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چكيده
طي فعاليت ميداني نجات بخشي در بناي فضل بن سليمان براي نخستين بار، در منطقة آوه از استان مرکزي، 
تعدادي بسياري کاشي زرين فام با تاريخ قيدشده بر روي آن ها (٦٨٤ق) به دست آمد. در راستاي شناسايي 
بيشتر اين هنر در منطقة آوه، از طريق مطالعات کتابخانه اي و ميداني و با روش توصيفي- تحليلي، نمونه هايي 

جهت بررسي و مطالعه انتخاب شدند. سؤاالت اصلي پژوهش عبارت اند از:
١. عناصر اصلي تزييني کاشي هاي زرين فام آوه چه نقوشي هستند؟

٢. چه ميزان همانندي ميان تزيينات کاشي هاي زرين فام آوه با ساير مناطق مرکزي ساخت چنين تزييناتي 
وجود دارد؟

از اهداف اصلي اين پژوهش ضمن معرفي و تحليل نقوش کاشي هاي زرين فام آوه براي نخستين بار در ايران 
شناخت منشأ چنين تزييناتي در منطقة آوه است. سرانجام نتيجه پژوهش نشان مي دهد که هنر کاشي کاري 
در منطقة آوه، باوجود مشابهت هايي با نقوش تزييني کاشي هاي زرين فام کاشان، محصولي وارداتي از مرکز 

کاشان به منطقة آوه است.

 واژگان كليدي 
ايلخانيان، کاشي زرين فام، امامزاده فضل بن سليمان، آوه.
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باستان شناختي منطقة تاريخي آوه، به راهنمايي در گروه باستان شناسي دانشکدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس است.
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بر  عالوه  بنا  در  1.کاشي کاري 
جنبه هاي تزييني، کارکردهاي ديگري 
چون افزايش استحکام و دوام بنا، و 
نيز به صورت يک عايق يا پنام حرارتي، 
رطوبتي و صوتي مورد استفاده قرار 

مي گرفت.
2.گفتني است باوجود مطالعات ميداني 
اندک بودن  دليل  به  صورت گرفته، 
چنين فعاليت هايي، عدم انسجام چنين 
مناطق  و  شهرها  در  فعاليت هايي 
مطالعات  انجام  نيز عدم  و  اسالمي 
آزمايشگاهي گسترده، هنوز آگاهي 
کاشي هاي  ساخت  منشأ  از  کاملي 
زرين فام، همانند منطقة کاشان که هم 
فعاليت هاي ميداني و هم متون تاريخي 
بر مرکزيت آن صحه مي گذارند، از 
مناطق ديگر ذکرشده در دست نداريم.
3. Petrogeraphy

مقدمه
از  معماري  به  وابسته  تزيينات  ازجملة  کاشي کاري 
اين  است.  ايران زمين  هنري  و  فرهنگي  دور  گذشته هاي 
هنر ازجملة تزييناتي است که سختي و ضخامت مصالح 
معماري را به زيبايي خاصي مزين مي کرد. هنر کاشي کاري 
در اواخر دورة حکومت سلجوقيان موردتوجه هنرمندان و 
معماران واقع شد و در دورة ايلخانيان به عنوان شاخصي 
تزييني در فرهنگ و هنر معماري ايلخانيان شناخته شد و 
به لحاظ فني و تزييني به اوج رسيد.۱ در اين دوره، کاشي 
و  با طرح ها  و  اندازه هاي مختلف  و  اشکال  در  زرين فام، 
نقوش گوناگون مورداستفاده قرار مي گرفت. اين کاشي هاي 
مزين به نقوش هندسي، انساني، گياهي و حيواني و نيز 
نقوش  اين  از  هرکدام  مطالعة  که  است  کتيبه اي  نقوش 
راهگشاي نفوذ به درون اليه هاي فکري و فرهنگي حاکم 
بر دورة ايلخانيان است. بر اساس مطالعات صورت گرفته 
باستان شناسي، مراکزي  ميداني  فعاليت هاي  انجام  نيز  و 
چون کاشان، ساوه، سلطان آباد، تخت سليمان و جرجان 
به عنوان مراکز ساخت چنين تزييناتي از سوي محققان در 
نظر گرفته شده اند.۲ نگارندگان، با انجام فعاليت هاي ميداني 
در منطقة آوه (نقشة ۱)، ضمن دست يابي به آثار معماري و 
سفال هاي زرين فام ايلخاني، تعداد بسياري کاشي زرين فام 
در روند فعاليت ميداني نجات بخشي بناي امامزاده فضل بن 
سهل به دست آوردند. ازاين رو، مطالعة کاشي هاي زرين فام 
انجام شده  مطالعات  تکميل  جهت  آوه،  منطقة  در  نويافته 
درزمينة کاشي هاي زرين فام ايلخاني، از سوي نگارندگان 
حائز اهميت و ضرورت واقع شد. از اهداف اين پژوهش 
شناخت عناصر تزييني به کاررفته در کاشي هاي زرين فام 

آوه و نيز تالش در جهت منشأيابي چنين تزييناتي است.

سؤاالت اصلي پژوهش عبارت اند از:
چه  آوه  زرين فام  کاشي هاي  تزييني  اصلي  عناصر   .۱

نقوشي هستند؟
۲. چه ميزان همانندي ميان تزيينات کاشي هاي زرين فام آوه 
با ساير مناطق مرکزي ساخت چنين تزييناتي وجود دارد؟

به علت  منطقه،  اين  در  ميداني  مطالعات  تکميل  تا  البته   
انجام  نيز  و  موردمطالعه  طرح  اتمام  و  بودجه  کمبود 
تنها مي توان  نشدن مطالعات آزمايشگاهي سنگ نگاري،۳ 
به بررسي نقوش و تزيينات آن با در نظر گرفتن نقوش 
و تزيينات ساير سبک هاي ارائه شده از سوي محققان و 

پژوهشگران پرداخت.

روش تحقيق
آن  مطالعات  و  تحليلي  توصيفي  روش  به  پژوهش  اين 
است.  گرفته  صورت  کتابخانه اي  و  ميداني  به صورت 
مطالعات ميداني اين پژوهش عبارت اند از: بررسي و حفاري 
در منطقه آوه و پس ازآن در بناي امامزاده فضل بن سهل، 

داده هاي  طراحي  زرين فام،  کاشي هاي  از  عکس برداري 
موردمطالعه.

پيشينة پژوهش
ايران  در  اسالمي  دورة  زرين فام  کاشي هاي  درزمينة 
نويسندگان  و  محققان  سوي  از  جامعي  پژوهش هاي 
متعدد به چاپ رسيده است. ازجمله مي توان به کتاب هايي 
چون کاشي هاي ايراني نوشتة استفانر کاربوني (۱۳۸۱)، 
محمديوسف  نوشتة  ايران  کاشيگري  هنر  بر  مقدمه اي 
کياني و ديگران (۱۳۶۲)، کتاب کاشي هاي اسالمي نوشتة 
ونيتيا پورتر (۱۳۸۰)، کتاب اشعار فارسي کاشي هاي تخت 
سليمان (۱۳۷۱) نوشتة عبداهللا قوچاني، کتاب طرح و اجراي 
نقش در کاشي کاري ايران- دورة اسالمي(۱۳۶۱) نوشتة 
دورة  در  ايران  در  هنر  تاريخ  کتاب  ماهرالنقش،  محمود 
اسالمي- تزيينات معماري(۱۳۸۷)، نوشتة مهدي مکي نژاد، 
کتاب راهنماي صنايع دستي (۱۳۸۳) نوشتة موريس ديماند 
و مقاالتي چون  بررسي نقوش کاشي هاي کاخ آباقاخان 
در تخت سليمان۱۳۸۷) نوشتة فريدة طالب پور،  بازتاب 
رهيافت هاي فرهنگي و اجتماعي عصر ايلخاني بر کاشي هاي 
زرين فام تخت سليمان»(۱۳۹۲)، نوشتة شهريار شکوهي 
و ديگران،  رهيافتي به سياست هاي فرهنگي ايلخانان در 
سدة سيزدهم/ هفتم در واکاوي نقوش سفال هاي زرين فام 
مهدي،  شيخ  علي  و  نيکخواه  هانيه  نوشتة  ايران(۱۳۸۹)، 

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام 
آوه از دورة ايلخانيان

نقشة ١. توپوگرافي و شبکه بندي محوطه باستاني آوه و موقعيت 
بناي امامزاده فضل بن سهل (نگارندگان).
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ايلخانان مغول(۱۳۸۱)، نوشتة  کاشي هاي زرين فام دورة 
نير طهوري اشاره کرد. پژوهش حاضر که به بررسي و 
مطالعة کاشي هاي زرين فام آوه مي پردازد نخستين پژوهش 

علمي و بديع در اين زمينه است.

هنر کاشي کاري در ايران تا دورة ايلخانيان
کاشي کاري در ايران سابقه اي طوالني دارد و قدمت آن به 

هزارة دوم ق.م مي رسد. معبد چغازنبيل واقع در خوزستان 
لعاب دار  ديواري  کاشي هاي  که  است  مکان هايي  ازجمله 
از آن به دست آمده است (کاربوني، ۱۳۸۱: ۶). نمونه هايي 
و  شوش  در  هخامنشي  برجسته  لعاب دار  آجرهاي  از 
تخت جمشيد در دورة هخامنشيان و همچنين در دوران 
ساسانيان، در شهر بيشابور نيز نمونه هايي از اين نوع به 
شکل موزاييک هاي رنگي به دست آمده است (پورتر،۱۳۸۰: ۲۲). 

کاشي هاي زرين فام تخت سليمان- الف(روحفر، ١٣٨٨: ٥٠)- ب (همان: 
٤٨)- ج (طالب پور،١٣٨٧: ٢١)- د (همان: ٢٦)- ه (کياني، ١٣٦٢: ٧٥).

الف .) کاشي هاي زرين فام سلطان آباد: الف (پورتر، ١٣٨١: ٥٤)
www.pinterest.com .ب

بالف

هدج

بالف

کاشي هاي زرين فام گرگان: الف(روحفر، ١٣٨٨: ٤٠)- ب (همان: ٤١).
بالف

جبالف

يهد
کاشي هاي زرين فام کاشان: الف (همان: ٢١٥)- ب (پورتر، ١٣٨١: ٣٥)- ج (روحفر، ١٣٨٨: ٢٢٢)- د (همان: ٢٢٣)- ه (همان: ١٣٦)- ي (همان: ٢١٣).

تصاوير ١: نمونه هايي از کاشي هاي زرين فام ايلخاني



پس از ظهور اسالم، به دست آمدن نمونه هاي بسياري از 
کاشي هاي زرين فام در مسجد قيروان و شهر سامره در 
دوران عباسيان نشانگر آشنايي سفالگران و کاشي سازان 
زرين فام  کاشي  ساخت  تکنيک  با  اسالمي  اولية  قرون 
 ۱۷۶۶ تانگ  (سلسلة  چين  و  ايران  وسيع  ارتباطات  بود. 
تجاري،  تبادالت  بر  عالوه  دوره،  اين  در  ق.م)   ۱۱۲۲ تا 
مبادالت فرهنگي و هنري چون واردات نوعي سفال چيني 
لعاب دار به ايران را در پي داشت. ساخت کاشي زرين فام 
و توسعة تدريجي آن در معماري به ويژه در بناهاي مذهبي 
دوره هاي  در  و  گرديد  آغاز  سلجوقيان  دورة  اواخر  از 
خوارزمشاهيان و به خصوص ايلخانيان به اوج ترقي رسيد. 
تصاوير نقش گرفته بر اين نوع کاشي بيشتر اشکال انساني، 
حيواني، گياهي، هندسي و کتيبه اي است. شهر کاشان مرکز 
اصلي توليد کاشي بود و نمونه هاي گوناگوني کاشي ازنظر 
شکل و تکنيک در آنجا توليد مي شد (کاربوني، ۱۳۸۱: ۷). 
ازجملة مراکز ديگر ساخت کاشي زرين فام مي توان جرجان، 
سلطانيه و ساوه را نام برد. جهانگرداني که در قرن هاي 
دهم و يازدهم هجري از ايران ديدن کرده اند، مراکزي ديگر 
چون اصفهان، شيراز، کرمان و مشهد را نيز به عنوان مراکز 
ساخت کاشي زرين فام نام برده اند (کياني و ديگران، ۱۳۶۲: 

۲۱؛ مجموعه تصوير  ۱).

اگرچه حمالت مغوالن تا مدتي فعاليت هاي هنري را در ايران 
با رکود مواجه ساخت، اما، پس از رو آوردن حکمرانان 
ايلخاني به اسالم، احداث بناهاي مذهبي و غيرمذهبي تحت 
حمايت حکمرانان مغولي، با تزيينات آجري و کاشي توسعه 
ايجاد  به  اقدام  ايلخاني  حکام  ايران،  شهرهاي  در  يافت. 
بناهاي يادبودي کردند که نتيجه اين اقدامات احياي صنعت 
کاشي سازي بود. دورة ايلخانيان اوج استفاده از چنين فني 
براي تزيين بناهاي مذهبي و غيرمذهبي و اوج ترقي چنين 
فني به لحاظ هنري و حرفه اي بود. تا اين دوره، فقط سطوح 
خارجي بناها با کاشي تزيين مي شد اما از اين دوره به بعد 
کاشي براي تزيين داخلي بناها نيز به کار رفت. نمونه هايي 
از بناهاي کاشي کاري شدة اين دوره مسجدجامع فرومد و 
گنبد سلطانيه است (کياني، ۱۳۶۲: ۱۶). در دورة ايلخانيان، 
سه تکنيک براي توليد کاشي استفاده مي شد که عبارت اند 
و  لعاب  روي  بر  مينايي  رنگ آميزي  تک رنگ،  لعاب  از: 
رنگ آميزي زرين فام بر روي لعاب (کاربوني، ۱۳۸۱: ۸). 
استفاده از کاشي هاي زرين فام يا طاليي در تزيينات معماري، 
از اواخر دورة سلجوقي آغاز و در دورة ايلخاني کامل شد 
(طالب پور، ۱۳۸۷: ۲۱). سه نوع کاشي ديواري زرين فام از 
دورة ايلخاني بر جا مانده که شامل کاشي محراب، کاشي 
حاشيه اي کتيبه دار و کاشي ستاره اي و صليبي شکل است 
هستند.  تک رنگ  لعاب  يا  زرين فام  تزيينات  با  همراه  که 
برجسته کاري در اين دوره بر روي کاشي ها انجام مي شد 
و مقدار زيادي کاشي ستاره اي با کتيبه و نقوش انساني، 
حيواني و گياهي تزيين  شده اند. از اين دوره به بعد به تدريج 
نام سفالگر و تاريخ ساخت بر روي کاشي ظاهر مي شود 
ايراني  صنعتگران  دوره،  اين  در   .(۴۸  :۱۳۸۲ (واتسون، 
مهارت زيادي را در تزيين بناها با انواع کاشي کسب کردند 
و کاشي هايي با اشکال ستاره اي شکل را که فاصلة آن ها را 
با کاشي هايي به شکل صليب پر مي شد در تزيين بناها به 

کار بردند (زکي، ۱۳۶۶: ۳۴).
درزمينة استفاده از نقوش گوناگون انساني و حيواني 
بر روي کاشي هاي زرين فام اين دوره که تأثيرات بسياري 

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام 
آوه از دورة ايلخانيان

تصوير٢. امام زاده فضل بن سليمان در ضلع شرقي محوطه آوه 
مأخذ: خطيب شهيدي،١٣٨٥.

تصاوير٣. کاشي هاي هشت پر و صليبي شکل آوه. مأخذ: خطيب شهيدي، ١٣٨٥.
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آبي،  نيلوفر  (نقوش  مي شود  ديده  آن  در  چيني  هنر  از 
اژدها، صورت هاي گرد مغولي به همراه ديگر ويژگي هاي 
چهره نگاري مغولي و...) بايد افزود که به رغم مخالفت هاي 
شديد در صورت نگاري انساني در دين اسالم، کاشي کاري 
بناهاي مذهبي دورة ايلخاني بيشتر به بناهاي مربوط به 
فرقة شيعه اختصاص مي يابند. شيعيان که گاه از سوي 
زمان  در  مي گرفتند،  قرار  اذيت  و  آزار  مورد  سلجوقيان 
شهرهايي  و  بوده  برخوردار  نسبي  آزادي  از  ايلخانيان 
که  بودند  مراکزي  ازجمله  نجف،  و  قم  مشهد،  همچون 
پاشد  بر  آنجا  در  مقبره ها  و  مذهبي  بناهاي  بيشترين 
(پورتر،۱۳۸۰: ۳۳). رشد توأمان مذهب شيعه و صوفيگري 
در سده هاي مياني ايران، امکان استفاده از تصاوير انساني 
در  قرآني  آيات  و  غنايي  اشعار  از  استفاده  همراه  به  را 
مقبره ها فراهم مي ساخت، همان گونه که در سنت صوفي 
نيز همين منوال به چشم مي خورد و عشق انساني تمثيلي 

براي دوست داشتن خدا بود (همان: ۳۵).

نگاهي اجمالي به جغرافياي طبيعي و تاريخي آوه
از شهرستان ساوه که ۲۴ کيلومتر به سمت سلفچگان برويم، 
جاده اي فرعي به طرف قم جدا مي شود که به جاده جعفرآباد – قم 
معروف است. روستاي آوه۱ در شش کيلومتري اين جاده 
قرار دارد (هاشمي،۱۳۸۶ : ۱۲۵). يکي از مهم ترين آثار تاريخي 
شهرستان ساوه تپه هاي تاريخي آوه است که در چهل کيلومتري 

جنوب شرق ساوه قرارگرفته است (سعيديان، ۱۳۸۳: ۵۶).
با توجه به اينکه شهر قم در همان قرن اول هجري سکونتگاه 
اصلي ترين  و  اولين  همچنين  و  مسلمان  عرب  قبيله  چند 
پايگاه تشيع در ايران و منطقه بوده، آوه که در فاصله کمتر 
از پنجاه کيلومتري قم قرارگرفته و هيچ مانع طبيعي نيز 
اين دو را از يکديگر جدا نمي کرده، به سرعت از دين اسالم 
تبعيت کرده و به شهادت منابع مختلف به دومين پايگاه 
تشيع در ايران تبديل شد (الويري،۱۳۷۹: ۵۰). البته در منابع 
مربوط به دو قرن اول هجري نامي از آوه به ميان نيامده است، 
ولي از قرن سوم ق اين شهر مرکز توجه حکام زمانه و ديگران، 

1  āveh

نقشه٢. آوه در نقشه استان جبال و گيالن و مازندران. مأخذ: اطلس 
تاريخي ايران،١٣٥٠.

طرح شمارة ٢. مأخذ:  همانطرح شمارة ١. مأخذ:  نگارندگان

طرح شمارة ٤. مأخذ: همانطرح شمارة ٣. مأخذ:  همان



به خصوص شيعيان قرار گرفت. در حدودالعالم (تأليف ۳۷۲ ق)
آمده است: «ساوه و آوه ... شهرک هايي اند انبوه و آبادان 
و با نعمت بسيار و خرم و هواي درست بر سر راه حجاج 
تاريخي  متون  در   .(۱۴۲: العالم، ۱۳۵۳  (حدود  خراسان» 
شهرهاي شيعه نشين دوره آل بويه را که با توجه به شيعه 
بودن اين سلسله حکومتي در شرايط مناسبي قرار داشتند، 
آوه،  ابودلف،  کرج،  کاشان،  قم،  کرده اند:  فهرست  چنين 
تفرش، فراهان و شهري به نام ارم در مازندران نزديک 
باوجود سني  که  نظر مي آيد  به  (نقشة ۲). چنين  ساري 
بودن شاهان سلجوقي و حمايت آنان از اهل سنت، آوه 
شيعه نشين هرچند رونق دورة آل بويه را نداشته ولي اهميت 
خود را از دست نداده است. کتاب مسالک الممالک نيز که در 
اين دوره تأليف شده (قرن پنجم و ششم) در ذکر اقليم هاي 
مختلف آنجا که به ذکر ديار کوهستان پرداخته و نقشه آن 
را ارائه کرده است، نام آبه در جنوب ساوه ذکرشده که 
دليل اهميت اين شهر در آن زمان محسوب مي شود. به 
نظر مي رسد که در اين زمان شاهان سلجوقي ادارة بخشي 
از ديار کوهستان يا جبال را که شامل آوه نيز مي گردد، به 
يکي از شاهزادگان مي سپردند. با ضعيف شدن سلجوقيان 
براثر اختالفات مداوم اتابکان و حکام آن ها، خوارزمشاهيان 
که در اواخر قرن ششم قدرت را در منطقة خوارزم به دست 
گرفته بودند، شروع به دخالت در امور داخلي آنان در نقاط 
از استقرار مغوالن در  مختلف ازجمله جبال کردند. پس 
ايران، آوه، ساوه و جهرود در زمرة مضافات قزوين قرار 
گرفت (مستوفي، ۱۳۵۸: ۷۷). از مهم ترين حوادث مربوط به 
آوه در عهد جانشينان هالکو، اقتدار خواجه سعدالدين آوجي 

است که مدتي در کنار وزير معروف، خواجه رشيدالدين 
فضل اهللا، سمت وزارت الجايتو را داشت. در ايام اقتدار اين 
شخصيت شيعي کوشش بسياري مانند بستن سد، احداث 
راه سنگفرش و تجديد بارو و حصار براي عمران و احياي 
شهر ويران شده آوه صورت گرفت، اما باز هم روي عمران 
و آباداني اوليه را نيافت و از عمارت و زيور جمعيت عاري 
ماند (کاشاني،۱۳۴۷: ۹۶). عالوه بر تضادي که در نوشتار 
فوق درزمينه عدم احياي شهر آوه پس از ويراني آن در 
مي خورد  چشم  به  منطقه  اين  در  مغوالن  اوليه  حمالت 
کاوش هاي انجام شده در سال هاي اخير نشان مي دهد که 
آوه حداقل در دورة ايلخانان و تا آخرين پادشاه آنان يعني 
کشف  است.  بوده  آباد  و  بزرگ  نسبتًا  شهري  ابوسعيد 
تاريخ ۶۸۴ ق روي يکي از کاشي هاي هشت پر که بر يکي از 
گورهاي اطراف امامزاده فضل بن سليمان نصب شده بود 
و کاشي هاي خشتي و هشت پر زرين فام همين گور و موارد 
مشابه آن در گورهاي ديگر نشان از اين دارد که شهر آوه 
بسيار قبل از اين مي بايست رونق قبل از حمله مغول خود را 
بازيافته باشد (خطيب شهيدي،۱۳۸۵: ۴۵). متأسفانه کاوش هاي 
انجام شده در آوه در حدي نيست که بتواند ويراني آوه در 
حمله مغول يا عدم آن را ثابت کند. ولي آنچه تاکنون کشف 
 شده کاشي هاي هشت پر به تاريخ ۶۸۴ ق از اطراف امامزاده 
و سکه اي مفرغي بانام سلطان ابوسعيد بهادر است که از چاه 
فاضالب  خانه اي مسکوني از دورة مغول به دست آمد. به نظر 
نگارندگان، شهر آوه در دورة ايلخانان مغول از ۶۵۳ ق زمان 
ورود هالکو به ايران تا ۷۳۶ ق مرگ ابوسعيد، از رونق و رفاه 

نسبي برخوردار بوده است.

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام 
آوه از دورة ايلخانيان

طرح ٦. مأخذ:  همانطرح ٥. مأخذ: نگارندگان

طرح٨. مأخذ: همانطرح ٧. مأخذ: همان
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کاشي هاي زرين فام آوه (محل کشف: امامزاده فضل بن 
سليمان)

دربارة اشخاص مدفون در اين بقعه اختالفاتي در متون 
متون  استناد  به  ولي  دارد.  وجود  جغرافيايي  و  تاريخي 
قديمي، ظاهرًا دو تن از فرزندان بالفصل امام هفتم (ع) در 
آن دفن هستند. اين بقعه در شمال شرق روستاي کنوني 
آوه (و احتماًال جنوب شرقي آوه قديم) قرار دارد. اين بنا 
مربوط به دورة سلجوقي- ايلخاني است. اين بقعه بنايي 
مدور است که قطر قسمت پايين آن کمي از قطر باالي آن 
بيشتر است. در داخل بقعه هيچ گونه نوشته و کتيبه اي وجود 
ندارد. شيوة گنبدسازي اين بنا بسيار جالب توجه است. اين 
گنبد به شکل برجي از آجر تراش ساخته  شده است. در 
محلي که استوانة بنا پايان مي يابد، يک دوره يا غالم گردش 
به وجود آمده و درنتيجه دهانه کمي جمع تر شده است. از 
محل دورة (غالم گردش) ديوارة گنيد به صورت مورب باال 
مي رود و گنبد آن نيز با طرح عرقچيني ساخته شده است. 
طرز کار اين گنبد به صورت دورچين است که هرچه به 
باالتر مي رود به داخل جمع تر مي شود و در انتها تقريبًا 
نورگيري  گنبد،  پايين  نوک تيز مي گردد. در قسمت دورة 
قرار دارد. در جانب غربي بقعه دري وجود داشته است که 
بعدها مسدود شده ولي قوس و محل آن به خوبي نمايان 
است. اين گنبد به سبک عصر سالجقه برجي و برهنه از 
ايوان و رواق بنيان گرديده است. قاعدة گنبد از خارج برجي 
آن  ارتفاع  که  به صورت هشت ضلعي درآمده  داخل  از  و 
حدود ۱۴ متر است. ورودي فعلي بنا در سمت جنوب است. 
به نظر مي رسد ورودي اصلي بنا در سمت غرب باشد که 

اکنون با انباشته شدن خاک در جلو آن مسدود شده است. 
آجرهايي که در اين بنا به  کار رفته، داراي طول و عرض ۳۰ 
سانتي متر در قطر ۴ سانتي متر است. بنا از داخل به صورت 
چهارضلعي است. به طول و عرض مساوي ۷/۱۴ متر، در 
وسط بقعه قبري به ارتفاع ۱۱۳ سانتيمتر و طول و عرض 
۲۴۰ در ۱۴۰ سانتي متر قرارگرفته است. اين قبر با آجر 
ساخته و با گچ سفيدکاري شده است. در قسمت جنوبي 
بقعه ايواني مستطيل شکل به طول و عرض ۲/۶۰ در ۴ متر 
وجود دارد و از ايوان با دو پله وارد صحن بقعه مي شوند. 
به نظر مي رسد اين ايوان جديدتر و در اواخر دورة قاجاريه 
به بناي اصلي افزوده  شده است. کف بقعه، به واسطة باال 
افتاده  متر گود  اطراف، حدود دو  آمدن سطح گورستان 
است. که بايد از پايين رفتن از چند پله وارد گنبد شوند. 
چندان که تا باالي جدار صحن کوچک جنوبي آن را هم آوار 
پوشانده است و سطح گورستان از سردرگاه ضلع جنوبي 
همانند حوضي  مزبور  چندان که صحن  است،  باالتر  هم 
عميق نمودار است. اين بقعه با مصالحي از آجر، گچ  و خاک 

بناشده است (الويري،۱۳۷۹: ۹۷-۹۲؛ تصوير  ۲).
يکي از يافته هاي بااهميت و شاخص در محوطة آوه که 
در جريان نجات بخشي مکان امامزاده فضل بن سليمان در 
فصل سوم کاوش هاي محوطة تاريخي در سال ۱۳۸۸ به 
دست آمد، کاشي هاي زرين فام دورة ايلخاني بود. ازجمله 
اين گونه  تاريخ گذاري  در  که  يافته ها،  اين  در  مهم  نکات 
تزيينات و حتي سابقة تاريخي بناي امامزاده بسيار باارزش 
و بااهميت بود، کشف تاريخ ۶۸۴ هجري بر زمينة دو قطعه 
از کاشي هاي اين امامزاده است. اين کاشي ها همانند سنت 
حاکم بر فرم کاشي کاري ايلخانيان به صورت هشت پر و 
صليبي شکل اند و در ديواره هاي عمودي گورها که به شکل 
مربع از زمين برآمده بودند به صورت دورادور کارشده اند 
از  هشت پر،  کاشي هاي  تزيين  در   .(۳ تصوير  (مجموعه 
قرآني)  (آيات  کتيبه اي  و  حيواني  گياهي،  انساني،  نقوش 
استفاده  شده است. در لعاب دهي کاشي هاي زرين فام آوه 
از دو روش زمينه سفيد با نقش زرين فام و زمينه زرين فام 

با نقش سفيد استفاده  شده است. 

طرح٩. مأخذ:  همان

طرح١٠. مأخذ:   همان

طرح ١١. مأخذ:  همان



طرح و نقش کاشي هاي زرين فام آوه
از  کاشي هاي هشت پر  تزيين  در  بيان شد  که  همان گونه 
قرآني)  (آيات  کتيبه اي  و  حيواني  گياهي،  انساني،  نقوش 
استفاده شده است. نگارندگان با انتخاب يازده نمونه از ميان 
کاشي هاي به دست آمده از منطقة آوه به بررسي و مطالعة 

نقوش تزييني آن ها مي پردازند.

طرح  ۱:
در اين طرح، زمينة کاشي پنج پر که به رنگ الجوردي و 
است،  قهوه اي  بر زمينة  بر زمينة سفيد و سفيد  قهوه اي 
سراسر پوشيده از نقوش گياهي و کتيبه اي و حيواني است. 
در مرکز نقش، تصوير گلي سه برگي به رنگ آبي بر زمينة 
سفيد قرار دارد. فضاي مرکزي اين کاشي، با شاخه هاي 
بسياري از گل برگ هاي سه پره اي نيلوفر و تک برگ هايي به 
رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي با رگبرگ هاي متراکم به رنگ 
قهوه اي بر زمينة سفيد جوانه  زده است. در مرکز برگ هاي 
ديده  زرين فام  چشمي شکل  نقوشي  سه برگي،  گل  اين 
مي شود. اين تزيينات گياهي ريشه در آبي دارند که در آن 
تصاويري از ماهي هاي شناور به رنگ سفيد بر زمينة آبي 
نقش بسته است. کناره هاي کاشي پوشيده از کتيبه هايي با 
خط نسخ و دربرگيرندة آياتي از سورة الناس و کوثر به 

رنگ قهوه اي بر زمينة سفيد است (طرح  ۱).

طرح  ۲:
و  گياهي  حيواني،  نقوش  هشت پر،  کاشي  نمونة  اين  بر 
کتيبه اي به رنگ الجوردي و قهوه اي بر زمينه سفيد و سفيد 

نقش  کاشي،  مرکز  در  بسته اند.  نقش  زرين فام  زمينة  بر 
شيري به رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي است که با بلند کردن 
دست چپ خود به پشت سر نگاه مي کند. اين حيوان محيط 
در دو ساقة گياهي است که بر هرکدام از آن ها نقش سه 
غنچة گل با برگچه هايي تصوير شده است. اين دو نقش به 
رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي خود محيط در نقش هندسي 
هشت ضلعي به رنگ آبي بر زمينة قهوه اي است که نقش 
شمسه را به ذهن متبادر مي کند. نکته جالب توجه در اضالع 
اين نقش هندسي نقوشي چشمي شکل با خطوطي در اطراف 
آن هاست که بر اضالع نقوش گياهي سه برگي طرح  ۱ نيز ديده 
شد. حاشية اين کاشي با آياتي از سوره هاي فلق و اخالص به خط 

نسخ به رنگ قهوه اي بر زمينة سفيد مزين شده است (طرح  ۲).

طرح  ۳:
نقوش گياهي، حيواني و کتيبه اي اين نمونه کاشي هشت پر 
به رنگ الجوردي، طاليي و قهوه اي بر زمينة سفيد و سفيد 
بر زمينة قهوه اي اجرا شده اند. در مرکز کاشي، تصويري از 
بوته گلي به رنگ الجوردي منتهي به غنچه هاي سه برگي و 
برگچه هايي با رگبرگ هاي به رنگ سفيد نقش بسته است. 
سراسر زمينة اين کاشي پوشيده از نقوش گياهي اسليمي 
به رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي است. اين بوتة گل ريشه در 
آبي دارد که درون آن نقش يک ماهي به رنگ آبي بر زمينة 
قهوه اي تصوير شده است. دو لکة آبي رنگ در اطراف بوتة 
از  اين کاشي سراسر پوشيده  گل ديده مي شود. حاشية 
کتيبه هاي قرآني برگرفته از آياتي از سورة  زلزله و با خط 

نسخ به رنگ طاليي بر زمينة سفيد است (طرح  ۴).
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طرح هاي ١٢. مأخذ:  همان
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طرح  ۴:
در اين کاشي هشت پر، نقوش گياهي، حيواني و هندسي 
سفيد  زمينة  بر  قهوه اي  و  الجوردي  رنگ  به  کتيبه اي  و 
و سفيد و الجوردي بر زمينة قهوه اي نقش بسته اند. در 
مرکز کاشي، نقش پرنده اي به رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي، 
محيط در نقوش گياهي غنچه هاي گل و گل هاي سه برگي 
و برگچه ها به رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي است. اين نقوش 
به  آن  اضالع  که  هندسي هشت ضلعي  نقش  درون  خود 
از نقوش  رنگ آبي بر زمينة قهوه اي و سراسر پوشيده 
چشمي شکل قهوه  اي بر زمينة سفيدند، قرار دارند. نقوش 
هندسي موردنظر در ترکيب با نقش هندسي اطراف خود 
هندسي،  نقش  زواياي  در  مي کند.  تداعي  را  طرح شمسه 
رگبرگ هاي گياهي بسيار ظريفي به رنگ سفيد بر زمينة 
قهوه اي به اجرا درآمده است. کتيبه نگاري اضالع کناري اين 
نمونه دربرگيرندة آياتي از سوره هاي اخالص و فلق به خط 

نسخ و به رنگ آبي بر زمينة سفيد است (طرح  ۴).

طرح  ۵:
اين نمونه از کاشي که متأسفانه قسمتي از آن از بين رفته 
گياهي،  نقوش  دربرگيرندة  و  هشت پر  به صورت  است 
هندسي و کتيبه اي به رنگ هاي الجوردي، قهوه اي بر زمينة 
سفيد و سفيد بر زمينة قهوه اي است. در مرکز کاشي نقش 
گلي هشت پر که هريک از برگ هاي آن به وسيلة خطوطي 
متراکم و پيچان به هم متصل شده به رنگ سفيد بر زمينة 
قهوه اي قرار دارد. کناره هاي اين گل هشت پر مرکزي را 
نقوش هندسي قلبي شکلي که مي توان آن ها را شاخه هاي 
منتهي  گل  غنچه  يک  به  درنهايت  که  شد  متصور  گلي 
مي شود، در برمي گيرند. حاشيه هاي اين کاشي با آياتي از 
سورة حمد به رنگ قهوه اي بر زمينة سفيد و با خط نسخ 

مزين شده است (طرح  ۵).

طرح  ۶:
اين نمونه از کاشي به صورت پنج بر و دربرگيرندة نقوش 
بر  قهوه اي  و  الجوردي  رنگ هاي  بر  کتيبه اي  و  هندسي 
زمينة سفيد و سفيد بر زمينة قهوه اي است. مرکز کاشي، 
سراسر پوشيده از نقوش هندسي چشمي شکلي به رنگ 
سفيد بر زمينة قهوه اي است که به وسيله اي خطوط هندسي 
بسياري ظريفي به هم متصل شده اند. حاشية کناري اين 
کاشي با کتيبه هايي از آيات سورة قدر به رنگ قهوه اي بر 

زمينة سفيد و با خط نسخ مزين شده است (طرح  ۶).

طرح  ۷:
اين نمونه از کاشي به صورت پنج پري است و نقوش هندسي، 
انساني، گياهي و کتيبه اي بارنگ هاي الجوردي و قهوه اي بر 
زمينة سفيد و سفيد و الجوردي بر زمينة قهوه اي بر آن 
اجرا شده اند. در مرکز کاشي، تصوير مردي با هاله اي بر 

دور سر درون خيمه قرار دارد.۱ چهرة اين مرد با چشماني 
کوچک و صورتي گرد، تصوير مردان مغولي را به حالت 
احترام و به صورتي که دو دست خويش را بر زانو نهاده 
نشان مي دهد. لباس او مزين به نقوش هندسي چشمي شکل 
است. در برخي از نقاط لباس اين شخص لکه هاي پاشيده از 
لعاب آبي ديده مي شود. اطراف شخص نشسته در خيمه گاه، 
دو ساقة پيچک با برگ ها و برگچه هايي به رنگ سفيد بر 
زمينة قهوه اي با رگبرگ هاي قهوه اي بر زمينة سفيد تزيين 
يافته است. لبه هاي چادر يا خيمه گاه به صورت دالبري و با 
شيارهاي آبي رنگ است. قسمت لچکي اين چادر، با نقوش 
چشمي شکل مزين شده است. اطراف چادر نيز مزين به 
بر  و سفيد  آبي  رنگ  به  گل هاي سه برگي  گياهي  نقوش 
زمينة قهوه اي است. کتيبه نگاري حاشيه اين کاشي مشتمل 
بر آياتي از سورة فلق و اخالص و به خط نسخ و به رنگ 

قهوه اي بر زمينة سفيد اجرا شده است (طرح  ۷).

طرح  ۸:
اين نمونه نيز همانند طرح  ۷ به صورت پنج پري و مشتمل 
بر نقوش هندسي، انساني و گياهي و کتيبه اي به رنگ هاي 
الجوردي و قهوه اي بر زمينة سفيد و سفيد و الجوردي 
بر زمينة قهوه اي است. تصوير زني با چشمان مغولي و 
دهان و بيني کوچک و صورتي گرد که هاله اي به رنگ 
سفيد با حاشيه اي آبي رنگ اطراف سرش را در برگرفته 
در مرکز کاشي نقش شده است. لباس او به رنگ سفيد و 
مزين به نقوش چشمي شکل و پنج لکه از پاشيده هاي رنگ 
آبي است. نکتة جالب توجه در اين ميان پاشيده هاي لکه هاي 
آبي رنگ بر روي لباس مردان و زنان به تعداد پنج عدد 
است. اطراف زن مغولي نشسته در چادر شاخه هاي گياهي 
با برگ هاي به رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي و با رگبرگ هاي 
چادر  لبه هاي  است.  شده  نقش  سفيد  زمينة  بر  قهوه اي 
به صورت دالبري و خطوط کلي چادر به رنگ آبي بر زمينة 
قهوه اي تصوير شده است. در قسمت لچکي هاي چادر، در 
يک سمت نقوش گياهي شاخة گلي با غنچه ها و برگچه ها به 
رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي به تصوير کشيده و در سمت 
تنها در  بارنگ سفيد يکدست رهاشده و  ديگر آن زمينة 
زاوية آن خطوطي قهوه اي رنگ ديده مي شود. پيشاني چادر 
کتيبه اي به خط نسخ تحريري به رنگ آبي و سفيد بر زمينة 
قهوه اي نقش بسته که به درستي قابل خواندن نيست. زواياي 
نقش هندسي چندضلعي که چادر درون آن قرار دارد مزين 
به نقوش گياهي به رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي با غنچه هاي 
گل و برگ هاي با رگبرگ هاي قهوه اي بر زمينة سفيد است. 
حاشية اين کاشي مزين به کتيبه نگاري آياتي از سوره هاي 
کوثر و اخالص به خط نسخ و به رنگ قهوه اي بر زمينة 

سفيد است (طرح  ۸).
طرح  ۹:

کاشي  اين  حيواني  و  کتيبه اي  گياهي،  هندسي،  نقوش 

١. در هنر مذهبي، هاله جلوه اي از نور 
است که دور سر شخص ملکوتي يا 
 (Hall, 1993 144) مقدس قرار مي گيرد



هشت پر به رنگ الجوردي و قهوه اي بر زمينة سفيد و سفيد 
و الجوردي بر زمينة قهوه اي اجراشده اند. در مرکز کاشي، 
نقش پرنده اي محيط در ميان نقوش گياهي و شاخه هاي 
گل و غنچه ها آن به رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي است. اين 
نقوش در مرکز نقوش هندسي شمسه  مانندي به رنگ آبي بر 
زمينة سفيد هستند. زواياي نقش هندسي چندضلعي مزين 
به نقوش مختلف الشکلي به رنگ سفيد بر زمينة قهوه اي 
است. برخي از اضالع اين نقش هندسي به وسيلة رديفي 
از دايره هاي ريز سفيدرنگي تزيين يافته است. حاشية اين 
کاشي بارنگ هاي آبي و قهوه اي بر زمينة سفيد، مزين به 
آياتي از سورة حمد و عبارت صدق اهللا...» به خط نسخ و به 

رنگ قهوه اي بر زمينة سفيد است (طرح  ۹).

طرح  ۱۰:
نقوش  دربرگيرندة  تنها  و  به شکل مستطيلي  نمونه  اين 
گياهي و کتيبه اي به رنگ هاي الجوردي و سفيد بر زمينة 
اين کاشي  اجراشده است.  قالب زده  به روش  قهوه اي و 
با حاشيه اي ساده و بدون نقش، سراسر زمينة مزين به 
نقوش گياهي و اسليمي است که بر روي آن کتيبه اي به 
خط ثلث برجسته با عبارتي (به احتمال همانند نمونه هاي 
پيشين قرآني) نامفهوم و به رنگ الجوردي نقش بسته 

است (طرح  ۱۰).

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام 
آوه از دورة ايلخانيان

شكل شمارة طرح
کاشي

نوع 
خط

رنگنقوش

گياهي- کتيبه اي-نسخپنج پرطرح شمارة ١
 حيواني ( ماهي)

الجوردي و قهوه اي بر زمينه سفيد و سفيد بر 
زمينة قهوه اي 

الجوردي و قهوه اي بر زمينه سفيد و سفيد بر حيواني( شير)-گياهي- کتيبه اينسخهشت پرطرح شمارة ٢
زمينة زرين فام 

گياهي- حيواني( ماهي)نسخهشت پرطرح شمارة ٣
 - کتيبه اي

بر زمينة سفيد و  الجوردي، طاليي و قهوه اي 
سفيد بر زمينة قهوه اي 

گياهي-حيواني( پرنده) -نسخهشت پرطرح شمارة ٤
هندسي -کتيبه اي

الجوردي و قهوه اي بر زمينة سفيد و سفيد و 
الجوردي بر زمينة قهوه اي 

بر گياهي-هندسي - کتيبه اينسخهشت پرطرح شمارة ٥ سفيد  و  سفيد  زمينة  بر  قهوه اي  الجوردي، 
زمينة قهوه اي

الجوردي و قهوه اي بر زمينة سفيد و سفيد بر هندسي -کتيبه اينسخپنج پرطرح شمارة ٦
زمينة قهوه اي

هندسي- انساني(مرد)-نسخپنج پرطرح شمارة ٧
گياهي -کتيبه اي

الجوردي و قهوه اي بر زمينة سفيد و سفيد و 
الجوردي بر زمينة قهوه اي 

نسخ و پنج پرطرح شمارة ٨
کوفي

هندسي-انساني(زن)
 -گياهي -کتيبه اي

الجوردي و قهوه اي بر زمينة سفيد و سفيد و 
الجوردي بر زمينة قهوه اي 

هندسي-گياهي، نسخهشت پرطرح شمارة ٩
کتيبه اي - حيواني( پرنده)

الجوردي و قهوه اي بر زمينة سفيد و سفيد و 
الجوردي بر زمينة قهوه اي

الجوردي و سفيد بر زمينة قهوه اي   گياهي -کتيبه ايثلثمستطيلطرح شمارة ١٠

احتماٌال طرح شمارة ١١
پنج پر

بر زمينة قهوه اي و قهوه اي گياهي-کتيبه اي - هندسيثلث الجوردي و سفيد 
بر زمينة سفيد

الجوردي و سفيد بر زمينة قهوه ايگياهي -کتيبه ايثلثمستطيلطرح شمارة ١٢

جدول ١. نقوش تزئيني نمونه هاي موردمطالعه از کاشي هاي زرين فام آوه (نگارندگان).
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طرح  ۱۱:
رنگ  به  پنچ پري،  شکل  به  احتماًال  کاشي  از  نمونه  اين 
بر زمينة  بر زمينة قهوه اي و قهوه اي  الجوردي و سفيد 
سفيد دربرگيرندة نقوش گياهي، کتيبه اي و هندسي است. 
هندسي  نقش  در  محيط  گياهي  نقوش  کاشي،  مرکز  در 
چندضلعي، به صورت بوته هاي گل سه برگي و پيچک هاي 
با  و  سفيد  زمينة  بر  سفيد  و  الجوردي  بهرنگ  اسليمي 
رگبرگ هاي متراکم به رنگ قهوه اي بر زمينة سفيد است. 
کتيبه نگاري اضالع اين نمونه، مزين به کتيبه اي مشتمل بر 
آياتي از سورة قدر و به خط ثلث به رنگ قهوه اي بر زمينة 

سفيد است (طرح  ۱۱).

طرح هاي  ۱۲:
اين طرح، همانند طرح  ۱۰، دربرگيرندة نقوش کتيبه اي به 
خط ثلث برجسته با آياتي از سوره هاي االنسان و فاتحه 
به رنگ الجوردي و نقوش گياهي (نقوش اسليمي) به رنگ 
سفيد بر زمينة قهوه اي و به شيوة قالب زده تهيه شده است 
(طرح  ۱۲). در برخي از نمونه ها، خطوط اصلي چهارچوب 
آن ها، مزين به نقوش چشمي شکل به رنگ سفيد بر زمينة 

قهوه اي است.

بحث
پنج بر،  انواع،  به  به لحاظ شکلي  آوه،  کاشي هاي زرين فام 
قسمت هايي چون  در  (جهت نصب  و مستطيلي  هشت پر 
ترتيب،  همين  به  هستند.  قابل تقسيم  و...)  بنا  ازاره هاي 

زير  شرح  به  به دست آمده  کاشي هاي  نقوش،  اساس  بر 
که  پيکره اي  نقوش  با  کاشي هايي  هستند  قابل طبقه بندي 
خود به دو نوع پيکرة انساني و حيواني تقسيم مي شوند، 
(جدول   کتيبه دار  کاشي هاي  گل دار،  نقوش  با  کاشي هاي 

.(۱

کاشي هاي پيکره اي
کاشي با نقش پيکره هاي انساني

نقش تصاوير انساني با چهرة مغولي يکي از ويژگي هاي 
ايلخاني  دورة  در  زرين فام  و سفال  کاشي  تزيينات  بارز 
است. نکتة جالب توجه در اين ميان، گوناگوني چهره هاي 
مردان و زنان مغولي است۱. چهرة زنان مغولي به صورت، 
صورتي گرد، ابرواني پرپشت و ناپيوسته، چشماني کوچک 
با خط چشمي کشيده و بلند، موهايي پرپشت و بلند که با 
عبور از زير چانه به قسمت ديگر سر آرايش يافته است. 
صورت گرد زنان آوه اي بسيار نزديک به صورت گرد زنان 

تصاوير٤. نقوش سرهاي زنان و مردان مغولي در سبک هاي مختلف زرين فام و نقوش مردان و زنان آوه اي.

تصاوير ٦. راست: نقش پرندة درنا بر کاشي هاي زرين فام آوه 
(نگارندگان)-چپ: نقش درنا در کاشي هاي زرين فام تخت سليمان 

(طالب پور، ١٣٨٧: ٢٦)

تصاوير٥. نقش شير در کاشي هاي زرين فام؛ چپ: کاشان (روحفر، 
١٣٨٨: ٢٢٢)- راست؛ آوه (نگارندگان).

تصاوير ٧. نقش ماهي و پرنده در تزئينات کاشي هاي زرين فام آوه 
(نگارندگان).

و  صورت  نقش  با  گونه هاي   .١
نشان دهندة  آن  نمايش  روش هاي 
قطعي گوناگوني هاي محلي است؛ و 
به نوعي خود گوياي سفارشي سازي 
طرح  و  سليقه  با  متناسب  نقوش 
متوليان  و  حرف  صاحبان  مدنظر 

سفارش چنين تزييناتي است.



بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام 
آوه از دورة ايلخانيان

کاشاني است. چهرة مردان مغولي آوه با صورتي گرد، 
بدون ريش و موهايي پرپشت و کوتاه و چشمان و ابرواني 

بسيار کوچک و کوتاه نقش شده است (تصاوير  ۴).

کاشي با نقش پيکره  هاي حيواني
نقوش   مي شود،  ديده  تصوير۱  مجموعه  در  همان طورکه 
اسب،  خرگوش،  لک لک،  درنا،  ماهي،  چون  حيواني 
گاوشاخدار، پلنگ، شتر، شير و... ازجملة نقوش پرکاربرد 
در طراحي تزيينات کاشي هاي زرين فام سبک هاي مختلف 
آوه،  زرين فام  کاشي هاي  نقوش  تزيين  در  است.  تزييني 
نقوش حيواني شير، پرندگان (به احتمال بسيار نقشي شبيه 
به درنا و پرنده اي در ظواهر گنجشک يا هدهد) و ماهي 
ديده شد. نقش شير باحالتي نشسته و نگاهي متوجه پشت 
سر وغيره، نقشي است که هم در هنر چين کاربرد فراواني 
داشته و هم در تزيينات کاشي هاي زرين فام کاشان ديده 

مي شود (مجموعه تصوير  ۵).
چين  تزييناتي  هنر  در  که  است  پردگاني  ازجملة  درنا 
نمونه هاي فراواني از آن ديده مي شود (طالب پور، ۱۳۸۷: 
۲۷) و آن را مي توان ازجملة نقوشي وارداتي هنر چين به ايران 
دانست. اين نقش در کاشي هاي زرين فام کاشان، تخت سليمان 
و سلطان آباد نيز به فراواني ديده  مي شود (ر. ک به تصاوير  
پرنده  اين  نقش  آوه،  زرين فام  کاشي هاي  تزيينات  در   .(۱
(طراحي بال هاي پرنده درنا بيشترين تشابه را با نقش پرنده 
موردنظر در تزيينات آوه داشت) به همراه پرنده اي (به احتمال 

گنجشک يا هدهد) و ماهي ديده مي شود (تصاوير  ۶ و ۷).
کاشي هاي زرين فام گل دار آوه

در تمامي کاشي هاي زرين فام آوه، نقوش گياهي به انواع 
مختلف نقوش گياهي بوته هاي گل سه برگي، غنچه هاي گل 
شش برگي، اسليمي هايي با برگچه هايي متعدد و غيره ديده 

مي شود (طرح هاي  ۱۳).
  بر اساس مطالعات صورت گرفته مي توان گفت در تمامي 
دارند.  حضور  گياهي  نقوش  زرين فام  کاشي  سبک هاي 
نمونه هاي مشابه با نقوش گياهي کاشي هاي زرين فام آوه، 
بوته هاي گل سه برگي، غنچه هاي گل پنج و شش برگي، 
اسليمي ها و... در کاشي هاي زرين فام سبک کاشان ديده 

مي شود (مجموعه تصوير  ۸).
 

کاشي هاي زرين فام کتيبه دار
کتيبه  نگاري کاشي هاي زرين فام آوه، غالبًا به خط نسخ 
و تنها چند مورد به خط ثلث اجرا شده بود. اين کتيبه ها 
به رنگ هاي طاليي يا قهوه اي بر زمينة سفيد و الجوردي 
ک  (ر.  آوه  زرين فام  کاشي هاي  در  قهوه اي  زمينة  بر 
داراي  متن)،  در  آوه  زرين فام  کاشي هاي  طرح هاي  به 
به ويژه  تزييني  سبک هاي  ساير  در  بسياري  نمونه هاي 
گياهي  زمينة  تصوير۹).  (مجموعه  بودند  کاشان  سبک 
اين کتيبه ها همانند سبک کاشان مزين به شاخه هاي مواج 
زمينة  بر  سفيد  رنگ  به  پربرگ  و  درشت  اسليمي هاي 

قهوه اي است.

تصاوير ٨. نقوش گياهي کاشي هاي زرين فام سبک کاشان، مآخذ:  به ترتيب از راست : www.pinterest.com، پورتر، 1380: 43؛ 
روحفر، 1387: 215؛ همان: 136.

                     الف                                              ب                                                 ج                                                  ه

طرح هاي ١٣. نمونه هايي از نقوش گياهي کاشي هاي زرين فام آوه، مأخذ: همان.
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تصاوير٩. راست: کتيبه نگاري کاشي هاي زرين فام کاشان ماخذ:
 www.depts.washington.edu/silkroad/museums.ir 
چپ:کتيبه نگاري کاشي هاي زرين فام  آوه مأخذ: نگارندگان.

نتيجه
با مطالعات صورت گرفته در مورد نويافته هايي از کاشي هاي زرين فام آوه، مي توان بيان داشت اين 
نمونه ها  به لحاظ شکلي در سه نوع پنج پري، هشت پري و مستطيل شکل قابل طبقه بندي و به لحاظ نقوش 
تزييني در سه موضوع پيکره اي (انساني و حيواني)، گل دار و کتيبه اي قابل دسته بندي هستند. لعاب بکار 
گرفته شده در ارائه نقوش تزييني به دو گونة زرين فام بر زمينة سفيد و سفيد بر زمينة زرين فام است. 
کاربرد آن ها در بناي مقبره امامزاده فضل بن سهل و در قبور اين امامزاده، رشد پيوندگونة مذهب 
شيعه و صوفي گري در سده هاي مياني ايران را نشان مي دهد. در اين دوره، به رغم مخالفت هاي شديد 
در صورت نگاري انساني در دين اسالم، کاشي کاري بناهاي مذهبي دورة ايلخاني، بيشتر به بناهايي که 
مربوط به فرقة شيعه هستند اختصاص مي يابند. نقش تصاوير انساني با چهرة مغولي، ارائة کتيبه هاي 
قرآني و نقوش ايراني بر کاشي ها و اجراي آن ها در تزيين بناهاي مذهبي و شيعي، گوياي توليد فرهنگ 
بصري در دورة ايلخانان، باهدف کسب قدرت و مشروعيت مردمي بود. بناي فضل بن سهل در آوه 
و بررسي و مطالعة تزيينات زرين فام آن، يکي از نمونه هايي است که چنين اهداف سياسي را از سوي 

دولتمردان ايلخاني به نمايش مي گذارد.
تزييني،  سبک هاي  ساير  با  آوه  زرين فام  کاشي هاي  گرفته  صورت  تزييني  مطالعات  درزمينة 
همان گونه که در متن پژوهش بيان شده است، تفاوت هاي بارزي را در نقوش انساني و تا حدودي در 
نقوش حيواني مي توان مشاهده کرد که مي توان آن ها را تمايالت منطقه گرايي حاکمان محلي در بيان 
قدرت و استقالل منطقه اي و بازخورد آن را در نقوش تزييني در نظر گرفت. در اين ميان، نقوش گياهي 
تزيينات زرين فام آوه بيشترين شباهت ها را با نقوش گياهي تزيينات زرين فام کاشان نشان مي دهند. 
درنهايت به نظر نگارندگان، به دليل انجام نشدن مطالعات ميداني گسترده در منطقة آوه و به دست 
نيامدن کوره هاي توليد کاشي در اين منطقه و آثاري از چنين توليداتي چون جوش کوره و کاشي هاي 
گدازه شده يا دفرمه، قالب هاي ساخت و تزيين کاشي و.نمي توان کاشي هاي زرين فام آوه را توليدات 
محلي در نظر گرفت. به احتمال بسيار زياد کاشي هاي مزبور از مرکزي ديگر چون کاشان به اين منطقه 
وارد شده است. تشابهات بسيار نقوش گياهي آوه با نقوش گياهي سبک کاشان، الگوهاي هندسي و 



قالبي کاشي ها، گرايش هرچه بيشتر صورت هاي انساني به سبک صورت هاي مغولي سبک کاشان به 
لحاظ گردي صورت، حالت ايستايي نقوش حيواني و از سوي ديگر مرکزيت به اثبات رسيده توليدات 
کاشي هاي زرين فام کاشان نسبت به ساير سبک هاي تزييني، نگارندگان را بر آن داشته است که در اين 
مرحله از پژوهش تا انجام مطالعات گستردة ميداني و آزمايشگاهي آينده تزيينات کاشي هاي زرين فام 

آوه را محصولي وارداتي از منطقة کاشان در نظر بگيرند.

منابع و مآخذ
الويري، محسن. ١٣٧٩. مروري بر جغرافياي تاريخي آوه. تهران: اميد دانش.

اطلس تاريخي ايران. ١٣٥٠. تأليف جمعي از اساتيد. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
پوپ، آرتور اپهام. ١٣٨٧. سيري در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ تا امروز، ج۴. ترجمة نجف 

دريابندري و ديگران. تهران: علمي و فرهنگي.
هنر  مطالعات  مؤسسة  تهران:  شايسته فر.  مهناز  ترجمة  اسالمي.  کاشي هاي   .١٣٨٠ ونيتا.  پورتر، 

اسالمي.
خطيب شهيدي، حميد. ١٣٨٥. گزارش اولين فصل کاوش محوطة تاريخي آوه. تهران کتابخانة پژوهشکدة 

باستان شناسي.
ديماند، موريس اسون. ١٣٨٣. راهنماي صنايع اسالمي. ترجمة عبداهللا فريار. تهران: علمي و فرهنگي.

روحفر، زهره. ١٣٨٨. رسالة دکتري پژوهش در ساخت لعاب زرين فام در ايران: با تأکيد بر رسالة 
ابوالقاسم عبداهللا کاشاني سده هاي ٨-٧ هجري قمري. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.
زکي، محمدحسن. ١٣٦٦. تاريخ صنايع ايران. ترجمة محمدعلي خليلي، تهران: اقبال.

سعيديان، عبدالحسين. ١٣٨٣. سرزمين و مردم ايران. تهران: آرام.
شکوهي، شهريار، محمود طاووسي، عبداهللا قوچاني. ١٣٩٢. «بازتاب رهيافت هاي فرهنگي و اجتماعي 
عصر ايلخاني بر کاشي هاي زرين فام تخت سليمان »، نامة هنرهاي تجسمي و کاربردي،  ١١: ٦٦-٥٣.
طالب پور، فريده. ١٣٨٧. «بررسي نقوش کاشي هاي کاخ آباقاخان در تخت سليمان»، نگره،  ٩ و ٨: ٢٩-

.١٩
هنر، ٤٦و٤٥: ٨١-٧٢. ماه  کتاب  مغول»،  ايلخانان  دورة  زرين فام  «کاشي هاي  نير. ١٣٨١.  طهوري، 

قوچاني، عبداهللا. ١٣٧١. اشعار فارسي روي کاشي هاي تخت سليمان. تهران: مرکز نشر.
کاربوني، استفانو و توموکو ماسويا. ١٣٨١. کاشي هاي ايراني. ترجمة مهناز شايسته فر. تهران: مؤسسة 

مطالعات هنر اسالمي.
کاشاني، ابوالقاسم عبداهللا بن محمد. ١٣٤٧. تاريخ اولجايتو. به تصحيح مهين همبلي. تهران: بنگاه ترجمه 

و نشر کتاب.
کياني، محمديوسف، فاطمه کريمي، عبداهللا قوچاني. ١٣٦٢. مقدمه اي بر هنر کاشيگري ايران. تهران: موزة 

رضا عباسي.
ماهرالنقش، محمود. ١٣٦١. طرح و اجراي نقش در کاشي کاري ايران- دورة اسالمي، دفتر اول گره 

کشي. تهران: موزة رضا عباسي.
مستوفي، حمداهللا بن بي بکر. ١٣٥٨.  القلوب. به اهتمام: گاي لسترنج. تهران: دنياي کتاب.

مکي نژاد، مهدي. ١٣٨٧. تاريخ هنر ايران در دورة اسالمي: تزيينات معماري. تهران: سمت.
ناشناس. ١٣٥٣. حدودالعالم من المشرق الي المغرب. به کوشش منوچهر ستوده. تهران: کتابخانة 

طهوري.

بررسي نقوش کاشي هاي زرين فام 
آوه از دورة ايلخانيان



شماره۳۲  زمستان۹۳
۵۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نيکخواه، هانيه، شيخ مهدي، علي. ١٣٨٩. «رهيافتي به سياست هاي فرهنگي ايلخانان در سدة  سيزدهم/ 
هفتم در واکاوي نقوش سفال هاي زرين فام ايران»، مطالعات هنر اسالمي،  ۱۳: ١٢٩-١٠٩.

واتسون، اوليور. ١٣٨٢. سفال زرين فام ايراني. ترجمة شکوه زارعي. تهران: سروش.
هاشمي، عليرضا.١٣٨٦. «آداب سفر زيارتي حج در آوه»، مجلة فرهنگ،  ٤: ١٢٥-١٣٠.

Hall, james. 1993. Dictionary of Subjects and Symbols in Art. John Murray: Lon-
don.



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

A Study of Luster Tile Designs from Aveh in Ilkhanid Period
Arash Lashkari, PH.D. Faculty member at the Iranian Archaeological Research Centre, Tehran, Iran.
Akbar Sharifinia, M.A. in Archaeology, Minor in Islamic Period, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
Somaieh Mohajervatan, M.A. in Archaeology, Minor in Historical Period, TarbiatModares University, Tehran, Iran.
Recieved: 2014/1/28        Accepted:  2015/3/9

During the fieldwork for rescuing the FadelIbnSulaiman building in Aveh, Markazi province, 
researchers found, for the first time in the region, many luster tiles with their dates mentioned on 
them (648 AH). In order to learn more about this art in Aveh region, a few samples were selected 
through field research and library sources, using analytical and descriptive methods. The main 
research questions are as follows:
1. What are the main decorative elements in Aveh luster tile designs?
2. How similar are decorations of Aveh luster tiles and other central producers of such 
decorations?
The main objective of this study is to identify the origin of such decorations in Aveh region along 
with the identification and analysis of Aveh luster tile designs for the first time in Iran. The results 
of this study show that the art of tiling in Aveh, regarding its resemblances to the decorative 
motifs of Kashan luster tiles, is an imported product from Kashan to Aveh region.

Keywords:  The Ilkhanids, Luster Tiles, Imam FadelIbnSulaiman, Aveh.
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