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 مجید حاجی تبار

دانشجوی دکترای باستان شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و کارشناس موزه های 
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 میترا حاجی

 zinafzar@gmail.comارشناس ارشد تاریخ و کارشناس بخش جنگ افزار موزه های بنیادک

 چکیده:

ساخته  قُبه مدور و شیرخفته بردسته دو سر انسانی بر ایران، شمشیرهائی با عصر آهن در میان انواع رزم افزارهای

وپیوستگی تصور و تصاویر ذهنی و حسی است. رمزپردازی بر آثار  بیان معانیتجلی نمادسازی برای شده که 

است. شمشیر  بوده ها و رویاهای درونیسنت و دانش مشترک ملل برای بیان اندیشه ،هامصنوع در طول هزاره

مناسب نبرد  است. محققان این شکل را با زاویه قائمه تیغه نسبت به دسته آوری پیچیدهفن تزئینی نقابداردارای

 است.  رزم آور ننمایانگرجایگاه و شاه و بود آئینی و تدفینی و معتقدند ندانسته

ها و آوری و مفاهیم نگارهها بابررسی عینی و ملموس برای شناخت فناین پژوهش به شیوه توصیف وتحلیل داده

 و شکل بخشی، حوزه فرهنگیویژگیهای فنی ساخت  ای و اسنادی انجام گرفته است.مطالعات تطبیقی کتابخانه

دو سوال  است.، جُستارهای تحقیق هانقش مایه ضامینها و ممعرفی نگاره بازه زمانی به کارگیری و ،وجغرافیائی

ها در شناخت باورها است. چیستی اهمیت نقشمایه آوری ساخت واساسی تحقیق، چگونگی فرآیند تطور فن

های بنیاد دستمایه صورتک انسانی و شیر خفته، موجود در موزهمجموعه ای متشکل از نه شمشیر با نقشمایه 

 و حوزه فرهنگی لرستان IIآهن عصرنشان از آن دارد که شمشیر ها غالبا در  پژوهش حاضر است. برآیندپژوهش

آهنی به شیوه چکش کاری پرداخت  زی بوده و تیغهدو فلشمشیرها و پرداخته شده است. تکنیک ساخت  ساخته

مقام مذهبی، از  نشانی انسانصورتک  نات دسته مفرغی با قالب گیری ساخته شده است. به نظر نقششده و تزئی

آرامگاهها و دورکننده شر و  پرستشگاهها، و شیر خفته نگهبان نمادین قصرها، تلفیق آن دو داردیا  هویت قومی

 بدی است.

 IIلرستان، عصر آهن، بنیاد شمشیر نقابدار، نشانه های نمادین،مجموعه موزه هایکلید واژه ها:
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 مقدمه

ق.م( تغییری شگرف  0011-011) IIدرعصر آهن )آهن و مفرغ( ساخت و به کار گیری اشیای ترکیبی

درتاریخ فرهنگ وتکنولوژی ایران پدیدار ساخت. حوزه فرهنگی زاگرس مرکزی و لرستان در این زمینه پیشرو  

وات رزم با تزئینات نمادین به وجود آورده است. در بین انواع بوده و تنوع بی نظیری در آثار فلزی از جمله اد

های نمادین شیر و )آهن و مفرغ( مزین به عناصر و نقش مایه و خنجر دو فلزی رزم افزارها، تعدادی شمشیر

سر انسانی تولید شده که به شمشیرهای نقابدار معروف است. نگاره هایی که اعتالی هنر تزئینی بوده و 

های مطلق اعتقادی است. نماد، بیان ارزش ها،جهان بینی، ذوق هنری و ویژگیهای آئینی وآرماننشانی از 

های آفرینش و مرگ و قدرت های غیر قابل کنترل چون ها و اندیشه در برابر ناشناختهانسانی با عالئم و نشانه

(. در 00: 0931منصوری،  )دادور و آتش، طوفان و سیل است که برای آنها خدایان و اساطیر را می سازد

 نماید. حقیقت بشر برای ناشناخته های ذهن خود موجودی مافوق و برتر تصور و تصویر می

لرستان ناحیه ای کوهستانی در غرب ایران، بین رشته کوه های پشت کوه و کبیر کوه در دره های عمیق و 

و گله داران کوچ رو، اشیای کوچک  صعب العبور زاگرس قرار گرفته است. هنر ظریف و آراسته سوارکاران

دهنه و زین و یراق و ظروف بوده است. سرزمینی که اقوامی چون گوتی،  اسلحه، قابل حمل چون

سیمری در طول هزاره سوم تا اول ق.م در آن سکنی داشته و آثار مفرغی ارزشمندی  آشوری، لولوبی،کاسیت،

های اقوام احتمالی آفریننده اشیای مفرغی و آهنی، کاسیاند. در میان ق.م آفریده 001تا  0011بین سالهای 

(. 30: 0092های شانزده تا دوازده و سیمریها در قرون هشتم و هفتم پیش از میالد جای دارند)پردا، سده

: 0930گیرشمن نفوذ بابل، آشور، ایالم و اورارتو را بر سبک های موجود در لرستان موثر می داند)گیرشمن،

که هرتسفلد هنر این خطه را پیآمد تجربه هنرمندان بومی و بهره گیری استادانه از فلزات یاد ( در حالی 00

( و پُرادا ضمن تائید بومی بودن هنر لرستان بر تاثیر میانرودان و میتانی Herzfeld,0320: 023می کند )

ای دو سبک طبیعی و (. آثارفلزی متعلق به سوارکاران جنگجو بوده و دارPorada,0300: 000تاکید دارد)

(.  30 :0902)واندنبرگ،  مصنوعی به شکل حیوانات ترکیب یافته طبیعی و واقعی و انتزاعی و تزئینی است

اغلب آثار با نقشمایه های ترکیبی و تخیلی، جانوران، گربه سانان و اندام انسانی را در بر دارد. درون مایه 

 .اساطیری تشکیل داده است اصلی اشکال را بدن انسان و حیوانات واقعی یا
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اشیای مفرغی و آهنی لرستان توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده و زمینه بررسی و کاوش باستان 

شناختی را فراهم ساخت. بیشتر مطالعات میدانی درگذشتته صتورت گرفتته و در ستال هتای اخیتر کتاهش        

کرده است. با این حال عدم دسترسی به بسیاری محسوس داشته ولی تحقیق بر داده ها و مواد فرهنگی رشد 

از آثار موجود در موزه ها و مجموعه ها، تنها بخشی از تحوالت فلزگری آشکار شده استت. اریتک اشتمیت از    

میالدی در نتواحی سترد دم کوهدشتت دستت بته       0393تا  0390نخستین محققانی بوده که در سال های 

انمارکی به سرپرستی ملد گارد و مورتن سن در نواحی هُلتیالن و  م و گروه د0390کاوش زد. استین در سال 

م مطالعتاتی را انجتام داده انتد. بررستی و پتژوهش گتروه بلژیکتی بته         0303و  0309طرحان در سال هتای  

میالدی در محوطه های باستانی لرستتان منجتر بته ارائته گاهنگتاری       21سرپرستی لوئی واندنبرگ در دهه 

کاوشهای میدانی و مطالعات هدفمند، غرب ایران را وارد پتروژه جدیتدی ستاخت و     تطبیقی شد. بررسی ها و

( در راس هیاتی تحقیقات گسترده ای را آغاز کرد و حاصل آن ارائه گاهنگاری عصر آهتن بتر   0300دایسون)

اساس مواد فرهنگی بوده است. مواد و داده های فرهنگتی حاصتل از کتاوش هتای باستتان شناستی غترب و        

( را 0300( و جنیتتو) 0303(،پلینر)0302(،یانگ)0322(،پیگوت)0323اندیشمندانی چون ماسکارال) لرستان،

به مطالعه بررسی آثار مکشوفه ترغیب ساخت و پژوهش های ارزشمندی بته مجتامع علمتی معرفتی شتد. از      

ستی و هنتر   اندیشمندان ایرانی، حسن طالئی با تحلیل آثار عصر آهن و تالیف دو کتاب ارزشمند باستتان شنا 

( گام مهمی را بترای شتناخت و مطالعته داده هتای     0902( و عصر آهن ایران)0923ایران در هزاره اول ق.م)

فرهنگی این عصر بر داشته است. کاوش باستتان شناستی محوطته بابتاجیالن شهرستتان دلفان)حستن زاده،       

حتوزه شتده استت. بتی      منجر به کشف اشیای مفرغی و آهنی ارزشمندی برای شناخت فلزکاری این (0903

شک کاوش ها و بررسی های آتی و کشف آثار مفرغی و آهنی لرستان دامنه مطالعات و شناخت دقیق آثار را 

 بهتر و مطمئن تر خواهد کرد.

بحث این مقاله، شمشیرهای نقش اندازی شده موسوم به نقابدار یا ماسک دار است که به نقوش نمادین 

ت. سخن بنیادین گفتار،تکنیک و فن آوری،بازه زمانی ساخت، معانی نقوش و برجسته بر دسته و قبه مزین اس

اسطوره های مرتبط با آن است. تحقیق به دو روش میدانی و اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته و در بخش 

 میدانی با رجوع به مجموعه موزه های بنیاد مستضعفان، نه نمونه شناسائی و مطالعه شد و در بخش اسنادی

با مراجعه به مقاالت و کتب و سایتهای اینترنتی نمونه ها مقایسه و تحلیل شده است.تحقیق در دو محور 
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شناخت فن آوری، حوزه و تاریخ ساخت وتزئین و تشریح نگاره ها و مفاهیم آنها است. هدف پژوهش، بررسی 

ی بنیاد است که تاکنون روشمند و هدفمند و ارائه نتایج حاصل از مطالعه شمشیرهای مجموعه موزه ها

مبنای هیچ تحقیق مستقلی قرار نگرفته است. مطالعه ساختار و ترکیب اجزاء تشکیل دهنده از نگاه فلز کاری 

 ناحیه است. باستانی برای شناخت و مقایسه آنها با نمونه های مطالعه شده از همین دوره و

 

 استفاده از آهن در ایران؛ تاریخچه

ادبیات باستان شناسی، به کار گیری تعمدی فلز آهن برای ساخت ابزار کاربردی است. عمل منظور از عصر آهن در 

فراآوری آهن را نسبت به دیگر فلزات به تاخیر انداخت. در اواخر هزاره  آوری پیچیده،تولید پرهزینه و کوره ذوب بلند،

اقتصادی به همراه داشت)طالئی,  دوم و اوایل هزاره اول ق.م کشف فنون ذوب آهن تطورات فرهنگی، اجتماعی و

 ق.م(عصرآهن 0011-011)II ق.م( عصرآهن 0011- 0011) I(. این دوره طوالنی شامل عصر آهن00: 0902

III(011-001 ،بیشتر آثار آهنی از نیمه غربی و شمالی فالت ایران در حوزه های 00: 0923ق.م(است)طالئی .)

)آذربایجان( و غرب)زاگرس مرکزی( به دست آمده است. با این شمال)گیالن(، مرکزی)فالت مرکزی(، شمال غربی

( و بیشتر گورنهاده های 002: 0903حال تولید اشیای مفرغی درلرستان تا پایان دوره آهن ادامه داشته)شیشه گر،

 (. 93: 0909این دوره از جنس مفرغ بوده است)مدودسکایا،

ذاری شده، خنجر و درفش آهنی کشف شده تاریخ گ 0درقبرستان الف سیلک)کاشان( که عصر آهن 

Chirishman,0393: 3)0320:(000( ولی به نظر از بقیه آثارگورجدیدتربوده(Moorey,  و از لحاظ گونه شناسی

(. در خوروین)ساوجبالغ(دو شی شبیه به سرگرز Piggot,0322:003( شباهت دارد)0نیز به آثار گورستان ب)آهن

( که برمبنای گونه شناسی ظروف Vandenberghe, 0303:90دانسته شده) 0کوچک از آهن، متعلق به عصر آهن

)عصر 0(. در گور دوره 090: 0903درخارج از بافت باستان شناسی سالیابی شده و چندان قابل اعتماد نیست)وحدتی،

 :Muscarella,0323: 23 & Dayson,0300( حسنلو  تنها یک حلقه انگشتر از آهن به دست آمده)0آهن

( و یا در Pigott,0303: 02،29شی آهنی کشف شده ) 0111حسنلو بیش از  0ر حالی که در عصر آهن (د030

(. اشیای Muscarella,0323: 23ظهور یافته است) 0دینخواه تپه)ارومیه( نزدیک حسنلو اشیای آهنی در عصر آهن

-0111)0تعلق به عصر آهن تاریخگذاری شده بود به نظر اشتباه و م 0آهنی گورهای تالش که پیشتر عصر آهن 

ق.م تاریخگذاری  011تا  0111( و اشیاء و مهرهای آهنی مارلیک بین Pigott, 0322: 000،001ق.م( است)011
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خنجرآهنی  (.Muscarella, Tylecot,0111:030 & Medvedskaya, 0320: 93-90& 0300:00شده است)

(و اشیای آهنی گورستان های (Young, 0302: 32شدهتپه گیان)نهاوند( قرون پایانی هزاره دوم ق.م تاریخگذاری 

ق.م تتشخیص داده شده 00بردبال، کتل گل گل و پای کل بر اساس گونه شناسی قرن 

(. کمبود اشیای آهنی دلیل قاطعی است که متالورژی صنعتی آهن در غرب Vandenberghe,0321: 00-30است)

 (.,Pigott 002:0322ست)و بعد از آن ا 0ایران پدیده ای مربوط به عصر آهن 

طیف گسترده ای از اشیای آهنی را ادوات رزم و شکار در بر داشته و آهن به دلیل استحکام و برندگی کاربرد  

(.پیشرفت صنعت آهن در غرب ایران تحت تاثیر و نفوذ اورارتویی ها شکل 00: 0902بیشتری یافت)طالئی, 

وک اشیای آهنی، احتمال اضطراب و جابجائی آثار داخل گور (. تعداد اندک و مشکPlainer,0303: 00-00گرفت)

همگی  نشان می  0ها،تشابه گونه ها، گاهنگاری غیر علمی پیشین وافزایش چشمگیر اشیای آهنی در عصر آهن 

 آغاز شده است.   0دهد، استفاده تعمدی از آهن در  عصر آهن 

 2معنا شناسی نگاره های ادوات رزم لرستان در عصر آهن 

مادپردازی، بیان مفاهیم و غایات مطلوب با عالئم و نشانه های حیوانی،انسانی،گیاهی و تلفیقی است. نماد برمبنای ن

درک جلوه های طبیعی از عناصر بوده و در حقیقت نگرش خود را به موضوع تصویر می کند. تفکری فراتر در پس 

(. 00: 0931رقرار می کند)کفش چیان مقدم و یاحقی، نگاره ها نهفته و مخاطب به میزان درک خود با آن ارتباط ب

پدیده های هنری متاثر از شرایط اجتماعی، نحوه زندگی و معاش، نشانگر اهمیت بعضی از موجودات و عناصر طبیعی 

فن آوری تزئین و نماسازی ادوات رزم پیشرفت کرده و نشانه هائی از صنعت، هنر، شیوه  0اطراف است. در عصر آهن

گی و ارزش های زیبائی شناسی در پیوند با باورهای اساطیری است. نقوش تزئینی فارغ از معنا نبوده و های زند

 (.Serkina,0333: 0بازتابی از اندیشه انسان و تجلی باورها و عقاید است)

 سرزمین پیشکوه لرستان با دست ساخته های نگارین و نمادین در زمینه صنعت رزم افزار در عصر آهن معروف 

با شاخصه عقاید مذهبی تولید های پیشین، اشکال خدایان اساطیری را با الهام از نسل ( و30: 0903شده)شیشه گر، 

به وسایل دنیوی  کرد. باورهای مذهبی در تحول و رونق هنر فلزکاری موثر بوده واعتقاد به حیات پس از مرگ و نیاز

: 0903واع تبر،خنجر،زین و یراق مزین به نقوش آئینی)محمدی، مقابر را با ان (03: 0931در جهان اُخروی)احسانی، 

( به 03: 0933( پر کرده است.آثاری که نیاز به اسطوره شناسی و مقایسه هنری با اقوام مجاوردارد)توحیدی، 000

ی (.اگرچه مدرکی دال بر ورود تکنولوژ:31Genito, 0300ویژه سالح و دژ و بارو که بازتاب حمالت آشوریان است)
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رشد یافته از خارج از مرزها در دست نیست ولی نمی توان تاثیر و بر هم کنش متقابل فرهنگ های شمال غرب و 

(. بسیاری از ادوات رزم، پرآرایه و نشان از نفوذ 092: 0903حکومت های آشور و اورارتو را نادیده گرفت)وحدتی، 

ی ها، شاخه ای از اقوام هند وایرانی است  که در پی (. کاس00 :0903هنری و مذهبی اقوام کاسی دارد)شیشه گر، 

مهاجرت از آسیای میانه در هزاره های قبل از میالد به این سرزمین وارد شده و شاید نام خود را از خدای کاشو، 

(. کاسی ها در 30: 0920و سهرابی،  001: 0903و محمدی،  03: 0900کاشوش یا کاشن گرفته باشند)گیرشمن، 

( 20: 0923بل از میالد فرمانروائی بابل را به دست گرفتند و کانداش پادشاه این سرزمین شد)کامرون، ق 0233سال 

و در سده دوازده قبل از میالد با از دست دادن قدرت در بابل بتدریج به خاستگاه اولیه خود در کوهستان های 

و  30: 0920و سهرابی، 023:  0920زاگرس بازگشته و جنبش مجددی در فلزکاری به وجود آمد)مجید زاده، 

(.ادواتی که تجلی ذوق وسلیقه مردم سازنده با سبکی متفاوت 00: 0900و یسن زاده و افهمی، 90: 0900کالیکان، 

( و بیان اندیشه و خالقیت هنرمندان با نقوش جانورانی از قبیل بزکوهی، شیر، پلنگ، 00: 0900بوده)کورتیس، 

 (. 02: 0933خته گری است)توحیدی, اسفنکس و گریفن  به شیوه ری

هنرمند دست آفریده های خود را تزئین کرده و علیرغم استحکام آهن بر شمشیرهای آهنی کم نظیر ترین تزئینات را 

تبر مزین به تصاویر حیوانات یا اجزائی از حیوانات برای جذب (. کلنگ و Moorey,0330: 0-00ایجاد کرده است)

( و تبر با نشانه ها و طرح 000و  002: 0900سر جانور به تصور عالم هستی)گیرشمن،  قدرت نهفته آنان،تبر با

ق.م و نمونه های استادانه تر با  011پیچیده گربه سان به نشانه مراقبت از خود در برابر اهریمن، متعلق به حدود 

با نگاره نمادین است. اشیای نذری با ( از جمله ادوات رزم 00بی تا، اشکال در هم آمیخته انسان و حیوان)صادق بهنام،

نشان دو حیوان در حال ستیز و یا انسانی قوی در جنگ با حیوان که اغلب از نیمرد با بینی صاف و بر آمده، لب های 

(. اکتشافات سال های اخیر لرستان معرف خالقیت هنر 010: 0092نازک و ریش بلند نمایش داده شده است)پُردا، 

با زندگی روزمره مردم شامل تزئینات اسب)زین و برگ و دهنه(و ابزار جنگی)گرز,تبر,  کاسی ها در ارتباط

قمه,خنجر،شمشیر،پیکان( یا سرعلم هایی با نقوش حیوان و انسان یا القای نقش دو قهرمان افسانه ای به نام 

(. تبرزین به شکل 21: 0933و مجسمه هایی از بزکوهی، اسب،پرندگان،شیر،گاو است)توحیدی، 0گیلگمش و انکیدو

سر حیوان و تبرزین هاللی با سر شیر نشانه سازش طبیعت گرائی با سبک گرائی است ونقش حیوانات به خاطر 

(و اشکالی که معانی ضد اهریمنی و طلسم و 00و 03: 0900شکارگری نبوده، بلکه جنبه مذهبی داشته )کالیکان، 

 وده که از تماس با طبیعت حاصل شده است. ( و نشانه توتم پرستی ب903: 0902جادو دارد)پوپ، 

                                                           
 ( 000-000: 0900قهرمان سومری)بلک و گرین، -پادشاه-خدا -0
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 مطالعه و شناخت شمشیرهای نقابداربا معرفی مجموعه موزه های بنیاد؛

در میان اشیای بی شمار مفرغی و آهنی لرستان با فرم، آذین و تکنیک متنوع، شمشیرهای آهنی کم نظیری وجود 

گرد و نقش دو  این رزم افزار با قُبه ترسیم شده است.دارد که بر دسته آن نقشمایه سر انسان و پیکره شیر طراحی و 

 (Muscarella,0300: 933 سرانسانی و یک جفت شیر خفته، شمشیر آهنی نقابدار یا ماسک دار لقب گرفته است

(، نگاره هائی که پیش از این برادوات رزم از جمله تبر مفرغین ازهزاره Moshtagh khorasani,0110: 9931و 

ریاچه وان،گرز خاردار از هزاره سوم ق.م در بین النهرین، تبرزین و ترکش دان متاثر از آشور و کالهخود سوم ق.م در د

 (. 0( نقش بسته بود)تصویر90و 33و 092و 030: 0920نوک تیز متاثر از اورارتو)کالمایر، 

  

 

 

،طرح 2:طرح0920ار)کالمایر، : طرح و تصویر نگاره شیر بر ادوات رزم در هزاره سوم ق.م مناطق همجو0تصویر

 (29،طرح 00،طرح093

نگاره انسان)پهلوان( و شیر از نقشمایه های پرتکرار لرستان است که بر اشیایی چون آویز،گوشواره،سنجاق 

(استفاده شده 010و  032: 0920(وتبرنما،تبرزین،قمه،کلنگ و سرگرز)کالمایر، 00: 0930ودستبند)طاهری و همتی، 

 است.

دار چکش خوار برای طبقات مشخص اشراف و یا جنگجویان ساخته شده و همراه مردگان زیر خاک قرار شمشیر نقاب 

نقش ها چه به انگیزه آراستن و چه سحر و جادو،این تصور را ایجاد می نماید که  (.(Pigott, 0113: 900می گرفت
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: 0920داستانی راتجسم سازند)کالمایر، ادامه حیات وپرستش یا بانیان آن خواسته اند با تقدیم هدایا به مردگان،

(. تصاویراز حیث محتوا تابع مقصود و منظور ساخت سالح است و شکل شمشیر، آمیزه ای هنری از دیدگاه و 030

باورهای قومی و احتماالً بازتاب اندیشه هائی چون پیروزی بر دشمن، حیات پس از مرگ، دور کردن و آرام کردن 

و مقام مذهبی و  آرایش و تزئینات شمشیر نشان از پیام مشخص برای هدایت ارتش یا شان ارواح شر و شیطانی است.

و یا نشانی از اتکاء به قدرت آسمانی است که جزئیات آن در زندگی و ((Muscarella,0300:900هویت قومیتی دارد

کلیشه ای با چشمانی  (. شیرهای نقش شده بر شمشیر،00: 0900باورهایشان آشکار شده است)یسن زاده و افهمی،

 (.00: 0900گرد و برجسته، گوش های پیش آمده، بدن کشیده و دم های دراز با پیچی در انتها است)کورتیس، 

نقش سر انسانی شمشیر نقابدار به مانند سنجاق های لرستان دارای تقارن بوده و همین تحرک نقش را گرفته و 

چهر انسان با فرم تغییر یافته و خصوصیاتی چون بینی دراز منقاری، ( و 0: 0902زیبائی را کاهش داده)مجید زاده، 

( وسرها را 00: 0900چشمان برجسته و کوش های ساده در امتداد صورت شکل سبک دار به خود گرفته)کورتیس، 

 (.033: 0920( کرده است)کالمایر، 0به کاریکاتور شبیه)تصویر 

 

 طرح جزئیات نگاره سر انسانی بر شمشیر نقابدار: 0تصویر                               
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برکمر بسته و  تندیس کوچک خدائی که از پشت کوه به دست آمده، شمشیری با غالف و بند به نحوه بین النهرینی 

(،صورتی شبیه به چهره 9های بلند)تصویرلباس بلند و تنگ به تن کرده و با چشمان از حدقه بیرون زده و ریش

 (.019:  0920نقابدار دارد)کالمایر،  شمشیرهای آهنی

  

 (0310و موزه ملی ایران به شماره ثبت  00:099:تصویر 0320: تصویر و طرح تندیس)کالمایر،9تصویر

شمشیر می تواند نشانی از رب النوع  بر )سرانسانهای ریش دار و شیرهای دوال شده( پیکرنگاری صورتکها

 ها و هوری ها باشدزخدایان آشوری ها، بابلی ها، هیتیخدای سرزمین مردگان ا (Nergalنرگال)

(Pigott,0113:900،)   نرگال خدای جهان زیرین در بین النهرین معموال با ًشمشیر هاللی و عصای سلطنتی دو سر

(. در لرستان شیر مهم ترین 000: 0900)بلک و گرین,  در دست نمایش داده شده است یا تک سر با نقشسر شیر

: 0930)طاهری و همتی، اوری و نیروی مردانه بوده و هنوز هم در گور دالوران تندیس شیر نصب می شودنشانه جنگ

( و 00: 0930و شهریاری و شجاعت و قدرت)طاهری و همتی،  (. شیر نماد خوبی، هوشیاری، قانون، دادگری00

و هوشیاری و اندام پسین مظهر قدرت و نیروی ابر انسانی و مادون انسان)الهی و حیوانی( است و سرآن نشانه مراقبت 

 .(23: 0931(  است)دادور و منصوری، 3بی باکی)تصویر
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 :  طرح نگاره صورتک و شیر خفته بر قُبه و دسته شمشیر نقابدار3تصویر 

به شیوه چکش کاری پرداخته  شمشیر نقابدار غالباً از دو فلزآهن و مفرغ شکل گرفته وتیغه از آهنتکنیک ساخت:

( و دسته و تیغه با هم زاویه 0و تزئینات دسته از مفرغ به شیوه ریخته گری و قالب ریزی ساخته شده)تصویر شده 

(.آهن با ,0323Moshtagh KHorasani,0110:930،930&Hyslop-01 :00و019: 0920، قائمه دارد)کالمایر

مورد نظر در می آمد)موری، روش چکش کاری گرم، پرداخت شده و با حرارت مکرر در کوره و کوبیدن به شکل 

 (.01: 0902( در حالی که دسته ها بنا به ماهیت، صرفاً از طریق قالب گیری شکل گرفته است)طالئی, 09: 0923

سازندگان اشیای دو فلزی سهولت تزئینات و شکل پذیری مفرغ در ریخته گری و استحکام و برندگی آهن را تواماً در 

 (. 33: 0902و طالئی,  000 :0903)مالزاده، نظر داشتند

 

 

 

 

 

 

 )قُبه و صورتک های انسانی، زائده ها و شیر خفته از جنس مفرغ(: قسمتهای قالب ریزی شده  دسته از جنس مفرغ0تصویر 
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قم درشمال مرکزی اشیای دو فلزی  صرمازمناطق شمال، شمال غرب، زاگرس مرکزی و دو محوطه سیلک کاشان و 

داشته و  0با فنون همگون نشان از عمومیت فن ساخت اشیای دو فلزی در عصر آهن یافت شده و این پراکندگی 

(. 33و  01: 0902افزون بر آن محدود به ساخت و پرداخت ادوات رزم به ویژه خنجر و شمشیر بوده است)طالئی, 

ادوات جنگی  ( بلکه به خاطر کارائی000: 0903)وحدتی، استفاده از آهن به دلیل کاهش منابع مس و قلع نبوده

را  )فوالد( (. مطالعات نشان می دهد، آهنگرها توان تولید آهن مقاوم000 :0903)مالزاده،  ساخته شده از آهن است

آنها متناسب با  و مقدار کربن حل شده در تیغه بیشتر از دسته بوده و این یعنی، دبدون اطالع از فرآیند آن داشتن

 0090(. تولید حرارت Hyslop, 0300: 000و  Rehder,0330: 02اند) کاربری اقدام به تولید آهن سخت کرده

مکانیکی ناخالصی  -درجه سانتیگراد در کوره های آن دوره میسر نبوده و شمش به صورت اسفنجی با عملیات حرارتی

با گداختن آهن  (.003-009: 0903و خلل و فرج داشته و قطعات کوچک به هم جوش داده شده است)مالزاده، 

احل مختلف صاف کاری، صیقل، ایجاد سوراد، تزئین و اتصال قطعات به سه شیوه پرچ، میخ و تسمه انجام گرفته و مر

با دقت شکل داده شد، طوریکه دو تکه بودن آنها بدون  0قسمت مفرغی با قالب ریزی از نوع دو کفه یا موم کمشده

 (.003: 0903عکسبرداری با اشعه ایکس ملموس نیست)مالزاده،

فعالیت های آزمایشگاهی بر روی شمشیرهای نقابدار نشان می دهد از ده قطعه به هم پیوسته با عملیات مکانیکی 

که شامل؛ دسته، سردسته دیسک شکل، دو عدد نوار دسته، یک نوار دیگر  (03: 0902ساخته و پرداخته شده)طالئی, 

سان بر روی سردسته دیسک شکل، دو شکارچی قوز دسته که مستقیما در زیر قبه دیسک مانند قرار دارد، دو سران

 (.Uhlemann, 0300: 00( بر روی دسته در انتهای تیغه و تیغه است)0کرده)تصویر 

                                                           
مشده که نخست گ( و موم 2: 0930ریخته گری به دو شیوه قالب ساده برای آثاری که ساختار پیچیده ندارد)طاهری و همتی،2

موم می سازند و سپس گرداگرد آن را با گل پوشانده و مفرغ مذاب را که از بوته های سفالی ذوب کرده بودند نمونه اولیه را از 

درون این پوسته گلین جاری و سبب آب شدن موم شده و اثر فلزی به شکل قالب مومی در آمده و در نهایت با عملیات چکش 

ش کاری روی ورقه ها و گرم کردن پی در پی، شکل های ( و با چکAgrawal,0111: 00کاری و پرداخت انجام می شد)

 (.091: 0900برجسته ایجاد می شد)قاسمی، 
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 : طرح سه قسمتی دسته؛ شامل قُبه، میانه دسته با زائده ها و انتهای دسته با نقش شیر خفته0تصویر

جهان وجود دارد که خاستگاه هیچ یک به یقین مشخص نیست و  هایشمشیرهای نقابدار زیادی در موزهگاهنگاری:

و  0301هیچکدام از کاوش علمی بدست نیآمده و همه آنها توسط موزه داران یا مجموعه داران خصوصی در سالهای 

و  (MoshtaghKhorasani ,0110:03میالدی از قبرستان های چپاول شده لرستان خریداری شده اند 0391

(Pigott,0113: 903(گدار نمونه های مشابه را متعلق به منطقه زاگرس دانسته .Godard: 0300: 23 و در)

(. در (Auktionen, 0320: 01-00دو نمونه موجود است که به لرستان نسبت داده شده است Kitabgiمجموعه 

سانی و ریش بلند سال های اخیر در محوطه بابا جیالن)شهرستان دلفان( شمشیر آهنی نقاب دار با تصویر دو سران

گرم  030سانتیمتر و وزن آن  3/00کشف شده که از اشیای منحصربه فرد مجموعه بوده و فقط دسته آن به طول 

(. دو نمونه شمشیر در موزه ملی ایران با قُبه و نقش دو سر انسانی و یک جفت 019: 0900موجوداست)حسن پور، 

نگاره سر تبر مفرغین مجموعه  ( که بهMoshtaghKhorasani, 0110: 09شیرخفته یا شکارچی وجود دارد)

 (.                                                                       0: 0090فروغی، (فروغی، متعلق به سده هفتم ق.م لرستان شباهت دارد

 0آهن ساخت شمشیر نقابدار دو فلزی نشان دهنده مراحل اولیه ساخت اشیای آهنی و خاص عصر 

ولی ویژگیهای فنی و سبکی نشان  ((. شمشیرها غالباً از کاوش علمی بدست نیآمده :001Pigott,0322است)

روی  03دهد در دوره نسبتاً کوتاه و احتماالً در یک کارگاه ساخته شده است. آزمایش سالیابی به روش کربن می

(. مستدل ترین مدرک 20: 0902)طالئی,  دهدق.م را نشان می  0133تا  0001تعدادی ازشمشیرها، تاریخی بین

متداول نبوده است. پُرادا  0برای تائید تاریخگذاری مذکور، تکنیک دو فلزی شمشیرهاست که تا پیش از عصر آهن 

( و آندره گدار ساخت 000: 0092)پرادا،ق.م تاریخگذاری کرده 011اشیای مفرغی لرستان با نقش گربه سان را حدود 

(. اشکال Godard,0300: 20داند)پیش از میالد می 0111 تا 0011مشیرها را بین سالهای و به کارگیری ش
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اشیای آهنی و مفرغی قابل قیاس اساطیری)سر انسان و شیر خفته( بر قبضه شمشیر گورستان باباجیالن)خرم آباد(و 

گیان)شهرستان 0و طبقهحسنلو)شهرستان نقده( 3باباجان)شهرستان دلفان( و طبقه  9در محوطه هائی چون طبقه 

دو شمشیر نقابدار در  (.010-012:  0903را بیشتر ساخته است)حسن زاده،  0نهاوند( احتمال تعلق آن به عصر آهن 

پیش از  0تا01معرفی شده که یکی متعلق به قرن دهم پیش از میالد و دیگری مربوط به سده  Kitabgiمجموعه 

. غالب مُحققان با گونه شناسی فنی و زیبائی شناسانه و (Auktionen,0300: 01)میالد تاریخ گذاری شده است

برمی  0تطبیق و مقایسه ونیز آزمایش های سالیابی به این نتیجه رسیده اند که تاریخ این شمشیر ها به عصر آهن 

 گردد. 

عداد محدودی از تعداد بی شماری ازشمشیرهای موسوم به نقابدار در موزه ها و مجموعه های فرهنگی وجود داردکه ت

است. یکی از مجموعه ها که برای حفظ و حراست و پژوهش آثارفرهنگی کشور  آنها به مجامع علمی معرفی شده

دار وجود دارد که قبضه شمشیر نقاب 3تالش دارد، موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان است. در این موسسه 

یژگی ها و مشخصات شمشیرهای نقاب دار موجود در موزه های تاکنون منبع مطالعه مستقلی نبوده است.در ذیل و

 بنیاد خواهد آمد.

سانتی متر با تیغه آهنی و دسته  30م از مجموعه موزه های بنیاد به طول -33200شمشیر نقابدار به شماره ثبت-1

انه آن نسبت به سانتی متر از آهن به شیوه چکش کاری پرداخت شده که می 99مفرغی است. تیغه نوک تیز به طول 

 00ابتدا و انتها پهن تر است. تمام سطح تیغه زنگ زده و بعضی از قسمت ها دچار خوردگی شده است.دسته به طول 

سانتی متر با دو زائده بر میانه دسته به فواصل منظم برای تثبیت جای دست طراحی و تعبیه شده است.برای ساخت 

با گدازش و چکش کاری آن را در جای  ن حفره جانمائی کرده وسپسزائده، حفره ای تعبیه و تسمه ای فلزی درآ

سانتی متر قطر دارد و در دو طرف به نقش برجسته سر انسانی  9/2خود تثبیت ساختند. قُبه در پهن ترین قسمت 



 

14 

 

تقارن دار مزین شده که ریش بلند و چشمان درشت و از حدقه بیرون زده با صورتی زمخت از مشخصات آن است. 

برای اتصال دسته و  وچند منفذ ماالً در ابتدا قُبه به صورت صفحه ای مدور وساده و بدون تزئین طراحی شدهاحت

تا با چکش کاری و پرداخت نقش های از پیش آماده شده سر انسانی در جای خود تثبیت و بدنه  تعبیه شده نقش

آمدگی نسبتاً صاف ایجاد شده که هیچ نقشی بر  شمشیر به قبه متصل گردد. بر انتهای دسته و محل تالقی تیغه دو بر

آن ترسیم نشده است. عدم وجود نقش بر انتهای دسته که غالباٌ بر این گونه شمشیر ها نقش برجسته شیر خفته 

 نقش می شده آنرا از شمشیرهای نقابدار متفاوت کرده است. 

سانتی متر با تیغه آهنی و دسته 33به طول م از مجموعه موزه های بنیاد -33301شمشیر نقابدار به شماره  -2

برپهنای آن از دسته به  سانتی متر از آهن به شیوه چکش کاری پرداخت شده و 2/90مفرغی است. تیغه به طول 

دسته به طول  و نوک آن شکسته و از بین رفته است. نوک کاسته شده است. بخشی ازسطح تیغه دچار خوردگی شده

ئده  برای تثبیت جای دست در وسط که یکی از آنها دچار خوردگی شدید شده و بیشتر سانتی متر با دو زا 9/09

سانتی متر قطر دارد و در دو طرف آن نقش برجسته  0/0برجستگی آن از بین رفته است. قُبه در پهن ترین قسمت 

سر انسانی تعبیه شده است. بر انتهای دسته و محل 

نقش دو تالقی تیغه بر روی دو بر آمدگی طرفین 

شیر خفته ترسیم شده است.به علت پوسیدگی و 

خوردگی، تزئینات روی قبه و دسته واضح و قابل 

 تشخیص نیست.
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سانتی متر با تیغه و دسته  احتماالً 2/31م از مجموعه موزه های بنیاد به طول -00000شمشیر نقابدار به شماره -3

ه به طول سانتی متر  ودست 0/00مفرغی است. تیغه به طول 

سانتی متر با دو زائده در وسط است. قُبه در پهن ترین  0/00

سانتی متر قطر دارد و در دو طرف آن نقش برجسته  0/0قسمت 

سر انسانی تعبیه شده است. بر انتهای دسته و محل تالقی تیغه 

نقش دو سر گربه سان ترسیم شده است. صورتک ها و ساختار 

 فاوت دارد و احتماال جعلی است.کلی شمشیر با بقیه نمونه ها ت

 

 

 

 

سانتی متر با تیغه آهنی و 9/30م از مجموعه موزه های بنیاد به طول  –39203شمشیر نقاب دار به شماره ثبت -4

سانتی متر از آهن به شیوه چکش کاری پرداخت شده است. دسته به طول  0/90دسته مفرغی است.تیغه به طول 

سانتی  0/2ه در وسط جهت تثبیت جای دست تعبیه شده است. قُبه در پهن ترین قسمت سانتی متر با دو زائد 0/00

متر قطر دارد و در دو طرف آن نقش برجسته سر 

انسانی ترسیم شده است. بر انتهای دسته و محل 

تالقی تیغه بر روی دو بر آمدگی طرفین نقش دو 

 شیر خفته ترسیم شده است. 
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سانتی متر با تیغه آهنی و 3/00م از مجموعه موزه های بنیاد به طول  –30001ثبتشمشیر نقاب دار به شماره  -5

سانتی متر از آهن به شیوه چکش کاری پرداخت شده است. دسته به طول  0/0دسته مفرغی است. تیغه به طول 

سانتی متر با دو زائده در وسط برای  0/09

جای دست تعبیه شده است. قُبه در 

انتی متر قطر دارد و س 3/0ترین قسمت پهن

در دو طرف آن نقش برجسته سر انسانی 

ترسیم شده است. بر انتهای دسته و محل 

تالقی تیغه بر روی دو بر آمدگی طرفین 

نقش دو شیر خفته ترسیم شده که به علت خوردگی چندان مشخص نیست. تیغه شکسته و بخشی از آن موجود و 

 دچار خوردگی شدید شده است.

سانتی متر با تیغه آهنی و 0/39م از مجموعه موزه های بنیاد به طول  –33300اب دار به شماره ثبتشمشیر نق -6

سانتی متر از آهن به شیوه چکش کاری پرداخت شده است. دسته به طول  0/90دسته مفرغی است. تیغه به طول 

سانتی متر قطر  2ترین قسمت سانتی متر با دو زائده در وسط برای جای دست تعبیه شده است. قُبه در پهن  00

دارد و در دو طرف آن نقش برجسته سر انسانی ترسیم شده است. بر انتهای دسته و محل تالقی تیغه بر روی دو بر 

  آمدگی طرفین نقش دو شیر خفته ترسیم شده است. تیغه دچار خوردگی شدید شده و صورتک ها روشن واضع است.
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که تیغه شکسته و از بین رفته و تنها  م از مجموعه موزه های بنیاد – 93003ثبت شمشیر نقاب دار به شماره  - 7

صورتکها باالی قبه و دو شیر خفته  بخشی از دسته باقی مانده است.

بر دسته به شیوه ای متفاوت نقش شده است. قبه نسبت به نمونه 

های دیگر و مشابه ضخیم تر است و نقش صورتک انسانی روی قبه 

شده و تقریباً تمام سطح قبه را پوشانده  زمخت تر طراحی بزرگتر و

است. زائده های میانه دسته نیز بسیار برآمده تر از نمونه های مشابه 

 است.

 

سانتی متر با تیغه آهنی پهن 0/39م از مجموعه موزه های بنیاد به طول  –90120شمشیر نقاب دار به شماره ثبت-8

ولی بر انتهای دسته نقش شیر خفته  انسانی با دو زائده میانی دسته نقش شده و دسته مفرغی است. بر قبه صورتک

 ترسیم نشده است.

 

 

 

 

سانتی متر با تیغه آهنی  0/00م از مجموعه موزه های بنیاد به طول  – 39230شمشیر نقاب دار به شماره ثبت-9

رد و در دو طرف آن نقش برجسته سر سانتی متر قطر دا  0/0پهن و دسته مفرغی است. قُبه در پهن ترین قسمت 

 انسانی ترسیم شده است.این شمشیر فاقد نقش شیرهای خفته بر زائده انتهائی دسته است.

 

 

 



 

18 

 

از نُه نمونه موجود در موزه های بنیاد سه نمونه فاقد نقش شیر خفته در انتهای دسته است و یک قبضه نیز دارای 

قالب ریزی قسمت های مختلف دسته با دقت انجام شده و تشخیص محل  نقشمایه ای بزرگتر از بقیه نمونه ها است.

اتصال تنها با عکسبرداری به وسیله اشعه ایکس امکان دارد. اتصال تیغه به دسته با عملیات چکش کاری و گداختن 

ملیات )زائده های میانی و شیر خفته( با ع )دو سر انسان( و دسته مکرر انجام شده است. اتصال قطعات روی قبه

ترکیبی گداختن و چکش کاری و پرچ انجام گرفته است. از تکنیک قالب گیری برای تعمیر شکستگی، استحکام 

 :Pigott,0303) بخشی، اتصال تیغه به دسته و مسلح کردن ادوات برنزی به میله یا هسته آهنی استفاده شده است

صر مفرغ روی تعدادی از ساخته های مفرغی به (. تکنیکی که پیش از عصر آهن در عHyslop, 0323: 01-00و  20

(. دالیل استفاده از دو فلز Pigott, 0322: 001) به بعد است 0کار رفته ولی ساخت اشیای آهنی مختص عصر آهن 

عدم توانائی در ذوب و ریخته گری آهن برای تزئینات، استفاده توامان از برندگی و استحکام  در ساخت اشیای آهنی،

(. عدم نقش شیر بر تعدادی از شمشیرهای موزه های بنیاد 000: 0903)مالزاده،  پذیری مفرغ استآهن و شکل 

نشانگر این حقیقت است که شمشیرهای نقاب دار می توانسته مزین به نقش انسان یا شیر به تنهائی نیز باشد و 

ن محققان را به این نتیجه رسانده الزامی وجود نداشته که هردو نقش باشد. شمشیرهائی که ساختار و ترکیب بندی آ

است که برای رزم و نبرد ساخته نشده، بلکه برای تدفین و مراسم دینی و مذهبی به کار می رفته است. نقوشی که بر 

آن نقش شده را دلیل منطقی این باور یاد می کنند و اعتقاد دارند که این نگاره های بیانی از جایگاه صاحب و مالک 

 شمشیر است. 

 یجه گیری؛نت

واشکال خدایان  ملهم از گذشته با نگاره های نمادین II دست ساخته های فلزی سرزمین لرستان در عصر آهن

هائی که نشان دهنده اعتقاد به حیات پس از نقش شهره آفاق شد. رزم افزار اساطیری و قهرمانان و پهلوانان به عنوان

و به همین دلیل مقابر با انواع جنگ افزار مزین به نقوش آئینی پر  و نیاز به وسایل دنیوی در جهان اخروی بوده مرگ

تکنیک دو فلزی مرکب از تیغه آهنی و دسته  و شمشیر با آذین سر انسانی و پیکره شیر خفته آماده یورش شده است.

آرایه با نشانه های  شمشیرهای نگارین پر مفرغی، بیش از آنکه ابزار رزم به نظر آید، اثری آئینی و تدفینی می نمایاند.

برهم کنش متقابل با فرهنگ های مناطق همجوار از جمله آشور و اورارتو را بر خود  نفوذ هنری و مذهبی کاسی ها،

شمشیر نقابدار با صورتک انسانی و پیکره شیر نشان از شرایط اجتماعی و مذهبی حاکم بر جامعه دارد.  دارد.

در  اتر از ظاهر نگاره بر خود داشته و بیان اندیشه و خالقیت هنرمند است.های جانوری و انسانی تفکری فرنقشمایه

فن آوری تزئین و نماسازی ادوات رزم بیشتر شده ونقوش شمشیر به صورت برجسته با چکش کاری  0عصر آهن 
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ضد اهریمن و  بازتاب اندیشه انسان و تجلی باورها و عقاید است.طرح گربه سان نشانه مراقبت در برابر اهریمن ومعانی

داللت بر شکارگر بودن انسان یا شکار نیست،  طلسم داشته و از توتم پرستی حاصل از تماس با طبیعت حکایت دارد و

 بلکه جنبه اعتقادی و مذهبی داشته است.

در مراسم تدفین طبقات مشخص اشراف  به نظرشمشیر نقابدار برای تقدیم به مردگان و اعتقاد به حیات پس از مرگ 

جنگجویان کاربرد داشته است.شکل و نقشمایه شمشیرتابع مقصود و منظور ساخت بوده و آمیزه ای از دیدگاه و و 

دور کردن و آرام کردن ارواح باورهای قومی و بازتاب اندیشه هایی چون پیروزی بر دشمن، حیات پس از مرگ،

شان و مقام مذهبی و هویت قومیتی یا نشان شیطانی است. تزئیناتی که نشان از پیام مشخص برای هدایت ارتش یا ن

دم نقش کلیشه ای شیر با چشمان گرد و برجسته، گوش پیش آمده، بدن کشیده و  از اتکاء به قدرت آسمانی دارد.

دراز  حکایت ازسازش طبیعت گرائی و سبک گرائی دارد و نشانه ای از جنگاوری و نیروی مردانه در لرستان است. سر 

 ، تفکر، هوشیاری و ذکاوت و بدن وی مظهر قدرت، بی باکی، تهور، چاالکی و چابکی است.شیر نشانه تعقل

صورتک یا سر انسان فاقد تحرک و زیبائی چهره، تغییر شکل یافته با بینی دراز منقاری و چشمان برجسته از حدقه 

خدای سرزمین مردگان در آشور و  وع نرگالنبیرون زده و ریش های بلند به کاریکاتور شباهت یافته و نشانی از رب ال

در پیوند با نقش شیر است. نمایش حیوان ستبر و انسان قوی  خدای جهان زیرین با شمشیر و عصای سلطنتی و

ایده آل ذهنی هنرمند بوده و با ترکیب نگاره حیوان و انسان به دنبال القای قهرمانان افسانه ای گیلکمش و  پیکر،

ن النهرین وارد نواحی غربی ایران بخصوص لرستان شده و با باورهای بومی تلفیق یافته انکیدو بوده که متاثر از بی

فرضیه عدم  با زاویه قائمه دسته به تیغه و تزئینات مفرغین دسته، و مفرغ( سخن آخر آنکه شمشیردوفلزی)آهن است.

 ازد.کاربری در رزم را تقویت کرده و آئینی و نمادین بودن آن را به ذهن متبادر می س

 منابع

, درآمدی بر اسطوره ها و نمادهای ایران و هند در عهد باستان, تهران, 0931ابوالقاسم دادور و الهام منصوری, 

 دانشگاه الزهرا و انتشارات کلهر

 ، هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران0931احسانی، محمد تقی،

, فرهنگنامه خدایان, دیوان و نمادهای بین النهرین, ترجمه پیمان متین, تهران, 0931 بلک, جرمی و آنتونی گرین,

 انتشارات امیر کبیر
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با همکاری رابرت دایسون و چارلز ویلکینسون، ترجمه یوسف مجید ، هنر ایران باستان،2192پردا،ایدت،

 تهران، دانشگاه تهرانزاده،

 ایران، تهران، سمت ،فن و هنر فلزکاری در0931توحیدی, فائق، 

پائیز  -،فصل نخست پژوهش های باستان شناسی محوطه باباجیالن شهرستان دلفان0931حسن پور، عطا،

،مجموعه مقاالت نهمین گردهمائی ساالنه باستان شناسی ایران، جلد سوم،تهران، پژوهشکده باستان 0931

 شناسی میراث فرهنگی کشور

 قوم کاسیت، تهران، انتشارات افالک ، لرستان و تاریخ0921سهرابی، محمد، 

 ، گزارش کاوش محوطه سرخ دُم لکی، کوهدشت لرستان، تهران، میراث فرهنگی کشور0931شیشه گر، آرمان، 

 آباد صادق بهنام، مینا، بی تا، مفرغ های لرستان و صنایع فلزی اسالمی، مجموعه موزه خرم

و نماد شناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و  ، گونه شناسی0932طاهری، صدرالدین و آنیتا همتی، 

 01-1، زمستان، صص 1، شماره 03آهن،نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، دوره 

 ، باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میالد، تهران، انتشارات سمت0921طالئی، حسن،

 ، عصر آهن ایران،تهران، سمت0932طالئی، حسن،
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