
بهـــار 1397
شمـاره ى 96 

29
گزارش مقدماتى از بازدید ساختمان هاى با قاب هاى بتنى مناطق زلزله زده ى کرمانشاه

1- چکیده 
ودا1 یعنى آگاهى و خرد و از ریشه ى فعل وید2  به معنى دانستن است. ودا به معنى و شامل تمام خرد است؛ نامى است که به مجموعه ى 
خرد و حکمت الهى گذارده شده است. وداها، مجموعه ى کالمى است که حقیقت نام دارد و از صوت هاى اساسى خاصى که تنوع هاى 
زیادى دارند، آمده اند؛ به گونه اى که کوچک ترین تغییر در صوت ودا، معنى آن را تغییر مى دهد. از آن جا که این صوت ها، شنیده شده و طى 
نسل ها حفظ گردیده، وداها را سروتى3   به معنى شنیده شده یا گوش فرا داده شده نیز مى نامند. بسیارى از مردم کشورهاى خارج درباره ى 
این گنجینه ى عظیم و منبع خرد، پژوهش هایى انجام داده اند و در راه هاى گوناگون از آن بهره گرفته اند. روس ها و آلمان ها استفاده هاى 
فراوانى از رگ ودا4  و آتاروانا ودا5  در جهت منافع ملى و رشد آن انجام داده اند. علوم ودایى به 5 شاخه ى اصلى تقسیم مى شوند و قوانین 
کلى زندگى بشرى را در توازن با طبیعت در بر دارند. معمارى ودایى از جمله شاخه هاى اصلى این تقسیم بندى است که دستورالعمل ها و 
قوانین خاصى را در جهت همگام شدن با طبیعت تعریف مى کند. در این مقاله، ابتدا به سرزمین هند پرداخته و پس از معرفى اجمالى آن، 
ریشه هاى فرهنگى و معمارى عهد باستان این سرزمین را مورد بررسى قرار مى دهیم. در ادامه ى مطلب، به ارتباط و تعامل بناهاى باستانى 
سرزمین هند با فرهنگ و معمارى ایران زمین اشاره مى شود. در پایان نیز، تأثیر معمارى ودایى بر شکل گیرى بناهاى تمدن هند باستان 
را مرور خواهیم کرد. گفتنى است على رغم وجود مطالب بسى بیش تر در این زمینه، مقاله ى حاضر سعى در ایجاد شناخت اولیه نسبت به 
موضوع و آشنایى نسبى با معمارى اصول گراى شرق باستان را دارد که بر مبناى طبیعت بنا نهاده شده است و به نوعى یادآور گوشه هایى از 
معمارى محیطى ( بوم گرا ) است. امید است مطالعه ى این مطالب، زمینه ى تحقیقات و پژوهش هاى آتى را براى مخاطبان به ارمغان آورد.

کلید واژه ها : معمارى ودایى، سرزمین هند، معمارى ایرانى (اسالمى)، معابد باستانى، موهنجودارو، هاراپا.

واستوشاسترا 
تجلى معنویت در معمارى هنـد باستان

نگاهى اجمالى به سرزمین هند، نمادهاى فرهنگى 
و ارتباط و تعامل بناهاى باستانى آن 

با فرهنگ و معمارى ایران زمین

بهروز راشدى اشرفى
کارشناس ارشد معمارى 

زهرا على قنبرى
کارشناس ارشد معمارى

1.Veda 
2.Vid
3.Sruthi  
4.Rig Veda
5.Attarvana Veda

1- چکیده 
ودا1 یعنى آگاهى و خرد و از ریشه ى فعل وید2 به معنى دانستن است. ودا به معنى و شامل تمام خرد است؛ نامى است که به مجموعه ى 
خرد و حکمت الهى گذارده شده است. وداها، مجموعه ى کالمى است که حقیقت نام دارد و از صوت هاى اساسى خاصى که تنوع هاى 
زیادى دارند، آمده اند؛ به گونه اى که کوچک ترین تغییر در صوت ودا، معنى آن را تغییر مى دهد. از آن جا که این صوت ها، شنیده شده و طى 
نسل ها حفظ گردیده، وداها را سروتى3   به معنى شنیده شده یا گوش فرا داده شده نیز مى نامند. بسیارى از مردم کشورهاى خارج درباره ى 
این گنجینه ى عظیم و منبع خرد، پژوهش هایى انجام داده اند و در راه هاى گوناگون از آن بهره گرفته اند. روس ها و آلمان ها استفاده هاى 
فراوانى از رگ ودا4 و آتاروانا ودا5 در جهت منافع ملى و رشد آن انجام داده اند. علوم ودایى به 5 شاخه ى اصلى تقسیم مى شوند و قوانین 
کلى زندگى بشرى را در توازن با طبیعت در بر دارند. معمارى ودایى از جمله شاخه هاى اصلى این تقسیم بندى است که دستورالعمل ها و 
قوانین خاصى را در جهت همگام شدن با طبیعت تعریف مى کند. در این مقاله، ابتدا به سرزمین هند پرداخته و پس از معرفى اجمالى آن، 
ریشه هاى فرهنگى و معمارى عهد باستان این سرزمین را مورد بررسى قرار مى دهیم. در ادامه ى مطلب، به ارتباط و تعامل بناهاى باستانى 
سرزمین هند با فرهنگ و معمارى ایران زمین اشاره مى شود. در پایان نیز، تأثیر معمارى ودایى بر شکل گیرى بناهاى تمدن هند باستان 
را مرور خواهیم کرد. گفتنى است على رغم وجود مطالب بسى بیش تر در این زمینه، مقاله ى حاضر سعى در ایجاد شناخت اولیه نسبت به 
موضوع و آشنایى نسبى با معمارى اصول گراى شرق باستان را دارد که بر مبناى طبیعت بنا نهاده شده است و به نوعى یادآور گوشه هایى از 
معمارى محیطى ( بوم گرا ) است. امید است مطالعه ى این مطالب، زمینه ى تحقیقات و پژوهش هاى آتى را براى مخاطبان به ارمغان آورد.

کلید واژه ها : معمارى ودایى، سرزمین هند، معمارى ایرانى (اسالمى)، معابد باستانى، موهنجودارو، هاراپا.
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2- مقدمه 
مجموعه ى  که  است  بوده  فرهنگى  گهواره ى  قدیمى ترین  هند،  سرزمین 
کتبی  اثر  قدیمى ترین  که  آمده  گرد  ودا  در کتب  آن،  دیرین  آثار  و  اخبار 
هندو-آریایی محسوب مى شود (رضازاده شفق، 1367: 9). همان طور که 
اشاره شد، ودا؛ واژه اي سانسکریت از ریشه ى «وید» و به معناي آگاهی  
درك  براي  دیگر  امکانی  زمین،  مشرق  در  پیش  سال  هزاران  از  است. 
ویدیا6   یا  و  لدنی، شهودي  علم  به  آن  از  که  است  عنوان شده  آگاهی  و 
یاد کرده اند ( www.veda.ir انجمن علوم ودایى ایران ). « ویدیا » به 
معناي علم بینایی و دانشى همراه با بینش است ( شریعتى، 1362: 248 ). 
بینندگان ودایی، قوانین کلی زندگی بشري را در توازن با طبیعت دریافته 
و بدین ترتیب دانش ها و علوم ودایی، بر پایه ى اندیشه ى یگانه انگاري 
و هم بودگی ژرف تجلیات طبیعی بنا نهاده شدند. واستوشاسترا7  یا دانش 
معماري ودایی، به بررسی محیط زندگی بشر مى پردازد و سعی می کند با 
پدید آوردن بهترین شرایط در ساختار ساختمان، عرصه اي را براي دریافت 
مناسب انرژي هاى طبیعت فراهم سازد. این دانش تا بررسی شهرسازي 
آرمانی به منظور دریافت کامل و چرخش مناسب انرژي در محیط ساختمان 

پیش می رود ( www.veda.ir، انجمن علوم ودایى ایران ).

3- سرزمین هند
نام هند از واژه ى « ایندوس8 » در زبان پارسى باستان مشتق شده است. 
که  هند  قاره ى  شبه  است.  توجه  قابل  بسیار  هند،  جغرافیایى  موقعیت 
سه  شود،  مى  متصل  آسیا  قاره ى  اصلى  سرزمین  به  شمالى  مرزهاى  در 
منطقه ى مشخص جغرافیایى دارد؛ شمال شرقى که در آن کوه هاى عظیم 
هیمالیا، مأواى سنتى خدایان که همانند قلعه اى سر برافراشته اند به همراه 
منطقه ى حاصل خیز واقع در شمال غربى و جنوب کوه هاى هیمالیا که در 
آن، دره هاى سند و گنگ دامن گسترده اند. نخستین فرهنگ بزرگ هند، 
در هزاره ى سوم پیش از میالد، در اطراف بخش علیاى دره ى سند متمرکز 
شده بود. مراکز عمده ى فرهنگى و تمدنى هند شامل: موهنجودارو، هاراپا 
و چانهودارو است. البته در این میان، مى توان به مناطقى همانند مهرگه 
که از مناطق مهم تمدن دره ى سند و پنجاب است، اشاره کرد (مهدوى 

نژاد، 1391: 15و16).

( تصویر مربوط به تپه ى چانهودارو در پاکستان امروزى )

( نقشه ى هوایى و موقعیت جغرافیایى سرزمین هند )

3-1- نمادها در هنر و معمارى هند
هنر هندى، هنرى اسطوره اى است و نمادهاى اسطوره اى آن چون چرخ 
هستى، انسان، زمین و آسمان؛ در بسیارى از آثار فاخر آن قابل مشاهده 
است. چرخ هستى یکى از مهم ترین عالمت هاى به کار رفته در ساختمان 
معابد هندو است. هم چنین درخت مقدس و چرخ قانون در جاى جاى هنر 
الگوهاى معمارى هند به  از کهن  آیند. مانداال یکى  هندى به چشم مى 
آن  در  هم زمان  صورت  به  و«محتوا»  «فرم»  که  الگویى  آید،  مى  شمار 
تجلى پیدا کرده است. در زبان سانسکریت، مانداال به معناى دایره ى کامل 
است که بر اساس عقاید هندى، نماد جهان باالست و توجه انسان را به 
مرکز خود جلب مى کند. در کیهان شناسى هندو، مربع؛ نماد جهان خاکى 
و کره ى زمین است. عده اى از اسطوره شناسان معتقدند صفحه ى شطرنج، 
نمونه اى تجرید یافته از اندیشه ى هندو در زمینه ى جهان هستى است. این 
مفهوم موجب شده بسیارى از شهرهاى آیینى هند باستان، بر اساس الگوى 
مربع و شبکه ى شطرنجى شکل بگیرند. گل نیلوفر که به حالت عمودى 

6. Vidiya.   
7. Vastu Shastra.   
8. Indhus.   



بهـــار 1397
شمـاره ى 96 

31
واستوشاسترا، تجلى معنویت در معمارى هند باستان

نقش شده، به عنوان یکى از زیباترین تجلیات طبیعت در آیین هند شناخته 
مى شود. این نماد که برگرفته از نمادهاى ایران باستان است، هنر چین و 
ژاپن را نیز تحت تأثیر قرار داده است. معبد نیلوفر آبى که به شکل گل 
لوتوس (نیلوفر آبى) است، در شهر دهلى نو (پایتخت هندوستان) واقع شده 
که از معروف ترین بناهاى مدرن هند به شمار مى آید و به عنوان مادر معابد 
نشان ملى  (ذکرگو، 1377: 24و25).  قاره ى هند شناخته شده است  شبه 
هند، سرستون سارانات است که از کهن الگوهاى هندى محسوب مى شود. 
این سرستون که مربوط به دوره ى امپراطورى آشوکا است، نمادى ست که 
از چهار پیکره ى شیر و نگاره ى چهار جانور تشکیل شده که هر چهار شیر، 
شکل و قالب ایرانى دارند (ذکرگو، 1377: 26- مهدوى نژاد، 1391:  24).

        
3-2- معابد بودایى و هندو و تعامل آن ها با فرهنگ و معمارى ایران 

زمین 
ایرانى  معمارى  و  فرهنگ  با  تعامل  در  همواره  هند،  معمارى  و  فرهنگ 
بر  زیادى  تأثیر  آشوکا،  دوران  در  هخامنشى  هنر  و  فرهنگ  است.  بوده 
فرهنگ و معمارى و هنر هند داشته است. دوران ایرانى - اسالمى هند، 
یکى از شکوه مندترین دوران تاریخى این کشور به شمار مى آید. معمارى 
سرزمین هند که به معمارى عصر ودایى معروف است، از جمله مهم ترین 
موضوع هاى بحث برانگیز در گستره ى تاریخ هنر و معمارى جهان محسوب 
مى شود. در طى سده ى ششم در سمت جنوب و در امتداد کوه هاى سنگى، 
پادشاهان امپراطورى چالوکیان، غارهاى چهار گوشه از دل کوه ها درآوردند 
که شامل سى و سه زیارت گاه بوده و در دل کوه، در فاصله ى قرن هاى 
دوم تا ششم میالدى حجارى شده اند. طرح اصلى این غارها که به غارهاى 
با تاالر صد ستون تخت جمشید قابل مقایسه است  «آجانتا» معروف اند، 

(ذکرگو، 1377: 20).

هماهنگى  از  نمودارى  و  هند  معمارى  زیبایى هاى  از  استوپا9  یکى 
محسوب  هند  باستان  هنر  در  معمارى  طراحى  و  نظرى  مبانى  میان 
جمله  از  و  دارند  خاصى  ویژگى  هند،  معمارى  در  استوپاها  مى شود. 
بناهاى بسیار مهم و حایز اهمیت هستند. این آثار در روزگاران کهن، 
پشته خاکى بود که بر آرامگاهى قرار مى گرفت و بعدها به یک بقعه ى 
که  دارند  آجرى  گنبدى  استوپاها،  این  اکثر  شد.  تبدیل  یادبود  (گنبد) 
رویشان دکلى برافراشته اند و پیرامونش را نرده هاى سنگى قرار داده اند 
و روى تمام سطوح نرده ها را با نقوش برجسته تزیین کرده اند که هر 
کهن ترین  از  بارهوت،  استوپاى  موضوعى خاص هستند.  بیان گر  یک، 
که  حالى  در  است؛  ابتدایى  آن  برجسته ى  نقش  اما  استوپاهاست؛  این 
با  و  است  باالیى  بسیار  حد  در  امراواتى  استوپاى  نرده هاى  تزیینات 
باستان  از  برخى  اعتقاد  به  که  است  شده  ایجاد  روش  ترین  استادانه 
شناسان، برجسته ترین بناى یادبود هند است. استوپا سانچى یکى دیگر 
که  مى آید  به حساب  هند  قاره ى  شبه  در  استوپا  مشهور  نمونه هاى  از 
متر  پانزده  زمین،  از سطح  آن  بلنداى  دارد.  قرار  مهداپرادش  ایالت  در 
از این دروازه ها،  است و معبدى است که چهار دروازه دارد و هر یک 
این  که  اند  واقع شده  جغرافیایى  اصلى  چهار جهت  از  یکى  به سمت 
موضوع خود، نشان گر تقدس عدد چهار در فرهنگ هند باستان است. 
در سمت جنوبى معبد، پلکانى است که به صفه (سکو)ى استوپا منتهى 
پیرامون گنبد  باریک نرده دار در  مى شود و دسترسى به یک راهروى 
نام  به  باالى گنبد، فضاى مربع شکل محصورى  را میسر مى کند. در 
با عالم  پیوند جهان هستى  هارمیکا ساخته شده است. هارمیکا، مسیر 
باالست؛ پیوندى که از آن با عنوان رمز استوپا (مانداال) یاد مى شود. در  تصاویر به ترتیب از باال به پایین عبارت اند از: 

چرخ هستى- مانداال- معبد نیلوفر آبى- سرستون سارانات
9. Stupa
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میان استوپاهاى هندى، استوپاى بارهوت؛ کهن ترین، استوپاى امراواتى؛ 
مى آیند  شمار  به  معابد  این  معروف ترین  سانچى؛  استوپا  و  زیباترین 

(مهدوى نژاد، 1391: 24 الى 26 ).

از دیگر معابد هندو مى توان معابد آیین جین10  را نام برد که معابدى 
با پالن مربعى شکل  اند. در این معابد، مربع به معناى احترام به جهت هاى 
جغرافیایى و اسطوره هاى فرهنگى به کار گرفته شده است. معابدى مانند 

ویمال، تیجپاال و آدیناتا از این جمله اند که «دروازه»، «ایوان» و «برج» در 
سلسله مراتب نظام فضایى آن ها رعایت شده است و در تمامى این معابد، 
چنین ترکیبى را مى توان مشاهده کرد که این به نوبه ى خود، به تأثیر و 
تعامل فرهنگ و معمارى دو کشور هند و ایران اشاره دارد. برخى دیگر از 
معابد هندى، فرمى هرم وار دارند و به شکل یک هرم سنگى بر فراز مانداال 
به  مربوط  خاجوراهو  معبد  به  مى توان  میان،  این  در  که  مى شوند  ساخته 
سده هاى دهم و یازدهم میالدى و یا معبد موکتشوار مربوط به حدود 950 

میالدى اشاره کرد (مهدوى نژاد، 1391: 26و27 ).

تصاویر مربوط به غارهاى آجانتا

تصاویر به ترتیب از باال به پایین عبارت اند از: نمونه ى ساده اى از استوپاى 
اولیه - استوپاى بارهوت - استوپاى امراواتى - استوپا سانچى

تصاویر مربوط به انواع معابد هندى

10. Gene Regulation
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3-3- معمارى هند در دوران اسالمى
محمدقلى قطب شاه از ایرانیان اهل همدان در اواخر قرن شانزدهم میالدى، 
کرد  تأسیس  هند  کشور  از  وسیعى  بخش  در  را  مذهب  شیعه  سلسله اى 
از سال 1724  به شمار مى رفت.  آن  مرکز  امروز هند،  که شهر حیدرآباد 
میالدى، منطقه ى حیدرآباد به عنوان منطقه ى اسالمى، مستقل شد و تا 
زمان استقالل هند در سال 1948 میالدى هم چنان پابرجا بود. این شهر 
آندراپرادش  ایالت  به مرکز  از سال 1953  بر اساس تقسیمات جدید هند 
و شاخص  توجه  قابل  بسیار  نقطه ى  دو  احمدآباد،  و  حیدرآباد  تبدیل شد. 
در زمینه ى معمارى اسالمى در هند هستند. حیدرآباد هند یکى از اماکن 
شهرسازى  و  معمارى  در  اسالمى  اندیشه ى  نمودار  و  هندوستان  دیدنى 
هندى است. قصر چهار محله که به قصر «چو محله» در زبان اردو معروف 
است، متشکل از چهار کاخ زیباست که شاخص رین بناى حیدرآباد محسوب 
و  مسلمان نشین  است  شهرى  کارناتاکا؛  قدیم  پایتخت  میسور،  مى شود. 
کوچک تر از بنگلور، با قدمت تاریخى بسیار باشکوه. کاخ هاى شهر میسور 
از آثار دوره ى تیپو سلطان، نمونه هاى بارزى از شکوفایى معمارى اسالمى 

در سرزمین هند به حساب مى آیند (مهدوى نژاد، 1391: 26و27).

قصر چهار محله در حیدرآباد

مقبره ى تیپو سلطان واقع در شهر میسور- هند

ساخت مقبره از سنت هاى معمارى ایرانى- اسالمى است که در زمان 
زمامدارى ایلخانیان مغول به سراسر متصرفات آنان از جمله سرزمین هند 
راه یافت که یکى از مشهورترین مقبره هاى هند که از آثار معمارى ایرانى- 
هندى به شمار مى رود، بناى تاج محل است. عمارت تاج محل بر روى 
دو صفه قرار دارد. این عمارت از لحاظ شکل، برگرفته از معمارى ایرانى- 
اسالمى است که به وسیله ى هنرمندان و معماران ایرانى به اجرا درآمده و 

گنبدى دو پوسته و آمرودى (گالبى) شکل دارد و چهار گنبد کوچک تر در 
اطراف آن قرار گرفته است؛ شیوه اى که در مقبره ى امیر اسماعیل سامانى 
در بخارا نیز قابل مشاهده است. عمارت مرکزى تاج محل با مرمر سفید 
پوشانده شده، در حالى که مهمان خانه و مسجِد واقع در دو سوى آن با 
سنگ سرخ پوشیده شده اند. در دو طرف بناى اصلى، دو بناى کوچک تر و 
قرینه به چشم مى خورد که در سمت غرب، یک مسجد سه گنبدى وجود 
دارد که از ماسه  سنگ (قهوه اى مایل به قرمز) ساخته شده و در سمت 
شرق، بنایى است که زمانى به مثابه ى مهمان سرا به کار گرفته مى شد 
به  بنا  این  ساخت  در  ایرانى  معماران  نقش   .(  28  :1391 نژاد،  (مهدوى 
از  شیرازى  خان  امانت  و  شیرازى  عیسى خان  است.  مشاهده  قابل  خوبى 
معماران سازنده ى تاج محل در هندوستان بوده اند. در برخى متون نیز از 
معماران سرشناس  استاد حمید الهورى،  برادرش  و  احمد الهورى  استاد 
دست  یک  به  بنا  است.  شده  برده  نام  هجرى،  یازدهم  سده ى  در  ایران 
نویس به جا مانده از سده ى هفده میالدى، طراحى معمارى تاج محل و 
لعل قلعه ى (قلعه سرخ) دهلى، به همین استاد احمد الهورى منتسب است. 
آن چه مسلم است، خط ثلث کتیبه هاى تاج محل که به رنگ مشکى بر 
از  محل  تاج  است.  شیرازى  خان  امانت  اثر  نشسته،  سفید  مرمر  زمینه ى 
سال 1983 جزو میراث جهانى یونسکو درآمد و به این ترتیب، اثرى غنى 
ملهم از فرهنگ و معمارى ایرانى - اسالمى به بخشى از میراث جهانى 
تبدیل شد. از دیگر بناهاى شاخص و مهم مربوط به فرهنگ و معمارى 
جامع  مسجد  و  بمبئى  در  على  حاج  مسجد  از  مى توان  اسالمى،  ایرانى- 

دهلى (بزرگ ترین مسجد هند) نام برد ( رضازاده شفق، 1367: 8 ).

4- واستوشاسترا ( معمارى ودایى هند )
ماواء و مسکن ترجمه کرده و دانش  به منزل،  را  واژه ى واستو11   عمومًا 
است که  انرژى هاى عمده ى طبیعى  مدیریت  و  تعیین  و هنر «واستو»، 
با شناسایى  و خارج مى شود.  وارد  به هر محیطى  گوناگون  از جهت هاى 
در  به گردش  را  فوق  انرژى هاى  نحوى  به  مکان، مى توان  کاربرى هر 
آورده و مدیریت کرد، تا عالى ترین امکانات زندگى را مهیا سازد. زاهدان 
دوران کهن، پس از نظاره ى مستقیم طبیعت و تحقیق فراوان، نتایجى را 
به دست آوردند که براساس تعادل و هماهنگى بین 5 عنصر زمین، آب، 
آتش، هوا و فضا (خالء) در محیط زیست و نیز بین انسان و طبیعت ناب 
و خالص شکل مى گرفت. هدف اصلى این دانش؛ تحقِق آرامش، شادى 
و پایدارى در محل ساختمان و فراهم ساختن چیدمانى است که انسان را 
انجمن   www.veda.ir) به خواسته هایش در آن مکان کند  نیل  به  قادر 

علوم ودایى ایران).
زمینه ى  در  که  است  قدیمى  دانشى  ودایى،  معمارى  یا  واستوشاسترا 
قوانین طبیعت و تأثیرات این قوانین بر روى زندگى انسان از طریق مسکن 
و محل کار، سخن مى گوید. 5 عامل طبیعى نقش مهمى در معمارى ودایى 
ایفا مى کنند. اگر در هنگام برپاداشتن ساختمان، موقعیت مناسبى براى 5 
عامل باال در نظر گرفته شود، به ایجاد روابط دوستانه  اى بین محیط زیست 
(مسکن و محل کار) و قوانین ناشناخته ى طبیعت، کمک مى شود (کومار 

و پاراك، 1385: 4 ).

4-1- مبانى نظرى حاکم بر معمارى ودایى ( واستوشاسترا )
1- ساختمان هایى که براساس معمارى ودایى بنا شده باشند، براى ساکنان 

خود؛ سالمتى، موفقیت، ثروت، شهرت و شادکامى را به ارمغان مى آورند؛
در یک ساختمان  بی جان که  و  جاندار  عوامل  انرژي ها،  و  مواد  تمام   -2
ترکیب  می شوند.  مرتبط  هم  به  الکترومغناطیسى  نیروهاى  با  موجودند، 

11. Vaastu.   
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متعادل و هماهنگ این امواج الکترومغناطیسى باعث ایجاد صلح، آرامش، 
شادى و رضایت مى شوند؛

3- اتاق هایى که مطابق با فعالیت هاى قسمت هاى مختلف بدن ساخته 
شده باشند، آرامش فکر و رضایت را به ارمغان مى آورند؛

4- اگر ساختمان هایى را براساس واستوشاسترا ساخته باشند، با استفاده از 
سمبول ها (عالیم)، رنگ ها، نور و صدا؛ مى توان نقایص موجود را جبران 

و تصحیح کرد؛
بر  مارپیچ و تکامل، نقش مهمى در دانش واستوشاسترا  تقارن،  5- عدم 

عهده دارد؛
6- زاویه (کوناس12 )، نقش مهمى در معمارى ودایى ایفا مى کند. در هنگام 
بناى یک ساختمان، بایستى محل مناسبى را براى هر یک از عوامل پنج 

گانه ى هوا، آب، خاك، آتش و فضا در نظر بگیرند؛
7- مرکز ساختمان به فضایى اختصاص داده مى شود، که داراى حداقل 

فعالیت است؛
8- شمال شرق به آب اختصاص داده مى شود ( مخزن آب، چاه، استخر 

شنا و غیره در این قسمت قرار مى گیرند )؛
براى  مناسبى  مکان  و  شود  مى  داده  اختصاص  هوا  به  غربى  شمال   -9

مهمان خانه13  یا انبار است؛
10- جنوب غربى به خاك اختصاص داده مى شود و مکان مناسبى براى اکثر 

چیزهاست، زیرا از میان 5 عامل ذکر شده، خاك (زمین) با ثبات ترین است؛
11- جنوب شرقى به آتش اختصاص داده مى شود. در این زاویه، آشپزخانه، 
آبگرمکن، دیگ بخار، کوره، تنور، شومینه و غیره قرار مى گیرد ( کومار و 

پاراك، 1385: 9 الى 16).

5- تمدن هند باستان

5-1- آشنایى با تمدن دره ى رود سند
بین  تفاوت هایى  هندوستان،  و  پاکستان  جغرافیایى  مختلف  مناطق  در 
مى شود.  دیده  مفرغ  دوران  اولیه ى  مراحل  استقرارگاه هاى  و  فرهنگ ها 
مناطق  در  فرهنگى  هم نوایى  و  یکسانى  نوعى  هاراپایى،  سندى-  تمدن 
تحت نفوذ خود برقرار کرده که شناخت مراکز شهرى، این فرهنگ را آسان 
مى کند. گستره ى آثار تمدن سندى- هاراپایى، از قلمرو تمدن هاى مصرى 
و بین النهرینى پهناورتر است. محوطه هاى تمدن سندى- هاراپایى به دو 
گروه اصلى و عمده ى شمالى یعنى منطقه ى پنجاب، که شهر عمده ى آن 
هاراپا14 است، و گروه جنوبى که مرکز اصلى آن موهنجودارو15  است، تقسیم 
مى شود. در این میان، کالى بنگال16  قدیمى ترین و لوتا17  بزرگ ترین مرکز 
در  به حساب مى آیند. گسترش شهرنشینى  تمدن سندى  دریایى  تجارت 
سند بسیار سریع بود. گذر و تحول جوامع از روستانشینى به شهرنشینى در 
دشت سند، قدیمى ترین الگوى شهرنشینى را در این ناحیه معرفى مى کند. 
موهونجودارو و هاراپا در سال هاى 1922 و 1923 میالدى کشف شدند که 
کاشف و حفار اولیه ى این محوطه ها، «سرجان مارشال»18  بود. تفاوت هاى 
موجود بین هاراپا و موهنجودارو از یک سو، و سایر محوطه ها و شهرهاى 
دو  را مى توان  این دو شهر  است که  دیگر، چنان  از سوى  تمدن سندى 
کالن شهر یا دو پایتخت تمدن سندى دانست که بر دیگر استقرارگاه ها، 

برترى سیاسى- اجتماعى داشته اند (سید سجادى، 1388: 64 الى  123).

5-2- ویژگى هاى الگوهاى شهرهاى سندى (موهنجودارو و هاراپا)
الف) پیش از همه، باید به نقشه ى منظم این شهرها اشاره کرد. کلیه ى این 
مراکز بر پایه ى شبکه اى از کوچه ها و خیابان هاى راست و متقاطع ساخته 
شده است و در نقطه ى مقابل شهرهاى بین النهرین قرار دارد که شهرها 
و شهرك هاى آن به شکل نامنظمى رشد کرده و تحوالت شهرى آن ها به 

صورت ارگانیک بوده است؛
ب) وجود دو بخش مجزا، یک شهر پایین و یک شهر باال یا ارگ محصور 
است که معموًال در سمت غرب شهر پایین قرار دارد و به نوعى طبقه بندى 
را به دو گروه متمایز، یعنى  اولیه ى اجتماعى و تقسیم کلى مردم جامعه 
گروه حاکمان - کاهنان و گروه مردم عادى نشان مى دهد که نخستین 

ریشه هاى اختالف طبقاتى بوده است؛
پ) استفاده ى بسیار از آجر به جاى خشت؛

ت) وجود شبکه هاى فاضالب بسیار سازمان یافته (اسمارت، 1383).

5-3- معرفى موهنجودارو (مانهاتن عصر برنز)، تمدن دره ى سند 
و پنجاب

دوران  شهرسازى  و  معمارى  از  بقایایى  و  آثار  پاکستان،  کشور  در 
باستان وجود دارد که از جمله ى آن ها، بقایاى شهر موهنجودارو است. 

12. Konas
13. Guest room.   
14. Harrapa
15. Mohenjodaro
16. Kalibangall.   
17. Lutall.   
18. Sir John Marshall.   

تصاویر به ترتیب از باال به پایین عبارت اند از: 
بناى تاج محل در دهلى نو - مسجد حاج على - مسجد دهلى نو
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موهنجودارو یکى از قدیمى ترین هسته هاى مربوط به دره ى رود سند 
و پنجاب است. ویرانه هاى شهر موهنجودارو، در 400 کیلومترى شمال 
شده،  اطالق  کهن  شهر  این  بر  که  نام هایى  از  است.  واقع  کراچى 
مانهاتن عصر برنز است و این نام، به سبب طرح شهرسازى مدرن و 
علمى کم نظیرى است که داشته است (تقوى، 1364: 22 ). خیابان هاى 
قسمت پایین شهر به صورت شطرنجى و عمود بر هم احداث شده و 
از 12 متر در جهت شمالى - جنوبى  پهناى بیش  به  بلوارى عریض 
قطع  غربى  شرقى-  فرعى  خیابان هاى  وسیله ى  به  که  شده  کشیده 
مى شود و ارتباط ساختمان هاى مسکونى که در این میان قرار گرفته اند، 
به وسیله ى کوچه هاى باریکى برقرار مى شود (زارعى، 1389: 157 الى 

.( 163

تصاویر مربوط به موهنجودارو ( مانهاتن عصر برنز )، 
تمدن دره ى سند و پنجاب

غربى  و  راست  ساحل  در  و  مردگان  تپه ى  معناى  به  موهنجودارو 
رودخانه ى سند واقع است. موهنجودارو شهرى است که از آن مى توان 
به عنوان اصلى ترین الگو و مدل شهرهاى تمدن سندى نام برد. شهر به 
2 قسمت شهر باال و شهر پایین تقسیم شده است. شهر باال شامل بناى 
یادمانى و همگانى مى شود و شهر پایین جاى زندگى مردم عادى است. 
در اطراف ارگ شهر باال، سکوهایى با آجر ساخته شده که احتماًال براى 
حفظ آن از خطر سیالب هاى رودخانه بنا شده است. بناهاى اصلى موجود 
در ارگ، عبارت است از: حمام بزرگ، سیلو و بناى بزرگى که شامل مدرسه 
 .(123 الى   64  :1388 سجادى،  (سید  است  مشورتى  بناى  ساختمان  و 

مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده ى آن است که ارگ شهر موهنجودارو 
در بخش غربى شهر قرار دارد. ارگ روى تپه اى مصنوعى به اندازه ى 4 
در 200 متر بر سطح زمین برپا شده است. دروازه ى ورودى شمالى ارگ، 
با پلکانى به معبد استوپاى بودایى ( قرن دوم قبل از میالد ) مى پیوندد. در 
بخش شرقى ارگ، رودخانه ى سند قرار دارد. در طرح ساختمان هاى منازل، 
دو اصل اساسى رعایت شده است: یکى « امنیت» و دیگرى « آسایش» 

(مهدوى نژاد، 1391: 16 ).
   به طور کلى، از موارد شگفت  انگیز تمدن موهنجودارو، مى توان به 

نکات زیر اشاره کرد:
 6/35   13/42 X 27/9 1- پیشرفت در زمینه ى استاندارد آجرهایى به ابعاد

سانتى متر؛
2- شبکه ى فاضالب بر اساس اصول فنى و استاندارد؛

3- خانه هایى بر اساس اندازه و نقشه ى یکسان؛
شهر  ساختمان هاى  وضع  به  توجه  با  اجتماعى  عدالت  برقرارى   -4

موهنجودارو (مهدوى نژاد، 1391: 17).

5-4- معرفى هاراپا، تمدن دره ى ایندوس
هاراپا یک محوطه ى باستان شناسى در پنجاب پاکستان است که در شمال 
شرقى پاکستان قرار دارد. نام هاراپا از روستایى که به همین نام است و در 
کنار رود راوى19  که در شش کیلومترى محوطه ى باستانى قرار دارد، گرفته 
یافت  کولى20  محوطه ى  در  هاراپا  تمدن  به  متعلق  کاالهاى  است.  شده 
شده اند و کاالهاى ساخته شده ى تمدن کولى، در دره ى رود سند نیز کشف 
شده اند. تمدن دره ى ایندوس در سال 1920 تا 1921، زمانى که مهرهاى 
حکاکى شده اى نزدیکى «ساهیوال» کنونى یافت شدند، در محلى به نام 

هاراپا کشف شد (مهدوى نژاد، 1391: 18).
هاراپا یکى از قدیمى ترین هسته هاى مربوط به دره ى ایندوس است. 
رودخانه ى سند  بخش هاى شمالى  در  جغرافیایى  موقعیت  لحاظ  از  هاراپا 
یا شهر مردگان، در کنار بستر رودخانه ى  و 600 کیلومترى موهنجودارو 
سوخاروا21  از شعبه هاى رود راوى در ناحیه ى ساهیوال22، ایالت پنجاب واقع 
است و با هاریوپیا23 که نامش در کتاب مقدس هندیان (ریگ ودا) آمده، 
منطبق دانسته شده است. هاراپا مانند موهنجودارو و سایر شهرهاى سندى، 
به دو بخش اصلى بزرگ تر غرب یا شهر پایین و بخش کوچک تر شرقى یا 
ارگ تقسیم شده که در عین کوچک تر بودن، از بخش غربى بلندتر است. 
هاراپا حدود 101 هکتار وسعت دارد و اندازه ى ارگ آن، 450 متر شمالى- 
جنوبى و 225 متر شرقى- غربى است (سیدسجادى، 1388: 102). دیوار 
ارگ، در زمان هاى قدیم تر بین 3 تا 6 متر ارتفاع داشته است. این دیوارهاى 
بخش  و  اطراف  در  بلند  خاکریزهاى  و  گوشه  چهار  برج هاى  با  دفاعى، 
بیرونى دیواره، تقویت مى شدند. شهر پایین در بخش شرقى ارگ قرار دارد. 
یکى از مهم ترین و جالب توجه ترین بناهاى موجود در این بخش، سیلوى 
معروف هاراپاست. این سیلو، بنایى بسیار بزرگ و یادمانى، شامل دو بلوك 
متقارن است که با یک راهرو از یکدیگر جدا مى شود. در طول دیواره ى 
بر  عمود  موازى  و  منظم  دیواره ى   14 منظم،  هایى  فاصله  در  و  اصلى 
دیواره ى اصلى ساخته شده است. این دیواره ها که به سمت غرب متمایل 
هستند، به راهرویى وسیع، به پهناى 7/2 متر مى رسیده که دیوارهاى دیگر 

به همان شکل در پشت آن پدیدار مى شود (مهدوى نژاد، 1391: 19).
که  هستند  یادبود  بناهاى  داراى  هاراپا،  و  موهنجودارو  شهر  دو  هر 
جزییات  سایر  و  ساختمانى  سبک  در  هاراپا  شده اند.  واقع  شهر  ارگ  در 

19. Raavi.   
20. Kulli.   
21. Sukharva.   
22. Sahiwall
23. Harriopiya
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با موهنجودارو تفاوت دارد، ولى شباهت ها آن قدر فراوان و قوى هستند 
که مى توانیم بگوییم این دو شهر و آبادى هاى مجاورشان، یک تمدن را 

تشکیل مى دهند ( آدلر، 1384: 83 ).

6- تأثیر معمارى ودایى بر شکل گیرى بناهاى تمدن هند باستان
است  باستان  هند  بى نظیر  تمدن  و  فرهنگ  از  نمودى  ودایى،  دوره ى 
معمارى عصر  مى خورد.  به چشم  پهناور  سرزمین  این  جاى  جاى  در  که 
و  تاریخ  گستره ى  در  برانگیز  بحث  موضوعات  مهم ترین  از  یکى  ودایى، 
هنر معمارى جهان محسوب مى شود. از آن جا که این معمارى، در زمینه ى 
قوانین طبیعت و تأثیرات این قوانین بر روى زندگى انسان پیش مى رود، 
مى توان نتایج آن را بر شکل گیرى بناهاى تمدن هند باستان، از جمله دو 
بناى مهم و معروف آن موهنجودارو و هاراپا مشاهده و بررسى کرد که به 

اختصار شرح داده مى شود:
ممکن  فضاى  حداکثر  بنا  ساختن  برپا  هنگام  هند،  ودایى  معمارى  در 
بالکن  باز نگه مى داشتند و تعداد پنجره ها و  را در قسمت شمال شرق، 
(تراس ) هاى موجود در شرق و شمال و شمال شرقى را بیش تر مى گرفتند 
تا مقدار متنابهى نور خورشید دریافت شود. هم چنین شکل بناها را بیش تر 
و  گرفتند  مى  نظر  در  دو  این  از  ترکیبى  یا  مستطیل  و  مربع  صورت  به 
بیش تر،  انرژى  دریافت  براى  را  داخلى)  فضاهاى  (و  ساختمان ها  ارتفاع 

بلندتر مى ساختند و از ساختن ستون در مرکز فضا خوددارى مى کردند. درب 
ورودى اصلى ساختمان را طورى در نظر مى گرفتند که طول آن، دو برابر 
عرض آن باشد و یک ردیف پلکان که به در اصلى ختم مى شد، در طراحى 
ورودى در نظر مى گرفتند. از قرار دادن درب هاى ورودى و خروجى کامًال 
روبروى هم ( یا در راستاى هم ) و نیز، از ایجاد اختالف سطح در مورد اتاق 
(فضا) هاى داخلى خوددارى مى کردند و حتى االمکان از سقف هاى صاف و 
بدون شیب براى پوشش فضاها استفاده مى شد. اتاق هاى شمالى، شرقى و 
شمال شرقى را با تصاویر و نقاشى هاى زیبا، رنگ هاى روشن و شاد تزیین 
مى کردند و براى اتاق هاى جنوبى، غربى و جنوب غربى از رنگ هاى مات 
و کدر استفاده مى کردند. بهترین مکان براى اتاق پوجا (نیایش) به ترتیب 
گوشه ى شمال شرقى، شرق و شمال بود و در صورتى  که شکل اتاق، مربع 
براى  بهترین مکان  بود،  دار مى  به چهار سمت شیب  از مرکز  و سقفش 
انجام عبادت، نیایش، مدیتیشن و آرامش ذهنى24 به شمار مى رفت. فضاهاى 

مربوط به پخت و پز و غذا خوردن در جبهه هاى شرقى واقع مى شدند.
و  عقاید  ارزش گذارى  مورد  در  مى توان  که  مهمى  نکات  جمله  از 
باورهاى دوران ودایى و تمدن هند باستان به آن اشاره کرد، اهمیت دادن 
که  همان طور  است.  زندگى  عناصر  بین  هماهنگى  و  عدالت  برقرارى  به 
هدف اصلِى معمارى ودایى، حفظ و ایجاد تعادل در بین عوامل پنج گانه 
که موجب ایجاد صلح، آرامش، شادى و رضایت خاطر مى شود، است؛ این 
نکته را مى توان در ساخت و ساز و شهرسازى این شهر مشاهده کرد؛ بدین 
اندازه هاى یکسان و  صورت که خانه هایى بر اساس نقشه، تعداد طبقه و 
نیز بهره گیرى فضاهاى داخلى از عوامل طبیعى مانند نور و هوا از طریق 
با  ساختمان  نبودن کف  هم سطح  مستقیم،  بازشوهاى  و  خلوت ها  حیاط 
سطح زمین و داشتن فاصله از سطح زمین (ایجاد سکو یا صفه)، استفاده 
از ردیف پلکان در محل ورودى، بهره گیرى از گیاهان و عوامل طبیعى، 
در  استفاده  هنگام  آن ها  بین  رعایت ضریب  و  اعداد  به کارگیرى  و  توجه 
اضالع و خطوط ترسیمى (هم براى ساخت و ساز و هم براى نگارگرى و 
عالمت گذارى)، استفاده از اشکال هندسى خالص و ترکیب آن ها با هم 
در قالب قرمى ریتمیک و تکرار شونده (هم در سطح و هم در ارتفاع)، از 
جمله مواردى هستند که در معمارى ودایى هند و تمدن باستانِى آن، به 

طور مشترك دیده مى شود25.
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