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  چكیده
 

 1531چهارطاقی نخلک در شهر نخلک از بخش انارک در شرق شهرستان نایین قرار دارد. این بنا اولین بار توسط هایلی یر آلمانی در سال 

شناسایی شد وپالن آن تهیه شد. این بنا با پالن غیر متعارف از انواع چهارطاقیهای ایران است که با سنگ الشه و ساروج ساخته شده و با 

کند بسته بودن جلوی درگاهها حجاری شده در داخل و خارج نماسازی شده است.خصوصیتی که این بنا را از بقیه بناها متمایز می سنگهای

و ایجاد مدخلی برای ورود اتش است. پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسشها است که ساختار غیرمتعارف این چهارطاقی به چه دلیل است 

ها را پوشانده است از ابتدا وجود داشته و یا اینکه به دالیل خاصی بعدها به آن الحاق شده است.برای ه روی درگاهو آیا این نمای سنگی ک

پاسخ به این سواالت با مطالعه متون و منابع مکتوب تاریخی و مقایسه سبک این چهارطاقی با دیگر چهارطاقی های ساسانی به جنبه های 

 است.  تحلیلی کار شده_ی معماری ،سبک شناختی خواهیم پرداخت. این مقاله، با روش توصیفیروشن تری از گاهنگاری ،ویژگیها

 آتشکده، چهارطاقی ، نایین، نخلک، سبک شناسی. کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -6
جنبه مذهبی در ایران عهد ساسانی رسمی شدن آیین زرتشت است. زمینه الزم برای این کار حساس و دشوار را برجسته ترین 

کرتیر در زمان شاپور اول پایه ریزی کرد و بعد از او کرتیرها برای ترویج این مذهب سیاست را نیز به یاری طلبیدند و شاید هم 

ه اداره آن به صورت غیر مستقیم پرداختند و اینچنین قدرتمند شدند. روحانیون برعکس با زدن رنگ ولعاب مذهبی به امور کشور ب

برای برقراری همگونی فکری در کشور وسیع ایران آتشکده ها ساختند تا هم شریعت دین یعنی حفاظت از آتش مقدس را انجام 

ار موجود و گزارشهای تاریخی بصورت متون داده باشند و هم به عنوان مدرسه ای برای آموزش احکام دینی باشد. با توجه به آث

وسنگ نگاره ها سه آتشکده بزرگتر ومهمتر در ایران وجود داشته و صدها آتشکده های کوچکتر )از لحاظ اهمیت( زیر نظر آنها 

اقع ردند. در واداره میشد و آتش مقدس را از این آتشکده ها هدیه میگرفتند و احکام دینی را نیز زیر نظر آنها به مردم ارائه میک

رهای بینیم در کویکل آتشکده های ایران به صورت سیستماتیک به هم متصل و مرتبط بودند به همین دلیل است که ما می

اطراف اصفهان نیز که بسیار کم جمعیتند و قطعا در دوران باستان هم به دلیل کمبود امکانات مساعد زندگی آنچنان جمعیتی 
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ثل چهارطاقی نخلک وجود دارد . البته وجود شهر مهمی همچون نایین را در نزدیکی آن و همچنین نداشتند نیز آتشکده هایی م

 ساله دارد را نباید بی تاثیر دانست. 2222معدن سرب نخلک که  به گفته استاد حبیب یغمایی قدمتی 

مچنین ساختمان غیرمتعارف آن آتشکده نخلک از این نظر که آخرین چهارطاقی شرق اصفهان در منطقه کویری است و ه      

نسبت به بقیه آتشکده های ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.این بنا با توجه به مواردی همچون موقعیت مکانی و عدم دخل 

 وتصرف در ساختمان اولیه و ناشناخته بودن و نیز در معرض تخریب بودن ، در تحقیق حاضر بررسی و مطالعه شده است. 

 

 فیایی و تاریخی:موقعیت جغرا

هرستان نایین در حاشیه شرقی اصفهان در منطقه کویری قرار دارد. در این شهر به خاطر وجود اب و هوای خاص ش      

کویر،گرمای شدید تابستان، کم آبی و تاثیر آن بر زراعت و زندگی، معماری و شهرسازی خاصی به خصوص در دوران اسالمی به 

ا توجه به اقتصاد مبنی بر صنعت این شهر ما شاهد مرکزیت شهری باساختار بازار وسیع هستیم. نمایش گذاشته شده است که ب

چنان که جبران کم آبی را با اب انبارهایی که به زیبا ترین واستادانه ترین شکل میساختند ،میکردند. واینچنین است مساجد و 

 محله ها و ...

متعلق به دوران اسالمی که تمام حواس اهل فن وهنر را به خود جلب میکند ،این حال با وجود اینهمه آثار زیبا و شکیل       

آثار در حال تخریب پیش از اسالم است که مورد بی مهری قرار میگیرد مانند مثل نارین قلعه، آتشکده شیرکوه و بسیار آثار 

 منطقه شهرستان نایین و جزء بخش انارک شناخته شده یا شناخته نشده دیگر . در این میان آتشکده نخلک که در شرقی ترین

 [6]واقع شده است و در محوطه ای که دژی از  دوره ساسانی در نزدیکی آن است قرار دارد.

ثانیه عرض جغرافیایی قرار  51دقیقه و  11درجه و  55ثانیه طول جغرافیایی و  13دقیقه  و  11درجه و35بخش انارک در       

استان سمنان ،از شرق با شهرستان خور وبیابانک ،از جنوب با استان یزد و از غرب با نایین و اردستان  دارد.انارک از طرف شمال با

 همسایه میباشد.

در انارک غارهای متعدد وجود دارد که بیشتر آنها ناشناخته مانده فقط غار میله نزدیک چاه خربزه شناخته شده است. در       

نزدیک چشمه آب قدیمی انارک نیز غاری وجود دارد که درب آن بسته است. با توجه به شواهد در این مکان میتوان به دنبال 

 نشانه های آیین میتراییسم گشت.

شواهدی در دست  انارک از لحاظ معادن غنی است و شاید همین موضوع باعث شده تا سکونت در این شهر شکل بگیرد.      

است که تعدادی از کان های کرانه جنوبی کویر نمک در زمان ساسانیان وپیش از ان کند وکاو شده است.معدن نخلک که از 

ه گزارش باستان شناسان آلمانی معادن نخلک در زمان ساسانیان استخراج معادن غنی سرب ایران است یکی ار آنهاست. بنا ب

نخلک ودژ آن را گواه می آورند ونیز آزمایش کربن از اشیاء یافت شده در تونل میشده است. آنها برای اثبات گفته خودآتشکده 

نقره بوده اند. منابع عظیم سوخت در ی قدیمی معدن شواهدی به دست داده اند.البته معدن چیان در ان دوره در پی یافتن ها

حاشیه کویر یعنی جنگلهای تاغ بهترین انرژی برایذوب فلزات این معادن بوده است. استفاده از این منابع حتی در سالهای رونق 

شمسی جنگلهای  1552 – 1515شمسی ادامه داشته است و بویژه طی سالهای  1552استخراج معادن نخلک و انارک تا سال 

 [6]کویری برای تامین انرژی حرارتی این معادن دستخوش تاراج گردید.تاغ 

 

 تشریح بنای چهارطاقی نخلک:
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کیلومتر است. پس از گذشتن از انارک در کیلومتر  35بهترین راه برای رسیدن به این محل مسیر نایین به انارک به طول       

خواهیم رسید، که راهنمای آن  111سپس به چهارراهی در کیلومتر به چاه خربزه و  123به طرف شرق رفته و در کیلومتر  99

 در امتداد مستقیم جاده نخلک و در سمت مشرق خور را نشان میدهد.

کیلومتر به نخلک  3رود و از سمت غرب پس از طیبه نقاطی میرسیم که از سمت مشرق به چوپانان می 113در کیلومتر       

 شود.منتهی می

بنا از نوع چهارتاق های متعارف نیست که در آن ورود و شرکت در مراسم تقدیس آتش از چهارسوی بنا ممکن باشد.  این       

ها در زیر این دو قوس و نیز بخشی از تیغه قوس هرچند که امروزه دیوارهای شمال غربی و شمال شرق باز است ولی آثار این پی

دهد که این بنا در اصل محصور بوده است. به این معنا که این ربی ، نشان میجنوب شرقی و باز وجود پی دیوار قوس جنوب غ

شده است.در قوس جنوب مکان آتشگاهی بوده که در آن آتش مقدس محفوظ از آلودگی و چشم نامحرم زنده نگه داشته می

از باالی درگاه هاللی در این است. همچنین قسمتی شرقی بخش بزرگی از تیغه ای که در داخل قوس ساخته بودند، بجا مانده

 [3]شود که نشان دهنده مدخل آتشگاه است.بقایای دیوار بازشناخته می

متر است. مصالح از سنگ الشه با ساروج ساخته شده است. ولی نمای داخل و خارج  12/1بنا مربع شکل و هر ضلع آن       

 افقی کنار هم قرار گرفته اند.های دیوارها مرکب از سنگهای حجاری شده صاف است که در ردیف

رسد. ارتفاع زیر بنای سانتیمتر می 13-12سانتیمتر است که تا راس به تدریج به  62ها ضخامت گنبد در ابتدای فیلپوش       

خارج متر است. ارتفاع گنبد از  32/1متر متغیر است. این ارتفاع از داخل بنا نزدیک  12/3- 12/1گنبد به علت ناصافی زمین از 

 52/1تا 12/1متغیر است . قطر هالل از  22/2و 92/1متر و در داخل بین  32/2و  22/2متر است .قطر ستونها از خارج بین  3

 [3]متر ارتفاع دارد. در داخل گنبد با گل وآهک روکش شده بود. 1مترمتغیر است. راس هر قوس تا کف زمین در حدود 

 

 و معماری: تحلیل فضایی آتشكده ها بر اساس تاریخ

 شد و چهارطاقیهای ساسانیبرجهای چهارگوش و فضای سرباز و اطراف بسته میآتشکده های هخامنشیان و اشکانیان بر فراز       

از چهارطرف باز و بر فراز انها گنبد قرار دارد که این چهارطاق یا در معابد قرار داشتند چون قصرشیرین، بیشاپور، تخت سلیمان 

رسمی ومستقل و سلطنتی و با نفوذ بودند. چهارطاقها بیشتر در فارس و خوزستان و کرمان و تهران وسیستان  یا اتشکده های

 [5]وجود دارد.

گدار بنیان همه آتشکده ها را مشحون از تاق هالل هترا و مکان مقدس چهاروجهی کوه خواجه میداند .او معتقد است که        

در مکان نگهداری اتش به صورت چهارطاقی نمود پیدا کرد و در سطح امپراطوری ساسانی تاثیرات معماری اشکانی بر ساسانی 

کوه تر کم باشپراکنده شد اومیگوید برخی معتقدند این چهارطاقیهای منفرد عالمت بوده اند نه معبد. اتشکده های چهارگوش کم

 [3]بقیه شدند. و بزرگتر شدند که از این میان سه آتشکده بزرگ در تاریخ نام آورتر از

 شیپمان چهارتاقهای دوره ساسانی را به دو گروه تقسیم میکند:

 چهارتاقهایی با که با ساختارهای بزرگ در ارتباط هستند مثل تخت سلیمان و کوه خواجه -1

 [3]چهارتاقهای منفردی که گاه آتشگاه و سایر اتاقهای فرعی نیز به آن اضافه شده است.-2

 دوره ساسانی را به چهار گروه تقسیم میکند: هوف چهارتاقهای      

 ستند.نمونه هایی که در حقیقت سایبانهای باز هستند که بدوناستثناء سایبانهایی برروی قبور اسالمی ه-1
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 چهارگوش گنبددار با چهار دهانه زیر چهار قوس که با دیوارهایی نسبت به فضای خارج تعبیه شده است.-2

 هانه که اتاقهای دیگر ان را احاطه کرده است.مربع گنبددار با چهار د-5

 [1]مربع گنبددار با چهار دهانه محاط در دهلیزها.-1

 فالمکی چهارطاقی های ایران را به چهار گروه تقسیم میکند:       

 شود.آتشکده های گشوده: فضایی با گنبد ساده و سطح آمد وشدها در چهار سمت قرینه باز می-1

شبیه گروه اول است اما در ترکیب بیرونی آنها از سه یا چهار طرف به بنا پیکره ای الحاق شده جهت فضای درونی شان -2

 تشریفات ومراسم مذهبی ، که فضای مرکزی از یک سمت به بیرون باز است واز سه طرف به این ساختمان الحاقی راه دارد.

ه در حیاطی با ساخنمانهای مختلف با کاربرد مراسم مذهبی آتشکده هایی با ساختمانهایی با اشکال نامنظم در اطرافشان ک-5

 شکل گرفته اند.مثل کنارسیاه

 [2]آتشکده ای در محیطی باز با مشخصات گروه اول اما محصور در ساختمانی نسبتا ظریف. مثل تخت سلیمان. -1

 کند:گروه تقسیم می 3نامجو آتشکده ها را به       

 چهارطاقی های ساده-1

 چهارطاقهای دهلیزدار با داالن طواف دور تادور-2

 چهارطاق در مجموعه ای وسیع از بناهای مذهبی و حکومتی در اطرافشان-5

 ها ایوانی ساخته شده مانند ایزدخواستآتشکده های ایوان دار:که در مقابل یکی از ورودی-1

 ری انها برفراز بلندی با اتاقهای متعدد و داالنهایی با سقفهایآتشکده هایی با پالن متنوع مانند پالنهای هشت ضلعی یا قرار گی-3

 [3]ای و حیاط وراهرو و... که همین باعث شده در آتشکده بودن آنها شک کرد.مثل آتشگاه اصفهان. گهواره

وزی قدیمی و امر هایکند. او آتشکدههای قدیمی ارائه میطی پژوهش مفصلی الگویی را برای استفاده از آتشکدهنیز گروپ       

« اریآگی»هاست. سبک کند که  سبک آگیاری متداولترین این سبکتقسیم می دارمهرو  آدریان، آگیاریرا به سه سبک 

را «آدریان»قرار دارد. پیرامون « آدریان»شامل یک ساختمان مستطیل شکل است که در وسط آن اتاق مربع گنبد داری به نام 

نامیده « گاهیزشن»یا « دارمهر»اتاق دیگری وجود دارد که « آدریان». در این سبک در کنار داالن طوافی احاطه کرده است

 [1].در ارتباط بوده و یا از طریق راهرویی از آن جدا شده است« آدریان»یا به طور مستقیم با « گاهیزشن»شود. می

 

 

 :مقایسه تطبیقی، تحلیلی و سبک شناختی چهارطاقی نخلک

باشد که ابعاد آن تن در چنار فیروزکوه می 12قات انجام شده ، کوچکترین چهارطاقی ایران از نظر ابعاد آتشکده طبق تحقی      

متر چهارطاقی کیکاووس در خوزستان با  22*22متر است. بزرگترین آتشکده نیز باابعاد 1/3باشد ارتفاع این بنا می 32/2*32/2

های ایران به حساب می متر از بزرگترین چهارطاقی 3/1و ارتفاع  22*22م با ابعادمتر است . چهارطاقی مرودشت ه 3/12ارتفاع 

 اید.

مشابهاتی در ایران دارد از جمله آتشکده نویس قم،آتشکده گیالن غربی در ایالم، تل  12/1*12/1آتشکده نخلک با ابعاد      

قایسه کلی از نظر ابعاد میتوان فهمید که بیشتر آتشکده اما با م[3]جنگی فراشبند ، که ارتفاع همه آنها از نخلک بیشتر است.

را  شد. مثال بیشترین ابعادشدند و بنا بر اهمیت مکانی آنها بر ابعادشان افزوده میهای ایران طبق یک الگوی خاصی ساخته می



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 3 

به  ترین آتشکده ها متعلقدر مراکز مهم حکومتی ساسانیان یعنی فارس و خوزستان داریم و از نظر پراکندگی و تعداد نیز بیش

 باشد. پس آتشکده ای مثل نخلک یکی از آتشکده های معمولی از نظر مکانی و وسعت است.فارس می

در دسته بندی های انجام گرفته در ظاهر آتشکده نخلک را ما در گروه اول همه  آتشکده نخلکبرای مقایسه و قرار دادن        

وقتی به پالن آن با دقت توجه شود خواهیم دید که در هیچ کدام از این دسته ها قرار نمیگیرد دهیم، اما تقسیم بندی ها قرار می

. 

متر که به  22/2های گروه اول نامجو وفالمکی است با چهار پایه و ستون قطور به عرض آتشکده نخلک مانند چهارطاقی      

متر روی آن قرار  3ال رفته و گنبدی که بر روی فیلپوشها تا ارتفاع متر با 12/1فاصله مساوی ازهمدیگر ساخته شده اند وتا ارتفاع 

گرفته است. ستونهای بنا با هاللهایی شبیه هاللهای هترا به هم دو به دو به هم متصل شده اند. بنابراین اگر در مرکز بنا قرار 

ت چرا که شده اسیا حتی داخل بنا وارد می گیریم الگوی چلیپایی بنا قابل درک است اما بنظر می آید که نباید کسی در مرکز و

د از آید که بعهای حجاری شده ای که بیرون بنا را تزیین کرده اند دهانه همه این طاقها را بسته بودند در ابتدا به نظر میسنگ

است که سبک  این ساخت بنا این کار صورت گرفته اما ریشه دار بودن سنگهای تزیینی در بینمالت سنگهای سازه اصلی بنا نشانه

اصلی ساخت بنا همین بوده است. اما در تیغه قوس ضلع جنوب شرقی مدخلی برای ورود آتش تعبیه شده است، به دلیل اینکه 

دانیم که آیا در اضالع دیگر هم مدخلی وجود داشته است یا خیر.برای تیغه های وسط قوسهای سه طرف ریخته است ما نمی

 تفاسیر فرهنگی مختلفی آورد: توجیه چنین سازه ای میتوان

این مکان جایی برای صیانت از آتش مقدس بوده است.این چهارطاقی بخاطر شرایط آب وهوایی خاص منطقه ، بادهای موسمی -1

شد تا از اسیب های جوی مصون میماند ، چرا که فاصله زیاد آن از آتش گاه طوفانهای شن باید به شیوه ای ساخته میو گه

 ان تجدید حیات شعله را مشکل مینمود.مقدس ، امک

شد. گاه در جریان فتوحات تنها به امیه رفتار سوء کارگزاران اموی باعث چپاولها وایجاد رعب و وحشت مردم میدر دوران بنی-2

دلیل دست یابی به غنیمت های بیشمار ،آتشکده ها دستخوش غارت میشدند.بسیاری از آتشهای مقدس خاموش شد.بنی امیه 

رخالف تعهدات وپیمان های سابق به انهدام و ویرانی اتشکده های ایران نظارت میکردند.هدف اصلی انان تهدید زرتشتیان بود ب

تا با فشار آوردن بر این نقطه حساس ایمانی ، کسب درآمد و زراندوزی کنند زیرا هر آتشکده ای میتوانست به اندازه ای از اهل 

 [1]انهدام و خرابی مصون بماند. گفته شده است از این محل ، چهل میلیون درهم جمع آوری شد.محل جمع کند وباج بدهد تا از 

با این توضیح اگر اثبات شود که تزیینات تخته سنگی خارج بنا و تیغه های مابین درگاهها بعد از اسالم زده شده است شاید 

 دلیلش مصونیت آتش مقدس و هدایای داخل چهارطاقی نخلک باشد.

گر طبق دسته بندی گروپ این چهارطاقی یزشن گاه باشد پس در کنار این چهارطاقی باید بنای آدریان ویا آگیاری نیز وجود ا-5

 داشته باشد. مگر اینکه کاربرد این بنا به عنوان دارمهر )یزشن گاه(به تنهایی قابل توجیه باشد.

دارد ومعدن سربی با قدمت پیش از اسالم اهمیت این مکان بیشتر  البته با توجه به آثار دژی که در نزدیکی این چهارطاقی قرار

 خودنمایی میکند و باید کاوید که شاید در نزدیکی این چهارطاقی، آتشکده مکمل آن نیز یافت شود.
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(1591چهارطاقی نخلک )نامجو،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1531چهارطاقی نخلک )هالی یر،

 

 

 

 نتیجه گیری:

طبق اطالعات بدست آمده بر پایه مطالعات تطبیقی بنا با بقیه چهارطاقیهای موجود در ایران میتوان چنین استنباط کرد که این 

چهارطاقی از نظر اندازه اضالع و ارتفاع بسیار معمولی وساده است. از نظر مواد ومصالح نیز با توجه بهمصالح بوم آورد موجوددر 
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الشه ای و تراشیده و ساروج ساخته شده است.اما از نظر پالن ، با اینکه در اولین نگاه بسیار شبیه محیط ، از سنگ ها بصورت 

ای هآید اما ساختمانی غیر متعارف دارد که درگاهچهارطاقیهای منفردی که بصورت گسترده در ایران یافت میشود ، به چشم می

شده و این عملی است که همزمان با ساخت بنا انجام شده است . آن از چهارطرف با سنگهای برش خورده و حجاری شده بسته 

بهترین دلیلی که منطق میتواند آن را بپذیرد حفاظت وصیانت از آتش مقدس از عوامل جوی ویا از دست اقوام مهاجم بوده است 

بررسی و پژوهش دارد تا  .اما نکته ای که کامال واضح است این است که این چهارطاقی و محوطه های اطرافش نیاز شدیدی به

مشخص شود این چهارطاقی فقط مکانی برای نگهداری آتش بوده و یا انجام نیایش و آموزش احکام دینی هم در همین مکان 

 شده است.انجام می

ظ حفمعموال چهارطاقی ها در مکانهایی قرار میگرفتند که از نظر اجتماعی دارای جایگاه خاصی باشد تا آتش مقدس از خاموشی 

دهد که این مکان از نظر شود و عامه مردم هم از وجود آن استفاده الزم را ببرند، وجود این چهارطاقی در نخلک نشان می

اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی جایگاه ویژه ای داشته است که شواهد این مدعا میتواند معدن سرب با قدمت پیش از اسالم 

 که بعد از اسالم هم ازرش و اعتبار خود را حفظ کرده بودو دژ دوره ساسانی نزدیک آن باشد 
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