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چکیده
آثار منقوِش دوران باستان مى توانند سندى براى بررسى افکار و ارتباطات هنرى و فرهنگِى تمدن هاى گذشته باشند. مناطق 
حسنلو، زیویه، قالیچى و ربط 2، متعلق به دوران ماننایى هستند. تعداد زیادى آثار منقوش از  این مناطق به دست آمده که 
در آنها، « نقش» به عنوان عنصرى جهت تزیین یا براى نمایش مفاهیمى خاص به کار رفته است. این مناطق با قرارگرفتن 
در یک ناحیه ى همجوار، داراى نقوشى با مضامین مشترك و مشابه هستند که تاثیرات و تبادالت فرهنگى را نشان مى دهند. 
یکى از انواع این نقوش مشــترك، نقوش گیاهى هستند. دراین مقاله، مسئله ى تحقیق این است که  نقوش مشترك گیاهى 
درآثارهنرى مناطق ماننایى کدام نقش ها هستند؟ و آیا این نقوش ارتباطى با هنر آشور دارند؟ بنابراین مقاله درپى آن است با  
یافتن نقوش گیاهى مشترك در آثار ماننایى و بررسى آنها به صورت تطبیقى - تشابهى، به بررسى همان نقوش در هنرآشور 
نیز بپردازد. نقوش «لوتوس» و «درخت زندگى»، نقوش مشترك گیاهى در این مناطق هستند. برخى از این نقوش با نمونه ى 
آشــورى شباهت دارند و دربرخى نقوش، تغییراتى مشاهده مى شود. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه اى و نمونه هاى 

موجود در موزه ها، با روش توصیفى- تحلیلى به مقایسه و بررسى نقوش پرداخته است.
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دامنــه ى کوه هاى زاگــرس به دلیل وجــود رودخانه ها، خاك 
مناســب و مراتع حاصل خیز، از دیرباز مکانى براى حضور و ایجاد 
تمدن هاى باســتانى بوده اســت. از قدیمى ترین حکومت هایى که 
دراینجا حضور داشــته اند، «ماننایى ها» هستند. ماننایى ها دولتى 
قدرتمنــد قبل از مادهــا بودند که به دلیل منافعى که داشــتند، 
همواره مورد توجه و هجوم همسایه هاى غربى خود یعنى اوراتورها 
و آشــورى ها بوده اند. مهم ترین آثار ماننایى ها از مناطق باســتانى 
حســنلو، زیویه، قالیچى و ربط به دست آمده است. این مناطق به 
دلیل موقعیت جغرافیایى شــان، پل ارتباطى بین مناطق مرکزى 
ایران با اوراتورها وآشــورى ها بوده اند که این ارتباط را مى توان در 
هنر و نقوش مورد استفاده مشاهده نمود. بررسى نقوش با مضامین 
مشــترك در این مناطق که درنزدیکى هم و در یک دوره ى زمانى 
قرارگرفته اند، اهمیت ارتباط و تاثیرات نقوش از همدیگر را نشــان 
مى دهد و عالوه بر این، ما را در شــناخت ارتباط هنرى و فرهنگى 
دولت هاى ماننا و آشور یارى مى دهد. در مورد نقوش و ویژگى هاى 
نقوش مناطق حســنلو، زیویه، قالیچى و ربط2، تحقیقاتى انجام 
گرفته است. در پژوهشى به نام«بررسى تطبیقى نمادهاى تجسمى 
در هنر مارلیک، حسنلو و زیویه»، با تطبیق نقوش این سه منطقه، 
به شــناخت بیشتر هنر این دوره در ســه حوزه ى تمدن نامبرده، 

پرداخته شده است. در پژوهشــى دیگر با عنوان«بررسى نقوش و 
صحنه هاى تصویرى در عاج هاى زیویه و حسنلو 700 ق.م»، نقوش 
عاج هاى زیویه و حســنلو مورد بررســى قرارگرفته است. درباره ى 
نقوش ربط، کاوش هاى باستا ن شناســى توسط بهمن کارگر و رضا 
حیدرى انجام گرفت و بر اســاس یافته هاى آنان، پژوهشى به نام 
«مطالعه و توصیف آجرهاي لعاب دار مکشــوفه از سه فصل کاوش 
محوطه ربط» توســط علیرضا هژبرى نوبــرى و ریحانه ى عفیفى 
انجام گرفته اســت که در آن به دسته بندى انواع آثار به دست آمده 
از ربط2 و بررســى نقوش آجرهاى لعاب دار آن پرداخته شده است. 
درپژوهش هاى انجام شــده، نقوش مناطق مورد بررسى به صورت 
جداگانــه و دوبه دو مورد تحقیق قرارگرفته انــد. بنابراین به دلیل 
نزدیکى این مناطق، مقارن بودن از لحاظ زمانى، تعلق داشــتن به 
حوزه ى فرهنگى مشابه و حتى یکسان و ارتباط فرهنگى و هنرى 
با آشــور، ضرورت مى یابد که نقوش مشترك گیاهى در هر چهار 
منطقه مورد بررسى قرارگیرند و با نمونه هاى آشورى مقایسه شوند.  
هدف از انجام این نوشــتار، شناســاندن نقوش با مضامین گیاهى 
مشترك و مشــابه درآثار زیویه، قالیچى، ربط2وآشور و مشخص 
ساختن وجوه اشتراك و شــباهت ها و تاثیرات نقوش این مناطق 

برهمدیگر و ارتباط آنها با هنر آشور است.

مقدمه

ماننایی ها

پیــش از ورود آریایى ها به ایران(در قــرن 9 پیش از میالد)، 
در جنوب دریاچه ى ارومیه در محدوده ى مهاباد، نقده، اشــنویه 
و حسنلو، اقوامى سکونت داشــتند که در تاریخ به نام «مان» یا 
«ماننایى» شناخته شده اند(احسانى، 1382، 39). درآغاز هزاره ى 
اّول پیــش از میالد، ماننا، که درآن زمــان یکى از کوچک ترین 
تشــکیالت دولتى لولوبى و گوتى بوده، جدا از اتحادیه ى قبایلى 
وجودداشت(دیاکونوف، 1377، 139و140). دولت ماننا به ایاالت 
زیر تقسیم مى شد: 1-سوریکاش( ناحیه ى سقزکنونى) 2- مسى  
بخش باالى رود جغتو (زرینه رود)3- اوئیشــدیش ساحل شرقى 
دریاچه ى ارومیه و غیره  (همان،168). کشور ماننا بعدها از لحاظ 
فرهنگ و تمدن و اقتصاد، هسته ى پادشاهى ماد را در قرن ششم 

ق. م تشکیل داد( همان،139و140).

ارتباط ماننایی ها و آشوری ها

آشورى ها همسایگان غربى دولت ماننا بودند که بارها به دولت 
ماننــا حمله کردند. «دولت ماننا از قرن هشــتم - 799 - پیش از 
میالد، بارها با آشور(درجنوب غربى این ناحیه) و اورارتو(درنزدیکى 
دریاچه ى وان) به مبارزه برخاست و در واقع مغلوب هیچ یک از دو 

دولت مزبور نگشت» (همان،139). دولت آشور در پى این حمالت، 
اهــداف مهمى را دنبــال مى کرد.«هدف از تســلط بر محدوده ى 
زاگرس از جنبه ى سیاسى- نظامى، تأمین منابع و مواد الزم براى 
تســلیح و تجهیز ارتش تهاجمى آشور و به دست آوردن اسب هاى 
مورد نیاز ســواره نظام آشــور بود که ابزار حیاتى و عمده اى براى 
سیاست تهاجمى آشوریان به شــمار مى آمد. عالوه براین، تسلط 
بر زاگرس، موقعیت دست باالیى را هم در مطیع ساختن و به زیر 
نفوذ درآوردن قبایل ساکن در زاگرس براى نینوا به وجود مى آورد» 
(سجادى،1390، 46). «در نهایت دولت آشور در پایان جنگ هاى 
داخلى اش، بیش از پیش ضعیف شد و در جنگى که میان آشور و 
بابل(و ماد)آغازشد، دولت آشور نتوانست به تنهایى پایدارى کند و 
به ناچار با پادشــاهى ماننا متحد شد(دیاکونف،1377، 278). «در 
طى ســال هاى 610 تا590 پیش ازمیالد، پادشــاهى ماد نه تنها 
پادشاهى آشور را از پاى درآورد، بلکه پادشاهى هاى ماننا و اسکیت و 
اوراتور را نیز مطیع خود ساخت»(همان، 290). تمامى این اتفاقات 
و رویدادهایى که بین دو دولت ماننا و آشــور درجریان بوده است، 
ارتباطات نظامى و سیاســى دو دولت را درآن زمان نشان مى دهد. 
تاجایى که نقوش ماننایى ها را برسالنامه ها، نقش برجسته ها، ظروف 

مفرغى و تیردان هاى آشورى مى توان دید. 
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ربط2 و ارتباط آنها با هنر آشور

منطقه ی باستانی حسنلو 

دژ حســنلو درجنوب دریاچه ى ارومیه در نزدیکى شهر نقده 
قرارگرفته اســت. « ازســال 1956م، هیئت حفــارى آمریکایى 
ازطرف موزهى دانشگاه پنسیلوانیا و موزهى متروپولیتن نیویورك 
به ریاســت رابرت دایســون ماموریت یافت در مــکان تاریخى 
حســنلوکاوش کند. قدیمى ترین آثارى که ازحســنلو به دســت 
آمده اســت، بنابر نتایجى که باروش تجزیه کربن14 به دســت 
آمده اســت، متعلق به 6000 ســال پیش از میالد است. قلعه ى 
مســتحکم این مکان درحدود 800 سال ق.م ، احتماالً به دست 
ســربازان آشــورى طعمه ى آتش شــد و ویران گردید. در زیر 
دیوارهاى ساختماِن دوطبقه اى که در داخل حصارهاى این قلعه 
قرارداشــت و درنتیجه ى آتش ســوزى روى هم ریخت،آثار بسیار 

گرانبهایى به دست آمد» (احسانى،1382 ،30 و31).
از حســنلو، جام هــاى طال که مشــهورترین آن «جام طالى 
حســنلو» است،آثارســفالى، مفرغى، آهنى و مهرهایى به دست 
آمده اســت. در نقوش این آثار، مى توان تاثیــرات مختلفى را از 
مناطق دیگر مشــاهده نمود. «آثار حســنلو از یک سو به اشیاى 
مکشوف در گورستان سیلکA وطبقه ى اول تپه گیان و گورستان 
ســیلکB و از سوى دیگر با آثار مکشوف از نقاط مختلف آسیاى 
صغیر به خصوص الیشــر نزدیک مى شــود» (واندنبرگ،1379، 
115). «تاثیر هنر آشــور را در نقوش درخت خرما، بزهاى کوهى 
و نقوش ســاغر نقره اى وتاثیر اســب هاى اورارتویى را در ریتون 

اسب حسنلو مى توان مشاهده نمود» (پرادا،1383، 156و169).

منطقه ی باستانی زیویه

زیویه درنزدیکى روســتاى زیویه در42کیلومترى شرق سقز 
قرارگرفته است.«درســال 1947میالدى، دهقانان این ناحیه در 
خرابه هاى ســاختمانى قدیمى طشــت مفرغى بزرگى به شکل 
تابوت یافتند که برجدارخارجــى آن، نقش مادها درحال آوردن 
هدایا دیده مى شــد» (احســانى، 1382، 48). گنجینه ى زیویه 
شــامل اشیاى طالیى، نقره اى و ســفالى و عاجى است. نظریات 
مختلفى درباره ســبک هاى مورد اســتفاده درآثــار زیویه بیان 
شده است. «خانم کنتور معتقد است که عاج هاي زیویه وکارهاي 
فلزي، بیشــتر در کانون هاي هم پیمان با آشــور ساخته شده نه 
درگروه هاي متأثر و یا مختلط آشــوري. او نفوذ سبک آشورى در 
زیویه را در ارتباط با اورارتوهــا مى داند. بدین مفهوم که ارتباط 
زیویه با آشور مســتقیم نبوده بلکه (نمونه اى مانند) پالك زیویه 
به مانند بسیاري از اشــیاء اورارتوها که در سرزمین اورارتویى ها 
و تحت تأثیر آشــوري ســاخته مى شــد، ســاخته شده است» 
(ساعدموچشى، 1388، 122). «گدار در سال 1950م، سه عنصر 
اصلى و عمده را در آثار زیویه معرفى کرد: 1- ماننایى 2- آشوري 
3-ســکایى» (همان،122). «اشــیاء مختلف  این  گنجینه  از نظر 
هنري  و فنی  به  یکدیگر شباهتی  ندارند. برخی  به سبک آشورى 

و برخی  دیگر از هنر«قارص » درترکیه  و ســکاها تأثیر گرفته اند. 
اغلب  باستان شناســان ، گوناگونی  اشیاء گنجینه ى زیویه  را ناشی  
از برخوردهــاي  اقوام  مختلف  در این  دوره  و این  منطقه  می دانند. 
گیرشــمن ، پس  از جمع آوري  اطالعات  الزم ، اشــیاي  گنجینه ى 
مورد بحث  را به  چند دســته ى متمایز تقسیم کرده  است : اشیاى 
آشوري ، کارهاي  هنرمندان  سکایی ، اشیایی که  در آن  موضوع هایی  
مربوط  به  ســکاها و فنیقی ها دیده  می شود و باالخره  اشیایی  که  
کامًال رنگ  محلی  دارند.گیرشمن  معتقد است  اشیاء  اخیر، متعلق  
به  هنرمندان  مادي  اســت  که  از 606 تا 550 ق .م  ناحیه ى  محل  
کشف،  جزو قلمرو حکومت  آنان  بوده  است . درواقع  مادها در این  
ناحیه  جانشین  ماننایی ها شــدند و هنر آنان  نشانی  از ماننایی ها 
دارد» (احســانى، 1382، 48). دیاکونــوف، گنجینه ى زیویه را 
ماننایــى و ماد مى داند و آن را به هنر آشــورى و اورارتوویى ربط 
مى دهد و مى گوید: «تزیینات، عالیم دینى، موضوع ها، لباس ها و 
نقوش اشخاص، همه ى اینها وجوه مشترك فراوان با هنر آشورى 

و اورارتویِى همزمان دارد» (دیاکونوف،1377، 374).

منطقه ی باستانی قالیچی

محوطه ى قالیچى در 7 کیلومترى شــمال شرقى شهرستان 
بوکان و در بخش مرکزى پادشــاهى ماننــا در جنوب دریاچه ى 
ارومیه قراردارد(حســن زاده،1390 ،71). «در فاصله ى سال هاى 
1358 تا1364 خورشــیدى، حفارى هاى غیرمجاز گســترده اى 
در تپه ى قالیچى انجام شــد. در نتیجه ى این حفریات، آجرهاى 
لعــاب دار کم نظیرى کشــف شــد. در ســال 1364، هیئتى به 
سرپرستى احسان یغمایى، تعداد زیادى آجر لعاب دار و کتیبه ى 
آرامى را کشــف کردند. در نتیجه ى کاوش هاى یغمایى و بهمن 
کارگــر، تعداد 450 آجــر لعاب دار به موزه ى ملــى ایران انتقال 

داده شد» (حسن زاده، 1385، 48).
بهمن کارگر، اهمیــت قالیچى را این چنیــن بیان مى کند: 
«قالیچى در بوکان را مرکز اولین پادشاهى قبل از ماد در ایران 
اعــالم مى کنیم» (حســن زاده، 1385، 49). «تپه ى قالیچى، 
شــامل یک طبقــه ى فرهنگــى متعلق به دوره ى مانناســت و 
تاکنون ســه الیه ى ساختمانى در آن تشخیص داده شده است» 
(کارگر،231،1383). « کاوش در تپه ى قالیچى از سال 1378تا 
1385 به سرپرستى بهمن کارگر ادامه یافت. بررسى هاى کارگر 
حاکى از آن اســت که در داخل محوطه، تاالر ســتون دارى با 
ابعــاد 19×25 متر و مجموعــه اى دیگر از فضاهــاى معمارى 
ظاهــراً با کاربرد مذهبى به چشــم مى خورد. داخــل این بنا با 
گل اخرا تزیین شــده و براى تزیین نماى بیرون بنا از آجرهاى 
لعاب دار اســتفاده کرده اند»(حسن زاده، 1385، 42). مهم ترین 
آثار قالیچى، آجرهاى لعاب دارمنقوش هســتند که در تزیین بنا 
اســتفاده شده اند. در این نقوش نشــانه هایى از تاثیر هنر آشور 
و حســنلو در آن به چشم مى خورد که درکنار سبک محلى در 

نقوش به کاررفته است.
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تصویر1- نقش لوتوس برروى تکه استخوان، 
حسنلو، قرن 9قبل از میالد.

http://www.metmuseum.org/collec- (ماخذ: 
(tion/the-collection-online/search/325759

تصویر2- نقش لوتوس(رزت)، مادهاى از جنس 
شیشه، حسنلو، قرن 9قبل از میالد. 

http://www.metmuseum.org/collec- (ماخذ: 
(tion/the-collection-online/search/325142

تصویر3- گل رزت، مادهاى از جنس شیشه، 
دوره ى آشورمیانه.

http://www.britishmuseum.org/re- (ماخذ: 
(search/collection_online/collection, 369411

منطقه ی باستانی َربَط2

ربط درنزدیکى شهرستان سردشــت دراستان آذربایجان غربى 
قرارگرفته است. محوطه ى باستانى ربط، به دوقسمت ربط1 و ربط2 
تقسیم مى شــود. «اولین مطالعات باستان شــناختی در محوطه ى 
ربط به ســال45-1344 بــاز می گردد. در آن زمــان، بابک راد به 
عنوان کارشناس وقت براي اولین بار تپه ى شماره ى 1 ربط را مورد 
بررسی قرار داد و آن را با تاریخ گذاري هزاره ي اول با شماره ى 602 
به ثبت رســاند. سپس بهمن کارگر در ســال 1364 ، این محل را 
مجدداً مورد بررسی قرارداده است» (هژبرى نوبرى و عفیفى، 1388، 
49). کارگر درباره ى محوطه ى ربط مى نویســد: «تپه ربط 2، با دژ 
سنگی کوهستانی از نوع استحفاظی محافظت می شد. ازاین محل، 
آجرهاي ســاده و انواع لعاب دار مشابه آجرهاى قالیچى جمع آورى 
شده اســت»(کارگر،230،1383). «کفه ي سنگ فرش نیز از دیگر 
آثار معماري محوطه بوده وعمدتاً با قلوه سنگ هاي رودخانه اي که 
به وفور در حاشــیه ى رود زاب یافت می شوند، ساخته شده اند. این 
سنگفرش ها از وجوه بارز هنري و یکی از نشانه هاي متقن ذوق و نبوغ 
ساکنان این محل به شمار می روند. در مرکز سنگ فرش، سنگ گردي 
قــرار دارد که تمامی دوایر تشــکیل دهنده، حول آن قرار گرفته اند. 
سنگ هاي دیگر متناسب با این سنگ کانونی، به صورت عمودي و 
افقی قرار دارند؛ یعنی پس از یک ردیف ســنگ چین عمودي، یک 
دور ســنگ چین افقی وجوددارد» (حیدرى، 1386، 205). از دیگر 
مکشوفات کاوش هاى ربط2، گل میخ هاى سفالى هستند. «گل میخ را 
مى توان به دو دسته ى محدب و تخت تقسیم بندى نمود. در منطقه ى 
ربط هم همچون مناطق باســتانى نامبــرده، تاثیر مناطق مجاور را 
درآثار به دست آمده از آن مى توان مشاهده نمود. با توجه به ماهیت 
تاریخی و محل قرارگیري محوطه ى ربط در حد فاصل دو امپراتوري 
آشــور و اورارتو، تأثیر غیرقابل انــکار این دو حکومت در محوطه ى 
ربط2، به وضوح دیده می شود»(هژبرى نوبرى و عفیفى، 1388، 67).

نقوش مشترك گیاهی در طراحی نقوش 
زیویه، حسنلو، قالیچی و ربط2 و هنر آشور

بررسى نقش مایه هاى گیاهى مورد استفاده در مناطق باستانى 

مذکور، موضوع این بخش است. برخى از این نقوش در هر چهار 
منطقه و برخى دیگر در دو یا سه محوطه ى باستانِى مورد بررسى، 
استفاده شده است. در ادامه، نمونه هاى نقوش درآثار آشورى مورد 

بررسى قرارگرفته است.
سابقه ى  استفاده  ازگیاهان  به  هزاران  سال  قبل  می رسد. انسان ها 
پس  از گذراندن  دوران  شکار، دریافتند که  عالوه  برگوشت ، مى توانند 
غذاي  خود را ازگیاهان  به دست آورند. بنابراین  به  فکرگرفتن  بذر و 
تکثیرگیاهان  به  شیوه ى کاشت  شدند. بدین  ترتیب  دوران  کشاورزي  
در تاریخ  و تمدن  بشري  آغاز شد. عالوه بر این، گیاهان  به  دلیل  مصارف  
غذایی ، دارویی ، رنگ رزي ، معماري ، تأمین  انرژي  براي  پختن  وگرما، 
نخ  و الیاف  گیاهی  همواره  موردتوجه  و استفاده ى  انسان ها بوده اند . 
نقوش  و نمادهــاي  گیاهی که  متأثراز همین گیاهان  محیط  زندگی  
بوده  اســت، به  عنوان  یکی  از عناصرتزیینی  در دست ســاخته هاى 
بشرى نمود یافته است. گاهى وجود یک گیاه در زندگى انسان چنان 
اهمیتــى مى یافت که تا جایگاه گیاه مقدس و زندگى بخش صعود 
مى کرد. در آثار این مناطق، نقش دو نوع گیاه مشترك هستند که 
شــامل نقش «لوتوس» و نقش «درخــت خرما و درخت زندگى» 
اســت. این دو گیاه جزو گیاهان مقدس در دنیاى باستان بوده اند.

الف: لوتوس 
نقش لوتوس و رزت به عنوان گیاهانى مقدس در هنرهاى دوران 
باستان به دفعات مورد استفاده قرارگرفته است. لوتوس یا نیلوفرآبى، 
«هم در اســطوره و هنر مصرى و هم هندى،گلبرگ هایش درحال 
شــکفتگى، یک خداى آفریننده را نشــان مى دهد. از آنجا که در 
سپیده دم، باز و در هنگام غروب بسته مى شود، به خورشید شباهت 
دارد. نیلوفر نشانه ى مصر علیا بود و در سرستون ها و نقوش مربوط 
به رع،خورشید- خدا تجلى یافته است» (هال،1383، 309و310). 
«درسده ى هشتم پیش از میالد، تصویر نیلوفر به فنیقیه و از آنجا 
به آشــور و ایران انتقال یافت و در این ســرزمین ها، گاه جانشین 

درخت مقدس شد» (همان،310).
با ورود نقش لوتوس به ایران، لوتوس به عنوان گیاهى مرتبط با 
خورشید، گیاه مقدس در آیین هاى میتراییسم و زردشتى شده است. 
در نمونه هاى مورد بررسى، گل لوتوس به سه شیوه طراحى شده است: 
گل لوتوس از زاویه ى دید کنارى که به دو صورت غنچه و گل است 
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و گل لوتوسى که از زاویه ى دید باال دیده مى شود. این نوع لوتوس، 
یک گل گرد و چندپر است و شامل گلبرگ هایى است که حول یک 
دایره ى کوچک قرارگرفته اند. در برخى منابع، به ویژه منابع تصویرى، 
این گل «ُرزت » نامیده شده اســت. «نقــش نیلوفرآبى(رزت) که با 
تعداد گلبرگ هاي مختلف درآثار دوره هاي مختلف دیده می شود. به 
عنوان مثال نقش گل نیلوفر آبی دوازده گلبرگی از چغازنبیل مربوط 
به دوره ایالم، نقش شانزده گلبرگی این گل در کاخ شوش از دوره ى 
هخامنشی، نقش هفده گلبرگی آن در آثار فلزي هزاره ى اول پیش از 
املش و غیره به دست آمده است»(سخن پرداز و مراثى،1388 ،64). 
«رزت یک نقشمایه ى تزیینى متداول در خاور نزدیک باستان بوده است 
و با سیاره ى ونوس ارتباطى نزدیک دارد. تعداد زیادى از این نقش در 
دوره ى آشور میانى در معبد آشور دیده شده است. در دوره ى آشورنو، 
رزت یک موضوع مرسوم تزیینى بر روى مچ بندها، رداهاى سلطنتى 
.(Blak and A Green,1992,156) «و دهــان بند اســب ها بــود

نقش لوتوس  در آثار حسنلو
درآثار حســنلو، نقش لوتوس به دو شیوه ى گل از زاویه دید 
جانبــى و گل گــرد چندپر طراحى شده اســت.  تصویر1، نقش 
گل لوتوس اســت که برروى اســتخوان حک شــده و از حسنلو 

به دست آمده است. این نقش، گل لوتوس را از زاویه ى دید جانبى 
نشــان مى دهد. در نمونه ى بعدى گل هاى لوتوس به صورت گرد 
وچندپر اســت که بر روى قطعه اى از شیشه استفاده شده است و 
هفده پراســت (تصویر2). در تصویر3، نقش گل لوتوس را بر یک 
زینت لباس از ماده اى شیشــه مانند متعلق به آشور مى بینیم که 
شبیه تصویر2 است. تعداد گلبرگ ها در اینجا، شانزده عدد است.

نقش لوتوس درآثار زیویه
نقش گل لوتوس به سه شیوه درآثار زیویه نشان داده شده است: 
در تصویر4، نقش گل لوتوس و غنچه به صورت یک درمیان با یک 
بند منحنى شکل در انتهاى شان، به هم وصل شده اند. تکرار این دو 
نقش حول زیور، همچون یک حاشیه ى تزیینى، آن را آراسته است.

در هنر آشور، طراحى گل و غنچه ى لوتوس به همین شیوه بر 
روى قطعه اى از عاج و ســنگ فرش کاخ شمالى در نینوا استفاده 
شده اســت. در اینجا هم، گل ها و غنچه ها به صورت یک درمیان 
قرارگرفته اند و با همان بند منحنى در پایین، به هم وصل شده اند. 
در ســنگفرش هم این طرح تزیینى، نقوش حاشــیه را تشکیل 
داده است. تنها تفاوت مشهود در این است که گل ها در زیور زیویه 
به نسبت گل هاى آشور،گلبرگ هاى کمترى دارند(تصاویر5 و6).

بررسى نقوش گیاهى مشترك درآثارمنقوش حسنلو، زیویه، قالیچى، 
ربط2 و ارتباط آنها با هنر آشور

تصویر4- نقش گل از دید جانبى و غنچه ى لوتوس دریک زیور، زیویه، قرن7 قبل ازمیالد. 
(http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/324412) :ماخذ

 

تصویر5- نقش گل و غنچهى لوتوس برسنگ فرش کاخ شمالى نینوا، دوره ى آشور.
http://etc.usf.edu/clipart/keyword/assyrian-  :طرح ،http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/328745 ) :ماخذ

(architecture

تصویر6- نقش گل و غنچه ى لوتوس بر قطعه اى از عاج از دوره ى آشورنو، قرن 9و8 پیش ازمیالد.
(http://metmuseum.org/collection/the-collection-online) :ماخذ
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تصویر9- نقش رزت در آجر لعاب دار قالیچى موزه ى ملى ایران.
ماخذ: (یوسف زاده، 1390، 76)

تصویر10- نقش غنچه و گل لوتوس در آجر ربط2. ماخذ: (حیدرى،1387، 58)، آجرشماره2؛ ماخذ: (هژبرى نوبرى و عفیفى، 1388، 58)

 در شیوه ى دوم، طراحى لوتوس به صورت نقش رزت برروى 
یک قطعه عاج به دســت آمده از زیویه استفاده شده است. برروى 
قطعه عاج، نقش لوتوس شــانزده پر درمیان شیرهاى بالدار با سر 
انســان قرارگرفته اند. در اینجا، شــیرها یک دست شان را برگل 

قرارداده اند و سرشان رابه عقب برگردانده اند (تصویر7).
نوع سوم طراحى گل لوتوس درآثار زیویه،گلبرگ هایى است 
که برشانه ى ظروف ســفالى، طراحى شده و اگر از باال به ظرف 
بنگریــم، آن را مشــاهده مى کنیم. عالوه برایــن، بر بدنه ى این 
ظروف هم نقش لوتوس کشیده شده که گاهى در میان دوجانور 
به عنوان گیاه مقدس قرارگرفته اســت. ایدت پرادا معتقد است 
«نقش لوتوس ها برشــانه ى ظروف زیویه، به وسیله ى صنعتگران 
فنیقى و ســورى هاى و ســاخته هاى آنها از هنر مصر وارد ایران 
شده اســت چــرا که تاجى از گلبرگ نیلوفر بر شــانه ى ســفال 
زیویه درکارهاى ظریف تر روى ظروف مصرى دیده شده اســت» 

(پرادا،1383، 183) (تصویر8).

نقش لوتوس در تپه قالیچی
دریــک نمونه از آجرهاى قالیچى، گل هــاى لوتوس با تعداد 

هشــت گلبرگ طراحى شده است. این گل ها به رنگ زرد نخودى 
و سفید هستند و بر زمینه ى آبى روشن قرارگرفته اند (تصویر9).

نقش لوتوس در ربط2
در ربط2، شیوه ى طراحى گل هاى لوتوس همانند زیویه است. 
در نمونه ى اول، نقش گل و غنچه ى لوتوس به صورت یک درمیان 
طراحى شــده اند. در اینجا، گل ها به وســیله ى بند به هم وصل 
نیستند، بلکه حول یک شکل گرد چرخ مانند و یا شاید طرح گل 

گرد لوتوس قرارگرفته اند(تصویر10).
شیوه ى بعدى طراحى گل لوتوس در ربط2 را مى توان برروى 
گل میخ ها دید. این شــیوه ى طراحى، هم بــرروى گل میخ هاى 
محــدب و هــم گل میخ هاى تخت اجرا شده اســت. «بر ســطح 
گل میخ هاي محدب، عموماً نقش گل هشــت پر با لعاب سفید بر 
زمینه فیروزه اي و یا نقش گل هشــت پر با لعاب زرد بر زمینه ي 
فیــروزه اي تصویرشده اســت»(حیدرى،1386 ،210). «ســطح 
رویی گل میخ هاي تخت با نقش گل هاي هشــت پر و شــانزده پر 
تزئین شــده و گل ها با لعاب یک در میان سفید و فیروزه اي و یا 
زرد و فیروزه لعابدهی شــده اند. در برخی موارد حتی قسمت کم 

تصویر8- نقش لوتوس برشــانه ى  سفال 
زیویه قرن7 قبل از میالد.

http://www.metmuseum.) ماخــذ: 
org/collection/the-collection-on-

(line/search/324432

 

تصویر7-نقش لوتوس چندپر بر روى قطعه عاجى اززیویه.
(http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/324183) :ماخذ



21

تصویر11- نقش گل چندپر رزت برگل میخ هاى سفالى محدب و تخت 
مکشوفه از ربط2.

ماخذ: (حیدرى، 1386، 210)

تصویر12- نقش رزت برگل میخ سفالى لعاب دار متعلق به دوره ى آشورنو،قرن 9 
پیش ازمیالد.

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/) :ماخذ
(search/324766

ضخامت دورتا دورگل میخ ها نیز با لعاب فیروزه اي لعاب دهی شده 
است»(حیدرى،1386 ،211). (تصویر11 )

تصویر 12 یک نمونه از گل میخ هاى ســفالى دوره ى آشورنو 
متعلق به قرن 8 قبل از میالد اســت. این گل میخ از نوع محدب 
اســت و برروى آن یک گل گرد هشت پر نقش بسته است. تعداد 
گلبرگ هاى گل میخ هاى ربط2 هم هشت عدد هستند. در نمونه ى 
آشورى گل چندپر با خطوط سیاه دورگیرى شده اند و داخل شان 

با لعاب هایى به رنگ زرد نخودى، سیاه و سفید رنگ شده اند.

ب: نقش درخت نخل- درخت زندگی 
نقشــمایه ى گیاهى دیگرى که در هنر این مناطق مشــترك 
است، نقش درخت نخل - درخت مقدس(درخت زندگى) است. 
درخت مقدس یا درخت زندگى نقشى است که بارها در هنر 
میان رودان و هنرایران باستان تکرارشده است و این به دلیل اهمیتى 
است که  درخت در حیات انسان ها و جانوران داشته است. تاجایى 
که مقام درخت را تا جایگاهى مقدس و فرازمینى باالبرده اند و به 
آن عنوان «درخت زندگى» داده اند.« درخت در معناى کهن الگویى 
خــود، داللت دارد بر حیات کیهان، تداوم آن و رشــــد و تکثیر 
فرایندهاى زایشى و باززایى. درخت نشــانه حیاِت تمام نشــدنى 
و بنابراین هم سان با فناناپذیرى اســت» (گرین، 1376 ،165).

یک نوع از این درختان مقدس، «درخت نخل» است.«درخت 
نخل یک منبع غذایى مهم در بین النهرین باستان بوده است. و یکى 
از چندین درختى بود که درمراسم بارورى در این منطقه به چشم 
مى خورد.» (هال،1383 ،307 )«هرگزشاخ وبرگ نخل نمى ریزد، 
دائماً سرسبزاســت. این نیرو انســان رابه فکــر انداخت که نخل 
نشانه ى درخور و مناسب براى پیروزى است» (کوپر،1379 ،362).

درنقــش برجســته هاى بین النهرین، درخت خرمــا به عنوان 
درخت مقدس دربین دوجانور ویا دوکاهن قرارگرفته اســت.«در 
تصاویرباستانى «درخت زندگى» میان دو راهب وکاهن یا دوجانور 
افســانه اى قراردارد که نگهبانان درخت به شــمار مى روند. این 
نقش، نماد درخت کیهانى، تجدید حیات و نماد بى مرگى اســت. 
این درخــت به ظاهر همان «درخت هوم» در دیانت زردشــتى 

اســت. زادگاه این نقش، میان رودان جنوبى(سومر) بوده و بعدها 
در هنر بابل، آشــور، عیالم و مفرغ کاران لرســتان، به عالى ترین 
شــکل خود مى رسد. درخت زندگى در دوران هخامنشى، پارتى، 
ساسانى و دوران اسالمى به اشکال گوناگون در دست ساخته هاى 

مختلف استفاده شده است» (افروغ،1393 ،84).
قدیمى تریــن منظومه ى مکتوب کــه در رابطه ى درخت و بز 
باقى مانده اســت، منظومه ى «درخت آسوریک» است که به زبان 
پهلوى اشکانى اســت.این منظومه مناظره بین درخت نخل و بز 
است. در این مناظره درخت نخل و بز هرکدام از توانایى هاى خود 
مى گوینــد و آنها را به رخ دیگرى مى کشــانند. اما در پایان بز به 

دلیل توانایى حرکت و جابه جایى پیروز مناظره است.
اگرچه این منظومه در دوره اشکانى مکتوب شده است،  ولى این 
داستان از سده هاى قبل به صورت شفاهى وجود داشته است چنانکه 
ما تصاویر آ ن را درهنر مناطق باســتانى حسنلو و زیویه مى بینیم.

درخت نخل - درخت زندگی در آثار حسنلو
درحســنلو، نقش درخت خرما بر روى نمونه هایى از ســفال 
وعاج ایجاد شده اســت. درختان نخل در دو نمونه ى مورد بررسى 
از حســنلو شبیه هم هستند و ســاختار برگ هایشان مشابه هم 
است. در طراحى این درختان خرما ،یک برگ قائم در میانه وجود 
دارد و دو یا ســه برگ که به بیرون متمایل گشته ا ند، به صورت 
قرینه در دوســوى برگ میانى قرارگرفته اند. تعداد برگ ها هفت 
عدد هستند. تفاوت درختان نخل حسنلو با همدیگر، در طراحى 
و جهت ساقه هاى کوچک ترى است که از تنه ى اصلى روییده اند. 
تصویر 13، قطعه ى سفالى است که درموزه ى هنرمتروپولیتن 
نگهدارى مى شــود و نقش روى آن شــامل درخت خرما وبزهایى 
اســت که بــرروى پا بلند شــده اند،  نقش این درخــت با اندکى 
تفاوت در جزییات، همان نقش درختى اســت که برروى قطعه ى 
شیشه ماننِد موزه ى ایران باســتان تهران نقش بسته است. برروى 
نمونه ى موزه ى ایران باســتان، بزها روى پاى خود ایستاده اند. سر 
بز به عقب برگشته  و پشت سر خود را نگاه مى کند. درسمت دیگِر 
درخت، قسمتى از دست و پاى یک بز دیگر را مى بینیم که نشان 

بررسى نقوش گیاهى مشترك درآثارمنقوش حسنلو، زیویه، قالیچى، 
ربط2 و ارتباط آنها با هنر آشور



22
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره21، شماره 2، تابستان 1395

تصویر 15- نقش درخت مقدس خرما 
بر روي کوزه ى ســفالی لعاب دار زیویه، 

قرن 7 ق.م. 
http://www.metmuseum.) ماخذ: 
org/collection/the-collection-

 (online/search/324141

تصویــر 16- نقش درخت  خرما 
برروى تکه عاجى از زیویه.

http://www.metmuse- (ماخذ: 
um.org/collection/the-collec-
(tion-online/search/324190

تصویــر 17- نقش درخت خرما 
درخت زندگی برروي پالك عاج 

زیویه.
 قرن 7 ق.م ، موزه ى ملى ایران،

عکس نجف علیزاده.

تصویــر 18- دوبزکوهــى دردوســوى درخت 
مقدس درپالك عاجى از زیویه.

ماخذ: (پرادا، 1383، 181)

تصویر13- درخت نخل برروى قطعه سفالى،حسنلو قرن 9قبل ازمیالد.
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-) :ماخذ

(online/search/326002

تصویر14- نقش درخت نخل بروى تکه اى ازماده ى شیشه مانند ازحسنلو.
ماخذ: (موزه ى ایران باستان)

مى دهد بزى درآنجا واقع بوده است. دراینجا درخت خرما بر تپه اى 
کوچک روییده اســت. در طول تنه اش دو گره دارد که ســاقه هاى 
کوچــک افقى از آنهــا روییده اند. بز، پا و دســتانش را برروى این 

ساقه هاى کوچک قرارداده است (تصویر 14).

درخت نخل و درخت زندگی در آثار زیویه
در زیویــه نقش درخت خرما به صــورت منفرد و یا به عنوان 
درخــت زندگى در بین دو جانور دیده مى شــود.طراحى درخت 

نخل در این آثار به سه گونه است:
الف: درخت نخلى که از تنه و باالى آن برگ هاى تکى به طور 
مــوازى در روبروى هم روییده اند ماننــد تصویر15 که به عنوان 
«درخت زندگى» دردو ســوي  آن،  گاودال تک شــاخ به  صورت  

زانوزده  دیده  می شوند.
ب: در شیوه ى دوم طراحى درخت نخل، تمامى برگ ها برباالى 
تنه ى درخت قرارگرفته اند. این گونه طراحى برگ ها بر روى تنه ى 
اصلى،شبیه درختان نخل حسنلوست. در این نوع درخت نخل، از 
دو ســوى تنه ى درخت، شاخه هایى افقى و موازى از کناره ى تنه 

بیرون آمده اند و غنچه اى در نوکشــان روییده است (تصویر16).
ج: در نمونه ى سوم از نخل هاى زیویه، درخت زندگى،شامل یک 
تنه ى اصلى است که برگ هاى بزرگ از آن روییده اند و در باالپنج 
درخت خرماى کوچک همانند یک تاِق محراب مانند، درخت اصلى 
را احاطه کرده اند. از تنه ى اصلى این درخت، شــاخه هاى افقى و 
موازى  رو به سمت بیرون روییده اند. این شاخه هاى افقى در وسط 
پیچ خورده اند و درانتهایشان، یک غنچه رویید ه است (تصویر17). 
نمونه ى دیگر از درخت نخل در زیویه، درختى است که درمیانه ى 
دوبزکوهى که برروى پاهاى خود ایســتاده اند، نقش بسته است. در 
اینجــا هم مانند تصویر 17، پنج بوتــه ى کوچک درخت اصلى را 
همانند یک قاب احاطه شده کرده اند. شاخه هاى فرعى در اینجاهم، 
افقى، موازى و داراى غنچه هایى در انتها هستند و به صورت زیرورو 
به هم بافته شــده اند (تصویر18). پرادا این سبک طراحى درخت 
را آشــورى مى داند:«این درخت که در نقوش برجسته و مهرهاى 
اســتوان هاى دوران سارگون دوم به دســت آمده است، مرکب از 
پیچک هاى غنچه دارى است که در گروه هاى دو یا سه تایى به هم 

بافته شده اند» (پرادا،1383 ،180). 
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تصویر19- نقش نخل بر پایه ستونى از قالیچى بوکان. 
ماخذ: ( مالزاده،75،1391 )

 

تصویر20- پایه ستون آشورى از نینوا، قرن هشت پیش ازمیالد.
 http://www.britishmuseum.org/research/collec) ماخــذ: 

tion 91989 و ( مالزاده، 1391، 78))

نقش درخت نخل در قالیچی
در قالیچى برگ هاى خرما بر پایه ســتونى سنگى به صورت 
برجســته، نقش شــده اند. در نمونه ى قالیچى، برگ ها به همان 
شیوه ى حسنلو و زیویه طراحى شــده اند. برگ میانى قائم است 
و برگ هاى کنارى مایل هســتند و تعدادشان هفت عدد هستند.

ایــن درختان همچون حاشــیه ى گل هاى لوتــوس که درتصویر 
4 مشاهده شــد، با بندهایى کمان شــکل در پایین، به هم وصل 
شده اند. در باالى این برگ ها، کمان هایى درکنار هم چیده شده اند 

که دورتادور پایه ستون را فراگرفته اند (تصویر19).
شیوه ى اجراى این بندهاى کمان شکل همانند نقوشى است 
که در پایه ستونى از نینوا اجرا شده است (تصویر20). «طرح هاى 
تزئینى به کاررفته در پایه ستون قالیچى بوکان و وجود نمونه هاى 
آشــورى، تعلق این یافتــه را به عصر آهنIII مطرح مى ســازد. 
محوطه هاى عصر آهن شــمال غرب ایران با معمارى ســتون دار 
شامل حسنلو، قالیچى، زیویه، نوشیجان، گودین، باباجان و موارد 

دیگراست» (مالزاده،1391، 76).

درخت نخل و درخت زندگی در ربط2
در ربــط2، نقش درخت نخل به صــورت درخت زندگى را بر 
یک نمونه آجر لعاب دار کنگره اى شکل مى بینیم. برروى این آجر، 
درخت نخل میانى تا باالترین قســمِت کنگره پیش رفته اســت.

چیدمان برگ ها به همان شیوه ى تنه ى اصلى درختان نخلى است 
که پیش تر در حسنلو، زیویه و قالیچى مشاهده شد. از تنه ى اصلى، 
دو ساقه با دو غنچه ى کوچک روییده است و در پایین تر، دو درخت 
دیگر خرما به صورت قرینه با دو شاخه ى منحنى به درخت اصلى 
وصل شــده اند. تعداد برگ هاى خرما، در اینجا نه عدد اســت و با 

لعاب هاى سفید و زرد رنگ شده اند (تصویر21).

درخت نخل - درخت زندگی در آشور
در یک نمونه از نقش برجســته هاى آشــور، درختان نخل   
مقدس در میاِن نقوش انســانى نقش شده اســت. در تصویر 22، 
طراحى برگ هاى درختان نخل مانند برگ هاى درختان حســنلو، 
زیویه، قالیچى و ربط2 اســت. اما ساختارکلى درخت نخل شبیه 
درخت نخل مقدس زیویه اســت و نشــان مى دهد درخت زیویه، 
بیشتر از جاهاى دیگر متاثر از درختان آشور است. درخت مقدس 
میان دو نقش از شاه آشور نصیرپال دوم ایجاد شده است. در اینجا 
درخت اصلى داراى تنه اى قطور است و بر روى آن، برگ هاى بزرگ 
نه تایى نخل روییده اند. ازتنه ى اصلى، شــاخه هاى فرعى به صورت 
افقى بیرون آمده اند. برخى از شــاخه هاى افقى در مســیر رویش 
خود یک پیچ دارند و برخى از شــاخه ها مواج هستندکه به صورت 
یــک درمیان از تنــه ى اصلى روییده اند. بر نوك این شــاخه هاى 
افقى، بوته هاى کوچک نخل نقش بسته است. برروى درخت نخل 

بررسى نقوش گیاهى مشترك درآثارمنقوش حسنلو، زیویه، قالیچى، 
ربط2 و ارتباط آنها با هنر آشور

تصویر21- نقش درخت زندگى در آجر ربط 2.
ماخذ: (حیدرى، 1387)
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اصلى، شــاخه هاى درهم تابیده، نقشــى محراب مانند با بوته هاى 
کوچک نخل را تشــکیل داده اند.«برفراز درخت مقدس، به عنوان 
نماد بارورى، تاجى از نقشمایه ى نخل(دوره ى آشورنو-سده ى هفتم 

تصویر22- نقش درخت نخل مقدس و آشورنصیرپال دوم بر نقش برجسته ى 
آشورى، قرن 9 پیش از میالد، نمرود عراق، موزه ى بریتانیا.

http://www.britishmuseum.org/research/collection_on- (ماخذ: 
(line/collection  150814001

جدول 1- مقایسه ی نقوش گیاهی مشترك درهنر حسنلو، زیویه، قالیچی، ربط2 و آشور-الف: نقش لوتوس از دید جانبی.

توضیحات: در نمونه هاى مورد بررسى نقش لوتوس از زاویه ى دید جانبى در تمامى مناطق به جز قالیچى کاربرد داشته است. در مناطق زیویه، ربط2 و آشور نقش گل و غنچه 
صورت یک درمیان کشیده شده اند.

آشورربط2قالیچیزیویهحسنلو

-

نقش لوتوس برروى تکه 
استخوان حسنلو، قرن   

9قبل ازمیالد.
http://www.metmu- (ماخذ: 
seum.org/collection/the-
(collection-online/search

نقش گل وغنچه ى لوتوس در یک 
زیور زیویه، قرن7 قبل از میالد.
http://www.metmu- (ماخذ: 
seum.org/collection/the-
(collection-online/search

-

نقش غنچه و گل لوتوس 
در آجر ربط2.   

ماخذ: (هژبرى نوبرى و 
عفیفى، 1388، 58)

نقش گل و غنچه ى لوتوس 
برسنگ فرش کاخ شمالى 

نینوا، دوره ى آشور.
http://etc.usf.) :ماخذ

edu/clipart/keyword/
(assyrian-architecture

نقــش گل و غنچــه ى لوتــوس 
بــر قطعــه اى از عــاج از دوره ى 
آشــورنو، قرن 9و8 پیش از میالد.

http://metmuseum.) :ماخذ
org/collection/the-collec-

(tion-online

جدول2- مقایسه ی نقوش گیاهی مشترك در هنر حسنلو، زیویه، قالیچی، ربط2 و آشور- ب: نقش رزت.

توضیحات: نقش لوتوس-رزت درتمامى مناطق کاربرد داشته است. تفاوت این نوع لوتوس در تعداد گلبرگ ها و تعداد دایره هاى مرکز گل است. 

آشورربط2قالیچیزیویهحسنلو

نقش لوتــوس، مادهاى ازجنس 
شیشه حسنلو، قرن 9قبل از میالد.

http://www.) :ماخذ
metmuseum.org/collection/

the-collection-online/
(search

نقش لوتوس بر روى قطعه 
عاجى از زیویه.

http://www.) :ماخذ
metmuseum.org/

collection/the-collection-
(online/search

نقش گل لوتوس آجر لعاب دار 
قالیچى، موزه ى ملى ایران.

(76، (یوسف زاده،1390  ماخذ: 

نقش گل چندپرلوتوس بر 
گل میخ هاى سفالى تخت، ربط2.
ماخذ: (حیدرى،1386 ،211)

نقش لوتوس برگل میخ سفالى لعاب دار 
متعلق به دوره ى آشورنو، قرن 9 پیش 
از میالد، موزه ى متروپولیتن نیویورك.
http://www.metmuseum.) :ماخذ

org/collection/the-collection-
(online/search

پیش از میالد) قراردارد» (هال،1383 ،307). عالوه بر این، کمان 
محراب مانند مى تواند مانند یک ســایه بان، نماد محافظت درخت 
خرماى اصلى باشد و با مفاهیم مقدس محراب ارتباط داشته باشد.
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جدول 3- مقایسه ی نقوش گیاهی مشترك در هنر حسنلو، زیویه، قالیچی، ربط2 و آشور- پ: نقش درخت زندگی-درخت نخل.

توضیحات: درخت نخل در تمام مناطق مورد بررســى کاربرد داشته اســت. طراحى برگ هاى درخت نخل شبیه هم هستند. درختان نخل در دو نوع ساده و یا 
پیچیده و ترکیبى مورداستفاده قرارگرفته اند. درختان نخل زیویه با درختان نخل- مقدس آشور شباهت بیشترى دارند.

زیویهحسنلو

درخت نخل برروى قطعه 
سفالى، حسنلو ، قرن 9 قبل 

از میالد.
ماخذ: (موزه ى متروپولیتن 

نیویورك)

نقش درخت 
نخل بروى 

تکه اى ازماده ى 
شیشه مانند 

ازحسنلو
ماخذ: (موزه ى 

ایران باستان)

درخت مقدس 
نخل کوزه ى 

سفالی لعاب دار 
زیویه، قرن 7 ق.م.

ماخذ: (موزه ى 
متروپولیتن 

نیویورك)

نقش درخت  نخل برروى 
از زیویه. تکــه عاجــى 

http://www.) :ماخذ
metmuseum.org/

collection/the-
collection-online/

(search

نقش درخت نخل درخت 
زندگی برروي پالك عاج 

زیویه،  قرن 7 ق.م. ماخذ: 
(موزه ى ملى ایران،

عکس: نجف علیزاده)

درخت مقدس - نخل در 
پالك عاجى از زیویه

مجموعه ى w.abbeg برن.
ماخذ: (پرادا، 1383، 181)

آشورربط2قالیچی

 

نقــش برگ نخل بــر پایه ســتونى از 
قالیچى بوکان.

ماخذ: (مالزاده، 1391، 75)

نخل(درخت  درخــت  نقش 
زندگى) در آجر ربط 2.

ماخذ: (حیدرى، 1387)

نقش درخت نخل مقدس و آشــورنصیرپال دوم بر نقش برجســته ى آشورى، قرن 9 
پیش از میالد، نمرود عراق، موزه ى بریتانیا.

بررسى نقوش گیاهى مشترك درآثارمنقوش حسنلو، زیویه، قالیچى، 
ربط2 و ارتباط آنها با هنر آشور

مناطق حسنلو، زیویه، قالیچى و ربط2، از مناطق مهم باستانى 
دوره ى ماننایى واقع درشــمال غرب ایــران در هزاره ى اول پیش 
از میالد هســتند. از این مناطق، آثار منقوش گوناگونى به دست 
آمده اســت که تعدادى از آنها هــم از نظر مضامین و هم از جهت 
طراحى باهم شبیه هستند. یکى از مضامین مشترك در نقوش این 
مناطق، نقوش گیاهى هستند. با بررسى نقوش گیاهى در نمونه هاى 
مورد پژوهش، این نتیجه به دســت آمد که هم جوارى و هم زمانى 
با دولت آشــور درطى جنگ هاى بین دولت هاى ماننایى و آشورى 
و ارتباطات سیاســى و تبادالت فرهنگى آنــان با همدیگر، باعث 
ایجاد نقوشى با مضامین و طراحى مشترك و مشابه شده است. در 
میان نقوش گیاهى، نقش «لوتوس-رزت» و  نقش «درخت نخل – 

درخت زندگى» در تمامى مناطق مشترك بوده است. 
نقوش لوتوس و درخت نخل به عنوان دو گیاه مقدس، اهمیتى 
فراتــر از یک عنصر تزیینى داشــته اند و کاربــرد آنها جهت بیان 
مفاهیم معنوى و باورهاى آن دوران بوده است. حضور این گیاهان 
مقدِس مشترك در آثارهنرى این مناطق نشان مى دهدکه عالوه بر 
اشتراکات ظاهرى نقوش به عنوان یک عنصر تزیینى، مردمان آن 
دوران در مناطق شــمال غربى ایران و میان رودان، داراى باورهاى 

مشترکى هم بوده اند و این دو گیاه را مقدس مى دانسته اند. 
تاثیر هنر آشور در نقوش نمونه هاى مختلف، متفاوت است؛ به 
عنــوان مثال نقش گل و غنچه ى لوتوس از دید جانبى بر زیورى 
از زیویه، متاثر از همین نقش بر قطعه ا ى از عاج از دوره ى آشورنو 

نتیجه
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است و شباهت بیشترى با نمونه ى آشورى دارد. در برخى نمونه ها 
مانند گل میخ هاى سفالى به دست آمده از ربط2، این تاثیر را در 
فرم کلى گل میخ مى توان مشــاهده نمود. در بعضى نمونه ها هم 
مانند نقش درختان مقدس زیویه برروى پالك هاى عاج، طراحى 
کلى نقوش، متاثر از نقش آشــورى است ولى مى توان تغییراتى 
را درجزئیات نقوش مشــاهده نمود. درمیان نقوِش درختان نخل، 

درختان زیویه شباهت بیشترى با درختان نخل آشورى دارند. 
عالوه براین، مناطق مذکور به دلیل موقعیت جغرافیایى شان، پل 
ارتباطى بین مناطق مرکزى ایران با اوراتورها وآشــورى ها بوده اند 
که این ارتباط را مى توان درهنر و نقوش مورد اســتفاده مشاهده 
نمود. چنانکه نمــود و کاربرد این نقوش گیاهى به عنوان گیاهان 

مقدس در دوره هاى بعدى هنر ایران هم تداوم داشته است.  


