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ارسالی  :داکتر عزیزشمس( :اندیشکدۀ اطالعات )

زمینه فرهنگی فرضیههای نژادی
نادرستی فرضیههای نژادی آریا ،سامی و ترک (قسمت ششم)
محتوی ،علل پیدایش و توسعهی نظریات ،تئوریها و مفاهیم
اجتماعی را نمیتوان جدا و مستقل از دادههای اقتصادی ،فرهنگی
و سیاسی جامعهی خاستگاه و سازمان طبقاتی آن که خود برآیند
و ماحصل برخورد مجموعهی عوامل داخلی همان جامعه با
عوامل خارجی در دورهی معین تاریخی است توضیح داد.
این نکته همچنان که در باب محتوی ،علل پیدایش و
توسعهی فرضیههای نژادی بهطور اعم و فرضیههای نژادی
«آریا »و« سامی »بهطور اخص صدق میکند ،در مورد
چگونگی و دالیل پیدایش و توسعهی فرضیههای نژادی« پان
تورانیسم »و« پان تورکیسم »نیز صادق است.
تاریخسازی برای جوامع مستعمراتی از جمله زیرکانهترین و مؤثرترین شیوههای نفوذ و سلطهی فرهنگ استعماری برای
وصول به اهداف اقتصادی و سیاسی در این جوامع است .بررسی علمی دگرگونیهای اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی هر قوم
و جامعه از نظر تاریخی ،برای بازشناسی این تحوالت و فهم چگونگی روابط فرهنگی ،اقتصادی و بهطور کلی اجتماعی
آنها با یکدیگر یک نکته است ،و بهکار بردن شیوهی بررسی استعماری با تبلیغ نژادی ،جعل تاریخ در جهت منافع طبقاتی
و استعماری و کوشش برای منحصر کردن و منحصر دانستن استعداد و توانایی در پایهگذاری پیشرفتهای فرهنگی ،علمی
و اجتماعی و اصوالا تمدن جهانی به یک قوم یا« نژاد »خاص با انکار وجود ،حضور و شرکت اقوام دیگر در پایهگذاری و
رشد فرهنگ و علم و بهطور کلی تمدن جهانی نکتهی دیگری است .شیوههای علمی یا استعماری برخورد با مسائل تاریخی
و اجتماعی کامالا با یکدیگر در تضاد قرار دارد.
بخشی از پژوهشگران جوامع مستعمراتی که تحت تأثیر فرهنگ استعمار سرمایهداری وفرضیههای نژادی محصول آن قرار
داشتهاند (یا دارند) بیشتر در جستجوی آثار فرهنگ جامعهی خود بر فرهنگهای اقوام و جوامع دیگرند و چون تنها به
قاضی میروند راضی و خوشحال برمیگردند و چون هدف تحقیق قبالا تعیین شده برای اثبات مدعای خود دالیل و شواهد
کافی نیز مییابند و چون کمترین تالشی برای شناختن فرهنگ اقوام دیگر و همچنین آثار روابط اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی جوامع دیگر بر جامعهی خودی نمیکنند ،در بررسیهای تاریخی و باستانشناسی به این نتیجه میرسند که تنها و
فقط جامعه ،قوم یا «نژادی» که بدان تعلّق دارند مشعلدار تمدن جهان بوده و اقوام و جوامع دیگر در طول تاریخ کاری جز
تقلید ،پیروی یا دستبرد زدن نداشتهاند و نکردهاند.

تاریخ سازی نژادی بیشتر با کوشش برای تعیین مبدأ تاریخ برای یک قوم شروع
میشود ،زیرا هر قدر قدمت یک قوم یا «نژاد» بیشتر باشد ادعای پیشکسوتی،
پیشتازی و پایهگذاری فرهنگی و اجتماعی آن قابلقبولتر و نظریهی برتری
نژادی موجّهتر خواهد بود.
نگاران مصلحتی ،بدون توجه به اینکه هنوز اطالع روشن و قابل قبول از نظر
تاریخ
ِ
علمی دربارهی پیدایش و توسعهی اقوام مختلف جامعهی بشری در سطح کره زمین
در دست نیست ،و اینکه پیوسته بر اثر کشفیات باستانشناسی به کمک وسایل علمی
دقیقتر اطالعات دربارهی همهی زمینههای اقتصادی ،فرهنگی و… جوامع باستانی در همهی قارهها دچار تغییر و تحول
میگردد ،و اینکه امروز دیگر نمیتوان از فرهنگ یا نژاد خالص در جامعهی بشری سخن گفت ،زمان و مکان و حوادث
معینی را با اطمینان بهعنوان مبدأ تاریخی یک قوم خاص (یا اقوام) معین میکنند .باید پذیرفت که تعیین مبدأ تاریخ برای یک
قوم یا گروهی از اقوام ،امری فرضی و قرادادی است و با تغییر شیوهی بررسی تغییر میکند.
بررسی بسیار از تألیفات و تحقیقات تاریخی نشان میدهد که در بسیاری موارد آنچه بهعنوان مبدأ تاریخ یک قوم خاص یا
اقوام «دیگر» تعیین میشود ،رابطهی مستقیم با قومیّت ،مقاصد سیاسی ،منافع طبقاتی و استعماری مؤلف یا محقق دارد و

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

چهبسا مورخان مصلحتی میکوشند با بههم بافتن دالیل و کنار هم گذاشتن یا در پارهای موارد حذف حوادث تاریخی و ارائهی
یک سلسله استداللهای قابل تردید برای قومی که خود بدان تعلّق دارند یا تصور میکنند «هم نژاد» باشند ،مبدأ تاریخ را از
نظر زمان قدیمتر ،از نظر مکان وسیعتر ،از نظر فرهنگی واالتر ،از نظر سیاسی و نظامی پرقدرتتر ،تعیین کنند و غرق
در رؤیاهای شاعرانه ،اجداد خود را از نظر جسمانی زیباترین و از نظر اخالقی شریفترین انسانها بدانند و زورگوییها
و آدمکشیها و غارتهای آنان نسبت به اقوام دیگر را امری مشروع و بهحق جلوه دهند.
وجود چنین مسابقهای را در بسیاری از آثار مورخان مصلحتی و جانبداران پانبازی و پانسازی نژادی« آریایی »و
«سامی »و« تورانی – ترکی »میتوان نشان داد.
*****
ارائهکنندگان فرضیههای نژادی در قرنهای  18و  19میالدی در اروپا را میتوان بهطور عمده به دو دسته تقسیم نمود:
1ـ گروهی که در مطابقت با متن عهد قدیم (تورات) وجود منشأ واحد برای نوع بشر (حضرت آدم) را پذیرفته و پیدایش
«نژاد»ها را معلول عللی مانند شرایط زیست میدانستند ) (Monogenetikerمانند بوفون ،کانت ،گوبینو ،ماینرس و…
2ـ گروهی که در ردّ و نفی متن عهد قدیم در مورد خلقت انسان ،از وجود چند منشأ برای نوع بشر (وجود آدم دوم ،چند آدم
یا گروه انسانی ماقبل خلقت آدم) سخن میگفتند ) (Polygenetikerو بدین ترتیب برای هر یک از گروههای انسانی -و
بخصوص برای «نژاد» سفید اروپایی -منشأ جداگانه و خاص (غیر از حضرت آدم تورات) تعیین میکردند .از این گروه
میتوان ولفگانگ گوته ) ،(1فرانسوا ولتر ) ،(2کارل لینه )(3و… را نام برد.
پردازان هر دو گروه دربارهی موضوع و متن اصلی و جان
با وجود اختالف نظر در باب مسئلهی خلقت انسان ،فرضیه
ِ
کالم فرضیههای نژادی یعنی قبول وجود «نژادهای» مختلف انسانی با مشخصات جسمانی و بر این اساس ،فکری و فرهنگی
متفاوت ،ردهبندی انسانها به «نژاد»های برتر و پستتر ،زبرین و زیرین بر پایهی مشخصات جسمی که به استعدادهای
فکری و فرهنگی نیز تعمیم داده میشد ،قبول برتری جسمی (زیبایی) ،فکری و فرهنگی نژاد سفید (اروپایی) بر ساکنان
قارهها و همهی سرزمینها ،تفویض مقام رهبری و سیادت به این «نژاد» در جامعهی جهانی و بدیهی و طبیعی دانستن
همهی ّ
سلطه و حکومت آنان بر همهی «نژاد»های دیگر و… توافق اصولی و کامل داشتند.
واضعان فرضیههای نژادی در هر دو گروه با تعمیم فرضیات خود دربارهی شکل جمجمه و سایر اعضای بدن ،رنگ پوست
ِ
و مو و چشم به جامعهشناسی ،علوم سیاسی و بررسیهای تاریخی که بررسی دوران باستان ،تاریخ جهان ،سرزمینها و
اقوام ناشناخته و حتی گروههای انسانی فرضی را در بر میگرفت به این نتیجه میرسیدند که نژاد سفید (اروپایی گاهی تمام
و گاهی بخشی از آن) پایهگذار تمدن ،مشعلدار و حافظ تمدن در جامعه بشری بوده و هست.
وجود چند مسأله و پرسش اساسی ،بررسیها و ساختار نظریات ارائهکنندگان فرضیههای نژادی را دچار مشکل مینمود که
برای ح ّل آن ،نظریهپردازان هر یک از دو گروه بر اساس اعتقادات مذهبی ،نظریات سیاسی و فلسفی و بهطور عمده
وابستگیهای طبقاتی خود به دادن پاسخ مبادرت میکردند:
الف .محل اقامت انسانهای اولیه
یکی از این نکات ،مسألهی تعیین محل اقامت اولیهی حضرت آدم ،آدم دوم یا گروه انسانهای اولیه ) (Urvolkدر کرهی
زمین بود.
برای گروه اول دادن پاسخ مشکلی ایجاد نمیکرد ،زیرا با توجه و قبول متن عهد قدیم (تورات) ،محل اقامت اولیهی حضرت
آدم روی کره زمین ،باغ عدن در شرق قرار داشت .در این مورد در عهد قدیم آمده:
…«خداوند باغی در عدن به طرف شرق غرس نمود … و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم
گشته چهار شعبه شد ،نام اول فیشون است که تمام زمین حویله را که در آنجا طالست احاطه میکند… نام نهر دوم جیحون
که تمام زمین کوش را احاطه میکند و نام نهر سیم حدقل که به طرف شرق آشور جاریاست و نهر چهارم فرات)…» (4
از نامداران گروه دوم ،ولتر ادعا میکرد که« :آدم همه چیز حتی نامش را از هندیها گرفته است ).» (5به این ترتیب
مسئلهی خلقت آدم مورد تردید قرار میگرفت و بهطور ضمنی پذیرفته میشد که «هندیها» حتی بهصورت یک جامعهی
پیشرفته قبل از آدم وجود داشتهاند .اما دربارهی این سؤال که هندیها خود چگونه به وجود آمدهاند از سوی نظریهپردازان
این گروه پاسخی یا نظری داده نمیشد.
برای گروه نخست از نظریهپردازان ،مسألهی «نژاد»های متفاوت انسانی از زمانی شروع میشد که بر پایهی عهد قدیم کشتی
حضرت نوح پس از فروکش کردن طوفان …« بر کوههای آرارات قرار گرفت ).» (6و فرزندان حضرت نوح ،سام ،حام
و یافث (چنانکه در عهد قدیم آمده است) صاحب فرزندان شدند.
با توجه به این مطلب که در ارتفاعات و کوهها ،بقایای حیوانات دورانهای گذشته کشف میشد ،عدهی زیادی از
نظریهپردازان نژادی در دورهی روشنفکری اروپای قرن هجدهم به این نکته معتقد بودند که گهوارهی جامعهی بشری و
خاستگاه بشر اولیه ،در کوهها -خشکیهای بیرون از آب دریاها و اقیانوسها -قرار داشته است.
د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

همۀ این نظریه پردازان میدانستند که مرتفعترین کوهها در کرهی زمین ،سلسلهجبال هیمالیا است که از شمال هند تا تبّت و
چین ادامه دارد و مرتفع ترین قلّۀ آن اورست در تبّت است ،اما از آنرو به نظر میرسد که در همهی فرضیههای
نژادی (ساخت اروپایی غربی)چین محل سکونت نژاد زرد محسوب میشده و نژاد «زرد» در این همۀ فرضیهها در ردهای
بسیار پایینتر از نژاد سفید قرار میگرفته و داشتن چنین اجدادی از« نژاد پست »نمیتوانسته مورد قبول ساکنان اروپا قرار
گیرد و در توضیح و تشریح و اثبات فرضیههای نژادی اروپایی مشکالت فراوان ایجاد میکرده ،تمایل تعیینکنندۀ فرضیه
سازان بر این قرار گرفته که محل کوهها و در رابطه با آن ،محل سکنای بشر اولیه ) (Urvolkدر همهی نوشتهها به جای
چین ،شمال هند ذکر شود)! (7
به نظر بایلی )((Baillyستارهشناس) اولین انسانها در جزیرهی گرونلند یا جزیرهی نواسمیلیا )(Nowasemilyaدر
درهی رود گنگ مهاجرت کرده و در آنجا علوم
دریای یخبستهی شمال (اقیانوس منجمد شمالی) زندگی میکردهاند و سپس به ّ
و هنر را ابداع کردهاند ( )8به نظرکانت ،تبّت محل اولیهی زندگی انسانهای اولیه بود ( )9به نظر هردر )(Herderپس
از طوفان نوح اولین انسانها در ارتفاعات کوههای آسیا زندگی میکردهاند). (10
ب .زبان اولیهی بشر
نکتهی دیگری که از طرف هر دو گروه نظریهپردازان نژادی (و نه تمام آنان) مورد بررسی قرار میگرفت و موجب بروز
اختالف میشد یافتن پاسخ این سؤال بود که حضرت آدم یا آدم دوم یا اولین گروه انسانی به چه زبانی سخن میگفته یا
میگفتهاند و زبان اولیهی بشر )(Urspracheچه بوده است؟ در اینباره نیز نظریات فراوانی ابراز میشد که در حقیقت
مانند نظریات در باب محل اقامت آدم ،آدم دوم یا انسانهای اولیه ،بیانگر اعتقادات دینی ،سیاسی یا تصورات نژادی ،قومی
و در پارهای موارد احساسات ناسیونالیستی و برتریجویی کلنیالیستی ارائهکنندگان بود ،نه بیشتر.
برخی ادعا میکردند که زبان عبری قدیمیترین زبانهاست و کسانی دیگر معتقد بودند که حضرت آدم به آلمانی سخن
میگفته چون زبان آلمانی بهترین زبانهاست و به این جهتزبان اولیه )(Ursperacheبوده است )11( .یا حداقل این که
زبان بشر اولیه ) (Urvolkاز همهی زبانها به زبان آلمانی نزدیکتر بوده است )12( .تا قرن هجدهم در محافل فرهنگی
کشورهای اروپای غربی به استناد متن عهد قدیم این نظر که زبان عبری زبان انسانهای اولیه بوده و همهی زبانهای دیگر
از آن منشعب شدهاند نظری مسلّط بهشمار میرفت .این نظر بهتدریج در مبارزهی فرهنگی و سیاسی میان کلیسا و متفکران
دورهی روشنگری اروپا مورد تردید قرار گرفت.
یوهان داوید میشائلیز )(Johann David Michalies 1772-1791از جمله اولین زبانشناسانی بود که تردید خود را
آشکارا ابراز نمود و معتقد بود که به هیچوجه دلیلی وجود ندارد که همهی زبانها از منشأ واحد منشعب شده باشند). (13
پس از انتشار ترجمهی زند (اوستا) بوسیلهی آنگتیل دوپرون )(Anqutil du Perron) (1771و انتشار نتیجهی
تحقیقات ویلیام جونز )(William Jonesدربارهی زبان سانسکریت که قرابت ساختاری این زبان با پارهای از زبانهای
اروپایی را نشان میداد ( )14توجه زبانشناسان و ادبا و نظریهپردازان علوم اجتماعی و سیاسی در اروپا به این زبان
معطوف گردید و مسألهی تکریشهای بودن زبان کنار گذاشته شد.
برای نظریهپردازان و زبانشناسانی که به هر علت در پی اثبات صحت متون عهد قدیمدربارهی وقایع تاریخی و اجتماعی
جامعهی بشری بودند ،یا به علت اعتقادات دینی ،خود را مکلّف به پیروی از این متون میدانستند ،مسألهی نامگذاری زبانها
تا حدّی روشن بود .بر پایهی فهرست عهد قدیم دربارهی اقوامی که از فرزندان حضرت نوح آغاز میشدند ،یک دسته از
زبانها به نام سام فرزند حضرت نوح زبانهای سامی ،و آنچه در نتیجهی گزارشهای پرون و جونز مطرح شده بود به نام
فرزند دیگر حضرت نوح ،زبان یافثی نام گرفت .شلوزر )1808- 1735 (Schlozerزبانها را به سامی و یافثی تقسیم
کرد )15( .گرچه نامگذاری سامی مورد قبول قرار گرفت و حتی امروزه هم به کار میرود ،اما برای بسیاری از
نظریهپردازان و زبانشناسان که به عهد قدیم اعتماد و اعتقادی نداشتند ،نامگذاری «یافثی» قابل قبول نبود.
زبانشناسان آلمانی این گروه زبانی را هند و ژرمنی )(Indogermanischو زبانشناسان دیگر کشورهای اروپای غربی
و سپس آمریکا آن را هند و اروپایی )(Indoeuropeaischو در مواردیآریایی نامیدند )16( .این اختالف در نامگذاری
و اصرار در حفظ و کاربرد آن بیش از آنکه دلیل علمی داشته باشد ،علل سیاسی داشته و دارد و نفوذ سیاست در علم را
نشان میدهد .هنوز در نشریات آلمانی دربارهی زبان ،از هند و ژرمنی و در نشریات کشورهای دیگر از زبانهای هند و
اروپایی سخن گفته میشود و متأسفانه پارهای از زبانشناسان در مستعمرات نیز بر حسب تمایالت سیاسی یا اینکه در کدام
کشور اروپایی تحصیل کرده باشند ،یکی از این دو اصطالح را به کار میبرند.
استداللی که هر یک از طرفین در ردّ صحت و دقت نامگذاری طرف دیگر میکنند ،هنوز هم تکرار میشود .از طرفی گفته
میشود گروه زبانی که هند و اروپایی معرفی میشود تمام زبانهای موجود در قارهی اروپا را در بر نمیگیرد ،لذا نمیتوان
در نامگذاری آن از کلمهی اروپا استفاده نمود؛ ایرادی که وارد است .طرف دیگر اعتراض میکند که قوم ژرمن (ساکنان
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آلمان قدیم) نمایندهی کل اقوام ساکن و زبانهای رایج در قارهی اروپا نبوده و نیست و لذا نمیتوان گروه زبانی را هند و
ژرمنی نامید؛ این ایراد هم وارد است.
به این نکات اضافه میشود که همهی اقوامی که در گذشته در هند زندگی میکردهاند به زبان واحدی سخن نمیگفتهاند،
بنابراین چگونه میتوان بر نام هند انگشت گذاشت و اصوالا مراد از هند ،کدام پهنهی جغرافیایی است؟ سراسر شبهقارهی
هند ،تا چین و تبّت و سرزمینهای آسیای جنوب شرقی یا قسمتی از آن در شمال؟ و دیگر اینکه …« بهطور کلی باید گفت
تاریخ زبانهای اروپایی مبهم است و نمیتوان دانست که پیش از پیدایش زبانهای هند و اروپایی [اگر
که دورهی پیش از
ِ
این نامگذاری را بپذیریم] زبان مردم آن چه بوده است ،زیرا در اروپا نوشتهای که تاریخ آن از هزارهی اول پیش از میالد
تجاوز کند به دست نیامده است).» (17
در تعمیم فرضیههای زبانشناسی به فرضیههای انسانشناسی و مردمشناسی و نژادی ،کارهای کریستف
ماینرس )(Christof Mainers) (1747-1810نقش اساسی داشتند .ماینرس بر وجود رابطه میان خلق )(Volk
و نژاد )(Rasseتأکید و از مفاهیم زبانشناسی برای نامگذاری «نژادها» استفاده میکرد .در آثار ماینرس فرهنگ و
زیستشناسی در رابطهی مستقیم و ساختاری با یکدیگر قرار دارند )18( .آمیختن مفهوم نژاد با خلق و ملّت )(Nationو
تعمیم اصطالحات زبانشناسی به این سه ،راه را برای ارائهی نظریات ظاهرا ا علمی دربارهی منشأ انسانها ،تاریخ اجتماعی
جامعهی بشری و پیدایش فرهنگها و تمدنها گشود.
فریدریش شلهگِل )(Fridrich Schlegelبه در هم آمیختن مسألهی خویشاوندی زبانی با منشأ اقوام و خویشاوندی قومی
(که رفته رفته تبدیل به خویشاوندی نژادی! شد ).ادامه داد ( )19و بر این اساس در پی یافتن گروههای انسانهای
اولیه )(Urvolkبرآمد .او در اثری که در سال  1808انتشار داد از گروههای انسانهای واالتباری سخن گفت که از
کوههای شمال هند (بام دنیا) به جلگه آمدهاند [البتّه گفته نشده که از کجا به بام دنیا آمده بودهاند] حکومتها تشکیل دادهاند و
پایهگذار فرهنگ و تمدن بشری شدهاند .در تصورات و تخیالت شلهگل که ادامهی تصورات قبلیاش در باب جایگاه انسانهای
اولیه بود ،بر اثر امتزاج این اقوام با ساکنان سرزمینهای شمال هند قوم جدیدی به وجود آمد که بعدا ا بهسوی غرب مهاجرت
کرد .شلهگل نوشت« :این اندیشه غریب نیست که بزرگترین حکومتها و ممتازترین ملل از یک قوم برخاستهاند ).» (20
اما ننوشت که مراد از ملل بزرگ کدام مللاند ،گرچه میتوان حدس زد که در ذهن شلهگل این ملل کدام بودهاند ،اما به هر
حال شلهگل جان کالم نظریاتی را که بعدا ا دربارهی نژاد آریا ارائه شد بیان کرده بود.
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