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 ۲۰۱۹ /۰۱/۳۰        ارسالی: داکتر شمس )اندیشکدۀ مطالعات(

                                                                           

      

 نژادی هایفرضیه پردازان نظریه به نگاهی
 هاییپردازانهنظریه [پنجم قسمت] ترک و سامی آریا، نژادی هایفرضیه نادرستی

مختلف بدن و حتی ی اعضای اند با مقایسهتاکنون کوشش کرده 19تعداد کسانی که از قرن 

شناسی خود را شناسی و مردمانسان نژادی هایفرضیه های انسانی،های تناسلی میان گروهدستگاه

های انسانی اثبات کنند بسیار زیاد و آثاری که در این باب بر سایر گروه سفید نژاد مبنی بر برتری

ان به ذکر همه یا حتی بخش کوچکی توالعاده متنوع و فراوان است به حدّی که نمیانتشار یافته فوق

پردازان و آثارشان اکتفا شده است. باید دانست  حاضر فقط به ذکر تعداد بسیار محدودی از نظریه ۀاز آنها پرداخت؛ لذا در نوشت

ای هشناسی چیزی جز تکرار آنچه اصول آن در سده نژادشناسی، مردم و انسان ۀکه در حال حاضر بسیاری از نشریات دربار

  .بیان و ارائه شده نیست 19و  18
  <<<  ماینرس کریستف

1747 Christoph Meiners) -(1810را در  نژاد توان نخستین کسی دانست که کلمه و مفهومرا می

 (1) .های تاریخی به کار برده استبررسی
ه زمین میالدی بلکه تاریخ بشر در کر 18ها و اقوام در قرن های ماینرس، نه تاریخ ملتموضوع بررسی

 Kulture شناسی فرهنگی شناسی و انسان ها، تاریخ طبیعی با محاسبات مردمبود. در این بررسی
Anthrepol- ogie ها در رابطه با ها و آداب بلکه جسم و فرهنگ انسانبا هم تلفیق و نه فقط فرهنگ

، به شرایط گردیدگردید. مشخصات جسمی که به فرهنگ فردی و گروهی منتقل مییکدیگر مطرح می

 .محیط زیست وابسته بود
های تاریخی خود برای اثبات برتری و مزیت اروپاییان بر سایر در بررسی نژادی هایفرضیه از ماینرس

الم و زمین بود. گرچه، جان ک ۀ های انسانی در کرگروه ۀکرد. به نظر وی نژاد قفقازی، سرور همهای انسانی استفاده میگروه

)اروپاییان( بر سایر مردم  سفید برتری شناسی، اثباتشناسی و انسانهای نژادی و مردمفرضیه ۀموضوع اصلی و اساسی هم

 ماینرسجدید این بود که  ۀتوان گفت که ماینرس همان عقاید و باورهای خرافی عامه را قبول و تکرار کرده اّما نکتجهان بود و می

 .های نژادی تاریخ بشریت را توضیح دهدرضیهکوشید، با کمک فمی
؛ نژاد مغولی نه فقط از نظر جسمی بلکه از مغولی و قفقازی: شدنوع انسان موجود از دو نژاد اصلی تشکیل می ماینرسبه نظر 

ها شد و کلتیتقسیم م اسالوها و هاکلت از نژاد قفقازی بود و قوم قفقازی خود به دو نژاد تر بنظر فکری و فرهنگی بسیار عق

 .های اخالقی و فرهنگی بر اسالوها مزیت داشتندزمینه ۀگرفتند در همرا در بر میهارومن و هاژرمن که
ی دوم قرن نوزدهم های اروپایی برای ماینرس قومی نجیب و شریف بودند و نقش رهبری آنها به علت نژادشان بود. در نیمهملت

استعماری اروپای غربی از  داریسرمایه های تاریخی که در کشورهای، سیاسی و بررسیهای نژادی در علوم اجتماعیفرضیه

ادغام شد.  (Nation) ملتو (Volk) خلق گردید، نفوذ و رسوخ بیشتری یافت و به تدریج با مفهومپردازان ارائه میجانب نظریه

 .شناسی نیز کمک گرفتنددر این رابطه از زبان
فیلسوف آلمانی نیز سخن از Georg Wilhelm Friedrich Hegel) -(1831 1770 هگل فریدریش ویلهلم گئورگ در آثار

ها به نژاد آسیایی مغولی تعلق دارند و صفات و ها و هندینویسد که چینیهای نژادی در میان است. هگل مینژاد و تفاوت

ی شوند. قاعدهاند جزء اقوام اروپایی محسوب میاز نژاد قفقازیهای آسیای مقدم که اخالقیاتشان غیر از اروپاییان است اما ملت

 نگری، اخالق و آنچه ادراکات و تعلقات اصلی اقوام آسیای دور تکیه بر حاالت روانی، فکری و طبیعی است و در آنجا درون
روانی با ی اختالف در صفات کند که در هر بخشرا به سه بخش تقسیم می آفریقا ۀندارد. هگل قارسازد وجود انسانی را می

اند مورد استفاده قرار گرفته برده که بعنواندهد که در مناطق مرتفع آفریقا مردم جز اینمشخصات جسمانی رابطه دارد و ادامه می

 تاریخ در رابطه نباشد با اروپا اگر قومی باشود که به نظر وی آنچه هگل نوشته مستفاد میاز (2) .دیگری با تاریخ ندارند ۀرابط

 .است کامل انسان ای ندارد و انسان اروپایی معیارهم رابطه
سخن از شاخه  سفید نژاد ذکری از نژاد قفقازی نیست، بلکه در رابطه با (Johan Caspar Bluntshli) بلونچلی هایدر نوشته

ای که در سال شناسی وارد نژادشناسی شده است(. وی در مقالهاز زبان در میان است )اصطالحاتی که هاسامی و آریاها فامیل

در  آریایی هاینژاد سفید را باالترین گروه نوع انسان دانست و معتقد بود که خانواده خلق آریایی منتشر نمود، شاخه 1875

توان با خانواده را می سامی هایکرد که خلقبندی جامعه انسانی، باالترین درجه و مقام را دارند. وی اضافه میرده
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تری قرار دارند، اما خداوند سلطه و حکومت بر جهان را در دست خانواده مقایسه نمود و دیگران در رده نازل آریایی هایخلق

 (3) .هاقرار داده نه سامی سفید نژاد های آریاییخلق
 هگل فریدریش ویلهلم گئورگ >>>

 «ملت »را با مفهوم «نژاد »مفهومو بدین ترتیب  «اوست نژاد ملت یک خصوصیت» :معتقد بود بلونچلی
)که در اصل و اساس یک مفهوم سیاسی بوده و هست( ترکیب نمود. چنین ترکیبی در علوم اجتماعی و 

داری استعماری اروپا در اواخر قرن نوزدهم ادامه یافت های تاریخی در جوامع سرمایهسیاسی و بررسی

و در اصل  (Volksrasse) نژادی هایخلق ۀمنازعو عنوان شد که تاریخ جهان و تاریخ بشریت، تاریخ 

 .است پستو باال منازعه و رقابت نژادهای 
های نژادی و وجود نژادها را مفهوم فرضیهArthur de Gobineau) -(1882 1816 گوبینو آرتور

کننده در و عامل تعییننیروی محرکه  «نژاد »دانست. به نظر ویکلیدی و راهنمای اصلی در توضیح تاریخ جهان و بشریت می

 گوبینونژادی است.  ۀ ها تنها یک مسئلها و فرهنگها بوده و بدین سبب رشد و سقوط تمدنها و فرهنگاوج گرفتن یا سقوط تمدن

 هر نژاد صفات جسمی و روحی معین، گوبینوتعداد نژادهای انسانی را به سه نژاد اصلی تقلیل داده بود: سفید، زرد، سیاه. به نظر 

است. از دید  (Ursprungliche Reinem Blut) اولیه پاک خون ثابت و مشخص و غیرقابل تغییر خود را دارد که منشأ آن

ها و نژادهای اولیه در طول تاریخ مخلوط شده و این امر در مراحل اولیه موجب رشد فرهنگ و تمدن گردیده، وی، گرچه خون

ها و نژادها های حاکم رعایت نشود، و اختالط و امتزاج خونداقل از طرف خانوادهداشتن نسبی خون، حاما اگر خالص و پاک نگه

های پیشرفته و واال نابود خواهند شد، زیرا فساد نژادی ها و تمدنفاسد و خلق پاک و برتر نژاد بدون مانع و محدودیت ادامه یابد،

با خون نژادهای  برترو  واالترتمدن جهان رخ داده که خون نژاد های مآن فساد فرهنگی و تمدنی زمانی در تاریخ خلق ۀو در نتیج

 .مخلوط شده است پستو  بیگانه
تعیین شده  پست نژادهای تنها نژادی است که از جانب خداوند برای حکومت بر سفید نژاد ،گوبینوبه نظر 

ان ابتدای خلقت، استعداها توان در آن تغییری داد، زیرا خداوند از هماست و این امر تقدیر الهی است و نمی

 .را میان نژادها تقسیم و معین کرده است
 گوبینو آرتور >>>
دانست و معتقد بود که از قرن هفتم قبل از می سفید نژاد را جزء اسالوها و هاکلت ،هاسامی ،آریاها ،گوبینو

نژاد سفید در اروپا رهبری  آریایی میالد تاکنون، تاریخ در سرزمین سفیدها متمرکز شده است و اگر بخش  

را  سیاه نژاد گفت؛سخن می آریایی نژاد و آریایی خوناز گوبینورا به دست نگیرد تمدن رشد نخواهد کرد. 

بین و در جستجوی رفاه مادی  مادی، خرده زرد نژاد اند؛هوش و احساساتیدانست که کمهای انسانی میرده در گروه ترینپایین

عشق به آزادی و افتخار دارد و این نژاد به علت آریایی بودن  سفید نژاد ارت و کارهای دستی خلق شده است امااست و برای تج

 (4) .نژادها مزیت و برتری دارد ۀبر هم
یا خون پاک )اولیه( چیست  آریایی خون کند که مراد وی ازدهد و اشاره نمیوجه توضیح نمی های خود به هیچدر نوشته گوبینو

چه عواملی وجود داشته یا دارد که در خون  سفید نژاد بایست داشته باشد، و در خوناین خون چه ترکیبی داشته و دارد یا میو 

کننده حضور دارد. با وجود عنوان یک عامل مهم، اسرارآمیز اما تعیینبه« خون» گوبینوسیاهان و زردها نبوده یا نیست. در آثار 

کند که مشخص نمیکند، و منشأ انسانی در مطابقت با متون و کتب دینی اعتقاد دارد و آن را ذکر میبه یک مبدأ  گوبینوکه این

 سفید نژاد و چرا بندی نژادها پرداخته است؟ای و چگونه به تقسیم استعدادها میان نژادها و ردهخداوند عالم چرا و در چه مرحله

اند نه دیگران. و این سؤال را چرا قوم محبوب خدا شده آریاها شود ومی شمرده برتر نژاد بدین مقام انتخاب شده و اروپایی

گذارد که اگر آریاها روزی از جایی )هند یا آسیای مرکزی( به اروپا آمدند از کجا به هند و آسیای مرکزی آمده بودند پاسخ میبی

بندی و اگر تعداد نژادها سه است که در تقسیم و آیا خلقت انسان یا تکامل انسان در هند و آسیای مرکزی انجام گرفته است؟

 شوند؟ی آمریکا جزء کدام نژاد محسوب میآمده، به نظر او ساکنان اولیه 4یا  5دیگران 
ها کامالً سطحی بوده و به دهد که اطالعات وی از این تمدنهای دوران باستان نشان میتمدن ۀدربار گوبینوهای بررسی نوشته

 .اجتماعی و شکوفایی آنها اطالعی نداشته استــ و شرایط اقتصادی وای فرهنگی و روابط آنها با یکدیگروجه از محت هیچ
 داری استعماری اصل اروپای غربی و در روابط میان کشورهای سرمایه داریسرمایه که در درون جوامع با توجه به این

توان شود، میشده و میکننده محسوب میر فکر راهنما و تعییندست آوردن سود بیشتبه هر قیمت و به هر شکل برای به «رقابت»

در باب تنازع بقاء و انتخاب اصلح به جوامع انسانی  داروین داری برای تعمیم نظریاتاقتصادی در جوامع سرمایه ۀگفت که زمین

بایست در آخرین مرحله می ادینژ هایجنگ (Sozialdarwinismus) (5) فراهم بود. با تعمیم این نظریات به جوامع انسانی

 ۀبایست از همگردید )در این جنگ نژادی، هر نژاد میبشری منجر می ۀتر در جامعو شکوفایی فرهنگ عالی برتر نژاد به بقای

راه گریزی  طبیعی جبر کرد و از اینامکانات جسمانی و فکری و فرهنگی خود برای نابودی دیگران و بقای خود استفاده می

و حفظ  «برتر نژاد» دست آوردن و ایجاد پذیرفتند و برای بهپردازان نژادی این جبر طبیعی را نمی ود( اما گروهی از نظریهنب

 .آن معتقد به دخالت آگاهانه بودند )بهداشت نژادی(
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توان با تربیت و پرورش نژادی، معتقد بود که میFriedrich Nietzsche) -(1900 1844 نیچه فریدریش

به نظر نیچه، تاریخ جهان جنگ دائمی میان نژاد حاکم  .(Herrn Rasse) حاکم و برتر را به وجود آورد نژاد

تا آقای ها، قشر نژادی حاکم را پرورش داد نظمیغلبه بر مشکالت و بیتوان برای و نژاد محکوم بوده اما می

ها قرار داشته و در ملت ۀآینده سخن گفته که باالی همی دنیا باشد. نیچه در آثارش مکرر از نژاد اروپایی آینده

    (6) .آیداثر برخورد نژادها در اروپا ترکیب آنها به وجود می

 <<< نیچه فریدریش        
های انسانی است که در آن بر سایر گروه سفید نژاد برتری های نژادی بر اساس قبولنیز از جمله فرضیه صهیونیسم

سازند. اند و یک واحد را میبا هم کامالً ترکیب شده (Rasse) نژاد وeligion) (R دین ،(Volk) خلق ،(Nation) ملت مفاهیم

 Theodor -(1904 1860هرتزل تئودور  توان به خوبی در آثاراین امتزاج و ترکیب مفاهیم را می
Herzl) بایست میان ملل  و استقرار آن مشکلی بوده که می یهود دولت تشکیل ۀ نشان داد که به نظر وی مسئل

بخشی از دیوار دفاعی اروپا در برابر  فلسطین دولتی درداد که چنین شده و اطمینان میبا فرهنگ حل می

 (7) .خواهد بود گریوحشی دفاع از فرهنگ در برابر ۀو خط مقدم در جبه وحشیان اصطالحبه

، وحشیان از هرتزلتوان به خوبی دریافت که مرادمی فلسطین جغرافیا و محل قرارگرفتن ۀبا توجه به نقش

توانسته باشد! چنین طرز تفکر و بیان، چیزی چه می گریوحشی اند و مراد ازههایی بودساکنان چه سرزمین

 .شناسی و علوم سیاسی نیستهای انسانی در تاریخ و جامعهبر سایر گروه سفید نژاد برتری ۀبرداری از فرضی جز بهره
ها اختالف جسمی و روانی )فکری( وجود دارد نژادی میان ملتمعتقد بود که از نظر 1920)- (Max Weber 1864 وبر ماکس

 های نژادینقش دارد و اختالفات جسمی و روانی )فکری( کیفیت ءبقا تنازع اقتصادی آنها با یکدیگر برای ۀکه در مبارز
(Rassenqualitiat) شان اعی محیط زیستها با شرایط مختلف اقتصادی و اجتمیافتن ملت ها یا هماهنگی و تطابقدلیل تفاوت

 (8) .باشدمی
 برتری ( عدم تساوی نژادی و9)ریشارد واگنر و  گوبینومانند Stewart Chambrlin) -(1927 1855 چمبرلین استوارت

شدن نژادی جلوگیری توان با پرورش و تربیت از فساد و متالشیمعتقد بود که میریشارد واگنر را قبول داشت و مانند  سفید نژاد

ی تاریخی برای این کار وجود داشته باشد. که طرح و نقشهتاریخی آن را ایجاب کند یا این –های جغرافیایی شرطی که داده کرد به

شد، اما تعریف دقیق و روشن از نژاد ارائه کننده در تاریخ محسوب می ، عامل تعیینچمبرلینگرچه حفظ و تکامل نژاد برای 

 .کردنمی
شناسی های انساندانست و برای تأیید نظریاتش، فرضیهبشری می ۀدر جامعه برتر نژاد را آریایی ۀاخ، شسفید نژاد در چمبرلین

داشتن، بوده و این تعلق را اختصاصات مسیح مانند دوست آریایی پیغمبر پذیرفت. به نظر وی حضرت عیسی مسیح، یکرا می

کرده، و بر این کشف تاریخی اصرار داشت که در محلی که عیسی ثابت میبوده  آریا نژاد ترحم و شرف، که از مشخصات روانی

 .اندکردهزندگی می آریایی مسیح متولد شده جماعتی
دانست و معتقد بود که نژاد ژرمن برای بشریت و وارث فرهنگ یونان و روم می ۀدهند )آلمانی( را نجات ژرمن نژاد چمبرلین

 کلیسای جهانی انجام دهد، باید با دشمنانش بجنگد. این دشمن به نظر چمبرلین ۀرا در جامع اشکه بتواند مأموریت تاریخیاین

شده از جانب خداوند برای ها خلق  انتخابتوانسته بود روح آریایی را نجات دهد؛ ژرمن پروتستانی اصالحات بود و کاتولیک

 (10) .انددادهمیرا تشکیل  آریاها دشمنان دائمی یهودیان اند ورهبری جهان بوده
ها از نظر فرهنگی بندی انسانشناسی اخذ شده و ردهاز زبان «سامی »و «آریا »های انسانی بهگذاری گروهکه نامبا توجه به این

های شود که تا چه حد فریب( معلوم می11) اساس استامری کامالً بی… علت رنگ پوست یا شکل جمجمه یا بینی و فکری به

 انتخاب خلق »که خود راسفید به این« نژاد»یی «آریا» ۀادعای شاختواند در امور اجتماعی و سیاسی مؤثر باشد. فرهنگی می

فکری و  در این مورد، چیزی جز خودفریبی و سست «هاصهیونیست »دانند، مانند ادعاهایخداوند دانسته و می «شده

 .ردن منافع مادی طبقاتی نبوده و نیستآودستمردم برای به ۀاطالعی عامسوءاستفاده از بی
را به پیروزی جهانی رهنمون  آریایی نژاد را مالقات نمود و امید داشت که این رهبر آریایی، هیتلر آدولف 1923در سال  چمبرلین

 .شود
با  واگنرداروین، گوبینو، چمبرلین و ریشارد ترکیبی بود از نظریات Adolf Hitler) -(1945 1889 هیتلر آدولف نظریات

خالق هنر، علم و فرهنگ جهانی  آریا نژاد علوم سیاسی. به نظر هیتلرشناسی و وچرای این نظریات به تاریخ، جامعهچونتعمیم بی

اند و تحت این فرهنگ ۀ( یا تحت سلطه و رهبری نژاد آریا پذیرندنژادهای پستهای انسانی دیگر )آن است و گروه ۀدارند و نگه

ترکیب نژاد عالی و برتر  اند که در این صورت باید نابود شوند.یا مخّرب فرهنگروی و اکتساب ادامه خواهند داد  الهسلطه به دنب

سازی باید با اقدامات پاک  (Heern Blut)(خون برتران) آریایی خون. خداوندی است ۀبا نژادهای پست، گناه و مخالفت با اراد

 .ل فرهنگ در جهان میّسر شودپاک بماند تا تکام نژادی بهداشت و
نژاد برتر  ۀبا نژادهای پست منجر خواهد شد و این مبارزه با غلب برتر نژاد معتقد بود که تاریخ جهان به جنگ نهایی میان هیتلر

 (12) .پایان خواهد یافت
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

رسید که بر برتری و اپ می، نشریات فراوانی در آلمان به چ1945از اوایل قرن بیستم میالدی تا پایان جنگ جهانی دوم در 

این تبلیغات نژادی منجر به وقوع جنایاتی شد که مردم جهان به خوبی از ( 13کرد. )نژاد سفید تأکید می آریایی ۀرهبری شاخ

مبنی  نژادی هایفرضیه، اما باید این نکته را افزود که قدرت و عمرآنها اطالع دارند و احتیاج به توضیح و بررسی بیشتر نیست

در آلمان پایان نیافت،  نازیسم جنگ دوم و سقوط سیاسی، اداری، نظامی ۀهای انسانی با خاتمسفید بر سایر گروه« نژاد»بر برتری 

در لباس ضدیت با خارجیان  نژادپرستی در خاورمیانه، جنایات سفیدان نسبت به سیاهان در ایاالت متحده و صهیونیسم هنوز

 .صورت عوامل فعال حضور و وجود داردای اروپایی( بههای مقیم کشوره)غیر اروپایی
فرهنگی، نژادی و  سازیپانو بازیپان و برتری نژادی در کشورهای شرقی تحت عنوان نژادپرستی اساسهای بیفرضیه

فراوانی ها و جنایات ای هنوز موجب خونریزیصورت خصومت قبیله در کشورهای آفریقایی به نژادی گراییملت سیاسی، و

 .باشنداست که عامل اصلی آن استعمارگران و پادوهای محلی آنان می
***** 

های انسانی به استناد وضع ظاهری قیافه و تشخیص و تعیین میزان هوش و قدرت فکری افراد و سطح فرهنگ و تمدن گروه

 های فرهنگی و تاریخی که بهی، و بررسیبه علوم اجتماعی، سیاس نژادی هایفرضیه های جسمانی و محل اقامت، و تعمیمتفاوت

گیرد، امری کامالً جوامع انسانی از جانب طبقات حاکم انجام گرفته و می استعمار ها وانسان استثمار بخشیدن به منظور مشروعیت

 .غلط و غیرعلمی است
 :قسمت های گذشتهلینکهای 
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