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نماد گرايى در تاج محل
دكتر حسين سلطان زاده *دكتر حسين سلطان زاده *

تاريخ دريافت مقاله:  1390/1/20
تاريخ پذيرش نهايى: 1390/5/24

 چكيده
ــالم است كه در دوره معاصر از مقصدهاى مهم گردشگري نيز  ــهورترين آرامگاه هاي موجود در جهان اس تاج محل يكي از مش
ــت كه برخي از جنبه ها و  ــالم از جنبه طراحي معماري اس ــمار مي آيد. تاج محل نمادين ترين آرامگاه باقي مانده در جهان اس به ش
ــت، زيرا اين مجموعه كه در  ــي قرار نگرفته  اس مفاهيم و نمادپردازي هاي مربوط به طراحي آن هنوز به اندازه كافي مورد بررس
ارتباط با فرهنگ معماري ايران طراحي و ساخته شده، هنوز از سوي محققان ايراني به صورت دقيق و مناسب مورد بررسي قرار 
ــنايي گسترده  ــد كه محققان غيرايراني كه بر روي تاج محل مطالعه كرده اند، با معماري ايراني آش ــت و به نظر مي رس نگرفته  اس

ــي قرار دهند. ــه با معماري ايراني مورد بررس و كافي ندارند تا آن را در مقايس
اهداف اين تحقيق، شناخت برخي از جنبه هاي نمادپردازانه در طراحي اين مجموعه و سپس بررسي و شناخت ارتباط آن با معماري 

ايراني است، كه بيشترين نماد پردازى عددى به ويژه عدد چهار را دارد . 

 واژه هاى كليدى
تاج محل، باغ – مزار، آرامگاه ها، طرح چهار تايى، نمادپردازى 

Email: H72soltanzadeh@gmail.com                                                  دانشيار دانشگاه آزاد اسالمى، واحد تهران مركزى *
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مقدمه
 

ــگري  تاج محل يكي از معروف ترين مجموعه هاي آرامگاهي ـ گردش
ــت كه بسياري از مردم جهان حداقل نام آن را شنيده اند و  در جهان اس
ــياري با برخي از فضاهاي آن از طريق تصاوير آن آشنا هستند.  عده بس
ــهرت و اعتبار را مي توان نمايان گر بخشي از ارزش هاي هنري  اين ش

نهفته در اين مجموعه دانست.
اين مجموعه براي ايرانيان از اين جهت اهميت دارد كه الگوي طراحي 
ــت و بازتاب  ــتوار اس ــاس الگوهاي طراحي معماري ايراني اس آن براس
ــت كه در دوره گوركانيان  ــرزمين هند اس فرهنگ معماري ايران در س
ــعه يافت. تاج  ــكل گرفت و توس ــداوم معماري تيموري در آنجا ش در ت
محل مزار ارجمند بانو، همسر شاه جهان و دختر آصف خان و نوه ميرزا 
ــيرازى مى باشد (غروى،34،1348 ). اين مجموعه يك باغ ـ  غياث الدين ش
ــي كه در تركيب با يك باغ طراحي و  ــت، يعني مزار يا آرامگاه مزار اس
ــاخته شده است. اين گونه از آرامگاه ها را مي توان يكي از نمادين ترين  س
بناهاي آرامگاهي در جهان اسالم به شمار آورد، زيرا باغ يكي از نشانه ها 
ــده كه فضايي براي  ــته ش ــت دانس يا نمادهاي جهان آخرت يعني بهش

نيكوكاران و مومنان است.
ــياري از طرح هاي نمادين  ــش همه يا بس ــه به اين كه كمابي با توج
ــو، چهار ايواني، چهارمنار، چهارصفه  چهارتايي مانند چهارباغ، چهارس
ــت، مي توان حدس  ــاخت اين مجموعه به كار رفته اس ــي و س در طراح
ــن مجموعه مورد توجه بوده  ــه مفاهيم و نمادهايي در طراحي اي زد ك
ــده اند، زيرا نوشته ها  ــير نش ــى و تفس كه برخي از آن ها هنوز بازشناس
ــان ايراني چندان  ــان مي دهد كه هنوز محقق ــاي موجود نش و كتاب ه
ــد و محققان غير ايراني  ــي انجام نداده ان ــر روي اين مجموعه بررس ب
ــنايي كافي با فرهنگ،  هنر و معماري ايران، به  ــبب عدم آش نيز به س
ــاط طراحي اين مجموعه با طرح هاي نمادين ايراني توجه چنداني  ارتب

نداشته اند.

 روش تحقيق
ــتند و با نگرش و  ــته هس ــش مربوط به دوران گذش ــاي پژوه  متغيره
ــبب از روش  ــده، به همين س ــيرگرايانه به آنها توجه ش رويكردي تفس
ــت. پديده هاي فرهنگي،  ــتفاده شده اس ــيري اس تحقيق تاريخي ـ تفس
ــتقل و شكل و طرح عرصه ها و فضاهاي معماري،  نقش متغيرهاي مس
نقش متغيرهاي وابسته را دارند. جامعه آماري تحقيق از يك سو شامل 
مجموعه تاج محل و از سوي ديگر شامل آثاري از معماري ايراني است 
ــتركي با تاج محل دارند. گردآوري اطالعات هم به  كه ويژگي هاي مش

شكل اسنادي و هم به صورت ميداني بوده است.

 پيشينه تحقيق
ــت كه بيش از دو  ــته اي دانس خانم اباكخ را مي توان از محققان برجس
ــت كه درباره معماري هند به ويژه معماري دوره گوركاني در آن  دهه اس
سرزمين تحقيق و بررسي مي كند و آثاري منتشر كرده است1. وي كتابي 
ــال 2001  ــته كه به س ــه امپراتورى مغول)2 نوش با عنوان (هنر و انديش
ــوان (مجموعه تاج محل)3 به  ــت. كتاب ديگر وى با عن ــر شده اس منتش
ــت كه بهترين اثر موجود درباره تاج محل  ــال  2006 منتشر شده اس س
ــمار مي آيد.4 نگارنده در سال 1378 كتابي با عنوان «تداوم طراحي  به ش

باغ ايراني در تاج محل» را تأليف و منتشر كرده است.

 چارچوب نظري
ــته تأثير  ــاي معماري در گذش ــكل  گيري فضاه ــل متنوعي بر ش عوام
ــته اند كه در يك طبقه بندي ساده آن ها را مي توان به دو گروه  مي گذاش
ــل مادي و محيطي،  2) عوامل  ــرح زير طبقه بندي كرد: 1) عوام به ش

فرهنگي و انساني.
عوامل مادي و محيطي شامل پديده هايي بود مانند مصالح قابل دسترس، 
خصوصيات محيطي و جغرافيايي عرصه اي كه يك فضاي معماري در آن 
ساخته مي شد. خصوصيات كاركردي فعاليت يا فعاليت هايي كه يك فضا 
براي آن طراحي و بر پا مي شد و همچنين عوامل و پديده هاي اقتصادي 
ــاري و امكانات قابل  ــر گرفته براي هر فضاي معم ــه به بودجه در نظ ك
ــود، از ديگر عوامل مادى  ــاخت فضا مربوط مي ش تهيه براي طراحي و س
هستند. عوامل فرهنگي و انساني شامل پديده هايي مانند تاريخ و فرهنگ 
ــود كه بازتاب آن در هنرها و از جمله در معماري به صورت  جامعه مي ش
مجموعه اي از قواعد، شكل ها و نمادها تجلي مي يافته و سنت هاي هنري 
ــكل مي داده است كه نقش مهمي در شكل گيري آثار هنري داشته  را ش

است.
ــاري را از جنبه چگونگي تأثير عوامل و پديده هاي  انواع فضاهاي معم

فرهنگي در آنها مي توان به اين شرح به چهار گونه طبقه بندي كرد.
ــا و زيارت گاه ها و  ــاجد، آرامگاه ه ــاي آييني؛ مانند معابد، مس 1) فضاه
ــرد و ارزش هاي نهفته در آنها،  ــبب نوع كارك فضاهاي مقدس كه به س
ــاخت آنها نسبت به ساير فضاها  ــترين نماد پردازي در طراحي و س بيش
ــوان بهترين بازتاب فرهنگ، اعتقادات  ــورت مي گرفت و آنها را مي ت ص
ــولتز زيارت را نماد مهم هستي بشر  ــت. ش و باورهاي يك جامعه دانس
ــق او به برخي پديده ها و انسان ها دانسته است  و حاكي از عالقه و عش

(شولتز، 1353، 65).
ــه هاي قديمي و كاروانسراهاي  2) فضاهاي عمومي- آييني مانند مدرس
مهم نيز افزون بر اين  كه بر اساس نيازهاي كاركردي و شرايط محيطي 
ــي از نمادهاي  ــدند، در مواردي برخ ــاخته مي ش و اقليمي طراحي و س

دكتر حسين سلطان زاده
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نماد گرايى در تاج محل

ــتفاده قرار مي دادند، چنان كه در ايران  آييني را در طراحى آنها مورد اس
از طرح هاي چهار ايواني براي طراحي مدرسه ها و كاروانسرا هاي بزرگ 

و مهم استفاده مي كردند. 
3) فضاهاي سكونتگاهي مانند انواع گوناگون خانه ها كه در بين فضاهاي 
ــي و اقليمي  ــري را از پديده هاي محيط ــترين تأثير پذي ــاري، بيش معم
ــت كه تركيب حجمي و نقشه واحدهاي  ــته اند و به همين سبب اس داش
ــكوني هر يك از مناطق اقليمي گوناگون ايران به گونه  اي متناسب  مس
ــكل گرفته و با ديگر محيط ها متفاوت است.  ــرايط همان محيط ش با ش
ــكوني  ــاخت واحدهاي مس پديده هاي فرهنگي و آييني در طراحي و س
ــرزمين ها در گذشته تأثير داشته است.  ــاير س نيز چه در ايران و چه در س
ــا و مجتمع  هاي  ــوط به واحده ــي از نمونه هاي مرب ــورت به برخ راپوپ
ــاخت آنها مؤثر بوده،  ــكوني كه پديده هاي فرهنگي در طراحي و س مس
اشاره كرده است (راپوپورت، 1366، 33). البته پديده هاي فرهنگي و آييني در 
ــتان به ويژه شهرهاي زيارتي و  ــهرهاي دوران باس طراحي برخي از ش
ــت چنان كه  ــهر هاي آييني- حكومتي نقش مهمي داشته اس برخي از ش
نقش چليپا و طرح هاي چهارتايي هم در برخي شهرهاي باستاني ايران 
ــهرهاي هندي تأثير  ــم در طراحي بعضي از ش ــلطان زاده، 1389، 79) و ه (س

داشته است (موريس، 1374 ،402).
ــار بيش از هر چيز  ــام، آب انبار و انب ــاي خدماتي مانند حم 4) فضاه
ــي و اقتصادي قرار  ــل كاركردي، محيط ــت تأثير پديده ها و عوام تح
ــورت اندك و تنها در برخي  ــته اند و نقش  فرهنگي و آييني به ص داش
ــات بازتاب يابد. به اين ترتيب  ــاي مهم ممكن بود در تزيين از نمونه ه
ــوان بيان كرد كه پديده هاي آييني و فرهنگي در بناهاي خدماتي  مي ت

كمترين تأثير را نسبت به ساير انواع بناها داشته است.
ــالد درباره تأثير  ــرن اول پيش از مي ــرو ويوس، معمار رومى در ق ويت
ــكل گيرى فضاهاى معمارى و ضرورت  فرهنگ و برخى از هنرها در ش
ــت :«معرفتي  ــته اس ــى معماران از اين گونه دانش ها چنين نوش آگاه
ــترده از تاريخ الزم است، زيرا در ميان بخش هاي تزييني ساختمان،  گس
ــد بتواند براي  ــي نهفته در آن را باي ــتند كه معن ــياري از نقوش هس بس
ــازد، نه  ــه معمار را بلندنظر مي س ــفه ك ــران بيان كند ... و اما فلس ديگ
ــدون آزمندي ... پس  ــازد ب ــتكار مي س خودبين، و خاضع، عادل و درس
معمار نبايد باشد و نمي تواند بود اديبي چنان كه ارسطوخس بود، هرچند 
ــيقي داني چنان كه اريستوكزنوس بود،  ــد، نيز موس از ادب بي بهره نباش
ــيقي بي بهره نباشد، نيز نقاشي چنان كه آپلس بود،  هرچند از علم موس
ــد، نيز مجسمه سازي چنان كه بيرون  هرچند در طراحي بي مهارت نباش

بود» (ويترو ويوس، 1379، 20).
 بنابراين در تاج محل كه يك فضاي آرامگاهي بوده است، مي توان انتظار 
ــت كه نماد پردازي به شكلي گسترده در طراحي و ساخت مجموعه  داش

ــرزمين هاي  ــياري از س ــد، به ويژه آن كه آرامگاه در بس به كار رفته باش
اسالمي اهميت آييني، نمادين و هنري بسيار زيادي داشته است.

 توصيف مجموعه تاج محل
ــار رودخانه جمنا قرار دارد.  ــهر آگرا و در كن ــاج محل در نزديكي ش ت
ــز تقريبًا برابر با  ــا اندازه هاي 1112/5×373 گ ــتطيلي ب زمين آن مس
ــت كه محور طولي آن عمود  901 × 302 متر (Koch,2006,103) اس
ــت.  ــكيل شده اس ــت. اين مجموعه از چهار عرصه تش بر رودخانه اس
ــت، در كنار رودخانه قرار دارد  ــتطيل اس ــكل مس عرصه اول كه به ش
ــت. سكوي اصلي  ــكويي مرتفع قرار گرفته اس و بناهاي آن بر روي س
ــنگ سرخ است. در وسط اين سكو، يك سكوي ديگر  اين عرصه از س
ــاختمان مزار در روي آن قرار  ــنگ مرمر سفيد ساخته شده كه س با س
ــاختمان كامًال يكسان  ــت. در دو انتهاي اين عرصه دو س داده شده اس
ــجد و ديگري به مهمان خانه اختصاص  ــده كه يكي به مس ــاخته ش س
ــنگ فرش كف  ــت كه س ــت. تنها تفاوت اين دو در اين اس ــه اس يافت
ــده و در ديوار قبله آن يك محراب  ــجد با طرح جانمازي مزين ش مس
ــت (مال عبدالحميد الهورى،1867، 383). به همين  ــاخته شده اس طراحي و س
ــه اند، يعنى  ــان خانه، جواب  نيز گفت ــاختمان مهم ــبب بعدها به س س
ــاختمان مسجد دانسته اند.  ــخ يا بازتاب آيينه وار س آن را جواب يا پاس
ــه اين عرصه، چهار برج قرار داده  ــار گوش (Dhama,1992,25)  در چه

شده است.
عرصه دوم يعني باغ به شكل مربع با طرح چهار باغ است كه هر يك 
ــمت ديگر تقسيم شده است. چهار  از چهار بخش باغ دوباره به چهار قس
نهر در وسط اين عرصه و يك حوض در وسط آن قرار دارد. سه دروازه 
در انتهاي سه بخش محورهاي عمود برهم ساخته شده و بخش چهارم 

به سوي ساختمان آرامگاه گشوده مانده است (كخ،99،1373).
ــتطيل و موسوم به جلو خانه است. چهار فضا  عرصه سوم به شكل مس
در چهار گوشه اين عرصه وجود دارد كه براي كاركنان و خدمت كاران 
مجموعه در نظر گرفته شده بود. چهار دروازه در امتداد دو محور اصلي 
اين فضا وجود دارد. دروازه اصلي و مهم يعني دروازه اي كه ورود به باغ 
ــپس مزار از طريق آن انجام مي شود، در وسط جبهه شمالي ميدان  و س
ــه برابر عمق بدنه آن  جلوخانه قرار دارد. دروازه ورودي عمقي تقريبًا س
جبهه دارد، به همين سبب دروازه ورودي از هر دو طرف (به سمت باغ 
ــمت ميدان جلوخانه) به شكل بيرون زده ساخته شده است. بعدها  و به س

.(Kokh,2006,16) دو مقبره در دو سو به اين فضا اضافه شده است
ــت كه در  ــتطيل نزديك به مربع) اس ــكل (مس ــه چهارم به ش  عرص
ــه دروازه امكان  جنوبي ترين بخش مجموعه قرار گرفته و از طريق س
ورود به آن وجود داشته است. اين فضا كه چهار سو بازار خوانده شده، 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
        40

       
      

139
ن 0

ستا
 زم

يز و
 پاي

م/
پنج

ال 
/ س

هم
ره ن

شما
     

ر   
شه

ت 
هوي

ــكل چهار سو و چهار كاروانسرا در چهار طرف اين  از دو راه متقاطع به ش
عرصه تشكيل شده است كه اينك تخريب شده است (سلطان زاده،97،1378).

 چگونگي كاربرد عددهاي نمادين   
ــاي آييني از برخي انواع نماد پردازي و  ــي مجموعه ها و فضاه در طراح
ــتفاده مي شده است. شايد بتوان بيان  به خصوص نماد پردازي عددي اس
ــه مجموعه هاي آرامگاهي باقي مانده در  ــرد كه تاج محل در بين هم ك
ــددي در طراحي آن، جنبه اي ويژه  ــالم از جنبه نماد پردازي ع جهان اس
ــت. مي توان بيان كرد كه كمابيش همه  دارد و از اين لحاظ بي نظير اس
ــتفاده قرار گرفته است.  طرح هاي چهارتايي مهم در طراحي آن مورد اس
ــي ايراني در مجموعه به  ــتفاده از طرح هاي چهارتاي نام و چگونگي اس

شرح زير است: 

 برخى از طرح هاى مهم چهار تايى
ــامل چهار پايه، چهار طاق و  - طرح چهار طاق: طرح چهارطاق كه ش
ــت، زمينه اصلي شكل گيري گنبد در ايران  ــقف قوسي شكل اس يك س
ــتفاده از آن در  ــا و بناهاي آييني با اس ــياري از فضاه ــت و بس بوده اس
دوران باستان و دوران اسالمي طراحي و ساخته شده است. اين طرح در 
ــرزمين ايران كه در بيشتر نواحي آن از سازه هاي بنايي به  فرهنگ و س
ــكل با  آجر و مالت، سنگ و مالت يا خشت  ــازه هاي قوسى ش ويژه س
ــده، چنان همواره موردبهره بردارى قرار داشت كه  و گل استفاده مي ش
ــتفاده قرار  ــالمي فراتر از حوزه معماري نيز مورد اس نام آن در دوران اس
ــده  ــت و در ادبيات عامه و ادبيات عرفاني از آن بهره برداري مي ش گرف
است. چنان كه سهروردي در رساله في "حقيقه العشق" درباره شارستان 
ــتان رسد ازين  ــت: " هر كه خواهد بدان شارس ــته اس وجود چنين نوش
ــازد و زيِن ذوق بر مركب  ــلد و كمندي س ــش طناب بگس چهار طاق ش
ــاهنامه (متعلق به  ــهروردي،1387، 22). در متن كتاب پادش ــوق نهند" (س ش
ــي آرامگاه و  ــري)، در توضيح فضاي گنبد اصل ــرن يازده هجري قم ق
ــاره كرده است. (مال  بخش هاي گوناگون آن به "چار طاق" اصلي گنبد اش
ــن در توضيح عناصر و اجزاي چهار  ــد الهوري، 1867، 324). همچني عبدالحمي
ــي ساختمان آرامگاه به چارطاقي واقع در باالي  منار واقع در كنج كرس
آنها چنين اشاره شده است:" در هر زاويه كرسي سنگ مرمر كه از روي 
ــت مناري ست زينه دار از سنگ مذكور  ــت و سه گز مرتفع اس زمين بيس

.... و بر فرق آن چار طاقي از همان سنگ" (همان، 324).
ــاهنامه از طرح چهار  - طـرح چهار ايواني بـرون گرا: در متن پادش
ايواني نام برده نشده است، اما به طرح عمارت دروازه به عنوان ساختماني 
ــطاق (ايوان) چنين اشاره شده است: ".... در جهت شمالي و  با چهار پيش
ــت هر يكي به طول شانزده گز و  ــطاقي اس جنوبي اين عمارت دو پيش

عرض نه و ارتفاع بيست و پنچ- و در سمت شرقي و غربي دو پيشطاق 
است، هر كدام به طول دوازده گز و عرض هفت و ارتفاع نوزده"  (همان، 
ــت،  ــت اس ــت بهش 325). افزون بر اين مي توان طرح آرامگاه را كه هش
ــمار آورد، زيرا چهار ايوان اصلي و  ــي چهار ايواني برونگرا نيز به ش نوع

بزرگ به چهار سمت قرار دارد.
ــار باغ كامل، يعني  ــكل چه - طـرح چهار باغ: طرح عرصه باغ به ش
ــي و چهار عرصه  ــكل با چهار خيابان اصل ــكل از فضايي مربع ش متش
فضاي سبز است كه در مركز آن يك چبوتره و حوضي با شماري فواره 
است. متن پادشاهنامه درباره باغ چنين است:" پايان كرسي سنگ سرخ 
باغي است فردوس آيين به طول و عرض سه صدو شست و هشت گز 
ــحون باقسام ريحان و انواع اشجار. در چهار خيابان وسط باغ كه به  مش
عرض چهل ذراع است ..." (همان، 325) از اين واژه در متون انگليسى نيز 

.(Sharma,2001,107) به همين شكل استفاده شده است
ــارت از بازاري با  - طـرح چهار سـو: چهارمين بخش مجموعه عب
ــو بازار است. در اين باره چنين نوشته شده است:" جنوبي  طرح چهار س
ــت كه عرض بازار شرقي و غربي آن  ــو بازاري اس ضلع جلوخانه چار س
ــي" (مال عبدالحميد الهوري، 1867، 326).  ــت و شمالي و جنوبي س نود گز اس
ــهور چهارتايي از شماري طرح هاي چهارتايي  افزون بر طرح هاي مش
ــاره  ــت كه برخي از آن ها در ادامه مورد اش ــتفاده شده اس ديگر نيز اس

قرار گرفته اند.
- طرح چهار منار: به نظر مي رسد كه توجه به طرح چهار منار از دوره 
ــده و به عنوان يك گونه از طراحي،  ــكل تثبيت ش تيموري به بعد به ش
مورد استفاده قرار گرفت و سپس به فرهنگ معماري اسالمي هند وارد 
ــت، كه در  ــتفاده شده اس ــد. در طراحي آرامگاه، از طرح چهار منار اس ش
چهار گوشه سكوي عمارت مزار به شكل مستقل از بنا ساخته شده اند و 

در اين زمينه نوعي نو آوري به شمار مي آيد.
ــه هاي برخي  ــاخت چهار برج در گوش - طرح چهار برج: طراحي و س
ــرا ها و قلعه ها از لحاظ كاربردي پديده اي كهن  از بنا ها به ويژه كاروانس
ــينه آن به دوران پيش از اسالم برسد، در  ــايد پيش ــمار مي آيد و ش به ش
ــوان بيان كرد كه اين پديده  ــاس اطالعات موجود مي ت حالي كه بر اس
ــد، چنان كه در چهار  ــبكي تبديل ش در دوره تيموريان به يك ويژگي س
ــاجد و مدارس نيز چهار برج يا برج- منار قرار  كنج بيروني برخي از مس
مي دادند، بدون آن كه هيچ ضرورت كاركردى وجود داشته باشد. در اين 
ــت:" در چهار كنج كرسي سنگ سرخ چهار  ــته شده اس مورد چنين نوش
ــده و طبقه سيوم آن گنبدي سقف است"   ــه طبقه واقع ش برج مثمن س

(همان،327 ). در چهار طرف باغ نيز چهار برج وجود دارد.
ــاي چهار دروازه در  ــكل گيري طرح ه - طـرح چهار دروازه: زمان ش
ــت، هر چند كه در عرصه طراحي  ــكار نيس فضاهاي معماري چندان آش

دكتر حسين سلطان زاده
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صفحات     5-15
نماد گرايى در تاج محل

ــناد موجود مي توان پيشينه آن را به دوران پيش از  ــهري براساس اس ش
ــلطان زاده، 1389، 78 ). چهار دروازه در ميان چهار جبهه  اسالم نسبت داد (س
ــهرها و فضاهاى  ــاخت برخى ش ــه وجود دارد از اين طرح در س جلو خان

شهرى طراحى شده استفاده مى كردند. 
ــت يكي از طرح هاي بسيار  - طرح هشـت بهشت: طرح هشت بهش
مهم در معماري اسالمي به شمار مي آيد كه به نظر مي رسد از اواخر دوره 
ــد. اين طرح را مي توان  ــژه در دوره تيموري معمول ش ــي و به وي ايلخان
ــكل توسعه يافته طرح چهار ايواني برونگرا دانست كه افزون بر چهار  ش
ــماري عنصر  ــاختمان قرار دارد، ش ايوان اصلي آن كه در چهار طرف س
ــت تايي دارد و در مواردي چهار ايوان فرعي در يك يا دو طبقه در  هش

ــه عمارت آرامگاه به شكل هشت بهشت است.  چهار كنج نيز دارد. نقش
ــت:" درون گنبد در اضالع  ــته شده اس درباره عمارت آرامگاه چنين نوش
ــتگانه آن هشت نشيمن دو طبقه .... ميانه گنبد مضجع فيض مرتع  هش

آن قدوه مطهرات .... است" (مال عبدالحميد الهوري، 1867، 327).

 ساير كاربردهاي متنوع و فراوان عدد چهار در طراحي
ــه از عدد چهار  ــر و تركيب هاي مجموع ــياري از عناص در طراحي بس

استفاده شده است، كه به چند مورد مي توان چنين اشاره كرد:
 چهار برج در گوشه هاي كرسي عمارت مزار؛ چهار خانه (اتاق) مربع در 
ــيمن هاي گنبد خانه؛ چهار چتري در پيرامون گنبد اصلي  چهار جهت نش

شكل 1. نقشه وضع موجود مجموعه تاج محل
 Stierlin,1994  :شكل  2. نما و پالن ساختمان مزارمأخذ

Stierlin,1994  :مأخذ
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ــاختمان مسجد و  ــه س عمارت آرامگاه؛ چهار برج – منار در چهار گوش
ــه ساختمان دروازه اصلي؛  ميهمان خانه؛ چهار برج - منار در چهار گوش
چهار خانه (اتاق) مربع در چهار زاويه عمارت دروازه اصلي؛ چهار فضا در 

چهار كنج جلو خانه؛ چهار كاروانسرا در چهار كنج چار سو بازار.

كاربرد اعداد 5،3،2و7 در طراحى تاج محل 
- كاربرد عدد دو؛ عدد دو را مي توان يكي از عام ترين اعدادي دانست 
ــاري به كار مي رفته  ــياري از فضا هاي معم ــه كمابيش در همه يا بس ك
است، زيرا در ساده ترين شكل مي توان به خصوصيت متقارن، متعادل و 
ــتاي آن اشاره كرد. البته در مواردي كه از تركيب هاي دوتايي بدون  ايس
توجه به جنبه هاي ايستايي و دور از مقاصد كاركردي استفاده شده باشد، 
ــي قرار داد، زيرا  مي توان كاربرد آن را به عنوان نماد پردازي مورد بررس
ــت كه در همه  ــوع زوجّيت و ثنويت از پديده هاي مهم طبيعي اس موض
ــياري از فرهنگ ها و تمدن هاي كهن به صورت هاي گوناگون از  يا بس
ــد. كاربرد زوج منار در  ــتفاده مي كردن آن در نماد پردازي هاي هنري اس
دو سوي ايوان هاي عمارت مزار و همچنين كاربرد زوج منار در دو سوي 
ــاير بخش ها را مي توان به  ــاي عمارت دروازه هاي جلو خان و س ايوان ه

سبب اهميت نمادين آن تبيين كرد.
تقارن آينه وار عمارت مسجد و عمارت ميهمان خانه را نيز كه در دو سوي 
ــاخته شده اند مي توان با توجه به جنبه نمادين عدد دو  عمارت آرامگاه س
ــاخت آنها به  ــچ دليل كاركردي براي طراحي و س ــن كرد، زيرا هي تبيي

صورت ساخته شده در وضع موجود نمي توان در نظر گرفت.

ــه گنبد براي شكل دهي به فضاي  ــتفاده از س - كاربرد عدد سـه ؛ اس
ــتان مسجد يكي از ويژگي هاي مهم و سبكي مساجد هند در دوره  شبس
ــت كه به عنوان يك خصوصيت مهم از هند به برخي از  گوركانيان اس
كشورهاي جنوب شرق آسيا نيز نفوذ كرده است و اينك در كشورهايي 
ــاجد  مانند مالزي و اندونزي مي توان حتي بازتاب آن  را در برخي از مس
معاصر مشاهده كرد. در مساجد كوچك هند مانند موتي مسجد در آگرا و 
حتي در برخي از موارد در مساجد جامع بزرگ مانند مسجد جامع دهلي، 
شبستان از سه گنبد خانه شكل گرفته است كه اندازه فضاي گنبد خانه و 
ــب با وسعت و اهميت مسجد متفاوت است. در مساجد با  گنبد ها متناس
ــه گنبد را به صورت بزرگ و بر جسته مي ساختند  شبستان بزرگ نيز س
تا روي آنها تأكيد شود. اين ويژگي پيش از طراحي و ساخت تاج محل 
ــكل گرفته بود، به همين سبب در  ــالمي در هند ش در معماري دوره اس
ــجد و ميهمان خانه از تركيب سه گنبدي استفاده  ــاخت مس طراحي و س

شده است كه شمار گنبد هاي آن تنها جنبه نمادين دارد.
ــكوي  ــه س ــع در چهار گوش ــار واق ــار من ــك از چه ــر ي ــن ه همچني

ــت كه با توجه ساير  ــمتي دارد و ممكن اس ــاختاري سه قس عمارت، س
ــمتي و  ــه قس ــاي عددي در اين مجموعه، اين تركيب س نماد پردازي ه

كاربرد عدد سه را نيز بتوان نمادين تفسير كرد.

ــكل هاي  - كاربرد عدد پنج؛ كاربرد عدد پنج را در يكي از بارزترين ش
آن مي توان در تركيب پنج تايي گنبد با چهار چتري واقع در چهار طرف 
ــاهده كرد. تيتوس بوركهارت اين تركيب پنج تايي را به فرهنگ  آن مش

.(Tilloston,1990,95 بوركهارت 1365، 184؛) هندو نسبت داده است
در حالي كه در بخش فرضيه ها وجود چنين تركيب حجمي در معماري 
ايراني در دوران گذشته و پيش از طراحي و ساخت تاج محل مورد اشاره 

قرار خواهد گرفت.

ــه يا پالن  ــت به طور معمول در نقش - كاربـرد عـدد هفت؛ عدد هف
ساختمان ها مورد استفاده قرار نمي گرفت، زيرا از لحاظ ايستايي، تقارن و 
تعادل نمي توانست براي الگوهاي معمول طراحي چندان مناسب باشد، 
ــتفاده قرار  ــا در مواردي در نماها، نقش ها و برخي از عناصر مورد اس ام
ــتفاده  ــل در يك مورد از عدد هفت اس ــاج محل حداق ــت. در ت مي گرف
شده است و آن مربوط به شمار چوكهند هاي واقع در باالي دروازه اصلي 
ــاهنامه درباره آن چنين نوشته  ــت. در متن پادش ورودي به چهار باغ اس
شده است:" بر فراز روي كار دروازه جانب درون و بيرون هفت چوكهندي 
ــت، در چار كنج اين عمارت چهار  ــت كه كاله آن از سنگ مرمر اس اس
منار در كمال تكلف و زيبايي است" (مال عبدالحميد الهورى،1867، 325). البته 
ــك يازده چوكهند (گنبد كوچك تزييني) در باالي دروازه وجود دارد  اين
و مي توان حدس زد، در زماني كه چوكهندهاي اصلي آسيب ديده بودند، 
آنها را تخريب و به جاي آنها به واسطه عدم توجه به عدد مقدس آنها، 

يازده چوكهند جديد در جاي آنها ساخته اند.

 تحليل داده ها و ارايه فرضيه هاى جديد 
ــم: كعبه و  ــه و بناي مه ــه مجموع ــل را مي توان پس از س ــاج مح  ت
ــجد الحرام، مسجد النبي (ص) و قبه الصخره و مسجد بيت المقدس،  مس
ــيار مهم و مقدس مي باشند، مشهور ترين  ــه از جنبه ديني بس كه هر س
ــهرت آن از همان حدود چهار قرن  ــت كه ش ــالم دانس بنا در جهان اس
ــد، آغاز گرديد و با وجود آن كه پيش از آن و پس از  ــاخته ش پيش كه س
ــاير نقاط جهان اسالم ساخته  ــمار ديگري آرامگاه در هند و در س آن، ش
ــهرت و اعتبار تاج محل را به دست نياورد، شايد  ــد، اما هيچ كدام ش ش
ــت، از سوي  بتوان اين نكته را يكي از داليل اهميت اين مجموعه دانس
ــكار گرديد كه در طراحي اين مجموعه  ــي انجام شده اش ديگر در بررس
ــيار استفاده  از نماد پردازي عددي و به ويژه از نماد پردازي عدد چهار بس
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Kokh, 2006  :شكل  4. ساختمان مزار     مأخذ Dhama,1992  :شكل  3. عكس هوايى سكوى مزار    مأخذ

Dhama,1992  :شكل 5. نقشه ساختمان ورودى     مأخذKokh, 2006  :شكل 6. عكس هوايى مجموعه     مأخذ

ــتري در  ــه نماد ها و مفاهيم بيش ــت ك ــت، مي توان انتظار داش شده اس
طراحي اين مجموعه به كار رفته باشد كه دستيابي به آن، نيازمند انجام 
ــپس به آزمون گذاردن فرضيه  ــازي و س ــي هاي متعدد، فرضيه س بررس

مي باشد. برخي از اين فرضيه ها به اين شرح هستند:
ــل، يكي از  ــه تاج مح ــه مجموع ــاي چهار گان فرضيـه اول: عرصه ه
ــت.  ــدد چهار در طراحي اس ــرد جديد ع ــراح در كارب ــاي ط نو آوري ه
ــم معمارى و به ويژه  ــكل گيري طرح هاي مه هنگامي كه به فرايند ش

ــود كه نماد پردازى در  ــود، نمايان مى ش طرح نمادين معمارى توجه ش
ــه و به تدريج  ــعه يافت ــرح هاى معمارى طي يك روند تاريخي توس ط
ــبت به طرح هاى پيشين ابداع شده و به كار  طرح هاي پيچيده ترى نس
ــت بهشت توجه شود،  ــت. براي نمونه هنگامي كه به طرح هش رفته اس
ــناد موجود، از اواخر دوره  ــاس اس ــود كه اين طرح، بر  اس ــكار مي ش آش
ايلخاني و به ويژه از دوره تيموري معمول شد. همچنين هنگامي كه به 
ــاجد جامع توجه شود آشكار مي شود كه ورودي  طرح فضاي ورودي مس
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مساجد ابتدا شكلي ساده داشته و به تدريج عناصر و طرح آن توسعه يافته 
تا دوره صفويه كه به اوج خود رسيده است. بنابراين مي توان اين نكته را 
به عنوان نتيجه گيري مطرح نمود كه معماران ايراني در هر دوره متناسب 
ــعه دهند و  ــرايط آن دوره تالش مي كردند طرح هاي موجود را توس با ش
ــه اين ترتيب  ــاي نمادين طراحي كنند. ب ــي بديع از طرح ه صورت هاي
مي توان اين فرضيه را مطرح كرد كه در مجموعه اي كه در طراحي آن 
ــترين نماد پردازي عدد چهار چه در سطح كالن طراحي و چه در  از بيش
ــطح بسياري از عناصر استفاده شده است، چهار بخش بودن شـــمار  س
ــكل دو فضاي مستطيل  عرصه هاي اصلي مجموعه كه با دقــت به ش
ــاخته شده است، به صورت  ــكل طراحي و س و دو فضاي تقريبًا مربع ش
ــت، زيرا برخي از  ــاي چهار تايي بوده اس ــعه طرح ه آگاهانه و براي توس
عرصه ها مانند عرصه جلو خان و عرصه چهار سو بازار از لحاظ   كاركردي 
ــيار متنوع و بدون  ــكل هاي بس ــد به ش ضروري نبوده اند و آنها را مي ش
ــوند، طراحي و بر پا  ــمتي تبديل ش اين كه هر كدام به عرصه اي چهار قس
كرد و بعيد به نظر مى رسد كه شكل گيرى طرح اين مجموعه را بتوان 
ــكل زمين دانست (Koch,2001,103) زيرا در مجموعه هاى  ناشى از ش

مهم آيينى زمينى متناسب با طرح و الگوى مطلوب تهيه مى كردند.
ــت از ساختار طرح هاي  ــه هاي هشت بهش فرضيـه دوم: تركيب نقش
چهارتايي ايراني، مانند نقشه چهارطاقي ها و كاخ آپادانا در تخت جمشيد 
ناشي شده است. يكي از ساده ترين، كهن ترين و نمادين ترين  طرح هاي 
معماري ايراني، طرح چهار طاقي است كه ساختار نقشه آن از يك مربع 
ــكل گرفته كه چهار خط، دو به دو موازي و متقاطع، آن را به نه (9)  ش
قسمت تقسيم كرده است. در يك چهار طاقي، فاصله چهار خط مزبور تا 

محيط مربع برابر با ضخامت چهار پايه يا جزر طاق هاست.
ــه  در طرح هاي چهار تايي ديگر مانند چهار ايواني برون گرا- مانند نقش
ــاير طرح هاي ديگر مثل طرح چهار ايواني درون گرا در  كاخ آپادانا يا س
ــه، چهار باغ و  ــيد يا طرح هاي چهار صف ــارت خزانه در تخت جمش عم
ــار خط با محيط مربع و همچنين  ــو ،. فاصله هر يك از اين چه چهار س
ــورد نظر تغيير  ــاس نوع كاركرد فضاي م ــه آنها با يكديگر بر اس فاصل
مي يافته است. چنان كه در نقشه كاخ آپادانا، عرض فضاي مياني تقريبًا 
ــت، در حالي كه در يك  ــك به دو برابر عرض فضاهاي جانبي اس نزدي
ــوم  فضاي چهار باغ، عرض فضاي مياني به طور معمول كمتر از يك س
ــكل مربع و چهار خط  ــت. به اين ترتيب ش ــرض فضاهاي جانبي اس ع
ــاختار نقشه طبقه همكف  ــازنده س درون آن در حالت هاي گوناگون، س
ــت بهشت نيز مانند  ــاختار نقشه طرح هش ــد. س طرح مورد نظر مي باش
طرح چهار ايواني برونگرا است، با اين تفاوت كه يك اليه فضاي تهي 
ــمتي آن همانند  ــاختار نه (9) قس در پيرامون فضا نيز وجود دارد، اما س
ساختار چهار ايواني برون گرا است. به اين ترتيب مي توان بيان كرد كه 

ــت نيز يكي از نو آوري ها در عرصه و زمينه طرح هاي  طرح هشت بهش
چهارتايي به شمار مي آيد.

ــاغ ايرانى در تاج  ــه كتاب" تداوم طراحي ب ــال 1378 ك نگارنده در س
ــي را كه هنري استرلين  ــاختار هندس ــر كرد، س محل" را تأليف و منتش
ــيده بود با  ــاب خود براي اين نوع طرح كش (Stierlin, 1994, 85) در كت

ــاختار، شروع طرح هندسي هشت بهشت  ذكر مأخذ نقل كرد. در اين س
ــت. (سلطان زاده، 1378، 104). اين ساختار ارتباطي با  با پنج دايره آغاز شده اس
طرح هاي چهارتايي ندارد، هر چند كه به صورت هندسي مي توان از اين 
طريق نيز فضاي هشت بهشت را ترسيم كرد و البته با روش هاي ديگر 
ــت بهشت  ــاختار اصلي طرح هش نيز مي توان اين كار را انجام داد، اما س
به طور معمول الزم بود در ادامه ساير طرح هاي چهارتايي شكل گرفته 

باشد، كه همان ساختار طرح چهار طاق يا آپادانا مي باشد.
ــاي گوناگون تاج محل،  ــله مراتب بين عرصه ه فرضيه سـوم:  سلس
ــت. برخي  ــي حركت از مراتب دنيوي به مراتب اُخروي اس بازتاب نوع
ــله مراتب عرصه هاي گوناگون چهار گانه در  نكات درباره چگونگي سلس
تاج محل آشكار است و برخي از نكات داراي ابهام مي باشد. قرارگيري 
ــگاه در ميان آن قرار گرفته، در كنار  ــه مزار كه عمارت اصلي آرام عرص
ــي از باغهاي كنار رودخانه  ــابقه طراحي بعض رودخانه را مي توان به س
ــك به جاي قرار گيري در مركز باغ، در كنار  ــبت داد كه عمارت كوش نس
ــد و نمونه هايي از اين گونه طراحي در  ــاخته مي ش رودخانه طراحي و س
ــت و جالب  ــته اس ايران (مثل باغ آيينه در اصفهان) و در هند وجود  داش
است كه آرامگاه نيز همانند يك باغ سكونتگاهي طراحي شده است. اما 
ــت كه به طور معمول، جلو خان يك بنا يا مجموعه،  نكته مبهم اين اس
در ابتداي مجموعه طراحي و ساخته مي شده است، در حالي كه در اين 
ــو بازار و عرصه چهار باغ  مجموعه، فضاي جلو خانه مابين عرصه چهار س
ــود كه در جهان گذشته،  ــت. حال اگر به اين نكته توجه ش واقع شده اس
ــاغ نمادي از  ــاي آخرت و فضاي چهار ب ــگاه نمادي از دني ــاي آرام فض
ــت دانسته مي شد و در قرآن كريم نيز به بهشت به صورت "جنات  بهش
ــو  ــت. فضاي چهار س ــاره شده اس تجري من تحتها  النهار" (المائده،85) اش
ــرا در فرهنگ دوران  ــت، زي ــاره به فضاي دنيوي بوده اس ــازار نيز اش ب
گذشته به طور معمول دنيا را به كاروانسرا تشبيه مي كردند، و مي گفتند 
ــت، بلكه افراد  ــرا محل اقامت دائمي افراد نيس ــه كه كاروانس همان گون
ــپس مي روند، حضور انسان ها  مدت كوتاهي در آن اقامت مي كنند و س
ــبب غالبًا مي گفتند دنيا مثل  ــت، به همين س در دنيا نيز موقت و گذراس
ــت. بنابراين شايد بتوان فضاي جلوخان را كه فضايي واسط  كاروانسراس
ــت را  ــمار مي آمده اس بين دو فضا و همچنين فضاي پيش ورودي به ش
ــبيه كرد، زيرا برزخ غالبًا فضا، عالم و عرصه اي دانسته شده  به برزخ تش
ــايد بتوان آن را  كه بين دو عالم دنيا و آخرت قرار دارد و به گونه اي ش
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ــه فضاي جلو خان نيز چنين  ــت، همان گونه ك نوعي فضاي انتظار دانس
ــته است. در اين صورت شايد بتوان اين فرضيه را مطرح  كاركردي داش
ــله مراتب و ترتيب قرارگيري عرصه هاي گوناگون در تاج  كرد كه سلس
محل، بازتاب نوعي سلسله مراتب حركت و سير انسان در صورت انجام 
ــو . بازار) به عالم  ــاي نيكو در دنيا از عالم مادي و دنيوي (چهار س كار ه
ــت (چهار باغ) و زندگي دائمي  ــپس به عرصه بهش برزخ (جلوخان) و س
در آن (عرصه مزار) بوده است و طراح يا طراحان، طراحي مجموعه را با 

توجه به اين پديده انجام داده اند.
فرضيه چهارم: تركيب پنج تايي گنبد و چهارچتري در چهار سوي آن 
ــتگاه ايراني دارد. آشكار است كه طراحي و ساخت  در عمارت مزار، خاس
چهار چتري در چهار طرف گنبد جنبه اي نمادين دارد، زيرا از آنها براي 
ــده  است و تنها به  ــتفاده نش نورگيري يا تهويه فضاهاي واقع در زير اس
داليل صوري ساخته شده اند. تيتوس بوركهارت اين الگو را با الگو هاي 
ــت. وي چنين نوشته است " موقعيت  ــته اس معماري هندو مرتبط دانس
ــت. اين  كلي اين آرامگاه به ويژه گنبد آن يادآور نقش مايه اى هندو اس
ــت از پنج هشت ضلعي منتظم كه همه در كنار هم به  ــه مركب اس نقش
ــكل گل سرخ قرار گرفته اند. تأثير قاطع آن يادآور مانداالهاي اساس  ش

نقشه هاي پرستشگاه هاي هندوان است" (بوركهارت، 1365، 184).
ــينه اي  ــج و تركيب هاي پنج تايي در هنر  و معماري ايراني پيش ــدد پن  ع

طوالني و كهن دارد. در وهله نخست الزم است به ساختار پنج مركزي 
ــت بهشت توجه شود كه مي تواند منجر به شكل گيري تركيب  پالن هش
ــماعيل  ــود. در وهله دوم، مي توان به مزار امير اس ــقف ش پنج تايي در س
ــاره كرد كه با وجود آن كه پالن آن ساده و تنها از  ــاماني در بخارا اش س
يك چهار طاقي يا گنبد خانه تشكيل شده، اما در سقف آن تركيبي از يك 
ــيار كوچك در چهار سوي آن ديده مي شود.  گنبد بزرگ و چهار گنبد بس
ــه با توجه به اين كه كمتر از يك صدم بناهاي تاريخي به ويژه بناهاي  البت
ــتان و قرن هاي نخستين هجري قمري باقي مانده  مربوط به دوران باس
ــتنباط كرد كه به احتمال بسيار نمونه هاي ديگري از  ــت، مي توان اس اس
ــختي  ــته، كه از ميان رفته اند، زيرا به س تركيب هاي پنج تايي وجود داش
ــين  مي توان پذيرفت كه طرح يك آرامگاه بدون توجه به نمونه هاي پيش

تهيه شده باشد و بر روي نمونه هاي بعدي نيز اثر نگذاشته باشد.
ــت، آن كه  ــاره قرار گيرد. نخس ــت مورد اش ــه مهم نيز الزم اس  دو نكت
ــتان وجود  ــياري بين ايران و هند در دوران باس ــتراكات فرهنگي بس اش
ــينه تركيب پنج تايي عناصر  ــت (آموزگار،11،1387) و اشاره به پيش داشته اس
معماري در  ايران به مفهوم نفي آن در سنت هاي هندو نيست، به ويژه آن 
كه عدد پنج و تركيب پنج تايي از اعداد و تركيب هايي است كه در بسياري 
ــت. دوم آنكه توصيف هايي از  ــاي كهن مورد توجه بوده اس از فرهنگ ه
فضاهاي آييني پنج قسمتي در آيين مانوي وجود دارد كه آثاري از آن ها 

شكل 8. برش ساختمان مزار    ماخذ: كخ، 1373
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در بخش هايي از آسياي ميانه باقي مانده است، پس اين پديده را مي توان 
مرتبط با آيين مانوي دانست كه عدد پنج در آن خيلي مقدس بود و بايد 
توجه كرد كه سامانيان كه مقبره امير اسماعيل متعلق به آن دوره است، 

توجه بسيار فراواني به فرهنگ ايران كهن داشته اند.
ــجد هاي هند و در  ــه تايي گنبد كه در مس   فرضيـه پنجـم: تركيب س
مسجد و ميهمان خانه در تاج محل به كار رفته، ريشه در معماري ايراني 
نيز داشته است. عدد سه يكي از اعداد مهم و مقدس بوده كه كمابيش 
ــياري از فرهنگ هاي كهن مورد توجه قرار داشته است و  در همه يا بس
ــتين عددي دانست كه تقارن و تعادل  افزون براين، مي توان آن را نخس
ــان داد. بنابراين استفاده از عدد سه يا تركيب  ــط آن نش را مي توان توس
سه تايي به تنهايي پديده اي خاص نيست، اما استفاده از تركيب سه گنبد 
ــت كه در كمتر جايي به غير از هند  در كنار يكديگر، تركيب خاصي اس
ــبك شناسانه مورد توجه قرار داد.  مي توان آن را به عنوان يك پديده س
ــد كه در معمارى ايران در دوره اسالمي چنين تركيبي به  به نظر مي رس

عنوان يك ويژگي سبك شناسانه چندان به كار نمي رفته است.

نتيجه گيرى

ــالمي در هند و  ــاري بناهاي آيينى  اس ــي و مهم بين معم تفاوت اساس
ــوي ديگر اقتباس  ــوط به اديان هند و از س ــاري بناهاي آييني مرب معم
ــاي مربوط به  ــاري ايراني در بناه ــر و طرح هاي معم ــياري از عناص بس
ــترده بين ايران و  ــن روابط فرهنگي عميق و گس ــلمانان، و همچني مس
ــام اداري و فرهنگي آن در قرن هاي 10 تا 13  ــه هند و به ويژه نظ جامع
ــي در بسياري از  ــتفاده از خط و زبان فارس هجري قمري كه موجب اس
ــيار عميق بين  ــد، نمايان گر ارتباط بس عرصه هاي اداري و فرهنگي ش
ــالمي هند است. همساني و تشابه  فرهنگ معماري ايران و معماري اس
عناصر و طرح هاي مهم معماري بناهاي آييني مسلمانان هندبه ويژه در 

قرن هاى 10 تا 13 هجرى قمرى با معماري بناهاي آييني ايران چنان 
است كه هيچ شكي براي اقتباس معماري بناهاي آييني اسالمي هند از 
بسياري عناصر و طرح هاي ايراني باقي نمي گذارد، كه از آن ها مي توان 
ــكل و همچنين انواع  به عناصري مثل گنبد، منار، ايوان و طاق قوسي ش
ــت  ــو، چهارمنار و هش ــاي چهارتايي مثل طرح چهارباغ، چهارس طرح ه
ــا و تركيب هاي  ــباهت ها، طرح ه ــاره كرد. افزون بر اين ش ــت اش بهش
ــالمي  ــاري كه در هند در دوران اس ــه تايي در ايران با آث ــي و س پنج تاي
ــكل گرفت، مي تواند نمايان گر اقتباس گسترده معماري اسالمي هند  ش
از معماري ايراني باشد. بناهاي آرامگاهي را از لحاظ ايده پردازي مي توان 
ــت، زيرا نقش ضرورت هاي كاركردي در آن ها  متنوع ترين فضاها دانس
مانند ساير انواع بناها نيست و طراح مي توانست بازتاب بسياري از مفاهيم 
ــبب انتظار تحول در  ــي صورت دهد و به همين س ــا را در طراح و نماده
ــاس واقعيت استوار  طرح هاي نمادين ايراني در تاج محل مي تواند بر اس
ــژه طرح هاي مربوط  ــه اين كه هيچ طرح مهمي به وي ــد و با توجه ب باش
ــاس  ــته به صورت اتفاقي يا تنها بر اس به فضاهاي آييني در دنياي گذش
تمايالت شخصى طراح شكل نمي گرفت، نه تنها مي توان طرح تاج محل 
ــعه  ــكل گرفت، عالي ترين نمونه توس را كه در زمان اوج معماري هند ش
ــي از فرضيه هاي نو در اين تحقيق  ــت، كه يك طرح هاي چهارتايي دانس
است، بلكه مي توان انتظار داشت كه مفاهيم عالي مانند توجه به سير از 
ــالمي  جهان دنيوي به جهان اخروي كه در ادبيات و عرفان ايراني و اس
ــد، هرچند اثبات و  ــواره مورد توجه بود، در اين فضا بازتاب يافته باش هم
نشان دادن اين مفهوم و بازتاب كالبدي آن كه يكي از ديگر فرضيه هاي 
ــت، نياز به بررسي هاي بيشتر دارد. البته بسيارى از  نو در اين تحقيق اس
محققان معمارى به تأثير فرهنگ و هنر ايرانى در طراحى اين مجموعه 
اشاره كرده اند (Chavdhvri,1991,30) ويل دورانت نيز معمار آن را استاد 
ــت (دورانت،851،1343). البته برخى نيز معماران  ــى شيرازى دانسته اس عيس

هندى را در طراحى آن دخيل دانسته اند (بتلى،16،1389).

  
  
  
  
  
  

Stierlin,1994 :شکل 9. ساختار هندسی  ساختمان مزار به نقل از استرلين  ماخذ

نماد گرايى در تاج محل
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1. نگارنده كتابي از او را با عنوان «معماري هند در دوره گوركاني» كه در سال 
1991 منتشر شده بود، ترجمه و در سال 1373 منتشر كرده است.

2. Mughal Art and Ideology Imperial
3. Complete Taj Mahal

4. وي در سال 1383 به ايران آمد و در سميناري كه از سوي دفتر پژوهش هاي 
ــد، وي و نگارنده نكاتي درباره تاج محل  فرهنگي در خانه هنرمندان برگزار ش
ــماره 20 فصلنامه معماري و فرهنگ  ارايه داديم كه گزارش مختصر آن در ش

نوشته شده است.
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