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 ملت بومی ژاپن  آینو ها

 جمشید جمشیدی نگارش

به بصری و و اخبار رسانه های سمعی  8002جون  6جمعه تیتر صفحه اول روزنامه های عصر

مجلس سنای ژاپن با . به عنوان ملت بومی ژاپن اختصاص یافت هاآینوخبر به رسمیت شناختن 

 ی آفریناین اتفاق شاد. کرد این مصوبه را تصویب( بدون رای مخالف)عضو به اتفاق آرا 840

سال رنج، تحمل و مقاوت و جنبش خستگی ناپذیر این ملت است برای همیشه به  40 که نتیجه 

بلند پایه دولت  سخن گویبیانیه خالصه . مانند صفحه زرینی بر تارک تاریخ ژاپن ثبت خواهد شد

طور بود در این زمینه این
8
: 

ما حاضریم این واقعیت . شده بود اعمال سیاست هائیم آینو تا به حال هم برای شکوفائی فرهنگ مرد

مورد تبعیض قرار گرفته و باالجبار با فقر و  ژاپن یزاسیونمدرندر فرایند آینو مردم تاریخی را که اکثر 

 .بیچارگی دست به گریبان شدند را به پذیریم

یدوهستند و از ئان باالخص هوک  که مردم آینو بومی مناطق شمالی مجمع الجزایر ژاپواقعیت با درک این 

بیانیه "، با مراجعه به مواد مندرج درداشتن زبان، دین وفرهنگ منحصر به فرد خود برخوردارند

"سازمان ملل در رابطه با حقوق ملت های بومی
 
 مبذولاقدام مقتضی در تدوین سیاست های همه جانبه  

 .میگردد

 .صاحب نظران بر پا بگردد شستنترتیبی داده خواهد شد تا در کاخ نخست وزیری 

 

  ؟کیست آینو

ین روسیه جزیره شمال ژاپن هوکائیدو، ساخالدربه خصوص  در مناطق شرق شمالی آینوملت 

به جهت داشتن حدقه های تو ابتداء این مردم . کنند زندگی میدر دهانه رود آمو و جزیره کوریل 

و  ،قلمداد شدند( از نوع قفقازی)فید پوستبه عنوان س و سر پرمو بدن ،ریش و سبیلرفته و انبوه 

اصیل  نژادرا از نسل آریائی و  هاآینوخود  متفقیننازیسم آلمان به جهت جذب ژاپن به جرگه 

 . ژاپن نامیدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Ainu or Aynu=                  آینو به معنای بشر یا شخص است و آن هم به شخص نیک اتالق میگردد.  

 8002جون  7تاریخ ( yomiuri shinbun)نقل از روزنامه یومی اوری شین بون  8
 .اعالم میگردد 8007می سازمان ملل در سپتامبر اصول مربوط به حقوق اقوام بو   
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انسان با روش بررسی  شناسی که در زمینه باستان شناسی و نوع اولیهولی در پژوهش های 

DNA  یشه در نسل های مردم جومونر هاونیآانجام گرفت روشن شد(縄文＝Jomon,   هزاران

 در. دهند از آن ها را هم مهاجرین از نقاط دیگر تشکیل می جمعیتیداشته که  (سال قبل از میالد

ت، مردم مردم تب   بهتوسط پژوهشگران مختلف  آینوهاتبار  ،شناسی ژن پژوهش های دیگر

 .ه استدش نسبت دادهاسترالیا خاوردور روسیه، مغول ها و یا مردم بومی 

فته های نوین در اثبات ریشه قومیت مردم آینو دسترسی به یامطالعات ژن شناسی جدیدترین اما 

نتیجه مطالعات  8 80اول نوامبر  خارینسخه عصربه توزنامه یومی اوری ر .پیدا کرده است

به اختصار معرفی کرده " به مردم اوکیناوا نزدیک استملت آینو  DNA"اخیر را تحت عنوان

که با همکاری  "انجمن ژن شناسی نژاد ژاپن" نشریه اینترنتیآورد از  فتگاین روزنامه با . است

این گونه توضیح داده  منتشر می شود "لی ژن شناسیپژوهشکده م"های علمی دانشگاه توکیو و 

این فرضیه را تقویت  با مردم اوکیناوا آینو ملتشباهت ترکیبات ژنی یافته علمی  حتوجی: است

 پیش در سرزمین ژاپن میزیسته اندسال بیش از ده هزار مردم جومون در ابتداء در که ، می کند

هزار سال   دند در حدود بو اکثراً مهاجرین از قاره های دیگرکه  (弥生＝Yayoi)و مردم یایوی

این از ل حاصنسل . می کنند ججومون امتزابومی سرزمین ژاپن می شوند و با مردم  پیش وارد

 واشیه در حکاما مردمی . می شوند مستقربیشتر در مناطق مرکزی سرزمین ژاپن  جامتزا

کمتر شامل به زندگی ادامه می دهند جزیره هوکائیدو و جزیره اوکیناو سرزمین ژاپن از جمله 

  .حفظ می کنندبیشتر اصالت ژنی خود را این امتزاج می شوند و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسل مرکب بیشتر در مناطق  قرارتاس .جومون را نشان می دهدنسل مرکب از نژاد یایوی و  ندگیکپرا     

مردم . رفته استگجزیره هوکائیدو و اوکیناو صورت و کمتر در مناطق حاشیه ای یا مرکزی سرزمین ژاپن 

 .نژادی برخوردار هستندت شباهت  در عین حال تاصالاز وکائیدو و اوکیناوا هتقر در جزیره مس

 

زبان مختص  آینوآن ها به زبان . کردند از راه شکار، ماهیگیری و کشاورزی معیشت می آینوها

آینوی ترکی زبان ژاپنی و زبان آن ها با. کردند خود صحبت می
 
در  (Uyghur)یغورکه مردم ا   

در گروه ن گفتاریست وزبازبان آینوها  .هیچکونه قرابتی نداردکنند  غرب چین صحبت می

تا سال . مجزای زبانی طبقه بندی شده است و قرابتی با خانواده زبان های شناخته شده دنیا ندارد
                                                   

 .دگرد بسیاری در زبان آن ها استفاده مییغورها ترکی است ولی واژگان فارسی دستور زبان آینو ی ا     

ردم یایویم  

 نسل مرکب از نژاد یایوی و جومون مردم جومون
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نفر با این زبان آشنائی داشتند ولی بعدن با باال گرفتن شوق بسیاری از آینوها به  1 تنها   99 

پیروی آینو های ژاپن . ه گردیدزنده کردن زبان و فرهنگ خود بر تعداد زبان دانان آینو افزود

زمین، کوه،  .معتقد بودنددر تمام ذرات کاینات روح  به وجود .بی شمار بودند (Kamuy)خدایان

و در این  شد رده میخدای کوه شم خرس. دریا، آسمان و غیره خدایان مخصوص خود را داشتند

که هم  بشمار می آید هاوآینرابطه مراسم عبادت روح خدای خرس یکی از مراسم با اهمیت دینی 

 .شود یگرامی داشته منشین  آینو اکنون نیز در مناطق

 

 آینوها در دوران مدرنیزایسون ژاپن

 ,Meiji Restoration)می جینهضت عصر شروع با مدرنیزاسیون ژاپن را  ،صاحب نظران

. رسد در ژاپن به اوج خود می آینواز این زمان است که تبعیض ملت . دانند میهمزمان  (1868

، گردیدهوجود آن ها به عنوان ملت بومی کاملن انکار . گیرد شکل قانونی می هاینوآتبعیض 

باء و آ به ژاپنی هائی که از نقاط دیگر به سرزمین ،زمین های کشاورزی آن ها مصادره شده

را  هاآینوگردد،  شکار ممنوع می.  رددگ مهاجرت داده شده بودند واگزار می هاآینواجدادی 

تکلم با زبان ملی . جر در آینداستخدام ژاپنی های مهاعنوان پادو و رعیت به کنند به  یمجبور م

. شود جلوگیری میازدواج با آن ها و ملی ن گردیده، از برقراری مراسم سنتی و دینی قدغ

 هاآینو، سیل عظیم مهاجر شدنبا سرازیر . گردد فراگیری زبان ژاپنی به آن ها تحمیل می

در این  آینو نام. رزمین های سکونتی خود را ترک کرده به حواشی پناه ببرندشوند س مجبور می

و مناطق سکنای آن ها را  (Ezo)"زوا  " هاآینوبه ها قبلن ژاپنی دوره مرسوم شده بود حال آن که 

نامی تبعیض آمیز به معنای اشخاص وحشی و عقب افتاده " ا زو". گفتند می( Ezochi)زوچیا  

بر این ملت گذاشته شد معنا و یا تعبیر مردم از آن بهبود  آینواگر چه حتا زمانی که نام ؛ بود

  . داده شدشمالی ها بعد به این جزیره  هم مدتنام هوکائیدو . نیافت

توسط  دولت ژاپن  آینووجود ملت بومی که جون امسال  6بعد از این دوره سخت و رنج آور تا 

 نفی میدر خاک ژاپن را بومی پن وجود هر گونه اقلیت ملی به رسمیت شناخته شد دولت ژا

 .کرد

   

 آینوها درعصر حاضر

حرکت هائی برای زنده کردن تاریخ و فرهنگ این ملت آثار ناچیزی از آن ها باقی مانده با وجود 

زنند که بیشتر در ژاپن و بخشی  نفر تخمین می 81000را در حدود  آینو تعداد کل جمعیت. است

به روسیه  هایآینوبسیاری از  تعدادبعد از جنگ جهانی دوم . کنند در روسیه زندگی میاز آن 

که بیش  آینوجمعیت . دندشهوکائیدو مهاجرت به به مجبور این رژیم و فشار اذیت  و آزار جهت

و جمعیت .  زنند نفر تخمین می 10000درصد با دیگرنژادها مختلط شده اند را در حدود  10از 

. زنند نفر تخمین می 10000 ه مقداری با مردم نژاد های دیگر مختلط شدند را حدود هائی کآینو

کنند و در توکیو و  بیشتر به زبان ژاپنی صحبت می ،های ژاپن پس از تاریخ طوالنی تبعیضآینو

 در بین آن ها اعتقاد به آئین بودیسم هم رواج یافته است. ندهوکائیدو از جمعیت برتری برخوردار

انجمن اوتاری )های ژاپنآینوسراسری انجمن 
 Utari)  نقش به سزائی در اتحاد و همکاری اقشار

                                                   
اصولن امروز برای ملت آینو کاربرد واژه آینو که خود تاریخ . است" یاران"به معنای هموطن، " اوتاری"   
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را  ی اخیرآینوملت بومی تصویب الیحه شناسائی  .این ملت بازی کرده است یو تنظیم فعالیت ها

 . مدیون فعالیت های این انجمن قلمداد کردمیتوان 

 

 

 تصاویر به روایتآینو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینه آبی آن نماد آسمان و دریای آبی،زم :پرچم آینو

 3791 -سفید نشان برف و تیر سرخ رنگ کمان

  آینوتیپیکال مرد یک                                                                                  

  

 و طرز اجرای آن(Mukkuri)موک وری ساز دهنی 

                                                                                                                   (Tonkori)موسیقی تون ُکریآلت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابلوی نقاسی آینو

                                                                                                                                                     

 .میکند خوش آیند نیستطوالنی تبعض را تداعی 
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 نمونه کارهای دستی آینوها             

 

 

 

 

 

 تابلوی نقاشی آینو

 

 

 

 

 

                                                                                             

 یک طرح از لباس آینو                                      

  

برای  تربیت شدهآینو معروف سگ 

  شکار

 

 

 

 

 

 

 نمای یک کپر آینو                    
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