
در بیشتر منابع تاریخی کھ در مورد ایران نوشتھ شده اند، ابتدای تاریخ ایران را ظھور مادھا و بعد ھخامنشیان دانستھ اند. اما در این منابع قید 
و فرھنگ و  نشده کھ پیش از آمدن اقوام آریائی بھ سرزمین ایران ساکنین بومی این سرزمین چھ مردمانی بوده اند و این مردمان آیا صاحب تمدن

اقوامی بدوی و وحشی بھ شمار میرفتھ اند. تردید نیست کھ این سکوت و خاموشی بھ این علت است کھ تمدن، فرھنگ و ھنر  ھنر بوده اند و یا
ماد و ھخامنشی را تقلید و حتی در پارهای از موارد زائیده تمدن و ھنر اقوام دیگری چون مصریان، یونانی ھا، آشوریھا و سومریھا بنمایانند 
و حل آنکھ بھ استناد پژوھشھا و تحقیقات ھمین نویسندگان و محققان در زمان آمدن مادھا و پارسھا بھ سرزمین ایران اقوام دیگری کھ با خود 

دولتی بزرگ تشکیل داده و در برابر دولت قدرتمند آشور  زیادی داشتھ اند (١) از مدتھا پیش در این نواحی مستقر شده، آریائیھا نزدیکی
صاحب تمدن، فرھنگ و ھنر متعالی بوده اند کھ آثار و بازماندهھای آن را امروزه در دسترس داریم. و ایستادگی کرده بودند

یان در ایران ساکن بوده اند شناخت زیرا در این صورت در ائرا ھم کھ پیش از آمدن ھند و اروپلذا بجاست کھ تاریخ و تمدن و فرھنگ مردمی 
خود بررسی فرھنگ و ھنر اقوام باستانی ایران اصالت تمدن نیاکان ما بیشتر و بھتر آشکار گشتھ و ما را در جھت ادامھ راه پر افتخار گذشتگان

الع بدین سبب بررسی و پژوھش تاریخ و تمدن ایران باستان باید بیشتر از طرف خود ایرانیان بھ عمل آید تا جھت اط. تشویق و راھنمایی مینماید
ان و امروزه با این مقدمھ باید گفت کھ ایران در دوران باست. از تمدن نیاکان خود مجبور بھ قبول و ذکر عقاید و نظریات بیگانگان نباشیمو آگاھی

بناچار از یک برای بررسی بھتر در این گفتگوای سکونت داشتھ اند ولیم و قبیلھوقر داشتھ و دارد کھ در ھر گوشھ آن مناطق وسیعی را در ب
.صحبت خواھیم کرد. م.منطقھ کوچک در غرب ایران و آن ھم منحصر بھ یک زمان مشخص یعنی در ھزاره سوم پ

و عیالمی در نواحی غرب ایران مردمانی ساکن بوده اند کھ از شمال بھ سمت جنوب شامل اقوام گوتی، لولوبی، کاسی. م.در ھزاره سوم پ
یعنی ساکنین بین النھرین و سوریھ نیز در ارتباط بوده اند کھ آنھا نیز از شمال بھ جنوب خود و اقوام ساکن نواحی غربی این اقوام با ملل . میباشند

.ھا استھا و لولوبیگوتیصحبت ما در اینجا بیشتر دربارهولی. وریان، آکدیان و سومریانھبارتند از ع

ده بودند کھ از لحاظ ز قسمت شمال دیالھ گرفتھ تا دریاچھ ارومیھ و اطراف آنرا اشغال کرھا اھا و کوه پایھقبائل لولوبی بخش وسیعی از کوه
ھ و بیگانلولوبی بھ معنی،ھا قرابت داشتھ اند و بھ زبان ھوریانیی نبوده بلکھ بھ احتمال قوی با عیالمیئرارتوول ھوریانی و اائنژادی از قب

واژه . ھا سخن میگویدن از شاھان آکد در کتیبھ مشھورش ضمن شرح پیروزی خود از لولوبیرام سین نواده سارگدشمن است و اولین بار نا
در آذربایجان ھا و احتماالو شمال غربی لولوبیشده کھ در شرق، شمال بھ یک گروه نژادی معین اطالق می. م.گوتی در ھزاره سوم و دوم پ

.میکرده اندی و کردستان زندگیکنون

باشد کھ در این مورد استناد اکثر آنھا بھ ھای گوتی ھمان جبال جوری داغ در شمال آشور میقبیلھای معتقد بودند کھ اراضیعدهتا چندی پیش 
ن زاب سفلی، دجلھ و میاھا در مرز شمالی آشور مستقر نبوده بلکھ در اراضیمتون آشوری است کھ در عین حال حاکی از آن است کھ گوتی

ھای و فقط در کتیبھاد را گوتی مینامیدندو مئیناایان، مردمان مئھمھ اورارتو. م.در ھزاره اول پو دیالھ ساکن بوده اند ولیجبال سلیمانیھ
.ھا مشخص و ممتاز کرده اندگوتیزبان را ازھای ایرانیادسارگن دوم م

میکردند قرابت و نزدیکیولوبی و کاسپی کھ در نواحی زاگرس زندگیھای عیالمی، لای با زبانھا زبان مستقل داشتھ اند کھ تا اندازهگوتی
کھ در این مورد نموده معتقد است تیپ مردمانی کھ در عصر از انسان شناسان فرانسوی پس از تحقیقاتیاز لحاظ نژادی یکی. داشتھ است

ھا بدست آماده مطابقت دارد کھ این ھا و گوتیھائی کھ از لولوبیمیکنند با تصاویر و مجسمھھا در ناحیھ شوشھ زندگیحاضر مابین آذربایجانی
ھا و مناطق مسکونی لولوبیزپایین تر ابھ نام عیالمی کمین ساکنین زاگرس فراوان بوده است و بھ جز این دو قوم مردمان دیگریتیپ در میا

ھا و نت داشتھ اند کھ آنھا نیز پیش از آمدن بھ سرزمین ایران با لولوبیھای خلیج پارس سکوھا یعنی از حدود خرم آباد امروزی تا کرانھگوتی
بھ قلمرو امپراتوری آشور غالبا مورد تھاجم و حمالت آنھا قرار ھا کھ بھ سبب نزدیکیھا و گوتیلولوبی.زیستھ اندھا در یک منطقھ میگوتی

ھا کھ توانستھ بودند بھ تازگی دولتی مستقل تشکیل دھند، متحد سرانجام با عیالمیولیگرفتھ اند اگرچھ خود در برابر آنھا ایستادگی میکردند می
مردمان ساکن بین النھرین اھا بھا و گوتیو مناسبات لولوبیای را کھ باید ذکر نمود این است کھ تماس نکتھ.شده و بھ خاک آشور و بابل تاختند

این عمال رفت و آمد کارونھا تحت ب ایران را در دست داشتھ اند بنابرھای مغرکوھستانی راهاین اقوام . منحصر بھ جنگ و ستیز نبوده است
نشین بوده اند قرار رھاثیر تمدن مردم بین النھرین کھ شستد بوده و در نتیجھ تحت تدر داد و ی ھابلانظارت آنان بوده است و بھ جز آن مرتبا با ب



ده و چندین قرن حاکم ساکنین آن بل را پایمال کراھا کھ از مشرق بین النھرین حرکت کرده بودند بگوتی. م.لذا در نیمھ ھزاره سوم پ. داشتھ اند
.ھا شدنددشت

و آنرا انجام گرفتھ وجود یک قصر مستحکم را کھ بھ دست سارگن بنا شده و جانشینان ا) ره خابور در فراتدر د(کھ در تل براک تحقیقاتی
جلوگیری از حمالت مھاجمان کوھستانی یعنی ھمین رای تن چنین قصری با وسائل تدافعی بمینماید کھ منظور از ساختکمیل کرده اند اثبات 

ھا نیز مزاحمت ھا پس از آنکھ سلسلھ آکد را منقرض کردند، شاید بھ خاطر داشتن قدرت، برای عیالمیگوتی. ھا بوده استھا و گوتیلولوبی
کھ شاید کرکوک امروزی و در شمال قرار داشتھ ھا امھ داشتھ و پایتخت آنھا در آراپسال اد١٢۵یالی آنان بھ مدت ھائی ایجاد کرده اند و این است

سومریان را م سین آکدی غلبھ یافت، انریداوازیر نامیده میشد کھ حتی شھر نیپور، شھر مقدس و مذھبیار نارده و پیشوای آنان کھ برتو بواسوب
ی ائو سپس فرمانرواند دانستھ . م.پ٢٢٠٢و ٢٢٠١ھای ن سالسین را در جنگ با انریداوازیر میامشدن ناراتاریخ کشتھ. ز فتح کردنی

ھای ایمتا، اینگھ شاوش، از سران گوتی بھ ناما چندین تنادامھ داشتھ و در انتھ. م.پ٢١٧٧تا ٢٢٠١سال ازلی فرزند نارام سین شارکا
.بر بین النھرین فرمانروائی کرده اندانشینان آنان و جسارالگاب، یارالگاش و الولومش

اواخر تسلط گوتیھا مجددا مردمان بابل و سرزمینھای اطراف متحد شده و مانع نفوذ حاکمان گوتی شدند و اقدام بھ مبارزه و بیرون راندن 
مربوطھ  گوتیھا کردند و در نبردی بھ ھمین علت پادشاھان بابل موفق شدند قدرت را از دست گوتیھا گرفتھ و خود حاکم سرنوشت اراضی

کھ مردمان کوھستان بعد از یک قرن از  باشند و حتی بھ پیشروی پرداختھ شوش را نیز مسخر نمایند. این حاکمیت جدید عمر چندانی نداشت زیرا
بر  کنونی بوده باشد) فرا رسید و اصفھان انقیاد اینان بھ در آمدند. در این زمان فاتحی نو از کشور سیماش (کھ شاید در کوھستانھای غرب

شوش و عیالم فرمانروایی کرد و سپس سلسلھ ایسین پدیدار شد کھ بھ نوبھ خود سیماش را پس رانده و عیالم را متصرف شد.

ناچار جھت بررسی اقوام لولوبی و گوتی اطالع کاملی در دسترس نیست و بھ متاسفانھ در مورد جزئیات طرز رفتار حاکمان و اوضاع داخلی
راجع بھ .ھا و آثار مربوط بھ آنان را مورد بررسی بیشتر قرار داد تا نتیجھ گیری بھتری بھ دست آوردو شناخت بیشتر این اقوام باید تمام نبشتھ

الم عملیات جنگی خود یشوشیناک از عسرش شاکارلی بوجود آمد پوزور اینم سین و پایم کھ پس از ضعفی کھ در قدرت نارمناطق این اقوام میدان
وریھا ھھا و ھای لولوبیایالتکرکوک کھ اکثرایماش در نزدیکیرا با آنان در مناطق شیلوان، گوتو، کاشن، خومورتوم، خوخونوری و ک

اشد یعنی در حدود ل ذھاب باید مربوط بھ ھمین رخداد بای بر سرپنبشتھ آنوبانینی پادشاه آنھا بر صخرهاحتماالٔ . شدند بھ عمل آوردمحسوب می
.ھا بوده استھا و لولوبیالبتھ نام این پادشاه آکدی است و نبشتھ ھم بھ زبان آکدی بوده کھ دلیل آن نیز اخذ تمدن آکدیان توسط گوتی. م.پ٢٢قرن 

ز دولتی در میان است کھ ر سخنی اای طبقاتی داشتھ کھ در نبشتھ مزبودارای دولتی قوی بوده و جامعھ. م.ھا در نیمھ ھزاره سوم پلولوبی
محل این نقش برجستھ تا حدودی شاید خارج از متصرفات ھای مسلح قبأیل لولوبی بھ وجود آورده اند ولیآکدیان بھ کمک نیروھا یاوریھ

اھمیت فراوان این نقش برجستھ از چند جنبھ قابل بررسی است  آنوبانینی بوده و ممکن است مرز بھ وسیلھ آن نقش برجستھ مشخص شده باشد.
مثال قدیمیترین البسھ ساکنان ماد را نخستین بار در این نقش برجستھ میبینیم. البتھ در این نقش برجستھ آنوبانینی بھ سبک آکدیان لباس  برای
کالهھای سومری و آکدی و نفر نھم کاله یا اسیر موجود در این نقش برجستھ ھشت تن پوشیده است و اسیران نیز تنھا کاله بھ سر دارند. از نھ

بعدھا پارسھا نیز از آن الگوبرداری کرده اند. دارد کھ این کاله نیز در ھزاره اول ویژه مادھا بوده و بھ سر تاجی



ی گزنده اھراآنان را مای ھ امیر سلسلھ پنجم اوروک در کتیبر دشمنان بھ قدری گران آمده کھ اوتوھگال پادشاه شھر اوروکھا بپیروزی گوتی
ارزش . ھا بردند و در سراسر سومر کینھ و دشمنی افکندندکوھستان و متجاوزین بھ حریم خدایان نامیده است کھ سلطنت سومریان را بھ کوه

ع خود با ارزیابی و ھا بھ خاطر منافنی کھ گوتییروزی کامال مشھود است بھ این معھا از رفتار آنھا پس از این پنبوغ سیاسی و تاکتیکی گوتی
بررسی ھائی کھ انجام دادند صالح را در این دانستند کھ با مقرر کردن مالیات ھایی سنگین حکومت را بھ سران محلی آکد تفویض کنند و این

میکرده تحت و پادشاه ثروتمند و مقتدر کھ ھمزمان با سقوط قطعی آکد در الگاش حکومتائاورپ. است بسیار اصولی و با ارزششیوه سیاستی 
پس از این تاریخ، اطالعات ما . ھا بودگذار گوتیت را بھ دست گرفتھ و ھمچنان خراجھا بوده است و پس از وی دامادش گودا قدرالحمایھ گوتی

از سلسلھ در باره لیست لوازم و خواربار اردوگاه زنان اسیر در یکیدر جھت تایید این موضوع مدارک جالبی. ھا ناقص استدر مورد گوتی
گردد و نمودار اوضاع و احوال وحشتناک زنان اسیر و زنان باردار و بازمی. م.پ٢٠۵١ھای اور در دست است کھ قدمت آن بھ سال پادشاھی

ن از شاھان ساللھ سوم اور بھ آربل اسیر کرده بودند مشخص میشود کھ ایاکثر این زنان را در ھنگام لشگر کشی یکینوچکودکان میباشد و 
.ھا بوده و زنان مزبور نیز از قبائل گوتی ھستندناحیھ از متصرفات گوتی

معروفند، بھ سمت مشرق دریای ایرانیکھ بھ اقوام ھندونان، دستھ شرقیی و حرکت دو دستھ آائبا ظھور اقوام ھندواروپ. م.زاره دوم پدر ھ
ن وری ھا، پادشاھی میتانی تشکیل شد کھ شمال بیھفقاز، و اختالط آنان با بھ سمت قخزر، و دستھ دیگری کھ شاید جنگاوری بیشتری داشتھ اند 

اھی قلمرو خود را فزونی داده و بر کھ مسکن اقوام گوتی بود، این پادشھای زاگرس شمالیرهبا الحاق د. النھرین و آشور را نیز در بر گرفت
.قدرت خویش افزود

در بررسی . تاثیر داشتھ استد و ھخامنشی اھ ھنر لولوبی و گوتی چھ اندازه بر ھنر می کنیم کاینک خوب است اگرچھ بھ اختصار ھم باشد بررس
ھا و غیره نام ھا، اورارتوھای این دوران اکثر باستان شناسان بھ عللی از اقوامی چون آشوریھا، مصریاد و ھخامنشی بھ ویژه در حجاریھنر م

اد و این ملل کھ تا حدودی پیشتر و یا ھمزمان و ھمانند آثار مقرار گرفتھ است و وجود آثاری در میانمیبرند کھ ھنر آنان مورد اقتباس ایرانیان 
ھخامنشی است باعث اشاعھ این نظریات گردیده در حالیکھ در پژوھش و بررسی ھر اثر ھنری قبل از مطالعھ درباره میزان اخذ تاثیر و نفوذ 

احیھ در حال و گذشتھ بیشتر مورد توجھ قرار گیرد زیرا بشر در ابداع و خلق ھر اثر ھنری بیش از ھنری از خارج باید ھنر اصیل بومی ھمان ن
بع آنرا طبالتخیل خود مانوس شده است و کند و با آن در محیط و یافکر میھر چیز، بھ آنچھ کھ از استادان و نیاکان خود فرا گرفتھ و میداند و 

و محیط و سنن ھنری و حس خلق یک اثر عالیذھب، رسوم، اعتقادات و آب و ھوایپردازد و حتی ممیخود میداند،مقبول محیط، جامعھ و یا
بویژه در روزگار باستان کھ تعصبات . جالب کھ مورد توجھ و مقبول و تحسین جامعھ باشد ھمیشھ در ھمھ دوران مورد نظر ھنرمندان بوده است

ر ھم ھای ھنری بو مستقیم سبکیر آنیدیدتر بوده و ارتباط نداشتن با خارج نیز کندی و مانع جھت تاثن اقوام مختلف شو اجتماعی در میامذھبی
ھای باشیم و سپس بھ سایر سبکھای بومی متکیکند درباره اصل و ریشھ ھنرھا بیشتر بھ اصول و ھنرشده است، ما را وادار میمحسوب می

ی باشد شاد و ادامھ آن کھ ھنر ھخامندر مطالعھ ھنر م. ی نیز صادق استو ھخامنشادو حجاری ماین استدالل برای معماری.ھنری بپردازیم
.، ھنر اصیل بومی را کامال شناختھای ھنری خارجیباید قبل از قیاس آن با سبک



نقش برجستھ ھورین شیخان

ر صخره کوه ھا، جثّھ پادشاه ھمیشھ بزرگتر از مثال در حجاری ب.اد و ھخامنشی خصوصیات و اصولی ھمیشھ مورد توجھ بوده انددر حجاری م
ھا بادامی تمام، در باالی تصویر نماد فروھر، انسانھا اکثرا بھ یک اندازه و فاصلھ بین آنھا نیز مساوی، ھا نیمرخ، چشمدیگران بوده، صورت

بھ صورت چند ردیف روی ھم قرار گرفتھ، ھای مختلفیھ بھ ھم و تکراری، در یک کادر صحنھیشدگان اکثرا شبمال و حرکات تصویراع
قبل از نوھای فوق در ھنر ھخامنشی را چیبیشتر ویژگ. جھت و حرکات و رفتار اکثر تصویرشدگان متوجھ یک نقطھ مرکزی استصورت و

جستھ در حالیکھ در دو نقش برقرار گرفتھرد مالک تاثیر ھنر اقوام مذکور بر ھنر ھخامنشیآن در ھنر مصر، آشور و اورارتو دیده ایم، این مو
قرن پیش از ١۶ل ذھاب یعنی نقش برجستھ آنوبانینی و نقش برجستھ ھورین شیخان، کھ پیشینھ آندو بھ بیش از ھا در سر پمتعلق بھ لولوبی

نکات مذکور از لحاظ موضوع رسد اکثر اصول و ویژگیھای فوق در آنھا رعایت شده است و بھ جز شباھت اصولی دربرپایی تخت جمشید می
اسیر میبینیم کھ دستانشان از پشت بستھ شده و یکی٩صحنھ نیز با نقش برجستھ بیستون کامالً مطابقت دارند زیرا در نقش برجستھ آنوبانینی ما 

ر ب. بر سر داشتھ اندرگان پارسیره ھخامنشی بزوھا در داز اسرا نیز شبیھ کاله ھایی است کھ بعدنیز زیر پای شاه افتاده است و کاله یکی
بھ توان گفت کھ این ھنر کامال مستقل و متکیا تاثیری از سنگ یادگار نارامسین میدانند مییای کھ این نقش برجستھ را تقلید خالف نظر عده

.اصول و سنن محلی ایران است

بیستون

نتیجھای کھ از ھمین بحث و مقایسھ مختصر بدست میآید این است کھ ھنر مادی و پارسی بر خالف عقیده محققان و باستان شناسان بیگانھ کھ 
آنرا تقلیدی از ھنر ھنر سومری، آشوری، مصری و اورارتوئی میدانند، از ھنر ساکنان قدیمیتر سرزمین ایران یعنی گوتیھا و لولوبیھا متاثر

شده است و بنابر این بیشتر رنگ و بوی محلی دارد تا تقلید از ھنر بیگانھ. ھمچنین میتوان نتیجھ گرفت کھ در نیمھ ھزاره سوم پیش از میالد در 



کوھستانی، مردمانی شجاع، با سیاست و  غرب ایران اقوام گوتی و لولوبی در تاریخ کشور ما تاثیر بسزایی داشتھ اند و با وجود داشتن زندگی
تمدن این مرز و بوم و بخصوص آریاییھا را بخوبی اثبات نموده و فرضیھھای  ھنرمند بوده اند کھ تمدن و ھنر ایشان مقام ھنری و اصالت واقعی

فرھنگ و ھنر ایران باستان را رد میکند. چون بر خالف بین النھرین در ایران حفریات و تحقیقات فراوانی بھ عمل  نفوذ تمدنھای بیگانھ در
نیامده در نتیجھ حفاریھا و پژوھشھای بعدی باستان شناسان و دانشمندان، بھ احتمال قوی اولین مراکز تمدنھای نخستین در جھان باستان در 

خواھند شد. چون بیشتر دانشمندان غربی بھ عللی مرکز تمدنھای اولیھ و شھرھای باستانی را در اطراف فلسطین و بین النھرین و  ایران معرفی
حوالی آن جستجو میکنند کمتر بھ اقوام ھمزمان و مرتبط با آنھا توجھ دارند و چنانچھ ذکری و تحقیقی نیز درباره این اقوام بشود بھ خاطر 

بررسی و تحقیقی است کھ در شناخت تمدن و زبان و ھنر مردم بین النھرین انجام میگیرد در نتیجھ و متاسفانھ زاویھ دید برای شناخت تمدن و 
نمیتواند مورد قبول باشد و  نیز از دریچھ نبشتھھا و منابع رقبا و دشمنان ھمدوره آنان مورد بررسی قرار گرفتھ است کھ مطلقا ھنر اقوام ایرانی
باید بھ خاطر و برای شناخت اقوام باستانی ایران کاوشھا و پژوھشھای گستردهای در مناطق مختلف ایران انجام گیرد و چنانچھ این کار بدست 

صورت پذیرد مسلما پر ثمر تر ھم خواھد بود. دانشمندان ایرانی

لوح پیروزی نارام سین کھ بصورت غنیمت بھ شوش آورده شد و در حال حاضر در موزه لوور نگھداری می شود

ھای دورتر آریایی ندانیم مغرب ایران آماده انداز تیرهھا بھ سمتھا را کھ مسکن اولیھ آنھا در یک جا بوده است و بعدھا و گوتیاگر لولوبی. ١
ی بوده در بسیاری از رسوم و عادات و معتقدات و ھنر و تمدن و ائن مسکن آنھا در ھمسایگی اقوام آریویده گرفت کھ چتوان ناداین نکتھ را نمی

.ھائی بوده استھا و نزدیکیمابین آنان شباھت... 
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