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چکیده

در مطالع ـهی هنــر اســامی ،دو روش شــناخته شــده وجــود دارد کــه هــر کــدام از آنهــا بــا
محوریــت قــرار دادن برخــی عوامــل بــه تجزیــه و تحلیــل هنــر اســامی بهطــور عــام ،و
عناصــر آن بهطــور خــاص ،پرداختهانــد .در روش اول (ســنتگرایی) بــر حقایــق فرازمانــی و
فرامکانــی اســام تأکیــد میشــود و آثــار هنــر اســامی بازتــاب ایــن حقایــق تلقــی میشــود.
در روش دوم (تاریخینگرانــه) بهجــای تأکیــد انحصــاری بــر اعتقــادات دینــی بــر عوامــل
مختلفــی چــون جغرافیــا ،فرهنــگ بومــی ،تأثیــر از هنــر تمدنهــای دیگــر تأکیــد میشــود
و بــر همیــن اســاس اعتقــاد بــر آن اســت کــه هنــر در ســرزمینهای اســامی در اشــکال
گوناگــون و متناســب بــا شــرایط اقلیمــی ،فرهنگــی آن مناطــق شــکلگرفته اســت .مســأله
اصلــی ایــن نوشــتار ،ارزیابــی دیــدگاه ســنتگرایان و تاریخــی نگــران در مــورد محــراب اســت.
پــس ســؤال اصلــی مقالــه ،بررســی میــزان توجیهپذیــری رویکردهــای مذکــور در مــورد هنــر
اســامی ،بهطــور کلــی و محــراب ،بهطــور خــاص اســت .بررســی کلــی هــر دو دیــدگاه بســیار
انتزاعــی بهنظــر میرســد .از همیــنروی انتخــاب موضوعــی خــاص (محــراب بهعنــوان
یکــی از عناصــر اصلــی معمــاری مســجد) بهتــر میتوانــد زوایــای پنهــان روشهــای موجــود
در مطالعـهی هنــر اســامی را تبییــن نمایــد .فــرض اولیــه ،عــدم کفایت هــر دو روش یاد شــده
اســت .نگارنــدگان معتقدنــد باوجــود آنکــه هــر دو دیــدگاه از ویژگیهــای قابــل مالحظـهای
بهرهمندانــد ،امــا برخــورد یکســونگرانه بــا عناصــر هنــر اســامی (بهطــور خــاص
محــراب) نمیتوانــد تمامــی خصوصیــات و ویژگیهــای زیباشــناختی و رمــزی آن را تبییــن
نمایــد .آنچنانکــه اکتفــا بــه مبانــی روش ســنتگرایانه ســبب غفلــت از انگیزههــای حســی
و عاطفــی هنرمنــد ،قابلیتهــای فرمــال و زیباشــناختی و بســیاری از اطالعــات تاریخــی و
اجتماعــی خواهــد شــد و تکیـهی انحصــاری بــه رویکــرد تاریخینگرانــه نیــز ســبب غفلــت از
برخــی حقایــق فرازمانــی و مکانــی و اعتقــادای میشــود کــه ممکــن اســت در رونــد تبدیــل
محــراب بــه یــک نمــاد در معمــاری اســامی نقــش داشــته باشــد.
کلیدواژگان :سنتگرایی ،تاریخیگرایی ،محراب ،هنر اسالمی.
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مقدمه

بحــث هنــر اســامی و ماهیــت آن ،یکــی از موضوعــات چالــشبرانگیــزی اســت کــه
مباحــث زیــادی را در حــوزهی مطالعــات هنــری ایجــاد کــرده اســت .انتظــار م ـیرود کــه
قریــن شــدن قیــد اســامی بــا هنــر تبعــات ویــژهای داشــته باشــد و هنــر اســامی را
از هنــر ادیــان و فرهنگهــای دیگــر متمایــز نمایــد .مســأله اساســیتری کــه قبــل از
تبییــن ویژگیهــا و خصوصیــات منحصربهفــرد هنــر اســامی بایــد بــه آن پرداخــت،
آگاهــی از ایــن نکتــه اســت کــه آیــا اساســ ًا میتــوان از هنــر اســامی صحبــت کــرد؟
آیــا تحلیــل و اتــکا بــه دادههــا و تحلیلهــای متقــن تاریخــی راهگشــای چیســتی هنــر
اســامی اســت؟ آیــا هنــر اســامی وامدار میــراث تمدنهایــی اســت کــه پــس از برخــورد
بــا آنهــا ،شــکلی التقاطــی بــه خــود گرفتــه اســت؟ و یــا اینکــه هنــر اســامی فراتــر
از جنبههــای ظاهــری و تحلیلهــای تاریخــی ،بهعنــوان جلــوهای از حقیقــت ســرمدی
و متعالــی دانســته میشــود و خــود زمینهســاز شــکوفایی و خلــق هنــری نــاب و روحانــی
دانســته میشــود؟ در پاســخ بــه ایــن ســؤال ،عــدهای بــر نســبت میــان آموزههــای دینــی
بــا هنرهــا و تعامــل آن دو بــا یکدیگــر در فرهنــگ اســامی اشــاره کردهانــد و نقــش
آموزههــای دینــی را در شــکلگیری هنــر اســامی بســیار ُپررنــگ میداننــد .بــر اســاس
ایــن دیــدگاه ،اگرچــه در آموزههــای اســامی مســتقیم ًا هیــچ بحــث قابلتوجهــی در مــورد
هنــر مطــرح نشــده اســت ،امــا در برخــی از علــوم اســامی چــون عرفــان میتــوان مباحثــی
پیرامــون تجلــی ،عشــق و زیبایــی یافــت کــه میتوانــد مبنــای نظــری فعالیــت هنــری و
زیباشــناختی هنرمنــدان مســلمان قــرار بگیــرد .بــر اســاس دیــدگاه مــورد بحــث ،میتــوان
صراحت ـ ًا از هنــر اســامی ســخن بهمیــان آورد و باتوجــه بــه برخــی خصوصیــات ،آنرا از
هنــر ســایر فرهنــگ و ادیــان دیگــر متمایــز ســاخت .ایــن شــیوهی تحلیــل و توصیــف آثــار
هنــر اســامی بــه روش ســنتگرایی مشــهور اســت.1
در طــرف مقابــل ،ع ـ ّدهای از متفکــران کــه بــا عنــوان تاریخینگــر از آنــان نــام بــرده
میشــود ،معتقدنــد کــه در مطالعــهی هنراســامی ،تأکیــد بیــش از حــ ّد برآموزههــای
دینــی ســبب غفلــت از توجــه بــه وجــوه دیگــر مؤثــر در شــکلگیری هنــر هــر ســرزمینی
میشــود .عواملــی از قبیــل ســرزمین ،جغرافیــا ،شــرایط زیس ـتمحیطی ،تجرب ـهی بشــری
و تنــوع نــژادی در شــکلگیری هنــر اســامی بیــش از تأثیــر آموزههــای اســامی بــوده
اســت .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،بهجــای کاربــرد واژهی «هنراســامی» بایــد از «هنــر
تمــدن اســامی»« ،هنــر مســلمانان» یــا «هنــر ســرزمینهای مســلمانان» صحبــت کــرد.2
هرکــدام ازدیدگاههــای اشــاره شــده ،از دالیــل و اســتنادات ویــژهی خــود برخوردارنــد
و برهمیــن اســاس طــرف مقابــل را مــورد نقــد و بررســی قــرار میدهنــد .اشــارهی گــذرا،
اجمالــی و گاهــی سرســری بــه برخــی از قالبهــا و مصادیــق هنــری خــاص یکــی از
شــگردهایی اســت کــه هــر یــک از دو دیــدگاه مرســوم در مطالع ـهی هنراســامی بــرای
اثبــات برتــری خــود و محکــوم کــردن طــرف مقابــل ،مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد.
نوشــتهی حاضــر بــرآن اســت کــه بــا اشــاره بــه دو دیــدگاه نظــری موجــود در مطالع ـهی
هنراســامی ،بهصــورت مصداقــی بهمطالعــهی محــراب کــه یکــی از عناصــر موجــود در
معمــاری مســاجد اســامی اســت ،بپــردازد و نــوع پرداخــت متفکــران دو دیــدگاه مذکــور را
تبییــن نمایــد و درنهایــت بــه مقایســه بپــردازد.
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پیشینهی تحقیق

عمــده تحقیقــات انجــام شــده پیرامــون موضــوع محــراب ،رویکــردی تاریخــی در اینبــاره
دارنــد .3دو تحقیــق عمــده و قابلتوجــه صرف ـ ًا بــا موضــوع مطالع ـهی محــراب در معمــاری
اســامی انجــام شــده اســت .علــی ســجادی در کتــاب ارزشــمند ســیرتحول محــراب در
معمــاری اســامی از آغــاز تــا حملــه مغــول ،بــه بررســی معنــای ایــن کلمــه و ســابقهی آن
در معابــد مِهــری و کلیســاهای مســیحی پرداختــه و بعــد از بررســی تاریخچــهی محــراب
در اســام ،محرابهــای موجــود در مســاجد ایرانــی را بهصــورت تاریخــی مــورد بررســی
قــرار میدهــد .عباســعلی تفضلــی در مقال ـهی «قبلهنمــای مســجد ،محــراب» نیــز ضمــن
بررســی معنایــی محــراب در قــرآن ،تفاســیر و ادبیــات فارســی بــه بررســی نــوع معمــاری
آن میپــردازد .الکســاندر پاپودوپولــو نیــز در کتــاب معمــاری اســامی بــه تبییــن چیســتی
محــراب و علــل و کارکردهــای محرابهــای اولیــه و اولیــن محــراب در مســجد پیامبــر
(ص) پرداختــه اســت؛ او در ایــن بررســی ،بــا تأکیــد بــر اهمیــت نمادیــن و کارکردهــای ایــن
بخــش از معمــاری اســامی ،واکاوی معنــای نمادیــن محــراب و اجــزای آن مــورد توجــه قــرار
داده اســت .4امــا آنچــه مقالـهی حاضــر را از آثــار یــاد شــده متمایــز میســازد ،نقــد و بررســی
رویکــرد و نــگاه خــاص (در روششناســی هنراســامی) بــه محــراب اســت .مقالـهی حاضــر،
بــه ســیر تحــول معمــاری محــراب اشــارهای نمیکنــد ،بلکــه در صــدد تبییــن مبانــی نظــری
جریــان ســنتگرایی و تاریخینگــری بــا مطالعــهی مصداقــی محــراب اســت.

روششناسی تحقیق

روش ایــن تحقیــق ،تحلیــل انتقــادی اســت .در ایــن روش ،تــاش میشــود تــا بــا درک
مطلــب مــورد تحقیــق و مقایســهی آن بــا ســایر مطالــب مشــابه و تحلیــل اســتداللی
(خردمندانــه) بــه ارزشــیابی یــا همــان نقــد پرداختــه شــود .ایــن نوشــتار ابتــدا در صــدد ارائـهی
توصیفــی دقیــق و جامــع از مولفههــای اصلــی رویکــرد تاریخینگــر و ســنتگرا در مــورد
محــراب اســت .در ادامــه تــاش میشــود تــا بــا مقایسـهی ادعاهــای دو دیــدگاه مذکــور ،بــه
نقــد و بررســی آنهــا بپردازیــم.

واژهی محراب

محــراب از حــرب ،بــر وزن مفعــال ،اســم آلــت اســت؛ ماننــد مفتــاح و مقــاد بــراي مبالغـهی
مســجد و جــاي نمــاز را محــراب ميخواننــد كــه آن جايــگاه كارزار شــيطان اســت .محــراب
مــكان ترســناكي اســت ،هماننــد النــه و پناهــگاه شــير و محــراب ،النـهی شــير اســت (آننــد
راج)3869 :1335 ،؛ محــراب را بــه ايــن خاطــر محــراب ميگوينــد كــه در آنجــا محاربــه
و جنــگ شــيطان و هــواي نفــس بــا عقــل اســت و نيــز چــون آدمــي بايــد در چنیــن جايــی
خــود را از شــغلهاي دنيــوي و تفرقــه خواطــر دور ســازد ،لــذا بــه آن محــراب ميگوينــد
(طباطبایــي .5)175 :1366 ،پــس محــراب ،يعنــي جنـگگاه و بهمعنــي َمــرد بســيار جنــگاور و
دليــر بهصــورت مبالغــه نيــز بـهكار رفتــه اســت .محرابــي بالكســر فارســي :نوعــي از شمشــير
بــه معنــي مســجد نيــز آمــده اســت .برخــي ديگــر گفتهانــد ،اصــل در معنــاي آن «محــراب
البيــت» يعنــي مجلــس آن بــوده ،پــس بهمناســبت ،بــه صــدر مســجد هــم «محــراب»
گفتهانــد .بعضــي ديگــر ،عكــس آن را اظهــار داشــته وگفتهانــد «محــراب» بــه اصــل محــراب
مســجد يعنــي صــدر آنرا گفتهانــد (همــان) .محــراب صدرخانــه و شــريفترين مــكان
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خانــه اســت ،جمـعاش محاريــب و نيــز بــه معنــي اتــاق اســت و «ضــاح اليميــن» ميگويــد
(لســانالعرب ،ذيــل كلمــهی محــراب).
از دیگــر معانــی محــراب میتــوان بــه مکانــی بــرای فاصلهگــذاری پادشــاه از مــردم،
فرورفتگیهــای طاقچهماننــد بــرای تعبیــهی بُــت و بیشــهی شــیر میتــوان اشــاره کــرد.
بهطــور کلــی ،میتــوان معانــی متعــدد محــراب را چنیــن ذکــر کــرد:
 مرد جنگاور و شجاع؛ نمازگزاری که با نماز خود با نفسش مبارزه میکند؛ دوری و از دیگران جدا بودن؛ بــاالی خانــه و بهتریــن محــل در آن و بلندتریــن اطــاق در ســاختمان و صــدر مســجدو صــدر اتــاق و بهتریــن جــای خانــه؛
 بیشهی «ماوای شیر»؛ محل عبادت؛ قصر یا کاخ؛ فرورفتگیهایــی در معابــد کــه مجســمهها را در آنهــا قــرار میدادنــد (ســجادی،.)46-45 :1375

محراب در قرآن

کلمــهی محــراب ،چهاربــار در قــرآن آمــده اســت و در یــک مــورد نیــز بهصــورت جمــع
محاریــب ب ـهکار رفتــه اســت.
َ
ـن َوأ َنب َت َها ن ََباتًا َح َسـ ًنا َو
دوبــار در ســورهی «آل عمــران» آیـهی َ « :37ف َت َقبَّلَ َهــا َرب ُّ َهــا بِق َُبـ ٍ
ـول َح َسـ ٍ
َ
َك َّفلَ َهــا َز َك ِريَّــا ُ كلَّ َمــا َدخَ ـ َ
اب َو َجـ َد عِن َد َهــا ِر ْز ًقــا َقـ َ
ك
ـم أن َّـى لَ ِ
ـر َ
ـال َ يــا َم ْر َيـ ُ
ـل َعلَ ْي َهــا َز َك ِريَّــا الْم ِْحـ َ
ـن عِنـ ِد ّ
ـاب»؛ پــس پــروردگارش وى 
ـر ُز ُق َمــن َ يشَ ــا ُء بِغ َْيـ ِر ح َِسـ ٍ
َهـ َذا َقالَـ ْ
الل َّ
ـت ُهـ َو ِمـ ْ
إن الل َ
ّ يـ ْ
[=مريــم] را بــا حســن قبــول پذيــرا شــد و او را نيكــو بــار آورد و زكريــا را سرپرســت وى قــرار
داد ،زكريــا هربــار كــه در محــراب بــر او وارد مىشــد نــزد او [نوعــى] خوراكــى مىيافــت
[مى]گفــت اى مريــم ايــن از كجــا بــراى تــو [آمــده اســت او در پاســخ مــى] گفــت ايــن از
جانــب خداســت كــه خــدا بــه هــر كــس بخواهــد بىشــمار روزى مىدهــد.
َ
اب أ َّن
ـر ِ
ســورهی آلعمــران ،آیـهی َ « :39ف َنا َد ْتـ ُه الْ َمآلئ َِكـ ُة َو ُهـ َو َقائِـ ٌ
ـم ُ ي َص ِّلــي ِفــي الْم ِْحـ َ
ـن ّ
ـن»؛ پــس
ـن َّ
الصال ِحِ يـ َ
الل َو َسـيِّ ًدا َو َح ُصــو ًرا َو نَبِ ًّيــا ِّمـ َ
ّ ي َبشِّ ُــر َك ب ِ َي ْح َيــى  ُم َص ِّد ًقــا ب ِ َكل َِمـ ٍة ِّمـ َ
الل ُ
در حالــى كــه وى ايســتاده [و] در محــراب [خــود] دعــا مىكــرد ،فرشــتگان او را نــدا در دادنــد
كــه خداونــد تــو را بــه [والدت] يحيــى كــه تصديــق كننــدهی [حقانيــت] كلمة اهلل [=عيســى]
اســت و بزرگــوار و خويشــتندار [=پرهيزنــده از آنــان] و پيامبــرى از شايســتگان اســت مــژده
مىدهــد.
َ
َ
ـم أن
ـر ِ
ـر َج َعلَــى  َق ْو ِم ـ ِه ِمـ َ
اب َفأ ْو َحــى إِلَ ْي ِهـ ْ
ـن الْم ِْحـ َ
ســورهی «مریــم» آی ـهی َ « :11فخَ ـ َ
ـر ًة َو َعشِ ـ ًّيا»؛ پــس از محــراب بــر قــوم خويــش درآمــد و ايشــان را آگاه گردانيــد
َسـ ِّـب ُحوا بُ ْكـ َ
كــه روز و شــب بــه نيايــش بپردازيــد.
ـب َوتَ َماثِيـ َ
ـل
ســوره مبارک ـهی «ســبا» آی ـهی َ « :13ي ْع َم ُلـ َ
ـون لَ ـ ُه َمــا َ يشَ ــاء ِمــن َّم َحا ِريـ َ
ـك ًرا َو َقلِيـ ٌ
ـن ع َِبــاد َِي الشَّ ـ ُ
آل َدا ُوو َد شُ ـ ْ
ات ا ْع َم ُلــوا َ
ـكو ُر»؛
ـي ٍ
ـان َ كالْ َج ـ َو ِ
اب َو ُقـ ُ
ـل ِّمـ ْ
َو ِج َفـ ٍ
ـدو ٍر َّراسِ ـ َ
آن (متخصصــان) بــراى او هرچــه مىخواســت از نمازخانههــا و مجســمهها و ظــروف
بــزرگ ،ماننــد حوضچههــا و ديگهــاى چســبيده بــه زميــن مىســاختند ،اى خانــدان داوود
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شــكرگزار باشــيد و از بنــدگان مــن اندكــى سپاســگزارند.
ـاك ن ََبـ ُ
ســورهی «صــاد» آیـهی َ « :21هـ ْ
ـل أَتَـ َ
اب»؛ آيا داســتان
ـأ الْخَ ْصـ ِ
ـر َ
ـم إِ ْذ تَ َسـ َّو ُروا الْم ِْحـ َ
شــاكيان هنگامــي كــه از محــراب (داود) بــاال رفتنــد بــه تــو رســيده اســت؟!
مفســرین ،کلمـهی محــراب را در آیــات بیــان شــده بــه ترتیــب- ،غرفــه زندگــی حضــرت
مریــم( -آیـهی  37ســورهی آلعمــران)- ،عبادتــگاه یــا مــکان مخصوصــی در یــک خانــه-
(آی ـهی  39ســورهی آلعمــران؛ آی ـهی  11ســورهی مریــم؛ و آی ـهی  13ســورهی مبارک ـهی
ســبا)- ،باالخانــه یــا شاهنشــین( -آیـهی  21ســورهی ص) تعبیــر نمودهانــد (ســجادی:1375 ،
)49-48

محراب و تفسیر آن از منظر سنتگرایان

از نظــر ســنتگرایان ،محــراب نمــادی مهـ م در هنــر و معمــاری اســامی اســت و حضــور آن
در هــر مــکان حاکــی از نوعــی معنویــت اســت؛ خــواه ایــن حضــور بهصــورت ملمــوس و در
مســجد باشــد و یــا بهصــورت دو بُعــدی در نگارههــا و فرشهــا .محــراب دروازهی بهشــت
و مهبــط اشــراق الهــی اســت .ایــن تعابیــر را عناصــر و عواملــی چــون شــکل قــوسدار ،چــراغ
موجــود در مرکــز و قاببنــدی آن بــا کتیبههــای قرآنــی از ســورهی «نــور» دامــن میزنــد
(هیلنبرانــد.)18 :1380 ،
محــراب نهتنهــا محــل جهــاد بــا نفــس و وسوســههایش کــه پناهگاهــی امــن و
قرارگاهــی بــرای ســکون جــان و آســایش روح اســت و ایــن هنگامــی اســت کــه قــرآن،
محــراب را مفهومــی فراتــر از زاویـهی نیایــش یــا گوشـهای خــاص کــه مبیــن قبلــه باشــد،
میدانــد (بلخــاری .)376 :1390 ،بههمیــن دلیــل ،تیتــوس بورکهــارت مظهریــت محــراب را
در پناهــگاه بــودن آن میدانــد« :بــرای دریافــت مظهریــت محــراب در آداب نیایــش اســامی
بایــد ریشـهی آن را در قــرآن کریــم یافــت .ایــن واژه بــه تنهایــی بــه مفهــوم پناهــگاه اســت.
قــرآن مجیــد بهویــژه ایــن واژه را در توصیــف نهانگاهــی در معبــد اورشــلیم آورده اســت کــه
در آن مریــم عــذرا بــرای انــزوا گرفتــن و دعــا درآمــد و فرشــتگان بــه او روزی رســانیدند»
6
(بورکهــارت.)97 :1365 ،
ســنتگرایانی چــون بورکهــارت ،بهدلیــل اعتقــاد بــه وحــدت متعالــی ادیــان ،محــراب
را از منظــر نمادیــن در تمامــی ادیــان مشــترک میداننــد (بورکهــارت )181 :1386 ،و آنرا
چنیــن توصیــف میکننــد« :شــکل آن [محــراب] بــا طاقهــای نمــودار آســمان و کــف آن
بــر زمیــن ،طاقچــه بــا فرورفتگــی هماننــد غــار دنیــا اســت .غــار دنیــا مظهــر الوهیــت اســت»
(بورکهــارت.)97 :1365 ،
او بــا اتــکا بــه تحلیــل پدیدارشناســانهی متافیزیکــی معمــول نــزد ســنتگرایان ،در پــی
یافتــن سرچشــمهی روحانــی حضــور محــراب در بنــای اســامی اســت و در همیــن تــاش
وجــه نمادیــن و فرازمینــی بــه آن بخشــیده و حضــور محــراب را بــا کعبــه مرتبــط میســازد؛
چنیــن مینمایــد کــه آداب عبــادی اســامی پیونــدی بــا کعبــه دارد .ایــن پیونــد دارای دو
جنبـهی متفــاوت و مکمــل هــم اســت کــه یکــی ثابــت اســت و دیگــری متحــرک .نخســتین
جنب ـهی نمــودار آن اســت کــه همــه جــای زمیــن مســتقیم ًا بــا مرکــز مکــه پیونــد دارد .از
اینروســت کــه پیامبــر اســام (ص) فرمودهانــد« :خداونــد امــت مــرا بــا بخشــیدن سراســر
ـراب یگانــه،
گیتــی ،همچــون محرابــی متبــرک ســاخته اســت» (همــان .)۱۸ :مرکــز ایــن محـ ِ
همانــا کعبــه اســت و مؤمنــی کــه در محــراب جهــان نمــاز میگــذارد در آن لحظــه چنیــن
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میانــگارد کــه همــهی فاصلههــا از میــان رفتهانــد (همــان ،)18 :بهخاطــر همیــن ارتبــاط
اســت کــه در هنــر اســامی حضــور محــراب دلیــل قطبــی شــدن فضــا و بــه منزلـهی نمــادی
بــرای تجمیــع مؤمنــان حــول محــور کعبــه اســت .خــود ایــن نحــوهی عبــادت از خصوصیــات
بــارز اســام و وجهتمایــز ایــن دیــن مبیــن بــا ســایر ادیــان اســت و همیــن خصیصــه آنرا از
شــکل مســیحیاش متمایــز میگردانــد .7محــرابی یگانــه ،همانــا کعبــه اســت و مؤمنــی کــه
در محــراب جهــان نمــاز میگــذارد در آن لحظــه چنیــن میانــگارد کــه هم ـهی فاصلههــا
از میــان رفتهانــد (همــان).

محراب اسالمی و محراب در سایر ادیان

ســنتگرایان ،منکــر تأثیرپذیــری معمــاری اســامی از ســایر تمدنهــا نیســتند ،امــا آنهــا
علــت اصلــی ایــن امــر را نــه جذابیــت ظاهــری و بصــری ایــن عنصــر ،بلکــه پیونــد آن بــا
حکمــت و معنویــت الهــی میداننــد؛ زیــرا چیــزی کــه متضمــن معنویــت و حکمــت نباشــد
نمیتوانــد بــه ســنت ازلــی و نمادیــن راه بیابــد.
در فرهنــگ و تمــدن هلنیســتی ،زاویههــای نیایــش یــا همــان محــراب موجــود بــوده
اســت کــه بــا ســقفی بهشــکل صــدف دریایــی آراســته شــدهاند .در کلیســای مســیحی نیــز
یــک کانــون بــرای تشــریفات عشــا ربانــی بهچشــم میخــورد کــه همــان محــراب اســت و
همهچیــز بدانســمت رو دارد...؛ نمــازگاه ،ماننــد راهــی اســت کــه از جهــان بیرونــی بهســوی
مــکان مقــدس محــراب میرســد ،امــا همانگونــه کــه بیــان شــد راه یافتــن آن بــه هنــر
اســامی ممکــن نمیگشــت ،مگــر آنکــه متضمــن مفهومــی معنــوی بــوده باشــد .صــدف
بــا مرواریــد وابســته گرفتــه شــده اســت و مرواریــد خــود یکــی از مظاهــر اســامی کالم خــدا
ـوش دل اســت کــه کالم
اســت! ...صدفــی کــه مرواریــد را در میــان گرفتــه باشــد ،ماننــد گـ ِ
خــدا را میشــنود؛ در واقــع ،در محــراب اســت کــه کالم خــدا پیــدا میشــود (بورکهــارت،
 )98 :1365پــس بدیــن ترتیــب مالحظــه می-شــود کــه راهیابــی عنصــری چــون محــراب
در معمــاری مســجد بهدلیــل آن اســت کــه هنــر اســامی تــاش میکنــد تــا ویژگیهــای
قدســی و مشــترک بــا ســایر ادیــان را در عیــن تفــاوت حفــظ نمایــد .از همیــن روســت کــه
محــراب در مســجد تنهــا بــرای نشــان دادن قبلــه و حفــظ امــام اســت کــه در پیشــاپیش
مومنــان میایســتد و صــف مومنــان برخــاف کلیســا عرضــی اســت نــه عمقــی ،فضــای
درونــی مســجد ماننــد یکــی از بخشهــای بیشــمار پیرامــون مــکان مقــدس مکــه اســت.
(همــان)32 ،
پــس محــراب ،در مســاجد نهتنهــا در محور بنا ،بلكه در مسيـــري عرفاني قـــرار دارد كــــه
مســتقيم ًا بــه مكــه منتهــي ميشــود و نمــادي از كعبــه را بهنمايــش ميگـــذارد ،محـــوري كه
بــه منزلــهی عقربـهی قطبنمايــي اســت كــه قطــب اســام را بيوقفــه بــه مؤمنــان نشــان
مـيداد .بســیاری از متفکریــن ســنتگرا در تفســیر ُصـ َور مختلــف محــراب بهعنــوان بخشــی
از مراســم عبــادت ،معتقدانــد کــه حضــور کانونــی در محــل برگــزاری مراســم روحانــی باعــث
قطبیشــدن فضــا میگــردد .نصــر معتقــد اســت کــه ادای فریضــه در مســجد عالوهبــر
آنکــه زمیــن را تقــدس میبخشــد ،فضــا را نیــز بــه حقیقــت معنــوی و جوهــر عبــادت کــه
ســجود در برابــر ذات بــاری تعالــی اســت ،مقــدس مینمایــد( .کریچلــو .)55-58 :1390،تحقق
ایــن مقــدس ســاختن فضــا بــه مــدد قطبــی شــدن فضــا بهســمت کعبــه [بهوســیله جهــت
مســجد و محــراب] صــورت میپذیــرد و ایــن قرارگیــری در محضــر پــروردگار بدینطریــق

روششناسی تطبیقی مطالعهی هنر اسالمی ...

نظــم میپذیــرد و تجلــی وحــدت  در همــه شــئون اســامی اســت.
خان ـهی کعبــه ،کــه خداونــد آن را بهعنــوان سمتوســوی نمــاز یــا قبل ـهی مســلمانان
برگزیــده اســت ،چــون جهتهــا را معیــن م ـیدارد و قطبــی میکنــد و مجموع ـهای نامرئــی
از خطــوط تمرکــز قــدرت پدیــد م ـیآورد کــه تمــام نقــاط پیرامونــی را بهســوی مرکــز فــرا
میخوانــد ،حضــوری همهجایــی و فراگیــر دارد (همــان.)58 :
بــا تأمــل در نحــوهی تفســیر محــراب در معمــاری اســامی از منظــر ســنتگرایان،
میتــوان ادعــا نمــود کــه در ایــن شــیوهی تحلیــل هــر جــز از بنــا دارای وجــه نمادیــن
آســمانی و ارتبــاط متناظــری بــا کل اســت .کل بنــا از برهمکنــش ایــن اجــزا ســاخته شــده
اســت و همگــی اجــزا در ارتباطــی قدســی دارای منشــاء الوهــی و آســمانی اســت و در تحلیــل
نهایــی نمــود وحــدت در کثــرت هســتند .محــراب نیــز بهعنــوان جزئــی از بنــای مقــدس،
دارای ارزشهــای نمادیــن ،معنــوی و نمایانگــر محــل عبودیــت مؤمنیــن نســبت بــه ذات
گرایــی وحــدت متعالــی در همــهی شــئون اســت.
باریتعالــی و تجلــی بخــش مرکز
ِ

محراب و مشکات نور

بــه عقیــدهی ســنتگرایان فــرم معمــاری و جلوههــای تزیینــی محــراب ،خــود بازتابــی از
حقیقــت آســمانی و هویــت روحانــی آن ،بهویــژه بــا اســتناد بــه آیــهی مشــهور ســورهی
«نــور» 8اســت (بلخــاری .)377 :1390،معمــول بــر آن اســت کــه در محــراب چراغــی آویــزان
کننــد .تفســیر حضــور چــراغ در محــراب و همچنیــن تلقــی آن بهعنــوان نــور نیــز در تحلیــل
ســنت اســامی حضــور مییابــد .در ایــن تفســیر ،محــراب همچــون چراغــی در نظــر آورده
اســت؛ همــان چراغــی کــه نــور وجــود از آن ســاطع اســت .جهــان محســوس انعــکاس کثیری
از «واحــد» در ظاهــر عالــم اســت کــه از طریــق نــور وجــود قابــل درک و تفســیر اســت و ایــن
نــور اســت کــه بــه امــور برخــوردار از حــد وجــودیُ ،صـ َور مرئــی میبخشــد .شــکل محــراب
قطــع نظــر از نــام آن مــا را بــه یــاد ...قــرآن کریــم میانــدازد ،در ســورهی نــور کــه «حضــور
الهــی» در جهــان و یــا در دل آدمــی ،بــا نــور چــرا ِغ در طاقچــه (مشــکوه) گذاشــته شــده،
مقایســه میشــود ...مقایسـهی میــان محــراب و مشــکوه آشــکار اســت و آن تأکیــد اســت بــر
اینکــه چراغــی را در زاویــه نیایــش آویزنــد (بورکهــارت.)98 :1365 ،
تآســی بــه تفســیر آیـهی فــوق در تحلیــل ُصـ َور مختلــف آثــار هنراســامی در نــزد ســایر
ســنتگرایان نیــز مــورد تأییــد و اتفــاق نظــر قــرار میگیــرد .نصــر ،حقیقــت مهــم جهــان
را در تبلــور نــور در فضــای معمــاری میدانــد و حقیقــت انســان را در طلــب نــوری میدانــد
کــه رمــز حضــور الهــی اســت (نصــر.)63 :1389 ،
اســتفاده از تفســیر آیــهی مذکــور در تبییــن ویژگیهــای محــراب بهعنــوان «مشــکاه
نــور» میتوانــد بــا توجــه بــه ذاتبــاوری و نشــانهیابی ایــن عنصــر توســط ســنتگرایان
صــورت پذیرفتــه باشــد؛ کمــا اینکــه ایــن آیــه ،از جملــه آیاتــی نیســت کــه واژهی محــراب
در آن ب ـهکار رفتــه باشــد ،امــا جانمایــه محتوایــی و فلســفه وجــودی آن نشــأت گرفتــه از
حکمتــی نهفتــه در دل تجلــی بهعنــوان چــراغ آویختــه بــرای مؤمنــان دارد.

حقیقت محمدیه و محراب

یکــی از مــواردی کــه در بیــان حقیقــت وجــودی محــراب نــزد ســنتگرایان مــورد اتفــاق
نظــر قــرار میگیــرد ،ایــن نکتــه اســت کــه محــراب ،شــاخص نمــودن محــل نمازگــزاردن

183

184

شماره  ،11دوره ششم ،پاییز و زمستان 1395

پیامبــر اکــرم (ص) اســت .بــا اینکــه مورخــان هنــر برآننــد کــه ایــن عامــل در زمــان ولیــد
بــن عبدالملــک خلیفــه امــوی ...بــه معمــاری مســجد راه جســت .امــا بایــد توجــه داشــت
کــه محــراب موجــود در غــار زیــر قبةالصخــره در اورشــلیم بــه ســالهایی بــاز میگــردد
کــه ایــن جایــگاه مقــدس بنــا شــده بــود ...در مســجدالنبی بنابــر بعضــی اســناد گویــا یــک
نشــانی ســادهتر بــر ایــن مــورد ســاختن قبلــه وجــود داشــته اســت کــه عبــارت بــود از،
صفحــهای از ســنگ کــه جایــگاه ایســتادن پیامبراکــرم (ص) را بــه نمــاز جماعــت نشــان
م ـیداد (بورکهــارت .)97 :1365 ،بدینترتیــب ،میتــوان ادعــا کــرد کــه محــراب نمــادی از
جایــگاه وجــود مقــدس پیامبــر اســت کــه خــود تجلــی کالم وحــی معرفــی میشــود.
تفســیر بســیاری از مســائل در تفکــر ســنتگرایی بــر اســاس فعــل پیامبــر از اهمیــت
فراوانــی برخــوردار اســت و ایــن شــکل از تفســیر نســبتی تام بــا روش فقــه در اســام دارد و از
نظــر اعتبارســنجی پــس از تآســی بــه قــرآن کریــم ،دومیــن و مهمتریــن شــیوهی اســتدالل
در بــاب امــور در اســام اســت .ایــن همــان پیونــدی اســت کــه ســنتگرایان میــان ســنت
و امــر قدســی برقــرار مینماینــد و ایــن فعــل را پیدایــی حقیقــت ازلــی میداننــد .پیامبــر،
بهعنــوان فاعــل اول بــه وحیمرجــع و مصــداق اول و کامــل ســنت اســت .پیــروی از ســنت
نیــز در واقــع تأییــد و اثبــات امــر قدســی در هــر پیــام اصیــل فــرو فرســتاده شــده از آســمان
اســت و نمایانگــر حضــوری اســت کــه از امــر قدســی و حقیقــت واحــد جداییناپذیــر اســت
(امامجمعــه و طالبــی.)۴۰ :1391 ،

محراب و کارکرد صوتی

در تبییــن ُص ـ َور مختلــف حضــور معنــوی محــراب ،بورکهــارت معتقــد اســت کــه کارکــرد
عمــدهی محــراب در تکــرار کالم وحــی اســت و آن را نمــادی از حضــور خداونــد میســازد
(بورکهــارت .)181 :1386 ،کارکــرد اولیـهی محــراب از جهــت صوتــی بــرای انعــکاس الفاظــی
اســت کــه در آن قرائــت میشــود؛ امــا در عینحــال شــکل آن یــادآور محــراب کلیســا،
یعنــی همــان مقدستریــن مــکان کلیســا اســت و شــکل کلــی آنرا بهصــورت کوچکتــری
بــاز تولیــد میکنــد .ایــن هماننــدی در ســاحت نمادپــردازی بهواســطهی چراغــی کــه در
مقابــل محــراب آویختــه شــده ،مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد...؛ کارکــرد صوتــی محــراب
همــان انعــکاس کالمالهــی در خــال نمــاز اســت و همیــن امــر آنرا نمــادی از حضــور
خداونــد میســازد ...،معجــزهی اســام کالمالهــی اســت کــه مســتقیم ًا در قــرآن آشــکار
میگــردد و بهواســطهی خوانــدن در مناســک عبــادی تحقــق مییابــد .ایــن امــر میتوانــد
بــه نحــو دقیقــی موقعیــت شمایلشــکنی ( بتشــکنی) اســام را مشــخص ســازد؛ یعنــی
کالم الهــی میبایســت بهصــورت یــک بیــان لفظــی باقیبمانــد و بــه معنــای دقیــق کلمــه،
بایــد هماننــد فعــل آفرینــش ،دفعــی و غیرمــادی باشــد .پــس صرف ـ ًا ،بدینطریــق میتوانــد
نیــروی محــض برانگیزاننــدهی خــود را حفــظ کنــد بیآنکــه طــراوت بیعیــب و نقــص
خــود را در مجــاورت بــا مــادهی محســوس و در طبیعــت هنرهــای تجســمی و در اشــکالی کــه
از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل میگــردد ،از دســت دهــد .از ایــن حیــث کــه کالم ملفــوظ
در زمــان و نــه در مــکان تجلــی مییابــد ،از زوال و فســادی مصــون میمانــد کــه زمــان در
اشــیای موجــود در مــکان بهوجــود مـیآورد؛ بادیهنشــینان ایــن مســئله را بهخوبــی میداننــد
و بــرای حفــظ و بقــای خــود ،نــه بــه تصویــر ،بلکــه بــه کالم متوســل میشــوند .ایــن دیــدگاه
و طریق ـهی بیانــی بــرای مردمــان کوچنشــین و بهطــور خــاص اعــراب بادیهنشــین ،امــری

روششناسی تطبیقی مطالعهی هنر اسالمی ...

طبیعــی اســت .اســام ایــن امــر را در مرتبــه و نظامــی معنــوی منعکــس میســازد و بــه
محیــط انســانی علیالخصــوص معمــاری ،جنب ـهای از وقــار و وضــوح عقالنــی میبخشــد و
خاطرنشــان میســازد کــه هــر امــری بیانــی از حقیقــت الهــی اســت (همــان.)182 :

محراب و تفسیر تاریخیگرایانه

مفســرین تاریخینگــر ،بهشــکل اساســی و بنیادیــن بــا جنب ـهی معنــوی محــراب مخالفــت
ننمودهانــد؛ امــا در بســیاری از مــوارد ســعی بــر آن داشــتهاند کــه بــا ارائــه مســتندات تاریخــی
و یــا منطقــی بــه زوایایــی از تفســیر ســنتگرایانه در مــورد معمــاری قدســی انتقــاد نماینــد.
از نظــر ایــن متفکــرانُ ،پــر زرقوبرقتریــن دکوراســیون مســجد ،در بخــش محــراب ،جایــگاه
نمــاز متمرکــز اســت؛ محــراب معمــو ًال روبـهروی ورودی مســجد قرار دارد و همیشــه بهســوی
کعبــه اســت ،ب هطــوری کــه وقتــی مســلمانی روبــه محــراب میکنــد ،بهســوی مکــه نمــاز
میخوانــد .از همیــنرو محــراب نوعــی یــادآوری دیــداری اســت و بــه مفهــوم غربــی آن،
یعنــی نوعــی محــراب مقــدس نمیباشــد (ایرویــن.)90 :1389 ،

تأکید بر روند شکلگیری محراب و ارتباط آن با مقام سلطنت

یکــی از مهمتریــن مــواردی کــه متفکریــن تاریخینگــر دربــارهی محــراب بــر آن تأکیــد
میورزنــد ،رونــد تاریخــی شــکلگیری اولیــن محــراب اســت .شــاید بتــوان دو دلیــل اصلــی
بــرای ایــن تأکیــد بــر رونــد تاریخــی شــکلگیری محــراب یافــت.
الــف :اهمیــت سرمنشــأ و مبــدأ در تفســیر تاریخــی (بهشــکلی کــه از سرمنشــأ قدســی
مــورد اشــاره ســنتگرایان متمایــز باشــد).
ب :پیــدا کــردن روابــط غیرمعنــوی در پیدایــش محــراب (بــا توجــه بــه تأکید ســنتگرایان
بــر رابطـهی محــراب بــا امر قدســی).
ـی ســاخت محــراب،
از نظــر اندیشــمندان تاریخینگــر ،بــرای درک و دریافــت هــدف اصلـ ِ
بایــد بــه دو نکتــه توجــه نمــود :نخســت اینکــه نویســندگان ســدههای میانــه ،عموم ـ ًا بــر
ایــن بــاور بودنــد کــه محــراب مقعــر بــرای نخســتینبار در مســجد ولیــد در مدینــه پدیــد آمــد
کــه بهجــای مســج ِد خانــه پیامبــر نشســت و آن را تکمیــل کــرد .دیگــر اینکــه محرابــی
کــه در ایــن مســجد کار گذاشــته شــده در وســط نبــود ،بلکــه در جایــی قــرار داشــت کــه
طبــق احادیــث ،پیامبــر بــه هنــگام برگــزاری نمــاز برپــا میشــده اســت؛ پــس ،میتــوان
تصــور کــرد کــه هــدف از آن نمادینــه کــردن جایگاهــی بــود کــه نخســتین امــام (پیشنمــاز)
در آن ایســتاده بــود؛ و دیگــر اینکــه بهعنــوان یادبــودی تداعیکننــده از مســجد پیامبــر
ب ـهکار رفتــه و بعدهــا بــا بناهــای ســاخت ولیــد در سرتاســر جهاناســام گســترش یافتــه
اســت .پــس ،چــون مقــام جانشــینی پیامبــر دارای معنــای تلویحــی خالفــت و ســلطنت بــوده،
از محــراب اســتفاده شــده اســت؛ امــا تنهــا مفهــوم خــاص یادبــود مذهبــی آن بــوده کــه
موجــب پذیــرش ایــن جایــگاه در تمامــی بناهــای مذهبــی شــده اســت .ایــن کاربــرد دربــاره
منبــر دقیقتــر تکــرار گردیــده اســت و یــادآور صندلــی پیامبــر اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار،
.)32 :1383
در بســیاری از مــوارد ،متفکریــن تاریخینگــر بــر ایــن نکتــه تأکیــد میورزنــد کــه محــراب
بــرای نمایــش حضــور پیامبــر اکــرم (ص) در مســجد مدینــه و حضــور خلیفــه بهجــای آن
حضــرت ،کاربــرد یافتــه اســت و تکــرار آن بهعنــوان عنصــری نمادیــن ،فقــط ماحصــل گــذر
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ایــام و تکــراری تاریخــی اســت.
مقــدر بــود کــه شبســتان محــوری ،محــراب مقعــر ،منبــر و گنبــدی کــه در جلــو محــراب
ســهمی درخــور در تاریــخ معمــاری اســامی داشــته باشــند .وظایــف و اهــداف دقیــق آنهــا را
در زمــان امویــان ،میتــوان از خاســتگاه مبهــم آنهــا دریافــت؛ خصوصـ ًا آنکــه تمامــی آنهــا
در مســاجد ســلطنتی ولیــد ،کنــار هــم ظاهــر شــدهاند .مشــکل بتــوان دلیــل وجــودی آنهــا
را تفســیر کــرد ،چــون نقشــی مبهــم و چنــد پهلــو داشــتند و هنــوز هــم منشــأ نقشهــای
گونهگــون و رســمی آنهــا و سرنوشتشــان کام ـ ً
ا درک نشــده اســت .ابهــام و ناهمخوانــی
آنهــا در مســاجد ســاخت ولیــد منعکــس شــده اســت .بهراســتی کــه ایــن خصوصیــات را در
زمــان امویــان ،میتــوان بــه وظایــف و کارکردهــای ســلطنتی نســبت داد کــه بــه مــرور،
بیــش از پیــش ،مفهــوم مذهبــی پیــدا کــرده اســت ،و مفهــوم مســجد نیــز بهعنــوان جایگاهــی
بــرای پرســتش و عبــادت ،بــدون از دســت دادن کارکــرد کامــل اجتماعــی و سیاســیاش،
هرچــه بیشــتر اهمیــت یافتــه اســت .ایــن اهمیتیابیهــای نامشــخص و مبهــم ،بیانکننــده
ویژگیهــای خــاص مســجد امــوی در اویــل ســده  2هـــ.ق 8 /.م .اســت؛ طرفــه اینکــه
عناصــر معمــاری آن عالئــق ســلطنتی و مذهبــی را بــه یکســان منعکــس کــرده ،عالئــق
ســلطنتی ســبب پیدایــش اشــکال خــاص شــده و عالئــق مذهبــی بــر ابعــاد تفســیر آینــدهی
آن افــزوده اســت (همــان.)32 :

تأکید بر منشاء غیراسالمی محراب

برخــی متفکــران تاریخینگــر ،بــرای تأییدیــه دیــدگاه خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره مینماینــد
کــه محــراب اصالتــ ًا متعلــق بــه اســام و معمــاری آن نیســت و برگرفتــه از مهرابههــای
معابــد مِهــری هســتند .بنابــر اعتقــاد مِهرپرســتان ،میتــرا یــا مِهــر در غــاری متولد شــده اســت؛
از ای ـنرو هــر جــا غــار مییافتنــد بَــغ مِهــر را در آن نیایــش میکردنــد و آن را «مِهرابــه»
میگفتنــد و آن را ماننــد طاقگنبــدی میســاختند تــا نمــادی از طاقگــردون باشــد .برخــی
از متفکــران تاریخینگــر نیــز فرورفتگــی کلیســای مســیحیان (اتینگهــاوزن و گرابــار:1383 ،
179؛ هیلنبرانــد )91-92 :1380 ،و معبــد بوداییــان را منشــاء محــراب معرفــی نمودهانــد.
(ســجادی)43-39 :1375 ،
در واقــع ،از دیــد ایــن اندیشــمندان ،محــراب مخصــوص مســاجد مســلمانان نیســت و
ضرورتــی هــم بــرای وجــود چنیــن عنصــر معمــاری در اندیش ـهی اســامی وجــود نــدارد.
برخــی از متفکــران هماننــد محــراب ،حتــی وجــود مکانــی مخصــوص مســلمانان (مســجد)
را نیــز کــه مــورد تأییــد خــاص آموزههــای قرآنــی باشــد ،بهرســمیت نمیشناســند .از نظــر
ایــن اندیشــمندان ،تنهــا مــکان خــاص مســلمانان کــه در قــرآن ذکــر شــده ،مســجد مکــه و
حــرم مقــدس آن اســت .حتــی اگــر مســاجد بهوجــود آمــده در ســرزمینهای اســامی را بــا
قیــد اســامی بپذیریــم ،تنهــا توجیــه قابــل ارائــه بــرای محــراب ،کارکــرد قبلهنمایــی آن
اســت و اعتبــار ایــن کارکــرد نیــز بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت کــه کل پــان مســجد
جهــت قبلــه را نشــان میدهــد ،زیــر ســؤال م ـیرود (اتینگهــاوزن و گرابــار.)31 :1383،
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متفکــران تاریخینگــر بــرای تأییــد دیــدگاه غیرنمادیــن خــود در مــورد محــراب ،بــه بررســی
آیاتــی پرداختهانــد کــه بــه واژهی محــراب در آنهــا اشــاره شــده اســت .بــرای مثــال ،گرابــار

روششناسی تطبیقی مطالعهی هنر اسالمی ...

معتقــد اســت کــه ایــن واژه اصـ ً
ا بهمعنــای ســاختههای مرتفعــی اســت کــه نوعــی اهمیــت
و منزلــت داشــتهاند (آیـهی  21ســورهی ص ،آیـهی  37و  39آلعمــران و آیـهی  11ســورهی
مریــم) .صــورت جمــع ایــن واژه ،یعنــی محاریــب (آیـهی  13ســورهی ســبا) نیــز کــه معمــو ًال
بــه معنــای پرستشــگاهها در نظــر گرفتــه شــده اســت ،چنــدان صحیــح نیســت؛ زیــرا واژهی
محاریــب در آیـهی مذکــور در کنــار واژههایــی چــون تماثیــل ،جفــان و قــدور ،که ســاختههای
ِجنیــان بــرای ســلیمان هســتند ،عمدت ـ ًا نمونههایــی از قــدرت و ثــروت بهشــمار میرونــد و
معــرف نیازهــای دینــی یــا حتــی غیردینــی نیســتند؛ «در مجمــوع ،بهنظــر میرســد معنــای
دقیــق ایــن واژه در قــرآن بیــش از آنکــه معنایــی دینــی باشــد ،معنایــی غیردینــی اســت و
هیــچ رابطـهی مســتقیمی بــا کاربردهــای بعــدی ایــن واژه در مســاجد نــدارد و نیــز فاقــد پیوند
مســتقیم بــا آن بهعنــوان یــک موضــوع در طراحــی مســاجد اســت» (گرابــار.9)62 :1384 ،

نتیجهگیری

همانگونــه کــه مشــاهده شــد ،دیــدگاه ســنتگرایانه بــر اثرگــذاری حقایــق بیزمــان و
مــکان در هنــر تأکیــد بســیار زیــادی مینمایــد .بــر همیــن اســاس ،عنصــری چــون محــراب
را گاهــی نمــاد دروازهی بهشــت ،گاهــی نمــاد کعبــه ،و گاهــی محــل حــرب و جهــاد میدانــد.
نبایــد فرامــوش کــرد کــه نمــاد در اندیشـهی ســنتگرایی از معنایــی خــاص و ویــژه برخــوردار
اســت .در واقــع تمــام ُصــ َور موجــود در عالــم ســنتی ،صورتهاییانــد کــه بــر معنــا یــا
حقیقتــی الهــی اشــاره مینمایــد .در چنیــن تفکــری ،نمــاد زاییــدهی قــرارداد یــا هــر عامــل
انســانی و ایــن جهانــی نیســت؛ بلکــه کامـ ً
ا حیــث اونتولوژیــک دارد و بســتری اســت بــرای
نمایانــدن معنــا و حقیقتــی کــه در همهجــا جــاری و ســاری اســت .در راســتای همیــن تفکــر،
محــراب بهعنــوان یکــی از اجــزاء مســجد در ارتباطــی ســمبولیک و نمادیــن بــا کعبــه،
حقیقــت محمدیــه ،تجلــی نــور وجــود ،قــرار میگیــرد؛ اگرچــه توجیــه زیباشــناختی محــراب
بــا رویکــرد بیــان شــده ،جــذاب و زیباســت و بههیــچ وجــه غلــط نیســت ،امــا اثبــات آن نیــز
ممکــن نیســت .ضمــن اینکــه حقایــق تاریخــی ،سیاســی و اجتماعــی اشــاره شــده در مــورد
ایــن عنصــر معمــاری ،گویــای ایــن نکتــه اســت کــه تفســیر ســنتگرایان از محــراب بیشــتر
از آنکــه بهلحــاظ منطقــی مانــع تفاســیر دیگــر باشــد ،حاکــی از نوعــی نــگاه جانبدارانــه
اســت؛ بهعبــارت دیگــر ،ارتبــاط محــراب بــا معانــی ذکــر شــده از ســوی ســنتگرایان تنهــا
بــه یــک رویکــرد ذوقــی اشــاره دارد و واقعیــات تاریخــی ،سیاســی و اجتماعــی اشــاره شــده،
آن را تأییــد نمیکنــد .بیشــک نمیتــوان منکــر ارتبــاط محــراب بــا کعبــه ،مقــام پیامبــر
و آیـهی نــور شــد ،امــا ایــن ارتبــاط نوعــی تعمیــم نادقیــق خواهــد بــود .عــدم توجــه تفکــر
ســنتگرایی در مباحــث هنــری بــه ذوق زیباشــناختی ســازندگان آثــار هنــری کــه صرفــ ًا
گویــای عالئــق حســی و عاطفــی هنرمنــد اســت ،از مشــکالت دیگــر تفســیر ســنتگرایانه
از هنــر بهطــور عــام و محــراب بهطــور خــاص اســت .ممکــن اســت هنرمنــد معمــار،
محــراب را تحتتأثیــر آثــار معمــاری دیگــر (کــه لزوم ـ ًا اســامی نیســت) ،صرف ـ ًا بهدلیــل
خوشــایند بــودن فــرم و تزییــن آن ،در معمــاری مســجد اســتفاده کــرده باشــد یــا ممکن اســت
همانگونــه کــه دیــدگاه تاریخینگرانــه بــر آن تأکیــد مینمــود ،محــراب فقــط بهخاطــر
کارکــرد ســلطنتی بــه بنــای مســجد اضافــه شــده باشــد .متأســفانه تفکــر ســنتگرایی در
تــاش بــرای توجیــه تمامــی فعالیتهــای هنــری جامعــهی ســنتی ،آنهــا را بــه انحــاء
مختلــف بــا مبانــی اعتقــادی پیونــد میزننــد و در همیــن راســتا بســیاری از انگیزههــای
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انســانی (غیردینــی) و دنیــوی را نادیــده میگیــرد.
در طــرف مقابــل ،اندیشــمندان تاریخینگــر محــراب را یــک عنصــر معمــاری میداننــد
کــه اصالت ـ ًا اســامی نیســت و از هنــر ادیــان و فرهنگهــای دیگــر وارد فرهنــگ اســامی
شــده اســت و صرف ـ ًا در اوایــل کارکــرد ســلطنتی داشــته اســت .ســؤالی کــه بالفاصلــه بــا
شــنیدن چنیــن مطالبــی بــه ذهــن خطــور میکنــد ،ایــن اســت کــه آیــا باوجــود عــدم اصالــت
و کارکــرد نامتعــارف غیردینــی محــراب ،ایــن عنصــر معمــاری نمیتوانــد بهواســطهی
داللتهــای ضمنــی منــدرج در آن ،بــه مــرور بــرای مســلمانان تبدیــل بــه عنصــری نمادیــن
شــود؟ بــه یــاد داشــته باشــیم کــه از نظــر اندیشــمندان تاریخینگــر ،محــراب اگرچــه بــرای
مســلمانان معنـیدار اســت ،امــا نمیتــوان آن را نمادیــن دانســت .دلیــل ایــن ادعــا آن اســت
کــه محــراب هیــچ تأییدیــه اســامی نــدارد .بهنظــر میرســد ایــن ادعــا در مــورد محــراب
مبتنــی بــر ایــن دیــدگاه ناگفتــه ،امــا پذیرفتــه شــدهی اندیشــمندان تاریخینگــر اســت کــه
هــر چیــزی کــه مســتقیم ًا در منابــع اســامی از آن یــاد نشــده باشــد ،بهلحــاظ اســامی
قابلپذیــرش نیســت .بــا تکیــه بــر همیــن اعتقــاد اســت کــه ایــن اندیشــمندان معتقدنــد،
اندیشـهی اســامی نمیتوانــد مؤیــد هیــچ نــوع زیباشناســی و هنــر باشــد .روشــن اســت کــه
در ایــن نــوع اعتقــاد نشــانهای از درک و دریافــت عمیــق از اندیشـههای اســامی وجــود ندارد.
هــدف اولیـهی دیــن اســام در آغــاز ،مبــارزه بــا شــرک و بتپرســتی بــوده اســت و برهمیــن
اســاس هــدف اولیـهی آیــات قرآنــی تبییــن نــگاه توحیــدی و بیــان اصــول اولیـهی اســامی
اســت کــه بــا اتــکا بــر آنهــا میتــوان دیــدگاه اســامی را در مــورد ســایر امــور اســتنباط
نمــود .عــدم تأکیــد صریــح بــر نــوع معمــاری مســجد ،بهطــور عــام و محــراب بهطــور
خــاص در متــون دینــی ،هیــچ دلیــل قانعکننــدهای بــرای ایــن اعتقــاد فراهــم نمیســازد کــه
معمــاری مســجد ،محــراب و تزیینــات آن نمیتوانــد اســامیباشــد .نمیتــوان صرفــ ًا بــا
تفســیر محــدود برخــی از آیههــا و تکیــه بــر تنهــا یــک علــم اســامی «فقــه» رأی بــر عــدم
حمایــت اندیشـهی اســامی از هنــر دارد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه در علــوم دیگــری چــون
عرفــان و حتــی فلســفهی مباحثــی در بــاب زیبایــی و خیــر وجــود دارد کــه نشــاندهندهی
برخــورد و رویکــرد متفــاوت علــوم اســامی بــه مباحــث زیباشــناختی اســت .آنچــه در مــورد
محــراب در معمــاری مســجد نمیتــوان انــکار کــرد ،ایــن واقعیــت اســت کــه باوجــو ورود
ایــن عنصــر از ادیــان دیگــر (البتــه ایــن اقتبــاس بــا در نظــر گرفتــن ایــن واقعیــت میتوانــد
بهراحتــی توجیــه شــود کــه ادیــان در عــرض یکدیگــر قــرار نمیگیرنــد ،بلکــه در یــک
رابطــهی طولــی بــا هــم قــرار میگیرنــد و دیــن اســام کاملکننــدهی ادیــان توحیــدی
دیگــر اســت) و کارکــرد اولی ـهی آن ،بهواســطهی ارتبــاط کالمــی و لفظ ـیاش تداعیکننــده
نوعــی حــرب و جهــاد بــا نفــس بــود ،بهلحــاظ محــل قرارگیــریاش مرتبــط بــا کعبــه و
بهلحــاظ فــرم در گونـهاش حاکــی از نوعــی خــروج از عالــم مــادی و دروازهی ورود بــه بهشــت
بــود .بههمیــن دالیــل ،بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه نوعــی نمــاد و نشــانه در معماری اســامی
گردیــد .البتــه در ایــن رونــد ،تبدیــل شــدن محــراب بــه یــک نمــاد اســامی در معمــاری،
بههیچوجــه نبایــد از قابلیتهــای فرمــی و جــذاب شــکل محــراب و تزیینــات آن و کارکــرد
اولیـهی آن غافــل شــد.
پــس ،روشــن اســت کــه برخــورد یکس ـونگرانه بــا عنصــری چــون محــراب در هنــر
اســامی ،نمیتوانــد تمامــی خصوصیــات و ویژگیهــای زیباشــناختی و رمــزی آن را تبییــن
نمایــد .اگــر صرفـ ًا رویکــرد ســنتگرایانه را انتخــاب کنیــم ،از انگیزههــای حســی و عاطفــی

روششناسی تطبیقی مطالعهی هنر اسالمی ...

هنرمنــد ،قابلیتهــای فرمــال و زیباشــناختی و بســیاری از اطالعــات تاریخــی و اجتماعــی
در رونــد تبدیــل محــراب بــه یــک نشــانه و نمــاد غافــل خواهیــم بــود .از ســوی دیگــر ،اگــر
صرف ـ ًا بــا اتــکا بــه رویکــرد تاریخینگرانــه ،محــراب را بهعنــوان یــک پدیــدهی تاریخــی
مــورد بررســی قــرار دهیــم ،از برخــی از حقایــق فرازمانــی و مکانــی و اعتقاداتــی کــه ممکــن
اســت در رونــد تبدیــل محــراب بــه یــک نمــاد در معمــاری اســامی نقــش داشــته باشــد،
غافــل خواهیــم مانــد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه بهلحــاظ منطقــی ،دو رویکــرد رایــج در
مطالعــهی هنــر اســامی بههیــچ وجــه متناقــض نیســتند؛ از همیــنرو اجتمــاع آنهــا در
بررســی موضوعــات هنــری ممکــن اســت؛ یعنــی در مطالعـهی موضوعــی چــون محــراب هم
میتــوان بــه وقایــع تاریخــی و تجربــی اســتناد کــرد و هــم عقایــد و اعتقــادات هنرمنــد و
عوامــل پدیدارشناســانه و ســمبولیک را مدنظــر قــرار داد.
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ـم» (ســورهی نــور ،آیــه( )35 :خــدا نــور آســمانها و زميــن اســت ،مثــل نــور او چــون
ـال ل ِلنَّـ ِ
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چراغدانــى اســت كــه در آن چراغــى و آن چــراغ در شيش ـهاى اســت آن شيشــه گويــى اختــرى درخشــان اســت كــه از درخ ـت خجســته
زيتونــى كــه نــه شــرقى اســت و نــه غربــى افروختــه مىشــود ،نزديــك اســت كــه روغنــش هرچنــد بــدان آتشــى نرســيده باشــد روشــنى 
بخشــد ،روشــنى بــر روى روشــنى اسـت ،خــدا هــر كــه را بخواهــد بــا نــور خويــش هدايــت مىكنــد و ايــن مثلهــا را خــدا بــراى مــردم
مىزنــد و خــدا بــه هــر چيــزى داناســت).
 .9ســجادی در بخشــی از کتــاب ســیر تحــول محــراب در معمــاری اســامی بیشــترین آیــات اســتفاده شــده در کتیبــه محرابهــای
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بهــار و تابســتان ،صــص .37-56
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