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 في البحث عن الفن الميدي الضائع

 1شاهروخ رازمجو )متحف إيران الوطني، طهران(

 ترجمه عن االنكليزية نضال محمود حاج درويش

مي إلى عثر خالل التنقيبات األثرية في الهضبة اإليرانية، على آالف اللقى األثرية التي تنت

ديين أو طع تنتمي إلى المييطرح دائمًا، أي القكان السؤال الذي فترات زمنية مختلفة، و

يجاد جواب مناسب لهذا السؤال. ساعدتنا اللقى إدائمًا  ذّرتعيعلى عالقة بهم؟ ولكن 

الفني للفترات الزمنية المختلفة، لكن  سلوبالتي عثر عليها خالل التنقيبات في تحديد األ

مواجهتها هو المشاكل الرئيسية التي يتم  إحدىسبة للفن الميدي يبقى غامضًا. الوضع بالن

ساد  مرفقدان النصوص الكتابية التي تشير إلى ارتباط اللقى بالميديين. نتيجة لهذا األ

الباحثين الجدد لديهم شكوك فإن بشكل خاص والشك بخصوص وجود الفن الميدي. 

أكثر من السابق بخصوص الموضوع ويميليون إلى رفض فكرة أن يكون الميديين خلف 

، وبتعبير آخر، يعتقد بعض الباحثين باستمرار فقدان األدلة التي تنفيذ تلك اللقى الفنية

.  يمكن أن يكون التحدث بشكل علني عن وجود الفن 2تشير إلى وجود الفن الميدي

من قبل المشككين،  لكن عدم رية ة تثير المسخمراالميدي موضوعًا خطيرًا وتعني مغ

الصمت يمنعنا من تسليط  التحدث عن المشكلة في العلن  يشكل خطورة أكبر، ألن

مكانية وجود إختار النقاش حول اوجود هذا الفن. باحث هذا المقال الضوء على إمكانية 

عين للنقاش:  األول بعنوان وجود الفن الميدي  بين الميديين. والفن الميدي وطرح موض

                                                           
تم وضع أسماء المراجع في الهامش بدالً من ترجم النص من اللغة األنكليزية كما هو دون تغيير في فحوى الموضوع.   1
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ميديًا أم  العنوان الثاني وهو المعايير التي يمكن بموجبها أن نحدد فيما إذا كان هذا الفن

نطباع الحالي بخصوص فن الميدي موجود ويقترح تغيير اإلال. البحث الحالي يرى بأن ال

جديد للتعرف على هذا الفن. لسوء الحظ توجد  أسلوبالتعرف عليه. ويقترح اتباع 

ال  فعليًا. مرتصورات مسبقة حول الفن الميدي، ولم نفكر اطالقًا كيف يمكن أن يبدو األ

والفن هو جزء ال  ،ها بعض الفنونءة حضارة لم تترك ورايخ البشرييوجد طوال تار

يمكن تجنبه أو فصله عن طبيعة اإلنسان. مهما كانت طبيعة البشر  في جميع أنحاء 

العالم، سواء كانوا بدائيين، مخربين، فقراء أو أغنياء فإنهم يطورون بطريقة ما شكالً 

في األماكن التي ال يمكن الوصول إليها  من أشكال الفن. يمكن العثور على اآلثار حتى

في الوقت الحالي ) في الجبال(  وكذلك بين الشعوب البدائية في األدغال أو في 

البعض، والبشر لديهم سويات استراليا البعيدة.  الفن والبشر ال ينفصالن عن بعضهما 

ال يوجد شك من التطور الفني، كالً لديه الشكل والمستوى الفني الخاص به و باينة مت

 .مرحول هذا األ

 دولة الميديين

قوة سياسية وعسكرية كافية مكنتهم من  ونالقرن السابع ق.م امتلك الميديبنهاية 

القضاء على االمبراطورية اآلشورية/ وأسسوا إدارة قوية في منطقة واسعة، وأصبحوا 

الذي ما زال  مروالبابليين. واأل في ذلك الوقت قوة جديدة بارزة إلى جانب الليديين

و إدارة أساسها القبائل أن للميديين امبراطورية أو مملكة موضوع نقاش هو فيما إذا كا

يرد ذكر الميديين وبكثرة في المصادر اآلشورية والكالسيكية ويبدو من خالل  3البدوية.

مبراطورية اآلشورية. كذلك أقوياء ومنظمين قبل وبعد سقوط اإلتاريخهم بأنهم كانوا 

ً من كتاباته عن تاريخ الميديين: ميديكوس خصص الم ؤرخ اليوناني هيرودوت فصال

مبراطورية الفارسية والتي كانت منظمة بشكل .بعد تأسيس اإلMedikos logos4لوكوس/
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طالق اسم إالتغيير الذي حدث واستمروا في   جيد، لم يستوعب الناس في الغرب

مة مكان أخرى غير منظمة في حال حلول امبراطورية منظ الميديين على الفرس.

قد حصل فعالً، فأن  مرفسيتم التعرف على بعض التغييرات التي حدثت. إذا كان هذا األ

ين. يبدو بأن بعض يين الفرس كانوا سيتجنبون تقاسم نفوذهم مع الميديخميناأل

يعيشون على شكل  قبائل، والبعض  الذين  بدومن القليم ميديا كانوا إالمستوطنين في 

حدين ضمن إدارة مركزية ولديهم مووا يوخ صغار، وكانكانوا يدينون بالوالء لشاآلخر 

يين في خمينقليم واسع، ربما بشكل مشابه لوضع األإمكانية لفرض السيطرة على اإل

على التطور  ودليلداري منظم إالقبائل الميدية دليل على نظام  التعاون بينإن الشرق. 

. مع وضع كل ما ذكرناه في االعتبار،  كيف يمكن االجتماعي والحضاري في ذلك الوقت

التخيل بأن وحدات قبلية وعشائر وممالك محلية صغيرة نجحت في فرض سيطرتها على 

يمكن  مرمناطق واسعة ومع ذلك لم تتمكن من تطوير فن تشير إلى هويتها. كذلك األ

تفكير بأن ن الوببساطة رؤية اآلثار الفنية بين معظم الشعوب البدائية. هل من الممك

هم بعد فترة قليلة من رأمثال الميديين لم يكن لديهم فن؟ كيف ذلك، وقد تم اختياا أناس

ية. هل خمينيين لصنع أدوات فنية للقصور الملكية األخمينسقوط امبراطوريتم من قبل األ

من المعقول القول بأن الميديين لم يكن لديهم فن خالل عصرهم االمبراطوري ومن 

ا فنانين مشهورين ومبدعين، إذًا أين هي آثارهم الفنية؟. لوقت طويل وخاصة ثم أصبحو

في القرن العشرين جرت تنقيبات نظامية وغير نظامية في مواقع عديدة من منطقة 

ميديا، واكتشفت بنتيجتها لقى فنية تنتمي إلى فترات زمنية مختلفة. ال يوجد شك بأن 

د تم صنعها من قبل الميديين، ولكن لم يتم بعض اللقى العائدة إلى العصر الميدي ق

التعرف عليها وتصنيفها على أنها ميدية. على سبيل المثال سنقارن التنقيبات األولى في 

سوسة، حيث لم يتم التعرف ضمن طبقات المدينة على آثار الساسانيين والبارثيين 

Parthian ،إال أنه من الممكن . وبالرغم من أن معرفتنا قليلة وغير تامة عن البارثيين

في الوقت الحاضر التعرف على الفن البارثي وتمييزه عن الفن الساساني والسلوقي. 

لهذا أقترح بأن أعمال الحفر والتنقيبات كشفت عن لقى فنية ميدية ولكن لم يتم التعرف 
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إلى شرح.  مرهو فقداننا للبيانات، ويحتاج هذا األ مرومرد ذلك األ عليها على أنها ميدية

السؤال هنا هو كبف يمكننا صقل معاييرنا للتعرف بشكل سليم على الفن الميدي. 

 يصعب الجواب على هذا السؤال.

 يخمينظهور الميديين في الفن األ

غريقية اط محددة. ال تعطينا التقارير االنطالق من نقلتعرف على الفن الميدي، نحتاج اإلل

أدلة جيدة عن الفن الميدي. باعتقادي عن عاصمة الميديين أكباتانا بسورها المزخرف 

 ي.خمينوللتعرف على الفن الميدي فأن أفضل نقطة يمكن أن ننطلق منها هو الفن األ

ي بالتفصيل وبجميع عناصرهم خمينعلى سبيل المثال في الفن األ ونيظهر الميدي

مثال الحضارية، وتم التعرف عليهم من خالل الكتابات المرافقة للمنحوتات، على سبيل ال

ال يترك مجاالً للشك في التعرف على هوية الميديين. من خالل  مرعلى القبور، هذا األ

 دراسة هذه 

الصور يمكن تعقب 

عناصر فنية تعود إلى 

 مرعصر الحديد. األ

المميز في الفن 

ي في خميناأل

برسيبوليس 

Persipolis  هو ظهور

الشعوب األفراد و

بشكلهم التقليدي 

ختالف بين ويظهر اإل

تلك الجماعات من 

: النبالء الميديين والفرس، الدرج الشمالي ألبادانا )الصورة من قبل 1الشكل 

 المؤلف(
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 خالل 

ًا أمرتحديد هوية المجموعات العرقية من خالل اظهار ما يميزهم  أسلوبكان  الصور.

في مفيدًا للزوار من مختلف المناطق، وأنهى  الحاجة إلى كتابات للتعرف على الوفود. 

الوقت الحاضر أيضًا نرى بأن بعض الصور التي تخص الفنانين والسياسيين والرياضيين 

من خالل صفاتهم المميزة. هذه  ألن الجميع يتعرفون عليهم،وغيرهم ال تحتاج إلى كتابة 

في صورة الملك وولي العهد. هاتان الصورتان  مرميزات الشخصية واضحة كذلك األال

صور باقي الفرس. إذاَ لكل مجموعة من الناس صفاتها مختلفتان بشكل واضح عن 

الشخصية، الميديون مميزون بشكلهم، ليس فقط ألنهم يظهرون أكثر من غيرهم على 

ية بل ألنهم يظهرون دائمًا مع الفرس. في منحوتان الدرج الشمالي خمينالمنحوتات األ

قيادة الوفود إلى الملك  والدرج الغربي لقصر تخارا، يتم Apadanaوالشرقي لقصر ابادانا 

يقودون  نالفرس والميديون هم الوحيدون الذي .ميدي من قبل شخص فارسي أو

الكبار مع الفرس باتجاه  ونحوتات أخرى يتحرك الضباط الميديالوفود أمام الملك، في من

(، وفي بعض 1)الشكل  5القصر، وفي بعص األحيان يمسكون بايدي بعضهم البعض

عًا على أحد جوانب الدرج على شكل صفين باتجاه الملك ويحملون األحيان يمشون جمي

، ويظهر مشهد مشابه على إطار الباب الشمالي في صالة المئة 6 في ايديهم األزهار

 مرن مع الفرس، كل هذا األوحيث يظهر الضباط والحراس الميدي عمود في برسيبوليس

يين. خمينن تحت حكم األوها الميديبيشير إلى األهمية والمكانة البارزة التي كان يتمتع 

ل كورش الكبير )عندما فقد هزم الفرس  الميديين مرتين، المرة االولى كانت من قب

ن دورهم(، أما المرة الثانية فقد كانت من قبل داريوس العظيم خالل ثورة والميدي

 .  ولكن لم يتم معاملة الميديين على أنهم شعبPhraortes/7Fravartishراورتيس ف
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، كباقي المغلوبين وانما تمتعوا بتقدير الفرس. أحد األمثلة على هذه مغلوبمهزوم أو 

العالقة بين الميديين والفرس تظهر من خالل ارتداء الفرس للثياب الميدية خالل ركوب 

في بعض األحيان بأن اولئك الذين ارتدوا الزي الميدي في اقترح الفرس أو الحرب. 

 ًابعض األحيان يمكن اعتبار هذا الزي زيًا خاص 8وا من الفرس.الفروسية أو القتال كان

بشعوب إيران بما فيهم الفرس، ولكن اإليرانيين ارتدوه عمومًا، على سبيل المثال يظهر 

 تابوت ابدالونيموس )الذي يعرف بتابوت االسكندر(ا اللباس على الجرار االغريقية، هذ

على جميعها نفس األزياء. لكن في تظهر وبعض المنحوتات كتلك التي من ايكسانثوس، 

برسيبوليس يلبسه الميديون مع القبعة المستديرة والسيف القصير وبعض الصفات 

، الكتابات على القبور الملكية وكذلك تمثال  9االخرى، ويتم التعرف عليهم كميديين فقط

يديين .  نقطة اخرى هو أن الفرس والم10داريوس من مصر، تشير بوضوح إلى الميديين

يظهرون دائمًا معًا أو أن الميديين يظهرون بعد الفرس فقط، أي قبل اآلخرين، لذلك 

يرتدي  الصعب. مرسيبوليس ليس باألرفأن التعرف على الميديين على األقل في ب

الميديون عمومًا سترة طويلة تصل الركبة ولها أكمام ضيقة وبنطال مربوط بحزام حول 

اندي، والتي كان معطف يسمى كالء بأكمام طويلة يشبه يلبسون ردا اكانووالكاحل، 

ة المستديرة ة باكمام معلقة بحرية. ويوجد نموذجين من القبعات، القبعيرتديها مثل عباء

 سفل الذقن. يرتدي الثائرأن في برسيبوليس وقبعة أخرى تصل إلى والتي يرتديها الميدي

ية التي تم وصفها للتو ولكنه يظهر تون المالبس الميدالميدي فراورتيس على منحوتة بيس

سكيثي ذو سكيثي استثناء ربما ألنه كتب على اسمه األاألباستثناء كما األسرى اآلخرين )

القبعة الحادة( بدون قبعة. كذلك في العصر الحالي فأن تجريد شخص من قبعته إشارة 

يرتدي الثائر قوته. في نقش بيسوتون حيث إلى اذالله وفقدانه لمكانته االجتماعية أو 

                                                           
8 Koch , 1992, 1376, P. 115. 
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 .Yoyutte, 1972, P. 183 and Roaf, 1972,PP. 99-103بالنسبة إلى تمثال داريوس انظر:  
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االسكيثي ذو ‟باسمه الذي يرتبط مع القبعة:  مراالسكيثي فقط القبعة، ربما يتعلق األ

زي حسب هيرودوت فأن الفرس ارتدوا 11.‟االسكيثي ذو الخوذة المدببة‟ القبعة الحادة

، ربما كانت هذه أحد 12الميديين، وعرف اإليرانيون عمومًا بارتدائهم للزي الميدي.

نين بعدة سنوات إلى خميندعت حتى بعد سقوط الميديين من قبل األ األسباب التي

مع الفارسية عرفت الحروب  تسمية  اإليرانيين عمومًا )بما فيهم الفرس( بالميديين.

االغريق عمومًا بالحروب الميدية، ويطلق على الملك داريوس في العهد القديم لقب 

ول، أم الملك المعني هنا )داريوس األ غامضًا حول مرولكن ما يزال األ 13الملك الميدي.

س حميمة. ومن ركانت العالقة بين الميديين والف مرالثاني أم الثالث(. في حقيقة األ

ن أصعب حدث واجهه داريوش كان انتفاضة الثائر الميدي فراورتيس، في أالمعروف ب

في  17تيب لترقليم ميديا في اإية االخرى، يظهر خمينكتابة بيسوتون وبخالف الكتابات األ

قليم سارديس وايونيا. إية، كذلك بعد خمينقاليم التابعة لالمبراطورية األألقائمة داريوس ل

لكن وبشكل مفاجئ تتغير هذه العالقة العدائية بعد وقت قصير إلى عالقة تفاهم وثقة. 

ات داريوس في برسيبوليس في وهكذا بعد وقت قصير يظهر اسم الميديين في كتاب

على تمثال داريوس الذي صنع في مصر وفي كتابات اخرى  14ثالث بعد عيالم.ال تيبالتر

الملك في من نقشي روستم وكذلك من خالل تصوير األشخاص الذين يحملون عرش 

ن دائمًا المرتبة الثانية بعد الفرس. هذه العالقة الحميمة ونقشي روستم يحتل الميدي

ية. خمينفرس حتى نهاية الفترة األتظهر من خالل مكانتهم في االمبراطورية بعد ال

بوضوح  من خالل منحوتات ارتاايكسركسيس الثالث، على قبره وكذلك  مرويظهر هذا األ

ارا في والدرج الغربي من قصر تخ Gاألبنية التي تعود إلى عصره مثل القصر 

يسر من قبر داريوس في نقشي روستم يظهر شخص برسيبوليس. على الجانب األ

                                                           
 .Kent 1953, P 134خير  انظر: ال األبالنسبة للمث  11

12 Moorey, 1985. P. 24. 

 .1: 11، 1: 9العهد القديم ، كتاب دانيال   13

14 Kent 1953, P. 136. 
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الكتابة المنقوشة فوق  15والفأس.الميدية ويحمل جعبة السهام الملكية يرتدي الثياب 

(. يبدو واضحًا 2الشكل ) Asphachana16/ رأسه تعرفه على انه حامل السالح اسباخانا

بأن الميدي أو الشخص الذي يرتدي الثياب الميدية يتمتع بمكانة عالية في البالط 

عصر ايكسركسيس. حيث قلد والده  ي. تبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحًا فيخميناأل

داريوس في وضع صور الميديين على منحوتات قبره. في قصر ابادانا )بني في عصر 

بعد ذلك  ،17ايكسركسيس( بمدينة برسيبوليس صور الوفد الميدي في مقدمة الوفود

ن والفرس على المنحوتات دائمًا برفقة بعض. في مشاهد صالة االستقبال ويظهر الميدي

كحامل لسالح الملك ويقف في الترتيب الثاني خلف ولي  مرة اخرىر الميدي ة صوّالملكي

 (. 3)الشكل  العهد

              : مشهد من صالة األستقبال3الشكل 

(Moorey, 1985) 
، حامل السالح، قبر Aspachana: اسباخانا/2الشكل 

 (Schmidt, 1970داريوس العظيم في نقشي روستم )

                                                           
15 Schmidt 1953,Plates 27. 

16 Kent 1953, P. 140. 

17 Schmidt 1953,Plates 27. 
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وجد شخص ميدي آخر ذو مكانة بارزة، يضع يده امام فمه أثناء حديثه مع مقابل الملك ي

الملك للداللةعلى اظهار االحترام. يبدو أنه كان هناك ثقة كبيرة بالميديين من قبل 

وهذا دليل واضح على الثقة بهم. ور الملك. ضلفرس ويظهرون حاملين ألسلحتهم بحا

ن وبسرعة من إستعادة مركزهم وميدييديين أمام داريوش استطاع البعد خسارة الم

في  ية.خميناألالمميز مع الفرس وأصبحوا يشكلون أحد العناصر األساسية لالمبراطورية.

 ملك بابل، في هذه القصة يرى ل في التورات يوجد قصة حول نبوخذ نصركتاب دانيا

ل يادانفسر ما على جدارالقصر.  يئاوهي تكتب ش ايد المائدةاألشخاص الجالسين على 

ال يوجد ذكر  .18الكتابة على أنها تعني تقسيم المملكة واعطائها للفرس والميديين

ن مع الفرس خالل التفسير وي لسفر دانيال، ولكن يظهر الميديللميديين في النص األصل

شبهه  ، وقدل. إضافة إلى ذلك كانت له رؤية يظهر فيها كبش ذو قرنيناالذي قدمه داني

ية، حيث يمثل أحد قرنا الكبش الميديين، واآلخر يمثل خميناألباالمبراطورية دانيال 

تؤكد منحوتات برسيبوليس وبكل وضوح العالقة الحميمة واالتحاد بين  .19الفرس

ن دائمًا  أكثر تزيينًا من الفرس، ويين يظهر الميديخمينالميديين والفرس. في منحوتات األ

ن بدقة مع إظهار التفاصيل والميدي وفي بعض المنحوتات نقشت قطع الزينة التي يلبسها

الدقيقة. وأظهرت تفاصيل إضافية وعناصر تزيينية جديدة خالل الرسم، ولكن ولسوء 

. في بعض اللوحات 20الحظ فإن أغلب هذه الرسومات أختفت في الوقت الحاضر

استخدم الطالء على السطح المستوي أو ضمن خطوط محفورة على اللوحة. مثال آخر 

يمكن رؤيتها على المشاهد الموجودة في صالة المئة عمود والتي تم عن اللوحات 

أشهر صفة تميز الميديين في منحوتات برسيبوليس هو  تيليا. الباحث نشرها من قبل

بشكل خاص  مرخنجر الذي يحملونه. ويظهر هذا األحملهم لسيف قصير وكذلك غمد ال

ن يكون أية. هذا السيف يمكن حامل السالح الملكي، والذي يتميز بتفاصيله الغن لدى

                                                           
 ..29-24: 5العهد القديم ، كتاب دانيال  18

 .20: 5-1: 8دانيال  العهد القديم ، كتاب 19

 .Tilia, 1978, PP. 33, 36,53-55, Plates 1-3انظر،   20
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نقطة انطالق لدراسة الفن الميدي. كان األغريق يطلقون على هذا السيف اسم 

في برسيبوليس ونقشي رستم )ية عديدة أخمينيظهر الميدي على منحوتات  اكيناكيس.

ً لسيف معلق على الجانب االيمن لحزام خصره )تظهر هذه  ى(ومدن أخر وهو حامال

تابوت من  أخرى، منها صورة درع إيراني منقوش على أماكنفي  رمالصورة كذلك األ

 .21 ن في متحف استنبول لثآثار (آلا موجود وابدولونيموس، عثر عليه في سيدون وه

خالفًا للسيف الميدي القصير، فأن السيف الفارسي يبدو على شكل خنجر، له مقبض 

نجر الذي كان يحمله طويل وغمد يظهر في األمام تحت الحزام، وهو نفس نوع الخ

العيالميين. على  عن أخذوهالحديث، يبدو بإن الفرس قد  العيالميين في العصر العيالمي

المنحوتات اآلشورية من عصر آشور بانيبال يحمل العيالميين نفس السيف. حيث يظهر 

هذا السيف على منحوتة آشورية تصور معركة تيلتوبا وهي موجودة في المتحف 

حاكم من  يعرف(، في األفريز السفلي صور ضابط آشوري ANE 24802البريطاني )

العصر العيالمي الحديث بالعيالميين، بالمقابل من هؤالء صور بعض العيالميين وهم 

يحملون نفس السيف والغمد الذي يحمله الفرس في برسيبوليس. يبدو بأن هذا النوع 

شبهًا كبيرًا مع سيوف مصنوعة يين، وهو  يظهر خمينمن السيوف قد تم استعماله قبل األ

لم يكن السيف  3.22من الحديد عثر عليها في غرب لورستان وتعود إلى عصر الحديد 

الميدي مربوطًا مع الحزام مباشرة، وانما تم حمله بواسطة رباط وملحق اضافي. في 

واجهة القبر الملكي يتم رفع العرش الملكي من قبل ثالثين مندوبًا من شعوب 

شخصًا منهم هذا النوع من السيف والغمد، يبدو بأن  14ية، يرتدي خمينية األاالمبراطور

 بين ًامألوفكان لوفًا بين تلك الشعوب، هذا السيف أحمل هذا النمط من السيوف كان م

والدرانكيين  (Ariansِ )ن والبارثيين والباكتريين واالريان ين واألرمن والكبدوكييالميدي

(Drangians،)  سكيثيين شاربي الهاوما والصغد والخوارزميين واالواألرخوزيين(Haoma) ،

واالسكيثيين عبر البحر والسكودريان. هذه  سكيثيين الذي يرتدون قبعات مدببة،واال

                                                           
 .Briant 1996, P. 223, Fig. 9aحول هذه الصورة، انظر:   21

22 Moorey, 1985, P. 26. 
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ن أالشعوب كانت تسكن في منطقة مرتبطة ببعضها تمتد من صغديا إلى سكودريا. يبدو 

الحقيقة فأن أغلبية الشعوب يرتدون مالبس متشابهة.  وفي  اهذه المنطقة كانو شعوب

التي كانت تسكن في هذه المنطقة هي من أصول إيرانية. وتؤكد الرسومات الموجودة 

على تمثال داريوس هذه الحقيقة. يظهر من خالل التفاصيل الموجودة على غمد الخنجر 

في مشاهد صالة االستقبال نمطين فنيين: في األول يظهر صف من الماعز وزهرة 

ب(. تظهر هذه -أ4)أسد مجنح بقرون وأرجل طائر( )الشكل  Grifin/كريفيناللوتس وال

الصور االرتباط الرئيسي مع الفن االورارتي مع وجود عناصر من الفن العيالمي 

  والرافدي.

              

ب: الغمد الميدي المزين في مشهد االستقبال الملكي، متحف إيران الوطني )الصورة من قبل -أ4الشكل 

 لمؤلف( ا

 23،(5)الشكل أفضل مقارنة مع هذا النمط الفني يمثله صورة ماعز من موقع حسانلو 

الماعز يمكن رؤيتها في الفن  صور بالفن اآلشوري، أمثلة أخرى منتأثرًا  أكثر تبدو وهي 

                                                           
23 Porada, 1962, PP. 118-120. 
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. وتظهر نفس العناصر الفنية في Ziwiyeقدم في فن زيوية من مرحلة أي وخميناأل

أما النمط الفني  Pazyrik.24او بازيريك  Oxusا في كنز اوكسس المناطق الشمالية كم

على جانبي الغمد، وشكل نهاية الغمد، الذي يمثل ة اآلخر فيظهر في الرسومات الموجود

روال سالشكل إلى نهاية الغمد لحماية الأهم جزء من الغمد.  في الواقع لقد تم إضافة 

وتظهر أشكال أخرى في منحوتات  روال من اإلصابة.سمن القطع أو حماية صاحب ال

اقع العائدة إلى والنمط في بعض الم ا.عثر على عدة أمثلة من هذ(8-6)برسيبوليس 

ية، وهي مصنوعة من مواد مختلفة مثل البرونز والعاج والعظم ، بعض خمينالفترة األ

صورت -ومصر Deve Huyuk كهويوه نات وجدت في دفاتصور الحيو هذه  األمثلة التي

نكمشة أو بشكل حلزوني. البعض منها موجودة حاليًا في المتحف البريطاني في وهي م

مثلث وقد صورت عليها شكل  هذه القطع ل  25لندن ومتحف اشموليان في اوكسفورد.

. ويمكن رؤية بعض األمثلة ضمن كنز زيوية وهي تعود إلى فترة ما لولبيكبش بشكل 

  26قبل العصر األخميني.

                                                           
24 Mallory, McCormac, Reimer & Marsadolov, 2002, P 203. 13. 4: 4, 6. 

25 Moorey, 1985, PP. 26-27. 

26 Girshman, 1964, PP. 116-117, Plate 115. 

 .بعض القطع التي تم تصنيفها الحقاً على أنها كانت ضمن كنز زيوية هي مزورة
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 6الشكل 

 : جزء من قطعة عليها صورة ماعز5كل الش

 : ماعز ميدي من منحوتات بوابة برسيبوليس، برسيبوليس )الصور من قبل المؤلف(8-6الشكل 

يمكن رؤيتها في المناطق  ،األغماد والسيوف ومؤخرة األغمادتوجد أمثلة أكثر من  هذه 

، يعتقد 27كيليرميس مثل ي القبور االسكيثية، في مواقعالقريبة من البحر األسود، ف

. تصوير الحيوانات في حالة 28ق.م  580ن هذه القطع ليست أقدم من أكيرشمان ب

                                                           
27  Brentjes, 1994, P. 147, Fig. 1-2. 

28 Girshman, 1964, P. 303. 
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فن ˮ وسماه ب كيرشمان سكيثيوهو حسب  ،هو تقليد قديم ناءاالنكماش أو االنث

 سلوبيمكن رؤية بعض األمثلة من هذا األالسابق   في كما ذكر 29.‟الحيوان السكيثي

ي )أغلب قطع كنز زيوية ظهرت خمينمن فترة ما قبل العصر األ الفني بين قطع كنز زيوية

وجود بعض  الذي لم يتم مالحظته هو مرنتيجة أعمال حفر غير نظامية(.لكن األ

المحير والجدير باألهتمام هو  مراألساليب التي يمكن مقارنتها مع اكتشافات الحقة. األ

المكتشفة شمال البحر  (Kurgan)قبور من القطع األثرية التي وجدت في أن الكثير 

وجد تاألسود والتي يتم ربطها احيانًا مع األسكيثيين، تظهر عناصر فنية من الشمال والتي 

  .‟الفن السكيثيˮ منها في فن زيوية، هذا التشابه دفع البعض على تسمية فن زيوية ب

بحقبة يعتقد بأن فن المنطقة الميدية الذي يظهر تشابهًا مع الفن االسكيثي مرتبط 

يظهر هذا التشابه الكبير من خالل مقارنة القطع  30السيطرة االسكيثية على منطقة ميديا.

مع   31(9الشكل المصنوعة من الذهب من زيوية )موجودة حاليًا في متحف طهران( )

. وهي نفس العناصر 32(10)الشكل تلك التي تم اكتشافها في كوسترومسكايا ستانيزا 

من المهم التذكير بأن هذه العناصر الشمالية ال تخص  33تي.التي ألهمت الفن االورار

االسكيثيين وحدهم، حيث توجد أمثلة منها في الفن البدوي من الشمال، يمكن رؤيتها 

الغزال في وضعية المشي في فنون تصوير في شمال شرق الصين، على سبيل المثال 

ى قطع من شمال شرق زيوية وشمال البحر األسود، يمكن مقارنته مع مثيالت لها عل

(. بالرغم من أن الفن في تلك المنطقة ذو تأثيرات محلية أو تأثيرات 11)الشكل  34الصين

                                                           
29 Girshman, 1964, P. 303. 

30 Girshman, 1964, PP. 98-99. 

31 Girshman, 1964, P. 143. 

32 Girshman, 1964, P. 303. Pl. 363. 

33 Girshman, 1964, P. 570. 

 

34 So &Bunker, 1995, P. 160. 
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من المناطق المجاورة فأن العناصر والموضوعات الفنية هي نفسها. على سبيل المثال 

 القطع التي وجدت بالقرب 

                                                    

 (Girshman, 1964: صفيحة من الذهب من زيوية، المتحف إيران الوطني )حسب 10 الشكل

: صفيحة من الذهب من 10الشكل 

 (Girshman 1964) كوسترومسكايا

: حلي المالبس من شمال شرق 11الشكل 

 (So & Bunker, 1995)                 الصين



 

16 

 

طقة نتيجة بر انها وصلت إلى المنلم تعت الصينية والتي تظهر تأثيرات محلية من الحدود

هذه المواضيع كانت مألوفة في المناطق الشمالية  نتاجًا محليًا.إنما إللتبادالت التجارية، و

في فنون بدو تلك المنطقة. تظهر تلك القطع والموضوعات  ًامازال موجود وبعضها

ن ينعلم بأن الميدي المصورة فيها ارتباطًا وثيقًا مع تقاليد البدو في المناطق الشمالية.

جلبوا قد قدموا إلى الهضبة اإليرانية من الشمال، ويبدو من المعقول بأنهم أيضًا والفرس 

. ويمكن مالحظة بعض العناصر الفنية من من موطنهم معهم تلك العناصر الفنية

  ونإلى مزيد من البحوث. كان الميدي يحتاج مرالشمال في برونزيات لورستان، وهذا األ

ي سهل لهم االتصال مع مناطقهم الذ مرفي منطقة قريبة من الشمال األ يسكنون

ً  أمرصلية وهو األ يين الذين ذهبو بعيدًا إلى منطقة ذات خمينبالنسبة لأل لم يكن سهال

خلفية حضارية وفنية مختلفة. وفي فترة الحقة تظهر نفس العناصر الفنية في كنز 

ها صنعت تحت أنية )أو خمينى الفترة األاوكسس الذي ربما يعود صناعة أغلب قطعه إل

يحتوي كنز اوكسس على تماثيل صغيرة والواح صغيرة  35ي الملكي(.خمينتاثير الفن األ

وقطع نقدية واختام وغمد وغيرها، وعثرت خالل التنقيبات في مناطق مختلفة على قطع 

 ز اوكسوس.الفني والموضوع مع الكثير من قطع كن سلوبفنية تظهر تشابهًا من حيث األ

يحمل حامل السالح الملكي في منحوتة صالة االستقبال في برسيبوليس سيفًا يظهر 

ين فنيين مختلفين، أحدهما يظهر عناصر من منطقة الشمال )مثل أسلوبربطًا بين 

-الفني اآلخر فأكثر عناصره رسمية سلوبالقبعة(، ربما صنع في ورشة محلية. أما األ

. تظهر القطع 36في الفن الرافدي والعيالمي واالورارتي دينية، مع وجود مثيالت لها

المكتشفة في زيوية نفس األساليب الفنية، أي أنه خليط من عناصر فنية سكيثية 

مزج العناصر الفنية ناتج عن اللقاء بين الفن والحضارة أن في اعتقادي،  37واورارتية.

ربما حدث في منطقة  رمخرى.  هذا األأمن جهة والفن االورارتي من جهة  الشمالية

                                                           

 .Curtis & Searigt, 2003, PP. 219-240، وبالنسبة لأللواح انظر:  Dalton, 1964حول كنز اوكسوس انظر:   35 

36 Girshman, 1964, P. 104; Porada, 1962, PP. 118-120. 

37 Girshman, 1964, P.308-309. 
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شهدت ثقافة متداخلة. اليوم، لدينا خبرة طويلة في االفتراض  بأنه يجب ربط القطع 

تم  والعناصر الفنية. سلوباألثرية بمصدر فني رئيسي أو حضارة محددة، تعتمد على األ

تطبيق عملية التفكير هذه على كنز زيوية. يعطي كيرشمان مثال كالسيكي على ذلك 

بأن هذه القطع الفنية تظهر عناصر فنية ذو أصول شرقية باكرة ‟ل عندما يقو

)اآلشوريون، البابليون، االورارتيون، وعصور ما قبل التاريخ في إيران( ترتبط بالميديين 

بالرغم من الدراسة الدقيقة التي قام  38‟والسكيثيين والكيميريين وربما عناصر اغريقية

المنفردة، يبدو واضحًا بأنه تحرك في اتجاه آخر، بها كيرشمان بخصوص العناصر الفنية 

ساليب فنية مختلفة أفني مزيج من  أسلوبمن خالل رؤيته بأن القطع األثرية تنتمي إلى 

بما  فيها الفن االغريقي. هذا الوضع يشبه حالة طبيب يدرك أعراض مرض ما بشكل 

لمرضية التي تشمل منفرد بدالً من مالحظة جميع األعراض معًا في تشخيص الحاالت ا

لتوضيح الوضع نحتاج إلى بعض األمثلة. في حال عدم توفر كتابات أو  كل األعراض.

ية، فسيكون من الصعب ربط اآلثار كالتي من برسيبوليس خمينوثائق من الفترة األ

الفن منذ البداية حول برسيبوليس، أن فن برسيبوليس هو و يين. ما قاله مؤرخخمينباأل

آلشوري واالورارتي والمصري والبابلي واليوناني )سارديس( وغيرهم. مزيج من الفن ا

لكن كما نعلم اليوم بأن الحقيقة عكس ذلك تمامًا، حيث يبدو استمرار التقاليد الرافدية 

ي، ولكن تم أختيار بعض العناصر الفنية خمينوالشرق اوسطية واضحًا في الفن األ

سبيل المثال توجد زهور اللوتس في فن ، على جديد أسلوببشكل متعمد، وتم مزجها ب

ع ذو أصول مصرية. ولكن مختصًا في الفن المصري يقول بأنها وبرسيبوليس وهو موض

شورية األصل، لكن آة في البوابات هي دل المسو الموجوليست مصرية. مثال آخر، تماثي

يوم المختصين يصرون على أن أصل هذا الموضوع ليس من بالد الرافدين. ما نعلمه ال

يجب أن نعطي نفس المثال بالنسبة  ي أن له هويته المستقلة تمامًا.خمينعن الفن األ

للفن االورارتي. في حال عدم وجود نصوص كتابية تشير إلى هوية الفن االورارتي، 

كيف ستكون النتيجة لتحديد األصول الفنية؟ في هذا الوقت سيتم تصنيفه ربما على أنه 

                                                           
38 Girshman, 1964, P. 100. 
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تي يحوي الكثير من التأثيرات اآلشورية. تم صنع بعض القطع آشوري، ألن الفن االورار

األثرية تحت تأثير المنطقة الشمالية، تظهر بعض القطع األثرية من اورارتو من حيث 

ن الفن إ. بالرغم من التشابه الواضح، ف39الصفات الفنية تشابهًا مع تلك التي من زيوية

خاصة التي تحتوي على بعض العناصر شوريًا وأنما له هويته الآاالورارتي ليس فنًا 

ي الذي يحوي عناصر فنية متنوعة والذي يجعله خمينمشابه للفن األ مرالمحلية. هذا األ

بالنسبة للفن الفينيقي في  مري. كذلك األأخمينأنه فن  ىوبشكل قطعي عل واضحًا،

ها من بداية األلف األول ق.م على الرغم من كونها تحت التأثير المصري، يمكن تحديد

 قبل مؤرخي الفن على أنها ليست مصرية 

بطريقة مماثلة فأن السيف الميدي في صالة االستقبال والذي  40وأنما تتميز بأنها فينيقية.

تينا على ذكره سابقاَ يعرض هويتين فنيتين مختلفتين. بالنسبة لمقارنة السيف الميدي أ

لمصنوع من الذهب ضمن كنز . غطاء غمد الخنجر ا41تم مناقشته الحقًايودرع زيوية فس

( والذي يعرض مشاهد صيد ملكية ، له مثيل في منحوتات 12اوكسوس )الشكل 

. في البداية وجدت مثيالت لها في الفن اآلشوري، وبشكل خاص مشاهد  42برسيبوليس،

صيد األسود من قبل الملوك اآلشوريين وبشكل ملحوظ آشور بانيبال، لكن دراسات 

الفني وموضوع الدرع متأثر بمكان آخر، ربما صنع في الفترة  وبسلأخرى أظهرت بأن األ

ية. لباس الملك وهو على الفرس، التيجان، األسود، حركة األحصنة وزخرفات خميناأل

اإلطار التي تنتهى برأس نسر في النهايتين )خلف األسود في الجانب األيسر في 

حلزون، كل هذه  األسفل(، وتوجد على طول إطار الدرع شكل زخرفة على شكل

                                                           
 Piotrovsky, 1970, Pls..84, and Girsshman, 1964, Pl 570انظر على سبيل المثال في:   39

40 Tub, 1988, P. 66-67. 

 Lloyd, 1974, P. 213من أجل مثال مختصر  انظر في:  

41 Girshman, 1964, PP. 310-311, Pl. 376: b. 

 )هذا الغطاء الذهبي كان موضوع عدة دراسات هامة، على سبيل المثال:  42

Dalton, 1964; Barnet, 1962; Stronach, 1998; Moorey, 1985 
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ي. خمينالفني األ سلوبمختلفة عن التأثيرات الرافدية ، وكذلك بدرجات متفاوتة عن األ

الميدي  سلوبالذي صنع به غمد الخنجر ميديًا، فأنه شبيه باأل سلوبفي حال لم يكن األ

توجد قطع أثرية أخرى من كنز زيوية، لها  من خالل غمد الخنجر في صالة االستقبال.

بيرة من الناحية الفنية، منها قطع صغيرة مصنوعة من الذهب على شكل أسد أو أهمية ك

سطورية في فن بالد الكائنات األ 43(.13كريفين له رأس نسر وجسد أسد )الشكل 

فني  أسلوبجسد مختلف ومنجز ب االرافدين وبشكل خاص في المنحوتات اآلشورية له

لكريفين على الغمد الميدي في كما نوهت سابقًا يوجد اثنين من كائن ا .44مختلف

 هذه األمثلة بالفن األخميني  ةبرسيبوليس،  ويمكن مقارن

  

غمد خنجر من الذهب من كنز   :12الشكل 

 .(Moorey 1985اوكسوس، المتحف البريطاني )

            

جرة مع صور كريفين على  :14الشكل 

المقبض، الوفد األرمني،برسيبوليس )صورة 

   .من قبل المؤلف(

                                                           
43 Girshman, 1964, Pls. 138-139; Porada, 1962, P. 134, Pl. 38a; Bleibtreu, 2000, P. 185. 

نسر في الفن اآلشوري مختلف في شكله تماماً عن األمثلة من المنطقة السطورية برس  االكائنات العلى سبيل المثال  44

 Reade, 1998, P. 38, Pl. 34الشمالية، هنا يبدو رس  الكائن سقرب من رس  عقاب، انظر على سبيل المثال في: 
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أسد وكريفين، مصنوع من الذهب من : 13الشكل 

  .(Ghirshman, 1964الزيوية، متحف إيران الوطني )

 

: صندوق قوس مزخرف، صالة 15الشكل 

االستقبال، برسيبوليس )صورة من قبل 

 المؤلف(

 

: زخرفة ديكور، كنز اوكسوس، 16الشكل 

 (Dalton, 1964المتحف البريطاني )

صورت على  شكل أسد أو كريفين يذكرنا بالقطع الباكرة من زيوية. التيجان التي على

زينت  نذيلاألرمني والليدي ال ينينهم الوفدمنحوتات برسيبوليس، حاملي الهدايا، من ب

المتبع في زيوية. ينتمي األرمن والليديين  سلوبالكريفين وبنفس األأغمادهم  بشكل 

الوفد ال يظهر في األعلى. لسوء الحظ  إلى نفس المجموعة من الناس الذين تم ذكرهم

ال يوجد أمثلة شبيهة في فن بالد الرافدين، لكن في منحوتات  .بجميع تفاصيله الميدي

(. 14رت على مقبضها نفس الكريفين )الشكل برسيبوليس يجلب الوفد األرمني جرة صوّ

يدي على نفس القطع التي تبدو أكثر تشابهًا مع بعضها البعض )مشابه لهدايا الوفد الم
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والصغديين  (Sagartians)المنحوتة( جلبت من قبل الوفد األرمني  والسكيثي والسكارتيين 

والليديين )كبدوكية(، تنحدر هذه الوفود جميعًا من نفس المنطقة الجغرافية وهم من 

كائنات مشابهة للكريفين، التي لها جسد أسد ورأس وأجنحة  نفس المجموعة البشرية.

. يوجد ( Kurgans)شاهدتها في الفن السكيثي التي عثر عليها في القبور طائر يمكن م

ر الكائن على الجرار األغريقية وهو مثيل لهذا الشكل في الفن األغريقي، حيث صوّ

يصارع البشر. عادة يشاهد هذا الكائن وهو يصارع أناس يرتدون أزياء شرقية. هذا 

ً هو االرتباط مع ربما يدل على االرتباط مع الشرق، ولك مراأل ن ما هو أكثر احتماال

حامل السالح الملكي في منحوتات صالة االستقبال في  المنطقة الشمالية الشرقية.

ن النهاية العليا لصندوق القوس . زيّ(Gorytus)سيبوليس يحمل صندوق القوس الملكي بر

كل في الوسط شصور في الشمال.  مر(، يوجد مثيل لهذا األ15برأس نسر )الشكل 

يبدوان معًا على شكل رأس طائر له منقار، يمكن هما ورقة وقرن بشكل حلزوني، و

. مرة أخرى يحمل الناس 45(16مشاهدة مثيل لهذا الفن في كنز أوكسوس )الشكل 

القادمين من الشمال صندوق قوس مشابه، كما هو الحال بالنسبة للوفد القادم من 

فقط في مكانة تسمح لهم بحمل السالح  وندو واضحًا بأنه ربما كان الميديصغدية. يب

خاص بالميديين، ولكن ليس من  أسلوبن السالح الذي يحملونه بالملكي، وقد زيّ 

المقبرة  الضرورة أن يكون قد جلب من منطقة ميديا. منذ عصر داريوس، على منحوتات

ح ساليحمل السالح الملكي. كل ذلك يشير إلى أن حامل ال والملكية يظهر الميدي وه

يظهر حامل السالح الملكي على جميع منحوتات برسيبوليس  الملكي كان دائمًا ميديًا،

يرتدي قبعة مستديرة، وتصف الكتابة األشخاص الذين  ، حيثالزي الميديبوقبور أخرى 

ًا معقوالً، أن نعتقد بأن هذا التقليد في أمرنهم ميديين. ويبدو أبيرتدون هذه القبعة 

ربما عصر المملكة الميدية. ودخل هذا التقليد إلى  فترة أقدم، ىلالبالط الملكي يعود إ

ي كتراث ميدي. ولعل هذا هو السبب في أن الميديين وفي جميع مشاهد خمينالبالط األ

ً من الفرس  صالة االستقبال في ابادانا يحملون العرش من أجل الملك وذلك بدال
                                                           

45 Dalton, 1964, P. 26, n. 39, Pl XIII: 39. 
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لك بتقديم العرش للفرس كخلف لهم. (. ربما يعتبر هذا العمل رمزيًا لهم، وذ17)الشكل 

حامل السالح الملكي، يحمل اشياء بالزي الميدي التقليدي. بالطبع الفرس أيضًا يحملون 

صندوق قوس من نفس نموذج صندوق القوس في منحوتات برسيبوليس ولكن بشكل 

 في مشاهد الصراع على األختام يحمل الملوكخاص الميديين هم من يحملونها. 

ن الخنجر األخمينيي

الفارسي. على تمثال 

داريوس الذي صنع في 

مصر وعثر عليه في 

سوسة، يظهر وبقوة 

الهوية الفارسية للملك، 

حيث ال يحمل الملك 

وأنما السيف الميدي 

ال خنجرًا أخمينيًا. 

يستخدم الملك الفارسي 

السيف الميدي اطالقًا، 

 ولكن

 

، ابادانا: ميديون يجلبون عرش، الدرج الشرقي من 17الشكل 

 )الصورة من قبل المؤلف(          برسيبوليس

لديه أسلحة ميدية كما ذكرت سابقًا، ربما كفعل رمي أو كتقليد قديم. سواء كان حامل 

دوق صنع بأسلوب ينتمي إلى فن نصندوق القوس ميديًا أم فارسيًا فأن قمة الص

وس صنع على شكل قبض صندوق القالشمال. القطعة الصغيرة التي تظهر في نهاية م

ما لربط شيء ما أو لتثبيت حزام. إ (، هذه القطع استخدمت18حيوان )الشكل  رجل

زامهم يظهر الحراس الميديون في البوابة الرئيسة وهم يحملون نفس القطعة لتثبيت ح

ج مشابه لتثبيت لجام األحصنة، والتي تم جلبها من قبل وذ(. وقد استخدم نم19)الشكل 
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استخدم لتثبيت ( )لكن هذا النموذج الذي 20عض الوفود األخرى )الشكل الوفد الميدي وب

 لجام الحصان يحتاج إلى دراسة خاصة(.  

            

، صالة مقبض صندوق القوس: 18الشكل 

 ,Moorey) االستقبال، متحف طهران الوطني

1985) 

 

  

 

، بوابة ، على حزام ميديمثبت للحزام: 19الشكل 

 )صورة من قبل المؤلف( برسيبوليس

 

 

مبنى  من البرونز، قطعة من لجام :21الشكل 

 (Schmidt 1953) الخزينة، برسيبوليس
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        لجام حصان، ابادانا، برسيبوليس:20الشكل 

(Moorey, 1985) 

 

 



 

25 

 

 

، :  حامل السالح يحمل فأس حربي22الشكل 

 ، متحف طهران الوطنيمشهد صالة االستقبال

(Moorey, 1984) 

 

: فأس حربي من كيليرميس 23الشكل 

(Girshman, 1964) 

البرونز من عثر خالل تنقيبات برسيبوليس على جزء من قطعة لجام مشابهة مصنوعة 

حامل السالح في يده اليمنى  هالذي يحمل (Sagaris)الفأس الغريب  46(.21)الشكل 

 (Kelermes)ميس (، ليس له مثيل في أماكن أخرى باستثناء موقع كيلير22)الشكل 

(. الحظ 23بالقرب من البحر األسود والذي يعود إلى القرن السادس ق.م. )الشكل 

غطي الفأس بصور الحيوانات   47الباحث موري بأن مصدرها كان من منطقة الشمال.

فن بدو الشمال، مثال ذلك الحيوان المنفذ بشكل حلزوني وموضوع ينتمي إلى  أسلوبب

                                                           
46 Schmidt, 1959, Pl. 79: 2. 

47 Moorey, 1985, P. 27; Ghirshman, 1964, P. 304, Pl. 364. 
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يتم حمل مثل هذا الفأس الغريب من قبل  48وضعية المشي. الغزال الذي صور وهو في

يظهر هذا الفأس على بعض األختام من الفترة  49الوفد الصغدي في برسيبوليس.

حداها في المتحف البريطاني، وقد صور عليها مشهد للصراع بين فارسي اية، خميناأل

 WAالبريطاني رقم: )المتحف  ًامشابه ًاحربي ًامحارب اسكيثي يحمل فأسوملك( ال)ربما 

نحو الشمال، عثر شميدت خالل تنقيباته في مرة اخرى هنا تقودنا القطعة  (.132505

 (.24برسيبوليس على قطعة مشابهة، موجودة حاليًا في متحف إيران الوطني )الشكل 

50                       

 (,Schmidt 1957) ، متحف إيران الوطنيفأس برونزي،عثر عليه في برسيبوليس :24الشكل 

الفني ارتباطًا مع الشمال.  سلوبيوجد على هذا الفأس رأس حيوان، يظهر من حيث األ 

من المهم التذكير بان االستنتاج الذي يستند على الهدايا التي يحملها الوفود متنوعة يمكن 

أن يكون مضلالً، ألن القطع التي يحملونها يمكن أن تكون قد صنعت في أكثر من 

الفني لشعب، ولكن عن  سلوببناء على ذلك فهي ال تعبر بالضروة عن األ 51منطقة.

                                                           
48 Brentjes, 1996, Pl. XX: 1. 

49 Schmidt, 1953, Pl. 43. 

 ,Schmidt , 1957, P.100, Pls. 78; 1عثر على القطعة في أحد مداخل صالة المئة عمود في بسيبوليس، انظر:   50
79: 1 

51 Moorey, 1985, P. 22. 
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طريق المقارنة والتحليل يمكننا التوصل إلى بعض االستنتاجات. من بين الهدايا التي 

(. 25جلبها الوفد الميدي سيف قصير )السيف المشهور المعروف ب اكيناكيس( )الشكل 

ذلك الفأس ط سيفًا مشابهًا إلى الملك وكإضافة إلى الميديين يحمل الوفد الصغدي فق

 ه . الغريب الذي تحدثنا عن

 

(، )اكيناكيس : ميدي يجلب سيف قصير25الشكل 

، برسيبوليس )الصورة الدرج الشرقي في ابادانا

 .من قبل المؤلف(

 

: غمد خنجر من تختي سانكين، 26الشكل 

 (Brentjes, 1994) طاجيكستان

لك ثوب ذو أكمام طويلة مع معطف إلى الم ونا الميديالتي يجلبهمن ضمن الهدايا 

روال، ويتم جلب نفس الزي من قبل وفود الكبدوكيين والسكيثيين والسكارتيين سو

(Sagartians) في حين أن الوفود األخرى مثل المصريين واالثيوبيين أو الهنود ال يرتدون .

خاصة أو الحرف اليدوية أو يجلبون معهم هذه المالبس. لكن هذه األعمال الفنية ال

يمكن مشاهدتها وبكثرة بين الشعوب التي ذكرناها سابقًا والتي لها ارتباط مع الشمال. 
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. على سبيل المثال عثر في مروتؤكد المكتشفات األثرية من تلك المناطق حقيقة هذا األ

و في طاجيكستان )صغديا القديمة( على خنجر مشابه يبد (Takht-I Sangin)تختي سنكين 

(. يوجد بين الوفود وفد  السكارتيين )في قصر ابادانا( الذي 26)الشكل  ًامحليع بأنه صن

السكارتيين حسب هيروت أحد قبائل البدو الفرس، لكن لباسهم   52يجلب الهدايا للملك.

تخبرنا قصة مختلفة. يقود الوفد السكارتي شخص فارسي ويبدو الشخص الذي يقف 

حيث يرتدي القبعة المستديرة الخاصة بالميديين. يظهر  في مقدمة الوفد كالميديين،

الوفد الميدي بوضعية مشابهة: الشخص الذي يقف في المقدمة على هيئة الميديين. 

بموجب النصوص التي عثر عليها في حصن برسيبوليس نعلم بأن سكارتيا تقع في 

من  منطقة ترتبط بكل من ميديا وفارس، حيث تتحدث هذه النصوص عن مسافرين

في طريقهم سكارتيا )تستند هذه الفكرة اساسًا على  افارس إلى ميديا، وقد اجتازو

( DPe(. في كتابة الحقة  للملك داريوس )النص Vصنف : PF NN 2261 نص غير منشور 

 إماطقة الميديين والفرس. لهذا فهم ت سكارتيا مع منجال يرد ذكر سكارتيا. ربما اندم

 ا بجوار الميديين ويبدو منطقيًا أن يكونوا قد تأثرو ونرتيين، عاش السكاوفرس أو ميدي

كثيرًا بالميديين. نتيجة لذلك يبدو بأن السكارتيين كانوا على ارتباط وثيق بالميديين وليس 

 واضحًا من خالل هيئتهم.  مربالفرس، ويبدو هذا األ

                                                           
 ,Schmidt, 1953ل المقارنة مع تصويرهم على منحوتات ابادانا، انظر: الن ختعرف شميدت على الوفد السكارتي م  52

Pl. 42. 
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على  ونالزينة التي كان يرتديها الميديقطع 

القالئد واألساور  منحوتات قصر ابادانا، مثل

أخرى، القالدة لها مثيل في أماكن التي 

والفرس  ينينبالء الميدلتي كان يرتديها ا

ا مثيل في برونزيات لورستان.  والضباط له

سوارة التي يرتديها الميدي لها نهاية على األ

شكل رأس غنم أو ماعز مع إضافة طويلة 

)ربما الشعر( على جانبي الفك السفلي 

(. على بعض 27)الشكل  قرب الرقبة

اعز القطع يظهر رأس العجل والغنم والم

سلوب فريد، مختلف تمامًا عن مثيالتها اب

من بالد الرافدين. ولكن وجدت مثيالت 

وكنز  53لهذه األساور في  مواقع مثل زيوية

ع األثرية من . عثر على القط54اوكسوس

 ءكنز أوكسوس قبل بد

  

، الدرج يين: اسوارة أحدنبالء الميد27الشكل 

الشرقي، ابادانا، برسيبوليس )الصورة من قبل 

 المؤلف(

يبدو  السبب لهذا وبرسيبوليس والتي كان الدرج الشرقي من ابادانا واضحًا. التنقيبات في 

مع فنون  باالهتمام ،أن نجد مثيالت لقطع أثرية كثيرة اكتشفت سابقًا ًاأمرًا جدير

لوب فني آخر ال يمكن أن يتطابق مع األساليب الفنية ننا نواجه أسإبرسيبوليس. وبالتالي ف

 الشمال. بدوام الذي يقف وراء تنفيذه ينتمي إلى األسلوب الفني العهو المعروفة و

 درع زيوية، مثال مهم

                                                           
53 Ghirshman, 1964, Pl. 150. 

54 Ghirshman, 1964, Pl. 302; Dalton, 1964, Plate 1. 
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، من المفيد دراسة الدرع الذهبي من أفضل بشكل  إلطار العام للفن الميديافهم ل

كل شيء هنا يتطابق مع الفن اآلشوري،   زيوية. كتب كيرشمانا حول الدرع ما يلي:

وكأن المرء قد حاول أن يوحي بأن صاغة الذهب اآلشوريين هم من نفذو القطعة، لكن 

زينة خاصة باالورارتيين،  أن دروع من هذا النموذج كانت قطعيجب أن يتم التحفظ: ب

الفنية  وكان يتم استخدامها تقريبًا فقط في اورارتو. عندما يدرس المرء التفاصيل

للقطعة بشكل منفرد يظهر األنحراف الواضح عن التقاليد االورارتية )شجرة الحياة بدون 

رت فيها الكائنات االسطورية المجنحة( وفقدانها ألهميتها، لهذا جذع، الطريقة التي صوّ

ئل واضحة لالعتقاد علينا أن نسعى مجددًا لربطها بشكل صحيح. في الحقيقة توجد دال

بصنع تلك القطع في أحدى الورشات  أمراالسكيثي الذي دفن في زيوية قد بأن األمير 

 7-9األجنبية، حيث رسم الكائنات االسطورية كما كان مألوفًا في فن الشرق خالل القرن 

ق.م، من دون أن يفهم المحتوى الرمزي والديني لهذه الصور. من جهة أخرى فأن 

وضع في كل زواية من األفريزين الخارجين الفنان ولكي ينفذ متطلبات األمير فأنه قد 

للدرع الذي يبدو على شكل هالل صور للحيوانات، أرنب ونمر جالس، وهي موضوعات 

مألوفة في الفن االسكيثي. عندما يضع المرء كل هذه الخصوصيات في اعتباره وخاصة 

لم  أن يتخيل بأن عمال الورشة هالميل نحو إظهار مالح خاصة لكل عنصر بشري، يمكن

فنانين ميديين، وكان يمكن  ممن ضمنهكان جميعهم من االورارتيين، ربما  وانويك

مالحظة مزيج من عناصر فنية متنوعة خالل النصف الثاني من القرن السابع ق.م، وهي 

الصورة الموجودة على هذا  55عناصر اورارتية واشورية ومانية محلية وربما ايونية أيضًا.

في هذا الوقت قد بدأ بالتعرف على جوانب من الفن اآلشوري. الدرع تظهر بأن الفنان 

في فنون بالد الرافدين  يظهريوجد في وسط الدرع صورة شجرة )مقدسة؟( أو نبات، 

 وبشكل 

                                                           
55 Ghirshman, 1964, P. 104. 
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خاص في الفن اآلشوري. كذلك الورود 

التي تنطلق من الشجرة متأثرة بالفن 

اآلشوري، ولكن الشجرة عمومًا ال تشبه 

ي الشكل واألسلوب األمثلة اآلشورية ف

الفني. من خالل مقارن بسيطة يمكن 

 56مشاهدة مدى األختالف في النصوير.

يبدو بأنها أقرب إلى الفن االورارتي من 

تظهر الصور الموجودة  57الفن اآلشوري

على الدرع مواضيع اسطورية أو دينية من 

تقف على جانبي الشجرة  الوقت.ذلك 

، (28)الشكل في األفريز العلوي ماعز 

 وهي شبيهة

، متحف القسم المركزي من درع زيوية :29الشكل  

 (ايران الوطني متحفبموافقة إيران الوطني )

بالماعز الواقف على غمد الخنجر الميدي )حامل السالح الملكي(، وكذلك مشابه لقطعة 

مشابه لعرض الماعز على  أسلوبيوجد  صورة معز، عثر عليها في حسانلو. عليها

يمكن رؤية مثال آخر يصور الماعز الواقف على  58ية.خمينار في الفترة األمقابض الجر

فأس من كيليرميس، يعود إلى القرن السادس ق.م. مرة أخرى فأن األمثلة المشابهة 

يوجد في األفريز السفلي للدرع ثورين مجنحين واقفين 59تقودنا إلى مناطق الشمال.

 ،ليست آشوريةتصوير هذين الثورين  طريقةبدون شك على جانبي الشجرة في المركز. 

من تصاميم هي ربما مستلهمة من الفن االورارتي.  يظهر تصميمها بساطة أكثر تصاميم 

التي تبدو أكثر وضوحًا. هي تبدو أكثر تشابهًا مع قطع حسانلو، التي وية خمينالفترة األ

                                                           
 Collon, 2001, PP.83-85بالنسبة لألمثلة اآلشورية، انظر:   56

57 Ghirshman, 1964, P. 310. 

58 Ghirshman, 1964, Pl. 307. 

59 Brentjes, 1996, Pl XX: 1. 
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لفة رت الشجرة في فنون مارليك بطريقة مختهي وبكل وضوح ليست آشورية. صوّ

كذلك  ويمكن وضعها في إطار فنون زيوية بسهولة أكثر  مقارنة مع بالد الرافدين.

لصورة األسد المجنح دور هام، حيث صور على درع زيوية بشكل أكثر تشابهًا مع  

الفني. يظهر األسد على الفن   سلوبتصويره في بالد الرافدين، ولكنها مختلفة في األ

د. في هذه وفي أمثلة أخرى عثر عليها في شمال اآلشوري من ذلك الوقت بأنف حا

مسطحًا  عادة بشكل مثلث، وأنما يبدو  ية ال يظهر وجه األسدخمينإيران وفي التماثيل األ

)توجد عدة استثناءات، مثل تمثال لثالثة أسود من البرونز من برسيبوليس. يبدو معقوالً 

أو أن القطع قد تم صنعها ،لقطع آشوريين أنتجوا بعض ا كانواأكثر بأن الفنانين، ربما 

هذا هو أحد  ية من قبل فنانين إيرانيين(.خمينمختلف في الفترة األ أسلوبباتباع 

 االختالفات الرئيسية بين تصوير األسود في الفن اآلشوري

واألسود في فن المناطق التي تحد بالد الرافدين من 

هذا إيران. هذا يميز  يهالتي الشرق والشمال، و

ألقليمي عن الفن اآلشوري. الموضوع الرئيسي الفن ا

رع هو الحيوانات التي صورت دالذي ظهر في هذا ال

طراز فن  في طرفي الدرع، هذه تم تصميمها على

(، ويمكن العثور على 29بدو شمال اسيا )الشكل 

( وشمال البحر 30أمثلة أخرى في زيوية )الشكل 

(، هذه األمثلة سمحت لكيرشمان 31األسود )الشكل 

لالعتقاد بأن الدرع صنع بناءًا على طلب األمير 

هذا الحيوان بجسمه المنكمش وأذنه  60االسكيثي.

البالد مألوف في  ر على شكل مثلث موضوعالذي صوّ

أمثلة مشابهة لهذا الحيوان يمكن رؤيتها بين  الشمالية.

  

أسلوب الشمال، حيوان  :29الشكل 

متحف إيران  ،في زواية دروع زيوية

بموافقة متحف إيران )الوطني 

(الوطني  

                                                           
60 Ghirshman, 1964, P. 104. 
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 فن البدو في منغوليا

 62(33 قليم هيباي )الشكلإشمال  ،( و شرق الصين32)الشكل  61 ق.م( 5-6)القرن  

اسكيثي. عثر على مثال األمثلة المشابهة من الصين على أنه فن  ولكن لم يعرف أحد

جان في -قع باباوير الحيوان بهذا الشكل على دبوس من البرونز من مآخر من تصو

 63(.34ميديا )

 

                

 (Girshman, 1964) الوطني ن، متحف إيرا قطعة من الذهب من زيوية: 30الشكل 

                                                           
61 Bunker, 1995, P. 55, Fig. 19. 

62 So & Bunker, 1995, P. 55, Fig. 112. 

63 Moorey, 1971, P. 126; Goff, 1968, P. 129, Fig. 12. 
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: قطعة زينة من البرونز من 32الشكل  

منغوليا الداخلية، منطقة حكم ذاتي                                    

(So & Bunker, 1995) 

: حصان من البرونز من 33الشكل    

 & Soشمال أقليم هيباي، الصين )

Bunker, 1995) 

 

 (Brentjes, 1996: قطعة ذهب من كيليرميس )31 الشكل

 

 

، إيران جان-قع باباودبوس من البرونز من م :34ل الشك

(Goff, 1968) 

من  تغطي غمد خنجر قطعةيوجد مثال آخر جيد، حيث صور نفس الحيوان على جانبي 

المختلفة  ها على أفاريز ، صور. يوجد لوحة صغيرة من زيوية(35)الشكل  كنز زيوية

علينا أن  بشكل عمودي.ى نفس الحيوان مرتين، في احدى المرات بشكل أفقي واألخر

 نعتبر بأن االسكيثيين لم يستخدموا الدروع، لكنه كان مألوفًا في 

 

: قطعة تغطي غمد 35الشكل 
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، متحف من كنز زيوية خنجر

إيران الوطني )بموافقة من 

  المتحف(

مقبض خنجر من  :36الشكل 

، متحف إيران ، من زيويةالذهب

 (Girshman, 1964) الوطني

من مزخرف لجام  :37شكل ال

 البرونز

على الدرع يمنع من بقائه ‟ الحيوانات االسكيثية‟مع ذلك فأن وجود ما يسمى  64اورارتو.

رت فيها الشجرة المقدسة والكائنات قطعة اورارتية خالصة. الطريقة التي صوّ 

ع االسطورية تفصله عن الفن االورارتي، لهذا السبب اعتقد كيرشمان بأن الدرع قد صن

الطريقة نتيجة لتقاطع حضارتين وأسلوبين فنيين  هويعتبر صنعها بهذ من قبل فنان ميدي،

كيثيين في منطقة البحر ال ينحصر ارتباط فن زيوية مع فن االس عمومًا65مختلفين.

نما يرتبط أيضًا بمناطق أبعد في شمال غرب الصين. يثبت هذا االرتباط الوثيق إاألسود، و

ن خالل المقارنة بين قطعة من زيوية مع قطعة من تلك مع شمال غرب الصين م

ننا نصادف في زيوية إ(. وبالتالي ف37-36ن الخامس ق.م )رالمنطقة تعود إلى الق

الفني يمكن  سلوبأساليب فنية مختلفة، والدرع أحد األمثلة على ذلك. في هذا األ

ورارتيين )وقليالً التعرف على عناصر من الفن الرسمي، استلهم على األرجح من فن اال

س هذا الوضع في يظهر نف من بالد الرافدين( مع عناصر من فن البدو في آسيا.

 تزيينهم.و الفني في منحوتات الميديين  سلوبمكاننا رؤية نفس األإبرسيبوليس، حيث ب

حظ بورادا في زي الميديين ارتباطًا مع فن الشمال: ربما وصلت إلى الفرس عناصر ال

ثي عن طريق الميديين، الذين كانوا على تواصل مع الشرق، ولذلك من الفن االسكي

ي الذي كان له تقاليده خمينيجب أن يكونوا قد لعبوا دور الوسيط لالستمرار في الفن األ

االسكيثيين إلى مجموعة كبيرة ينتمي  .66الفنية المختلفة في إيران في ذلك الوقت

بدو الشمال. يجب عدم المبالغة في  رة على نطاق واسع ويتم تعريفهم على أنهمشمنت

ن تبسيط فكرة أن األساليب الفنية لبدو الشمال بالكامل هي فئة صغيرة من الف

                                                           
64 Girshman, 1964, PP. 308-309. 

65 Girshman, 1964, P. 104. 

66 Porada, 1962, P. 140. 
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ن الميديين خالل حياتهم في الشمال لم يتأثروا ولم أاالسكيثي. من الصعب االعتقاد ب

قد أن الميديين فكرة من الصعب تقبل  وكذلك األمر فن بدو الشمال.من يستلهموا 

ومن ثم بعد مملكتهم فيها أسسوا  في الفترة التي ستلهموا وانتجوا فنًا وابدعوا فيها

أن يحتفظوا بفن أجنبي بعدها السكيثيين )حسب هيرودوت(. كيف استطاعوا خضوعهم ل

 ي؟ هذه الحجة غير مقنعة.خمينلفترة طويلة حتى العصر األ

 هالفنانون الميدون في سوس

ائين وفنانين بنّ ريوس في  سوسة، تحدث الملك عنداي للملك  سسيأفي النقش الت

. لم يتم ذكرهم على أنهم أيضًا  من بين هؤالء الميديين وعملوا في القصر الملكي ،

و كذلك في تزيين  اغة الذهبيص يعملون في ،قدموا او نقلوا المواد وأنما كفنانين

ين لم يعملوا فقط في هذه الكتابة يشير  داريوس وبوضوح إلى أن الميدي 67.الجدران 

مع المصريين بل يتم ذكرهم حتى قبل الفنانين المصريين. ال يرد ذكر االسكيثيين 

بعض العناصر الفنية لالسكيثيين في  في حال وجود وفنانيهم المعروفين بحبهم للذهب. 

ولين سوسة، فكيف إذًا لم يتم ذكرهم في النقش؟ لكن الميديون هم من كانوا مسؤ

ى يون كانوا  مسؤولين عن تزيين الجدران، أو بكلمة أخراذاَ الميد عن صياغة الذهب،

ألنهم ذكروا وبوضوح على أنهم فنانين عملوا في  مرنعلم هذا األ كورات الجدران.يد

هذا يدفعنا  ه قع بعض الفن الميدي في قصور سوسية. لذلك علينا أن نتوخمينالقصور األ

الميديون والمصريون قد صنعوها؟ نعلم  أي تزييينات جدارية يمكن أن يكون ؤلللتسا

نه تم تزيين جدران القصور بواسطة اللبن أباألثرية في سوسة  نقيبات ومن خالل الت

ج المؤلف من عدة ألوان. في حال كان الملك داريوس يشير إلى شيء آخر غير المزجّ

الفنية المميزة معدنية(، فانه ربما نسي أن يذكر تلك األعمال الزخرفات كالج )اللبن المزجّ

ج المتعدد االلوان. التشابه الكبير بين في كتابته. هو تحدث على األرجح حول اللبن المزجّ

 د إلىوالً للشك بأنها تعاترك مجيوتلك التي من برسيبوليس ال  هسوسج من اللبن المزجّ

                                                           
67 Kent, 1953, P. 144. 



 

37 

 

هو المثير لألهتمام  مراأل 68نهاية القرن السادس وبداية الخامس ق.م. نفس الفترة، إلى

كل شيء بالترتيب. هو ذكر الميديين والمصريين الذين زينوا الجدران،  ذكر داريوسأن 

اللبن الذي استخدم للبناء  69.اللبن المشويالبابليين الذين صنعوا  أشار إلىبعد أن وذلك 

ج قد تم شيه في النار جّزمكان اللبن الذي جف تحت أشعة الشمس، لكن اللبن ال

وجب تزيين اللبن بعد شيه، وبذلك فأن داريوس ربما  70ث مرات.إلى ثال  وصل،)قرميد( 

لم يقصد اللبن العادي. انطالقًا من نظرة فنية، في حال درسنا موضوعات الصور 

نتاج األساليب الفنية التي استخدمت إل ج، فأننا نجد مزيجًا منالموجودة على اللبن المزجّ

يمكن التعرف على بعض التفاصيل  ي، لكنخمينالفارسي األ سلوبفريد، هو األ أسلوب

 ح يذكرنا بظهورعلى سبيل المثال القرص المجنّاألخرى. 

اإلله رع إله الشمس في مصر 

(، هذا الموضوع دمج 38)الشكل 

بأسلوب فني فريد. من الواضح 

بانه لم يكن يسمح للفنانين 

بتزيين القصر الملكي بأسلوب 

مختلف عن األسلوب الفارسي. 

القصر ليس مصريًا طالما أن بقايا 

من الممكن أن يكون ميديًا. يبدو 

صعبًا في هذه المرحلة فصل 

ولكن هناك  ،األساليب الفنية

بعض التفاصيل التي يمكن أن 
        

القرص المجنح، وأسفلها السفينكس، اللبن  :38الشكل 

                                                           
68 Muscarella, 1992, P. 218; Razmjou, 2004, P. 386. 

69 Kent, 1953, P. 144. 

70 Caubet, 1992, P. 223. 
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تتشابه. توجد بعض التفاصيل 

رتباط االاألخرى التي تشير إلى 

بالميديين أكثر من االرتباط 

بالمصريين. باعتقادي أن 

 مساهمة 

 ومتحف اللوفر سوسة، متحف إيران الوطنيمن ، جالمزجّ

أكبر بكثير من مساهمة  تفي الفن كانالميديين 

المصريين، الذين ربما شاركوا في العمل، ونظرًا 

لمهارة الميديين الفنية العالية فقد تم ذكرهم 

في قبل المصريين في كتابة التأسيس من 

تنقل إلينا بوابة عشتار في بابل مثاالً  سوسة.

ج. جيدًا عن الفن البابلي في صناعة اللبن المزجّ

بالرغم من وجود التشابهات، توجد أختالفات 

واضحة في المواضيع واألساليب الفنية بين 

البابليين واألخمينيين بخصوص صناعة اللبن 

األسد أو ج. على سبيل المثال صور المزجّ

ين في بابل وبخالف تصويره في سوسة الكريف

 بدون قرون

 

من كنز  : أسوارة من الذهب39الشكل 

، المتحف البريطاني، اوكسوس

(Boardman, 2000) 

في كنز  تلقرون بشكل مشابه لقرون الحيوانارت ا. في منحوتات برسيبوليس صوّ

ة أمثلة (. مرة أخرى يمكن مشاهد39اوكسوس، وللقرون عادة نهاية مسطحة )الشكل 

في فن الشمال كما في قالدة من صربيا موجودة في متحف هيرميتاج. قارن دالتون 

من ناحية المواضيع  71في كنز اوكسوس.اورة القطعة بقرون موجودة على اس هذه

ً أن نفترض بأن بعض الصور على اللبن المزجّ  ج كان قد صنعها الفنية يبدو معقوال

                                                           
71 Dalton, 1964, PP. Lii-Liii. 
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رسومات الفنية المصرية أو للربط تلك الصور با، وذلك لعدم وجود أي أساس ونالميدي

ن بعدة ألوان ضمن مثال قديم مثير لألهتمام، حيث عثر على اللبن المزيّالبابلية. يوجد 

يرد في كتابات وهو يعود إلى عصر الحديد. جان في منطقة ميديا -بناء في موقع تبه بابا

 كان قدمة الميديين أكباتانا، عاصالمؤرخين االغريق ذكر وجود معبد لإللهة اناهيتا في 

، البعض منها كان من الذهب والبعض متعددة بني في العصر األخميني ومزخرفًا بألواح

برج  صورة على مالبس الحراس ظهرتج من سوسة اآلخر من الفضة.  على اللبن المزجّ 

ال ذاته ) قلعة(، وهو يشبه الحصون الميدية على المنحوتات اآلشورية، ولكن  هذا بحد 

 عثر على قطعة  يمكن ربطه بشكل مطلق بالميديين.

رت عليه ج في سوسة، صوّمن اللبن المزجّ

، تشير 72(40)الشكل  صف من رؤوس األسود

األدلة األثرية من سوسة بأن هذه القطع قد 

 فاستخدمت في تزيين الجدران والسق

وجوانب الساللم. هذه الصور تظهر اسود ذات 

هي فاتحة فاهها لها أذان ثيران، ووقرون 

وتنتهي خصالت الشعر بدوائر، هذه التفاصيل 

بأكملها مختلفة عن فن بالد الرافدين. توجد 

بعض القطع الذهبية لرؤوس أسود كالقالئد 

يوجد  Pasargadae73من باساركاديه  الذهبية

  

ج من سوسة صور عليه : لبن مزج40ّالشكل 

رؤوس أسود، متحف اللوفر )الصورة من قبل 

                                                           
 Muscarella, 1992, PP. 230-1هذه القطعة موجودة حالياً في متحف اللوفر، انظر:   72

73 Stronach, 1978, P. 203, Fig. 86Ö 4, Pl. 154a . 

 .157 :  األفريز السفلي
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أكثر من قطعة بهذا الشكل في متحف 

المتحف الوطني  وفي Karlsruhe74كارلسروي 

ل بأنه عثر على هذه القطع في في إيران، يقا

 Ammarloo همدان )اكباتانا( وامارلو

 المؤلف(

والمواضيع الفنية. لم يعثر على هذه القطع  أسلوب)شمال إيران(. جميعها تشترك ب

توجد أمثلة  ال يوجد سبب كاف العتبارها مزيفة.خالل تنقيبات نظامية، ولكن مع ذلك 

يجاد إب(، ويمكن -أ41مع شيكاغو )الشكل إخرى مشابهة في متحف المعهد الشرقي، جا

. توجد 75(42( )الشكل Pazyrikمثال آخر لرأس أسد على أطراف نسيج من بازيريك )

لوي من رؤوس أسود أخرى بقرون غريبة على منحوتات قبر  برسيبوليس في الجزء الع

هم من كانوا  ينن الميدي(. كما نعلم من منحوتات ابادانا، با43العرش )الشكل 

مسؤولين عن العرش الملكي األخميني. إذا تعقبنا االمثلة المشابهة، فهي تقودنا إلى 

 المنطقة الشمالية. 

 

: سجاد من باسيريك، عليها رؤوس اسود 42الشكل 

(Kantor, 1957) 

            

                                                           
74 Koch, 1992, Abb. 157. 

75 Kantor, 1957, P. 10. 
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جزء العلوي من عرش الملك على شكل أسد : ال43الشكل 

ذو قرون، منحوتة القبر األخميني في برسيبوليس 

(Boardman, 2000) 

: قالدة على شكل رأس أ41الشكل 

أسد، باساراكاديه )بموافقة متحف إيران 

 الوطني(

 

 

          

قالدة على شكل رأس  :ب41الشكل 

، المعهد الشرقي في جامعة أسد

 (Kantor, 1957كاغو )شي

هذا النمط من التزيين من يمكن أن نتبع آثار 

ج من سوسة، والذي صنع على خالل اللبن المزجّ

األرجح من قبل الميديين، حتى المناطق األبعد 

ت شمال. من الممكن أن تكون منسوجافي ال

 بازيريك قد وصلت إلى هناك عن طريق التجارة، 
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ظهر عناصر فن لكن الرسومات الموجودة عليها ت

والتي قد توحي بأنها كانت قد  بدو الشمال،

صنعت على األرجح في ورشة محلية. إذا اعتقدنا 

بأن هذه العناصر قد ظهرت بداية في الفترة 

 يغير من الوضع. نن هذا سوف لإف 76األخمينية

بداية نحتاج إلى تذكر أن معرفة تاريخ صنع القطع 

ترة األخمينية ية، ألن الفااألثرية ليست مهمة للغ

تضع حدًا ألي فترات حضارية، بل  لم تنهي أو

دى أعلى العكس فأنه ساهم في استمرارها و

بداع بين التصاميم الفنية ذلك إلى المزيد من اإل

هذه اللقى األثرية هي على األرجح  المحلية.

في كلتا  هاميدية أو شبيهة بالفن الميدي، لكن

األخمينية.  الحالتين ال تزال تنتمي إلى الفترة

وهذه ليست مختلفة عن الفترة التي حكمت فيها 

ي الفترة منطقة الري ف Mehranعائلة مهران 

باألسلوب البارثي )على  فنها نفذ الساسانية ولكن

من ري  بالقربTepe Mil سبيل المثال بناء تبه مل 

هو بناء ساساني لكنه بني وفق األسلوب 

 ينطبق علىالوضع  نفس (.البارثي

 

من مدينة أور  : طبعات أختام 44الشكل  

 جنوب بالد الرافدين تظهر عليها رؤوس ،

 المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو

(Kantor, 1957) 

لذلك حتى وأن لم تكن قد جرت تنقيبات كثيرة وكذلك غياب تأريخ  األخمينيين في مصر.

اد وتأريخ اللقى الميدية يجإلمكانية بط بالفن الميدي، سيبقى لدينا اإلدقيق ونموذج مرت

رت رؤوس الحيوانات والبشر ية صوّخمينفي فن الفترة ما قبل األ ية.خمينفي الفترة األ

                                                           
76 Muscarella, 1992, P. 231. 
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إما أنها غير موجودة أو ال يمكن تأريخها. ال تظهر الرؤوس وهذه كعناصر منفصلة، 

هذه تظهر ي. هنا خمينكعناصر منفصلة كتصاميم أو كعنصر مستقل إال في الفن األ

في فن بالد  وهي غير موجودةالمنفصلة والمسطحة كتصاميم فنية مستقلة  الرؤوس

ية خمينالرافدين. المثال الوحيد الذي عثر عليه في بالد الرافدين يعود إلى الفترة األ

ل من ضمنها الفن (. بعض األحيان يمكن رؤيتها وبسهولة في فن بدو الشما44)الشكل 

. 77األخميني وفن بدو الشمالالرتباط بين الفن يوضح العالقة وا األمراالسكيثي. هذا 

القرن السادس والخامس ق.م   (Kurgan)وجدت أمثلة من رؤوس منفصلة في قبور 

. هذه التصاميم ليست مرتبطة باالسكيثيين في 78في كريميا( Kiev)في منطقة كييف 

 هذه المنطقة.

تصاميم الحيوانات استخدمت في 

روسيا وسيبيريا واسيا الوسطى، 

 رميعها تنتمي إلى نفس العائلة وتعتبج

. هذه 79الشمال وبشكل عام فن بد

العالقة تؤكد الربط بين العناصر الفنية 

في ذلك الوقت بين هذه المنطقة 

وهكذا فإن  الجغرافية في الشمال.

الرسومات الموجودة على منسوجات 

 بازيريك من المحتمل أن تنتمي إلى 

: فن فارسي من مقبرة ديون، مقدونيا،أسد 45الشكل 

                                                           
77 Muscarella, 1992, P. 230. 

78 Kantor, 1957, P. 10. 

79 Kantor, 1957, P. 11. 
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كل من فن المنطقة والفن األخميني 

. هذا يعني أنها بدأت في 80الرسمي

الشمال وتطورت في إيران ومن ثم 

 عادت إلى 

 ,Boardmanفي وضعية المشي ورؤوس أسود )

2000) 

 

منبعها األصلي، حتى انها 

وصلت إلى أطراف مناطق 

السيادة الفارسية )مثل 

مقدونيا(، واستخدمت في 

 .ين حجرة القبر في ديون تزي

Dion  يعتقد بأن هذه

التصاميم أخذت من تصاميم 

السجاد الفارسي 

أمثلة أخرى  .81(45)الشكل

من نفس النمط يضم قالدة 

وقطع من باساركاديه  82،

)ذكرت في األعلى( وقطع 

في متحف الشرق القديم 

في جامعة شيكاغو. لسوء 

فأن مصدر هذه القطع الحظ 

                   

: قالدة من ذهب على شكل أسد، المعهد الشرقي في 46الشكل 

 (Kantor, 1957جامعة شيكاغو )

 

                                                           
80 Kantor, 1957, P. 10. 

81 Bordman, 2000. P. 201, 203, Fig. 5.88a. 

82 Kantor, 1957, Pl.II. 



 

45 

 

ديه( غير )باستثناء باساركا

. أما بالنسبة 83( 46معروف )

لقطع الذهب من همدان 

فهي تشبه قطع فنية في 

. هذه 84مجموعات أخرى

القالئد الصغيرة على شكل 

  خنازيرو كريفينوأسود، 

                                     ،بازيريكجاد عليها أسودس :47الشكل 

(Persians: Masters of Empire, 1995) 

 

 

صور على شكل حزوز على الثوب  :48الشكل 

  (Schmidt, 1953) الملكي، برسيبوليس

أشكال بشرية يرتدون الثياب و طيور مجنحةو

الفارسية وهم داخل هالل القمر، أسود 

س بشرية. معظم هذه األشكال ملتوية ورؤو
 

صور على شكل حزوز على الثوب  :49الشكل 

                                                           
83 Kantor, 1957, Pl.III, IV. 

 عتبار هذه القطع غير مزيفة.ت غير نظامية، توجد أسباب عديدة إلظهرت هذه القطع نتيجة تنقيبا

84 Mostafavi, 1953, P. 108ff. 



 

46 

 

هي أيضًا نموذجية في الفن االسكيثي وفن 

البدو. وهم يشكلون مزيد من االرتباط بين 

. توجد أمثلة 85الفن األخميني وفن البدو

 مشابهة

 (Schmidt, 1953الملكي، برسيبوليس )

الرسومات الخطية على الثياب الملكية في ( وفي 47على منسوجات بازيريك )الشكل 

(، هي ربما 49منحوتات قصر تخارى وما يعرف ب الحريم في برسيبوليس )الشكل 

تعرض نفس الزخرفات أو القالئد التي ذكرت في األعلى والتي كانت مخيطة أو بطريقة 

 ضاالرتباطات ال يمكن أن تكون بمح . هذه86(49أخرى مربوطة بالثوب )الشكل 

 ة.الصدف

 العمارة

من الضروري ذكر سبب مناقشة العمارة الميدية بمعزل عن الفن الميدي وبشكل 

ضمنها أعمدة من ر الحديد نماذج مختلفة من صاالت في إيران في عص تمختصر. ظهر

في البناء منذ  سلوبلحمل السقف، حسب التسلسل الزمني في تاريخ إيران يظهر هذا األ

كانت المنطقة مسكونة بالميديين وتحت  عندماعمدة صاالت األظهرت  العصر الميدي.

سيادتهم. هذا االرتباط بين الوقت والمكان يحتاج إلى النظر فيه. توجد في المدن 

بلور، ولكن ليس كما في حسانلو وكودين -االورارتية مساحات فيها أعمدة كما في كارمير

وجد في المواقع .في الحقيقة ت87وبابا جان ونوشي جان وزيوية Gudin Tepeتبه 

في بعض صاالت وجدت اإليرانية صاالت فيها أعمدة، وليست مساحات بسيطة بأعمدة. 

األعمدة هذه )حسانلو ونوشي جان( طاوالت حول جدار الصالة كانت وبدون شك 

لجلوس الضيوف والضباط الكبار وموظفي البالط. يمكن رؤية هذا النمط من الطاوالت 

ي برسيبوليس وباساركاديه. على سبيل المثال توجد طاوالت في باحات األعمدة الحقًا ف

وبوابة جميع البلدان   Tripylon Gate في البوابة الغربية من قصر ابادانا وبوابة التريبليون 

                                                           
85 Kantor, 1957, P. 10; Muscarella, 1992, P. 230. 

86 Kantor, 1957, Pl. XI. 

  Mo᾿tamedi, 1996, PP. 351-355عثر على  صالة لألعمدة خالل التنقيبات الحديثة في زيوية، انظر :   87
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وكواة في الجدار وغيرها  88غرف بأسقف عالية وأقواس في المداخل في برسيبوليس.

عمدة ليست من تقاليد بالد ت األارة برسيبوليس.  بما أن صاالقد استخدمت في عم

الرافدين ولم يعثر على أي شيء لكي نعتقد بوجود ارتباط مع بالد الرافدين، نستطيع 

أن نؤكد بأن أصل هذا النمط المعماري إيراني )أو ميدي( األصل. التشابه بين عمارة 

موضوع  ية وفترة حسانلو. وهذاخمينحسانلو وبرسيبوليس يظهر ربطًا بين فن العمارة األ

بما يكفي، ربما يكون ية ليس واضحًا خمينواسع يحتاج بحثًا أكثر.  أصل تيجان العواميد األ

: وكتب عنها رس بورادا نماذج تيجان برسيبوليسباستخدام نماذج ميدية. د ؤهاقد تم بنا

ˮ .ال نعلم في أي فترة زمنية وفي أي مكان بدأ تطور تيجان برسيبوليس وباساراكاديه

.إذا تذكرنا بأن الميديين هم 89‟هناك نماذج ميدية، لم يتم اكتشاف بقاياه  بعد ربما كانت

من زينوا الجدران في سوسة كعنصر معماري، عندها فأن التشابه والترابط بين زخرفة 

ج في سوسة وتصاميم الشمال )القريب من التصاميم االسكيثية( يقودنا إلى اللبن المزجّ

 لي(.نفس االتجاه )أي األصل الشما

 مساهمة الميديين

وتصوير جسدها بشكل لولبي. هذا  أحد ميزات فن بدو الشمال هو صور الحيوانات،

الزي الميدي على في الفني مع تكرار المواضيع والحركات كان موجودًا  سلوباأل

ي خمينمنحوتات برسيبوليس واستخدمت أيضًا في الزخارف المعمارية. يحتوي الفن األ

فنية وعناصر معمارية تم تبنيها من حضارات أو تم دمجها في وبدون شك موضوعات 

فريد ومختلف. ونتيجة لذلك فأن الزوار من جميع أنحاء االمبراطورية الفارسية  أسلوب

ي. بدون شك كان خمينيمكن أن يكونوا قد رأوا تصاميم مشابهة في العمارة والفن األ

نه لم يتم بعد أالخاص بهم، مع فنهم  ،يةخمينل تأسيس االمبراطورية األبوق،للفرس 

(. بعد تأسيس األثريةبنقص المعطيات   مرثبات ذلك. )ربما يتعلق األتحديد نمط واضح إل

ية جمع الفرس واستخدموا تصاميم وعناصر من مناطق أخرى خميناالمبراطورية األ

الورارتية أكثر ثراءًا. تمثل العناصر الفنية اآلشورية والبابلية وا ًافني ًاأسلوبوانتجوا 

ي.  نعلم بأن الميديين خمينوالعيالمية وااليونية والمصرية مصادر أساسية للفن األ

                                                           
88 Tajvidi, 1976, PP. 202-203, Pls. 159-164. 

89 Porada, 1962K P. 139. 
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ي، ألنهم ذكروا على أنهم فنانين عظام في كتابات خمينساهموا وبشكل كبير في الفن األ

الخزينة من  ىأللواح التي اكتشفت في مبناعلى  الملك داريوس وفي الكتابات الموجودة

ختيار الفنانين الميديين لتزيين القصور بفضل امكاناتهم الفنية اقد تم برسيبوليس. ل

الكبيرة، ولكن رغم ذلك لم يتم التعرف على مساهامتهم الفنية في تاريخ الفن. في 

القائمة التي تذكر أسماء شعوب االمبراطورية يقف الميديين في التريب الثاني، أي بعد 

د في الكتابات الملكية نسخة باللغة الميدية. حيث الفرس مباشرة. بالرغم من ذلك ال توج

ية كتابات باألبجدية الفارسية القديمة والعيالمية والبابلية واآلرامية خمينتوجد من الفترة األ

ربما يعود إلى حقيقة أنهم استخدموا نفس اللغة )ربما  مروالمصرية واليونانية. هذا األ

مات، هذا الموضوع تم مناقشته في جلسة كانت توجد اختالف في اللهجة أو نطق الكل

(. من الممكن أن كالهما قد فهموا  I. Vameghiخاصة بين هذا المؤلف والبرفسور 

وبذلك يبدو معقوالً  النصوص الفارسية القديمة واللغة ولكن مع وجود لهجات مختلفة.

قوانين  بأنهم كانوا قريبًا جدًا من بعض. هم يظهرون معًا في المنحوتات ومجموعة ال

ربما جلب الفرس هذه العناصر  90.والفرس قانون الميديينˮالتي كانت معروفة ب 

الشمالية مباشرة معهم أو أنها وصلتهم الحقًا بعد عدة قرون عن طريق الميديين. ربما 

أكثر بحضارة جيرانهم العيالميين أو  ا جلب الفرس مساهماتهم من الشمال وتأثرو

قد حافظوا على هذه العناصر وجذورها ن والميدي يكونيمكن أن شعوب محلية أخرى. 

لشمال من الفرس األن الميديين كانوا أقرب لبالد  بسهولة أكبر بكثير من الفرس. وذلك

الذين كانوا جيران جدد للعيالميين. لهذا فأن الميديين لم يحتفظوا فقط بارتباطاتهم وانما 

رارتيين، ربما نقل الميديين الفن األصلي وربما استلهموا من قبل الجيران المحليين كاالو

ثانية إلى الفرس، ولكن بمساهماتهم الفنية  اآلن تتشابك مع جميع العناصر الفنية 

الحكم فضالً ن باعتقادي مسؤولين عن تقاليد وي. كان الميديخميناألخرى في الفن األ

في المجال  أكثراتهم ساهمكانت مأكثر من العيالميين الذين  عن مساهماتهم الفنية

 ية.خميناإلداري لالمبراطورية األ

                                                           
 .9: 6، كتاب دانيال، 19: 1التورات، كتاب استير،   90
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 الخاتمة

استنادًا إلى تحليل األدلة األثرية، فأن الميديين كانوا فنانين محترفين، وتظهر في فنهم 

بعض العناصر الفنية لبدو الشمال. بعد هجرة الميديين إلى المنطقة الجديدة تأثر فنهم 

 ها. يمكن تقسيم الفن الميدي إلى نمطين:بفن المنطقة القديمة والحديثة واستلهموا من

نمط فني ذو أصول شمالية وبالكامل وهو ربما الفن األصلي والخالص للميديين وقد  -1

 جلبوه معهم من منطقتهم األصلية.

نمط تأثر تأثر بفن بالد الرافدين واورارتو واختلط بعناصره الفنية، ولكنه ليس بفن  -2

 رافدي وكذلك اورارتي. 

ة لتأثيرات الفن المحلي جيربما أختلف فنهم من منطقة جغرافية إلى اخرى نتبالطبع 

متزجا صرين الفنيين معًا بدون أن ييظهر بعض األحيان هذين العن )منابع فنية أخرى(.

رسيبوليس أو درع زيوية. ، على سبيل المثال، على غمد الخنجر الميدي في بمعًا

سكيثيًا فن بدو الشمال ليس ا .بدو الشمال فنون ال تختلف عن صورهابعض 

منه، ألن الموضوعات واألساليب الفنية انتقلت من حدود  بالخالص، وإنما كان جزءًا

اوربا إلى شمال شرق الصين. األصل الباكر لهذا الفن غير واضح لكنه انتشر في 

ماكن بعيدة )إلى شمال أكامل المنطقة. لم يكن لدى األسكيثيين المقدرة للتنقل إلى 

ساليبهم الفنية انتقلت إلى هناك. على سبيل أق الصين(، لكن موضوعاتهم وشر

المثال الغزال في وضعية المشي والذي صنع في شمال شرق الصين كان قد تأثر 

لذلك أصبح  بالفن الصيني، ولكن يمكن تصنيف الموضوع على أنه يعود إلى البدو.

ي المناطق لتي كانت تعيش فهذا الموضوع الفني مألوفًا بين الجماعات البدوية ا

ا هعهاجرت نحو الجنوب وجلبت م من بين الجماعات التي ونالشمالية. كان الميدي

فنونها من الشمال. نحن نعلم بأنهم قدموا من هذه المنطقة ونمط لباسهم يؤكد هذا 

المشكوك فيه هو أنهم تركوا تقاليدهم الفنية  مراالرتباط مع الشمال وشعوبها. األ

خلفهم عندما بدأو بالهجرة. هل من المعقول االعتقاد بانهم هجروا القديمة 
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تقاليدهم الفنية، بانتطار الغزو االسكيثي ليعلمهم كيف يصنعون التصاميم الفنية؟ 

غير المتوقع، خالل لمتوقع وتجاهلنا امكانية ايجاد طوال الوقت بحثنا باستمرار عن ا

ق حاليًا على الممارسات اليومية.  وبذلك وهذا ينطب البحث عن اللقى الفنية وتحليلها.

فأن أشياء كثيرة تم المبالغة فيها والتي تتطلب دراسة أكثر. تعلمنا أن نصف اللقى 

جعة النظرية األساسية أبدًا مرا ة في بعض الطرق ولم نحاول الفنية واألساليب الفني

ن االسكيثي ولكنه ابه للفالفن الميدي مش لنظم األساليب الفنية الفريدة. في التصنيف

رورة أن يكون اسكيثيًا. الفن االسكيثي كما الفن الميدي هو جزء من ضليس بال

عندما جلبوا  .(Eurasiaبا )وراسيا واتقاليد فنية أكبر، وهذه الحضارة هي واسعة كما 

معهم فنهم الشمالي المشترك إلى األرض الجديدة، ربما التقوا بثقافات أخرى 

ثيرًا لالهتمام. هم مزجوا العناصر الفنية الجديدة بفنهم ووجدوا البعض منها م

. في العصر ًارفيع ًاالخاص بهم، وأصبحوا محترفين جدًا في الفن الجديد، وأنتجوا فن

ول، في أعظم القصور ي كان لهم شرف الدعوة للعمل لدى داريوس األخميناأل

ُ مشتركًا على نطاق واسع ضم أفضل الفنانين من العالم  الملكية. كان عمال

في الكتابات الملكية. لسوء الحظ، عدم وجود  مرالمعروف حضاريا. يتوضح هذا األ

. تظهر ةالكتابات الميدية أدى إلى عدم االعتراف بدورهم في انجاز األعمال الفني

من  مصدرهابما رية، خمينالميدي أكثر في الفترة األ الفنالعناصر المختلطة في 

ن شمال شرق الصين ومنغوليا ومنطقة السهوب الماضي. استمر فن البدو م

كان هنالك أيضًا  .أصيالًًِوشواطئء البحر األسود استمر هذا الفن وبقي تقريبًا 

المزج بين الفن ذلك  ي في بعض المناطق، وبعدخمينبعض التأثر بالفن األ

 الهيلينستي واالسكيثي في منطقة البحر األسود. وجود العناصر الشمالية في المواقع

اإليرانية وكذلك في الزي الميدي كما يظهر في المنحوتات  ال يمكن أن يكون نتيجة 

إذا اعتقدنا أن الميديين وبعد مرور سنوات من الغزو االسكيثي كانوا  للغزو االسكيثي.

يزينون أنفسهم وما يخصهم على الطريقة االسكيثية، إذًا ماذا عن المجموعات 

جميعهم متأثرين  واملت نفس السيوف؟ هل كاناألخرى التي ارتدت نفس الزي وح
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بالغز األسكيثي؟ هذه الفرضية غير ممكنة. العناصر الفنية وجميع مصادرها وجدت 

الفن  حول كال يوجد شك في الشمال، ونحن نعتبر الشمال أصل الفن الميدي.

ً  الميدي، ولكن يكاد يكون أو  إلى معايير وقواعد لخلق شكل  التوصل مستحيال

بالمزيد من  يمكننا التوصل إلى فهم أفضل للفن الميدي  القيام به. محددين  أسلوب

. من المهم أن ننطلق من دراسة اللقى الفنية التي وجدت خالل التنقيبات األبحاث 

النظامية )للمقارنة والتحليل(، وتليها دراسة فقط تلك اللقى أو القطع الموجودة في 

تجاهل أن  لتي يمكن التأكيد على أنها أصلية.، ا(Collections)المجموعات الخاصة 

غير نظامية، هو  رالكنوز والقطع األثرية التي تم العثور عليها خالل أعمال الحف

تجاهل يشبه استخدام اللقى الفنية المزورة في الدراسات األثرية. البعض منها ربما 

. البحث عن الكثير من المعلومات ة وتجاهلها قد يسبب فقدان وي معلومات قيمتتح

أصول العناصر الفنية وتقديم المزيد من األمثلة لتتم مقارنتها في سياقها الخاص، 

يقود إلى التعرف على الفن الميدي شيئًا فشيئًا. اتباع فرضيات دون االستناد على أدلة 

هذا الموضوع يتطلب بحثًا  واضحة يمكن أن يشكل خطرًا على الدراسات الفنية.

ثين مختلفين للعثور على أجوبة  لجميع األسئلة التي تخص الفن مستمرًا من قبل باح

الميدي. ما يزال هناك مصادر عديدة غير معروفة يجب ايجادها وتحليلها. لكن نحن 

بحاجة إلى ابقاء الموضوع على قيد الحياة ويجب إبقاء الباب مفتوحا أمام 

نز أو مجموعة من قبالً، في حال تم اكتشاف كتمس االكتشافات الجديدة القادمة.

جود عناصر بدوية شمالية في وبأ أن ال نتفاج اللقى الفنية المرتبطة بالميديين، يجب

  تلك اللقى على طول مع بعض الفن الممزوج من عناصر الشرق األوسط الحالي.
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