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قاجار شاهلیغی زامانیندا کئچمیشه دوغرو فارس 

 4( هوسکارلیغیحسرتچیلیگی )فارس 

جالل الدین میرزه نین فارس میرزه فتحعلی آخوندوف و 

 هوسکارلیقالری

 

آنالشیلدیغی کیمی میرزه فتحعلی آخوندوف ایسالم دؤلتلری اوچون 

الیفبا مسئله سینی اورتایا سورمه سینه باخمایاراق غرب اورتاق 

آوروپادان شرقه دوغرو آخین ائدن ملت نظریه سی آنالییشی و مفکوره 

)بیر دؤلت اوچون   "تیدؤلت ملسی نین کؤلگه سینده اولوشموش "

ماق و اوزاقالشن دین اومتچیلیگی آنالییشیندایاراتماق،  ملی توپلوم

آنالییشی میرزه فتحعلی نی ده راحات بوراخمامیش.  دونیاالشماق(

 آخوندوف قاجار شاهلیغیندا  فراماسونلوق ه فتحعلیبئله لیکله میرز

باش لکوم خان و تیفلیسده ینی قویموش میرزه م  و اساس تمل

خان ده ائلچی اولموش فراماسون میرزه یوسف -کونسول، فرانسه

 اعیانالرر واسیطه سی ایله قاجار ممالیکی محروسه سینده تبریزلی ل

ه ب-او جومله آراسیندا و قاجار شاهزاده لری، اشیالر دن رضاقلی خان لَل 



2 

 

اوخوموش کسیم ایچینده و ائله جه ده دن جالل الدین میرزه -او جومله

اؤز گؤروشلرینی دوالییلی دا اولسا مطبوعات واسیطه سی ایله 

یایماغا چالیشمیش. میرزه فتحعلی اؤزو تفلیسده یاشادیغینا 

زه حسین وزیری اولموش میر ناباخمایاراق اسالمبولدا قاجار شاهلیغی

بوال چاغریلمیش، اورادا نالتخان قزوینلی نین دعوتلیسی اوالراق اس

ده قوناق اوالراق قاجار ممالیکی محروسه سی سفیرلیگیناوچ آی 

لکوم و فراماسون میرزه م   ایلیشگیلر قورموشیله ا عثمانلی مقامالری

. میرزا حسین خان سونراالر ناصرالدین مصلحتلر آپارمیشخان ایله ده 

داوام  بو ایلیشگیلراوالرکن ده اونال  )نخست وزیر( ش وزیریشاهین با

کونسولو ممالیکی محروسه سی ائتمیش. تیفلیسده و پاریسده ایران 

و فراماسون اولموش میرزه یوسف خان تبریزی ایله ده ایلیشگی سی 

اولدوغو اورتادادیر. میرزه فتحعلی ماراغالی مقدم تورک طایفالریندان 

خیاو و آدلی بیر قادیندان دونیایا گلمه سینه باخمایاراق نعنا خانیم اوالن 

و  داشهرین هوراند کندینده گئتدیگی ایلک و ابتدایی اوخول مشکین

دیل بیلینجی و فارسچا اوخودوغو و تربیت آلدیغی اوچون، اونون مکتبده 

مالاللیق درسی اوخوماغا لیق اساسیندا شکیللنمیش، شعورو فارس

ایاراق مالاللیق درسیندان میرزه شفیح واضح هوسلی اولدوغونا باخم

روس مکتبینه گئتمه لی میرزه فتحعلی  ،یاییندیردیغی اوچون اونو
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بو دئدیکلریمیز بیر یانا قالسین، دوغولدوغو عائیله و   اولموش.

یاشادیغی چئوره و موحیط تورک اولدوغو اوچون ایلک اوالراق میرزه 

، آنجاق بویا باشا دولدوقچا فتحعلی تورکچه یارادیجیلیغا باشالمیش

عرب خطی  یئتیرمگه باشالرکنمسئله لره دقت سیاسی اجتماعی و 

ده دگیشیلیک ائتمگین ینخط اوچون عربایله راحات یازیب اوخوماق 

ایل حیاتینی الیفبا  15دقتینی چکمیش.  اونون واجیب اولدوغو

دان سونرا، جدی دگیشیکلیگی یولوندا صرف ائدیب نتیجه آلمادیق

او زامانکی ا یؤنلمیش. یه التین الیفاسینگیشیلیک ائتمک الزیم دئد

ده اولدوغو -ملیت نظریه سی فرانسه نظامالری نظره آالراقسیاسی 

گلجکده گؤره جگیمیز اساسیندا درک ائتمیش. " دؤلت ملتیکیمی "

دک میرزه فتحعلی آخوندوفون دا خطاالری ملی کیملیک باخیمیندان 

دؤلتی آنالییشینی اؤزو اوچون اولگو ائتمه  فرانسه ایستعمارچیلیق

فردوسی نین میرزه فتحعلی فارس داستانالری دئیه سی اولموش. 

هیندوستاندا افسانه لر اساسیندا یازیلمیش و ترجمه ، سی شاهنامه

دساتیر و "دبستان المذاهب" کتابالرینی اوخودوقچا ائدیلمیش 

بئله   للی اولموش.فارسلیغا داها دا مئییفارسالرین کئچمیشینه و 

لیکله آشاما آشاما و مرحله مرحله خیالی فارسلیق باتالغینا 

 میرزه فتحعلیدن اوخویوروق:بئله لیکله عربلیک علیهینه سوروکلنمیش. 
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"وحشی عربلرین ایرانا غالب گلمکلری نین پیس اثرلریندن بیری ده بو 

بیلگی و  بوینوموزا باغالدیقالری خط )عرب خطی( ساییالر. بو خط ایله

عئلم اؤیرنمک بیزلره چتین اولموش. ... کمال الدوله مکتوبالرینی 

یازانین )میرزه فتحعلی نین( سون ایستگی و چالیشماسی او قومدن 

شماق و ملتی یادگار قالمیش بو رد اولونموش، موردار خطدن اوزاقال

ق ایشیقلی بیلیم و عئلم دونیاسینا جاهیللیک قارانلیغیندان قورتارما

ساییالر. بو ایستک یئرینی تاپارسا، )فتحعلی( چوخ واجیب تدیرماق چا

ایستگینه چاتمیش ترک ائده  اؤزونو دونیاداخوشبخت اوالجاق و 

 iجکدیر".

اوسته گؤروندوگو کیمی "دؤلت ملتی" آنالییشی نین اورتایا 

میرزه فتحعلی علیهینه و عرب خطی قویولماسی ایله  عربلیک 

گلجکده اتی دا یارانماغا و ملیت آنالییشی نفرت ادبیواسیطه سیله 

اساسیندا ( لیغیباستانگرایی) حسرتچیلیگیگؤره جگیمیز دک فارس 

میرزه فتحعلی نی بو فارس راسیستلیگی و میش. باشالشکیللنمگه 

عرب دوشمنلیگینه دورتموش و تشویق ائتمیش شخصلر آراسیندا 

هدایتین ده قاجار شاهزاده لرینه هلل باشی اولموش رضاقلی خلی 

دوغرولتودا جالل الدین میرزه، فتحعلی  بوبؤیوک سهمی اولموش. 

جالل الدین   میرزه فتحعلی آخوندوفو دستکلمیش. دا شاهین اوغلو
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باخیمیندان رضا قلیخان  (حسرتچیلیگی )باستاگرایلیغیفارس میرزه 

کئچمیش دانیشیقالردا ایشاره ساییالر. دوشونجه متفقی هدایتین 

می رضا قلی خان اولدوغو کی

هدایت داها اؤنجه دساتیر و 

دبستان المذاهب افسانه لریندن 

ره )خالص تأثیر آالراق فارسی س

ماغا قایمیش و مئیل فارسچا( یاز

قاجار حاکیمیتینه گؤسترمیش 

اولموش بیر شخص باغلی 

آدی جالل الدین میرزه ده ساییالر. 

دبستان المذاهب و دساتیر چکیلن 

 ینو افسانه لر ینناغیلالرآدلی 

قاجار تاثیر داییره سینه دوشه رک 

کتاب اوچون "نامه خسروان" آدلی بیر اؤیرنیم و تحصیل سیستیمی 

جالل الدین میرزه نی ایران ممالیکی محروسه سینده فارس  یازمیش.

راسیستلیگی نین اساسینی قویموش فارس مدنیت ی و حسرتچیلیگ

 بیر شخص تانیماق هئچ ده یانلیش اولماز.
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کلمه عربچه هر هانکی بیر فارسی سره دئیه  جالل الدین میرزه

دانیشماق و یازیشماق یانچیسی ایمیش.  خالص فارسچاایشلتمدن 

بیر  ندا خاخام آنشانالر )هخامنشلر( جالل الدین میرزه زامانیآنجاق 

"نامه دوغولمادیقالری اوچون جالل الدین میرزه نین روایت اوالراق 

هر هانکی بیر بیلگی و و موجودالر اوزره  الرو یاراتیقبخسروان" کتابیندا 

هیندوستاندا ایشاره اولوندوغو کیمی جالل الدین  .ی اولمامیشمعلومات

یازیلمیش دساتیر )کتاب پارسیان هند( و دبستان المذاهب آدلی 

شاهلیق سیلسیله ارس فکتابالردان فایداالناراق داستان ماهیتلی 

بو کتاب . هالر کتابی(" آدلی اثری یازمیش"نامه خسروان )شادئیه لری 

تهراندا ال یازما شکلینده چاپ اولموش. من بو کتابی  ایل 1868

آلمانیانین بایرن ایالتی نین مونیخ شهری نین کتابلیغیندان اله 

نین اؤز جالل الدین میرزه یئری گلمیشکن کتاب اوزره گتیرمیشم. 

 دیلیندن بیلگی وئرک، اوخویوروق:

اونوتدوق، یاددان چیخاردیق  ایرانلیالر اجدادالریمیزین دیلینیبیز "... 

دوشونجه یه و فیکیره دالدیم، فیکیرلشدیم. ... بیر آز بیر گون  دئیه

اولماسینا حئییفلندیم، افسوس یئدیم.  خایرانلیالرین دیلی نین یو

پارسچا کتاب یازماغا باشالدیم. پارس پادشاهالریندان اوندان سونرا 

مناسب بیر موضوع تاپابیلمدیم. بوندان یانا یازدیغیما "نامه اویقون و 
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خسروان )شاهالر کتابی( آدینی وئردیم. .... آوروپالیالردا اوالن 

رسم اولوندو  لرپادشاهالرین عکسینی آالراق اونالرین اوزوندن عکس

"...ii. 

دیل و مدنیت آنالییشی نین  گؤروندوگو کیمی جالل الدین میرزهاوسته 

هلل  هومای خانیم مازندرانلی وآناسی، بو دا بو ذاتین  یر.دفارسچا

دئیه مربی سی، رضا قلی خان هدایت سیمنانین دامغان  سی باشی

 قصبه سینده دوغولدوغوندان و بو ذاتالردا تورک دیلی و مدنیتی

آنالییشی اولمادیغیندان ایلری گلن بیر آنالییش ساییالر.   بیلینجی و

، اینجی اوغلو اولموش 55فتحعلی شاهین  ،جالل الدین میرزهدئمک، 

میرزه جالل الدین  اولموش.خانیم دا مازندرانلی هومای  ،آناسی

سیلسیله ایران  اساسلی اثرده آدلی افسانه "خسروان"نامه یازدیغی 

مه آبادیان، جیان، شائیان، یاسائیان و گلشائیان  الری دئیهشاهلیق

 )گروه( یانی دؤرد بؤلوکجالل الدین میرزه گلشائموضوع اولونار. 

 ائتمیش:

دن -بو دؤرت سیلسیله پیشدادیان، کیان، اشکانیان و ساسانیان.

برک یاپیشمیشالر.  دئمک، ابولقاسیم فارسالر فقط ساسانلیلردن 

تاریخ جعل ائتمگه ایلک  فردوسی گؤز آردی ائدیلرسه، فارسالر اوچون

له سی نین بورادا جعل مسئاولموش.  میرزه جالل الدینباشالیان 
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اورتایا آتیلماسی بعضیلر اوچون تعجب دوغوروجو گله بیلر. 

شیعه لیک و  "ساسانلیالرین فارس کؤکنلی بیر توپلوم اولمادیقالرینی 

موضوعسوندا علی شریعتی نین  "ایرانیت دئیه فارس ایستعمارچیلیغی

ندوغو کیمی اوسته اشاره اولوگؤروشلرینی نقد ائدرکن اورتایا قویدوق. 

خاخام آنشان روایتلری فارسلیق اوچون  جالل الدین میرزه زامانیندا 

آدرئسینه آخوندوف لدین میرزه، میرزه فتحعلی جالل ادوغولمامیش. 

 یازمیش:

"... آز آز بعضی ائشیتمدیگیم سؤزلری بعضی گنجلردن و جاوانالردان 

آللها شکر ائده رم )سپاس ائشیده رک  گله جگه اومودلو اولور و  پاک 

 . iii"دارم یزدان پاک را(

نه " کلمه سی یئریهللاجالل الدین میرزه "اوسته گؤروندوگو کیمی 

ر" کلمه سی یئرینه "سپاس"؛ "منّزه" و "مبّری" کلمه ک  ش  "یزدان"؛ "

ن میرزه جالل الدی یئرینه ده "پاک" کلمه سینی ایشلتمیش.  نین لری

زامان ی اوزره ایشلتدیگی "پاک" ایفاده سی -نین فارسلیق هللا

"آریا" آنالییشی فارس ادبیاتیندا ایشلنمگه باشالنارکن گئدیشی ایله 

الل الدین میرزه ج. ivیول آچمیش دا آنالییشینا "اکپنژاد "و  "زبان پاک"

 مکتوبوندان گئنه ده اوخویوروق:میرزه فتحعلی آخوندوفا یازدیغی نین 
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"سیزین بو ویران اولموش مملکتدن ائشیگه جانینیزی قورتاردیغینیزی و 

 )حاکیمیتین(  دنیمیزراحاتلیقال یاشادیغینیزی، بیزیم پیس عمللر

ظن ائدردیم. اوزاقدان الینیز سیاسی مسئله لرین  وولدوغونوزخبرسیز ا

دیر. گئنه سیز، آزادسینیز. بو ایش اولدوقچا چتین اولماسینا -ایچینده

باخمایاراق کؤنلوموزو سئویندیرمک اوچون بو گؤزللیکده مکتوب 

ز.... من یازیغین اورکده مین دئییلمه میش سؤزو وار. بو آرادا ییازارسین

چ نه گلمدیگینه باخمایاراق فقط دیلیمیزی )فارسچانی( المیزدن هئ

خالقا خاطیرالتماغا چالیشیرام. ... )جالل الدین میرزه گئنه داوام 

ائتمیش(:آرامیزدا یارانمیش دوستلوغون کسیلمه یه جه گینی، و 

یازیشاجاغیمیزی و بو دوستلوغون بؤیوک ایشلره وسیله اوالجاغینی 

 .vآرزو ائدیرم"

الری نین یازدیغینا گؤره، جالل الدین میرزه نین میرزه فارس قایناق

آرتیریلماسی  نایازدیغی "کمال الدوله مکتوبالری" وففتحعلی آخوند

الزیم اوالن سفاریشلری ده اولموش. جالل الدین میرزه گؤزلنیملدن 

اؤلدوگو اوچون اونون مطلبینی ایران زردوشتیلری نین باشچیسی 

رزه فتحعلی یه می آدلی شخص لیمجی هوشنگ هاتریا مانکجی

یئتیرمیش. مانکجی نین جالل الدین میرزه اوزره میرزه فتحعلی 

 اوخویوروق:یازدیغی مکتوبدان  آخوندوفا 



10 

 

"کمال الدوله آدلی کتاب رحمتلیک شاهزاده جالل الدین نین یانیندا 

اولدوغو اوچون ذات عالی بعضی یئرلرینده آرتیرماالر )عالوه( ائتمگی 

ون آرتیرماالر تمیش. اونون اؤلومو، اونا فرصت وئرمدیگی اوچسفاریش ائ

اونالری سیزه چاتدیریرام. الزیم گؤرسه نیز، اثره منیم الیمه چاتمیش. 

 . viآرتیرابیلرسینیز"

جالل الدین میرزه نین کتابا نه آرتریلماسی اوزره خبریمیز اولمادیغی 

ورتایا طرفیندن الیمجی هوشنگ هاتریا اوچون بو ادعا مانکجی 

ون قویولموش بیر ادعا ساییالر. بئله لیکله میرزه فتحعلی آخوندوف

ناصرالدین شاه زامانی تورکلوک )ترکمانان( علیهینه  قلمیندن

 دوشمنچیلیک متن اوالراق اورتا قویولموش، اوخویوروق:

، مالیمیزدان حمایت ائتمز، یمیزدان"... او بؤیوک باشالر، بیزیم جان

ماز، اوشاقالریمیزی تورکمن ورریندن قورمملکتیمیزی دوشمن ش

اسیرلیکلری قارشیسیندا ساوینماز، اوغالن، قیزالریمیزا تعلیم و تربیت 

نه و کئچی ه خانا، مدرسه دوزتمز! تجارتیمیزیوئرمز، بیزه خست

راحاتالشدیرمازالر. اونالرین اوزوندن دونیادا  جگیمیزی )کسب و کار(،

ی نگیمیزه الزیم؟ دئمک، اونالر بیزیم احترامیمیز یوخ، اونالرین وارلیغ

الیمیزین زحمتینی بیزلردن ساغمالی، ایستدیکلری کیمی باشیمیزا 

اولمازین بالسینی گتیرمه لی، سونرا اؤزلری باشقا بیر دیکتاتور 
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دوچار اولمالی و پیس وجودالرینی یئر اوزوندن  یاواسیطه سی ایله باال

آدینا یازیلمیش متنین  ندوفآخو . میرزه فتحلیviiر"مه لیدیرلسیلدیرل

 داوامیندا اوخویوروق:

"مملکتلری نین هئچ بیر یئرینده بیر ایگنه اوجو قدر، بیر ذره بیله 

 ونعدالتدن اثر یوخدور. اوشاقالر و قوجا قادینالر دک یئر کوره سی اؤکوز

دوردوغونا اینانارالر. آیاق اوسته کورگینده و اؤکوزون ده بالیق اوستونده 

اؤزگه و بیگانه دؤلتلر ترجمه  یازیلمیش اثرلریغا عایید اوالن بو شاهلی

 .viiiائده رک بیزیم عاقیلسیز اولدوغوموزا گولرلر"

دوشونجه  تورک دوشمنلیگی بیر یانا دورسون، میرزه فتحعلی نین 

 آزادلیغی و عمل آزادلیغی اوزره گؤزل یازمیش:

الیمیزدن  "معنوی آزادلیغیمیزی "اسالم دینی مسئولالری )روحانیت(

الته قول ائده رک اؤز امر و ذآلمیش، بیزی بوتون معنوی زمینه لرده ر

لرینه تابع ائتمیشلر" . دئمک، معنوی آزادلیق باخیمیندان آزادلیق  نهی

نعمتیندن محروم ساییالریق. ائله جه ده جسمی آزادلیغیمیزی دیکتاتور 

شلر. .. اؤزلری حاکیملر الیمیزدن آلمیش و اؤز بویوروقالرینا قول ائتمی

اوچون مختلیف تحمیل و تکلیفلره حمال ائتمیشلر.  بو باخیمدان دا بیز 

ظالیملر اوچون رذیل قول اوالراق آزادلیقدان محروم اولموشوق. بوتون 
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معنوی و جسمانی آزادلیقالر انسانلیغا خاص بیر آنالییشدیر. اونالرین 

 وپالیالرین کتابالرینداآور یریسی نین قول بوتاغی وار. بو دئدیکلریم،هر ب

گئنیش شرح ائدیلمیش. مساوات و برابرلیک ایکی شئیدن عبارتدیر. بو 

کؤکوندن دئدیکلریمه باخمایاراق آسیالی جاماعات آزادلیغی 

ایتیرمیشلر. اونالر برابرلیک و بشر حاقالری نعمتیندن یوخسول و 

  . ix"محروم قاالراق بو محرومیتی درک ائتمزلر

  وقافقاز کتابخاناالریندا تورک و مغول پادشاهالری زا جالل الدین میر

ولدوغونا داییر میرزه فتحعلیدن بیلگی صفویلر زامانینا شکیل ا

 مش: جاواب اوالراق یازفتحعلی آخوندوف  ایستمیش. میرزه

"منیم نظریمجه الییق دئییل، سیز بو پادشاهالرین شکیللرینی 

اتور و حرامی باشچیسی کتابینیزدا یئر وئره سینیز. هامیسی دیکت

 . x"اولموشالر

آخوندوف تورک شاهالرینی میرزه فتحعلی اوسته گؤروندوگو کیمی 

نین بو حرامی و حرامزاده دئیه قلمه آلمیش. میرزه فتحعلی 

بو کین سا قاجار دؤلتچیلیگی ضعیفلمک عرفه سینده گؤروشلرینه اسا

بیر آنالییش و کدورت بوتون تورکلوک علیهینه یؤنلمیش و جهت آلمیش 

آداملیقدان پای آپارمامیش "فریدون آدمیت" میرزه فتحعلی  اولموش.
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آخوندوفون یازیشماالرینی کتاب ائدرکن تورکلوک تابوتونا سون قازیق و 

 وورموش، اوخویوروق:دا او میخی 

ین ایش نه دوچار اولموش تورکنژاد دؤلتلر"نادانلیغا و دین تعصبلیگی

وشونجه سی نین چؤکمه سینده بؤیوک اوستونه گلمکلری فارسلیق د

اولموش. ائله جه ده قان ایچن و عئلمدن اوزاق تورکلرین  قاتقیسی

.... ایران نین، شرقین بیلیم، گلیشمک و  آنادولویا مسلط اولدوقالری

 xi."یئنی مدنیتدن گئری قالدیقالرینا یول آچمیش

 

 08.01.2019ایشیق سؤنمز، 
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