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 نوشته: دکتور نرصالدین شاه پیکار

 ۲۰۲۰مارچ  ۲۱

امون  نقد گونه  پژوهش   قویم به نام  حضور تاریخ  تأئید و تکذیب  پیر
 ! ! !  " آریایی ها " 

 آغاز سخن   •

وجود دارد، یا رصف  در تاری    خ  آیا واقعن قویم به نام آریایی  •
 اسطوره است؟

 پرستی محض نیست؟آیا بینش آریایی بودن خود تبار   •

 ها و مردمان هندو اروپایی : زبان  •

ه گویشوران امروزین زبان  • اروپایی در آسیا و  و های هندگسیی
 اروپا 

 اقوام ساکن در ایران قبل از ورود آریایی ها  •

 فالت ایران در زمان ورود آریایی ها  •

 حکومت ها  •

 نهادهای حکومتی این سه قوم  •

 خانواده  •

 آریایی هستد؟ آیا ایرای  ها  •

 اصال واژه آریایی از کجا آمده؟ •

 سل آریایی ها هستند؟ ن مردم اصیل جهان از آیا  •

 ها هم آریایی هست •
 ؟ند ریشه هست ؟ یعت  ایرای  و آلمای  ها از یکند آیا آلمای 

 اولیه ایران قبل از آریایی ها  •
 ساکنیر 

  کاششوها یا کایس ها  •

 لولوبیان  •

 ها گویی  •

 ها کاست   •

 اورارتو  •

فت تمدن  •  جیر
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زبان مادری  ، اساسن  گونه نوشتاری فاریس  یا زبان دری . من نیست  فاریس دری زبان مادر ی   سخن آغازین : 

آموخته ام و مانند هر  در  فرآیند تعلیم و آموزش مدرسه  ن هم آن را من حیث دانش آموز م . هیچکس نیست 

بدون تردید عمری را به آن  گذرانده ام  و بیشتر از هر  ،فاریس یا فاریس دری سخن یم گوید  فرد دیگر  که به زبان

همه ما از   . زبان دیگری به آن  انس گرفته ام  و خامه ام بیش از هر زبان دیگر ی به آن رسو کار داشته است 

، زیبایی و  تاری    خ و ا ینی ا که در این از این سبب هر مطلنی ر  . و شنیده ایم  خوانده ایم یات غنی آن به غایتدبشتر

واقع   ،  اما اینک فرصنر است  تا نگاه علیم عینی و   . دیث مکرر خواهد بود و نه مؤلفه جدید وادی  بازتاب دهم،  ح

نقد مورد سنجش صادقانه و اخالص   بینانه فارغ از  حب و بغض ، بدان بیفگنیم و وزن زبایی آن را در ترازوی 

هدف بنیادی آن است تا مسایع همه جانبه اسالف  مان را در راستای ایجاد زبان رابط  ارزیایی     . مندانه قرار دهیم 

از معنی است    ری  فارغظای نجزمیت در بحث ه  . ست، بشناسیمنموده  فاریس را   با دیدانداز علیم آنچنان که ه

ی من حیث  فرد آموزنده و نگارنده  در مورد ن  رش و استنتاج های خودی  در این نگارش هر گز  مدیع  گاو من نتر

رم درست آمده گرفته ام  تا باشد رس آغازی بحث  ظتنها  آنچه به ن   . این است و  جز این نیست؟"    : "  نیستم که

من ادعای تخصص در زبان فاریس و یا فاریس   . جدی در زبان  و گویش وران بویم آن که گویا آریایی ها بوده اند 

ی ندارم و اگر اشتبایه هم در نگارش استنبایط ام باشد کاملن طبیع خواهد بود  رصفن به عنوان  کیس  . دری را نتر

 ه آورده ام و سیع نموده ام راه چه را یافته ام  و به نظرم رسیدکه اگر به زبان کار نداشته ، زبان به او کار داشته ، آن

ی این بوده  که دیده شده بسا از علمای زبان شنایس  جز تکرار  در   بحث و نقد باز  خو   برای    را   اهد بود  و سبب نتر

ی دیگری را   تکرار  قالنی مسایل  زبان و زبان شنایس ، به ویژه زبان شنایس تباری  و آموخته های رسیم خود  چتر

اگر در این نگارش   . انجام نیم دهند  که این خود بازتاب دهنده فرآیند سکون  در زبان و زبان شنایس معارص است

، فلسفی و منطفر  واقعیگرایانه جدید و نگرش نو بر زبان فاریس و سایر   بتوانیم  راه را برای بحث و گفتمان عینی

گ و در خور ستایش عایل، و اگر نتوانیم باز هم باید خرسند باشیم  حد ود بس سزبان ها باشد، توفیفر خواهد ب تر

د اقل یاف   . ته هایی را  گردهم آوردیم  تا در معرض برریس و نقد دیگران قرار گتر

 

نویسندگان جدید و معارص زبان و ادبیات فاریس نهایت ارصار یم ورزند  و اشتیاق زاید الوصفی  را نشان    یان : یآریا 

اما بر همگان آشکار است که تاری    خ   . میدهند که تاری    خ زبان فاریس دری را با داستان  آمدن آریایی ها ، آغاز کنند 

ی ، تا این اواخر نایم از  قویم به نام " و ادبیان زبان فاریس دری ، حنر در بسا از افسانه های میل  مردم ایران زمیر

ی واژه ای در قاموس  فاریس و "،  مطلقن وجود نداشته  و ذکیی آریا ی از آریاییان در میان نبوده  و ذکر جنیر ری نتر

ظاهرن  لفظ آریا به مفهوم یک قوم    . زبان های مجاور ، به مفهوم قوم و مردیم  در تاری    خ وجود نداشته است 

، به مفهوم " آلمایی اصیل"،  بر رس زبان ها ابتدا از طرف نازی های آلمان  که به نژاد و تبار بر تر باورمند بودند 

شده است و نویسندگان بعدی  بعضن  چنان در این راه  تند تاخته اند که    افتاد  و روز به روز بر دامنه اش افزوده

وع یم شود  و در رسارس اروپا و آسیا گویی تاری     ، اگر قویم خ  حد اقل اروپا  و قسمت اعظم آسیا  با آریاییان رسر

بوده چنان یی خاصیت  و یی اثر بوده اند  رد پایی از خود بر جا نگذاشته اند و رس چشمه تمدن و تهذیب  اروپا و 
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ی پر  ی آریاییان است که یکباره  به مدد دم سحر آمتر ده گردانان و نقاالن  عرص جدید از نا کجا آباد  آسیا ، همیر

  رافایا بر پرده تاری    خ افتاده اند!! جق 

 

ق میانه   وع شد و به کشور های آسیای میانه، آسیای جنویی و رسر این بینش برتری جویی تباری که از آلمان نازی رسر

هلوی دوم به اوج خود رسیده  و شاه را به ویژه ایران ، به دالیل ناهمگون  رسایت کرده بود ، در ایران در دوران پ

مزید     . چنان زیر اثر قرار  داده بود که خود را " آریا مهر"،   که وزنه دیگرش " شاهنشاه "، است ملقب نموده بود 

بر آن این واژه   من حیث  بنیاد  تفکر  ناسیونالسنر  دسته ای از میل گرایان ایران   قرار گرفت که بعد از سقوط  

و یا  طیف یاد شده  نوز هم برخی از نویسندگان  از سلطنت  پهلوی هم به بقای خود ادامه داد، به نحوی که ه

آگاهانه تحت آگاهانه و یا نا  ون از آن ، که  تأثتر  افکار و آثار آنها بوده اند، به گمان اینکه این هم فکری بوده  بتر

است  با مبنای درست تاریخی  و پشتوانه علیم، به نشر  آن همت گمارده  و هنوز بر همان جاده ناهموار رویایی   

ار گرفته است که حنر آریا باوری  به عنوان یک تفکر آنقدر در بینش و مخیله های افراد  قر   . یکه و تنها یم تازند 

ریزی نظام سلطنت هنوز  کاسه و آشش داغتر از  آن گردیده است که میتوان در سیاق زیر مورد برریس    بعد از فرو 

 ژرف قرار داد: 

" اقوام هند و ایران مقارن هزاره دوم  قبل از میالد از طوایف دیگر آریایی ، هند و اروپایی جدا شدند و از زاد و بوم 

ش که  به نظر بیشتر پژوهشگران ، در مناطق وسیع در  شمال،   ناحیه میان دریاجه اورال و دریای سیاه  اصیل خوی

یک دسته ای از این آریایی ها در   . و مرکزی  روی آوردند  ، کوچیده اند و به سوی آسیای میانه واقع بوده است

 آسیای میانه باقر ماندند و تمام فالت ایران و  نواخ این قاره را اشغال نمودند و به حکایت اوستا خود را  " ایریان"  

" Airyan  " یا  ،"Aeryan دسته دیگری که   . "،  یم خواندند و نام ایران هم مشتق  و بر گرفته از این واژه است

از طریق سیستان و افغانستان    سلحشور و ماجرا طلب بودند پیش تاختند و در حدود سه هزار سال قبل،  مردمان   

ی هفت رود خانه ، به پنجاب و نواخ  “ Sapta –Sindh “ ، فعیل از گذر گاه های شمال  غریی خود را به رسزمیر

م، و فرزانه  . سند  رسانیدند  "،  ) آزاده، محتر ی خود را " آریایی در  بیشتر زبان هایی که امروز   . یم نامیدند  ( آنها نتر

هندوستان تکلم یم شوند از ریشه زبان واحدی ماخوذ است  که طوایف  آریایی ، ایران و هند  بدان تکلم و ایران و 

: فرهنگ سانسکری   ". گفتمان داشتند  ت، فاریس جلد اول، مقدمه پژوهشگاه علوم  انسایی ) محمد رضا جالیل ناینی

  ،
ی

  ". خورشیدی( 1375و مطالعات فرهنگ

 

 یکبار 
ی

ه  پس معلوم یم گردد که زمایی قویم  میان دریاچه اورال و دریای سیاه یم زیسته است به نام قوم آریا که همگ

فالت ایران و اسیای میانه یم آیند و کاهالن  شان  از  پشان کاکای خود که آریاییان اروپایی باشند بریده، و یکدم به  

   . در این جا مانده و سلحشوران  و ماجرا طلبان آنها  از گذر گاهایی گذشته  و به پنجاب و سایر  مناطق رسیده اند 

ستان  اید ازنظر دور داشت که  تاری    خ از قویم به نام " آریا"،  ختی ندارد و جغرافیا اگر برخی به اصطالح بانبلیکن 

  که ارصار دارند هر یسر زیر خایک را به نام این قوم موهوم  ثبت کنند، اجازه دهند  شناسان متعصب وطنی 

ی نظر یم گوید :  " مجموع   . بخصوص نجد ایران  حنر تکه سفالینی از آنها در سینه ندارد  ارانسگ در تأئید همیر

ی حایک از آن است که  زبان ساکنان اصیل و بویم    و زبایی که از فالت ایران بدست آمده  نتر
ی

مدارک تاریخی و فرهنگ
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ی مزبور  نه به گروه آریایی مربوط بوده  و نه به زبان های هند و اروپایی  با قبول البته ارانسگ  این سخن  را    . رسزمیر

ای بیش نبوده  و هنوز آریا باوران نتوانسته اند   حال آنکه  بینش  آریا گرایی  افسانهاصل وجود آریایی ها یم گوید ،  

در صوریر که ارانسگ خود هم  را تثبیت کنند !  حنر برای این قوم موهوم  محل زیست و زبان  گفتار و نوشتار 

، در از زبان های آریایی حرف یم زند و هم اذ عان دارد  که نوشته ای و نشانه ای تا هنوز در مورد زبان های آریایی

س قرار ندارد     . دستر

ی برخی دشواری های دارای  برخی حقایق   نظریه های نژادی را که کنون  مورد بحث قرار  دادیم ، با وصف داشیر

ی هستند  ، مگر یتوان آن ها را از هم باز شناختمثلن نژاد سفید، نژاد زرد، نژاد  سیاه وجود دارد که م . تاریخی نتر

نظریه های  مربوط به نژاد آریایی کاملن رسگیج کننده  است زیرا  که هیچ کس هیچ گایه  و هر گز نژاد آریایی را نه 

دیده است و نه از آن ختی دارد و نه در موردش  اسناد تاریخی دقیق دارد و نه هیچ کس تا کنون تعریف و تعبتر 

م، زبان شنایس به نام جونز که 1787در سال   . قوم موهوم را در اختیار پژوهشگران قرار داده است  دقیق از  این

آگایه پیدا کرد و فکر کرد که این  زبان  ، آلمایی  و سلنر  ، التینی از شباهت ها میان زبان های سانسکریت ، یونایی

ک هستند و از یک مادر زبان که برایم نا آشنا  م،  1813در سال   . است  مشتق یافته باشند  ها دارای ریشه مشتر

ماکس مولر، مردیم را که با این زبان  1861در سال   . توماس یونگ این زبان  مادر را هند و اروپایی نامگذاری کرد 

" ، نامید و یل بعدن توضیح دادد که  تعریف از مردم آریایی فقط جنبه  زبان شناخنر  سخن یم گفتند ، " آریایی

"، از  " چشم و  قماکس مولر نوشت: "  به ع  . دارد  "،  از " خون آریایی یده من نژاد شنایس که  از،  " نژاد آریایی

"،  سخن یم گوید به همان اندازه مرتکب اشتباه  فاحش یم شود که اگر زبان شنایس از  افسانه :)  موی آریایی

 (  . فرهنگ " دولیکو سفال"، یا دراز رسان،  یا از رصف و نحو  ، " برایک سفال"،  یا گرد رسان سخن گوید 

 

، دی 1890در سال  . ال و اورال دانست خی یس، کنوک، اصل آنان را از محیل میان دریای  شمم، 1871در سال  

گوردون چایلد، آریایی ها را  از . ، دی  1892، و در سال  یس، برویتون  آنان را از اهایل  افریقای شمایل به شمار آورد 

، 1921در سال    . کرانه بالتیک گرفت  را    جوهسن، مهد آنان. اف. در آغاز سده بیستم ک     . مردم روسیه جنویی شمرد 

ی آنان را فقط در شما ، پیتر جیلز،  مسکن اصیل آنان را 1922در سال   . اروپا جای داد  لکوسینا  با دقت کمتر

ه     ....... مجارستان شمرد و غتر

 

ران، افغانستان، تاجیکستان و سایر کشور های همجوار  یواژه آریایی در گفتمان میل، زبایی و نژادی  مردمان  ا

هایی اشاره دارد؟ شود اما مفهوم این واژه چیست؟ این واژه به چه کسایی یا چه تمدن ها تکرار شده و یم بار امروز  

های آیا ایرانیان، افغانستایی و تاجیکستایی ها  امروز آریایی هستند؟ چنان که خواهیم دید مفهوم این واژه در تمدن 

منظور ما از آریایی در ایران امروز کدام یک از این  . ت ها دستخوش دگرگویی شده اسمختلف و در گذر زمان بار 

 مفاهیم است و کدام باید باشد؟ 
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ای قدرتمند میان در سده هجدهم میالدی دانشمندان اروپایی به رابطه   ها و مردمان هندو اروپایی : زبان 

ی زبان ، فرانسوی و آلم) هایی چون التیر در ابتدا  . ایی یی بردند زبان رسیم روم باستان و دین مسیحیت(، یونایی

 گویشوران آن شد این شباهت گمان یم
ی

ها بوده ها به دلیل همزیسنر درازمدت در کنار یکدیگر و مبادله فرهنگ

ها های کهن و برریس واژگان کلیدی روشن گردید که همه این زباناست اما پس از چندی با رمز گشایی گویش 

ک داشته و از یک زبان مادر ریشه با تحقیقات بیشتر مشخص گردید که بسیاری از  . اند مشتق شده ای مشتر

، رصیی دیگر زبان  های اروپایی همچون گروه سلنر )مانند ولزی و ایرلندی( و گروه اسالوی )مانند رویس، اوکراینی

ی خانواده تعلق دارند  ی به همیر هایی باستایی خاورمیانه و تحقیقات بیشتر و رمزگشایی کتیبه . و بلغاری( نتر

ای بسیار دور هایی که در این منطقه با فاصله قابل توجه از اروپا و در گذشته هندوستان روشن کرد که زبان 

ی شباهت رواج داشته  فت علوم زبان  . های اروپایی دارند هایی بنیادین با زباناند نتر شنایس شنایس و باستان با پیشر

ی شناسایی شبسیاری از زبان ده و در این گروه قرار گرفتند و روشن گردید که این های باستایی فراموش شده نتر

ه خانواده از گذشته  های زبان »این خانواده زبایی امروزه با نام علیم    . ای پهناور پراکنده شده است ای دور در گستر

« شناخته یم  . شود اما در ابتدا نایم دیگر داشت و مفهوم آن تنها مختص به زبان نبود هندو اروپایی

 

ه گو  در برریس نگاه دانشمندان به این خانواده  های هندواروپایی در آسیا و اروپا: یشوران امروزین زبان گسیی

های هجده و نوزده میالدی باید همواره هنجار رایج نگرش به زبان و مردمان مختلف در تمدن زبایی در سده 

مان مختلف و برتری برخی مردمان ها و مردتفکری مبتنی بر تفاوت بنیادین نژاد  . غرب را در خاطر نگاه داشت

ی  این تفکر که در طول سده  . بر دیگران  « بر »سفیدان پست« و »رنگیر ها با عنوان برتری »سفیدان اروپایی

در این  . های هندو اروپایی اکنون صاحب بنیایی علیم گشت پوستان« در جهان حکم رانده بود با شناسایی زبان 

ی بار مردمان مختلفی   کردند نامگذاری شدند و چندی از دانشمندان ها گفتگو یمکه به این زباندوره برای اولیر

« استفاده کردند »برای توصیف این مردمان از واژه  را  برجسته این زمینه های علیم آن برخی پژوهش . آریایی

 "آریایی "های هندی، واژه با برریس زبان . دوره قائل بر آن بود که خواستگاه این خانواده زبایی هندوستان است

اف هندوستان بود به عنوان ها به معنی نجیب که در این زبان  زاده است و از گذشته مورد استفاده بزرگان و ارسر

نژاد انتخاب این واژه که در هندوستان به هیچ عنوان در مورد   . ران آن انتخاب شد نام این خانواده زبایی و گویشو 

رفت برای توصیف یک گروه زبایی حکایت از دید نژادگرایانه رایج و پذیرفته شده آن دوران یا زبان به کار نیم

ی ترین مردمان تفکر حاکم بر اروپا قائل به آن بود که مردمان آریایی زبان متمدن  . دارد  هر دوره از تاری    خ بشر

فت و حکومت بر دیگر اند و این نشانگر توانایی ذایر این بوده   . مردمان است   مردم در پیشر

 

های آریایی و مردمان اصیل آریایی نظریات مختلفی را مطرح این دانشمندان در جستجوی خواستگاه زبان

ین شباهت را به گویشوران مردمان اصیل آریایی در اینجا به معنی مردمایی بود که  . نمودند  از نظر نژادی بیشتر

ی ادامه دارد و تا کنون فرضیات بسیاری مردود  . باستایی زبان آریایی داشتند  این جستجوی علیم تا به امروز نتر

های پایایی سده نوزده میالدی و در سال . دانسته شده و تنها چندین نظریه همچنان دارای ارزش علیم هستند 

یت دانشمندان قائل بر آن بود که اصیل های آغازین سدهه نژاد در شمال ترین مردمان آریایی ده بیستم نظر اکتر
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ین این یگ از رس  . اند ها آمیخته شده ها با سایر نژاد اروپا ساکن هستند که کمتر از دیگر آریایی زبان شناستر

میالدی   ۱۹۱۶ژاد برتر« به سال  دانشمندان »مدیسون گرانت« آمریکایی بود که در کتاب خود با عنوان »گذر ن

ی را به گروه  ترین مردمان های آریایی بر در این گروه گویشوران زبان . های مهم دسته بندی کرد نژادهای بشر

انه   . شد اما دسته بندی نژادی به اینجا ختم نیم   . شناخته شدند  ای مردمان آریایی زبان به سه گروه نوردیک، مدیتر

ین اختالط با دیگر  نوردیک   . ترین گروه نژادی بودند مردمان نوردیک بر   . شدند و آلپاین دسته بندی یم  ها که کمتر

 توانا نژاد 
ی

یگ و چه از نظر روایی و فرهنگ ی  ها و الیق حکومت بر جهانترین انسانها را داشتند چه از نظر فتر

انه   . بودند  ها با مردمان پست آمیخته شده بود اگرچه در هتی و فرهنگ صاحب ای که بیش از نوردیکگروه مدیتر

بودند که بیش از هر گروه  گروه آخر مردمان »آلپاین«  . رسید استعداد بود اما به سطح مردمان نوردیک نیم 

ی در پای این تفکر در  . تر بودند نژاد بر ترین طبقه ان دیگر سفید با سایرین آمیخته شده و تنها الیق قرار گرفیر

ده روبرو کشورهای شمال و مرکز اروپا مانند آلمان و اتریش و در کشور  های آمریکای شمایل با استقبال گستر

های در این تفکر ایرانیان و هندیان که از سال  . نامید شد چنانکه آدولف هیتلر این کتاب را انجیل خویش یم

پس باید پرسید چرا  . گرفتند بردند در دسته بندی آلپاین قرار یم را به معایی مختلف به کار یم دور واژه آریایی 

ها در تفکرات نژادی غالب بر اروپا در نیمه اول سده بیستم نام آریایی را برای گروه نژادی خود )همان نوردیک

 فرضیه گرانت( برگزیدند؟ 

 

مردمان کهن این منطقه هیچگاه  . ا با مشکیل جدی روبرو بودند نژادگرایان معتقد به برتری سفیدان شمال اروپ

به تنهایی موفق به تدوین خط نشده بودند و تنها اطالعایر که از آنان در دست بود از طریق منابع به جا مانده 

و  "ژرمن"رومیان برای توصیف همسایگان شمایل خود از واژگان  . شد از یونانیان و رومیان باستان حاصل یم

تر از رومیان باستان دارند حارصی نبودند نایم نژادگرایایی که معتقد بودند تباری بر   . کردند استفاده یم   "وردیکن"

ها به جنگ برخواستند و ها با ژرمنها گذاشته بودند بپذیرند، چرا که رومیان باستان بار را که رومیان بر آن 

این نژادگرایان در جستجوی نایم مناسبت برای  . دند کر تمدن توصیف یمبه معنی وحیسر و یی  "بربر"ها را آن 

زاده همانطور که گفته شد هندیان آریا را به معنی نجیب   . هویت خویش برای بار دوم به رساغ ایران و هند آمدند 

ی در متون کهن خود را آریایی و اصیل استفاده یم  از این رو تفکر نژادی حاکم  . خواندند نژاد یمکردند و ایرانیان نتر

ی تلخ تاری    خ بود که مدعیان بر  . بر آلمان نام آریایی را برگزید  ی نام این طتی ی ناچار به عاریت گرفیر ترین تمدن بشر

این  . ای مادون خود قرار دادند ها بودند و تمدیی که نام را از آن به عاریت گرفتند در دسته خود از دیگر تمدن 

در نقد تفکر آریانیسم نازی مطالب . ها به عاریت گرفت ویش را هم از دیگر تمدن تفکر حنر نماد اصیل خ

ده  های هندو اروپایی و خواستگاه این ای منتشر شده است اما با سقوط آلمان نازی پژوهش در زمینه زبان گستر

صله گرفتند مردمان نه تنها فراموش نشد که با جدیت بیشتر در محافل علیم که از این پس از نژادگرایی فا

ی شد  ها در مورد خانواده هندو اروپایی های نیمه دوم سده بیستم رمزگشای بسیاری از نادانستهپژوهش   . پیگتر

ین مقبولیت در محافل علیم برخوردار است خواهیم  . بود  در این مقاله به »فرضیه کورگان« که از بیشتر

این  . داند های اولیه این خانواده یمتگاه زبانهای شمایل دریای سیاه را خواسفرضیه کورگان استپ  . پرداخت

ش یافته و در اقیص نقاط اروپا و آسیا تبدیل به زبان رایج شدند زبان ش زبان های . ها به مرور زمان گستر گستر
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 که در اصطالح علیم به »زبان    مطابق این نظریه مردمان اولیه هندو اروپایی  هندو اروپایی مطابق فرضیه کورگان

« گویش یمهندو اهای ی روپایی ده کردند با اتکا به چندین نوآوری حساس توانستند رسزمیر ای را های گستر

 آن 
ی

هایی همچون اهیل کردن اسب و نوآوری . ها را تحت تاثتر قرار دهند درنوردیده و ترکیب زبایی و فرهنگ

 به این مردمان کمک نمود تا قادر به مهاجرت 
ی

ده و طوالیی ساخت ارابه جنگ  شده و در مرحله بعد های گستر

 . های بویم حاکم کنند قادر باشند فرهنگ و زبان خود را بر تمدن 

 

ی بودند كه دام داري یم کردند و همراه با دام هايشان در كنار  آریایی ها :  ی و كوچ نشیر ی ها اقوایم چادرنشیر آريایی

ی یمی كردند 
ی

رسزمینی که اقوام اصیل آریایی ها در آن یم زیستند به درسنر البته  . رودخانه ها و چراگاه ها زندک

اتر از آن در روسیه ، حوایل دریاچه آرال و معلوم نیست ویل برخی آن را شمال کوه های هندوکش و یا اندک فر 

در اطراف رودخانه های جیحون و سیحون تا امتداد شمال خاور افغانستان امروزی و شمال فالت ایران یم 

 . دانند 

 

ی اوليه ي خود به دالیل :  مهاجرت :   آریایی ها در حدود چهار هزار سال پيش از رسزمیر

 ، افزايش جمعيت -1

 ، كمبود چراگاه -2

ی ( و شبه جزیره بالکان  "هجوم اقوام همسايه  -3  "،حمالت و تجاوزات اقوام ساکن ) ایلتر

ی هوا  -4
ایط بد آب و هوایی و افزایش روز افزون برودت هوا و یخ بندان"رسدشدن ناگهایی كه باعث از   "رسر

ی چراگاه ها ، انسان ها و دام ها شد مهاجرت كردند و در هزاره ی دوم پیش از میالد  ی رفیر شاخه ای از  بیر

آریایی ها وارد رسزمینی شدند که امروزه هندوستان نامیده یم شود و شاخه ای دیگر از طرف مغرب وارد 

ی از ورود آریایی ها استقبال    . فالت مرتفیع به نام ایران شدند   البته بعد از این مهاجرت رسزمینهای دیگر نتر

 ای زیر اشاره کرد : کردند که از جمله ی این رسزمینها یم توان به رسزمینه

انه فرانسه  و جزایر بریتانیا ، رسزمینهای شمایل اسکاندیناوی و نیمه  سه شبه جزیره بزرگ واقع  در دریای مدیتر

البته تحقیقات نشان یم دهد که بعد ها جنوب  . شمایل روسیه ، بخشهایی از آسیای صغتر و آسیای مرکزی 

ی شامل این مهاجرت شد  زاره ی سوم پیش از میالد که اوج زمان ویل بطور کیل آریایی ها در ه  . روسیه نتر

 . مهاجرت آنها به گوشه و کنار جهان است به دو شاخه تقسیم یم شوند 

 

 دسته ی اول که به اروپا مهاجرت کردند به چهار گروه تقسیم شده که عبارتند از :  

ی گروه : ) گلواها ( ، ) اسکاتلندی ها ( ، )  گروه اول عبارتند از ) سلت ها ( ، ) ایرلندی ها ( ، ) گل ها ( و دومیر

و دیگری اسالوها که شامل ) روس ها ( ، ) بلغاری  . برتن ها ( که به سمت غرب و شمال و جنوب اروپا رفتند 

ی گروه : ) التینی ها ( که در کرانه ی   . در پیش گرفتند  ها ( ، ) لهستایی ها ( هستند که راه شمال اروپا را   و سومیر

ی روم باستان ساکن شدند  انه در کشور یونان و رسزمیر ی  . دریای مدیتر ی گروه : ) ژرمن ها ( که مستر و چهارمیر
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ها  که البته دانمارک ها ، نروژی  . در سمت راست رودخانه راین تا شبه جزیره ی ) اسکاندیناوی ( را یط کردند  

آلمان ، گونیک از این دسته و جزو شاخه ی غریی ژرمن ها به حساب آمده که در کنار آنها باید ) لیتوایی ( ها 

قر ژرمن ها دانست  و دسته ی دوم که به آسیا مهاجرت کرده که البته  . و ) استویی ( ها را به شاخه ی رسر

ی به چند دسته تقسیم شده که عبارتند از :  ) هندی ها ( ، ) سکاها ( ، ) هینر ها ( ، ) میتایی   مهاجرین آسیایی نتر

یان شامل : کیمریان ، اشکانیان ، موسیان ، لوکیان ئها ( از آن جمله هستند و البته شاخه ی آسیایی هند و اروپا

ایی یان ، سکوتیان ) سکاها ( و فریژی ها ) فریگیان ، فروگیان ( هستند که میتئ، فلسطینیان ، مینانیان ، اورارتو 

شاخه ی هندی از ناحیه ی شمال غریی و از طریق راه ها و گذرگاه   . یان هستند  ئها از کهن ترین قوم هند و اروپا

وی کرده و از آن رودخانه گذشته و در حوایل  ها ی رشته کوه هندوکش به  سوی رودخانه ی هندوکش پیشر

ایی از رودخانه ی سند ( سکونت پنجاب ) پنجاب عبارت است از سواحل رود سند و انشعاب رودخانه ه

ده شدن آنها در این منطقه  . کردند  وی هندیان و گستر البته این استقرار آغازین هندیان باستان و باعث پیشر

اما شاخه ای از آریایی ها که وارد فالت ایران شدند در حدود سال . و سپس حرکت به سوی رودخانه گنگ شد  

 1600خاور فالت ایران شدند و نشانه های حضور آنان  پس از سال پیش از میالد  وارد بخش شمال  1650

بطور مسلم پیش از این حرکت ابتدا گرویه از جنگاوران با  . پیش از میالد در جنوب آسیایی صغتر وجود دارد 

 بسیار ساده و ابتدایی از شمال دریای خزر و قفقاز گذشته و در کوه های زا 
ی

 ارابه های جنگ
ً

گرس اسبها و احیانا

که این شاخه از آریایی ها   . ساکن شدند و گرویه  دیگراز آنان از جیحون گذشته و به فالت ایران روی آوردند  

البته پیش از ورود آریایی ها به داخل فالت ایران حوریان و  . به شاخه اصیل یا ) هند و ژرمنی ( معروف اند 

کاسیان در داخل فالت ایران یم زیستند که با ورود آریایی ها ناچار به ترک فالت ایران شده و جای خود را به 

مان بر الزم به ذکر است که ورود آریایی ها به ایران در یک نوبت نبود و همه ی آریایی ها همز  . آریایی ها دادند 

ی شدند که ابتدا گرویه از   . این ناحیه وارد نشدند   ق و مغرب ایران وارد این رسزمیر آریایی ها از دو ناحیه ی مشر

ی شدند  ی آریایی وارد این رسزمیر آریایی ها با پرورش و اهیل کردن . جنگجویان و بعدها مردمان و اقوام کوچ نشیر

 در حدود    که توسط  ... چهارپایان درشت اندام مانند اسب و  
ً

سال پیش   1800آریایی های هند و اروپایی احتماال

 . از میالد صورت گرفت ارابه ها و آذوقه های خود را به فالت ایران آوردند 

  

بطور کیل اقوام زیر در سکنه ی بویم فالت ایران پیش از ورود  اقوام ساکن در ایران قبل از ورود آریایی ها : 

: گروه نخست مردمایی که از نواخ اطراف دریاچه رومیه تا منطقه ی علیای رود آریایی ها به شمار یم آمدند 

قر بیشتر گرایش داشته و دیگر ) لولوبیان ( که  دیاله شناسایی شدند و عبارتند از : ) گوتیان ( که به نواخ رسر

ی ) کاسیان ( که در ناحیه ی  انیده شده بود و نتر جنوب غریی یعنی در قلمرو آنها بیشتر به اطراف باختر گستر

و گروه دوم ساکنان کرانه ی دریای مازندران که به ) کاسپیان (  . منطقه علیای رود دیاله و کرخه ساکن بودند 

ی در حاشیه ی بحر خزر یم توان به ) کادوسیان ( ، ) گیل ها ( ، ) تپوریان ( یا )  . معروفند  و از دیگر ساکنیر

ستانیان ( و ) ماردها ( یا ) آمار  ی رسزمینهای تحت اشغال و سکونت تپوریان و طتی دها ( که در منطقه ای بیر

ی گروه مردمایی هستند که در سواحل آیی جنوب فالت ایران یعنی در  . کادوسیان مسکن داشته اند  و سومیر

ه پوست بودند و عالوه بر این در دره های  مردمایی تتر
ً

 کرانه های خلیج فارس سکونت داشتند که اینها احتماال
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فت و فرهنگ معیشنر    یم کردند که در میان این اقوام ) کاسیان ( از نظر پیشر
ی

غریی کوه زاگرس ) حوریان ( زندک

 های برجسته ای نسبت به اقوام دیگر بودند 
ی

قبل از میالد  1600کاسیان اندک پیش از سال   . دارای ویژک

ی النهرین شده و حوریان ی در حدود سال  بصورت قویم از ارتفاعات ایران وارد بیر پیش از میالد  در  2200نتر

ق دجله مهاجرت کردند   . نیپور ) حومه بابل ( یم زیستند و بعدها بصورت دسته های انبویه به نواخ رسر

د  ی نداشتند که مورد توجه و تقلید مردمان آن زمان قرار گتر   . حوریان و کاسیان تمدن ارزشمند و چشمگتر

 

ون راندن مردمان بویم ) حوریان  ایی ها : فالت ایران در زمان ورود آری با ورود آریایی ها به داخل فالت ایران و بتر

ی در این ناحیه در آمد   ایط حاکمیت و حنر صالحیت زیسیر ایرانیان   . و کاسیان ( ، آریایی بودن بصورت یگ از رسر

آریایی تبار خود را ) اصیل ( و ) آزاده ( قلمداد یم کردند و این عنوان آنان شامل امتیازات ویژه ای بود که قومها 

ی و سكونت مساعد بود . و قبایل دیگر از آن یی بهره بودند 
ی

ی كه  . فالت ايران از هر جهت براي زندک
و رسزمينی

ی  ی ها وارد آن شدند ايران يا رسزمیر ی ها ناميده شد آريایی آریایی ها شامل سه گروه ماد ، پارس و پارت  . آريایی

ی فالت ايران ساكن شدند . بودند 
قر اين سه گروه  . مادها در غرب ،  پارس ها در جنوب و پارت ها در شمال رسر

ی و دام داري ادامه دادند 
ی كوچ نشينی

ی
اخی گرویهی درنو   . از آن پس ايرانيان ناميده شدند و تا مدت ها به زندک

ی ، گرویهی در نواخی مرتفع كوه ها و در زمستان به دامنه ي كوه ها رفتند و گرویهی ديگر به دشت ها 
كوهستایی

البته کیم آب و خشگ هوا در اکتر مناطق ایران به ویژه همزمان با ورود آریایی ها مشکالت فراوایی . روي آوردند  

آریایی های مهاجر به فالت ایران با تحمل  . ود آورد را در امر کشاورزی و اقتصاد برای جامعه آریایی به وج

سخنر ها و مشقات فراوان ، ابزار و امکانات آبیاری مصنویع زمینهای خشک را فراهم کردند تا بتوانند زمینهای 

 آنان یم 
ی

ی زندک مورد نظر خود را آباد و قابل کشت سازند این تالشها از خصوصیات آریایی های ایرایی در تامیر

تالش در مستر زراعت در زمینهای خشک آن چنان اهمیت یافت که در تفکرات مذهنی آریایی ها در  . باشد 

 . شمار کارهای خوب قلمداد شد و پیوسته ستوده یم شد 

 

ی  حکومت ها :  ی تاری    خ اسطوره ای ایران باستان معتقدند که آریایی ها چهار دولت تشکیل داده که اولیر مورخیر

 آریایی های ایرایی و هندی با هم دانست ، آن به دولت داستایی جم
ی

شید که دوره های آن را باید به زمان زندک

ی زمان ) کیم بعد  ی به دولت داستایی فریدون معروف است که زمان تشکیل آن را باید در همیر ی دولت نتر دومیر

ن متعاق است به و دو دولت دیگر را به منوچهر و زاب نسبت داده اند که دوره های آ . از جمشید ( دانست 

ی حال زیر فشار مردمایی بودند که  آریایی های ایرایی در شمال خاور فالت ایران اسکان و استقرار یافته و در عیر

ویل سه قوم از نژاد آریایی در گوشه و کنار فالت ایران . از طرف شمال به طور یی در یی به آنان حمله یم کردند 

که تشکیل نهادهای   . دند و تاری    خ این مناطق را به نام خود ثبت کردند  مناطفر را فتح کرده و در آنجا ساکن ش 

 . حکومنر توسط این اقوام آریایی نژاد بسیار با اهّمیت است 

 

ی ها ، بلخی ها ( که  نهادهای حکومتی این سه قوم عبارتند از :  ی ها ) باختر ق و شمال خاور ایران باکتر در رسر

ی ها را  . در آغاز هزاره ی یکم یا در طول سده ی دهم پیش از میالد برای خود حکومنر به وجود آوردند  باختر
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ی رسیم یم توان در بخش اسطوره ای تاری    خ ایران و با سلسله ی کیایی که تا اواخر ششم پیش از میالد به گونه ا

دار شاهان متقدم هخامنیسر  از آن نام برده شده و ) ویشتاسب ( به عنوان وایل باکتر معرقی شده که فرمانتی

ی کوروش ) . ق 529 – 559یعنی کوروش دّوم )  م ( بوده و . ق 522 – 529م ( و کمبوجیه دّوم پش و جانشیر

نشانه های کاقی و کامیل از این واقعیت  م ( است و در کتیبه های خود او . ق 486 – 522پس از داریوش یکم ) 

قوم دیگر مادها هستند که در غرب ایران و در اواخر سده هشتم پیش از میالد تشکیل دولت مادها . وجود دارد  

 یم کردند و نظام اداره حکومنر متداول در میان  . را به آنان نسبت یم دهند  
ی

آنها بیشتر بصورت قبیله ای زندک

ی آنها  ه پارس آمدند و آنچه آشوریان به عنوان  . معمول بوده است قبایل در بیر
ّ

قوم سوم در جنوب و به خط

منطقه پارسوماش یا پارسواش به عنوان باج گذاران خود نام یم برند ابتدا باید آن را در جنوب دریاچه ارومیه 

و پیش از تشکیل پارس ها در اواسط سده ی هشتم پیش از میالد دولت هخامنیسر را بنیان نهادند  . یافت 

ی قدرت از  دار مادها بودند که با از پای در آوردن دولت ماد و گرفیر حکومت خود توسط کوروش دّوم فرمانتی

ومندی را به وجود آوردند که به گونه ای مستمر به قلمرو آنان  اطوری نتر دست آستیاگ آخرین شاه ماد ، امتی

 . نوب در اروپا تا حبشه در افریقا را در بر یم گرفت افزوده یم گشت و این قلمرو زمایی از سواحل رود دا

  

ام :  ام به  مذهب و مظاهر مورد احیی آریایی ها از دیر باز مظاهر طبیعت را ستایش یم کردند و پرستش و احتر

ات آن در حیات اقتصادی ،  آب ، آتش ، باد و خاک در میان آریایی ها متداول بوده و به نور و تاریگ و تاثتر

وی باال یم دانستند اجتمایع  انسان یی برده و نیگ و بدی را در ارتباط با دو نتر
ی

البته در آغاز برای  .  و فرهنگ

وهای آسیب رسان و بیماری زا و یی اثر کردن آنها دانه های فروزه و مهره های گوناگون از شاخ جانوران  دفع نتر

آنان اعتقاد داشتند  . رد استفاده قرار یم دادند و گوش مایه به گردن خود یم آویختند و یا بصورت دستبند مو 

ارها و مراتع   ی  انسان و جانوران و کشتر
ی

وهای آسیب رسان در زندک این مهرها بصورت طلسم از توانایی ارواح و نتر

های انسانها زینت   . یم کاهند که نمونه ای از این اشیاء در ناحیه ی فارس یافت شده است   عالوه بر این در قتی

 بعد آالت و 
ی

 و شکار بدست آمده است که بیانگر اعتقاد آریایی ها به زندک
ی

 و جنگ
ی

حنر اشیاء و ابزارهای زندک

ات آنها را . از مرگ است  آریایی های باستان خورشید و ماه را به عنوان معبود خود ستایش نیم کردند ویل تاثتر

وری حیات خود موثر   خود به ویژه در امر کشاورزی و دامتی
ی

آریایی ها برای بدست آوردن   . یم دانستند    در زندک

محصول خوب کشاورزی و افزودن دام های خود به توانایی عنارص فوق معتقد بودند و بر این باور بودند که 

ی مانند بسیاری از . تابش خورشید و بارش باران آفات و بیماری های دامها و انسانها را دور یم کند  آریایی ها نتر

وهای زیان آور و سودمند باور داشتند و معتقد بودند که گنج ها و ذخایر طبیعت ، ملل کهن به ارواح  و نتر

وهای ختر و خوب به آدیم ارزایی یم دارند  که   . نعمتها ، محصوالت خوب و تندرسنر و شادی و مانند آن را نتر

ی به پیکا  . از جمله این نعمتها یم توان به باران و روشنایی اشاره کرد  وهای خوب و بد آنان همچنیر ر میان نتر

 شب ) تاریگ ، ظلمت ( ، زمستان ، خشک سایل ، قحیط ، 
ی

ک اعتقاد داشتند که به عنوان مثال یم توان به تتر

وهای خوب و ختر یم  وهای زیانکار بر نتر وزی نتر وهای بد و زیانکار و پتر بیماری ها و سایر آفات را از جانب نتر

وهای سودمند ر  . دانستند  وهای آنان نتر م قرار یم دادند و نتر ا دوست داشته و آنان را مورد پرستش و احتر

که بعد    . زیانکار را دشمن خود یم دانستند و برای در امان ماندن از آنان به ورد و افسانه ها متّوسل یم شدند 
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ا خدای آفتاب عهد باستان یی تردید متعلق به این  . ها با تکامل آنان بصورت جادوگری در آمد  پرستش میتر

آریایی ها اماکن مقدس خود را برای عبادت و بزرگداشت خدایان در بلندی . مقطح زمایی توسط آریایی ها است  

ارها و حنر مناطق مسطح انتخاب یم کردند   ی انجام مراسم قربایی و عبادت به رسپرسنر و . ها و یا کوه ها و کشتر

آراء الیه و اداره ی جامعه بر اساس عقل و عدل و توجه به وظایف دینی   . هنمایی روحانیون انجام یم گرفت  را

دین اقوام هند . آنان طبقه آگاه و مسلط و پرنفوذ در جامعه بودند    . تنها از سوی این روحانیون امکان پذیر بود  

ی د قیق و حساس بوده و یم توانسته به جزیی ترین و ژرمن دین ساده و ابتدایی نبوده و دارای ضوابط و قوانیر

دازد   جامعه بتی
ی

 ف اجتمایع و فرهنگ
ی

مذهب آریایی های ایرایی و هندی مدت ها یگ بود زیرا . مسائل خانوادک

 یم کردند 
ی

ت به یک زبان واحد سخن گفته و با هم زندک
ّ

پس از جدایی آریایی ها از جمله شاخه ایرایی  . آنان مد

ی آنان به  و هندی که این ی در بیر ک آنان به طول انجامید و جدایی مذهب نتر  مشتر
ی

جدایی سده ها پس از زندک

  . وقوع پیوست 

 

ا از خدایان آریایی پیش از آغاز جنبش آنها یعنی پیش از آمدن به هند و ایران است   ا از دیر باز  . میتر البته میتر

وان زیادی در طول تاری    خ بوده و با مسیحیت ه ا در تعالیم ادیان دیگر دارای پتر م رقابت یم کرد و نفوذ میتر

یگ دیگر از الهه ها ) آناهیتا ( الهه باروری و نعمت و باران  . ایرایی و غتر ایرایی ، اصیل اجتناب ناپذیر بوده است  

آمده است که از دیر باز در ایران  پرستش شده  و منشاء در فرهنگ آریایی ها ی هندی دارد و از آنجا به ایران 

ده اند که ستاره ناهید از نشانه های آن است   البته زمان کاسته شدن از . ویل هندیان خود او را به فرامویسر ستی

، آریایی های که . شمار ارباب انواع مورد پرستش آریایی های ایرایی ، زودتر از آریایی های هندی باید دانست 

ی تری از بابلیان ، آشوریان و سومریان که فرهنگ  تازه به فالت ایران وارد شدند از نظر تمدن در درجه ی پاییر

فته تری داشتند برخوردار بودند  البته مدت ها بعد آریایی های ایرایی بسیاری از تمدن این اقوام  . و تمدن پیشر

فته تری نسبت به این اقوام دست  فته تری تقلید کرده و به تمدن پیشر را در قیاس با خودشان به شکل پیشر

 . د یافتن

ی پیوندهای زناشویی با غتر آریاییها جدا خوداری یم کردند  خانواده :  و تنها رفت و آمد گاه و  . ایرانیان از بسیر

خانواده به   . بیگاه آنها به رسزمینهای دیگر باعث لغو این عادت یم شد و با مردمان غتر آریایی ازدواج یم کردند  

ین رکن جامعه آریایی بصورت پدرس ی به عنوان عنرصی بسیار ارزشمند و مٶثر عنوان بزرگتر االری بود و زن نتر

در فرهنگ اخالق آریایی ها به پدر یا بزرگ خانه ) کتک خودتای ( یا ) کد  . پس از شوهر خود ستوده یم شد 

و اختیارات  . خدا ( یعنی رئیس خانه و به همش او ) کتک بانوگ ( یا ) کد بانو ( یعنی بانوی خانه گفته یم شد  

دبانو نه تنها محدود نبوده بلکه اگر شوهری بنا به دالییل همشی دیگر اختیار یم کرد نه تنها از اختیارات او ک

کاسته نیم شد بلکه به عنوان ) پتخشازن ( یا پادشاه زن و به مفهوم زن اصیل  و صاحب اختیار یم یافت و به 

) کد بانو ( یا زن اصیل انجام وظیفه یم کرد  همش جدید شوهرش ) چکر زن ( یا ) چاکر زن ( که تحت فرمان

ویل در مجموع با مقایسه فرهنگ و نظام جامعه آریایی نسبت به خانواده در مقایسه با اقوام و  . گفته یم شد 

ملل دیگر به این نتیجه دست پیدا یم کنیم که مقام زن در نزد آریایی های ایرایی بیشتر ارج یم نهاده اند تا در 

ط پدران خود بودند و البته پدر به  . ن ملل دیگر میان مردما دار به قید و رسر در جامعه آریایی فرزندان فرمانتی
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ی های دینی در  عنوان رئیس خانواده مقام قاضی یا داور را در خانه داشت و اجرا کننده آداب و رسوم و آییر

ی با دقت یم آموخت و از وظایف پدر خ یت و خانه بود و آنرا به فرزندان خود نتر
ّ

ی امن انواده یم توان به تامیر

آریایی های  . معاش افراد خانواده و حفظ آتش که از عنارص سودمند و الزم در خانه بود را بر عهده داشت 

ی آتش را بر عهده  . باستان به آتش اعتقاد داشتند   روشن نگه داشیر
ً

و پدر خانواده مسٮٶلیت اجاق و طبعا

ی در راه انواع   . مشخیص داشت    البته اجاق در خانه جایگاه  . داشت    رسپرستان خانواده مراسم قربایی را نتر
ً

اصوال

خاموش شدن آتش در خانه به معنای ) کور شدن اجاق ( بود و فراتر از آن به خانواده . ارباب بر عهده داشت  

 . نداشت  هایی گفته یم شد که از نعمت فرزند محروم بودند و بقای نسل و ادامه وجود خاندان در آنها وجود 

  

در مقطع زمایی زبان آریایی ها متفاوت بوده و شاخه ایرایی و هندی آریایی به زبانهای گوناگون سخن یم  زبان : 

شمن باستان شناس . سال پیش از میالد زبان اقوام آریایی زبان واحدی بوده است  2400گفتند ویل حدود  گتر

ن و گویش های ایتالیایی ، سلنر ، هند بر این باور است که توجه به زبانشنایس و پیوندهای زبانشنایس میان زبا

کات نژادی و خویشاوندی قویم این مردمان دارد و اروپائیان هم مانند  و ایرایی وجود دارد که حکایت از مشتر

کات  ی مشتر  نتر
ی

وری مشغول بودند و در فنون رزیم و شیوه های جنگ ایرانیان ) آریایی های قدیم ( به شبایی و دامتی

 مقابر زیادی داشتند که د
ً

ر میان آنها مانند سکاها و اشکانیان ) پارتیان ( رسته سواره نظام وجود داشته و نهایتا

آریایی ها ) ایرایی و هندی ( دارای ساختار . کشف شده در اروپا همانند مقابر ایرانیان باستان شناسایی شده اند 

ساختار زبان در ادبیات ایران و هند یکسان نبوده و شیوه ی معیشت آنها با یکدیگر متفاوت بوده است ویل 

ی  . بطور روشن در آثار دینی آنان قابل شناسایی است  البته ایرانیان با فرهنگ و اقوام و ساکنان تمدنهای بیر

ی نیست  البته گویش های ایرایی هر کدام به  . النهرین و یونانیان در ارتباط بودند که در مورد هندیان این چنیر

قوم شناسان و زبانشناسان ، ساکنان شمال اروپا و . رتهای دگرگون شده ای پیدا کردند تنهایی و به تدری    ج صو 

یم توانیم  . اسکاندیناوی ، آلمایی ها و در بخش دیگر اروپا رویس ها و یونانیان را ملل برادر با آریایی ها یم دانند 

یم که آریایی ها هم از نظر زبان ) زبانشنایس ( و سیستم خدایا  ن و دیانت به هم نزدیک و خویشاوند نتیجه بگتر

 . و از یک تبار هستند 

 از انسان۴شده در حدود  های دریس گفتهدر کتاب  ها چه کسای  بودند؟ : آریایی  
ی

ها هزار سال پیش، گروه بزرک

« بود  ها به راسنر که بودند؟ چرا به ایران آمدند؟  این انسان   . به ایران مهاجرت کردند که اسمشان »اقوام آریایی

ی و جنوب روسیه بودند که بخاطر خشکسایل،  ها مردم کوچ از کجا آمدند؟آریایی  ی و دامدار ساکن سیتی نشیر

 خود شدند رسمای زیاد و فشار بقیه اقوام مجبور به ترک
ی

 آن  . کردن محل زندک
ی

ها به دنبال جایی برای زندک

ی ایران بود خود و حیوان ین جاها، رسزمیر ی دلیل یگ از بهتر   . اتشان بودند به همیر
ی

زیرا هم جای کاقی برای زندک

ی به سمت هند های دیگری از آنالبته گروه  . خودشان وجود داشت هم مواد غذایی کاقی برای حیواناتشان ها نتر

ی گفته یم امروزه به این    . جا ساکن شدند هایی به سمت اروپا رفتند و در آن و گروه  « نتر شود؛ اقوام، »هند و اروپایی

 آن 
ی

ی »آریا« از »ایر« گرفته شده و »ایر« کلمه . شود ها از هند تا اروپا را شامل یم به این دلیل که محدوده زندک

ی اقوام گرفته  . به معنای »آزاده،اصیل« است  ی  اسم »ایران« هم از اسم همیر شده و به معنای »رسزمیر

ی ایران گذاشته شد و تا قبل از آن اسم مشخیص  این ا . است «هاآریایی  سم در دوره ساسایی برروی رسزمیر
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ق دریای خزر به سمت ایران آمدند آریایی . نداشت  هزارسال ۴ها، اقوام آریایی که  در خییل از کتاب   . ها از طرف رسر

کنند اما تعداد زیادی ها« تقسیم یم ها«و »پارساند را به سه گروه »مادها«، »پارت قبل به ایران مهاجرت کرده 

همانطور   . ها« از این اقوام هستند از دانشمندان معتقدند این نظر اشتباه است و تنها دو گروه »مادها«و»پارس

ی ری و همدان و »پارسبینید »مادها« در منطقه که در نقشه یم  ها« در منطقه فارس امروزی ساکن ای بیر

ی از آریایی  . ه به قوم »سکاها« تعلق داشتند ها« در اصل اقوایم بودند ک اما »پارت . شدند  ها بودند این قوم نتر

ق دریای خزر مهاجرت کرده  البته تمایم اقوام آریایی   . بودند اما حدود هزارسال قبل این مهاجرت، به منطقه رسر

ا های مختلف آسیا و اروپا ساکن شدند دارای یک زبان واحد بودند که به تدری    ج از هم جدا شد امکه در بخش 

« گفته یم امروزه هم زبان مردم این مناطق دارای یک ریشه است که به آن »زبان  ما . شود های هند و اروپایی

ایی ها، گویر ها، کایسهای دیگری مثل لولویی دانیم که قبل از مهاجرت این اقوام، گروه یم
ّ

ها در این ها و مان

 یم 
ی

کم در ها کم داده بودند اما بعد از مهاجرت، آریایی کردند و روستاهای کوچگ برای خود تشکیل  مناطق زندک

کم جزیی های مختلف ساکن شدند و با مردم بویم همان منطقه روابط تجاری و سیایس برقرار کردند و کم بخش 

اتوریها، آریایی پس از سال   . ها شدند از آن  مثل هخامنشیان ها به تدری    ج بر بومیان غلبه کردند و امتی
ی

های بزرک

 . نیان را ایجاد کردند و ساسا

 

 ها آریایی هست
جواب دادن به سوال برای حنر مردم شناس ها هم سخته اما من سیع میکنم در  ؟د آیا ایرای 

در کوتاه ترین جواب میشه گفت  . این مطلب کیم در مورد اطالعایر که در این رابطه وجود داره صحبت کنم

ی   . ایران های فعیل احتماال نزدیک ترین مردم به آریایی هایی هستند که به صورت قویم مورد اشاره قرار گرفیر

 

 از زبان های دنیا 
ی

ی زبایی در دسته بزرک اکات بیر اصال واژه آریایی از کجا آمده؟ در زبان شنایس برای اشاره به اشتر

اروپایی -زبان های اروپایی و زبان های ایرایی و هندی میشه از اصطالح زبان های هندی که شامل تقریبا تمام

ک این زبان ها به سانسکریت   . استفاده میشه از اونجایی که برخی از قدییم ترین متون به جا مونده از ریشه مشتر

ی برخی مردم شناس ها )در قرن نوزده  ی که احتماال میشه ریشه قویم (هسیر  این افراد رو از طریق نتیجه گرفیر

ی متون سنسکریت به دست اورد  ، این اقوام برای اشاره به خودشون . همیر در برخی از متون سنسکریت باستایی

ی در اون زمان صورت گرفت که احتماال قویم که  . استفاده یم کردن  ”آریایی “از واژه  در نتیجه این نتیجه گتر

ی  نام داشته )که با توجه به تحقیقات جدید  ”قوم آریایی “ همه مردم فعیل اروپا، هند و ایران از اون ریشه گرفیر

در  . این تحقیقات مردم شناسانه به نحوی در دوران ابتدای قرن بیست صورت یم گرفت. (زیاد درست نیست

اون زمان به ویژه در مرکز اروپا، سطح خییل زیادی از وطن پرسنر تندرو وجود داشت که سیع در شناسایی  

ی به نام  ی اونها از تحقیقات گفته  . از اون رو داشت  ”مردم غتر اصیل“ریشه های اصیل مردم و جدا کردن چتر

ی عجیب کردن که در ادامه بهش اشاره یم کنم  :شده باال یک نتیجه گتر

آریایی ها اقوایم بودن که در گذشته در برخی مناطق جهان پخش     . ؟  د مردم اصیل جهان از نسل آریایی ها هستن

در حال حارصی در قسمت های مختلف اروپا افراد متفاویر از نسل آریایی ها وجود دارن، اما تنها نژادی  . شدن

ی   . که به طور کامل از آریایی ها تشکیل شده نژاد آلمایی هاست  ما باید خلوص نژادی خودمون رو از طریق از بیر
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ی افراد غتر آریایی )معموال برای اشاره به یهو  ون ریخیر این نظریه ”. دی ها( از کشورمون افزایش بدیم بردن یا بتر

ممکنه در حال حارصی عجیب به نظر برسه اما در اون زمان اطالعات علیم محدودتر بود و تعصب میل گرایانه 

 . انند نتیجه اش رو هم که همه یم د . تندرو بسیار زیاد بود 

 

اروپایی به -ایرایی از مجموعه اقوام هندی-در واقعیت تنها گروه هندی  آریایی های واقیع چه کسای  هستند؟ : 

ی   ”آریایی “خودشون   با توجه به اشاره ها به این اصطالح،   . در مورد دیگر اقوام هیچ سندی وجود نداره   . یم گفیر

پس  . احتماال مردیم بودن که در هند و ایران و کشورهای میایی مثل پاکستان فعیل ساکن بود  ”آریایی “مردم 

در  . میشه گفت حداقل از نظر ریشه ایرایی ها، هندی ها، افغانستایی ها و پاکستایی ها رو میشه آریایی نامید 

 ” آریایی “ایران به معنای کشور   هم به نویع از واژه آریا گرفته شده و ”ایران“ضمن اینطور یم گن که اسم 

 . هاست

 

ی اقوام د لمایی ها از یه ریشه هستن؟ یعنی ایرایی و آد آیا آلمایی ها هم آریایی هستن ؟: سند دقیفر برای رابطه بیر

اک دارن و شاید حنر از نظر نژادی، اما اگر   . اروپایی و آریایی ها وجود نداره گرچه این اقوام از نظر زبان با ما اشتر

ی اروپا و ایران وجود داشته باشه اسم اون  ک هم بیر نیست )گرچه در برخی کتابهای  ”آریایی “نژاد یا قوم مشتر

ی )اینو از پس اروپایی ها و البته آلم . دریس هم به اشتباه به این نام به اون ها اشاره میشه(  ایی ها آریایی نیسیر

 تشخیص داد( 
ی

البته یم دونم که وقنر از این موضوع اطالع پیدا کنید و بفهمید  . ظاهرشون هم میشه به سادک

ی یه دفعه درجه کالس این واژه افت شدیدی یم کنه، اما کاری  که اریایی ها فقط هندی ها و ایرایی ها هسیر

 . نمیشه در این مورد کرد 

 

ی اول یه ایران قبل از آریایی ها : شاید کمتر کیس در میان ما ایرانیان، به این سوال فکر کرده باشد که ایرانیان ساکنیر

قر و شمال  اصیل چه کسایی بودند؟ و قبل از اینکه، قوم جنگجو و اسب سوار آریایی از دو قسمت شمال رسر

 یم
ی

ی زندک ی اولیه ایران در این رسزمیر فته و  .  کردند غریی وارد ایران شوند، ساکنیر بعیصی از این اقوام بسیار پیشر

ی اولیه ایران قبل از ورود آریایی ها آشنا یم نماید   . متمدن بودند  هرچند  . مجله ایل گشت شما را با ساکنیر

اطالعات بسیار اندک از آن ها در کشفیات باستان شنایس به دست آمده است، با این حال رد پایی از نام و 

فالت ایران در زمان   . ا یم توان از تمدن های بزرگتر و بعد از ورود آریایی ها به ایران پیدا کرد محل اقامت آن ها ر 

ی ایران بزرگتر از ایرایی با مرزهای کنویی محسوب یم شده است  بنابراین  . های قدیم بسیار پهناور بوده و رسزمیر

ی اولیه ایران طبعا در آن جغرافیا یم گنج  مجله ایل گشت شما را با یگ از جالب ترین   . د تلفر ما از اقوام و ساکنیر

لفظ مردم ایران را اگر بخواهیم در زمان ایران . موضوعات تاریخی و البته کشفیات باستان شنایس آشنا یم نماید 

 یم کردند اطالق 
ی

ی اولیه ایران که قبل از مهاجرت آریایی ها در اینجا زندک یم باید آن را به ساکنیر باستان به کار بتی

تمام اقوایم که در ادامه معرقی  . آریایی ها با ورود به ایران کم کم این مردم را به زیر سلطه خود درآوردند  . یم کن

ی که دریای خزر به نام آنهاست جمع نمود یم شوند را یم ی کشاورزان   . توان زیر عنوان کیل کاسپیر ی ها اولیر کاسپیر
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های سند، سیحون، جیحون، دجله و فرات  کنار رودخانه   این مردم کشاورزی را به اقوام دیگری در  . دنیا بودند 

 . آموختند 

 یم کردند و شهر و تمدیی بسیار عیالیم  |Elamtu عیالمیان
ی

ها نام اقوایم بود که در جنوب غریی ایران زندک

پیش از  ۶۴۵پیش از میالد تا هزاره نخست پیش از میالد )تمدن عیالم در  ۳۵۰۰این قوم از  . بزرگ داشتند 

 یم کردند 
ی

ی النهرین )اکدیان   . میالد منقرض شد( در منطقه وسییع از ایران زندک نام عیالم را در حقیقت مردم بیر

 یم کردند نهاده بودند و خود عیال 
ی

یم ها با نام و سومری ها( بر قویم که منطقه خوزستان کنویی ایران زندک

( خود را صدا یم زدند  منر
َ

لت
َ

ی النهرین به معنی قویم است که در ارتفاعات و  . دیگری )ه عیالم در زبان اقوام بیر

 یم کنند 
ی

ی   -نام عیالم )هیالم یا ایالم( را بعدها در کتیبه های پاریس . بلندی زندک هخامنیسر خواهید دید و همیر

این قوم قبل از تشکیل  . و به پادشاهان هخامنیسر خط آموختند قوم بودند که شهر شوشا را برپا داشتند 

وزی و شکست های  ی النهرین یعنی بابیل ها، آشوریان و سومری ها در جنگ بود و پتر هخامنش بارها با اقوام بیر

در کتیبه  . در نهایت توسط آشوربانیپال شکست خوردند و ضعیف شدند  . بسیاری از این اقوام داشته است

ی اولیه ایران قبل از ورود آریایی  . ین داستان آورده شده است های آشوری ا قلمروی اصیل این قوم که از ساکنیر

این اقوام  . ها هستند، در قسمت هایی از فراس، لرستان و بختیاری، بوشهر و استان خوزستان امروزی است 

  . ایسر ها و پارسیان در آمیختند قبل از میالد به تابعیت هخامنشیان در آمدند و در نهایت با ک  ۵۳۸در حدود سال  

ی زبان رسیم هخامنیسر بود که برای کتابت و تجارت از آن استفاده یم کردند  در مورد این قوم   . زبان عیالیم اولیر

اما نژاد اصیل عیالیم ها از کجا یم اید؟ دانشمندان حدسیات بسیاری در این مورد   . بسیار یم توان صحبت کرد 

سال پیش از میالد از دره سند و با قایق به این ناحیه آمده اند   ۳۵۰۰یالیم هادر عده ای معتقدند که ع . دارند 

ی معتقدند که قویم بوده اند که از پاکستان به این ناحیه کوچ کرده اند  عکس زیر سنگ نگاره ای  . و عده ای نتر

 . اب داشته اند آنها پوسنر سیاه رنگ داشتهو شبیه به اعر  . از زیی عیالیم با ندیمه اش را نشان یم دهد 

 

کاششو ها، کایس ها یا کاشیان از اقوامیب بودند که در مناطفر همچون  Kassite | کاششوها یا کایس ها 

 یم کردند 
ی

مندانه ای   . لرستان، کردستان و بخیسر از ایالم زندک ی بسیار زیبا و هتی این قوم صنعت پیشه آثار هتی

افرادی همانند جورج کامرون با تحقیق بر روی این قوم بیان کرده اند که زبان   . را از خود به جای گذاشته اند 

مندان آریایی ها با ورود به این قوم از این ه  . آن ها بسیار شبیه به زبان قفقازی بوده و همسایه عیالیم ها بودند  تی

ی این دو شکل گرفت شاید قوم لر را بتوان نژادی باقر مانده از این قوم  . استفاده کردند و تلفیق مذاهب بیر

ات بسیاری شده است  . دانست  کایس ها سوارکاران و   . هر چند که نژاد آن ها در طول قرن ها دستخوش تغیتر

 . ریخته گرایی بسیار ماهر بودند 
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 یم کردند  لولوبیان : 
ی

حجاری از این  . لولویی ها اقوایم بودند که در منطقه ای میان قوم کایس ها و گویر ها زندک

 یم کردند   . قوم را در استان کرمانشاه یم توانید ببینید 
ی

 . این قوم همزمان با آشوری ها، اورارتویی ها و کایس ها زندک

بر اساس  . مریان و بابیل ها از لولوبیان برده یم گرفتند سو  . پادشاه لولوبیان شخیص به نام آنوبایی یی بوده است 

تاری    خ نوشته شده بر روی کتیبه ها، عیالیم ها، گویر ها و لولوبیان در نهایت به بابل حمله بردند و انتقام خود 

ی و تاری    خ دانان، نژاد  . را گرفتند  ی پیشینه فلزکاری بسیار قوی داشتند و بر طبق نظر برخی محققیر اولیه   این قون نتر

ر را واژه ای لولویی یم دانند  . قوم لر بودند 
َ

ی این قوم در مجموع بر روی کوه های زاگرس و  . چرا که واژه ل رسزمیر

ی دو دریاچه ارومیه و جنوب ایران بوده است   . بیر

 

 یم کردند   ها : گویی 
ی

این قوم  . گویر ها قویم بودند که در بخش مرکزی زاگرس و در شمال قوم لولویی ها زندک

در کتیبه های باستایی اروراتوها  . با آریایی ها و برخی طوائف ماد، تلفیق شده و بعدها کردها را تشکیل دادند 

 . ماننا و مادها را گویر ها نامیده اند 

 اروارتوها و میتایی ها بودند  مانائیان : 
ی

این قوم در آذربایجان غریی و در  . مانائیان یا ماننا اقوایم در همسایگ

تمدن حسنلو تمدیی بازمانده از این قوم است و جام زرین حسنلو  . سواحل جنویی دریاچه ارومیه ساکن بودند 

مندان مانایی است   . ها شکست خوردند  این قوم رسانجام توسط اورارتوها و آشوری . کار هتی

ی جمهوری آذربایجان کنویی و حدود تالش، گیالن، اذربایجان کاسنی  ها : کاسنی ها اقوایم بودند که در رسزمیر

 یم کردند 
ی

قر و تا حدی در زنجان زندک ی از نام این قوم گرفته شده است  . رسر آداب و رسوم و  . نام دریای کاسپیر

فته بود که   این قوم آنچنان پیشر
ی

 آریایی ها تاثتر گذاشت  شیوه زندک
ی

یگ از عقیده های جالب این  . بر روی زندک

آن ها اجساد مردگان خود را در بیابایی دور از شهرهای خود یم گذاشتند تا کرکس ها  . قوم در مورد مردگان بود 

د معتقد بودند که در این صورت روح شخص مرده در عالم باقر خوشبخت و آمرزیده یم شد و اگر جس  . بخورند 

 . کیس توسط حیوانات خورده نیم شد یعنی آن شخص آمرزیده نشده است 

فته در ناحیه آناتویل یا وان ترکیه بودند که در کنار دیگر اقوام این ناحیه همانند هینر   اورارتو :  اورارتوها قویم پیشر

 ۸۰۰این اقوام هر چند در ابتدا از آشوریان شکست یم خوردند اما در حدود  . ها بعدها قوم ترک را تشکیل دادند 

در آن زمان آناتویل جزوی از فالت ایران   . سال پیش قدرت یافته و به یگ از قدرت های آسیای غریی تبدیل شدند 

ی اولیه ایران محسوب یم شدند  مادها و آریایی ها  رسانجام . اورارتوها خط و کتابت داشتند  . و اورارتو ها از ساکنیر

اقوام بازمانده اورارتو در نهایت با التقاط   . به همره حمالت سکاها و کیمریان در قفقاز باعث سقوط این تمدن شد 

 یم کردند تمدن  . با دیگر اقوام هندواروپایی قوم ارمنی را تشکیل دادند 
ی

به جز اقوایم که در غرب فالت ایران زندک

فته و صنعت گر بسیاری  یم کردند  های پیشر
ی

ق و فالت ایران زندک ی در رسر از اقوام این نواخ اطالعات اندک   . نتر

فت کشف شده اند   . به دست آمده و تنها دو شهر سوخته و تمدن یافت شده در جتر

ی اولیه ایران اطالعات بسیاری بر اساس کاوش   شهر سوخته :  فته تمدن شهر سوخته، ساکنیر از علوم و فنون پیشر

ی عمل جراخ بر روی جمجه در جهان  . است ها به دست آمده ی چشم مصنویع جهان و اولیر به گونه ای که اولیر
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ی انیمیشن دنیا یم دانند و  . در این تمدن پیدا شده است جام معروف شهر سوخته که نقایسر بر روی آن را اولیر

ی   . بسیاری از آثار دیگر تمدن در این شهر بزرگ و وسیع همگان را متعجب یم نماید  ی تاس جهان،   اولیر بازی ها، اولیر

ی خط کش، و بسیاری دیگر در این دولت شهر یافت شده است نام اصیل شهر سوخته در کتیبه های بابیل  . اولیر

فت های این قوم اطالعات بسیاری به دست آمده    . )ارته( آورده شده است  با اینکه راجع به صنایع، دانش و پیشر

ین قوم اطالعایر توسط باستان شناسان داده نشده است و بیشتر به قوم است اما هنوز در رابطه با نژاد اصیل ا

مند شناخته یم شوند   . شهر سوخته در نزدیگ شهر زابل امروزی قرار دارد   . هتر

فت :  فت و هلیل رود در استان کرمان زمان زیادی نیم گذرد  تمدن جیر ی  . از کشف تمدن جتر این تمدن از ساکنیر

ی هلیل رود یم زیستند   آثار بسیاری از این   . اولیه ایران بودند که در هزاره سوم پیش از میالد و در دشت حاصلختر

 با نقش نگاره های بسیاری   . قوم هم اکنون به دست آمده است
ی

 و ظروف سنگ
ی

خیط ابتدایی داشتند و آثار سنگ

ی  . از این قوم به دست آمده است    .  این تمدن و تمدن شهر سوخته مراودات تجاری وجود داشته استقطعا بیر

ی این قوم را به نام ارته یم شناسند و داستایی که بر روی کتیبه سومری نوشته شده است  بعیصی از دانشمندان نتر

 . را به این تمدن نسبت یم دهند و ارته را نام تمدن شهر سوخته نیم شمارند 

،  و همه نگارش ها، پژو   یاد داشت:  ، فلسفه باقی ، آریا پرسنر امون نژاد بر تر آریایی هش ها، تصورات و تخیالت پتر

ی و تشخیص زادگاه شان که در حقیقت کوخی های بییسر نبوده اند، در نتیجه سیاست های نژاد پرسنر آلمایی  تعییر

ی نویسنده ها ی عرص ه به وجود آمده و در این اواخر نتر ی  و اقوام ها، اترییسر ها، ایرایی ها و غتر ه زبانها های پامتر

، یاد یم کنند که هر گز تمدیی در آن وجود نداشته و حنر تمدن    ”که آن را حوزه تمدن پامتر    ”مختلف حوزه پامتر 

ی سیع دارند که زبان ها و اقوام پامتر را  به آریایی ها ارتباط دهند،  که کذب محض و رسقت  پذیر نبوده است، نتر

ویی در داخل   ادیی  و زبایی تاریخی  است و در نتیجه سیاست های استعماری و تسلط طلنی اشغال گران بتر

چون زمایی که انسان من حیث مرلفه معقول آفرینش از  . افغانستان هویت پذیری یم شود، به وجود آمده است 

م جامعه شنایس دیدانداز  عقیدیر و باور های مذهنی از هم نباید تفاویر از دیدگاه آفرینش داشته باشند که حک

أکید و تأئید روی  ی این است،  دیگر بینش نژاد و تبار برتر، به هر عنوایی که باشد مردود است و ت علیم و سیایس نتر

ازه  منطق فلسفی و تاری    خ سیایس ، هر گز گنجایش نخواهد داشت  . آن در شتر


