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  ُاسطوره
  در خدمت هويت و اقتدار سازی 

  ، برای قدرت و هويت سازی بهره گرفته می شود »آريايی«چگونه از ُاسطوره  
  

  » موسايی ـ عيسايی«برای رد ستم کليسا و نا کهن بودن باور های : »اروپاييان« •

  »نجسان«برای بازگشت به گذشته، مقابله با خارجيان و سالحی برای خيزش :»هنديان« •

  »عرب«برای دريافت هويت پيشين و رد نفوذ : »ايران« •

  .ما، برای دريافت و يا ساختن هويت کهن •
  

  :ياد آوری
در » گت تينگن«که در شهر » کانون روشنگران افغانستان«فصلنامه » روشنی«هنگاهی که به حيث دبير 

  .می نوشتم »سخن فصل«نشر می شد، کار می نمودم، در هر فصل یادداشتی زیر عنوان » جرمنی«

این یاد داشت با واکنش های گونه گونه یی رو به . نوشته زیر را به دست نشر سپردم» فصل ها«در یکی از این 
  . در نظر داشتم تا در همان موقع در این زمينه بنویسم. رو شد

ی که نگران اما، حادثه ها و رخداد های آغاز سده بيست و یکم عيسایی، بحران و سر درگمی تندی در ميان آنان
  .در موج های این گرداب، غرق گردید» روشنی«وضع کشور بودند، به ميان آورد، و نشر 

، بر آن شدم تا به آغازگر تاريخ ما» سند ـ هلمند«اکنون پس از پرداخت به پيشينه تاریخ کشور، در نوشته تمدن 
  .این اسطوره و چگونگی نگاه هابه آن، بپردازم

  صديق رهپو طرزی   

***  
  :سرزمينی بيافريدم که در آن

  ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است          
  .      آفريده است) شيطان(مار بزرگ و زمستان را، ديواس 

  »اهورا مزدا«
  

  »!آرين«قوم  
   ؟  !سرچشمه و ريشه 

ی دیگری می زایند، پرسش ها برای دست یابی به پاسخ هایی که خود این پاسخ ها، پرسش ها»  فصل«بازهم         
  .فرا رسيده است

به جایی و زمانی می پردازم ــ اگر درست تر بگویم پرسش هایی می کارم ــ . این بار، به گذشته های دور، می پردازم
  .در آن ریشه ــ با آن که در غباری از اسطوره و نمایی از واقعيت نهفته اند ــ داریم»  ما«که 

یابی، به »  هویت«از سده بيستم ــ به ویژه پس از دهه سی این سده ــ برای رد یابی و همه به یاد می آوریم که در آغ
اروپایی ــ دیگران ــ در » شرق شناسان«که محصول کار »  آرین«کردیم و خویشتن را در آینه بزرگ نمای »  رجوع«گذشته 

هند ـ «جای ریشه یابی زبان »  نژاد آرین«ه سی که این بزرگ نمایی در فضای ده. سده هژدهم و به ویژه سده نزدهم، بود یافتيم
که از خدا » هيتلر«، تعویض کردند ــ »هند ـ و ـ ژرمن«هوا خواه این امر، آن را به »  دانشمندان«را گرفت، و  » و ـ اروپایی

 ٠٠٠.به کار برد ــ به اوجش رسيد» نژاد پست تر«چنين غذایی را می خواست، همه نيرو را برای حل مساله 



www.goftaman.com 
 

2 
 

  .بگشایم»  گفتگو«حاال، به سراغ این نظریه ها و اندیشه ها می روم که راه را از چاه بشناسيم و درب بازی را برای 

***  

نی »  علمی«جای، تنها به اشاره هایی بسنده می نمایم و اميدوارم این خود آغاز بحث  »  تنگی«من، دراین جا، بنابر  
  .برای آینده گردد»  احساسی«

، با »آسيا«و دیگران به » ميوللر«، »وایتنی«،  »سر ویلليام جونز«ه ها، با ورود شرق شناسان اروپایی چون این نظری
، و جود دارد، شکل گرفت و بعد با کژی ها و »اروپایی ـ هندی«دست یافتن براین واقعيت که پيوند نزدیکی ميان زبان های 

  .ره سپرد»  نژادی«مژی ها زیاد به راه 

، جوان ماجرا جو و متشبث بود تا »موللير«فرانسه یی، که به گفته » انکویتل دو پررون«توسط »  اوستا«کشف 
» خاستگاه«و »  سرچشمه«از آن پس، در مورد  . این امر را وارد اوج نوین نمود. ع١٧٧١دانشمند، و نشر ترجمه اش در سال

هر که عکس خویش می بيند در آب،، ٫٫می گوید،  »سعدی«به بررسی های متعدد و گونه گون آن چنان که » آرین«قوم  
  .صورت گرفت

  :فشرده آن ها چنين اند 

  .»هند ـ و ـ ژرمن«و بعد » هند ـ و ـ اروپایی«ــ نظریه 

  .»شمالی«ــ نظریه  

  .»آسيای مرکزی«ــ نظریه 

  .یا منطقه قطب شمال»  شما لگان«ــ نظریه سرزمين  

  ...دیگر  و دیگر و» سپتا ـ سندهاوا«ــ نظریه  

در سرزمين های بلند اروپای شمالی زنده گی می » جایی«به حيث یک گروه قومی در » آرینان«بر اساس این نظر، 
آغاز و پس از » اورال«این ساحه، از کوه های . و زبان شان ساده و کهن تر از دیگر زبان ها ست» ناب«خون شان  . کردند

  .ایان می یابدپ» اتلس«، به بحر »جرمنی«گذشتن از شمال 

  .می خوانند» کسپين«قرار داده و آن را اطراف بحيره » آرینان« نظر دیگر، آسيای مرکزی را جایگاه 

که هردو را یکی می دانند، یعنی » زند ـ اوستا«و » ریگویدا«بر این باور اند که متن »  شمالگان«بر اساس نظریه 
  .می باشد»  آرین«قوم »  گهواره«نشان می دهند که قطب شمال،  ـ ، یکی است ـ»زند«و » اوستا«و یا » اوستا«و » زند«

  .، جای دیگری بوده نمی تواند»هند«بيرون از »  آرینان« ، بر آن است که سرزمين »سندهاوا«نظریه 

ر فراهم آورده اند که آوردنشان مجالی د» هماليا«خود شرقشناسان برای رد این نظریه ها، استدالل هایی به بلندی کوه 
  .این جا ندارد

دید خود، این تيوری » تخت آهنين «بر » یونان«، دزد بحری اسطوره یی »پرو کرستيز«به همين دليل، هر کسی چون 
  .می نماید»  برش«و یا »  کش«ها را می خواباند و آن را 

»  اشغالگران«تر  و یا درست »  مهاجران«پرسش اولی که در ذهن راه باز می کند این است کــه پيش از آمدن این  
ُپر از » اوستا«گریخته بودند و به سرزمين خورشيد و ماه ــ »  شيطان«این مخلوق  »  یخ«و  »  دراز«که از دست زمستان  

  شدیم ؟»  ما«کی ها بودیم و چگونه  »  ما«وصف زیبایی این سرزمين است ــ دست یافته بودند،  

باور ،،، از کتابش به نام »پایک البرت«از »  قالی«نشود، با  » کشال«تا   را» مقال«عثمان، این  . من، به گفته آقای ا
نی  »  ِخـــَرد گرایانه«و »  علمی«پایان می برم و دری را برای بحث و گفتگو های  »  اوستا ـ زند«ایران ـ آرین،، بر اساس  

  .می گشایم» مال نقطی«و »  قالبی«

آریا، نام محترمی برای طبقه باال نبود، بل برای همه مردم به کار می ...  ٫٫او هنگام بحث بر این زبان، می گوید،
دسویان ــ مخالفان و یا باشنده گان اصلی و بومی ــ که ٫٫ـ یعنی ما ـ بحث می راند و می گوید، »  مخالفان«رفت،، او سپس از 

ان ــ سر تسليم فرود آورند، به نام عصيانگر و متمدن تر از اشغالگران کوچی بودند، چون حاضر نبودند به معبود ــ نو آمده گ
  .باغی خوانده می شدند

بعد ها، این واژه  ٫٫او، ادامه می دهد،. ، نابودی آنان را طلب می کند»اهورا مزدا«، از »اوستا«، در تمام »زرتشت«
  ،،.برای کشيدن مرز ميان خود و دیگران، به کار بردند» برهمنان«را 

  .نشرشده است. ١٣٨٠/٢٩٩١بهار »  روشنی«فصلنامه  )  ١۴(ره  در شما»  سخن فصل«اين 
***  
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  ُاسطوره

  ريشه و پيشينه
  هر کی عکس خويش می بيند در آب
  بــــزرگـــر بـــاران و گـازر آفتاب

  »سعدی«
  .سخن باطل و افسانه یی. به معنای واژه یی اش یعنی سخن پریشان و بيهوده Osturahُاسطوره 

وام واژه یی،، می باشد که از زبان  ٫٫اسطوره شناس معروف» مهردادبهار«يم واژه اسطوره به گفته آن گونه که می دان
  ،،.روایت و حدیثی است که اصل ندارد٫٫در آن زبان به معنای . عربی گرفته شده است

هند و «به معنای بررسی، تحليل و تاریخ است و ریشه در زبان » هستوریا«این وام واژه خود از اصل یونانی 
  .می خوانند Muthos» یونانی«و در   Mythus آن را» التين«در . دارد» وید«به شکل » اروپایی

این کلمه خود از . با آواهای گونه گونه، به جای ُاسطوره به کار می رود Myth، »مایت«در زبان های اروپایی واژه 
» منطق«این واژه در برابر . می دهد، گرفته شده است» واژه«و » افسانه«، »قصه«، »گفته«یونانی که معنای » موتوس«واژه 

. منطق شيوه یی از دریافت است که برای درک یک واقعيت باید به بررسی و استدالل پرداخت. قرار دارد Logos»  لوگوس«یا 
فرهنگی مردمان جهان با آن هم در ارثيه . برای حادثه یی که در اسطوره بيان می گردد، نيازی به استدالل، منطق و اثبات نيست

  .جایگاه ویژه یی دارد

  .ُاسطوره از آن مدخل های پيچيده و ُپر بحث است که نمی توان در این تنگجای به همه گوشه هایش پرداخت

در این راستا، فيلسوفان و دانشمندان رشته های گونه گونه بحث پردامنه یی را به راه انداخته اند و دیدگاه های گونه 
  .رایه کرده اندگونه یی را ا

  .است» واقعيت«خود عين بيان  » اسطوره«در تمام دوران سده نزدهم عيسایی،  برخی به این امر پای می فشردند که 

 .F.M»      فریدریش ماکس ميوللر«. در بخش زبان شناسی و بشر شناسی، این بحث، گسترده گی شگفت انگيزی دارد
Muller  زبان خاموش و گنگ،، می داند٫٫آن را » ایسه ییاسطوره شناسی مق«در اثرش به نام.  

به این باور است که زبان در ذات وجودش » فلسفه شکل های نمادی«در اثرش به نام  E. Cassirer »ارنست کا سيرر«
  .تمایل به خلق اسطوره و افسانه سازی دارد، تا ٍخــرد گرایی

به این دید دست یافته است که اسطوره موهبت و » شناسیُاسطوره «در کتابش به نام  L. Strauss» لی وی اشتراوس«
  .در این نگاه، زبان و اسطوره دو نماد بيان انسان اند. نعمت ذاتی انسان نيست، بل دست آورد مهمی برایش می باشد

حضور سترگ «روانشناس معروف که آدمی را ازچنگال جن زده گی نجات داد، آن را  S. Freud» زیگموند فروید«
  .می داند که درناخود آگاه جمعی همه نژاد های بشر، یعنی انسانان، حضور دارد »ازلی

. آن چی خصوصيت بارز اسطوره را می سازد، این است که در آن نمی توان حضور روشن یک پدیده تاریخی را دید
با دگرگونی ها همرنگ اما، شگرد دیگر اسطوره این است که به شدت خصوصيت بوقلمونی دارد، رنگ بدل می کند و خود را 

  .می سازد

  بيان  اين واژه
  :ساده ترین تعریف اسطوره این است. ُاسطوره را می توان آینه بيان و نماد رویا، خيال و تصور انسان دانست

  .  بيان باور های انسان در مرحله ابتدايی تطور اجتماعی که بعد ها رنگ تقدس به خويش می گيرد
ماهيت اسطوره این است که برای پذیرشش، با آن که ُپر و انباشته از تعارض است و در  جالب ترین نکته در ذات و  

  . آن حادثه های باور نکردنی و دور از  خرد فراوان جریان دارد، تالش نمی کند تا به اثبات روی آورد

در خدمت انسان دیندار روایت مقدسی است که  ٫٫ُاسطوره عبارت از  Mircea Elidad» الياده«به همين دليلی به نظر 
  ،،.قرار می گيرد

از همين رو به روشنی می توان بيان داشت که اسطوره ها در ساده ترین بيان شان، روایت های متعددی در باره 
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زیرا اسطوره ها آن گونه که می دانيم تبلوری . خدایان، نيروهای برتر بشری و حادثه های شگفت آور زمان آغازین می باشند
این بخشی از بينش بشری، سخت جانی بيش تری از دیگر عامل . ، عادت ها، عقيده ها، آیين های بشری می باشنداز باورها

این سخت جانی در مورد هایی چنان پوست کلفت و لــُک دارند که مانع دگرگونی سازمان . های بنيادی فرهنگ بشری دارند
درازمدت، دگرگونی ها آرام آرام این قالب ها را ـ با آن که بسيار سخت اما، نباید فراموش نمود که در . های اجتماعی می گردند
  .جان اند ـ درهم می شکنند

در زیر الیه ُاسطوره می توان حماسه ها، افسانه ها، قصه های جانداران، افسانه های دیو و پری، قصه های مردمی و 
یاد آور شد که در اسطوره نباید به جستجوی دریافت حادثه های باید این نکته را . را رده بندی کرد...یا فولکور و دیگر و دیگر

  .باید خط فاصل روشن ميان اسطوره و تاریخ کشيد. تاریخی شد

  توجه به ُاسطوره
باید براین نکته تاکيد وزرید که توجه به شناخت و درک، بررسی و تحليلی اسطوره حاصل کار دانشمندان رشته های 

  .ی باشدم» اروپا«گوناگون دانش، در 

آن گاهی که دانشمندان اروپایی به تال ش در این امر افتادند که با استفاده از کليد اسطوره، درب جامعه انسانی را در 
  .خط نگرش به گذشته دو را باز نمایند، توجه به اسطوره آغاز گردید

اهی ميسر شد که نگاه این امر آن گ. دید روشن و ژرف در این راستا را می توان مدیون عصر روشنگری دانست
مایه های این نگرش را دریافت گزارش هایی می . انسان  برای درک چگونگی مساله ها به سوی نگرش خردگرایانه روی آورد

  .ساختند که از سفر ها و کشف افق های جدید، در برابر بشر گشوده شدند

های یونانی و بوميان امر یکای شمالی، به این   دانشمند فرانسه یی با مقایسه اسطوره» برنهارد لی بویر دی فونتنللی«
  .نتيجه دست یافت که یک نوع شيفتگی هم گانی و جهان شمول انسانی در اسطوره ها وجوددارد

پوچی و افسانه یی بودن اسطوره را ناشی از این امر دانست ) ١٧٢۴(اصل و ریشه افسانه ها،، ٫٫او در اثرش به نام 
  .همبود های ابتدایی دارد که افسانه ریشه در باورهای

این ها آرام آرام راه را برای بررسی اسطوره که رهنمای روشنی برای درک اساس ترین عنصر هستی زنده گی انسان 
  .  جنگ و صلح، زنده گی و مرگ، راستی و نا راستی ، خوبی و بدی می باشند، باز نمود: مانند

بود، در » نيوزیلند«در » انگلستان«نه سده نزده عيسایی والی که در ميا Georg Grey» جورج گری«در همين راستا 
متوجه این امر شد که آنان در جریان استدالل های خویش به صورت جدی  و بار بار  Maori» ماوری«جریان برخورد با قبيله 

و به درک اسطوره های شان او برای درک به تر نيت بوميان، زبان شان را فرا گرفت .  به ُاسطوره های شان استناد می نمایند
  .روی آورد

دانش «متفکر و بشر شناس  ایتاليایی بود که با نوشتن اثری به نام  Giambattista Vico» گيام بات تيستا ویکو«اما، این 
  .درب بررسی ژرف و علمی ُاسطوره را باز نمود) ١٧٢۵(» ویکو

و » هند و اروپایی«ساس با زبان، توجه به خانواده زبان از آغاز سده نزده ام، با گسترش انگيزه های پيوند خيال و اح
پس تر ها رشد دانش زبانشناسی مقایسه یی و پيوند این ها به تاریخ و فلسفه، راه را برای بررسی هر چی بيش تر  ُاسطوره ها 

  .باز نمود

کوچيد و در آن » ستانانگل«که بعد به » جرمنی«شرق شناس  F. Max Muller »فریدریش ماکس ميوللر«در این راه، 
ُاسطوره شناسی مقایسه «او دیدگاه اش را در اثری به نام . جا دست به بررسی همه جانبه زبان شناسی زد، جایگاه ویژه یی دارد

در همه اسطوره ها » سپيده«و » آفتاب«، »آسمان«: او به این امر متوجه شد که عنصر هایی چون. بيان داشت) ١٨۵۶(» یی
او پس از بررسی بيش تر، به این باور دست یافت که باگذشت زمان، در ُاسطوره اصالت معنا در جریان . دارند جایگاه ویژه یی

. به این گونه، از دید او، دیگر اسطوره ها بازتابگر پدیده های طبعی نيستند. بيماری زبانی،، از دست رفته است ٫٫به گفته او
  .و بی خردانه فعاليت های خدایان، قهرمانان و دیو و پری را باز تاب می دهند خالف این امر، ُاسطوره ها به صورت غير عقلی

) در اسطوره یونان دختر بحری( Daphne» دافنی«را » سپيده«به صورت نمونه در یکی از اسطوره های یونان جای 
  .اشغال کرده اند) در اسطوره یونانی خدازن زیبا(،Phoibos» فویبوس«را » خورشيد پگاهی«و 

  .البته بررسی  و کاوش ژرف و عميق در این راستا جریان دارد    

با آن که هر دو نگاه به دریافت وضع گذشته دارند، اما، : در مورد پيوند و رابطه اسطوره با تاریخ، باید یاد آور شد
جود اثرهای نوشته در گوهر این مساله و. برخورد تاریخ به یک پدیده در چاچوب زمانبدی روشن و مستند، صورت می گيرد

کهن ترین این اثر ها را می توان در سنگ . با این کليد ها است که می توان درب پنهان تاریخ را باز نمود. شده وجود دارد
گرفته تا » هخامنشيان«مشکل مساله در این امر نهفته است که از شاهنشاهی . نوشته هایی در این حوزه به بررسی گرفت

  .ر پهنی را در بر می گيرد که دارای زبان ها و فرهنگ های گونه گونه بوده اند، سرزمين ُپ»کوشانيان«
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، »پارتی«، »پارسی ميانه«، »پارسی کهن«برای دریافت عمق این مساله، بایست به سنگنوشته هایی که به زبان های 
البته این نگاه نباید . نگاه نمود ، که از سده ششم پيش از عيسا به این سو باقی مانده است،»باکتری«و » سغدی«، »خوارزمی«

و » یونانی«، »آرامی«، »ایالم«، »بابل«برای درک ژرف تر، باید به سنگ نوشته های . دراین  تنگ جای بسنده نماید
  .نيز توجه نمود» سانسکریت«

  نگاهی در سرزمين ُپر پهن حوزه ما
نظر داشت مرز هایی که در جریان یکی دو سده  هر گاه نگاهی به کار برد ُاسطوره در گستره سرزمين مان ـ بدون در

، در شمال »سند«اخير شکل داده شده است ـ بيندازیم، باید دید ما به وسعتی قرار بگيرد که در شرق و جنوب شرق آن وادی 
رده گست» بين النهرین«یا » فرات«و » دجله«و در غرب همان ميان دو رود » سير«و » آمو«آسيای مرگزی، شامل دریا های  

در کنار این رود خانه ها تمدن های با . دریا ها و رودخانه های بزرگ به حساب آورد» تحفه«این سرزمين را می توان . است
  .شکوهی سربلند نموده اند

، »پاکستان«، »ترکستان«، »تاجيکستان«، »افغانستان«: اگر بخواهيم مرز بندی سياسی کنونی را در نظر بگيرم شامل
نباید . را در بر می گيرد. م. این سرزمين از شرق به غرب بيش از سه هزار ک. می گردد» عراق«و  »هند«، »ایران«

  .  فراموش نمود که اثر های فرهنگی در همين چارچوب در بند نمی ماند و تا دور دست ها ره می سپارد

بعد، با رشدش اثر ژرفی بر . شدگذاشته » مصر«و » بين النهرین«این امر را باید تذکر داد که هسته  این تمدن در 
نشانه هایی از . به همين دليل، ما مهر و نشانه این  تمدن را بر چهره همه این بخش ها دیده می توانيم. دیگران  وارد نمود

  . دید» مصر«و » یونان«، » ترکستان چين«، »سند«فرهنگ آسيای غربی را می توان به روشنی در وادی 

  بخشاسطوره و واقعيت در اين 
  :برای شناخت گسترده این بخش، ما می توانيم از دو سرچشمه مدد و بهره بگيریم

  .آن ها را می توان شاهد های درونی خواند. زبان ها و اسطوره ها  -١            

  .این بخش ها را می توان نشانه های بيرونی و یا شکل های مادی خواند. یافته های باستانشناسی -٢            

گونه که می دانيم در پی جستجو برای آگاهی در مورد گذشته اسطوره، باید توجه به زمانی نمود که مردمانی که به  آن
  .گپ می زدند، وارد این بخش شدند» هند و اروپایی«زبان 

این جا در البته این نکته را باید یاد آور شد که پيش از ورود این ها، تمدن با شکوهی به وسيله مردمان و باشنده گان 
نواحی جنوبی، مرکزی و شرقی و حتی در شرق تا حدود  ٫٫این ها» مهرداد بهار«به گفته . شکل داده شده است» سند«وادی 

) ۴٠١.مهر داد بهار ص(،، .نيز از این نژاد بوده اند» عيالميان«که محتمال . می زیسته است» دراویدی«دریای خوارزم نژاد 
  .را در بر می گيرد

  .آغازگر تاريخ ما،، نگاهی بيندازيد» سند ـ هلمند«تمدن ٫٫برای آگاهی بيش تر به نوشته ام زير عنوان : يادداشت
در این جا، حضور تند و ُپر نفوذ فرهنگ » هند و اروپایی«هم چنان باید یاد آور شد که پيش از ورود مردمان 

  .داشته استنيز در این سرزمين، وجود » آشوری«، و »بابلی«، »سومری«، »عيالمی«

  در ُاسطوره ها...ديگر و ديگر  » ، آرين»آريا«
آن . نخست از همه باید یاد آور شد که سرچشمه های ُاسطوره ها در این حوزه بزرگ فرهنگی گونه گونی زیاد دارد

به هم  این دو سروده چنان. تبلور می یابد» اوستایی«و » ویدی«چی به ما نزدیک تر است، حضور آن در سروده های دینی 
  .نزدیک اند  که آن ها را می توان خواهرن سکه و یا همتنی خواند

نوشته یی بر ریشه و اصل،، :  ایده ایران ٫٫در اثرش به نام Gherado Gnoli »گه رادو گنولی«تا جایی که روشن است  
نيامده  Gatha»  گاتا«گز در هر Airya» ایریا«اکنون روشن شده است که واژه …  ٫٫در جریان بحث بر این مساله می نویسد،

نکته قابل توجه در این مورد … . یاد آوری گردیده است» یشت ها«به ویژه » اوستای جوان تر«بعد ها، از این واژه در . است
حرفی به ميان می  Anairyaیا » ناآریایی«در این جا هم از ... این است که تا حال دانشمندان به ریشه این واژه دست نيافته اند

در این مورد یاد آوری می گردد که اگر مراسم و آیين ها برابر به دستوری که وجود دارد، اجرا نشود، روح خبيثه آنان بر . آید
  )٣٢.ص(،،  .ما پيروز می گردند

این ها . به معنای آهنگ و ترنم است» گاه«خود واژه . سروده پنجگانه یی است» یسنا«یا » گاتا«ناکفته نباید گذارد که 
به صورت اصل به دست » ریگودا«خالف سروده های » گاتا«نکته جالب این است که . زبان اوستایی  کهن سروده شده است به

  . در این جریان بار ها و بار ها ویراستاری شده است. ما نرسيده است

» اروپا« در) ١۵٩٠(دانشمند فرانسه یی، در سال  B.Brisson» بریس سون. ب«برای بار اول از سوی » اوستا«
بر » ایران«در جریان جنگ اول جهانی نتوانست، بار دیگر به » پور داوود«اما، در حوزه خود ما تا آن گاهی که . شناختانده شد
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او این خاليگاه  چار صد . وجود نداشت» اوستا«به این اثر دست بيابد، درکی از » جرمنی«گردد، و با استفاده از منبع هایی در 
آشنا ساختند و گر نی در » اوستا«به این گونه، این اروپایيان بودند، که  ما را با . ُپر نمود» هند«های متعدد در  ساله را با اقامت

هرگز ترنم آن جز در مراسم نيایشی و آن هم دور از چشم قدرتمندان دینی، به گوش مردم . صندوقخانه های معبد ها، می پوسيد
  .    نمی رسيد

  »ستااو«و » رگ ودا«همانندی 
» رگ ودا«این واژه در . می باشند» اوستا«در  Yima» ایما«و » ریگ ودا«در  Yama »یما«نمونه روشن واژه گان 

  .به مقام اولين شاه، دست می یابد» اوستا«به کار می رود و در » خدای مرگ«به معنای 

بش نوشيدنی مست کننده می این گياهی بوده  که از آ. ست است» رگ ودا«در  Soma» سوما«نمونه دیگر، واژه 
  .  بدل شده است Haoma» هوما«که بعد ها سروده شده، به »  اوستا«این واژه در . ساخنتند و آن را در مراسم نيایشی می نوشيدند

خط فاصل بکشند، راه خطایی » اوستا«و » ویدا«آنانی که تالش دارند تا ميان سروده های : به این گونه دیده می شود
  .یی کهن تر اند» ودا«البته ازدید زمان ـ به صورت حدس و گمان ـ سروده های . گرفته اندرا در پيش 

  .بر گرداند» ودا«را با استفاده از قاعده آوا شناسی به » اوستا«این نزدیکی چنان روشن است که می توان تمام متن 

در » سکاندویا«زبان کهن مردمان (» شمال«یا  Nors» نورس«این ها چنان با اسطوره های  Phurel» فورل«به باور 
  . خواند» هند و اروپایی«نزدیک اند که می توان آن ها را سنگواره اسطوره های ) »اروپا«شمال 

  :دارای شکل های گونه گونه است» آریا«این واژه 

ای «به شکل  »اوستا«در  Ariya» آری یا«در پارسی ميانه  Arye» آریا«پارسی کهن  Arya»  ا ـ ریا«در زبان هندی 
  .آمده است Airiia» ری یا

  .با نگاه گذرا هم به این واژه گان می توان بيان داشت که این ها همه دختران یک مادر اند

. را گذاردند» هند و اروپایی«از آن جایی که ما نام دقيق این مادر زبان را نمی دانستيم، زبان شناسان برای آن واژه 
هند و ژرمنيک یا هند و «واژه » نازی«در دوران » جرمن«رد، که هنگام نفوذ نژاد پرستان این نام گذاری چنان سيالت دا

اميدواریم بعد ها خود . خوانده شد» هند و اروپایی«بعد از شکست این نظام، باردیگر به نام . را جای گزینش ساختند» جرمنی
  .زبان شانسان واژه مناسب تری برایش پيشنهاد کنند

و شکل های گونه گونه اش از همان آغاز، بار زبان » آریا«باید یاد آور شد این است که واژه  نکته مهمی را که
  .خواندند» پيش هند و اروپایی«به همين دليل مادر این زبان را . شناسانه یی داشت

  اسطوره در سند های تاريخی
این . ذکر شده است Hittite»   ت تيتهي«برای بار نخست در سنگنوشته های به جا مانده از شاهنشاهی » آریا«واژه 

به این سو  در اثر کاوش های ) ١٨٨٧(از سال . نوشته شده است Accadian» اکاددی«سنگنوشته ها با خط ميخی و به زبان 
، خوانده می شود Harrian » هرریان«این  شاهنشاهی و امپراتوری که به  نام  . باستانی  بيش از سه هزار تایش به دست آمده اند

اورو «نام دقيق این جا . پيش از عيسا فرمانراویی می نموده است ١١٨٠تا  ١۴٠٠در ميان سال های » هيت تيت«در سرزمين 
. ناميده می شده است Hattushash» هت تو شاش«پایتخت این شاهنشاهی . بوده است» هيت تيت«یا سرزمين  Uruhaatti» ها اتی

. قرار دارد» ترکيه«پایتخت » انقره«شرق . م. ک ١۶٠است و در » بوگاز کوی«امش ن. این محل اکنون به دهکده یی می ماند
  .در قلمروش بوده است» بين النهرین«این را می توان سرزمين گسترده یی دانست که از سوریه تا 

که به سوی  به این گونه گروه هایی از اینان به جای این. خانواده اشرافيی را شکل دادند» هند و هرریان«در این جا 
آنان به زودی در زبان و فرهنگ . آمدند» هرریان«همراه با » ميان دو آب«بروند، به سوی سر زمين » هند«شرق به 

نشانه هایی از زبان شان را می  توان تنها در وجود نام های مردان به ویژه شاهان شان، مانند . جذب شدند» هرریان«
و واژه گان فنی مانند رام کردن اسپ، نيز در این  Indira»  ایندیرا«و  Mitra» ميترا«: نندالبته نام خدایان ما. ، یافت»ارتاتاما«

  .رده شامل می گردند

زبانشناسان به سببی که نامی برای اين گروه زبانی که گسترده گی زياد داشت، :در نوشته باال ياد کرديم :يادداشت 
و يافتن عنصر های کهن تر زبان » هيت تيت«از مانده های شاهنشاهی با کشف ب. گذاردند» هند و اروپايی«نداشتند آن را 

نام گذاری کنند، تا گستره بيش تری را  Hindo- Hittite» هند و هيت تيتی«در آن، اکنون بر آن اند تا آن را » هندو اروپايی«
  .در بر بگيرد

  خاستگاه
معنا » راننده دیو«که  » وندیداد«در بخش » اوستا«آن گونه که می دانيم این امر در اسطوره  های کهن از آن ميان 

  :دارد، و برای دوری از زخم چشم وی سروده شده است، ما به عبارت زیر بر می خوریم
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  » .من، اهورامزدا، نخستين سرزمين زیبایی که آفریدم ایرانویچ بود ٫٫

  .از این سرود رد جای مشخصی را نمی تواند، به دست آورد

هنوز هم بحث گسترده یی جریان دارد، داده » هند و اروپایی یا هيت تيتی«خاستگاه دقيق مردمان  با آن که در مورد 
به این . به دست آمده است، این فرضيه را مشخص تر می سازد Korgan» کورگان«های باستانشناسی که از بررسی  فرهنگ 
  .بوده است» اورال«و غرب »  قفقاز«، شمال »يپردن«، ساحل های دریای »روسيه«باور، خاستگاه آنان در جلگه های جنوب 

  ورود به سرزمين ما
درميان هزاره دوم پيش از عيسا، با گذر از کوه های » هند و اروپایی«یا » هند و هيت تيتی«گروه هایی از قبيله های 

  .وارد شدند» پنج آب«یا » هند«به شمال غرب ) سياه کوه(» هندوکش«

» داسا«این بوميان را » ریگ ودا«. بودند، رو به رو شدند» سند«نده تمدن باشکوه وادی در این جا با بوميان که دار
Dasa  داسيو«یا «Dsyu می خواند.  

این نکته را نباید فراموش نمود که این گروه ها . این نفوذ و تجاوز در جریان موج های گونه گونه یی صورت گرفت
  .وجود نداشت» الم«و »  ر«در برخی فرق ميان . دارای لهجه های دور از هم و متفاوت بوده اند

یا » هند و هيت تيتی«هرکدام از این قبيله ها نيز با لهجه های متفاوت به زبان . بعد تر گروه هایی به غرب کوچيندند
  .سخن می زدند» هند و اروپایی«

  اسطوره در خدمت هويت و قدرت سازی
وره بيش تر برای آن شکل می گيرد تا به اندیشه بيخرد و غير ، اسط»جرمن«فيلسوف » ارنست کاس سيرر«به گفته 

  .عقلی، توان نفوذ شدید بدهد

توان زیست را در  قدرت،وظيفه اسطوره این است که به  Dorthy M. Figueira» فيگویرا. دوروتی  م«به باور 
  .چارچوب سياست ببخشد

  جنبش روشنگری و اسطوره
بيداد می کرد، گروهی از روشنگران با نگاهی به سفر » اروپا«دینی ـ سياسی در  آن گاهی که در سده پانزدهم، استبداد

جسته و گریخته برای شان می رسيد، تالش » شرق«در خط اسطوره، از سوی » کشف«نامه هایی که آرام آرام، در پی دوران 
  .ر دارندنمودند تا با توجه به این بخش، پرده از روی نهاد های فاسد اجتماعی و دینی خویش ب

آنان با استفاده از این سفرنامه ها که اسطوره هایی در بر داشت، بر آن بودند تا این یافته ها را با اصل های دین 
این امر در حالی جریان داشت که درسده شانزدهم در اروپا، دید گاه های . مسيحت و شاخه های گوناگونش، به مقایسه بگيرند

بودند، زیر بار سنگين واقعيت های دردناک و تندی ذهن جستجوگر روشنگران، خـُرد  و  دینی که تصویر بهشتيی را کشيده
  .خمير می گردید

این امر فيلسوفان و دانشمندان را بر آن داشت تا پرسش های تکاندهنده یی که در ذهن شان راه باز می کردند، بيان 
  .بدارند و آن ها را در نوشته های شان بکارند

)  ١۶٩۴-١٧٧٨(» ولتر«و بعد  Montesquieu) ١۶٨٩ـ١٧۵۵(» مونتسکيو«يش گامان می توان از در ميان اولين پ
Voltair نام برد .  

وجود داشت، این مساله را به ميان » ویدی«با توجه به اندیشه اسطوره یی که در سروده های » ولتر«هر دو، به ویژه 
و » یهودیان«با این بيان، جایگاه برجسته . پيش تر است» تورات«کتاب این سروده های دینی  به دليل کهن بودنشان، از : کشيدند

  .، زیر نشانه پرسش بزرگ قرار گرفت»عيسایی«و » موسایی«اصالت دین های 

این  خط بهره برداری از اسطوره برای رد باور های دینی که در وجود اسبتداد سنگين کليسا تبلور یافته بود، ادامه 
  .   داشته است دوران و عصر طاليیچنان پيش رفت که با روشنی بيان داشت که انسان » ترول«در این رده . یافت

» ویلليام جونز«و  Hereder» هردر« Kant، »کانت«در این راستا یک خيل از نویسنده گان و فيلسوفان اروپایی مانند 
Jones روف که بيش از بيست و دو زبان را می زبانشناس مع» جونز«در این ميان . بحث ها پر شوری را به راه انداختند

او برخی از اثر سروده های دینی را که بُنـمایه ُاسطوره یی داشتند، از زبان . دانست، در این نگاه جایگاه خاصی دارد
از درون پوسيده شده است و این تنها پوست » آرین«او به این باور دست یافت که فرهنگ اصيل . ترجمه نمود» سانسکریت«

  .باقی مانده اند» هند«کيده اند که در فرهنگ کنونی های ت

  .جای شگفتی است که بخش زیاد این باور ها ریشه در اسطوره داشتند و بر کدام متن دقيق استوار نبودند
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به این باور، اسطوره چنان . در گام های بعدی، در سده های هفده و هژده، این امر از ساحه فردی به جمعی انتقال کرد
ملت های بزرگ از راه اسطوره توانایی خویش .  دارد که از درون نا خود آگاه ، غریزه های طبعيی را رهبری می نمایدنيروی 

  .را بر ورق تاریخ مهر می زنند

       Romanticismدر دوره خيال پردازی يا رمانتيسيزيم  » آريايی«ُاسطوره 
این دید گاه در برابر خردگرایی جنبش روشنگری، . رفتدید نوی شکل می گ» اروپا«در پایان سده هژده عسایی در 

اینان . بر خط این باور احساس، پندار و تخيل نيرومند، انگيزه یی برای دریافت حقيقت است. اندیشه احساسی را جای گزین نمود
ه صورت  جرقه و این را  پدیده یی می گویند که حقيقت نا گهان ب. برای دست یافتن به حقيقت به اشراق روی می آوردند

  .درخششی در ذهن جوینده بل می زند و کار به کشف و شهود می رسد

اینان بر خالف روشنگران که اسطوره را مخلوق ذهن فرد می دانستند، به این باور بودند که این جمع است که چنين 
نگاه به . می پيوندد» روح مقدس« به باور اینان اسطوره از دورن طبعيت بر خاسته و بار دیگر به. امری را انجام می دهد

به این دليل اسطوره وسيله شاز و نادری برای بهره برداری این دید گاه به حساب . گوهر این تفکر را می سازد» طالیی«گذشته 
  .جایگاه  ویژه یی دارند» هند«در این ميان اسطوره های . می رود

را  شاهد  Schlegel» شلی گل«، و  Schilling» شيللينگ« Rossou» روسو«:در این دید، ما دانشمندان معروفی چون
بودن وضع را در گذشته بيان می دارند، می توانند خط های یک آینده به تر  ناب و بی غشبه باور آنان ُاسطوره ها که . هستيم

  .را ترسيم نماید

دارد، باید تالش نماید تا  چنين چيزی ن» غرب«چنان شيفته اسطور ه گردید که پيشنهاد نمود حاال که » شلی  گل«
به تر است  ٫٫او با جدیدیت بيان می دارد، . او چنان گامی در این راستا بر داشت که شگفتی بار می آورد. اسطوره یی را بسازد

  ،،.روی بياوریم) »هند«(» شرق«به 

  از زبان به نژاد
ا، با درک این مساله که زبان های متعددی آن گونه که یاد آروی گردید، زبانشناسان پس از بررسی مقایسه یی زبان ه

» هند و اروپایی«، از زبان  یگانه یی سرچشمه گرفته است، چون نام دیگری وجود نداشت، آن را »هند«تا » آیرلند«از 
نيز وجود  زبانشناسان به این باور اند که مادر این زبان. نيز بدل شده است» هند و هيت تيتی«به تازه گی ها این نام به . گذاشتند

  .نام گذاردند Proto- Indo- European» پيش هند و اروپایی یا هيت تيتی«داشته است و آن را 

بعد کاربـُردش معدود شد . به کا رمی رفت» هند و اروپایی«برابر نهاد با زبان » آریایی«در سده نزدهم عيسایی  واژه 
  .ر بر می گرفتمنطقه ما را د» هندو اروپایی«و شاخه های دیگر زبان های 

نویسنده و  ٨٣-١٨١۶)  J. A. C. de Gobineau( » جوزف آرتر کنت دو گوبينو«در همين سده نزدهم عيسایی بود که 
در خط و دیدگاه به شدت تبلغاتی و پروپاگندی،  H. S. Chamberlain» هوستون ستوارت چمبرلين«بشر شناس فرانسه یی و بعد 

.  سخن کی زدند» هند و اروپایی«او نخست در این دایره تمام کسانی را قرار داد که به زبان . را پيش کشيدند» نژاد آرین«طرح 
از سوی دیگر، . در گوهر این طرح،  مساله یی قرار داشت مبنی بر این که تمام دست آورد های انسانی مدیون کار اینان است

  . ی تر به شمار می ایند، نژاد بر تر و عال»سياهان«و » زردان«، »ساميان«اینان نسبت به 

  جستجوی اسطوره در دين 
موسایی ـ «را در آموزه های دین های » آرینان«برای این که زودتر بر ذهنها نفوذ نماید، تالش نمود تا » گوبينو«
ت به این نتيجه دس Figueira» فيگویرا«به نوشته » انجيل«او بانگاهی به تقسيم بندی نژادی در . جستجو  نماید» عيسایی
که پدر را در حالت مستی لچ و » حام«بر اساس این باور پسرش . یافت» نوح«او دليل جدایی نژادی را در پسران ٫٫:یافت

مجازات گناه با » عهد عتيق«به این گونه در کتاب . تبعيد نمود» افریقا«پدر او را به . برهنه دیده بود، خشمش را بر افروخت
این تنها » گوبينو«به باور . در جریان آميزش با دیگر نژاد ها رنگ تيره یی گرفتند» سام«پسران . رنگ تيره نژاد، همراه شد

  )۶٩.ص(،، .را نکه داشتند» آریایی«بودند که خون پاک » یافث«فرزندان 

از همان آغاز، نگاه تبعيض آميز، بر پایه رنگ جلد انسانان » موسایی ـ عيسایی«به این گونه دیده می شود که در باور 
  .کل می گيردش

در این آموزه . به گونه دیگری آمده است» نوح«در باور اسالمی، که در تفسير ها و تاریخ ها، ذکر شده، داستان 
جهان خالی از مردم و جانداران » نوح«در پایان کار که توفان فروخفت، . سر از فرمان پدر بر داشت و غرق گردید» کنعان«

عراق و خراسان و حجاز و یمن و شام و ایران شهر ٫٫، »دهخدا«به نوشته .  انش تقسيم نمودپسر» حام«و »  یافث«، »سام«را به 
  ،،.نصيب سام آمد، و ترک و سقالب و یاجوج و ماجوج تا چين مر یافث را رسيد

ن است که خو» یافث«این » موسایی ـ عيسایی«یک ـ این که در باور : در این برداشت، ما به دو نکته مهم بر می خوریم
دست می یابد، و خون رنگه یی در » ترک و چين«در باور اسالمی به » یافث«دو ـ این که همين . در رگ هایش جریان دارد» آرایایی«

اما، به باور من این افسانه تبلور وضع در کشور های مستبد را که فرمانروا تمام قلمروش را ميان پسرانش . رگ هایش جریان می یابد
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  .ا بيان می داردتقسيم می نماید، ر

» شمال«این مردمان » هند و اروپایی«در ميان گوینده گان زبان » گوبينو«نکته جالب در این دید آن است که به باور 
  . به حساب می آیند» نژاد«اند که ناب ترین » جرمنان«و 

که ميان سپيدان، این او به این باور دست یافت . جایگاه خاصی را برای سپيدان در اثرش داد» گو بينو«دیدگاه  
این ها وقتی راه نزول و سقوط را در پيش گرفتند که خون ناب و پاکشان با دیگر . اند که در اوج تمدن قرار دارند» آرینان«

  . بدتر از همه به حساب می آیند» یهودیان«در ميان خون ناپاکان . خون های ناپاک در هم آميخته شد

او حتا بيان می دارد، . یی را به آسمان جنبش احساساتی باال می برد» ودا«طوره است که اس» ماکس ميوللر«این اما، 
کودکانه، عاميانه  و «اما، خود به زودی متوجه می گردد که بخشی از این سروده ها به بيان خودش . ودای ما یعنی اجداد ما،،٫٫

  .د پرستانه اش غرق می گردداست، اما، این دید در درخشش دید نژا» به شدت بی معنا و پيش پا افتاده

. را به ميان می آورد» آریایی«پس تر او از دانش زبانشناسی در این راستا بهره برداری زیاد می نماید و طرح زبان 
، »افریقایيان«او در این خط، . روی می آورد» نژداد برتر آرین«او به سرعت از رده بندی زبان ها بيرون می شود و به 

  . می شمارد»  نژاد پست«نژاد های  واقعی دد منش،،  می نامد و آنان را ٫٫را » ساميان«و » تورانيان«، »بوميان امریکایی«

بوده است، نی » آریایی«این مرد، در دید گاه های بعدیش بيان می دارد که هدفش تنها و تنها  کاربرد زبانی این واژه 
این امر چنان اثر مند بوده است که بعدها دیگران نيز از آن . داده بود اما، این زهر مدت ها پيش کارش را انجام. نژاد گرایانه

  .بهره گرفتند و همان آش و همان کاسه تا کنون دگر گون نشده است

این امر که با جستجوی در مورد ریشه های کهن دین و زبان آغاز گردیده بود، در دوزخ دست یافتن به هویت نژاد 
  .های سوزان بعدی را بر افروختفرو رفت و آتش » آریایی«برتر 

او در . ش، جایگاه ویژه یی در این جنبش فکری دارد» ابرانسان«و آن اندیشه   Nietzsche) ١٨۴۴-١٩٠٠(» نيچه« 
  . او در گسترش این اسطوره، نقش مهمی بازی نمود. این راه گام های بزرگی برداشت

که به باور دانشمندان به » اوستا«کهن ترین بخش » گاتا«در به اندیشه یی که » نيچه«به باور من دليل عالقه و ميل 
بيان شده است می باشد، در خط این باور سير می کند که تاریخ و زمان به شدت دوره یی و یا چرخه یی می » زرتشت«وسيله  

  . باشد و در آن حادثه ها به صورت دایم با دگر گونی هایی جریان دارد

و عود جاویدان،، موجود ها در هستی باور داشت، و از همين رو این دیدگاه را می بازگشت ٫٫او خود به اندیشه 
  . پسندید

به حساب می رفت و از جانب دیگر » موسایی ـ عيسایی«این اندیشه، از یک سو خالف باور ها و حکم های دین های 
  . درست می دانست، به این بخش روی آوردکه این اخالقيات را نا» نيچه«. کهن بودن آن ها را زیر پرسش بزرگ قرار می داد

او به این . بهره گرفت» قشر فرمان روا«و یا » اشراف نو«از ُاسطوره برای طرح اندیشه شکل دادن گروه » نيچه«
به وسيله رام کردن، مانند جانداران در باغ وحش و یا انسان در : یک: باور بود که می توان جانداران را به دو گونه رشد داد

  .به وسيله توليد نژاد خاص و و یژه یی:سا و دومکلي

بعد ها . با استفاده از این اسطوره پی ریخت» نازیان«به این گونه او اساسی ترین اندیشه ها را برای بهره برداری  
   . بهره فراوان بردند» فاشيزم و نازیزم«دیگران از این اندیشه در پرورش جنبش 

  »يهود«و »  آريايی«
اسرار اميز آشنا شدند، یکی » هند«از » ویدایی«نی که آگاهان اروپایی یا قصه هایی از کشف سروده های از همان آوا

از جایگاه بلند تاریخی » یهودی«و یا » موسایی«از بهره گيری هایی مهمی که از این یافته ها نمودند، پایين آوردن آموزه های 
باز تاب یافته بودند، انحرافی از » توارات«که در کتاب » موسایی«ین این باور با سرعت شکل گرفت که حکم های د. اش بود

  .وحدت و اندیشه های ناب کهن می باشد

  .این امر آغاز گر یهودی ستيزی  سنتی  به حساب می رود

  .نددراین راستا، آنانی که تالش داشتند تا با نقد این آموزه ها بر ستم باور دینی بشورند، از آن استفاده تمام نمود 

او استدالل می کند که ارثيه آریایيان . یورش می آورد» یهودیان«در این باره به صورت روشن بر » چمبرلين«
» روم«در اثر حمله کليسای » جرمن«هم چنان دین آریایان . از ميان برده شد» یهودیان«و » مغالن«به وسيله یورش » جرمن«

  .باز نمود» سامی«از ميان برداشت شد و راه را برای دنيا پرستی 

تصویر یک جامعه آرمانی و طالیی را می کشيدند و آن را با زنده گی کنونی که در اثر » آریایيان«آنان در مورد 
  .شکل داده شده بود، به مقایسه می گرفتند و ان را رد می کردند» موسایی ـ عيسایی«آموزه های دین  
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. ، موجود های روشن، صادق و مهربان بودند»آریایی«که خدایان چنين بر داشت می کردند » ویدا«آنان از سرود های 
  .آنان، با دیگران، مانند فرزندان شان بر خور می کردند، نی برده گان شان. بيرحمی در وجود شان راه نداشت

و ، از خدایان خویش نمی ترسيدند، زیرا آنان موجود های قهار »آریا«، مردم »موسایی ـ عيسایی«خالف آموزه های 
گوهر » آریایيان«. به ازل و ابد باور نداشتند و زنده گی را جریان سيال و دگرگون شونده می دانستند» آریایيان«. جبار نبودند

آنان مرگ و زنده گی را یک مساله شخصی نمی دانستند، بل جز جدایی ناپذیر جهان به حساب . طبعيت را در قلب شان داشتند
به حساب می اوردند و برایش گویا استدالل » آریایی«را یک فرد » عيسا«ایی پيش می رفتند که برخی از آنان تا ج. می آوردند

  .هایی هم فراهم می نمودند

یی دسترسی کامل نداشتند و » ودا«نکته جالب این است که بيانگران این اندیشه ها تا آن زمان به متن های سروده های 
  .آدمان ماجرا جو از شرق می رسيِد، چنين تصویری را می کشيدندبا گوش دادن به افسانه هایی که به وسيله 

اند که » یهودیان«در ستيز مدرن این . آن گونه که می دانيم یهودی ستيزی رابطه تنگا تنگ با نژاد برتر باوری دارد
  .فرهنگ را از ميان می برند و ازدید نژاد، پست هستند

در این حالت، جایگاه آنان در . با آن دچار بودند» اروپا«در » هودیانی«دليل این امر را باید در وضعی پی گرفت که 
کسانی که بنا بر دليل های گونه گونه مانند دینی، مذهبی، نژادی، رنگ پوست و : این امر روشن است. حاشيه جامعه قرار داشت

ردند و نا گزیر به کارهای  اقتصادی دور از جامعه قرار داده می شوند، برای بقای خویش با هم نزدیک می گ... دیگر و دیگر
آنان در ميان مناسبت های گونه گونه اقتصادی، به بخش مالی جامعه . در چنين وضعی قرار گرفتند» یهودیان«. روی می آورند

ده این امر، آتش حسد را دردل آنانی که از عق. روی آوردند و چون در این راه پشتکار داشتند به زنده گی به تری دست یافتند
  .ناتوانی از هر گونه، رنج می بردند روشن ساخت

در این سند ها بيان . معروف است» صورت جلسه آگاهان صيهون«آغاز این ستيز به سند هایی بر می گردد که به نام 
دست به همه گونه تالش ها زد و اگر به صورت عادی کاری از پيش برده نشد، » مسيحت«می شود که برای از ميان بردن 

پس از شکست در » روسيه«بعد ها روشن شد که این سند ها را دستگاه پليس مخفی . ز های این دین را باید ویران نمودمرک
» ناپليون سوم«عليه ) ١٨۶۴(این سند ها، مایه از ناول طنز گونه یی گرفته است که در سال . ساخته بود) ١٩٠۵(جنگ جاپان 
تبلور این امر را در یورش های خانمان سوزی که بر . ی دیگری ادامه یافتبعد ها، فشارها به گونه ها. نوشته شده بود

این امر،  سر از قربانگاه کوره های آدم سوزی . در تمام سده نزده و تا ميانه سده بيست عيسایی به راه افتاد، می بينيم» یهودیان«
  . بيرون نمود» آشویتس«

سر نيست، اما، ما شاهد ادامه این امر در ذهن بسياری مردم که  به هم اکنون با آن که دیگر آن فرصتی برای ویرانی مي
با نگاه ژرف به جریان های گونه گونه یی که در دنيای ما رخ می دهد، سياله و دنباله  .عمق مساله پی نمی برند، هستيم
  .آن وضع را دیده می توانيم

  از متن پريشان به انديشه پريشان تر
این  دید گاه ها به شدت در محدوده بحث هایی برای باز یابی هویت کهن تر » اروپا«، در تا ميانه سده نزدهم عيسایی

نکته جالب در این امر نهفته است که . آمده بودند، در بند بود» موسایی ـ عيسایی«که دیرینه تر از آموزه هایی که در دین های 
که »  گو بينو«. کردند، هر گز به متن اصلی دسترسی نداشتنداستناد می » ودایی«بسياری از کسانی که به سروده های دینی در 

استوار کرده  Lassen» الس سن«این همه از این اندیشه ها دم می زد، باور هایش را بر متن های دست دوم به گونه نمونه از 
ته خودش اصالت متن این به گف» چمبرلين«. بهره گرفت» مانو«از بر گردان به شدت نادرست متن قانونی به نام » نيچه«. بود

این خط . آن چی برایش از اهميت بزرگ بر خوردار بود که این است که باید اسطوره سازی نماید. سروده های برایش مهم نبود
کشف، ترجمه و دردسترس قرار بگيرد، اسطوره » ویدا«به این گونه مدت های پيش از آن که متن . تا مدت ها دوام می یابد

این امر که اندیشه پریشان را از یک متن پریشان بار آورد، اثر ویرانگر و . اد ذهن ها را پر نموده بودبخش زی» آریایی«
جای شگفتی است که هنوز هم حلقه هایی وجود دارند که از این ماده های . مصيبت بار را تا مدت های دیر بر جای گذارد

  .گندیده، تغذیه می نمایند

  ُاسطوره درخدمت ملی گرايی
زیر فشار استبداد دینی از یک سو و گسترش » روم«عيسایی، هنگامی که شاهنشاهی و امپراتوری ) ١۶(ز سده آغا

از جانب دیگر، درهم می ریزد، زمينه  برای آگاهی قومی و سپس ملی که از درونش » عيسایی«فرقه های گونه گونه دین 
  .سربلند می کند، فراهم می گردد دولت ملی

  .نفکران با نگاه ملی گرایانه به سوی دریافت و یا ساختن هویت  های ملی کهن، اقدام می نماینددر این راستا، روش

اینان برای دریافت این هویت به تاریخ روی آوردند . ای امر از آغاز از خظ روی آوردن به هویت قبيله یی، می گذشت
  .تا از آن تغذیه ذهنی نمایند
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مورخ، نگارنده و  Cornelius Tacitus. ) ع۵۶-١٢٠(» ورنيلوس تاسی توسک«در این چارچوب، نوشته های  معروف  
در ميان این ها اثر دیگرش . به رشته تحریر آمده بودند، کشش فروان داشت» تاریخ«و » سالنامه«دولت مرد رومی که به شکل 

در این اثر . هویت، به حساب می رفتبه مثابه به ترین سرچشمه برای جوینده گان و یا سازنده گان  Germania» جرمنيا«به نام 
قرار داشتند، مورد بررسی قرار می » روم«را که در شمال شاهنشاهی » جرمن«که در پایان همان سده، نشر شد، قبيله های 

  .دهد

خواند و  جامعه آرمانی» روم«زنده گی ساده، ابتدایی و نابالغ این قبيله ها را با مقایسه به امپراتوری » تاسی توس«
  .دانست» اروپا«در » اشرافان وحشی«وان آن را اولين عض

بعد ها، روشنفکران نظریه پرداز ملی، در سده پانزده و شانزده عيسایی، از این امر، اندیشه بر تری نژادی را بيرون 
  .را افگنداین ماده زهر اگين تا تمام سده نزده و بيست عيسایی بر اندیشه ها در خط برتری نژادی سایه سنگينش . کشيدند

  »جرمن«قربانی در معبد همه  
» هالندیان«زبانان، به شمول » جرمن«در آغاز سده نزده ام، برای یگانگی » ناپليون«این جنبش پس از نبرد در برابر 

. شکل داده شد» جرمن«می دانند، از سوی ملی گرایان » جرمنی«زبان شان را لهجه یی از زبان » جرمنان«که » فلندریان«و 
را می » سکاندویایی«زبان و حتا مردمان » جرمن«اینان در سر هوای  یکجا شدن تمام . بود» جرمنی کبير«آن ایجاد هدف 

  .پروریدند

و فردان دیگری  که درخط فکر برتری جویانه » گوبينو«این اندیشه با گسترش دیدگاه های نژاد پرستانه کسانی چون 
  .دند، همراه شدمی اندیشيدند و توسعه طلبی را تشویق می کر

» جرمنی«در اروپا و به ویژه در » آریایی«آن گونه که بررسی گردید، دليل اساسی برای تشکل اندیشه و ایدیولوجی 
  :که در سده نزدهم، با تب ملی گرایی باالیی می سوخت، دو هدف را دنبال می کرد

به این سبب . »سانسکریت«یی در زبان جستجو برای زبان و دین کهن و رد پای گذشته و دور با بررسی سرچشمه ها
هند و «کشف زبان . باز نمود» نوزایی شرق«توجه به زبان شناسی به جایگاه بلندی دست یافت و راه را به سوی تفکر 

  .خواندند، اوج این تب را نشانی می نماید» هندو جرمن«آن را » جرمنان«که » اروپایی

. ا«و   Haushofer»    هاوز هوفر. ک«نوشته پروفيسر » در جنگ جهانی فضا و خلق«: در این راستا، اثر هایی مانند
و دیگر و دیگر که در دهه دوم سده بيست به دست نشر »  خلق بی مرز«به نام   Grimm »گریم. هـ«و اثر  Banse، »بانزی

» آریایيان«د کتاب در باره بيش از شش هزار جل» اشتراسبورگ«در این جریان تنها در کتابخانه . سپرده شد، قابل توجه اند
  . این امر، زمينه رابرای اندیشه خطرناکی فراهم ساخت که با خویش قربانی زیادی به همراه داشت. فراهم گردید

را برای نابودی دیگر قومان » جرمنی«از هوا قاپيدند و اساس سياست حکومت » نازیان«و » هيتلر«این دیدگاه ها را  
  .جود آوردندنيستند، به و» آریایی«که 

و سپس زیر » اتریش«فراهم نمود، تا نخست از همه به اشغال » هيتلر«این تفکر ها همچنان، زمينه عملی را برای    
  . این کار آغازگر جنگ جهانی دوم گردید. دست بيازد» پولند«به تصرف » چک و سلواکيا«در » جرمن زبانان«بهانه یاری به 

باز تر دست نيافتند، بل در کنار ویرانی و تجزیه، » فضای«نی تنها به » جرمنان«در پایان این حادثه اندوهبار، 
مصيبت انسانی دیگر را در کوچ . بدل شد» جرمنی صغير«به » جرمنی کبير«به این گونه . سرزمين ها پيشين را از دست دادند

  .می بينيم» اروپا«از شرق » جرمنان«عظيم 

این . ، نی تنها هویت کاذب می آفریند، بل زمينه را برای نابودی فراهم می نمایدبه این گونه شاهدیم که چگونه اسطوره
  .    امر برای ما کسانی که در جهان پيش مدرن زنده گی می نمایم و در خط هویت سازی سر گردانيم، درس بزرگ به همراه دارد

  بهره برداری از اسطوره به گونه ديگر
  » هند«جايگاه اين اسطوره در 

را » ویدی«که گوهر سروده های » آریایی«با استافده از اسطوره » هند«ه هجدهم عيسایی، با رشد آگاهی در در سد
  .می سازد، به گونه دیگری و این بار برای ساختن هویت نو، بهره برداری شد

برای ناب  که در پایان سد هژده  و آغاز سده نزده عيسایی می زیست،  Raja Rammohan Roy» راجا رام موهن روی«
  .بت پرستی را در آن راهی نيست و مراسم دیگر زیادی اند. خدا یگانه است: سازی هندو گرایی این باور را تبليغ نمود

این را می توان واکنش در . را بنياد گذاشت Brhama Samjبرهما سماج «او برای بر آورده ساختن این هدف، نهاد 
ان گونه که می دانيم جایگاه . ساختن سيطره مرد بر زن از سوی دیگر دانست برابر حضور بيگانگان از یک سو و جایگزین

  .قدیم از مقام واالیی بر خوردار بود» هند«زن در سنن 
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با ایجاد نهادی به نام » دی آنند سرا سواتی«تالش دیگر در این راستا را  Dayanand Sraswati» دی آنند سراسواتی«
  .نمود) ١٨٢۵ (در سال  Arya Samaj» آریا سماج«

او به ترین راه برای دریافت هویت را . خواند» هند«او ضمن رد بت پرستی، آن را دليل اساسی برده گی سياسی 
. نام نهاد» عصر طالیی آریایی«او این ها را . درج شده اند، می دانست» رگ ودا«که در » آریایی«بازگشت به ارزش های 

  . ، پرسش های زیاد و روشنی در مورد این بازگشت، به ميان آمداما، در جریان این جنبش، در همان موقع

او . که خود قاضی معروفی بود، جایگاه ویژه یی دارد  Mahadef Govind Ranande» مهادف گویند راناند«در این ميان 
  :پرسش هایی را چنين کاشت» طالیی«ر مورد بازگشت به دوران 

آیا به آن رفتار های ...شته بر گردند، در بحری از پرسش ها غرق هستندمردم در برابر این خواست که به سوی گذ٫٫
کهن بر گردیم که در آن باال ترین قشر جامعه ما، به کار های نادرست و پستی دست می زدند؟ به سوی خوردن غذای جانداران، 

ریشی «یگر به مناسبت های نادرست ميان نوشابه های زهر آگين که همه جانداران و گياه های ما را مسموم ساخته اند؟ آیا بار د
بر گردیم؟ آیا بار دیگر به دادن قربانی .) ریشی واژه سانسکریت است ومعنای فرد مقدس را دارد(»  ریشی زنان«و » مردان

یا بار تمام سال جانداران و حتا انسانان برای خدا بر گردیم؟ آیا باردیگر بيوه زنان را با شوهرانشان پس از مرگ بسوزانيم؟ آ
دیگر برای فرود آوردن موج های توفنده دریا ها مردان و زنان را به کامش قربانی نمایيم؟ آیا بار دیگر دست به شکار مردم، به 

  می خوانيم، بزنيم؟،،» پست و نجس«گونه یی که آنان را 

  !! به پا می خيزند» نجسان«
ان اسطوره سازی احساساتی و پندار گرایانه، آن گونه که می بينيم، روشنگران اروپایی، شرق شناسان، پيرو

را در قالب دید خویش ریختند و از آن » آریایی«دیگر و دیگر هرکدام به نوبه خویش اسطوره »  هندیان«زبانشناسان و 
  .نادرستی را ساختند که تا کنون باوجود روشن شدن بسياری مساله ها با سخت جانی ادامه دارد» حقيقت«

معنای نژاد پست تر، بار ها و بار » داسا«معنای نژاد بر تر و جسمی دارد و » آریا«درک که واژه  دراین جریان، این
  .فرا هم آمد» هماليا«ها مورد مناقشه قرار گرفت و برای رد و پذیرشش کوهی از استدالل به بزرگی قلل 

این امر به . به راه افتاد» نجس«در آغاز سده نزدهم عيسایی، تحرکی در ميان قشر پایين جامعه یا بخش » هند«در 
  .خواند» فرزندان خدا«آنان را » گاندی«چنان بحث های پــُر شوری ره گشود که 

به نام » سانسکریت«که در زبان » نجس«در ميان قشر  ١٨٢٨-١٨٩٠) Jotiba Govind Phule(»  جوتيبا گویند فهول«
به حساب می رفتند، » نجس«دید این رد بندی، به قشر باغبانان که  او از. خوانده می شود، چشم به دنيا گشود Shudra »شودرا«

  . ، درس بخواند»عيسایيان اسکاتلندی«اما، با این وجود، توانست تا از راه مکتب عالی گروه . پيوند داشت

  .و دهقانان بدل شد» نجسان«او بعد ها به یکی از پر شور ترین هواداران حق 

او این بار از ُاسطوره به گونه . دی به تفسير دوباره اندیشه های گذشته روی آورداو نيز در نبرد برای حق و آزا
  . دیگری بهره گرفت

وحشيان بيگانه اند که بر کشور یورش بردند، مردمان قدرتمند، هم آهنگ و » آریایيان«او با این استدالل آغاز کرد که 
بخشی از آن رابه پایين ترین  . اد اجتماعی را قشر بندی نمودندآنان بودند که نه. اصيل این سرزمين را به برده گی کشيدند

  .خروج آنان را از این تنگنا بستند» ودا«قسمت هرم این رده بندی راندند و با کمک آیه های 

او برای تبليغ . خواند» آریایيان«از یوغ برده گی  » نجسان«را نعمت خدایی برای رهایی » بریتانيا«او فرمانروایی 
شاهی که نماد احساس های دهقانان است، در جایگاه بلندی قرار » بالی«در این اسطوره . اش به ُاسطوره دیگر پناه برد اندیشه
با فریب از سلطنت به زیر آورده می » برهمنان«بچه توطيه گری از ميان » دامان«توسط » بالی«بر پایه این ُاسطوره، . دارد
فرمانروایی » آریانان«پيش از یورش » بالی«بر اساس این ُاسطوره، . شغال می نمایدبعد، این توطيه گر قدرت را خود ا. شود

  .عادالنه یی داشته است

  .به شدت اصيل، به حساب می آورد» هندوستانيان«را » نجسان«او دهقانان، همبود های قبيله یی و 

راستا، سنگينی ضربه و یورشش را  او در این. سخن به ميان می آورد» عصر طالیی نا آرینان«جالب است که او از 
شکلی از » ودایی«او حتا به این باور دست یافت که سروده های . می سازد» برهمنان«متوجه دید قشر گرایانه و نص گونه 

را که زیر عنوان » اروپایی«او هم چنان ستيز عليه اندیشه های نو و مدرن . وجدان ناخود آگاه همگانی نادرست و انحرافی است
  .پرستی صورت می گرفت، تالشی برای ادامه برتری قشر باالیی جامعه می دانست وطن

  پيش آريايی
می » پيش آریایی«همه اثر های فرهنگ کهن را که در این کشور وجود دارند به نام » هند«برخی از ملی گرایان 

  :این رده و سياهه شامل مساله های زیر می گردد. خوانند
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  .همه گونه پرستش بت ها -١

  .رسم و رواج هایی که برای نيایش این ها به شمول قشقه اجرا می شود -٢

  .باور به روح و تناسخ روح ها -٣

  .تعيين روز ها بر اساس دگر گونی ماهتاب -۴

  .نوع های گونه گونه جاندار پرستی -۵

  .پرستش برخی اعضای بدن به ویژه آله های تناسلی -۶

  .حضور خدا در آینه همه موجود ها -٧

در جلد اول  که  Majumdar»  مجومدار. س. ر«،، ویراستاری » هند«تاریخ فرهنگ مردم ٫٫فشرده این که در کتاب 
اسطوره ها و افسانه خدایان و قهرمانان که هم اکنون در ميان مردمان  ٫٫دارد چنين می خوانيم، » دوران ودایی«بحثی در باره 

تا جنوب شرق آسيا به آن سخن » هند«زبان هایی را گویند که مردم از  جنوب  گروه(» آستری«و » دراویدی«که به زبان های 
. وجود داشته  و از نفوذ آنان به امان مانده اند) پيش از عيسا ١۵٠٠(»  آریایيان«گپ می زنند، مدت ها پيش از آمدن .) می زنند

به روشنی » پورانا«نان و حماسه آفرینان را در ما همين خدایان و قهرما… . می گردند» آریایی«سپس اینان  وارد زبان های 
  ،، .می باشند» آریایی«در زبان و سروده های »  آریایی«این ها شاهد حضور باور های پيش از ... دیده می توانيم

  » ايران«در » آريايی«اثر اسطوره 
  .در همين سده های نزده و بيست عيسایی بود که دامن این اندیشه فراخنای بيش تر یافت

این پی . نام گذارد» هویت اصيل«این تالش را می توان برای جستجوی . نيز روی به گذشته گشتانده شد» ایران«در 
آگاهان اجتماعی کشور که در پی دریافت راه بيرون رفت از استبداد و . جویی در خط دریافت علت عقب مانده گی، ره می سپرد

این ذهنيت ملی گرایانه، تمام ساختار ادبی، فرهنگی و سياسی جنبش . روی آوردندعقب مانده گی بودند، به دوره پيش از اسالم 
  .  جایگاه ویژه یی دارد» باستان«در این راستا، روی آوردن به دوران . مشروطه را در بر می گيرد

ها را به  چون مغناطيسی ذهن» آریایی«واژه . مدت ها پيش در این زمينه کار گسترده یی نموده بودند» اروپایيان«
این واژه که زیر فشار حضور آموزه های اسالمی، در ضمير ناخودآگاه شان پنهان شده بود، چون اژدهایی . سوی خویش کشاند

  . سر بلند نمود

در این » داریوش آشوری«. تب هذیان آلودی را در ذهن ملی گرایان افراطی به ميان آورد» آریایی«باور به نژاد ناب  
از سوی دیگر . ناشی می شد، همراه گردید» عرب«این امر با نفرت به هرچی که از نژاد  و فرهنگ  ٫٫د،مورد چنين می گوی

  ،،.به هر چی به گذشته های پيش از اسالم تعلق داشت، رنگ شکوه داده می شد

  . توانيمپدر و پسر دیده می » رضا«اوج این جریان را در ميان دو جنگ اول و دوم جهانی هنگام فرمانروایی هردو  

تاریخ جرمن و «نویسنده کتاب   Mattis Kuentzel »مت تياس کونزل«این  پذیرش چنان گرم گردید که بنابر نوشته 
عنوان اصل کتاب را » نجفی«آقای : توجه. سی. بی. در بی» علی امينی نجفی«معرفيگر (»  ایران در دوستی سرنوشت ساز

را از اخالف » هيتلر«برخی از آخوندان، » ایران«، شهر مقدس »قم«که در ) .تغيير داده و از آن برگردان آزاد نموده است
  .خواندند» امام زمان«برخی چنان راه افراط را در پيش گرفتند که او را . پيامبر اسالم دانستند

که تلفظ » ایران«به » فارس«واژه . ) ع١٩٣۵( گرایی بود که طی فرمانی در سال » آریایی«در همين هوای گرم 
  .   نهاد» آریا مهر«بر خویش لقب » ایران«بدون دليل نيست که  شاه . است، بدل شد» آریانا«دگرگونه 

  نگاه ما به اين اسطوره
پس از سده هژده، زمينه برای تشکل دولت های ملی  » اروپا«آن گونه که بيان شد، با رشد آگاهی قومی و سپس ملی در 

  .در آن جا، فراهم آمد

ند نزدیک با شکل گيری جامعه  مدنی مدرن  و نو داشت، راه اش را در دل سرزمين های دگر و از آن این روند که پيو
  .ميان حوزه گسترده ما باز نمود

کشور ما، در نيمه دوم  سده نزده با فروکش نمودن جنگ های فرسایشگر  ميان شهزاده گان طایفه یی برای دست  
  .داشت، به آرامش نسبی دست یافت» بازی بزرگ«اتنگ با یافتن و یا نگه داشتن قدرت که پيوند تنگ

وضع به گونه یی شکل گرفت که زمينه  برای تمرکز قدرت ـ اگر هم شکلی ) ١٨٨٠(پس از جنگ دوم با انگليس ها،  
  . بود ـ فراهم شد
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  ملی گرايی، آغاز توجه به تاريخ کهن
می » امپریاليزم داخلی ٫٫آن را» لویی دوپری«ی که پس از آن که بخش های گونه گونه این سرزمين، زیر فشار شدید

نامد، به هم پيوستند، و دیوار مرزیی آن را در آغوشش فشرد، زمينه برای رشد نسبی به سوی شکل گيری ساختار سياسی فراهم 
نو باز نمود و حس  آغاز سده بيستم، که همراه با اصالح های اجتماعی بود، گام به گام دریچه ها را به سوی نگرش به دنيای. شد

  .    ملی را شکل داد

آنان به این باور اند که سده نزده . را آغاز گر اندیشه ملی گرایی می دانند» فرانسه«و » امریکا«برخی انقالب های 
  . می باشد» آسيا«و سده بيست در » اروپا«عيسایی دوران ملی گرایی در 

ساله هویت که بعد های رنگ هویت ملی را بگيرد، جایگاه ویژه یی آن گونه که می دانيم در گوهر دید ملی گرایانه، م
هويت دقيق اين امر آن  است  که در آن .  ملی گرايی يک پديده نو  و عصری استبه ساده گی می توان یاد آور شد که . دارد

  . ستوفاداری و حتا فداکاری فرد نسبت به دولت ملی، برتر از پيوندش با گروه خونی، قومی و محلی ا
  .این امر، آغاز شکل گيری دید ملی گرایانه را که آماج اصليش استقالل کامل کشور بود، نشانی می نماید

در جریان دو دهه کار پخش اندیشه های نو تا دست یافتن به استقالل،  نطفه . این کار با استقالل کشور به اوجش رسيد
البته این امر، . ون کشور، در زمين اندیشه روشن اندیشان، گذاشته شدهای یک اندیشه ملی با بازگشت تبعيدیان سياسی از بير

  .تافته جدا بافته از دگر گونی هایی که در این حوزه و منطقه رخ می داد، نبود

  .جریان استقالل، و دهه سر و سامان دادن به ساختار نو،  دگر گونی ها را به دولت مستعجل و کوتاه زمان بدل کرد

در سده بيستم عيسایی، پس از آن که دولت به آرامش نسبی دست یافت، و توجه به عمل گرایی و با آغاز دهه سی 
  . دوری از اصالح ها شتاب زده را در باال ترین جای در سياست خویش قرار داد، بار دیگر حس ملی راه باز نمود

  .ر گرفتاین بار مساله هویت ملی در صدر کار مقام های رهبری و فرمانروایی کشور، قرا

مساله مهم این است که خط بسيار نازک، شکننده و ظریفی ملی گرایی را از عظمت طلبی، خود برتری جویی و هوای 
هر گاه همبودی به ویژه که در آن قومان گونه گونه با فرهنگ های مختلف زیست می نمایند . سيطره بر دیگران، جدا می سازد

در این  جا . ملت نرسيده باشد، دقت در این زمنيه  از اهميت بزرگ بر خوردار استو هنوز بنابر دليل های گونه به ساختار 
چون رابطه های عشيره یی، طایفه یی  و قومی در کوره سوزان ملت ذوب نشده، تاکيد بر این امر هوای برتری قوم مسلط را 

ُپرکژ و پيچ و ُپرتضریص و نا هموار و به زیرا وحدت ملی  پيامد، روند . در ذهن ها راه می دهد، و کار به کشمکش می رسد
آن چی در این راستا از اهميت بزرگ بر خوردار . شدت وقت گير دگر گونی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد

م در این راستا، نهادینه شدن ساختار نظام مرد. است، قرارداد اجتماعيی است که قومان گونه گونه بر سر آن به  توافق می رسند
  .  ساالر که در آن مشارکت مردم نقش اساسی دارد، تخلف و انحراف از آن را باز می دارد

ی سده هژده و نزده دیدیم، در این جا نيز، توجه به » اروپا«در خط جستجو برای دریافت این هویت، همان گونه که در 
به زمين این نگرش گذاشته ) ١٩٣١(» ادبی کابل انجمن«بدون دليل نيست که پایه های . تاریخ به ویژه کهنش، صورت می گيرد

  . توجه بيش تری صورت می گيرد» تاریخ«می شود و در آن به بخش 

، که خود ما آن ها را »اوستایی«و » ویدایی«در این جا، بررسی های زبان شناسانه و روی آوردن به سروده های 
» موسایی ـ عيسایی«وردن سندی برای رد آموزه های دین های برای به دست آ» اروپایی«فراموش نموده بودیم و تحول طلبان 

  .و قرار دادن انسان در مرکز همه دست آورد ها، بهره گرفتند، را به مثابه مواد آماده شده، مورد توجه قرار دادیم

این . به ميان آمد این امر که باِ آغاز سده بيستم، به راه افتاد با توقفی کوتاه مدت، در سال های سی همان سده، بار دیگر
» جاپان«و » ایتاليا«، »جرمنی«به ویژه در » آریایی«به هذیان برتری نژاد » اروپا«درست زمانی بود که تب ملی گرایی در 

  .بدل گردید و تمام گفتمان را در سایه اش قرار داد

» عبدالرحمان«از سوی امير از آن گاهی در کشور آغاز گردید که خانواده گان تبعيدی » جرمنی«تمایل به نزدیکی با 
از آن جایی که آنان با دست آورد های جامعه نو آشنا گردیده بودند، . به کشور بازگشتند) ١٩٠٢(» حبيب اهللا«با عفو پسرش امير

و » ترکی ـ جرمنی«این بر گشتگان را می توان به دو گروه زیر نفوذ اندیشه های . نوجو، قرار گرفتند» امير«مورد توجه 
  .، رده بندی کرد»ـ انگليسیهندی «

در جریان این نبرد و پس . این وضع همراه با اندیشه های استقالل طلبی، زمينه را برای آزادی کامل کشور فراهم نمود
  .شده بود، قرار گرفتيم» شوروی«که » روسيه«و » انکلستان«از آن ما در برابر دو انتخاب بد یعنی نزدیکی با 

در سطح جهانی از » جرمنی«، درمتن این جنبش از یک سو و نفوذ روز افزون »رمنترک ـ ج«حضور هواخواهان 
هنوز چهره کشور گشایش را ننمایانده بود، از » جرمنی«،  و این که »روسيه«و » انگلستان«سوی دیگر، همراه با بيزاری از 

  .باز نمود» جرمنان«جانبی، ميدان فراخی را برای تمایل به سوی 
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  ما در اين ميدان ديد نويسنده گان
شاه کشور، هرج و مرج » امان اهللا«پس از آن که آب های بحران ناشی از سقوط اصالح های دوران فرمان روایی 

آگاهانی که از دم تيغ این بحران و تصفيه . ، از آسياب افتاد، دگرگونی تدریجی جایش را گرفت»کلکانی«دوره کوتاه زمامداری 
آن گونه که گفته شد، نگاه به گذشته و باز یابی و یا . گرد آورده شدند» انجمن ادبی کابل«در  های بعدی جان سالم بدر بردند

، »غبار«: در این نهاد چهره های  مطرح آن زمان مانند. سازی هویت باال ترین مقام را در کار این نهاد، اشغال نمود
  .شدندجای داده ... و دیگر و دیگر» گویا«و » جویا«، »نزیهی«، »مستغنی«

، شاه کشور را در انزوا »محمد ظاهر«صدراعظم، تالش به خرج داد تا در کنار این که » هاشم«در این حال و احوال، 
  . او در دستور کارش هویت یابی و یا سازی را قرار داد. قرار بدهد، چهره های جوان خانواده را وارد عرصه سياست نماید

او به نوشته  . سپرده شد» کهزاد«ریاستش به علی احمد . به ميان آمد» ریختا«برای نگاه ویژه تر به تاریخ،  بخش 
عضو «  H. Hackin، »هکين. هـ«زیر نظر  ٫٫، »فرهنگ زنده گی نامه افغانستان جدید یا معاصر«، در اثرش به نام »آدمک«

  ،،.فرانسه یی برای سال های زیادی کار  کرد» هيات باستانشانسان

گاهی که بر این نهاد نام پشتو . را به دوش داشت» انجمن تاریخ«ریاست )  ١٩۵۶-۶١(هاهم چنان او ميان سال 
  . ریاست این بخش را همچنان پيش برد» کهزاد«بدل گردید، » پشتو تولنه«گذاشته شد و به 

نشر  را» آریانا«او برای نشر بررسی های تاریخی که بيش تر در خط هویت یابی و سازی ملی ره می سپردند، مجله  
و دیگر و دیگر،  در چارچوب همين هویت سازی پا به ميدان » آرین«و » و آریایی» آریانا«به این گونه واژه گان . نمود

کهزاد، به حيث دبير، در نوشتن تاریخ پيش از اسالم افغان، برای ایجاد  ٫٫، در همان اثرش چنين می نویسد،»آدمک«. گذاردند
گرایی، نام » آرایا«جالب است که بعد ها با فروکش نمودن تب )  ٩١. ص(فغان، سهيم گردید،، سنگ پایه ایدیالوجی ملی گرایی ا

  .  بدل شد» افغانستان«مجله به 

این اثر بار دوم . در دو جلد باقی مانده است) ١٩۴۶(» تاریخ افغانستان«درکنار نوشته های دیگرش، از او اثری به نام 
جالب است که  در صفحه دوم پـُشتی این کتاب، واژه گان . تجدید چاپ شد. ع٢٠٠٢ال در س» بنيادفرهنکی کهزاد«به وسيله 

» آریانا«این امر، نشان می دهد که او بيش تر به تاریخ . ميان قوسک که معنای یعنی را دارد، درج شده است» تاریخ آریانا«
روشن نيست که آیا . بوده است» آریانا«قدیم این  کشور و یا تاکيد بر این امر بوده است که نام » افغانستان«توجه داشته است تا 

  .این کار خود بحث جداگانه یی را نياز دارد. این کار در اصل کتاب آمده است و یا این که در چاپ دوم به آن اضافه شده است

  تاريخ سنتی يا عنعنه يی ما
بر پایه بررسی ها و کاوش های دانشمندان آن گونه که آگاهی داریم به صورت عموم تاریخ سرزمين و حوزه تمدنی ما 

گذشته از آن، در هاله یی از اسطوره، قصه و . این یافته ها از نيمه سده نزده ام در دسترس قرار دارد. اروپایی، استوار است
ادامه می  که در آن رسم تاریخ نویسی نيمه رسمی جان می گيرد،» ساسانی«این تاریخ سنتی تا پایان دوره . افسانه نهفته است

  .را می توان تبلور این تالش دانست» خدای نامگ«. یابد

» ابن ُمـقفع«یا » روزبه«پس از گسترش اسالم، این اثر که به گونه های متعدد جان سالم از تهاجم بدر برد، به وسيله 
پس تر ها، . ت زده انداین باور وجود دارد که کسان دیگری هم به برگردان این کتاب دس. به عربی بر گردانده شد) ٧۵٧(

در ميان این ها، معروف . استوار اند، به شکل نثر و نظم نيز صورت گرفت» ابن مقفع«برگردان پارسی آن که بر پایه ترجمه 
صورت ) ٩۶٠(در سال » خراسان«حکمران » منصور عبدالرزاق«است که به دستور » مقدمه کهن تر شاه نامه«ترینش  
تکميل شد، می ) ١٠١٠(را که در سال » فردوسی«، نوشته »شاهنامه«د که همين اثر پایه اساسی برخی به این باور ان. گرفت
این اثر، گسترده ترین بيان . می باشد» خدای نامگ«برگردان ساده و جدید » شاه نامه«آن گونه که روشن است واژه . سازد

  .ی را در بر دارد تا تاریخی رامی دانيم که تاریخ سنتی، بخش اسطوره ی. تاریخ سنتی به حساب می آید

این ها را می توان شاهان . ، بنياد گذار نظام شاهی آغاز می یابد»گيومرث«و با » پيشدادی«این تاریخ با  شاهان 
خلق » اهریمن«اینان در نبرد دایمی با دیوانی اند که آنان را . اسطوره یی خواند که بر همه موجودهای این دنيا فرمان می راندند

تاریخ سنتی ما به جای بررسی نقادانه واقعيت ها، به ترکيبی از افسانه ها، اسطوره ها و قصه های خدایان، دیوان .  ده استنمو
  .می پردازد» بهشت گمشده«و قهرمانان و تصویر 

مينه  او خود در ز. ، خود می داند که حادثه های پيش از تاریخ و تاریخ، با نوشته و خط از هم جدا می شوند»کهزاد«
او هم چنان افسانه را به درستی درک می نماید، چنان که ) . ١۴.ص(شروع ظهور رسم الخط و دوره تاریخی،،  ٫٫می نویسد،

در ميان اهالی جوار پامير قصه یی  معروف است که قرار ٫٫هنگام بحث در این زمينه از افسانه یی به این گونه سخن می زند،
نده گی داشت و در اثر انقالق آتش احجار از هم پاشيده و مردم از مجرای چهار مخرج طبيعی آن نوع بشر دردامنه های پامير ز

  )٣٩.ص.(دره های اندوس و سر دریا و تارم به چهار جانب پراگنده شدند،،

و » ریگ وید«از سوی دیگر، او بخش زیاد کتاب دو جلدی اش را باز هم به گفته خودش بر مبنای سروده های 
  .ه است، هرگز واژه اسطوره را در این مورد به کار نمی بردنوشت» اوستا«
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که » ماکس ميوللر«اش و » ژرمنی«و » آریایی«که بر خط نژاد گرایی و آن هم » گوبينو«او با اثر پذیری از دیدگاه 
را که دارای صفحه این دو جلد ) ٣١٠(او . از بررسی زبان شناسی به نژاد گرایی سير نمود، به نوشتن این اثر می پردازد

» برهمن شاهان کابل«آغاز می نماید وتا » هخامنشيان«آن گاهی که از . صفحه می باشد، به این اسطوره ها می پردازد) ۴٢٨(
به این گونه، او اسطوره را وارد تاریخ می . ادامه می دهد، هرگز خط فاصل ميان اسطوره و تاریخ به صورت روشن نمی کشد

  .اری بر نویسنده گان بعدی نيز وارد می نمایداین کار اثر دوامد. نماید

درست یک سال بعد از شکست ) ١٩۴۶/١٣٢۵( درمقدمه این اثر که در سال » کهزاد«نکته قابل توجه این است که 
به دست نشر سپرده می شود، درک می نماید که » جاپان«در » نظامی گری«و » ایتاليا«در » فاشيزم«، »جرمنی«نازیزم در 
گرایی نی تنها دگرگون شده است، بل، موج نفرتی در جهان جای آن را گرفته است،  در مقدمه اش چنين می » آریا«آن فضای 

پس اگر ... با نگارش مقاالت کوچک و متفرق وارد تتبع در تاریخ قدیم افغانستان شده) ١٩٣١/١٣١٠(پانزده سال قبل ٫٫نویسد،  
)  راسيزم(می آید از آن قطعا نباید به فکر تيوری های نژادی » آریانا«و  »اریا«در فصول اولئه تاریخ مملکت ما اسمای 

  )٩.ص(،، .افتاد

او در پایان عمر به صورت روشن بيان نمود که منظورش از کار . را به یاد می آورد» ماکس ميوللر«این دید، نگاه 
  . نژاد بر تر ندارد تنها و تنها بار زبانشناسانه داشته است و هيج پيوندی با» آریا«برد واژه 

به روشنی دیده می شود که چگونه از ُاسطوره برای شکل دادن هویت که هدف زمامداران آن زمان تحکيم قدرت بود، 
  .بهره برداری صورت می گيرد

او تنها . به نگارش تاریخ کشور دست می یازد.) ع١٩۶٧(» افغانستان در مسير تاریخ«در اثرش به نام » غبار«بعد، 
می نویسد، آریانا قدیمترین نام افغانستان است که از عهد » ..نامهای تاریخی«سوم، فصل اول، زیر عنوان  در بخش
  )٩.ص(،،.تا قرن پنجم ميالدی در طول یکنيم هزار سال برین مملکت اطالق می شده است) هزار سال قبل از ميالد(اویستا

در » گذشته دور«در بخش یکم با عنوان  » شم قبل از ميالدافغانستان از گذشته دور تا قرن ش«اما، او در فصل دوم، 
در هر حال قصه ها و اسطوره ها از یک گذشته دور افغانستان حکایت ميکند که در تاریخ های  ٫٫این مورد چنين می نویسد،

ی برد و بيان می نام م» ازی دهاکا یا ضحاک ماران«،، او سپس از قصه به گفته خودش .ماضی و شهنامها از آن ذکر شده است
دولت پيشدادی یا پارادات های افغانستان را در  ٫٫بود، به این جا تاخته و » سامی«دارد که براساس همين اسطوره او که پادشاه 

  )٣۵.ص(،، .پادشاه بلخ تاج خود را ازدست داد) یاما(پایتختش بلخ سقوط داد است و جمشيد یا 

اما، این دید، نگاه اولش . ی زند و جایگاه اش را با تاریخ عوض نمی نمایدبه این گونه او از مرحله اساطيری، حرف م
به این گونه . اسطوره یی هستنِد، که چنين اند، بایست همه این بخش را اسطوره ناميد» پيشدادی«اگر شاهان . را نفی می نماید

  .آمده اند شامل اسطوره می گردند» اوستا«و » رگودا«همه قصه هایی که در

را به دوش داشت، دست به نگارش اثر های » انجمن تاریخ«هنگامی که ریاست » عبدالحی حبيبی«ر همان زمان د    
می ) ١٩۶٧(» تاریخ مختصر افغانستان«این اثر به نام . اکنون نگاهی به بخشی که مورد توجه است، می نمایم. تاریخی زد

  . باشد

با تعریفی به درستی دوره قبل از » رٔه قبل از تاریخ افغانستاننظری بدو«این اثر زیر عنوان » بخش نخستين«او در 
دوره یی که انسان به کشف خط موفق نشده بود، دوره قبل از تاریخ  ناميده ٫٫تاریخ را از تاریخ جدا ساخته و می نویسد،

  )١.ص(،، .ميشود

او در این مورد چنين می . ردو دایره گسترده این بخش به ميان می آو» وادی سند«او سپس کوتاه سخنی از تمدن 
  )١.ص(،، .ولی خطوط مکشوفه موهن جو دیرو در سند و هرپه تاکنون خوانده نشده، و داخل مرحله تاریخی نباشد ٫٫نویسد،

به صورت » اوستایی«و » ویدی«می پردازد و از سروده های » آریایيان«به بحث » افغانستان تاریخی«بعد در بخش  
جالب این است که . می نماید» ایزدان و ارباب انواع«و » ، پهلوانان»کاوی یا کيان«ر مورد خاندان مفصل سخن رانده بحثی د

این تناقص را می توان در بيان خودش چنين . او این دوره تاریخ سنتی که دردایره اسطوره می گنجد، وارد تاریخ می نماید
قدیم افغانستان قبل از ) نشانه شگفتی از من است(؟  !يت در صفحات گذشته توضيح بسيار مختصری بر سه دورٔه مدن٫٫دید،

  )٢٧.ص(تاریخ دوره ویدی ـ عصر اوستایی نوشتيم و گفتيم که از آغاز دوره تاریخی فقط دو اثر مکتوب ویدا ـ اوستا باقيست،، 

  )٨. ص(،، .ٔ تاریخی مردم آرین آغاز می گردد با سروده های ویدی دوره ٫٫جای شگفتی است که او می گوید،

این . او خود به روشنی بيان می دارد که تاریخ با خط آغاز می گردد، اما، در این جا این دو را اثر مکتوب می خواند
مساله روشن تر از آفتاب است که اثر های یاد شده سده های دراز به صورت شفایی بوده و در پایان سده ششم پس از عيسا، گرد 

از سوی دیگر این بازمانده ها بيانگر اسطوره های آن . خط جداگانه یی را به ميان آوردند آوری و برای ثبت دقيقش حتا رسم
  .زمان است و نمی توان قصه های آن ها را حادثه های تاریخی خواند

که در مدت شهریاری جم گرما و سرما  و پيری و  مرگ و رشک : گوید ۵تا  ٣فقره  ٩در یسنا  ٫٫او خود می نویسد،
  )١٧.ص(د،،در جهان نبو
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آیا در گذشته بشر که در جریان دو ميلليون سال روزگار دشواری را پشت سرگذارده است، ! خوب به این نوشته بنگرید
ما . گم شده می دانند» بهشت«به چنين دوره آرمانی بر می خوریم؟ این بيان اسطوره یی همان آرمان است که برخی آن را 

اما، از یک مورخ بسيار دور است . ه های گوناگون مردم های مختلف می توانيم ببينيمتصور چنين جلمعه آرمانی را در اسطور
  .این کژ راهه ذهن مردم را از درک حقيقت به دور نگه می دارد. که اسطوره را وارد تاریخ نماید

این گفته اش  به. در جای دیگر به این استدالل بر می خوریم که تالش دارد تا دراسطوره ها تاریخ را جستجو نماید
اوستایی و .) گفت نی مدنيت» اوستایی«نشانه شگفتی از من است، زیرا این را می توان فرهنگ ! (دردوره مدنيت ؟٫٫بنگرید، 

روایات کتب قدیم قبل از اسالم و بعد از آن در بارٔه دودمانهای شاهی و رجال و پهلوانان آریایی نژاد به مرور دهور رنگ 
، و این اساطير باختالف در آن کتب روایت شده است، ولی ما در اینجا می کوشيم که حتی المقدور جنبه داستانی به خود گرفته

  )١۶.ص(های تاریخی داستنهای مذکور را جستجو کنيم،، 

دوم نگته جالب این است که او باز هم در . اول از همه این نکته جالب است که در اسطوره بتوان تاریخ را پی گرفت
  . یی روی می آورد» ویدا«ش به ُاسطوره خط این کاو

در این امر شگفت انگيز است که او سعی می کند برخی واژه های سروده های  اسطو ره » حبيبی«تالش دیگر 
  :من به دو نمونه در این جا بسنده می نمایم. را پشتو بنمایاند» ویدی«

  )٢٧. ص(،، .استدرادب پشتو به معنی اصل و بنياد یا کشاورزی : ...آرین٫٫الف ـ 

  )٢٨.ص(تا کنون در پشتوی قندهار به معنی سرزمين  و جایگاه مستعمل است،،  :...ویجه ٫٫ب ـ

در این زمينه باید زبان شناسان کشور به . زبانشناس و به ویژه ریشه شناس نبود» حبيبی«تا جایی که روشن است 
  .بررسی بپردازند و سره را از نا سره جدا بسازند

  . می بيند، می پردازد» و هخامنشيان» مادها«که آن را در وجود » سلطٔه بيگانگان« بعد او  به

افغانستان در «او اثری را با نام . می باشد» صدیق فرهنگ«در رده کسانی که به تاریخ کشور پرداخته اند، یکی هم 
سخن زده و آن را » اریخی در افغانستاندوره های  ت«او در جریان رده بندی تاریخ کشور، از . نوشت) ١٩٨٨(» پنج قرن اخير

  .به دوره باستانی، اسالمی  و دوره معاصر تقسيم بندی می نماید

زمامداری سخن می زند که » گشتاسب«او سپس از ! را آغاز دوره تاریخی می داند» زردهشت«او به گفته خودش 
  )٢٣.ص. (ه وارد نمی سازدجالب است که او هرگز این بخش را در دایره اسطور. شد» زردهشت«گرویده 

بوده است، با احتياط برخورد می نماید وچنين می نویسد، » آریانا«او در مورد این که نام کشور در آن زمان 
  )٣١.ص(،، .اصطالح آریانا که بعضا بعنوان این سرزمين در عهد باستان ذکر شده است سواالتی موجود است٫٫

باقی مانده بحث ) عيسا. پ ۴٨۶-۵٢١(اول « داریوش«که از زمان » گیکتيبه های سن«جالب است که بعد خود از  
او دیگر ذکر . را می یابد... و ) هرات(او در این کتيبه ها و یا سنگنوشته ها نام شهر های ما را و از آن ميان آریا . می نماید

در رده اسطوره » عصر زردهشت« اما، هرگز نمی گوید که . نمی کند که تاریخ در همين جا، از پيش تاریخ فرق می شود
  .قرارمی گيرد

بحث هایی در این زمينه داشته اند که مجالی برای » انترنت«یا » جال جهانی آگاهی«به تازه گی کسانی دیگری در 
  .پرداختن به آن ها در این تنگ جای، وجود ندارد

به روی دیگران باز می نماید، هرکس می بينيد که چگونه به ساده گی از اسطوره که درب فراخ تعبير و تفسير را 
به خلق اسطوره » شلی گل«برخی اگر چهره خویش را برای هویت یابی در آن نيافتند، مانند . عکس خویش را در آن می بيند

  .دست می زنند

•   
  

  :کتابشناسی به زبان های پارسی و انگليسی
، مؤسسه انتشارات آگاه، بهار )نخست  و دویمپاره (»پژوهشی در اساطير ایران«. ، مهرداد»بهار -١             

  .خ.هـ١٣٧۵

، چاپ »انتشارات مروارید«. دو جلد. ، کهن ترین سروده های ایرانيان،،»اوستا«٫٫. ، جليل»دوستخواه« -٢                      
  .١٣٨٧سيزدهم، 

نجام شده تحت نظارت مؤسسه لغت نامه          بر اساس آخرین ویرایش ا»  لغت نامه«. ، علی اکبر»دهخدا« -٣                  
  .ع٢٠٠٩.  لوحه فشرده. »تهران«دهخدا، انتشارات دانشگاه 
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دانش کتابخانه، پشاور، پاکستان، چاپ سوم، قوس : ناشر. »تاریخ مختصر افغانستان«. ، عبدالحی»حبيبی« -۴                
  .خ.هـ١٣٧٧

انتشارات درخشش، مشهد، : چاپ اول، ناشر» افغانستان در پنج قرن اخير«. ، محمد صدیق»فرهنگ« -۵               
  .خ.هـ ١٣٧١.ایران

  . ١٣٨١ميزان . ،  استوکهولم، سویدن»بنياد فرهنگی کهزاد«. دوجلد» تاریخ افغانستان«. احمد علی» کهزاد« -۶                
  

  

   
  

1. Adamec, w. Ludwig. “A Biographical Dictionary of Contemporary Afghanistan” Akademmische 
Druck-u. Verlagsanstalt, Graz – Austria.1987. 

2. Ashouri, Darush. “Nietzsxhe and Iran”. An article in Encyclopedia Iranica. 
3. Bryant, Edwin. “The Quest for the Origins of Vedic Culture” Oxford University Press, 2001. 
4. Figueira, Dorthy. Aryan, Jews, Brahman: Theorizing Authority through Myths and Identity” State 

University  of New York Press, 2002. 
5. Gnoli, Gherado. “The Idea of Iran: An Essay on its Origin” Instituto Italiano Per Il Medio Ed 

Estremo Oriente, Roma , 1989. 
6. Kuentzel, Mattias. “Die Deutschen und der Iran Geschichte und Gegenwart einer verhängnisvollen 

Fruendchft”  WJS Verlag, Berlin, 2009. 
7. Talageri, G. Shrikant. “The Aryan Invasion Theory and Indian Nationalism”. Voice of India, 

Rajkamal Electric Press, New Delhi, second Edition 2003. 
8. Encyclopedia Iranica, 2010. 
9. Encyclopedia Britannic, CDR, De Luxe edition, 2009. 
 
 

  »جرمنی«در » گــُت تينگن«شهر 
  .ع٢٠١٠جوالی  ٢٢/ ١٣٨٩سرطان  ٣١

 


