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  :چکیده

ـ  باستان انـد، نظریـات مختلفـی دربـارة      ا زیویـه بـه تحقیـق پرداختـه    شناسانی که در رابطه ب

بیشتر آنان بـا تکیـه بـر یـک شـیء منفـرد و       . اند سازندگان آثار و سبکهاي هنري آن بیان نموده

هـا و یـا    هـاي مشـابه از فرهنـگ    خاص و با تجزیه و تحلیل نقوش آن و مقایسـۀ آن بـا نمونـه   

نتسب کـرده  و سبک آن را به ناحیۀ مورد نظر م هاي همجوار منشأ اشیاء و یا منشأ هنري محوطه

از اشـتباهات  . انـد  گـذاري کـرده   ، تمـام مجموعـه زیویـه را تـاریخ    هـا و بر پایۀ همـین مقایسـه  

شناسی و تعیـین قـدمت اشـیاء زیویـه، همزمـان پنداشـتن تمـامی         گرفته در مورد سبک صورت

مر پیدا شدن اکثر آثـار گنجینـه   شاید یکی از دالیل این ا. مجموعه به دست آمده از زیویه، است

در این مقاله سعی شده تا تمامی سبکهاي موجود در زیویـه مـورد   . در تابوت برنزي بوده است

تري را که بتواند تمامی سبکهاي مورد نظـر و نیـز    گذاريِ مطمئن توجه قرار گیرد تا بتوان تاریخ

هنگـاري پیشـنهاد شـده، اواخـر     گا. تمامی مواد فرهنگی به دست آمده را شامل شود، ارائه کرد

  .گیرد تا دورة ماد را در بر می 2عصر آهن

  

  .زیویه، سبکهاي هنري، سفال، معماري، اسناد آشوري و گاهنگاري :هاي کلیدي واژه

  

  :مقدمه

. اسـت شناختی عصر آهن و اوایل دورة تاریخی، محوطۀ باسـتانیِ زیویـه   هاي مهم باستان یکی از مجموعه

گنجینۀ . کیلومتري شرق سقز در استان کردستان واقع شده است 40تایی با همین نام و در این محوطه در روس

آثار زریـن،  . توسط پسر بچۀ چوپانی در باالي روستاي زیویه پیدا شد.) ش.هـ  1325. (م1947زیویه در سال 

ر داشـت، توسـط   و عاجهاي آن و به طور کلّی تمامی آثار این مجموعه کـه در یـک تـابوت قـرا    ... سیمین و 

پس از . روستاییان محلّ به یغما رفته و تعدادي از آنها از جمله تابوت حاوي اشیاء به شدت صدمه دیده است

هـاي تجـاريِ خـود     ، ایوب ربنو به مدت هشت سال بـا حفّـاري  .ش.هـ 1325کشف ناگهانی این آثار از سال 

نتیجۀ مطالعـات خـود را در سـال     آندره گدار). 34: 1374معتمدي، (صدمات فراوانی به محوطه وارد ساخت

این گزارش، اولین گزارش تخصصی راجع به کشـفیات زیویـه   . به چاپ رساند» گنجینۀ زیویه«با نام . م1950

پس از انتشار اولیۀ آثار زیویه، نظریات مختلفی در مورد دورة زمانی زیویـه  ). Muscarella, 1977: 198(است

. رسد در تحلیل آثار آن، جهت ارائۀ گاهنگاري، تمامی آثار مورد توجه نبوده اسـت  می پیشنهاد شده، که به نظر

تـوان گاهنگـاري آن را    هم اینک بر اساس نظریات مختلف و نیز کاوشهایی که بعد از انقالب انجام شـده مـی  



121/  ارزیابی مجدد گاهنگاري آثار زیویه

شناسـی   از است، سبکس از جمله آثاري که در این زمینه از آنها استفاده شده و در تحلیل ما کمک. ارزیابی کرد

  . فلّزي و عاجها و غیره است جمله اشیاءد روي مواد مختلف محوطۀ زیویه، از نقوش موجو

  

  : شناسی اشیاء زیویه از دیدگاه پژوهشگران تحلیل و سبک

از . انـد  شناسان زیادي در مورد سبک اشیاء این مجموعه بحث کـرده  همانگونه که در مقدمه ذکر شد باستان

وي بـا مقایسـۀ تصـاویر حـک     . است ادیت پراداشگرانی که مواد زیویه را مورد بررسی قرار داد، جمله پژوه

هـاي ایرانـی اسـت بـه      ، که شامل تصاویري از کارگزاران آشـوري و تابعـه  )2و1تصاویر (شده بر روي تابوت

دید در اور و بـا همـین   هاي بابل ج تجزیه و تحلیل آن پرداخته و با توجه به تزئینات مشابه در تابوتهاي مقبره

دارد که در زیویه نوعی ترکیـب و اخـتالط    شیوه اما بدون تزئینات نواري در زنجیرلی در ترکیه، چنین ابراز می

پرادا معتقد است کـه ایـن ترکیـب    . هنري از عناصر مختلف آشوري، اورارتویی و سکایی صورت گرفته است

یکی از نکات سؤال برانگیز مباحـث پـرادا ایـن    ). Porada, 1965: 147(هنري در زمان مادها اتفاق افتاده است

داند و معتقد است که پنهان شـدن گنجینـه بـه     ها می است که او تخریب محوطۀ زیویه را در اثر حملۀ سکایی

بنـا بـر   ). Ibid:140(ها بـه وسـیلۀ سـاکنین در کنـار دژ بـوده اسـت       خاطر ترس از سرقت اشیاء توسط سکایی

اید انتظار وجود عناصر سکایی را در اشیاء زیویه داشته باشیم، چون به محض رسیدن سـکاها  اظهارات پرادا نب

هـاي هنـر سـکایی در آثـار، قابـل       این در حالی است که به وضوح، نشانه. به زیویه این اشیاء پنهان شده است

منطقـه سـاخته    مشاهده بوده و حاکی از آن است که بخشی از گنجینه پس از تسلط مادها و سپس سـکاها بـر  

باستان ، در مورد وجود هنر سکاها با احتیاط بیشتري صـحبت  ایران او در کتاب خود با عنوان هنر . شده است

اي  بنـدي کـه در آن هیوالهـاي آشـوري و سـوریه      کند و در خصوصِ گردآمدن جانوران سـکایی در سـینه   می

هـاي قـوز کـردة     وي بدن. تعجب برانگیز است دارد که سبک سکایی در اشیاء گونه اظهار میاکثریت دارند این

سـبک   دانـد و آن را صـرفاً   حیوانات سکایی در پالك زیویه را براي فضاي میسر در انتهاي صحنه مناسب مـی 

هنر سکایی مانند پیکانهـاي مفرغـیِ    ازهاي زیویه آثار دیگري  در کاوش). 186: 1383(سکایی فرض نمی کند

پرادا معتقد بود که اشیاء زیویه از مکـان دیگـري بـه ایـن محـلّ      ). 4: 1356، معتمدي(اي به دست آمد سه تیغه

او در توجیه نظر خود به نبود آثار سوختگی بر روي سـطح محوطـۀ زیویـه اشـاره کـرده و      . منتقل شده است

 دارد که با توجه به این که هیچ آثاري از تخریب و آتـش سـوزي و خاکسـتر در محوطـه دیـده       چنین ابراز می

تخریب زیویه بـه دسـت   «: نویسد شود، اشیاء از محلّ دیگري به زیویه منتقل شده است؛ او در این باره مینمی

و چـون تـوان انتقـال    . صـورت گرفـت   ،سکاهاي مهاجم غارتگر که فاقد هر نوع نظـم و سـازماندهی بودنـد   

ـ  ها  گنجینه د برخـی از عاجهـاي زیویـه    را به سرزمین خود نداشتند آن را در میان دژ جاسازي کردند؛ هـر چن

داراي آثار سوختگی هستند ولی آثاري از سوختگی در سطح محوطه بـه دسـت نیامـده و علّـت وجـود آثـار       

بینـیم نظریـۀ او در    اما چنانچـه بعـدها مـی   ). Porada, 1965:141(» سوختگی در عاجها هنوز نامشخص است

بر این اسـاس و  . شناسایی شد ـ زیر سؤال رفت هاي معتمدي ـ که پس از آن، الیۀ ضخیمی از خاکستر   کاوش

به احتمال زیاد، اشیاء پنهان شده در زیویه از جاي دیگري وارد نشده و احتماالً بخشی از آن در محلّ سـاخته  

امـا علّـت تخریـب    . بنابراین در تحلیل سبکهاي آن باید جنبۀ محلّی مورد توجه بیشتري قرار گیرد. شده است

  .تري نیاز دارد که از حوصله این مبحث خارج است به بحث مفصلآن، نامشخص است و 
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اي اشیاء زیویه را با اشیاء زنجیرلی مقایسه کرده و با توجه به شباهت آنها معتقـد اسـت    بارنت نیز در مقاله

 را بـراي اشـیاء و تـابوت   . م.تر از آثار دورة هخامنشی بوده و تاریخ اواخر قـرن هفـتم ق   که آثار زیویه قدیمی

    هـاي اور داشـته و آثـار اور     هاي زیویـه شـباهت کمـی بـا نمونـه      او معتقد بود که یافته. دهد زیویه پیشنهاد می

هاي مثبـت کـار بارنـت     یکی از جنبه). Barnett, 1956:188(گذاري آثار زیویه باشد تواند کمکی در تاریخنمی

  .عدم تعمیم نظري کلّی براي تمامی اشیاء زیویه بود

تور از دیگر افرادي است که  سبکهاي آثار هنري زیویه را مطالعه کرده است و با تجزیه و تحلیـل  خانم کن

اکنون بخشهاي مختلف آن در اختیار مؤسسـۀ شـرق شناسـی اونتـاریو،     نقوش بخشهاي مختلف پالکی که هم

سبک هنري آثار  گیرد که سبک ساخت آن ملهم از ، چنین نتیجه می)3تصویر شمارة (سینسیناتی و تهران است

,Kantor(داند طور حتم متعلّق به سبک هنري اورارتوها میاورارتویی است و آن را به هایی  قسمت). 1960:14

هم به لحاظ شکل کلّی پالك، ردیف حیوانـات، شـکل حیوانـات و تزئینـات، تقسـیم      (از پالك بسیار مشابهی

قسـمت بـاالیی   (بخشی از این پالك. شود ري میدر موزة متروپولیتن نگهدا) بندي سطح و نیز ناقص بودن آن

از بنیاد راجرز گزارش شده و محـلّ کشـف   ) قسمت پایین آن(از بنیاد آن و جورج بلومنتال و بخش دیگر) آن

کنتـور بـه نفـوذ    ). 21: 1382داودي،(باشـد  سـانتیمتر مـی   2/21در  27ابعـاد آن  . آن نیز، زیویه ذکر شده است

اما هیچ نقشی براي هنر محلّی قائـل   ،معترف است) 3تصویر شمارة (ك اونتاریوسبکهاي غیر اورارتویی در پال

شناسـی اسـت، نظریـات     نما که در اختیار مؤسسـه شـرق  او براساس یک پالك مزین به نقوش برجسته. نیست

کنتـور، قطعـات دیگـري از ایـن     . این شیء، ناقص و متعلّق به یک ظرف بوده است. خود را اعالم کرده است

او درخت مقدسی را که با حیوانات احاطه شده به همراه . ف را به همراه شیء مورد مقایسه قرار داده استظر

از طـرف  . داند هاي قصر بوده را یک سبک آشوري می دار را که نگهبان دروازه هاي بالدار با تاج کنگره گاو مرد

دم . آورد فینیقی به شـمار مـی  ) سفنکسهايا(را مشابه پوشش شیر زنهاي ها  دیگر پوششهاي دامن مانند گریفین

بندهاي زیویـه   هاي این پالك در سینه گریفینها که مانند دم پرندگان است عالوه بر تصویر شیردالها و اسفنکس

هاي آشوري، کنتور آن را منحصراً به هنر  علیرغم تشابه این شیء با نمونه). Kantor,1960: 6(شود نیز دیده می

او به نفوذ سبک سکایی در این پالك اشـاره کـرده و آن را بـه همـراه     . داند مالی مرتبط میآناتولی و سوریۀ ش

در واقع سبک محلّی از نظر او به دو دسته خشن و سکایی تقسـیم  ). Ibid:7(داند نقوش خشن زیویه محلّی می

دانـد و وجـود    مـی  او در میان سبکهاي موجود در زیویه فقط سبک سکایی را متعلق به دورة تاریخی. شود می

کنتور معتقد است که عاجهـاي زیویـه و   ). Ibid:13(داند هنر مادي در اشیاء به غیر از هنر سکایی را مردود می

و . پیمان با آشور ساخته شده نه در گروههاي متأثّر و یا مخـتلط آشـوري  کارهاي فلزي بیشتر در کانونهاي هم

او در ). Ibid:9(پیمان ساخته شده اسـت همین کانونهاي هم شناسی در چنین اظهار کرده که پالك مؤسسه شرق

بوده و توسط اورارتوها مـورد حملـه قـرار    . م.ب حسنلو که متعلّق به قرن نهم ق4گوید چنانچه الیۀ  ادامه می

گرفته است، مانایی باشد و نیز همزمان با زیویه پنداشته شود، بسـیاري از عناصـر فرهنگـی موجـود در شـیء      

متعلّـق بـه دورة ماناهـا     4ر بعدها ثابـت کـرد کـه الیـۀ حسـنلو     اما بویم). 10:همان(اورارتویی است مورد نظر،

کنتور عالوه بر وجود سبک اورارتویی در پالك سینسیناتی، معتقد است کـه از  ). Boehmer, 1988:95(نیست

اشیاء سـبک لرسـتان دیـده     هایی از تشابهات با هاي انسانی و تصاویر افراد نشسته نشانه نظر سیماشناسی چهره

داند، بدین مفهوم که  او نفوذ سبک آشوري در زیویه را در ارتباط با اورارتوها می). Kantor,1960:10(شود می

ارتباط زیویه با آشور مستقیم نبوده بلکه پالك زیویه بـه ماننـد بسـیاري از اشـیاء اورارتوهـا کـه در سـرزمین        
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شد، ساخته شده است؛ به عبارت دیگر، نفوذ هنر آشوري در زیویه  ه میاورارتوییها و تحت تأثّر آشوري ساخت

زند که توسط خود پادشـاهان اورارتـو و    هایی را مثال می او در این رابطه کتیبه. به واسطۀ اورارتوها بوده است

سـی  همچنـین در حکّـاکی عاجهـا و مهرشنا   . اند حک شده و متأثّر از سبک آشوري ،در اطراف دریاچۀ ارومیه

او در نهایت، چهار حلقۀ ارتباطی هنر اورارتو با هنر زیویـه را  . شدت نفوذ کرده بوداورارتوها سبک آشوري به

برخالف گفتۀ کنتور، ( هاي آشوري شده در دو هنر اورارتو و زیویه ـ ویژگیها و نشانه1. چنین ذکر کرده است

او معتقـد اسـت کـه ایـن     . )تري است طوالنینفوذ سبک آشور در غرب و شمال غرب ایران داراي سابقۀ بس 

از دیگر نکات مشترك هنر زیویه بـا هنـر اورارتـویی،     -2. مقابل کارهاي مانایی و لرستان است خصیصه نقطۀ

سومین نکته در ظهور ارتباطـات بـا منـاطق غربـی در کارهـا و       -3. باشد ارائۀ تصاویر به سبک اولیۀ آشور می

وجـود   -4. انـد  هنر اورارتو است، به طوري که هر دو از هنر فینیقی تأثیر پذیرفته اشیاء هنري ترکیبی زیویه و

اي  او در ادامۀ همین بحث معتقد است که یالهاي کشیده. هنر سکایی ما بین هنر اورارتو و زیویه مشترك است

ـ       ز دیـده  که در جلوي پاي برخی از شیرهاي زیویه به تصویر کشیده شـده  در هنـر مصـریهاي سلسـلۀ نـو نی

اي  هاي پالکهـاي ذوزنقـه   ها و اسفنکس دم گریفینها که مشابه دم پرندگان و به طور مرتّب در شیر دال. شود می

هاي زیویه تکرار شده، در خارج از زیویه و در سوریه شمالی و بـر روي یـک شـانۀ اسـتخوانی از      و گل سینه

ــه دســت آمــده اســت  ــون ب ــا هنرهــای . گوردی ــن نقــش ب ــث، ای ــن حی ــرتبط از ای ــاتولی م ی از ســوریه و آن

البتّه باید متذکر شد که کنتور، وجود چنین ترکیبی از  سبکهاي مختلـف ایـن شـیء را در    ). Ibid:11,12(است

  .داند که در هنر اورارتو ایجاد شده بود راستاي همان ترکیبی می

گیـري کـامالً متفـاوت     نتیجـه  هاي پرادا و کنتور از دو شیء در زیویه که منجر به دو گیري با توجه به نتیجه

گیـري کلّـی    توانـد در نتیجـه   توان احساس کرد که صرفاً تاکید بر روي یک شیء منفرد می شده، به وضوح می

گذاري انجام گرفتـه   کننده باشد، هر چند که مقایسات و تاریخاي چون زیویه گمراه براي کل اشیاء هر مجموعه

خوبی مـورد تجزیـه و تحلیـل    در این دو مورد نقش و سبک اشیاء به .براي یک نمونه از اشیاء نیز صادق باشد

  .زیویه نظر گرفته شود نه براي کلّ اشیاءتواند براي همان شیء در  اما این نتایج صرفاً می. قرار گرفته است

کنند، اما هـر   گدار و گیرشمن از جمله افرادي هستند که وجود سبکهاي مختلف را در اشیاء زیویه ذکر می

دوي آنها عالوه بر ذکر سایر عناصر خارجی در هنر زیویه مشخّصـاً بخشـی از ترکیبـات، نقـوش و سـبکها را      

را براي سـاخت اشـیاء زیویـه    . م.ق 7تا  9دانند؛ گدار، هنر بومی را مانایی و تاریخ بین قرن  بومی و محلّی می

نامد و معتقد به ارتبـاط آن بـا سـبک     گیرشمن سبک محلّی را مادي می) Barnett, 1956:111(دهد پیشنهاد می

). Kantor,1960:10(کنتور نیـز بـه نفـوذ سـبک لرسـتان معتـرف اسـت        ) 114: 1349گیرشمن، (لرستان است

سه عنصر اصـلی  . م1950گدار در سال . توان سبک لرستان را نیز جزو گروه محلّی به حساب آورد هرچند می

وي معتقد بود که این گنجینه یـا یـک   . سکایی -3آشوري  -2یی مانا -1: و عمده را در آثار زیویه معرفی کرد

با احتیاط بیشـتري  . م1954او در سال . آوري شده استگنجینۀ پادشاهی بوده و یا توسط حاکم یا دزدان جمع

زنیم به پاراتوا و پسرش مـادیز تعلـق دارد، امـا مشـخّص      احتماالً گنجینۀ پادشاهی که ما حدس می: عنوان کرد

بندي گیرشمن در مورد  در طبقه. که این گنجینه از یک مقبره یا یک خزانه پادشاهی به دست آمده باشدنیست 

او معتقـد بـود کـه ایـن اشـیاء بـا تـأثیر از        . سبکهاي موجود در زیویه هیچ کدام از عناصرگدار وجود نداشت

گیرشـمن از اولـین افـرادي    . انـد هسبکهاي لرستان، اورارتویی، بابلی، ماد، کیمري و یا حتّی یونانی ساخته شـد 

 ,Muscarella(انـد کنتور به این امر اشـاره کـرده   بعد از او بارنت و. است که از تأثیر اورارتویی نام برده است
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تعدد سبکهاي ذکر شده توسط گیرشمن به علّت کار و مدت زمـان زیـادي بـوده کـه او صـرف      ). 1977:205

هـاي مختلـف    سال این اشیاء را مورد مطالعه قرار داده و در مقالـه  25قریباً او ت. مطالعۀ اشیاء زیویه کرده است

نویس مشهور، هـرودوت، در   با تکیه بر متون تاریخی و تاریخ. م1974و  1964، 1962، 1960خود در سالهاي 

قبـر   سپاري مردگان و نیز آثاري چون تابوت برنزي ابراز کرد که امـوال زیویـه از یـک    هاي به خاك مورد آیین

  یچون این تابوت در مخفیگـاه : گوید شناختی تابوت میاو در مورد بافت باستان. سکایی به دست آمده است

تر، آن است تا آن را به یک شاهزادة سکایی نسـبت   مانند یک انبار یا شکافی در سنگها به دست نیامده، منطقی

دهـد، از   ن گنجینه را به شاهزادة سکایی نسبت میالبتّه گیرشمن در همان حال که ای. دهیم تا به اموال مسروقه

یابیم که منشأ  هاي گیرشمن در طول این سالها در می بنابراین در بازنگري نوشته. برد پادشاهان مادي نیز نام می

در کتـاب ایـران از    وي ).Ibid:206(سکاها تغییر یافته اسـت  بههاي زیویه از یک گنجینۀ مربوط به مادها  یافته

تـرین و معروفتـرین اشـیاء در خصـوص هنـر       نویسد که غنـی  اسالم به اهمیت زیویه اشاره کرده و می آغاز تا

او به گستردگی هنر مادي اشاره و هنر سکاها . جواهرسازي آشوري و سکایی از این محلّ به دست آمده است

هـایی کـه بعـداً     حفّـاري  براسـاس ). 115: 1349گیرشـمن،  (را به اندازة هنر آشور در زیویه مؤثّر دانسته اسـت 

صورت گرفت، آثار معماري مسکونی و دژ شناسایی شد؛ چیزي کـه در قالـب زنـدگی کـوچ نشـینی سـکاها       

گرد و کوچرو بودند و معماري ایـن محوطـه هـیچ     ، چون که قومی بیابان)33:  1374معتمدي،(معنایی نداشت

ز آثار به دسـت آمـده از  محوطـه بـه عنـوان      توان ا ارتباطی با معماري گورهاي معروف سکایی نداشته و نمی

برخی از اشتباهات موجود در تفاسیر ارائه شـده در مـورد   . اشیاء تدفینی یک تدفین یا شاهزادة سکایی نام برد

نگاري اشیاء و درك نادرسـت در ارتبـاط    هنر زیویه به دلیل عدم حفّاري در محوطه و در نتیجۀ نبود بافت الیه

  .مانده از محوطه زیویه استبا سایر عناصر برجاي

چارلز ویلکینسون از دیگر افرادي بود که مقاله خود را پس از گدار وگیرشمن، در مـورد اشـیاء زیویـه بـه     

او با تجزیه و تحلیل نقوش حـک شـده بـر روي    . به چاپ رساند. م1957و  1955، 1952هاي  ترتیب در سال

هایی از هنر محلّی  ، نشانه)1تصویر شمارة (ة متروپولیتن استاي برنزي از تابوت زیویه که در اختیار موز قطعه

نمـاي آشـوري کـه شـامل یـک گـروه از       اي از ترکیب رایج و گونه روي این قطعه، منظره. را نشان داده است

انـد و در مقـامی بـاالتر    باشد و نیز افرادي که داراي لباس محلّی ها، زندانیان و حاملین باج و خراج می خارجی

ویلکینسون با تجزیه و تحلیل این تصویر معتقد است که تمامی افراد و شخصـیتها  . شود شده، دیده می تصویر

بند دور سـرش  ه به سررا با توج) شاهزاده(اما خود فرد . اند و کسانی که دور و بر شاهزاده قرار دارند، آشوري

آشوري متفاوت است و بـه احتمـال زیـاد    هاي بلند فرماندهان  سربند او با نمونه. نمی توان آشوري فرض کرد

او در تصـویر  ). Wilkinson,1957:215(اسـت  ) شاهزاده(السلطنه یک فرد بلندپایه و احتماالً در مقام یک نایب

را با هنر اورارتـویی نشـان داده و در نهایـت    ) مادي(، ترکیب هنر محلّی)2تصویر شمارة(دیگري از این تابوت

در این تصـویر تمـام مردانـی کـه     ). Ibid:217(کند خت تابوت برنزي پیشنهاد میرا براي سا. م.ق7تاریخ قرن 

هاي متراکم روي ردا به تن دارند را با هنر اورارتو مقایسه کرده و معتقد اسـت کـه ایـن     رداهایی مزین به نقطه

رداهـایی از  هـا   یهاي سارگون چنین نقل شده که مانای در سالنامه. رداها به تقلید از اورارتوها ایجاد شده است

تزئینات مشابهی ). Barnett, 1977:2999(کردند هایی از جنس پشم گوسفند را به تن می پوست پلنگ و یا جبه

زن اونتـاش   ،و مجسـمه برنـزي ناپیراسـو   ) Marcus, 1991:pl: A(اي حسـنلو   بر روي یکی از جامهاي شیشه

امـا در پایـان   ). Marcus, 1991: fig:27(آمـد  در دورة ایالم میانه از شوش بـه دسـت  .) م.ق1255-1275(گال



125/  ارزیابی مجدد گاهنگاري آثار زیویه

هـاي تزئینـی بـر روي     اي از هنر اورارتویی تا این حد در زدن نقش نقطهسازد که در هیچ نمونه خاطرنشان می

ــت  ــده اس ــراق نش ــا اغ ــده     . رداه ــز دی ــنلو نی ــاي حس ــان عاجه ــابهی در می ــات مش ــن، تزئین ــر ای ــالوه ب ع

در تمامی تصـاویر مـردان مـذکور روي تـابوت زیویـه      ). Muscarella, 1980: 214,  215, 216, 221(شود می

ویلکینسون و مالووان این نـوع کفـش را مـادي    ). 2تصویر شمارة(شود دارِ رو به باال دیده مینوعی کفش زبانه

شـود کـه هنـر محلّـی بـا هنـر        بنا بر همین نقش روي تابوت مشخّص می). Wilkinson,1957: 217(دانند می

بنا بـر تفاسـیري کـه    ). Ibid: 218(خارج از محوطه خلق نشده استیب شده و چنین آثاري در تویی ترکاورار

توان نتیجه گرفت که این تابوت، تولید محلّی و حداقل غیر آشـوري اسـت  و بـه     دهد می ویلکینسون ارائه می

گرفته توسط مادها و  احتمال زیاد در دورة ماناها و یا مادها ساخته شده است؛ دوره اي که با فتوحات صورت

در هـم   3و  2آشنایی آنان با هنر سرزمینهاي متصرّفه، عناصر هنري خارجی با هنر محلّـی ایـران عصـر آهـن     

  .آمیخته و ترکیبی جدید ایجاد شد

گزار که روي تابوت مفرغی و نیز در دست افراد حک شده بر روي عاجهـاي زیویـه    در دست افراد خراج

و گوردیون به دست آمد که در تصـاویر  . م.اشیاء مشابهی از حسنلوي قرن نهم ق. شود دیده می) ریتون(سیتوال

  ).Muscarella,1971: 265(شود  هاي نقوش برجستۀ خورس آباد نیز این نقش دیده می حکاکی

هاي زیویه را به همراه گورستان ب سیلک و تپـه گیـان بـه هنـر مـادي و مانـایی        دیاکونوف آثار و گنجینه

کند؛ گروه اول شامل سبک لرستان است که عبارت اسـت   دهد و آثار مادي را به دو دسته تقسیم می نسبت می

از سبک خاص آن و به خصوص تصویر حیوانات خمیده و در هم آمیخته و غالباً تخیلی و تلفیق شگرف آنها 

دوم عبـارت اسـت از آثـار    دسته . کند بندي می او آثار سیلک ب را نیز در این گروه تقسیم. با تزئینات هندسی

دیاکونف آثـار زیویـه   . شوند بندي می گنجینه زیویه و ظروف مانایی که در قالب هنر آشوري و اورارتویی طبقه

او ). 372:  1382دیـاکونف،  (دانـد  تر و متعلّق به قرون نهـم و هشـتم قبـل از مـیالد مـی      را تا حدودي قدیمی

به دلیل انتقال هنرمندان از آشور و اورارتو به سرزمین مانـا   را رتوشباهت عناصر آثار زیویه با هنر آشور و اورا

. دانـد  داند و همین عامل را  موجب اختالط سه سبک آشـور، اورارتـویی، و محلّـی مـی     و در نتیجه، زیویه می

ز تـر ا  او آثـار زیویـه را قـدیمی   . گذاري دیاکونف در مورد آثار زیویه با اکثر پژوهشگران متفاوت اسـت  تاریخ

 75شـکلهاي : همـان (دانـد نمـی . م.کند و هیچ شیء را متأخرتر از اواسط قرن هشتم ق گذاري می دیگران تاریخ

متأسـفانه  . او معتقد است که سبک هنري کیمریان و سکاها در آثـار زیویـه نفـوذي نداشـته اسـت     ). 77و  76،

ویر خاصـی را کـه داراي خصـایص    هـا و عالیـم و تصـا    گذاري اشیاء زیویه فقط نشانه دیاکونف نیز در تاریخ

زیویه بـا  ) 4تصویر شمارة(به عنوان مثال در پالك زرین . آشوري و اورارتویی بوده مورد توجه قرار داده است

گذارد را نادیده گرفتـه   بند که تصویر یک خرگوش خوابیده سبک سکایی را به نمایش مینقوش حواشی سینه

: همـان (دهـد  نسبت می )؟( .م.قنادرست از تصاویر، آن را به قرن هشتمگذاري نیز به تبع برداشت  و در تاریخ

گذاري شیء مورد نظر توسـط   تاریخ. شود اي نیز دیده می در بشقاب نقره) خرگوش خوابیده(این تصویر). 373

  .شود، مغایر است دیاکونف با نفوذ هنر سکایی که به وضوح در پالك دیده می

هاي مختلفی از فرهنگهاي مختلف ملـل همسـایه در    د این است که جنبهشو آنچه از این مباحث حاصل می

  . اند شود و هر کدام به نوبۀ خود در هنر زیویه تأثیرگذار بوده میان آثار متعدد زیویه دیده می

سـبک زاگـرس، مانـایی و    (هنرهاي مختلف موجود در زیویه شامل سبکهاي زیادي چون سـکایی، محلّـی  

هـاي   هر کدام از سـبکهاي هنـري موجـود، در دوره   . یی، فینیقی و سبک لرستان است، آشوري، اورارتو)مادي
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به عنوان مثـال،  . اند هاي بعدي کم و بیش در آثار، مؤثر و تأثیرگذار بوده کرده و در دوره زمانی خاصی بروز می

د در زیویـه  هاي مختلف موجـو  هنرهاي مختلف دوره. بروز و نفوذ سبک سکایی، متعلّق به دورة خاصی است

نشان بر این دارد که اشیاء زیویه متعلق به یک دورة زمانی کوتاه نیسـت و طـی یـک رونـد طـوالنی در ایـن       

محوطه جمع شده است، به طوري که جدیدترین آنها مشخّصاً متعلّق به زمانی است که متـون تـاریخی، آن را   

تر چون آشور ، اورارتو و سبک هنـر  هنرهاي قدیمیدر زیویه، عالوه بر وجود . اند با نام دورة ماد معرّفی کرده

خـورد؛   دیده شده، سبک مادي و سکایی نیز به چشم مـی  2و  1هاي عصر آهن  که در محوطه) زاگرس(محلّی

اولـین اشـاره   . هاي متأخّر زیویه را خلق کردند ور شدند و آثار دوره قومی که در دورة ماد به غرب ایران حمله

به احتمال زیـاد  . هاي آشوربانیپال دوم است تعلّق به ربع دوم قرن نهم و متعلّق به سالنامهدر مورد قوم سکاها م

چون در لشکرکشـی سـارگون دوم کـه در     ،اند سکاها در این دوره به صورت محدود در زاگرس وجود داشته

نهـا در وقـایع و   از آنها نامی برده نشده است، بنابراین در مورد تأثیر و نقـش آ  ،صورت گرفت. م.ق 714سال 

پس در زیویـه بـه   ). Young,1967: 20(باید جنبۀ احتیاط رعایت شود. م.حوادث منطقه تا قبل از قرن هفتم ق

و حـداقل اوائـل    2احتمال زیاد متأخّرترین آثار گنجینه متعلّق به دورة ماد و آثار قدیمی آن با اواخر عصر آهن

ژوهشگرانی چون بارنت را به این نتیجه رسـانده کـه ایـن    اختالط سبکهاي مزبور، پ. مربوط است 3دورة آهن

سبک در زمان مادها رخ داده است، بنابراین هنر مادي، هنري است که از ترکیب عناصر اورارتویی، سـکایی و  

مادهـا در ارتبـاط    5و قـرن   6و هنر اوائـل قـرن   . م.ق 7مادي تشکیل شده و با تصاویر اورارتویی قبل از قرن 

 :Barnett,1963(هاي کلرمس اي تحت عنوان هنر مادي گنجینه بارنت در مقاله). Barnett,1962: 92-94(است

را ـ با توجه به اینکـه سـه عنصـر هنـري سـکایی، مـادي و        ) Ibid: 85(و ملگونو) Ibid: 86(، چرتوملیک)80

آثـار گنجینـۀ جیحـون،     او حتّی در میان. کند اورارتویی در آثار آنها و در کنار هم دیده شده ـ مادي معرّفی می 

تصویر مردي را که بر روي یک غالف با شلوار ایرانی و کاله آشوري بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت را بـه       

اي دیگـر، تصـویر مـورد نظـر را      کنـد امـا در مقالـه    پادشاه بزرگ مادها منتسب مـی .) م.ق 550-585(آستیاگ 

: گویـد  او در توجیه این انتساب به آستیاگ می). Barnett,1977: 3006( است کوروش هخامنشی معرّفی کرده

تواند تاج آشوري را ادعا کند و نیز خود را با هنـر آشـوري و در حـال    چون شخص دیگري جز آستیاگ نمی

بارنت غالف جیحون را جزو اولین . شکار شیر پادشاهان آشوري نشان دهد، این نقش متعلّق به آستیاگ است

او با تجزیـه و تحلیـل سـه گـور     ). Barnett,1962: 80(کند معرفی می. م.ق 6رن هاي هنر مادي ابتداي ق نمونه

بارنت با تجزیه و تحلیـل نقـوش آثـار    . باشند سکایی معتقد است که این مقابر داراي سبک هنريِ دوره ماد می

ز شکسـت  هاي مشابه، آنها را مادي معرّفی کرده و معتقد است که این سه گنجینه پـس ا  این سه محلّ با نمونه

سـاخته  . م.ق 600تا  625ها  و بین سالهاي  هاي مادي توسط سکایی ها از مادها و پس از اکتساب نشانه سکایی

گرشویچ قدمت گـور تپـۀ کلـرمس را بـه سـالهاي      . شده و آثار هنري مختلف آن در کنار هم قرار گرفته است

ــی. م.ق 550-675 ــه همــرا . دهــد نســبت م ــن شــده ب ــزات نظــامی دف ــوفی، شــامل او تجهی             ه جنگجــوي مت

جنگ افزارهایی عمدتاً مادي و در برخی موارد اورارتویی را نشان دهنـدة تـأثیرات فرهنگـی ایـران و آسـیاي      

توان نتیجه گرفت که این تدفین بعـد از   بنابر نظر او می). 83: 1385فیروزمندي و لباف خانیکی، (داند صغیر می

بارنت بر این عقیده است که آنها سران خود را در کلرمس، ملگونو . رفته استورود سکاها به ایران صورت گ

و چرتوملیک و پس از شکست و بازگشت از سرزمین مادها در این محلّها دفـن کـرده و از طریـق قفقـاز بـه      

ل او نقش هنر مادهـا را در نقـوش شـام   . اند و خنجرهاي مادي احتماالً هدایا یا غنایم بوده است عقب برگشته
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  :داند عناصر زیر می

ایـن سـبک بعـدها در هنـر      ویـژه در غالفهـا؛  ـ ایجاد نقوش و طرحها در جهت طـولی اشـیاء و بـه   1

نیز دیده ) از نگاره جبهۀ شمالی پلکان شرقی(دار داریوش  اسلحه) اکیناکه(هخامنشیان و در تصاویر دشنۀ کوتاه

  ). 48تصویر : 1383کخ، (شود می

الزم به ذکر اسـت کـه تأکیـد بـر     ( ات گروهی حیوانات در نقش شیر و شکاراي خاص از تزئین ـ گونه2

ب حسنلو و در میان آثار هنري سبک محلّی نیز یکی از ویژگیهاي شـاخص  4نمایش شیر در آثار هنري دورة 

؛ او این مقاله را پس از اظهار نظرهاي قبلـی در مـورد هنـر خنجرهـاي ملگونـو و کلـرمس کـه توسـط         )است

اما این . هرتسفلد و کنتور خنجرها را اورارتویی معرّفی کردند. خانم کنتور ارائه شده بود، ارائه دادهرتسفلد و 

نوع ترکیب هنر اورارتویی و عناصر جزئی و اتّفاقی از هنر سکایی در زیویه و سـایر جاهـاي دیگـر در واقـع     

صـورت   3رة جدیـد عصـر آهـن    نوعی هنر مادي و یا هنري است که توسط حاکمان محلّی این مناطق در دو

در استان مانا که نفوذ ضعیفی را از اورارتوها پذیرفته بـود،   6و تمام قرن  7گرفته است؛ اقوامی که اواخر قرن 

بارنت . هاي آنها و نیز حمایت صنعتگران، هنري محلّی را خلق کردند ها و سمبل رشد کردند و با اقتباس نشانه

یکـی از  . انـد  ه را در انتقال هنر اورارتویی بـه هنـر هخامنشـیان ایفـا کـرده     معتقد بود که مادها نقش یک واسط

. ستون به کار رفته اسـت نقش گاوهایی است که به عنوان سر هاي نفوذ هنر اورارتویی در هنر هخامنشی، نشانه

تقـد بـود   گیرشمن مع). Barnett,1962: 93 , 94(بنا بر نظر بارنت بخشی از هنر زیویه متعلّق به دورة ماد است

اما بارنت معتقد است که اشیاء مزبور متعلق . که اشیاء گنجینۀ زیویه متعلّق به تدفین یک سرکرده سکایی است

این گفته خالف آن چیزي بود که قبالً اعالم ). Barnett,1962: 95(است. م.ق 600به یک شاه مادي در حدود 

عنوان کرد که این گنجینه بر خالف ادعاي گیرشمن کـه   اي با عنوان گنجینۀ مادي، چنیناو در مقاله. کرده بود

دانست، از آنِ حاکمی آشوري بوده و از ترس حمله سکاها کـه در سـال    اي سکایی می آن را متعلّق به شاهزاده

دلیل او بر این اصل استوار بود که چون اشـیاء  . به زیویه حمله کرده بودند اشیاء را پنهان کرده است. م.ق 625

او تـاریخ  . تـوانیم آن را وارداتـی بپنـداریم    جموعۀ زیویه از نوع اشیاء پیشکشی آشوري نیست، نمـی آشوريِ م

عـالوه بـر   ). Barnett,1956: 116(کنـد  را براي ساخت تـابوت پیشـنهاد مـی   . م.ق 600و حدود  7اواخر قرن 

تـر در محوطـه    ء قدیمیزیویه، سبک محلّی نیز نشان از وجود اشیا) مانایی و مادي(هاي متأخّر هاي دوره سبک

  .است

  

  :سبک محلّی

اصطالح سبک محلّـی را  . هاي زیویه، سبک هنر محلّی است یکی از سبکهاي رایج در هنر فلزکاري و عاج

 :Marcus,1989(اي حسنلو به کار بـرد  در مورد سبک بومی جام نقره. م1965نخستین بار ادیت پرادا در سال 

شـود،   هایی از آن در آثار زیویه نیز دیده میدهند سبک محلّی که نمونه یبه طوري که مثالهاي زیر نشان م). 54

گذاري و تحلیل برخی از آثار این محوطه، با توجه به سبک اشیاء  رواج داشته و در تاریخ 2و  1در عصر آهن 

. ه اسـت پیشنهاد شد 2و دیگر مواد به دست آمده از این محوطه، شروع استقرار در زیویه در اواخر عصر آهن 

ــده      ــی دیـ ــبک محلّـ ــنلو سـ ــاي حسـ ــبک در عاجهـ ــن سـ ــه ایـ ــد کـ ــز معتقدنـ ــر نیـ ــکارال و وینتـ ماسـ

ورث، (این نام بـا نامهـایی چـون هنـر زاگـرس     سبک محلّی عالوه بر ). Winter&Mascarella,1977(شود می
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گیرشمن، (لرستان  ، هنر) 243: 1384موري، (، هنر مردمی)Godard,1950(، هنر ایرانی، هنر مانایی)1359:52

آنچه تا به امروز از شناخت این سبک حاصل شده، ایـن واقعیـت   . و هنر مادي معرّفی شده است) 1349:114

چالرز ورث قدمت سبک محلّـی را  . است)3عصر آهن (تر از دورة ماد است که سابقۀ این سبک، بسیار طوالنی

ن سبک در محلّهایی چون مارلیک، حسـنلو  به اواخر هزاره دوم و اوائل هزارة اول نسبت داده و معتقد است ای

هـاي آن در   ترین نمونه ابتدایی). 1359:55ورث، (و زیویه در شمال و هنر لرستان در جنوب شکوفا شده است

، سیلک آ و ب و اشیاء فلـزي مکشـوفه   )نگهبان(ها و در ایران در مارلیک النّهرین در زمان هنر میتانی  شمال بین

شـمال   2و  1این سبک عالوه بر منطقۀ زاگرس در مهرهـاي عصـر آهـن    . شود ده میدی... ، و)املش(از گیالن

عـالوه بـر   . شـود  نیز دیده می) 1977نگهبان، (و مهرهاي مارلیک ) 1386ساعد موچشی، (فالت مرکزي ایران 

ـ    24و خصایص سبک محلّی را در کاسۀ زرینی که از قبر شماره ها  مهرها در مارلیک نشانه ه به دسـت آمـده، ب

دکتر نگهبـان  . هاي محلّی زاگرس مشابهت دارد اجراي نقوش، پرداخت و سادگی  آن با نمونه. بینیم خوبی می

ویژگیهاي نقوش سبک محلّـی ـ   ). 175: 1378نگهبان، (نیز به ساده بودن و طبیعی بودن نقش اشاره کرده است

یکـی از بهتـرین   . غیـر رسـمی اسـت   سازد ـ در ارائۀ تصاویري سـطحی، زنـده و     که آن را از سایرین جدا می

که در آن سبک محلّـی بـه عنـوان یکـی از عناصـر آن       2تقسیمات در مورد سبکهاي مختلف هنري عصر آهن

تصـویر  (بندي شده، در محوطۀ حسنلو و توسط میشل مارکوس در مورد مهرهاي آن انجـام گرفتـه اسـت    طبقه

سـبکهاي  . کند ه دو گروه داخلی و خارجی تقسیم میبندي خود، مهرهاي این دوره را ب او در تقسیم). 5شمارة

سبک داخلی همان سبک محلّی است که توسط مارکوس بـا  . خارجی شامل آشور نو، سوري و فلسطینی است

 IVدورة  1دایسون نیز سه عاج به دست آمده از سـاختمان  ). Marcus,1989: 53(نام محلّی معرّفی شده است

بر روي دو نمونه از آنها نقـش  . آورد داند، ملهم از سبک محلّی به شمار می می .م.را که متعلّق به قرن هشتم ق

هـاي متـراکم    ضـمناً تـزئین بـال آنهـا بـه صـورت مربـع       . شـود  یک زن با بدن شـیر و بـال پرنـده دیـده مـی     

وینتر نیز معتقد به نفـوذ سـبک محلّـی در ظـرف طالیـی و نقـره اي ، مهرهـا و        ). Dyson,1968: 43(باشد می

آبی مصـري   گردنبندي از جنسعالوه بر عاجها، ) Winter,1989: 89(باشد می) 2عصر آهن (هاي حسنلو عاج

که به لحاظ فرم کلّی، بسـیار  ) Stag(با تصاویر الحاقی بر روي بدنۀ آن با تصویر یک کماندار  و دو حیوان نر 

بـه  .) م.ق IV )800دوره  IIتمان شیء مذکور از ساخ. شود بند زیویه است، در سبک محلّی دیده می شبیه سینه

هـر چنـد ظـرف زریـن حسـنلو را براسـاس شـباهت نقـوش آن بـا          ).:Dyson, 1968 47( دست آمده اسـت 

و ) بارلـت . (م.، قـرن دهـم و نهـم ق   )پرادا(النّهرین و دیگر شواهد به اواخر هزارة دوم و اوایل هزارة اول،  بین

، اما آنچه در اینجا مهم است این است کـه تقریبـاً همـۀ    )Ibid: 91( اند  گذاري کرده تاریخ) ماسکارال(قرن نهم 

انـد بـه وجـود سـبک محلّـی بـر روي ایـن ظـرف          اي انجـام داده  پژوهشگرانی که در مورد این ظرف مطالعـه 

هـایی از سـبک    هاي اشیاء زریـن زیویـه، معتقـد اسـت کـه در زیویـه، نشـانه        پرادا در تحلیل سبک. اند معترف

  ).186: 1383(شود ک دیده میفلزکاري مارلی

ویژگی نقوش اجرا شدة مشابه سبک محلّی دورة آهن عالوه بر قسـمت شـمال غـرب و غـرب ایـران در      

. نیز قابل مشاهده اسـت ) Ibid:138(و شوش) Maras,2005: fig 2(آباد و در محوطه سرخ دم لري منطقۀ خرم

  ).Maras,2005: fig 10(است. م.علق به قرن نهم قهاي سبک محلّی، اثر مهري از نوشیجان و مت از دیگر نمونه

الگوبرداري سطحی و هندسی و ارائـۀ سـبکی زنـده و    . ریزي شده استسبک محلّی با ویژگیهاي زیر پایه

در آثار مصور سبک مورد نظر، تصاویر سر انسـان نسـبت بـه بـدن، بزرگتـر      . آزاد از تصاویر حیوانی و انسانی
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گ و برجسته، پیشانی و چانه تا حدودي به عقب برگشته و در چشمها اغراق شـده  ها بزر نشان داده شده؛ بینی

      شـود   اسبها و شیرها اکثر تصاویر حیـوانی را تشـکیل داده و تناسـب در تصـاویر حیوانـات دیـده نمـی       . است

مایی تصـویرن . باز، دندانها بزرگ و برجسته اسـت ها  به طوري که سرها بزرگ و اغلب به عقب برگشته؛ دهان

هـا در ایـن گـروه از اشـیاء کـامالً محلّـی اسـت امـا موضـوعات تصـاویر از آشـور نـو اقتبـاس شـده                صحنه

هاي شاخص سبک محلّی در زیویه را با نام پـالك عـاج    چالرز ورث یکی از نمونه).Marcus,1990:53(است

کتـاب   92و  91ی شـکلهاي  این پالك از اتّصال دو قطعه، یعن). 7و  6تصاویر شمارة (زیویه معرّفی کرده است

در سـاخت و پرداخـت و   (ترکیب هنر محلّی. دهند گدار ایجاد شده و تشکیل یک پالك واحد و بزرگتر را می

مـو، ریـش و   . بـه خـوبی قابـل مشـاهده اسـت     ) در موضوع نقوش و پوشـش و تزئینـات  (و آشوري) تکنیک

کـه موضـوع مـورد نظـر و      در حالی. اردویژگیهاي چهره در نقش انسانها به ویژگیهاي محلّی حسنلو شباهت د

سـبک محلّـی زیویـه در    . دهـد  النّهرین را نشان می لباس آنها و به ویژه لباس موجودات انسانی تأثیر قومی بین

نسـبت داده  . م.تعدادي از عاجها توسط حفّار به قرن هشـتم ق . نقوش عاجها نیز به وضوح قابل مشاهده است

وجود سبک محلّی در میـان اشـیاء عـالوه بـر عـاج مـورد اشـاره در        ). 5 بخش دوم: 1356معتمدي، (اند شده

هـاي   یکـی دیگـر از نمونـه   ).  8تصویر شـمارة :  1379گیرشمن، (شود اي از یک کمربند طالیی دیده می قطعه

در تصاویر ایجـاد شـده،   ). 9تصویر شمارة(اي از یک کمربند زرین استشاخص سبک محلّی در زیویه، قطعه

برجسته، چانه و پیشانی فرو رفته، و عدم تناسب در ساخت دسـت  ها  ساده و بدون تناسب، دماغنقش انسانها 

و بـا دیگـر   ) 3نقش شمارة: 1381فیروزمندي، (و پاها و چشمهاي بزرگ آن به طور کامل با پالك عاج مشابه 

رجسـته، ریـش   بسـتن موهـا و سـربند، بینـی بسـیار ب     ).  2نقش شمارة: همان(اشیاء فلزي زیویه متفاوت است

دار، سر بزرگ و دست و پاي کوچک از جمله عناصري اسـت  دار و لبهمخروطی، پاهاي عریان، پوشش آستین

م عنوان شده و جالب اینکه تمامی آنها در .که توسط وینتر به عنوان ویژگیهاي سبک محلّی حسنلو قرن نهم ق

وجـود چنـین سـبکی در زیویـه آنهـا را       ه بهآندره گدار با توجWinter,1977: 372 .((شود این شیء دیده می

گـردد، بیشـتر    به طوري کـه مالحظـه مـی   ). 112: 1345واندنبرگ، (داند می. م.ق 750تا  850متعلّق به سالهاي 

آنچه ما را در انتساب سـبک محلّـی   . باشند می. م.اند، متعلّق به قرن نهم ق هایی که متأثّر از سبک محلّیمحوطه

در میـان  . کند، قطعاتی برنزي از این سبک در میـان اشـیاء اورارتـویی اسـت     تر می مسجلبه پیش از دورة ماد 

در جنوب شرق دریاچۀ وان، عالوه بر آثار اورارتویی، چندین قطعه با نقـوش  ) Giyimli(اشیاء محوطۀ گیملی

ست و نقوش تري ا این قطعات از لحاظ پرداخت در سطح پایین. شود مشابه آثار سبک محلّی زاگرس دیده می

وجـود چنـین   . دیگـر همخـوانی نـدارد   ) اورارتـویی (هاي عالی تر اجرا شده است و با نمونهو اجزاي آن ساده

اشیائی شاید بر اثر واردات و تعامالت صـورت گرفتـه بـا منـاطق شـمال غـرب و غـرب ایـران بـه سـرزمین           

شاره شده و نویسنده، آن را با مهرهاي در تحلیل اشیاء محوطه گیملی به این تمایز ا. وارد شده استها  اورارتو

  ). Tasyurek,1977: 15, 16(سیلک ب مقایسه کرده است

تصویر (النّهرین و محوطۀ نمرود به دست آمده است         یکی دیگر از اثرهاي معروف سبک محلّی ایران از بین

سـانتیمتر، محـلّ    43/3ض سـانتیمتر؛ عـر   4/4: ارتفـاع (این شیء به صورت پالکی مستطیلی بوده ). 10شمارة 

اي جهـت   در انتهـاي آن، زائـده  . هاي هنر زاگرسـی اسـت   و داراي نقشی ساده و مشابه نمونه) لندن: نگهداري

. شـود  بر روي پالك فوق، تصویر مردي نیزه به دست دیده می. آویزان کردن به دیوار یا غیره ایجاد شده است

کی، بیانگر تشابه بسیار زیاد با نمونۀ زیویـه اسـت و جـان    ها، تزئینات و شیوة حکّالباس، شکل صورت، کفش
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اما تصـویر پـالك زریـن گنجینـۀ     . دانند کورتیس و ماکسول هیسالپ آن را با نمونۀ گنجینۀ جیحون مشابه می

تر بوده و در جزئیاتی چون نقوش  به لحاظ دقّت در پرداخت نقوش، متکامل) 2شکل : 1384موري، (جیحون 

دقت بیشتري شده و به لحاظ زمانی بعـد از پـالك    ...ها، کفش و ، چهره، چین لباس)مادي نوع(لباس، خنجر 

اند این پالك بـه همـراه مجموعـۀ جیحـون     گیرد و همانطور که پژوهشگران مختلف ابراز داشته نمرود قرار می

. انـد  خود به کـار بـرده   متعلق به سکاها بوده و بعد از آشنایی آنها با هنر ایران نقوش ترکیبی را در ساخت آثار

  .شود زمینۀ هنر هخامنشی پنداشته میمجموعۀ جیحون به عنوان هنر مادي، پیش

آویز زرین نمرود تصویر مردي با روبانی که تا روي پاي او را پوشانده، حک شده و روي پیشانی این روي

ایـن شـیء از   . ایجـاد شـده اسـت    گوش قرار گرفته و هر کدام از پاهاي او به طور مجزّا بندي سه مرد، پیشانی

 :Maxwell-Hyslop & Curtis,1971(به دست آمد Sو از منطقۀ .) م.ق 824-858(انباري قلعۀ شلمنصر سوم 

نخستین پادشاه آشوري است کـه در جهـت شـرق سـرزمین      ، آشور بانیپال دومبر اساس متون آشوري). 112

رس نفوذ کرد، اما وي بـه کوههـاي زاگـرس در ایـران     هاي غربی زاگ آشور و به طرف منطقۀ زاموا در کوهپایه

او حدود پنج لشکرکشـی مهـم   . این اتّفاق در زمان پسر و جانشین او یعنی شلمنصر سوم رخ داد. حمله نکرد

هـدف از ایـن   ). 20: 1373عبـدي،  (هـاي زاگـرس کشـاند    را بـه میـان کـوه   هـا   به شرق انجام داد که آشـوري 

و ارتباطـات  هـا   کشیو در خالل همین لشگر) Levine,2004: 56(منطقه بوده ها اخذ غنایم از این  لشگرکشی

  . النّهرین وارد شده است بوده که شیء مورد نظر به بین

به طوري که مشاهده شد، اشیاء با سبک محلّی قبل از دورة ماد و به طور گسترده در ایـران رواج داشـته و   

ر عناصر خارجی درهم آمیخته و تا حدودي سـبک خـود را   با سای) حکومت مادها( 3در دورة دوم عصر آهن 

به طوري کـه از  . شود هایی از آن در نقوش دورة ماد مانند تصاویر تابوت دیده میارتقاء داد، اما همچنان نشانه

و توسـط مادهـا از بـین    . م.ق 609آید حکومت اورارتوها در سـال   شناسی برمی اسناد تاریخی و شواهد باستان

مربوط به زمـان  ماسکارال تسلط مادها بر غرب ایران و آناتولی شرقی را ). 118: 1381پیوتروفسکی، (رفته است

ـتیاگ مـی    ـا تـا رود هـالیس پیشـروي کردنـد     . دانـد  کیاکسار و پسـرش آس بنـابراین  . )Muscarella,1987: 109(آنه

سـی نمـاییم، چـون ایـن     غیرمعقوالنه است اگر اشیاء سبک محلّی زاگرس را فقط در چهارچوب دورة ماد برر

و نیـز گسـترش حکومـت     3هاي نیمه مستقل در غرب ایران در عصر آهن  گیري حکومت سبک پس از شکل

گـذاري   آنچـه در تـاریخ  . هاي همسایه، ارتقاء یافت ماد در اواخر این دوره و ترکیب هنر محلّی با هنر سرزمین

گـذاریهاي   گـذاري بـا بعضـی از تـاریخ     حاظ تاریخهاي محلّی از ل اشیاء سؤال برانگیز است این است که نمونه

نفـوذ  . داند مطابقت ندارد؛ به طور مثال، گیرشمن گنجینۀ زیویه را متعلّق به یک شاهزادة سکایی می ،ارائه شده

دوره سـکایی  براسـاس   . ناهمخوان است ،ها در دورة ماد صورت گرفت و با تاریخ رواج سبک محلّی سکایی

 625تا  650سال بوده و شروع آن بین سال  28آنان کوتاه مدت و براساس متون تاریخی آثار بر جاي مانده از 

ذکر شده، در حالی که ) 22: 1373عبدي، ) (Barnett,1962: 93(م .ق 2/653و یا سال) Kantor,1960: 3.(م.ق

. مـاد تعلّـق دارد   اشیاء سبک محلّی مانند پالك عاج و نمونۀ فلزي زیویه با توجه به سبک آن به پـیش از دورة 

گـذاري   این تاریخ هر چند بـراي تـاریخ  . زند را براي گنجینۀ زیویه تخمین می. م.دیاکونف تاریخ قرن هشتم ق

او پالك طالیـی را کـه   . شود پالك عاج صادق است، اما سبکهاي متأخرتر هنر مادي و یا سکایی را شامل نمی

گـذاري   تـاریخ . م.ه اسـت بـه سـدة هشـتم ق    هـاي خوابیـد   هـاي سـکایی بـه صـورت خرگـوش      داراي نشانه

هاي مجاور در غرب و شمال غربی ایـران   در سدة هشتم نه در زیویه و نه در محوطه). 4تصویر شمارة(کند می
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  .شوداي از هنر سکایی دیده نمیمانند حسنلو نشانه

  

  :ماد ةسبک هنري دور

، آثار جدید با سبک ترکیبـی آشـوري،   بعد از ظهور دورة ماد و افزایش ویژگیهاي سبکی خارجی در زیویه

هاي محلّی و سکایی رواج پیدا کرد به طوري که پس از گسترش نفوذ آشـوریها در   اورارتویی با صبغه و نشانه

، سـبک آشـوري بـا    )Barnett,1977: 3000(صـورت گرفـت   3هایی که در عصـر آهـن    غرب و با لشکرکشی

هـر چنـد در   . به طور کلّی در آثار این منطقـه ظـاهر شـد   هاي هنري خاص خود در فلزگري و عاجها و  نشانه

شود اما بیشترین تأثیر، در آثار بعدي که بـه سـبکهاي آشـوري و     هاي محلّی نیز نفوذ هنر آشور دیده می نمونه

هاي این تأثیر عالوه بر موضوعات و مفاهیم به کار بـرده   عالئم و نشانه. تر استاورارتویی نزدیکترند، ملموس

، در تکنیک و ساخت و پرداخت نقوش مانند تصویر اندام حیوانات، ...تصاویر ظروف، تابوت، عاج و شده در

هـاي   یکـی از بهتـرین نمونـه   . شـود  دیده مـی ... پوشش دامن و شال، درخت مقدس و حیوانات اطراف آن و 

ویر آن مخـتلط  هنرهاي مختلفی در کنار و ترکیب بـا یکـدیگر در تصـا   . معرّف این سبک، تابوت برنزي است

چـارلز ویلکینسـون بـا توجـه بـه عناصـر هنـري        . گشته و بهترین معرّف هنر دورة میانی و جدید زیویه است

). Wilkinson,1957: 220(کنـد  را براي ساخت آن پیشنهاد مـی . م.ق 7مختلف موجود در آن، تاریخ آغاز قرن 

تشـریح کـرده و آن را سـبکی ترکیبـی     بارنت از جمله افرادي است که ویژگیهاي سـبک مـادي را بـه خـوبی     

همزمان با نفوذ آشور که در غرب زیویه قرار داشت، اورارتوها در شمال این ناحیه بر هنر آنـان مـؤثّر   . داند می

هاي اورارتویی در زیویه با گسترش نفـوذ اورارتوهـا در جنـوب دریاچـه ارومیـه و       افزایش نشانه. واقع شدند

أثیرات هنر اورارتو در هنر زیویه توسط کنتـور و در حسـنلو توسـط وینتـر     بیشتر ت. دشت سلدوز همراه است

اي ویرانگرانـه   را در حمله) 2عصر آهن(ب حسنلو4اورارتوها آثار دورة  ،در این دشت. خاطر نشان شده است

 را با حصار اطـراف  3برابر با عصر آهن) ب3دوره (از بین برده و بر روي آثار قدیمی حسنلو معماري جدیدي

براساس اظهارات ماسـکارال ایـن   ). Dayson,1989: 5(کنند برج در اطراف حسنلو ایجاد می 13آن و به همراه 

 :Muscarella,1989(صـورت گرفتـه اسـت   ) م.ق 786 -810(یا منوآ.) م.ق 810-830(حمله توسط ایشپوینی

 :Kantor,1960(یجاد شده بودمایلی شمال زیویه مرکز اورارتویی مقتدري ا 6بینیم در فاصله  چنانچه می). 35

ري و در بافـت  هـاي هنـر آشـو    هاي اورارتویی نیز در زیویه همزمان با وجود نشـانه  بنابراین وجود نشانه). 10

یکی از نکات جالب توجه در سبکهاي آشوري و اورارتویی موجود در زیویه در زمـان  . عصر آهن بوده است

شـود، بـه    شدند، نفوذ سبک محلّی در آنها دیـده مـی   ا ساخته میمادها این است که در اشیائی که با این سبکه

طوري که احتماالً این اشیاء علیرغم اقتباس موضوعات آشوري در نقوش از لحاظ ساخت و پرداخـت محلّـی   

هاي آشوري و اورارتویی، خود دست به خلق آثار مشابه زده اما از لحـاظ کیفیـت بـه     بوده و با تقلید از نمونه

از جمله اشیائی است که در دورة مادها ) 4تصویر شمارة (بند زیویه سینه. رسید الذّکر نمی ي اصلی فوقها نمونه

اي و درخـت   تصاویر این شیء از یک طرف با توجـه بـه نقوشـی چـون حیوانـات افسـانه      . ساخته شده است

نشـانه نفـوذ هنـري     بندها بر روي سـینۀ ابوالهـول   زندگی با هنر آشوري و از طرف دیگر تصاویري چون پیش

وانـدنبرگ،  (فینیقیه و تصاویر انتهایی آن که منقّش به خرگوش و شیر است بـا هنـر سـکاها در ارتبـاط اسـت     

چنین ترکیب هنري در زمان مادها امکان ظهور دارد، چون به احتمال تجربۀ ایجاد نقوش مزبـور  ). 111: 1345
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تا پیش از دوره ماد در منطقه حضـور نداشـتند، در ایـن    ها که  به لحاظ گاهنگاري در زمان مادها با هنر سکایی

  .دوره حاصل شده است

هاي زیویه، گروهی که داراي تیر یا کمان و پیکان و زوبین بوده و نیز شکارچیانی که در حال  در میان عاج

ویلکینسون سـبک آشـوري، سـکایی و در حـد بسـیار      . باشند کشتن بز کوهی هستند، متأثّر از سبک مادي می

  ).Wilkinson, 1975: 16(داند ضعیفی سبک اورارتویی را در ساخت عاجها دخیل می

تصـویر  (رسـد کـه اورارتـویی اسـت     هاي خارجی بوده و به نظر مـی  برخی از اشیاء هم کامالً مشابه نمونه

نفوذ هنر آشوري در غرب ایران به علّت قدرت برتر آنـان بـوده و بـه عنـوان یـک مرکـز بـر نقـاط         ). 3شمارة

شناسـی چـون    به طوري که جامعه ،شناسان نیز بوده امري که مورد توجه جامعه. اي تأثیرگذار بوده است شیهحا

Eisentadt ویژگیها و عوامل اصلی و ماهیت وجهه و هویـت اجتمـاعی و   )در اینجا آشور(معتقد است مراکز ،

نیز با نظري مشابه، معتقد  Edwaed Shill. کند و افراد آن از وجهۀ باالتري برخوردار هستند فردي را تعیین می

در زیویه نیز به مانند یـک مرکـز پیرامـونی در    ). Marcus,1990: 131(کنند است که مراکز، سمبلها را خلق می

. بـه خلـق آثـار زده اسـت     ،زاي مشابه دستالنّهرین با تقلید از سمبلها و کاالهاي شأن اطراف مرکز بزرگترِ بین

ود که مانند برخی از آثار باستانشناختی منقولِ این دوره که در بافتی جدیـدتر  ممکن است این فرض مطرح ش

هاي قبل بوده و به خاطر اهمیت، ارزش  گیرند، برخی از اشیاء زیویه نیز متعلق به دوره از ساخت خود قرار می

ب 4ي کـه در دورة  ا یـابیم، مسـأله   ذاتی، ارثی و غیره حفظ شده و در نتیجه ما آنها را در بـافتی جدیـدتر مـی   

هـاي قبلـی    سه ظرف سـنگی از دوره ) 2عصر آهن(ب حسنلو 4در دورة . با آن مواجهیم) 2عصر آهن(حسنلو

، .)م.ق 1225-1360(پادشـاه کاسـی    ،هایی از کاداش انلیـل  دار و داراي کتیبه هر سه سنگ، کتیبه. شود دیده می

و در نتیجـه  ) Dyson,1989: 123(آمـده اسـت  و الهـه بـابلی بـه دسـت     .) م.ق 2100(تن روهو راتیر ایالمـی  

امـا بایـد   . توان مبنایی براي استقرار زیویه و تمامی مواد فرهنگی زیویه بـه کـار بـرد    گذاري اشیاء را نمی تاریخ

هاي دیگري مانند معمـاري، اسـناد آشـوري و     توجه داشت که عالوه بر آثار منقول و اشیاء فلزي زیویه، نشانه

  .کند ا را تقویت میسفال نیز فرضیۀ م

  

  :اسناد آشوري و زیویه

ـ . واژة زیویه در اسناد آشور نو به عنوان محلّ امن ماناها ذکر شده است  716ن بـار سـارگون در سـال    یاول

) Zibie(تکرار شده و با عناوین مختلف زیبیه.) م.ق 665(به زیویه اشاره و بعد از او در اسناد آشوربانیپال. م.ق

بیشتر محققین مانند بارنت، ویلکینسـون، دوآنـد و   ). Porada,1965: 140.(نام برده شده است) uzbia(یا اوزبیا

تنها لوین در این مورد با شـک و تردیـد   . دانند روستاي زیویه را همان زیبیه می ،گدار به دلیل شباهتهاي آوایی

هـاي   هشـتم در میـان کتیبـه   با پذیرش این نکته که زیویه در اواخر سـدة  ). Muscarella,1977: 205(نگرد می

محوطۀ مهمی بوده و چـه بسـا   ... شود که این مکان از لحاظ نظامی، سیاسی و  آشوري ذکر شده، مشخّص می

  .باشدقبل از این هم محلّ مهمی بوده 

  

  :معماري زیویه

ل و نیـز در سـا  ) Ibid: 212(1964هایی که به صورت علمی توسط دایسون و کرافورد در سال  طی حفّاري
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اي عیان شد؛ معتمدي این قلعـه را مانـایی معرّفـی     ش توسط معتمدي در زیویه صورت گرفت، قلعه.هـ 1355

او قلعه را به قشر حکومتی با کاربرد نظامی معرّفی کرده که با توجـه بـه اهمیـت آن در اسـناد آشـوري،      . کرد

عی که قسمتی از رأس آن سـنگی اسـت، بنـا    اي طبی قلعه بر روي تپه. اي دور از انتظار نیست وجود چنین قلعه

طـول قلعـه   . متر از زمینهاي مجاور خود ارتفـاع دارد  140الی  100متر عرض و  500متر طول و  800شده و 

وجود قلعه در بافت معماري محوطه، نشان از . متر است 118متر و از شرق و غرب امتداد آن نزدیک به  450

به حمالت آشوري بوده و مسلّماً فرد یا افرادي که محوطه را سازماندهی یا اهمیت آن و به احتمال در واکنش 

هـاي پیرامـونی ماننـد آشـور      کردند، فراتر از هنر روستایی دست به خلق یا سـفارش آن از محوطـه   رهبري می

اي یـک  هرچند اندازة خشته. ها نیز به مانند زیویه داراي ترکیبی از هنرهاي مختلف بودند این محوطه. زدند می

گذاري پذیرفت، اما بد نیست بدانیم که ابعاد خشتهاي زیویـه،   توان به عنوان معیار تاریخ یا چند محوطه را نمی

ــا  ). 320: ب1376معتمــدي، (ســانتیمتر اســت 14در  46در  46 ــودن خشــتهاي محوطــه ب مســتطیل شــکل ب

در  ،هـاي مکـرّر   نت و اسـتقرار اسـتمرار در سـکو  . نیز دورة ماد قابل مقایسه اسـت  و 3هاي عصر آهن  محوطه

آثـار تعمیـر و اسـتحکام    . صورت گرفت ـ آشکار شد  1374کاوشهاي بعدي ـ که باز توسط معتمدي در سال  

دار کـه   دار زیویه و سکّوهاي اتاقهاي سـتون  بخشی از دیوار و انتقال پایۀ ستونها به سطح جدید در تاالر ستون

معتمـدي،  (ه، نشان بر استفادة مجدد و طوالنی از محوطه اسـت پس از ساخت و ساز اصلی قلعه به وجود آمد

ایـن شـواهد در اکثـر فضـاهاي     . آثار و شواهد نسبتاً زیادي از تعمیرات به دسـت آمـده اسـت   ). 32: ب1374

اي از فضاها، رنگهاي متعدد قرار گرفته بر دیوارها قسمتی از ایـن مـدارك را    در پاره. شود داخلی، مشاهده می

اند و در قسمتهاي دیگر به شکل تغییرات بنیادینی که منجر بـه دگرگـونی در شـکل فضـاها شـده       دهتشکیل دا

هاي وارده را ترمیم کـرده و در   اندودي نسبتاً ضخیم، خرابی، هاي قلعه اي از بخش در پاره. شود است، دیده می

رهـایی اسـت کـه در بنـاي     جایی دیگر افزودن یک یا چند دیوار و محدود ساختن فضاهاي قبلی از جملـه کا 

  .زیویه اعمال شده است

اول به واسطه آسیبهایی است که بـر آن قسـمت از بنـا وارد    : علل تغییرات به دو دلیل صورت گرفته است

آسیب پذیري دیوارها شاید به واسطۀ ساخت و ساز منفرد دیوارها باشد به شکلی که هـر فضـا از   . آمده است

. باشـد  القی دیوارها میی به شکل قفل و بند در خشتهاي چیده شده در محلّ تچند دیوار مجزّا بدون پیوندده

هاي متعدد و نیز تعمیرات انجام گرفته و نیز پرکردن و باال کشیدن سـطح جهـت ایجـاد سـاخت و      وجود کف

سازهاي بعـدي در بخـش شـرقی ارگ قلعـه و فضـاي بـین تختگـاه میـانی در کاوشـهاي بعـدي نیـز دیـده             

پور به این نکته اشاره شده که بـه علّـت رانـش زمـین در      هاي سیمین لک در کاوش). 10: 1376همو، (شود می

تاالر ستوندار جبهه شمالی مجبور به پرکردن طبقه پایین شده و از طبقۀ باالیی مجدداً اسـتفاده شـده    Bفضاي 

ش را قـبالً معتمـدي نیـز    هاي موجود در بناي زیویه بر اثر ران پرکردن فاصله). 33: 1379-1380پور،  لک(است

راسـاس معمـاري و در   اي بودن محوطۀ زیویه ب چند الیه و چند دوره). 108: ب1373معتمدي، (ذکر کرده بود

             گونــه آثــار ســوختگی در آن دیــده گــرفتن الیــۀ ناشــی از حملــه زیــرِ الیــۀ ســطحی کــه هــیچزیــر آوار قرار

اي بـا مـدت زمـان بیشـتر اسـتفاده از       چنین تغییرات گسترده .گردد ، تقویت می)29: 1376 ،معتمدي(شودنمی

مطابقت دارد؛ امـري کـه در تفاسـیر ارائـه شـده در       ،هاي مختلف موجود  محوطه و تعدد سبکهاي هنري دوره

در زیویـه و  دایسون نیز معتقد است اسـتقرار  . هاي مختلف به آن توجهی نشده است مورد انتساب آثار به گروه

 ۀهـاي فلزگـري نشـان    بوتـه  وجـود ). Dyson,1999: 129( در دژ زیویه داراي سه دوره بوده اسـت ساخت و ساز 
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کـه در هـر صـورت نشـانۀ اسـتفاده گسـترده از       ). 36: 1376معتمدي، (استفاده غیرنظامی از این محوطه است

  .محوطه در طول زمان است

  

  :سفال

تـوان نتیجـۀ    کمبود اطّالعات موجـود نمـی  هاي معتمدي شش نوع سفال معرّفی شده و به علّت  در حفّاري

و لرسـتان   IIIAو  IV،IIIBگـودین، نوشـیجان ، حسـنلو    2او سفالها را بـا الیـه   . خاصی را از آن اقتباس کرد

هاي نامبرده در ارتباط با سـفالها آنهـا را بـا     ماسکارال عالوه بر محوطه). 37: 1374معتمدي (مقایسه کرده است

در ). Muscarella,1983:  69(و مسجد سلیمان مقایسه کرده اسـت  2ان، دهکدة هخامنشی زندان سلیم، Aگوي تپه 

 3گرفته در مورد سفالهاي عصر آهن ایران، سفالهاي زیویه در چهار چوب عصر آهـن   هاي صورت بندي تقسیم

ه برابـر  که با قـدمت آثـار و اشـیاء اولیـۀ محوطـ     ) دایسون و یانگ(بندي شده است و افق سفال نخودي تقسیم

بندي خود بر روي آثار حسـنلو، سـه دوره را بـراي سـفال دورة سـوم آهـن در نظـر         دایسون در تقسیم. است

ب 3شـود؛ سـفالهاي زیـرین     است، به دو دوره تقسیم می 3ب حسنلو که متعلق به عصر آهن 3دورة . گیرد می

فال منقوش پیدا نشد، اما در دوره ب اثري از س3در دورة قدیمی . آن با پوشش قرمز و از نوع اورارتویی است

» مثلّثی ـ کالسـیک  ) با طرح(سفال«مقداري سفال منقوش به دست آمد که دایسون، آنها را ) ب جدید3(باالیی 

ب قرار دارد، داراي سفال نخودي و شکلهاي جدیدتر سفال مثلثـی  3آ  که روي الیۀ 3بقایاي الیۀ . نامیده است

در زیویـه سـفالهاي جدیـد    . تر متفاوت است سفال مثلثی کالسیک قدیمی است که کیفیت رنگ و ساختشان با

گونـه   ب پایینی حسنلو است، هیچ3دورة در عقرب تپه و بسطام که هم. آ به دست آمده است3ب و الیه 3الیه

بنـابراین و  . در زیویه، سفال اورارتویی کالسیک بـا پوشـش قرمـز وجـود نـدارد     . سفال منقوشی وجود ندارد

هـاي میانـه و    در زیویه وجود ندارد امـا دوره  3نظریات پیشین یانگ و دایسون دورة قدیم عصر آهن  براساس

سـفال مثلّثـی   «و » سـفال مثلّثـی کالسـیک قـدیم    «وجود داشته و به ترتیب با افق سفالهاي 3جدید عصر آهن 

در زیویـه   1964کـه توسـط دایسـون در سـال      براساس بررسـی و یـک حفّـاري   . بر استبرا» کالسیک جدید

سـفال  «در بررسی سـطحی زیویـه ، سـفالهاي منقوشـی شـبیه      . صورت گرفت، هر دو نوع سفال شناسایی شد

دي ریافــت شــد، ولــی دایســون در حفّاریهــایش بــه چنــین مــوا ب بــاال3نــوع حســنلوي » ثلثــی کالســیکم

قطعـه از مجمـوع    27حـدود  (به علّت این که تعداد سفال کالسیک مثلثی در حسـنلو  ). 206: ب1965(نرسید

به نسبت سایر سفالها بسیار کم بود در همان اوایـل حفّـاري، ایـن نـوع     )  IIIAقطعه سفال منقوش دورة  200

سـازي   ایـن فرضـیه بـا آزمـایش فعـال     ). 204 :1965(سفال به عنوان سفال غیرمحلّی و وارداتی پنداشـته شـد  

. حسنلو نیز بـه اثبـات رسـید    IIIالی  VIهاي  یهقطعه از سفالهاي ال 500انجام گرفته بر روي ) NAA(نوترونی

. اند نتایج این آزمایش، نشان دهندة این است که به جز سفال کالسیک، همۀ سفالها از خاك محلّی ساخته شده

). Dyson,1999: 122( شناسی موزه انجام شد این آزمایشها توسط موزة سلطنتی اونتاریو و مرکز علمی باستان

 :Ibid(هاي انجام شده توسط اشتفان کرول، منطقـۀ بوکـان اسـت    ین سفالها با توجه به بررسیمنشأ پیشنهادي ا

شـود در میـان    سفالهاي مزین به نقوش مثلّثی که قاعدة آن بر روي لبه و نوك آن به طرف پایه ختم می). 124

یـن نـوع سـفال را متعلّـق بـه      جالب اینجاست که حفّار باباجـان، ا . شود نیز دیده می II و IIIسفالهاي باباجان 

,Goff(داند مادها می تـوان بـا توجـه بـه وجـود سـفال داراي        ادامۀ حیات در محوطۀ زیویه را می). 42 :1978
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بویمر بـر همـین اسـاس، گاهنگـاري     . تزئینات حکّاکی که با سفال محوطه زندان سلیمان مشابه است ارائه داد

تعیین کرده و معتقد است که زیویه به حیات خـود ادامـه داده و    .م.ق 625الی  700زیویه و زندان سلیمان را 

البتّه دایسون که خـود یکـی از حفّـاران زیویـه اسـت      ). Dyson,1999: 129(نیز داراي آثار است. م. ق 600تا 

کند کـه ایـن دو    سفال حکّاکی شده و سفال کالسیک را در کنار هم به دست آورده و این احتمال را مطرح می

 ,Ibid(همزمـان اسـت   IIIAو  IIIBهمزمان بوده و یا اینکه با بازة زمانی بین حسـنلوي   IIIBبا دوره  سفال یا

 :Ibid(برگردد، بازة زمانی بین آنها به میانۀ قرن ششم بر خواهد گشت. م.ق 7و  8به قرن  IIIBاگر الیۀ ). 134

گونه توصـیف کـرده   داده و آنها را اینمعتمدي سفالهاي با نقوش حکّاکی را در طبقۀ ششم سفالها قرار ). 137

اي، نقوش موج مانند مثلّثهاي هاشـور زده   سفالهایی با نقوش کنده به صورت نوارهاي کمربندي، زنجیره: است

  ).59: 1373معتمدي، (بار نیز به دست آمد تزئین شده، و چند قطعه از این سفال از گورستان چنگ..و 

گروه بسیار خشن، خشـن، معمـولی، ظریـف و لعابـدار      5زیویه را به اي جدیدتر، سفالهاي  یانگ در مقاله

ب قرار داده و معتقد اسـت کـه زیویـه بـا     3آ و3تقسیم کرده و از لحاظ گاهنگاري، آن را همزمان با حسنلوي 

. م.ق 625تـا   675آ همزمان بوده اسـت بنـابراین شـروع اسـتقرار در زیویـه، حـدود       3ب، بیشتر از 3حسنلوي

انداز کامالً متفاوتی اتخاذ شده و وي منشـأ سـفال    در نظریات جدیدترِ یانگ، چشم). Young,1964: 80(است

داند و بر این عقیده است که سفال نخودي در منطقـۀ زاگـرس    نخودي عصر آهن را منطقۀ زاگرس مرکزي می

سـفال نخـودي    دهد کـه  ظهور و از آنجا به شمال غرب نفوذ کرده و احتمال می.) م.ق 9قرن ( 2از عصر آهن 

بر اساس این دیدگاه، ظروف مرغوب یا معمـولی سـفال نخـودي    . تر استغرب نسبت به شمال غرب قدیمی

تولیـد شـده و   ) 2باباجان، نوشیجان، جامه شوران و گودین(هاي باستانی زاگرس مرکزي غرب ابتدا در محوطه

گذاري محوطه زیویه کـه آن را   تاریخبراساس دیدگاه جدید کایلر یانگ، . از آنجا به حسنلو حرکت کرده است

، در اواخر عصـر  )246: 1373یانگ،کایلر(به عنوان یک محوطۀ باستانی سفال نخودي غرب معرّفی کرده است

قرار گرفته و با بحث حاضر در مورد آثار و سبکهاي زیویـه و در نتیجـه گاهنگـاري آن     3و دورة آهن 2آهن 

و دههـا محـلّ   ) 3عصـر آهـن   (ان، گودین، باباجان و جامه شـوران جهاي نوشی در محلّ. همخوانی کامل دارد

هاي باستانی پی برد؛ سفال حاکم، به رنگ نخـودي یـا    توان به تشابه و تجانس سفالهاي این محلّ کوچکتر، می

اي، مفرغی و کوارتز سفید به عنـوان  هاي طالیی، نقره خاکستري است که وجه مشخّصۀ آن ذرات میکا به رنگ

هاي نـامبرده در درة مالیـر تـا ماهیدشـت و شـمال لرسـتان و حتّـی         ت؛ این سفال، عالوه بر محلّشاموت اس

عالوه بر سفالهاي نخودي غـرب  ). Young,1965: 81(شود حسنلو، بسطام، زیویه و زندان سلیمان نیز دیده می

) 2عصر آهـن (دیددار به همراه یکی از مشخّصات سفال خاکستري غرب ج دستۀ لوله ، ظروف بی)3عصر آهن(

اما هیچ یک از محقّقین تاکنون زیویه را جزو افق سفال خاکسـتري  . شود یعنی ظروفی با دستۀ باریک یافت می

استروناخ، سفالهاي مادي نوشـیجان را بـا زیویـه مقایسـه کـرده و      . است بندي نکرده  طبقه) 2عصر آهن(جدید

ــن دو محو    ــفالین ای ــروف س ــکال ظ ــی از اش ــه برخ ــت ک ــد اس ــم   معتق ــا ه ــه ب ــل مقایس ــابه و قاب ــه مش ط

افق سفال خاکستري جدیـد غـرب ایـران،     2یکی از ظروف شاخص عصر آهن ). Stronach,1969: 1(هستند

داري است که عرض دهنۀ آنها از پایه کمتر و داراي دو دسته زائده هستند و زائده آنها از سـطح  جامهاي زاویه

وشـهاي دایسـون در زیویـه، ظـرف کـامالً مشـابهی بـه دسـت         ؛ در کا)Overlaet,2003: fig2(لبه بلندتر است

).46شکل : 1374طالیی، (آمد

امـا  . تخمین زده شده است. م.ق 600دورة پایانیِ استقرار زیویه با توجه به سفالهاي این محوطه در حدود 
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و بعـد از  . م.ق 600جالب است بدانیم که سفالهاي هخامنشی نیز در زیویه به دست آمـده کـه شـاید بعـد از     

ماسـکارال علـت شـباهت بیشـتر     . تخریب محوطه و پنهان شدن گنجینه، استقرار مجدد صـورت گرفتـه باشـد   

بـه نسـبت    IIو گـودین   IIو  I، بسطام، عقرب تپه، زیویه، زنـدان  IIIAو  IIIBهاي حسنلوي  سفالهاي محوطه

دانـد کـه بیشـتر     را به این خاطر می Aه و گوي تپII و  I، دهکدة هخامنشیIIو  Iهاي هفتوان، باباجان  محوطه

  ).Muscarella , 1983: 71(اند متروك شده. م.ق 600هاي دسته اول در  محوطه

این نـوع سـفال در   ). Godard ,1950: fig55(از جمله سفالهاي جدید زیویه، سفال تخم مرغی شکل است

هاي ایران، این نوع سفال بـا توجـه    میِ محوطهدر تما. شود النّهرین تا غرب ایران دیده می گسترة فراوانی از بین

سـفال  . شـود  النّهرینی و نیز تعداد کم آن در ایران، سفالهاي وارداتی پنداشـته مـی   به شباهت آن با سفالهاي بین

منطقـۀ پشـت کـوه لرسـتان از     . باشـد  موردنظر، لعابدار بوده و بر روي بدنه، داري تزئیناتی چون حیوانات مـی 

ــه دســت آمــده و در محوطــه   جملــه منــاطقی اســت ــوع ســفال از آنهــا ب هــاي چــم ژي مومــه،  کــه ایــن ن

 163( ، جـوب گـوهر و گـل خنـان مـرده      )   Haerinck and Overlaet ,2004: Pl. XX, Pl. XIX(ورکبـود 

Haerinck and Overlaet 1999: (    که همگی متعلّق بـه عصـر آهـنIII  تمـامی ایـن   . باشـند، اشـاره کـرد    مـی

با توجه به شکلهاي محلّیِ این نوع سفالها، تولید محلّی آنهـا دور از  . است. م.ق 8و  7به قرن  ها متعلّق محوطه

در )Rezvani & Rostaei, 2007: 146(در کـول تاریکـه  ). Haerinck & Overlaet,1998: 11(نظـر نیسـت  

ا منتسـب کـرده و آن را   لوین، تولید این سفال در زیویه را به ماناهـ . شود نزدیکی زیویه نیز این سفال دیده می

و وقایع تاریخی غرب ایران، یعنی سفال ها  ترسیم و با سفالهاي دوره 3در حوزة فرهنگی نیمۀ دوم عصر آهن 

: ب1373عبـدي،   (دانـد  میدر امتداد جادة خراسان هم دوره  قرمز رنگ اورارتوها، سفال نخودي لعابدار مادي

بـا سـفال نخـودي همـراه بـوده و       3و اوائل عصـر آهـن    2آهن  بنابراین در زیویه، استقرار اواخر عصر). 24

  .یابد دار استمرار می استقرار در آن با سفالهاي مثلّثی کالسیک قدیم و جدید و سفالهاي کنده و لعاب

  

  :گیري نتیجه

 ساس بخشی از مـواد فرهنگـی یـک محوطـۀ    شود، این نکته است که برا اي که از این مبحث حاصل می اولین نتیجه

  .پرداخت... توان به مطالعۀ کامل آن از لحاظ گاهنگاري، وقایع تاریخی، ارتباطات و استانی نمیب

شود بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روي سفالها، سبکهاي مختلف در اشیاء متعدد زیویـه،   چنانچه مالحظه می

استمرار و عدم انقطـاع در  . ري را شاهد بودت اي طوالنی توان دوره هاي آشوري می معماري و نیز بر اساس اسناد و کتیبه

شروع استقرار و آغـاز هنـر   . تر خواهد شدهاي بعدي در آن روشن این محوطه با مطالعۀ بیشتر آثار محوطه و با حفّاري

ادامه داشته و تمـامی  .) م.میانۀ قرن شش ق(و دورة ماد .) م.ق 550تا  800( 3تا عصر آهن  2زیویه از اواخر عصر آهن

هاي کوتاه مدتی چـون سـبک صـرفاً     بر این اساس، دوره. دهد اي موجود در محوطه را از لحاظ زمانی پوشش میسبکه

تواند به تمام آثار زیویه تعمیم داده شده و آثار و اشیاء چند قـرن موجـود در   محلّی، آشوري، اورارتویی و سکایی، نمی

  .محوطه را پوشش دهد

هـاي بعـدي آشـکار     در طول دورة استفاده از آن، سؤالی است که در پژوهش استمرار بدون وقفه در محوطۀ زیویه

توان این فرضیۀ را مطرح کرد که استفاده از این محوطه، فقط در مواقع ضـروري و بـراي مقابلـه بـا      آیا می. خواهد شد

هـاي آینـده    وهشدر پـژ  پرسـش شده است؟ پاسـخ بـه ایـن     آشوریان بوده است یا اینکه به طور دائم از آن استفاده می

  .تر خواهد شدروشن

  .از استادم، آقاي دکتر حسن طالیی براي خواندن متن مقاله و ارائه پیشنهادهاي سازنده صمیمانه سپاسگزارم
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تصویر عاج زیویه و مأمورین  - 1تصویر شمارة 

  ).Wilkinson, 1960: fig3(دربار

تصاویر افراد خارجی بر روي  - 2تصویر شمارة 

  ).Ibid: fig6(عاج زیویه، 

  

  

  

طرحی از قطعات مختلف یک   -3مارةتصویر ش

پالك که در تهران، سینسیناتی و اونتاریو نگهداري 

، 2تصویر شمارة: 1960کنتور، . هلن جی.(شود می

)Kantor 1960, Fig2, Nol).(1پالك

ي از )پالك(بندسینه -4تصویر شمارة

).373شکل : 1382دیاکونف، (زیویه

  

    

  

  

  

  

  

وع سبک محلّی اثر مهري از ن  -5تصویر شمارة 

  ).55: 1989طرح از میل مارکوس، (حسنلو،
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).3و2هاي شمارةطرح:  1359چارلز ورث، (جزئیات تصاویر سبک محلّی پالك عاج زیویه -7و  6تصاویر 

  

  

تصویري از پالك زرین زیویه  -8تصویر شمارة 

).43شکل شماره: 1349گیرشمن، (

کمربندي از طال از  زیور مربوط به  -9تصویر شمارة 

).3شکل:  1381فیروزمندي و سرافراز، (زیویه

                           

  

  پالك زرین نمرود -10تصویر شمارة

)Maxwell-Hyslop & Curtis, 1971: Plate XXXI,e.nd.9228(  

  

  

  



  

  


