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فراوانــی کانســارهای مــس در حــوزه فرهنگــی جنــوب شــرق ايــران بهخصــوص اســتان
کرمــان را میتــوان بهعنــوان یکــی از دالیــل شــكلگيري و گســترش صنعــت فلــزکاری
در ایــن حــوزه در نظــر گرفــت کــه باعــث خلــق آثــار منحصــر بهفــردی از آلیــاژ مفــرغ
گردیــد .اشــیای مفرغــی ،بهویــژه نمونههــای اســتان کرمــان ،غنــای فرهنگــی ایــن مرحلــه
زمانــی را دقیقتــر نشــان میدهنــد .عصرمفــرغ ایــران حــدود اواخــر شــش هــزار ســال
تــا اواســط چهــار هــزار ســال قبــل را در بــر میگیــرد .از میــان اشــياي مفرغــی میتــوان
تبرهــا را نــام بــرد .تبرهــای مفرغــی مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش همگــی در مــوزه
هرنــدی کرمــان نگهــداری میشــوند .بــا مطالعــه میدانــی مجموعــه تبرهــای مفرغــی
در مــوزه و مقایســه تطبیقــی آنهــا بــر اســاس منابــع در ایــن پژوهــش بــه پرس ـشهایی
بــه ماننــد :کاربــرد ،تکنیــک و جایــگاه آن در حــوزه فرهنگــی مــورد مطالعــه پاســخ داده
ميشــود .آنهــا از نظــر فــرم ،نحــوه قرارگیــری تیغــه ،شــیوه ســاخت و نيــز از نظــر کاربــرد
طبقهبنــدی و در نهایــت مــورد مقايســه تطبیقــی قــرار میگردنــد .تشــابه نســبی تبرهــای
حــوزه جنوبشــرق ایــران بــا تبرهــای خــارج از ایــن حــوزه فرهنگــی و فرهنگهــای
همســایه ایــران در مناطــق شــرقی و شمالشــرقی بهویــژه باختــر و آســیایمیانه ،نشــان از
تبــادالت فرهنگــی فرامنطقـهای دارد .ایــن ارتباطــات منطقـهای و فرامنطقـهای را میتــوان
در تجــارت مــواد خــام فلــزی ،ســنگهای قیمتــی و نیمهقیمتــی و نیــز اشــیای شــانزا
جســتجو نمــود ،واقعیتــی کــه در متــون بینالنهرینــی ایــن زمــان نيــز تاییــد میگــردد.
واژگان کلیدی:
حوزه فرهنگی جنوبشرق ایران ،کرمان ،آسیایمیانه ،تبرهای مفرغی ،گونه و کاربرد تبرها.
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در ابتــدا بایســتی بيــان نمــود کــه حــوزه فرهنگــي جنوبشــرق ایــران متاســفانه کمتــر
مــورد مطالعــه باستانشناســی قرارگرفتــه اســت .ایــن مســئله بهراحتــی بــا نگاهــی بــه
مقالــه و کتابهــای منتشــر شــده در بــاره ایــن حــوزه فرهنگــی ،بهخوبــی ملمــوس
میباشــد .بــر اســاس گــزارش کاوشهــا ،وجــود کورههــای ذوب فلــز و قالبهــای
فلزگــری از یــک ســوی و نیــز ثبــت کانســارهای متعــدد در ایــن اســتان(Thornton,
 )2007: 21بیانگــر زمینــه و امــکان تولیــد بخــش وســیعی از نیازهــای جوامــع ایــن حــوزه
فرهنگــی ،از طریــق صنعــت فلزگــری حتــی قبــل از عصــر مفــرغ میباشــد .ایــن پیشــینه و
وجــود منابــع غنــی درمنطقــه در کنــار رشــد طبقــات اجتماعــی از ابتــدای عصرمفــرغ تولیــد
بخــش وســیعی از نیــاز بــه گونههــای فلــزی جوامــع ایــن عصــر در قالــب اشــیای مفرغــی
بــه ماننــد :ظــروف ،ابزارهــا ،جنگافزارهــا و همینطــور زیــورآالت را موجــب گردیــده
اســت .در ایــن میــان ســاخت تبرهــا در حــوزه جنــوب شــرق ایــران دارای جایــگاه ویــژهای
اســت کــه انــواع مختلفــی از نمونههــای ســاده و نمونههــای پرکارتزیینــی و تجملــی
را شــامل میشــود .از آنجاییکــه معرفــی ایــن مجموعــه بــرای نخســتینبار انجــام
میگــردد ،تــاش گشــت کــه بــا اســتفاده از منابــع مختلــف از کاوشهــای غیرمجــاز/
تجاری(حصــاری1384 ،؛ Hessari, 2006; Maxwell- Hyslop, 1988؛ Hakemi,
 )1997aتــا مهمتریــن محوطههــای عصــر مفرغــی کاوش شــده در اســتان کرمــان
بــه ماننــد :شــهداد( ،)Hakemi, 1997bیحیــی(،)Lamberg-Karlovsky, 1971
ابلیــس( )Caldwell, 1967و کنارصندلجیرفت(مجیــدزاده  )1387مــا را در شــناخت،
درک و جایــگاه ایــن مجموعــه یــاری رساند(نقشــه .)1
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پیشینه مطالعاتی

دربــاره مجموعــه تبرهــای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان تاکنــون کار پژوهشــی
مســتقلی چــاپ نگشــته اســت؛ امــا نمونههــای از کاوشهــای غیرمجــاز و علمــی در
حــوزه فرهنگــی جنــوب شــرق ایــران در کنــار یافتههــای باختــر و آســیایمیانه گــزارش
شــدهاند(;Maxwell- Hyslop, 1988; Hakemi, 1997b; Sarianidi 1986
 .)2002امیــد اســت ایــن کار پژوهشــی آغــازی در معرفــی ،شــناخت و اهمیــت مجموعــه
مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان باشــد.
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مهمتریــن محوطههــای عصــر مفــرغ
اســتان کرمــان.

www.SID.ir

روش تحقیق

مطالعــه ایــن مجموعــه بــا اســتفاده از روش مطالعــه مــوزهای در کنــار روش کتابخان ـهای
هدفهــای گوناگونــی را دنبــال مینمایــد .در گام نخســت مجموعــه معرفــی ،طبقهبنــدی،
گونهشناســی و مقایســه تطبیقـی قــرار گیــرد و در گام بعــدی ســعی در ارایــه شــناخت بهتــر
و تکمیــل نمــودن بانــک اطالعاتــی تبرهــای مفرغــی جنوبشــرق ایــران اســت .بنابرایــن
بــا طــرح پرسـشهای زیــر بهماننــد :آیــا ایــن مجموعــه بــه عصــر مفــرغ حــوزه فرهنگــی
جنــوب شــرق ایــران تعلــق دارد؟ ایــن تبرهــا چــه کاربردهایــی داشــتند؟ نــوع تکنیــک
ســاخت تبرهــا چگونــه بــوده اســت؟ حــوزه گســترش ایــن نمونــه هــا تــا کجــا کشــیده شــده
اســت؟ مــا را در رســیدن بــه هــدف پژوهــش یــاری نمایــد.

ناحیه مورد مطالعه

تبرهــای مــورد مطالعــه در ایــن مقالــه از شهرســتان جیرفــت ،غــرب باتــاق جازموریــان و
از کاوشهــای غیرمجــاز بهدســت آمــده اســت .مهمتریــن رود ایــن شهرســتان هلی ـلرود
اســت .وجــود ارتفاعاتــی چــون اللـهزار ،بحرآســمان وجبــالبــارز و نیــز ذخایــر نســبت ًا فراوان
بــارش طبیعــی بــرف و بــاران در مناطــق کوهســتانی بهخصــوص در فصــل زمســتان موجــب
شــده اســت تــا حــوزه بــزرگ آبریــزی در ایــن بخــش از ایــران شــکل گیــرد .وســعت ایــن
حــوزه آبریــز  8450کیلومتــر مربــع تخمیــن زده شــده اســت .رشــته کوههــای جبــال
بــارز و بلندیهــای ســاردوییه کــه در واقــع ادامــه رشــته کوههــای مرکــزی ایــران و
یــا بــه تعریفــی دیگــر ادامــه رشــته کوههــای زاگــرس هســتند بــا امتــداد شــمالغربی-
جنوبشــرقی کوههــای میــان دشــت جیرفــت و دشــت بــم و مرزهــای شــرقی تــا شــمال
شــرقی حــوزه آبریــز هلی ـلرود را تشــکیل میدهنــد .دشــت جیرفــت منطقــه فروافتــاده
وهـمواری اســت کــه ارتفاعــات و شــبکهای از آبراهههــا آن را از شــمال ،غــرب و شــرق،
در برگرفتــه اســت .ایــن آبراهههــا در فصــل پــر بــاران جریانهــای ناشــی از بارندگــی را
بهســمت دشــت و رودخانــه هلیــل هدایــت میکننــد .دشــت جیرفــت حــدود  60کیلومتــر
طــول و  15-10کیلومتــر عــرض دارد .شــهر جیرفــت درحاشــیه ایــن فروافتادگــی قــرار
دارد و حــدود  650متــر از ســطح آبهــای آزاد بلندتــر اســت .شــیب دشــت از شــمال بــه
جنــوب بیــش از  16متــر در کیلومتــر اســت .رســوبات ریزدانــه کــه معمــوال ًرودخانــه آنهــا
را بهحالــت معلــق حمــل میکنــد ،حــاوی درصــد قابــل مالحظــهای ســیلت و مقــداری
ماســه ریزدانــه رس اســت .ایــن نهشــتهها در منطقــه جیرفــت گســترش وســیعی دارنــد و از
شــمال جیرفــت تــا جنــوب دشــت جیرفــت را زیــر پوشــش خــود گرفتهانــد .دشــت جیرفــت
بهواســطه وجــود ایــن الیههــای غنــی ،متعــدد و حاصلخیــز بــه یکــی از قطبهــای
کشــاورزی تبدیــل شــده اســت .مطالعــات صــورت گرفتــه در دشــت جیرفــت حکایــت از آن
دارد کــه هلیـلرود در ادوار کهــن در بســتر اولیــه خــود و در غــرب دشــت جیرفــت جریــان
داشــته کــه امــروزه از آن بهنــام چیلشــور یــاد میشــود .هلیـلرود پــس از گــذر از بخــش
میانــی دشــت جیرفــت وارد دشــت رودبــار میشــود .دشــت رودبــار نیــز بــا اســتعدادهای
فــراوان کشــاورزی در امتــداد دشــت جیرفــت واقــع شــده اســت .هلیــل پــس از گــذر از
سراســر بخــش غربــی دشــت رودبــار ،درامتــداد بهجنوبشــرق بــه باتــاق جازموریــان
میریزد(علیدادیســیلمانی.)25-21 :1382 ،
تبرهای مفرغی
همانگونــه کــه پیشــتر اشــاره گردیــد ،مجموعــه مــورد پژوهــش در ایــن مقالــه شــامل
تبرهــای مفرغــی پنــج هــزار ســال پيــش از اســتان کرمــان اســت .ایــن تبرهــا در ادامــه
در دو بخــش گونهشناســی ســرتبرها از منظــر فــرم و نــوع تیغههــا و از نظــر نــوع
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کاربری(هنــری ،تزیینــی وکاربــردی) مــورد مطالعــه و ســپس مــورد مقايســه قــرار میگیرنــد.
دریــک طبقهبنــدی کلــی تبرهــا براســاس فــرم تیغههــای ســرتبر در گونههــای ،تیغههــای
یکطرفــه ،دوطرفه(تــک و دو تیغــهای) و هاللــی قابــل تقســیمبندی میباشــند کــه در
ادامــه معرفــی میگردنــد.
 -1تبرهای با تیغه های یکطرفه(تک تیغه ای)
تبرهــای بــا تیغــه یکطرفــه از نظــر نحــوه قرارگیــری تیغــه ،خــود بــه گونههــای زیــر
طبقــه بنــدی گشــتند:
الف -تیغه یکطرفه عمودی
ً
 -1ایــن نــوع تبرســاده و دارای دو بخــش تقریب ـا قرینــه اســت .ایــن تبــر از يــك بخــش
تیغــه بادبزنــی شــکل(ذوزنقهای) پهــن تبــر و بخشــي دیگــر كــه دســته تبــر در آن جــاي
ميگيــرد ،تشــکیل شــده اســت .هــر دو بخــش تقريبــ ًا بــه يــك انــدازه و بهصــورت
یکدســت در قالــب ســاخته شــدهاند .تیغــه تبــر داري لبــهای تيــز شــده و دارای یــک
برآمدگــی بهســمت خــارج اســت .تیغــه بــا توجــه بــه ايســتايي ،در حالــت عمــودي قــرار
ميگيــرد .ســرتبر بــدون اتصــال يــا جــوش اســت .طــول ايــن تبــر  11/6ســانتیمتر و
بيشــترين پهنــاي آن  8/2ســانتیمتر دربخــش دســته و قطــر بخــش دســته آن  3/8ســانتیمتر
اســت .بیشــترین ضخامــت تیغــه در نزدیــک دســته بــه 2ســانتیمتر و از آنجــا در جهــت
لبــه تیغــه بــه 1میلیمتــر میرســد .ایــن تبــر از کاوشهــای غیرمجازحــوزه هلیــلرود
کرمــان بهدســت آمــده اســت و در حــال حاضــر بــا شــماره ثبــت  914در مجموعــه
اشــیای برنــزی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری میشــود(تصویر  .)1نمونــه مشــابه ایــن
تبــر در کاوشهــای گورســتان دره دامیــن ،متعلــق بــه پنــج هــزار ســال پيــش در حــوزه
فرهنگــی جنوبشــرق ایــران بهدســت آمــده اســت( .)Tosi, 1970: 36ايــن تبــر در
گــروه جنگافزارهــا جــای میگیــرد.
 -2تبــر دوم دارای فرمــی شــبیه تبــر شــماره  1میباشــد بــا ایــن تفــاوت کــه تیغــه
پهــن تبربــه طــول  9/3ســانتیمتر و محــل قرارگيــري دســته بــه طــول 2/4ســانتیمتر اســت.
تفــاوت در انــدازه دو بخــش تیغههــا فــرم تبــر را از حالــت قرينــه خــارج ميکنــد .طــول
ايــن تبــر  11/7ســانتیمتر و بيشــترين پهنــاي آن  8ســانتیمتر دربخــش دســته و قطــر بخــش
دســته تبــر بــه  1/5ســانتیمتر اســت .بیشــترین ضخامــت تیغــه در نزدیــک دســته بــه 1/5
ســانتیمتر و از آنجــا در جهــت لبــه تیغــه بــه  1میلیمتــر میرســد .بــر روي ســطح تیغــه
نقشــي ظريــف و كــم عمــق خودنمایــی میکنــد .نقــش از نــوع نقــوش گياهــي متقــارن
اســت كــه در هــر دو ســمت بهصــورت قرينــه تكــرار شــده اســت .وجــود تقــارن در ايــن
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نقــش كامــاًمشــهود اســت و بیانگــر خالقیــت و توانایــی بــاالی هنرمنــد صنعتگــر
میباشــد .ایــن تبــر بــه روش قالبگیــری و یکدســت ســاخته شــده است(شــکل و طــرح
شــماره  .)2تبــر از کاوشهــای غیرمجــاز از حــوزه هلی ـلرود کرمــان بهدســت آمــده اســت
و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت  924در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان
نگهــداری میشــود(تصویر  .)2نمونههــای مشــابه دیگــر را میتــوان در میــان تبرهــای
بهدســت آمــده از کاوشهــای شــهداد بهصــورت ســاده و بــدون نقش(شــماره 2444 :از
گــور  204و شــماره  2259از گــور  )193مشــاهده نمــود کــه در بیــن آنهــا نمون ـهای بــا
فــرم کامــا ًمشــابه دیــده میشــود کــه بــر روی لولــه دســته آن ،پیکــره شــیری کــه روی
چهــار دســت و پــای خــود تکیــه نمــوده و دارای ُدم بلنــدی اســت ،رخنمایــی میکند(شــماره
 4302از گــور .)Hakemi, 1997b: 638( 363
در مناطــق همجــوار میتــوان بــه تبــر بهدســت آمــده از دوره ســوم موندیــگاک
افغانســتان اشــاره نمــود(.)Shaffer, 1978: 141-144, fig.3.36, no3
اینگونــه از اشــیایی را کــه دارای تزییناتــی الحاقــی و نقــوش میباشــند را میتــوان
در دســته جنگافزارهــای نمادیــن تشــریفاتی(نماد قــدرت) ،جــای داد.
 -3تبرســوم دارای فرمــی مطابــق تبــر شــماره  2میباشــد .طــول ايــن تبــر 13/5
ســانتیمتر و بيشــترين پهنــاي آن  8و کمتریــن  6/5ســانتیمتر اســت .ســطح ایــن تبــر را
اکسیداســیون شــدیدی پوشــانده اســت .ایــن تبــر بــه روش قالبگیــری و یکدســت
ســاخته شــده اســت .تبــر مــورد بحــث از کاوشهــای غیرمجــاز از حــوزه هلیـلرود کرمــان
بهدســت آمــده و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت  1570در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه
هرنــدی کرمــان نگهــداری میشــود(تصویر  .)3نمونــه چنیــن تبرهایــی را میتــوان در
غــرب ایــران در مجموعــه مفرغهــای لرســتان یافــت ( .)Zahlhaas, 2002: 20ايــن
تبــر را میتــوان در دســته جنگافزارهــا قــرار داد.
 -4تبــر چهــارم از دو بخــش تیغــه پهــن تبــر كه لبــه آن تيز شــده و داراي یــک برآمدگی
بهســمت خــارج اســت ،تشــکیل شــده کــه در آن محــل عبــور دســته كــه بهصــورت لولـهاي
و بــه طــول  4/3ســانتیمتر و بــا قطــر محــوري  1/7ســانتیمتر اســت در بخــش انتهايــي تیغه
تبــر قــرار ميگيــرد .طــول تیغــه ایــن تبــر بــا توجــه بــه ايســتايي آن نســبت بــه دســته کــه
در حالــت عمــودي قــرار ميگيــرد 9/1 ،ســانتیمتر اســت .برجســتگي مثلثــي شــكلي بــه
ارتفــاع  5میلیمتــر بــر روی قســمت فوقانــی تبــر ،در كنارمحــل قرارگیــری دســته و اتصــال
ســر پهــن تبــر و دســته خلــق شــده اســت كــه جنبــه تزيينــي دارد .همچنيــن بــه مــوازات
محــل عبــور دســته ،برجســتگي سرتاســري بهســمت خــارج مشــاهده ميشــود .ایــن تبــر
بــه روش قالبگیــری و یکدســت ســاخته شــده اســت .تبــر مــورد بحــث از کاوشهــای
غیرمجــاز از حــوزه هلیـلرود کرمــان بهدســت آمــده اســت و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت
 932در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری میشــود(تصویر .)4
ايــن تبــر را میتــوان در دســته جنگافزارهــا قــرار داد.
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 -5تبــر پنجــم دارای شــکلی شــبیه تبــر شــماره  4اســت .ايــن تبــر بــه طــول 13/3
ســانتیمتر و ارتفــاع بخــش دســته  6/6ســانتیمتر اســت .بیشــترین ضخامــت تیغــه ایــن
تبــر  2/5ســانتیمتر اســت کــه در لبــه تیغــه بــه  2الــی 1میلیمتــر میرســد .دور محــل
قــرار گرفتــن دســته ،تزييناتــي بهصــورت برجســته و نیــز کنــده قالبــی ،کــه شــامل
قوسهايــي بــه شــكل طــاق بــا پايــه عمــود بــر نــواري افقــي برجســته اســت ،ایجــاد
شــده اســت ،مشــاهده ميشــود .بهنظــر میآیــد ايــن تزيينــات بهوســيله قالــب ســاخته
شــده و بهصــورت قلمــکاری بعــد از ســاخت تبــر ایجــاد نشــده باشــند .ســاخت ایــن تبــر
بــه روش قالبگیــری و یکدســت انجــام گرفتــه اســت .تبــر از کاوشهــای غیرمجــاز از
حــوزه هلی ـلرود کرمــان بهدســت آمــده و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت  947در مجموعــه
اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری میشــود .ايــن تبــر را میتــوان در
دســته جنگافزارهــا قــرار دارد(تصويــر .)5
 -6تبــر ششــم از دو بخــش تیغــه بادبزنــی شــکل پهــن تبــر كــه لبــه آن تيــز شــده و
داراي یــک برآمدگــی بهســمت خــارج اســت و محــل عبــور دســته كــه بهصــورت لولـهاي
و بــه طــول  5ســانتیمتر و بــا قطــر محــوري  1/7ســانتیمتر در بخــش انتهايــي تیغــه
تبــر قــرار ميگيــرد،تشــكيل شــده اســت .طــول تبــر  16ســانتیمتر و بیشــترین پهنــای
تیغــه آن  5/2ســانتیمتر اســت .ایــن تبــر دارای شــمایلی خــاص میباشــد .آن چــه کــه
آن را از نمونههــای شــبیه خــود متمایــز کــرده اســت ،وجــود تزییــن برجســته روی محــل
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قرارگیــری دســته اســت کــه شــیری غــران را بــه نمایــش میگــذارد .ســر برجســته شــیر
بهگونــهای طراحــی شــده کــه در محــل عبــور دســته ،گــردن شــیر را شــکل میدهــد
و تیغــه تبــر از دهــان بــاز شــیر غــران بیــرون میآیــد .چهــار دســت و پــای ایــن شــیر
هــر کــدام بهطــول  3ســانتیمتر از قســمت ران بهمحــور لولــه دســته در یــک ردیــف،
عمــود شــدهاند ،بهطــوری کــه پنجههــا بهســمت خــارج تبــر قــرار میگیرنــد .در واقــع
میتــوان گفــت تصویــر شــیر در شــکل کلــی تبــر ،بازتــاب یافتــه تــا بهصــورت نقــوش
تزیینــی بــرروی آن خودنمایــی کند(تصویــر .)6
بــا توجــه بهشــمایل یــاد شــده ،ظرافــت و دقــت قابــل مالحظــهای کــه در ســاخت
ایــن تبــر و بــه تصویــر کشــیدن ســر شــیر برجســته روی آن کــه نمــادی از جنــگاوری
و قــدرت ،بــهکار رفتــه اســت و بدیــن ترتیــب در واقــع قــدرت صاحــب آن بــه تصویــر
کشــیده شــده اســت .ســاخت ایــن تبــر بــه روش قالبگیــری و یکدســت انجــام گرفتــه
اســت .تبــر از کاوشهــای غیرمجــاز از حــوزه هلی ـلرود کرمــان بهدســت آمــده اســت و
هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت  913در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان
نگهــداری میشــود .میتــوان ایــن شــی را از نمونههــای اشــیای متعلــق بــه افــراد بــا
رتبــه بــاالی اجتماعــی ،فــردی قدرتمنــد و صاحــب نفــوذ دانســت .از ایــن روی آن را
میتــوان در دســته جنگافزارهــای نمادیــن درباری(نمــاد قــدرت) جــای داد .نمونــه چنیــن
تبرهــا را بــا ســر شــیر میتــوان در میــان اشــیای مفرغــی بهدســت آمــده از لرســتان یافــت
(.)Wiesner, 1964, fig 126
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 -7تبــر هفتــم شــامل دو بخــش تیغــه ذوزنقـهای و محــل عبــور دســته اســت كــه بهنظــر
میآیــد لبــه آن بــر اســاس شــکل نــوک آن بهدفعــات تیــز شــده اســت .طــول تبــر 18/1
و پهنــای آن  11ســانتیمتر اســت .بیشــترین پهنــای تیغــه آن در لبــه ميباشــد .بیشــترین
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ضخامــت تیغــه  2/7ســانتیمتر اســت کــه بهتدریــج وقتــی بهســمت لبــه تیــز تبــر امتــداد
مییابــد ،از ایــن ضخامــت کاســته میشــود .ارتفــاع محــل عبــور دســته  8/5ســانتیمتر
اســت .بــا توجــه بــه ايســتايي ايــن تبــر ،ســر پهــن تبــر درحالــت افقــي و عمــود برمحــور
دســته قرارگرفتــه اســت(تصویر  .)7اكسيداســيون بــر روی ايــن شــي زيــاد بــوده بهطــوري
كــه ســطح خارجــي آن كام ـ ً
ا خــورده شــده اســت .بــا توجــه بــه شــكل قرارگيــري تیغــه
تبــر بهصــورت افقــي میتــوان آن را در گــروه ابــزار کاربــردی قــرار داد ،چــرا کــه نحــوه
قرارگیــری تبــر بــرروی دســته بهطــور افقــی ،تمرکــز فــرد جنگنــده و عملکــرد آن را
مشــکل مینمایانــد .ایــن تبــر بــه روش قالبگیــری و یکدســت ســاخته شــده اســت و از
کاوشهــای غیرمجــاز حــوزه هلیـلرود کرمــان بهدســت آمــده کــه هــم اکنــون بــا شــماره
ثبــت  935در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری میشــود .مشــابه
ایــن تبــر در حــوزه فرهنگــی جنوبشــرق ایــران از کاوشهــای علمــی شــهداد یافــت شــده
است(شــماره ،2844 :از گــور229 :؛  .)Hakemi, 1997b: 638نمونــه چنیــن تبرهایــی را
میتــوان در میــان اشــیای مفرغــی بهدســت آمــده از دوره ســوم موندیــگاک افغانســتان
نیــز مشــاهده نمــود(.)Shaffer, 1978: 143
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تبرهــای بــا تیغــه دوطرفــه خــود بــه نمونههــای بــا تیغــه دوطرفــه بادبزنــی ،مســتطیلی،
هاللــی عمــودی و تیغــه دو طرفــه هاللــی افقــی تقســیم گشــتهاند.
الف -تبرهای با تیغه های دو طرفه عمودی
 -8تبرهشــتم از دوتیغــه پهــن بادبزنــی شــکل تشــکیل یافتــه اســت .طــول آن  21ســانتیمتر
بــوده ،محــل عبــور دســته در بخــش مرکــزی تبــر ،یعنــی مابیــن دو تیغــه پهــن تبــر،
بــه قطــر  3ســانتیمتر میرســد .امتــداد آن بهصــورت لولــهای بــه طــول  4/3ســانتیمتر
بهســمت پاییــن کشــیده میشــود .ایــن تبــر بــه روش قالبگیــری و یکدســت ســاخته
شــده اســت ،بــه نحــوی کــه تیغههــا یکــی در حالــت افقــی و دیگــری در حالــت عمــودی،
نســبت بــه ایســتایی و دســته تبــر ،ســاخته شــده اســت(تصویر  .)8ایــن تبــر از کاوشهــای
غیرمجــاز از حــوزه هلیــلرود کرمــان بهدســت آمــده اســت و هــم اکنــون بــا شــماره
ثبــت  927در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری مــی شــود.
نمونــه کامــا ًمشــابه ایــن تبــر از حــوزه فرهنگــی جنوبشــرق ایــران از کاوشهــای
علمــی شــهداد یافــت شــده اســت( .)Hakemi, 1997b: 636نمونههــای مشــابه دیگــر
از حــوزه فرهنگــی شمالشــرق و فــات ایــران در میــان اشــیای مفرغــی مجموعــه بازگیــر
در دشــت گــرگان ،و دوره ســوم تپــه حصــار گــزارش شــده اســت(طرح شــماره 11؛ نوکنــده،
.)123 :1384
 -9تبــر نهــم از دو بخــش تیغــه مســتطیل شــکل و باریــک بــه طــول 11وعــرض 4/5
ســانتیمتر و بخــش بادبزنــی شــکلی کــه دســته تبــر را از طریــق محــل قــرار گرفتــن دســته،
در خــود جــای میدهــد ،تشــکیل شــده اســت .در مجمــوع طــول تبــر  15و بیشــترین پهنای
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آن در دســته 11ســانتیمتر اســت .پهنــای تیغــه تبــر  2/5الــی  2/4ســانتیمتر اســت .لبــه تبــر
بــدون خمیدگــی خارجــی اســت کــه در ســایر تبرهــا وجــود دارد .تیغــه ایــن تبــر بــر خــاف
نمونههــای پیشــین کــه بخــش پهــن و مثلثــی شــکلی دارنــد ،مســتطیلی شــکل و باریــک
اســت .در هــر دو طــرف دســته ،نقوشــی کــم عمــق متشــکل از خطــوط زیگــزاگ و منحنــی
بــا نقطههایــی تزییــن شــده قابــل مشــاهده میباشــد .ایــن تبــر بــه روش قالبگیــری و
یکدســت ســاخته شــده اســت(تصویر شــماره  .)9ایــن قطعــه را میتــوان شــیی کاربــردی
بــرای ضربــه وارد نمــودن محســوب نمــود .ایــن تبــر از کاوشهــای غیرمجــاز از حــوزه
هلی ـلرود کرمــان بهدســت آمــده اســت و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت  944در مجموعــه
اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری میشــود.
 -10تبــر دهــم از نظــر شــکل شــبیه تبرشــماره  9میباشــد .طــول تبــر بــا در نظــر
گرفتــن دســته آن  15ســانتیمتر اســت .طــول تیغــه ایــن تبــر  ،12پهنــای آن  2/5و
بیشــترین ضخامــت آن  2/5ســانتیمتر اســت .از ضخامــت آن هرچــه بهســمت لبــه تیــز
شــده تیغــه ادامــه مییابــد ،کاســته شــده و در نهایــت بــه  2میلیمتــر میرســد .ایــن تبــر
بهجهــت تزییــن برجســته حیوانــی روی محــل قرارگیــری دســته آن ،یــک اثــر ویــژه هنــری
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اســت .در اینجــا صحنــه شــکار شــدن بزکوهــی توســط یوزپلنگــی بهصــورت برجســته
بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .درایــن صحنــه یوزپلنــگ ،بــه ســبک شــکار واقعــی
درطبیعــت ،درحــال خفــه کردن(فشــار و دریــدن گــردن) بزکوهــی اســت(تصویر  .)10ایــن
نقــش برجســته در هــردو ســمت قســمت انتهایــی تبــر بهصــورت قرینــه خلــق شــده اســت.
ایــن نــگاره خــود نمایــش قــدرت را بهتصویــر کشــانده اســت .ســاخت ایــن تبــر بــه روش
قالبگیــری و یکدســت بــوده اســت .تبــر از کاوشهــای غیرمجــاز از حــوزه هلیــلرود
کرمــان بهدســت آمــده اســت و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت  920در مجموعــه اشــیای
مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری میشــود .ایــن تبــر را میتــوان بــا کاربــرد
تزیینــی بــا نمــاد قــدرت طبقهبنــدی نمــود.
گونــه دیگــری از تبرهــا شــامل تبرهایــی میباشــند کــه دارای تیغــه هــای هاللــی
شــکل هســتند .نمونــه هــای از ایــن گونــه در ادامــه مــورد بحــث قــرار میگــردد.
 -11تبــر یازدهــم از گونــه تبرهــای بــا تیغــه هاللــی اســت ،کــه در قالــب طــرح یــک
آهــوی نــر توســط صنعتگــر خلــق شــده اســت .تیغــه هاللــی ،نیــم تنــه حیــوان را شــکل
داده اســت .گــردن حیــوان و ســر حیــوان بــا شــاخهای خمیــده و گــرد شــده بــه مهــارت
زیبایــی در ایــن تبــر دیــده میشــود .دســته تبــر بــر روی شــاخ حیــوان جــوش خــورده
اســت .شــاید شــکل توصیــف شــده تبــر نمایشــی از سرشــیری غــران اســت کــه دهــان آن
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محــل قرارگرفتــن دســته اســت (تصویــر  .)11ایــن تبــر بــه روش قالبگیــری خلــق شــده
اســت و از کاوش هــای غیرمجــاز از حــوزه هلیــل رودکرمــان بدســت آمــده اســت و هــم
اکنــون بــا شــماره ثبــت  933در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهداری
مــی شــود .ایــن گونــه بــه علــت ظرافــت و نقــش تزیینــی و کوچکــی مــی توانــد در گــروه
اشــیای تزیینــی قــرار گیــرد .نمونــه تبرهــای بــا تیغــه هاللــی را مــی تــوان در غــرب ایــران،
در مجموعــه مفــرغ هــای لرســتان یافــت(.)Zahlhaas, 2002: 26
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 -12نمونــه هــای ایــن گونــه کــه درحــوزه فرهنگــی جنــوب شــرق ایــران بــه ماننــد شــهداد
و خنامــان گــزارش گردیــده انــد ،وســعت جغرافیایــی بیشــتری نســبت بــه نمونــه هــای
دیگــر داشــته اســت .در اولیــن نمونــه کــه از بررســی هــای مقدماتــی شــهداد و در عمقــی
کــم بدســت آمــده اســت ،تبــر دارای تیغــه پهــن هاللــی شــکلی اســت و دو ســر ایــن
هــال پیچشــی بــه ســمت داخــل دارد .محــل عبــور دســته نســبت بــه تیغــه تبــر بــه صورت
مــورب ایجــاد شــده اســت .محــل عبــور دســته در مرکــز قــرار دارد و دارای قوســی به ســمت
داخــل اســت ،کــه در قســمت پایینــی آن ،زائــده ای مایــل بــه ســمت انتهــای تبــر وجــود
دارد .طــول ایــن تبــر  22سانتیمتراســت .بخــش انتهایــی تبــر بــه صــورت کشــیدگی زبانــه
ای شــکل پهنــی اســت کــه بــه شــکل ماهرانــه ای جهــت تزییــن و تعــادل آن ایجــاد شــده
اســت (تصویــر شــماره .)12
حاکمــی ایــن زبانــه را دنبالــه و تیغــه جلویــی تبــر ذکرکــرده اســت .بــا توجــه بــه
شــکل ظاهــری تبــر و قاعــده تعریــف شــده ای کــه مــی تــوان بــرای انــواع تیغــه هــای
تبــر در نظــر گرفــت (عــدم تیــز شــدن لبــه و عــدم ســهولت و تعــادل در بــه کار گیــری آن
بعنــوان تیغــه تبــر) ،ایــن بخــش نمــی توانــد بعنــوان تیغــه تبــر مطــرح باشــد .در اینجــا دو
ردیــف نقــش کنــده ،لبــه هاللــی تیغــه تبــر را مزیــن کــرده اســت .ردیــف جلــو بــا ردیــف
مثلــث هــای کوچــک کــه حــد فاصــل آنهــا بــا خطــوط عمــودی کنــده شــده و ردیــف دوم
بــا نــواری شــامل هاشــورهای کنــده ،تزییــن شــده اســت .تزییــن ردیــف دوم بــر روی دو
لبــه محــل قــرار گرفتــن دســته نیــز مشــاهده مــی شــود .تصویــری شــبیه بــه چشــم نیــز
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هاللــی ،مــوزه هرنــدی کرمــان.
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در بخــش میانــی تبــر بــر روی لولــه عبوردســته کنــده شــده اســت .ایــن تبربــا شــماره
ثبــت  0302از گــور شــماره  036در نیمــه دوم هــزاره ســوم پیــش از میــاد تاریخگــذاری
شــده اســت( .)Hakemi, 1997bدو نمونــه مشــابه از ایــن نــوع تبــر نیــز از کاوشهــای
باستانشناســی شــهداد بهدســت آمــده اســت .اولیــن نمونــه بــه طول14ســانتیمتر اســت.
ایــن نمونــه دارای نقشــی بــر دو طــرف دنبالــه تبــر میباشــد .در یــک طــرف آن نقــش
جــدال شــیر بــا گاو و در ســمت دیگــر تصویــر یــک ماهــی کنــده شــده اســت .بــر روی
برآمدگــی محــل عبــور دســته نیــز بهماننــد نمونــه قبلــی تصویــری شــبیه بهچشــم ایجــاد
شــده اســت .ایــن اثــر بــا شــماره 0402ثبــت شــده اســت .نمونــه دوم از نظــر تزیینــات و
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نقــوش کنــده ســادهتر از دو اثــر پیــش گفتــه ســاخته شــده اســت .تزیینــات بــر روی ایــن
نمونــه بــر روی لبــه تیغــه اســت کــه شــامل خطــوط زیگــزاگ ،درون یــک نــوار اســت و بــر
روی مرکــز محــل قرارگرفتــن دســته آن نقشــی شــبیه بــه گــوش و شــاخ حیوانــی مشــاهده
میشــود(تصویر شــماره  13الــف؛  .)Hakemi, 1997bایــن اثــر بــا شــماره  0393ثبــت
شــده اســت .نمونــه تبرهــای ذکــر شــده بــه روش قالبگیــری ســاخته شــده و نقــوش بــر
روی آنهــا قلمزنــی شــده اســت .دو نمونــه دیگــر از ایــن نــوع تبــر در منطقــه خنامــان در
اســتان کرمــان بهطــور اتفاقــی در گورســتانی مربــوط بــه دوره عصــر مفــرغ یافــت شــده
اســت .یکــی ازایــن تبرهــا کامـ ً
ا مشــابه نمونــه اول شــهداد(با شــماره  )0302اســت(تصویر
شــماره  13ب) .تبــر دیگــر نیــز بههمیــن شــکل اســت ،بــا ایــن تفــاوت کــه بــر روی آن
پیکــره دو شــیر ایســتاده کــه در مقابــل هــم کرنــش میکننــد ،جــوش خــورده اســت(تصویر
شــماره 13ج) ایــن نمونههــا از اثرهــای منحصــر بهفــرد هســتند.
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از دیــدگاه تولیــد تبرهــا کــه آیــا بهصــورت بومــی یــا وارداتــی هســتند؟ بــا توجــه بــه یافــت
شــدن کورههــای فلزگــری و نیــز مدارکــی مبنیبــر فلزگــری تخصصــی بــه ماننــد کشــف
قالبــی از تبــر بــا تیغـهای ذوزنقـهای در کارگاه  Aکاوشهــای شــهداد ()Hakemi 1997b
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن اشــیا بهصــورت بومــی در ایــن حــوزه فرهنگــی
تولیــد شــدهاند( .)Frame 2004از نظــر فناوریهــای فلــزکاری ،ایــن فناوریهــا
در حــوزه فرهنگــی جنوبشــرق ایــران و مناطــق همجــوار بهطــرز چشــمگیری
مشــابهند ( .)Thornton, 2007: 8ایــن نکتــه نیــز در متــون بینالنهرینــی بهعنــوان
گــواه ،اســتفاده بینالنهرینیهــا ازمنابــع ایــران امــروزی کــه ایالتهــای آغازایالمــی
و ایالمــی بهماننــد مارهاشــی و آراتــا ( )Reiter, 1997: 159-61در جنوبشــرق
ایــران پیشــنهاد بــه مکانیابــی شــده اســت ،بهخوبــی ملوستــر میباشــد (Steible,
 .)1982:14; Gelb and Kinast, 1990: 50, 210در مجمــوع انتقــال مــواد اولیــه
چــون کانســنگهای فلــزی و تولیــدات مختلــف اشــیای مفرغــی یکــی از راههــای انتقــال
فرهنــگ بهعنــوان قــدرت اقتصــادی هــم در حــوزه فرهنگــی بهصــورت منطق ـهای و هــم
در مناســبات فرامنطقـهای در خــارج از حــوزه فرهنگــی را خلــق کــرده کــه بــر ایــن اســاس
میتــوان تبــادالت فرهنگــی را ترســیم نمــود .مطالعــه تبرهــا در ایــن مقالــه را بایســتی
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تصویــر  :13الــف :تبــر بــا تیغههای
دو طرفــه افقی هاللی،شــهداد ،کرمان.
ب :تبــر بــا تیغههــای دو طرفــه افقــی
هاللی،خنامــان ،کرمــان.
ج :تبــر بــا تیغههــای دو طرفــه افقــی
هاللــی ،خنامــان ،کرمــان.
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از یــک ســوی در حــوزه فرهنگــی جنــوب شــرق ایــران ،شــمال شــرق ایــران و آســیای
میانــه بــا در نظــر گرفتــن جنــوب باختر(افغانســتان) و دشــت مرغاب(ترکمنســتان) و از
ســوی دیگــر حــوزه فرهنگــی لرســتان و در نهایــت بینالنهریــن مــورد ارزیابــی ،پژوهــش و
مقایســه قــرار داد .همانطــور کــه پیشــتر اشــاره شــد نمونههــای تبرهــای اســتان کرمــان
از هلیــلرود ،خنامــان و شــهداد بهدســت آمــده اســت .همچنیــن گونههــای مختلــف
بهدســت آمــده از موندیــگاک ،ســاپالی تپــه( )Sapalli Tepeدشــت مرغــاب و باختــر
( )Sarianidi, 2002:101-113; 1986: 200-203; Pittman, 1984بیانگــر یــک
حــوزه فرهنگــی متاثــر از حــوزه کرمــان هســتند کــه اشــیای آنهــا احتمــا ًال در کارگاههــای
جنوبشــرق ایــران تولیــد گشــته و از آنجــا حتــی بهمناطــق همجــوار عرضــه گشــتهاند.
ازغــرب ایــران در میــان مجموعــه مفرغــی لرســتان نمونههــای مشــابهی موجــود اســت.
بهطــور مثــال میتــوان از تبــر دنبالــه و حاشــیهدار بــا نقــش چشــم در قســمت محــل عبــور
دســته آن(کــه جــای پــرچ دســته اســت) ،یــاد نمــود .چنیــن نمونههــای نیــز از شــهداد و
خنامــان نیــز گــزارش شــده اســت .کالمایــر درکتــاب مفرغهــای قابــل تاریخگــذاری لرســتان
و کرمانشــاه میگویــد" :شــاید تبــر خنامــان تقلیــدی از تبرهــای همزمــان از لرســتان
باشــد"( )Calmeyer, 1969: 183و اینکــه ایــن نمونــه تبرهــا از لحــاظ جغرافیایــی
بــه ایــن شــکل پخــش شــدهاند ،نمیتوانــد اتفاقــی باشــد .برخــی از ظرفهــای مفرغــی
کــه از وان(ترکیــه) ،باختــر ،خنامان(کرمــان) و بلوچســتان بهدســت آمــده را میتــوان
اشــیای یــک مجموعــه فرهنگــی در نظــر گرفــت( .)Calmeyer, 1969: 186آمیــه کــه
معتقــد اســت مجموعــه مفرغــی لرســتان در طــی چنــد ســده از اواخــر هــزاره دوم پیــش از
میــاد از ایــام و بینالنهریــن بــه غــارت رفتــه اســت و از روی نمونههــای غــارت شــده
در لرســتان در مناطــق دیگــر کپیبــرداری شــده اســت( .)Ayazi, 2008: 16ایــازی هــم
چنیــن در کار خــود آورده اســت کــه نمونههــای مفرغــی در کورههــای محلــی مابیــن
چهــار هــزار و پانصــد تــا ســه هــزار و دويســت ســال پيــش بــر اســاس مدلهــای ایالمــی
و بینالنهرینــی تولیــد شــدهاند( .)Ayazi, 2008: 16در ســوی دیگــر هنــر لرســتان را
بهعنــوان هنــری شــبانی و کــوچرو معرفــی نمودهانــد کــه الگوبــرداری آنهــا از غــرب
(ایــام و بینالنهریــن) بــوده و ه ـمواره بــا آنهــا نزاعــی دایمــی داشــتهاند(Moshtagh
 .)Khorasani, 2009: 189در ایــن نــگاه فقــط توجــه بــه غــرب شــده اســت و ارتباطــات
فرهنگــی شــرق تــا حــد زیــادی نادیــده گرفتــه شــده اســت.
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در گام نخســت در ایــن مقالــه بخشــی از مجموعــه فلــزی مــوزه هرندی کرمان مستندســازی
و براســاس مقایســه تطبیقــی از محوطههــاي عصرمفــرغ حــوزه فرهنگــی جنوبشــرق
ایــران و حــوزه هــای فرهنگــی همجــوار در عصــر مفــرغ قدیــم تــا میانــی تاریخگــذاری
گردیــد؛ نمونههــای مجموعــه مــورد مطالعــه بــا مقایســه تبرهــای مفرغــی یافــت شــده
بهویــژه اســتان کرمــان ،گونههــای متنوعــی را از فرهنــگ حــوزه جنوبشــرق ایــران
را نشــان میدهنــد .ایــن نمونههــا بــر اســاس فــرم و تزیینــات میتوانــد عملکــرد آن را
بــا کاربردهــای جن ـگاوری ،ابــزار و نیــز نمــادی از قــدرت و مرتبــه اجتماعــی را متجلــی
نمایــد؛ بهصــورت نمونــه تبــری کــه در شــکل کلــی یــک شــیر غــران ،بازتــاب مییابــد و
یــا تبرهــای دنبالـهدار مزیــن ،تنهــا بیانگــر وســایلی از گونــه تشــریفاتی کــه توســط افــراد
صاحــب قــدرت و نفــوذ بــا مرتبــه اجتماعــی بــاال اســتفاده شــدهاند ،طبقهبنــدی شــوند .در
مقابــل تبرهــای ســاده بــا تیغــه افقــی را میتــوان یــاد نمــود کــه شــکل قرارگیــری تیغــه
بــرروی دســته آنهــا بهگون ـهای طراحــی شــده کــه اســتفاده از آنهــا در صحنــه نبــرد را
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دشــوار مینمایانــد ،امــا جهــت خــرد کــردن مــوادی از قبیــل چــوب و قطــع کــردن ســاقه
و ریشــه گیاهــان خــودروی بیابانــی کامــ ً
ا مناســب هســتند .در ایــن میــان نمونههایــی
میتواننــد قابلیــت اســتفاده در برخوردهــای فیزیکــی (جنــگ) داشــته باشــند.
شــیوه ســاخت ایــن تبرهــا بیشــتر بــه طریقــه قالــبگیــری یکدســت بــوده بهطــوری
کــه نقــوش نیــز درهمیــن راســتا خلــق شــدهاند .برخــی نیــز پــس از قالبگیــری ،بــه روش
قلمزنــی منقــوش گردیدهانــد.
تبرهــای مجموعــه مــورد مطالعــه از یــک ســوی بیانگــر تولیــد محلــی چــه بهصــورت
منطقــهای میباشــند و از ســوی دیگــر تاثیرگــذار در حوزههــای باختــر و آســیای میانــه
میباشــند .از ایــنرو نمونههــای مجموعــه مــورد مطالعــه بــا مقایســه تبرهــای مفرغــی
یافــت شــده بهویــژه اســتان کرمــان ،گونههــای متنوعــی را از فرهنــگ حــوزه جنوبشــرق
ایــران را نشــان میدهنــد .در مقایســههای تطبیقــی بــا حوزههــای فرهنگــی همجــوار،
حــوزه جنوبشــرق ایــران ،بهعنــوان مرکــز ثقــل هنــری ،تکنیکــی مابیــن شــرق و غــرب
پیشــنهاد نمــود.
در ادامــه امیــد اســت بــر اســاس پژوهشهــای میــان رشــتهای و مطالعــه بــر روی
قالبهــای فلــزکاری بهدســت آمــده از ایــن ناحیــه ،یــک توالــی از دوره مسوســنگ تــا
پایــان عصــر مفــرغ در اســتان کرمــان مستندســازی گــردد تــا نحــوه هـمکاری و تبــادالت
فرهنگــی جنوبشــرق ایــران بهخصــوص بــا کارگاههــای مفرغــی لرســتان مشــخص
شــود .در اینجــا بهدنبــال اثبــات آن نیســتیم کــه بفهمیــم کــه آیــا ایــن صنعــت از شــرق
بــه غــرب رفتــه یــا بــر عکــس؛ بلکــه آنچــه محــور اصلــی مطالعــه مــورد نظــر مــا را
تشــکیل میدهــد آن اســت کــه بدانیــم بــر اســاس آزمایشــاتی کــه در حــال انجــام اســت،
نــوع فلــز و جایــگاه آن در نمونههــای مطالعــه شــده در بینالنهریــن دارای همســویی و
قرابتــی خواهــد بــود یــا خیــر؟ از ایـنرو بــا در اختیــار داشــتن جــواب ایــن آزمایشــات مســئله
قدمــت تولیــد و عرضــه آن در شــرق و غــرب ایــران و نــوع تبــادالت فرهنگــی در ایــن عصر
بـهزودی توســط نگارنــدهگان بــاز خوانــی خواهــد شــد.
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 .1حصــاری ،مرتضــی ،1384 ،فرهنــگ حــوزه جنــوب شــرق ایــران .در فرهنــگ
حاشــیه هلیــل رود و جیرفــت ،کاتالــوگ نمایشــگاه گزیــده ای از اشــیای اســتردادی .مــوزه
ملــی ایــران .صــص .17-87
 .2نوکنــده ،اســمائیل،عمرانی ،حمیــد ،1384 ،گــزارش مقدماتــی کشــف
مجموعــه بازیگــر ،دشــت گــرگان ،گــزارش هــای باســتان شناســی  ،4پژوهشــکده باســتان
شناســی.
 .3علیــدادی ســلیمانی ،1387 ،مقدمــه ای بــر جغرافیــای طبیعــی و محیــط زیســت
حــوزه هلیــل رود ،مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش بیــن المللــی تمــدن حــوزه هلیــل،
ســازمان میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان.
 .4مجیــدزاده ،یوســف ،1387 ،مجموعــه مقــاالت نخســتین همایــش تمــدن
حــوزه هلیــل جیرفــت  1383؛ مرکــز مطالعــات باستانشناســی حــوزه جنــوب شــرقی ایــران،
انتشــارات ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان کرمــان ،کرمــان.
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Abstract
The presence of ancient copper ores was result for formation,
development and widespread of metallurgical technology and
was closely related to the local product in Kerman Province,
Southeastern Iran. We know, by the 3 rd millennium B.C, new
method of smelting of copper ores began Bronze age. Among
the Bronze objects, axes can be named. The axes collection
are from Harandi Museum, Kerman. This collection of founds
shows the importance and specificity of ancient metalwork in
Bronze age. The main questions of the research are: what are
the technical, functional and classification identified in this
collection?, How and How much expand this style in this region and neighbor? Archeological comparative study is used to
answer these questions. In the first, on the typology of cultural
materials are studied. The results of experiments are compared
with other collections of bronze axes from Southeastern Iran,
Bactria and central Asia comparative to help finding the origin
of the axes in the Kerman Province. Textual evidence of 3 and 2
Mill. B.C from Mesopotamia is emphasized on trading and war
between them, Southeastern Iran and Central Asia.
Key words:
Southeastern Iran, Kerman, bronze axes, typology and function of axes.
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