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چکیده
واژه «محراب» پیش از اسالم وجود داشت .محراب پ از فتوحدات اسدالمی ،یکدی از
مؤلفه های اصلی مساجد اسالمی شد .تغییر در ساختار و کارکرد محراب در ایدن دو دوره
به شیوههای گوناگون قابل بررسی است .بررسی تحوالت مفهدومی یکدی از رو هدای
مطالعات تاریخی است .این نوشتار بر آن است تدا از طرید اسدتخراا دادههدای مندابع
اسالمی اعم از کتابهای لغت ،تفسیر ،منابع تاریخی و جغرافیایی قرن سوم و چهارم که
این واژه بارها در آنها به کار رفته ،بخشی از تحوالت مفهومی آن را که منعک کنندده
تحوالت کارکردی و ساختاری محراب درگذر زمان است ،بررسی کند .در ایدن پدژوهش
از رو مطالعة زمان گذر (معناشناسی تاریخی) استفاده شدهاست .ایدن رو تحدوالت
معنایی را در چهار نوع تخ یص ،توسیع ،تنزل و ترفیع مطالعه میکند .کاربرد این رو
در بررسی تحوالت معنایی واژه محراب در متون نشان میدهد که این واژه از داللت بر
کل به داللت بر جزء؛ از معنای عام به خا (تخ یص معندایی) و همنندین از معندای
یردینی به معنای صرفاَ دینی (ترفیع معنایی) تغییر یافته است.
کلیدواژهها :مسجد ،محراب ،معناشناسی تاریخی ،معماری اسالمی.
 . 1استادیار گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول).
 . 2کارشنا ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه الزهراn.s 1899@yahoo.com .
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تاریخ دریافت98/05/10 :
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فصلنامه علمی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال نهم ،شماره سی و چهارم ،بهار 1398
مقاله پژوهشی ،لفحات 87 - 73

مسجد مهمترین بنایی است که توسط مسلمانان ساخته شد .این بنا که در ابتدا سیاده
بود با گسترش اسالم به سرزمین های دیگر به لحاظ سیاختار و کیارکرد دچیار تغیییر و
تحول شد .در علل و عوامل این تغییر و تحول و راههای شناخت آنها نظرات گوناگونی
مطرح شدهاست .یکی از راههای شناخت ،دنبیال کیردن تحیوالت مفهیومی اسیت کیه
منعکس کننده تغییرات و تحوالت کارکردی و ساختاری است .این نوشتار بیرآن اسیت
تا این تغییر و تحوالت را در یکی از مهمترین مؤلفههای مسجد یعنی محیراب بررسیی
کند و به این پرس ها پاسخ دهد که این واژه در قرآن (آل عمران39 ،37 :؛ میریم11 :؛
و لورت جمع آن محاریب ،سبأ )13 :به چه معناست در سدههای مختلف این آییات
چگونه تفسیر شده است آییا تفاسییر مربیوط بیه ایین واژه نشیان از تغیییر مفهیومی و
کارکردی آن دارد لغتشناسان این واژه را چگونه معنا کردهاند و محراب در این آثیار
چه تحوالت معنایی داشتهاست این واژه از چه زمان و به چیه معنیا در آثیار مورخیان
واهر شدهاست با توجه به اینکه تحوالت مفهومی و معنایی محیراب ،نشیان از تغیییر
ساخت و معماری آن دارد ،این نوشتار با جستجو در منابع تاریخی تالش خواهد کرد تا
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

این تحوالت را ترسیم کند.
در بررسی تحوالت مفهومی یک واژه میتوان از معناشناسیی تیاریخی میدد گرفیت.
معناشناسی با نمود معنا در وسیعترین معنیای ایین کلمیه سیروکار دارد (ایزوتسیو.)3 ،
معناشناسی از دو روش همزمان 1و زمانگیذر 2بهیره مییگییرد .معناشناسیی هیمزمیان
تحوالت را در یک برش زمانی خاص مطالعه میکند و معناشناسی زمانگذر ،تحیوالت
معنایی را در طول زمان بررسی میکند (پالمر .)29 ،مطالعۀ زمانگذر نوعی معناشناسیی
تاریخی را فراهم میکند .تحوالت در معناشناسی تاریخی را میتوان در چهار نوع اللیِ
تخصی

معنایی ،3توسیع معنایی ،4تنزل معنایی 5و ترفیع معنایی 6خالله کرد (لفوی،

 .)19۶-195به هنگام استفاده از روش های سایر علیوم بیرای مطالعیه تیاریخی ،اغلیب

7۴

1. Diachronic
2. Synchronic
3. Semantic narrowing
4. Semantic widening
5. Semantic degeneration
6. Semantic elevation
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درآمد

کافی برای سنج

و بررسی در دستر

نخواهد بیود .در ایین نوشیتار بیرای مطالعیه

تحوالت تاریخی واژه محراب از روش معناشناسی زمانگذر استفاده خواهد شید تیا از
طریق بررسی متون مختلف نشان داده شود واژه محراب در طول زمان چه نوع تحوالتی
(تخصی

 ،توسیع ،تنزل و ترفیع) را از سر گذرانده است.

پیشینه تحقیق

درباره محراب پژوه های متعددی لورت گرفته است ،ولی هیچ ییک از آنهیا بیه
تحوالت معنایی به عنوان راهی برای شناخت تیاریخی تغیییر و تحیوالت سیاختاری و

کارکردی این مؤلفه مهم مساجد توجه نکردهاند .علی سیجادی ( )1375در کتیاب سدیر
تحول محرا

در معماری اسالمی ایران از آغاز تا حملة مغول بر تزئینات محراب مساجد

ایران تأکید دارد .او در بخ هایی از کتاب به نظریههای گوناگون پیرامون منشأ محراب
محراب سخنی نگفته اسیت .مقالیه »قبلیهنمیای مسیجد ،محیراب» نوشیتۀ عبیا علیی
تفضلی( ،)137۶با تکیه بر تعداد محدودی از تفاسیر ،واژ محراب را از نظیر لغیوی در
قرآن بررسی کردهاست .الهام رمضانی و فرید فروزانفر( )1392در «محراب از کلیسا تیا
مسجد» به بررسی واژه شناسی و جایگاه محراب در کلیسا پرداختهانید .در «محیراب ییا
مهراب» اثر میرداود سیدیونسی ( ،)13۴3پس از بیان معنای محیراب ،تنهیا بیه اهمییت
نق

بنی امیه در وارد کردن عنصر محراب به مساجد توجه شدهاست .مدخل «محیراب»

در دانشنامة هنر و معماری ایرانی براسا

فرهنگ گروو نوشته جاناتیان بلیوم ( )1391و

ترجمه لالح طباطبایی تنها اطالعاتی کلی دربیار محیراب ارائیه مییکنید .فهیرواری

1

( )1993در مدخل «محراب» دائرهالمعارف اسدالم ابتدا در مورد منشأ این واژه و نظیرات
مطرح شده در این زمینه نکاتی را آورده و بعد از اشار مختصر به خاستگاه محراب ،در

تحوالت مفهومی «محراب» ،با تأکید بر منابع قرن سوم وچهارم

و تاریخچۀ ساخت محراب در اسالم پرداخته با این حال در میورد تحیوالت مفهیومی

مورد ساخت محراب و محراب مساجد عرا  ،سوریه ،مصیر ،اییران و مغیرب توضییح
میدهد .والن )198۶( 2در مقالیه «خاسیتگاههیای محیراب مجیو » معتقید اسیت کیه
1. Fehervari
2. Whelan
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نمی توان آن روش را به طور کامل و با همه شقو آن به کار برد؛ زیرا شواهد تیاریخی

پی گیری شود .او بر این باور است هرچند محراب خیلی دیرتر از دو عنصر مقصیوره و
منبر وارد مسجد شد ،اما این سه عنصر در ارتباط بیا هیم هسیتند .خیوری )1998( 1در
مقاله «محراب :از متن تا فیرم» ،محیراب را نمیاد و سیمبل قبلیه معرفیی مییکنید و از
پیچیدگی واژ محراب سخن میگوید .سارجنت )1959( 2هم در مقاله «محراب ضیمن
ارئه» ضمن طرح تعاریف مختلف به بیان ریشۀ حضیرموتی آن مییپیردازد .پاییاننامیه
«محراب :کارکرد ها ،تحیوالت و تزئینیات آن از دوره سیلجوقی تیا وهیور لیفویه» در
دانشگاه تهران ،نوشته احسان سلگی ( ،)1393بیشتر به تزئینات محراب پرداخته است تا
تحوالت معنایی و کارکردها .بخ

اول این پایان نامه عمدتاً تکرار مطالب منابع دسیت

دوم است و در قسمت پیشینه هم نویسنده بسیاری از مقاالت مربوط به این موضیوع را
نادیده گرفته است.
با این همه بحیث الیلی پیژوه هیای بیاال در میورد تزئینیات محیراب و گیاهی
واژه شناسی محراب است و تفاوت پژوه

حاضر بیا ایین پیژوه هیا ،اوالً در روش

تحوالت مفهومی این واژه و ثانیاً در گستره منابع کاربست این روش است.
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

ریشهشناسی واژه محراب

در مییورد ریشییۀ واژه محییراب و معنییای آن اخییتال

نظییر وجییود دارد .برخییی از

زبانشناسان منکر ریشۀ عربی آن شدهاند و ریشه آن را در زبان حبشی جستجو کیرده و
آن را برگرفته از مکوراب 3حبشی دانسته اند .آنها معتقدند این واژه بعدها با ریشه عربی
حرب ترکیب شدهاست ( .)Whelan, 206; Khoury, 4سارجنت معتقد است ایین واژه
از حضرموت گرفته شدهاست ( .)Serjeant, 451البته باید به این نکته توجه داشت کیه
عمده این نظریات برپایۀ منابع قبل از اسالم است.
برخی نیز ریشۀ این واژه را عربی دانستهاند ( )Khoury, 6و بر این نظرند که محراب
از فعل حرب گرفته شده و به معنای محل مبارزه با شیطان و هوای نفس است .برخیی
معتقدند ،محراب برگرفته از حربا (نیزه) است؛ زیرا پیامبر

7۶

هنگام برگیزاری نمیاز از
1 Khoury
2. Serjeant
3. Mekuerab
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خاست گاه کلمۀ محراب مبهم است و مطالعۀ رسمی دربار آن باید از زمان خالفت ولید

قبله ،مرز عبادت را نیز مشخ

میکردند ( .)khoury, 4بیه همیین دلییل تیا میدتهیا

تصییویر نیییزهای درون یییک طییا بییر روی سییکههییای دور امییوی ضییرب میییشیید
( .)Whelan, 214سارجنت در مخالفت با این نظریه ،بیان میکند که این امکیان وجیود
دارد که پیامبر

از نیزه جهت زمان طلوع خورشید استفاده میکردهاست (.)ibid

واژه محراب ضمن پیچیدگیهای بسیار ،مشتمل بیر انیواع معیانی نمیادین و عملیی
است .این واژه دارای پیشینه ای طوالنی بوده و به معنای کنج و گوشه به کار میرفتیه و
بر جهت قبله در اماکن مقد

مسلمانان داللت داشته است .باید توجه داشت که حتیی

محراب به نوعی کنج و زاویه تزیینی در سنگ قبرها ،قابهیا و قالیچیههیا نییز داللیت
داشت (نک.)Grabar, 1/ 165 .
محراب در لغت

خلیل بن احمد فراهیدی (متوفای )175ضمن بیان معنی محراب یعنی «جایگیاه امیام
نماز در آنجا گرد هم میآمدنید ،محارییب نیام داشیت و «محیراب ییک اتیا اسیت»
(فراهیدی .)21۴ /3 ،أزهری ضمن بییان تعریفیی مشیابهِ تعرییف فراهییدی مییگویید:
« اعراب قصر را به خاطر جایگاه و شرف

محراب مینامند ( .)773 ،772در این تعریف

واهرا تأکید بر کاربرد محراب در بناهای غیردینی اسیت .راغیب هیم محیراب را از آن
جهت که محل مبارزه با شیطان و هوای نفس است محراب نامیده و مینویسد آدمی بیا
قرار گرفتن در محراب باید خود را از تعلقات مادی و دنیوی دور سیازد .بیه نظیر وی
الل آن «محراب البیت» به معنای «لدر مجلس» است و چون محراب در لدر مجلس
است ،به این نام خوانده می شود .لدرِ خانه را نیز به جهت تشابه به محیراب مسیجد،
محراب گفتهاند (راغب الفهانی .)225 /1 ،ابن منظور محراب را لیدر خانیه ،برتیرین

تحوالت مفهومی «محراب» ،با تأکید بر منابع قرن سوم وچهارم

در مسجد» ،به محاریب بنیاسرائیل اشاره میکند و میگوید جایی که بنیاسرائیل بیرای

مکان و اتا خانه دانسته است .او مانند األزهری و فراهیدی معتقید اسیت محیراب بیه
معنای جایگاه امام در مسجد است .در آخر اضافه میکند محراب برترین جای خانیه و
نیز برترین جای مسجد و شریفتیرین جایگیاه پادشیاهان اسیت» (ابین منظیور.)780 ،
زبیدی ضمن اشاره به آیۀ یازده سوره مریم معنای محراب را اتا  ،لدر خانه و برترین
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نیزهای برای تعیین محل قبله استفاده میکردند که به نوعی با این کار عالوه بیر جهیتِ

جایی است که او با شیطان و هوای نفس خیود مییجنگید (زبییدی .)25۴ /2 ،وی در
جای دیگر به نقل از المعی می گوید ،اعراب قصیر را بیه خیاطر جایگیاه

محیراب

مینامیدند (زبیدی .)255 /2 ،این تعاریف متیأخرتر را مییتیوان نیوعی جمیع نظیرات
گذشته دانست که به یکدیگر بسیار شبیهاند و تفاوت چشمگیری میان آنهیا نیسیت .بیه
نظر میرسد علت اینکه لغت شناسان در بیان معنی واژه محراب از غرفه استفاده میکنند،
این است که آنها در واقع از این دو واژه برای توضیح یکدیگر استفاده میکننید (بیرای
توضیحات بیشتر نک )Khoury, 11-12 .در این تعاریف هم داللت داشتن محیراب بیر
کل (مسجد ،خانه ،قصر) و هم بر جزء (باال و لدر مسجد ،اتا  ،قصیر) و هیم معیانی
دینی (مسجد) و غیردینی (قصر) مشاهده می شود .تنها با کنار هم گذاشتن شواهد متنیی
دیگر است که جهت این تحوالت را تا حدی میتوان مشخ

کرد.

محراب در تفاسیر قرآنی

واژ محراب  ۴بار در قرآن آمدهاست :آیۀ  37سوره آلعمران« :فَتَقَبَّلَهیا رَبهیا بِقَبُیول
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

حَسَن وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ کَفَّلَها زَکَرِیَّا کُلَّما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّا الْمِحْیرابَ وَجَیدَ عِنْیدَها
رِزْقاً قالَ یا مَرْیَمُ أَنَّى لَکِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَرْزُ ُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِساب»؛
«پس پروردگارش و) [مریم ] را با حُسنِ قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا
را سرپرست و) قرار داد .زکریا هر بار که در محراب بر او وارد مىشد ،نزد او [نوعى]
خوراکى مىیافت[ .مى ] گفت :ا) مریم ،این از کجا برا) تو [آمده اسیت او در پاسیخ
مى] گفت :این از جانب خداست ،که خدا به هر کس بخواهد ،بىشمار روز) مىدهد».
آیییۀ  39سییوره آل عمییران« :فَنادَتْ یهُ الْمَالئِکَددةُ وَ هُ یوَ قییائِمص یُصَییلی فِییی الْمِحْییرابِ
أَنَّ اللَّهَ یُبَشرُکَ بِیَحْیى مُصَدِّقاً بِکَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَیِّداً وَ حَصُیوراً وَ نَبِیًّیا مِینَ الصَّیالِحینَ»؛
« پس در حالى که و) ایستاده [و] در محراب [خود] دعا مىکرد ،فرشتگان ،او را ندا در
دادند که خداوند تو را به [والدت] یحییى -کیه تصیدیق کننیده [حقانییت] کلمدة اللَّیه
[عیسى] است ،و بزرگوار و خویشیتندار [پرهیزنیده از زنیان] و پییامبر) از شایسیتگان
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است -مژده مىدهد».
آیۀ  11سوره مریم« :فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَیْهِمْ أَنْ سَیبِّحُوا بُکْیرَةً وَ
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جای آن میداند و میگوید این واژه از محاربه گرفته شدهاست ،زییرا مکیان نمیازگزار

ببردازید».

نیای

آیۀ  21سیوره ص« :وَ هَیلْ أَتیاکَ نَبَیأُ الْخَصْیمِ إِذْ تَسَیوَّرُوا الْمِحْیرابَ»؛ «و آییا خبیرِ
دادخواهان -چون از نمازخانه [او] باال رفتند -به تو رسید ».
ابوعبیده (متوفای  )209در تفسیرخود ،برترین قسمتِ مسیاجد را محیراب مییدانید
(ایوعبیده91 /1 ،؛  .)180 /2ابن قتیبه (متوفای  )27۶نیز محراب را اتیا مسیجد معنیی
میکند (ابن قتیبه .)۴8۶ ،105 /1 ،در تفسیری منسیوب بیه ابین وهیب (متوفیای )308
محراب خانهای است که در آن عبادت مییکننید (نیک .ابین ابیی حیاتم۶39 /2 ،؛ نییز
قشیری .)238 /1 ،بر اسا

نوشته این مفسران به نظر میرسید در سیده سیوم هجیری

محراب به معنای عام مسجد یا محل عبادت بودهاست؛ معنیایی کیه در سیدههیای بعید
همچنان مورد توجه مفسران بعدی بودهاست .طبری (متوفای  )310محراب را مقدم هر
مجلس و برترین و بهترین مکان میدانید (طبیری2۴۶ /3 ،؛  .)5۶۶ /10از سییا کیالم
حالیکه بر معنای عامتر محراب تأکید نمیکند .سمرقندی (متوفای  )373هم محراب را
برترین محل و مکانی عالی میداند و مینویسد «مسجدهایشان محراب نامیده مییشید»
(سمرقندی209 /1؛  .)370 /2واهراً منظور وی پرستشگاههیای بنییاسیرائیل اسیت کیه
محراب در آن ،اولین مکان پرست

بودهاست .برخیی مفسیران در تفسییر آییات فیو ،

محراب را مکانی دانسته اند که مانند اتا در دارد ،باالتر از سطح زمیین اسیت و بیرای
رفتن به داخل آن باید از نردبان استفاده کرد (نک .ثعالبی نیشیابوری .)57 /3 ،بیضیاوی
(متوفای )۶91هم محراب را اتاقی مخصوص نماز میداند و معتقد است چون این اتا
محل مبارزه با شیطان است به این نام خوانده میشود (بیضاوی.)۴5 /3 ،252 /1 ،
از بیان تفاسیر فو میتوان دریافت که واژ محراب در این آیات ،اتیاقی مخصیوص
عبادت و نیای

تحوالت مفهومی «محراب» ،با تأکید بر منابع قرن سوم وچهارم

چنین استنباط می شود که طبری در مورد معنای واژه محراب با ابوعبید موافق است ،در

بوده و قبل از اسالم هم کاربرد داشته است .این معنیای عیام در کنیار

معنای خاص (محراب به عنوان جزئی از مسجد) در سدههای اول ذکر مییشیود و بیه
تدریج جای خود را به معنای خاص این واژه میدهد .تالش برای تفسیر ایین واژه بیر
اسا

ریشه عربی «حرب»  ،از نظر این مفسران با خاص شدن معنیای ایین واژه همیراه
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عَشِیًّا»؛ « پس ،از محراب بر قوم خوی

درآمد و ایشان را آگاه گردانید که روز و شب به

محراب در منابع تاریخی

در منابع تاریخی از جمله طبقات الکبری به وجود محراب در زمان پیامبر

اشیاره

شدهاست .ابن سعد (متوفای  )230هنگام لحبت از ساخت مسجد مدینه توسط پییامبر
طول آن را از محراب تا آخر مسجد لد زراع میداند (ابن سعد .)225 /1 ،او در جایی
دیگر ضمن اشاره به خطبهخوانی پیامبر در روزهای جمعه مینویسید پییامبر

بیرای

خطبه خواندن کنار ستونی نزدیک محیراب مییایسیتاد (ابین سیعد .)23۶ /1 ،بیه نظیر
می رسد منظور نویسنده از محراب ،همان محل نماز خواندن است؛ زیرا زمانی کیه ابین
سعد به آمدن نمایندگان تمیم نزد پیامبر
نماز وهر رسیده بودند و پیامبر

اشاره میکند ،مینویسد آن نمایندگان موقع

بعد از نماز از محراب بیه سیوی آنهیا خیارج شید

(همان .)281 /1 ،ابن سعد در ادامه هنگام لحبت از بیمیاری پییامبر مییگویید :روزی
پیامبر در بستر بیماری بود ،به ابوبکر فرمود تا به جای او با مردم نماز بخواند .ابوبکر به
مسجد رفت و پیامبر

که اندکی بهبودی یافته بودند بیه سیمت مسیجد رفتنید و بیا

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

نشستن در کنار محراب ،مردم را از فتنیههیا آگیاه کردنید (همیان .)207 /2 ،او از قیول
واقدی می آورد که روزی عبداهلل بن زمعه به عیادت پیامبر رفت ،هنگام اذان ،پیامبر
از عبداهلل خواست که به مردم بگوید نماز بخوانند؛ عبداهلل پس از خارج شدن از خانیه،
عمر را دید و از او خواست نماز را بخواند .در اینجا ابن سعد اشاره میکند که عمر در
محراب ایستاد و تکبیره االحرام گفت .پیامبر به محا شنیدن لیدای او گفیت ابیوبکر
نماز بخواند ،آنگاه عمر از محراب بیرون رفت (همیان .)211 /2 ،سیبس ابین سیعد بیه
اختال

مردم در مورد محل دفن پیامبر

میپردازد و میگوید برخی معتقد بودند که

او را در محراب یعنی جایی که با مردم نماز میخواند ،دفن کنند که ابوبکر مانع این کار
میشود (همان .)27۴ /2 ،مورخیان وقتیی از محیراب در زمیان پییامبر

ییا خلفیای

راشدین سخن می گویند از وجود محراب چه تصوری دارند و تا چه اندازه به تغییرات
80

بعدی مساجد و تفاوت آنها با مساجد اولیه در مدینه توجه دارند پاسیخ ایین پرسی
بسیار دشوار است و تنها میتوان از اشارات آنها حد هایی را مطرح کرد.
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است که داللت

لرفاً بر جزئی از مسجد است نه کل آن.

گسترش مسجد پیامبر

در زمان عمر (یعقوبی )3۴ /2 ،و عثمان (همان )5۶ /2 ،هیچ

اشارهای به محراب مسجد نمیکند .تنها یک جا میگوید والی کوفه ولیید بین عقبیه در
حال مستی نماز خوانید و «در محیراب قیی کیرد» (همیان .)57 /2 ،او حتیی در میورد
بازسازی مسجد مدینه در زمان ولید و دستور وی به عمر بین عبید العزییز بیرای ایین
بازسازی هیچ اشاره ای به ساخت محراب توسط عمر بن عبد العزیز نمیکند (همان/2 ،
 .)237در همان ایام ،دینوری (متوفای  )283هنگام اشاره به قتل عمروعاص مینویسید،
قاتل عمروعاص با شمشیر کنار محراب ایستاده بیود (دینیوری .)2۶2 ،در جیایی دیگیر
می نویسد منصور عباسی در حالی که در محراب مسجد کیاخ

بیود ،تصیمیم داشیت

فردی به نام ابن هبیره را به قتل رساند (همان .)۴15، ۴13 ،ابن فقیه (سده  )3تنها کسی
است که به جنس محراب مسجد پیامبر

اشیاره مییکنید و میینویسید عمیر آن را

سنگفرش کرد و محراب از درخت ساج بود (ابن فقیه 81 ،نیز نک .)151 ،150 .طبیری
اشاره میکند (طبری .) 398 /2 ،در میان پژوهشگران غربیی ،خیوری ویاهرا بیر اسیا
همین آیه ،محراب را ساخته مرتفعی میداند که اهمیت و منزلت پیدا کردهاست .طبیری
در بخ

تاریخ دور اسالمی از ورود عمر به ایلیا و محراب داود (طبری )1791 /5 ،و

در جای دیگر از ساخت اطاقکی در باالی محیراب بیرای حفیظ جیان معاوییه ،سیخن
میگوید (طبری .)2۶90 ،2۶89 /۶ ،او در جای دیگر به محیراب مسیجد بغیداد اشیاره
می کند که منصور عباسی از نیمه شب تا لبح در آن به نماز میایستاد (.)۴999 /11
به نوشته ابن اعثم کوفی (متوفای  )31۴هنگامی که عمر به محراب آمید ابیولؤلیؤ را
کشت (ابن اعثم .) 270 ،وی در جای دیگر به وجود محراب در زمان حضرت علیی
نیز اشاره میکند که « ایشان وارد مسجد شد و در محراب به نماز ایستاد» (همان.)750 ،

تحوالت مفهومی «محراب» ،با تأکید بر منابع قرن سوم وچهارم

(متوفای  )310در بخ

قبل از اسالم ،به محیراب حضیرت داود و آییۀ  21سیور ص

مسعودی (متوفای  )3۴۶در باب حوادث تاریخ قبل اسالم از محراب سخن میگوید «و
خداوند آدم را محراب ،کعبه ،باب و قبله نهاد و نیکان و روحانیون نورانی را به سیجد
او واداشت» (مسعودی .)2۴ /1 ،به نظر میرسد منظور مسیعودی از محیراب «محیل و
کانون توجه» است .او سبس به عبادتگاه داود در بیتالمقد

اشاره مییکنید و معتقید

81
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یعقوبی (متوفای  )292جزء معیدود مورخیانی اسیت کیه هنگیام گیزارش تعمییر و

از آن نیست (همان .) ۴9 /1 ،او در تاریخ بعد از اسالم هم بیه عبیادت شیبانه حضیرت
علی

در محراب اشاره میکند (همیان .)781 /1 ،نرشیخی (متوفیای  )3۴8در تداریخ

بخارا به محلی که منصور بن نوح بن نصر برای برگیزاری نمیاز عیید سیاخت و بیرای
آن منبر و محرابی قرار داد ،اشاره میکند (نرشخی .)72 ،نکته قابل تأمل ایین اسیت کیه
در این منابع از تغییرات مساجد اولیه مدینه تیا مسیاجد دیگیر سیرزمینهیای اسیالمی
که در دوره های بعد تحت تأثیر معماری بناهای مفتوحه قرار گرفت به لراحت لحبتی
نمی شود و گاهی فقط سخن از کسی است که بیرای اولیین بیار در مسیجدی محیراب
به معنای مکانی برای عبادت ،ساخته است .به نظر میرسد با وجود همیه رواییتهیای
تاریخی ،اگر داللتهای منیابع تیاریخی در کنیار منیابع تفسییری ،کتیابهیای لغیت و
حتی متون ادبی قرار گیرد ،میتوان به استنباطهایی در باب سیر تحول و تغییر محیراب
دست یافت.
تحوالت معنایی محراب
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

بر اسا

آنچیه گفتیه شید مییتیوان تحیوالت معنیایی زییر را بیرای واژه محیراب

برشمرد .تحوالتی که هریک بیر اسیا

تفاسییر و برداشیتهیای جدیید از مفهیوم آن

میتواند تغییر کند.
 )۱از داللت بر کل به داللت بر جزء

برخی مفسرین با توجه به آیاتی که واژه محراب در آنها آمدهاست ،معنایی کلی برای
محراب در نظر گرفتهاند و آن را یک خانه یا اتا دانستهاند که محیل عبیادت شیخ
خالی بوده است .البته این معنا مربوط به کاربرد محراب قبل از اسالم بودهاست .امروزه
این معنا تغییر کرده است و به بخشی از یک ساختمان محراب گفته مییشیود؛ در واقیع
محراب جزئی از بنای ساختمان محسوب می شود .یعنی در گذر زمان مفهوم محراب از
کل به جزء تغییر یافته است.
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 )۲از معنای عام به خاص

اگر بر اسا

برخی منابع ،گفته شود محراب یک اتا است ،پس معنای عام داشیته
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است این عبادتگاه همان محراب است که در سال  332هنوز باقی است و بنایی بلنیدتر

محل حضور شخصی خاص یعنی امام جماعت شد .این دو تغییر یعنی تغییر از داللیت
کل به داللت بر جزء و تغییر از عام به خاص را میتوان نوعی تخصی
کرد .همانطور که مالحظه شد این تخصی

معنایی قلمداد

معنایی بیشتر در کتب لغت و تفسیر مطرح

می شود و مورخان کمتر به این تحول توجه دارند.
 )۳از معنای غیر دینی به دینی

آیا محراب ابتدا معنایی غیردینی داشته سبس معنای دینی پیدا کردهاست ییا ایینکیه
همزمان هم به معنای مکانی دینی و هم غیردینی بودهاست با توجه بیه معنیای لغیوی
محراب ،و استعمال این واژه قبل از اسالم ،شاید بتوان معنای غیردینی نییز بیرای آن در
نظر گرفت .همچنین بعد از اسالم ،محراب هم در مساجد و هم کاخهیا وجیود داشیته
است ،از این رو شاید بتوان معنای دینی را نیز به آن تعمییم داد .اگرچیه برخیی وجیود
همه امروزه محراب تنها درمفهوم دینی آن به کار میرود.
نتیجه

در بررسی تحوالت معنایی وا ژه محراب در طول زمان و در متون مختلیف بیا روشِ
معناشناسی تاریخی مشخ

شد که این تغییر و تحول از مقایسۀ تغییر معنیایی از ییک

متن به متن دیگر و از یک مقطع زمانی به زمانی دیگر فهم خواهد شد .در واقع این فهم
برآمده از همه متون در طول زمان مورد مطالعه است .بر همین اسا

مقایسه متیون در

مقاطع زمانی (در طول زمان مورد مطالعه) این امکان را فراهم میکند تا تحیول معنیایی
واژه محراب روشن شود .واهراً معنای دقیق محراب در قرآن بیشتر غیردینیی اسیت تیا
معنای دینی .همچنین به نظر می رسد هیچ رابطۀ مستقیمی بین این آییات و کاربردهیای

تحوالت مفهومی «محراب» ،با تأکید بر منابع قرن سوم وچهارم

محراب در کاخ ( )Fehervari, 7را پیونددهند معنای دینی و غیردینی دانستهاند .با ایین

بعدی این واژه در مساجد ندارد .به بیان دیگر الطالح محراب به معنیای معمارانیه در
قرآن به کار نرفته است .در منابع تاریخی نیز وقتی از مسیاجد و محیرابهیای آنهیا در
دورهها و در سرزمینهای گوناگون اسالمی سخن میگویند ،کمتر به تغیییر و تحیوالتی
که در این بناها تحت تأثیر عوامل مختلیف از جملیه تأثیرپیذیری از بناهیای میذهبی و
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است .وقتی محراب به جزئی از ساختمان مساجد اطال شد ،معنایی خاص پیدا کرد و

میکنند .به نظر می رسد اشارات مستقیم و غیر مستقیم منابع تاریخی لرفاً در کنار منابع
تفسیری ،لغوی و ادبی میتواند منجر به طرح استنباطها و حد های تاریخی شود .بیر
این مبنا روشن شد در معنا و مفهوم واژه محراب و در سیاخت و کیارکرد محیراب در
تاریخ اسالم ،تغییر و تحوالتی رخ داده که از مهمترین آنها میتوان به تحیول از داللیت
بر کل به داللت بر جزء؛ تحول از معنای عام به خاص (تخصی
معنای غیردینی به دینی (ترفیع معنایی) اشاره کرد.

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

8۴

معنیایی) و تحیول از
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غیرمذهبی سرزمین های مفتوحه یا اقتضائات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی پدید آمده یاد

 قرآن کریم ،ترجمه محمدمهدی فوالدوند ،دار القرآن الکریم (دفتیر مطالعیات تیاریخ ومعار

اسالمی) ،تهران.1۴15 ،

 ابن ابی حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیر القرآن العظیم ،مکتبه نزار مصیطفی البیاز،عربستان.1۴19 ،
 ابن اعثم کوفی ،ابی محمد احمد ،الفتدوح ،ترجمه محمدبین احمید مسیتوفی هیروی،تحقیق غالمرضا طباطبایی مجد ،انتشارات آموزش انقالب اسالمی ،تهران1372 ،ش.

 ابن سعد ،طبقات الکبری  ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،فرهنگ و اندیشیه ،تهیران،.137۴
 ابن فقیه ،احمدبن محمد ،البلدان ،مصحح یوسف الهادی ،عالم الکتب ،بیروت.1۴1۶ ، -ابن قتیبه ،عبداهلل بن مسلم ، ،غریب القرآن ،بینا ،بیجا ،بیتا.

.1۴2۶
 -ابوعبیده ،معمربن مثنی ،مجاز القرآن ،مکتبه الخانجی ،قاهره.1381 ،

 أزهری ،منصور محمدبن احمد ،تهذیب اللغه ،تحقیق ریاض زکی قاسیم ،دارالمعرفیه،بیروت-لبنان.1۴22 ،

 ایزوتسو ،توشی هیکو ،خدا و انسان در قرآن ،ترجمۀ احمد آرام ،دفتیر نشیر فرهنیگاسالمی ،تهران.1373 ،
 بلوم ،جاناتان ،دانشنامه هنر و معماری ایرانی براساس فرهندگ گدروو ،ترجمیه لیالحطباطبایی ،فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران ،تهران.1391 ،

 -بیضاوی ،نالرالدین ،أبی سعید عبداهلل بن عمربن محمید الشییرازی ،اندوار التنزیدل و

تحوالت مفهومی «محراب» ،با تأکید بر منابع قرن سوم وچهارم

 -ابن منظور ،لسان العر  ،الدار المتوسطیه للنشر و التوزیع الجمهوریه التونسیه ،تیونس،

اسرار التاویل ،منشورات مؤسسه األعلمی للمطبوعات ،بیروت-لبنان.1۴10 ،
 پالمر ،فرانک ر .نگاهی تازه به معنی كناسی ،ترجمۀ کورش لفوی ،نشرمرکز ،تهیران،.1385
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منابع

 ،137۶شماره  35و.3۶

 ثعالبی نیشابوری ،ابواسحا احمدبن ابراهیم ،الکشف و البیان عدگ تفسدیر القدرآن ،دارإحیاء التراث العربی ،بیروت. 1۴22 ،

 دینوری ،ابوحنیفه احمدبن داود ،اخبار الطوال ،ترجمه محمود مهدوی دامغیانی ،نشیرنی ،تهران.1371 ،

 راغب الفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق لیفوان عیدنانداودی ،دارالعلم الدار الشامیه ،دمشق -بیروت. 1۴12 ،

 -رمضانی ،الهام و فروزانفر ،فرید« ،محرا

از کلیسا تا مسدجد» ،اولیین کنفیرانس ملیی

معماری و فضاهای شهری پایدار ،مشهد مقد

 ،آذرماه .1392

 زبیدی ،سید محمد ،تاج العروس مگ جواهر القاموس ،تحقیق علی هاللی ،بینا ،بیجا،.138۶

 -سجادی ،علی ،سیر تحول محرا

در معماری اسالمی ایدران از آغداز تدا حملده مغدول،

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

سازمان میراث فرهنگی کشور ،تهران.1375 ،
 سلگی ،احسان« ،محراب :کارکرد ها ،تحوالت و تزئینات آن از دوره سلجوقی تا وهورلفویه»  ،پایان نامه به راهنمایی سید احمدرضا خضری ،دانشگاه تهران1393 ،ش.
 -سمرقندی ،نصربن محمدبن احمد ،بحرالعلوم ،بینا ،بیجا ،بیتا.

 -سید یونسی ،میر داود« ،محرا

یا مهرا »  ،دانشکده ادبییات و علیوم انسیانی ،تبرییز،

زمستان ،13۴3شماره .71
 لفوی ،کورش ،درآمدی بر معنی كناسی ،سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران1379 ،ش. طبری ،محمدبن جریر ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،دارالکتب العلمیه ،بیروت-لبنیان،.1۴20
 -ییییییی ،تاریخ المم و الملوک ،ترجمه ابو القاسم پاینده ،نشر اساطیر ،تهران1375 ،ش.

8۶

 -فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العیگ ،نشر هجرت ،قم. 1۴10 ،

 -قشیری ،عبدالکریم بن هوازن ،لطایف الكدارات ،الهئیه المصریه العامه للکتاب ،مصیر،
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 -تفضلی ،عبا علی« ،قبله نمای مسجد محرا »  ،مطالعیات اسیالمی ،بهیار و تابسیتان

 ترجمه ابوالقاسم، مروج الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علی بن الحسین، مسعودی.13۶5 ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،پاینده

، ترجمه ابونصر احمدبن محمدبین نصیر، تاریخ بخارا، ابوبکر محمدبن جعفر، نرشخی، تهیران،  نشیر تیو،رضوی

 تحقیق محمدتقی مدر،محمدبن زفربن عمر

تلخی
.13۶3

 انتشیارات علمیی و، ترجمه محمید ابیراهیم آیتیی، تاریخ یعقوبی، ابن واضح، یعقوبی.1371 ، تهران،فرهنگی

 با تأکید بر منابع قرن سوم وچهارم،»تحوالت مفهومی «محراب
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.بیتا
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