ماندگاران

پژوهشي در زبان خوزي
فريدون جنيدي

*

ش��ده ،عيالميان (! ) از نژادي
سياهپوس��ت بودهاند .اما چرا
در خوزس��تان امروزي��ن يك
سياهپوست نيز پديدار نيست؟
***
يك��ي از برترين چهرههاي
فرهنگ��ي ايران امروز اس��تاد
عبدالمجيد ارفعي اس��ت كه
سالهاي بسياري جان و نيرو
بر س��ر پژوه��ش در فرهنگ
خوزس��تان نه��اده و ره��اورد
شگفت ايشان گنجينهاي پربار
براي ايران امروز و فرداي ايران
به شمار ميرود.
ايشان با آنكه در دانشگاههاي غربي و زير نگرش آنان
پژوهش كرده و دانش اندوخته است ،اكنون با خرمني
از دانش كه حاصل پايداري و كوشش ساليان دراز زمان
پرمايه خويش است در اين زمينه استادي بيمانند است
و همايشان به دنبال پژوهشهاي خويش ،امروز بر اين
باور است كه ما نبايد خوزيان را عيالمي و ايالمي بخوانيم
زيرا آنان خوزي هستند و جايگاهشان خوزستان است.
اكنون كه روزنامه شرق براي بزرگداشت چنين استاد
بزرگ و فروتن ،زمان نهاده اس��ت ،پژوهش همراه را به
ايشان و ديگر ايرانيان پژوهنده پيشكش ميكنم.
***
خوزس��تان كه از زمان باس��تان س��وزيانا (شوش،
شوشتر ،سوسنگرد و )...خوانده ميشد در زبان فارسي
«اوج» ( ،)ujaدر زب��ان پهلوي خوچس��تان و
باس��تان َ
در زبان فارس��ي خوزس��تان خوانده ميشود و هيچگاه
نه خوزس��تانيان و نه ديگر ايرانيان ،آنج��ا را ايالم (و بر
بنياد نوش��تههاي آنان عيالم) نخواندهاند ،پس اين چه
پافش��اري ناس��زاوار اس��ت براي نام نهادن بر بخشي از
اي��ران كه مردمان آن ،خويش را خوزس��تاني ميدانند
و در سنگنوش��تههاي هخامنشي همواره با نام اووج از
آنان ياد شده و در نگارههاي تخت جمشيد نيز همواره
ِ
پش��ت سر پارس��يان و پيش از مادها و ديگر تيرههاي
ايراني ايس��تادهاند و انبوه واژهه��اي ايراني در زبان آنان
خود برترين گواه بر ايراني بودن آنان است.
نمون��ه را از فرهن��گ كوچك��ي ك��ه در دس��ترس
هم��گان ميتواند باش��د( )1و واژههاي سنگنوش��ته
خوزي (ايالمي) بيس��تون در آن آمده است ،پيدا كردم.
171واژه 33 ،نام از ش��هرها يا كشورهاي جهان باستان
در آن آمده كه به جز س��ه نام ( putayaليبي ،پونت)،

( marasšmisšخ��وارزم) و
( kusšiyaقب��ط ،مص��ر) كه
اندكي با نام فارس��ي باس��تان
آنها دگرگوني مينمايند ،ديگر
نامها همه با فارس��ي باس��تان
يگانهان��د و دگرگون��ي تنها در
واكههايي ديده ميشود كه در
زب��ان خوزي ،آواي��ي جز آنكه
در فارسي باس��تان داشتهاند،
روان اس��ت ،چون��انَ « :ه َربي
ي» در زب��ان خ��وزي :ا َ َربيا در
زبان فارسي باس��تان = عرب،
«ه��ر مينو» :ارمِن َي فارس��ي
باستان = ارمنَ « ،...م َد» :مِديا =
ماد« ،هيندوش» :ايندي فارسي باستان؛ هند« ،بَبيلي»
س» :پَرسي ي
«پر َ
ك بابيلون ي فارس��ي باستان ،باب ِلَ ،
درنگ ي َ َن فارسي
«زيرنك»َ :
فارس��ي باستان؛ پارسَ ،
پ��رت ي؛ پارت! ،
باس��تان؛ زرنگ سيس��تان« ،پرتو َم»َ :
هور َمز َد ...به همين سان  30نام يگانه با فارسي
اور َمز َد ...ا َ َ
َ
باستان.
باز آنكه اگر زبان خوزي را از زبان فارس��ي باس��تان
جدايي بود بايد بيش��تر نامهاي جهان باس��تان در آن
دو زبان دگرگون ميبودند ،چنانكه عربس��تان در زبان
فارسي ،تازيكستان خوانده ميش��ود و آنان ما را عجم
خواندهاند ،كشور  greekرا ما يونان ميخوانيم و كشور
جرماني را آلمان و ايتاليا را روم ميخوانديم و آنان ايران
را پرس ميخوانند...
***
افزون بر نامها ،بسا از واژهها در زبان خوزي نزديك به
فارسي باستان است ،چونانَ :هي او َد :فارسي باستاناي
ا ُ َدِ ،م :فارس��ي باس��تان َم ي :مال من= ِم اوستايي ،من
پس َو ك
پس َم :فارسي باستانَ :
پهلوي ،من فارس��يَ ،
پس از اين=پس اوس��تايي ،پس پهلوي ،پس فارسي،
پس َو َماي :پس از اين بمن،
پس َم ِم :فارسي باستانَ ،
َ
شيات :شاد «شيا ،شيات» اوستايي :شات پهلوي:
ت:
َ
شَ َ
شيات
ت َهنو:
َ
شاد فارسي ،شياتيم :شادماني :همان ،شَ َ
ا َ َهني فارس��ي باستان :ميشود كه ش��اد باشم؟  ،تَر َم:
در َوت.
فارسي باستان :دورو َو .استوار ،درست :اوستايي َ
درت .فارس��ي درود ،تَ َز َر :ت ََچ َر :كاخ ،اومو َمرك:
پهلوي ُ
َهئو َم َو َ
رگ فارس��ي باستان :از ُهئو َم ،نوشيدني از گياه
هوم ،كه در اوس��تا ،همواره با پاژنام ه��و ِم «دوردارنده
تيگر خَ ئو َد
تيگر كئو َدَ :
مرگ» از آن ياد ش��ده اس��تَ .
فارسي باستان :تيزخود ،گروهي از سيستانيان كه خو ِد
عكس  :ميالد پيامي

چون نامهه��اي پيش��ين ايراني كه نزد پارس��يان
هندوستان نگاهباني ميشد به دست اروپاييان رسيد،
با بررسي آن انبوه ش��گفتآور ،گونهاي شگفتي همراه
با دوس��تي در نزد پژوهن��دگان اروپايي درباره فرهنگ
ايران پديدار شد و ايرانشناسي به گونه يكي از برترين
پژوهشهاي دانش��گاههاي اروپايي درآمد و دانشمندان
يكي ،دو س��ده پيش نامهها و دفترهاي ف��راوان درباره
فرهن��گ ايران نگاش��تند كه هنوز ب��هكار پژوهندگان
فرهنگ ايراني ميآيد.
ام��ا ديري نپايي��د كه موجي ت��ازه در اروپ��ا براي
دشمني با ايران و فرهنگ ايران پديدار شد كه در همه
پژوهشه��اي آنان ،خود مينماي��د و همه جا نوك تيز
خنجر دش��مني با ايران رو به اي��ران و فرهنگ و زبان
و تاريخ��ش دارد زيرا اگر آن موج خيز پيش��ين پايدار
ميماند ،تاريخ اروپا با  2800سال پيشين ه پيدايي يونان
و يكهزار س��ال پيشينه فرانس��ه و  800سال پيشينه
انگليس ،كم دامنه ميشد و براي اروپاييان سرشكستگي
پيش ميآورد.
پس از آن آغاز كردند كه زبان آنان آريايي نيس��ت
و ن��ام هندواروپاي��ي را پيش كش��يدند و پژوهشهاي
ناراس��ت در اين زمينه انجام شد تا نژاد و فرهنگ آنان
را به هندوس��تان پيوند دهد و هيچگاه كسي پيدا نشد
كه بپرسد :حلقه ميانين هندوستان و اروپا بهجز از ايران
كجا ميتواند باشد؟
به دنبال اين س��خن از زبان س��اختگي ديگر به نام
آريايي باس��تان س��خن راندند و دفتر و دي��وان پديدار
كردند .آنگاه زندگي ايرانيان را به آغاز هخامنش��يان يا
آغاز ماده��ا بردند و نامي بيپايه و خودس��اخته به نام
«آزياتيك» يا «آسياتيك» ساختند تا ساكنان نخستين
سرزمين ايران بوده باشند كه داراي فرهنگي درخشان
بودند و بر دست آرياييان وحشي گاوچران همگي مردند
و ايرانيان نام خود را بر اين سرزمين نهادند.
پس همه پديدهه��اي فرهنگي پيش از مادها از آن
آزياتيكها بوده است و با ايران و فرهنگ آن پيوند ندارد.
دزدان اروپايي با نام باستانشناسان دست به غارت همه
گنجينههاي ايران زدند و همه را به موزههاي آش��كار و
پنهان خويش سرازير كردند.
پژوهش��گران آنان همه تيرههاي ايراني را يكايك از
پيكر ايران جدا كردند و تبار غيرايراني به آنان دادند.
يكي از برترين اين تيرهها خوزيان بودند كه فرهنگ
و دان��ش واالي آنان چون خاري بر چش��م دش��منان
فرهنگي ما ميرفت .بنابراين چنين انديشيدند كه چون
بابليان آنان را «ايالمي» ميخوانند ،پس بهتر است ما نيز
آنجا را «ايالم» و پسان گونه «عيالم» بخوانيم تا يكباره
پيوند آنان با ايران گسس��ته شود .يكي از شگفتترين
داوريهاي آنان درباره سر بريدهاي بود كه  3200سال
در اندرون قير س��الم مانده بود ،اما رنگ آن به سياهي
گراييده و ورم كرده مينمود.
پ��س آنان چني��ن گفتند كه بر بنياد آن س��ر پيدا

افتخار فرهنگ ایران
نسرين فروتن* ..................
بيگمان كساني كه با فرهنگ و ادب ايران آشنايي
دارن��د ،به وي��ژه آنان كه در زمينه ادبي��ات و زبانهاي
باستاني فعاليت ميكنند ،با نام و آوازه دكتر ارفعي آشنا
هستند و از تحقيقات و تاليفات ارزنده ايشان بهرهمند

تيگر فارسي باستان،
تيگرَ :
نوك تيز بر سر مينهادندَ .
تيز فارسي ،كئو َد :خئو َد فارسي باستان :خود فارسي،
َهردشت ََن :اردس��تان :دريچه در فارسي باستان ،هوپ:
ايرت َهزي:اش اوستايي؛ اَرت پهلوي،
َه اوس��تايي؛ آنَ ،
راستي ،ايرت ََم :راس��تي ،همان ،كني :دوستي از ريشه
كن اوستايي عشق ،دوستي (=كنيزك :دوست داشتني
كوچك)
گروهي از واژهها را با زبانهاي امروز ايراني همانندي
اس��ت ،چونان :اَنك :آنكام ارمني ،هنگام فارسي ،د ِونو:
دادنَ ،دن َ��ش :مردم��ان ،دام ،آفري��ده خداَ ،ه��زََّ :ه ّچا
اوس��تاييَ ،هچ پهلوي ،از فارسي،اي:اي خراساني ،اين،
كت:
اي ّن��ي :نه ،كپ :روي هم انباش��ته ،كپه فارس��يَ ،
تخت ،ك��ت خراس��اني و نيمكت در ديگ��ر زبانهاي
ايران��ي ،كيتِ��نَ :قد َغن=«قد» در قدغ��ن؛ كت :كيت،
كوش :س��اختن؛ ساختمان :از ش��ينگ و َهئوشينگ
كوت :اوت اوستايي ،اود پهلوي
اوس��تايي ،خانه خوبَّ ،
كهن ،او پهلوي نو؛ اُ :فارسيَ :وَ ،مرپپ َت :همه :از ريشه
وزن نام :با پيشوند
« َمر» :شمارَ ،م ّر َ
پر َ
يت :همه :همانّ ،
پور پهلوي؛ پور ،پُر فارسي و پسوند نام نشان ،همراه با
پسوند «نام» نشانه گروه (=جمع) در فارسي باستان و
اوس��تا و گروهي از واژهها كه ،در ديگر زبانهاي آريايي
همانند دارند ،چونان :ا َ َّت :پدر ،روس��ي اَتِّ  ،دونو :دادن،
فرانسوي  ،donnerكيك :آسمان ،بهشت ،سومري ،gi
َن :گفتن؛ التين  ،narrareسي :ديدن ،انگليسي ،see
تيري :گفتن ،فرانسوي  ،direشاك خوزي با دگرگوني
«ش» ب��ه «س» ني��ز «ك» ب��ه «ن» ب��ه گونه son
انگليسي درآمده است .دگرگوني «ك» به «ن» در واژه
سوك پهلوي =س��وي در گونه تاجيكي «سون» ديده
ميشود( .ايسون=اينجا ،اوس��ون=آنجا) گونه تاجيكي
«س��ون» در زبان باس��تاني آذربايجان در رساله موالنا
روحي انارجاني نيز ديده شده است .ريشه واژه «شاك»
ييجنگه اوس��تايي است كه در پهلوي ِويچ
خوزي در َو َ
( )vēčخوانده ش��ده اس��ت و گا ِه دگرگوني آن از تخم
به پسر ،در زبان روسي است = vič :پسر و اين واژه در
زبان مش��هدي با دگرگون شدن «و» به «ب» به گونه
بيچ (= )biččaپس��ر درآمده است كه در زبان دامغاني
َّ
( )vaččeو در زبان سمناني به دگرگوني «چ» به «ش»
«وش��اك» (تازي شده :وش��اق) درآمده است و «ك»
بچك ( )baččakتاجيكي بر زبان
پاياني آن نيز در واژه ّ
ميرود آنگاه «وشاك» سمناني را زمان آن ميرسد كه
با فروافتادن «و» به گونه «شاك» خوزي درآيد! همين
وش��اك سمناني است كه در آذربايجان به گونه اوشاخ
=پسر درآمده كه يك واژه آذري است ،زيرا پسر در زبان
تركي اوغلي ناميده ميشود.
*بنياد نيشابور
fereydoonjoneydi@hotmail. com

پينوشت:
http://oi.uchicago.edu.oi/proj/ari/elle x-1
index.html

یادداشت
ايش��ان به راه افتادم ،اضطراب ش��ديدي داشتم ،تا آن
موقع ايشان را نديده بودم و نميدانستم تقاضاي بزرگي
را كه داشتم به چه صورتي بايد مطرح كنم ،باالخره وارد
دفتر كار ايش��ان ش��دم .در خياباني در ميان شلوغي و
همهمه مركز شهر در محل كاري بسيار ساده كه باورم
نميشد ،انساني فرهيخته و دانشمند مشغول به كار بود؛
با قلبي مهربان و مملو از عشق به ميهن .ديگر اضطراب
نداشتم و كارم به راحتي انجام شد و از گنجينه شگفت

هستند .بنابراين نيازي به قلمزني و صحبت در اين مورد
نيست .اما سخن من از جان شيفتهاي است كه كارش
وقت و ساعت نميشناسد و در هيچ مقياسي نميگنجد،
به جز مقياس عشق .او خستگيناپذير است و بيشترين
س��اعات زندگي را ص��رف تحقيق و مطالع��ه كرده و
تاليفاتش راهگشاي پژوهندگان جوان است.
چند س��ال پي��ش براي اولي��ن بار قرار ب��ود كه با
دكترارفعي مالقاتي داش��ته باش��م .به طرف محل كار
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دانش استاد پيرامون متنهاي باستاني برخوردار شدم.
اس��تادي و توانايي ايش��ان در خ��ط و زبان ايالمي
توانس��ته است نكات بس��ياري از زندگي ايالميان را بر
ما روش��ن كند و گره از كار سفالنوش��تههاي ايالمي
بگشايد .درود بر روان پاك آنان كه خط به وجود آوردند
و بر س��نگ و گل نگاشتند و س��پاس از استاد گرامي،
دكترارفعي كه افتخار فرهنگ ايران هستند.
*پژوهشگر زبانهاي باستاني

