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چكيده
سفال هاي بدست آمده در محوطه آوه با رعايت تقدم و تأخر زماني از پيش از تاريخ تا دوران تاريخي و دوران 
اسالمي را دربرمي گيرد که بيش ترين آن ها مربوط به دورة  ايلخاني و سفال زرين فام است. اين پژوهش به روش 
توصيفي تحليلي و مطالعات آن به صورت ميداني (پيمايش ميداني و حفاري در منطقه آوه، انتخاب ٢٢ نمونه سفال 

شاخص زرين فام، طراحي نقوش تزئيني سفال هاي زرين فام و عکسبرداري) و کتابخانه اي در است.
 اهداف اصلي اين پژوهش، معرفي و تحليل نقوش سفال هاي زرين فام آوه و شناخت منشأ توليد چنين ظروفي 

در اين منطقه است. سؤاالت اصلي پژوهش عبارت اند از اينکه:
١. عناصر اصلي تزئيني سفال هاي زرين فام آوه، چه نقوشي هستند؟

٢. چه ميزان همانندي و تفاوت ميان نقوش تزئيني سفال هاي زرين فام آوه با نقوش تزئيني سفال هاي زرين فام 
ساير مراکز ايران وجود دارد؟ 

اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي و بر اساس مطالعات کتابخانه اي و ميداني به سرانجام رسيده است. 
نتايج پژوهش نشان مي دهد که نقوش تزئيني سفال هاي زرين فام آوه به نقوش انساني، حيواني، گياهي و هندسي 
قابل تقسيم است و عليرغم وجود شباهت هايي کلي در ترکيب بندي نقوش تزييني با ساير مراکز توليد اينگونه 
سفال، با وجود تفاوت هايي در صورت نگاري زنان از جمله گسستگي ابرو، قرارگيري نوع خاصي از تاج بر سر 
زنان آوه اي (تاج دو لبه اي)، هاله اي به رنگ آبي در اطراف آنها و بدست آمدن آثاري از توليد سفال همچون 

جوش کوره، به احتمال بسيار منطقة  آوه را مي توان مرکز توليد اينگونه آثار در نظر گرفت.
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مقدمه
در مورد منشأ ساخت اوليه ظروف زرين فام بين محققان 
اختالف نظر زيادي وجود دارد. سرزمين هاي مختلفي از 
جمله مصر، بين النهرين و ايران را به عنوان مراکز اوليه 
ساخت اين ظروف نام  برده اند. قديمي ترين تزيين زرين فام 
قابل تاريخ گذاري، يک جام شيشه اي است که در فسطاط 
از سقوط  پس  م  قرن ۱۰  پايان  در  است.  قديم)  (قاهره 
سفال  توليد  مسلمان،  سفالگران  مهاجرت  و  عباسيان 
زرين فام از عراق به مصر و بعدها به مکان هاي امن تر و 
نزديکي تري از جمله به سوريه و ايران منتقل شد. در ايران 
نظرهايي  اختالف  ظروفي  چنين  منشأ ساخت  مورد  در 
وجود دارد ولي در نهايت مناطقي از جمله کاشان، ري، 
جرجان و ساوه و... به عنوان مناطق اصلي ساخت ظروف 
زرين فام در ايران شناخته شده اند. دشت آوه که در سال 
تربيت  دانشگاه  بين  که  تفاهم نامه اي  اساس  بر   ۱۳۸۱
مدرس و سازمان ميراث فرهنگي منعقد شد، به عنوان يک 
قرار  مدرس  تربيت  دانشگاه  اختيار  در  آموزشي  سايت 
گرفت، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ با سرپرستي دکتر حميد 
خطيب شهيدي طي سه فصل و بيش از۲۲۰ هکتار از شهر 
وسيع باستاني آن، شناسايي، تعيين حريم و ترانشه بندي 
شد. در طي اين سه سال در سه ناحيه يعني ضلع جنوبي 
جنوب  (ضلع  شارستان  محوطه  ارگ)،  شيب  (لبه  ارگ 
عمليات  سليمان  ابن  فضل  امام زاده  اطراف  در  و  ارگ) 
ميداني ادامه يافت. در نخستين فصل کاوش و همزمان در 
-۱۸-sq بر روي تپه و در ترانشه JXIX-۱۱.sq ترانشه

BXIX بعد از خندق (در شهر) با در نظر گرفتن موقعيت 
انها در محور شمالي-جنوبي نخ کشي و کاوش در اين 
قسمت آغاز شد. اين دو واحد ۱۱۰ متر از همديگر فاصله 
به  ديگر  ترانشه  دو  بکر  خاک  به  رسيدن  از  بعد  دارد. 
شماره هاي KXIX-۱۱ .sq و AXIX-۱۸.sq کاوش شده 

است (تصاوير۱).
در اين محوطه، عالوه بر يافتن مجموعة  معماري شامل 
ارگ ، شارستان و ربض که بيانگر وجود شهري از دورة 
ايلخاني است، مجموعة غني از سفال هاي زرين فام متعلق 
به اين دوره نيز بدست آمد. از اهداف اصلي اين پژوهش 
ضمن معرفي و تحليل نقوش سفال هاي زرين فام آوه براي 
نخستين بار در ايران، شناخت منشأ توليد چنين ظروفي 
در اين منطقه است. اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي 
و مطالعات آن به صورت ميداني (پيمايش ميداني و حفاري 
در منطقه آوه، انتخاب ۲۲ نمونه سفال شاخص زرين فام، 
طراحي نقوش تزئيني سفال هاي زرين فام و عکسبرداري) 

و کتابخانه اي در پي پاسخگويي به سؤاالت زير است:
چه  آوه،  زرين فام  سفال هاي  تزئيني  اصلي  عناصر   .۱

نقوشي هستند؟
تزئيني  نقوش  ميان  تفاوت  و  همانندي  ميزان  چه   .۲
سفال هاي  تزئيني  نقوش  با  آوه  زرين فام  سفال هاي 

زرين فام ساير مراکز ايران وجود دارد؟ 

روش تحقيق
آن  مطالعات  و  تحليلي  توصيفي  روش  به  پژوهش  اين 
منطقه  در  حفاري  و  ميداني  (پيمايش  ميداني  به صورت 
آوه، انتخاب ۲۲ نمونه سفال شاخص زرين فام، طراحي 
و  عکسبرداري)  و  زرين فام  سفال هاي  تزئيني  نقوش 

کتابخانه اي است. 

پيشينة تحقيق
ايران،  در  اسالمي  دورة  زرين فام  کاشي هاي  درزمينة 
نويسندگان  و  محققين  سوي  از  جامعي  پژوهش هاي 
متعددي به چاپ رسيده است. ازجمله مي توان به منابعي 
همچون: «سفالگري اسالمي» آلن، جيمز ويلسن، (۱۳۸۳)، 

بررسي ومطالعه سفال هاي زرين فام 
نويافتة آوه 

تصاوير۱. توپوگرافي و شبکه بندي محوطه باستاني آوه،مأخذ: نگارنده. 
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ايران، ظروف سفالين» مهدي بهرمي (۱۳۲۷)،  « صنايع 
« سيري در هنر ايران از دوران پيش ازتاريخ تا امروز» 
اپهام پوپ (۱۳۸۷)، « فن و هنر سفالگري» فائق  آرتور 
محمدحسن  ايران»  صنايع  تاريخ   «،(۱۳۸۲) توحيدي 
 »  ،(۱۳۷۷) رفيعي  ليال  ايران»  سفال   «،(۱۳۶۶) زکي 
پژوهش در ساخت لعاب زرين فام در ايران: با تاکيد بر 
هاي ۸-۷ هجري  کاشاني سده  عبداهللا  ابوالقاسم  رساله 
قمري» زهره روحفر (۱۳۸۸)، « سفال زرين فام ايراني» 
 The Art of Islamic  »  ،(۱۳۸۲) واتسون  اوليور 
 Pottery» J.Grube (2007)، « Early Islamic
 Pottery, Mesopotamia,Egypt and Persia» Lane,
به  که  پژوهش حاضر  کرد.  اشاره    ...(1947)،Arthur
مي پردازد،  آوه  زرين فام  سفال هاي  مطالعه  و  بررسي 

نخستين پژوهش علمي و بديع در اين زمينه است.

سفال زرين فام در قرون مياني اسالم
سفال  نوع  دو  به  تزيين  نظر  از  اوليه  زرين فام  سفال 
رنگارنگ و يکرنگ طاليي تقسيم مي شود. ظروف زرين فام 
رنگارنگ به رنگ هاي ياقوتي، قهوه اي و سبز روشن است 
(پوتر، ۱۳۸۱: ۲۴). اوج دوران هنري سفال زرين فام در 
قرون مياني اسالمي است که در اين دوران مراکز عمده 
تخت  و  ساوه  جرجان،  کاشان،  ري،  جمله  از  سفالگري 
سليمان با ويژگي هاي جغرافيايي و منطقه اي خاص خود 
به توليد سفال مي پردازند (توحيدي، ۱۳۸۲: ۲۷۴، تصاوير 

.(۲
و  محققين  بين  زرين فام  سفال  توليد  مراکز  زمينة  در 
براي  مي شود.  مشاهده  نظراتي  اختالف  پژوهشگران 
نمونه، واتسون معتقد است فقط يک مرکز ساخت سفال 
زرين فام در اين دوره وجود داشته و آن هم کاشان است 
و سفال از اين شهر به اطراف صادر  شده است (واتسون، 
۱۳۸۲: ۴۸). پوپ و مهدي بهرامي نظري معتقدند مراکز 
مختلف توليد سفال زرين فام در اين دوره در شهرهاي 
وجود  کاشان  و  گرگان  ساوه،  ري،  جمله  از  مختلفي 

داشته است (پوپ، ۱۳۸۷: ۱۷۸۵؛ بهرامي، ۱۳۲۷: ۶۳). به 
همين ترتيب رابرت ماسون با استفاده از تجزيه و تحليل 
مي دهد  گزارش  شناسي  گونه  مطالعات  و  پتروگرافي 
کاشان مرکز توليد برجسته سفال زرين فام ايران در طول 
قرن ۱۲ و ۱۳ م. بود (-Mason ،2004 :492 487). به 
طور کلي تزئينات سفال هاي زرين فام قرون مياني اسالم 
شامل نقوش انساني، حيواني، گياهي، هندسي و کتيبه اي. 
در اين دوره براي لعاب دهي به سفال زرين فام، در ابتدا 
سفال به وسيله يک روش معمولي حرارت و لعاب داده 
مي شد پس از آن، طرح بر روي لعاب سرد شده، توسط 
ترکيبي از سولفور، اکسيد نقره و اکسيد مس به اضافة 
گل اخري زرد يا قرمز، نقاشي مي شد، سپس ظرف درون 
سرکه قرار مي گرفت. ظرف براي بار دوم در کوره اي۱ 
با دماي کمتر و کاهش يافته حرارت مي ديد. پس از آن 
رنگ اخرا آرام  آرام از سطح ظرِف سرد شده کنار رفته 
و طرح روي لعاب با درخششي فلز گونه ثابت مي ماند 

(آلن،۱۳۸۳: ۱۲)۲.

بحث
يافته هاي پژوهش

کيلومتري  در ۱۵  و  آوه  در شمال روستاي  آوه  منطقة 
قرار  مرکزي  استان  در  ساوه  جنوب شرقي شهرستان 
رعايت  با  آوه  محوطه  در  شده  يافته  سفال هاي  دارد. 
تقدم و تأخر زماني از پيش از تاريخ و دوره تاريخي تا 
دوران اسالمي را در بر مي گيرد که از اين ميان ۲۲ نمونة 
شاخص سفال هاي زرين فام بدست آمده به عنوان مبناي 

اين پژوهش در نظر گرفته شده است. 

طبقه بندي سفال هاي زرين فام آوه 
آنچه از آوه به عنوان سفال زرين فام در کاوش ها بدست آمده 
است شامل چيزي نزديک به ۲۰۰ قطعه سفال شکسته است 
که پس از انجام کارهاي مرمتي بر روي اين قطعات و چيدن 
قطعات شکسته در کنار هم حدود ۲۲ ظرف به عنوان ظرف 

با  سفال،  پخت  هاي  ١.کوره 
ساختاري گرد يا بيضوي، متشکل 
بلند  برج  يک  شبيه  اتاق،  دو  از 
در  آتشدان  شدند.  مي  ساخته 
از  آن  حرارت  که  بود  پايين  اتاق 
مشبک  سقف  هاي  سوراخ  طريق 
به اتاق بااليي راه مي يافت که در 
آن سفال هاي خام قرار داشتند و 
ضمن پختن تدريجي سفال ها، از 
سوراخ هاي سقف گنبدي آن اتاق 
به بيرون متصاعد مي شد (پوتر، 

 .(١٣٨١: ١١
زرين فام  سفال  مراکز  دربارة   .٢
زيادي  نظر  اختالف  محققان  بين 
وجود دارد. سرزمين هاي مختلفي 
از جمله مصر، بين النهرين و ايران 
ساخت  اوليه  مراکز  عنوان  به  را 
و  (کياني  نام برده اند  ظروف  اين 
کريمي، ١٣٦٤: ٤٤). در پايان قرن 
عباسيان  سقوط  از  پس  م.   ١٠
مهاجرت  با  زرين فام  سفال  توليد 
سفالگران، از عراق به مصر منتقل 
زرين فام  سفال  توليد  تکنيک  شد. 
حدودي  تا  سوريه  و  مصر  در 
شبيه هم بوده است ولي استفاده 
لعاب هاي  و  مسي  رنگ هاي  از 
را  سوريه  زرين فام  سفال  سرب، 
از سفال زرين فام  فاطمي و عباسي 
متفاوت مي کند. ساخت سفال هاي 
سفال  با  همزمان  ايراني  زرين فام 
هاي زرين فام  سوريه آغاز گرديد. 
سفالگران ايراني مانند توليدکنندگان 
سفال فاطمي از لعاب قلع همراه با 
سرب غني کدر استفاده مي کردند. 
که  است  ذکر  به  الزم  گرچه 
توسط  استفاده شده  سرب  ميزان 
پايين تر  ايراني  توليدکنندگان 
توسط  استفاده شده  ميزان  از 
سفالگران فاطمي بود (٢٠٠٨:١٢٦، 
(Pradell. واتسون شروع استفاده 
در  را  ايران  در  زرين فام  لعاب  از 
اواخر قرن ششم هـ. ق و دليل آن 
را بخاطر مشابهت هاي دقيق برخي 
دليل  به  ايراني و مصري،  آثار  از 
مي داند  مصري  صنعتگران  ورود 

(واتسون، ١٣٨٢: ٢٢).

محتلف  سبک هاي  زرين فام  ظروف  از  نمونه هايي  تصاوير۲. 
مراکز ايران.

بشقاب يه سبک کاشان (واتسون، ۱۳۸۲ : ۱۱۸)- کاسه زرين فام 
سبک ري، بخش اسالمي موزه ملي ايران (روحفر، ۱۳۸۸ : ۲۵).

کاسه زرين فام به سبک ساوه (همان. ۳۲)- کاسه زرين فام، 
گرگان، بخش اسالمي موزه ملي ايران (همان. ۴۲).

تصاوير۳. نمونه هايي از ظروف زرين فام 



کامل بازسازي گرديد. براي رسيدن به درکي درست از هنر 
سفال سازي آوه، سفال هاي زرين فام اين منطقه را بر اساس 
شکل و فرم، خميره، لعاب، رنگ و تزئينات، در دسته هايي جداگانه 

مورد بررسي قرار داده ايم و نتايج زير حاصل شده است:

نوع فرم و قطعه:
انواع  شامل  آوه  از  آمده  بدست  زرين فام  سفال هاي 
رايج در دوره مغول است كه در اين ميان نوع طاليي يا 
زرين فام آن، اغلب به شكل کاسه هاي كوچك و متوسط 
به  آنچه که  از  آوه  است. گوناگوني سفال هاي زرين فام 
صورت سالم به دست آمده محدود است (حدود ۲۰ کاسه 
و بشقاب)، اما تنوع شکسته هاي آن ها از طيف کاسه و 
با  و  دهانه کوچک  با  پارچ، کوزه  قدح،  تا  گرفته  بشقاب 
داراي  کاسه هاي  را شامل مي شود.  ديس  و  دهانه گشاد 
عمق و نيم کره که عمومًا هم از چاه خانه ها پيداشده اند و 
تقريبًا حدود ۸۰٪ فرم سفال هاي زرين فام به دست آمده 
از آوه را تشکيل مي دهند. فرم غالب در ظروف زرين فام 
تا  كوچك  بسيار  پياله هاي  از  که  دارد  تعلق  كاسه  به 
قدح هاي بزرگ را شامل مي شود. پس از آن بايد از کاسه 
و بشقاب با ديواره هاي نازک که با ديس ها با نقوش و 

تزئينات خاص خود، نام برد. 
از نظر نوع قطعه بيش ترين تعداد به بدنه هاي ظروف تعلق 
قطعاتي  مي شود.  شامل  را  محوطه  قطعات  کل  که  دارد 
ديگر به ترتيب از نوع لبه، کف و دسته اند. ساير قطعات 
باقيمانده شامل درصد اندکي مشتمل بر بدنه و کف، کف 
و لبه، لبه و دسته، پايه- بدنه و دسته، بدنه و لبه، لوله، 
بيان  که  همانگونه  است.  آبريز،  لوله،  و  بدنه  درپوش، 

پياله،  کاسه،  از  اعم  فرم ها  انواع  اين محوطه  در  گرديد، 
کوزه ظرف هاي نگه دارنده در اندازه هاي مختلف، خمره و 
بشقاب وجود دارد که تنوع زيادي در شکل بدنه ها، لبه ها 
وجود  (تصاوير۴).  مي شود  مشاهده  آن ها  دسته هاي  و 
از غناي هر  تنوع در فرم و شکل در درجه نخست  اين 
سفالگري اين محوطه و ذوق و سليقه و تسلط سفالگران 
تقاضاي  وجود  از  حاکي  دوم  درجه  در  و  مي دهد  خبر 
عمومي و اجتماعي براي تعريف و ارائه فرم ها، نقش ها و 
شکل هاي گوناگون است که سفالگران را ترغيب به ايجاد 

تنوع در کار خود مي کرد.

خميره
خمير ظروف از دو نوع خاك رس و خاك سفيد يا كائولين 
بوده و معموًال براي ظروف داراي تزئينات زياد از خاك 
سفيد استفاده شده است. غالب خميره سفال هاي موجود 
در اين محوطه به رنگ نخودي است. رنگ هاي ديگر نيز 
به ترتيب اهميت شامل: قرمز با نخودي مايل به قهوه اي 
به قرمز است،  به قرمز و قهوه اي مايل  و نخودي مايل 
البته رنگ هاي نخودي، قهوه اي و خاکستري به تعداد اندک 

وجود دارد.

کيفيت پخت
بخش اعظم سفال هاي زرين فام بدست آمده به لحاظ کيفيت در 
پخت به طور کامل حرارت ديده و پخته شده  است. به طور کلي 
۹۸/۳۰٪ کل قطعات سفالين داراي پخت کامل و تعداد ناچيزي 
يعني ۱/۶۰٪ از نمونه ها پخت ناقص است و مغز آن ها نسبت به 
بدنه ها حرارت کمتري ديده اند. نکته حائز اهميت در اين محوطه 

بررسي ومطالعه سفال هاي زرين فام 
نويافتة آوه 

طرح ۱. نمونه اي از نقوش گياهي بکاررفته در تزئين سفال هاي زرين فام آوه،مأخذ: نگارنده.
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وجود جوش کوره به طور پراکنده در اکثر مناطق بررسي 
شده است که خود مي تواند دليلي بر توليد محلي اينگونه آثار 
باشد. اما به دليل محدوديت زمان و اعتبار کاوش، کوره هاي 

توليد ظروف زرين فام شناسايي نگرديد. 

رنگ
سفال هاي زرين فام آوه داراي نقوش سفيد بر روي زمينه 
است.  زمينه سفيد  روي  بر  زرين فام  نقوش  و  زرين فام 
آناليز لعاب سفال هاي زرين فام آوه به روش ميکروپروپ 
الکتروني۱، طيف گسترده تري از رنگ ها را در تزئين نقوش 
و لعاب ها و زمينه سفال هاي اين منطقه اعم از رنگ هاي زرد، 
سفيد، آبي، قرمز، سبز و قهوه اي را نشان داد. از اين ميان، 
بيش ترين درصد را رنگ زرد (با ۸۰٪ از مجموع رنگ ها) 
به خود اختصاص داده است. بازتاب رنگ هاي به کاررفته 
در زرين فام آوه طيف گسترده اي از سبز روشن، قهوه اي 
قهوه اي  به زرد،  مايل  قهوه اي طاليي، کرم طاليي  مسي، 

تيره، آبي و فيروزه اي را نيز شامل مي شد. 

نقوش و تزئينات سفال هاي زرين فام آوه
تناسب در نوع تزيين و مکان اجراي آنها بر بدنه ظروف با 
توجه به فرم و شکل سفال ها، از جمله شاخص هاي قابل 
مشاهده در توليد ظروف زرين فام آوه و تزيين آن است. 
اصلي،  نقوش  به  مي توان  را  آوه  زرين فام  نقوش سفال 
عناصر تقسيم کننده نقش ها، نقوش تکرارشونده و نقوش 

فضا پرکن تقسيم نمود. 

نقوش اصلي
نقوش اصلي خود به دسته هاي ذير قابل تقسيم است:

نقوش گياهي
اين نقوش به اشکال درخت، گل و برگ بصورت جدا و به 
هم پيوسته، نقوش اسليمي و گل هاي ۶ يا ۸ پر و به صورت 
سفال هاي  نقوش  از   ٪۳۰ حدود  مجموعًا  و  است  قرينه 

بررسي شده آوه را تشکيل مي دهند (طرح ۱). 

کتيبه نگاري
اين نقوش عمومًا به صورت کتيبه اي و با دو خط کوفي 
ديده  نقوش  کنار ساير  در  مکمل  نقش  عنوان  به  ثلث  و 
مي شوند و در حدود ۲۰٪ اشکال را شامل مي شوند (طرح 

 .(۲

نقوش حيواني
، شير و  پرندگان، گوزن، ماهي  نقوش شامل نقش  اين 
(تصاوير  مي شوند  را شامل  اشکال   ٪۲۵ و  است  اسب 

.(۵

١. آناليز ميکروپروب الکتروني يک 
تکنيک آناليزي است که براي تعيين 
کوچک  سطح  در  نمونه ها  ترکيب 
يکي  روش  اين  مي شود.  استفاده 
است.  ذره اي  باريکه  تکنيک هاي  از 
شتابدار  الکترون هاي  از  باريکه اي 
لنزهاي  توسط  نمونه  سطح  روي 
متمرکز  کانون  الکترومغناطيسي 
انرژي  با  الکترون ها  اين  مي شوند. 
در اثر برخورد با سطح نمونه توليد 
اشعه ايکس مي کنند. اشعه ايکس هاي 
توليدشده در طول موج هاي خاصي 
شدت  و  مي شوند  آشکارسازي 
عناصر  درصد  تعيين  براي  آن ها 
موجود در نمونه، مورد استفاده قرار 

مي گيرند (لشکري،١٣٩٢: ١٧٥). 

تصاوير۴. فرم هاي رايج سفال زرين فام آوه، مأخذ: همان.

طرح ۲. نمونه اي از نقوش کتيبه اي بکاررفته در تزئين سفال هاي زرين فام آوه، مأخذ:همان.



نقوش هندسي
 نقوش هندسي که تقريبًا ۸۰٪ عناصر تزئيني سفال هاي 
آوه را به خود اختصاص داده اند، به صورت هاي ساده و 
پيچيده مانند ستاره، مثلث، لوزي و گره هاي هندسي به 

اجرا در آمده اند (طرح۳).

نقوش انساني
 شاخص اصلي نقوش تزئيني سفال هاي زرين فام آوه، نقوش 
انساني آن است. کثرت و تنوع اين نقوش تا بدان حد است که 
مي توان آن را از وجوه تمايز سفال هاي زرين فام آوه از ساير 
سبک ها به شمار آورد. گسستگي ابرو، تناسب بيشتر صورت 

و قرارگيري نوع خاصي از تاج بر سر زنان آوه اي (تاج دو 
لبه اي)، قرارگيري هاله نور به رنگ آبي در اطراف آن ها از 
جمله ويژگي هاي تزئيني نقوش انساني سفال هاي زرين فام 
آوه است. اين نقوش انساني، ۳۰٪ اشکال تزئيني سفال هاي 

زرين فام آوه را شامل مي شود (طرح ۴).
گروه فرعي عناصر تزئيني سفال هاي آوه، شامل، خطوط 
قاب ها مثل گلبرگ ها،  بندها و  شعاعي، گره هاي هندسي، 
مارپيچ ها،  هاشورها،  همچنين  و  لوزي  مستطيل،  مثلث، 
زرين فام  سفال  سبک هاي  تمامي  در  که  است  نقطه ها 
استفاده  رفته، مورد  بکار  نقوش  با  متناسب  و  تناوب  به 

قرارگرفته اند. 
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آوه،  زرين فام  سفال هاي  تزئينات  انساني  نقوش  طرح هاي۴. 
مأخذ: همان. 

تصوير ۵. نقش اسب در تزئينات سفال هاي زرين فام آوه، مأخذ: 
همان.

طرح ۳. نقش دايره در تزئينات هندسي سفال هاي زرين فام آوه،مأخذ: همان.
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رنگ نوع نقوش نوع خط فرم ظروف شمارة

سبز قرمز زرد آبي  هندسي حيواني  گياهي  انساني ثلث کوفي کوزه 
با 

دهانه 
تنگ

کوزه 
با 

دهانه 
باز

کاسه 
کم 
عمق

کاسه 
عميق

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

 ۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

جدول ۱. ويژگي هاي کلي سفال هاي زرين فام آوه، مأخذ: نگارندگان.

عناصر تقسيم کننده فضايي
اين نقوش شامل؛ خطوط شعاعي، گره هاي هندسي، بندها 
و قاب ها مثل گلبرگ ها، مثلث، مستطيل، لوزي، نوارهاي 

رنگي نوارهاي رنگي است.

نقوش تکرار شونده
اين نقوش شامل نقوشي چون هاشورها، مارپيچ ها، نقطه ها، 

گل و برگ، دايره، نقوش زنجيره اي است.

نقوش فضا پرکن
عمودي،  خطوط  چون  نقوشي  شامل  نيز  نقوش  اين 

زيگزاگ، نقطه ها، دايره هاي تو در تو و... است.

تحليل 
سفال هاي زرين فام آوه به لحاظ نوع فرم و قطعه شامل 
کاسه هاي کم عمق،کاسة هاي عميق، کوزة هاي دهان گشاد، 
لحاظ خميره غالب سفال هاي  به  کوزة هاي دهان تنگ، و 
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به رنگ نخودي است. رنگ هاي  اين محوطه  موجود در 
ديگر نيز به ترتيب اهميت عبارتند از قرمز با نخودي مايل 
به  مايل  قهوه اي  و  قرمز  به  مايل  نخودي  و  قهوه اي  به 
لعاب ها  و  نقوش  تزئين  در  قرمز. طيف گستردة رنگ ها 
و زمينه سفال هاي اين منطقه شامل نقوش سفيد بر روي 
زمينه سفيد  بر روي  زرين فام  نقوش  و  زرين فام  زمينه 
و رنگ هاي زرد، سفيد، آبي، قرمز، سبز و قهوه اي است. 
اصلي  نقوش  به  مي توان  را  آوه  زرين فام  سفال  نقوش 
عناصر  کتيبه اي)،  حيواني،  انساني،  هندسي،  (گياهي، 
فضا  نقوش  و  تکرارشونده  نقوش  نقش ها،  تقسيم کننده 

پرکن تقسيم کرد (جدول ۱).
نقوش  همانند  آوه،  زرين فام  ظروف  تزئيني  نقوش 
تزئيني سبک هاي ديگر مراکز توليد سفال هاي زرين فام 
...به  و  جرجان  ساوه،  ري،  کاشان،  همچون  ايران  در 
تقسيم  گياهي  و  کتيبه اي  حيواني،  انساني،  نقوش 
به طور کلي و جداي  را  تزئيني  مي شوند. چنين شيوة 
اجرايي  فرم  و  چهره  آرايش  در  تزئيني  تفاوت هاي  از 
مراکز  اين  تمامي  مشترک  وجه  مي توان  را  نقوش 
سفال هاي  تزئيني  نقوش  تفاوت  بارزترين  دانست. 
زرين فام آوه با نقوش تزئيني ساير مراکز ايران، نقوش 
به  تفاوت ها  اين  است.  آن ها  قرارگيري  و طرز  انساني 

شرح زير است:

نقش زنان هودج نشين (کجاوه نشين) 
در وسط کاسه اي که توسط عناصر تقسيم کننده طاليي 
رنگ (نقش زرين فام )به چهار قسمت تقسيم شده است، 
تصوير يک زن مغول را که بر روي کجاوه اي نشسته نقش 
شده است (تصوير۶). چنين تزئيني تا بحال در هيچ يک 
از نقوش انساني بکاررفته در تزئينات سفال هاي زرين فام 

ساير مناطق ايران مشاهده نشده است. 

چهرة زنان مغولي
تفاوت ديگر نقوش تزئيني سفال هاي زرين فام آوه با ساير 
ايران در چهرة زنان مغولي است. به طوريکه در  مراکز 
ترسيم صورت زنان آوه اي، گسستگي ابرو، تناسب بيشتر 
صورت و قرارگيري نوع خاصي از تاج بر سر زنان آوه اي 
(تاج دو لبه اي)، قرارگيري هاله نور به رنگ آبي در اطراف 

آن ها مشاهده مي شود (تصاوير ۷).
صورت زنان آوه اي برخالف ديگر مراکز ايران که غالبٌا 
داراي  کشيده اند،  بيني  و  هم پيوسته  به  ابرواني  داراي 
ابرواني از هم گسسته، بيني کوچک، چشماني بادامي شکل 
و دهاني کوچک است. زنان آوه اي داراي تاجي دو لبه اند 
و تاجي ساده  همانند نواري بر دور سر خود هستند. تفاوت 
تاج را مي توان تفاوتي در منزلت و جايگاه اجتماعي چنين 
افرادي قلمداد نمود. موي زنان آوه اي همانند ساير مراکز 
ايران، محاط در زير تاجي و آويزان شده بر روي شانه ها و 
کنار صورت  است. اطراف چهرة زنان آوه اي را هاللي آبي 
رنگ و لباس آن ها داراي تزئيناتي پولکي شکل است. به طور 
کلي به نظر مي رسد نقش چهرة زنان مغولي آوه بسيار 
طبيعي تر نسبت به ساير سبک ها اجرا و ترسيم شده اند.

از سويي ديگر بنظر مي رسد، آرايش موي زنان آوه اي که 
به صورت بافته شده و منظم با مرکزيت گوش زنان به 
دو شاخه تقسيم مي شود و چهرة برخي از آنان که داراي 
بيشترين  کشيده اند،  چشماني  و  گسسته  هم  از  ابرواني 
نزديکي و شباهت را تا حدودي با چهرة زنان کاشاني دارد. 
بنابراين شايد بتوان نشانه هايي از نفوذ سبک کاشان را در 
طراحي چهرة برخي از زنان آوه اي در کنار نوع مستقل 

چهرة زنان آوه اي مشاهده کرد (تصاوير   ۸).

نتيجه
خمير ظروف زرين فام آوه از دو نوع خاك رس و خاك سفيد يا كائولين است. بيشتر خميره سفال هاي 
موجود در اين محوطه به رنگ نخودي و رنگ هاي ديگر نيز به ترتيب اهميت، قرمز با نخودي مايل 
به قهوه اي و نخودي مايل به قرمز و قهوه اي مايل به قرمز است. در سفال هاي زرين فام آوه، نقوش 
به صورت سفيد بر روي زمينه زرين فام و نقوش زرين فام بر روي زمينه سفيد اجرا شده اند. نقوش 
سفال زرين فام آوه را مي توان به نقوش اصلي (گياهي، هندسي، انساني، حيواني، کتيبه اي)، عناصر 
تقسيم کننده نقش ها، نقوش تکرارشونده و نقوش فضا پرکن تقسيم کرد. در برخي از ظروف ترکيبي از 
نقوش حيواني به همراه نقوش گياهي و در برخي ديگر با تقسيم بندي فضاي داخلي ظرف به صورت 
شعاعي، نقوش انساني به صورت زنان کجاوه نشين مشاهده مي شود. کتيبه هاي بکاررفته در تزيين لبه 
ظروف در ترکيب با نقوش فوق الذکر به صورت مشترک در اکثر آثار بدست آمده مشاهده مي شود. 
آنچه که در بررسي ظروف زرين فام آوه و مقايسه آن با ساير مراکز اين آثار در ايران استنباط مي شود 
اين است که ترکيب بندي کلي تزيين ظروف زرين فام آوه همچون تقسيم فضاي دروني ظروف بصورت 



شماره۴۵  بهار۹۷
۱۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

شعاعي، قرار دادن نقوش انساني درون هريک از اين تقسيمات، بکاربردن نقوش گياهي، حيواني، انساني 
و ... همانند تزيين ساير مراکز ايران است. تنها تفاوت نقوش تزييني زرين فام آوه با ساير مراکز ايران، 
تصوير چهرة زنان آوه اي، نوع آرايش چهرة آنها و تاجي است که به همراه هاله اي به رنگ آبي به 
تصوير کشيده است. از سويي ديگر با بدست آمدن آثاري از توليد سفال همچون جوش کوره در 
منطقه، آوه را مي توان محل ساخت و توليد ظروف زرين فام تا تکميل شدن مطالعات باستان شناسي 

منطقه در نظر گرفت. 

منابع و مآخذ
بهرامي، مهدي. ١٣٢٧. صنايع ايران، تهران: ظروف سفالين.

پوپ، آرتور اپهام. ١٣٨٧. سيري در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ تا امروز، ترجمه نجف دريابندري 
و ديگران، جلد چهارم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

توحيدي، فائق. ١٣٨٢. فن و هنر سفالگري، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت. 
هنر  مطالعات  مؤسسة  تهران:  فر،  مهناز شايسته  ترجمة  اسالمي،  کاشيهاي  ونيتيا. ١٣٨١.  پورتر، 

اسالمي.
جيمز ويلسن، آلن. ١٣٨٣. سفالگري اسالمي، ترجمه مهناز شايسته فر، تهران: مؤسسه مطالعات هنر 

اسالمي.
رفيعي، ليال. ١٣٧٧. سفال ايران، تهران: انتشارات يساولي.

روحفر، زهره. ١٣٨٨. رساله دکتري پژوهش در ساخت لعاب زرين فام در ايران: با تاکيد بر رساله 
ابوالقاسم عبداهللا کاشاني سده هاي ٨-٧ هجري قمري، تهران: دانشگاه تربيت مدرس.

زکي، محمدحسن. ١٣٦٦. تاريخ صنايع ايران، ترجمه محمدعلي خليلي، تهران: انتشارات اقبال.
انتشارات مرکز  ايران، تهران:  کريمي، فاطمه و کياني، يوسف. ١٣٦٤. هنر سفالگري دوره اسالمي 

باستان شناسي ايران.
مرتضايي، محمد. ١٣٨٦. رساله دکتري مطالعه زير ساخت هاي طبيعي و فرهنگي در شکل گيري شهر 
گرگان (جرجان) در دوران اسالمي با مطالعه موردي کاوش در محوطه اسالمي شهر گرگان ،تربيت 

مدرس.تهران. منتشر نشده.
واتسون، اوليور. ١٣٨٢. سفال زرين فام ايراني، مترجم شکوه زارعي، تهران: سروش.

Bahrami, Mehdi. 1988.  Gurgan Faiences , Cairo , La Scribe Egyption , S.A.E.
Grube, J.Grube. 2007. ”The Art of Islamic Pottery”, Jstor. Pages209-228.
Lane. Arthur. 1947.  Early Islamic Pottery, Mesopotamia,Egypt and Persia, Faber 
and Faber, London.
Mason,R.B. 2004.  Shine like the Sun. Luster painted and Associated Pottery from 
the Medieval Middle East, Mazda Publisher, Costa Mesa.
Pradell. T, J. Molera b, A.D. Smith c, M.S. Tite. 2008.  [Early Islamic lustre from 
Egypt, Syria and Iran (10th to 13th century AD)], Journal of Archaeological Science, 
ScienceDirect, Volume 35, Issue 9, Pages 2649-2662.
Wilson, James,2004, Islamic ceramics,translated by Mahnaz Shayestehfar, Tehran, 
Institute for Islamic Art Publishing.



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

London.
Mason, R.B, 2004,  Shine like the Sun, Luster painted and Associated Pottery from the 
Medieval
Mortezaei, Mohammad, 2007,Basic Natural and cultural factors on the DevelopmentOf the 
Islamic city of Gorgan (Jorjan) ,Ph.D. Thesis, Tehran, Tarbiat Modares University.
Pop, Arthur Upham, 2008, A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present, 
Volume Four, translated by Najaf Daryabandari and Others, Tehran, Elmi Farhangi 
Publishing.
Porter, Venetia ,2002, Islamic Tiles, translated by Mahnaz Shayestehfar, Tehran, Institute 
for Islamic Art Publishing.
Rafie, Leyla, 1998,Iran Pottery, Tehran, Yasavoli Publishing.
Rouhfar, Zohreh, 2009,The Research in Production of Luster Glaze in Iranon the Basis of 
Abul – Qasim Kashanis Text, Ph.D. Thesis, Tehran, Tarbiat Modares University.
Towhldi, Faegh, 2003, Pottery technique and art, Tehran, SAMT. Publishing.
Watson, Oliver, 2003,Iranian Luster Glaze, translated by Shokoh Zarei, Tehran, Sorosh 
Publishing.
Wilson, James,2004, Islamic ceramics,translated by Mahnaz Shayestehfar, Tehran, Institute 
for Islamic ArtPublishing.
Zaki, Mohammad hossein, 1987,History of Iranian Industries,translated by Mohamad Ali 
Khalili, Tehran, Eghbal Publishing.

18
Spring  2018  No45

    Abstract



Scientific Research Quartely Journal                                           Journal of  faculty of art Shahed university 

Review and Study of Newfound Golden Potteries in Aveh
Arash  Lashkari, faculty member at the Iranian archaeological research, Tehran, Iran.
Recieved: 2017/4/11       Accepted:  2017/10/22

Chronologically, obtained potteries in Aveh cover prehistoric, pre-Islamic and Islamic eras, most 
of which are golden potteries and belong to the Ilkhanid period. One of the main objectives 
of this research, along with introducing and analyzing the paintings of the Aveh,slusterware, is 
the recognition of the production origin of such containers in this district. The main research 
questions are as follow: 
1.What are the main decorative drawings on the Aveh,s lusterware? 
2.How many similarities and differences exist between decorative drawings on the Aveh,s 
lusterware and the patterns of decorative paintings on the lusterware that belong to other parts of 
Iran? 
Results show that decorative paintings on the Aveh’s lusterware could be divided into human, 
animal, plantand geometric patterns. Despite general similarities in terms ofthe composition of 
these patterns with the other pottery-making centers, and regardless of differences in women,s 
portraiture including discrete eyebrows, wearing a special kind of crown by them, and existence 
of a blue halo around them, and furthermore, finding the traces of pottery production in this 
area such as boiling furnace, indicate that most probably, Aveh can be regarded as the main 
center of producing such artifacts. This research has been conducted using descriptive-analytical 
methodology and based on library and field studies. 
Keywords: The Ilkhanids, Aveh,Lusterware.
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