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چکیده
برج آجری سه گنبدِ شهر ارومیه از بناهای ارزشمند قرن ششم هجری است. این بنای استوانه  ای  شکل 
كه سردری مزین به نقوش زیبا و تزیینات آجركاری و كتیبه های آجری دارد، از بناهای شاخص این 
دوره است. در قسمتِ ورودی این برج، كتیبه هایی به خط كوفی و تراشیده  شده از آجر، نقش بسته 
است. در قسمت پایانی كتیبۀ دوِر سردر، تاریخ محرم 580 قمری نوشته شده است. مسجد جامع نیز 
یکی دیگر از آثار معماری ارزشمند ارومیه است. از مشخصه  های این مسجد، محراب گچبري بسیار 
بزرگ و كتیبه  هاي متعدد كوفي و نسخ و ثلث آن است. در تاریخ 1367/4/20، از طرف مركز باستان
 شناسی، مأموریت یافتم كتیبه های دو بنای برِج سه گنبد و مسجد جامع ارومیه را بررسی و قرائت 
كنم. در این سفركتیبه های این دو بنا خوانده شد و با مطالعات انجام  شده، موفق به یافتن نام بانِی برج 
سه گنبد شدم. مقالۀ حاضر بر اساس گزارِش این مأموریت تنظیم شده است1 و در آن كتیبه های مسجد 

جامع و برِج سه گنبد به تفصیل بررسی شده است.
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مقدمه
از  بزرگ  به عنوان شهری  و  آذربایجان غربی  استان  ارومیه مركز 
ایالت آذرپادگان همواره از جایگاه خاصی در طول تاریخ برخوردار 
بوده است. این شهر در دوران تاریخی به و به  ویژه در زمان حکومت 
را حفظ  موقعیت خود  و ساسانیان  اشکانیان  مادها، هخامنشیان، 
نمود به طوری كه برخی از پژوهشگران اورمیه را زادگاه زرتشت 
دانسته اند و دریاچۀ ارومیه در اوستا بندهشن مقدس شمرده شده 

است )فقیه، 1346: 12(. 
خردادبه،  ابن  مورخانی چون  شهادت  به  اسالمی  دوران  در       
شهرهای  از  ارومیه  اصطخری،  و  مسعودی،  رسته،  ابن  یعقوبی، 
پررونق و آبادان بوده است. یعقوبی جغرافی  دان قرن سوم هجری 
این گونه توصیف می  كند:  را  ارومیه  البدان شهر   در كتاب حدود 
]با[  آن  میان  كه  آذربایجان  در  كهن  و  بزرگ  شهری  »...ارومیه 
دریاچۀ ارومیه سه میل یا چهار میل فاصله است و چنان چه گمان 

می  رود شهر رزتشت پیامبر مجوس است« )یعقوبی، 1343: 46(.
     ابوالحسن ابراهیم اصطخری در سال 340 ق در كتاب مسالک 
نرخی  با  پرنعمت  و  بزرگ  »...ارومیه شهری  می  نویسد:  ممالک  و 
ارزان بركنار دریا و نزهتگاه بسیار دارد« )اصطخری، 1368: 155(.   
معرفة  فی  احسن التقاسیم  كتاب  در  چهارم  قرن  در  نیز  مقدسی 
و  زیباست  شهری  »...ارومیه  می  نویسد:  ارومیه  مورد  در  االقالیم 
دژی آباد دارد. جامعش در میان ]بازار[ بزازان است. بارو و نهری 

دارد« )مقدسی، 1361: 565(.
     مورخان قرن هشتم هجری چون حمداهلل مستوفی و سیاحان 
و جغرافی  دانان دورۀ صفویه تا قاجاریه از جمله اولیا چلبی، كاسپار 
برج و  آبادانی شهر،  از  بایندر، كرزن و جکسون  دوروویل، هانری 
باروی بزرگ آن، دروازه  های هفت گانه، تجارت و دادوستد، و نعمت 

فراوان ارومیه یاد كرده اند.

موقعیت برج سه گنبد
از  شهر  شرقی  جنوب  در  بازارباش  دروازۀ  نزدیکی  در  برج  این 
كه  داشته  قرار  وسیعی  محوطۀ  در  ارومیه،  هفت گانه  دروازه  های 
اطراف آن را قبور زیادی فراگرفته بود. شاید به سبب عدم شناخت 
مدفون بقعه، عدۀ زیادی به تصوِر قداست محل در آنجا دفن شده 

باشند )انزلی، 1384: 197(.

وجه تسمیه سه گنبد
شده  ابراز  گوناگون  اظهارات  سه گنبد  برج  تسمیه  وجه  مورد  در 

است. دیباج می  نویسد: »... برخی از مورخین راجع به وجه تسمیۀ 
سه گنبد قائل اند كه دو بنای دیگر در مجاورت دِه چهریق قصبۀ 
شاهپور وجود داشته كه مجموعه سه بنا را در قدیم سه گنبد می

نامیده اند« )دیباج، 1345: 84(.
     حسن انزلی معتقد است كه: »شاید همین برج  موجود كه از 
دو طبقه ساخته شده در سابق طبقۀ سومی هم داشته كه به مرور 
زمان از بین رفته است و شاید در یک محوطۀ بسیار وسیع سه باب 
گنبد بوده كه فقط یکی از آن ها مانده و دو برج دیگر معدوم شده 

اند« )همان، 1384 : 197(.

پیشینۀ تاریخی برج و كتیبه های آن
 )Weit( تنها محققی كه كتیبۀ بنای سه گنبد را قرائت كرده، ویت
است  اشتباهات خوانده  پاره  ای  با  و  ناقص  را  كتیبه  این  او  است. 
)Wiet, 1931: vol.9, p. 120(. نگارنده عالوه بر اصالح بسیاری 
از اشتباهات ویت به نکات ارزندۀ دیگری دست یافته كه در ذیل 

به آن پرداخته شده است.
     سراسر بدنۀ آجری برج سه گنبد متشکل از لوزی  های متعدد 
است )تصویر 1 و 2(. با توجه به این كه هر یک از لوزی  ها شامل سه 
ردیف دو آجره و چهار لوزی  كوچک است كه چهار بار تکرار شده 
است، به نظر می  آید اشتباهی در مرمت بدنۀ برج رخ داده است و 
در واقع آن سه ردیف آجر، حرف »الف« و دو حرف »الم« و لوزی 
كوچک حرف »هـ« است كه مجموع این ها كلمۀ »اهلل« را تشکیل 
می  دهد و در هر لوزی ]بزرگ[ چهار بار تکرار شده است. در سطح 
درز سفیدرنگ،  با  مرمت  در  اما  استفاده شده  یک رنگ  آجر  از  بنا 
آجرها را از همدیگر متمایز كرده اند. ممکن است در اصل در بدنۀ 
سه گنبد نوشته  ای وجود نداشته و درزها باعث دیدن این شکل  ها 
شده است كه ]در این صورت[ می  توان گفت كه ]مرمتگر[ طرحی 
از خود ساخته است. چه اگر قرار است نوشته  ای بر بدنۀ برج ببینیم 
باید همانند طرحِ تصویر 1 باشد. در واقع می  توان گفت كه این بنا 
قدیم  ترین گنبد اهلل اهلل است كه نمونۀ آن را با كمی تغییر در بقعۀ 
شیخ صفی در اردبیل می  توان دید. در واقع نوشته  های گنبد اهلل اهلل 
در مجموعۀ شیخ صفی دقیقاً همین نوشته  هاست ولی در آن الف  
و الم  های اهلل كوتاه  تر است و تلفیقی از كاشی و آجر است و نیز در 

آن كتیبه ها 45 درجه چرخیده است )تصویر 3(. 
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تصویر 1. طرح و نقش آجری اهلل اهلل بر بدنۀ برج سه گنبد 
)عکس از: نگارنده(.

تصویر 2. نمای كلی برج سه گنبد و آجركاری آن )عکس از: نگارنده(. 

تصویر 2. گنبد اهلل اهلل اردبیل )عکس از: نگارنده(.

تصویر 3. گنبد اهلل اهلل اردبیل )عکس از: نگارنده(.

تصویر 4. نمای ورودی برج سه گنبد )عکس از: نگارنده(.

     متن كتیبۀ قاب دِر ورودی به شرح زیر است )تصویر 4 و 5، 
شده  تنظیم  كتیبه  خواندن  آسان  جهت  افقی  صورت  به  تصاویر 

است(:
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»بسم اهلل الرحمن الرحیم امر ببناء هذه القبه االمیر اسفهسالر اال 
االجل )كذا = االجل(

الکبیر المؤید المنصور سیف الدنیا و الدین / عز االسالم و المسلمین 
ناصر المظلومین/

]و[ البوساء جبار؟ ]اختیار[ الملوک و سالطین )كذا = والسالطین( 
شیشقاط  المظفری

اطال اهلل بقائه ... شهر محرم سنه ثمانین و خمس مائه« )تصاویر 
5 تا 10(.

      به استناد كتیبه های موجود در سه طرف در ورودی، این بنا 
در سال580ق به دستور حاكمی به نام شیشقاط المظفری ساخته 
این  به  »المظفری«  به  بانی  انتساب  زیاد  احتمال  به  است.  شده 
سبب بوده است كه او سپهساالرِی مظفرالدین قزل ارسالن را به 
دست آورده است. قسمتی از كتیبه )قبل از بخشی كه به تاریخ 
تصویر 5. سر در ورودی برج سه گنبد )عکس از: رحمان محمدي(.ساخت بنا اشاره دارد( به هم ریخته است و قابل تشخیص نیست.

تصویر 6 . »بسم اهلل الرحمن الرحیم امر ببناء هذه القبه االمیر اال االجل الکبیر المؤید المنصور سیف الدنیا« )عکس از: رحمان محمدي(.

 تصویر7. »و الدین عز االسالم و المسلمین ناصر المظلومین« )عکس از: رحمان محمدي(. 

 تصویر 8 . »]و[ البؤساء  ]اختیار[ الملوک و سالطین شیشقاط« )عکس از: رحمان محمدي(. 
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     به استناد متون تاریخی امیر شیشقاط در سال 593ق هنوز در 
قید حیات بوده و نام او در كتاب راحۀ الصدور و آیۀ السرور  راوندی 
در ص 391 به شکل زیر آمده است: »... و در رجب سنۀ ثالث و 
تسعین و خمس مائه ملک ازبک با همدان آمد و اتابک بهاء الدین 
به  به همدان  را  ُكکجه  و  اغوش  ناصرالدین  و  و شیشقاط  سنباط 

خدمت ملک ازبک فرستاد«.
نام او در       معمار برج سه گنبد، منصور بن موسی بوده است. 
دو جای سردر ورودی دیده می  شود. مداركی در دست نیست كه 
بتوان بر اساس آن از كاربری دقیق این گنبد آگاهی یافت و در 
كتیبه فقط به كلمۀ »قبه« اشاره شده است. متن كتیبه  ای كه نام 

معمار در آن آمده )تصویر 11 و 12( این است:
عمل/ العبد الضعیف منصور بن مو/ سی

 

تصویر 11.  كتیبه حاوی نام معمار برج سه گنبد
)عکس  از: رحمان محمدي(.

     نام این معمار بار دیگر در قسمت باالتر قاب سردر نیز نوشته 
شده است و در آنجا ذكر نام او با عبارت »رحم اهلل« شروع شده 
از  به فوت معمار قبل  اشاره  این كلمه  آیا  نیست  اما معلوم  است 
متن  است.  شده  خواسته  او  برای  ترحمی  فقط  یا  دارد  بنا  اتمام 
این كتیبه )تصویر12( به شرح زیر است: »رحم )كذا = رحمه( اهلل 

لمن؟ بنا]ه[ منصور بن موسی«.

تصویر 12. كتیبه حاوی تکرار نام معمار برج سه گنبد 
)عکس از: رحمان محمدي(.

مسجد جامع ارومیه 
مساجد  ارزش مندترین  و  قدیم  ترین  از  یکي  ارومیه  جامع  مسجد 
مجموعۀ   .)1 )نقشۀ  مي  شود  محسوب  ایران  غرب  تاریخي شمال 
جدید(  و  قدیم  مختلف  بخش  هاي  )شامل  مسجد  كنوني  بناي 
این  بناي  به مرور زمان ساخته شده است. در دوره  هاي مختلف، 

تصویر 9. »المظفری اطال اهلل بقاه ... شهر« )عکس از: رحمان محمدي(.

 تصویر 10. »... شهر محرم سنه ثمانین و خمس مائه« )عکس از: رحمان محمدي(.
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مسجد تعمیر و بازسازي شده یا الحاقاتي بدان افزوده شده است. 
است  مربع  شکل  گنبددار  شبستان  مسجد،  قسمت  قدیم  ترین 
)تصویر 13()نقشۀ 2(. در این شبستان محراب گچبري ارزشمندی 
با كتیبه  هاي متعدد كوفي و نسخ و ثلِث درخور توجه وجود دارد 

كه در این مقاله بررسي شده اند.

   

تصویر 13. نمایی از مسجد جامع ارومیه )عکس از: نگارنده(.

كتیبه های محراب
محراب مسجد سراسر پوشیده از كتیبه هایی به خط كوفی و ثلث 
است  محراب  گچکار  نام  و  قرآنی  آیات  كتیبه ها  این  متن  است. 

)تصویر 13(.
 

تصویر13. محراب مسجد جامع ارومیه )عکس از: نگارنده(.

     در حاشیۀ بیرونی محراب آیۀ 255 و قسمتی از آیۀ 256 سورۀ 
بقره )آیة الکرسی و آیۀ بعد از آن( به خط كوفی گچبری شده است 

)تصویر 14(.

تصویر 14.  حاشیۀ بیرونی محراب )عکس از: نگارنده(.

     الزم به یادآوری است كه به علت مرمت و قرار دادن چند ردیف 
كاشی در دوره  های بعد )تصویر14(، قسمتی از آغاز و پایان آیات 
مذكور از بین رفته است. در سمت راست محراب جمالت »بسم 
اهلل الرحمن الرحیم اهلل ال اله اال« از بین رفته و اكنون كتیبه با »هو 
الحی القیوم« آغاز می  شود و در سمت چپ با جملۀ »فمن یکفر« 
كلمات  برای  است  الزم  كه  فضایی  به  توجه  با  است.  یافته  پایان 
شروع آیة الکرسی اختصاص یابد، این كتیبه به بخش درون قالب 
یادآور می  شوم كه  است.  بقره ختم می  شده  آیۀ 256 سورۀ   )][(
كاشی  هایی كه از این محل برداشته شده )تصویر 15( اكنون وجود 

ندارند. متن كتیبه این است:
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نقشة 1. پالن مسجد جامع اروميه )مأخذ: حاجي قاسمي، 1383(.

نقشة 2. مقطع گنبدخانة مسجد جامع اروميه و محراب آن )مأخذ: حاجي قاسمي، 1373(.
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تصویر 15. محراب مسجد جامع ارومیه قبل از مرمت 
)عکس از: نگارنده(.

     »]بسم اهلل الرحمن الرحیم آهلل ال إله اال[ هو الحي القیوم ال 
تأخذه سنۀ و ال نـوم له ما في السموات و ما في االرض من ذا الذي 
یشفع عنده إال بإذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و ال یحیطون 
بشئ من علمـه إال بما شاء وسـع كرسیـه السمـوات و االرض و 
ال یـؤده حفظهما و هـو العلي العظیم × ال إكـراه في الدیـن قـد 
تبیـن الرشد مـن الغـي فمن یکفـر  ]بالطاغوت و یؤمن باهلل فقد 

استمسک[«.
     در یک حاشیۀ دیگر كه به طرف داخل محراب قرار دارد )تصویر 
شده  گچبری  ثلث  خط  به  المؤمنون  سورۀ   12 تا   1 آیات   ،)15
است و مانند آیات محراب به علت مرمت جمله »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم« در ابتدای كتیبه از بین رفته است و پایان آن اكنون با 
جملۀ »قرار مکیـ« است و با توجه به فضایی كه جملۀ »بسم اهلل 
الرحمن الرحیم« اشغال می  كند، به نظر می  آید كه كتیبه با عبارت 
این  است. متن كتیبه  پایان می  یافته  النطفۀ«  ثم جعلنا   × »ـین 

است:
»]بسم اهلل الرحمن الرحیم[ قد افلـح المؤمنـون × الذین هم في 
صلوتهم خاشعـون / و الذین هم عن اللغو معرضون × و الذین هـم 
/ حافظـون × إال علی  لفروجهـم   الذین هـم  و  فاعلون ×  للزكوۀ 

ازواجهم او ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین × فمن إبتغی وراء 
ذلک فأولئک هم العادون × و الذین هم ألماناتهم و عهدهم راعون 
 × الوارثون  اولئک هم   × یحافظون  / صلوتهم  علی  الذین هم  و   ×
الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون / و لقد خلقنا االنسان من 
ساللۀ من طین × ثم جعلناه نطفًۀ في قرار مکـ]ـین × ثم خلقنا 

النطفۀ[« )تصویر 16(.

تصویر16. حاشیۀ داخلی محراب )عکس از: نگارنده(.

در جایگاه پیش نماز )تصویر 17( و در قسمت پایین، آیۀ 18 سورۀ 
این  انتهای  و  ابتدا  است.  كوفی گچبری شده  به خط  عمران  آل 
كتیبه نیز بر اثر قرار دادن كاشی در محل آن، از بین رفته است. در 
ابتدای كتیبه عبارت »بسم اهلل الرحمن« از بین رفته است و كتیبه 
در انتها به »قائماً بالقـ« ختم می  شود. با توجه به فضایی كه قسمِت 
افتاده در ابتدای كتیبه اشغال می  كند، به نظر می  آید كه كتیبه به 
عبارت »ـسط ال إله إال هو« خاتمه می  یافته است. مگر اینکه دو 
كلمۀ باقی مانده این آیه )»العزیز الحکیم«( كه در باالی متن از بین 
رفته در قدیم نوشته شده بوده است. متن این كتیبه چنین است:
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 »]بسم اهلل الرحمن[ الرحیم شهد اهلل أنه ال إله إال هو و المالئکۀ و 
اولو العلم قائما بالقـ ]ـسط ال إله إال هو العزیز الحکیم[«.

 

تصویر17. جایگاه پیش  نماز )عکس از: نگارنده(.

در باالی كتیبۀ مذكور نام گچکاِر محراب و تاریخ ساخت محراب 
)تصویر 17( كه ربیع االخر سال 676 ق است، به خط ثلث نوشته 
فی  التبریزی  النقاش  شرفشاه  بن  عبدالمؤمن  »عمل  است:  شده 

شهر ربیع االخر سنۀ ستۀ و سبعین و ستمائه« )تصویر 18(.

تصویر 18. كتیبۀ حاوی نام گچکار محراب و تاریخ ساخت آن 
)عکس از: نگارنده(.

در باالی كتیبه مذكور دو حدیث از پیامبر اكرم)ص( به خط ثلث 
النبي علیه الصلوۀ و السالم  )تصویر 19( نوشته شده است: »قال 
اقبل علی صلوتک و ال تکن من الغافلین/ قال النبي علیه السالم 

كونوا في الدنیا اصنافاً و إتخذوا المساجد بیوتاً«.

تصویر 19. كتیبۀ دور تا دور قسمت باال داخل مسجد 
)عکس از: نگارنده(.

در دور تا دور داخل مسجد و در باالی محراب یک كتیبۀ كوفی 
روی چهار دیوار شبستان مسجد گچبری شده است. شروع كتیبه 
دیوار سمت  بر  آن  انتهای  و  است  محراب  باالی  راست  از سمت 
راست محراب قرار گرفته است. همان   طور كه در تصویر 20 دیده 

می  شود.

تصویر 20. كتیبۀ كوفی روی دیوار شبستان )عکس از: نگارنده(.

در این كتیبه آیات 1 تا 5 و قسمتی از آیۀ 6 سورۀ فتح گچبری 
شده است. متن كامل كتیبه این است:

»بسم اهلل الرحمن الرحیم إنا فتحنا لک فتحاً مبینا / لیغفر لک اهلل 
ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتـم نعمته علیک و یهدیک صراطاً 
مستقیما / و ینصرک اهلل نصراً عزیزا / هـو الذي انـزل السکینۀ فـي 
قلوب المؤمنیـن لیزدادوا إیماناً مع ایمانهـم و هلل جنود السمـوات 
و االرض و كـان اهلل علیمـاً / لیدخل المؤمنیـن و المؤمنات جنات 
تجري من تحتها االنهار خالدین فیها و یکفر عنهم سیاتهم و كان 
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و  المنافقات  و  المنافقین  یعذب  و   × عظیما  فوزاً  اهلل  عند  ذلک 
المشركین و المشركات الظا]نین[«.

از كتیبۀ ذكرشده در سراسر مسجد، آیات قرآنی به       به غیر 
آن  است كه همگی  نوشته شده  زمینۀ الجوردی  روی  ثلث  خط 
متعلق به دورۀ قاجاریه است. قسمت اعظم این كتیبه ها در سال 
1250ق توسط شریف محمد افسار نوشته شده كه نام او و تاریخ 
اتمام آن در پایان كتیبه ها آمده است )تصویر 21(. در آن كتیبه ها 
متن سوره  های انسان و فتح و قسمتی از سورۀ واقعه دیده می  شود.

تصویر 21. كتیبه به خط ثلث حاوی نام كاتب و تاریخ كتابت 
)عکس از: نگارنده(.

انتهای كتیبه ها به شکل زیر نوشته شده است: »كتبه       متن 
العبد خادم االبرار شریف محمد افسار )افشار؟( في رجب المرجب 

سنه 1259«.
     در ساقۀ گنبد، آخرین كتیبۀ مسجد دیده می  شود كه قسمت 
از بین رفته است )تصویر 22(. این كتیبه در  اعظم آن ریخته و 
سال 1309ق نوشته شده است. الزم به ذكر است كه علی  رغم آن
كه هفت سده از عمر كتیبه های اصلی )گچبری( مسجد می  گذرد، 
سالم و برجا مانده اند اما قسمت اعظم كتیبۀ ساقۀ گنبد با گذشت 
یک قرن از ایجاد آن فروریخته است. كتیبۀ ساقۀ گنبد كه به خط 
ثلث است با آیۀ »اهلل نور السموات و االرض...« سورۀ نور آغاز شده 
و به آیۀ 89 سورۀ شعراء )»اال من اتی اهلل بقلب سلیم«( ختم می
 شود. به علت از بین رفتن قسمت اعظم این كتیبه، معلوم نیست 

كه چند آیه از دو سوره كتابت شده است.

 

تصویر 22.  قسمتی از ساقۀ گنبد )عکس از: نگارنده(.

پي نوشت
1. اصل گزارش در مركز اسناد ادارۀ میراث فرهنگی ارومیه موجود است. 
مدارک شخصی خود  در  را  گزارش  در  درج  شده  تصاویر  كپی  متأسفانه 
آقای  ارجمندم  دوست  همیاری  از  تصاویر  تهیۀ  برای  رو  این  از  نیافتم. 
سركار  ارومیه(،  فرهنگی  میراث  ادارۀ  اسبق  )مدیركل  حیدری  ابراهیم 
رحمان  آقای  و  بافت(  و  ابنیه  پژوهشکدۀ  )رییس  اشرفی  مهناز  خانم 
محمدی )همکار محترم در ارومیه( بهره بردم كه مراتب سپاسگزاری را 
از این بزرگواران اعالم می  دارم. همچنین بر خود واجب می  دانم از دوست 
و  تاریخی  نکات  برخی  تکمیل  برای  مخلصی  محمدعلی  آقای  ارجمند 

نگارش مقدمه، تشکر كنم.
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