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 چکیده

و  است های متداول در معماری ايرانای از فرمکند. چهارتاقی گونهای ايفا میفرم در معماری ايران نقش عمده

داوم توان با سیر تحول و تگیری و توسعه آن میکه با بررسی ساختار و مطالعه روند شکل دارد.ای کهن پیشینه

فرم  و خاستگاه معماری چهارتاقی ،از نگاه تعدادی از محققان ،. خراسانشد معماری اعصار متمادی ايران آشنا

به مطالعه سیر تحول و تداوم فرم چهارتاقی  ،با اين رويکرد ،مقاله چلیپايی و پالن چهار ايوانی است نگارندگان

در مقاله حاضر برآنیم  از همین رو، اند.ری پرداختهشرق ايران از دوره ساسانی تا پايان سده چهارم هجدر شمال

وده است؟ ب چگونهبندی کاربردی آنها شرق ايران و تقسیمهای شمالنحوه پراکندگی چهارتاقی تا روشن سازيم که

ها چه ارتباطی با کاربری و چه تأثیری بر فرم و ساختار آنها داشته است؟ موقعیت مکانی چهارتاقی افزون براين،

ن است؟ اي داشتهشرق ايران چه تأثیری بر معماری دوره اسالمی منطقه های ساسانی شمالچهارتاقی رانجام،سو 

ج حاصل انجام شده است. نتاي با ابزار گردآوری اطالعات بررسی های میدانی تحلیلی و–تحقیق به روش توصیفی

گیری و توسعه اين گونه از شکلای در از تحقیق حاکی از آن است که دو عامل مذهب و سیاست نقش عمده

ها نیز در نوع ساخت آنها تاثیر مستقیم داشته و معماری دوره معماری داشته است. موقعیت مکانی چهارتاقی

متأثر از طرح -ها و قالعها، کوشكويژه در بناهای آرامگاهی، مساجد، کاخبه -شرق ايراناسالمی منطقه شمال

 سازی آن دوره است.ساختمانچهارتاقی ساسانی و فرم کلی 
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 مقدمه

بررسی فرم چهارتاقی در معماری ايران، همیشه 

يکی از موضوعات جذاب برای محققان داخلی 

و تاريخ و خارجی بوده است. محققان معماری 

ی ای به بررسهنر با مطالعات میدانی و کتابخانه

ود های خاند و نتايج بررسیاين موضوع پرداخته

 دانها و مقاالت متعددی منتشر نمودهرا در کتاب

 ;Shippmann, 1971)برای نمونه نك: 

Godard, 1938; Vanden Berghe, 1965; 

Boyce, 1975; Huff & O’Kane, 1990; 

Kaim, 2001& 2012; Boucharlat & 

Lecomte, 1987  ،؛ 1333و کهزاد و شلوم برژه

و  1387؛  مالزاده، 1391و  1367معماريان، 

؛ هاشمی زرج آباد و 1389؛ غیاث آبادی، 1390

(. 1392؛ نامجو، 1391؛ هژبری 1389ديگران، 

اخت و ــوه ســنحی از ــزواياياما هنوز هم 

ز انگیفتهای معماری شگکارگیری اين سازهبه

 ای از ابهام باقی مانده است.در هاله

اين سازه معماری باشکوه از يك سو دارای 

های های عمومی است که در تمام نمونهويژگی

آيد و برجای مانده با اندکی تغییرات به چشم می

از سوی ديگر باتوجه به شرايط جغرافیايی منطقه 

ها هايی از تفاوتو دوره زمانی ساخت بنا، نشانه

اين میان معماری هود است. در ــدر آنها مش

نسبت مناطق شرق ايران بهچهارتاق در شمال

واند تتر باقی مانده است که میغربی ناشناخته

تر بودن مناطق داليل متعددی از قبیل نزديك

غربی به خاستگاه ساسانیان يعنی سرزمین فارس 

های و پايتخت آنها يعنی تیسفون، تراکم فعالیت

شناسی در مناطق غربی ايران نسبت به ستانبا

 
 

 

 پذيری بیشتر مناطق شرقیمناطق شرقی، آسیب

نسبت به مناطق غربی در برابر تهاجم دشمنان 

 خصوص اقوام بیابانگرد، داشته باشد.به

نگارندگان در اين تحقیق برآنند تا ضمن معرفی 

شرق ايران در دوره ساسانیان و محدوده شمال

المی و مطالعه پیشینه ــین استـــهای نخسسده

شرق ايران، به بررسی معماری چهارتاق در شمال

میدانی تحول و تداوم فرم چهارتاقی در اين 

محدوده زمانی و جغرافیايی بپردازند. اين امر با 

های کنونی خراسان رضوی، بازديد از استان

شمالی، جنوبی، سمنان و گلستان و پژوهش بر 

 و ها و در نهايت تجزيهروی بناهای تاريخی آن

 های به دست آمده است.داده تحلیل

 شرق ایرانمحدوده جغرافیایی شمال .1

در زمان ساسانیان کشور پهناور ايران که از 

های قفقاز تا دريای عمان و هند و از رود کوه

شد فرات تا کنار سیحون بوده ايرانشهر نامیده می

: 1371 ،مشکورکه به معنی کشور ايران است )

کتیبه شاهپور اول در کعبه زرتشت از  (.232

نخستین مدارك دوره ساسانی است که در آن 

های شاهنشاهی از جمله فهرستی از ايالت

های شرقی ايران مانند هیرکانی، مرگیان، ايالت

دهد )گاژه، کاشغر، سغديان و تاشکند ارائه می

، مورخ 1(. همچنان که آمیلن مارسلن250: 1390

رن چهارم میالدی، در کتاب چهاردهم رومی ق

های پارت )خراسان(، تاريخ مفصل خود به ايالت

هیرکانی )گرگان(، مرگیان )مرو(، باختريان )بلخ( 

و سغديان )سمرقند و بخارا( اشاره دارد )گاژه، 

در سده ششم میالدی در زمان  (.142: 1390

                                                           
1. Amin Marslen 
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پادشاهی انوشیروان، کشور به چهار استان يا 

که  تقسیم شده بود« پاذوکس»نام  بخش بزرگ به

های يکی از اين مناطق خراسان و سرزمین

با تأسی به اين  1همجوار آن است. التون دانیل

 ساسانیان»بندی براين باور است که تقسیم

ند دانستخراسان را يکی از چهار استان کشور می

نامیدند. اين استان به می« مشرق»را سرزمین و آن

گرديد که عبارت بودند از میچهار بخش تقسیم 

مرو، نیشابور، هرات، بلخ ـ که گويا شامل 

: 1367)دانیل، « شد ـماوراءالنهر و باختر نیز می

12.) 

 تقسیمات های ایرانشهرستاندر رساله پهلوی 

کوست خراسان و کوست خوروران و  چهارگانه

کوست نیمروز و کوست آذربايجان رعايت شده 

(. عالوه بر Daryaee, 2002: 22- 25است )

 ،)موسی خورتاسی( 2اين، دراثر موسی خورنی

مورخ معروف ارمنی مربوط به قرن پنجم میالدی 

لیف خود قرار داده، آن را اساس تأ 3که مارکوارت

شهرهای خراسان تا همدان در غرب و کابل در 

 -37: 1373شرق امتداد داشته است )مارکوارت، 

 خراسان استان لفاخ دوره (. بعد از اسالم و در39

 و رفتمی شماربه ايران هایاستان ترينمهم

شد می چین مرز تا ايران شرقیشمال همه شامل

در دوره امويان، خراسان  (.363 :1384نفیسی، )

بندی جزو عراق عجم قرار بر اساس يك تقسیم

 4(. اشپولر280 -279: 1388گرفت )سپهری، می

ولیه اسالمی شرق ايران در قرون امحدوده شمال

را شامل گرگان، نسا و ابیورد و مرو تا آمودريا 
 

                                                           
1 . Elton Daniel 

2 . Moses of Khorene 

3 . Joseph Marquart Elton Daniel 

که (، در حالی1/62: 1369داند )اشپولر، می

تمام اياالت اسالمی در سمت خاور  5لسترنج

های هند و تمام بالد ماوراءالنهر کوير لوت تا کوه

تان ن و قهسدر شمال خاوری به استثنای سیستا

: 1364 ،سترنجکند )لرا جزو خراسان فرض می

(. در اين خصوص برخی جغرافیدانان 408

 340ق(، استخری ) 278) یمتقدم مانند يعقوب

ق( و احمد 290ق( و احمد بن عمر بن رسته )

بن جیهانی، ابن فقیه و ابن حوقل جغرافیدانان 

، یاند )يعقوبق نیز به اظهار نظر پرداخته4سده 

، 173 -168: 1368؛ استخری، 86 -43: 1356

؛ 122 -121، 112: 1365؛ ابن رسته، 203 -202

؛ ابن 194 -167، 149 -145: 1368جیهانی، 

: 1345؛ ابن حوقل، 171: 1349 فقیه،

 .(1)شکل (162

 

 قمری 346 متوفی استخری از خراسان و جهان نقشه .1شکل 

 (2 ،1382 مونس: مأخذ)

 

 

                                                           
4. Bertold Spuler 

5. Guy Le Strange 
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استفاده از فرم چهارتاقی در پیشینه  .2

 شرق ایرانشمال

 اساطیریدوره 

پیشینه اسـتفاده از فـرم چهارتـاق در ايـران بـه      

گــردد. هــای دور و اســاطیری بــاز مــیگذشــته

ــاربری  ــی از ک ــاقی يک ــم چهارت ــای مه ــا، ه ه

استفاده از آنها بـه عنـوان آتشـکده بـوده اسـت      

و بنا بـه روايـت تـاريخ اسـاطیری ايـران يکـی       

هـــا توســـط فريـــدون در از اولـــین آتشـــکده

ه فرمــان او و بــه تــوس و آتشــکده ديگــری بــ

نـــام بردســـوره در بخـــارا ســـاخته شـــد     

گفتـــه (. بـــه604 -1/603: 1365)مســـعودی، 

بـود کـه    مسعودی در قومس آتشـکده بزرگـی  

: 1365گفتنــد )مســعودی، مــی« حــريش»آن را 

ــدانی   1/604 ــد هم ــن محم ــد ب ــوبکر احم (. اب

ــاب   ــه در کت ــن فقی ــه اب ــروف ب از  البلدددانمع

د کـه در  کنـ آتش جمشید يـا آذرخـره يـاد مـی    

ــیروان آن  ــود و انوش ــوارزم ب ــه خ ــان  را ب کاري

(. اســـتخری در 76: 1349بـــرد )ابـــن فقیـــه، 

بـــه نـــام  ایاز آتشـــکده مســـالك الممالـــك

گويـد کـه بـر سـرکوهی     سـخن مـی  « سرشك»

ــت     ــوده اس ــع ب ــرات واق ــنگی ه ــیم فرس در ن

ــتخری،  ــالبی در 210: 1368)اسـ ــرر (. ثعـ غـ

ــار ــرس  اخب ــوك الف ــالبی،) مل  (179 :1368 ثع

ســـاختمان فارسدددنامه  و ابـــن بلخـــی در 

ــکده ــوش آتش ــام ن ــه ن ــخ ب ــه ای در بل آذر را ب

د )ابـن  نـ دهويشتاسف )گشتاسب( نسـبت مـی  

ــاره147: 1374بلخــی،  ــتن(. در پ ــای ای از م ه

 
 

 

ــاره آتشــکده     ــاراتی درب ــوی هــم اش هــا پهل

هــای شهرســتانجملــه در رســاله  آن هســت از

آمده اسـت کـه کیخسـرو پسـر سـیاوش       ايران

ــش پ ــا    آت ــمرقند برپ ــرام را در س ــد به یروزمن

  (.Daryaee, 2002: 22)کرد 

 دوره تاریخی

ها دارای مستندات و شواهد برخی از آتشکده

توان مادی و تاريخی هستند که از آن جمله می

به آتشکده آذر فرنبغ، گشنسب و برزين مهر 

 ابیياشاره کرد. پروانه پورشريعتی برای مکان

گويد. کوه مهر ل سخن میمهر از دو احتمابرزين

در نزديکی روستای مهر بین سبزوار و شاهرود 

و احتمال ديگر کوه ريوند در نیشابور و در جوار 

 .(Pourshariati, 2008: 264)برزينان  روستای

بعد از بررسی متون کهن  علی اشرف صادقی

و متون قرون  بندهشنمذهبی زرتشتی همچون 

عتقد ، مشاهنامه و بیهقیتاریخ اولیه اسالم مانند 

مهر بايستی در حوالی است که آتشکده برزين

به نام جُنبَد باشد که امروزه جزو  روستايی

دهستان کِیذِقان بخش ششتمد شهرستان سبزوار 

است و در گذشته جزو قلمرو ريوند بوده است 

(. موبد اردشیر آذرگشسب 14: 1382)صادقی، 

د آتشکده از وجو 1( و کريستن سن18 :1353)

سخن مهر در شهر ريوند خراسان آذر برزين

 (.97: 1386) گويندمی

های مذکور بناهای چهارتاقی بر آتشکدهعالوه

شرق ايران کهن ساخته شده متعددی در شمال

                                                           
1. Arthur Emanuel Christensen 
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ترين اين بناها، بنای نوبهار بلخ است. يکی از مهم

را متعلق به دوره  است که اساس ساخت آن

يعنی زمانی که آيین بودايی در دانند، اشکانیان می

ابد ينواحی تحت فرمانروايی کوشانیان رواج می

-Emmerick, 2007: 954؛ 1326فوشه، )

(. از اين بنا در متون جغرافیايی کهن مانند 958

 مروّج الذهب(، 121: 1423) حدود العالم

نخبه الدهر فی (، 590-1/589: 1365 )مسعودی،

 :1357 مشقی،د )انصاری ب البر و البحريعجا

 -171 :1349 فقیه، )ابن مختصر البلدان(، 63

ياد شده است  آثار البالد و اخبار العباد( و 173

اغلب محققان اين بنا را  (.390: 1373)قزوينی، 

؛ فوشه، Bulliet, 1976يك معبد بودايی )

؛ گلزار، 1379؛ میرعابدينی، 1384؛ نفیسی، 1326

دمشقی  اما برخی نیز مانند انصاری (،1391

( و لسترنج آن را آتشکده پارسی 63: 1357)

گر ــاز دي (.448 -447: 1364)د ــداننیــم

های اخیر در افغانستان که در سال هايیآتشکده

کشف شد، آتشکده سرخ کوتل است. اين بنا در 

م توسط دانیل شلوم  53و  1952های حدود سال

-2/191: 1386يافت گرديد )ستوده،  1برژه

آتشکده سرخ کوتل برخالف فرم رايج (. 192

های دوره ساسانی، دارای سقفی مسطح آتشکده

هايی استوار گرديده و چوبی بوده که روی پايه

گرفته را در بر میو دهلیز طواف سه ضلع آن

 (15 -13: 1333است )کهزاد و شلوم برژه، 

 .(2)شکل 

 
 
 

 

                                                           
1. Daniel Schlumberger 

 

 سطو سنگی سکوی و هاستون کتل؛ سرخ آتشکده .2 شکل

  (Schippmann 1971, 495: مأخذ)بنا

ای در ترکمنستان است که نام محوطه 2مل حیرام

رسد گرديد و به نظر می کشف م 1998 سال در

بقايای يك آتشکده زرتشتی است. ساختمان 

معبد شامل چهار اتاق مرتبط با پرستش آتش 

است که از طريق يك ورودی اصلی قابل 

نا با های اين ببریبا مقايسه گچ دسترسی است.

های مجموعه بنديان درگز و کاخ کیش بریگچ

توان تخمین زد که اين آتشکده النهرين میدر بین

 ,Kaimم ساخته شده است ) 7- 5بین قرون 

  .(4و  3های )شکل (21 - 13 :2001

 

ترکمنستان؛ پالن آتشکده مل حیرام )مأخذ:  .3شکل 

oasis.uw.edu.pl-www.serakhs) 

 

 

                                                           
2. Mele Hairam  Daniel Schlumberger 

http://www.serakhs-oasis.uw.edu.pl/


                              1394بهار و تابستان  (/6دوم )پیاپی  ،شماره/ سال سوم پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دوفصلنامه/  50
 

 

 

 ترکمنستان؛ اتاق آتش آتشکده مل حیرام .4شکل 

 (oasis.uw.edu.pl-www.serakhs: مأخذ) 

، (5)شکل  کاخ پادشاهی ساسانی در دامغان

بديل تآتشکده نیشابور که بعد از اسالم به مسجد 

در حدود قوچان فعلی  1گرديد و آتشکده آساك

از ديگر بناهای ساسانی هستند که پیشینه 

توان در آنها جستجو کرد معماری چهارتاق را می

: 1375حاکم نیشابوری، ؛ 257: 1377گدار، )

 (. Burgan, 2010: 56؛296: 1344؛فرای،217

 
 

 اشدمیت : مأخدذ ) دامغدان  ساسدانی  کداخ  پدالن   .5 شکل

1391، 419) 

 

 

                                                           
1. Asak 

 

 

 

 

 

 اسالمی های نخستینسده

ــن  ــدپوش داالن کهـ ــاه گنبـ ــرين آرامگـ دار تـ

برجــای مانــده از دوره اســالمی کــه بــه ســبك 

هـای ساسـانی سـاخته شـده     و سیاق چهارتاقی

ــکده  ــاختمان آتش ــو س ــه  ه ــن دوره را ب ای اي

ــی   ــادر م ــن متب ــاه خانــدان   ذه ــازد، آرامگ س

ــ   :Diez, 1977ت )ـســامانی در بخــارا اس

ــا،  ؛3/924 ــالن 332: 1387پیرنیـــــ (. پـــــ

بیضــوی نزديــك بــه  هــایچهــارگوش، قــوس

ــواره  ــاغی، گوشـ ــاق جنـ ــا و تـ ــا و هـ نماهـ

های کـور خـارج بنـا هـر کـدام نظـايری       ستون

ــاخ تیســفون و   در بناهــای ساســانی، چــون ک

ــاق ن ــرچهارتـ ــانی،  یاسـ  -96: 1355دارد )زمـ

 . (6)شکل  (901: 1390؛ باقريان، 100

 

 اجددرای نحددوه سددامانی، آرامگدداه بخددارا؛ .6 شددکل

 (www.davidmus.dk: مأخذ) بنا در سازیگوشه

مزار از ديگر بناهای قرون اولیه اسالمی، 

)نزديك سمرقند( به نقل  3در شهر تیم 2آتاعرب

( و 288: 1380ق ) 367متعلق به  4از هیلن براند

                                                           
ــت. واژه       . 2 به   "آتا عرب"آتا در زبان ترکی به معنای پدر اسـ

 نام جايی رسد. تیم ظاهراً نظر میتر بهمعنای پدر عرب درست 

 (.436: 1387در ازبکستان امروزی است )غفرانی، 
3 . Tim 

4. Robert Hillenbrand 

http://www.serakhs-oasis.uw.edu.pl/
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 356متعلق به سال  2و گرابر 1گفته اتینگهاوزنبه

ترين ( است. اين بنا کهن303: 1378ق ) 357و 

های دارای گنبد و سردر، در نمونه از آرامگاه

ف، آسیای مرکزی  است )خپکوا و خاکیمو

آتا شکلی . مزار عرب(7)شکل  (9: 1372

تر از آرامگاه سامانی را به نمايش پیشرفته

؛ 127: 1392گذارد )بزرگمهری و خدادادی، می

و گرابر، ؛ اتینگهاوزن 103: 1386هیلن براند، 

(. مسجد سنگی الربند در واليت 303: 1378

نُه گنبد يا حاجی پیاده  فراه افغانستان، مسجد

و ساختمان بازار لشکری در ( 8)شکل  شهر بلخ

ايی هايالت هلمند افغانستان با وجود قسمت

شکل، از ديگر چون گنبد، ايوان و اتاق صلیب

بناهايی هستند که سیر تحول و تداوم معماری 

 چهارتاقی در آنها قابل پیگیری است.

: مأخذ) آتا عرب مزار ورودی سردر سمرقند؛ . 7 شکل 

www.studyblue.com) 

: مأخدددذ) گنبدددد نُددده مسدددجد بلدددخ؛ . 8 شدددکل

http://archnet.org) 

 

                                                           
2. Oleg Graber 

 معماری در چهارتاقی فرم تداوم و تحول .3

 ایران شرقشمال

شـرق  برای بررسـی وضـعیت معمـاری شـمال    

ايران از دوره ساسـانی تـا پايـان سـده چهـارم      

بنـا در   49هجری بـر اسـاس مطالعـات اولیـه،     

ــتان ــان  اسـ ــوی، خراسـ ــان رضـ ــای خراسـ هـ

شــمالی، خراســان جنــوبی، ســمنان و گلســتان 

انتخــاب گرديــد. پــس از انجــام مطالعــات     

ــر، دقیــق ــر در آن 16ت ــا کــه کمت  دخــل و هــابن

ــه دوره   ــق آن ب ــه و تعل تصــرف صــورت گرفت

ــوده و   ــی ب ــر قطع ــورد نظ ــاريخی م ــواهد  ت ش

نهــاد، جهــت اختیــار مــی مــادی کــافی نیــز در

. ايــن (9)شــکل  بازديــد میــدانی گــزينش شــد

هـور  چهارتـاقی بـه اسـامی بـازه     6بناها شـامل  

ديـو سـبزوار، بنـديان درگـز، بنـای      مشهد، خانه

پاخو بجنــورد، تورنـگ تپــه گرگــان  سـنگی اســ 

ــدان؛  ــکده نهبن ــام  4و آتش ــه ن ــجد ب ــای مس ه

خانـه دامغـان، کوشـك فـردوس، مسـجد      تاری

ــه   ــواف و رقـ ــتخوار خـ ــارت رشـ ــاط زيـ ربـ

آرامگــاه ارســالن جــاذب مشــهد و  2بشــرويه؛ 

ــاروان  ــام رضــا)ع(؛ ک ــاه ام ــوان بارگ ســرای آه

ــمنان و  ــك    3س ــاد، برج ــوراب گناب ــه ش قلع

  يه است.بردسکن و رقه بشرو

نمودار پراکندگی جغرافیایی بناها بر حسب استان  . 9شکل 

 )مأخذ: نگارندگان(

 

                                                           
1.  Richard Ettinghausen  

50%

6%

25%

13%
6% خراسان رضوی

خراسان شمالی

خراسان جنوبی

سمنان

http://www.studyblue.com/
http://archnet.org/
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 تجزیه و تحلیل قدمت بناهای مورد مطالعه

مورد از اين بناها به  4بنای مورد بازديد،  16از 

احتمال قريب به يقین به دوره ساسانی تعلق 

هور، خانه ديو، های بازهچهارتاقی که شامل دارند

بنای بنديان درگز و بنای اسپاخو در نزديکی 

هور با . در مورد چهارتاقی بازهشوندمیبجنورد 

و نتايج  93زنی سال توجه به کاوش و گمانه

)شکل ( 1393 ،دست آمده از آن )لباف خانیکیبه

با توجه به  ،و در مورد محوطه بنديان درگز( 10

نقوش  شواهد مورد اعتماد موجود شامل

دست آمده، در ساسانی های بهها و کتیبهگچبری

رهبر، بودن اين دو بنا ترديدی وجود ندارد )

 . (1378؛ همو، 1374

 هوربازه چهارتاقی حیدریه؛ تربت -مشهد جاده -10 شکل

 (نگارندگان: مأخذ)

در بنای خانه ديو سبزوار هم با توجه به نظر 

پیرنیا، ؛ 4: 1380)بختیاری شهری، اغلب محققان 

: 1389آباد و ديگران، ؛ هاشمی زرج234: 1387

و با توجه به اينکه در ( 220: 1392؛ نامجو، 86

های انجام شده در بنا آثاری نظیر سکه کاوش

دست آمده و با توجه به ساختار و اجزاء بنا به

ای نکته -هاسازیها و گوشهنظیر نحوه ايجاد تاق

کند میکه در مورد بنای اسپاخو هم صدق 

 
 

 

اين دو بنا را  -(1359؛ مقری، 1355)توحیدی، 

توان متعلق به دوره ساسانی دانست. اما هم می

ديگر يعنی آتشکده تورنگ  چهارتاقی 2درباره 

تپه گرگان و آتشکده نهبندان هنوز شك و ترديد 

باقی است. در مورد آتشکده تورنگ تپه، برخی 

دهند اين بنا را به دوره ساسانی نسبت می

(1987Boucharlat & Lecomte, ) اما ،

بنا را با قاطعیت متعلق به اوايل اسالم  1ژان دئه

(. درباره آتشکده نهبندان و 1390 ،داند )دئهمی

چهارتاقی بودن يا نبودن و تعلق آن به دوره 

ی ترين دلیل مبنساسانی سخن بسیار است. مهم

ه هايی است کبر ساسانی بودن بنا، وجود سفال

بنا بدست آمده و مشخصات آنها قابل  از محل

ر ديگهای ساسانی است، ازطرفقیاس با سفال

های دوره ساسانی فرم بنا، به فرم چهارتاقی

 .(1387)شايسته، شباهت نیست بی

بنای ديگر نیز  3به غیر از بناهای اشاره شده، از  

که احتمال تعلق آنها به دوره  عمل آمدبهبازديد 

ر اين سه بنا، شامل قلعه دخت ساسانی بسیار است.

شوراب گناباد، قلعه برجك بردسکن و قلعه 

است که هر چند ( 11)شکل دختر رقه بشرويه 

شواهد معماری موجود حاکی از اسالمی بودن 

های آنها است، اما شواهدی مانند قطعه سفال

های ساسانی، نام اين بناها قابل مقايسه با سفال

ر وجود قراينی مبنی بدارند و « دختر»که پیشوند 

بازسازی و استفاده دوباره آنها در قرون اولیه 

شان را در محققان احتمال ساخت اسالمی، نزد

: 1373نمايد )زمانی، پیش از اسالم بسیار می

                                                           
1 . J. Deshayes 
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؛ شناسايی، 28: 1383؛ لباف خانیکی، 67 -64

صابر ؛ 204 -203: 1383 ،حسینی؛ 4-5: 1380

: 1392و شريفی، عنانی ؛ 9: 1392مقدم و طالبی، 

68.) 

خانه دامغان با بنای باقیمانده، تاری 7از میان 

توجه به شواهد موجود به صدر اسالم تعلق دارد 

گدار، ؛ 260: 1387؛ پیرنیا، 280: 1392)فینستر، 

. (12)شکل  (76: 1380؛ هیلن براند، 109: 1312

مسجد کوشك فردوس و مسجد رقه بشرويه 

اند، المی پی افکنده شدهاحتماالً در قرون اولیه اس

های بعد نیز مورد استفاده قرار اما در دوره

؛ ياحقی و 192: 1366)نوغانی، اند گرفته

: 1371شعار، ؛ 70 -68، 22: 1374بوذرجمهری، 

. مقبره ارسالن (35: 1391بخشايی، ؛ 159 -158

جاذب، مسجد رباط زيارت رشتخوار خواف 

ه با توجه بو کاروانسرای انوشیروانی ( 13)شکل 

سبك معماری، مستندات تاريخی و تزيینات 

ويژه آجرکاری، به دوره غزنوی معماری به

ار، تب)صالحی کاخکی و موسیمنسوب هستند 

 -170: 1367؛ لباف خانیکی، 107 -106: 1391

 (.Schroeder, 1977: 3/998؛ 171

 

 (نگارندگان: مأخذ) رقه دختر قلعه عمومی نمای .11 شکل

 

 
 

 

شبسددتان مسددجد تدداری خاندده  ایددوان قبلدده و. 12شددکل 

 خذ نگارندگان(دامغان)مأ

 

 

 (نگارندگان: مأخذ) زیارت رباط مسجد نمای .13 شکل 

رضا)ع( که به دلیل در نهايت گنبدخانه امام

شرايط خاص مکانی و معنوی آن، انجام 

پذير مطالعات میدانی در مورد اين بنا امکان

ه است، اما با توج نیست و يا بسیار محدود بوده

به قراين و مستندات تاريخی و نظر کارشناسان 

احتماالً ساختار اصلی بنا به دوره غزنوی و 

سلجوقیان تعلق دارد و با توجه به تزيینات 

های روی آن، قطعا فام و کتیبهکاشیکاری زرين

 )ابن متأخرتر از اواخر سده ششم هجری نیست

؛ 45: 1392سیدی فرخد،  ؛10/294 :1371 اثیر،

 .(14)شکل  (22: 1379قصابیان، 
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ا سنجی مطلق ینمودار فراوانی بناها از منظر تاریخ .14شکل 

 نسبی )مأخذ: نگارندگان(
 تجزیه و تحلیل کارکرد بناهای مورد مطالعه

ــان   ــاربری    16از می ــی، ک ــورد بررس ــای م بن

ــه  ــت،    9اولیـ ــی اسـ ــخص و قطعـ ــا مشـ بنـ

ــالی ــورد درحـ ــه در مـ ــای 7کـ ــده  بنـ باقیمانـ

 9هــا و احتمــاالتی وجــود دارد. آن زنــیگمانــه

ــه ــاقی خان ــوبنــا شــامل چهارت ، (15)شــکل  دي

آتشــکده بنــديان درگــز، آتشــکده تورنــگ تپــه 

ــاری  ــان، ت ــه   گرگ ــجد رق ــان، مس ــه دامغ خان

ــه   ــیروانی، قلعـ ــرای انوشـ ــرويه، کاروانسـ بشـ

ــکن و      ــك بردس ــه برج ــوراب، قلع ــر ش دخت

قلعه رقـه بشـرويه اسـت. در مـورد سـه بنـای       

ــر   ــی ب ــواهدی مبن ــودن  آتشــکدهنخســت ش ب

ــه  ــا ب ــاقی   آنه ــت. در چهارت ــده اس ــت آم دس

ــه ــش و در   خان ــکو آت ــه، س ــگ تپ ــو و تورن دي

ــده ا    ــت ش ــدان ياف ــز آتش ــديان درگ ــت بن س

ــمی زرج ــران)هاشـ ــاد و ديگـ ؛ 83: 1389،  آبـ

   (.319: 1378رهبر، ؛ 58 -56: 1390دئه، 

 

 

 
 
 
 

 

 
 (نگارندگان: مأخذ) دیو خانه چهارتاقی .15 شکل

که برخی محققان  خانه دامغان با آندر مورد تاری

دهند که بنا بر روی بقايای احتمال می 1نظیر گدار

، دارگيك کاخ يا آتشکده ساسانی ساخته شده )

های اشمیت زنی، اما طبق گمانه(104 :1312

بر زندگی و گونه آثار و شواهدی مبنیهیچ

فعالیت پیش از اسالم از اطراف مسجد يا ساير 

 ،)اشمیتدست نیامده است نقاط شهر دامغان به

1391: 43-44). 

بنای ديگر که در مورد کاربری اولیه آنها  7اما  

مل چهارتاقی هايی وجود دارد شازنیگمانه

هور، بنای سنگی اسپاخو، آتشکده نهبندان، بازه

کوشك فردوس، رباط زيارت، مقبره ارسالن 

 رضا)ع( است.جاذب و گنبدخانه بارگاه امام

که برخی هور با آندر مورد چهارتاقی بازه

 3برگو واندن 2محققان برجسته مانند هرتسفلد

 ،)هرتسفلداند آن را يك آتشکده تلقی کرده

، اما گدار (15 :1387، ؛ واندن برگ310 :1381

آن کند وباتوجه به ساختار بنا اين نظر را رد می

های دفاعی ارتفاعات را در ارتباط با سازه

شهمردان  (.1/59 :1371، )گدارداند همجوار می

                                                           
1. André Godard 

2 . Ernst Emil Herzfeld 

3. Louis Vanden Berghe 

24%

12%

23%

41%

دوره ساسانی

احتماال ساسانی

-دوره ساسانی

اسالمی

دوره اسالمی
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نیز اين بنا را مرتبط با نیايش آناهیتا و تشتر 

برای  (.179 :1336، )شهمردانمعرفی کرده است 

بنای اسپاخو هم نظر قطعی وجود ندارد. برخی 

نظران مانند توحیدی بنا را کلیسا از صاحب

( و برخی ديگر مانند افروند آن 1355)توحیدی، 

  .(16)شکل  (1377 ،دانند )افروندرا آتشکده می

 
 

 (نگارندگان: مأخذ) اسپاخو سنگی بنای .16 شکل

شده  يافتدلیل آتشکده دانستن بقايای معماری 

ها با در حوالی نهبندان هم همجواری اين ويرانه

روستای آتشکده است که افراد بومی براين 

باورند که روستا نام خود را از اين سازه معماری 

. بنای کوشك (3: 1387)شايسته، گرفته است 

فردوس هم در شرايطی که درحال حاضر و با 

توجه به مستنداتی چون وجود محراب در 

 اه بنا، به عنوان يك مسجد مورد توجه استگقلبه

 ،1366، اما محققانی چون نوغانی )(17)شکل 

 -68 ،22 :1374)(، ياحقی و بوذرجمهری192

بنابر شواهد معماری  براين باورند که بنای  ،(70

اولیه، يك آتشکده بوده و بعدها به خانقاه تبديل 

با اتکا به شباهت فرم بنای  1شده است. ديتس

های ساسانی جاذب به چهارتاقی ارسالن

 
                                                                 
1. Ernest Diez 
 

خصوص وجود چهار درگاه در چهار طرف به

 :Diez, 1977)داند را يك آتشکده میبنا، آن

3/923.) 

بنابر آنچه گفته شد، در منطقه مورد مطالعه، با 

يك تسلسل معماری از دوره ساسانی تا قرون 

میانی اسالمی مواجه هستیم که هر چند در مورد 

تعدادی از بناهای مورد بررسی قدمت و کاربری 

قطعیتی وجود ندارد، اما با توجه به بقايای 

معماری، مستندات تاريخی و تاريخ شفاهی 

منطقه، اين تسلسل، پیوند و تأثیرگذاری روشن 

و آشکار است. اما در ادامه و در جهت بررسی 

سیر تحول چهارتاقی در منطقه مورد مطالعه، 

شناسی را باستان هایهای معماری و دادهيافته

ها و مورد تجزيه و تحلیل قرار خواهیم داد. يافته

بندی موضوع کمك شايانی هايی که به جمعداده

خواهد کرد شامل پالن بنا، مصالح، نوع پوشش 

کاررفته در بنا، های بهسقف، انواع تاق

  ها و ابعاد آجرها است.سازی و ستونگوشه

 

 کوشک مسجد زمستانی شبستان داخلی فضای .17 شکل

 (نگارندگان: مأخذ) فردوس
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 بررسی فرم و پالن بناهای مورد مطالعه -4-4

ــرم ــی،   از ف ــای ايران ــالن بناه ــج در پ ــای راي ه

، چلیپــايی و چهــار ايــوانی   یفــرم چهارتــاق 

ــر    ــه روتـ ــت کـ ــب اينجاسـ ــت و جالـ  1اسـ

ــاق ، (2/501 :1977) یخاســتگاه فــرم چهارت

 ،)شـــراتوخاســـتگاه فـــرم چلیپـــايی  2شــراتو 

و گــــدار خاســــتگاه فــــرم ( 55 -54 :1384

داننــــد را خراســــان مــــی یچهــــار ايــــوان

(Godard, 1949: 4/74-78 ــان (. از میـ

ــای      ــار بن ــالن چه ــه، پ ــورد مطالع ــای م بناه

ديـو، مقبـره ارسـالن جـاذب و     هـور، خانـه  بازه

)ع( روشـن اسـت،    رضـا گنبدخانه بارگـاه امـام  

آنهـــا دارای فـــرم چهارتـــاقی هســـتند. در دو 

ــای آت ــز  بن ــديان درگ ــکده بن ــکل ش و ( 18)ش

ــاقی    ــری ب ــا اث ــان از جرزه ــه گرگ ــگ تپ تورن

ــن    ــا روش ــالن بن ــه پ ــا توجــه ب ــا ب ــده، ام نمان

 یگــردد کــه آنهــا نیــز دارای فــرم چهارتــاقمــی

ــر   ــف ه ــوده و ک ــايی   6ب ــیوه چلیپ ــه ش ــا ب بن

ساخته شده اسـت. در بنـای آتشـکده نهبنـدان     

نیز با توجـه بـه اظهـارات کارشناسـان احتمـاالً      

ین شیوه در سـاخت بنـا دنبـال شـده اسـت      هم

ــاری(4 -3: 1387)شايســته،  ــای ت ــه . در بن خان

هـای مکـرر   دامغان هم استفاده از چشـمه تـاق  

کــه تشــکیل شبســتان مرکــزی مســجد را داده، 

ــداعی ــدهت ــرم   کنن ــیوه ف ــاقی ش ــایچهارت  ه

 ساسانی است.  

در مسجد رقه بشرويه پالن مرکزی و اولیه 

مسجد با الگوپذيری از فرم چلیپايی احداث 
 

                                                                 
1. Oscar Reuther 

2. Umberto Scerrato 

 

گرديده و در کاروانسرای انوشیروانی آهوان 

به دوره غزنوی  که بنای فعلی ظاهراً( 19)شکل 

تعلق دارد، با به کارگیری شیوه چهار ايوانی در 

  هـک  ودـش، اين احتمال تقويت می اـاحداث بن

 

: ذمأخ) چلیپایی پالن با آتشکده درگز؛ بندیان .18 شکل

 (نگارندگان

ــدمت  ــه   ق ــده و ب ــیش از دوره يادش ــه پ ــا ب بن

 دوره ساسانی برسد.  

کـه در نگـاه اول   در بنای سنگی اسـپاخو بـا آن  

هـای پـیش گفتـه در    هـیچ يـك از  فـرم    ظاهراً

ســاخت بنــا اســتفاده نشــده، امــا ســاخت يــك 

ــوه     ــا، نح ــوی بن ــیع در جل ــوان وس ــديل اي تب

هـا  زمینه چهـارگوش بـه دايـره و نـوع سـکنج     

و مقايسه اين بنا بـا آتشـکده نگـار در کرمـان،     

ــیر در    ــاخ اردش ــفون و ک ــری در تیس ــاق کس ت

ســازد کــه نــه تنهــا فیروزآبــاد، مــا را قــانع مــی

اين بنا ساسانی اسـت، بلکـه پیـرو يکـی ديگـر      

ــرم ــوان    از ف ــی اي ــن دوره، يعن ــج اي ــای راي ه

ــیع بــا فضــای گنبــدی     در پشــت آن در وس

 .  (20)شکل  خراسان است
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 کاروانسرای عمومی نمای سمنان؛ -دامغان جاده .19 شکل

 (نگارندگان: مأخذ) آهوان انوشیروانی

بنای بعدی يعنی مسجد کوشك فردوس،  5در 

مسجد رباط زيارت و سه قلعه مورد مطالعه به 

بسیاری  گسترده تخريب دلیل تغییر و تحوالت و

های بعدی در آنها به وقوع پیوسته، که در دوره

شان قابل تشخیص نیست. قالع نیز از پالن اولیه

ه و با توج پالن خاصی در ساخت پیروی نکرده

به موقعیت جغرافیايی و مکانی منطقه، احداث 

 اند.شده

 

بنای اسپاخو؛ ایوان رفیع مقابل تاالر بنا )مأخذ:  .20شکل 

 نگارندگان(

ته در بناهای مورد کار رفبررسی مصالح به

 مطالعه

آورد بودن مصالح مورد در ساخت اکثر بناها، بوم

توجه معمار بوده است. بدين ترتیب و با توجه 

به موقعیت جغرافیايی منطقه و کوهستانی يا 

از سنگ الشه، آجر  غالباًدشت بودن آن، مصالح 

و خشت است و اين ويژگی چه در مورد بناهای 

مورد بناهايی که در پیش از اسالم و چه در 

، اندشرق ايران و بعد از اسالم ساخته شدهشمال

که در بناهايی چون طوریکند. بهصدق می

ديو، اسپاخو، مسجد رباط زيارت، هور، خانهبازه

کاروانسرای انوشیروانی، قلعه دختر شوراب، 

قلعه برجك بردسکن و قلعه دختر رقه، مصالح 

 ون تورنگ تپهای چغالب سنگ الشه و در ابنیه

خانه گرگان، بنديان درگز، آتشکده نهبندان، تاری

دامغان، مسجد کوشك فردوس، مسجد رقه 

رويه، آرامگاه ارسالن جاذب و آرامگاه ــبش

 رضا)ع(، مصالح غالب آجر و خشت است. امام

در  اًتقريبمالت گچ نیز به عنوان يك مالت رايج 

ست. از تمام بناهای مورد مطالعه استفاده شده ا

ای چون بنای اسپاخو، مالت ساروج نیز در ابنیه

قلعه دختر شوراب و قلعه برجك بردسکن 

استفاده گرديده است. از ديگر مصالحی که مورد 

شرق کشور بوده، نظر معمار ايرانی در شمال

توان به استفاده از چوب در چهارتاقی می

خانه دامغان و بارگاه هور، بنای اسپاخو، تاریبازه

رضا)ع( و به استفاده از چینه در سايت بنديان امام

)شکل  رضا)ع( اشاره کرددرگز و بارگاه امام

21).  

   
کار رفته در بناها نمودار معرفی نوع مصالح به .21شکل 

 )مأخذ: نگارندگان
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بررسی پوشش سقف و انواع تاق در  -4-6

 بناهای مورد مطالعه

در تمـــام بناهـــای مـــورد مطالعـــه، پوشـــش 

ها با کمـك گنبـد و تـاق انجـام پذيرفتـه      سقف

. متأســفانه بــر اثــر گذشــت (22)شــکل  اســت

هـای انسـانی،   زمان و يا احیانـاً بـر اثـر آسـیب    

ــا و جرزهــای   ــی ديواره پوشــش ســقف و حت

بنديان درگز، آتشـکده نهبنـدان و تورنـگ تپـه     

گرگــان از بــین رفتــه اســت. بــا ايــن حــال بــا 

ــاق  ــا داغ ت ــا و ي رجــای هــای بکمــك پــالن بن

ــاق  ــین ات ــعیت پیش ــده، وض ــا و داالنمان ــا ه ه

ــل تصــور اســت. ــا بررســی پوشــش   قاب ــا ب ام

ــازه  ــدی بناهــايی چــون ب هــور، اســپاخو و گنب

مشـــخص ( 23)شـــکل ارســـالن جـــاذب  

ــی ــدهايی    م ــا دارای گنب ــه آنه ــه هم ــردد ک گ

هــا ايــن خیــز هســتند، بــر اســاس گــزارشکــم

ــه   ــد اولی ــورد گنب ــه در م ــر روی  نکت ــه ب ای ک

رضــا)ع( نیــز ســاخته شــده بــود، امآرامگــاه امــ

  .کندصدق می

 

بناها )مأخذ:  در رفته کاربه هایتاق انواع نمودار .22 شکل

 نگارندگان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مأخذ) جاذب ارسالن مقبره فریمان؛ -مشهد جاده .23 شکل

 (نگارندگان

ر ها نیز دبررسی و مطالعه شیوه و فن ايجاد تاق

شرق معماری شمالزنی در سیر تحول فرم تاق

طورکه کند. همانسزايی ايفا میايران نقش به

 ایهای گهوارهپیش از اين به آن اشاره شد، تاق

دار يك فرم معمول و رايج در معماری و مازه

ايران پیش از اسالم بوده است، هر چندکه در اين 

دار هم های تیزهدوره زمانی، معمار ايرانی با تاق

 بیگانه نبوده است. 

در بررسی صورت گرفته، مشخص گرديد از 

هور، بنای بازه 3بنای قبل از اسالم، در  6میان 

ديو و اسپاخو استفاده از تاق هاللی يا خانه

بنای بنديان،  3ای مورد توجه بوده و در گهواره

ه تنها پی کآتشکده نهبندان و تورنگ تپه نیز با آن

با  ای آنهاهبنا باقی مانده، اما با توجه به شباهت

بناهای پیشین و ساير بناهای ساسانی، استفاده از 

 ای در اين سه بنا قابل تصور است.تاق گهواره

شايان توجه است که با آغاز دوران اسالمی و 

ساخت و سازهايی که بعداز آن در ايران انجام 

پذيرفته، اين تکنیك ساختمانی متوقف نگرديده 

خانه دامغان، و در بناهای اين دوره شامل تاری

کوشك فردوس، رباط زيارت، مسجد رقه، 

کاروانسرای انوشیروانی، قلعه دختر شوراب و 
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ای قلعه دختر رقه همچنان استفاده از تاق گهواره

های )شکل دار به قوت خود باقی استيا مازه

 . (27تا  24

از ديگر وجوه اشتراکی که بین بناهای قبل از 

ن تواای اسالمی میشرق ايران و بناهاسالم شمال

ر شکل است که دهای نعلیيافت، استفاده از تاق

ديو و اسپاخو متعلق به قبل از اسالم دو بنای خانه

خانه دامغان و قلعه دختر برجك و دو بنای تاری

شود متعلق به دوره اسالمی مشاهده می

که اين موضوع نشان  (،30تا  28های )شکل

ته ین نسل گذشدهد تبادل دانش و تجربیات بمی

های بعدی در ايران همچنان برقرار بوده و نسل

 است.
 

 

 دیو خانه بنای در ایگهواره تاق ایجاد نحوه .27تا  24شکل 

 مسجد ،(25شکل ) اسپاخو سنگی بنای ،(24شکل ) سبزوار

: مأخذ()27شکل ) رقه مسجد و( 26شکل ) فردوس کوشک

 نگارندگان(
 

از نکات جذاب ديگری که در جريان اين 

در  تحقیقات روشن گرديد، تحول تدريجی

شرق ايران زنی در منطقه شمالهای تاقتکنیك

های که در کنار استفاده از تاقاست. به طوری

شکل در هر دو دوره معماری ای و نعلیگهواره

 به تدريج به ايرانی بعد از اسالم، معمار قبل و 

 های به روزتر نیز پیشسوی استفاده از تکنیك

کوشك خانه دامغان، مسجد رفت. در بنای تاری

فردوس، مقبره ارسالن جاذب، کاروانسرای 

انوشیروانی، قلعه برجك بردسکن و قلعه دختر 

های جناغی با تیز کُند استفاده شده رقه از تاق

اين در حالی است که هر چه به معماری  است و

ها شويم، تیزی تاقتر میدوره سلجوقی نزديك

هايی که در بناهای مسجد شود. نمونهبیشتر می

شك فردوس، رباط زيارت، قلعه برجك کو

 بردسکن و قلعه دختر رقه نیز قابل مشاهده است.

 
 

 واسپاخ بنای در شکل نعلی تاق اجرای نحوه .30تا  28شکل 

 برجک قلعه و( 29شکل ) دامغان خانهتاری ،(28شکل )

 24شکل  25شکل 

 26شکل  27شکل 
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 نگارندگان(: مأخذ) (30شکل ) بردسکن

ای بناهها نیز در تعدادی از که سکنجدر نهايت آن
مطالعه شده، قابل مقايسه با يکديگر است. با 

های صورت گرفته مشخص گرديد بررسی
ها در دو بنای ساسانی ها يا فیلپوشسکنج
ديو و اسپاخو به يکديگر شباهت دارد و از خانه

اخ ها در بنای کطرفی آنها قابل مقايسه با سکنج
فیروزآباد و آتشکده نگار کرمان است. از سوی 

خانه دامغان و ها در دو بنای تاریسکنجديگر 
های هت نزديکی با بنامسجد رقه بشرويه نیز شبا

و اين نکته خود گويای تداوم  ساسانی دارد
های ايران باستان در ها و تکنیكمعماری، فرم

ها در دوران اسالمی است، درحالی که سکنج
هور در مقايسه با ساير ابنیه مورد بنای بازه

در اين بنا از چوب  الً متمايز است.مطالعه، کام
های )شکل سازی استفاده شده استبرای گوشه

 .(36تا  31

 گیرینتیجه بحث و 

خراسان از ديرباز يکی از مراکز مهم تمدنی در 

های معماری ايران زمین بوده و از خاستگاه

 خراسانی به و پارتی سبك دو ايرانی به ويژه

 ها در ديگر نقاطرفته و بر ساير سبكشمار می

 ايران نیز تأثیرگذار بوده است. 

ورت گرفته مشخص ـــاس مطالعات صــبر اس

های گرديد که در دوره ساسانی چهارتاقی

متعددی در خراسان بزرگ ساخته شده که از 

های سرخ کوتل توان به چهارتاقیجمله می

هد، هور مشافغانستان، مل حیرام ترکمنستان، بازه

بزوار ديو ستورنگ تپه گرگان، خانهبنديان درگز، 

و اسپاخو بجنورد اشاره کرد که بر اساس 

مستندات معماری موجود آتشکده بودن اکثر آنها 

 مسجل گرديده است.

 

 
 

(، 31شکل هور )سازی در بنای بازهگوشه -36تا  31شکل 

(، 33شکل (، بنای سنگی اسپاخو )32شکل خانه ديو سبزوار )

(، مقبره 35شکل (، مسجد رقه )34شکل خانه دامغان )تاری

 : نگارندگان(أخذ( )م36شکل ارسالن جاذب )

ب شرايط و ــانی بر حســاســهای سچهارتاقی

های متفاوتی ساخته کاربری آنها در مکان

اند. معموالً آنهايی را که به عنوان آتشکده، شده

ر ب اند،بودهآتشگاه و میل راهنما مورد استفاده 

ها به کار گرفته شده را در آنچه در کاخ بلندی و

های بارز اين آثار نیز اند. نمونهساخته هادشت

ديو سبزوار بر فراز کوه و تورنگ چهارتاقی خانه

 روزآباد در دشتتپه گرگان و کاخ اردشیر در فی

توان به شواهد موجود می واقع است. باتوجه

گفت که موقعیت مکانی چهارتاقی در نحوه 

الً است و احتما گذار نبودهن چندان تأثیرساخت آ

های ساسانی برای ساخت از اغلب چهارتاقی
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 یيهايی جزبا تفاوتيك نقشه معمول و رايج 

 اند. کردهپیروی می

که ها بیشتر از آنرفته در چهارتاقیکارمصالح به

آورد تابع نوع کارکرد آنها باشد، تابع مصالح بوم

در مناطق  هکطوریبه بوده است.منطقه 

کوهستانی مصالح غالب سنگ الشه و در مناطق 

ها از آجر و خشت است، اما در بیابانی و دشت

هر دو موقعیت معموالً از گچ و بعضاً از ساروج 

 به عنوان مالت استفاده شده است.

يك فرم  در نهايت بايد اظهار داشت چهارتاقی

گردد و سازی محسوب میدر ساختمان رايج

خصوص از که در پیش از اسالم و بهیطورهمان

اواخر دوره اشکانی و تمام دوره ساسانی از اين 

فرم به عنوان يك مبنا در معماری استفاده 

در بعد از اسالم نیز ادامه يافته  روند اين ،گرديده

ای ــراوانی از معماری بناهــهای فاست. نمونه

ها در سراسر ها و کوشكآرامگاهی، مساجد، کاخ

اند. ان باقی مانده که از اين شیوه الگو گرفتهاير

های انکارناپذيری در استفاده که شباهتطوریبه

ديو و هور، خانهاقی در بنای بازهتاز فرم چهار

خانه دامغان، مقبره ارسالن جاذب اسپاخو با تاری

رضا)ع( وجود دارد. به نظر می و آرامگاه امام

ك هم نزدي رسد، حتی فلسفه وجودی آنها نیز به

 است و اين سنت معماری همچنان تدوام دارد.

 منابع
 .آتش در ايران باستان (.1353) آذرگشسب، اردشیر

 چاپ اختر شمال.

تاريخ کامل بزرگ  (.1371) .ابن اثیر، عزالدين علی
 .10ج. اسالم و ايران )وقايع قبل و بعد از اسالم

 تهران: علمی. ترجمه عباس خلیلی.

 براساس متن .فارسنامه ابن بلخی .(1374) ابن بلخی

ه وضیح و تحشیت مصحح لسترنج و نیکلسن.
 شناسی.شیراز: بنیاد فارس منصور رستگار فسايی.

 .صورة االرض (.1345) ابن حوقل، محمد بن علی
 تهران: تابان. ترجمه جعفر شعار.

 .االعالق النفسیة (.1365) رسته، احمد بن عمرابن
 یر.تهران: امیرکب چانلو.ترجمه و تعلیق حسین قره

ترجمه  (.1349) ابن فقیه، ابوبکر احمد بن اسحاق
ه ح. ترجم .مختصر البلدان بخش مربوط به ايران

 تهران: بنیاد فرهنگ ايران. مسعود.

هنر و  (.1378) اتینگهاوزن، ريچارد و الگ گرابر
تهران:  ترجمه يعقوب آژند. .معماری اسالمی

تب علوم انسانی زمان مطالعه و تدوين کسا
  ها )سمت(.دانشگاه

مسالك و  (.1368) استخری، ابو اسحاق ابراهیم
تهران: شرکت  به اهتمام ايرج افشار. .ممالك

 انتشارات علمی و فرهنگی.
تاريخ ايران در قرون  (.1369) اشپولر، برتولد

 . ترجمه مريم میراحمدی.1ج  .نخستین اسالمی
 ت انتشارات علمی و فرهنگی.تهران: شرک

. دامغان حصار تپه هایکاوش(. 1391) اريخ اشمیت،
 کل اداره: سمنان. روستايی کوروش ترجمه
 ستانا گردشگری و دستی صنايع فرهنگی، میراث
 .سمنان

گاهنامه  .«آتشکده اسپاخو» (.1377) افروند، قدير
لی اداره کل میراث فرهنگی خراسان. سال داخ
 پیش شماره آبان ماه. اول.

 الدين ابی عبداهللانصاری الصوفی الدمشقی، شمس 
ب ينخبة الدهر فی عجا (1357محمد ابی طالب)

مطبعة اآلکادمیة بطرزبورغ:  .البر و البحر
 االمبراطورية.

ای از ارتاقی نمونهچه (.1390) باقريان، محمدرضا
بر معماری دوره  تأثیر معماری دوره ساسانی

شناسی ايران در دوره باستان از مجموعه .اسالمی
داشت استاد دکتر مقاله در بزرگ 43اسالمی )

به کوشش محمدابراهیم  محمديوسف کیانی(.
همدان: دانشگاه بوعلی سینا، صص  ارعی.ز
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886- 916. 

گزارش ثبتی  (.1380) بختیاری شهری، محمود
 -مهر(ديو )آتشکده آذر برزينچهارتاقی خانه

: پژوهشگاه اداره کل میراث مشهد .سبزوار
 فرهنگی خراسان.

بنای  مستندسازی (.1391) بخشايی، معصومه
بشرويه: سازمان  .تاريخی مسجد رقه )بشرويه(

میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
 خراسان جنوبی.

سیر  .(1392بزرگمهری، زهره و آناهیتا خدادادی )
 تحول معماری ايران از آغاز دوران اسالمی تا

 تهران: سروش دانش. .پیش از حمله مغول

تألیف  .معماری ايرانی (.1387. )پیرنیا، محمد کريم
تهران: سروش  و تدوين غالمحسین معماريان.

 دانش.

بنای سنگی  گزارش ثبتی (.1355) قيتوحیدی، فا
تهران: اداره کل حفاظت آثار  .اسپاخو بجنورد

 .باستانی و بناهای تاريخی ايران، منتشر نشده

 ثعالبی نیشابوری، عبدالملك بن محمد بن اسماعیل
تاريخ ثعالبی مشهور به غرر اخبار ملوك  (.1368)

مراه ه . پاره نخست ايران باستان.الفرس و سیرهم
ديباچه مجتبی با ترجمه و مقدمه زتنبرگ و 

 گفتار و ترجمه محمد فضائلی.مینوی. پیش
 تهران: نشر نقره.

. ترجمه العالم اشکال (.1368) جیهانی، ابوالقاسم
عبدالسالم کاتب. تصحیح و حواشی از فیروز 

 مشهد: به نشر. منصوری.

 .تاريخ نیشابور (.1375) حاکم نیشابوری، ابوعبداهلل
قدمه، م ری.ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابو

 ح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی.تصحی
 تهران: نشر آگه.

 ق(.1423) ربالمشرق الی المغحدودالعالم من
 قاهره: و حققه يوسف الهادی. الفارسیةعن  ترجمه

 للنشر. ةفیالدار الثقا

تاريخ بردسکن )با نگاهی  (.1383) حسینی، احمد
 سبزوار: امید مهر. .ويژه به ترشیز قديم(

هنر در  (.1372) خپکوا، گالینا پوگا و اکبر خاکیموف
تهران:  ترجمه ناهید کريم زندی. .آسیای مرکزی

مان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ساز
 ارشاد اسالمی.

تاريخ سیاسی و اجتماعی  (.1367) دانیل، التون
. ترجمه مسعود رجب خراسان در زمان عباسیان

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. نیا.

ای از دوره اسالمی در آتشکده (.1390) دئه، ژان
 . در: آتش در خاور نزديك باستان.تورنگ تپه

تهران: نشر ماهی،  محمدرضا جوادی. ترجمه
 .70-53 صص

های جديد بریکشف گچ» (.1374) رهبر، مهدی
. میراث «دوره ساسانی در بنديان خراسان

 .85-82 صص .14فرهنگی. شماره 

معرفی آدريان )نیايشگاه( » (.1378) --------
درگز و « بنديان»مکشوفه دوره ساسانی در 
مجموعه  .«ن بنابررسی مشکالت معماری اي

ره تاريخ معماری و شهرسازی مقاالت دومین کنگ
 زاده شیرازی. اهللکوشش باقر آيتبه  ايران.

ان میراث فرهنگی کشور تهران: سازم
 .341-315 صص )پژوهشگاه(.

تأثیر هنر ساسانی در هنر  (.1355) زمانی، عباس
تهران: اداره کل نگارش وزارت فرهنگ  .اسالمی
 و هنر.

ر گناباد: نش .گناباد؛ پیر تاريخ (.1373) --------
 مرنديز.

تمدن اسالمی در عصر  (.1388) سپهری، محمد
تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، شرکت  .امويان

 چاپ و نشر بین الملل.

آثار تاريخی ورارود و  (.1386) ستوده، منوچهر
 .خوارزم )جلد دوم: کش، ترمذ، بدخشان ...(

 دکتر محمود افشار.تهران: بنیاد موقوفات 

به جغرافیای  نگاهی (.1392) سیدی فرخد، مهدی
مشهد: انتشارات مرکز  .تاريخی شهر مشهد

 های شورای اسالمی شهر مشهد.پژوهش

بقايای  گزارش ثبتی (.1387) شايسته، محسن
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 میراث بیرجند: سازمان .معماری آتشکده
 استان گردشگری و دستی صنايع فرهنگی
 جنوبی. خراسان

 هنر تاريخ در. سامانی هنر(. 1384) امبرتو شراتو،
 ترجمه .7ج  (.غزنوی و سامانی هنر) ايران

 .70 -45 صص مولی،: تهران. آژند يعقوب

تحلیل سفرنامه ناصرخسرو  (.1371) شعار، جعفر
 مصحح عباس رکنی. .)همراه با متن سفرنامه(

 تهران: نشر قطره.

قلعه دختر گزارش ثبتی  (.1380) شناسايی، علیرضا
مشهد: میراث فرهنگی خراسان  .شوراب گناباد

 رضوی، منتشر نشده.

پرستشگاه  يزدگردی(. 1336) شهمردان، رشید
 بمبئی. بمبئی: سازمان جوانان زرتشتی .زرتشتیان

گزارش  (.1392) صابر مقدم، فرامرز و زهره طالبی
مشهد: میراث  .ثبتی قلعه برجك بردسکن

 شر نشده.فرهنگی خراسان رضوی، منت

 .«مهرمحل آذر برزين» (.1382) صادقی، علی اشرف
 -5 صص .2. شماره 3مه ايران باستان. سال نا

18. 

 (.1391) تبارصالحی کاخکی، احمد و نجمه موسی
بر شناخت مجموعه ارسالن جاذب در  پژوهشی»

های هشپژو «.بستدوره غزنوی در سنگ
 .120 -103صص  .16. شماره 48تاريخی. سال 

گزارشی از » (.1392) عنانی، بهرام و مصطفی شريفی
اريخی های آثار تشناسی و نويافتهباستان بررسی

ی اجتماعمطالعات فرهنگی  .«شهرستان بشرويه
 .80 -53صص  .28شماره  .7خراسان. سال 

فرهنگ و تمدن اسالمی در  (.1387) غفرانی، علی
ماوراءالنهر )از سقوط سامانیان تا برآمدن 

 قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. .مغوالن(

. ترجمه میراث باستانی ايران (.1344) فرای، ريچارد
تهران: بنگاه ترجمه و نشر  مسعود رجب نیا.

 کتاب.

 .ناو اويهارا يا معبد نوبهار بلخ (.1326) فوشه، الفرد
 صص .60احمدعلی کهزاد. آريانا. شماره ترجمه 

8- 12. 

مساجد اولیه ايران از آغاز تا  (.1392) فینستر، باربارا
. ترجمه فرامرز نجد دوره حکومت سلجوقیان

 تهران: پازينه. سمیعی.

آثارالبالد و  (.1373) قزوينی، زکريا بن محمد
کمیل هاشم محدث. تصحیح و ت .اخبارالعباد

 تهران: امیرکبیر. ترجمه جهانگیر میرزا.

مشهد و حرم رضوی » (.1379) قصابیان، محمدرضا
 .3پژوهی. سال . خراسان«در دوره سامانیان

 .24-9صص  .6شماره 
 و دولت و ملت وضع(. 1386) آرتور سن، کريستن

: تهران. ساسانیان شاهنشاهی دوره در دربار
 .اساطیر

سرخ  (.1333) کهزاد، احمدعلی و دانیل شلوم برژه
 افغانستان: انجمن تاريخ افغانستان. .کوتل

ساسانیان و اسارت قیصر  برآمدن (.1390)گاژه، ژان
ترجمه عبدالرضا  .دست شاپور اولروم به

 تهران: البرز. هوشنگ مهدوی.

 .مهر .«خانه دامغانتاری» (.1312)  گدار، آندره
 .109 -101صص  .2. شماره 1سال

. ترجمه 1ج  .آثار ايران (.1371) --------
ای همشهد: بنیاد پژوهش ابوالحسن سروقد مقدم.

 اسالمی آستان قدس رضوی.

ترجمه بهروز  .هنر ايران (.1377) --------
تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه  حبیبی.

 شهید بهشتی.

های دينی در دوران اقلیت (.1391) گلزار، سعید
 تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر. .ساسانیان

مسجد رباط » (.1367) علیلباف خانیکی، رجب
 .172 -164صص  .16 -15. اثر. شماره «زيارت

های گناباد خاستگاه حماسه (.1383) --------
تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور،  .پنهان

  معاونت معرفی و آموزش.
 اول فصل گزارش(. 1393) میثم خانیکی، لباف

 منظور به شناسیباستان کاوش و زنیگمانه
 یسنگ بنای کاربری و معماری ماهیت شناسايی
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 صنايع فرهنگی، میراث کل اداره: مشهد. هوربازه
 و رضوی خراسان استان گردشگری و دستی

 .شناسیباستان پژوهشکده

جغرافیای تاريخی  (.1364) لسترنج، گای
ترجمه محمود  .های خالفت شرقیسرزمین
 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. عرفان.

ايرانشهر بر مبنای  (.1373) مارکوارت، يوزف
ترجمه مريم  .جغرافیای موسی خورنی

 تهران: انتشارات اطالعات. میراحمدی.

 هایچهارتاقی .(1389) رضا آبادی،غیاث مرادی
 .شناسیايران انتشارات: تهران ايران.

مروّج  (.1365) بن حسین مسعودی، ابوالحسن علی
ان: تهر . ترجمه ابوالقاسم پاينده.1ج  .الذهب

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

جغرافیای تاريخی  (.1371) مشکور، محمد جواد
 تهران: دنیای کتاب. .ايران باستان

های نیارش سازه (.1367) معماريان، غالمحسین
تهران: جهاد  .تاقی در معماری اسالمی

 دانشگاهی. 

 .2ج . معماری ايرانی: نیارش (.1391) --------
تهران: انتشارات نغمه  پور.تحقیق هادی صفايی 

 نوانديش.
 .بناهای تاريخی خراسان (.1359) مقری، علی اصغر

 مشهد: اداره کل فرهنگ خراسان.

در دانشنامه  «.اقرطچها» (.1387) مالزاده، کاظم

. زير نظر غالمعلی حداد 12ج  .جهان اسالم
تهران: بنیاد دايرة المعارف اسالمی، صص  عادل.
194- 198. 

بررسی سابقه و نقش  (.1390) --------
از مجموعه  .چهارطاق در معماری ايران

مقاله  43شناسی ايران در دوره اسالمی )باستان
 داشت استاد دکتر محمديوسف کیانی(.در بزرگ

همدان: دانشگاه  ارعی.به کوشش محمدابراهیم ز
 .885-868 بوعلی سینا، صص

 ترجمه. اسالم تاريخ اطلس(. 1382) حسین مونس،
 سازمان انتشارات: تهران. آذرنوش آذرتاش

 .مسلح نیروهای جغرافیايی
تهران:  .بلخ در آثار زرتشتی (.1379) میرعابدينی

 انتشارات ناهید.
 .بناهای چهارتاقی ايران (.1392) نامجو، عباس

 تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

ه ب .تاريخ تمدن ايران ساسانی (.1384) نفیسی، سعید
 تهران: اساطیر. دار.اهتمام عبدالکريم جربزه

. «آثار تاريخی شهر فردوس» (.1366) نوغانی، احمد
 .193 -185صص  .17مشکوة. شماره 

شناسی ايران باستان (.1387)ی يوندن برگ، لو
سه تهران: مؤس بهنام. ترجمه دکتر عیسی .باستان

 انتشارات دانشگاه تهران.
چهارتاقی »(، 1389) ]ديگران[آباد و هاشمی زرج

،  «ای نويافته از دوره ساسانیديو، آتشکدهخانه

 .92 -79 ، صص15، شماره 7سال  ،باغ نظر

ايران در شرق  (. 1381) هرتسفلد، ارنست امیل
تهران:  زاده.ترجمه همايون صنعتی .باستان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و 
 دانشگاه شهید باهنر کرمان.

تحول در ساختار معماری  (.»1391) هژبری، علی
مطالعه  -هامذهبی دوره ساسانی؛ آتشکده

. شماره 4کندوکاو. سال  .«هوربازه موردی: بنای
 .124 -77 صص .6

معماری اسالمی: شکل،  (.1380)هیلن براند، رابرت 
 اهلل زاده شیرازی.ترجمه باقر آيت .کارکرد، معنی
 تهران: روزنه.

ترجمه  .هنر و معماری اسالمی (.1386) --------
 تهران: روزنه. اردشیر اشراقی.

 ياحقی، محمد جعفر و خديجه بوذرجمهری
 مشهد: .فردوس/تون )تاريخ و جغرافیا( (.1374)

 مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

 .البلدان (.1356) يعقوبی، احمد بن ابی يعقوب
تهران: بنگاه ترجمه  ترجمه محمد ابراهیم آيتی.
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