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  پيشگفتار-1

، فرهنگي، )واژه شناسي( ي كنيم تا با بكار گيري گواهي هاي زبان شناسي   در اين جستار كوشش م

خي و باستان شناسي نشان دهيم كه ميان ايالميان باستان و ديگر مردمان آريايي پيوند استوار تاري

فالت  دور در اده اي هستند كه از زمان هاي بسيارنژادي و فرهنگي برقرار بوده است و اينان آرياييان نژ

 شناسان از  ايراني از گرفته اند و به گفته ي برخ)مسكن(ايران و به ويژه در خوزستان كنوني نشيمه

. المي بهره مي جويم در اين جستار همواره از نام خوزي به جاي اي.ناكجا آباد به اين سرزمين نيامده اند

الم را مردمان ميان رودان بر اين تيره كهن نهاده اند و نام خوزي هم در شاهنامه و هم چرا كه نام اي

  .تسنگ نوشته هاي هخامنشي براي اين مردم آورده شده اس

  : گواهي هاي زبان شناسي و واژه شناسي-2

  : باستان را با زبان ايراني بررسي مي كنيمخش پيوند چند واژه از زبان خوزي   در اين ب

از طرفي اين واژه با . در زبان افغاني به پدر آته مي گويند.  پدر است)معني(در زبان خوزي به چم: آته

dadوdaddy همچنين اين واژه را . ريگ ودا به معني پدر در ارتباط است در تركي و انگليسي و تاتا در

  . مي باشد عمواز سويي در لري اين واژه به چم. ر فارسي و اصفهاني سنجيدمي توان با داداش يا دادا د

و هوري كه پيوند نزديكي با يكديگر و با ) ارمني(همچنين ياد آوري مي كنيم كه در زبانهاي اورارتويي

  .ن دارند واژه آته با يك دگروني اندك بچم پدر استزبان خوزي باستا

بي شك اين نام با تاتا در . دو تن از شاهان خوزيان باستان در دو دوره گوناگون نامشان تاتا مي باشد

  .زبان سانسكريت به چم پدر و همچنين آته در ايالمي به چم پدر پيوند دارد

پيوند  واژه مادر يعني مات يا ماه عمه در فارسي و جز اول اين واژه مي تواند با واژ. به معني مادر :اَمه

چه  مي شويم واژه عمه اگردآوراي. در گويش هاي ايران مار و ما نيز به چم مادر آمده است .باشدداشته 



 ايران مي توان در گويش هايايراني مي باشد و همانندهاي آن را اي در نگاه نخست تازيست اما واژه 

  .ديد

   به چم sissy و sister ش به س و ت به س مي تواند با اين واژه با دگرگوني. م خواهر به چ:وشوت

كه مي تواند  خواهر است ون بر اين در زبان هندي سيت به چمافز. خواهر در انگليسي در ارتباط باشد

  .ش استيوند خود واژه خواهر ايراني نيز با اين واژه در خور نگرپ. پيوندي با شوتو خوزي داشته باشد

بخش نخست اين واژه يعني فراتر مي تواند با .  برادري است)حق( در خوزي به چم هده:فراترچات

سوي و چنان چه فراتلو در ايتاليايي و فرير در فران. به ف در پيوند باشد) پ(برادر فارسي با تبديل ب

  . برادر استفراتر در اسپانيايي به چم

ين زرتشتي كه به چم ه ي زوهر در آياين واژه پيوند اين واژه با واژر با تبديل ل به ر د. چم آب به :زول

ند اين واژه با سيل و سيال در تازي  همچنين پيو. مي باشد، آشكار مي گردد)مقدس(آب پاك و سپنت

 نيمي آب و نيمي ژل در انگليسي در خور  به چمsolgel ز به س و بخش نخست واژه با دگرگوني

ياد . ي تواند با خوانش كهنتر واژه دريا كه ذريا باشد نيز پيوند داشته باشدهمچنين م .نگرش مي باشد

. د داردبي شك با واژه آب وآپ پيونآور مي شويم كه در زبان خوزي اَپشه نيز به چم آب است كه 

پارسي باستان در  كه اين واژه تنها نگارش خوزي واژه ي اَپسه  باورمندنداگرچه ايران شناسان غربي

دگرگون حال بايد پرسيد كه چه نيازي بوده است كه بجاي واژه خوزي . واژه اي خوزي نيست و است

  .شده ي خوزي آن را بنويسند

ي باستان ليم يا ليمين به چم آتش و ليم به معني سوزاندن و سوختن در زبان خوز :ليم -ليمين-ليم

 آشكار ه چم نوري و روشن كردن در انگليسي بlaminate وluminal پيوند اين واژه با واژه . است

بان  با واژه هاي آگِر در ز پيوند آن است كههمچنين در زبان خوزيي گيري به چم آتش سپنت. است



ي كور به معني پختن و همچنين در خوز.  گور گرفتن در فارسي كنوني روشن استايراني به چم آتش و

   .آشكار داردداغ كردن است كه با واژه كوره در فارسي امروزي پيوندي 

در ايالمي مو به چم من در فارسي است كه پيوندي آشكار با من فارسي  :اينَ يا اَنَ- هي-اَك- مو

 را به mu نشر بلخ، -اگر چه در كتاب پيوند زبان لري . (نيز به چم من است) u( در ايالمي باستان.دارد

در گويش هاي ايران مانند ). اشدشايد هر دو واژه در كتيبه هاي ايالمي آمده ب. چم من آورده است

 كه در فارسي است كه  اَك در ايالمي به چم.به چم من و خود است) a( افتري، بادرود كاشان و سمنان

  .همگوني بسيار آن با كه فارسي در خور نگرش است

كه در رسي و تبديل الف به ه با افتادن نون از پايان واژه اين در فا.  اين استدر زبان خوزي هي به چم

 واژه اينَ يا اَنَ . لهجه هاي ايراني رخ مي دهد، از يك ريشه بودن اين دو واژه آشكار مي گردددگرگوني

  . كه پيوند اين دو واژه را مي رساند.ي به چم نه در فارسي مي باشددر خوز

هجه هاي  اين واژه با واژه ي رود و روله در لي باستان به معني بچه و آدم است كه پيوند در خوز:روه

  .گوناگون فارسي به معني فرزند هويداست

واژه نخست با پسر . است) ذكور(ي پوهور و شاك به چم پسر و فرزند نرينه در زبان خوز : شاك- پوهور

همچنين در زبان پهلوي زياك يا زهاك به چم . در فارسي و پوس در پارسي باستان از يك ريشه است

  . با تبديل ش به ز آشكار مي گرددفرزند است كه پيوند آن با واژه شاك

 در انگليسي از يك pathو pad اين واژه با پا، پي، .  پا در فارسي است در خوزي باستان به چم:پت

 .ريشه است

در اوستايي آنسو به چم شاخه است كه با افتادن نون غنه اي از اين .  درخت و شاخه استبه چم: هوس

  .ا مي گرددواژه پيوند آن با هوس ايالمي پيد



ي به چم گالبي آمده است كه در پهلوي نيز با اندكي تغيير گالبي، اومرود  در نوشته هاي خوز:وومرود

  .است

به معني مردم است كه مي تواند با واژه كوت در پهلوي به چم توده و گروه در پيوند باشد:كوت .  

 ر زبان ايراني و گويش هاي گوناگون  د هر دو اين واژه ها با هوشپيوند.  به چم خانه است: مان-هوسي

 خانه و  و مان در زبان ايراني به چم در انگليسيhouseايران به چم خانه و همچنين پيوند آن با 

  .سرزمين آشكار است

نخستين واژه مي تواند با . ي كي به چم عدد يك است و مرَ به چم عدد دو در زبان خوز: مرَ يا مير-كي

همچنين شايد واژه دوم با مر و ما به معني .  باشد و اِيك به چم يك همپيونددر فارسي و اِوكيك 

 در maethaاين واژه را مي توان با واژه ي  از سويي .شمردن و حساب كردن در پهلوي در پيوند باشد

  .اوستايي به چم جفت و هم تراز نيز سنجيد

 با وازه گِدار واژه نخست.  است و فرمانروان واژه در زبان ايالمي به چم سركردههر دو اي:  سوكل-كوتِر

 فرمانروا و دومين واژه كه احتماال از سومري به زبان ايالمي را يافته است، بخش كاسي به چمزبان  در

  . است كل، كله و سر در فارسي همپيونددوم آن با

 مي  پادشاه و شاهاين واژگان در زبان خوزي باستان به چم: سوگير- سونكي-سينكي-زون كيك

 در پيوند) سور- سون- سان(با خورشيدبخش نخست اين وازگان يعني زون، سون، سين و سو شايد . باشد

  .پيوند داشته باشد)  كيانيان)لقب(فرنام(كي و كوي در پهلوي و اوستايي باشد و بخش دوم مي تواند با 

. ند استپيوقا هم با كل و از طرفي با كير در خوزي به چم آبخش دوم سوگير يعني گير از يك طرف

 در پهلوي و فارسي امروزي به چم آلت تناسلي مرد ي مي تواند با واژه كيرهمچنين واژه كير در خوز

 واژگان اين بخش ياد آور مي شويم كه هم اكنون در زبان كردي به شاه سان و پيرامون. همپيوند باشد

  .كي مي گويند



هخوب در زبان ايراني آشكار است به چميوند اين واژه با به و هوپ.  خوب است به چم:ب .  

  .ستكه پيوند آن با پر در فارسي پيدا.  پر آمده است به چم:پو

   با مه در فارسي دري به واژه نخست آشكارا. هر دو اين واژگان به چم بزرگ در خوزي است :ريش- مه

 همپيوند چم رهبر و پيشوا  است و واژه دوم مي تواند با رد و يا رس در پهلوي بهچم بزرگ همپيوند

  .باشد

 اَكشنا آمده است كه اين واژه در پارسي باستان به گونه.  خاكستري تيره است در خوزي به چم:اَزشَينا

  .نشان مي دهد هر دو از يك ريشه اند

  . است كاشي به معني زمين همپيونداين واژه با واژه ميري در زبان.  به چم زمين آمده است:مورو

 اين واژه در زبان كاشي بگونه. بود است و همچنين به چم رنگ كچم آسمان در زبان خوزي به :كيكي

  .داگيگي مي باشد

 در اوستايي اپِم نپات ازسويي. آمده است) احتماال ماه(ك تابناخوزي باستان به چم خدا و ايزددر  :نَپير

) نپي(و نبيا واژه هاي ناف، نوه و نبيره  پيوند آنها بكه نپات با نَپ و نَپير و از سويي. به چم ايزد آب است

  .در فارسي كنوني آشكار مي باشد) نفت(و نپت

اين واژه همان واژه پتياره است كه در فارسي و پهلوي داريم .  در زبان ايالمي به چم دشمن استپيتير

  .همچنين در پهلوي پتياره به چم دشمن نيز مي باشد. و در اوستايي هم ريشه دارد

 sraotaآيا اين واژه نمي تواند با واژه ي اوستايي .  به چم گوش و شنوايي استsiri باستان در خوزي -

  .به چم بشنويد و گوش دهيد هم ريشه باشد؟

- kiirpi : در زبان اورارتويي . اين واژه در خوزي به چم دست مي باشدkuriهمچنين .  به چم پا است

بي شك .  بر آن در فارسي اصطالح كت وكول را داريمافزون. ويش گيالني كول، پا معني مي دهددر گ



) مانند پا و دست(هر سه اين واژگان با يكديگر پيوند دارند و جابجايي يك واژه براي يك گروه از چيزها 

  .در گويش ها و زبان ايراني پيشينه دار است

Ukku :در گويش لري و نهاوند . به چم سر و كله استkapu و در گويش ايالم kapul به چم سر 

  است 

پيوند اين واژه با واژه كله در فارسي و گويش هاي ايران آشكار مي . با توجه به اين همانند ها كه ياد شد

  .گردد

Nika: به ) نا ( همچنين. به چم ما و براي ما است) ني(در زبان اوستايي . ي به چم ما مي باشد در خوز

 . چم ما را 

  : زبان خوزي باستاندر ) افعال(پيرامون برخي كنش ها

 در انگليسي به چم ديدن و سو در فارسي و سِي seeسي در خوزي به چم ديدن است كه پيوند آن با 

همجنين در خوزي باستان هوت به چم كردن و . در گويش لري آشكار و استوار است) نگاه كن(كن 

  .ريشه استساختن است كه اين واژه با هو و هوت در اوستايي به چم ساختن از يك 

  . باشد) مرتبط(در خوزي تونيه به معني دادن است كه مي تواند با همين كنش دادن در فارسي همپيوند

همچنين فعل دورنَ در خوزي به معني دانستن است كه مي تواند با ريشه هاي دان و دا در فارسي 

 اين واژه نمي تواند با آيا. به چم گفتن و سخن گفتن است تيريدر زبان خوزي باستان . همپيوند باشد

  .در زبان انگليسي پيوند داشته باشد؟) گفتن (tellكنش 

LAHAاين واژه .  از ميان بردن و نابود كردن و همچنين آرد كردن گندم است در زبان خوزي به چم

  . از يك ريشه است)كوبنده دشمنان(با واژه له كردن در فارسي و نام ايراني لهاك

كه ايالم . ناميده اند متيلتَهسنگ نوشته ها ي به جا مانده سرزمين خود را  خوزي هاي باستان در -

اگر هل به .  به چم سرور و بخشنده استمتيتَ به چم سرزمين و هلشناسان غربي مي گويند بگماني 



باال به چم سرزمين بلند و ) هرا برز( در البرز هراچم سرزمين را به پذيريم، اين واژه مي تواند با واژه هاي

از . پيوند داشته باشد) در زبان هند وآريايي كهن(و همچنين واژه هاي  اير و آري  به چم فالت نشين

سويي دگر گون شده ي اين واژه ها را در بخش نخست نام اورميه مي توان ديد كه از دو بخش اور به 

ت آن از همين ريشه شايد نام اوراررتو نيز بخش نخس. چم سرزمين و ميه به چم آب فراهم آمده است

  .باشد

 نام دوازده ماه سال با نام هاي )انشاني(يوشته هاي هخامنشيان به زبان خوزدر سنگ نوشته ها و گلن -

حال بايد پرسيد يا نام ماه هاي اين دو .  همسان و همانند استتان آن با چند دگرگوني واجپارسي باس

يالميان آگاهي نداشته اند و به جاي آن نام پارسي مانند هم بوده است و يا پارس ها از نام ماه هاي ا

 دوم را بپذيريم باز بايد پرسيد كه چگونه است كه آنها نام ماه هاي سال اگر گمانه. ان را نوشته اندباست

ها را مي دانستند ودر نوشته به زبان اكدي آن آنها را مي ) اكدي(همسايگان غربي تر خود يعني بابلي

و يا اينكه خوزي ها با دو هزار سال تاريخ پيش از ! ماههاي ايالمي ناآگاه بودند؟ام اما از ن. آوردند

آيا نبايد گمانه نخست را پذيرفت و ياد !. داراي نامي براي ماههاي خود نبوده اند فرمانروايي هخامنشيان

ديگر نزديك بوده آور شد كه اين دو تيره ايراني با يكديگر هم نژاد و ايراني وآرياييند و زبان آنها به يك

   .است؟

 از مقاله دكتر ركن الدين همايون فرخ )انشاني(يزده ماه سال پارسي باستان و خوزفهرست نام هاي دوا

  :با نام ايران مهد تمدن جهان آورده شده است

   :فرس هخامشي\ خوزي يا ايالمي

پد   گرم\ گرماباتاش -  سيگار  تائي\ ايس  سااكوريزي- ورورواهر ث \ورومااير ت- ئيشن آدوك\ خادوكانو

وركازنا   \ باركاشانا -اديي باگا\ ئياتيش باگي -  كارباشيا\ شياايش كاايربي - ناجي درن\  تونابازيش

  خانا وي \ميكانا  - ساميا \ساميامانتاش  -   اناماك \خاناماكاش -   يادي يچ آ \ايش خاشياتي



ي و مانده از پيمان ميان هيتا پادشاه خوزي در لوحه بجا  نگرش است كه يكي از ايزدان خوزدر خور

 و از آنجا كه نام . بوده است كه آشكارا با نام ماه دوم يعني ثورمااير پيوند داردهورباهيرنارامسين نامش 

 اگري براي  دارد، پس هيچ گمان و اما و)ايراني(آشكارا ريشه آرياييماه دوم در گويش پارسي باستان 

  .با پارس ها نمي ماندشاني ها  انپيوند زباني خوزي ها يا

  :پيرامون زبان خوزي چند سخن ديگر را بايسته مي دانيم

اين واج در زبان كاشي هاي آريايي نيز نشانه ي جمع . در زبان خوزي پسوند جمع واج پ مي باشد - 1

  .است

ادي و در زبان خوزي باستان همانند ديگر زبان هاي آريايي اورارتويي، هوري، كاشي، گوتي و م - 2

 - در پارسي مانند داريوش( .پارسي پسوند ش در نامها و در ساختمان اسم به فرارواني ديه مي شود

-)گونه اي چوب(ثرميش-)خويشتن(تنوش- )ماه نخست سال( آدوكنئيش- چش پيش -كورش

 -)شهري در ماد( ماروش- )شهري در ماد(مادي مانند كودوروش و در )نام(وهوميش-)نام(دادارشيش

: زبان گوتي نام چند پادشاه آنان كه در بابل پادشاهي كردنند، مانندو در ) دژي در ماد(شسيك يووتي

 - شوريش- ايارالگاش و در زبان كاشي نام چند ايزد مانند بوگش- ايني ماباگش-  الولومش-اينگه شوش

پيروزمند ( شوزيگش-)ستاره( دكش-)اسب زرين( بورزرش-)محور( مروتش و واژگان اكنشش-بوريش

 كاشي - گاندريش - كره ايندش-و نام پادشاهان مانند ابي رتش) بچه(شيوش- )زمين( ميريش-)كني

پارسي  همانند زبان كنوني ، هوريرشي گورماش و در زبان اورارتويي و زبان بسيار نزديك آناو-تيلياش

 izidushe -)نيكي (arusheمانند .  است)فعل(ن واج ش به بن كنشيك روش ساخت اسم افزود

 zashe-)شادي( pisushe -)زندگي (ulgushe-)قدرت (ushmashe واژگان ديگر مانند -)رودست(

 در زبان خوزي باستان پسوند ش .در خور نگرش است) مبارز (gunushe - )بخت (ishpuishe-)نيرو(

- مانند ابيرادوش(جاي ها  -)كه در بخش پيشين آورده شد(مانند نام ماه ها بسيار ديده مي شود 

تمپت - كودوزولوش-سيموت ورتش- نپيلهوش-اوكوتهِش: پيرامون نام پادشاهانو ) سيماش-اتكَلشو



. آيا پيوندي ميان نام كيروش و كورش هخامنش موجود است؟( يا كيرمشكوك كيروش- هيشه هنش

هومبان - شيموت نيكه تش-  هلوتوش اينشوشيناك- )كوك در اينجا به چم شاه است چنان كه گفته شد

  هومبان هلتش-نيكش

  :در اين بخش پيوند چند واژه خوزي را با واژگان اورارتويي بررسي مي كنيم - 3

  خوزي                                                  اورارتويي

Kula -در خواست كردن                            kuta-درخواست كردن  

Kupa -باال بردن-  برپاكردن                        kuiu- تنظيم كردن-ساختن  

Kurra -تنظيم كردن                    - آراستنkuruni-تنظيم كردن- ساختن  

Pahti-شاد شدن              - خوشحال كردن pisushe -شادي   

Pari-رسيدن                            - رفتن به paru-به جاي دگر بردن   

Parti-تلف كردن                 - ازميان بردن pitu-از ميان بردن   

Pitu-                               از دست دادن pitu-از ميان بردن   

Putta-فرار كردن                     - گريختن bidu-عقب كشيدن   

Tiri-                                         گفتن tiau –گفتن   

Ulerkun-                                  مرد   alaue -مرد   

Halp -                             كشتن و مردن urpu-قرباني كردن   

  

   گواهي هاي فرهنگي و ديني-3

 همچنين در نزد خوزيان مارها در جايگاه.  مار استيان باستان سپنت ترين جاندار در نزد خوز- 1

دگان ارجمند مي اما پژوهن.  مي پيچيدندمهرابنگهبان بر در درگاه ها خزيده و بر گرد پيكر شاه و 



ي ها آن را نماد دوري هم هندي ها و هم ايران.  دارددانندكه اين خزنده با آيين مهر پيوند و همبستگي

در خور نگرش . ان باستان شينپي استاز سويي نام اين خزنده در نزد خوزي. از بال و سموم مي دانستند

 ميان صامت و مصوت اين وازه به شيپي و با يك است كه با افتادن نون ميان غنه اي يا همان نون

و در اما مي دانيم كه در زبان پهلوي شيپا نام مار افعي است . دگرگوني اندك به شيپا تبديل مي شود

همچنين واژه شيوا در فارسي كنوني هم . ونديداد نيز شپا گونه اي مار است) كتاب(اوستايي در نسك

راي دايان ه چگونه است كه سپنت ترين جاندار و خزنده ي خوز بايد پرسيد كحال. ريشه با آن است

غير ( و انيرانيسان بي هنر و بي دانش اروپايي بيگانه ايراني است اما اينان به نظر شرق شنانامي آشكارا

  . اند)ايراني

  ايزد خورشيد است كه بي شك با آناهيدهونته يا نهوته يا ناهيته به چم در فرهنگ و دين ايالمي ن- 2

در نزد خوزيان ايزد ديگري با نام نازيت هست كه بي شك نام . ايزد آب در نزد آرياييان در پيوند است

همچنين در نزد آنان تيرو تير ايزد آب و خاك است كه پيوند آن با . آن دگرگون شده واژه ناهيت است

ش ايزدان ناهيد و تير تاي سخش باستان شناسي گواهي هايي بر پايه ي در ب.تير ايزد باران آشكار است

يگري به نام هومبان در نزد خوزيان با گياه ايزد نرينه شناخته شده د.  باستان خواهيم آورددر خوزستان

 سال پيش در 6000اين ايزدان ياد شده از نزديك به .  هوم در ايران و هند در پيوند استسپنت

 به  فالت ايرانرا از ديگر مردمان درونين ايزدان  كه او شوش شناخته شده است و اين گمانهخوزستان 

بلكه نشان دهنده پيوند ژرف نژادي تيره هايي آريايي .  باشد)باطل(دهوام گرفته اند، مي تواند بيه

اينشوشيناك ستايش مي گرديده  در نزد خوزيان باستان ايزد ديگر با نام .گوناگون ايران با يكديگر است

زدي  نيز كاشو اياز سويي در نزد كاشي هاي آريايي.  را مي بينيمدر اين واژه ما آشكارا نام شوش. است

تيره و جايگاه آن تيره براي ايزد خود در ايران پيشينه دار يك نهادن نام  كه اين مي رساند. سپنت است

     .است



 مي دانستند و زيگورات آنها هفت دروازه داشت و هفت حيوان  را سپنت7 خوزيان باستان عدد - 3

 تا پاك  دست آنها آب مي ريختندداخل شدن شاه و شاه بانو بر همچنين آنها پيش از. ي كردندقرباني م

 اين موضوع ها با آيين مهر به پيوند(شوند و آيين هاي نيايش آنها با سورود و نواي چنگ آغاز مي شد 

اين موضوع با  ياد مي شد كه ورنزد خوزيان از رود شاذي در آيين دادرسي با نام همچنين ). توجه شود

ناهي يا گناه كاري با بكارگيري آتش يا آب در نوشته هاي پهلوي و اوستايي  بي گ)اثبات(آيين استوانش

  . استهمپيوند

يان براي نياز به ايزدان باده بهشتي بر زمين مي هست كه خوز در زيگورات چغازنبيل گودالي - 4

نام ايم ياد شده است كه بي گمان همان جم يا همچنين از نوشته هاي چغازنبيل از ايزدي به . افشاندند

با اين ياد آوري كه نشانه هايي از آيين پرستش و نيايش جمشيد به گونه ي يك ايزد تا . جمشيد است

دوره هاي پس از اسالم نيز در ميان برخي از ايرانيان كه دين زرتشتي را نپذيرفته بودند، برجاي مانده 

  )  دكتر اميد عطايي فرد- نشگفتي هاي باستاني ايرا. (بود

 در نزد آنان با واژ هاين نيرو .  طبيعي داشتندها همه ي خدايان نيروي اسرار آميز و فراي ور خوزبه با - 5

، قدرت محافظ و همچنين قدرت مجازاتگر  فره ايزدياين كيتِن طلسمي جادويي،.  مي شود يادكيتِن

پادشاهان ايالمي قدرت .  شودي يا سنگي هم مجسمصورت نشانه برنزاين قدرت مي توانست به . او بود

شاهان خود را در برابر رعيت كارگزار . خود را بر پايه ي محافظت جادويي كيتِن استوار مي دانستند

كه به آن تعدي مي كرد زندگي خود را مي باخت و مطرود مي كسي . ميني كيتِن الهي مي دانستندز

اب اين كتگفته هاي  به با نگرش).  پرويز رجبي-والتر هينس -شهرياري ايالم( شد و مي بايد مي مرد

آيا اين .  نيست؟يان در اوستايي و پهلوي همپيوندي با واژه كي و كوي و كبايد گفت آيا واژه كيتَن خوز

ايزدي و داده آنرا و انيان نيست كه شاهان كياني آن را داشتند همان فره و خورنه در نزد آرياييان و اير

 !.مي دانستند؟ وندي خدا

  بدست آمده از ايالميان باستان بر روي كوه ها و صخره ها نگاره هاي برجسته ي با ريز نگري در  در - 6



  : نكته مي توان پي بردي ايران به دو

بكار مي رفته به منظور انجام مراسم گسترده به طور  و آب در مراسم خوزيان باستان آتش و آتشدان - 1

 را تقديس مي كرده و در آيين  وآبه پيوند آنها با ديگر ايرانيان است كه آتش كه اين نشان دهند.است

  .هاي خود از آن استفاده مي كردند

تخت روان ديده مي شود كه در آن پادشاه خود را بر  در چندين نگاره ي بدست آمده از ايالميان - 2

ي دانند كه كاربرد تخت روان در آگاهان به تاريخ و فرهنگ شفاهي ايران م. تخت  سوار كرده و مي برند

ان پيشينه اي بس بلند ودراز دارد و اين شيوه و آيين در زمان پادشاهي هخامنشيان و سپس اير

  .ساسانيان دنبال شد

   گواهي هاي تاريخي-4

ايران از آغاز تا اسالم، اورارتوييان، كاسيان، ايالميان، ميتانيان و هيتيان را در يك نسك  گريشمن در - 1

ريايي نمي داند و در اين مورد دچار ه اين تيره هاي تيره اي و نژادي را آاگرچ. ه نژادي قرار مي دهددست

دهد كه نشان دهنده ي يكپارچگي  يك دسته قرار مي راشتباه است اما خواسته يا ناخواسته آنها را د

ا، اورارتويي ها و كاشي  با توجه به آريايي بودن هيتي ها، ميتاني هاز سويي. فرهنگي اين تيره ها است

  .ي ها نيز آريايي هاي ايران بوده و هستندي هيچ شكي باقي نمي ماند كه خوزها جا

وجود مختصات آثار شوش در سيلك و وحدت تام :  او مي نويسد در جاي ديگر در همان نسك- 2

ميل فرهنگي با تمدني كه در شوش شناخته شده نشان مي دهد كه تمدن مذكور جبرا به سيلك تح

ي بيش نيست چراكه با توجه به يكپارچگي فرهنگي تحميل تمدن شوش بر سيلك مغلطه ا!!!. شده است

شوش و  شده است، مي بايست ه با گواهي هاي باستان شناسي استوانيدهي مردم فالت ايران كهمه 

ن  باشند كه چنيتحميل كردهي مردمان سرزمين ايران خود را به همه ) تمدن(خوزي ها شهرينگي



 اماكن پذير نيست، هم به شوند دوري و هم به شوند اينكه همزمان با خوزي ها ديگر مردمان چيزي

  .ايران نيز داراي تاريخ و پادشاه بوده اند

اهميت تمدني كه در شوش شناخته شده و تا قلب نجد :  مي نويسد باز در بخش ديگر همين نسك- 3

گيريشمن خود را به آب و آتش مي زند تا .  خط استعمالته، باالتر از همه به جهت استايران نفوذ ياف

را در درون فالت ايران انكار و آن را ) خط(جود شهرينگي و فرهنگ و دبيرههر جوري كه هست و

جلوه دهد كه پس ! يبه اصطالح شرق شناسان سومريان نه آريايي و نه ساميا  سامي و دستاورد تيره ي

امروزه با كشف . ن رسيده استبه فالت ايرا دبيره آموختندي ها از آنها خوزآن كه از 

و فرهنگ از ) خط(روع دبيره بدست آمده از جيرفت بر همگان آشكار است كه ش)اسناد(دستاويزهاي

 وازگون و از فته است و نه بگونه اياراه ي) بين النهرين( ايران به ميان رودانو از درون بوده است ايران 

  .ميان رودان به ايران

مگي به يك يان، كاسي ها يا كاشي ها، لولوب ها و گوتي ها هيشمن خود مي پذيرد كه خوز گر- 4

دسته نژادي تعلق دارند و زبان آنها به يكديگر وابسته است و مي نويسد در اثر فشار مستمر دشت ميان 

 به پژوهش با توجه. رودان اين اقوام در يك زمان با هم متحد شده اند اگرچه اين اتحاد دوام نمي يابد

 رد، پارس و ديگر ايرانيان و باور  كاشي، ام آرياييان، مردمه درخشاني در دفترارزشمند دكتر جهانشا

) خوزي ها(ي هاذيرفت كه خوزايشان كه كاسي ها و گوتي ها آريايي و داراي زبان آريايي اند، پس بايد پ

  .نيز آرياي هستند

  : دياكونوف مي خوانيم تاريخ ماد اثراينك سه جمله ي زير را از نسك

 زبان ايالمي نو بسياري از كلمات زبان ايراني را به وام گرفته و اكثر اين وازه ها را از زبان پارسي اخذ - 1

نموده و معلوم شده است كه در بسياري از موارد روايت ايالمي از كتيبه هاي هخامنشي براي اداي 

ي كلمه مذبور با واژه اي كه در متن پارسي باستان در مفهومي، كلمه ي پارسي را بكار برده است ول

ف نيز ابراز شگفتي مي كند از بودن واژگان خود دياكونو!!!. همان مورد استفده شده است يكي نيست



 اينكه اما به شوند. در همان مورد بكار گرفته نشده استي كه همان واژگان در پارسي پارسي در خوز

اين طور ي ها موجود بوده، نگي و نژادي ميان پارس ها و خوزني و فرهنمي خواهد بپذيرد پيوندي زبا

  .در شكفت است و ره به بيراه پيموده است

كورش مي خواسته تا از اين :  كوروش خود را شاه انشان يا انزان مي نامد مي نويسد اينكه پيرامون- 2

سازد و به هيپ وجه درصدد طريق و با اين اصطالح خود را به وجه مشخصي با روايات بابلي مربوط 

دياكونوف !!!. مربوط سازد نيست) يعني انشان(اينكه اصل خود را به آن ناحيه گمنام و دوردست ايالم

اينجا نيز تالش مي كند تا هرگونه وابستگي كورش و خاندان او و پارس ها را با سرزمين انشان و در 

 ياد شده و اينكه پارس ها با  درخشاني در نسكجه به پژوهش دكتربا تو. نتيجه شوش و ايالم انكار كند

بوه اند و نام آنها در نوشته هاي ل پيش در ايران سا 4500 از ن تر پرهشي و يا ورهشي دستكمنام كه

 دور از ذهن و در شرق آنها بوده اند،ي ها در نزديكي خوزاينكه جايي و آشوري و بابلي آمده است 

  . بنامدنيست كه كوروش خود را پادشاه انشان

چنان كه كامرون خاطر -توجيه وجود زبان ايالمي در دفتر خانه استخر:  در جاي ديگر مي نويسد- 3

زبان  به سبب بي سواد بودن كارمندان پارسي بوده و نه اينكه تصور كنيم زبان ايالمي - نشان كرده است

 دياكونوف كه هر طوري كه يهمانند ديگر برهانها) برهان و استدالل(ياين هم فرنود!!!. مردم محل بوده

ي زبان خوز) ثابت كند(مندان پارسي به بي سوادي باستواندممكن است مي خواهد با متهم كردن كار

  .نداشته استو مردم پارس هيچ گونه پيوندي با زبان پارسي 

  :تخواهيم پرداخ) آرياييان(اينك به چند گواهي ديگر پيرامون ايالمي ها و پيوستگي آنها با ايرانيان

هخامنشبان خوزي ها را پس از پارس ها و مادها در مرتبه سوم بار عام خود قرار مي دادند و  - 1

ايران .(لباس پارس ها و خوزي ها به روايت هرودوت مانند هم بوده و مشابهت بسيار داشته اند

  ) دكتر اميد عطايي فرد-بزرگ



: يسد زبان هاي ايراني عبارتند ازمي نو) روزبه پارسي(ابن نديم در الفهرست به نقل از ابن مقفع - 2

خوزي و اين گفته ابن مقفع را شيرويه پور شهردار و حمزه - سورياني- فارسي-  دري- پهلوي

روانشاد دكتر -سهم ايرانيان در پيدايش و آفرينش خط در جهان( اصفهاني نيز نقل كرده اند

 )ركن الدين همايون فرخ

همچنين آشوري . ته هايش گوتو ناميده استيان را در نوشكوروش هخامنشي نام سرزمين خوز - 3

- سهم ايرانيان(ها يكي از شهرهاي ايالمي را كه در دره شهر كنوني است ماداكتو مي ناميده اند

اين دو سند ارزنده به روشني نشان مي دهد كه ايالمي ها از طرفي با گوتي ها و ). همايون فرخ

 .ه انداز طرفي با مادها در پيوند نژادي و فزهنگي و بود

ي سرزمين ايالم است كه بر مهر سلطنتي فرمانرواي سزمين كيمش حك شده  مدگَه نام پهنه - 4

يان و گوتي ها را با خوزاين سند نيز آشكارا پيوند مادها ). دكتر درخشاني- كتاب آرياييان(است

 .نشان مي دهد

در سنگ نوشته هاي شايد نام ايالم يا االم از ريشه ي اِرين باشد چنان كه نام سرزمين ايران  - 5

 ) دكتر درخشاني-آرياييان( كرمانشاه به گونه ي اِالن آمده است

 دكتر - آرياييان(سومريان شهر شوش را اي ننه اِرين كي يا موش اِرن كي مي ناميدند - 6

اين سند به روشني نشان مي دهد كه لفظ اِرين براي مردمان شوش و ايالم انتخاب ). درخشاني

 ز يااص است و نه به معني دشمن يا سربااينكه در اين واژه اِرين نام خشده است و با توجه به 

برده كه در متن هاي سومري بكار مي رود، بنابراين اين اصطالح نشان مي دهد كه شوش و 

همچنان كه سومري ها از لفظ اِرين براي نام . ايالم نشستگاه و جايگاه آرياييان خوزي بوده است

  .الت ايران استفاده كرده اندگذاري عناصر بسياري از ف

 در هنگاهمه پادشاهي داريوش هخامنش فردي ايالمي با نام اچينَ كه برخي اين نام را پارسي و -5

در خور نگرش است كه نام پدر . او در ايالم دست به شورش زد. برخي ايالمي مي دانند شورش كرد



اين دستاويز به . ارسي و آريايي استاين ايالمي اوپدرمه نيز به باور بسياري از زبان شناسان پ

  .روشني پيوند خوزي ها و پارس ها را نشان مي دهد

. نام برده شده است) ايالميان(در شاهنامه فردوسي بزرگ دوبار از اهواز و دوبار نيز از خوزان -6

  خوزان در هنگامه پادشاهي كيخسرو و لشكر او كه براي جنگ با افراسياب آماده شده استپيرامون

  :مي خوانيم

   فرخنده رايمنوشان خوزانبه يك دست مر توس را كرد جاي                                     

  كه بر كشور خوزيان بود شاه                                             بسي نامداران زرين كاله

  :و در همين جا پيرامون پادشاهيي به نام شماخ مي نويسد

  ي شه سوريان                                         كجا رزم را بود بسته ميان سورشماخچو 

  :پيرامون اين سروده ها چند نكته در خور است

با توجه به اين كه در همين بخش در سپاه كيخسرو از بغداد و دشت سواران نيزه گذار نام برده  - 1

اران نيزه گذار است بيهوده و شده است پس اين پندار كه ايالم نيز بخشي از سرزمين سو

  .نادرست است

در سنگ نوشته اي "ر بخش پي نويس نسك ايران بزرگ نوشته اميد عطايي فرد مي خوانيم د - 2

 همچنين در كتاب ".ر سرزمين سوريا نام برده شده استكوماح ده نام از اورارتو از پادشاهي ب

 ميالد سارگون پس از شش سال  پيش از708در سال : مي خوانيم) رقيه بهزادي(قوم هاي كهن

مبارزه پيروزمندانه خود در برابر اورارتو توانست كه يك هم پيمان اين دولت يعني شاه كوماح را 

از . به گمان بسيار شماخ آمده در شاهنامه همان كوماخ يا كوماح تاريخي است. از ميان بردارد

ه همان تاريخ مادها و سويي مي دانيم كه برخي بخش پادشاهي كي خسرو را در شاهنام

اگر همه رويدادهاي پادشاهي كي خسرو را همانند با تاريخ ماد . شاهنشاهي هوخشتره مي دانند



 ياد آور مي شويم به جز هوخشتره .و هوخشتره تاريخي ندانيم بايستي بخشي از آن را پذيرفت

ميالد در پيش 700شناس در تاريخ ماد يك شاهنشاه ديگر مادي با همين نام در سالهاي 

 .دستاويزهاي آشوري آمده است

 در. پيش از ميالد مِنَنو در ايالم به تخت نشت692تاريخ ايالم نو مي خوانيم كه در سال   رد - 3

طبق نوشته آشوري مننو دسته . نوشته سنخريب پادشاه آشور نام او اومن من نو آمده است

سيرو و اليپي، همه كلداني ها و آرامي بزرگي از هم پيمانان خود مانند مرداني پارسوا، انشان، پار

 پيش از ميالد به آشور يورش برد و آشور را 691در سال نزديك ها را براي خود گردآورد و 

آيا نام اين پادشاه مننو نمي تواند همان نام منوش آمده در شاهنامه فردوسي . شكست داد

 .يگر ايرانيان را آشكار نمي كند و اگر چنين است اين گفتگو باز هم پيوند ايالميان و د!باشد؟

سخن به ميان آمده است يكي ابل گمش و ) پارس ها(در تاريخ ايالم از دو پادشاه سرزمين پرهشوم -7

و با توجه به پيوند زباني و . ديگري سيدگو و در خور آن كه اين دو نام را زبان شناسان هوري مي دانند

 اين كه در هزاره ي دوم پيش از ميالد زبان همه ي مردمان نژادي هوري ها با اورارتويي ها و گوتي ها و

سرزمين ايران وابسته به هم و از يك ريشه بوده است جاي شگفتي ندارد كه نام هاي پارس ها نيز 

اين دستاويز به خوبي نشان مي دهد كه نام هاي خوزيان هزاره دوم و نخست . همانند هوري ها باشد

م هاي پارس ها در زمان هخامنشيان سنجيد و سپس راي به هم ريشه و هم پيش از ميالد را نبايد با نا

  .زبان نبودن آنها داد

اب باستان شناسي ايالم مي خوانيم كه در هنگامه پادشاهي كاشي هاي آريايي در بابل از در كت -8

ميان بابلي بيش از پنج ازدواج ميان خوزي ها و كاشي ها نام برده شده است كه اين در تاريخ پيوندهاي 

و خوزي ها پيوند از هم نشان مي دهد كه ميان كاشي ها و خوزي ها بي همتا است و اين دستاويز ب

  .نژادي برقرار بوده است



  :گواهي هاي باستان شناسي
 ابتدا نگاهي به يك كتيبه كه به گفته گيريشمن با خط ايالمي مقدم نوشته شده است مي - 1

 بصورت واژه نگار است شكلي كه بيش از همه در آن جلوه مي كند و در اين كتيبه كه). 1شكل(اندازيم

اين نشانه در جاي جاي فالت ايران و . يا همان چليپاي شكسته است +استفاده شده است، نشانه ي 

برروي سفالينه هاي گوناگون بدست آمده از شوش، سيلك، سيستان، تپه گيان، تپه زاغه قزوين، تخت 

اين نشانه در نزد آرياييان باستان به معي ستايش و . ان بدست آمده استجمشيد و ديگر نقاط اير

 9000اين نشانه در ايران نزديك به . باد و خاك بوده است-آتش- طبيعت يعني آبپرستش چهار عنصر

  .سال پيشينگي دارد و آشكارا پيوند فرهنگي و نژادي مردمان فالت ايران را نشان مي دهد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

         ب  الف     
   صليب شکسته باز هم ديده می شودا ياکه در آن نشانه چليپ مهری ايالمی -ب. کتيبه ی ايالمی مقدم-الف -١شکل

  
جمجمه ها و  با توجه به نگاره هاي بدست آمده از خوزي ها يا همان ايالميان باستان و شكل - 2

اري آنها با ديگر مردمان فالت ايران سرهاي آنها و نحوه ي پوشش لباس در آنها متوجه پيوند نژادي و تب

  ):2شكل(خواهيم شد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نگاره هاي بجا مانده از ايالميان باستان-2شكل

مقايسه اين نگاره ها با نگاره هاي بجا مانده از پارس ها، مادها و ديگر ايرانيان نشان دهنده پيوند نژادي 

 دستار بر سر يكي از نشانه د مي نويسد كه بستنر كتاب خودكتر درخشاني د. آنها با ايالمي ها مي باشد

اين دستار در نگاره هاي كاشي . رطول تاريخ بوده استيايي هاي ايران از ديگر مردمان دهاي تمايز آر

همچنين در زمان هخامنشيان . ها، نگاره هاي بدست آمده از تپه حسنلو، بلخ و شهداد نيز ديده مي شود

 متوجه مي شويم كه 2ظه شكل با مالح. ر نشانه اي براي بلخي ها و پارتي ها بودو اشكانيان اين دستا

مجسمه سر : از طرفي دياكونوف در تاريخ ماد مي نويسد. تار بر پيشاني ايالمي ها نيز بوده استاين دس

و پادشاه گوتيان متعلق به پايان هزاره سوم پيش از ميالد مردي ريش دار را نشان مي دهد كه بر سر ا

  اين سند باز هم نشان دهنده .  كه اندكي با دستار ايالمي ها شباهت دارددستاري استوار نهاده شده است

  .پيوند نژادي و فرهنگي ايالميان با گوتي ها و ديگر مردمان آريايي در ايران است



در بين اشياء بدست آمده ار باستان شناسي پيكره ي زن برهنه يا نيمه برهنه كه همان ايزد  - 4

 3شكل. م و شوش نمايان و بارز استمي باشد در ايال) آناهيتا- ناهيد(بانو يا مادر باروري

 تنديس هاي ) دكتر عبد الرحمان عمادي-  نامواژه هاي آنر د،برگرفته از كتاب خوزستان(

  :بدست آمده را نشان مي دهد

  

  

  

  

  

  

ي را با كبوتر يا قمري در دست تنديس مياني زني ايالم- تنديس هاي ناهيد بدست آمده از شوش-3شكل

  نشان مي دهد كه اين پرنده نيز نمادي از ايزد بانو ناهيد است

  

 ميان اقوام مختلف ايراني مورد تقديس و پرستش بوده است و حتي رهمان گونه كه مي دانيم اين الهه د

  .پس از ظهور زرنشت نيز تقديس آن ادامه يافت

اين تقديس اين ايزد در . ير نيز مورد پرستش ايالميان بوده استايزد ت) خوزستان( در ايالم باستان- 4

نزد ايرانيان تاريخي بس ديرينه دارد و توجه ايالميان به اين ايزد باز هم نشان دهنده پيوند نژادي و 

دكتر عبد - بر گرفته از كتاب خوزستان در نامواژه هاي آن- 4شكل(فرهنگي آنان با ديگر ايرانيان است

  :)ديالرحمان عما

  

  



  

  

  

  

  

  ج  ب  الف    

نقش گل : نقوشي بر پيكره اي از هزاره ي دوم پيش از ميالد از دورا كاسي ها ايالمي ها.  گواه براي تير- الف-4شكل
لتوس بر سينه مرد نيايشگري كه بر سكوي مربعي شكل نشسته و دست به دعا بلند كرده و مردي تيرانداز با نيم تنه 

 ظرفي از شوش از هزاره چهارم پيش از -ب.  تير كژدم خود ايزد تير رابه ياد مي آورداي عقرب شكل كه با كمان
نشانه تير است و مربع سياهي كه در ميانش عالمت د كه نشانه ها كه نشانه ناهيد بوده و پيكان هاي بيل مان. مسيح

 سال پيش از 2200پيكره اي از . هيد نا- گواهي براي تير-ج. ايراني است) تير(ودايي يا ) اندر(ضربدر است كه نشانه 
ميالد از ميان رودان كهدر آن كالهي ايالمي به شكل زيگورات و حلقه اي كه نشانه ناهيد و تبري كه نشانه تير است و 

بر گلدان آن ريخته مي شود و در زير شكل نيز تبري   پر است و آب باروري كه7 يا 6گياه مقدسي كه كه در هر طرف 
 .تير استكه باز نشانه 

 در مهر استوانه اي بدست آمده از دوره ي ايالمي نو نگاره ي ايزدي با نيم تاج پردار نگاريده شده - 5

بر پايه نوشته ي خوزي اين مهر از . )5شكل(است كه پاي چپش را بر پشت شير نشسته اي نهاده است

) ايالم باستان(در خوزاننام پرسير را برخي مرد پارسي و برخي جايي . آن پرسيرَ پسر كورلوش است

بايد دانست كه هز كدام از دو گمانه را بپذيريم باز هم . و چم آن را سرزمين مرزي مي دانند. دانسته اند

همچنين نام كورلوش هم در خور نگرش است كه بسيار به . دو با پارس ها آشكار استپيوستگي هر 

  .  مي دانند پارسييك است و برخي آن را ناميكورش نزد

  

  

  

  

   مهر استوانه اي از دوره ايالمي نو-5شكل



گذشته از چند در كنار رود مارون در ارجان بهبهان سردابه ي سنگي از دوره ايالمي نو كشف شد كه 

كاسه ي فلزي يك اتاقك تابوتي شكل پيدا شد كه درون آن شيئي طاليي بدست آمد كه روي آن 

ين بر روي آن نگاره دو شير دال ايستاده به چشم همچن. نوشته شده بود كيدين هوتران پسر كورلوش

  ).6شكل (مي خورد

  
   شيئ طاليي بدست آمده از سردابه اي در بهبهان مربوط به دوره ايالمي نو-6شكل

  

نام كورلوش را مربوط به يك نفر مي دانند و با هر دو در خور نگرش است كه برخي از باستان شناسان 

وجه به اين كه كيدين هوتران از بن نامي خوزي است، مي توان به پيوند نژادي و فرهنگي پارس ها ت

  .وخوزي ها پي برد

 مهر استوانه اي بكار رفته بر روي برخي از گلنبشته هاي تخت جمشيد كتيبه اي دارند كه دارنده ي -6

 نكته در خور نگرش آن .)7شكل . (مي شناساند) چيش پيش(مهر را كوروش انشاني پسر تيش پس

است كه شكل ها و سواركاران نگاريده شده بر روي مهر همانندي بسيار با سواركاراني دارد كه بر روي 

  . )8شكل(مهر هاي بدست آمده از دوره ايالمي نو حك شده است



  
   مهر استوانه اي متعلق به كورش نخست نياي كورش بزرگ-7شكل

  
  ايالمي نو مهر بدست آمده از دوره -8شكل

 از تاريخ و فرهنگ ايران شده است اين سبب بسياري از نگراني ها و بگومگو ها نزد ايران شناسان ناآگاه

و به تكاپو افتاده اند كه تا به هر گونه اي كه هست اين فرد يعني كوروش پس تيس پس را كسي به جز 

مگر نه . رس ها و خوزيان را انكار شوندنياي كورش بزرگ بنمايانند تا از اين راه هر گونه پيوند ميان پا

مي داند، كوروش نخست نياي او نيز ) خوزي(اين است كه همانطور كه كوروش بزرگ خود را انشاني

همان گونه كه بارها و بارها خوزي ها در سنگ نوشته هاي خود در دوره هاي . خود را انشاني مي داند

   .دگوناگون خود را پادشاه انشان و شوش مي دانستن

 بر روي مهرهاي بدست آمده از خوزي هاي باستان ايزدي نگاريده شده است پوشش و پيراهن او -7

 ).9شكل(نوبانيني كشيده شده استوبي ها، آهمانند پوشش ايزديست كه در سنگ نگاره پادشاه لول

از ايزدان نگاره ي بدست آمده از سنگ بازالت يكي از پادشاهان خوزي در برابر يكي افزون بر آن در 

سنگ نگاره آنوبانيني نيز در اين حلقه را در .  حلقه اي را بر دست گرفته استتنشسته و در اين حال

  داراينيز افزون بر اين دو نگاره در دوره هخامنشيان نشانه فروهر ). 10شكل(دست ايزد آن مي توان ديد

  



  

  

  

  

   دو مهر بدست آمده از ايالميان باستان-9شكل

شكل (يكي در دست مرد كشيده شده در اين نگاره و ديگري پيرامون نشانه فروهر.  باشدمياين حلقه  

11.(  

  

  

  

  

  

  و نگاره برجسته پادشاه لولوبي در سر پل زهاب ) شكل سمت راست( پادشاه خوزي در برابر يكي از ايزدان-10شكل

 دوستي ميان ايزدان و بدون هيچ شك و دودليي اين نشانه از آن ايزد مهر و نشان دهنده پيمان و

اين نماد هامن است كه در دوران پسين مهاجرت آرياييان ايران به اروپا آن را با . مردمان با يكديگر است

نخستين زمان ها بگونه ي  در نزد امروزيان است كه در ا بردند و همان كروات شناخته شدهخود به آنج

در هنگام  پسران و دختران جوان  امروزهن است كهدايره اي و حلقه اي بوده است و باز اين نشانه هما

پيوند زناشويي با يكدگر در دستان خود مي كنند و با يكدگر پيمان و دوستي براي در كنا هم بودن مي 

  .بندند

  

  

  



   نشانه فروهر و باشينگي دو نشان حلقه در نگاره آن-11شكل

  و پارس ) لولوبي ها( هاگي ايالميان، گوتيدر اين بخش آشكارا مي توان پيوند فرهنشده ده از جستار آور

) مشترك(تيره هاي گوناگون ايراني همبازچند هزار سال همواره ميان ها را ديد كه يك نماد در درازاي 

 .بوده و بكار گرفته مي شده است

  :گواهي دانش ژنتيك

و نتيجه ي بسيار مهم نخستين كنكاش ژنتيكي صورت گرفته بر روي نمونه هاي استخواني 

  به منظور تبارشناسيسيلك و ايالم باستان دنداني مربوط به انسان هاي منطقه 

 3500مانده از  ارجمند ايران سورنا فيروزي در كنكاش بر روي نمونه هاي استخواني بر جاي پژوهشگر"

ار دستاوردهايي ارزشمند درباره يكسان بودن تب  ساله در تپه هاي باستاني و گورهاي باستاني به6000تا 

  .تسيلك و تمدن ايالم دست ياف مردمان ايران امروز با تمدن

از جمله . بنيانگزاران شهري گري هاي كهن فالت ايران صورت نگرفته است تاكنون جايگاه هاي نژادي

هاي بشري  نيان شهري گرياموارد، مردمان ايالمي و سيلكي مي باشند كه درشمار كهنترين ب اين

خورشيدي و در دانشگاه شهركرد و  1388 تا 1386، در حد فاصل سالهاي از اين رو. محسوب ميگردند

در اين مجموعه بررسي هاي . نگارنده انجام گرفتند از نگرش ژنتيكي مجموعه آزمايش هايي از سوي

مربوط به دو ناحيه هفت تپه شوش و دزفول با قدمت ( نمونه ايالمي 8روي   هاي برعهلاژنتيكي ، مط

اساس گواهي   سال بر4000-6000با قدمت هاي (، و نيز دو نمونه سيلكي )م.پ 2000تا  1500 هاي

 - هند و ايراني ( مردمان آريايي  صورت گرفت و در آنها، هاپلو گروه پدري شاخص) پايگاه سيلك

 .مورد جستجو قرار گرفت) اروپايي

  ، يكي از ) عدد نمونه 17(و نيز شمار نمونه ) جغرافيايي(اين پژوهش كه از نظر وسعت بوم نگارانه  در



تبار شناسي باستاني انجام گرفته در منطقه به  بزرگترين پژوهش هاي مربوطه جهان و نيز تنها برنامه

 استخواني و دنداني انساني ياد شده مورد آزمايش قرار گرفتند كه طي آن، در شمار مي آيد، نمونه هاي

هفت تپه با قدمت هاي  ورد از پنج مورد ايالمياندزفول، در سه م) ايالمي(هر سه نمونه خوزي باستان 

 M17 (R1a)  سال، هاپلوگروه6000ديرينگي  پيشتر ياد شده و نيز در يك نمونه از سيلكي ها با

   .مشاهده شد

مي   اروپايي يافت-شاخصي است كه صرفا در ميان مردمان آريايي يا هند و ايراني M17 هاپلو گروه

شده به صورت زير يافت  اني آن در جمعيت هاي مختلف دسته نژادي يادبه طوري كه توزيع فراو. شود

 : شده است

، اسال وهاي %47در مناطق غربي ايران، اسالوهاي روس %15تا  در مناطق خاوري% 50ايرانيان از 

 ،%26، ژرمن هاي اتريش %28، ژرمن هاي اسكانديناويايي در نروژ %29كروات ها  ،%54اوكراين 

 –نيز در جمعيت هاي هند و ايراني  R1b هم رده اين هاپلو گروه، يعني . ...و% 16ژرمن هاي آلمان

  .بسيار رايج است% 45اروپايي غربي چون ژرمن هاي آلمان با فراواني 

نژادي مانند  اين شاخص در ميان گروه هاي سامي چون عرب ها و عبريان و نيز ساير گروه هاي اما

ماركر ياد شده ميتواند در خوزيان باستان   بنابراين تنها در صورتي.مصريان و زردپوستان ديده نميشود

از تاريخ ادعا شده براي درونش و ورود آريايي ها به فالت ايران،  كه پيش(و ساكنان سيلك ) ايالميان(

تيره هاي آريايي  ديده شود كه اين مردمان كهن، هم تبار با ساير) سرزمين زندگاني ميكرده اند در اين

در غير اين صورت، به . و ديگران بوده باشند  يعني پارتي ها، پارسيان، كردها، آذري ها، ارمني هامنطقه

  پارتي  افزون بر مطالب ياد شده، نمونه هايي از .نبايد در آنها ديده ميگشت  R1aسان مردمان نا آريايي، 

  ز در اين آزمايش مورد بررسي ني بم) اسالمي(هاي ناحيه وليران دماوند و نيز ساكنان دوران پس باستان 



  .در آنها تاييد شد R1a هاپلوگروه قرار گرفتند كه هم راستا با انتظار ما، وجود

 :يابش هاي ياد شده سيلك و انشان از دو جهت براي ما داراي اهميت ميباشند

د سيلك نشان دا  ساله6000به عنوان شاخص مردمان آريايي در نمونه  R1a مشاهده هاپلو گروه - 1

آن چون شهري گري مشهور اين ناحيه  كه ساكنان فالت ايران از ديرباز آريايي بوده و تمدن هاي كهن

با توجه به (از آريايي ها در فالت ايران به شمار آيند  ديرين، ميتوانسته اند يك شهري گري نخستين

 .(رفته اندكنوني باستان شناختي كه هنوز همه اسناد مورد بررسي فرار نگ دستاوردهاي ناقص

باستان، پيش از بازه زماني  نشانه هاي ژنتيكي آريايي ها در ميان انشانيان يا خوزيان) وجود(هستش  - 2

يرانيان به خوزستان مورخان معاصر براي درونش ا پنداشته شده كنوني از سوي برخي باستان شناسان و

فرمانروايي چيش پيش (ر اين خطه نيز نقطه زماني آغاز حاكميت آنان ب و) ش از ميالديهزاره يكم پ(

 :باشد ميتواند بيانگر سه موضوع زير) پارسي انشان بر اساس گل نبشته كورش بزرگ شاه

حضور آريايي ها در يكي از غربي ترين نقاط فالت ايران در هزاره هاي سوم و چهارم پيش از ميالد )  أ

 )سرآغاز تمدن ايالم(

پارسيان و پارتي ها و  با ساير تيره هاي آريايي فالت چون) استانخوزيان ب(هم تبار بودن ايالميان  ) ب

همپايي قدمت حضور اين مردمان با سومريان و  در نتيجه آريايي بودن تمدن خوزي ياد شده، موجب

يكساني ديرينگي تمدن ايراني با آنان مي گردد همچنين اين يافته نشان  ديگران در منطقه خاورميانه و

به صورت   از چه زمان در خوزستان و كرانه هاي خليج پارس، حضور فيزيكي آنهمكه ايراني مي دهد

بر روي اسناد روشن تاريخي  همه اين موارد در شرايطي است كه چشم خود را. (متمدنانه داشته است

 )بر پايه آنها ببنديم پهلوي و اسالمي و اندك بودن كاوش هاي صورت گرفته



فرض شود، زمان اين مهاجرت بايستي بسيار ديرين تر از  به فالت ايراناگر مهاجرتي براي آرياييان ) ج

 از ميالد بوده باشد و بازه زماني كنوني در نظر گرفته شده، به كل مغرضانه، هزاره دوم و سوم پيش

  .استعماري مĤبانه و نادرست است

 نامواژه هاي آن اثر در پايان اين جستار نويسنده مي خواهد تا به معرفي كتاب ارزشمند خوزستان در

در اين كتاب نويسنده با استفاه از داليل زبان شناسي و باستان . دكتر عبدالرحمان عبادي بپردازد

شناسي پيوند فرهنگي مردمان ديرينه خوزستان و ايالنيان باستان را با فرهنگ ايراني بازگو و اثبات مي 

-  واژگان مرتبط با خوزستان را با موسيقياهواز و ديگر-خوز-شوشتر- همچنين پيوند واژگان شوش. كند
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