
  

 قوم آريايی

و به زبان » Ariya/ آريه «باستان  ، به پارسي»Airya/ ايريه «به زبان اوستايي » آريا«ي  واژه) الف
است » نجیب و شريف و آزاده و دوست« ــ واژه به معناي  اين نام. باشد مي» Arya/ آريه «سنسكريت 

 ].79پور، ص  ؛ اسماعیل 11؛ فروشي، ص  2فراي، ص [
» ھندواروپايي«ست به نام  ي شرقي قوم بزرگي شاخه» ھندوايراني«يا به تعبیري ديگر » آريايي«قوم 

ھاي جنوب روسیه، نواحي شرقي و فرودست  ھاي واقع در دشت از سرزمین. م.ي سوم پ كه در ھزاره
اي از اروپا و آسیا را به  ھاي گسترده ، شمال قفقاز و غرب اورال برخاستند و به تدريج بخش Dnieprرود 

(؛ بھار  143، ص ) 1377(؛ بھار  21، ص ) 1375(گیمن  ؛ دوشن 52ـ  4و  9گیرشمن، ص [دست آوردند 
 ]. 78پور، ص   ھفده؛ فروشي، ص پنج؛ اسماعیل ، ص) 1352(؛ بھار  385ـ  6، ص) 1376

ھاي  اي شامل سرزمین گستره (Andronovo» آندرونو«ي تمدني  ھا كه در منطقه ھندوايرانیان يا آريايي
ھايي را به قصد  گروه. م.ي دوم پ زيستند، در ھزاره مي) ي اورال واقع در سیبري غربي تا رودخانه

آناتولي، زاگرس و (ي سند و غرب آسیا  مھاجرت و كشف مناطق جديد و مطلوب، به سوي جلگه
ھا،  ھا و ھیتي ھا در پیوند با اقوام بومي آسیايي مانند كاسي اين گروه. سپار كردند روانه و ره) رودان میانْ 

ـ 7و  70و  16كمرون، ص[ھاي درخشاني را در آن مناطق پديد آورند  ھاي نیرومند و تمدن توانستند دولت
، ص ) 1375(؛ بويس  28ــ 9، ص ) 1376(؛ بويس  58ــ  64، ص ) 1377(؛ بويس  52؛ گیرشمن، ص 106
 ].79پور، ص  ؛ اسماعیل 22، ص ) 1375(گیمن  ؛ دوشن 3؛ فراي، ص 17

ي نخست  دادند، در ھزاره كه نیاكان ايرانیان بعدي را تشكیل مي) آريايي(گروه ديگري از اقوام ھندوايراني 
ھاي زاگرس متوقف  سپار شدند و سرانجام در دامنه  از ھمان خاستگاه، به سوي نجد ايران ره. م.پ

 منطقه، حكومت و  كاري و درآمیختن با اقوام بومي زيستي و ھم ھا ھم گرديدند و ھر كدام پس از مدت
ھا دو گروه اصلي از اين اقوام مھاجر آريايي بودند كه »پارس«ھا و »ماد«. تمدن درخشاني را پديد آوردند

، ) 1377(؛ بويس 107كمرون، ص [غرب نجد ايران حكومت و تمدن خويش را بنیان نھادند  در غرب و جنوب
؛  164؛ ھینتز، ص  64؛ گیرشمن، ص  44ــ  5و 112؛ فراي، ص 17، ص ) 1375(؛ بويس  64،  68ص 

به بعد؛  69كوب، ص  ؛ زرين 143، ص ) 1377(؛ بھار  388ـ 9، ص ) 1376(؛ بھار  28ھوار، ص 
 ].79پور، ص  اسماعیل

ھاي انديشگاني، اجتماعي، زيستي و  آريايیان و در كل، ھندواروپايیان داراي آن گونه خصوصیات و ويژگي
شناختي مشترك و واحدي ھستند كه در مجموع، آنان را از اقوام متعلق به نژادھاي ديگر كامالً  انسان

نفك و متمايز مي ُ اين . نمايد را به اين گروه، كامالً بديھي و معقول مي» قوم«سازد و لذا اطالق عنوان  م
 :اند از ھا عبارت ويژگي

فراي، [ي اين قوم چیرگي دارد  و ھم در جامعه) Pantheon(عنصر نرينه ھم در ايزدستان : پدرساالري. 1
 ].164؛ پیرنیا، ص  449ــ  50، ص ) 1376(؛ بھار  32ص 

ً پرورش اسب، ويژه ي اصلي و عمده پروري كار و پیشه داري و دام گله: داري دام. 2 ي  ي اين قوم و خصوصا
 ].386، ص ) 1376(؛ بھار  31،  39؛ فراي، ص  63، 65گیرشمن، ص [آنان بوده است 

داراي زباني با ريشه و ساختار مشترك ھستند ) از جمله، ھندوايرانیان(تمام اقوام ھندواروپايي : زبان. 3
ھاي گوناگون ھندواروپايي داراي انبوه واژگان مشترك و  تعلق دارد؛ زبان» پیوندي«ھاي  كه به گروه زبان

؛  319میراث ايران، ص [باشد  ھا مي ي اين زبان ي اصل و منشأ واحد ھمه ھمانند ھستند كه نشانه
؛  http://iranianlanguages.com/indo-european.htm؛  34؛ پیرنیا، ص  9ي دھخدا، ص  نامه لغت

www.geocities.com/valentyn_ua/Tables.html.[ 
ً جنگ: جويي و سواركاري جنگ. 4 سوار بودند كه كه نیروي سوار و  جوياني اسب اين اقوام عمدتا

ھايي، به عنوان نیروي نظامي و رزمي  شان ضامن پیروزي و فتوح آنان بود و از اين لحاظ در دوره ھاي ارابه
 ].32؛ فراي، ص  65،  67گیرشمن، ص [به خدمت اقوام بومي منطقه درآمدند 

اي   ــ اسطوره ھاي ديني و انديشه) Theology(شناسي  ، يزدان)Cosmology(شناسي  كیھان: دين. 5
ي اقوام ھندواروپايي اعتقادي واحد و كھن به  در میان ھمه. سان و مشترك است اقوام ھندواروپايي ھم

، ص ) 1376(؛ بھار  80؛ الیاده، ص  53گیرشمن، ص [وجود دارد ) Deiwos: با نام اصلي(خداي آسمان 
 ـ باروري در  جويي، و كشاورزي ياري، جنگ  ـ دين و نیز خداياني با كاركرد شھرياري]. 33؛ فراي، ص  450
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ّاري، ص [شناسي اغلب اين اقوام موجود است  يزدان ]. به بعد 73، ص ) 1350(گیمن  ؛ دوشن 1ـ  41ست
ً ھم ، ) 1376(بھار [سان و مشترك است  اسامي و كاركرد خدايان ھندي ودايي و ايراني باستان عموما

؛ پیرنیا، ص  80ـ  7پور، ص  ، ص بیست و دو ـ بیست و شش؛ اسماعیل) 1352(؛ بھار  452ــ  87ص 
163 .[ 

ھندواروپايیان و آريايیان متعلق به نژاد سفید ھستند و اين امر آنان را از ): morphous(ريختار . 6
ھاي  ايیان داشتن جمجمهي ديگر ھندواروپ مشخصه. كند ھاي زردپوست جدا مي پوستان و آلتايیك سیاه

ِ داراي جمجمه ؛  65گیرشمن، ص [سازد  ي بیضي متفاوت مي مسطح است كه آنان را از اقوامِ ديگر
 ].30پیرنیا، ص 

در متون كھن و نو زرتشتي، نام میھن باستاني زرتشت و خاستگاه و سرزمین مقدس و اجدادي ) ب
ْ «اين واژه به زبان اوستايي . دانسته شده است» ويج ايران«) ايرانیان(آريايیان  ه َ اِج َ -Airyāna/ ايريانَه و
vaējah «ِج  اِران«) پھلوي(میانه  و به پارسي » تبار آريايي] خاستگاه[«است و به معناي » Ērānvēj/ و

و 104/يشت ؛ آبان 21/؛ ھرمزديشت 9/14ي  يسنه: از اين واژه در اوستا بسیار ياد شده است. باشد مي
چنین نگاه  ھم... (؛ و  2/21و 1ـ  1/2داد  ديو ؛ وي 45/يشت ؛ ارت 2/يشت ؛ رام 25/يشت ؛ درواسپ 17

ُن: كنید به َھِش، ص  ب  ...).، و 76،  78،  106،  133،  152د
ُ  در منطقه. م.پ 15ي  شناختي متعلق به حدود سده شناسايي آثار باستان ُو از سیبري (ي تمدني آندرون

ي عصر زرتشت، قرار داشتن  و مطابقت آن با توصیفات گاھان و اوستاي كھن از جامعه) غربي تا رود اورال
ً در  را در حوزه) ويج ايران(زادگاه زرتشت و خاستگاه آريايیان  كنوني، » قزاقستان«ي ياد شده و مشخصا

به  387، ص ) 1376(؛ بھار  15، ص ) 1381(به بعد؛ بويس  49، ص ) 1377(بويس [كند  آشكار و ثابت مي
تر در  پس از مھاجرت از اين منطقه به سوي نواحي جنوبي) نیاكان ايرانیان بعدي(قبايل آريايي ]. بعد

، سرزمین اجدادي و خاستگاھي خود را كه .)م.سده دھم پ(آسیاي میانه و سپس به داخل نجد ايران 
ـ » زرتشت«ست كه  گفتني. خواندند شناختند و مي مي» ويج ايران« كرده بودند، به نام  در گذشته ترك

» ويج ايران«، در )نیاكان ايرانیان(ھا   پیش از آغاز مھاجرت آريايي بر باستاني ايرانیان ـ چند سده پیام
 ].، فصل دوم)1377(بويس . [م.ي سیزدھم پ سده: زيسته است مي

َه«ويج و پیرامون آن،  تبار ساكن ايران قبايل ھندوايراني) 143ــ  13/4يشت(در اوستا  قوم خود  (Airya» ايري
، دانسته شده و به روح Dāhi» داھي«، و Sāini» سايني«، Sairima» سیريمَ «، Tura» تورَ «، )زرتشت

؛ فراي ،  144، ص ) 1376(؛ بويس  32، ص ) 1377(بويس [مؤمنان اين قبايل درود فرستاده شده است 
 ].13ــ  5؛ فروشي ، ص  95ــ  9؛ كريستنسن، ص  67ـ  8ص 

به داخل نجد ايران، از ديرباز دو ديدگاه وجود )  ماد و پارس(ي مسیر مھاجرت اقوام آريايي  در باره) پ
ءالنھر و  داشته است؛ در ديدگاھي، مدخل اين مھاجرت قفقاز پنداشته شده و در ديدگاه ديگر، ماورا

اما امروزه قطعیت و درستي ديدگاه دوم آشكار و ثابت گرديده است؛ چرا كه اوالً، به دست . خراسان
كه مربوط و متعلق به ) مانند سیلكِ كاشان(شناختي از نواحي مركزي ايران  آمدن انبوھي آثار باستان

دھد كه اين ناحیه در مسیر مھاجرت  ست، نشان مي ھاي آريايي مردماني مھاجر و نورسیده با ويژگي
) 1377(؛ بويس  19، ص ) 1375(؛ بويس  41، ص ) 1376(بويس [قرار داشته است ) ايراني(اقوام آريايي 

ً، نزديكي و ]389،  391، ص ) 1376(به بعد؛ بھار  67،  60ــ  1؛ گیرشمن، ص  64و  66، ص  ؛ و ثانیا
تر  بسیار بیش) مانند خوارزمي و سغدي(ھاي آريايي آسیاي میانه  باستان با زبان پیوستگي زبان پارسي

َتي«ي قفقاز مانند  ھاي آريايي ناحیه است تا با زبان رم َ ؛  74و  79؛ فراي،  18، ص ) 1375(بويس [» س
ماد و (تر اقوم ايراني  و اين نكته نمودار پیوند و نزديكي افزون)] 160پیرنیا، ص (؛ استرابون  28ھوار، ص 

 .تباران مقیم قفقاز با ديگر اقوام آريايي ساكن ماوراءالنھر و آسیاي میانه است تا آريايي) پارس
ماوراءالنھر و ) ماد و پارس(ي آن چه گفته شد، آشكار است كه مدخل مھاجرت اقوام ايراني  بر پايه

 . خراسان بوده است
اثبات موجوديت خود از طريق نفي «طلب، به منظور  در چند سال اخیر، گروھي از نويسندگان تجزيه) ت

ّ و انكار قومیت »ھويت ديگران ارزش اين عده كامالً   اما تكاپوي باطل و بي. اند روي آورده» آريايي«، به رد
ي تاريخي به موجوديت تمام عیار قومي به نام  نتیجه است چرا كه انبوھي از اسناد و مدارك پیوسته بي

 : كند تأكید و تصريح مي» آريايي«
خرداد (اوستا : دانسته شده است؛ مانند» آريايي«در تمام متون زرتشتي كھن و نو، قومیت ايرانیان . 1

؛  21/ يشت ؛ درواسپ 61،  58،  56،  36،  6/؛ تیر يشت 117،  69،  58،  49،  42/ يشت ن ؛ آبا 5/يشت
/يشت ؛ رام 60، 53،  50/يشت ؛ بھرام 144،  143،  87،  44،  43، 10/ يشت ؛ فروردين 13، 4/مھر يشت
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و نیز ) …؛ و 69،  64،  62، 60، 59،  57/؛ زامیاديشت 9،  7،  2، 1/؛ اشتاديشت 43،  41/يشت ؛ ارت 32
 …و 109،  83،  72دھش، ص  بن

ي ايرانیان را به قومیت خود، آن چنان كه در متون مذھبي كھن و نو  توان باور و تأكید ھزاران ساله آيا مي
 خوانده شده، ناديده گرفت؟»  آريايي«ايشان بازتاب يافته و به آشكارا 

يك آريايي «ي خود، خويشتن را  اي از متون بازمانده داريوش و خشايار ـ پادشاھان ھخامنشي ـ در پاره. 2
ھايي ديگر،  داريوش بزرگ در متن). DNa, DSe, XPh(كنند  معرفي مي) Ariya:Ariyačiça(» از تبار آريايي

؛  406بريان، ص [دارد  اعالم مي» ھا خداي آريايي«را نیز » اھوره مزدا«و ) DB.IV(» آريايي«اش را  زبان
» آريايي«ي اصالت قوم  آيا اين بیان صريح و استوار پادشاھان ھخامنشي را در باره]. 11ويسھوفر، ص 

 پوشي كرد؟ توان مردود دانست و از آن چشم مي
و موسا ] 160پیرنیا، ص [، استرابون ]666ــ  7پیرنیا، ص [شماري از مورخان باستان مانند ھردوت . 3

آيا اطالق روشن اين عنوان را از . اند خوانده» آريايي«ھا را  مادھا و پارس] 411،  4فراي، ص [خورني 
 توان ناديده انگاشت؟ جانب مورخان مذكور مي

ً نام كشور . 4 بین تبار » ايران«اساسا ُ مردمان اين سرزمین است و » آريايي«خود به تنھايي گويا و م
(= » اير«: مركب است از» ايران«ي  دانیم كه واژه مي. »آريايي«ي آشكار اصالت و حقیقت قوم  نشانه

؛ فروشي،  206، ص  5فرھنگ فارسي، ج [» جايگاهِ آريايیان«و به معناي ) پسوند مكان(= » ان«) + آريا
 ].11ص 

توان منكر  اند، مي خوانده و دانسته» آريايي«آيا بعد از ھزاران سال كه ايرانیان سرزمین و تبار خويش را 
 شد؟» قومیت«وجود اين 

سان كه  اند با زبان، عقايد، فرھنگ و ريختار مشترك و ھم ھا مردماني بوده ي بحث آن كه، آريايي چكیده
توان اين گروه  حال چه گونه مي. اند خوانده و نامیده» آريايي«ھم خود و ھم ديگران اين قوم را به روشني 

ھاي واحدي ھستند، يك قوم مشخص و معین به شمار  از مردمان را كه داراي چنان مشتركات و ويژگي
قائل نشد ـ نامي كه اين » نامي«تعريف و شناسايي نكرد و براي آنان » قومیت«نیاورد و در چارچوب يك 

  است؟ قوم از ديرباز بر خود داشته
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :نامه كتاب

 1377، انتشارات سروش، »اسطوره، بیان نمادين«: پور، ابوالقاسم ـ اسماعیل
 1376ي جالل ستاري، انتشارات سروش،  ، ترجمه»رساله در تاريخ اديان«: ـ الیاده، میرچا
 زاده، انتشارات توس  ي ھمايون صنعتي ، جلد دوم، ترجمه»تاريخ كیش زرتشت«): 1375(ـ بويس، مري 
 زاده، انتشارت توس ي ھمايون صنعتي ، جلد يكم، ترجمه»تاريخ كیش زرتشت«): 1376(ـ بويس، مري 
زاده، انتشارات  ي ھمايون صنعتي ، ترجمه»ي تاريخ كیش زرتشت چكیده«): 1377(ـ بويس، مري 

 شاه صفیعلي
ي عسكر بھرامي، انتشارات  ، ترجمه»ھا زردشتیان؛ باورھا و آداب ديني آن«): 1381(ـ بويس، مري 

 ققنوس
 1378ي مھدي سمسار، انتشارات زرياب،  ، ترجمه»تاريخ امپراتوري ھخامنشیان«: ـ بريان، پییر

 1369ي مھرداد بھار، انتشارت توس،  ي فرنبغ دادگي، ترجمه نوشته: »دھش بن«ـ 
 ، انتشارات بنیاد فرھنگ ايران»اساطیر ايران«): 1352(ـ بھار، مھرداد 
 ، انتشارات آگه»پژوھشي در اساطیر ايران«): 1376(ـ بھار، مھرداد 
 ، نشر چشمه»از اسطوره تا تاريخ«): 1377(ـ بھار، مھرداد 
 1378، انتشارات افراسیاب، »تاريخ ايران باستان«: ـ پیرنیا، حسن

نیا، انتشارات انجمن فرھنگ  ي مسعود رجب ، ترجمه»زرتشت و جھان غرب«): 1350(گیمن، ژاك  ـ دوشن
 ايران باستان

 ي رؤيا منجم، انتشارات فكر روز ، ترجمه»دين ايران باستان«): 1375(گیمن، ژاك  ـ دوشن
 1373، انتشارات امیركبیر، )ايران قبل از اسالم(، »تاريخ مردم ايران«: كوب، عبدالحسین ـ زرين

 1379، جلد چھارم، نشر مركز، »شناسي جھان اسطوره«: ـ ستاري، جالل
 1368نیا، انتشارات علمي و فرھنگي،  ي مسعود رجب ، ترجمه»میراث باستاني ايران«: ـ فراي، ريچارد

 1374، انتشارات دانشگاه تھران، »ويج ايران«: ـ فروشي، بھرام
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 1380دكتر محمد معین، انتشارت امیركبیر، : ـ فرھنگ فارسي
 هللا صفا، انتشارات ھیرمند ي ذبیح ، ترجمه»مزداپرستي در ايران قديم«): 1376(ـ كريستنسن، آرتور 

 1365ي حسن انوشه، انتشارات علمي و فرھنگي،  ، ترجمه»دم تاريخ ايران در سپیده«: ـ كمرون، جرج
 1379ي محمود بھفروزي، انتشارات جامي،  ، ترجمه»تاريخ ايران از آغاز تا اسالم«: ـ گیرشمن، رومن

 1337زيرنظر دكتر محمد معین، : ، مقدمه»ي دھخدا نامه لغت«ـ 
 1346ي احمد بیرشك و ديگران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب،  آربري، ترجمه. ج.زيرنظر ا: »میراث ايران«ـ 

 1377فر، انتشارات ققنوس،  ي مرتضا ثاقب ، ترجمه»ايران باستان«: ـ ويسھوفر، يوزف
 1379ي حسن انوشه، انتشارات امیركبیر،  ، ترجمه»ايران و تمدن ايراني«: ـ ھوار، كلمان
 1376ي فیروز فیروزنیا، انتشارات علمي و فرھنگي،  ، ترجمه»ي ايالم شده دنیاي گم«: ـ ھینتز، والتر

source: 

http://www.azargoshnasp.net/history/Aryan/qowmaryayikiya.htm 
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