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كي از روستاهاي اصفهان است كه در شمال شرقي استان اصفهان و در نزديكي دهستان ي (fešârk)فشارك   
جاده  كيلومتر 20يزد و سپس (نايين) اصفهان به  كيلومتري جاده 32كوهپايه قرار دارد. مسير اين روستا در 

 ،ييروستابناهاي معماري شكل و دارد و  فرعي با آسفالت سرد به طرف شمال است. روستا در حاشيه كوير قرار
آب روستا  دارد. ي معتدلسرد و بهار و تابستان يخشك با زمستان يآب و هواي دهد.كويري بودن آن را نشان مي

هايي كه ر تقريباً خالي از سكنه است و فشاركيدر حال حاضشود و از طريق بارندگي و آب سه قنات تامين مي
 و تعزيه و محرم براي برگزاري مراسمهايي مانند تاسوعا و عاشورا در اصفهان و تهران ساكن هستند در مناسبت

يا در روزهاي پنجشنبه و جمعه به عنوان يك منطقه ييالقي و خوش آب و هوا براي گذران اوقات فراغت به 
 روند.روستا مي

قرار داشته  معرض هجوم اقوام صحرانشينِ راهزنروستا در  ،هاي دور موجود بودهبه دليل نا امني كه در گذشته  
شود دال بر هايي كه از زبان كهنساالن شنيده ميناداست برج دور روستا وچهار و  قلعهوجود  از اين رو ،است

 .داردبه روستائيان راهزنان حمله مداوم 

در آغاز حكومت رضا خان گروهي دزد لر به  »سرزمين ناشناخته بر كران كوير« ف كتابلبنا به نوشته مؤ  
 .)300 :1365 ،ه(گركويتنگ كرده بودند  بردند كه عرصه را بر روستاييانميروستاهاي اطراف اصفهان حمله 

بار اين روستا مورد تاخت و تاز  17مردم روستاي فشارك نيز از دست ايشان در امان نبودند و گفته شده كه 
دزدان قرار گرفت. در نتيجه مردم بر آن شدند كه چهار برج و بارو گرداگرد روستا بنا كنند كه در حال حاضر 

ز دوتاي ديگر تلي از خاك و خشت به جا مانده فقط يكي از آنها سالم باقي مانده، يكي ديگر نيمه فرو ريخته و ا
 است.

 براي چند روز عازمهاي گذشته براي صله رحم و ديدار اقوام و خويشان سببي و نسب نوروز امسال مطابق سال  
با و اجدادي خود نيز سري پديد آورد كه به روستاي آ يمناسب فرصتسفر امسال  خوشبختانه شدم.اصفهان 

مراه دهدار سابق روستا كه از مطلعين روستا بود و سه تن ديگر انجام گرفت. سفري نيم روزه اين سفر به هبزنم. 
 كرد.نم باران بهاري، زيبايي سفر را دوچندان ميدر هوايي كامال خنك كه در طول جاده نم



صبحانه در سفر به روستا ساعت هشت صبح آغاز شد و بنا شد به دليل مسافت كمتر از يك ساعت تا روستا،   
نايين آغاز شد و پس از  -آباد به طرف شرق و ورود به جاده شوسة اصفهانروستا ميل شود. مسير از ميدان احمد

گذشتن از تقاطع جاده فرودگاه و سپس عبور از زير يك پل و پليس راه و از كيلومتر و گذر  30طي طريق حدود 
باالخره  تا ادامه يافت ،دادمينشان از وجود روستايي را  هاييهاي منشعب فرعي كه هر يك با تابلو نوشتهجاده
منتهي براي ورود به جاده روستا بايد از طريق دوربرگرداني كه در يك  روستاي فشارك نمايان شد. يتابلو

 كيلومتري احداث شده بود، جاده اصلي را دور زد. 

خورد. اما پس در ابتداي آن به چشم ميمرغ جاده روستايي آسفالت خوبي داشت و دو سه مزرعه پرورش شتر  
كيلومتر به راحتي  70تا  60از طي مسافتي جاده به صورت آسفالت سرد نمايان شد كه اتومبيل با سرعت حدود 

كه در پاي رشته  هاي آن، محدوده روستا و مزرعهمنتهي به روستا كيلومتري 20كرد. در اواسط جاده حركت مي
يافت. ورود به روستا با رفتيم منظره روستا وضوح بيشتري كرد و هر چه جلوتر ي كوهي پهن شده بود، خودنماي

در كنار آن قرار داشت و پيچ تندي كه  مرغداريمزرعه و  يك سربااليي كه تعدادي كارخانه كوچك پتوبافي
 كرد، غافلگير كننده بود.هاي روستايي را نمايان ميناگهان منظره خانه

هايي از كوچه راهنگه داشتيم و تا خانه ميزبان  كنار استخر پر آبي كه جنب مسجد روستا بوداتومبيل را در   
باريك گذشتيم. نرسيده به خانه ميزبان برج بلند و خشتي روستا نمايان شد. خانه ميزبان در كنار برج قرار داشت 

انه بازديدي از داخل برج قرار شد پس از صبح يافت واختصاص  برجهمه گفتگوهاي حين صرف صبحانه به و 
 داشته باشيم.

. از اين رو اقدام كنمهاي مختلف برج توانستم به ثبت قسمتاي بود كه ميدوربين عكاسي مهمترين وسيله  
قدمت  ودليل احتمال سستي برج  از آنان بهكه برخي همراهان نيز با برداشتن دو چراغ قوه  دوربين را برداشتم و

هاي برج را پله با راهنمايي ميزبان .شدند همراه باالخرهاما،  كردند؛ميكمي اظهار نگراني بيش از يكصدساله آن 
جمعي آبا و اجدادي كه براي خشتي و ساخته دست اينبه  وباال رفتيم بام آن طبقات و سپس تا كنجكاوانه 

پشتكار سازندگان آن  ت وو در دل به هم دقيق شديمبه ساخت آن كرده بودند،  امنيت و آرامش روستا اقدام
 يم.آفرين گفت

است كه قدمت آن به بيش از يكصد روستا از برج سالم  اينجانب همراه با زيرنويس عكاسي گزارش تصويري زير  
 .رسدسال مي

 



  

 

 .قابل مشاهده است در تصويرهاي آن كه نمايي از روستاي فشارك و يكي از برج



 

 برج از كوچه و استحكامات سنگي آن نماي



 

 غربي)جنوب ( همجوار با برج كوچه



 

  شرقي)جنوب ( همجوار با برج كوچه



 

ن قرار اي است كه ورودي برج در آ. سمت راست خانهكه برج روي آن قرار دارد (شمالي) بستورودي كوچه بن
 .دارد

 



 

 .كه ورودي برج در آن است روستاييدر ورودي خانه 



 

 .شوداي كه كلون در از طريق آن باز ميو دهانه روستايي ورودي خانه



 

 .و ورودي برج كه به شكل يك در كوچك كنار در اصلي تعبيه شده استخانه روستايي ورودي در 



 

 از داخل خانه روستايي ورودي در برج

 

 

 



 

 در ورودي برج از داخل خانه روستايي ترنماي نزديك



 

هفت رديف خشت كه در باالي  ها قابل توجه است.، ارتفاع پلهبه طرف طبقه اول با نور فالش هاي برجشروع پله
 آن سنگ قرار گرفته است.



 

هم قابل  سوراخ شليك در راه پله ها هشت عدد است.، تعداد پلهمنتهي به طبقه اول از باال با نور فالشهاي پله
 مشاهده است.



 

 هاي شليكو تعدادي از سوراخ ، بخشي از تاق گنبديبا نور فالش  طبقه اول برجبدنه، ستونها و بخشي از سقف 
 قابل مشاهده است.



 

 با نور فالش از طبقه اول برج يديگر ضلعهاي محوطه يايين و ستون

 



 

 با نور فالش هاي شليكو سوراخ طبقه اول هاي برج درستونيكي از 

 



 

 با نور فالش براي شليك با تفنگ در طبقه اول كوچهبا زاويه پايين رو به  نمايي از يك سوراخ



 

 و نور فالش هاي دوتايي شليك در طبقه اول با زاويه بازنمايي از سوراخ

 

 

 



 

. بدون نور ستنيز هويداكه نماي برج ديگر روستا با زاويه بازتر و  اولطبقه محل شليك برج در نمايي ديگر از 
  فالش

 



 

 ، با نور فالشبه طبقه دوم هاپله ورودي در كنارطبقه اول محوطه ها به پله خروجي



 

 ، با نور فالشهاي فوقاني براي رفتن به طبقه دوماندازه ورودي پله

 



 

 با فالش دوربين پايينبه طبقه دوم كف نما از ، هاي طبقاتاندازه پله



 

ها كه تاريكي راه پله بدون فالش دوربين پايينبه رو طبقه دوم كف از  ، نماهاي طبقاتاندازه پله از نمايي ديگر
  .مشهود است

 



 

ها زده شده است و تاريكي فالش دوربين در پله ،ي طبقه اولهااز طريق پله دومنماي ورودي به محوطه طبقه 
 طبقه دوم مشهود است. و سقف گنبدي محوطه



 

 

 فالش دوربيننور با  ،برج دومطبقه و سقف كنبدي محوطه 

 



 

 و نور فالش با زاويه باز شليك در كف طبقه دوم سوراخ



 

 و نور فالش با زاويه باز دومطبقه  دركفشليك جفتي  هايسوراخ

 



 

. با نور و ستونهاي محوطه طبقه دوم كه نسبت به طبقه اول نزديكتر است دوميك در ديواره طبقه محل شل
 فالش



 

شليك در طبقه دوم برج با نماي بازتر براي شليك دورتر، نماي روستا از داخل هاي بزرگ نماي يكي از سوراخ
 . بدون نور فالشسوراخ شليك قابل مشاهده است



 

 . نمايي ديگري از محل شليك برج در طبقه دوم و با زاويه بازتر كه بخش پيراموني روستا پيداست

 

 



 

 ورودي به بام برج

 



 

 نماي روستاهاي فرسايش شده بام برج و لبه



 

 سوراخ هاي شليك از بام برج



 

 كوچه و ي مجاورهابام خانه ،و مقايسه آن با تير چراغ برقبه طرف پايين از بام برج  ،ارتفاع برج



 

 برج منماي روستا از با



 

 برج ديگر روستامشاهده نماي ديگر روستا از بام برج و 



 

 در ورودي برجخروج از بازگشت و 



 

 داخل حياط خانه روستايينماي برج از 



 

 خانه روستايينماي برج از ايوان 



 

 با تير چراغ برق در مقياسنماي برج از كوچه و 

 5/1/95: تنظيم

 


