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 :چكیده

ی اول ق.م است که در رقابت تنگاتنگ با امپراطوری آشور نو و تقابل با های آغاز هزارهیكي از قدرت اورارتو

ی هایي از حوضههای هشتم و هفتم ق.م بر بخشغرب ایران قرار داشته و در سدهدولت محلي مانا در شمال

های مهمي یای معماری محوطهی ارومیه سیطره یافت است. حضور اورارتو در این منطقه را در بقادریاچه

توان مشاهده کرد. اما حضور فرهنگي این قدرت بزرگ و چگونگي اثرگذاری آن در مانند بسطام و حسنلو مي

گیری و تكامل هنرهای التقاطي منطقه تاکنون چندان مورد بقایای مادی این دوران برای درک فرایند شكل

های های اورارتوئي و در واقع کمبود دادهکاوش در محوطهتوجه نبوده است. علت این امر از طرفي کمبود 

ی ماناشناسي با تأکید بر تعیین معیارهای های ویژهاورارتویيِ در معرض پژوهش و از طرف دیگر نبودِ پژوهش

های تبریز های مسلط اطرافش بوده است. با این وجود در موزهها از فرهنگهنری و چگونگي و روند اخذ آن

اند. در این شمار قابل توجهي شيء منسوب به اورارتو وجود دارد که تاکنون معرفي یا بررسي نشده و ارومیه

مورد فلز )کمربند، سرنیزه، سرتیر،  11شيء شامل  11رساله با هدفِ برداشتنِ این خالء مطالعاتي، تعداد 

مورد سفالینه از  11پي( و استام -ای ای، موچین و مهر استوانهبند، سنجاق قفلي و میلهدستبند، گردن

ی ارومیه انتخاب و مستندنگاری شد و نخستین گام برای بررسي تطبیقي، گاهنگاری و ی موزهگنجینه

تر بعدی با تواند در مطالعات دقیقها بر هنر مانا برداشته شد. نتایج این پژوهش ميسنجش امكان تأثیر آن

های هشتم و هفتم ق.م که در هنر دولت مانا طقه در قرنگیری هنر منهدف تعیین فاکتورهای مؤثر بر شكل

 تجلي یافته است، به کار گرفته شود.

 ای، بررسي تطبیقيی ارومیه، اشیای موزهاورارتو، مانا، موزه: هاواژه کلید
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 مقدمه -5-5

ی متنوع ای طوالني در نگهداری اشیاهای ایران است که سابقهترین موزهی ارومیه یكي از اولین و مهمموزه

غرب غرب دارد. از طرف دیگر، شمالی شمالهایي از اشیای منطقههای مختلف تاریخي ایران و به ویژه نمونهدوره

های اورارتو و مانا بوده و گاهي محل نمائي دولتی اول ق.م محل حضور و قدرتایران تنها جائي است که در هزاره

های بوده است. مجموع این برخوردها سبب پدیدآمدن سنت تقابل نظامي و سیاسي با امپراطوری آشور نیز

فرهنگي خاصي در این منطقه شده است که در آثار مادی ملموس قابل پیگیری است. حضور اورارتوها در این 

نظامي  -های پایاني این پادشاهي مربوط است که با اقدامات عمراني و اصالحات اقتصادی منطقه بیشتر به سده

ی ی بزرگ بسطام در شمال دریاچههای این دوره مانند محوطهست و اثرِ این اقدامات در محوطههمراه بوده ا

ی مورد بحث از طریق کاوش در ارومیه به خوبي نمود یافته است. شناخت معماری اورارتو در این دوران در منطقه

های هنری اورارتوئيِ در ی سبکبسطام، حسنلو و عقرب تپه صورت گرفته است و اکنون خالء مطالعاتي در زمینه

-شود. یک چنین مطالعاتي ميغرب ایران به خوبي احساس ميی مرکزی آن و خاصه در شمالخارج از محدوده

ی ارومیه را روشن کند و مرجعي جهت ی دریاچهتواند نگرش ما به اورارتو به مثابه یک قدرت خارجي در حوضه

ی مدوني ها در اختیار بگذارد. از آنجا که تاکنون برنامهه اورارتو در موزهی منسوب بشدهی اشیای انباشتمقایسه

های هنری اورارتو در منطقه وجود نداشته است و به تر، برای بررسي سبکی اورارتو و در حالت جزئيبرای مطالعه

ز اشیای منسوب به اورارتو رسد استفاده اای اجرا شود، به نظر ميی نزدیک نیز چنین برنامهرسد در آیندهنظر نمي

حلي برای این مسأله باشد. بنابراین با توجه به مدت راهتواند در کوتاهشوند، ميمي ارومیه نگهداری که در موزه

شود ضمن مستندنگاری و گفته و نیاز به بررسي اشیای اورارتویي، در تحقیق حاضر سعي ميکمبودهای پیش

ی ارومیه، به بررسي تطبیقي و گاهنگاری و سفالي منسوب به اورارتو در موزه بندی تعدادی از اشیای فلزیطبقه

های یافته در دادهنسبي این اشیاء پرداخته شود و تا حدی گره از مشكل شناخت مشخصات فرهنگي بازتاب

 ی دریاچه ارومیه گشوده شود.ملموس مادی اورارتوئي در حوضه



 ج 

  بیان مسأله -5-2

زمان با دولت مانا و ی اول ق.م بودند که همی اول هزارههای مقتدر نیمهكومتاورارتوها از جمله ح

النهرین نقش اساسي ایفا غرب ایران و شمال بینی قدرت در شمالامپراطوری آشور در معادالت سیاسي و موازنه

و ماناشناسي و هر  پای مطالعات آشورشناسيکردند. مطالعات اورارتوشناسي دیرزماني است که درکنار و پابهمي

ی اول ق.م ایران و آسیای صغیر و بین النهرین شناسي عصرآهن و هزارهو تحقیقي که در ارتباط با باستان مطالعه

است، پیش رفته و نقش کلیدی ایفا کرده است. همسایگي سه حكومت اورارتو و آشور و مانا و تأثیر و تأثرات و 

غرب ایران است. شناسي شمالجمله موارد بسیار مهم در مطالعات باستان ها ازهای فرهنگي و هنری آنکنشبرهم

های باستان شود که اثر یا یک شيء باستاني در کاوشالخصوص اهمیت این مطالعات زماني روشن تر ميعلي

ه ی ارومیه فرستادهای محلي مانند موزهشناسي منطقه کشف شده و برای مطالعات بیشتر و طبقه بندی به موزه

ها در انتساب این اشیاء به یكي از سه قدرت برتر شود. در این هنگام است که مطالعات و برآوردها و مقایسهمي

بندی شود. بر این اساس طبقهی جغرافیایي قابل طرح ميها در ارتباط با حوضهزنيی اولي منطقه وگمانههزاره

بندی شوند، در راستای طبقهه جزء منابع غني شمرده ميغرب کشورکهای شمالآثار اورارتوئي و مانائي در موزه

تواند در شناسي اورارتو و مانا، ميای مناسب برای مطالعات بعدی هنر و باستانعلمي و اصولي برای ایجاد زمینه

 گشا و مفید باشد.این حوزه بسیار راه

باشد که ها از اهم موضوعاتي ميموزهدر های باستاني ر فرهنگي مكشوفه از محوطهبندی اشیاء و آثاطبقه    

شناسند. در بیشتر موارد این عملیات ثانویه در محل شناسي آن را به عنوان عملیات ثانویه ميی باستاندر حوزه

 رسد.نگهداری اشیاء )موزه( عقیم مانده و به سرانجام نمي

باشد لكن انجام این مطالعات ار ميدها تخصصي بوده و مستلزم حضور موزهی موزههر چند مطالعات در حوزه

شناسي های بعدی باستاندار منجر به نتایج خوبي خواهد شد، زیرا دانستهشناس و با حضور موزهتوسط باستان

تواند در انتساب اشیاء و آثار به بسترهای به دست آمده از آن قوت بیشتری ببخشد. در پس از کاوش در محل مي

باشد که بهترین راه برای انجام این ی جدی ميآمدنِ اشیاء و انبارِآنها مستلزم مطالعهای از موارد به دست پاره

-نامههای دانشجوئي در قالب پایانهای متولي، تحقیقات و پژوهشهای جاری سازمانمطالعات و کمک به هزینه

 باشد.باشد که از اهداف مهم طرح حاضر نیز ميهای کارشناسي ارشد مي
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 ای پژوهشهسؤال -5-9

شناسي این های منسوب به هنر و باستانتوان اشیای موزه ارومیه را بر اساس معیارها و شاخصآیا مي -1

 بندی کرد؟پادشاهي، طبقه

 های جدیدی برای شناخت اشیای اورارتویي پیشنهاد داد؟توان معیارها و شاخصآیا مي -7

اشیاء مربوط به فرهنگ اورارتویي و مانائي موجود در توان قائل به وجود تمایزهای شاخصي بین آیا مي -9 

 ی اورمیه بود؟موزه

ها تحت ی اورمیه نیز بر اساس یافتهشده گفت که جنوب دریاچهی مطالعهتوان بر اساس اشیاآیا مي -1

 حاکمیت فرهنگ یا تمدن اورارتوئي بوده است؟

 

 های پژوهشفرضیه -5-4

های توان تعداد محدودی را بر اساس معیارها و شاخصارومیه، تنها ميی . از بین اشیای توقیفي موزه1

 بندی کرد.شناسي این پادشاهي، معرفي و طبقهمنسوب به هنر و باستان

های ی ارومیه امكان تشخیص معیارها و شاخصشده در موزهای و اشیای مطالعههای موزه. بر اساس داده7

 جود ندارد. جدید برای شناخت اشیای اورارتوئي و

ی اورمیه تمایزهای شاخصي وجود دارد . بین اشیای مربوط به فرهنگ اورارتوئي و مانائي موجود در موزه9

 ی حاضر مشاهده کرد.ها را در بررسي این اشیاء در رسالهتوان آنکه مي

تحت حاکمیت ها ی ارومیه بر اساس یافتهتوان گفت که جنوب دریاچهشده نميبر اساس اشیای مطالعه -1

 فرهنگ یا تمدن اورارتوئي بوده است. برای انجام این کار به مطالعات دقیق متون جغرافیائي نیازمند هستیم.

 

 اهداف پژوهش -5-1

ی دوم ی اول کاربردی و نتیجهباشد: نتیجهی کلي ميهدف از انجام این پژوهش به دست آوردن دو نتیجه

ای جهت نگهداری آثار در صورت نداشتن ها به عنوان گنجینهوزهآن پژوهشي خواهد بود. بدین نحو که م

ای نیز در گردند، بنابراین الزم است اشیای موزهمستندات کافي در خصوص اشیاء به نوعي فاقد هویت فرهنگي مي

 شود.ها اقدام بندی شوند و در حد امكان برای گاهنگاری آنهای کاوشي، مستندنگاری و طبقهکنار اشیاء و داده



 ه 

ی ارومیه، ی مدنظرِ دوم این است که ضمن مسجل نمودن وضعیت آثار بدون شناسنامه اورارتوئي موزهنتیجه

و در صورت امكان، بنیادی  بندی اشیاء و آثار اورارتوئي این موزه پیشنهاد نمودافقي جدید را نیز در خصوص طبقه

ی را ی دریاچهحوضه 9ی آهن در آینده بتوان آثار دورهای اشیای اورارتوئي ایجاد شود که برای مطالعات مقایسه

 تر گاهنگاری کرد.ای اصوليبه شیوه

 

 ضرورت و اهمّیت پژوهش -5-6

همانطور که مي دانیم شناسنامه اثر از اهمیتي بسان خود اثر برخوردار مي باشد . بدین نحو که مي دانیم اگر 

عه و اثبات اصالت مي باشد با توجه به اینكه بسیاری از این اثری در کانتكست خویش بدست نیاید مستلزم مطال

اند، الزم است که اصالت های غیر علمي و قاچاق به دست آمدهاشیاء از کانتكست اصلي به دست نیامده و از راه

 این اشیاء با مطالعه و مستندنگاری مسجل گردد. 

ی ارومیه برای ایجاد مطالعات تطبیقي آثار دریاچهی آثار اورارتوئي حوضهی علميضرورت دوم نیاز به مطالعه

های بسطام، حسنلو و عقرب تپه انجام های حاصل از کاوش محوطهاین دوران است که تاکنون تنها بر روی داده

ای به کار ی ارومیه که از سوداگران عتیقه ضبط شده است، هرگز در چنین مطالعهشده و اشیای موجود در موزه

 باشد.ی اول منطقه بسیار خالي ميشناسي هزارهجای خالي نتایج چنین مطالعاتي در باستان گرفته نشده و



 و 
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 با پادشاهی اورارتو کلیاتی در رابطه

 و

 آن یمطالعات یپیشینه
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 پادشاهی اورارتو -2-5

های شرق آناتولي، دینزبان در بلحوریاول ق.م به عنوان آخرین دولت  یپادشاهي اورارتو در اوایل هزاره

وان و درست در شمال  یدریاچه یغرب ایران تشكیل شده بود. مرکز سیاسي آن در منطقهارمنستان و شمال

امپراطوری آشور قرار داشت. اورارتوها که از قرن سیزدهم ق.م در متون نوشتاری مورد اشاره قرار گرفته بودند، 

قدرتمند و متخاصم در سمت جنوب )آشور(،  یو آب و هوای خشن و یک همسایه سختطبیعي  یعلیرغم زمینه

های سیاسي اصلي در غرب آسیا تبدیل شد. ی نهم ق.م دولتي تشكیل دادند که به یكي از قدرتدر اواسط سده

 ،ر آنمعماری باشكوه، صنعت فلزگری پیشرفته و سفالگری بسیار شاخصي است که تأثی یشهرت اورارتو به واسطه

یكپارچگي اورارتو به لطف تصمیمات هوشمندانه و حتي »ای در شرق و غرب را درنوردیده بود. نواحي گسترده

ها و در نهایت های مكرر آشوریهای اجباری دولتي، برای مدت قابل توجهي دوام آورد. اما لشكرکشيدستورالعمل

ششم ق.م موجب از هم گسیختن این  یاوایل سدهها در فشارهای ناشي از جانب کیمریان، فریجیان و سكایي

از بین برده و  ،پادشاهي شد. سقوط پادشاهي اورارتو اتحاد اقوام مختلفي را که در زیر لوای یک حكومت قرار داشتند

های  نهم ق.م گذاشته شده بود، متالشي کرد. سنت یهای را که بنیاد آن در سدتمام ساختارهای مذهبي و فرهنگي

زندگي یكجانشیني وسیعي که در زمان این  ی، معماری، هنرهای ظریف، سبک سفالي و فلزگری و شیوهنوشتاری

معیشت پیشااورارتویي  ینشیني که شیوهدولت شكل گرفته بود، به یكباره محو شده و سبک زندگي دامداری و کوچ

  .(Çilingiroğlu, 2011: 201)« و تداوم یافت. هدر شرق آناتولي و فالت ارمنستان بود، مجدداً برگزیده شد

شناختي، نیازمند شناختي کلي از هر های باستانبررسي ابعاد فرهنگي و هنری پادشاهي اورارتو بر اساس داده

ها است. در ابتدای این فصل و پیش از پرداختن به تحوالت تاریخي و سیاسي در دوران پادشاهان مختلف یک از آن

ای موضوعي مختلف جهت روشن شدن وجوه فرهنگي ساختار سیاسي و فرهنگي مورد اورارتویي، مطالبي با تیتره

 بحث ارائه شده است.
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   Urartuian Kingdom was one of the powerful kingdoms at the beginning of the first 

millenium BC that was in close and constant competition with New Assyrian Empire and 

the local governments such as Manna in northwest Iran, as well as it dominated the area of 

Lake Urmia basin in the eighth and seventh centuries BC. Urartu's presence in this region 

can be observed in architectural remains from important archaeological sites such as 

Bastam and Hasanlu. But its cultural presence and the quality and circumstances of its 

influence on the material remains of this period, which are crucial to understanding the 

process of formatoin and evolution of ''synthetic arts" of the area, is not known yet. This is 

because of the lack of archaeological excavations in Urartan sites and the lack of Urartian 

materials exposed to researchers on the one hand, and the rarity of investigations specially 

designed to research on Manna with emphasis on determining the criterias of its art and the 

process of catchicng it from neighboring cultures, in other hand. However, there is a 

significant number of objects attributed to Urartu in the Museums of Tabriz and Urmia that 

has not yet been identified or investigated. In this thesis with the aim of removing the lack 

of such studies, 51 objects, including 41 metal objects (Belt, spearhead, arrowhead, 

bracelet, necklace, fibula, straight pin, tweezers and Stamp-Cylinder seal) and 10 potteries 

from Urmia museum selected and documented and the first step for a comparative analysis, 

chronologic determinantion and studing of possibility of their impact on Mannaean art is 

taken. The results of this study can be employed in the next more detailed studies to 

determine the factors affecting the formation of this region's art in the eighth and seventh 

centuries BC, which is manifested in the art of Mannaean state. 
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