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 چکیده

   ازتاریخ پیشاز دوره  گسترده،سهل و ات و ارتباط محیطی زیستجهت شرایط مناسب  بهارومیه  ی جنوبی دریاچه ی حوضه

برای پیشرفت هنرهای  را زمینه و اینهای غنی بوده  گرهنفگیری  لهای مختلف انسانی و محل شک بعد پذیرای گروهبه

و در جریان کاوش غیرمجاز قبری در مجاورت  7831کمربند مفرغی گرگول در  آورده است.مختلف از جمله فلزگری فراهم 

زدایی و عکاسی، نقوش و تکنیک  دست آمد. بعد از رسوبکیلومتری محوطه حسنلو به 83روستای گرگول، واقع در 

کامل با نقوش متنوعی مزین شده  طور به ،فرد منحصربهقرار گرفت. این کمربند  گذاری تاریخشناسی و  مورد سبک کاررفته به

نیایش با مرکزیت درخت مقدس است. با  یشکل آن نقش شده و شامل صحنه دیسکی سگک میانهدر  اصلی تصویراست. 

و بیشترین  شده  ساختهآشوری  های مایه نقشاز  تأثیرشناسی هنری، کمربند توسط هنرمندان محلی و به  توجه به سبک

دارد. همچنین با  IVB کمربندهای مفرغی مکشوفه از حسنلویهنرهای دیترویت و  ی سسهؤکمربند مشابه مقرابت را با 

 پیشنهادق.م برای این کمربند  9 دوم قرن یهای حسنلو، تاریخ نیمه آن با نمونه ی نقوش کمربند و نیز مقایسه یمطالعه

 است. شده
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 مقدمه. 6

 د شاهد تحوالت مهم سیاسی، نظامی،نخست قبل از میال ی ومیه در هزارهار ی جنوبی دریاچه ی حوضه

زمینه را برای رشد و  های محلی دولت و گسترشگیری  شکلدر این دوره . ه استفرهنگی و هنری بود

و  دهنده سفارشکه   فلزگری فراهم ساخت. وجود طبقات حاکمه ویژه بهپیشرفت هنرهای مختلف، 

های  ساخته ی سبکی خاص و محلی در زمینه تنها نهبودند، سبب شد فلزی های نفیس  از ساخته کننده استفاده

چه هر و غنای شده  ساختهر ارزشمندی در منطقه ، آثاتر آشور از هنر پیشرفته تأثیربه فلزی شکل گیرد، بلکه 

ند که از طرف حاکم کرد پیداهای محلی این ارزش را  که ساخته ای گونه بهگردید؛ بیشتر هنر محلی را موجب 

 ظاهراً .(Luckenbill 1926: 211) ه پادشاه آشور اهدا شوندهدیه ب عنوان  بهو سرب،  همراه طال، نقره به گیلزانو

های فلزی  ساختهبه دریافت  ایران یغرب ی نیمهتباط با را این تنها اشاره موجود در منابع آشوری است که در

 تأییدگیری را  این نتیجهحسنلو و زیویه های  شناسی مکشوفه از محوطه های باستان شود. داده اشاره می

 کند. می

  انجام ارومیه ی جنوبی دریاچه ی حوضه های فلزی یافتهتعدادی از در ارتباط با  مطالعات خوبی که باوجود

شناسی و  های تولید، گونه معادن مورد استفاده، تکنیکجمله )از های مختلف هنر فلزگری این منطقه جنبه، هنوز گرفته

نخست قبل از  ی های فلزی که در هزاره یکی از ساختهحدودی ناشناخته باقیمانده است. تا (شناسی هنری سبک

مفرغی و به فلزی یا  های مورد استفاده بوده، کمربند و فراتر از آن فالت ایران میالد در گستره آشور، اورارتو،

 ی زمینه و  شده  تزییناغلب با نقوش زیادی است که در این دوره  هایی روکش مفرغی کمربند ،تر دقیقعبارت 

است که  کاملی تقریباًو   فرد منحصربهکمربند  ها این ساخته ی ملهجکنند. از میمطالعاتی ارزشمندی فراهم 

)واقع در منطقه الجان شهرستان پیرانشهر، نزدیک پسوه  روستای گرگول مجاورت درو  7831در  آن ی شکسته قطعات

مسئول میراث فرهنگی  ،بشیری و شدتوسط یکی از روستاییان کشف  کیلومتری محوطه حسنلو( 83و حدود 

محمد صفی  توسط 7833در کمربند این . قطعات داد قرار ارومیه ی در اختیار موزهآن را  ،شهرستان پیرانشهر

 شدت بهآن را  غیرمجازدر میان بقایای یک قبر که حفاران  گرگول کمربند. شد برداری عکسو  سازیپاک

بوده و قطعات اندک  سنگ الشهای از  است. این قبر دارای دیواره آمده  دست به، ندبود هکرد  غارتتخریب و 

ای که روستای گرگول در آن واقع شده در  منطقه های سطحی آن بوده است. رنگ از دیگر یافته سفال نخودی

، محیطی زیستبودن شرایط مساعد با دارا است. دشت سلدوز گرفته قرارکوهستانی دشت سلدوز  ی حاشیه

ای  نخست ق.م موقعیت ویژه ی در هزاره النهرین و جنوب شرقی آسیای صغیر، دسترسی سهل به شمال بین

عالوه بر  .(7شکل ) چنین وضعیتی است ی های باستانی مهم و کشفیات ارزشمند، نتیجه داشته و حضور محوطه

: 7891 محمدی )خان آرامگاه ارزشمندی کشف و کاوش شدهدر این منطقه های اخیر  ، در سالهای مهممحوطه

  قرار داد. موردمطالعهآرامگاه گرگول  ارتباط باتوان آن را در  که می( 739-718

ی در میان دیگر کمربندهای فرد منحصربه نمونهالعاده،  کامل بودن و تزیینات فوقجهت  مربند گرگول بهک

علمی آن را با مشکالتی همراه  ی در ایران است که کشف آن در جریان کاوش غیرمجاز، مطالعه شده  شناسایی

 نوعی بهپرسش نخست که  ؛شود با کمربند مفرغی گرگول سه پرسش اساسی مطرح میدر ارتباط  کرده است.

 ،های محلی کاثر است. وجود سب این شناسی هنری کتواند راهگشای پاسخ به دو پرسش دیگر باشد، سب یم

ق کمربند است. تعلّ شده  شناساییفلزی منطقه های  هدر میان ساخت و تلفیقی سکایی ،ارتوییآشوری، اور
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پرسش مهم دیگر یافته کمک کند.  گذاری تاریختواند به انتساب و  می مورداشارههای  گرگول به یکی از سبک

ساخته مواجه  مشکلبا را  آن گذاری تاریختاریخ ساخت و استفاده از این کمربند است که کیفیت کشف اثر، 

و اقوامی است که در منطقه حضور  هادر مورد انتساب کمربند گرگول به یکی از دولت سوماست. پرسش 

ارومیه عالوه بر پادشاهی مانّا،  ی جنوبی دریاچه ی ند. بر اساس منابع آشوری و اورارتویی، در حوضها هداشت

ها  ییها و سکا یها، اورارتوی در مقاطعی آشوری و محلی تر کوچکهای  ایالت گیلزانو، خوبوشکیه و دیگر دولت

هر به  دتوان می ،است آمده  دست بهو قبری که این کمربند از آن  بحث موردند بودند. کمرب کرده پیداحضور 

روش پژوهش حاضر بعد از کارهای آزمایشگاهی که  باشد.مربوط  اشاره شدههای قومی  گروه ها و تدولاز  یک

و هدف نهایی آن ضمن معرفی  سازی نقوش بود، توصیفی و تحلیلی است قطعات و نمایان سازی پاکمتوجه 

    است. آنو انتساب تاریخی  گذاری تاریخشناسی هنری،  ،  سبکهای مورد استفاده کمربند و تزیینات و تکنیک

  

 توصیف یافته. 2

برنزی  ی ، از یک صفحهآمده  دست بهشکسته  ی قطعه 9 کامل و در قالب تقریباً صورت بهکمربند گرگول که 

این طول بدون احتساب  است. شده  ساختهو مزین به نقوش برجسته سانتیمتر  93یکپارچه به طول حدود 

قالب است. طول دقیق کمربند به دلیل شکستگی و فقدان بخشی از آن مشخص نیست ولی  ی بخش خمیده

 3/9کمربند  اصلی ی بدنه پهنایاست.  رفته  میان ازدهد تنها بخش اندکی از کمربند  شواهد موجود نشان می

ای  خمیده ی دارای زائده سگک .(2 شکل) سانتیمتر است 73آن  شکل دیسکییا بخش  سگکسانتیمتر و قطر 

 ی . صفحهگری شده است همراه کمربند ریخته رسد به نظر می عهده داشته و بهاست که نقش قالب کمربند را بر

اصلی و نقوش  ،و بعد از مراحل صافکاری و پرداخت اولیه شده  ساختهگری  ریخته ی برنزی مزبور به شیوه

بر روی سطح  کاری کندهو  حکاکیدیگر با  و بخش گرفته  شکل زنی و قلم کاری چکش کمک باآن  ی برجسته

دهد پوشش  رد که نشان میهایی وجود دا سرتاسری کمربند سوراخ ی در حاشیه. ستا  شده ایجادکمربند 

بخش  ی حلقهو قالب کمربند بر  شدهمتصل میای از جنس بافته  زیرین چرمی و یا الیه ی روی الیهمفرغی بر

 گرفتن قالب است.ی قرار فاقد حفره خودمفرغی  کمربند چراکهگرفته است؛  قرار میکمربند  ی یا بافته چرمی

 های به کمربند گرگول در مقایسه با نمونه ،متصل به آنزیبای و نیز قالب  و منقوش مدوربزرگ  سگکوجود 

و قالب متصل به آن،  سگکهمچنین کامل بودن، وجود  .(8شکل ) بخشد تشخص خاصی می ،دیگر ی مکشوفه

تردید  ها آنها که فاقد چنین جزییاتی بوده و در نوع کاربرد  کارکرد این یافته را مشخص کرده و آن را از ورقه

 کند. میوجود دارد، متمایز 
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تواند  که می شده  تزیین برجستهکامل با نقوش  طور بهبخش کوچک انتهایی آن،  از غیر بهکمربند گرگول 

توان در قالب  را می شده ایجادهای  نقشد. ناین اثر ارزشمند قرار گیر گذاری تاریخشناسی هنری و  مبنای سبک

 قرار داد.  موردمطالعهاصلی  ی و بدنه سگکسه بخش قالب، 

های  است. بخش گردن این حیوان با طرح شده  دادهشکل  سر و گردن یک حیوان صورت بهقالب 

این  .(4شکل ) است شده  تزیینها  فلس رأسدر  ای فرورفته ی دوگانه و نیز نقطه ی مانند با خط حاشیه فلس
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؛ با این (Winter, 1989, fig.6) تزیین بسیار شبیه تزیین هیوالی بیرون آمده از آب در جام طالی حسنلو است

های ساده  سر حیوان نیز با طرحها کار نشده است.  تفاوت که در جام طالی حسنلو تزیین نقطه در میان فلس

مانند و مشابهت  حضور تزیین فلس ،حال بااینمشخص نیست.  موردنظربخشی شده، اما حیوان  خطی شکل

و شاید موجود اساطیری جام  کند می تأییدبودن آن را ی جام حسنلو، احتمال مار یا اژدها  کلی آن با نمونه

 .دهی این قالب نقش داشته است حسنلو در شکل

هنگام استفاده از کمربند  که جایگاه محوری را به کمربند سگکتزیین اصلی و مرکزی کمربند بر روی 

)یک نوار منفرد در میانه و دو نوار  توسط دو نوار مدور سگکاست. سطح دیسکی شکل این  شده کاردارد، 

در بخش میانی و در هر بخش موضوع متفاوتی نقش شده است.  شده  تقسیمبه دو بخش  در بیرون( پیوسته هم به

و بر باالی شده مون یک درخت مقدس به تصویر کشیده ، دو شخص پیراشده کارنقش کمربند  ترین مهمکه 

ارتو و ایران مکرر النهرین، اور موضوع در هنر بیناین . (4شکل ) درخت نیز انسان بالداری نشانده شده است

 ,Hole Peck) کمربند مفرغی دیترویت نقوشتوان در میان  را میهای خیلی مشابه آن  نمونه وتکرار شده 

و نیز  (Russell, 2008:186) آشورناصرپال دوم ی نمرود از دوره غربی شمالکاخ  ی برجسته ، نقوش(2002

ت بعضی جزییا کمربند گرگولالبته در  (.3شکل ) مشاهده کرد ق.م 3و  9شکل آشور از قرن  ای مهرهای استوانه

هنر آشوری و توسط هنرمندان  تأثیر این نقش تحت ،طورقطع به ،حال باایناست. نمایش داده نشده  خوبی به

تزیینی تا زیر زانو  ی با حاشیه ها آنشده فاقد پوشش سر بوده و لباس است. اشخاص تصویر شده ایجادبومی 

تر و تنومندتر دارد و  شخصی که در سمت چپ درخت به تصویر کشیده شده قامتی کشیدهکشیده شده است. 

رود شخص اصلی  رسد. لذا احتمال می نظر می تر به مسن جزییات لباس او نیز متفاوت است و از فرد دیگر

البته این احتمال نیز وجود دارد که همانند نقوش مشابه آشوری، هر دو نقش مربوط  صحنه همین فرد باشد.

به  ،آویزان شده لباس انسان بالداررا که از  با یک دست نوار یا روبانی شدهبه شخص واحدی باشد. افراد تصویر

اند. صحنه بسیار مشابهی بر روی یک مهر  و دست دیگر خود را به حالت احترام باال برده  دست گرفته

 .تکرار شده است  آشور جدید ی ای از دوره استوانه

های بزرگ به تصویر کشیده است. با بال ،انسانی را در میان گوی بالدار ی تنه نیم نقش باالی درخت

نمایش داده  خوبی به انسان بالدارجزییات . اند های ساده مشخص شده انداختنبا خط ها  گوی و بالی  حاشیه

 های آشوری است. نمونه با مقایسه قابل حال بااین نشده است.

 هرچنداست؛  یافته  اختصاص حیوانات اساطیری ردیفی از و شکار ی به صحنه سگکنقش نوار پیرامونی 

اند. فرد  دست به تصویر کشیده شده پر بهپایین دو شخص س دررکننده و تزیینی است. کلیات نقش بیشتر پُ

شیر و  2نوار به تصویر  ی کند. بقیه انی حمله میدست گرفته و به شیر غرّ ای به نیزه ،سمت راست عالوه بر سپر

 اند. ها بالدار بوده و با استادی تمام طراحی شده سه تا از این قوچکه  یافته  اختصاصبُز کوهی یا قوچ  3

طرح  شامل بیرونی ی است. حاشیه پیوسته هم بهتزیینی  ی اصلی کمربند دارای سه حاشیه ی وش بدنهنق

های  شامل طرح میانی ی حاشیه است. شده  تزیینای  های فرورفته نقطه گیسوبافت یا طنابی است که با

 ی نهایت حاشیهو در اند گرفته  شکل ،برنزی ی زنی پشت صفحه قلمبا که  ای هستند جستهبرو  شکل مثلثی

 میانی و داخلی ی )البته حاشیه تندهس استامپی (شکل )طرح مرواریدی کوچکداخلی که شامل ردیفی از دوایر

 ( .با یکدیگر تفاوت دارند کمربند مختلف های بخش
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، است به دو قسمت تقسیم و منقوش شده ،بدنه کمربند که با یک نوار افقی و تزیینی بخش اعظمخالف بر

  ویژه ی به یک صحنه ،بندی ون تقسیمگیرد، بد می قرار سگکبعد از  نخست کمربند که بالفاصلهبخش 

ت خاسته و پش پا به داری کوهاندر برابر گاو نر  تهدیدآمیزدر این صحنه شیری به حالت است.  یافته  اختصاص

اند. شخص دوم این  کشیده شدهبه تصویر  ،کوتاه یا زوربین ی نیزه شکل و خود مخروطی با کاله سر گاو دو مرد

 رسد نظر می ای به تصویر کشیده شده که به تصویر کماندان بزرگی به پشت بسته است. بر پشت گاو پرنده

النهرین و ایران  موضوع این صحنه مکرر در هنر بین (.6 شکل) باشد پرکننده نقشمایهتنها  همانند موارد مشابه

دو مرد تصویر شده در این  .است کرده پیداراه هخامنشی  ی دوره به وتکرار شده نخست ق.م  ی در طول هزاره

 عمودی ی نقش بخش نخست با یک حاشیه باشند. سگکمذهبی  ی بخش احتمال دارد همان اشخاص صحنه

 نقوش بدنه مجزا شده است. ی با طرح گیسوبافت، از بقیه

و بر هر دو  شده  تقسیمکمربند توسط نواری تزیینی به دو بخش باال و پایین  ی بدنه ی باقیماندهبخش 

به را  (سگک بیرونی ی حلقه ی )مشابه صحنه شکار ی قسمت نقوش مشابهی به تصویر کشیده شده که در کل صحنه

اند که رو  مرد مسلح به کمان و نیزه و سپر نقش شده 6. در ابتدا و در دو ردیف باال و پایین، گذارند نمایش می

رسد همراهان و نگهبانان دو فرد  نظر می به ،جداکننده ی رغم حاشیه اصلی بدنه دارند و علی ی صحنه ویبه س

در  هرکدامدو مرد مسلح  ،در جهت مخالف مرد و 6سر این  در ردیف باال و پایین، پشتاصلی باشند.  ی صحنه

 3شکار و  77ها  بعد از این اند. شده  سر شیرها دو مرد مسلح دیگر به تصویر کشیده و در پشتبرابر یک شیر 

 بالدار هستند. انتهای صحنه و سگکاند. تعدادی از حیوانات تصویر شده مشابه انواع  شکارچی دیگر نقش شده

 (.9و  3 ،1اشکال )ختم شده است زیبایی  های تزیینی و پیچک پالمت های تزیینی به گل حاشیه

 

 استفاده از کمربندهای فلزی ی تاریخچه. 4

 است سوم ق.م و قبرستان سلطنتی اور ی اوایل هزاره مربوط به شده شناسایینخستین کمربند فلزی 

(Peck,2002:196 .)حضور شناسی  های باستان دوم ق.م در میان یافته ی ربع دوم هزارههایی از  چنین یافته

رسد مربوط به جنگجویان باشد، دو کمربند  نظر می و از قبرهایی که به )لوانت( در جریکو. کنند بیشتری پیدا می

های بعد  است. در سده آمده  دست بهق.م  7631تا  7131مفرغی مزین به نقوش برجسته، به تاریخ حدود 

استفاده گسترش اما  (.Moorey 1967:84) است شده  کشف، شمال سوریه و شوش آناتولیاز  بیشتریمدارک 

های  از این نوع کمربندها در محوطه توجهی قابلاول ق.م است. تعداد  ی از این نوع کمربندها مربوط به هزاره

، (Moorey, 1967: 85) ، آشوری(Peck, 2002؛ Hamilton, 1965) اورارتویی، (Moorey 1967: 85-86) قفقاز

و  (Winter 1980؛  Danti and Cifarelli 2013: fig.18, 20, 26, pl.10؛Muscarella 1988: 47-50) حسنلو

 (، مارلیک و قلعه کوتی22، تصویرش22: 7817 گیرشمن) خوروین، (Moorey 1967: 88-90) منطقه لرستان

(Muscarella 1988: 50) دیلمان و (Moorey 1967: 86) است. کمربندهای مفرغی لرستان با  آمده  دست به

 3تا  9)در فاصله قرن  لرستان کاریمفرغو در کل بخشی از سنت  شده  تزیینهای آیینی، شکار و جنگ  صحنه

 Moorey) استفاده شده بود ها آنهای آشوری در تزیین  نقشمایهتعدادی از  ،حال بااین دهند.را تشکیل می ق.م(

 استحسنلو  ی مربوط به محوطه از ایران آمده دست بهکمربندهای فلزی  ترین شاخص(. 88-90 :1967

 ی بناهای تپهداخل هم از داخل قبور و هم  ،کمربند 71در این محوطه بقایای حدود  .(77و  71 های شکل)
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 ,Winter 1980: 27) کمربند گرگول داشتهساختاری مشابه با  شکل و ها آنکه تعدادی از  آمده دست بهمرکزی 

fig.70-71; Danti and Cifarelli 2013: fig.18, 20, 26, pl.10) بحث حاضر از اهمیت ویژه برخوردارند. و در 

 ق.م( 338-339) آشورناصرپال دوم ی این نوع کمربندها حداقل از دوره ،مدارک تصویری در آشور با توجه به

از  های واقعی اندکی نمونه حال بااین .(Moorey 1967:85) پوش بوده است نیروهای زره ی استفادهبعد مورد به

 ی دیترویت به نمونه هنرهای  ی سسهؤم ی نمونه شده کشفاز میان کمربندهای  .است آمده  دست به آشور

 (.Peck, 2002) باشد آمده  دست بهل غرب ایران شما ی رسد از منطقه نظر می گرگول قرابت بیشتری دارد و به

 ،هدست آمد به ها آنحسنلو و محتویات قبوری که کمربندهای مشابه از  ی با توجه به کشفیات محوطه

و  بوده فرماندهان نظامی و حاکمه ی طبقهمختص به  منقوشاستفاده از کمربندهای فلزی  رسد نظر می به

 است.داشته  اورارتو ویژه بهو  ای در دیگر مناطق مقایسه قابلهای  نمونه

 

 کمربند گرگول  شناسي هنری سبک. 9

 دیترویت هنرهای  ی سسهؤم ی نمونه شکل، مشابه دیسکی های سگکشکل و ساختار کلی کمربند گرگول با 

(Peck, 2002) قبرستان و بناهای حسنلوی  هایی است که در کاوش نمونه و IVB دست آمد به (Danti  and 

Cifarelli 2015: fig.18, 20, 26, pl.10؛Winter 1980: 27, fig.70-71) های مناطق  اری با نمونهو تفاوت آشک

حسنلو، قرابت موجود  ی کیلومتری روستای گرگول با محوطه 83حدود  ی د. با توجه به فاصلهدیگر دار

در مقایسه با انواع مکشوفه از  کمربند گرگول ،استفادههای مورد نقشمایه، از نظر حال بااینتوجیه است.  قابل

 دهد. های آشوری را آشکارا نشان می نقشمایههنر و  تأثیری است که فرد منحصربهنمونه  حسنلو،

 محلی، هنری های شاهد حضور سبک ،ارومیه ی جنوبی دریاچه ی حوضهنخست ق.م در  ی در هزاره

سبک هنر محلی است که در یک هستیم، اما کمربند گرگول آشکارا معرف  و گاه سکایی ییاورارتو ،یآشور

 (دار لعاب)نقوش آجرهای  و قالیچی )کارهای عاجی( ، زیویه)جام طال و نقره، کارهای عاجی و غیره( آثار مکشوفه از حسنلو

 نسبت طراحی و اجرای بها هنر مانّای مطابقت داد. توان ب و تا حدود زیادی آن را می شود آشکارا دیده می

و عدم استفاده از پوشش  لباس سبک ،های برآمده و بزرگ بینیشکل،  چشمان بزرگ و بیضوی ابتدایی، نمایش

سبک است.  های این سبک از ویژگیتزیینی مانند طرح گیسوبافت و بعضی از جزییات دیگر  های حاشیه، سر

 شده  معرفی (Winter 1980: 28) و وینتر (7838:  783 و733) توسط ایدت پراداقبل از این  مورداشارهمحلی 

و دارد  (733-733: 7831 )پرادا، حسنلو ای با جام نقره بیشتری قرابت در داخل این سبککمربند گرگول . است

 . کند پیدا میهایی با جام طالی حسنلو  در بعضی جزییات مشابهت

، مقدسنیایشگران پیرامون درخت  ی صحنه یا سگکاصلی  نقش ویژه بهاستفاده ی نقوش مورد در زمینه

و بیشتر آشور  3و  9بارها در هنر قرن  درخت مقدس و نیایشگران ی صحنه است. پررنگنقش هنر آشور بسیار 

 ,Canby) های پادشاه ، لباس(Russell, 2008) نقش مرکزی در تزیین تاالر تخت عنوان به) در ارتباط با پادشاهان آشور

 شود. تکرار می ((Albenda, 1978) ای و مهرهای استوانه (1971

سوم ق.م  ی و هزارهالنهرین  مذهبی در بین نقشمایه عنوان به ،درخت استلیزه شده با عالئم مشخصه مذهبی

گیرد. این  سند تا یونان مورد استفاده قرار می ی وسیعی از دره ی دوم ق.م در گستره ی و در هزاره شده ظاهر

تمام شرق نزدیک  درآشور جدید  ی و در دوره کرده پیداآشور میانه شکل جدیدی  ی نقش در اواخر دوره
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ها و  ای داشته و در لباس ری آشور جایگاه ویژهدر ایدئولوژی امپراتو ظاهراًکند. این نقش  گسترش پیدا می

جمله در تاالر تخت آشورناصرپال )از ها دیواری کاخ ی ها و نقوش برجسته جواهرات پادشاهان، مهرهای اداری، نقاشی

شده درخت مقدس  شود. صدها نقش شناخته مشاهده می شود( مرکزی ظاهر می ی دوم در نمرود که در جایگاه صحنه

شامل یک تنه درخت با  نقشمایه. شکل شاخص این گذارند ای را به نمایش می گستردهدر هنر آشوری تنوع 

ها، حیوانات و یا  های پالمت و نیز انسان های پیرامونی و طرح ها یا پیچک ای از طرح تاج پالمتی و شبکه

های شاخص دیسک  اند. در نمونه گرفته رارقمتقابل در طرفین درخت  صورت بهکه  است موجودات اساطیری

(. Parpola 1993: 161-165, fig. 1,2,8) بالدار یا انسان بالداری بر باالی درخت به تصویر کشیده شده است

نماد نظم  نوعی بهپارپوال اعتقاد دارد که درخت مقدس در ایدئولوژی امپراتوری آشور اهمیت بسیاری داشته و 

 (.Parpola 1993:165-168) شده است توسط شخص پادشاه برقرار میبوده که الهی در جهان 

و غرب ایران حضور  غرب  شمال ی بعد در منطقه به ق.م( 348) شالمنصر سوم ی ها حداقل از دوره آشوری

دهد که روابط سیاسی و  نشان می IVB های مکشوفه از حسنلوی مستقیم پیدا کردند و منابع آشوری و داده

رسد با  نظر می جمله گیلزانو که به)از ایران غرب شمالهای محلی  اقتصادی میان امپراتوری آشور و تعدادی از دولت

سبک  یآشوری و نیز اشیا یوجود داشته است. تعداد زیاد اشیا حسنلو مطابقت داشته باشد( ی دشت سلدوز و محوطه

اند(  پیداکرده آشور به حسنلو راه واسطه به زیاد احتمال بههای شمال سوریه که  ساخته )همچنین دست راز هنر آشو متأثرمحلی 

کمربند  سگکنقش  ویژه بههای آشوری و  نقشمایهکند.  می تأییداین ادعا را  ،حسنلو ی محوطهمکشوفه از 

با  معموالًها و سایر منسوجات نفیس آشوری که  گرگول احتمال دارد از طریق ورود مهرها یا اثر مهرها، پارچه

 )وینتر باشد قرارگرفتههنرمندان محلی  موردتوجهو  کرده پیداشدند، به منطقه راه  نقوش مشابهی کار می

7831 :62.) 
ان در شیر غرّ) کمربند ی آشوری دارد، موضع نقش اصلی بدنه منشأکه آشکارا  سگکاصلی  ی عالوه بر صحنه

آشوری  منشأنیز احتمال دارد  صحنه شکار و ردیف حیوانات، یا حیوانات اساطیری ،(سر گاو برابر گاو نر و افراد پشت

هخامنشی نیز تداوم پیدا  ی دوره تاهای متداولی هستند که  صحنهدر شرق نزدیک  هرچند؛ داشته باشند

مکرر بر روی آثار هنری حسنلو، زیویه، و  توان کنند. ردیف مشابهی از حیوانات یا حیوانات اساطیری را می می

استادکاران و  راکمربند گرگول دهد  شواهد نشان میمشاهده کرد. درنهایت،  بر روی آجرهای قالیچی و ربط

آشوری مبنای  انواع، های تزیینی نقشمایهدر انتخاب  امّا اند هساختهنرمندان محلی و بر اساس سبک محلی 

 .اند گرفته قرار  کار

که قبل از این اشاره شد کمربند گرگول از نظر شکل و تزیینات قرابت نزدیکی به کمربند  گونه همان

است، دارد. کمربند اخیر که محل و کیفیت کشف آن نامشخص ( 72 شکل) هنرهای دیترویت ی سسهؤمفرغی م

آن  سگکو قطر  6/9و عرض آن  3/787کمربند مزبور دار آلمانی بود. طول  قبل از این در اختیار یک مجموعه

آن نقش  سگککامل با نقوش برجسته مزین شده و بر مرکز  طور بهاین کمربند نیز سانتیمتر است.  9/27

 ی به تصویر کشیده شده است. بدنه هایی از حیوانات ردیف ها آنآیینی درخت مقدس و نیایشگران و پیرامون 

و موارد  شکار، جنگ ،، آیینیاساطیری  شنقو ها آنو بر  شده  تقسیمکمربند نیز با طرح طنابی به دو نوار افقی 

نیایش پیرامون درخت  ی ویژه صحنه )به است. در این کمربند نیز نفوذ قدرتمند هنر درباری آشور شده کاردیگر 

هولمز کمربند دیترویت را از نظر  (.Peck, 2002: 183-187) شود محلی مشاهده میدر کنار عناصر  مقدس(
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اورارتویی دانسته اما در هنر تصویرنگاری آن عالوه بر حضور  تقریباًشکل کلی، تکنیک ساخت و تزیین 

قدرتمند آشور عناصر محلی ایران را نیز بسیار دخیل دانسته و آن را با آثار فلزی حسنلو، زیویه، مارلیک و 

دانسته و در نهایت این نتیجه را گرفته که کمربند دیترویت در کناره مرزهای شرقی  مقایسه قابلحتی لرستان 

ی داشته و یا در مرزهای غربی ایران و مجاور مرزهای شرقی پررنگکه سبک هنر ایرانی حضور ورارتو جاییا

یا اوایل  3. برای تاریخ ساخت کمربند نیز قرن است شده  ساختهغرب ایران مطابقت دارد(  )که با منطقه شمال اورارتو

از نظر ساختار کلی و  دیترویتکمربند  انتساب، این رغم علی .(Ibid: 197-201) کند ق.م را پیشنهاد می 1قرن 

 منشأ رسد به نظر میویژه گرگول قرابت خیلی بیشتری دارد و هسبک هنری با انواع مکشوفه از حسنلو و ب

 بوده باشد. و هنر محلی  غرب ایران  اصلی آن شمال

 

 کمربند گرگول گذاری تاریخ. 1

)به تاریخ IVB  حسنلویقبرستان و بناهای از  کمربند گرگول های تزیینی( نقشمایه)البته نه از نظر  های مشابه نمونه

 ,Danti and Cifarelli  2013: fig.18, 20, 26, pl.10; Winter) است آمده  دست به ق.م( 311ویرانی حدود 

1980: 27, fig.70-71)  کشف نزدیکی محل  است. موردبحثکمربند  گذاری تاریخو این مدرک مهمی برای

ها در منطقه از حدود  آشوریمستقیم کند. حضور  می تأییدرا  گذاری تاریخبه حسنلو نیز این  گرگول کمربند

موقت از میان  صورت بهادشاهی اورارتو های پایانی این قرن با تسلط پ و در سال شده  آغازق.م  9 اواسط قرن

گردد و حضور فرهنگی آشور بعد از تسلط اورارتو بر منطقه نیز ادامه  به قبل از این تاریخ برمی ها آن)البته حضور فرهنگی  رود می

این تسلط است. با توجه به این شواهد و نیز این حقیقت  ی نیز نتیجه IVB ویرانی حسنلوی ظاهراً .کند( پیدا می

و  ق.م 9قرن  های پایانی دههتوان  می ،آشوری در تزیین کمربند گرگول نقش ویژه داشته های مایهنقشکه 

مذهبی دو شخص  ی صحنهرا برای ساخت و استفاده از این کمربند پیشنهاد داد. در آشور ق.م  3اوایل قرن 

ق.م ظاهر  9قرن  اواسطپال دوم و آشورناصر ی هرودر د گول(،گر ی )با جزییات شبیه نمونه پیرامون درخت مقدس

 حال بااین کند. و در قرن بعدی نیز ادامه پیدا می ( Russel, 2008نقوش برجسته کاخ شمال غربی در نیمرود ) شود می

دیگر این محوطه مانع از  یو نیز سبک محلی اشیا IVB های حسنلوی قرابت زیاد کمربند گرگول با نمونه

که در  شکل های مثلثیهمچنین استفاده از سپرهای کوچک با زائدهاین یافته است.  متأخرتر گذاری تاریخ

بوده متداول  (3 شکل) و شالمنصر سوم آشورناصرپال دوم ی در نقوش دوره ظاهراً ،شودمیکمربند گرگول مشاهده 

کمربند نیز با  های مایه نقشدر کل بیشتر است.  موردبحثکمربند  گذاری تاریخبرای  دیگریو این شاهد  است

است بر  تأییدیاست و این  مقایسه قابل پادشاهی آشورناصرپال دوم و شالمنصر سوم ی های دوره مونهن

 :Peck, 2002) دانسته است ق.م 1یا  3گرفته. هولمز تاریخ کمربند مفرغی دیترویت را قرن  صورت گذاریِ تاریخ

 گرفتهصورت آشورناصرپال دوم و شالمنصر سوم  ی با دوره اوهای  است که بیشتر مقایسه  حالی، و این در (201

از اورارتویی دانستن آن و تاریخ کمربندهای  متأثربرای این کمربند  متأخرترتاریخ  ی است. احتمال دارد ارائه

 اورارتویی مکشوفه باشد.

بود اما  شده  تخریبتوسط حفاران غیرمجاز  شدت به آمده  دست بهقبری که کمربند گرگول از آن  متأسفانه

 (78شکل ) مانده جایبر های سفال هو نیز تکّ (7891 محمدی)خان آبادشباهت معماری آن با آرامگاه بایزید

 کند. می تأییدمزبور را  گذاری تاریخ
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  نتیجه. 1

تجهیزاتی بودند که در ایران و مناطق پیرامون شناسی، کمربندهای فلزی از جمله  نهای باستا با توجه به داده

نخست ق.م استفاده  ی گرفته و در هزاره می هان نظامی قرار بعد مورد استفاده فرمانده سوم ق.م به ی از هزاره

 دست بهو مناطق دیگر  تورایران، اورا غرب شمالهای متعددی از  های داشته است و از این تاریخ نمون هگسترد

کمربند فلزی است که تاکنون  ترین شاخص کمربند گرگولمکشوفه از ایران  های است. در میان نمونه آمده 

و  درباری از هنرمعرف یک سبک هنری محلی است که تا حدود زیادی  شناخته شده و از نظر ساخت و تزیین

توان در آثار مکشوفه از حسنلو، زیویه و  الهام گرفته است. این سبک هنر محلی را می زمان مضامین آشوری هم

  حکآن  سگک ای که بر نقش ویژهکیفیت ساخت و تزیین کمربند گرگول و نیز قرار داد.  موردمطالعهقالیچی 

ق.م در منطقه شاهد حضور  9در قرن  تعلق داشته است. مهمیکمربند به شخص  دهد که نشان می ،هشد

ای برخوردار  های ثروتمند محلی از جمله مانّا، گیلزانو و خوبوشکیه هستیم که از هنر فلزگری پیشرفته دولت

به یکی از  احتمال داردبوده و ارتباط تجاری، سیاسی و هنری نزدیکی با آشور داشتند. کمربند گرگول 

بر اساس . گیلزانو استتعلق داشته ، گیلزانو بیشتر احتمال بهو ها  این دولت با فرماندهان نظامی حاکمان

تصرف منطقه توسط ق.م با  9 قرن های پایانی سال و در جایابی شدهدر دشت سلدوز  مطالعات جدیدتر

  احتمال بهمهم و مرکزی حسنلو در دشت سلدوز  ی محوطهد. وش میتاریخ حذف  ی از صحنه ،اورارتو پادشاهی

کیلومتری محوطه حسنلو و در  83حدود  ی گیلزانو است. روستای گرگول به فاصله ایالت مرکز حاکمیت زیاد

ایالت گیلزانو قرار  احتماالًجغرافیایی و فرهنگی این دشت و  ی و در حوزه گرفته قراردشت سلدوز  ی حاشیه

های  دههگیلزانو در  و یا جنگجویان تواند به یکی از حاکمان داشته است. لذا آرامگاه و کمربند گرگول می

های تعلق داشته باشد. گیلزانو با توجه به اشارات منابع آشوری و نیز داده آنق.م یا اندکی بعد از  9قرن  پایانی

فلزگری پیشرفت بسیاری داشته و نمونه کمربندهای مشابه  ی هدر زمین آمده  دست بهشناسی باستان

با مدارک تصویری  شده پیشنهاد تاریخ  کنند.می تأییدنیز این انتساب را  حسنلو ی از محوطه آمده دست به

 گردد. می تأییدآشوری نیز 

 

 تشکر و قدرداني

ارومیه که امکان مطالعه این کمربند را فراهم ساخت و  ی در پایان الزم است از خانم ناهیده رضایی مدیر موزه

ساختن  رسانی از کشف کمربند و فراهم نیز آقای سلیمان بشیری مدیر میراث فرهنگی پیرانشهر به دلیل اطالع

جهت طراحی این کمربند سپاس ویژه  خانم پروین قادرنژاد بهآقای محمد صفی و بازدید از محوطه و  ی زمینه

 یم.داشته باشرا 
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 ضمایم

 
 ) نگارندگان( در آن گرگول ی موقعیت محوطهارومیه و  ی جنوبي دریاچه ی : نقشه حوضه6شکل 

 

 
 )نگارندگان( سازی پاکو  زدایي رسوبول قبل از کمربند مفرغي گرگ : 2شکل 

 

 
 زدایي :  تصویر و طرح کمربند گرگول بعد از رسوب9شکل 
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 کمربند گرگول سگکتصویر رو و پشت  : 4شکل ش

 
 

: 2)موزه بریتانیا(، ش با نقش نیایش پیرامون درخت مقدس ق.م 0و  9از قرن  یای آشور استوانه : نقش مهر6ش، 9 شکل ش

 شمال غربينقوش برجسته کاخ  :9-9(، شCanby,1971) طرح پارچه مورد استفاده برای لباس طبقه حاکمه با موضوع نیایش

 ی )موزه سپرهای مشابه با انواع کمربند گرگول به تصویر کشیده شده است ها آنکه در  آشورناصرپال دوم ی نمرود از دوره

 (Layard, 1849: pl.18بریتانیا و 
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 دار و شیر تقابل گاو کوهان : بخشي از بدنه کمربند با نقش1شکل 

   

 که فاقد تزیین است: قطعات بدنه کمربند با صحنه شکار و بخش انتهایي کمربند 9-1شکل 
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 ( Danti & Cifarelli, 2015, fig.26, pl.10)مکشوفه از حسنلو  مقایسه قابلکمربند : 63شکل 

 

 

 ,Danti & Cifarelli, 2015, fig.18a, 20e and Muscarella)مکشوفه از حسنلو  هایکمربندقطعات  :66شکل 

1988:48-49) 



 (یرانـ ا يغرب یجانو منقوش گرگول )آذربا يکمربند مفرغ گذاری یخو تار يشناس سبک یحتوض/  693

 

 
 (Peck, 2002) کمربند مفرغي موسسه هنرهای دیترویت :62شکل 

  
 طرح قطعات سفال مکشوفه از بقایای قبر گرگول :69شکل 
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