شیعه لیک و ایرانیت دئیه فارس ایستعمارچیلیغی
علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی 29

کئچمیش دانیشیقالردا علی شریعتی نین فارس جبهه ملی محفلی
عضو اولدوغو و بو محفلی آوروپادا تمثیل ائتدیگی اوزره بیلگی وئردیک.
اوسته لیک ایسالمیت و شیعه لیک آدی آلتیندا گیزلنه رک ایران
فرهنگی دئیه شیعه لیک و فارسلیغی ایران ممالیکی محروسه سی
اوچون بیر دوکترین و نظریه حالینا گتیرمه سی اوزره بیلگی وئردیک.
علی شریعتی ملیت آنالییشینی فارس ذاتچیالری و باستانگرایالری
نین ترسینه ایران فرهنگی دئیه شیعه لیگی فارسلیق خدمتینه آالراق
اورتایا قویدوغونا باخمایاراق دیل و مدنیت و ملیت مسئله سینی ده
جیلیزالشدیرماغا چالیشمیش .مسئله نین هانکی آشاما و مرحله-ده
اولدوغونو درک ائتمک اوچون اورتا آسیادا ایسالم چتری نین آلتیندا
قورولموش و یئرلی دیل و مدنیتلری اساس گؤتورموش تورک ،فارس و
تورک دؤلتلری نین اورتایا چیخماسی اوزره بیلگی وئرمگه چالیشاق.
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سامانیلره قارشین آچدیغی ساواشدا باشاریسیز اولدوغو اوچون امیر
اسماعیل سامانی حؤکومته گلمیش و سامانیلر حؤکومتینی قورموش.
سامانیلر ایسالمیتی یایماقدا عرب خلیفه لیگینه ائتدیکلری خوش
خدمتلیکلری کؤلگه سینده فارسچا دا اداره دیلی اولموش .دئمک،
ایسالمیت اوچون اومتچیلیک اؤنملی اولدوغو اوچون عرب خلیفه لیگی
بو مسئله ده مسلمان دؤلت ساییلمیش سامانیلره قارشین ساوش
آچمامیش .سامانیلر اورتا آسیادا اسالمیتین یاییلماسیندا بؤیوک چابا
گؤسترمیشلر .سامانیلر زامانیندا  200مین تورک ایسالمیتی قبول
ائتمیش .اورتا آسیاداکی تورکلر ایسالمیتی سامانیلر واسیطه سی
ایله قبول ائتمکله فارسچا ایله ده تانیش اولموشالر .بئله لیکه آلپ
تیکین و َ
سبوک تیک ین کیمی تورک امیرلری سامانی حؤکومتینده یئر

آلدیقالری اوچون حؤکومتی سامانیلردن دئور آلمیشالر .بو امتچیلیک
انالییشینی بوگون فارس ایستعمارچیلیق ادبیاتیندا "تورک غالمالر
(غالمان ترک) دئیه قلمه آالرالر .بو دا بو ذات احقرلرین تورکلوگه
قارشین سادیسم خسته لیگی و مریضلیگینه توتولدوقالریندان حئکایت
ائدر.
قاراخانلیالر دؤلتی ()1212 – 840
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چیغیل تورکلری باالساغون شهرینی باشکند و پایتخت ائده رک
قاراخانلی دؤلتینی قورموشالر .قارانخانلیالر اورتا آسیادا حؤکومت
ائدرکن صفاریلر یعقوب لیث السفر iآدلی بیر شخصین باشچیلیغی ایله

میالدین  861اینجی ایلی عباسیلر طرفیندن والی دئیه طاهریلرین
یئرینه حاکیمیته گلمیشلر.

صفاریلرین باشکندی و پایتختلری

افغان ستاندا زرنج شهری اولموش.

صفاریلر سیستان بؤلگه سینه

حؤکومت ائده رکن خوراساندا طاهیرلری حاکیمیتدن سالماقال
حاکیمیت سرحدلری بغدادا دک اوزانمیش .یعقوب لئیثین اؤلوموندن
سونرا قارداشی امر ابن لئیث میالدین  900اینجی ایلی سامانیلر
طرفیندن یئنیلمیش .بئله لیکله خوراسان سامانیلرین الینه دوشموش.
سامانیلر غزنویلر طرفیندن یئنیلدیکدن سونرا میالدین  1003اونجو ایلی
صفاریلرین ده دؤلتچیلیگینه سون وئرمیشلر .دئمک ،فردوسی "ز ایران
به سیستان لشکر کشید" دئدیکده صفاری دؤلتینی منظور ائتمیش
مقام دا اورتایا چیخار .میالدین  1029اونجو ایلینده صفاری طایفاسی
نین نصر آدلی قولو (بوداغی و شاخه سی) بیر محلی دؤلت قورموش.
بو محلی دؤلت غزنه لیلره،

سلجوقلوالرا ،قورلوالرا،خوازرمشاهالرا،

موغولالرا و ایلخانلیالرا باغلی یاشامیش .قاراخانلیالر میالدین 840
اینجی ایلی حاکیمیته گلدیکلرینه باخمایاراق  960میالد ایلینده
ایسالمیتی

سامانیلرین

میسونئرلیگی

ایله

قبول

ائتمیش.

قاراخانلیالرین حاکیمیتی فرغانا بؤلگه سینده  1213اینجی میالد ایلینه
دک داوام ائتمیش ،حؤکومتچیلیک دیللری ده تورکچه اولموش .غزنه

لیلر ایسه -977اینجی میالددان  1186اینجی ایل میالددان سونرایا دک
غ زنه و اطرافیندان یوال چیخاراق حؤکومت توپراقالرینی بؤیوتمگه
چالیشمیشالر.

غزنوی امپراتورلوغو

میالدین  999اونجو ایلی سامانیلر دؤلتی ییخیالرکن سامانی
حاکیمیتی آلتیندا اوالن تورک امیرلری او جومله-دن سلطان محمود
غزنه لی سامانیلرین دؤلت واریثی کیمی حاکیمیتی اله آالراق
فارسچانی دا دیوان دیلی دئیه ساخالمیش.
دئمک ،بؤلگه ده دیل و مدنیت اساسلی بیر چالخانما اولماسینا
باخمایاراق ایسالمیت سامانیلرده کی تورکلرین ملی بیلینجینی
باسدیرماسینا یول آچاراق تورک غزنوی شاهالری ایسالمیتین یانی
سیرا فارسلیغا دا تمکین ائتمیشلر .بنی اومیه خلیفه لیگی حکومتی
عربلیک اساسیندا و قاراخانلیالر تورکلوک اساسیندا اداره ائدرکن
سلطان محمود قزنه لی سامانیلردن آلدیغی حؤکومتده فارسچانی
دیوان ،تورکچه نی قوشون و عربچه نی بیلیم دیلی دئیه قبول ائتمیش.
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زامانیندا یانسیرمیش.
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اوالراق اطرافدا آخین و جریان ائدن حرکتلر اوزره شعر یازماغا چالیشار،
یئرینه گؤره بیرینی مدح ائدر و بیریسینه ایسه نفرت قوسارمیش.
بو گؤرونوم و منظره لری گؤز اؤنونه آالراق فارس پهلوی شاهلیغی
دؤنمینده تورکلوک و عربلیک علیهینه اوالن دوشمنلیک علی شریعتی
نی یازیق دوروم و وضعیته سالمیش دئیه قبول ائتمه لییک .بئله لیکله
علی شریعتی بیر طرفسیز آراشدیرماجی ،یازار و مؤلیف دئییل،
هدفلی فارسلیق و فارس ایستعمارچیلیغی اوچون بیلینجی آلتی
مأموریت آلمیش نؤکر مقامینا دوشموش ذات ساییالر.

فارس اولمایان ملی توپلومالرین زواللی دورومالری

بو دوغرولتودا علی شریعتیدن اؤز قرائتیمیزی اوخویوروق:
"اؤزگه لشمک ،اؤزلوگونه بیگانه اولماق ،یوخسا مدنی ائلینه اولماق
فقط عربچه دانیشماق ساییالرمیش .بو مسئله فقط ایسالمیت اوزره
دوشونجه آلیش وئریشی و ملتلر آراسی عئلمی ایلیشگیلر دئییل،
بوتون رسمی دفترلر ،محللی و ایکی انسان آراسیندا یوخسا ایران
مقامالری آراسیندا ساده یازیشماقالر و اوندان اهمیتلی شعر دئمکلر،
حتی بیر ایرانلی نین بیر ایرانلینی مدح ائتمه سی عربچه ایمیش.
سیستان تاریخینده یازیلمیش - :بو شاعیرلرین بیری ،یعقوب لیث
اوچون بیر مدحنامه عربچه یازمیش ،اونا اوخوموش .بیزیم مودئرن
محفللرده باخ ،شوبئرت و موتزارتین کیالسیک موسیقی سیندن بیر
شئی باشا دوشمدیکلری کیمی ،او زامان دا هامی بو مدحنامه نی
باشا دوشمدیکلرینه باخمایاراق بئله فخر ساتماقالر و اؤزلرینی فاضیل
گؤسترمکلر رسم اولموشوموش .یعقوب لیث آزادلیق و اصالت سمبولو
اولدوغو اوچون بو اؤزگه لیک دیلینده مدح اولماغا احتیاجی یوخوموش.
بیرینجی دفعه بو یئرسیز (عربچه) مدح ائدن نین باشینا قیشقیرمیش و
دئمیش" :نه اوچون داشیمادیغیم خاصیتلری و خصلتلری منه نسبت
وئرمگه چالیشار".ii

اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی او زامانکی یعقوی لیث حاکیم
اولدوغو سیستان بؤلگه سیندن خالق دیلیندن سلیس فارسچا
ائشیتمه نی آرزو ائدر .دئمک ،یعقوب لیث-ین بئله بیر چیخیش ائدیب
ائتمه دیگی فاکت گؤستریلمدیگی اوچون بیزلره قارانلیق ساییالر .بئله
بیر چیخیش ائتمیشسه ده ،فارس دیلی منظور دئییل ،او بؤلگه نین
یئرلی دیلی اولمالی ایمیش .بو دئدیکلریمیزه باخمایاراق عؤمر
باشچیلیغی ایله ایسالمیت شرقه دوغرو ایلریلدیکدن و اورتا آسیا
خالقالری دا ایسالمیتی قبول ائتدیکدن  300ایل کئچدیکدن سونرا
ایسالمیتی قبول ائتمیش توپراقالر حددن آرتیق بؤیوک اولدوقالری
اوچون اونالری داها مرکزدن اداره ائتمک اولدوقچا چتین اولموشوموش.
بئله لیکله ایسالمیتین اوجقار بؤلگه لریندن بیری اوالن بوخارا بؤلگه
سینه امیر تعیین اولموش اسماعیل سامانی بیر سایدا اطرافینداکی
ا نسانالر ایله فارس دیلینی عرب الیفباسی ایله یازماغا و اونو بؤلگه
اوچون حاکیمیتچیلیک ساحه سینه قالدیرماغا جان آتمیشالر .بو دا
عربلیک ایله مخالفت دئییل ،اورتا آسیا تورکلری نی مسلمان ائتمک
سامانیلر طرفیندن بیر میسیون کیمی قبول ائتدیکلری وظیفه یه
اساسالنمیش .دئمک ،فارس دیلی و مدنیتی عربلیکله مخالفت دئییل،
فارس دیلی ایسالمیته سیغینماسی ایله افغانستان و تاجیکیستاندا

اؤزونه آیاق آلتی آچماغا باشارمیش .بئله لیکله فارسلیغین بیرینجی
اثری عربجه-دن فارسچایا ترجومه یولو ایله اورتایا قویولموش .iiiسامانیلر
حؤکومتدن دوشدوکدن سونرا اونالرین یئرینه اوتورموش سلطان محمود
قزنه لی فارسچانی اولدوغو کیمی بؤلگه اوچون دیوان دیلی دئیه
ساخالمیش .عرب دیلی نین یانی سیرا فارسچانین اورتایا چیخماسی
ایله بؤلگه-ده کی تورک توپلومو ایچریسینده ده بئله بیر ضرورت اورتا
آسیادا ،قاراخانلیالر حاکیم اولدوقالری توپراقالردا اورتایا چیخماغا
باشالمیش .بئله لیکله "قوتادقو بیلیک" کتابی یوسف خاص حاجب
طرفیندن و "دیوان الغات الترک" کتابی محمود کاشغارلی طرفیندن
یازیلمیش .محمود کاشغارلی نین یازدیغی بو تورکچه و عربچه سؤزلوک
مین ایل بوندان اؤنجه یازیلمیش .دونیادا چوخ آز ملت واردیر ،اونون مین
ایللیک سؤزلوگو اولسون .بئله بیر اورتامی نظره آالراق ایسالمیتدن
اؤنجه هانکی فارس اثریندن یوخسا کولتور قالیغیندان علی شریعتی
کیمیلر سؤز آچار اؤزو ده دارتیشمالی مسئله دیر" .خاخام انشان"الرین
(هخامنشلرین) اسالو دیللی بیر خالق ivو حاکمیت دیللری ده ایالمی
اوالرکن ،ساسانیلرین ده فارس دیللی بیر خالق اولمادیقالری آرتیق
اورتادادیر .vبئله بیر وضع و اورتامدا علی شریعتی هانکی فارس دیلی و
مدنیتیندن سؤز و صؤحبت آچماغا چالیشار؟!! فارسچانین ایلک اوالراق

بوخارادا دیوان دیلی اولدوغونو و قزنه لیلر حاکیمیته گلدیکدن سونرا بیر
امیر اوالراق فارسچانی سامانیلردن تحویل آلدیقالرینی دا بیلیریک.
سامانیلردن اؤنجه ایسه فارسچادان هرهانکی بیر یازیلی قایناق اورتادا
یوخدور .دئمک ،سامانیلر فارس دانیشیق دیلینی عرب الیفباسی ایله
یازماقال فارس دیلینی ادبیات و حاکیمیت دیلی ائتمک اوچون بؤیوک و
اونودولماز خدمت ائتمیشلر .بو دا عرب خالفتی اوغروندا عربلر (امویلر و
عباسیلر) آراسیندا اوالن آنالشمازلیقدان و سامانیلرین اسالمیته
ائتدیکلری خدمتین سونوچ و نتیجه سی ساییالر .یعقوب ابن لیث
مسئله سینه گلدیکده بو شخص افغانستانین سیستان بؤلگه سینده،
"زرنج" شهرینده بیر والی اولموش .بو شخصین بوگونکو ایران ممالیکی
محروسه سی ایله هر هانکی بیر ایلگی و ایلیشکیسی اولمامیش.
صفاریلر قیسا مدتده بغداددا دک تورپاقالرا حاکیمیت ائتدیکلرینه
باخمایاراق فارسچانی دیوان ساحه سینه قالدیرمیش سامانیلر
طرفیندن خوراساندا یئنیلگه و هزیمته اوغرامیشالر .دئمک ،فارسچا
بوگونکو ایران ممالیکی محروسه سینه تورک آتالری نین اوزنگیسینده
گتیریلمیش بیر دیوان دیلی ساییالر .بو باخیمدان علی شریعتی نین
"وای فارس دیلی" دئدیگی قدیم تاریخده آد وئردیکلری "ایرانوئز ،آریانا"
آدالندیردیقالری توپراقالر ساییالر .viایران آدی نین بوگونکو ایران

ممالیکی محروسه و سیاسی ایرانا بیر حاکیمیتچیلیک آدی اوالراق
وئریلمه سی ده قزنه لیلر و سلجوق اوغولالری طرفیندن یاواش یاواش
"ممالیکی محروسه ایران" دئیه وئردیکلری آد واسیطه سی ایله
یاییلمیش بیر دؤلت آدی اولموش .viiبو دؤلت زامانینا گؤره توپراق
باخیمیندان بعضا کیچیلمیش ،بعضا ایسه بؤیوموش .علی شریعتی
ایسالم تاریخی آخاریندا ایران ممالیکی محروسه سینده اولموش
حرکتلری فارسلیغا نسبت وئرمک اوچون یازمیش:
" ایران ایستر سیاست ،ایسترسه ده مدنیت و مذهب باخیمیندان
ایسالمیتین باشالنیشیندان ایسالمیتی عرب نژادپرستلیگینه و خالفت
امپراتورلوغا  ....بوالشماغا قارشی چیخدیغی اوچون مخالفت مرکزی
ساییالردی".viii
علی شریعتی بو گؤروشلری اورتایا قویار ،کئچمیشین قارانلیغیندا فیلی
هانکی نسنه و اشیایا بنزدرکن ،شیعه لیگی فارسلیق اساسیندا
یورماسینی ،تعبیر و تفسیر ائتمه سینی نقد گؤزو ایله اله آلسایمیش،
داها تاریخین قارانلیق بوجاقالریندا خیاالت آیتینی مینمگه و پیشیک بزه
مگه احتیاج گؤرمزمیش .بیلیندیگی کیمی علی شریعتی "تشیع
علوی" و "تشیع صفوی" دئیه یازدیغی کتابیندا اوستاجاسینا
صفویلیگی پیسلرکن ،دوالییلی اوالراق "تشیع علوی" آدی آلتیندا "باز

شناسی هویت ایرانی -اسالمی" کتابیندا فردوسی نی دا شیعه قلمه
آلماقال "ایرانیت" دئیه فارسلیغی قابارتماغا و اوستون قلمه آلدیرماغا
چالیشمیش .اوخویوروق:
" بو کتاب تاریخین قارانلیق دؤنملرینده و زامانالریندا ،بؤیوک افتخاری و
چتین سئچیمی علی یولو ،علی مکتبی و علی والیتی اوالن ملتیمه
تقدیم اولونور .... ،و هامیدان چوخ صفوی شیعه لیگی قربانیسی
اولموش ملتیمه!".ix
اوسته گؤروندوگو کیمی کتابین گیریشی بئله بیر قورخونج ایفاده ایله
صفوی شیعه لیگی دئیه آذربایجان تورکلوگو علیهینه باشالر و بیر
شابلون بیچیمینده اؤز خیالالرینی ،فارسلیق دئیه یاخشی قلمه آالرکن
تاریخده باش وئرمیش اوالی و اتفاقالری پیس صفوی شیعه لیگی آدینا
یازار .نتیجه سی ایسه بوگون "تشیع علوی ،تشیع خون و شهادت"
آدینا جمهوری ایسالمی ایران حؤکومتی ساییالر .دئمک ،تجربه
اولونمامیش هر شئی یاخشی گؤرونه بیلر .دئمک ،تشیع علوی دئیه
شیعه لیگی فارسلیق انحصارینا آلماق بیر تمامیتچیلیک ،یوخسا
ایستعمارچیلیق داورانیشی ساییالر .علی شریعتی سنتی شیعه لیک
یوخسا صفویلر زامانیندا خالق اجتماعیتی نین رسمی مذهبی اولموش
شیعه لیگی پیسلرکن ،یازمیش،اوخویوروق:

" ..شیعه لیک ....اموی اوغولالری ،عباسی اوغولالری ،غزنوی
اوغولالری ،سلجوق اوغولالرس و چنگیز اوغولالری ،تیمور اوغولالری و
موغولالردان (هوالکویی) آلینمیش قران و سنت دئییل ،اساسی قران
و سنت اوزرینده قورولموش و محمد سالله سی طرفیندن
بیلدیریلمیش و اعالن اولونموش بیر حزب و پارتی ساییالردی.
ایسالمین تاریخی تعجب ائدیجی بیر یول کئچمیش .بو یولدا بوتون
قولدورالر ،اؤزلرینه قیلینج و قمه تاخان عرب ،عجم ،تورک ،تاتار ،موغول
سیلسیله لری و خانالری ایسالم امتینه و پیغمبر خلیفه لیگینه
باشچیلیق ائتمک حاقالری وار ایمیش ،یالنیز پیغمبره نسبتی اوالنالر و
اسالمین دوزگون باشچیالرینا بو حاق تانینمازمیش".

x

کئچمیش دانیشیقالردا ایشاره اولوندوغو کیمی علی شریعتی بیر
یاندان خالفتی ،عرب خلیفه لیگی دئیه قبول ائتمز ،علی اؤزو خلیفه
اولماسینا باخمایاراق؛ باشقا یاندان پیغمبره منسوب اولموشالر خالفت
ائتمک حاقینا مالیک اولمامیش دئیه ساده جه متن اولوشدورماغا و
متن یازماغا چالیشار .اوسته لیک "دوزگون ایسالم (اسالم راستین)"
دئیه اسالمیتی پیغمبر و علی زامانیندا دونوب قالمیش و فارسلیغا
نسبت وئریلمیش ابو مسلم کوفی لر ایله یکونالشمیش ،قولو بوتاغی
کسیلمیش اؤلو بیر ایدئولوژی قلمه آالرکن ،بو اؤلو ایدئولوژی نین ده

آدینی ایسالم راستین قویار .بیلیندیگی کیمی علی خلیفه اوالرکن
معاویه نین شامدا باش قالدیرماسی ایسالمیتده خلیفه لیک اوزره
دارتیشما یارادان و آیریلیغا یول آچان بیر سیاسی آنالییش اولموش.
بئله لیکله علی شریعتی دوشونجه و اورتایا قویاجاق عمل باخیمیندان
دا اؤزو ایله دوزگون و صادیق اولمادیغینی اورتایا قویار .بیلیندیگی کیمی
ابو مسلم کوفیلر بیله عمل باخیمیندان عباسی لر ایله اموی خلیفه
لیگی علیهینه ساواشمیش تاریخده اؤزونه یئر آچمیش بیر حقیقت
ساییالر .علی شریعتی نین بو اسالم آنالییشی فارسلیق اساسیندا
بیر سئکت گؤروش اولوشدوردوغو اوچون بو آنالییش اؤزو ده بیر
مارجینال نژادپرستلیک و راسیستلیک ساییالر.
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