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Abstract
Urartians ruled over the regions around the three lakes Van, Urmia and Sevan for about three centuries from ca. 900 to
600 B.C. Urartian inscriptions have been discovered in Turkey, Armenia, Iran, Nakhchivan (Azerbaijan), and northern
Iraq. Studies of the Urartian language demonstrate its relationship to the Hurrian language. Different suffixes were used
in the Urartian language to determine the role of words, including -ḫi, the meaning of which is difficult to reconstruct.
Some functions of -ḫi are connected to patronyms, affiliation adjectives, along with the names of cities and countries, and
the genitive form. Melikišvili, Salvini, and Wilhelm first identified this suffix in the Urartian language. Of course, there are
more suffixes in the Urartian language to show the affiliation and genitive form. A damaged and broken tablet discovered
at Bastam, Iran, and currently in the National Museum of Iran, carries an inscription that contains the names of persons
offering sheep. On this tablet,-ḫi is written following the word “one”. It is a challenging form as -ḫi has not been discovered written in this method before. The remaining of the inscription with four damaged lines is written in the Urartian
cuneiform. This article discusses the different roles of -ḫi and proposes a translation of “of ” for this inscription. This
suffix is usually attached to a name and this inscription is the first example of -ḫi being attached to a numeral.m
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ترجمة پسوند  -ḫiدر كتيبة لوح فهرست اهداءكنندگان گوسفند از بسطام 1در موزه ملی ایران
مریم دارا
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چکیده
اورارتوها نزديك به سه سده از حدود سدة نهم تا ششم پیشازمیالد بر نواحي پيرامون درياچههاي وان تركيه ،اروميه ايران و سوان ارمنستان
حكومت كردهاند و كتيبههايي از آنها به خط ميخي و هيروگليف اورارتويي در تركيه ،ارمنستان ،ايران ،نخجوان و عراق به دست آمده است.
زبان اورارتويي بر پاية اين اسناد قابل مطالعه است و در قياس با زبان حوري مطالعه ميشود .در زبان اورارتويي پسوندهاي مختلف براي
نشان دادن حالت اسم و نقش آن به كار ميرفته است .پسوند  -ḫiاورارتويي چالشبرانگيز و داراي نقشهاي مختلف است .اين پسوند مث ً
ال
براي نشان دادن نسب پدري ،صفت وابستگي ،نامهاي جغرافيايي (شهر و كشور) يا قبيله و حالت اضافي استفاده ميشد .پژوهشگران اندكي
پيشتر به نقشهايي كه اين پسوند ميتواند در زبان اورارتويي داشته باشد اشاره كردهاند .البته پسوندهاي ديگري نيز در اورارتويي براي نشان
دادن وابستگي و حالت اضافي به كار رفتهاند .بر لوح گلي آسيبديده كوچك به دست آمده از بسطام كه اكنون در موزة ملي ايران نگهداري
ميشود نوشتهاي چهار سطري به خط ميخي اورارتويي باقي مانده كه شامل فهرستي از نام افراد و تعدادي گوسفند است كه در متن آن
پسوند  -ḫiپس از عدد  1ديده ميشود و ترجمة آن چالشبرانگيز است .اين پسوند تا كنون فقط در اين لوح به اين شكل استفاده شده است.
نگارنده در اين نوشته تالش دارد ابتدا نقشهاي پسوند  -ḫiدر زبان اورارتويي را بر شمرد و عوامل مشابه ديگري كه كاركرد مشابهي در زبان
اورارتويي دارند را معرفي كرده و سپس داليل خود مبني بر ترجمة آن به شكل كسرة اضافه را بيان كند .در كتيبههاي اورارتويي اين پسوند
با نقشهاي مختلف ديده شده و همچنين به واژگان متععدي كه بيشتر اسم خاص بودهاند متصل ميشده است .در اين نوشته براي نخستین
بار مالحظه شده كه اين پسوند به عدد متصل شده است.
واژگان کلیدی :پسوند  ،-ḫiاورارتويي ،لوح بسطام ،موزة ملي ايران.
 .1نگارنده مراتب سپاس خود از موزة ملي ايران و به ويژه سركار خانم دكتر پيران ،امين محترم اموال موزة ملي ايران ،براي همكاري ايشان در مطالعة
اين لوح ابراز ميداد.
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مقدمه
اورارتوها در نواحي پيرامون درياچههاي وان تركيه ،سوان
ارمنستان و اروميه ايران در حدود سه سده حكومت كردند.
آنها از سه روش نگارش براي نوشتن اسناد و كتيبههاي خود
بهره جستند كه شامل ميخي آشوري ،ميخي اورارتويي و
هيروگليف اورارتويي بود .كتيبههاي آنها شامل كتيبههاي
شاهي و اسناد روزمره بود .كتيبههاي شاهي شامل شرح
ساختوساز و نبرد و پيروزيهاي شاهان و همچنين اهداء اشياء
به خدايان ميشد و اسناد روزمره بيشتر تعداد ،اوزان و تبادل
اجناس را نشان ميدهند .اسناد بر جاي مانده از اورارتوها تنوع
موضوع كمتري دارند .اما همين ميزان نيز اطالعات بسياري
از آنها به دست ميدهند .در اين اسناد در طول حدود سه
سده واژگان و دستور زبان تغييري نكرده اما الگوهاي متني در
نگارش كتيبههاي شاهان مختلف تفاوتهايي كرده است (دارا
.)227-228 :1397
زبان اورارتويي با زبان حوري همخانواده است و هر دو از
زباني موسوم به حورو-اورارتويي نشأت گرفتهاند ( Benedict
 .)1960: 101دستور اين دو زبان و برخي واژگان مشابه هستند.
در اورارتويي پسوندهاي مختلفي براي ساخت واژگان ،حالت
و نقش آنها به كار ميرفت .آن پسوندها يا عوامل دستوري
كه چند نقش براي كلمه ايجاد ميكردند مخصوصاً در ترجمه
گاهي چالشبرانگيز ميشوند .از آن جمله ميتوان به پسوند
 -ḫiاشاره كرد .پيشتر ملكيشويلي ( ،)1971سالويني ()1979
و ويلهلم ( )2004دربارة اين پسوند توضيح دادهاند.
در موزة ملي ايران لوحي نگهداري ميشود كه از كاوش
يكي از اتاقهاي استخوان در بسطام ،در استان آذربايجان
غربي ،به دست آمده و بخش از آن آسيب ديده است .اما ،متن
كوتاهي كه از آن باقي مانده كه بسيار حائز اهميت است .اين
متن دربارةفهرستي از افراد و تعداد گوسفندان است و پسوند
 -ḫiدر آن ديده ميشود كه پيشتر در متن ديگري به اين شكل
ديده نشده است.
هدف از نگارش اين مقاله آن است كه نشان داده شود كه
با توجه به مشكالتی که در درک مفهوم پسوند  -ḫiوجود دارد،
و داليلي که نگارنده مطرح خواهد کرد ،بهتر است این پسوند
درترجمه فارسی این لوح به شكل كسرة اضافه آورده شود .اين
پژوهش به شكل ميداني و كتابخانهاي انجام شده است.
پسوند -ḫi

پسوند  -ḫiچندين عملكرد در زبان اورارتويي دارد و در
ترجمة آن بايد دقت كرد .به گفت ة ويلهلم ()125 :2004
پسوندهاي غير تصريفي مانند  -ḫiدر صرف اسمي اورارتويي

به كار ميرفتند .اگر چه اين پسوند شمار و جنسيت را تعيين
نميكند ،اما ،ميتواند در تفسير و ترجمه مشكالتي ايجاد يا
آن را ساده كند .مليكيشويلي ( )1971اين پسوند را به طور
خالصه معرفي كرده كه جامع و كام ً
ال قابل درك است .سپس
سالويني ( )1979پسوند  -ḫiرا به طور كامل و با جزئيات و
مثالهاي فراوان توضيح داد.
پسوند  -ḫiبارها در كتيبههاي اورارتويي براي نشان دادن
نسب پدري نوشته شده است .در كتيبههاي شاهي اورارتويي
معموالً شاه نسب خود و نام پدرش را آورده حتي اگر پدرش
شاه نبوده است؛ به طور مثال  mminua=ni mišpuini=ḫiيعني
mD
مينوا (پس ِر) ايشپوئيني (دارا sarduri=ni ،)60 :1396
 margištie=ḫiيعني ساردوري پسر آرگيشتي (همان ،81 :سطر
 .)5حتي مواردي از پدر و پسر و نوه ديده شده است مانند
كتيبة تبريز كاپيسي كه در آن ايشپوئيني ،مينوا و اينوشپوئا
نام برده شدهاند (Salvini 2008: 177-178, A 4-1, § 2-5, 13-
 .)16, 18-21, 29-32, 35-37, 45-48ملكيشويلي ()31 :1971
اين پسوند را «پسوند وابستگي» خوانده است .به نظر ويلهلم
( )125 :2004نيز اين پسون ِد صفت وابستگيساز ميتوانست
نام مكان (جغرافيايي) يا قبيله را بسازد؛ مانند Abiliane=ḫi
( ebaniكشو ِر ابيلياني) و ( Diaue=hiشا ِه ديائويي) .سالويني
اين عملكرد پسوند  -ḫiرا اضافيساز يا اسم مكانساز مينامد.
سالويني و وگنر ( )31 :2014بر اين نظر هستند كه اين
پسوند به طور مستقيم به ريشه متصل ميشود و سالويني
( ،)97 :1979كه دامنة وسيعي براي پسوند  -ḫiقائل شده
است ،عملكرد اضافي آن را گاهي مشابه پسوند  iيا ( e)iدانسته
KUR
است؛ مانند Paršua=i KURebani
(سرزمين پارش َو) .پسوند
ِ
 iيا ( e)iدر اورارتويي براي ساخت حالت برايي به كار ميرود.
نگارنده پيشنهاد ميدهد كه كسرة اضافه ( ِ) براي ترجمة
فارسي همة اين حالتها ميتواند مناسب باشد .همچنين
 ،niكه در اورارتويي حتي چالشبرانگيزتر از -ḫiاست نقش
D
اضافيساز نيز دارد و مشابه  -ḫiعمل ميكند؛ مانند IM-
( ni URUشه ِر خداي آبوهوا) .به نظر سالويني (:1979
 -ḫi )106 ,101ميتواند صفت مكاني مانند اسم شهر و
كشور مانند ( Erikua=ḫi KUR=niكشور ا ِريك َو) و نام
URU
شاه يا سرور كشور يا شهر نيز بسازد مانند Turkriš=ḫi
 ewir=niو  .URUHalmeru=ni mTušurie=ḫiدر اين موارد نيز
كسرة اضافي براي ترجمه به كار ميرود يعني «سرو ِر شه ِر
توركريش» و « َهلمِرو ،شه ِر توشوري» .در زبان اورارتويي گاهي
براي نشان دادن مضاف و مضافاله هيج نشانهاي به كار نرفته
است .يعني روي شيءاي فقط نام نوشته شده بدون اينكه نامي
از شيئ برده شود .اما ،در زمان ترجمة كتيبة شيء ميتوان
د
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با افرودن نام شيء با احتياط و داخل كمان تعلق آن را نشان
داد و حالت اضافي ايجاد كرد .مث ً
ال بر روي عصاي كوچك
MUNUS
سلطنتي طاليي نوشته شده است qaquli MUNUS
( )Salvini 2012: 68, B 12 A-Iكه به معني «ملكه ققولي»
به/دارايي) ملكه
است .در زمان ترجمه ميتوان «(شي ِء /متعلق
ِ
ققولي» را نوشت تا تعلق آن به دربار ققولي يا خو ِد او را نشان
داد.
گاهي نيز همين حالت اضافي ممكن است در ترجمة نام
مكان مشكالتي پديد آورد .مث ً
ال  URUMinua=ḫi=ni=eبه نظر
سالويني ( )CB AY-4 ,282 :2001به «شه ِر مينواخينيلي» قابل
ترجمه است كه نگارنده بر اين نظر است كه  ḫi-niيا ḫi-ni-li
پسوند هستند و نبايد ترجمه شوند و «شه ِر مينوا» را ترجيح
ميدهد .در واقع در اينجا نوعي صفت ملكي نوشته شده
و منظور نام شهري كه مينوا بر آن حكم ميراند و مانند
نمونههاي پيشتر ذكر شده نيست .مليكيشويلي ()1971 :30
 ḫi-ni-liرا پسوندي ميشمارد كه با آن شهرهايي را مينوشتند
كه بر پاية نام شاه ساخته ميشد.
بنابراين با توجه به مطالب و مثالهاي نوشته شده پسوند
 -ḫiميتواند اغلب به شكل كسرةاضافه ترجمه شود.
زماني كه پسوند  -ḫiپس از  u ،ú ،i ،eو  aنوشته
شود صفت يا اسم ميسازد ()Wilhelm 2004: 125؛ مانند
( egur=u=ḫiپاك ،تميز) (دارا  ،43 :1396سطر ،)15
( ter=i=ḫiكاشت) و ( babana=ḫiكوهستاني؟) (Wilhelm
 .)2004: 125به نظر مليكيشويلي ( )30 :1971پسوند -ḫi
پس از  -iš-اسم ميسازد ،مانند ( urišḫiدارايي) (دارا :1394
 .)71البته  ú-ri-iš-ḫi .را ويلهلم «سالح» يا «بخشي از ابزار
يا سازوبرگ» ترجمه كرده است ú-ri-iš-ḫi .در واقع uri=šḫe
است و از دو بخش تشكيل شده است .ريشهاي با افزودن
پسوند اورارتويي  šḫeكه معادل  šəحوري است (Wilhelm
 .)2002: 125سالويني ( ،)Salvini 2012: 28, B5-1بلّي (Belli
 ،)1991: 46زيمانسكي ( )1995: 109و نگارنده ( )13 :1394بر
اين نظر هستند كه اين واژه به معني «دارايي» است.
با اين كه دستور و واژگان اورارتويي با توجه به زبان
حوري مطالعه ميشود ويلهلم ( )2004: 125معادلي براي پسوند
 -ḫiدر حوري نيافته است .اما ،به نظر او احتماالً  -šḫiپسوند
مركبي معادل  -šeحوري باشد .سالويني و وگنر ()20 :2014
 -ḫiرا پس از  oيا  uبا حوري قياس كردهاند.
البته بايد افزود كه  ḫiهمواره پسوند نيست و ميتواند
يك هجا در ميان كلمه و بخشي از واژه باشد و نقش دستوري
نداشته باشد؛ مانند ( GU4pa-ḫi-niگاو نر) (دارا ،100 :1396
سطر .)40

لوح فهرست اهداءكنندگان گوسفند
در زمان روسا مراکز بزرگی مانند بسطام ،کارمیربلور ،آدیلچواز و
آیانیس برای اهداف نظامی و اداری و نه برای اسکان مردم ساخته
شد ( .)Grekyan 2013-2014: 66بسطام در شمال قرهضياءالدين
در ميانة راه خوي و ماكو و در حدود  40كيلومتري خوي85 ،
كيلومتري شرق ماكو و  9كيلومتري غرب قرهضياءالدين در استان
آذربايجان غربي قرار دارد .در بسطام از سده نهم پیشازمیالد
قلعهاي وجود داشت (Kroll 2011: 153-159؛ پيوتروفسكي،
 )359 :1383كه بعدها تبديل به دژ بزرگي شد (Kleiss 1988:
 .)30-31دژ بسطام (( )Rusai URU TURشهر کوچک روسا)،
با کتیبۀ بنیانگذار آن یعنی روسا دوم بزرگترین محوطة
اورارتویی ایران است و بزرگترین دژ اورارتوها پس از وانقلعه و
تُپراکقلعه به شمار میرود (پیوتروفسکی .)358-359 :1383
اوج شكوه بسطام در زمان پادشاهي روسا دوم بود كه در حال
نظامبخشيدن به پادشاهي خود بود و در اين اثنا شهرهاي
آديلچواز و كارميربلور را
ديگري مانند آيانيسِ ،كفكاالسي،
ِ
ساخت .در زمان پادشاهي روسا اين قلعه سقوط كرد و آتش
زده شد .اما بعدها بخشهايي از آن در دورههاي مختلف مرمت
و مورد استفاده قرار گرفت ( .)Kroll 2013: 247در اين دژ
بخش اقامت شاهي ،اصطبل ،تاالر ستوندار ،انبارها و معبد
برجي براي خداي َخلدي نيز ساخته شده بود .همچنين در
دشت پايين دژ خانهها و بناهاي عمومي قرار داشتند (Ibid:
 .)248در  1967هیئت آلمانی این محوطه را شناسایی و از
 1968تا ( 1979به جز سالهای  1971و  )1976آن را کاوش
کردند (.)Kleiss 1989
لوحي شكسته با متن ناقص از بسطام به دست آمده
كه احتماالً از دوران روسا دوم باقي مانده است .اين لوح
در موزة ملي با شمارة  11771نگهداري ميشود .ابعاد اين
لوح  4.5سانتيمتر طول 3.5 ،سانتيمتر در سمت چپ1.5 ،
سانتيمتر در سمت راست و  2سانتيمتر ضخامت است و
بلندي نشانههاي ميخي كتيبة اورارتويي آن بين  0.3تا 0.5
سانتيمتر است (دارا  .)155 :1396چهار سطر كتيبه بر
روي اين لوح باقي مانده و بررسي متن حاكي از آن است
كه نوشتههاي باقيمانده مربوط به ابتداي متن است (تصوير
 .)1اين كتيبه را پيشتر سالويني (:129;2012 :131 CT ba-4
 ،)1988هاروتيونيان ( ،)510b: 2001پين ()14.2.17 ,329 :2006
و نگارنده (دارا  )155 :1396پيشتر منتشر كردهاند.
لوح نامبرده در اتاق استخوان  1در بسطام به دست آمده
است (تصوير  .)2اتاقهاي استخوان اورارتويي همچنين در
تُپراكقلعه و كارميربلور كاوش شدهاند و پژوهشگران دربارة
كاركرد و ماهيت اين اتاقها نظرات و تفاسير متفاوتي دارند.
ئ
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تصوير  .1روي لوح فهرست گوسفندان بسطام (دارا )153 :1396

استخوانهايي كه در اين اتاقها نگهداري ميشد متعلق به
انواع گوناگوني از حيوانات اهلي و وحشي از گاو و گوسفند
گرفته تا غزال ،بز كوهي و آهو بود و حتي استخوان سگ
نيز كه احتماالً نگهبان بوده به دست آمده است (Zimansky
 .)1979: 54-55احتماالً اين گونه اتاقهاي استخوان نوآوري
اورارتويي بودهاند كه در زمان روسا دوم بنيان گذاشته شدند.
تعدادي گوي گلي نيز در اتاقهاي استخوان بسطام نيز
به دست آمدهاند كه به نظر زيمانسكي ( )1979:55شايد از
طبقة باال ريزش كردهاند .يافتن اين گويها نشانگر وجود نظام
اداري قوي در بسطام است .به نظر زيمانسكي ( )Ibidاحتماالً
گويها به استخوانها يا اعضاي بدن حيواناتي كه در اينجا
نگهداري ميشد يا به سبدهاي حاوي آنها يا بستهبنديها
و يا حتي مدارك و اسنادي كه در طول زمان نابود شدهاند
متصل بودند.

همانگونه كه ذكر شد در تُپراكقلعه نيز اتاق استخوان
كاوش شده است .بقاياي حيوانات سوختهشده و استخوان
انساني فراوان در آنجا به دست آمده كه جمجمه نداشتند
و در آنجا نيز گويهايي به دست آمده است .در كارميربلور
نيز مجموعة بزرگي از استخوانهاي حيواني بدون جمجمه
در اتاقي كوچك به دست آمده است (.)Zimansky 1979: 53
به نقل از زيمانسكي ( )Ibidبه همين دليل لهمان-هاپت و
ب ِلك بيان كردهاند كه اينها بقاياي مراسم قرباني هستند.
هنوز اين پرسش باقي است كه آيا در اين اتاقها در بسطام
گوشت حيوانات يا استخوان آنها نگداري ميشده است يا نه.
به نظر كرول ( )1984 :165 - 168اين اتاقها براي نگهداري
گوشت مورد نياز قلعه بودند .برخي از استخوانها سوخته و
بسياري نسوختهاند كه احتماالً از اين رو بوده كه گوشت دور
استخوان حرارت ديده و از بين رفته و استخوان سالم باقي
مانده است ( .)Zimansky 1979: 55اما ،زيمانسكي (1979 :55؛
 )1988 :107مخالف اين نظر است چون اندازة اتاقها كوچك
است و فضاي آن براي نگهداري گوشت مورد نياز قلعه كافي
نبوده است .همچنين گوشت آن تعداد حيوان براي نگهداري
و مصرف خوراكي بسيار زياد بوده است .وضعيت له شدگي
استخوانها نيز اين احتمال را كاهش ميدهد كه گوشت به
دور استخوانها بوده است .به نظر ريمانسكي مسئلة ديگر اين
است كه گويها متعلق به دوران روسا هستند و اين اتاقها
پس از او از ميان رفتهاند و نميتوان نگهداري از اين همه
گوشت پس از روسا را پذيرفت .البته زيمانسكي ()1988 :123
و نگارنده هم نظر هستند كه ُمهر روسا كه بر روي گويها
خورده پس از او نيز استفاده شده است .تعدد مهر روسا نشان

تصوير  .2اتاق استخوان بسطام ()Zimansky 1979: 54
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میدهد که مهر در دست تعدادی از کارگزاران شاه بوده و
پس از شاه مدتی طول میکشیده تا مهر او با مهر شاه جدید
جایگزین گردد ،اگر چه این مدت فقط چند سال بوده است.
پس شايد بتوان گفت اين اتاقها مدتها پس از روسا دوم
نيز مورد استفاده بودهاند .به نظر زيمانسكي ( )1979 :55اين
احتمال نيز وجود دارد كه اينها بقاياي غذاي شاه بوده باشند
كه نبايد دور ريخته ميشد.
از اتاقهاي استخوان بسطام فقط يك لوح به دست آمده
كه در آن اسم افراد و تعداد گوسفندان ذكر شده است .كاربري
اتاق با مطالب كتيبة لوح همخواني دارد .زيمانسكي (: 1979
 55؛  )1988 :114بر اين نظر است كه اين لوح مانند گويهاي
به دست آمده از اتاقهاي استخوان اسنادي هستند كه با
بقاياي حيوانات اتاقها در ارتباط هستند.
ابتداي كتيبة لوح كه چهار سطر اول آن باقي مانده است
به دست ما رسيده و ادامة اين چهار سطر و همة سطرهاي
بعدي از ميان رفتهاند .متن كتيبه و ترجمة پيشنهادي نگارنده
به شرح زير است (دارا )155 :1396

از اين مكان برده شده بودند چون پايان سطرها كه پسوند
واژگان و نقش آنها را بيشتر نمايان ميكند از ميان رفته
است و حالت «بهسويي» يا «برايي» اورارتويي واژگان ديده
نميشوند .به نظر او اين گوسفندان احتماالً به عنوان ماليات
به اتاقها ارائه شدهاند .بعدها سالويني (CT Ba- ,131 :2012
 )4ترجمة  -ḫiدر اين لوح را به شكل «به» آورد .يعني اين
گوسفندان به اين افراد داده شده بود.
نگارنده پيشنهاد ميدهد كه با توجه به محل به دست
آمدن لوح ميتوان بيشتر اين احتمال را داد كه اين افراد
يا مقامات گوسفندان را براي گوشت يا استخوانشان به اين
اتاقها و اين مكان تقديم ميكردند .اين كه استخوان يا گوشت
آنها در اينجا نگهداري ميشد مسئلة مورد پرسش در اين لوح
نيست .اما ،آورده شدن حيوانات به اين محل جهت نگهداري
بقاياي آنها به نظر منطقيتر از دادن آنها به افراد است و اين
فهرست بلندتر و كاملتر از آنچه است كه اكنون به ما رسيده
و شايد تعداد زياي از افراد حتي با تعداد بيشتري گوسفند يا
حيوانات ديگر در آن ذكر شده و شايد حتي مصرف آنها نيز
نوشته شده بود كه متأسفانه از ميان رفته است .بنا بر اين به
نظر نگارنده شايد ترجمة كسرة اضافه براي پسوند  -ḫiجايزتر
باشد.
نتيجهگيري
بر اساس آنچه آورده شد روشهاي گوناگوني براي نشاندادن
حالت اضافي و وابستگي در دستور زبان اورارتويي وجود دارد.
افزودن پسوند  -ḫiيكي از ان روشها بود .به نظر نگارنده اين
پسوند در بيشتر موارد ميتواند به شكل كسرة اضافه در زبان
فارسي ترجمه شود .اين پسوند بيشتر براي نشان دادن نسب
(به ويژه در كتيبههاي شاهي) استفاده ميرشد و بيشتر براي
انسان (نام شاه) يا مكان (نام شهر يا كشور يا نام سرور آن
مكان) ذكر ميشد .كتيبة لوح اهداءكنندگان گوسفند يك
نمونة نادر از حالت ملكي و اضافي نشان دادن حيوان براي
افراد است .اين پسوند كه فقط در اين كتيبه به اعداد متصل
شده به نظر نگارنده با توجه به محل يافتن اين كتيبه بهتر
است به شكل كسرة اضافه براي نشان دادن ارتباط ميان
دارندگان يا آورندگان گوسفندان به اتاق استخوان در بسطام
ترجمه شود .به نظر نگارنده احتماالً افرادي گوسفنداني را
كه داشتند يا تهيه ميكردند به هدفي كه بر ما معلوم نيست
براي استفاده گوشت يا استخوانشان به اين محل تقديم
ميكردند.
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پسوند  -ḫiدر كتيبة لوح اهداءكنندگان گوسفند
سالويني ( )TAF.16.1 ,129 :1988نخستین بار لوح مذكور
را معرفي و منتشر كرد .اما ،ترجمهاي براي آن ارائه نداد.
همان گونه كه پيشتر آورده شد سالويني ( )1979پسوند
 -ḫiرا با جزئيات و مثالهاي فراوان منتشر كرد .اما ،اين
انتشار پيش از ديده و مطالعه شدن لوح گلي بسطام توسط
او بود .به نظر او ( )TAF.16.1 ,129 :1988پسوند  -ḫiدر اين
كتيبه ميتوانسته مانند صفت وابستگي در حوري باشد .او
نوشت كه اطالعات ما از اعداد و اعداد ترتيبي اورارتويي
اندك است اما ،از سرتلي ( )M. de Tseretheliنقل كرده است
كه اعداد ترتيبي اورارتويي با پسوند  -ḫiساخته ميشدند كه
به نظر سالويني احتماالً نادر بوده است .سالويني مطمئن
نبود كه آيا اين گوسفندان از سوي اين افراد تقديم شده يا
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