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چکیده

موضــوع پژوهــش حاضــر تحلیــل و مقایســۀ نســبی پیشــانیبند طالیــی بهدس ـتآمده از منطقــۀ خلخــال،
موجــود در مــوزۀ آذربایجــان اســت کــه از طریــق کاوشهــای غیرمجــاز بهدســت آمــده اســت .باتوجــه بــه
اینکــه هیچگونــه کار پژوهشــی بــر روی ایــن شــئ صــورت نگرفتــه ،لــذا انجــام چنیــن پژوهشــی در ایــن
زمینــه بهمنظــور مشــخص کــردن کارکــرد ،شــیوۀ ســاخت ،مقایســه ،تاریخگــذاری نســبی و تجزیــه و تحلیــل
نقــوش نمادیــن بهکاررفتــه بــر روی ایــن اثــر هنــری ضــروری بهنظــر میرســد .روششناســی ایــن مقالــه
بهصــورت مطالعــۀ تطبیقــی و بهصــورت تحلیلی-توصیفــی و شــیوۀ گــردآوری اطالعــات آن نیــز بــه دو روش
کتابخانـهای و میدانــی اســت .نتایــج پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در کاربســت نقــوش ایــن پیشــانیبند،
طــرز تفکــر و اعتقــادات هنرمنــدان تأثیــر بهســزایی داشــته اســت .درواقــع ایــن نقــوش بهصــورت آیینــی
و مظهــری از خدایــان بودنــد کــه توســط هنرمنــدان بــر روی ســفالینهها و گاهــی بــر روی زیــورآالت نقــش
ن وســیله خــود را تحــت حمایــت خدایــان قــرار دهنــد .بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده
شــدهاند تــا بدی ـ 
در زمینــۀ شــیوۀ ســاخت ،شــیوۀ تزئیــن و تجزیــه و تحلیــل حاصــل از مقایســۀ نقــوش بــا نمونههــای تزئینــی
مشــابه ماننــد ســینهبند زریــن و عاجهــای زیویــه ،جــام طــای لرســتان ،جــام زریــن مارلیــک و پیشــانیبند
حســنلو ،نتایــج تاریخگــذاری مبیــن آن اســت کــه پیشــانیبند مــورد مطالعــه را میتــوان در محــدودۀ زمانــی
بیــن اواخــر هــزارۀ دوم و اوایــل هــزارۀ اول ق.م .تاریخگــذاری کــرد.
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روششناســی ایــن مقالــه بهصــورت مطالعــۀ تطبیقــی و از نــوع پژوهشکیفــی اســت .شــیوۀ گــردآوری
ح و عکــس)
اطالعــات آن نیــز بــه دو روش کتابخانـهای و میدانــی (بررســی و مشــاهده دقیــق اثــر ،تهیــه طــر 
صــورت گرفتــه اســت .ایــن نوشــتار تحلیلــی  -توصیفــی و بهصــورت مقایســۀ نقــوش موردنظــر بــا دیگــر
یافتههــای هنــری بــرای نتیجــۀ مطلــوب انجــام شــده اســت .مســتندات تصویــری تهی هشــده از نقشهــا
بــا اســتفاده از نرمافزارهــای کامپیوتــری تهیــه شــده و ســپس نقــوش تزئینــی آنهــا بــا نگاهــی مقایس ـهای
و تطبیقــی بــا دیگــر یافتههــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه تــا عالوهبــر حفــظ و شناســایی ایــن آثــار ،گامــی بــرای
شــناخت بیشــتر و مؤثــر ایــن اثــر برداشــته شــود.

پیشینیۀ پژوهشی

در ارتبــاط بــا خــود پیشــانیبند بهدســتآمده از منطقــۀ خلخــال تاکنــون کار پژوهشــی صــورت نگرفتــه
اســت ،ولــی فعالیتهــای پژوهشــی متعــددی در ارتبــاط بــا شــناخت و مطالعــۀ اشــیاء تزئینــی و زیــورآالت
(پیشــانیبند ،جامــو ،)...مکانهــای دیگــر بــا رویکــرد نمادشناســی ،زیباییشناســی تزئینــات و مقایسـهای
صــورت گرفتــه اســت کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه پژوهشهــای زیــر اشــاره کــرد؛ دانتــی در مقالـهای
بــا عنــوان «جــام طالیــی حســنلو :زمینــۀ همهچیــز درخشــان اســت» بــه بررســی چگونگــی بهدســت آوردن
جــام و مدفــون شــدن آن میپــردازد ( .)Danti, 2014وینتــر در مقالـهای تحــت عنــوان «جام طالی حســنلو؛
سـ�ی سـ�ال بعـ�د» بـ�ه توصیـ�ف و تحلیـ�ل جـ�ام مذکـ�ور پرداختـ�ه اسـ�ت ( .)Winter, 1989کالمهیــر (�Calmey
 )er, 1982در چندیــن مــورد یافتههــای مارلیــک را تحلیــل کــرده اســت .او معتقــد اســت کــه نفــوذ فرهنــگ
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ً
زیــورآالت ،خصوصــا زیــورآالت زریــن همــواره بهعنــوان ســرمایۀ اقتصــادی جوامــع انســانی محســوب
شــده و جایــگاه ویــژهای در تبــادالت اقتصــادی و فرهنگــی داشــته اســت .بدونشــک درکنــار خالقیــت
هنرمنــدان ایرانــی ،عوامــل متعــددی در شــکلگیری و ســاخت زیــورآالت مؤثــر بودهانــد و اشــیاء موردنظــر
جایگاهــی بــرای تبلــور باورهــای اقــوام گذشــته داشــته اســت .تعامــات فرهنگــی و اقتصــادی در حوزههــای
درونمنطقــهای و فرامنطقــهای ،عوامــل محیطــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی ،پیشــرفتهای صنعتــی و
فنــاوری از جملــه عوامــل مؤثــر در شــکلگیری ســبکها و گونههــای مختلــف زیــورآالت در ادوار مختلــف
بودهانــد .آنچــه مســلم اســت هــر ملتــی دارای مجموع ـهای از افســانهها و اســاطیر اســت کــه نشــاندهندۀ
عقایــد ،افــکار و اعتقــادات آنــان اســت .پیشــانیبند طالیــی بهدس ـتآمده از منطقــۀ خلخــال ،موجــود در
مــوزۀ آذربایجــان نیــز از ایــن قاعــدۀ کلــی مســتثنی نبــوده و نقــوش ایجادشــده بــر روی ایــن پیشــانیبند
میتوانــد در شناســایی و درک بهتــر عقایــد ،افــکار و اعتقــادات مردمــان شــمالغرب ایــران زمیــن در اواخــر
هــزارۀ دوم ق.م .و اوایــل هــزارۀ اول ق.م .مــا را یــاری کنــد و راهگشــای بســیاری از پژوهشهــا و تحقیقــات
آینــده در ایــن زمینــه باشــد؛ لــذا ایــن پژوهــش در نظــر دارد ،بــه بررســی ،تحلیــل و مقایســه پیشــانیبند مــورد
مطالعــه بپــردازد و ارتبــاط آن را بــا باورهــا و اعتقــادات مردمــان ایــن دوره از تاریــخ بشــر را تجزیــه و تحلیــل
نمایــد .پرسـشهای اصلــی ایــن پژوهــش عبارتنــد از -1 :شــیوه تزئیــن و تجزیــه و تحلیــل حاصــل از مقایســه
نقــوش بــا نمونههــای مشــابه چگونــه اســت؟  -2بــا توجــه بــه تحلیــل نمونههــای مشــابه از مناطــق دیگــر،
تاریخگــذاری قدمــت نقــوش پیشــانیبند مــورد مطالعــه در چــه محــدودۀ زمانــی بــوده اســت؟ بــا فــرض
آئینــی و اعتقــادی بــودن نقــوش بهکاررفتــه در پیشــانیبند مــورد مطالعــه کــه در طــول هــزارۀ دوم و اول
ق.م .توســط هنرمنــدان بــر روی ســفالینهها و گاهــی بــر روی زیــورآالت نقــششــدهاند تــا بدینوســیله
خــود را تحــت حمایــت خدایــان قــرار دهنــد ،بدینوســیله در ادامــه بــه تحلیــل و تفســیر نمادشناســی و
زیباییشناســی پیشــانیبند طالیــی مذکــور پرداختــه خواهــد شــد.
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پیشــانیبند طالیــی مــوزۀ آذربایجــان در زمــرۀ زیــورآالت تزئینــی قــرار دارد .بــا توجــه بــه مشــخصات ظاهــری
ً
اثــر و محــل پیــدا شــدن آن ،1کارکــرد شــئ موردنظــر میتوانــد بهعنــوان پیشــانیبند تزئینــی باشــد یــا احتمــاال
در مراســمات آئینــی و مذهبــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت .ایــن پیشــانیبند از جنــس طــا بــوده کــه
بهشــکل مســتطیل خمیــدۀ هاللــی ســاخته شــده اســت .طــول آن  22ســانتیمتر و عــرض آن  5ســانتیمتر
اســت کــه در انتهــای هــر دو طــرف آن دو عــدد قــاب هاللیشــکل جهــت نگـهداری روی ســر قــرار داده شــده
اســت .فــن ســاخت ایــن پیشــانیبند تزئینــی ،دستســاز اســت کــه روی آن نقوشــی بهصــورت برجســته بــا
روش قلمزنــی ایجــاد شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه هیچگونــه کتیبــه یــا نوشــتاری در روی شــئ مــورد
نظــر بـهکار نرفتــه اســت.

نمادشناسی نقوش

در قســمت مرکــز ایــن پیشــانیبند تزئینــی ،درخــت آســوریک یــا درخــت زندگــی نقــش شــده اســت کــه در
ً
دو طــرف ایــن درخــت زندگــی ،مجموعــا  8بزکوهــی بهصــورت قرینــه درحالیکــه ســر و گــردن همــۀ آنهــا
بهطــرف پاییــن خــم شــده و همــۀ آنهــا بــه یــک شــکل نقــش شــدهاند ،دیــده میشــود (تصاویــر  1و .)2
در قســمت انتهــای شــئ موردنظــر و پشتســر نقــوش مربــوط بــه بزهــای کوهــی ،دو خــط عمــود و مــوازی
بهصــورت نقــاط برجســته کــه در داخــل آنهــا ســه مثلــث متســاویاالضالع بهصــورت نقطهچیــن برجســته
قلمزنــی شــده دیــده میشــود.
خ بزهــای کوهــی تزئینــات ظریفــی بهصــورت خطــوط افقــی قلمزنــی شــده
در قســمت گــردن و شــا 
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ایــام و بینالنهریــن در اشــیاء مارلیــک انعــکاس یافتــه اســت .بارنــت در کتــاب خــود بــا عنــوان «گنجینــۀ
بابــل
زیویــه» بــه بررســی آثــار زیویــه ،تاریــخ ،قدمــت آثــار و مقایســه جــام زریــن زیویــه بــا تابــوت مکشــوفه از ِ
کــه هــم ا کنــون یکــی در مــوزۀ بیرمنــگام و دیگــری در مــوزۀ لنــدن اســت میپــردازد .بارنــت تاریخ پیشــنهادی
را بــرای ایــن تابوتهــا پایــان قــرن هفتــم و آغــاز قــرن ششــم قبــل از میــاد میدانــد (.)Barnett, 1956
پژوهــشموچشــی در مقال ـهای تحــت عنــوان «ارزیابــی مجـ ّـدد گاهنــگاری آثــار زیویــه» (موچشــی)1388 ،
منتشــر شــده اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه وا کاوی نقــوش و تزئینــات جــام و عاجهــای مکشــوف از زیویــه
پرداختــه اســت .عــزتاهلل نگهبــان در پژوهشــی تحــت عنــوان «جــام افســانۀ زندگــی مکشــوفه درحفــاری
مارلیــک» (نگهبــان  )1355 ،بــه معرفــی جــام مارلیــک پرداختــه اســت و همچنیــن در ادامــه ،وحدتــی در دو
مقالــه بــا عنــوان «نگاهــی بــه نقشمایههــای جــام زریــن «افســانۀ زندگــی» در مارلیــک» (وحدتــی)1384 ،
و «ارزیابــی تاریخهــای پیشنهادشــده بــرای گورســتان مارلیــک» (وحدتــی )1382 ،بــه تحلیــل و واکاوی
نقشمایههــای بهکاررفتــه در اثــر مذکــور بــا رویکــرد نمادشناســی و زیباییشناســی پرداختــه و تزئینــات آن
را بــه بحــث گذاشــته ،و همچنیــن بــه ارزیابــی تاریخهــای پیشــنهادی بــرای گورســتان پرداختــه و درنهایــت
تاریــخ هــزارۀ دوم قبــل از میــاد را بــرای حجــم بیشــتر آثــار پیشــنهاد کــرده اســت .هرمــان در مقالـهای تحــت
عنــوان «عاجهــای نیمــرود ،مکتــب شــعله و آتــش» بــه مطالعــۀ عاجهــای موجــود در نیمــرود میپــردازد
و ضمــن مطالعــه و تحلیــل برخــی از نقــوش آن چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه ایــن عاجهــا متعلــق بــه دو
ســنت هنــری اصلــی ،شــمال ســوریه و فینقیــه هســتند (هرمــان .)1389 ،امــا کاملتریــن پژوهــش زیــورآالت
فلــزی عصرآهــن را بایــد بــه اثــر پژوهشــی ســیما یداللهــی بــا عنــوان «شــناخت و تحلیــل مقایسـهای زیــورآالت
فلــزی عصرآهــن ایــران1500-550 ،ق.م( ».یداللهــی )1376 ،اشــاره کــرد کــه ایشــان در پایاننامــۀ خــود
بهصــورت مفصــل و ریزبینانــه بــه بررســی و تحلیــل زیــورآالت و کاربســت تزئینــی آثــار مذکــور پرداختــه اســت
و بــه ســایر پژوهشگــران کــه در متــن و مأخــذ بــه نــام آنــان اشــاره رفتــه ،میتــوان بهعنــوان پیشزمینــۀ
مطالعاتــی درراســتای شــناخت زیــورآالت فلــزی ایــران اشــاره کــرد.
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اســت .موهــای بــدن ایــن حیوانــات بهطــور کلــی زبــر و کوتــاه اســت و در پاییــن چانــه ،دســتهای از موهــای
ً
بلنـ ِـد ریشماننــد روییــده اســتُ .دم ایــن حیوانــات کوتــاه اســت و پاهــای قــوی و ســم نســبتا پهنــی دارنــد.
ایــن حیوانــات شــاخهای بلنــد و زیبایــی دارنــد کــه بــه ســمت عقــب متمایــل شــدهاند .قاعــدۀ شــاخها در
روی جمجمــه خیلــی بههــم نزدیــک شــده ،امــا بخــش دیگــر شــاخها بهتدریــج از هــم دور شــده و در قســمت
ً
نــوک کامــا از هــم فاصلــه گرفتهانــد (تصویــر  .)3در شــئ مــورد نظــر نقــش درخــت زندگــی بــا دو شــاخۀ بــاز
ن داده شــده کــه روی شــاخههای آن گل و برگهــای تزئینــی نقــش شــده اســت (تصویــر .)4
نشــا 

تصویــر  .3نقــش بزکوهــی بــا تزئینــات ظریــف قلمزنــی روی گــردن و بــدن پیشــانی بنــد مذکــور (نگارنــدگان،
.)1394

تصویر  .4نقش درخت زندگی پیشانیبند خلخال (نگارندگان.)1394 ،

Downloaded from journal.richt.ir at 1:07 IRST on Saturday January 29th 2022

تصویــر .2طــرح پیشــانیبند مــوزۀ آذربایجــان بــا نقــش درخــت زندگــی و بزهــای کوهــی در اطــراف آن (نگارندگان،
.)1394
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تصویر  .5نقوش مثلثی با تزئینات بهصورت نقطهچین برجسته پیشانیبند خلخال (نگارندگان)1394 ،

تصویر  .6نقوش مثلثی ،جام سفالی منقوش شوش  ،Iنیمۀ دوم هزارۀ چهارم ق.م( .پوپ.)11 :1387 ،
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در قســمت مرکــزی ایــن پیشــانیبند در مجمــوع  8نقــش بزکوهــی بهصــورت قرینــه کــه همــۀ آنهــا بــه
یــک شــکل نقــش شــدهاند ،دیــده میشــود .بــز کوهــی در فرهنگهــا و اعصــار گذشــته دارای نمــاد و معانــی
مختلــف اســت .بزکوهــی نمــاد زایــش ،رویــش ،سرســبزی ،آبادانــی و فراوانــی اســت (هــال.)35 :1380 :
بهســبب چابکــی و میــل بــه باالرفتــن ،نمــاد تــاش بــرای یافتــن حقیقــت اســت (میتفــورد.)65 :1368 ،
بزکوهــی در دورانهــای مختلــف نمادهــای گوناگونــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ بهطوریکــه
زمانیکــه مــاه پرســتش میشــده ،نمــاد مــاه و روزگار دیگــر نمــاد خورشــید اســت و ایــن شــاید در زمانــی بــوده
کــه بشــر بــه زندگــی کشــاورزی گرایــش پیــدا کــرده و دریافتــه کــه خورشــید ســبب بــاروری زمیــن و پــرورش
گیاهــان و موجــب گــرم کــردن و نیــرو بخشــیدن بــه انســان اســت (دورانــت .)73 :1370 ،در پیشــانیبند
مــورد مطالعــه بــا توجــه بــه شــاخهای ایــن حیوانــات ،تمامــی آنهــا نــر هســتند و بــز مــاده بــر روی آن نقــش
نشــده و ایــن امــر نشــاندهندۀ ایــن موضــوع اســت کــه هنرمنــد میخواســته نرینگــی ایــن حیــوان را نشــان
دهــد کــه عامــل بــاروری اســت و همچنیــن قــدرت ایــن حیــوان را کــه گاهــی بهعنــوان ســمبل محافــظ و
نگهدارنــده مــورد احتــرام بــوده اســت .نقــش بزکوهــی در آثــار هنــری نماینــدۀ زمیــن ،خورشــید و مــاه بــوده
اســت .در دوران تاریخــی هنــوز باورهایــی قــوی مبنیبــر اینکــه نقــش بزکوهــی منشــأ خیــر ،بــاروری و دافــع
ارواح خبیــث و تجســم اســطورهها و خدایــان بــوده وجــود داشــته اســت .ســبک مســبک و اســتیلیزه در
ایــندوره غالــب بــوده اســت .گرایــش هنرمنــد در افــزودن برخــی عناصــر در طــرح و بزرگنمایــی در شــاخها
مشــهود بــوده اســت .گاهــی نقــش بــز بهصــورت ســاده ترســیم گردیــده و بــا چنــد خــط بهصــورت تجریــدی
درآمــده اســت (بهنــود و همــکاران.)38 :1395 ،
در قســمت انتهایــی نقــوش مربــوط بــه پیشــانیبند مــورد مطالعــه در میــان دو خــط عمــودی مــوازی
هــم ،ســه مثلــث متســاویاالضالع بــا تزئینــات مرواریدنشــان (نقطهچیــن) دیــده میشــود (تصویــر  .)5بــا
توجــه بــه مطالعــات انجامشــده و بــا توجــه بــه اهمیــت و مقــدس بــودن کــوه در نــزد مردمــان باســتان ،بــه
ً
احتمــال زیــاد ایــن مثلثهــا ،نمــاد کــوه بودهانــد و کــوه در تمامــی ادوار باســتانی مخصوصــا در بینالنهریــن
و ایرانباســتان نمــاد بزرگــی ،عظمــت و جایــگاه خدایــان بــوده اســت .خطــوط زیگزا کــی و مثلثهــای
بههــم پیوســته کــه در بیشــتر ظــروف ســفالی پیشازتاریــخ از جملــه در جــام ســفالی شــوش نقــش شــده،
نمادهایــی از کــوه هســتند (پــوپ( ،)11 :1387 ،تصویــر  .)6در پیشــانیبند موردنظــر نیــز بــرای نمایــش
دادن کــوه و آب از نمادهایــی ماننــد بزکوهــی کــه هــم بــه کــوه و هــم بــه آب مرتبــط اســت اســتفاده شــده
اســت .شــاید مقــدس بــودن کــوه نیــز در نــزد اقــوام باســتان بهخاطــر ارتبــاط آن بــا آب باشــد ،بــه ایــن دلیــل
کــه کــوه نگهدارنــدۀ آب بــاران اســت و در بطــن خــود از آب محافظــت میکنــد.

] [ DOI: 10.30699/PJAS.1.2.59

تحلیل و نمادشناسی نقشهای روی پیشانیبند

|| || 64

شمارۀ  || 2سال اول || زمــستان || 1396

اســتفاده از درخــت زندگــی در تزئینــات از دیــر زمــان در نــزد انســان گرامــی بــوده اســت .انســان بــدوی
اعصــار کهــن گمــان میکــرده اســت کــه درختــان نیــز ماننــد جانــوران و مــردم دارای روانانــد .ایــن امــر را
نهتنهــا میتــوان در اعتقــادات مــردم مصــر و بینالنهریــن در اعصــار باســتان دیــد ،بلکــه در عصــر حاضــر
نیــز بهخصــوص در قــرن نوزدهــم میــادی ،کــه هنــوز «تمــدن» بــه میــان بســیاری از اقــوام آفریقایــی،
امریکایــی و اقیانوســیهای راه نیافتــه بــود ،ایــن اعتقــاد در ایــن ســرزمینها زنــده بــود و شــاید هنــوز هــم
باشــد (بهــار .)43 :1374 ،یکــی از موضوعــات رایــج در نقاشــیهای تزئینــی ایــران نیــز درخــت زندگــی
اســت کــه آن را در میــان دو حیــوان روبـهروی هــم ترســیم کردهانــد .از جملــه آثــاری کــه در گنجینــۀ زیویــه
یافــت شــده؛ «یــک لوحــه زریــن دارای طرحــی برجســته از دو دســته حیوانــات و جنیــان بالــدار کــه بهســوی
درخــت زندگــی مســبک حرکــت میکننــد» میباشــد (گیرشــمن .)126 :1383 ،ایــن نقــش در بینالنهریــن
بابــل نــو ،بهطــور گســترده ترســیم شــده اســت و موجــودات فراطبیعــی
نیــز از دوران ماقبــل تاریــخ تــا دورۀ ِ
محافــظ آن بــرای دور کــردن ارواح شــیطانی از اطــراف درخــت میباشــند (بلــک و گریــن.)283 :1383 ،
در جنوبغــرب ایــران پیکــرهای از  4600ســال پیــش بهدســتآمده کــه بــز و درخــت را نشــان میدهــد.
نگارههــای بســیاری هماننــد بــا ایــن نقــش در شــوش و ســومر نیــز بهدس ـتآمده کــه گاهــی گاو را بهجــای
بــز نشــان میدهنــد و ریش ـههای درخــت آســوریک را بســی بیشــتر در ژرفــای زمــان فــرو میبــرد (عطایــی،
 .)183 :1376برخــی از محققــان نیــز (ماننــد کوپــر) نمایــش نمادیــن گردهافشــانی و تطهیــر درخــت زندگــی
را رمــز ادامــۀ حیــات و بــاروری طبیعــت دانســتهاند (کوپــر .)14 :1379 ،درخــت ،نمایــش تجلــی و ظهــور و
ترکیــب آســمان ،زمیــن و آب و نمــاد زنانــه و پشــتیبان و حمایتکننــده و مــادر اعظــم اســت .او بهعنــوان
مرکــز جهــان ،ریشــه در اعمــاق زمیــن و ارتبــاط مســتقیم بــا آبهــا دارد (.)Cooper, 1968: 165
البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع مهــم نیــز اشــاره کــرد کــه لزومــی نــدارد نقشمایــۀ مــورد بحــث در تمامــی
نمونههــای پیشگفتــه بــا مفهومــی یکســان بهکاررفتــه باشــد ،چراکــه ممکــن اســت یــک نقشمایــه در
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کوههــا از نظــر ایرانیــان باســتان نیــز اهمیــت و اعتبــار خاصــی داشــته و میتــوان گفــت کــه اغلــب آئینهــا
و مراســم مذهبــی انســانها در کوههــا برگــزار میشــده اســت (بهنامفــر و زمانیپــور .)34 :1391 ،در
قدیمیتریــن افســانههای مربــوط بــه آفرینــش ،کــوه نخســتین مخلــوق اســت و در بــاور ملــل ابتدایــی ،کــوه
نگهبــان و منبــع قــوای حیــات ،دارای نیــروی تولیــد ،سرچشــمۀ زندگــی و مظهــر حاصلخیــزی و فراوانــی
بــوده اســت .نقــش کــوه بهصــورت هندســی بــر ســفالینههای پیشازتاریــخ دیــده میشــود .در بــاور مــردم
بینالنهریــن کــوه «زادبــوم» اســت و آســمان و زمیــن را بههــم میپیونــدد (الیــاده .)106 :1385 ،در اثــر
مــورد بررســی ایــن پژوهــش نیــز ایــن ســه عنصــر مهــم بهعنــوان کهنتریــن اجــزای صحنههــای مقــدس بــه
تصویــر کشــیده شــده اســت .2پیشتــر از ایــن ،نمونــۀ بــارز نقــوش مربــوط بــه کــوه کــه بــر روی آن درخــت
ً
زندگــی نیــز نقــش شــده ،در مهرهــای اســتوانهای ایــام قدیــم دیــده میشــود کــه مکــررا بــا آن روب ـهرو
میشــویم .در ایــن میــان کــوه نمــاد و ســمبل خــدای رســتنیها و گیاهــان بــوده اســت .ترکیبهــای مشــابه
آن در شــوش در هــزارۀســوم ق.م .بــر روی مهرهــا نیــز تجلــی یافتــه اســت (پــوپ( ،)368 :1387 ،تصویــر
.)7
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تصویــر  .7طــرح جــام طــا مکشــوفه از آرامــگاه
شــمارۀ  24مارلیــک (نگهبــان.)176 :1378 ،

تصویــر  .8نقــش ُمهــر اســتوانهای ،آرامــگاه  VI Bمارلیــک
(همــان.)170 :
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ً
اگرچــه در ضمــن بررسـیهای انجامشــده در بیــن پیشــانیبندها ،نمونــۀ کامــا مشــابه ازنظــر نقــوش تزئینــی
مشــاهده نشــد ،امــا نقــوش ایــن پیشــانیبند بــا توجــه بــه شــیوۀ ســاخت و شــیوۀ تزئیــن بــا مهرهــا و آثــار فلــزی
و گلــی از جملــه جامهــای طالیــی در داخــل و خــارج از ایــران کــه از کاوشهــای علمــی باستانشناســی
بهدســت آمدهانــد ،قابلمقایســه اســت .البتــه در اینجــا الزم بهتوضیــح اســت کــه نمونههــای بهدسـتآمده
از داخــل ایــران بــرای تاریخگــذاری پیشــانیبند موردنظــر مؤثقتــر بهنظــر میرســد .برخــی از اشــیاء تپــه
مارلیــک کــه متعلــق بــه حــدود  1200ق.م .اســت دارای نقــوش نمادیــن بزکوهــی و درخــت زندگــی اســت،
از جملــه «جــام افســانۀ زندگــی» بــر روی ایــن جــام ،داســتان تولــد تــا مــرگ یــک بزکوهــی بههمــراه درخــت
زندگــی بهطــرز نمادیــن بــه تصویــر کشــیده شــده اســت (نگهبــان .)42 :1355 ،بــا توجــه بــه تجزیــه و
تحلیلهــای علیا کبــر وحدتــی در مــورد نقــوش بزکوهــی در روی ایــن جــام کــه از گــور شــمارۀ  24شناســایی
شــده اســت ،او در مــورد تاریخگــذاری ایــن گــور چنیــن مینویســد« :بهنظــر میرســد بیشــتر اشــیاء ایــن گــور
مربــوط بــه پایــان هــزارۀ دوم و آغــاز هــزارۀ نخســت ق.م .باشــند» (وحدت ـی.)42 :1384 ،
در کاوشهــای مارلیــک از آرامــگاه  ،VI Bمهــر اســتوانهای بهدســت آمــده کــه از جنــس بدلچینــی
اســت .در ایــن مهــر گروهــی از بزهــای متقــارن کــه در دو طــرف درخــت زندگــی قــرار گرفتــه و ســر و صــورت
آنهــا بهطــرف درخــت برگشــته ،دیــده میشــود .درخــت مقــدس در وســط دو حیــوان قــرار گرفتــه اســت و
ســاقۀ آن بــه دایــرهای منتهــی میشــود .در جلــوی حیوانــات یــک نــوار تزئینــی گل و گیــاه بهوســیلۀ دو
خــط مســتقیم ســاده محــدود گردیــده اســت .ایــن مهــر ازنظــر تشــابه بــا مهرهــای نیمــۀ دوم هــزارۀ دوم قبــل
میــاد قابلمقایســه بــوده اســت .ایــن مهــر هماکنــون در مــوزۀ ایرانباســتان نگ ـهداری میشــود (مترجــم،
( ،)109 :1375تصاویــر  7و .)8
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خــارج از بافتــی کــه آن را خلــق کــرده ،مفهــوم متفاوتــی بــه خــود گرفتــه باشــد .در مــورد ایــن درخــت و بزهــای
کوهــی کــه در شــئ مــورد نظــر نقــش شــدهاند بایــد بــه ایــن نکتــۀ مهــم اشــاره نمــود کــه بهنظــر نمیرســد
ایــن بزهــای کوهــی بــرای دور کــردن ارواح شــیطانی از اطــراف درخــت تصویــر شــده باشــند؛ بهنظــر میرســد
ً
بزکوهــی بهعنــوان حیــوان ملــی ایــران دانســته شــده اســت .عمومــا پــس از فرمانروایــی خورشــید ،بزکوهــی
ً
حیــوان خورشــید نــام گرفــت و عالمتــی شــبیه ســتاره چندپــر کــه اصطالحــا بــه آن «لوتــوس» میگوینــد،
ً
معمــوال در بیــن شــاخهای بلنــد و کشــیدۀ ایــن حیــوان بــر روی ســفالینهها نقــش گردیــده اســت .در اکثــر
پدیدههــای هنــری ،آناهیتــا (الهــۀ آب) در قالــب بزکوهــی مجســم شــده اســت .از ســوی دیگــر برخــی از
محققــان شــاخهای بزکوهــی را مظهــر فرشــتۀ بــاران و در ارتبــاط بــا الهــۀ مــاه ،کــه آن نیــز بــا رطوبــت و نــزول
بــرکات آســمانی در ارتبــاط بــوده اســت ،میداننــد (معصومــی.)26 :1348 ،
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ســینهبند زریــن زیویــه نیــز یکــی از اشــیایی اســت کــه مظاهــر و نمادهــای متفــاوت و متنوعــی را از خــود
منعکــس نمــوده اســت .مهمتریــن موضــوع ایــن ســینهبند ،محافظــت و بــارآوری درخــت زندگــی اســت کــه
ازنظــر شــیوۀ ســاخت و تزئینــات قابلمقایســه بــا پیشــانیبند مکشــوف از خلخــال اســت .ســینهبند بــزرگ
زیویــه نیــز از جملــه اشــیاء قابلتوجــه گنجینــۀ زیویــه اســت کــه روی آن تصویــر دو ردیــف جانــور افســانهای
و موجــودات خیالــی نقــش شــده کــه از طرفیــن بهســوی درخــت زندگــی در میــان ســینهبند در حرکتانــد.
نقــوش روی ایــن ســینهبند بــه دو ردیــف تقســیم شــدهاند ،هــر دو ردیــف در مرکــز خــود نقــش درختــی را
دارد ،ایــن درخــت در ردیــف باالیــی بهوســیلۀ بزهــای کوهــی در میــان گرفتــه شــده و در پاییــن بــا گاوهــای
بالــدار و هیوالهــا کــه از هــر دو ســو نزدیــک میشــوند (پــرادا .)138 :1357 ،تاریــخ تقریبــی اشــیاء زیویــه
بــا توجــه بــه ســبکهای هنــری و فــرم و نــوع ســفالها مربــوط بــه قــرن  7ق.م .اســت کــه همزمــان بــا
عصرآهــن  IIIاســت (یداللهــی( ،)85 :1376 ،تصویــر .)10
پــاک عاجــی زیویــه دارای ســبک آشــوری بــوده کــه بــر روی آن دو بزکوهــی را در دو ســوی درخــت
خرمــا نشــان میدهــد .بیشــتر پال کهــای عاجــی زیویــه درخــت خرمــا را بههمــراه جانــوران شــاخدار و یــا
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تصویــر  .9جــام طالیــی لرســتان ،مــوزۀ هنرهــای زیبــا ،بوســتون (ســدۀ هفتــم تــا چهــارم ق.م( ،).نگارنــدگان،
.)1394
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نگهبــان تاریــخ پیشــنهادی را بــرای گورســتان مارلیــک از حــدود ســدۀ چهاردهــم تــا ســدۀ دهــم پیــش
از میــاد میدانــد (نگهبــان .)202 :1343 ،کالمهیــر معتقــد اســت کــه تصویرجــام طــای گــور  24مارلیــک
کــه تصویــر بزکوهــی ،درخــت و پرنــده بهشــیوۀ نقطهچیــن بــر آن نقــش شــده ،تولیــد محلــی اســت و در ســایر
اشــیاء نفــوذ فرهنــگ ایــام و آشــور مشــهود اســت ( .)Calmeyer, 1982: 342مکسولهیســلوپ کوشــیده
تــا برمبنــای تحلیــل فنــون جواهــرکاری مجموعــۀ مارلیــک را تاریخگــذاری کنــد .وی بهطــور کلــی جواهــرات
مارلیــک را کــه البتــه در آن زمــان هنــوز بهصــورت کامــل منتشــر نشــده بــود ،بــه دو دســته تقســیم کــرده اســت
یــک گــروه قدیمیتــر کــه تــا زمانیکــه مطالعــات بیشــتر انجــام نشــده ،میتــوان آنهــا را بــه 1150-1350
ق.م .نســبت داد و گــروه دیگــری کــه بــه ســدۀ 12تــا پایــان ســدۀ  10ق.م .و حتــی اندکــی پــس از آن تعلــق
دارنــد ( .)Maxwell-Hyslop, 1972: 190بیشــتر پژوهشــگرانی کــه از گاهنــگاری مارلیــک بحــث کردهانــد
بــا تاریخگــذاری نگهبــان بــرای ایــن مجموعــه کموبیــش موافقانــد .در ســاخت زیــورآالت مکشــوف از
قلعهکوتــی  ،فلزاتــی چــون مــس ،طــا ،نقــره و مفــر غ اســتفاده شــده اســت؛ در ضمــن کاوشهــای ســرفراز در
ســال  1334شمســی در قبــر  A5قلعهکوتــی پیشــانیبند طالیــی بهدســت آمــده اســت .ایــن قبــر متعلــق بــه
یــک دختــر  18یــا  19ســاله بــوده اســت .ا کثــر اشــیاء بهدس ـتآمده از ایــن محــل مربــوط بــه قلعهکوتــی  Iو
عصرآهــن  Iهســتند ( .)Haernik, 1988: 63پیشــانیبند نقــرهای مربــوط بــه لرســتان کــه دارای طر حهــا
و نقــوش بســیار زیبــای حیوانــی (بزکوهــی) و انســانی اســت کــه ازنظــر فــرم و شــیوۀ تزئیــن قابلمقایســه بــا
نمونــۀ پیشــانیبند خلخــال اســت (یداللهــی .)137 :1376 ،نمونــۀ بــارز نقــش بزکوهــی و درخــت زندگــی را
در جــام طالیــی لرســتان میتــوان مشــاهده کــرد؛ ایــن جــام هما کنــون در مــوزۀ هنرهــای زیبــا در بوســتون
نگ ـهداری میشــود و بــه ســدۀ هفتــم تــا چهــارم ق.م .تاریخگــذاری شــده اســت (تصویــر .)9
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تصویــر  .11پــاک عــاج زیویــه بــا دو بــز کوهــی در دو ســوی یــک درخــت مقــدس .اواخــر قــرن هشــتم تــا نهــم پیــش
از میــاد .مجموعــۀ بــرن (پــرادا)181 :1357 ،

بــر روی تابوتهــای مفرغــی کــه در مــوزۀ بیرمنــگام و مــوزۀ بریتانیــا نگـهداری میشــود ،نقــوش تزئینــی
شــامل نقــش بزکوهــی کــه در حــال خیــز از روی یــک گل 12پــر بــوده و در ســمت راســت و چــپ نقــش مذکــور،
نوارهــای نقطهچیــن ایجــاد شــده اســت .ایــن نقــوش قابلمقایســه بــا نقــوش تابوتهــای برنــزی مکشــوفه
از گنجینــۀ زیویــه اســت .بارنــت تاریــخ پیشــنهادی را بــرای ایــن تابوتهــا پایــان قــرن هفتــم و آغــاز قــرن
ششــم قبــل از میــاد میدانــد (( ،)Barnett, 1956: 116تصویــر  .)12در یــک قطعــه گلــدان آبیمصــری،
کشفشــده از محوطــۀ حســنلو نقــش بزکوهــی همــراه بــا درخــت مقــدس نقــش شــده اســت .ایــن نقــش یکــی
از هدفهـ�ای مشـ�ترک در هنـ�ر شرقباسـ�تان اسـ�ت .ایـ�ن گلـ�دان متعلـ�ق بـ�ه قـ�ر ن  11ق.م .اســت (�Craw
 .)ford, 1961: 92بــزی کــه در ایــن قطعــه دیــده میشــود و ســر خــود را بــه عقــب برگردانــده ،یکــی از دو
بــزی اســت کــه درخــت مرکــزی خرمایــی را در میــان گرفتهانــد .از دومیــن بــز تنهــا یــک دســت و یــک پــا باقــی
مانــده اســت (پــرادا( ،)168 :1357 ،تصویــر .)13

تصویر  .12نقوش تابوتهای مفرغی موزۀ بیرمنگام (.)Barnett, 1956: 116
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اســفنکسها بــه تصویــر کشــیدهاند (پــرادا .)180 :1383 ،نمونــۀ همیــن نقــش در قطعــهای از نقاشــی
دیــواری در حیــاط  106کاخ مــاری بهدســت آمــده اســت کــه دو بــز را نشــان میدهــد کــه در دو ســوی درختــی
ایســتادهاند کــه بــر فــراز کوهــی قــرار دارد (مورتــگات .)165 :1377 ،نقاشــیهای حیــاط ایــن کاخ را بــه
ســبک ســومری-اکدی سلســلۀ ســوم اور نســبت میدهنــد (همــان( ،)142 :1377 ،تصویــر .)11
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تصویر  .10سینهبند زرین زیویه (قرن هفتم ق.م( ،).آرشیو موزۀ ملی).
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در کاوشهــای بــوکان نقــش یــک بــز بالــدار در یــک قطعــه از آجــر لعابــدار بهدســتآمــده اســت .در
بررســی نقشمایههــای آجرهــای لعابــدار میتــوان مشــخصات ایــن هنــر را در گســترۀ وســیعی از زا گــرس،
مارلیــک ،غــرب رشــتهکوههای البــرز و لرســتان در زا گرسمرکــزی نســبت داد .ایــن ســبک هنــری در اواخــر
هــزارۀ دوم و در طــول هــزارۀ اول ق.م .بــه اوج خــود رســید .در طــول اســتفاده از ایــن ســبک هنــری ،بــه
یقیــن ســلیقۀ حاکمــان محلــی و حامیــان آنهــا در اســتفاده از نقــوش حیوانــات تأثیربهســزایی داشــته
اســت .آزادی عمــل ایــن ســبک هنــری در تضــاد کامــل بــا نقشهــای بینالنهریــن کــه رســمی و محــدود
بــود ،قــرار داشــت (( ،)Charlesworth, 1980: 52تصویــر  .)14در میــان عاجهــای زیویــه کــه ســبکهای
هنــری مختلفــی در بهوجــود آوردن آنهــا دخیــل بودهانــد ،گروهــی از ایــن آثــار را کــه دارای تیــر یــا کمــان،
پیــکان و زوبیــن بــوده و نیــز شــکارچیانی درحــال کشــتن بزکوهــی هســتند ،متأثــر از ســبک و هنــر مــادی
میباشــند .ویلکینســون ســبک آشوری-ســکایی و در حــد بســیار ضعیفــی ســبک اورارتویــی را در ســاخت
عاجهــا دخیــل میدانــد (موچشــی( ،)132 :1388 ،تصویــر .)15

تصویــر .14تصویــر بــز بالــدار روی آجــر لعابــدار از بــوکان تصویــر  .15تصویــر یــک بزکوهــی در روی یکــی از
(.)Charlesworth, 1980: 52
جهــای زیویــه (.)www.louvre.fr, 1393
عا 

در تصویــر  16بــر روی ســطح خارجــی جعبــۀ عاجــی از آرامگاه  45در آشــور ،ترکیب نــوار تزئینی که بهروش
شرقباســتان بیــن دو نــوار عمــودی از گلهــا کــه یــک ردیــف در بــاال و پاییــن محصــور اســت زیــاد جالبتوجــه
نیســت ،ولــی حکاکــی طبیعــت در طــول جعبــه بســیار جالبتوجــه اســت .در روی ســطح ایــن عــاج نقــش دو
حیــوان در حالــت راه رفتــن و نقــش درخــت بــه دو شــکل و ب هصــورت متفــاوت نشــان داده شــده اســت .نقــش
درخــت کاجــی بــا بت ـهای زیــر آن و دو خــروس روی شــاخهها و نخلــی بــا خوش ـههای خرمــا ب هصــورت یکــی
در میــان بــه تصویــر درآمــده اســت .دو کالغ روی شــاخهها نشســتهاند و بزهــا در حــال جویــدن شــکوفهها
هســتند .ایــن نقــش آ کنــده از مفاهیــم مذهبــی و آیینــی اســت .ایــن جعبــه عاجــی بــه قــرن چهاردهــم قبــل از
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تصویــر  .13قطعــه گلــدان آبیمصــری ،نقــش بزکوهــی همــراه بــا درخــت مقــدس ،مکشــوفه از حســنلو .محــل
نگ ـهداری مــوزۀ ایــران باســتان (.)Crawford, 1961: 90
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تصویـ�ر  .17نقــش بــز همــراه بــا درخــت زندگــی ،شــمالغربی کاخ نیمــرود ،محــل نگـهداری مــوزۀ بریتانیــا (�Her
.)mann, 1989

بــا توجــه بــه نمونههــای اشــاره شــده و براســاس تصاویــر پیشــانیبند موردنظــر میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه ایــن نقــوش در دورههــای مختلــف بــر روی آثــاری بــا مفاهیــم نمادیــن تکــرار شــده و پیدایــش آنهــا
فقــط جنبــۀ تزئینــی نداشــته اســت ،هرچنــد ممکــن اســت کــه ایــن نقــوش گاهــی بهعنــوان تزئیــن هــم بـهکار
رفتــه باشــند ،امــا بــا دقــت بیشــتر در ایــن نقشمایههــا میتــوان بــه ریش ـههای نمادیــن و فرهنگــی آنهــا
نیــز پــی بــرد.

تاریخگذاری نسبی پیشانیبند

تجزیــه و تحلیــل اطالعــات مرتبــط در زمینــۀ تاریخگــذاری پیشــانیبند مــورد مطالعــه در دو بخــش
انجــام گرفتــه اســت .بخــش اول در زمینــۀ مقایســه ایــن پیشــانیبند از نظــر شــیوۀ ســاخت بــا نمونههــای
پیشــانیبند اســت کــه در داخــل ایــران از کاوشهــای علمــی باستانشناســی بهدســت آمدهانــد .بهطــور
کلــی تنهــا نمونههــای قابلمقایســه ،پیشــانیبندهای تپهحســنلو ،مارلیــک و قلعهکوتــی هســتند (جــدول
.)1
بخــش دوم در زمینــۀ مقایســۀ نقــوش و عناصــر تزئینــی ایــن پیشــانیبند بــا ســایر اشــیاء فلــزی و اشــیاء
گلــی اســت کــه در ضمــن کاوشهــای علمــی باستانشناســی بهدســت آمدهانــد و هما کنــون ایــن آثــار داخــل
و خــارج ایــران نگـهداری میشــوند( .جــدول .)2
در تپــۀ حســنلو و در بعضــی از قبــور شناساییشــدۀ آن زیورآالتــی بهدســت آمــده اســت کــه روی پیشــانی
یــا جمجمــۀ مــرده قــرار گرفتهانــد کــه بدیــن علــت آن را «پیشــانیبند» نامیدهانــد .شــکل کلــی صفحــۀ مزبــور
شــبیه بــه یــک بیضــی ناقــص اســت کــه نقــوش ســطح آن را خطــوط و نقــاط برجســته تشــکیل میدهنــد.
در وســط ایــن شــئ یــک ردیــف نقــاط برآمــده رســم شــده کــه طرفیــن آن را بــا چنــد خــط مــوازی عمــودی
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تصویر  .16جعبۀ عاجی از آرامگاه  45در آشور (مورتگارت.)216 :1377 ،
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میــاد تعلــق دارد (مورتــگات 215 :1377 ،و  .)216همچنیــن در مــوزۀ بریتانیــا  4نقــش از یــک کاســۀ مفرغــی
موجــود اســت کــه توســط الیــارد از کاخ شــمال غربــی نیمــرود بهدســت آمــده اســت .ایــن نقشهــا شــامل شــیر،
اســفنکس ،گریفیــن و بــز هســتند .تصویــر بــز همــراه بــا درخــت زندگــی آمــده اســت .ایــن کاســه مربــوط بــه
هــزارۀ اول و زمــان شــلمانزر ســوم ســاخته شــده اســت (( ،)Hermann, 1989تصویــر .)17
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محوطه

جنس

شکل

حدنلن

فال

ض یسص

یرل ک

فال

ن رهیی نقنش پ

سلعی کنت

فال

ن رهیی خید پ

لدخمی

قد

توضیحات

نقش
وطنا ن نی عمندی ط ق بی
قنش ینیس دیدمی

در لب ۀ پیش ی بن خ وط نا ین یس دید می د خ
گ خ ری د رطی خ د ج ید ش خ خ د ن

ش ندد در دط ف د و دط خ نر ی

د دش ط ش نۀ ت ئی

سی

قی د ی ب ی پیش ی بن خ

ننۀ وذربی جی خ د
ده

دی

یی دید

دط ر خ شی ( قطیچ

مۀ
ی نخ)

-

ض یسص

گیه طسیت بیصنرت ند خید خیومی

شخ  ،فنل  55/5ط عدض 1/5خی م مدد

ن سبد A5کی معلق بی ک دومد  11ی  11خیلی ند خ د
قنش دی ط ح ن

ن د دش ط ش نۀ تئی

سی

قی دی بی پیشی بنخ ننۀ وذربی جی خ د

جدول  .2اشیاء فلزی قابلمقایسه با پیشانیبند موزۀ آذربایجان ازنظر نقوش
شئ

نقش

ادموبفسدرۀوزرهگجو

تزئی دتوب وچهد و بیف،وب و بیفو

ود لیک و
و
ادموطالییوگی ویهد ۀو

بپمورقشوبزکی ج
ب توزرهگجوپوبزکی جوپوپدرهو

42وود لیک
ادموطالییولدستدن و

ب توزرهگجوپوبزکی جو

گاهنگاری

بپب دو زب ۀوبپموپوبپبیلو
زب ۀوبپلوق.م.
بپب دو زب ۀوبپموپوبپبیلو

عدجوزیییه و

بزکووی جواوویبرجوبوودو پاوبپودوودو و ووهویووهووپودد ووداواووویو بوبوودو پاویوود ه ووداو
نورقشوسه د وگدببگدبوظدفوتکدب ویهووبست.
و
ب تورهدبووبست.وبی
ی وووییوۀوتو ووزئینو هدر و ووهورهیر و وۀوپیشو وودرج و ووهووکشو وویفوبزو و و وودلو و ووهوصو ووی تو

زب ۀوبپلوق.م.

رشدنو(رقطهچین)وبداستهوبست.
و
ودپب یهو

دنو فتنوتدوچهد موق.م.

ب ووتوزرووهگجو ووهو هوودبووبپوبزکووی جوب وبطوودبفشو کووهو ووهویووکلورهوودبینو ووهو

و
سی ه هوز ینوزیییه و

توضیحات

ی بنویدخوپوبدگوآنو بوبب ره.
بزکی ج،وگدپ داو دلهب وپوب تو

دنو فتنوق.م.وبدببدو دو

ب وبپو بیف،وب و دوبپو بیفوب توب وودکوزورقوشو ودب وگدفتوه،وب و بیوفو ود ییو

زرهگج

ع دآ ن III

بزکی جوپوب و بیفوددیینوگدپ داو دلهب .و

بزکی جوبدو پاوعدجو و

سبکوآیی ا-سکدیی و

ت ییدیکوبزکی جوب و پاویکجوبزوعدج دو کهوسودوپو گودبنوحیویبنو وهودودیینو ونو
یهووبست .و

دالکوعدجوزیییه و

بپوبزوکی جوب وبپوسیاویکو
ب تو

کدسۀووفدغجو

رقشو2وحییبنوکهویکجوبزوبینو

بستآوهوووب وکدخو
و
وه

حییبردتوبز،و هدبوو دوب تو

یهدلغدبیوریهدپب
و

بپب دو دنو شتنوتدورهنو
ق.م .و

بینوبپوبزکی جوب وحدلو ی بنویدخوپوبدگوب تو ست ه .و
زب ۀوبپلوق.م.

بزوایبرجوبپودوداو ویبو بوبودو پاویودخ وداوب وتورهودبووبسوتوپو وهو وی بنو
یدخوپوبدگوآنو بوبب ب.

زرهگجورقشویهووبست.

اعبهوعداجوبزوآ بوگدوو

رقش2وبزو هو هدبوورقشوب تو

14وب وآیی و

هوبپویکلوپو هوصی تووتفدپت و

دنو41وق.م .و

ب و پاوسووطعوعوودجورقووشوبپوحی ویبنوب وحدلووتو بوو فووتنوپورقووشوب ووتو ووهوبپو
یووکلوپو ووهوصووی تووتف وودپتورش وودنوبببوویووهووبسوووت.وبپو کووالغو پاوی وود وه وودو

و
طعهوگوهبنوآبی و

بپوبزوب وبپوسیاوب تجو کهوبدوفدبزوکی جو دب وبب ب .و

رشستهبرهوپوبز دوب حدلواییهنویکیفه دو ست ه.و و
و
رقشوبزکی جو هدبوو دوب تو

دنو44وق.م .و

وقهس و

کشفیهووبزووحیطۀوحس وی،ورقشوبزکوی جو هودبوو ودو
و
ب یکو طعهوگوهبنوآبی،و
ب تووقهسورشدنویهووبسوت.وبزکوی جویوکودوداو ویبو بوبودو پاویود ه وداو
ب تورهدبووپوسدو یبو بو هوعقبوبدگدببرهووبست .و

تدبیت داووفدغجوویزۀو رقشوبزکی جوبدو پاویکوگلو

ددیدنو دنو فتنوپوآغدزو دنو

بدو پاوتدبیت داووفدغجو کهوب ووویزۀوبیدو گودموپووویزۀوبدیتدریودورگهوهب اوووج-

بیدو گدموپوویزۀوبدیتدرید و 24پدو

یشنوق.م.

ییب،ورقیشوتزئی وجویودولورقوشوبزکوی جو کوهوب حودلواهیوهنوبزو پاویوکو گولو
24پدوبست.

و
و
و
و
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نتیجهگیری

ً
یافتههــای تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه در ابــداع و بهکارگیــری نقــوش بزکوهــی ،مخصوصــا در
پیشــانیبند مکشــوفه از شهرســتان خلخــال طــرز تفکــر ،عقایــد و اعتقــادات اقوامــی یــا قومــی کــه ســازندۀ
آنهــا بودهانــد تأثیــر بهســزایی داشــته اســت .آنــان هریــک از خدایــان را مظهــر یکــی از عوامــل ســودمند
طبیعــت میدانســتند کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا زندگــی و معیشتشــان بــوده اســت ،بــه ایــن ترتیــب کــه
هریــک از خدایــان را بهشــکلی بــر روی ظــروف ســفالی و یــا بهصــورت تندیــس و بعدهــا بــر روی زیــورآالت
بهطــرز هنرمندانــهای ایجــاد میکردنــد .درواقــع ایــن نقــوش را مظهــری از خدایــان میدانســتند تــا
بدینوســیله خــود را تحــت حمایــت خدایــان قــرار دهنــد .آنــان درخــت را نمــاد بــاروری طبیعــت و زندگــی
جاودانــه میدانســتند .براســاس قدیمیتریــن ســفالهای بهدس ـتآمده ،شــاخهای بزکوهــی را در ارتبــاط
بــا مــاه و آب میدانســتند .بنابرایــن بــه حیوانــات شــاخدار بهمنزلــۀ موجــودات مقــدس مینگریســتند و
آنهــا را مــورد احتــرام قــرار میدادنــد .کــوه بــرای ایشــان نمــاد بزرگــی ،عظمــت و جایــگاه خدایــان بــوده
اســت .شــاید مقــدس بــودن کــوه بیارتبــاط بــا آب نباشــد ،چــون کــوه نگهدارنــدۀ آب بــاران بــوده اســت.
در دوران باســتان اهمیــت آب بــه حــدی بــود کــه همــواره آب را درکنــار عناصــر سـهگانۀ بــاد ،خــاک و آتــش
قــرار میدادنــد و آنهــا را بهوجودآورنــدۀ عالــم و گرداننــدگان نظــام هســتی میدانســتند و ایــن عناصــر
همــواره در نــزد آنــان مقــدس شــمرده میشــده اســت .از نــکات قابلتوجــه در رابطــه بــا نقــش بزهــای
کوهــی ایــن اســت کــه گاهــی ایــن حیــوان بــر روی ســفالینهها و فلــزات مختلــف بهصــورت مجــزا نقــش
شــده و گاهــی اوقــات نیــز هماننــد نقــوش پیشــانیبند مــورد مطالعــه بهصــورت گروهــی نقــش شــدهاند،
ً
احتمــاال ایــن موضــوع بیانگــر گلــه و رمـهای کــه در اختیــار داشــتند بــوده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه حیــوان
مذکــور در کوههــا زندگــی میکــرده و از دیربــاز آنرا ربالنــوع کوهســتان لقــب دادهانــد ،شــاید یکــی از دالیــل
مقــدس بــودن ایــن حیــوان نــزد مردمــان باســتان بــوده اســت .چــون کــوه در نــزد مردمــان باســتان مقــدس
بــوده و نمــاد بزرگــی ،عظمــت و جایــگاه خدایــان بــوده اســت و ایــن حیــوان را هدی ـهای از جانــب خدایــان
خــود در کوههــا میدانســتهاند و ارزش و اهمیــت خاصــی بــرای آن قائــل بودهانــد و بــا قربانــی کــردن ایــن
حیــوان در مراســم مذهبــی خــود باعــث خوشــنودی خدایــان خــود میشــدند .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه
هریــک از اقــوام باســتان ،بزکوهــی را مظهــر یکــی از عناصــر مفیــد طبیعــت میدانســتند و شــاخ ایــن حیــوان
از مظاهــر خدایــان در ایرانباســتان و بینالنهریــن بــه حســاب میآمــده اســت ،بنابرایــن بیــن بزکوهــی بــا
آن شــاخهای خمیــده و منحنــی و هــال مــاه رابطـهای وجــود داشــته اســت؛ چــون در میــان اقــوام باســتان
مــاه را نمــاد بــاران و خورشــید را نمــاد گرمــا و خشــکی میدانســتند و بههمیــن دلیــل اســت کــه شــاخهای
ایــن حیــوان بهعنــوان ســمبل مــاه و بــاران بیــش از حیوانــات دیگــر ماننــد گوســفند ،اســب ،گــوزن و شــیر نــزد
مردمــان گذشــته اهمیــت داشــته و فراوانــی آن نشــانۀ اهمیــت در زندگــی و اعتقــادات مردمــان باســتان بــوده
اســت؛ چرا کــه مردمــان ایرانزمیــن در یــک منطقــۀ خشــک و کــم آب زندگــی میکردنــد و شــاید بــا ایجــاد ایــن
نقــوش بــر روی اشــیاء و قربانــی کــردن ایــن حیوانــات از خدایــان خــود درخواســت بــارش بــاران میکردهانــد.
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و افقــی برجســته زینــت دادهانــد .در لبــۀ پیشــانیبند نیــز بــه همــان طریــق نقــاط جناقــی برجســته دیــده
میشــوند و در دو طــرف آن دو ســوراخ تعبیــه شــده کــه از آن بهمنظــور اتصــال بــه کاله یــا عرقچیــن اســتفاده
میکردهانــد (حاکمــی و راد .)88 :1329 ،نقــاط جناقــی برجســته در لبــۀ ایــن پیشــانیبند قابلمقایســه بــا
نمونــۀ پیشــانیبند مکشــوف از خلخــال اســت.
از تپهمارلیــک نیــز موبندهایــی بهصــورت فنــر ســاده از طــا بهدســت آمــده کــه بــرای نگ ـهداری مــو در
پشــت پیشــانیبندهای طــا بــهکار میرفتــه اســت .پیشــانیبند طالیــی مارلیــک بهصــورت نوارهایــی از
طــا ســاخته شــده و دایرههــای برجســتهی مرواریدنشــان(نقطهچین) آنرا تزئیــن مینمایــد؛ طــول ایــن
پیشــانیبند  53/5ســانتیمتر و عــرض آن  1/5ســانتیمتر اســت (امیریحســینی.)24 :1387 ،

|| || 72

شمارۀ  || 2سال اول || زمــستان || 1396

 -1در نمونههای مشابه تاریخگذاریشده که از کاوش علمی بهدست آمدهاند ،بر روی جمجمۀ شخص متوفا قرار گرفتهاند.
 -2بــا اســتناد بــه ایــن موضــوع کــه برخــی از محققــان شــاخهای بزکوهــی را در ارتبــاط بــا الهــۀ مــاه و مظهــر فرشــته بــاران میداننــد
(معصومــی.)26 :1348 ،

کتابنامه

 الیــاده ،میرچــا ( .)1385رســال ه در تاریــخ ادیــان .ترجمــۀ جــال ســتاری ،تهــران :انتشــارات ســروش.چــاپ ســوم.
 امیریحســینی ،احمــد (« .)1387پژوهشــی در زیــورآالت منتشرنشــده مــوزه ملــی ایــران» .پایاننامــۀکارشناسیارشــد باستانشناســی ،دانشــگاه تهــران (منتشرنشــده).
 بلــک ،جرمــی و گریــن ،آنتونــی ( .)1383فرهنگنامــه خدایــان و دیــوان بینالنهریــن ،ترجمــۀپیمــان متیــن ،تهــران :نشــر امیرکبیــر.
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ایــن اعتقــادات در تمــام ادوار باســتانی دیــده میشــود در میــان مردمانــی کــه آب بــرای آنهــا مایــۀ زندگــی
اســت و بــا کمبــود آن زندگــی بــرای آنــان دشــوار و گاهــی غیرممکــن خواهــد بــود .بــا توجــه بــه مطالعــات
انجامشــده در زمینــۀ شــیوۀ ســاخت ،تزئیــن و تجزیــه و تحلیــل حاصــل از مقایســۀ نقــوش بــا نمونههــای
مشــابه ،نتایــج تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه پیشــانیبند مــورد مطالعــه را میتــوان در محــدودۀ زمانــی
بیــن اواخــر هــزارۀ دوم و تــا پایــان قــرن هفتــم ق.م .تاریخگــذاری کــرد .ضمــن بررســی نمونههــای مشــابه
بــا توجــه بــه برخــی ویژگیهــا و مشــخصات ســاختاری و یــا عناصــر تزئینــی ،برخــی از ســبکهای محلــی
از جملــه ســبکهای هنــری کاربســت در آثــار تزئینــی مارلیــک ،حســنلو و زیویــه در نمونــۀ مــورد مطالعــه
ً
کامــا مشــهود بــوده و قابلمقایســه هســتند .دقــت در جزئیــات نقــوش و شــیوۀ قلمزنــی منحصربهفــرد
ایــن پیشــانیبند یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای آن اســت و بهنظــر میرســد شــئ موردنظــر ویژگیهــای
مشــترکی بــا هنــر زرگــری و زیورســازی اواخــر هــزارۀ دوم و اوایــل هــزارۀ اول ق.م .دارد.

|| مطالعهی تطبیقی پیشانیبند طالیی|| 73 || ...

um of Iran”. M.A thesis, Tehran: University of Tehran (unpublished).
- Ataii, O. (1997). Creation of gods: secret of Avestan stories. Tehran: Ataii press.
- Bahar, M. (1995). From myth to history. Tehran: Cheshmeh press.
- Barnett, R. D. (1956). “The Treasure of Ziwiye”. Iraq 18, P.P. 111-116.
- Behnamfar, M. & Zamanipor, M. (2012). “Mountain and it symbolic meanings in
between mystical and romantic emotions of Molana in Masnavi”. Journal of Pajhoheshnameh Adab Ghani, Vol. 10, No. 19, P.P. 33-54.
�- Behnood, M. & Afzal Tosi, A. & Mosavilar, A. (2016). “Survey of historical pro
cess of evolution Motif Antelope in Sassanids period”. Journal of Jelveh Honar, Vol.
10, No. 39, P.P. 55-89.
�- Blak, J. & Grin, A. (2004). Encyclopedia Gods and Divan of Mesopotamia. Trans
late by Peyman Matin. Tehran: Amir Kabir press.
- Calmeyer, p. (1982). “Mesopotamia and Iran im ein jahrtausend, in Nissen H.J. g

] [ DOI: 10.30699/PJAS.1.2.59

�- Amiri Hosseyni, A. (2008). “Research in Jewelery unpublished the national muse

Downloaded from journal.richt.ir at 1:07 IRST on Saturday January 29th 2022

عطایــی.
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