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 زبان اورارتو

  یزدان صفایی: نویسنده

ن میان زبا] ١. [رگٔه خاصی از زبان اورارتویی در زبان ارمنی وجود داشته و تاکنون نیز بخشی از آن حفظ شده است

قواعد ھر دو زبان یکی ] ٢[ھا را یکی دانست  توان آن اورارتویی و ھوریایی خویشاوندی وجود داشته است اما نمی

اگرچه اشتراکات دو زبان ھوری و اورارتویی مدت زمان مدیدی است که مشخص گردیده است اما مطالعات و ] ٣. [است

کند که آیا خویشاوندی صریح و آشکار این دو زبان با  یتحقیقاتی که اخیرًا صورت گرفته است این سؤال را مطح م

  ]۴. [یکدیگر بر پایٔه محکم و اصولی بنا گردیده است یا خیر

گیرند به این معنا که در ھر دو زبان،  دو زبان اورارتویی و ھوری به لحاظ ساختار زبانی در یک رتبٔه ساختاری قرار می

در ھنگام ] ۵. [لکه به لحاظ ساخت پسوندھای مورد استفاده با ھم برابرندساختارھای پیوندی نه تنھا به لحاظ اصول ب

  ]۶. [شود در ھر دو زبان مشترک است صرف اسامی، پسوندھایی که به اسم اضافه می

ھا  این شیوه سخن گفتن را صد» گوید می.. شاه«: گردد ھا بدین سبک آغاز می سخن گفتن شاھان اورارتویی در کتیبه

ھا به زبان اورارتویی و آشوری نوشته  این کتیبه] ٧. [بینیم وه سخن گفتن شاھان ھخامنشی میسال بعد در شی

  ]٨. [شد می

که در نزدیکی شھر وان به دست آمده و به زبان اورارتویی است، در  Toprak kalaاز روی آثار یافت شده در توپراق قلعه 

مطالبی درباره زبان اورارتویی منتشر کرده است و در  دانشمند ارمنی Sandalchianمیالدی، سندلچیان  ١٩٠٠سال 

  ]٩. [است) آریایی(ھا یاد آور شده که زبان اورارتویی از ریشه ھند و اروپایی  آن

ھای اورارتو که تا آن  به تفسیرو ترجمٔه کلیٔه نوشته M. V. Nikolskiنیکولسکی . و. میالدی م ١٨٩۶و  ١٨٩٣در سالھای 

میالدی مطالبی دربارٔه متون اورارتو از طرف  ١٩٠٠به سال . ه دست آمده بود، پرداختزمان در اراضی روسیه ب

  ]١٠. [وی زبان اورارتو را از زبانھای ھند و اروپایی شمرد. صندلچیان دانشمند ارمنی انتشار یافت

به معنی  Ebarمثًال [..] . ھایی با سومری دارد رفته شباھت زبان اورارتو که در ارمنستان و آذربایجان کنونی به کار می

. شود تشکیل می barو  eاز دو جزء  Ebar. به معنی خانه و معبد است» ای«طور که در سومری  معبد است ھمان

لقب بعضی بزرگان اورارتو، ساردور بوده که کلمٔه فارسی . توان قیاس کرد ریشٔه بار را با کلمٔه باردادن فارسی می

–منا  و اوراتری و آرزانی با اسامی قدیم آریایی مثل نائیری Nairiامی اورارتو ھمانند اس. آورد را به یاد می» سردار«

زبان ارمنی که از تبار . نام اوستایی شباھت دارد Urvaو خود اورارتو به ) کشور غربی ایران(ارزه  - آتور-آتری -نریمان

  ].١١[ریشه ندارد  واژه بیگانه و غیرھمپدید آمده چندان !) ھای آریایی و به قولی تالقی آن با زبان(اورارتو 

در زبان اورارتویی، فاعِل افعال متعدی . گردد در جمالت ترکیبی برای ساخت فاعل و مفعول از افعال متعدی استفاده می

مفعول جمله نیز با توجه به ریشٔه فعل که در حالت جمع . است as^eو در حالت جمع به صورت ^ sدارای پسوند 

شود که در حالت جمع به آن  به ریشه ساخته می hiیرد و یا با توجه به فاعل و اضافه کردن پسوند گ می Liپسوند 

ھایی  ھا و به کار بردن حرف نفی نیز دو زبان اشتراک در صرف افعال و به کارگیری فونتیک. شود نیز اضافه می liپسوند 

  ]١٢. [ودش واژٔه مشترک در ھر دو زبان دیده می  دارند و تعداد بیشماری

ھای قفقازی خویشاوندی دارد یا خیر  گردد که آیا زبان اورارتویی با زبان در علوم ادبی به طور مکرر این سوال مطرح می

ھایی که در دستور زبان  ھای قفقازی، ساختارھای تکمیلی زبان، نقش بسیار مھمی دارد و بعضی از ویژگی در زبان

سیستم صرفی زبان اورارتویی بسیار به زبان کارتاولی . شود زی نیز دیده میھای قفقا اورارتویی وجود دارد در زبان
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ھا و پسوندھای آن بیشتر به زبان گرجی شبیه  و در شکل ظاھری، ریشه. شبیه است) ھای قفقازی یکی از زبان(

ان ایالمی ھای فاعلی و ریشٔه فعلی مشابه با زب ھا در حالت شماری از ضمایر و پسایند ھمچنین تعداد بی. است

کنیم، تعداد کمی از لغات آن را مشابھه با زبان اورارتویی  ھای قفقازی دقت می که به ساختار زبان است، ولی ھنگامی

ھای قفقازی و اورارتویی باید بسیار مطالعه و تحقیق کرد و برای اثبات  اما برای رسیدن به تشابھات میان زبان. یابیم می

در ) D .G. Dzaukjan(دزاوکجان . پ. گونه که پروفسور گ ھمان. فرضیٔه علمی ارائه دادھا باید  خویشاوندی این زبان

  ]١٣. [در ایروان خویشاوندی بین دو زبان اورارتویی و ھند و ژرمنی را در کتاب خود توانست به اثبات برساند ١٩۶٣سال 

ھا دارای یک یا دو و  شوری، بسیاری از واژهتر است چرا که در زبان آ زبان اورارتویی در مقایسه با زبان آشوری، ساده

. تر است توان گفت زبان اورارتویی به مراتب از زبان آشوری ساده بدین جھت می. حداکثر سه مفھوم بیشتر نیستند

]١۴ [  
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