
  

  

  

  ایرانی گرایی ملی تاریخی هاي ریشه

  ایران در »آریایی« گفتمان از سوءاستفاده و استفاده: ناکجایی و گري خودشرقی

  ابراهیمی یعقوب | ابراهیمی ضیا رضا

    

 جایگـاهی  دیگـر  نژادهـاي  بـه  نـژاد  این مفروض برتري و ایران در آن مردمان اسکان کهن سابقه آریایی، نژاد
 نشـان  مقالـه  ایـن  در خاورمیانـه،  تاریخ استاد ابراهیمی، ضیا رضا. دارد ایرانی گرایی ملی لوژيایدئو در کانونی

 بـه  پاسـخ  از اروپـایی  نژادپرسـتانه  هـاي  ایـدئولوژي  از گرفتن وام با امروز آریایی گفتمان طور چه که دهد می
  . رود می طفره ایران جامعه و سیاست درباره اساسی هاي پرسش



 ناسیونالیسـتی  گفتمان  اصلی  هاي رکن از دارد، باستان آریاناي در ریشه آریایی نژاد گویا که ادعایی: فشرده
 روپـا ا طریق از میالدي بیستم قرن در آریایی نژاد اصطالح که سازد می روشن مقاله این. رود می بشمار ایران
 اسـتفاده  نازي جنایات توجیه و استعماري اقدامات  براي اروپا در «آریایی« اصطالح از هرچند. شد ایران وارد
 ایـن،  وجود با. است افتاده اعتبار از  تقریبا  قاره این در اکنون آن کاربرد اما گرفت، صورت زیادي ابزاري هاي

 در کماکـان  هـا  آریـایی  سرزمین افسانۀ و کنند می ابخط آریایی  سماجت با را خودشان هم هنوز ها ایرانی
 در »بـاوري  آریـایی «  برجسـته  جایگـاه  کـه  شـود  مـی  استدالل مقاله درین. است مطرح ایران علمی حلقات

 شده طراحی اروپا با مواجهه از ناشی هاي آسیب مدیریت براي که هایی استراتژي در و ایرانی هویت سیاست
  .است ایران در آریایی نژاد هب پافشاري اصلی علت بودند،

  

  

  شناسی روش و مقدمه

  

 سیاسـی  هـاي  گفتمان به غالبا که است ایران مدرن روشنفکران بزرگترین از) 1970-1878( زاده تقی حسن
 از بـیش  که خارجیانی به شهروندي اعطاي از ،1940 دهه اواخر در او. داشت انتقادي نگاه کشورش در حاکم
 عـرب  شـهروندي  تقاضـاي  ایران دولت که کرد انتقاد حالی در گذشت نمی ایران در شان اقامت از سالی چند
 سـازي  بـومی  رونـد  همچنان او] 2.[کرد می رد مکررا داشتند، ایران در اقامت سال یکهزار سابقه که را هایی

 را فارسـی  زبـان  بـه  اروپایی هاي زبان سایر و فرانسه زبان از ها واژه این کردن وارد و خارجی واژگان دربست
  ]3.[است شده نازل »آلتایی« و »سامی« ،»آریایی« هاي زبان بر  که خواند اي فاجعه

  

 در خوانـد،  مـی  – ایـران  تاریخ در پیشینه بی لقبی – »مهر آریا« را خودش که کسی پهلوي، شاه رضا محمد
 هـیچ  که جایی چی؟ یعنی میانه خاور این. ایم آریایی آن بر مقدم اما شرقی، ما بلی« : کرد اعالن 1973 سال

 از آن فلسـفه  و هـا  بـاور  که قدرتی. هستیم آریایی-آسیایی قدرت ما. دیگریست حرف آسیا اما! ندارد معرفتی
 محرمانـه  نشسـت  یک در او] 4[». است نزدیک ها فرانسوي با همه بر مقدم و اروپایی هاي قدرت با لحاظ هر
 لحاظ هر از این بنابر و »نژاد آریایی« ها ایرانی که گفت وي هب تهران در بریتانیا وقت سفیر پییرسن انتونی با

 اروپـاییِ  ملـل  میـان  در بـودن  جـاي  به ایران که بوده جغرافیایی تصادف صرف این. اند اروپایی خانواده عضو
  ]5[». است گشته واقع میانه خاور در خود خانودة هم



  

 مردمـی،  هـاي  گفتمـان  در »اروپـایی  -آریـایی « اماقـو  سـایر  بـا  ها ایرانی همتباري مساله هم هنوز ایران در
 هـاي  شباهت و باستانی نقوش به معموال ادعا، این اثبات براي. است مطرح هویت تاریخی و سیاسی فرهنگی،

 سـنت  به کنند، برقرار رابطه »آریایی« مفهوم با که این براي مدرن هاي ناسیونالیست و شود می استناد زبانی
 در بـا . جوینـد  مـی  توسـل  رسـد،  مـی  اوسـتایی  مردمان و ها هخامنشی به آن ابقهس که مداومی و کهن هاي

 گرایـی  جاودانـه  و نـژادي  گفتمـان  فرضـیات  کشـیدن  چـالش  به حاضر نوشته هدف واقعیات، این نظرداشت
 منـابع  بـه  مراجعـه  بـا  اول: شد خواهم بحث وارد جهت دو از هدف، این تحقق براي. است ایران در »آریایی«

 چیـزي  آریـایی  گفتمان کنند می ثابت که کرد خواهم ارایه شواهدي ایرانی اولیه متون طور همین و اروپایی
 بـراي  مشخص طور به و صرفا گفتمان این که کرد خواهم ثابت دوم و. نیست اروپایی وارداتی کاالي از بیشتر

ــه ایــران در هویــت سیاســت هــاي اســتراتژي تحقــق  را اییهــ اســتراتژي چنــین مــن. اســت رفتــه کــار ب
. انـد  شـده  مطرح »گفتمان« شکل به ایران در استراتژي دو این. خوانم می »جایی نابه« و »گرایی خودشرقی«

 هـا  ایرانی که این کردن مطرح با  و ها گفتمان چنین به توسل با ایرانی ناسیونالیسم که است این امر واقعیت
 از ایـران  کـه  را زخمـی  کنـد  می تالش اند، ملل سایر به نسبت اي برجسته ملت و مترقی فرهنگ دار میراث

 تلقی نیز مدرنیته بسوي میانبري روش همین که این بسا چه. بخشد التیام برداشته مدرنیته و اروپا با مواجهه
 و اصـالحات  براي اي عملی برنامه ابتدا همان از ایران مدرنیزاسیون نهضت گفتمان، این کنار در اما. شود می

 داراي دارد، گفتمـانی  سرشت که این درکنار ایران در »باوري آریایی« دلیل همین به .داشت نیز سازي مدرن
 ایـران  در بـاوري  آریـایی  ابعـاد  همـین  بـه  حاضر نوشته. است نیز اي، برنامه خصلت داراي یا مشخص، برنامه

  .کند می بررسی نیز را ایرانی هویت زدة آریایی تعریف بر »فاشیسم« ایدیولوژي تاثیر آن کنار در و پرداخته

  

 سیاسـی  هاي نظریه در و ایران مدرن هویت مطالعات در که این علیرغم آریایی گفتمان که است تعجب جاي
 دوام بـه  سو یک از وضع این. است نشده موشکافی دقت به حال تا است، مطرح جدیت با کشور این تاریخی و

 تـاریخی  میـراث  و گفتمـان  ایـن  علمـی  ايهـ  مبنا نقد فقدان به دیگر سوي از و کرده کمک آریایی گفتمان
 آریایی گفتمان نازي، مرگ هاي اردوگاه افشاي از بعد که است درحالی این. است شده منجر آن آمیز افتضاح

 فاقد نشریه چند در جز به »آریایی نژاد« اصطالح استفاده و داده دست از زمان مرور به را خود اعتبار اروپا در
 بـه  همچنـان  ها ایرانی اما] 6.[ندارد دیگري کاربرد اند، نازي و راسیستی تمایالت ايدار بعضا که علمی اعتبار

 حتـی  کـه  اي خـانواده  -داننـد  مـی  متعلـق  »آریایی« خانواده به را خودشان و کنند می توسل »آریایی نژاد«
 لیـون  آنچـه  بـودن  دار ریشـه  نشـانگر  امـر  ایـن ] 7.[گیرد می بر در نیز اند باور بی آن به دیگر که را اروپاییانی



 بسـترهاي  تنـوع  و ایران ناسیونالیستی گفتمان در بود، خوانده) le mythe aryen( آریایی افسانۀ پولیاکوف
  .است گفتمان این دهندة پرورش

  

 اصـطالحات . انـد  رفتـه  کـار  بـه  البـدل  علـی  گونـه  بـه  »هنـدواروپایی « و »آریـایی « اصـطالح  نوشـته  این در
 مـی  نـوح  فرزند یافث به را ها اروپایی ریشه انجیل( »یافثی« تر قدیمی متون رخیب در و آریایی هندواروپایی،

 بـه  »آریـایی « اصطالح ابتدا در. اند یکسانی معناي داراي رفته، کار به مستقل طور به بعضا که وجود با) رساند
 کـه  واروپاییهنـد  اصطالح به مقایسه در است، انسانی گروه به مردم یک ارگانیک نسبت« معرف که این دلیل

 ایـن  امـر  واقعیـت ] 8[». داشت بیشتري علمی کاربرد است؛ اي ویژه سرزمین با مردم این رابطه بیانگر بیشتر
 »هنـدواروپایی « اصـطالح  حالیکـه  در. است علمی اعتبار فاقد و داشته سیاسی بار »آریایی« اصطالح که است

 همـین  به و بوده مهم آریایی نژاد بحث در هومیمف هاي تفاوت این. دارد کاربرد شناسی زبان علم در همچنان
 آن بـه  را خودشـان  باستان ایرانیان که) ariya( »آریا«  چون اصالحاتی که شده تالش حاضر نوشته در لحاظ

 تمیـز  هـم  از شـد،  ابـداع  نـژادي  بنـدي  دسته براي نزدهم قرن در که) Aryan( »آریایی« و خواندند، می نام
 بـه  فارسـی  زبـان  متـون  بـه  مراجعه با. دارند فرق همدیگر از دنیا یک معنایی اظلح از اصطالح دو این. شوند

 اروپـایی ) ایـرین (» Aryan« وارداتـی  اصطالح شدة فارسی نسخه »آریایی« واژه که کرد ادعا شود می راحتی
  .اوستایی ي) آریا(» ariya«  واژه شدة مدرن شکل نه است،

  

  آریایی اصطالح خلق

  

 نـژاد  را هنـدییان  و ایرانیـان  اروپاییـان،  اکثر و کرده تقسیم نژادي گروه چندین به را سانان] 9[آریایی افسانۀ
 در دوم، جهـانی  جنـگ  پایـان  تـا  نزدهم قرن اوایل از تقریبا طوالنی، مدت افسانه این] 10.[خواند می آریایی
ـ  در  آن تعـاریف  و مفهـومی  چارچوب براین بنا و بوده مطرح قوت با اروپایی اندیشه  قابـل  طـور  بـه  دوره نای

 شـباهت  توضـیح  براي که بود فلسفی برساختۀ یک صرف ابتدا در آریایی اصطالح. یافت گسترش اي مالحظه
 و شـناختی  انسـان  ابعـاد  سـرعت  بـه  اما رفت؛ می کار به هندي و ایرانی اروپایی، هاي زبان بین موجود هاي

 مـرور  بـه  خیالی هاي سازي شبیه تزریق با) Aryanism( باوري آریایی سیاسی وجه. گرفت خود به سیاسی
 یـا  »دیگـران « بـه  نسـبت  برتـر  نـژاد  مثابه به آریایی نژاد گویا که پرداخت ادعایی ترویج به و شده چاق زمان

 نمایی شکوهمند یا باوري آریایی ابتدا در. دارد برتري و ارجحیت لحاظی هر از »تر پست هاي نژاد« به نسبت



 بـر  نـزدهم  قـرن  اروپایی پوستان سفید امپریالیستی هاي کشی لشکر توجیه رايب خوبی وسیله سفید، انسان
 آن بسـط  و آریایی افسانۀ شده سیاسی و گرا نژاد نسخه همین حقیقت در حاضر نوشته. بود عالم اقصاي همه

 نیـز  را مسـاله  شناختی واژه ابعاد موضوع بهتر کردن روشن براي و داده قرار بحث محراق را ایرانی اندیشه در
  .کرد خواهد بررسی

  

 ویلیـام  سـر  بنـام  بریتانیایی شناس زبان توسط بار اولین براي شناختی زبان بحث یک عنوان به آریایی افسانۀ
 فارسـی  و سانسـکریت  التـین،  یونـانی،  هـاي  زبـان  داشت ادعا که تحقیقی در میالدي 1786 سال در جانس
 شـناس  شـرق  توسـط  بـار  نخسـتین ) Aryan( آریایی اصطالح اما] 11.[شد مطرح اند، مشترکی ریشه داراي

 1755 سـالهاي  بـین  شخص این. شد ابداع) 1860-1731( دوپیرون-انکوتیل هیسینت-ابراهام بنام فرانسوي
 آشـنایی  شـرقی  دیگـر  هـاي  زبـان  بعضـی  و فارسی و سانسکریت هاي زبان با و برده سر به هند در 1761 تا

 در اي سـخنرانی  طـی  وي. کـرد  منتشـر  اروپایی هاي زبان تمام به را »اوستا« ترجمه بار اولین براي و داشت
 هـاي  زبـان  در است، Aryan واژه فرانسوي شکل که) aryen( آریایی واژه همسان کاربرد درباره 1763 سال

 »اریـوي « جـاي  به را آن و ساخته اروپایی را »آریا« اوستایی واژه دوپیرون-انکوتیل]12.[کرد صحبت اروپایی
)arioi(، کـار  تمـام  حـال،  هـر  به. برد کار به بود، کرده خطاب آن به را ماد قوم یونانی نگار تاریخ هرودت که 

 ویلیـام  شـناختی  زبـان  هاي تیوري با و شده خالصه فرانسوي زبان به آن ترجمه و اوستا به دوپیرون-انکوتیل
 ایرانیان که شده استخراج اي اژهو از اساسا آریایی اصطالح که بدانیم است جالب اما. نداشت ربطی هیچ جونز

  .شود می پرداخته آن به ذیل در که مهمی اتفاق-شبه خواندند، می نام آن به را خودشان باستان

  

 پیشـتاز  و جـوان  نویسـنده  اشـلیگل،  فریـدریش  که داد، رخ هنگامی آریایی اصطالح معناي در اساسی تحول
 اوسـتایی  و ودایی واژه که کرد ادعا 1918 سال در ریایی،آ واژه سازي اروپایی براي تالش در آلمانی، رمانتیک

 »نجابـت  و افتخـار « مفـاهیم  با »آریا« براین بنا و بوده خانواده هم) افتخار( Ehre آلمانی لغت با) Arya( آریا
 به) ariya( آریا اوستایی واژه از ابتدا که را) Aryan( آریایی واژه معناي اشلیگل سان، بدین] 13.[دارد رابطه
 نـژادي  گـروه  یـک  مـرادف  را آن و داده تغییـر  بود شده ترجمه اروپایی هاي زبان دیگر به بعد و فرانسه زبان

 ازیـن . کـرد  تسـخیر  را آنهـا  همـه  ذهن زودي به و افتاد جذاب را شلیگل معاصران کار، این. برد کار به مدرن
 کـه  نگذشـت  دیـري . یافـت  رواج پـا ارو سراسـر  در ویـژه  معنـاي  همین با) Aryan( آریایی واژه بعد به زمان

 هـاي  شـاخه  تمام و داده بسط را »آریایی« مفهوم آلمانی،-نروژي هندشناس) 1876-1800( السن کریستین
  ]14.[خواند آریایی را ژرمن خانوده به مرتبط اروپاییِ اقوام



  

 چهـل  دهـه  اوایـل  در بـاالخره  کـه  ایـن  تـا  کـرد،  می تغییر مرتباً اروپا در آریایی اصطالح معناي سان، بدین
 اجمـاعی  هـیچ  ابتـدا  همـان  از امـا ] 15.[رفـت  کار به یهودي غیر و ژرمن معناي به تقریبا »آریایی« میالدي

 در آلمـانی  شـناس  زبـان  و نویسـنده  سیگیرت هانس که جایی تا. نداشت وجود لغت این واقعی معناي درباره
 سـر  از اي درجـه  همیشه حال، هر به] 16.[کرد مطرح آلمانی زبان از را آن ساختن خارج موضوع 1941 سال

 وجـود   باسـتان  اوسـتایی  و ودایی هاي زبان در آن کاربرد با مدرن هاي زبان در واژه این کاربرد بین درگمی
 سـال  در. شـدند  مطرح آریایی اصطالح از نیز دیگري هاي برداشت اشلیگل، و جونز آثار دنبال به. است داشته
 فـون  یولیوس 1923 سال در و کرد ابداع را)  Indo-European( اروپاییهندو اصطالح ینگ توماس 1913

ــروث ــی آن آلمــانی نســخه کلپ ــدوژرمنی اصــطالح یعن ــق را) indo-germanich( هن ــرد خل ــا] 17.[ک  ام
 بـر  عـالوه ) Aryan( آریـایی  واژه کـه  حالی در بود؛ سرد خیلی آواي داراي و علمی اصطالح یک هندواروپایی

 افتخـارات  کشـیدن  رخ به براي دلیل همین به و بوده باستانی قوم یک نام مدرن صورت لغوي، زیبایی و برش
  .ساخت تر کاربرد پر را آریایی واژه دالیل این -داشت بیشتري کاربرد رمانتیک

  

 ازیـن  یکـی . دارنـد  نقـش  اروپـا  در باوري آریایی تکامل در نزدهم قرن برجستۀ شناسان شرق و شناسان واژه
 زبـان  مـولر  اصلی کار که ساخت نشان خاطر باید البته. است) 1900-1823( مولر ریدریشف ماکس ها چهره

 مـی  صـورت  هـایش  نظریـه  از که اي گرایانه نژاد هاي تاویل با را اش فاصله اي آگاهانه طور به و بود شناسی
ـ « : بـود  گفتـه  خـودش  مـولر . شـد  آریایی گفتمان دستمایه کارش حال هر به اما. کرد حفظ گرفت،  مـن  زدن

 از کـه  شناسـی  زبان اندازه به زند، می حرف آریایی موي و چشم و آریایی خون آریایی، نژاد از که قومشناسی
 گنهکـار  کنـد،  مـی  صحبت براکیسفالیک هاي انسان زبان دستور یا دولیکوسفالیک هاي انسان لغات فرهنگ

 خوشـایندي  و بـارور  محیط که ودب آلمان روشنفکري انگیز وهم و روشنگري ضد جو این اگرچه] 18[». است
 از تنهـا  کافیسـت ( فرانسـوي  متفکـرین  از زیادي تعداد آن بر عالوه اما کرد، فراهم باوري آریایی رشد براي را

 بـاوري  آریایی نیز امریکایی حتی و بریتانیایی متفکرین طور همین ،)ببریم نام گوبینو دي آرتور و رنان ارنست
 در آنهـا  کـه  باشد این شاید باوري آریایی به ها آلمان رویکرد علت. کردند ککم آن گسترش به و پذیرفتند را

 هـاي  خاسـتگاه  و تبارشناسـانه  هـاي  افسانه بنابراین کردند، نمی زندگی متعارف جغرافیاي داراي واحد دولت
 حمطـر  فرضیه حد در توانند می فقط هایی برداشت چنین حال، هر به. داشت بیشتري جذابیت برایشان قومی
  .است متخصصان کار آن رد یا اثبات که شوند

  



 تجربـی  هـاي  ریشـه  استداللی و علمی هاي پیشرفت وجود با آریایی گفتمان دوام علت و آریایی افسانۀ قدرت
 هوشـیارانه  شیوه با و تجربی و علمی مطالعات به توسل با را خود هاي دیدگاه گرا آریایی پیشگامان اکثر. دارد

 اي گسـترده  طـور  به که رالینسون جورج مثال. ماند می باقی بحث براي اندکی مجال که کردند مطرح طوري
  :کند می نظر اظهار چنین هایش بحث از یکی در نوشت، می ایران درباره

  

 اروپـاي  برتر هاي نژاد که کند می ثابت اخالقی گونه به معقول، هاي تردید تمام فراسوي شناسی، قوم علم«  
 فارسـها -هنـدو  یعنـی  غربی آسیاي هاي نژاد با ها اسالو و ها ایتالیایی-یونانی ها، رمنژ ها، سلت یعنی مدرن

  ]19[». اند ریشه هم

  

 بـا  امـا ] 20.[خوانـد »نـزدهم  قـرن  مباهات از و  مدرن قیاسی علوم« پیشرفت نتیجه را ها یافته این رالینسون
 پرسـتی  خیـال  و علـم  ترکیب. بودند لیخیا اساسا آریایی گفتمان هاي بنیان علم، لفافۀ در شدن مطرح وجود
  :داشت پیامد سه آریایی افسانۀ تبلیغ جهت

  

 و شده تفسیر ها زبان این گویندگان نژادي همتباري معنی به اروپایی هاي زبان شناسانۀ زبان پیوستگی اول،
 هـاي  سـان ان کـه  نباشـد  ازیـن  تر واضح شاید چیزي هیچ. شد تعریف خیالی کامال طور به مرحله این در نژاد

 دادن ارتبـاط  دلیـل  همـین  به و نیست خودشان از اصال که کنند می تکلم هایی زبان به زمین کره در زیادي
 پذیرفتـه  را گران استعمار زبان افریقا در پیشین مستعمرات مردمان مثال. است علمی اعتبار فاقد نژاد به زبان

 نتیجـه  کـه  »بنتو« هاي زبان گسترش. است انباشه هایی مثال همچو از تاریخ و کنند می تکلم آن به امروز و
 گـروه  میـان  حتـی  افریقـا  در زبان این ترویج باعث باشد، می زبان بنتو مردمان پیهم مهاجرت سال هزار یک

 رونـد  طی »هان« زبان چین، در طور همین. است شده اند، بنتو از متفاوت کامال زبانی میراث داراي که هایی
 دارنـد  بـاور  زیادي نویسندگان دلیل همین به. شد رایج نیز هان غیر مردمان میان در فرهنگی توسعه طوالنی

  ]21.[است آریایی افسانۀ بنام »گناهی« اصلی سرچشمه دیگر هم به نژاد و زبان آمیختن که

  

 ریشـه  یـافتن  جهـت  بـاور  آریـایی  نویسـندگان  وسـواس . است شناختی تبار تقالي عمدتا آریایی افسانۀ دوم،
 بـود،  این شان فرض نویسندگان این. است آشکار کامال آنها قومی خاستگاه به توسل با آریاییان يبرا مشترك

 همـه  سرچشـمه  کـه  داشـته  وجـود  جایی در آریایی نیاي گروه یک یا باستانی نژاد آریایی قبیله یک گویا که



 توضـیح  کهـن،  لـه قبی ایـن  مـادروطن  یـا  اصلی خاستگاه یافتن دلیل همین به. است آریایی بعدي هاي نسل
 ي عمـده  هـاي  دلمشـغولی  از آنهـا  گمشـده  زبـان  ابـداع  و اولیـه  هـاي  آریـایی  نژادي و فرهنگی خصوصیات
 بـا  و شـده  روایـت  شـفاهی  طور به که وقایعی از استفاده با نویسندگان این. است بوده باور آریایی نویسندگان

  مـثال . سـازند  مـی  اي متهورانه هاي یهفرض است، ضعیف خیلی یکدیگر به شان پیوند که سرنخهاي به توسل
 شهرسـتان  بـه  سـفرش  در بـود،  آمـاتوري  شناس قوم و شناس زبان که) 1999-1940( لیتنر ویلهلم گوتلیب

 در و گرفـت  قـرار  محلـی  مردمـان  کشـیده  هـاي  چشم و اندام خصوصیات تاثیر تحت هندوستان در »لدك«
 هـایش  یافته لیتنر که ازین بعد] 22.[است کرده کشف را »آریایی نژاد گهواره« که رسید نتیجه این به نهایت

 این به »بومی خالص آریاییان« از گیري نسل قصد به ژرمن زنان ویژه به اروپایی زنان بیشمار تعداد نوشت، را
 فرضـیات  تعمـیم  بـراي  وسـعتی  چـه  با آریایی فکري جامعه که دهد می نشان روایت این. کردند سفر منطقه
  .گوید می لبیک علمی غیر گرایی تجربه به سرعتی چه با و کند می تکیه یفضع وقایع بر خویش

  

 متفکـرین،  ازیـن  برخـی  توسط اسکندیناویا جزیره شبه و دانیوب سواحل قفقاز، هندوستان، که بود هم زمانی
 و زجـون  دوپیـرون، -انکوتیـل  مانند کسانی نظریات در نیز ایران طور همین. شد می خوانده آریایی نژاد گهواره
 ابـزار  آبـده،  سـند،  هـیچ  که واقعیت، این اما] 23.[است شده مطرح ها هندواروپایی مادروطن عنوان به هیردر

 از چیـزي  نیـز  اسـت،  نمانده جا به آریایی اولیه قبیله ازین دیگري صنعتی وسیله هر یا هنري اثر کتیبه، کار،
 ایـن . نکاسـت  اواخـر  همـین  تـا  حتـی  قبیله این وطن مادر و خاستگاه یافتن براي آریایی مبلغین هاي تالش

 شـفاهی  روایـت  یـا  حماسـه  هـیچ  در آنهـا  مهـاجرت  چگونگی و اولیه قبیله این از نشانی هیچ که درحالیست
 کـه  بودند قوي حدي به شناسانه تبار هاي تالش و پیگیري] 24.[ندارد وجود ایرانی و اروپایی هندي، متداول

 تجربـی  تناقصـات  متوجـه  را علم اهل مردان این نتوانست نیز ها یاییآر خاستگاه درباره متفاوت نظرات حتی
  .سازد شان فرضیات در جدي

  

 عینـک  از آریـایی  متفکران استفاده طور همین و رمانتیک باوري آریایی در سنگرگرفته بینی بزرگ خود سوم،
 اسـاس  به. کرد باوران یآریای فکري دستگاه وارد را »نژادي پاکیزگی« وسواس تاریخ، توضیح براي نژادپرستی

 کسـانی . شد پنداشته نژاد پاکیزگی به نسبت حرمتی بی و ناهنجاري نوع یک دیگر نژاد با ازدواج وسواس، این
 نـژاد  بـا  ازدواج کـه  کردند استباط و کرده نگاه تاریخ ماشین مثابه به نژاد به »گوبینو دي آرتور کومت« مانند
 انـدازه  را هـا  انسـان  جمجمـه  بـاور  نژاد شناسان انسان] 25.[است اریخت در برتر نژاد زوال آغاز معنی به پست
 بنـدي  طبقـه  مختلـف  نـژادي  هـاي  دسـته  در فزیکی خصوصیات اساس بر انسانی هاي گروه و کردند گیري



 بـاوران  آریایی و شده عالوه فزیکی خصوصیات بر نیز شناختی روان شمار بی هاي ویژگی آن دنبال به. کردند
. کردنـد  مطـرح  خـالص  نژادهـاي  کنـار  در را مرکـب  هاي نژاد شناسایی ادعاي حتی که فتندر پیش جایی تا

 آفریننـده  و خـالق  حساس، است، آریایی نژاد همانا که نژاد یک صرف که بود، این باوران آریایی گیري نتیجه
 آگـاهی . شـند با مـی  مطیـع  و تنبـل  خنثی، منحط، اند، آریایی غیر هاي نژاد عمدتا که دیگر نژادهاي و بوده

 بـدین  و کشـاند  پـیش  بشـر  تـاریخ  اولیـه  اصول سرحد تا را سامیان و آریاییان بین تضاد میزان نژادي منحط
 بـه  را آریـایی  افسانۀ نازي ایدیولوژي نهایت، در. کرد مزین علم زبان با را زمان آن رایج ستیزي یهودي ترتیب
  .گشود کشی نسل مرحله یک سمت به را راه وانفرا شور با نژادي پاکیزگی وسواس نتیجه، در. آورد خروش

  

. شـود  می پنداشته نازیسم مرادف یا و شده واگذار تاریخ هاي کتاب به یا غرب معاصر دنیاي در باوري آریایی
 داده شناسـی  زیست تاریخ و ژنتیکی تکامل علم اجتماعی، شناسی انسان به را جایش محور نژاد شناسی انسان

 نـه  و گیـرد  مـی  فرا را آن کسی نه بیستم قرن اوایل و نزدهم قرن سیاق و سبک به ادنی جاي هیچ در دیگر و
 سیاسـی  هـاي  گفتمان در هم هنوز چه اگر »بشر هاي نژاد« مفهوم. کند تدریس را آن است حاضر کسی هم
 اتتنوعـ  از اسـتفاده . اسـت  شـده  گذاشـته  کنـار  مجمـوع  در اما دارد، کاربرد امریکا متحده ایاالت در ویژه به

 از سـازي  ابزار اما روند؛ می کار به شناختی ریخت و وراثتی هاي تفاوت مطالعه براي عمدتا فنوتیپی و ژنتیکی
. اسـت  ممنـوع  دیگر نژاد بر نژاد یک برتري دادن نشان یا ناپذیر تغییر رفتاري هاي الگو دادن نشان براي آنها

 آوردن وجـود  بـه  بـراي  تـالش  هرگونـه  آن طـی  هک است تدریجی کامال ها روش این از استفاده براین، عالوه
 انسـان  مطـرح  هـاي  انجمن] 26.[شود می گزارش شخصی و خودسرانه عمل انسانی هاي جمعیت بین تمایز

 اجتمـاعی  برسـاختۀ  »نژاد« که اصل این بر علمی مجامع و ندارند چندانی عالقه «نژاد« واژه کاربرد به شناسی
  ]27.[دارند اجماع است

  

. پابرجاسـت  قـدرت  بـا  دانـد  می ریشه هم را هندواروپایی هاي زبان خانواده که دیدگاهی اما، سیشنا زبان در
 زبـان  خانواده که این درباره بنابراین،. است انگیز بر جنجال حدود همین از فراتر اصطالح این کاربرد هرچند،

 هـایی  انسـان  از گروهـی  ختلفم هاي گویش از یا داشته تاریخی ماقبل یگانۀ زبان در ریشه هندواروپایی هاي
 و اروپـایی  مردمـان  بـر  رزمـی  مهارت داشتن دلیل به و زده مهاجرت به دست آن بعدي هاي نسل که برآمده
 وجـود  نظـر  اتفـاق  کردنـد؛  پخـش  مناطق این در را خویش زبان سان بدین و کرده غلبه آسیا غرب و جنوب

 اقلیتی هاي دیدگاه بعضی اگرچه. اند باور بی فرهنگی ريبرت یا نژاد با زبان رابطه به مدرن شناسان زبان. دارد
 کـه  دارنـد  وجود نیز زبان گیري وام دیدگاه و تصادفی همگرایی دیدگاه ها، زبان فرهنگی اختراع دیدگاه نام به



 برانگیـز  بحـث  بسیار ها دیدگاه این اما. کشند می چالش به را هندواروپایی هاي زبان گی ریشه هم غالب نظریه
 هـاي  زبـان  خـانواده  کـه  این گفتن که کند می استدالل »رولین مریت« بنام شناسی زبان مثال، گونه به. اند

 حتـی  تصور ندارد، بنیادي مشترکات زبانی هاي خانواده سایر با و بوده فردي به منحصر خانواده واروپایی هند
 در کـه  کننـد  مـی  اسـتدالل  هگـرو  همـین  از دیگـري  شناسان زبان] 28[». است زبان افسانۀ«ادعاي از فراتر

 و برجسـته  شـناس  زبـان . اسـت  شده روي اضافه سامی یا تورکی و هندواروپایی هاي زبان بین تفاوت توضیح
ــال ــی جنج ــام آفرین ــرگ ژوزف« بن ــطالح »گرینب ــانواده اص ــان« خ ــاي زب ــیایی ه -Eurasiatic( »اوراس

languages (جدیـدي  خـانواده  در شـمالی  اسـیاي اور هـاي  زبان تمام آن اساس بر که کند می پیشنهاد را 
 مـی  شـامل  نیـز  را جاپـانی  مانند دیگر هایی زبان هندواروپایی، هاي زبان همه بر عالوه که شده بندي دسته
  ]29.[شود

  

 ایـن  طـرح  بلکـه  نبـود،  شناسـی  قوم یا شناسی زبان هاي حوزه در تخنیکی بحث اندازي راه نوشته این هدف
 تـا  انگارد، می ریشه هم هندواروپایی خانواده هاي زبان که استداللی و شده رسوا باوري آریایی که است مساله
 داراي) نـژادي  داللـت  هـیچ  بـدون ( را هندواروپایی هاي زبان که دیدگاهی هرچند،. است مناقشه مورد هنوز

 »زبـان  سرچشـمه « نظریـه  طـرح  بـا  فرایـز  کـاي . اسـت  غالب دیدگاه همچنان پندارد می مشترك خاستگاه
)Urheiat( اتصـال  از کـه  سرچشـمه  یـک  از نـه  هـا  رودخانـه «: اسـت  کـرده  پیشنهاد را بدیل بهترین شاید 

  ]30[». شوند می زاده باریک هاي جوي

  

  آریایی جذبۀ و ایران

  

 بـین  تضـاد  مساله. گشود راه هندوستان و ایران درباره نوزدهم قرن شناسی شرق آثار تمام در آریایی گفتمان
 گـانی  نویسـنده  کار در متداول موضوع به شدند، می تلقی متفاوت هم از ناپذیري آشتی طور به که هایی نژاد

 قـرار  گفتمـان  ایـن  محـور  در وسـیعا  هندوسـتان  و ایران. درآمد »تاریخ هاي معما کشف« براي گوبینو چون
 یعبـارت  بـه  مثـال،  گونه به. شد کشیده تصویر به ها نژاد جنگ صحنه ترین پرحادثه از یکی حیث به و گرفته

  :کنید توجه »ها ملت خاستگاه« معروفش کتاب در راولینسون ازجورج

  



 …آسـیا  نقطـه  تـرین  غربـی  در صغیر، آسیاي ،…بودند توسعه حال در …آریایی هاي مدنیت که هنگامی«
 رویـارویی  صـحنه  قـاره  ایـن  تر مرکزي قسمت در هند قاره شبه و ایران بزرگ فالت النهرین، بین هاي جلگه
 کـه  سـوم  نوع حالیکه بود ها آریایی آن از توسعه این نوع دو. بود بشر پیشرفت و توسعه نوع سه خونین نسبتا

  ]31[». بود ها آشوري  به متعلق داشت متفاوت کامال خصوصیت

  

 و دادنـد  نـژادي  خصوصـیت  تـاریخی  مدارك به استناد بدون را باستان شرق جنگهاي و مهاجرت سان، بدین
 فکـر  در متمـایز  گونـه  بـه  و بوده »نژادي آگاهی« داراي که کردند معرفی اییه انسان را مناطق این مردمان

 نویسـندگانی  آثـار  در و شـده  بیست قرن وارد نهایتا نوزدهمی قرن نگاه این. بودند دیگران بر »نژادي سلطه«
  :یافت بازتاب) 1915( »فارس تاریخ« معروفش کتاب ویژه به) 1945-1867( »سیکس پرسی« چون

  

 آریـایی . بـود  نوسان در فارس و ماد هاي آریایی  غلبه تا آشوري، و بابلی هاي امپراتوري در ها یسام حضور«
. سـتاندند  بـاز  را خویش برتري میالدي سوم قرن در نهایتا و برده سر به تورانی نژاد سلطه زیر قرن پنج نیز ها
«]32[  

  

 را اي تـازه  تاریخی استدالل شیوه آریایی نگفتما که است این مهم نکته اما. اند فراوان هایی قول نقل همچو
 هنـد  سـاکن  اروپـایی  بـاوران  آریـایی . ساخت رایج غرب در کرده تحصیل هندي و ایرانی روشنفکران بین در

 تهاجمـات،  حماسـی  روایـت  از عبـارت  کـه  را هنـد  تـاریخ  آریـایی  مـدل « خـویش  بـومی  دستیاران با همراه
 و هـا  سـلطنت  بنیانگـذار  تنهـا  نـه  که گروهی …آفریدند است، آریایی گروه یک گزینی اسکان و ها مهاجرت

 گفتمـان  فـرارفتن ] 33[». میرفت بشمار نیز شکوهی با ادبیات و فلسفه آفریننده که بود نوین هاي امپراتوري
 هنـدوهاي ] 34.[بود اروپا از تر سریع حتی هند در سیاسی گفتمان یک به شناختی واژه مفهوم یک از آریایی
 آن بـه  اتکـا  با و دانسته محروم آن از را پایینتر پایینی طبقات و خود به منحصر را بودن آریایی باالیی طبقات

 هنـد  در آریـایی  پرسـتانه  نـژاد  هاي نظریه که جایی تا. پنداشتند می طراز هم اروپایی هاي آریایی با را خود
  .کرد تقویت طلب تجدد هاي هندو صفوف در حتی را اسالمی ضد احساسات

  

 بخـش  سـایر  در ناسیونالیست هاي ایدیولوگ براي تاریخی جذاب مدل یک به آریایی افسانۀ ترتیب، ینهم به
 هـا  بعـد  کـه ) 1961-1863( کوهن موسی بنام سالونیکا اهل یهودي یک ترکیه در. شد مبدل نیز جهان هاي



 بـود،  خـاطر  رنجیـده  ها یآریای ستیزانه یهودي تمایالت از ظاهرا که آن با و داد نام تغییر تکین الپ مونس به
 بـزرگ  خـانواده « بـه  را هـا  تـرك  کـه  بـود  کسـی  او. است آریایی افسانۀ مجذوب هاي ایدیولوگ از اي نمونه

 بـر  متکـی  ترکیه و ایران در همتایش هاي ناسیونالیست برخالف او اظهارات. دانست می متعلق »هندواروپایی
 ظـاهري  هـاي  گـی  ویـژه  او. بـود  اش شخصی تخیالت بازتاب که نه، »اروپایی باوران آریایی«هاي فرض پیش
 کمـر  نیلگـون،  و خاکسـتري  و آبـی  چشـمان  موطالیی، پوست، سفید«: کرد می توصیف طور این را ها ترك

 کـه  شـد  مـدعی  و خواند خالص آریایی را ها ترك تکین الپ سان، بدین] 35[». کننده خیره زیبایی و باریک،
 ترکـی  زبـان  هـاي  گـویش  از یکی در که بود) ari( »اري« واژه وي منظور اما. دارد ترکی ریشه »آریایی« واژه

 کـه  کـرد  ادعا حتی او] 36.[دارد فراوان کاربرد معاصر ترکی زبان در و است خالص و پاك معنی به) چغتایی(
 ت،صور هر به. گذاردند بنیان را چینی و التین-یونانی سومري، هاي مدنیت و بردند اروپا به را زراعت ها ترك
 هـاي  دیـدگاه  بـودن  تـر  متـوهم  دهنـده  نشـان  که آلود گل قبال آبهاي میان در بود اي بیراهه تکین الپ افکار

  .است آریایی افسانۀ اروپایی گذاران پایه به نسبت پیرامونی باوران آریایی بلندپروازانه

  

 قـرن  از پـیش  ایرانـی  ونمت تمام در که که سازم روشن خواهم می ایرانی، باوري آریایی به پرداختن از پیش
 و ساسـانی  هـاي  دوره در باستان عصر در البته] 37.[است نشده یاد امروزین گونه به »آریایی نژاد« از  بیستم

 در و  داشـته  کـاربرد ) arioi( «آریـو « واژه التـین  سپس و یونانی متون در و) ariya( »آریا« واژه هخامنشی
 خواهـد  دیـده  کـه  طوري آن. است برده کار به ایران معادل را »آریا« واژه االصفهانی حمزه میالدي دهم قرن
 باشـد  داشـته  »نـژاد « بـا  قرابـت  کمتـرین  حتـی  کـه  چیزي هرآن با و بود خاصی اسم آریا باستانی واژه شد،
  .«آریایی« اصطالح بودن اروپایی اساسا و بودن مدرن بر است تاکیدي امر این] 38.[بود پیوند بی

  

 در نوشـتن  بـا  را آریـایی  واژه ایرانـی،  رادیکال ناسیونالیست نویسندة کرمانی، خان اقا امیرز بار نخستین براي
 انـد  شـده  تـالیف  نـوزدهم  قـرن  نود دهه در اغلب گمان به و نیست مشخص آنها نشر تاریخ که کتابی چندین

 نظریـه  بـه  نسـبت  خوبی آگاهی که است نیز ایرانی نویسنده اولین کرمانی البته. کرد ایران مدرن ادبیات وارد
 و انگلیسـی  ایرانـی،  فـرد  یـک  کسـی  اگر« که بود معتقد او. داشت زمان آن اروپاي در رایج نژادپرستانه هاي

 یـک  کـدام  که کند قضاوت تواند می وضاحت به ببیند، را عرب و سیاه سودانی و اتوپیایی یک بعد و را یونانی
  هـایش  کتـاب  معروفترین در کرمانی که بدانیم است جالب] 39[». است وحشی یک کدام و متمدن و پاکیزه

 و Aryan انگلیسـی  لغـت  فارسیِ تلفظ حقیقت در که کرده استفاده را »آریان« واژه آریایی نژاد معرفی براي
 تـا  زبـان  فارسی هاي نویسنده که است این کرمانی توسط »آریان« کاربرد دلیل. است aryen فرانسوي لغت



) aryia( آریـا  فارسی و اوستایی کهن واژه و» Aryan« اروپایی االختراع جدید هواژ بودند نشده قادر زمان آن
 اسـت،  کرده ترجمه »سمیتیک« را Semitic واژه مثال روش عین با کرمانی طور، همین. کنند تمیز هم از را
 کتـاب  در او. فارسـی  بـه  آن لفظی برگردان فقط سمیتیک و است »سامی« واژه این بومی نسخه که حالی در
 در و] 40[کـرده  فـرض  یکی »آریان نجیب ملت« و »ایران بزرگ مردم« با را باستان زردشتیان »مکتوب سه«

 از تـوان  مـی  کـه  مثـالی  سـومین ] 41.[اسـت  بـرده  کار به را »آریایی اصیل مردمان« اصطالح دیگري کتاب
 روایت« : دارد می بیان حتصرا با را نژادي مشترك هاي ریشه افسانۀ و است تر نژادگرایانه کرد، ذکر کرمانی

 بـرگ  و شـاخ  دنیـا  سراسـر  بـه  یگانه ریشه همین از و بوده ریشه هم ایرانیان با روم و روس اروپا، در که است
  ]42[». اند گسترده

  

 نـژاد  مفـاهیم  هرچند. رسیدند کرمانی پرستانه نژاد شور به تا گذشت بیشتري وقت ایرانی نویسندگان سایر بر
 زمـان  مفاهیم این سازي سیاسی اما شدند، می استفاده آشکارا ایران تاریخی هاي نظریه در نژادي پاکیزگی و

 نـژاد  متـون  از کـه  »کـاوه « کرمـانی،  خـان  آقا میرزا فرهنگی-سیاسی معروف نشریه. گرفت بر در را بیشتري
 آلمـانی  لغینمب عنایت مورد تصادفا کرد می استفاده ظریفانه خیلی »ایرانی خالص نژاد« تبلیغ جهت پرستانه

 اي ویـژه  مردمان نشریه این در] 43.[شد می نشر و چاپ برلین در 1922 تا 1916 سالهاي بین و گرفته قرار
 «کـاوه « در] 44.[شدند می خطاب آریایی خواند می ها هندي و ها ایرانی مشترك اجداد را ایشان کرمانی که

 »کـاوه « مطالعـه  بـا  بـراین،  عـالوه ] 45[». تاسـ  کهن آریاییان آیین از نموداري نوروز جشن« که است آمده
 نـژاد « سالشـمار  دلیـل  همـین  بـه  و ایـران  تـاریخ  از تر کهن اند داشته تقویمی باستان ایرانیان که فهمیدیم

. سیاسـی  تـا  داشـتند  شـناختی  واژه ابعاد اکثرا باورانه آریایی تذکرات این تمام حال هر به.  است بوده »آریایی
 در کـه  طـوري  آن. اسـت  دشـوار  بـود،  پرسـتانه  نژاد دیدگاه یک مبلغ ویژه طور به وهکا نشریه که این ادعاي
 سـراغ  میهـنش  در بـاوري  آریـایی  بانیـان  معرفـی  بـراي  اي واژه هـیچ  خان تقی شد اشاره نوشته این ابتداي
 مـات توه از لبریـز  انـد  شـده  تـالیف  ایران تاریخ باب در دوره این در که هایی کتاب تمام گونه همین. نداشت
 صـادق  عیسا از است اثري اما، ها، کتاب این ترین گذار تاثیر. اند »باستان هاي آریایی« درباره مشابه ظریفانۀ

 ایـران  پیدایش وي کتاب این در. بود نوشته ها لیسه شاگردان براي که زمان آن معارف وزیر) 1894-1987(
  ]46.[کوچیدند ایران فالت به شمال از که داند می هایی آریایی مهاجرت موج دو نتیجه را

  

 دوره این ایرانیان بیشتر آگاهی روایتگر) 1971-1897( شفق زاده رضا صادق بنام ایرانی دیگر نگار تاریخ آثار
 آن براسـاس  کـه  را اي نظریـه  زاده رضـا  نمونـه،  طـور  به. است آریایی مساله پیرامون اروپایی رایج مباحث از



 مطـرح  ایـران  در  -1930 دهـه  اروپـاي  در رایـج  نظریـه  – اسـت  دانیـوب  سـواحل  »شـمالی  نژاد« خاستگاه
 فارسـی  زبان به را اروپایی) Aryan( »ایرین« واژه که است ایرانی اولین او من، تحقیقات اساس بر] 47.[کرد

 مـی  اکنـون . کـرد  ترجمـه  »آریـایی «) بود کرده ترجمه «آریآن« را آن زاده رضا از پیش که کرمانی برخالف(
 یـک  از بعـد  بـود،  شده اروپا وارد اوستا از فرانسوي دوپیرون-انکوتیل توسط که »آریا« باستانی ژهوا که  بینیم

 هـاي  کـار  راستا درهمین و دوره این در. برگشت خانه به نو و متفاوت معناي یک با چگونه وار دایره چرخش
 و بیسـت  پارلمـان،  عضـو  دوره شش که پرستی وطن مدار سیاست و نگار تاریخ) 1935-1871( پیرنیا حسن
 آثـار  اولـین  جملـه  از او تـاریخ  هـاي  کتـاب . است ذکر قابل نیز بود، اعظم صدر دوره چهار و وزیر دوره چهار

 ذکـر  بـا  البته. اند شده نوشته اروپایی نگاري تاریخ شناسانۀ روش هاي معیار با معاصر ایران در که اند تاریخی
 پیرنیـا  و بودند شده انجام شناسی شرق حوزه در قبال که گرفته صورت تالیفاتی از تقلید به او کارهاي که این

 مـانع  هرگـز  ضـعفی  چنین اما. نیافزود تالیفات این هاي یافته به مهمی چیزي اش نسل هم مورخین همانند
 او. داشـت  افکـارش  بسـط  بـراي  فراوانـی  امکانـات  پیرنیـا . نشـد  شـان  تـاریخ  از ها ایرانی فهم بر او کار تاثیر

 عهـده  بـه  را پهلـوي  عصـر  مکاتـب  درسـی  هـاي  کتاب نخستین تهیه وظیفه که کرد می اداره ار کمیسیونی
 بـر  او تـاثیر  نوشـت،  زمـان  آن در پیرنیا که هایی کتاب چراي چون بی اهمیت بر عالوه بنابراین] 48.[داشت

 کـم  دست ایدنب نیز شد می تزریق ایرانی جوانان ذهن بر درسی کتابهاي طریق از که را ایرانی هویت شناخت
  .گرفت

  

 وزارت توسـط  کـه  پیرنیـا  نوشـته  درسـی  کتـاب  اولین یا) 1928( »ایران قدیم تاریخ« کتاب راستا، همین در
 -پوسـت  سـفید  نـژاد  – هـا  نـژاد « عنوان زیر دارد فصلی کتاب این. دارد خاصی اهمیت شد نشر وقت معارف

 و نژادهـا  تفکیـک  علـم « اسـاس  بر مشخص طور به و »نژاد علم« به توسل با کامال که »هندواروپایی مردمان
 آن اروپـایی  شـیوه  بـه  کـامال  کتاب فصل این] 49.[است شده نوشته »آنها به متعلق انسانهاي کیفیت و شکل
 ترمینولـوژي  از و شـده،  نوشـته  کرد می بندي دسته آن امثال و سامی آریایی، هاي نژاد به را انسان که زمان
 بنـدي  دسـته  ابـزار  ابزار مثابه به رساند می) یافث و حام سام،( نوح پسر سه به را بشر نسل که ابراهیمی ادیان
 یک داراي امروزي هندواروپاییان یا آریاییان اجداد که است این بر فرض کتاب این در. است گرفته کار نژادي

 آریاییـان  خاستگاه تداش ادعا که را بیستم قرن اوایل رایج نظریه زمینه این در پیرنیا. اند بوده اولیه خاستگاه
 از کـه  انـد  مردمـانی  ها ایرانی پیرنیا فرضیه بنابر پس] 50.[پذیرفت صراحت با است، اسکندیناوي جزیره شبه

  !اند کوچیده ایران فالت به اسکندیناوي

  



 اصـطالح  از ایـران  نام کردند، می خطاب صادق و نجیب یعنی »آریا« را خودشان ایرانیان« چون پیرنیا باور به
 زمـان  مـرور  بـه  کـه  بـود ) àyràn( »آیـران « ابتـدا  در ایران باستانی نام. است شده گرفته »آریایی مانمرد«
 آریانـا « کـه  کـرد  ادعـا  هـا  بعد پیرنیا» . شد) iràn( »ایران« باالخره و eyràn(( »یران« و) ayràn( »اران«

 مـدعیات  ایـن  همـه  کـه  ادد خواهـد  نشـان  حاضر نوشتار اما] 51.[است »آریاییان سرزمین« معنی به »ویجه
 »آریـایی « و) aryia( »آریـا « هـاي  واژه بـین  تمـایز  از درسـت  درك عـدم  و فهمی غلط یک اساس بر صرف

)Aryian (وجـود  بـا  پیرنیـا . بود اروپایی باوري نژاد متفکرین خوب شاگر پیرنیا حال هر به. اند گرفته صورت 
 در و کـرده  سـقوط  علمـی  سـرد  مواضع از اهیگهگ کند، حفظ را اش اکادمیک بیطرفی میکوشید همیشه که

 »اخالقـی  و نژادي پستی« و »زشتی« از او مثال، گونه به. گرفت می پیشی پرستانه نژاد هاي پیشداوري طرح
 بـود  هـایی  ایالمی »اریایی ماقبل« ایرانی ساکنان از پیرنیا منظور. گفت سخن »آریایی ماقبل« ایران ساکنان

 اگرچـه  کـه  کـرد  ادعـا  همچنـان  وي. نداشت وجود آنها به راجع اطالعی هیچ باتقری او اظهارنظر از پیش که
 عقـب  هـا  آشـوري  و هـا  بـابلی  یعنی خویش سامی هاي همسایه به نسبت مدنیت لحاظ از »آریایی ایرانیان«

 آریـایی  از ملهـم  تواننـد  مـی  فقـط  فرضیات این] 52.[داشتند برتري آنها بر همیشه اخالقی نظر از اما بودند،
  .باشند اروپایی وريبا

  

 نظریـات  رونوشـت  و خویش زمانه روح بازتاب اول پهلوي دوره درسی هاي کتاب که رسانند می ها مثال این
 کـه  اند نژادانی آریی ایران مردمان« آمده درسی هاي کتاب این از یکی در نمونه، طور به. بودند زمان آن رایج
 را معاصـر  هاي ایرانی ریشه جغرافیه، مضمون درسی هاي کتاب از یکی] 53[». است فارسی شان کنونی زبان

 کتـاب  ترتیب، همین به] 54.[است بوده ایران نیز شان آبایی وطن و اند نژاد آریایی که رساند می مردمانی به
 خوانده »آریایی غیر« مهاجمان عمدا را ها مغول و ها عرب ویژه به »دیگر مردمان« همه دوره آن درسی هاي

 بـراي  کـه  اذهـانی  کـرد،  خانـه  پهلـوي  دولـت  کـرده  تحصیل نسل اولین اذهان در سرعت به ها امپی این. اند
  .شدند می آماده یابد، اشاعه برلین از بزودي بود قرار که آریایی نژاد ایدیولوژیک تبلیغات پذیرش

  

 نویسـندگان  کـار  در شـد،  رایج ایران در 1930 دهه در که ها جرمن و ها ایرانی بین آریایی اخوت هاي ریشه
 فعـال  شـاعر، ) 1942-1897( زاده دسـتگیر  وحیـد  مثـال،  طـور . گـردد  می بر جهانی جنگ جریان در ایرانی

 و همفکـري  اي ملتهبانـه  طور به اول جهانی جنگ جریان در ارمغان روزنامه بنیانگذار و نویس رساله سیاسی،
 کشـور  به احترامی اداي که سیاسی شعر یک در را احساساتش او. کرد اعالن ها جرمن با را خویش همدردي

 در جنـگ  هـاي  میدان به را ایرانیان اند، نژاد هم ها ایرانی و ها جرمن که باور این با و کرده بیان است آلمان



 دشـوار  معتبـر،  شـواهد  و اسـناد  فقـدان  در] 55.[خواند فرا روس »زشت خرس« و انگلیس »مکار روباه« برابر
 در کـه  اي گسترده نفرت از متاثر یا بوده ها آلمان تبلیغات تاثیر از ناشی دستگیرزاده موضعگیري بدانیم است

  .داشت وجود ایران در انگلیس و روس به نسبت زمان آن

  

 شـده  مسـتند  و مکتوب کامال دوم جهانی جنگ پایان تا 1915 از زمینه درین شده طرح نظریات که وجود با
 کـار  یـا  بـوده  هـا  آلمـانی  سیاسـی  پروپاگنـداي  محصـول  نظریـات  ایـن  آیـا  که این درباره قضاوت هنوز اند،

 ایـن  البتـه  -بـود  ایـران  مسـایل  درگیـر  وقفـه  بی آلمان اول پهلوي دوره در.  است دشوار ایرانیان روشنفکرانه
 کارگمـاري  به با دوره این در آلمان. بود همراه نیز خیزهایی و افت با انگلیس و روس حضور سبب به درگیري

 شماري. کرد بازي را اي برجسته نقش کشور این سازي مدرن در ایران در خویش خصصینمت از زیادي شمار
 تاسـیس  تهـران  در را) das Deutsches Haus( «آلمـان  خانـه « اجتمـاعی  باشـگاه  متخصصـین  همین از

-ایـران  دوسـتی  متعـدد  مجامع آمدن بوجود شاهد ما اول جهانی جنگ پایان از منوال، همین به] 56.[کردند
 بـه  محصـلین  تبـادل  برنامـه . بودیم کشور دو بین محصلین تبادل هاي برنامه و) Irano-German( جرمن
 مسـاله  کـه  شد آغاز زمانی درست برنامه این. انجامید ایران در باوري آریایی و نژادپرستانه هاي دیدگاه تقویت
 علمـی  قاعـده  عنـوان  بـه  پاییارو هاي دانشگاه سایر و آلمان هاي دانشگاه در سامی نژاد با آریایی نژاد ضدیت

 1930 دهـه  در بعـدتر،  کمـی  عمـال  زمینـه  ایـن  در آلمان دولت رسمی تبلیغات البته] 57.[بود شده پذیرفته
  .شد شروع

  

 ایرانـی  ذهـن  و قلب تسخیر براي تبلیغاتی سنگین هاي برنامه با انگلیس، و روس با آلمان استراتژیک مواجهه
 ایرانـی  ،»منحـوس  روس« و »قـول  بد انگلیس« و ایران بین اعتمادي بی قهساب به توجه با] 58.[بود همراه ها
 ایران محیط که کرد استدالل توان می بنابراین. دادند نشان تمایل آریایی نیت حسن پیام و آلمان به طبعا ها
 از نظـر  فصـر  البتـه . بـود  نیز نازي آلمان تبلیغات پذیراي لحاظ هر از که آریایی افسانۀ مولفه پذیراي تنها نه

 نیـز  ها عرب بین در خاورمیانه، کشورهاي با انگلیس و روس خوب چندان نه روابط دلیل به  آلمان نژاد، مساله
 در کـارگران  سوسیالیسـت  ناسیونال حزب پیروزي از پس آلمان فرهنگی و سیاسی نفوذ اما. داشت محبوبیت
  .یافت بیشتر گسترش ایران در امپریالیستی غیر نیات و نیت حسن شعار با 1933 سال انتخابات

  



 را »باسـتان  ایـران  نامـۀ « مجله انتشار 1933 سال در ایران، در نازي بدنام مبلغین از آزاد، سیف عبدالرحمان
] 59.[کـرد  آغـاز  شـد،  مـی  برده پیش نازي المان تبلیغات وزیر مستقیم نظارت زیر آن امور شود می ادعا که

 کـرده  معرفی آلمان نازي حزب اعضاي از »وایبران فون میجر« را همجل این واقعی مسوول مدیر منبعی، حتی
 مجلـه  در زیمـنس  شرکت جمله از المانی هاي شرکت بیشمار تجارتی اعالنات ممکن این، باوجود] 60.[است

 مسـتقیم  نقـش  بر مبنی معتبري سند هیچ اما آلمانی، منابع توسط مجله این تمویل بر باشد گواهی شده یاد
 یـک  یعنـی  1933 جنـوري  در مذکور مجله دیگر جانب از. ندارد وجود آن نظارت و تمویل در هیتلر حکومت

 ایـران  نامۀ« اندازي راه امر این. کرد آغاز نشرات به آلمان اعظمی صدر مقام در هیتلر سوگند اداي از قبل ماه
ـ  مجله که نیست آن معناي به هرچند برد، می سوال زیر را نازي حکومت توسط »باستان  پسـانترها  شـده  ادی

 کانـال  مثابـه  بـه  »باسـتان  ایران نامۀ« نقش صورت هر به. باشد نگرفته قرار نازي تبلیغات دستگاه خدمت در
 مقالـه  از یکـی  در مثال. است ناپذیر انکار آلمان، مستقیم نظارت تحت یا مستقالنه چه ایران، در نازي تبلیغات

  :است آمده مجله این هاي

  

 و کـرده  قناعـت  سـادگی  بـه  که گروهی و آریایی گروه است عملی و ذهنی خالقیت و تفکر داراي که گروهی
 به که این از نظر صرف مکانی، و زمان هر در ها آریایی …است سامی گروه مانده متوقف حدودي تا اش فکر
 هـاي  روهگ هاي نام انگلیس و فرانسوي آلمانی، ایرانی،. کنند می خالقانه هاي کار شوند، می خوانده نامی چه

 از هـا  آریـایی   همه ساخته، مجزا همدیگر از را ها آریایی مکان و زمان و نام که وجودي با. اند آریایی مختلف
  ]61.[شوند می شناخته هایی ویژگی همچو با علم حوزه در و بوده برخوردار یکسان عملی و فکري خالقیت

  

 یعنـی  آریـایی  اولیه قبایل بین در شکسته بصلی«: است آمده شکسته صلیب درباره مقاله همین از بخشی در
 باسـتان  ایـران  نشـان  که است مسرت جاي واقعا براین، بنا. بود مرسوم امروزي هاي ایرانی و ها جرمن اجداد

 مباهـات  مایـه  امـروز  گـردد،  مـی  بـر  مسـیح  میالدي از پیش سال هزار دو به آن قدمت که) شکسته صلیب(
 را ایـران  بـاالخره  کـه  رود مـی  پـیش  حـدي  تـا  مقالـه  نویسنده» . است شده اند، نژاد هم ما با که ها جرمن

 در یـادبود  محفـل  یک درباره گزارشی در »باستان ایران نامۀ«ترتیب، همین به. خواند می ها آریایی خاستگاه
 مقدس، آتش افروختن شمول به آریایی هاي رسم«  که کند می تاکید بود، همراه آتش افروختن با که برلین

 هسـتند،  باسـتان  ایـران  عنعنـات  همانـا  کـه  آریـایی  کهن هاي رسم تمام و شده احیا ها نازي هاي نجش در
 از روزنبـرگ،  آلفـرد  از مجله این دیگر هاي شماره از یکی در] 62[». شد خواهند زنده دوباره آلمان در بزودي



 آلمـان  در »ایرانـی  و آریایی« ینقوان به یونانی و رومی قوانین تعویض از گویا که این براي نازي، مهم پردازان
  ]63.[است شده تمجید کرده، دفاع سوسیالیست-ناسیونال

  

 بـراي  را فرصـتی  کمتـر  و بـوده  هـا  جـرمن  و هـا  ایرانی  همنژادي درباره تاکیدات از پر »باستان ایران نامۀ«
 پیشـرفت  و تخنیکـی  هـاي  دسـتاورد  مانند مسایلی. است داده دست از کشورش درباره هیتلر دیدگاه تمجید

 نشـر  مجله این در وسیعا آن از تر اهمیت کم هایی خبر حتی و کشور این ورزشی اهداف آلمان، صنعتی هاي
 نمـادپردازي  و ایـران  و خـدا  کلمـات  آن در کـه  یـی  صـفحه  شماره، هر اول صحفه در مجله هدف. شدند می

 هـدف  ایـن . است شده بیان سالما از پیش ایران افتخارات احیاي بود، شده ترکیب شکسته صلیب با زردشتی
 سـتیزي  یهـودي  بـا  و آریـایی  غیـر  خارجی کلمات از فارسی زبان سازي پاك ضرورت درباره مکرر تذکرات با

 سـتایش  بـه  آمیـزي  اغـراق  طـور  بـه  و بـود  بینانـه  بزرگ خود و ناسیونالیستی کامال مجله لحن. شد می بیان
 طرفـدار  گـان  نخبـه  عنایـت  مورد زود خیلی رسانه این. تپرداخ می باستان ایرانیان هاي شاهکار و افتخارات
  .گرفت قرار ایران در سلطنت

  

 طریـق  از 1934 سـال  در شـد،  مـی  تمویـل  نـازي  پروپاگنـداي  دسـتگاه  توسط آشکارا که فرهنگی، تبلیغات
 چنـدین  تمویل دار عهده که مجمعی –) Deutsch-Persische Gesselschaft( »فارس-جرمن مجمع«

 پیونـد ] 64.[یافت شدت بود، کشور دو بین فرهنگی مبادالت تسهیل باالخره و علمی هاي سفر ی،ایران نشریه
 رفـع  و »خـالص  آریاییان« حیث به ایرانیان شدن شده شناخته رسمیت به از پس ها، جرمن و ایرانیان نژادي

 شـکل  ،1936 سـال  در »رایـش « کابینـه  ویـژه  فرمـان  طی آنها از »نورنبرگ نژادي قوانین« هاي محدودیت
 توسـط  دوم جهـانی  جنـگ  جریـان  در یهـودي  هـزاران  جان نجات سبب که موضوعی. گرفت خود به رسمی

 فرسـتادن  بـا  توانسـتند  همچنـان  هـا  نـازي ] 65.[شـد  اروپـایی  هـاي  پایتخت در مقیم ایرانی هاي دیپلمات
 نقـل  به. کنند باز پا جاي پهلوي دولت معارف بخش در ایران، مکاتب در آلمانی معلمین استخدام و مشاورین

 از وسـیعا  ملـت  دو بـین  دوسـتی  گسـترش  بـراي  ها جرمن تهران، در پولند وقت سفیر لینچوسکی، جورج از
  :کردند استفاده آریایی افسانۀ

  

 وحـدت  نشـان  حیـث  بـه  ایرانیـان  بـراي  هـا  جرمن بود، نازي حزب سمبول حقیقت در که را شکسته صلیب
 جلـد  7500 از متشکل که را اي بسته آلمان طور همین. کردند تفسیر  زردشت ملت با شمالی آرییان معنوي



 کـه  بسـته  ایـن  ارسـال  از هـدف . داد تحفه ایران به بود، شده گذاري نام »آلمان علمی کتابخانه« و بود کتاب
 از ایرانـی  گان خواننده خشنودي و قناعت آوردن بدست بود، شده گزیده کامل احتیاط با آن کتابهاي عنواین

 فرهنـگ  و سوسیالیسـت -ناسـیونال  آلمان بین تباري روابط از طور همین و شرق در آلمان فرهنگی وریتمام
  ]66.[بود ایران آریایی

  

 ایـران  داخـل  در آریـایی  نظریـات  اشاعه براي آن از ها جرمن که بود دیگري وسیله آلمان رادیو فارسی شبکه
 خسـرو  فرزند و شده متولد زردشتی خانواده یک در هک شاهرخ بهرام را نشرات این ریاست. کردند می استفاده
 پـا  و پـر  هـواداران  از و کـرده  تحصیل آلمان در بهرام. داشت عهده به بود، شاه رضا مشاوران از یکتن شاهرخ
] 67.[بـود  نـازي  آلمـان  اطالعـات  وزیـر  گوبلز جوزف شاگرد مدتی روایات، برخی به بنا حتی و ها نازي قرص
 و تبلیغـات  و اخبـار  رئیس حیث به را شخص این شاه رضا دوم، جهانی جنگ ختم از بعد که اینجاست جالب
 ناسیونالیسـت  و سوسیالیسـت  حـزب « که را ایران سلطنت طرفدار حزب اعضاي از زیادي تعدادي طور همین
  .کرد مقرر دولتی بلند مقامات در بود، شده تاسیس  آلمان نازي حزب از الهام با و داشت نام »ایران ملت

  

  ]68[باستان ي»آریا« و مدرن »آریاییِ«

  

 بـی  و حقیـر  ایـدیولوژي  یـک  در شان باور هاي ریشه از اند، باورمند ایران تاریخ از آریایی خوانش به که آنانی
 سـاکنان  آن براسـاس  کـه  اي فرضـیه  به غالبا موضوع، این به پرداختن جاي به آنها. اند خبر بی اروپایی اعتبار
 در »آریـا « واژه موجودیـت  و ایران کلمه. اند معتقد اند شده خوانده آریایی کهن بسیار ايزمانه از ایران فالت

 بود؛ قوم یک نام واقع در آریا که حالی در. کند می تقویت را باوري چنین یک اسالم از پیش متون از شماري
 واژه دو کـه  اسـت،  یـن ا مـن  اسـتدالل . است باستانی واژة این شده اروپایی و مدرن نسخه آریایی اصطالح اما
 تائیـد  وجـه  هیچ به کهن متون در »آریا« واژه موجودیت و دارند متفاوتی کامال معنایی بار »آریایی« و »آریا«

 نـدرت  به بسیار ایران در واژه دو این دقیق اختالف یا مشابهت روي. نیست »آریایی« مدرن ایدیولوژي کننده
 کننـده  گمـراه  هاي تاویل ارایه با تا شده تالش گرفته صورت زمینه درین که هم تحقیقاتی در و شده تحقیق

  .شوند سازي همسان مدرن مفاهیم با متون این در شده استفاده مفاهیم باستانی، متون از

  



 یـاد  »ویـژه  آریانا«  بنام مکانی از اوستا. است رفته کار به اوستا چون کهنی متون در تکرار به »آریا« اصطالح
 یـا  »آریـا  فـالت « ویـژه  آریانـا  دقیق ترجمه. است افتاده اتفاق آن در اي افسانه-تاریخی رویدادهاي که کرده

 اي افسـانۀ  قهرمانـان  شـده،  اشـاره  آن بـه  اوسـتا  در زمینـه  ایـن  در که دیگري چیز] 69.[است »آریا قلمرو«
 کتیبـه  در تیبتر همین به). آریا قهرمان( کیخسرو و) آریا چابک کمانگیر( آرش مثال. است آریا هاي سرزمین

 خوانـده  آریا و فارسی فرزند فارسی، هخامنشی، خشایارشاه و داریوش چون شاهانی تبار  ،»رستم نقش« هاي
 قلمـرو  خـداي  را، زردشتی آیین خداي اهورامزدا، بیستون، در ایالمی کتیبه یک که این باالخره و. است شده
 خـاص  زبـان  یـک  نـام  آریا دیگري، کتیبه در که درحالیست این. است خوانده آریا مردمان تمام خداي و آریا

  .است شده خوانده

  

 متـون  گـان  نویسـنده  هماننـد  ودایـی  متـون  نویسندگان. معناست عین داراي اوستا و ویدا ریگ در آریا واژه
 دلیـل  بـه  ودایـی  و اوسـتایی  متون نویسندگان فرهنگی پیوند]70.[اند کرده خطاب آریا را شان خود اوستایی

 هـاي  نسـخه  در زبانی شباهت چنین. است درك قابل رفته کار به کتاب دو هر نوشتن براي که مشابهی زبان
 در را مـاد  اقـوام  یونـانی  مورخ هیرودت که که این باالخره] 71.[است چشمگیر بسیار کتاب دو این تر قدیمی

  ]72.[تهاس فارس سرزمین نام آریا که داشت باور هیالنیکوس وي از پیشتر که خوانده آریا حالی

  

 و انـد  زبـانی  و فرهنگـی  مشـترك  میراث داراي که است مردمانی به خطاب صراحتا آریا واژه ایرانی، منابع در
 و سـکاها  مادهـا،  هـا،  فارس شامل واقع در ها آریا. نامیدند می آریا »دیگران« از تمایز براي صرف را خودشان

 لحـاظ  از و »خـوب  مولـود « معنـاي  بـه  »آریـا « تلغـا  علم لحاظ از. بودند تنیده درهم عمیقا هاي گروه دیگر
 کـه  اسـت  ایـن  عـام  بـاور  نگرش، همین چارچوب در] 73.[است اصالت و سروري معناي به قومی روانشناسی

 بـراي  کـه  اسـت  «»ایرانیـان  سرزمین« و »آریاییان سرزمین« معناي به و شده اشتقاق آریا واژه از ایران لفظ
 ایران« اصطالح از رسما ساسانی امپراتوري که درحالیست این. است رفته کار به ساسانی عهد در بار نخستین

 طرفـداران . گرفـت  مـی  کـار  خـویش  قلمرو وصیف براي »شهر آریان« یعنی آن پارتی نسخه از حتی و »شهر
 کـه  هـایی  نـام  از قاعـدتا  ساسـانیان  زیرا بود، ساسانیان اختراع اصطالحات این که دارند باور ها نظریه چنین
 مـی  ابـزاري  استفاده خویش التاسیس جدید امپراتوري به مشروعیت کسب جهت بودند تاریخی قدمت داراي
 »شـهر  ایـران « و »شهر آریان« کهنِ اصطالحات از »ایران« معاصر لفظ دیدگاه این گیري نتیجه طبق. کردند

 کـه  بـریم  یمـ  پـی  گیـري  نتیجـه  چنین با. است شده استخراج است، »ها آریا سرزمین« آن اصلی معنی که
 کـافی  آگـاهی  بـا  که اند هایی آریایی همان ایرانیان گویا که استدالل این با باستانگرایانه، نظریۀ این مدعیان



 تقویت تالش در کردند، خطاب آریایی را خودشان)  آریاییان غیر( »دیگري« از »خویش« تمایز براي و نژادي
  .اند ایران تاریخ از آریایی خوانش

  

 شـناختی  زیسـت  هـاي  دسته به انسان تقسیم که باشد دفاع قابل توانست می صورتی در نهات استنباط چنین
 نادرسـت  اسـتفاده . رفتنـد  مـی  کار به خود جاي در آریایی و آریا اصطالحات و بود نمی مدرن علم-شبه ابداع
 منـابع  کـه  اسـت  یکسـان  توسط مفاهیم این مورد بی و نابهنگام نابجا، کاربرد از ناشی آریایی و آریا هاي واژه

 کـه  طوري. کردند تحریف جهان نقاط سایر و ایران در آریایی مدرن افسانۀ به بخشیدن اعتبار براي را باستانی
 شـان  زیست محیط که مردمانی. بود مشترك زبان و فرهنگ داراي و مشخص مردمان نام آریا لفظ شد، بحث

 آریـاییِ  اصـطالح . گرفـت  نمـی  بر در را غربی و پاییارو گروه هیچ و داشت امتداد ایران فالت تا هند شمال از
 ویـژه  به مدرن علوم از استفاده با  نوزدهم قرن طول در اما شد، استخراج باستانی واژه همین از هرچند مدرن،

 چـون  مـدرنی  هـاي  ملـت  جدیـد،  تعریـف  طبـق  ،»آریـایی « اصطالح. شد بازتعریف داروینیسم و زبانشناسی
 نژاد سایر از و خوانده یگانه نژاد شناختی زیست و ظاهري خصوصیات اساس بر را ییاناروپا و ایرانیان هندیان،

 توصـیف  ازیـن  متفـاوت  کـامال  »آریـا « باسـتانی  لفظ محتواي و معنا که درحالیست این. سازد می متمایز ها
 تـاریخی  حاصـطال  یـک  از چگونه یابیم می در که اینجاست. بود سکا و فارس ماد، اقوم نام اصوال و بوده مدرن

  .است شده استفاده سوء) آریایی نژاد( مدرن نظریه یک توضیح براي) آریا(

  

 در هـا  نـازي  که هنگامی 1941 سال در. اند برده پی »آریایی« لغت کاربرد بغرنجی به قبال زیادي نویسندگان
 هـانس  بنام نیآلما معروف نویسنده شد می ها انسان مرگ به منجر نبودن آریایی و کردند می حکومت آلمان

 بـاور  او. شـود  گذاشـته  کنـار  بکلـی  بایـد  آلمانی زبان در »آریایی« واژه از استفاده که کرد پیشنهاد سیگیرت
 و »هنـدواروپایی « ،»هنـدوایرانی « ،»ارانی« کلمات براي اي جداگانه و خاص هاي بدیل آلمانی زبان در داشت

 قـاموس  در) آریـایی ( علمـی  وضـاحت  فاقـد  و نـگ گ لغت یک گنجانیدن بنابراین و دارد وجود »تبار جرمن«
 لفـظ  کـه  کند می استدالل اش تحقیق ترین تازه در کلنس جین ترتیب همین به] 74.[است مورد بی آلمانی

 ویـژه  بـه  متـون،  سـایر  در کـه  حـالی  در اسـت،  انسـانی  گروه یک قومی توصیف ایرانی متون در فقط »آریا«
 در باسـتانی  واژه ایـن  »تورید و بازسازي« با کلنس بنابراین. دارد ريدیگ معناي »آریا« لفظ ودایی هاي نوشته

 کنـد  مـی  اسـتدالل  او. داند می اش ترجمه را آن از استفاده شیوه ترین درست و بوده مخالف مدرن هاي زبان
. بگـوییم  وداع آریـایی  اصـطالح  بـا  بیاییـد «:  گیـرد  می نتیجه و است »ایرانی« »آریا« واژه ترجمه ترین دقیق
 ضـروري  زمانی واژه این ترك] 75[». دارد آوري شرم سابقه اصطالح این ندارد؛ وجود پشیمانی براي نیز دلیلی



 از(  هخامنشی من« : است نبرده کار به را آن خویش تبار معرفی هنگام داریوش حتی میابیم در که شود می
 فرهنـگ  و قـوم  از( زمـین  ایـران  رزنـد ف و ایرانی ،)فارس منطقه از( فارسی فرزند و فارسی ،)سالطین دودمان

 سرزمین« را ایران اگر زیرا. کرد ترجمه »ایرانیان سرزمین« دقیقا توان می را ایران اساس این به» . ام) ایرانی
 بینـیم  مـی  کـه  اینسـت » . اروپائیان و ها هندي ها، ایرانی سرزمین«: شود می ایران کنیم، ترجمه »آریاییان

 امـروزي  ایـران  واقعیت با منافاتی چه اروپایی باوران آریایی معاصر استدالل از شده استخراج »آریایی« مفهوم
  .دارد

  

 اولـین  »اروپاییان و هندییان ایرانیان، سرزمین« با است مرادف که »آریاییان سرزمین« معنی به ایران تعریف
 آن آریـا  واژه که کرد ادعا 1861 سال در مولر. شد ارایه نزدهم قرن دوم نیمه در آلمانی مولر ماکس توسط بار

 آریانـا « کـه  کـرد  اسـتنباط  بنـابراین  او. آنهاسـت  به متعلق سرزمین و مردم نام آمده، اوستا زند در که طوري
 امروز، تا بحث، این طرح از] 76.[است »آریاییان خاستگاه« و «آریایی نسب« معنی به همزمان طور به »ویجه
. شـود  مـی  پنداشـته  »آریاییـان  سـرزمین « مـرادف  »علمی نیمه« يها نوشته در هم و عوام توسط هم ایران

 کـه  گرفـت  نتیجه توان می ها انگاري پریش این همۀ از] 77.[است ساخته تر مغلق را موضوع درك که چیزي
 سـرزمینی  مدرن، باوري آریایی صافیِ از عبور با – قدیم متون در »ها ایرانی یا ها آریا سرزمین« – ایران واژه

 مـی  زنـدگی  اسـت،  نزدیک »اروپایی آریاییان« به جهت هر از که »آریایی« بنام نژادي آن در که هشد تعریف
 داشـتن  بـه  یـا  نیت سوء به خواند می »آریاییان سرزمین« را ایران که را هیچکسی ندارم قصد اینجا من. کند

 و »آریـا « اصـطالحات  پیـدایش  متفـاوت  تـاریخ  بـه  توجه با که بگویم خواهم می اما کنم، متهم بیجا عواطف
 و ایرانیـان  پنداشتن نژاد هم وسواس و ایران تاریخ از آریایی خوانش بیشتر جذابیت به باوري آریایی ،»آریایی«

  ]78.[است کرده کمک اروپاییان

  

 در اصـطالح   ایـن . شد پرداخته آن به اینجا تا که است آن از بیشتر »آریاییان سرزمین« اصطالح درباره ابهام
 تجـانس  بـه  بـاور  دیگر عبارت به یا ملی مرزهاي در ساکن هاي جمعیت همگونی به باور که شد خلق عصري

 ناسیونالیسـتی  هـاي  نوشته طریق از بیشتر »آریایی سرزمین« مفهوم. بود رسیده خود اوج به سرزمین و ملت
 کـه  هایی همسایه از ایرانیان تفکیک و »آریایی ایران« در »ملی انسجام« مقصد به پهلوي دوره درسی کتب و

 شـواهد  و نوشـته  متـون  تمـام  براسـاس  ایـران  که درحالیست این. شد ترویج اند، متمایز نژادي لحاظ از گویا
 نبـوده  متجـانس  و همگـون  جمعیـت  یـک  مسکن هرگز امروز تا انسان سکونت زمان ترین باستانی از مادي،
 همـه  با واقعیت این. است ها انسان آمیزش و تعامل و ها جنگ ها، مهاجرت نتیجه و امتداد بشر، تاریخ. است



 آسـیاي  بـین  تجـارتی  هاي راه و ها مهاجرت چهارراه در جغرافیایی لحاظ از که ایران، فالت مورد در آن ابعاد
 از قبل ششم قرن در هخامنشی امپراتوري اقوام«. کند می صدق است، واقع هند قاره شبه و خاورمیانه میانه،
 ایـن ] 79[». کنـیم  می خطاب »آریا غیر« و »آریا« را آنها امروز ما که بودند هایی هگرو همه از مرکب میالد،

 و شناسـان  شـرق  وسـیلۀ  به و کرده تاکید باستان عهد در نژادي پاکیزگی به که است نظریاتی عکس واقعیت
 در منطقـه  ینا جمعیتی تکثر توان می زیادي هاي مثال با. شوند می تزریق ما اذهان در ایرانی باوران آریایی

 شاهنشـاه « را خودش او. بگیریم نظر در را یکم شاهپور سلطنتی لقب کافیست مثال. کرد ثابت را باستان عهد
 از کـه  بیـاوریم  یاد به است خوب همچنان] 80.[خواند می آریاها غیر و آریاها شاهنشاه یعنی »انیران و ایران

 نوشـته  فارسـی  زبان به یک هیچ آمدند، دست به پرسپولیس در  حفاري نتیجه در که لوحی هزار سی مجموع
 آریـایی  گفتـار  در آرامـی  زبـان . انـد  آرامـی  زبان به هم شماري و ایالمی زبان به ها لوح این اکثر. است نشده
 غیـر  مردمان برجسته نقش ترتیب همین به. شوند می خوانده »سامی« که است مردمانی زبان معاصر، باوران
 مشـهود  کامال ساسانی و هخامنشی هاي معماري در) آن امثال و ها سومري اکدیان، ها، مصري( مانند ایرانی
 مـیالد  از قبـل  هشـتم  قرن در ایران فالت در ها عرب حضور دهنده نشان آشوري وقایع تاریخ عالوه، بر. است
 دایمـی  ازعاتمن و ها آریایی به ایران فالت بودن منحصر ایرانیان، نژادي پاکیزگی افسانه با که واقعیتی. است
 واقعیـت  ایـن  پنـدارد،  می نژادي مبارزات محصول را تاریخ که دیدگاهی. دارد مغایرت سامیان و آریاییان بین

 و طـوالنی  موجهـاي  اثـر  در همیشـه  آنهـا  سامی همسایگان و ایرانیان روابط که را تاریخی اهمیت با اما ساده
 گفـتن . کنـد  می انکار است، شده تعریف معنوي و زبانی فرهنگی، هاي گیري وام و آمیزش مهاجرت؛ پیچیده

 و بـود  »آریا غیر« هاي جمعیت بستر که کنونی عراق یعنی ساسانی امپراتوري غربی هاي بخش که نکته این
 ناخوشـایند  بـاوران  آریـایی  بـراي  مـوارد  سایر از بیشتر شاید شد، می خوانده »ایرانشهر دل« ساسانی عهد در

  .شود تمام

  

 پـیش  ایـران  فرهنگی و زبانی قومی، دورنماي از تقریبی حتی تصویر سازي باز شد، اشاره آنها هب آنچه از فراتر
 بسـیار  مادي شواهد عرصه درین ما. است ناممکن حتی و دشوار خیلی -سرجایش نژادي تصویر -ازهخامنشی

 از عمـدتا  کـه  ناسـی ش باستان و شناسی زبان تاریخ، متخصصان کار اثر در نیز آن که داریم، اختیار در ناچیزي
 شـده  گانـه  چنـد  تـأویالت  و هـا  تفسیر دستخوش کنند؛ می استفاده خویش حوزه به منحصر ادبیات و متود
 هـاي  زبـان  خـانوده  بـه  فارسـی  زبان تعلق همانا دارد، وجود عرصه درین که مسلمی واقعیت تنها] 81.[است

 یـا  بـزرگ،  هـاي  نقشه خطکشی و مهاجرت ،قومیت تعریف براي متود ازین از استفاده اما. است هندواروپایی
 کـامال  هـا،  عراقـی  و تورکـان  به نسبت ها جرمن به ها ایرانی نزدیکی و شباهت بر مبنی مدعیاتی طرح براي

  .است نادرست و مهمل



  

 پیرنیـا،  و شـفق -رضـازاده  کرمانی، چون اشخاصی آثار در »آریایی« سپس و »آریان« اصطالح شدن پدیدار با
. شـد  ناپدیـد  و گراییـده  انحـراف  بـه  بـود،  رفتـه  کـار  به »ایرانی« معناي به اوستا در که »ریاآ« باستانی لغت

 جامعـه  یک به است اي اشاره هم نه و رفته کار به ایرانی و ایران معناي به نه مدرن ایران در «آریایی اصطالح
 بـا  ایرانیان مخالفت نشانۀ و پاییانارو با ایرانیان همنژادي نماد  حیث به منحصراً آن  از بلکه زبانی؛ و فرهنگی

 نـوزدهمی  قـرن  اروپـایی  نژادي دیدگاه دار وام جهات تمام از رویکرد این. است شده استفاده سامی هاي عرب
 همزمـان  طـور  به که جدیدي استراتژي  ،»آریایی« مدرن اصطالح به »آریا« باستانی لفظ دادن پیوند با. است

 چیزي -آمد وجود به کرد، می تاکید تورکان و ها عرب از آنها تمایز و وپاییانار با ایرانیان نژادي پیوستگی به
 لفـظ  از اسـتفاده  هـدف . شد مطرح باستانی منابع به استناد با عمدتا که خوانم می »جایی نابه« را آن من که

 بـه  یـران ا چـرا  که این توضیح. بود سیاسی صرفا مدرن، »باوري آریایی« بخشیِ مشروعیت براي »آریا« قدیمی
 نـوزدهم  قـرن  دوم نیمـه  در که ایرانی ناسیونالیسم نوع بررسی به شد، تبدیل مدرن باوري آریایی جذاب بستر
 نیازمنـد  شـد،  پهلوي دولت رسمی ایدیولوژي سپس و کرد بالندگی به آغاز ایرانی مدرنیست نویسندگان میان
  .است

  

  آریایی ایدیولوژي از پذیرایی و ناسیونالیسم

  

 شکسـت . شـدند  مواجه اروپا رحم بی نظامی نیروي با قاجار طلب راحت مردان دولت نوزدهم قرن ولا نیمه در
 ایـران  فزاینـده  ضـعف  علـلِ  بررسی به وادار و داده تکان ازجا را آگاه ایرانیان کوبنده، ارتش این برابر در ایران

 هـا  قـدرت  این نفوذ گسترش آن دنبال به و آنها برابر در شکست روس، و انگلیس با خونین رویارویی. ساخت
] 82.[گشـود  »تجـدد  نهضـت « بـراي  را راه کـه  روندي واداشت، خودپرسشگري به را ایرانیان ایران، داخل در

 طریـق  از را مدرنیته سمت به ایران کاروان کوشیدند اروپایی، هاي پیشرفت به رسیدن قصد به خواهان، تجدد
 هرگونـه  مقابـل  در قضـاییه  قـوه  و روحـانیون  مقاومـت  بـر  وهعال اما. ببخشند سرعت دولتی هاي نهاد اصالح

 را ایـران  دولتی نظام در بنیادي تغییرات هرگونه جلو متاسفانه نیز قاجار حکومت مستبدانۀ سرشت اصالحات،
 فضـاي  مشـروطه  انقـالب  تـا  مـیالدي  1860 دهه از که است این واقعیت. گرفت 1906 مشروطۀ انقالب الی

 فتحعلی میرزا رهبري به رادیکال و تجددخواه روشنفکران از گروهی ظهور. بود یجانب و کرخت ایران سیاسی
 و را ایـران  گذشـته  ظهـور  تـازه  گروه. رخوتناك فضاي همین به بود واکنشی( 1878-1812( زاده آخند خان



 نالیسـم ناسیو هـاي  بنیـاد  و کـرده  بررسـی  و نقد نوین روشهاي با باشد داشته اي آینده چه باید ایران که این
  .کردند پیریزي را ایرانی

  

 اصـالحات  منسـجم  برنامـه  یـک  فاقـد  شـان  تجـددخواه  همتایان علیرغم ایرانی هاي ناسیونالیست استراتژي
 شـیوه  بـا  هرچنـد  ایـران،  اجتماعی و اقتصادي سیاسی، نظام مدرنیزاسیون برنامه از آنها اگرچه. بود زیربنایی

 ایـران  آشـفته  اوضـاع  از بیزاري بر اساسا ها ناسیونالیست گفتمان اما کردند حمایت آرمانگرایانه، و مبهم هاي
 ذاتـی  برتري از انحرافی« را حاکم دولت آنها. بود یافته بنا باستان ایران شکوهمندي و گذشته حرمان معاصر،

 تکیـه  ماسـال  از پـیش  ایـران  افتخـارات  بر ایرانی ماهیت درباره بلندپروازنه نگاه این. پنداشتند می »ایرانییان
 نگـاه  بـا . بود شناخته نا و غریب ایران داخل در زمان آن تا و شده مطرح شناسان شرق توسط اساسا و داشت
. برد پی اسالم از پیش ایران به اروپایی شناسان شرق شیفتگی به توان می نوزدهم قرن اروپایی متون بر گذرا

. دارد تعلـق  اسـالم  از پـیش  ایران به شده یاد دوره که این نخست دلیل: تواند می داشته علت دو شیفتگی آن
 تعجـب  جـاي  بنـابراین، . بـود  اسـالمی  چیـز  هر و اسالم به نفرت از ملو شرق دربار اروپاییان زمان آن تالیفات
 شـرق  ثانیـا، ] 83.[میدادنـد  جلـوه  شکوهمند را اسالم از پیش دوره اسالم، از منزجر شناسان شرق که نیست

 بنـابراین  و مینگریستند باستانگرایی منظر از خویش زمان مسایل به یونانی، و تینال منابع بر تکیه با شناسان
 کـه  طوري همآن درست. بودند منزجر نهاد، پایان نقطه زمین مشرق باستان عهد به که این دلیل به اسالم از
 شـاید  ن،شناسـا  شـرق  ترتیـب  این به. داشتند نفرت غرب کالسیک دوران به دادن پایان دلیل به مسیحیت از

  .کردند بازخوانی داشتند اروپا تاریخ از که خوانشی سایه در را شرق تاریخ ناخودآگاه،

  

 تـا  حتـی  و زمـان  آن در اروپـایی  دانـش  که این دلیل به اسالم، از پیش دوران از اروپایی مستشرقین خوانش
 طـوري . داشـت  اهمیت انیایر هاي ناسیونالیست براي دارد، مقدس حتا و رفیع جایگاه ایران در اکنون همین

 مـدرن  روشـهاي  بـا  ایـران  تـاریخ  بررسـی  جهـت  فروغـی  و پیرنیـا  ماننـد  ایرانـی  مـورخین  رفت، ذکرش که
 عصـري  در ایـران،  در شناسـی  شرق به توسل بنابراین،. بودند متکی شناسی شرق دانش به کامال تاریخنگاري،

] 84.[یافـت  بیشـتر  اهمیـت  شـد،  مـی  تلقـی  اول دسـت  منـابع  به استناد معادل اروپایی منابع به رویکرد که
 و دانشـمندان  علـوم،  اروپـا،  مدیحـۀ  ایـران  تجددخواهانـۀ  و ناسیونالیسـتی  ادبیات تمام که است این واقعیت

 تأسی به ایرانی روشنفکران براین بنا. است اروپایی مقام به یافتن دست هاي آرزو از لبریز و اروپایی اکتشافات
 انگیـزي  رشـک  چهـره  باستان ایران تمدن از که دیگران و رالینسون جان ملکم، جان سر چون نویسندگانی از

 بـه  بـراي  کوشـیدند  و پرداختـه  تمدن این هاي دستاورد از تمجید به آگاهانه نا یا آگاهانه بودند، کرده ترسیم



 و یشوریدگ. کنند معرفی ایرانیت اصلی جوهر را باستانی تمدن خود، عصر اسفناك وضعیت سپردن فراموشی
 ایرانـی  ناسیونالیسـم  اصلی هاي ستون از شد پدیدار پهلوي دوره در اسالم از پیش ایران به که آشکاري عشق
 آن از قاجـار  حکومـت  کـه  را عناصـري  آن تمـام  ایـدیولوژي،  ایـن  چارچوب در باستان، ایران. رود می بشمار

 دوره و باسـتانی  تمـدن  ایـن   نبـی  فاصـل  طـوالنی  زمـان . داشت خود در) ترقی و قدرت ویژه به( بود محروم
 داراي تبارشـناختی  هـاي  شـجره  بـه  هـا  ملت. کرد کمک ایران جامعه از تبارشناسانه خوانش طرح به پهلوي
  .اند تر شیفته تر طوالنی تاریخ

  

 یـک  تـا  داشـت  شباهت بود عدن باغ به بیشتر باستان ایران از آخندزاده چون نویسندگانی آرمانشهري تصویر
 و اندیش خیر سالطین حاکمیت زیر آن مردم که میگفت سخن اي خیالی سرزمین از او. شريب واقعی جامعه

 بـراي  خیراندیش پادشاهان. بودند بیگانه  فقر با یزدانی برکات پرتو در و کردند می زندگی گناه و عیب از مبرا
 در قـانون  یـت حاکم سـایه  در کفایـت  بـا  عمـومی  موسسات کردند، می فراهم رایگان بهداشتی خدمات مردم

 آخنـدزاده،  وفـادار  شاگر کرمانی، آقاخان میرزا] 85.[نداشت وجود دوران درین اعدام حکم و بود مردم خدمت
] 86.[بـود  معاصـر  اروپـاي  از تـر  پیشرفته و تر مترقی باستان ایران که شد مدعی حتی و رفته فراتر هم ازین

 اشـعار  در و کـرده  رسـوخ  بعـدي  هـاي  نسل در تري دهگستر طور به و باستاگرایانه شور با ایرانی ناسیونالیسم
 هدایت صادق داستانهاي در یزدي؛ فرخی محمد میرزا عشقی، میرزاده قزوینی، عارف ابوالقاسم چون شاعرانی

 رسمی ایدیولوژي حیث به باستانگرا ناسیونالیسم ازین که پهلوي نمادین نمایشات در باالخره و علوي بزرگ و
 و مطلـق  حـاکم  فاقـد  باسـتان  ایران گویا که ادعایی امروز، حتی. یافت روشن بازتاب ،کرد می استفاده دولت

 هـاي  کنفـرانس  در وسیعا شد، رایج ایران در مغول و ترك عرب، مهاجمین توسط که بوده اي دولتی خشونت
  ]87.[شوند می مطرح علمی

  

 هـاي  عقبمـانی  و بـود  مترقی سرزمین یک ذاتاً ایران بپذیریم که این جز یرسند، نم جایی به ها استدالل این
 دارد وجـود  »گنهکار« یک نقش در اي »بیگانه« همیشه روایت چنین در. است تاریخ انحراف محصول معاصر

 خودپرسشـگري  از را مـا  کـه  اسـت  بیگانـه  ایـن  حضـور . است اش عهده به »بهشت از سقوط« مالمت بار که
 تمـام  کـه  است »گنهکار بیگانه« آن شان دین و ها عرب نی،ایرا ناسیونالیستی روایت در. دارد می باز دردناك

 تنـد  ناسـزاهاي  و هـا  طعنـه  از لبریـز  ایرانـی  ناسیونالیستی تالیفات نخستین. کشد می دوش به را مالمت بار
 »طفیلـی  و گرسـنه  وحشـی،  لـوچ،  کـون  برهنه،« را ها عرب کرمانی مثال، طور. است ها عرب بر نژادپرستانه

 آدمهـاي  …خانمـان  بـی  خوران موش برهنه، رهزنان …رویشان به تف«: نویسد می او] 88.[کند می خطاب



] 89[». حیـوان  از بـدتر  صفتان حیوان سیاه، و زرد هاي استخوانی سوار، شتر دزدان …شریر جانوران و پست
 همـه  مسوولیت که هاییست عرب ضد بر طوالنی اللحن شدید سخنرانی واقع در) 1980( کرمانی مکتوب سه
 مسـلما  کـه  هـدایت  صـادق  هـاي  کتـاب  صـحفات  در ترتیـب  همین به. دارند دوش بر را ایرانی هاي امیناک

 خـوران  سوسـمار  و هـا  پابرهنه« چون مشابهی توصیفات است، ایرانی نویس داستان ترین نفوذ با و بزرگترین
  .شوند می مشاهده کثرت به »وحشی

  

 و عـرب  اساسـا  را آنهـا  گـان  نویسـنده  این که چیزي نهرآ براندازي براي ها تالش دوران همچنان دوره این
 را رویکـردي ) 1870-1826( قاجـار  میـرزا  الـدین  جـالل  مثال گونه به. بود نیز خوانند، می »بیگانه« بنابراین

 فارسـی  نگـارش  در عربی لغات کاربرد از آن در که کرد معرفی »نگاري فارسی« بنام فارسی نویسی سره براي
 رویکـرد  آخنـدزاده . شود می شناخته ایران ادبی گرایی ملی اصلی ویژگی امروز تا شیوه این. شود می اجتناب

 آن از »عربـی  الفبـاي  شـر  از ایـران  ملـت  نجـات  براي تالش« فراخوان طرح با و کرده تحسین را قاجار میرزا
 ایـن  همـۀ  اامـ  داشـتند،  را عربی متون خواندن توانایی آخندزاده چون نویسندگانی آنکه با] 90.[کرد حمایت

 عقـب  توجیـه  بـراي  روشنفکرانه تالش از برخاسته که نه، ها عرب از عینی آگاهی پایه بر عربی ضد احساسات
 هـاي  نهاد برخی هرچند. بود ایرانی جامعه و دولت هاي کاستی از عمیق تحلیل فقدان نتیجه و ایران ماندگی

 تحلیـل  آخـرین  در امـا  بـود،  نویسـندگان  یـن ا حمالت آماج نیز روحانیون طبقه و قاجار خاندان چون ایرانی
 نـژادي  شناسـی  مـردم  بنابراین. شد می تعریف بود، »اسالم« معموال که »بیگانه عامل« عیوب تمام العلل علت

 قـرار  ایرانـی  اولیـه  هـاي  ناسیونالیسـت  مقبـول  داشـت،  کـاربردي  اهمیت ها عرب دادن جلوه پست براي که
  ]91.[گرفت

  

 ایرانـی،  ناسیونالیسـت  اول نسـل  روشـنفکران  میـان  در عربـی  ضـد  احساسات یدایشپ روند بر گذرا مرور این
 دالیـل  بـر  درآمدیست بلکه گشاید، نمی را موضوع این روي متالطم مباحث تمام و عصر آن هاي گی پیچیده
 تـی ذا ترقی به اش ناسیونالیست مریدان و آخندزاده. ایران ناسیونالیستی محافل در آریایی ایدیولوژي جذابیت
 بـه  را آریـایی  نـژاد  ذاتـی  فضـایل  بیشتر) Aryanism( آریایی ایدیولوژي که حالی در داشتند، اصرار ایرانیان
 بربـادي  مالمـت  ایرانـی  هاي ناسیونالیست. ساخت می جسته بر آن امثال و »برتري تمدن، خالقیت،« شمول
 حملـه  سـامی  نـژاد  بـر  بیشـتر  آریایی ایدیولوژي که حالی در انداختند، می اسالم و ها عرب دوش به را ایران
 مـی  توصـیف  »الطبیعـه  مـاورا  هـا  زیبـایی  ازفهـم  عـاجز  و فرمـانبردار  ذاتـا  طماع، زشت،« نژاد را آن و کرده
 زبـان  سـازي  سـره  وقـف  را شـان  زندگی فروغی علی محمد و میرزا الدین جالل چون روشنفکرانی] 92.[کرد



 از فارسـی  نجات شان اصلی تالش خان ملکم و زاده آخند همچون نویسندگانی و کردند عربی لغات از فارسی
 »هـا  نـژاد  سـایر  با سفید نژاد آمیزش« تقبیح بر بیشتر آریایی ایدیولوژي که حالی در بود؛ »عربی الفباي« شر
 اصـلی  علـت  را نـژاد  دو ایـن  آمیـزش  نازیهـا  پسـانتر  و دوگوبینو چون نویسندگانی که جایی تا. پرداخت می

  .ردندشم تمدنی انحطاط

  

 منظـر  از آریـایی  و هـا  سامی بین تضاد و بوده آریایی ایدیولوژي هاي ستون از سامی نژاد به گرایانه ذات نگاه
 ناسیونالیسـتی  ایـدیولوژي  در عربـی  ضـد  نفـرت  با اصل این. شد می پنداشته علمی اصل یک ایدیولوژي این

 بنـابراین، . داشت همخوانی و تناسب اندازد،بی ها عرب بدوش را ایرانیان زوال مسوولیت داشت تالش که ایران
 اروپـایی  ایرانیان آن اساس بر که را اروپایی ایدیولوژي یک ترویج هاي زمینه ایرانی ناسیونالیسم حقارت عقده

 بـا  ایـران  ناسیونالیسـتی  ظهـور  حال در ایدیولوژي سازگاري و نزدیکی. کرد فراهم ایران در شدند، می خوانده
 ساده حل راه یک یافتن پی در ایرانی هاي ناسیونالیست که عصري در اما. است آور گفتش آریایی ایدیولوژي

 اصـلی  محـک  سـادگی  بـه  باوري آریایی نیست عجب بودند، ایران انحطاط تاریخی معماي از رفت برون براي
 بـراي  از هکـ  اش، پیـام  نادرستی یا درستی بخاطر نه آریایی ایدیولوژي این، باوجود. شود ایرانی هویت تعریف

 علمـی  نظریـه  حیـث  بـه  ایرانـی  متفکرین توسط  بود یافته پرورش اروپا در و بوده اروپایی فکر مولود که این
  باشد؟ علمی غیر و نادرست اروپایی نظریه یک بود ممکن چطور. شد پذیرفته

  

  جایی نابه و گري خودشرقی

  

 مـی  کمـک  ایـران  در آریایی گفتمان تابزدهش پذیرایی درك به باوري آریایی و ناسیونالیسم همزیستی بررسی
 و تـاریخی  بجامانـده  ناخوشـایند  میـراث  یـک  برابر در آریایی گفتمان آور شگفت پذیري انعطاف هرچند،. کند

 و سـاده  فرضـیه  یـک  از فراتـر  چیـزي  بـاوري  آریایی که دهد می نشان گفتمان این با ناسازگار علمی مدارك
 را آنهـا  مـن  کـه  پیوسـته  هم به پدیده دو طریق از باوري آریایی که ستا این من استدالل. است بوده دلپذیر

«  اصـطالح  البتـه . کنـد  مـی  بـازي  نقش ایرانی هویت سیاست در نامم، می »جایی نابه« و »گري خودشرقی«
 مغـایر  شـود  می خوانده) Orientalism( »شناسی شرق« سعید ادوارد هاي کار در آنچه با »گري خودشرقی

 بـه  بودند، گرایانه ذات و آمیز تعصب شرق مورد در نوزدهم قرن اروپایی تالیفات که این بر یدسع اذعان. است
 ادوارد از قبل تالیفات در توان می حتی را تفاوت این پاي رد. است اصطالح دو این بین تفاوت نشانگر تنهایی



. جسـت  ایـران  روشـنفکران  محـور  اروپـا  عواطف در شود می را ایرانی گري شرقی هاي ریشه. یافت نیز سعید
 اسـتعمار  سـلطه  از ایرانیان رهایی پی در شده استعمار هاي سرزمین ناسیونالیسم برخالف ایرانی ناسیونالیسم

 اروپـایی  اسـتعمارگران  سیاسـی  و اقتصـادي  نظـامی،  هـاي  پیشرفت با را خودش تا کرد می تالش بلکه نبود،
 بـین  در جهـان  دربـاره  اروپـایی  نگـرش  از گرفتن فاصله ای رهایی براي اشتیاقی این بنابر] 93.[سازد منطبق

 از پـیش  هـاي  دستاورد تکرار ضرورت به تاکید با داشتند عالقه آنها برعکس،. نداشت وجود ایران روشنفکران
 نشـان  کوشـیدند  اروپـایی  زنـدگی  سـبک  تقلید با و نبوده فرودست مردمان ها ایرانی که دهند نشان اسالمی

 تفکیـک  بـه  ایرانـی  روشـنفکران  عالقگـی  بـی . دارند را فرادستان سبک به زیستن توان زنی ایرانیان که دهند
 سـازي  المللـی  بین نوعی به منتج معاصر، اسفناك وضعیت از ناشی حقارت عقده اضافه به اروپاییان از خویش
 صـمیم  از اسـالمی  از انزجـار  بـه  ایرانی ناسیونالیست هاي ایدیولوگ. شد »شرق« حتی و اسالم  علیه تبعیض

 بـه  ،»هـا  شـرقی « به شان طعنۀ مجموع در و اسالمی روحانیون و اسالم به شان زبان زخم و گفته لبیک قلب
 ازیـن  گـري  خودشرقی] 94.[بود تر مغرضانه و تر افراطی هم کرده اروپاییان هاي طعنه از حتی ها، عرب ویژه

 پـی  در کـه  شناسانی خاور با گفتگو و لتعام هرگونه از امتناع تعصب، شرط و قید بی پذیرش از عبارت جهت
 اي پرسـتانه  نـژاد  هاي دیدگاه برابر در استدالل از امتناع نهایتا و بودند، اساسی مسایل به درست پاسخ یافتن

 دامـن  هـا  شـرقی  علیه تعصب به گران خودشرقی] 95.[کوبید می را گران شرقی این خود موارد بسا در که بود
 شـرقی  ایـن  با شباهتی هیچ خویش، اسالمی از پیش دستاوردهاي لحاظ از انیانایر که کردند استدالل و زده

 مواضـع  ایرانـی  ناسیونالیسـم  الگـوي  بـر  »برتـر  نـژاد « عنصـر  افزودن با باوري آریایی. ندارند مانده عقب هاي
 پرسـتی  مـیهن  و غـرور  از پـر  سـربی  فضـاي  در گري خودشرقی بنابراین،. ساخت تر منقلب را گران خودشرقی

 اشـتیاق  خویشـتن،  از نفـرت  ابـراز  جز و کرده تن به عوضی پیراهن ایرانی، ناسیونالیسم قالب در شده ریفتع
 از فراتر و نگونبخت آسیایی ملت یک از برتر چیز یک ،»محض شرقی« از متفاوت چیز یک بودن براي جانکاه

 وقایه هدف با گري خودشرقی ياستراتژ لحاظ، ازین. نداشت دیگري کار خاورمیانه، در گمشده آریایی مردمان
 بـا  و آنهـا  شـرط  و قیـد  بـال  پذیرش با بلکه آنها با مواجه طریق از نه شرق، درباره اروپایی تعصبات از ها ایرانی

  .شد خلق آنها با پنداري همذات

  

 دنـژا  بـاالخره  و اسـتداللی  طبیعـت  ایرانـی،  ایـدیولوژیک  ناسیونالیسم آریایی، ایدیولوژي اندازه به چیزي هیچ
 از ایرانـی  ناسیونالیسـم  ایـران،  بـه  آریـایی  ایـدیولوژي  شـدن  وارد با. است نکرده تقویت را آن ضمنی پرستی

 تـالش  کـه  شـد  تفکري) pièce maîtresse( محور ایدیولوژي این. شد مند بهره تیوریک شگرف استحکام
 باسـتان  ایـران : بود ساده یلیخ آریایی تفکر اصول. کند ارایه اي ساده توضیح ایران تباهی و انحطاط از داشت

 از آینـده  ایـران  اسـت  ضرور کرد؛ افول ها عرب ورود با ایران جالل بود؛ مجللی سرزمین – آریاییان مسکن –



 برنامـه  و بـود  اسـتداللی  مطلقـا  سیاسی برنامه چنین. شود آریایی دوباره) westernize( سازي غربی طریق
 مـن  که اي ویژگی افزود؛ ایرانی ناسیونالیسم به نیز را دیگري گیویژ »گذشته به نگاهی با« ایران آینده ریزي

 بـا  کوشـید  آریـایی  نژادپرسـتانه  گفتمـان  بـه  توسـل  بـا  سیاسـت  این. خوانم می »جایی نابه سیاست« را آن
 جدیـدي  واقعیـت  یـک  در تصنعی گونه به را کشور این اش اسالمی و شرقی هاي واقعیت از ایران نابجاسازي

  .کند جابجا است غرب همانا

  

 جـایی  نابه سیاست اما داشت، حضور ایران در نیز آریایی ایدیولوژي ورود از پیش گري خودشرقی تفکر آنکه با
 را ایرانـی  گري شرقی اش، علمی رایحه با آریایی ایدیولوژي. است ایران در آریایی ایدیولوژي مستقیم محصول
 نابـه  اسـتراتژي . بـرد  پنـاه  اروپاییـان  بـا  نژادي متباريه عنصر به ایران تعریف براي جایی نابه و داد گسترش

 کـه  اي گرایانـه  باسـتان  حرمـان  انباشـت  بـه  و بنایافتـه  اروپـا  برابـر  در ایرانییان آشکار حقارت عقده بر جایی
 روشـنفکران  تالیفات در حتی شود می را جایی نابه دغدغه سراغ. پرداخت کرد می پنهان را ایران عقبماندگی

 و بهایی کیش رهبر) 1921-1844( عباس عبدالبها مثال. گرفت زمان آن ایران مدرنیست و یستناسیونال غیر
 پـذیرفت  نباید« که بود گفته اسالم، از پیش ایران عظمت به اشاه با مذهبی، شاخه این بنیانگذار بهأاهللا فرزند

 دیگـري  فن اروپایی زندگی شیوه تصنعی تقلید] 96[». اند دیگران از فروتر و هوش کم ذاتا فارس مردمان که
 کـه  پهلـوي  شـاه  رضا. کنند پنهان را اروپاییان مقابل در ایرانیان مانی عقب خواستند می آن وسیلۀ به که بود

 مـردان  بـراي  را شـپو  کـاله  کـردن  بسـر  1935 سال در بود، ایدیولوژیک ناسیونالیست جنگجوي یک شخصا
 تـالش  تمـام « : کـرد  توجیه کلمات این با خصوصی لسهج یک در را اش تصمیم و کرده اعالن اجباري ایرانی

 تفکـر  پـژواك  جملـه  ایـن ] 97[». نکنند مسخره را ما  تا شویم اروپاییان همرنگ ایرانیان ما که است این من
  .است جایی نابه

  

 اي اسـتداللی  دسـتگاه  ایران هاي ناسیونالیست براي ایرانی ناسیونالیسم با همنوایی در جایی نابه سان، بدین
 نسـبت  ایرانـی  حقارت عقده طریق ازین و پنداشته اروپاییان همطراز را ایرانیان شد می آن توسط که  ساخت

 سـال  در نهایتا پهلوي عصر ایران روشنفکر طبقه اذهان در انباشته جایی نابه تفکر. ساخت تر سبک را اروپا به
 بـی  تـاریخی  لحـاظ  از »ایران« شد، حثب که طوري آن هرچند. کرد عملی را ایران به فارس نام تغییر 1934

 »اصـل  به بازگشت« استدالل با پهلوي دولت توسط ایران به فارس نام تغییر اما بود، درستی نام تردیدي هیچ
)retour aux sources (نـام  تغییـر  دربـاره  دولـت  فرمان متن در. بود ملوث »جایی نابه سندرم« با اساسا 

 بـزرگ  هـاي  ملت که هنگامی بخصوص و است، آریاییان خاستگاه و دبومزا ایران که ازین« : است آمده فارس



 خـود  مـا  است طبیعی  دهند؛ می تبارز را باستان ایران مدنیت و نژاد بزرگی و کرده یاد سوگند آریایی نژاد به
 امـات مق توسـط  مقـدمتا  ایران نام  تغییر ایده که شود می ادعا حتی] 98[». بمانیم بهره بی ایران نام از نباید

  ]99.[بود شده پیشنهاد برلین مقیم ایرانی هاي دیپلمات به آلمانی

  

 عالیـم  از شـده،  واقع میانه خاور در »جغرافیایی تصادف« اثر بر صرف ایران که این درباره شاه رضا نظر اظهار
 خیـال  بـه  تکـا ا بـا  و ها پندار چنین به توسل با جایی نابه. است ایرانی ناسیونالیسم در جایی نابه تفکر متاخر
 ایـران  یـک  از بیشـتر  چیـزي  هیتلـر  آدلف تا مولر ماکس از اروپاییان اظهارات در که – «آریایی ایران« واهی

 بــا آریـایی  ایــدیولوژي پیونـد . کنــد مـی  انکـار  را ایــران تجربـی  هــاي واقعیـت  و تــاریخ  – نیسـت  اروپـایی 
 همپیونـدي  ایـن . اسـت  ایرانـی  نالیسـم ناسیو مختلـف  ارکـان  همپینودي نمودار جایی، نابه و گري خودشرقی
 دریافـت  ایـن . سازد می برجسته را گفتمان این در بازاندیشی فقدان و آریایی گفتمان سنگربندي و محبوبیت

 و چـون  بـی  تقلیـد  و برهـانی  هاي شیوه با را مدرنیته دارد عالقه ایرانی ناسیونالیسم چرا که سازد می روشن
  .دکن مدیریت اروپایی زندگی سبک چراي

  

  گیري نتیجه

  

 2-1 نتیجه با را مسابقه عراق ملی تیم عراق، و ایران بین فوتبال مسابقه یک در 2001 سال اکتبر 12 بتاریخ
 پرتـاب  از ایرانـی  تماشـاچیان  تـا  نشد آن باعث هرگز باخت این اما. باخت بود مسابقه میزبان که ایران تیم به

 کـه  حدي تا. کنند داري خود بودند، میدان ترك حال در که عراقی بازیکنان بر پالستیکی هاي بوتل و سنگ
 فوتبـال  ملـی  تیم دیگر، رویداد یک در] 100.[کند بدرقه ها کن  رخت تا را عراقی بازیکنان شد مجبور پلیس
 قـرار  ایرانـی  تماشـاچیان  هجوم مورد بدتر هم ازین 2001 سال نومبر در جهانی جام مقدماتی بازي در ایرلند
 بـراي  آنهـا  که گفت ها رسانه به ایرلند فوتبال تیم بان دروازه.  شد حمله آنها به منفلقه مواد اب حتی و گرفت

 آنهـا  پیشـبینی  از تر بد مراتب به افتاد اتفاق که چیزي اما داشتند، آمادگی ایران در ناگوار پیشامد با مواجهه
 بـه  بنـأ  کردنـد؛  پرتـاب  مـا  بروي را کیپالستی هاي بوتل و گندیده هاي میوه و دادند فحش ما به آنها« : بود

 شیشـه  را هوایی میدان مسیر هاي جاده حتی کنند، بیرون مهلکه آن از را ما تا بود نیاز زیادي امنیتی نیروي
 مشـابه  اتفاقـات  سایر و ها رویداد این به توجه با] 101[». شوند طیاره به ما رسیدن مانع تا  بودند کرده فرش

 ایـن،  بـاوجود  امـا . است شده رایج اواخر این در ایران در فوتبال مسابقات جریان در اوباشیگري متاسفانه آن،



 ملـی  تـیم  بـا  دوسـتانه  بـازي  یک انجام جهت 2004 سال اکتبر 7 بتاریخ آلمان فوتبال ملی تیم که هنگامی
 هـوایی  یـدان م بـه  آنهـا  اسـتقبال  به ایرانی 1500. شد مواجه متفاوتی برخورد با کامال شد، تهران وارد ایران

 خـوش  ایـران  بـه  جرمنـی  جرمنـی « شـعار  دادن سـر  بـا  و گفته «مقدم خیر« را تهران به شان ورود شتافته؛
 بـاور  کـامال « کـه  بـود  گفته استقبال این به واکنش در آلمان فوتبال تیم مدیر. کردند پذیرایی آنها از »آمدي

 گفته آلمانی بازیکنان از یکتن همچنان» . گیرد قرار پذیرایی مورد شکل این به مهمان تیم یک است نکردنی
 هـزار  یکصد حضور در تهران آزادي استدیوم در مسابقه] 102[». ام ندیده را چیزي چنین هرگز من« که بود

 از مملـو  و …عاطفی العاده فوق« را استدیوم فضاي المان فوتبال تیم مدیر که شد برگذار حالی در تماشاچی
 فوتبـال  تیم مسخره محبوبیت« را آن سیتونگ زودوچه آلمانی روزنامه که چیزي کرد؛ توصیف »مثبت تعصب
  ]103.[خواند »ایران در آلمان

  

 وجـد  بـه  کـامال  ایرانـی  تماشاچیان شد، می پخش ها گو بلند از آلمان ملی سرود که هنگامی مسابقه آغاز در
 ایـن . دادنـد  »نـازي  سـالم « خـود  آلمـانی  مهمانان به جمعی دسته طور به و خاسته پا به زیادي شمار آمدند،

 مهمانـان  زده بهـت  چشـمان  برابـر  در را نیچـه  فریدریش هاي تصویر ایرانی تماشاچیان سایر که بود درحالی
 گـزارش  چنـین  را مـذکور  وضعیت اف دي زي آلمانی تلویزیون مفسر] 104.[بودند آورده در اهتزاز به آلمانی

 و خاسـتند  پـا  بـه  زیادي شمار افتادند، زمین به معیوب افراد. دیدیم مختصر خیلی ما خوشبختانه«: بود داده
 از حمایـت  قصـد  هرگز ایرانی، تماشاچیان که نیست تردید] 105[». دادند هیتلري سالم آنها از تعدادي حتی

 اروپاییـان  خـود  کـه  اي انـدازه  آن به اروپا، تاریخ از اي دوره این با ها ایرانی. نداشتند را آن جنایات و نازیسم
 تـا  کردنـد  تـالش  هـا  ایرانـی  که دهد می نشان آلمان تیم از معمول غیر استقبال اما. ندارند آشنایی اند، شناآ

 چنـین  ایران فوتبال وقایع در. کنند ابراز -ممکن شیوه ترین بار تاسف با ولو– ها جرمن به را شان عالقمندي
 دسـتگاه  توسـط  قبل ها دهه که »آریایی اخوت« پیام که دهد می نشان ها، جرمن به تنها و تنها عالقمندي،

 مختلـف  ابعـاد  در مبتـذل  باوري آریایی این. است انداز طنین ایران در هنوز شد، پخش نازي آلمان پروپاگند
 مـی  مشـاهده  وفـرت  بـه  نمایشـات  و ادبیات عامه، فرهنگ در بوده؛ معمول هم هنوز ایران در روزمره زندگی

 و قیـد  هـیچ  بـدون  و شـده  افتـاده  جا خیلی ایرانی شناخت و هویت در آریایی گفتمان که این واقعیت. شود
  .شود می بیان گون گونه اشکال به و شرط

  

 کـه  بوده نژادي شناسی انسان دستاورد یک متعاقبا و شناخی زبان محصول یک ابتدا اروپا در آریایی گفتمان
 انـد،  کرده تنش به که اي علمی اهنپیر از نظر صرف گفتمان، این. است گذاشته سر پشت را آشوبی پر تاریخ



 بـا  نهایـت  در آریـایی  گفتمـان . است رفته کار به دیگران کردن منکوب جهت سیاسی ابزار یک حیث به غالبا
 بیستم قرن نخست نیمه در بار اولین ایران در باوري آریایی اما. رسید خود اوج به نازي آلمان کشنده حماقت
 مدرنیتـه  و اروپـا  بـا  ایران مواجهه مدیریت پی در ایرانی رادیکال یستیناسیونال جریان که شد مطرح هنگامی
 پیش خیالی ایران چهره میکوشید و بود استداللی کامال زمان آن هاي چالش به جریان این پاسخ. بود برآمده

 بزرگ ايکاره انجام به قادر و برتر ملت یک ذاتا ها ایرانی آن اساس بر که اي چهره. کند بازسازي را اسالم از
 ایـن  طبـق  هـا  عـرب . انـد  کـرده  مسـدود  اسالم و ها عرب را شان افتخارات و شکوه جاده که شد می تصویر

  .بود شان دوش به ایران هاي کاستی همه مالمت بار که شدند می خوانده گنهکارانی استدالل

  

 و آریاییـان  سـازي  طبـی ق بـا  گفتمـان  این ستیزي عرب که این دلیل به را باوري آریایی ایرانی، ناسیونالیسم
 خوانش ایران در آریایی وارد تازه گفتمان. پذیرفت چرا و چون بی داشت همخوانی آریایی گفتمان در سامیان

 از. شـدند  مـی  پنداشـته  اروپاییـان  همطراز نژادي منظر از ایرانیان آن طبق که کرد ارایه تاریخ از نژادي ساده
 خـود  شـیفته  را ایرانیـان  بسـادگی  داشت جبین بر را اروپایی نشدا تائید مهر تاریخی خوانش این که آنجایی
 و سـتیزي  عـرب  تـرویج  بـه  ایـران  در استعمارستیز ذهنیت فقدان و ایرانی ناسیونالیسم حقارت عقده. ساخت
 مفهـومی  دسـتگاه  همچنـین . کـرد  کمـک  گـري  خودشرقی و اروپایی تعصب به توسل طریق از ستیزي اسالم

 فـراهم  را موجـود  هـاي  کاسـتی  به دادن پاسخ از فرار زمینه استداللی، گفتمان یک یهارا با آریایی ایدیولوژي
 قلمـداده  اروپـایی  ي خـانواده  عضو ایران را که سیاستی. بود »جایی نابه« سیاست مولود گریزگاه این. ساخت

ـ  اروپاییـان،  بـا  پنـداري  همذات به توسل با ایرانی، هاي ناسیونالیست ترتیب، این به. کرد می  نتیجـه  ایـن  هب
  .است کرده پرتاب متمدن نا خاورمیانه قعر به تصادف یک صرف را ایران که رسیدند

  

 اردوگـاه  در تفکـر  این افراطی نوع. دارد اروپایی اعتبار بی تفکر یک در ریشه کل، در ایران، در آریایی گفتمان
 اسـاس  بر تاریخ بازنویسی حقارت، عقده در گفتمان این داخلی، منظر از اما. بود مسلط نازي آلمان مرگ هاي
 بـه  پاسخ از مدرنیته، بسوي میانبري ابداع با شده یاد گفتمان. دارد ریشه نژادپرستانه بار ماللت عواطف و نژاد

 مشـکل  بیـنش  یـک  زنـدان  در را خـویش  هـواداران  و زده باز سر توسعه و سازي مدرن اصالحات، چالشهاي
 اسـت  رخـدادي  از ناشی ایران در آریایی گفتمان پیدایش عالوتا،. ددار می نگه جهان از شده تحریف و آفرین

 پـس . اسـت  شـده  سـپري  آن از قـرن  دو حدود اکنون که اروپا با ایران رویارویی رخداد ندارد، وجود دیگر که
  .دهیم قرار بررسی مورد کم از کم توانیم، نمی داده تغییر اگر را هویت معیوب گفتمان این که است آن وقت
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 هـم  زمـان  همان که کردم ترجمه زمین مجله سوم شماره براي 2013 سال در را مقاله این: مترجم یادداشت
 »زمـین « سـایت  کـه  آن از پـس  پـیش،  دومـاه  حدود. شد نشر آنالین طور به هم و کابل در چاپی صورت به

 ترجمـه  نشـر  الـی  را ترجمه این که کرد خواهش اي نامه طی مقاله نویسنده ابراهیمی-ضیا دکتر شد، ساخته
 دکتـر  بـه  را ترجمـه  امتیـاز  ایشـان  زیـرا  بـردارم؛  زمین سایت از موقتا »نامه ایران« در طرفداري محمد علی

 را ترجمـه  و گفتـه  لبیـک  ایشان فرمایش به بالدرنگ مولف حقوق به احترام جهت بنده. بودند داده طرفداري
 مـدت  این طی البته. برداشتم زمین تارنماي از بود، داده را آن بازنشر اجازه آن طی که نویسنده اخیر نامه الی

 مجـدد  ویـرایش  و بـازخوانی  انگلیسـی  متن با مطابقت در را حاضر برگردان دیگر بار تا داد دست نیز فرصتی
 دکتـر  ترجمـه . باشـد  شـده  برگـردان  فارسـی  به دارانه نتاما نوشتار این غنیِ اطالعات و دانش امیدوارم. کنم

  .است دسترس قابل »نامه ایران« تارنماي در اکنون نیز طرفداري

  

   

  

  ها یادداشت و منابع
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 ادعـایی  چنـین  این بر بنا و نکرده اي اشاره “آریایی نژاد” الحاصط به هرگز فردوسی حالیکه در است؛ میالدي

 و “مهـر  پیـک ” هـاي  شـعر  یعنی سرخوش، مصطفی به متعلق شعر دو از مذکور سروده. است بنیاد بی اصوال
  1964 تهران سرخوش، مصطفی ویرایش اشک، زبان. است شده گرفته “اشک زبان” مجموعه از “مهر خانه”
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