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چکیده
اورارتوها ،از حدود قرن نهم پيش از ميالد به مدت حدود سه سده بر نواحي اطراف سه درياچة وان
تركيه ،سوان ارمنستان و اروميه و همچنين مناطق اطراف آنها حكومت كردند و آثار بيشماري از خود
در اين خطه برجاي گذاشتند .از جمله يكي از مهمترين محوطه هاي اورارتويي در ايران دژ بسطام است.
از همين دژ اورارتويي اثر مهرهايي بر گويهاي آن به دست آمده است كه بسيار ارزشمند هستند .در اين
نوشته براي اولين بار انواع اين اثر مهرها كه تا كنون شناسايي شدهاند دستهبندي و تفسير ميشوند كه
شامل اثر مهر استامپي شير در حال حركت ،اثر مهر استوانهاي شاه و مالزم و چنگك و شير ،اثر مهر
استامپي پنجضلعي و اثر مهر استامپي شير و پرندگان ميشوند .معرفي و پژوهش بر روي اثر مهرهاي
مذكور بدست آمده در قلعه بسطام يكي از اهداف اين مقاله است كه براي نخستين بار مورد بررسي قرار
مي گيرد .
واژگان کلیدي :اثر مهر ،استامپي ،استوانهاي ،انواع اثر مهرهاي اورارتويي.
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 .)20a6كتيبه و مهرهاي روي گويها داراي
مفاهيمي در خزانههايي بودند كه از آنها در آنجا

مقدمه
اورارتوها ،از حدود قرن نهم پيش از ميالد

نگهداري يا استفاده ميشد (.)Idem, 1979: 134

به مدت حدود سه سده بر نواحي اطراف سه

اطالعاتي كه از روي گويهاي اورارتويي به دست

درياچة وان تركيه ،سوان ارمنستان و اروميه و

آمده نمايانگر فرهنگ ،روش ادارة سرزمينها،

همچنين مناطق اطراف آنها حكومت كردند و

قوانين ،باورها و جزئيات ديگر است.

آثاري از خود بر جاي گذاشتند .اين آثار ميتوانند

حدود  1400گوي اورارتويي از محوطه

اطالعاتي دربارة روش حكومت اورارتوها و

بسطام به دست آمدهاند كه در موزة ملي نگهداري

زندگي مردم منطقه ارائه كنند .در ميان آثار برجاي

ميشوند .تا كنون غير از گزارشات مختصري از اين

مانده از اورارتوها در شمال غرب ايران ميتوان به

گويها پس از كاوشهاي بسطام در بيش از چهار

يافتهها دژ بسطام يا شهر كوچك روسا

دهة قبل ،پژوهشهاي ديگري بر اين گويها صورت

( )mRusa=i URU.TURاشاره كرد 1.در اين

نگرفته بود و نگارنده طي ساماندهي و كارشناسي و

دژ گويها يا توپيها يا توپكها با يا بدون كتيبه و

پژوهش بر آنها به نتايجي نايل آمده است .در اين

اثر مهر معموالً براي متصل شدن روي اشياء و مهر

نوشته ابتدا گويهاي بسطام و اثر مهرهاي آنها

شدن ساخته ميشدند و با نخ به ظروف يا اشياء

معرفي و سپس چهار گونة اثر مهر گويهاي بسطام

نصب ميشدند .اين گويها معموالً نشانگر اعداد

كه تا كنون شناسايي شدهاند معرفي ميشوند.

و ارقام و اوزان اجناس درون ظروف بودند و براي
تأييد آن مقادير ممهور ميشدند« .گوينبشته» به

گويهاي بسطام و اثر مهرهاي آنها

كتيبة اين گويها گفته ميشود كه هنگامي كه هنوز

مهر اورارتويي تا كنون در ايران به دست

اين گويها از گل خيس بودند و سفت نشده بودند

نيامده است .اما اثر مهرهايي كه بر گويها و الواح

با قلمي بر آنها ايجاد ميشد .بنا بر اين از اين روي

اورارتويي ديده ميشوند نشانگر آن است كه دو گونه

كه بسياري از اين گويها كتيبههاي مستقيم و بدون

مهر استامپي و استوانهاي براي ممهور شدن آنها به

اثر مهر دارند از اصطالح «گلمهر» براي آنها

كار ميرفته است.
در انبارهاي استخوان 2در محوطة بسطام

استفاده نميشود.
اين گونه گويها از محوطههاي اورارتويي
مانند آيانيس ،توپراكقلعه و يوكاريانزاف نيز به

گويهاي بسياري به دست آمد كه گاهي كتيبه يا اثر
مهر يا هر دو را داشتند .حدود  1400گوي ممهور

دست آمدهاند (Salvini, CTU 2012: 173-
 . 1بسطام در شمال قرهضياءالدين در آذربايجان غربي قرار دارد .دژ بسطام

 1377تا  1379دكتر حميد خطيب شهيدي كاوش در اين محوطه را ادامه

بزرگترين محوطه اورارتويي ايران است و سومين بزرگترين دژ كشور

داد.

اورارتو پس از وانقلعهسي و توپراكقلعه به شمار ميرود (پيوتروفسكي،
 .)358-359 :1383در  1967هيئت آلماني ولفرام كاليس اين محوطه را
شناسايي و از  1968تا ( 1979به جز سالهاي  1971و  )1976آن را
كاوش كردند ( .)www.iranicaonline.orgهمچنين در سال هاي

2

 .استخوانهاي اين اتاقها به نظر زيمانسكي ( )1988: 107براي استفاده
از گوشت حيوانات نبودند .البته كرول ( )1984: 165-168آن را انبار گوشت
قلعه خوانده است.
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 .2شاه و مالزم و چنگك و شیر

به دست آمده است كه تعداد اندكي كتيبه دارند.

زايدل ( )1976: 61دستهبندي مهرهاي

وجود اين گويها نشان از اهميت سازمان اداري

اورارتويي را بر اساس مهرهاي صاحبان مناصب و

قدرتمندي در بسطام است.

مهرهاي سادهتر ساير افراد جامعه انجام داده است.

اثر مُهرها و مهرنبشتهها همواره كمك شاياني

آيوازيان ( )2004: 123, 128در اثر مكهر شاه و

در شناسايي فرد صاحب مهر و صاحب منصب و گاه

مالزم شاه را روحاني ارشد و نمايندة خدايان و

زمان استفاده از آن را ارائه ميدهند .مهرهاي استوانه-

صحنههاي تصاوير شاه را نشانگر انجام مراسم

اي كتيبهدار اورارتويي كه ريشه در بينالنهرين دارند،

مذهبي ميداند .زيمانسكي ( )1988: 123تعدد اين

اكثراً با موتيفهاي ديگر اورارتويي و خصوصاً

گونة مهر نشان ميدهد كه مهر در دست تعدادي از

تصاوير موجودات اساطيري و درختان اساطيري

كارگزاران شاه بوده است.

همراه بودند .گاهي نيز مهرهاي استامپي را چندين

در اين اثر مهر (تصوير  )2چنگك و سپس

بار بر گويها ميزدند كه گويي مكمل يكديگر بوده-

شير در حال حركت به سمت راست و سپس شاه و

اند.

مالزمش به همان سمت تصوير شده است .مالزم
انواع اثرمهارهاي گويهاي اورارتويي

بسطام

پشت شاه سايهباني در دست دارد .اين صحنه و
نمادهاي آن شاهي و نماد قدرت هستند و نشانگر
اين است كه فرد صاحب آن قدرت را در دست دارد.

 .1اثر مهر استامپي شیر در حال حرکت
در بيشتر گويهاي بسطام كه اثر مهر دارند
مهر استامپي شير در حال حركت به سمت راست
استفاده شده است (تصوير  .)1اين اثر مهر ميان 0.7
تا  1.5سانتيمتر است احتماالً نشانگر تعلق آن گوي
و شيء وصل شده به آن به دژ شاهي است چون شير
نماد قدرت است و استفاده از آن بر روي گويها
هدفي را دنبال ميكرده است .سر شير در اورارتو
نشانة هيروگليف خالدي يا قدرت شاهي (دارا،
 )44 :1397است .اما بدن شير در خاور نزديك و
بينالنهرين نماد قدرت و شاهي است ( Finkel
.)and Reade, 1996: 249

 .3مهر استامپي پنجضلعي
گويي بزرگ با شمارة حفاري Ba 78-
 1285و  13338در موزة ملي ايران است .كتيبة بر
كنارة گوي نگاشته شده و روي هر دو سطح صاف
آن مهر استامپي پنجضلعي دارد (تصوير  .)3بر اين
مهر قرصي بالدار با دو زايده در پايين دارد و در پايين
صحنه دو حيوان در حال دويدن هستند.
در اين اثر مهر فقط قرص بالدار و زايدهدار
مشخص است و بقيه موتيفها آسيب ديده و معلوم
نيستند .به نظر نگارنده قرص بالدار در اورارتو هم
نماد و هم نشانة هيروگليف است و ميتواند در اينجا
فقط نماد باشد نه كتيبه .معني «قدرت شاهي»
( )Abay, 2001: 330-333يا «خداي خورشيد»
براي اين نشانهها پيشنهاد شده است.
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 .4مهر استامپي چهارپا و پرنده
گويي با شمارة  Ba 78-139و  13322در
موزة ملي ايران نگهداري ميشود .اين گوي در يك
سمت دو مهر استامپي عميق مستطيلشكل در كنار
يكديگر دارد (تصوير  )4و پرندهاي را بر باالي
حيواني مانند شير نشان ميدهد و پرندهاي نيز بر
باالي آن دو در حال پرواز است .در مقابل پرنده
هاللي نمايش داده شده است و باالي آن نيز سه-
شاخهاي شعلمانند ديده ميشود .روي همة حيوانات
اين اثر مهر به سمت راست است.
نتیجهگیري
تاكنون حدود  1400گوي از بسطام به دست
آمده كه برخي مهر و برخي كتيبه يا هر دو را دارند.
مهرهاي استفاده شده بر اين گويها متنوع هستند و
نا كنون نگارنده چهار گونة مهر بر اين گويها
شناسايي كرده ست .دستة اول مهر استامپي شير در
حال حركت است كه احتماالً نماد شاهي و تعلق
شيء متصل به آن به دژ شاهي است .دستة دوم مهر
استوانهاي چنگ و شير و شاه و مالزم اوست كه نام
صاحب منصب بر آن ديده ميشود و اين مهر نيز
نشانگر فرد صاحب قدرت در بسطام است .نمونة
بعدي مهري استامپي و پنجضلعي است كه در باالي
آن قرص بالدار ديده ميشود و مجدداً نماد قدرت
است .در نمونة آخر كه مهر استامپي و دو بار در كنار
هم استفاده شده تصوير حيواناتي نماد قدرت است
اما هالل و نماد شعلهماننند نيز به آن اضافه شده و
نميتوان تفسير دقيقي در حال حاضر براي اين
صحنه ارائه داد.
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تصوير ( 1گوي  12من)

(تصوير از نگارنده)

شكلSeidl, 1988: 146, B 2)2

تصوير ( 3گوي )11
تصوير ( 4گوي ش 6

