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  آثار باستاني دوره اورارتو
  در ايران) پادشاهي آرارتيان (

  
  تيراتسيان.  گپژوهشگر

  اديك باغداساريان: ترجمه
  1966 ، 3نشريه پژوهش هاي تاريخي  شماره 

  
كشف آثار باستاني اورارتويي بتدريج تبديل به يكي از موضوعهاي مورد عالقه 

 چند اشيا 19حتي در سده . رديده استباستانشناسان بويژه در نواحي شمال غربي ايران گ
 در 1940 در اواخر دهه. مربوط به دوره اورارتو در مناطق ياد شده كشف شده بود

 در نزديكي منطقه زيستي ورزقان -كوههاي قره داغ، از تبريز به طرف شمال شرق
(ì³½³Õ³Ý) يك لوح ميخي اورارتويي پيدا شد كه حكايت از عمليات و كارهاي  

  .در اين مناطق داشت.) م.  پ760-730(ردوري دوم پادشاه سا
 اشيا جديد و جالب تر كشف شدند كه براي تاريخ ايران و 20در نيمه دوم سده 

، واقع در مسير جاده تبريز به  سرابدر شمال . اورارتو از اهميت بسياري برخوردارند
ند كه بدون شك اردبيل، و در جنوب دامنه هاي كوههاي سبالن دو لوح ميخي پيدا شده ا

اين الواح روي دو صخره كه چندان از يكديگر دور نيستند، . 1به اورارتو تعلق دارند
اولين لوح . تند ولي ابعاد آنها متفاوت استسه اند و داراي محتواي همانند هدحكاكي ش

.  سانتيمتر است107 سطر به طول 16كه بزرگتر و كامل تر است شامل ) 1-شكل الف(
 سانتيمتر تشكيل مي 102 سطر به طول 12داراي صدماتي است و از ) 1-شكل ب(دومي 
  . شود

فرزند روساي اول مهر شده اند و .) م. پ714-685(اين الواح بنام آرگيشتي دوم 
از همين نقطه نظر حايز اهميت بسيارند، زيرا تا آن زمان تنها سه لوح مربوط به آرگيشتي 

  .دوم بر ما شناخته بود

                                                           
1 - W. C. Benedict , Two Urartian inscriptions from Azerbaijan, Journal of 
Cuneiform Studies, vol. XIX, 1965, No. 2, pp 35-40. 
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 اين الواح جديد در باره لشكركشي هاي خود در مناطق همجوار آرگيشتي دوم در
جنوب شرق اورارتو سخن مي گويد و از كشورها، شهرها و دژهاي متعددي ياد مي كند 

  . قلمرو اورارتو ملحق و ساكنان آن مناطق نيز خراج گزار اورارتو شده بودند بهكه فتح و
 در باره آرگيشتي دوم بعنوان آگاهي هاي مربوط به اين الواح ديدگاه هاي مارا

ايت كال دگرگون ساختند، گرچه مي دانيم كه مرزهاي جنوبي حكومت رپادشاهي باد
الواح تازه كشف شده حاكي از . اورارتو از نزديكي مناطق مركزي آشور مي گذشت

 اورارتو در شمال ايران اعمال مي شد و آشكار مي سازند  از سوي  دارد كهيسياست فعال
  .  تجديد حيات يابد بودتوانستهاورارتو ز ضربات مهلك سارگن دوم حكومت كه پس ا
  

سخن به چشم . ديگر يافته هاي اورارتويي در ايران از اهميت كمي برخوردار نيستند
 مربوط مي شود كه در پي حفاري هايي در كوههاي ديلمان گيالن در ببندهاي برنزي اس

چشم . 2 كلكسيونر قرار دارندمحسن فررغييقه يك گورستان پيدا شده اند و جزو اشيا عت
 سانتيمتر، 5/5 و 8/8 سانتيمتر عرض 17طول (ي دارد، با كف كفش همانندبند نخست كه 

 نيز همانند منوانام پادشاه .  و با دو رشته قپه هاي زرين تزيين شده است2-فلشكل ا
همانگونه ) 2- بشكل(چشم بند دوم . لوحه ها اورارتويي روي آن كنده كاري شده است

  .بر روي اين هم نام پادشاه آرگيشتي حك شده است. و همان اندازه ليكن فاقد تزيين است
په ت(  كاميربلور در1954نگونه اشيا در سال ياين امر شايان ياآوري است كه ا

 اشيا متعددي مربوط به اسبها 41در اتاق شماره . يافت شده است) په سرختكارمير يا 
  .  از نظر شكل و شمايل خود با اشيا يادشده در باال همانندي بسيار دارندوجود دارد، كه

كشف اشيا اورارتويي در كوههاي ديلمان چه براي تاريخنگاران اورارتو و چه ايران 
  .داراي اهميت يكسان است

در مناطق جنوب غربي درياي مازندران در پي كشفيات اتفاقي يك تمدن جديد 
بويژه فلزكاري و (اين كشف از نظر فرهنگ مادي .  يافت شده است املشتحت نام
يافته هاي املش نخستين بار در نمايشگاه هنرهاي . ويژگي هاي خاصي دارد) سفالگري

  .3ايران در پاريس به نمايش در آمدند

                                                           
2 - R. Ghirshman, notes Iraniennes XIV, Deux oeilleres en bronze des rois. 
D’Urartu. Artibus Asine, vol. XXVII, ½ Ascona, 1964, pp. 49-60, fig. 1-2. 

3 - Sept Mille ans d’art en Iran, Paris, 1962. 
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 واقع در نزديكي مارليك در ناحيه   در همان منطقه ايران20در اواسط سده 
ستانشناسان موزه ايران تعدادي از گورها را حفاري كرد و موفق به كشف رودبار، گروه با
تاريخ آنها شايان توجه فراوان است زيرا اين كشفيات براي فرهنگ . 4اشياي مشابه شد

كشف چشمبندهاي اورارتويي در . مادي فالت ايران داراري اهميت بسيار فراوان است
يخ فرهنگ مادي ايران در مناطق ياد شده همين منطقه بدون شك براي تعيين زمان و تار

  .بسيار مهم تلقي مي گردد
اهميت اشياي يافت شده در گيالن تنها به موارد ياد شده محدود نمي شود بلكه آنها 

  .زواياي تاريك روابط اورارتو و ايران را نيز روشن مي سازند
ن واقع هستند  چشم بندها در آنجا پيدا شده اند، در آن منطقه از ايرا كهگورهايي

در زمان .  ياد شده استAndia  آندياكه در الواح باستان از آنها بصورت كشور 
  . اين كشور با اورارتو پيماني مي بنددروساي اولپادشاهي 

. در باره يافته هاي باستانشناسي اورارتو در اين مناطق مي توان مواردي را گمان زد
 يا بزرگان آنجا هديه آنديادها را به حاكمان پادشاهان اورارتو احتمال دارد اين چشم بن

نيز مي توان گمان كرد كه ساكنان اين منطقه كوهستاني كه تاريخنگاران . كرده باشند
 ياد كرده اند، به ناحيه اي از اورارتو حمله كرده و  كادوسيانباستان از آنها بصورت

 چشم بندها توسط ارتش همچنين مي توان گمان كرد كه. اشيايي را به چپاول برده باشند
  .اورارتو كه به اين منطقه حمله كرده بودند به اين منطقه آورده شده اند

از الواح ساردوري دوم و آرگيشتي دوم كه در مناطق شمال غربي يافته شده اند 
ي ها بخشهايي از آتورپاتاكان باستاني را تصرف كرده بودند يچنين برمي آيد كه اورارتو

ن منطقه به حواشي درياي مازندران كه در آن زمان داراي فرهنگ ويژه و احتماال از همي
  . خود بود، لشكر كشي كرده باشند

) موسي خورني(شايان يادآوري است كه بر اساس تاريخ ارمنيان موسس خورناتسي 
آرتاشس پادشاه ارمنستان پس از تصرف كشور كاسپين به منطقه اي حمله كرده است كه 

 نام داشت، و تقريبا با مناطق ياد شده در باال كه اشيا (ä³ïÇÅ³Ñ³ñ) پاديژاهار
  . اورارتويي يافت شده اند، تطابق دارد

                                                           
4 - E. Negahban, Marlik, Tehran, 1964. 
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بررسي اشيا يافته شده كه حاكي از روابط و مناسبات اورارتو و ايران است، بدون 
شك به حل اين معماي جالب كمك خواهد كرد و آن كشف تاثير فرهنگ و تمدن 

  . گ مادي و هنر ايران استاورارتو در ساختار فرهن
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