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 ۷۰/۷۰/۶۷۰۲         مرادیرضا 

 بررسی چگونگی :نژاد آریایی
 پیدایش و گسترش  یک نظریه نژاد پرستانه

 دوقسمتاز  قسمت اخیر  

 آریایی و یهودستیزی نازیسم
کتابی تحت عنوان  ۰۱۱۱در آمریکا بود، در سال های تاریخی و عامیانه که نویسنده رمان (Charles Morris) چارلز موریس

ی هاهای اصلی باید با موهای بور و سایر مشخصهمنتشر کرد که در آن عنوان کرده بود آریایی (The Aryan Race) «نژاد آریایی»
 اد نوردیک یا نژادانتشار کتاب نظریه نژ بعد ازهای کشیده شناخته شوند. مردمان شمال اروپا )نوردیک( از جمله داشتن جمجمه

شود و در ادامه باز هم خواهیم دید، حتی طرفداران بسیار زیادی کسب کرد. چنانکه دیده میپیروان و  (Nordic race) ژرمن

 اند. های متعلق به توجیه نژاد موهوم آریایی دخالت داشتهنویسان و پیروان علوم خفیه نیز در طرح فرضیه رمان
 «ی آننژاد آریایی و نقش اجتماع»شد، عقیده مشابهی نیز بوسیله ژرژ واِشر دو لِپوژ در کتابش با نام چنانکه پیش از این گفته 

(The Aryan and his Social Role)  موی »ی که یاه شناس فرانسوی ادعا کرده بود اروپایی ارائه گردید. این انسان ۰۱۱۱در سال
شوند، بطور طبیعی رهبرانی هستند که مقدر در شمال اروپا دیده می خصوصیاتیدارند و با چنین « های کشیدهبور و جمجمه

حکومت کنند. طبق نظر واِشر دو لِپوژ،  (Brachiocephalic Peoples) «جمجمه کوتاه/ براکیوِسفالی»های اند بر انسانگردیده
 (۱ )هایی با جمجمه کوتاه/ غیر کشیده بودند.یهودیان مصداق اصلی انسان

 «نژادی/ اصالح نژادیبه»یا « گراییگزینش»کننده و خطرناک  برای پشتیبانی از این ادعا، اصطالح بسیار نگرانلپوژ 
(Selectionism) های کارگری که افرادی فاسد را ارائه داد که با آن دو هدف را پیگیری می کرد: نخست نابودی اعضای اتحادیه

ه های مختلف انسان هر یک برای انجام وظیفنارضایتی کار از طریق القای این تفکر که گونهشدند، و دوم پیشگیری از قلمداد می
تخیلی  -علمی هاینوشته یک نویسنده انگلیسی داستان( Brave New World) «دنیای شجاع نو»اند. رمان بخصوصی بوجود آمده
 «دنیای قشنگ نو»این نگرش نوشته شد. این رمان با عنوان  گونه نیز برای القای داستان( Aldous Huxley)به نام آلدوس هاکسلی 

 به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
پس از جنگ جهانی اول، چنین تصوری ایجاد شده بود که علت شکست آلمان خیانت از درون بوده است. به این معنا که ازدواج 

های های کارگری سوسیالیست و دیگر گروهسیله اتحادیهبین نژادی عامل این شکست بوده و گواه آن نیز انحرافی است که بو
با قطعیت  (Alfred Rosenberg) *فرض دهنی، آلفرد روزنبرگزعم آنان خرابکار نمایندگی شده است. برای مقابله با چنین پیش به

آلمان وجود داشته است. از در « شمال آتالنتیس»یا « تمدِن آریایی شمال اروپا»در همگنی « تهدید نژادی»ادعا کرد که یک 
بود. بنابر این درحالیکه مردم همگن و آریایی آلمان به عنوان یک « سامی -نژاد یهودی»دیدگاه روزنبرگ، آن تهدید نژادی، 

مند به آفرینش و حفظ فرهنگ هستند، نژادهای دیگر صرفاً قادر به واژگونه کردن یا تخریب فرهنگ ، قادر یا عالقه«نژاد برتر»
 اشند.بمی

به آدولف  (Dietrich Eckart) ( از اعضای تأثیرگذار در حزب نازی بود که توسط دیتریش ِاکارت۰۱۱۱-۰۱۰۲آلفرد روزنبرگ ) *
 دار گردید. های مهمی را در دولت نازی عهدههیتلر معرفی گردیده بود. او بعدها موقعیت

ازی، بر پایه برانگیختگی ذاتی روح شمال اروپا روزنبرگ به عنوان یکی از معماران اصلی عقاید ایدئولوژیکی ن
در « اصیل بودن»ارائه کرد تا بتواند از ویژگی  (Religion of the Blood)  «مذهب خون جدید»دالیلی برای یک   )نوردیک(

ت اس فاشیستیمجموعه عقاید « ایدئولوژی خون و خاک»یا « مذهب خون»مقصود از  مقابل تباهی فرهنگی و نژادی دفاع کند.
تمرکز دارد. زیر لوای اندیشه روزنبرگ، تمام « سرزمین اجدادی»و « دودمان/ تبار»گرایی بر پایه دو اصل که بر قومیت

، (on Stewart ChamberlainHoust) *های آرتور دو گوبینو، ژرژ واشر دو لپوژ، بالواتسکی، هیوستون استوارت چمبرلیننظریه
های نژادی در سیاست«( ها، یهودیان هستندمخالفان واقعی آریایی»و هیتلر )که معتقد بود: ( Madison Grant) **مدیسون گرنت

مخوف این  طبابتی میالدی به اوج خود رسید. در مدل  ۰۱۰۷و  ۰۱۱۷، ۰۱۶۷های آلمان نازی و احکام آریایی کردن در دهه
است، شکلی مقدس به خود گرفت؛  (Untermensch) که دارای صفات شبیه به انسان« ترینژاد پست»بودی کامل عقیده، نا

و همین عقیده بود به هولوکاست  ***بطوریکه این دیدگاه معتقد بود که سالمتی یک بدن منوط به برداشتن عضو بیمار است
 انجامید.

 Dictionary of National) «فرهنگ زندگینامه شهروندان»تبار است که در انگلیسیای آلمانی و هیوستن استوارت چمبرلن نویسنده *

Biography) قرن  هایبنیان»ای نژادپرست یاد شده است. وی در کتابی با عنوان چاپ دانشگاه آکسفورد، از او به عنوان نویسنده
 کند.فی می، تاریخ معاصر اروپا را عرصه تعارض دو نژاد آریایی و سامی معر«نوزدهم

 (Scientific Racism) های او در خصوص نژادگرایی علمیشناس، مورخ و وکیل آمریکایی است که فعالیتمدیسون گرانت انسان **
 نژادی معروف است.و به
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. 

ه داشتند قیداین عقیده که خاستگاه اولیه نژاد آریایی، شمال اروپا بوده است، در آلمان بسیار مورد توجه قرار گرفت، عده زیادی ع
ای و دیگر اقوام ژرمن باستان در دوره (Vandals) **هاو وندال (Goths) *هاهای ودایی از لحاظ قومیتی همان گوتکه آریایی
هستند. این عقاید اغلب با عقاید ضد سامی کامالً در هم آمیخته بود. در  (Völkerwanderung) ***«هادوره مهاجرت»موسوم به 

در سده نوزدهم )چنانکه پیش از این گفته شد( در اصل بر اساس تمایز زبانی « سامیان»و « آریاییان»میان حالیکه تمایز 
 ریزی شده بود.پی

له شدند. این قبیها تقسیم میها و ویزوگوتهای اوستروگوتنام ها از قبایل ژرمنی شرقی بودند که به دو زیرمجموعه بهگوت *
 روم و ظهور قرون وسطی در اروپا ایفا کرد. نقش مهمی در سقوط امپراتوری

 ۰۶۱های ژرمنی شرقی بودند که در قرن پنجم میالدی وارد قلمرو امپراتوری روم شدند و در سال ها یکی دیگر از قبیلهوندال **
ساکن شده و در وارد آفریقا شدند. آنان پیش از ورود به آفریقا در جنوب اسپانیا  (Genseric) میالدی تحت پادشاهی گایسریک

 (۲) میالدی همچنان تحت فرماندهی گایسریک شهر رم را ویران کردند. ۰۴۴سال 
نیز معروف است. در این دوره که حدود  (The Barbarian Invasions) به دوره هجوم بربرها (Migration Period) هادوره مهاجرت 

  اروپا به نواحی دیگر رخ داده است. ها ازقبل از میالد بوده، مهاجرت انسان ۰۷۷تا  ۱۷۷های سال
 خریبشد و آنان به عنوان تغییردهندگان و تطبق عقاید نازیسم، به سامیان همانند بیگانگانی در بین اجتماع آریاییان نگریسته می

سانی که کشانند. از جمله کشدند که فرهنگ و تمدن را به سقوط و انحطاط میهای اجتماعی معرفی میکنندگان نظم و ارزش
قایدی چنین ع توان به استوارت چمبرلن و آلفرد روزنبرگ اشاره کرد که در باالتر از آنان یاد کردیم.چنین عقایدی داشتند، می

های خود را به گردن آنان روزی خواه ایرانی متداول است و گناه تمامی تیرههای تمامیتاز ناسیونالیست هنوز در میان عدۀ
 اندازند.می

)که در باال بدان اشاره شد(، نژاد آریایی یک نژاد برتر « آریاصوفی»ای ها از عقاید افسانهه به پیروی ایدئولوژی نازیبا توج
گذاری کرده بود که از حدود ده هزار سال پیش تمام جهان را از منطقه آتالنتیس/ آتالنتیک تحت سلطه خود بود که تمدنی را پایه

دیگر نقاط جهان پس از تخریب آتالنتیس در هشت هزار سال قبل از میالد، تحت سیطره اقوام دیگر در آورده بود. اما هنگامیکه 
تر با نژاد آریایی مخلوط شدند. با این حال از نظر قرار گرفت، این تمدن مورد ادعا رو به افول نهاد؛ چرا که نژادهای پست

ی را در تبت )از طریق آیین بودایی(، در آمریکای مرکزی، آمریکای آنان، اختالط نژادها با نژاد آریایی اثراتی از تمدن آریای
جنوبی و مصر باستان بر جای گذاشت )تاریخ تخریب آتالنتیس در توهمات آریاصوفی هشت هزار سال قبل از میالد، یعنی دو 

ها اثر درونی ایدئولوژی نازیهای محرمانه و گذاری این تمدن اعالم شده است(. توهمات مذکور بر جنبههزار سال پس از بنیان
 شگرفی گذاشت.

توان در اثر مشهور آلفرد یک نظریه مبسوط اما کامالً بر پایه حدس و گمان در مورد تاریخچه نژاد آریایی و ضد سامی را می
ه درهم آمیخت های نژادی ویزنی های او در مورد تاریخ باستان که با گمانهدید. نوشته« افسانه قرن بیستم»روزنبرگ با نام 

 پس از جنگ جهانی اول شد. بخصوصبود، موجب گسترش نژادپرستی در محافل آلمان در اوایل قرن بیستم و 
به عنوان یک نژاد برتر، گسترش « نژاد آریایی»مجموعه این عقاید و برخی عقاید دیگر، در نازیسم برای استفاده از مفهوم 

های شد. نازیاز نژاد آریایی که مساوی با نژاد شمال اروپا بود تعریف مییافت. این نژاد برتر بصورت یک زیر مجموعه 
های اصالح نژادی )شامل وضع قوانین گرا تالش کردند که خلوص خون و نژاد آریایی را بوسیله برنامهناسیونالیست/ ملی

م بیماران روانی بستری شده در سازی اجباری بیماران روانی و معلوالن ذهنی و اعدا ممنوعیت ازدواج بین نژادی، عقیم
 ها در قالب بخشی از برنامه مرگ آسان( حفظ کنند.آسایشگاه

اس که هیتلر به او دستور داد راه حل نهایی یا هولوکاست را یکی از فرماندهان ارشد اس (Heinrich Himmler) هاینریش هیملر
ها گفته بود که همواره یک نسخه از کتاب مقدس آریایی ( KerstenFelix) اش به نام فیلیکس کرستن، به ماساژور شخصی*بکار بندد

را همراه خود داشته است؛ زیرا این کتاب احساس گناهی را که به خاطر اعمالش داشته است، ( Bhagavad Gita) **بنام بَهگََود گیتا

(۳)کرده است که همانند آرجن/ آرجونایداده و او احساس میتسکین می
(Arjuna) کند و اعمالش اش عمل میفقط به وظیفه رزمنده

 هیچ ارتباطی به شخص او ندارند.
باشد و بخشی از حماسه بیت می ۰۷۷شود، کتابی مقدس و منظوم با بهگود گیتا یا باگاواد گیتا که به نام گیتا نیز شناخته می **

  (۴) ماهابهاراتا به زبان سنسکریت باستان است.
 های اصلی منظومه حماسی ماهابهاراتا است.شخصیتآرجن یا آرجونا یکی از 

های کرد که برخی از سنتتالش می (Ahnenerbe) *اش به نام آنِنِربه مند بود و در موسسههیملر همچنین به آیین بودا عالقه
که ما امروزه آنرا  ( BuddhaGautama) از نظر او نام اصلی آیین گئوتامه بودا (۵)های هندو و بودایی را با یکدیگر بیامیزد.آیین

یک هیأت آلمانی را برای تحقیق درباره منشاء اقوام آریایی به  ۰۱۱۱بود. هیملر در سال  (۰)«راه آریایی»نامیم آیین بودایی می

 (۶) تبت اعزام کرد.

ی کرد و در اول جوالمی معرفی« جامعه مطالعاتی برای تاریخ باستانی عقالنیت»آنِنِربه اتاق فکر آلمان نازی بود که خود را  

  تأسیس گردید. (Richard Walther Darré) و ریچارد والتر داره (Herman Wirth) بوسیله هاینریش هیملر، هرمان ویرت ۰۱۱۴سال 
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 (Alfred Court Haddon) و آلفرد کورت هدون (Julian Huxley)های جولین هاکسلی شناس به ناممیالدی دو زیست ۰۱۱۲در سال 
بنابر »نوشتند:  (We Europeanse) «ما اروپاییان»نازی و نژاد برتر آریایی را مورد استهزاء قرار دادند. آنها در کتاب عقیده 

های کشیده، بلند قامت، باریک، بدون اند که زیبا، دارای جمجمههای ژرمنی ما به نژاد ژرمن قدیم نسبت داده شدهاین، همسایه
ی صفات مردانه هستند. اجازه بدهید که تصویری از این نژاد ژرمن بوسیله نمایندگان احساس، شجاع، ُرک، نجیب و دارا

احساس و شبیه به هیتلر باشد. اش، بسازیم. اجازه بدهید که این شخصیت از لحاظ ظاهری بور و از نظر روحی بیبرجسته

از ، (Goebbels) قد و صداقت همانند گوبلزهمچنین از نظر کشیدگی جمجمه و ُرک بودن مانند آلفرد روزنبرگ، از نظر بلندی 

 .«باشد (Streicher) گویی مثل استریچر و از نظر مردانگی و ُرک (Goering)نظر باریکی و نجابت شبیه گورینگ 
ای به نام نئونازی به وجود آمد. بیشتر از قوای متحدین شکست خورد، تشکیالت تازه ۰۱۰۴از هنگامی که آلمان نازی در سال 

های خالص را از نژاد ژرمن قدیم یا نوردیک بردند و آریاییها بکار میها مفهوم نژاد آریایی را از مفهومی که نازینئونازی
های واقعی تمام کسانی هستند که از نسل شاخه دانستند، به عقیده دیگری متوسل شدند که طبق آن، آریاییدر شمال اروپا می

شود که این دسته از مردمان هندواروپایی بسیار بیشتر روپایی هستند؛ زیرا این چنین تصور میغربی یا اروپایی مردمان هندوا
های اولیه شباهت دارند. گرچه هندوآریاییان و شاخه هندوایرانی مردمان هندواروپایی در لفظ به به نژاد اصلی هندواروپایی
ران نئونازی وجود دارد که ایرانیان و هندیان آریایی خالص و واقعی اند، اما این عقیده میان آریاانگاعنوان آریایی پذیرفته شده

در باالتر نیز دیدیم که میان آریاانگاران ستیزهایی  (۷)اند.نیستند و با اعراب و مغوالن و دراویدیان و دیگران در هم آمیخته شده
. داندخود، آن دیگری را دارای خون خالص نمیبر سر میزان خلوص نژادی رایج است و هر دسته از آنان بنا به مصالح و منافع 

 ها را فراهم آورده است.کشی های ضد بشری و نسلورزی چنین طرزفکرهایی بارها موجبات خشونت
شرم دارند، مایل هستند که یک « آریانیسمپان»رو که از نامیده شدن با عنوان  گرای میانههای ناسیونالیست/ ملیسفیدپوست

شود که آمریکای شمالی به عنوان بخشی از این حکومت فدرال، یک گذاری کنند. چنین تصور می آریایی را پایهحکومت فدرال 
ه به زبان( خواهد بود کهای انگلیسیاروپایی )شامل آمریکاییان اروپایی و کانادایی -سرزمین جدید برای آمریکاییان انگلیسی

هایی که امروزه ایاالت متحده آمریکا و تمام کشور کانادا این کشور نوین، سرزمینشود. نامیده می (Vinland) تصور آنان وینلند
 گیرد و پرچم ویلند را بکار خواهد برد. )به استثنای استان کبک( در آن قرار دارند را در بر می

 Nicholas) کالرک-گودریکهای علوم خفیه/ علوم غریبه به نام نیکوالس از سوی دیگر، بنا به نظر یک انگلیسی نویسنده کتاب

Goodrick-Clark) خواهند که یک حکومت مطلقه / یکه ساالرها میبسیاری از نئونازی (Autocratic state)  را پس از آلمان نازی
 تگرایان نئونازی این عقیده وجود دارد که این قدرها/ ملیبنامند. بین ناسیونالیست« امپراتوری غربی»گذاری کرده و آنرا پایه

ای چهار قدرت آریایی بزرگ، شامل ایاالت متحده، بریتانیا، های هستهپیشنهادی قادر خواهد بود که با به هم پیوستن زرادخانه
 (۸)فرانسه و روسیه تحت لوای یک نیروی نظامی واحد، همه جهان را تحت تسلط خود بگیرند.

نامیده  (Vindex) که ویندکس (Führer-like) ، بوسیله رهبرمانندیها در نظر گرفته شده استاین قدرت آنگونه که بوسیله نئونازی
گیرد. از نظر آنان، در این نظام هایی که نژاد آریایی در آن ساکن هستند را در بر میگردد و تمام سرزمینشود، هدایت میمی

ک در ی« امپراتوری غربی»تصورند که آیند. آنان بر این حکومتی فقط این دسته از آریاییان شهروندان کامل به حساب می
برنامه قوی و پویا، اکتشافات فضایی را آغاز خواهد کرد و این برنامه بوسیله نژاد برتری از آریاییان که توسط مهندسی ژنتیک 

غربی  شود، پیگیری خواهد شد. مفهوم قدرت مطلقهنامیده می (Homo Galactica) بوجود آمده و انسان کهکشانی/ هومو گالکتیکا
(Western Imperium)  ۰۱۰۰که در جمالت پیشین شرح آن رفت بر اساس برداشتی از مفهوم قدرت مطلقه است که در سال 

ر پرداز سیاسی آمریکایی به نام فرانسس پارک توسط نظریه« فلسفه تاریخ و سیاست -امپراتوری»میالدی در کتابی با عنوان 
 (David Myatt)توسط فردی انگلیسی به نام دیوید میات  ۰۱۱۷د. این کتاب بعدها در سال نوشته ش( Francis Parker Yockey) یوکی

 (۹)تر شد و بصورت یک جزوه منتشر گردید. ویرایش و گسترده
ها که در شهر وین در اتریش قرار دارد های آریاانگار دارای یک بخش مذهبی نیز هستند. این بخش مذهبی نئونازینئونازی

گذاری شده است. این مؤسسه مذهبی  میالدی پایه ۰۱۱۷شود و در سال نامیده می (Tempelhofgesellschaft) «شافت تمپله هوگز»

هایی دهد. افراد این مؤسسه جزوهشود، آموزش مییا مذهب مرقیون نامیده می (Marcionism) آنچه را که اصطالحاً مارسیونیسم
ت نژاد پاک آریایی در اصل از ستاره َدَبران )چشم گاو/ پرنورترین ستاره صورت که در آنها ادعا شده اسکنند را منتشر می

 اند.فلکی ثور یا گاو( به کره زمین و به منطقه آتالنتیس آمده
نایات علیه ترین ج استفاده از نظریه نژاد آریایی برای مقاصد یهودستیزی موجب پیدایش نازیسم گردید و منجر به یکی از فجیع

 که همگان از آن مطلع هستند.بشریت شد 
 

 آریایی پس از جنگ جهانی دوم و در دوره معاصر
 کلمۀدر بین تعداد زیادی از مردم معنای آرمانی و خیالی خود را از دست داد و به « آریایی» کلمۀدر پایان جنگ جهانی دوم، 

و « هندوایرانی»ها مرتبط بود. از آن پس در نزد تعدادی از پژوهشگران دو اصطالح تبدیل شد که با نژادپرستی نازی
آریایی در برخی  کلمۀپیدا کرد. اکنون « آریایی»بیشترین کاربرد را بجای اصطالح غیر ضروری « هندواروپایی»
و اشاره به « های هندوایرانیزبان»توصیف نیمه هندی خانواده  و برای« هندوآریایی»کاربردهای پژوهشی، فقط بصورت   از
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هایی که شامل کنند، به حیات خود ادامه داده است. به عنوان نمونه، خانواده زبانهای شمال هند صحبت میکسانی که به زبان
. یکی از پژوهشگران اطمینان های امروزی مانند هندی، اردو و بنگالی است، در این گروه قرار دارندزبان سنسکریت و زبان

ی ای بوسیله شواهد تاریخی پشتیباناحتماالً برابر نیستند و چنین برابری« آریایی»و « هندوآریایی»داده است که دو اصطالح 
 (۱۱)شود.نمی

ای کمتر برو به میزان « هندواروپایی» کلمۀآریایی به عنوان مترادفی برای  کلمۀامروزه در نظر عموم دانشمندان بکارگیری 
ا زبانان را بکاربردی منسوخ و مخالف رویه علمی دارد و بکار بردن اصطالح آریایی برای نامیدن هندواروپایی« هندوایرانی»

تر گاهگاه ممکن است در تحقیقات قدیمی کلمهکنند.؛ اگرچه هنوز این قلمداد می (۱۱)«خطایی که باید از آن پرهیز گردد»عنوان 
 عادت دارند، دیده شود. کلمهتر این سانی که به کاربردهای قدیمیهای کیا در نوشته

 Poul) انگلیسی و پائول اندرسون(۱۲)پسند، همچون جورج ولز تخیلی و عامه -های علمیبا این حال، برخی از نویسندگان داستان

William Anderson) (۱۳)آمریکایی، و نیز تعدادی از محققان مانند کولین رنفرو (Colin Renfrew Andrew) هایی انگلیسی در نوشته
ر د  ادامه دادند. رنفرو« هاهمه هندواروپایی»برای نامیدن « آریایی» کلمۀشد، به استفاده از های عمومی تهیه میکه برای رسانه

شده آن یعنی مترادف در معنای ساقط  (Scientific American) ای در مجله ساینتیفیک اَمریکنآریایی را در مقاله کلمۀ ۰۱۱۱سال 
 (۴۱)استفاده کرده است.« هندواروپایی»با 

. 
گراهای راست امروزه دریافتی از نژاد آریایی به عنوان یک گروه نخبه که بر سایر نژادها برتری دارد، فقط در میان ملی

گر به حیات خود ادامه و سلطه های استعماریهای قدرتهای ایرانی، و نیز در رسانهها و ناسیونالیستافراطی مانند نئونازی
 داده و در میان دانشمندان و افکار عمومی جهان منقرض شده است.

های سفیدپوست که فقط مردمان غرب را بدون اجتماعی در اروپا، عقیده نژاد آریایی شامل اروپایی -زمینه سیاسی در یک پس
مایندگی گرایان سفیدپوست نها/ ملیمعموالً بوسیله ناسیونالیستگیرد، در نظر گرفتن شاخه شرقی مردمان هندواروپایی در بر می

آنان با این طرز تفکر قصد دارند از مهاجرت شرقیان و مسلمانان از خاورمیانه و آفریقا به اروپا جلوگیری کنند و (۱۵)شود.می
اجرت بیش از اندازه مردمان غیر کنند مهها به ایاالت متحده را محدود نمایند. این افراد احساس مینیز مهاجرت مکزیکی

 زبان آمریکا و کانادا، بخش جنوبی آمریکایاروپا، شمال آسیا، ارمنستان، بخش انگلیسیسفیدپوست یک تجاوز ناخوشایند به 
کنند که تجاوز آنان همچنین استدالل می (۱۶)دانند.ها میالتین، استرالیا و نیوزیلند است، چرا که این مناطق را وطن اصیل آریایی

های در استرالیا و ناآرامی ۶۷۷۴های قومی همانند آشوب کرونوال در سال گسترده مهاجران به این مناطق سبب شیوع درگیری
 گردد.در فرانسه می ۶۷۷۴قومی در سال 

 
 آریایی و استعمار بریتانیا در هند

 کنند که اینتاریخی اقوام هندوآریایی اولیه را این گونه توصیف میهای پیشمهاجرتهای مهاجرت هندوآریاییان، برخی از مدل
اند و از آنجا نیز به سرتاسر قاره هند مهاجرت کرده های تاریخی تأیید شده در جنوب غربی شبهاقوام نخست به سمت زیستگاه

أیید های تاجرت اقوام هندوآریایی مبتنی بر برخی فرضیهاند. منشاء اولیه ادعاهای مربوط به مهمناطق شمالی هندوستان کوچیده
 (۱۸).و مطالعات ژنتیکی اخیر در صحت ادعاهای نژادی پیشین در این زمینه تردید ایجاد کرده است (۱۷)شناختی بودنشده زبان

ژاد ن»برداری کرد و اندیشه  ها در هند، حکومت استعماری بریتانیا از ادعاهای گوبینو در مسیر دیگری بهرهدر خالل این سال
تعبیر بریتانیایی (۱۹)شد.را گسترش داد، چرا که این ایده سبب همسویی سیستم طبقاتی هند با مطامع امپریالیستی می« برتر آریایی

تلف های مخرا در بین الیه« غیر آریایی»و « آریایی»نژاد برتر آریایی در شکل کامالً توسعه یافته آن، یک تفکیک نژادی 
تر غیر شدند و طبقات پایینبینی و معین کرده بود. بطوری که طبقات باالتر اجتماع آریایی دانسته میطبقات اجتماعی هند پیش

آمدند. این ترفندها نه فقط اجازه داد که حکومت بریتانیا خودش را به عنوان طبقه باالی اجتماع معرفی کند، آریایی به حساب می
طبقه بریتانیا معرفی کند. بعدها این نظریه نژاد برتر آریایی سبب ارائه  نیز خود را هم( Brahmans) همنبلکه اجازه داد طبقه بر

 د.گرایانه/ ناسیونالیستی شتفسیر مجددی از تاریخ هند هم از جنبه نژادپرستانه/ راسیستی و هم در جناح مقابل، از جنبه ملی
ا شناسایی نژاد آریایی که توسط ماکس مولر ارائه شده بود، برای استفاده از گرایان هندی از یک تفسیر خاص در ارتباط بملی

ت های هند موسوم به تشکیالبرداری کردند. این موضوع اخیراً در میان ناسیونالیست اصطالح آریایی به عنوان یک نام ملی بهره
)که البته مورد مخالفت بسیاری « ظریه خارج از هندن»یا « آریاییان بومی»تحت عنوان  با نظریۀ (the Saffron Brigade)زعفران 

های هندواروپایی هستند. در هر دوی این از پژوهشگران است( مطرح شده و آنان درصدد یافتن خاستگاهی هندی برای آریایی
در واقع بومیان  کنند، نه مهاجران آسیای مرکزی به هند، کههای هندوآریایی صحبت میشود مردمی که به زبانها ادعا مینظریه

های هندواروپایی از آنجا به قاره هند است و خانواده زبان های هندواروپایی شبهاند. بنابر این، سرچشمه زبانقاره هند بوده شبه
این نظریه با تئورِی پذیرفته شده مبنی بر مهاجرت قبایل اند. ها به سایر مناطق پراکنش یافتهوسیله یک سلسله مهاجرت

 هندوآریایی از آسیای مرکزی به هند مغایرت دارد.
با  در هند، مطالعۀ« ولی و مولکولیشناسی سل مطالعات زیست»میالدی در مرکز  ۶۷۷۱ها سال گذشت تا در سال اما با این ده

کی ژنتی اخصهصد هزار شتعداد پنج یگر انجام شد که در آن دانشگاه هاروارد و چند موسسه تحقیقاتی د طبیهمکاری دانشکده 
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اند، بررسی و تحلیل شده است. این هند و از طبقات مختلف بوده والیت ۱۳گروه قومی از  ۲۵نفر که متعلق به  ۱۳۲ژنوم 
های ژنتیکی در بین طبقات مختلف هند، طبقات اجتماعی دهد که بر اساس غیر ممکن بودن شناسایی شاخصهمطالعه اطمینان می

اند و این طبقات اجتماعی محصول ای سنتی بوجود آمدهیری جامعه هند در خارج از ساختار قبیلهگ در جنوب آسیا در طول شکل
 (۲۱)حمله اقوامی موسوم به آریایی و غلبه آنان بر مردمان دراویدی نیست.

 
های برای مدتهای تاریخی در مورد مهاجرت اقوام هندوآریایی یا مناقشه بین نژادهای وهمی آریایی و دراویدی در هند، بحث

آمیز باقی مانده است و بر مناقشات اجتماعی، سیاسی و مذهبی تأثیر افکن و جدالطوالنی و تاکنون بصورت عاملی تفرقه
 گذارد.می

های دراویدی های متعدد از مردمانی که زبان بومی آنان به خانواده زبانقوم دراویدی اصطالحی است که برای اشاره به گروه
 کنند.ها صحبت میمیلیون نفر در جنوب هند به این زبان ۶۶۷رود. حدود کار میتعلق دارد، ب

 
 آریایی و استعمار بریتانیا در ایران

رتشتیان یکی از زهای استعماری و آریاپرستانه بریتانیا همزمان با هند در ایران نیز متداول شد. بانی این ترفند در ایران سیاست
های سلطٔه بریتانیا در ایران، و نیز جاسوس و رئیس بود که عامل ارتباطی و اجرایی برنامه اردشیر جی ریپورتربه نام  هند

 .در ایران بود (Secret Intelligence Service) سرویس مخفی اطالعات بریتانیا
پرستانه بریتانیایی در ایران بود. او از جمله وظیفه داشت که  ر ریپورتر، القا و اجرای نظریات نژادهای اردشییکی از برنامه

بخشی از ایرانیان خود را از »را که مطلقاً برای ایرانیان ناشناخته بود، رواج و گسترش دهد تا « نژاد آریایی»و « آریا»نام 
های او امثال اینچنین ترفندها، از جمله مأموریت«. ود را از نژاد آریایی ندانندبخشی دیگر از ایرانیان خ»و « نژاد آریایی بدانند

 (۲۱)برای ترویج اختالفات قومیتی در میان مردم بود.
. 

ی های سده نوزدهم اشخاصتوان در نوشتهمتعصبانه ایرانی را می گرایی/ ناسیونالیسمملیهای به دنبال این ماجرا، نخستین رگه
های های ایرانی همسو با دیدگاهنظیر میرزا فتحعلی آخوندی/ آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی پیدا کرد. ناسیونالیست

ان از قیر مردمان سامی را دارند. آنشناسان و القائات استعماری بریتانیا تمایل به اثبات برتری مردمان آریایی و متقابالً تحشرق

 (۲۲).دهندهای آرمانی باستانی که البته فقط منحصر است به هخامنشیان و ساسانیان، داد سخن سر میشاهنشاهی

 
 اندازی به آیندهچشم

ان قرار افکنهای استعماری و نفاقای است که همچنان مورد سوءاستفاده قدرت تأکید و تکیه بر مفاهیم نژادی و نژاد آریایی رویه
و ادعای ددارد: یک روز آریایی دانستن و بر طبل آن کوبیدن و روز دیگر آریایی ندانستن و در شیپور آن دمیدن. در حالیکه هر 

نادرست و وهمی و ترفندی برای سلطه بر مردم  -چنانکه در باال دیدیم -«از نژاد آریایی نبودن»یا « از نژاد آریایی بودن»
دانند که همواره بخشی از مردم خود را گران به صالح خود می سلطه بوده و چیزی به نام نژاد آریایی وجود خارجی ندارد.

 آریایی بدانند و بخشی دیگر خود را آریایی ندانند و این تعارض تداوم داشته باشد.
 ۰۴۷بدون آنکه ایرانیان یا هندیان در ساخت آن نقشی داشته باشند، در اروپا و در  ومی است کهاصطالح و مفه« نژاد آریایی»

سال گذشته وضع شد و به نام آن انسان را و از جمله ایرانیان و هندیان را به زنجیر کشیدند و قربانی کردند. این نامی است که 
جمعی نوع بشر در هر چهار قاره جهان را موجبات رنج انسان و کشتار دسته فاشیسم و نازیسمبارها در ترکیب و همزیستی با 

 به همراه داشته است.
همچون )« آریا/ آریایی»زمین بیش از گذشته توجه داشته باشند که اصطالح کشیده مشرق شایسته 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 توجهی و ریشخند افکار عمومی در قبال تحریککرده است. سکوت و بییمفاهیم نژادی نم
 ختم  توأم با همزیستی و همبستگی را برای همگان و برای نسل آینده به ارمغان بیاورد. ۀتواند آیندناسیونالیستی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

؛ ۰۱۱۰های نژادی آریا، سامی و ترک، چاپ دوم، تهران، رواسانی، شاپور، نادرستی فرضیه برای مطالعه بیشتر بنگرید به: 
 نوشته لئون پولیاکوف:« گرایانه و نژادپرستانه در اروپاای از عقاید ملیتاریخچه -افسانه آریایی»و نیز کتاب ارزنده 

(۱)
Vacher de Lapouge, Georges; Clossen, C., trans. (1899), “Old and New Aspects of the Aryan Question”, The American  

Journal of Sociology 5 (3): pp. 329–346 
(۲)

Experience”, in Harris, John; Holm, Soren, The Future Glover, Jonathan (1998), “Eugenics: Some Lessons from the Nazi  

of Human Reproduction: Ethics, Choice, and Regulation, Oxford: Clarendon Press, pp. 57–65 
(۳)

Evans, Richard J. (2008), The Third Reich at War, New York: Penguin.  
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(۴)
w York: Henry Holt, p. 402.Padfield, Peter (1990), Himmler, Ne  

(۴)
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(۹)
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York University Press, See Chapters 4 and 11 for extensive information about the proposed “Western Imperium”; “Vindex—
The Destiny of the West—Imperium of the West” by David Myatt; “Space Exploration: An Expression of the Aryan Soul” by 

John Clarke National Vanguard magazine Issue 130, January–February 2006. 
(۱۱).European, Amsterdam: Rodopi-, Leiden Studies in IndoKuiper, B.F.J. (1991), Aryans in the Rigveda  
(۱۱)
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