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 چکيده
مورد  تاريخي  دوران  در  باستان شناسي  مطالعات  منظرگاه  از  لرستان  و  ايالم  استان های  اخص  به طور  و  مرکزي  زاگرس  منطقه  تاکنون 
مطالعه جدي قرار نگرفته است. در جريان بررسي باستان شناسانه شهرستان آبدانان از مناطق جنوب استان ايالم و در حاشيه جنوبي کبير 
کوه، تعداد51 محوطه و اثر باستاني از دوره های مختلف تاريخي توسط نگارندگان اين مقاله شناسايي شد. يکي از مهم ترين اين کشفيات، 
محوطه ای وسيع به  نام »جوليان« است که طی بررسی های باستان شناسي، بقاياي يک شهر با آثار دوره ساساني و صدر اسالم در اين محل 
شناسايي و مستند سازي شد. در مرکز اين محوطه عظيم تاريخي و مخروبه، بقاياي يک چهارطاقی ديده می شود که به صورت ويژه ای قابل 
بحث است. بناي اين آتشکده از گونه آتشکده هايی با داالن طواف در اطراف است که پيرامون آن، راهروهايی وجود دارد. نمونه هايی از اين 
آتشکده در غرب ايران از جمله در شيان و ميل ميلگه در اسالم آباد غرب و همچنين در ديگر مناطق ايران از جمله آتشکده نگار کرمان و 
فراشبند فارس ديده می شود. عالوه بر اينها، تخت سليمان آتشکده ديگري با اين سبک معماري است که از جمله مهم ترين آتشکده های 
شناخته شده در جهان به شمار می آيد. در اين مقاله آتشکده نويافته جوليان براي نخستين بار، معرفي و با ديگر نمونه های مشابه سنجيده 
و تحليل شده است. اهميت موضوع در اين است که پالن اين آتشکده، موضوع پر چالش نحوه عملکرد اين آتشکده ها را مجدداً در معرض 

نقد صاحب نظران خواهد گذاشت.
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مقدمه
باستان شناسي،  بررسی های  فرآيند  در  و  نوين  مطالعات  در 
بررسی های  اخير،  دهه  چند  تا  می شود.  طراحي  گوناگوني  اهداف 
باستان شناسي صرفًاً يک مرحله مقدماتي جهت انتخاب محل های 
باستان شناسان  تا  بود  ابزاري  مثابه  به  و  می شد  محسوب  کاوش 
انتخاب  خود  بلند مدت  کاوش  براي  را  محل  مناسب ترين  بتوانند 
باستان شناسي به يک روش تحقيقاتي  امروزه بررسي  کنند. ليکن 
مستقل تبديل شده است که با عملياتي کردن شيوه های علمي آن، 
عماًل  بخش عمده ای از خأل موجود در کاوش های باستان شناسي 

پر می  شود.
محوطه  شناسايي  به  صرفًا  باستان شناس  علمي،  بررسی های  در 
انساني و  فعاليت های  توزيع  بلکه درك چگونگي  راضي نمی شود، 
و  انسان  ميان  ارتباط  ميزان  تعيين  مختلف،  مناطق  ميان  تفاوت 
ديگر  از  طبيعي،  و  زيست محيطي  منابع  آن،  تبع  به  و  او،  محيط 

اهداف اوليه او نيز محسوب می شود.
دو  در  امروزه  باستان شناسي،  بررسی های  مطالعاتي  کلي  طيف 
منطقه ای  و  ناحيه ای  بررسی های  می شود؛  طبقه بندي  کلي  مقوله 
که اولين گروه با سابقه ای چند صد ساله، بررسی های ناحيه ای و 
منطقه ای است.1 از رويکردهاي جديد در عرصه بررسی های نوين 
به شمار می آيد باستان شناسي و ديگری بررسي يک مکاني است.2  
باستان شناسي  اتخاذ استراتژي پژوهشي، بررسی های  همچنين در 
ممکن است به صورت ژرفانگر3 و يا پهنانگر 4طراحي شود. عالوه بر 
اين، اتخاذ شيوه ای سيستماتيک و يا عمومی از ديگر راه های انجام 

بررسی های باستان شناسي است. 
شده  مواجه  اقبال  با  ايران  باستان شناسي  ادبيات  در  تاکنون  آنچه 
جميع  گرفتن  نظر  در  با  پهنانگر  و  کلي  بررسی های  انجام  است، 
دوره های يک محدوده جغرافيايي و يا سياسي است که عمدتًا اين 
با هدف شناسايي  به جهت کمبود شديد مطالعات  بررسي ها  گونه 
مناطق انجام می شود. در اين مطالعات ابتدا  باستان شناس به معرفي 
آثار  کيف  و  کم  پيشنهادي،  گاه نگاري  ارايه  و  باستاني  مکان های 
اساس  بر  سپس  می پردازد.  نقشه  روي  بر  آنها  موقعيت  تعيين  و 
اين داده ها، الگوي استقراري، پراکندگي فضايي، روابط استقرارها با 
يکديگر و با محيط و منابع طبيعي، تاريخ تحول اسکان در منطقه و 

همچنين تغييرات جمعيتي در منطقه را تحليل می کند.
سازماندهي  براي  تالش  باستان شناسي،  بررسی های  تمامي  در 
وجه  آينده،  مراحل  در  پژوهش  مشي گذاري  و  خط  و  اطالعات 
بررسي  ويژگي عمومي  است. يک  باستان شناسان  تمامي  اشتراك 
می تواند  که  است  کلي  داده های  استخراج  باستان شناسي،  در 
باستان شناس را در پاسخ به پرسش های کالن و پهنانگر ياري کند.    
شناسايي  و  بررسي  عمليات  پژوهشي  برنامه   1380 سال  در 
نگارندگان،  توسط  ايالم  استان  جنوب  در  آبدانان  باستان شناسانه 
شد.  انجام  همدان"  سينا  "بوعلي  دانشگاه  باستان شناسي  گروه  از 
آبدانان تا پيش از اين زمان مورد بررسي باستان شناسي قرار نگرفته 

بود. يکي از اهداف اصلي اين برنامه، بررسي به روش مکان نگاري 
يعني بررسي کلي و ثبت همه دوره ها و آثار بود. 

در مرحله اول اين برنامه پژوهشي که در بخش مرکزي انجام گرفت، 
تعداد 51 اثر باستاني از دوره نوسنگي تا دوران اسالمي کشف شد. 
يکي از مهم ترين کشفيات اين پژوهش، شناسايي محوطه عظيمي 
به وسعت حدود 4 هکتار در محلي به نام »جوليان« بود. با وجود 
اينکه قسمت اعظم اين محوطه امروز به وسيله کشاورزان به زير 
کشت برده شده است، ليکن در اغلب قسمت هايی از کشتزار بقاياي 
معماري متشکل از قلوه سنگ با مالت گچ نمايان است. در ميان 
بقاياي اين شهر مخروبه باستاني، بقاياي يک آتشکده با پالن مربع 
بيش از ديگر آثار جلب توجه می کرد. همچنين در ارتفاعات مشرف 

به بقاياي شهر باستاني، بقاياي يک قلعه ديده می شود. 

موقعيت جغرافيايي 
آبدانان، يکي از شهرستان های جنوبي استان ايالم است. »کبيرکوه« 
مهم ترين رشته کوه اين ناحيه همانند ديواره عظيمي مابين دو شهرستان 
آبدانان و دره شهر سايه افکنده است و بخش کوهستاني استان ايالم 
را از بخش گرمسيري آن جدا می کند. به دليل اين عارضه جغرافيايي، 
آبدانان داراي دو چهره جغرافيايي کاماًل متضاد است. بخش جنوبي 
آن را دشت رسوبي و بخش شمالي آن را منطقه کوهستاني با اقليمي 

تقريباً متفاوت از جنوب، تشکيل می دهد )نقشه 1(.          
بقاياي شهر باستاني معروف به جوليان در بخش کوهستاني آبدانان 
و در دامنه جنوبي کبيرکوه واقع است. بقاياي اين محوطه عظيم در 
موقعيت عرض شمالي جغرافيايي ˝N32.°56.´74 و طول شرقي 
˝E47.°32.´44 در ارتفاع 885 متري از سطح دريا واقع است. براي 
دستيابي به اين محل از جاده آبدانان به مورموري استفاده می شود 
و در محل روستاي چم کبود و از طريق يک جاده روستايي ميان 

اراضي می توان به محدوده آثار جوليان دست يافت.
آبدانان، منطقه ای با دو چهره متفاوت است. اين شهرستان در شمال 
دشت  با  کاملي  مشابهت  آن،  اقليم  از  نيمي  و  است  واقع  دهلران 
دهلران دارد که در امتداد آن است. نيمه شمالي شهرستان در دامنه 
کوه عظيم کبيرکوه با وضعيت نيمه کوهستاني شامل تپه ماهورهاي 
طبيعي است و جاده بين اين دو شهر از گردنه های معروف کشور 
محسوب می شود.  آنچه در بررسي آبدانان حاصل آمد؛ کشف شمار 
زيادی بقاياي معماري با مصالح سنگ و ساروج در يک محدوده 

گسترده است که متأسفانه تا کنون ناشناخته باقي مانده اند. 

آتشکده جوليان
وسيع  محوطه  يک  در  جوليان  تاريخي  محوطه  در  موجود  آثار 
قلوه  بقاياي  کشاورزي،  اراضي  ميان  در  امروز  دارد.  قرار  گسترده 
با مالت گچ پراکنده است که متأسفانه به دليل کشت هر  سنگ 
ساله کشاورزان محلي، نه تنها صرفًا بخش هاي مرتفع باقي مانده، 
قلوه  جمع آوري  به  اقدام  زمين ها  از  استفاده  برای  کشاورزان  بلکه 
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نقشه 1. نقشه استان ايالم و موقعيت شهرستان آبدانان. مأخذ : نگارندگان،1380.
Map1. Map showing Ilam Province and the situation of Abdanan County. Source: 
authors.

پالن1. آتشکده جوليان. مأخذ :  نگارندگان، 1380 : 121.
Plan1. Julian fire temple. Source: authors, 2001.

تصوير1. دورنماي شهر جوليان و آتشکده. مأخذ : نگارندگان.
Fig1. Overview of the city of Julian and the  fire temple. Source: 
authors.

تصوير 2. آتشکده جوليان. مأخذ : نگارندگان.
Fig2. Julian fire temple.  Source: authors.

سنگ ها نيز کرده اند. خوشبختانه در محوطه دو اثر منحصر به فرد 
ديده می شود. اولين اثر، آتشکده جوليان است و ديگري قلعه مشرف 

بر آن که حدود 100 متر از سطح تراز شهر مرتفع تر است.
دامنه  در  و  جوليان  محوطه  شمالي  بخش  در  جوليان  آتشکده 
ارتفاعات و مشرف بر شهر است. اين اثر به عنوان يک اثر شاخص 
قابل توجه است. چهارطاقی بر روی يک پشته طبيعي ساخته شده 
درجه  درصد   15 حدود  در  و  اربعه  جهات  در  آن  اضالع  و  است 

انحراف نسبت به شمال دارد )پالن 1 و تصاوير 1و2(.
از  پالن چهارطاقی جوليان، همانند چهارطاقی های عصر ساساني 
چهار پايه مکعب مستطيل و جدا از هم تشکيل شده است. متأسفانه 
به دليل تخريب گسترده، اگرچه اثري از بقاياي سقف بنا بر جاي 
نمانده است وليکن با توجه به ساير چهارطاقی های دوران ساساني 
بازسازي  به صورت يک گنبد مدور  و  را مشابه سازي  می توان آن 
قلوه سنگ غوطه ور  و  از الشه  بنا کاماًل  اين  فرضي کرد. مصالح 
 2/30 بنا  ديوارهاي  از  باقي مانده  ارتفاع  بيشترين  و  گچ  در مالت 

متر است. 
به دليل تخريب گسترده در اثر ريزش مصالح، امکان ترسيم واقعي 
جرزها وجود ندارد ولي آنچه جالب می نمايد، استفاده از سنگ های 
الشه بزرگتر در قسمت های پايين ديوار است که سنگ ها هرچه به 
سمت باال می رود کوچکتر می شود. ابتدا الشه سنگ ها را به صورت 
تقريبًا هموار و در کنار هم در نماي ديوارها چيده و سپس با مقدار 

زيادی مالت گچ فضاهاي خالي را پر کرده اند.
برخالف اغلب چهارطاقی ها که الشه سنگ کار گذاشته نشده، بلکه 
که  هنگامي  چهارطاقی  اين  در  است،  شده  ريخته  هم  روي  تنها 
نخستين رج را چيده اند، جداره بيروني ديوار را براي ايجاد سطحي 
ايجاد  آن  روي  بر  را  بعدي  رج  سپس  و  کرده  اندود  هموار  نسبتًا 
کرده اند. اين روش در اصطالح عاميانه، "غوطه ور کردن در مالت" 

ناميده می شود.
در حد فاصل پايه ها، درهاي ورودي در چهار جهت اصلي قرار دارد 
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که همانند برخي از چهارطاقی های دوره ساساني به راهرو طواف 
پشت جرزها مرتبط می شود. بقاياي راهرو طواف در اضالع شمال، 
جنوب و شرق به وضوح ديده می شود، ليکن بقاياي فرو ريخته ضلع 
غربي به جهت ريزش مصالح فراوان بدون انجام کاوش به سختي 

قابل بازسازي است. دهانه داالن طواف150 سانتي متر است.
فضاي داخلي اين چهارطاقی بدون محاسبه فضاهاي بين جرزها با 
پالن مربع شکل به ابعاد 6×6 متر است و با احتساب ديوار طواف 
ابعاد اين چهارطاقي به حدود 14/5×14/5 متر می رسد. قطر جرزها 
دليل  به  است.  متر   1/5 طواف  داالن  ديوار  قطر  و  متر   2 حدود 
عدم انجام کاوش باستان شناسي، ارايه اطالعات بيشتر از معماري 
بنا امکان پذير نيست، وليکن ارايه مدارکي از جمله سفال های اين 
محوطه کمکي در راستاي انجام گاه نگاري اثر می کند ]محمدي فر 

و مترجم، 1380[.

قلعه جوليان
در فاصله 100 متري شمال شهر جوليان، تپه ای نسبتًا مرتفع طبيعي 
وجود دارد که بخشي از ناهمواری های کبير کوه محسوب می شود. 
  E47,32,528 و   N32,56,850جغرافيايي مختصات  در  اثر  اين 
و  چهارطاقی  سطح  از  باالتر  متر   100 حدود  در  قلعه  است.  واقع 
مشرف بر آن قرار گرفته است. قلعه با همان مصالح بناهاي موجود 
در جوليان يعني سنگ های الشه و قلوه سنگ با مالت گچ و پالن 
بيضي شکل ايجاد شده که به شدت متأثر از وضعيت توپوگرافي تپه 
است. طول شمالي جنوبي قلعه 70 و عرض شرقي غربي آن 60 
متر است. قطر ديوارها 2 متر است و در فواصل نامعين برج های نيم 
دايره ای تعبيه شده است که داراي مزغل )تيرکش( مستطيل شکل 
بنا از قطر آنها کاسته می شود.  از بيرون به سمت داخل  است که 
ورودي قلعه در ضلع شمالي آن و در دو طرف آن دو ديوار محاط 
ايجاد شده است. با توجه به موقعيت سوق الجيشي قلعه، بدون شک 
اين قلعه دفاعي با قابليت ديدباني و به منظور حفاظت از شهر ايجاد 

شده است )تصاوير3و4(.

سفال
اين  است.  ناقص  عمومًا  ساساني  و  پارت  ادوار  مورد  در  ما  دانش 
نقيصه در مورد سفال های دوره ساساني به طور محسوسي مشهود 
است که از عدم توجه کافي به سفال ساساني در محوطه ها ناشي 
می شود. سفال ساساني از نظر باستان شناساني که در محوطه های 
مختلف کار کرده اند در مقوله استثناها گنجانده نشده و معمواًل به 
توصيفي سطحي از آن اکتفا کرده اند. از سوي ديگر، باستان شناساني 
که در محوطه های مهم ساساني کاوش کرده اند، آن گونه که بايد 
به اين موضوع نپرداخته اند از اين رو دانسته های ما در مورد سفال 
به  تا  می شود  سبب  کاستی ها  اين  و  است  اندك  بسيار  ساساني 
در سطح محوطه هايی که  پراکنده  رغم حجم عظيم سفالينه های 
زماني  توالي  تعيين  براي  از سفال  نتوان  دارند،  تعلق  دوره  اين  به 

تصوير3. موقعيت و دورنماي قلعه جوليان. مأخذ : نگارندگان.
Fig3. Situation and overview of Julian fortress. Source: authors.

تصوير4. ديوارهای خارجي قلعه جوليان .مأخذ : نگارندگان.
Fig4. Outer walls of Julian fortress. Source: authors.

و  گرفت،  بهره  دوره  اين  مسکوني  محوطه های  مختلف  مراحل 
بيشاپور،  است که مکان های مهم ساساني همچون  در حالي  اين 
فيروز آباد، استخر، کوه خواجه، نقش رستم، شوش و تخت سليمان 
را  ساسانيان  عهد  سفال سازي  شيوه  کلي  طور  به  شده اند.  کاوش 
می توان ادامه سنت دوره اشکاني دانست، با اين تفاوت که سفال 
خاکستري به ندرت ساخته می شده است ]کياني، 1379: 22[. در 
مجموع سفال اين دوره محدود به ظروفي بوده که به منظور رفع 
احتياجات روزمره در اختيار طبقه عام قرار می گرفته است ]سرفراز و 

فيروزمندي،1381: 312[. 
»ريچارد اتينگهاوزن« عقيده دارد که ظروف سفالي ساساني توجه 
بيشتري را نسبت به دوره پارتي به خود معطوف داشته و اين توجه 
دليل  به  و شايد  است  لعاب  از  و گسترده تر  بيشتر  استفاده  مديون 
و  کيش  و  تيسفون  نينوا،  کاوش های  زمينه  در  بيشتر  فعاليت های 
بين النهرين و شوش، ري و دامغان در ايران باشد که اکنون قابل 

استفاده نيست ]توحيدي،1382: 190[.
اين در حالي است که شاهنشاهي ساساني سرزمين های زيادي را 
از سنت های محلي  بيشتر  برگرفته است و سفالگران آن دوره  در 
تبعيت کردند. هرگونه تالش منطقي براي شناخت سفال ساساني 
بايد از سطح محلي آغاز شود تا مقايسه سفال در سطوح گسترده تر 
امکان پذير شود. »لويي واندنبرگ« در خصوص جمع آوري اطالعات 
مربوط به سفال دوره ساساني تحقيقاتي کرده است و عقيده دارد که 
سفال در اين دوره چندان مورد توجه نبوده و در حد کاربرد معمولي 
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تصوير 5. سفال های گرد آوري شده از محوطه آتشکده. مأخذ : نگارندگان1380: 112.
Fig5. Pottery parts discovered in temple site. Source: authors, 
1380: 112.

تصوير 6. طرح تعدادي از سفال های گردآوري شده در بررسي. مأخذ : نگارندگان.
Fig6. Some drawings on potteries discovered in the survey. 
Source: authors.

و براي رفع احتياجات روزمره ساخته می شده است، که عمومًا به 
صورت ظروف آشپزخانه، کوزه های آب، خمره براي نگهداري مواد 
غذايي، تنگ های گردن بلند و کوتاه به تقليد از ظروف فلزي اين 
دوره و نوعي ظرف باريک و کشيده شبيه بطری های کنوني بوده 
است. از طرفي تشخيص سفال ساساني از اشکاني به جز در اليه ای 

مربوط به آن مشکل و غيرعملي به نظر می رسد ]همان : 189[.
پياله  کوزه،  گوناگون،  اشکال  به  کاسه هايی  شامل  لعاب  با  سفال 
و خمره بوده که از سفال قرمز رنگ تقريبًا خشن ساخته می شده 
است. سفال های بدون لعاب، که بيشتر سفال های دوره ساساني از 
اين قسم است، ساده بوده و اگر سفالگر نقشي بر آنها نهاده باشد 
به شيوه قالبي يا مهري بوده است. در سفال های بدون لعاب نقوش 
بسيار متنوع تر بوده از جمله نقش نقطه در دايره يا طرحي که به نام 
تکمه ای شکل ناميده شده، و تکنيکي ديگر که با تراشيدن نقوش 
فيروزمندي،  و  ]سرفراز  است  می شده  ايجاد  سفال  سطح  روي  بر 

.]313 :1381
سفال های لعابدار از کيفيتي خوب برخوردار هستند. لعاب دهي سفال 
که از ويژگی های بارز سفال اشکاني بود در دوره ساسانی ادامه پيدا 
قرار  استفاده  مورد  فيروزه ای  آبي  رنگ سبز،  دو  از  استفاده  و  کرد 
خمره های  و  کوزه  قمقمه،  چون  ظروفي  پوشش  براي  که  گرفت 
بزرگ استفاده می شده است. در اين ظروف بر خالف اشکاني لعاب 
به صورت نازك روي محصول سفالين را پوشش می داد، و جنس 
آن از شيشه مذاب و سيليس معدني بود و هم به صورت شفاف و 
هم مات وجود داشت. در اين دوره از مواد شيشه معدني و ترکيب 
مس،  رنگيزه هاي  و  سديم  روي،  آلومينيوم،  سرب،  اکسيدهاي  با 
کبالت، منگنز و غيره استفاده مي کرده و آن را به عنوان لعاب در 

ظروف به کار مي بردند.
جوليان  محوطه  سطحي  بررسي  از  شده  جمع آوري  سفالينه هاي 

قرمز،  طيف هاي  در  رنگ هايي  به  و  معمولي  سفالينه هاي  نوع  از 
همرنگ  خميره  رنگ  است.  خاکستري  و  سبز  نخودي،  نارنجي، 
محکم  و  فشرده  بافت  داراي  ظروف  برخي  است.  سفال  سطح 
به  ديگر  برخي  ولي  کاني  و  ماسه، شن  ريز  ذرات  از  خميره اي  با 
ويژه ظروف آشپزخانه اي و به طور کلي ظروف بزرگ داراي بافتي 
شکننده و متخلخل  است )تصاوير 5 و 6( و عالوه بر شن و ماسه، 

مواد گياهي نيز دارند ]محمدي فر و مترجم،1380[. 
مشخصات فني سفال ها نشان دهنده سليقه ای بودن ساخت ظروف 
در محوطه های مختلف دوره ساساني است و بنا به سليقه سفالگر در 
محوطه های مختلف توليد می شده است )جدول1(. مطالعه مقدماتي بر 
روي فرم های به دست آمده از محوطه های مختلف با کاربري متفاوت 
نشان می دهد که با توجه به کاربري محوطه ها، ظروف خاص می توان 
در آنها يافت. بنابراين رابطه مستقيم بين کاربري محوطه و فرم های 
مکشوفه ظروف می توان نشان داد. با نگرش کلي بر سفالگري اين 
دوره، می توان هفت منطقه فرهنگي مشخص کرد. اين موضوع نشان 
می دهد که سفال گران دوره ساساني بيشتر از سنت های محلي تبعيت 
کرده اند، هر منطقه را با توجه به تزئين سفالينه هايش می توان از هم 

مجزا کرد ]عسگري چاوردي،1382: 288[. 
در واقع در طي اين دوره، فرم ها با اختالف در جزئيات شکل مقطع، 
تقريبًا مشابه هستند، ولي آنچه آنها را به سبک محلي مبدل کرده، 
عالوه بر مشخصات فني متفاوتشان، تزئين گوناگون و مختلف در 
آن منطقه است. البته نبايد از نظر دور داشت که حتي در مناطق 
هفت گانه سفال، تزئينات يکدست و مشابه يکديگر نادرند و از يک 
اسلوب سليقه ای و شخصي پيروي می کنند و در نوع تزئين با هم 
مشترکند. به عنوان مثال، تزئينات فشاري در غرب کشور مشاهده 
به  دقيقًا شبيه  ندرت  به  و  متفاوت  آن  نقشي  الگوي  ولي  می شود 
يکديگر است. با اين وصف، تنها يک راه براي شناخت سفال متقدم 
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يک  محدوده  آن  در  اينکه  آن  و  می ماند  باقي  ساساني  متأخر  و 
شاخص مطمئن براي سفال متقدم و متأخر ساساني داشته باشيم 

]خسروزاده و عالي، 1383: 45-70[.
از نظر تزئينات، نقوش بکار رفته بر روي اين سفال ها شامل نقوش 
کنده، افزوده و برجسته است. نقوش کنده، به صورت خطوط مواج 
طنابي  نقوش  شامل  افزوده  نقوش  است.  فشاري  نقوش  و  افقي 
چند  گروه هاي  در  افقي  برجسته  شامل خطوط  برجسته،  نقوش  و 
مشابه  اين محوطه  از سطح  آمده  بدست  سفالي  آثار  است.  خطي 
سفالينه هاي بدست آمده از اليه هاي ساساني مجموعه قلعه يزدگرد

]Keall,1981[، آتشکده شيان ]رضواني1384: 67[ و ميل ميلگه 
در اسالم آباد غرب ]مرادي، 1388: 165[ است )جدول 1(.

گاه نگاري، کاربري و مقايسه
گاه  نگاري  انجام  در  توجه  قابل  مواد  از  يکي  که  سفال  بر  عالوه 
تيپولوژي  از  استفاده  از جمله دوره ساساني است،  دوران مختلف و 
و سبک شناسي هنر و معماري دوره ساساني، يکي از راه های تعيين 
گاه نگاري بناهاي دوران مختلف است. يکي از ويژگی های معماري 
است،  و مالت گچ  قلوه سنگ  از  استفاده گسترده  دوران ساساني، 
ليکن مشکل جدي که در منطقه آبدانان وجود دارد، فراواني استفاده 

جدول 1. مشخصات سفال های سطح محوطه آتشکده جوليان. مأخذ : نگارندگان.

از مالت گچ به جهت بوم آورد بودن آن در منطقه در دوران مختلف 
است. جهت رفع اين معضل استفاده از شيوه ها و سبک های معماري و 
همچنين پالن های خاص و از جمله پالن های استاندارد آتشکده ها و 
آتشگاه ها دوران ساساني در انجام اين مقايسه ها بسيار راهبردي است. 
همچنان که در بخش توصيف معماري اشاره شد، پالن چهارطاقی 
با داالن طواف يکي از سبک های ويژه معماري مذهبي اين دوران 
است که خوشبختانه در سال های اخير چندين نمونه از آن کشف 
شده است. از آن جمله مي توان به آتشکده های شيان ]رضواني،1384 
: 74[، ميل ميلگه ]مرادي، 1388 : 165[ و همچنين چن ژيه ايالم  
]VandenBerghe,1977,182-184, fig. 5[ اشاره کرد )پالن 2(. 
همچنان که می دانيم، آتش نماد اورمزد از مصاديق عالي ستايش 
يافته  اصالح  صورت  يا  و  مزدايي  مذهب  و  بود  ساساني  عهد  در 
جديدش، مذهب زرتشتي، مذهب رسمي ساساني به شمار می رفت. 
سکه های ساساني، شاه را در حال ستايش آتش در مقابل محراب 

نشان می دهد ]ويدن گرن،1381: 59[. 
با بررسي مدارك برجاي مانده از مورخان باستاني مطالب فراواني 
را درباره آتش و مراسم مربوط به آن و آتشکده ها آورده اند. چنانچه 
آنها  قوانين  و  ندارند  بتي  هيچ گونه  "آنها   : می گويد  »هرودوت« 
ساختن بت را منع می کند و کساني را که بخواهند آن کار را بکنند 

سطح پختدورهنوع ساختضخامتقطرنوعرديف
درونی

سطح 
منبع مقايسهتوضيحاتخميرهرنگ سطحتراکماندازهخميرهبيرونی

43cm؟لبه1
Alden, 1978, p4 n21منقوش فرو رفتهقرمزقرمززيادمتوسطمتوسطخشنخشنکافیساسانیچرخ ساز

28cm40cmلبه2
Azarnoush, 1994, p213, fig190:Eخاکستریقهوه ایزيادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطزيادساسانیچرخ ساز

31cm22cmلبه3
Azarnoush, 1994, p294, fig171:Eقرمزقرمززيادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطکافیساسانیچرخ ساز

24cm21cmلبه4
Azarnoush, 1994, p207, fig184:Bقرمزقرمززيادريزمتوسطمتوسطمتوسطکافیساسانیچرخ ساز

22cm12cmلبه5
Deshayes, 1987, fig21نخودینخودیزيادريزظريفظريفظريفکافیساسانیچرخ ساز

18cm17cmلبه6
Azarnoush, 1994, p211, fig188:Cنخودینخودیزيادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطکافیساسانیچرخ ساز

14cm14cmلبه7
خطوط افقی نخودینخودیزياددرشتخشنخشنخشنکافیساسانیچرخ ساز

Azarnoush, 1994, p197, fig174:Rکنده

18cm؟لبه8
Deshayes, 1987, fig21خاکستریقهوه ایزيادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطزيادساسانیچرخ ساز

23cm17cmلبه9
نخودینخودیزيادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطکافیساسانیچرخ ساز

Alden, 1978, p84 n21

Azarnoush, 1994, p207, fig184:D

13cm؟لبه10
نقش افزوده قهوه ایقهوه ایزيادمتوسطخشنخشنخشنکافیساسانیچرخ ساز

Deshayes, 1987, plt60:14فشاری

17cm-بدنه11
Azarnoush, 1994, p202, fig180:Kدستهخاکسترینخودیزيادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطزيادساسانیچرخ ساز

16cm-بدنه12
نقش افزوده قرمزنخودیزياددرشتخشنمتوسطخشنکافیساسانیچرخ ساز

فشاری

Ricciardi, 1971, pp427-442

Kennet, 2002,pp157, fig5

12cm-بدنه13
نقش فرو رفته نخودینخودیزيادمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطکافیساسانیچرخ ساز

Deshayes, 1987, plt58:2ناخنی

9cm-بدنه14
نقش فرو رفته قرمزقرمزمتوسطريزمتوسطمتوسطمتوسطکافیساسانیچرخ ساز

Azarnoush, 1994, p202, fig180ناخنی

8cm-بدنه15
نقش فرو رفته قرمزنخودیزيادريزمتوسطمتوسطمتوسطکافیساسانیچرخ ساز

Azarnoush, 1994, p208, fig185:Jناخنی
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پالن 2. تعدادي از آتشکده های قابل مقايسه با آتشکده جوليان. مأخذ : نگارندگان.
Plan2. Some of fire temples that can be compared with Julian. Source: authors. 

ديوانه مي پندارند. مراسم قرباني را چنين تشريح می کند که پارس ها 
قربانگاه و معبدهاي مسقف بنا نمی کردند، بلکه مراسم ديني خود را در 
نقاط مرتفع و سرباز برپا می داشتند، چون کسي نذري براي قرباني به 
يکي از خدايان )خورشيد، ماه، زمين، آتش و آب و باد( داشت، حيوان 
قرباني را به سادگي به چنين نقاطي می برد و ُمغي را نيز خبر می کرد 
چون به طور کلي چنين مراسمي انجامش بدون وجود ُمغ ميسر نبود. 
چون قرباني تحت مراسمي ويژه با کارگزاري ُمغان انجام می شد. ُمغ 
بستري از علف به ويژه شبدر سبز می گسترد و گوشت قرباني را روي آن 
نهاده و ادعيه ای تالوت می کرد و پس از آن صاحِب قرباني می توانست 
آن گوشت را به هر مصرفي که می خواهد برساند" ]گدار، 1375: 15[. 

نظريات ما در مورد آتشکده های ساساني به مطالعات عميق »گدار« و 
»اردمن« بازمی گردد. بنا بر نظر آنان، اين چهارطاقی ها بناهاي مقدس 
و توسعه يافته، مکان های روبازي هستند که پيش از اين ايرانيان جهت 

پرستش از آنها استفاده می کردند. 
اين چهارطاقی ها از چهار طرف قابل رؤيت بودند، اگر چه اين نظريات 
مورد پذيرش همگان قرار گرفت ليکن »واندنبرگ« و »گروپ« اين 
ديدگاه را مورد شبهه قرار دادند. علت تغيير اين ديدگاه کاوش در چندين 
آتشگاه و از جمله در کوه خواجه، تخت سليمان، بنديان درگز و ... بود که 
فرضية آتشکده های ساساني صرفاً داراي يک ساختار واحد هستند را با 
ترديد مواجه کرد و مشخص شد که  بايد ساختارهاي ديگری را نيز در 

.]Huff, 1974: 247[ پالن اين بناها بايد جستجو کرد
بر  بنا  ساساني  دوران  در  تاريخي،  و  مذهبي  متون  به  استناد  با 
تقسيم بندی های صورت گرفته از سوي بسياري از باستان شناسان و 

از نظر رتبه بندي مورد ستايش  اديان، سه نوع آتش  تاريخ  محققين 
بوده است : آتش بهرام، آتش آدران و آتش دادگاه. آتش بهرام  )آتش 
ايالتي( مهم ترين و مقدس ترين آتش که به آتش پادشاه پيروزگر موسوم 
است. اين آتش، با تشريفات خاصي از شانزده آتش مختلف تهيه و 
تطهير می شد ]گيمن، 1385: 129-116[. آتش بهرام، همواره و در هر 
شرايطي می بايستی با شعله های درخشان و فروزنده بسوزد. اين آتش 
در آتشکده های بزرگ و طراز اول چون آذرگشنسب، آذرفرنبغ و آذر مهر 

برزين نيايش می شده است ]بويس،1381 :156[.
در اوستا، اصطالحي براي آتشکده نيامده است اما در ونديداد به آئين 
معبد آتش، عطف شده است. نخستين اشاره به آتش معلوم و مخصوص 
از سده سوم ميالدي است. در کتيبه ای از شاپور اول متعلق به کرتير، 
از بنياد گزاردن آذرهاي بهرام و از ديگر آذرها سخن می گويد ]بويس، 

.]326: 1375
بسيار  چهره ای  ساساني  دوره  ايزدکده  در  که  ايزدي  ده ها  ميان  در   
محبوب داشتند، ايزد بهرام جايگاه ويژه ای دارد ]رجبي، 1380: 466[. 
ايزد بهرام موجودي است انتزاعي و تجسمي از يک انديشه. ورثرغنه به 
معني در هم شکننده مقاومت است ]آموزگار، 1383: 27[. در سرودي که 
به او اختصاص دارد )يشت 14( آمده است که بهرام ده تجسم يا صورت 
دارد که هرکدام از آنها مبين نيروي پوياي اين خداست. تجسم ها از اين 
قرار است : باد تند، گاو نر زردگوش و زرين شاخ، اسب سفيد با ساز و 
برگ زرين، شتر بارکش تيزدنداني که پاي بر زمين می کوبد و پيش 
می رود، گراز تيزدنداني که به يک حمله می کشد، هم خشمگين است 
و هم زورمند، جواني به سن آرماني پانزده سالگي، پرنده تيز پروازي که 
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»هينلز« عقيده دارد شايد کالغ باشد، قوچ وحشي، بز نر جنگي و مردي 
که شمشيري زرين تيغه در دست دارد. هر کدام از اين صورت ها نماينده 
يکي از توانايی های اوست. از ميان اين تجسم ها دو تجسم از محبوبيت 
بيشتري برخوردار است. يکي پرنده تيز پرواز و ديگري صورت گراز که در 

ايران باستان نماد نيرومندي بود ]هينلز،1373: 41[. 
در ميان آتش ها، آتش بهرام مقدس ترين و گرانبهاترين آنها محسوب 
می شد. در ايران آتش بهرام با عنوان ايزد بهرام يعني ورثرغنه ستايش 
می شود، ليکن تا کنون دليل قانع کننده ای در مورد علت نامگذاري اين 
آتش به نام ايزد پيروزي )بهرام( ارايه نشده است. جالب اينکه آتش، خود 

ايزدي دارد که آذر نام دارد ]بويس، 327:1375[.
آتش آدران )آتش محلي( در مرتبه ای پايين تر از آتش بهرام قرار دارد که 
براي نشاندن آن تنها چهار نوع آتش خانگي کافي است و مراسم تطهير 
و تقديس آن ساده تر از آتش بهرام است. اين آتش بر خالف آتش بهرام 
همواره با شعله های فروزان، شعله ور نيست. آتش دادگاه )آتش خانوادگي( 
تنها از يک آتش به سادگي تهيه، تطهير و تقديس می شود. اگرچه اين 
آتش را موبدان بر پا می دارند، اما نگهداري آن را هر بهديني می تواند بر 
عهده بگيرد. هريک از اين آتش ها داراي شخصيت جداگانه مخصوص 
خود است؛ نه می توان آنها را با هم ترکيب کرد و نه آنکه می توان درجه 
هر يک را ترقي داد ]بويس، 1384: 157[. با گسترش آيين زرتشت شمار 

آتشکده ها و آتشگاه ها رو به فزوني گذارد؛ چنانکه بنا بر نقل »طبري« 
در دوره حکومت خسرو پرويز آتشکده های فراواني ساخته شد و دوازده 
هزار هيربد در آنجا به خدمت گماشته شدند ]طبري، 766:1375[. بنا بر 
مطالعات صورت گرفته در چندين آتشکده مورد کاوش و از جمله در آتشکده 
ميل ميله گه ]مرادي، 1388[، اتاق چليپايي PD تخت سليمان ]نومان و 
 Boucharlat, 1999:[ ترنگ تپه گرگان ،]هوف، 1351: 41، شکل 16
ژيه  آتشکده شيان ]رضواني 1384: 36[ و چهارطاقي چن   ]68-70
ايالم ]VandenBerghe,1977,182-184, fig. 5[ آتشدان بر روي 
سکوي مرکزي داخل يزشگاه قرار گرفته است. اما در آتشکده کوه خواجه 
]Mousavi, 1999: 81-84[ و اتاق چليپايي B تخت سليمان ]ناومان، 
1374: 53، عکس 28[ آتشدان در داخل حوضچه ای آجري که بر روي 
کف بنا ساخته شده قرار داشته؛ همچنين در آتشکده مل حرم ترکمنستان 
]Kaim, 2004: fig.4[ و اتاق چليپايي A تخت سليمان ]ناومان، 1374: 
53[، اين عنصر مذهبي در داخل ساختار فرو رفته ای قرار می گرفته و 
باالخره در آتشکده های بنديان درگز، آتشدان بر روي کف آتشکده قرار 
گرفته است ]رهبر، 1378: 220-219[. متأسفانه به جهت عدم انجام 
کاوش در جوليان وضعيت دقيق آتشدان در آن هنوز نامشخص است که 
براي رفع اين کمبود به ناچار فقط مقايسه معماري و استناد به سفال ها 

تنها راهکار کنونی جهت گاه نگاري است.

نتيجه گيری
در باب اهميت آتش و آتشکده، در دوران ساساني، مقاالت و کتب متعددي به رشته تحرير درآمده است عالوه براين کاوش های متعدد باستان شناسي 
به انجام رسيده است. هدف از ارايه اين نوشته يک نکته مهم در بحث مذهب و معماري مذهبي ساساني است. آتشکده مکشوفه در جوليان با توجه 
به وسعت محوطه عظيم جانب آن و وضعيت خاص معماريش از چند منظر قابل بحث و طرح بود که از جمله آن توجه به منطقه کمتر شناخته شده 
آبدانان، و ديگر افزودن يک آتشکده جديد به ادبيات باستان شناسي ايران است. هرچند توجه به اين مهم ضروري است که مطالعات جوليان در مرحله 
مقدماتي بوده و مطالب پيش گفته صرفاً حاصل بررسي ميداني نگارندگان مقاله است و اميد می رود تا با کاوش های گسترده در آينده، اطالعات جديدي 

در خصوص جزئيات اين بنا و شهر جوليان بدست آيد.
با مطالعات به عمل آمده می توان اذعان داشت که در آتشکده جوليان و آتشکده هايی از اين گروه که فاقد الحاقات معماري پيچيده اند، آتش آدران نيايش 
می شده است. مطالعات اوليه صورت گرفته بر روي عناصر، جزئيات و ساختارهاي اين آتشکده به ما اجازه می دهد بپذيريم که اين بنا همانند چندين 
آتشکده شناسايي و کاوش شده در ايران و از جمله ميل ميلگه، شيان، نگار، فراشبند و... در گروه آنها قابل طبقه بندي است. البته با دقت در پالن آتشکده 
عظيم تخت سليمان که يکي از مهم ترين و رسمی ترين آتشکده های دوران ساساني است، می توان تأثيرات فراوان اين شکل از پالن رسمي را در ديگر 

آتشکده های اين دوران و خصوصاً اواخر دوران ساساني مشاهده کرد.
بنا بر تعاليم زرتشت تنها کساني که اجازه و صالحيت ورود به حريم اين آتش را داشته و دارند موبدان عالي رتبه هستند. بهدينان، موبدان و رده های 
عادي نيايش کنندگان در داخل راهروهاي طواف و در جلو درگاه ها تجمع می کردند و از دور ناظر بر انجام مراسم و سرودهايي بودند که توسط موبد و يا 
موبدان با صالحيت خوانده می شد. اطالعات ما درباره جزئيات اجراي اين مراسم آييني و اشيای مورد استفاده در آن عمدتاً از مذهب زرتشتي امروزين 
به دست می آيد. هر چند امروزه نيايش ها و مراسم مذهبي، شکوه و عظمتي را که در زمان ساسانيان دارا بوده از دست داده، اما با توجه به اينکه يکي 
از خصايص ديانت زرتشتي، دقت و محافظه کاري در مراسم پرستش و آداب مذهبي است، لذا به نظر می رسد صورت کنوني اين مراسم، تفاوت های 

بنياديني با دوران ساساني نداشته باشد. 
از ديگر نکات مورد توجه در مورد شهر جوليان اشاره به اين موضوع است که با توجه به مدارك موجود و خصوصاً تعدادي سفال، به نظر می رسد که 
اين محل در قرون اوليه اسالمي نيز مورد استفاده بوده است؛ هرچند به درستي روشن نيست که آيا در دوران اسالمي آتشکده مورد استفاده بوده، تغيير 
کاربري داده يا متروك شده است. عالوه بر اين، وجود استقرارهای عظيم دوران ساساني و قرون اوليه اسالمي در منطقه پيشکوه و پشت کوه يعني 

استان های کنوني لرستان و ايالم از نکات بسيار مهم در تحليل اين آتشکده و چندين آتشکده شناخته شده ديگر در غرب ايران است.
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Abstract
The highland county of Abdanan, located in south of Ilam province, Kabir-Kuh, covers north of this region like a wall. In 2001, 
a team from the Archaeological Expedition Department of Bu-Ali Sina University conducted a regional survey at this area.  
Totally, 51 sites were discovered during this survey, through which Julian is one of the most remarkable ones.  The newly-found 
Julian Chahar-Taqi is a fire temple belonging to the Sassanid era.  Like many other fire temples of that time, Julian was built with 
pieces of stone and plaster.  This Chahar-Taqi, as the remaining part of the heart of a larger structure, consists of four stone walls 
of different sizes surrounded by a round passageway.  This article seeks to describe this Chahar-Taqi as a fire temple and show 
its similarities with other similar structures (fire-temples) in Iran.  Considering its vast area and specific architectural characteris-
tics, the discovered fire temple of Julian could be studied and discussed from different points of view.   However, it is important 
to note that the study of Julian is in its preliminary basis, and the above subjects are particularly the results of the writer’s field 
research.   More details about the structure and the city of Julian can only be obtained by future surveys and excavations.  
It is worth mentioning that the fire of Adoran was praised in Julian fire temple.   Preliminary studies enabled us to classify this 
structure along with some other discovered and excavated fire temples in Iran such as Mil-Milgah, Shian, Negar, Farashband, 
etc. Also, it may be worth to look at the significant influence of the construction plans for fire temples of this period, especially 
the ones that were built in the last years of the Sassanids.  Examples of such fire temples include Takht-e Soleymān fire temple, 
which is one of the most important official temples of the Sassanid era.  
By Zoroaster’s teachings, the only people allowed to enter the sacred fire temples were high-ranking Moubads (The Magi or 
the Zoroastrian priests).  Beh-Dins, Moubads, and common worshippers would gather in passageways and in front of entrances, 
watching the ceremony held by the Moubad from apart.  Our knowledge about the details of this ritual and the involved pro-
cesses are based on common Zoroastrian ritual traditions. Even though such ceremonies of today have lost the magnificence 
of the Sassanid era but there might not be any major difference because of the fact that Zoroastrians always try to preserve the 
original tenets of their rituals.  
Another point about Julian is that it was occupied during the first centuries after the advent of Islam.  This is mostly evident 
through discovered archeological signs specially clay pot pieces.  However, it is not clearly understood whether the fire temple 
were still used, abandoned, or changed during the Islamic era.   In addition, the discovery of significant archeological structures 
belonging to the Sassanid and the early Islamic eras in Pishkouh and Posht-e Kouh regions shows that Lorestan and Ilam prov-
inces may include important clues to describe and analyze this fire temple and most others discovered in Western Iran.
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