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گونه شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان 
در دوران مفرغ و آهن

صدرالّدین طاهري*1، آنیتا همتی2
1 استادیار گروه موزه داری، دانشکده جهانگردی و کارآفرینی هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس گنجینه موزه ملی ایران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 91/10/27، تاریخ پذیرش نهایی: 92/2/15(

چکیده
این نوشــتار تالش دارد با نگاهی بر زیورهای بازمانده از لرســتان باســتان، به گونه شناسی و نمادشناسی این هنر ارزشمند 
بپردازد. مهم  ترین اهداف این پژوهش، بررسی تکنیک  های   ساخت و تزیین زیورهای لرستان و دسته بندی زیورهای لرستان 
برپایه شــکل، جنس، کاربرد و نقشــمایه  ها است. پژوهشگران، این دست ســاخته  ها را حاصل هنر بومی منطقه می  دانند که 
در فرآیندی دراز و با درآمیختن تجربه محلی با هنر فرهنگ  های همجوار )آشــور، بابل، ایالم، میتانی و اورارتو( و هنر اقوام 
مهاجری چون کاســیان، گوتیان، لولوبیان، هوریان و سکاها شکل گرفته است. زیورهای بررسی شده، دستکم دوازده جنس 
گوناگون دارند: مفرغ، آهن، شیشــه، عقیق، الجورد، صدف، سنگ هاي گوناگون، خمیرشیشه، عاج، استخوان، طال و نقره. در 
بررسی این زیورها از دید فرم و کاربرد دستکم به دوازده گونه متفاوت برمی  خوریم: سنجاق سر، دستبند، گردنبند، گوشواره، 
آویز، بازوبند یا پای آذین، انگشــتر و مهر، پیشــانی بند، ســنجاق قفلی، دکمه، آینه و موبند. گســتره تاریخی آثار موزه  ای 
بررسی شده، دوران برنز و آهن در ایران )هزاره سوم تا هزاره نخست پ.م( را دربرمی  گیرد. داده  های پژوهش در یک بررسی 
کتابخانه  ای و موزه  ای گردآوری شــده  اند. روش پژوهش، مقایسه تطبیقی ســاختار زیورها و گونه شناسی و دسته بندی آنها 

بوده است.
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سرزمینی که هنر باستانی لرستان در آن پا گرفت، امروزه گستره 
استان لرستان و بخشی از ایالم و کرمانشاه را در بر می  گیرد. این خطه 
کوهســتانی، به گونه  ای اســت که بخش هموار آن تنها از چند دره   

آبرفتی و دشت کوچک شکل گرفته است.
زیورهای بررسی شده در این نوشتار به بازه زمانی هزاره سوم تا 
هزاره نخست پ.م بر می  گردند. این آثار از کاوش  ها و بررسی  های علمی 
و غیرعلمی به دست آمده  اند که طی دهه  های گذشته در مکان  های 
باستانی چون کلماکره، ورکبود، کل ولی، سرخ  دم، کمترالن )کفترالن(، 
چغاسبز، میرولی، دم آویزه، بدآور، چمن، بردبال، شورآبه، پیراوند، پای 
گل و کتل کل کل در لرســتان، ایالم و کرمانشــاه انجام شده است.

آثار هنری لرستان باستان در موزه ملی ایران، موزه رضاعباسی و 
فلک االفالک و برخی موزه های بزرگ جهان چون لوور، متروپولیتن، 

بوستون، کلیولند و زوریخ و مجموعه  های خصوصی چون داویدـ  ویل، 
اکرمنـ  پوپ، استورا، موزا و... نگهداری می شوند.

در میان آنها اشیای بی  شمار مفرغی در طیف گسترده  ای از فرم، 
آذین و تکنیک وجود دارد که با نام »مفرغ لرستان« در جهان شناخته 
شده است. انگیزه ساخت این آثار را می توان نیازبه باروری و پیروزی 
بر دشمن، رازآلودگی زندگی پس از مرگ، یادور کردن و آرام کردن 

ارواح شر دانست.
الگوهای هنری بســیاری بر این دست ساخته  ها دیده می  شوند، 
چون: ایزدها و ایزدبانوان، جانوران گوناگون گاه در قامت انسانی، شکار، 
گیاهان و انسان که گاه بسیار ظریف و واقع  گرا و گاه به شیوه انتزاعی و 
رازگونه   طرح شده اند. می  توان تاثیر سرزمین  های همجوار چون ایالم، 
آشــور و بابل را همراه با سبک ویژه و ریشه  دار بومی در این آثار دید.

1ـ  دوره  های مفرغ و آهن در ایران

1ـ  1ـ  دوره مفرغ در ایران
هنگامی که انســان به روش آمیختن دو فلز مس و قلع پی برد، 
عصــر مفرغ را آغاز کرد )لینتون، 1337، 102(. در این دوره، از آلیاژ 
مس با فلزات دیگری چون ارسنیک، سرب، روی، نیکل و آنتیموان نیز 
برای تهیه مفرغ استفاده شده است. این فلزات در آمیزش با مس که 
پیشتر شناخته شده بود، ترکیب سخت تر و پایدارتری را پدید آوردند.
عصر مفرغ در ایران از 3000 تا 1500 پ.م را در بر می  گیرد که 
به سه دوره مفرغ کهن )3000 تا2500 پ.م(، مفرغ میانی )2500 تا 

2000 پ.م( و مفرغ نو )2000 تا 1500 پ.م( بخش می گردد.
بررسی  های آزمایشگاهی بر روی اشیای مفرغی ایران و میانرودان 
نشان می  دهد که از هزاره سوم پ.م به طور آگاهانه از آلیاژ قلع و مس به 
منظور تولید اشیای مفرغی که برتری  های زیادی نسبت به تولیدات مسی 
دارند، استفاده شده است )طالیی، 1385، 45(. این فلزات هنگام ذوب 
مس را سیال  تر می  کنند و در نتیجه ریخته  گری آسان  تر انجام می  شود. 
از سوی دیگر کاالی ساخته شده را سخت  تر می  کنند. ترکیب مس با 
این فلزات همچنین پایداری بیشتری در برابر خوردگی تدریجی دارد.

1ـ  2ـ  دوره آهن در ایران
این دوره مهم در تاریخ و باستان شناسی ایران، بازه زمانی 1500 
تا 550 پ.م را در بر می  گیرد. در این دوره، ســاختار فرهنگی، دینی 
و معیشــتی مردمان ایران دگرگون گشت و شالوده تمدن آینده این 
سرزمین بزرگ ریخته شد. در آغاز این دوران با کشف روش ذوب آهن 
و اســتفاده گسترده از آن، تغییرات اقتصادی چشمگیری در زندگی 

مردم فالت ایران به وجود آمد.
 II 1500 تــا 1200 پ.م(، آهن( I عصر آهن به ســه دوره آهن
)1200 تا 800 پ.م( و آهن III )800 تا 550 پ.م( بخش می شــود. 

طبقه بندی عصر آهن، برپایه گونه شناســی ســفال  های این دوره 
انجام گرفته است نه بر اساس اشــیای فلزی )طالیی، 1381، 55(.

این دوره در باستان  شناســی ایران جایگاه بس مهمی دارد، چرا 
که با دگرگونی  های بزرگ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در 
ایران، ظهور سفال  های جدید و افزایش یافتن اشیای آهنی، تغییر در 
معماری و فرم گورها، تحول ساختار فرهنگی جامعه، ظهور قدرت  های 
تازه و... همراه شده است. مردمان دوره آهن به سختی آهن و فراوانی 
آن پی برده  اند و آن را در کشاورزی و معماری و ساخت ابزار جنگی 

و لوازم زندگی به کار برده  اند )احسانی، 1368، 67(.
عالوه بر سنگ  های آسمانی آهن )آهن خالص(، که به ندرت در 
طبیعت یافت می  شود و سنگ  های معدنی آهن که فراوان هستند، 
آهن به صورت ناخالصی نیز در اکثر کانســنگ  های مس و سرب 
وجود داردـ  به ویژه در ســنگ معدنی هماتیتـ  و در فرآیندهای 
احیا و ذوب ســنگ  های معدنی مس و سرب نقش ماده گداز  آور را 
بازی کرده در نتیجه به صورت سرباره از فلز اصلی بیرون می  آمده 
است )Wertime ,1973 ,885(. پس فلزگر باستانی با آهن آشنایی 

داشته، چون آهن یکی از محصوالت فرعی مس و سرب بوده است.
شاید در دوره مفرغ به سبب سختی  هایی که احیا و ذوب سنگ 
آهن داشته و تکنیک پایین فلزگری، دست از آن کشیده و به مس و 

.)Read ,1934 ,384(آلیاژهای آن قانع شده  اند
برای احیا و ذوب کانســنگ  های آهن، نیاز به درجه حرارت باال 
در حدود C˚1536 اســت و برای انســان آن دوران تأمین این درجه 
حــرارت ممکن نبوده چــون حرارت کوره  های مس و ســرب بیش 
از C˚1200 نبوده اســت )احســانی، 1368، 67(. بــه جز حرارت، 
عمــل مهم دیگری کــه هنگام احیــای ســنگ  های معدنی آهن 
به آن نیاز بوده، اســتفاده از کربن اســت چون فلز آهن به آسانی با 

مقدمه
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اکســیژن در آمیزش بــوده و برای به دســت آوردن آهن فلزی باید 
اکســیژن موجود در سنگ آهن را از بین برد )حایری، 1345، 240(.

2ـ  اقوام باستانی حوزه زاگرس

2ـ  1ـ  کاسی  ها
واژه  ی کاســی در اسناد تاریخی به اشکال گوناگون نوشته شده 
اســت. در متون و زبان آشوری به صورت کاشو یا کاشی نوشته شده 
اســت. از آنها با نام  های هیسی، اوکسی، اوکسیان و هوزی یا خوزی 
نیز یاد شــده است. نام کهن شهر کنونی همدان پیش از ورود مادها 
آکســیان بوده است. )ســهرابی، 1376، 88(. نام شهر کاشان را نیز 

می توان وابسته به آنان دانست.
کاسی  ها پس از برانداختن حکومت بابل به رهبری»گاندش«، چند سده 
)1750 تا 1250 پ.م( در بابل فرمانروایی کردند )مورتگات، 1377، 174(.

در اواخر هزاره   دوم پ.م، ایشان به تدریج به خاستگاه نخستین خود 
در کوهستان  های زاگرس بازگشتند و از این پس هنر مفرغ  کاری لرستان 
با نام ایشان پیوند می  خورد. آنها روش تاریخ  گذاری تازه  ای را در بابل 
بنا نهادند. کودوروها و مهرهای استوانه  اي بسیاری از کاسی  ها در زمان 
حکومت ایشان بر بابل به دست آمده است )مجیدزاده، 1376، 179(.

2ـ  2ـ  لولوبی  ها
نخســتین بار، نارامســین از شــاهان اکد، در ســده 23 پ.م 
در کتیبه ای از لولوبی ها یاد کرده و شــرح پیــروزی خود بر آنان را 

نوشته است )دیاکونوف، 1345، 193(.
قبایل لولوبــی در بخش گســترده  ای از کوه ها و کوهپایه ها از 
قســمت علیای دیاله گرفته تا دریاچه ارومیه ساکن بودند. آنها در 
کرمانشاه، زور، سلیمانیه و ارومیه مسکن داشتند )سرفراز، 1381، 
9(. نامدارترین پادشاه آنان »آنوبانی نی« است که سنگ نگاره  ای در 

سرپل ذهاب به جا نهاده است. 

2ـ  3ـ  گوتی  ها
گوتی نام مردمانی بوده که در    هزاره سوم ودوم پ.م در آذربایجان 
وکردستان می زیسته اند )دیاکونوف، 1345، 103(. بنا بر روایات تاریخی 
اکدی، نارام سین پادشاه اکد در اواخر دوران سلطنت خود، ناگزیر به جنگ 
با گوتی ها شد و در پیکار با آنها از پای در آمد. سپس»انری داپی زیر« 
پادشاه گوتی ها، توانست دربخش جنوبی میانرودان نفوذ کند و نیپور، شهر 
مقدس سومریان را به تصرف در آورد )بهزادی، 1386، 192(. پس از آن 
گوتی ها، 125 سال بر میانرودان فرمان راندند )مجیدزاده، 1376، 107(.

2ـ  4ـ  هوری  ها
در هزاره دوم پ.م، هند و ایرانیان مهاجر از شرق دریای کاسپین 
به آناتولی پا نهاده با هوریان بومی که از اصل آسیایی بودند، آمیختند و 
پادشاهی میتانی را تشکیل دادند و سلطنت خود را نه تنها در میانرودان 
شمالی توسعه دادند، بلکه آشور را محدود کردند و با الحاق دره  های 
زاگرس شــمالی که مســکن قوم گوتی بود، نیروی خویش را ثبت 

نمودند. هوریان در هزاره   نخست پ.م نابود شدند )گیرشمن، 1381، 
49(. زبان هوریان نه هند و اروپایی و نه ســامی بوده است، اما شاید 
با زبان  های گرجی و قفقازی همریشه باشد )راوندی، 1340، 160(.

3ـ  بررسی  های باستان شناختی در لرستان

تاکنون بیش از 250 بار بررسی  ها و پژوهش  های پرثمری توسط 
دانشمندان کشورهای گوناگون از جمله استین، گدار، شیفر، گیرشمن، 
پرادا، دمورگان، هایش و بسیاری دیگر در این ناحیه انجام گرفته است. 
در این میان، چندین گروه باستان  شناســی نیز در لرســتان به 
کاوش دســت زده  اند. کاوش  های استین در ســال 1936 م.، اریک 
اشــمیت در ناحیه سرخدم کوهدشت، رومشگاه، سیمره و دلفان در 
سال  های 1931 و 1934 م.، گروه دانمارکی به سرپرستی ملدگارد و 
مورتنسن در نواحی هلیالن و طرحان در سال  های 1963 و 1964 م. 

و... نتایج ارزشمندی داشته است.
گروه بلژیکی به ریاســت لویی واندنبرگ نیــز در دهه 70 و 80 
م. کاوش  ها و بررســی  هایی در لرستان و پشتکوه انجام داده  اند. گروه 
مشترک ایران و انگلیس به ریاست خانم کلرگافهم از 1966 تا 1969 

در تپه باباجان نورآباد به کاوش پرداخته اند.
گــدار، کاســیان را برپاکننــدگان هنــر لرســتان می داند 
)Godard ,1965 ,30  (. برخی از پژوهشــگران روسی ریشه  ای 

سکایی برای مفرغ  های لرستان در نظر گرفته  اند. 
گیرشمن به نفوذ هنر بابل، آشــور، ایالم و اورارتو در این سبک 
اشاره دارد )گیرشمن، 1346، 81(. هرتسفلد پس از بررسی گسترده 
هنر منطقه، با اشــاره به بهره گیری اســتادانه از فلزات و روش  های 
گوناگون، هنر لرستان را پیامد تجربه دیرین هنرمندان بومی فالت 

.)Herzfeld ,1976 ,174( ایران می داند
پرادا پس از پذیرش بومی بودن هنر لرســتان و تاکید بر نیاز به 
دسته  بندی های کوچک  تر محلی و جغرافیایی برای آن، به تاثیر هنر 
.)Porada,1962,158( میانرودانی، کاسی و میتانی بر این سبک اشاره دارد

4ـ  روش ساخت زیورهای لرستان

شیوه و فن  آوری ساخت این مفرغ  ها را می  توان به دو گروه تقسیم کرد:

4ـ  1ـ  ریخته  گری )قالب گیری(
الف. قالب  گیری با قالب  های ساده سنگی و گلی باز یا بسته: این 
روش برای آثاری به کار رفته که ســاختار فضایی پیچیده ای ندارند. 
در گنجینه موزه ملی ایران، قالب  هایی نگهداری می  شوند که از کاوش 
علمی به دســت نیامده اما با بررســی آنها می  توان به روش ساخت 

بسیاری از آثار مفرغی لرستان پی برد )تصویر1(.
ب. قالب  گیری با موم گمشده: در روش موم گمشده که دیرتر رایج 
شد، نخست نمونه اولیه را از موم می  ساختند، سپس گرداگردش را با گل 
پوشانده، مفرغ مذاب را که در بوته  های سفالی ذوب کرده بودند، درون 
این پوسته گلین جاری می  ساختند که سبب آب شدن موم می  شد 

گونه شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن
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ی. دستبندهای مفتولی با تزیین فنری شکل)تصویر2(.

5ـ  2ـ  گردنبند
الف.گردنبندهای طوقی مفرغی ساده یا نقشدار.
ب.گردنبندهایی از مهره ها و دانه های مفرغی.

ج.گردنبندهایی از عقیق، شیشــه، خمیرشیشه، صدف، سفال و 
سنگ  های گوناگون.

نقش گردنبند بر روی پیکره  های سفالی انسان: یک پیکره سفالی 
از لرســتان در موزه ملی ایران گردنبندی به گردن دارد. در وســط 
این گردنبند، آویزی برجســته روی ســینه دیده می  شود. همسان 
این تندیس از ســده هفتم پ.م در چغاسبز یافت شده که در موزه 

متروپولیتن نگهداری می شود.

5 ـ 3 ـ آویز
آویزها از جنس مفرغ، صدف، طال و نقره ساخته شده  اند. بر روی 
آویزها، نقش  های گوناگونی دیده می  شود، چون: دختری با دست  های 
گشــوده، چهره انسان، انگشــتان پا، چکمه با نوک برگشته، پرنده 

نشسته، بز ایستاده، انار، گل سه پر، ستاره پنج پر، هرم و...

5ـ  4ـ  سنجاقسر
الف. سنجاق با ســر جانورانی چون بز ایستاده، قوچ، گاو، شیر، 
گرگ، اســب خوابیده، بــز کوهی و گوزن ایســتاده، و نیز جانوران 

و اثر مفرغی به همان شکل قالب مومی درمی  آمد. در نهایت عملیات 
.)Agrawal, 2000, 15(چکش کاری و پرداخت را انجام می  دادند

4ـ  2ـ  چکش  کاری
به وسیله   چکش  کاری  های بسیار روی ورقه  های فلزی و گرم کردن پی 
در پی، شکل  های برجسته ایجاد می  شده  اند. بیشتر مفرغ  های چکش  کاری 
شده لرســتان، به دوره  های پایانی این فرهنگ بر می گردند. از جمله 
ظرف  های گوناگون با تزیینات برجسته و قلم زده و کنده کاری شده، لوح  ها، 
کمربندها، تیردان  ها، سنجاق  هایی با صفحه گرد و... )قاسمی، 130،1386(.

5ـ  دسته بندی زیورهای لرستان

زیورهای بررسی شده دستکم دوازده جنس گوناگون دارند: مفرغ، 
آهن، شیشه، عقیق، الجورد، صدف، سنگ  هاي   گوناگون،  خمیرشیشه، 
عاج، استخوان، طال و نقره. در بررسی این زیورها از دید فرم و کاربرد، 

دستکم به دوازده گونه متفاوت بر می خوریم.

5ـ  1ـ  دستبند
دستبندها بسیار گوناگونند، از جمله: 

الف. دســتبندهای پهن، کلفت و نســبتاً سنگین از مفرغ. روی 
برخی از آنها چهره جانوران کنده کاری شده.

ب. دستبندهای مفرغی مفتولی شکل پهن، که دو سر آنها جدا از 
هم و به شکل دایره چکش  کاری و تخت شده است.

ج. دستبندهای ترکیبی از مفرغ با سنگ یا آهن.
د. دســتبندهای مفتولی با ســر جانورانی چون شیر، مار، گاو، 

مرغابی، سگ و قوچ.
ه. دستبندهایی با چهره انسان.

و. دستبندهای مفتولی و نواری با سر مثلثی شکل، برخی با چهره 
یک گربه  سان و برخی با خطوط موازی و دایره  های ریز آذین شده اند، 

برخی هم پهن  تر و بدون نقش و ساده  اند.
ز.دستبندهای مفرغی نواری شکل باریک.

ح. دستبندهای پهن نواری شکل.
ط. دســتبندهای پهن عمودی، که رویشــان آذین  های خطی 

زیگزاگ یا هاشور و گل  های چهارپر کنده شده است.

تصویر1- قالب  های ریخته گری. 
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر2- نمونه هایی از دستبندها. 
ماخذ: )ردیف نخست: موزه لیون، دیگر آثار: موزه ملی ایران(
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اساطیری چون گوپت و شیردال.
ب. سنجاق میله  ای با سر گیاهی به شکل برگ  های باریک، گل 

چندپر، خشخاش یا انار.
ج. سنجاق میله  ای با سر کروی شکل و با خطوط کنده  کاری  شده هندسی. 
د. سنجاق با سر چهارگوش که درونش با دایره و خطوط هاشور 

نقش شده است. 
ه. سنجاق هاللی شکل با سری به شکل شاخ یا حلزون.

و. سنجاق میله  ای با سری که بر آن نقش انسان )پهلوان ایرانی( 
در میان، و دو جانور )بیشتر شیر یا مار( در دو سو دیده می  شود. 

ز. ســنجاق  هایی نیز از اســتخوان و عاج یافت شده اند که به 

شکل جانورانی چون شیر خوابیده، خرگوش و اسب ساخته شده  اند 
و روی آنها نقش  های گوناگونی دیده می  شود. میله آنها که از بین 

رفته شاید آهنی بوده است.

5ـ  5ـ  گوشواره
گوشواره ها ازآهن، مفرغ، طال و نقره ساخته شده  اند.

بر روی این گوشــواره  ها، نقش  های گوناگونی چون سر پرندگان 
و جانوران، چهره انســان، آذین  های گیاهی و نیز نقش  های هندسی 
)قاشــقی، هاللی، چهارگوش، دندانــه  ای، دایره  های توپر، حلقه  های 

مخروطی و...( دیده می  شود.

تصویر3- نمونه هایی از گردنبندها.
ماخذ: )ردیف نخست: موزه بوستون، دیگر آثار: موزه ملی ایران(

تصویر4- پیکره زنی با گردنبند.
ماخذ: )راست: موزه ملی ایران، چپ: موزه متروپولیتن(

تصویر5- نمونه هایی از آویزها. 
ماخذ: )ردیف نخســت: مجموعه آکرمن-پــوپ، ردیف دوم: موزه 
بوستون، ردیف سوم: مجموعه داوید-ویل، ردیف چهارم: موزه رضا 

عباسی، دیگر آثار: موزه ملی ایران(

گونه شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن
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تصویر6- نمونه هایی از سنجاق سرها. 
ماخذ: )ردیف نخست: موزه بوستون و مجموعه داوید ـ ویل، ردیف دوم: موزه های لوور، کلیولند و زوریخ، دیگر آثار: موزه ملی ایران(
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5ـ  6ـ  بازوبند یا پای آذین
گروهی از حلقه  های مفرغی یافت شده را می  توان بازوبند یا پای 
آذین دانست که نسبتاً کلفت هســتند. برخی کنده  کاری هندسی 
دارند و بر روی چند نمونه آذین  های جانوری یا گیاهی دیده می  شود.

5ـ  7ـ  انگشتر و مهر
انگشترهایی با نقش کنده کاري شده از جنس مفرغ، مس، آهن، 
عاج و نقره در لرستان یافت شده  اند. برخی از آنها انگشترهای پهن 
مفرغی هســتند که باالیشــان بیضی شــکل و قطر آنها 2 تا 2/8 
ســانتی  متر است. شاید به عنوان مهر نیز استفاده شده  اند. بر روی 
آنها نقش عقابی با بال  های گشــوده، دو بز در برابر هم، گل چهار 
پر، نقش  های جانوری نامشخص، انسان رقصنده، خورشید، مرغابی، 
نقش حلزونی و... دیده می شود. چند انگشترهم به شکل حلقه  های 
ساده استخوانی در دست است که با خطوط کنده  کاری نقطه  ای به 

شکل زیگزاگ تزیین شده  اند.
مهرهای حلقه  ای لرستان به دو شکل هستند: حلقه  های نواری 

و حلقه  های قوسی.

5ـ  8ـ  پیشانی بند
یک پیشانی  بند زرین از لرستان در موزه ملی ایران نگهداری می شود 
که 43/8 سانتی  متر پهنا و 2 سانتی  متر بلندی دارد. این پیشانی  بند که 
ماهرانه با نقش برجسته   ردیف گاوان در دو سوی درخت زندگی آذین 
شده است، چهار قالب در دو سر و نواری زنجیری در باال و پایین دارد. 
در میان آثار سیمین کلماکره نیز دو پیشانی  بند دیده می  شود. 
یکی با نقش اسب، گیاهان و موجودی اساطیری که کمان به دست 
دارد و دیگری با نقش مردی سوار بر ارابه و مردانی دیگر در حال شکار. 
این زیورها به پیشانی   بسته می  شده  اند تا گیسوان را مرتب نگاه دارند.

5ـ  9ـ  سنجاق قفلی
گونه  ای از این سنجاق  ها به شکل کمان است که دو سرش با یک 
حلقه مارپیچی به هم وصل می شود. نمونه  ای دیگر به شکل آرنج با 
برجستگی  های مدور ساخته شده و گیره سنجاق به شکل دست انسان است. 
یک سنجاق قفلی دیگرسه گوش و انتهایش مارپیچی است که با 

برجستگی  های حلقه  ای شکل آذین شده است.

5ـ  10ـ  دکمه
شــماری دکمه   مفرغی به دست آمده که به شکل مخروطی در 
اندازه  های گوناگون با حلقه  ای کوچک در پشت ساخته شده  اند. چند 

نمونه سیمین بزرگ  تر هم از کلماکره یافت شده است.

5ـ  11ـ  آینه
آینه  ها صفحه  های صاف و صیقل یافته از مفرغ هســتند که گاه 

دسته  ای به آنها وصل می  شود.

5ـ 12ـ  موبند
موبندهای مفرغــی، میله  های نازک مفتولــی و گاه فنر مانند 
هستند. یک نمونه آن به شکل استوانه  ای است که حلقه  های فنریش 

به هم متصل شده است.

تصویر7- نمونه هایی از گوشواره ها.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر8- نمونه هایی از پای آذین  ها و دست بندها. 
ماخذ: )ردیف نخست: مجموعه داویدـ  ویل و مجموعه موزا، ردیف دوم: موزه ملی ایران(

تصویر9- نمونه هایی از انگشترها و مهرها. 
ماخذ: )موزه ملی ایران(

گونه شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن
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6ـ  نقشمایه  ها و آذین  ها در زیورسازی لرستان

ســاختار گونه  گون جغرافیایــی و آب و هوایی این منطقه که از 
کوهستان  های بلند تا کوهپایه  های سرسبز و دره ها و دشت  های پست را 
در  بر  می  گیرد، سبب شده، لرستان زادگاه جانوران و گیاهان بسیاری باشد. 
بیشتر بن  مایه  هایی که بر روی زیورهای لرستان نقش شده  اند را می توان 
بومی دانست که به بررسی کوتاه برخی از مهم  ترین آنها می پردازیم.

6ـ  1ـ  نقشمایه های انسانی
الف. پهلوان ایرانی )رام  کننده جانوران(: نمادی است که در اندیشه 
کهن ایرانی وجود داشــته و از 2700 پ.م. در هنر جیرفت به شمار 

بسیار دیده شده است. 
این نقش دو ویژگی دارد. یکی اندیشــه انســان است و دیگری 
نیروی شگفت جانوران. هنگامی که این دو با هم ترکیب شوند نقشی 

بی همتا می  سازند )مهرآفرین، 1375، 59(.
ب. رقصندگان: نمایش در شکل رقص، خنیاگری، بازی یا آیین و نیز 
ابزارهای نمایش چون سیماچه، لباس مبدل جانوران یا گیاهان، سازهایی 
برای آفرینش ریتم و... دستکم از هزاره ششم پ.م در ایران شناخته شده 
و مورد استفاده بوده  اند )طاهری، 1390، 48(. نمونه  های ارزشمندی 
از رقص بر روی زیورهای لرستان )به ویژه سنجاق  ها( دیده می  شود.

6ـ  2ـ  نقشمایه های جانوری
الف. مار: نمادی کهن و جهانی اســت کــه گاه جای خود را به 
اژدها می  دهد. پوست  اندازی او، زندگی جاوید و زایش دوباره را به یاد 

 .)Cooper,1968,25(می آورد
مارها نگهبان راه  هایی هســتند که به بی  مرگی می  رســد. آنها 
فرشــتگان نگاهدار چشمه  های آب و زندگی، باروری و گنجینه  ها به 

شمار می  روند )الیاده، 1372، 207(.
مار به سبب پنهان شــدن در پناهگاه  هایش، با دنیای زیرزمین 
پیوند دارد. او را همبسته با آب  ها و اقیانوس  های نخستین دانسته  اند که 
سرچشمه آفرینشند )میتفورد، 1388، 63(. در مصر باستان، »واجت« 
خدایبانوی پشتیبان مصر سفلی و »رنه نوتت« نگهبان فرعون ها سر مار 
دارند )هال، 1380، 94(. پیکرک  های زنانه میانرودان )دوره عبید( نیز با 
سر مارگون ساخته شده که اشاره  ای دیگر به ارتباط مار با خدایبانوان است.

شاید ربودن گیاه زندگی در داستان گیلگمش، از دالیلی باشد که 
مردمان باستان مار را بیمرگ می  دانسته  اند. همچنین در اندیشه کهن، 

بر روی هر گنجی ماری خفته است.
ب. شیر: نمادی از خورشید، خوبی، روشنایی، هوشیاری و نیرو، قانون 
و دادگری بوده اســت )Cooper,1968,98(. شیر در اندیشه مردمان 
خاور باستان، نماد شهریاری و دالوری است، چونان که نامش بر بسیاری 
از شاهان نهاده شده است. نمادی سلطنتی و نشانه  ای از شجاعت و قدرت. 
مصریان از سر بزرگداشت، نام  های هخامنشی را با نگاره شیر می  نوشته  اند 
و شاهنامه اشاره به نشستن شیر بر درفش ایران دارد. سریر ایزدبانوان بر 
دوشش و تخت شاهان بر پنجه اش استوارند. بر در نیایشگاه  ها به نگاهبانی 
می  ایستد و نقش کنده شده بر سنگش، چون نیرویی محافظ به گردن 
آویخته می  شود. شــیر نماد رده چهارم آیین مهر است و در مهرآوه  ها 
تندیس خدای رمزآلودی با سر شیر یافت می  شوند. مصریان نیز خدایبانوی 
جنگاور شیرسر، »سخمت« را می پرستیده اند )طاهری، 1391، 92(.

در لرستان، شیر مهم  ترین نشانه جنگاوری و نیروی مردانه بوده، 
هنوز هم بر گور دالوران درگذشته تندیس شیر می  نهند.

تصویر10- نمونه هایی از پیشانی بندها.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر11- نمونه هایی از سنجاق قفلی ها. 
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر12- نمونه  هایی از دکمه  ها.
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر14- نمونه  هایی از موبندها. 
ماخذ: )موزه ملی ایران(

تصویر13- نمونه هایی از آینه ها.
 ماخذ: )موزه ملی ایران(
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ج. بز کوهی: نماد زایش، رویش، سرسبزی، آبادانی وفراوانی است 
)هال، 1380، 35(. به سبب چابکی و میل به باالرفتن، نماد تالش برای 
یافتن حقیقت است )میتفورد، 1388، 65(. در میانرودان، این جانور 
.)Cooper,1968,57(همبسته با »مردوک« و »نین گیرسو« است

بز، از نخستین جانورانی است که یازده هزار سال پیش در کوهپایه های 
 .)Zeder, 2008, 12( زاگرس به دست انسان اهلی گردیده اســت
از آنجایــی که در هنگام پاگرفتن هنر لرســتان، بز هنوز پیشــرو 
گله  ها و از مهم  ترین جانوران همزیســت با انسان در این منطقه 
بود، حضــورش در میان بن  مایه  های هنری شــگفت نمی  نماید.

د. قوچ: یکی از شکل  های جانوری وابسته به خدایان زایش و باروری در 
خاورمیانه، یونان و مصر باستان. »انکی« خدای آب سومری عصایی با سر 
قوچ دارد. در مصر نیز خدایانی چون »خنوم«، »هریشاف« و گاه »آمون« با 
سر قوچ تصویر می  شدند )هال، 1380، 79(. قوچ، تجسم مردانگی و نیروی 
آفرینشگر است. خون قوچ، خاک را بارور می کند )میتفورد، 1388، 65(.

ه. مرال: از خانواده بز که ویژگیش شاخ  های دراز برگشته به عقب 
است. مرال بر روی مهرهای میانرودانی به عنوان جانور ویژه قربانی 

دیده می شود )هال، 1380، 101(.
و. گوزن:گوزن در اندیشــه کهن به عنوان نماد زمستان فانی و 
زودگذر به شــمار می  رفته اســت. نقش گوزن شــاید نشانه انقالب 
زمستانی باشد )میرمحمدی، 1380، 94(. از آنجایی که گوزن بیشتر 
در سرزمین  های شمالی لرستان می  زیسته است، این بن  مایه را باید 
حاصل ارتباط هنرمندان لرستانی با اندیشه سکایی یا اورارتویی دانست.

ز. شاهین: پرنده خورشید و نماد انرژی مردانه طبیعت است. این پرنده با 
نیرو و بلندپروازیش نشان از آزادی روح دارد )میتفورد، 1388، 69(. برخورد 
ابر با خورشید را ستیز میان شاهین و مار می  دانستند )جابز، 1370، 83(.

شــاهین، پرنده ای نیرومند و تیز پرواز اســت و او را فرمانروای 
آسمان می  خوانده  اند. این بن مایه را در میان مردمان لرستان می  توان 

نشانی از میل به نیرومندی و پرواز دانست.
ح. کرکس: در اسطوره  های ایران، کرکس تیز پرواز، رهبر و بزرگ 
مرغان گوشت  خواراست و زبان مردم را می  داند و دین مزدیسنا را به 
»ور« جمشــید می  برد )بهار، 1362، 180(. او گوشت مردگان را در 
دخمه  های فراموشی پاالیش می  کرد )میتفورد، 1388، 69(. »نخبت«، 
خدایبانویی با سر کرکس و نگهبان مصر علیا بود )هال، 1380، 81(.

ط. ماهی: براساس یک باور باستاني، زمین بر روي شاخ  هاي گاوي 
قرار دارد و این گاو بر پشت یک ماهي ایستاده است. )دهخدا، 1377، 
20059(. بدین سبب، در ادبیات ما، ماهي تکیه  گاه زندگي زمیني است. 
ماهیان چرخان به سبب کارکردي که در حفظ زندگي مینوي از گزند 
آسیب اهریمن دارند، از دوران پیش از تاریخ تا امروز همواره جایگاهي 
اســتوار بر روي آثار هنري ایرانیان داشته  اند)طاهری، 1388، 100(.

ی. گاو: گاوِ نــر، اصلی  تریــن نماد جنس نرینــه در طبیعت و 
نشــان نیروی زاینده است. پرســتش گاوِ نر، رسمی مهم در مصر و 
در خاورمیانه باســتان و شرق مدیترانه و هندوستان بوده و به یونان 
و روم نیز مهاجرت کرده اســت )هال، 1380، 85(. گاو از مهم  ترین 
جانورانی است که انسان توانست اهلی کند. نخستین نمونه  های گاو 
اهلی، ده هزار سال پیش در شمال میانرودان و اندکی پس از آن در 
کوهپایه  های زاگرس پدیدار می  شوند. همزیستی با گاو برای مردمان 

دامدار و برزگر لرستان باستان، بسیار سودمند بوده است.
ک. خروس: خروس نشانه ایزد سروش در دین ایرانی است. یکی 
از وظایف او این است که با صدای خود پرستندگان را بیدار کند، تا به 
ادای تشریفات دینی بپردازند )گیرشمن، 1346، 44(. تصویر خروس 
در کنار انســان که در هنر لرستان بسیار دیده می  شود، از اهمیت یا 

قداست این جانور در اندیشه آنان حکایت دارد.
ل. مرغابی: مرغابی  ها و غازهای وحشــی، موضوع بســیاری از 
افسانه  هاو اساطیر شرق دور هستند )هال، 1380، 101(. مرغابی در 
یونان و رم، پرنده خورشید، نشان هوشیاری و همبسته با آفرودیت/

ونوس است )میتفورد، 1388، 69(.
م. گوپت و شیردال: گوپت )انگاره ترکیبی شیر، گاو و پرنده با سر 
انسان( و شیردال )انگاره ای با بدن شیر و سر شاهین( از بن  مایه های 
کهن مورد استفاده در هنر خاور باستان از هزاره سوم پ.م به بعد هستند.

شاهین، انســان، شــیر و گاو هرکدام دارای نیروی سحرآمیز و 
فرمانروای قلمرو خویشتن بودند. هنگامی که درهم آمیخته می  شدند، 
برای نیایشگاه  ها به نگاهبانانی شکست ناپذیر بدل می  گشتند. نگاشتن 
این بن مایه در دست ساخته  های لرستان، حکایت از تاثیر هنر آشوری 

و نیز هنر شمال مرکزی ایران دارد.

6ـ  3ـ  نقشمایه های گیاهی
الف. نیلوفر: از مهم  ترین بن  مایه  های اساطیری کهن در هنر ایران، 
میانرودان، مصر و هند است. ریشه نیلوفر در خاک و ساقه  اش در آب 

است و برگ  هایش را رو به آسمان می گشاید.
ب. درخــت زندگی: درخت در معنای کهن الگویی خود، داللت 
دارد بر حیات کیهان، تداوم آن و رشــد و تکثیر فرایندهای زایشی 
و باززایی. درخت نشــانه حیات تمام نشــدنی و بنابراین همسان با 

فناناپذیری است )گرین، 1376، 165(.
ج. انار: انار نشــان باروری دیرپا، برکت خیزی و فراوانی اســت 
)Cooper,1968,40(. در اندیشــه ایرانی از مقدس  ترین درختان 
است. در آتشکده  ها چند درخت انار می  کاشته  اند که شاخه  های آن را 
به عنوان برسم در مراسم در دست می  گرفتند. پُردانگی انار، نماینده  ی 
برکت و باروری اســت. در فرهنگ ایران، انار به سبب رنگ سبز تند 
برگ  هایش و نیز برای رنگ و شکل غنچه و گل آن که شبیه آتشدان 

است تقدیس می  شده است )میرمحمدی، 1380، 102(.
د. شــبدر چهارپر: شبدری که بیش از سه برگ داشته باشد در 
طبیعت بسیار کمیاب است، بنابراین در اندیشه کهن شبدر چهاربرگ 

را نشانی باشگون و خوش یمن می  دانسته  اند )میتفورد، 83،1388(.

4ـ نقشمایه های هندسی 6ـ 
این نقشــمایه  ها در هنر لرســتان بســیار گوناگوننــد. گاهی 
بــه شــکل نقطه  های بــزرگ و کوچــک هســتند. گاه نقطه  های 
دایــره  ای کــه در میانه طرح جمــع شــده  اند.گاهی نقطه  های گرد 
که از مرکز شــروع شــده و به انتهــا ختم می  شــوند. در برخی از 
آثار نیز به خط  های موازی، هاشــور یــا مارپیچ و اریب بر می  خوریم.

به نظر می  رســد نقشمایه  های هندســی بیش از آن که بیانگر 
مفهومی اساطیری باشند، برای آذین به کار رفته  اند.

گونه شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن
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زیورهایی که در گورهای زنانه لرستان باستان )لرستان امروزی و 
بخش  هایی از ایالم و کرمانشاه( یافت شده، به بازه زمانی هزاره سوم 

تا هزاره نخست پ.م برمی  گردند.
این هنر را می  توان حاصــل آمیختن تجربه های بومی مردمان 
منطقه با هنر فرهنگ  های همجوار دانست. شیوه و فن  آوری ساخت این 
مفرغ  ها را می  توان به دو گروه قالب  گیری و چکش  کاری تقسیم کرد.

زیورهای بررســی شده دســتکم دوازده جنس گوناگون دارند، 
شامل: مفرغ، آهن، شیشه، عقیق، الجورد، صدف، سنگ  هاي  گوناگون، 

خمیرشیشه، عاج، استخوان، طال و نقره.
در بررســی این زیورها از دید فرم و کاربرد، دســتکم به دوازده 
گونه متفاوت بر می  خوریم: سنجاق سر، دستبند، گردنبند، گوشواره، 
آویز، بازوبند یا پای آذین، انگشتر و مهر، پیشانی بند، سنجاق قفلی، 

دکمه، آینه و موبند.

بر این زیورها ســه دسته نقشمایه دیده می شود: انسانی )نقش 
رقصندگان و پهلــوان ایرانی(، جانوری )مار، شــیر، بزکوهی، قوچ، 
مرال،گوزن، شــاهین، کرکس، ماهی، گاو، خروس، مرغابی، گوپت 
و شــیردال( و گیاهی )نیلوفر، درخت زندگی، انار و شبدر چهارپر(. 
پژوهشگران، این دست  ساخته  ها را حاصل هنر بومی منطقه می  دانند 
که در فرآیندی دراز و با درآمیختن تجربه محلی با هنر فرهنگ  های 
همجوار )آشــور، بابل، ایالم، میتانی و اورارتو( و هنر اقوام مهاجری 
چون کاسیان، گوتیان، لولوبیان، هوریان و سکاها شکل گرفته است.

دفن این زیورها با صاحبانشان از این باور حکایت دارد که وسایل 
زندگی این جهانی انســان، در دنیای دیگر هم مورد نیازش خواهد 
بود. انگیزه ســاخت این آثار را می توان نیاز به باروری و پیروزی بر 
دشــمن، رازآلودگی زندگی پس از مرگ، یادور کردن و آرام کردن 

ارواح شر دانست.
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