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بهتـر شـناخته شـدن آثـار       يدر راسـتا  یجیپژوهش بدست آوردن نتا نیهدف از ا: هدف پژوهش

را  یراتیتـأث  زانیـ که م نیا  نیهمجوار است و همچن هايو تأثر آن بر فرهنگ ریو تأث هیویز يفلز

اسـت بـه    رفتهیپذ انهاازجملهاورارتو،آشوروسکاییفرهنگ ریاز سا يفلز اءیدر ساخت اش هیویکه ز

  .زاناستیچه م

هاي صورت گرفته در زیویـه  اي و حفاريدر راستاي این پژوهش مطالعات کتابخانه: روش شناسی

  . اي مد نظر بوده استمطالعات موزه هاي اقماري و همچنینو محوطه

هـاي باسـتان در   موقعیت جغرافیایی با آب و هوایی مناسب سبب شـکل گیـري فرهنـگ   : هایافته

از کشـف اتفـاقی   . باشـد مـی  ایـن حـوزه جغرافیـایی   حوزه زاگرس شد که محوطه زیویه هم جزء 

علمی کـه در زیویـه روي داد   هاي هاي تجارتی ایوب ربنو و حفاريگنجینه زیویه گرفته تا حفاري

باعث شناسایی محوطه معماري ویژه زیویه و همچنین اشیاء فلزي شد که زیویه را بیش از پـیش  

اند، هر چنـد  آثار فلزي زیویه اکثرا از آثار دوره آشور نو وام گرفته شده. به جوامع باستانی شناساند

بـا توجـه بـه    .  هاي اورارتویی و سکایی پذیرفته اسـت که تأثیراتی از هنر بومی و محلی و فرهنگ

، انسانی، حیوانی ها نقوش زیویه در چهار گروه هندسیبررسی آثار و مطالعات صورت گرفته بر آن

  . دهداي زیویه را نشان میهاي آیینی و اسطورهویژگیاکثر این اشیاء ن. گیرداي قرار میو اسطوره

 يرگیـ در شـکل  اينقش گسترده ه،یویساکنان ز يتفکرات و باورها هیگفت بن ما توانیم: نتیجه

تفکرات خود در قالب نقوش بـه   يکه نمادها را در راستا يآنان داشته، به طور ینیو د یهنر محل

 ریحضـور تصـاو  . گرفـت  دهیـ نمادهـا را ناد  نیـ مقدس بودن ا توانینم گاهچیکه ه گرفتندیکار م

بـا   میکـه در ارتبـاط مسـتق    یو سـفال  یعـاج  یو حتـ  هیویز ير فلزآثا يبر رو ن،ینماد ویااسطوره

اسـت، مشـتمل بـر     انیـ و هور انیآشور نیو متأثر از از د ،یغرب هاينیسرزم گانیاعتقادات همسا

در  ینـ یهنـر د  یتجلـ  جهیاست که نت يریو اساط یلیتخ الخلقه،بهاوموجوداتعجیاز بت يریتصاو

  .بوده است III)عصر آهن  لیو اوا IIاواخر عصر آهن (منطقه  نیطول سکونت ا

  ییپوش طال نهی، عصر آهن، س يفلز اءی، اش هیویقلعه ز:هاي کلیدي واژه.

  





  مقدمه و هدف -1

  

  مقدمه- 1-1

-از انسـان  ياریاسـت کـه بسـ    ییاست و سودا زانگیجانیه اریبس ،یباستان نهیگنج کیکشف 

 هیـ موضـوع دسـت ما   نیـ چنانچه تـاکنون ا  کند،یخود م فتهیجهان ش يجا هارادرهرزمانودرجاي

 ییبـا یامـا ز . سوداگران گنج بوده است انهیماجراجو هاوچهبساسفرهايو داستان هالمیاز ف ياریبس

باشد،  یمنتظره و اتفاق ریواقعه غ نیاست که ا یهنگام ،یاکتشافات نیچن کیجانیو اوج ه یقیقح

و در مقابـل   ردگیـ یقـرار مـ   خیفرد به ناگاه در مقابل تار کیلحظات نادر است که  نیچرا که در ا

-یو گمشده در اعماق زمان از پرده برون افتاده و خود را مـ  دایناپ قیاز حقا هاییچشمانش گوشه

 خیتـار  ریخط اریبس يقدم گذاردن در واد يبرا ییاستثنا یلحظات نادر فرصت نیدر واقع ا. اندنمای

قـرار گرفتـه و    تجربـه یافراد ناآگاه و ب اریاغلب در اخت یال شگفتاست که در کم شناسیو باستان

و  هیـ ویساده چنانچـه در در ز  یلیخ ایساخت جاده، حفر کانال و  ،یرقانونیغ هاييحفار نیدر ح

چمـوش و سـرکش در کوهسـتان     ايدنبال کردن بزغاله نیغار کلماکره لرستان اتفاق افتاد در ح

 کییـ و راز نانوشته است که برا ایگو خیتار کیو هر قطعه خود  ءیموارد هر ش نیدر ا. دهدیرخ م

کـه در   باشدشمارییاز اطالعات را در برداشته و چه بسا پاسخ سؤاالت ب يادیفرد متخصص انبوه ز

 کیـ اسـت کـه    یحـالت  گـر ینکته مهـم د  ءیاز خود ش ریاما به غ. مانده است جوابیب خیطول تار

از  ریـ و چـاره سـاز، بـه غ    قیـ به دست آوردن اطالعات دق يدارد، برا یدست نخورده باستان تیسا

مهـم   اریبسـ  يآن امـر  يریـ قرارگ تیـ موقع زیمحل کشف، نحوه و ن قیمواد و عناصر ، دانستن دق

و کمبود و نقصان در مـورد   رودیاز دست م یبه کل یاکتشافات تصادف نیکه متأسفانه در ح است

 یآگـاه  گـر یهـا و د افتهیاز  یکاف يو مصورساز يمستندساز یکیکه  ه،یاول یدو منبع اطالعات نیا

آن را مشـکل کـرده و چـه     ییو شناسـا  صاند،کارتشخیشده افتیبا هم  اءیکدام اش نکهیکامل از ا

 جـاد یو جالب توجه باشـد ا  سیهم نف اریاگر بس یحت ء،یرا در مورد آن ش یابهامات و شبهات بسا

  . کندیم

آن به سـرعت بـه    جانیه ،یغن یمحوطه باستان ایو  نهیگنج کیکشف  یاغلب در پ نیهمچن
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کاشـف   اریـ در اخت هاافتهیکه همه  افتدیبه ندرت اتفاق م یلیو متأسفانه خ کندیم تیمردم سرا

ــاول ــاق هیـ ــد، در ب یبـ ــوارد وقتـــ شـــتریبمانـ ــه اشـــ یمـ ــران اءیکـ ــوفه از فلـــزات گـ -مکشـ

وزن فلزاتشان، توسط  متیذوب شدن است که به ق یشدن و حت قطعهبهاهستندسرنوشتشانقطعه

امر ممکن اسـت   نیا. ماندینم هاباقیاز آن ياثر چیه بیترت نیکه به ا رسندیبه فروش م انیبوم

بـه نظـر برسـد، امـا      بیـ دور از عقـل و عج  اردارانبسـی مجموعه ایاز نظر محققان  و کارشناسان و 

از  یهستند که معمـوال درك درسـت   یو عام تجربهیبياغلب افراد نآثاریکاشفان ا میچنانچه گفت

و اجتنـاب   یمال ازیآن، ن نیسنگ یو وجدان یتبعات روح لینداشته و به دل اءیاش نیا یارزش واقع

کـه بنـا بـر تصورشـان از      تـري شیاز پول بـ  يآن و البته برخوردار انیبا قانون  و مجر يریاز درگ

  .رسانندیبه فروش م قهیرا توسط دالالن عت اءیاش رسدیفروش آن به دستشان م

در امان  يو نابود بیکه از تخر یائیاغلب اش ست؟یچ هانهیآثار و گنج نیا ییسرنوشت نها اما

نـامعلوم   تیـ مختلـف درآورده و بـا هو   هـاي و موزه یشخص هايسرانجام سر از مجموعه مانندیم

ها و موزه نیتریدر و هیاول هايیو پس از بررس رندگیشناسانقرارمیکارشناسان و باستان رويشیپ

  . رندگییم دارانجايمجموعه ونیکلکس ای

و پس از گذشت زمان و روشـن شـدن ارزش    شودیجا ختم نم نیهم موضوع به هم یگاه اما

 یولـ  سینفـ  اءیآن انتسـاب اشـ   کندکهیظهور م يگرید دهیمحوطه و شهرت آن، پد کهاییافتهی

و  شـوند یمـ  دهینام نهیگنج ایو نشان است که جهت فروش و عرضه بهتر به نام آن محوطه  نامیب

  . شودیم لیو بغرنج تبد دهیچیپ یبودن آثار به موضوع یقین اصالت و حقییتع بیترت نیبد

است کـه ماسـکارال هـم     هیویز نههاومشکالتمربوطبهگنجیچالش نتریاز مهم یکیمسأله خود  نیا

.Muscarella,1977. P)در مقاله خود به آن پرداخته است  19).  

اسـت، بـه طـور مثـال در مـوزه       ادیز اریبس هیویمنسوب به ز اءیآن است که تعداد اش قتیحق

حاصـل   یو باق نهیمتعلق به گنج یوجود دارد که بخش هیویمنسوب به ز ءیباستان صدها ش رانیا

از آثـار   يشمار نیهمچن. باشدیکه بعدها در آن محوطه انجام گرفته است م یعلم هايياز حفار

 هـاي مـوزه . شـوند -یمـ  ينگهدار هیویو سنندج با عنوان ز یرضا عباس هايدر موزه یجو عا نیزر

-نبـوده و مجموعـه   بینص یب هیویاز آثار ز تنینقاط جهان چون لوور و متروپول یدر اقص زین گرید

-از داده یامـروزه مـا بـا انبـوه     بیـ ترت نیـ بـه ا . کنندیم ينگهدار هیویان زرا با عنو یسینف هاي

از مجموعـه مـذکور کـه در     هابهعنوانعضـوي همـه آن  رفتنیکه پذ میمواجه هست هیویز نهاباعنوا

به صـرف مشـکوك    توانیم ایآ ست؟یاما چاره چ. باشدیشده است مشکل م افتییبرنز ايمحفظه

پنداشت کـه   رانیاز آثار ا يگرید شماریب هايهاراهمچوننمونهگذشت و آن یبه سادگ هابودن آن

  درخور هستند؟  یو پژوهش یمسکوت مانده و چشم انتظار بررس شانیرازهاهمچنان 

در چنـد مقولـه    توانـد شناسانمطرحاسـتمی پژوهشـگران و باسـتان   يکه برا یسؤاالت نیمهمتر
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شـده   آوريجمع ايصرفا مجوعه هیویز نهیگنج ایآ نکه،یا شودیآثار خالصه م نیا تیقدمت و ماه

سپرده شده اسـت و   یاست که از ترس غارت، پنهان و سپس به فراموش يریام ملکیو ما میاز غنا

است که بر طبق سنت  ییسکا ايمدفن شاهزاده رشمنیاز محققان مانند گ یبه زعم برخ نکهیا ای

و  گـاه یجا نکـه یبه خاك سپرده شـده اسـت؟ و مهمتـر از ا    اریو متعلقات بس فاتیبا تشر اشلهیقب

  باستان کجاست؟  رانیا يآثار هنر انبهادرمیمجموعه گران نیا يارزش هنر

هنرمند است که بـه خلـق    نیو آن دستان کدام ست؟یچ هیویز دهیچیپ يپاسخ معما یبراست

 يریو چند سده، همچنان با نقوش اسـاط  نیکه پس از گذر چند ده،یارزشمند انجام يآثار نیچن

آثـار شـگفت، بـه     نیا کند؟یرا چنان محسور م يو پر رمز و راز خود، انسان به ظاهر مدرن امروز

 مـان یجنگجـو بـا آن ا   زخـود یت اند؟سـکاهاي سـاخته شـده   یو به خواست چه کس زهیانگ نیکدام

صـدا  یکـه آرام و ب  خیگمشده در تار يپر از جادو؟ ماناها اينهیبه جهان پس  از مرگ و آئ لیبدیب

آن  ان؟یآشـور  داشـتند؟ یگام بر مـ  خیدر تار یبه آهستگ ران،یا یسرسبز شمال غرب هايدر دشت

آشـور   يقدرتمند تشنه به خون؟ مادها؟ که به ناگاه سربرآورده، امپراطـور  انیدابا خ ریمردمان دل

در آوردنـد   يرا از پا انداختهالرزهمیهابرجانرا که قرن شیقدرتمند زمان خو يابر امپراطور نیا

 نکـه یمردمان؟ و سرانجام ا نیک؟کدامینهادند؟ کدام انیرا بن انیرانیا يامپراطور هايهیپا نیو اول

 ایبوده  انشیو در راه مالقات خدا رفتهیرفته است؟ به سفر مرگ م نهیگنج نیچه بر سر صاحب ا

آن را به خاك سپرده تا چند هزار سال بعـد،   باکشینگهداشتن آن از دشمن ب منیصرفا به قصد ا

  .را آغاز کند دنشیدرخش ،یچوپانک ،یدر مقابل چشمان مبهوت پسرک

روشـن   هیومندبهفرهنگوهنرزیشناسانعالقهمحققان و باستان يپژوهش راه را برا نیاست که ا دیام

  .نگاه کنند هیویبازتر به ز یو نگرش دیکند و با د

    مسئله انیب - 1-2

ار پژوهشـگران    یبرخـ  دهیـ آغـاز شـد بـه عق    یبشر که در دوران نوسنگ یبزرگ زندگ انقالب

دوران انسـان از مرحلـه شـکار بـه مرحلـه       نیـ در ا. داده اسـت  يم رو.سـال ق   8000تا  18000

به رغم کامـل  . شدند ینیوارد مرحله روستانش یمکان مستقر شدن و به عبارت کیو در  يکشاورز

 يکارهـا  دهـی بهـره ) م.ق 4500  -7000حـدود (رانیـ ا یدر جوامع نوسنگ یسنگ يشدن ابزارها

یدوران مس سنگ یعنییدر دوران بعد. مانده بود ینیی، در سطح پا)يو دامدار يکشاورز(يدیتول

ساختن  رانیاز فالت ا یعیوس هايکه مردمان ساکن در بخش یزمان) م.ق 3000–4500حدود (

بـه کـار   . رخ داد خیاز تـار  شیجوامع پ يروهایدر ن يمؤثر یرا آغاز کردند، دگرگون يفلز يابزارها

جوامع را یو زنـدگ  دیـ داد و روابـط تول  شیرا افـزا  يدیـ تول يروین وريبهره ،يفلز يگرفتن ابزارها

شناسان مرحلـه گـذر    رانیدانشمندان و ا یبرخ). 31. ، ص1391،ییطال(دگرگون ساخت  کسرهی
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، 1391،یبـ یغ(دانسـته انـد    الدیبه عصر فلزات را در اواخر هزاره هفتم قبل از مـ  یاز عصر نوسنگ

و  یصـنعت  يدسـتاوردها  نتـری از مهـم  یکـ ی) م.هزاره پـنجم ق (ذوب فلز مس  يفناور).  79. ص

بـوده   نیقزو» تپه قبرستان«و » کرمان سیتل ابل«،»یانو آناتول يچا«چون  یدر مناطق ياقتصاد

. شد رانیدر فالت ا ورآالتیو ز ینیتزئ لیاساخت وس شرفتیشده سبب پکاربرد مس ذوب . است

قرار گرفـت و رونـد    انیرانیمورد توجه ا رهیچون طال ، نقره و غ يگریهزاره به بعد، فلزات د نیاز ا

جوامـع   یفـ یفلزات موجـب تکامـل ک   نیذوب ا يبه فناور یابیبا دست يو اقتصاد یتوسعه اجتماع

  ) . 31.ص، 1391،یبیغ(شد  يشهر

هـزاره سـوم و اواسـط     لیـ اوا یبه طـور نسـب   یخیاز نظر تار رانیدوران مفرغ ا فرهنگ

از مظـاهر  ). 81.، ص1391،یـی طال(ردگیـ یسـال را در بـر مـ    1500یعنیم .هزاره دوم ق

از مـس و   یبیترک(مفرغ  ایکاربرد برنز  يفلزکار يفناور شرفتیپ جهیتمدن در نت شرفتیپ

برنـز و   اژیـ از آل ورآالتی، ساخت ز)دوران آهن رآغازد(چون مس و آهن  ی، ذوب فلزات)قلع

از  تیـ حکا هـا یتحـوالت و دگرگـون   نیـ ا). 81. ، ص1391،یبـ یغ(فلزات طال و نقره است 

 یراتـ ییباعـث تغ  تیفرهنگ و تمدن در جامعه متحول آن روزگار دارد که در نها شرفتیپ

عصـر   شـروع بـا  ). 93.، ص1391،ییطال(شده است  یو اجتماع یاسیس ،یخیدر روابط تار

ــن  ــدر ا) م.ق 550–1500(آه ــمگ رانی ــوالت چش ــاختارها يریتح ــاع يدر س و  یاجتم

به عوامـل   توانیم نهیزم نیاز جمله عوامل مؤثر در ا. اتفاق افتاده است ياستقرار يالگوها

توسـعه و   تحـوالت،  نیـ ا جـه ینت نیاشاره نمـود کـه مهمتـر    یو اجتماع یاسیس ،ياقتصاد

  .بوده است رانیدر فالت ا خیتار زا شیجوامع پ يماد يارتقا

از جنس مفرغ، نقـره و طـال سـاخته     يفلز ورآالتیاز ز یعیوس فیتحوالت، ط نیبا ا همزمان

بلکـه از لحـاظ    تیـ فیو ک تیـ عصرآهن، نه تنها از لحاظ کم ورآالتیز دیدر ساخت و تول. شودیم

  . شودینسبت به دوران مفرغ مشاهده م یتحوالت عمده و اساس زین يفنون فلزگر

و  غرب،فالتمرکزياز جمله شمال، شمال رانیاز مناطق مختلف ا یعیدر گستره وس يفلز اءیاش نیا

در چنـد گـروه    تـوان یدوره را م نیا يفلز اءیاش ،شناسیبه لحاظ گونه. شده است ییغرب شناسا

 المانند بشقاب، چنگـ  ايظروف آشپزخانه ،یو ابزار جنگ اءیاز جمله، اش: کرد بنديمیمختلف تقس

 رهیـ و غ ورآالتیـ مانند ز ینیتزئ اءیاش ایو  ه،یویز يمانند تابوت فلز ینیو تدف ینییآ اءیاش ره،یو غ

 يهنرهـا  ایـ و  ايو منطقـه  یمحلـ  هـاي از سبک يرویبا پ اهایاز آن کینام برد، که هر توانیرا م

کـه باورهـا و    رسـد یم نظرآثار به  نیا باتوجهبهمطالعاتصورتگرفتهبرروي. اندساخته شده یواردات

 هانقششدهاستنقشبهسـزایی آن يکـه بـر رو   یو نقوشـ  اءیاشـ  يرگیاعتقادات هنرمنـدان در شـکل  

  .داشته باشد
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  ییطال اءیاش-1-2-1

و نقطـه ذوب   يرپذیشکل ،يوارخچکش اتیخصوص يطال جزء گروه فلزات بوده و دارا عنصر

وقت بـا شـکل    هايدارد حکومت ییباال يکه ارزش اقتصاد نیطال به علت ا. باشدیرا دارا م نییپا

آثـار  . دادنـد یمورد استفاده قـرار مـ   یو در زندگ آوردندیدر م ورآالتیدادن آن، آن را به صورت ز

ـ  بنـد نهیسـ  ،پوشطالییشامل دست هیوین زیزر کوچـک   هـاي ساوتنـدی همجسـمه  ن،یـ زر یهالل

 اءیاشـ  نیـ ا. است رهیو غ ییطال يکمربندها ،ییو پالك طال یسردوش ن،یزر ي،گردنبندهاییطال

حفظ اموال و جان خود  هابهعنوانطلسمبرايکه از آن ینییداشته و هم کاربرد آ ینیهم کاربرد تزئ

  ). 74.ص ،1384ري، و مظاه ينوبر يهژبر(دادندیمورد استفاده قرار م ثیخب احاز ارو

  اينقره اءیاش -2- 1-2

شـده   نیجالـب تـزئ   یلیاست که خ يزراندود ايبشقاب نقره هیویز اينقره ءیش نیمشهورتر

 ،اينقـره  هـاي کـره یو پ هـا تـون یر ،ايهم شامل بشقاب منقوش، کمربنـد نقـره   ايآثار نقره. است

 ازاستفاده . است رهیو غ یوانیو ح یانسان ینیتزئ اءیاش ،اينقره يها خمیو گل هانهها،گلسیسنجاق

-طبقه حاکمـه سـخت بـوده و آن    يبه طال برا یعلت بوده است که دسترس نیبه ا دیفلز نقره شا

ــدهافلزنقرهرابرگزی ــا. دنـ ــا در ز  نیـ ــه تنهـ ــز نـ ــویفلـ ــه  هیـ ــه در محوطـ ــايبلکـ ــم هـ -هـ

 کیـ ریماننـد در ز  لـه یت ییشده است که به صورت گلوله هـا  افتدورهازجملهگورستانمالمچههمی

  ).98.، ص1384،يو مظاهر ينوبر يهژبر(بودشده  یکاسه مخف

در  ادگار،کهسابقهسکونتازعصــــرآهنرابهیآن کیــــنزد هــــايو گورســــتان هیــــویز تپــــه

. انـد شـده  یو خـارج  یداخل هايموزه بخشنتیهستند که ز یبا ارزش ازآثارفلزيءخوددارند،مملو

 یکـ ی: انـد مفرغ است که به دو منظور فـراهم آمـده   ایچون طال، نقره، برنز  یآثار از فلزات نجنسای

دافع شر، کـه هـر کـدام در نـوع      هايطلسم تیبا ن گریروزمره و د هايو استفاده آالتنتیز يبرا

  .اندساکنان منطقه در ارتباط یدتیو عق یاسیس ،یمذهب يخود منحصر به فرد بوده و با باورها

  )يبرنز(یمفرغ اءیاش -3- 1-2

آن ظهـور اسـتفاده از    یکـه شاخصـه اصـل    برندیاز باستان به کار م ايدوره يمفرغ را برا واژه

آب  راتییـ چون در معرض تغ یروشن دارد، ول یفلز اکثرا رنگ نیمتنوع مس و قلع بود، ا باتیترک

فلز مس را  اتیفلز هم خصوص نیا. دآییبه رنگ سبز در م ردگییشدن قرار م دهیو اکس ییو هوا

آن  ي، برنزها دآییاز لرستان م یشده است و هر جا نام نیفلز با نام لرستان عج نیا. باشدیم اراد

 يبرنز اءیاش گریاز د. است يتابوت برنز ه،یویمکشوفه از ز يبرنز ءیش نیمهمتر کند،یم یرا تداع

، )و انگشـتر  والنگـ (کوچک و بزرگ  هايدکمه، حلقه ،نها،موچیبه انواع سنجاق توانیم یو مفرغ
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 هـاي از جمله چنگبـار، گورسـتان   هیویاطراف ز هاينوع فلز در محوطه نیاز ا. نام برد رهیو غ غهیت

، 1384،يو مظـاهر  ينوبر يهژبر(شده است  افتیزیو قابالنتو ن کهیو کول تار نیزر یمالمچه، کان

  ).112.ص

  یآهن اءیاش -4- 1-2

مـردم   یاست که از روزگاران باستان تا بـه امـروز در زنـدگ    یفلزات نیفلز آهن از جمله مهمتر

باسـتان بـه علـت اسـتخراج و      ةدر دور. را دارد رهیـ ت یفلز رنگ نیا. کرده است فایرا ا ینقش مهم

سـاخت   يروزمره و هم برا یزندگ اءیساخت اش يهم برا يادیفلز کاربرد ز نیراحت به ا یدسترس

بـه زنگولـه    تـوان یم هیویآثار ساخته شده از آهن در ز انیم. مورد استفاده بوده است افزارهاگجن

و بـه   ینهادرمراسـمآیی زنگولـه  نیا. آن بر قاعده مربع استوار است یاشاره کرد که فرم کل ینیآهن

 گـر یاز جملـه آثـار د  . اسب استفاده شده اسـت  الخصوصیعل واناتیگردن ح يبر رو نیعنوان تزئ

شـده اسـت کـه     افـت یزین) رهیقابالنتو، چنگبار و غ(هیویه از آهن در محوطه همجوار زساخته شد

  ).124.، ص1384،يو مظاهر ينوبر يهژبر(شودیم رهی، سنجاق سر و غ زهیشامل سرن

و  سـه یبه کار رفتـه و مقا  هیویدر ز يفلز اءیکه در ساخت اش یو فنون کیفرم، اشکال، تکن مطالعه

اقتصاد، هنـر، صـنعت و    شرفتیپ زانی، مهم عصر هايساخت تمدن يفلز اءیآثار با اش نیا قیتطب

  .کندیم نیمنطقه را مشخص و مع نهادرایتمدن ریسا يارتباط و نفوذ هنر زین

  قیاهداف تحق - 1-3

و  هیـ ویز يبهتر شـناخته شـدن آثـار  فلـز     يدر راستا یجیپژوهش بدست آوردن نتا نیهدف از ا

در  هیـ ویرا کـه ز  یراتیتـأث  زانیکه م نیا  نیهمجوار است و همچن يهاو تأثر آن بر فرهنگ ریتأث

 زانیـ اسـت بـه چـه م    رفتـه یپذ انهاازجملهاورارتو،آشوروسکاییفرهنگ ریاز سا يفلز اءیساخت اش

  .است

  قیسؤاالت تحق- 1-4

 ه،یـ ویبه دسـت آمـده از قلعـه ز    يفلز اءیاش يو مطالعات صورت گرفته بر رو هایتوجه به بررس با

  :مطرح هستند ریسؤاالت ز

  کاربردي–ینییآ ،ینیتزئ هاياز جنبه هیویز يفلز اءیاش یبررس -

  چه بوده است؟  هیویز يفلز اءیاش يموضوعات نقوش رو -

  مردمان باستان ارتباط داشته است؟  یاجتماع یفلزات با زندگ ينقوش رو ایآ -
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  ؟یوارادت ایاست  یمحل هیویز يفلز اءیساخت اش هايکیتکن  -

  منطقه بکار رفته است؟  نیدر ا يفلز اءیدر ساخت اش هاییکیچه تکن -

  تا چه اندازه بوده است؟  هیویهمزمان بر ز هايفرهنگ ریتأث -

  قیتحق هايهیفرض - 1-5

  :قابل ذکر است ریز اتیفرض هیویز يفلز اءیاش يصورت گرفته بر رو يها یتوجه به بررس با

و هـم جنبـه    ینـ ییهم از لحاظ آ هیویز يفلز اءیاش ياست که نقوش موجود بر رو نیفرض بر ا -

  .هستند یقابل بررس یاجتماع يها

و هـم   یمحلـ  هـاي کیـ محوطه هـم از تکن  نیبه دست آمده از ا اءیاست که در اش نیفرض بر ا -

  . استفاده شده باشد یواردات هايکیتکن

 يبـاال  دهندهقدرتاقتصـادي به دست آمده از محوطـه نشـان   ییطال اءیاست که اش نیفرض بر ا -

  . صاحبانشان باشد

همزمان، آشور، اورارتو و  هاياز فرهنگ يفلز اءیاش ياست که عناصر موجود بر رو نیفرض بر ا -

  . گرفته شده باشد انیسکائ

  قیتحق تیضرورت و اهم - 1-6

 نیـ پس ما در ا. باشدیبسان خود اثر برخوردار م یتیشناسنامه اثر از اهم مدانییهمان طور که م 

-و آن میرا بهتــر بشناســان هیــویمنســوب بــه ز يفلــز اءیکــرد کــه اشــ میخــواه یپــژوهش ســع

  . میکن بنديو طبقه یمعرف تهاراازلحاظاهمی

را کـه در سـاخت    هـایی سـبک  نیساخت و همچن هايکهاوتکنیکه از لحاظ روش نیا نیهمچن

 یائیرا نه تنها از لحـاظ اشـ   هیویز تیاهم میبتوان نیهمچن. میکن یمعرف مبتوانیهابکاررفتهراهمآن

  .   میآن را بشناسان میفرهنگ بتوان کیکه در آن بدست آمده بلکه از آن بعنوان 

  روش مطالعه - 1-7

  :مد نظر است ریپژوهش مراحل ز نیانجام ا جهت

  نهیزم نیو مطالعات انجام شده تاکنون در ا هانامهانپای ها،مقاالت، گزارش يگردآور -

کـه تـاکنون در    رهیو غ ينقره ا ،یمفرغ ،یآهن اءیاز جمله اش يحفار یدانیاطالعات م يگردآور -
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  . صورت گرفته است رهیچنگبار، مالمچه و غ که،یقبالنتو، کول تار ه،یویز هايمحوطه

  هاموجود در موزه يآثار فلز یمطالعه و بررس -

  قیتحق نهیشیپ - 1-8

دربارة سازندگان  یمختلف اتاند،نظریپرداخته قیبه تحق هیویکه در رابطه با ز یشناسان باستان

و  هیـ منفرد و خاص و بـا تجز  ءیش کیبر  هیآنان با تک شتریب. نموده اند انهایهنریآنبیآثار و سبک

 ایو  اءیمنشأ اش وارمحوطه هاي همج اهایمشابهازفرهنگهاویآن با نمونه ۀسینقوش آن و مقا لیتحل

تمـام   هـا، سـه یمقا نیهمـ  یـۀ مورد نظر منتسب کرده و بـر پا  یۀمنشأ هنري و سبک آن را به ناح

  .گذاري کرده اند خیرا تار هیویمجموعه ز

از جملـه   ،یفرهنگـ  يدر سـاختارها  یاساسـ  راتییـ تغ ران،یـ با شروع عصر آهـن در ا  همزمان

از جنس مفـرغ،   يفلز ورآالتیاز ز یعیوس فیطعصر  نیو در هم شودیو سفال حاصل م يمعمار

اسـتفاده از   ،يگـر  ختـه یر يهـا  کیـ به روش و تکن رانینقره و طال در مناطق مختلف عصر آهن ا

 رهیـ و غ يکـار  لهیمل کیتکن ،یخالکوب کیتکن ،يو جوش دادن قطعات فلز يفلز يورقه و نوارها

  ).1376،یداللهی(ساخته و پرداخته شده است 

 ییایمیشـ  بیـ ترک يبر رو یشگاهیمطالعات آزما جیو همکارانش، در مقاله خود، نتا یباش عود

 یمفرغـ  اءینمونـه از اشـ   25تعـداد  . ارائه دادند النیگ کیمحوطه عصر آهن مارل اءیاز اش يتعداد

 يانجـام شـده بـر رو    يزهـا یآنها بـا آنال  جیشده و نتا زیآنال ICP-MSبا استفاده از روش  کیمارل

قلع  زانیمفرغ با م دیتول انگریب جینتا. شده است سهیدر گذشته مقا کیمارل اءیاز اش گرید يادتعد

  ).1394و همکاران، یعودباش(مختلف است  هايمتفاوت در نمونه

 هـاي از تمـدن  دهیـ و درهـم تن  ختـه یآم يهنـر  ه،یویبه دست آمده از ز اءیآثار و اش یابیارز با

اخـتالف و  . دارد خینقطـه از تـار   نیحاکم برا استیبا س يگوناگون مطرح شده که ارتباط معنادار

 هـاي تمـدن  ياختالط عناصر هنـر  جهیپرادا نت تیاد دهیکه به عق هیوینقوش موجود در ز ينابرابر

  ). 1388،یساعد موچش(است  ییو سکا ییاورارتو ،يرآشو

گـاو نـر، درختـان مقـدس، پرنـدگان، جـانوران        ر،یشـ  ریمنطقه، تصاو نیدر هنر ا جیرا عناصر

 شهـای شـه یر ،يکارگاه بزرگ هنر کیاست که به مثابه  يشماریب نیو نماد ینییمراسم آ ،یالیخ

جستجو  رهیو غ ییاورارتو ،ییمانا ،يآشور هايتمدن زیو ن یاقوام بوم یمحل راثیدر هنر م دیرا با

  . )1395،یلیوک(کرد 

با سابقه سـکونتگاه انسـان قبـل از ورود     یباستان ايزاگرس منطقه ،یانسان يایلحاظ جغراف به

گـام   نیسـرزم  نیـ دانست که به ا هاییانسان نیرا نخست هاییایتوان آرینم نایقی. است  هاییایآر



9     مقدمه و هدف                                                                                                                  

 میسـهکن یمقا هـا ییایـ را با مبـدأ حرکـت آر   ایآس یمناطق جنوب غرب هايیژگیاگر و رااندزینهاده

داشته و لذا قادر  هاییایآر یستینسبت به مراکز ز تريشیب هايجاذبه ایآس یجنوب و جنوب غرب

  ). 1372،نظري(اندبوده هاییایقبل از ورود آر یانیبه اسکان آدم

هستند  دآورندگانشانیپد یو ادراک یبا ساختار فرهنگ یو نمادها در ارتباط تنگاتنگ هااسطوره

  ).1388،یداللهیو  یمالصالح(

 شیدایـ پ جـه یدر نت شـتر یب شـود یم کینزد اریبس »هاییسکا«خیبا تار رانیا خیکه تار یدوران

روشـن   ه،یـ اروم اچـه یشـهر سـقز، در جنـوب در    کی، نزد1947در سال  ،»هیویز«نهیگنج یاتفاق

  ) . 1390رشمن،یگ(است  دهیگرد

داد،  صیرا تشـخ  یخاصـ  نیرشد هنر سـرزم  ایشرفتیپ توانینم هیویز نهیدر گنج یطور کل به

مختلـف   يکه در آن هنرمنـدان کشـورها   میتکامل هست يجهش به سو کیمواجه با  شتریبلکه ب

  ،يروزمنـد یسـرفراز و ف (ننـد یافریرا ب يدیـ مختلف، هنـر جد  هاياناندبااستفادهازجریکرده یسع

1391 .(  

بـا رقـص در سراسـر     یهمـاهنگ  جادیا ي، برا)زنگوله(از جمله جغجغه  یقیآالت موس نینخست

سـعادت   تیصدا کرده و خاص دیمنحصرا تول ،یقیآالت موس نینخست. رفته است یجهان به کار م

-یکوچک آن را به عنوان طلسم بـاخود حمـل مـ    هايو طرد شر را داشته و مردم نمونه دنیبخش

  ). 1391،يبهزاد(کردند

 یباستان هايمکشوفه از محوطه ییاورارتو يفلز هايافتهییبا مطالعه و بررس يو صبور رفتاحیم

که در آن بـا توجـه بـه     شوند؛یم يکشور نگهدار شناسیباستان هايکه هم اکنون در موزه ران،یا

به  ااورارتو ر يهنر فلزکار رهیو غ کاريمیو لح يریو قالبگ گريختهیساخت همچون ر هايکیتکن

  .م بوده است.تمدن هزاره اول پ نیا یو صنعت يعناصر هنر نتریاز شاخص یکیعنوان 

  

  



  

  

  

  

    

  

  

  





  

  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

  مقدمه -2-1

 يریـ عامـل هـم در شـکل گ    نای. هاستتمدن يرگیعوامل شکل نترییاز اصل یکیآب و هوا 

استان کردسـتان   يآب و هوا. کرده است فایرا ا یجهان نقش اساس هايتمدن ریهمانند سا هیویز

. اسـت  ايترانهیمرطوب مد يتوده هوا نیزاگرس، و همچن هايمتأثر از ارتفاع و جهت کوه ترشیب

که عامل عمـده بـارش در کشـور     ترانهیمد يایاطلس و در انوسیمتأثر از اق ییو هوا آبهایانیجر

از رطوبت خود را بـه   یاست، در عبور از کردستان و برخورد با ارتفاعات زاگرس، بخش قابل توجه

  ).19. ، ص1391استان کردستان،  يایجغراف(دهدیبرف از دست م ایشکل باران 

 لیـ در اسـتان کردسـتان و بـه دل   . انسان است یمحل زندگ یعیطب دهیپد نتریو هوا مهم آب

حـاکم بـر    ییآب و هوا تاندکهباوضعیکرده یسع خیساکنان آن در طول تار ،یعیطب طیتنوع شرا

  .کنند دایپ يسازگار یآن نوع

  استان کردستان ییایجغراف تیموقع-2-2

-یبه شمار مـ  رانیا نیسرزم کیمهم و استراتژ هايو استان یاز نواح یکییکردستان امروز

و در مجاورت بخش  رانیمربع در غرب ا لومتریک 28300معادل  یاستان با وسعت نیا. رود

درصد مساحت کل کشور را در بر دارد که در  7/1کشور عراق قرار دارد و در حدود  یشرق

قرار گرفته است، کـه از شـمال بـه     یانیسلسله جبال زاگرس م راکندهپ هايهاودشتدامنه

و زنجـان، از شـرق بـه همـدان و زنجـان، از جنـوب بـه اسـتان          غربیجـان یآذربايهااستان

ـ   . کرمانشاه و از غرب به کشور عراق محدود اسـت   44درجـه و   34نیاسـتان کردسـتان ب

 16درجـه و   48تـا   قـه یدق 31درجه و  45و  یعرض شمال قهیدق 30درجه و  36تا  قهیدق

).46. ، ص1389،يجعفر(قرار گرفته است  چینوالنهارگریاز نصف یطول شرق قهیدق



  

  

  

  

  استان  

  کردستان                                                                                                    

  

  

  

  

  

  
  

  )درگاه اینترنتی ویکی پدیا: منبع(نقشه ایران و موقعیت استان کردستان در آن،  - 1-2نقشه

  

شهر،  27شهرستان،  10ي، دارا1388در سال يکشور ماتیتقس نیاستان براساس آخر نیا

استان عبارتند  نیا هايشهرستان. سکنه بوده است يدارا يآباد 1900دهستان و  84بخش،  27

در حال حاضر . وانیدهگالن، سروآباد و مر اران،یسقز، سنندج، قروه، کام واندره،ید جار،یبانه، ب: از

نقاط آن پراکنده شده و  یکه در اقص يریبا مجموعه شهرها، روستاها و عشا کردستاناستان 

  .شده است لیدر حال توسعه غرب کشور تبد یاز نواح یکیبه  اند،افتهیاستقرار 

  استان کردستان یعیطب يایجغراف-2-3

زنجـان   هـاي تـا دره قـزل اوزن و کـوه    وانیـ است کـه از مر  یکامال کوهستان يکردستان منطقه ا

 یکوهسـتان  هیـ استان که تحت عنوان ناح نیا هاييناهموار. در مشرق گسترده شده است یجنوب

دو قسمت از نظـر   نیا. است یو شرق یمشتمل بر دو بخش غرب شود،یم دهینام يکردستان مرکز

قسـمت  ). 23و 12، صـص  1389،يجعفـر (متفاوت هسـتند   نیو جنس زم يندو بل یشکل پست

را  یغربـ  یسـتان هاتاجنوبکردستانبخشکوهاطـراف آن  هـاي نیو سـرزم  وانیـ از سنندج، مر یعیوس

را بـه وجـود آورده    یاشکال مشابه نیجنس زم یو سست یکنواختیهیناح نیدر ا. دهدیم لیتشک

. باشـد یباز مـ  هايهمراه با دره میو مال کنواختیبیبا ش شکلیگنبد هايآن کوه هايیژگیکه از و

شوندیسست ظاهر م هايهیال نیکه ب یدرون هايسخت و سنگ یرا طبقات آهک یکنواختینیا



Title and Author: Insert title of the Thesis here / Insert your name and surname 
here

Supervisor: Dr. Behrooz Afkhami
Graduation date: 2019/02/ 19
Number of pages: 143

Abstract

Purpose:the aim of this study is to obtain results in order to better 
understand the effects of ziwiye metal and its impact on adjacent 
cultures such as Urartu, Assyria, and to what extent the Scythians 
have accepted. 
Methodlogy: In line with this research, library studies and its satellite 
site sa well as museum studies have been considered.
Findings:Geografic location and climate Suitable for the formation 
of ancient cultures in the Zagros region, Ziwiye  area is also in this 
geographical area. From the discovery Occasionally, the treasure 
chains, the commercial excavations of Ayub Rabnow and the 
scienrific excavations that took place in Ziwiye, identified the special 
Ziwiye architecture and the metal objects that Ziwiye was 
increasingly known to ancient societies. Ziwiye metal works mostly 
from the Assyrian New Loan although the effects of native and local 
art and Urartu and Socratic culture have been accepted. Considering 
the study of their wor;s and their studies, Ziwiye’s desingns are 
placed in four groups of geometric, human, animal and mythical 
characteristics. 

Conclusion:It can be said that the thoughts and beliefs of in 
habitants Ziwiye played a large part in the formation of their local 
and religiousart, so that they used symbols in the direction of their 
thinking in the form of motifs that can never be ignored the 
sacredness of the inlays. The presence of iconic and iconic images, 
On the metalwork of Ziwiye and even ivory and clay, which is in 
direct connection with the beliefs of the neighbors of the western 
land, and influenced by the religion of the Assyrians and the Horians, 
contains images of idols and strange beings, fantasy and aesthetics, 
the result of the manifestation of religious art in the length of the 
habitat was the region of the late Iron Age II and Early Iron Age 
III.
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