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  هاطاقیبا نگرشی بر ساختار کالبدی چهار نگار آتشکده و معرفی شناخت
 پيمان سليمانی

 كرمان فرهنگی استان ميراث كل اداره فنی دفتر تاریخی، هايبافت و بناها احياء و مرمت ارشد كارشناس
Peymansoleymani57@gmail.com 

 

 يدهچک

مهم  مصداق بارز این نيازهاي اوليه و ابتدایی خود مانند امنيت، سرپناه و تغذیه را برآورده سازد. كوشيده تاهمواره انسان 

ترین آنها با توجه به ميزان شناخت وي از جهان ها تا پيچيدهترین شکلسکونتگاههایی هستند كه به دست بشر از ساده

باشد هاي مادي زندگی بشر، ابعاد معنوي آن نيز حائز اهميت میاین ميان در كنار جنبه در پيرامون خویش ساخته شده است.

تر انسان را به تعالی گيرد تا هرچه بهتر و بيشكه همان نيایش و پرستش است، پرستشی كه از هنر و فن معماري بهره می

ن تحقيق ای مشاهده كرد.مذهبی آن اقوام در بناهاي توان میبرساند. لذا در ميان ادیان و اقوام مختلف این شکوه و تجلی را 

هاي هاي موردي همچون آتشکدهسعی بر آن دارد كه به معرفی آتشکده نگار واقع در استان كرمان بپردازد و با بررسی نمونه

ي و فرآیند نظام معمار ،اي و انجام تطبيق بين نتایج بدست آمدهبازه هور، آتشکوه و نياسر بر اساس مطالعات كتابخانه

 .آن را معرفی كند گيريشکل

 

 طاقیآتشکده نگار، ساختار كالبدي، چهار :کليدی واژگان
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 مقدمه: -1

به  هاي پر رمز و راز طبيعت راجهان رابطه ،پرداختندهاي كيهانی میبيشتر به اندیشه و تصویركه  ایرانيان باستان

كه فضایی با كاربري  1آتشکده .مانده است و ماندگار نيدنی و برانگيزانندهامروز ش دیدند و شناساندند كه تا هاییشکل

با پالن  است بناییترین شکل آتشکده كه به چهارطاقی معروف است ساده .ستهانمونه این یکی ازآئينی و عبادي است 

. این نوع طرف و با یک ورودي در هرها نيز بر چهار جرز تکيه دارند قرارگرفته بر چهارطاق كه آن چهارگوش با گنبدي

مالت ساروج یا گچ كه بعضی اوقات همراه با شن و سنگریزه  و  كمتر با چينه و خشت، سازه عموما با مصالحی چون سنگ

 هاي گوناگونیها در وضعيتاست. چهارطاقی شدهمیبوده و یا داراي اندودي ازكاهگل یا گچ بر روي كار است، ساخته 

 ،آن مذهبی كاربري اصلیِ داي بزرگتر كه ممکن بوعنوان جزئی از مجموعههرا بها كه جایی آند؛ چنانانساخته شده

لذا پرداختن به این  آوردند.در سيستان بشمار می كوه خواجه مانندیا غيرمذهبی  ،ي تخت سليمانچون مجموعههم

خاصی برخوردار بوده كه در این مقوله به آن مسئله، نقش و جایگاه آن در زمان پيداش و در دین زرتشت از اهميت 

 پرداخته خواهد شد.

 هاتاریخ پيدایش آتشکده -2

در  (.112ص ،1379)اوشيدري،دانندگيري و تأسيس آتشکده را به زمان هخامنشيان مربوط میشناسان شکلبرخی ایران

اشاره دارد. اما تصریح به نام آتشکده در  به معبد آتش 2اوستا نامی از آتشکده به ميان نيامده است اما در كتاب وندیداد

برد. برخی بر به روشنی از آن نام می 4در كتيبه خود 3"كرتير"تر صورت پذیرفته است كه دوره ساسانيان بيشتر و شفاف

ه كها واكنشی بود به ساخت و ساز معابد براي ایزدان گوناگون در دوره هخامنشيان و یا ایناین باورند كه بناي آتشکده

  (.109، ص1317ن سن، )كریستيالاقل به تقليد از اقوام دیگر ساخته شد.

 دین در زمان ساسانيان -3

رسد بعدها ساخته شده باشد، رد نظر میبهتحقيقاتی كه در این اواخر در باب دین ساسانی شده، صحبت روایاتی را كه 

همان صفوت خویش در كه اردشير بابکان پس از استقرار كشور، دین زرتشتی را كه بهكند. این روایات مبتنی است بر اینمی

 منزله نگهبان سنن دین ایرانی بوده است، ولی این همانفارس محفوظ مانده بود، آیين رسمی قرار داد. فارس محققا به

رسيد با تحول دین زرتشتی مرتبط باشد نيست، بلکه بيشتر همان صورت آیين قدیم مزدایی را كه نظر میآیينی كه به

ناهيته( را كه مخصوصا مرتبط با آتقریبا الیتغير ماند داشته است. همان آیينی كه اردشير دوم در آن پرستش ناهيد)

د داخل كرد. بنابراین در زمان پيدایش سلسله ساسانی، فارس ـ عهد ـ آمشمار میپرستی بود و تصویري از الوهيت بهآتش

آتشگاه كه  5استخر قرار داشت و در آن هيربدانآنان با داشتن آیين اهورا مزدا، محافظ آیين ناهيد بود كه معبد عمده آن در 

 (. 300، ص1388ند)گيرشمن، كردرسد اجداد خاندان ساسانی مقامی ارجمند داشتند، خدمت مینظر میدر ميان آنان به

طور مستحکم استقرار یافته و منافعی رسد در زمان شاپور اول ساسانی، یعنی در عصري كه شاهنشاهی جوان، بهنظر میبه

ي قواي ملی الزم بود متمركز گردد، مساله دین كه در جنگ با روم همهدست آورده بود، هنگامیالمللی بهدر سياست بين

ي وي بدین پيامبر كه دوستی شده باشد و همين امر علت توجه شاپور به مانی و دین او و اظهار عالقهشاهنشاهی مطرح 

 (. 301، صگيرشمنباشد)وي راجلب كرده بود می

                                                           
هاي دینی در آن و در برابر آتش كه آتش در جاي خاصی از آن قرار دارد و مهمترین نيایش گویندمی "آتشکده"یا  "آتشگاه"گاه زرتشتيان به عبادت 1

 .آمده است kadag ī ātaxš یا ātaxš-kadagما در فارسی ميانه به صورت ا . این واژه در فارسی باستان نيامدهگيردانجام می
 پردازد.امروزي است و بيشتر به احکام فقهی)شامل مسائل بهداشتی و آیينی( می اوستايي گانه)كتاب( پنجهاينسکیکی از  2
 زیسته است.از زمان اردشير ساسانی به بعد موبدي زردشتی به نام كرتير بوده كه در مدت سلطنت شش پادشاه )اردشير تا نرسه( می 3
 ميالدي نگاشته شده است. 262و احتمااًل در  257تم است كه پس از سال كتيبه سه زبانی شاپور اول در كعبه زردشت واقع در نقش رس 4
 روحانيون 5
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بندي هخامنشی وجود ندارد اما ظاهراً آتش بهرام و آتش آدُران از اهميت خاصی كه هيچ دليل موجهی از طبقهبا آن

عنوان مثال خورد. بهي پارتيان بيشتر به چشم میاشارت به آتشکده در دوره (.12-11، ص1381بویس،)اندبرخوردار بوده

ها نه تنها در ایران بلکه در بسياري از مناطق بخشد. آتشکدهشاه اموال بسياري را به آتشکده می ،در داستان ویس و رامين

. شوند بسيارندفروزان خوانده میي مغان كه آتشطایفه 1"ادوكيهكاپ"در »نویسد: می اند. استرابوناطراف نيز وجود داشته

اند، بر روي آن خاكستر فراوان انباشته شده و بر آن آتشی است كه هميشه اي وسيع كه در ميان آن محرابی نهادهمحوطه

اي نند و در برابر آتش دستهخواروند، ساعتی را سرود میجا میكنند. هر روز به آنباشد و مغان از آن پرستاري میروشن می

گوید كه ی سخن مییهااش از آتشگاهدر كتيبه( kyrdyr)همچنين كرتير(. 349، ص1376)بویس،«دارنداز تركه را نگاه می

ي وجود آتشکده در زمان هخامنشيان كه منابع دربارهخالصه آن(. 335، صبویس)ها را سروسامان داده استوي كار آن

ها در توان حدس زد كه آتشکدههاي بعد از هخامنشيان شده است میز اشارات فراوانی كه به آتشکدهبسيار كم است اما ا

 (.325، صبویس)اندگيري بودهزمان هخامنشيان در حال شکل

 هاآتشکده کالبدی ساختار کلی بررسی -4

آن را چهار ستون نگاه گنبد دار بوده است كه هاي دوره ساسانيان به صورت یک بناي چهار ضلعیمعماري آتشکده

وجود دارد. این بناها بنام  ها تا به امروز نيزاند و بقایاي آناند برخی از این گنبدها با آجر و ردیفی از سنگ بودهداشتهیم

هاي شاپور اول آتشکده به صورت ستونی بزرگ و چهار ضلعی ساخته شده است. طاقی نيز معروف هستند. در سکهچهار

ها در همه جا تقریبًا یکسان بوده است. آتشگاه در شکل همه آتشکده»گوید: ها میدر وصف آتشکده "نسكریستينآرتور"

ها هم اكنون در وسط آتشکده قرار داشته و هر آتشکده هشت درگاه و چند اتاق هشت ضلعی داشته است و نمونه آن بنا

 (.102، ص1317)سن،«شهر یزد آشکار است.

طلبيده است. در نگاهداري و مواظبت از آن شرایط خاصی را میرتشتيان آتش عنصري مقدس بوده از آنجا كه در نزد ز

كننده باید به هنگام نيایش نوعی ایششدن نفس انسان بر آتش بسيار مورد مذمت قرار گرفته است و نيمتون زرتشتی دميده

روند و مردم عادي حق ورود به حریم استفاده كند تا مبادا نفس او آتش را آلوده كند. تنها موبدان به نزد آتش می بنددهان

د آتش را تواننهاي ایران آتش در فضاي كامالً بسته قرار داشته است اما در هند زرتشتيان تنها میآتش را ندارند. در آتشکده

ی كه به صورت مشبک هستند نيایش كنند. مسئله دیگر ممنوع بودن تابش نور خورشيد بر آتش است و به یاز پشت دیوارها

  ی تاریک و بر روي یک آتشدان قرار دارد.یسازند كه آتش در فضااي میها را به گونههمين خاطر، زرتشتيان آتشکده

 دهنده ها به لحاظ فضاهای تشکيل آتشکده -1-4

ستون، چهار طاق بر  4شکل ساده و مسقف كه متشکل از ها با فرم چهارتاقی، به( پيدایش اولين آتشکدهAدر حالت اول) 

ها(، در حالت سازيهاي تبدیل پالن مربع به هشت ضلعی براي احداث گنبد)ظهور اولين گوشهها و اولين فرمروي ستون

گرد( جهت جلوگيري از تابش آفتاب به آتش و همچنين انجام امور عبادي نه)غالم( پيدایش راهروي پيرامونی گنبدخاBدوم)

( ایجاد فضایی به منظور تعریف یک ورودي اصلی جهت ورود به بنا و همچنين انجام امور Cو پرستش، در حالت سوم)

 (.1نگهداري وسایل مورد نياز)شکل. مذهبی و دینی، مراسمات خاص و

 

                                                           
 كنونی( است. تركيه) آسياي كوچکنام سرزمين باستانی پهناوري در  1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=42338#_ftn25#_ftn25
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://www.sid.ir


 

 
 هاکده. سير تکوینی آتش1شکل

 های موردیبررسی نمونه -2-4
 هور:بازهچهارطاقی  -1-2-4

ن گنبد سنگی آهاي گرفته از ویژگیاي جايبرروي تپه كه ميان تربت حيدریه ونيشاپور نيایشگاهی بجاي مانده 1هوردر بازه

شمار هدر ایران نيز ب ابدهترین نمونه گنكهن از توسط چوب انجام گرفته كه ن)تبدیل مربع به هشت ضلعی(آسازي در گوشه

هاى آتشکده گنبد دارى است كه احتماال متعلق به زمان پارتيان است به نمونه ترینیکى از كهناین بنا ( 2)شکل. آید.می

قرن سوم ميالدى  معمارى این بنا نمایانگر بخشى از اجزا و عناصر ساسانى است كه آندره گدار آن را به هاىلحاظ ویژگی

طرف باز بوده و گنبدى بر فراز آن قرار گرفته است فضاى  است. معمارى این بنا چهارطاقى است كه از چهار نسبت داده

آید. مى درگاهى بلند و عریض است كه احتماال در حکم تاالر ورودى به فضاهاى معمارى طرفين شمار ورودى نيز داراى سه

 این بناحاكى از الحاقات پيرامون آن است.  هاى همسان در اطراف،اما ورودى اصلى بنا از ضلع غربى ایجاد شده كه درگاهى

اتصال داشته و در دو سوى شمالى و جنوبى آن  داراى یک گنبد و سه ورودى و در گذشته از سمت مشرق به بناى دیگرى

 . (108ص ،1382)پيرنيا، داشته است مانند راهرو و ایوان وجود اتینيز الحاق

 

 
 ارطاقی بازه هور. پالن و نمای چه2شکل

 

                                                           
 .است بازه یعنی دره یا زمين هموار بين دو كوه و هور به معناي خورشيد 1
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  آتشکوه: چهارطاقی -2-2-4

بخش تاالر اصلی )شرقی(، تاالر غربی و راهرو تشکيل شده است. تاالر اصلی یا شرقی آتشکده كه احتماال محل  3از این بنا 

 4اي این تاالر دار متر طول دارد. 12/60آتشدان و نيایش بوده و شامل تاالري مربع شکل است، كه هر ضلع آن از بيرون 

ساروج ساخته شده مالت متر و به ارتفاع شش متر تا پاي طاق بوده كه از سنگ و  2/70در  2/70ستون مستحکم به ابعاد 

صورت هها به طرف داخل تاالر بدو سوي ستون (3)شکل. و گنبد و طاق این بناي عظيم روي این چهار ستون استوار است.

ها سردرهایی هاللی و گنبدي شکل وجود تقيم و داراي زاویه بوده و روي ستونها به صورت مسنيم دایره و دوسوي دیگر آن

گوش با نماي سنگ استفاده شده و براي استحکام در ساخت بنا از آجرهاي چهار داشته كه بخش عمده آن فروریخته است.

 .(245ص ،1371، فالمکی) .بيشتر بنا در داخل دیوارها تيرچه چوبی به كار رفته است

 

 

 آتشکوه. پالن و نمای چهارطاقی 3لشک

 نياسر: چهارطاقی -3-2-4

گچی ساخته شده گيري از تویزهو با بهره 1گونه تركينگنبد آن به. دهنده روند دگرگونی در معماري ایران است نشان این بنا

 و یعنی رومی زنی،اقطش در این چهارتاقی هر دو نوع رو است. 2ساده گونه فيلپوشهزیرآن بسازي( )گوشه هايترنبه است.

 (.115، ص1382)پيرنيا، ي كليل استانيز كار شده كه بنياد همه چفده پارتینام كليلهاي چفد بشود.گونهضربی دیده می
اى است كه سلسله وسيله اردشير بابکان مؤسس سلسله ساسانى ساخته شده و اولين معبد و آتشکدههآتشکده نياسر ب

ى مربع یاین بنا نمونه كامل یک گنبد ساسانى است، بر زیربنا و آئين زرتشتى در ایران بنا كرد. ساسانى در اوج رواج دین

خورد، از تعادل عناصر متشکل و توازن و هماهنگى نهاده شده است و بزرگى و عظمتى كه در این چهار طاقى به چشم مى

اشد. این بنا پس از یورش تازیان ویران ولی سپس بمتر می 14در  14طول و عرض این آتشکده  گيرد.تركيب بنا نشأت مى

خاک و آتش  عنصر اصلی باد، آب، چهارباشد. بناي این آتشکده سمبل توسط مردم بازسازي شد و امروز تقریبا سالم می

                                                           
 باشد.صورت شعاعی و ترک ترک میبندي( نوعی از ساختمان تاق و گنبد بهتركين)ترک 1
 كردند تا نزدیک به دایره شود، بدون هيچ چين و شکنج.را با پوشش ساده ضربی پيش می هاي فضاي زیر گنبدگوشه 2
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گچ ساختمان خود بنا تماما از سنگ با مالت  دهند.جهت اصلی را نشان می چهارها دقيقا یکی از است و هر كدام از ستون

هایی كه به شکل آجر ها از سنگهاي باالیی و به خصوص طاقهاي پایينی بنا از الشه سنگ و بخشساخته شده كه بخش

 (4)شکلاند گنبد نيز از سنگ الشه، قلوه سنگ با مالت گيرچارو ساخته شده است.تراشيده شده

 

 

 نياسرچهارطاقی  پرسپکتيو. پالن و 4شکل

 

هاي طاقی در یابد و مهمترین دستاورد این عصر استفاده از پوششز مصالح بومی رواج میاستفاده ادوره ساسانی در 

ها شکسته و خميده و استفاده از كنگره بري با خطوطدر این عصرگچ. باشدگنبد در زمينه چهارگوش می هاي بزرگ ودهانه

 گيرد.ها مورد توجه قرار میها و كاخنيایشگاه سازي درها رواج یافته و قرینهدر نماي ساختمان

 های موردی:بندی مطالب حاصل از بررسی نمونهجمع -3-4

 معماری:های ویژگیالف( 

 گوناگون در ساختمان و سازه بنا هاياز اندام گيريو بهره طرح در گوناگونی .1

 رعایت قرینگی در طرح پالن و نقشه بنا .2

 :و فن ساخت نيارش ب(

 (به شيوه تركين گنبدنيم تاق وتویزه و هنگ،آاي خميده تاقی وگنبدي )تاق هسمانهآگيري از بهره .1

 ها وگنبدهادار براي تاقگيري از چفدهاي مازهبهره .2

 سازي با سنگ الشهپی .3

 فيلپوش در زیر گنبدها ترمبه و سکنج، سازي چوبی،گوشه .4

 .1ومالت گيرچار جر،آخشت و سنگ الشه، ورد،آهاي بوم ساختمایه .5

 

 

                                                           
 قيرچارو 1
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 چهارطاقی نگاری معرف -5
 رامونيو مصنوع پ یعيطب طينحوه تعامل آن با مح زيو ن تیاثر در سا یريگیجا  -1-5

كيلومتري شمال  19چهارطاقی نگار در  این بنا در استان كرمان ـ شهرستان بردسير ـ بخش مركزي ـ دهستان نگار قرار دارد.

 29-58-75 جغرافيایی عرض و درطول آتشکده این. است شده واقع كرمان شهر غربیكيلومتري جنوب 56دهستان نگار و در

ه ك شودمی دیده برجی اطراف هايبر روي یکی از كوه ،در كناره جاده نگارـ بيدخون .قراردارد شرقی 56-9/54-14 و شمالی

 چند ميان در دشت رد و كوه این پشت در. است گرفتهمی قرار استفاده مورد 1راهنما برج عنوانبه احتمال قوي در گذشته به

بردسير با  .بوده استفاده مورد آتشکده عنوانبه و است معروف چهارطاقی به بنا این كه است ذكر به الزم. قرارگرفته بنا این تپه

اي كوهستانی در مركز جغرافيایی استان منطقه كيلومتر مربع مساحت و با آب و هوایی نسبتا سرد و معتدل، 061/6324

 (5)شکل.است.واقع شده از مركز استان غربیجنوب كيلومتري 45له و در فاص كرمان

 

 
 جغرافيایی چهارطاقی نگارموقعيت . 5شکل

 اثر یتأمل در نظام معمارو  بررسی روند آفرینش -2-5

ث شده احدا یشگاهیاين يبنا کیبنا از ابتدا با هدف ساخت  نیگفت كه ا توانیها و شواهد موجود در بنا متوجه به نشانه با

 ز:ها عبارتند انشانه نیاز ا یاست. برخ

 بنا در ارتفاع يريقرارگ -

 آتش گاهیوجود جا -

 آن طاقیچهار يفرم معمار -

امروزه از آن سراغ داریم از چه زمانی آغاز و رایج شد، نکته ایست كه براي پاسخ كه ساخت چهارطاقی با طرح و فرمی كهاین

را ارائه داد اما با وجود تنها  توان شواهدياكنون در این مورد در دسترس ماست، میبه آن با توجه به اطالعاتی كه هم  گویی

ي نظري قطعی را باید به محققانۀ انجام شده در این زمينه، ارائه هايبررسی و  هاي ميدانیچند مورد انگشت شمار كاوش

 .ها ارائه شوددر رابطه با آتشکده یحيوضآتشکده نگار ت معرفی از پرداختن به شياست پ يضرور لذا آینده موكول كرد.

 کشف عوامل کليدی در فرآیند طراحی اثر -3-5

هر كدام ویژگی و  به هم باشند همانند توان یافت كه در طرح كامالدر زمان ساسانيان دو ساختمان را نمیكه جاییاز آن

به  یا جفت پد و جفت ها از اصلاین ساختمان در و شيوه پارتی است معماري نيز از خصوصيات گیژاین وی، خود را دارند

                                                           
 1و2تصاویر  7شکل  رجوع شود به 1
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اند مانند هایی كه براي نيایش ساخته شدهرسد در ساختماننظر میهب .گيري شده استناقرینگی بهره و قرینگی گفته دیگر

شود از متوجه  ها دید انسان به یک نقطه معطوف وبایست در آنهاي پذیراي كه میو كاخ یين مهري(آها)نيایشگاه مهرابه

 شود.وضوح مشاهده میهاي مورد بررسی در این مبحث نيز این مسئله بهاند كه در نمونهبردهقرینگی بهره جفت یا

 آن یکالبد یسلسله مراتب در اجزا حیتشر اثر و یکالبد تيکل یبررس -4-5

يرامونی و دوم یک اطاق طاقی محصور شده با یک راهروي پاست: اول یک چهارچهارطاقی نگار از دو بخش تشکيل شده

باشد. بناي چهارطاقی برروي بستر طبيعی موجود، كه مستطيل شکل)هال( كه از جهت طول خود به چهارطاقی متصل می

گچ هر چه در كوره حرارت ببيند باشد)می 1سنگی بوده برپا گردیده است. مصالح بنا، تركيبی از الشه سنگ با مالت قيرچارو

( كه به شکل كردند.كوب استفاده میپخته نيمبه همين دليل در مالت قيرچارو از گچ نيم شود،تر و كم قدرت ترمیسست

اند و به خوبی قابل تشخيص بوده و داراي ضخامت متوسط روي هم چيده شدهحجيم با اندودي از جنس گچ و خاک هاي بلوک

اشد. قرارگيري بنا نيز در راستاي محور شمالی ـ بمتر می 14/16متر و عرض آن  53/11باشند. طول بنا سانتی متر می 70

 90/3متر و ارتفاع كلی 60/1متري، عمق  10/3ياي كه طاق اصلی  بر روي آنها قرار گرفته، دهانهباشد. چهار تویزهجنوبی می

ضخامتشان كاسته ها از هاي بنا در بخش پایينی قطور تر و در بخش باالیی در محل پاكار قوسدهند. ستونمتر  را پوشش می

منظور احداث و یا ترميم اي جهت قرارگيري چوب داربست بههمتر از كف، درون هر یک از آنها حفر 80/1شود كه در ارتفاع می

چفد به كار رفته اند. سانتيمتري مشخص شده 5طاق(  آمدگی پاياي)پيشها نيز توسط چانهطاق تعبيه شده است. پاكار قوس

 (6)شکل.است. 2نوع كليل پارتی ها ازدر قوس تویزه

 

 
 پالن و پرسپکتيو چهارطاقی نگار. 6شکل

 

                                                           
 كوب+ماسه دست ساز از شکر سنگپخته نيمو از تركيب شيرآهک+گل رس خالص+گچ نيمرفته كار میامروزي به به جاي مالت ماسه و سيمان 1
 گویند.چفد ایرانی( می Arch Persianهاي غربی به آن)آرک پرسان در زبانرسد و ن اشکانی مینوع كليل كه سابقه آن به دوراترین قدیمی 2
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هایی از نوع فيلپوش بر پا شده و بر روي گوشواره« سنگ الشه و مالت گچ و خاک» 1آوردنيز با مصالح بومخانه گنبد پوشش

جهت « سانتيمتر 27ر و عرض سانتيمت 40ارتفاع »متر دارد و در نماي آن چهار روزنه مستطيل 60/4ارتفاعی در حدود

متر با چهار طاق آهنگ از جنس سنگ الشه و مالت گچ و سانتی 90نورگيري تعبيه شده است. راهروي پيرامونی به عرض

است. اند، خودداري شدهها بر آن تکيه كردهها، به واسطه دیوارهاي انتهایی كه قوساست. از تقاطع طاق خاک پوشيده شده

هاي شوند، به واسطه راهروي پيرامونی)غالم گرد(، موردي استثنایی هستند كه با نعل درگاهخارج باز می هایی كه بهدروازه

پيش فضاي متر است كه  6/9متر در  6/3اند. ابعاد سراسري هال مستطيل شکل واقع در جبهه جنوبی بنا، چوبی پوشانيده شده

است. در هایی باقی ماندهگنبد بر روي گوشوارهي پوششی به شکل نيمكه در بخش انتهایی آن بقایا 2ورودي به چهارطاقی است.

شود و در هاي گنبدخانه و اتاق ضلع جنوبی مشاهده نمیسازياي از تزیينات خاصی به جز بقایاي گوشهساختمان بنا نشانه

   (7)شکل..هاي شمالی آبادي روستاي نگار قد برافراشته استپيرایگی بر بلنداي تپهنهایت سادگی و بی

 

 

 

 

                                                           
 .الحی كه از محل برداشته شده استصمایدري)اینجایی(،  1
 گرفتهكه ورود به آتشکده از جبهه جنوبی آن صورت میبه این دليل 2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 به ترتيب برج راهنما و فضاهای تشکيل دهنده چهارطاقی نگار 1-8تصاویر شماره . 7شکل

 

 گيرینتيجه

شود. هاي دینی در برابر آن انجام میگيرد و آیينجایی خاص از آن قرار می پرستشگاه زرتشتيان است كه آتش در ،آتشکده

و  بخش بود و سادهرامشآ، هاتشکدهآن ، در ساختمافضا. كردنددر فضاي باز نيایش می ديالم يش ازپ 4باستان تا قرن  ایرانيان

هایی را پدیدار و حجم هاو خط هاو كنج هانواز بودند و موزون، سطحضمن پيروي از تناسباتی كه چشم نيز هاكالبد آتشکده

دانستند و بر قدر و توان خود، به فروتنی اندازه میبيعت و جالل را از دستاوردهاي طكه بزرگنمایی دميانیآمقبول  ندكردمی

به اندازه نيمی از ميدانی بوده كه به  کهبل گرفته از بيرون نه چندان فراخ،ن قرار میآكه بناي آتشکده بر روي  سطحی نهادند.می

اي بوده كه سعی گونهبه نگار آتشکدهنحوه استفاده از مصالح در ساختار بناي  فته است.یاتمرین و گزینش اسب اختصاص می

ی و هاي ایستایوسيله هم جنبهشده اندازه و شکل قطعات سنگ متناسب با فرم، عملکرد و ابعاد و اندازه هر فضا باشد. بدین

اند كه پس از گذشت این همه سال از عمر بنا، به جز تخریب گرفته شدهسانه بنا در نظرشناهاي زیباییفيزیکی و هم جنبه

 از طاق اصلی و طاق اتاق ضلع جنوبی آن، همچنان پابرجا و استوار مانده است.بخشی 

را گرداگرد ِ گنبدخانه مركزي به  1یک داالن باریک هاي تعریف شدهاش، با وروديبا دیوارهاي بلند پيرامونی نيز چهارطاقی نگار

كه  شده در دیوار محيطی آتشگاه ارتباط داردههاي تعبيخط دید خورشيد تنها با وروديدر این ساختار، است. وجود آورده 

 ها به طول هر ضلعپهناي پایهبين نسبت بنابراین  .توان یافتمی نيز منفردهاي چنين دیواري را بر گِرد بسياري از چهارطاقی

ن بر عملکرد آئينی و تواو تنها می آیدشود، در اینجا به كار نمیها بر آن تأكيد میكه در فرضيۀ تقویمی بودن چهارطاقی بنا

 .عبادي اینگونه فضاهاي معماري تاكيد كرد
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 خذ:آمنابع و م

 زرتشت، تهران ني(، آتش و آتشکده در آئ1379نور، ) ريجهانگ ،يدرياوش 

 (، بندهش، تهران، انتشارات توس1382) مهرداد، ،بهار 

 انتشارات سازمان ميراث فرهنگی كشور24(، فصلنامه علمی، فنی، هنري اثر، شماره1373محمدكریم، ) ،پيرنيا ، 

 اول چاپ ،یالمعارف بزرگ اسالممركز دائرة ،ی(، دائرة المعارف بزرگ اسالم1376) احمد، ،یتفضل 

 تهران، چاپخانه تابان ،یتركه صدر اصفهان نیالد(، الملل و النحل، ترجمه افضل1335) م،یعبدالکر ،یشهرستان 

 چاپ اول ،یفرهنگ قاتيتهران، موسسه مطالعات و تحق ست،یاشان ستی، شا(1386، )ونیكتا ،رمزداپو 

 تهران، شركت انتشارات علمی و فرهنگی ،(1374) ابوالقاسم پاینده، ،مروج الذهب، علی بن حسين ،مسعودي 

 (، ایران از آغاز تا اسالم، ترجمه دكتر محمد معين، تهران، انتشارات سمير، چاپ اول1388) رومن، ،گيرشمن 

 چاپ دوم، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم ،کیجلد  ،رانیآثار ا (،1371،)و... ميسكما ،رويس ،دای ،گدار ره،آند ،گدار 

 يانتشارات آستان قدس رضو

 (،1371فالمکی، محمد منصور،) گيري معماري در تجارب ایران و غرب، موسسه علمی و فرهنگی فضا، تهران شکل

 نشر فضا

 دوو  یک لدكشور، ج یفرهنگ راثيتاق در خاوركهن، سازمان م يآور(، فن1379) ،محسن ،یبيحب، روالن ،بزنوال ،

 چاپ اول

 ققنوسانتشارات  تهران، ،یآنها، ترجمه عسکر بهرام ینیآداب د باورها و اني(، زرتشت1381) ،يمر ،سیبو 

 مزاده، جلد سوتیصنع ونیزرتشت، ترجمه هما شيك خی(، تار1376) ،يمر ،سیبو 

 اميركبيرانتشارات ،گنجينه مغان، تيمور قادري، تهران، (1384)، هوپ مزيج ،مولتون 

 بهنام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران یسيباستان، ترجمه دكتر ع رانیا یشناس(، باستان1387)،ییلو ،واندنبرگ 

 معاصر يصداانتشارات تهران،  ،یاسمی ديترجمه رش ان،يدر زمان ساسان رانی(، ا1317) آرتور، ،سننيستیكر 

 استان كرمان يو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثياداره كل م ،یدفترفن ويآرش 
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