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بررسیعواملموثربرشکلگیریسبکمعماریمساجددورهقاجارشهر

اج(غ)مطالعهموردی:مسجدعلیشهید،عبدالمحمدوقرهآارومیه
 

 مظفر عباس زاده،  عاصفه قیسی، سودا رضاپور
 استادیار دانشكده معماری، شهرسازی و هنر دانشگاه اروميه-1

 و کارشناس رشته هيو هنر دانشگاه اروم یشهرساز ،یدانشكده معمار یخیتار و احيای بناهای مرمت یکارشناسدانشجوی -2

 مترجمی زبان انگليسی دانشگاه زبان های خارجی تهران مرکز

 هيو هنر دانشگاه اروم یشهرساز ،یدانشكده معمار یخیتار و احيای بناهایمرمت  یکارشناس دانشجوی-3

Mozaffar_a@yahoo.com 
 

 

 

 چكیده
ای عملكردهای مساجد به عنوان مهم ترین فضاهای مذهبی وعمومی شهر می باشد که دار در شهرهای اسالمی،

اعم از عملكرد اجتماعی،سياسی،اقتصادی و فرهنگی بوده است.عوامل متعددی بر شكل گيری سبك  مختلفی

توان از آن ها نام برد، عوامل سياسی ، نظامی، امنيتی،  معماری مساجد تاثير می گذارند،از جمله عواملی که می

صلی این پژوهش بررسی و مطالعه عوامل تاثيرگذار مذهبی، قومی، جغرافيای طبيعی و اقتصادی می باشد.هدف ا

رافيای بر شكل گيری سبك معماری مساجد دوره قاجار در شهر اروميه است.سوال اصلی این نوشتار، تاثير جغ

طبيعی و اقتصادی شهر درنوع سبك معماری مساجد می باشد.روش این پژوهش،  سياسی،نظامی،امنيتی،قومی،

نتایج حاصل از پژوهش  و ميدانی است. ردآوری اطالعات، به روش کتابخانه ایگ تحليلی بوده و نحوه-توصيفی

حاکی از آن است که عوامل جغرافيای سياسی،نظامی،امنيتی،قومی، طبيعی و اقتصادی شهر، بيشترین تاثير را بر 

ت که در این پژوهش، این موضوع کامال مشهود اس و روی نوع سبك معماری مساجد شهر اروميه داشته است

عملكردهای دیگر مساجد در دوره های مختلف به خصوص در دوره قاجار ، موجب تاثير این عوامل بر روی 

شده در دوره قاجار، در شهر اروميه معماری مسجد گردیده است و موجب شكل گيری سبك معماری جدید 

پژوهش  نی، ا صورت گرفته هيشهر اروم یخیتار یدر باب موضوعات معمار یکه مطالعات اندک ییاز آنجا .است

 سازد. یهموار مدر این باب  شتريمطالعات ب یراه را برا
 

 سبك ، معماری دوره قاجار ، اروميهمسجد ، کلیدي:  گانواژ

 

 مقدمه -1
مسجد مكانی خاص برای عبادت خدا و یكی از مكان های مقدس اسالمی می باشد که جایگاه ویژه ای در معماری شهر و 

و فرهنگی ميتوان  اقتصادی اقليمی، سياسی، ماری مسجدرا می توان متأثر از عناصر مختلفی نظير عنصر نظامی،مع روستا دارد.

دانست. محدوده پژوهش انتخابی، شهر اروميه می باشد. موقعيت شهر اروميه باعث به وجود آمدن نوعی از آثار معماری مساجد 

اجد معمول که بيشتر به همراه گنبد و مناره و... شناخته می شوند. شده است؛که بسيار ساده و بدون تشابه با ساختار مس

مساجد جدید هموار می سازد. این پژوهش با هدف شناخت بيشتر  طراحی برای را راه کشور تاریخی مساجد ساختار شناسایی

 گرفته است. درباره سبك معماری مساجد قاجاری در شهر اروميه و شناسایی عوامل تأثير گذار بر روی آن انجام 

برای درک بيشتر هدف این پژوهش، مطالعه عواملی است که بر سبك معماری مساجد شهر اروميه تاثيرگذار بوده اند و 

 ع سبك معماری در شهر اروميه چيست.وجود می آید که علت پدید آمدن این نوه موضوع این سوال در ذهن ب
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مساجد شهر  یسبك معمار یبر رو یاقتصاد-یعيو طب یهبمذ-ی، قومینظام-یتيامن-یاسيس یايجغراف ريثأت هيفرض

 .باشدی سواالت طرح شده م یمبنا بر زين هياروم

 منتخب بوده است.   یو مطالعه کم در رابطه با بناها نهيزم نیکمبود منابع در ا پژوهش، نیرو در ا شيو مشكالت پ مسائل

ه عواملی بر شكل گيری سبك معماری مساجد تاثيرگذار برای دست یافتن به این مهم، این سوال ایجاد می گردد که چ

 است؟

 ؟تاثير بگذاردمساجد  یسبك معمارمی تواند بر روی  ییايجغرافآیا عوامل 

 علل جغرافيایی موثر شامل چه مواردی ست؟

 

 تحقیقپیشینه  -2
در مقاله  یه نمود؛ محمدتوان اشار یم ریپژوهش به مطالب ز نیمقاالت مطالعه شده در رابطه با موضوع ا یدر بررس 

حال و  یو چشم انداز آن در معمار یغرب جانیمساجد استان آذربا یو فرهنگ مردم در معمار یبوم یمعمار راتيتأث یبررس"

بر  یاسالم یدوئولوژیا راتيو فرهنگ مردم و تأث یبوم یبر اساس معمار انمساجد است یغالب طراح"که  دینما یم انيب "ندهیآ

و  یمعمار نهيدر زم ژهیبو یغرب جانیمساجد استان آذربا یمعمار ۀويش یهنر یع از بنا بوده است. ظرافت هانو نیا یمعمار

بر اساس تجارب  گریو از طرف د یماسال یدوئولوژیا ريطرف تحت تأث كیبه کار رفته در اجزاء مختلف آن که از  یها یفناور

 زیحا اريو اجرا گشته اند، بس یمساجد طراح نیمحل احداث ا یطيمح ستیز طیو مطابق با فرهنگ، عرف و شرا انينيشيپ

 اند. تياهم

نموده که  اني( بیساختار شهر اسالم نیمختلف در تكو انیحقوق شهروندی اقوام و اد ريتأث یزاده در مقاله )بررس عباس

ارکان،  ،یاست که مبان گانهی یو مفهوم یذهن یاسالم شكل گرفته و دارای صورت نیی آموزه های د هیبر   پا یشهر اسالم"

 ،یاز آموزه های قرآن یكیحقوق شهروندی به عنوان  تیاست. برای نمونه رعا افتیقابل در یساختار و صفات آن از کالم اله

و  انینقش داشته؛ به گونه ای که با وجود اقوام، اد یشده در ساختار شهر اسالم یهمانطور که در متن مقاله بدان اشاره و بررس

شهروندان به طور مساوی و برابر باشد؛ به  متما ازهایيبود تا پاسخگوی ن افتهیطوری سازمان  یب گوناگون، شهر اسالممذاه

موارد  یجداگانه و در برخ یو فرهنگ یآموزش ،یمراکز مذهب ان،یوجودآمدن محالت و مرکز محالت مستقل و خاص اقوام و اد

 نداندر تمام شهرو یاجتماع تيحس تعلق خاطر و امن جادیا جهيشهر و در نت یصلو تجاری مشترک مانند بازار ا یتيمراکز فعال

مختلف بوده  انیبا اقوام و اد یدر شهر اسالم یو اله یآموزه های قرآن یاز تجل ییهمه و همه مصداق ها ،ینیيو آ نیبا هر د

است  افتهیتبلور  زيو اقوام متعدد ن انیبا اد یسالمشهر ا كیبه عنوان  هيآموزه ها، در شهر اروم نیها ، ا یاست. با توجه به بررس

  "داشته اند. یآرام و راحت یشهر، زندگ نیو اقوام در ا انیشهر با وجود تعدد اد نیدور ساکنان ا هایچنان که از گذشته 

 دیگو ی( میقوم تیو هو یمل ییبر همگرا ديبا تاک زيمسالمت آم یستیدروازه تمدن و نماد همز هيدر مقاله )اروم بابازاده

را با محترم  هيهمه اقوام حاضر در اروم یستیشكوه همز ه،ياروم یواحد در نظام اجتماع نيبر داشتن سرزم یباور مشترک مبن"

کند؛  یم یمتجل یتيقوم یو توجه به ارزش ها یبر حقوق شهروند ديتأک ،ینید تقاداتو عدم اهانت نسبت به اع دیشمردن عقا

و بعد  یاقتصاد یاز منظر حوزه ها ه،ياداره شهر را بر عهده داشتند. اروم فهيوظ هياروم خیاز تار یبرهه اکه هر کدام در  یاقوام

 "دارد. زيرا ن یا طقهفرامن یاست و توان الگوساز یالملل نيب یها تيبا قابل یشهر یفرهنگ

 گاهیتوجه به آنكه جا"که  دینمايم انيب نگونهیاز منظر وقف( ا یاجتماع داریپا یمعمار ینژاد در مقاله )شاخصه ها لياسمع

مورد مطالعه قرار داد؛ به   زين یاجتماع یداریو پا یآن را از جنبه معمار توانيو احسان، م یخواه رياز عوامل خ ريوقف را به غ

 "ست.بوده ا رانیا یدر شهر و بناها ییاجتما یداریبر روند پا رگذاريو تأث یاصل عواملاز  یكیکه امر وقف  یگونه ا

 یو فرهنگ مردم بر ساختار معمار یبوم یمعمار ريمهم اشاره نمود که تاث نیتوان به ا یتوجه به مطالب )مقاالت( فوق م با

 ییو همگرا یستیطور حفظ همز نيساختار شهر، وهم نیمختلف در تكو انیاقوام و اد یحقوق شهروند ريمساجد استان و تاث

عوامل و  نیا ليتكم یکرد. در راستا انيب داریپا یمعمار جادیدر ا یاعتقاد یا شهیروامل ع ريو تاث هيدر شهر اروم یو قوم یمل

 .باب پرداخت نیدر ا یگسترده تر یبه بررس توانيموضوع،م نیموثر بر ا گریعلل د فيو توص یمعرف
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 ينظر یمبان -3

 تعریف مسجد -3-1
در شهرهای اسالمی بوده است و دارای اهميت ویژه ای در  از زمان ظهور دین اسالم، مسجد مكان عبادت و تجمع مسلمانان

 به عنوان مثال: تعابير مختلفی از واژه مسجد بيان شده است؛ ميان اندام های اصلی شهر می باشد.

مسجد از ریشه سجده گرفته شده و در قرآن به معنای خود را به خاک انداختن به کار رفته است، البته ناگفته نماند که در "

 .(11: 1377)هيلن برند،"ای وسيع کلمه کنایه از مكان عبادت استمعن

در ميان اندام های درون شهری هر شهر و روستا، نيایشگاه ها هميشه جای ویژه خود را داشته و دارد و از اندامهای دیگر "

 .(37: 1315)پيرنيا، "نمایان تر و چشمگيرتر است و از این روست که همه جا در دل آبادی جای گرفته است

با ورود مسلمين به ایران، اولين بناهایی که توسط آنها در شهر های فتح شده بنا گردید مساجد بوده اند. این ابنيه معموال "

در نقاط مرکزی و مهم شهر و برخی بر روی پرستشگاههای زرتشتی بنا ميشده اند. اعراب از خود سبك بخصوصی در معماری 

ا مصالح ساده از قبيل خشت و تنه درخت ساختند، چنانچه سنت رسول اکرم چنين بود. نداشتند و مساجد اوليه را ب

 .(264:1313)قبادیان،"

 

 تعریف سبک -3-2
( و فرش بكار رفته است و همان است ی)نقاش ینگارگر ،یشاعر ،یاز هنرها مانند خطاط یاريبس یبرا رانیدر ا وهيواژه ش"

را نوشت،  یبهار کتاب سبك شناس یاما در روزگار معاصر، پس از آنكه ملك الشعرا ،ندیگو یم  ليبه آن است یکه در هنر غرب

 .(26: 1313 ا،يرني)پ"را گرفت. وهيش یواژه سبك جا

 

 تاریخچه معماري دوره قاجار -3-3
ه مدت صد و ب رانیبر ا 1364تا  1174کشوراست که از حدود سال  خیدر تار ینام دوره ا انیقاجار ای هیقاجار )قَجَر(، قاجار

 نیانتخاب کرد و آخر تختیتهران را به عنوان پا یسلسله آقامحمدخان قاجار بود. و نیا انگذاريکردند. بن یم یسال حكمران یس

 او را گرفت.  یجا یبرکنار شد و رضاشاه پهلو 1364بوده که در سال  ردوره، احمدشاه قاجا نیپادشاه ا

 یبرگرفته از معمار رهيوغ وان،شبستان،گنبد،مناره،محراب،منبریداشتن چهارا یعنی ،یمساجد دوره قاجاراز لحاظ طرح کل"

 .(161: 1371،یاني)ک"باشد یم رانیا ليقبل و اص یدوره ها

حاکم بر  طیدوره با توجه به شرا نیآثار برجای مانده از دوره ی قاجار نشانگر آن است که هنر و فن معماری و شهرسازی ا"

 .(1317 ،یمرند یلياسمع ،یديان،شهي)بمان"شكل گرفته است. یو فرنگ یالتقاط ،یسنتی  وهيزمان خود در سه ش

 ،یسنت یخود را داشته و در ارتباط با اصول معمار یو بوم یسنت یها شهیر رانیدر ا یتا اواسط دوران قاجار، معمار"

 .(54: 1373)پاکدامن،  "گرفته است یشكل م ییايجغراف طیو شرا یمياقل یها یژگیو

تحوالت  نيو همچن رانیحاکم بر ا یو اجتماع یاسينو س طیدوره با توجه به شرا نیو سبك هنر معماری ا ريهرچند س"

ای نو که متأثر از  وهيدهد و در ش یجهت م ريياول تغ یجهان چون انقالب فرانسه و جنگ جهان یخیکننده ی تار نييتع

توان در معماری دوران  یدوره را م نیی فرم ها و عناصر کالبدی ا شهیرگذارد اما  یباشد قدم م یم هيو روس ییمعماری اروپا

 .(162:1314 ،یخانی)سار"افتی موریيصفوی و ت

 

 ارومیه -3-4
شهر اروميه مرکز استان آذربایجان غربی در شمال غرب کشور ایران واقع گردیده است و به عنوان یك شهر تاریخی با 

هكتار با بارو و دروازه  366د خود، بافتی یكپارچه و ارگانيك در محدوده ای به مساحت ساختار اجتماعی اجتماعی منحصر به فر

فرهنگی و سياسی و اقتصادی -های هفت گانه و محالتی با فرهنگ های مختلف شكل گرفته است،که مطابق با اوضاع اجتماعی

ر شكل گيری بافت شده و این امر تاثيراتی بر شكل در طی ادوار مختلف دچار تحوالتی در ساختار بافت شده و این امر تاثيراتی ب

 گيری بافت تاریخی و انسجام و هم پيوندی موجود ميان اقوام و ادیان داشته است.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  کشور( یها )شبکه اطالعات کنفرانسماهـنامه شـباک

 

 

36 

 

 تعریف جغرافیا -3-5
انســان و محيط دور مى زند. در این تعریف، انســان  حــول محور روابط از نظر مكتب اکولوژیك، اساســاً تعریف جغرافيا

متقابل انســان و  مى دهد و بدون آن، تعریف جغرافيا مفهوم خود را از دســت مى دهد. از روابط اســى را تشكيلرکن اس

-ىیاساسى آن محيط و انسان است. بنابراین، جغرافيا به مطالعه ساختار فضا فضایى که دو رکن؛ توليد مى شــود «فضا»محيط، 

 د.غرافيایى  مى پردازج

  شده ميتقس یعيطب یايو جغراف یانسان یايجغراف اصلیبه دو شاخه  ،«یكیزيانسان و علوم ف انيم یلپ»به عنوان  ايجغراف

 کند یم انيب یو "دانست. عتيعلم روابط متقابل انسان و طب"کرده  انيدوالبالش ب دالیطور که و همان توان یرا م اياست. جغراف

توجه  دیالبته با ،"کند یم یبردار و انسان براساس فرهنگش از آنها بهره دده یقرار م انسان اريرا در اخت ییها امكان عتيطب "که

مفهوم بازساخت، اقتصاد  ،یاسياست و امروزه اقتصاد س وارد شده فیتعر نیبه ا یاريبس یانتقادها رياخ یها داشت که در دهه

  (یشهر یاينو در جغراف یها دگاهید ،ییاست. )شكو قرار گرفته ییايجغراف فیبازار آزاد در مرکز همه تعار

نظر ميرسد که سبك معماری مساجد شهر اروميه متأثر از عوامل متعددی است که می توان با توجه به تعریف جغرافيا ه ب

نظامی و جغرافيای  -امنيتی -برای تقسيم بندی مناسب این عوامل از عنوان جغرافيا استفاده نمود که اعم از جغرافيای سياسی

 شود: اقتصادی ميباشد که به طور کلی توضيح داده می –غرافيای طبيعی مذهبی و ج -قومی

مسئله امنيت و عوامل سياسی از عوامل غيرقابل انكار در کيفيت ساخت بناها و شهرهاست که با توصيفی از مفهوم  -1

مساجد دوران قاجار جغرافيای سياسی امنيتی نظامی و چگونگی روند آن در این منطقه به بررسی و تأثير آن بر معماری 

 ميپردازیم.

 

 بر سبک معماري مساجد نظامیجغرافیاي سیاسی، امنیتی، بررسی تاثیر عوامل  -4
کشورها و  رينظ ،یاسيس افتهیمتشكل و سازمان  ینواح یبه مطالعه و کالبدشكاف یفيتوص دگاهیاز د ،یاسيس یايجغراف"

را کنش متقابل  یاسيس یايموضوع دانش جغراف ،یو معلول یعل دگاهیپردازد. از د یرفتار آنها م ليمستقل و تحل یدولت ها

متخصص مسائل  دريرحيدهد. دره م یم ليتشك ییايو جغراف ییفضا یها ريبا متغ یاسيس یرهايبا متغ یاسيس یها ريمتغ

 یها یژگیو مطالعه تظاهرات و و یاسيس یها دهیپد ییفضا ليرا تحل یاسيس یايدر کتاب خود جغراف یاسيس یايجغراف

 .(2، 1311 ا،ي)حافظ ن"کند. یعنوان م یاسيس یدادهایرو ییفضا

مطرح شده است. با  یمعمار نیان بوده است، مسجد به عنوان سمبل و معرف ايدر م یاسالم یهرجا که سخن از معمار" 

و حكمرانان  ني، سالطکه عموم طبقات مردم، بدان داشته و دارند یبه سبب توجه و عالقه ا  نيهمچن یژگیو نيتوجه به هم

 عیبد یبا اضافه کردن فضا یهنما و گا ی)از نظر فرم ظاهر دیجد یها وهيبا ش یبا ساخت مساجد شیهم در دوران حكومت خو

 ميتحك زيراه ن نیدادند، گرچه از ا یرا اشاعه م وهينمودند و آن ش یم شیخو تيموقع تيدر تثب ی(، سعیو همراه با نوع آور

هر دوره تحول  یها یژگیو ريتحت تأث یاسالم یشد. در هر صورت معمار یاسطه ظلم و جورشان( حاصل نم)بو شانیا تيموقع

 .(1: 1374 ،یدي)زمرش"افتی

. خطبه که شديم انيآن ب لهي( بوساستيمسجد و س اني)م كیروابط نزد نیاست که ا یمتعدد یاز راهها یكیخطبه "

 ایو  یداخل یبود. در زمان جنگها یو اتحاد همگان عتي( آن معادل با بنيو شرکت در )جمع مستعم تيبود از مشروع ینشان

مورد  ندهینما ایو  نيدادن به عموم درباره حاکم راست یآگاه یبرا خطبهسربعتر از  یا لهيوس یاسيس یها یثبات یانواع ب ریسا

 .( 31: 1316برند، لني)ه"وثوق او وجود نداشت.

به  رانیکشور ا یبه خاطر قرار گرفتن در قسمت مرز یتيبوده که از لحاظ امن یونه ابه گ هيشهر اروم ییايجغراف تيموقع

گاه  جيمرکز توجه حكام نبوده است و ه یاسياز لحاظ س هيمختلف شهر اروم ینشده است. در دوره ها دهیبرگز تختیعنوان پا

 شود یاست که گفته م نیا هيمهم در اروم یاست. تنها اتفاق حكومت دهینگرد ابانتخ یدر دوره خاص یاسيس تختیبه عنوان پا

خان را  یمدت فتحعل نیحكومت و سلطنت کرد در ا رانیبه ا هيمدت سه ماه از اروم هيزند پس از فتح قلعه اروم مخانیکر"

به تخت  هياروم گدر ار قه. 1177 نیافشار را گرفت و فرورد یخان قاسملو یو دختر محمدموس داشتيمحترم م شهيهم

 .(245: 1314 ،ی)انزل".دينام ایالرعا ليوس کرد و خود را وکسلطنت جل
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بوده  هیدوره زند لیبجز در اوا یاسياز لحاظ س رگذاريمهم و تأث یشهر کمتر به عنوان شهر نیا یاسيحال از لحاظ س نیا با

مله حمله اعراب، راجع به منطقه بعد از ورود اسالم صورت گرفته است. از ج نیدر ا یفراوان یجنگها و شورش ها نطورياست. هم

 تیروا نياهل موصل چن رانيبن طاووس از پ یمعاف"نوشته است:  نيمورخ معروف چن ،یذربه دست اعراب، بال هيفتح شهر اروم

شد و هم  یم ختهیالمال موصل ر تيبه ب یموصل فتح کرد، خراج آن چند یعتبه بن فرقد هنگام جنگها زيرا ن هيکند که اورم

  "و سلماس. یال حورا، خوبود ح نيچن نیا

 یناامن جادیباعث ا شهيدر دوران قاجار هم هيافشار اروم لیا انيحاکمان کشور و وال یها یريدوران قاجار تعدد درگ لیدر اوا

 زين هياز جمله در اروم رانیدر تمام ا تينهضت مشروط امیا نیدر ا"طور در اواخر دوره قاجار  نيمنطقه شده بود. هم نیدر ا

از  ریعشا لهيو اغتشاش به وس یآن ناامن یو نواح هياروم رد یبود؛ ول دهیآنها گرد یمردم و اعتراضات و عدالتخواه یداريسبب ب

 جانیو آذربا هيبه اروم یاعزام قشون عثمان یبرا یامپراطور عثمان ديشاه با سلطان عبدالحم یمحمدعل نيو سازش ننگ كسوی

 دهیگرد یغرب جانیاآذرب یباعث قتل و غارت و هرج و مرج تمام نواح گرید یم از سومرد یخواهیبردن نهضت آزاد نيجهت از ب

 . "بود

در ساخت  یتوجه یو اطراف آن باعث ب هيدر اروم خیدوره از تار نیدر مراحل مختلف ا یناامن یحد باال نیواضح است ا پر

 است. شده یشاخص م یبناها

 بوده است. یسبك معمار نیا جادیآنان از عوامل ا یستیو هم زمنطقه  نیمتنوع در ا یها تيو قوم انیوجود اد
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 با میقرآن کر عبادت خداوند است. رامونيو اتحاد پ ییمختلف، به همگرا انین و اسالم از صاحبان ادآای قر هیدعوت پا"

 :دینمايمحور پرستش خداوند م بر ییمختلف را دعوت به وحدت و همگرا انیصاحبان اد ،یاجتماع شناختن تنوعات تيرسم

 یکسان : بگو ای اهل کتاب و ( 34 هی)آل عمران،آ "اال تعبدوا اال اهلل ]...[ نكميوب ننايکلمه سواء ب یاهل الكتاب تعالوا ال ایقل "

 نیو آن ا دیيما و شما وجود دارد تفاهم نما انيکه م یکحول محور سخن مشتر دیيايبر شما نازل شده است ب یکه کتاب اله

 .(162:1311ی،)تراب".دیيرا پرستش ننما یاست که جز خدا کس

گروههای قومی نيز مجموعه ای است که اعضای آن ویژگی های فرهنگی یكسانی دارند، این ویژگی ها عبارت از دین، زبان "

عوامل فرهنگی و زبانی را عامل اصلی تشكيل دهنده یك قومت ميدانند. به  و مليت است. اندیشمندانی نظير لویناس و فيخته

 .(14:1314)بشيریه ،"نظر آنها بشریت به حكم طبيعت ميان ملت ها تقسيم شده است نه به حكم وجود دولت ها.

وميه به دليل کثرت تعداد ادیان و اقوام در شهر اسالمی اروميه سبب ایجاد محالت مختلف در بستر شهر بوده مسلمانان ار"

در اکثر نقاط شهر مستقر بودند. اهل تسنن در محله ای به نام سنی لر کوچه سی زندگی می کردند و اکنون هم بيشتر مغازه 

های اطراف آن منطقه متعلق به سنی ها است اکثریت ارامنه و آشوریان اروميه در محله مسيحی ها نزدیك به دروازه غربی 

چر و عسگرخان ساکن بوده و اکنون نيز سكونت دارند کليميان اروميه در محله ای به نام جوودلر عسگرخان در محالت نوگ

کوچه سی واقع در محله ی هندو زندگی ميكردند کليمی ها به علت اشتغال به تجارت در نزدیكی بازار اروميه ساکن بودند و 

اصلی شهر و عدم انزوا کليميان در شهر اسالمی اروميه می  همسایگی محله ی یهودی با بازار نشانگر ادغام این محله با بافت

جداگانه و در  یو فرهنگ یآموزش ،مذهبی ، مراکزانیآمدن محالت و مرکز محالت مستقل و خاص اقوام و اد به وجود""باشد.

در تمام  یاجتماع تيحس تعلق خاطر و امن جادیا جهيشهر و در نت یوتجاری مشترک مانند بازار اصل یتيفعال مراکز موارد یبرخ

 انیبا اقوام و اد یدر شهر اسالم یو اله یآموزه های قرآن یاز تجل ییهمه و همه مصداق ها ،ینیيو آ نیهر د با شهروندان

 زيو اقوام متعدد ن انیبا اد یشهر اسالم كیبه عنوان  هيآموزه ها ،در شهر اروم نیها ، ا ی.با توجه به بررساست مختلف بوده

 یآرام و راحت یشهر، زندگ نیو اقوام در ا انیشهر با وجود تعدد اد نیکه از گذشته های دور ساکنان ا چنان است افتهیتبلور 

 .ی(ساختار شهر اسالم نیمختلف در تكو انیحقوق شهروندی اقوام و اد ريتاث یبررس، عباس زاده)"داشته اند.

ن زرتشت منطقه آذربایجان و به قولی شهر اروميه بوده در سير تحول ادیان و مذاهب این منطقه ابتدا سرچشمه تولد دی

اما ارميه )اروميه( شهری است کهنسال مجوسان پندارند که بزرگ ایشان "است و مدت زمان طوالنی مردم به این دین گرویدند. 

د و بر آن چيره زردشت از آنجای ظهور کرده است. صدقه بن علی بن دینار موالی ازد با اهل آن جنگ کرد و به درون شهر ش

( بعد از آن در دورانی نامشخص تعداد قابل توجهی 217:ص 1314)انزلی، "گشت سپس او و برادرانش قصرهایی در آن ساختند.
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از یهودیان وارد منطقه ميشوند. سپس در دوره ساسانی دین اسالم از غرب وارد کشور ایران شد و اکثر مردم شهر اروميه به 

ميالدی قبل از تشكيل  11ن روند تا جنگ جهانی اول ادامه داشت. تعداد زیادی از کليميان در سده اسالم روی آوردند که ای

که اکثراً  یانيحيبا شمار مس 11در سده  هيارومدولت یهود ساکن اروميه بودند که اکثر آنها در سالهای بعد مهاجرت نموند. 

 ستميسده ب یدر ابتدا شده بود. لیتبد یحيشهر مس كیدند به بو یغرب یونرهايسيو م یارمن تیزيو ارتودوکس مونوف ینسطور

در جنگ جهانی اول آشوری ها به اروميه حمله کردند که بسياری از  .دادند یم ليتشك انيحيرا مس هارومي ٪56 تا ٪46 نيب

ان، پایه های اسالم کليميان و مسلمانان کشته شدند. از اواسط دوران قاجار و آرامش نسبی و برپا شدن حكومت شيعی در ایر

دوباره تقویت گردید. این روند در شكلگيری بناهای مذهبی نيز متعاقباً تأثير داشته و از هر نوع عبادتگاه در این شهر مشاهد 

ميشود. با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که در دوران قاجار اکثریت بناهای مذهبی با مساجد و سپس کليساها و یك 

 کنيسه ميباشد.

توان مشاهده نمود که اکثر این مساجد مقياسی محله ای داشته  ز لحاظ کالبدی در بحث مقياس و اندازه این مساجد، میا 

اند و در مقایسه با دیگر عبادتگاه ها اصال بزرگنمایی نشده است و نوعی همنشينی مذهبی دیده ميشود. تنها مسجد با مقياس 

جامع اروميه ميباشد. از لحاظ خط آسمان تا قبل از ورود به هر محله نميتوان  شهری تا دوران قاجار در شهر اروميه مسجد

وجود مسجد را از فاصله دور تشخيص داد و حتی مساجدی مانند سردار و مناره که نسبتاً شاخص تر ميباشند نيز مقياسی محله 

 ای و متناسب با بزرگی محله خود را دارند.

د به گونه ای بوده که برای پاسخگویی به نياز محله در تقاطع دو یا چند شریان از لحاظ موقعيت، شكل گيری این مساج

اصلی که باعث ایجاد گره ميشده است ساخته شده اند. بنابراین ميتوان به این نتيجه رسيد که وجود ادیان و مذاهب متنوع 

دان با هر دین و آیينی باعث شده که همراه با حس تعلق خاطر و امنيت اجتماعی و همزیستی مسالمت آميز در تمام شهرون

هيچ کدام حس برتریت و بزرگنمایی نسبت به هم نداشته باشند و همينطور مسلمانان نيز در ساخت مساجد خود این مسئله را 

  رعایت نموده اند.

مينطور نوع مسئله دیگری ميتوان به آن اشاره کرد مسئله وقف است که بی تأثير در انگيزه ساخت این چنين مساجدی و ه

نقاط  شتريدوره ها، چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم در ب یاست، که در تمام نیدر د ريامر خوقف "ساخت آن نمی باشد. 

را مورد  یزيچ کردند یم یسع گذارند، و اکثراً یاز خود بر جا ییو نشانه ها باشند شرويامر پ نیبر آن شده که در ا یجهان، سع

ها و معابد عمل  سهيکن یبرا اني. بطور مثال در زمان رومباشد عصر خود داشته نیيو آ نیبا د ميرابطه مستقوقف قرار دهند که 

لوازم آتشكده ها  یبرا انيزردشت دوره در ایبت خانه ها و کاهنان، و  یباستان برا انیدر دوره مصر ایاست و  گرفتهيوقف انجام م

جهت  یاز مال، باعث به وجود آمدن مكان یبخش یبر آن شد با واگذار یز اسالم سعبعد ا اما .ازمندانين یو در راه خدا و برا

اقدام کنند.  گرفت،يآن سر منشا م یها هیاز قرآن و آ ماًيکه مستق یپرستادامه وقف و پابرجا ماندن آن و نشان دادن راه خدا

و  رياز عوامل خ ريکه غ ییمردم عامه شد. بنا اجاتياحت رفع یمقدس وعام المنفع برا ییآن پا نهادن در ساخت مكانها جهينت

 .(45:1312،بامداد نژاد، لياسمع) "روزمره مردم گردد. و یاجتماع یازهايرفع ن یبرا یثواب، باعث به وجود آمدن مكان

 گذارد. از دیگر عوامل تأثيرگذار شرایط طبيعی و اقليمی است که با تغيير در وضعيت اقتصاد  بر سبك معماری اثر می
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شاخه مستقل در  كیخود را به عنوان  یجا ستميقرن ب لیاست که از اوا یانسان یاياز جغراف یشاخه ا یاقتصاد یايجغراف

 یو مطالعه قرار م یمورد بررس ییايرا به روش جغراف یاقتصاد یکار کردها ،یاقتصاد یايباز نموده است. جغراف ايعلم جغراف

 .دینما یمورد مطالعه را مشخص م یروش ها اياقتصاد مورد مطالعه و جغراف ،یاقتصاد یايدهد. در جغراف

در سمت دیگر یا غرب دریاچه اروميه در دوازده مایلی ساحل، شهر اروميه واقع است. این نام را مسيحی ها به اختصار "

آن در جلگه ایست که از جهت حاصلخيزی نيك مشهور است. اروميه که در ميان کوهستانهای  اورمی یا اروميا می خوانند و

کردستان واقع گردیده رودخانه های متعدد پيوسته از حوالی آن جاری است و زراعت و آبياریش بسيار عالی و جمعيتش سرشار 

سياحان بر سبيل تفنن آنجا را با اراضی دامنه های  ده و آبادی دارد و بعضی از 366تا  466است و به تفاوت گفته اند که از 

 . (312: 1332کرزن،سفرنامه )"هيماليا و یا ناحيه دریاچه زوریخ و کشتزارهای بسيار حاصلخيز لمباردی ایتاليا تشبيه کرده اند.
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: شود روميه اشاره میاما در کتاب اروميه در گذر زمان حسن انزلی به وقوع خشكسالی چندساله در اواسط دوران قاجار در ا 

ه.ق. به سبب خشكسالی و آفت سن مزارع، قحطی غالت در اروميه و حوالی آن بروز کرد و مردم  1241و  1246در سالهای "

سخت به تنگنا افتادند و مأموران مالياتی نيز برای وصول حقوق دولتی اجحافات و شدت عمل را به حد اعلی رسانده 

 .(274:1363)انزلی،"بودند.

باعث  یاست. استفاده از مصالح بوم یمصالح بوم از اطراف استفاده طيآن با مح یستیبنا و همز یداریپا یها هیاز پا یكی" 

 نگونهیمصالح موجود در ا نيو همچن نمود هيمصالح مورد نظر را ته یبتوان به سادگ ییهر بنا یبازساز هنگام شود که در یم

و با  ننديب یرا م بيآس نیکمتر یطيمح طیهر منطقه هماهنگ هستن و در مقابل شرا ميو اقل یطيمح طیو شرا طيبناها با مح

 "در داخل بنا ساخت. یمصرفی از حدر رفت انرژ یريجلوگ یرا برا یميضخ یها وارید توانی مصالح م نياستفاده از هم

 .(3: 1314ی،حاتم ،سجادزاده)

 

 دست آوردهاي پژوهش -7
توان در سه دسته بندی قرار داد زیرا نميتوان در  از معماری در مساجد اروميه را میبه طور کلی فرضيه رویش این سبك 

 پيشنهاد علت اصلی ساخت این مساجد فقط به یك دليل اکتفا کرد:

 كیو آرامش و فقدان  تيو نبود امن ادیز یها یريوجود درگی: به استناد مطالب گفته شده نظام یتيامن یاسيسدالیل -1

شهر  نیدر ا نهیشاخص و پرهز یبه ساخت بناها یباعث شد که کمتر توجه ا،  منطقه نید از ورود اسالم به احكومت مقتدر بع

 .باشديم ددوران قاجار به بع اواسطتعداد مساجد ساخته شده از  نیشتريبشود . در ضمن ب

مختلف  یختلف در دوره هام انیگفته شد ورود و خروج اد شتريموضوع همانطور که پ نیعلت ادالیل قومی و مذهبی: -2

که  رسدياز اواسط دوران قاجار صورت گرفته است و بنظر م زيها ن یمسجدساز شتريروند ب نیکه با توجه به ا باشد یم یخیتار

 اريتعداد مسلمانان بس یشناس تيو از لحاظ جمع شده جادیا ینسب یدر زمان قاجار آرامش ینیو د یتيقوم یبعد از کشمكش ها

با این حال در این شهر همزیستی ادیان و اقوام  دوره به بعد شده است. نیاز ا انیاد گریاسالم غالب بر د نیاست و دشده  ادتریز

و عدم بزرگنمایی و ارجحيت نسبت به یكدیگر به عنوان شهری اسالمی با همنشينی اقوام و ادیان ميتوان مشاهده نمود.از لحاظ 

گذار در جانمایی موقعيت مساجد یت مسجد در گره محله نيز از عوامل تأثيرموقعيت شكل گيری مساجد امر وقف و مرکز

 باشد. می

خوش  اريبس یاز گذشته منطقه ا هياز آن است که اروم یسفرنامه ها و کتب مرتبط حاک یبررسی: و اقتصاد یعيطبدالیل 

و اکثر مردم از  كردنديراه گذران معاش م نیاز ا ميرمستقيغ ای ميبوده است و اکثر مردم به صورت مستق زيآب و هوا و حاصلخ

سبك گذاشته است و  نیخود را بر فن ساخت و مصالح ا ريمنطقه تأث ميبودند. اقل یمتوسط یها یزندگ یدارا یلحاظ مال

در منطقه بوده ساخته  متيارزان ق یمنطقه و مصالح بوم آورد از جمله چوب و سنگ که مصالح یمياقل یها یژگیمتناسب با و

 است.شده 

پردازیم. بررسی ها بر روی سه مسجد  برای شفاف شدن موضوع به مقایسه تطبيقی سه مسجد با این سبك و معماری می

از لحاظ گر مساجد دوران قاجار شهر اروميه، علی شهيد، حاج عبدالمحمد و قره آقاج صورت ميگيرد به دليل اینكه نسبت به دی

 ت کمتری روی آنها صورت گرفته است.ساختاری دست نخورده باقی مانده و الحاقا
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 ل تطبیقی مساجد قاجاري شهر ارومیهجدو: 1جدول شماره 

ف
دی

 ر

ديشه یعل مسجد مسجد حاج عبدالمحمد مسجد قره آغاج موضوع  توضيحات 

1 

 
 موقعيت

خيابان اقبال)حد فاصل 

خيابانهای بعثت و شهيد 

 .محمد منتظری(

 یدو کو یباکر ابانيخ

 ی)محله جارچ چهاردهم

 .(یباش

 ،یکوچة وال ،یباکر ابانيخ

 .ديشه یکوچة عل

هر سه مسجد در تقاطع دو 

و در  یاصل انیسه شر ای

گره در محله  جادیمحل ا

 .شده اند جادیها ا

2 

موقعيت 

ابنيه در 

 گذشته

 
 

 

 

3 
 

     

موقعيت 

امروزی 

 ابنيه
   

 

 

4 

دوره 

تاریخی 

 ابنيه

 اواخر دوره قاجار

 

 

 اواخر دوره قاجار
 

 

 اواخر دوره قاجار

 

دوره ساخت هر سه بنا 

 اواخر دوره قاجار می باشد.

. 

 مصالح 5

 سقف

  
مصالح در سه مسجد کامال   

 .باشدی مشابه م

 پی
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 جرز

 
  

 تزئينات 3

محرا

 ب

 

  
 

 یمقرنس کار ناتيتزئ

در محراب ها و  یگچ

 نما در سه یآجر ناتيتزئ

 یمسجد کامال مشابه م

  باشد.

بازشو

 ها

 

   

 پالن 7

 

 
 

در پالن هر سه مسجد وارد 

 ميتقس یو فضا یورود كی

ی بنا م یبخشها گریبه د

شبستان  یو فضا میشو

دار و در جنب آن  ستون

شبستان زنانه  یفضا

 .شودی مشاهده م

1 

 سير

کالسيو

ن 

 فضایی
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1 
تشابه 

 فضایی

 
 

 

ارتباط فضایی به گونه 

ایست که  شبستان مردانه 

فضای اصلی و شبستان 

زنانه بعنوان فضای فرعی و 

دیگر فضاها به عنوان 

فضاهای خرد دیده ميشود 

که شبستان مردانه کامال 

مشرف به شبستان زنانه 

می باشد. در هر مسجد با 

توجه به مساحت و کاربرد، 

فضای شبستان مردانه 

ستان متغير و تعداد شب

های زنانه نيز متناسب با 

 آن فضاست.

 

 نتیجه گیري
به  تیبا عنا گذاشته است. ريتاث هيمساجد شهر اروم یست که در سبك معمار یپژوهش، مطالعه علل نیهدف از انجام ا

طرح و  یريقرارگ تيگرفت که تشابه در موقع جهيتوان نت یم نيهای انجام گرفته در نوشتار حاضر چن یمطالعات و بررس

مساجد همه داللت بر استفاده  نی( در اناتي)نوع مصالح و نوع تزئ اخت( و تشابه در فن سییو تشابه فضا ونيرکالسي)س یمعمار

مسائل روز آن دوره شامل هر  ريتأث توان یمسئله را م نیباشد که علت ا یم هيشهر اروم یسبك در دوره قاجار در معمار نیاز ا

 نیباشند دانست. ا یم یقتصادا-یعيو طب یمذهب-ی، قوم ینظام-یتيامن-یاسيس ،یو اثربخش تیاولو بيسه شاخه که به ترت

 ریيبرای بهره گ مياستخراج شده است به گونه ای که قابل تعم هيساختار مساجد شهر اروم نیمولفه های سازنده در تكو

يزان تاثير مسائل سياسی، امنيتی، نظامی، قومی، از نتایج حاصل از این پژوهش، م .گردد ینگاران م خیطراحان، معماران و تار

مذهبی، وقف، طبيعی و اقتصادی روز در دوره ساخت ابنيه، بر روی آن ها می باشد که این آثار موجب شكل گيری سبك 

ه پيشينه معماری بناها از جمله ابنيه مذهبی می گردد که در هر دوره با استناد بر این مسائل، بناها شكل گرفته اند. با مطالع

. تحقيق، این موضوع کامال مشهود است که این مسائل بر روی سبك معماری ابنيه تاثير به سزایی داشته وامروزه نيز موثر است

مطالعات  یپژوهش راه را برا نی، ا صورت گرفته هيشهر اروم یخیتار یدر باب موضوعات معمار یکه مطالعات اندک ییاز آنجا

 سازد. یهموار مدر این باب  شتريب
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