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ابتدا در  ،زاگرس ایران هایکوهرشتهدر  ،های هنری عصر آهنساخته

بر همچنان اما پژوهشگران کرد؛ توجه دنیا را به خود جلب  1930 یدهه

اند با هم به بحث و ها را ساختهسر اینکه چه کسانی با این مهارت آن

 نشینند.گفتگو می

 

ای را رام شاخدار جانوران اسطوره یاستادانه از لگامِ اسب، فرددر این شاهکار 

 پ.م 700حدود  ،شده در لرستانساخته .کندمی

 



های نفیس مجسمه ،1920 یهنگامی که در اواخر دهه

کسی چیز هیچشدند، ها سرازیر میفروشیعتیقهمفرغی هر روز به 

های حیوانات، جامآثار هنری از انسان،  دانست.ها نمیزیادی از آن

و سوداگران را در حالی به  های ظریف دالالنمفرغی و سنجاق

 بررسی .شدندزده میشگفت شانآورد که از زیباییمیهیجان 

مبهم و ها قدری اما پاسخ ؛بود صورت گرفته منشأشان یبارهرد

ویژه  یمکان یا تمدن بهها را آنکه آنسوداگران به جای  گنگ بود.

کردند: های زاگرس اشاره میای در کوهتنها به منطقه ،نسبت دهند

لرستان )جایی که در غرب ایران واقع شده و امروزه آن را به این 

 .شناسند(نام می

آغاز  1928 زیلرستان به بازار در پائ یهامفرغ رشدنیسراز

که امروز حدوداً در  ییجا ن،یهرس ساکت و آلودهشد، از شهر خواب

 یمحل یشرق کرمانشاه واقع شده است. کشاورز یلومتریک30

ها را فروخت. و آن افتیخود  یدر مزرعه یمفرغ ءیش نیچند

زود شهر از  یلیو خ دیچیجا پهمه هاافتهی نیصحبت راجع به ا

ها را و سپس آن دندیخریرا م یآثار هنر نیپر شد که ا یسوداگران

سودآور  یروش نی. افروختندیم یشخص دارانمجموعه و هابه موزه



توقف آن صورت  یبرا یبودند و کار چندان اشیدر پ یاریبود که بس

 .گرفتینم

هر دو  انیدر م یمفرغ اءیاش نیا یبه حفار یادیز یعالقه

شده بود. آندره گودار،  ختهیبرانگ یو افراد محل انیگروه دانشگاه

را که مردم  ی، روش1928در سال  رانیا یشناسباستان یاداره ریمد

 گونهنیا بردند،یبه کار م یحفار یکشف منطقه یبرا یمحل

را  یسپس مکان کردند؛یم دایپ یاها ابتدا چشمهکرد. آن فیتوص

 کیبود که در نزد یسکونتگاه ادیکه به احتمال ز افتندییم

دنبال منبع واقع شده بود. قواعد کار ساده و مؤثر بود: به یرستانگو

 یکیدر آن نزد یباستان یوقت گورستانآن د؛یآب بگرد یو سرچشمه

  خواهد شد. دایپ

 

 باستانشناسان در آسمان 

 قیبه تحق یمفرغ اءیاش یکه درباره یشناس غربباستان نیاول

 یبود، کس تیاشم کیار یشناس آلمانو پژوهش پرداخت، باستان

در لرستان شروع به کاوش  1935بار در سال  نینخست یکه برا

هلن، نوآورانه بود.  یبه لطف همسرش، مر تیسا نیکرد. کار او در ا



بار  نیداشتند و اول یشناسباستانبه  یمشترک ادیز یدو عالقه نیا

 بودند. دهیرا د گریحصار همدتپه یدر منطقه

 دید دانیداشتن م یبرا مایده از هواپهلن طرفدار استفا یمر

. دیخر ییمایهواپ تیمأمور نیا یمحوطه بود و برا یکامل از باال

همان بود که لرستان  شد،یم دهینام «رانیدوست ا»که  مایهواپ نیا

که شامل تخت  دیرا درنورد یرانی[ ای]باستان یهامحوطه ریو سا

 تیکه اشم شدی( مرانیا یمپراتورا یباستان تختی)پا دیجمش

 ران،یآن پرداخت. پس از کسب مجوز از ا یسپس به پژوهش بر رو

و مجدداً در سال  36و  1935 یهادر سال ییشناسا یپروازها

 ینه تنها برا تیاشم ییهوا یبردارانجام شد. عکس 1937

روشمند و منظم  یبردارنقشه یمحوطه، بلکه برا یمستندساز

  اشد.توانست ارزشمند ب-یم زین یحفار

دُم که سرخ یدر محوطه تیاشم می، ت1938در ژوئن 

در  ،یحفار نیاز ا شیدر لرستان بود، کاوش کرد. پ یسکونتگاه

 به را هااز مفرغ یاریمنطقه، بس نیدر ا رمجازیغ یهایبردارخاک

رفتن اطالعات امر موجب ازدست نیا جه،ینت در که بودند برده غارت

محوطه شد. سرانجام،  یخچهیتار یدرباره یاریارزشمند بس



تمام تالش  تیچپاول را گرفتند و اشم نیا یوقت جلو نیمسئول

  مانده بود متمرکز کرد. یکشف آنچه باق یخود را برا

 نیبود. ب یشناسدر باستان ییهوا یاز عکاس یاشگامانهیپ یاستفاده تیکار اشم

غرب،  یهمنطق یرا بر رو ییهوا یهاکاوش نیاو اول می، ت1937تا  1935 یهاسال

انجام داد که در  د،یتخت جمش یاز جمله محوطه ران،یجنوب و شمال شرق ا

 باال نشان داده شده است. ریتصو

توانست اقالم  تیاشم میت ار،یو چپاول بس بیبا وجود آس

 یهاکه فنون و سبک ییایکند، اش یابیرا باز کیعاج و سرام ،یمفرغ

 1920 یکه در دهه دادینشان م ییهارا با مفرغ یمشابه یهنر

دم حول آمده از سرخدستاز آثار به یاری. بسشدیکشف و فروخته م



 ایمعبد  رفتیمتمرکز بود که گمان م یاساختار چند اتاقه

 یها را از مقبره یاقالم نیهمچن تیپرستشگاه بوده است. اشم

و  وارید یجابه یعمود یهابه دست آورد که با سنگ یماننداتاق

  سقف ساخته شده بود. یجاتر بهبزرگ یهاسنگتخته

لرستان،  یخیتار یاز منطقه یبخش ران،یاز دشت کرمانشاه در غرب ا یاندازچشم

 .هاکوهرشته و هادره یتوال یژگیبا و

 

 یلرستان کار دشوار یهامفرغ یبرا یقو یشمارآوردن گاهفراهم

خاک اطراف محل  یهاهیاز ال یاریبوده است. غارت گسترده بس

 ییزهایهمان چ یعنیکرده بود؛  رانیرا و یشناسنهیچ ای هایحفار



زمان سکونت در آن مکان به آن  نییتع یبرا شناسانکه باستان

  .کنندیم هیتک

 یهامفرغ قیدق خیامکان اشاره به تار ریاخ یهاتنهادر دهه

با  یکرنگاریو پ یشناسسبک لیلرستان ممکن شده است. تحل

 1970و  1960 یهادر دهه یشناسباستان یهااز کاوش یامجموعه

در غرب  1979تا  1965 یهاسال نیکه ب ییهاشد. کاوش لیتکم

 یبایز یهنرها یلطنتس یهالرستان توسط دانشگاه گنت و موزه

 یجمعدسته یمقبره یادیتعداد ز افتنیبروکسل انجام شد، امکان 

 یهابخش ینگارنهیورد که به لطف چرا فراهم آ هاافتهیپر از 

کرد. بر اساس  ینگارخیها را تارتوان آن-ینخورده و سالم مدست

زمان ساخت مفرغ لرستان را با  توانندیمطالعات، محققان م نیا

 نیب یکه در مقطع یزمان یاسیکنند، مق یابیارز یشتریب تدق

 انیالح پااصطکه به-هفتم پ.م  یپ.م تا اواسط سده ازدهمی یسده

 مشخص شده است. -شودیم دهیعصر آهن لرستان نام

وجود  یتیقطع اندرا ساخته بایآثار ز نیکه ا یمردمان تیهو یدرباره

از مردم  یاز احتماالت است؛ گروه یکی هیاول یندارد. مادها

 یدر حال نیو ا کردندیم یمنطقه زندگ نیکه در ا ییهندواروپا

 یمردم کنند؛یرا انتخاب م انیمریک گرید یاست که گروه



در  دیو شا دیرسیم هیروسبه جنوب  شانشهیکه ر نیچادرنش

 هشتم پ.م به لرستان کوچ کرده بودند. یسده

شده  افتیمنطقه  نیکه در ا ییرهایشمش یبر رو یخیم خطوط

 16 یکه حدود سده یداللت دارد؛ قوم هایاست، بر حضور کاس

و  یمرکز یهاپ.م در لرستان ساکن بودند و پس از آن در بخش

 پ.م سکونت داشتند. 12 یسده لیتا اوا رودانانیجنوب م

 

 یغن یریتصاو

به سه  شتریشده در لرستان باز مصنوعات کشف یباورنکردن تنوع

متداول از لگام  یها، آثار فلز: توقشوندیم میتقس یاصل یدسته

شده که  افتی زین یانواع مختلف قطعات مفرغ. هااسب و سنجاق

 یفراوانو تبر است که البته به زهیمانند خنجر، ن ییهاشامل اسلحه

  .ستندینخست ن یدسته

قرار داده شده  یزیچ یبر باال یهستند که زمان ییایها اشتوق

 یکرنگاریپ یدگیچیپ کند،یم فرد به منحصر را هابودند و آنچه آن

 یشان بزکوهگرفته شده و در همه واناتیح یایهاست که از دنآن

از  یکی. شودیم دهیطور مشترک داز بز کوهستان( به یاژهی)نوع و



ارباب »که اصطالحاً  نشان،یرتریشمگو چ نیترشدهشناخته

-است )معموالً نر  یانسان یاکرهیشود، پ-یخوانده م «واناتیح

را از گردن  یوحش واناتیشده( که ح ادیماده هم پ یهاهرچند نمونه

 گرفته است.

 

 

 

ارباب »ی زن و مرد در آثار هنری مجسمه

شود؛ مثل سنجاق خوبی دیده میبه« حیوانات

تا  1000ار که مربوط به حدود دمفرغی سوراخ

  پ.م است. 650

 

 

 

پرندگان  ایبزرگ  یهااست و از گربه ادیز اریبس واناتیتنوع ح

 نشانیو ابوالهول در ب ردالیمثل ش یریتا جانوران اساط یشکار

مشترک  یباستان یهاتمدن گری. موضوعات آثار با دشودیم دهید



 یابه همان اندازه رودانانیدر هنر م واناتیارباب ح یاست: آثار هنر

 نیبر ا دهیشده است. عق افتیسومر  یشده که در آثار هنر دهید

و تسلط انسان بر  ییاز فرمانروا یآثار نماد نیا یهیمااست که بن

  است. عتیطب

 یاست بر سبک زندگ یدییاسب شکوهمند تأ یهالگام نیا

همان طور  اند.کرده و ساخته یها را طراحکه آن یگردمردمان کوچ

 یهاافتهی نیترجیرا»نوشته است:  هیشناس پائولو ماتکه باستان

 یفلز یاسب است که از دو قطعه صفحه یمنطقه لگام و دهنه

است که با  شیبر رو یواناتیاز ح یریمشبک ساخته شده و تصاو

لگام از آن  یلهیشده که م نیبزرگ در شکمشان تزئ یسوراخ

 ر،یشامل گاو، ش تواندیم هاکرنگارهیفهرست پ« است. گذشتهیم

  و ابوالهول باشد. ردالیش ای یبزکوه

 

 بایز یهامفرغ

مشهورترینشان  شود.دیده میدر این میان اشیاء روزمره نیز 

نظر اختالفها استفاده از آنبر سر دلیل که هنوز  ستهاسنجاق

این اشیاء برای . برخی پژوهشگران بر این باورند که وجود دارد



-ه برخی دیگر هدف کاربردیی کدر حال ؛شدندنذورات استفاده می

برای بستن لباس  گویندمیدهند و پشنهاد می شانتری را برای

ها از موضوعات متفاوتی طرح روی سنجاق .ه استشداستفاده می

ارباب  یمایهبنان، حیوانات و همچنین بانوایزد :است برداشته شده

  حیوانات.

 

؛ ددهای قسمت بیرونی جام را زینت میتصویر هنرمندانه

های کوچکی در زیر آن به چشم که برآمدگی در حالی

رسد که این اثر مربوط به حدود می خورد. به نظرمی

هنر شهر  یموزه–پ.م باشد  800تا  1000های سال

 (AKG/Album)آنجلس لس

 

 نشانی. مشهورترشودیم دهید انیم نیدر ا زیروزمره ن اءیاش

نظر ها اختالفاستفاده از آن لیهاست که هنوز بر سر دلسنجاق

 یبرا اءیاش نیباورند که ا نیپژوهشگران بر ا یوجود دارد. برخ

هدف  گرید یکه برخ یدر حال شدند؛ینذورات استفاده م

بستن  یبرا ندیگویو م دهندیپشنهاد م شانیرا برا یتریکاربرد

ها از موضوعات سنجاق یاست. طرح رو شدهیلباس استفاده م



 نیو همچن واناتیح زدبانوان،یبرداشته شده است: ا یمتفاوت

  .واناتیارباب ح یهیمابن

 

 

ای بالدار اشیائی جانوران اسطوره

پرطرفدار برای ساخت لگام اسب بوده 

است، مانند این نمونه که متعلق به 

 پ.م است. 650تا  1000حدود 

 

 

 

 

 

با چهار بز، مربوط  یتعادل تیوضع انسان در کریسه پ

  پ.م. 650تا  1000متعلق به حدود  یبه توق

 

 

 



هایی با برآمدگی شامل استوانهها هستند که آخرین دسته جام

ها بصورت ای که در خارج آنشوند؛ آرایهشان میکوچک در پایه

های آئینی و هایی مانند بزمبرجسته ساخته شده شامل صحنه

 هایی مهم در کنار خادمان یا نوازندگان است. شخصیت

 

 


