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تاريخ دريافت
)از ص 81 تا 96(

چکيده
ــران به خصــوص اســتان  ــوب شــرق اي ــی کانســارهای مــس در حــوزه فرهنگــی جن فراوان
ــزکاری  ــوان به عنــوان يکــی از داليــل شــکل گیري و گســترش صنعــت فل کرمــان را می ت
ــرغ  ــاژ مف ــردی از آلی ــار منحصــر به ف ــق آث ــه باعــث خل ــت ک ــن حــوزه در نظــر گرف در اي
گرديــد. اشــیای مفرغــی، به ويــژه نمونه هــای اســتان کرمــان، غنــای فرهنگــی ايــن مرحلــه 
ــال  ــزار س ــر شــش ه ــدود اواخ ــران ح ــرغ اي ــد. عصرمف ــر نشــان می دهن ــی را دقیق ت زمان
تــا اواســط چهــار هــزار ســال قبــل را در بــر می گیــرد. از میــان اشــیاي مفرغــی می تــوان 
ــوزه  ــن پژوهــش همگــی در م ــه در اي ــورد مطالع ــی م ــای مفرغ ــرد. تبره ــام ب ــا را ن تبره
ــی  ــای مفرغ ــه تبره ــی مجموع ــه میدان ــا مطالع ــوند. ب ــداری می ش ــان نگه ــدی کرم هرن
در مــوزه و مقايســه تطبیقــی آن هــا بــر اســاس منابــع در ايــن پژوهــش بــه پرســش هايی 
ــه پاســخ داده  ــورد مطالع ــگاه آن در حــوزه فرهنگــی م ــک و جاي ــرد، تکنی ــد: کارب ــه مانن ب
مي شــود. آن هــا از نظــر فــرم، نحــوه قرارگیــری تیغــه، شــیوه ســاخت و نیــز از نظــر کاربــرد 
طبقه بنــدی و در نهايــت مــورد مقايســه تطبیقــی قــرار می گردنــد. تشــابه نســبی تبرهــای 
ــای  ــی و فرهنگ ه ــوزه فرهنگ ــن ح ــارج از اي ــای خ ــا تبره ــران ب ــرق اي ــوزه جنوب ش ح
همســايه ايــران در مناطــق شــرقی و شمال شــرقی به ويــژه باختــر و آســیای میانه، نشــان از 
تبــادالت فرهنگــی فرامنطقــه ای دارد. ايــن ارتباطــات منطقــه ای و فرامنطقــه ای را می تــوان 
ــان زا  ــیای ش ــز اش ــی و نی ــی و نیمه قیمت ــنگ های قیمت ــزی، س ــام فل ــواد خ ــارت م در تج

ــردد. ــد می گ ــز تايی ــان نی ــن زم ــی اي ــون بین النهرين ــه در مت ــی ک جســتجو نمــود، واقعیت
واژگان کليدی: 

حوزه فرهنگی جنوب شرق ايران، کرمان، آسیای میانه، تبرهای مفرغی، گونه و کاربرد تبرها.
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مقدمه
ــر  ــفانه کم ت ــران متاس ــرق اي ــوزه فرهنگــي جنوب ش ــه ح ــود ک ــان نم ــدا بايســتی بی در ابت
ــه  ــی ب ــا نگاه ــی ب ــئله به راحت ــن مس ــت. اي ــه اس ــی قرارگرفت ــه باستان شناس ــورد مطالع م
ــوس  ــی ملم ــی، به خوب ــوزه فرهنگ ــن ح ــاره اي ــده در ب ــر ش ــای منتش ــه و کتاب ه مقال
می باشــد. بــر اســاس گــزارش کاوش هــا، وجــود کوره هــای ذوب فلــز و قالب هــای 
 Thornton,(ــتان ــن اس ــدد در اي ــارهای متع ــت کانس ــز ثب ــوی و نی ــک س ــری از ي فلزگ
21 :2007( بیان گــر زمینــه و امــکان تولیــد بخــش وســیعی از نیازهــای جوامــع ايــن حــوزه 
فرهنگــی، از طريــق صنعــت فلزگــری حتــی قبــل از عصــر مفــرغ می باشــد. ايــن پیشــینه و 
وجــود منابــع غنــی درمنطقــه در کنــار رشــد طبقــات اجتماعــی از ابتــدای عصرمفــرغ تولیــد 
بخــش وســیعی از نیــاز بــه گونه هــای فلــزی جوامــع ايــن عصــر در قالــب اشــیای مفرغــی 
ــده  ــب گردي ــورآالت را موج ــور زي ــا و همین ط ــا، جنگ افزاره ــروف، ابزاره ــد: ظ ــه مانن ب
اســت. در ايــن میــان ســاخت تبرهــا در حــوزه جنــوب شــرق ايــران دارای جايــگاه ويــژه ای 
ــی  ــی و تجمل ــای پرکارتزيین ــاده و نمونه ه ــای س ــی از نمونه ه ــواع مختلف ــه ان ــت ک اس
ــام  ــتین بار انج ــرای نخس ــه ب ــن مجموع ــی اي ــه معرف ــود. از آن جايی ک ــامل می ش را ش
ــاز/ ــای غیرمج ــف از کاوش ه ــع مختل ــتفاده از مناب ــا اس ــه ب ــت ک ــالش گش ــردد، ت می گ
 Hakemi, ؛Hessari, 2006; Maxwell- Hyslop, 1988 تجاری)حصــاری، 1384؛
ــان  ــتان کرم ــده در اس ــی کاوش ش ــر مفرغ ــای عص ــن محوطه ه ــا مهم تري 1997a( ت
 ،)Lamberg-Karlovsky, 1971(يحیــی ،)Hakemi, 1997b(بــه ماننــد: شــهداد
ابلیــس)Caldwell, 1967( و کنارصندل جیرفت)مجیــدزاده 1387( مــا را در شــناخت، 

ــاری رساند)نقشــه 1(.  ــه ي ــن مجموع ــگاه اي درک و جاي
پيشينه مطالعاتی 

دربــاره مجموعــه تبرهــای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان تاکنــون کار پژوهشــی 
ــی در  ــاز و علم ــای غیرمج ــای از کاوش ه ــا نمونه ه ــت؛ ام ــته اس ــاپ نگش ــتقلی چ مس
ــزارش  ــر و آســیای میانه گ ــار يافته هــای باخت ــران در کن ــوب شــرق اي حــوزه فرهنگــی جن
 Maxwell- Hyslop, 1988; Hakemi, 1997b; Sarianidi 1986;(شــده اند
2002(. امیــد اســت ايــن کار پژوهشــی آغــازی در معرفــی، شــناخت و اهمیــت مجموعــه 

ــد. ــان باش ــدی کرم ــوزه هرن ــی م مفرغ

ــت  ــران و موقعی ــه ای ــه 1: نقش نقش
ــرغ  ــر مف ــای عص ــن محوطه ه مهم تری

ــان.  ــتان کرم اس
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روش تحقيق
ــه ای  ــا اســتفاده از روش مطالعــه مــوزه ای در کنــار روش کتابخان مطالعــه ايــن مجموعــه ب
هدف هــای گوناگونــی را دنبــال می نمايــد. در گام نخســت مجموعــه معرفــی، طبقه بنــدی، 
گونه شناســی و مقايســه تطبیقــی  قــرار گیــرد و در گام بعــدی ســعی در ارايــه شــناخت بهتــر 
و تکمیــل نمــودن بانــک اطالعاتــی تبرهــای مفرغــی جنوب شــرق ايــران اســت. بنابرايــن 
بــا طــرح پرســش های زيــر به ماننــد: آيــا ايــن مجموعــه بــه عصــر مفــرغ حــوزه فرهنگــی 
ــک  ــوع تکنی ــتند؟ ن ــی داش ــه کاربرد هاي ــا چ ــن تبره ــق دارد؟ اي ــران تعل ــرق اي ــوب ش جن
ســاخت تبرهــا چگونــه بــوده اســت؟ حــوزه گســترش ايــن نمونــه هــا تــا کجــا کشــیده شــده 

اســت؟ مــا را در رســیدن بــه هــدف پژوهــش يــاری نمايــد.
ناحيه مورد مطالعه

تبرهــای مــورد مطالعــه در ايــن مقالــه از شهرســتان جیرفــت، غــرب باتــالق جازموريــان و 
ــن رود ايــن شهرســتان هلیــل رود  از کاوش هــای غیرمجــاز به دســت آمــده اســت. مهم تري
اســت. وجــود ارتفاعاتــی چــون اللــه زار، بحرآســمان وجبــال  بــارز و نیــز ذخايــر نســبتًا فراوان 
بــارش طبیعــی بــرف و بــاران در مناطــق کوهســتانی به خصــوص در فصــل زمســتان موجــب 
شــده اســت تــا حــوزه بــزرگ آب ريــزی در ايــن بخــش از ايــران شــکل گیــرد. وســعت ايــن 
ــال  ــای جب ــته کوه ه ــت. رش ــده اس ــن زده ش ــع تخمی ــر مرب ــز 8450 کیلومت ــوزه آب ري ح
ــران و  ــزی اي ــای مرک ــته کوه ه ــه رش ــع ادام ــه در واق ــاردويیه ک ــای س ــارز و بلندی ه ب
ــداد شــمال غربی-  ــا امت ــه رشــته کوه هــای زاگــرس هســتند ب ــه تعريفــی ديگــر ادام ــا ب ي
جنوب شــرقی کوه هــای میــان دشــت جیرفــت و دشــت بــم و مرزهــای شــرقی تــا شــمال 
ــاده  ــد. دشــت جیرفــت منطقــه فروافت ــل رود را تشــکیل می دهن ــز هلی شــرقی حــوزه آب ري
وهــم واری اســت کــه ارتفاعــات و شــبکه ای از آب راهه هــا آن را از شــمال، غــرب و شــرق، 
در برگرفتــه اســت. ايــن آب راهه هــا در فصــل پــر بــاران جريان هــای ناشــی از بارندگــی را 
ــه هلیــل هدايــت می کننــد. دشــت جیرفــت حــدود 60 کیلومتــر  به ســمت دشــت و رودخان
ــرار  ــی ق ــن فروافتادگ ــیه اي ــت درحاش ــهر جیرف ــرض دارد. ش ــر ع ــول و 10-15 کیلومت ط
ــه  ــر اســت. شــیب دشــت از شــمال ب دارد و حــدود 650 متــر از ســطح آب هــای آزاد بلندت
جنــوب بیــش از 16 متــر در کیلومتــر اســت. رســوبات ريز دانــه کــه معمــوالً رودخانــه آن هــا 
ــداری  ــیلت و مق ــه ای س ــل مالحظ ــد قاب ــاوی درص ــد، ح ــل می کن ــق حم ــت معل را به حال
ماســه ريزدانــه رس اســت. ايــن نهشــته ها در منطقــه جیرفــت گســترش وســیعی دارنــد و از 
شــمال جیرفــت تــا جنــوب دشــت جیرفــت را زيــر پوشــش خــود گرفته انــد. دشــت جیرفــت 
ــای  ــی از قطب ه ــه يک ــز ب ــدد و حاصلخی ــی، متع ــای غن ــن اليه ه ــود اي ــطه وج به واس
کشــاورزی تبديــل شــده اســت. مطالعــات صــورت گرفتــه در دشــت جیرفــت حکايــت از آن 
دارد کــه هلیــل رود در ادوار کهــن در بســتر اولیــه خــود و در غــرب دشــت جیرفــت جريــان 
داشــته کــه امــروزه از آن به نــام چیل شــور يــاد می شــود. هلیــل رود پــس از گــذر از بخــش 
ــا اســتعدادهای  ــز ب ــار نی ــار می شــود. دشــت رودب ــت وارد دشــت رودب ــی دشــت جیرف میان
ــذر از  ــس از گ ــل پ ــع شــده اســت. هلی ــت واق ــداد دشــت جیرف ــراوان کشــاورزی در امت ف
ــان  ــالق جازموري ــه بات ــرق ب ــداد به جنوب ش ــار، درامت ــت رودب ــی دش ــش غرب ــر بخ سراس

.)25-21  :1382 می ريزد)علیدادی ســیلمانی، 
تبرهای مفرغی 

ــامل  ــه ش ــن مقال ــورد پژوهــش در اي ــه م ــد، مجموع ــاره گردي ــه پیشــتر اش ــه ک همان گون
تبرهــای مفرغــی پنــج هــزار ســال پیــش از اســتان کرمــان اســت. ايــن تبرهــا در ادامــه 
در دو بخــش گونه شناســی ســرتبرها از منظــر فــرم و نــوع تیغه هــا و از نظــر نــوع 
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کاربری)هنــری، تزيینــی وکاربــردی( مــورد مطالعــه و ســپس مــورد مقايســه قــرار می گیرنــد. 
دريــک طبقه بنــدی کلــی تبرهــا براســاس فــرم تیغه هــای ســرتبر در گونه هــای، تیغه هــای 
ــه در  ــند ک ــیم بندی می باش ــل تقس ــی قاب ــه ای( و هالل ــک و دو تیغ ــه، دوطرفه)ت يک طرف

ــد.  ــی می گردن ــه معرف ادام
1 - تبرهای با تيغه های یک طرفه)تک تيغه ای(

ــر  ــه گونه هــای زي ــه، خــود ب ــری تیغ ــه از نظــر نحــوه قرارگی ــه يک طرف ــا تیغ  تبرهــای ب
طبقــه بنــدی گشــتند:

الف- تيغه یک طرفه عمودی
1 - ايــن نــوع تبرســاده و دارای دو بخــش تقريبــًا قرينــه اســت. ايــن تبــر از يــک بخــش 
تیغــه بادبزنــی شــکل)ذوزنقه ای( پهــن تبــر و بخشــي ديگــر کــه دســته تبــر در آن جــاي 
ــورت  ــدازه و به ص ــک ان ــه ي ــاً  ب ــش تقريب ــر دو بخ ــت. ه ــده اس ــکیل ش ــرد، تش مي گی
ــک  ــده و دارای ي ــز ش ــه ای تی ــر داري لب ــه تب ــده اند. تیغ ــاخته ش ــب س ــت در قال يک دس
ــرار  ــت عمــودي ق ــه ايســتايي، در حال ــا توجــه ب برآمدگــی به ســمت خــارج اســت. تیغــه ب
ــانتیمتر و  ــر 11/6 س ــن تب ــول اي ــت. ط ــوش اس ــا ج ــال ي ــدون اتص ــرتبر ب ــرد. س مي گی
بیشــترين پهنــاي آن 8/2 ســانتیمتر دربخــش دســته و قطــر بخــش دســته آن 3/8 ســانتیمتر 
ــه 2ســانتیمتر و از آن جــا در جهــت  ــه در نزديــک دســته ب اســت. بیشــترين ضخامــت تیغ
ــل رود  ــوزه هلی ــای غیرمجازح ــر از کاوش ه ــن تب ــد. اي ــر می رس ــه 1میلیمت ــه ب ــه تیغ لب
ــه  ــت 914 در مجموع ــماره ثب ــا ش ــر ب ــال حاض ــت و در ح ــده اس ــت آم ــان به دس کرم
اشــیای برنــزی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری می شــود)تصوير 1(. نمونــه مشــابه ايــن 
ــج هــزار ســال پیــش در حــوزه  ــه پن ــق ب ــن، متعل ــر در کاوش هــای گورســتان دره دامی تب
ــر در  ــن تب ــت)Tosi, 1970: 36(. اي ــده اس ــت آم ــران به دس ــرق اي ــی جنوب ش فرهنگ

ــرد.  ــای می گی ــا ج ــروه جنگ افزاره گ
ــه  ــه تیغ ــاوت ک ــن تف ــا اي ــر شــماره 1 می باشــد ب ــی شــبیه تب ــر دوم دارای فرم 2 - تب
پهــن تبربــه طــول 9/3 ســانتیمتر و محــل قرارگیــري دســته بــه طــول2/4 ســانتیمتر اســت. 
ــد. طــول  ــه خــارج مي کن ــت قرين ــر را از حال ــرم تب ــا ف ــدازه دو بخــش تیغه ه ــاوت در ان تف
ايــن تبــر 11/7 ســانتیمتر و بیشــترين پهنــاي آن 8 ســانتیمتر دربخــش دســته و قطــر بخــش 
دســته تبــر بــه 1/5 ســانتیمتر اســت. بیشــترين ضخامــت تیغــه در نزديــک دســته بــه 1/5 
ــر روي ســطح تیغــه  ــر می رســد. ب ــه 1 میلیمت ــه تیغــه ب ســانتیمتر و از آن جــا در جهــت لب
ــوع نقــوش گیاهــي متقــارن  ــد. نقــش از ن نقشــي ظريــف و کــم عمــق خودنمايــی می کن
اســت کــه در هــر دو ســمت به صــورت قرينــه تکــرار شــده اســت. وجــود تقــارن در ايــن 

ــه  ــه یک طرف ــا تیغ ــر ب ــر 1: تب تصوی
عمــودی، مــوزه هرنــدی کرمــان. 
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ــر  ــد صنعت گ ــاالی هنرمن ــی ب ــت و تواناي ــر خالقی ــت و بیان گ ــهود اس ــال ً مش ــش کام نق
می باشــد. ايــن تبــر بــه روش قالب گیــری و يک دســت ســاخته شــده است)شــکل و طــرح 
شــماره 2(. تبــر از کاوش هــای غیرمجــاز از حــوزه هلیــل رود کرمــان به دســت آمــده اســت 
و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت 924 در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان 
ــای  ــان تبره ــوان در می ــر را می ت ــابه ديگ ــای مش ــود)تصوير 2(. نمونه ه ــداری می ش نگه
ــماره: 2444 از  ــدون نقش)ش ــاده و ب ــورت س ــهداد به ص ــای ش ــده از کاوش ه ــت آم به دس
ــا  ــه ای ب گــور 204 و شــماره 2259 از گــور 193( مشــاهده نمــود کــه در بیــن آن هــا نمون
فــرم کامــال ًمشــابه ديــده می شــود کــه بــر روی لولــه دســته آن، پیکــره شــیری کــه روی 
چهــار دســت و پــای خــود تکیــه نمــوده و دارای ُدم بلنــدی اســت، رخ نمايــی می کند)شــماره 

 .)Hakemi, 1997b: 638( 363 ــور 4302 از گ
ــگاک  ــوم موندي ــده از دوره س ــت آم ــر به دس ــه تب ــوان ب ــوار می ت ــق هم ج در مناط

.)Shaffer, 1978: 141-144, fig.3.36, no3(افغانســتان اشــاره نمــود
ــوان  ــند را می ت ــوش می باش ــی و نق ــی الحاق ــه دارای تزيینات ــیايی را ک ــه از اش اين گون

در دســته جنگ افزارهــای نماديــن تشــريفاتی)نماد قــدرت(، جــای داد. 
ــر 13/5  ــن تب ــول اي ــد. ط ــماره 2 می باش ــر ش ــق تب ــی مطاب ــوم دارای فرم 3 - تبرس
ــر را  ــن تب ــانتیمتر اســت. ســطح اي ــن 6/5 س ــاي آن 8 و کمتري ــانتیمتر و بیشــترين پهن س
ــت  ــری و يک دس ــه روش قالب گی ــر ب ــن تب ــت. اي ــانده اس ــديدی پوش ــیون ش اکسیداس
ســاخته شــده اســت. تبــر مــورد بحــث از کاوش هــای غیرمجــاز از حــوزه هلیــل رود کرمــان 
به دســت آمــده و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت 1570 در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه 
ــوان در  ــی را می ت ــن تبرهاي ــه چنی ــود)تصوير 3(. نمون ــداری می ش ــان نگه ــدی کرم هرن
ــن  ــت )Zahlhaas, 2002: 20(. اي ــتان ياف ــای لرس ــه مفرغ ه ــران در مجموع ــرب اي غ

ــرار داد. ــا ق ــته جنگ افزاره ــوان در دس ــر را می ت تب
4 - تبــر چهــارم از دو بخــش تیغــه پهــن تبــر که لبــه آن تیز شــده و داراي يــک برآمدگی 
به ســمت خــارج اســت، تشــکیل شــده کــه در آن محــل عبــور دســته کــه به صــورت لولــه اي 
و بــه طــول 4/3 ســانتیمتر و بــا قطــر محــوري 1/7 ســانتیمتر اســت در بخــش انتهايــي تیغه 
تبــر قــرار مي گیــرد. طــول تیغــه ايــن تبــر بــا توجــه بــه ايســتايي آن نســبت بــه دســته کــه 
ــه  ــي شــکلي ب ــانتیمتر اســت. برجســتگي مثلث ــرد، 9/1 س ــرار مي گی ــودي ق ــت عم در حال
ارتفــاع 5 میلیمتــر بــر روی قســمت فوقانــی تبــر، در کنارمحــل قرارگیــری دســته و اتصــال 
ســر پهــن تبــر و دســته خلــق شــده اســت کــه جنبــه تزيینــي دارد. هم چنیــن بــه مــوازات 
محــل عبــور دســته، برجســتگي سرتاســري به ســمت خــارج مشــاهده مي شــود. ايــن تبــر 
ــر مــورد بحــث از کاوش هــای  ــه روش قالب گیــری و يک دســت ســاخته شــده اســت. تب ب
غیر مجــاز از حــوزه هلیــل رود کرمــان به دســت آمــده اســت و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت 
ــداری می شــود)تصوير 4(.  ــان نگه ــدی کرم ــوزه هرن ــه اشــیای مفرغــی م 932 در مجموع

ــرار داد. ــوان در دســته جنگ افزارهــا ق ــر را می ت ــن تب اي

تیغــه  بــا  تبــر   :2 تصویــر   
یک طرفــه عمــودی، مــوزه هرنــدی 

کرمــان.
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ــه طــول 13/3  ــر ب ــر شــماره 4 اســت. ايــن تب ــر پنجــم دارای شــکلی شــبیه تب 5 - تب
ــن  ــه اي ــت تیغ ــترين ضخام ــت. بیش ــانتیمتر اس ــته 6/6 س ــش دس ــاع بخ ــانتیمتر و ارتف س
ــل  ــد. دور مح ــر می رس ــی 1میلیمت ــه 2 ال ــه ب ــه تیغ ــه در لب ــت ک ــانتیمتر اس ــر 2/5 س تب
ــامل  ــه ش ــی، ک ــده قالب ــز کن ــته و نی ــورت برجس ــي به ص ــته، تزيینات ــن دس ــرار گرفت ق
ــاد  ــته اســت، ايج ــي برجس ــواري افق ــر ن ــود ب ــه عم ــا پاي ــاق ب ــکل ط ــه ش ــي ب قوس هاي
ــاخته  ــب س ــیله قال ــات به وس ــن تزيین ــد اي ــر می آي ــود. به نظ ــاهده مي ش ــت، مش ــده اس ش
شــده و به صــورت قلمــکاری بعــد از ســاخت تبــر ايجــاد نشــده باشــند. ســاخت ايــن تبــر 
ــر از کاوش هــای غیرمجــاز از  ــه اســت. تب ــری و يک دســت انجــام گرفت ــه روش قالب گی ب
حــوزه هلیــل رود کرمــان به دســت آمــده و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت 947 در مجموعــه 
ــوان در  ــر را می ت ــن تب ــود. اي ــداری می ش ــان نگه ــدی کرم ــوزه هرن ــی م ــیای مفرغ اش

دســته جنگ افزار هــا قــرار دارد)تصويــر 5(.
6 - تبــر ششــم از دو بخــش تیغــه بادبزنــی شــکل پهــن تبــر کــه لبــه آن تیــز شــده و 
داراي يــک برآمدگــی به ســمت خــارج اســت و محــل عبــور دســته کــه به صــورت لولــه اي 
ــه  ــي تیغ ــش انتهاي ــانتیمتر در بخ ــوري 1/7 س ــر مح ــا قط ــانتیمتر و ب ــول 5 س ــه ط و ب
ــای  ــانتیمتر و بیشــترين پهن ــر 16 س ــرد،  تشــکیل شــده اســت. طــول تب ــرار مي گی ــر ق تب
ــه  ــه ک ــد. آن چ ــاص می باش ــمايلی خ ــر دارای ش ــن تب ــت. اي ــانتیمتر اس ــه آن 5/2 س تیغ
آن را از نمونه هــای شــبیه خــود متمايــز کــرده اســت، وجــود تزيیــن برجســته روی محــل 

ــه  ــه یک طرف ــا تیغ ــر ب ــر 3: تب تصوی
عمــودی، مــوزه هرنــدی کرمــان. 

ــه  ــه یک طرف ــا تیغ ــر ب ــر 4: تب تصوی
عمــودی، مــوزه هرنــدی کرمــان. 
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قرارگیــری دســته اســت کــه شــیری غــران را بــه نمايــش می گــذارد. ســر برجســته شــیر 
ــد  ــکل می ده ــیر را ش ــردن ش ــته، گ ــور دس ــل عب ــه در مح ــده ک ــی ش ــه ای طراح به گون
ــن شــیر  ــای اي ــار دســت و پ ــد. چه ــرون می آي ــران بی ــاز شــیر غ ــان ب ــر از ده ــه تب و تیغ
ــف،  ــک ردي ــته در ي ــه دس ــور لول ــمت ران به مح ــانتیمتر از قس ــول 3 س ــدام به ط ــر ک ه
ــع  ــد. در واق ــرار می گیرن ــر ق ــارج تب ــمت خ ــا به س ــه پنجه ه ــوری ک ــده اند، به ط ــود ش عم
ــوش  ــا به صــورت نق ــه ت ــاب يافت ــر، بازت ــی تب ــر شــیر در شــکل کل ــت تصوي ــوان گف می ت

ــر 6(.  ــی کند)تصوي ــرروی آن خودنماي ــی ب تزيین
ــاخت  ــه در س ــه ای ک ــل مالحظ ــت قاب ــت و دق ــده، ظراف ــاد ش ــمايل ي ــه به ش ــا توج ب
ــگاوری  ــادی از جن ــه نم ــیر برجســته روی آن ک ــر ش ــر کشــیدن س ــه تصوي ــر و ب ــن تب اي
ــر  ــه تصوي ــب آن ب ــدرت صاح ــع ق ــب در واق ــن ترتی ــت و بدي ــه اس ــه کار رفت ــدرت، ب و ق
ــه روش قالب گیــری و يک دســت انجــام گرفتــه  کشــیده شــده اســت. ســاخت ايــن تبــر ب
ــده اســت و  ــان به دســت آم ــل رود کرم ــوزه هلی ــای غیرمجــاز از ح ــر از کاوش ه اســت. تب
ــان  ــدی کرم ــوزه هرن ــه اشــیای مفرغــی م ــت 913 در مجموع ــا شــماره ثب ــون ب هــم اکن
ــا  ــراد ب ــه اف ــق ب ــیای متعل ــای اش ــی را از نمونه ه ــن ش ــوان اي ــود. می ت ــداری می ش نگه
ــن روی آن را  ــت. از اي ــوذ دانس ــب نف ــد و صاح ــردی قدرت من ــی، ف ــاالی اجتماع ــه ب رتب
می تــوان در دســته جنگ افزارهــای نماديــن درباری)نمــاد قــدرت( جــای داد. نمونــه چنیــن 
تبرهــا را بــا ســر شــیر می تــوان در میــان اشــیای مفرغــی به دســت آمــده از لرســتان يافــت 

.)Wiesner, 1964, fig 126(
ب- تيغه یک طرفه افقی

7 - تبــر هفتــم شــامل دو بخــش تیغــه ذوزنقــه ای و محــل عبــور دســته اســت کــه به نظــر 
می آيــد لبــه آن بــر اســاس شــکل نــوک آن به دفعــات تیــز شــده اســت. طــول تبــر 18/1 
ــه مي باشــد. بیشــترين  ــای تیغــه آن در لب ــای آن 11 ســانتیمتر اســت. بیشــترين پهن و پهن

تیغــه  بــا  تبــر   :5 تصویــر   
یک طرفــه عمــودی، مــوزه هرنــدی 

کرمــان.

ــک  ــه ی ــا تیغ ــر ب ــر 6: تب  تصوی
طرفــه عمــودی، مــوزه هرنــدی کرمان.
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ضخامــت تیغــه 2/7 ســانتیمتر اســت کــه به تدريــج وقتــی به ســمت لبــه تیــز تبــر امتــداد 
ــانتیمتر  ــته 8/5 س ــور دس ــل عب ــاع مح ــود. ارتف ــته می ش ــت کاس ــن ضخام ــد، از اي می ياب
اســت. بــا توجــه بــه ايســتايي ايــن تبــر، ســر پهــن تبــر درحالــت افقــي و عمــود برمحــور 
دســته قرارگرفتــه اســت)تصوير 7(. اکسیداســیون بــر روی ايــن شــي زيــاد بــوده به طــوري 
کــه ســطح خارجــي آن کامــاًل خــورده شــده اســت. بــا توجــه بــه شــکل قرارگیــري تیغــه 
ــرار داد، چــرا کــه نحــوه  ــردی ق ــزار کارب ــوان آن را در گــروه اب ــر به صــورت افقــي می ت تب
ــرد آن را  ــده و عملک ــرد جنگن ــز ف ــی، تمرک ــور افق ــته به ط ــرروی دس ــر ب ــری تب قرارگی
مشــکل می نمايانــد. ايــن تبــر بــه روش قالب گیــری و يک دســت ســاخته شــده اســت و از 
کاوش هــای غیر مجــاز حــوزه هلیــل رود کرمــان به دســت آمــده کــه هــم اکنــون بــا شــماره 
ثبــت 935 در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری می شــود. مشــابه 
ايــن تبــر در حــوزه فرهنگــی جنوب شــرق ايــران از کاوش هــای علمــی شــهداد يافــت شــده 
است)شــماره: 2844، از گــور: 229؛ Hakemi, 1997b: 638(. نمونــه چنیــن تبرهايــی را 
ــتان  ــگاک افغانس ــوم موندي ــده از دوره س ــت آم ــی به دس ــیای مفرغ ــان اش ــوان در می می ت

.)Shaffer, 1978: 143(نیــز مشــاهده نمــود
2 - تبرهای با تيغه های دوطرفه)دوتيغه ای(

ــی، مســتطیلی،  ــه بادبزن ــا تیغــه دوطرف ــه نمونه هــای ب ــا تیغــه دوطرفــه خــود ب تبرهــای ب
ــی تقســیم گشــته اند. ــی افق ــه هالل ــه دو طرف ــی عمــودی و تیغ هالل

الف- تبرهای با تيغه های دو طرفه عمودی 
8 - تبرهشــتم از دوتیغــه پهــن بادبزنــی شــکل تشــکیل يافتــه اســت. طــول آن 21 ســانتیمتر 
ــر،  ــن تب ــه په ــن دو تیغ ــی مابی ــر، يعن ــزی تب ــش مرک ــته در بخ ــور دس ــل عب ــوده، مح ب
ــانتیمتر  ــول 4/3 س ــه ط ــه ای ب ــورت لول ــداد آن به ص ــد. امت ــانتیمتر می رس ــر 3 س ــه قط ب
ــاخته  ــت س ــری و يک دس ــه روش قالب گی ــر ب ــن تب ــود. اي ــیده می ش ــن کش ــمت پايی به س
شــده اســت، بــه نحــوی کــه تیغه هــا يکــی در حالــت افقــی و ديگــری در حالــت عمــودی، 
نســبت بــه ايســتايی و دســته تبــر، ســاخته شــده اســت)تصوير 8(. ايــن تبــر از کاوش هــای 
ــماره  ــا ش ــون ب ــم اکن ــت و ه ــده اس ــت آم ــان به دس ــل رود کرم ــوزه هلی ــاز از ح غیرمج
ــود.  ــی  ش ــداری م ــان نگه ــدی کرم ــوزه هرن ــی م ــیای مفرغ ــه اش ــت 927 در مجموع ثب
ــای  ــران از کاوش ه ــرق اي ــی جنوب ش ــوزه فرهنگ ــر از ح ــن تب ــابه اي ــال ًمش ــه کام نمون
علمــی شــهداد يافــت شــده اســت)Hakemi, 1997b: 636(. نمونه هــای مشــابه ديگــر 
از حــوزه فرهنگــی شمال شــرق و فــالت ايــران در میــان اشــیای مفرغــی مجموعــه بازگیــر 
در دشــت گــرگان، و دوره ســوم تپــه حصــار گــزارش شــده اســت)طرح شــماره 11؛ نوکنــده، 

.)123 :1384
9 - تبــر نهــم از دو بخــش تیغــه مســتطیل شــکل و باريــک بــه طــول11 وعــرض 4/5 
ســانتیمتر و بخــش بادبزنــی شــکلی کــه دســته تبــر را از طريــق محــل قــرار گرفتــن دســته، 
در خــود جــای می دهــد، تشــکیل شــده اســت. در مجمــوع طــول تبــر 15 و بیشــترين پهنای 

ــه  ــه یک طرف ــا تیغ ــر ب ــر 7: تب تصوی
افقــی، مــوزه هرنــدی کرمــان. 
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آن در دســته 11ســانتیمتر اســت. پهنــای تیغــه تبــر 2/5 الــی 2/4 ســانتیمتر اســت. لبــه تبــر 
بــدون خمیدگــی خارجــی اســت کــه در ســاير تبرهــا وجــود دارد. تیغــه ايــن تبــر بــر خــالف 
نمونه هــای پیشــین کــه بخــش پهــن و مثلثــی شــکلی دارنــد، مســتطیلی شــکل و باريــک 
اســت. در هــر دو طــرف دســته، نقوشــی کــم عمــق متشــکل از خطــوط زيگــزاگ و منحنــی 
ــری و  ــه روش قالب گی ــر ب ــن تب ــل مشــاهده می باشــد. اي ــن شــده قاب ــی تزيی ــا نقطه هاي ب
يک دســت ســاخته شــده اســت)تصوير شــماره 9(. ايــن قطعــه را می تــوان شــیی کاربــردی 
ــوزه  ــای غیرمجــاز از ح ــر از کاوش ه ــن تب ــود. اي ــودن محســوب نم ــه وارد نم ــرای ضرب ب
هلیــل رود کرمــان به دســت آمــده اســت و هــم اکنــون بــا شــماره ثبــت 944 در مجموعــه 

اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری می شــود.  
ــا در نظــر  ــر ب ــبیه تبرشــماره 9 می باشــد. طــول تب ــم از نظــر شــکل ش ــر ده 10 - تب
ــای آن 2/5 و  ــر 12، پهن ــن تب ــه اي ــول تیغ ــت. ط ــانتیمتر اس ــته آن 15 س ــن دس گرفت
ــز  ــه تی ــمت لب ــه به س ــت آن هرچ ــت. از ضخام ــانتیمتر اس ــت آن 2/5 س ــترين ضخام بیش
شــده تیغــه ادامــه می يابــد، کاســته شــده و در نهايــت بــه 2 میلیمتــر می رســد.  ايــن تبــر 
به جهــت تزيیــن برجســته حیوانــی روی محــل قرارگیــری دســته آن، يــک اثــر ويــژه هنــری 

 تصویــر 8: تبــر بــا تیغــه هــای دو 
طرفــه عمــودی، مــوزه هرنــدی کرمان.

ــته  ــی به صــورت برجس ــط يوزپلنگ ــی توس ــدن بزکوه ــکار ش ــه ش ــا صحن اســت. در اين ج
ــی  ــکار واقع ــبک ش ــه س ــگ، ب ــه يوزپلن ــن صحن ــت. دراي ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نماي ب
درطبیعــت، درحــال خفــه کردن)فشــار و دريــدن گــردن( بزکوهــی اســت)تصوير 10(. ايــن 
نقــش برجســته در هــردو ســمت قســمت انتهايــی تبــر به صــورت قرينــه خلــق شــده اســت. 
ايــن نــگاره خــود نمايــش قــدرت را به تصويــر کشــانده اســت. ســاخت ايــن تبــر بــه روش 
ــل رود  ــوزه هلی ــاز از ح ــای غیرمج ــر از کاوش ه ــت. تب ــوده اس ــت ب ــری و يک دس قالب گی
ــه اشــیای  ــت 920 در مجموع ــا شــماره ثب ــون ب ــده اســت و هــم اکن ــان به دســت آم کرم
ــرد  ــا کارب ــوان ب ــر را می ت ــن تب ــود. اي ــداری می ش ــان نگه ــدی کرم ــوزه هرن ــی م مفرغ

ــود. ــدی نم ــدرت طبقه بن ــاد ق ــا نم ــی ب تزيین
ــی  ــای هالل ــه ه ــه دارای تیغ ــند ک ــی می باش ــامل تبرهاي ــا ش ــری از تبره ــه ديگ گون

ــردد.    ــرار می گ ــث ق ــورد بح ــه م ــه در ادام ــن گون ــای از اي ــه ه ــتند. نمون ــکل هس ش
11 - تبــر يازدهــم از گونــه تبرهــای بــا تیغــه هاللــی اســت، کــه در قالــب طــرح يــک 
آهــوی نــر توســط صنعت گــر خلــق شــده اســت. تیغــه هاللــی، نیــم تنــه حیــوان را شــکل 
داده اســت. گــردن حیــوان و ســر حیــوان بــا شــاخ های خمیــده و گــرد شــده بــه مهــارت 
ــورده  ــوش خ ــوان ج ــاخ حی ــر روی ش ــر ب ــته تب ــود. دس ــده می ش ــر دي ــن تب ــی در اي زيباي
اســت. شــايد شــکل توصیــف شــده تبــر نمايشــی از سرشــیری غــران اســت کــه دهــان آن 
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محــل قرارگرفتــن دســته اســت )تصويــر 11(. ايــن 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 933 در مجموعــه اشــیای مفرغــی مــوزه هرنــدی کرمــان نگهداری 
مــی شــود. ايــن گونــه بــه علــت ظرافــت و نقــش تزيینــی و کوچکــی مــی توانــد در گــروه 
اشــیای تزيینــی قــرار گیــرد. نمونــه تبرهــای بــا تیغــه هاللــی را مــی تــوان در غــرب ايــران، 

.)Zahlhaas, 2002: 26(در مجموعــه مفــرغ هــای لرســتان يافــت
ب- تبر های با تيغه های دو طرفه افقی هاللی

12 - نمونــه هــای ايــن گونــه کــه درحــوزه فرهنگــی جنــوب شــرق ايــران بــه ماننــد شــهداد 
ــای  ــه ه ــه نمون ــی بیشــتری نســبت ب ــد، وســعت جغرافیاي ــده ان ــزارش گردي ــان گ و خنام
ديگــر داشــته اســت. در اولیــن نمونــه کــه از بررســی هــای مقدماتــی شــهداد و در عمقــی 
ــن  ــر اي ــکلی اســت و دو س ــی ش ــن هالل ــه په ــر دارای تیغ ــت، تب ــده اس ــم بدســت آم ک
هــالل پیچشــی بــه ســمت داخــل دارد. محــل عبــور دســته نســبت بــه تیغــه تبــر بــه صورت 
مــورب ايجــاد شــده اســت. محــل عبــور دســته در مرکــز قــرار دارد و دارای قوســی به ســمت 
داخــل اســت، کــه در قســمت پايینــی آن، زائــده ای مايــل بــه ســمت انتهــای تبــر وجــود 
دارد. طــول ايــن تبــر 22 سانتیمتراســت. بخــش انتهايــی تبــر بــه صــورت کشــیدگی زبانــه 
ای شــکل پهنــی اســت کــه بــه شــکل ماهرانــه ای جهــت تزيیــن و تعــادل آن ايجــاد شــده 

اســت )تصويــر شــماره 12(. 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــرده اس ــر ذکرک ــی تب ــه جلوي ــه و تیغ ــه را دنبال ــن زبان ــی اي حاکم
شــکل ظاهــری تبــر و قاعــده تعريــف 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(، ايــن بخــش نمــی توانــد بعنــوان تیغــه تبــر مطــرح باشــد. در اينجــا دو 
رديــف نقــش کنــده، لبــه هاللــی تیغــه تبــر را مزيــن کــرده اســت. رديــف جلــو بــا رديــف 
مثلــث هــای کوچــک کــه حــد فاصــل آنهــا بــا خطــوط عمــودی کنــده شــده و رديــف دوم 
بــا نــواری شــامل هاشــورهای کنــده، تزيیــن شــده اســت. تزيیــن رديــف دوم بــر روی دو 
لبــه محــل قــرار گرفتــن دســته نیــز مشــاهده مــی شــود. تصويــری شــبیه بــه چشــم نیــز 

 تصویــر 9: تبــر بــا تیغه هــای دو 
ــان.  ــدی کرم ــوزه هرن ــودی، م ــه عم طرف

ــای دو  ــا تیغه ه ــر ب ــر 10: تب  تصوی
طرفــه عمــودی، مــوزه هرنــدی کرمــان.
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ــماره  ــا ش ــن تبرب ــده اســت. اي ــده ش ــته کن ــه عبوردس ــر روی لول ــر ب ــی تب در بخــش میان
ثبــت 0302 از گــور شــماره 036 در نیمــه دوم هــزاره ســوم پیــش از میــالد تاريخ گــذاری 
شــده اســت)Hakemi, 1997b(. دو نمونــه مشــابه از ايــن نــوع تبــر نیــز از کاوش هــای 
ــه طول14ســانتیمتر اســت.  ــه ب ــن نمون ــده اســت. اولی باستان شناســی شــهداد به دســت آم
ــک طــرف آن نقــش  ــر می باشــد. در ي ــه تب ــر دو طــرف دنبال ــه دارای نقشــی ب ــن نمون اي
ــر روی  ــر يــک ماهــی کنــده شــده اســت. ب ــا گاو و در ســمت ديگــر تصوي جــدال شــیر ب
برآمدگــی محــل عبــور دســته نیــز به ماننــد نمونــه قبلــی تصويــری شــبیه به چشــم ايجــاد 
شــده اســت. ايــن اثــر بــا شــماره 0402ثبــت شــده اســت. نمونــه دوم از نظــر تزيینــات و 

تیغــه  بــا  تبــر   :11 تصویــر   
کرمــان. هرنــدی  مــوزه  هاللــی، 

ــای  ــا تیغه ه ــر ب ــر 12: تب  تصوی
دوطرفــه افقــی هاللــی، مــوزه هرنــدی 

کرمــان.
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نقــوش کنــده ســاده تر از دو اثــر پیــش گفتــه ســاخته شــده اســت. تزيینــات بــر روی ايــن 
نمونــه بــر روی لبــه تیغــه اســت کــه شــامل خطــوط زيگــزاگ، درون يــک نــوار اســت و بــر 
روی مرکــز محــل قرارگرفتــن دســته آن نقشــی شــبیه بــه گــوش و شــاخ حیوانــی مشــاهده 
ــا شــماره 0393 ثبــت  ــر ب ــف؛ Hakemi, 1997b(. ايــن اث می شــود)تصوير شــماره 13 ال
شــده اســت.  نمونــه تبرهــای ذکــر شــده بــه روش قالب گیــری ســاخته شــده و نقــوش بــر 
روی آن هــا قلمزنــی شــده اســت. دو نمونــه ديگــر از ايــن نــوع تبــر در منطقــه خنامــان در 
ــه دوره عصــر مفــرغ يافــت شــده  ــوط ب اســتان کرمــان به طــور اتفاقــی در گورســتانی مرب
اســت. يکــی ازايــن تبرهــا کامــاًل مشــابه نمونــه اول شــهداد)با شــماره 0302( اســت)تصوير 
ــا ايــن تفــاوت کــه بــر روی آن  شــماره 13 ب(. تبــر ديگــر نیــز به همیــن شــکل اســت، ب
پیکــره دو شــیر ايســتاده کــه در مقابــل هــم کرنــش می کننــد، جــوش خــورده اســت)تصوير 

ــتند.  ــرد هس ــر به ف ــای منحص ــا از اثره ــن نمونه ه ــماره 13ج( اي ش
بحث و تحليل

از ديــدگاه تولیــد تبرهــا کــه آيــا به صــورت بومــی يــا وارداتــی هســتند؟ بــا توجــه بــه يافــت 
شــدن کوره هــای فلزگــری و نیــز مدارکــی مبنی بــر فلزگــری تخصصــی بــه ماننــد کشــف 
 )Hakemi 1997b( کاوش هــای شــهداد A قالبــی از تبــر بــا تیغــه ای ذوزنقــه ای در کارگاه
ــی  ــوزه فرهنگ ــن ح ــی در اي ــورت بوم ــیا به ص ــن اش ــه اي ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
فناوری هــا  ايــن  فلــزکاری،  فناوری هــای  نظــر  از   .)Frame 2004(تولیــد شــده اند
چشــم گیری  به طــرز  هم جــوار  مناطــق  و  ايــران  جنوب شــرق  فرهنگــی  حــوزه  در 
ــوان  ــی به عن ــون بین النهرين ــز در مت ــه نی ــن نکت ــابهند )Thornton, 2007: 8(. اي مش
ــی  ــای آغازايالم ــه ايالت ه ــروزی ک ــران ام ــع اي ــا ازمناب ــتفاده بین النهرينی ه ــواه، اس گ
جنوب شــرق  در   )Reiter, 1997: 159-61( آراتــا  و  مارهاشــی  به ماننــد  ايالمــی  و 
 Steible,( ــد ــر می باش ــی ملوس ت ــت، به خوب ــده اس ــی ش ــه مکان ياب ــنهاد ب ــران پیش اي
ــه  ــواد اولی ــال م ــوع انتق Gelb and Kinast, 1990: 50, 210 ;1982:14(. در مجم
چــون کانســنگ های فلــزی و تولیــدات مختلــف اشــیای مفرغــی يکــی از راه هــای انتقــال 
فرهنــگ به عنــوان قــدرت اقتصــادی هــم در حــوزه فرهنگــی به صــورت منطقــه ای و هــم 
در مناســبات فرامنطقــه ای در خــارج از حــوزه فرهنگــی را خلــق کــرده کــه بــر ايــن اســاس 
ــتی  ــه را بايس ــن مقال ــا در اي ــه تبره ــود. مطالع ــیم نم ــی را ترس ــادالت فرهنگ ــوان تب می ت

تصویــر 13: الــف: تبــر بــا تیغه های 
دو طرفــه افقی هاللی،شــهداد، کرمان.

ــا تیغه هــای دو طرفــه افقــی  ب: تبــر ب
هاللی،خنامــان، کرمــان.

 ج: تبــر بــا تیغه هــای دو طرفــه افقــی 
هاللــی، خنامــان، کرمــان.  
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ــران و آســیای  ــران، شــمال شــرق اي ــوب شــرق اي ــک ســوی در حــوزه فرهنگــی جن از ي
ــتان( و از  ــت مرغاب)ترکمنس ــتان( و دش ــوب باختر)افغانس ــن جن ــر گرفت ــا در نظ ــه ب میان
ســوی ديگــر حــوزه فرهنگــی لرســتان و در نهايــت بین النهريــن مــورد ارزيابــی، پژوهــش و 
مقايســه قــرار داد. همان طــور کــه پیشــتر  اشــاره شــد نمونه هــای تبرهــای اســتان کرمــان 
ــف  ــای مختل ــن گونه ه ــت. هم چنی ــده اس ــت آم ــهداد به دس ــان و ش ــل رود، خنام از هلی
ــر  ــاب و باخت ــت مرغ ــه)Sapalli Tepe( دش ــاپالی تپ ــگاک، س ــده از موندي ــت آم به دس
ــک  ــر ي )Sarianidi, 2002:101-113; 1986: 200-203; Pittman, 1984( بیان گ
حــوزه فرهنگــی متاثــر از حــوزه کرمــان هســتند کــه اشــیای آن هــا احتمــااًل در کارگاه هــای 
ــی به مناطــق هم جــوار عرضــه گشــته اند.  ــد گشــته و از آن جــا حت ــران تولی جنوب شــرق اي
ــان مجموعــه مفرغــی لرســتان نمونه هــای مشــابهی موجــود اســت.  ــران در می ازغــرب اي
به طــور مثــال می تــوان از تبــر دنبالــه و حاشــیه دار بــا نقــش چشــم در قســمت محــل عبــور 
ــاد نمــود. چنیــن نمونه هــای نیــز از شــهداد و  دســته آن)کــه جــای پــرچ دســته اســت(، ي
خنامــان نیــز گــزارش شــده اســت. کالمايــر درکتــاب مفرغ هــای قابــل تاريخ گــذاری لرســتان 
ــتان  ــان از لرس ــای هم زم ــدی از تبره ــان تقلی ــر خنام ــايد تب ــد: "ش ــاه می گوي و کرمانش
ــی  ــاظ جغرافیاي ــا از لح ــه تبره ــن نمون ــه اي ــد")Calmeyer, 1969: 183( و اين ک باش
ــی باشــد. برخــی از ظرف هــای مفرغــی  ــد اتفاق ــن شــکل پخــش شــده اند، نمی توان ــه اي ب
ــوان  ــده را می ت ــت آم ــتان به دس ــان( و بلوچس ــر، خنامان)کرم ــه(، باخت ــه از وان)ترکی ک
اشــیای يــک مجموعــه فرهنگــی در نظــر گرفــت)Calmeyer, 1969: 186(. آمیــه کــه 
معتقــد اســت مجموعــه مفرغــی لرســتان در طــی چنــد ســده از اواخــر هــزاره دوم پیــش از 
ــه اســت و از روی نمونه هــای غــارت شــده  ــه غــارت رفت میــالد از ايــالم و بین النهريــن ب
در لرســتان در مناطــق ديگــر کپی بــرداری شــده اســت)Ayazi, 2008: 16(. ايــازی هــم 
ــن  ــی مابی ــای محل ــی در کوره ه ــای مفرغ ــه نمونه ه ــت ک ــود آورده اس ــن در کار خ چنی
چهــار هــزار و پانصــد تــا ســه هــزار و دويســت ســال پیــش بــر اســاس مدل هــای ايالمــی 
ــتان را  ــر لرس ــر هن ــوی ديگ ــده اند)Ayazi, 2008: 16(. در س ــد ش ــی تولی و بین النهرين
ــرب  ــا از غ ــرداری آن ه ــه الگوب ــد ک ــی نموده ان ــوچ رو معرف ــبانی و ک ــری ش ــوان هن به عن
 Moshtagh(ــا آن هــا نزاعــی دايمــی داشــته اند ــوده و هــم واره ب ــن( ب ــالم و بین النهري )اي
Khorasani, 2009: 189(. در ايــن نــگاه فقــط توجــه بــه غــرب شــده اســت و ارتباطــات 

فرهنگــی شــرق تــا حــد زيــادی ناديــده گرفتــه شــده اســت.
نتيجه گيری

در گام نخســت در ايــن مقالــه بخشــی از مجموعــه فلــزی مــوزه هرندی کرمان مستندســازی 
ــرق  ــی جنوب ش ــوزه فرهنگ ــرغ ح ــاي عصرمف ــی از محوطه ه ــه تطبیق ــاس مقايس و براس
ــی تاريخ گــذاری  ــا میان ــم ت ــرغ قدي ــران و حــوزه هــای فرهنگــی هم جــوار در عصــر مف اي
ــت شــده  ــی ياف ــای مفرغ ــا مقايســه تبره ــه ب ــورد مطالع ــه م ــای مجموع ــد؛ نمونه ه گردي
ــران  ــرق اي ــوزه جنوب ش ــگ ح ــی را از فرهن ــای متنوع ــان، گونه ه ــتان کرم ــژه اس به وي
ــرد آن را  ــد عملک ــات می توان ــرم و تزيین ــاس ف ــر اس ــا ب ــن نمونه ه ــد. اي ــان می دهن را نش
ــه اجتماعــی را متجلــی  ــز نمــادی از قــدرت و مرتب ــزار و نی ــا کاربردهــای جنــگ اوری، اب ب
نمايــد؛ به صــورت نمونــه تبــری کــه در شــکل کلــی يــک شــیر غــران، بازتــاب می يابــد و 
يــا تبرهــای دنبالــه دار مزيــن، تنهــا بیان گــر وســايلی از گونــه تشــريفاتی کــه توســط افــراد 
صاحــب قــدرت و نفــوذ بــا مرتبــه اجتماعــی بــاال اســتفاده شــده اند، طبقه بنــدی شــوند. در 
مقابــل تبرهــای ســاده بــا تیغــه افقــی را می تــوان يــاد نمــود کــه شــکل قرارگیــری تیغــه 
بــرروی دســته آن هــا به گونــه ای طراحــی شــده کــه اســتفاده از آن هــا در صحنــه نبــرد را 
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دشــوار می نمايانــد، امــا جهــت خــرد کــردن مــوادی از قبیــل چــوب و قطــع کــردن ســاقه 
ــی  ــان نمونه هاي ــن می ــتند. در اي ــاًل مناســب هس ــی کام ــودروی بیابان ــان خ و ريشــه گیاه

ــد قابلیــت اســتفاده در برخوردهــای فیزيکــی )جنــگ( داشــته باشــند.  می توانن
شــیوه ســاخت ايــن تبرهــا بیشــتر بــه طريقــه قالــب  گیــری يک دســت بــوده به طــوری 
کــه نقــوش نیــز درهمیــن راســتا خلــق شــده اند. برخــی نیــز پــس از قالب گیــری، بــه روش 

قلمزنــی منقــوش گرديده انــد. 
تبرهــای مجموعــه مــورد مطالعــه از يــک ســوی بیان گــر تولیــد محلــی چــه به صــورت 
ــه  ــیای میان ــر و آس ــای باخت ــذار در حوزه ه ــر تاثیرگ ــوی ديگ ــند و از س ــه ای می باش منطق
ــی  ــای مفرغ ــه تبره ــا مقايس ــه ب ــورد مطالع ــه م ــای مجموع ــن رو نمونه ه ــند. از اي می باش
يافــت شــده به ويــژه اســتان کرمــان، گونه هــای متنوعــی را از فرهنــگ حــوزه جنوب شــرق 
ــوار،  ــی هم ج ــای فرهنگ ــا حوزه ه ــی ب ــه های تطبیق ــد. در مقايس ــان می دهن ــران را نش اي
حــوزه جنوب شــرق ايــران، به عنــوان مرکــز ثقــل هنــری، تکنیکــی مابیــن شــرق و غــرب 

پیشــنهاد نمــود. 
ــر روی  ــه ب ــته ای و مطالع ــان رش ــای می ــاس پژوهش ه ــر اس ــت ب ــد اس ــه امی در ادام
ــا  ــی از دوره مس وســنگ ت ــک توال ــه، ي ــن ناحی ــده از اي ــزکاری به دســت آم ــای فل قالب ه
پايــان عصــر مفــرغ در اســتان کرمــان مستندســازی گــردد تــا نحــوه هــم کاری و تبــادالت 
ــخص  ــتان مش ــی لرس ــای مفرغ ــا کارگاه ه ــوص ب ــران به خص ــرق اي ــی جنوب ش فرهنگ
شــود. در اين جــا به دنبــال اثبــات آن نیســتیم کــه بفهمیــم کــه آيــا ايــن صنعــت از شــرق 
ــا را  ــورد نظــر م ــه م ــی مطالع ــر عکــس؛ بلکــه آن چــه محــور اصل ــا ب ــه ي ــه غــرب رفت ب
تشــکیل می دهــد آن اســت کــه بدانیــم بــر اســاس آزمايشــاتی کــه در حــال انجــام اســت، 
ــويی و  ــن دارای هم س ــده در بین النهري ــه ش ــای مطالع ــگاه آن در نمونه ه ــز و جاي ــوع فل ن
قرابتــی خواهــد بــود يــا خیــر؟ از ايــن رو بــا در اختیــار داشــتن جــواب ايــن آزمايشــات مســئله 
قدمــت تولیــد و عرضــه آن در شــرق و غــرب ايــران و نــوع تبــادالت فرهنگــی در ايــن عصر 

بــه زودی توســط نگارنــده گان بــاز خوانــی خواهــد شــد. 
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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 re-
gion 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. 
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