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 چكيده
دست آمده است كه بر روي  هاي بسيار مزين به چليپا در ارمنستان و تركيه به  سنگ

شدند كـه تعـدادي از آنهـا تـا كنـون        كتيبة ميخي و به ويژه كتيبة اورارتويي نقر مي
اي مشابه در ايران شناسـايي    تا كنون نمونه. اند  شناسايي و مورد پژوهش قرار گرفته

اي ميخي كه به دليل نقـش كـردن صـليب بـر آن آسـيب        به تازگي كتيبه. نشده بود
در ماكو به دست آمده و نگارندگان بررسي و پژوهش بر آن را انجـام   فراوان ديده

سمت راست تخته سنگ انتهاي كتيبة ميخي باستاني است ولـي از سـمت   . اند  داده
اي   هـاي نايافتـه    چپ شكسته شده است و بدين ترتيب كتيبه ميخي نيمه يا قسـمت 

اي آشوري بوده   بهروية آن كه صليبي در زماني نامشخص بر آن نقش شده كتي. دارد
در پشت تخته سنگ فقط يك نشانه . و فقط چند نشانه از آن كتيبه باقي مانده است

دهد كه اين كتيبه   هاي ميخي نشان مي  الخط نشانه  رسم. شود  به طور واضح ديده مي
در ايـن  . م توسط اورارتوها نوشته شده اسـت .ق 700تا  800در زماني ميان حدود 
وشته معرفي و سپس رسم الخـط آن بررسـي و در ادامـه بـا     ن  نوشته ابتدا اين سنگ

  .شود  هاي مشابه مقايسه مي  نمونه
  .آشوري، اورارتويي، چليپا، ماكو، ميخي :ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
نقوش تزئيني چليپايي بسيار در ارمنستان و تركيه به دست آمـده اسـت كـه بـر روي كتيبـة      

فراواني از آنها شناسايي و مورد پـژوهش قـرار    هاي  شدند كه نمونه  ميخي اورارتويي نقر مي
بـه تـازگي   . اي مشابه در ايران به دست نيامده و يافـت نشـده بـود     تا كنون نمونه. اند  گرفته
اي ميخي در ماكو به دست آمده كه به دليل نقش كردن صـليب بـر آن آسـيب فـراوان       كتيبه

و از سمت چـپ شكسـته    سمت راست تخته سنگ انتهاي كتيبة ميخي باستاني. ديده است
روية آن . اي داشته باشد  هاي نايافته  شده است و بدين ترتيب كتيبه ميخي بايد نيمه يا قسمت

اي آشوري بوده و فقط چنـد نشـانه از     كه صليبي در زماني نامشخص بر آن نقش شده كتيبه
ه در پشت تخته سنگ نيز تنها يـك نشـانه بـه طـور واضـح ديـد      . آن كتيبه باقي مانده است

دهد كه اين كتيبه را اورارتوها در زماني ميـان    هاي ميخي نشان مي  الخط نشانه  رسم. شود  مي
  .اند  م نوشت.ق 700تا  800حدود 

  
  آشنايي با اورارتوها. 2

هاي وان، اروميه و سوان مركز اقامت اورارتوهـا بـود و در ايـران      هاي ميان درياچه  سرزمين
ان آثـار اورارتـويي را يافـت ولـي بـه طـور كلـي        تو عمدتاً در آذربايجان شرقي و غربي مي

 ,Zimansky(هاي اورارتويي شامل سواحل سه درياچة وان، سوان و اروميه هسـتند    سرزمين

گويد سرزمين اورارتو از شمال به مـاوراي قفقـاز، از شـرق بـه شـمال        بلّي مي). 104 :1995
منـاطق  . م.ق 800از حدود  ).Belli, 2003-2004: 13(رسيد  غرب ايران، از غرب به فرات مي

جنوب غرب، غرب، شمال غرب و شمال شرق درياچة اروميه جزء قلمرو اورارتوهـا بـود   
ها تحـت    هاي اورارتويي نيز تقريباً در بيشتر نواحي كه اوارتويي  كتيبه). 27: 1388كاليس، (

تويي پيـدا  هاي اورار اند و در شمال غرب ايران نيز تعدادي كتيبه  تسلط داشتند به دست آمده
  .اند  شده

اقوام حوري زبـان در اواخـر هـزارة    . دانند  امروزه اورارتويي را با زبان حوري مشابه مي
از شمال سوريه تا منطقة زاگـرس و حـوزة جنـوبي و غربـي     . م.دوم و اوايل هزارة يكم ق

هـا غيرهنـدواروپايي و     بـان حـوري  ز). 347: 1383مالزاده، (درياچة اروميه استقرار داشتند 
النهـرين و   هايي از بين در بخش. م.كه از چهارمين هزارة ق) 91: 1387وينتر، (غيرسامي بود 

). Fournet, 2011: 43(قفقاز و بعدها حتي در جنوب آناطولي و زاگرس و سوريه رايج بـود  
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اي از حوري  بر اين نظر بودند كه اورارتويي لهجه) Melikishvili( دياكونوف و مليكيشويلي
 ;Diakonoff, 1967: 7(ها دارد  زباني مجزاست كه زبان مادري مشتركي با حورينيست بلكه 

Benedict, 1960: 101 .(   به گفتة فورنت نيز اورارتويي زباني منشعب از حوري نيسـت بلكـه
هـاي   النهـرين و در دامنـه   خانوادة آن است و زباني مادري احتماالً در شـمال شـرق بـين     هم
انـد   وجود داشته است كـه ايـن دو از آن نشـأت گرفتـه    . م.م قهاي قفقاز در هزارة سو كوه

)Fournet, 2011: 43 .(به نظر . هايي دارد  هاي قفقازي و گرجي شباهت البته اورارتويي با زبان
هاي قفقازي است  متعلق به خانوادة زبان هاي بومي منطقه و اورارتويي از زبانپيوتروفسكي 

  ). 325: 1383پيوتروفسكي و خطيب شهيدي، (
اورارتوها از سه روش نگارش ميخي آشوري، ميخي اورارتويي و هيروگليـف اسـتفاده   

هاي شاهي، مـذهبي، نظـامي، هنـري، اقتصـادي و       كتيبه). Movsisyan, 2006: 96(كردند  مي
افزارهـا،    شـد و بـر انـواع رزم     هاي مربوط به زندگي روزمره به خط ميخي نگاشته مي  نوشته

، الـواح، اشـياء   )هاي يادماني  كتيبه(ها   ها، استل ها، صخره  ي، پيكركمهرهاي سلطنتي و مذهب
در زمان ساردوري اول .(Ibid: 191)شود  فلزي، زيورآالت، اثاثيه، سفال و آثار ديگر ديده مي

هاي دوزبانـه آشـوري    شد كه بعداً در نوشته ها براي نوشته استفاده مي از خط ميخي آشوري
شد  ت كه ابتدا خط و زبان آشوري هر دو با هم استفاده ميبدين صور. زبان و خط دوم شد

). در زمـان سـاردوري اول  (يعني اولين مدارك شاهنشاهي اورارتو فقط بـه آشـوري اسـت    
آشـوري  –سپس خط ميخي آشوري براي زبان محلي استفاده شد و متون دوزبانة اورارتويي

آن زبـان آشـوري در ميـان    شـده در ايـران؛ پـس از      هـاي يافـت   شدند، مثل استل نوشته مي
شد و فقط خط آشوري براي نگارش زبان اورارتـويي مـورد    ها ديگر استفاده نمي  اورارتويي

هايي نيز براي نگـارش بهتـر زبـان اورارتـويي ابـداع شـد        استفاده قرار گرفت و حتي نشانه
)Dinçol and Dinçol 2003-2004, pp.124-125.(  

  
  نوشته و چليپاي منقوش بر آن سنگ. 3

خان تيموري واقع در خيابان طالقاني، ميدان امام حسين، كه ادارة   حياط پشتي خانه حسندر 
شود   ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ماكو در آن واقع است، سنگي نگهداري مي

بـه ادارة ميـراث    1389اين تخته سـنگ در تابسـتان   . كه صليبي بر روي آن كنده شده است
نـژاد، نگهبـان     به گفتة پرويز حسـين . دشگري ماكو انتقال يافتفرهنگي، صنايع دستي و گر

گره كه در گذشته روستاي ارامنه بوده به   ادارة ميراث فرهنگي ماكو، اين اثر از روستاي ايالن
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نوشتة اورارتويي اسـتفاده    مشخص است كه مسيحيان منطقه از سنگ. اينجا انتقال يافته است
اند و همين عمل بر كتيبة روي سنگ آسيب فراوان   د كردهاند و صليبي بر آن ايجا  مجدد كرده

  .وارد آورده و تقريباً كتيبه را نابود كرده است

. برداري شـد   از اين اثر عكس 1393شهريورماه  18در ساعت سيزده و سي دقيقه تاريخ 
در داخـل  .متـر ضـخامت دارد    سـانتي  33متر عرض و   سانتي 61متر طول،   سانتي 124سنگ 

متـر و    سانتي 5هاي راست و چپ   متر ايجاد شده كه از كناره  سانتي 2به عمق  سنگي كادري
صـليبي در ميـان كـادر اسـت كـه      . متر فاصله دارد  سانتي 10متر و از پايين   سانتي 12از باال 

. متـر اسـت    سـانتي  44متر و بـازوي افقـي آن    سانتي 38و بازوي پاييني  36بازوي بااليي آن 
سوراخي نيز بر پشت كتيبه هست كه به گفتة روسـتاييان  . است اي نقش شده  صليب بر پايه
سوراخ پشت استل تقريباً در وسط آن و به قطر حدود . ساييدند  ريختند و مي  بر آن گندم مي

و  5متر ايجاد شده همچنين در سمت راست اسـتل بـه قطـر      سانتي 10متر و عمق   سانتي 6
رسد اين دو سـوراخ را در وسـط و سـمت      يبه نظر م. اند  متر را سوراخ كرده  سانتي 6عمق 

اند تا اين دو حفره را به هم برسانند و طنابي از ميان آن رد و جابجا كنند   راست پديد آورده
  .اند  كاره رها كرده  اند و دو حفره را نيمه  كه در نيمة راه منصرف شده

دهد سمت راست سـنگ قبـر     سمت راست استل بسيار صيقلي است و همين نشان مي
همان پايان كتيبة اورارتويي است و در سمت چپ رد تيشه بر جاي مانده است كه نمايانگر 

 .اند  اين است كه كتيبة اورارتويي را از اين سمت شكسته و از آن سنگ قبر ساخته

يك خط كتيبه از باال باقي مانده بوده كه فقط چند نشانه پاياني خط و آن هم بـه شـكل   
خط به  6هاي پاياني   در سمت راست كادر صليب نيز نشانه. ندغير واضح قابل مشاهده هست

در هر خط فقط يك نشانه باقي مانده كه آن نيـز قابـل   . طور غير واضحي قابل ديدن هستند
متر در بـاالي سـنگ     سانتي 13متر از سمت راست و   سانتي 36در واقع بر . تشخيص نيست

هاي نوشـته شـده     ميان سطر. نابود شده استدر حالت ايستاده نشانه باقي مانده و بقية كتيبه 
در پشت سنگ به شـكل  . متر است  سانتي 4خطي كشيده شده و فواصل بين خطوط حدود 

اي بـاقي مانـده و     و در باالي آن فقط يك ميخ عمودي از نشـانه U2 عجيبي فقط يك نشانة 
است در گوشة سمت چپ در پايين سنگ U2 نشانة . بقية سنگ دچار ساييدگي شديد است

متر فاصله دارد و در همان سطري كه اين نشانه نوشته شـده    سانتي 10و از لبة پاييني سنگ 
و نشانة بر جا مانده  2طول ميخ در روي سنگ . شود  نيز ميخ افقي ديگري با فاصله ديده مي

  .متر است  سانتي 4در پشت سنگ 
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است اسـت و  اولين نشانه در سمت راست سنگ كه مثلثي بزرگ با نوك آن به سمت ر
امـا، در ميـان واژگـان    . باشـد  buيـا   puبسيار آشكار باقي مانده احتماالً بخش آخـر نشـانة   

-ibiشناسايي نشده ولي در آشوري هست؛ مانند  buيا  puاورارتويي تا كنون واژة مختوم به 

bu, BI-BU, e-ru-bu, gab-bu, ṭup-pu, uš-ṭu-bu .     ن بنا بر اين شايد ايـن رويـة كتيبـه بـه زبـا
  .آشوري باشد

ها كه به جاي كشيدگي به شكل مثلثـي و    اين گونة ميخ. ها مثلثي و نه كشيده هستند  ميخ
، پـدر  .)م.ق 785/780تـا   810. ح(شـدند از دوران مينـوا     كوتاه و بدون دنباله نگاشـته مـي  

شـدند و از    ، پدر آرگشيتي دوم نگاشته مي.)م.ق 713- 730. ح(آرگيشي اول، تا زمان روسا 
 :Salvini, 2012(ها كشيده و نه به شكل مثلثـي نوشـته شـدند      زمان روساي اول دوباره ميخ

هاي پادشـاهي مينـوا تـا      بنا بر اين كتيبة اورارتويي در حدود يك سدة ميان سال). 321-322
همچنين پيشتر . نوشته شده است. م.ق 713تا  810هاي   روساي اول، يعني حدوداً ميان سال

هـا اسـتفاده     ابتداي پادشاهي اورارتوها از خط آشوري براي نگارش كتيبـه  آورده شد كه در
هـا    از ايـن نمونـه  . شـدند   ها دوزبانه آشوري و اورارتويي نگاشـته مـي    شد و بعدها كتيبه  مي
هاي دوزبانه تا دوران   كتيبه. كلشين و موانا اشاره كرد) Kevenli(هاي كونلي   توان به كتيبه  مي

بنـا بـر ايـن    . خـواني دارد   الخط كتيبـه نيـز هـم     شدند كه با رسم  مي روساي اول نيز نگاشته
اورارتويي بودن آن تعلقش را به نيمة ابتـدايي پادشـاهي   - الخط كتيبه و دوزبانة آشوري  رسم

  .كند  اورارتويي تأييد مي

  

 هاي مشابه آن  نوشتة ماكو با نقش چليپا و نمونه  قياس سنگ
و تركيه به دست آمده است اما، در ايران تا كنـون   هايي مشابه در كشورهاي ارمنستان  نمونه

اي اورارتويي از پادشاهي مشترك ايشپوييني   در وان تركيه كتيبه. موردي به دست نيامده بود
كار گذاشته ) SurbPagus(پاگوس   را در ديوار كليساي سورب.) م.ق 810تا  820ح (و مينوا 

صليب كه بـر ايـن   ). CICh 13, Taf. IV; Salvini, 2008: 77, A 3-4(بودند كه گم شده است 
هايي به صليب كتيبة ماكو دارد از آن روي كـه بـر     كتيبه توسط مسيحيان نقش شده شباهت

اي   پاگوس بر پايه  البته صليب منقوش در سورب. شود  هايي ديده مي  چهار نوك صليب گوي
اوقلـو    ه از قاسـيم بر استلي از دوران پادشـاهي مشـترك همـين دو پادشـا    . پلكاني قرار دارد

)Kasimoğlu(شود   ،كه در موزة وان نگهداري مي)Ibid: 79, A 3-5(    صليبي نقـش شـده كـه ،
بـر اسـتل كاراكونـدوز    . اي پلكـاني قـرار گرفتـه اسـت      هاي دوشـاخه دارد و بـر پايـه     نوك



  منقوش به چليپا در ماكو اورارتويي نبشتة سنگ   52

)Karakündüz ( در موزة وان از همين دو شاه اورارتويي)Ibid: 84, A 3-9 ( چند صليب ساده
 785/780تـا   810. ح(در بـاالي بخشـي از اسـتلي از مينـوا     . تر نقش شده است  چكو كو
دو صليب ) Ibid: 136, A 5-19(شود،   شناسي استانبول نگهداري مي  ، كه در موزة باستان.)م.ق

صـليبي  ) Ibid: 139, A 5-25(از مينوا در مـوزة وان ) Patnos(بر استل پاتنوس . كوچك است
هـايي ديـده     هـاي بازوهـا گـوي     نمونة ماكوست چـون در نـوك   نقش شده كه بسيار مشابه

اي پلكاني بـا دو گـوي     شوند ولي در اطراف صليب تزئينات بسيار دارد و صليب بر پايه  مي
البته اين . شوند  در طرفين نقر شده و دو نيايشگر در دوطرف صليب و در پايين آن ديده مي

آن نقش شـده و بـه مـتن اورارتـويي     صليب بر پشت استل و بر بخش خالي و بدون كتيبة 
نيـز از  ) Korşun) (UPMG 13, Tav. XXIV(اسـتل مسـجد كورشـون    . آسـيبي نـزده اسـت   

هاي مشابه ماكوست كه در وان قديم به دست آمده و در موزة گرجستان شهر تفليس   نمونه
تيبـة  بر پشت اين استل از مينوا چند خط ك). Salvini, 2008: 181, A 5-79(شود   نگهداري مي

اورارتويي نوشته شده كه حروف ارمني در باال و در پايينِ كتيبة اورارتويي صليبي نقش شده 
شـود و پايـه     هايي منتهي به گـوي ديـده مـي     شاخه  بر سر سه نوك بااليي صليب سه. است

) Ibid: 188, A 5-91(مينوا در موزة گرجستان ) Sihke(اما، استل سيهكه . صليب كامل نيست
شوند و در   هايي دو شاخه منتهي مي  هاي بااليي صليب به چنگك  نوك. وت داردصليبي متفا

در سـاقة صـليب نيـز دو    . اي به شكل مثلثي رو به پايين نقش شده اسـت   پايين صليب پايه
همچنين بر قلة صليب گـويي  . شوند  شاخه به طرفين هست كه خميده و به گويي وصل مي

 ,CICh 112(در وان قديم ) SurbSahak(ساهاك   كليساي سورب   دو استل. خورد  به چشم مي

A and B and B2, Taf XXVI and XXVIII; Salvini, 2008: 196-197, A 8-1 and 2 ( از
هاي كوچك و ساده دارند كـه اسـتل دوم گـم      صليب.) م.ق 772تا  780. ح(آرگيشتي اول 

ي اسـتل مسـجد   بر بـاال . هاي دوشاخه دارند  ها نوك  هاي روي اين استل  صليب. شده است
مانندي نقر شـده    تورفتگي طاقچه.) م.؟ ق- 713(از آرگيشتي دوم ) elebibağiÇ(باغي   چلپي

)Salvini, 2008: 324, A 11-1 ( كه در آن صليبي بوده و بعدها توسط مسلمانان خراشيده شده
هـا    خطهاي ابتدا و انتها در بعضي   نشانه. و اين كادر بر كتيبة اورارتويي آسيب رسانده است

هـايي بـه خـط ارمنـي       نوشته) Hagi(بر باالي كتيبة اورارتويي استل هگي . مشخص هستند
شود كـه بـااليي بزرگتـر اسـت و       نوشته شده و دو صليب بر روي كتيبة اورارتويي ديده مي

اين اسـتل نيـز از آرگيشـتي دوم    ). CICh. Taf. XXXIX, NR. 149(هاي دو شاخه دارد   نوك
كـه در مـوزة اربـوني    ) Tanahat(بـر اسـتل تنهـات    ). Salvini, 2008: 326, A 11-2(اسـت  
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)Erebuni) (Ibid: 328-330, A 11-3 (   ايروان به نمايش گذاشته شده نيز صليبي است كـه بـر
همچنـين كتيبـة   . انـد   هاي دوشاخة آن سه گوي به شكل برجسته نقش شده  هر يك از نوك

 .خورد  ياورارتويي بر روي صليب و تزئينات آن به چشم م

  
  گيري  نتيجه. 4

. كتيبة نويافتة ماكو با نقش چليپا تنها نمونة يافت شده در ايـران بـا ايـن مشخصـات اسـت     
با توجـه  . هاي مشابه فراوان در كشورهاي حوزة پادشاهي اورارتو به دست آمده است  نمونه

ين همچنـ . توان اورارتويي بودن آن را حدس زد  نوشته مي  به منطقة به دست آمدة اين سنگ
، يعني پادشاهي مينوا .م.ق 713تا  810الخط كتيبه تعلق آن را به حدود يك سدة حدود   رسم

اورارتويي تا دوران روساي - هاي دوزبانة آشوري  همچنين كتيبه. كند  تا روساي اول، تأييد مي
ته بنا بر اين اين كتيبه در نيمة ابتدايي پادشاهي اورارتويي نوش. شدند  اول نيز هنوز نگاشته مي

شود و سمت راست صـيقلي اسـت و ايـن      سمت چپ سنگ رد تيشه ديده مي. شده است
رود و از چـپ    دهد كه سمت راست سنگ همان سمت راست كتيبه به شمار مـي   نشان مي

با توجـه بـه   . هاي ديگري نيز داشته است  يا بخش   شكسته شده است و احتماالً كتيبه بخش
هاي انتهاي خـط    شده است پس نشانه  شته مياينكه خط ميخي آشوري از چپ به راست نو

اند كه متأسفانه به دليل ايجاد نقش چليپا به كتيبه آسيب فراوان وارد   در اين سنگ حفظ شده
در پشـت  . شود  آمده و فقط چند نشانه در انتهاي خط آن هم به طور غير واضح مشاهده مي

  ه طور واتضح باقي مانده و بقيـة اي نوشته شده بود كه تنها يك نشانه از آن ب  سنگ نيز كتيبه
خورد كه در وسط سـنگ    سوراخي نيز در پشت به چشم مي. كتيبه آسيب فراوان ديده است

اند ولي دو حفـره    در سمت راست سنگ نيز سوراخ ديگري به وجود آورده. ايجاد شده بود
ساير نتـايج   هاي ديگر كتيبه بازسازي كتيبة آن و  اميد است با يافتن تكه. به هم نرسيده است
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