب ایرانيبان کبه در ابعباد مختلبف فرهنگبی و تمبدنی از جملبه

معماری تخصص داشتد ،به کار بردند .آنان به ایرانيانی که با شایستگی مقامات نظامی را بدست آورده
بودند عنوان منصب دار اعطا کردند و منصب داران نيز زندگی خود را وقف خدمت به فرمانروا و انجبام
دستورات او کرده بودند.
پیوند سالطین گورکانی با معماری ایرانی – اسالمی و الگو گیری از آن
به طور کلی معماری در هر منطقه میتواند تحت تأثير دو گروه از عوامل شکل گيرد:
.9

مجموعهی عوامل درونی و بومی؛ مانند مصالح محلی ،دانش و تجربيبات فنّبی ،فرهنبگ و

الگوهای رفتاری.
.5

عوامل تأثيرگذار بيرونی؛ چه از طریق مصالح غير بومی یا نفوذ تجربيات ،مهارتها و الگوها.

طبعاً هر قدر روابط خارجی منطقهای بيشتر باشد ،تأثير عوامل بيرونی نيز به همان نسببت افبزایش
مییابد .ایران و هند از دیرباز روابط گستردهای با هم داشبتند و از ایبن طریبق در بسبياری از مظباهر
فرهنگی و تمدنی یکدیگر از جمله معماری تأثيرگذار بودند.
از قرن هشتم هجری قمری به واسطهی وجود عوامبل دافعبه در ایبران و عوامبل جاذببه در هنبد
بسياری از ایرانيان به شبه قارهی هند مهاجرت کردند و در دربار گورکانيان که حامی هنبر ،فرهنبگ و
علم و دانش بودند ،به خدمت مشغول شدند.

7
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گورکانيان ایدههای اصلی طراحی معمباری را در بسبياری از بناهبا از نمونبهها و نسبخههای عهبد
تيموری یا صفوی اقتباس کرده بودند .به ویژه در عهد اکبر که ببا اقتبباس از خصوصبيات شبيوههای
معماری تيموری ،ماوراءالنهر ،هند و ایران به سوی نوعی معماری فوق منطقهای توسعه یافت.
در واقع می توان گفت تمایل پادشاهان گورکانی به ابراز و اههار پيوند خود با نياکانشان در ایران به
ویژه عهد تيموریان و نيز حضور برخی معماران ایرانی مانند ميرک ميرزا غياث که معمار هرات و بخارا
بود موجب تبعيت گورکانيان از سبک ایرانی شده است .بابر بنيانگذار سلسلهی گورکانی در هند اولين
کسی است که عامل حضور وسيع معماری و طراحبی ایرانبی در هنبد شبد و سببک ایرانبی باغهبای
چهاربخشی چهار باغ منسوب به او میباشد.
بناهایی چون آرامگاه نظام الدین اولياء که بدون تردید الگبوی معمباری تبا محبل اسبت متبأثر از
معماری ایرانی است .در مقبرهی همایون که تلفيق طر ایرانی و هندی است 93،نيز گوشههای فضای
مرکزی مشتمل بر مقبره را با دو اشبکوب از حجرههبای هشبت گوشبه -کبه مقبابر یبادبود اعضبای
خانوادهی همایون را در بر گرفته -پر ساختهاند .از این نوع نقشه که در فارسبی غالبباً هشبت بهشبت
خوانده میشود در ایران عهد تيموری استفاده میگردید.

94

از این جهت است که هاول آرامگاه همایون را چنين توصيف مینمایبد« :شباید ببيش از هبر چيبز
سبک عمدهی معماری هندی دارای خصوصيات ایرانی است».

92

تا محل نيز که به لحاظ زمينههای محيطی ،جغرافيایی و فرهنگی ناشی از فرهنگ و هنر ایرانی است،
بر طبق مدارک موجود نه تنها معمار اصلی آن بلکه سه شخصيت طبراز اول ایبن بنبا ،یعنبی اسبتاد علبی
شيرازی طرا  ،امانتخان شيرازی کتيبهنوی

و محمد حنيف قندهاری ناهر ساختمان ایرانی

بودند 96

.

طراحی معماری تا محل از فرهنگ و سنّت طراحی معماری و باغهای ایرانی ناشی شبده اسبت و
دست اندرکاران بنای تا محل با استفاده از فرهنگ معماری ایرانی این مجموعه را طراحی کردند 97.از
این جهت برخی طر آن را حيرتانگيز و هماهنگی و همسازی بنا را معجزهآسا میدانند.

95
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منصب داران ایرانی و اقدامات عمده آنها در حوزه معماری عهدگورکانی
 -1عبدالرحیمخان خانان

ميرزا عبدالرحيمخان خانان الیقترین فرزند بيرمخان از منصبداران پبنج هبزاری و شخصبيتهای
معروف دربار اکبر و جهانگير بود .او سردار لشکر ،نظبامبخش سبلطنت ،مبؤمن ،اهبل علبم و دانبش،
بخشنده و دادگر بود و به واسطهی کاردانی و لياقت از جانب اکبر لقب خان خانان را دریافبت نمبود.

91

وی از حاميان معماری محسوب میشد و معروف است که هندوستان را به ایران تبدیل کرد و بناهبای
او شامل آثار مهمی از معماری شهری به ویژه در برهانپور بود.
یکی از مهمترین اقدامات او در این زمينه حفر قنات و تنظيم نظام آبياری شهری با کانالهبایی در
زیر زمين بود که ملهم از آثار ایرانی است .این قناتها آب را از دامنههای نواحی ساتپورا به شهر و باغ
خان خانان میرساندند .این باغها که طر های هنرمندانه و فضایی درخت کاری شده در وسط ،آبگيبر
نيلوفری مصنوعی بزرگ دارند به فضاهایی با جذابيت زیاد تبدیل شدند.خان خانبان ایبن باغهبا را ببه
روی عموم باز میکرد .این کار نوعی اقدام بیسابقه در مورد توجه به رو حيات شبهری در آن دوران
محسوب میشد.

59

اقدامات دیگر او در زمينهی معماری شهری ساختن یبک سبرا در سبال  9957ه.ق و یبک حمبام
عمومی در سال  9996ه.ق در نزدیکی قلعه در شهر برهانپور بود .این حمام به سبب نقشهی آن که با
دقت طراحی شده و طاقهای هریف آن با ارزش و قابل توجه است 59.وضع ویران آن در حال حاضبر
به ما اجازه نمی دهد که مطمئن شویم طر موجود آن به چه صورتی انتخاب شده است .شکل کامبل
آن بر اساس نقشهی شبکهای نُه قسمتی با الگویی متشکل از دو محور متقباطع

و × تهيبه شبده

است .ایده و مفهوم معماری آن به مقبرهی انارکالی در الهبور نزدیبک اسبت .ایبن طبر ببا ترکيبب
فضاهایی به شکل چليپا به جای اتاقهای سادهتر پيشين غنی شده اسبت و تورفتگیهبای درونبی یبا
بازوهای واحدهای چليپایی شکل به وسيلهی تعدادی راهرو به هم مرتبط شبدهاند .شبکلهایی ماننبد
این فضاها که قبالً در حمامهای دورهی اکبر طراحی و ساخته شده بود ،در زمان جهبانگير ببا طرحبی
کامالً هندسی سازمان یافتهاند .کيفيبت طراحبی معمباری حمبام ببه سببب انبدودهای آهکبی بسبيار
ماهرانهی طاقها و نيز شبکههایی با طراحبی متنبوع بایبد ببه عنبوان منبعبی از الگوهبای طاقهبای

1
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جهانگيری مورد توجه قرار گيرد .ناهر یا مهندس معمار این ساختمان ارزشبمند کبه ببا نظبارت خبان
خانان انجام میشد محمدعلی معروف به گرجی خراسانی بوده است.

55

 -2آصف جاه تهرانی (آصف خان)

ميرزا ابوالحسن یمين الدوله مخاطب به آصف خان و مدعو به آصف جاه فرزند خواجه غياث البدین
محمد تهرانی است .وی در کودکی پ

از درگذشت جد خبود خواجبه محمبد شبریف هبروی کبه از

وزیران باکفایت شاه طهماسب صفوی بود همراه با پدر و سایر افراد خانواده به هندوسبتان رفبت و در
سلطنت جهانگير با منصب شش هزاری وکيل السلطنه بود و در عهد شاه جهان با منصب نبه هبزاری
مقام سپه ساالر و خان خانانی داشت.
از منصبداران دورهی اکبر و جهانگير است 53.او حمامی در آگرا ساخت که بسيار زیبا ببود .در ایبن
حمام بين محل پوشيدن و درآوردن لباس ،محل خنک برای آمباده شبدن پب

از اسبتحمام و محبل

اصلی برای شست و شوی تعبيه شده بود .آب داغ نيز توسط تنبوشههایی هبدایت میشبد و ببرای آن
آبریزگاه عمومی هم به صورت کامل پيشبينی شده بود.

54

تصویر  :9حمام آگرا
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 -3حکیم علی گیالنی

حکيم علی گيالنی از اهلی گيالن و خواهر زاده حکيم الملک شبم
هندوستان رفت که شدیدا دچار تنگ نای مادی بود اما پ

البدین ببود .او در حبالی ببه

از از اینکه در دربار مشغول به کبار شبد ببه

تدریج از فقر و تنگدستی رهایی یافت و به ثروت و دارایی رسيد.
حکيم علی گيالنی منصبدار عهد اکبر و جهانگير بود که تبا منصبب چهبار هبزاری بباال رفبت.

52

شهرت عمدهی او در حوزهی معماری ساخت حوض بسيار عجيبی در سال  9995ه.ق مصادف با سی
و نهمين سال سلطنت اکبر بود .این حوض با عرض و طول  59 × 59گز و عمق  3گز در الهبور بنبا
گردید 56.جهانگير عرض و طول آن را  6 × 6گز ذکر کرده است.

57

در وسط آن حجرهی سنگينی تعبيه شده بود که بر فراز آن منار بلندی ساخته بودند .در چهار سوی
حجره چهار پُل قرار داشت .دروازههای حجره باز بودند ،با این وجود آب به داخل آن نفوذ نمیکرد.
اکبر که به دیدن این نوع چيزهای عجيب عالقهی زیادی داشت برای دیدن آن به الهور رفت .ببه
او گفته بودند که راه ورود به حوض یا حجرهی وسط آن را نمیتوان به آسانی یافبت ،راه تبنف

نيبز

بسته میشود و انسان وحشتزده شده و از نيمه راه بر میگردد .اکبر لباس خود را از تبن درآورده و در
حوض غوطه ور شد و به داخل حجره راه یافت .این حجره را با شبکوه بسبيار آراسبته بودنبد و کبامالً
روشن بود .در آن جای نشستن  99الی  95نفر وجود داشت .بستر برای خوابيدن ،لباس برای پوشبيدن
و مواد خوراکی و غذا نيز موجود بود .همننين در طاقنهها کتابهبایی نيبز گذاشبته بودنبد .از دیگبر
ویژگی های آن جلوگيری هوا از ورود حتی یک قطره آب بود .از ورود پادشاه به داخل آن مدتی سپری
شد و افرادی که در بيرون انتظار میکشيدند به شدت ترسيدند .اما به محض آن که اکبر سر خود را از
آب بيرون آورد همه آرام شدند 55.ایبن حبوض در عهبد اکببر در الهبور سباخته شبد ولبی از تبوزک
جهانگيری جهانگيرنامه میتوان دریافت که نظير چنين حوضی در آگرا نيز به وسيلهی حکبيم علبی
ساخته شده بود.

51

هفت سال قبل از حکيم علی ،حکيم دی گری در فتح پور از بنای چنين حوضبی خببر داده ببود ،امبا
موفق به ساخت آن نگردید ولی حکيم علی این ایده را جامهی عمل پوشانيد .هر دو حوضی که حکيم
علی در الهور و آگرا ساخته بود یکسان بودند ولی حوض آگرا از حوض الهور کوچکتر بود.
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99

اهميت این کار دشوار و هریف حکيم علی در آن است که تاکنون به دليل اثبر فشبار هبوا سباخت
چنين حوضی صورت نپذیرفته است.
 -4حکیم عینالملك شیرازی

حکيم عين الملک از اهالی شيراز بود و اجداد او از طرف مادر به محقق دوانی مبی رسبيدند .وی از
آغاز در کنار اکبرشاه گورکانی زندگی می کرد و در رزم و بزم او شرکت داشت .حکبيم از منصببداران
عهد اکبر بود و زمانی که سرلشکر سنبهل بود ،در محلهی قدیمی بریلی ميرزایی مسجدی ساخته ببود
که نام آن ميرزایی یا مسجد پادشاهی بود .در کتيبهی مسجد نيز سال  157ه.ق ثبت شده است.

39

تصویر  :5مسجد پادشاهی

 -5علی مردان خان

او در عهد صفویه حکومت قندهار را بر عهده داشت و پ

از ورود به هنبد از منصببداران دورهی

شاهجهان گردید .علی مردانخان از قابلترین مهندسان و بهترین افسران ارتش بود که قلعهی قندهار
را در مدت چهل روز مرمت نمود.

39

علی مردان خان در پيشاور عمارت مخصوصی ساخت که کامالً سبک ایرانی داشت 35.شهرت بيشتر
وی در حفر کانالهای آبياری است 33.او کانالی قدیمی را -که توسط فيروز شاه تُغلق بنا شده ببود و از
خيفرآباد به سفيدون جریان داشت -احياء و تعمير کرد .این کانال منبع اصلی آب برای کاخ و پایتخبت
جدید اوتا شاه جهانآباد امتداد مییافت 34 .علی مردان خان باغها و پارک های متعدد همراه با چشبمه
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های آب و آبشارهای فراوان ایجاد نمود که همه آنها را وقف حرم امام رضا ع کرد 32.مهمترین باغ او
در حيدرآباد ساخته شد که در آن کاخ علی مردان خان با نقاشی های زیبا تزئين شده است.

36

چهار باغ از عناصر معماری دوره گورکانی است که به طور وسيعی از آن بهره برداری می شبد و در
هند به باغ های ایرانی شهرت داشت .چهار باغ ها ،باغ های محصوری بودند که به وسيله خياببان ببه
چهار قسمت تقسيم می شدند و در وسط آنها یک حوض قرار داشت .درختان و فواره هبا ،کانالهبا و
کوشکها از خصوصيات اصلی چهار باغ های ایرانی بود که آن را به عنوان یکی از تباثيرات معمباری
ایرانی بر می شمردند .یکی از این چهار باغها در الهور بود که آب آن از طریق مجرایی تامين می شد
که ساختمان آن به وسيله علی مردان خان بنا شده ببود .در واقبع مبی تبوان گفبت دانبش او دربباره
معماری و مهندسی موجب ورودش به هيات مشورتی شاه جهان گردید.

تصویر :3مقبره علی مردان خان

ابداعات عمده ایرانیان مهاجر به هند در حوزه معماری عصر گورکانیان
معماران منصب دار ایرانی به هند ابداعاتی در زمينهی معماری داشتند که مهمترین آنها عبارتند از:

.1

ساخت کاروانسراها و حيا های کاخها؛ مانند آننه که در اجمير و اهللآباد بنا شده است.

.2

ساخت مساجد ،حمام و بناهای عام المنفعه

.3

تنظيم نظام آبياری شهری با حفر قنات و کانال

.4

بسياری از طر های تزئينی؛ مانند آننه که در نطنز ایران وجود داشت.
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.5

کاشیهای لعابی که در سکندر و الهور مورد استفاده قرار گرفته است.

.6

کاشی کاری های معرق به ویژه در مسجد اجمير و مسجد ناگور که از آثبار معمباری اوایبل

دوره اکبرشاه محسوب می شود.
.7

ایجاد بر در گوشه های قصر سرخ که به سبک کاروانسرا های ایرانی صورت گرفتبه ببود.

الزم به ذکر است که این قصر از آثار دوره اکبرمحسوب شده و در آن تاثير افکار معماری ایران بيشتر
از همه جا به چشم می خورد.
.8

ستونهای دراز ترکترک با سرستونهای آویزدار و پنجرههای مشبک؛ مانند آننه را که در

مساجد اصفهان بنا شده بود.
قوسهای تيزهدار و طاقهای قوسی عرضی و گنبد و شکل هشت ضلعی بنای زیر گنببد .بنبابراین
ترکيب قوس و گنبد که در بسياری از بناهای شبه قباره ببه ویبژه در شبمال آن مبورد اسبتفاده قبرار
میگرفت از ویژگیهای معماری ایرانی اسالمی بود.
.9

شکل های هاللی و ساختمان های طاق دار ،دیوار های ساده و صاف و ستون های باریبک

صيقلی با تار های وسيع و طاق نما های خيره کننده نشانه هایی از سبک معمباری ایرانبی ببود کبه
توسط معماران منصب دار ایرانی در بنا های ساخته شده توسط آنها دیده می شد.
نتیجه
مطالعه و تحقيق در حوزه تاثيرگذاری منصب داران ایرانی در معماری عهبد گورکانيبان نشبان مبی
دهد که:
 -9هر چند که در دوره مورد مطالعه در این مقاله ،عنوان منصب دار به مقامات نظامی اطالق می
شد ولی آنها بر حسب موقعيت سياسی و صالحيت و شایستگی توانستند در ابعاد مختلف فرهنبگ و
تمدن ،از جمله تحول و تکامل عناصر معماری عصر گورکانی موثر باشند.
 -5با عنایت به اینکه دوران اکبر و جهانگير ،دوره بازگشت به معماری هند و اندیشه هندو بود امبا
آنها برای جلب نظر مسلمانان از ایرانيان کمک گرفتند و ضمن فراهم کردن زمينه های الزم ببرای
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جذب نخبگان ایرانی ،از ایشان در حوزه های مختلبف فرهنبگ و تمبدن از جملبه معمباری اسبتفاده
نمودند.
 -3گورکانيان با اههار تمایل به حفظ پيوند خود با نياکانشان در ایران ،به ویژه با تيموریبان و نيبز
حضور معماران و منصب داران ایرانی ،از سبک معماری ایرانی پيروی نمودند.
 -4پادشاهان گورکانی یر اساس نحوه تفکر سياسی خود معتقد بودند از طریق معمباری و سباخت
بنا های متعدد به بهترین شکل ممکن می توانند خود را عامل دگرگونی های سبک معماری معرفبی
نمایند .از این جهت با توجه به پيوند آنها با ایرانيان ،در صدد جذب نخبگبان ایرانبی و الگبوگيری از
آنان در زمينه معماری ایرانی – اسالمی برآمدند.
 -2اقدامات و ابداعات منصب داران ایرانی در معماری عصر گورکانيان بيانگر استعداد ،شایسبتگی،
تخصص و درک باالی آنان در این حوزه بود.
 -6بناهایی همنون حمام های عبدالرحيم خان خانان و آصف جاه تهرانی و نيز حبوض حکبيم علبی
گيالنی او معماری ایرانی  -اسالمی در عهد گورکانی است و ساخت کاروانسرا ها ،طبر هبای تزئينبی،
کاشی های لعابی ،ستون های دراز ،سرستونهای آویزدار و طاقهای قوسی و گنبدی را از شاخصبههبای
تاثيرگذاری معماری ایرانی – اسالمی در این عهد دانست که توسط منصب داران اعمال گردید.

تاثيرات منصب داران ایرانی مهاجر به هند بر مظاهر معماری عصر گورکانيان
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