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  موجود آمدن، تداوه ريشه، ب: ناسيوناليسم ايرانی
 ئیآريا ۀوجود آمدن افسانه چگونگی ب

  
 Charlotte Wiedemann شارلوته ويدمان  

سوی  يش از چھار ھزار سال پيش ازآريا نامی است که پارت ھا و برخی از ساير اقوامی که ب با توجه به منابع قديم

شرق شناس فرانسوی آبراھام ھياسينته  )١. (شمال به ھندوستان آمده و به سرزمين ايران کوچ کردند به خود داده بودند

ُآتکتيل دوپرن   ئیجه گشت و آن را برای اولين بار به يکی از زبان ھای اروپاانام مو در اوستا با اين) ١٨٠۵- ١٧٣١(ِ

ِبعدھا فريدريش شلگل که تفکرات . arisch ی وارد گشتالمان از فرانسوی به زبان ئیصفت آريا سپس. منتقل ساخت ِ
و . دارای ريشه مشترک است) شرافت به معنی( Ehre یالمان با واژه aria  کهرمانتيک داشت چنين برداشت نمود

  .شد ير يھودی قرار دادهغمعادل   arisch سرانجام نيز ھمان گونه که مشھور است

سانسکريت  که يونانی، التين، با توجه به اين: ِنيز در روند تحولی بد اقبال اين واژه سھيم بود علم زبانشناسی مقايسه ای

اين شناخت در قرن نوزدھم . وجود آمده ب" ئیاروپا زبان ھای ھند و "و فارسی دارای ريشه ھای مشترک ھستند عبارت

  )٢. ( در ھم تنيدکه در حال رشد بود völkisch با ايدئولوژی

چنين  . دليل بر کوچ نژاد مشخصی از ھندوستان به ايران و اروپا گشته بودئیھند و اروپا اکنون ديگر فاميل زبان ھای

يافت و از جانب اقشار تحصيل کرده   ھندوستان و ايران راهۀ به نوشتجات شرقشناسی در بارئیبود که اختراع نژاد آريا

 ھای اروپا ئینيز خواھان مورد توجه قرار گرفتن ھمانند آريا ھندوھای طبقات باالترحال ديگر . در غرب جذب گشت

   .ن تر از آن محروم بودندئيپا کشتند، حق ويژه ای که طبقات
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  ناسيوناليسم ايرانی در حال پژوھش است در ادبيات ايران عبارتۀکه در لندن در بار به گفته رضا ضياء ابراھيمی

جھانی چند تن از روشنفکران، ايرانی و  اما در زمان جنگ اول.  قرن بيستم به کار نمی رفتپيش از" ئینژاد آريا"

 ھا نيز  ھا و روسزبندی ھای متداول در قبال انگليسو اين در مر ی را به عنوان نژادی مشترک معرفی کردندالمان

  .خواھان بی طرفی ايران را نديده می گرفت وارد شد که گرايش

که  تازه ای يافت ۀ تبديل به سياست حاکم گشت و اين مقوله جنبئی ايدئولوژی آريا١٣٠۴ن رضا شاه از با سر کار آمد

از .  نژادی را با خودمحوری پارسی تلفيق نمودۀرضا خان اين افسان. است چند مليتی حائز اھميت  برای مبحث کشور

. ممنوع گشتند ھای غير فارسی در آموزش و مطبوعات ايرانيان، پارسيان گشته، به کار بردن زبان ۀھم اين زمان ديگر

برای ايجاد کشوری مدرن به خدمت  رضا خان حذف چند گونگی زبان را. طوری که در حياط مدارس نيز چنين بوده ب

  .يک دست، متمرکز و تابع رھبر: گرفت

ھمه   اقليت ھای دينی، بيش ازتاريخ پيش از اسالم را محور قرار داد و اين موجب گشت که ناسيوناليسم سکوالريستی او

کار کاستن نفوذ روحانيت شيعه  يھوديان و بھائيان از امنيت بيشتری برخوردار گشتند، ھر چند ھدف اصلی او از اين

 ۀانگليس ھا بر سپھر قدرت رسيد، می خواست از سلسل  نوظھوری که با حمايتۀرضا خان در نقش ستار. بود

  . نوظھور پھلوی را به عظمت تاريخی و ارزش جديدی رساندۀلسلس و آذربايجانی قاجار فاصله گرفته

و مغوالن به   اعراب،در کتاب ھای آموزشی

 ۀبه زودی انديش.  توصيف گشتندئیمھاجمان غير آريا

 ۀ نازی، توسط فرستندالمان نژاد پرستانه از جانب

  ايران از حمايت تازه ای-المان و جامعه المانراديو 

  .برخوردار شد

در خاورميانه و به   گرايش به نازی ھاآن زمان

 حزب سوسيال ناسيوناليستی ،نگاری مسيحی  روزنامه١٩٣٢در سال . ايدئولوژی و ارزش ھای آنان گسترش داشت

   .بزرگ و طرفدار نژاد سوری بود ۀسوريه را تأسيس نمود که ھدفش ايجاد سوري

  به کشور او ديگر پرسيا نگويند، بلکه ايران گفتهملل با اصرار خواھان اين گشت که ۀکه رضا شاه از جامع ھنگامی

اما وی اين . خود می نامد شود، از يک سو وی طالب يک درخواست بديھی بود که کشور به ھمان نامی خوانده شود که

که ايران مھد تولد و  از آنجائی ".سوسياليست ھا بھره گيرد را نيز پنھان نساخت که قصد دارد از اوج گيری ناسيونال

 نسبت داده ئیآريا زيرا اعتبار جديدی که به نژاد. "طبيعی است که ما از اين نام بھره مند گرديم  ھاست لذائی آريامبداء

  .است" عظمت نژاد و تمدن ايران باستان "می شود مؤيد

 زايرانيان در حکمی مبتنی بر قوانين نژادی مصوب نورنبرگ ا:  جايزه داده شد١٩٣۶ به دنبال آن به ايران در

  .رسميت شناخته شدند عنوان آريائی دارای خون خالص بهه از آن پس آنان ب. مشموليت آن قوانين مستثنا گشتند

  .يزی باور دارندچانگيز است، بسياری از ايرانيان ھنوز نيز به يک چنين  که بسيار شگفت و با اين

 چند و يک انقالب را ئیرچشمه گرفته، نسل ھاسفکر ايران فعلی از دوران رضا شاه  منشاء قالب ھای چشمگير طرز

 ١٩٣٠ ۀآنان در سال ھای دھ. "اعراب مھاجم "از اين جمله پيشداوری در قبال اعراب است،. پشت سر نھاده است نيز

پا برھنه، شربانان بی تمدنی اعراب : ديگر مانند دوران باستان نمی درخشيد مقصر معرفی گشتند، مقصر بودند که ايران

نيز  سرشناسی مانند صادق ھدايت  نآنان حتا نزد روشنفکرا. ملخ و سوسمارخور, و علم عالقه ای ندارند که به سواد

 .از ريشه ھای تازی نمودند برخی از روشنفکران نيز ھمت خويش را صرف پاکسازی واژگان پارسی. بدينگونه بودند
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 اری از ھر گونه استبدادعبه لحاظ حقوق بشر به اوج افالک کشيده شد، بھشت برينی که  به موازات آن ايران گذشته

  )٣. (اينگونه عملکردھا به مھاجمان عرب، مغول و ترک نسبت داده شد. است

 . تمدن بزرگ می شد مدعی قدرت حاکم بر منطقه گشتۀپيش از اسالم و معرفی خويش به مثابالبته با استمداد از دوران 

زمان برای ھيچ مقامی به کار نرفته و کسی  ناميد، عنوانی که تا آن" آريامھر "رضا که آخرين شاه است خود رامحمد 

.  سال پيش از ميالد آغاز می شد۵۵٩شاھانه ای گشت که با کورش کبير   تاريخییمبداوی بانی . آن را نمی شناخت

گرايانه ای   آثار آينده١٩٧٠ ۀرخی از سنگ قبرھای دھتاريخی نتوانست در عمل پاسخ دھد و فقط در ب یمبداالبته اين 

 ئیو نه در اروپا يک پيش آمد جغرافيا آن زمان شاه اين را که ايران در خاورميانه قرار دارد. جای نھاده از خود ب

". م، به ويژه فرانسه نزديکی داريئی کشورھای اروپاۀکه به روحيات و فلسف  ھستيمئی آريائیما يک قدرت آسيا ".دانست

)۴(  

 ۀ عقد: است نمايانگر علت تفکر ايرانی استابراھيم که از تاريخدانان انگليسرضا ضياء  يک چنين نقل قولی به نظر

ايرانيان پيشدواری ھای غربی در قبال شرقيان را ". که چيزی باشد به جز شرقی آرزوی مستأصالنه به اين"حقارت و 

قبال حاکميت ررھای استعمارزده در خدمت اين بوده است که آنھا خود را ددر کشو که ناسيوناليسم در حالی. پذيرفته اند

آن راھکاری بود برای  . ياری نمايد تا به صف کشورھای قدتمند بپيوندنددبرابر بدانند، به ايرانيان می باي موجود

 در جايگاھی ئی آرياعنوانه که ايرانيان ب آن داشتند، در صورتی" مواجھه با اروپا و مدرنيته "مديريت کابوسی که در

  ...يافته بودند" ميانبری به سوی مدرنيته "دست آورند، آنھاه برتری در ميان ساير ملل ب می بودند که موقعيت

زمان   برای يافتن ھويت ايرانی آنچنان مھم باشد که حتا کمپ ھای نابودی انسانھا درئیآريا ۀبه نظر می آيد که افسان

دواير دانشگاه رفته نيز صدق می   رضا ضياء ابراھيم اين برایۀگفته ب. ال نرفتؤنازيھا نيز به طور جدی به زير س

به نظر او نگارش ھای تاريخی :  می رودقابلتخود در ايران به  تاريخدان جوان مزبور در اين زمينه با ھمرديفان. کند

کتب  .اری چندان تفاوتی ندارددارد، با اينحال با نوشتجات ناسيونالستی من در آوردی باز آنان اگر چه ادعای علمی

  .ھستند کمتر خوانده می شوند  از خارجًکه نوشتجات انتقادی که غالبا قديمی مرتب تجديد چاپ می شوند در حالی

زبان   نقشۀمنحرفی که توانسته اند بدين ترتيب باقی بمانند تصورات ناسيوناليستی در بار بھترين مثال برای تصورات

در مقابل اسالم بر جا ماند، در  س از فتح اعراب توانسته است در مقابل زبان عربی و حتازبان فارسی پ: فارسی است

ِبرت گ فراگنراين تصورات  در پاسخ به. نقش فرھنگی که به لحاظ ارزشی برتر است  که ايرانشناسی سرشناس از ِ

ھای  عيت زبان عربی مدتکه در واق در حالی. "اين يک آرزوی رمانتيک است ":گويد اھالی وين است با طعنه می

قريب به تمامی نوشتجات وی به زبان  مديد زبان ترجيه يافته برای فلسفه و علم بود است و شاھد آن نيز ابن سيناست که

  .عربی است

 در جوار عربی زبان ديگری بوده که در منطقه ای وسيع حتا اسالم را به شمال وشرق  فراکنر زبان فارسیۀبه گفت

و آنگاه نيز . تلقی می شد" بعنوان زبان اسالم " ميالدی زبان فارسی١٣ که برای مغوالن در قرن ئیتوسعه داد تا جا

فارسی آنچنان افزودند که از آناتولی تا ھندوستان و حتا تا درون چين نيز  حاکمان ترک و مغول بودند که به گستره زبان

  .زبان اداری گشت تبديل به

 فر طوالنی مشمول تأثيرات بسياری بوده است که برخی از آنھا را پذيرفته و برخیاين س ھمانگونه که زبان فارسی در

سراسر ايران امروزه سنتزی است از  ديگر را در اين ميان مجددا مانند جامه ھای فرسوده رھا نمود، به ھمين گونه نيز

.  سرزمين خويش بدينگونه می نگرندفقط قليلی از ايرانيان به اما با اينجال.  بزرگ جھان وطنیۀتحوالت پيشين و گستر

و  ر بودهييتغ سياستمداران اصالح طلب نير غالب است که ملت ايران دارای عظمتی غير قابل اين تصور در ميان
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کشش آن مجبور به تمکين بوده  زيرا متجاوزان به ھر حال در مقابل جاذبه و قدرت. استه استھمواره دوباره به پا خ

   .اند

   گذارد؟ ناسيوناليسمی که با ايدئولوی دوران پھلوی عجين بود توانست انقالب را نيز پشت سر  است کهاين به چه دليل

 

  ازيرنويس ھ

 ناميده می شدند، به نقل از ئیَ، ھرودوت گويد مادی ھا اريوئیآريا خانمان ھای) ١٣(و يشت ) ١- ١۴(يشت :  اوستا– ١

 دويکيپدي

 gorgineh.ir   بيستون استفاده شده است، به نقل ازۀنوشت داريوش يکم در سنگ ۀآريا در کتيب ۀواژ -

کار رفت که ه مردمان خواھان پاکسازی از عناصر کم ارزش و پست ب  اين واژه در ارتباط بابيات نازی ھاد در ا-  ٢

 .کوليان و کسانی را که عليل و ناتوان زاده شده بودند را نيز گرفت عالوه بر يھوديان دامان

 خدر طول تاري بوط به خونريزی ھای شاھان ايران دو مطلب مر- ٣

   .٨٨ تا ٧٨ صفحات - ١٣ از تاريخ شاھنشاھی ايران، مکتب مبارزئیھابرگ  -

  اند؟، عبدالعلی بازرگان شده ھا مسلمان  آيا ايرانيان به زور شمشير عرب- 

2545/news/fa/com.adyannet.www://http  

۴ - goo.gl/6QX36k  
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