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Abstract 
Urartiand ruled over the shores of Urmia, Van and Sevan Lakes in from about 9th to 7th centuries 
B.C.E. Bullae are among the smallest but most significant pieces of information they have left. 
The Urartian bullae of Iran are only discovered in Bastam and Ziwiye. There are about 1416 
damaged Urartian bullae discovered in the excavations of Bastam and are in National Museum 
of Iran. They are mostly sealed with stamp and cylinder seals. The seals sometimes bear an 
inscription or a number of inscriptions were directly written on the bulla. Some contributions 
have been fulfilled regarding the bullae from Bastam but less has taken place on their exact 
number, different seal impressions, some inscriptions and their difference with the bullae from 
other sites. They have different stamp and cylinder seal impressions but the cylinder 
impressions were mainly Rusa II’s or an official called aṣulis.  Rusa’s impressions contain his 
name, his father’s name and a scene of a servant with the shade, king, lion and trident. The 
author has recognized the different details in the inscriptions, the size of the depicted elements 
and the place of the signs comparing to the elements. Therefore, she proposed two categories 
and three subgroups of this sort of seal impression. The first and the second group of 
inscriptions differ only in a in the first line and two subgroups of the first group of bullae differ 
in the size and detail of the elements of the scenes. There also is a challenging group that the 
author could not recognize their details due to severe damages. She also compered Rusa II’s seal 
impressions in Bastam with his impressions on the bullae from Ayanais and Ziwiye. Also, a 
number of possible symbolic interpretations of the elements of the scenes are provided. It is 
possible that some seal bearers used many similar seals of Rusa for the administrative acts or the 
seals were even used after Rusa's reign. 
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Introduction 
Urartiand ruled over the regions mainly around the shores of Urmia Lake in Iran, Van and Çildir 
Lake in Turkey and Sevan Lake in Armenia from about 9th to 7th centuries B.C.E (Zimansky, 
1985: 12). They left a numbers of monuments, objects and inscriptions.The Urartian inscriptions 
include rock, stone, metal and ceramic inscriptions and are as large as tomb rock inscriptions or 
as tiny as a small bulla. Bullae are tiny but of the most significant pieces of information they 
have left. These small pieces of clay lump are excavated and discovered from many Urartian 
sites and are simple or brought different seal impressions and inscriptions. Bastam and Ziwiye 
are the only sites that Urartian bullae are discovered from. 

Bastam (mRusa=i URU.TUR), close to Gharezyaeddin and Maku in the North West of Iran 
(Fig 1), is the third most developed of all the Urartian sites and the biggest Urartian fortification 
in Iran built by Rusa II (the first half of the 7th century B.C) (Piotrovski, 2014: 358-359). There 
are about 1416 Urartian bullae discovered in the excavations of Bastam fortification (Fig. 2) and 
are kept in The National Museum of Iran at present which the author sorted, organized and 
studied. The bullae are mainly excavated in the Bone Room of the fort and are very much 
damaged by the corrosion, sediment, breaks and losses that caused many problems during the 
study. Most of them are fired and kept safe but still very fragile. These tiny pieces of 
information- all less than 5 cm long- are mostly sealed with different stamp and cylinder seals. 
The seals sometimes bear an inscription or a number of inscriptions were directly written on the 
bulla when they were still wet. Sometimes more than one cylinder and stamp seal impression is 
recognized on the bullae. Their inscriptions, seal impressions or seal inscriptions provide us 
with various data as the names of persons or places, weights, officials and different 
administrative subjects.  
Previously, some contributions have been fulfilled regarding the Urartian bullae in the different 
Urartian sites but less has taken place on the bullae, their inscriptions and their seal impressions 
from Bastam including the contributions of Seidl (1976, 1979, 1988), Zimansky (1979, 1988), 
Salvini (1979, 1988, 2012) and Dara (2017). There still stood the question of the number of the 
bulla, all the seals, inscriptions, seal inscriptions and the techniques of producing such bullae. 
Also the comparison and the difference between the bulla from different Urartian sites is less 
studied.  

The author has studied the whole collection of Bastam Urartian bullae in The National 
Museum of Iran. Her research was mainly focused on the bullae inscriptions and their seal 
impressions. The significant data mentioned on the inscriptions and seal impressions of these 
small pieces of evidence were the reason the author fulfills such a study as a field and library 
research from 2018. 

There are different stamp and cylinder seal impressions left on the bullae in Bastam but the 
cylinder impressions were mainly inscribed by the name of  Rusa II’s or aṣulis’ (the princes or 
the crowned prince or a specific official in Urartian reign).  
Rusa II’s impressions on the bullae from Bastam contain his name and his father’s name in two 
lines. Additionally, a scene of a servant holding a shade, the king, the lion and the trident from 
left to right are depicted between the two lines of the inscription. 
The author has recognized the slightly different details in the inscriptions, the place of the 
Urartian cuneiform signs comparing to the illustrated scene and the elements. Also, the size of 
the same elements in the scenes of different seal impressions are different on the bullae. 
The author proposed two categories with three subgroups of Rusa II's seal impression in this 
paper. She provided a number of figures and illustrations to demonstrate the detail of the scenes 
and the differences in the details. The author also mentioned their inscriptions and the 
reconstruction of their texts in this regard. 
The first group of the bullae contains the inscription of 1. mru-sa-i i-ni KIŠIB 2. mar-giš-te-ḫi-ni-i 
(This is the seal of Rusa, son of Argišti) (Fig. 3-7). The second group includes 1. mru-sa-a-i i-ni 
KIŠIB 2. mar-giš-te-ḫi-ni-I (Fig. 8).  
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The two inscriptions are the same except for a in the first line of the second group. Two 
subgroups of the first group of bullae differ in the size and detail of the elements of the scenes. 
There also is a challenging group that the author could not recognize the detail of the seal 
impressions due to the severe damages including the corrosion, sediment, loss and fractures. 
Therefore, she did not put this small number of bullae in any above-mentioned main or 
subgroups and instead in another group to be studied in the future (Fig. 9). 
The author also compered Rusa II’s seal impressions in Bastam with his impressions on the 
bullae from Ayanais (Salvini, 2001) (Fig. 11) and Ziwiye (Fig. 10) which seem to be a shorter 
version of the whole scene in Bastam seal impressions. Only the king figure was depicted in 
these stamp seal impressions not his servant nor the lion and the trident. 
Additionally, a number of possible symbolic interpretations of the depicted factors and element 
on these seal impression scenes are provided in the paper. The servant or the shade holder seems 
to have the role of introduction of the other person before him as the king. It seems that his role 
is only to prove that the shad is over the king's head and to demonstrate the king in this method. 
Also, the lion could be the symbol of the power of the king and his kingdom and the trident 
possibly represented the every-day life of the ordinary people as the farmers or craftsmen. 
Perhaps the lion and the trident are only illustrated as the king's power over the kingdom and the 
people.  

Also, there are recognized stamp seal impressions that are not the depiction of the king and 
his servant but are probably related to an Urartian cult as there is an alter and a winged disc 
before them. The seal impression from Toprak Kale and another impression from Bastam are as 
examples in which the scene contains two persons but not the king and his servant (Dara and 
Shirzade, 2017) (Fig. 13).  
It seems that Rusa II did not himself use these seals but some seal bearers or officials with the 
permission of the king or probably under the speculation of a head used them for the 
administrative acts. 

The difference between the seal impressions bring this to mind that it is possible that there 
were several seals to be used as the seals of Rusa II. The differences in the details illustrate that 
there could not be only one seal as the seal of the king. There were many seal bearers or 
officials who made and used the seal of the king simultaneously or in different periods. It is 
possible that the seals of Rusa II were even used after his reign.  
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 هاي اورارتویی بسطامشناسی اثر مهرهاي روسا دوم بر گويگونه
 1مریم دارا

 ، تهران، ایران.ها پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگريشناسی، متون و کتیبهتادیار پژوهشکدة زباناس
 20/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 23/03/1400 تاریخ دریافت:

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
هاي ارومیه در ایران، وان در ترکیه و سوان در ارمنستان ق.م در نواحی اطراف دریاچه هفتماي نهم تا هاورارتوها در حدود سده

. دگلی هستن هايگوي هااز آن مانده يبرجا د. یکی از انواع این اسنادهاي بسیاري از خود بر جا نهادنحکومت کردند و آثار و کتیبه
د و نشوملی ایران نگهداري می که در موزة  آمده دست بهآذربایجان غربی استان  رمحوطۀ بسطام د هايگوي در کاوش 1416تعداد 

اي و استوانه نیجوهرگاز هر دو نوع  هابر این گوي شده استفادهکنند. مهرهاي با وجود ابعاد کوچک اطالعات مهمی را ارائه می
هایی بر پیشتر پژوهشروسا دوم اورارتویی است.  کتیبۀ راي داها مهرهاي این گوياثر . یکی از انواع کتیبه داشتندبودند که گاه 

بر کلیۀ اي به روش میدانی و کتابخانه ها و اثر مهرهاي اورارتویی بسطام انجام شده است. نگارنده با پژوهشتعداد اندکی از گوي
ها دیده تفاوت دارند؟ اگر تفاوتی در آن این پرسش را داشت که آیا اثر مهرهاي روسا با یکدیگر ملی ایران  در موزة هاي بسطامگوي
هاي آیا مهر روسا در بسطام مشابه سایر محوطه است؟ شدههاي بسطام زده شود دقیقاً چیست؟ آیا فقط یک مهر روسا بر گويمی

 سهها را در را دارند معرفی و انواع آن هایی که مهرنبشتۀ روسا دوميدر این نوشته گو اورارتویی است؟ بر همین اساس نگارنده
اثر مهر بر  عناصر صحنۀو همچنین اندازه اثر مهر  نقشدر قیاس با  جایگاه کتیبه متن کتیبه، دیگر بنا بر زیرگروه سهگروه اصلی و 

 آیانیس و زیویه مقایسه کرده استمشابه در  استامپی اي روسا دوم را با سایر اثر مهرهايهمچنین نگارنده اثر مهر استوانه شمرد.
اما، به روسا تعلق ندارند معرفی  ؛هستند بسطامنمونۀ اثر مهرهایی را نیز که مشابه  .شوددیده میفقط تصویر روسا ها بر آنکه 

نشان از وجود چند عدد و گونه مهر دارد. حتی احتمال دارد ي روسا در بسطام هایی در جزئیات اثر مهرهاوجود تفاوت کرده است.
ها باشد. در واقع هدف نگارنده بیان آن است که این مهرهاي به دم و تأخر زمان تولید و استفاده از آنتفاوت این مهرها به دلیل تق

 .هاي بسطام زده شده استگويبر  ي از روسادهد مهرهاي متعددهایی دارند که نشان میظاهر مشابه تفاوت
 ، بسطام.مهراثر اورارتو، روسا دوم، گوي،  :کلیدي هايهواژ

 . مقدمه1
هاي وان، ارومیه، هاي اطراف دریاچهسه سده پادشاهی خود را در سرزمین حدودها از حدود قرن نهم تا ورارتوا

ها از سه روش نگارش  ). آنZimansky, 1985: 12; Barnett, 2008: 322سوان و چیلدیر گسترش دادند (
 کردند.  میخی آشوري، میخی اورارتویی و هیروگلیف اورارتویی استفاده می

ها و الواح همواره اطالعات ارزشمندي دربارة موضوعات اورارتویی بر روي گوي يها مهر نبشتهاثر مهرها و 
دهند. اثر مهرهاي اورارتویی به دو شکل اداري، درباري، نظامی و زندگی روزمرة اورارتوها در اختیار قرار می

اند که گاه اورارتویی از جمله بسطام به دست آمدههاي ها در محوطهاي بر روي الواح و گوياستامپی و استوانه
اي ارائه استوانه-اي و استامپیبندي مهرهاي اورارتویی را به شکل استامپی، استوانهدسته کتیبه نیز دارند. ابی

اي اورارتویی گاهی مهري استامپی نیز در پایین یعنی مهرهاي استوانه) Abay, 2001: 321-322( کرده است
اي دهد که این تلفیق مهرهاي استامپی و استوانهزایدل احتمال می). Zimansky, 1998: 190د (مهر داشتن

 .)Seidl, 1976: 61( اورارتوهاست ویژة
محوطۀ اورارتویی در میان همۀ  ترین بزرگسومین » شهر کوچک روسا«) یا mRusa=i URU.TURبسطام (

: 1383پیوتروفسکی، محوطۀ اورارتویی در ایران است ( ترین گبزرقلعه و  و توپراك وان قلعه سیها پس از محوطه
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 9کیلومتري شرق ماکو و  85کیلومتري خوي،  40) و در میانۀ راه خوي و ماکو و در حدود 358-359
کالیس  ولف رام). هیئت آلمانی به سرپرستی 1تصویر آذربایجان غربی قرار دارد ( در نیاءالدیقره ضکیلومتري 

 ,Kleiss) آن را کاوش کرد (1976و  1971هاي سال جز به( 1979تا  1968م را شناسایی و از دژ بسطا 1967در 

بسطام را دکتر حمید خطیب شهیدي کاوش در این محوطه را ادامه داد.  1379تا  1377 از). همچنین 1989
و مذهبی داشت هاي مختلف سکونتی و نظامی بخش ق.م)، پسر  دوم، بنا نهاد که 713تا  730روسا دوم (ح. 

)Kroll, 2013: 248.( 
ها، با انواع اثر مهرهایی که نقوش اورارتویی دارند یا گاه )، با یا بدون کتیبه بر آنهاها یا توپکیا توپیها (گوي

) که Zimansky, 1988: 107اند () دژ بسطام به دست آمده2تصویر کتیبه نیز داشتند در انبارهاي استخوان (
ها در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. این گوي 949 ةهـ.ش به شمار 1352ال این مجموعه در س

شدند و با نخ به ها ساخته میمهر شدن و ثبت اداري آن به منظور احتماالً براي وصل شدن به ظروف و اشیاء و
ها و سبدهاي ان) یا به استخوSalvini, 1988: 135; Idem, 2001: 280ظروف یا اشیاء به شکل مهروموم (

معموالً نشانگر اعداد و ارقام و  هاآنشدند. ) نصب میZimansky, 1979: 54-55ها (بندي آننگهدارنده یا بسته
ها هنوز اوزان اجناس درون ظروف و نام افراد و جایی بودند که اجناس به آن تعلق داشتند. هنگامی که گوي

ها شد. این گونه گوينوشته می ا کتیبۀ مستقیم و بدون اثر مهرهر یا گاهی با قلمی بر آنمرطوب بودند ممهو
 :Salvini, 2012اند (نیز به دست آمده علیا انزافقلعه و نند آیانیس، توپراكهاي دیگر اورارتویی مااز محوطه

173-206 .( 
هاي دیگري گوي. )Çilingiroğlu, 2019: 124( داندها را ابتکار روسا میلو استفاده از گويچیلینگیراوغ

از بسطام مهر استامپی  تاکنونبنا بر این احتماالً این نظر صحیح است. البته  ؛اندبه دست نیامده روساپیش از 
 اي اورارتویی به دست نیامده است. یا استوانه

 ها گزارش تاکنوناند و پژوهشگران بوده تیموردعناهاي گاه ممهور اورارتویی بسطام کمتر الواح و گوي
)، 1988؛ 1979)، زیمانسکی (1988؛ 1979؛ 1976( دتیزاها توسط هاي اندکی از این گويختصر یا پژوهشم

)، و نگارنده Idem, 1988: 125-144; CTU 2012: 197-210, CB Ba 1-11 ;136-133 :1979سالوینی (
ارتویی مطالعات هاي دیگر اورها و مهرها در محوطهاست. البته بر روي گوي شده ) منتشر1398؛ 1396(

 :Seidl, 1979اند (قلعه به شش گروه تقسیم شدهمهرها در توپراكاثر بیشتري انجام شده است. به طور مثال 

ها صورت نگرفته هاي دیگري بر این گويهاي بسطام در بیش از چهار دهۀ قبل پژوهش).  پس از کاوش143
گوي و چهار لوح بسطام و گوي اورارتویی زیویه  1416بود و نگارنده طی ساماندهی و کارشناسی و پژوهش بر 

 Dara andو همچنین گوي نویافتۀ از سطح محوطه بسطام ( 1399تا  1397هاي در موزة ملی ایران در سال

Shirzade, 2017هایی انجام داده است.) بر انواع مهرهاي روي این آثار پژوهش 
ها هر در بسطام با کتیبۀ روسا دوم بر روي گوياین پرسش براي نگارنده مطرح بود که آیا فقط یک م

ها ؟ آیا اثر مهرهاي روسا در با یکدیگر تفاوت دارند؟ اگر تفاوتی در آنشد یا چندین مهر داشتنداستفاده می
هاي اورارتویی است؟ بر همین اساس شود دقیقاً چیست؟ آیا مهر روسا در بسطام مشابه سایر محوطهدیده می

 اي پژوهش کرده است وهاي بسطام به شکل میدانی و کتابخانهها بر گويپاسخ به این پرسشنگارنده با هدف 
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ها با هاي مربوط به آنگروهگروه و زیر  سههاي خود را ارائه نماید. در این نوشته تالش دارد حاصل پژوهش
کتیبه با توجه به نقش  جایگاه جزئیات متن کتیبه، بنديپژوهش بر اثر مهرها شناسایی شد که در این تقسیم

این  نیاز بود همچنین اي در کسب نتایج داشتند.نقش عمدهاثر مهر  صحنۀاثر مهر و اندازه و جزئیات عناصر 
اثر مهرهایی نیز منسوب به روسا هستند که  .شوندهاي دیگر قیاس اثر مهرها با سایر مهرهاي روسا در محوطه
 .نباشندنشان داده شود احتماالً متعلق به روسا در این نوشته به روش قیاس آورده شده تا 

 . اثر مهر روسا دوم در بسطام2
ها (انبارهاي) استخوان در گوي بسطام در اتاق 1416که در مقدمه آورده شد بیشترین تعداد از  گونه همان

سیار محو و یا اثر مهر ب را ندارند کتیبه یا اثر مهر گونه چیهها حدود نیمی از آنبه دست آمد که  1978
 . شناسایی دارند رقابلیغ

اثر مهر روسا  که یکی از آن انواع همان دنشومی را شاملهاي متفاوتی دارند نیز گونه که اثر مهر هاییآن
). Salvini, 1979: 136ها نشان از اهمیت سازمان اداري قدرتمندي در بسطام است (. وجود این گويدوم است

شده و ثبت 1975ال ـدر س Ba 75-108/50609و  Ba 75-99/50569هاي يند گوـهایی مانويـته گـالب
بدون سال کاوش هستند که احتماالً  Bas.7/50577و  Bas.1  ،50668/Bas.3/50576هایی نیز مانند گوي

 اند.مجزا از این مجموعه یا در مکانی دیگر در این محوطه به دست آمده
اي گاهی . مهرهاي استوانهشده استهاي بسطام دیده ونی بر گوياي گوناگاثر مهرهاي استامپی و استوانه

) تعلق داشتند البته اثر مهر 255-253همان: ) (aṣuli) یا مقام اصولی (247: 1396دارا، کتیبه داشتند و به روسا (
. )257: هماندار دیگري نیز به دست آمده که کتیبۀ آن قابل قرائت نیست و آسیب بسیار دیده است (کتیبه

مهرهاي مقام اصولی منقوش به درخت مقدس و دو پرستنده گاه به شکل موجودات اساطیري در دو سوي آن 
 آمده دست بهها هاي دیگر اورارتویی نیز مشابه آنبود که از آن روي که تعدد و تنوع بسیار دارند و در محوطه

ع با نقوش حیوانی و اساطیري بر این ها نیست. همچنین مهرهاي استامپی متنودر این نوشته مجالی براي آن
 .کندطلب میها نیز مجالی مستقل شود که آنها دیده میگوي

شوند ها دیده می، را بر خود دارند بر روي بسیاري از گويکه نام روسا دوم، فرزند آرگیشتی اثر مهرهایی
ز معموالً سابیدگی یا پریدگی دارند و ها نیشود که آنو دیده می مانده یباقها کتیبه که بر تعداد اندکی از آن

 اند. آسیب فراوان دیده
بانی در دست در حال حرکت به راست است. در صحنۀ اثر مهر روسا از سمت چپ ابتدا مالزم شاه با سایه

به سمت راست در حال حرکت نقش  کدستیهایی رو به باال و گاهی عصاي کوتاهی در سپس شاه با دست
اي بزرگ تصویر شده است شاخهسهچنگک یا ر حال حرکت به راست و در انتها نیز شده است. سپس شیر د

اورارتویی فقط  هايفهیروگلیهاي نشانهاما، در  ؛اند). این روایت را گاه هیروگلیف اورارتویی پنداشته3تصویر (
نه با هیروگلیف  اینجا با تصویر شاه و نمادها مواجه هستیم پس شدند.و انسانی تصویر می سرهاي حیوانی

 ).107: 1397دارا، اورارتویی (
فرزند «و در پایین » این مهر روسا«شود. در باال بر باال و پایین این صحنه دو سطر کتیبه دیده می

 ) تا نشان دهد این روسا شاه و فرزند شاه پیشین است.247: 1396دارا، خورد (به چشم می» آرگیشتی
علیا و  انزالهاي اورارتویی مانند از سایر محوطه آمده دست بهلواح ممهور ها و انگارنده در قیاس با گوي
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تصویر شاه در آیانیس و  امپی روسا مزین بهتقلعه مهري مشابه مهر روسا در بسطام نیافت. البته مهر استوپراك
اي مهر استوانهبودن  فرد منحصربهشود. این شاید نشانگر ها پرداخته میزیویه دیده شده که در ادامه به آن

ها و نه اي فقط بر گويباشد. این گونۀ مهر استوانه» شهر کوچک روسا«در این منطقه و ابتکار کاتبان  روسا
 است. آمده دست بهالواح بسطام 

نظر هستند که احتماالً مهر روسا حتی پس از او در ) و نگارنده همZimansky, 1988: 123زیمانسکی (
ها را یا این مهر در دست مقامات باال در بسطام بوده است که خود روسا دوم آنشد و بسطام استفاده می

) مهرهاي Ibid: 109ها داده بود. البته به نظر زیمانسکی (و مجوز استفاده از این مهر را به آن دیگز یبرم
اي مقام انهکردند. این موضوع دربارة مهرهاي استواي مانند امضاء افراد هویت شخص را مشخص میاستوانه

اما بدیهی است که خود  ؛تواند دقیق باشد) می245-244: 1396دارا، » (دارندة مهر«اصولی و مقامات با عنوان 
کرده و شخصی از سوي پادشاه مجوز استفاده از مهر روسا را ممهور نمی ومهروموم را روسا دوم آن تعداد گوي 

 ند.ک» شهر کوچک روسا«داشته که آن گوي را متعلق به 

ها دسترسی نیافته بود مجموعه گوي 1416به  هاي میخی اورارتویی از ایرانکتیبهپیشتر در کتاب  نگارنده
بندي پیشنهاد کرده ن اساس دستهبهره برده و بر هماهاي پیشین و فقط تعداد اندکی را مشاهده یا از گزارش

تر شده است. بندي تغییر یافت و گستردهتههاي بسطام این دسیابی مستقیم نگارنده به گويبود. پس از دست
هاي اندك و ظریفی در میان اثر هاي بسطام تفاوتاز کاوش آمده دست بههاي با پژوهش مستقیم بر همۀ گوي

تواند باشد. می مهر زنندگان وشود که نتیجۀ تعدد مهرها هاي بسطام مشخص میمهرهاي فراوان روسا بر گوي
 ,Zimansky( یم کردسها را به دو دسته تقها شده بود و آندازة این اثر مهر بر گوياوت انمتوجه تف یمانسکیز

کرده است  ارائهنیز  را هاییخهشد و زیرشا هااندازة آن جز بهنگارنده متوجه تغییرات دیگر نیز اما،  ؛)54 :1979
 ست. هاو اندازه عناصر صحنه ها بر باال و پایین صحنهکه بر اساس جاي نشانه

، یرسوب گرفتگها از قبیل اوشها در زمان پیش و پس از کهاي وارد آمده به گويبا توجه به آسیب
بر است. ها بسیار دشوار و زمانشکستگی کسردار و پریدگی پژوهش بر این گوي پوستگی، دودزدگی، ترك، 
سانتیمتر و تنوع شکل و  5ها به کمتر از ها با توجه به کوچکی آنهاي این گويمطالعۀ اثر مهرها و کتیبه

 طلبد.ها دقت فراوان میهاي جدي آننقش و کتیبه و آسیب
ها متعلق ها نوشته شده نیامده چون آن گوياي به شکل مستقیم بر آنهایی که کتیبهاین اثر مهر بر گوي

 به اشخاص و صاحبان مناصب هستند نه خود شاه. 
بان براي توان گفت که احتماالً مالزم شاه با سایهوسا دوم میبر مهر ر ذکرشده چهارعنصردربارة هر یک از 

شده است. البته آیوازیان این صحنه را مراسمی مذهبی  نقشاو  شاه بودننشان دادن اهمیت فرد دوم صحنه و 
که نگارنده با آن مخالف است چون در خاور نزدیک  )Ayvazian, 2004: 123, 128( و مالزم را روحانی نامیده

شد. همچنین مذهبی بودن مراسم با توجه به بانی براي شاه تصویر نمیان معموالً روحانی ارشد با سایهباست
نمادپردازي و حقیقی نبودن صحنه به نظر نگارنده صحت ندارد. تصویر نفر دوم صحنه با توجه به کتیبۀ مهر و 

 است. ،شاه اورارتویی ،ص روسادهد که این شخشاه است. همچنین کتیبه نشان میهمان مالزم پشت سر او 
هاي بر گوي وفور به) و بر مهرهاي استامپی نیز Zimnasky, 2012: 72شیر اورارتویی نماد شاهی است (
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به نظر نگارنده  ).4تصویر اي و گاهی مستقل است (شود که گاه در کنار مهر استوانهاورارتویی بسطام دیده می
 نیز براي نشان دادن قدرت اوشاه و شیر  کننده مشخصی در دست بانیههمۀ عناصر یعنی شاه و مالزم او با سا

از النهرین و بر روي اثر مهرها در هنر بین شاخه سهبرانگیز است. شاخه نمادي چالشاما، سه ؛ستو پادشاهی ا
یده نمادهاي خدایان د کهن، آشور کهن و نو همراه با سایرمان اکد، بابل اول دیده شده است و در ز سلسله

به نظر  ). از همین رويBlack and Green, 1992: 85شده اما، ویژة خدایی خاص شناسایی نشده است (
 شاخه نیز در این صحنه نماد قدرتتواند باشد و چون بقیۀ نمادها شاهانه هستند سهنگارنده نماد قدرت می

 :Baštürk, 2011( کرده استپیشنهاد  باش توركمانند آنچه  یبرکت بخشاست نه خدایی مانند خداي  شاه

 :Salvini, 2001هاي اورارتویی به جو (شاخه در هیروگلیف. البته ممکن است از آن روي که نماد سه)165

و کنترل محصوالت از سوي شاه نیز  یبرکت بخششده نماد قدرت  اطالق) 46: 1397دارا، ) یا محصوالت (302
) نیز به شکل منفرد دیده Salvini, 2012: CB Ay 18-19س (شاخه بر روي دو گوي از آیانیباشد. البته سه

 شود. می
اما، در این نوشته به اثر  ؛)1988( گوي ممهور به این صحنه را گزارش کرده است 600زایدل حدود 

شود چون فتاده پرداخته نمیاها قابل روئیت است و پاك نشده یا از ابتدا بر روي گوي نیمهرهایی که کتیبۀ آن
هاي کتیبه صورت گرفته است. با توجه به این موضوع نگارنده بندي این نوع اثر مهر بر اساس جاي نشانهدسته

هایی تقسیم کرده که در ادامه به گروه اصلی و زیرگروه سههاي اورارتویی را به اي روسا بر گويمهر استوانه
دقیق  طور بهتوان دیدگی شدید نمیل آسیبشود. همچنین گروهی از این اثر مهرها را به دلیها پرداخته میآن

 شود.ها نیز پرداخته میبه آن کهدر گروه اول یا دوم نهاد 
 . گروه اول 2-1

تصویر گیرند (ها مشخص است در این دسته قرار میها با وجود آسیباثر مهر اورارتویی که کتیبۀ آن 64تعداد 

بندي کتیبه در کنار صحنه توانسته این دسته يجا بهبا توجه  که پیشتر ذکر گردید نگارنده گونه همان). البته 3
توان قابل مشاهده نیست نمی هاۀ آنکه چون کتیب شده استفادههاي بیشتري را ارائه کند و این مهر بر گوي

 زمان رسد این مهر بیشتر مورد استفاده بوده و احتماالًاما به نظر می ؛به این گروه را تأیید یا رد کرد هاتعلق آن
 تر بوده یا در دست بیش از یک نفر براي استفاده از آن بوده است. استفاده از آن نیز طوالنی

مت چپ ابتدا مالزم شاه با ـکند از سکه این اثر مهر روایت می يا صحنه درکه ذکر گردید  گونه همان
سپس شاه با دستی رو به باال و  هاي آویزان در دست در حال حرکت به راست وشده با منگولهبانی تزئینسایه

عصایی در دست دیگر به سمت راست در حال حرکت نقش شده است. سپس شیر در حال حرکت به راست و 
 اي بزرگ تصویر شده است. شاخهدر انتها نیز سه

-mar-giš» (فرزند آرگیشتی«) و در پایین mru-sa-i i-ni KIŠIBاین مهر روسا (است) («در باالي صحنه 

te-ḫi-ni-iخورد تا نشان دهد این مهر روسا شاه و فرزند شاه پیشین است.) به چشم می 
این صحنه با توجه به جایگاه کتیبه در باال یا پایین عناصر صحنه در دو گروه مشابه دیده شده است. این 

مشابه است. تفاوت  دو گروه فقط در اندازة عناصر صحنه با یکدیگر تفاوت دارند و جایگاه کتیبه در هر دو کامالً
دیگر آن است که در گروه دوم عصایی در دست شاه نیست. در سطر باال کتیبه از سمت چپِ نوك  یجزئ

شاخه نگاشته شده باالي سه ni KIŠIBبر باالي بدن شیر و  sa-i iدر آنجا، سپس  mruو  آغازشدهبان سایه
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پایین پاي عقب شیر  iمیان شاه و شیر و  niو شاه،  بین مالزم ḫiدر پایین پاي مالزم،  teاست. در سطر پایین 
تفاوت دو زیرگروه ذیل  نیبنابراشاخه است. زیر سه ar-giš پایین پاي جلوي شیر و mنوشته شده است. سپس 

تقدم و تأخر استفاده از این دو  و فقط در اندازة عناصر صحنه در دو زیرگروه و عصاي شاه در زیرگروه اول است
 شخص نیست.مهر مشابه م

 . زیرگروه اول2-1-1
اند و جزئیات در تصویرگري ي تصویر شدهتربه نسبت گروه بعدي به شکل کوچک چهارعنصردر این گروه هر 

). همچنین عصاي عمودي و بلندي به دست شاه 5بان او بیشتر است (تصویر شیر کمتر و براي شاه و سایه
 شود.دیده می

تصویر ( 13324 2)،2-5تصویر ( 3752 1)،1-5تصویر ( 3743: را برشمردي زیر هاتوان گويدر این زیرگروه می

 50940 7)،7-5تصویر ( 50749 6)،6-5تصویر ( 13347 5)،5-5تصویر ( 13342 4)،4-5تصویر ( 13332 3)،5-3
-5تصویر ( 51045 11)،11-5تصویر ( 50958 10)،10-5تصویر ( 50955 9)،9-5تصویر ( 50950 8)،8-5تصویر (

  15).15-5تصویر ( 51374 14)،14-5تصویر ( 51203 13)،13-5تصویر ( 51048 12)،12
 . زیرگروه دوم2-1-2

 تر بزرگشاخه بسیار شیر و سه ژهیو بهاند تر تصویر شدهبه نسبت گروه قبل بزرگ چهارعنصردر این گروه هر 
شاخه نیز در این گروه ت. سهبان و مالزم کمتر اساست و جزئیات در تصویرگري شیر بیشتر و براي شاه و سایه

 ). 6صویر شود (تدارتر تصویر شده و در دست شاه عصا دیده نمیقوس
 17)،2-6تصویر ( 3384 16)،1-6تصویر ( 3235هاي بسیاري اشاره کرد: توان به گويدر این زیرگروه می

-6تصویر ( 13323 21)،6-6تصویر ( 3758 20)،5-6تصویر ( 3753 19)،4-6تصویر ( 3608 18)3-6تصویر ( 3581
 26)،11-6تصویر ( 13335 25)،10-6تصویر ( 13330 24)،9-6تصویر ( 13328 23)،8-6تصویر ( 13327 22)،7

 50747 30)،15-6تصویر ( 50579 29)14-6تصویر ( 50578 28)،13-6تصویر ( 13352 27)،12-6تصویر ( 13346
-6تصویر ( 50953 34)،19-6یر تصو( 50936 33)،18-6تصویر ( 50871 32)،17-6تصویر ( 50863 31)،16-6تصویر (

 39)،24-6تصویر ( 51063 38)،23-6تصویر ( 51034 37)،22-6تصویر ( 50965 36)،21-6تصویر ( 50918 35)،20
 51136 43)،28-6تصویر ( 51133 42)،27-6تصویر ( 51120 41)،26-6تصویر ( 51101 40)،25-6تصویر ( 51100

-6تصویر ( 51260 47)،32-6تصویر ( 51225 46)،31-6تصویر ( 51179 45)،30-6تصویر ( 51141 44)،29-6تصویر (
 52)،37-6تصویر ( 51357 51)،36-6تصویر ( 51352 50)،35-6تصویر ( 51342 49)،34-6تصویر ( 51301 48)،33

 53).38-6تصویر ( 51372
 سوم رگروهیز. 2-1-3

قرار  رمجموعهیزدر این شده در مهر شود بر اساس جاي کتیبه در صحنۀ روایتگروهی که در اینجا آورده می
که در زیر مجموعۀ اول و  مانند اندازه عناصر که تشخیص جزئیاتی دهید بیآس يقدر بهاما، اثر مهر ؛ گیردمی

از همین روي در زیرگروهی مجزا  است و رممکنیغگر قرار گرفتن اثر مهر در هر گروه است تقریباً دوم نشان
 56)،3-7تصویر ( 50911 55)،2-7تصویر ( 50741 54)،1-7تصویر ( 3306شامل موارد زیر است:  آورده شده و

تصویر ( 51019 60)،7-7تصویر ( 51008 59)،6-7تصویر ( 50968 58)،5-7تصویر ( 50962 57)،4-7تصویر ( 50917
 62).9-7تصویر ( 51051 61)،7-8
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 . گروه دوم2-2
. بزرگی و کوچکی بندي هستندها در این گروه قابل دستههشت اثر مهر روسا از بسطام با وجود همۀ آسیب

توان براي آن مشخص اي نمیزیرمجموعه نیبنابراعناصر مانند گروه پیشین در این اثر مهرها مشهود نیست. 
 کرد.

اي بر با زائده زیت نوكبان در دست، شاه با کاله اي با سایهدر این اثر مهر از سمت چپ مالزم با کاله استوانه
) با عصایی در دست چپ و دست راست رو به باال، شیر و Dara, 2020: 41, 48آن مانند نقوش آثار فلزي (

هاي اما جاگذاري نشانه ؛ر در حال حرکت به سمت راست هستند. مالزم و شاه و شیشده استشاخه دیده سه
 شده استفاده mru-sa-a-iاز  mru-sa-i يجا بهوه پیشین است و ها کامالً متفاوت از گرپایین آن کتیبه در باال و

). در واقع ارزش هر دو 2و 1 -8تصویر شود بدانیم با مهري مجزا مواجه هستیم (است و همین دالیل موجب می
اضافه نگاشته شده که احتماالً براي پر شدن فضاي اختصاص  aبرده یکسان است و فقط یک نشانۀ واژة نام

دهد. در این اثر مهر نیز ا تغییر نمیبه کتیبه نگاشته شده است و ارزش دستوري ندارد و نقش واژه ر شده داده
-mar» (فرزند آرگیشتی«) و در پایین mru-sa-a-i i-ni KIŠIB» (این مهر روسا (است)«در سطر باالي صحنه 

giš-te-ḫi-ni-iاما در سطر باال از سمت چپ بر باالي سر مالزم  ؛شود) دیده میi بان و بر باالي سایهni  نوشته
 شاخه سهبر باالي  a-iبر باالي شیر و  mru-saشد و بر باالي سر شاه دیده می KIŠIBشده است. در ادامه 

از  giš-teدر زیر پاي شاه و  arو سپس  آغازشده mاست. در سطر دوم کتیبه از میان مالزم و شاه با نگارش 
 ر ادامه است.نیز د ni-iشاخه نوشته شده است. در پایین سه ḫiنوشته شده و  شاخه سهجلوي شاه تا پیش از 

ها پرداخت و توان بیش از این به جزئیات آننمی و اندن بیشتر آسیب دیدهاین اثر مهرها از گونۀ پیشی
زیر هستند:  به قرارگیرند هایی که در این گروه قرار میها را تشخیص داد. گويتمالی آنهاي احزیرگروه
تصویر ( 50577 66)،6-8تصویر ( 50576 65)،5-8 تصویر( 50572 64)،4-8تصویر ( 50569 63)،3-8تصویر ( 3590

 70).10-8تصویر ( 51093 69)،9-8تصویر ( 50754 68)،8-8تصویر ( 50668 67)،8-7
 سوم . گروه2-3

هشت اثر مهر در این گروه هستند که آسیب به اثر مهر تا حدي است که حتی تشخیص تعلق آن به گروه اول 
. این گروه شامل کرد يبند دستهها را در یک گروه مجزا ناگزیر آننگارنده  نیبنابرا یا دوم بسیار دشوار است

-9تصویر ( 50671 73)،3-9تصویر ( 50609 72)،2-9تصویر ( 3545 71)،1-9تصویر ( 3369ها هستند: گوياین 
 .78)8-9تصویر ( 50864 77)،7-9تصویر ( 51331 76)،6-9تصویر ( 50923 75)،5-9تصویر ( 50882 74)،4
 روسا . اثر مهرهاي مشابه3

-اي روسا در بسطام به اثر مهرهاي استامپی از بسطام و زیویه در ایران و آیانیس و توپراكاثر مهرهاي استوانه
 شود.از آن رو در این نوشته به آن پرداخته می .ماندقلعه در ترکیه می

 . اثر مهرهاي اورارتویی روسا دوم از زیویه و آیانیس3-1
رزهاي اورارتو و در شرق سقز در استان کردستان ایران به دست آمده است و قلعۀ زیویه خارج از مگویی از 

شکل بر آن با اثر مهر استامپی مستطیل) که د.ك.د 13210گ.م،  9308شود (ملی نگهداري می  اکنون در موزة
لند دهد. لباس بتصویر شاه رو به سمت راست با کمان در یک دست و دست دیگر رو به سمت باال را نشان می

شود. بان بر باالي سر او دیده میاز سایه کوچکی بلند و صورت بدون ریش و بخش ییمو، زیت نوكشاه، کاله 
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در پایین و بقیۀ کتیبه  ˺ar˹در سمت راست و سپس   ru˺-sa-i˹[m]و  شده شروعکتیبه از سمت باالي راست 
» مهر)ِ روسا، فرزند آرگیشتی«(ضمون در سمت چپ مهر نوشته شده است و شامل م ˺giš-ti-ḫi-˹ni-i صورت به
) [m]˹ru˺-sa-i [m]˹ar˺-giš-ti-ḫi-˹ni-i˺) 79).10تصویر ) است 

 رابان باالي سر او این اثر مهر گویی بخشی از اثر مهر روسا در بسطام را تصویر کرده که فقط شاه و سایه
قصد داشتند تصویر روسا را نمایش  اند احتماالًبان را تصویر کردهاز سایه بخشی. از آن روي که نشان دهد

اي بسطام اي از صحنۀ مهرهاي استوانهو ظاهراً خالصه مالزم، شیر و چنگک تصویر نشده دهند. در این روایت
 است. آورده شده

و  AY.24.94گوي به دست آمده است ( نیز ی مشابه زیویه و بسطام در آیانیساستامپ اثر مهرهاي

AY.32.96 ()Abay, 2001: 327ها نوشته شده است () و همان کتیبۀ زیویه بر آن[mru-]sa-i [m]ar-giš-te-ḫi-

[ni-i]( )2012: 211, Sig. 12-3( یی در دست شاه دیده میعصانقش اثر مهر  در. البته) تصویر شود نه کمان

11.(  
 قلعه مشابه بسطام و تپراك غیر شاهی . اثر مهر3-2

مهرشده براي گاو شهر «بر گویی با کتیبۀ غیر شاهی با مضمون  استامپی قلعه در ترکیه اثر مهردر توپراك
شود که فردي در ) دیده میKIŠIB GU4.APIN URUar-du-ú-ni( )Salvini, 2012: CB TK-1 1» (اَردونی

نقش شده و در سمت راست صحنه قرص  تر کوچکه رو به راست دارد و در پشت او فردي با اندازة نمیان صح
اما  ؛شاه و مالزم را پیش آورد تصور اشتباه به) که ممکن است 12تصویر شود (روي سکویی دیده میبالدار بر 

 است.و غیر شاهی  آن شخصی کتیبۀ
 :Dara and Shirzade, 2017گویی بر سطح محوطه بسطام نیز با اثر مهرهاي مشابه به دست آمده است (

 احتماالً جهت انجام) دارد که شاهی نیست و KIŠIB 100» (100مهر «آن مضمون   ). کتیبۀ13تصویر ) (59
 شاه نیست. شده ریتصودر اینجا نیز فرد  نیبنابرااست. یا شخصی داري روزمره اامور 

 . تحلیل4
کرد و این  توان به سه گروه تقسیمهاي بسطام را میکه مشاهده گردید اثر مهر روسا بر گوي گونه همان

در قیاس با عناصر صحنۀ اثر مهر و اندازة این  هانشانهجایگاه متن کتیبه،  توان بر اساسبندي را میتقسیم
متن اول و دوم  رگروهیزدر تواند باشد. می رگروهیزاس گروه اول خود شامل سه عناصر انجام داد. بر این اس

شامل آن  سوم رگروهیزمتفاوت هستند و  نیزن عناصر در آها متفاوت و اندازه جاي نشانهکتیبه مشابه اما 
در د. ناول یا دوم نهاده شو رگروهیزتوان تشخیص داد در اي است که به دلیل آسیب فراوان گوي نمیدسته

رها هتفاوت در جزئیات اثر م نیبنابرا. ها با گروه اول تفاوت داردنیز متن کتیبه و جاگذاري نشانهگروه دوم 
ها در باال و پایین صحنه و همچنین اندازه نشانهجاي  متن کتیبه و شود که شاملحتی در یک گروه دیده می

 بندي هستند.گروه سوم نیز آن دسته هستند که مشخص نیست در کدام مجموعه قابل دسته .ناصر آن استع
 هرچندها هایی است که رد کتیبه بر آندانستن این نکته نیز ضروري است که مطالب ذکرشده دربارة گوي

ها نیز دیده تیبهـیچ ردي از کـهرها بدون هـها این اثر مچون بر بسیاري گوياست  مانده یباقبسیار اندك 
 فوق نیستند. بندي به شکلو تقسیم ییشناسا قابلشوند که می
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اي روسا در بسطام با اثر مهرهاي استامپی روسا از زیویه و آیانیس که در اثر مهرهاي استوانه در این نوشته
صحنۀ شاه و مالزم و شیر و  شده خالصهقیاس گردید که در واقع نیز شود ها فقط تصویر شاه دیده میآن

به نظر نگارنده  شود.هایی دیده میشاه نیز تفاوت نقش بنديشاخه در بسطام است و در ترکیبچنگک یا سه
بود و شیر و  اوصحنه و شاه بودن  اصلی درشخص  مرتبطبان و مالزم براي نشان دادن سایه دادن شینما

 ک شاید نشان از نقش توأمان شاه در حکومت و زندگی روزمره و صنعت و تولیدات مردم مانند کشاورزيچنگ
ها بیشتر با همین لباس و . روسا بر گويباشد معیشتی یا قدرت شاه در هر دو زمینۀ جنگی و اقتصادي
بان واقع مالزم و سایه شده است. درتر از مالزم تصویر میکالهخود بدون ریش و با رداي بلند و کمی بزرگ

که فرد تصویر شده در مرکز صحنه شاه است. از همین روي در مهر زیویه  نقشی نداشتند مگر نشان دادن این
شود. همچنین کتیبۀ مهر که از روسا و پدرش بان دیده میاثر مهر بسطام است سایه روایتشدة نیز که کوتاه

  دن تعلق آن به روسا به روایت تصویر و نوشتار است.یادکرده براي تکمیل این اثر مهر و نشان دا
 نتیجه. 5

ها را ممهور به مهرهاي گوناگون یافت. از میان توان حدود نیمی از آنهاي فراوان در بسطام میدر میان گوي
به  در این نوشتهشود که اي با تصویر شاه و کتیبۀ روسا دوم دیده میاین انواع مهرهاي نوعی از مهر استوانه

به سه  هاي بسطاماثر مهر روسا بر گويهاي اورارتویی بسطام با مهر شاه روسا پرداخته شد. در این راستا گوي
 .شودمیامل سه زیر گروه بندي است که گروه اول خود شتقسیمدسته قابل 
دهد که اثر مهرها نشان می ها و اندازة عناصر صحنۀمتن کتیبه، جاي نشانه تفاوت در جزئیات در واقع

. همچنین در قیاس میان اثر مهر روسا در بسطام و بقیه شدبیش از یک مهر روسا دوم در بسطام استفاده می
فرد بوده و با سایر هربدهد اثر مهر روسا در بسطام منحصهایی مشخص گردید که نشان میها تفاوتمحوطه
اي ساخته شده است. در واقع تر و به شکل استوانهها کاملها مانند زیویه و آیانیس تفاوت دارد و از آنمحوطه

بان و در آیانیس و زیویه مهر روسا خالصه شده و با تصویر کردن شاه همراه با عصا و کمان و بخشی از سایه
 بردن نام او نشان داده شده است.

اما، به روسا تعلق  ؛ه مشابه صحنۀ اثر مهر روسا هستندقلعه نیز ذکر گردید کرهایی از بسطام و تپراكهاثر م
 ندارند.

ها در زمانی که گوي هنوز گوي ةکرده و تولیدکنندبدیهی است که روسا شخصاً از این مهر استفاده نمی
براي جلوگیري از اشتباه یا سوء استفاده پیش  هازد و احتماالً مهردارانی از آن مهررطوبت داشت بر آن مهر می

ها مهر ارگزارانی بر گويکردند و در واقع فقط در زمان تولید گوي کو پس از زدن مهر بر گوي نگهداري می
 هایشان نشان از وجود چند گونه مهر دارد نه یکی.هایی در جزئیات اثر مهرها و کتیبهاما وجود تفاوت ؛زدندمی

ر به دلیل تقدم و تأخ هامحوطه سایردر بسطام یا تفاوت مهرهاي بسطام با  اوت مهرهاحتی احتمال دارد تف
نظر است که احتماالً هم نگارنده با زیمانسکی همان گونه که ذکر گردید همچنین زمان تولید و استفاده باشد.

کشیده تا مهر او با مهر و پس از شاه مدتی طول میشده است مهر روسا حتی پس از حکومت او استفاده می
 .بودچند سال میاین مدت فقط  اگرچهشاه جدید جایگزین گردد، 

 داد که حداقل سه مهر یا گونۀ مهر روسا در بسطام توان پیشنهادهاي فوق میتحلیل شواهد و بنا بر کلیۀ
. گروه سوم و زیر گروه سوم از آن گروه اول با دو زیر گروه و گروه دوم است شده است که شامله میاستفاد
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بلکه فقط جهت ارائه در مقاله تعداد مهرها برشمرد  وانعن بهتوان روي که قابل روئیت دقیق نیستند را نمی
 . اند شده نوشته

تفاده از ـالعه با اسـچنین مطـتر اورارتویی و همـهاي بیشنده با به دست آمدن گويامید است که در آی
 تر گردند.ها مشخصها و مهرهاي آنها زوایاي پنهان گويبر گوي ترو پیشرفته هاي بیشترآوريفن
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 . مکان جغرافیایی دژ بسطام (تصویر از نگارنده)1تصویر 

Figure 1. Bastam fortification location (by the author) 
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 )Zimansky 1979, 54. اتاق استخوان بسطام (2تصویر 

Figure 2. Bone room in Bastam (Zimansky 1979, 54) 

 
 )Seidl 1988, 146, B 2. بازسازي مهر سروسا (3تصویر 

Figure 3. Reconstruction of Rusa’s seal impression (Seidl 1988, 146, B 2) 

       
 Ba 78-234/3743. گوي 1-4تصویر 

Figure 4-1. Bulla 3743/ Ba 78-234 

 
 Ba 78-88/13323. گوي 2-4تصویر 

Figure 4-2. Bulla 13323/ Ba 78-88 

 
 Ba 78-630/ 13346. گوي 3-4تصویر 

Figure 4-3. Bulla 13346/ Ba 78-630 

         
 Ba 78-234/3743. گوي 1-5تصویر 

Figure 5-1. Bulla 3743/ Ba 78-234 
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 Ba 78-545/ 3752. گوي 2-5گوي 

Figure 5-2. Bulla 3752/ Ba 78-545 

 
 Ba 78-90/ 13324. گوي 3-5تصویر 

Figure  5-3. Bulla 13324/ Ba 78-90 

   
 Ba 78-539/ 13332. گوي 4-5تصویر 

Figure 5-4. Bulla 13332/ Ba 78-539 

 
 Ba 78-924/13342. گوي 5-5تصویر 

Figure 5-5. Bulla 13342/ Ba 78-924 

 
 Ba 78-868/13347. گوي 6-5تصویر 

Figure 5-6. Bulla 13347/ Ba 78-868 

     
 Ba 78-777/ 50749. گوي 7-5تصویر 

Figure 5-7. Bulla 50749/ Ba 78-777 
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 Ba 78-89/50940. گوي 8-5تصویر 

Figure 5-8. Bulla 50940/ Ba 78-89  

 
 Ba 78-91/50950. گوي 9-5تصویر 

Figure 5-9. Bulla 50950/ Ba 78-91  

    
 Ba 78-66/50955. گوي 10-5تصویر 

Figure 5-10. Bulla 50955/ Ba 78-66 

 
 Ba 78-680/50958. گوي 11-5تصویر 

Figure 5-11. Bulla 50958/ Ba 78-680  

 
 Ba 78-175/ 51045. گوي 12-5تصویر 

Figure 5-12. Bulla 51045/ Ba 78-175 

       
 Ba 78-1060/  51048. گوي 13-5تصویر 

Figure 5-13. Bulla 51048/ Ba 78-1060 
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 Ba 78-145/  51203. گوي 14-5تصویر 

Figure 5-14. Bulla 51203/ Ba 78-145 

 
 Ba 78-1/ 51374. گوي 15-5تصویر 

Figure 5-15. Bulla 51374/ Ba 78-1 

     
 Ba 78-718/3235. گوي 1-6تصویر 

Figure 6-1. Bulla 3235/ Ba 78-718 

 
 Ba 78-170/3384. گوي 2-6تصویر 

Figure 6-2. Bulla 3384/ Ba 78-170 

 
 Ba 78-134/ 3581. گوي 3-6تصویر 

Figure 6-3. Bulla 3581/ Ba 78-134 

     
 Ba 78-1218/3608. گوي 4-6تصویر 

Figure 6-4. Bulla 3608/ Ba 78-1218 
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 Ba 78-544 /3753. گوي 5-6تصویر 
Figure 6-5. 3753/ Ba 78-544  

 
 Ba 78-538/ 3758. گوي 6-6تصویر

Figure 6-6. Bulla 3758/ Ba 78-538 

       
 Ba 78-88/13323. گوي 7-6تصویر 

Figure 6-7. Bulla 13323/ Ba 78-88 

 
 Ba 78-590/ 13327. گوي 8-6تصویر 

Figure 6-8. Bulla 13327/ Ba 78-590 

 
 Ba 78-425/ 13328. گوي 9-6تصویر 

Figure 6-9. Bulla 13328/ Ba 78-425 

          
 Ba 78-695 /13330. گوي 10-6تصویر 

Figure 6-10. Bulla 13330/ Ba 78-695  

 
 Ba 78-433/13335 . گوي11-6تصویر 

Figure 6-11. Bulla 13335/ Ba 78-433  
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 Ba 78-630/13346. گوي 12-6تصویر 

Figure 6-12. Bulla 13346/ Ba 78-630  

   
 Ba 78-845/13352. گوي 13-6تصویر 

Figure 6-13. Bulla 13352/ Ba 78-845 

 
 BA 78-862/ 50578. گوي 14-6تصویر 

Figure 6-14. Bulla 50578/ BA 78-862 

 
 Ba 78-818/ 50579. گوي 15-6تصویر 

Figure 6-15. Bulla 50579/ Ba 78-818 

     
 Ba 78-810/50747. گوي 16-6تصویر 

Figure 6-16. Bulla 50747/ Ba 78-810 

 
 Ba 78-718/50863. گوي 17-6تصویر 

Figure 6-17. Bulla 50863/ Ba 78-718 

 
 Ba 78-744 /50871. گوي 18-6تصویر 

Figure 6-18. Bulla 50871/ Ba 78-744 
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 Ba 78-954/50936. گوي 19-6تصویر 

Figure 6-19. Bulla 50936/ Ba 78-954 

 
 Ba 78-62/50953. گوي 20-6تصویر 

Figure 6-20. Bulla 50953/ Ba 78-62 

 
 Ba 78-870/50918. گوي 21-6تصویر 

Figure 6-21. Bulla 50918/ Ba 78-870  

     
 Ba 78-657/50965. گوي 22-6تصویر 

Figure 6-22. Bulla 50965/ Ba 78-657 

 
 Ba 78-753/51034. گوي 23-6تصویر 

Figure 6-23. Bulla 51034/ Ba 78-753 

 
 Ba 78-1118/51063. گوي 24-6تصویر 

Figure 6-24. Bulla 51063/ Ba 78-1118 



 بسطام اورارتویی هايگوي بر دوم روسا مهرهاي اثر شناسیگونه /60

   
 Ba 78-370 /51100. گوي 25-6تصویر 

Figure 6-25. Bulla 51100/ Ba 78-370 

 
 Ba 78-385 /51101. گوي 26-6تصویر 

Figure 6-26. Bulla 51101/ Ba 78-385 

 
 Ba 78-442/51120. گوي 27-6تصویر 

Figure 6-27. Bulla 51120/ Ba 78-442 

 
 Ba 78-317/51133 . گوي28-6تصویر 

Figure 6-28. Bulla 51133/ Ba 78-317 

 
 Ba 78-359 /51136گوي . 29-6تصویر 

Figure 6-29. Bulla 51136/ Ba 78-359 

 
 Ba 78-349/51141. گوي 30-6تصویر 

Figure 6-30. Bulla 51141/ Ba 78-349 
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 Ba 78-46/51179. گوي 31-6تصویر 
Figure 6-31. Bulla 51179/ Ba 78-46 

 
 Ba 78-1209 /51225. گوي 32-6تصویر 

Figure 6-32. Bulla 51225/ Ba 78-1209 

 
 Ba 78-993 /51260. گوي 33-6تصویر 

Figure 6-33. Bulla 51260/ Ba 78-993 

    
 Ba 78-495 /51301. گوي 6-34

Figure 6-34. Bulla 51301/ Ba 78-495  

 
 Ba 78-556 /51342. گوي 35-6تصویر 

Figure 6-35. Bulla 51342/ Ba 78-556 

 
 Ba 78-533 /51352. گوي 36-6تصویر 

Figure 6-36. Bulla 51352/ Ba 78-533 

    
 Ba 78-539/51357. گوي 37-6تصویر 

Figure 6-37. Bulla 51357/ Ba 78-539 Ba 78-539 
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 Ba 78-2/51372. گوي 38-6تصویر   

Figure 6-38. Bulla 51372/ Ba 78-2 

   
 Ba 78-685 /3306. گوي 1-7تصویر 

Figure 7-1. Bulla 3306/ Ba 78-685  

 
 BA 78-799 /50741. گوي 2-7تصویر 

Figure 7-2. Bulla 50741/ BA 78-799 

 
 Ba 78-901 /50911. گوي 3-7تصویر  

Figure 7-3. Bulla 50911/ Ba 78-901  

 
 Ba 78-869 /50917. گوي 4-7تصویر 

Figure 7-4. Bulla 50917/ Ba 78-869 

 
 Ba 78-587 /50962. گوي 5-7تصویر 

Figure 7-5. Bulla 50962/ Ba 78-587 

 
 Ba 78-602 /50968. گوي 6-7تصویر 

Figure 7-6. Bulla 50968/ Ba 78-602 



 63 / 1400 پاییز ،3 ةشمار ،13 ةدور ،�نا�ی�طا�عات با�تان

    
 Ba 78-1038 /51008. گوي 7-7تصویر 

Figure 7-7. Bulla 51008/ Ba 78-1038 

 
 Ba 78-644 /51019. گوي 8-7تصویر 

Figure 7-8. Bulla 51019/ Ba 78-644 

 
 Ba 78-1049 /51051. گوي 9-7تصویر 

Figure 7-9. Bulla 51051/ Ba 78-1049 

                
 )Seidl 1988, 146, B 3. بازسازي زایدل (1-8تصویر 

Figure 8-1. Reconsctructed by Seidl (Seidl 1988, 146, B 3) 

 
 )Seidl 1979, 138, B 1. بازسازي زایدل (2-8تصویر 

Figure 8-2. Reconsctructed by Seidl (Seidl 1979, 138, B 1) 
 

   
 Ba 78-137/ 3590. گوي 3-8تصویر 

Figure 8-3. Bulla 3590/ Ba 78-137 
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 Ba 75-99/50569. گوي 4-8تصویر 

Figure 8-4. Bulla 50569/ Ba 75-99 

 
 Ba 77-770/50572. گوي 5-8تصویر 

Figure 8-5.  Bulla 50572/ Ba 77-770 

   
    Bas. 1/ 50576. 6-8گوي 

Figure 8-6. Bulla 50576/ Bas. 1  

 
   Bas. 7/50577. گوي 7-8تصویر 

Figure 8-7. Bulla 50577/ Bas. 7 

 
 Bas. 3/50668. گوي 8-8تصویر  

Figure 8-8. Bulla 50668/ Bas. 3 

         
     Ba 78-783/ 50754 . گوي9-8تصویر 

Figure 8-9. Bulla 5075/ Ba 78-783 

 
 Ba 78-1030/ 51093. گوي 10-8یر تصو 

Figure 8-10. Bulla 51093/ Ba 78-1030 
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 Ba 78-1063/  3369. گوي 1-9تصویر 

Figure 9-1. Bulla 3369/ Ba 78-1063 

 
  Ba 78-333/3545. گوي 2-9تصویر 

Figure 9-2. Bulla 3545/ Ba 78-333  

 
 Ba 75-108/ 50609. گوي 3-9تصویر 

Figure 9-3. Bulla 50609/ Ba 75-108 

    
 Ba 78-816/ 50671. گوي 4-9تصویر 

Figure 9-4. Bulla 50671/ Ba 78-816 

 
 Ba 78-739/ 50882. گوي 5-9تصویر 

Figure 9-5. Bulla 50882/ Ba 78-739 

 
 Ba 78-84/ 50923. گوي 6-9تصویر 

Figure 9-6. Bulla 50923/ Ba 78-84 

   



 بسطام اورارتویی هايگوي بر دوم روسا مهرهاي اثر شناسیگونه /66

   Ba 78-251/ 51331. گوي 7-9تصویر 
Figure 9-7. Bulla 51331/ Ba 78-251 

 
 Ba 78-740/ 50864. گوي 8-9تصویر 

Figure 9-8. Bulla 50864/ Ba 78-740 

 
 . گوي زیویه 10تصویر 

Figure 10. Bulla of Ziwiye 

 
  )AY.24.94 )Salvini 2001, 318, a, Seal Ay-1آیانیس  .11تصویر 

Figure 11. Bulla of Ayanis AY.24.94 (Salvini 2001, 318, a, Seal Ay-1) 

 
 ) Salvini, 2012: CB TK-1. گوي توپراك قلعه (12تصویر 

Figure 12. Bulla of Toprak Kala (Salvini, 2012: CB TK-1) 

       
 Dara and Shirzade, 2017: 59(      Bulla of Bastam. گوي بسطام (2و  1-13تصویر 

Figure 13-1 and 13-2. Bulla of Bastam (Dara and Shirzade, 2017: 59) 
                                                           

. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1همراه با دو اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  سانتی متر 2,3در  2,7در  3نخودي با ابعاد .  1
[mar-giš-te-ḫi]- ┌ni┐-[i] 

. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  سانتی متر 0,9در  3,2در  2,8با ابعاد  نخودي. 2
┌mar┐-[giš-te-ḫi-ni-i] 

. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1بۀ همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتی سانتی متر 1,7در  3,2در  3,5نخودي با ابعاد . 3
[mar-giš-te]-ḫi-┌ni┐-[i] 

. mru-[sa-a i-ni KIŠIB] 2. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  سانتی متر 3,1در  3,4نخودي دودزده با ابعاد . 4
[mar-giš-te]- ┌ḫi┐-ni-[i] ) که سالوینیSalvini 1988, 78-539 آن را منتشر کرده است.) نیز 

-mru-sa-a i]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  سانتی متر 1,6در  3در  4,5شده با ابعاد نخودي دودزده و وصالی. 5
ni KIŠIB] 2 .[m ar]-┌giš-te┐-[ḫi-ni-i] 
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-ru-sa┐-[a i-ni KIŠIB] 2 .[mar-giš-te-ḫi]┌[m]. 1مهر استامپی نامشخص با کتیبۀ همراه با اثر  سانتی متر 2در  2,7در  3نخودي با ابعاد . 6

┌ni┐-i 
 mru- sa-a i-ni] . 1، همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست، با کتیبۀ سانتی متر 2,2در  2,5در  3,8نخودي دودزده با ابعاد . 7

KIŠIB]2 .[mar-giš- te]-ḫi-ni-[i] 
. sa-a [i-ni KIŠIB] 2-[mru]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  سانتی متر 2,3در  2,7در  4,2نخودي با ابعاد . 8

[mar-giš-te-ḫi-ni]-┌i┐ ) نیز آن را منتشر کرده است.89-78 ,1988که سالوینی ( 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1اه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ همر سانتی متر 2در  2,2در  3,1نخودي با ابعاد . 9
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te- ḫi-ni- i] 
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 2 .[mar-giš-te- ḫi]-┌ni┐-[i] [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1 مترسانتی 2,2در  2,5در  3,3نخودي با ابعاد . 13
-2 .[mar [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1ت به سمت راست با کتیبۀ همراه با دو اثر مهر استامپی شیر در حال حرک 1,6در  2,4در  2,9نخودي با ابعاد . 14

giš- te]-┌ḫi-ni┐-[i] 
-i-ni┐ [KIŠIB] 2 .[mar┌[mru-sa-a]. 1همراه با اثر مهر استامپی نامشخص با کتیبۀ  مترسانتی 2,2در  3,4در  4,4شده با ابعاد نخودي وصالی. 15

giš-te-ḫi-ni- i] 
-i┌ [mru-sa-a] .1با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی1,8در  2,7در  3,8ابعاد  شده یانخودي دودزده وصالی.  16

ni KIŠIB┐ 2 .[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 
-2 .[mar] [mru-sa-a-i i-ni KIŠIB]. 1با اثر مهر استامپی حیوانی نامشخص و احتماالً شیر با کتیبۀ  مترسانتی 1,9در  2,1در  3,3دودزده با ابعاد . 17

┌giš-te┐-[ḫi-ni-i] 
 i┐-[ni┌[mru-sa-a]. 1با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی1,7در  2,9در  3,6نخودي دودزده با ابعاد . 18

KIŠIB] 2 .[mar-giš-te-ḫi-ni- i] 
-2 .mar-[giš-te [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1با مهر استامپی نامشخص و احتماالً شیر با کتیبۀ  مترسانتی 1,8در  2,2در  3,5. نخودي رنگ، با ابعاد 19

ḫi-ni- i] 
 i-[ni KIŠIB] .2 .[mar-giš-te-ḫi-ni- i] [mru-sa-a]. 1 مترسانتی 2,1در  2,4در  4,1. دودزده با ابعاد 20

. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  با مهر مترسانتی 1,5در  2,6در  3,4شده. نخودي دودزده وصالی 21
┌mar┐-[giš-te-ḫi-ni-i] 
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 mru-sa-a i-ni]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 2,3در  2,6در  2,8نخودي دودزده، با ابعاد . 25
KIŠIB] 2 .[m]ar-[giš-te-ḫi-ni-i] 

 ru-sa┐-[a i-ni┌[m ]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 2,3در  2,3در  3,3نخودي دودزده با ابعاد . 26
KIŠIB] 2 .[mar-giš-te- ḫi-ni-i] 

 [mru-sa-a i-ni]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 1,8ر د 2در  3,3نخودي دودزده با ابعاد . 27
KIŠIB 2 .[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 

-KIŠIB┐ 2 .mar-giš-te┌ [mru-sa-a i-ni]. 1همراه با اثر مهر استامپی نامشخص با کتیبۀ  مترسانتی 1,5در  2,4در  4رنگ با ابعاد . نخودي کم28
[ḫi-ni-i] 

 mru- sa-a i-ni]. 1همراه با دو اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 1,8در  2,7در  4نخودي دودزده با ابعاد . 29
KIŠIB] 2 .[mar-giš- te-ḫi]-ni-i ) نیز آن را منتشر کرده است.862-78 ,1988که سالوینی ( 
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-mru-┌sa┐-[a i-ni] ┌KIŠIB┐ 2 .[mar. 1با اثر مهر استامپی نامشخص و احتماالً شیر با کتیبۀ  سانتی متر1,8در  2,3در  3,2. دودزده با ابعاد 30

giš- te-ḫi-ni-i] ) نیز آن را منتشر کرده است.818-78 ,1988که سالوینی ( 
 mru-sa-a i-ni] .1ی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ همراه با اثر مهر استامپ مترسانتی 2,2در  2,1در  3,8نخودي دودزده، با ابعاد . 31

KIŠIB]2 .[m]┌ar┐-[giš-te-ḫi-ni-i] 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB] .1با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 2,1در  2,2در  3. دودزده با ابعاد 32

[m]┌ar┐-[giš-te-ḫi-ni-i] 
 با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به راست با رد کتیبه سانتی متر 1,9در  2در  3,8گ با ابعاد . نخودي رن33
 sa-[a i-ni-[mru]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 1,8در  2,8در  3,2. نخودي رنگ با ابعاد 34

KIŠIB] 2 .[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 
 [mru-sa-a i-ni]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 2,3در  2,5در  4,5. نخودي رنگ با ابعاد 35

┌KIŠIB┐ 2 .[mar-giš-te- ḫi-ni- i] 
-┐2 .[m]┌ar [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1تیبۀ ص با کهمراه با اثر مهر استامپی نامشخ سانتی متر 2در  2,8در  3,8صورتی رنگ با ابعاد  –. نخودي 36

[giš-te-ḫi-ni-i] 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1با مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  سانتی متر 2,2در  2,6در  3,7. نخودي رنگ با ابعاد 37

[m]ar-[giš-te- ḫi-ni- i] 
 ni┐ [KIŠIB] 2 .[m ar-giš-te-ḫi-ni-i]┌-[mru-sa-a i]. 1متر با کتیبۀ سانتی 1,8در  2,1در  3,4. دودزده با ابعاد 38
-a [i-ni KIŠIB] 2 .[mar-giš-te-ḫi-[mru-sa]. 1متر همراه با اثر مهر استامپی نامشخص با کتیبۀ سانتی 1,6در  2,7در  3نخودي دودزده با ابعاد . 39

ni-i] 
 [mru-sa-a i-ni]. 1متر همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 2در  2,1در  3,5نخودي دودزده با ابعاد . 40

┌KIŠIB┐ 2 .[mar-giš-te- ḫi-ni-i] 
 mru-sa-a i-ni]. 1متر همراه با دو اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 1,8در  2,5در  3,3نخودي دودزده با ابعاد . 41

KIŠIB] 2 .[m]┌ar┐-[giš-te- ḫi-ni-i] 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1متر با اثر مهر استامپی حیوانی در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 2,3در  2,4در  3,3. دودزده با ابعاد 42

[mar-giš-te- ḫi-ni]- ┌i┐ 
اي مشابه که فقط در یکی کتیبه مانده امپی شیر در حال حرکت به راست و دو اثر مهر استوانهمتر با اثر مهر استسانتی 2,5در  2,7در  4,1. دودزده با ابعاد  43

 2 .[m]┌ar┐-[giš-te- ḫi-ni-i] [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1است: 
-2 .[mar [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1متر با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 1,4در  2,8در  3,1. دودزده با ابعاد 44

giš]-┌te- ḫi┐-[ni-i] 
متر همراه با اثر مهر استامپی حیوانی در حال حرکت به سمت راست و دو اثر مهر استامپی نامشخص با سانتی 1,4در  2,5در  3,5. نخودي رنگ با ابعاد  45

 ┐2 .[mar-giš- te- ḫi]-┌ni-i [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1کتیبۀ 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1متر با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 1,7در  2,3در  3,2با ابعاد . نخودي رنگ، 46

[m]┌ar┐-[giš- te- ḫi-ni-i] 
-sa-[a] ┌i┐-[ni KIŠIB] 2 .[mar-giš- te-[mru]. 1متر با اثر مهر استامپی نامشخص با کتیبۀ سانتی 2,1در  2,5در  3,2. نخودي رنگ با ابعاد 47

ḫi-ni-i] 
 ┐ni┌-[mru-sa-a i]. 1متر با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 2,1در  2,5در  3,2. نخودي رنگ با ابعاد 48

[KIŠIB] 2 .[mar-giš- te-ḫi-ni-i] 
 ┐KIŠIB┌ [mru-sa-a i-ni]. 1تامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ متر با اثر مهر اسسانتی 2,2در  2,5در  4,2. نخودي رنگ با ابعاد 49

2 .[mar-giš- te-ḫi-ni-i] 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1متر با دو اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 2,2در  2,5در  4,2. نخودي رنگ با ابعاد 50

[mar-giš- te-ḫi]-┌ni┐-[i] 
 -2 .[mar-giš [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1متر با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 4در  4,5. نخودي رنگ با ابعاد 51

te-ḫi]-ni-[i] 
 -2 .[mar]-┌giš [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1متر با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ سانتی 3در  4,2. دودزده با ابعاد 52

te┐-[ḫi-ni-i] 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1متر با مهر استامپی شیر در حال حرکت به راست با کتیبۀ سانتی 1,9در  2,9در  3,4شده با ابعاد . نخودي رنگ وصالی53

mar-giš-[te-ḫi-ni]- ┌i┐ ) آن را منتشر کرد.2-78 :1988.سالوینی ( 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  سانتی متر 2در  2,5در  2,3ا ابعاد . نخودي رنگ ب54

[m]ar-[giš-te- ḫi-ni- i] 
 sa-a┐[i-ni┌-[mru]. 1ۀ همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیب مترسانتی 2,4در  2,6در  3,6نخودي دودزده با ابعاد . 55

KIŠIB] 2 .[mar-giš- te-ḫi-ni- i] 
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. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 2,9در  2,6در  4,1. دودزده با ابعاد 56

[m]┌ar-giš┐-[te-ḫi-ni-i] 
 sa┐-[a i-ni KIŠIB]┌ -[mru]. 1راه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ هم مترسانتی 2,5در  3در  5نخودي با ابعاد . 57

2 .[mar-giš-te-ḫi]-┌ni┐-[i] 
. a i-ni [KIŠIB] 2-[mru-sa]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 1,3در  2,5در  4نخودي با ابعاد . 58

[mar-giš-te- ḫi-ni- i] 
 sa-[a i-ni KIŠIB] 2 .[mar-giš-te- ḫi-ni- i]-[mru]. 1با اثر مهر استامپی نامشخص با کتیبۀ  مترسانتی 1,8در  2,5در  4,5. نخودي رنگ با ابعاد 59
 2 .┌mar-giš┐-[te- ḫi-ni-i] [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1با کتیبۀ  مترسانتی 1,1در  2,8در  3,5. نخودي رنگ با ابعاد 60
 -mru-sa┐-[a i-ni KIŠIB] 2 .[mar-giš-te┌. 1همراه با اثر مهر استامپی نامشخص با کتیبۀ  مترسانتی 1,9در  2در  4,3نخودي دودزده با ابعاد . 61

ḫi-ni- i] 
. 2 [mru-sa-a i-ni KIŠIB]. 1ت با کتیبۀ همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راس مترسانتی 1,8در  2,6در  4,1نخودي با ابعاد . 62

┌mar┐-[giš-te- ḫi-ni]- ┌i┐ 
-┐i┌ [mru-sa-a-i]. 1همراه با دو اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 1,5در  2در  2,7نخودي دودزده با ابعاد .  63

[ni KIŠIB] 2 .[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 
همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به  سانتی متر 1,8در  2,4در  3,2نخودي دودزده با ابعاد به دست آمده است و  1975. این گوي در سال 64

 ,CTU  2012, 210) و سالوینی (TAFEL 33 ,1988است. زایدل ( a-i i-ni KIŠIB 2 .[mar-giš-te-ḫi-ni-i]-[mru-sa]. 1سمت راست با کتیبۀ 
sig. 12-2اند.ا منتشر کرده) آن ر 

 i-ni┌ [mru-sa-i]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 2در  2,7در  3,5نخودي دودزده با ابعاد . 65
KIŠIB┐ 2  .[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 

 i-ni┌ [mru- sa-i]. 1استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ همراه با دو اثر مهر  مترسانتی 1,6در  2,3در  3,8نخودي دودزده با ابعاد . 66
KIŠIB┐ 2 .[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 

 i i-ni-[mru- sa]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 1,7در  3در  3,8نخودي دودزده با ابعاد . 67
[KIŠIB]  و[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 

 i-[ni KIŠIB] [mru-sa-i]. 1همراه با اثر مهر استامپی حیوانی در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 2,3در  2,1در  3,3نخودي با ابعاد . 68
2 .[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 

 niیا   iبه سمت راست با ردي از نشانۀ  همراه با اثر مهر استامپی حیوانی در حال حرکت مترسانتی 2,5در  2,5در  3,2نخودي با ابعاد . 69
  ┐ni KIŠIB┌-[mru-sa-a-i i]. 1همراه با اثر مهر استامپی شیر در حال حرکت به سمت راست با کتیبۀ  مترسانتی 1,9در  2,1در  3,8نخودي با ابعاد .  70

2 .[mar-giš-te-ḫi-ni-i] 
در سطر دوم که بستگی دارد اثر مهر متعلق به گروه  arیا  ḫiر مهر استامپی نامشخص با رد نشانۀ همراه با اث مترسانتی 1,7در  2,4در  3نخودي با ابعاد . 71

 اول است یا دوم
 با رد یک میخ از کتیبه مترسانتی 1,4در  3,2در  3,2نخودي دودزده با ابعاد . 72
در  saهمراه با اثر مهر استامپی نامشخص با رد نشانۀ  سانتی متر 2,4در  2,3در  4,5نخودي دودزده با ابعاد به دست آمده و  1975. این گوي در سال 73

 سطر اول است
 با رد یک نشانه از کتیبه با سه اثر مهر استامپی نامشخص مترسانتی 2در  3در  3,6نخودي دودزده با ابعاد . 74
 در سطر اول ايبا اثر مهر استامپی نامشخص با رد نشانه مترسانتی 2در  2,6در  4,4. دودزده با ابعاد 75
 و اثر مهر استامپی نامشخص و رد نشانه از کتیبه در سطر دو مترسانتی 1,7در  2,4در  3نخودي دودزده با ابعاد . 76
 در سطر اول اي بالدار با رد کتیبهبا رد یک نشانه از کتیبه با اثر مهر استامپی موجود افسانه مترسانتی 1,2در  2,8در  3,8دودزده با ابعاد . 77
 در سطر اول ايبا اثر مهر استامپی نامشخص و رد نشانه مترسانتی 2,2در  2,5در  3,2. دودزده با ابعاد 78
الیه باید اي به روسا به شکل مضافبه شکل اضافی نوشته شده پس احتماالً کلمه» روسا«از آن روي که واژة  که مترسانتی 1,7در  2,5ودي با ابعاد خ. ن79

هاي اورارتویی ترین حدس باشد که در اثر مهرها و گويتواند نزدیکمی» مهر«و کلمۀ   شده حذفو فضاي کوچک گوي  یسیمختصر نوراي شد که بافزوده می
 رواج دارد.
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