
 6علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی 

  

دانیشیقدا علی شریعتی نین اؤزگه لشمک )ائلیناسیون( اوزره  کئچمیش

دئیه تورک  ائتمکلیغی ملی کیملیکآنالییشینی سرگیمک ایله بیر سیرا فارس

منشألی شخصلرین گؤروشلرینی ایرده له لیک و تجزیه  تحلیل ائتدیک. بو 

مسئله لر اوزره آنالییشی اوزره دوراقالراق  دانیشیقدا علی شریعتی نین تاریخی

اونون فارس شعوبیه چی گؤروشلری اوزره بیلگی وئرمگه و اصلینده علی 

شریعتی نین حاکیم اولموش فارس مدنیت راسیستلیگی اورتام و فضاسیندا بیر 

قوربانلیق حال و دورومونا دوشدوگو اوزره بیلگی وئرمگه چالیشاجاییق. بئله لیه 

ی نین کئچمیشه دوغرو بیلگی ماهیتلی مطلبلرینه چوخ دا بئل علی شریعت

 باغالمانین یاخشی نتیجه وئرمه یه جگی اوزره بیلگی الده ائتمیش اوالجاییق.

"اؤزگه لشمک )ائلیناسیون: فارسچا: از خود بیخود شدن("  علی شریعتی

مک عرب و تورک کولتوروندن آریندیرماق و تمیزلتموضوعسوندا فارس توپلومونو 

 ، اوخویوروق: اوچون آوروپا و غیر آوروپا دؤلتلرینی توتوشدورار و مقایسه ائدر 

آوروپا  ؛اؤزگه له شراؤز کیملیکلرینه  "آوروپا مملکتلرینده انسانالر ماشین ایله

اؤزگه له اؤز کیملیکلرینه انسانالر آوروپا مدنیتی ایله  ایسه ساییلمایان مملکتلرده

 . 1"(شر )ائلیمینه اوالر

اؤزگه  ااؤرنک وئردیکدن سونرا منصور حالجعلی شریعتی اؤزگه لشمک اوزره 

 :آد قویاراق یازمیشلشمیش و ائلمینه اولموش 

م )یعنی من دئییلم(" دئدیکده اؤزگه لشمیش بیر آ-"اؤرنک اوالراق حالج "من هللا

انسان ساییالر. من یوخام؛ منیم یئریمه هللا وار دئمک ایستر! گئرچکدن و 



ودان دا بئله حیس ائدرمیش. بو بیر اینانج فلسفه سی دئییل، بیر حیس دوغر

. بئله یاناشماالر بَعَضن مریضلیک حالینا گلر. روح ایمیش و دویقویموش

انسانی ایکی شخصیتلی دوروم و حاال  بَعَضن بیر خسته لیک ،خستلیکلرینده

س ائدر(. ساالر )کیشی اؤزونو قادین و یا قادین اؤزونو ائرکک بیر شخص حی

شخص ایکی شخصیتلیلیک حیسسینه قاپیالر. بیری اؤزو، بیری ده احساس 

ائتدیگی مخالف جنسدن اوالن بیر شخص دئیه اؤزونو حیس ائدر. بئله لیکله 

 .2"بَعَضن اودور؛ بَعَضن اؤزودور

گؤروشلر سرحد تانیمادیقالرینا  لر وانسانالردا مذهبی و سیاسی ایدئولوژی

عتی بو گؤروشو فقط منصور حالجا عایید بیر گؤروش دئیه باخمایاراق علی شری

صوفیلیگی تقدیم ائتمکده فارس توپلومونو اویارماغا چالیشدیغینا باخمایاراق 

درک ائتمک  مکتبینی  صوفیلیکصفویلیک دئیه تورلکلوگون باشینا چالماق اوچون 

الدین النا جالل وبیلیندیگی کیمی بؤیوک تورک دوشونور و متفکری مایستمز. 

اؤز معنویات دونیاسینا مراجعت ائده رک انسانین رومی ده صوفی اولدوغو اوچون 

بیر بیرینی درک ائتمه سینی دیل اساسیندا دئییل، دوشونجه اساسیندا اورتایا 

آنالشارکن  داها یاخشی یله بیر تورکقویار و بعضی حالالردا بیر هیند )فارس( ا

 زگه کیمی یاناشدیقالرینی نظمه چکر:بیر چوخ تورک بیربیرلرینه قارشین اؤ

 تورک وار نی درک ائتمیش فارس ایلهیعرفان عالمینده بیربیر"ترجمه: 

 .ساناراؤزگه اؤزلرینه  ونوایسه اؤز بیر چوخ تورکلر

 باشقا بیر عالمی وار، اولماغینفیکیرداش  ِسٌرداش و  دئمک،

 .3"سرداش اولماق دیلداش اولماقدان یاخشی آلینار



روندوگو کیمی بو آنالییش صوفیلیک مقامینه یوکسلمیش و صوفیلیگه اوسته گؤ

قاپیلمیش ذاتالرین اؤزلرینه گؤره یوکسلدیکلری مقام ساییالر. بو آنالییش هر 

هانکی بیر اوخونوش و قرائت کیمی اله آلینمالی و اوزرینده دوشونوجه یئریتمک 

 دنیت راسیستلریو فارس م لرتسپان ایرانیسینا باخمایاراق دوغرو ساییلما

فارس  نا رومی نینده رک موالاعالریندان سوء استفاده ائموالنانین بو مصر

اولدوغونو ادعا ائدر و آذربایجان تورکلری ایله باشقا تورک ملی توپالری نین هر 

 ادعا ائدرلر.  نیاورتاق و مشتریک دیل و مدنیت باغالری اولمادیقالریبیر هانکی 

کیمی شخصلره توتوالجاق عئیب اونالرین صوفی موالنا جالل الدین رومی 

اولماسی بیله دئییل، اؤز دیل و مدنیتلرینی اساس گؤتورمکدیکلری و التمرزی نین 

ی ایران ملتدالینجا دوشه رک فارس ادبیاتینا اؤزینی تقدیم ائتمه سی ساییالر. 

منیمسه میش آذربایجان  فارس مدنیت راسیستلیک مفکوره سینیدئیه 

تانیق و دوقالرینا قوی قارشی کیملیگینه تورک نین ن اوالن بعضیلریتورکلریند

رئاکسیا بیر  تورکچه نی اساس گؤتورمدیگینهاوچون موالنانین اولدوغوم  شاهد

 :میشامیازبیر مصراع  اوالراق بئله

 صوفیلره اینانمایین، اونالر مکانی درک ائتمز! 

 تمز!درک ائ "زبانی" "دیل" و ونالرین دیلی اورکدیر، ا

 آنالییشینی  ""فنای فی هللاصوفیلیک ایدئولوژیسینده  علی شریعتیدئمک، 

آنالییش دئیه قلمه آلمیش. بو گؤوشده فقط بیولوژیک و هورمون کاراکئترلی 

سونراالر اردبیلده کی منصور حالج دئییل، الترمزی، موالنا جالل الدین رومی و 

صوفیلیک اشلیق اوجاقالری و قاردشئیخ صفی الدین اردبیللی باشچیلیغی ایله 

دا یوخ اولمانی -ده هللادینچی کسیملر  مکتبینی بیر دونیا گؤروشو دئیه قبول ائدن



رو و عرب کولتونین علی شریعتی   اؤزلری اوچون بیر مقام دئیه قلمه آلمیشالر.

 ، اوخویوروق:تاریخی ایله تانیش اولمادیغینا آشاغیداکی عبارتده  تانیق اوالریق

اندا یالنیز دوه انسان کیمی نفر ساییالر، اؤرنک و مثال اوالراق: اوچ نفر عربیست"

عربلرین دوه، بیر نفر انسان. بوتون حئیوانالردان یالنیز ده وه نی انسان آدی ایله 

انسانین نه اؤلچوده ده وه شخصیتینه بنزر  ،او موحیطده سسلمکلری نلری

وه سی نین یئرینده، بعضن ده ده وه  اولدوغونو ایفاده ائدر. انسان بعضا اؤزونو ده

 .4سینی اؤز یئرینده حیس ائدرمیش"

اوسته گؤروندوگو کیمی اؤزونو ایسالم شناس قلمه آالن علی شریعتی اسالم 

تاریخینی بیله دریندن اوخومامیش. دئمک، ده وه نین "نفر" قلمه آلینماسی 

و و حیسی دئییل،  انسان ایله ده وه آراسیندا هر هانکی بیر انسانلیق دویقوسو

ده وه نین بیر یوک حئیوانی اوالراق اهمیتینی اورتایا قویار. بیلیندیگی کیمی 

ساواشدان اله گتیریلمیش ثروتی داشییارکن  ،ساواش زامانیایسالم تاریخینده 

ساواشدان قازانیلمیش ثروتی آدام و ده وه  ،بو ثروتلر ده وه لره یوکلندیگی اوچون

احمد  ده "نفر" ساییالرمیش. اؤرنک اوالراق "ده وه" ،وچونسایینا بؤلوشدوکلری ا

یجه سی ساواشین نتده وه دانا بئش  عثمان و ساواشا قاتیلدیغیتک باشینا 

پای دا عثمان  5داشیدیغی اوچون قازانج بؤلونرکن بیر پای احمد و  قازانج اوالراق

"نفر" دئیه اورتایا موش. بئله لیکله حئسابالشماقدا ده وه آنالییشی لورآپارمالی او

چیخمیش. دئمک، انسان اؤزونو ده وه سی یئرینه قویموش، یوخسا ده وه 

و ده وه نین بیر اهمیتلی یوک سینی اؤز یئرینه قویموش دئییل، گوج آنالییشی 

  "نفر" آدالنماسینا یول آچمیش. حئیوانی اوالراق 



ی اوالراق وه نین بیر یوک حئیوانه اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی د

اهمیتینی دئییل، دوه نین شخصیتینی انسان ساحه سینه قالدیرماغا و عرب 

اؤزگلشمیش دئیه َدَوه ساحه سینه انسانلیغا انسان نین شخصیتینی خشن و 

شریعتی آوروپا و عرب دونیاسیندان اؤرنکلر . علی مگه چالیشمیشدوشور

دئیه ناق ه سینی قایاوزره ادبیات لیست ی"ایرانیت" آنالییشسونرا وئردیکدن 

 ، اوخویوروق:میشسرگیلمگه چالیش

شاهنامه کتابی نینی سونو. اورادا فردوسی ساسانیلر دؤنمینی ایرده ( 1"

( 3کتابی.   شریعتی نین اسالم شناسلیق( 2. لمیش، تجزیه و تحلیل ائله میش

تاریخی  ايران ین -کریم کشاورز –( 4. کتابی ایکی قرن ساکیتلیکون -زرین کوب 

( 5. کتابی مغول ريخآدلی ایکی جیلیدلیک کتابی؛ عباس اقبال آشتیانی نین تا

 .5"کتابی ساسانی تمدنِ  نین سعید نفیسی

دن فردوسی نین -هاوسته علی شریعتی اشاره ائتدیگی قایناقالر او جومل

یوخسا رجزنامه سی نین هر هانکی بیر علمی دایاناجاغی یوخدور.  داستاننامه

فردوسی نین بو داستانالر نقل اوالراق فردوسی طرفیندن نظمه چکیلمیش. 

 و بعضا ده اطرافیندا آراسیندا  غزنه غزنی یوخسا کابل ایلهایسه ایران آنالییشی 

فردوسی نین داستانالرینا اساسن اوگونکو یئر آلمیش کیچیک بیر بؤلگه ساییالر. 

او زامانکی شی ساییالر. ایران آنالییشی تاریخده دکی آریانا، یوخسا ایرانا آنالیی

ش. ساییالرمیبؤلگه لر  نداکیغزنه و اطرافی، کابل آریانا یوخسا ایرانا آدالنان بؤلگه

یئر آالن  هدینا و جنوب شرقیدن هندی چایی سرحدبو بؤلگه شمالدان اورتا آسی

 .(1)میش. باخینیز خریطه چاتار قنوج بؤلگه سینه



 

زامانینداکی آریانا گی اوچون فردوسی دگیشدی سینده خریطه لر-ساواشالر نتیجه

ایران آنالییشی داها دا کیچیک بؤلگه لری ایچرمیش  و اؤز ایچینه یوخسا ایرانا و 

الییشا اساسا ایراندان سیستانا حمله ائدیلر، کابلدن ایرانا گئدیلر، نبو آ آلمیش.

 موضوع اوالر ایران و کابلستان ساواشی ا قارشی ساواش آچماقزابلستان

او دن -نظره آالرساق، ایکی جبههایله سر حد اولدوغونو  انین زابل و کابل)ایر

ون چکیلر، زابل و کابل ، کابله قوشتهدید ائدر( نی خطردؤلتچیلیگیزامانکی ایران 

. بو حرکتین باشچیالری غزنه لی وئریلر چاغریالر یولداش و همسفر اولسون دئیه

ده نین نیمروز والیتینده کیلره سلطان محمود اولماسینا باخمایاراق افغانستا

)خریطه  ده بو مسئله داها آیرینتیلی گؤرونر.-ایکینجی خریطه بؤیوک اؤنم وئریلر.

2) 



افغانیستان نین شرق و جنوب غزنه، کابل، زابل بیربیرلرینه یاپیشیق و بوگونکو 

یالرکن نیمروز افغانیستانین جنوب غرب بؤلگه سی، شرق بؤلگه لری سای

 بیر مملکت و قنوج دا هندوستانین شمالیندا یئر آالر. سیستان خاریج

 بو دوغرولتودا فردوسیدن ائشیدیریک:

 حئیران قالدی بو ایشلردن ---گئتدی  اسیستان ایراندان "

 6.پهلوانالر یانینا گئتسم ... --- کابلدن ایرانا گئتسم

 7بو ساواش ایران و کابلستان ساواشی –نه ییمه گرک زابلستان ساواشی 

 8دیالایراندان سیستانا یول –وشونجه یه داالراق فیکیر اونو ییرقاالدی د

  9کابلستانا قوشون گؤندرمک الزیم ---گئتمک الزیم  ا"زابلستان

  10بیزه یولداشلیق ائتسینلر –زابلدن چاغیر، کابلدن ایسته 

 ..  11، نیمروز مملکتیندیرایراندا -ونیایا ایشیق ساچانالر ایش بیلنلر د

  .12قنوج و کابلستان سرحدینه دک حاکیم  ---زابلستان شاهالر شاهی  ایران و

 13ساغیندا، سولوندا ایران بؤیوکلریندن گؤرمدی--دارا ایراندان کیرمانا یئتیشدیکده 

 .14ائله جه ده َسقالبا تا چینه – قنوجدان ایران سرحدینه

 



 ایرانو ایسترسه ده غرب قایناقالرینا اساسا فردوسی شاهنامه سی ایستر 

کیچیک اورتا آسیا آراالریندا بیر  –کابل و هند چایی  -آنالییشی غزنه  یوخسا ایرانا

ده -دا ایکینجی خریطه"کشور نیمروز"  نیمروز مملکتیاولموش. جغرافی بؤلگه 

 .ین جنوب غربینده بیر بؤلگه اولموشافغانستان اوخ ایله گؤستریلن

" آدلی (دو قرن سکوتلیک )ایکی قرن ساکیتعبدالحسین زرینکوب یازدیغی "

کتاب ایسه، اسالمیتین بوگونکو ایران ممالیکی محروسه سینه گلمه سیندن 

باشالر و  طاهریان دؤلتی نین یارانیشینا دک عربلیک علیهینه قوسدوغو نفرت 

ماهیتلی بیر اثر ساییالر. عباس اقبال آشتیانی نین "تاریخ مغول" دئیه یازدیغی 

تورکلر علیهینه  یگینی اساس گؤتورموش موغول وکتاب دا فارس نژادپرستل

ساییالر. سعید نفیسی نین "تمدن ساسانی" تاریخ دئیه نفرت نامه قوسولموش 

دئیه یازدیغی اثر گئنه ده ایسالمیتدن اؤنجه هر هانکی بیر یازیلی علمی قایناق 

الده اولمادیغی اوچون فردوسینی نین رجزنامه سی )شاهنامه سی( اساسیندا 

. بیلیندیگی کیمی فارس دیلی ساییالر نامهنولموش رومان کتابی و ادعادوشو

تورک سلجوق اوغولالری نین آتالری اوزنگیسینده بوگونکو ایران ممالکی 

اوخودوغوموز محروسه سینه گتیریلمیش بیر مهاجر دیل ساییالر. اوسته 

دوغرولتو . بو گؤرونرفردوسی نین شعرلرینده ده بئله بیر حال و هاوا اولوشموش 

پرویز ناتل خانلری ده گؤروشلرینی یاشام و عؤمورونو فارسلیغا باغیشالمیش 

 :، اوخویوروقیازمیش

فارسچا مهاجر و ادب دیلدیر. بو دیل ادبی و مهاجر بیر دیل اوالراق بلخ، "

افغانستان، شرقی آسیا و  اورتا آسیادان بوگونکو مملکتیمیزه )ایرانا( 

 .15.."گلمیش.



پاکیستاندا، بؤیوموش غزنوی امپراتولوغونو می سلجوق تورکلری بیلیندیگی کی

دانداغان ساواشیندا یئنیلگه یه اوغراتدیقدان سونرا قوزئیدن گونئیه و  غربه دوغرو 

آخین ائده رک  غزنه لیلرین حاکیمیتی نین بیر واریثی کیمی آلدیقالری تورپاقالری 

   16آلداندیرمیشالر. ، ممالک آل سلجوقممالک سلجوقیان بزرگ"

 

 فارسلیغا کیملیک یونتاماق

 

"باز شناسی هویت ایرانی و اسالمی" آدلی کتابیندان   علی شریعتی نین

ر: فردوسی پوال خاطیر شاهنامه کتابینی یازمیش، محمود دئییلاوخویوروق: " 

دوسی شاهنامه نی غزنلیدن پول آلماق اوچون یازمیش. بو یاالن سؤزدور. فر

و مملکتی نین  اوچون . فردوسی ملت اولماقدیباشالرکن محموددان اثر یوخ ای

عرب خلیفه لیگی طرفیندن یوخ ائدیلدیگی علیهینه بو کتابی یازمیش. فردوسی 

اؤز عرب و تورک کثافته چکمیش و کیچیمسه میش ایرانی دیریتمک اوچون 

نلی نین افردوسی دئمیش: ایر. موشکتابیندا اورتایا قویده -شاهنامهفلسفه نی 

 17".شخصیتی اوالرسا، ظولوم آلتینا گئتمز

علی شریعتی لرین او زامانکی فردوسی نین ایران آنالییشینی نظره آلدیقدا 

هدفی تاریخی ترسه گؤسترمک و فارسلیق اوچون تورک حاکیمیتلریندن 

ن نقل مستقیل بیر ایزلنیم و آنالییش یاراتماق ساییالر. شاهنامه دیوانیندا

و اطرافینداکی اولونموش مصراعالردا فردوسی نین ایران آنالییشی کابل و غزنه 

لرین رکابیندا فردوسی نین شعر یازدیغی دا لیکیچیک بیر بؤلگه اوالرکن، غزنه 



اورتادادیر. فردوسی یازدیغی شعرلرینده دیل بیلینجی و شعورونا مالیک اولماسینا 

 رلر یازماغا چالیشمیش. باخمایاراق شعار ماهیتی داشیمیش شع

 

 

 28.07.2018ایشیق سؤنمز، 
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