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 های معماری اسالمی های ذهنی در شناخت شاخصهتداعی

  1مریم چرخچیان

 

  چکیده

ش بسیاری از بخمعماری اسالمی ایران به عنوان بخش عظیمی از هویت، تاریخ و فرهنگ این سرزمین، همواره الهام

داشتن نگاهوز و زندههای این معماری در فضای امراست. بنابراین، احیاء ارزشمعماران این مرز و بوم بودههنرمندان و 

حوزه نشان  های شاخص آن است. مطالعات صورت گرفته در اینها و مؤلفهاین میراث ارزشمند مستلزم شناخت ویژگی

های مختلف و نیز عناصر و ک طراحی در سرزمیندهد معماری اسالمی از سه جنبه عناصر معنایی، اصول مشترمی

این معماری  ست که مخاطبین این هنر عمدتاً به عنصر کالبدهای کالبدی آن قابل بررسی است. این در حالیمؤلفه

 وان فضاها و بناهاییتها دارد میگیری از این عناصر کالبدی که ریشه در تصاویر ذهنی آنتوجه دارند و بنابراین با بهره

ا این هدف، در بهای آینده باشد. خلق نمود که با تداعی این معماری محملی برای انتقال معانی ارزشمند آن به نسل

المی به های ذهنی و دستیابی تصاویر ذهنی مخاطبین معماری اساین تحقیق سعی گردیده از طریق پیمایش تداعی

که با این  ماریمعالتحصیالن رشته نفر از فارغ 137به با های آن دست یابد. مقاله حاضر از طریق مصاحشناخت مؤلفه

ها به بررسی های ذهنی و دریافت اولین تصاویر ذهنی آنفضاها آشنایی دارند اجرا گردید و ضمن  استخراج تداعی

تزئینات، ور، است. نتایج حاکی از آن است که نحوه طراحی، عنصر فضا و نعوامل متمایزکننده این معماری پرداخته

کننده مورد داعیتها و مقابر و عامل معنویت از جمله عواملی هستند که به عنوان اولین عنصر عناصر کالبدی، یادمان

شده براین، بیشترین تصاویر ارائهها به عنصر تزئینات اشاره دارد. عالوهاند که در این میان بیشترین تداعیقرارگرفته توجه

 . استناهای مذهبی وط به مساجد و بکنندگان مربتوسط مشارکت

 اهداف پژوهش:

 .یهای شاخص معماری اسالمی از طریق استخراج تصاویر ذهنی مخاطبان از معماری اسالمشناخت مؤلفه (1

                                                           
 Email: m_charkhchian@pnu.ac.ir 93951-4697استادیار بخش هنر و معماری دانشگاه پیام نور، دکترای معماری، تهران، صندوق پستی:  1
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 ها.های آنایرانی و ویژگی-شناخت مصادیق بارز معماری اسالمی (2

 :سواالت پژوهش (3

 ؟ گردد چیستاطبان متبادر میدر ذهن مخای که با تجسم معماری اسالمی ولین تصویر یا مشخصها (4

یرانی شکل ا-ها در ذهن مخاطبان به عنوان نمادی از معماری اسالمیکدام بناها و به واسطه کدام ویژگی (5

 اند؟ گرفته

 واژگان کلیدی:

 معماری اسالمی، تداعی معانی، تصویر ذهنی، عنصر کالبدی، فضا و نور، تزئینات

 مقدمه

مورد بررسی  خودهای مختلف اعتقادی، کالبدی و عملکردی خود و گاه در بستر فرهنگ و اقلیم مؤلفهمعماری اسالمی با 

های و حتی انکار این معماری و تاکید بر جنبه  های مختلفی که در این باره مطرح گردیده. علیرغم چالشاندقرارگرفته

کننده این معماری ری اسالمی وجود دارد که تداعیفرهنگی و تاریخی زمینه آن در کشورهای مختلف، عناصری در معما

توان به سازند. مطالعاتی که در حوزه هنر و معماری اسالمی صورت گرفته را میبوده و آن را از سایر هنرها متمایز می

میاقتباسی و فاقد روح تمرکز نموده و آن را  های صوریبندی نمود. دسته اول، مطالعاتی که بر جنبهدو دسته طبقه

های معنایی دسته دوم مطالعاتی که بر جنبه هستند. های شاخص آناز چهره آندره گدار و آرنولددانند و افرادی چون 

از جمله نظریهبورکهارت و کربن دانند و افرادی چون میروح اسالمی  تمرکز نموده و آن را هنری رمزآلود و مبتنی بر

دهد در معماری آید نشان می(. آن چه از مرور آثار افرادی چون نصر بر می1374)مددپور، پردازان شاخص آن هستند

اسالمی صورت و معنا از یکدیگر جدا نیستند چرا که معنا برای تجلی خود نیاز به صورت دارد و از دیدگاه عرفانی خلقت 

 ای از وجود خداوند و حقیقت مطلق است. نماد و آیینه

ها بر محمل شکل و صورت استوار است و از این طریق ها و تصاویر ذهنی افراد از موضوعات و پدیدهشتبه طور کلی، بردا

تواند یابد. حال، پرسشی که در این رابطه میاز سایر موضوعات تمایز می موضوعگردد و آن با آن پدیده رابطه برقرار می

گردد چیست؟ با ذهن مخاطبان متبادر می بهمطرح گردد آن است که اولین تصویری که با تجسم معماری اسالمی 

های شاخص آن پی برد ها و مؤلفهتوان به تداعیپاسخ به این پرسش و استخراج تصاویر ذهنی از معماری اسالمی می

تالش گردیده تا با کشف نمادهای صوری این معماری به  که هدف اصلی تحقیق حاضر است. بنابراین، در این پژوهش
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است کننده معماری اسالمی نقش بستهدریافت این که کدام وجه از کالبد آن بر ذهن مخاطبان به عنوان عنصر تداعی

 دست یابد.

 معماری اسالمی 

موسیقی، تصویر، حجم و  ای است از صور گوناگون هستی تا حقیقت این صور را در قالب کالم،هنر اسالمی، مکاشفه

معماری به تجسم و نمایش بگذارد و در روند این مکاشفه، حیات فردی و جمعی انسانی را اعتال دهد تا آن حد که به 

هنراسالمی جلوه حسن و جمال الهی است و حقیقتی که در این هنر متحقق شده »(. 1389)رهنورد،  قرب الهی برساند

ای از دیدگاه بورکهارت هنر اسالمی تجربه(. 139: 1374مددپور، «)رجوع به ظهور و تجلّی حق تعالی به اسم جمال دارد

در حوزه نظمی بدیع به ها های جهان است که در این تجربه کلیه کثرتزیبا شناختی و غیر شخصی از وحدت و کثرت

 شوندوحدت تبدیل می

 عناصر کالبدی و صوری

معماری در اسالم با مسجد آغاز می شود، زیرا اوالً قرآن معماری مسجد را صفت مومنان به خدا و قیامت و نیز نمازگزاران  

خود جای داده و نه تنها (، ثانیًا مسجد تمامی کارکردهای معماری را یک جا در 18و ذکات دهندگان دانسته)توبه ایه 

محل عبادات که مکانی برای مدیریت تمامی اموری بوده که مستقیم یا غیر مستقیم به این امر ارتباط داشته است 

نظیر از عناصر متفاوتی چون رنگ، تزئینات، هندسه و عناصر ای بی(. معماری مساجد مجموعه34، 1384)بلخاری، 

 اند.ست که در وحدتی باشکوه در کنار یکدیگر آثار عظیمی را پدید آوردهکالبدی چون محراب، گنبد و مناره ا

اصلی از هنر و معماری ایرانی و از جمله عناصری است که درک معنای باطنی هنر ایرانی در گرو شناخت  عنصر ،رنگ

به آن اندازه از شدت های زنده و متنوع های اسالمی رنگ(. در اکثر دوره67-68: 1370)بورکهارت و همکاران، هاستآن

 یجادا ،ها را دورنما و منظره اطرافکه هرگز مانند آن دیده نشده است. این دلبستگی شدید به رنگ ندو هماهنگی رسید

سرزمین ایران در اکثر مواقع سال خشک و مالل آور است. تنها در ایام بهار است که با پدیدار مناطق کرد. بیشتر می

گردد. لذا این امری طبیعی بود که درصدد برایند تا زیبایی گذرای گلستان را به شکلی می ها ناگهان درخشانشدن گل

 (. 12: 1365)پوپ،  تر محفوظ نگهدارندجاودانه

عالوه بر رنگ، اشکال متعدد تزئینات بر روی مصالحی چون آجر، گچ، چوب و فلز و یا کاشی در معماری اسالمی مورد 

( چراکه این عنصر برای جان بخشیدن به سطح خالی 1: 1391یمان زاده و همکاران، )سل استفاده قرار گرفته است

را وسیله  (. تزئین در هنر اسالمی، برخالف نظر مستشرقین که فقط آن19: 1375)هیل و گرابر،  دیوارها ضرورت دارد

البته چون این حقیقت در اوج و کند و اند، دارای هویت رمزی و نمادی است که حقیقت را برمال میزیباتر شدن دانسته

(. تزیینات از نظر بسیاری از مردم آشکارترین 90: 1389آرمانگرایانه است واجد عنصر زیبا شناختی نیز هست )رهنورد، 
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های متنوع کارگیری رنگ و طراحی اسالمی با به معماری( و در 61: 1377مشخصه معماری اسالمی است )هیلن براند،

استفاده از رنگ  اسالمیایی که با احساس و ادراک، اشتراک و ارتباط دارند چرا که در معماری ههمراه هستند؛ رنگ

 معماری اسالمی برخی از تزیینات(. 1: 1391)سلیمان زاده و همکاران،  جویدعالوه بر جنبه بصری، مفاهیم دیگری را می

های کاشی ل گرفته و از این دوره کاربرد کتیبهشکایلخانی ، در دوره دارمانند کاشی معرق و تکنیک جدید کاشی لعاب

نقاشی دیواری و نیز  وران قاجار(. در د1391)فرهمند بروجنی و سلیمانی،  معرق به صورت جدی فراگیر شده است

و آراسته ساختن فضاست که دادن به فضای معمارانه های شکلترین راهیکی از مهم ،هاتزیینات دیواری در خانه

(. نقوش 7-13: 1392)شریفی مهرجردی و همکاران،  تترین انواع آن اسیکی از رایج ،«مرغ و گل»کاری و نقاشی آیینه

اسالمی هستند که -ستند نیز یکی از عناصر اصلی هنر ایرانیهای فرهنگی هارزش و هاسطورهجانوری که انعکاسی از ا

 اند( در تزئینات آثار مختلف هنری و معماری قابل مشاهده117-131: 1391انه )فنایی،گرایبا رویکردی طبیعت

 

 اسالمی معماریدر ها نمادمعانی و 

ترین پیش از اشاره به نمادها و معانی معماری اسالمی، مروری بر برخی از اصول مشترک آن ضرورت دارد. یکی از مهم

مورد اشاره دیگران اصل سیر از کثرت به وحدت است که توسط محققین مختلفی چون بورکهارت، اردالن، نصر و  ،اصول

شمار ترین رویکرد و ویژگی بهدر هنر اسالمی سازگاری با روح اسالم یعنی توحید، شاخصاست. در واقع، قرار گرفته

اصل بعدی  (.1391طلب و گرامی، )ایمان توان آن را یافتمی نیز جدامساسالمی و به ویژه در رود که در معماری می

است و زمینه حرکت مخاطب از صورت به معنا را فراهم  گردیدهکار مطرحسیر از ظاهر به باطن است که توسط نقره

اسالم ست که با توجه به منع بازنمایی در آورد. انتزاع از طبیعت به جای تقلید از آن نیز از جمله اصول دیگری امی

است. نکته دیگری که در معماری اسالمی بسیار اهمیت دارد آن است که توجه این معماری به همواره مورد توجه بوده

ای توجهی به کارکرد و دوام نگردیده و این معماری مجموعه هماهنگی از اهداف کارکردی، سازهکالبد و معنا سبب بی

و هندسه معطوف به مرکزگرایی در حجم و پالن نیز از اصول حائز اهمیت  ( است. درون گرایی1389کار، )نقره و کالبدی

در این معماری است که با اهمیت دادن درون نسبت به بیرون خود را از معماری برونگرای غرب متمایز ساخته است. 

که ضمن  ای روشن در هدایت مخاطب در فضاستست که مبتنی بر قصهسلسله مراتب در معماری اسالمی اصل دیگری

(؛ با ایجاد تفاوت ارزشی عناصر به لحاظ معنایی و شکلی و ایجاد حرکت، معماری را 1388)ربیعی،  داشتن آغاز و پایان

کند. این قصه مبتنی بر ریتم و تکرار منظم عناصر در راستای افقی و عمودی است. فضای از زمین به آسمان هدایت می

درون است که با استفاده از عنصر حیاط و ایوان و ایجاد شفافیت و ارتباط  رو به ،درون گرای معماری اسالمی بهشتی

بصری و گشودگی فضاها، ارتباط بیرون و درون را فراهم آورده که در مسجد، خانه و مدرسه مشهود است و در معماری 

دهی فضا است که در جهت گیری از محورتوان به آن اشاره نمود بهرهت. اصل دیگری که میسها به اوج خود رسیده اباغ
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باشد گیری پالن میو پیوند عناصر گوناگون نقش داشته و در معماری مساجد با تأکید بر محور قبله اصل اساسی شکل

یابد. به فراخوراصول مطرح شده در معماری اسالمی و معانی مورد نظر آن، نمادهایی در که در تمامی فضا تسری می

 است.ها در جدول زیر آمدهاند که برخی از آنگرفته این معماری در طول زمان شکل

 نگارنده( :منبع) معرفی برخی نمادها در معماری اسالمی -1جدول

 معنا و شیوه بازنمایی نماد

اسالمی، انعکاس یگانگی الهی یا توحید است که در مرکزیت معماری اسالمی نخستین اصل هنر  مرکزیت

 یابد.تجلی می

 دارد. متافیزیکی و غیرمادی وجود مطلق که جنبه جلوهتمثیلی از  نور

 است. عرش الهیکه  نمادی از آسمان ترین شکل هندسی در نمادهای معماری اسالمی ومهم گنبد

 آسمان و زمین. پیوندو محل بهشت  ةدروازبه مثابه  محراب

 نمادی نمایشی از حضور اسالم و جلوه جاللی خداوند. مناره

 کاربردترین نقش و نمادی از وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت و تداعی کنندةپر  شمسه

 .مفهوم نور

نقوش 

 اسلیمی

 .است عالم ملکوت و تمثیلی از باغ بهشت

وجهی بودن  ی که از طریق بازتاب و شکست نور نمادی از چندمعماری اسالمهای جلوهاز   هاآینه

 حقیقت الهی هستند.

 .هستندکه هر یک نمادی از یک معنا و مفهوم در هنر و معماری اسالمی  هارنگ

 بخشد.هنرخطاطی که از طریق به تصویر کشیدن آیات و اسماء الهی به فضا معنویت می هاکتیبه

 های نمادگرایانه معماریبررسی تداعی معانی در شناخت ویژگی 

 است تیاذهنی توان ادعا کرد که معنامی ت،راپاپور چون مطالعههم ،معنا بر اساس تحقیقات صورت گرفته پیرامون عامل

 دکنقاصدش کسب میم و اهداف تجربیات، راساسبانسان در مواجهه با یک پدیده و ارزیابی و بررسی آن  که

ا ، فرد رمکان و تعامل انسان در فرایند که است متفاوت عوامل تأثیراز یندیابر مکان (. بنابراین معنای1385)حبیب،

انسان و  میاندوسویه  تعامالت ارتباطات و اساسی و اصلی اهداف و هاجنبه از یکی بنابراین .دهدتحت تأثیر قرار می
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دیدهمعانی آنی بر مبنای خصوصیات عینی پ• معانی صریح

، معانی ثانویه بر مبنای احساسات، فرهنگ•
ارزش ها و نمادها معانی ضمنی

 در هاآن تجربه و معانی کشف چگونگی و (Merleau-Ponty, 1998) باشدمی مکان معانی ادراک و دریافت ،مکان

 شش کان را بام انسان و میان تعامل مختلف طوحس گیبسون جیمز ت.اس در این رابطه دیگرحائز اهمیت  موضوع کانم

 و اینشانه نیامع عاطفی، و ارزشی نیامع ابزاری، یانمع کارکردی، معانی و ابتدایی، آنی معانی شامل مختلف سطح

« صریح»معانی  از سطح دو به ، اکومکان معانی بندیدر طبقه(. Gibson, 1950) نمایدبندی میطبقه ،نمادین نیامع

در و  نمادین ویژگی با را و معنای ضمنی موضوع یک اصلی عملکرد مبیننموده و معنای صریح را  اشاره «ضمنی»و 

 (.Eco, 1968) یابدمی انتقال و شده تداعی معنای صریح، همراه بهکند که آن تعریف می انتزاعی خصوصیاترابطه با 

 داند:زیر می سطح دو را دارای معنا نیز موریس چارلز

 رد؛دا تکیه خارجی عامل بر و بیشتر داشته اشاره مصداق به معنا آن در که :ارجاعی سطح -1

 و داشته اشاره فرد ارزشی نظام و شده دریافتمعنای  میان هماهنگی میزان به معنا آن در که ارزشی؛ سطح -2

 (. Morris, 1971) دارد تکیهدرونی مخاطب  عوامل بر

 خصوصیات سطح اول که دارد ثانویه و اولیهاز معانی  سطح دو پدیده هر که است معتقد رابطه همین در نیز بوردیو

 یکی (.Burdieu, 1977) گیردرا در برمی آن نمادین معنای دوم، سطح و ساختار و شکل رنگ، مانند پدیده اصلی

 سطح زیر است:که دارای سه  شده ارائه روالن بارت توسط زمینه این در مطرح هایبندیطبقه از دیگر

 گیرد؛قرار می بررسی ان موردشناسنشانهاز طریق که های عینی پدیده سطح اول، ویژگی -

 ؛استشناسی روانعلم   موضوع که پدیده گریداللت و نمادین نیمعا، دومسطح  -

 :Barthes, 1982) است همراه تغییر ماهیت معانی در طول زمان با که «کند یا حسبی نیامع» ،سومسطح  -

43-61 .) 

ها دارای دو الیه معانی صریح و معانی های معنایی پدیدهدهد داللتشده در رابطه با معنا نشان میبررسی نظریات مطرح

دهد ها اولین عاملی که مخاطب را تحت تأثیر قرار می( به این معنا که در مواجهه با پدیده1)تصویر ضمنی هستند

تر کند. در الیه عمیقها انتساب میمعنای اولیه را به آن خود تجربیات خصوصیات ظاهری آن است که فرد براساس

براساس نظریه ایتلسون، عوامل دیگری چون احساسات افراد بر مبنای ترجیحات او و شناخت فرد که تحت تأثیر عوامل 

 .سازدآن پدیده مینمایند که فرد را آماده کسب معانی ضمنی ایفای نقش می ست،های اوفرهنگی، نیازها و انگیزه
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  نگارنده( :)منبع های صورت گرفته در مورد معنابندیبندی طبقهجمع -1تصویر

 

 رویکردهای مختلف روانشناسی در شناخت ذهنیات انسان 

 :استشامل سه مکتب زیر اند تحت تأثیر قرار دادهرا حال روانشناسی  تاگذشته  ازکه  مکاتبی

است.  کرده اشاره« اصل تداعی»حافظه به  موردشاید ارسطو نخستین کسی باشد که در  :1مکتب تداعی گرایی -1

 است یاد کردهاستعدادهای روانی آن به عنوان یکی از از  امر اشاره نموده وفکر انسان به این ت وضیحدر تنیز توماس هابز 

از  را به کار برد. اما دیوید هارتلی بیش ،«تداعی معانی»برای نخستین بار اصطالح کسی بود که دیوید هیوم  و بعدها

 (. 24: 1385گرایی شد )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مکتب مروج اصلی تداعی به این مقوله پرداخت و با تأسیس سایرین

نوع تجربه خاص فرد را ناشی از  هاگرایی تفاوتدر حالی که طرفداران تداعی :2مکتب قوا و استعدادهای ذهنی  -2

افراد  یهای سازمان ذهنپیروان نظریه قوا و استعدادهای ذهنی بر این فرض تأکید دارند که تفاوت ،دانستندمیاز مکان 

کنند که هر فرد دارای . روان شناسان این مکتب ادعا میاستآنها کننده رفتار ترین عامل تعیینمهم ،از آغاز تولد

 د.نسازمتفاوت میافراد ین استعدادها هستند که او را از بقیه او نماید کسب میاستعدادهایی است که از راه وراثت 

و را متأثر نمود ( روانشناسی معاصر 1859) توسط چارلز داروین« اصل انواع»انتشار کتاب  :3مکتب تکامل انواع -3

قرار  بررسیمورد  ،در این رابطههای فردی تفاوت و گیردانه صورت میآگاهبه صورت که انسان  هایشد کنش سبب

انسان، حاصل تغییرات طوالنی و تدریجی انواع باور دارد (. این مکتب 201: 1385)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گیرد 

 . نیز حائز اهمیت استمطالعه رفتارهای حیوانی او بنابراین،  .تر حیات استابتدایی

ماهیت  شناخت علمیهای زمینهد که ناسی به وجود آمدنشدر روان دیگری هایس از این سه مکتب، مکاتب و نظریهپ

 . را فراهم آوردندانسان 

هستند های ذهنی افراد از موضوعات مختلف نقش دارند که شامل موارد ذیل عوامل گوناگونی در شکل دادن به تداعی

 است:تحقیق حاضر بر سه عامل اول تأکید داشته ،که در میان این عوامل

 تجارب فرد؛ -

 ناخودآگاه فرد؛  -

 و ارزیابی فرد؛ تعابیر -

                                                           
2.Associationism School 
2 Faculties School 
4 Species Evolution School 
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 اراده فرد؛ -

 عامل وراثت؛ -

 های فردی.تفاوت -

 

 
 

 نگارنده( :)منبع ابزار شناخت ذهنیات و معانی ذهنی افراد -2تصویر

 

 هاآزمودنی شخصیت گاهی حتی و عاطفی تحاال ذهنی، فرایندهای کالمی، حافظه تواندمی هاواژه میان تداعی روابط

های بومی و های سنی مختلف و گروهگروه در معانی تداعی فرایند مقایسه و بررسی روش برای این دهد. نشان نیز را

 که است این بوده مشترک تحقیقات این همه در چهآن(. 1391)شریفیان،  استغیربومی مورد استفاده قرار گرفته

مواجهه با یک عامل محرک ها در آن شدهتداعی بازنمودهای طریق از افراد ذهنی و مفاهیم یافتن الگوها پی در محقق

شده از سوی محقق )تداعی ( یا انتخاب مفاهیم محدود مطرحآزاد تداعی) بوده که از طریق دو وش انتخاب آزادانه مفاهیم

تیچنر توسط  ،«گراییساخت»در نمونه دیگر از این تحقیقات که بر اساس رویکرد  .استصورت گرفته ،(شدهکنترل

ذهنیات و 

معانی

مکتب 

گراییتداعی

مکتب 

ساخت گرایی

مکتب روان 

کاوی

مکتب 

گشتالت

مکتب 

انسان گرایی

مکتب 

تکامل انواع

مکتب قوا و 

استعدادهای 

ذهنی
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خود را درباره آن  ، احساسات و تصورات ذهنیواسح شده میخواستها حرک از آزمودنییک مصورت گرفته، با ارائه 

حتوای ذهنی خود را بر طبق شد مدیده خواسته میافراد تعلیم و یا از (26و  27: 1386)کاالت،  پدیده توصیف نمایند

از طریق ادراک حسی، اندیشه،  افراد تجزیه و تحلیل تجربهاین روش، هدف به طور کلی،  نمایند.قواعد معینی توصیف 

  (.13-19: 1382)نیکزاد،  هاستآنهای ذهنی آگاهی، عواطف و سایر فعالیت

کنندگان یافته صورت گرفته بود، در این تحقیق از مشارکتبر اساس تحقیقات مشابه که با مشارکت افراد تعلیم

خواسته شد که اوالً تصویر از اولین تداعی  ،داشتند( )دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد معماری که تمایل به همکاری

ها از طریق تداعی آزاد توصیف ذهنی خود از معماری اسالمی را ارائه نمایند و ثانیًا ویژگی شاخص آن را در قالب واژه

 گردید.بندی و بررسی ها طبقهنفر مشارکت داشتند که تصاویر و توصیفات آن 137نمایند. در این تحقیق در مجموع 

 هاتحلیل بخش

های ذهنی آنان به عوامل مختلفی چون: عظمت و شکوه، حریم؛ هندسه، گنبد، نور، کنندگان از تداعیمشارکت توصیف

ها و مقابر و در نهایت معنویت فضا رنگ، مصالح، تزئینات )در انواع و عوامل مختلف آن(، ایوان، حیاط، ورودی، یادمان

بندی ها و مقابر و معنویت؛ قابل طبقه، عناصر کالبدی، یادمانتزئیناتحوه طراحی، فضا و نور، عامل: ن 5که در قالب  .بود

است. نتایج حاکی از آن است که که نحوه طراحی و آمده 2در جدول  ،(7تا  3که با ذکر مصادیق آن )تصاویر  هستند

درصد 2درصد و معنویت 4ها درصد، مقابر و یادمان 39درصد، تزئینات  9درصد، فضا و نور  23عناصر کالبدی هر یک 

 اند. ها را به خود اختصاص دادهاز پاسخ

 نگارنده( :)منبع کنندگان از معماری اسالمیرکتنتایج به دست آمده از توصیف اولین تداعی ذهنی مشا -2جدول

 مصداق عنصر تداعی کننده

 

 

 

نحوه 

 طراحی

 عظمت و شکوه

 

الدوله، مسجد میدان امیر چخماق، مسجد جامع نائین، گنبد سلطانیه، تیمچه امین

 اصفهان، مقبره امامزاده حسین قزوین و گنبد قابوسجامع یزد، مسجد جامع

 های کاشانخانه ایجاد حریم 

 اهللمسجد شیخ لطف هندسه و تناسب

 مقبره امامزاده حسین قزوین، گنبد قابوس و بدون اشاره به مصداق فرم پالن

 مسجد شاه تهران نظم و پیچیدگی

مسجد جامع نائین، مسجد وکیل شیراز، مسجد تاریخانه دامغان و مسجد  ریتم

 نصیرالملک
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فضا و 

 نور

اهلل، مسجد جامع اصفهان، مقبره امامزاده حسین قزوین، بدون مسجد شیخ لطف فضای زیر گنبد 

 مصداق

 گنبد سلطانیه، تیمچه امین الدوله و مقبره امامزاده حسین قزوین نور 

 

 

 

 

 

 

 تزئینات

 اهلل، مسجد جامع اصفهان، گنبد سلطانیه و مسجد وکیل شیرازمسجد شیخ لطف رنگ و نقش 

شیراز، الدوله، مسجد وکیلاهلل، تیمچه امینمسجد جامع اصفهان، مسجد شیخ لطف مصالح و تزئینات

 محلقزوین و تاجحسینمقبره امامزاده

اهلل، مسجد جامع اصفهان، مقبره امامزاده حسین قزوین و بدون مسجد شیخ لطف کاشی کاری 

 مصداق 

اصفهان، مسجد امام اهلل، مسجد شاه تهران، مسجد جامع مسجد شیخ لطف مقرنس

 اصفهان، مسجد جامع یزد و بدون مصداق

 های خرقان و گنبد قابوسگنبد سلطانیه، برج آجرکاری

رنگ فیروزه ای  و 

 طالیی

 ها و مقابرزیارتگاه

 مساجد خطاطی

 مسجد نصیرالملک و بدون مصداق نقوش هندسی

 خانه های کاشان و مسجد نصیرالملک شیشه های رنگی

 مسجد جامع یزد  نقوش اسلیمی

 مقبره امامزاده حسین قزوین سنگفرش

 مقبره امامزاده حسین قزوین آیینه کاری

 

عناصر 

 کالبدی

مسجد نصیرالملک، تاج محل و بدون ، اهلل، مسجد شیخ لطفمسجد جامع اصفهان طاق و قوس

 مصداق

 قزوین و بدون مصداقمسجد جامع اصفهان، مقبره امامزاده حسین  ایوان و حیاط

 باغ دولت آباد و مقبره شاه نعمت اهلل ولی باغ آرایی و طبیعت

ولی، اهللنعمتاهلل، مقبره شاهلطفاصفهان، مسجد شیخمسجدالنبی، مسجدجامع گنبد و مناره

 مسجد ایاصوفیه، بدون مصداق و تاج محل

 لطف اهللمسجد امام اصفهان، مسجد جامع نائین و مسجد شیخ  ورودی
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بدون مصداق، گنبد قابوس، حرم حضرت معصومه )س( و حرم امام حسین و  یادمان ها و مقابر

 حضرت ابوالفضل)ع(

 اهلل و بدون مصداقگنبد سلطانیه، مسجد شیخ لطف معنویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 (fa.wikipedia.orgمسجد جامع نایین ) -3تصویر                                      

  

 

 

 

 

 (alaedin.travelمیدان امیر چخماق یزد) -5تصویر(           alaedin.travelگنبد سلطانیه ) -4تصویر 
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 (irna.irمقبره امامزاده حسین قزوین ) -7تصویر       (shoaresal.irخانه بروجردی ها در کاشان ) -6تصویر     
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 استها مربوط به عامل عظمت و شکوه در معماری اسالمی در میان عوامل مطرح شده در نحوه طراحی بیشترین پاسخ

الدوله، مسجد جامع یزد، مسجد که مصادیق آن میدان امیر چخماق، مسجد جامع نائین، گنبد سلطانیه، تیمچه امین

 (.8)تصویرند هستاصفهان، مقبره امامزاده حسین قزوین و گنبد قابوس جامع

 

 
 نگارنده( :)منبع کنندگان در مورد عناصر مختلف طراحی فضافراوانی تداعی ذهنی مشارکت -8تصویر

کاری بیشترین تعداد را داشته و در این میان بدون ذکر نام عالوه بر این، در مقوله تزئینات، مقرنس و پس از آن کاشی

درصد( 35(. در مورد عناصر کالبدی مسجد نیز گنبد )9نوع تزئینات به واژه مصالح وتزئینات نیز اشاره شده است )تصویر

 (.10)تصویر اندقرار گرفته توجهدرصد( بیشتر از سایر عناصر مورد 26و پس از آن طاق و قوس )
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 نگارنده( :)منبع کنندگان در مورد ابعاد مختلف تزئیناتفراوانی تداعی ذهنی مشارکت -9تصویر

 

 نگارنده( :)منبع کنندگان در مورد عناصر کالبدی مختلففراوانی تداعی ذهنی مشارکت -10تصویر

 گیرینتیجه 

 عوامل تصویر ذهنی مخاطبان را شکل داده آید، تزئینات معماری اسالمی بیش از سایرهمانگونه که از نتایج تاریخ برمی

گوید: می . به عنوان نمونه گروبه در این بارهاست ( که تأییدی بر تحقیقات صورت گرفته در این حوزه11است )تصویر
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ای ها به طور کامالً پیشرفتهای است که از همان آغاز و در تمام دورهترین ویژگی هنر اسالمی خلق الگوی جاودانهبنیادی»

ای که باشد به همین منظور است. یعنی برای شود. تزئین سطوح با الگویی جاودانه از هر نوعی و در هر رسانهدیده می

پنهان کردن و انحالل ماده، چه در معماری یادبودی و چه در یک جعبه فلزی کوچک، این اندیشه در روشی که برای 

« کنندگیرد. دیوارهای سفت در پس گچ و کاشی تغییر چهره پیدا میمیرود مورد استفاده قرار تزئین معماری به کار می

سازی در دنیای اسالم را محصول تکنولوژی، دکوراسیون و (. گروبه پیشرفت هنر معماری و ساختمان1388گروبه، )

 . داندتزیینات و نیز پیشرفت مسلمانان در ریاضی برای ایجاد آثاری برای نشان دادن اولوهیت خداوند می

در معماری »گوید: گرایان بوده و به مقوله هنراسالمی پرداخته نیز در مورد تزئینات چنین میبورکهارت که از سنت

های تزئینی و اشکال مقرنس و مشبک، گویی به اشیائی ماورایی بدل شکل با تبدیل به طرحاسالمی ماده سنگین و بی

نیستند بلکه به صورت اسرارآمیزی از خود نور  آجرها و فضاها سنگ و است. با این تزئینات، دیگر ماده درونی اطاقشده

شوند. وقتی معماری به صورت می ،«اهلل نور السماوات و االرض»کنند و خود به خود انسان مومن را متذکر آیه ساطع می

محمد »( داریم که: تکامل بلوری رسیده است. در کالمی از حضرت علی )ع باره بهآید، به یک جهانی و روشن در می

به این معنا که محمد بشر است لکن نه مانند بشرهای دیگر بلکه مانند « بشر ال کالبشر بل هو کالیاقوت بین الحجر

ی یاقوتی بین احجار. در این کالم به تشبیه بین طبیعت بلور و تکامل معنوی اشاره شده است، این تشبیه همچنین نقطه

  (.1376)بورکهارت، « نشان می دهدپیوستگی معماری را به کیمیا 

 

تزئینات
مقرنس•

...کاشیکاری و •

نحوه طراحی
عظمت•

ریتم•
عناصر کالبدی

فضا و نور

گنبد و منار•

طاق و قوس•

یادمانها و مقابر

معنویت
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 کنندگان در مورد معماری اسالمی به ترتیب اولویت های ذهنی مشارکتیافته تحقیق از تداعی -11تصویر

کاری در فضاست کاری و تزئینات مختلف همچون کاشییافته دیگری که در این تحقیق قابل اشاره است اهمیت مقرنس

ایرانیان در هدیه دادن این عنصر بدیع به معماری اسالمی است که همواره مورد تأکید  که نکته جالب توجه در آن، نقش

مطرح گردیده است و عالوه بر جنبه کالبدی آن به لحاظ معنایی نیز به  ،بوده و هست و توسط افرادی چون باربارا برند

ه با هزار بر یا سطح تراش خورده، نور های کندو ککاری به شکل مقرنس و حجرهکندهدر واقع،  شده است. آن پرداخته

 (.24، 1389)رهنورد،  سازندگیرد و سنگ و اندود گچ یا گچبری تزیینی را به دُر و گوهر مبدل میمی

کنندگان نیز با اشاره به واژه سر ها که در ورودی مساجد نقش بسته و در پاسخ مشارکتپوپ نیز درباره حضور مقرنس

هایی از مقرنس ها و تودهنمای درگاه بیرونی، با دهلیزها و طاقچه»گوید: گردیده؛ چنین میدر ورودی مساجد مطرح 

های بلند کتیبه پرمایه گشته است. تمام نما کالً با کاشی معرق ملون که رنگ غالب آن آبی است خیره کننده و رشته

اند. از مسافت دور طالیی رنگ قرار گرفتهها روی پوششی از مرمر های زیرین این کاشیپوشیده شده است، که در بخش

گیرد در مقایسه اش حالت اثیری به خود میحجم با هیبت این جبهه مسجد که گاهی اوقات رنگ آبی مه مانند تابنده

مرکزی دین را در زندگی شهر اعالم  یتتکبر معتدل، برتری سرشار مذهب را بر قدرت دنیوی و موقعبا قصر شاهی بی

های اسلیمی که طرح استگیری از مقرنس در فضاسازی زیر گنبد (. مصداق دیگر از بهره253 :1365پ، )پو «داردمی

بخشد. که بنا جنبة تزئینی بیشتری می( و به 1390باوفا،  و یاوریدر کنار عنصر رنگ، فضاهای باشکوه فراهم آورده )

اهلل لطف که به ترتیب از مسجد شیخ 13و  12بود در تصاویر کنندگان مورد اشاره قرار گرفته  تصاویری از آن که توسط مشارکت

شده اشاره  هابه آننیز ها چندین بار در پاسخکه های مختلف این دو اثر ارزشمند و مسجد امام اصفهان است و به واسطه ویژگی

 است. آمده بود،
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 (tripyar.com) اهللکاری ورودی مسجد شیخ لطفمایی از مقرنسن -12تصویر

 

 (eadabt.irکاری ورودی مسجد امام اصفهان )نمایی از مقرنس -13تصویر

رفت و در مطالعات مختلف نیز مطرح گردیده است به در مورد عناصر کالبدی معماری اسالمی همانگونه که انتظار می

عظمت و شکوه و ریتم ای چون های طراحانهها اشاره گردیده است و یا مؤلفهعناصری چون گنبد، مناره و طاق و قوس

چون مسجد جامع یزد و در هم ،کنندگان مطرح شده که این امر در مطالعات و مصادیق این معماریتوسط مشارکت

است. نکته قابل ذکر دیگر در این باره آن است که همانگونه که طراحی سر در ورودی مساجد همواره مورد توجه بوده

به عنصر ریتم و تکرار در فضا اشاره  ،«جلیات حکمت معنوی در هنر اسالمیت»دکتر مددپور در کتاب خود با عنوان 

های مختلف از ایران تا مصر نهایت و بیکرانه در معماری اسالمی سرزمینو آن را راهکاری در خلق فضایی بی دارند
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کنندگان ر توسط مشارکتکنند، این امای نمادین برای وجود مطلق پروردگار یاد میدانند و از آن به عنوان واسطهمی

 است.نیز مورد تأکید قرار گرفته

مربوط به عامل نور در فضاست که علیرغم  نیستهای تحقیق حاضر که تا حدودی با منابع موجود هم راستا از دیگر یافته

هنی های ذشده از جمله اولین تداعیبسیار به آن پرداخته ،_ به هنر و معماری اسالمی_ که در نگاه عرفانی آن

برخالف آن که بسیاری  در نهایت که البته تعمیم آن مستلزم تکرار چنین تحقیقی خواهد بود. نیست.کنندگان مشارکت

اشاره به  ،نماینداز محققین منکر معماری اسالمی بوده و آن را با عملکرد مذهبی و یا معماری مسلمانان تبیین می

 ها را به خود اختصاص داده است. درصد از پاسخ4لکرد مذهبی تنها معماری مساجد و مقابر به عنوان بناهایی با عم

همانگونه که در تحلیل اولین تصویر ذهنی از معماری اسالمی بود در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق که دستیابی به 

نظری معماری ها نیز مشهود است بیشترین تصویر مربوط به عنصر تزئینات در معماری اسالمی است که در مبانیداده

اسالمی نیز این عامل همواره مورد تأکید بوده است. عنصر تزئین که در معماری اسالمی با هدف شرافت بخشیدن به 

ترین ین معماری را نفیس و پر تکلف ساخته است مورد توجه مخاطبان نیز بوده و به مهمماده همواره مورد توجه بوده و ا

های طراحانه و عناصر کالبدی این معماری که مبتنی بر باور است. ویژگیکننده این معماری بدل شدهعنصر تداعی

جا که گنبد و مناره مساجد تا آن استهای شاخص این معماری بودهتوحیدی دین اسالم است نیز از جمله عوامل و مؤلفه

 است. ترین عنصر کالبدی در ذهن مخاطبان بدل ساختهرا به مهم

ترین میزان عامل معنویت کم است، این است که نکته جالب توجهی که به عنوان دستاورد تحقیق در این مقاله قابل ذکر

های کالبدی نی بیشتر از جنس عینیات و جنبههای ذهدهد تداعیکه نشان می اثرگذاری در ذهن مخاطبان را داشته

هستند. این نتیجه حاکی از آن است که ذهنیات مخاطبین بیش از معانی ضمنی معطوف به  معانی صریح بوده و این 

آموختگان کنندگان این تحقیق دانشست که مشارکتجنبه برای آنان از اهمیت بیشتری برخوردار است و این در حالی

شود آن است که تحقیق دیگری از مخاطبین در ادامه مقاله حاضر پیشنهاد میکه اند. لذا تحقیقی بودهحوزه معماری 

ها و تشابهات احتمالی عام معماری اسالمی نیز با هدف بررسی نقش تحصیالت معماری در این باره صورت گیرد و تفاوت

  در دو گروه مذکور در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

 منابعهرست ف

  هاکتاب
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 روانشناسی زمینه(. 1385. )ن .س هوکسما، و.  ج.د بم، .، ا .ا اسمیت، .،س .ر اتکینسون، .،ل.ر اتکینسون، -

، ترجمه براهنی، م.ت.، بیرشک، ب.، بیک، م.، زمانی، ر.، شاملو، س.، شهرآرای، م.، کریمی، ی.، گاهان، هیلگارد

 انتشارات رشد. الدین، م. و هاشمیان، ک.، تهران:ن.، محی

 (. روانشناسی، ترجمه صادقی، ج. تهران: انتشارات سمت.1384ل. ) اسدورو، -

 : انتشارات سوره مهر.تهراناسالمی، -(. تجلی نور و رنگ در هنرهای ایرانی1384بلخاری، ح. ) -

 انتشارات رشد. تهران:(. روانشناسی تربیتی، ترجمه بیابانگرد، ا. و نعمتی، ع.، 1387بنتهام، س. ) -

 : انتشارات سوره.تهران(. مبانی هنر معنوی، 1376بورکهارت، ت. ) -

 انتشارات برگ. :تهران(. جاودانگی و هنر، 1370بورکهارت، ت.، نصر، س.ح.، یونگ، گ. و والری، پ. ) -

 انتشارات سمت. :های روانشناسی و نقد آن، تهران(. مکتب1385) پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، -

 : انتشارات یساولی.تهران(. معماری ایران، ترجمه ک. افسر، 1365پوپ، آ. ) -

 انتشارات فرهنگستان هنر. :(. جستارهایی در چیستی هنر اسالمی، تهران1388ربیعی، ه. ) -

 (. حکمت هنر اسالمی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.1389رهنورد، ز. ) -

 سید محمدی، ی. تهران: انتشارات روان.(. روانشناسی عمومی، ترجمه 1386ج. ) کاالت، -

 (. تجلیات حکمت معنوی در هنر اسالمی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.1374مددپور، م. ) -

 انتشارات دانشگاه پیام نور.تهران: (. مبانی نظری معماری، 1389کار، ع.م. )نقره -

، شناسیبسوی علمی و آزمایشی شدن روان: شناسان بزرگمکاتب کالسیک و جدید روان(. 1382نیکزاد، م. ) -

 انتشارات کیهان.تهران: 

 انتشارات علمی و فرهنگی.تهران:  م.، (. معماری و تزئینات اسالمی، وحدتی دانشمند،1375هیل، د. و گرابر، ا. ) -

 انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری.تهران:  ا. (. معماری اسالمی، اعتصام،1377هیلن براند، ر. ) -

(. سیری در حکمت معماری اسالمی و تزیینات وابسته به آن در دوره صفویه، 1390وری، ح. و باوفا، ر. )یا -

 آذر.سیمای دانش  انتشاراتتهران: 

 مقاالت

شناسی ی معماری مسجد و فرمنسبت معنا و شکل، تطابق اندیشه"(. 1391طلب، ح. و گرامی، س. )ایمان -

 .77-88: 16شماره ، نشریه مطالعات هنر اسالمی، "نماز

 .5-14: 25، نشریه هنرهای زیبا، شماره "کندوکاوی در معنای شکل شهر"(. 1385، ف. )حبیب -
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ها در تزئینات نقش و کارکردهای روان شناختی رنگ"(. 1391سلیمان زاده، ن.، منتظرالقائم، ا.، دانش، ف. ) -

 .5: 15دانش شناسی، سال ، ارتباط و "ها و مراکز اطالع رسانیمعماری اسالمی در کتابخانه

، "التجار یزدها و تزئینات دیواری خانه ملکنقاشی"(. 1392شریفی مهرجردی، ع.، خزایی، م. و افهمی، ر. ) -
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Mental associations in understanding the characteristics of 

Islamic architecture  
 

Maryam Charkhchian1 

Abstract  

Islamic architecture as the symbol of identity, history and culture of this wide land has 

always been inspiring to many artists and architects. Therefore, restoring the values of 

the architecture as a valuable heritage depends on understanding of its different features 

and elements. In this regard, study on the Islamic architecture can focus on its meaning, 

design principles and physical elements. As the audiences of this art mostly concern 

with its physical aspects, using these elements based on their mental images can lead us 

to create spaces and buildings that can transfer the same valuable meanings to future 

generations. With this aim, the research tried to achieve audiences’ images from Islamic 

architecture by surveying their mental associations. Totally, 137 graduated of 

architecture participated and described their first mental associations and the first picture 

that they had in their mind about Islamic architecture. The results indicates design 

approach, light and space, decorations, physical elements, monuments and temples, and 

spirituality; were the most important associated elements and decoration was the first 

                                                           
1 . Assistant Professor, Department of Art and Architecture, Payam Noor University, PhD in Architecture, 
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element among other mentioned elements. In addition, the mosques and religious 

buildings were the subject of most of collected pictures from participants. 
Aims: 

1. Exploring the characteristics of Islamic Architecture based on users' mental 

images and its associations. 

2. Recognition of the dominant Islamic architecture samples and their features. 

Questions: 

1. What are the first mental images when users imagine Islamic architecture in 

their mind? 

2. Which buildings and characteristics refer to Iranian-Islamic Architecture and 

can figure it in people minds? 

Keywords: Islamic architecture, mental association, mental image, physical element, 

space and light, decorations  

Introduction 

Islamic architecture is deliberated upon according to its religious, corporal and functional 

components and at times is studied based on cultural and climate grounds. Despite the 

various challenges that have arisen and the denial of this architecture and its emphasis 

on the cultural and historical aspects of its context in various countries, the existing 

rudiments of Islamic architecture associates it with architecture and distinguishes it from 

other arts. Studies in the field of Islamic art and architecture can be classified into two 

groups. The first category, studies focusing on the formal aspects, which are derivative 

and devoid of spirit, and individuals such as Andre Godard and Arnold are prominent 

figures. The second category of studies that focuses on the semantic aspects and 

considers it a mysterious art based on the Islamic spirit and in this regard individuals 

such as Burkhardt and Carbon are among the prominent theorists (Maddepoor, 1995). A 

review of the works of scholars such as Nasr demonstrate that in Islamic architecture the 

form and the meaning are not separated since meaning desires form for manifestation 

and from a religious point of view, creation is a symbol and representative of God and 

the Absolute Truth. 
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In general, one's perceptions and imagery of subjects and phenomena are based on shape 

and form, and thus interacts with the phenomenon and distinguishes it from other 

subjects. Now, the question arises that what is the first image that comes to mind with 

the embodiment of Islamic architecture? By responding to this question and extracting 

intellectual images from Islamic architecture, the associations and its prominent 

components of Islamic architecture can be discovered which covers the main purpose of 

the present study. Therefore, the current research attempts to discover the visual symbols 

of this art in order to discover what features have an impact on the minds of the audience 

as an associative element of Islamic architecture. 

Conclusion 

As history concludes, the decorations of Islamic architecture have formed the subjective 

image of the audience more than any other influence (Figure 11), which confirms the 

research carried out in this field. For example, Grobe argues: "The most fundamental 

characteristic of Islamic art is the immortal pattern that has been fully developed from 

the beginning and in all periods; decorating surfaces with a timeless pattern of any kind 

and in any media is for this purpose, that is, to hide and dissolve matter, whether in 

monumental architecture or in a small metal box, this idea is applied so that it can 

decorate architecture; hence, the rigid and dull walls behind the plaster face 

transformation” (Grobe, 2009). Henceforth, Grobe ruminates that advancements in 

architecture and building constructions in the Islamic world is due to developments in 

technology, decorative designs, ornamentations and the progress of Muslims in 

mathematical studies in creating works that represent the divinity of God. 

Burkhardt, a traditionalist who deals with the art of Islam, in regard to decoration, states: 

"In Islamic architecture, heavy and unformed matter has been transformed into 

decorative designs and figurines, as if they were supernatural objects; with these 

ornaments, the interior of the rooms and spaces are no longer stone and brick, but rather 

mysteriously emit light, spontaneously prompting the verse: "Allah the Light of the Skies 

and the Earth"; to pious men; moreover, whenever architecture exemplifies into a 

universal and clear phenomenon, it will ultimately reach a crystal evolution”. Burkhardt 

again states: “In the words of Imam Ali (pbhm) we have: "Muhammad is a human being, 

but not like a human being, but rather like a ruby between stones in the sense that 
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Muhammad is mortal but not like other human beings but like crimson amid gravels. 

The term refers to the analogy between the nature of the crystal and the spiritual 

evolution, which also points to the point of architectural continuity to alchemy” 

(Burkhardt, 1997). 

 

Image 11- Research findings in regard to the participants' intellectual associations of 

Islamic architecture in terms of priority 

 

Another finding noted in this study is the importance of the art of muqarnas and various 

decorations such as tilework in space; what adds importance to this art is the granting of 

this exquisite element to Islamic architecture by Iranian artists and this feature has 

constantly been emphasized by individuals such as Barbara Brand and has been dealt 

with in addition to its physical aspect in a semantic sense. In fact, carvings in the form 

of muqarnas and hive cells that attract light through their thousand sides or carved 

surface and transform the stone, plaster and plaster decorations into diamonds and gems 

(Rahnavard, 2010: 24). 
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Pope also commented on the presence of muqarnas designs at the entrance of the 

mosques, and in response to the participants by referring entrance way of the mosque he 

declares: "The exterior of the entrance way is enriched with atriums, niches and masses 

of stunning muqarnas and long sequences of inscriptions.” Pope continues: “The whole 

façade is covered with a magnificent blue tile, the predominant color of which is located 

on the underside of the tiles on a golden marble; from the distance of the volume with 

the awe of this mosque's front, which sometimes looks like a foggy blue, compared to 

the mild-mannered royal palace, it proclaims the profound superiority of religion over 

worldly power and the central position of religion in city life” (Pope, 1365: 253). Another 

example is the use of muqarnas in the sub-dome space, in which Islamic designs along 

with the element of color provide a magnificent atmosphere (Yavari & Bufa, 2011); 

hence, adding ornamental beauty. The images mentioned by the participants in Figures 

12 and 13, respectively, are from Sheikh Latifollah Mosque and Imam Mosque in 

Isfahan, due to the different characteristics of these two valuable monuments, they are 

mentioned several times in regard to the responses.  

 

Image 12- The muqarnas decoration of the entrance way of Sheikh Lotfoallah Mosque 

(www.tripyar.com) 

 

http://www.tripyar.com/
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Image 13- The muqarnas decoration of the entrance way of Imam Mosque of Isfahan 

(www.eadabt.ir) 

As to be expected and discussed in various studies on the physical elements of Islamic 

architecture, features such as domes, minarets, arches and arch ways have been 

mentioned. Furthermore, design components such as grandeur, magnificence and rhythm 

have also been suggested by the participants. Moreover, this phenomenon has been of 

interest in the studies of architecture in monuments such as the Jame Mosque of Yazd 

and entrance way design of mosques.  

Another point to note is that, as Dr. Maddepour points out in his book "The Embodiments 

of Spiritual Wisdom in Islamic Art," the element of rhythm and repetition in space is a 

solution to the creation of an infinite and immeasurable space in Islamic architecture of 

diverse nations from Iran to Egypt and they are symbolized as an emblematic mediator 

to the absolute existence of God; moreover, this feature was emphasized by the 

participants. 

Other findings of the present study, which are partially unrelated to available sources, 

relate to the factor of light in space, although much has been addressed from the 

viewpoint of religious and theological perspectives in regard to Islamic art and 

architecture, this was not among the first among intellectual associations of the 

participants; unquestionably, its generalization will require repeated research. Finally, 

while many scholars deny Islamic architecture and explain it with religious or Muslim 

http://www.eadabt.ir/
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architecture, the reference to mosques and tombs as religiously functioning buildings 

accounted for only 4% of the responses. 

In response to the main research question that led to the first mental image of Islamic 

architecture, as it is evident in the data analysis, most of the image is related to the 

element of ornamentation in Islamic architecture, which has always been emphasized in 

Islamic architecture. The decorative element that has always been considered in Islamic 

architecture for the purpose of dignifying the material and making it an exquisite and 

lavish architecture has also been the focus of the audience and has become the most 

significant component of this architecture; in addition, the design features and physical 

elements of this architecture, based on the monotheistic beliefs of Islam, have been 

among the hallmarks of this art to the point that it has made mosques and minarets the 

most important physical components in the mind of the audience. 

An interesting point to note as a research achievement in this article is that spirituality 

had the least effect on the mind of the audience, indicating that subjective associations 

are more than material and physical aspects. This result suggests that audience minds are 

more than implicit meanings, and this aspect is more imperative to them, while the 

participants of this study were graduates of architecture. Therefore, further research that 

is suggested in the remainder of this article is to further research the general target 

audience of Islamic architecture in order to investigate the role of architectural education 

in this regard and to examine the possible differences and similarities between the two 

groups in this regard. 
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