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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
   امريکا- نعيم سليمی 

  ٢٠١٩ جنوری ١٩

  

 نژاد اصطالح شناسی نطفه و شناسی ريشه
 انهـــــغفر ز مــميـيــن تانــترکس ز مـيــمـني     جان ای گفت و زد تسخر تو کجائی ز گفتم

 هــدردان هــمــھ میــيـن اــدري لب مــيـمــيـن     دل و انـج ز مــميــني گل و آب ز مـيــمــيـن

  هـگانـــبي ز شــخوي من اسمـشنـبن که اـفتـگ      تـخويش مــمن که من با کن رفيقی که مـگفت

 " مولوی"

 

  : باشيم داشته ( Etymology ) اتمولوژی از کلی يفتعر يکد باي ما نژاد ۀبيشترکلم چه ھر توضيح دريافت برای

 بهً قسما که است آن تاريخی و زمانی قيديت در اصطالحات و کلمات ھای ريشه بررسی و مطالعه از عبارت اتمولوژی

 منظور بلکه ، کند نمی احتوا را کلمات و لغات معانی چگونگیً صرفا اتمولوژی بحث. باشد می مرتبط زبانشناسی ۀفلسف

 ، قبل سال ٦٠٠ زمانی ھای محدوده در ھا واژه اين که اين ًمثال و بوده مفھومی چه دارای ھا واژه که است اين آن از

 را اتمولوژی واصلی اساسی موضوع که اين مطلب ۀخالص . اند داشته بازتابی چگونه قبل سال ٢٠٠٠ يا و ١٠٠٠

  . بس و دھد می تشکيل ھا واژه تشريح و توضيح

 و متحرک ھای پديده بلکه ه،ن مجرد و مطلق ، انتزاعی اصطالحات و مفاھيم که ساخت نشان خاطر يدبا ھمچنان

 در آنھا بلکه نبوده ابدی و ازلی کلمات . باشند می مرتبط ھستی جھان و ھمديگر با که دھند می تشکيل را یه ئزنجير

 و گردند می مستحيل ، ابند يمی تکامل و درش اند، شده ايجاد و تکوين ديگر چيز ھر مانند تاريخی خاص مقطع يک

  . کنند می باز ديگری تولد برای را خويش جای و ميرند می آرام آرام الخرهاب

 بھتر نژاد ۀجداگان تعاريف دريافت برای. است بوده قرار چه از آن تاريخی ھای ريشه و چيست نژاد که ببينيم حاال خوب

 ھای قاموس از يکی که بزنيم (Online Etymology Dictionary) اتمولوژی انالين ديکشنری به سری يک است

 برای فراوانی توضيحی معانی چند ھر. باشد می زبانشناسیۀ ساح در لغات انگليسی توضيحی و تشريحی تر پيشرفته
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 گرامی گانخوانند برای را آنھا ترين کلی و ترين معمول ميان ين ااز کنم می سعی من ولی ؛ اند گرديده هئارا نژاد

  : برگزينم

 که است بوده معمول ميالدی ١٣٠٠ سالھای حوالی در نژاد از مفھومی و برداشت اينگونه : " بآ شديد جريان " -

 (Norse) نورس قديمی زبان ( Ras ) رس ۀريش از واژه اين . است بوده جلو به آب شديد جريانًا اساس آن از منظور

 ( Race ) انگليسی ۀواژ ھم شايد و شده فرانسوی زبان داخل فرانسوی  -رمننا لغوی ۀريش از و آمده شتاب یامعن به

 الھام آن از ) گرد می استفاده آسياب برای که مصنوعی ناودان خصوصه ب( " جاری ناودان " آن خاص یامعن با نژاد

  . است گرديد ثبت ١٥٦٠ از انگليسی زبان در نژاد برای ومھمف اين. باشد گرفته

 معمول " دادن خرچه ب عجله يا و نمودن تعجيل " مفھوم به ( Rasen ) ريزن ۀواژ ميالدی ١٢٠٠ الھایس حوالی در -

 از "تيز دوش "یامعن به که داشته آن اسمی ۀتسمي وجه با انگليسی (Race ) به قريب سکاندنوی منابع از که است بوده

 و معمول اينطرف به ١٨٠٩ سال از ورزشی ابترق در دوش یامعن به البته. باشد می استعمال مورد بدينسو  ١٧٥٧

  . است گرديده استعمال

 ۀواژ از نژاد به ديد طرز اين. است شده داده نژاد به که است ديگری تعريف " : مشترک نسل و تبار با مردمی " -

 به (Razza) اوايل در که گيرد می أمنش فرانسوی زبان تاريخ در وسطی مرحله ، نژاد لغت شانزدھم قرن معمول

 . اند بوده مروج نظر، مورد ۀواژ برای فوق معانی ١٦ قرن از و بوده معمول " فاميل ، شجره ، نسل ، نژاد "یامعن

 منشأ پرتگالی و ئیاسپانيا Razz مشترک ۀريش با آشنا غير ايتالوی ۀواژ از فرانسوی زبان اوسط ۀدور در ھم شايد

  . باشد گرفته

 و اکادميک نشرات الیه الب در را موضوع اين تا ورم آمی عمله ب سعی حال. نژاد ۀبار در اجمالی توضيح بود اين

 دانشگاه ۀفلسف المعارف ةداير من نظر به. کنيم جو و جست اند رسيده نشر به راستا ين ادر که متعددی ھای رساله

 ةداير اين. باشد زمينه در خوبی خذآم از يکی تواند می ( Stanford Encyclopedia of Philosophy ) ستانفورد

 ( Michael James )جيمس مايکل آن لفؤم که " نژاد " عنوان زير راستا درين را تحقيقاتی و جامع ۀرسال المعارف

 دوباره ٢٠١٦ فبروری ١٧ در برآن مجدد مروری با ديگر بار که است رسانيده نشر به٢٠٠٨ می ٢٨ تاريخ به باشد می

  : باشد می ذيل ھای قسمت ۀيرندگ بر در نوشته اين. رسيد چاپ به

  نژاد محتوای تاريخ  -١

  نژاد ۀزمين در فسلفی معاصر ھای بحث ؟، دارند وجود ھا نژاد يا آ- ٢

  قوميت معکوس نژاد - ٣

  قانون و سياست ، اخالق فلسفه در نژاد - ٤

  . اند گرديده ضميمه نيز بحث حمطر تداخالت ساير و انترنتی ، اکادميک و ريفرنسی منابع رساله اين درختم ھمچنان

 واژه اين تاريخی ظھورمحتوای چگونگی با که را نبشته اين تاريخی ھای جنبه ۀبرجست و مھم نکات تا کنم می سعی من

  : سازم شريک شما با گيرد می ارتباط

 در مدرن ۀپديد يک اقل حد نژاد که است اين بر مبنی دانشمندی مسلط موقف "که خوانيم می اول قسمت ھفتم بند در

 وجود باستان روم و يونان جھان در نژاد موضوع که دارد وجود زمينه در اندکی توافق. باشد می امريکاۀ قار و اروپا

 جھان در سياه ضد تعصب فقدان کيدأت بر مبنی )١٩٨٣ ؛١٩٧٠( سنودن فرانک کالسيک اثر بسزای ثيرأت. باشد داشته

  .".... نداشت وجود عصر درآن پرستی نژاد که رسانيد نتيجه ناي به را دانشمندان بسياری ، باستان
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 نژاد موضوع پيرامون گاھانهآ غير ھيجان و شور اولين شايد " که است گرديده نشان خاطر بازھم ھمانجا متعاقب بند در

 C ( ھشتم قرن در اندلوس فتح دنبال به. باشد برافراشته قد ، (Iberian Peninsula) آيبيريا جزاير باشندگان ميان در

,E ( در. گرديد مبدل اسالم باورمندان و مسيحيان ، ھا يھودی بين امتزاج و تالقی محل به آيبيريا جزاير ، ھا مور توسط 

 فرديناند و ايزابل ھای نامه ب يک ھر کاتوليک شاھان ، جزاير درين اسالمی امارات مجدد فتوحات و واپسگيری جريان

 ؛ کنند ايجاد ، ١٥٠٢ در مسلمانان ًبعدا و١٤٩٢ در اول گام در يھوديان اخراج با را مسيحی منظم دولت تا نمودند سعی

ًء بنا ، بودند کرده بيعت مسيحيت به تعجيز و تبعيد از جلوگيری جھت دوگروپ ھر از بزرگی تعداد که ئیآنجا از مگر

 مسيحيانً صرفا که اين به اطمينان برای رتيبت بدين . بردند الؤس زير را مسلمانان و يھوديان اصليت الذکر فوق شاھان

 تفتيش چگونگی (Torquemada) تورکومادا نامه ب بزرگی مفتش ، بکنند زيست آنھا سلطنت قلمرو در معتقد و منؤم

 بايستی بلکه نکرده تکيه شان دينی مراسم و عقايد باً صرفا نامتھم بررسی جھت که اين آن و نمود تنظيم دوباره را عقايد

 ھا مور تھاجم برابر در که مسيحيانی به را خويشۀ شجر توانستند می که کسانی تنھا. کنند جو و جست را نھاآ بسن

 ۀايد بدينترتيب. شدند می برخوردار سلطنتی تخت و تاج قلمرو در امنی جايکاه از بگذارند، نمايش به نمودند مقاومت

 عضويت ۀمثاب به خونی وراثت ھم شايد و آن بيولوژيک ًکامال محتوای با نه  (Limpieza de sangre)خالص خون

  ." ......گذاشت وجود عرصه به پا نژاد محتوای سياسی – دينی

 : دھد می ادامه ھمچنان لفؤم

 . باشد بوده شاھد را بومی ھای ئیامريکا ضد و سياھان ضد پرستی نژاد نخيستين ھای مشوقه ھم شايد آيبيريا جزاير "

 مسيحيان غالمی تدريجی طوره ب که بود افريقا بردگی از برداری بھره جھت اروپا در یا قهمنط اولين اين زيرا

 و جسمانی ساختار لحاظ از سياھان که بودند رسيده نتيجه اين به شايد آيبيريا مسيحيان. زدند می عقب به را ئیاروپا

 نمودن محول در خوبی تجارب دارای هک اعراب دار برده تجار رابطه درين. ھستند آماده کار و نوکری برای فکری

 می محول ئی قھوه يا و روشن جلد دارای غالمان به را بغرنج ھای کار و بودند شان پوست سياه بردگان به شاقه وکار

  . ".... داشتند ھا ئیآيبيريا باالی را ئیبسزا ثيرأت ، کردند

 مشاھده که طوری . است نداشته وجود بشر تمدن آغاز از نژادۀ لمقو که شوم می آور يا فقط کوتاه ۀنوشت اين اختتام در

 متولد دراروپا داریه سرماي نظام تکامل و رشد تکوين، استعمار، تاريخ با پرستی نژاد ۀايد رشد و پيدايش کنيد می

   دباش می ان امحای و سرمايه غول عليه مبارزه مستلزم نژادپرستی امحای جھت حاصله قطعی ۀنتيج ًءبنا . است گرديده

  . ندارد سراغ را ديگری الترناتيف تاريخ

  


