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چکیده
با حکومت فاطمیان در مرص، هرنی پدیدار شد که به هرن فاطمی موسوم است و از جمله خصوصیات آن 
ساخِت مساجد کوچک، توجه به ساخت آرامگاه و ابداع یا استفادۀ نوآورانه از مقرنس است که می توان به 
مسجد األقمر قاهره اشاره کرد. در هرن آل بویه، استفاده از مساجِد از پیش موجود و نوآوری در بازسازی آن ها 
اتفاقی بود که در مساجد جامع نایین و اصفهان مشاهده می شود. مسجد جورجیر اصفهان نیز، منونه ای از 
مساجد کوچک است. یکی از مشخصه های این دو مسجد رسدر مزین آن هاست. هدف از انجام این پژوهش، 
مقایسۀ تزیینات رسدِر این دو مسجد بود. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر شیوۀ انجام، توصیفی- 
تحلیلی با رویکرد تطبیقی انجام شد. اطالعات نیز به شیوۀ کتابخانه ای به دست آمد. بررسی ها نشان می دهد 
کوچک بودن هر دو، حضور آرایه های تزیینی بی شامر در ورودی هر دو مسجد و داشنت بنیان گذارانی غیر از 
حاکم وقت از ویژگی های مشرتک این دو بنا محسوب می شود. در مسجد األقمر از سنگ و در مسجد جورجیر 
از آجر استفاده شده  است. مضامین کتیبه ها و آرایه های تزیینی در رسدر مسجد األقمر به مفاهیم مورد توجه 
شیعیان اشاره دارد، در حالی که در کتیبه های رسدر جورجیر نامی از حرضت علی )ع( برده نشده و آرایه های آن 

به تزیینات ساسانی شباهت دارد.
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مقدمه
سدۀ چهارم و پنجم هجری قمری در تاریخ اسالم، دورانی پر فراز 
و نشیب است. پیش از این تاریخ و از میانه های سدۀ سوم هجری 
علیه  اسالم  جهان  در رسارس  استقالل طلبانه ای  قیام های  قمری، 
حکومت عباسیان به راه افتاد که نتیجۀ آن تشکیل حکومت های 
نیمه مستقل در رشق و غرب جهان اسالم بود. حکومت هایی چون 
ایران، حمدانیان در  صفاریان، سامانیان و زیاریان و آل بویه در 
موصل و دیاربکر، اخشیدیان در مرص، فاطمیان ابتدا در مغرب 
و بعد در مرص و امویان در اندلس رسبرافراشتند. با این اوصاف 
حکومتی نیمه جان از خالفت عباسی باقی مانده بود و بسیاری 
اندلس و فاطمیان(، سیادت  امویان  )به جز  این حکومت ها  از 
عباسیان را قبول داشتند و خطبه به نام آنان می خواندند. در این 
میان، آل بویه با این که خالفت عباسی را پذیرفته بود و امارت 
را از آنان گرفته بود اما در عمل بویهیان بودند که بر عراق و 
قسمت های عمدۀ ایران فرمان می راندند. مساجدی با رسدر مزین، 
اتفاقی است که در دوران میانی حکمرانی این دو فرمانروایی افتاد. 
به طور مشخص مسجد جورجیر در اصفهاِن آل بویه و مسجد األقمر 
در قاهره در دورۀ فاطمی، منونه هایی از این دست و جزء اولین 

مساجد با رسدر آراسته هستند.

روش تحقیق
انجام،  منظر شیوۀ  از  و  کاربردی  منظر هدف،  از  پژوهش  این 
توصیفی-تحلیلی بود. اطالعات نیز به شیوۀ کتابخانه ای به دست آمد. 

پیشینه تحقیق
بررسی ها نشان می دهد علی رغم وجود مطالعات در زمینۀ مساجد 
اسالمی از جمله مساجد موضوع پژوهش حارض، این مساجد از 
قرار  مطالعه  مورد  تطبیقی  رویکرد  با  و  رسدر  تزیینات  منظر 

نگرفته اند.
 

1.سابقۀ تاریخی دو حکومت      
فاطمیان

تا 567  سالهای 297  فاصلۀ  در  که  بودند  حکمرانانی  فاطمیان 
هجری قمری بر مناطق وسیعی از رسزمینهای غرب جهان اسالم 
فرمان میراندند. فاطمیان، شیعیان اسامعیلی1  بودند و در رقابت 
با خالفت عباسی، خود را خلفای بر حق می دانستند. حکومت 
فاطمیان در آغاز در مغرب تأسیس شد. آنان پس از مدتی بر رسارس 
شامل افریقا و کشور مرص و شام و یمن غلبه یافتند و نفوذ خود را 
تا حجاز گسرتاندند و بر بخش هایی از دریای مدیرتانه حاکم شده 

و سیسیل را ترصف کردند.

آل بویه
فاصلۀ  در  که  بودند  شیعه مذهب  و  ایرانی  سلسله ای  آل بویه 

سال های 322-448 هجری قمری بر بخش بزرگی از ایران و عراق 
و جزیره العرب تا مرزهای شاملی شام فرمان می راندند. این سلسله 
توسط سه برادر به نام های عامدالدوله2، رکن الدوله3  و معزالدوله4 
تأسیس شد و به سه شاخۀ بزرگ فرمانروایی در فارس، عراق و 
سالۀ  دوران حکمرانی 113  تقسیم شد.  ری(  و  )اصفهان  جبال 
آل بویه با خالفت پنج  تن از خلفای عباسی هم زمان بود که در واقع 
جنبۀ ترشیفاتی داشته و حقوق و مقرری خود را از امیران بویهی 
دریافت می کردند. پیوندهای برادری عامل استحکام سه حکومت 
اولیۀ آل بویه بود اما در نسل های دوم و سوم این رشته های پیوند 
خانوادگی رو به گسست نهاد  و »قدرت« عامل کشمکش بین 
آن ها شد. این فرمانروایی رسانجام به دست سلجوقیان منقرض شد.

 
2.مسجد األقمر

تأسیس مسجد
پس از بحران5  اواسط سدۀ پنجم هجری قمری در کارکرد و نقشۀ 
بناهای مذهبی تحول چشم گیری رخ داد. تعداد مساجد جامع 
محدود بود و به جای ساخت مسجد جامع جدید، مساجد کوچک به 
صورت منازخانه  ای معموالً خصوصی برپا می شد. این منازخانه های 
کوچک اهمیت فراگیر مساجد اولیۀ فاطمی را نداشت، اما بعدتر 
که توسط دولت خطیبی برای آن تعیین می شد حالت مسجد جامع 
پیدا می کرد )اتینگهاوزن و گرابار، 1391: 241(. عالوه بر کاهش 
روزافزون فرصت های هرنپروری، کوچک تر شدن قلمرو فاطمیان 
در این دورۀ پرآشوب نیز موجب محدود شدن منابع موجود و قابل 
استفادۀ خلفا گردید و طبقات نوخاستۀ حامیاِن هرن، کوشش های 
خود را بر انواع جدید طرح های ساختامنی و شکل های گوناگون 

هرنهای تزیینی متمرکز ساختند )بلوم، 1393: 188(.

مسجد کوچک األقَمر به دستور مأمون َبطائحی6، وزیر شیعۀ امامی 
اآلمر باحکام الله7، در سال 519 هجری قمری در قاهره ساخته شد. 
ساخت این مسجد در سال 1122 میالدی آغاز و در سال 1125 
میالدی به پایان رسید. مسجد األقمر، مانند مساجد االزهر8 و االنور 
)مسجد الحاکم9(، نه با نام سازندۀ بنا، بلکه با عنوانی شناخته شده 
که به معنای »روشن شده به نور ماه« است. این مسجد بر قطعه 
زمینی کوچک به ابعاد تقریبی 24 در 38 مرت در شامل قرص بزرگ 
رشقی10 و رو به خیابان شاملی ـ جنوبی اصلی قاهره ساخته شد 

)برنس-ابوسیف، 1391: 114؛ بلوم، 1393: 221( )تصویر 1(.

نقشۀ بنا و داخل مسجد
به دالیل مختلف این مسجد در معامری قاهره اهمیت فراوانی 
دارد. یکی از این دالیل را  نقشه معامری آن می دانند. منای مسجد 
هم راستای خیابان است، اما بنای داخل آن درست در جهت قبله 
است، که باعث به وجود آمدن پیچشی در نقشۀ بنا شده  است. 
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تزیینات  الهام بخش  که  است  آن  تزیین مفرط منای  دیگر  دلیل 

 Behrens-Abouseif,( بناهای زیادی در دوره های بعد بوده  است

29 :1992(. این جهت منایی دوگانه، سنتی بود که از مسجد األقمر 

به دوران پس از آن به ارث رسیده  بود و بخش بزرگی از معامری 

اسالمی قاهره را طی سه سدۀ بعدی مشخص ساخت، زیرا معامران 

مجبور بودند به نیازهای یک محیط مرتاکم و رسشار از جمعیت 

توجه کنند و با آن کنار بیایند. این ترفند، یکی از برجسته ترین 

میراث های معامری دورۀ فاطمیان در مرص است )بلوم، 1393: 

271( )تصویر 2(.
 

ورودی مسجد به حیاطی کوچک در میان طاقگان هایی متشکل از 
سه طاق در هر ضلع آن می رسد. در داخل مسجد چیز زیادی از 
شکل اولیه باقی منانده  است. در ضلع قبلۀ حیاط، طاقگان ها یک 
شبستان کوچک به عمق سه دهانه تشکیل می دهند؛ در جاهای 
دیگر، شبستان ها فقط یک دهانه را به خود اختصاص می دهند. 
از تزیینات اولیۀ داخل مسجد نیز اثر چندانی باقی  منانده  است، 
آن چه که به چشم می آید تزییناتی است مانند نوار گچ بری شدۀ 
جلوی برخی از طاق ها )برنس-ابوسیف، 1391: 116؛ بلوم، 1393: 

221( )تصاویر 3 و 4(.

منای مسجد و تزیینات آن
تزییناتی  طرح  و  سنگی  روکشی  با  آجری  منای  األقمر،  مسجد 
باید وسط منای ساختامن  پیچیده ای دارد. مدخل قاعدتاً  بسیار 
قرار می گرفت، ولی بعدتر جلوی سمت راست بنا را ساختامنی 
پوشاند. فرض بر این است که تزیین سمت راست مثل سمت 
چپ بوده  است11. ورودِی برآمده، دارای ابعادی با پهنای تقریبی 
7 مرت و بیرون نشستگی تقریبی 70 سانتی مرت از خط منا است. 
در وسِط ترکیب سه بخشی بنا، مدخل بیرون نشسته و مزین به 
طاق منایی بزرگ با قوس جناغی12  و قاشق تراش هایی13  منشعب 
از یک ترنج مرکزی، که به پرتوهای آفتاب یا نقش صدف می ماند، 
قرار دارد )برنس-ابوسیف، 1391: 114(. ترنج مرکزی شامل سه 
دایرۀ متحداملرکز است. در دایرۀ مرکزی به خط کوفی نام حرضت 
محمد )ص( و حرضت علی )ع(  آمده و بر روی دایرۀ میانی آیۀ 
تطهیر14  نوشته شده  است )فرج الحسینی، 1393: 264( )تصویر 5(. 
کارولین ویلیامز15 به تأویل شیعه از آیۀ تطهیر اشاره می کند، که 
شیعیان منظور از »اهل البیت« را بنابر حدیثی مشهور به »حدیث 
.)Williams, 1983: 44( و فرزندان او می دانند )کساء16«، علی )ع

در هر دو طرف طاق منای اصلی، طاق مناهای کوچک تری با هامن 

.)URL 1 ( تصویر 1: مسجد األقمر، دید کلی، رسدر
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آن ها  باالی  که  می شود  دیده  قاشق تراشی  در گاه های  سایبان 
سمت  گرفته  است.  قرار  مقرنس کاری  به  مزین  تورفتگی های 
چپ مدخل، طاق منای کم عمقی دارد که هامن نقش دایره ای 
نام  دایره  این  داخل  در  شده  است.  تکرار  آن  در  صدف مانند 
حرضت علی )ع( در مرکز و نام حرضت محمد )ص(  به صورت 
هیلنرباند معتقد  )تصویر 6(.  را دربر گرفته  است  آن  دایره وار 
است که شاید این به حدیث مشهوری17 از پیامرب اشاره دارد که در 
آن، ایشان خود را شهر علم و علی )ع( را دروازۀ آن شهر می خوانند 
)Hillenbrand, 2005: 57(. باالی آن یک لوح مستدیر با نقش 
ترنج الگوبردای شده از نقش ترنج باقی مانده بر دیوار شامل رشقی 
قرار دارد، و در دو طرف آن دو لوزی دیده می شود. یکی از لوزی ها 
را با کنده کاری های هندسی پر کرده اند و دیگری را با نقش مایۀ گل 
و گلدان. در دو طرف ترنج، دو قاب کنده کاری شدۀ جلب توجه 
می کند. این دو لوح تزیینی مستطیل شکل، یکی شامل تصویری از 
تونشستگی قوس دار با یک چراغ آویخته در آن، و دیگری یک دِر 

بسته است )برنس-ابوسیف، 1391: 114( )تصاویر 7 و 8(.

نوار  به چشم می خورد.  کتیبه  نوار  در طول منای ساختامن دو 
باالیی، کتیبۀ تأسیس بناست با محتوای تاریخی به ساخت بنا اشاره 
دارد. کتیبۀ دوم عبارت است از کتیبه ای نواری با خط کوفی که 

عرض آن از کتیبه قبلی کمرت است و در میانۀ بنا قرار دارد. در این 
کتیبه عبارت »هذا الجامع املبارک« به کار رفته است که بیان کنندۀ 
این واقعیت است که این بنا از ابتدا به عنوان مسجد ساخته شده  

است )فرج الحسینی، 1393: 265-266(.  

ریشۀ بسیاری از نقش مایه های مجزا و اسلوب های کنده کاری در 
سنگ را می توان در تزیینات درگاهی و برج های مسجد الحاکم 
یافت، ولی استفادۀ جالب  توجه از مقرنس در منای این ساختامن 
تازگی دارد. دوریس برنس ـ ابوسیف معتقد است که این نخستین 
مقرنس کاری  است که روی تزیین منای ساختامن به کار رفته  است. 
بلوم احتامل می دهد که این اسلوب از شام وارد شده  باشد. او 
قاهره  در  مقرنس  از  باقی مانده  منونه های  نخستین  می گوید 
مشهد  در  که  می شود  مربوط  بدرالجاملی18   وزارت  دوران  به 
الجیوشی19  به کار رفته  است، اما به کارگیری آن در آن جا به عنوان 
نقش مایۀ  عنوان  به  مقرنس  به کارگیری  با  یک عضو جداکننده 
پرکننده و اجزای انتقالی در منای مسجد األقمر از زمین تا آسامن 

تفاوت دارد )بلوم، 1393: 222-223(.

در گوشۀ شاملی مسجد األقمر، تلفیق دیگری از دو ردیف مقرنس 
بر باالی کنج این بنا جلب توجه می کنند )تصویر 10(. در تک تک 
بخش ها متنی به خط زیبا و ظریف از قرآن کریم کنده کاری شده 
 است: »ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون20« ، همراه با 
نام های محمد )ص( و علی )ع( بر پشت بغل های21   دو طرف ]این 
منت، احتامالً به علت جناس لفظی به کار رفته در آن گزیده شده  
است زیرا واژۀ محسنون یعنی »نیکی کنندگان« از دو نام حسن )ع( 
و حسین )ع( ریشه می گیرد[ )تصویر 11(. کنج لب پخِ به کار رفته 
در این منا، در معامری بعدی قاهره به یک نقش مایۀ اختصاصی 
تبدیل می شود )بلوم، 1393: 223(. وجود نام محمد )ص( و علی 
)ع( در کنار قسمتی از آیۀ قرآن »ان الله مع«، ترکیبی را می سازد 
که می تواند این گونه خوانده شود »خداوند با محمد و علی« است 

)Williams, 1983:44( )تصویر 12(.

باید توجه داشت که مکان قرارگیری مسجد در منطقۀ سلطنتی 
شهر قاهره در هنگام تأسیس بنا، باعث شده  بود که این مسجد 
متناسب با ساختامن های اطراف طراحی شود. شاید معامر این 
مسجد می خواسته کاری کند که منای آن، نوعی بازتاب یا پاسخ 
از  اثری  امروزه  البته  باشد که  بیرونی خوِد قرص  به بخش بندی 
آن برجای منانده  است )بلوم، 1393: 224(. به عبارتی، منای این 
مسجد را می توان پاسخی به محیط طبیعی آن و مشخصه های 
محل قرارگیری اش دانست، زیرا این بنا در میانۀ خیابان اصلِی آن 
روز قاهره )هم زمان با خالفت اآلمر( و در جوار قرص فاطمی قرار 

 .)Behrens-Abouseif, 1992: 29( داشت
.)URL 2( تصویر 2: مسجد األقمر، نقشۀ بنا
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معنای منادین آرایه ها و آیات به کار رفته در رسدر مسجد األقمر
این که آیا آرایه های تزیینی به کار رفته در این بنا )به طور ویژه 
رسدر بنا( دارای معنای منادین هستند و انتخاب آیات کارشده در 
کتیبه های آن تأثیر گرفته از مفاهیم مذهب شیعۀ اسامعیلی است، 

مبحثی است که نظرات متفاوتی پیرامون آن ابراز شده است. 

جاناتان بلوم در مورد این منا و معنای آن معتقد است: »این منا 
را هم چون تصویری فوق العاده بحث انگیز در محیط اسالم گرایی 
فاطمی نیز تفسیر کرده اند، که در آن هر جزیی ـ تونشستگی، 
خاصی  باطنی  معنی  ـ  در  و  چراغ  مقرنس،  شعاعی،  تویزۀ22  
سه  جامنایی  این ترتیب،  به  داشته  است.  اسامعیلی  اندیشۀ  در 
تونشستگی اصلی به معنی علی )ع(، حسن )ع( و حسین )ع( 
است در حالی که کل ترکیب بندی متشکل از هفت تونشستگی 
به   .]...[ از خاندان اسامعیلیه است.  امام نخست  یادآور هفت 
زبان ساده، اصوالً هیچ عاملی منی تواند ما را از تفسیر این بنای 
شگفت انگیز به طریق دل خواه بازدارد و در عین حال هیچ یک 
از اجزای بنای نیز نیازی به برتری فالن تفسیر و تبیین بر فالن 
یکی ندارد. اگر قرار باشد این فرض را بپذیریم که می گوید هدف 
از ساخت این بنا، بیان یک معنی منادین ژرف بوده  است، در آن 
صورت باید نخست اثبات کنیم که این معامران و حامیان دورۀ 
فاطمی از سال ها پیش با روش القای معنی منادین به بناهای خود 
آشنا بوده اند )که مدارک پیشین مؤید چنین اصلی نیستند( یا آن که 
حامی یا طراح این ساختامن شخصاً به آن اندیشه رسیده  است. 
چنین فرضی، متاماً امکان پذیر است زیرا جمعیت ها و دسته ها در 
این دوره روز به روز پر زرق و برق تر می شدند، هر چند در منابع آن 
دوره هیچ مطلبی دربارۀ نقش خاص و احتاملی این ساختامن در 

آن گونه فعالیت ها گفته منی شود )بلوم، 1393: 224-225(.

اما کارولین ویلیامز نظر دیگری دارد. او معتقد است که آیات به کار 
رفته در این بنا23  با توجه به اعتقادات شیعه انتخاب شده  است. 

یا این که، نشانه ای چون چراغ که در لوح مستطیل شکل واقع در 
جناح چِپ رسدر کار شده  است، را مرتبط با آیۀ نور24  و حدیثی از 
پیامرب می داند )Williams, 1983:45-46(. در این حدیث، پیامرب 
می فرمایند: »خداوند ستارگان را اَمان برای اهل آسامن قرار داد 
و اهل بیت مرا امان برای اهل زمین قرار داد« )علی بن ابراهیم 
قمی، 1404/ ج 2: 80؛ مجلسی، 1403/ ج 27: 308(25 . ویلیامز با 
توجه به حدیث دیگری از پیامرب که امام حسن )ع( و امام حسین 
)ع( را به دو گیاه خوش بو تشبیه کرده اند، استدالل می کند که نقش 
گل و گلدان در لوزِی قرار گرفته بر روی سمت چِپ بنا اشاره ای 
منادین به این موضوع دارد. ویلیامز به تعداد آرایه های به کار رفته 
در بنای مذکور هم توجه کرده و آنان را مرتبط با اعداد مهم در 
تفکرات اسامعیلیه می داند. در لوح مستدیر در جناح چپ بنا، 
در اطراف نام حرضت علی )ع(، پنج بار نام حرضت محمد )ص( 
تکرار شده  است. یا این که رسدر وردی از سه محراب تشکیل شده 
 است، و این اشاره به حرضت علی )ع(، امام حسن )ع( و امام 
حسین )ع(  دارد. از سویی ورودی اصلی پنج طاقچه دارد که 
می تواند منادی از پنج  تن آل عبا باشد و رسآخر اگر این پنج طاقچه 
با دو طاقچۀ محراب گونۀ بال های کناری جمع شود به عدد هفت 
می رسیم که عدد رمزآمیز و برجسته در اعتقاد اسامعیلیان است 

.)Williams, 1983: 45-46(

دوریس برنس ـ ابوسیف در مقاله ای26  پیرامون تزیینات به کار رفته 
در منای رسدر ورودی مسجد األقمر، به نقش ترشیفاتی و آیینی این 
مسجد در زمان خود در قاهره اشاره می کند. او با توجه به کتب 
تاریخی چون »الخطط« مقریزی، به جشن ها و مراسم مذهبی که 
در دوران فاطمیان برگزار می شده و خلیفه در آن ها حضور داشته  
است اشاره می کند و معتقد است که چون این بنا هم متعلق 
به مجموعۀ بناهای سلطنتی قاهره بوده، پس کاربردی ترشیفاتی 
داشته  است و می توان بر این اساس، آرایه های به کار رفته در رسدر 
بنا را تفسیر کرد. به عنوان مثال، لوح مستطیل شکل با نقش دِر 

.)URL 3( تصویر 3: مسجد األقمر، تزیینات به کاررفته در حیاط.)URL 4( تصویر 4: مسجد األقمر، تزیینات به کاررفته در حیاط، جزییات
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بسته در جناحِ چِپ رسدر را می توان بازمنایی از درهای چوبی 
اهدایی الحاکم به مسجد االزهر دانست. او این آرایه را بازمنایی 
از یک شیء واقعی می  داند نه یک اشارۀ منادین. این پژوهشگر 
اشاره  نیز  دارد  قرار  در هامن جا  که  دیگری  مشبک  پنجرۀ  به 
می کند و آن را َشباکی )پنجره( می داند که خلیفه اآلمر از ورای 
آن به مشاهدۀ مراسم رسمی و آیینی می نشسته است. چراغی 
را که در این لوح وجود دارد، اشاره ای به اماِم حارض یعنی اآلمر 
آن  به  مربوط  و مذهبی  تاریخی  متون  در  که  می داند، کسی 
دوران از او به عنوان چراغ هدایت یاد شده  است. برنس ـ ابوسیف 
نقش گلدانی با دو گل در داخل آن )که در زیر پنجرۀ حاوی 
چراغ قرار دارد( را، برخالف ویلیامز که آن را منادی از دو نوادۀ 
حرضت رسول اکرم )ص( یعنی حسنین )ع( می دانست، نشانی از 
سلطنت خلیفه اآلمر و حکمرانی وزیرش مأمون بطائحی تفسیر 

.)Behrens-Abouseif, 1992: 32-34( می کند

ابهام آمیز بودن منای مسجد األقمر مانند بیشرت آثار هرنی جهان 
اسالم قطعیتی انکارناپذیر است. البته محتمل است که طراح یا 
هامن معامر معنی خاصی را مد نظر داشته  است که الزاماً با تفسیر 
ما هم خوان نیست. به عبارتی این فرصت را به مخاطب داده  است 
که تفسیر خود را از منادهای به کار رفته در بنا داشته باشد )بلوم، 

.)225 :1393

3.مسجد جورجیر اصفهان
مسجد جورجیر اصفهان که به نام مسجد جامع صغیر نیز از آن یاد 
شده  است در محل فعلی مسجد حکیم قرار دارد. مسجد حکیم 
در سمت رشقی خیابان حکیم در نزدیکی بازارچۀ نو و انتهای بازار 
رنگرزان واقع شده  که در محل مسجدی قدیمی متعلق به دوران 
آل بویه توسط حکیم محمدداود اصفهانی ملقب به تقرّب خان، 
طبیب شاه  صفی و شاه عباس دوم ساخته شده  است )احمدی، 

1392: 235؛ حاجی قاسمی، 1389/ الف :40(. 

ویژگی خاص رسدر مسجد جورجیر را می توان در اولین بودن و 
بلر  شیال  دانست.  اسالم  دنیای  در رشِق  آن  بی همتا بودن  شاید 
معتقد است که این رسدر، اولین منونه از رسدرهای یادمانی در 
بخِش رشقِی جهان اسالم است. او به منونه هایی متقدم تر در قرطبه 
)کردوا27( اسپانیا اشاره می کند. گرابار نیز رسدر مسجد جورجیر 
را به عنوان منونه ای از ورودی های مزین که در قرن دهم میالدی 
]چهارم ه.ق.[ باب شد، معرفی می کند. هیلنرباند درگاه ورودی 
مسجد جورجیر را نقطۀ اوجی می داند که با »ترکیب ضخامت 
چندگانه دیوار و طاق های پره ای و نعل  اسبی آن، هامنند تزییناتش 
در زمان خود بی نظیر و منحرص به فرد است« )Blair, 1992: 53؛ 

گرابار، 1387: 28-27؛ هیلنرباند، 1374: 248(.

ارجاعات تاریخی به مسجد 
»محاسن  کتاب  در  بتوان  شاید  را  تاریخی  ارجاعات  نخستین 
اصفهان«، نوشتۀ مافروخی یافت. او این مسجد را کوچک تر اما 
زیباتر و مزیّن تر از مسجد جامع می داند. مافروخی دربارۀ این 
مسجد چنین می نویسد: »مسجد جامع صغیر معروف به جورجیر، 
بنای آن فرمودۀ کافی الکفاه صاحب عبّاد، و به فضیلت ارتفاع مکان 
و استحکام نهاد آن و صالبت گل، مسجد عتیق از او غریق حیا و 
خجل و مناری که مهندسان عامل و مقّدران بنی آدم، اجامع و اتفاق 
کرده اند بر آن که کشیده تر به قد، و متام تر به مد، و باریک تر به 
عمل و محکم تر به تفضیل و جمل بر روی زمین از آن بنا نکرده اند، 
و به حقیقت، صانع و بّنای آن، در ابداع و احداث آن شکل بدیع 
و قد رشیق، غایت استادی و نهایت پیش کاری، از لطف استدارت، 
و حسن استقامت حقائق خرده کاری و چابک دستی، به تقدیم 

.)URL 5( تصویر 5: مسجد األقمر، کتیبۀ داخل طاق منای ورودی رسدر

.)URL 6( تصویر 6: مسجد األقمر، کتیبۀ داخل طاق منای جناح چپ ورودی رسدر
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رسانیده و هیچ دقیقه ای از دقایق صنعت، فرونگذاشته، آن را از 
گل و خشت راست، چون نخل خرما در زمین کشت، قاعدۀ آن 
ممّهد ]گسرتانیده شده[ بر یک قفیز28   زمین، قامئۀ مشیّد ]استوار[ 
بر چرخ برین، ارتفاع قد او صد گز، و سطح و شمعۀ او یک گز در 
یک گز، و متامت مواضع و مقامات که در حّد عّد ]شمردن[ و حیّز 
]مکان[ حرص و احصا آمد از مساجد و خانقاهات و کتب خانه ها، 
فقها را مدارس است و ادبا را مجالس و شعرا را مآنس، متصوفه و 

قرّاء را اماکن و محابس« )مافروخی، 1328: 63-64(.

بر اساس توصیف مافروخی مشخص می شود که این مسجد هامنند 
یک حوزۀ علمی دارای کتابخانه و مکانی برای درس و بحث علمی 
و ادبی بوده  است. او منارۀ مسجد که امروزی چیزی از آن باقی 
منانده  است را سازه ای زیبا و هرنمندانه وصف می کند که ارتفاعی 
برابر صد گز29  داشته  است. از مزایای این جامع بر جامع عتیق این 
بوده  است که خاک رسی که از آن مسجد جامع جورجیر ساخته 

شده بود، محکم تر از خاک جامع عتیق بوده  است.

از آن جایی که این مسجد در محله رنگرزان واقع شده  بود به جامع 
رنگرزان نیز مشهور بوده  است. اما با توجه به این که طبق نقل 
برخی تذکره ها، شیخ ابومسعود صوفی رازی )د. 258ه.ق.(، عامل 
معروف اهل سنت در قرن سوم، در این مسجد سخرنانی می کرده  
است، می توان بنای این مسجد را مربوط به قبل از دولت آل بویه 
دانست. از جامع جورجیر فقط رسدری باقی است که در سال 
)ریاحی،  آمده  است  بیرون  خاک  زیر  از  1335 هجری شمسی 
1385: 66-65(. البته برخی از محققان نیز جامع رنگرزان را جدای 
از جامع جورجیر دانسته و معتقدند که آن مسجد در سدۀ سوم 
هجری قمری برپا بوده و مسجد جورجیر در قرن چهارم هجری 

قمری بر جای آن ساخته شده  است )احمدی، 1392: 235(.

نقشه و سیر تحول بنا
رسدر مسجد جورجیر در سال 1318 ه.ش. آشکار شد و در سال 
البه الی قرش ضخیم  از  باستان شناسی  ادارۀ  توسط  ه.ش.   1335
کاهگل خارج گردید )حاجی قاسمی، 1389/ الف: 41(. »در سال 
1955م. ]1335 ه.ش.[ که رسدر مزبور در نتیجۀ مساعی اداره کل 
باستان شناسی ایران کشف گردید، ظرافت آن بی نهایت جلب نظر 
کرده ، تا این زمان، رسدر مزبور یگانه مدرک مهمی بود که از دورۀ 
آل بویه در اصفهان به دست آمده بود« )گالدیری، بی تا: 14-15(. 
مسجد حکیم دارای 4 ورودی است که دو ورودی در سمت شامل، 
یکی در گوشۀ جنوب غربی و دیگری در ضلع رشقی مسجد قرار 
گرفته  است. یکی از رسدرهای شاملی مسجد هامن رسدر جورجیر 
است که با آجرکاری های زیبایی آذین شده  است )احمدی، 1392: 

235( )تصویر 13(.
.)URL 9( تصویر 9: مسجد األقمر، لوح مستطیلِ شکل مشبک در جناح چپ ورودی 

.)URL 7( تصویر 7: مسجد األقمر، لوح مستطیل شکل در جناح چپ ورودی با نقش دِر بسته

.)URL 8( تصویر 8: مسجد األقمر، تزیینات روی جناح چپ ورودی
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و جرزها به گونه ای است که با داشنت سطوح تورفته و پیش آمده، 
جدای از گیرایی و برهم زدن سطح یک دست و خسته کننده، وظیفۀ 
شکسنت نور و ایجاد سایه را بر عهده دارند و از این راه به رسد کردن 

بدنه نیز کمک می کنند )افشارنادری، 1376: 208(. 

گرابار در وصف رسدر مسجد جورجیر می نویسد: »بقایای رسدر 
مسجد جورجیر به واقع جذاب است، با مقطع هایی از کُره، آراسته 
با خطوط و تزیین گیاهی خشک، و دیواری مزین و بسیار متکلف 

اجزای رسدر مسجد جورجیر
اجزای این رسدر شامل یک طاق ورودی با دری چوبی پایین تر 
از سطح کوچه )معرب کنونی( و دو منا در طرفین است. ورودی 
از یک طاق جناغی و دری در زیر آن تشکیل شده  است، در دو 
جانب رشق و غرب ورودی نیز دو طاق منا قرار دارد. در داخِل طاق 
جناغی ورودی، دو قاب تزیینی فیلپوش30 در جناحین و یک طاق 
هاللی بازشو در حد فاصل دو قاب دیده می شود )تصویر 14(. 
دِر ورودی در زیر طاق جناغی و در داخِل یک قوس قرار دارد 
و در باالی در یک قوس با فضایی مشبک که از شش ضلعی های 
النه زنبوری تشکیل شده به چشم می خورد. در دو طرف در، بر روی 
دیواره های رشق و غرب و زیر فیلپوش طاق، دو طاق منا با ابعادی 
کوچک تر قرار بر روی ستون های آجری قرار دارند که در زیر آن ها 
یک قاب آجرکاری شده قرار دارند. دو منای پیش آمده در طرفین 
طاق ورودی حجمی مکعب شکل را به وجود آورده اند )تصویر 15(. 
در دیوارهای جانبی این حجم که در فضای ورودی قرار گرفته نیز 
دو طاق منا بر روی دو ستون آجری آذین شده به چشم می خورد. 
هر دو پیش آمدگی، بر روی سطحِ دیواِر رو به معرب اصلی، به چهار 
قسمت برآمده و فرورفته تقسیم شده  است. این تقسیم بندی های 

مستطیل شکل توسط آرایه های گیاهی و هندسی تزیین شده اند. 

در کل می توان فضای رسدر را به سه بخش جلوخان31، پیش طاق32  
و درگاه33  تقسیم کرد. عرض کل منای رسدر 11/35 مرت است که 
دو فضای جانبی داالن رسدر، عرضی برابر 3/95 مرت دارند. طول 
محوطه جلوی رسدر از ابتدای منای خارجی تا پای در 4/07 مرت 
نیم گنبدی جلوی  است )رسافراز و دیگران، 1391: 5-4(. دهانۀ 
بنا  با 2/70 مرت دارد. آجرهای به کار رفته در  رسدر قطری برابر 
دارای ابعاد 2/5 در 4 در 13/5 و 2/5 در 4 در 10 سانتی مرت و 
گاهی نیز به تناسب نقوش ابعاد 4 در 4 در 2/5 سانتی مرت را دارند 

)افشارنادری، 1376: 208(. 
   
فیلپوش ها

دو فیلپوش متقارن در داخِل طاق ورودی در دو کنج طاق دیده 
می شوند. این دو ساختاِر مقعر، شبیه دو پتکانه ای34  است که در 
سقف گنبدی باالی محراب مسجد جامع نایین کار شده اند. نقوش 
کار شده در این فضا از جنس گچ است. این نقوش اکرثاً متقارن هستند. 
البته تفاوت هایی هم دیده می شود که احتامل دارد بعد از مرمت 

به وجود آمده باشند )افشارنادری، 1376: 216-215( )تصویر 16(.

تزیینات به کار رفته در رسدر بنا
آرایه های  این رسدر در کامل هامهنگی و چشم نوازی، بیننده را به 
تحسین وامی دارد. یک دستی رنگ بنا، نه تنها از جذابیت آن منی کاهد، 
بلکه وقاری قابل تحسین را به آن می بخشد. ساختار و شکل دیوارها 

از باال به پایین/ تصاویر 10 تا 12: 
.)URL 10, 11, 12( مسجد األقمر، مقرنس  به کاررفته در گوشۀ شاملی مسجد، جزییات
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و مرتفع، پوشیده از آرایۀ هندسی آجری. این فنون بنایی و طراحی 
نه تنها در ایراِن جنوب غربی بدیع بود، بلکه به متامی پوشش بدنه 
خارجی بنا شده بودند و از طریق دروازه ای مسجد را به محیط 
بالفصل خود و از طریق مناره های بلند به کل شهر فرامی افکندند« 

)گرابار، 1387: 81(. 

آن چه که شاید در دید اول توجه بیننده را به سوی خود جلب 
کند، طاق بزرگ جناغی روبه روی ناظر است که در اطراف این 
طاق 11 عدد دالرب تزیینی دیده می شود. پیشینۀ استفاده از این 
نوع تزیین به دورۀ اشکانی باز می گردد. در کاخ هرتا قوسی مزین 
به نقش برجسته های نیم تنه وجود دارد )سفر و مصطفی، 1376: 
309-308(. این شیوه در دورۀ ساسانی نیز تداوم یافت و بعدها 
در دوران اسالم به اشکال گوناگون به کار رفت )رسافراز و دیگران، 
1391: 5(. این نوع قوس در معامری ایران زیاد معمول نبوده و 
منونه های آن بسیار کم است. از  منونه های موجود می توان به 
تزیینات دالربی در طاق های شبستان مسجد فهرج اشاره کرد. در 
سایر کشورهای اسالمی از این قوس زیاد استفاده شده  است، مثالً 
در مسجد قرطبۀ اسپانیا و در بناهای هندوستان با مصالح گوناگون 
زمرشیدی،  )افشارنادری، 1376: 229؛  گچ  و  و سنگ  آجر  مثل 

 .)357 :1367

قسمت های مختلف این رسدر مزین به نقوش گیاهی و هندسی 

تزیینات  یادآور  آنان  از  برخی  که  نقوشی  هستند.  تکرارشونده 
ساسانی است. از سویی برخی از نقوش نیز در سازه های هم دوره 
با آن مثل مسجد نایین و قسمت های بویهی مسجد جامع اصفهان 
دیده می شود. به  عبارتی، می توان نوعی از هم گونی در تزیینات 
گچی و آجری در بناهای منسوب به دروان آل بویه بیابیم. »با آگاهی 
بیشرتی که بر اثر انجام کاوش ها و الیه برداری ها و شناسایی آثار 
ناشناخته دوران آل بویه، از آثار این دوران به دست آمده، اعتقاد بر 
این که هرن آجرکاری در این دوران از اهمیت واالیی برخوردار بوده 
قوت بیشرتی یافته  است. آجرکاری ستون های کاکویه35  شبستان 
مسجد جامع اصفهان، جامع نایین و تزیینات زیبای آجرتراش رسدر 
جامع صغیر یا مسجد جورجیر اصفهان از منونه کارهای ارزنده 
دوران آل بویه است« )کیانی، 1376: 66(. برای سهولت بیشرت در 
بررسی آرایه های به کاررفته در این رسدر، آن ها به دو گروه گیاهی 

و هندسی تقسیم شده اند.

تزیینات هندسی
تزیینات هندسی عمدتاً در پیش آمدگی هم راستا با معرب، بر روی 
ستون ها )پیلک ها(، لچکی های باالی طاق جناغی و در حاشیه ها 
مشاهده می شود. بخشی از تزیینات هندسی از چینش آجرها 
به وجود آمده اند که اشکال لوزی شکل و زیگزاگ را پدید آورده اند. 
برخی از این اشکال، آذین های ستون های میان رسای مسجد جمعه 
نایین را یادآور می شوند. برخی از تزیینات هندسی نیز توسط 

تصویر 13: 
نقشۀ مسجد حکیم؛ قسمتی که 

با مربع مشخص شده  است محل 
قرارگیری رسدر مسجد جورجیر است 

)رسافراز و دیگران، 1391(.
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را دارند. دو قاب میانی در نگاه اول نقش هایشان یک سانند، اما 
توجه بیشرت، تفاوت در طرز قرارگیری شاخه ها را منایان خواهد 
کرد. دو قاب که در محور عمودی فیلپوش قرار گرفته اند هر کدام 
نقشی جداگانه دارند. دو قابی که در محور مرکزی هستند هر چند 
نقوشی متفاوت دارند، اما کلیات نقش ها شبیه به هم هستند. 
شاخۀ گلی با سه غنچه که شبیه به نقش گل الله هستند در درون 
این قاب ها جای گرفته اند، که البته در قاب پایینی غنچۀ میانی با 
دو غنچۀ کنارِی نقِش مرکزی متفاوتی دارد. در قاب باالیی شکل 
غنچه کامالً با دو غنچۀ کناری متفاوت است. متام غنچه ها توسط 

کاسربگ احاطه شده اند )تصویر 18(.
 

نوعی  این رسدر  در  رفته  به کار  گیاهی  نقش مایه های  از  یکی 
نقش گل لوتوس است که در داخل گلربگ های آن کتیبه هایی با 
نام های خداوند به چشم می خورند )رسافراز و دیگران، 1391: 

7( )تصویر 24(.

در دیوار هم راستا با معرب در بین دو ستون، نواری حاوی آرایه های 
تصویری  و  گل  هامنند  نقوشی  شامل  که  دارد  وجود  گیاهی 
درخت مانند است. نقش زیرین را می توان شاخه ای توصیف کرد 
که گل داده  است؛ این نقش هامنند غنچۀ گل، گل اناری یا گل 
الله به نظر می رسد. تعابیر دیگری نیز از این نقش وجود دارد36. 
نقش »درخت زندگی« در هرن ساسانی از جمله نقوش پرکاربرد 
بوده  است. این توصیف در آثار ادبی و هرنی ایران هم نقشی 
برجسته دارد. در این آثار، این نقش در میان دو حیوان یا دو پرنده 
به صورت رخ به رخ ترسیم می شده  است. البته در دوران اسالمی 
مفهوم این درخت با مفهوم اسالمی »درخت طوبی« در هم تنیده 
شد و یادآوِر درختی بهشتی شد )خزایی، 1385: 43(. نقش درخت 
به کار رفته در این آذین ها با مفهوم درخت زندگی و درخت طوبی 
سازگار است. هیلنرباند هم به استفاده از نقِش درخِت زندگی 
در این بنا اشاره می کند )هیلنرباند، 1374: 248(. در ادامۀ این 
نقش مایه، بر باالی خطوطی شکسته، چهار شاخه هر کدام به یک 

غنچه با اجرای محدب می رسند )تصویر 19(.

کتیبه های به کار رفته در رسدر مسجد جورجیر
از کتیبه رسدر مسجد که به خط کوفی گچ بری شده  است در 
طرف راست رس در فقط جملۀ »بسم الله الرحمن الرحیم« و در 
طرف چپ رس در جملۀ »بالقسط ال اله اال هو العزیز الحکیم« 
برجای مانده است و بقیۀ کتیبه از بین رفته  است. احتامالً منت 
کتیبه آیۀ 18 سورۀ آل عمران »بسم الله الرحمن الرحیم شهد الله 
انه ال اله اال هو و املالئکه و اولوالعلم قامئاً بالقسط ال اله اله هو 
العزیز الحکیم«37  است. در مناهای خارجی طرفین رسدر و در 
داخل طاق مناهای آجری آن عبارت های زیر به خط کوفی گچ بری 

توسط  شده  ایجاد  هندسی  فرم های  شده اند.  ایجاد  گچ بری ها 
گچ بری ها نیز متنوعند، که این اشکال به صورت بی پایان تکرار 
شده اند و سطح را پر کرده اند. نقش ستاره با چهار لنگه شش ضلعی 
روی  بر  کشیده  پیشانی رسدر، شش ضلعی  قسمت  در  کشیده 
ستون منای هم راستای معرب، لوزی متداخل در قسمت لچکی باالی 
طاق رسدر، ده ضلعی کشیده، مربع  و نواِر تزیینی L شکل از جمله 

تزیینات متعدد هندسِی به کار رفته در بناست )تصویر 17(.
 

 تزیینات گیاهی
در  و  هستند  گچ بری  نوع  از  رفته  به کار  گیاهی  تزیینات 
فیلپوش های متقارن دو جانب طاق، در قوس باالیی دیوارۀ پهلویی 
پیش آمدگی های بنا و در داخل فرورفتگِی دیوارۀ هم راستا با معرب 

کار شده اند. 

فیلپوش ها، دارای نقوش گیاهی ساده شده ای هستند. در داخل هر 
کدام از فیلپوش ها شش قاب 28 ضلعی قرار گرفته که هر قاب، 
نقشی گیاهی را در بر گرفته  است. افشارنادری این قاب  ها را به 
»گرۀ هفت رگی« تشبیه کرده است که به علت این که بر روی 
سطحی کاو )مقعر( اجرا شده  اند، حالت منتظم خود را از دست 
داده اند )افشار نادری، 1376: 216(. دو قاب پایینی نقوش یک سانی 

.)URL 13( تصویر 14: رسدر مسجد جورجیر
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شده اند: »ال اله اال الله محمد رسول الله القدره لله العظمه لله 
سبحان الله الحمد الله« )هرنفر، 1344: 43-42( )تصاویر 20و21(.

کتیبه هایی هم به خط کوفی وجود دارد که توصیف هایی برای 
خداوند متعال در میان نقش مایه های گچ بری شده قرار گرفته  است. 
هشت قاب حاوی این کتیبه ها، در جرِز غربِی پیش آمدگی بنا در 
راستای معرب قرار دارند. هر کدام از قاب های مستطیل شکل در 
باالی پنج جفت آرایۀ شمعدان شکِل هفت شاخه قرار گرفته اند. 
البته شیال بلر این آرایه را شبیه به درخِت زندگی می داند. این 
جمالت از پایین به باال عبارتند از: سبحان الله، القدره لله، العظمه 
لله، محمد رسول الله، ال اله اال الله )Blair,1992: 52؛ )افشارنادری، 

1376: 213-214( )تصاویر 23 و 22(.

تا آن زمان در معامری اسالمی  را  کتیبه نگاری  این شیوۀ  گرابار 
در رسدر  به کاررفته  آیۀ  که  است  معتقد  او  می داند.  بی سابقه 
مسجد به جریان خردگرای معتزله38  اشاره دارد. او اتحاد معتزلیان 
با شیعیان میانه رو مثل آل بویه را یادآور می شود و از این که مسجد 
جورجیر بنا بر شواهد تاریخی مکانی علمی بوده و هم چنین وزیر 
خردگرایی چون صاحب بن عباد بانی آن بوده، نتیجه می گیرد که 
این مکان نهادی شیعی محسوب می شده که تسهیالت اجتامعی و 
آموزشی برای پیروانش فراهم می آورده  است )گرابار، 1387: 81-82(. 

     
4. تطبیق رسدر مسجد األقمر و رسدر مسجد جورجیر

گرابار رسدر مزین را عنرصی می داند که هم در ایراِن آل بویه 
است  رفته  به کار  مرص  در  زمانی  محدودۀ  هامن  در  هم  و 
)Grabar, 2005: 246(. منونۀ بارِز ایرانِی این رسدرهای تزیین شده 
که برجای مانده است و از متقدم ترین آن هاست رسدر مسجد 

جورجیر اصفهان است و منونۀ مرصی آن مسجد األقمر است. 

در هر دو بنا با استفاده از طاق منای جناغی شکِل عظیم، بر ارتفاع 
در  کوچک تری  طاق مناهای  هم چنین  است.  شده   تأکید  رسدر 
جناحین دو بنا دیده می شود. هر دو مسجد در راستای خیابانی 
قرار گرفته اند که مکانی پرتردد بوده  است و گویی در زمینۀ زندگی 
مردم قرار داشته اند و با رسدری آذین شده، منازگزاران را به خود فرا 

می خواندند )تصاویر 25 و 16(. 

آن طور که از اقوال تاریخی برمی آید، مسجد جورجیر مسجدی زیبا 
و کوچک، منسوب به وزیر دیلمی، صاحب بن عباد بوده که کارکرِد 
اجتامعی گسرتده ای داشته  است. مسجد األقمر نیز مسجدی است 
که در مقایسه با مسجد االزهر و الحاکم بسیار کوچک تر است و 
بانی آن نیز وزیِر شیعۀ فاطمی، مأمون البطائحی بوده  است. بانی 
هر دو مسجد وزیرانی قدرت مند بوده اند که برای ساخت مسجد 
از هزینۀ عمومی یا درآمد متعلق به خلیفه استفاده نکرده اند؛ این 

موضوع به مقولۀ حامیان مالی غیر از امرا و خلفا اشاره دارد.

در مسجد األقمر جنس رسدر از سنگ بوده و تزیینات به صورت 
حکاکی بر روی سنگ ایجاد شده اند، اما در رسدر مسجد جورجیر 
تزیینات با آجر و گچ بری اجرا شده اند. در کتیبه های األقمر به طور 
مشخص نام حرضت علی )ع( در کنار نام حرضت محمد )ص( 
آمده  است، در صورتی که در جورجیر آن چه که باقی مانده فقط 
از قرآن، شهادتین بدون اشاره به حرضت امیراملؤمنین و  آیه ای 
نیز  بنا  صفات خداوند متعال است. تزیینات کار شده بر روی 
یادآور تزیینات ساسانی است و این که اشاره ای حتی منادین به 
مشخصه های منسوب به مفاهیم شیعه چون چراغ، نور، خورشید 
و ستاره دیده منی شود. اما در األقمر شعاع های ساطع شده از مرکز 
طاق مناها، وجود آرایۀ چراغ مانند و نظایر این، هامن طور که اشاره 

.)URL 14( تصویر 15: رسدر مسجد جورجیر، ورودی.)URL 15( تصویر 16: رسدر مسجد جورجیر، فیلپوش ها
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تصویر 17: رسدر مسجد جورجیر، تزیینات هندسی، دیوار هم راستا با معرب، سمت راست 
.)URL 16(

.)URL 17( تصویر 18: رسدر مسجد جورجیر، تزیینات گیاهی داخل فیلپوش ها

.)URL 18( تصویر 19: رسدر مسجد جورجیر، تزیینات گیاهی، دیوار هم راستا با معرب، سمت چپ

رسدر مسجد جورجیر، کتیبه، دیوار جانبِی ورودی
.)URL 20( پایین/ تصویر 21: سمت چپ .)URL 19( باال/ تصویر 20: سمت راست

تصویر 22 )راست(/ تصویر 23 )چپ(: رسدر مسجد جورجیر، کتیبه های قرار گرفته داخل 
.)URL 21( قاب ها در دیوار هم راستا با معرب
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شد از آن ها تعبیر به نقش های منادین شیعه می شود.

نتیجه گیری
این دو مسجد در دو حکومت منسوب به شیعه ساخته شده اند 
که مؤسس هر دو از حامیان مالی غیر از شخص حاکم بوده اند. در 
این دو مسجد کوچک توجه به ورودی تزیین شده و به کار بردن 
آرایه های پرشامر در ظاهر بنا تشابهی است که علی رغم فاصلۀ 
جغرافیایی زیاد قابل توجه است. تفاوت در مصالح به کار رفته در 
آن ها و نوع آرایه های تزیینی نشان از تفاوت فرهنگی بسرتی دارد 
که این دو بنا در آن برپا شده اند. در آرایه های خطی به کار رفته 
در مسجد األقمر از آیه هایی که به نوعی به اهل بیت پیامرب اکرم 
)ص( اشاره دارند استفاده شده و نشانه های تصویری وجود دارد 
که می توان برای آن ها تفسیرهای شیعی بیان کرد، اما در مسجد 
جورجیر به جز شهادتین و صفات خدا از کتیبه های دیگری استفاده 
نشده و آرایه های تزیینی نیز بیشرت یادآور آرایه های ساسانی است. 
در یک کالم می توان گفت علی رغم تفاوت در مصالح و آذین بندی 
متفاوت هر دو رسدر، مزین بودن آن دو، تأکید بر منای خارجی و 
حامی مالی به تعبیری خصوصی، جزء ویژگی های مشابه هر دو 

بناست. 

پی نوشت ها
به  ه.ق.  دوم   قرن  اواسط  در  که  است  شیعه  فرق  از  یکی  1.اسامعیلیه، 
وجود آمد. آنان هم چون شیعیان امامی، امامت را به نص می دانستند، اما 
دربارۀ سلسلۀ امامان پس از امام صادق )ع(، با دیگر پیروان آن امام دچار 
اختالف گشتند. این فرقه نام خود را از اسامعیل فرزند امام جعفر صادق )ع( 

گرفته است )دفرتی، 1377: 681(.
2.عامدالدوله ابوالحسن علی بن ابی شجاع  بویه )د. 338 ه.ق.(، مؤسس دولت 

آل بویه بود.
رسشاخۀ  ه.ق.(،   366 )د.  بویه  ابی شجاع  حسن بن  ابوعلی  3.رکن الدوله 

فرمانروایی آل بویه در جبال )اصفهان و ری( بود.
ه.ق.(،   356  -303( بویه  ابی شجاع  احمدبن  ابوالحسین  4.معزالدوله 

کوچک ترین برادر و رسشاخۀ فرمانروایی آل بویه در عراق بود.
5.در اواسط سلطنت طوالنی املسنترص بالله )427-486 ه.ق./1036- 1094 

م.( جنگ میان جناح های مختلف ارتش سبب شد که خلیفه، حاکِم فاطمِی 
شام بدرالجاملی را به قاهره احضار کند و به وزارت برساند تا بدین وسیله 
اقتدار از دست رفتۀ خالفت را بازگرداند. بدرالجاملی نظم و قانون را به قاهره 
بازگردانید و با حمالت خارجی مقابله کرد و این مقدمه ای بود برای انتقال 
قدرت از خلیفه به وزیر نظامی. تاریخ سیاسی پرآشوب این دوره که  با کاهش 
منابع مالی دولت همراه بود، امکان برپاساخنت طرح های بزرگ ساختامنی را 
منتفی ساخته بود. معموالً نخستین ساختامن های بناشده در اوایل قدرت گیری 
فاطمیان هم چنان مورد استفاده بودند و پیوسته تعمیر و نگه داری می شدند. 
در عوض، توجه مسئوالن یا بر اجرای کارهای عمرانِی رضوری برای تضمین 
امنیت متمرکز می شد )مانند بازسازی و مرمت دروازه های شهر قاهره( یا 
برساخت و مرمت مساجد و زیارتگاه های کوچک )بلوم، 1393: 187 و 196(.

1085-1127م.(،  ه.ق./   521-478( فاتِک  محمدبن  ابوعبدالله  6.بطائحی، 
ملقب به مأمون، وزیر شیعِی امامی در دوران خالفت اآلمر باحکام الله بود. 
او پس از کشته شدن افضل بن بدرالجاملی به مقام وزارت رسید. او گذشته 
و  توجه  منودند  نیز  دانش  و  ادب  به  بود،  کارآمد  آن که سیاست مداری  از 
دانشمندان و نویسندگان را گرامی می داشت. به دستور او بود که دارالعلم 
حاکم که در زمان افضل و به دستور او بسته شده بود، دوباره گشوده شد 

)حسن دوست، 1383: 243(.
7.ابوعلی منصور بن ابی القاسم احمد ملقب به اآلمر باحکام الله )490- 524 
ه.ق.( هفتمین خلیفۀ فاطمی که در پنج سالگی توسط افضل شاهنشاه  بن 
بدرالجاملی، وزیر پدرش، به خالفت نشانده شد. اآلمر مردی هوشمند، آگاه 
و خوش خط و حافظ قرآن بود و در شعر و ادب دستی داشت )سجادی، 

.)198-197 :1368
8.این مسجد در سال 358 ه.ق. توسط جوهر الصقلی فرماندۀ سپاه خلیفۀ 
فاطمی املعز الدین الله پس از فتح مرص، هم زمان با برپایی شهر قاهره بنیان 
نهاده  شد. این مکان فراتر از عملکرد عبادی خود به عنوان مرکز فرهنگی 
و علمی و به نوعی دانشگاهی اسالمی شناخته شده بود. مسجد االزهر 
کهن ترین بنای بازمانده از فاطمیان در مرص است و از آن جایی که  به تدریج 
به صورت یکی از مراکز عمدۀ معارف مذهبی درآمد، تغییرات مکرری پیدا 
کرد، هر چند امروزه کوچک ترین اثری از هستۀ فاطمی آن به چشم منی خورد 

)اتینگهاوزن و گرابار، 1391: 237؛ بلوم، 1393: 110(.
9.دومین مسجد کهن فاطمی در قاهره، ساختامن این مسجد در سال 369 
ه.ق. به دستور عزیز پدر حاکم یا )بنابر گزارش یک منبع( یعقوب بن کلِس 
وزیر ساخته شد و در سال 392ه.ق. به وسیلۀ حاکم دوباره سازی و افتتاح شد. 
این مسجد در زلزلۀ سال 703 ه.ق. به شدت آسیب دید و در دورۀ مملوکان 
تعمیر و بازسازی شد و آن چه که امروزه وجود دارد، حاصل بازسازی است که 

در سال 1980م. انجام شد )برنس-ابوسیف، 1391: 97-98(.
10.یکی از قرصهای فاطمیان که اکنون از بین رفته است.

11.سمت راسِت منا پشت یک خانه قرار گرفته بود و دیده منی شد، اما در 
جریان نوسازی مسجد، این خانه برچیده شد و سمت راست نیز به صورت 

تصویر 24: رسدر مسجد جورجیر، کتیبه های قرار گرفته داخل قاب ها، جزییات )رسافراز و 
دیگران، 1391(.

تصویر 25: رسدر مسجد األقمر قاهره.
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تصویر آینه ای سمت چپ بازسازی شد )بلوم، 1393: 222(.
12. قوس که در زبان فارسی کهن َچفد خوانده می شود، در تعریف هندسی، 
خط یا شکل منحنی است و در اصطالح معامری، به باریکه تاقی که روی رس 
در یک درگاه قرار می گیرد، اطالق می شود. قوس جناغی را چفد تیزه دار نیز 

می گویند.
13.گودی شیار عمودی که معموالً شکل برش آن معقر است )سیدصدر، 

.)420 :1380
14.بسم الله الرحیم الرحیم امنا یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
یطهر کم تطهیرا: خدا فقط می خواهد آلودگی را از شام خاندان ]پیامرب[ بزداید 

و شام را پاک و پاکیزه گرداند )سورۀ احزاب، آیۀ 33(.
Caroline Williams .15، محقق و پژوهشگر در زمینه هرن اسالمی، وی در 
دانشگاه امریکایی قاهره تحصیل کرده و در هامن جا هم به تدریس پرداخته 
است. از او کتاب هایی درباره آثار هرنی و معامری اسالمی و به خصوص هرن 

مرص اسالمی منترش شده است.
16.مفرسان شیعی و برخی از مفرسان اهل سنت بر این عقیده اند که آیۀ 
تطهیر در شأن پنج تن آل عبا یا اصحاب کساء نازل شده است، یعنی حرضت 
محمد )ص(، حرضت علی )ع(، حرضت فاطمه )س(، امام حسن )ع( و امام 
حسین )ع(. حدیث کساء، روایتی است که ماجرای نزول آیۀ تطهیر را رشح 
می دهد )گویا پیامرب اکرم)ص(  هنگام نزول آیه تطهیر، خود و خاندان خویش 
را با پارچه ای پشمین )کِساء( پوشانیده  بودند(. روایات ناظر به حدیث کساء 
را مفرسان و محدثان و متکلامن شیعی و سنی به اشکال مختلف و با اندک 

تفاوتی در منت نقل کرده اند )رفیعی، 1380: 466(. 
17.»أنا مدینه العلم و علی بابها فمن أراد العلم فلیأت الباب«: من شهر 
دانش ام و علی دروازۀ آن است؛ هر کس دانش می جوید، باید از آن دروازه 

وارد شود )ابن أبی الحدید، 1404/ج 7: 219(.
18.ابوالنجم امیر الجیوش )د 478 یا 488 ه.ق.( ملقب به بدر الجاملی، وزیر و 
سپهساالر نامدار مرص در دوران مستنرص خلیفۀ فاطمی بود )سجادی، 1381: 

 .)531
19.بر فراز کوه ُمقطَّم در کرانۀ شهر قاهره و مرشف به گورستان، عبادت گاه 
کوچکی قرار دارد که چون به دستور بدرالجاملی امیرالجیوش، ساخته شده  بود 
به نام او »مشهد الجیوشی« خوانده می شود. این بنا کتیبۀ تأسیسی در باالی 
ورودی اش دارد که از آن با عنوان »مشهد« نام می برد، اما به این حقیقت که 
چرا این بنا در این مکان و به یادبود چه کسی ساخته شده، اشاره منی کند. در 
همین کتیبه تاریخ ساخت بنا سال 478 ه.ق./1085 م. ذکر شده  است )برنس-

ابوسیف، 1391: 118(.
20.در حقیقت، خدا با کسانی است که پروا داشته اند و ]با[ کسانی ]است[ که 

آن ها نیکوکارند )سوره نحل، آیۀ 128(.
21. دو طرف باالی قوس را، هم لچکی و هم پشت بغل می گویند. منظور 
از »قوس« پوشش کامنی رسدرهاست که از یک نیم دایره تشکیل می شود.
اگر این نیم دایره را از وسط به دو بخش تقسیم کنیم دو لچک یا مثلث پدید 

می آید که در اصطالح معامری به آن ها پشت بغل می گویند.
22. قوس یا رگۀ برجسته ای که در دهانۀ طاق و محل تقاطع طاق ها احداث 
می شود یا طاق را به بخش های کوچک تقسیم می کند و برای نگه داشنت طاق 

یا تزیین به کار می رود )بهشتی، 1388: 76(.
23.نویسنده در مقاله اش از عبارت »بنا« استفاده کرده  است، اما نگارندۀ این 

مقاله به آیات به کار رفته در منای رسدر توجه داشته است.
24.الله نور السموات و االرض مثل نوره کمشکوه فیها مصابح املصباح فی 
زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مربکه زیتونه ال رشقیه و 
ال غربیه یکاد زیتها یضیء ولو مل متسسه نار نور علی نوریهدی الله لنوره من 

یشاء و یرضب الله االمثال للناس و الله بکل شیء علیم )سوره نور، آیه 35(.
25.هم چنین از امام علی )ع( منقول است که: »نَْحُن أََمانُ  أَْهلِ  اأْلَرِْض كَاَم أَنَّ 

اَمء« )ابن شهرآشوب، 1379/ج 4: 168(. النُُّجوَم أََماٌن أِلَْهِل السَّ
26.مقاله ای با عنوان

»The Facade of the Aqmar Mosque in the Context of Fatimid 
Ceremonial«

که در سال 1992 در مجلۀ مقرنس چاپ شده است.

Córdoba, conventional Cordova.27
28.یک صد و چهل و چهار گز از زمین.

29.از یکاهای )واحدهای( قدیمی طول است. معادل ذرع و هر گز 16 گره 
است. به طور تقریبی معادل یک مرت است )دهخدا، 1377: 19133(. بر اساس 
توصیف مافروخی ارتفاع مناره چیزی حدود صد مرت می شود که دور از ذهن 

است. شاید او با این عبارات می خواسته بر بلندی آن تاکید کند.
30.فیلپوش: یکی از روش های »گوشه سازی« برای تغییر از مقطع مربع، به 
دایرۀ گنبد است. زمانی که گوشه سازی به شکل رسسفت کامل، مورد توجه 
باشد از روش فیلپوش و در مواقعی که گوشه سازی حدوداً عمود باشد از 
گوش فیل سازی یا فیل گوش استفاده می شود. در اجرای فیلپوش، دو بازوی 
باربر هم جوار رشوع  یا دو ستون  از دو ضلع دو دیوار  قوس فیلپوش که 
می شود، در یک نقطه با پیش آمدگی قابل توجهی از راستای سکنج ختم 

می شود )زمرشیدی، 1389: 290 و 296(.
31.جلوخان: فضای وسیع و بزرگ در جلوی پیش طاق و ورودی بعضی از 
بناهای بزرگ و مهم که باعث اهمیت بخشیدن به فضای ورودی بنا و متایز 

بهرت آن از فضای معرب یا میدان بوده است )سلطان زاده، 1372: 66(.
32.پیش طاق: »فضایی رسپوشیده و نیمه باز مانند ایوان است که در جلوی 
درگاه ورودی طراحی و ساخته می شد و فضای دسرتسی را از فضای معرب 
متامیز می کرد. بعضی اوقات و در برخی از شهرها پیش طاق راجلوخان یا 

پیش خان )پیشخان( نیز می نامیده اند )هامن: 70(.
33.درگاه: »فضای کوچکی که دِر ورودی در آن قرار می گیرد. طاق درگاه را که 

نعل  درگاه می گویند، قوسی شکل یا افقی است« )هامن: 74(.
34.طاق ها و قوس های کوچکی که به منظور تنگ کردن دهانه ها یا پوشاندن 
زده  گنبدخانه ها  و  طاقدیس ها  چهارگانه  کنج های  یا  منا  پیلپایه های  روی 

می شود پتکانه نام دارد )پیرنیا، 1350: 31(.
35.منظور ستون هایی است که قدمت آنان به دوران آل بویه یا به گفتۀ برخی 

محققان به دوران آل کاکویه برمی گردد.
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Abstract
By Fatimid empire expansion in Egypt and North Africa, an art arose called Fatimid 
Art. Developing architecture, especially in the construction of small mosques, 
the emergence of a new social class and new sponsors, pay attention to build 
the mausoleum, creation or innovative use of Muqarnas can be mentioned as 
the characteristics of Fatimid art. Using the existing mosques and innovatively 
reconstructing them was an event observed in the mosques of Na'in and Isfahan in 
the art of Buyid in Iran. Using elements of Sasanian art in these buildings is obvious.
In the middle of fifth century AH, there was a change in the construction of mosques 
and religious buildings in Egypt; Instead of building new Jameh mosques, the small 
mosques were built by sponsors other than of Caliphates, Including  Al-Aqamar 
Mosque in Cairo. One of the features of these mosques is their decorative facade. 
The Jurjir Mosque is an example of small mosques built which was financed by 
resources other than government funds. The only high-rise and decorative facade 
has remained of this mosque that is a unique example of memorials in the east of the 
Islamic world.
In this research, after studying each mosque separately and listing the characteristics 
of each; a comparative study has been carried out between them. On the one hand, 
the small size of both, the presence of numerous decorative arrays at facade of 
both mosques and having non-ruling founders are common features of these two 
buildings. However, stone is used in Al-Aqmar mosque and brick in Jurjir Mosque. 
The themes of the inscriptions and ornamental arrays in the facade of Al-Aqamar 
mosque refer to the Shiite concepts; while in the inscriptions of Jurjir mosque there is 
no mention of Imam Ali and no symbols representing the Shiite thought were found, 
although the elements of Sassanid art are seen in there.

Keywords
Fatimid art, Buyids art, Al-Aqmar Mosque of Cairo, Jurjir Mosque of Isfahan, 
decorative facade. 
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