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  *بررسي و مطالعه معماري و شهرسازي آوه در دورة ايلخانيان
  

  سميه مهاجروطن، 2اكبر شريفي نيا،1آرش لشكري
  

  15/07/1393 :تاريخ پذيرش 26/04/1393:تاريخ دريافت

  چكيده
با توجه به اسناد و مدارك مكتوب باقي مانده از ايـن دوره چـون، مبـارك غـازاني، تـاريخ       شهر و شهرسازي در دورة ايلخانيان،

اهميـت بسـزايي در نـزد    ... و نيز آثارمعماري چون شـنب غازانيـه، سـلطانيه، ربـع رشـيدي و      ... اولجايتو، جامع التواريخ رشيدي و 
ل متعدد اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي و بـويژه مـذهبي      گيري اين شهرها، عوام در ساخت و شكل. حاكمان اين دوره داشته است

سـازد، پيـروي از الگـوي ايرانـي سـاخت       آنچه كه در نگاه كلي به نقشه اين شهرها ذهن مخاطب را متوجه خود مي. اند دخيل بوده
در نهايت منجـر   در منطقه آوه شده انجامهاي  ها و كاوش بررسي. شهرها يعني سه بخش اصلي به نام كهندژ، شارستان و ربض است

بدست . هكتار در دورة ايلخاني گرديد 220اي ديگر از چنين گرايشي به مقوله شهر و شهرنشيني در مساحت  يابي به نمونه دستبه 
كاري بـا تـاريخ    آوردن آثار معماري از اين منطقه از جمله ارگ، شارستان و نيز نوع تزئينات مختص به دورة ايلخاني از جمله كاشي

اي  هـاي معمـاري و شهرسـازي آوه، بـه عنـوان نمونـه       نوشتار حاضر به بررسي ويژگي. تاييدي بر مطالب فوق الذكر است .ق.ه 684
اين پژوهش بـه روش توصـيفي تحليلـي و مطالعـات آن بـه صـورت ميـداني و         .پردازد شهرسازي ايلخانيان مي نويافته از معماري و

  .اي صورت گرفته است كتابخانه

  هاي پژوهش پرسش
  ساختار شهر آوه چگونه است؟: 1
  مصالح عمدة معماري اين شهر چه بوده؟: 2

  هاي كليدي واژه
  .ايلخانيان، معماري و شهرسازي، آوه، ارگ، شارستان

  
  
  

 عضو هيئت علمي پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور .1
  كارشناسي ارشد باستان شناسي، گرايش دورة اسالمي، دانشگاه تربيت مدرس. 2
  كارشناسي ارشد باستان شناسي، گرايش دورة تاريخي، دانشگاه تربيت مدرس. 3

ي باستان شناختي منطقة تاريخي ها ، معماري مسكوني و حكومتي و سفال زرين فام ايلخاني براساس كاوش1392اين پژوهش برگرفته از رسالة دكتري، لشكري، آرش،*
د مشاور، دكتر جواد نيستاني و دكتر عليرضا هژبري نوبري، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني، گـروه    آوه، استاد راهنما دكتر حميد خطيب شهيدي، اساتي

  .است باستان شناسي، منتشر نشده
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  مقدمه
شـــهرهاي دورة اســـالمي همچـــون دورة پـــيش از اســـالم 

، از سه بخش اصلي به نام كهنـدژ، شارسـتان و ربـض    )ساسانيان(
بخـش حكـومتي مقـر حـاكم و برخـي      كهنـدژ  . شـد  تشكيل مـي 

اي  نهادهاي حكـومتي بـود و عمومـĤّ در وسـط شـهر و روي تپـه      
شد تا از نظـر دفـاعي در    طبيعي و بندرت برخاكريزي ساخته مي

شـهرهايي نيـز هماننـد نيشـابور     . وضع مناسبي قرار داشته باشـد 
ربـض  در خـارج از شـهر قـرار داشـته و      هـا  آناند كه كهندژ بوده

ابـن حوقـل،   (اسـت  اطراف آن گسـترش يافتـه   ) رونحومه يا بي(
شارستان يا شهرستان بـه بخـش اصـلي شـهر كـه      ). 167: 1366

در حومة شهر مـزارع  . شده استمحل زندگي مردم بود اطالق مي
. گفتنـد  و باغات و روستاهايي بـوده اسـت كـه بـه آن ربـض مـي      

بـود  داراي بارو و حصـاري عظـيم    غالباًشارستان هميشه و ربض 
گــاهي نيــز ربــض و شهرســتان يكــي ). 170: 1340طخري، اصــ(

سـلطان  (شـد  شد چنان كه بخارا در قرن سوم هجري چنـين   مي
ي اوليـه  هـا  سالهمانگونه كه بيان گرديد، در ). 124: 1362زاده، 

آمدن اسالم، كهندژ، شارستان و ربـض شـهرهاي دورة ساسـاني،    
يج طبـق  به تـدر . داداجزاي اصلي شهرهاي اسالمي را تشكيل مي

هايي كه شهرنشيني و شهرسازي پس از حاكميـت اسـالم   ويژگي
بـه عبـارتي   . دارا شد تغييراتي در ساخت شـهرها صـورت گرفـت   

ديگر، توسعة شهرنشيني باعث گسترش حومه يا ربض شهرها شد 
هـا كـه در زمـان ساسـانيان از مهـاجران و روسـتاييان       اين حومه

و داراي فضـاها و  يافتـه   تكامـل شـد، از نظـر شـهري    تشكيل مـي 
نهادهاي شهري شد و اهميت بيشتري نسبت به شارسـتان پيـدا   

ــرد  ــاني، (ك ــهدي زاده دهاق ــير  ). 245: 1373مش ــن تفاس ــا اي ب
از چنـين   ملمـوس اي  نگارندگان به دنبـال بدسـت آوردن نمونـه   

الگوهاي شهرسازي و معماري در قرون ميانه اسـالمي، تپـه آوه را   
هـاي   يافتـه . قراردادنـد و كـاوش  در استان مركزي مـورد بررسـي   

 به صورتپژوهش عبارت بودند از بدست آوردن فضاهاي معماري 
يعني، گچكـاري و   ها آنارگ و شارستان و نيز تزئينات مربوط به 

بــا  ...هــاي ســفالي و ابــزارآالت فلــزي و  كاشــيكاري و نيــز يافتــه
فـام ايـن منطقـه     هـاي زريـن   هـاي اوليـه بـر روي كاشـي     بررسي

ق كه مربـوط  .ه 684يعني  ها آننگارندگان، متوجه تاريخ ساخت 
هـاي ديگـر در معمـاري و    با بررسي. به دورة ايلخانيان بود، شدند

؛ تزئينات اين منطقه، انتساب آن به دورة ايلخانيان قطعيت يافـت 
يباً پابرجـا  تقراي  بنابراين، نگارندگان موفق به بدست آوردن نمونه

هدف اصلي اين تحقيـق،  . ماري و شهرسازي اين دوره شدنداز مع
شناسايي عناصر كالبدي و اكتشاف سازمان فضايي شهر آوه و نوع 

اين پژوهش . مصالح و مواد ساختماني آن در دورة ايلخانيان است

نخستين پژوهشي است كه موفق به كشف بقايـايي از معمـاري و   
  .شهرسازي ايلخانيان آوه شده است

  يقروش تحق
اين پژوهش بـه صـورت توصـيفي و تحليلـي و مطالعـات آن      

مطالعــات . اي صــورت گرفتــه اســت بصــورت ميــداني و كتابخانــه
 يـداني مميداني اين پژوهش به شرح زير اسـت؛ انجـام مطالعـات    

هاي بدست آمده از جملـه تهيـه پـالن و     و طراحي داده )حفاري(
  .نظر است هاي مورد نقشه

  شناسي آوهمطالعات باستان ينه پيش
شناسي محوطـه باسـتاني آوه بـا     هاي باستان تاريخچه فعاليت

شده توسط اهالي محل و منطقه كـه در دوره   كاوهاي انجام كندو
اشـياي   هـا،  وآمد فرنگي قاجار يعني زماني كه با بيشتر شدن رفت

نخسـتين  . شـود  كند، آغـاز مـي   عتيقه خريداران عمده پيدا مي
توسـط اريـك اشـميت در سـال     اين محوطه  فعاليت علمي در

صورت گرفته كه ضمن پرواز بر فراز محوطه باسـتاني   1935- 36
برداري كـرده و آن را محوطـه مهمـي دانسـته      نيز عكسايران، از آوه 

 .)45: 1378اشميت، ( شناسي نياز دارد هاي باستان كه به كاوش است،
شناسـي در ايـن منطقـه در     ترين برنامـه هدفمنـد باسـتان    وسيع
توسط آقاي هوشنگ عظـيم زاده طـي    1345تا  1352هاي  سال

سه فصل كـاري صـورت گرفتـه كـه شـامل بررسـي و شناسـايي        
در ايـن  . هاي باستاني دشت سـاوه و زرنديـه بـوده اسـت     محوطه

هـاي منفـرد    محوطـه تـاريخي شـامل تپـه     223بررسي مجموعاً 
بـر  . شناسايي و در نتيجه كار در سيزده جلد گزارش شـده اسـت  

مورد آثـار مـدفون و    156ها آثار مذكور شامل  اين گزارشمبناي 
البته بخش جعفرآباد و آثار باسـتاني آن  . گردد اثر معماري مي 67

هـاي آقـاي عظـيم     گردد، در بررسي كه شامل محوطه آوه نيز مي
  .نگرفته است زاده مورد توجه قرار

هـاي آقـاي عظـيم     اسكندر مختاري در تحليل آماري بررسـي 
ــه  ــه ب ــه  زاده ك ــورت مقال ــال  ص ــايي  1373اي در س در گردهم

به چاپ رسـيده،   1376شده و در سال  شناسي شوش ارائه باستان
كرده و هفت اثـر مربـوط بـه جعفرآبـاد را در      به اين موضوع اشاره

 هاي عظيم زاده افـزوده اسـت   جدولي به انتهاي جداول به بررسي
سـتي  در سالهاي بعـد، هيئتـي بـه سرپر   ). 381: 1376 مختاري(

شناسـي   جناب آقاي دكتر خطيب شهيدي استاديار گروه باسـتان 
اولين فصل حفاري را آغـاز   1385دانشگاه تربيت مدرس در سال 

دومين فصل حفـاري محوطـه و تپـه     1386نمودند و در تابستان 
آوه باز به سرپرستي دكتر خطيب شهيدي و معاونـت دكتـر آرش   

كاوش منطقه تهيـه   جلد گزارش لشكري انجام و نتيجه آن در دو
  ).1نقشة شماره ( شد
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  شهرسازي ايلخانيان

اگر چه قوانين ياساي چنگيزي و سلوك بيابان گردي مغوالن 
حاكي از بي توجهي به شهر و سـاختار شـهري بـود، امـا حضـور      
ايرانيان در كالبدي اداري و سياسي اين حاكمان، از همـان ابتـدا   

ا مباني زيسـت شـهري   سران حكومت ايلخانيان را به كنار آمدن ب
بر همين اساس و با توجه به پيشـينة شهرسـازي ايرانيـان و    . كرد

نيز عدم توانايي سران حكومتي در ارائه الگـويي خـاص بـه علـت     
زندگي بيابان گردي، كالبد فضايي شهرهاي ايلخاني بـا تبعيـت از   

 "شارستان "،"كهندژ يا ارگ "الگوي ايراني متشكل از سه بخش 
هـا،   از آغاز عصر قاآن). 13: 1387رضوي، (ته شد ساخ "ربض "و 

. شـود  نمودهايي از توجه مغوالن به شهر و شهرسازي مالحظه مي
هالكو، بناي اداره قلمرو خود را بر اساس معيارهـاي شهرنشـيني   

از زمـان  . گذاشت و نظم و ترتيب خاصي در اين جهت قائـل شـد  
ويكـرد  هـاي ايـران شـهري بـر ر    غازان كه عصـر برتـري انديشـه   

صحرانشيني بود، همانند هميشه تاريخ ايـران شـهري از اهميـت    
هـاي عمرانـي   نكتة مهم در خصوص فعاليت. زيادي برخوردار شد

زمان غازان و الجايتو اين است كه انديشة ايراني بار ديگر فرصـت  
ظهور يافت و در قالب پيوند ديـن و حكومـت بهتـرين نمودهـاي     

 شــهر را از خــود بــروز دادمعمـاري و توجــه بــه فضــاي كالبــدي  
  ).12: 1387رضوي، (

، بيشـتر پرداختـه   )كهـن دژ (در اين شهرها به هستة مركـزي 
هاي مختلف، ايـن كـل منسـجم بـه     شده و در عين وجود كاربري

شهرسـتان ايـن شـهرها، از    . خوبي با شهرستان تلفيق شـده بـود  
هاي مختلف تشكيل يافته بود و عناصر مهم شـهري ماننـد،    محله

. در آن قرار داشتند ...، مساجد، ضرابخانه، وها بازار، قيصريه، حمام
بافت اين شـهرها داراي نظـم هندسـي بـوده و بـه شـكل بافـت        

هـا از   راه. شطرنجي و پيرامون دو محور اصلي، طراحي شـده بـود  
منظر طراحي فضايي، در پيوندي استوار با فضاهاي كالبدي مجاور 

ضاهاي مزبور مستقل و جـدا نبـوده   شان از ف بوده و ماهيت فضايي
ها در شهرها، تـابع نظـم و سلسـله    استقرار فضاها و فعاليت. است

مـادي و  ( مراتب سنجيده شـده متناسـب بـا نيازهـاي اجتمـاعي     
شهروندان بود و تمامي فضـاها از لحـاظ كـاربردي غالبـاٌ     ) معنوي

كالبد مناسبي را جهت زندگي مطلوب، بودن در محيطي با معنـا  
هندسة شهرهاي ايلخـاني  . فعاليت شايسته فراهم نموده بودبراي 

و به ويژه شهرهاي مهم به گونه اي بود كـه فضـاهاي شـهري در    
هاي طولي و عرضي عمود برهم كـه بـه سـان يـك      امتداد خيابان

. گرفتنـد  صفحه شطرنجي در سطح شهر گسترده بودند، شكل مي
ر نيـز جهـت   ها و همچنين پيرامون شـه  در اطراف اين شبكه، راه

محدود كردن و به نوعي شـكل دادن بـه شـهر و همچنـين زيبـا      
هـا بـه    ها و باغ لذا راه. آوردند ها را پديد مي كردن منظر شهري باغ

. ناپذير شهر ايلخاني مطرح بودنـد  عنوان اجزاي الينفك و اجتناب
ها را به شكل باغ شـهري   هاي اطراف، آن عالوه بر باروي شهر، باغ

چهـارچوب  . اش را محصور كرده بودنـد  دود خارجيدر آورده و ح
بازار را . داد ها تشكيل مي اين شهرها را محورهاي منتهي به دروازه

اي تـا   نيز كه در امتداد يكي از اين محورها، كل شـهر را از دروزاه 
پيمود، به عنوان يك محور خطي و اصلي در شهر  دروازه ديگر مي

نـين عملكردهـا و عناصـر    مطرح بوده كه محالت گوناگون و همچ
پيرامون اين عنصر شكل .... شهري عمومي از قبيل كاروانسراها و 

. در اين دوره توجه به محدودة شـهر اهميـت يافـت   . گرفته بودند
امرا و حكام با ساختن برج و بارو به دور شهرها در سـامان دهـي   

 كردنـد  سياسي اجتماعي فضايي داخل شهرها همـت فـراوان مـي   
  ).58-60: 1391ديگران،  كار و نقره(

كه بايد ذكر كرد اين اسـت   يا نكتههمانگونه كه بيان گرديد، 
قسمت اساسي شهر در شهرستان بود در شهرسازي ايلخانيان، كه 

بازارهــا در درون ديوارهــاي . كــه در كنــار كهــن دژ قــرار داشــت
اسـالمي ربـض    ي در دورهكه شهرستان و گاهي در بيرون آن بود 

 .دنديكشـ  يو گاهي ديـوار دومـي گرداگـرد آن مـ     شد يخوانده م
اسالمي به وجود آمد همين امر  ي هم كه در دوره يا تفاوت عمده

يعني اهميت يافتن ربض نسبت به شار است و بـه همـين دليـل    
 يهـا  ؛ امـا در دوره شـدند  يبازارهاي شهر نيز به ربض كشـيده مـ  

ديگر به خود گرفت يعني تقسيم حومه و  يا بعدي باز تمركز گونه
مركز حفظ شد و تراكم خدمات شهري در مركز و خـروج صـنايع   

  ).54: 1387حبيبي،(حومه رخ داد  يبه سو
 ي هيـ ته ي فـه يوظ وران شهيدر شار باستاني، گروه بزرگي از پ 

مورد نياز بزرگان و درباريـان را بـر    ي ها و اشيا روزمره ابزار، سالح
نه  جاهاييكه در  داد يها امكان م د و همين امر به آنعهده داشتن

در سـاختار ايـن شـهرها،    . چندان دور از كهـن دژ مسـتقر شـوند   
 يفضـاها : تقسـيم كـرد   تـوان  يمسكوني را به دو گروه م يفضاها

فضـاهاي برونـي در شـهرهاي ايرانـي در     . بروني و فضاهاي دروني
 شـوند  يده مـ قالب شار يعني محل اصلي شهر و حومه يا ربض دي

و  شـدند  يمتعـدد تقسـيم مـ    يهـا  ها خود به محلـه  كه اين محل
كـه عمومـاً اسـتقالل    ) واحـد مسـكوني  (ها از تعدادي خانـه   محله

ي بر اساس استقرار در فضا، مبتن .شدند يمتشكيل  نسبي داشتند
اصـوالً طبقـات    .ها بـود  آن يها رمجموعهيطبقات شبه كاستي و ز

. بزرگـان  ي ند مگر بـه مثابـه خدمـه   پايين درون شار جايي نداشت
ها در شـهر اسـالمي اتفـاق افتـاد كـه بـر        اصلي محله يريگ شكل

 .نژادي، قومي، دينـي و خويشـاوندي بـود    يها يبند مياساس تقس
محله داشت كه به  گرياز استقالل را نسبت به د يا هر محله گونه

ها، مسـجد،   سبب داشتن گروهي از فضاها مثل بازار محلي، مغازه
  ).1ه تصوير و شكل شمار( )87: 1386 پوپ،(بود  حمام
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  (Sobt, 1993: 30-42, 52) آباد و آگرا شاه جهان الهور، هرات، بخارا، سمرقند، :نمونه شهرهاي دوره مغول .1 تصوير

  

  
  )57: 1391كار و ديگران،  نقره( هاي شهرهاي ايلخاني ويژگي .1شكل 
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 بررسي و مطالعه معماري و شهرسازي آوه در دورة ايلخانيان  

  

  جغرافيايي طبيعي و تاريخي آوه
كيلومتر به سمت سلفچگان بـرويم،   24از شهرستان ساوه كه 

 –د كه به جاده جعفرآبـاد  شو  ميجاده اي فرعي به طرف قم جدا 
در شش كيلومتري اين جاده قـرار   1روستاي آوه. قم معروف است

ــر يكــي). 125، 1386هاشــمي، (دارد  ــار يناز مهمت ــار آث  يخيت
 يلـومتري ك 40كـه در   استآوه  يخيتار يهاشهرستان ساوه تپه

  .)56: 1383 يديان،سع( اند جنوب شرق ساوه قرار گرفته
با توجه به اينكه شهر قم در همان قرن اول هجري سكونتگاه 

تـرين پايگـاه    چند قبيله عرب مسلمان و همچنين اولين و اصـلي 
تشيع در ايران و منطقه بوده، آوه كـه در فاصـله كمتـر از پنجـاه     

ه و هـيچ مـانع طبيعـي نيـز ايـن دو را از      كيلومتري قم قرارگرفت
سرعت از دين اسالم تبعيت كرده و به  يكديگر جدا نمي كرده، به

 شهادت منابع مختلف، به دومين پايگاه تشيع در ايران تبديل شد
البته در منابع مربوط به دو قرن اول هجري . )50: 1379الويري،(

ق اين شـهر مركـز   .نامي از آوه به ميان نيامده، ولي از قرن سوم ه
 در. خصوص شيعيان قـرار گرفـت   توجه حكام زمانه و ديگران، به
ق تأليف شده، آمـده اسـت   . ه 372منابع قرن چهارم كه در سال 

هايي اند انبوه و آبادان و با نعمت بسيار  شهرك... ساوه و آوه ( :كه
العـالم،   حـدود () و خرم و هواي درست بر سر راه حجاج خراسـان 

نشـين دوره آل   در متون تاريخي شـهرهاي شـيعه   .)142 :1353
بويه را كه با توجه به شيعه بودن اين سلسله حكومتي در شـرايط  

قم، كاشـان، كـرج،    :اند مناسبي قرار داشتند، چنين فهرست كرده
ابودلف، آوه، تفـرش، فراهـان و شـهري بـه نـام ارم در مازنـدران       

 آيـد كـه بـا    يچنين به نظر م). 1 ي شمارةها نقشة( نزديك ساري
وجود سني بودن شاهان سلجوقي و حمايت آنـان از اهـل سـنت،    

نشين هر چند رونق دوره آل بويه را نداشته ولي اهميت  آوه شيعه
كتاب مسالك الممالك نيز كه در اين . خود را از دست نداده است

هـاي   در ذكـر اقلـيم  ) ق.قرن پـنجم و ششـم ه  ( دوره تأليف شده
يار كوهستان پرداخته و نقشه آن را ارائه مختلف آنجا كه به ذكر د

كرده است، نام آبه در جنوب ساوه ذكرشده كه دليل اهميت ايـن  
رسـد كـه در ايـن     به نظر مـي . شود شهر در آن زمان محسوب مي

زمان شاهان سلجوقي اداره بخشي از ديار كوهسـتان يـا جبـال را    
بـا  . ندسـپرد  گردد، به يكي از شاهزادگان مي كه شامل آوه نيز مي

اثر اختالفات مـداوم اتابكـان و حكـام     ضعيف شدن سلجوقيان بر
ق قـدرت را در  .ها، خوارزمشاهيان كه در اواخـر قـرن ششـم ه    آن

دست گرفته بودند، شروع بـه دخالـت در امـور     منطقه خوارزم به
پـس از  . داخلي آنـان در نقـاط مختلـف، از جملـه جبـال كردنـد      

سـاوه و جهـرود در زمـره مضـافات      آوه، ،استقرار مغوالن در ايران
حـوادث   تـرين  مهـم ، از )77: 1358مستوفي، ( گرفتقزوين قرار 

اقتدار خواجه سـعدالدين   ،مربوط به آوه در عهد جانشينان هالكو
آوجي است كه مدتي در كنار وزير معـروف، خواجـه رشـيدالدين    

در ايــام اقتــدار ايــن . را داشــت الجــايتوســمت وزارت  اهللا، فضــل
احـداث راه   ،شيعي كوشش بسياري ماننـد بسـتن سـد   شخصيت 

سنگفرش و تجديـد بـارو و حصـار بـراي عمـران و احيـاي شـهر        
بـاز هـم روي عمـران و آبـاداني     ( اما ،آوه صورت گرفت شده ويران

ــد      ــاري مان ــت ع ــور جمعي ــارت و زي ــت و از عم ــه را نياف ) اولي
بـر تضـادي كـه در نوشـتار فـوق در       عالوه). 96: 1347كاشاني،(

نه عدم احياي شهر آوه پـس از ويرانـي آن در حمـالت اوليـه     زمي
شـده در   هاي انجـام  كاوش خورد؛ ه بچشم مياين منطقدر مغوالن 

دهد كه آوه حداقل در دوره ايلخانان و تا  هاي اخير نشان مي سال
آخرين پادشاه آنان يعني ابوسعيد شهري نسبتاً بزرگ و آباد بوده 

هاي هشت پـر   وي يكي از كاشيبر ر. ق.ه 684كشف تاريخ . است
كه بر يكي از گورهاي اطراف امامزاده فضـل بـن سـليمان نصـب     

فـام همـين گـور و     هاي خشتي و هشت پر زرين شده بود و كاشي
موارد مشابه آن در گورهاي ديگر نشان از اين دارد كـه شـهر آوه   

بايست رونـق قبـل از حملـه مغـول خـود را       بسيار قبل از اين مي
هـاي   متأسفانه كاوش. )45: 1385خطيب شهيدي،( شدبازيافته با

شده در آوه در حدي نيست كه بتواند ويرانـي آوه در حملـه    انجام
شـده    ولي آنچه كه تـاكنون كشـف  . مغول يا عدم آن را ثابت كند

زاده و  از اطـراف امـام  . ق.ه 684هاي هشـت پـر بـه تـاريخ      كاشي
كـه از چـاه    اي مفرغي بانـام سـلطان ابوسـعيد بهـادر اسـت      سكه

اين مـدارك  . دست آمد فاضالب يك خانه مسكوني دوره مغول به
توان بيان داشت شهر آوه  از جمله داليلي است كه بر طبق آن مي

زمان ورود هالكو به ايران تـا  . م.ق 653 در دوره ايلخانان مغول از
مرگ ابوسعيد، از رونق و رفـاه نسـبي برخـوردار بـوده     . ق.ه 736
  ).2 ر شمارةتصوي( )همان( است

  معماري و شهرسازي آوه

  :تپه آوه
متر در وسـط ضـلع شـمالي     400اي است به طول و عرض  تپه

 يرشـمارة تصو( گوينـد  محوطه كه اهالي محل به آن قلعه خاك مـي 
) ثبـت (كشـور  ميراث فرهنگـي   ، ولي در منابع نوشتاري سازمان)3

اين . استمعني  قليچ تپه ناميده شده كه براي اهالي ناشناخته و بي
متر از خندق اطراف خود ارتفـاع دارد و خوشـبختانه    30تپه حدود 

اين تپـه در راس   .كمتر از بقيه محوطه مورد تجاوز قرار گرفته است
خود ميداني تقريباً مسطح و صاف دارد كه با شيب بسـيار تنـد بـه    

  .شود هاي اطراف ختم مي خندق مذكور و زمين
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  )1350اطلس تاريخي ايران،(ان آوه در نقشه استان جبال و گيالن و مازندر. 1نقشه 

  

  
  )135: 1379الويري، ( هاي غيرمجاز انجام شده در اطراف آن وسعت شهر آوه و حفاري .2تصوير 

  

  
  )1386 خطيب شهيدي،( نماي غربي تپه آوه .3تصوير 
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 بررسي و مطالعه معماري و شهرسازي آوه در دورة ايلخانيان  

  

  فصل بندي كاوش آثار معماري آوه
شده كـاوش محوطـه باسـتاني     هاي انجام ريزي بر اساس برنامه

آوه بنا بر ضرورت با مجوز سازمان ميـراث فرهنگـي كشـور در دو    
محدوده متمركز گرديـد و دو فصـل بـر روي آن كـاوش صـورت      

  :گرفت
  ).ر شهريبراي مشخص كردن عناص( شارستان -1
  ).براي بيرون كشيدن ارگ در باالي تپه(ارگ  -2

  روش كاوش
 220از شناسـي بـيش    هـاي علمـي باسـتان    بر اساس بررسي

هكتار از شهر وسيع باستاني آوه، شناسايي، تعيين حريم و ترانشه 
نگاري  هكتاري بر اساس نقشه عارضه 220اين محوطه . بندي شد

ميـراث فرهنگـي اسـتان    كه توسط دانشـگاه اراك و بـه سـفارش    
متـر و   200*200هاي  مركزي تهيه گرديده بود در ابتدا به شبكه

ي گـذار  عالمـت تقسـيم و   38تـا   1 و از شـماره  sqهاي  با عالمت

ي هـا  بـه ترانشـه   متـر  200* 200 يهـا  شـبكه  مجدداًو  اند شده
جنـوبي بـا   -با محـور شـمالي   و) xx-1( با اعداد روميو  10*10

  .)4تصاوير شمارة (شد ي گذار شانن (a-t)حروف التين 
ترتيـب   بـه  1388و  1386و  1385ي ها سالاين محوطه در 

 )لبه شيب ارگ(ارگ ضلع جنوبي  :در طي سه سال در سه ناحيه
JXIX  بعـد از خنـدق   ) ضلع جنوب ارگ(و در محوطه شارستان

بـه  فضل ابن سليمان  زاده امامدر اطراف  و sq-II-XIX عالمتبا 
  .نجات بخشي بررسي و كاوش شد منظور

 sq.11-JXIXدر نخستين فصل كاوش و همزمان در ترانشـه  
) در شـهر (بعد از خنـدق   sq-18-BXIXبر روي تپه و در ترانشه 

جنوبي نخ كشي و -با در نظر گرفتن موقعيت انها در محور شمالي
متر از همديگر  110اين دو واحد . كاوش در اين قسمت آغاز شد

از رسـيدن بـه خـاك بكـر دو ترانشـه ديگـر بـه         بعد .فاصله دارد
  .شده است كاوش sq. 18-AXIX و sq. 11-KXIXي ها شماره

  

  
   )نگارنده( باستاني آوهبندي محوطه  توپوگرافي و شبكه: 1- 3نقشه : ، چپ)1385 گوگل ارث،( كاوش در ارگ و شهر آوه يها ترانشهعكس هوايي از : راست .4تصاوير 

  
  آثار محوطه باستاني آوه

هكتار از شـهر وسـيع دوران اسـالمي آن     220در حال حاضر 
  : آثار محوطه عبارت اند از. شناسايي و تعيين حريم شده است

  بارو
غربـي تپـه كـه     -در ضلع شمالي و تقريباً تمامي ضلع شمالي

هـاي بـاالي آن،    هـاي قسـمت   شسته شده خشـت البته تخريب و 
اين بارو . فرمي تپه مانند ولي باريك و طويل به آن بخشيده است

  . مرز است شده، هم در بخش شمالي با حريم تعيين
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  ارگ شاهي
براي خارج كردن ارگ شاهي در اين محوطه ي باستاني سـه  

امتداد هم در دو فصل متوالي حفاري گرديد بر اسـاس   در ترانشه
هاي انجام شده دو دوره معماري نمايان شـد كـه دوره اول    كاوش

. به دوره بعد از ايلخانيان و دوره دوم مربوط به دوره ايلخانيان بود
هاي دوم و سوم كه در امتداد ترانشه اول ايجـاد گرديدنـد    ترانشه

  ).5 ةشمارتصاوير (است متعلق به دوره ايلخاني 
  

  

  

   
هاي فرهنگي موجود  يهالپالن ترانشه دامنة تپه براي مشخص نمودن پشت درگاهي ورودي ارگ و مشخص نمودن : پايين – )نگارنده( پالن ترانشه ارگ :باال .5تصاوير  

  )نگارنده( در تپه



9  
 

 بررسي و مطالعه معماري و شهرسازي آوه در دورة ايلخانيان  

  

  تحليل معماري پالن ارگ
ــر اســاس بررســي  دوره در آوه هــاي صــورت گرفتــه، شــهر ب

نقشة ( است بوده اي تپه فراز بر حكومتي ارگ يك شامل ايلخانيان
 جــدا شارســتان از را ارگ عميــق و عــريض خنــدقي). 2 شــمارة

وجود داشته كـه بقايـاي    خندق ازو ديواري دفاعي پس  كرده مي
تصـوير  (اسـت  هاي شمالي و غربـي آن هنـوز قابـل رويـت      بخش
  ).6 شمارة

  

  
  )نگارنده(موقعيت ارگ بر روي تپه  .2نقشه 

  

  
  )1385 خطيب شهيدي،( شيب تپه .6 تصوير

  
 آن بخـش  تـرين  وسيع و گرفته اطراف ارگ شكل در شارستان

 دليـل  بـه  ارگ بـه  يابي دست .است بوده خندق و ارگ جنوب در

 در درسـت  اي يـه زاو از اگر .است دشوار هم امروز حتي تند شيب

 سـايه  تـوانيم  يمـ  كنيم يم نگاه تپه به غربي شمال و غرب سمت

شـيبي   يـا  و برخاسته دشت از تپه، غرب شمال در كه راهي شيب
 را اسـت  شـده  يمـ  ختم جنوب سمت در ورودي دروازه به ماليم
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در جلـوي دروازه مشـخص كـرد كـه      يهـا  كاوش. كنيم مالحظه
انتهاي شيب راه در جلوي دروازه ورودي ارگ، سكويي از خشـت  
خام ساخته شده بوده كه تمامي عرض ده متري ترانشه را شـامل  

  ).7 ةشمارتصوير ( عمق زيادي نفوذ كرده است مي شده و تا
  

  
  .)1385 خطيب شهيدي،( قسمت سكوي جلوي ورودي ارگ .7تصوير 

  
چند  اين در تپه، لبه در بحث مورد سكوي داشتن قرار به واسطه

 فرسـوده  را هـا  خشت و شسته را آن جنوبي يها لبه باران و باد قرن،

احتمـاالً   و بـوده  دروازه ورودي جلـوي  بـاز  فضـاي  ايـن  .است كرده
 گرفته صورت مكان اين در ارگ از خروج و ورود به مربوط تشريفات

 از تمامـاً  و داشـته  ضخامت متر شش از بيش ارگ باروي دور .است

 نمـامي  شـاقول كـردن   براي آجر از ييها رگه از بعضاً كه بوده خشت

 نصـف  حـد  در كه ارگ ورودي دروازه .بود شده استفاده بارو بيروني

ابعـاد   بـا  ماننـدي  يپـاگرد  يفضـا  نشسـته  بـه عقـب   رو ضـخامت 
 بـا  دروازه طـرف  دو جرزهاي. است شده ايجاد سانتيمتر 350*280
 ديوار به و است شده چيده دايره چهارم يك حالت به تراشيده سنگ

 ضـخامت  سانتيمتر 85حدود  با جرزها باالي فقس دارد تكيه بارو و
شـكل   بـه  چينـي  نـره  صورت به و سانتي متر 25*25*5 آجرهاي با

  .)8 ةشمارتصوير (جناغي ساخته شده است 
  

  
  )1385خطيب شهيدي،( پاگرد قبل از ورودي ارگ .8 تصوير

  
 اي آستــانه و داشته عرض سانتيمتر 190دروازه ورودي درگاهي
 متري سانتي 10ه آستان اين. دارد گـسن تــتخ از شده  ساختــه

  ).9تصاوير شمارة ( است بوده بيروني پاگرد كف از بلندتر
هاي آن از آجر  كه ديواره رسيم ميبا عبور از دروازه به داالني 

 قوي لاين فضا بــه احتما. )10تصاوير شمارة ( ساخته شده است
  .است مانده جا بر آن از نشانيز امرو كه بوده مسقف
 آن سـنگي -آجـري  فـرش  زيـر  در و بـوده  مفروش داالن كف

 آجرهـاي  بـا  آن طـرف  ي دو بدنـه  و كف كه داشته وجود يآبراه

 با و درجه 90 چرخشي با آن از پس و شده چيده به دقت و بزرگ

 نشـده  كاوش ديواره در و يافته ادامه شرق به سمت ماليم شيبي

  ).11تصاوير شمارة (است  شده ناپديد جانبي ترانشه
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  ).1385خطيب شهيدي، ( جرزهاي طرفين دروازه با طاق جناغي: پايين -)نگارنده( بازسازي درگاهي ورودي ارگ: باال: 9تصاوير 
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  )همان( جانبي هاي ديوارهداالن و  نماي -)1385خطيب شهيدي،( نماي داخلي داالن ارگ بعد از دروازه .10تصوير 

  

  
  )1385 خطيب شهيدي،( انتهاي آبرو به شرق و خارج از ارگ: 11تصاوير 

  
 بـه  ارگ لـــ داخ از را غيـــره  و بـاران  آب احتمـاالً  آبراه اين
 نحـوه  و ورودي داالن ادامه .اســت ردهــك يـم تـدايــه بيرون

 كـاوش  عدم دليل به ارگ فضاهاي ساير و حياط به آن دسترسي

 دوران از مشابه يكهن دژ يا ارگ هيچ متأسفانه .نيست مشخص

و  نمـود  مقايسـه  آوه ارگ بـا  بتـوان  كه است نمانده جاي بر مغول
 متون در حتي. )4و  3 يها نقشه(دريافت  را فضاها شكل و كاربرد

 انـد  بـوده  ساكن ارگ اين در كه حكامي از نشاني و نام نيز تاريخي
  .است نمانده جاي بر
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  )1385 شهيدي،خطيب ( ارگ پالن آبراه: 3نقشه 

  

  
  )نگارنده(پالن آبراه ارگ : 4قشه ن
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 شارستان شهر آوه

  تحليل معماري خانه ايلخاني آوه
اي مجاور با  ترانشه، آن دور خندق از پس و تپه قلعه جنوب

 اضالع در كاوش گسترش ترانشه ارگ نخ كشي و كاوش شد با
 بيرون خاك زير از مسكوني خانه باب يك بقاياي ترانشه مختلف

اين خانه . )5 نقشة شمارة( است نظير بي خود عون در كه آمد
  .صد مترمربع مساحت دارد حدود يك

  

  
  )نگارنده(خانه در امتداد متعلق به  كه BXIXپالن دو ترانشه  .5نقشه 

  
و بر فراز بر  قرارگرفتهاي به عرض دو متر خانه در انتهاي كوچه

در پشت . آمدگي قرار دارد كه گودال خندق، باعث آن است
ديواره شمالي خانه، ديواري وجود دارد كه شايد به باروي 
شارستان تعلق داشته و آن را از ارگ خندق اطراف آن جدا كرده 

و درگاهي  قرارگرفتهساختمان خانه در سمت غرب كوچه . است
 30جر از كف كوچه در حدود ورودي آن با يك پله قوسي از آ

با عبور از درگاهي به داالن طويلي . است متر باالتر بوده سانتي
رسيم كه حدود يك متر عرض داشته و با چرخشي نود درجه  مي

نحوه قرارگيري داالن به شكلي  .به حياط خانه راه داشته است
است كه در صورت باز بودن در مانع ديد از كوچه به داخل خانه 

  .ستشده ا

در سمت راست داالن مستراحي وجود داشته است كه در آن به 
شده است و چاه آن توسط حفاران غيره مجاز تخليه  حياط باز مي

  ).12تصوير شمارة ( بودشده 
  

  
  )1385 خطيب شهيدي،(مستراح خانه آوه  .12تصوير 

  
اي وجود داشته كه كف آن بـا  در سمت چپ داالن آشپزخانه

و تقريباً در وسط فضاي آن يـك ديـگ    شده ساختهخاك كوبيده 
هـاي آن بـا كـف تـراز شـده و      سفال كار گذاشته شده بود كه لبه

متـر  سـانتي  50چاهي بوده كه در حدود  طرف بهداراي سوراخي 
شايد اين كار سعي در ايجاد حالتي شتر گلو . استآن قرار داشته 

ع پخـش  مانند ميان چاه و سوراخ آبريز كف آشپزخانه بوده و مـان 
  ).13تصوير شمارة ( .شده است شدن بوي نامطبوع چاه مي

نخورده بـوده و در عمـق سـه متـري آن      چاه آشپزخانه دست
شده كه به چاه خانـه همسـايه    اي به سمت جنوب ديده مي حفره

چـاه خانـه همسـايه نيـز     . در فاصله دو متري راه پيدا كـرده بـود  
درپوش آن نيـز   دار سنگ حفره نخورده بوده و حتي طوقه و دست

  .در جاي خود قرار داشت
  

  
  )1385 خطيب شهيدي،( آشپزخانه با چاه كه تغيير كاربري شده .13تصوير 

  



15  
 

 بررسي و مطالعه معماري و شهرسازي آوه در دورة ايلخانيان  

  
اين آشپزخانه جز فضاهايي است كه پس از دوره مغول سر پا 

متر  ، كف آن را در حدود شصت سانتيبعديمانده و در استقرار 
 عنوان بهو سپس ديوار را با گچ سفيد كرده بودند تا  آمده باال

بقاياي آثار اين . قرارگرفته استيك اتاق مسكوني مورد استفاده 
اتاق كامالً در سطح قرار داشته و نشانه آن بالفاصله پس از تميز 

ترين آسيب را  كردن ترانشه آشكار شد و به همين دليل نيز بيش
 ابعاد با خانه حياط. ل شده بودو انفعاالت لودرها متحم از فعل
 بود روباز احتماالً و آجرفرش كامالً سانتيمتري 550*350 حدود

  .)14تصوير شمارة (
 

  
  )1385 خطيب شهيدي،(حياط خانه آوه  .14 تصوير

جستجوي چاه  در غيرمجازبخش مياني حياط توسط حفاران 
در شمال حياط و در بخـش انتهـايي   . مورد تجاوز قرار گرفته بود

اختصـاص   خود بهخانه اتاقي مستطيل شكل تمام ضلع شمالي را 
متر طول بود كـه   14متر عرض و  3اين اتاق در حدود . داده بود

و از طـول   ايجادشـده در سمت غرب بـا ديـوار خشـتي پسـتويي     
و  شـده  ساختهاتاق با خاك كوبيده  كف. اتاق كاسته بود غيرعادي

هـا  پنجرهو  اين درگاهي. نور آن از اطراف حياط تأمين شده است

به حالت سه دري درآمده بـود كـه    كننده تقسيمدو جزء  وجود با
هاي صفوي و قاجار و اوايـل پهلـوي رايـج بـوده     در معماري دوره

ق و هاي اتادر دو سوي شرقي و غربي حياط و ما بين ديوار. است
و اتاق و آشپزخانه از طرف ديگـر، دو فضـاي    طرف يك ازمستراح 
بود كه مسقف يا باز بودن سقف آن معلوم نيست ولي  مانده برجاي

در جلوي مستراح يك اجاق و در جلوي آشپزخانه يك تنـور كـار   
گذاشته شده بود كه احتماالً به پخت و پز در فصـول گـرم تعلـق    

  .)15 تصوير شمارة( استداشته 
  

  
  )1385 خطيب شهيدي،( تنور حياط آوه .15تصوير 

  
 ها چاهاز و ابزارهاي ديگر پيداشده صدها تكه سفالي  شناسايي

كه اين ساختمان متعلق به دوره ايلخاني  گذارد نميترديدي باقي 
  ).6و  5ة شمار هاي نقشه() 16 ةشمارتصاوير ( است

  

  

  
  )1385خطيب شهيدي، ( يگردقاشق فلزي با همراه ابزار فلزي : چپ - ظروف سفالي پيدا شده در چاه آشپزخانه: راست .16تصاوير 
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  )نگارنده( برش فضاي مسكوني آوه: 6نقشه شمارة  – )1385خطيب شهيدي،( پالن نهايي خانه .5نقشه 

  

  هاي ايلخاني آوه ارگ و خانهكاررفته در معماري  مصالح به
شهر قديم آوه با توجـه بـه قـرار گـرفتن در حاشـيه كـويري       

در ايـن پـژوهش سـعي    . مسلماً تأثيراتي را از اقليم پذيرفته است
ــه، شــيوه   هــاي و  شــده اســت ضــمن بررســي مصــالح بكــار رفت

. هـا شـرح داده شـود    ي كاربردي در بناها و معماري آنها تكنيك
تري در ساخت بنـاي شـهر و ارگ مـورد    بيش مصالح. ممكن است

شـود چيـزي    استفاده قرار گرفته باشد اما آنچه در ادامه بيان مـي 
بنا به ميـزان   مصالح .است كه در جريان كاوش نمايان شده است

 :اند از كاربرد عبارت

  :آجر
اولين ساختار آجري مرتبط با ارگ را در تاج سـردر ارگ   -1 
 -2.سـانتيمتر اسـت   14*14*3توان ديـد ابعـاد ايـن آجرهـا      مي

ديـوار   -3استفاده در نماي بارو براي استفاده به عنوان خط طراز 
استفاده از آجر براي پشتيبان در بارو نزديك  -4.غربي داالن ارگ

 25*25*5استفاده در كف راهـرو ارگ بـه ابعـاد     -5دروازه ارگ 
ــانتيمتر  ــاد    -6س ــه ابع ــرو ارگ ب ــواره آب ــر در دي ــتفاده از آج اس

  .سانتيمتر 24*24*5
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  :خشت
ابعـاد  . توان ديد ترين كاربرد خشت را در ارگ در بارو مي بيش

عالوه بر كـاربرد در باروهـا در   . است 45*45و  30*30ها  خشت
هـاي   خشـت . شـود  ديواره شرقي و غربي داالن ارگ نيز ديده مـي 

بـه   خشـت در بيشـتر جاهـا   . سانتيمتر است 35*35ديوار داالن 
  ).17تصاوير شمارة ( داشته است همراه چينه كاربرد

  

 
هاي بكار رفته در معماري  ي آجركاري و خشتها نمونه تكنيك .17تصاوير 

  )نگارنده( ارگ و خانه

  :چينه
استفاده از خشت تقريباً در تركيب با ساير مصالح در ديوارهـا  

مــواد . شــود و بــارو و بــه همــراه ديــوار خانــه در شــار ديــده مــي
ها هميشه مخلوطي از سنگ و كاه و مواد  دهنده اين چينه تشكيل

  .كند چسبنده است كه به استحكام ديوار كمك مي

  :سنگ
سـازي و   سنگ هميشه در بناهاي سنتي در اسـتحكامات پـي  

در خانه ايلخـاني آوه در پـي    .كرسي چيني بنا استفاده شده است
شود و در چندين مورد در كرسـي سـازي و    ها ديده مي بنا و ازاره

ر داالن ورودي خانه به دست آمده از شـار بـه عنـوان    همچنين د
ها به دليل متفاوت  ابعاد اين سنگ. فرش استفاده شده است سنگ

 15*3، 15*10*3ها متفـاوت اسـت ايـن ابعـاد      بودن اشكال آن
از سـنگ عـالوه بـر اسـتفاده     . سانتيمتر اسـت  10*10*3، 14*

 .شود ديده ميالي آن هم  اي در شفته و پي ريزي بارو در البه قلوه
و  طرفين جرزهاي ورودي ارگ، بـراي پوشـش سـطح آبـراه ارگ    

هــاي بــزرگ بــه ابعــاد  همچنـين بــراي پاشــنه در ارگ، از ســنگ 
ــده   40*40*5، 60* 60*6، 65*45*6 ــتفاده ش ــانتيمتر اس س

  ).18 تصاوير شمارة( است
  

  
  )1385خطيب شهيدي،( سنگ پاشنه در :چپ) 1385خطيب شهيدي،( فرش راهرو خانه راست، سنگ .18تصاوير 

  

  :آهك
استفاده از مالط آهك در بناهاي آوه بسيار است و با توجه به 
اين كـه از مصـالح اصـلي اسـت داراي انـواع گونـاگون و كـاربرد        

بـراي كاربردهـايي چـون پـر      :از جمله، مالط گـل . متفاوت است
كردن فضاهاي خالي بين ديوارها و كف كوبيده بـه تنهـايي و بـه    

هـا و بـا سـنگ بـراي      همراه آهك در پي سازي ديوارهـاي خانـه  
  .استحكام باروها و كرسي سازي استفاده شده است

  :عناصر تزئيني بكار رفته در معماري آوه
ي بناها، غالبـاّ از  ا در دورة ايلخاني براي پوشش و تزئين ديواره

. كردنـد  هاي ساده و يا رنگي استفاده مي كاشي و گچبري بصورت
هاي فراواني از چنين تزئيناتي در بناهـاي ايلخـاني آوه نيـز    نمونه

  پردازيم؛ بدست آمده كه در ادامه به آن مي

  گچ
در . نوع استفاده از گچ با توجه به شرايط اقليمي متفاوت است

ها هم براي تزئين و هـم بـه عنـوان     اقليمبناهاي سنتي در برخي 
شـد، در   ها اسـتفاده مـي   ماده چسبنده و مالط با سنگ در ديواره
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معماري آوه از گچ، در زير طاق جناغي سردر ارگ بـر روي آجـر،   
بر روي جرزهاي طرفين ورودي ارگ بر روي سنگ، بر روي ديوار 

ارگ كه  و نيز قسمتي از ديوار داخلي آشپزخانه خانه در شارستان
بر روي آن نوشته و نقش وجود دارد براي تزئين و همچنين براي 

  ).19تصوير شمارة ( استفاده شده است ها تسطيح كف خانه
  

  
  )1385خطيب شهيدي،( گچ گاري سردر ارگ .19تصوير 

  كاشي
ــه  ــر يافت ــه آوه    از ديگ ــاخص در محوط ــت و ش ــاي بااهمي ه

ي در قبـر در اطـراف   هـا  يكاشـ ايـن  . اسـت  فـام  نيزري ها يكاش
. )20تصوير شمارة ( بودفضل بن سليمان آوه به كار رفته  زاده امام
هجري را  684تاريخ  ها يكاشآمده بر روي يكي از  دست به خيتار

كه براي تاريخگذاري منطقه بسـيار حـائز اهميـت     دهد يمنشان 
  .است

 هـاي  ديـواره  بصـورت خشـتي و هشـت پـر در     هـا  اين كاشي
 اين بيشتر. بودند به دست آمدند مربع شكل به كه گورها عمودي
 كه است حالي در اين. هستند كريم قرآن از آياتي داراي ها كاشي
 حاشـيه  در امام زاده عبـداهللا آوه،  و ارگ از آمده دست به قطعات

  .دارند فردوسي نيز شاهنامه از خصوص به فارسي اشعار خود
  

  
  )1385خطيب شهيدي،( آوه فام نيزري ها يكاشمحل پيدا شدن  .20 ريتصو

  
 نقـوش  و گيـاه  و گـل  بر عالوه پر هشت هاي كاشي تزئين در

شـده   اسـتفاده  مختلـف  جـانوران  و پرنده انسان، نقش از اسليمي
 بچشـم  در بـين نقـوش حيوانـات نقـش پرنـدگان، بيشـتر      . است
 به دو صورت ها، تكنيك تزئيني بكار رفته در اين كاشي. خورد مي

سـفيد   نقـش  بـا  فـام  زريـن  زمينه و فام زرين نقش با سفيد زمينه
 . است

  گيري بحث و نتيجه
به طور كلي، در مورد سازمان فضايي آوه با استنباط از نتـايج  

توان بيان داشت كه ايـن شـهر، از دو بخـش    حفاري و كاوش مي
 ي نقطـه يـك  . 2تشكيل شده است "شهرستان"و  ")ارگ( هسته"

محل شهر كه  نيتر مرتفعبر  االًاحتممستحكم با حصارهاي ويژه و 
چون كهن  ييها نامبه اين نقطه . گرفت يمقدرت در آن قرار أس ر

وسـيع در اطـراف و يـا در     نسـبتاً  يا محوطه .دادند يمدژ يا ارگ 
محل اقامت بزرگان  عمدتاًكه  الذكر فوق ي نقطه يها كنارهيكي از 

و استقرار فضـاهاي خـدماتي   ) وران شهيپ(و اقشار متوسط شهري 
چـون شـار يـا شارسـتان يـا       ييهـا  نام بااين محوطه را . شهر بود

شهر آن  يحصارهاو  باروهابرج و  عموماًو  شناختند يمشهرستان 
بيرون از حصـارهاي شـهر كـه محـل      ي محوطه كرد يمرا احاطه 

 ي جنبهروستايي بود و نسبت به شهر  عموماًسكونت اقشار فقير و 
مختلـف بسـيار    يهـا  دورهامـا اهميـت آن در    ،داشـت  يا هيحاش

يـا   ،سـواد  ،چون شار بيروني ييها نام بارا  بخش نيا. متفاوت بود
  . ميشناس يم حومه

اي، از سويي ديگـر، بـر اسـاس مطالعـات ميـداني و كتابخانـه      
گيري شهر آوه، دخيل دانست  توان در شكل عوامل متعددي را مي

  از؛كه مهمترين آنها عبارتند 
) گرايش به تشيع(نوع نگرش مذهبي  :عوامل جهان بيني: الف

در قرون سوم و چهارم و تـا اوايـل دوره تيمـوري سـبب اهميـت      
وجـود  . هرچه بيشتر آوه و در نتيجه استقرار در اين منطقـه شـد  

هايي از جمله، امامزاده فضل بن سـهل، امـامزاده پيغمبـر     امامزاده
 ت مذهبي ايلخانيان در اين قـرون، در اين منطقه و اوج تمايال... و

خود حكايت از چنـين نگرشـي و تـأثير آن در سـاخت شـهرها و      
  .اماكن مختلف دارد

اين منطقـه در سـر راه جـاده مواصـالتي      :عامل اقتصادي: ب
همچنـين بـر سـر راه     و سلطانيه به قم و اصفهان و جنوب ايـران 

تي ايـن اهميـت مواصـال   . استزائرين حجاج خراسان قرار داشته 
هاي بعد با ساخت كاروانسـرايي از دوره صـفوي در    حتي در دوره

  . دهد اين منطقه خود را نشان مي
ارتفاعات سه جانبـه شـمال و   : عامل محيط زيست و اقليم: ج

غرب و جنوب و حاشيه كويري از يك طرف و رودخانه بزرگ قره 
چاي يكي از مهمتـرين عوامـل در انتخـاب چنـين مكـاني بـراي       

رسـد، اسـتقرار در كنـار     بنظـر مـي  . بـوده اسـت   آوه راحداث شه
رودخانه و گسترش اين شهر تـا حاشـيه رودخانـه در گذشـته از     

  .عوامل اصلي موجوديت اين شهر بوده است
هكتـار   220 ازبـيش   آوه شهر وسعت همانگونه كه بيان شد،

شـهر و رونـق و    اهميـت توانـد حـاكي از    مـي اين خـود،  است كه 
اليـه   موقعيت ارگ در منتهـي  .باشد ود در آنفعاليت موج فراواني

با توجه به فراوانـي  ، جمعيتي مراكز. بودشمالي شهر انتخاب شده 
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در دو سـوي غربـي و جنـوبي ارگ     ،قطعات سفالي استنتاج شده

هـاي مختلـف    تواند نشان از فعاليت اين امر خود مي( اند شده  واقع
جهـت شـهر در   ). ها باشـد  در اين قسمت.. وري و تجاري و پيشه

را نشـان   شـرق جنـوب   -تبعيت از جهت شمال غـرب به محوطه 
بـر طبـق   ). دهـد  گرايش به سـمت سـاوه را نشـان مـي    ( دهد مي

مطالعات صورت گرفته شهرهايي با اين ساختار معموالّ بدور نقاط 
گيرند و گسترش آنها  كليدي و مركزي يعني همان ارگ شكل مي

 .تجاري قرار دارد تحت تأثير مستقيم راههاي ارتباطي و

محوطه مورد بحث شهري است كه در فاصـله انـدكي    هرچند
، ليكن وجود اين قلعه مويد گرفته شكل) ساوه(از شهر مجاور خود 

آن است كه اين محوطه از هر نظر مستقل بـوده و از يـك كالبـد    
البته در مسـاحتي كمتـر   شهري كامل با عناصر و اجزاي مربوطه 

با توجـه  ( .بوده استو مكاني حكومتي  شايد نسبت به شهر ساوه
به وجود حاكمان محلي بيشمار در دورة ايلخانيان، اين شهر را نيز 

اي حـاكم نشـين محلـي و البتـه تحـت نظـارت        توان منطقـه  مي
  ).مركزي و مستقيم ايلخانيان در نظر گرفت

چون ربض مكان احتمالي مسجد و بازار و ديگر عناصر شهري 
بقاياي  .نيست تشخيص ، قابلصورت نگيرد دسامانمن هاي كاوشتا 

 حكايـت از در سطح محوطه به ثبت رسـيده،  كه  يحصار و خندق
تجاري و نظامي اين شهر و نقشه از پيش تعيين شـده در  اهميت 

  . ساخت آن را دارد
هاي سطحي، سابقه سكونت  مطالعه دادهدر نهايت بايد گفت، 
با توجه . رساند هم مي هاي قبل از اسالم در اين محوطه را به دوره

هـاي پـيش از تـاريخي و تـاريخي بـا       هـاي دوره  به اختالط سفال
ديـده   هـاي ايـن محوطـه    هاي دوران اسالمي در اكثر بخش سفال
، احتماالً شهر اسـالمي در همـان مكـان قبلـي خـود يعنـي       شده

محدوده شهر قبلي ادامه حيات داده و دوره انتقالي را پشـت سـر   
بــوط بــه شهرســازي دوره اســالمي در آن گذاشــته و تحــوالت مر

   .اعمال شده است
  

  )نگارنده(آوه  شهرسازي هاي داده :1جدول 

اره
شم
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