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چکیده
در پی تالش های جواد سماوی )1333-1394 ش.( مجموعه ای از ظروف و آثار پیش از تاریخ و دورۀ اسالمی گردآوری شده است که دارای تنوع 
شیشه، نقره، برنز، سنگ، سفال و مفرغ می باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و طبقه بندی ظروف کاربردی سفالین و مفرغی هزارۀ اول ق.م 
موجود در این مجموعه و پاسخ به این سوال است که ظروف مفرغی و سفالی موجود در مجموعۀ سماوی، از لحاظ فرم و کاربرد چه ویژگی هایی 
دارند؟ روش تحقیق در این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- تطبیقی است. به منظور پاسخ به سوال تحقیق، پس 
از بازدید از مجموعۀ خصوصی سماوی، ظروف کاربردی مفرغی و سفالی موجود در این مجموعه، به طور وضعی انتخاب و مورد بررسی قرار 

گرفته اند. روش گرد آوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی است. تجزیه و تحلیل اطالعات، با ترکیبی از روش های کیفی و کّمی انجام شده است. 
 نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد ظروف کاربردی و مفرغین هزارۀ اول ق.م این مجموعه به تعداد 144 ظرف و دارای 77 فرم متفاوت 
هستند. ظروف سفالین هزاره اول ق.م این مجموعه نیز به تعداد 324 ظرف و دارای 130 فرم متفاوت می باشند. 11 فرم ظروف مفرغین مورد 
بررسی، شامل بشقاب بزرگ صفحه ای ستاره شکل، پارچ کوچک دسته دار، کاسه منقوش سوزنی شکل، جام پایه دار، دیزی کوچک، سرقلیان، 
دیگ با لولۀ شیاردار و دسته و پایه، قوری لوله دار، فنجان منقاری شکل، هاونگ و دسته هاونگ هستند. هم چنین، 15 فرم ظروف سفالی مورد 
بررسی، مشتمل بر کوزۀ آبخوری دسته دار، ظرف سفالی لوله دار، ظرف پایه دار، لیوان، کاسۀ پایه دار، ظرف سوراخ دار، سبو، تنگ کوچک دسته دار، 

تنگ دسته دار، عطردان گردن بلند، ظرف سفالی، ظرف سفالی لوله دار و کاسه با طرح بادامی شکل است.
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1. مقدمه
جواد سماوی )1333-1394 ش.( فعالیت خود را در سال 1358 در زمینه صادرات فرش دستباف آغاز کرد و از سال 1360 شروع به تولید 
فرش دستباف ابریشمی اصفهان نمود. وی در مورد آثار گذشتگان که در حال نابودی یا خروج از کشور بودند، زمینۀ تحقیق و تالش بسیاری 
را آغاز کرد و با همکاری ادارۀ میراث فرهنگی، به عنوان خریدار اشیای قدیمی و عتیقه، مجوز دریافت نموده و فعالیت خود را آغاز کرد. تمامی 
آثار مجموعۀ سماوی از نقاط مختلف و تقریبًا به صورت توافقی و قراردادی از یابندگان این آثار و یا صاحبان مجموعه های خصوصی خریداری 
و شناسنامه دار شده است. این آثار که از هزارۀ پنجم پیش از میالد تا دورۀ معاصر قدمت دارند، شامل ادوات جنگی، نسخ خطی، تابوت های 
سفالین، سکه های پیش از اسالم و دورۀ اسالمی و ظروف تزیینی و کاربردی پیش از اسالم تا دورۀ قاجار می باشند. از بهمن ماه سال 1393، 
مجموعۀ خصوصی سماوی، زیر نظر ادارۀ میراث فرهنگی استان اصفهان و در قسمتی از موزۀ هنرهای تزیینی اصفهان دایر شد. در حال 

حاضر، امکان مطالعه و تحقیق بر این آثار توسط پژوهشگران و دانشجویان فراهم شده است. 
در مقالۀ حاضر به بررسی فرم ظروف کاربردی سفال و مفرغ هزارۀ اول ق.م این مجموعه پرداخته می شود. روش تحقیق از حیث هدف 
کاربردی است و با توّجه به این که به مطالعه و مقایسۀ فرم ظروف کاربردی این مجموعه پرداخته ایم، تحقیق از حیث ماهّیت، توصیفی- تطبیقی 
است. در مرحلۀ اول به طور دقیق به شناسایی شناسنامه و تکنیک ساخت و فرم اشکال موجود در مجموعه خصوصی پرداخته و در مرحلۀ بعد 
با استفاده از اطالعات به دست آمده، به تطبیق آثار پرداخته ایم. گردآوری داده ها به شیوۀ کتابخانه ای و بر پایۀ پژوهش میدانی صورت پذیرفته 
است. روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش، کّمی و کیفی است. داده های حاصل از پژوهش، اطالعاتی را شامل می شوند که به 

بررسی ظروف کاربردی مفرغین و سفالین مجموعۀ خصوصی سماوی از نظر ویژگی های ظاهری آثار می پردازد. 
در بین 143 ظرف کاربردی مفرغی این مجموعه، 77 فرم متفاوت و در جنس سفال، 324 ظرف کاربردی با 130 فرم متفاوت دیده شده 
در  و شناسنامه های موجود  اسناد  از  استفاده  با  ادامه،  در  گردیدند.  انتخاب  فرم سفالین،  و 15  مفرغین  فرم  تحقیق، 11  انجام  برای  است. 
مجموعه، عکس برداری و خطی کردن طرح ها و فرم ظروف، نسبت به تحلیل فرم این آثار اقدام شده است. تمامی ظروف در هر دو جنس سفال 
و مفرغ، به طور دقیق از حیث رنگ، تکنیک ساخت، اندازه و فرم مورد تحلیل قرار گرفتند. در این مقاله، تالش شده تا به سواالت زیر پاسخ 

داده شود:
1. ظروف کاربردی مفرغی و سفالی هزارۀ اول ق.م  موجود در مجموعۀ سماوی دارای چه نوع کاربرد هایی هستند؟

2. ظروف کاربردی سفالی و مفرغی این مجموعه بر اساس نوع کاربرد دارای چه فرم هایی هستند؟

2. پیشینۀ تحقیق
سفالگری و فلزکاری، از موضوعات مورد توجه در پژوهش های مختلف به شمار می آیند. به عنوان نمونه، حسن طالیی )1388(، در کتاب 
عصر مفرغ ایران، به تریینات ظروف مفرغی پیش از اسالم با نقوش داغدار پرداخته است. نصرالله تسلیمی )1377( نیز در پایان نامۀ کارشناسی 
ارشد خود با عنوان »طبقه بندی و بررسی تطبیقی نقوش ظروف و جام های سفالین مربوط به هنر ایران در هزارۀ اول قبل از میالد«، به نقوش و 
تزیینات ظروف سفالین هزارۀ اول قبل از میالد پرداخته است. با توجه به اطالعات نگارندگان، فرم ظروف مفرغین و سفالین مجموعۀ سماوی، 
تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته  است. تنها پژوهش موجود در خصوص این مجموعه، پایان نامۀ مقطع کارشناسی رشته مرمت آثار 
تاریخی با عنوان »مطالعات آزمایشگاهی و حفاظت و مرمت یک ظرف فلزی دسته دار )تنگ( متعلق به مجموعۀ خصوصی سماوی اصفهان« 

نوشتۀ مهری رئوفی فر )1395( است که به یکی از ظروف مفرغی این مجموعه توجه نموده است.  

3. ظروف کاربردی مفرغی هزارۀ اول ق.م موجود در مجموعۀ سماوی
اعتقاد به زندگی پس از مرگ در دوران پیش از تاریخ باعث گردیده تا مردگان را همیشه همراه وسایل شخصی و مقداری از اشیاء و ظروف آنها 
دفن کنند و هرچه اهمیت و نفوذ شخص درگذشته افزون تر بوده، تعداد این وسایل و ابزار نیز بیش تر بوده است. در حفاری های انجام شده در 
محوطه های باستانی، باستان شناسان به موفقیت های شگرفی دست پیدا کردند و با یافتن همین میراث مدفون، به ناشناخته های دوران پیشین 

پی بردند )غزالی فرد 1378، 34 - 50(.
مفرغ، قدیمی ترین آلیاژ ساخت بشر است و نخستین ابزار های مصنوعی فلزی که در قدیم ساخته شده اند، غالبًا از مفرغ هستند. کاوش های 
دیرین شناسی نشان داده اند ساکنان نجد ایران از پنج هزار سال پیش از میالد نیز آلیاژ مفرغ را می شناختند و از آن، جهت ساختن مصنوعات 

فلزی خود استفاده می کرده اند )معین 1364، 4270(.
باستان شناسان، عصر مفرغ ایران را اوایل هزارۀ سوم تا اواسط هزارۀ دوم ق.م می دانند. یعنی این دوره، حدود 1500 سال سابقه دارد. به 
دلیل مقاومت و استحکام آلیاژ مفرغ، آرام آرام کلیۀ نقاط ایران را فرا گرفت. عمومًا عصر مفرغ را به سه مرحله تقسیم کرده اند: 1( مفرغ قدیم:  
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3000 ق.م - 2000  ق.م. 2( مفرغ میانه: 2000 ق.م - 1600 ق.م. 3( مفرغ جدید: 1600 ق.م - 1200 ق.م. )یداللهی 1391، 2(.
به نظر نمی رسد که موجب  یافت  از میالد وقوع  ایران در حدود 2000 سال پیش  رومان گریشمن عقیده دارد: ظهور عهد مفرغ که در 
تغییراتی مهم در اقتصاد این ناحیه شده باشد. در حدود سال 1200 پیش از میالد، آهن به جای مفرغ برای ساختن اسلحه و ابزار و تا اندازه ای 
برای زیورها به کار رفت. در هر حال، برای دوران فلزکاری قبل از اسالم به طور دقیق نمی توانیم زمان مشخصی در نظر بگیریم و اطالعاتی 
که در اختیار داریم، از روی ظروف و تولیداتی است که بر اثر کاوش محققان و بیش تر از گورهای باستانی، پیدا شده است )تفضلی 1360، 2(.

پس از آشنایی بیش تر انسان با مفرغ و هم چنین پیشرفت کّمی و کیفی در ذوب آن، تولید ظروف فلزی رونق بیش تری یافت. این ظروف، در 
ابتدا دارای فرم های بسیار ساده ای بودند. اما این فرم ها و تزیین ظروف فلزی، شباهت بسیاری به سفال های همان زمان دارد که مسلمًا تقلیدی 
از ظروف سفالی بودند. هنرمند فلزکار ظروفی را می ساخت که قابلیت تولید آن با سفال وجود نداشت. هم چنین، ظروف سفالینی نمایان گردیدند 

که رنگ آنها، مانند آهن تیره و کدر بود و تزیین آنها پیچ و خم هایی داشت که تا آن زمان تنها از عهدۀ فلز برمی آمد )غزالی فرد 1378، 14(.
دکتر اشمیت، در تحقیقات خود در سال  1314 به هنر لرستان در ساخت اشیاء مفرغی مانند اسلحه و لوازم زندگی و ساخت ظروف سفالین 
اشاره می کند. این آثار، عمومًا شامل ظروف کاربردی سفالین قرمز و خاکستری )ظروف پایه دار و ظروف به شکل مجسمۀ حیوانات با نقوش 

پرندگان و نقوش هندسی( هستند )جهانی نوخندان 1381، 50(.
 اغلب آثار فلزی به دست آمده از جنس مفرغ هستند و عبارت از خنجر، شمشیر، گرز، سپر، تبر، نوک پیکان، قطعات ساز و برگ اسب ها، 
دهنه های تعلیم، آویزها، زنگوله ها و زنگ ها و اجزای ارابه ها، فلزکوبی یراق ها، کمربند، بازوبند، قزن قفلی، دکمه، آینه، گردنبند، انگشتری، 
گوشواره، سنجاق مو، گل کمر، ابزار و وسایل آرایش، ظرف های گوناگون، جام های آبخوری، فنجان ها و ... هستند که بیش تر، شکل های ساده 

و شیوه یافتۀ حیوانی دارند یا بر آنها نقش هایی کنده کاری شده است )آیت اللهی 1389، 55(.
مصرف کنندگان این تولیدات، به دو گروه بومی و غیر بومی تقسیم می شوند. این مصرف کنندگان در تپه یحیی و تل ابلیس اشیای فلزی 
کاربردی و آیینی را مورد استفاده قرار می دادند. انواع اشیاء فلزی شهداد و شهر سوخته مربوط به هزارۀ سوم ق.م از نمونه های شاخص هنر 
و صنعت فلز کاری  محوطه های باستانی خاورمیانه به شمار می آیند. میله های استوانه ای با سر طوماری مربوط به دورۀ سوم شهر سوخته از 
نمونه هایی هستند که در آناتولی و بین النهرین تا ترکمنستان و درۀ سند قابل مشاهده  هستند. آینه های مسی نیز از جالب ترین اشیاء فلزی این 
دو محوطه باستانی اند که در اغلب محوطه های باستانی هزارۀ سوم دیده می شوند. هم چنین، می توان به پیکرک مفرغی زن شهر سوخته اشاره 
کرد که روی سرش ظرفی را نگه داشته است. نمونۀ فلزی این اثر در الیه های باستان شناختی محوطه های باستانی هم جوار مشاهده نشده 
است. ولی این پیکرک با مجسمه های سفالی و گلی به دست آمده از تپه های باستانی آسیای جنوب غربی قابل مقایسه است )عباس نژاد و 

فاضلی نشلی 1385، 13(.
در این بخش پژوهش، به بررسی ظروف کاربردی مفرغی مجموعۀ خصوصی سماوی می پردازیم. آثار هزارۀ اول ق.م این مجموعه، شامل 
143 ظرف کاربردی می باشد که دارای 77 فرم متفاوت می باشند. در این تولیدات، فرم های مختلف مانند بشقاب ته گود، پیاله، گلدان، چراغ 
پی سوز لوله دار، جام بدون پایه، جام پایه  دار، دسته هاونگ، کاسه ته گود، ظرف ذوب فلزات، کوزه آبریز دسته دار، بشقاب بزرگ برگی شکل، پارچ 
دسته دار، کاسه منقوش سوزنی شکل، لیوان بدون دسته، لیوان دسته دار، دیزی دردار، گلدان های گردن بلند، گلدان کوچک و گلدان کله قندی 
دیده می شوند. به دلیل تنوع زیاد فرم ها، در این مقاله به بررسی 11 فرم از ظروف کاربردی مفرغی هزارۀ اول ق.م مجموعۀ سماوی پرداخته 
شده است )جدول 1(. نتایج حاصل نشان می دهند که فرم بیش تر ظروف، در پیوند با کاربرد آنهاست. شکل و ساختار ظروف نیز نشان می دهد 

که اغلب این ظروف برای معیشت، خوردن و آشامیدن استفاده می شده اند. 
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جدول 1. ظروف کاربردی مفرغ هزارۀ اول ق.م موجود در مجموعۀ سماوی )نگارندگان(.
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ده پر ستاره ای سبز لجنیآشامیدن
192939_1/5شکل

ق.م
ول 

ره ا
هزا

791پارچ کوچک دسته دار
معیشت، 
خوردن و 
آشامیدن

شمایل حیوانی سبز
__134/521شبیه تمساح

کاسۀ منقوش سوزنی 
گلی در وسط سبزمعیشت781شکل

__4/59131ظرف

793جام پایه دار
معیشت، 
خوردن و 
آشامیدن

__8/555/51فاقد تزییناتسبز تیره

دیزی کوچک در 
753گیره دار

معیشت،  
خوردن و 
آشامیدن

__83/28/51فاقد تزییناتسبز

سبز تیرهوسایل تدخین790سر قلیان
نقش برآمده 

مدور به شمایل 
انسانی

1447901__

دیگ با لولۀ شیار دار و 
ظروف ذوب 775دسته و پایه

سبزفلز
دستۀ نقش دار 
حیوانی، داخل 
لوله شیار دار، 

نقوش هندسی 
5_322617

ق.م
ول 

ره ا
هزا

758قوری لوله دار
معیشت، 
خوردن و 
آشامیدن

__164/55/51فاقد تزییناتسبز

فنجان کوچک منقاری 
949شکل

خوردن و 
5/52/35/59نقوش هندسیسبز تیرهآشامیدن

516794
 ...

ق.م
ول 

ره ا
هزا

__1416171فاقد تزییناتسبز تیرهمعیشت561هاونگ و دسته هاونگ
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4. ظروف کاربردی سفالی هزارۀ اول ق. م موجود در مجموعۀ سماوی 
فرم یا شکل یک ظرف سفالین، یکی از ویژگی هایی است که می تواند معرف و نمایندۀ یک دورۀ خاص باشد. شکل ظروف  سفالین در هر تمدن و 
یا حتی دورۀ تاریخی متفاوت است، آن چنان که گاه با باورها، اعتقادات و مراسم آیینی مردم هم عصر خود پیوند می خورد. افزون بر آن، ظروف 
سفالین، بنا بر نیاز ها و کاربرد روزانۀ آنها، اشکال متفاوتی می یابند که طبقه بندی و نام گذاری آنها نیز بر همین مبنا صورت گرفته است. در همین 
راستا، ظرف های سفالین را بسته به عناصری چون دسته، لولۀ آبریز، پایه و رابطۀ ارتفاع ظرف و قطر، در سه گروه عمده جای می دهند: گروه اول 
ظرف هایی را در برمی گیرند که ارتفاع آنها از بزرگ ترین قطر ظرف کمتر است )ظروف دهان گشاد(، یا دهانۀ آنها از بزرگ ترین قطر ظرف کم تر است 
هم چون پیاله ها و کاسه ها )ظروف دهانه تنگ( و هم چنین ظرف های کوتاه و حجیم ) فنجان و قوری(. در گروه دوم، بلندی ظرف از بزرگترین قطر 
آن بیش تر است، مانند انواع جام ها، کوزه ها و خمره با گردن تنگ، آبخوری و ابریق. در گروه سوم، شکل های خاص و متمایزی مانند قمقمه های 

مسافرتی، ظرف هایی به شکل حیوانات، ریتون و پیه سوزها یافت می شود )هرینک 1376، 27(.
در خالل نخستین سده های هزارۀ اول ق.م، ارزشمندی سفالینه چند رنگی در ایران، بیش تر به اماکن ارتباط پیدا می کرد. جوامعی که کشف 
شده اند، به همان مرحلۀ فرهنگ مادی نظیر تپه سیلک تعلق دارند که در قرون نهم و هشتم ق.م فقط سفالینۀ سیاه، خاکستری- سیاه و قرمز 

تولید می کردند. سفالینۀ قرمز به نحوی در مقبره های گورستان B  تپه سیلک هم عمومیت داشت )گیرشمن 1382، 17(.
سفالینه های منقوش ماقبل تاریخ که ساخت آنها در هزارۀ پنجم پیش از میالد آغاز شده بود، اولین کار هنری بشر به شمار می آیند. زیرا 
که طرح و نقش این ظروف اگرچه جنبۀ تزیینی داشته اند اما بیانگر بیم و امید ها، یا عالئمی برای استعانت از قوای طبیعی برای مبارزۀ دایم با 
خطر های حیات است. هر گاه هنرمند قصد داشت دربارۀ شکار حیوانی گفتگو کند، تصویر آن حیوان را رسم می کرد و کنار آن انسانی را در حال 
کشیدن تیر از کمان می کشید. گاه این نقوش مبین معتقدات مذهبی است و نشان می دهد که حیوانات اهلی پرستش می شده اند زیرا این حیوانات 
برای مردم پیش از تاریخ، مظهر خدایانی تلقی می شدند که به هیأت حیوان درآمده اند. عالقۀ انسان اولیه به مظاهر خدایان و چگونگی پرستش 

آنها در نقوش به نمایش گذاشته شده است )تسلیمی 1377، 17-16(.
تولید سفال های خاکستری سیاه، از نیمۀ هزارۀ سوم ق.م آغاز شده و تا نیمۀ هزاره اول ق.م ادامه یافته است. سفالینه های خاکستری سیاه که 
از سفال های رنگین و منقوش ادوار کهن، بهتر و مقاوم تر ساخته شده اند، با اقوام مهاجر حرکت کرده و جای سفالینه های نقش دار مردمان پیش 

را گرفته و آثار خود را در گورستان های مسیر حرکت به جای نهاده اند )کامبخش فرد 1380، 288(. 
یکی از عوامل تغییر در فرم آثار هنری، مسألۀ تقلید است. طبیعت، سرچشمۀ بسیاری از فرم هاست. کاربرد هر ظرف، فرم آن را توجیه می کند 
و یا بالعکس. رونق گرفتن تجارت و بازرگانی و هم چنین مورد توجه قرارگرفتن یک منطقۀ خاص از لحاظ اقتصادی یا اعتقادی، باعث بروز این 
گونه تغییرات می شود.  نقطۀ عطف مهم در تحول و تکامل فرم ظروف را باید همزمان با اختراع چرخ سفالگری دانست. شاید دسته ای از ظروف 
باشند که بنا به درخواست ذهن خالق هنرمند به وجود آمده اند. اگر فرمی به وجود آمده که می توانسته قابلیت های دیگر را نیز به همراه داشته 
باشد، مسلمًا در تکرارهای ساخت، اصلیت خویش را از دست داده و ظرفی مانند سایر ظروف شده است. امر تأثیر و تأثر از اقوام دیگر، کاماًل به 
اثبات رسیده و در سطوح کوچک تر، در ایجاد تغییر در فرم ظروف نیز دخالت داشته است. در عهد باستان و بنا به گزارش های تفسیرشده توسط 
تاریخ شناسان، هر جنگی که به وجود می آمده است، غالب و مغلوبی نیز به همراه داشته که غالبًا مغلوبین به عنوان برده به کار گماده می شدند. 
پراکندگی آثار و هم چنین تشابهات آثار به دست آمده به ما نشان می دهد که امر تأثیر و تأثر، تجارت و مهاجرت، فرضیۀ خالقیت را تا حد زیادی 

مخدوش می نماید اما به هر حال نمی توان آن را انکار نمود )غزالی فرد 1378، 34 - 50(.
در این قسمت تحقیق به بررسی ظروف کاربردی سفالین مجموعۀ خصوصی سماوی می پردازیم. آثار سفالین هزاره اول ق.م این مجموعه، 
آثار، فرم هایی چون سبوی گردن کشیدۀ  شامل 324 نمونه ظرف کاربردی می باشند که 130 فرم متفاوت از آنها استخراج شده است. در این 
دسته دار، سبوی گردن ذوزنقه ای دسته دار، سبوی گرد دسته دار، قوری، پارچ، ادویه دان، بشقاب تخت، بشقاب پایه دار، کاسۀ لوله دار سه پایه، کاسۀ 
بادامی شکل، کاسه مخروطی شکل، پی سوز، لیوان دو دسته، عطردان گردن ذوزنقه ای، فنجان لوله دار و کوزۀ دو دسته دیده می شود. به دلیل تنوع 
زیاد فرم ها، در این مقاله، به بررسی 15 فرم از ظروف کاربردی سفالی مذکور پرداخته شده است )جدول 2(. نتایج حاصل نشان می دهند که فرم اغلب 

ظروف با کاربرد آنها پیوند دارد. شکل و ساختار ظروف نشان می دهد که اغلب این آثار در رابطه با معیشت، خوردن و آشامیدن استفاده می شده اند.
هم چنین مقایسۀ برخی ظروف کاربردی سفالین و مفرغی این مجموعه نشان می دهد که در نامگذاری شناسنامه ای آثار مشابِه سفالین و 
پایه دار ثبت شده است.  مفرغی این مجموعه، تفاوت هایی وجود دارد. به عنوان نمونه، ظرف مفرغی با شماره شناسنامۀ 793، به عنوان جام 
در حالی که ظرف سفالی مشابه آن با شماره شناسنامۀ 237، به نام کاسۀ پایه دار ثبت گردیده است. این دو ظرف با فرم و کاربرد مشابه و هر دو 
بدون تزیین می باشند اما ظرف سفالی دارای دهانه ای بازتر می باشد. قوری سفالین با شماره شناسنامه 430، دارای لوله ای باریک تر، کشیده تر و 
مخروطی شکل تر از نمونۀ مشابه مفرغی با شماره شناسنامه 758 است. هر دو اثر، بدون تزیینات و دارای کاربرد مشابهی هستند. کاسۀ سفالی با 
شماره شناسنامه 549 و کاسۀ مفرغی با شماره شناسنامۀ 781 از نظر فرمی مشابه هستند. در اثر مفرغی، کف ظرف مدورتر و با پهنایی در حدود 
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دهانۀ کاسه است. اما در کاسۀ سفالی، کف ظرف کوچک تر از دهانۀ کاسه است. در نگاه اول، کلیت نقش در هر دو ظرف یکی است اما در جزییات 
تفاوت دارند )جدول 3(.

جدول 2. ظروف کاربردی سفال هزارۀ اول ق.م موجود در مجموعۀ سماوی )نگارندگان(.

شکل ظاهری
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شرح نقش رنگ غالبکاربرد
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وج

م م
 فر

داد
تع

ابه
مش

ی 
م ها

 فر
امه

سن
شنا

اره 
شم

ابه
مش

ی 
ت ش

قدم

893کوزه آبخوری دسته دار  
خوردن و 

نقش کندۀ نواری مایل به نارنجیآشامیدن     
__291061دور ظرف

430ظرف سفالی - لوله دار
خوردن و 
__237/591فاقد ترییناتمایل به قرمزآشامیدن

428ظرف سفالی - پایه دار

معیشت،
خوردن و 
4222328فاقد ترییناتمایل به قرمزآشامیدن

333
488
ق.م. . .

ول 
ره ا

هزا

250ظرف سفالی

معیشت، 
خوردن و 
__23/55/57/51فاقد تزییناتمایل به قرمزآشامیدن

451لیوان  

معیشت، 
خوردن و 
__25681فاقد تزییناتمایل به قرمزآشامیدن

237کاسه پایه دار

معیشت، 
خوردن و 
116/5163236فاقد تزییناتمایل به قرمزآشامیدن

ق.م220
ول 

ره ا
هزا

ظرف سفالی -سوراخ 
471دار

آیینی و 
مذهبی، 

تدفین

خاکستری مایل 
__129/591فاقد تزییناتبه قرمز

261ظرف سفالی -سبو

معیشت، 
خوردن و 
آشامیدن

__318/551فاقد تزییناتمایل به قرمز

252ظرف سفالی -سبو
خوردن و 
317/54/54فاقد تزییناتمایل به قرمزآشامیدن

351
332
ق.م448

ول 
ره ا

هزا
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842تنگ کوچک دسته دار

معیشت، 
خوردن و 
آشامیدن

نخودی مایل 
__114/521فاقد تزییناتبه سبز

707تنگ دسته دار  
خوردن و 
8/54/53/52706فاقد تزییناتآبی و سفیدآشامیدن

ق.م
ول 

ره ا
هزا

آرایشی  828عطردان گردن بلند  
نخودی مایل به 

__1343/51فاقد تزییناتزرد طالیی

232ظرف سفالی

معیشت، 
خوردن و 
4/54/59/54فاقد تزییناتمایل به قرمزآشامیدن

324
439 

ق.م. . .
ول 

ره ا
هزا

ظرف سفالی -  
432لوله دار

معیشت،
خوردن 
21117/510فاقد تزییناتمایل به قرمزآشامیدن

231
372
ق.م. . .

ول 
ره ا

هزا

کاسه با طرح بادامی 
549شکل     

معیشت، 
خوردن 
__161-11نقوش هندسیمایل به قرمزآشامیدن

جدول 3. تحلیل ظروف کاربردی سفالی و مفرغی هزارۀ اول ق.م موجود در مجموعۀ سماوی )نگارندگان(.

شکل ظاهری

شماره شناسنامه جنس
در مجموعه

شکل ظاهری

جنس
شماره 

شناسنامه در 
مجموعه

وجه تشابه
طرح خطیعکس اثرطرح خطیعکس اثر

تشابه در فرم و 793مفرغ237سفال
کاربرد آشامیدن 

تشابه در فرم کلی 758مفرغ430سفال
ظروف

شباهت در طرح و 781مفرغ549سفال
نقوش برجسته 

5. نتیجه گیری
با بررسی ظروف مفرغ و سفال هزارۀ اول ق.م مجموعۀ خصوصی سماوی درمی یابیم که ظروف مفرغ این مجموعه، مشتمل 143 ظرف دارای 
77 فرم متفاوت با کاربردهای خوردن، آشامیدن و تزیین است. در این دوران، سفال های ذغالگون با لعاب اندوده به وفور به چشم می آیند و در 
مقابل، ظروف مفرغ اندک و از جنس مس و قلع به صورت کنده کاری شده بوده اند. شیوۀ ساخت، تزیین، طرح و شکل ظروف این مجموعه، 
مختص به هزارۀ اول ق.م. بوده و به طور کلی در ظروف مفرغ به رنگ سبز، سبز لجنی و سبز تیره و در اکثر ظروف سفالی رنگ مایل به قرمز، 
نارنجی و نخودی می باشد. هم چنین، اغلب این ظروف، بدون تزیینات هستند و در تعداد انگشت شماری از ظروف مفرغ، نقوش هندسی )ده پر 
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ستاره ای(، حیوانی )تمساح(، گیاهی )گل( و انسانی )شمایل انسانی( و در ظروف سفالی، نقوش هندسی )نقش کندۀ نواری( جلب توجه می کند.
این ظروف، دارای فرم هایی چون بشقاب بزرگ  از ظروف مفرغ هزاره اول ق.م مجموعۀ سماوی بررسی شدند.  در مقالۀ حاضر، 11 فرم 
صفحه ای ستاره شکل، پارچ کوچک دسته دار، کاسه منقوش سوزنی شکل، جام پایه دار، دیزی کوچک، سرقلیان، دیگ با لولۀ شیاردار و دسته 
و پایه، قوری لوله دار، فنجان منقاری شکل، هاونگ و دسته هاونگ هستند. هم چنین، 15 فرم ظروف سفالی مورد بررسی، شامل کوزۀ آبخوری 
عطردان  دسته دار،  تنگ  دسته دار،  کوچک  تنگ  سبو،  سوراخ دار،  ظرف  پایه دار،  کاسه  لیوان،  پایه دار،  ظرف  لوله دار،  سفالی  ظرف  دسته دار، 
گردن بلند، ظرف سفالی، ظرف سفالی لوله دار و کاسه با طرح بادامی شکل می باشند. فرم کله قندی شکل ظروف، رنگ های درخشان و زیبا در 
کنار نقوش و هم چنین استفاده از کنده کاری در این آثار، قابل توجه است. مقایسۀ برخی ظروف کاربردی سفالین و مفرغی این مجموعه نیز  نشان 

می دهد که در نامگذاری شناسنامه ای آثار سفالین و مفرغی مشابه این مجموعه تفاوت هایی وجود دارد. 
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By studying works of art remained from the past, various fields of study such as cultural, anthropological and 
artistic domains can be understood more clearly. These works can be found in national or private museums 
and examined in detail. A relativrly large collection of such ancient works has been compiled by Javād Samāvi 
)1954-2015(, which includes vessels and artifacts from the prehistoric and Islamic period with a variety of 
works of glass, silver, bronze, stone, pottery and bronze. The research methodology of the present article 
is historical-analytical in nature. The method of collecting information is based on library sources and field 
studies. To prepare the samples, functional bronze and earthenware vessels have been selected by visiting Mr. 
Samāvi’s private collection. The research population and the available samples of the works in this place were 
324 items of functional pottery and 243 of bronze functional vessels, respectively. These works belong to 
the first millennium BC. Among the research population, 15 samples of functional pottery and 11 samples of 
bronze functional vessels were analyzed as the sample size. After selecting the samples, functional pottery and 
bronze wares were examined and analyzed in a combined way, quantitatively and qualitatively, with the aim 
of analyzing thier formal features. The questions of this research are as follows: What were the functions of 
bronze and earthenware vessels in the first millennium BC, according to the items now preserved at the Samāvi 
collection? What are the forms of pottery and bronze wares in this collection in terms of function?

The results of the present study show that the functional bronze wares in the first millennium BC from this 
collection are 144 vessels in 77 different forms. The number of pottery wares from the first millennium BC 
in the collection is 324 in 130 different forms. In the present article, 11 forms of bronze vessels from the first 
millennium BC were examined. These vessels come in the form of large star-shaped plates, small handled 
pitchers, needle-shaped bowls, footed cups, small stone pots, jugs, grooved tubs with handles and foots, tubular 
teapots, beak-shaped cups, mortars and their handles. Incidentally, 15 forms of earthenware examined, includ-
ing those of handled drinking jug, tubular earthenware, footed vessel, drinking cup, fotted bowl, perforated 
bowl, sebo, small handled pitcher, handled pitcher, long-necked scent bottle, earthenware, tubular earthenware 
and almond-shaped bowl.

Keywords: Private Samāvi Collection, Functional Vessels, Bronze, Pottery, First Millennium BC.
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