
 
  
 
  

  »چهارتاقی « 
   شکل مداوم در معماری ايرانی

  مقتدر. ر .ممهندس 
  
  

در تاريخ معماری جهان به شکل هايی برمی خوريم که بيش از عناصر ديگر و نيز در زمانی طوالنی در ساختمان ابنيه ها به 
است که نه تنها در معماری ، يکی از سبک های خاص ايرانی در زمره اين اشکال »چهارتاقی« طرح . کار گرفته شده اند

سرزمين پهناور ايران و در ادوار مختلف به نمونه های زيادی از آن برمی خوريم بلکه در معماری بسياری از همسايگان نيز 
  .تاثيری طوالنی به جای می گذارد

  
در ويرانه تمدن . سدتاريخ پوشش های قوسی و تاقی مشرق زمين با مدارک باستانشناسی به هزاره سوم قبل از ميالد می ر

های بين النهرين و مصر و باالخره شوش به انواع اين پوشش ها برمی خوريم که ياد دانش سازندگی بنا شده و نشانی است از 
  .اينکه دنيای شرق به علت شرايط اقليمی اش پيش از جهان غرب مبتکر قوس و تاق است

  
فيايی دو نوع پوشش همزمان در ساختمان به کار ميرفت، يکی سقف در ايران باستان به علت دارا بودن مناطق مختلف جغرا

تحمل می کرد و بيشتر مختص » ُخمش« های افقی با کمک تيرهای چوبی و ستن های قائم که بارهار ووارده را به طريق 
. حمل می کردندب را از نقاط دوردست به کارگاه وچوب بوده و يا اينکه در معماری عالی حکومتی چمناطقی بود که دارای 

در  اين نوع ساختمان چون چوب امکان پوشش فواصل زيادی را نمی . مانند مجموعه قصرهای پازارگاد، شوش و تخت جمشيد
  .زادی فضای داخل ايجاب می کردآی اداد، ايجاد ستون های نزديک به هم ضروری بوده و اين خود محدوديتی را بر

  
يف ستون ده ای و يا گنبدی است که در آن فضای داخلی آزاد بوده و نيازی به ر  شيوه های قوسی، گهورا،نوع ديگر پوشش
انجام می گيرد و به اين ترتيب » غشايی«  با مکانيسم اير نيروهادر فرم های قوسی انتقال نيروی وزن و س. های حمال نيست

لق به سيزده قرن قبل از ميالد و نيز تاق متع» چغازنبيل«وجود تاق های متعدد قوسی در معبد عيالمی . راه حل اول ارجح است
و يا در حصار تخت جمشيد در کوه رحمت حکايت از پيشرفت پوشش .) م.  ققرن هشتم(در لرستان » نوشی جان « های قوسی

  .های قسی در اين مناطق ايران است
  

ر خراسان نزديک رباط سفيد، ا زه هور دببخصوص وجود آثاری مانند مجموعه کوه خواجه در سيستان » چهارتاق« در مورد 
به صورت آتشکده، آتشگاه و قصر در مغرب  ايران خود و قصری در دامغان در شرق و تعداد زيادی از اين شيوه ساختمان 

اکثر منقدين و مورخين معماری . شاهدی است از اينکه ساکنين اين سرزمين از گذشته ای دور با اين تکنيک آشنا بوده اند
ی خشک و مرکزی ايران، با وجود سادگی در انتخاب مصالح به حو گدار معتقدند که اين نوع معماری بومی نوا هرتسفلد: مانند

  .آسانی جانشين معماری با عظمت دوران هخامنشی را پذيرا شد
  

را می به بنايی چهار گوش اطالق می شود که روی چهار پايه کنج آن چهار قوس قرار گرفته  گنبدی آن » چهارتاقی« اصطالح 
قرار دادن گنبد دورانی بر .  معتقد است که اين نام از دوره اسالم به اين شيوه ساختمان داده شده استدونالد ويلبر.  پوشاند

 ابداعات مهندسی است که معماران ايرانی با ساختن قوس های کوچکی در چهارگوشه ساختمان و زروی پايه چهار بر يکی ا
 پوشش گنبد را روی آن  گنبد را به دايره نزديک ميکنند تا بتوان به آسانی با شيوه ِگِره چينیتبديل مربع به هشت ضلعی، پايه

برای » زمانی.  ع«. اين چهار نيم مخروط را که روی کنج های بنا به پا می کنند، گوشواره يا شکنج می گويند. بنا نهاد



م هرمی را پايه گذاری می کند که بتدريج ارتفاع گرفته و ر گوشه تاالر نيادر هر يک از چه... « :توصيف گوشواره می نويسد
در فضای داخل تاالر جلو می آيد، هنگامی که هر يک از دو صفحه تا يک چهارم ضلع ديوار پيش برود و نيم مخروطی به 

ار چهار ديوار پس از اتمام چهار گوشوار معم.  مقطع آن يکی از اضالع هشت بر منظم را تشکيل ميدهدوجود می آيد که قاعده 
به داخل بنا باال می برد و وقتی ارتفاع آنها به راس گوشوارها رسيد هر کدام شکل ذوذنقه ای  بين گوشوارها را با تمايل ماليمی

  )١تصوير . (به خود ميگيرد و به اين ترتيب پای گنبد مدور آماده می شود
  
  

  
  
  

در مورد گنبدهايی که .  معماری ايران اسالمی به درجه کمال می رسدگوشواره در طی زمان بتدريج جنبه تزيين پيدا کرده و در
شکل هندسی گنبد دارای اين ويژگی است که کمترين تنش کششی در آن به « : می گويد» فرشاد. م« با اين شيوه می شود، 

مال امکان اشی را ندارند کوجود می آيد و بنابراين ساختن گنبد با مصالح بنايی مانند خشت، آجر و سنگ که تحمل نيروهای خم
 آگاهی به ارزش باالی وکاربرد و توسعه آنها در تاريخ مهندسی ايران نشانگر درک مکانيکی سازندگی ايرانی پذير بوده و 

   » .شکل مکانيکی گنبد است
  

عيين دو کانون گنبدهای ايرانی بدون الگوی چوبين ساخته ميشود، معمار تنها با نصب يک تير عمودی در محور ساختمان و ت
اين وسيله ساده کنترل . به وسيله زنجير و يا ريسمان رگ های خشت، آجر و يا سنگ را به طور دورانی روی هم بنا می کند

  .می نامند» شباهنگ و هنجار « قوس گنبد را 
  

اکن مقدس و نيز در در ادوار پس از اسالم نيز با همان روش معماری ساسانی برای بپا کردن مساجد، ام» چهارتاقی« شيوه 
ساختمان های عامی به کار گرفته شد و از طرفی پوشش های قوسی گنبدی ايرانی در معماری بيزانس نيز به صورت يک 

وقتی « : در تاييد تداوم در معماری ايرانی می نويسد» آندره گدار« . شيوه شرقی بتدريج با اصول معماری رومی آميخته شد
شکانی، ساسانی، سلجوقی، مغول، مظفری، تيموری، صفوی و غيره همگی عناوينی است که ميگوييم معماری هخامنشی، ا

  ».جملگی در تاريخ معماری ايران می گنجد
  

 نظر سادگی زمعتقد است که حجم آنها بيش از هر بنای ديگری هم ا » وان دن برک« در مورد آتشکده های چهارتاقی ساسانی 
فيروزآباد را قديمی ترين و مهمترين نمونه » تخت نشين«  خود جلب می کند وی آتشکده هم از ديد علمی و هنری توجه را به

  )٢تصوير  (.چهار تاقی دوران ساسانی ميداند
  
  



  
  
  

آتش .  متر است٢٢ متر و ارتفاع آن از کف ۶٠/١۴بنا شده و نظر پوشش گنبدی آن ) ٢۴- ٢۴١(اين آتشکده در زمان اردشير 
ابه در مرکز آن نگاهداری می شد و اطراف چهارتاقی را راهروها و اطاق های جانبی در بر مقدس مانند آتشکده های مش

) ٢۴١ – ٢٧٢(تناسبات فضای داخلی ان به ابعاد کوچکتری به بنای بيشاپور که معروف به قصر شاپور اول. ميگرفته است
ر وتشکده بزرگ شاپآ که تاالر بنای بيشاپور به همين دليل وی با داليل مختلفی احتمال می دهد). ٣تصوير (است شباهت دارد

و احتمال دارد که به همين ترتيب بنای قصر دامغان و نيز چال طرخان که به عنوان قصور ياد شده اند در اصل . بوده است
  اتشکده های چهار تاقی بوده اند؟

  
  

  
  
ا را ابنيه و احتماال باغ هايی احاطه کرده بود و نيز اين نظر را تاييد می کند که اطراف همه آتشکد ه ه » آرتور کريستن سن« 

ضع کنونی آتشکده های زرتشتی وشاهد اين فرضيه . فضايی که آتش مقدس را در ميان گرفته بود هميشه مصور بوده است
  . موبدان به آن راه دارند نگاه داری می شوداست که آتش در اطاق بسته ای که تنها



  
  . مغايرت داردندره گدارآ و ماکسير سيرو چهارتاقی توسط اين نظريه با تقسيم بندی انواع

  
 آتشکده ای چهارتاقی يافت که به وسيله هرتسفلدکه قدمت آن به دوران اشکانی می رسد، » کوه خواجه « در بناهای آجری 

 دوران خسرو اول تشکده اخير متعلق بهآ. راهروهايی محصور شده و شباهت کاملی به آتشکده تخت سليمان در آذربايجان دارد
.  متر می نشيند۴بوده و قطر چهارتاقی آن هشت متر است که روی پايه های ضخيمی به ابعاد ) ۵٣١-۵٧٩(شيروانوان
  )۴تصوير (

  
  

بهرام « آتشکده های ساسانی هر کدام آتش مقدس بخصوصی را حفاظت می کرده اند، چنانچه در تخت سليمان آتش مقدس 
» بورزن مهر« مختص روحانيون و در فارس آتش » فرنبغ«  جنگجويان و در خراسان آتش آتش پادشاهان و» آذرگشنسب

آتشکده آذربايجان در زمان .  محل دو آتشکده اخير تاکنون به دست نيامده است–مختص کشاورزان و دهبانان بوده است 
و نيايش خانواده سلطنتی بوده اهميت خاصی پيدا می کند و چون محل زيارت ) ۵٩١-۶٢٨(خسرو اول و خسرو دوم پرويز 

در بناهای قصرشيرين متعلق به دوره همين . است ملحقات بسياری برای مراسم و حتی اقامت به مجموعه آن اضافه می شود
 متر بوده و ۵/١۶می نامند که ابعاد داخلی آن ) چهار دروازه(» چهارقاپو« برمی خوريم که آن را پادشاه به ساختمان مربعی 

  .خرين آتشکده ساسانی استاحتماال آ
  

به فرمان انوشيروان در جنوب » مسعودی«در راه ری به سيروان نيز آتشکده ای وجود داشت که به علت خرابی، بنا به گفته 
اين آتشکده بعد از اتشکده های . آتشکده نوينی بنا شد که امروز بقايای آن را می بينيم» تپه ميل« غربی ری در محلی به نام 

اهميت بخصوصی داشته زيرا ری در دوران قبل از اسالم پايگاه مغان و يکی از مراکز دينی زرتشتيان . در باال ذکر شدمهم که 
. آنجا به ری آتشگاهی بود..... « :  ميالدی۶۵٠در تاريخ تبری چنين می آيد که پس از فتح ری توسط مسلمانان در . بوده است

  ». فت، به نيشابور و از آنجا به مرو شد و آنجا به نماد و ايمن بنشستيزدگرد آذر آن را برگرفت و به خراسان ر
  

آندره « . ، آتشکده ای است که به روايت تاريخ قم به اردشير بابکان نسبت می دهند»نياسر« در نزديکی کاشان چهارتاقی 
ميشمارد که از آنها برای فرستادن خبر از راه دور نيز استفاده می شده » باز« چهارتاقی مزبور را در زمره آتشکده های »گدار
و عده ای با اين نظر مخالفند و معتقدند که آتشکده هميشه محصور بوده و در طول زمان » وان ِون برگ« در حاليکه . است

ه نياسر مانند اغلب آتشکده ها که در مجاورت چشمه و يا درياچه آبی بنا شده اند در آتشکد. ابنيه اطراف آن از بين رفته است
در جنوب شرقی کاشان در کنار آبادی خرم دشت چهارتاقی ديگری ). ۵تصوير (کنار چشمه نياسر يا اسکندريه ساخته شده است

های نطنز، تورنگ تپه، کازرن، فراش آتشکده . توجود دارد که آثار قابل توجهی از آن به جا نمانده اس» آذران« نيز به نام 
  .بند، زهرشير، آتشکو، برزو، خيرآباد، بهبهان، جيره و شريف آباد نيز در زمره چهارتاقی های شناخته شده اند

  
  



  
  

ع آن احتماال از بنای کوه و که شردر معماری قصرهای اشکانی و بخصوص ساسانی نيز به شيوه چهارتاق برمی خوريم
 ٣٠/١٣و قطر گنبد هر کدام ) ۶تصوير (وه از سنگ پوشانيده شدهيدر قصر فيروزآباد رديفی از سه تاالر با اين ش. استخواجه 

  .متر است
  

  
  
  

کمی دورتر از . اين کاخ که توسط اردشير بابکان پيش از دوران پادشاهيش بنا گرديده احتماال قديمی ترين بنای ساسانی است
به صورت قلعه ای دفاعی روی ارتفاعات صخره ای که به رودخانه بورازه و » قلعه دختر« ف به اين کاخ قلعه اردشير معرو

در داخل اين قلعه نيز . تاريخ ساختمان آن احتماال چند سالی پس از کاخ اردشير است. دشت فيروزآباد مسلط است بنا شده است
  .فت بيشتری به کار رفته است متر با همان شيوه پوشش و در آن ظرا15گنبدی سنگی به قطر حدود 

  
بنا شده است تاالر مربعی است که گنبدی به قطر )  م۴٢٠- ۴٣٨(تاالر مرکزی کاخ سروستان که در زمان پادشاهی بهرام گور

  ).٧تصوير ( متر با شيوه چهارتاقی ولی اين بار از آجر پخته روی آن قرار گرفته است ٨٠/١٢
  
  



  
  

 در گنبد اخير پيشرفتی نسبت به گنبدهای قبلی ديده می شود معهذا چهارتاقی واقعی همانند آندره گدار می نويسد با وجودی که
تشکده ها که تنها روی چهارستون باشد و چهار دورازه باز داشته باشد در کاخ دامغان ديده می شود که تاريخ بنای آچهارتاقی 

  .آن از ديگر گنبدهای کاخ متاخترتر است
  

 سال به طول انجاميد و با اينکه ٢۵ اسالم در سرزمين ايران از نبرد قادسيه تا فتح بلخ حدود حمله اعراب و رسوخ دين
وه های معماری راه ي تغييرات مهمی گرديد معهذا به اتکا اصل يکتاپرستی در هر دو مذهب شاعتقادات دينی ايرانيان دستخوش

به آسانی برای پرستش خداوند يکتا . مزدا به پا شده بودخود را دنبال کرده و فضای يک آتشکده که به منظور نيايش اهورا
 بسياری از آتشکده های عهد ساسانی در همان روزهای اول گسترش اسالم به صورت «:  می نويسداکبر تجويدی. آماده شد

 آن بود که يکی از تنها تغييری که در اين ساختمان ها بوجود آمد. مسجد درآمدند و چهارتاقی اوليه و تاالر مسجد را تشکيل داد
..... دهانه های چهارگانه که به سمت قبله سازگار می نمود به وسيله ديواری مسدود گشت و در دورن آن مهرابی تعبيه شد 

زنده ترين نمونه يک آتشکده چهارتاقی ساسانی که به مسجد تبديل شده است را ميتوان در ايزد خواست به وضوح مشاهده 
  ». کرد

  
 در مورد چهارتاقی ايزدخواست . م١٩۴۵گزراش جامعی در سال » مسجد جامع ايزدخواست« ز تحت عنوان  نيماکسيم سيرو

  ).٨تصوير (که روی ارتفاعات به همين نام بين اصفهان و شيراز قرار گرفته منتشر نموده است
  
  



  
  
مساجد جمعه کوهپايه و .  شده استوی معتقد است که اين بنا نخستين چهارتاق شناخته شده ساسانی است که به مسجد تبديل 

از بازرسی معماری ايران اسالمی به وجود عوامل معماری سنتی ساسانی پی می . قهی دو نمونه ديگر از اين چهارتاق هاست
دو نمونه درخشانی از ) نيمه اول قرن هشتم(فهرج و مسجد جامع . ) نيمه دوم قرن هشتم م( دامغان» تاری خانه«مسجد . بريم

ه و بر روی چهار گوشواره بنای د در مورد پوشش های گنبدی بعد از اسالم به مرور به ارتفاع گنبدها اضافه ش.اوم استاين تد
. مربع ابتدا يک هشت ضلعی قرار می گيرد و روی آن مجددا منشور شانزده ضلعی قرار گرفته تا پايه دايره گنبد را تشکيل دهد

انيان از اشکانيان به ارث بردند به ايران اسالمی منتقل گرديد و معماری ايرانی، در در حقيقت به اين ترتيب آنچه را که ساس
  .قرون بعدی به تدريج از ظرافت، تزيينات و تازه گی های بيشتری بهره مند شد

  
ست يکی از اولين آثاری که از همه نظر به شيوه چهارتاقی ساسانی بنا شد، و نشانگر تداوم اين شکل در معماری ايران ا

 ميالدی ساخته شده است الهام دهنده ٩٠٧سبک اين بنا که در سال ) ٩تصوير ( .آرامگاه شاه اسماعيل سامانی در بخاراست
  .بسياری از بناهای يادبود يا آرامگاه دوران اسالمی جهان ايرانی است

  
  
  

  



  
  

متعلق به ت جنوب مسجد جامع اصفهان گنبد تاج الملک معروف به گنبد خاکی در سمت شمال و نيز گنبد نظام الملک در سم
  ).١٠تصوير (قرن يازدهم ميالدی ازدوران سلجوقی هم متاثر از چهارتاقی سنتی است

  

  
 

  
  
  
  

، مساجد جمعه اردستان )١١تصوير (چهارتاقی ايران باستان را در مدرسه حيدريه قزوين» خاطره«  نمونه های ديگری از 
رسيان، بروجرد و مساجد جامع زواره، ساده، ورامين، کاشان، امامزاده جعفر قم و ، پا)١٣تصوير (، گلپايگان)١٢تصوير (

اين مساجد در ادوار مختلف، حتی تعدادی از آنها تا قرن نوزدهم توسعه يافته و به صورت . باالخره مسجد کبود تبريز می يابيم
  .ارتاقی سنتی استآنها همان شکل چه» قلب«مساجد چهار ايوانه درآمده اند ولی عنصر اصلی و 

  
  



  
  
  

  
  



  
  
  
  

تنها مسجدی است که چهارتاقی آن شکل آتشکده را دقيقا حفظ کرده و به طور باز بوده ) ١۴تصوير (مسجد مصالی عتيق يزد 
  .و به اين ترتيب فاقد محراب است

  
  
  

  
  
  
  

ز ايران به چشم می خورد يبکه هنوز تداوم اشکال مختلف چهارتاقی با گذشت قرنها نه تنها در معماری بومی و روستايی امرو
 .شکلی الهام دهنده برای معماران ايرانی است
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