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 بررسی چگونگی :نژاد آریایی
 (قسمتدو ازل )قسمت او  پیدایش و گسترش  یک نظریه نژاد پرستانه

 درآمد
شناسی و نیز زمین شناسی، باستانکوشیدم تا با شواهد متعدد باستان «آریاییان هایمهاجرت»ها پیش و در کتاب سال

شناسی و متون کهن، دالیلی در رد فرضیه مهاجرت آریاییان به ایران ارائه کنم. اما اکنون و با توجه به مجموعه شواهد اسطوره 
 نژاد»م است تا نشان داده شود اصطالح موجود بر این باورم که بیش از آنکه الزم باشد در رد چنین فرضیۀ سخن راند، الز

های استعماری وضع گیریهای سده نوزدهم میالدی و به مقاصد نژادپرستانه و بهره در اروپا و در میانه (Aryan race)« آریایی
روپا و و ا های سده بیستم به پایان رسیدای انجام گرفت. با اینکه عمر این نظریه در میانهشد و بر روی آن تبلیغات گسترده

در دانشنامه بریتانیکا(، اما در میان عوام کشورهای  Aryanدانشمندان جهان از آن دست برداشتند )برای نمونه بنگرید به مدخل 
د: یک گیرافکنان قرار میهای استعماری و نفاقشرقی و برای مقاصد استعماری زنده نگاه داشته شده و مورد سوءاستفاده قدرت

دانند ن به صالح خود میگرا روز آریایی دانستن و بر طبل آن کوبیدن و روز دیگر آریایی ندانستن و در شیپور آن دمیدن. سلطه
 که همواره بخشی از مردم خود را آریایی بدانند و بخشی دیگر خود را آریایی ندانند و این تعارض تداوم داشته باشد.

زباناِن اصلی و فرزندان آنان تا عصر حاضر،  هندواروپاییگیرد که بر اساس آن، سرچشمه می مفهوم نژاد آریایی از فرضیۀ
اعتقاد به وجود نژاد آریایی، با عنوان  (۱)باشند.از نژاد بزرگتر قفقازی می بوده و یا زیر مجموعۀ متمایزنژاد یک 

 گردد.نیز تعبیر می (Aryanism)« گراییآریایی»
شناختی و فاقد مفهوم نژادی/ این در حالی است که نظریه و اصطالح آریایی در زمان پیدایش خود به سادگی یک مفهوم زبان

ها و اهداف استعماری و بود، اما بعدها این اصطالح بصورت یک ایدئولوژی برای تحریک حس نژادپرستی در انگارهقومیتی 
 ( ودر ذیل به آن می پردازیم ) ها استفاده شدها و نئونازیدر عقاید نازی بخصوصگرانه قرار گرفت. این اصطالح به  سلطه

خفیه  های پیرو علوم غیبی وبرتری نژاد سفید آریایی و آریاصوفیمعتقدان به  ندهای دیگری مانبه همین شکل نیز در میان گروه
 که معتقد بودند این نژاد پاک از ستاره دبران به کره زمین آمده و باید نسل آنان با مهندسی ژنتیک اصالح شود، بکار گرفته شد.

یا معادل آن، در هیچیک از متون ایرانی باستان و میانه، اعم از متون اوستایی، فارسی باستان، پهلوی، « نژاد آریایی»عبارت 
سی در شاهنامه فردو« آریایی»و « آریا»سغدی، مانوی و نیز متون ادبیات فارسی بکار نرفته است. افزون بر این، حتی کلمه 

و ادبی فارسی مهجور و ناشناخته است. چنانکه این مفهوم واقعیتی عینی داشت )تا حدی که  ایو تمامی متون تاریخی، اسطوره
بود و تا این اندازه در میان مردمانی که به حفظ بایست رد و نشانی از آن در این متون موجود میدهند(، میامروزه بدان بها می

اصطالح نژاد آریایی مفهومی است بود. متروک و ناشناخته نمی اند،خاطره تاریخی خویش )حتی به شکل داستانی( پایبند بوده
و به نام آن  سال گذشته وضع شد ۱۵۱که بدون آنکه ایرانیان یا هندیان در ساخت آن نقشی داشته باشند، در اروپا و در 

 ها در ترکیب و همزیستی بااین نامی است که بار انسان را و از جمله ایرانیان و هندیان را به زنجیر کشیدند و قربانی کردند.
 جمعی نوع بشر در هر چهار قاره جهان را به همراه داشته است.موجبات رنج انسان و کشتار دسته فاشیسم و نازیسم

مچون )ه« آریا/ آریایی»که اصطالح زمین بیش از گذشته توجه داشته باشند کشیده مشرقشایسته است که مردمان جوامع ستم
های باستان مفهومی فرهنگی و جغرافیایی داشته و داللت بر ها و مدنیت( در میان فرهنگ«ایران»شکل امروزی آن یعنی 

های استعماری و نژادپرستانه و عمومی در قبال تحریکتوجهی و ریشخند افکار کرده است. سکوت و بیمفاهیم نژادی نمی
 ای توأم با همزیستی و همبستگی را برای همگان و برای نسل آینده به ارمغان بیاورد.تواند آیندهناسیونالیستی می

 :شناسیآریایی و زبان
ن، شد. بنابر ایهای هندواروپایی شناخته میزبان ترین گونۀیرانی به عنوان باستانیهای هندوادر قرن هجدهم میالدی، اجداِد زبان

های هندواروپایی شامل آریایی نه تنها برای معرفی مردمان هندوایرانی، بلکه برای معرفی تمام متکلماِن بومی زبان کلمۀ
ها ها، سلتمریکاییچنین مطرح شد که آ کردند، پذیرفته شد. سپسها و نیز کسانی که به زبان التین صحبت میها، آلمانییونانی

 ندواروپاییهها دارای یک ریشه مشترک بنام زبان ها و اسالوها نیز به همان گروه تعلق دارند. البته اینکه تمام این زبان، آلبانیایی
در  «آریایی»کردند( باشند، مورد بحث و محل تردید بود. کاربرد اولیه اصطالح نخستین )که مردم باستان به آن صحبت می

 (۶)بود.« هندواروپایی زبانان اولیه»نوزدهم و اوایل قرن بیستم منحصراً برای اشاره به  قرن
 

گردد و شناسان هنوز بر این گمان بودند که برتری یک زبان از روی قدمت آن مشخص میدر سده نوزدهم میالدی زبان
یسی شناس سویرغم قدامت الفبای یونانی، زبان بهپنداشتند که آن زبان از تبار و دودمان خالصی برخوردار است. پس از آن می

ترین زبان هندواروپایی است و نیز بر اساس این فرض که زبان سنسکریت قدیمی ۰۳۸۱در سال  (Adolphe Pictet) آدولف پیکته
ها )اتیمولوژی( شناسی واژه را از نظر علم ریشه (Éire) «ایره»با توجه به نظریه مردودی که نام ایرلندی جزیره ایرلند یعنی 
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های هندواروپایی را برای همه خانواده زبان« آریایی»دانست، ایده بکارگیری اصطالح در پیوند می (Aryan) «آریایی» کلمۀبا 
آشنا با زبان فارسی شناس انگلیسی و زبان (William Jones) وضع کرد. پیش از او و در اواخر سده هجدهم میالدی ویلیام جونز

های اروپایی شده بود و رابطه میان آنها را شناسایی کرده و سنسکریت، متوجه خویشاوندی این دو زبان با یکدیگر و نیز با زبان
 بود.

مبنی بر اینکه مردم کشورشان نیز از نسل مردمان  ،بر این اساس، دیکتاتورهای وقت اروپایی در تالشی برای متقاعد کردن خود
توسط  ۱۱۱۱اساس این کار در سال سکریتی امروزی شامل هند، پاکستان، ایران و افغانستان هستند؛ خود را آریایی نامیدند. سن

 های هندواروپایی بود، در نظریۀدر زمینه زبان . شلگل که محقق برجستۀری گردیدگذاپایه (Friedrich Schlegel) فردریش ِشلگِل

آغازین )به  هندواروپاییدر زبان «( شرف/ نجابت»به معنای  honor) آنِر کلمۀهای هندوایرانی را به شکل آلمانی کلمه 
 «آریوویستوس»مانند نام جنگجوی آلمانی  -بودند (-ario) تر که دارای کلمۀ آریوهای آلمانی قدیمیو نیز به نام (PIEاختصار: 

(Ariovistus)-  فرضیه را بنیاد نهاد که وراِی ارتباط کلمۀ آریامرتبط کرد. شلگل این (Arya- )های هندوایرانی، در حقیقت زبان به

 «مردمان نجیب/ شریف»اند و مفهومی به معنای نامیدهاین کلمۀ اصطالحی است که مردمان هندواروپایی خود را به آن می
(Honorable people) .(۳).قرار دارد ای که صحت آن همچنان مورد تردیدفرضیه دارد 

 آریایی و نژادپرستی
ای بصورت نژادپرستی علمی ظاهر شد و نژاد آریایی به عنوان یکی از شناسی زیستی توسط عدهدر قرن نوزدهم میالدی انسان

زبانانی تعریف گردید. این نژاد از نظر آنان شامل همه هندواروپایی ( Caucasian or Europid race)های نژاد قفقازی زیرشاخه
های میانه در شمال هند، سریالنکا، مالدیو، پاکستان، ُگَجرات، های اولیه بودند و پس از سدهشد که نیاکان آنان هندواروپاییمی

مهاراشترا، بنگالدش، نپال، شرق و شمال شرقی هند، اروپا، آسیا، روسیه، بخش انگلیسی زبان آمریکا، ِکبِک، جنوب آمریکای 
 (۰)نوبی، استرالیا، نیوزیلند، ارمنستان، ایران، افغانستان و تاجیکستان سکنی گزیدند.التین، آفریقای ج

ل استدال« یادداشتی بر نابرابری نژادهای انسانی»در کتابی با نام  (Arthur de Gobineau) میالدی، آرتور دو گوبینو ۰۳۸۶در دهه 
اند. بعدها گوبینو اعتقاد پیدا کرد شناسان از آن سخن راندهتاریخی است که زبانهمان تمدن هندواروپایی پیش« آریان»کرد که 

فید( با افراد سخصوص دواج بین نژادی )به که تنها سه نژاد اصلی شامل سفید، زرد و سیاه وجود داشته است و بقیه نژادها از از
های کرد که ازدواج بین نژادی سبب هرج و مرج در نژادها شده است. بر طبق نظر گوبینو، آریایی  اند. او حتی ادعابه وجود آمده

وپا )شامل اسپانیا اند. از نظر او مردمان جنوب ارشمال اروپا نژاد برتر بودند که بطور کامل از لحاظ نژادی خالص باقی مانده
و جنوب فرانسه(، شرق اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه، ایران، هند و آسیای مرکزی، کامالً با نژادهای غیر آریایی آمیخته 

تر هستند. به عبارت دیگر، میان آریاانگاران نیز ستیزهایی بر سر میزان خلوص نژادی اند و دارای ارزشی به مراتب پایینشده
 داند.هر دسته از آنان بنا به مصالح و منافع خود، آن دیگری را دارای خون خالص نمی رایج است و

شناسان استدالل کردند که خاستگاه اقوام آریایی در جایی از شمال اروپا شناسان و انسانمیالدی، تعدادی از زبان ۰۳۳۶در دهه 

را در  (Hinduism)و آیین هندو  (Vedas) منشاء اولیه وداهابوده است. هدف از طرح این موضوع آن بود که بطور غیر مستقیم 
 ادعایی که آشکارا هم نشانه جهل و هم نشانه نژادپرستی بود.اروپا معرفی کنند؛ 

این ایده که منشاء اولیه اقوام آریایی شبه جزیره اسکاندیناوی بوده  (Karl Penka) شناس به نام کارل پنکاپس از آنکه یک زبان
رح کرد، منطقه خاصی در شمال اروپا به عنوان خاستگاه اولیه آریاییان در نظر گرفته شد. او همچنین معتقد بود که است را مط

های ظاهرِی مردمان شمال اروپا یعنی موهای بور و چشمان آبی شناخته شده و متمایز گردند. این نظریه آریاییان باید با ویژگی
 «زانتوکُری» کلمۀمورد تأیید واقع شد و هاکسلی ( Thomas Henry Huxley) سلیشناس مشهور توماس هنری هاکتوسط زیست

(Xanthochroi ) ِمالنوکُری» کلمۀرا برای نامیدن سفیدپوستان اروپا ابداع کرد، وی در مقابل از» (Melanochroi ) برای مردمان
 (۵)تر منطقه مدیترانه استفاده کرد. تیره

 آریایی به عنوان یک نژادکلمۀ که از  تانیا، به عنوان نخستین نویسندۀشناس و مشاور ملکه بریزبان (Max Müller) ماکس مولر
، (۶)میالدی ۰۳۰۰در سال  (Science of Language) «علم زبان»شود. او در تدریس درسی با عنوان کند، شناخته میصحبت می

یک گروه از قبایل یا »صرفاً معنای « نژاد»ان، اصطالح معرفی کرد. اما در آن زم« یک نژاد»آریایی را بصورت  کلمۀ
 را داشت.« مردم

که این نژاد یک زیرگروه انسانی متمایز از لحاظ هنگامیکه از سخنان ماکس مولر در مورد نژاد آریایی چنین برداشت شد 
وی پافشاری کرد که این شناسی است، او فوراً تصریح کرد که منظور او بسادگی بخشی از یک دودمان بوده است. زیست

من باید تکرار کنم که این بسیار نادرست است که : »شناسی مخلوط گرددشناسی با انسانبسیار خطرناک است که علم زبان
صحبت  (Dolichocephalic Grammar) هادولیکوِسفالی ها/درباره خون )نژاد( آریایی به عنوان سرآغاز دستور زباِن جمجمه کشیده

« ها و سرزمین آریاهانامه واژهزندگی»ای تحت عنوان در مقاله ۰۳۳۳او مخالفت خود با این روش را در سال  (۷)«.شود

(Biographies of words and the home of the Aryas )(۹).مطرح کرد 

و گوبینو شد، آرتور د چنانکه گفتهشناسی نژادی و تأثیر کارهای آرتور دو گوبینو بود.  با این حال مولر مسئول گسترش انسان
ند بعدی مان تعدادی از نویسندگان کنند.کسی بود که مدعی شد هندواروپاییان شاخه برتری از نژاد انسانی را نمایندگی می
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ادعا کرد که  (L’Aryen) «آریایی»تحت عنوان   در کتابش( Georges Vacher de Lapouge) شناس فرانسوی واشر دو لپوژانسان

یا  (Cephalic index) شناسی و با استفاده از شاخص جمجمه یا سنجش شکل سرهای زیستتواند بوسیله ویژگیمی این شاخه برتر
و بخش آریایی و یهودستزی نازیسم( . او همچنین  ادامۀ مضمونهای دیگر شناخته شود )در باره لپوژ همچنین بنگرید به شاخص

شوند، بطور هایی در شمال اروپا دیده میدارند و با چنین ویژگی« کشیدههای موی بور و جمجمه»ادعا کرد اروپاییانی که 
حکومت  (Brachiocephalic Peoples) «جمجمه کوتاه/ براکیوِسفالی»های اند بر انسانطبیعی رهبرانی هستند که مقدر گردیده

 (۱۱)کنند.

ی زیستی شناسشناسی داشت و بر اساس انسانمبنایی زبانبندی نژاد قفقازی به سه نژاد آریایی، سامی و حامی در اصل  تقسیم
. اما بعدها شدبندی میای تقسیمشناسی زیستی، نژاد قفقازی به سه نژاد نوردیک )ژرمن(، آلپی و مدیترانهبر اساس انسان نبود.

که مبنایی  شناسان به نژاد نوردیکنشناسان و زباشناسی بود، در بین برخی از باستان بندی زبان نژاد آریایی که بر مبنای تقسیم
 فیزیکی )ظاهری( داشت، بسیار نزدیک گردید و یکسان تلقی شد.

این ادعا در طی قرن نوزدهم بسیار جدی شد. در میانه این قرن، باور رایج بر این بود که خاستگاه نژاد آریایی، مناطق جنوب 
ها، به واسطه نوزدهم نظریه استپ در ارتباط با خاستگاه آریایی غربی استپ در روسیه امروزی بوده است؛ اما در اواخر قرن

یا اسکاندیناوی بوده و یا حداقل قوم اصلی  (Ancient Germany) نظریه دیگری که مدعی بود منشاء اقوام آریایی در ژرمن باستان
 اند، به چالش کشیده شد.آریایی در مناطق مذکور حفظ گردیده

شناس آلمانی گوستاو  شناس و باستان توسط زبان بخصوصمیالدی  ۰۹۶۶تئوری منشاء ژرمنی داشتن زبان آریایی در سال 
فرهنگ ظروف »های اولیه همان مردم متعلق به بسط داده شد. او ادعا کرد که هندواروپایی (Gustaf Kossinna) کاسینا
اند. این عقیده در اوایل قرن بیستم به شکل وسیعی هم در بوده (c GermanyNeolithi) در عصر نوسنگی آلمان (۱۱)«شکلطنابی

« های طنابی شکلژرمن»بصورت موضوعی با عنوان  ۰۹۸۹و در سال  (۱۱)محافل فکری اروپا و هم در بین عوام رایج گردید

(Corded-Nordics)  استیونز کونشناس آمریکایی کارلتون  نوشته انسان« نژادهای اروپا»در کتاب  (Carleton S. Coon)  بازتاب
 یافت.

شناسی اروپاست که در اواخر عصر نوسنگی  های متعدد باستانیکی از افق (Corded Ware culture) شکلفرهنگ ظروف طنابی *
ای از آغاز شد، در عصر مس رشد و گسترش یافت و در اوایل عصر مفرغ به اوج خود رسید. این فرهنگ بوسیله عده

 شد.های خانواده هندواروپایی ارتباط داده میپژوهشگران به برخی از زبان
 و مورخی به نام رادولف فیرخو طبیب شناسان دیگر دست به اعتراض بزنند. در آلمان،  چنین ادعاهایی موجب شد تا انسان

(Rudolf Virchow) را در ارتباط با جمجمه سنجی مطالعۀ (Craniometry)  ۱۱۱۵این مطالعه سبب شد او در سال که آغاز کرد 
در همان کنگره  به شدت انتقاد کند. (Nordic mysticism) «شهود نوردیک»شناسی در کارلسروهه از موضوع در کنگره انسان

عنوان کرد که مردم اروپا، صرف نظر از اینکه انگلیسی، آلمانی،  (Josef Kollmann) یکی از همکاران او با نام جوزف کلمن
اسی خالف شننتایج جمجمه»بعالوه او فاش کرد که تعلق دارند. « به ترکیبی از نژادهای مختلف»فرانسوی و اسپانیایی باشند 

 (۰۸)«.هر گونه نظریه مربوط به برتری این یا آن نژاد اروپایی نسبت به سایر نژادها است
اش خواهیم در باره ،عمومی را جرقه زد. هیوستون استوارت چمبرلن )که در ادامه ت فیرخو در این مناقشه، مجادلۀارکمش

های عمومی مطرح شده توسط جوزف کلمن نوشت(، یک حمایت کننده قوی از برتری نژاد آریایی بود که به جزئیات مناقشه
ی پیدا کرده بود، اما برخی از نویسندگان بویژه در آلمان از نظرات فیرخو جنبه عموم« نژاد آریایی»حمله کرد. اگرچه نظریه 

 شناس و مورخ آلمانی، رادولف فون جرینگزبان (Otto Schrader) توان به اتو شرادردفاع کردند. در این میان بطور خاص می
(Rudolph von Jhering) حقوقدان آلمانی، و رابرت هارتمن (Robert Hartmann) شناس آلمانی  متخصص تاریخ طبیعی و مردم

 (۱۱)شناسی ممنوع گردد.در انسان« آریایی»هارتمن که یک نژادشناس نیز بود، پیشنهاد کرد که بکارگیری مفهوم اشاره کرد. 
و  نوشته یک طبیب« نژادی مردمان آریایی زندگی»میالدی، با عنوان  ۰۹۶۱در ایاالت متحده آمریکا، کتاب پرفروش سال 

توانست این عقیده را در اذهان عمومی مردم آمریکا   (Joseph Pomeroy Widney) کشیش آمریکایی به نام جوزف ُپِمُری ویدنی

 «یهای آریایآمریکایی»اصطالح مناسبی برای شناخت هویت تمامی هندواروپاییان است و به « آریایی» کلمۀتقویت کند که 
(Aryan Americans ) های اروپاییآمریکایییا همان (European American ) که آن بخش از شهروندان ایاالت متحده هستند که نیاکان

 انند.را به انجام برس **گیری امپراتوری آمریکامبنی بر شکل *باشند، مقدر شده است که تقدیر متصوراالصل میآنان اروپایی
های نوزدهم و بیستم میالدی بود. بر طبق این عقیده، بر ایاالت ی در قرنای آمریکایعقیده (Manifest Destiny) تقدیر متصور *

ر های آمریکا داین عقیده توسط دموکراتمتحده مقدر گردیده است که در سراسر قاره آمریکای شمالی توسعه و گسترش یابد. 
 میالدی برای توجیه جنگ با مکزیک بکار گرفته شد. ۱۱۱۱سال 

اصطالحی است برای بیان سلطه اقتصادی، نظامی و فرهنگی  (American Empire/ American Imperialism) امپراتوری آمریکا **
( James K. Polkایاالت متحده بر سایر کشورها. این مفهوم برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری جیمز پولک )

به الحاق دو منطقه کالیفرنیا   ه انداخت که منجرمیالدی جنگ آمریکا و مکزیک را برا ۰۳۰۰جیمز پولک در سال  معروف شد.
 به ایاالت متحده شد. (Gadsden purchase)  و گدسدن پرچس
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( در سال Hermann Hirtشناس آلمانی به نام هرمان هرت ) در همان هنگام، یعنی در اوایل قرن بیستم اروپا، یک زبان
با اطمینان اعالم کرد که بدون اینکه جای پرسشی وجود داشته  (Die Indogermanen) «هندوآلمانی»میالدی و در کتاب  ۰۹۶۸

را به جمعیت  (Blond type) «تیره بور»بوده است. او همچنین  هندواروپاییهای های شمال آلمان خاستگاه اولیه زبانباشد، جلگه
 «هاهندوآلمانی»ز اصطالح هرمان هرت بصورت پیوسته ا معاصر مرتبط کرد.« خالص»های اصلی هندواروپایی

(Indogermanen)  هاآریایی»و نه» (Arier) کرد. در واقع بازشناسایی هویت هندواروپاییان برای ارجاع به هندواروپاییان استفاده می
( چنین موضعی را تقویت که در قسمت گذشته یاد شد « )شکلفرهنگ ظروف طنابی»بوسیله تمدنی در شمال آلمان موسوم به 

. چنانکه پیش از این گفته شد، این نظریه را ابتدا گوستاو کاسینا مطرح کرد و طی دو دهه بعدی مقبولیت زیادی پیدا کرد تا کرد
ای بر مطالعه -آریاییان»و در کتاب  ۰۹۶۹شناس مشهور استرالیایی در سال باستان (Vere Gordon Childe)اینکه گوردون چایلد 

برتری فیزیکی »( نتیجه گرفت که: ۰۸۳۰)ترجمه فارسی از محمدتقی فرامرزی، تهران،  «خاستگاه مردمان هندواروپایی
ای هرچند گوردون چایلد بعدها از بیان چنین نظریه«. مردمان شمال اروپا آنان را شایسته داشتن یک زبان برتر نیز کرده است

کرده ضوعی مبتنی بر غرور ملی در محافل تحصیلاظهار تأسف کرد، اما تصور برخوردار بودن از یک زبان برتر تبدیل به مو
 آلمان شد.

هایی که کاربرد چنین اصطالحی های نوزدهم و بیستم میالدی رواج داشت. یکی از مثالکاربرد این اصطالح کماکان در قرن
است. او در این ( Herbert George Wells) اثر هربرت جورج ولز (۱۵)«دورنمای تاریخ»دهد، کتاب نشان می ۰۹۶۶را در سال 

و درحالیکه « های مدنیت را آموختندشیوه»کند که آنان چگونه نویسد و بیان میکتاب در باره دستاوردهای مردم آریایی می
کردند، در همان حال با بابل، ساراگون دوم و ساراداناپالوس )آخرین پادشاه آشور به روایت کتسیاس( بر آشور حکومت می»

ها، ها سرانجام تمام مردمان جهان همچون سامیاز همین روی ولز مدعی شد که آریایی«. گ بودندسوریه و مصر در جن
 (۱۶)ها را مطیع خود ساختندها و مصریایاژه

، نژاد آریایی به عنوان یکی (۱۷)تهیه شده بود (Rand McNally) اطلس جهان که بوسیله َرند مک نالی ۰۹۰۰در ویرایش سال 
اری تخیلی در بسی -های علمینژادی عمده نوع بشر ترسیم شده است. همچنین پائول اندرسون نویسنده داستان بندی از ده دسته

او  کرد.های کوتاهش بطور پیوسته از اصطالح آریایی به عنوان مترادفی برای هندواروپاییان استفاده میها و داستاناز رمان
نژاد آریایی را وادار ساخته است که در  (،Aryan bird of prey) ری آریاییهایش عنوان کرد که پرنده شکاهمچنین در داستان

ها گوی سبقت را از دیگران بربایند و به سردسته گزیدن در سیارات سایر منظومه ای و سکنیگسترش سفرهای بین سیاره
 (۱۱)کارآفرینان در سیارات جدیِد تحت سلطه تبدیل گردند.

 آریایی و آریاصوفی
 «دکترین راز»در کتاب  (Helena Petrovna Blavatsky) یک نژادپرست آمریکایی به نام هلنا پترونا بالواتسکی ۰۳۳۳در سال 

(The Secret Doctrine)  نوشت که روح نژاد اصلی آریایی به عنوان پنجمین نژاد از هفت نژاد اصلی از حدود یک میلیون سال
پرداز نژاد سامی را یک زیر مجموعه از نژاد  صوفی خدعه رغم اینکه این آریابهپیش در آتالنتیس به تجسم در آمده است. اما 

ندی میان نژاد آریایی و سامی وجود ندارد  بآورد که هیچگونه تقسیماصلی آریایی محسوب کرده بود، در ادعایی متناقض می
، اما از نظر مادی بسیار کامل نژاد آریایی جدیدتر هستند که از نظر معنوی منحط شده خصوص اعراب، گونۀ و نژاد سامی به 

آورد. بر طبق عقاید و پیشرفته هستند. او یهودیان و اعراب را برای مقاصدی که در نظر داشت، جزء نژاد سامی به حساب می
اند. او معتقد بود که بوده (Tchandalas)نام چانداالی بالواتسکی، یهودیان یک قبیله پست از طبقه مطرود و سطح پایین هند به 

تعالیم »)کتاب بالواتسکی با عنوان  (۱۱).دستکاری شده به معنای غیر برهمایی است کلمۀقوم یهود از نسل ابراهیم هستند و یهود 

 به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است(.« سری
 Lanz von) *و برخی از پیروانش مانند لنتس فون لیبِنفیلز( Guido von List) لیستبعدها یک شاعر و دالل آلمانی به نام گیدو فون 

Liebenfels) د. گرایانه و فاشیستی در آمیختنبرخی از عقاید هلنا بالواتسکی را ادامه دادند و آنها را با عقاید ناسیونالیستی/ ملی
است از یک سیستم ایدئولوژیکی  آریاصوفی عبارتمعروف گردید.  (Ariosophy)« آریاصوفی»پس از چندی این طرز فکر به نام 

در آریاصوفی این  ماند.پردازد و اسرار آن در نزد عالمانش پنهان میمربوط به علوم خفیه که به نیروهای مافوق طبیعت می
که  (Theosophy) «حکمت کهنعلم »ها برتری دارد. زیرا بر پایه عقاید سایر انسان  عقیده وجود داشت که نژاد قدیم ژرمن بر

 (۱۱)بالواتسکی بنیانگذار آن بود، نژاد ژرمن یا نوردیک، جدیدترین زیرگروه از نژاد اصلی آریایی بوده که تکامل یافته است.

 .ها کمک شایانی کردچنین افکاری به گسترش ایدئولوژی نازی
های ضد سامی خود نظریه (Ostara)( نویسنده و ناشر و راهب اتریشی بود که در مجله اُستارا ۰۳۰۱-۰۹۸۰لنتس فون لیبنفر ) *

آریایی پس از جنگ جهانی دوم و در دوره »ــ  «آریایی و یهودستیزی نازیسم» درادرمه به عناوین  ذیل پرداخته میشود   .ادامه دارد کرد.را منتشر می

 وختم« اندازی به آیندهچشم»در نتیجه   ــ  «آریایی و استعمار بریتانیا در ایران»ـــ « آریایی و استعمار بریتانیا در هند » ـــ«معاصر

 
 (۱) Mish, Frederic C. (1994), Editor in Chief Webster’s Tenth New Collegiate Dictionary Springfield, Massachusetts; Merriam-

Webster, See original definition (definition #1) of “Aryan” in English, p. 66. 
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(۶)
 (1994), C. Frederic Mish, Wagnalls; & Funk York: New Peoples, Aryan the of Life Race (1907), P. Joseph Widney, 

66. p. Webster,-Merriam Massachuetts; ingfield,Spr Dictionary Collegiate New Tenth Webster’s Chief in Editor 
(۸)

 Houghton York: New ed.), 4th( Language English the of Dictionary Heritage American “Aryan”, (2000), Calvert Watkins, 
Mifflin. 

(۰)
–278 pp. Mankind”, of “Races Map: McNally Rand Chicago; (1944), Edition International Atlas, World McNally’s Rand 

.279 

(۵)
Historic Man, Nineteenth Century (XI/1890).-Huxley, Thomas (1890), The Aryan Question and Pre  

(۶)
1914)”, -(1870 Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi mediterranee: aspetti del dibattito sulle razze europee 

in Cromohs, (Italian). 
(۱ـ۷)

Speech before the University of Stassbourg, 1872, Chaudhuri, Nirad, Scholar Extraordinary: The Life of Professor the  

Rt. Hon; Max Muller, Freidrich (1974), Chatto and Windus, p. 313. 
(۱) Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi mediterranee: aspetti del dibattito sulle razze europee (1870-1914)”, 

in Cromohs, (Italian). 
(۱۱)

Vacher de Lapouge (trans Clossen, C), Georges (1899). “Old and New Aspects of the Aryan Question”. The American 

Journal of Sociology 5 (3): pp. 329–346. 
(۱۱ــ۱۱)

Arvidsson, Stefan (2006). Aryan Idols: University of Chicago Press, p. 143  
 (۱۳)

1914)”, -Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi mediterranee: aspetti del dibattito sulle razze europee (1870 

in Cromohs, (Italian). 
(۰۰) Andrea Orsucci (1998), “Ariani, indogermani, stirpi mediterranee: aspetti del dibattito sulle razze europee (1870-

1914)”, in Cromohs, (Italian). 
(۱۵)

Speaking Peoples in Doubleday & Co., Chapter 19, The Aryan   Wells, H. G. (1920), The Outline of History, New York: 

Pre-Historic Times, pp. 271-285. 
(۱۶)

Indo Europeans): (http://www.bartleby.com/86/19.html).-Wells, H. G., Describes the origin of the Aryans (Proto  
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