
  
  سابقۀ کاربرد واژه و صورت: چهارطاقی

  1 فاطمه گلدار
  دانشجوي دکتري معماري در دانشگاه شهید بهشتی

  )Fa.goldar@gmail.com: رایانامه(
  چکیده

از مهمتـرین  . معمـاري ایـران حضـور داشـته اسـت     هاسـت در تـاریخ    اي از آثار معماري است که قرن چهارطاقی گونه
در این دوره چهارطاقی در مواردي بـه صـورت بنـایی گنبـددار، متشـکل از      . هاي کاربرد آن دورة ساسانیان است دوره

کـار   گنبدي نشسته بر قاعدة مربعی که بر چهار طاق متکی است و در موارد دیگر احاطه شده با فضـاها و بناهـایی بـه   
هـا بـه    گذشت زمانی طوالنی از دورة ساسانیان و متـروك و ویـران شـدن شـمار زیـادي از چهارطـاقی       .رفته است می

فراموش شدن کارکرد اصیل آنها منجر شده است به طـوري کـه امـروزه کارکردهـاي متفـاوتی بـه آنهـا نسـبت داده         
امـا بـه   . د و آتش، و تقویم نجـومی آتشکده، معبد، مقبره، عالمت و نشانۀ راه، محل خبر رسانی با دو: شود؛ از جمله می

هـا چیسـت؟ کـدام یـک از کارکردهـاي مفـروض اصـالت دارد؟ و آیـا کـارکرد ابنیـۀ            راستی کارکرد اصیل چهارطاقی
شود؟ با توجه به گذشت زمانی طوالنی از احداث و متروك شـدن بسـیاري از    چهارطاقی به موارد ذکر شده خالصه می

ها از نظـر کالبـدي و کـارکردي، ضـرورت      اصیل آنها، پیش از بررسی چهارطاقی و فراموش شدن کارکرد ها چهارطاقی
وشتار حاضـر بـراي   به همین منظور ن. دارد به واژة چهارطاقی و معانی آن و نیز سابقۀ کاربرد چهارطاقی پرداخته شود

از نتـایج  . ص یافته استها به سابقۀ کاربرد واژه و صورت چهارطاقی اختصا زمینۀ بحث دربارة چهارطاقی آماده ساختن
این تحقیق آن است که عالوه بر روشن شدن معنا و سـابقۀ کـاربرد ایـن صـورت از بناهـاي معمـاري، زمینـۀ تحلیـل         

  .شود کارکردي آن و نیز نقد آراء و اقوال موجود دربارة چهارطاقی در دیگر نوشتارها فراهم می
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Abstract 
Chahar-taq is a kind of architectural work which is manifested in Iran's architectural history 
for centuries. One of the main epochs in which it has been used, is Sassanid. In this era in 
some cases Chahar-taq was in the form of dome structures, which is placed on a square and in 
some other cases it is surrounded with other constructions. After passing along time from 
Sassanid epochs, a large number of Chahar-taqs were deserted and ruined, and the authentic 
application of them is now disremembered, so that different applications are attributed to 
them: Zoroastrian temples, was sanctuary, sign and indicator of way, a place for announcing 
with smoke and fire, and astronomical calendar. Therefore what is the authentic application 
of Chahar-taqs? Which of the mentioned applications are genuine? And whether or not the 
application of Chahar-taqs is summed up to the mentioned instances? To answer the above 
questions it is necessary to pursuit the history of Chahar-taqs name (word) and form. In order 
to prepare the background, this paper discussing the history of using the word and form of  
Chahar-taq.  
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  مقدمه ـ1
ها بناي تـاریخی بـا    تا کنون ده. ترین و رمزآمیزترین گونه بناهاي تاریخ معماري ایران است چهارطاقی از کهن

انـد در   طرح چهارطاقی که متشکل است از گنبدي بر فراز چهار ستون که با چهار طاق به هـم پیونـد خـورده   
نیـز در نقـاط دیگـر ایـن سـرزمین      ها چهارطـاقی دیگـر    مسلماً ده. زمین شناسایی شده است جاي ایران جاي

ضـمن آنکـه تعـداد دیگـري     . هاي شناسایی شده افزوده نشده است موجود است و هنوز به فهرست چهارطاقی
در دل بناهاي دیگـر، خصوصـاً بناهـاي دورة اسـالمی      ْچهارطاقی باستانی با اعمال تغییراتی در طرح و صورت

  . شناسانه نیاز است ت باستاناند که براي شناسایی آنها به تحقیقا پنهان شده
ـ از زمان شود حامل رازهاي فراوانی است   میچنین بناهایی که به وفور در نقاط مختلف سرزمین ایران یافت 

مجموعۀ . هاي احداث و معانی مستتر در آن و سازندگان و حامیان ساخت و شیوه) ها(دقیق ساخت تا کارکرد
بـراي نزدیـک شـدن بـه     . بـاره پاسـخ گفـت    تـوان یـک   رطاقی را نمیهاي موجود در بناهاي چها رازها و ابهام

براي این منظـور  . هایی را پاسخ گفت گام به آنها نزدیک شد و پرسش به رمزگشایی این بناها، ضرورت دارد گام
در نوشتار حاضر از معناي چهارطاقی، سابقۀ کاربرد واژة چهارطـاقی، دیگـر واژگـان احتمـالی بـراي نامیـدن       

  . شود ارطاق، و سابقۀ کاربرد صورت چهارطاقی سخن گفته میبناهاي چه
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در ایـن   ،داوري کارکردي دربارة بناهاي مـورد نظـر نیسـت    گونه پیش به سبب آنکه حامل هیچ ،»چهارطاقی«
. اند برگزیده شده اسـت  نوشتار براي نامیدن بناهایی با طرح مربع و پوشش گنبدي که بر چهار طاق واقع شده

داوري دربارة کارکرد این ابنیه  ها از جمله آتشکده و آتشگاه با پیش براي نامیدن چهارطاقی هاي رایج دیگر نام
همراه است؛ این درحالی است که آتشکده یا آتشگاه بودن این بناها محل تردید اسـت و بـه تحقیـق و اثبـات     

  . نیازمند است
از دورة ساسانیان ــ از جمله در متون  جا مانده دنبال کردن سابقۀ کاربرد نام ابنیۀ چهارطاقی در متون به

این متون . انجام خواهد رسید  هاي نخست اسالمی به ها ــ و نیز متون سده هاي باستانی و کتیبه دینی و نامه
چنانچه نامی . شود کار رفته است بررسی می هایی که براي نامیدن بناهایی با طرح چهارطاق به از منظر نام

هارطاق مطابقت داشته باشد آن نام از اصالت بیشتري براي نامیدن این ابنیه دقت با طرح بناهاي چ به
دقت آنها را به طرح بناهایی چون  هایی در این متون یافت شود اما نتوان به برخوردار خواهد بود؛ اگر نام

ارطاق یاد توان از آنها به عنوان احتماالتی براي پیشینۀ نامیدن بناهاي چه چهارطاقی نسبت داد، صرفاً می
سابقۀ . کرد که براي تدقیق قضاوت دربارة آنها به گذر زمان و تکمیل تحقیقات در این زمینه نیاز است

شناسان تعیین خواهد شد؛  احداث بناهاي چهارطاقی در تاریخ معماري ایران نیز بنا بر تحقیقات باستان
آنچه مسلم است گذشته از . بیابداي که ممکن است با تکمیل تحقیقات محدودة زمانی متفاوتی  پیشینه

ترین زمان ساخت چهارطاقی به دورة  ترین و پررونق ها، مهم تعیین زمان براي احداث نخستین چهارطاقی
تر و معموالً  هایی با تناسبات ظریف ضمن آنکه در دورة اسالمی نیز چهارطاقی. گردد حکومت ساسانیان بازمی

  . ث شده است که حاکی از تداوم کاربرد طرح بناهاي چهارطاقی استدر ترکیب با فضاهاي دیگر به وفور احدا
  
  وش تحقیقر ـ2

مطالعات میدانی . انجام رسیده است اي به تحقیق حاضر به دو روش مطالعات میدانی و مطالعات کتابخانه
ف ها در نقاط مختل نگارنده براي مواجهۀ مستقیم با بناهاي باستانی چهارطاقی و نیز یافتن چهارطاقی

برداري دقیق و تصویربرداري از منظرهاي مختلف  بررسی میدانی با نقشه. زمین صورت گرفته است ایران
  . کار خواهد آمد ها به همراه شده که در تکمیل تحقیقات چهارطاقی

اسانی، از جا مانده از دورة س اي منابع به براي یافتن سابقۀ نامیدن بناهاي چهارطاق در مطالعات کتابخانه
ها ــ و متون تاریخی ــ چون نامۀ  ها، وندیداد، یسنا، یشت خرده اوستا، گات ه متون دینی ــ چونجمل

بنایی با صورت چهارطاقی  ،اي از این بررسی در فقره. ها ــ بررسی شده است نوشته اردشیر پاپکان و سنگ
بدون آنکه وصفی از کالبد  یافت شد که بدون آنکه نامی بر آن نهاده شود توصیف شده بود؛ همچنین بناهایی

میان آید یا از مکان آنها خبر داده شود، با عنوان آتشگاه و آتشکده خوانده شده بود؛ که هیچ یک از  آنها به
هاي  عالوه بر منابع ساسانی، متون سده. کرد موارد یافته شده به تدقیق نامیدن بناهاي چهارطاقی کمک نمی
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براي این منظور از . تی در زمینۀ نام بناهاي چهارطاق جستجو شدنخست اسالمی نیز براي یافتن اطالعا
. افزار جامع جغرافیاي جهان اسالم از محصوالت مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی بهره گرفته شد نرم

امید است تحقیقات انجام . نامه رجوع شده است عالوه بر این براي تعریف واژة چهارطاقی به کتب مرجع لغت
  .تر کردن مبحث بناهاي چهارطاق در تاریخ معماري ایران مفید واقع شود ر روشنشده د

  
  سابقۀ کاربرد واژة چهارطاقی ـ3
  :معناي واژة چهارطاقی -3-1

اي بنا، نوعی خیمه، نوعی کاله، و اسـامی علـم    اي است حامل چند معنا که براي نامیدن گونه واژه 2چهارطاقی
هـا بنـاي چهارطـاقی را     نامه لغت. شود رود و معانی کنایی نیز از آن برداشت می کار می ــ نام چند روستا ــ به
  : اند این چنین تعریف کرده

هـاي   قبه و گنبدي که بر چهار پایه و ستون استوار شود و از هر جانب طاقی هاللـی دارد و هـر یـک از طـاق    
ذیل  ،1372دهخدا (ها قرار گیرد  ها و طاق چهارگانه بر دو پایه و ستون نهاده شود و سقف و گنبد بر این پایه

، ذیـل  1363 معـین (سقف یا گنبدي که بر روي چهار پایه بنا شده و چهار طرف آن باز باشد  .)»چهارطاقی«
  ).»چارطاقی«، ذیل 1358 و عمید» چارطاق«

 .)»چهارطـاقی «، ذیل 1363 معین(بنایی مربع میانه ــ نه کوچک و نه بزرگ ــ که بر سر گور مردگان سازند 
طاقی بر چهـار سـتون نهـاده بـی دیـواري و      . بنایی مانند این ــ چهارطاقی ــ که بر سر قبرها کنند بی دیوار

  . غالباً آن را بر سر گورها سازند
، 1372دهخـدا  ) (قاسم مشهدي(اي بر سر خاك ما مپوش  گو چارطاقی/ بیرون رود ز زیر فلک مشت خاك ما

  )  »چهارطاقی«ذیل 
 دهخـدا (طاقی که بر چهار پایه اسـتوار باشـد بـی دیـوار     . ها بر چهار ستون بنا کنند که در باالي سراي اتاقی

  ).»چارطاق«، ذیل مدخل 1372
ها مطرح شده اسـت؛ بنـایی مربـع شـکل داراي گنبـد، چهـار        هاي کالبدي چهارطاقی ویژگی ،در این تعاریف

ایم؛ با ایـن تفـاوت کـه     چهارطاقی همین معنا را اراده کردهدر این نوشتار از . ستون، چهار طاق، و بدون دیوار
هاي مرکب ـــ چهارطـاقی محـاط در     بلکه در صورت) مانند نیاسر(این نوع بنا را نه فقط در صورت منفرد آن 
اي مفصـل از بناهـا،    اي ــ چهارطاقی واقع در مجموعه هاي مجموعه فضاهاي دیگر، مانند بازة هور ــ و صورت

  .ایم شمرده و در زمره این تحقیق آورده» چهارطاقی«دة آذر گشنسب ــ آن نیز مانند آتشک
هـا   هر یـک از ایـن نـام   . هایی چون آتشکده، آتشگاه، معبد، قلعه، قصر و بقعه شهرت دارند ها به نام چهارطاقی

اي نامیـدن  نام چهارطاقی از آن جهت بـر . دهند برگرفته از ماهیت و محتوایی است که به این ابنیه نسبت می
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داوري کارکردي نیست و برگرفتـه از صـورت    این گونه ابنیه در این تحقیق انتخاب شده است که حامل پیش
  . بناهاي چهارطاقی است؛ نه محتوا و ماهیت آن

  
  :سابقۀ کاربرد واژة چهارطاقی در متون -3-2

هاي ساسانی  در متن. متون ساسانی و اسالمی بررسی شده است 3براي دریافتن سابقۀ کاربرد واژة چهارطاقی،
و متون دینی ــ واژة چهارطاقی و نیز واژگانی که داللت بـر ایـن نـوع     پاپکان ــ کتیبه، سکه، کارنامۀ اردشیر

فضـایی شـبیه بـه چهارطـاقی بـه       ،البته در روایتی از قربانی کـردن . کار نرفته است ساختمان داشته باشند به
دسـت آمـده کـه وي بـر تختـی       قربانی کردن براي باد توسط اهورامزدا به ی ازروایت. کشیده شده است تصویر

). 34، 2535اعتماد مقـدم  (هایی قرار دارد براي باد قربانی کرده است  زرین در زیر سایبانی زرین که بر ستون
بـاز بـودن هـر    . اق صورت گرفته استدر مکانی قابل تشبیه به چهارط) باد(اهورامزدا براي ویو  داستان قربانیِ

موقعیـت قـرار گیـري    . کنـد  هاي منفرد بـه جریـان یـافتن بـاد درون بنـا کمـک مـی        چهار درگاه چهارطاقی
افزایـد بـه    هـا مـی   ها بر فراز بلندي ــ تپه یا قله کوه ــ بر شدت جریـان بـاد در درون چهارطـاقی    چهارطاقی

فرد در مقایسه با محوطۀ اطراف آن به طور محسوسـی بیشـتر   هاي من اي که جریان باد درون چهارطاقی گونه
ستایش خداي باد در دین زرتشـت و قربانگـاه او   . هایی در مدح خداي باد در اوستا موجود است ستایش. است

از جملـه  . داللت دارد) چهارطاق منفرد(بر امکان وجود معبد یا قربانگاهی به شکل سایبان  مذکور، در داستانِ
) بـاد (و ویو کرانه  بی زروانِ) زرتشت(اي زرتوشتر ": گوید به زرتشت چنین می مزدااهورا وندیداد 19در فرگرد 

   ).151، 1382سن  نکریست( "عالی را ستایش کن کردارِ ةدارند
. تقدیر دانسته شده و ستایش آن به زرتشت سـفارش شـده اسـت    یستۀدر این فقره عالوه بر باد، زروان نیز شا

ــ از شاگردان ارسطو ــ در میان مغان و همه نژاد آریایی برخی حقیقت واحد  4طبق گفته ائودموس رودیوس
خالق خیر و دیگري شـر   ،یکی ؛دو گوهر پدید آمد ،نامند که از آن را مکان و برخی دیگر زمان ــ زروان ــ می

اگـر چـه در اوسـتا بـه     . پدر اهورا مزدا و اهریمن اسـت  ،زروان در اساطیر ایرانی). 141، 1382سن  نکریست(
گـون را تـن زروان    سـپهر چـرخ  . شخصیت او در دیگر متون پهلوي برجسته اسـت  ،زروان کمتر پرداخته شده

روج بر جسم او حـک  الب منطقةاند که عالئم  و او را صاحب آسمان دانسته) 31، 1374آموزگار (اند  فرض کرده
 آورد بلکه تلقـی دیگـري از مسـئلۀ   اي در برابر زرتشت به حساب  تازه توان دین را نمی باوري زروان. شده است

). 487، 1366زریـن کـوب   (رود  نوعی مذهب کالمی در آئین زرتشت به شمار می ،خیر و شر و به تعبیر دیگر
نیامده است اما با توجه بـه آنکـه زروان بـه معنـاي      تا کنون خبري قطعی از وجود معابدي براي زروان بدست

آبادي احتمـال   ها است برخی محققان از جمله رضا مرادي غیاث آسمان ْزمان است و گسترة حضور او در عالم
براي اثبات ایـن ادعـا شـاهدي در دسـت نیسـت؛       5.اند هاي منفرد را مطرح کرده معبد زروان بودن چهارطاقی
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ه رونق محدود فرقـۀ زروانیـه و فقـدان حمایـت جـدي آن از سـوي حکومـت مرکـزي         عالوه بر آن با توجه ب
  .رسد چهارطاق منفرد به معبد زروان صحیح به نظر نمی ، نسبت دادن ابنیۀساسانیان

 ؛اولین کاربرد واژة چهارطاقی مربوط به قرن پنجم هجري در سفرنامۀ ناصر خسرو اسـت  ،هاي اسالمی در متن
آن فراخ باشد و سر  ةع، که قاعدباند، مر عظیم از ساج، چون هیئت منجنیق نهادهچهار چوب است ] خشاب[«

» و بر سر آن چهار طاقى ساخته که دیدبان بـر آنجـا شـود   [...]  .آن تنگ، و علو آن از روى آب چهل گز باشد
ه چهار طـاقى سـاخته عظـیم، کـ    ه شاد دل بر سر جبل الرحم }پسر{و هم این « ).162، 1373 ناصر خسرو(

ناصـر  (» هاى بسیار بنهند کـه از دو فرسـنگ بتـوان دیـد     ها و شمع روز و شب عرفات، بر گنبد آن خانه چراغ
  .)139، 1373 خسرو

دکان یا سکوى واقع در میان جامع بیت المقدس در فاصله بیست ارش از قبه جبرئیـل و   قبه و چهار طاقى بر
در شب معراج پیغمبر اکرم از قبه صخره بـه ایـن قبـه     آن گنبد بر سر چهار ستون مرمرى قرار دارد و گویند

هـا   و در این راه بیابان به هر دو فرسـنگ گنبـدك  «). 242، 1373ناصر خسرو (» آمده، و بر براق نشسته است
و ایـن  . انـد  بـه مواضـعى کـه شورسـتان نباشـد سـاخته       نع، که آب باران در آنجا جمع شـود اند و مصا ساخته

و  .اى در آنجـا آسایشـى کننـد    تا مردم راه گم نکنند، و نیز به گرما و سرما لحظه ها به سبب آن است گنبدك
 در راه ریگ روان دیدیم عظیم، که هر که از نشان بگردد، از میان آن ریگ بیرون نتواند آمدن و هـالك شـود  

  ).168 ،1373 ناصر خسرو(
س بـا طـرح چهارطـاقی، یـک     هـاي خلـیج فـار    اش به وصف دو خشـاب در میـان آب   ناصر خسرو در سفرنامه

وي همچنـین  . چهارطاقی در تپۀ مشرف به صحراي عرفات، و دیگري در نزدیکی بیت المقدس پرداخته است
این هـا اسـت؛ بنـابر    اي به نام گنبدك یاد کرده که بر طبـق توصـیفات داراي خصوصـیات چهارطـاقی     از ابنیه

  .تهاي دیگر چهارطاقی در این سفرنامه خشاب و گنبدك اس نام
 چـوب  از بسـاختند  هـا  چارطـاقی  و«: از ساخت چهارطاقیِ چوبی یاد شده است ،)ق.ه 5 نرق( تاریخ بیهقیدر 

   .)450، 1378 بیهقی( »بلند سخت
  :از چهارطاقی نیمه ویرانی در قبرستان حیره یاد کرده است )ق.ه 6 نرق( بن منور میهنیهمچنین محمد

آنجـا  . رهیـ تـا بـه گورسـتان ح    شـو  یبـردار و مـ  . آنجـا بمنـه  «: گفت خیش. بردم و بنهادم خیش شیپ] کیسۀ زر را[... 
چـون  : گو. ده يزر به و نیبرسان و اسالم ما بدو  .است در آنجا خفته يریدر آنجا شو، پ. افتاده یمیاست ن یچهارطاق

  .)107، 1376 محمد بن منور میهنی(» ییتا تو باز آ میا نجایو ما ا م،یده گریتا د يبرسد بر ما آ نیا
هـاي   در زبان عربـی آورده شـده و دیگـر معـادل    » قصر«و » ایوان«مترادف  معماریه ۀرسالواژة چهارطاقی در 

در متـون ترجمـه شـده از عربـی بـه       .)79-73 قیـومی، (و تشیر ذکر شده اسـت   بان آن کوشک، سایه فارسیِ
در  ظـاهراً . کـار رفتـه اسـت    چهارطاقی به معناي سایبان بـه  رحلۀ ابن بطوطهو  احسن التقاسیمفارسی مانند 
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 512، 1376 ابن بطوطـه (اند  برده کار می را به معناي سایبان و از جمله چهارطاقی به» عریش«و » ظله«عربی 
  ).669، 1361 و مقدسی

یکی از علل رواج آن اسـتعمال واژة چهارطـاقی   . چهارطاقی افزوده شده استهاي اخیر بر کاربرد واژة  در دهه
ه عـالوه بـر   در دورة معاصـر شـماري از ایـن گونـه ابنیـ     . گونه بناسـت توسط محققان غربی براي نامیدن این 

  .شوند به نام چهارطاقی نیز خوانده می... و  هایی چون آتشکده و بقعه شهرت
  
  سابقۀ کاربرد صورت چهارطاقی در ابنیۀ ایران -4

تـرین   قدیمی 7.که گنبدي بر آنها قرار دارد 6قشکل و متشکل از چهار طا چهارطاقی بنایی است با قاعدة مربع
در  8هـاي شـیپمن   ي آتشکدة کوه خواجه است که مطابق پـژوهش  در ایران در مجموعه شده چهارطاقی یافت

شواهد کاربرد طاق و گنبد در آثار معماري بـه پـیش از ایـن زمـان بـاز      . اشکانیان نیز موجود بوده است ةدور
ترین کاربرد ترکیب طاق و گنبد به صورت چهارطاقی در ایـران   عه، قدیمیگردد؛ اما چهارطاقی این مجمو می

 ،)1ه تصـویر شـمار  (هاي قلعه دختـر   شود؛ مجموعه در ابنیۀ دورة ساسانیان چهارطاقی به وفور یافت می. است
 ترین بناهاي شاخص دورة ساسانی اسـت  نشین فیروزآباد از کهن تخت آتشکدة فیروز آباد، کاخ بیشاپور و-کاخ

هاي کوچکتري بـه صـورت    عالوه بر این چهارطاقی 9.هایی از بنا در آنها داراي طرح چهارطاقی است که بخش
تعدد بناهایی بـا طـرح چهارطـاقی در    . منفرد یا در جوار تعدادي فضاي دیگر در سرزمین ایران پراکنده است

  . دورة ساسانیان نشان از رونق کاربرد این طرح در معماري ساسانی است
  

  
  
 
  
  
  

 
 

  )21، 1388گلدار (بخشی از چهارطاقی قلعه دختر فیروزآباد  :1تصویر 
  

ترین آثار معماري با طرح چهارطاقی ظاهراً مربوط به دورة اشکانیان و نخستین کـاربرد واژة چهارطـاقی    کهن
قـرن  طـاقی حـدود شـش    ترین کاربرد طرح و واژة چهار به بیان دیگر میان قدیمی ؛10قرن پنجم هجري است

این پیش از سدة پنجم هجري واژة چهارطاقی کاربرد محدودي داشته است و چهارطـاقی بـا   بربنا. فاصله است
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با توجه به تعدد ابنیۀ چهارطاقی در دورة ساسـانیان و نیـز تـداوم    . شده است هاي دیگري خوانده می نام یا نام
هـاي احتمـالی    ی بـراي یـافتن نـام   هـاي نخسـت اسـالم    متون ساسـانی و سـده   ،حضور آنها در دورة اسالمی

ها آتشـکده یـاد شـده     هاي ساسانی از ساخت چند دخمه و ده در متن. ها در آن دوره بررسی شدند چهارطاقی
توان لزوماً دخمه را نـام   ها نمی ها و تفاوت آن با کالبد چهارطاقی هاي ساختمان دخمه با توجه به ویژگی. است

انی بیش از همه به نشاندن آتش در آتشکده اشاره شده؛ خبـر احـداث   در متون ساس. دیگر چهارطاقی دانست
هاي ساسانی آورده شـده اسـت؛ در دورة    ها آتشکدة بهرام و چند آتشگاه در کارنامۀ اردشیر پاپکان و کتیبه ده

  . ها به آتشکده و آتشگاه شهرت دارند معاصر نیز شماري از چهارطاقی
. هاي بسیاري بجا مانـده از دورة ساسـانیان یـاد شـده اسـت      آتشکده هاي نخست اسالمی نیز از در متون سده

در معدود مواردي کالبـد و مکـان   . مکان اغلب آنها نامعلوم است و اثري از کالبد برخی دیگر یافت نشده است
 2تصاویر شـمارة  (هاي ذکر شده در متون شناسایی شده است؛ از جمله آتشکدة آذرگشنسب و نیاسر  آتشکده

همچنـین  . منفـرد اسـت   طرح چهارطاقی دارد و نیاسر نیز چهارطاقیِ ،شکده در مجموعۀ آذرگشنسبآت). 3و 
ها بیان شده است که با شرایط کالبدي بسـیاري از   متروك و ویران شدن شماري از آتشکده ،در متون اسالمی

از دیگـر   هـا بـه مسـجد    تغییـر کـارکرد برخـی آتشـکده    . هاي آسیب دیده و ترك شده تطابق دارد چهارطاقی
شـود؛   ها نیز مواردي این چنین دیده مـی  در میان چهارطاقی. شود اخباري است که در کتب اسالمی یافت می

در ایـن مـوارد چهارطـاقی بـا     . انـد  و عقدا به مسجد تبدیل شده هاي ابرقو، ایزد خواست براي مثال چهارطاقی
بـه گنبدخانـۀ    ،فـزوده شـدن شبسـتان و صـحن    رو به قبله، تعبیۀ محراب، تا ا تغییرات کالبدي از بستن طاقِ

  . مسجد تبدیل شده است

 
  

  )23، 1388گلدار ( ،چهارطاقی نیاسر )پچ ،الاب(: 2تصویر
  )23، 1388گلدار (پالن چهارطاقی نیاسر،  )تسار ،الاب( :3تصویر
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  گیري نتیجه -5
به چهار طـاق اشـاره   اي است از واژگان معماري که به صورت بنایی مربعِ گنبدپوش و محصور  چهارطاقی واژه

اگر چه قدمت این واژه کمتر از قدمت کاربرد صـورت معمـاري آن اسـت؛ از آنجـا کـه ایـن واژه حامـل        . دارد
کند بـراي مقصـود ایـن     قضاوتی دربارة ماهیت و کارکرد این گونه بنا نیست و بر صورت و کالبد آن داللت می

کاربرد این واژه در زبان فارسـی  . و بقعه برتري دارد اخایج از جمله آتشکده، آتشگاه، کتحقیق بر دیگر اسامی ر
کاربرد آن در دو قرن اخیر رونق گرفته و امروز بـه نـامی رایـج    . گردد هاي نخست پس از اسالم باز می به سده

  .براي این گونه ابنیه بدل شده است
نخسـتین  . شود ان دیده میاش بیش از دو هزار سال است که در میان آثار معماري ایر چهارطاقی با طرح ازلی

هـا در زمـان    دورة رونق سـاخت چهارطـاقی  . جا مانده با طرح چهارطاقی متعلق به دورة اشکانی است نمونۀ به
اقی انـد، طـرح چهارطـ    هایی که از آن دوران در دورة اسالمی پا بر جا بوده عالوه بر چهارطاقی. ساسانیان است

بـا وجـود تـداوم در کـاربرد طـرح      . ة اسالمی بـه کـار رفتـه اسـت    و مساجد دور در برخی ابنیه از جمله مقابر
یی چـون  هـا  در دورة معاصـر نـام  . چهارطاقی در ایران به مدت بیش از دوهزار سال، نام آن داراي ابهام اسـت 

سـابقۀ کـاربرد نـام    . رود ها به کار می و بقعه بیش از همه براي نامیدن چهارطاقی چهارطاقی، آتشکده، آتشگاه
گردد؛ کم بودن شـواهد کـاربرد واژة چهارطـاقی در متـون اسـالمی و       به سدة پنجم هجري باز می چهارطاقی

کالبد تعـدادي  . اند هاي دیگري داشته ها نام افزاید که چهارطاقی فقدان آن در دورة ساسانی بر این احتمال می
سوي دیگر شهرت برخـی   از. هاي یاد شده در متون ساسانی و اسالمی داراي طرح چهارطاقی است از آتشکده

ها در دورة ساسـانی ایـن فرضـیه قابـل طـرح       با در نظر داشتن تعدد چهارطاقی. ها آتشکده است از چهارطاقی
کنـد موضـوع    تـر مـی   آنچه این فرضیه را قوي. اند هاي دورة ساسانی چهارطاقی بوده است که برخی از آتشکده

ی دارد و اخبـار آن در متـون اسـالمی آورده شـده     هاي تبدیل شده به مسجد است که طرح چهارطاق آتشکده
همچنین در متونی، چهارطاقی با نام گنبدك نامیده شده است؛ بنـابر ایـن عـالوه بـر نـام چهارطـاقی،       . است

هایی است که در متـون ساسـانی و اسـالمی بـراي نامیـدن بناهـاي        و گنبدك از نام خشاب آتشکده، آتشگاه،
  .  کار رفته است چهارطاقی به

  
 ها نوشت پی

                                                        
بهشـتی بـا   نامۀ کارشناسی ارشد نگارنده در رشتۀ مطالعات معمـاري ایـران در دانشـگاه شـهید      مستخرج از پایان ،این مقاله -1

با راهنمایی جنـاب آقـاي دکتـر مهـرداد قیـومی       1388است که در سال » جستجوي کالبد و معنا: چهارطاقی ساسانی«عنوان 
  .بیدهندي و مشاورة جناب آقاي ناصر نوروززادة چگینی به انجام رسیده است

در . معادل یکدیگرنـد » چارطاق«و » قچهارطا«، »چارتاقی«، »چارطاقی«، »چهارتاقی«، »چهارطاقی«هاي نوشتاري  صورت - 2
 .رود به کار می» چهارطاقی«این تحقیق صورت نوشتاري 

  .این تحقیق آورده شده است تنها نتیجۀ جستجوي متون براي یافتن واژة چهارطاقی به معناي مورد نظرِ وشتار،در این ن -3



 یرانا يها ها و آتشگاه آتشکده نامۀ یژهو ی،فرهنگ یراثدانش مرمت و م/  فاطمه گلدار 1393زمستان 
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4  - Eudemus Rhodios 

  .1388/1/24در گفتگوي شخصی با نگارنده در تاریخ . مرادي غیاث آبادي - 5
 .قوس عمیق است نه سقف قوسی شکل ،مراد از طاق در این تحقیق - 6
بر برخی روایات، پیامبر بنا. اي در بهشت باشد شاید سرنمون بنا با طرح چهارطاقی در فرهنگ ایران پس از اسالم گنبدخانه - 7

ها قرار داشت و  عظیمی بر قاعدة مربع سخن گفته که بر چهار ستون در کنج معراج خود از گنبد مروارید در شرح) ص(اسالم 
  .ست این طرح مطابق با چهارطاقی .)31اردالن و بختیار، ص (بر آن نوشته بود ) بسم، اهللا، الرحمن، الرحیم(رمز چهار پارة قرآن 

8- Schippmann 
در متونی که به بیان آداب و رسوم زرتشـتیان پرداختـه آورده شـده اسـت؛ از جملـه در کتـب        ها هاي کالبدي دخمه ویژگی - 9

 .نوشتۀ کتایون مزداپور زرتشتیاننوشتۀ موبد اردشیر آذر گشسب، و  آداب زرتشتیان  مراسم مذهبی و
  )ویراستار. (استفاده کرده است) طاقچهار(» طاقشهار«از واژة ) قرن سوم هجري( البلدانابن فقیه همدانی در  - 10
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