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مقدمه و بیان مسئله
و  اصلی هنر  قرون متمادی محرک  دین همواره در طول 
معماری بوده است و در واقع معماری مذهبی یک منطقه 
 .)Ali, 2013( بازتابی از هویت و فرهنگ مردمان آن است
منظور  به  مسلمانان  که  می شود  اطالق  مکانی  به  مسجد 
آنجا گردهم  آیین دینی خود پنج مرتبه در روز در  انجام 

در  اسالم  حضور  از  نمادی  را  مسجد  طرفی  از  می آیند. 
منطقه و از طرف دیگر فضایی فرهنگی-اجتماعی می دانند. 
که  عبادت  برای  مکانی  تنها  نه  مسجد  تاریخ  طول  در 
شرایط  است.  بوده  اسالم  دنیای  در  چندمنظوره  فضایی 
برپایی آیین مناجات در اسالم از سادگی زیبایی برخوردار 
عبادی  مکان  این  ملزومات  از  قبله  به  رو  است. صف های 
است و قبله نشانگر جهتی است که مسلمانان رو به کعبه 

چکیده
بیان مسئله: تاکنون چندین پژوهش به لحاظ گونه شناسی به مسئلۀ شباهت میان سبک معماری دورۀ 
گورکانی و مساجد مالزی از طریق مشخصه  های این دوره پرداخته اند. اگرچه این مشّخصه ها از لحاظ شکل 
و مصالح در انطباق با مساجد مالزی به لحاظ اقلیم، منطقه و دوره زمانی متفاوت دچار تغییر شد ه اند، اما 

همچنان بخش هایی از آن قابل تشخیص است.
هدف پژوهش: این مقاله با رویکردی نوین در پی مقایسۀ سبک معماری دورۀ گورکانی و مساجد مالزی در 

دوران حکومت بریتانیا است.
این  انجام گرفته است. همچنین  براساس مدل شباهت و تطبیق ویژگی ها  این پژوهش   روش پژوهش: 
تحقیق از طریق مشاهده و روش های مطالعۀ موردی و با توجه به مؤلفه هایی ویژه به صورت شاخص های 
و  مناره  گنبد،  عناصر  است.  پرداخته  اطالعات  به جمع آوری  کیفی  داده های  کّمی سازی  معنادار جهت 
چاتری به عنوان ویژگی های مستخرج از سه مطالعۀ موردی دورۀ گورکانی با سه مسجد مالزی، در دوران 

حکومت بریتانیا از جهت شباهت سبکی در این تحقیق با یکدیگر مقایسه شده اند. 
نتیجه گیری: یافته های تحقیق بر شباهت ملموس سبکی مساجد مالزی و معماری دورۀ گورکانی داللت 
ارزیابی  این تحقیق به منظور  از آن است که روش پشنهادی نوین  دارد. نتیجۀ تحقیق همچنین حاکی 
شباهت سبکی میان معماری دورۀ گورکانی و مساجد مالزی براساس کّمی سازی داده ها راهکاری مناسب 

محسوب می شود.
واژگان کلیدی: معماری گورکانی، مسجد، مساجد مالزی، سبک. 
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عبادی  آیین  برگزاری  اصلی جهت  عناصر  می گزارند.  نماز 
در مسجد شامل این موارد می شود: 1 - محراب طاق نمایی 
اثنای  در  پیش نماز  یا  دینی  پیشوای  که  است  قبله  به  رو 
نمازگزاردن در آن می ایستد؛ 2- منبر به مکانی گفته می شود 
که واعظ خطابه های نماز جمعه را ایراد می کند و 3- مناره 
امکان شنیده شدن صدای مؤذن را از راه دور در هنگام اذان 
تاریخ جایگاه  این بخش ها همواره در طول  میسر می سازد. 
دست خوش  هیچ وجه  به  و  کرده اند  حفظ  را  خود  نقش  و 
تغییرات اجباری در شکل خود نشده اند. قرآن، کتاب مقدس 
مسلمانان، نه تنها هیچ شکل بصری برای این عناصر تجویز 
نمی کند. بلکه سخنی از مشخصات ظاهری مسجد نیز در آن 
آورده نشده است؛ در عوض، به شرح نظامی باز از نشانه هایی 
و جمعی جامعه  فردی  تجربیات  بستر  در  باید  پرداخته که 
مؤلفه های  و  تجلّیات ظاهری مساجد  بنابراین  یابند.  تحقق 
نیایشی آنها عمدتاً وابسته به مکان فرهنگی، سنتی و سیاسی 
ارتباط  هستند؛ و نه فقط اسالمی. به همین ترتیب هرگونه 
با این اشکال به مفاهیم فرهنگی یا اجتماعی منسوب به آنها 
در طول تاریخ از طریق کشورهای مختلف، دوره های تاریخی 

گوناگون و در سراسر جوامع اسالمی گره خورده است. 
اّولین مسجد ساخته شده توسط پیامبر اسالم )ص( در مدینه، 
عملکردهای  دارای  مّکه،  از  ایشان  مهاجرت  از  درست پس 
اردوگاه  مرکز حکومت، محکمه،  این مسجد  بود.  گوناگونی 
نظامی، مرکز اجتماعات، محل گردآوری نماینده های مختلف 
سایر ادیان، و محل کرسی های آموزشی و یادگیری به شمار 
می رفت. این مسجد سازۀ بسیار ساده ای داشت به طوری که 
از تنه و برگ درخت نخل و خشت و گل ساخته شده بود 
به  دنیای عرب  از  اسالم  دین  ورود  با   .)Creswell, 1958(
کشورهای مختلف تقاضا برای محّل عبادت در سرزمین های 
گوناگون جهان افزایش یافت. به دلیل تنوع شرایط اقلیمی، 
مختلف،  مکان های  بومی  معماری  و  دسترس،  در  مصالح 
سبک های متعددی از معماری مسجد در سراسر دنیا پدیدار 
شد. مطالعات بی شماری در رابطه با معماری مساجد توسط 
محقّقان برجسته در این زمینه به ثبت رسیده است و هر یک 
از زاویه ای  به بررسی ویژگی های آنها پرداخته اند. فریشمن و 
نظر سبک شناسی  از  را  تاریخی  به عنوان مثال مساجد  خان 
ترکی،  ایرانی،  عربی،  سبک های  به  و  کرده اند  بررسی 
کرده اند  طبقه بندی  جنوب شرقی  آسیای  و  چینی  هندی، 
)Frishman & Khan,1994(. مطالعات انجام شده در مالزی 
به  و  پرداخته اند  کشور  این  مساجد  گونه شناسی   به  بیشتر 
هند  گورکانی  امپراتوری  معماری  تأثیرات گستردۀ  بررسی 
که  آنجا  تا  کرده اند؛  توجه  کشور  این  مساجد  بر  شمالی 
بسیاری از محّققان آن را یکی از سبک های مستقل معماری 
 Ahmad, 1999; Asif, Utabert( مالزی به حساب آورده اند

 & Sarram, 2019; Khazaee, Yaacob, Awad, Alcheikh
 .)& Ali, 2015; Rasdi, 2007; Saaid & Hassan, 2019
تحقیق حاضر درپی آن است تا شباهت سبک معماری دورۀ 
یک  تأثیر  شناخت  منظور  به  را  مالزی  مساجد  و  گورکانی 

سبک بر دیگری بررسی کند.
گوتیک  و  رومی  یونانی،  به  را  سبک ها  معماری،  موّرخان 
می کنند.  دسته بندی  پرتکرار  مشابه  مشخصه های  براساس 
بوجود  معّین  فرم های  نظم ساختاری  براساس  این سبک ها 
آمده اند. در واقع هر سبک به کمک عناصر ویژه و مجموعه ای 
یا  و  به مناطق جغرافیایی  توجه  با  و  از مشّخصه های خاص 
 .)Chan, 2000( محدودۀ زمانی بخصوص شناسایی می شود 
باید  طراحی  برای  که  است  الگویی  سبک  دیگر  به عبارتی 
را  از محّققان شباهت های سبکی  برخی  پیروی کرد.  آن  از 
بررسی  معماری  در  مشّخصه ها  تطابق  نظریۀ  از  استفاده  با 
 .)Chan, 1994; Smith, 1989; Tversky, 1977( کرده اند
به کار  اشکال، مصالح  تزیینات،  نقوش،  واژۀ مشخصه، شامل 
رفته، و ویژگی های بصری و فیزیکی چون رنگ   بندی و بافت 
از  و  ابتدا خلق  همان  از  را  مشّخصه ها  این  طراح  می شود. 
این مشّخصه ها در  اضافه می کند.  آثار خود  به  تکرار  طریق 
واقع امضاِی کاری سبک طّراح شناخته می شوند. اگر بنایی 
دارای فرم یا ترکیبی از یک پیکربندی خاص باشد، می تواند 

جزوی از یک سبک در نظر گرفته شود.
 سبک ادراکی را می توان شباهت یا تفاوت سبکی بیان کرد 
 Stacey,( دارد  بصری  به شباهت  بستگی  نوبۀ خود  به  که 
اگر  است.  ناظر  دیدگاه  تابع  همچنین  سبک  این   .)2006
شود،  مشاهده  ناظر  جانب  از  خاص  موقعیتی  از  شیء 
نسبتاً  نیز  آن  بصری  نظم  و  سبکی  مشّخصه های  ارزش 
نامحسوس  و  ریز  تغییرات  به  نسبت  ناظر  می شود.  آشکار 
حّساس ترمی شود  ساختمان ها  معماری  سبک های  در 
)Goldstone, 1994(. طبق مشاهدات چان، مشّخصه با تکرار 
یک سبک خاص شناسایی می شود حتی اگر از لحاظ هندسی 
متفاوت  آن سبک  معمول  الگوی  با  درصد   40 حداکثر  تا 
نشان می دهند چنانچه مشّخصه های  باشد. مشاهدات دیگر 
مشابه در اثری کمتر از عدد سه باشد، شناسایی سبک دشوار 
می شود. به عبارت دیگر، ناظر در صورتی یک سبک را درک 
متشکل  که  می داند  سایر سبک ها  مشابه  را  آن  و  می کند 
برخی  باشد.  اصلی  با سبک  مشابه  از حداقل سه مشخصۀ 
تحلیل سبک ها  و  تجزیه  توصیفی جهت  محّققان مدل های 
به  مثال  به عنوان  چان  مدل  داده اند.  ارائه  علمی  به صورت 
متعادلی  وزن  و  است  محدود  مشّخصه ها  تغییرات هندسی 
به وجود هر مشخصه می دهد حتی بعضی از این مشّخصه ها 
از لحاظ فرم، رنگ، بافت و مصالح به کار رفته تغییر یافته اند 
است  آن  فرض  پیش  حاضر  درتحقیق   .)Chan, 2000(
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مشّخصه ها  جزئیات  در  شباهت  مسئلۀ  به  نو  رویکردی  که 
به صورتی  باشد  پژوهش  این  برای  مناسب  روشی  می تواند 
ارزیابی  را  بتوان شباهت میان دو سبک در یک منطقه  که 
انطباق مشّخصه ها تا حد مشخصی قابل شناسایی  کرد؛ اگر 
باشند. در مورد شباهت سبک گورکانی با مساجد مالزی در 
به  این مساجد  قارۀ هند،  در شبه  بریتانیا  دوران حکمرانی 
دلیل الگوبرداری از مشّخصه های معماری گورکانی در منطقه 
رفته،  به کار  مصالح  رنگ،  لحاظ شکل،  از  متفاوت،  اقلیم  و 
شناسایی  قابل  محدودۀ  در  قرارگیری  علی رغم  ساختار  و 
پی  در  جدید  رویکردی  ارائۀ  با  نگارندگان  شدند.  تحریف 
در سطح  را  گورکانی  از سبک  مشّخصه  هر  تا  هستند  آن 
مؤلفۀ آن بررسی و آنها را با همان مؤلفه های مشابه موجود 
و  مشابه  مؤلفه های  تعداد  کنند.  مقایسه  مالزی  مساجد  در 
تعیین  را  اشیاء  میان  سبکی  شباهت  مشخصه ها  متفاوت 
می کند زیرا این تعداد بستگی به تشابهات و تفاوت های میان 
بیشتر  سبکی  شباهت  به  بیشتر  تشابهات  تعداد  دارد.  آنها 
باشند شباهت سبکی  بیشتر  تفاوت ها  و هرچه  دارد  داللت 

کمتری را نشان می دهد. 

پیشینۀ پژوهش
سبک با مجموعه ای از مشّخصه های مشابه در یک اثر تعریف 
بهبود می بخشد.  را  از آن  ناظر  نتیجه درک  می شود که در 
به  پرتکرار  ساختاری  نظم  و  مشّخصه ها  فرم ها،  معموالً 
بررسی می شوند. در حوزۀ هنر  منظور شناسایی یک سبک 
و معماری، شباهت سبکی میزان همسانی فرم ها، مشّخصه ها 
و نظم ساختاری میان آثار را نشان می دهد. پژوهش حاضر 
را  تا جزئیات مشّخصه های سبک گورکانی  در پی آن است 
با  سبکی  لحاظ  از  را  آنها  شباهت  و سپس  کند  شناسایی 
مساجد مالزی در دوران سلطه بریتانیا بسنجد. چان معتقد 
است که درک مشّخصۀ یک سبک به میزان شباهت سبکی 
آن بستگی دارد )Chan, 2000(. هرچه میزان مشابهت میان 
نیز  بیشتری  ادراک  باشد سطح  بیشتر  مشخصه های سبکی 
است.  سبک  عمیق تر  تأثیر  آن  حاصل  که  می شود  حاصل 
میزان شباهت میان آثار به تعداد مشّخصه های مشترک آنها 
بستگی دارد )Sloman & Rips, 1998(. این پژوهش مبتنی 
بر مدل شباهتی است که مشابهت معماری سبک گورکانی و 

مساجد مالزی را به لحاظ سبکی ارزیابی می کند.
شواهد اّولیه نشان می دهد معماری مساجد در مالزی متأثر از 
ویژگی های رایج معماری بومی، چون خانه های باالتر از سطح 
است  بوده  بام های چندالیه  پشت  و  الواری  زمین، ساختار 
)Hassan, 2010(. با پیدایش استعمار بریتانیا، سبک معماری 
یافت. مطالعات گونه شناسی متعددی  تغییر  به شدت  منطقه 
سبک های معماری گوناگون مساجد مالزی را نمایان کرده اند 

)Ahmad, 1999; Nasir, 2004; Rasdi, 2007(. پژوهش ها 
به همراه چندین سبک  نشان می دهند که سبک گورکانی 
استعمار  طول  در  مالزی  مساجد  معماری  سبک  بر  دیگر 
 Nasir, 2004; Rasdi, 2007; Yi &( بریتانیا اثرگذار بوده اند
Ahmad, 2017(. مبنای این مطالعات بر وجود مشّخصه های 
است؛  نهاده شده  بنیان  مالزی  مساجد  در  گورکانی  سبک 
به  فراوان  بررسی های  از  پس  محققان  برخی  مثال،  به طور 
یافتند که سبک گورکانی هند شمالی در  این نتیجه دست 
پیازی شکل،  بزرگ  و  کوچک  گنبدهای  از  مالزی  مساجد 
شماری ازسر مناره ها و سایبان های گنبدی کوچک، بیش از 
یک مناره و طاق های چندوجهی بر روی ستون های پرنقش 
این  حال،  به هر   .)Rasdi, 2007( بود  تشکیل شده  نگار  و 
برهه ای  مشخصه های سبک گورکانی در منطقه ای دیگر در 
به نظر می رسد مرزهای  این رو  از  الگوبرداری شدند.  از زمان 
مالزی  مساجد  در  اقتباس  وجود  با  معماری  از  سبک  این 
مبهم مانده است )Khazaee et al., 2015(. برخی محّققان 
دورۀ  مختلف  مساجد  در  را  این سبک  از  چندین مشّخصه 
استعمار بریتانیا مقایسه کرده اند و دریافته اند که گنبد، مناره 
و چاتری شبیه ترین مشّخصه های موجود در میان آنها بوده 
)Ali & Hassan, 2018(. تشخیص محّققان گوناگون  است 
برجستگی،  دلیل  به  مشّخصه  سه  این  که  بود  این  بر  نیز 
شباهت، و انطباق، متعلق به سبک گورکانی یا هند شمالی 
این  مبنای  بر   .)Ahmad, 1999; Rasdi, 2007( است 
مؤلفۀ  در سطح  مقایسه  برای  مشّخصه  سه  این  تحقیقات، 
انتخاب  مالزی  و  گورکانی  پژوهشی سبک  نمونه های  میان 

شدند.

روش پژوهش
بقت  مطا و  بهت  مشا فتن  یا ل  نبا به د حاضر  تحقیق 
شباهت  تا  می کند  تالش  و  است  سبکی  مشّخصه های 
سبک معماری گورکانی در شمال هند را با سبک معماری 
کند.  بررسی  بریتانیا  استعمار  دوران  در  مالزی  مساجد 
شباهت  بررسی  جهت  منطقه  دو  از  پژوهشی  نمونۀ  شش 
سبکی برگزیده شده اند. سه نمونۀ موردی از سبک گورکانی 
فاتح پور سیکری، مسجد جامع دهلی و  یعنی مسجد جامع 
مسجد قاضی الدین از معماری گورکانی شمال هند به عنوان 
مساجدی انتخاب شدند که به ترتیب نمایندۀ سبک گورکانی 
در دوران اّولیه، اوج و اواخرآن بوده اند. مسجد جامع فاتح پور 
در  دهلی  جامع  مسجد  میالدی،   1571 سال  در  سیکری 
سال 1650 میالدی توسط شاه جهان و مسجد قاضی الدین 
این سه  خان دهلی در قرن 18 میالدی ساخته شدند؛ که 
مسجد به ترتیب دوران اولیه، اوج و اواخر حکومت گورکانی 
گورکانی  معماری  از  این سه مسجد  لذا  نشان می دهند.  را 
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برای  شدند.  انتخاب  پژوهشی  نمونۀ  به عنوان  شمالی  هند 
 24 از  فهرستی  مالزی،  در  مطالعه  مورد  نمونه های  انتخاب 
 )Ahmad, 1999( مسجد دورۀ استعماری بریتانیا انتخاب شد
و 10 مسجد با حّداقل سه مشّخصۀ سبک گورکانی براساس 
این  سه مورد که دارای  از میان  اّولیه تفکیک و  مشاهدات 
باالترین تعداد مشّخصه های سبک گورکانی بودند برای این 

پژوهش انتخاب شدند. 
جامک  مسجد  شامل  مالزی  کشور  پژوهشِی  نمونۀ  سه 
)1909م( در کواالالمپور، مسجد کاپیتان کلینگ )1801م( 
آلورستار  در  )1912م(  ظهیر  مسجد  و  جورجتون،  در 
می شود. سه نمونه پژوهشی مربوط به کشور مالزی از شبه 
جزیرۀ مالزی براساس مشّخصه های ظاهری سبک گورکانی 
معماری  حداکثری  تأثیر  که  آنجایی  از  شدند.  برگزیده 
مطالعات  و  است  بوده  بریتانیا  استعمار  دورۀ  در  گورکانی 
از معماری سبک گورکانی در مساجد  رّدپایی  پیشین هیچ 
مالزی پیش از استعمار بریتانیا را نشان نمی دهند، نمونه های 

پژوهشی مالزی تنها از این دوره برگزیده شده اند. 
پیشنهاد  پیشین  تحقیقات  در  که  همانگونه  ادامه  در 
 )Bruner & Austin, 1986; Smith, 1989( است  شده 
براساس شباهت ها دسته بندی  و  مقایسۀ  نمونه های موردی 
این  تحلیل های  و  انجام مشاهدات  برای  زیر  مراحل  شدند. 
مشّخصه های  گردآوری  و  درک   -1 گرفت:  انجام  پژوهش 
مرتبط  مشّخصه های  مشاهدۀ   -2 گورکانی  معماری سبک 
مؤلفه های  میان  مشابه  موارد  مقایسه   -3 مؤلفه هایشان  با 
پژوهش  این  برای  شناسایی شده.  پژوهشی  نمونه های 
چاتری  و  مناره  گنبد،  مثل  گورکانی  سبک  مشّخصه های 
طول  در  مالزی  مساجد  در  خود  برجستۀ  ویژگی  به دلیل 
این  حال،  این  با  شدند.  برگزیده  بریتانیا  استعمار  دورۀ 
محدودۀ  در  مالزی  مساجد  در  اینکه  از  پس  مشّخصه  سه 
خود  مصالح  و  فرم  شکل،  شدند،  اقتباس  شناسایی  قابل 
معماران  تأثیر  برخی  آن  را  علت  که  بودند  داده  از دست  را 
در  مستقر  مهاجر  هندی  مسلمانان  جامعۀ  و  بریتانیایی 
 .)Izumida, 2003( استعمار می دانند  مالزی در طول دورۀ 
بنابراین برای این پژوهش، این سه مشّخصۀ سبک گورکانی 
شباهت  میزان  سنجش  منظور  به  مؤلفه هایشان  سطح  در 
از  مشّخصه  هر  ادامه  در  )جدول1(.  شدند  بررسی  سبکی 
شباهت  و  شد  تقسیم  فرعی  مؤلفه های  به  گورکانی  سبک 
بررسی  شد.  محرز  مالزی  مساجد  در  مشابه  مؤلفه های 
مساجد  در  گورکانی  سبک  مشّخصه های  این  از  شماری 
به صورتی  را می سنجد؛  مشّخصه  هر  مالزی شباهت سبکی 
که هر مشّخصه به طور کلّی می تواند به منظور ارزیابی میزان 
استعمار  دوران  مالزی  مساجد  با  گورکانی  سبک  شباهت 

بریتانیا استفاده شود.

مدل  براساس  مشّخصه ها  مؤلفه های  میان  شباهت های 
شباهت و انطباق مشخصه ها بررسی شده است. از نظر جان 
اندازه اهمیت دارند  )Chan, 2000( همۀ مشّخصات به یک 
در ساختمان  متجلی  میان مشخصه های  بررسی شباهت  و 
 )Tversky, 1977( براساس نظریۀ انطباق مشخصۀ تورسکی
به صورت  مؤلفه ها  از  مختلفی  است. مجموعه  محاسبه  قابل 
A، B و غیره برای همۀ آثار تحت بررسی شناسایی می شود. 
بعضی از این مجموعه ها در بیش از یک اثر مشترک هستند.

S )A, B( = f )a ⋂b( - f )a - b( - f )b -a(
B و A شباهت میان مؤلفه ها در = S )A, B(

B و A تعداد مؤلفه های مشترک در = F )a ⋂ b(
B نه ،A تعداد مؤلفه های متمایز موجود در = f )a - b(
A نه ،B تعداد مؤلفه های متمایز موجود در = F )b - a(

)S )A, B تابع تعداد مؤلفه های مشترک و مؤلفه های متمایز 
است  شباهت  نشان دهندۀ  مثبت  مقدار  است.   B و   A در 
معیار  می دهد.  نشان  را  اختالف  منفی  مقدار  حالی که  در 
مشترک  مؤلفه های  از  مجموعه ای  سبکی  شباهت  سنجش 
میزان تشخیص یک  باشد،  باالتر  مثبت  مقدار  است. هرچه 
فرمول  این  از  می رود.  باالتر  هم  ناظر  توسط  سبک خاص 
سبک  مشّخصه های  مؤلفه های  میان  شباهت  تحلیل  برای 

گورکانی و مالزی نیز استفاده می شود.
مبنای شاخص ها  بر  را می توان  تحقیق، مشّخصه ها  این  در 
در نظرگرفت. شاخص را نمود کاربردی یک خصوصیت و یا 
ویژگی ها، مشخصه ها و صفات یک سیستم تعریف می کنند 
)Gallopin, 1997(. در این پژوهش، مشّخصه ها با شاخص ها 
به طور  مترادف هستند و سیستم همان سبک است. گرچه 
به حساب  کمّیت یابی  برای  ابزارهایی  را  معمول شاخص ها 
کّمی  به صورت  نمی توان  را  انسان  تجربه های  اما  می آورند 
 Bell & Morse, 2012; Meadows, 1998;( محاسبه کرد 
داده های  آنجایی که  از   .)Peterson & Bomberg, 1999
کیفی غیرعددی هستند، لذا باید تبدیل به داده های عددی 
باید به صورت  برای تجزیه و تحلیل  به عبارتی دیگر  شوند و 

.)Gallopin, 1999( کّمی درآیند

 تحلیل و بررسی
در این تحقیق، جهت ارزیابی شباهت میان سبک گورکانی و 
مساجد مالزی در دوران سلطۀ بریتانیا، سه مشّخصه از سبک 
نتایج  به  به منظور دست یابی  است.  برگزیده شده  گورکانی 
بهتر، میان مؤلفه های یکسان نمونه های پژوهشی گورکانی و 
مالزی مقایسه صورت گرفت. تمامی مشّخصه ها به مؤلفه هایی 
آنها دسته بندی شدند.  به کاررفته در  و مصالح  فرم  براساس 
هر  تحلیل  به  داده های جمع آوری شده  اساس  بر  ادامه  در 

مشّخصه پرداخته می شود. 
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جدول 1.  مؤلفه های طبقه بندی شدۀ مشّخصه های سبک گورکانی. مأخذ: نگارندگان.

مؤلفه های فرعی مؤلفه های اصلی مشّخصاتشماره

آماالکا و کاالشاشکل گلدستهگنبد1

سرمناره ها

میله ای شکل نوک تیز

نیلوفرآبی واژگونزیربنای گلدسته 

ماسه سنگ قرمزمصالح به کار رفته در گلدسته

فلز طالیی رنگ

فلز نقاشی شده

پیازی شکلشکل گنبد 

سه محوره

مرمر سفیدمصالح به کار رفته در گنبد

گچ

فلز

دایره زیربنامناره2

هشت وجهی

گوشه های جلویی نمازخانه موقعیت

در یک گوشه از نمازخانه

سازه خودایستا

نمازخانه بیرونی

یک تعداد طبقات

دو

سه

یک تعداد

دو

ماسه سنگ قرمز مصالح

ماسه سنگ قرمز با مرمر سفید

آجر روکار

گچ رنگی

دایره زیربناچاتری3

هشت وجهی

برآمدگی موربسایه انداز

سه محورهطاق

چهار محوره

چندوجهی

سه محورهگنبد

پیازمانند

پیازی شکل

ماسه سنگ قرمزمصالح

سنگ کاری
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گنبد
مصالح  و  گلدسته، شکل  بنای  زیر  به  گنبدها  بررسی  برای 
بناها پرداخت شد.  به کار رفته در گلدسته و گنبد در همه 
به  شبیه  موارد  این  همۀ  در  گورکانی  سبک  گلدسته های 
نیلوفرآبی واژگون هستند و این مورد مشابه را می توان درهمۀ 
نمونه های پژوهشی مالزی به جز مسجد جامک که به آن حد از 
شناسایی نرسیده مشاهده کرد. نمونه های اّولیه از گلدسته های 
ولی  می شدند  ساخته  قرمز  سنگ  ماسه  با  گورکانی  سبک 
از نظر رنگ و مصالح بین مساجد مالزی و هند  تفاوت هایی 
فاتح پور سیکری که  دارد. گلدسته های مسجد جامع  وجود 
فلزی  از  به عنوان مثال  اواخر دورۀ گورکانی است  به  مربوط 
طالیی رنگ ساخته شده بود، درحالی که در نمونه های مورد 
مطالعه در مالزی، گلدسته های فلزی به رنگ مشکی بودند. 
موجود  مالزی  مسجد  در  تنها  شکل  میله ای  گلدسته های 
است و می توان آن را در مسجد جامک کواالالمپور مشاهده 
سرمناره های  از  دیگر  پژوهشی  نمونۀ  دو  حالی که  در  کرد 
مشابه سبک معماری گورکانی برای گلدسته های خود بهره 
برده اند )تصویر 1(. شکل گنبد در همۀ این موارد یا پیازی 
شکل است یا سه محوره. گنبدها در همۀ نمونه های پژوهشی 
مالزی در مقایسه با گنبدهای سنگی گورکانی ساخته شده 
بودند. مؤلفه های گنبد  فلز تشکیل شده  از  یا سنگ،  با گچ 
که تنها در ساختمان های گورکانی یافت می شوند شناسایی 
با موارد  و غیره نشانه گذاری شده اند و  و به صورت 4،3،2،1 
مشابه خود در مالزی منطبق شده اند )جدول 2(. مجموعه های 
زیر براساس میزان وجود مؤلفه های گنبدهای مساجد گورکانی 
در نمونه های پژوهشی مالزی شناسایی شده اند. گنبد مسجد 
جامع فاتح پور سیکری )9،6،5،4،1(؛ گنبد مسجد جامع دهلی= 
)8،7،5،3،2(، گنبد مسجد قاضی الدین خان =)8،7،5،3،2(؛ 
گنبد مسجد کاپیتان کلینگ = )5،3،2( ؛ گنبد مسجد جامک 
) 5،3،2(؛ تصویر 2  )3(؛ گنبد مسجد ظهیر=  کواالالمپور= 
نمودار ون مواردی را نشان می دهد که بیانگر زیرمجموعه های 
مؤلفه های گنبدها در همۀ نمونه های پژوهشی است. طبق این 
قرار دارند شبیه تر  نمودار مؤلفه های 2، 3 و 5 که در مرکز 
دارند  قرار  و 9 که در حاشیه   6  ،4  ،1 هستند در حالی که 

اختالف را نشان می دهند.
این مجموعه ها از لحاظ شباهت نیز ارزیابی شده اند و نتایج آن 

در جدول 3 نشان داده شده است.
مقدار مثبت شباهت )گنبد مسجد جامع دهلی، گنبد مسجد 
کاپیتان کلینگ(، )گنبد مسجد قاضی الدین خان، گنبد مسجد 
کاپیتان کلینگ(، )گنبد مسجد قاضی الدین خان، گنبد مسجد 
کاپیتان کلینگ(، )گنبد مسجد قاضی الدین خان، گنبد مسجد 
ظهیر( نشان می دهد که گنبد در مساجد دوران اوج و اواخر 
به  خان  قاضی الدین  و  دهلی  جامع  مسجد  یعنی  گورکانی 

و  کلینگ  کاپیتان  یعنی مسجد  مالزی  پژوهشی  نمونه های 
ظهیر شبیه است. در حالی که مقادیر منفی )5- و 6-( نشان 
می دهند که اختالف زیادی میان گنبد مسجد جامع فاتح پور 
سیکری و همۀ نمونه های پژوهشی مالزی وجود دارد. مقادیر 
با  جامک  مسجد  گنبد  شباهت  عدم  به   )-6 و   -3( منفی 

نمونه های گورکانی اشاره دارد.  

مناره
نسبت  براساس موقعیت خود  بررسی شده  موارد  مناره ها در 
تعداد طبقات،  زیربنای آن،  تعداد مناره، شکل  نمازخانه،  به 
مانند  به  درست  شده اند.  دسته بندی  رفته  به کار  مصالح  و 
در  مناره ای  هیچ  گورکانی،  اولیۀ  دوران  در  معاصر  مساجد 
فاتح پور سیکری مشاهده نشد. مساجد سنتی  مسجد جامع 
مالزی اکثراً با مناره ای خودایستا در خارج از سالن نمازخانه 
شناخته می شدند در حالی که در مساجد گورکانی، دو مناره 
مناره های  بودند.  مّتصل  نمازخانه  جلویی  گوشه های  به 
مساجد گورکانی به طور کلی از سه طبقه با چاتری بر روی 

تصویر 1. گنبدها الف( مسجد جامع فاتح پور سیکری ب( مسجد جامع دهلی 
پ( مسجد قاضی الدین خان ت( مسجد جامک کواالالمپور ث( مسجد کاپیتان 

کلینگ، پنانگ ج( مسجد ظهیر الورستار. مأخذ: نگارندگان.

 

               
 ب                                   پ                                        الف                                

       

                  
 ج   ث                                                                              ت                          

 

مأخذ:  گنبدها.  مؤلفه های  زیرمجموعه های  نشان دهندۀ  ون  نمودار   .2 تصویر 
نگارندگان.

 

 

 عگنبد مسجد جام
 کوالالامپور

گنبد مسجد کاپیتان 
 کلینگ

 گنبد مسجد ظهیر

گنبد مسجد جامع 
 فاتح پور سیکری

گنبد مسجد قاضی 
 الدین خان

گنبد مسجد جامع 
 دهلی

7 1 

4 

6 

9 

5 
2 

3 

8 
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زیربنای شکل گنبدشکل گلدسته گنبد
گلدسته 

مصالح به کار رفته در 
گلدسته

مصالح به کار رفته در گنبد

شا
اال

و ک
کا 

اال
آم

 و 
ب ها

خم
اره

رمن
س

ل 
شک

ی 
له ا

می
تیز

ک 
نو

کل
 ش

زی
پیا

وره
مح

سه 

س
عک

 بر
بی

فرآ
یلو

ن

رمز
گ ق

سن
سه 

ما

گ
 رن

یی
طال

لز 
ف

ده
 ش

شی
نقا

لز 
ف

ید
سف

مر 
مر

گچ

ده
 ش

شی
نقا

لز 
ف
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گنبد مسجد 
جامع فاتح پور 

سیکری

گنبد مسجد 
جامع دهلی

گنبد مسجد 
قاضی الدین 

خان 

گنبد مسجد 
کاپیتان 
کلینگ

گنبد مسجد 
جامک 

کواالالمپور

گنبد مسجد 
ظهیر

جدول 2. مؤلفه های گنبد گورکانی و نمودهای آن در مساجد مالزی. مأخذ: نگارندگان.

آن ساخته و هر طبقه از طریق ایوان تفکیک شده بود )تصویر 
در  مناره  برای ساخت  اصلی  مصالح  قرمز  ماسه سنگ   .)3
مناره های  در  در حالی که  بود  پژوهشی گورکانی  نمونه های 
بود.  استفاده شده  تراش کاری شده  از سنگ  مالزی  مساجد 
یافت  گورکانی  ساختمان های  در  تنها  که  گنبد  مؤلفه های 
می شوند شناسایی و به صورت 1، 2، 3، 4 و غیره نشانه گذاری 

مالزی هماهنگ می شوند  با موارد مشابه خود در  و  شده اند 
)جدول 4(.

وجود  مقدار  براساس  زیر  مناره های  مؤلفه های  مجموعۀ 
پژوهشی  نمونه های  در  گورکانی  مساجد  مناره  مؤلفه های 
دهلی=  جامع  مسجد  منارۀ  شده اند.  شناسایی  مالزی 
)7،6،4،3،1(؛  قاضی الدین خان  منارۀ مسجد  )8،6،5،3،2(؛ 

 جدول 3. محاسبۀ میزان شباهت گنبدها در میان مجموعه مؤلفه های مختلف. مأخذ: نگارندگان.

محاسباتشباهت میان مؤلفه ها شماره
S)A,B( = f)a ⋂b( - f)a - b( - f)b -a(

پاسخ

5-1-4-2)گنبد مسجد جامع فاتح پور سیکری، گنبد مسجد کاپیتان کلینگ(1

6-0-5-1)گنبد مسجد جامع فاتح پور سیکری، گنبد مسجد جامک کواالالمپور(2

5-1-4-2)گنبد مسجد جامع فاتح پور سیکری، گنبد مسجد ظهیر(3

31-2-0)گنبد مسجد جامع دهلی، گنبد مسجد کاپیتان کلینگ(4

3-1-4-0)گنبد مسجد جامع دهلی، گنبد مسجد جامک کواالالمپور(5

31-2-0)گنبد مسجد جامع دهلی، گنبد مسجد ظهیر(6

31-2-0)گنبد مسجد قاضی الدین خان، گنبد مسجد کاپیتان کلینگ(7

3-1-4-0)گنبد مسجد قاضی  الدین خان، گنبد مسجد جامک کواالالمپور(8

31-2-0)گنبد مسجد قاضی الدین خان، گنبد مسجد ظهیر(9
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مناره

دایره

مصالح به کار رفته در منارهتعداد مناره ها تعداد طبقاتموقعیت مناره )ها(زیربنا مناره

هی
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نما
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از 
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گ 
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سه 
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سه 
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 رن
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مناره مسجد جامع دهلی 

مناره مسجد قاضی الدین 
خان

مناره مسجد کاپیتان 
کلینگ

مناره مسجد جامع 
کواالالمپور

مناره مسجد ظهیر

;2

منارۀ مسجد کاپیتان کلینگ = )5،2(؛ منارۀ مسجد ظهیر= 
)2(. تصویر 4 نمودار ون مواردی را نشان می دهد که بیانگر 
نمونه های  همۀ  در  مناره ها  مؤلفه های  زیرمجموعه های 
پژوهشی است. طبق این نمودار مؤلفه های 2، 3، 5 و 6 که 
در مرکز قرار دارند شبیه تر هستند در حالی که 7،4،1، و 8 

که در حاشیه قرار دارند اختالف بیشتری را نشان می دهند.
این مجموعه ها در ادامه از لحاظ شباهت ارزیابی می شوند و 

نتایج در جدول 5 نشان داده می شود.
یافته ها نشان می دهند مجموعۀ مؤلفه ها )مناره مسجد جامع 
با  برابر  مقداری  کواالالمپور(  جامک  مسجد  مناره  دهلی، 

تصویر 3. مناره ها الف( مسجد جامع دهلی ب( مسجد قاضی الدین خان، دهلی پ( مسجد جامک کواالالمپور ت( مسجد کاپیتان کلینگ، پنانگ ث( مسجد ظهیر 
الورستار. مأخذ: نگارندگان.

                             
 ت                         ث           پ                                      ب                  الف                  

 

مأخذ  مناره ها.  مؤلفه های  زیرمجموعه های  دهندۀ  نشان  ون  نمودار   .4 تصویر 
نگارندگان.

 
 

M-ZMA 

M-JMK 

M-KKM 

M-GKM 

M-JMD 

1 

4 
7 

8 

3 

6 

2 

5 
گنبد مسجد قاضی 

 الدین خان

گنبد مسجد جامع 
 دهلی

 گنبد مسجد ظهیر

 عگنبد مسجد جام
 کوالالامپور

گنبد مسجد کاپیتان 
 کلینگ

جدول 4. مؤلفه های منارۀ گورکانی و نمودهای آن در مساجد مالزی. مأخذ: نگارندگان.
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تصویر 5. چاتری ها الف( مسجد جامع فاتح پور سیکری ب( مسجد جامع دهلی پ( مسجد قاضی الدین خان ت( مسجد جامک کواالالمپور ث(مسجد کاپیتان کلینگ، 
پنانگ ج( مسجد ظهیر الورستار. مأخذ: نگارندگان.

جدول 6. مؤلفه های چاتری در نمونه های پژوهشی سبک گورکانی و نمودهای آن در مساجد مالزی. مأخذ: نگارندگان.

    
           ث                   ج               ت               ب                  پ                    الف                        

زیربنای چاتری
چاتری

سایه 
انداز

مصالح به کار رفته در چاتریگنبد چاتریطاق
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چاتری مسجد جامع 
فاتح پور سیکری

چاتری مسجد جامع دهلی

چاتری مسجد قاضی الدین 
خان 

چاتری مسجد کاپیتان 
کلینگ

چاتری مسجد جامک 
کواالالمپور

چاتری مسجد ظهیر

جدول 5. مقدار محاسبۀ شباهت میان مجموعه های مؤلفه های مناره. ماخذ: نگارندگان.

پاسخمحاسباتشباهت میان مؤلفه هاشماره

1-2-3-0)مناره مسجد جامع دهلی، مناره مسجد کاپیتان کلینگ(1

43-1-0)مناره مسجد جامع دهلی، مناره مسجد جامک کواالالمپور(2

3-1-4-0)مناره مسجد جامع دهلی، مناره مسجد ظهیر(3

7-0-5-2مناره مسجد قاضی الدین خان، مناره مسجد کاپیتان کلینگ(4

3-2-3-2مناره مسجد قاضی الدین خان، مناره مسجد جامع کواالالمپور(5

6-0-5-1مناره مسجد قاضی الدین خان، مناره مسجد ظهیر(6

میزان شباهت  که  است  آن  از  مسئله حاکی  این  دارند.  فراوانی میان مناره های مسجد جامع دهلی و مسجد جامک 3 
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تصویر 6. نمودار ون نشاندهندۀ زیرمجموعه های مؤلفه های چاتری ها. مأخذ: نگارندگان

جدول 7. محاسبۀ میزان شباهت میان مجموعه  مؤلفه های چاتری ها. مأخذ: نگارندگان.

 

چاتری مسجد 
 جامک کواالالمپور

چاتری مسجد 
 کاپیتان کلینگ

د جامع چاتری مسج
 دهلی

چاتری مسجد 
جامع فاتح پور 

 سیکری

چاتری مسجد 
 قاضی الدین خان

 چاتری مسجد ظهیر

2 

3 

9 4 7 

8 

1 

6 

5 

پاسخمحاسباتشباهت میان مولفه هاشماره

3-2-2-3)چاتری مسجد جامع فاتح پور سیکری، چاتری مسجد کاپیتان کلینگ(1

5-0-4-1)چاتری مسجد جامع فاتح پور سیکری، چاتری مسجد جامک کوالالمپور(2

31-1-1)چاتری مسجد جامع فاتح پور سیکری، چاتری مسجد ظهیر(3

55-0-0)چاتری مسجد جامع دهلی، چاتری مسجد کاپیتان کلینگ(4

3-1-4-0)چاتری مسجد جامع دهلی، چاتری مسجد جامک کوالالمپور(5

3-2-3-2)چاتری مسجد جامع دهلی، چاتری مسجد ظهیر(6

4-2-3-3)چاتری مسجد قاضی الدین خان، چاتری مسجد کاپیتان کلینگ(7

6-0-5-1)چاتری مسجد قاضی الدین خان، چاتری مسجد جامک کواالالمپور(8

43-1-0)چاتری مسجد قاضی الدین خان، چاتری مسجد ظهیر(9

کواالالمپور وجود دارد. مقادیر منفی )3- و 6-( منارۀ مسجد 
جامع دهلی، مسجد جامع ظهیر و مناره مسجد قاضی الدین 
خان و مسجد ظهیر نشان می دهند که مناره در مسجد ظهیر 
به طرز عجیبی با تمامی نمونه های پژوهشی سبک گورکانی 
مسجد  و  دهلی  جامع  مسجد  منارۀ  مقدار  است.  متفاوت 
اختالف جزئی  نشان می دهد که  یعنی 1-  کاپیتان کلینگ 
کلینگ  کاپیتان  مسجد  و  دهلی  جامع  مسجد  منارۀ  میان 
وجود دارد. با این حال، باالترین میزان اختالف مناره ها میان 
با  برابر  مقداری  با  و مسجد ظهیر  قاضی الدین خان  مسجد 

7- است.

چاتری
مالزی  و  گورکانی  پژوهشی  نمونه های  تمامی  در  چاتری ها 
رفته  به کار  و مصالح  زیربنا، طاق، سایه انداز، گنبد  براساس 
دسته بندی شده اند )جدول 6(. زیربنای چاتری در همۀ موارد 
یا به صورت دایره ای یا هشت وجهی بوده است. سایه اندازی، 
به جز مسجد جامک  چاتری ها  تمامی  میان  مؤلفۀ مشترک 
کواالالکپور است. طاق های چهار محوره، چند ورقه، و چند 
اجزای  ترتیب چینش  قرار داشتند.  بر روی ستون ها  وجهی 
آن شامل گنبدهای پیازی شکل یا سه محوره با گلدسته و 

نیلوفرآبی برعکس می شدند. )تصویر 5(.
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مجموعه های مؤلفه های زیر براساس مقدار وجود مؤلفه های 
مالزی  پژوهشی  نمونه های  در  گورکانی  مساجد  چاتری 
سیکری  فاتح پور  جامع  مسجد  چاتری  شده اند.  شناسایی 
)9،7،4،3،2(؛   = دهلی  )9،6،3،1(؛ چاتری مسجد جامع   =
چاتری  )9،8،5،3،1(؛  خان  قاضی الدین  مسجد  چاتری 
مسجد  چاتری  )9،7،4،3،2(؛   = کلینگ  کاپیتان  مسجد 
جامک کواالالمپور = )2(؛ چاتری مسجد ظهیر )9،8،3،1(؛ 
بیانگر  که  می دهد  نشان  را  مواردی  ون  نمودار   6 تصویر 
نمونه های  همۀ  در  چاتری ها  مؤلفه های  زیرمجموعه های 
در  که   9 و   3 مؤلفه های  نمودار  این  است. طبق  پژوهشی 
مرکز قرار دارند بیشترین شباهت را دارند در حالی که 5 و 6 
که در حاشیه قرار دارند بیشترین اختالف را نشان می دهند. 
این مجموعه ها در ادامه از لحاظ شباهت ارزیابی می شوند و 

نتایج آن در جدول 7 نشان داده می شود.
در  چاتری  که  می دهد  نشان   )5( مثبت  مقدار  باالترین 
مسجد کاپیتان کلینگ و مسجد جامع دهلی باالترین میزان 
چاتری  مؤلفه های  مجموعه  داراست.  را  آنها  میان  شباهت 
چاتری  و  ظهیر  مسجد  چاتری  خان،  قاضی الدین  مسجد 
مسجد جامع دهلی، چاتری مسجد ظهیر مقادیر ارزشی )1و 
در  که چاتری  است  آن  از  مسئله حاکی  این  که  دارند   )3
مسجد جامع فاتح پور سیکری و مسجد قاضی الدین با چاتری 
 )-6 و   -3،-5( منفی  مقادیر  دارد.  شباهت  ظهیر  مسجد 
نمونه های  با  چاتری مسجد جامک  زیاد  اختالف  میزان  به 
گورکانی اشاره دارد. سایر مشابهت ها و اختالف های سبکی 

را می توان براساس داده های بدست آمده تفسیر کرد.

 نتیجه گیری
سبک معماری را می توان با مشخصه های پرتکرار، شناسایی 
و آن را به صورت فردی، گروهی، محلی یا دوره ای دسته بندی 
است  ممکن  مشّخصه ها  الگوبرداری،  فرایند  طول  در  کرد. 
قابل  محدودۀ  در  داشتن  قرار  علی رغم  را  خود  مؤلفه های 
برخی  بریتانیا  استعمار  در مدت  بدهند.  از دست  شناسایی 
و  بریتانیایی  معماران  واسطه  به  گورکانی  مؤلفه های سبک 
به  مالزی  نقاط مختلف  در  مهاجر هندی مستقر  مسلمانان 

معماری مساجد مالزی اضافه شده است. 
با توجه به عدم تقارن، این مشّخصه ها مؤلفه های خود را از 
رویکرد جدیدی  تحقیق  این  در  بنابراین  بودند.  داده  دست 
سنجیده  مؤلفه  سطح  در  سبکی  شباهت  تا  شد  ارائه 
منطقه،  دو  هر  از  پژوهشی  نمونۀ  از شش  استفاده  با  شود. 
گورکانی  سبک  مشّخصۀ  سه  مؤلفه های  پژوهش گران، 
)گنبد، مناره و چاتری( را مقایسه و مقدار وجود آنها را در 
ارزش  نتایج،  کردند.  مشاهده  مالزی  مساجد  مشّخصه های 
مؤلفه های  براساس  را  مشخصه  هر  سبکی  شباهت  عددی 

ارائه  گورکانی  و  مالزی  پژوهشی  نمونه های  در  موجود 
شباهت  میزان  باشد  بیشتر  مثبت  مقدار  هرچه  می دهد. 
سبکی نیز بیشتر است و مقدار ارزش منفی اختالف را نشان 
که   دریافت   می توان  داده ها  نتایج  از  مثال،  به طور  می دهد 
دهلی  جامع  مسجد  میان  چاتری  شباهت  میزان  باالترین 
حداکثری  مثبت  ارزش  دلیل  به  کلینگ  کاپیتان  ومسجد 
بوده است. در عین حال، شباهت سبکی را می توان براساس 
مقادیر مشّخصه های موجود به ترتیب در نمونه های پژوهشی 
سبک گورکانی و مالزی ارزیابی کرد. یافته ها نشان می دهند 
مشّخصه های  میان  سبکی  شباهت  جدید  رویکرد  این  که 
اثر  بررسی دقیق تر  امکان  مالزی،  سبک گورکانی و مساجد 
یک سبک بر سبک دیگر را در مقایسه با روش های پیشین 
فراهم می آورد. از این روش می توان به منظور ارزیابی شباهت 
دیگر سبک  و  محلّی  مشّخصه های یک سبک  میان  سبکی 
محلی که از مشّخصه های مشابهی در محدودۀ قابل شناسایی 

بهره می برد استفاده کرد.
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