بررسي زمينههاي پيدايش مسجد جهاننمای دهلي
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چکيده

مســجد جامع جهاننما در سدة يازدهم هجري و پس از بناي دهلي نو (شاهجهانآباد) به دستور شاهجهان ساخته شد .در آن
زمان دهلي مساجد جامع ديگري نیز داشت .در کتيبة اين مسجد گفته شده این مسجد همزمان با ساخت شهر شاهجهانآباد (دهلي
امروز) در زمان حکومت بابريان و به دستور شاهجهان ساخته شد .این مقاله با هدف شناساندن مسجد ،جستوجوي بستر تاريخي و
فرهنگي آن به تحرير درآمده است؛ بستري که ارتباط فرهنگي ايران و هند را بيان ميکند .تحقیق با روش توصیفی تاریخی و با
تکیه بر دادههای کتابخانهای و مشاهدة میدانی انجام شده است .اين بنا از بزرگترين مساجد جهان اسالم و شبة قاره است .پيش
از مسجد جامع جهاننما ،دهلي سه مسجد جامع ديگر به نامهاي قبه االسالم در قرن هفتم هجري ،جامع فيروز شاهي در قرن هشتم
هجري و پورنا در قرن نهم هجري داشت تا اين که شاهجهان در قرن يازدهم هجري مسجد عظيم جهاننما را وسيعتر از مساجد
پيشين بنا کرد و تاکنون مسجد جامع دهلي باقي مانده است .مسجد جامع جهاننما ،با صحن وسيع و سردرهاي رفيع و منارههاي
بلند ،محصول قرنها تجربة مسجدسازي در شب ه قاره است .سبک و شيوة اين مسجد تلفيقي از معماري سنگي هند و معماري ايران
دورة اســامي است .در ساخت آن براي نخستين بار از سنگ مرمر استفاده شده است .در حالي كه پيش از اين ،مساجد ،مقابر و
كاخهاي هند را با سنگ سرخ ميساختند .اين مسجد چند کتيبه دارد؛ بلندترين آنها کتيبهاي بر پيشاني شبستان قبله است که به
خط ثلث و زبان فارسي است .متن آن همچون ادبيات آن دوره مصنوع و سرشار از استعارات و تعبيرات شاعرانه است .نکته مهم
اينکه در اين دوره کتيبه در اکثر مساجد ايران به زبان عربي است .بهنظر ميرسد احداث شهر جديد جهانما و مسجد جامع
آن در جوار دهلي کهنه متأ ّثر از تجارب شهرسازي ايران در زمان صفويه باشد .توسعه شهر قزوين و اصفهان و مساجد شاه اين دو
شهر نمونههايي بارز هستند .مهاجرت هنرمندان و معماران ايراني در اين زمان به هند را نيز ميتوان تأکيدي بر اين مد ّعا برشمرد.
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