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چکیده
آلیاژ مفرغ مدت ها پیش از عصر آهن )1500-550 پ م( درساخت انواع اشیاء فلزی ازجمله انواع سالح استفاده 
و آهن ساخته  فلز مفرغ  تلفیق دو  با  از رزم افزارها  بسیاری  فراگیر شدن کاربرد آهن،  با   II آهن  و در عصر  شده 
به متمایز و شکاف دوبخشی به شکل اللۀ گوش و 

ُ
شده است. از انواع جنگ افزارهای این دوره شمشیرهایی با ق

برش های متقاطع و قبضه سه قمستی )قبه، دستگیره و نگهدارنده( وتیغه با زاویه 90 درجه موسوم به فیل گوش 
 از دو فلز آهن و مفرغ به شیوه چکش کاری و قالب گیری ساخته شده 

ً
یا گوشی شکل است. این شمشیرها، غالبا

و تیغه و زبانه از آهن و محافظ )نگهدارنده( به شکل U یا Y معکوس و دسته از مفرغ است. میانۀ قبه با چند 
نرم  با جوش  و محافظ  تیغه  بین  به زین اسب شکل گرفته و حاشیه  دایره ای، فضایی شبیه  برجستگی  و  شکاف 
به هم متصل شده است. این پژوهش به شیوه بررسی عینی داده ها برای شناخت فناوری و گونه ها و مطالعات 
تطبیقی کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است. ویژگی های فنی، حوزه فرهنگی وجغرافیایی ساخت، بازه زمانی 
به کارگیری و ریخت شناسی دسته ها و تیغه ها، ُجستارهای تحقیق است. مجموعه ای متشکل از 30 شمشیر با دسته 
نشان می دهد  پژوهش  برآیند  پژوهش حاضر است.  بنیاد مستضعفان دستمایه  از مجموعه موزه های  فیل گوش 
شمشیرها در عصر آهن II و حوزه فرهنگی شمال و شمال غرب و غرب ایران تا قفقاز ساخته و پرداخته شده است. 
نه گونه اصلی بر مبنای ریخت شناختی و تفاوت در بلندا و پهنا و برجستگی میانه تیغه و اختالف قبه و دستگیره و 

نگهدارنده قبضه شناسایی شده و گونه 1 و2 به دو زیرگونه تقسیم شده است.  
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مقدمه
آغاز  و  پ م(   1500-3500( مفرغ  عصر  پایان 
فناوری ساخت  آهن )1500-550 پ م(،  عصر 
کرده  متحول  را  سالح  انواع  ازجمله  فلزین  اشیاء 
استفاده  توأمان  نیز  آهن  فلز  از  مفرغ  بر  عالوه  و 
مقاومت  و  مفرغ  انعطاف  از  فلزگران  است.  شده 
جستند.  سود  جنگ افزار  انواع  ساخت  برای  آهن 
می دهد  نشان  باستان شناسی  مدارک  و  شواهد 
 II آهن  عصر  در  مفرغ(  و  )آهن  ترکیبی  اشیاء 
تغییر  زمینه ساز  و  آغاز شده  )1۲00-۸00 پ م( 
حوزه  شد.  ایران  فناوری  و  فرهنگ  در  تطور  و 
و  دیلمان  به خصوص بخش  ایران  فرهنگی شمال 
این زمینه پیشرو  بوده و تنوع بی نظیری  تالش در 
آورده  به وجود  رزم  ادوات  ازجمله  فلزی  آثار  در 
به 

ُ
است. در بین انواع رزم افزارها، شمشیرهایی با ق

پره ای شکل و شبیه به الله های دو گوش انسانی با 
تیغه  یا مدور و نگهدارنده و حفاظ  قبضه مکعبی 
فیل گوش  شمشیرهای  به  که  آمده  به دست  متنوع 
ویژگی هایی  است.  شده  معروف  گوشی شکل1  یا 
که نشان از اعتالی هنر تزئینی و تبحر و خالقیت 
از شمشیرها  این گونه  فلزکاران دارد. جنس غالب 
مفرغ بوده و در مواردی نیز از دو فلز مفرغ و آهن 
بر اساس  و  شده  استفاده  مختلف  بخش های  در 
یا دشنه  طول تیغه ، به شمشیر، شمشیرهای کوتاه 
 Moorey, 1971:( است  شده  تقسیم  خنجر  و 
که  فلز  نوع  دو  از  شده  ساخته  خنجرهای   .)66
مشخصه آنها داشتن قبه ای به شکل گوش، قبضه 
آنها  انتهای دسته مفرغی  انحنا که  راست و بدون 
دولبه )مدودسکایا، 13۸3: 1۲4( و بسیار قوی و 
Moo�). تمحکم با قبه بالدار به شکل گوش اس
rey, 1974: 59) نمونه ای از شمشیر گوشی شکل 
در کاوش های گورستان تول گیالن از دو فلز آهن 
 Khalatbari, 2004:( آمده  به دست  مفرغ  و 
پیرامون  به احتمال  و  دارد  قبضه  مفرغی  که   )56

1 Ear Pommel Sword

آن را چوب و یا استخوان دربر گرفته و با گذشت 
زمان پوسیده و ازبین رفته و سر و دسته دارای دو 
معروف  فیل گوش  به  که  بوده  شکل  هاللی  زائده 
آهن در طول  از جنس  بلند  و  باریک  تیغه  است. 
دچار  فلز  مغز  و  شدید  اکسیداسیون  دچار  زمان 
داده  دست  از  را  خود  استحکام  و  شده  خوردگی 

است )خلعتبری، 13۸3: 49(.
هیتیان و مردم میتانی در غرب ایران از 1500 
پ م آهن را شناخته )احسانی، 1390: 35( و در 
به  موفق  آناتولی  در  هیتی ها  پ م  دوم  هزاره  میانه 
تولید آهن از کانسنگ شده و با به کارگیری ادوات 
تبدیل  بزرگی  نظامی  قدرت  به  آهن  از  جنگی 
دیگر  مناطق  با  مناسبات سیاسی خود  در  و  شده 
دیگر هدیه کردند )گرنی،  به شاهان  را  اشیاء  این 
تولید  نشانه  تنهایی  به  آهن  وجود   .)۷9  :13۷1
بومی نبوده و می تواند وارداتی باشد. فرآیند ذوب 
فلز در یک محوطه مستلزم شواهدی چون کوره، 
و  سرباره  ریخته گری،  قالب های  ذوب،  بوته های 
فلز است )طاهری، 1394:  کانسنگ های حاوی 

.)۸۷
در  گوشی شکل  شمشیرهای  از  بسیاری 
دارد  وجود  کشور  داخل  موزه های  و  مجموعه ها 
که معرفی نشده است. مؤسسه فرهنگی موزه های 
 30 کشور،  فرهنگی  مراکز  از  مستضعفان  بنیاد 
قبضه از این شمشیرها را در اختیار دارد که تاکنون 
مقاله  این  در  است.  نبوده  پژوهش مستقل  مبنای 
موزه های  به مجموعه  استناد  با  است  آن  بر  سعی 
ریخت شناسی  مبنای  بر  نوینی  طبقه بندی  بنیاد 
ارائه شود. مطالعه ساختار و ترکیب  تیغه  و  قبضه 
باستانی  فلزکاری  نگاه  از  دهنده  تشکیل  اجزاء 
نمونه های مطالعه  با  آنها  و مقایسه  برای شناخت 
ناحیه است. ضمن مقایسۀ  و  از همین دوره  شده 
و  فرهنگی  فناوری،حوزه های  و  فن  شمشیرها، 
جغرافیایی، ویژگی های شکلی اثر و دوره تاریخی 
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به  تحقیق  می شود.  بررسی  آن  ساخت  گستره  و 
انجام  کتابخانه ای  و  اسنادی  و  میدانی  روش  دو 
گرفته و در بخش میدانی مجموعه موزه های بنیاد 
با  اسنادی  بخش  در  و  شد  مطالعه  مستضعفان 
مراجعه به مقاله ها و کتاب ها و وبگاه های اینترنتی 

نمونه ها مقایسه و تحلیل شده است.

پیشینهپژوهش
اشیاء دو فلزی توجه بسیاری از محققان را به خود 
جلب کرده و زمینه بررسی و کاوش باستان شناختی 
حسن  ایرانی،  اندیشمندان  ساخت.از  فراهم  را 
طالیی با تحلیل آثار عصر آهن و تألیف دو کتاب 
ارزشمند باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول پ م 
مطالعات   )13۸۷( ایران  آهن  عصر  و   )13۷4(
گسترده ای در این باره داشته است. مدودسکایا در 
شمشیرهای  به  آهن  عصر  دربارۀ  خود  مطالعات 
گوشی شکل و ویژگی های آن اشاره کرده )13۸3( 
و نیز محققان دیگری چون موری )19۸۸و 1991( 
و مشتاق خراسانی )۲006( نیز در بررسی جنگ 
گوشی شکل  شمشیرهای  آهن  عصر  افزارهای 
داده اند.  قرار  پژوهش  مورد  را  آن  شاخصه های  و 
جدیدترین و گسترده ترین تحقیقات را دانشمندان 
و   )Simpson& La niece, 2010( انگلیسی 
ژاپنی)Nojima et al, 2016( بر مبنای مجموعه 
موجود در موزه بریتانیا و دانشگاه هیروشیما انجام 
داده اند و با تکیه بر نتایج آزمایشگاهی مطالعات 
و پژوهش های عمیقی در مورد فن ساخت آن ارائه 

کرده اند.

پیشینۀابزارآهنیدرایران
ذوب  کوره  و  پرهزینه  تولید  پیچیده،  عمل آوری 
بلند، فراآوری آهن را نسبت به دیگر فلزات با تأخیر 
هزاره  اوایل  و  دوم  هزاره  اواخر  در  و  کرده  همراه 
تطورات  زمینه  و  آهن کشف  فنون ذوب  اول پ م 
ساخت  فراهم  را  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

در  آهن  عصر  از  منظور   .)6۲  :13۸۷ )طالیی، 
از  بهره مندی  و  استفاده  باستان شناسی،  ادبیات 
شناخت  با  کاربردی  ابزار  ساخت  برای  آهن  فلز 
دوره  این  است.  بشر  توسط  آن  فنی  ویژگی های 
 -1500(  I آهن  عصر  شامل  ایران  در  طوالنی 
پ م(   ۸00-1۲00(  II عصرآهن  پ م(،   1۲00
و عصرآهن III )۸00-550 پ م( بوده )طالیی، 
دوره  این  گورنهاده های  بیشتر  ولی   )55  :13۷4
)مدودسکایا،  13۸3:  است  مفرغ  جنس  از  نیز 
با دوره مفرغ در سده های  39(. تمایز عصر آهن 
نخست، استفاده از آهن و گداختن آن نبوده بلکه 
و  حضور  پیوستگی  و  سفالی  تغییرات  مبنای  بر 
غیاب محوطه های شاخص بوده و استفاده از ابزار 
No�( 13 پ م روی نداده است  آهنی زودتر از قرن

 
ً
jima et al, 2016: 15(.آثار از جنس آهن غالبا
از نیمه غربی و شمالی فالت ایران در حوزه های 
شمال  مرکزی(،  )فالت  مرکزی  )گیالن(،  شمال 
مرکزی(  )زاگرس  غرب  و  )آذربایجان(  غربی 

به دست آمده است )شیشه گر،  13۸4: ۲۲۷(. 
عصر  که  )کاشان(  سیلک  الف  قبرستان  در 
آهنی  درفش  و  خنجر  شده،  تاریخ گذاری   l آهن 
به  ولی   )(Chirishman, 1939: 9 شده  کشف 
Moo�( رنظر از بقیه آثار گو جدیدتر بوده است
به  نیز  گونه شناسی  لحاظ  از  و   )rey, 1971: 128
Pig�( دارد  شباهت   )II )آهن ب  گورستان   آثار 

)ساوجبالغ(  خوروین  در   .)got, 1977: 224
متعلق  آهن،  از  کوچک  سرگرز  به  شبیه  شی  دو 
 Vandenberghe,( دانسته شده l به عصر آهن 
32 :1964( که برمبنای گونه شناسی ظروف سفالی 
شده  سالیابی  باستان شناسی  بافت  از  درخارج 
)وحدتی،13۸4:  نیست  اعتماد  قابل  چندان  و 
13۲(. در گور دوره V حسنلو )عصر آهن l( فقط 
Mus� از آهن به دست آمده  )یک حلقه انگشتر 
 )carella, 1974: 79 & Dayson, 1965: 196
از  بیش   II آهن  عصر  از   lV حسنلو  درحالی که 
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)وحدتی؛13۸4:  شده  کشف  آهنی  شی   ۲000
1۲9 وPigott, 1989: 67,73 ( و در دینخواه تپه 
)ارومیه( اشیاء آهنی در عصر آهن  IIظهور یافته 
آهنی  اشیاء   .)Muscarella, 1974: 79( است 
گورهای تالش که پیشتر عصر آهن l تاریخ گذاری 
 II آهن  به عصر  متعلق  و  اشتباه  نظر  به  بود  شده 
 Pigott, 1977: 215,( است )1000-۸00 پ م(
220( و اشیاء و مهرهای آهنی مارلیک بین 1000 
Mus�( است  شده  تاریخ گذاری  پ م   ۸00  تا

 carella, 2000: 192 & Tylecot, 1972:
Medvedskaya, 1982: 11 & 35�34(. خنجر 
آهنی تپه گیان )نهاوند( قرون پایانی هزاره دوم پ م 
تاریخ گذاری شده Young, 1967: 97)( و اشیاء 
آهنی گورستان های بردبال، کتل گل گل و پای کل 
براساس گونه شناسی، قرن 11 پ م تشخیص داده 
 .)Vandenberghe, 1970: 15�41( شده است
کمبود اشیاء آهنی دلیل قاطعی است که فلزشناسی 
عصر  به  مربوط  پدیده ای  ایران  در  آهن  صنعتی 
 .)Pigott, 1977: 227( و بعد از آن است II آهن
مرکزی  زاگرس  غرب،  شمال  شمال،  ازمناطق 
در شمال  قم  َصرم  و  دو محوطه سیلک کاشان  و 
مرکزی اشیاء دو فلزی یافت شده و این پراکندگی 
ساخت  فن  عمومیت  از  نشان  همگون  فنون  با 
اشیاء دو فلزی در عصر آهن II داشته و افزون بر 
آن محدود به ساخت و پرداخت ادوات رزم به ویژه 
خنجر وشمشیر بوده است )طالیی، 13۸۷: 10 و 
49(. شواهد و مدارک باستان شناسی از حوزه های 
و  مرکزی  شمال  غرب،  شمال  غرب،  فرهنگی 
آهنی  آثار  همۀ  که  دارد  آن  از  نشان  ایران   شمال 
آنچه  و  شده  پرداخته  و  ساخته   II آهن  عصر  در 
l منسوب  به عصر آهن  را که محققان در گذشته 
داشته اند اشتباه بوده است. تعداد اندک و مشکوک 
آثار  جابجایی  و  اضطراب  احتمال  آهنی،  اشیاء 
داخل گورها، تشابه گونه ها، گاهنگاری غیر علمی 

1 Ricasso

عصر  در  آهنی  اشیاء  چشمگیر  افزایش  و  پیشین 
II همگی  نشان می دهد استفاده تعمدی از  آهن 

آهن در  عصر آهن II آغاز شده است. 
 

شمشیرهای شکلی و فنی  ویژگیهای
گوشیشکل

در میان اشیاء بی شمار مفرغی و آهنی با فرم، آذین 
به( به 

ُ
و فن متنوع، شمشیرهای آهنی با سر دسته )ق

تابع مقصود  از نظر محتوا  انسان  شکل دو گوش 
ویژگی های  و  هنر  از  آمیزه ای  و  منظور ساخت  و 
نوع  دو  از  شده  ساخته  خنجرهای  است.  قومیتی 
فلز که مشخصه آنها داشتن قبه ای به شکل گوش، 
انحنا )مدودسکایا، 13۸3:  بدون  و  قبضه راست 
دربرگیرنده  ریکاسو1  یا  قبضه  انتهای  و   )1۲4
 :13۸3 )مدودسکایا،  است  تیغه  فوقانی  بخش 
11۷(. نمونه ای از آن با تیغه بلند و برآمدگی پهن 
در وسط و دسته به شکل لوله با نقش کنده دنده ای 
و محافظ دسته مستطیل با بخش فوقانی به شکل 
 Moorey, 1874: دو شاخ هاللی در دست است

 .)(58

فنساخت
و  آهن  فلز  دو  از   

ً
غالبا گوشی شکل  شمشیر 

شیوه  به  آهن  از  تیغه  و  است  گرفته  شکل  مفرغ 
چکش کاری پرداخته شده و تزئینات دسته از مفرغ 
به شیوه ریخته گری و قالب ریزی ساخته شده است 
 Hyslop,1974:50�55 کالمایر، 13۷6: ۲03 و(
 & Moshtagh KHorasani, 2006: 391,
392(. از شمال، شمال غرب، زاگرس مرکزی و دو 
محوطه سیلک کاشان و َصرم قم درشمال مرکزی 
اشیاء دو فلزی یافت شده و این پراکندگی با فنون 
دو  اشیاء  ساخت  فن  عمومیت  از  نشان  همگون 
برآن  افزون  و  llداشته است  آهن   فلزی در عصر 
به ویژه  رزم  ادوات  پرداخت  و  به ساخت  محدود 



45پژوهشنامۀ ایران باستان

خنجر و شمشیر بوده است )طالیی، 13۸۷: 10 و 
49(.  پیشینه شمشیر دوفلزی با هسته آهنی و تیغه 
و دسته مفرغی به اوایل ۲000 پ م برمی گردد و 
مفرغی  دسته  آهنی  شمشیر  با  متفاوت  کارکردی 
داشته است )Nojima et al, 2016: 15( و تنوع 
ارتباط  هم  با  نظر  به  گونه  دو  این  ریخت شناسی 
داشته است )Adachi, 2012: 104�105(. اشیاء 
ادوات  پرداخت  و  ساخت  به  منحصر  فلزی  دو 
)طالیی،  شمشیر  و  خنجرها  عمده  به طور  و  رزم 
13۸۷: 49( وابزار و ادوات عصر آهن II ازجمله 
 ،164  :13۸4 )مالزاده،  است  سنجاق  و  سرتبر 
مختص  فلزی  دو  اشیاء  ساخت   .)16۷  ،166
از  بسیاری  و  نبوده  فیل گوش  شمشیرهای  به 
داشته  بر  در  را  آیینی  و  تزیینی  و  کاربردی  اشیاء 
به دلیل  مفرغی  اشیاء  تزیینات  هم  سازندگان  و 
سهولت در ریخته گری و هم استحکام و برندگی 
ابتکار در ساخت  با   در نظر داشته و 

ً
آهن را تواما

)طالیی،  دست  یافتند  خود  هدف  به  اشیاء  این 
13۸۷: 49و مالزاده،  13۸4:  155(.

آهن با روش چکش کاری گرم پرداخت شده 
و با حرارت مکرر در کوره و کوبیدن به شکل مورد 
درحالی که   )۲3  :13۷9 )موری،  درمی آمد  نظر 
 از طریق قالب شکل 

ً
دسته ها بنا به ماهیت، صرفا

گرفته است )طالیی، 13۸۷: 10(. استفاده از آهن 
)وحدتی،  نبوده  قلع  و  مس  منابع  کاهش  به دلیل 
13۸4: 1۲1( بلکه به خاطر کارایی ادوات جنگی 
برندگی  و  استحکام  و   )15۲   :13۸4 )مالزاده، 
61(. مطالعات  آن است )طالیی، 13۸۷:  بیشتر 
مقاوم  آهن  تولید  توان  آهنگرها  می دهد،  نشان 
)فوالد( را بدون اطالع از فرآیند آن داشته و مقدار 

1 ریخته گری به دو شیوه قالب ساده برای آثاری که ساختار پیچیده ندارد )طاهری و همتی، 139۲: ۷( و موم گمشده که نخست نمونه 
اولیه را از موم می سازند و سپس گرداگرد آن را با گل پوشانده و مفرغ مذاب را که از بوته های سفالی ذوب کرده بودند درون این پوسته 
  Agrawal, 2000:( گلین جاری و سبب آب شدن موم شده و اثر فلزی به شکل قالب مومی در آمده و درنهایت با عملیات چکش کاری
15( روی ورقه ها و گرم کردن پی درپی، شکل های برجسته ایجاد می شد )قاسمی، 13۸6: 130(. قالب ساده سنگی و گلی باز و بسته 
برای آثار با ساختار فضائی ساده به کار رفته و قالب های باز برای نقش انداختن بر یک سمت و بسته برای هر دو روی اثر فلز استفاده 

می شده است )طاهری، 1394: 34(.

کربن حل شده در تیغه بیشتر از دسته بوده و این 
یعنی، آنها متناسب با کاربری اقدام به تولید آهن 
Hys� و   Rehder, 1991: 17 کرده اند  )سخت 
درجه   1536 حرارت  تولید   .)lop, 1966: 168
و  نبوده  میسر  دوره  آن  کوره های  در  سانتی گراد 
و  حرارتی  عملیات  با  اسفنجی  به صورت  شمش 
مکانیکی ناخالصی و خلل و فرج  داشته و قطعات 
کوچک به هم جوش داده شده است. با گداختن 
ایجاد  صیقل،  صاف کاری،  مختلف  مراحل  آهن 
سوراخ، تزیین و اتصال قطعات به سه شیوه پرچ، 
با  مفرغی  قسمت  و  گرفته  انجام  تسمه  و  میخ 
قالب ریزی از نوع دو کفه یا موم گمشده1 با دقت 
شکل داده شده به طوری که دو تکه بودن آنها بدون 
نیست  ملموس  ایکس  اشعه  با  عکس برداری 
ساخت  برای   .)1 طرح   ،154 )مالزاده،  13۸4: 
شمشیر آهنی با دسته مفرغی، ابتدا دسته را با موم 
ساخته و آن را با گل پوشانده و پس از حرارت در 
کوره تبدیل به سفال شده و موم ذوب شده و بیرون 
ریخته شده و تیغه آهنی را درون قالب سفالی قرار 
داده و با مفرغ مذاب قالب را پر می کردند که سبب 
پیوستگی میان دسته مفرغی با تیغه آهنی می گردد 

)دایسون، 13۸۷: 149(.
احیاء  برای  دیگر  به جزء حرارت، عمل مهم 
چراکه  است،  کربن  از  استفاده  آهن  معدن  سنگ 
آهن به آسانی با اکسیژن در آمیخته وبرای به دست 
آوردن فلز آهن باید اکسیژن موجود در سنگ آهن 
میل  آهن   .)۲40  :1345 )حایری،  برود  بین  از 
زیادی به ترکیب با اکسیژن و خوردگی و زنگ زدن 
دارد و همین امر سبب شده در کاوش ها کمتر به 
 .)۲۷  :1394 )طاهری،  شود  برخورد  آهنی  آثار 
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از  استفاده  با  مفرغی  دسته  به  آهنی  تیغه  اتصال 
 Moshtagh( گرفته  انجام  ریخته گری1  شیوه 
مالزاده،  و   KHorasani, 2006: 391, 392
13۸4: 154( و ابتدا تیغه یا قسمت آهنی از طریق 
است  شده  ساخته  حرارتی-مکانیکی  عملیات 
(Hyslop 1974: 50�55) و سپس قسمت مفرغی 
با کمک قالب بر انتهای آن با قالب دو کفه و موم 
گمشده قالب ریزی شده و عملیات با دقت انجام 
شده تا محصول به دست آمده یکپارچه به نظر آید 
و تشخیص دو تکه بودن بدون عکس برداری اشعه 
اتصال   استحکام بخشی  نباشد.  ممکن  ایکس 
شکل  هاللی  زائده  ریخته گری  با  دسته  به  تیغه 
به  مفرغی  ادوات  کردن  مسلح  و  اتصال  نقطه  بر 
 Hyslop, 1974:( بوده است آهنی  یا هسته  میله 
به 

ُ
ق و  دستگیره   .)50�55 & Pigott, 1989: 72

جدای از تیغه آماده شده و سپس تیغه به آن اضافه 
شده و ظاهر بیرونی از وجود کامل مفرغ حکایت 
دارد درحالی که میله آهنی میان دستگیره به قبه را 
 Nojima et al, 2016: 5,( است  داده  پوشش 
بریتانیا  موزه  گوشی شکل  شمشیر  طرح۲(.   -15

1 Casting On
2 Biomatalic

XRF  با قبه جوش خورده بر دسته و نتایج آنالیز
دسته و تیغه آثاری از سرب، نقره و ارسنیک و در 
واکنش  و  داده  نشان  را  نیکل  و  آنتیموان  مواردی 
یکی از دسته ها به آهن ربا وجود آهن را تا انتهای 
 Simpson&La niece,( می کند  تأیید  دسته 
در  متفاوت  فلز  دو  از  استفاده   .)2010:97�98
 IIIو  II آهن  به  مربوط  فلزی۲  دو  اشیاء  ساخت 
است )مالزاده، 13۸4: 155(. استفاده از دو فلز 
توانایی ذوب  به دلیل عدم  آهنی  اشیاء  در ساخت 
ایجاد  و  تزئینات  اجرای  برای  آهن  ریخته گری  و 
تنوع درجنس و رنگ بوده است )طاهری، 1394: 
36(. ویژگی خاص آن استفاده از دو نوع فلز در 
ساخت آنها و قسمت ابتدایی دسته خنجر به شکل 

الله گوش است )فهیمی، 13۸1: 4۷(.
درجه  در  آهن  زیاد  خوردن  جوش  خاصیت 
حرارت باال به گدازه گران امکان ساخت شمش های 
Re� )بزرگ ومرغوب را با عملیات دقیق داده است 

عصر  ریخته گری،اواخر  فن   .)hder, 1991: 17
مفرغ بر تعدادی از ساخته های مفرغی به کار رفته 
ولی استفاده از آن برای ساخت اشیاء آهنی مربوط 

تصویر1.طرحفرضیکارگاهوکورهتولیدآهندرحسنلو)مالزاده،163:1384(
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 Pigott, 1977:( است  بعد  به   ۲ آهن  عصر  به 
220(. رادیوگرافی X نشان از دستۀ توپر و جوش 
قسمت باالی قبضه و عدم اتصال تیغه با قسمت 
با  و  پیشرفته  دسته  درونی  انتهای  و  زبانه  باالی 
به هم  نیروی مکانیکی  بدون  قلع و سرب  جوش 
فشرده شده و هرگز به عنوان سالح عمل  نمی کرده 
 .)(Simpson  &La niece, 2010: 98 است 
دانشگاه  گوشی شکل  شمشمیرهای  بررسی  نتایج 
هیروشیما با توجه به اتصال ضعیف تیغه به دسته 
 Simpson & La( دارد  آن  بودن  آیینی  از  نشان 

.)niece, 2010: 99
آنالیز شمشیر مفرغی با هسته آهنی نشان می 
و  نبوده  پیوسته  به هم  قبه  گاه  و  تیغه  دهد، دسته، 
آهنی  تیغه  است.  شده  ادغام  بعدی  مراحل  در 
بوده و در طول زمان دچار خوردگی شده و مقدار 
است  رفته  دست  از  آن  زیبایی شناسی  از  زیادی 
با  شمشیرها  عتیقه،  بازار  در  تجارت  افزایش  با  و 
تیغه های مفرغی تعمیر شده و قسمتی از زبانه تیغه 
Simpson&� باقی مانده  است  )آهنی بر دسته 
ایکس،  اشعه  با   .)  la Niece, 2010: 96�100
فضای خالی محل اتصال قبضه و تیغه را می توان 
دید و بدون بررسی دقیق محل اتصال تیغه به دسته 
غیرممکن  پیوستن  روند  مورد  در  دقیق  قضاوت 
به  بسته   .)(Okahara et al. 2001: 33 است 
شدن  روشن  تا  و  بوده  زبانه  یا  هسته  آهن  اینکه 
عملکرد هسته آهن مشکالت ذکر شده با شمشیر 
 Hisashi, ماند  باقی خواهد  آهنی  مفرغی هسته 

.)et,al, 2016: 17

گاهنگاری
غالب محققان، شمشیرهای فیل گوش را مربوط به 
بازه زمانی عصر آهن II دانسته اند. نوع فلز نمونه 
کننده  مشخص  گیالن  تول  گورستان  در  مکشوفه 
(Khalatbari, 2004: 56)  بودهII  عصر آهن
و قدمت آن بین سال های 1000 تا 900 پ م یاد 
 Moshtagh KHorasani, 2006: 390,( شده
آنها نشان دهنده مراحل  391( و ساخت دو فلزی 
 II آهن  عصر  خاص  و  آهنی  اشیاء  ساخت  اولیه 
نیز  مدودسکایا   .)Pigott, 1977: 220( است 
این گونه شمشیرها را مربوط به عصر آهن II دانسته 
براساس   .)1۲4  :13۸3 )مدودسکایا،  است 
مکشوفه  مفرغی  شمشمیرهای  ریخت شناسی، 
به احتمال  یا  دوم  هزاره  اواخر  بین  ایران  غرب  از 
مربوط به سده های دهم و نهم پ م تاریخ گذاری 
Simp� Nojima et al, 2016: 15 )شده است 
نمونه های   .)&  son & La niece, 2010:97
تپه   IV الیه  حفاری های  از  مکشوفه  خنجرهای 
اول پ م  هزاره  اوایل  به  متعلق  می توان  را  حسنلو 
دانست )طالیی، 13۷4: 93( .دو شمشمیر موزه 
بریتانیا آزمایش شده است و به آغاز هزاره اول پ م 
 Simpson & La). است   شده  تاریخ گذاری 
 
ً
اکثرا خنجرها  از  گروه  این   niece, 2010: 100
 :13۸1 )فهیمی،  است  پ م  یکم  هزاره  به  متعلق 

.)4۷
 از کاوش علمی به دست نیامده 

ً
شمشیرها غالبا

است ولی ویژگی های فنی و سبکی نشان می دهد 
در دوره به نسبت کوتاه ساخته شده است )طالیی، 

تصویر2.فناوریساختوقسمتهایمختلفشمشیر
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13۸۷: ۷1(. گرچه شواهدی دال بر تولید محلی 
ولی  است  نشده  کشف   IVb حسنلوی  در  آهن 
قرائنی چون معادن آهن و منابع سوخت و توسعه 
دولت های  تشکیل  و  مفرغ  تولید  در  فناوری 
محلی، همگی می توانست مشوق و حامی تولید 

محلی آهن باشد )مالزاده، 13۸4: 15۲(. 

حوزۀساخت
میدانی  کاوش های  و  بررسی ها  نتایج  براساس 
فرهنگی  حوزه  مهم ترین  تطبیقی،  مطالعات  و 
ایران  شمال  گوشی شکل  شمشیرهای  ساخت 
شمال  و  قفقاز  و  تالش  منطقه  به خصوص  و 
در  فیل گوش  شمشیر  کشف  است.  ایران  غرب 
در  تول  گورستان  اخیر  سال های  کاوش های 
منطقه  در  سالح ها  این گونه  وجود  گیالن  تالش 
 Khalatbari, 2004:( می کند  اثبات  را  تالش 
نیز  حسنلو   IV الیه  در  آن  از  نمونه هایی  و   (56
 .)1۲4  :13۸3 )مدودسکایا،  است  شده  کشف 
در جنوب  تالش  مجاورت  در  موگانی1  منطقه  در 
مشابه  خنجر های  آذربایجان  جمهوری  شرق 
به دست آمده است )مدودسکایا، 13۸3: 1۲4(. 
موگانی  چون  مناطقی  در  آنها  پراکندگی  براساس 
می توان  ایران  در  حسنلو  و  تالش  و  آذربایجان 
حدس زد که منشاء همۀ آنها آسیای غربی بوده و 
بعدها به صورت مستقل در هر یک از این مناطق 
 .)1۲5  :13۸3 )مدودسکایا،  است  یافته  تکامل 
پنج قبضه شمشیر موجود در موزه ملی متعلق به 
شمال و شمال غرب ایران ازجمله عمارلو، اردبیل 
مشکین شهر  در  توقیفی  اموال  از  آنها  از  یکی  و 
 Moshtagh Khorasani, 2006:( است 
که  است  معنا  پر  405�403 ,391 ,390(.بسیار 
همه نمونه های دو فلزی ابتدا در شمال غرب ایران 
کشف شده و در مرحله بعد مناطق تولیدی آن به 

1 Mugani
2 Geoy

 Nojima et al,( سمت قفقاز گسترش یافته است
15 :2016(. در محوطه قبرستان لنکران در جنوب 
جمهوری آذربایجان و نواحی تالش و دیلمان در 
دریاچه  غرب  در  حسنلو  تپه  و  جوی۲  و  شمال 
Simp� است  شده  یافت  آن  نمونه های  )ارومیه 
در  شمشیری   .)son & La niece, 2010: 97
بریتانیا خریداری  برای موزه  سال 1904 میالدی 
Simp�  در اردبیل پیدا شده است 

ً
)شده که ظاهرا

فراوانی  تعداد   .)son &La niece, 2010: 97
آذربایجان  از مناطق جمهوری  نوع خنجر  این  از 
کشف شده و با توجه به توزیع جغرافیایی این گروه 
مناطق شمالی  و  آذربایجان  در جنوب جمهوری 
ایران به نظر می رسد که منشاء و خاستگاه اولیه این 
 :13۷4 )طالیی،  باشد  قفقاز  منطقه  در  خنجرها 

.)93

بنیاد موزههای مؤسسه مجموعه گونهشناسی
مستضعفان

30 شمشیر با سر دسته گوشی شکل در موزه های 
و  گرفته  قرار  مطالعه  مبنای  مستضعفان  بنیاد 
ابعاد  تیغه،  ریکاسو،  قبضه،  به، 

ُ
ق شکل  براساس 

و  شناسایی  اصلی  گونه   9 تزیینی،  ویژگی های  و 
تفکیک شده است. تیغه شمشیر گوشی شکل زاویه 
90 درجه با دسته دارد ولی نمونه ای در موزه ملی 
ایران وجود دارد که دسته آن موازی لبه تیغه است 
با   (Moshtagh Khorasani, 2006: 392).
توجه به آنکه تمام شمشیرهای گوشی شکل زاویه 
90 درجه با تیغه دارد، نمونه موزۀ ملی یک استثناء 
تیغه  بر  دسته  نصب  هنگام  آن  سازنده  که  است 
دچار اشتباه شده و دسته و تیغه را در یک راستا قرار 
داده است )تصویر 1(. خنجر از دسته سه بخشی 
قبضه، قبه و انتهای تیغه نزدیک به دسته یا ریکاسو 
و  تیغه  نوک  و  وتیغه   )11۷ )مدودسکایا، 13۸3: 
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بخش میانی تیغه تشکیل شده و براساس طول تیغه  
است  شده  دسته بندی  شمشیر  و  دشنه  خنجر،  به 
)Moorey, 1371: 66(. طول تیغه خنجر از 1 تا 
تا  از 36   یا دشنه  36 سانتی متر و شمشیر کوتاه 
شمشیر  سانتی متر   50 از  باالتر  و  سانتی متر   50
گونه های  ویژگی های  ادامه  در  می شود.  خوانده 

مورد مطالعه به شرح ذیل خواهد آمد.

گونه1
غالب شمشیرهای گونه یک تیغه ای بلند و باریک 
با برجستگی در مرکز تیغه دارد و این برجستگی از 
بخش فوقانی شروع و به تدریج تا به رأس یا نوک 
به صورت  دست  محافظ  می گردد.  باریک  تیغه 

چنگک به سمت نوک شمشیر در دو طرف لبه به 
محافظ  طول  است.  شده  کشیده  شاخ  دو  حالت 
دست از شانه شمشیر تا نوک شاخ ها، بین 5/3  تا 
یا دسته  و جای دست  بوده  متغیر  ۸/3 سانتی متر 
برجسته  تزیینات  با  یا  ساده  مکعب  به صورت 
نقطه ای است. دو پره گوشی شکل به نسبت ضخیم 
آنها  بین  و  شده  طراحی  بیرون  سمت  به  متمایل 
تزیینات شیاری جلوه ای خاص به قبه داده است. 
با  که  گرفته  قرار   1 گونه  در  قبضه   13 درمجموع 
توجه جنس تیغه، تزیینات تیغه و دسته، ابعاد تیغه 
و دسته، شکل قبه و دسته و ریکاسو به چهار زیر 

گونه به شرح ذیل قابل تقسیم است.

)Moshtagh KHorasani, 2006: 392( تصویر  3. شمشیر گوشی شکل موجود در موزه ملی با دسته و تیغه در یک راستا
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گونه1-1
 ازجنس مفرغ بوده 

ً
 تیغه، دسته و قبه شمشیر تماما

خطوط  بدون  و  تیز  نوک  کشیده،  دراز،  تیغه ها  و 
نقش  با  قبه  پره  دو  میان  است.  برجسته  تزئینی 
شیاری تزئین شده و پره های قبه، گوشتی و ضخیم 
است. ریکاسو به شکل v تیغه را به دسته متصل 
کرده است )تصویر 4(. در مجموعه مورد مطالعه 
شرح  به  و  شناسایی  مختلف  ابعاد  با  نمونه  نه 

جدول ذیل به تفکیک آمده است )جدول 1(.

گونه2-1
مفرغی  گلوله های  با  دسته  طول  طرف  چهار 
کوچک تزئین شده که عالوه بر جنبه زیبایی برای 
ایجاد  جنگاور  دست  جای  پایداری  و  استواری 
شده است. میان دو پره قبه با نقش شیاری تزئین 

ضخامت   1-1 گونه  به  نسبت  قبه  پره های  و  شده 
کمتری دارد. ریکاسو به شکل V تیغه را به دسته 
متصل کرده است. بخش میانی تیغه در دو طرف 
شده  تزئین  انتها  تا  ابتدا  از  برجسته  چهارخط  با 
دو  به  نسبت  کناری  خط  دو  برجستگی  است. 
به  نمونه  دو  گونه  این  از  است.  بیشتر  میانی  خط 
شمار های ثبت 5۷1۷9-م و طول کلی آن ۸3/6، 
و  سانتی متر   63/1 تیغه  طول   ،19/5 دسته  طول 
شماره 43۷6۲-م و طول کلی ۲۲/۸۸،۲/۲ و66 
است  شده  شناسایی  مفرغ  جنس  از  سانتی متر 

)تصویر 5(.

گونه3-1
و  مفرغ  از جنس  قبه  و  آهن، دسته  از جنس  تیغه 
و  بوده  ضخیم  قبه  پره های  است.  فلزی  دو  گونه 

تصویر4.طرحوتصویرشمشیرگونه1-1
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نقش شماره
قبه

نقش 
دسته

نقش 
ریکاسو

جنس 
تیغه

جنس 
دسته

تصویر 

 44۲4۸
– م 

مکعبی شیاری 
ساده

V 
شکل 
ساده

مفرغمفرغ

 449۸6
– م 

مکعبی شیاری
ساده

Vشکل 
ساده

مفرغمفرغ

 43۷61
– م 

مکعبی شیاری
ساده

Vشکل 
ساده

مفرغمفرغ

 ۲4505
– م 

مکعبی شیاری 
ساده

Vشکل 
ساده

مفرغمفرغ

 44۷۸۸
– م 

مکعبی شیاری 
ساده

Vشکل 
ساده

مفرغمفرغ

 43۷63
– م 

مکعبی شیاری 
ساده

Vشکل 
ساده

مفرغمفرغ

 44۷۸6
– م 

مکعبی شیاری 
ساده

Vشکل 
ساده

مفرغمفرغ

 43۷60
– م 

مکعبی شیاری 
ساده

Vشکل 
ساده

مفرغمفرغ

 44۲49
– م 

مکعبی شیاری 
ساده

Vشکل 
ساده

مفرغمفرغ

جدول1.شمشیرهایگوشیشکلگونه1-1

میان دو پره قبه با نقش شیاری تزئین شده است. 
کرده  متصل  دسته  به  را  تیغه   v شکل  به  ریکاسو 
است. دسته مکعبی صاف و بدون تزئین است از 
این گونه یک نمونه به شماره 44۲9۸-م با طول 
کلی ۲1 طول دسته ۲1 سانتی متر شناسایی شده 
 تمام تیغه از بین رفته است )تصویر 

ً
است که تقریبا

.)6

گونه4-1
با گلوله های  دسته شمشیر در چهار طرف طولی 
جنبه  بر  عالوه  که  شده  تزئین  کوچک  مفرغی 

زیبایی برای پابرجایی و پنهان ماندن جای دست 
نقش شیاری  با  قبه  پره  دو  میان  تعبیه شده است. 
و  است  قطور  و  قبه ضخیم  پره های  و  تزئین شده 
تیغه  زبانه  داغ   1-۲ گونه  با  تفاوت  شاخص ترین 
تمام  و  بوده  تزئین  فاقد  تیغه  است.  قبه  میانه  بر 
است.  مفرغ ساخته شده  از جنس  آن  بخش های 
متصل  دسته  به  را  تیغه  vکوتاه  به شکل   ریکاسو 
شماره  به  نمونه  یک  گونه  این  از  است.  کرده 
 ۷۲/5 تیغه  طول  و   93 کلی  طول  با  39651-م 
است  شده  شناسایی  مفرغ  جنس  از  سانتی متر 

)تصویر ۷(.
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تصویر5.طرحوتصویرشمشیرگونه2-1

گونه2
باریک  بلند،  تیغه  دوم،  گونه  اصلی  مشخصه 
پایه  قسمت  از  که  است  آن  میانی  وبرجستگی 
کم  باعث  تیغه  شدن  باریک  دارد.  ادامه  نوک  تا 

شاخ ها  یا  چنگک  و  گشته  ریکاسو  پهنای  شدن 
است.  شده  بیشتر  آنها  طول  و  تر  نزدیک  هم  به 
روی سطح و پایین ریکاسوی برخی از شمشیرها 
است.  شده  ترسیم  و  طراحی  هندسی  نقوش 

تصویر6.طرحوتصویرشمشیرگونه3-1
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شاخ ها  نوک  تا  شانه  بخش  از  ریکاسو  فاصله 
 10/۲ تا   6/4 بین  مطالعه  مورد  قبضه های  در  
سانتی متر متغیر است. سردسته یا قبه در مقایسه با 
انواع گونه یک کوچک تر بوده و لبه گوش ها پهن تر 
و فاصله بین گوش ها برآمده تر است. در این گونه 
نیز همانند گونه اول شیارهای تزئینی در فاصله بین 
به چشم می خورد. در مجموع ۸ قبضه  دو گوش 

در گونه دوم قرار گرفته که با توجه به جنس تیغه، 
تزئینات تیغه و دسته، ابعاد تیغه و دسته، شکل قبه 
و دسته و ریکاسو به دو زیر گونه به شرح ذیل قابل 

تقسیم است.

 گونه1-2
ویژگی شاخص این گونه برجستگی میانی تیغه از 

تصویر7.طرحوتصویرشمشیرگونه4-1

تصویر8.طرحوتصویرشمشیرگونه1-2
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پایه تا نوک، کم شدن پهنای محافظ دست، نزدیک 
کوچک تر  ریکاسو،  شاخ های  یا  چنگگ  شدن 
محافظ  سطوح  بر  است.  قبه  یا  سردسته  شدن 
زیگزاگ های  هندسی  نقوش  نمونه ها  از  برخی 
و  پهن تر  لبه گوش ها  است.  نامنظم طراحی شده 
تیغه،  می رسد.  نظر  به  برآمده تر  آنها  بین  فاصله 
 از جنس مفرغ ساخته شده است 

ً
دسته و قبه تماما

)تصویر ۸(. در مجموعه مورد مطالعه هفت نمونه 
به شرح جدول  ابعاد مختلف شناسایی شده و  با 

ذیل به تفکیک آمده است )جدول ۲(. 

 گونه2-2
شاخصه اصلی این گونه در تزئینات پرکار خیاره ای 
و هاشورزده سردسته یا قبه است. پره های دو طرف 

ریکاسو به شکل الله های گوش با نقوش شیاری 
عمیق و انتهای پره ها با زائده های دندانه ای تزئین 
خطوط  با  پره ها  از  بلندتر  زائده  دو  است.  شده 
خطوط  با  میانی  قسمت  و  شده  تزئین  هاشورزده 
از  مجموعه ای  است.  شده  نقش اندازی  شیاری 
نقوش که به قبه، شکوه، آراستگی و جلوه خاصی 
داده است. عالوه بر تزئینات پرکار قبه، بر بخشی 
و  شده  تزئین  کنده  عمق  کم  باخطوط  دسته  از 
افقی  نوار  دو  از  متشکل  کادری  میان  ریکاسو  بر 
طرح های مکرر لوزی و مثلث ترسیم شده است. 
از این گونه یک نمونه به شماره 43۷49-م با طول 
تیغه 45/۸  کلی 64/1، طول دسته 1۸/3 و طول 
است  شده  شناسایی  مفرغ  جنس  از  و  سانتی متر 

)تصویر 9(.

جدول2.شمشیرهایگوشیشکلگونه2-1موزههایبنیاد

نقشنقشقبهشماره
دسته

نقش 
ریکاسو

جنس
تیغه

جنس
دسته

تصویر

شیاری و 43۷64-م
زیگزاگی 

مکعبی 
ساده

V 
شکل 

بلند

مفرغمفرغ

مکعبی شیاری44۷۸9– م 
ساده

 V
شکل 

بلند

مفرغمفرغ

مکعبی شیاری۲4504– م
ساده

 V
شکل 

بلند

مفرغمفرغ

مکعبی شیاری ۲4509– م
ساده

 V
شکل 
کوتاه

مفرغمفرغ

مکعبی شیاری ۲4506– م
ساده

 V
شکل 
کوتاه

مفرغمفرغ

مکعبی شیاری 43۷5۸– م
ساده

 V
شکل 

بلند

مفرغمفرغ

مکعبی شیاری43۸40/۲
ساده

 V
شکل 

بلند

مفرغمفرغ
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گونه3
و  باریک  و  بلند  آهنی  تیغه   آن  اصلی  شاخصه 
ریکاسو، دسته  و قبه مفرغین است. تیغه های آهنی 
خوردگی  دچار  جوی  عوامل  و  رطوبت  اثر  در 
دست  از  را  خود  استحکام  و  شده  پوسیدگی  و 
ریکاسو  شاخ های  یا  چنگک  طول  است.  داده 
آنها  فاصله  و  بوده  بلندتر  گونه ها  سایر  به  نسبت 
بین 1۲/۷  نوک شاخ ها  تا  شانه شمشیر  از بخش 
دو  از  متشکل  قبه  دارد.  طول  سانتی متر   13/۷ تا 
که  است  میانی  لوله  به  نسبت  برجسته  ساده  پره 
این گونه دو قبضه  از  بر دسته متصل شده است. 
در موزه های بنیاد به شماره 44۷65 – م، به طول 
و  سانتی متر   ۷0/۷ و   ۲4/5 دسته   ،95/۲ کلی 
دسته   ،46/5 کلی  طول  با  43۷5۲-م،  شماره 
۲4 و تیغه ۲۲/5 سانتی متر شناسایی شده است. 
در  را  درازا  بیشترین  44۷65-م  شماره  شمشیر 
میان شمشیرهای مورد مطالعه دارد )تصویر 10(. 

گونه4
مفرغی  غالف  به واسطه  آن  ویژه  خصوصیت 
دسته  مدور،  و  لوله ای  مزین  قبه  منحصربه فرد، 
و  ساده  غالف  است.  آهنی  تیغه  و  منقوش  مدور 

باز ساخته  بدون تزئین از جنس مفرغ و به شکل 
شده است و دو سوراخ در ابتدای غالف، به احتمال 
برای عبور تسمه و آویز شمشیر بوده است. بخشی 
از غالف نیز دچار پارگی و خوردگی شده و از بین 
رفته است. تیغه آهنی درون غالف به شدت آسیب 
دیده است و فقط بخش هایی از آن به صورت قطعه 
قطعه و چسبیده به غالف برجامانده است. شکل 
و  بوده  لوله  ای شکل  و محافظ دست،  قبه  و  دسته 
با  ابتدای محافظ دست دارای نواری گرد  قسمت 
به واسطه  قسمت ها  بقیه  و  است  تزئینی  شیارهای 
نیست.  قابل تشخیص  درون غالف  در  رفتن  فرو 
به  برجسته  شیار  چهار  با  کوچک  به نسبت  قبه 
و  است  شده  مزین  گوش  دو  بین  منظم  فواصل 
بخشی از زبانه تیغه از وسط قبه در فاصله بین دو 
گونه  این  دسته  است.  مشهود  و  زده  بیرون  گوش 
جلوه  کم عمق  کنده  هندسی  نقوش  با  شمشیر 
در  پایین  به  باال  از  است.  گرفته  خاصی  جالل  و 
که  افقی  برجسته  نوارهای  از  متشکل  کادِر  شش 
با  زیگزاگی  نقوش  دربرگرفته،  را  دسته  گرداگرد 
لوزی های  و  افقی  خطوط  و  نقطه ای  پرکننده های 
مکرر به صورت یک در میان دست را مزین کرده 
به  قبضه  یک  مطالعه  مورد  مجموعه  از  است. 

تصویر9.طرحوتصویرشمشیرگونه2-2
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تصویر10.طرحوتصویرشمشیرگونه3

تصویر11.طرحوتصویرشمشیرگونه4
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شماره 440۷6-م، با طول کلی ۸4، دسته 16 و 
)تصویر  است  شده  شناسایی  سانتی متر   ۷1 تیغه 

 .)11

گونه5
این گونه در شکل محافظ دست  ویژگی برجسته 
است که چنگک یا شاخ ندارد و به صورت نواری 
تیغه ای  است.  شده  کشیده  تیغه  پایه  گرداگرد  در 
به نسبت بلند با برجستگی در میانه دارد که پایه آن 
پهن تر و به تدریج به سمت نوک باریک می شود. 
دسته ساده و بدون تزئینات و به نسبت بلند است. 
خیاره ای  نقش  دارای  و  کوچک  قبه  گوش های 
یک  گونه  این  از  است.  گوش  دو  بین  فواصل  در 
 91/۸ کلی  طول  با  ۲450۸-م،  شماره  به  قبضه 
دسته 1۷/5 و تیغه ۷4/3 سانتی متر از جنس مفرغ 

شناسایی شده است )تصویر 10(. 

گونه6
دو خصوصیت برجسته و شاخص این گونه، شکل 
تزئینات  با  مدور  دستۀ  و  دست  محافظ  متفاوت 
دست  محافظ  است.  هندسی  گسترده  و  حجیم 
U با شاخ های صاف بوده و لبه ریکاسو  به شکل 
در محل اتصال با تیغه به صورت برجسته و مزین 
به خطوط هاشورزده ساخته شده است، زیر زائدۀ 
انتهایی سه شیار افقی بر گرداگرد آن نقش شده و 
مثلث های  و  لوزی  شامل  هندسی  نقش  زائده  بر 
پی درپی آمده است. دسته به شکل لوله با شیارهای 
تزئین شده است. دسته  تزئینی هندسی و هاشور 
مدور با خطوط افقی و عمودی به هشت قسمت 
تقسیم شده و چهار خانه باالیی با نقوش زیگزاگی 
نقوش  با  پایینی  و خطوط هاشوری و چهار خانه 
لوزی توپر تزئین شده است. قبه کوچک با لبه های 
پهن و سه شیار در وسط و چهار شیار کم عمق در 

تصویر12.طرحوتصویرشمشیرگونه5
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فاصله بین دو گوش تزئین شده است و لبه  گوش ها 
و  قبه  وسط  از  تیغه  زبانه  دارد.  کنگره دار  تزئینات 
فاصله بین دو گوش بیرون زده است. تیغه بلند و 
این  از  است.  برجستگی  دارای  وسط  در  باریک 
با طول  به شماره 43۸40/3-م،  قبضه  یک  گونه 
از  سانتی متر   ۷1 تیغه  و   1۸/6 دسته   ۸9/۷ کلی 

جنس مفرغ شناسایی شده است )تصویر 13(. 

گونه7
است  تیغه   پهنای  و  کوتاهی  آن  اصلی  شاخصه 
قرار داده  یا شمشیر کوتاه  آن را در طبقه دشنه  که 
است. ستبرا و قطر پایه تیغه از سمت دسته به نوک 
به تدریج کمتر شده و قسمت میانی تیغه برجستگی 
دارد. از دیگر مشخصات این گونه محافظ دست 
است که فاصله بین چنگک یا شاخ ها بیشتر شده 
 6 تا   5/5 بین  شاخ ها  نوک  تا  شانه  از  آن  طول  و 
سانتی  متر متغیر است. قبه یا سردسته همانند گونه 
یک بزرگ بوده و فاصله بین دو گوش با شیارهای 
دو  گونه  این  از  است.  تزئین شده  به نسبت عمیق 
قبضه به شماره های 39۲66 – م، به طول کلی 5۸، 
دسته 1۸/6 وتیغ 39/4 سانتی متر و 15630-م، با 

طول کلی 63، دسته 1۸/4 و تیغه 44/6 سانتیمتر 
از جنس مفرغ شناسایی شده است. نمونه شماره 
15630-م، با نقوش هندسی به شکل مثلث های 
هاشورزده  و  زیگزاگی  خطوط  و  نقطه  با  شده  پر 

تزئین شده است )تصویر 14(. 

گونه8
محافظ  ویژه  شکل  در  گونه  این  اصلی  شاخصه 
با  هالل  شکل  به  که  است  ریکاسو  یا  دست 
شانه  از  آن  فاصله  و  شده  طراحی  کوتاه  شاخ  دو 
بخش  بر  است.  سانتی متر   ۲/9 شاخ ها  نوک  تا 
زده  هاشور  خطوط  هندسی  نقش  هالل،  باالی 
افقی  نوار  دو  از  متشکل  قابی  میان  در  عمق  کم 
نمودارسازی شده است.  بیشتر قسمت های دسته 
طرح  فقط  و  است  تزئین  فاقد  و  شکل  مکعبی 
کم  نوار  سه  با  کادر  دو  میان  مختصری  هندسی 
عمق، شامل خطوط هاشور زده ترسیم شده است. 
همچنین یک برجستگی باالی نقش یادشده تعبیه 
شده است. قبه در اندازه کوچک مدل سازی شده 
و لبه پهن گو ش ها با شیارهای نامنظم تزئین شده و 
روی گوش ها و درفاصله میان دو گوش با خطوطی 

تصویر13.طرحوتصویرشمشیرگونه6
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به  قبه  اتصال  بخش  است.  شده  آراسته  برجسته 
و  کوتاهی  است.  زیگزاگی  تزئینات  دارای  دسته 
یا شمشیر کوتاه  تیغه آن را در ردیف دشنه  پهنای 
قرار داده و پهنا و برجستگی تیغه از رأس تا نوک 
به تدریج کاسته شده است.  از این گونه یک قبضه 
به شماره 5۷1۸1-م، با طول کلی 56 دسته 1۷/5 

شناسایی  مفرغ  از جنس  سانتی متر  تیغه 3۸/5  و 
شده است )تصویر 15(. 

 گونه9
ویژگی ممتاز این گونه در شکل ویژه محافظ دست 
با چنگگ یا شاخ های بسیار کوتاه در امتداد لبه های 

تصویر14.طرحوتصویرشمشیرگونه7
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شمشیر است. محافظ دست به شکل پهن در پایه 
تیغه ساخته شده و در مرکز به شکل نیم هالل کوتاه 
درآمده است. فاصله محافظ دست از ابتدای شانه 
تا نوک شاخ ها 3/۲ سانتی متر است. شاید علت 
باشد  ساییدگی هایی  ریکاسو  شاخ های  کوتاهی 
افتاده است. دسته  اتفاق  زمان  اثر گذشت  در  که 
زیادی  بخش  است.  تزئینات  فاقد  و  ساده  کوتاه، 
از گوش های قبه به دلیل آسیب دیدگی از بین رفته 
تزئین  شیاری  نقش  پنج  با  گوش ها  بین  فاصله  و 
در  برجستگی  با  کوتاهی  و  پهن  تیغه  شده است. 
میان آن برای استحکام تعبیه شده است. کوتاهی 
و پهنای تیغه آن را در ردیف دشنه یا شمشیر کوتاه 
شماره  به  قبضه  یک  گونه  این  از  است.  داده  قرار 
43۸40-م، با طول کلی 66/۸ دسته 13/۸ و تیغه 
53 سانتی متر از جنس مفرغ شناسایی شده است 

)تصویر 16(.

تجزیهوتحلیلدادهها
مطالعه،  مورد  فیل گوش  به  موسوم  شمشیرهای 

شکل  به  قبه ای  و  راست  و  انحناء  بدون  قبضه ای 
دو گوش انسان دارد. محافظ دست یا ریکاسو به 
U و هالل کوتاه در ابعاد مختلف  V یا  سه شکل 
است.  دربرگرفته  را  تیغه  فوقانی  بخش  که  است 
براساس شواهد و مدارک باستان شناسی بازه زمانی 
ساخت این شمشیرها عصر آهن II در حوزه های 
و  آذربایجان  جمهوری  و  ایران  تالش  فرهنگی 
جنوب دریاچه ارومیه بوده است. از 30 شمشیری 
که در این پژوهش، گونه شناسی شده است چهار 
نمونه از نوع دو فلزی با تیغه آهنی و دسته مفرغی 
ریخته گری  و  چکش کاری  شیوه های  به  که  است 
شیوه  به  آهنی  تیغه  شده اند.  ساخته  قالب ریزی  و 
و  کوره  در  مکرر  حرارت  با  گرم  چکش کاری 
کوبیدن پرداخت شده است. ازآنجاکه پدیدآوری 
حرارت 1536 درجه سانتی گراد در آن بازه زمانی 
خلل  با  اسفنجی  به صورت  آهن  نداشت،  امکان 
با  این کاستی  و فرج فرآوری شده و برای زدایش 
شده  ترمیم  منفذها  حرارتی  و  مکانیکی  عملیات 
صاف کاری،  آهن،  گداختن  با  همزمان  است. 

تصویر 16. طرح و تصویر شمشیر گونه 9
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طولوزنگونهشماره

کلی

طول

دسته

طول

تیغه

پهنادر

ابتدا

پهنادر

وسط

پهنادر

رأس

فاصلههر

دوگوش

جنس

تیغه

جنس

دسته

مفرغمفرغ۲450۸51/33091/۸1۷/5۷4/34۲/51/56/3 – م

مفرغمفرغ5۷1۸1۸۷93561۷/53۸/5541/56/۸ – م

مفرغآهن44۷6531/39۸95/۲۲4/5۷0/۷3/53/51/5۸/4 – م

مفرغآهن۷/1---440۷6491۲۸416۷1 – م

مفرغآهن43۷5۲365346/5۲4۲۲/5۲/5۲/۲1/56/9 – م

مفرغمفرغ11/359۸4/5۲13/۲31/563/510/1-449۸61 – م

مفرغمفرغ11/560۸۷/۸۲1/366/53/53/31/59/4-43۷611 – م

مفرغمفرغ۸۷ میلی11/۲0۸۸۷۲0/566/5۲/9۲/1-43۷64۲ – م

مفرغمفرغ۷۷/۲ میلی11/19093/۸۲۲۷1/۸۲/۷۲/۲-44۷۸9۲ – م

مفرغمفرغ91۲ میلی11/۲06۷4/۸۲0/554/33۲/6-44۲4۸1 – م

مفرغمفرغ9۷/4 میلی11/۲9۲۸9/۲۲1/36۷/9۲/۸۲/5-۲4504۲ – م

مفرغمفرغ۲1/4۲5۸3/619/563/13/۲۲/6110/۷-5۷1۷91 – م

مفرغمفرغ911/۲ میلی11/643۸۸/۲۲۲/۲663۲/4-43۷6۲1 – م

مفرغمفرغ39۲66۷1/00۷5۸1۸/639/44/3۲/91۷/۸ – م

مفرغمفرغ۸6/۸ میلی11/111۸۲۲161۲/۸۲/6-۲4509۲ – م

مفرغمفرغ96/9 میلی11/190۸0/51۸/56۲3/۲۲/۸-۲45051 – م

مفرغمفرغ۸۷/4 میلی11/103۸۷/519/56۸۲/3۲/1-۲4506۲ – م

مفرغآهن1۲/۲----3۸4۲۲1۲1-44۲9۸1 – م

مفرغمفرغ11/445۸۸/4۲0/56۷/93/3۲/6۸11/۲-44۷۸۸1 – م

مفرغمفرغ41/41۸93۲0/5۷۲/53/6۲/3110/5-396511 – م

مفرغمفرغ96/1 میلی1۸۷4۷9/619/560/1۲/5۲/۲-43۷5۸۲ – م

مفرغمفرغ11/54590/9۲169/93/۲۲/۷110/3-43۷631 – م

مفرغمفرغ99/۲ میلی11/19۸۷0/61951/63/۲۲-44۷۸61 – م

مفرغمفرغ59/4 میلی11/51093/1۲۲۷1/13/۲۲/3-43۷601 – م

مفرغمفرغ43۸409۸۸366/۸13/۸534/33/414/۲ - م

مفرغمفرغ11/۲۲390/51۸/5۷۲3/5۲/۸1/16/6-43۸40/۲۲ – م

مفرغمفرغ66/۷ میلی43۸40/361/۲0۸۸9/۷1۸/6۷13/1۲/3 - م

مفرغمفرغ۷10/3 میلی11/31691۲1/169/93/4۲/4-44۲491 – م

؟؟95/3 میلی15630۷۸9۷631۸/444/643/۸ – م

مفرغمفرغ۷/55/۸ میلی۲5۸464/11۸/345/۸۲/۲۲-43۷49۲ – م

جدول3.ابعادوجنسشمشیرهایگوشیشکل
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قطعات  اتصال  و  تزئین  سوراخ،  ایجاد  صیقل، 
انجام گرفته است. قسمت مفرغین با قالب ریزی 
شد،  حاصل  یکدست  محصولی  و  گرفت  شکل 
بدون  آن  بودن  تکه  چند  یا  دو  تشخیص  چنانچه 
به  دسته  است.  غیرممکن  بزرگنمایی  تجهیزات 
موم  با  جداگانه  به صورت  قبه  و  ریکاسو  همراه 
با گل پوشانده شده و  ساخته شده است و سپس 
به وجود  و سخت  از حرارت الیه ای سفالین  پس 
قالب  بیرون ریخته و  آمده است و موم ذوب شده 
بدین  گرفت.  شکل  قبه  یا  دسته  شکل  به  سفالی 
مذاب  مفرغ  با  دسته  مختلف  بخش های  طریق 
بیرونی  ظاهر  باوجود  است.  شده  وصل  هم  به 
عبور  دستگیره  میان  از  آهنی  میله  دسته،  مفرغین 
به  توجه  با  است.  آمده  قبه  باالی  تا  زبانه  و  کرده 
با  که  تیغه  به  قبضه  اتصال  محل  خالی  فضای 
تصویربرداری اشعه ایکس مشخص شده است، 
را  رزم  و  جنگ  قابلیت  شمشیر  این  به احتمال 

نداشته و بیشتر جنبه آیینی داشته است.
 46/5 طول  کمترین  و   95/۲ بلندا  بیشترین 
سانتی متراست. طول برجامانده شمشیر 44۲9۸ 
رفتن  بین  از  به دلیل  که  است  سانتی متر   ۲1 فقط 
به  دست  محافظ  یا  ریکاسو  است.  آهنی  تیغه 
نیم هالل و بدون شاخ  U، هاللی،   ،V پنج شکل 
بوده و بیشترین تعداد از نوع V شکل است که در 
از  برخی  دارند.  تفاوت  با هم  بین شاخ ها  فاصله 
ریکاسوها منقوش به نقوش هندسی هستند. دسته 
یا  )چهارگوش(  مکعبی  شکل  به  دست  جای  یا 
لوله ای )مدور( است و از مجموعه مورد مطالعه 
آنها  از  نمونه  دو  و  دارند  مکعبی  دسته  نمونه   ۲۸
نیز با گلوله های مفرغی تزئین شده است و دستۀ 
دو قبضه دیگر، لوله ای با نقوش هندسی است. قبه 
نقش  با  وسط  در  نمونه ها  همۀ   

ً
تقریبا سردسته  یا 

تزئین شده است و الله های گوِش غالِب  شیاری 
آنها ضخیم و گوشتی است. سنگین ترین شمشیر 
بیشترین  و  دارد  وزن  گرم   1/643 معادل  وزنی 
ابعاد  است.  سانتی متر   1۲/۲ گوش  دو  فاصلۀ 

ثبت  و شماره  گونه  مختلف، جنس،  قسمت های 
به شرح جدول ذیل آمده است.

برآیند
و  فناوری  در  جدید  دوره ای  آغاز  آهن  عصر 
انواع  در  آن  گسترده  تولید  و  فلزات  عمل آوری 
و  شواهد  و  بوده  متفاوت  کاربری های  با  شکل ها 
اشیاء  محدود   استفاده  از   نشان  موجود  مدارک 
عدم  به دلیل  شاید  که  دارد   I آهن  عصر  در  آهنی 
با فناوری و عمل آوری پیچیده  آن باشد.  آشنایی 
فلز آهن در کنار  به کارگیری   II فقط درعصر آهن 
آثار  از  سایر فلزات گسترده شده و حجم وسیعی 
فلزی این زمان را به خود اختصاص داد و مفرغ نیز 
چون گذشته جایگاه خود را حفظ و حتی فراوان تر 
میان  در  به کار گرفته شده است.  تولید  در  قبل  از 
و  جنگ  در  کاربری  به دلیل  سالح  فلزی،  اشیاء 
اهمیت  بسیار  غذایی  مایحتاج  تأمین  و  معاش 
و  ساخت  به  فلزات،  از  عمده ای  وبخش  یافت 
کاربری های  با  شکل ها  انواع  در  سالح  پرداخت 
آهن  فناوری  با کشف  یافت.  اختصاص  مختلف 
اشیایی  مفرغ  از  گسترده  استفاده  آن  موازات  به  و 
فلز ساخته شده است.  این دو  ترکیب  از  بی بدیل 
انواع  شده  ساخته  شیوه  این  به  که  آثاری  از جمله 
از  تیغه  و  از مفرغ  جنگ افزارها است که سردسته 
آهن است. یکی از انواع جنگ افزارهای دو فلزی 
یا  فیل گوش  که  بوده  گوش  الله  شکل  به  شمشیر 
گوشی شکل خوانده شده اند. این سالح بر حسب 
خنجر  و  کوتاه  شمشیر  یا  شمشیر  به  تیغه  طول 
تقسیم شده و مهم ترین حوزه های فرهنگی ساخت 
است.  ایران  غرب  شمال  و  شمال  منطقه  آنها 
پیدایی  مبداء  و  منشاء  یقین  به  نمی توان  گرچه 
و  شواهد  ولی  کرد  مشخص  را  سالح ها  این گونه 
ادوات  این  که  است  آن  از  حاکی  موجود  مدارک 
در بخش های شمالی تر تالش در منطقه آذربایجان 
و قفقاز نیز وجود داشته است. البته ساخت انواع 
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رزم افزار دو فلزی در مناطق مختلف فرهنگی در 
غرب و فالت مرکزی ایران نیز گزارش شده است. 
و   II آهن  عصر  سالح ها  این  ساخت  زمانی  بازه 
آغاز هزارۀ اول پ م بوده است و شواهد و مدارک 
نشانگر آن است که این سالح ها در حدود 900 تا 

۸00 پ م ساخته و به کار گرفته شده است.
گوشی شکل  یا  فیل گوش  به  موسوم  شمشیر 
شیوه  به  و  شده  تشکیل  مجزا  قسمت  چند  از 
اجزای  چکش کاری  و  ریخته گیری  و  قالب گیری 
تیغه  و  دسته  و  قبه  است.  شده  متصل  هم  به  آن 
ساخته  ریخته  و  قالب گیری  روش  با  هم  از  جدا 
اجزای  چکش کاری  و  گداختن  با  سپس  و  شده 
شده  جاسازی  درهم  و  خورده  جوش  هم  به  آن 
سالح  یک  در  فلز  دو  به کارگیری  بی شک  است. 
به استحکام و مقاومت و کاربری  بر توجه  عالوه 
بهینه، زیبایی و جالی بیشتر را در پی داشته است. 
شمشیرهای گوشی شکل باوجود شباهت های زیاد 
و  دسته  محافظ  قبضه،  قبه،  دسته،  بخش های  در 
تیغه تفاوتهایی نسبت به هم دارند. این اختالفات 
از  شد  سبب  آن   شاخص  ویژگی های  به  توجه  و 

مجموعه مورد بحث در مؤسسۀ فرهنگی موزه های 
زیرگونه   6 و  اصلی  گونه   9 مستضعفان  بنیاد 
در   

ً
غالبا گونه ها  این  شود.  تفکیک  و  استخراج 

بخش محافظ دسته )u شکل، نیم هالل، چنگک 
بر  نواری  شکل  به  ساده  و  بلند  و  کوتاه  شاخ  دو 
گرداگرد پایه تیغه و ...(، طول و پهنا و برجستگی 
میانی تیغه، تزیینات دسته، شکل هندسی دسته و 
تزیینات وابسته به آن، قبه  و پهنا و ابعاد و فاصله 
بین گوش ها، شیوه های تزیینی قبه با یکدیگر فرق 
دارند. شاید این تفاوت ها  ما را به شناخت حوزه ها 
و دوره های ساخت رهنمون سازد که البته این مهم 
و  دارد  نیاز  محور  این  با  جداگانه  مطالعه ای  به 

خارج از بحث این پژوهش است.  

سپاسگزاری
از سر کارخانم معصومه باباپور و مرجان علیزاده 
پارسا  آقای  و  طرح ها  وآماده سازی  تهیه  برای 
و  تشکر  تصاویر  تنظیم  و  برش  برای  حاجی تبار 

قدردانی می شود. 

الف(فارسی
احسانی، محمدتقی )1390(. هفت هزار سال هنر فلزکاری در 

ایران، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 
تهران:  ایران،  در  فلزکاری  هنر  و  فن   .)1394( فائق  توحیدی، 

سمت.
توحیدی، ناصر )1364(. سیر تکامل تولید آهن و فوالد در ایران 

و جهان، تهران: انتشارات امیرکبیر.
اصول گداز و استخراج فلزات، تهران:  حایری، یگانه )1345(. 

انتشارات دانشگاه تهران.
باستان شناسی  کاوش های   .)13۸3( محمدرضا  خلعتبری، 
تهران:  تندوین(،  )مریان-  تالش  باستانی  محوطه های  در 

سازمان میراث فرهنگی کشور.
علی  ترجمه  حسنلو،  در  کاوش   .)13۸۷( رابرت  دایسون، 

صدرائی و صمد علیون، تهران: گنجینه هنر.
تاریخ قوم کاسیت، تهران:  و  لرستان  سهرابی، محمد )13۷6(. 

انتشارات افالک.

گزارش کاوش محوطه سرخ ُدم لکی،  آرمان )13۸4(.  شیشه گر، 
کوهدشت لرستان، تهران: میراث فرهنگی کشور.

و  »گونه شناسی   .)139۲( همتی  آنیتا  و  صدرالدین  طاهری، 
آهن«،  و  مفرغ  دوران  در  لرستان  زیورهای  نمادشناسی 
نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، دوره 1۸، شماره 4، 

زمستان: 14-5
آهن  عصر  باستان شناسی  و  هنر   .)1394( صدرالدین  طاهری، 

ایران، تهران: سمیرا.
طالیی، حسن )13۸5(. عصر مفرغ ایران، تهران: سمت.

طالیی، حسن )13۷4(. باستان شناسی و هنر ایران در هزاره اول 
قبل از میالد، تهران: سمت.

طالیی، حسن )13۸۷(. عصر آهن ایران، تهران: سمت.
کرانه های  در  آهن  عصر  فرهنگ   .)13۸1( سیدحمید  فهیمی، 
تهران:  باستان شناسی،  از دیدگاه  جنوب غربی دریای خزر 

سمیرا.
باستانی«،  فلزات  و  »متالوگرافی   .)13۸6( محمود  قاسمی، 

کتابنامه



مجید حاجی تبار و میترا حاجی 64

Adachi, T. (2012). Changes in Iron age culture in West-
wrn Asia (in Japanese), Doseisha

Agrawal, D.P. (2000). Ancient Metal Technology and 
Archeology of South Asia, Aryan book interna�
tional, new dehli

Chirshman,R. (1939). Fouilles de sialkpres de kashan, 
Vol, 1. Paris

Chirshman, R. (1939). Fouilles de sialkpres de kashan, 
Vol, 2. Paris

Chirshman, R, and Conteniue G. (1935). fouilles du 
tepe giyan, pres de nehavand 1931 et 1932, sondage  
du tepe djamshidi,sondage du tepe badhora, vol 
3, Paris: librairie irientaliste paul geuthner

Dyson, Robert (1965). Problems of Protohistoric Iran 
as seen from hasanlu, Jurnal of Near eastern 
Studies, Vol, 24, No 3

Hyslop, K. R. (1974). Assyrian Sources of Iron, Iraq; 
No. 36, 

Hyslop Maxwell, K, R. (1966) A Note on the Signifi�
cance of the Technique of Casting on as Applied 
to a Groupe of Daggers from North�West Persia, 
Iraq, Vol (26), part I.

Khalatbari, M.R. (2004). Archaeological Investiga-
tions in Talesh, Gilan-1, Excavations at Toul e Gi-
lan, General office of Iranian Culture Heritage 
Organization of Gilan.

Medvedskaya, I (1982). A Study of the Choronogical 
Parellels Between the Greek Geometric Style 
and Sialk B Painted Pottery, Iranica Antique, 
XXXI: 89�120

Moorey, P.R.S. (1971). A Catalogue of the Persian 
Bronzes in the Ashmolean Museum, Oxford 
University Press

Moorey, P.R.S. (1988). Problems and Perspectives, 
in Bronze Working Centers of Western Asia,C. 
1000�539 B.C, edited by J. Curtic lindon: 23�32

Moorey, P. R. S. (1991). The Decorated Ironwork of 

the Early Iron Age  Attributed to Lurestan in 
Western Iran, Iran, Vol. XXXIX;1�12

Moshtagh Khorasani, Manoucheh.r (2006). Arms 
and Armor from Iran, (The Bronze age to the end 
of the Qajar period(, Tubingen: Legat publishers.

Muscarella, O. W. (1974). The Iron Age at Dinkha 
Tepe, Bulletin of Metropolitan Museum of Art, 
Vol. 9: 35�90

Muscarella, O. W. (2000). Rewiew of Ulrike low, 
figurlichveriertemetallgefasseausnord and 
nordwestiran. Bibliotheca Orientalis LVII,N 
½,PP.188�196

Nojima,H. et al. (2016). Bronze�Hilted Iron Sword 
from Western Asia at the Department of Ar�
chaeology, Hiroshima University, Graduate 
School of Letters, Gifu University Graduate 
School of Archaeology, Minato 8th, Archaeologi�
cal Research Office Minutes, pp: 1-32

Okahara, M et al. (2001). Analysis/survey of Bronze 
Sword held at the Okayama Orient Museum. 
Okayama Orient Museum Bulletin (in Japanese) 
vol. 18: 31�48.

Pigott, V. C. (1977). The Question of Iron I in Western 
Iran, in Mountains and Lowlands: Essays in the 
Archaeology of Greater Mesopotamia, ed. L. D 
Levien and T. C Young. Jr (eds.), Bibliathica Mes�
opotamica, Vol. 7: 209�234, Malibo

Pigott, V. C. (1989). The Emergence of Iron Use at Has-
sanlu, Expedition, Vol, 31, No, 2�3: 67�78

Plainer. R. (1969). The Beginning of the Iran Age in 
Ancient Persia, Annals of the naprstek museum 
6, pargue: 9�27

Rehder, J. E. (1991). The Decorated Iron Swords from 
Lurestan: Their material and manufacture, Iran, 
Vol, XXIX: 13�19

Simpson, John, and Susan la niece. (2010). New light 
on old Swords from Iran, The British Museum 

ب(نافارسی

و  تاریخی  آثار  مرمت  و  حفاظت  پژوهشکده  فصلنامه 
فرهنگی، شماره 1۸: 136-1۲۸

کالمایر، پیتر )13۷6(. مفرغ های قابل تاریخ گذاری شده لرستان 
و کرمانشاه، ترجمه محمد عاصمی، تهران: سازمان میراث 

فرهنگی.
تهران:  بهزادی،  رقیه  ترجمه  هیتی ها،   .)13۷1( الیور  گرنی، 

مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
آن  کاربرد  و  آهن  تولید  فن  »پیدایش   .)13۸4( کاظم  مالزاده، 
همایش  دومین  مقاالت  ایران«،  مجموعه  غرب  شمال  در 

باستان شناسان جوان ایران، تهران:  میراث فرهنگی کشور.
لرستان،  در  باستانی  مفرغ کاری   .)13۷9( پی.آر.اس  موری، 

اوج های درخشان هنر ایران، به کوشش ریچارد اتینگهاوزن 
و احسان یارشاطر،  ترجمه هرمز عبدالهی و روبین پاکباز، 

گه. تهران: آ
انگاره  و  آهن  عصر  »پیدایش   .)13۸4 ( علی اکبر  وحدتی،  
مقاالت  مجموعه  ایرانی زبان«،  آریاییان  مهاجرت 
فرهنگی  میراث  سازمان  جوان،  تهران:  باستان شناسان 

کشور، 14۸-1۲۷.
مدودسکایا، یانا )13۸3(. ایران در عصر آهن 1، ترجمۀ علی اکبر 
میراث  سازمان  باستان شناسی  پژوهشکده  تهران:  وحدتی، 

فرهنگی و گردشگری.



65پژوهشنامۀ ایران باستان

🔓 © 2022 The Author(s). Published by Tissaphernes Archaeological Research Group, Tehran, Iran. Open Access. 
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoD-
erivatives License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits non-commercial re-use, distribu-

tion, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited, and is not altered, transformed, or built upon in any way.
The ethical policy of Ancient Iranian Studies is based on the Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines and complies 
with International Committee of Ancient Iranian Studies Editorial Board codes of conduct. Readers, authors, reviewers and 
editors should follow these ethical policies once working with Ancient Iranian Studies. The ethical policy of Ancient Iranian 
Studies is liable to determine which of the typical research papers or articles submitted to the journal should be published in 
the concerned issue. For information on this matter in publishing and ethical guidelines please visit www.publicationethics.org.

Technical Research Bulletin, vol 4: 95�101
Tylecot. R. F. (1972). A Metallurgical Examination of 

Some Object from Marlik, Iran. Bulletin of His-
torical Metallurgy Group, VI: 34�35

Vandenberghe. L. (1964). La Necropole de Khurvin, 
Istanbul.

Vandenberghe. L. (1970). Prospection Archeologq�
uedans la region de bard, Archeologia. 36: 10�23

Young, T. C. (1967). A Comparative Ceramic chronol�
ogy of Western Iran 500�1500 B.C, Iran, No 3: 
53�85



ANCIENT 
IRANIAN 
STUDIES  

Ancient Iranian Studies
2022, VOL. 1, NO. 1: 41-66.🔓 OPEN ACCESS 
          https://doi.org/10.22034/AIS.2022.146348

1 Ph.D. Expert of Mostazafan Foundation, Tehran, Iran (Corresponding Author)📧hajitabarm@gmail.com
2 MA in History and in Charge of The Treasury of Weapons of Mostazafan Foundations Museums. Tehran, Iran.
Article info: Received: 6 September 2021   |   Accepted: 29 October 2021   |  Published: 21 March 2022
Citation: Hajitabar, Majid, Mitra Haji (2022). “Typology of Swords Called Ear Pommel Swords in Iron Age II in Iran 
Based on the Collections of Mostazafan Foundation’s Museums’’. Ancient Iranian Studies, Vol. 1 (1): 41�66.
https://doi.org/10.22034/AIS.2022.146348

Abstract
Bronze alloy was used in making a variety of metal objects including different kinds of weap�
ons a long time before Iron Age II (1500�550 BC). In Iron Age II, with the widespread use of 
iron, many weapons were made using the combination of bronze and iron. Among the weap�
ons of this period, there are swords with a distinct pommel, a two�part split in the shape of 
earlobes, intersecting cuttings, a three�part hilt (pommel, grip and guard) and a blade with a 
90�degree angle called ear pommel. These swords were normally made from iron and bronze 
with the techniques of hammering and molding, the blade and bolt were from iron, the grip 
was from bronze, and the guard was in the shape of a reverse U or Y. In the middle of the 
pommel, several splits and round raised parts form a space similar to a saddle and the margin 
between the blade and guard were attached to each other with a soft weld. This study has been 
done using field study of data to examine technology and types, and library and comparative 
studies. Technical qualities, cultural and geographical sphere of production, the time span of 
usage and morphology of handles and blades were studied. The present study used a collec�
tion of 30 swords with ear pommel handles from the collections of Mostazafan Foundation’s 
museums. The results indicate that the swords were made and polished in Iron Age II and the 
cultural sphere of north, northwest and west of Iran to Caucasus. Nine main types were recog�
nized based on morphology and difference in length, width and raised parts of the middle of 
the blade and the differences in pommels and handles and hand guard, and types 1 and 2 have 
been divided into 2 subdivisions.

Keywords: Typology, Ear Pommel Sword, Mostazafan Foundation’s museums, Iron Age II.
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