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

 درآمد
شناسی و نیز زمین شناسی، باستانکوشیدم تا با شواهد متعدد باستان «های آریاییانمهاجرت»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»ن باورم که بیش از آنکه الزم باشد در رد چنین فرضیۀ سخن راند، الزم است تا نشان داده شود اصطالح موجود بر ای

های استعماری وضع گیریهای سده نوزدهم میالدی و به مقاصد نژادپرستانه و بهره در اروپا و در میانه (Aryan race)« آریایی
های سده بیستم به پایان رسید و اروپا و فت. با اینکه عمر این نظریه در میانهای انجام گرشد 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  های دیگری مانندبه 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 

ر و ناشناخته است. چنانکه این مفهوم واقعیتی عینی داشت )تا حدی که ای و ادبی فارسی مهجوو 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. نمیاند، متروک و ناشناخته 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 

تی با ساین نامی است که بارها در ترکیب و همزی 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« ریاییآریا/ آ»زمین بیش از گذشته توجه داشته باشند که اصطالح 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 تحریکتوجهی و ریشخند افکار عمومی در قبال 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 ) *

  کرد.را منتشر می
آریایی و استعمار » ـــ«آریایی پس از جنگ جهانی دوم و در دوره معاصر»ــ  «آریایی و یهودستیزی نازیسم»: پرداخته میشودعناوین  این  به پاورقی ذیل  ۀدرادرم

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

 
 (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  
(۱۷) Rand McNally’s World Atlas International Edition Chicago: 1944. 
 (۱۱)

-onepeople-are-one people descended from two tribes (http://www.dnaindia.com/scitech/report_indiansIndians are  

descended-from-two-tribes_1292864). 
 (۱۱)

I: Blavatsky, Helena Petrovna (1947) [1888], The Secret Doctrine, the Synthesis of Science, Religion and Philosophy, I 

Anthropogenesis (Fascimile of original ed.), Los Angeles: The Theosophy Company, p. 200, OCLC 8129381, retrieved 2011-

06-14. 
 (۶۶)  Goodrick-Clarke, Nicholas (1992), The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence on Nazi 

Ideology, New York: New York University Press, Chapter 13. “Herbert Reichstein and Ariosophy”. pp. 164-176. 

 دومقسمت 
 

 آریایی و یهودستیزی نازیسم
کتابی تحت عنوان  ۰۳۳۳در 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 ۰۳۹۹در 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
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 «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 ِاکارت۰۳۹۸-۰۹۰۰آلفرد 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  ۰۹۰۶و  ۰۹۸۶، ۰۹۶۶های 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

. 

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

 ۰۶۹های 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

 (۱) میالدی همچنان تحت فرماندهی گایسریک شهر رم را ویران کردند. ۰۸۸سال 
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 ۰۶۶تا  ۳۶۶های 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
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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 ۱۶۶شود، کتابی مقدس و منظوم با بهگود گیتا یا باگاواد گیتا که به نام گیتا نیز شناخته می **

  (۱) 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  ۰۹۸۹بود. 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 ۰۹۸۸سال 
 (Alfred Court Haddon) و آلفرد کورت هدون (Julian Huxley)های جولین هاکسلی شناس به ناممیالدی دو زیست ۰۹۸۰در 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 ۰۹۰۸از 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
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 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
 (۱)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)  ۰۹۰۱که 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  ۰۹۹۶د. این کتاب بعدها در سال نوشته ش( Francis Parker Yockey) یوکی

 (۱)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 ۰۹۹۶شود 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

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(۱۱)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 ۰۹۳۹سال 
 (۱۱)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
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 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 ۶۶۶۸های قومی همانند آشوب کرونوال در سال گسترده مهاجران به این مناطق سبب شیوع درگیری
 گردد.در فرانسه می ۶۶۶۸قومی 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
 (۱۱).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 (۱۱)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  ۶۶۶۹ها 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 
اند، بررسی و تحلیل شده است. این هند و از طبقات مختلف بوده والیت ۱۳گروه قومی از  ۱۵نفر که متعلق به  ۱۳۱ژنوم 

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

 (۱۱)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 ۶۶۶رود. 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

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

 (۱۱).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.
 ۰۸۶بدون 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
 

؛ ۰۸۳۱های 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 
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Evans, Richard J. (2008), The Third Reich at War, New York: Penguin.  
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