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نقدی بر نقد

 مریم دارا
استادیار پژوهشکدة زبان شناسي، متون و کتیبه هاي پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگري

پاسخ به نقد کتاب کتیبه هاي اورارتویي از ایران

مقدمه
کتــاب کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي از ایــران از ســوي نگارنــده )مریــم دارا(، 
ــي  ــراث فرهنگ ــگاه می ــا، پژوهش ــون و کتیبه ه ــي، مت ــکدة زبان شناس ــتادیار پژوهش اس
ــي شده اســت؛  ــگارش و توســط پروفســور ســالویني بازبین ــه فارســي ن و گردشــگري، ب
ســپس در پژوهشــگاه میــراث فرهنگــي و گردشــگري به مــدت دو ســال پروســة داوري 
ــر در  ــن اث ــت. ای ــود اس ــا موج ــا و داوري ه ــة بازبیني ه ــناد کلی ــود و اس ــود را پیم خ
ــي منتشــر شــد.  ــه ارمن ــاه همان ســال ب ــه فارســي و در دي م ــاه ســال 1396 ب مردادم
ــا در  ــان انگلیســي اســت ت ــه زب ــردان ب ــده در حــال برگ ــاب از ســوی نگارن ــون کت اکن
ــران  ــي ای ــوزة مل ــطام در م ــي از بس ــه دار اورارتوی ــاي کتیب ــزودن گوي ه ــا اف ــده ب آین
ــن  ــه ای ــد. البت ــاپ دوم برس ــه چ ــي ب ــه فارس ــپس ب ــاپ و س ــي چ ــان انگلیس ــه زب ب
ــي  ــراث فرهنگ ــده در پژوهشــگاه می ــي« نگارن ــاب حاصــل »طــرح پژوهشــي موظف کت
ــاب  ــد کت ــل از منتق ــه نق ــگاه ب ــدة پژوهش ــة« تصویب ش ــه »برنام ــگري و ن  و گردش

)دلشاد، 1397: 44( بوده است.
مقالــة »کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي«، نوشــتة ســهیل دلشــاد، دانشــجوي دکتــري 
مؤسســة  ایران شناســي دانشــگاه فــراي برلیــن، در شــمارة 16 فصلنامــة نقــد کتــاب تاریــخ، 
در ســال 1397، نقــدي بــر کتــاب کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي از ایــران اســت. منتقــد 
ــا بــورس پــروژة جــادة ابریشــم مشــغول بــه تحصیــل اســت  محتــرم در ایــن مؤسســه ب
و پایان نامــة دکتــري او در حــوزة  مطالعــه بــر نقــش رســتم و زیــر نظــر دکتــر دســموند 
دورکیــن ماینســت ارنســت )متخصــص زبــان مانــوي و پهلــوي( اســت. زبان هــاي باســتاني 

و خطــوط میخــي در ایــن مؤسســه و تحــت ایــن پــروژه تدریــس نمي شــود.
ــدون  ــه کار خــود را ب ــز آورده اســت ک ــاب خــود نی ــداي کت ــاب در ابت ــدة کت نگارن
ــن  ــه ای ــخ ب ــه پاس ــي ب ــال تمایل ــن ح ــد )دارا، 1397، ص. 14( و در عی ــص نمي دان نق
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ــدي  ــخ نق ــه پاس ــراي همیش ــار ب ــد یک ب ــا الزم دی ــت. ام ــود نداش ــات خ ــد و اثب نق
نگاشــته و ادلــة علمــي بــر نقــد منتقــد آورده شــود. نگارنــده ضمــن پاســخ نقــد، کلیــة 
مــدارک تحصیــل خــود در دانشــگاه ســاپینزا ایتالــي نــزد پروفســور ســالویني و همچنین 
نامه نــگاري ریاســت وقــت پژوهشــگاه میــراث فرهنگــي و گردشــگري را در دفتــر مجلــه 
ــي در  ــان و خــط اورارتوی ــي اســت زب ــري اســت. گفتن ــل پیگی ــاده و قاب ــت نه ــه امان ب
ــد  ــط در چن ــود و فق ــس نمي ش ــران تدری ــارج از ای ــران و خ ــکده اي در ای ــچ دانش هی
دانشــکده کــه زبــان حــوري تدریــس مي شــود به دلیــل شــباهت بــه اورارتویــي 
ــاب در  ــدة کت ــود. نگارن ــس نمي ش ــا، تدری ــردد ام ــز مي گ ــي نی ــه اورارتوی ــاراتي ب اش
دوران تحصیــل خــود در مقطــع دکتــرا به دلیــل عالقه منــدي بــه ایــن حــوزه بــا جنــاب 
آقــاي پروفســور میریــو ســالویني، کــه برتریــن و شناخته شــده ترین پژوهشــگر در قیــد 
حیــات در حــوزة خــط و زبــان اورارتویــي هســتند، از راه دور تحصیــل در ایــن حــوزه را 
به شــکل خصوصــي آغــاز کــرد و پــس از اتمــام دوران تحصیــل دکتــري بــراي تکمیــل 
ــگاه  ــوي پژوهش ــالویني از س ــور س ــوي پروفس ــل از س ــي تحصی ــت گواه دوره و دریاف
میــراث فرهنگــي و گردشــگري بــه ایتالیــا اعــزام و پــس از اتمــام دوره و دریافــت مدارک 
ــرکت و  ــي و ش ــي، علم ــي، آي اس س ــي ـ پژوهش ــاالت علم ــت. مق ــران بازگش ــه ای ب
ســخنراني در کنفرانس هــا و برگــزاري کارگاه آموزشــي متمرکــز بــر ایــن حــوزه حاصــل 
ــت و  ــوم اس ــترس عم ــي و در دس ــات اورارتوی ــوزة  مطالع ــده در ح ــاي نگارن پژوهش ه

ــه  شــکل فهرســت آورده شده اســت.  ــه ب ــن مقال ــان همی ــز در پای مجــدداً نی
نگارنــده از ایــن پــس نقدهــاي منتقــد محتــرم بــر آثــار دیگــر را بــا ارجــاع به نوشــتة 
حاضــر پاســخ نخواهــد داد. چــون نگارنــده بــر ایــن گمــان اســت کــه ادعــاي داشــتن هر 
گونــه دانشــي در هــر حــوزه فقــط بــا انتشــار مقالــه و کتــاب در آن حــوزه و اخــذ مدارک 
 دانشــگاهی معتبــر قابــل دفــاع اســت. همچنیــن چــون زبــان اورارتویي تدریس نمي شــود 

■ دارا، مریم، دارا )1396( کتیبه های میخی اورارتویی 
از ایران. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

شابک:  978-600-8412-56-4
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ــة  حکــم »فاقــد ارزش علمــي« بــودن کتــاب نگارنــده در محــدودة  دانــش افــرادي  ارائ
انگشت شــمار و در عیــن حــال پیش کســوت و یــا داراي پژوهــش و تحصیــل در 
زبــان اورارتویــي اســت. منتقــد محتــرم در صفحــة 54 آورده اســت کــه جــدول شــاهان 
ــن را  ــت! و ای ــالوینی را نیاورده اس ــرات س ــته اند و دارا نظ ــاوت نوش ــالوینی و دارا متف س
ــن در  ــار علمــی ســاقط« اســت! همچنی ــده »از اعتب ــر نگارن ــه اث ــد ک نشــان آن مي دان
ــزی  ــا چی ــش م ــه دان ــاب ب ــن کت ــته شده اســت: »ای ــه نوش ــه این گون ــة 56 مقال صفح

ــد«. ــه نمی کن اضاف
ــاً کار  ــرده و قطع ــرف ک ــان ص ــه زم ــن هم ــرم ای ــد محت ــه منتق ــده از این ک نگارن
صعبــي بــراي ایشــان بــوده نقــدي بــر ایــن کتــاب نوشــته بســیار سپاســگزار اســت. امــا 
مایــة مباهــات نگارنــده بــود اگــر متخصــص ایــن حــوزة خــاص نقــدي بــر ایــن کتــاب 
ــاي  ــاء ســطح پژوهش ه ــرد و در جهــت ارتق ــره بب ــده از آن  به ــا نگارن ــي داد ت انجــام م
آتــي خــود مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بنابرایــن »عیــار علمــی و مشــکالت و معایــب« 
ــاالً  ــا احتم ــي ی ــش اورارتوی ــق دان ــط از طری ــاد، 1397، ص. 43( فق ــن کار )دلش ای

ــت. ــام اس ــل انج ــي قاب حوري شناس
همان گونــه کــه گفتــه شــد منتقــد محتــرم بــر ایــن نظــر اســت کــه »اثــر فاقــد ارزش 
علمــي اســت« )همــان، ص.56( کــه البتــه حکــم دادن بــه عــدم ارزشــمندي علمــي یــک 
اثــر بســیار خطیــر و گســترده اســت. قطعــاً هــر پژوهشــي در هــر ســطحي داراي محاســن 
و معایــب اســت و برشــمردن هــر دوي ایــن مــوارد به درســتي مي توانــد راهگشــا باشــد. 
درواقــع در هــر نقــدي غیــر از عیب گویــي بــر ســوژة مــورد نقــد محاســن آن نیــز مطــرح 
مي شــود. امــا منتقــد محتــرم صــالح دانســته تــا از محاســن احتمالــي کار چشم پوشــي 
و فقــط معایبــي را کــه بــه نظــر محتــرم وي رســیده ذکــر نمایــد. در ایــن نوشــته نگارنــده 
ــو  ــد را نوشــته موبه م ــرده و نق ــد ک ــا تاکی ــر آن ه ــد ب ــه منتق ــي ک ــالش دارد حوزه های ت
ــادي  ــرفصل هاي انتق ــوب و س ــت چارچ ــا رعای ــط ب ــوان فق ــع نمي ت ــد. درواق ــخ ده پاس
بــدون توجــه بــه مســائل علمــي، معایــب را بیــان کــرد. از آن روي کــه نگارنــدة کتــاب 
ــل و  ــا کام ــاه ام ــي و کوت ــخ هاي علم ــا پاس ــالش دارد ب ــود ت ــد نب ــاب عالقه من ــه اطن ب
ــه و  ــي ارائ ــکل علم ــان را به ش ــخ ایش ــرم پاس ــد محت ــاي منتق ــة نقده ــته بندي هم دس
قضــاوت را بــر عهــدة خواننــدگان قــرار دهــد. همچنیــن محاســني کــه شــاید بــد نبــود 
 اگــر از ســوي منتقــد در کنــار معایــب ذکرشــده از ســوي وي آورده می شــد نیــز 

ارائه مي شود. 

2. مواردي که در نقد منتقد به درستي به آن ها اشاره شده است
ــاي  ــي ایرادگیري ه ــه برخ ــاره ب ــراي اش ــرم ب ــد محت ــاب از منتق ــدة کت ــدا نگارن ابت
ــه  ــدا ب ــت ابت ــه بناس ــاب ک ــن کت ــت دوم ای ــد. در ویراس ــگزاري مي کن ــح سپاس صحی
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زبــان انگلیســي منتشــر شــود خــود نگارنــده متوجــه بخش هایــي نیازمنــد بــه تصحیــح 
ــد  ــده بودن ــاب را دی ــر کت ــه پیش ت ــاتیدي ک ــم اس ــي از چش ــکات حت ــن ن ــد. ای گردی
ــه  ــرادات را متوج ــرم آن ای ــد محت ــا منتق ــت. ام ــي اس ــیار طبیع ــه بس ــود ک ــاده ب افت
ــه  ــاب ب ــت دوم کت ــي و ویراس ــورت انگلیس ــکات در ص ــن ن ــت. ای ــده و نیاورده اس نش
زبان هــاي فارســي قطعــاً لحــاظ خواهنــد شــد. قطعــاً کتــاب نگارنــده بــا اثــر پرارزشــي 
ــا  ــگارش آن ه ــراي ن ــرن ب ــش از نیم ق ــه بی ــالویني ک ــدي س ــوس چهارجل ــد کورپ مانن
ــوع خــود در  زمــان صــرف شده اســت قابــل قیــاس نیســت؛ امــا یکــي از اولین هــا در ن
ــوزة  زبان شناســي  ــچ پژوهشــگري در ح ــر هی ــه فارســي اســت. پیش ت ــوزه و ب ــن ح ای
ــود.  ــرده ب ــف نک ــان فارســي تألی ــه زب ــن حــوزه و ب ــران در ای ــي در ای ــا کتاب و کتیبه ه
ــده و  ــاًل آورده ش ــرده ذی ــر ک ــده و ذک ــتي دی ــرم به درس ــد محت ــه منتق ــتباهاتي ک اش

ــگزار اســت. ــا سپاس ــر در آن ه ــت دقت نظ ــرم باب ــد محت ــز از منتق ــاب نی ــدة کت نگارن
ــتباه در  ــه اش ــتي متوج ــرم به درس ــد محت ــه منتق ــي ک ــت جای ــه اس از آن جمل
ــتباه  ــن اش ــفانه همی ــه متأس ــت اگرچ ــوم شده اس ــاي س ــه ج ــوش دوم ب ــوان داری عن
بســیار پررنــگ جلــوه داده شــده اســت. ارجــاع متن هــاي بابلــي و عیالمــي نیــز بــه دور 

ــد. ــح گردی ــه تصحی از اشــکال نیســت ک
ــدادار و  ــروف ص ــه ح ــاره دارد ک ــود اش ــة خ ــة 51 مقال ــرم در صفح ــد محت منتق
ــت و  ــح اس ــه صحی ــت ک ــم افتاده اس ــده از قل ــت نگارن ــداي w/y/z/u در فهرس بي ص
تصحیــح خواهــد شــد. البتــه در همیــن صفحــه ایرادهایــی در ترجمــة کلمــة همخــوان و 
واکــه و صــدادار و بی صــدا آورده شــده کــه ایــن واژگان انتخاب هــاي نگارنــده هســتند 

ــر عهــده دارد.  و همــة مســئولیتش را ب
همچنیــن بایــد اشــاره داشــت کــه ارجــاع بــه ویکي پدیــا در متــن داده نشــده امــا 
 Ṭušpa در فهرســت منابــع بــه اشــتباه ذکــر شــده کــه بایــد تصحیــح شــود. همچنیــن در

و uraašṭu نقطــة زیــر Ṭ در حروف چینــي از قلــم افتــاده بــود کــه اصــالح می شــود. 

پاسخ به منتقد کتاب در حوزه هاي مختلف
ــش و . 1 ــکات ویرای ــي و ن ــي و انگلیس ــان فارس ــا زب ــده ب ــنایي نگارن ــدم آش ع

ارجاع دهــي
منتقــد محتــرم در مقالــة خــود بارهــا از نگارنــده خــرده گرفتــه کــه فارســي و معــادل 
فارســي اصطالحــات را نمي دانــد. ایــن در حالــي اســت کــه نگارنــدة کتــاب کوچک تریــن 
ادعایــي بــر دانــش گســترده از زبــان و ادب فارســي نــدارد. امــا، متأســفانه خــود منتقــد 
ــي  ــالح عرب ــش از اصط ــه خوی ــاب ب ــده در خط ــاي واژة نگارن ــه ج ــاي ب ــرم باره محت
»راقــم ایــن ســطور« اســتفاده کرده اســت کــه اگــر چــه گاهــي اســتفاده مي شــود امــا، 

فارســي و  رایــج نیســت. 
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همچنیــن زمانــي کــه در چنــد ســطر محــدود ابتــدا بــه یــک اثــر فارســی و ســپس 
ــر  ــراي ه ــه »Ibid« ب ــان« و ن ــتن »هم ــود نوش ــاع می ش ــی ارج ــر انگلیس ــک اث ــه ی ب
خواننــده اي مشــخص اســت کــه منظــور ارجــاع بــه اثــر فارســي پیشــین بوده اســت نــه 
ــا از تکــرار ارجاع هــا و خســته کردن  ــه اســتفاده شــده ت انگلیســی و ایــن کامــاًل عامدان
مخاطــب در آن بخــش جلوگیــری شــود. ذکــر ایــن موضــوع به عنــوان این کــه نگارنــده 
ارجــاع دادن نمي دانــد عجیــب اســت چــون فقــط هــم در بخــش ابتدایــي کتــاب اســت 
کــه دایــم از یــک منبــع فارســي بــه انگلیســي ارجــاع داده شــده نــه در همــة  کتــاب و 

بــدون دلیــل.
در صفحــة 43 مقالــه، منتقــد بــه مقالــة ســالوینی و وگنــر در ســال 2014 ارجــاع 
ــان  ــرم گم ــد محت ــاالً منتق ــاس اســت. احتم ــل قی ــا حــوری قاب ــی ب ــه اورارتوی داده ک
ــراي  ــه ب ــت. در حالي ک ــر اس ــه بهت ــد همیش ــر باش ــی متأخرت ــر منبع ــه ه ــد ک می کن
چنیــن نظریه هایــي کــه پژوهشــگراني بــراي اولین بــار ارائــه می دهنــد و ســپس برخــي 
ــرد.  ــاره ک ــا اش ــن آن ه ــه قدیمي تری ــدا ب ــد ابت ــد بای ــروي مي کنن آن را رد و برخــي پی
ــوف در 1967  ــال 1960 و دیاکون ــت در س ــوي بندیک ــر از س ــی پیش ت ــر خیل آن نظ
ــز در صفحــة  ــاب نی ــدة کت ــر نبوده اســت و نگارن ــکار ســالویني و وگن ــه شــده و ابت ارائ
38 کتــاب بــه آن هــا اشــاره کرده اســت. همچنیــن اصطــالح اورارتو-حــوری »آغازیــن« 
یــک اصطــالح قدیمــی و غیــر متــداول اســت کــه منتقــد محتــرم در همیــن صفحــه 
آورده اســت. چــون اگــر آغازیــن داشــت بایــد میانــه و نــو هــم می داشــت کــه نــدارد و 
ماننــد زبــان عیالمــی نیســت. همچنیــن در صفحــة 47 و 52 مقالــة منتقــد چندین بــار 
ــه نســخة آنالیــن  ــه بارنــت 2008 اشــاره کرده اســت کــه چــرا ب ــده ب ــه ارجــاع نگارن ب
2008 ارجــاع داده شده اســت. تاریــخ کمبریــج هــر ســال تغییــر نمی کنــد کــه بتــوان 

ــا نشده اســت ــک نســخة خــاص ارجاع دهــي شــده ی ــه ی ــت چــرا ب گف
ــه واژة  ــه ک ــرده گرفت ــده خ ــود از نگارن ــة 46 خ ــد در صفح ــن منتق همچنی
»اســتل« اشــتباه بــه کار بــرده شده اســت. نگارنــده همــواره و به عمــد از واژة 
ــرد  ــام مي ب ــار خــود ن ــان شــکل در آث ــودورو« و »اوبلیســک« به هم »اســتل«، »ک
چــون معادل هــاي فارســي مي تواننــد گمراه کننــده و گاه ســلیقه اي باشــند و بــراي 
خواننــدگان مفهــوم نباشــند. مثــاًل »ســتون یادمانــی« بیشــتر از بقیــة معادل هــاي 
ــری مشــابه اوبلیســک  ــد کارب ــاد می شــود کــه می توان فارســي به جــاي »اســتل« ی
ــز »اســتل« اســتفاده  ــار نی ــد. در بســیاری از آث ــا کن ــز الق ــا حتــی کــودورو را نی ی
می شــود و ایــن ارتباطــی بــا دانــش نگارنــده از زبان هــای دیگــر نــدارد کــه نتوانــد 
ــواره در نوشــته هاي فارســي  ــز هم ــد. »ســومروگرام« نی معادلشــان را اســتفاده کن
اســتفاده شده اســت. »پیکــره« نیــز به جــاي » کورپــوس« نمي توانــد معنــي 
کورپــوس را القــا کنــد و انــواع معادل هــا را بــه ذهــن متبــادر مي ســازد. کســي کــه 
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ــا  ــه اي از کتیبه ه ــوم مجموع ــود مفه ــه مي ش ــدرت متوج ــد به ن ــره« را ببین »پیک
ــت  ــن اس ــي ممک ــد و حت ــس باش ــیر و عک ــرات و تفس ــه و نظ ــراه ترجم به هم
ــا مجســمه اشــتباه بگیــرد. واژة »موتیــف« نیــز در  خواننــدة غیرمتخصــص آن را ب
آثــار متعــدد به ویــژه آثــار باستان شناســي بــه فراوانــي اســتفاده مي شــود. بنابرایــن 
قصــد نگارنــدة کتــاب درســت انتقــال دادن مطالــب بــوده نــه فارسي نویســي. ترجیــح 
نگارنــده آن اســت کــه خواننــده کامــل و واضــح مطالــب را دریافــت کنــد تــا این کــه 

ــوند. ــر ش ــي ذک ــل فارسي نویس ــاً به دلی ــده صرف ــر شناخته ش واژگان کمت
ــل  ــن دلی ــه ای ــداده ب ــاع ن ــه ای ارج ــه شــمارة صفحــه مقال ــاب ب ــدة کت ــر نگارن اگ
اســت کــه کل آن مقالــه بــه آن موضــوع اشــاره دارد و لــزوم بــه ذکــر تک تــک و همــة 
ــری و  ــوان غلط گی ــد به عن ــه منتق ــه Rollinger, 2008 ک ــت؛ از جمل ــات نبوده اس صفح

ــه شــیوة ارجاع دهــی در صفحــة 47 خــود آورده اســت. ــده ب عــدم اشــراف نگارن
ــوه دادن نقــد روشــي  ــر جل ــراي بلندت اطنــاب و تکــرار مکــررات از ســوي منتقــد ب
اســت کــه منتقــد احتمــاالً بــر ایــن گمــان بــوده بــه این شــیوه ایــرادات کتــاب را بیشــتر 
ــه اطنــاب نبــوده اطنــاب دارد؛  ــد نشــان دهــد. جاهایــي کــه نیــاز ب از واقعیــت مي توان
ــه  ــة امریکایي هــا ب ــارة عالق ــه، آنجــا کــه درب ــي ماننــد صفحــة 50 مقال در عــوض جای
حــوزة  اورارتــو بــوده از کوتاهــي آن بخــش بــراي اینجانــب قابــل درک نبــود کــه مشــکل 
منتقــد در کجاســت و کاش اینجــا کــه نیــاز بــه توضیــح بیشــتر داشــت بیشــتر پــردازش 
ــدة کتــاب متوجــه نشــود احتمــال این کــه خواننــدگان نیــز  ــي کــه نگارن مي شــد. زمان
دریافــت کاملــي نداشــته باشــند وجــود دارد. همچنیــن منتقــد در صفحــة 52 و نقــل 
قــول از بارنــت توســط نگارنــده گفتــه ایــن نقــل قــول پــر از اشــکال اســت امــا هیــچ 

ــت.  ــی نداده اس توضیح
ــت و  ــیار اس ــالط بس ــي داراي اغ ــاي فارس ــي از کتاب ه ــة برخ ــفانه کتابنام متأس
ــره را  ــا و غی ــي، عالمت گذاري ه ــالط ویرایش ــوان اغ ــا مي ت ــتر از همه ج ــع بیش درواق
ــاي  ــت و از ایراده ــارک نیس ــي مب ــن اتفاق ــه ای ــد. البت ــا دی ــش از کتاب ه ــن بخ در ای
ــک حــرف  ــزرگ و کوچــک تایپ شــدن ی ــارة  ب ــا درب ــود. ام ــر کاري محســوب مي ش ه
انگلیســي به اشــتباه، از ارزش کتــاب نمي کاهــد و هــر خواننــده اي متوجــه آن مي شــود. 
همچنیــن منتقــد محتــرم نوشــته  1979C-D از ســوي نگارنــده اشــتباه اســت و چنیــن 
ارجاعــي اصــاًل وجــود نــدارد، درحالي کــه در صفحــة 267 کتــاب، نگارنــده از چهــار اثــر 
ــه آورده کــه در همــة  ــا d جداگان ســالویني در ســال 1979 اســتفاده کــرده کــه ازa  ت
روش هــاي ارجــاع معمــول اســت. همچنیــن منتقــد بــه دو وبســایت در کتابنامــه اشــاره 
کرده اســت کــه در متــن آورده نشــده و نشــان از کامــل و دقیــق خوانده نشــدن کتــاب 
ــز از  ــد نی ــة  منتق ــده در مقال ــع استفاده ش ــة  مناب ــاً هم ــت. تقریب ــد اس ــوی منتق از س

ــده برداشــت شده اســت. ــاب نگارن ــة کت کتابنام
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کپي برداري از پروفسور سالویني. 2
منتقــد محتــرم بارهــا و بارهــا اتهــام کپي بــرداري بــه نگارنــدة کتــاب زده اســت. همــگان 
بــر ایــن نظــر هســتند کــه اگــر شــخصي از پژوهــش دیگــري کپي بــرداري کنــد بایــد 
عینــاً نوشــته اي را از روي اثــري دیگــر و بــدون ارجــاع بیــاورد. اگــر نگارنــدة کتــاب از 
ــود  ــم خ ــا ه ــود؛ ام ــي ب ــاالً کار بي نقص ــه احتم ــود ک ــرده ب ــرداري ک ــالویني کپي ب س
نگارنــده ابــراز مــي دارد کــه ماننــد هــر اثــر دیگــري اشــتباهاتي داشــته کــه در ویراســت 
ــاً  ــد دائم ــه خــود منتق ــرده و هــم این ک ــح ک ــاب تصحی دوم و ترجمــة انگلیســي از کت
ــده و  ــاي کار نگارن ــرداري از تفاوت ه ــده در کپي ب ــه نگارن ــام ب ــس از اته ــه پ بالفاصل

ــد. ــر مي کن ــاني را ذک ــالویني نش س
ــه نظــرات ســالویني ارجــاع داده  ــا ب ــا و باره ــده باره ــه نگارن ــن ک ــر ای مضــاف ب
ــور  ــتادش، پروفس ــر اس ــه نظ ــرام ب ــا احت ــود را ب ــاوت خ ــر متف ــي نظ ــي گاه و حت
ــت  ــه اس ــن چگون ــاب. در ضم ــة  141 کت ــد صفح ــت، مانن ــر کرده اس ــالویني، دک س
ــان  ــاً در جری ــرم قطع ــد محت ــه منتق ــتان ک ــي باس ــوي و فارس ــاي پهل ــه کتیبه ه ک
ــه  ــم ب ــي مته ــوند و کس ــر مي ش ــخه برداري و منتش ــا نس ــد باره ــد باش ــا بای آن ه
ــرداري از دیگــري نمي شــود حتــي اگــر تغییــرات اندکــي در اثــر او باشــد. امــا  کپي ب
ــم  ــران ه ــر از او دیگ ــون پیش ت ــد چ ــرداري باش ــد کپي ب ــاً بای ــده حتم ــاب نگارن کت
ــه  ــده ب ــر نگارن ــه اگ ــد! درحالي ک ــش کرده ان ــاب پژوه ــن کت ــي از ای ــر کتیبه های ب
کارهــاي پیشــینیان اشــاره نمي کــرد ایــراد و ســرقت علمــي و کپي بــرداري محســوب 
ــة  ــده اي کلی ــر مطالعه ش ــة پیش ت ــر کتیب ــس از ه ــاب پ ــدة کت ــا نگارن ــد؛  ام مي ش
کارهــاي پژوهشــي پیشــین بــر آن کتیبــه را ذکــر کــرده و در انتهــاي مطالــب مربــوط 
ــا ترجمه هــاي متفــاوت را آورده  ــه هــر کتیبــه نظــرات مختلــف در قرائــت واژگان ی ب
ــدة  ــر خوانن ــت؛ و ه ــان کرده اس ــود را بی ــرات خ ــه و نظ ــت، ترجم ــز قرائ ــود نی و خ
حتــي غیرمتخصصــي مي توانــد نظــر نگارنــده و تفــاوت یــا شــباهت آن نظــرات بــا آراء 
دیگــران را بدانــد. ایــن کار بــراي همــة  کتیبه هــا کــه پیش تــر مطالعــه شــده بودنــد 
بــدون اســتثناء  صــورت گرفتــه کــه حتــي مي توانــد از نقــاط قــوت کتــاب باشــد نــه 
ــة منتقــد محتــرم آورده شده اســت کــه  ضعــف. از همیــن مــوارد در صفحــة 55 مقال
پــاره اي بازســازي ها از ســوي ســالویني در قــالب آورده شــده امــا دارا آن بازســازي ها 
ــده  ــد در کار نگارن را نیــاوره اســت. مشــخص اســت کــه بازســازي هاي ســالویني نبای
باشــد چــون آن نظــر ســالویني اســت نــه نگارنــده و اگــر نگارنــده قصــد کپي بــرداري 
ــد  ــان مي ده ــن نش ــس ای ــي آورد. پ ــاً م ــز عین ــالویني را نی ــازي هاي س ــت بازس داش
ــت.  ــنیانش را نیاورده اس ــوارد پیش ــن م ــه عی ــرده ک ــرداري نک ــده کپي ب ــه نگارن ک
ــا مقایســه میــان  اگرچــه کپي کــردن بســیار ســاده تر از قرائــت و تفکــر و بازســازي ی

نســخه برداري هاي مختلــف بــود. 
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از آن روي کــه منتقــد اصــرار بســیار دارد کــه نگارنــدة کتــاب کپي بــرداري مي کنــد 
و احتمــاالً بــر ایــن گمــان اســت کــه فقــط کتــاب ســالویني مرجــع اســت؛ امــا پیــش 
ــرده  ــز منتشــر ک ــالویني نی ــه س ــي ک ــان کتیبه های ــا هم ــي ب ــالویني کورپوس های از س
ــان نظــر او و ســالویني  ــاب هاروتیونی ــد کت ــوارد مانن ــگارش شــده اند و در بســیاري م ن
مشــابه هســتند. پــس آیــا ایــن دلیلــي اســت بــر کپي کــردن ســالویني از هاروتیونیــان؟! 
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اگــر منتقــد محتــرم کورپــوس دیگــري بــه جــز ســالویني 
ــري  ــخص دیگ ــرداري از ش ــه کپي ب ــم ب ــده را مته ــود نگارن ــرده ب ــه ک ــز مطالع را نی
ــتباه  ــان اش ــالویني یکس ــه ḫi را دارا و س ــد گفت ــه، منتق ــة 54 مقال ــرد. در صفح مي ک
کرده انــد. ایــن مــورد کامــاًل تصادفــي اســت. امــا نگارنــده در صفحــة 42 کتــاب، ســطر 

ــت.  ــتباه sar نوشته اس ــته به اش ــتي نوش ــالویني به درس ــه س ــاي sar5 ک ــه ج 27، ب
کلشــین  کتیبــة  به بررســی  منتقــد  مقالــه   54 و   53 صفحــة  در  همچنیــن 
پرداخته اســت و ادعــا شــده کــه نگارنــده حرف نویســی کامــاًل مشــابه پروفســور 
ــن  ــدة ای ــای بازسازی ش ــده بخش ه ــر گفته ش ــوی دیگ ــام داده و از س ــالوینی انج س
ــاً بایــد در  ــر اســتل دیــده می شــوند کــه طبیعت دو مشــابه نیســتند! نشــانه هایی کــه ب
همــة آثــار یکســان آورده شــده باشــند و متــن کتیبــة خوانــا چیــزي نیســت کــه هــر 
ــاً  ــب از بخش هــای بازســازی ســالوینی عین ــد. اگــر اینجان ــه یــک شــیوه بخوان کــس ب
اســتفاده می کــرد ممکــن بــود جــای ســؤال ایجــاد شــود. ایــن بازســازی هاي گوناگــون 
از ســوي پژوهشــگران هرچــه کــه بــوده از ســوي نگارنــده در بخــش نظــرات ذکر شــده و 
ــرداری انجــام می شــد بایــد در ایــن بخش هــا نیــز باشــد  واضــح اســت کــه اگــر کپی ب
و کورکورانــه توســط نگارنــده آورده شــده باشــد. گفتنــي اســت بازســازي هاي ســالویني 
ــا آشــوري توســط اوســت و از آن روي کــه  ــي ب ــن اورارتوی ــاس مت بیشــتر براســاس قی
ــن  ــه به نظــرش مشــابه مت ــط بازســازي هایي را آورده ک ــد فق ــده آشــوري نمي دان نگارن
ــیب دیده  ــته و آس ــا داش ــه ج ــي ک ــدازة هجاهای ــه ان ــا ب ــوده ی ــري ب ــي دیگ اورارتوی
حدس هایــي بــراي بازســازي زده اســت. همچنیــن منتقــد محتــرم در صفحــة 56 
ــز نشــان  ــن نی ــرای بازســازی نپذیرفته اســت. ای ــد چــرا دارا نظــر ســالوینی را ب می گوی
مي دهــد کــه نگارنــده کپي بــرداري نکــرده و نظــرش بــا اســتادش در ایــن مــورد یکــي 
نبــوده؛ ایــن انتخــاب نگارنــده اســت و ایــن نشــانة دیگــر عــدم کپی بــرداری نویســندة 
کتــاب اســت کــه چشم بســته هرچــه اســتاد او نوشــته را عینــاً ذکــر نکــرده و بــه دالیــل 

ــت. ــازی را نپذیرفته اس ــود بازس ــخصي خ ش

عدم آشنایي نگارنده به خط و زبان اورارتویي و حوزة  اورارتوشناسي. 3
از همــان ابتــدا مي تــوان بــه عنــوان مقالــة منتقــد محتــرم خــورده گرفــت: »کتیبه هــاي 
میخــي اورارتویــي«. منتقــد محتــرم در ایــن مقالــه کتــاب کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي 
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ــي  ــي« توضیحات ــي اورارتوی ــاي میخ ــارة »کتیبه ه ــود درب ــرده و خ ــد ک ــران را نق از ای
نــداده بلکــه فقــط مقدمــه اي کوتــاه از اورارتوهــا و زبــان اورارتویــي کــه بیشــتر از همــان 
ــارة   ــي درب ــع توضیح ــت. درواق ــردآوري کرده اس ــوده گ ــف ب ــدة مؤل ــع استفاده ش مناب
هیــچ یــک از کتیبه هــاي میخــي اورارتویــي کــه در ترکیــه، ارمنســتان، ایــران، نخجــوان 

ــت.  ــد نداده اس ــت آمده ان ــراق به دس و ع
کتــاب را نگارنــدة آن فقــط مختــص زبان شناســان ننوشــته، همچنیــن قصــد 
ــرای  ــا ب ــش از کتیبه ه ــی پی ــاً مقدمات ــد؛ صرف ــوزش ده ــخ آم ــان و تاری ــته زب نداش
ــارة  ــاب درب ــن کت ــع ای ــت و درواق ــف آورده اس ــته های مختل ــان از رش ــنایی مخاطب آش
 اورارتوهــا نیســت کــه مقدمــة کتــاب از آنچــه کــه هســت طوالني تــر شــود. البتــه ایــن 
ــد  ــوم می پردازن ــا ق ــان ی ــک زب ــه کتیبه هــای ی ــه ب ــی ک ــات در بیشــتر کتاب های مقدم
ــور  ــاب مذک ــن هاي کت ــن کار از حس ــت و ای ــداول نیس ــي مت ــود و روش آورده نمی ش
ــی  ــرار نگرفته اســت. گوی ــرم ق ــد محت ــت منتق ــورد عنای ــا م ــد. ام ــد به شــمار آی مي توان
وي انتظــار داشــته در ایــن کتــاب اورارتویــی آمــوزش داده مي شــد. امــا ایــن کتــاب یــک 
خودآمــوز اورارتویــی نیســت و ایــن همــه انتظــار از فقــط یــک مجلــد رایــج نیســت کــه 
ــه ایــن شــکل مبســوط آورده شــوند  ــان آمــوزش داده شــود ســپس کتیبه هــا ب اول زب
ــوزش داده شــود و ســپس  ــان آم ــدا زب ــه ابت ــداول نیســت ک ــز مت ــا نی و در کورپوس ه
همــة  کتیبه هــاي آن زبــان آورده شــود به جــز مــواردي انــدک. درواقــع ایــن کار امــري 

ــه انتخــاب مؤلفــان اســت. اختیــاري و ب
در بخــش ســاختار در صفحــة 45 مقالــه، منتقــد محتــرم گفتــه پیشــینة مطالعــات 
ــران آورده نشده اســت. اساســاً به جــز کاوش هایــي در محوطه هــاي  اورارتوشناســي در ای
ــز  ــا نی ــاي آن ه ــه گاه گزارش ه ــان ک ــط ایرانی ــالب توس ــس از انق ــران پ ــي ای اورارتوی
ــه  ــا ب ــداد آن ه ــه تع ــي ک ــاي اورارتوی ــي از کتیبه ه ــک مقاله های ــده و ت ــر نش منتش
انگشــتان یــک دســت نیــز نمي رســد حــوزه اي بــه نــام اورارتوشناســي در ایــران و توســط 
ــاورد. بررســي ها و کاوش هــاي  ــب تاریخچــة آن را بی ــدارد کــه اینجان ایرانیــان وجــود ن
ــه الي کتــاب هرجــا  ــوده کــه در الب ــدک البتــه مهــم ب پیــش از انقــالب نیــز بســیار ان
نیــاز بــوده آورده شده اســت. مطالعــات اورارتوشناســي در ایــران متأســفانه هرگــز ماننــد 
ــود  ــاي موج ــاالت و گزارش ه ــة آن تک مق ــه هم ــت. البت ــه نبوده اس ــتان و ترکی ارمنس
دربــارة محوطه هایــي کــه از آن هــا کتیبــه اورارتویــي به دســت آمــده از ســوي نگارنــدة 
کتــاب مطالعــه و بــا ذکــر ارجــاع آورده شــده و حتــي از اســاتیدي ماننــد جنــاب آقــاي 
بشــاش کنــزق و جنــاب آقــاي دکتــر خطیــب شــهیدي نیــز سپاســگزاري و بــه مقــاالت 

ــت. ــاع داده شده اس ــان ارج ایش
ــا  ــاب »اســم« اســت ی ــدة کت ــور نگارن ــه منظ ــرم گفت ــد محت در صفحــة 51 منتق
ــده به وضــوح آورده ام  ــم می شــود. نگارن ــه حــرف صــدادار خت ــه ب »ســتاک اســمی« ک
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کــه اســم اســت نــه ســتاک اســمی. همچنیــن در صفحــة 52 منتقــد می گویــد نگارنــده 
ــه در  ــرده درحالی ک ــاره ک ــی اش ــة اورارتوی ــه 77 محوط ــت 1982، ب ــل از بارن ــه نق ب
ــاره می شــود  ــارة زیمانســکی در 1995 اش ــه اش ــه ب ــه 97 محوط ــاب ب صفحــة 21 کت

ــت. ــم وي افتاده اس ــرم از چش ــد محت ــتابزدگي منتق ــل ش ــاید به دلی ــه ش ک
ــف  ــاب تعری ــن کت ــراي ای ــه ب ــی ک ــه در هدف ــة 52 گفت ــرم در صفح ــد محت منتق
ــد پیشــینة مطالعــات ایرانیــان نیــز آورده مي شــد. ایــن موضــوع هــدف ایــن  شــده بای
کتــاب نبــوده و نگارنــده نیــز در اهــداف کتــاب چنیــن چیــزي نگفته اســت. همچنیــن 
در همانجــا از ســوي منتقــد گفتــه شــده کتــاب در ســال 96 منتشــر شــده امــا بــه روز 
ــي  ــا حت ــت و ب ــتفاده شده اس ــز اس ــال 2012 نی ــا س ــع ت ــه از مناب ــت درحالی ک نیس

ــود. ــده مي ش ــوح دی ــز به وض ــاب نی ــة کت ــي در کتابنام تورق
ــرداري از  ــون کپي ب ــده چ ــه نگارن ــت ک ــن اس ــادات ای ــن انتق ــي از عجیب تری یک
ــت  ــرار کرده اس ــارت را تک ــک عب ــار pas  te زده و ی ــد دوب ــالویني مي کن ــته هاي س نوش
)همــان، ص. 54(. گفتنــي اســت یکــي از روش هــاي منحصربه فــرد در نــگارش 
ــک هجــا  ــي ی ــي گاه ــا حت ــارات ی ــان عب ــه کاتب ــن اســت ک ــي ای ــاي اورارتوی کتیبه ه
ــة  ــرم بقی ــد محت ــر منتق ــن اگ ــر شــود. همچنی ــا ســطر پ ــد ت ــرار مي کردن ــا تک را باره
قرائت هــا از کلشــین را نیــز مي دیــد متوجــه مي شــد کــه عبارتــي کــه آورده شــده در 
ــار pas  te نزده اســت. همچنیــن  ــار ذکــر شده اســت و هیچ کــس دوب همــة  قرائت هــا دوب
هــر غیرمتخصصــي وقتــي آن خــط را ببینــد متوجــه مي شــود کــه naḫuni در همــان 
ســطر درجایــي ناقــص و در جــاي دیگــر کامــل دیــده شــده و بــا نشــانة ˹˺ آورده شــده 

ــار p as  te شــود. پــس چگونــه ممکــن اســت دوب
ــاره  ــه آن اش ــود ب ــة خ ــة  54 مقال ــد در صفح ــه منتق ــارة واژة  URì.GAL، ک درب
داشــته، حــدود یک ســاعت بــا جنــاب پروفســور ســالویني مباحثــة حضــوري داشــتیم. 
ــده »درفــش« آمده اســت و  نتیجــه به شــکلي کــه در کتــاب ذکــر شــده از ســوي نگارن
ــر عهــده گرفته اســت. اگــر در  ــن واژه را اینچنیــن ترجمــه کــرده و مســئولیتش را ب ای
ــا  ــري از آشورشناســان ی ــن پیشــنهاد بهت ــن مت ــن واژه در ای این خصــوص و حضــور ای

اورارتوشناســان ذکــر شــود موجبــات ســپاس فــراوان خواهــد بــود.
نگارنــدة کتــاب در بخــش زبــان و خــط در کتــاب آورده اســت کــه نظــرات گوناگــون 
دربــارة  حــورو ـ اورارتویــي، ارتبــاط اورارتویــي بــا حــوري و قفقــازي و حتــي بــه قــول 
برخــي بــا عیالمــي چیســت. امــا منتقــد محتــرم در صفحــة 55 مقالــه نوشــته نگارنــدة 
ــاب در  ــدة کت ــد. نگارن ــاط دارن ــم ارتب ــا ه ــا ب ــه این ه ــده ک ــا« راضــي ش ــاب »گوی کت
همــة مقــاالت خــود نیــز اشــاره دارد کــه اورارتویــي فقــط بــا حــوري در ارتبــاط اســت، 
ــا قفقــازي و عیالمــي  ــود کــه اورارتویــي ب در ایــن بخــش کتــاب هــم اگــر پذیرفتــه ب
ــده از  ــرد. نگارن ــر مي ک ــز ذک ــه را نی ــت و ادل ــت مي گف ــاً به صراح ــت حتم ــط اس مرتب
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ــد  ــي بي پاســخ نمان ــاي اورارتوی ــارة  هم خانواده ه ــده درب ــه پرســش هاي خوانن آن روي ک
ــي اشــاره داشته اســت. ــوادة اورارتوی ــان هم خان ــون درخصــوص زب ــه نظــرات گوناگ ب

ــندة   ــه نویس ــد ک ــاره کرده ان ــرم اش ــد محت ــة 55 منتق ــاًل در صفح ــن مث همچنی
ــرد  ــه از خ ــي ک ــاید کس ــت. ش ــنا نیس ــي آش ــي اورارتوی ــد حرف نویس ــا قواع ــاب ب کت
بي بهــره باشــد بــدون آشــنایي بــه ایــن قواعــد دســت بــه چنیــن پــروژة پــرکاري ماننــد 
ایــن کتــاب بزنــد؛ امــا قطعــاً هیــچ پژوهشــگري آبــروي حرفــه اي خــود را فــداي نــگارش 
ــده در  ــدي از نگارن ــي و بع ــاي قبل ــاالت و کتاب ه ــن مق ــد. همچنی ــر نمي کن ــک اث ی
اختیــار عمــوم هســتند و این کــه شــخصي بــدون دانــش زبــان اورارتویــي چندیــن اثــر 

علمــي از خــود بــر جــاي گــذارد غیرممکــن اســت.
منتقــد محتــرم در صفحــة 56 نوشــته چــرا a-i-še-e- را نگارنــده به جــاي »کســي« 
به شــکل »چیــزي« ترجمــه کرده اســت. در ایــن خصــوص بایــد بیــان داشــت کــه ایــن 

کلمــه هــر دو معنــي را متناســب بــا جایــگاه آن در کتیبه هــا مي توانــد داشــته باشــد.
در صفحــة 56 منتقــد محتــرم ابــراز داشــته پژوهشــگرانی کــه پیش تــر بــر 
ــومری  ــي و س ــکل هاي اورارتوی ــان ش ــاوت می ــط در تف ــد فق ــه کرده ان ــین مطالع کلش
آن اختالف نظــر دارنــد. همــة قرائت هــای تمــام کتیبه هــای اورارتویــی از ســوی 
پژوهشــگران ایــن ویژگی هــا را دارنــد و ایــن مختــص کلشــین نیســت. آنچــه کار ایــن 
افــراد را متمایــز می کنــد ترجمه هــای آن هــا و بازســازی های آن هاســت. به طــور 
ــی، پیشــکش،  ــه، قربان ــه، فدی ــه شــکل هدی ــا bibu اکــدي ب مثــال niribe اورارتویــي ی
ــه در بخــش نظــرات  ــف ترجمــه شده اســت ک ــراد مختل ــره از ســوی اف گوســفند و غی
پایــان کتیبــة کلشــین از ســوی نگارنــده نیــز آورده شــده و انتخــاب او نیــز در ترجمه اش 

مشــخص اســت. 
در مــورد مقالــة اســتل ماکــو، بــه قلــم نگارنــدة کتــاب و دکتــر رضــا حیــدري نیــز باید 
نوشــت کــه ایــن مقالــه در یکــي از معتبرتریــن نشــریات علمــي ـ پژوهشــي زبان شناســي 
پــس از طــي پروســة دو ســال داوري منتشــر شــد. ایــن اســتل یــک رویــة  آشــوري دارد 
چــون پایــان ســطرها ســالم مانــده و یکــي از نشــانه هاي قابــل قرائــت آن pu یــا bu اســت 
و از آن روي کــه هیــچ واژة  اورارتویــي بــه ایــن نشــانه ها ختــم نشــده اند پــس ایــن واژه هــا 
ــد کلمــة  ــرم فرموده ان ــد محت ــي. منتق ــه اورارتوی ــة ســالم تر آشــوري اســت ن ــن روی و ای
ــه آشــوري  ــده گفتــه ایــن روی ــه نگارن ــه bu ختــم شــده پــس چگون bibu در کلشــین ب
ــه  ــرد متوج ــه مي ک ــل مطالع ــین را کام ــات کلش ــر وي توضیح ــه اگ ــت؟ درحالي ک اس
ــوري  ــة  آش ــت و در روی ــي  niribeاس ــة اورارتوی ــدي کلم ــادل اک ــه bibu مع ــد ک مي ش
کلشــین نوشــته شده اســت. قطعــاً اگــر چنیــن خطایــي از نگارنــده ســر زده بــود داوران 
محتــرم زبانشــناخت متوجــه و مانــع انتشــار آن مي شــدند و ایــن مهــم بــر دوش منتقــد 
محتــرم نمي افتــاد. در ادامــه نیــز منتقــد در بررســی همیــن کتیبــه می گویــد چگونــه در 
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ســطر 2 و 27 ســاردوری بازســازی شده اســت. بایــد دانســت کــه در کتیبه هــاي شــاهان 
ــژه  ــي به وی ــون اورارتوی ــد. در مت ــرار مي ش ــا تک ــا باره ــاهان در کتیبه ه ــام ش ــتان ن باس
آن هــا کــه دو زبانــه نگاشــته مي شــدند نــام شــاهان بارهــا در هــر دو صــورت کتیبــه آورده 
مي شــد؛ پــس بازســازي نــام بســیار ســاده اســت و نیــازی بــه کپی بــرداری نیســت و هــر 

پژوهشــگري کــه کلشــین را منتشــر کــرده نیــز همیــن نظــر را دارد.
در صفحــة 57 و توضیــح کتیبــة ماکــو منتقــد محتــرم تــالش در آمــوزش چگونگــي 
ــب  ــه موج ــوزش داده ک ــوري آم ــکل تئ ــت و به ش ــه را داش ــة نویافت ــا کتیب ــورد ب برخ
ــان اســت. وي انتقــاد کــرده کــه چــرا توضیــح شــفاهي نگهبــان مــالک داســتان  امتن
کشــف اســتل بوده اســت. از ایــن روي کــه او خــود احتمــاالً در برابــر کتیبــة نویافتــه اي 
نبــوده نمي دانــد کــه هنگامــي کــه ســندي در دســت نیســت و کتیبــه یــا از قاچاقچــي 
گرفتــه شــده یــا در طــول زمــان از جایــي بــه جایــي منتقــل شــده و ایــن انتقــال در 
ــور  ــگر مجب ــدارد پژوهش ــم ن ــتنداتي ه ــا مس ــینة کاوش ی ــده و پیش ــت نش ــي ثب جای
ــت.  ــه چیس ــن کتیب ــینة ای ــراي پیش ــد ماج ــا بدان ــد ت ــق کن ــا تحقی ــت از محلي ه اس
ــالویني )2008(  ــه س ــتل هایي ک ــة اس ــاً هم ــه تقریب ــوان ب ــوص مي ت ــن خص در همی
ــاره  ــده اش ــت آم ــتایي به دس ــاي روس ــه و در خانه ه ــتاها یافت ــرق وان در روس در ش
کــرد. همچنیــن بــه داســتان کشــف کتیبــة  اســتل مرگــه کاروان از زبــان دکتــر خطیــب 
ــد  ــه نیــز منتقــد محتــرم فرمودن شــهیدي )1377( اشــاره داشــت. در صفحــة 58 مقال
ــل  ــن دلی ــه به همی ــد ک ــه بتاب ــه کتیب ــل ب ــور مای ــد ن ــانه ها بای ــت نش ــراي قرائ ــه ب ک
نگارنــده از ســاعت 10 صبــح کــه بــه اســتل رســید در کنــار کتیبــه مانــد تــا بتوانــد در 
بعــد از ظهــر و اولیــن فرصتــي کــه نــور مایــل بــه کتیبــه تابیــد قرائــت را انجــام دهــد 

ــود. ــة مربوطــه نیــز آورده شــده ب و در مقال
ــی  ــود ترموی ــاری کل ــر م ــاب آورده و دکت ــدة کت ــه نگارن ــتوري ک ــای دس حالت ه
)اســتاد بازنشســتة مؤسســة ایزمئــو رم( نیــز بــا او هم نظــر اســت بــا نظــرات ســالوینی و 
ویلهــم گاهــي تفــاوت دارد. مقالــه اي نیــز در این خصــوص از نگارنــده در نوبــت انتشــار 
اســت. ســالوینی و ویلهــم ایــن حالت هــا را در قیــاس بــا حــوری آورده انــد و نگارنــده و 
ــا از آن روي  ــن نتیجــه رســیده اند. ام ــه ای ــای اکــدي ب ــا کتیبه ه ــاس ب ــی در قی ترموی
کــه ایــن مقالــه هنــوز منتشــر نشــده فقــط حالت هــا از ســوي نگارنــده در کتــاب ذکــر 
ــاب و  ــاً در چــاپ دوم کت ــة تخصصــي مفصــل آن منتشــر شــود. قطع ــا مقال ــد ت گردی
ــم خواهــد  ــد تقدی ــان توضیــح مفصــل در آن مجل ــا آن زم ــه ت در صــورت انتشــار مقال
شــد. امــا، شــاید منتقــد محتــرم به راحتــی و بــدون اطالعــات از جزئیــات امــر و فقــط 
ــات  ــي از ســاختار و ادبی ــدون آگاه ــی ب ــای اورارتوی ــي حالت ه ــا مقایســة جــدول کل ب
ــده اطالعــي از ســاختار دســتوری و  ــده را متهــم کرده اســت کــه نگارن اورارتویــي نگارن
زبــان اورارتویــي نــدارد و از اســتفاده از منابــع و انتقــال آن بــه مخاطــب بی بهــره اســت.
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اعتراض به نگارنده. 4
ــوس آورده  ــک کورپ ــاي ی ــوان »باید«ه ــاب را به عن ــي از کت ــرم بخش های ــد محت منتق
ــوس  ــه کورپ ــز )از جمل ــر نی ــاي دیگ ــتند و در کورپوس ه ــاري نیس ــدام اجب ــه هیچ ک ک
ســالویني( دیــده نمي شــوند یــا در کورپوس هــاي دیگــر کمتــر دیــده مي شــوند؛ ماننــد 
ــا  ــن بخش ه ــه وجــود ای ــه ک ــه فارســي. البت ــه ب ــه و کتاب شناســي و واژه نام ــة نمای ارائ
مي توانــد مفیــد باشــد ولــي جــزو بایدهــا یــا نواقــص هیــچ کتابــي محســوب نمي شــوند. 
ــد  ــیاری مانن ــای بس ــت و در کتیبه ه ــاري نیس ــا اجب ــماره گذاری کتیبه ه ــن ش همچنی
کتیبه هــاي پهلــوي نیــز هــر کتیبــه بــه نــام جــاي آن شــناخته مي شــود نــه بــا شــماره. 
ــام جــاي آن هــا شــناخته شــوند  ــه ن ــن کتیبه هــا ب ــز مي خواســت ای ــاب نی ــدة کت نگارن
به جــز سفال نبشــته ها و گوي نبشــته ها و مهرنبشــته ها کــه شــماره گذاري شــده اند 
ــد و  ــاب را مالحظــه نکردن ــرم بیشــتر از حــدود 74 صفحــه از کت ــد محت و چــون منتق

ــه آن نداشــتند.  ــاره اي ب ــن اش ــد کوچک تری ــاب نیاورده ان ــة  کت ــارة  بقی ــزي درب چی
ــالویني را  ــدول س ــرا دارا ج ــه چ ــد ک ــر مي کن ــة 48 ذک ــرم در صفح ــد محت منتق
خالصــه کــرده و آورده اســت. همچنیــن آورده اســت کــه شــیوة »اســتاندارد« فهرســت 
شــاهان بــه روش ســالویني اســت نــه دارا. تاجایي کــه نگارنــدة کتــاب دیــده و مطالعــه 
ــال هاي  ــله و س ــک سلس ــاهان ی ــت ش ــر فهرس ــراي ذک ــتانداردي ب ــرده روش اس ک
حکومتشــان در هیچ جــا و بــراي هیــچ سلســله اي تعریــف نشده اســت کــه اگــر چنیــن 
الگویــي وجــود داشــت بایــد همــة فهرســت هاي شــاهان در همه جــاي جهــان بــه یــک 
شــکل واحــد ارائــه مي شــد کــه غیرممکــن اســت. از طرفــي ارائــة نــام و ســال حکومــت 
ــه اســتاندارد داشــته باشــد. همچنیــن  شــاهان اساســاً موضوعــي نیســت کــه نیــازي ب
ــراي آشــنایي کســاني کــه از  ــاً ب ــارة  اورارتوهــا صرف از آن روي کــه مقدمــة کتــاب درب
ایــن حــوزه اطالعــات چندانــي ندارنــد ارائــه گردیــده، پــس آوردن جــدول پیچیــده اي 
ــاوت از  ــا تف ــراي زبان شناســان و ب ــر ب ــه پروفســور ســالویني )p.22 ,2008( پیش ت ک
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــدة عالقه من ــت و خوانن ــده اي نداش ــرده فای ــه ک ــان ارائ باستان شناس
ــتر در  ــات بیش ــا جزئی ــل آن ب ــه اص ــد ب ــدول مي توان ــن ج ــارة  ای ــده درب ــاع نگارن ارج
نوشــتة ســالویني مراجعــه کنــد و لزومــي نداشــت نگارنــده عیــن آن جــدول را دوبــاره 

بــه زبانــي غیرفارســي بیــاورد. 
گویــا عکس هــاي پایــان کتــاب از نگارنــده در حــال پژوهــش بــر برخــي کتیبه هــا 
ــل از  ــان حداق ــة جه ــه در هم ــت؛ درحالي ک ــراد داشته اس ــرم ای ــد محت ــه منتق ــز ب نی
ــگران در  ــي از پژوهش ــاي پایان ــن عکس ه ــان ای ــان و زبان شناس ــوي باستان شناس س
ــر  ــل ب ــت و دلی ــج اس ــیار رای ــا بس ــة آن ه ــال مطالع ــا در ح ــا محوطه ه ــار ی ــار آث کن
خودنمایــي نیســت. همچنیــن اصــل همــة کتیبه هایــي کــه اینجانــب در پایــان در حــال 
ــا بهتریــن کیفیتــي کــه تاکنــون از آن کتیبه هــا  مطالعــة آن هــا نشــان داده شــده اند ب
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ــیاري از  ــد بس ــان مانن ــده و در پای ــر ش ــف منتش ــاي مختل ــده در بخش ه ــت آم به دس
ــه خــود پروفســور ســالویني عکــس پژوهشــگر  باستان شناســان و زبان شناســان از جمل

ــت. ــار آورده شده اس ــا آث ب

محاسن و بخش هاي دیده نشدة کتاب . 5
ــه  ــت ک ــن اس ــاب ای ــن کت ــزرگ ای ــن ب ــد از محاس ــر آورده ش ــه پیش ت ــه ک همان گون
ــي  ــاي اورارتوی ــارة کتیبه ه ــي درب ــان فارس ــه زب ــترده ب ــن گس ــون کاري این چنی تاکن
تألیــف نشــده بــود. همچنیــن در بخــش پایانــي هــر کتیبــه در توضیحــات مربــوط به آن، 
ــت  ــده اند آورده شده اس ــه ش ــر مطالع ــه پیش ت ــي ک ــر کتیبه های ــات ب ــینة مطالع پیش
تــا خواننــدة عالقه منــد بتوانــد بــه بقیــة  کارهــا و نظــرات دربــارة  کتیبــة موردنظــر خــود 
ــرداري و  ــده کپي ب ــد نگارن ــه قص ــود ک ــان داده ش ــن نش ــد و همچنی ــه کن ــز مراجع نی

ــت. ــین نبوده اس ــگران پیش ــوي پژوهش ــوق معن ــردن حق ناحق ک
ــون  ــته ها چ ــر و گوي نبش ــفال و مه ــي س ــي یعن ــاي پایان ــن در بخش ه همچنی
ــا از  ــارة  آن ه ــات درب ــردآوردن اطالع ــا گ ــود ب ــده نب ــار در دســت نگارن ــن آث بیشــتر ای
ــد و  ــران به دســت آمده ان ــار نیــز از ای ــع گوناگــون مشــخص مي گــردد کــه ایــن آث مناب

ــد. ــت بوده ان ــورد عنای ــر م کمت
منتقــد محتــرم گفتــه مگــر نبایــد ایــن کتــاب حــاوی نظــرات جدیــد باشــد؟ ایــن 
در حالــي اســت کــه قرائــت یــک کتیبــه همــواره شــکل هاي جدیــد نــدارد. مثــاًل اگــر 
ــون منتشــر شده اســت  ــه تاکن ــوي را ک ــتان و پهل ــف فارســي باس ــاي مختل کورپوس ه
ــده اند  ــه ش ــان مطالع ــان و غیرایرانی ــوي ایرانی ــار از س ــه چندین ب ــم ک ــر بگیری درنظ
مگــر هــر یــک حــاوي نظــرات جدیــد هســتند؟ نه تنهــا این گونــه نیســت بلکــه تقریبــاً 
ــیر و  ــه تفس ــد بلک ــر نمي کنن ــه تغیی ــا ک ــن کتیبه ه ــتند. مت ــم هس ــد ه ــي مانن همگ
ترجمــه و بازســازي ها هســتند کــه ممکــن اســت متفــاوت باشــند و نگارنــده بــا کمــال 
امانــت داري در عیــن حــال کــه همــة نظــرات را دربــارة  قرائــت واژگان کتیبه هــا آورده 
ــود. در  ــري ش ــبهه اي جلوگی ــه ش ــا از هرگون ــت ت ــر کرده اس ــز ذک ــود را نی ــة  خ ترجم
ــت  ــرده و آورده اس ــال ک ــود را اعم ــد خ ــرات جدی ــده نظ ــز نگارن ــاب نی ــاي کت جاي ج
ــع ممکــن  ــه هســتند صفحــات 82، 126، 152، 156، 182 و ... . درواق کــه از آن جمل
ــارة  یــک کتیبــه یــا حتــي یــک واژه نظــري جدیــد از ســوي نگارنــده ارائــه  اســت درب
شــود؛. امــا نمي تــوان همــة حرف هــا را جدیــد کــرد. اتفاقــاً اگــر کســي همــة نظراتــش 

متفــاوت باشــد بایــد گمــان بــر مشــکلي در پژوهــش وي بــرد.
از حســن هاي ایــن کتــاب کتیبه هایــی هســتند کــه حتــی ســالوینی کــه جدیدتریــن 
ــه  ــاي ک ــا کتیبه ه ــت ی ــاره نکرده اس ــا اش ــه آن ه ــته ب ــوس را نگاش ــن کورپ و کامل تری
ــار از ســوی نگارنــدة کتــاب ذکــر شــده اند ماننــد اســتل ماکــو و دیســک  بــراي اولین ب
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مــوزة تبریــز به چشــم منتقــد نیامده انــد. همچنیــن دســته بندي مهرنبشــته ها و 
آوردن گوي نبشــته ها به طــور کامــل تــا ســال 1394 و تعــدادی سفال نبشــته از 
ــالف  ــز برخ ــر نی ــده اند. تصاوی ــام ش ــار انج ــراي اولین ب ــي ب ــده همگ ــات پراکن گزارش
ــي  ــده اند. حت ــر ش ــون منتش ــه تاکن ــتند ک ــي هس ــرم بهترین های ــد محت ــای منتق ادع
پروفســور ســالویني و پروفســور آرپاســالن جیــالن نیــز از آن تصاویــر اســتفاده کرده انــد. 
همچنیــن مقدمــة کتــاب، کــه بــراي آشــنایي هــر خواننــده اي بــا ایــن حــوزه در ابتــداي 
ــوالً در  ــت، معم ــرار گرفته اس ــرم ق ــد محت ــاد منتق ــورد انتق ــده و م ــاب آورده ش کت
ــت  ــه به دس ــک منطق ــل در ی ــور کام ــوم به ط ــک ق ــاي ی ــه از کتیبه ه ــي ک کتاب های

ــد. ــک کن ــدگان کم ــه خوانن ــد ب ــوند و مي توانن ــده آورده نمي ش آم
ــة منتقــد نوشــته شده اســت اطالعاتــی ماننــد شــمارة کتیبــه،  در صفحــة 45 مقال
مــکان دقیــق آن، حرف نویســی، ترجمــة جدیــد و همــة نظــرات پیشــین بایــد ذکــر شــود 
ــده  ــه از ســوي نگارن ــدي ک ــا به جــز شــمارة  جدی ــورد همــة  کتیبه ه کــه همگــی در م

ذکــر شــده، آورده شده اســت و ایــن نقــد از ســوي منتقــد جــاي تعجــب دارد.
ــر  ــط غی ــي توس ــون ترجمه های ــت: »تاکن ــة 13 گفته اس ــاب در صفح ــدة کت نگارن
ایرانیــان و به نــدرت و در چنــد مــورد از ســوي ایرانیــان از کتیبه هــاي اورارتویــي 
ــا از روي  ــة کتیبه ه ــه ترجم ــام ب ــز اهتم ــن نی ــد ت ــت..... چن ــام شده اس ــران انج از ای
ترجمه هــاي غیرفارســي و نــه کتیبه هــاي اصلــي اورارتویــي بــه زبــان فارســي 
ــار  ــراي اولین ب ــش ب ــن پژوه ــتند.... در ای ــدد هس ــتباهات متع ــه داراي اش ــد ک کرده ان
ــان و خــط میخــي  ــران مســتقیماً از زب ــي به دســت آمده از ای همــة کتیبه هــاي اورارتوی

ــده اند«.  ــیر ش ــده و تفس ــي برگردان ــه فارس ــي ب اورارتوی

جمع بندی و سخن آخر
هــر اثــر منتشرشــده اي محاســن و معایبــي دارد و هیــچ نگارنــده اي نمي توانــد 
ــا  ــدي ی ــار بع ــد در آث ــه مي توان ــت. بلک ــر کرده اس ــص منتش ــد کاري بي نق ــا کن ادع
ــدة  ــه کنــد. البتــه نگارن ــر معایــب را برطــرف و کاري بهتــر ارائ ویراســت هاي بعــدي اث
ــر ایــن نظــر اســت کــه اگــر در حــوزه اي اطالعــات کامــل و حتــي بیشــتر از  کتــاب ب
ــاب موجــب مي شــود اشــتباهاتي رخ  ــد آن کت ــدارد نق ــاب وجــود ن ــک کت نویســندة ی

ــد.  ــرار ده ــل ق ــِد متقاب ــر نق ــد خــود را در براب ــه نویســندة نق ــد ک ده
ــدس  ــرم ح ــد محت ــاالً منتق ــه احتم ــراي این ک ــتي ب ــون ژورنالیس ــن فن همچنی
ــا ذکــر  زده ممکــن اســت کســي بگویــد چــرا ایــن نقــد بایــد اهمیــت داشــته باشــد ب
اصطــالح »به قــدري پــر اهمیــت اســت« توجــه را جلــب کرده اســت. به طــور مثــال در 
مــورد ذکــر داریــوش دوم و ســوم بــه اشــتباه از ســوي نگارنــده کــه پیش تــر نیــز ذکــر 
شــد هــر خواننــده اي متوجــه ســهو در اشــتباه مي شــود و ذکــر »به قــدري پــر اهمیــت 
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اســت« عجیــب اســت و قطعــاً نیــاز بــه توضیــح در 20 ســطر بــراي خواننــدة نقــد نــدارد. 
ــد در  ــد و مي گوی ــواردي اشــاره مي کن ــه م ــب ب ــرم به طــور مرت همچنیــن منتقــد محت
ــا  ــوط ی ــاي مرب ــف در جاه ــا در صفحــات مختل ــه باره ــا این ک ــت. ی ــه خواهــم گف ادام

ــده مي شــود.  ــه اشــتباه در ارجــاع دی ــد ک ــر مي کن ــوط ذک نامرب
بــا توجــه بــه نقــد منتقــد و پاســخ هاي نگارنــده، قضــاوت بــر روي هــر دو اثــر کار 
ــه  ــن زمین ــدون داشــتن تخصــص در ای ــي ب ــده اي حت ــده اي نیســت و هــر خوانن پیچی

ــد داشــت. ــدرت قضــاوت خواه ــي ق به راحت
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