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:چکیده

در .) م421ـ   439(به نوشته طبري و بنابر تحقیقات تاریخی، مهرنرسی وزیر اعظم بهـرام پـنجم  

المنفعـه، چهـار آتشـکده در    او ضمن ساخت بناهاي عام. والیت اردشیرخره، بناهاي زیادي ساخت

یـابی دقیـق   مقالـۀ حاضـر   مکـان   . ه بنا نهـاد چهارروستا از منطقه دشت بارین از والیت اردشیرخُر

هاي موجود در منابع تاریخی، مطالعه مسـیرهاي ارتبـاطی بـین    هاي یادشده براساس آگاهیآتشکده

شهر بیشاپور و اردشیرخُره بنابر تحقیقات میدانی و باستان شناسـی و بررسـی ویژگیهـاي معمـاري     

 منظـور عمـدة  بـدین . ایـن دو شـهر اسـت    هاي موجود بر سر راه دو مسیر اصلی و عمـدة آتشکده

باره بررسی شده و مورد نقـد قرارگرفتـه و پیشـنهادي بـراي تعیـین      تحقیقات باستان شناسی دراین

  .هاي یادشده، ارائه گردیده استموقعیت آتشکده

  .آتشکده، اردشیرخُره، بیشابور، ساسانیان، فارس، مهر نرسی :هاي کلیديواژه

  :مقدمه

هـاي شـاپور اول   ایالت فـارس در دورة ساسـانیان، از سـاخته    طنتی و یکی از پنج کورةور شهري سلبیشاپ



  شناسیمطالعات باستان/ 164

کیلومتري باختر کازرون  24هاي این شهر در ویرانه. هاي نخستین اسالمی استو سده) .م270ـ   240(ساسانی

بـر سـر راهـی    بیشـاپور  ) 142: 1344سامی، .(شاپور واقع است جنوبی رودخانۀ بر سر راه فَهلیان و در حاشیۀ

. محل ارتباط راههاي کهن ایران دانسـت  توان میشد، واقع بود و این شهر را باستانی که جاده شاهی نامیده می

کرد و از بیشاپور نیز راهی و بیشاپور را به تیسفون وصل می) فیروزآباد(این راه در روزگار ساسانیان، شهرگور

  )Ghirshman, 1971, I:36. (به کرانۀ خلیج فارس امتداد داشته است

و روایتـی دارد کـه شـاپور نـام اسـتان اسـت و مرکـز آن         دانـد  مـی قزوینی بیشابور را استان و شهر بنامی 

بلخی از اقدام اسکندر مقدونی در تخریب این شهر بـه  ابن) 468: 1371البالد، آثار.(است) نوبندگان(نوبندجان 

: 1921فارسـنامه،  .(ر را عمارت کـرد و بیشـابور نـام گـذارد    گوید که شاپور مجدداً این شههنگام فتح ایران می

142(  

اي کـه تمـامی آنچـه را کـه     تصویر کامل و دقیقی از این شهر ارائه کرده است، به گونه حدود العالممؤلف 

او از باره، دو آتشکده و کوهی که بر آن صورت هر ملکی و موبذي و مرزبانی . وي گفته، اکنون مشهود است

نـام  از آتشـکدة ایـن شـهر بـه     جغرافیانویسـان شماري دیگر از ) 378: 1340ستوده، .(، گفته استنگاشته شده

  )43: 1939ابن حوقل، .(اندسیاوشان و جنبذکاوس یادکرده

فارس در دورة ساسانی و به نـام فیروزآبـاد در   ) کوره(اردشیرخُره نیز نام یکی از تقسیمات پنجگانه اداري 

 هـاي شهرسـتان به استناد مدارك موجود، از قبیل رسالۀ ) 494: 1375نیستانی، .(تهاي نخستین اسالمی اسسده

که به فارسی میانـه نگـارش یافتـه و همچنـین منـابع جغرافیـایی و تـاریخی دورة        ) 169: 1368تفضلی، (ایران

رفتـه  گوراردشیرخره بـه کـار مـی    صورت بهاسالمی، نام مرکز والیت اردشیرخُره،گور بوده و نام این شهر گاه 

درباره تاریخ بناي شهر و اینکه آیا پـیش یـا پـس از نبـرد     ) 264: 1939؛  ابن حوقل، 286: 1967طبري،.(است

بنـابر آنچـه   . نهایی اردشیر با اردوان و کشته شدن وي توسط اردشیر بوده است، اختالف نظرهایی وجود دارد

آمده اسـت،  ) 136: 1968فردوسی،(در شاهنامهو به پیروي از آن ) 47،49: 1354(که در کارنامۀ اردشیر بابکان 

هاي تاریخی، بناي این شهر پـیش از  اردشیر شهر را پس از پیروزي بر اردوان بنیان نهاد، حال آنکه در گزارش

نویسـان دورة اسـالمی بـا اختالفـی انـدك      جغرافـی ) 39: 1967طبـري،  .(نبرد نهایی آن دو ذکـر شـده اسـت   

و برخـی شـرح   ) 201: 1976؛ ابـن فقیـه،   44: 1889ابن خردادبه، (اندشمردهروستاهاي ناحیه اردشیرخره را بر

مقالۀ حاضر، شرح دقیـق مسـیرهاي   ). 267: 1939ابن حوقل، (انددقیقی از این روستاها و مسیر آن ارائه نموده

نرسی یابی چهار آتشکدة ساخته مهرهاي واقع در این مسیرها و مکانبین شهر بیشاپور واردشیر خره وآتشکده

  . وزیر اعظم  بهرام پنجم است
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  :زمینه تاریخی بحث

: 1367؛کرسـتین سـن،   111: 1358نولدکـه،  (و برخی دیگـر  ) 870: 1967تاریخ طبري،(بنابر روایت طبري

. در والیت اردشیر خُـره، بناهـاي زیـادي سـاخت    .) م421ـ  439(مهر نرسی وزیر اعظم بهرام پنجم) 125ـ126

از محـال اردشـیرخره   ) Barin(واقع در دشـت بـارین  ) Abruwan(هل قریه ابروانوي از خاندان اسپندیاد ا

. ، از اجـدادش بـه ارث بـرد   را در بلوك مجاور یعنی ناحیۀ شـاپور ) Gireh(پارس بوده است و روستاي ژیره

( م و یزدگـرد دو .) م421ـ   439(، بهرام پنجم .)م400ـ 421(مهرنرسی وزیر اعظم سه پادشاه یعنی یزدگرد اول

اند و در خوانده) Hazarpet _ dran arits(»هزارپت درن اریتس«بوده و منابع ارمنی وي را .) م439ـ   457

انـد وي را هـزار پـت ایـران و     اي که به هنگام وزارتش در دوران سلطنت یزدگرد دوم خطاب به او نوشتهنامه

سد، خود را وزرگ فَرمـدار ایـران و انیـران معرفـی     نویاند و همین وزیر وقتی که به ارمنیان نامه میاَنیران گفته

ـ   53: 1967تاریخ طبري، (براساس روایت طبري ). 134: 1367؛ کریستین سن،  177:  1358نولدکه، (کند می

مهر نرسـی در زمـان بهـرام پـنجم بـراي      ) 352: 1341؛ بلعمی،  84: 1369ابن مسکویه، ( و برخی دیگر ) 81

هـاي  اي نشده اما با توجه به گفتهگزینی، اشاره، اگرچه در منابع تاریخی به این عزلتنشینی گزیدعبادت گوشه

ها و پلها از سوي او در همین دورة توان حدس زد که کارهاي عام المنفعه مهرنرسی و بناي آتشکدهطبري می

از (ه خـود ابـروان   وي به نزدیک زادگـا . ساالري انجام گرفته استفترت و جدایی از سیاست و سازمان دیوان

مهرنرسی به . اي بنا کردچهار دهکده گرفت و در هر یک آتشکده) روستاي دشت بارین از والیت اردشیرخره

اي دیگـر نیـز در یکـی از    بنا نهاده بود، آتشکده» مهر نرسیان«اي که در دشت بارین و به نام خود سان آتشکده

او . نامید» سرور من رو به من آور«به معناي » ز آور خدایانفرا«آن چهار دهکده به نام خویش ساخت و آن را 

ـ کـه پـدر او را بـه کـار     » زروانداد«هاي هایی به نام فرزندان خود به نامهمچنین در سه دهکدة دیگر آتشکده

 دین و دستورهاي دینی واداشته بود تا در این کار به آنجایی رسید که بهرام گور وي را به مقام هیربدان هیربد

» کـاردار  «ـ که در زمان بهرام پیوسته صاحب دیوان خراج بود ـ و پسر سوم  » ماگُشَنسب«رسانید ـ و پسر دوم 

مهـر نرسـی در همـان    . پایۀ سپهبد فعالیت داشت ـ بنا کرد ـ که در مقام فرماندهی سپاه و به عنوان ارگبذ و هم

ی دیگر دوازده هزار درخت زیتون و در سومین در یکی از آنها دوازده هزار نخل، در یک. ناحیه سه باغ گرفت

هـا و باغهـا و   ایـن دهکـده  ) 53ـ   81:  1967تاریخ طبري، (آنها دوازده هزار سرو کاشت که بنا به گفتۀ طبري

  .شدها تا زمان وي به دست اعقاب مهرنرسی باقی بود و به بهترین وجه نگهداري میآتشکده

هاي نخستین اسالمی، روستاي دشـت  دانان سدهاز جغرافی) 45: 1889المسالک و الممالک، (خردادبه ابن 
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هاي مورد بحث در آن ناحیه ساخته شده است از ناحیـۀ  بارین و دهکدة ابروان، زادگاه مهرنرسه را که آتشکده

: 1894مسـالک و ممالـک،   (این در حالی اسـت کـه اسـتخري   ). 143: 1921، ابن بلخی: نیزنک(داندشاپور می

ــن) 106 ــلو اب ــورة االرض، (حوق ــی  ) 183: 1939ص ــیرخره م ــۀ اردش ــمارندآن را از ناحی ــتۀ  . ش ــه نوش ب

گرفته از نـام آتشـکدة بـارین واقـع در فیـروز آبـاد       این نام به یقین بر) 108: 1894مسالک و ممالک،(استخري

احسـن  .(مقدسی شهر بارین را در کنار شهرهاي گور، کارزین و جم در کوره شیراز معرّفی کرده اسـت . است

  )633: 1906التقاسیم، 

  

  :شناسیمطالعات باستان

کیلومتر  180مسیر اول که : از دو مسیر عمده، میسر است) گور باستانی(راه دسترسی بیشاپور به فیروزآباد 

طول دارد، از طریق کازرون ـ باالده ـ جِره ـ فراشبند به سمت غرب، به فیروزآباد راه می یابد و مسیر دوم که     

کیلومتر مسافت دارد به ترتیب از شمال و رو به جنوب از کازرون به باالده ـ جره ـ فراشـبند بـه سـمت       240

تر به شهر تـاریخی قیروکـارزین راه یافتـه و از سـمت     جنوب، به دهرَم رسیده و سپس رو به شهرهاي جنوبی

هـرم، فسـا، داراب، الر و بنـدر    دلیل ارتباط شهرهاي جنـوبی همچـون ج  به. گرددشمال به فیروزآباد منتهی می

طاهري به شهرهاي شمالی چون گور، شیراز و استخر، این مسیر از اهمیت بیشتري برخوردار بوده اسـت، بـه   

  )1نقشۀ شمارة .(از کنار این راه می گذرد) کرانه خلیج فارس(شکلی که اکنون جاده ترانزیتی فیروزآباد به جم 

احسـن التقاسـیم،   (بند ـ فیروزآباد ـ دهرم اهمیت بسیاري داشـته اسـت    بنابر آنچه مقدسی نگاشته، راه فراش

افزاید شمار زیاد آتشکده و چهارتاقی موجود در این جاده است که آنچه براهمیت مسیر دوم می).666:  1906

، آتشـکدة بـزرگ   )پـل آبگینـه  (چهارتـاقی بیشـاپور، چهارتـاقی کـازرون    : انـد از به ترتیب از کـازرون عبـارت  

، رهنـی، کُنارسـیاه و   )3فراشبند(، فراشبند، تُل جیران، تُل جنگی، نقاره خانه)تون سبز(، منصور آباد)الدهبا(جِره

  .چهارتاقی نُودران در نزدیکی فیروزآباد

هـاي  آتشـکده : شماردمیبنا را به ترتیب بر 9هاي خود در مسیر کازرون به فیروزآباد، واندنبرگ در بررسی

). Venden Berghe,1961:163-196( جره، کازرون و پنج آتشکده در جلگه فراشبندکُنارسیاه، نودران، 

بایسـت بـه فهرسـت یادشـده،     آتشکده فراشبند را نیز مـی  هاي بیشاپور، منصورآباد، گنبدبه رغم این، آتشکده

بور بـه گـور بـه    هاي موجـود در مسـیر بیشـا   بنابراین آتشکده. اي نکرده استافزود که واندنبرگ به آنها اشاره

  :باشدترتیب موقعیت مکانی به شرح زیر می

یک از منابع جدید حتی در هیچ. این بنا در محوطۀ تاریخی بیشابور قرار گرفته است :چهارتاقی بیشابورـ 
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اي به ایـن آتشـکده   بسیار پراکنده موجود است، اشاره صورت بههاي میراث فرهنگی که هاي چهارتاقیگزارش

 3تـاق و   2ا در ضلع جنوب غربی محوطۀ شهر تاریخی بیشابور قرار گرفته و در حـال حاضـر   بن. نشده است

مصـالح آن  . گنبد کلّاً تخریب شده ولی بقایاي دو گوشـواره برجـاي مانـده اسـت    . پایۀ آن بر جاي مانده است

 50/7قطر گنبـد   متر و 90/3متر، ارتفاع تاق  60/9× 15پالن در ابعاد . شامل الشه سنگ با مالت ساروج است

  .متر است

اي موسوم به جفته و در همـان جـا آتشـکدة دیگـر     در کازرون آتشکده ):پل آبگینه(ـ چهارتاقی کازرون

مؤلف حدود العالم از دو آتشکدة بزرگ کـازرون کـه   ) 43: ابن حوقل، صورة االرض.(معروف به کواذان است

بـه وسـیلۀ    1316ایـن چهارتـاقی در سـال    ) 376: 1340حدود العـالم، : نک.(گویدمورد احترام مردم است، می

  . ماکسیم سیرو معرفی شد

متـري جـاده    500کیلومتري جادة کازرون به شیراز و بـه فاصـلۀ    15چهارتاقی کازرون در حال حاضر در 

از چهارتاق تنها یـک تـاق و دو پایـه مانـده     . متر دارد 30/8پالنی مربع شکل به ابعاد . اصلی قرار گرفته است

گدار با توجه به شـباهت ایـن   . متر است 60/4متر و ارتفاع پایه تا زیر گوشواره  80/3فاصلۀ دهانۀ تاق  .است

گـدار،  .(داندهاي مهرنرسی میو این بنا را یکی از آتشکدهبنا با کاخ سروستان آن را به بهرام پنجم نسبت داده 

1371 :35(  

برخـی جغرافیانویسـان از   . افیـایی یـاد شـده اسـت    از آتشکدة جره در متون جغر ):باالده(آتشکده جره ـ

ابـن حوقـل نیـز    ) 380: 1340حدود العالم، .(اندآتشکدة این شهر که از سوي دارا بنیاد شده است، سخن گفته

  )43: 1939صورة االرض، .(دانداین آتشکده را منسوب به دارا بن دارا می

. کیلـومتري جنـوب غـرب کـازرون قـرار دارد      64باشد که در اي به همین نام میروستاي جره مرکز ناحیه

ــع شــده اســت    11آتشــکدة جــره در  ــاالده و در نزدیکــی جــره واق ــومتري شــمال شــرقی روســتاي ب . کیل

(Schippmann, 1971: 139)  جادة کازرون بـه بـاالده از مرکـز ایـن     ) سمت چپ(این بنا در مسیر فرعی

جادة خاکی در مرتفع ترین بخش بلوك جره قرار گرفتـه  کیلومتر  2شهر طی مسافتی با جادة آسفالته و حدوداً 

  .است

تنها قسمت فوقـانی گنبـد کمـی    . هاي چهارگانۀ آن نیز سالم استهاي این چهارتاق کامالً سالم و تاقپایه

فاصـلۀ  . متر می باشـد  30/14پالن، مربع شکل و هر ضلع آن . ها نیز کامالً سالم استتخریب شده و گوشواره

این آتشکده، مشرف به دره اي است کـه  . متر است 70/8و ارتفاع گنبد  80/4، ارتفاع هالل تاق  70/6هر تاق 

  .شودبقایاي بناهاي الحاقی، در اطراف بنا مشاهده می. رودخانۀ جره از آن جاري است
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  )35:1371گدار، . (اندگدار و هرتسفلد این آتشکده را یکی از بناهاي چهارگانه مهرنرسی معرفی کرده

اي به نام تون سـبز  به آتشکده) 1961(شیپمان به استناد گزارش گدار و واندنبرگ :چهارتاق منصور آبادـ 

یـک، از   امـا هـیچ   (Schippmann: 137).کنـد کیلومتري جره اشاره مـی  25اي به نام قنات باغ در در منطقه

داند کـه حـدوداً در جنـوب    اي میهمصطفوي، تون سبز را نام تپ. گویندهاي کالبدي این بنا سخنی نمیویژگی

مصـطفوي،  .(این تپه مشتمل بر گورستان مسـلمانان و یـک امـامزاده اسـت    . شرقی آبادي قنات باغ واقع است

1343 :487(  

گدار این آتشکده را ندیده و تنها به استناد گزارش یک کدخدا اطمینان یافته که این چهارتـاق شـبیه جـره    

تشکده در این محل بدون تردید، دلیل بـر آن اسـت کـه آبـروان در همـان      وي معتقد است وجود این آ. است

  )157: 1371گدار، .(هاي شهري مهر نرسی استنزدیکی بوده و احتماالً این محل یکی از باغ

گوینـد،  هـا بـه آن منـار نیـز مـی     آباد که محلیدر حال حاضر به استثناي بقایاي یک چهارتاق به نام منصور

کیلومتري جاده باالده بـه فراشـبند در جـوار     20این بنا حدوداً در . ن اطراف وجود نداردآتشکدة دیگري در آ

سه پایه تخریب و تنهـا یـک پایـه بـه     . اي به نام باغ دشت و منصورآباد قرار گرفته استجادة اصلی در منطقه

گر به علّت ایجـاد یـک   هاي دیپایه. متر است 80/3 30/4جرز این پایه . متر بر جاي مانده است 50/4ارتفاع 

  .گورستان کامالً منهدم شده است

دیوالفوا در ادامۀ سفر خود به ایران و استان فارس در فراشبند نیز اقامـت   ):1(چهارتاق ملک یا فراشبندـ 

ایـران، کلـده و   .(وي طرحی از چهارتاقی فراشبند کشیده است. کندهاي با شکوه آن یاد میکرده و از نخلستان

کیلومتري مشرق فراشـبند و   3این چهارتاق در مسیر راه فراشبند به فیروزآباد در مسافت ) 503 :1364شوش، 

مصطفوي، .(کیلومتري مغرب باغ موسوم به باغ ملک واقع است 2یک کیلومتري جنوب کوهسار کوه آب پا و 

 (Schippmann, 1971: 127).ثبـت کـرده اسـت   ) 1(شیپمان این آتشکده را با نام فراشـبند  ) 482: 1343

  . متر است 40/9پالن بنا مربع و هر ضلع آن 

در فهرست آثار تاریخی ایران، بنایی با عنـوان گنبـد آتشـکدة فراشـبند بـه ثبـت        :گنبد آتشکدة فراشبندـ 

اگر در مسیر جـره بـه فراشـبند قـرار     . فراشبند به کازرون قرار گرفته است 12این بنا در کیلومتر . رسیده است

بنا در ورودي شهر فراشبند در روستاي آویز در سمت چپ جـاده در یـک دشـت    ید که این گیریم خواهیم د

  .وسیع قرار گرفته است

و گـدار  ) 8: 1354شناسـی ایـران،   تاریخ باستان.(داندهاي مهرنرسی میهرتسفلد این بنا را یکی از آتشکده

تغییراتـی مختصـر در آن داده شـده    معتقد است بنا، بناي یک کلیسا است، کلیسایی ساسانی یا آتشـگاهی کـه   
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  )61: 1371گدار، .(است

ایـن بنـا داراي بناهـاي    . در اطراف چهارتاق این بنا راهروي مجزا کننده گرداگـرد آن کشـیده شـده اسـت    

  .الحاقی دیگري است که به تاالر اصلی چهارتاق مرتبط است

دهرم، روستایی به نام کنارمالک قـرار   از شهر فراشبند به سمت فیروزآباد، نرسیده به دو راهی: تل جیرانـ 

کند، و در آغاز این جاده، گورستانی به در سمت چپ جاده، یک مسیر خاکی از میان نخلستانی عبور می. دارد

اي مملو از الشۀ سنگ با مـالت گـچ   نام غرب پیر عبداهللا است، که در آن، بقایاي آتشکدة چهارتاقی شامل تپه

ین آتشکده، بشدت مضطرب است، و تنها قسمتی از تاق جنوبی در میـان آثـار   ا. دست کوب قرار گرفته است

  .متر است 15× 25ابعاد این اثر، . جا مانده قابل مشاهده استو بقایاي به

بـه  . هاي مهرنرسی اظهار نظر کرده اسـت یابی آتشکدههرتسفلد نخستین فردي است که در خصوص مکان

و جــره از گــروه     ) گنبــد آتشــکده(آتشــکدة فراشـبند  ) 9ـ  8: 1354 شناســی ایـران، تــاریخ باســتان(نوشـتۀ او 

هاي بزرگ کازرون و تون سبز در شمار آتشکده هاي کوچک بنا نهاده از سوي مهر نرسه به شمار می آتشکده

یـابی  نیز به پیروي از هرتسفلد و با تأییـد نظریـه وي در خصـوص مکـان    ) 157: 1371آثار ایران، (گدار .روند

  .ها بر این باور است که هر چهار آتشکده، منفرد بوده و نحوة ساخت آنها نیز یکسان استآتشکده

نظر هرتسفلد وگدار را تأیید کرده بود، در ) 53: 1348شناسی ایران باستان، باستان(واندنبرگ با آنکه پیشتر 

-Venden Berghe ,1961:163( اي دیگرمقاله هـاي  ان آتشـکده آراء خود را تصـحیح کـرد و مکـ   ) 196

او ضمن برشـمردن  . دانست) 2نقشه شمارة ) ( خوراب(مهرنرسی را در مثلث بین فراشبند، کنارسیاه و کراب 

، نقـاره  )3فراشـبند (1، برچشـمه )2فراشـبند (،تُـل جنگـی  )1فراشبند(شباهت هاي ساختمانی آتشکده هاي ملک

نرسی معرّفـی نمـود و اطـالق محـال اربعـه بـه منطقـۀ        نهادة مهرآنها را بنا) 5فراشبند (ورهنی) 4فراشبند(خانه

جنوب غربی فراشبند را با سـاخت چهـار آتشـکده در چهـار روسـتاي متعلـق بـه مهرنرسـه مـرتبط دانسـت           

)Venden Berghe,1961:190- آید که آن دو تمرکز خـود  از گزارش هرتسفلد و گدار چنین برمی).191

  .اندگذارده و توجهی به مسیر فراشبند ـ دهرم به فیروزآباد نداشتهرا بر روي محدودة کازرون، جره و فراشبند 

از همـین رو، دشـت   . بنابر نوشتۀ طبري، ابروان از روستاي دشت بارین از والیت اردشیرخره بوده اسـت  

ـ . انداي خارج از جره و باالده جستجو کرد و این مناطق در حوزة شاپورخره بودهبارین را باید در منطقه ر بنا ب

؛ جره در شاپور و دشت بارین در اردشیرخره قرار تأکید طبري، جره و دشت بارین دو منطقۀ مجزّا از هم بوده

توان نظر هرتسفلد و گدار مبنی بر اینکه سه آتشکدة کازرون، جره و تـون سـبز   از همین رو، نمی. داشته است

  .مهرنرسی در ناحیۀ اردشیرخره بوده، پذیرفتهاي در حوزة جره قرار داشته را با گفتۀ طبري و اینکه آتشکده
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باوجود این، واندنبرگ بنا بر بررسیهاي میدانی خود، نگاهی ویژه به مسیر فراشبند ـ فیروزآباد و خصوصـاً    

اگرچـه،  . راه فراشبند ـ دهرَم داشته است؛ توصیفات وي از آتشکدة  نقاره خانه و کُنارسیاه مؤید این نظر است 

با . او تمام مسیر فراشبند ـ دهرَم ـ فیروزآباد را طی نکرده و در نهایت تا دهرَم پیش رفته است   می رسد  نظر به

این همه، با توجه به نام منطقه محال اربعه، روستاهاي چهارگانه مهرنرسی و آتشکده هاي متعلق به آن را تنهـا  

ق از .هــ  1311اي بـه سـال   بر نقشـه این درحالی است که محال اربعه بنا . در ناحیه فراشبند حدس زده است

تنها شامل بخش شرقی فراشبند، ناحیه دهرَم، منطقۀ ) 3نقشه شمارة )(1155: 1377آثار عجم، (فرصت شیرازي

به این ترتیب، مسیر اصلی شاپور به اردشیر خره که اکنـون  . شده استفیروزآباد، قیر و جرمشت در جنوب می

فراشـبند ـ   (یابد به جاي مسیر نزدیـک غربـی   الده، جره و فراشبند راه میاز شهر کازرون آغاز و به شهرهاي با

در مسـیر نزدیـک   . گـردد به سمت جنوب متمایل شده و به دهرَم و از آنجا به فیروزآباد منتهی مـی ) فیروزآباد

ـ    (اي وجود ندارد اما در مسیر جنوبی آتشکده) فراشبند ـ فیروزآباد (غربی وجـود  ) ادفراشبند ـ دهـرَم ـ فیروزآب

هاي مسیر در دورة ساسانی و سدههاي تُل جنگی، نقاره خانه، رهنی، کُنارسیاه و نودران بر اهمیت این آتشکده

رسد چهار روستایی که مهرنرسی در می نظر بهافزون براین، بنابر آنچه طبري آورده . افزایدنخستین اسالمی می

گمـان سـاختمان ایـن    بـی . داشته و یا نزدیک به هم بـوده اسـت  هایی بنا نهاده، در یک محور قرار آن آتشکده

از . کـرده اسـت  اي مشابه و از الگوي معماري واحدي پیروي میها نیز که بانیِ واحدي داشته، از نقشهآتشکده

تواند مکان دقیـق چهـار آتشـکده    هاي محور فراشبند ـ دهرَم ـ فیروزآباد می  رسد، آتشکدهمی نظر بههمین رو، 

هایی که طبري روایت کرده حداقل در اسـامی روسـتاهاي واقـع    ها و نخلستانزیرا بقایاي باغ. نرسی باشدمهر 

روستایی به نـام خرمایـک کوچـک در دو راهـی     . کل، محال اربعه قابل شناسایی است طور بهدر این محور و 

بـر وجـود بـاغ هـاي خرمـا و       فراشبند به دهرَم، خرمایک بزرگ، نزدیک منطقه آقا شهید و کُنارسیاه، گـواهی 

رسد، چهار آتشکدة تُل جنگی، نقاره خانـه، رهنـی   می نظر بهاز همین رو، . درختان کُنار در مناطق مذکور است

چهار آتشکده مهر نرسی است که شرح آن در ذیل خواهـد  و کُنار سیاه در محور فراشبند ـ دهرَم ـ فیروزآباد،   

  :آمد

 فراشبند،ي هانخلستان از عبور از پس رانیج تلی خاک ریمس ۀدرادام ):2(دفراشبن ای یجنگ تُل ةآتشکدـ 

  (Schippmann,1971:129). ه استخواند 2 فراشبند را آن پمانیش. واقع استی جنگ تل ةآتشکد

پالن (. است متر 80/8 آن ضلع هر که چهارتاق شکل به و عمرب لاو قسمت تشکیل شده؛ قسمت دو از بنا

 چهارتاق امتداد در قاًیدق آني هاتاق که شده ساخته متر 2عرض بهي زیدهل ،چهارتاق نیا دوردورتا) 1شمارة 

ی خـارج  ةواریـ د و اسـت  متـر  60/4 تـاق  ۀدهان ۀفاصل. است متر 80/15 زین زیدهل نیا ضلع هر. استی داخل
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 تـا  گنبـد  تفـاع ار و شـده  بیتخر بنا گنبد)  483: 1343 ،يمصطفو.(است به کل از بین رفته زینی شمال سمت

ـ  جنـوب  در کـه  اسـت  گرییکـد  بـه  هیشب ساختمان دو شامل مزبوري بنا دوم قسمت. است متر 7 ،کف ی غرب

 دوی چهارتـاق ی شـرق  جنـوب  ضـلع  در. است متر 2538ی چهارتاق جنوب اطیح. ستا گرفته قرار چهارتاق

 )1شـمارة  ریتصو. (تاس ، موجودشده احداث ساروج مالت و سنگ ۀالش با و است یضرب آن سقف که اتاق

  .ردیگیم بر در را متر 40 70 ابعاد بهي امحوطه مجموعه نیا

 نـام  بـه ي اآتشـکده  ،دیشـه  امامزاده یا دهرم به فراشبند ةجاد 4 لومتریک در): 4(فراشبند ای خانه قارهن آتشکده

 قـرار ي بلنـد  کي یـ رو بـر  جـاده  راسـت  سمت در (Schippmann,1971:135) 4 فراشبند یا خانه نقاره

. اسـت ی شرق جنوب جانب از نخست سطح ؛است شده ساخته سطح سه در خانه نقاره چهارتاق. است گرفته

یی فضـا  ،دوم سـطح . دارد حجره 12 آن ضلع هر که است آن دور تا دوریی هاحجره با اطیح شامل بخش نیا

 .اسـت  گرفتـه  قرار هخان نقاره یچهارتاق سوم سطح و شده بیتخر صد در صد اکنون که است شکل لیمستط

 پـالن .(اسـت  مانـده ي جـا هب سالم کامالً گنبدها و هاهیپا ،هاتاقو  متر، 30/1130/8 ابعاد به یلیمستط بنا پالن

ـ ا غـرب  در. شـود دیده می متر 10/4 عرض بهي زیدهلي ایبقا ،یجنوب ضلع در)  2 شمارة  کی یـ چهارتـاق  نی

 احاطـه  رای چهارتاق دور تا دور احتماالً که میشویم داالن اردو آن قیطر از که دارد وجودی ضرب تاق با زیدهل

ـ یب ضخامت و متر 30/420/2ی طول جرزی رونیب ضخامت. است متر 9 کف تا گنبد از ارتفاع. بود کرده ی رون

)  2 شـمارة  ریتصـو .(است متر 4 هالل ارتفاع. است متر 40/4هاتاق ۀفاصل. است متر 20/220/2ی عرض جرز

  .است متر 8257 موعهمج کل مساحت

 سمت در دیشه امامزاده به مانده لومتریک 2 حدوداً دهرم، به فراشبند ةجاد از ):5فراشبند(ی رهن ةآتشکدـ 

 راثیـ م سـازمان  در بنا نیا ازی گزارش. است گرفته قراری رهن بزرگ آتشکده جاده، يمتر 500 ۀفاصل در چپ

 و شـمال  دری یکـ  که استی چهارتاق دو مجموعه نیا. است وجودمی رهنی چهارتاق عنوان با فارسی فرهنگ

 سـتون  نیا تاق یک. است ماندهي جا بر ستون 2 تنهای جنوبی چهارتاق از. است گرفته قرار جنوب دري گرید

 متـر  9 آن ضـلع  هـر  که مربعي مرکز اطیح ابعاد. است متر 20/4 چهارتاق نیا ابعاد. دارد راهي مرکز اطیح به

ی منتهـ ی شـمال ی اصـل  چهارتـاق  به مستقل طور به یک هر که دارد وجودی داالن ،اطیح جانب دو در. باشدمی

ـ  و شـده  داده پوششي اگهواره تاق با آن سقف. است متر 10 آن طول و 70/1 داالن نیا عرض. شودیم  ۀبدن

 متـر  6× 70/6 ابعـاد  به یعمرب شکل به بناست شمال در کهی اصل تاق چهار. بود شده پوشانده گچ اندود با آن

 ارتفـاع  20/2 ابعاد به ايدهانه يورودی چهارتاق شمال در. باشدیم متر 30/5 اتاق کف تا گنبد ارتفاع. باشدیم

 کـه  شـده  ساختهي اگهواره سقف با اتاق 2 ،یچهارتاقی غرب وی شرق ضلع در و دارد وجود عرض متر40/1 و
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  ) 3شمارة  و تصویر 3شمارة  پالن.( است متر85/370/2 آن ابعاد

ـ ا جنـوب  در. دارد وجـود ي اگهـواره  تاق با کوچک ابعاد بایی هااتاق ،یشمال وی جنوب سمتي ورود  نی

ـ ا جـوار  در. اسـت  شده احداث متر 8 عمق و متر 5× 50/11 ابعاد بهي انبار آب ،آتشکده  ماننـد  ،آتشـکده  نی

  .است گرفته قراری گورستان گریدي هاآتشکده ازي اریبس

ـ  در روزآبادیف به دهرم ریمس از :اهیس ارنکُ ةآتشکدـ  ـ  ۀگردن سروزآبـاد یف جنـوب ي لـومتر یک 30 دری کلب 

ـ روزآبادـ یف سـاخت تـازه  ةجاد کنار دري بلندي رو بر آتشکده نیا. است گرفته قرار اهیکنارس معروف ةآتشکد

  .دارد قرار جم

ـ ا نیسـرزم  در موجـود ی ساسـان  عهـد  آتشـکده ي بنـا  نیکاملتر و نیبزرگتر اهیکنارسمصطفوي  نظر به  رانی

ي درازا بـه  اسـت  مشـهود  آن آثار هم هنوز که آتشکدهی خارج وارید) 253: 1381 هاي پارس،آتشکده.(است

ــر 85 ــا و مت ــر 40ي پهن ــا الشــهي هــاســنگ از ســاختمان تمــام. اســت مت شــده  ســاخته گــچ ازی مالطــ ب

  )105: 1343،يمصطفو.(است

 کـل  ابعـاد . اسـت  گـر ید اتـاق ي تعداد و موبدان به متعلق اتاق یک اط،یح دو ،یچهارتاق دو شامل بنا نیا

 معـروف  باز یِچهارتاق به ،شده واقع نقطه نیبلندتر در که هایچهارتاق نیا ازی یک. است متر 7054 مجموعه

 و 50/4 شیهـا دهانه عرض و متر 260/1 آني جرزها ضخامت. است متر 50/8ابعاد در و عمرب بنا نیا. است

 بـا  برابـر ي ابعادي دارا شده، واقعی غرب اطیحی شمال ضلع در کهي گریدی چهارتاق. است متر 50/8 نآ ارتفاع

ی چهارتـاق  نیا ارتفاع. است شمال سمت دري ورود در کي یدارا اکنون چهارتاق نیا. است متر 90/990/8

  ) 4 پالن شمارة و 4شمارة ریتصو.(است متر70/7 گنبد احتساب با

ي اگهـواره  صـورت  بـه  سـقف . اسـت  متریسـانت  380280 ابعـاد ي دارا بـوده،  بدانمو مخصوص کهی اتاق

  ) 23 :1384 ،یسروستان کمالی.(است

  

  :گیرينتیجه

از همـین رو، دشـت   . بنابر نوشتۀ طبري، ابروان از روستاي دشت بارین از والیت اردشیرخره بـوده اسـت  

بنـابر تأکیـد   . انـد رد که در حـوزة شـاپورخره بـوده   اي خارج از جره و باالده جستجو کبارین را باید در منطقه

طبري، جره و دشت بارین دو منطقۀ مجزا از هـم بـوده کـه جـره در شـاپور و دشـت بـارین در اردشـیرخره         

نظر هرتسفلد و گدار مبنی بر اینکه سه آتشکدة کازرون، جره و تون سبز که در  بر این اساس. قرارداشته است

متنـاقض  هاي مهرنرسه در ناحیۀ اردشیرخره بوده اسـت،  فتۀ طبري و اینکه آتشکدهگ با حوزة جره قرار داشته 
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  . رسدمی نظر به

و اطالق نام محال اربعه به نواحی یاد شـده،  هاي محور فراشبند ـ دهرَم ـ فیروزآباد   ها ونخلستانبقایاي باغ

مورد اشارة طبـري باشـد کـه مهـر      توانسته روستاهايکند که روستاهاي این محور میاین گمان را تقویت می

  .گانه تُل جنگی، نقاره خانه، رهنی و کُنار سیاه را ساخته است هاي چهارنرسی در آنجا آتشکده

پیرامون متن فرمان مهرنرسی براي احداث چهار آتشکده، چند نکته باید مورد توجه قـرار گیـرد؛ نخسـت    

به این معنی که موقعیت جغرافیایی این روستاها نباید . دآنکه این روستاها باید در یک محور ساخته شده باشن

به شکلی پراکنده یا تجمیع شده، در یک منطقه یا مناطق مختلـف قـرار گیـرد؛ دوم، بایـد بـین ایـن روسـتاها        

-حداقل مسافت یک راه روزانه کاروانبه اندازة مسافتی معمولی وجود داشته باشد؛ به عبارتی این فاصله باید 

فرسخ یا کمتر از آن باشد؛ سوم، به واسطۀ صدور فرمان از سوي باالترین مقام اجرایی کشور،  6د رو، در حدو

هـاي محلـی و   ها با سایر آتشکدهگمان ساختمان این نوع آتشکدهبی. باید این بناها با شکوه ساخته شده باشند

خته اسـت؛ چهـارم، بـه دلیـل     همانگونه که طبري اشاره داشته است، وي بناهاي بلند سا. شهري متفاوت است

اند، طبعاً باید ساختمانی با یک فرم، قالب اینکه این آتشکده ها در یک دورة زمانی و با یک فرمان ساخته شده

  .و الگوي معماري باشند

به غیر ( کیلومتري  30تا  20ها در فواصل، و به نسبت معینی از هم و در حدود افزون بر این، این آتشکده

پالن چهار آتشکدة یاد شده و مصالح به کـار رفتـه در آن   . انداحداث شده) تُل جنگی و نقاره خانهاز آتشکدة 

انـد و  هر چهار آتشکده در یک مجموعۀ وسیع سـاختمانی احـداث شـده   . هاي الشه، یکسان استمانند سنگ

 2800  مسـاحت مجموعـه سـاختمانی تُـل جنگـی     . هاي اصلی ساختمان استبناي چهار تاق یکی از قسمت

مترمربع با دو چهارتاقی و حیاطی مستطیل شکل بـه مسـاحت    750مترمربع، رهنی  4674مترمربع، نقاره خانه 

هـا نیـز   ابعـاد چهارتـاقی  . مترمربع اسـت  2780مترمربع در حد فاصل این بناهاست و کُنارسیاه به مساحت  81

مترمربـع   40مترمربـع؛ رهنـی،   93ره خانـه،  مترمربع؛ نقا 5/77تُل جنگی، : نزدیک به هم و به ترتیب زیر است

متـر،  2هر چهار آتشکده داراي دهلیز طواف هستند وعرض دهلیز تُل جنگـی  . مترمربع است 50/72وکُنارسیاه 

  .متر است 2و کُنارسیاه  70/1، رهنی 30/4نقاره خانه 
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(Vanden Berghe, 1961)آتشکدة تُل جنگی: 1پالن شماره 

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  

  

  

(Vanden Berghe, 1961)نقاره خانه: 2پالن شمارة 
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  )عکس از نگارنده(نماي جنوبی آتشکدة رهنی: 3 تصویر شمارة
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  )عکس از نگارنده(محوطه آتشکدة کُنار سیاه: 4تصویر شمارة 
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(Vanden Berghe, 1961)آتشکدة کُنار سیاه: 4پالن شمارة 

  


