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چکیده
نزدیک  شرق  حوزة  در  خارجى  و  داخلى  پژوهشگران  موردتوجه  دیرباز  از  اورارتویى  مطالعات 
باستان بوده است. مطالعات در حوزة زبان شناسى اورارتویى ازاین روى مهم و پیچیده است که زبان 
اورارتویى در کنار زبان هاى حورى، عیالمى و َحتى ازجمله زبان هاى کمتر شناخته شده در منطقه 
است. پژوهش دربارة حوزة معناشناسى این زبان ها با مشکالت و دشوارى هاى بسیارى روبه رو است 
و پژوهشگران طراز اول در این حوزه براى غلبه بر این مشکالت مى بایست از دانش و معلومات 
گسترده اى در حوزة فرهنگ خط میخى و زبان شناسى عمومى برخوردار باشند. در این نقد تالش 
شده است که عیار علمى کتاب کتیبه هاى میخى اورارتویى از ایران به بوتۀ آزمایش نهاده شود و 

مشکالت و معایب کلى آن به صورت فهرست وار خاطرنشان گردد. 
کلیدواژه

اورارتو، کتیبه هاى اورارتویى، خط میخى، سالوینى، دارا.

1. مقدمه1
زبان اورارتویى جزء آن دسته از زبان هاى کمتر شناخته شدة منطقۀ شرق نزدیک باستان 
است؛ ازهمین رو، پژوهشگران معدودى در این حوزه کار کرده اند. از چالش هاى پژوهش 
تمامى  میان  در  اورارتویى  زبان  درواقع  است.  آن  تقریبى  منفرد بودن  اورارتویى  زبان  در 
 Salvini and) کهن  حورى  زبان  با  تنها  باستان،  نزدیک  شرق  شناخته شده  زبان هاى 
Wegner, 2014: 13) ارتباط خویشاوندى دارد.2 ارتباط زبان اورارتویى یا در مرحلۀ 
قبل تر زبان «اورارتو-حورى آغازین»3، با زبان هاى شمال شرقى قفقاز نیز اگرچه موردتوجه 
نامه هاى  در  آن چه  همانند  نشده است.5  اثبات  نظریه  یک  مقام  در  هنوز  اما  قرارگرفته4، 
قواعد  فاقد  نیز  اورارتویى  مى کنیم،  مشاهده  حورى  زبان  به  العمارنه)6  تل  (در  میتانى 
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در   .(Salvini and Wegner, 2014: 14) نظام مند  است و  مشخص  صحیح نویسى 
حوزة کنونى ایران، در کنار حدود 80 محوطۀ اورارتویى (Kleiss, 2008)، کتیبه هاى 
اهمیت  افزایش  دالیل  از  امر  همین  شده اند.  بررسى  و  شناسایى  نیز  مهمى  اورارتویى 

مطالعات اورارتویى در ایران به حساب مى آید.

2. معرفى کتاب حاضر
کتاب حاضر حاصل برنامۀ تصویب شده توسط پژوهشکدة زبان شناسى، متون و کتیبه هاى 
پژوهشگاه میراث فرهنگى در سال 1393 است. در این برنامه که با عنوان «قرائت و ترجمۀ 
جدیدى از همۀ کتیبه هاى اورارتویى ایران از زبان و خط میخى اورارتویى به فارسى (به 
همراه کلیۀ آراء و تفاسیر گوناگون قدیمى و جدید، نظرات پژوهشگر درخصوص هر کتیبه 
و قرائت و ترجمۀ آن ها و همچنین بررسى تاریخى-فرهنگى کتیبه ها)» (دارا، 1396: 13) 
به تصویب پژوهشکده مذکور رسیده است، همچنان که از عنوان این طرح پیداست، باید در 
انتها اثرى به عالقه مندان این حوزه ارائه شود که دربردارندة تازه ترین پژوهش هاى زبانى و 
ـ فرهنگى در حوزة کتیبه هاى اورارتویى ایران به زبان و خط میخى اورارتویى باشد. تاریخى 
در ابتداى کتاب پروفسور سالوینى استاد و پژوهشگر حوزة زبان و تمدن اورارتویى 
مقدمه اى کوتاه درمورد تمدن اورارتو و کتیبه هاى اورارتویى نوشته است. سپس  نویسندة 
اجمالى  توضیحاتى  با  کتاب  مؤلف،  مقدمۀ  از  پس  افزوده است.  کتاب  بر  را  مقدمه اى  اثر 
درمورد اورارتوها، جغرافیاى سیاسى این تمدن، تاریخ مختصر، زبان و خط اورارتویى و 

پیشینۀ مطالعات اورارتویى آغاز مى شود.
بخش بعدى کتاب به کتیبه هاى اورارتویى اختصاص  یافته است. نویسندة کتاب براساس 
طبقه بندى موجود در اثر چهارجلدى سالوینى (CTU I-IV)، کتیبه هاى اورارتویى را 
به ترتیب به شش بخش سنگ نبشته ها، الواح، فلزنبشته ها، سفال نبشته ها، گوى نبشته ها و 

ُمهرنبشته ها طبقه بندى مى کند.

از  اورارتویی  میخی  کتیبه های   ،(1395) مریم.  دارا، 
ایران، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، 

276 ص،1000 نسخه.
شابک: 978-600-8412-56-4
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 کتیبه هاى میخى اورارتویى

3. نقد کتاب
ایرادهایى  اگر  درآمده است.  تحریر  به رشتۀ  مذکور  اثر  بخش هاى  ترتیب  بنابر  حاضر  نقد 
این  به  شد  خواهد  عرضه  خوانندگان  روى  پیش  چندین بار  مبحث «ارجاع دهى»  دربارة 
دلیل است که شیوة ارجاع در «درون متن» و در «کتاب نامه» داراى دو رستۀ مختلف از 

ایرادهاست که به ترتیب ذکر خواهد شد.

3-1. ساختار
شایسته بود این کتاب آن چنان که از پیش گفتار نویسنده و عنوان آن برمى آید، همچون 

هر اثر مشابه استاندارد دیگر، واجد بخش هاى زیر باشد:
1. مقدمه اى مستوفى دربارة تاریخ، فرهنگ و زبان اورارتو ها و همچنین پیشینۀ مطالعات 

اورارتویى در جهان و ایران؛
محل  یا  استقرار  دقیق  مکان  کتیبه،  کد  ازقبیل  کتیبه  هر  درمورد  کامل  اطالعات   .2
کشف (به همراه نقشه مکان یابى دقیق جغرافیایى)، متن حرف نویسى شده توسط نویسنده 
(آن چنان که در پیش گفتار کتاب بر استفادة مستقیم و بالواسطه کتیبه ها براى حرف نویسى 

و ترجمه تأکید شده است)؛
تأکید  آن  بر  کتاب  پیش گفتار  در  نویسنده  که  جدیدى  خوانش  برپایۀ  دقیق  ترجمۀ   .3

کرده است؛
4. لحاظ کردن تمامى نظرات و خوانش هاى متفاوت کتیبه ها؛

5. ارائۀ شماره گذارى هاى جدید براى کتیبه هاى جدیدى که نویسنده مضاف بر آن چه در 
مجموعۀ چهارجلدى سالوینى یافته است؛

تصاویر  این  از  استفاده  امکان  خوانده شده  طورى که  کتیبه هاى  از  باکیفیت  تصاویرى   .6
براى پژوهشگران مرتبط فراهم باشد؛

7. واژه نامه اى مفصل به همراه تحلیل دستورى واژگان اورارتویى و ترجمۀ فارسى آن ها؛
8. کتاب شناسى پژوهش هاى اورارتویى؛

9. نمایه اى کامل مشتمل بر نام هاى تاریخى، جغرافیایى و غیره.
ــده در  ــوارد یادش ــى از م ــه برخ ــد ک ــاب درمى یاب ــه کت ــى ب ــى کل ــا نگاه ــب ب مخاط
ــار  ــل و موردانتظ ــور کام ــز به ط ــا نی ــى از آن ه ــه برخ ــد؛ ب ــور ندارن ــاب حض ــن کت ای
ــور  ــر مذک ــأل آن در اث ــه خ ــواردى ک ــه م ــت. ازجمل ــه نشده اس ــان پرداخت متخصص
ــاى  ــماره گذارى کتیبه ه ــرد: ش ــاره ک ــکات اش ــن ن ــه ای ــوان ب ــد، مى ت ــم مى آی به چش
ــوزه بســنده شده اســت)،  ــه ذکــر شــمارة ثبتــى م ــوارد تنهــا ب ــد (در برخــى از م جدی
ــاب  ــن کت ــه در ای ــرده ک ــاى نام ب ــایر بخش ه ــه. س ــى و نمای ـ فارس ــۀ اورارتویى  واژه نام
ــد کــه در ســطور پیــش ِرو  ــرادات و نواقصــى آمیخته ان ــه ای موجــود ذکرشــده اند نیــز ب
ــه آن هــا پرداختــه خواهــد شــد. کتیبه هــاى اورارتویــى موردبررســى در ایــن کتــاب  ب
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ــراه  ــالوینى به هم ــدى پروفســور س ــر چهارجل ــه7 همگــى در اث ــد کتیب ــز چن ــز به ج نی
ــده اند. ــه ذکرش ــل و واژه نام ــاى مفص ــه و تحلیل ه ترجم

3-2 اورارتو ها
بخش ابتدایى (اورارتوها) چندان که پیش تر ذکر شد، دربردارندة تمام آن مطالبى نیست 
دارند.  انتظار  ایران  از  اورارتویى  کتیبه هاى  تمامى  درمورد  کتاب  یک  از  مخاطبان  که 
نویسنده تنها سه صفحۀ نخست را به «جغرافیاى سیاسى اورارتو» اختصاص داده و سپس 
تقریباً شش صفحه درمورد «تاریخ سیاسى مختصر اورارتو» صحبت کرده است. با توجه به 
این که اثر مذکور به کتیبه هاى اورارتویى اختصاص دارد، بحثى مفصل دربارة ویژگى هاى 
زبانى و خطى اورارتویى موردانتظار مخاطبان دانشگاهى است. بااین حال نویسنده در این 
بخش تنها به اندکى کم از سه صفحه بسنده مى کند و با شتاب به بخش بعدى یعنى 
«پیشینۀ مطالعات اورارتویى» مى پردازد. در این بخش نیز نویسنده نزدیک به چهار صفحه 
به پیشینۀ مطالعات اورارتویى در خارج از ایران (به ویژه در اروپا) مى پردازد. درنهایت، در 
بند پایانى این بخش اشاره اى به آثار اورارتویى در اقصى نقاط جهان ازجمله ایران مى شود 
و مخاطب را در یافتن پاسخ این پرسش که تاریخچۀ مطالعات اورارتو شناسى در ایران از 
کى شروع شد و چه روندى را طى کرد؟ تنها مى گذارد. درحقیقت یکى از نواقص عمدة 

این بخش عدم وجود اطالعات درمورد پیشینۀ مطالعات اورارتو شناسى در ایران است.
به منظور بازنمایى دقیق ایرادهاى این بخش الزم است که آن ها را دسته بندى و براى 
هرکدام نمونه هایى را ذکر کنیم. بسیارى از این اشکال ها در بقیۀ بخش هاى این کتاب 

نیز یافت مى شوند.

الف) استفاده از واژگان نامأنوس
واژگان  از  مکـرر  اسـتفادة  کتـاب  ایـن  جاى جـاى  در  بلکـه  مقدمـه  بخـش  در  نه تنهـا 
نامأنـوس بـراى توضیـح اصطالحـات تاریخـى، هنـرى و زبان شناسـى دیـده مى شـود، 
اصطالحاتـى کـه همگـى داراى برابرهـاى فارسـى متداول در آثـار علمى و ادبـى معمول 
هسـتند. بـراى مثـال نویسـنده از واژة نامأنوس «اسـتل» (stele) بـراى «کتیبۀ یادمان» 
و از «سـومروگرام» (sumerogram) بـراى «واژه نـگار سـومرى» اسـتفاده کرده اسـت. 
اگـر حتـى بخواهیـم ایـن توجیـه را بپذیریـم که ایـن واژگان تخصصـى به دلیل اسـتفادة 
زیـاد نویسـنده از منابـع غیـر ایرانـى به صـورت خـودکار وارد ایـن اثـر بـه زبـان فارسـى 
 (copy) «شده اسـت، دلیـل اسـتفاده از برخـى واژگان نامأنـوس دیگـر ازقبیـل «کپـى
بـراى «رونویـس»، «کورپوس» (corpus) بـراى «پیکره» و «موتیـف» (motive) براى 
«نـگاره»، نـزد راقـم ایـن سـطور چیـزى نمى تواند باشـد جز عدم تسـلط کافى نویسـنده 
بـه زبـان فارسـى. در همین راسـتا نگاه کنیـد به بخش ایرادهـاى ترجمه اى نویسـنده در 

ایـن اثـر کـه در سـطور پایین تـر بـه آن پرداخته مى شـود.
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ب) عدم انسجام در شیوة ارجاع دهى درون متنى
 Belli, 2003-2004» صفحۀ 22. بند دوم: ابتدا «پیوتروفسکى، 1383: 100»، سپس

a: 51» و بعد «همان:100».
صفحۀ Barnett, 2008: 351» :24» یک سطر پایین تر از آن «همان: 156» و 

.«Ibid: 352-353» چهار سطر پایین تر
اشاره مى کنند که  این نمونه هاى منتخب از ناهماهنگى ها در ارجاع، به این واقعیت 
نویسنده براى جلوگیرى از تکرار نقل قول از یک منبع در نوشتن یک یا دو بند، در مرحله اى 
از نوشتن ناچار شده است که البه الى این بندها از منابع دیگر نیز استفاده کند، اما در این 

مرحله دقت نکرده است که توالى ارجاعات به هم خورده و باید آن ها را اصالح کند.

ج) ارجاع دهى نادرست و ناقص
 1982 سال  در  که  است  اورارتو  مدخل  آنالین  نسخۀ  درحقیقت   «Barnett 2008»
چاپ شده و به اشتباه در این کتاب سال انتشار آن سال 2008 درج  شده است. دسترسى 
آنالین به تاریخ باستان کمبریج ازطریق وبگاه رسمى نشان مى دهد که از سال 2008 به 
بعد این دسترسى آنالین به مدخل وجود داشته است. درصورتى که اگر در همان صفحۀ 
آنالین از گزینۀ ارجاع دهى خودکار استفاده کنیم، سال انتشار کتاب؛ یعنى 1982 درج 

خواهد شد.
نویسنده در چند مورد، ازجمله در صفحۀ 23 بند سوم و در صفحۀ 24 بند دوم، به 
آدرس وبگاه یک مدخل در دانشنامۀ آنالین ایرانیکا ارجاع مى دهد. این شیوة ارجاع دهى 
در درون متن به آدرس وبگاه جدا از اشتباه بودن، بسیار غیرمعمول است. در بخش «نقد 

کتاب شناسى» نقد و بررسى حاضر، بیشتر به این دو مسأله پرداخته خواهد شد.
 Rollinger,» در بعضى از موارد مانند صفحۀ 25 و 26 ارجاع به اثر بدون شمارة صفحه
2008» صورت گرفته است. در تعدادى از موارد براى مثال در صفحۀ 26، ارجاع به شمارة 

سطر نسخۀ بابلى کتیبه هاى داریوش اول در نقش رستم و بیستون اشتباه  است.
شکل واژة اورارتو در نسخۀ بابلى کتیبه هاى هخامنشى نیز در همین صفحه به اشتباه 
ـ هخامنشى و پارسى باستان  درج  شده است و به همین ترتیب ارجاع به نسخه هاى عیالمى 
نیز ناقص است. براى نمونه نویسنده محل استفاده از نام اورارتو در نسخۀ بابلى کتیبۀ 
داریوش در نقش رستم را سطر بیست وهفتم کتیبه مى داند: «DNa, 27» این درحالى 
است که این واژه در سطر شانزدهم نسخۀ بابلى نوشته  شده است. نویسنده این واژه را 
در همان کتیبه به شکل «u-ra-aš-tu» حرف نویسى کرده است؛ درحالى که شکل اصلى 
گونۀ  میان  ناهماهنگى  است.   «KURú-ra-áš-ṭu» واژه  این  حرف نویسى  استاندارد  و 
نوشتارى توشپا/ طوشپا (Ṭušpa) نیز که در صفحۀ 22 به شکل «Tušpa» آمده است، از 

همین دسته از اشتباهاتى است که در سطور پیشین بدان اشاره شد.
در صفحۀ 27، فهرست شاهان اورارتویى به نقل از سالوینى (CTU I: 23) به مخاطب 

 کتیبه هاى میخى اورارتویى
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ارائه مى شود. سالوینى این فهرست را به شیوه اى استاندارد تهیه کرده است. بدین ترتیب که 
در ستون اول شاهان آشورى همعصر با شاهان اورارتویى، در ستون میانى انطباق شاهان 
اورارتویى با شاهان آشورى ازطریق درج زمانى که نام شاهان آن ها در کتیبه هاى آشورى 
ذکر شده است و در ستون سوم نام شاهان اورارتویى به همراه تاریخ تقریبى حکومت آن ها 
و اطالعاتى دیگر همچون کد اختصاص داده شده به گروه کتیبه هاى مرتبط با هر شاه درج 

 شده است (نک: جدول شمارة یک).

(Ibid) جدول شمارة 1. فهرست شاهان اورارتویى و انطباق آن ها با شاهان آشورى
نویسـندة ایـن کتـاب بـا این کـه بـه همیـن فهرسـت سـالوینى ارجـاع مى دهـد، از 
درج تمامـى اطالعـات به همان ترتیـب و کیفیتـى کـه سـالوینى انجـام داده خـوددارى 
کرده اسـت و فهرسـت شـاهان اورارتویـى را ذیـل ارجـاع به اثر سـالوینى به شـکل ناقصى 

بـه خواننـده ارائـه نموده اسـت (نـک: جـدول شـمارة دو).
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جدول شمارة 2. فهرست شاهان اورارتویى (دارا، 1396: 27)

بخش  در  چه  و  متن  در  چه  کتاب  این  در  موجود  ارجاع دهى  در  مختلف  مشکالت 
کتاب شناسى (که بدان در پایان مطلب اشاره خواهد شد)، مخاطب را به این نکته سوق مى دهد 

که نویسنده در شیوة ارجاع دهى و استفاده از منابع، مشکالت عدیده و بنیادینى دارد.

د) اشتباه در متن
جدا از مطالبى که در سطور پیشین ذکر شد، دسته اى دیگر نیز از اشتباهات در اثر مذکور 
دیده  انگلیسى  و  فارسى  به  ترجمه شده  و  تألیفى  آثار  از  نقل قول  در  که  مى شوند  یافت 
مى شود. برخى از این اشتباهات به قدرى پراهمیت هستند که اگر خواننده فقط به متن این 
اثر اعتماد کند و از دیدن اصل ارجاعات چشم پوشى نماید، در درك مسائل اورارتو شناسى 
به بیراهه خواهد رفت. به طور مثال در صفحۀ 26 در سطر پنجم از همان صفحه آمده است 
که: «... و آخرین بار بر روى مهر شمش باراکو (Šamaš-Barkku)8، روى لوحه اى، از 
داریوش سوم (حدود 415 ق.م) به کار رفته است (پیوتروفسکى، 1383: 181).» این که 
چشمگیرى  کشف  رسیده  ما  دست  به  هخامنشى  شاه  آخرین  سوم  داریوش  از  لوحه اى 
است. نخست این که با مراجعه به متن ارجاع نویسنده مشاهده شد که صحبت از لوحه اى 
مربوط به زمان شاه مربوط (داریوش دوم) است (همان) و نه لوحه اى از وى (دارا، 1396: 
26). درحقیقت از لوحه اى صحبت مى شود که نه منتسب به شخص شاه (کتیبه سلطنتى) 
بلکه نوشته شده به تاریخ سلطنت آن شاه  است. دوم این که تا به امروز هیچ متن شاهى 
از داریوش سوم به دست نیامده است و اگر بپذیریم که این اشتباه در مرحلۀ تدوین متن 

 کتیبه هاى میخى اورارتویى
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از نویسنده سر زده است، جاى پرسش همچنان باقى مى ماند که چرا در مراحل بازبینى و 
ویرایش نهایى این اشتباه تصحیح نشده است. آخر این که براساس این نقل قول (که البته 
به اشتباه نقل  شده است) داریوش سوم در سال 415 ق.م مى زیسته است! این اشتباه تنها 
با یک بار توجه به متن توسط یک مخاطب معمولى که کمى با تاریخ هخامنشیان و منابع 
فارسى  به  ترجمه شده  منبع  به  نگاهى  با  است.  قابل شناسایى  دارد،  آشنایى  هخامنشى 
(پیوتروفسکى، 1383: 181) مى بینیم که این لوحه از داریوش سوم درواقع «مربوط به 

زمان سلطنت داریوش دوم» و تاریخ آن «حدود 415» ق.م است.
در بخشى دیگر در صفحۀ 29، نویسنده از اشخاصى به نام ریچ و بلّینو سخن به میان 
به  مراجعه  با  کردند.  تهیه  کتیبه  تعدادى  از  کپى هایى  در 1821-1820...  که  مى آورد 
منبع مورداستفاده9 متوجه مى شویم که در اصل سال هاى 1820 و 1821 سال هاى مرگ 

زودرس آن ها بوده نه سال هاى تهیۀ رونویس از کتیبه هاى اورارتویى.10
آمریکایى ها  عالقه مندى  از  واژگان  این  با  نویسنده  صفحۀ 31،  در  دیگر  فقره اى  در 
به مطالعات اورارتویى مى نویسد: «آمریکایى ها نیز که از 1843 به این منطقه و ارتباط 
میان فرهنگ و زبان ارمنى و اورارتویى عالقه مند شده بودند، پیگیر پژوهش هاى مزبور 
پنجم  «کنگرة  که  مى خوانیم  نویسنده،  مورداستفاده  اصلى  منبع  به  مراجعه  با  بودند.» 
باستان شناسى که در تفلیس در سال 1881 برگزار شد، اهمیت پژوهش هاى اورارتویى 
کرد.  پیدا  ارمنى  روشنفکرى  حلقه هاى  بین  در  ویژه  پاسخى  اعالن  این  و  کرد  اعالم  را 
این حلقه هاى روشنفکرى ارمنى عالقۀ خود را از 1843 به این حوزه نشان داده بودند و 
مشتاقانه در این پرسش مداقه مى کردند که چه ارتباطى بین زبان ها و فرهنگ اورارتویى 

و ارمنى وجود دارد؟»11
این نمونه ها از اشتباهات گاهى بسیار فاحش در نقل قول از منابع غیرفارسى نشان 
مى دهد که به چه اندازه فقدان مهارت کافى در ترجمه و البته فهم متن اصلى مى تواند 
چنین کارى را که در سطح ملى چاپ و توزیع  شده است، تحت تأثیر قرار دهد و مخاطبان 
را به  اشتباه بیندازد. این اشتباهات همان طورکه پیش تر بدان اشاره شد، تنها به منابع 
زبان  به  منتشرشده  منابع  از  نقل قول  در  حتى  نویسنده  و  نمى شوند  محدود  غیرفارسى 

فارسى هم اشتباهات فراوانى مرتکب شده است.

3-3. بخش زبان و خط
در ابتداى این بخش (ص 28) نویسنده برخى نظرات را درمورد ارتباط زبان اورارتویى با 
برخى زبان هاى قفقازى بازگو مى کند. در منابعى که نویسنده به آن ها اشاره کرده است، 
از آراء مخالف این نظریه خبرى نیست. گویا نویسنده همانند منابعى که به آن ها ارجاع 
نتیجۀ  به  نویسنده  اگر  حتى  دارند.  پیوند  هم  با  زبان ها  این  که  شده است  قانع  مى دهد، 

مذکور هم رسیده باشد، باید در این بخش به  نظرات مخالف نیز اشاره  مى شد.12
نویسنده در صفحۀ 28 از حروف بى صدا و صدادارها سخن به میان آورده است. به نظر 
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مى رسد که در این بخش منظور نویسنده از ذکر آن دو اصطالح، ارجاع به همخوان ها 
متون  در  معمول  اصطالح  دو  این  نوشتن  از  ولى  بوده است،  اورارتویى  زبان  در  واکه ها  و 
خوددارى   «vowel» و   «consonant» براى  به ترتیب  فارسى  زبان  به  زبان شناسى 
آن جا  کرد،  مشاهده  نیز  پایین تر  سطر  چند  در  مى توان  را  سردرگمى  این  کرده است. 
صدادار  حروف  به  مختوم  اورارتویى  «اسم  مى کند:  استفاده  عبارت  این  از  نویسنده  که 
و «حروف  به کاربردن «اسم»  از  نویسنده  مقصود  که  فهمید  نمى توان  این جا  در  است». 
صرفى  پایانه هاى  یا  است  اسمى  ستاك  همان  «اسم»  از  منظور  آیا  چیست.  صدادار» 
 voiced اسامى در اورارتویى؟ و آیا منظور از حروف صدادار حروف صدادار (در انگلیسى

consonants) است یا واکه ها (در انگلیسى vowels)؟
 ،(Wilhelm, 2002: 121-222) در همین بخش نویسنده با ارجاع به اثر ویلهلم

حروف بى صدا را این گونه برشمرده است:
ḫ/ʾ/t/ṭ/š/ṣ/s/r/q/p/n/m/l/k/g/d/b

جدا از این که ارجاع نویسنده به  شمارة صفحه اثر ویلهلم اشتباه  است، تعداد همخوان ها 
که  است  چیزى  آن  از  بیش   (w/z/y) همخوان  سه  شده است  درج   اصلى  منبع  در  که 
نویسنده در صفحۀ 28 این کتاب آورده است.13 درمورد واکه ها (صدادارها در این کتاب) 

نیز به همین ترتیب نویسنده به اشتباه /u/ را حذف نموده است.14
اشتباه فاحش در امر احصاء ازسوى نویسنده در حالت هاى صرفى اورارتویى نیز رخ 
را  اورارتویى  در  صرفى  حاالت   (28  :1396 (دارا،  صفحه  همان  در  نویسنده   داده است. 
معرفى  (جاندار)»  بایى  و  ندایى  ازى،  ـ بایى،  ازى  درى،  برایى،  مطلق،  به ترتیب «ارگاتیو، 
کرده است. با نگاهى به آثار پژوهشگرانى چون ویلهلم (Wilhelm, 2008b: 113) و 
سالوینى و وگنر (Salvini and Wegner, 2014: 26) بین صرف هایى که نویسنده در 
صفحۀ 28 به زبان اورارتویى نسبت مى دهد و صرف هایى که افراد نام برده از زبان اورارتویى 
مى شناسند، مقایسه اى انجام مى دهیم. جدول زیر به مقایسۀ بهتر این بخش از کتاب با 

منابع دیگر کمک مى کند.

جدول شمارة 3. فهرست تطبیقى حاالت صرفى در زبان اورارتویى

 کتیبه هاى میخى اورارتویى
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در ایـن جـدول سـعى شـده که نقـاط افتـراق بین این کتـاب و منابع دیگر مشـخص 
شـود. نویسـنده در ایـن بخش به حالت صرفـى Directive (و نیز گونـۀ کهن آن  که در 
جـدول بـا عنـوان archaic/archaisch توصیـف شده اسـت) که نشـان دهندة جهت و 
سـوى اسـت اشـاره اى نکرده اسـت (ازهمین روى نگارندة این سـطور از حالت «سـویى» یا 
«بـه اى» بـراى توصیـف ایـن حالت در زبان فارسـى اسـتفاده مى کنـد). همچنین از درج 
حالـت اضافـى (Genitive/Genetiv) نیـز در بیـن حاالت صرفـى اورارتویى صرف نظر 
نمـوده و در ازاى آن بـه حالـت ندایـى (Vocative/Vokativ) اشـاره مى کنـد کـه در 
اورارتویـى وجـود نـدارد یـا حداقل سـایر پژوهشـگران این عرصـه تاکنون چنیـن حالتى 
را در ایـن زبـان شناسـایى نکرده انـد. درحقیقـت نویسـنده 9 حالت صرفى شناخته شـده 
در اورارتویـى را بـه هشـت حالـت تقلیـل داده و بـراى دو حالـت معادلـى بـه کار نبرده و 

درعـوض یـک حالـت شناخته نشـده را به ایـن حاالت صرفـى اضافه کرده اسـت.
ایـن دسـت از اشـتباهات مى توانـد ناشـى از ایـن باشـد کـه نویسـندة ایـن کتـاب 
یـا درك درسـتى از سـاختار دسـتورى و زبانـى اورارتویـى نـدارد یـا حداقـل از توانایـى 
اسـتفادة بهینـه از منابـع دسـت  اول و انتقال درسـت و بى کم وکاسـت آن ها بـه مخاطبان 

بى بهـره  اسـت. فارسـى زبان 

3-4. پیشینۀ مطالعات اورارتویى
در خــالل ســطور پیشــین بــه اشــتباهات نویســنده در ایــن بخــش کمابیــش اشــاراتى 
ــه  ــب برگرفت ــدة مطال ــرده (عم ــیار فش ــش بس ــن بخ ــى ای ــت. به طورکل ــورت گرف ص
ــه  ــج ک ــخ باســتان کمبری ــۀ تاری ِــت اســت در مجموع ــم بارن ــه قل ــو ب از مدخــل اورارت
ــت. در  ــکال  اس ــر از اش ــت) پ ــاپ رسیده اس ــه چ ــال 1982 ب ــش دوم آن در س ویرای
ــى  ــات اورارتوی ــا پیشــینۀ مطالع ــاط ب ــراد نویســنده در ارتب ــر از ای ــار توضیحــات پ کن
ــران، مــا اثــرى از پیشــینۀ ایــن مطالعــات توســط ایرانیــان نمى بینیــم.  در خــارج از ای
ایــن امــر درحالــى اســت کــه ایــن کتــاب بنابــر هدفــى کــه برایــش تعریــف  شده اســت، 
بایــد حلقــه اى از زنجیــرة مطالعــات اورارتویــى در ایــران و توســط ایرانیــان باشــد. جدا از 
ایرادهــاى ذکرشــده، ایــن بخــش از کتــاب به هیچ وجــه اطالعــات بــه روز ایــن حــوزه را 
بــه مخاطبــان ارائــه نمى کنــد. ایــن امــر درحالــى اســت کــه تاریــخ چــاپ ایــن کتــاب 
در ســال 1396 اســت و مخاطبــان متخصــص انتظــار اطالعــات تازه تــر از ســال 1361 
ــا ارجــاع  (1982 میــالدى) را دارنــد. به طــور مثــال در صفحــۀ 33 کتــاب، نویســنده ب
بــه اثــر بارنـِـت (Barnett, 1982: 320-21) از شناســایى «77 محوطــۀ اورارتویــى» 
ــتفاده در  ــع مورداس ــه منب ــه این ک ــه ب ــا توج ــى آورد. ب ــان م ــت به می ــران صحب در ای
ــت،  ــرى نکرده اس ــز تغیی ــس ازآن نی ــیده و پ ــاپ دوم رس ــالدى به چ ــال 1982 می س
ایــن پرســش بــه ذهــن مخاطــب مى رســد کــه آیــا در دهه هــاى بعــد از چــاپ کتــاب 

ــده اند؟15 ــف نش ــدى کش ــاى جدی ــع، محوطه ه منب
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3-5. بخش کتیبه ها: بررسى دو کتیبۀ منتخب
حجـم بـاالى انتقـادات و مجـال انـدك ایـن مقـال، راقـم ایـن سـطور را بر آن داشـت تا 
به اجبـار به بررسـى دو کتیبـۀ منتخـب از این کتـاب از جنبه هاى مختلف (حرف نویسـى، 
مطابقـت  سـطور  ایـن  نگارنـدة  کـه  افـزود  بایـد  کنـد.  بسـنده  توضیحـات)  و  ترجمـه 
حرف نویسـى و ترجمـۀ کتیبـۀ منتخب را با اثـر جامع سـالوینى (CTUI) انجام مى دهد.

3-5-1.  کتیبۀ یادمان کلشین (صفحات 48-37)
الف) حر ف نویسى

پیش تـر و در خـالل مقایسـۀ حرف نویسـى پیشـنهادى نویسـنده (دارا، 1396: صفحـات 
42-41) بـا حرف نویسـى منـدرج در کتـاب سـالوینى (CTU I: 141-142) مشـاهده 
شـد کـه بخـش بزرگـى از حرف نویسـى ها بـا یکدیگر تطابـق عینـى دارند. به دیگرسـخن، 
نویسـندة اثـر مذکـور آن هـا را از روى اثـر سـالوینى رونوشـت کرده اسـت. عمـوم نقـاط 
افتـراق بیـن دو نویسـنده در بخش هایـى اسـت که کتیبه آسـیب  دیده اسـت و نشـانه هاى 
حرف نویسى شـده در این بخش ها توسـط سـالوینى، به سـلیقۀ نویسـنده در اثر وى حذف  
شـده اند. حرف نویسـى ایـن کتیبه همچون بسـیارى از کتیبه هـاى مندرج در ایـن کتاب از 

دو اشـکال عمـده رنـج مى برنـد کـه در سـطور بعد بـه آن هـا پرداخته خواهد شـد.

1.  اشتباه در نوشتن شکل صحیح نشانه ها
بـراى راقـم ایـن سـطور و البتـه سـایر مخاطبان فعـال در حوزة خـط میخـى، قابل انتظار 
خواهـد بـود اگـر در یـک متـن توصیفـى اشـتباهات امالیـى وجـود داشـته باشـد. تعدد 
اشـتباهات امالیـى نیـز تـا انـدازه اى قابل اغمـاض اسـت، امـا در حرف نویسـى کتیبه هـا 
به خصـوص کتیبه هـاى خـط میخـى بایـد چنـان دقتـى بـه کار برد که اشـتباهات ناشـى 
از خطـاى نـگارش نزدیـک بـه صفـر شـود. انتظـار مى رفـت باوجـود اشـتباهات فـراوان 
نگارشـى در متـن کتـاب که پیش تر به دسـته اى از آن ها اشـاره شـد، در حرف نویسـى ها 
ولـو در مرحلـه رونویسـى از اثر سـالوینى چنـان دقتى به خرج داده شـود که اشـتباهات 
بـه حداقـل ممکن برسـند، امـا على رغم ایـن انتظار، اشـتباهات فـراوان نگارشـى رخ داده 
در حرف نویسـى کتیبه هـا کـه هریـک مى توانـد اثـرى عالمانـه را بى دقـت جلـوه دهد اثر 

حاضـر را، حداقـل از ایـن جنبـه، از اعتبـار علمـى سـاقط کرده اسـت. به طـور مثال:
سطر دوم (دارا، 1396: 41):

 mDsa[r5-dūri-e-ḫi]
و سطر بیست وهفتم (همان: 42):

 [mDsa]r-dūri-e-ḫí
 CTU I:) همـان واژگان به ترتیـب در سـطور دوم و بیسـت وهفتم در اثـر سـالوینى

:(141

 کتیبه هاى میخى اورارتویى
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نقد آثار تألیفى

 mDsa[r5-dūri-e-ḫí]
[mDsa]r5-dūri-e-ḫí

نکته  این  روایتگر  شده است)  تکرار  نیز  متون  سایر  در  کّرات  به  (که  اشتباهات  این 
است که براى نویسنده اهمیت تفاوت بین ḫi و ḫí همچنین بین sar و sar5 به اندازه اى 

نبوده است که حتى در رونویسى از اثر سالوینى آن ها را یک به یک لحاظ کند.
شاهدى دیگر از سطر دهم (دارا، 1396: 41):

[x.GA]LMEŠ URUDU ˹na-ḫu-ni˺ šá-ni URUDU na-ḫu-ni šá-ni 
URUDU na-ḫu-ni d[x x]

:(CTU I: 141) همان سطر در اثر سالوینى
[URÌ.GA]LME[Š] URUDU ˹na-ḫu-ni˺ šá-ni URUDU na-ḫu-ni 
d[u?-ni?]

اثـر  از  رونویسـى  در  نویسـنده  کـه  دریافـت  مى تـوان  به راحتـى  دقـت  اندکـى  بـا 
سـالوینى ایـن سـطر URUDU na-ḫu-ni šá-ni را دو بـار نوشـته و ایـن نکتـه در 
مراحـل تدویـن کتـاب و در ترجمـۀ کتیبـه توجه نویسـنده را بـه خود جلب نکرده اسـت. 
این گونـه اشـتباهات معلـول ایـن امـر باشـد کـه نویسـنده از روى منبعـى نشـانه ها را 
برداشـته و در متـن خـود به اشـتباه دوبـار از گزینـۀpaste  اسـتفاده کرده اسـت. با قبول 
ایـن فـرض، حـال باید پرسـید کـه اگر نویسـنده آن گونـه که در صفحـۀ 13 اثـر خود بر 
آن تأکیـد مى کنـد ایـن کتیبه هـا را مسـتقیماً از زبان و خـط میخى اورارتویى به فارسـى 
برگردانـده و تفسـیر کرده اسـت، چگونـه این دسـت از اشـتباهات همچون تکرار سـه واژه 
در یک سـطر در این رونِد بالواسـطۀ حرف نویسـى مسـتقیم از روى کتیبه رخ داده اسـت؟

2. اشتباه در حرف نویسى بخش هاى آسیب دیدة کتیبه
مورد دیگرى که در حر ف نویسى این کتیبه و همچنین در بسیارى از کتیبه هاى منتشرشده 
در این اثر وجود دارد، برخورد نادرست با نظام خطى و شیوة درست حر ف نویسى کتیبه هاى 
اورارتویى است. شرح این مطلب به این نحو است که نویسنده این اثر در برخى سطرهاى 
این کتیبه، همچون بخش اعظمى از کتیبه هاى دیگر، در برخورد با بخش هاى شکسته شدة 
کتیبه به دفعات بخش نخست یک هجا را نوشته است و بخش دوم و بقیۀ نشانه ها را که 
به طور متداول در بین دو قالب قرار مى گیرند، حذف کرده است. اکنون به حر ف نویسى این 

کتیبه مراجعه مى کنیم و دو حر ف نویسى از سالوینى و دارا را مقایسه مى نماییم:
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شـیوة  بـا  آن  فاحـش  تفـاوت  و  مذکـور  اثـر  مؤلـف  ازسـوى  اتخاذشـده  شـیوة 
حر ف نویسـى سـالوینى مى توانـد حاکـى از دو نکتـه باشـد: نخسـت این کـه نویسـنده 
بـا قواعـد حر ف نویسـى کتیبه هـاى اورارتویـى آشـنا نیسـت. دیگـر این کـه در رونویسـى 
از اثـر سـالوینى نویسـنده کوشـیده تـا اسـتقالل و تفـاوت قرائتـش را نشـان دهـد. ایـن 
تـالش، بـه هـر دلیل ممکـن، تنها به حـذف برخى از نشـانه ها یـا واژه هایى که سـالوینى 
به علـت آسـیب دیدگى در قـالب قـرار داده محـدود شده اسـت؛ حال آن کـه نویسـنده از 
ایـن مهـم غافل بوده اسـت کـه حذف بـى مطالعه و مـوردى ایـن نشـانه هاى درون قالب 

بـه بى معنى شـدن نشـانه هاى بیـرون قـالب خواهـد انجامیـد.

ب) ترجمه
 [ x.GA]LMEŠ نخسـتین واژه از سـطر دهـم کـه نویسـنده در حر ف نویسـى بـه شـکل
آن را ذکـر کـرده بـه «درفـش» ترجمـه  شده اسـت. در این جـا پرسشـى مطرح مى شـود 
کـه آیـا نویسـنده در بررسـى مسـتقیم ایـن کتیبـه از بقایـاى نشـانه ها و فحـواى متـن 
 (CTU I: 141) توانسته اسـت ایـن واژه را تشـخیص دهـد، چنان کـه در اثـر سـالوینى
قابل  مشـاهده  اسـت، یـا در خوانـش ایـن واژه تردیـد دارد و ازهمیـن روى بـه آن شـکل 
حر ف نویسـى کرده اسـت. در صـورت نخسـت، نویسـنده موظـف اسـت حر ف نویسـى را 
به شـکلى کـه در آثـار دیگـران  همچـون سـالوینى به چشـم مى خـورد، اجـرا کنـد (یعنى 
به شـکل LME[Š][URÌ.GA]) و در ترجمـۀ کتیبـه بـا توجـه بـه این کـه بخشـى از این 
واژه آسـیب  دیده اسـت، آن را به شـکل «در[فش]» بنویسـد. نویسـنده راه دوم را در پیش 
گرفته اسـت و بـا تردیـد آن را در قـالب حر ف نویسـى کرده اسـت. در چنیـن حاالتـى 
روش مألـوف ایـن اسـت کـه نگارنـده  یـا از عالمت سـوال یا بـه روش منـدرج در ابتداى 
کتـاب از «.» اسـتفاده کنـد، ولـى متأسـفانه نویسـنده هیچ کـدام از دو روش معمـول 
 ،«URÌ.GALMEŠ» را بـه کار نگرفتـه اسـت و على رغـم این کـه در حر ف نویسـى واژة
نتوانسـته شـکل صحیـح آن را شناسـایى کنـد، در ترجمـه به صراحـت آن را «درفـش» 

ذکـر کرده اسـت.
سطور 33 و 34 توسط مترجم (دارا، 1396: 44) به شکل زیر ترجمه  شده اند:

«33. ؟ ˺شهر˹ اردینى را گوش دا˺دند˹. 
34. ؟ دروازة ˺خال˹دى چیزى ˺بگیرد˹ (؟) »

حر ف نویسى همان سطور در صفحۀ 42 به ترتیب زیر درج  شده است:
[x x x?]-˹ta˺-ni ˹URUi˺ar-di-ni URU ḫa-˹šu˺-li-˹i˺-[e] .33

[x x x] ˹Dḫal˺-di-ni KÁ a-i-še-e-i ˹ḫa-i˺-[di] .34
بـراى ارزیابـى ایـن بخـش از ترجمـه الزم اسـت کـه ابتدا بـه حر ف نویسـى و ترجمۀ 
سـالوینى از ایـن سـطور (CTU I: 142) بپردازیـم و سـپس درمـورد نقـاط افتـراق هر 

دو ترجمـه بحـث کنیم.

 کتیبه هاى میخى اورارتویى
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نقد آثار تألیفى

[x x x?]-˹ta˺-ni ˹URU˺ar-di-ni URU ḫa-˹šu˺-li-˹i˺-[e] 33»
«[ni-ri-be] ˹Dḫal˺-di-<na>-ni KÁ a-i-še-e-i ˹ḫa-i˺-[di] 34

«(اگـر در) شـهر اردینـى [مـردم] شـنیدند کـه کسـى رمـه را از «دروازة خلـدى» 
برداشـته اسـت»16

 URU˺ar-di-ni˹ » علـت ایـن تفـاوت در ترجمـه و این کـه نویسـنده بـه چـه سـبب
URU: شـهر اردینـى» را در حالـت مفعولـى ترجمـه کرده اسـت؛ چـرا در سـطر 34 
از واژة «چیـزى» اسـتفاده نموده اسـت؛ یـا «a-i-še-e-i» به معنـاى «هرکسى/کسـى» 
(Salvini and Wegner, 2014: 107) را در ترجمـۀ خـود لحـاظ نکرده اسـت حتى 
بـا مراجعـه بـه بخـش توضیحـات در کتاب حاضـر نیز روشـن نمى شـود. به عـالوه، دلیل 
این کـه نویسـندة کتـاب در ابتـداى سـطر 34 واژة ni-ri-be را نمى توانـد حـدس بزنـد 
یـا حداقـل در توضیحـات نمى نویسـد کـه به چـه دلیل پیشـنهاد سـالوینى درمـورد این 
بخـش از سـطر را کـه دچـار آسـیب دیدگى شـده نپذیرفته اسـت، بـر راقـم ایـن سـطور 
نامعلـوم مانده اسـت. مگـر نـه این کـه اثـر مذکـور بـا فاصلـۀ 9 سـال از اثـر سـه جلدى 
سـالوینى منتشـر شده اسـت و بایـد دربردارنـدة تمامـى نظـرات جدیـد باشـد؟ پـس چرا 
مخاطبـان در خوانـش کتیبه هـاى منـدرج در ایـن کتـاب، حتـى شـاهد عقب نشـینى 
بى اسـاس و پایـۀ علمـى از پژوهش هـاى منتشرشـدة سـال 2009 میـالدى هسـتند؟ 
در مقایسـۀ دو ترجمـه نیـز درمى یابیـم کـه ترجمـۀ منـدرج در اثـر پیـش رو نه تنهـا بـه 
دانسـته هاى مـا از کتیبه هـاى اورارتویـى چیـزى اضافه نمى کنـد، بلکه بسـیارى از نکات 
موردپذیـرش پژوهشـگران طـراز اول مانند سـالوینى نیز بنابر سـلیقه و صالح دید مترجم 

و بـدون هیـچ علـت مشـخصى حذف  شـده اند. 

ج) توضیحات
بخـش توضیحـات کتیبـه (صفحـات 44-48) حـاوى اطالعاتـى درمـورد تفـاوت خوانش 
برخـى از نشـانه ها در سـه اثـر حـاوى متـن ایـن کتیبـه به ترتیـب در سـال هاى 1930، 
1953 و 1961 اسـت. از تفاوت برخى از واژگان در این آثار در مقایسـه با آثارى جدیدتر 
ازجملـه CTU I کـه بگذریـم، نویسـنده بـه تفـاوت در قرائـت برخـى از واژه نگارهـاى 
موجـود در ایـن کتیبه اشـاره کرده اسـت. درحقیقت آن چه ایـن آثار را از آثـارى جدیدتر 
درمـورد حر ف نویسـى واژه نگارهـا متمایـز مى کنـد، قرائـت متفـاوت ایـن واژگان نیسـت، 
بلکـه تفـاوت و تحـول در سـنت حر ف نویسـى در ایـن دو برهـۀ تاریخى اسـت کـه باعث 
مى شـود بـراى مخاطبـان غیرمتخصـص در ایـن حـوزه، تفـاوت در قرائـت به نظـر آیـد. 
حقیقـت امـر ایـن اسـت که همۀ ایـن افـراد، بسـیارى از واژه نگارهـاى موجـود در بخش 
اورارتویـى ایـن کتیبـه (و سـایر کتیبه هـاى شناخته شـده در آن زمان) را بـه یک صورت 
و به معنـاى یکسـان مشـاهده نموده انـد، امـا براسـاس تحـول در سـنت حر ف نویسـى، 
تنهـا شـکل واژگان از واژه نگارهـاى اکـدى بـه برابـر آن ها در سـومرى تغییر یافته اسـت؛ 
بنابرایـن در سـطور بعـدى مى بینیـم کـه چـه نشـانه هاى سـومرى (در سـمت چپ) چه 
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برابرهایـى بـه اکدى (در سـمت راسـت) دارند:
sila = tar (Borger 2009: 48)
dub = ṭuppu (Ibid: 301)
ká= bābu (Ibid: 298)
níta = immeru (Ibid: 428)
máš = urīṣu (Ibid: 276)
im = iškur (Ibid: 170)

2. کتیبۀ ماکو (سنگ قبر منقوش به چلیپا) صفحات 69 الى 74
دلیـل انتخـاب ایـن کتیبـه، نشـان دادن رویکرد نویسـنده نسـبت بـه کتیبه هـاى نویافته 
 اسـت. بدیهـى اسـت کـه در برخـورد بـا کتیبه هاى نویافته بایسـته  اسـت تا مـوارد زیر را 

مدنظر قـرار داد:
1. مسـتندنگارى از کتیبـه شـامل تهیۀ تصاویر مناسـب از کتیبـه، اندازه گیرى دقیق 

ابعـاد، محل اسـتقرار و بافت باستان شناسـى و جغرافیـاى منطقه؛
2. تهیـۀ رونویـس دقیـق از کتیبـه در محـل کشـف و نگهـدارى آن جهـت انجـام 

مطالعـات بیشـتر؛
3. توصیـف دقیـق کتیبـه ازلحـاظ آسـیب دیدگى، سـطور، نشـانه ها و نقـوش موجود 

بـر روى کتیبـه و مواد مـورد اسـتفادة کتیبه؛
4. تهیـۀ حر ف نویسـى، تحلیـل آوایـى و دسـتورى متـن و سـرانجام به دسـت دادن 

ترجمـه از متـن.
بـا توجـه بـه آسـیب دیدگى فراوان در سـطح ایـن کتیبه، تهیۀ نسـخۀ دسـتنویس از 
آن چـه بـر روى سـطح مشـاهده مى شـود، مى توانـد به فهـم بهتـر مخاطـب از توصیفات 
و البتـه خوانـش بهتـر کمـک کنـد. بخش هـاى اصلـى ایـن کار بایـد متشـکل باشـد از 
تهیـۀ تصاویـر مناسـب، توصیـف مناسـب بافـت جغرافیایـى و باستان شناسـى منطقـه و 
درنهایـت بحـث بـر سـر نشـانه هاى باقى مانـده بـر روى کتیبـه و پیشـنهاد بـراى ترجمه 
و تاریخ گـذارى. در ایـن بخـش نویسـندة اثـر مذکـور تـالش نموده اسـت تـا کتیبـه را 
توصیـف کنـد و توضیحاتـى درمـورد محـل اسـتقرار و اکتشـاف آن ارائه دهد. اسـتناد به 
صحبت هـاى شـفاهى نگهبـان ادارة میـراث فرهنگى ماکـو درمورد محل کشـف احتمالى 
کتیبـه (دارا، 1396: 71)، بـراى یـک کار تخصصـى درمـورد یـک کتیبـۀ نویافتـه کافـى 

نمى رسـد. به نظـر 
تصاویـر کتیبـه نیز مشـکلى را دربـارة خواندن نشـانه ها حل نمى کنـد. تصاویر کتیبه 
بـه شـیوه اى کـه در موارد مشـابه در جهت مطالعات کتیبه شناسـى رعایت مى شـود تهیه 
نشـده اند. درج زمـان دقیـق تصویر بـردارى از ایـن کتیبه هـا در اصـل مقالـه (حیـدرى و 
دارا، 1395: 50) که «در سـاعت سـیزده و سـى دقیقه» در «شـهریورماه 1393» صورت 

 کتیبه هاى میخى اورارتویى
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گرفته اسـت، خـود از عـدم آگاهـى نویسـنده از زمـان و شـیوة صحیـح تهیـۀ تصویـر از 
کتیبـۀ نقرشـده بـر سـطح سـنگى حکایـت دارد. عکس بـردارى از روى سـطوح سـنگى 
بـراى تشـخیص بهتر نشـانه هاى نقرشـده (به ویژه در سـطوح آسـیب دیده) مى بایسـت با 

اسـتفاده از تابـش نـور مایل صـورت بگیرد.
در تحلیـل خط شناسـى و زبان شناسـى، نویسـنده در صفحـۀ 72 از مشـاهدة نشـانۀ 
«U2» سـخن به میـان آورده اسـت. درحقیقـت ایـن نشـانه باید بـر طبق اسـتانداردهاى 
موجـود و رایـج در مطالعـات میخـى بـه شـکل Ú یـا دسـت کـم به صـورت U2 نوشـته 
مى شـد. این کـه ایـن نشـانه را هـم در مقالـۀ مذکـور (حیـدرى و دارا، 1395: 50) و هـم 
در ایـن کتـاب بـه ایـن شـکل نوشـته اسـت، بر عـدم تسـلط نویسـنده بر شـیوة صحیح 
حر ف نویسـى در حـوزة مطالعـات میخـى (به ویـژه در حـوزة زبان هـاى شـرق نزدیـک 
باسـتان)17 داللـت دارد. همچنیـن در همین بخش، نویسـنده از شناسـایى بقایاى نشـانۀ 
احتمالـى bu یـا pu سـخن به میـان آورده اسـت و سـپس بـا اسـتفاده از ایـن حـدس 
احتمالـى بـه شناسـایى کل واژه و سـپس شناسـایى و تفکیـک رویـۀ آشـورى از رویـۀ 
فهرسـت  در   bu/pu نشـانۀ  از  غیـر  کـه  این جاسـت  مسـأله  اورارتویـى پرداخته اسـت. 
 me (ME) و ḫal، GAL، ši (IGI) نشـانه هاى اورارتویـى، مـوارد دیگـرى چـون
وجـود دارنـد کـه در بخـش انتهایـى آن هـا همانند نشـانۀ مذکور اسـت. پس اگر قـرار بر 

بررسـى احتمـاالت باشـد بایـد تمامـى احتمـاالت مدنظر قـرار داده شـوند.
نکتـۀ دوم این کـه بـه فرض درسـت بودن فرضیۀ نویسـنده و نادیده گرفتـن احتماالت 
 bu دیگـر، این کـه بگوییـم ازآن جاکه بخـش انتهایـى هیـچ واژه اى در زبـان اورارتویى به
یـا pu ختـم نمى شـوند و بـا ذکـر چنـد واژة آشـورى تصمیم بگیریم سـطحى کـه واجد 
ایـن نشـانه اسـت، نسـخۀ آشـورى و سـطح پشـت آن رویـۀ اورارتویـى کتیبـه هسـتند، 
قضاوتـى عجوالنـه و بـه دور از چارچوب هاى تعریف شـدة مطالعات کتیبه شناسـى اسـت. 
راقـم این سـطور دسـت کم یـک مثال نقض بـراى واژگان پیشـنهادى در گنجینۀ واژگان 
 (bibû یعنى) bu اورارتویـى یافته اسـت که نشـان مى دهـد یک واژة آشـورى مختوم بـه
در یـک کتیبـۀ اورارتویـى نیز به شـکل واژه نگار اکـدى BI-BU به کار رفته18 و نویسـنده 

از آن غافـل بوده اسـت.

3-6. کتاب نامه (صفحات 259 الى 270)
در  فـراوان  اشـتباهات  شـد،  خاطرنشـان  ارجاع دهـى  بخـش  در  پیش تـر  همچنان کـه 
ارجاع دهـى درون متـن و همچنیـن اشـتباهات متنـوع در بخـش کتاب نامـه، حکایـت از 
عـدم آگاهى نویسـنده از شـیوة تحقیـق دارند. ایرادهـاى بخش کتاب نامه به چند دسـته 

تقسـیم مى شـود:
1. آشفتگى در ارجاعات فارسى:

و  «سـال»  واژة  دو  از   «1394 «دارا  کتاب شناسـى  اطالعـات  در   259 صفحـۀ  در 
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«شـماره» اسـتفاده شده اسـت، درحالى کـه در بقیۀ ارجاعات فارسـى به جاى ایـن دو واژه 
به اختصـار از «س» و «ش» اسـتفاده شده اسـت.

2. نبود فهرست کوته نوشت ها براى بخش کتاب نامه:
.ISMEA، SMEA، JOAS، JCS، VDI، AE، AMI، VBGAE :کوته نوشت هایى ازقبیل
هیـچ اطالعاتـى درمـورد نـام کامل نشـریه یـا مجموعه اى که مقـاالت موردنظـر در آن ها 
چـاپ  شده اسـت در دسـترس مخاطبـان قـرار نمى گیـرد. اگـر بخواهیـم بپذیریـم کـه 
تصمیـم نویسـنده بـر این بوده اسـت که عناویـن تمامى مجـالت و مجموعه هـا را (مانند 
مـورد منـدرج در صفحـۀ 263 بـراى «de Tseretheli 1953») به طور کامل بنویسـد، 
بازهـم بـا خـوددارى نویسـنده از نوشـتن کامـل عناویـن (به جز یـک مورد که ذکر شـد) 
روبـه رو هسـتیم. به نظـر مى رسـد کـه نویسـنده در ایـن بخـش فقـط کتاب شناسـى هاى 
منـدرج در آثـار مشـابه ازجمله مجموعـۀ چهارجلدى سـالوینى را بدون تغییر رونویسـى 

کـرده و از هیـچ دسـتورالعمل خاصـى براى نوشـتن منابـع تبعیت ننموده اسـت.
3. اشتباهات مختلف در نوشتن برخى از اطالعات کتاب شناسى:

«Barnett 2008» صفحۀ 261: درج سال اشتباه در
«Ghrishman» :صفحۀ 263: درج نام گیرشمن به صورت اشتباه به شکل

به شـکل:  دیاکنـف  اثـر  بـراى  ناقـص  کتاب شناسـى  اطالعـات  صفحـه:  همـان 
«.Diakonoff, I. M. (1967) Elamskij»

.«Götze 1930» همان صفحه: عدم اشاره به محل انتشار مقاله براى
به شـکل   «Issue» واژة بـراى  بـزرگ  حـروف  از  اسـتفاده  و 264:  صفحـات 263 

.«ISSUE»
(AfO) Archiv für Orientforschung صفحۀ 264: اشتباه در نوشتن کوته نوشت

اثـر  بـراى  صفحـۀ 266  در  درحالى کـه   König اثـر  بـه  ارجـاع  در   «AFO» به شـکل
کرده اسـت. اسـتفاده   «AfO» شـکل  از   Oelsner 1999-2000

.«Lehmann-Haupt 1931» صفحۀ 265: کتاب شناسى ناقص مقاله از
صفحـۀ 267: دو نمونـه از اشـتباهات امالیـى در نوشـتن برخـى از عناویـن مقـاالت: 

.«1979c-d» عنـوان دو مقالـه از سـالوینى
4. ارجاع دهى به ویکى پدیاى فارسى (صفحۀ 269):

این کـه در کـدام بخـش از کتـاب از ویکى پدیـاى فارسـى اسـتفاده شـده هنـوز بـر 
نگارنـدة ایـن مقالـه پوشـیده مانده اسـت، امـا صـرف ارجـاع بـه ایـن محـل بـا توجـه به 
منابـع وسـیع و مهـم در زمینـۀ زبان شناسـى، تاریـخ، جغرافیـا و باستان شناسـى بسـیار 

نامعمـول و بـه دور از اسـتانداردهاى متـداول علمـى اسـت.
5. عدم اطالع از شیوة ارجاع دهى به منابع و مداخل دانش نامه هاى آنالین:

در صفحـۀ 270، مخاطبـان بـا آدرس دو مدخـل موجـود در تارنمـاى دانش نامـۀ 
ایرانیـکا آنالیـن مواجـه مى شـوند. این کـه بنابر چه روش و اسـلوبى نویسـنده از نوشـتن 

 کتیبه هاى میخى اورارتویى
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نـام مؤلـف ایـن مداخل، سـال انتشـار و محل انتشـار خـوددارى کـرده و تنها به نوشـتن 
آدرس پیوندهـا بـه دو مدخـل اکتفـا نموده اسـت، بـراى نویسـندة ایـن سـطور محـل 
پرسـش اسـت. به خصـوص در تارنمـاى دانش نامـۀ ایرانیـکا آنالیـن روش ارجاع دهـى بـه 
مداخلـى کـه صرفـاً به صـورت آنالیـن موجـود هسـتند یا هـر دو نسـخۀ چاپـى و آنالین 
دارنـد، به روشـنى توضیـح داده  شـده و در تمامـى آثـار پژوهشـگران حوزه هـاى مرتبـط 
قابل مشـاهده  اسـت. از این شـیوة نامأنـوس ارجاع دهى برمى آید که نویسـنده از آشـنایى 
کافـى بـا شـیوه هاى اسـتاندارد ارجاع دهـى به ویـژه در ارجـاع بـه دانش نامه هـاى آنالیـن 

بى بهـره  اسـت.
در همیـن صفحه ارجاعـى هم به تارنمـاى www.torahdownloads.com داده  
شـده کـه راقـم ایـن سـطور، محـل دقیـق ارجاع دهـى در متـن کتـاب بـه ایـن تارنما را 

نیافته اسـت.

3-7. تصاویر (در بخش کتیبه ها و پیوست)
بـا توجـه بـه این کـه تمرکز این اثـر بـر روى کتیبه ها و متون اسـت، مخاطب دانشـگاهى 
انتظـار دارد تصاویـر موجـود در ایـن اثـر مکمـل اطالعـات دیگـر ازجملـه شـیوة قرائـت 
کتیبه هـا باشـند. برخـالف انتظـار معمـول، عمـده تصاویـر منـدرج در بخـش کتیبه هـا 
و همچنیـن پیوسـت کتـاب، چنیـن نقشـى را ایفـا نمى کننـد و بیشـتر به منظـور تزئیـن 
کتـاب تهیـه و چـاپ  شـده اند تـا به منظـور مکمـل محتویات کتـاب در رجـوع و مطابقت 

بـا قرائـت کتیبه ها.
به همین ترتیـب شـش تصویـر منـدرج در پیوسـت (صفحـات 271-273) نیـز هیـچ 
کمکـى بـه مخاطـب جهـت شناسـایى بهتـر کتیبه هـا نمى کننـد. ضمـن این کـه وجـود 
ایـن بخـش در کتـاب، بـا توجـه بـه درج تصاویـر کتیبه هـا در ابتـداى هـر بخـش بـراى 
نویسـندة ایـن سـطور محل پرسـش اسـت. با توجه بـه حضور نویسـنده در تمـام تصاویر 
ایـن بخـش، به نظـر مى آیـد منظـور از اضافه کـردن ایـن تصاویـر تمرکـز بـر نویسـندة 
درحـال کار یـا بازدیـد از کتیبه هاسـت و نـه کمـک بـه حل بخشـى از مشـکالت موجود 
در کتیبه هـاى اورارتویـى. به عبـارت  دیگـر، ایـن بخـش بیشـتر نقـش آلبـوم شـخصى از 

نویسـنده را ایفـا مى کنـد تـا بخشـى از یـک اثر پژوهشـى.

پى نوشت
1. راقـم ایـن سـطور الزم مى دانـد کـه از جناب آقـاى حمیدرضـا نیک روش بابـت ویرایش نقـد پیش روى، 

کند. سـپاس گزارى 
2. اصطـالح «حـورى کهـن» بـه زبـان کتیبـۀ سـلطنتى تیَشـَتل (Tišatal) همزمـان با سلسـلۀ سـوم اور 
(قـرون بیسـت و یکم و بیسـتم قبـل از میـالد) اطـالق مى شـود. بااین حـال، ایـن اصطالح بـراى گویش هاى 

.(Wilhelm, 2008a: 81) کهن تـر ایـن زبان در هـزارة دوم نیـز بـه کار مـى رود
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3. Proto-Urarto-Hurrian
4. دیاُکُنـف و ستاروسـتین (Diakonof and Starostin, 1986: 1) معتقـد هسـتند کـه با بررسـى ها 
و تحلیل هـاى زبانـى کـه بیـن زبان هـاى حورى-اورارتویى و قفقازى شـمال شـرقى انجام داده انـد، نزدیک 
بـه 40 درصـد از واژه هـاى اورارتویـى و حـدود 30 درصد از واژه هاى حـورى قابل  ریشه شناسـى و مطابقت 

با قفقازى شـمال شـرقى هسـتند.
 Salvini and Wegner, 2014: 13; Wilhelm, 2008a: :5. بـراى کسـب اطالعـات بیشـتر نـک

81; Wegner, 2007: 35-6
6. مجموعـۀ ایـن متـون متشـکل از دوازده نامـه و دو فهرسـت هدایا اسـت کـه در بایگانـى تل العمارنه (در 
 (Tušratta) مصـر) در اواخـر قـرن نوزدهـم میـالدى پیـدا شده اسـت. این متـون مکاتبـات بیـن توشـَرتَّه
شـاه میتانـى و دربـار فراعنـۀ مصـر (آِمنوفیـس سـوم و چهـارم) در قـرن چهاردهـم پیـش از میالد اسـت 

.(Wegner, 2007: 28)
7. در بخـش سنگ نوشـته ها تنهـا سنگ نوشـتۀ ماکـو (سـنگ قبر منقـوش به چلیپـا) منـدرج در صفحات 
69 تـا 74، در بخـش گوى نبشـته ها تنهـا شـمارة 12 (صفحـۀ 242)، در مجموعـۀ سفال نبشـته ها تنهـا 
مـورد آخـر یعنـى سفال نبشـتۀ سـطح محوطۀ بسـطام (صفحات 223 و 224)، در فلزنبشـته ها سـه شـىء 

اول (صفحـات 161 تـا 166) منتشـر نشـده بودند.
8. جزء دوم این اسم باید در اصل به شکل  barakku نوشته مى شد. 

9. Barnett, 1982: 314-15.

10. “The twin pioneers of Assyriology, Charles and Claudius James Rich, met early deaths in 1820 

and 1821 respectively, but their work in collecting and copying cuneiform inscriptions had already 

had its lasting effect in alerting the interest of European scholars and of governments.” (Ibid)

11. “A Fifth Congress of Archaeology held at Tiflis in 1881 had already proclaimed the importance 

of Urartian research, and the call found a particular response in Armenian intellectual circles, 

whose interest had been demonstrated since 1843 and who eagerly canvassed the question of the 

connection of Armenian and Urartian languages and culture.” (Ibid: 316.)

12. براى مراجعه به  نظریات مخالف نک: پانویس 5 در همین جا.
13. نـک: Wilhelm, 2008b: 107 بـا نگاه کـردن بـه چاپ هـاى قدیمى تـر هـم مشـخص شـد ایـن 

فهرسـت در طـى چاپ هـاى بعـدى تغییـرى نکرده اسـت.
.Ibid: 108 :14. نک

15. بـراى کسـب اطالعـات بیشـتر درمـورد تعـداد محوطه هـاى شناخته شـده تـا سـال 2008 میـالدى 
Kleiss, 2008 نـک:  خورشـیدى)   1387)

16. (se nella?) città di Ardini hanno  (si è) sentito (dire che) qualcuno ha portato via [mand]rie dalla 

‘Porta di Ḫaldi” (CTU I: 142).

17. به  همین مسأله در بخش حر ف نویسى کتیبۀ کلشین نیز اشاره شده است. 
.(CTU I: 432) سطر بیست وپنجم (A9-4) 18. کتیبۀ ساردورى دوم

منابع

 کتیبه هاى میخى اورارتویى
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