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 چکیده
با آنکه در منابع اسالمی، سفارشی درباره ساخت محراب و مناره مساجد نیستت، رترا 
این دو پدیده در معماری عبادتگاه مسلمانان وارد گردیده است؟ در ایتن نششترار، بتا رو  

 نیت  ای، رگشنگی ورود محراب و مناره در معماری مساجد سده نخست اسالمی وکرابخانه
فرضیه اینکه محراب و مناره برگرفره از آیین ایران باسران، مترد  ج یترا ارعترب و معابتد 

 یهشدیان و مسیحیان است، بررسی خشاهد شد.
در سده نخست اسالمی، این دو بخش، به معماری   که  دهدهای تاریخی نشان میبررسی

قیتروان و فستطاد در  فلسطین، کشفه، مدینه، دمشت،،  :مساجد اف وده شده و مساجد جامع
بصره، فستطاد، دمشت،، مدینته،  :نما بشده و مساجد جامعدارای محراب طاقسده نخست،  

هتا . در گذشتره، منارهاندقصبه در رمله فلسطین و قیروان در سده نخست، دارای مناره بشده
کاررفرته در آن، در شتدند و متشاد بهای ساخره متیبه شکل رهارگش ، حل ونی و اسرشانه

تر ها بلندتر و باریت  ایط اقلیمی و فرهنگ معماری مناط،، مرفاوت بشده و سپس، منارهرش
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 عنشان مأذنه از دست داده است.  شده و کاربرد خشد را به

  واژگان کلیدی
 اره، سب  معماری، مسجد جامع، مقصشره، قبله. محراب، من

 
 

 مقدمه
پیتدایی آن در عشامتل  و  هتازمینته  حراب و مناره در سده نخست اسالمی و بررستیم

است که این تحقی، درصدد واکاوی آن بشده که رترا و رگشنته مشضشعی    ،معماری مساجد
ت ستفار  و با آنکه در قترآن و ستنّ ند؛جد گردیدااسالمی مس معماریوارد   پدیدهاین دو  

 قستمتاسرشار یافره که در قسمت دو  رب ،این نششرار .داردوجشد نآن دو ساخت  تأکیدی به  
پس از نگاهی به ششد و ه میگرفر بررسیپدیده محراب در سده نخست اسالمی به   ،تنخس

. یمپردازمساجد مسلمانان میدر ، به بررسی اسرفاده از آن  تاریخچه محراب به صشرت عا 
معرفی مساجدی که در سده نخست اسالمی دارای محراب گ ار  شده و رگشنگی بنتا و 

و همچنتین  تفاوت آن با پدیده مقصشرهو نی   جدسم، نقش و جایگاه محراب در ساخت آن
 دهد.مباحث این قسمت را تشکیل می دیگر ،دیدگاه مسرشرقان به پدیده محراب مساجد

به پدیده مناره در مساجد اخرصاص دارد که در آن تاریخچه مناره به طتشر  ،دو   قسمت
طشر خاص متشرد  هو ورود آن در معماری مساجد مسلمانان در سده نخست اسالمی ب  ،عا 

کاررفرته در آن و نیت  اشتکا  اره و مشاد بهساخرمان من  تشضیحبررسی قرار خشاهد گرفت.  
  باشد.از مطارب دیگر این بخش می ،های سده نخست اسالمیمناره هندسی

مشرخان و محققان مسلمان و نیت  این امر قابل تشجه است که   ،در مشرد پیشینه مشضشع
حث محتراب و منتاره بته عنتشان دو جت و بنتای مستجد به مبا  درویکر  سهبا    ،مسرشرقان
 .اندپرداخره

و  و نی  تتاریخ باسترانی کشتشرهای مستلمان  تحقی، در تاریخ و تمدن مسلمانان  ک.ی
 :مانند ؛اندبررسی نمادهای تمدنی آنان که در ضمن به بحث محراب و مناره نی  اشاره نمشده
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حستین  ،شریفین )تاریخ مکه و مدینه(برگ؛ حرمین  نرشیی واند  ،شناسی ایران باسرانباسران
 ،محمدحستین جتشری؛ معمتاری ایتران در دوره استالمی  ،االسالمی  رانلش؛ ارفن ارعربیقره

گیتری شکل ن برند؛معماری اسالمی، شکل، کارکرد و معنی، روبرت هیل  محمدیشسف کیانی؛
تمدن اسال  م؛ ارع یر سارعبد  دسی  ،تاریخ ارمغرب ارعصر االسالمی  هنر اسالمی، اُرگِ گرابار؛
 .باخبار دار ارمصطفی، سمهشدی؛ وفاء ارشفا و عرب، گشسراورشبشن

بحث محراب و مناره در این آثار، به دریل نگاه عا  و کالن، بسی اندک و ناتما  استت؛ 
، بلکته معمتشال    اسالمی نپرداخرتهمحراب و مناره در سده اوّ  دهپدی  بررسیضمن آنکه به  
 بیشرر مصداق دارد.در مشرد مناره  ،. این سخناندههای بعد پیگیری نمشدر سدهدمشضشع را 

یا در خصشص محراب و مناره با رویکرد معماری، قتدمت   تحقی، در بنای مساجد  دو.
تشان نا  برد: مستاجد ارکشفته، ذیل می از آثار  ،در این زمینهآثار اجرماعی و سیاسی آن.  و  

بمدینة قاهرا  ةارشهابی؛ تطشر ارمئذن  ة، تاریخ و طراز، قریب،کامل سلمان جبشری؛ مآذن دمش
عبتدا   ،من ارفرح حری نهایة ارعصر ارمملشکی )دراسة معماریة مع متآذن ارعتارم االستالمی(

دانشگاه مصر(؛ ارمآذن ارمصریة، نظرا عامة علتی   در  نشدهکامل مشسی )رساره دکرری راپ
بتدارع ی  ستارم؛ ستیر تحتش  ، ارسید عفرح ارعثمانیراصلها وتطشرها منذ ارفرح ارعربی حری ا

پیدایش مقاره بررسی سه مناره مهم دوره سلجشقی، میررا آزاد؛ مقاره    ؛علی سجادی  محراب،
 ،این دسره آثار علی نجفی.  تحقیقی پیرامشن مناره اثر  مقاره  مناره در اسال ، محمشد فاضل و

رنتدان متشرد سده نخستت استالمی   رخشب، مشضشع را د  تحقیقی  با وجشد فراوانی و کار
 .اندکنکا  و بررسی قرار نداده

اند تا مشضشع در تال  ،این دسره محققانویکرد فقهی به عنشان ی  پدیده نش. با ر  سه.
إعتال  االریتب بحتدو  »د که نکنبررسی آن    ا از نظر فقهی و جشاز و عد  جشاز ساختر

حمد فکتری در »بدعة ارمحاریب« دکرشر ا  اردین سیشطی و نی  مقارهجال   «بدعة ارمحاریب
رستد ، بته نظتر میمشضتشع. با تشجه به پیشتینه استآثار این نمشنه  ،الکاتب مجله مصری 

 .دارد تضرور ،محراب و مناره در حشزه زمانی سده نخست اسالمی  دربارهتحقی، 
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 در مساجد سده نخست محراب. 1
جد در ستمت دیتشار درونتی مست رنمایی است که د، تاقناناممسلدر اصطالح   ،محراب

شده و جای مخصتشص امتا  جماعتت  تعبیه دادن جهت برگ اری نماز  به منظشر نشان  قبله
صتدر حتا  ؛ 163: 1396؛ ارگِ گرابتار، 45: 1395)هیلن برند،  .باشدمی اقامه نماز  هنگا 

 ینتمعیّ در شتریعت حتدّ  ،ارتفاع محترابعرض، عم، و    (102:  15،  1394سیدجشادی،  
تابع بنای مسجد، وسعت آن و ارتفاع سقف و نی  خشاست سازنده محتراب  ،مرو این ا  ندارد
راحری در آن بایسرد و نمتاز سازند که ی  شخص برشاند بهباشد. معمشال  آن را رنان میمی

گشیا دیشار از دو طرف دایره و هالری است که به صشرت نیم  ،بخشاند. قسمت باالیی محراب
شتشد کته دیتده می ه هم رسیده و فضا را بسره است. مساجدی نی بمحراب در این قسمت  

بلکه آن را در انتدازه کشرت  و صترفا  بته   ؛ظرفیت اقامه نماز در محراب آن وجشد ندارد
عکتس آن نیت   ،که در مساجد ب رگ و با ستقف بلنتداند؛ رنانعنشان نماد محراب ساخره

شتشد. بته منظتشر گی بیشرر دیتده متیرهای بلند، وسیع و دارای فروفارد و محرابوجشد د
هایی نی  وجشد دارد که از ستمت داختل بته یشرر از فضای داخلی مسجد، محراباسرفاده ب

 بیرون برآمده و به خشبی قابل مشاهده است.

 پیش از اسالم محراب چهتاریخ. 1-1
 گتردد و پیتروانبه پیش از استال  بتازمی  ،اقشا  مخرلفپیشینه محراب در میان ملل و  

ایران و  در های پیش از اسال آیینبرخی در اند.  در معابدشان محراب داشرهادیان گشناگشن  
رفره کار میدت بهها و بناهایی ویژه عبابه مکانبا اندک تفاوت    «محراب»واژه    ،ارنهرینبین

 1.شتده استتمهرپرسری، »محرابه« یا »مهرکتده« گفرته متیهای آیین گاهاست. به پرسرش
 ،های ختاص کته در آنرپرسری، ساخرمان و بنایی بشده است با ویژگیی آیین مهاهمحرابه

بته  تترپتایین درون این معابد، جلشتر و ( 174: 1380. )کشمُن، پرداخرندافراد به عبادت می
حداقل ت که شباهت بسیاری  2»کریپرا«به نا    ه استاصل محراب قرار داشر  ،خاصصشرت 

 
بارهبرای توضیحات بیشتر    .1 به:    ،در این  میترا  ،ِورماِزرن، مارتینرجوع شود  بزرگ نادرزاد، انتشارات    :، ترجمهآیین 

 و مانند آن.  ؛)اسرار آیین میترا(، ترجمه و پژوهش: هاشم رضی ررمز و راز میتراییآیین پُ چشمه؛ فرانتس کوُمن، 
2. Crypta. 
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نمادی از آسمان و جهتان   ،در کریپرا»داشره است.    کنشنی  دبه محراب مساج  ت  از نظر طاق
خشانی داشتره باشتد. وقرتی داشت تا با آسمان همرو، باید طاقی میازاین  .شدنشان داده می

کردنتد و هتایی را ختم میپاررهتشانسرند با سنگ، آجر و آه  طاق بسازند، رشب یا نمی
   (174:  1380)کشمُن،   «.اندیشه راه یابد رآسمان د  کشیدند تا نگارهروی آنها را گچ می

کار ی معبتد بتهاکه به معنتمحراب معمش  بشده  ،پیش از اسال  در ادیان معروف آسمانی
 محراب داشره استت.ضرت داود نبی)ع( ح ،بنا بر نقل منابع روایی و تاریخی  .رفره استمی

: 7،  1415 ،؛ عستتقالنی56: 7،  1407؛ ابتتن کثیتتر، 611و  610: 3،  1387)طبتتری، 
؛ ابن اثیر، 111تا:  ؛ مسعشدی، بی151:  1416؛ ابن فقیه،  167و    151:  1411مقدسی،  ؛  327
ابتن ؛ 193: 4،  1412؛ ابن جشزی، 169:  5،  1995  ؛ یاقشت حمشی،103:  10،  1385

ایشان اوقات خشیش را رهار قسمت نمشده بشد که ی  بختش   (586:  3،  1408خلدون،  
بختش ستش  بته  ،ختانشاده بختش دیگتر معاشترت بتا  ،ئیلراستابرای قضتاوت میتان بنی

به منظشر تفکر و تأمتل در ختشیش و  کشه، صحرا و سشاحل، سیروسیاحت در دشت و دمن
کته در  و قسمت رهار  به عبادت و راز و نیاز با پروردگار اخرصتاص داشتت  ،خشدسازی

رفت و میراب ، به محتپرداخهنگامی که به عبادت و راز و نیاز مید.  دامحرابش انجا  می
یت  وی را پرداختت و دیگتر راهبتان و یتارانش ندر آن به راز و نیاز و گریه و تضرع متی

در  هجتری هنگتامی کته خلیفته دو  بته فلستطین رفتت،  15در سا     .ندنمشدهمراهی می
: 3،  1387)طبتری،  شد و در آن قرآن خشاند.  )ع(وارد محراب حضرت داود  ارمقدسبیت
ق 425به گفره ابن کثیتر تتا ستا   ،این محراب  (327:  7،  1415قالنی،  س؛ ع611و    610

، 1407)ابتن کثیتر،  قطعه ب رگی از آن فروریخره است.  ،مشخص بشده است که در آن سا 
 12 :36)   

عبتادت وی در به مشضشع قضتاوت حضترت داود)ع( و نیت  سشره ص،   24-21آیات  
رنان شهره بشده که مترد  گتاه و  ،مقا ین اده و اینکه ایشان در محراب عبادتش اشاره نمش
ماجرای باالرفرن دو بترادر، از دیتشار  های آن،یکی از نمشنه  ؛کردندبیگاه به وی مراجعه می
  .است محراب حضرت داود)ع(

. در این آیته آمتده است  کرده  یادحضرت سلیمان)ع(  سشره سبأ نی  از محراب    13آیه  
کردنتد: معبتدها، برایش درست می  (جنیان)هان، آخشاستهرره میحضرت سلیمان  :  است
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 جاییهجابکه از ب رگی قابل های ثابت و دیگ هاها، ظروف ب رگ غذا همانند حشض تمثا 
 .ندنبشد

شان محراب داشرند؛ زیرا نماز یهشدیان برای عبادتساند  رمی  ابراهیم قمیبنعلیروایت  
ایتن حکتم دشتشار   ،در استال   امتانبشد؛    هپذیرفرها  ها و محرابها، کنیسهآنان ج  در بیعه

ز نظتر کته ا دیگرمسجد و یا هرجای در  انو مسلمان( 242: 1،  1404)قمی،    برداشره شد
 بخشانند. تشانند نمازره باشد، مینداش اشکا  شرعی

در آن بته عبتادت و راز و نیتاز بتا پروردگتار زکریای نبی)ع( نیت  محتراب داشتت و 
 ؛مژده یحیتی، فرزنتد  را داد  عبادت بشد که خداوند به وی  پرداخت. در همین محرابمی
عمران: ؛ آ 71-70 )مریم: .و همسر  تا آن زمان عقیم بشدپیری رسیده    که به سنّحاریدر
بترای عبتادت  ایحضرت مریم)ع(، مادر حضرت عیسی)ع( نی  محراب و اتتاق ویتژه  (39

 (37عمران: )آ  .رفتآنجا به دیدنش می درداشت و زکریا، سرپرست وی، 
بترای  ویتژه در زمان نبشت حضرت عیسی)ع( و پس از آن نی  محراب به عنشان محتلّ

 ،کته در آن تشان به »بیت ارمقدس« اشاره نمشدعبادت معمش  بشده است که از آن جمله می
آنجتا را   ،به همتین دریتل  .هایی برای عبادت تعدادی از پیامبران وجشد داشره استمحراب

میتان  زمتانی فاصلهشدن  به دریل طشالنیگفرند.  یب« میس« یا »حظیرا ارمحارد»بیت ارمق
، گرفرن مرد  از شتریعت فاصلهسی مسیح)ع( و بعثت پیامبر اسال )ص( و نبشت حضرت عی
)کلینتی،  .نا  آن محتل را تغییتر دادنتد  ،های شیاطینن و وسشسههای مشرکابر اثر دسیسه

دایتره کلیستا بته صتشرت نتیم یاین مکان در جلتش  ،کلیساهادر برخی  (  482:  1،  1407
ارعترب، پیش از اسال  ج یرادر ادبیات    گفرند.»تابشک« می  ،شده است که به آنساخره می

محل تشخاری مرتفع درون دیتشار بترای گذاشترن   یامحراب به معنعالوه بر معانی مذکشر،  
 کاررفره است. مجسمه و تمثا  نی  به

: 1965)ارعبتادی،  بیض فی ارروض زهره مسترنیر      او کا  بکدمی ارعا  فی ارمحاری
84) 

ستفید عتا  در محتراب )محتل  هتایدر این بیت، شاعر بعضی زنان زیبا را به مجسمه
 نمشده است.  تشبیهنگهداری مجسمه در دیشار(  

بیشرر  ،پیش از اسال دهند که محراب نشان می  ،فشق  هایو نی  گ ار   آیات و روایات
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نتشن در اکنه بسان محرابتی کته هم ؛بشده است )معبد(  اتاق و جایگاه ویژه عبادت  یابه معن
دو برادر از دیشار محتراب رفرن    باال(  52:  1375)سجادی،    .مساجد مسلمانان معمش  است

هتای نمشنته وی و در محراب )س(به دیدن حضرت مریم  کریارفرن زحضرت داود نبی)ع(،  
های دور د. بنابراین، در سیر تطشر محراب از گذشرهنکمی ر، بیشرر این فرضیه را تقشیتدیگ

ریت ی را ستان کته امتروزه مستلمانان رنتان پدید آمده است؛ آن  ی، تحش  بسیارتا کنشن
 گشیند.محراب نمی

کاربرد  ،را گرفت و این کلمه «»مسجد« جای کلمه »محراب/ معبد  ،»در دوران اسالمی
در این نکره  ،حراب پیش از اسال  و دوران اسالمیمخشد را از دست داد. شاید ارتباد بین  

ه استت مکان محل عبادت ی  نفر بشد باشد که پیش از اسال ، با تشجه به آیات قرآنی، این
 «.دششتگرفرن ی  نفر، یعنی اما  جماعت، اطالق می  در دوران اسالمی نی  به محل قرار  و

 (53:  1375)سجادی،  

 )ص(دوره پیامبرمحراب در . 2-1

دارای تتشرفرگی در دیتشار ستمت قبلته  یمحراب به شکل امروز  ،زمان پیامبر)ص(  در
 برای نمازخشاندن رسش  ختدا)ص(مکان ویژه معنای    به  محراب  بلکه  ؛هوجشد نداشر  مسجد

هتا و دادن سمت قبله با نشانه  و نشان  (15:  1976؛ تشتشنچی،  264:  1،  1374)سمهشدی،  
اب و مصلی پیامبر)ص( در منابع حتدیثی و از محر  ههایی کگ ار   شده است.ساده بعالیم  

»رستش   :بیهقی در روایری آورده است  اشاره به همین نشع محراب دارد.  ،تاریخی نقل شده
و دو دسرش  [به نماز ایسراد]محراب رفت  به ،سپس د.ه سمت مسجد حرکت کرخدا)ص( ب

وینتی آورده استت رستش   ق (30: 20، ج ء 1404. )بیهقی، «باال برد  [نماز]را برای تکبیر  
سنگ  ،أسیس نمشد و با دست مبارکشا را تخدا)ص( وقری به مدینه هجرت کرد، مسجد قب

 (153،:  1373)ق وینی،  .تهداب را در محراب مسجد گذاشت
بته عنتشان یت  ضترورت شتد، تما  مساجدی که در زمان رسش  خدا)ص( ساخره می

بته ستمت قبلته صتفشف نمتازگ اران   شدارای محراب بشده است تا جایگاه امتا  پیشتاپی
قبلته نمتاز مستلمانان در . مشخص باشد و مرد  پشت سر اما  در ی  سمت نماز بخشاننتد
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کعبه تعیین گردید.  ،به فرمان پروردگار 1دو  هجریدر سا     ،ارمقدس بشد و سپسبیت  ،ابردا
شتما  در ستمت  ابرتدا ،بنیاد یافره بتشد  هجری  که تا سا  دو   مدینهبنابراین، قبله مساجد  

گرفت. محراب مسجد قبا  در سمت جنشب قرار  ،از تغییر قبله  مسجد مشقعیت داشت و پس
شده تشستط پیتامبر و مستلمانان مهتاجر و ارمقدس که نخسرین مسجد ساخرهبه سمت بیت

ی کته د به صشرت محراب مشخص بشد و با تعمیرات گسرردهانصار است، تا دوران آ  سعش
 .مرری قرارداده شدتنها ی  ایشان نیم ،از میان رفت و به جای آن  د،شدر این دوران شروع  

 ایتن مستجد و دیگتر مستاجد روشن نیست کته ،با همه اینها (230-229، :1377)قائدان،  
 نما داشره یا خیر؟، محراب طاقریهاوّ

تتشان از محتراب به صشرت قطعی نمی  نی   مسجدارنبی در نیمه نخست اسالمیدر مشرد  
ذراع =  70در  60مررربتع مستاحت )  74/1021در ابرتدا    مسجدت. این  خن گفسنما  طاق
 ،سترشن از درختت خرمتا در درون مستجد برختشردار بتشد و »مُخ لّقته« 8ذراع( و  4200
بعدها این سرشن در غرب محراب بر اثر که  رندانداشت؛   ترین سرشن به محراب قرارن دی  

دیگری نی  وجشد داشت که  حلعالوه بر آن، م  مشقعیت یافت.  تشسعه و تعمیر، مرصل به آن
 »محتراب اررهجتد«و  (450: 2،  1374)ستمهشدی،   «  (سترشن تهجتد)طشان اررهجد»اسبه  

زهترا)س( و  علتی)ع(خانه حضرت  سر پشتبشده و معروف   (250-249،:  1377)قائدان،  
ها پتس از بکه شمشقعیت داشره  اریه حجره مبارک پیامبر)ص( و مقابل ایشان صُف ه  رهینو م

 بترد و در آنجتاحصتیری را بتا ختشد میرفرند، رستش  ختدا)ص( آنکه مرد  از مسجد می
که اعرکاف آن حضترت نیت  در پرداخت؛ رنانداری میزندهو به تهجد و شبگسررانید  می

به نششره سمهشدی، وقری حضرت در     (250-249،:  1377)قائدان،    .مکان بشده استهمین  
عد دیگتری آمتد و ند، یکی حضرت را دید، آمد و به ایشان اقردا نمشد؛ بدآنجا به نماز ایسرا

طشر افراد زیاد شدند و رسش  خدا)ص( مرشجه شد؛ دسرشر داد اطرافش را بتا حصتیر همین
نند و اقردا نکنند. روز بعد به ایشان گفرند: ما دیتدیم شتما نمتاز احاطه کردند تا دیگران نبی

یم؛ ررا اجتازه ندادیتد؟ حضترت دا کنیم و ما هم نماز بخشانرخشانید، خشاسریم به شما اقمی
 نماز شب بر شما واجب شتشد و نرشانیتد از عهتده آن برآییتد.  ،فرمشد: ترسید  با این شیشه

 
   نقل شده است. ،ماه پس از هجرت 18و  17، 16اقوال  ،در تاریخ تغییر قبله .1
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 (372: 1،  1374)سمهشدی،  
آن ذراع از  در مسجدارنبی مقابل دیشار سمت قبلته و بتا فاصتله سته پیامبر)ص(  مصلی

نمتازگ ار بته راحرتی  کتهاندرن (271و    262:  1،  1374  )ستمهشدی،  ؛داشره استت  رارق
غ ارتی  که با دیشار تماستی داشتره باشتد.بدون آن ؛شع و سجشد را انجا  دهدتشانست رکمی

را رنین مشخص نمشده استت:  سشزیپیش از آتش  جایگاه نماز پیامبر)ص( در مسجدارنبی
یمانی  و مُهره راست وی ر شانهبیسرد، وسط منبر دقیقا  برار کسی در مصلی پیامبر)ص( بااگ
)ستمهشدی،  .گیتردمیقترار  ، میان دو رشمش(در دیشار قبله هست  رینی سیاه و سفید که)

1374  ،1 :266) 
 ،کردن جهت قبلهگذارد، پس از مشخصرسش  خدا)ص( اگر در صحرا و بیابان نماز می

خشانتد؛ تتا هتم میاز من پشت آنکرد و مین نصب میرا در ز  یا عصای نشک تی   نی ه کشتاه
نیت ه  تر ازکسی ن دیت  داده باشد و  جهت قبله مشخص باشد، هم برای نماز  حریم قرار

بترد. ویژه برای اقامه نماز دو عید، حضرت نی ه را با خشد میهب ؛تردد نکند گ اراز جلش نماز
 (18-17:  1976)تشتشنچی،   .ورزیدشد که در مسجد نی  به این کار مبادرت میاربره گاه می

از هر طرف که به  )کعبه( مشخص بشد و قبلهمحراب نداشت؛ زیرا   در مکه  مسجدارحرا 
تشاننتد در یاما  و نمازگ اران مت ،ایسرادند، درست بشد. به همین دریلسمت کعبه به نماز می

محتراب  هبه من رت ،هررکن و هرگششه کعبه؛ نماز بایسرند به هرطرف کعبه به  یهرکجا و رو
از  ،نجیحیابتاز ابن ،از ستفیان  ،از پدر ب رگش  ،»ابش ارشرید  :ه استاخبار مکه آمد  راست. د
پتیش  ،در عتین حتا   ؛هتمه جایش قبله است  ،کعبته  هکند که خانتعاص نقل میبنعبدا 
کعبه برابر سنگ  یکه پیش روروز فرح مدر  که پیامبر)ص( یجای قبله کعبه است؛آن،    یرو

ازرقتی، ) .قبله است ،د کرده و فرمشد: اینهر دو دست خشد را بلن ،سنماز گذارد و سپ  سپید
 (353، ارج ء ارثانی: 141

در کنار مصالی پیامبر)ص(، به دالیلی، برخی اشیای دیگتر نیت  وجتشد داشتره استت. 
ربه  دو یکه دارا یجمعه کنار سرشن ی: »پیامبر)ص( روزهانشیسدمی  راویان  نقل از  به  یواقد
 کنتار بتشد و از رتشب درختت  ،کنم آن سترشنیخیا  م  خشاند ویوخطبه م  ایسرادیم  ،بشد
: 1،  1374)واقتدی،  «.کتردبه آن تکیته می )ص(خدارسش  محراب قرار داشت و    ن دی
کنده رتشبی )شان را به تخره مار  روایت نمشده رسش  خدا)ص( دست راستبنانس(  236
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 ؛فرمشد: »إسر شُوا و  ع تد رُشا صُتفُشف کُممی وکرد گذاشت و رو به ما میمی  (که در محراب بشد
تتان هایصف(  16:  1976؛ تشتشنچی،  73:  1401؛ ابن ارنجار،  272:  1،  1374)سمهشدی،  

)ابتن عبتد ربته،  .کتردگاه رسش  خدا)ص( به این رتشب تکیته می «را صاف و برابر کنید.
نتابع از آن بتا مرسد همتان ریت ی استت کته در به نظر می ،این رشب( 289: 7،  1353
شده است که حضترت ن دیت  آن بته   طشانه« و مانند آن یاد«، »وتد«، »اس»عُشد  :عناوین
ایسراد و بترای اصتحاب ستخنرانی نمشد و یا کنار آن میایسراد، گاه به آن تکیه مینماز می

 (17-16:  1976)تشتشنچی،   .کردمی

 در دیوار فرورفته محراب. 3-1
ایسراد و مسلمانان پشت نماز می)ص( در محل ویژه خشد به رهنگا  نماز جماعت، پیامب

باگذشتت زمتان و افت ایش پس از پیامبر)ص(، گرفرند. در صفشف منظم قرار می  سر ایشان
نما و فرورفرته در دیتشار و جانشدن همه در مسجد، مشضشع محراب طاق  انتعداد نمازگ ار

 ی  صف کامل یجاگرفت و ر میافرورفره قر  مطرح شد. در این طرح، اما  درون محرابِ
دادن  عالوه بر حفظ حریم مصالی اما  و نشان  ،بدین ترتیب  شد.نمازگ اران ایجاد می  برای

 ،شکا  محترابگردید. ا میمسجد تأمین  فضای  از    جهت اسرفاده  بیشرر  ظرفیتجهت قبله،  
 لعینتد ضترو  دایترهنیم،  مثلث  ،ایسراده  مسرطیلِ  :هایدست و ثابت نبشده است؛ شکلی  

 (22و   20:  1976)تشتشنچی،   .وجشد داشره است

 نمامنشأ محراب طاق. 4-1

که به محراب، گنبد و منتاره مستجد دارد، آن را برگرفرته از ای  سیشطی با نگاه بدبینانه
و  206: 1949؛ فکتری،  14:  1411)سیشطی،    ؛مسیحیان معرفی نمشده است  کنیسه  قربانگاه
 206: 1949)فکتری،    ،که احمد فکری نششرهگشنههمان  زیرا  که رنین نیست؛درحاری  (220
کشر  است و برای  ،میان این دو تفاوت بسیار است؛ نخست اینکه محراب مسجد(  220و 

کته فراخ استت؛ رندان ،که قربانگاه معبد مسیحیاندرحاری  ؛اقامه نماز ی  نفر ظرفیت دارد
دو  اینکته  .دهدانجا  میو مراسم را   وآمد نمشدهراحری در آن رفتمجری شعایر مذهبی به

ز ستطح تر ابرابتر و یتا پتایین ،اما سطح محتراب ؛زمین قربانگاه از زمین معبد باالتر است
اما در  ؛رو به طرف مرد  قرار دارد  ،باشد. سش ، مجری شعایر مذهبی در قربانگاهمسجد می
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 (21:  1976چی، ن)تشتش .گیردمحراب، اما  رو به کعبه و پشت به جمعیت قرار می
را برگرفره از باور قبطیان یا هیاکل یهشد دانسره  یا فرورفرهنما  برخی دیگر، محراب طاق
 را محترابآنهتا،  با ردّ المحاری  العراقیةنشیسنده کراب  اند کهو دالیلی برای آن ارائه نمشده

ار نبتشده، تتا از ششان رندان دشتبرای  ،این امر  که  داردمی  اظهارو    داندمی  ابرکار مسلمانان
ارعرب ارگش نگرفرند که ارگشگیری بشده، ررا از مرد  ج یراقرار بر  . اگر  رندیگبرگش  ران ادیگ

در شتان هتاینمتا بترای نگهتداری مجستمه بتتهم ن دی  بشده، هم فرهنگ داشرن طاق
 (22-21:  1976)تشتشنچی،   .شان معمش  بشده استمیان

 دیتشارورفرته در طع، بر این نظر است که محراب فراکثیر شامی، اربره نه به صشرت قابن
هتای ق( استت. وی در متشرد محراب86-96مروان )بنعبتدارمل  بننما(، ابرکار ورید)طاق

و مصحح و محق، کراب وی، این نظتر  داردمی رنین نظری ابراز ،مسجد جامع امشی دمش،
کته  بعدا  صتشرت گرفرته ،نما در مسجد دمش،های طاقکند و معرقد است محرابرا رد می

 ، محتراببترای آن مستجد ت ی  محراب برای خشد دارد. اگر وریدنّسب اهلاما  هر مذه
ستمهشدی نیت   (144:  9 ،  1407)ابن کثیر،    .نه بیشرر  ؛ساخره باشد، تنها ی  محراب بشده

محراب نداشتره و نخسترین  ،در دوران پیامبر و خلفای راشدین  مسجدارنبی  معرقد است که  
عبدارمل  بتشده بنکارگ ار ورید ،عبدارع ی بننیاد نهاد، عمرکه آن را در مسجد پیغمبر ب  یکس

 (370: 1،  1374)سمهشدی،  است.

 محراب و خاورشناسان . 5-1
مستیحیان، یتا از هیکتل  از معبد برگرفرهنما را پدیده  محراب طاق  ،بیشرر خاورشناسان

در مستاجد  ،نششره است: محراب فرورفره 1کریسش  اند.کرده یهشد و یا قربانگاه قبطیان ذکر
عبدارع ی  فرمان داد مسجد پیغمبر بنعبدارمل ، وی به عمربننخسرین نبشده و در زمان ورید

بنا و هنرمند رومی و قبطی را به مدینته فرستراد و  هشراد ،را از نش بسازد و برای این منظشر
وی  (Kreswell ،1969 :99) .ساخرند نمطاب، باور خشدشاآنان جلش و اطراف مسجد را 

اصتل  ،رنین نریجه گرفره کته نمتای محتراب ،میان هیکل کنیسه قبطی و محراب  با مقایسه

 
1. Creswell. 
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ن اقتدا  نادرستت و اناستلماز نظتر م ،رومسیحی دارد که بعدها در مساجد راه یافت. ازاین
 ( Kreswell ،1969 :99) .برخالف خشاست آنان بشده است

نیت   (128: 2،  1972 )آرنشرد، و »آرنشرد« (Pederson ،1936 :338 ) »پدرسشن«
د و بتدعری کته ندانو محراب را شبیه کنیسه مسیحیان می  اندعقیدهبا خاورشناس پیشین هم
بتا آنکته  ،امتا »بتریجس« رنتین بتاوری نتدارد. بته گفرته وی ؛وارد مسجد گردیده است

ی معابتد هتاو مکتان مجستمه یفرورفرگی محراب در دیشارهای رومیان، قصرهای ساستان
بتدون آنکته بته  ؛بردند کارآن را در مساجد به ،مسلمانان به دریل سادگی وری، وجشد داشره

 (Martin   ،1924  :59)  .ارگشگیری آن از معابد مسیحی یا هندی تشجه نمشده باشند
گفره است: وجشد تشابه میتان   ،های »پدرسشن« و »کریسش «دیدگاه  با ردّ  ،»سشفاجیه«

کند کته ثابت نمی ،ی ارگشگیری یکی از دیگری نیست و به طشر قطعاو شکل، ر وما  به معند
برعهده دارنتد  هرکدا  که هایی استتفسیر نقش ،مهمبرداری شده باشد.  ری کپیاز اوّ  ،دومی

را تغییر محراب  ی ااسال  معنبه نظر وی،   (146تا: ، بی Sauvaget) .باید آن را شناخت و
کته  بتشد و امیر رئیس اسرقرار ویژه برای محلّ ،ی جدیدی اف ود و آنابر آن معن نداد؛ بلکه
دادن عظمتت آن، بتاالی  برای نشان ،روازاین .نمشدنشست و به امشر رسیدگی میدر آن می

 (146تا: ، بی Sauvaget) .ساخرندمحراب قبه می
هردو مربتشد کند که دینشری نقل می  اخبار الطوالاز    دو گ ار   ،وی برای تأیید نظر 

وارتی بتشده  ،در عتراق انروزهای حیات امشیت تا واپسینواری امشی است که   ،به ابن هبیره
حاجتب شخصی ن د ابن هبیره آمد و اجازه مالقات خشاستت.   ،گ ار  نخست  طب،است.  
متن ایشان در مصالی خشیش است و هنشز برنخشاسره. گفت: بته وی اطتالع دهیتد   :گفت
ن د  رفرم کته در محتراب  .ند؛ اجازه دادهسرم. به وی خبر داد یبر مهمخحامل ا  و آمده

گ ار  دو ، رند صفحه بعد، جریان کشرن ابتن هبیتره  (372: 1368)دینشری،   .نشسره بشد
اساس ایتن گت ار ، نیروهتای  برشرح داده است.  را  مسجد(  محراب  قصر )نه  در محراب

که رو به سمت تاالر قصتر  آمدنداغ وی ربه س  در حاری  ،هنگا  طلشع آفرابمسلح عباسی  
وقرتی مهاجمتان بته  ،بشد. پس از کشره شدن همراهتانش تکیه داده  قصر  به محراب مسجد

 ،بدین ترتیب و تسلیم مرگ شد. به طرف قبله نمشد و به سجده افرادرا سراغ وی آمدند، رو 
 (375:  1368)دینشری،    .جانش را گرفرند
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 ،تازه برای محتراب در میتان مستلمانان ر ایجاد نقشدرسد ادعای سشفاجیه به نظر می
در ارگتشگیری محتراب از معابتد  های »کریستش « و »پدرستشن«تر از دیدگاهبسی ضعیف
 ،باشد. محراب به عنشان جای مخصشص رئیس یا امیر برای رسیدگی به امتشرمی  مسیحیان

نیست که  ادان معنبهررند این سخن  ؛از سشی محققان و مشرخان مسلمان تأیید نشده است
 .کردندنمی رسیدگی ه امشر مرد بدر محراب هرگ  
بدان تمس  جسره، رنان نیست که نظتر وی را   هایی که این خاورشناسنمشنه گ ار 

تأیید نماید. در گ ار  نخست، هنگا  نماز صبح است و زمان مراجعه و رسیدگی به امتشر 
ره است. در گ ار  دو  امشر در آنجا نشس اری برای رسیدگیمرد  فرانرسیده تا گفره ششد و

جای کشرکی برای نماز امیر  ،نی  نخست آنکه محراب قصر ذکر شده که معمشال  داخل قصر
دو  آنکه  نه محراب مسجد جامع و محل آمد و رفت عمش  مرد .  ؛ساخرندو همراهانش می
 هتایتتیمبشد در دا   هدرسری دریافربهبه پایان کار خشیش رسیده بشد و   ،این کارگ ار امشی

 .استنارار تن به مرگ سپرده و محراب مسجد را برگ یده مسلح عباسی گیر افراده و به

 نماهای طاقترین محرابقدیمی. 6-1
آن را از  آغتاز ،های مرفاوت ابراز شده است؛ برخی ماننتد ستیشطیدیدگاه ،در این باره

انتد که خاورشناسان سعی کردهحاریرد  ؛(14:  1411)سیشطی،    داند  قرن دو  هجری میاوّ
عبتدارمل  بنویژه ورید، بتهبرگرفره از معابد مسیحیان معرفی کنند که تشستط امشیتانآن را  

بته نظتر آقتای روا  و گسرر  یافرته استت.    ،قرن نخست اسالمی  اواخر  در  (ق86-96)
نتد از: ارتانما و فرورفرته عبترین مساجد دارای محراب طاققدیمی یشنس تشتشنچی،نجات

در  مستجد جتامع امتشی ،مستجدارنبی ،در عتراق  مسجد کشفه  ،در فلسطین  قصیمسجد األ
 .عتاص در فستطاد مصتربنعمرومسجد جامع قیروان در تشنس و مستجد جتامع   ،سشریه

 (29-28:  1976)تشتشنچی،  
استت  محرابی قصی نششره محرابش، هماندر معرفی مسجد األ ،(ق611ی امرشف)  هروی
 17یتا  16در ستا  خلیفه دو  ( 25: 1423)هروی،  .بنیان نهاد  (13-23)  خطاببنکه عمر
آنجتا را فترح و مستجد ،  (141-140ارف:    1988)بالذری،    به آن سامان سفر کرد  ،هجری

ازآنجاکته ( 468: 1،  1992)اربکری،  .و محرابش را ساخت گذاری نمشدقصی را تهداباأل
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های مدینه بشده که ، از نشع محرابخلیفه دو   شده تشسطگذاریممکن است محراب تهداب
نمتشده و بعتدا  بتا روا  تعبیته شتده و ستمت قبلته را مشتخص میمستجد  صرفا  در جلش  

 ؛رستدقطعی به نظتر نمی ،سخن نشیسنده مذکشر  .اده باشدنما تغییر شکل دهای طاقمحراب
معرقد است این ا آنکه بداند.  آن را از دوران خالفت خلیفه دو  نمیکه »کریسش « نی   رنان

 استت؛ ههای فرورفره باقی ماندترین محرابی است که پیش از روا  محرابقدیمی  ،محراب
رستد میبه این نریجه  ،اما با بررسی شکل ساده، فرورفرگی اندک و خطشد کشفی باالی آن

 (Kreswell ،1969 :99) ) .شده است ساخرههجری  90که در سا  
گشیتد: یدهد و میعثمان نسبت م به دوره  را  د مدینهدر مسج  بد محراایجا  ،ن بطشطهاب

بتشد؛ ی عثمان در تعمیر مسجد جتد  .باز هم بر مساحت مسجد اف وده شد  ،عثمان  هدر دور
ج  سمت شرق که محراب نی  در آن  .آن را از سه طرف شما ، جنشب و غرب تشسعه داد

ی محراب ،رشب سا  پششانده از ار مسجدقف س امر نمشد یوتشسعه نیافت.    ،مشقعیت داشت
 عاص[بنحکم]بن مروان ،در اسال  رین محراب رااند اوّگفرهی  برخ  .ندخراسمسجد  ی  هم برا

نستبت  ،عبتدارمل  بنوریدی وارت ،عبتدارع ی بناین ابرکار را بته عمر ،دیگری  برخ  بنا کرد و
 (  353: 1،  1417)ابن بطشطه،  .اندداده

 ،رساند این محراب با مصالی پیش از آنمی  ،ند«ساخرسجد  م»محرابی هم برای    جمله
با انضما   کامل نیست. ،نمایا طاق محراب فرورفرههررند دالرت آن بر  مرفاوت بشده است؛  

تشستعه و  درعبتدارع ی  بنعمر :نشیستد. وی میشتشددیدگاه فشق تقشیت می ،سیقدِسخن م 
ب رگان مهاجر و انصار را در محل  راب،حو بازسازی م  هنگا  تخریب  مسجدارنبیبازسازی  

گذاری محراب مسجدتان حاضر باشید تا نگشیید که عمر آن را در تهدابجمع کرد و گفت:  
ستنگ جدیتد را مگر اینکه داشت،  برنسنگی  وی هیچ  (  81-80:  1411)مقدسی،  .تغییر داد

 (23:  1976؛ تشتشنچی،  368: 1،  1374د. )سمهشدی،  دادر جای آن قرار 
محتراب  بر این نظرند که ستاخت ،خاورشناسانبیشرر نشیسندگان مسلمان و ی از دتعدا
کته ابتن  رستد( میق86-96عبتدارمل  )بنبه دوران خالفت ورید  ،مسجدارنبیدر  فرورفره  

: 1380 ،حِرّتی ؛67: 1تتا،  )ابن تغری بردی، بی  اند.از آن جمله  و فیلیپ حِرّی  تغری بردی
535)   

. وی مقرر شدکشفه  واری    ق(23-35عفان )بناز سشی عثمان  ق،26  سا عقبة در  بنورید
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رعب گذراند و برای نماز صبح  اشی، خششگذرانی، شرب خمر و رهش وشبی را تا سحر به عی
نمتاز صتبح را رهتار رکعتت خشانتد و در   ،، به محراب رفتآمدبا حارت مسری به مسجد  

 خشاهیتد بیشترر بختشانم : میتین کترد و گفترو بته متأمشم  ،سپس  .محراب اسرفراغ نمشد
این امر و نی  فست، و فجتشر ( 335: 2ارف،   1409؛ مسعشدی، 165: 2،  1371)یعقشبی،  

عاص را بته جتای بنباعث اعرراضاتی شد و خلیفه مجبشر شد وی را برکنار و ستعید  ،ورید
ی دیده که بر باالن محراب را ای ق(540-614) ابن جبیر ،سیاح معروف  وی منصشب نماید.

به احرما   و( 167تا: )ابن جبیر، بی های خششبشی سا  آوی ان بشدهسره از رشبی  ب  ،آن
 ،همتین ستیاح مستلمان اندرستیتا آن تاریخ، رند بار تعمیر و بازسازی شده استت.   ،قشی

محراب، دروازه آهنتی استت کته در سمت قبله برابر  :نشیسدمی درباره مسجد جامع دمش،
)ابن جبیتر،  .شدمی محراب واردرفت و از آنجا به »مقصشره« می ،شدمعاویه از آن وارد می

 (214تا:  بی
روشتنی  ازو  ردادوضعیت بهرتر  ،نسبت به محراب مساجد قیروان و فسطادها  گ ار 
نافع فهتری را بته جتای بنعقبتة ،هجتری 50معاویته در ستا  . رختشردار استتبیشرری ب
شتهر قیتروان را شب کترد. وی  ا  آفریقا منصتمهای مفرشحه شحدیج در سرزمینبنمعاویة
 (466-465: 3،  1385)ابتن اثیتر،  .را برای آن بنیاد نهتاد  و مسجد جامعی  نمشد  تأسیس
زودی به ی  مرک  مهم برای مسلمانان تبدیل شد و رون، یافت و مسجد آن نی  به ،این شهر

 ازی شتد و تشستعهستهای مخرلف بازبارها در زمان، جامعب رگ و باشکشه گردید. مسجد 
نافع، فرمانتتده صتتحابی الیتت،، محتتراب را حفتتظ کردنتتد. بنیافتتت؛ امتتا بتته احرتترا  عقبتتة

 ،در زمتان حاکمیتت ختشیش، از حاکمتان اغلبتی (ق201-223)  اغلببنابراهیمبنا زیادا
ری از تتا هتیچ اثت کنتد خشاست محراب را نیت  خترابمسجد را خراب و از نش بنا نمشد.  

یاران و مشاورانش او را از این کار منع نمشدند. پس از   ، اماوی باقی نماند  حاکمان پیش از
قترار اها پیشنهاد دادند محراب را درون دیتشار رو شدند، برخی از بنّآنکه با اصرار وی روبه

اربکری )قترن پتنجم هجتری( ابشعبید . و همین کار را کرد وی نی  پذیرفت .بپششانندو  داده  
 (674: 2،  1992 )اربکری، .بر همان حا  است ،محراب ننششره که تاکنشن ای

هایی که در محراب مستجد دکرر احمد فکری با کاو  ،به نششره نجات یشنس تشتشنچی
بتا ابراهیم بنا در زمتان زیتاداجامع قیروان انجا  داد، بته آن محتراب دستت یافتت کته 
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و قطعه از دو جتای، رداشرن دبپس از  ،در این کاو  های مرمر آن را پششانده بشدند.سنگ
 وقرتی بتشد.ضخیمی از خاک پششانده شده   نافع پدیدار شد که با الیهبندیشار محراب عقبه
آشکار  ،های نامنظم ساخره شده بشدرا کنار زدند، دیشار محراب که با سنگبخشی از خاک  

 (26-25:  1976)تشتشنچی،  گردید.
ذراع عترض  30وذراع طتش   50هجتری در    21مسجد جامع فسطاد مصر در ستا   

پتس از اینکته از ستشی   ،شتری  بنقرافرورفرته نداشتت.    نمتاساخره شد و محراب طاق
 ،منصشب شدحکشمت مصر  به (547:  4،  1385)ابن اثیر،    ق90عبدارمل  در سا   بنورید

نمتا بترای آن محتراب طاق ،مسجد را نشسازی نمشد و تغییراتی در آن پدید آورد؛ از جمله
 نجات یشنس تشتشنچی سعی نمتشده محتراب (67-66: 1تا،  )ابن تغری بردی، بی  .تساخ
شری  بر مصر نشان بنهای حکشمت قراا مسجد جامع فسطاد را به پیش از سنمای  طاق
شتاهد گ ار  ی  از دو رسد. هیچکه درست به نظر نمی  (28-27:  1976)تشتشنچی،    دده
کته  ةقباهرالفی ملوک مصبر و ةوم الزاهرالنجدر که د؛ رناننتشانند این امر را اثبات کننمی  ،وی

محتراب  ،مسجد جامع عمترو آمدهباصراحت ، 67در صفحه تشتشنچی از آن اسرفاده نمشده، 
 نداشره است.  (نماطاق)تشخاری  

 محراب و مقصوره. 7-1
یافتت، بتا محتراب کتامال    راهمستجد    بهاسالمی     سده اوّ  نخستنیمه  مقصشره که در  

برآمتده از خشتت، آجتر، با پرده یا دیشار   محصشراطاقکی    ،ت بشده است. »مقصشره«ومرفا
نماز نگاه از آنجا به پیش به سمت مرد  که دریچه دارای  ،محراب  اطرافدر  گچ و یا رشب  

، بدین نمشدآن را اقامه می خلیفه نشعا   شان هنگا  نماز با اما  جماعت کهو ارتباد  کردندمی
بتا ین کسی بتشد کته در مستجد، (، نخسرق23-35عفان )بن. عثمانگردیدیمبرقرار   ،ترتیب

 ، خلیفه دو وی به دنبا  ترور عمر (8:  4،  1418)ارمقری ی،    .مقصشره ساختخشت خا   
ای کشرت  درون مستجد و در محتل به منظشر حفظ جان ختشیش، مقصتشره  ،(ق23-13)

: 1397)جبتشری،  .خشانتدمی نمازگرفت و محراب از خشت ساخت که داخل آن جای می
16  ) 

، نخسرین کسی که در مسجد مقصتشره ستاخت، رنین نظری ندارد. به باور وی  ،بالذری

http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
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 1988)بتالذری،  .ابیه، واری بصره از سشی معاویه، در مسجد جامع بصره بشده استتبنزیاد
شار  بته وی شتد، شن خافراطی ی ازمعاویه نی  پس از سشء قصدی که تشسط یک  (487  ارف:

از ایتن  ،حِرّتی و به گفره فیلیپ (257 -256: 1380)حِرّی،  در مسجد، مقصشره درست کرد
هتا مقصتشره (257 -256: 1380)حِرّتی،  .گرفت ت بسیار مشرد مالمت و سرزنش قرارجه

نگتا  ساخرند، تا وی را هآن را در اطراف محراب می  در ابردا به خلیفه اخرصاص داشت و
راب منرقل گردید؛ تا آنگتاه کته شخصتی اقامه نماز خطری تهدید نکند؛ اما بعدا  به کنار مح

 د، برشاند نماز را در محراب اقامه نماید. آییر از خلیفه برای اقامه نماز میغ
 حکمبنمتروانستاخت،  ارگنقش و نمحکم و دارای  با دیشار  نخسرین کسی که مقصشره

کسی با راقش به او حملته کترد  ،در آن شء قصدی که. وی به دنبا  حادثه سبشد  (ق65-64)
شتد، بته فکتر  اعتدا ی و پس از متدتی داننز ،و قصد ترور  را داشت و باالخره دسرگیر

 (257-256:  1380)حِرّی،    .ای محکم افرادساخرن مقصشره
بتردن محاریتب مستاجد تشستط آن شاید روایت منقش  از اما  علی)ع( مبنی بر از بین

؛ 320: 2،   1385صتدوق،  )  نه محراب عبادت  ؛اشاره دارد  هاهشرحضرت، به همین مقص
 هادرون مقصشره از اقردا به اما   (عباقر)محمد  اما   که نهی  رنان  (253:  3،  1376طشسی،  

و از مترد   نمتشدهاشاره به ائمه جشر دارد که خشدشان را درون آن محصتشر   ،نمازبطالن  و  
؛ طشستتی، 386: 1ارتتف،  1413؛ صتتدوق، 385: 3،  1407)کلینتتی،  .گرفرنتتدفاصتتله می

1376  ،3 :52 ) 

 در مسجد رابحم جایگاه. 8-1
هررنتد ممکتن استت از روز  ؛کتاربرد دارد سهمحراب در مسجد    ،در فرهنگ اسالمی

 .دادن جهتت قبلته : نخستت، نشتانمدنظر سازندگان و طراحتان آن نبتشده استت  ،نخست
با دیدن محتراب نمازگ اران با ورود به مسجد  (45:  1395؛ هیلن برند،  9:  1411)سیشطی،  

اهمیت  ،ناآشناوارد و ویژه برای افراد تازهبه  ،خشانند. این امرماز بنسمت  دانسرند به کدا   می
 ،محراب در سمت قبله( 77: 2017)اریاسری،  .دو ، جای ایسرادن اما  جماعت  بیشرر دارد.

ایسرد و مأمشمین در صفشف متنظم پشتت ستر وی ترین جای است که اما  در آن میمقد 
مشقعیت داشره باشد  ،ار دیشار قبلهوسط مسجد و کن ششد محراب درگیرند. سعی میقرار می

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%28%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85%29
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گ اران در دو سمت راست و رپ برشانند اما  را ببینند؛ مگتر اینکته شتکل هندستی تا نماز
مأمشمین نباید کتامال   ،که هنگا  نماز اسش ، حریم برای اما ؛ به این معن مسجد آن را برنرابد.

  1.تر از اما  بایسرندست کمی عقبالز  ا بلکه ؛مشازی و یا جلشتر از اما  قرار بگیرند
را  یایسراد، نی ه کشر  یا عصای نشک تیت به نماز می در صحرا رسش  خدا)ص( وقری

کرد؛ تا هم جهت قبله مشخص باشد، هم حریم ایجاد ششد و افراد از جلش در زمین نصب می
ب گردید شامل سبعهمین    ،رسدد. به نظر مینتردد نکن  ،تر از شاخص، حداقل ن دی  ایشان

محراب و مصلی در مسجد پدید آید که در ابردا بتا نیت ه کشرت ، عصتا،  ،تا از همان آغاز
آن را بتا  ،گردیتد و بتا گذشتت زمتانسنگ صاف در کف مسجد و مانند آن مشتخص می

نجتات  نما منجر شد.تحجیر و مانند آن برجسره نمشدند؛ تا اینکه به محراب فرورفره و طاق
نمتا بته ا انعکتاس آن در محتراب طاقتقشیت صدا بتعامل  عالوه بر آن،    ،ییشنس تشتشنچ

های رسد از اسرنبادصدای اما  به مأمشمین را نی  اف وده است که به نظر می  رسیدنمنظشر  
 . برای آن وجشد ندارد یدریل روشن  ،و در منابع  باشدوی می

 

 در مساجد سده نخست نارهم. 2
ه صشرت بر  بلند و باری  را گشیند که در کنار ح بنایی بدر اصطال  «،منار»  « یامناره»

سراها و در مرزها به منظشر فراخشاندن مساجد، بقاع مربرکه، مدارس دینی، کنار راه، کاروان
نمتشدن مترز میتان دو مرد  به نماز و هدایت به سشی مسجد، راهنمایی مسافران و مشخص

هتای مستاجد و بقتاع مربرکته بته منتاره  ن اصطالحشده است. امروزه ایکششر، ساخره می
 ،اما در گذشتره ؛های کنار راه یا مرزها خبری نیستاخرصاص یافره و از کاربرد آن در بر 

بته آن مأذنته، مِیتل، عستاس و  ،رورفره استت. ازایتنکار میبه  ،گفرهبرای همه مشارد پیش
 اند.صشمعه نی  گفره

 
بیشتر  .1 توضیح  برای  بایستد.  امام  از  جلوتر  یا  و  برابر  کاماًل  نباید  مأموم  که  آمده  جماعت  نماز  احکام    :ر.ک  ،در 

 های عملیه و کتب فقهی.  رساله 
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 تاریخچه ساخت مناره. 1-2

از آن بترای مقاصتد  ،گردد و اقشا  و ملل مخرلفپیش از اسال  برمیبه  ،مناره  تاریخچه
بته  ،های عربی و شما  آفریقاکردند. اسرفاده از منار در ایران، سرزمینگشناگشن اسرفاده می

هتای تاریت  و یتا گردد که از آن برای راهنمتایی مستافران در شتبمیبازپیش از اسال   
دند تتا کرآتش روشن می  ،بدین صشرت که بر باالی آن  ؛دندنمشاسرفاده میآرشد  روزهای مه

به آن سمت  ،مانده، اقامرگاه بین راهی و یا شهر مشردنظر را یافرهمسافران گمگشره و در راه
منتار  ،اساس منابع مکرشب، نخسرین کسی که برای راهنمایی انسان در راه برحرکت نمایند.  
شاهان یمن بشده است. وی بتا ستپاهش هرجتا  اررائش، یکی ازارحر   بنساخت، »أبرهة«

ساخت، تا هنگا  بازگشتت راه را گتم رفت، در راه منار میبرای فرشحات و رشکرکشی می
خشانتدمیر، ؛ 111: 2؛ همتش،  566و  38:  1،  1387؛ طبری،  12:  1368)دینشری،    .نکنند
نها  سترا ، ؛ م16: 1348ی، ؛ بناکر91و    75:  1،  1379؛ ابن مسکشیه،  263:  1،  1380
؛ حستتینی 222: 1،  1381ای، ؛ شتبانکاره168: 1،  1385؛ ابتن اثیتتر، 175: 1،  1363
   (38:  1352آبادی،  خاتشن

نمشدن مرز میان دو سرزمین، در ایران   ساخرن منار برای راهنمایی مسافران یا مشخص
یل نشرآبتاد، راهنمای مشجشد، مترین مناره یا بر  قدیمی»است.  ه  داشرپیش از اسال  روا   
فارس استت  اسران مرعل، به دوره اشکانیان در غرب نشرآباد ممسنی  ،معروف به میل اژدها

هتای ستفید تترا  با سنگ ،که دارای حدود هفت مرر بلندی بشده و قاعده و تما  بدنه آن
آتشتدان  ،در درون بر  قرار دارد و بتر بتاالی آن  ،منظم داده شده است. پلکان میل اژدها

 (811: 2،  1387؛ قدیانی،  27: 1377واندنبرگ، ) «.ی داشره استسنگی جا
تشان نا  برد که در ه از دوره ساسانیان، مناره رهار ضلعی را میماندهای برجایاز مناره

بته صتشرت تتشده جستیمی از ستنگ و گتچ   استران فتارسمرک  شهر باسرانی فیروزآباد  
مرر بشده کته تخریتب شتده و هتم اکنتشن  33بیش از  ،کند. ابردا ارتفاع منارهمی  یخشدنمای
 (101:  1343)مصطفشی،   .رسدمرر می 26به  ،باقیمانده منارهارتفاع 
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 مناره فیروزآباد در استان فارس                
 

در ایران روا  های اخیر تا سدهپس از اسال    ،دف راهنمایی مسافرانساخت مناره با ه
در  ،بترای راهنمتای کاروانیتان و اردوهتای جنگتی  ،افشتارداشره است. به فرمان نادرشاه  

هایی ساخره شد کته هنتشز در آجر و گچ مناره ،با سنگ  ،وعلف و کشیرهاآبصحراهای بی
بتا منتار  ،کرتب رغتتبرخی منتابع و و در   ریگ ارهای میان کرمان و بلشرسران باقی است

 1(113: 1365)رارر ،  .شده است یادنادری از آن 
کاربرد مناره گسرر  یافت و عالوه بر راهنمایی مستافران، بترای اذان و   ،پس از اسال 

در  ،این نتشع بنتا تاسبب گردید   ،کار گرفره شد. این امردعشت مرد  برای اقامه نماز نی  به

 
اشرباه میل نادری نامیده  به ،هاجناب آقای محمد ابراهیم باسرانی پاری ی معرقد است که این میل  ،اربره محق، معاصر .1

نه نششمی  بیابان د؛  مناره ادرشاه از آن  اسرایل  تا آن را ساخره باشد، نه سب  و  به دوران  ها و مسیر گذر کرده  ها 
اسرایل میل  به دوران سلجشقیان است. )محمد   ،هاایشان مربشد است؛ بلکه سب  و  سلجشقیان و  ابراهیم،  بن مربشد 

 (  89، ص غ  در کرمان

 میل نورآباد ممسنی در استان فارس 
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نقتاد مخرلتف جهتان   کنار مساجد، مدارس دینی و بقاع مربرکه نی  سربرآورد. امتروزه در
ی وجشد دارد کته پتس از ستپری نمتشدن قترون و ستاریان های قدیمی بسیارمناره  ،اسال 
 ند.  ششمی آوریاد و رهگذران محققان تاریخ پیشینیان را برای  ،مرمادی

 پیشینه ورود مناره در بنای مساجد. 2-2
ای مستاجد با آنکه در منابع دینی، ری ی در سفار  و تشصیه برای ستاخت منتاره بتر

از همان سده نخستت استالمی، ایتن  ،جغرافیایی و اساس منابع تاریخی  بر، اما  دنداروجشد  
بته  ،و امروزه  جایگاه ویژه یافت  ،وارد دنیای معماری مساجد گردید و بسان محراب  پدیده

 مند بنای مسجد درآمده است.یکی از اج ای مهم و شکشه
مشد برای خبرکردن مترد  جهتت اقامته نمتاز رآنگاه که پیامبر)ص( به بال  فدر مدینه،  

ایستراد و ، وی بتر آن متی(307: 3،  1407)کلینی،  باالی دیشار مسجد برود و اذان بگشید
عمر و یتا خانته بنبر سرشنی در خانه عبدا  ،قبلهگفت و یا به روایری پیش از تغییر اذان می

بعتدها غتال ِ  (132: 10 ، جت ء1420)احمتد بتن علتی،    .گفتترفت و اذان میحفصه می
یعقتشبی، )  ای برای مستجد ستاختگفرند، منارهعبدارمطلب که وی را »کالب« میبنعباس
پس از  رود.مدینه به شمار می  مسجدارنبیکه نخسرین مناره برای    (401-402:  1،  1371

گرفتت و  ر حیاد مسجد قرارتشسعه مسجد که بعد از فرح خیبر صشرت گرفت، این محل د
ایتن گت ار ، ستاخت منتاره بترای   مبنتای  بتر  دیشاره شما  غربی واقتع شتد.  رهایدر ان

بعدها به یاد بال ، آن یار فتداکار رستش   رسد.به قبل از سا  ششم هجری می  ،مسجدارنبی
هتایی از زیبا از سنگ مرمر سفید به ارتفاع دو مرر ساخرند که بر سترشن ایمأذنه  ،دا)ص(خ

-265: 1377)قائتدان،  گشینتد.گانه بر آن اذان میاوقات پنجسنگ اسرشار بشد و اکنشن در  
ادعای برخی از مسرشرقان مبنی بر اینکه ساخت مناره برای مستجد از   ،بدین ترتیب  (266

 ،مگتر اینکته ایتن گت ار  ؛نمایتد، درست نمتی(336: 1380)حِرّی،  اقدامات امشیان است
 .شره باشداعربار ندا
-96عبتدارمل  )بنورید ،به دسترشر خلیفته وقتت امتشیه،  واری مدین  ،عبدارع ی بنعمر

بر  عبدارمل  به دریل اشرافبنرهار گششه مسجد برآورد که سلیمان، رهار مناره در  ق(86
ها را رنتین ذکتر طش  و پهنای این مناره ،را خراب کرد. ابن زباره یکی از آنها  ،خانه مروان
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مرتر( و  24ذراع )= 53مرر(، مناره غربتی 25ذراع )=  55کرده است: مناره شرقی و غربی 
-524: 1،  1374)سمهشدی،  عنی سه مرر بشده است.ذراع، ی  8×8ها  عرض و پهنای مناره

گرفرته و بتر تعتداد آن  های مخرلف مشرد تعمیر و بازسازی قرارها در دورهاین مناره  (525
 5 ،هتادوران ستعشدی مناره رستید و در 5تعداد آن به   ،اف وده شده است؛ در دوره عثمانی

. )قائتدان، مناره وجشد دارد 10 ،مناره جدید بر آن اضافه شد که هم این  برای مسجدارنبی
1377  :224) 

ابیه، فرماندار معاویته در بصتره، بنبنابر روایت مشهشر، برای نخسرین بار زیاددر عراق،  
: 2ارتف،  1988)بتالذری،  .ق برای مسجد جامع بصتره منتاره ستاخت45یا    44در سا   

غ وان، بتا بنةدر سا  رهارده هجری تشسط فرمانتده ستپاه استال ، عربت  مسجداین    (487
ارتف، 1988؛ بتالذری، 563: 1992)ابتن قریبته،  دیشارهایی از نی و بدون سقف ساخره شد

ابشمشسی اشعری در زمان فرمانتداری بصتره، مستجد را وستعت داد،   ،سپس  و(  487:  2 
ارتف، 1988)بتالذری،  .ف آن را با علف پششاندل برآورد و سقگِدیشارهایش را با خشت و 

کرد، وی مستجد نصشب واری بصره م به عنشان ابیه رابنپس از آنکه معاویه زیاد  (486:  2 
؛ ابتن قریبته، 487: 2ارف،  1988)بالذری،  ساخت شسعه داد؛ بنای آن را با آجررا بیشرر ت
 .ی از سنگ ستاختارد و برای مسجد منارهبُار کبههای مرعدد در آن  ، سرشن  (563:  1992

 (487: 2ارف،  1988)بالذری،  
ی استت کتته اهتتای رهارگانتهشمین منتاره کتته بترای مستجد ستتاخره شتده، مأذنتهست
عاص در فسطاد مصر بنواری مصر به دسرشر معاویه در مسجد جامع عمرو  ،مخلدبنمسلمة
، ایتن شتهر عالوه بر تشسعه مستجد ق،53وی در سا  ( 9: 4،  1418)ارمقری ی،    .ساخت

منار ساخت و دسرشر داد برای دیگر مساجد فسطاد نی  منتار  ،در هر رهار سمتبرای آن  
هتای صتعشد پله (9-8: 4،  1418)ارمقری ی،  .بگشیندن بر باالی آن اذان ابسازند؛ تا مؤذن

ون مستجد منرقتل ستعید آن را بته دربندر بیرون مسجد قرار داشت که بعدا  خارد  ،بر مناره
به دسرشر واری مصر که در باال بدان اشاره شتد، بترای   بنا  (9:  4،  1418)ارمقری ی،    .نمشد

نشیسنده تتاکنشن بته گ ارشتی در مساجد دیگر در فسطاد نی  باید مناره ساخره باشند؛ اما 
   ست.افره ادست نی این باره
  استالمی را نخستت ستده اوّوجشد مناره در نیمه نقل شده که   تی در برخی منابعاروای
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أ نَّ ع لِیّا )ع( م رَّ ع ل ى م ن ار اٍ ط شِیل ةٍ ف أ م ر  بِه دْمِه ا؛ ثُمَّ ق ا   ر ا تُرْف عُ ارْم ن ار اُ إِرَّا ی  »رُوِ  کند:تأیید می
اما  علی)ع(  (282:  3،  1376؛ طشسی،  239:  1ارف،  1413)صدوق،    ؛ارْم سْجِدِ  س طْحِ  م ع 

د: مناره نباید از با  مسجد بلندتر و فرمش  دسرشر داد آن را ویران کنند  یناره مرتفعبا دیدن م
اما  حسین)ع( فرمشده است: با پدر  در مسجد نشسره بتشدیم کته   در حدیث دیگری  .باشد

امیرارمؤمنین)ع( با شنیدن ا  اکبر مؤذن  ... .مؤذن باالی مأذنه رفت و به اذان گفرن پرداخت
د: 1403؛ صتدوق، 238ب: 1398)صتدوق،  . .یه ایشان ما هتم گریستریم..گریست و با گر

های بلند و دسرشر ایشان بتر اینکته رسد اقدا  اما )ع( مبنی بر تخریب منارهبه نظر می(  38
-35هتای حضرت، یعنی سا ها نباید از با  مسجد بلندتر باشد، به دوران خالفت آن مناره
جای مخصشصی در نظتر   ،برای مؤذن  ه در آن زمانک  دهدو نشان می  ششدمربشد میق  40
  .گفتاذان می بر باالی آنگرفرند که می

مسجد جامع دمش،  ساخره شد، منارهدر زمان امشیان و به دسرشر آنان که   دیگری  مأذنه
تترین و یکتی از ب رگ  ،. این مسجدبنا یافتق(  86-96عبدارمل  )بناست که تشسط ورید

 های قیمرتی والوه بر اسرفاده از سنگ. عکه در آن زمان ساخره شد  اجدی بشدزیباترین مس
ی در رینی بسیایهای ت بنای وسیع که ظرفیت بیست ه ار نفر را در ی  زمان داشت، رراغ

رند ستا  بعتد، کننده بشد که رنان خیره  ،رفره بشد. زیبایی، اسرحکا  و وسعت آنکار  بهآن  
وارد دمش،  ، خلیفه وقت امشی،عبدارع ی بنش با عمرگوگفترای    باز روقری هیئت سیاسی  

گتشییم ها بتا همتدیگر متیگفرند: ما رومیو ه شدر ثأمرشدت شد و از مسجد دیدن کرد، به
د، معلتش  استت کته آنتان انتستاخرهآورند؛ اما با این بناهتایی کته ها خیلی دوا  نمیعرب

 (159:  1416)ابن فقیه،   .ماندگارندروزگاران زیادی  
که از سشی دورت امشی   های هنگفت الز  داشته ینه  ،اخت رنین مسجد باشکشهیس

هفتت ستا  دورتت استالمی آن  ماریات ،مسجداین ساخت برای اند پرداخت گردید. نششره
کته   بار هجده شترر گردیتد  ،کرد ساخت مسجداسناد ه ینهکه  ؛ رنانرا ه ینه کردندزمان  

)ابتن فقیته،  .و ایشان نی  دسرشر داد همته را بستشزانندفرسرادند تا خلیفه از آن مطلع گردد 
1416  :157-158  ) 
مسجد جتامع دمشت،، در اصتل منتار کنیسته  همنار یری که ابن فقیه نقل کرده،بر روا  بنا

ها، داخل مستجد قترار حضرت یحیی نبی)ع( بشده است که با تشسعه مسجد در محل کنیسه
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-157: 1416)ابن فقیه،  ر همان حا  باقی ماندگرفت و بدون آنکه از میان برداشره ششد، ب
 گرفت. و مشرد اسرفاده مسلمانان قرار  (158

تشستعه مستاجد شتهرهای مهتم   ،(ق86-96)  دارمل  امتشیعببنیکی از اقدامات ورید
رزرق و برق ستاخت، بلکته بته اسالمی بشد. وی نه تنها در دمش،، مسجد ب رگ، عاری و پُ

را  مستاجد مشجتشدیتا  بستازند ویات مهم دسرشر داد مساجد واریان و فرماندارانش در وال
مسجدی دیگر  فرمان خلیفه امشی،در راسرای اجرای   (157:  1416)ابن فقیه،    .تشسعه دهند

عبتدارع ی  بنساخره شد، مسجد جامع پیامبر)ص( در مدینه است که عمربرای آن    مأذنهکه  
. بنا کرد آن را عامل مدینه و مکه بشد،عبدارمل   بنهنگامی که از طرف ورید  ،ق88در سا   

مسجد را خراب نمشده، از نش بسازد و تشسعه دهتد.   که  عبدارمل  به واری دسرشر دادبنورید
بتر خانته  ،هتاساخت که یکی از مأذنه  مسجددر رهار طرف  رهار مأذنه    ،عبدارع ی بنعمر

حج در این خانه اقامتت در سفر  ،(ق96-99) عبدارمل  امشیبنمروان مشرف بشد. سلیمان
منتاره را  کته دید، سلیمان دسرشر دادخانه را میاکه مؤذن از باالی مناره داخل گ ید. ازآنج
 (354: 1،  1417)ابن بطشطه،  .خراب کنند

از  ،معرفتی شتده، مستجد جتامع قصتبه در رملتهمأذنه  دیگر مسجد جامعی که دارای  
ظاهرا   (165: 1411)مقدسی،  .کردمل  بنا عبداربنهشا که آن را   های فلسطین استآبادی

رسد؛ زیرا به نششره برختی از نشیستندگان، در آن ق می100به قبل از سا    ،بنای این مناره
 ستتاخت آن تشستتط در ایتتن صتتشرت، .ستتا ، آن را ختتراب کردنتتد و از نتتش ستتاخرند

نه در زمتان  ؛در زمان والیت یا فرمانداری وی بر آن سرزمین باشد عبدارمل ، بایدبنهشا 
  ششد.ق شروع می105از سا    ،؛ زیرا خالفت ویخالفت

عبدارمل  در ستا  بنجامع قیروان در تشنس است کته هشتا   منار مسجد  ،مأذنه ششم
فرمانتده ستپاه این مسجد ابردا تشسط بنا کرد. آن را صفشان بنبه وسیله عاملش بشر  ق105

ق بنیاد یافت که دارای 50نگ و گِل، در سا  نافع، بدون اسرفاده از خشت، سبناسال ، عقبة
 ق84شتتده بتتشد، در ستتا   ر آن وارددر ستتمت قبلتته بتتشد. بتتا تغییراتتتی کتته د یمحرابتت
مسجدی نش با وسعت بیشترر بنیتاد   ،و به جای آن  کرد  آن را خراب  ،نعمان غسانیبنحسان

، بته دسترشر صتفشان، وارتی قیتروانبننمشد و بشرمسجد باز کشر  می ،نهاد. پس از مدتی
تتر مستجدی ب رگ ،و بته جتای آن کترد ق آن را تخریب105عبدارمل  در سا   بنهشا 
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شد های بنا در این مرحله، ساخت مأذنه در دیشار شماری این مستجد بتساخت. یکی از تازه
های ایتن منتاره را بتر روی رتاه آب »جنتان« استرشار که برای اذان آن را برآوردند. پایه

 (337ارف:  2008)سارم،   .نمشدند
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . که بارها تعمیر و نوسازی شده است   مناره مسجد جامع قیروان 

 منارهساختمان . 3-2

کته ؛ رناننتدتتدریج تکامتل یافرو به  ندی داشتردر ابردا شکل ساده  ،های مساجدمناره
ی مساجد تبتدیل گردیتده استت. ابرتدا های زیبا و تماشایاز مظاهر و جلشه  امروزه به یکی

؛ گفتتبشد که مؤذن بتر روی آن رفرته و اذان می  رندضلعی  مانندمأذنه دیشاری بلند یا بر 
آن بتر ،  بتاالی کم به اطتراف. کمگفترنین جایی اذان میکه بال  در مدینه ابردا بر رنان

این فکتر پیداشتد  ،دیشار یا نرده کشیدند و بر روی آن سایبانی نصب کردند و پس از مدتی
ب رراغی در مأذنه روشن نمایند تا هم نشانه فرارسیدن وقت نماز باشد، هتم که هنگا  مغر

 ،نگهداشرن مأذنته روشن ،بدین ترتیب است. گرفره مرد  بدانند که مسجد در کدا  نقطه قرار
هتای فراوانتی در مأذنه رراغ ،هنگا  جشن ،که در سرتاسر بالد اسالمیطشریری شد؛ بهسنّ

پررمی در منتاره  ،هنگا  غروب آفراب ،مساجد مغرب اسالمیکردند و در برخی روشن می
 (497: 15،  1394)صدر حا  سیدجشادری،   .افراشرندمی
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بته  ،: پایته، ستاقه، سترپش  و رأس. پایته منتارهبتشده استتدارای رهار ج ء    ،مناره
در جتایی ستاخره  ،شتشد. پایتهساخره می  ضلعیرهار، هفت، هشت یا دوازده  :هایصشرت

برسد و برشاند ساقه و پیکر را نگهدارد.  نقطه سفت و محکمبه  زمین حفر شده و  ششد کهمی
ای که به صشرت مربع یتا هشتت گششته استت، بته شتکل بر روی رنین پایه  ،ساقه مأذنه

. پس از اینکه پایه و بدنه مناره ستاخره ه استشدیا مخروطی ساخره می  ، مربع وایاسرشانه
 ،یگتاه متؤذن. شتکل سترپش  و جاگردیتدمؤذن بنا می  شد، جایگاهی سرپششیده برایمی

سرپش  ، شدهب مربع یا هشت گش  ،اگر بدنه مناره  ؛است  بشده  مطاب، ساخرمان بدنه و ساقه
همان سرپش  یا جایگاهی است کته  ،ترین نقطه منارهد. مهمشنی  به همان شکل ساخره می

کشتند و ای مییشار کشتاه یا نتردهد ،گشید. معمشال  در اطراف سرپش مؤذن در آنجا اذان می
 باران و غیره محفشظ بماند. ،سازند تا مؤذن از برفسقف یا سایبانی می ،باالی آن
یا از بتاالی  ،ها از روی زمینبرود. این پله از آن باالپلکانی دارد که مؤذن برشاند   ،مناره

بته شتکل حل ونتی  ربتشهتای م ششد. معمشال  پلهبا  مسجد و یا از داخل مأذنه شروع می
به اطتراف بدنته  هایش یا از داخل مرکی به دیشار مأذنه است، یابندید و پلهگردساخره می

های مأذنه »ملشیته« و که پلهچ خشرده تا به محل سرپش  برسد؛ همچنانمأذنه از بیرون پی
کته در بعضتی از شتهرهای گشنهآناستت.   رنتینمناره جامع »ابی درف« در سامراء عراق  

رونتد و پله دارند که از یکی باال می ردیف ها دوسالمی مشاهده شده است، برخی از منارها
جامع قرطبته ای که به این شکل ساخره شده، مناره آیند. نخسرین مأذنهاز دیگری پایین می

هتای: بته نا  ؛در اندرس است و سه مأذنه دیگر نی  به همین شکل در مصر مشجتشد استت
سشق ارغ   در بغداد.  مشصل و مناره زهر، و نی  منارهو غشری در األ  قشصشن، ازب  یشسفی
گذارند. در سر مناره قبه هایی برای روشنایی پلکان میسشراخ  ،مناره  معمشال  در دیشار ساقه

ندرت برای یت  مأذنته دو ششد و بهس« ساخره میایبانی به اشکا  مخرلف به نا  »رأیا س
 سازند.رأس م دو  می

اه در رهتار گششته ستت. گتنبتشده اه و قانشن خاصی برای محل ساخرمان منتاره قاعد
وارتی  ،کته مستلمه در فستطاد مصترعتاص بنجامع عمرو انندم ؛ندساخرمناره می  ،مسجد

در زمتتان خالفتتت  و مستتجد پیتتامبر)ص( در مدینتته بنیتتاد نهتتاد ،معاویتته بتتر آن شتتهر
گتاه مأذنته را در قستمت   ه، آن را برآورد.عبدارع ی ، واری مدینبنعبدارمل  که عمربنورید
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هتای جتامع مانند مناره ؛ندردکآخر دیشار مسجد بنا می  غربی یا شماری مسجد و یا در نیمه
مثل مأذنه جتامع ستامراء  ؛ندساخری مأذنه را در خار  از مسجد میقیروان در تشنس. گاه

ماننتد مأذنته جتامع ابتن  ؛نتدردکخره گاهی در ضلع جنشبی مسجد بنا متیو باأل  ،در عراق
 شتده استت؛ستاخره می و زمانی جدا از آن ،مرصل به در ورودی مسجدگاه  طشرشن. مأذنه  

 (498: 15،  1394)صدر حا  سیدجشادری،   .های مساجد ایراننند بسیاری از منارهما
 معلش  نیست؛ زیرا اثری از آنها باقی نمانده و کریبته  ،ریه اسال های اوّکیفیت زینت مأذنه

هتایی کته آثتار آنهتا در دست نیستت. در منتاره ،ن این مشضشع باشدای که مبیّو سند زنده
یعنی همان جایی است که مؤذن  ،زینت مربشد به قسمت سرپش  مأذنه عمده ،مشجشد است

زینت دادن و زیبا و منقش و مثل مأذنه جامع قیروان در تشنس. ظاهرا   ؛گشیددر آن اذان می
بدنته و  ،شد. از این دوره به بعداز نیمه قرن سش  هجری به بعد معمش    ،هاکردن منارهرنگین

آیات و احادیتث منقش به های رنگی  های خار  مناره را با آجر، گچ یا کاشیهمه قسمت
 ن قتراراناندازه مشرد تشجه خاص مستلمااند. اربره این امر را که بیدادهنبشی)ص( زینت می

، 1394)صتدر حتا  ستیدجشادری،  .ای صنعت ایرانی دانستتتشان از شاهکارهمی  ،گرفره
 15 :498-499) 

 مناره شکل. 4-2
. نتداهتحشالت گشنتاگشنی را پشتت ستر گتذارد  هااز نظر شکل هندسی و ارتفاع، مناره

به دریل  ،امرششند. این ی و باری  طراحی و ساخره میابلند، اسرشانه  ،هاامروزه بیشرر مناره
ن مقاو  و نی  عد  نیاز به بتاالرفرن متؤذن بتر بتاالی منتاره صتشرت شبراسرفاده از آهن و  

ها تغییر کاربری داده و امروزه عمال  به عنشان مأذنه از آن اسرفاده گیرد. ضمن آنکه منارهمی
یادگاری است از بناهای پیشین مساجد که به صشرت زیبا و جذاب طراحی ششد؛ بلکه  نمی
بلنتدگشهایی  ،د. بر باالی منتارهنبخشصی به بنای مسجد میزیبایی خا  وششند  ساخره می  و

 کننتد.رسانی از آن استرفاده متیکنند که برای پخش اذان و قرآن و احیانا  اطالعرا تعبیه می
پخش مسرقیم اذان از آن باشد، نباید آن را بسیار بلند ساخت؛   ،اگر هدف از برآوردن مناره

 رسد.می ،ن دی  اطراف ویژه ه، باطراف به یکمرر یصدا  ،زیرا از ارتفاع زیاد
ی و حل ونتی طراحتی و ا، استرشانه)مربع یتا مسترطیل(  ها رهارگش مناره  ،در گذشره
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مصارح  ،مخرلف جهان اسال فرهنگ پیشین معماری مناط،    تابع  ،شده که این امرساخره می
 و آن مرفاوت بتشدهی ساخرمان که مشادچناناست. هم بشده  و نی  اب ار بنایی  کاررفره در آنبه

تغییتر نیت  آن هندستی شتکل کردنتد، در آن اسرفاده میاز سنگ، آجر، خشت و گِل پخره 
، فیلیپ حِرّتیشده که به باور ها به شکل رهارگش  ساخره میمناره  ،در شا کرده است.  می

شتا  کته در آن زمتان  (336: 1380)حِرّتی،  .مرأثر از بر  رهارگش  کلیستا بتشده استت
در بیشترر گرفتت و  ارگش قرار، در زمینه ساخت مناره آمده شمار میجهان اسال  ب  پایرخت

)حِرّتی،  .هتا را رهتارگش  ستاخرندمنتاره ،ج یرهو نی  شتبه مناط، شما  آفریقا و اندرس
1380  :337) 

ق(، مستجد 45/ 44شتده در های مسجد جامع بصره )ساخرهشکل هندسی منارهدرباره  
شده قبتل ق(، مسجد جامع رمله در فلسطین )ساخره53شده در  جامع فسطاد مصر )ساخره

 نداریم.اطالعاتی در اخریار  ،ق(105در شده  )ساخره  ق( و مسجد جامع قیروان100از سا   
کته از  بشدهدارای سه مناره مربع و ب رگ  ،ق(88شده در مسجد جامع امشی دمش، )ساخره

مشقعیت داشرند.  ،ب شرقی مسجدغربی و جنشسنگ ساخره شده و در سمت شما ، جنشب 
ه »ارعتروس« بت ،اربیضاء« و مناره عیسی شهرت دارد. مناره شتماری به »منارا  ،مناره شرقی
های قدیم، مرد  هنگتا  اجترای مراستم عروستی و به این دریل که در زمان  ؛معروف است

کردنتد یین میهای رنگی، آن را ت کردن دسرما  و پارره  با نصب رراغ و آوی ان  ،هاجشن
 ،امشیعبدارمل  بنبه نششره ابن کثیر، وریدآورد.  شان برکت میبرای  ،و معرقد بشدند این کار

های دور برپا بشده است؛ زیرا آنجا معبتد از گذشره ،مناره شرقی را ساخت و دو مناره دیگر
غربتی  مناره (149: 9،  1407ابن کثیر، )  مسیحیان بشده و آنها را مسیحیان برآورده بشدند.

مرتر  48ی است که بتا ارتفتاع انخسرین مناره  ،بای« معروف است. مناره عیسینی  به »آق
 .ی است که به مناره سامراء شباهت دارداشد و تنها مناره ساخره
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 . ده است ش   ها که بارها تعمیر و نوسازی ترین مناره مناره عیسی بر باالی مسجد جامع دمشق، یکی از قدیمی 
 

 مواد ساختمانی مناره. 5-2

رته  ینات،یمعماری و ت  هنرره از نظر  ،ساخرمان مناره و نی  مساجد هر شهر و کششر
از ازآنجاکته  ،در عراقکند. بب زمان و مکان فرق میبه س ،از نظر مشاد و مصارح ساخرمانی

کردنتد و ستنگ را ها از آن استرفاده میقدیم آجر و گچ معمش  بشده، برای ساخرمان مأذنه
ق در مشصل ساخره 567نشری که به سا  بردند؛ مانند مأذنه جامع  کار میتنها در پایه بنا به
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 1.شد
کار رفرته تماما  سنگ و گتچ بته ،در عراق بسیار کم دیده شده که از پایه تا رأس مأذنه

یتا  44ر ستا  ابیه دبنشده تشسط زیادساخره  ،مسجد جامع بصره  نخسرین مأذنه  اربره  باشد.
ها رگشنته ستنگ کته ایتناین (487:  2ب،  1337)بتالذری،    .از سنگ بشده استت  ،ق45
های تاریخی به آن اشتاره نشتده رسده، در گ ار کاررفره و ارتفاع مأذنه به رند مرر میبه

مسجد جتامع   ،مسجد جامع فسطاد مصر  :هایکاررفره برای مأذنهکه به مشاد بهرنان  ؛است
گ ارشتی در دستت  ،فلستطین و قیترواننبی در مدینه و مستاجد رملته در ، مسجداردمش،
اغلب  هامصارح ساخرمانی مأذنه ،در بالد شا ، ارج یره، مصر، مغرب و آسیای صغیر  نیست.

از آجتر و تنهتا  ،در ایران و افغانستران هاسنگ و گاهی هم سنگ و آجر است. بنای مأذنه
 (498: 15،  1394در حا  سید جشادی، )ص .سنگ و آجر است  ،و در هندوسران  ،گچ

 نتیجه
پیش از اسال  در میان پیروان ادیان آستمانی ماننتد یهتشد و مستیحیت و نیت    ،محراب

ی محل ویژه بترای عبتادت و یتا محتل نگهتداری ابه معن  ،ارعربایرانیان و مردمان ج یرا
ویتژه امتا   جایگتاه رایمحتراب را بت رفرته استت. مستلمانانکار میهای معابد بهمجسمه
کار بسترند. مستجد بته و ایجاد حریم بترای امتا  جماعتت هت قبلهجدادن  نشان  ،جماعت

 پیامبر)ص( و تما  مساجد مدینه در زمان رسش  خدا)ص(، دارای محراب بشدند.
پتس از  ،این امر .نما و یا فرورفره در دیشار نبشدندبه صشرت طاق  ،های نخسرینمحراب

گانه محراب بر اثر اف ایش جمعیت با درنظرداشت کاربرد سه ، وّدر نیمه نخست سده ا  ،این
نته برگرفرته از ارگتشی معابتد   ،گردید. محراب  درستن  او ایجاد فضای بیشرر برای مأمشم

اند، بلکه ابرکار مسلمانان است کته که بیشرر خاورشناسان گفرهگشنهمسیحیان و یهشدیان، آن
نتد هتا عبارتترین محرابساجد روا  دادند. قدیمیینه کاربرد آن، در مبدون تشجه به پیش

 
داعش ب  .1 در    ه عنشاناین مسجد را گروه تروریسری  قرار داده بشد و  یکی از مراک  مهم مذهبی و تبلیغاتی خشیش 

اربغدادی خالفت خشیش را اعال  نمشد. پس از آنکه شکست   ، همین مسجد قطعی شد، کمی  ابشبکر  در مشصل  شان 
 هم مسجد از بین رفت وو در نریجه،  مسجد را با دینامیت و بمب منفجر کردند  ،زودتر از شکست کامل در مشصل

 ره آن. هم منا
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قصی در فلسطین، مسجد جامع کشفته در عتراق، مستجدارنبی، مستجد از: محراب مسجداأل
عتاص در بنجامع امشی در سشریه، مسجد جامع قیروان در تتشنس و مستجد جتامع عمرو

 است.دار خدشه ،آنهابرخی از  مسرنداتفسطاد مصر که اربره 
هتای بستیار بته زمان ،مناره برای راهنمایی مسافران و مرز میان دو سرزمیناسرفاده از  

 .آن را گسترر  دادنتد ،گردد. مسلمانان عالوه بر کاربردهای پیشتین بترای اذانقدیم برمی
 ،تتاریخیاستاس منتابع جغرافیتایی و   بررو، در مساجد و اماکن دینی معمش  گردید.  اینزا

 ،مسجد جامع بصتره در عتراق،  مسجدارنبی  ،سده نخست  های مساجد درترین مأذنهقدیمی
مسجد جامع قصتبه در  ،سشریهدر مسجد جامع فسطاد در مصر، مسجد جامع امشی دمش، 

 .بشدند رمله فلسطین و مسجد جامع قیروان در تشنس
 شتکل: بتشده و بتهپایته، ستاقه، سترپش  و رأس   :دارای رهار بخش  ،ساخرمان مناره
در  ،هتارفرته در منتارهکارشده است. مشاد بهنی ساخره میحل و  یا  ی وارهارگش ، اسرشانه

تر گردیتده و ها بلندتر و باریت  ساخرمان مناره اما سپس ؛نقاد مخرلف با هم مرفاوت بشده
 .داشره استجایگاه  یییبارای زب و کارایی خشد را از دست داده ،به عنشان مأذنه

 

 عمناب
 .قرآن کریم

 سمیرا.  :علی، تهرانقاسم : زهرا، ترجمهمعماری ایران  (، 1387) آرتشر آیها  پشپ
 :ا ، بیتروتجرجیس فرح :، ترجمه به عربیتراث االسالم    (،1972)  آرنشرد، سیر تشماس

 دار ارطلیعة.
 :، بیتروتالتاریخالکامل فی ، (1385/1965) أبی ارکر بنابشارحسن علیاردین ابن اثیر، ع 

 دار صادر.
رحلببة اببب   (،ق1417) عبدا  ارلشاتی ارطنجتیبنعبدا  محمدابیردین  اابن بطشطه، شمس

، آکادمیة ارمملکة ارمغربیة :)تحفة ارنظار فی غرائب االمصار وعجائب االسفار(، اررباد  بطوطه
 .ارطبعة األوری

النجببوم ،  (تتابی)  تغری بتردی اتتابکیبنابشارمحاسن یشسفاردین  ابن تغری بردی، جما 
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 وزارا ارثقافة واالرشاد ارقشمی، دار ارکب.  :، مصرةملوک مصر والقاهر  فی ةالزاهر 
 دار مکربة ارهال .  :، بیروتاب  جبیر  ةرحل  (،تابی)  احمدبنابن جبیر، ابشارحسن محمد

المنببت ف فببی تبباریخ االمببف ،  ( 1992ق/1412)  علیبنابن جتشزی، ابتشارفر  عبتداررحمن

 دار ارکرب ارعلمیتة، :ا و مصطفی عبدارقادر عطا، بیروتمحمد عبدارقادر عط :، تحقی،والملوک
 ارطبعة األوری. 

آصتف فیضتی، قتم،  :، تحقیت،دعائف االسببالم   (،ق1385)  محمد مغربیبنابن حیشن، نعمان
 دو . (، راپع)اربیت آمؤسسة 

دیوان المبتدء والخبر فی تبباریخ العببرب ،  ( 1988ق/1408)  محمدبنابن خلدون، عبداررحمن

 :خلیل شحاده، بیتروت :)تاریخ ابن خلدون(، تحقی، ر و م  عاصرهف م  ذوی الشأن االکبببر والبرب
 .ارطبعة ارثانیةدار ارفکر، 

ارمکربتة اررجاریتة   :، قتاهرهالعقببد الیریببد  (، 1935ق/1353)  محمدبنابن عبد ربه، احمد
 ارکبری.

ون عبدارستال  هتار  :، تحقیت،معجف المقبباییا الل ببة  (،ق1404)  فارسبنابن فارس، احمد
   .ارطبعة األوری  ،ارمکربة االعال  االسالمی :محمد، قم

ارطبعة عارم ارکراب،   :، بیروتالبلدان  (،ق1416)  اسحاق همذانیبنمحمدبنابن فقیه، احمد
  .األوری
صتریة ارعامتة ارهیئتة ارم  :ثتروت عکاشته، قتاهره  :، تحقیت،المعارف،  ( 1992)  قریبهابن  
 .ةارطبعة ارثانیرلکراب، 

، ةوالنهایبب  ةالبدایبب ، ( 1986ق/1407) کثیر دمشتقیبنعمربناستماعیل ءابن کثیر، ابشارفتدا
 دار ارفکر. :بیروت

انرشارات سرو ،  :ابشارقاسم امامی، تهران :، تحقی،مفتجارب األ،  ( 1379)  ابن مسکشیه
 راپ دو .

تحقیتت، و ، لسببان العببرب (،ق1414) مکر بنمحمتدارتدین ابتن منظتشر، ابشارفضتتل جما 
دار ارفکر رلطباعتة وارنشتر و اررشزیتع )دار   ، بیروت:تصحیح: احمد فارس صاحب ارجشائب

 .ارطبعة ارثارثة  (،صادر
، أخبار مدینة الرسول المعروف بالببدرة الیمینببة  (، 1981ق/1401)  محمشدبنابن ارنجار، محمد
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 مکربة ارثقافة. :مکه
مببوال حببوال واألاع االسماع بما للنبببی مبب  األإمت،  ( 1999ق/1420)  عبدارقادربنعلیبناحمد

 ارطبعة األوری. دار ارکرب ارعلمیة، :محمد عبدارحمید ارنمیسی، بیروت :، تحقی،والحیدة والمتاع
، ومببا جبباء فیهببا مبب  ا  ببار ةاخبببار مکبب  (،ق1416) احمتدبنعبدا بنازرقی، ابشارشرید محمد

 ندرس. دار األ :بیروت
منششرات دار  :، بیروت(ع)تاریخ سنی ملوک االرض واالنبیاء،  (تابی)  حسنبنااصفهانی، حم 

 مکربة ارحیاا. 
مهدی گلچتین عتارفی،   :، ترجمهگیری هنر اسالمیشکل،  (ق1438 /1396)  اُرگِ گرابار

 راپ اوّ .نشر حکمت سینا،  :تهران
دار   :جتابی،  المسببالو والممالببو  (، 1992)  محمتدبنعبدارع ی بناربکری، ابشعبید عبدا 

 ارغرب االسالمی.
 دار ومکربة ارهال . بیروت:، فتوح البلدان  (، 1988)  یحییبنبالذری، ابشارحسن احمد

  . اوّ راپ نشر نقره، تهران:محمد تشکل،  :، ترجمهفتوح البلدان  (،1337)  تتتتت
اریخ روضببة اولببی االلببباب فببی معرفببة التببو ، (1348)  ابش ارفضلبنبناکری، ابشسلیمان داود

 .انجمن آثار ملی :جعفر شعار، تهران :تحقی، و تصحیح، واالنساب
محمدعبتدارقادر   :، تحقیت،السن  الکبری  (، 2003ق/1404)  حسینبنبیهقی، ابشبکر احمد

 .ارطبعة ارثارثة ارکرب ارعلمیة، دار بیروت:عطا، 
 مؤرف.  :؛ تهرانشناسی معماری ایرانسبو  (،1393) پیرنیا، محمدکریم

)منذ ارعصر االسالمی إری نهایتة   المحاری  العراقیه  (، 1976)  نجاا یشنسمحمد  جی،  تشتشن
 . ارعامة  ارجمهشریة ارعراقیة، وزارا االعال ، مدیریة اآلثار :، بغدادارعصر ارعباسی(

مساجد الکوفه: دراسة تاریخیه مصوره عبب  مسبباجد ،  ( 1977ق/1397)  جبشری، کامل سلمان

 مطبعة نعمان.  :، نجفلهجری وحتی الوقت الحاضر الکوفه م  القرن االول ا
 ، عمان. العربی االسالمیالی  ،   (1998)  محمدحسینجشری،  

، سببیرنامه کنلببل ییببت بببه ایببران و اف انسببتان ؛ خراسببان و سیسببتان، (1365)  رارر  ادوارد ییت
  . اوّ راپ انرشارات ی دان، :ا  روشنی و مهرداد رهبری، تهرانقدرت :ترجمه
شترکت  :ابشارقاستم پاینتده، تهتران :، ترجمهتاریخ عرب  (، 1380)  ی، فیلیپ خشریحِرِّ
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 .سش  راپ انرشارات علمی و فرهنگی آگاه،
، تیصببیل وسببائل الشببیعة إلببی تحصببیل مسببائل الشببریعة (،ق1409) حسنبنحر عاملی، محمد

 .األوری(، ارطبعة ع)اربیتمؤسسة آ   :، قم(ع)اربیتمؤسسة آ  :جلدی، تحقی، و تصحیح30
 :، تحقیت، و تصتحیحوقایع السنی  واالعوام ،  ( 1352)  عبدا آبادی، سید  حسینی خاتشن

  .اوّ راپ فروشی اسالمیه،کراب :محمدباقر بهبشدی، تهران
، تهتران: رة المعببارف جببامع اسببالمیئبب معارف و معببارید دا  (،1379)  حسینی دشری، مصطفی

 . اوّ ، راپمؤسسه فرهنگی آرایه
 انرشارات خیتا ، :، تهرانتاریخ حبی  السیر ، ( 1380)اردین هما بناردینیا خشاندمیر، غ

 رهار . راپ
مؤسسه انرشارات و رتاپ دانشتگاه تهتران، تهرا ن:  ،نامهل ت (،1352)  اکبردهخدا، علی

  .اوّراپ 
منشتشرات  :عبتدارمنعم عتامر، قتم :، تحقی،االخبار الطوال   (،1368)  داودبندینشری، احمد

 ی.اررض
 ، عمان.تاریخ الی ،  ( 1997) رال عصا  نجیب

بتاقر  :، ترجمتهشببکل، کببارکرد و معنببی  ؛ معمبباری اسببالمی،  ( 1395)  روبرت هیلن برنتد
 هشرم. راپ انرشارات روزنه، :زاده شیرازی، تهرانا آیت

مؤسسة  :، اسکندریه مصرتاریخ الم رب فی العصر االسالمی  (، 2008)  سارم، سید عبدارع ی 
  . اوّراپ ارجامعة،  شباب

علی أصلها وتطورها منببا الیببتع العربببی حتببی الیببتع  ةالمآذن المصریة، ن رة عام،  تا()بی  _______

 ، اسکندریه.العیمانی
 

تتاریخ  ،«محراب مستجد»مقاره ، نررنری طراحی دکشراسیشن نمازخانه ساجدینیسایت ا
 mehrabart.com  ،4/11/1397 دسررسی:

شترکت رتاپ و نشتر  :، تهترانتمببدن اسببالمی در عصببر امویببان  (،1389)  سپهری، محمد
 ارملل.بین

ستازمان میترا    :، تهترانسیر تحول محببراب  (، 1375)علیرضا    . فرزین،سجادی، علی
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  .اوّ راپ  فرهنگی،
دار   بیتروت:،  المصببطییوفاء الوفببا باخبببار دار    (، 1955ق/1374)  عبدا بنسمهشدی، علی
 احیاء ارررا  ارعربی.

إعببالم االریبب  ، ( 1990ق/1411) محمتدارتدین کما بنعبداررحمناردین  جال   سیشطی،

 .ارطبعة ارثانیةدار ارصحابة رلررا ،  :عماد طه فره، طنطا :، تحقی،بحدوث بدعة المحاری 
 :، تحقیتت، و تصتتحیحاالنسببابمجمببع ، ( 1381) محمتتدبنعلیبنای، محمدشتتبانکاره

 . اوّ راپ رکبیر،انرشارات امی :میرهاشم محد ، تهران
 وزارا ارثقافة. :، دمش،مآذن دمشق تاریخ و طراز  (، 1993) ارشهابی، قریبه

یاستین، محمدحستن آ   :، تحقیت،المحیط فببی الل ببة  (،ق1414)  عباد، اسماعیلبنصاحب
  .اوّ ، راپعارم ارکراب بیروت:

مجلببه مرکببز  ،«محاریب ارعمارا اردینیه فی مدینتة ارحیترا»، ( 2017) اریاسریصبا قیس 

 . 46،   ةالدراسات الکوف
 ،رة المعببارف تشببیعئبب دا (،ق1436 /1394) صدر حا  ستیدجشادی، احمتد و همکتاران

  .اوّ راپانرشارات حکمت، تهران: 
  .اوّ راپ مکربة ارصدوق، :، تهرانم  الیحضره الیقیهبابشیه،  بنعلیبنصدوق، محمد

جامعه مدرستین حتشزه  :حسینی، قم  : هاشم، تحقی، و تصحیحالتوحید  (،ق1398)تتتتت  
  . اوّ راپ  علمیه قم،
  .اوّ راپ فروشی داوری،کراب :، قمعلل الشرایع  (، 1966ق/1385)  تتتتت
دفرتر انرشتارات  :، قمغفاری اکبرعلی :، تحقی، و تصحیحمعانی االخبار  (،ق1403)  تتتتت

  .اوّ راپ  اسالمی وابسره به جامعه مدرسین حشزه علمیه قم،
احمتد محمدشتاکر وعبدارستال   :، تحقیت،المیضّلیات (،تابی) یعلیبنمحمدبنمفضّل  ضبّی،

 دارارمعارف. :هارون، مصر
محمد ابشارفضل ابتراهیم،  :، تحقی،تاریخ الطبری،  ( 1967ق/1387)  جریربنطبری، محمد

 .ارطبعة ارثانیة دار ارررا ، بیروت:
 تهتران:حستینی،  : ستید احمتد،یتحقت  ،مجمببع البحببری   (،ق1416)  طریحی، فخرارتدین

 سش . راپ  فروشی مرتضشی،کراب
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  .اوّ راپمکربة ارصدوق،  تهران:، تهای  االحکام   (،1376)  حسنبنطشسی، محمد
 .ارطبعة األوری مؤسسة فقه ارشیعة، بیروت:، المتهجد وسالح المتعبدمصباح    (،ق1411)  تتتتت

 شرکة رلجمهشریة. :، بغدادعبادیزید الب دیوان عدی  (، 1965)  زیدبنعبادی، عدی
 :، تحقیت،االصببابة فببی تمییببز الصببحابة،  ( 1995ق/1415)  حجربنعلیبنعسقالنی، احمتد

 ارطبعة األوری.دار ارکرب ارعلمیة،  بیروت:عاد  احمد عبدارمشجشد و علی محمد معشض، 
 .، نشامبر14، شماره مجله مصری الکات  «بدعة ارمحاریب»  (، 1949) فکری، احمد
نشتر مشتعر،  :، قمتاریخ و آ ار اسالمی مکه مکرمه و مدینه منوره،  ( 1377)  قائدان، اصغر

  .سش راپ 
 .ششم راپ انرشارات آرون، تهران:، فرهنگ جامع تاریخ ایران،  ( 1387) قدیانی، عباس

انرشتارات  تهتران:، )تبباریخ مکببه و مدینببه( حببرمی  شببرییی  (، 1380) رانلش، حستینقره
 دو . پراامیرکبیر، 

جهتانگیر  :، ترجمتهآ ار البببالد واخبببار العببباد (، 1373)  محمشدبنمحمدبنق وینی، زکریا
  . اوّ راپ امیر کبیر، تهران:میرزا، 

 ،مشستشی ج ایتری  : طیب، تحقی، و تصحیحتیسیر القمی،  (ق1404)  ابراهیمبنقمی، علی
 سش .  راپ دار ارکراب، :قم

من ارفرح ارعربی حری نهایة   ابمدینة ارقاهر  ةطشر ارمئذنت»،   (1994، عبدا  )کامل مشسی
نشتده )رستاره راپ  «دراسة معماریة مقارنة متع متآذن ارعتارم االستالمی  ؛ارعصر ارمملشکی

 دکرری(، کلیة اآلثار، جامعة ارقاهره.
ارطبعتة  دار ارکرب اإلستالمیة،  تهران:،  الکافی  (،ق1407)  اسحاقبنیعقشببنکلینى، محمد

 .اررابعة
محمتد کتاظم،  :، تحقی، و تصحیحتیسیر فرات الکوفی (،ق1410) ابراهیمکشفی، فرات ابن  

  .، ارطبعة األوریمؤسسة ارطبع وارنشر فی وزارا االرشاد االسالمی تهران:
و  ترجمته)استرار آیتین میرترا(،  آیی  پببر رمببز و راز میترایببی  (، 1380)  ن، فرانرسکشمُ
  .اوّ راپ ت بهجت،اراشرنا تهران:،  هاشم رضی :پژوهش

جتا: ، بیالصببرف علببف ؛ جامع المقببدمات  (، 1368ق/1410)  های درسیگروه تنظیم کراب
 دوازدهم. راپمجمع علمی اسالمی،  
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 رشمه،  انرشارات  تهران:نادرزاد،    : ب رگ، ترجمهآیی  میترا  (، 1380)  رنرمازِمارتن، وِ
 .سش  راپ

،  الجامعة لدرر أخبببار األئمببة األطهببار  نواربحار األ،  (ق1403)  محمدتقىبنمجلسى، محمدباقر
 ارطبعة ارثانیة.، دار إحیاء ارررا  ارعربی بیروت:جلد،  111

محمتد ابتراهیم  :، تحقیت، و تصتحیحسلجوقیان و غببز در کرمببان،  (1343)  ابراهیمبنمحمد
 انرشارات کرابخانه طهشری.  تهران:باسرادنی پاری ی،  

استد  :، تحقیت،مروج الاه  ومعادن الجوهر   (،ق1409)  ارحسینبنمسعشدی، ابشارحسن علی
 دو . راپ دار ارهجره، :داغر، قم
دار ارصتاوی،  :عبدا  اسماعیل ارصتاوی، قتاهره  :، تصحیحالتنبیه واالشراف  (،تابی)  تتتتت

 .(نشر ارمنابع ارثقافة االسالمیة ةافست قم: مؤسس)
  .اوّ راپآثار ملی،  انجمن  تهران:، اقلیف پارس،  (1343)  مصطفشی، محمدتقی

مکربتة  :، قاهرهاحس  التقاسیف فی معرفة االقالیف  (،ق1411)  احمدبنمقدسی، ابشعبدا  محمد
 .ارطبعة ارثارثةمدبشری،  

المببواع   (،ق1418) عبتدارقادر ارعبیتدیبنعلیبنابشارعبتاس احمدارتدین  ارمقری ی، تقی

 .ارطبعة األوریارعلمیة، دار ارکرب  بیروت:، واالعتبار بحی  الخط وا  ار
عبتدارحی  :، تحقیت،طبقببات ناصببری، ( 1363) محمد جشزجانیمنها  سرا ، عثمان بن

  .اوّ راپ  دنیای کراب، تهران:حبیبی،  
 :قتمجلتد،  28 ،مستدرک الوسائل ومسببتنبط المسببائل،  (ق1408)  محمدتقىبننشرى، حسین

  .اوّ راپ ،(ع)اربیتمؤسسة آ 
تاج العروس مبب   (،ق1414) اردین، سید محمد مرتضی حسینیواسطی زبیدی حنفی محب

لطباعة وارنشتر و اررشزیتع، دار ارفکر ر بیروت:شیری،  : علییحصحی، و تحق، تجواهر القاموس
 ارطبعة األوری.

 تهتران:محمشد مهدوی دامغانی،   :، ترجمهطبقات الکبری  (، 1374)  سعدبنواقدی، محمد
 انرشارات فرهنگ و اندیشه.

بنگتاه  تهتران:عیستی بهنتا ،  :، ترجمهشناسی ایران باستانباستان (،1337)  برگ، رشییواندن
  .اوّ راپترجمه و نشر کراب، 
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 :، قتاهرهاالشارات إلی معرفة الزیارات (، 2003ق/1423) بکرابیبنارهروی، ابشارحسن علی
 مکربة ارثقافة اردینیة.

 :، بیتروتمعجببف البلببدان،  ( 1995)  دا عببناردین ابشعبدا  یاقشتیاقشت حمشی، شهاب
 .ارطبعة ارثانیةدار صادر،  

محمتدابراهیم  :، ترجمتهتاریخ یعقببوبی  (، 1371)  ابن واضح  ؛یعقشبابییعقشبی، احمدبن
 ششم.  راپ انرشارات علمی و فرهنگی، :آیری، تهران
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