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سـال دهم، شماره 19، بهار و تابستان 1400
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدير مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير: دكـتر غالمحــسين معــماريان
مـديـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي شود.
تصاوير بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نويسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های اين مجله، با تصاوير رنگی در تارنمای نشريه قابل دريافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكـس روی جلـــد: محمد موحدنژاد                                    ويـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)ايوان غربی، مسجد جـامع اصفهان(                                 ويــراستار انــگليسی: غــزل نـفيسه تابـنده                                        
همكار اجرايی: نغمه اسدی چيمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

اين نشريه در »ايران ژورنال« نظام نمايه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پايگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمايه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريــه  هــيـــــئت 
دكتــر ايرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــيار دانشـــگاه تربيـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی،  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
دكتـــر غالمحســـين معماريـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ايـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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ریشه یابی الگوی معماری مسجد كبود تبریز
محسن دهقانی تفتی/ زهرا السادات مدرس زاده/ غالمحسين معماريان

توسعة چهارچوب مفهومی استفاده مجدد سازگار به عنوان راهبردی پایدار در حفاظت از بناهای میراثی
پيروز حناچی/ يلدا شاه تيموری

بازخوانی پیشینة تاریخی میدان وقت و ساعت یزد با تأكید بر دورة صفوی و پیش از آن
علی شهابی نژاد

پی جویی معماری كریم طاهرزاده بهزاد در تاریخ و كالبد دبیرستانی در شهر قزوین
مهرزاد پرهيزكاری/ مريم شوريده

بررسی ساختار معماری و دوره بندی تاریخیـ  كالبدی مسجدجامع ارومیه
مظفر عباس زاده/ ليال دانش

تأملی بر ساختار فضایی و الگوی كالبدی خانه  های دورة قاجار شهر نطنز
محسن جاوری/ حسن كريميان/ سيده سارا محمدی

تأملی بر چالش ها و راهكارها در آموزش مكانیک سازه در معماری برای نوآموزان
فرزين ايزدپناه/ عيسی حجت

سیر تحول مسجدجامع فرومد با تاكید بر افزوده های دورة ایلخانی
كاوه منصوری/ فرامرز پارسی/ فرشيد رحيمی كلهرودی

بررسی روابط متقابل سبک زندگی و سازمان فضایی خانه، مورد مطالعه: خانه های مسكونی شهرستان رشت
محمد مرتاض هجری/ سيد عباس يزدانفر/ سيد باقر حسينی

بررسی دمای سطح داخلی دیوار جنوبی با نمای خوون چینی در اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ـ معتدل 
)تابستان و زمستان(

علی دهار/ منصوره طاهباز/ محسن تابان
جایگاه منظر فرهنگی در نظام معماری و شهرسازی ایران؛ فرامطالعة مقاالت علمی موجود

سارا ميرزاد جهرمی/ محمدرضا پورجعفر/ خليل حاجی پور
نقش ساختار بازارچه های سنتی بازار تبریز در ماندگارِی ذهنی فضا و عمِق دسترسی كاربران

سهند جاللی/ زهرا حسينی/ منصور يگانه/ محمدرضا بمانيان
راهنمای تدوین و ارسال مقاله  

بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 91-113

بررسی ساختار معماری و دوره بندی تاریخی كالبدی مسجدجامع 
ارومیه*

مظفر عباس زاده**
ليال دانش***

چكیده
مسجدجامع شهر اروميه يكی از ميراث معماری ايران است كه در جريان وقايع تاريخی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی 
دچار دگرگونی های متعددی شده است. اين مسجد در بخش مركزی شهر اروميه و در كنار مجموعه بازار تاريخی آن 
قرار گرفته است. با وجود اهميت اين مسجد، پژوهش های اندكی دربارۀ آن انجام  شده و در خصوص تحوالت فضايی 
و كالبدی آن نيز، اقدام مؤثری صورت نگرفته است. هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ جامع، بررسی اسناد و مدارك موجود 
برای دست يافتن به تحوالت مختلف عناصر فضايی و كالبدی مسجد و ارائۀ تصويری صحيح تر از فرايند ساخت وساز و 
در نهايت، دوره بندی تاريخی آن است. روش تحقيق به كارگرفته شده تفسيری تاريخی است كه گردآوری اطالعات مبتنی 
بر برداشت های ميدانی، مطالعات كتابخانه ای و تأمل در آرای پژوهشگران و تعميم نظريات آن ها بوده است. نتايج كار 
حاكی از آن است كه مجموعۀ مسجدجامع اروميه بر روی بقايای معماری پيش از اسالم و همچنين آثاری از معماری 
صدر اسالم احداث  و ساخت وسازهای متعددی از اولين قرون اسالمی تا به امروز در اين مجموعه انجام  شده است. از 
تحوالت برجستۀ اين مجموعه می توان به احداث گنبدخانه در دورۀ سلجوقی، محراب گچ بری در دورۀ ايلخانی و احداث 
صحن و حجره های پيرامون در دورۀ زنديه اشاره كرد. مداخالت انجام شده در چند دهۀ اخير، سبب ايجاد تغييرات اساسی 

در مجموعه شده، به طوری كه بخش های مهمی از فضاهای مسجد دچار تخريب و نوسازی شده است.

كلیدواژه ها: 
اروميه، مسجدجامع، معماری، دوره بندی.

تاريخ دريافت: 1399/02/26          تاريخ پذيرش: 1400/05/12

* اين مقاله در امتداد طرح پژوهشی مطالعۀ فنی و آسيب شناسی و ارائۀ طرح حفاظت و مرمت مسجدجامع اروميه است كه طی سال های 1390 و 1391 به 
شمارۀ 831/10 )مورخ 1391/07/15 گواهی خاتمۀ طرح(، در دانشگاه اروميه به سفارش اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان آذربايجان 

غربی و توسط نويسندۀ اول انجام  شده و اكنون توسط نگارندگان در خصوص دوره بندی تاريخی مسجدجامع اروميه انجام  يافته است.
mo.abbaszadeh@urmia.ac.ir ،استاديار، دانشكدۀ معماری شهرسازی و هنر، دانشگاه اروميه، نويسندۀ مسئول **

*** كارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اروميه
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پرسش های پژوهش
1. مسجدجامع اروميه در چه دوره های تاريخی شكل گرفته و توسعه  يافته است؟

2. روند توسعه و تغييرات مسجدجامع اروميه چگونه بوده است؟

مقدمه
يكی از  بناهای مهم و برجستۀ دورۀ اسالمی، مسجد است كه مطالعۀ ويژگی های آن ما را در شناخت تحوالت معماری 
هر دوره ياری می رساند. در ايران و در قرون گذشته، اهميت مساجد در شهرها به حدی بود كه اگر دياری مسجدجامع 
يا آدينه نداشت، از اهميت شهری محروم بود. اين مكان ها نه تنها به سبب كاركرد و رابطۀ مستقيمی كه با همۀ اقشار 
اجتماعی داشتند، بلكه بيشتر به دليل شكل فضايی و درهم آميختگی يا پيوندهای كالبدی با بافت مسكونی، خدماتی و 

تجاری اطراف، عنصری اساسی در شهرسازی به  حساب می آمدند.
نخستين مطالِب مرتبط با وجود مسجدی در طی قرن های نخستين اسالم در اروميه را می توان در منابع تاريخی 
جست وجو كرد )مقدسی 1361؛ برهان 1380، ابن شهرآشوب 1376؛ ابن حوقل 1366(. برخی از پژوهشگران با ارائۀ 
شواهد، تصاوير و نقشه ها به توصيف آن پرداخته اند )ويلبر 1965، 123؛ پوپ 1969، 1254(. تعدادی ديگر عالوه بر 
بهره گيری از منابع مكتوب، بشخصه اقدام به كاوش هايی در بنا كرده اند )تمدن 1350، 45(. سال هاست نوشته های 
پژوهشگران يادشده دست مايۀ اصلی ساير نويسندگانی است كه پس از آن ها به بررسی مسجدجامع دست زده اند )دهقان 
1348، 224؛ انزلی 1384، 88؛ افشار 1382، 212؛ كاويانپور 1378، 520(. تعدادی از پژوهشگران )قوچانی 1395؛ 
شكفته 1391( نيز فقط به بررسی تزيينات و كتيبه های داخل مسجد پرداخته اند. بررسی پژوهش های انجام شده در 
خصوص مسجد حاكی از آن است كه به رغم طرح موضوع مسجد در كتب گوناگون، بيشتر نويسندگان به تكرار مطالب 
پيشين بسنده كرده به طوری كه اكثر مطالب ارائه شده يا متكی بر اسناد تأييدنشده است يا صرفاً بر اساس كتيبه های 

موجود مطرح  شده است.
آنچه مشخص است اينكه در هيچ يك از اسناد منتشرشده دربارۀ دوره بندی و تفكيك ساخت وسازها اقدام مؤثری 
انجام نگرفته است؛ ازاين رو پژوهش حاضر با واكاوی اسناد و مدارك و مداقه در نتايج پژوهش های انجام شده، سعی 
با تمركز  تاريخی مختلف  تغييرات و مداخالت صورت گرفته در طول دوره های  از مجموعه  ارائۀ تصوير روشنی  در 
تحوالت اساسی دارد، به طوری  كه بتوان دوره بندی دقيقی از ساختار فضايی و كالبدی مجموعه به دست داد. در انجام 
پژوهش پيش رو، از روش تفسيری تاريخی استفاده  شده است كه گردآوری اطالعات نيازمند تلفيق هم زمان اطالعات 
كتابخانه ای، مطالعات ميدانی و بررسی نمونه های مشابه بود. در قسمت مطالعات تطبيقی با ديگر نمونه های مشابه، از 
روش بررسی قياسی بهره گرفته  شده است. نقشه های آورده شده بر اساس اسناد موجود به روزرسانی شده است. در اين 
راستا نخست به توصيف كلی بنا و بررسی نمونه های موردی هم دورۀ بنا و تحليل ويژگی های كالبدی و به دنبال آن به 
تحقيق در تاريخ ساخت بنا در دوره های مختلف پرداخته و با توجه به اطالعات و پژوهش های محدود پيشين در اين 
زمينه و همچنين محدوديت های مربوط به كاوش و حفاری ها در اين مسجد، سعی شده است با بهره گيری از همين 

منابع و همچنين مطالعات ميدانی گسترده، مؤثرترين نتايج در اين زمينه ارائه شود.

1. موقعیت مسجد در شهر ارومیه
اروميه در طول جغرافيايی 45/00 تا 45/06 و عرض جغرافيايی 37/30 تا 37/36 با ارتفاع 1360 متر از سطح دريا و 
به فاصلۀ 17 كيلومتر در سمت غربی درياچه ای به همين نام در جلگه واقع  شده است. اين جلگه به طول 7 كيلومتر 
و عرض 30 كيلومتر توسط چندين رودخانۀ بزرگ و كوچك مشروب می شود كه از كوه های سرحدی ايران و تركيه 
سرچشمه گرفته و به درياچۀ اروميه می ريزد و نزديك ترين آن ها به شهر، رودخانۀ شهرچای 1 است كه از قسمت جنوب 
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غربی و جنوبی شهر عبور می كند. شهر دارای شيبی ماليم از سمت غرب به شرق است و در حال حاضر از سمت جنوب 
غربی و تا حدودی شمال غرب به كوه ها تكيه داده و از ديگر سمت ها به جلگه باز می شود؛ اما شهر قديم در جلگه 

احداث  شده است )تصوير 1(.

تصوير 1: موقعيت مجموعه بازار و مسجدجامع در ارتباط با بافت قديمی و وضعيت موجود شهر اروميه

همان  طور كه در تصوير 1 مشخص است، در حال حاضر مسجد در مركز شهر، بافت قديم و در مجاورت بازار تاريخی 
قرار دارد و ساختمان های بسياری آن را احاطه كرده اند، به طوری  كه به علت گسترش ساخت وساز و احداث خيابان های 
جديد در اطراف بازار تاريخی و مسجدجامع، پيوندهای اصلی مجموعه با بافت تاريخی ازهم گسيخته است اما ارتباط 
ميان مسجدجامع و مجموعه بازار همچنان برقرار است. در حال حاضر مسجد تقريباً در ضلع جنوب غربی مجموعه بازار 
تاريخی واقع  شده، به طوری  كه از ضلع شمالی با راستۀ سنگ تراشان2 و از غرب با راستۀ عطاران و از ضلع جنوبی با 

ميدان تازه تأسيس امام خمينی)ره( و سرانجام از ضلع شرقی با خيابان اقبال هم جوار است.
آنچه از مشخصات ظاهری حاصل می شود، مسجد در دوره های زمانی مختلف تاريخی شكل  گرفته و بدون شك 
دخل و تصرف و حذف و الحاقات متعددی را تجربه كرده است. در حال حاضر اين مجموعه شامل گنبدخانه، شبستان 
ستون دار، بخش محدودی از ساختار معماری حجره های اطراف صحن و همچنين الحاقات و مداخالت چهار دهۀ اخير 
است و بخش های ديگر مجموعه شامل صحن، حجره های اطراف آن )شمالی، غربی و شرقی(، ساخت وسازهای ضلع 

شرقی گنبدخانه، ورودی ضلع شمالی، باغچه بندی و حوض تخريب شده است )تصوير 2(.

الف                                                                                                 ب
تصوير 2: الف. پالن وضع موجود مجموعۀ مسجدجامع؛ ب. تصوير مجموعه در مجاورت بازار تاريخی شهر

2. هستة اولیة بنا
دربارۀ بنای كهن پيش از ساخت وسازهای فعلی، نظريات گوناگونی از طرف نويسندگان و مورخان مطرح  شده است. 
عده ای از نويسندگان عقيده دارند كه بنيان بنای كنونی مسجد، معبدی بوده كه بين اضالع طبقۀ اول و دوم آن آزاد 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 19 ـ بهار و تابستان 1400

94

بوده تا هوای پاك در آن جريان يابد و دود حاصل از افروختن آتش تهويه شود )تمدن 1350، 45(. كريستی ويلسون 
در اين راستا می نويسد: »طرز بنای اوليۀ مسجد گواهی می دهد كه اين مسجد هم مانند غالب مساجد ايران پيش ترها 
آتشكده بوده و اين نظريه با روايت های محلی نيز وفق دارد؛ زيرا معروف است كه اين مسجد در زمان ساسانی ها ساخته  
شده3 و سابق بر آن آتشكده بوده است« )1317، 1085(. همچنين ابن شهرآشوب )متوفی 588ق( در كتاب مناقب به 
يكی از احاديث نبوی اشاره و پيشگويی آن حضرت را دربارۀ معبد اروميه نقل و سپس اظهارنظر كرده است: »به طوری  
كه می بينيم معبد مزبور )معبد اروميه( طبق فرمودۀ رسول به مسجد تبديل  شده است« )انزلی 1384، 192(. برخی نيز 
معتقدند كه اين ساختمان كليسا بوده، ولی اگر اين مكان كليسا بوده بايد محرابی داشته باشد، درحالی كه محل محراب 

باز و اثری از محراب كليسا نيست )همان، 191(.
همچنين با بررسی مستندات مربوط به سفرنامه ها و آثار مورخان مسلمان مانند اصطخری )1373، 187(، ابن حوقل 
)1366(، ياقوت حموی )1380(، بالذری )1364(، مقدسی و حمداهلل مستوفی )1362، 86( كه اروميه را ديده و در وصف 
آن مطالبی آورده اند، همگی اروميه را شهری باستانی، آباد، زيبا و پرنعمت معرفی كرده اند؛ بنابراين اروميه در قرون اوليۀ 
اسالم يكی از شهرهای مهم  آذربايجان به شمار می آمد؛ و پرواضح است كه اين شهر نيز همانند همۀ شهرهای كهن 
ايران دارای مسجدجامعی بوده است. قديمی ترين اثری كه به مسجدجامع و بازار پيرامون آن اشاره ای مختصر دارد، 
مربوط به ابوعبداهلل محمد بن احمد َمقَدسی، مورخ وسفرنامه نويس قرن چهارم هجری قمری است كه در كتاب احسن 
التقاسيم فی معرفة االقاليم می نويسد: »اروميه زيباست و دژی آباد دارد. جامعش در ميان بزازان است. بارو و نهری دارد« 

)مقدسی 1361، 565(.
 )1387( پيرنيا  گفتۀ  بر  بنا  و  )شاطريان 1390، 22(  بوده اند  دارای طرح شبستانی  اغلب  اسالم  ابتدای  مساجد 
معماری مسجدهای نخستين برگرفته از ته رنگ مسجد مدينه بود. متدين )1378، 88( مساجد شبستانی را مساجد 
سبك عباسی معرفی می كند. مسجدجامع فهرج، تاريخانۀ دامغان، ساختار اوليۀ مسجدجامع اصفهان، ساختار اوليۀ 
)شاطريان  هستند  شبستانی  طرح  دارای  اردستان  مسجدجامع  اوليۀ  ساختار  و  نائين  مسجدجامع  يزد،  مسجدجامع 

.)11 ،1390
به هنگام پی كنی داخل شبستان برای كار گذاشتن ستون های آهنی4 و همچنين در پی گمانۀ آزمايشی در ضلع 
جنوبی آن، بقايای ديوارهای قديمی تر مشاهده  شده كه با ديوارهای فعلی از حيث كار متفاوت است.5 با توجه به اينكه 
اين فرم ديوارچينی در زير پی ديوار شمالی6 تكرار می شود و مهم تر از همه در برخی قسمت ها بقايای ته ستون هايی 
همراه با آثاری از بقايای شالودۀ ديوارك هايی چند به  دست  آمده، نشان دهندۀ اين موضوع است كه قبل از ساختمان 
فعلی، بنای ديگری در اينجا وجود داشته است )حيدری 1359، 23( )تصوير 3(. با توجه به مطالعات تطبيقی انجام شده 
بر روی بقايای معماری و شواهد باستان شناسی به دست آمده در جريان گمانه زنی سال 1396 )حاجی محمدی 1396، 

107( كه در محدودۀ گنبدخانه صورت گرفته، احتمال وجود بنايی قديمی تر، قابل  تصور است.
با كنار هم گذاشتن شواهد و اسناد باستان شناسی، سفرنامه ها، معلومات تاريخ معماری اسالمی و روند رشد و 
توسعۀ مساجد در ايران مبنی بر اينكه مساجد ساخته شده در ايران در بازۀ زمانی قرون اوليه تا قرن پنجم هجری 
قمری، بيشتر به صورت شبستانی است، می توان به اين مهم دست  يافت كه ساختار اوليۀ مسجدجامع اروميه نيز 
احتمااًل مسجدی به سبك شبستانی بوده است. به دليل محدوديت منابع مرتبط با محدوده و ويژگی های معماری اين 
مسجد، اطالعات دقيق موجود نيست و تدقيق اين موضوع نيازمند كاوش های باستان شناسی هدفمند و پژوهش های 
ويژه ای خواهد بود. اما به واسطۀ مجموعه اطالعات به دست آمده می توان اين ساختار را به عنوان هستۀ اوليۀ مسجد 

در نظر گرفت، به طوری  كه بتوان بر مبنای آن، ساختار فضايی و كالبدی اين بنا را دوره بندی كرد.
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3. افزودن گنبدخانه؛ دورة سلجوقی
گنبدخانه در جنوبی ترين قسمت مجموعۀ مسجدجامع قرار گرفته و از سمت غرب با شبستان اصلی مسجد در ارتباط 
است. فرم گنبدخانه از يك مكعب )بشن( به ابعاد 10/75×10/75 متر، منطقۀ انتقال )چنبره( و گنبدی بر روی آن تشكيل  
شده و ارتفاع آن از كف حدود 18 متر است. در قسمت فوقانی بشن، مانند بخش زيرين، در هر ضلع دو بازشو با نقش 
نورگير وجود دارد؛ اما ضلع جنوبی به علت قرارگيری محراب فاقد اين نوع پنجره هاست )عباس زاده، طريقی، و عليزادگان 
1397، 123(. سه ساخت مايۀ اصلی سنگ، آجر و گچ و دو ساخت مايۀ فرعی كاشی و چوب در ساخت گنبدخانه به  كار 
رفته است. شالودۀ اين بنا بر روی چهار جرز سنگی استوار شده است. بدنۀ اين فضا تا ارتفاع حدود 4/5 متر از كف فعلی، 
از سنگ های رسوبی به رنگ خاكستری بدون نماسازی و اندودكاری ساخته  شده است. از بدنۀ سنگی يادشده به طرف 
باال مصالح شبستان به آجر تبديل می شود كه رنگ قرمز آجر مختص منطقۀ آذربايجان بوده و در ديگر مناطق ايران 
كمتر ديده  شده است )ويلبر 1965، 52(. كل فضای داخلی به جز گنبد، با اليه ای از گچ پوشيده شده است. سيستم ساخت 
و كاربست مصالح در گنبدخانه با بنای تاريخی سه گنبد اروميه كه در سال 580ق در دورۀ سلجوقی احداث  شده است، 

شباهت های بسياری دارد )تصوير 4(.

بالف

ج

د

تصوير 3: الف و ب. تصوير ديوارك ها و بقايای ستون های كشف شده )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان 
آذربايجان غربی(؛ ج. نقشۀ حفاری شبستان غربی )همان(؛ د. محدودۀ احتمالی ساخت وساز های پيش از سلجوقی
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تصوير 4: الف و ب. پالن و تصوير سه بعدی موقعيت گنبدخانه در ارتباط با محدودۀ احتمالی مسجد پيش از سلجوقی
ب. تصوير وضعيت موجود گنبدخانه از ضلع شمالی ج. تصوير ضلع شمالی گنبدخانه در دورۀ قاجار )آرشيو عكس و اسناد بنياد ايران شناسی 

شعبۀ آذربايجان غربی(

در حال حاضر، گنبدخانه به واسطۀ دو فضايی كه در جناحين آن مستقر شده، با فضای شبستان مسجد مرتبط است. 
پوشش اين دو فضا7 به صورت طاق آهنگ با قوس نيم دايره و شيوۀ اجرای ضربی و با مصالح آجری و كاماًل مشابه 
همديگر است. بررسی نحوۀ اتصاالت اين فضاها با گنبدخانه و شبستان، حاكی از هم زمانی ساخت با گنبدخانه را داشته و 
مقايسۀ فن و سيستم ساخت و همچنين نوع مصالح مصرفی، اين موضوع را تصديق می كند. كريستی ويلسون )1937, 
40( دراين باره می نويسد: دو داالن در جبهه های شرق و غرب گنبدخانه وجود دارند كه به نظر می رسد هيچ ارتباط 

ساختاری با شبستان های طرفين ندارند و ممكن است كه با خود گنبدخانه مرتبط باشند )تصوير 5 و 6(.

بالف

دج

تصوير 5: ارتباط گنبدخانه با شبستان به وسيلۀ دو داالن شرقی و غربی
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اگرچه با ورود اسالم به ايران، سنت های معماری ساسانی تا مدتی به حاشيه رانده شد، هيچ گاه به طور كامل محو 
نگرديد. با  وجود اين، ورود جدی گنبدخانه به مساجد ايرانی، در دورۀ سلجوقی اتفاق افتاده است )حجت، گلستانی، و 
سعدوندی 1394، 23(. كانون توجه در مساجدی كه در اين دوره ايجاد شدند يا گسترش پيدا كردند، عبارت است از 
گنبدخانه ای كه محراب را در بر می گيرد. اين واحد مزدوج معمواًل با شبستان های طاق و چشمه ای در طرفين هم جوار 
می شود )هلين برند 1994، 97(. گنبدخانه ها به دو شكل عمده به معماری ايرانی راه يافتند: 1. افزودن گنبدخانه به 
شبستان پيشين با حذف تعدادی از دهانه های آن؛ 2. ساخت گنبدخانه به عنوان هستۀ اوليۀ مسجد و توسعۀ آن در 

دوره های بعدی )حجت، گلستانی، و سعدوندی 1394، 24(.
گنبدخانۀ مسجد اروميه نيز از نظر فرم و تناسب معماری، عظمت و ارتفاع، عرض دهانه و تقسيم بندی خارجی و حجم 
فضای داخلی، زيباترين گنبدخانۀ منتسب به دورۀ سلجوقی است. رابرت هلين برند )Hillenbrand 1976, 94-95( در 
مقالۀ »گنبدخانه های سلجوقی در شمال غرب ايران«، شش گنبدخانۀ حيدريه در قزوين، مسجدجامع مرند، مسجدجامع 
 Gazvin قزوين، مسجدجامع قروه، مسجدجامع اروميه و مسجدجامع سجاس را متعلق به يك سبك می داند و آن را
school می نامد. اگرچه در ايران هيچ مسجدی نيست كه الگوی معماری مشابه به ديگری داشته باشد، به لحاظ ابعاد و 
تناسبات نيز هيچ الگوی همسانی در معماری اين مساجد به كار نرفته است. در صورتی  كه بناهای مسجدجامع قزوين، 
مسجد سجاس و مسجدجامع قروه را شرقی ترين بقايای گنبدخانه های سلجوقی در محور شمال شرق ـ شمال غرب 
ايران بدانيم، تفاوت معماری بسيار ظريفی در دو نمونۀ باقی مانده در اروميه و مرند، ويژگی معماری آن ها را از ساير نقاط 
ايران متمايز خواهد كرد )مرادی، عمرانی، و موسوی حاجی 1398، 112(. در ساخت چپيره سازی گنبدخانۀ مسجدجامع 
اروميه، از پتكانه كه در بسياری از گوشه سازی های ايران معمول بوده، بهره گرفته  شده است )عباس زاده، طريقی، و 
عليزادگان 1397، 83(. اين شيوۀ گوشه سازی بسيار نزديك به مسجد مرند و همچنين دو برج مقبرۀ سه گنبد و گنبد 
سرخ مراغه در دورۀ سلجوقی است )تصوير 7(. همچنين گنبدخانۀ مسجدجامع اروميه از لحاظ ته رنگ پالن قابل  مقايسه 
با ساير گنبدخانه های سلجوقی ايران است؛ حال  آنكه از لحاظ اندازه، قابل  مقايسه با مسجدجامع قزوين و گنبدخانه های 
مركزی بوده؛ اگرچه مشابهت هايی نيز از لحاظ فرم گنبد با گنبدخانه های مركزی ايران مانند گنبد تاج الملك و گنبد 

مسجدجامع ورامين دارد )تصوير 8(.

تصوير 6: ضلع شمالی گنبدخانه بعد از عمليات كانال كشی و تخريب حجره های زنديه كه نحوۀ اتصال ساختار گنبدخانه به شبستان ضلع 
غربی در آن ديده می شود )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان آذربايجان غربی(.
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بالف

دج
تصوير 7: الف. گوشه سازی گنبدخانۀ مسجدجامع اروميه؛ ب. گوشه سازی مسجدجامع مرند؛ ج. گوشه سازی سه گنبد اروميه؛ 

د. گوشه سازی گنبد سرخ مراغه

تصوير 8: ته رنگ گنبدخانه های سلجوقی از سمت راست به ترتيب: نظام الملك مسجدجامع اصفهان، مسجد حيدريه قزوين، مسجدجامع 
اروميه، مسجدجامع گلپايگان و مسجدجامع مرند

در معماری دورۀ اسالمی، فواصلی بين آجرها ايجاد می شده كه به غير از مالت، آن ها را با تزيينات گچی مانند نقوش 
هندسی، گل وبوته و اسماء متبركه تزيين می كردند؛ اوج دورۀ رواج و استفاده از اين تزيينات را می توان زمان سلجوقی 
و ايلخانی دانست )دادور و مصباح اردكانی 1385، 87(. طرح های زمان سلجوقی در زمان ايلخانيان نيز ادامه پيدا كرد؛  
به طوری كه  فقط با بررسی اين نقوش تزيينی نمی توان معلوم كرد كه بنا متعلق به دورۀ سلجوقی است يا مغول )لشكری 
و ديگران 1388، 88(. از جمله بناهايی كه اين تكنيك تزيينی در آن ها به كار رفته است، می توان به مسجدجامع ورامين، 
مسجد كبير يزد، مسجدجامع اشترجان و مسجدجامع بسطام اشاره كرد. بر روی بدنۀ گنبدخانۀ مسجدجامع اروميه نيز 

فواصلی عمودی بين آجرها در قسمت های باالتر از بشن به چشم می خورد )تصوير 9، الف(.
با توجه به وجود دو داالن شرقی و غربی در دو سوی گنبدخانه، می توان اين گونه مطرح كرد كه گنبدخانه احتمااًل به 
ساختار معماری پيش از خود الحاق شده؛ اگرچه تدقيق اين موضوع نيازمند كاوش های بيشتری است. هم زمان با احداث 
محراب در سال 676ق، دو پنجره در ضلع جنوبی گنبدخانه مسدود شدند )تصوير 9، ب( كه اين خود گواه بر اين موضوع 
است كه گنبدخانه در دورۀ پيش  از تاريخ ساخت محراب احداث  شده است. در همين خصوص با توجه به ويژگی های 
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معماری اين بخش از مجموعه، اعم از شكل و فرم، سيستم ساخت، مصالح، مقايسۀ شباهت های موجود بين معماری 
اين بنا با گنبدخانه های دورۀ سلجوقی و برج مقبره های موجود در منطقه، می توان به اين جمع بندی رسيد كه زمان احداث 

گنبدخانه مربوط به دوره ای پيش  از تاريخ ساخت محراب، 676ق و مربوط به دورۀ سلجوقی است.

4. تجدید و توسعة شبستان ستون دار و احداث محراب؛ دورة ایلخانی
 فضای شبستان در ضلع جنوبی صحن و متصل به جبهۀ غربی گنبدخانه، در امتداد شرقی غربی واقع  شده كه با دو
 ورودی با صحن اصلی و فضای گنبدخانه در ارتباط است؛ يكی از سردرها دارای تزيينات مقرنس و كاشی كاری به شيوۀ
 هفت رنگ و گچ بری است. در ضلع جنوبی صحن و متصل به فضای شبستان، هفت باب حجره متعلق به دورۀ زنديه
 واقع  شده است. در حال حاضر كف اين بخش 136 سانتی متر پايين تر از صحن فعلی است. از لحاظ فرم معماری،
 مستطيل شكل و به ابعاد 13/30×47/40 و 600 مترمربع مساحت دارد و دارای دو رديف نُه تايی ستون سنگی و يك
 رديف نيم ستون متصل به ديوار جنوبی است كه به نظر می رسد قرينۀ آن ها پيش تر در ديوار شمالی وجود داشته كه
 به واسطۀ مداخالت صورت گرفته در زمان احداث حجره ها، نيم ستون های برجستۀ ديوارۀ شمالی در حال حاضر از بين
 مصالح به كاررفته رفته است. در پوشش فضای شبستان  از روش طاق و چشمه بهره گرفته شده كه 27 چشمه دارد.
 در پای  كار سنگ و در طاق ها و تويزه ها آجر است. به طور متوسط ارتفاع ستون ها 3/5 متر است، پيش تر بين تويزه ها از
 چوب كالف استفاده  شده بود كه در جريان مداخالت صورت گرفته در نيمۀ اول دهۀ شصت شمسی، تخريب و حذف 

شده است )تصوير 10(.
راجع به زمان ساخت شبستان چهل ستون ضلع غربی، مدارك تاريخی مستند در دست نيست و با توجه به اينكه 
شبستان دچار تغيير و تحوالت بسياری شده است، ناگزير با مقايسۀ ويژگی های معماری آن و نتايج بررسی هايی كه به 
هنگام مرمت و پی كنی و خاك برداری شبستان ستون دار به  دست  آمده، بازۀ زمانی ايلخانی تا زنديه را می توان برای اين 

قسمت در نظر گرفت.
نظر به نتايج بررسی هايی كه تاكنون در شبستان ستون دار انجام  گرفته، مشخص  شده است كه قسمت هايی از اين 
شبستان )ساختار معماری قبل از سلجوقی( پابرجا باقی  مانده و دوباره سازی در آن انجام  نشده است؛ از جمله ديوار ضلع 
جنوبی8 و رديف ستون های سنگی؛ اين بخش از بنا به احتمال در دورۀ ايلخانی ساخته  شده است؛ درحالی كه ديوار ضلع 
شمالی شبستان و فرش انداز متصل، به گمان در دورۀ زنديه به دليل الحاق حجره ها به اين ضلع شبستان، بدون رعايت 
فرم اوليه، دوباره سازی شده و سنگ های تراش به كاررفته در اين قسمت با آجر جايگزين شده است )تصوير 11(. به 
هنگام پی كنی، انبوه سنگ های فروريختۀ ديوار قبلی در زير ساختمان حجره ها و جلوی شبستان مشاهده شد. موضوع 
ديگر كه به هنگام بازسازی ديوار شمالی به آن توجه نكردند، كم كردن عرض چهل ستون با جلو آوردن ديوار بود؛ اين 

تصوير 9: الف. قسمتی از جدارۀ بيرونی گنبدخانه با فواصل عمودی منظم بين آجرها؛ ب. دو پنجره در جبهۀ جنوبی گنبدخانه كه هم زمان با 
احداث محراب در دورۀ ايلخانی مسدود شدند.

بالف
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امر با مشاهدۀ تغييرات در پالن و مقايسۀ عرض فرش اندازها كاماًل مشهود است )حيدری 1359، 9(. همچنين بر اساس 
گزارش های باستان شناسی در خصوص كاوش های صورت گرفته در كف شبستان، تعدادی اشياء متعلق به دوره های 
قاجاريه، زنديه، صفويه، ايلخانی و سلجوقی )به صورت تكه های سفال، شيشه و مقداری سكۀ مسی( به  دست  آمده است 

)همو 1374، 501(.

تصوير 10: الف نقشۀ وضعيت موجود موقعيت شبستان در ارتباط با مجموعه؛ ب. تصوير وضعيت موجود شبستان؛ ج. تصوير سه بعدی شبستان 
غربی و ساختار معماری ضلع شرقی گنبدخانه

الف

ب

ج

بالف

تصوير 11: الف. تصوير ديوار جنوبی با مصالح سنگی پاكار؛ ب. تصوير ديوار شمالی كه به دليل مداخالت دورۀ زنديه با آجر كار شده است.

با توجه به ويژگی های معماری، از جمله تفاوت محسوس اندازۀ طاق و تويزه های دو ناو فرش انداز مجاور ديوار جبهۀ 
غربی گنبدخانه، كه بر روی آثار معماری قديمی تر ساخته  شده، با طاق و تويزه های ميانی و ضلع جنوبی و همچنين 
گزارش های ذكرشده، می توان چنين در نظر داشت كه بخش هايی از شبستان در دورۀ های مختلف احداث و دوباره 

مرمت و بازسازی شده است )تصوير 12(.
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از جمله اقدام های مهم دورۀ ايلخانی، احداث محراب گچ بری در فضای گنبدخانه است. اين محراب نمونه ای قديمی 
از محراب های دورۀ ايلخانی است كه بعد از حملۀ مغول رواج يافته )ويلبر 1965، 123( و قياس پذير با محراب های 
مسجدجامع مرند و مسجدجامع تبريز است )جدول 1(. محراب مسجدجامع اروميه سراسر پوشيده به كتيبه هايی به خط 
كوفی و رقاع كه شامل آيات قرآنی و احاديث پيامبر)ص( و نام سازندۀ محراب بوده و در طرفين محراب در قسمت 
تحتانی آن دو ستون گچ بری وجود دارد كه در وسط آن، دو كتيبه  به خط رقاع عالی بدين شرح است: »عمل عبدالمؤمن 
ابن شرفشاه نقاش تبريزی فی شهر ربع االخر سنة ست وسبعين و ست مائه.« بر اساس اين كتيبه مشخص می شود كه 
ساختمان، نقاشی و گچ بری اين محراب كار عبدالمؤمن فرزند شرفشاه نقاش تبريزی است كه در ماه ربيع اآلخر سال 

676ق به اتمام رسيده است )دهقان 1348، 208(.
جدول 1: مقايسۀ تطبيقی محراب های دورۀ ايلخانی

محراب مسجدجامع مرندمحراب مسجدجامع تبريزمسجدجامع اروميهمحراب

731ـ676سال هجری قمری

تصوير

نمی كند،  پيروی  واحدی  از سبك  به لحاظ ويژگی های معماری  فعلی شبستان  اينكه ساختار  است  آنچه مشهود 
به طوری  كه بر اساس فرم كلی پالن شبستان و ساختار معماری آن در پای كار، مانند نحوۀ استقرار، ابعاد و تناسبات 
ستون ها، ويژگی های معماری سده های اوليۀ اسالم قابل  مشاهده است. همچنين ويژگی های معماری ايلخانی، زنديه و 
قاجار در سيستم ساخت طاق و تويزه ها و نوع قوس ها ديده می شود. با در نظر داشتن اين موضوع كه اظهارنظر دقيق 
دربارۀ اين بخش از بنا به دليل محدوديت اسناد و مدارك تاريخی كار دشواری است، می توان از مجموعه يافته ها به 
اين جمع بندی رسيد كه در دورۀ ايلخانی، اقدام های چشمگيری در اين مجموعه رخ  داده و در دورۀ زنديه مداخالتی 
به خصوص در ضلع شمالی شبستان صورت گرفته است؛ همچنين در دورۀ قاجار، تغييراتی در بخش هايی از ساختار اين 
محدوده افتاده است. در جريان تحوالت پنجاه سال گذشته نيز مداخالتی در قالب تعمير، توسعه، نوسازی و بازسازی و 

حفاظت و مرمت انجام  شده كه در بخش مربوط، مورد بررسی قرار گرفته است.

 تصوير 12: تفاوت موجود در ساختار پوشش سه ناو فرش انداز در ضلع غربی گنبدخانه
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5. بازسازی شبستان ستون دار و احداث صحن و حجره های اطراف؛ دورة زندیه
از ديگر اقدام های صورت گرفته در مجموعۀ مسجدجامع می توان به بازسازی شبستان، احداث صحن بزرگ و حجره های 
پيرامون آن اشاره كرد. طبق كتيبه ای كه بر سردر يكی از ورودی های شبستان نصب  شده است، در سال 1184ق به 
دستور رضاقلی خان بيگلربيگی، فرزند موسی خان افشار، كه زمانی حاكم اروميه بود، صحن بزرگی كه باغچه بندی 
و درختانی در آن قرار داشت، برای توسعۀ مجموعه احداث می شود و حجره هايی در ضلع شمالی، غربی و شرقی و 
همچنين در ضلع جنوبی صحن متصل به ضلع شمالی گنبدخانه و شبستان برای سكونت طلبه ها ساخته می شود. 
عين متن كتيبه بدين شرح است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم چون توفيق حضرت رب االرباب شامل حال عالی جاه رفيع 
جايگاه اميراالمر العظام رضاقليخان بيگلربيگی ارومی افشار خلف جنت آرامگاه محمد موسی خان قاسملو گرديد. اين 
مدرسه را در ايام خجسته انجام خود بر جنب مسجدجامع به جهت طالبان علوم دين مبين حضرت سيدالمرسلين و ائمه 

معصومين صلوات اهلل عليهم اجمعين احداث نمود. فی شهر رجب سنة 1184.«
ميرزا رشيدالدين اديب الشعرا در كتاب تاريخ افشار خود می نويسد: »از جمله آثار او )رضاقلی خان بيكلربيگی( كه 
تاكنون باقی و پايدار است، يكی بنای حسينی خانۀ مسجدجامع اورمی در جنب گنبد واقع است كه بعد از انقضای عيد 
نوروز مطابق با 1183 هجری... به اتمام رسانيد... در مدت يك سال، حسينی خانه، حجره ها اطراف و صحن مدرسه و 
دو منارۀ بلند به اتمام رسيد. آنچه مشخص است در دورۀ زنديه شبستان ستون دار مورد بازسازی قرار گرفته و ورودی 
ديگری به شبستان در اين قسمت از مجموعه تعبيه  شده و همچنين صحن و حجره ها اطراف و دو مناره نيز به مجموعه 

اضافه  شده بود« )1345، 147(.
همچنين به منظور ارتباط مجموعه با فضای خارجی، دو ورودی برای صحن در ضلع شمالی و نيز غربی كه با 
راسته های بازار در ارتباط بودند، تعبيه  شده است. با الحاق حجره ها و صحن مسجد، اين مجموعه تبديل به مسجدمدرسه 

می شود )تصوير 13(.

تصوير 13: الف وب. نقشه و تصوير سه بعدی موقعيت ساخت وسازهای دورۀ زنديه؛ ج. كتيبه حاوی متن سال 1184ق؛ د. باغچه بندی مسجدجامع اروميه

الف

دجب
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بر اساس اسناد و مدارك موجود با وجود اينكه در دورۀ قاجار مداخالتی در ساختار معماری اين دوره صورت گرفته، 
اين موضوع باعث دگرگونی های اساسی در ساختار نشده و صرفاً در حد تغييراتی در نازك كاری داخلی، نماسازی، درب 
و پنجره و مداخالت محدودی در ساختار فضايی است و تا دهۀ سی شمسی مداخالت اساسی در اين خصوص صورت 
نگرفته است. اولين بخش از ساختار معماری اين دوره كه دچار تخريب  شده، حجره های ضلع شرقی صحن بوده كه 
در جريان احداث شبستانی در دورۀ پهلوی دوم انجام  شده است. دومين مداخلۀ اساسی كه منجر به تخريب حجره های 
ضلع غربی، شمالی و ساختار صحن می شود، در دهۀ شصت شمسی و در جريان احداث ساختمان حوزۀ علميه صورت 
گرفته، به طوری  كه با اين اقدام، عمدۀ ساختار معماری دورۀ زنديه تخريب می شود؛ با توجه به اينكه مستندات نوشتاری 
و تصويری فراوانی از اقدام های عمرانی اين دوره بر جای  مانده، مطالعه و بررسی ساختار معماری آن بيشتر بر همين 

مبنا استوار است.
حجره های ضلع غربی، شمالی و احتمااًل شرقی صحن به دليل هم زمانی ساخت كمابيش دارای ويژگی های مشابهی 
بوده ولی حجره های ضلع جنوبی صحن با وجود تشابهاتی در نماسازی، تفاوت های بسياری در سازمان فضايی دارد. 
آنچه مشخص است اينكه سازمان فضايی واحدهای اين بخش از ساختار، متفاوت از فرم غالب آن در مدارس سنتی، 
بدين  صورت بوده كه ورودی اتاق ها )حجره ها( به صورت مستقيم از طريق صحن نبوده بلكه از طريق فضای واسطه ای 
كه در بين دو اتاق9 قرار داشته با صحن در ارتباط بود. اين نظام فضايی در مدرسۀ طالبيه مسجدجامع تبريز نيز وجود 
داشت كه در سال 1358ش تخريب شد )وهاب زاده 1381، 141(. به نظر می رسد اين نوع از تركيب فضا برگرفته از 
معماری مسكونی منطقه بوده كه نمونه های زندۀ آن تا به امروز، در شهرها و به خصوص روستاهای شمال غرب و غرب 
كشور موجود است. در ادامه سعی شده به تفكيك، بخشی از ويژگی های معماری حجره های اطراف صحن تشريح شود.

و  داشته  به ساير بخش ها  نسبت  را  مداخله  اينكه حجره های طلبه نشين ضلع شمالی صحن كمترين  به واسطۀ 
همچنين دارای مستندات تاريخی از جمله تصاوير و نقشه های دقيق هستند، بررسی ساختار معماری آن ها امكان پذير 
است. اين بخش از حجره ها با صحن اختالف سطح حدوداً شصت سانتی متر داشته و پنج واحد بوده است. پوشش اين 
فضاها به صورت طاق آهنگ و نوع قوس های به كاررفته در پنجره های حجره ها از نوع پنج او هفت كند و در ورودی 
واحدها از نوع نيم دايره و كمانی بود. پنجره ها از نوع ارسی و مزين به شيشه های الوان بوده كه در جريان مداخالت بعدی 

تعويض و در نهايت تخريب  شده است )تصوير 14(.
 

                      

در مورد حجره های طلبه نشين ضلع غربی صحن نيز با توجه به تصاوير و نقشه های دقيق می توان چنين برداشت كرد 
كه اين بخش دارای چهار واحد بوده و از لحاظ سازمان فضايی واحدها و قوس های به كاررفته در و پنجره ها همانند ضلع 
شمالی صحن بود؛ اما به رغم شباهت های اين دو بخش، تفاوت هايی نيز ديده می شود؛ از جمله اينكه عمق واحدهای 

اين بخش بيشتر از عمق حجره های بخش شمالی است )تصوير 15(.

 تصوير 14: نقشه و تصوير مربوط به قبل از تخريب حجره های ضلع شمالی )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و
صنايع دستی استان آذربايجان غربی(
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 در ضلع جنوبی صحن متصل به شبستان و گنبدخانه نيز حجره هايی با معماری متفاوت از ساير بخش ها مجموعه 
احداث  شده بود كه هم اكنون هفت باب از اين حجره ها باقی  مانده است. بخشی از حجره ها كه در ضلع جنوبی صحن 
متصل به ضلع شمالی گنبدخانه قرار داشته، در دهۀ شصت شمسی تخريب  شده اند. آنچه از تصاوير و بقايای معماری 
موجود دريافت می شود، سازمان فضايی اين بخش بدين شكل بوده كه حجره ها به طور مستقيم با صحن در ارتباط 
بوده اند، همانند بخش های ديگر حدوداً شصت سانتی متر اختالف ارتفاع با صحن داشته كه در حال حاضر به واسطۀ 
مداخالتی كه در صحن صورت گرفته، اين ارتفاع بيشتر است. قوس های به كاررفته در پوشش حجره ها به فرم پنج او 
هفت تند بوده و تا سال 1353 شمسی دارای در و پنجره و محصور بود )عقابی 1378، 39( كه در حال حاضر درب و 
پنجره حجره ها حذف  شده است. تفاوت اين حجره ها با نمونه های موجود آن در مدارس سنتی در تك فضايی بودن آن ها 
بوده و در گذشته به عنوان فضاهای جهت اسكان علمای دينی برای پاسخ گويی به سؤاالت شرعی مردم در طول روز 

مورد استفاده قرار می گرفته است )تصوير 16(.

 تصوير 15: نقشه و تصوير مربوط به قبل از تخريب حجره های ضلع غربی )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری
و صنايع دستی استان آذربايجان غربی(

 در رابطه با حجره های ضلع شرقی، مستندات تاريخی از جمله تصوير يا نقشه ای موجود نيست، اما با بررسی شواهد 
معماری، مستندات و مشاهدات در جريان گمانه زنی های 1397 )تصوير 17( و همچنين مطالعۀ نمونه های مشابه و 
كاربست اصل تقارن به عنوان يكی از اركان معماری ايران در ساختاری صحن مسجد، اعم از جانمايی ورودی ضلع 
شمالی در مقابل ورودی اصلی شبستان و همچنين حجره های ضلع غربی و شرقی در دو سوی محور مطرح شده قابل 
 تصور است. اين موضوع با بررسی نقشه های موجود مسجدجامع در دانشگاه  هاروارد10 به عنوان مهم ترين سند در اين 
رابطه قابل راستی آزمايی است. همچنين با توجه به شواهد باستان شناسی كه در جريان كاوش های سال 1397 به 
 دست  آمده، وجود حجره هايی در ضلع شرقی، احتمااًل مشابه ضلع غربی، محتمل خواهد بود )تصوير 18(. در نتيجۀ اين 

تصوير 16: الف. تصوير حجره های ضلع شمالی مربوط به قبل از تخريب )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان 
آذربايجان غربی(؛ ب. تصوير حجره های متصل به شبستان؛ ج. نقشۀ حجره های ضلع جنوبی صحن

ب الف

ج
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كاوش ها كه برای دستيابی به بقايای معماری دورۀ قبل از ايجاد حسينيه فراهم شد، آثار معماری با مصالح آجر شامل 
ديوارها و كف آجرفرش، در كارگاه های كاوش )U.MJ.1( و )U.MJ.2( به دست آمد )حاجی محمدی 1397، 187(.

  

تصوير 17: بقايای معماری حجره های ضلع شرقی در طی گمانه زنی 1397 )حاجی محمدی 1397، 7، 85، 100(.

)Harvard University archive( تصوير 18: نمايش محور طراحی مسجد و موقعيت حجره های ضلع شرقی نسبت به حجره های ضلع غربی

در خصوص ساختار زنديۀ مجموعه در چند دهۀ اخير تغيير و تحوالت بسياری رخ  داده است و در حال حاضر به غير 
از بقايای محدودی از آثار آن دوره كه محدود به بخش هايی از ساختار معماری حجره های ضلع جنوبی صحن متصل 
به ضلع شمالی شبستان، ورودی ضلع جنوب غربی صحن و همچنين آثار كالبدی بسيار محدودی از پی، كرسی چينی 
و كف سازی حجره های ضلع شرقی كه در جريان كاوش های سال 1397 به  دست  آمده، تمامی آثار در جريان نوسازی 

و توسعۀ دورۀ پهلوی دوم تا سال 1397 به مرور تخريب  شده است.
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6. الحاق تزیینات، تعمیر و مرمت در بخش های مختلف؛ دورة قاجاریه
تحوالت صورت گرفته در دورۀ قاجار محدود به تعمير و مرمت فضاهای معماری در بخش های مختلف، الحاق تزيينات 
وابسته به معماری و همچنين تعمير و تعويض درب و پنجره هاست. با توجه به ويژگی های معماری، سبك تزيينات 
مقرنس سردر ورودی، تشابه در رنگ، فرم و فن اجرای كاشی كاری های فضای داخلی شبستان و سردر ورودی، مشخص 
است كه مجموعه اقدام های صورت گرفته در خصوص تزيينات سردر ورودی اصلی شبستان و همچنين سردر اصلی 
ورودی مجموعه در ضلع شمالی صحن منشعب از راستۀ سنگ تراشان )داشچی الر( در دورۀ قاجار صورت گرفته است. 
از نوع كاشی لعاب دار )هفت رنگ( است. ظاهراً  آثار كاشی كاری در قسمت فوقانی درگاه ورودی شبستان )پيشانی( 
نمونه هايی از كاشی كاری نيز در ارتفاع تقريباً 60 سانتی متری ديوارهای جدارۀ داخلی شبستان، گنبدخانه و سطح خارجی 
گنبد وجود داشته كه در جريان مداخالت دورۀ پهلوی تخريب  شده است )تصوير 18(. در حال حاضر، آثار تزيينی سردر 
شبستان به واسطۀ اقدام های حفاظتی صورت گرفته در دهۀ 80 شمسی، مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است؛ ساختار 
كالبدی سردر اصلی صحن در جريان مداخالت دورۀ پهلوی، ابتدا دچار تغييرات اساسی و بعدها در اوايل دهۀ شصت 

شمسی، به طور كلی تخريب  شده است )تصوير 19(.

بالف

تصوير 18: الف. كاشی كاری ديوارۀ داخلی شبستان ستون دار؛ ب. كاشی كاری سردر ورودی شبستان )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی استان آذربايجان غربی(

تصوير 19: تصوير ورودی ضلع شمالی صحن منشعب از راستۀ سنگ تراشان، ديد از داخل صحن قبل از تخريب )همان(

در سال 1287 هجری به دستور شجاع الدوله افشار، حاكم اروميه، گنبدخانه را تعمير كردند. استاد عبدالعلی معمار را مأمور 
كاشی كردن سطح خارجی گنبد می كنند؛ او كه از فن مواد به كاررفته در خطوط و خيارك های مارپيچی اطالعی نداشته 
است، به كندن آن خيارك ها می پردازد تا به جای تسطيح شدۀ آن ها كاشی كاری نمايند. كاشی هايی كه روی گنبد چيدند، 
بيش از چهل سال دوام نكرد و كاشی ها ريختند و مجبور شدند سطح گنبد را كاهگلی كنند )تمدن 1350، 49(. در اين دوره، 
باغچه بندی مسجد را نيز تغيير می دهند و حوض دوم نصب می شود و تعميرات جزئی در نماسازی حجره ها انجام می گيرد.
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از ديگر اقدام های اين دوره می توان به الحاق كتيبه هايی به فضای گنبدخانه اشاره كرد. در دورتادور داخل مسجد 
و در باالی محراب، يك كتيبۀ كوفی روی چهار ديوار مسجد گچ بری شده است. شروع كتيبه از سمت راست باالی 
در  كتيبۀ ذكرشده  به جز  )تصوير 20(.  است  قرار گرفته  راست محراب  ديوار سمت  بر  آن  انتهای  و  است  محراب 
دورتادور داخل گنبدخانه )كتيبه های دور طاق نماها و پنجره ها(، آيات قرآنی به خط ثلث روی زمينۀ الجوردی نوشته  
شده كه همگی متعلق به دورۀ قاجاريه است. قسمت اعظم اين كتيبه ها در سال 1250ق توسط شريف محمد افسار/

افشار نوشته  شده كه نام او و تاريخ اتمام آن در پايان كتيبه ها آمده است )قوچانی 1395، 47ـ48(. با توجه به وجود 
تشابه بين موتيف های گچ بری سردر اصلی شبستان و كتيبۀ ساقۀ گنبد، به نظر می رسد اين تزيينات در يك دوره به 
مجموعه الحاق شده اند. بنا بر گفتۀ قوچانی )1395، 48( كتيبۀ ساقۀ گنبد در سال 1309ق نوشته  شده و با گذشت 
يك قرن از ايجاد آن، قسمت اعظم كتيبه فرو ريخته است. پس آنچه مشخص است، تزيينات سردر مربوط به دورۀ 

قاجار است.

 
تصوير 20: تصوير كتيبه های قاجار داخل گنبدخانه

7. احداث حسینیه؛ دورة پهلوی
بر اساس اسناد و مدارك موجود در بازۀ زمانی پهلوی اول، اقدام مؤثری كه بتوان در قالب اين پژوهش مطرح كرد، 
صورت نگرفته است؛ اما در دورۀ پهلوی دوم، اقدام های بسياری در مجموعه صورت گرفته، به طوری  كه بخش عمده ای 
از ساختار مجموعه دچار تغييرات شده است. مهم ترين اقدام در اين رابطه احداث ساختمان حسينيه و برخی فضاهای 
خدماتی بهداشتی مانند سرويس های بهداشتی، وضوخانه، اداری و... در ضلع شرقی صحن مجموعه است كه به واسطۀ 
تخريب حجره های ضلع شرقی در سال 1333ش و بر روی بقايای آن احداث شده است. اين ساختمان ها با مصالح 
سنگ و آجر سبك معماری پهلوی با ارتفاع حدود 6 متر جمعاً 700 مترمربع احداث می شود. نورگيرهايی با استفاده از 
قوس جناغی در دو سمت شرقی و غربی فضاها تعبيه  شده و سقف آن به صورت تخت بوده است. با بررسی تصاوير 
هوايی سال 1335 شهر اروميه )تصوير 21(، فضايی باز در جلوی حسينيه به طرف صحن قابل  مشاهده است كه اين فضا 
با وضعيت سال 1338، مطابقت دارد. بر همين اساس مشخص است كه ساختمان حسينيه متصل به گنبدخانه نيست 
و بخش هايی از فضاهای تخريب شدۀ مجموعه در ارتباط با احداث حسينيه زير ساخت وساز نرفته است. در دهۀ چهل 
شمسی بخش هايی از حسينيۀ قديم تخريب و بخشی از صحن )فضای عقب نشستۀ ساختمان قديمی حسينيه( به فضای 
حسينيۀ جديد اضافه شد؛ از طرفی با احداث فضای های در ضلع شرقی گنبدخانه، اين ساختار به گنبدخانه متصل می شود. 
طی اين تحوالت سقف حسينيه از فرم تخت به صورت شيب دار )شيروانی( نوسازی می شود )تصوير 22(. هم زمان با اين 
تغييرات، ساختمانی با سقف شيب دار )احتمااًل با كاربری اداری( در ضلع غربی صحن با تخريب يك واحد از حجره ها )دو 
حجره و يك راهرو( احداث می شود كه بعداً سقف شيب دار اين ساختمان تخريب و نمای آن به منظور هماهنگی با فرم 

حجره ها تغيير يافته است )تصوير 23(.
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 تصوير 21: عكس هوايی سال 1335 )آرشيو
 اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و
صنايع دستی استان آذربايجان غربی(

تصوير 22: از راست به ترتيب نقشه ها و تصاوير سه بعدی شبستان شرقی در سال 1335، شبستان شرقی در سال 1338، 
شبستان شرقی بعد از تحوالت دهۀ چهل، پايين: تصوير ساختمان حسينيه

تصوير 23: ساختمان دوطبقۀ احداث شده در موقعيت يك واحد از حجره های تخريب شدۀ ضلع غربی )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی استان آذربايجان غربی(

از ديگر اقدام های صورت گرفته در اين دوره، مداخالت انجام شده در پوستۀ بيرونی گنبدخانه است. به دستور مرحوم 
سيد حسين عرب باغی11 كاهگل )روی گنبد( را كندند و با اصول فنی كاشی كردند و پس از دو سال متوجه شدند كه 
بار گنبد را خيلی سنگين نموده اند؛ اين بود كه آن كاشی ها را كنده، با قالب مخصوص كاشی تهيه و گنبد را از نو كاشی 
كردند )تمدن 1350، 49ـ50( )تصوير 24(. در همين زمينه ميرزا علی اصغر محيط، شاعر معروف اورمی، اقدام خيرخواهانۀ 
مرحوم عرب باغی را در يك قصيدۀ مفّصل توصيف و تقدير نمود و در آخر مديحه، ماده تاريخ تعمير مسجدجامع را 

اينچنين قرارداده است )خردمند 1346، 620ـ621(:
زد به تاريخش رقم كلك گهربار)محيط(                   هست اين گنبد به زير قبۀ فيروزه طاق )1347ق(
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طبق گفتۀ معّمران، كاشی هايی كه روی گنبد چيدند، بيش از چهل سال دوام نكرد و مجبور  شدند روی گنبد را با 
شيروانی بپوشانند. در سال 1350 تا 1351 توسط دفتر فنی آن، شيروانی های گنبد برداشته شد و به منظور انجام تعميرات 
و با توجه به نمونه های باقی ماندۀ آجرچينی قديمی كه در محلی باالتر از بدنۀ سنگی ارتفاع گنبد وجود داشت، اقدام به 

آجرفرش كامل سطح خارجی گنبد كردند )حاجی محمدی 1396، 53(.

تصوير 24: گنبد كاشی كاری شده در دورۀ پهلوی)Wilson 1937, 39( ؛ ب. گنبد با پوشش ورق گالوانيزه )شيروانی( آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و 
صنايع دستی استان آذربايجان غربی؛ ج. وضعيت موجود گنبد با پوشش آجری

جبالف

  عمده تغييرات صورت گرفته در دورۀ پهلوی، احداث ساختمان حسينيه و فضاهای مرتبط بر روی آثار معماری پيش 
از خود بود، بااين حال می توان به مداخالتی در ضلع شرقی و غربی ورودی شمالی )تغييراتی در فرم در و پنجره( اشاره 
كرد كه شكل و فرم پنجره ها به صورت پنجره های متداول در دورۀ پهلوی )پنجره های تخت با نعل درگاه( تغيير می يابد. 
همچنين از آخرين تغييرات اين دوره می توان به تخريب حجره های ضلع جنوبی صحن )5 باب حجره های متصل به 
گنبدخانه( به جهت انجام عمليات كانال دفع رطوبت در قسمت بيرونی ديوارۀ شمالی گنبدخانه در سال 1349ـ1350ش 

و همچنين تخريب بخشی از ساختمان حسينيه در ضلع شرقی صحن برای ايجاد ارتباط با خيابان اقبال اشاره كرد.

8. مجموعه مداخالت بعد از انقالب
پس از انقالب اسالمی با توجه به گسترش روزافزون نمازگزاران و نياز به فضايی مناسب برای اقامۀ نمازجمعه و همچنين 
متروكه شدن حجره های مدرسۀ علوم دينی مسجد، در حدود چهل سال پيش در جريان تعميرات با هدف توسعه و 
احداث فضاهای جديد، درختان كهنسال صحن قطع شد و نحوۀ باغچه بندی آن تغيير يافت؛ كه در نهايت در سال 
1359 توسط ستاد برگزاری نمازجمعه اين باغچه بندی به طور كامل تخريب و سطح آن ها با مصالح آسفالت پوشانده 
می شود )حيدری 1359، 43(. در وسط حياط حوض كوچكی وجود داشته است كه در جريان همين مداخالت تخريب 

 شده است )تصوير 25(.

بالف
تصوير 25: الف. باغچه بندی مسجد پيش از تخريب؛ ب. پوشاندن موقعيت باغچه ها به واسطۀ آسفالت )آرشيو اداره كل ميراث 

فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان آذربايجان غربی(
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بين سال های 1367 تا 1370ش به منظور احداث ساختمانی با كاربری تجاری كه بعدها با تغيير كاربری به عنوان 
مدرسۀ علوم دينی مورد استفاده قرار گرفته است، حجره های ضلع شمالی، غربی و ورودی ضلع شمالی تخريب می شود. 
حجره های ضلع جنوبی با توجه به اتصال به بدنۀ شبستان مصون مانده اند. در همين ارتباط، ورودی ضلع جنوب غربی 
كه مجموعه را با بازار مرتبط می كرد، نيز مسدود و ارتباط مجموعه فقط از طريق ورودی ضلع شرقی كه در جريان 
مداخالت اواخر دورۀ پهلوی به واسطۀ مداخله در ساختار حسينيه ايجاد شده بود، برقرار می شود. در ادامۀ اين اقدام ها 
بخش وسيعی از صحن مسجدجامع به عمق بيش از پنج متر خاك برداری و در محل صحن مسجد ساختمان جديدی 

در سه  طبقه احداث شد )تصوير 26(.

 
تصوير 26: الف و ب. نقشه و تصوير سه بعدی موقعيت حوزۀ علميه در ارتباط با مجموعه؛ ج و د. گودبرداری صحن جهت احداث حوزۀ 

علميه )آرشيو اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان آذربايجان غربی(؛ ه. تصوير ساختمان حوزۀ علميه

در سال 1380ش، ديواره ای با مصالح و معماری سنتی با طاق نماهايی به فرم قوس جناغی در محل تخريب شدۀ 
ورودی و حجره های ضلع شمالی احداث می شود كه در شرقی ترين قسمت اين آثار با نصب درب فلزی بزرگی ورودی 
جديد مجموعه شكل می گيرد. از آخرين مداخالت صورت گرفته در مجموعه می توان به تخريب تمام ساخت وسازهای 
ضلع شرقی و جنوب شرقی صحن اعم از حسينيه، سرويس های بهداشتی، وضوخانه، بخش اداری و خدماتی در سال 
1397 اشاره كرد كه در همين ارتباط و در راستای بازآفرينی شبستان احتمالی تخريب شدۀ ضلع شرقی گنبدخانه و در 
مجاورت اين فضا به اندازۀ يك فرش انداز متناسب با ساختار شبستان، فضايی با پوشش طاق و چشمه احداث  شده است 

)تصوير 27( و در حال حاضر عمليات اجرای بازسازی حجره های ضلع شرقی صحن در حال انجام است.

الف

الف

ب

ب

ج

ج

د

د

ه

تصوير 27: الف و ب. نقشه و تصوير سه بعدی بخش بازسازی شدۀ يك واحد از شبستان احتمالی ضلع شرقی و حجرات ضلع شرقی صحن؛ 
ج. تصوير بخش بازسازی شدۀ شبستان؛ د. تصوير حجرات ضلع شرقی در حال بازسازی
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نتیجه 
تغيير  از شهرهای مهم  منطقه محسوب می شده است.  اوليۀ اسالم دارای مسجدجامع بوده و  از قرون  اروميه  شهر 
و تحول و دگرگونی ساختار فضايی و كالبدی ميراث معماری به واسطۀ اوضاع و احوال سياسی، اجتماعی، فرهنگی  
اجتناب ناپذير است؛ ازاين رو مجموعۀ مسجدجامع اروميه نيز دستخوش تغييرات متعددی بوده است، به طوری  كه در 
يكصد سال گذشته، به خصوص چهل سال اخير، مداخالت متعددی در مجموعه انجام و باعث شده بخش های زيادی 
از ساختار فضايی و كالبدی مجموعه دچار تغييراتی اعم از بازسازی، نوسازی، مرمت و تخريب و نابودی شود. اين 
موضوع باعث ازهم گسيختگی ساختار كلی مجموعه شده، به طوری  كه انسجام و يكپارچگی اثر از بين رفته و شناخت 
تفكيك  و  دوره بندی  با  رابطه  در  تاكنون  اينكه  به  توجه  با  است.  كرده  مواجه  با مشكل  را  آن  مختلف  بخش های 
ساخت وسازهای انجام شده در مسجد اقدام مؤثری صورت نگرفته بود، سعی شد با واكاوی اسناد و مدارك و مداقه در 
نتايج پژوهش های انجام شده بخشی از ابهامات موجود در اين رابطه، مرتفع و تصوير روشن تری از مجموعه تغييرات و 

مداخالت صورت گرفته ارائه گردد.
ساختار معماری مجموعه را می توان به دو دورۀ اصلی كاركردی و هفت دورۀ تاريخی تقسيم بندی كرد. دورۀ اول از 
صدر اسالم تا دورۀ زنديه را شامل می شود كه سه دورۀ تاريخی را در بر دارد. در اين محدودۀ زمانی، مجموع به عنوان 
مسجدجامع شهر تعريف می شود. دورۀ دوم كاركردی كه سه دورۀ تاريخی و تحوالت چهل سال گذشته را شامل 
می شود، در مورد شكل گيری و الحاق مدرسه علوم دينی در دورۀ زنديه است، به طوری  كه اين موضوع باعث تغييرات 

اساسی در سازمان كالبدی و فضايی مجموعه شده و مسجدجامع به مسجدمدرسه تغيير كاربری می دهد )تصوير 28(.

تصوير 28: دوره بندی كلی تاريخی و كاركردی مسجدجامع اروميه

ساختار دورۀ اول احتمااًل شامل مسجدی به سبك مساجد شبستانی است، اما نظر به محدوديت منابع و مستندات، 
تدقيق محدوده و جزئيات آن محقق نشد. در دورۀ سلجوقی، گنبدخانه ای به مجموعه اضافه  شده است كه به نظر 
می رسد به ساختار معماری قبل خود الحاق شده باشد اما مداخالت متعدد صورت گرفته كه باعث محدوديت در منابع 
و مستندات و مانع از اظهارنظر دقيق در اين خصوص شد. تحوالت دورۀ ايلخانی تا زنديۀ مجموعه شامل تغييراتی در 
ساختار شبستان غربی و ساخت محراب بزرگ و كتيبه هايی در گنبدخانه است در دورۀ دوم هم زمان با حكومت زنديه با 
احداث صحن وسيع و حجره های پيرامون آن )چهار ضلع( مدرسه ای به مجموعه الحاق می گردد كه به نحوی مجموعه 
با هدف مسجدمدرسه بازتعريف می شود. تحوالت دورۀ قاجار محدود به تعمير و الحاق برخی تزيينات و نماسازی هايی 
بوده و در دورۀ پهلوی بخش هايی از ساخت وسازهای مربوط به مدرسه در ضلع شرقی صحن تخريب و فضاهای جديدی 
احداث می شود. در چهل سال گذشته نيز ساختار صحن و حجره های ضلع شمالی و غربی آن تخريب و ساختمان جديدی 
در داخل صحن احداث و در ادامه ساختار معماری پهلوی مجموعه نيز تخريب و يكی از فرش اندازهای شبستان ضلع 

شرقی گنبدخانه و همچنين حجره های تخريب شدۀ ضلع شرقی صحن بازسازی می شود.
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به رغم ارزش های متعدد مستتر در مجموعه، مطالعات محدودی در مورد باستان شناسی، تاريخ و ويژگی های معماری 
آن صورت گرفته است كه دقت الزم در ارائۀ ابعاد مختلف مجموعه را ندارد. در پژوهش حاضر تالش شده بر مبنای 
مستندات موجود و بررسی های انجام شده، تصويری آشكار از تحوالت معماری هزارسالۀ مجموعه ارائه شود، اما به واسطۀ 
محدوديت در منابع، امكان بررسی دقيق معماری صدر اسالم و دورۀ ايلخانی و تحوالت احتمالی دورۀ صفويه محقق 
نشد؛ ازاين رو فضای الزم برای مطالعۀ ابعاد مختلف موضوع همچنان موجود است. لذا به منظور تدقيق و تكميل مطالعات 
بررسی های هدفمند اسناد و مدارك، مطالعات ساختار كالبدی فضايی و همچنين كاوش های باستان شناسی مرتبط بسيار 

ضروری خواهد بود.

پی نوشت ها
1. نام محلی اين رودخانه »شهر چای« است.

2. داش قازان الر.
3. منظور نويسنده اين است كه بنيان و اساس بنا در زمان ساسانيان ساخته  شده است.

4. اين موضوع در جريان عمليات استحكام بخشی شبستان مسجد در دهۀ پنجاه هجری شمسی بوده است.
5. منظور ديوار شمالی شبستان است.

6. بقايای معماری در جريان خاك برداری از كف شبستان ستون دار مسجد با هدف اقدامات مرمتی بين سال های 1353 و 1355 
شمسی مشاهده  شده است )حيدری 1359، 26(.

7. پوشش داالن غربی گنبدخانه در سال 1358ش با توجه به مصالح و شيوۀ اجرای اصلی بازسازی شده است.
8. بخش هايی از اين ديوار نيز در دهۀ شصت به جهت ايجاد پنجرۀ بزرگ تخريب و دوباره در دهۀ هشتاد با توجه ساختار گذشته 

بازسازی شد.
9. نام محلی اين فضا در اروميه، »قوخانه« است.

10. Harvard University

11. سيد حسين َعَرب ْباغی اُْرَموی از عالمان شيعه در قرن سيزدهم و چهاردهم هجری قمری.
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Masjid-i Jami in Urmia is one of Iran’s architectural heritage buildings that has 
undergone many changes during different historical, cultural, social, and political 
events. This mosque is located in the historic core of the city, adjacent to the old bazaar. 
Despite the importance of this mosque, little research has been done about it and there 
are still many uncertain aspects regarding its spatial and physical developments. This 
paper aims to investigate existing documents in order to introduce the development 
phases of each section of the mosque and to outline its evolution and ultimately its 
historical timeline. The interpretive-historical research method is used based on field 
studies, library research, and discussions provided by leading scholars. The results 
indicate that the Urmia Mosque was erected on the remains of pre-Islamic and early 
Islamic structures and has undergone numerous changes since the early centuries of 
Islam. The most important developments of this mosque include the erection of the 
dome chamber in the Seljuq period, the addition of the mihrab in the Ilkhanid period, 
and the construction of the courtyard and the surrounding chambers in the Zand period. 
However, interventions in recent decades have caused major modifications in the 
complex, including the demolition and reconstruction of some important spaces of the 
mosque.
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