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 گیریش

 

ژادپرستی بدون نژاد( دئییمی )اصطالحی( جامعه عیرقسیز عیرقچیلیق )ن
بریتانیالی جامعه شناس ستوآرت هال شناسلیق بیلیمینده ایلک اوالراق 

(Stuart Hall ) ینجی ایل اورتایا آتیلدی و فرانسه لی، -1989طرفیندن

-1992بو دئییمی و اصطالحی ( Étienne Balibarفیلوسوف  ائتینه بالیبار )
 دیقالری متنلرده بو دئییمی ایشلتمگه چالیشدی. دی و یازینجی منیمس

سی نظریه   (Rassismus ohne Rasseعیرقچیلیق )  عیرقسیز
هر هانکی بیر دیل و مدنیت داشیجیسی اولمایان بیر ائتنیک طرفدارالری، 

و خالق یئرینه بیر آد اطرافیندا شکیللنلمیش ایدئولوژینی یئدک چکمگه 

مدنیت راسیستلیگی  چیلیق" دئییمیق. "عیرقسیز عیرالرچالیشار
(Kulturalismus  وKulturelle Rasismus  )بو گؤروشه . 1دئیه قبول اولونار

ایران ممالیکی محروسه سه سینده متن اولوشدورماغا چالیشان 

 اولموش.  " شریعتی علیشخصلردن بیری ده  
 یازماقال کتابینی "اسالمی - ایرانی هویت شناسی بازعلی شریعتی 

 ایسالم ایرانی اساسیندا فارسلیق و لیک شیعه اوالراق لینجلیبی

 بیر مستقیل اوچون فارسلیق و ائتمگی تجرید آییرماغی، دونیاسیندان
 یئنیدن آلتیندا باشلیغی "علوی تشیع" لیگی شیعه دئیه یارادیم مذهب

 ابولقاسیم علی شریعتی اساسدا دی. اوائت هدف اؤزونه تانیمالماغی

 سینه ساحه حاکیمیت آذربایجاندا آلماغی، قلمه شیعه بیله فردوسینی
 نین اجتماعیتی خالق دئیه "صفوی تشیع" لیگی شیعه قالدیریلمیش

 و صنف اورتاقلیغی، ایدئولوژی و دین آراسی ملتلر سالماغی، گؤزوندن

 بیر آرتیق بویامادان گؤز نین لری مقوله هومانیستلیک و اورتاقلیغی طبقه
 )الیناسیون( لشمک اؤزگه و ائتمگی اثبات ادیغینیداشیم اهمیت و اؤنم

 و ایدئولوژی داورانیشالری، مدنی آلینمیش مدنیتلردن و دیل باشقا دئیه
 بیر دئییل، ایرانلی اولماق اوچون مدنیتینه و دیل فارس گؤروشلری صنفی

 و علوی تشیع" شریعتی علی .دیآل قلمه دئیه عامیلی لشمک اؤزگه

 و دیلی فارس ایله پیسلمک صفویلیگی ازماق،ی کتابینی "صفوی تشیع
 کئچمیش اؤز تورکلوگونو آذربایجان گونئی توتولموش تابع مدنیتینه
ایرانلی "  بیلمدن بیله اؤزلری اونالری لشدیرمک، اؤزگه تاریخینه

 فارس گیائتم تشویق و ترغیب فارسلیغا" آدینا اولماق
 بو شریعتی یعل .دیائت حئساب اویقون مقصدینه غیایستعمارچیلی

 :یازمیش گیریشینده ناثری چکیلن آدی دوغرولتودا

 من عئلیم سایاغینا )متودونا( بیلیمدن ده آرتیق دگر وئره رم. بیلیم"... 
-بیلگیلری )عئلمی معلومات(، تاپینتیالر )اکتشافات(، آراشدیر )عئلم(

                                                             
1. Angelika Magiros (2004): Kritik der Identität. 'Bio-Macht' und 'Dialektik 

der Aufklärung' – Werkzeuge gegen Fremdenabwehr und (Neo-) 
Rassismus (dort S. 6 f. ausführlich zur Debatte um den 
Theorieansatz), Institut für Wissenschaft und Kunst: Rassismus und 
Kulturalismus mit einem Vorwort von Franz Martin Wimmer 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Wissenschaft_und_Kunst
http://homepage.univie.ac.at/franz.martin.wimmer/iwkmitt97.html
http://homepage.univie.ac.at/franz.martin.wimmer/iwkmitt97.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Martin_Wimmer
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ماقالر و چوخلو بیلگیلردیر. اونالری انسان اوغلو بیربیرینین اوسته 
غمیش. بونالرین هر بیرینی بیلمک، انسانی متخصص ائدر. آنجاق یی

ه دسایغیمیز اولمازسا، بیر انبارا بنزه ریک. او انباردا بو بیلگیلری بیزلر

بیلیمی گلیشدیره دوزگون سایاغیمیز اوالرسا، دوغرو و  . یئرلشدیرمیشلر
 . 2"جه ییک

 دئمک، . قویار ااورتای نیتینی و قصد اؤز شریعتی علی عبارتده کی اوسته
– ایرانی هویت شناسی باز" هدفلی قویمادان اورتایا نی مسئله

 وئرمگه سیگنال و مساژ اوخوجوسونا اوزره یازدیغی کتابینی "اسالمی

 دئییل، اوچون ایسالمیت اوخورکن کتابی بو اوخوجو لیکله بئله .چالیشار
 ذهنینده غاآلما مساژ داییر جگینه گؤتوره پای اوچون فارسلیق و ایرانیت

 فارسلیق ایله لیک شیعه سونرا شریعتی علی .اوالر حاضیرالمیش اؤزونو

 لشمک اؤزگه اؤزونه( آلیناسیون اوچون دوزتمک ملغمه بیر سیندن مقوله
 اورتایا سینی مقوله( اوزاقالشماق اؤزوندن و

 :اوخویوروق آتار،

لو فرق وار. بیلیمی یارادان ایله بیلیم داشییان انسان آراسیندا چوخ " ...
-بیلگینلرین ده چوخو بیلیم داشییان و اونالردان بعضیسی بیلیم تؤره

. بئینی، بیلیم بیلگیلری ایله دولو اوالن بیر کیمسه نی، بیر بیلیم دیرلردن

او بیلگیلری اؤز اؤیرندیگی بؤلومده  ،آنبارینا بنزتمک اوالر. او کیمسه
 ، اونالریبؤلوملردن قازانمیش، یوخسا چالیشماق نتیجه سینده مختلیف

بئنینه توپالمیش. بئله بیر انسان، قازاندیقالرینی بئینینده ساخالدیغی 

اوچون، اورتاالما )متوسط( دگر و ارزیشه مالیکدیر. آنجاق بیر بیلیمین 
دگری اونون یارادیجی اولماسیندادیر. بیلیمی یارادان بیر بیلگین، بیلیم 

هانکی  ، اوسالمیش. دئمک بیلیمینی ایشه ، اوسایاغینا تانیشدیر
دن( -سایاق اؤیرتمه سینی و دوشونمه سینی، هانکی آچیدان )زاویه

و دوشونمک بیلیمین  مسئله یه یاناشماغی بیلیر. بو باخیش آچیسی

یارانماسینا یول آچاراق انسانی انبارچی اولماقدان آچیق بیلگی تقدیم 
ایله دولدورموش و  ائتمک موقعیتینده یئرلشدیریر. من، بئیینلرینی بیلگی

اؤزلرینی بیلیمه بوالشدیرمیش، آنجاق هئچ بیر عمل ائتمک ایستمز 

اولمایان شخصلره دگر و ارزیش وئره  سیدن داها آرتیق بیلیگی-کیمسه
رم. دئمک، ایکینجی بؤلوک )دسته( ساغالم و معمولی فطرتلری 

اق آنج ساده یاشاییشا عایید اوالن مسئله لری درک ائدرلر. ،دوشونمگی

بئیینلری طبیعی اولمادیغی اوچون، درک و  ،دولدورموشالرین بئیینلری
احساسالری دا ساغالم دئییلدیر. اونالر ساده مسئله لری درک ائتمکدن 
عاجیزدیرلر. دئمک، کیتابین و بیلیمین اؤزو بیر آز انسانین فطری 

باخیشینی آزدیرار، اونون یئرینده انسانا یئنی اؤزللیکلر )ویژه گی( 
انسانی گئرچک دونیادان خیالی  ،اغیشالر. بو یاپی )ساختگی( اؤزللیکلرب

بیری ده  ،دونیایا آزدیرار. انسان اوغلو دوچار اوالن درین حسته لیکلرین

کتاب وورقونو )کتابزدگی( اولماقدیر. بو خستلیک بوتون روح 
 . 3"بو خستلیگین آدی بیلیم خستلیگی دئییلر خستلیکلریندن خطرلیدیر.

                                                             
 5 .ص ، 1394 چاپ اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 2
 .6 .ص ، 1394 چاپ اسالمی، -ایرانی یتهو بازشناسی شریعتی، علی 3
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 نین شریعتی علی دک جگیمیز گؤره دا سونرا و گؤروندوگو هوستا
(Aliénation) انسانالرین دینی، آنالییشی شناسلیق اسالم الیناسیون 

 توخودوغو اؤز او دئییل، اینانج اساسلی ایدئولوژی بیر ائتدیکلری قبول

 بو. چالیشار ائتمگه تفسیر و تعبیر ایسالمیتی اساسیندا ذهنیتی
 صوفیلیگی، باشالراق زامانیندان حالج منصور تیشریع علی اساسدا

 شیعه و ایسالم آپارماغا، آلتینا سوآل و سورقو لیگی شیعه و سنیلیگی
 قویماغا اورتایا آنالییشی و اینانجی "ایرانیت" بیر اوچون فارسلیق لیکدن

 آد ( ... بلوچ کورد، عرب، تورک،( وارلیقالردان ائتنیک باشقا چالیشارکن

 تحلیله و اریتمگه سینده مقوله فارسلیق و "ایرانیت" ونالریا آپارمادان
 .چالیشار آپارماغا

 

 
 2018 سؤنمز، ایشیق
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  چیلیگی شعوبیه دئیه ایرانلیلیق و لیک شیعه

 

 
 "ایرانی – اسالمی هویت شناسی باز"  یازدیغی نین شریعتی علی
 فارس هانکی نین شریعتی علی قیساجا دئگینمدن اثرینه آدلی

 دئیه اوالر یاخشی وئرمک بیلگی اوزره ایشلدیگی ایله ریمحفلل
  قویموش تملینی یزدی افشار محمود زامانی مصدق محمد .دوشونورم

ت مدنی فارس و باستانگرایلیق  نژاد، عیرق، ملیتچیلیگی ارسف
 و سحابی یدهللا بازرگان، مهدی ایمیشسه، اساسیندا راسیستلیگی

 ینجی-  1340 محفلیندن ملی جبهه نزیه حسن طالقانی، سیدمحمود

 شیعه دئیه فرهنگی ایران محفلینی آزادی نهضت سونرا آیریلدیقدان ایل
 ملیتچیلیگی فارس دئمک، . قویموشالر اورتایا اساسیندا فارسلیق و لیک

 ایلری اساسدا ایکی اوالراق سؤیلم و دانیشیق دؤلتچیلیگی و

 :آپاریلمیش
 
 مدافعه سینی نظریه ایرانیستلیک پان چیپالق نظریه بو :نژاد و عیرق(1

 ورجاوند پرویز باشالریندا ملی جبهه .سورولموش ایلری طرفیندن ائدنلر
 بو. آپاریالر قاباغا طرفیندن برومندلر ادیب و طالع هوشنگ بوگون کیمیلر

 پان حزب :ائدر اورتاقلیق آخینالر مختلف ایرانیست پان گؤروشده

 .آخینالر طلب سلطنت و رپرگه حزب ایران، ملت حزب ایرانیست،
 گؤتورموش اساس مدنیتینی و دیلی فارس دئیه "فرهنگی ایران(2

 مدنیتی و دیلی فارس دئیه آنالییشی مدنیتی ایران گؤروشده بو :آخینالر

 نی نظریه بو کیمیسی .آتیلمیش اورتایا اوالراق نظریه بیر اساسلی
 اوالراق باستانگرایلیق و لیگه شیعه سیرا یانی نین دیلی فارس

 .چالیشار دوگونلمگه ساسانیلره
 دؤلتچیلیک ایران هینتس والتئر آلمان ایل اونجو 1936 زامانی هیتلر

 بو اوالراق دوالییلی و اساسالندیرماغا دئیه شیعه و فارس آنالییشینی

 سونرا گؤروش بو  .4چالیشمیش دوگونلمگه ساسانیلره دؤلتچیلیگی
 آشوری، داریوش دوستدار، امشآر شیبانی، مجیر الدین نظام اشمیت،

 و فارسچا"  اوچون فارسلیق آلیناراق اله ده طرفیندن خویی زریاب عباس

 اولوشدورولماغا سی نظریه دؤلتچیلیک اساسلی تاریخ دئیه "لیک شیعه
  .باشالنمیش

 اورتایا هینتیسین والتئر نظریه ائتدیگی مدافعه ده نین شریعتی علی

 حاکیمیت طرفیندن تورکلوگو آذربایجان اسدااس بو .ساییالر نظریه آتدیغی
 چؤب شریعتی علی آنالییشینی لیک شیعه قالدیریلمیش سینه ساحه

 اوچون باستانگرایلیغی فارس و فارسلیق دئیه "علوی تشیع" آتاراق قابینا

 اؤز شریعتی علی  چالیشمیش. قویماغا اورتایا سینی نظریه "ایرانیت"
  " وصفوی تشیع" صفتلری پیس بوتون اوچون ائتمک اثبات گؤروشلرینی

                                                             
4 Hinz, Walther, Irans Aufstieg zum Nationalstaat im fünfzehnten Jahrhundert, 
1. April 1936 
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 بیر دئیه "علوی تشیع" صفتلری یاخشی اصطالحا اویدوردوغو اؤزوندن
  5 .قورموش اورتایا کتاب
 آزادی، نهضت :طرفدارالری گؤروشونون  علوی تشیع  نین شریعتی علی

 دوشونجه مختلیف ائدن ایضاح کئچمیشلرینی اؤز ایله مجاهدین سازمان
 مختلیف و مستضعفین آرمان مبارز، مسلمانان نسازما قانادالری،

 دانیشیقدا بو .ساییالر شخصلر و تشکیالتالر آخینالر، شیعه فارسچی
ده ایشلدیگی سیاسی ایله محفللر هانکی نین شریعتی علی بیز ایسه

 1341 -1338  شریعتی علی .چالیشاجاییق وئرمگه بیلگی اوزره اولدوغو

 . 6ائتمیش محفلینی تمثیل "ایران ملی جبهه"پاریسده  ایللر ینجی-
 

 آلمایانین قولو خارج نین ملی جبهه آییندا آقوست ایلین ینجی-  1341

 اوالراق سی نتیجه و سونوچ قورولتایین کئچیردیگی شهرینده بادئنویس 
 "آزاد ایران" وئریلمیش آد دئیه اورقان یئنی نین ملی جبهه شریعتی علی

 عضوو ایران ملی جبهه ؤزلرینیا 7.اولموش یازاری باش نین درگیسی

 خسرو دن-جومله او شخصلر سولچو سوخولموش کونفئدراسیونا دئیه
 رهبر خمینی" یازیدیغی نین شریعتی علی راسخ محمود و شاکری
 درگیسینده "آزاد ایران" نین ملی جبهه سینی مقاله "مذهبی

 جبهه اؤزونه شریعتی علی لیکله بئله . 8ائتمیشلر سانسور یاییلماسینی
- 1340تشکیالتیندان ملی جبهه ،اوچون گؤردوگو دار یئری محفلینده ملی

-1341 قولونو پاریس نین تشکیالتی آزادی نهضت  آیریالراق ایل ینجی

 9.ائتمیش تمثیل آوروپادا  ایل ینجی
 لندن نین اؤیرنجیلری ایران کی خاریجده آییندا ژانویه ایلین اینجی -1342

 صادق شریعتی، علی توپالنتیدا بو . یریلمیشکئچ توپالنتیسی شهرینده
 و الرمیشقاتیل اکتیو ده صدر بنی ابولحسن و چمران مصطفی قطبزاده،
"شاهین باشا دوشدوگو  :اولونموش ایفاده اوالراق قطعنامه بیر توپالنتیدا

 . 10"دیل، قورشون )گلوله( دیلیدیر. شاه ایله او دیلده دانیمشاق الزیمدیر
 پیام" ساییالن اورقانی خارجی نین محفلی آزادی نهضت شریعتی علی

 گئری تهرانا شریعتی علی .یایینالمیش پاریسده درگی بیر آدلی "مجاهد

عه توتساغینا قیزیل قل دا اورادان و تهرانا توتوالراق حدده سر دؤنرکن
ونجو ایل خورداد آیی نین  اون بئشینده -1343 11 .میش)زیندانا( گؤندریل

 ائتدیگی باشچیلیق خمینی هللا آیت سینه الییحه السیونکاپیتو آمریکانین

 نین آزادی نهضت سونرا اولدوقدان تبعید خمینی هللا آیت و اعتراضدان
 ایل ینجی-1344  ایله باشچیلیغی نژاد حنیف محمد عضولری جاوان

 بئله. موشقورول تشکیالتی فارس آدلی "ایران خلق مجاهدین سازمان"

                                                             
 .1351 تهران صفوی، تشیع و علوی تشیع شریعتی، علی 5
 .ص ،1 جلد طباطبایی صادق دکتر اجتماعی -سیاسی خاطرات طباطبایی، صادق 6

180 
 205 .ص اورادا، باخ طباطبایی، صادق 7
  21 .ص اورادا، باخ طباطبایی، صادق 8
  .اورادا باخ طباطبایی، صادق 9

 .207  .ص اورادا، باخ طباطبایی، صادق 10
  211 .ص اورادا، باخ طباطبایی، صادق 11
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 سی واسیطه محفلی آزادی نهضت ئوریلریت نین شریعتی علی لیکله
 مجاهدین سازمان قورولموش یئنی دئیه فارسلیق و لیک شیعه ایله

 بوگون .اولموش مطرح و بوراخمیش تأثیر اتکین دا یانچیالرینا و کادروالری

 سی ائدیلمه قاداغان و یاساق دانیشماغی تورکچه تورکلره تشکیالتدا بو
 تئوریسینه راسیستلیگی مدنیت ارسفایرانیت دئیه  نین شریعتی علی

 آدرئسینه شریعتی علی ایل ینجی- 1346مطهری مرتضی .اساسالنار
 ائتمگه امکداشلیق سیخ داها ایله ارشاد حسینه اونو یازاراق مکتوب
 مذهبی و ملی بیر ظاهیرده شریعتی علی ایله لیک بئله .میشچاغیر

 ارشاد حسینه کیتهراندا ملیتچیلیگینی فارس و فارسلیغی دئیه فیقور
 ائتمگه تزریق و آشیالماغا ده کسیملره مذهبی ایله سی واسیطه

 گتیرمک آیدینلیق سینه کیتله خالق ایشده بو شریعتی علی .باشالمیش

 . میشالیشجامعه نین دینچی کسیمینی ده سیاسیلشدیرمگه چ دئییل،
 :ائشیدیریک دیلیندن اؤز
 گئریده نی جامعه و لومتوپ قوطوبلو ایکی و باشلی ایکی کئچمیشدکی"

 عوام چوخو: توپلومون بؤلونموشدو ایکیه توپلوم کئچمیشده .بوراخمیشیق
 اعتباری نتیجه . ایدیلر مذهبی و آیاقسیز اَل قالمیش، گئری اونالر . ایدی
 .قالمیش گئری گؤروشو دونیا پرست، کهنه دگرسیز، ساکت، ایله

 گونلوک فقط تسیز،تفاو وضعیته سیاسی ایندیکی قورخان، یئنیلیکدن
 توپلوم بیر اوالن فیکرینده آخرت و آلمانین طهارت نین، یاشاییشالری

 12."ساییالردی

 
 نین شریعتی علی اوزره انسانالر اولمایان مشغول ایله سیاستی گونون

 نین شریعتی علی باخمایاراق بونا . ساییالر دوغرو حدده بیر دئدیکلری بو
 انسانالری ایله قویماق اورتایا یدئولوژیا و گؤروشو دونیا بیر یئنی هدفی
 دالیسیجا نین سی ایدئولوژی اؤز کیمی سوروسو قویون بیر ایراق اوزدن

 مسلمان آدالندیردیغی عوام بو شریعتی علی دی. اولونار منظور چکمک
 اورتایا سینی مسئله سول و ساغ اوچون گتیرمک حرکته کسیمی

 :آرتیرار قویاراق

 یه-ایکی دا بو . آزلیق یانچیسی تجدد و ئنیلیکچیی بیر طرفده بیری او"
. مارکسیست یوخسا اولموش، حئیرانی آوروپا مودئرنچی یا و ...بؤلونردی

 مشغول ایله سی دوشونجه تلیکسسوسیالی بیر گلمیش غربدن دا او

 . "13اوالن
 
 داوام اوچون ائتمک جلب ایدئولوژیسینه اؤز انسانالری شریعتی علی 

 یه چرچیوه بیر هئچ حرکت و. بباشالنمیش حرکت ربی یندی"ا :ائدر
 14."دئییل جک ائدیله تفسیر ایله بیریسی هئچ گؤروشلرین و سیغماز

 

 فارس دا-ارشاد حسینه شریعتی علی باشالیاراق ایلدن ینجی-1350
" علوی تشیع" اساسیندا لیک شیعه گؤروشونو راسیستلیگی مدنیت

                                                             
 . 320 .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 12
 .320  .ص اسالمی، -یایران هویت بازشناسی شریعتی، علی 13
 .320  .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 14
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 عربلیکدن و جاقاوال خاص ایرانا دئیه "علوی تشیع" خالقا و یایماغا دئیه
 تزریق و آشیالماغا سینی نظریه اؤز دئیه گؤروش و ایدئولوژی بیر آیری

 چوخ بیر قرائتی بو لیکدن شیعه نین شریعتی علی .دیچالیش ائتمگه

 نی قمی طباطبایی  حسن فقه عالیملرینی دن-جمله او خادیملری دین
-ایکین و ایل، ینجی- 1353 افتو بیرینجی میالنی ل، ای ینجی- 1351 فتوا

 ایل، ینجی-  1356  فتوا اصفهانی غانی عالمه ایل، ونجو- 1353 فتوا جی
 مداری شریعت سیدکاظم ایل، ینجی-1356 ا فتو شاهرودی نمازی علی
 خالف و التقاطی نین گؤروشلری نین شریعتی علی ایل ینجی- 1356فتوا

 "تحریم" وخونماسینیا چوخونون بیر نین کتابالری اونون دئیه اسالم
 .دیلرائت
 

 ضد ائتدیردیگی چاپ کیهاندا شریعتی علی ایللر ینجی-1355 -1354
 پهلوی ایله لری مقاله ایرانیت اساسیندا فارسلیق و  مارکسیسم

، فقه عالیملر نین ده  ائدرکن جلب اعتمادینی اؤلچوده بیر نین رئژیمی

 دا-ارشاد حسینه انیاند باشقاگؤزونو قاماشدیرماغا باشالدی. آنجاق 
 "علوی تشیع" دئیه علیهدارالری یئنیچیلیک روحانیت سنتی

 :دیدئ موضوعسوندا

"علوی شیعه لیگینی" اسالمچی مارکسیست یوخسا  ین،گئریچیلر"
آنجاق بیر واقعیتی، اونون ذاتی مودئرنچی قلمه آلدیقالری طبیعیدیر. 

و ایله تانیماغا خصلتلرینی و منطیق و آراشدیرما، طرفسیز و عئلم اوصول

یئنی بیر تازا و ایدئولوژیک  و هوشلو اوالنالر، اوزلشدیکلری الرچالیشان
 15.نین وار اولدوغونو دانا بیلمزلر"حرک

 نسل جاوان و گنج گئنیش طرفیندن ارشاد حسینه تهراندا گؤروشلر بو
 ائتدیگی باشچیلیق بازرگان مهدی لیکله بئله . یاییالرمیش آراسیندا

 شریعتی علی ایله سی واسیطه "ارشاد حسینه" محفلی آزادی نهضت

 "علوی تشیع" وئردیگی آد ایدئولوژی یئنی یازدیغی آدینا "لیک شیعه" نین
 "خلق مجاهدین سازمان" ائدرکن تزریق و آشیالر توپلوما سینی تئوری
 خدمتی بؤیوک کادروالشماسینا باخیمدان ایدئولوژی دا تشکیالتین آدلی

 .اولموش
 "علوی تشیع" دئیه "فارسلیق و لیک شیعه" نین یشریعت علی

 قارشی ظولومه چاتیشمانی سیالحلی علیهینه رئژیمی شاه آنالییشی

 پاریسده نین شریعتی علی. 16داشیمیش ماهیتی "دئمک یوخ"
ینجی -1358  اوالراق داوامی نین سی درگی "مجاهد پیام" چیخاردیغی

 دا آدی نین انیاورق رسمی نین تشکیالت مجاهدین  سازمانایل 

 علیهینه اثرلری شریعتی علی نین کسیمی فقه شیعه .دوقویول "مجاهد"
 التقاطی اسالم، " سونرا انقالبدان ایل، ینجی- 1358 یفتواالر یازدیقالری

 علی کتابدا او .دییایینالن اوالراق کتاب کیچیک بیر آدلی " است کدام

 "هستیم متهم ما مادر و پدر" دن-جمله او کتابالری چوخ بیر نین شریعتی
 ایسالم خالف نین اوخونماسی طرفیندن فقه سنتی دا نین کتابی آدلی

                                                             
 .321- 320  .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 15
 تشیع و  )ظلم برابر در است نه" " تشیع  علوی تشیع( علوی تشیع شریعتی، علی 16

 صفوی.
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 سنتی هدف ائتمکدن چاپ و یایینالماقدان کتابی بو .دیوورقوالن اولدوغو
 سوسدورماق کسیمینی فقه ایستمگن اولماق مشغول ایله سیاست و
 و مکتوب میشیازیل آدرئسینه شریعتمداری فقه عالیمی کتابدا اویدی. ا

 :اوخویوروق ،دییایینالن دا جاواب وئردیگی اونون
سیدکاظم شریعتمداری حضرتلری نین خدمتینه، سالم  ین آدی ایله-"هللا

عرض ائتدیکدن سونر، .... یئنیلیکده دئییلیر، سیز حضرت عالی علی 
شریعتی نین یازدیقالرینی قبول ائدرسینیز. اونون یازدیغی کتابالر 

کتابچیسیندا ساتیالرالر. باشقا یاندان اونون علیهینه ...  "دارالتبلیغ"

. ین آدی ایله-جاواب: آهلل بویورموشسونوز. دوغرو مو، یوخسا یاالن؟
بئلنچی موضوعالردان خبریم یوخدور. بئله بیر موضوعالر منیم آدیما 

 .17"اوالرسا، رد ائدیرم.  مهر و ایمضا شریعتمداری

فقه  سنتی ، منظو یایماقدان اوالراق سونرا کتاب  جاوابالری بئلنچی
سنتی مالالالردان  نسلینی انقالب آلماق، قلمه مرتجع عالیملرینی

 کاظم سید دوالر.اول دا باشاریلی ده مسئله بو یدی. ا قوپارماق

 و یانچیسی آمریکا ،باخمایاراق اولماسینا مجتهد بؤیوک بیر شریعتمداری
 .دوسوسدورول دهسین مسئله مسلمان خلق اتهامالری مرتجع

 

آلماق اسالم آنالییشی  خدمتینه قفارسلی لیگی شیعهعلی شریعتی 
 :اوخویوروق،یئرینه شیعه لیگی اوتورتماق اوچون یازدی

سونرا، اسالم حاکیم قدرتین الینده   "اسالم باشچیسی اؤلدوکدن

فلسفه حالینا گلدیکده، شیعه بیر اعتراض حرکتی اوالراق بو حرکت ایله 
اسالمین خطره دوشمه سی نین قارشیسینی آالراق اونون  اوزلشدی و

نظامین عادل انقالبچیل حالتینی قورودو. مین ایل رهبرلیگین پاکلیغینا، 
اولماسی دوغرولتوسوندا سیاسی ساواش آپاراراق، اشرافیت 
قارشیسندا ازیلمیش صینیفین چکدیگی چتینلیکلره و قاتالندیقالری 

، روملو و بوگونکو غرب امپیریالیسم اذیتلره، ائله جه ده ساسانلی
قارسیندا محکوم اولموش ملتلره جاواب وئرمه لی اولدو. ائله جه ده 
داواملی ظولم ایله باریشماز اوالن بیلینجلی انسانالرین ایستک و 

نه آرزوالری نین یئرینه یئتیریلمه سینده، آزادلیق و انسان کرامتی
 .18"بیر حؤکومت یاراتدیاساسالنمیش 

 

 تحریف تاریخینی اسالم بورادا شریعتی علی کیمی گؤروندوگو تهاوس
 دگیشدیکدن دونیاسینی محمد حضرت دئمک،. چالیشمیش ائتمگه
 باخمایاراق یارانماسینا دورما قارشی کیچیک اوزره لیک خلیفه ،سونرا

 و عثمان عؤمر، آردیندان ابوبکرین19 .سئچیلمیش رهبر مستقیم ابوبکر
 . میشلرسئچیل لیگه خلیفه علی

                                                             
 فرهنگی بنیاد دا داها . 46 .ص ، 1358 است، کدام التقاطی اسالم معلوم، نا مؤلیف 17

  http://drshariati.org/?p=1482 :شریعتی علی
 .325  .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 18
 قویاراق اورتایا قرائت اوچون اؤزلری سیندن حادیثه "خم غدیر" طرفدارالری علی 19

 صحابه باشقا پیغمبرین سوررکن اؤنه اولماسینی خلیفه علی نین سونرا،  نپیغمبرد

http://drshariati.org/?p=1482
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 سوریه و یازیلمیش اوالراق متن دفعه بیرینجی قرآن زامانیندا ابوبکر
 مصر و ایمپراتورلوغو ساسانی زامانیندا عؤمر .آلینمیش تورپاقالری
 سیستیمی چیلیک اداره اوچون دؤلتچیلیگی ایسالم آلیناراق تورپاقالری

 سیاسی سونرا آلدیقدان تسلیم لیگی خلیفه عثمان، . یارانمیش
 ساسانی باخمایاراق باشالماسینا چیخماغا اورتایا لر یشمهچک

 . کئچمیش آلتینا ایسالمیتین بوتون توپراقالری مصر و ایمپراتورلوغو
-جومله او شخصلره بعضی طایفاسیندان اومیه اولدوغو منسوب عثمان،

 پیش(  گلیشمه بو. وئرمیش پوستالر نظامی بؤیوک لره کیمی معاویه دن

 32 نین قران عثمانی دا اونالر رک گله آغیر رالریناطرفدا علی ( آمد
 اونو دئیه ائدیر استفاده سوء قودرتدن و اوغورالمیش جزء 2 جزءیندن

 و مصرده علیهینه عثمان ایله گئدیشی زامان .باشالمیشالر سوچالماغا

 .آچمیش یول آرتماغا ناراضیلیق عراقدا
 عثمانین ده-مدینه یلرناراض چاتمادان سونا خالفتی عثمانین لیکله بئله

 سینه سئچیلمه خلیفه نین علی حضرت اؤلدورمکله اونو رک تؤکوله ائوینه

 اومیه ده-سوریه سونرا اولدوقدان خلیفه علی حضرت .آچمیشالر یول
 مخالفت ایله لیگی خلیفه نین علی معاویه، اوالن منسوب طایفاسینا

 باش ساواشی صفین آراسیندا معاویه و علی آردیندان بونون .ائتمیش

 وئرمدیگی نتیجه ایله باشاریغی طرفین هانکی هر ساواش. وئرمیش
 مسئله َحَکمیت .سئچیلمیش هئیت بیر طرفدن هر دانیشیغا اوچون

 علیدن حضرت ایله آدی "خوارج" شئیخلری نهروان سایدا بیر سینده

 سینی گؤتورولمه آرادان نین معاویه و علی حضرت بونالر . آیریلمیشالر
 یالنیز باخمایاراق گؤردوکلرینه اویقون اوچون قوروماق بیرلیگی میتدهایسال

 قیلینج اوسته ناماز مسجیدینده کوفه مرادی ملجم ابن نی علی حضرت
 . ائتمیش ارثی لیگی خلیفه معاویه لیکله بئله . اؤلدورموش ایله ضربتی
 ریآی اؤزلرینه آخاریندا زامان اوچون دوشدوکلری اوزاق خالفتدن لر شیعه

 اورتایا سی مسئله امامت باشالیاراق گلیشدیرمگه گؤروشو فقاهت
 اساسیندا لر حادثه تاریخی نین شریعتی علی .قویولموش

 :اوخویوروق، قوراشدیرماالری

شیعه نی علی، ابوبکر و عؤمر  چنبرسینده اوالن دارتیشماالر ایله ".. 
 اوالراقیکونالشدیرماق عقلسیزلیک اوالر. شیعه، بشر مدنیتی، خاص 

آخینی  ی مدنیتلیق آدی آلتیندا تاریخدکی ابراهیم-تک هللا

دوغرولتوسوندا داوام ائدن بیر حرکت ایدی. بو حرکت داواملی صینف 
برابرسیزلیگی، انسانالری استثمار ائتمک، زوراکیلیق حؤکومتی، حاقی 

ندا راسیستلیک قارشیس شیعه ناحق ائتمک علیهینه مجادیله ائدیردی.

استیبداد و اشرافیت قارشیسیندا صینفی ، بیرلیگه لومالرینیانسان توپ
عدالته، آلداتماق، جاهیللیک و جادوچولوق  قارشیسیندا حاقا تاپینماغا 

یول اسالمدا پیغمبر ایله قریش اشرافیتی آراسیندا  شیعهچاغیریردی. 

اوالن ساواش، سونرا دا اسالم ایله ایران سلطنتی و روم ایمپراتورلوغو 
اؤزو حاکیم قدرتین ایسالم پارالدی. دا اوالن ساواشالر اوالراق آراسین

                                                                                                                                                    
 اولدوغونو خلیفه نین صحابه باخیمیندان  پیغمبره یاخین یاش عؤمر دن-جومله او لری

 .سئچیلمیشدیر خلیفه بیرینجی ابوبکر لیکله بئله ساوینمیش. 
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ی تاریخ اساسلی رسالتین ر نظام اوالراق آلینارکن، شیعه اؤزخدمتینه بی
، مین ایللر آزادلیق و عدالت اوغروندا ائدیلن جهادین و شهادتین قوروماق

( محافظگودوکچو ) الری اؤزونهعلی تیمثالیندا انساناولدوغو اوچون، وارثی 

. صفویه حرکتی نین تاپیلیشی و اونا باغلی اوالن شیعه مالالالرین تاپدی
ایش بیرلیگی ایله او بیری مذهبلرین باشالرینا گلن باللر شیعه مذهبی 

. شیعه تاریخ ن گون کیمی، شیعه حرکتی داوام ائتدینین ده باشینا گل
 .20..".بویو بو چتینلیکلر ایله اوز اوزه ایدی

 ایش روحانیتین ایله صفویلر شریعتی علی کیمی دوگوگؤرون اوسته

 قلمه دئیه اوخونماسی سی فاتحه لیگین شیعه سینی ائتمه بیرلیگی
 ناغیلالرا توخودوغو اساسلی تاریخ گؤروشلری بو نین شریعتی علی .آالر

 تاریخی بشریت سی مقوله لیک شیعه کیمی بیلیندیگی .اساسالنار

 سی نتیجه و سونوچ چاتیشمانین سیسیا دونیاسیندا ایسالم دئییل،
 یول سیاسی یوخسا مذهب، سیاسی چیخمیش اورتایا اوالراق

 پیغمبرین سونرا دگیشدیکدن دونیاسینی محمد حضرت .آیریلیغیدیر

 :دوقویول اورتایا قرائت ایکی آراسیندا لری صحابه
  خوم غدیر روایتی (1
 .رقرا آلدیغی لرین صحابه اصلح و یاشلی یاخین، پیغمبره( 2

 آراسیندا لر صحابه ،سونرا دگیشدیکدن دونیاسینی پیغمبر لیکله بئله
 مذهب و دوشمنلیگه بیر هانکی هر دا، اولسا آنالشمازلیق کیچیک

 ده سوریه زامانیندا لیگی خلیفه علی یالنیزمدی. وئریل یول آیریلیغینا

 عجوباتیندان ائتمدیگی تمکین لیگینه خلیفه علی معاویه، اولموش حاکیم
 سنی و شیعه لیکله بئلهدی. وئر باش ساواش آراسیندا معاویه و لیع

 .خدیچی اورتایا آنالییشی مذهب ایکی دئیه سی مسئله
 دئیه " ایرانیت و ایرانی فرهنگ" سینی مقوله فارسلیق شریعتی علی

 مسئله ایرانیت و قویماغا اورتایا اساسیندا "فارسلیق و لیک شیعه"

 باخیمیندان سیاست شریعتی علی .دیچالیش ائتمگه تئوریزه سینی
 :دییاز رک ائده اولگو بیر اؤزونه مصدقی محمد

 ،کیمی ائتدیگی طرح استقاللی دئیه اقتصاد نفتسیز مصدق"

 یئرینه )روحنیت منهای سالم)ا اسالم روحانیتسیز بوگون خوشبختلیکله
 داراجیق )وسطانین قرون( چاغین اورتا اسالمیتی باشاریق بو اوتورموش

 گؤروشلریندن قالمیش گئری نین کشیشلری کلیسا و سیندن چیوهچر

 21."ائتمیش خالص
 یاخالشیمی گؤرونر آیدین و پوپولیست بئلنچی نین شریعتی علی

 چوخ بیر اولموش تربیت ایله سی مفکوره فارسلیق دئیه "ایرانیت"

 ائتمه یانچیسی اؤز مأمورالرینی حاکیمیت ده جه ائله و دینسیز دینچی،
 توتولماسینا ایل اینجی 1352 شریعتی علی .آچمیش ولی سینه

 دؤلت باخیمیندان گؤروشلری "ایرانیت" و "مارکسیسم ضد" باخمایاراق

 شاهلیق ایل اونجو 1354 و آچماغا یئر اؤزونه آراسیندا لری داییره
 کیهان ایل اینجی 1355 لیکله بئله .باشارمیش اولماغا آزاد زندانیندان

                                                             
  326 .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 20
 8 ص / آشنا های مخاطب با / ۱ آثار مجموعه شریعتی، یعل 21
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 شعوبیه فارس دئیه "ایرانیت" و "مارکسیسم" ضد هقازئتیند لیک گؤنده
 مرتضی لری مقاله بو . اولموش نائیل ائتمگه چاپ گؤروشلرینی چیلیک

 آن نام که است شایسته" مکتوبوندا یازدیغی یه-خمینی هللا آیت مطهری

  22.آلمیش قلمه دئیه "بگذاریم رستاخیز )حزب( فلسفه را
 اؤز ده اوزره خیابانی موسی چیخیشالری پوپولیست نین شریعتی علی 

 و تانیق مجاهد بیر آدلی نژاد هاشمی احمد .قویموش تأثیرینی و اتکی
-روحانی بیر ایل اینجی 1355 زنداندا نین خیابانی موسی اوالراق شاهد

 :اوخویوروق ائشیتمیش، ایشلتدیگینی نی ایفاده آشاغیداکی یه

 و دالیمیزجا زیمبی سیز .یوخدور احتیاجیمیز روحانیلره سیز بیزیم"
 .23"ائدن حرکت دالیمیزجا بیزیم سیزسینیز ده بوگون .گلیردینیز آرخامیزجا
 مجاهیدلر آالن الهام گؤروشلریندن نین شریعتی علی کیمی گؤروندوگو

 زیندانداکی .اولموشالر مئییللی مکتبینه مارکسیست زیندانیندا شاهلیق
 شاهید بونالرا وراداا اولماسی مئییللی مکتبینه مارکسیست مجاهیدلرین

 بئله .آچمیش یول اولماسینا راحاتسیز زیندانیلرین روحانی اوالن تانیق و

 محمود سید شیرازی، ربانی دن-جمله او روحانیلر زندانداکی لیکله
 الهوتی، گرامی، منتظری، حسینعلی انواری، کنی، مهدوی طالقانی،

 انیندازند شاهلیق ایل اینجی 1355 رفسنجانی هاشمی اکبر علی

 وئرمیشلر، فتوا علیهینه یاشادیقالری آرادا بیر مارکسیستلرین و مسلمان
 :اوخویوروق سینی ترجمه فتوانین

 زیانینی و ضرر نین یاشاماالری بیرلیکده مارکسیستلرین ایله مسلمانالر"

 اعتیبار ده-جامعه مارکسیستلرین ایله وسیله بو آالرساق، نظره
 قطعی و سیاسی شرعی، بوتون .اوالریق دشاهی و تانیق قازاندیقالرینا

 نجس و موردار مارکسیستلرین دن-جومله او کافرلرین، ایله حؤکم
-مارکسیست مسلمانالرین زیندانی و توتساق آالراق نظره اولدوقالرینی

 احمال بیر هانکی هر ده-مسئله بو .ساییالر الزیم یاشاماقالری آیری لردن

 .24ر"آچا یول ضررلره ائدیلمز جبران تنبللیک و
 اویونجاق فارسلیغا لیگی شیعه دئیه "علوی تشیع" شریعتی علی

 یئر آراسیندا آخینالر کیمی فرقان و مجاهد نین گؤروشلری ائتمیش

 گؤروشونده آدلی "روحانیت منهای اسالم تئز" آالراق نظره آچماسینی
 :ائدر ایفاده بئله

 روحانیت و ییوکسلدیگ مقاما بیر ایسالمیتین من اوالر، مدت بیر"

 ایندی دوزدور؛ .اولموشام اومودلو چیخدیغینا کنترولوندان و انحصاریندان
 "مجتهدلرین و مرجعلرین بو – روحانیتین رسمی ده گئنه قودرت اساسی

 -آراسیندا، نسللر اولمایان رسمی ایسالمیت باخمایاراق، بونا .دیر-الینده

 و گؤزلنیلمز – آراسیندا وئرنلر قوربان جانینی اؤز کئچنلر، جانیندان اؤز
 و پول ده-چرچیوه بو اونالر .تاپمیش عاشیقلر خاص اؤزونه اوزاق انتظاردان

                                                             
 هللا آیت صدرا: نامه انتشارات استاد  مطهری، زندگانی در مرتضی مطهری، سیری22 

 1356 شریعتی علی مورد در خمینی هللا آیت به مطهری
 تهران ،2 جلد فرجام، تا پیدايي خلق مجاهدين سازمانجمعی از پژوهشگران،  23

 270 ص ، 1385سیاسي،  هاي پژوهش و مطالعات مؤسسه
 مركزاسناد ، 1372 تهران اول، چاپ ،3 جلد خمیني، امام نهضت روحاني، حمید سید 24

 پاورقي 449 اسالمي، ص.  انقالب
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 آخیشینی تاریخین و زامانی ایسالمی، .اولمامیشالر محصور ایله دین
 چاپیندا دونیا اوزونو ایسالمیتین بونالر .ائتمیشلر درک رک سئوه

 روحانیتیمیزین میرس .ائتمیشلر دونیاپسند ایسالمی و دگیشمیش

 25.ر"جکدی یه اؤلمه ایسالم خوشبختلیکله ایله اؤلومو
 

 و مجاهدلری آمریکادا ایله گؤروشلری کی اوسته بو شریعتی علی
 .ائدر منظور یزدیلری ابراهیم ائدن تمثیل محفلینی آزادی نهضت

 فارس فاشیست و راسیست محفلی آزادی نهضت کیمی بیلیندیگی

 بیر آیریلمیش تشکیالتیندان ملی جبهه ئدنا تمثیل محفلینی مدنیت
 :دیائت داوام ده گئنه/ ساییالر محفل سیاسی

-مشهد و قومداکی . اولمایاجاقدیر ایسالمی مالال ایسالمی گین گلجه"

 بوگوندن گونو ایندیدن، گوجو مذهب . جکدیر دگیشه دا ایسالم کی
 .26"دئییل اختیاریندا مجتهیدلرین و مرجعلرین ارثی و رسمی

 

 اویناماغا یاخشی لرینی مهره اوالراق مؤلیف بیر گنج شریعتی علی
 سونرا انقالبیندان اسالم .ساییالر چیسی شعوبیه فارس بیر چالیشمیش

 ینجی-1368 باخمایاراق اوغرادیقالرینا تجریده یانچیالری شریعتی علی

 جمهوری ایله اولماسی رئیسی جمهور نین رفسنجانی هاشمی ایل
 فارس و شریعتیچیلر علی ده گئنه لرینده داییره یتحاکیمی ایسالم

 جمهوری گونوموزدهدی. باشال آچماغا یئر اؤزلرینه چیلری شعوبیه

 پروقرام آدلی "زاویه" کانالیندا تلویزیون دؤردونجو نین حاکیمیتی اسالمی
 گؤزلمکلر گؤروشلرینی چیلیک شعوبیه فارس نین شریعتی علی دئیه

 بو ر.اوال مطرح قرائتی و اوخونوشو یئنیدن ریناونال و )ائتمکلر تعریف(
 1397ا آلتیند باشلیغی شریعتی علی /4/ ارمکی آزاد تقی یاییندا

 و قویماغا اورتایا صفتی (سالمشناس)  ایدئولوقو ایسالم بیر شریعتیدن

 علی میری جواد سید چالیشارکن دانماغا آنالییشینی "ایرانیت" اونون
 اونون آنجاق اولدوغونو، ائدیلمز قبول نین آنالییشی امامت نین شریعتی

 کالنتری عبدالحسین دی.چالیش ساوینماغا اولدوغونو شناس جامعه بیر

 شناسلیق جامعه چیخاراق یوال اثرلریندن نین شریعتی علی  ده
  .27دیائت تقدیم اؤزونو دئیه اوخوموش

 و علم ایستر او کئچیریلدیکده، گؤزدن اثرلر یازدیغی نین شریعتی علی

 دئییل، خادمی مدنیت بیر طرفسیز باخیمیندان دین ده سه ایستر
 و اولدوغو سی چی شعوبیه فارس دا باخیمیندان سیاست و ایدئولوژی

 غربده شریعتی علی ئمک،. دچیخار اورتایا ائتدیگی تقدیم فارسلیغا اؤزونو

 فارسلیغا باخمایاراق نائیلیتینه ائتدیگی الده غربده و آلماسینا تحصیل

                                                             
 :آلینمیش ، 123 .ص سوم دفتر ، 1355 اسالم، در طبقاتی جهتگیری شریعتی، علی 25

 میراث به نگاهی "ما آینده و امروز" شریعتی، پژوهشگران، از جمعی (جامی، مهدی
 203 .ص 1396 لندن،  سال، چهل از پس او فکری

 11 .ص ، 1351میناچی، تهران  و همایون آقایان به نامه شریعتی، علی 26
 جمهوری سیمای 4 شبکه تلویزیونکالنتری، عبدالحسین و سید جواد میری،  27

، 1397علی شریعتی،  زندگی به نگاهی ،"زاویه" انسانی علوم مجله ایران، اسالمی
 http://www.telewebion.com/episode/185096 تیر 20چهار شنبه، 
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 شریعتی علی .ساییالر چیسی شعوبیه فارس بیر ائتمیش تقدیم زونواؤ
 لی کوفه دئییل، مودئدلی خرمدین بابک اوچون قویماق قارشی عربلیگه

 :یازیر رک ائده تکلیف مدئلینی ابومسلم

 کسرلی کی الینده اؤز عربی آییرماق، عربلیکدن اسالمی اساسدا بو... "
 آییرماق ایمانیندان و ایدئولوژیسی ایسالم اوالن گلیشمکده دئیه سیالح

 دا ووروشانالر علیهینه عربلیک سونرا اوندان و ابومسلم .دئمکدیر
 .چالیشدیالر ووروشماغا علیهینه عربلیک رک ائده دیفاع ایسالمیتدن

 اوچون قویدوغو معروض باسقییا ازدیگی، اونالری ایله ایسالمیت عرب

 علیهینه عربلیک و قویاراق قارشی عربلیگه ایله ایسالمیت دا اونالر
 شخصلر اولمایان مسلمان آراسیندا نین افسرلری ابومسلم .ووروشدوالر

 اسالمیتدن اوچون ازمک عربلیگی دا اونالر باخمایاراق اولمادیغینا آز

 قویماغا اورتایا ماهیتینی یاالن لیگین خلیفه خالقا و یاپیشدیالر
 "نسلی پیغمبرین محمد" دئییل، شعاری ملی ده ابومسلم .چالیشدیالر

 ."28چالیشمیش ائتمگه توجیه عملینی دئیه اولسون راضی

 و وئرمگه روحی "ایرانیت" یه  لی کوفه آدلی 29ابومسلم شریعتی علی
 تاریخچی باخمایاراق چالیشدیغینا سایماغا گر توجیه و یاالنچی اونو

 حاکمیتچیلیکو  دشمنی ایران آدلینی ابومسلم جعفریان رسول

 بیر اولموش اویونجاق عباسیلره اوغروندا خلیفلیگی عرب دا نباخیمیندا
 :اوخویوروق آلمیش، قلمه شخص

 دؤلتی اموی و اولماسینا شخصیت مهم تاریخیمیزده بیزیم مسلم ابو"

 چتینلیگی ایکی اونون باخمایاراق آچماسینا یول سینه گئتمه آرادان نین
 اموی یالنیز یش،دئییلم ایرانلی بیر سئور ایران او -1 :ایمیش وار

 اویونجاغی نین لری قبیله عرب خراسانداکی اوالن علیهینه دؤلتچیلیگی
 شیعه علوی ابومسلم -2. اولموشالر وسیله ایرانلیالر آرادا بو اولموش،

 آدام ائتمیش، خیانت امامالرا و اولموش سی شیعه عباسی دئییل، سی

 او . ورموشاؤلد خراسانلینی چوخلو و ساییلمیش اوستا اؤلدورمکده
 و آلمیش آلتینا باسقی حرکتینی شئیخ بن شریک چی-شیعه

 .30"اؤلدورموش دا یولداشالرینی

 
 واقعیت نین گؤروشلری دا ذاتین آدلی جعفریان رسول گلمیشکن یئری
 بیر لی کوفه مسلم ابو . اوالر فایدالی خاطیرالتماق اؤرتوشمدیگینی ایله

 یمن یئرلشمیش خوراساندا اوالراق شیعه
 باشقا و بلخ هرات، ووروشموش اوغروندا خالفت بیرلیکده ایله ایفاالریط

 شهرینی مرو تاریخینده میالد ینجی- 748-747. کئچیرمیش اله شهرلری
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 . زورالمیش قاچماغا اریی  س بن نصر والیسی، اورانین رک کئچیره اله
 عباسیلر سنی سونرا دوشدوکدن حاکیمیتدن لر اوموی دا یانا اوندان
 خوراسانلی شخصین آدلی ابومسلم .کئچیرمیشلر اله لیگی خلیفه

 وئردیگیندن باش خراساندا قیامین ایسه آلینماسی قلمه ( خراسانی(
 بو بیلینجلی ایسه مولفلر فارس .اولونمالیدیر آنالییش بیر گلن ایلری

 شیعه .چالیشارالر فایداالنماغا اوچون ملیتچیلیگی فارس دن-مسئله
 قونوسو سؤز دستکلدیکلری عباسیلری سنی وچونا نه نین عنصورالری

 اولموش دوشمنلری تاریخی اوچون اولدوقالری ضعیف لر شیعه اولدوقدا

 عباسیلر .چالیشمیشالر فایداالنماغا گوجدن بیر هر علیهینه اومویلیک
 بوتون" اوچون اولدوقالری باغلی نسلینه پیغمبرین محمد ایسه،

 دوشمنلیک باریشماز ایله مویلرا دئیه "اوچون هاشم آل فعالیتیمیز

 کسیلدیگی، دوشمن اومویلره عباسیلر دئمک، . آپارمیشالر تبلیغاتینی
 قالیقالری لری، مه تؤره عباسین عمیسی پیغمبرین محمد حضرت

 اوچون آلدیقالری یئر مقامدا باریشماز ایله امویلر ده لر شیعه و اولدوقالری

 حاکیمیتچیلیگی یاومو دوشمنلری مشترک و اورتاق بونالرین
، گلمیش حالینا قاعیده بیر عربلرده ایله گئدیشی زامان . ساییلمیش

 ائده حرکت تئوریسیندن "ساییالر دوستوم منیم دوشمنی، دوشمنیمین"

 هدفه ائتمگی بیرلیک ایش ایله عباسیلر علیهینه امویلیک لر شیعه رک
، ائتدیگی اادع نین شریعتی علی بورادا دئمک، .ائتمیشلر حئساب اویقون

 اوزره خالفتی عرب دئییل، سیغینماسی لیگه شیعه نین "روح ایرانیت"

 قونوسو سؤز سی دگیشمه قدرت آراسیندا قانادالری حاکیمیت عرب
 توپلومالرین یئرلی دوزنسیز آرادا بو بیر عرب آنالیشیدیر. اولموش

 ائتمیش راحات دا داها دگیشیمینی قدرت قوشولماسی عباسیلره
 حاکیمیتچیلیک و خالفتی عرب آنالییشی شعوبیه .اولماز لیشیان دئسک،
 ائتدیگی آخین کی سینده کؤلگه نین مجادیله آپاریلمیش اوغروندا

 علی .ساییالر آد اویدورما وئردیکلری نین یازارالری ملیتچی فارس حرکتلره
  :یازار علیهینه عربلیک شریعتی

 

 دوشمن لوگونهاوستون و حاکیمیتچیلیگی عرب لیگی شیعه اسالم"
 علیهینه عربلیک دئیه "اسالمی تشیع" خالق ساده یانا بوندان .ساییالر

 .31ر..."ائد دارماغین و یوخ صوفیلیگینی عرب رک سوردوره ساواشینی

 
 شیعه "شریعتی علی ،دئدیکده "اسالمی تشیع" کیمی گؤروندوگو

 و علوی تشیع" گؤروشو بو نین شریعتی علی .ائتمز منظور نی"لیگی

 اوالراق دوالییلی و صفویلیک توتموش آتیشینا نفرت دا کتابیندا "ویصف
 علیهینه وارلیغی ملی و تورکلوگو آذربایجان و شاهلیغی صفوی

 . ساییالر آنالییشی ایستعمارچیلیق فارس بیر یؤنلمیش سسسیزجه

 و تصوف" باشالنیشدا ایلک دا قارداشلیغی صفوی کیمی بیلیندیگی
دی. ساییالر حرکت قورومالنمیش و یملنمیشبیچ اساسیندا "صوفیلیک

 ائتمکله ائتیتئک بیر نی اصطالحی و دئییم "تََصُوف" شریعتی علی
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 و یاشاتماغا اؤزگه اؤزلوگونهدئیه  صفویلیک داکی شیعه لیگیآذربایجان
 .دوقوی اورتایا آنالییش بیر چالیشمیش ائتمگه ائلیمینه

 

 باسدیرماسی نوشعورو و بیلینج ملی تورکلوگونون آذربایجان

 

 حاکیم سینه محروسه ممالیکی ایران تورکلر ایل مین شریعتی علی
 یوخ ده-محروسه ممالیکی بو عنصورونو تورکلوک باخمایاراق اولدوقالرینا

 :اوخویوروق یازمیش، سایاراق
 بیر مدنیتدن و میراث سوواریلمیش ایله قان بو حاکیمیتی صفوی "...

 عثمانیلر و اولوشدورماغا حکومت صبمتع و نظامیلیک و طایفابازلیق

 اطرافینا ایران و باشالمیش اولماغا بیر ال ایله مسیحیتی آوروپا علیهینه
 . چالیشمیش آییرماغا دونیاسیندان اسالم بیزی رک چکه حیصار قارا بیر

 آدا دئیه مدنیت قالمیش گئری بیزدن ایچینده حصارین بو لیکله بئله

 ایسالم و قرآندان تاریخیندن، الماس بیزی لیکله بئله .دوزتمیش
 و جاهیللیک اولموش تجرید بو نسل نئچه بیر .ائتمیش تجرید دونیاسیندان

 . اولموش دوچار و گلمیش توش رذالته قورخونج ایچینده حصاری نادانلیق

 یدئولوژیسیندنا )علوی تشیعه اوخو( مودئرن و گلیشمیش لیکله بئله
 و سیاستچیلرین دا بو .زتمیشدو ایدئولوژی بیر ظاهرپرست متعصب،

 ."32 آلینمیش خدمتینه قلدورالرین

 و تاریخچی بیر اوالیالری تاریخی شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 ملیتچیسی فارس شیاد و فریب عوام بیر دئییل، ایله گؤزو شناس جامعه
 قالماق دالی قطاریندان لیک شیعه آرادا بو ار.چالیش ائتمگه آنالیز کیمی

 دئیه "ايثار و جهاد و تالش و خون از پر میراث" اوچون مدیگیایست
 بولونماغا دا ادعاسیندا لیک ورثه انحصار سینده مقوله لیک شیعه

 اونو دئیه مکتب بیر عایید فارسلیغا "علوی تشیع" دئمک،. چالیشار
 و شریعتی علی قویان قارشیسیندا دونیاسی "عربلیک و سنیلیک"

 عبرت تاریخدن باخارکن گئری تاریخه اوچون نه مذهبیلری، ملی فارس

 اولدوقالرینی یاالنچی اؤز و گؤرونمگه مسلمان یاالندان آلمایاالراق درسی
 و ایثار" سی مسئله لیک شیعه دئمک، چالیشارالر؟ توتماغا گیزلی

 قانی قارداش اوغروندا لیک شیعه تورکلوگو آذربایجان دیرسه،-"شهادت

 شهادتین و ایثار .دئییل وئرمیش قوربانلیق زآ و تؤکموش قان آز آخیداراق
 علی اوچون نه پیسدیرسه، اولماق منزوی اوالراق سی نتیجه و سونوچ

-ایستعمارچی فارس و فارسلیق سینی ایفاده "علوی تشیع" شریعتی

 لرین شریعتی علی کیمی گؤروندوگو چالیشار؟ آلماغا خدمتینه نین لیغی
 آنالییش بیر دئیه اثری صداقت جه ذره ایورومالریند و یاناشماقالریندا بو

 دوزگوندورسه، و دوغرو لر حادثه وئرمیش باش تاریخده دئمک، .یوخدور

 الزیم آلماق درسی عبرت اوندان پیسدیرسه، الزیم؛ ائتمک اولگو اونو
 قابلیتینی حاکیمیت فارسلیغین یانا ندن و ندن شریعتی علی گؤرونرکن،

دی چالیش اولوشدورماغا باجا و اساس مذهبی فارسلیغا اوچون آرتیرماق
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 اوچون فارسلیق بوگونکو پیسلیکدن آلدیغی قلمه پیسلرکن کئچمیشی و
 بئلنچی چالیشار؟ وئرمگه سینی وعده و ایزلنیمی یارادابیلمک اثر شاه

 ایران بوگون ایسه سی نتیجه و سونوچ یاشانماقالرین عوامفریب

اؤزو ییخیالن ش: "دئمی اوندا . اورتادادیر سینده محروسه ممالیکی
 ". آغالماز

 
 فارس ایستر بوگون اوچون ائتدیکلری حرکت اساسیندا خیالالر دئمک،

 حاکیمیت دوزگون و دوغرو سیاستچیلری ده ایسترسه مذهبیلری، ملی

 . چالیشارالر ائتمگه توهین عربلیگه یئرینه اولوشدورماق سیستیمی
 آنالییشی "ایرانیت" یآنالییش "لیک شیعه" باخارساق، دوغرو کئچمیشه

 چیخمیش اورتایا لردن چکیشمه سیاسی تاریخینده ایسالم دئییل،

 فارس ،اوچون اولدوغو سی مسئله قرائت و اوخونوش سیاسی
 تورک ائدرکن مداحلیق درباریندا حاکیمیتلری تورک شاعیرلری

 بیرلری بیر و آپارمیش ساواش دئیه سنیلیک و لیک شیعه توپلولوقالری

 .تؤکموشلر یولدا بو رینیقانال نین
 تشیع" اویدوردوغو دوغرو دؤنمگه گئری ساسانیلیگه شریعتی علی 

 ملی اؤز لشمک، اؤزگه اوچون اساسالندیرماق گؤروشلرینی "علوی

 آچیقالماقال سینی مسئله یاشاماق اؤزگه کیملیگینه و منلیگی
 .چالیشمیش یاراتماغا اساس لرینه دوشونجه

 

 )الیناسیون( لشمک اؤزگه

 

 بسم "ب" کتابیندا "اسالمی – ایرانی هویت شناسی باز" شریعتی علی
 ایله گؤزو فارسلیق سینی محروسه ممالیکی ایران باشالیاراق دان-هللا

 و کیملیک ملی اؤز شریعتی علی دی.باشال ائتمگه تعریف و تانیمالماغا
 :اوخویوروق ،دییاز اوزره لشمک اؤزگه )فارسلیغا :اوخو) منلیگینه

 آنالییشینی اوزاقالشماق کیملیگیندن و منلیگی میللی اؤز :لشمک گهاؤز

 اوتورتماق یئرینه اؤز بیریسینی اؤزگه رک ائده یوخ دئیه انسان مدنی بیر
 اونو و بیچیملندیرن ملتی و شخصی بیر آیری حالتده بو ائدرسک، ترجمه

 سینده روحیه و مدنیتی ملتین و شخصین او عونصورالر، شکیللندیرن

 اوالن صاحیبی مدنیت بیر آیری و لشمگه اؤزگه اونو چیخاراق رتایااو
 بو . ریک بیله دئیه آچار یول اولماسینا توپلوم ملی یوخسا انسان

 اؤزگه ملتین بیر شکسیز سی ائتمه تجلی شخصده بیر عونصورالرین

 مدنیتین او لیک اوسته دئییل، سی لنمه خسته و سی لشمه
 دئدیکلریمیزه بو .آچابیلر یول دا لماسینااو وارلی و سینه زنگینلشمه
 ملته و شخصه باشقا بیر نئجه نین روحیه و مدنیتین بو باخمایاراق

 ساغالم، اونون )سی ائتمه تداخل(سی گیرمه اونا و آشیالنماسی
 .33"بیلر وئره بیلگی بیزه داییر اولدوغونا مریض و خسته یوخسا
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 :اوالر دئمک بئله سک،ائدر ایضاح گؤروشلرینی بو نین شریعتی علی
 اووالدی و عضوو بیر توپلومون اولموش حاکیم مدنیتی و دیل اؤز انسان
 تحصیل اورادا رسه، گئده اوچون تحصیل مملکتده هانکی هر اوالراق

 اؤیرنرسه، شئیلر بیر ملتدن اولموش صاحیب مدنیته و دیل او آالرسا،
 گوجلنمه و سینه مهزنگینلش نین مدنیتی و دیلی اؤز اؤیرندیکلرینی یئنی

 و محکوم آنجاق .ساییالر مثبت اولدوقچا ایش بو قاتارسا، سینه
 آذربایجان گونئی اوالراق اؤرنک اووالدی ملت بیر توتولموش تابع ایستعمارا

 باشقا قاالرسا، محروم اوخوماسیندان یازیب نین دیلی اؤز دئیه تورکو

 سوغات بیر توپلومونا ملی اؤز نی مدنیتی و دیلی اؤزگه اؤیرنمکله دیلی
 اؤز( اولموش ائلمینه و لشمیش اؤزگه شخص بو گتیررسه، دئیه

 ملی و یه-فاجعه ملی اوالراق شخص بیر )اولموش اؤزگه کیملیگینه

 .ساییالر کؤمکچی اولماسینا یوخ وارلیغین
 اؤز مدنیتی و دیلی ایستعمارچی شخص لشمیش اؤزگه بو لیکله بئله

 منسوب اوالن محکوم اولماغا یوخ ائدرکن، زریقت و آشیالر توپلومونا ملی

 یوخ روحونو ملی اونون توتماغا، تابع سیاستینه اریتمک مدنیتی اولدوغو
 شکیللندیرن مدنیتینی اؤز سینه، لشمه اؤزگه بولونماغا، قاتقیدا ائتمکده

 روحونا ملی و مدنیتی ملتین بیر آیری و اولماسینا، یوخ عونصورالرین

 دئمک، .آچار یول سینه ائتمه یوخ وارلیغی ملی بیر و اولماسینا تسلیم
 مدنیتی و دیلی ملتین محکوم روحو نین مدنیتی و دیلی ملتین حاکیم

 اؤزگه توپلومو او و ائتمگه یوخ مدنیتی و دیلی او اوتوراراق، یئرینه نین

 کسیلمیش دوشمن کیملیگینه و منلیگی ملی اؤز ده اؤزو لشدیرمگه،
 پان آالن، قلمه اؤزلرینی "آذریها" اؤزلرینی دوغرولتودا بو .آالر یئر مقامدا

 تورکلوگو آذربایجان باغلی، محفلینه ایستعمارچیلیق فارس و ایرانیست
 ده گئنه آدلی "آذربایجان روزنامه" ذاتالر ساییالن دوشمن باریشماز ایله
 لیگین گؤنده اوالن مشغول یایماقال لرینی دوشونجه ایرانیستلیک پان

 امام تبریز مؤلیفین بیر آدلی محمدی جالل دئیه )دبیر سر( ازاریی باش
 کئچیرمک نظردن سینی مقاله یازدیغی علیهینه "هاشم آل" سی جمعه

 شخص بو آرادا بو .  34قاویشدیرار آچیقلیغا اولدوغونو هارادا نین مسئله

 مدنیت فارس و آنالشیلماسین یانلیش ایله لر"محمدی جالل" باشقا
 ایله تصویری اونون دئیه اولماسین ضایع خدمتی ائتدیگی هراسیستلیگین

 .ساییالر یئرلی اولماق تانیش

 زبان درباره انقالب معظم رهبر یدگاههای"د  مؤلیف آدلی محمدی جالل
 ای خامنه سیدعلی آلتیندا باشلیغی"  تبریز جمعه امام دیدگاه و فارسی

 ائتمه مذمت نیسی جمعه امام تبریز چیخاراق یوال گؤروشلریندن نین

 نین محمدی جالل .دوشونورم دئیه اوالر یاخشی یئتیرمک دقت سینه
 :اوخورویوق گیریشینده نین یازیسی

 مسئولالر، اهمیتی  (مادری زبان نه مادر، زبان( دیلین آنا و دیلین ملی"

 واجیب و گرکلی اولدوقچا اوچون اوالنالر پوستالردا بؤیوک خصوصا
 خبرسیز مدنیتدن سیرا بیر .دیلیدیر ملی نلیالرینایرا دیلی فارس .ساییالر

                                                             
 رضلیی اکبر :مسئول مدیر رضایی، اکبر :روزنامه مالک)تبریز چاپ روزنامه( آذربایجان 34

 )تبریز_چاپ_روزنامه(_آذربایجانفارسی،  :روزنامه زبان جالل محمدی، دبیر:  سر تبریز،
/https://fa.wikipedia.org/wiki :  
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 ناسیونالیسم" یاییلماسینی و قورونماسینی نین دیلی فارس انسانالر
 ایله لر لهجه و دیل مختلیف اوالن ایراندا دئیه "فارسی یا ایرانی

 .35"چالیشارالر یورماغا دئیه ائدیلر دوشمنلیک

 
 آذربایجانلی، بیر مؤلیف آدلی محمدی جالل کیمی گؤروندوگو اوسته

 فارس بیر اولموش ائلمینه لشمیش، اؤزگه تورکلوگونه آذربایجان آنجاق
 محمد سید وزیری، پروش و آموزش فارس اوالراق راسیستی مدنیت

 فارس آدلی "ماست قرمز خط مدارس در فارسی زبان" نین بطحائی

 جالل . چیخار اورتا اوالراق دستک بیر گؤروشلرینه ایستعمارچیلیق
 ایسالمیت و عربلیک روحوندا ملی و مدنیتی لشمیش اؤزگه نین حمدیم

 فارس ،"فرهنگی ایران" وورقوالدیغی شریعتی علی دئییل، آنالییشی

 فارس او لیکله بئله . چیخار اورتایا سی روحیه فارس و مدنیتی
 لی روحیه فارس انسانالرین اوالن پوستالریندا بؤیوک نین حاکیمیتی
 فارس یاییلماسینی فارسلیغین اولماسینی، بواجی نین اولماسی

 دئیه سی تجلی نین سی اراده بیرلیک ملی یالنیز دئییل، ملیتچیلیگی
 اساسالندیرماق گؤروشلرینی اؤز محمدی جالل . چالیشار قویماغا اورتایا
 اورتایا اوچون فارسلیق ایللرده کئچن ده نین ای خامنه سیدعلی اوچون

 چالیشار، سرگیلمگه اوالراق آلینتی دئیه یلهوس بیر گؤروشلرینی آتدیغی
 آییندا مرداد ایلین اینجی 1392 نین ای خامنه سیدعلی محمدی جالل
 دانیشیقدان عنوانالدیغی اوستادالرینا یوردو بیلیک اوزره دیل ملی

 :اوخویوروق
 چوخالرینا ده هله دیلی ملی مملکتین بیر !قارداشالر باجی عزیز"

 دیلی فارس ! یاییلسین گرک دیلی فارس . دئییل تانینمیش و بیلینمیش
 ! یازینیز فارسچا . آرتمالیدیر گوندن گونو چاپیندا دونیا تأثیری نین مدنی و

 گلجکده سیندن گلیشمه مملکتین .!دوزتینیز اصطالح و لغت فارسچا

 .36"لیییک ائتمه مجبور اؤیرنمگی فارسچا انسانالرا ایستگن فایداالنماق
 

 ایله سیستیمی فارسلیق ای خامنه سیدعلی کیمی وگؤروندوگ اوسته

 خاریجیلری .دوشونر کیمی فارس بیر هانکی هر اوچون اولوندوغو تربیت
 درس شهرینده قوم فیضیه حتی بیله تکلیفی زورالماق اؤیرنمگه فارسچا

 آذربایجان .کئچر حیاتا باخمایاراق اولماسینا عربچه ماتئریالالری

 گلن آلماغا آالن تحصیل عربچه شهرینه مقو دئیه شیعه جمهوریتیندن
 .وئریلمز اجازه قاتیلماالرینا درسلیکلره اؤیرنمدن فارسچا بیله لر طلبه
 تبریز چیخاراق یوال گؤروشلریندن نین ای خامنه سیدعلی محمدی جالل

                                                             
 امام دیدگاه و فارسی زبان درباره انقالب معظم رهبر اههایدیدگ محمدی، جالل 35

-بایگانی /item- -زبان-درباره-انقالب-معظم-رهبر-دیدگاههای 06.05.1397:تبریزی، جمعه
  http://azariha.org/ 2441 /مقاالت

 تبریز-جمعه-امام-دیدگاه-و-فارسی
 معظم مقام نسخنا ای، خامنه علی سید آلینمیش ،.اورادا باخ محمدی، جالل 36

 14. 07، 1392  :تاریخ فارسی، ادبیات و زبان فرهنگستان زبان فارسی، باب در رهبری
http://www.persianacademy.ir/fa/X200592.aspx 
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 چالیشار، دوزنلمگه سالدیریق علیهینه "هاشم آل" سی جمعه امام
 :اوخویوروق

 نین حاکیمیتی اسالمی جمهوری اوزره ماسییاییل نین دیلی فارس"

 ایستر ایله دلیل هر بعضیلری باخمایاراق آچدیغینا سؤز مقامی یوکسک
 لری خاطره پیس ظولموندن شاهلیق کئچمیش ایستر اولسون،

 یاراتدیغی ذهنینده اونالرین نین ذهنیتی طایفا ده ایسترسه اولدوغوندان،
 دوشمنلرین یوخسا دوشدوکلری، هسین داییره تأثیر )رسوبات( قالیقالرین

 دوشدوکلری سینه داییره تأثیر نین لری دوشونجه ساالن یاختالف طایفا

 یول سینه ظعیفلنمه دیللرین ایرانی ،یاییلماسی نین دیلی فارس اوچون
 37."ائدرلر تفسیر و تعبیر دئیه آچار

 بیر و موریدی نین ای خامنه سیدعلی ظاهیرده کیمی گؤروندوگو اوسته

 روحیه ملی و مدنیت دیل، باخمایاراق سینه ائتمه چیخیش کیمی چیامت
 راسیستی مدنیت فارس اولموش تسلیم فارسلیغا مؤلیف باخیمیندان

 اینجی 1375 نین جنابالری ای خامنه سیدعلی محمدی جالل .ساییالر

 سرگیلمگه چیخیشالرینی ائتدیگی تاریخیندکی اونجو نین آیی تیر
 :اوخویوروق چالیشار،

 نین ایسالمی انقالب ایشلندیگی، چوخ داها دیللردن باشقا دیلی فارس"

 یایماق سینی دوشونجه نین اسالمی انقالبی ده جه ائله پیامینی،
 یایماغا فارسچانی باخمایاراق اولمانیزا هاراسیندا دونیانین اوچون

 دئییل، آنالییشی ملیتچیلیگی فارس یایماق دیلینی فارس !چالیشین

 نی ایسالمی انقالب بیلن فارسچانی اولسون، ایستر راسینداها دونیانین
 انقالبی ایسالم  ایران لیکله بئله. جک ائده درک دریندن و دقیق دوزگون،

 .38"جک یئتیشه مخاطبلرینه محتواسی و ایچریگی نین
 

 بیر بئله قویارساق، قیراغا آنالییشینی ایسالمیت کیمی گؤروندوگو اوسته

 بیر ایستعمارچی چیخسین، آغزیندان ایستر ینکس هر تفکر و دوشونجه
 اوچون یایماق فکری و دوشونجه بیر هانکی هر دئمک، .ساییالر شخص
 چکمک بنده و زینجیره ایله دیل بیر هانکی هر توپلومالری باشقا

 اولسا، اولسا، گؤروشلر بئلنچی .ساییالر آنالییشی ایستعمارچیلیق
 آنالییشینا چیلیک شعوبیه فارس دئیه "ایرانیت" نین شریعتی علی

 دین دا اولماق صاحیبی یه دوشونجه بیر بئله باخیمیدان بو . اساسالنار

 ده گئنه محمدی جالل . ساییالر اؤزگه آنالییشینا امتچیلیک و خادیملیگی
 نین آیی یای ایل، ینجی-139 0 نین جنابالری ای خامنه سیدعلی

 چیخیشینی ائتدیگی عضولرینه سی کابینه دؤلت فارس آییندا شهریور

 :اوخویوروق چالیشمیش، سرگیلمگه
 -بیرینجی :وار سفاریشیم نئچه اوزره مملکتی ایران و ایران سیزه منیم"

 ایله ادبیات و دیل عالقه و ایلگی ایرانا .ادبیاتدیر و دیل بؤلوم اهمیتیلی

                                                             
 .اورادا باخ محمدی، جالل 37
 فرهنگی نمایندگان دیدار ای، خامنه سیدعلی :آلینمیش .اورادا باخ محمدی، جالل 38

 حسینی سیدعلی صحفه انقالب، رهبر با کشور از خارج رد اسالمی ایران جمهوری
 .05.29. 1375تاریخ،  ای، خامنه

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=19709 
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 . دیلیمیزدیر ملی فارسچا آنجاق  .وار دیللر مختلیف مملکتده . یارانار
 اولمایان دیللی فارس آراسیندا ائدنلر ترویج و یایانالر نی دیلی فارس

 دولقون و یاخشی اَن اوزره دیلی فارس. آالرالر یئر یئرده بیرینجی شخصلر

 اساسن معلوماتالرا  و بیلگی بونو من . یازمیشالر تورکلر لری مقاله
 .39"دئییرم سیزه

 
دوز  اوستونه یارانین و حئیرانلیغی فارس بئلنچی نین جنابالری ای خامنه

 ایفاده ایله آغریسی اورک شهریارین حسین سیدمحمد سیتؤکمه 

 :شهریار اولونموش،
 آچماز اکرسن گول هر الوب فاسد باغچامیز

 غربیللنسین توپراغی گرک داشلیقدی یئری

 بادوخ پر تهی طبل اوالن چوخ مدعاسی
 یئللنسین گرک بورنی نین یک،ضرناچی نیله

 قدر حشره گرک لستانیگ باغ نین"سعدی"

 زنبیللنسین نیب،خرماسی سلله آلماسی
 نین باغی نظامی کی خزانه باد اول لعنت

 .40"کاکللنسین قویمادی گلبسرین یاوا بیر

 
 خدمت قدر بو ائتدیکلری فارسلیغا تورکلوگونون آذربایجان دئمک،

 بو ده ایسترسه و حاکیمیتی ایستعمار فارس ایستر قارشیسیندا

 ائتدیکلری ادبیتا و دیلی فارس تورکلرین اولموشالر، یلهوس حاکیمیته
 ده گئنه محمدی جالل .ائدرلر کؤرلوک نان یالنیز قارشین خدمتلرینه

 نین آیی اوردیبهشت ایلین، ینجی- 1377 ای خامنه حسینی سیدعلی
 کی گؤروشونده ایله مسئولالری باغچاسی اوشاقالر ندهییرمی اوچو
 :وروقاوخوی سرگیلمیش، چیخیشینی

 اؤیرنر، دوزگون فارسچانی بوگون اوشاغیمیز وئرینیز؛ اهمیت و اؤنم دیله"
 صنعت اینجه شاعیر، بیلرسه، ایشلده یئرینده دوزگون لغتی فارسچا

 باشاریلی اونون( ده سیزین اوالرسا، مؤلیفی کتاب مودئرات، خادیمی،

 .41"اوالر راحات خیالینیز )اولماغینا
 

 آغیرلیقلی چیخیشالریندا ای خامنه دعلیسی کیمی گؤروندوگو اوسته

 والیتی فارس و مسئولو حاکیمیت فارس دئییل، خادیمی دین بیر اوالراق
 فارسلیق آدینا ایسالمیت .چالیشمیش ائتمگه چیخیش کیمی فقیه

 گؤروشلرینه چیلیک شعوبیه نین شریعتی علی وورماقالر جوالن اطرافیندا

 جنابالرینی ای خامنه یدعلیس مؤلیف آدلی محمدی جالل .اساسالنار

                                                             
 رئیس دیدار در بیانات ای، خامنه سیدعلی :آلینمیش .اورادا باخ محمدی، جالل 39

. 1390  یختار ای، خامنه حسینی سیدعلی صحفه هیأت دولت، اعضای و جمهوری
06.06 . 

 .شهریار استاد ترکی دیوان شهریار، حسین محمد سید 40
 مسئوالن دیدار در بیانات ای، خامنه سیدعلی :آلینمیش .اورادا باخ محمدی، جالل 41

: 1377.02.23  تاریخ نوجوانان، و فکری کودکان پرورش کانون
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3932  
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 دوشونجه اؤز سونرا فایداالندیقدان اوچون وورماق سینی جمعه امام تبریز
 :اوخویوروق چالیشار، چیخماغا اورتایا ایله لری
 سید ،"وزیری پروش و آموزش" دانیشیغی نین سی جمعه امام تبریز "...

 زیمال نین سی وئریلمه درس فارسچا لرده مدرسه نین بطحائی محمد
 و قییمسیزجا اونو و اولموش علیهینه چیخیشین وورقوالدیغی اولدوغونو

 بئلنچی موضوعا نین جمعه امام .توتموش آتیشینا تنقید رحمسیزجه
 یا و دیل اولمایان فارس بیر هانکی هر بیل ائله وزیرین محترم یاخالشیمی

 .42"قویار اورتایا ایزلنیمینی اولدوغو مخالف ایله دیلی آذربایجان

 
 ایستعمار و راسیستی مدنیت فارس بیر نین محمدی جالل اوسته

 موضع علیهینه هاشم آل سی جمعه امام تبریز اوالراق یانچیسی

 گؤروشلری یازدیغی اوزره ایستعمار نین شریعتی علی توتماسی
 ائتدیگی مستملکه ایستعمار گؤره یه شریعتی علی . دوغروالر

 مدنیتینی و دیلی ایستعمار اورادا، ونراس آچدیقدان یئر اؤزونه توپلومالردا

 .گلر حالینا طبقه بیر یئرلی ائلیت، او .یارانار ائلیت بیر میش منیمسه
 و ائدر تظاهیر کیمی فارس طبقه بیر تورکلوگوندن آذربایجان اوالراق اؤرنک
 آذربایجان گؤرونوم بو .ائدر تشویق و ترغیب اولماغا فارس خالقی یئرلی

 و بیلینجی تورک یازیلی دک گونوموزه باشالرایاراق نحرکاتیندا مشروطه
 ارانی، تقی زاده، تقی سیدحسن کسروی، احمد یوخسول، شعوروندان

 جواد سید عنایت،گونوموزده رضا مرتضوی، منوچهر ذکاء، یحیی

 بئلنچی .سای دا سای الدینی سیف ساالر جعفری، افشین طباطبایی،
 آذربایجان طرفیندن شخصلر وشاولم عامیل ایستعمارا بیلمدن دن-بلکه

 مدنیتینی و دیلی ایستعمار عامیللر بو .اولونار اعمال علیهینه تورکلوگو
 و گوجلرینه ایستعمار خالقی یئرلی و چالیشار آلماغا قلمه یئرلی

 ایله تورکلوگو آذربایجان و ائدر تشویق اولماغا تابع چیلیگه مستملکه

 :اوخویوروق ائدر، داوام نیگؤروشلری محمدی جالل .ائدرلر دوشمنلیک
 نین دانیشیقالری نین بطهایی سیدمحمد ،"وزیری پروش و آموزش"...  

 ترسیم گؤروشلر بو دئیه خطی قیرمیزی نین جمعه امام علیهینه

 اورزه ایران دئیه وطنلری نین خالقی آذربایجان آیریالری بیل ائله اولدوقدا،
 ایرانین آذربایجان بویو تاریخ اقباخمایار بونا .دانارالر جانفشانلیقالرینی

 بؤیوک رولونون اوینادیغی اوزره کیملیگی ایرانی و بوتونلوگو تورپاق

 نین دیلی فارس دئیه دیل ملی شاعیرلری آذربایجان .بیلیریک اولدوغونو
 تبریزی، صائب تبریزی، قطران .اولموش رولالری دانیلماز سینده گلیشمه

 یازارالر آیری و شاعیر یوزلرجه ریار،شه شروانی، خاقانی گنجوی، نظامی

 ابدی و قاالرقی اونالرین بیلنلر فارس دیللیلر، فارس ایرانلیالر، بوتون .وار
 یاییلماسیندا  کیملیگی ایران و نین دیلی فارس بونالر .اوخورالر اثرلرینی

 ."43اولموش نقشلری بؤیوک

 یندهس محروسه ممالیکی ایران ده شریعتی علی و گؤروندوگو اوسته
 اساسا قناعته گلدیگی ایله سیاستی انکار و دانماق اوزره ائتنیکلر کی
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 بصیرت اونالرین و ائتمگه تحمیق خالقالرینی اؤز عامیللری ایستعمار
 .اوالرالر باشاریقلی دا داها لریندن قوه ایستعمار باغالماغا گؤزلرینی

 تورکلوگو جانآذربای وفقی "یزدی افشار محمود موقوفات بنیاد" یانا اوندان

 چاپ مجانی لری مقاله و کتاب یازدیقالری چکیلمیشلرین آدی بو علیهینه
 آذربایجان محمدی جالل .چالیشار و چالیشمیش یایماغا و ائتمگه

 دا آنالییشینی "کیملیگی ایران" دئیه شاعیر دیللی فارس شاعیرلرینی
 چیلیقایستعمار فارس ایله تعریفلمک و تانیمالماق اساسیندا فارسلیق

 دئمک، .قویار اورتایا دا اولدوغونو راسیستی مدنیت فارس اؤز و عامیلی

 اهمیتلی اولدوقجا توپلومالریندا انسان سی مسئله آنالییشی دیل
 سیستیمده گؤرموش آموزش و اؤیَرنیم ایله دیلی فارس ذاتن .ساییالر

 ؤزا محمدی جالل . اولماز گؤزلمک دا آرتیق بوندان اولموشالردان تربیت

 سیدعلی ده گئنه دئیه آتیم اوخو سون سینه جمعه امام تبریز نظرینده
 :اوخویوروق چالیشمیش، فایداالنماغا جنابالریندان ای خامنه

 محلی و طایفاالرین  باغچاسیندا اوشاقالر نین سی جمعه امام تبریز"

 معظمین مقام گؤروشلری اساسینداکی سی اؤیرنیلمه دیللرین
 باغچاسیندا اوشاقالر معظم مقام. ساییالر نهعلیهی نین گؤروشلری

 سی جمعه امام تبریز ائدرکن سفاریش نی اؤیرتمه فارسچا اوشاقالرا

 اوزه اؤیرتمک دیللری محلی اوشاقالرا باغچاسیندا  اوشاقالر نین
 "44اوالبیلر؟ معناسی نه نین سفاریشلری

 

 تیحاکیم فارس بیر گؤروشو نین ای خامنه سیدعلی کیمی بیلیندیگی
 قالیبینده لیک شیعه گؤروشلرینی حاکیمیتی فارسلیق اوالراق مسئولو

 ایسه خالق یئرلی کی تبریزده و داآذربایجان  . ساییالر سیریماق توپلوما
 هاشم لآ .بیلر قایناغی غرور اؤزونه یاشامانی ایله مدنیتی و دیلی اؤز

 هر نبضینی خالقین اوالراق سی جمعه امام جماعتین او جنابالری

 دا داها یانچیسیندان ایستعمار و راسیستی مدنیت فارس هانکی
 دئیه، "دا کباب یانماسین ده شیش" اوچون دوشدوگو باشا یاخشی

 ایران ده ایسترسه اولدوغونو، قرمز خط نین دیلی تورک ایستر

 بوگونکو. اوالر سرگیلمیش اولمادیغینی مخالف فارسلیغا دئیه دؤلتچیلیگی
 بئله آزی اَن ده لریندن جمعه امام تورکلوگو بایجانآذر وضعیتده و دوروم

 ماهیتلی بیلگی دوغرو کئچمیشه نین شریعتی علی .گؤزلر یاناشماق

 اوزره جگی یه وئرمه نتیجه یاخشی باغالمانین بئل دا چوخ مطلبلرینه
 .اوالجاییق ائتمیش الده بیلگی

 )شدن بیخود خود از  ن:ائلیناسیو( لشمک اؤزگه" شریعتی علی

 و آریندیرماق کولتوروندن تورک و عرب توپلومونو فارس وضوعسوندام
 ائدر مقایسه و توتوشدورار دؤلتلرینی آوروپا غیر و آوروپا ،اوچون تمیزلتمک

 :اوخویوروق ،
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 شر؛ له اؤزگه کیملیکلرینه اؤز ایله ماشین انسانالر مملکتلرینده آوروپا"
 اؤز ایله مدنیتی آوروپا انسانالر، ایسه همملکتلرد ساییلمایان آوروپا

 .45اوالر" ائلیمینهشر و  له اؤزگه کیملیکلرینه

 حالجا منصور سونرا وئردیکدن اؤرنک اوزره لشمک اؤزگه شریعتی علی
 :یازمیش قویاراق آد اولموش ائلمینه و لشمیش اؤزگه

 انسان بیر لشمیش اؤزگه ،دئدیکده  آم-هللا من" حالج اوالراق اؤرنک"
 و گئرچکدن  !ایستر دئمک وار هللا یئریمه منیم ام؛یوخ من . ساییالر

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

 .گلر حالینا مریضلیک بَعَضن یاناشماالر بئله . دویقویموش و ایمیش حیس
 شخصیتلی ایکی انسانی لیک خسته بیر بَعَضن خستلیکلرینده، روح

 بیر ائرکک اؤزونو قادین یا و قادین اؤزونو کیشی( ساالر حاال و دوروم

 بیری .قاپیالر حیسسینه شخصیتلیلیک ایکی خص. ش)ائدر حیس شخص
 دئیه شخص بیر اوالن جنسدن مخالف ائتدیگی احساس ده بیری اؤزو،

 .46"اؤزودور بَعَضن اودور؛ بَعَضن لیکله  بئله .ائدر حیس اؤزونو

 
 تانیمادیقالرینا سرحد گؤروشلر و لوژیلرایدئو سیاسی و مذهبی انسانالردا
 گؤروش بیر عایید حالجا منصور فقط گؤروشو بو شریعتی علی باخمایاراق

 باخمایاراق چالیشدیغینا اویارماغا توپلومونو فارس ائتمکده تقدیم دئیه
 صوفیلیک اوچون چالماق باشینا تورلکلوگون دئیه صفویلیک صوفیلیگی

 و دوشونور تورک بؤیوک کیمی بیلیندیگی . ایستمز ائتمک درک مکتبینی

 معنویات اؤز اوچون اولدوغو صوفی ده رومی الدین جالل موالنا متفکری
 دیل سینی ائتمه درک بیرینی بیر انسانین رک ائده مراجعت دونیاسینا

 بیر حالالردا بعضی و قویار اورتایا اساسیندا دوشونجه دئییل، اساسیندا
 تورک چوخ بیر آنالشارکن یاخشی داها کتور بیر ایله  )فارس( هیند

 :)ترجمه( چکر نظمه یاناشدیقالرینی کیمی اؤزگه قارشین بیربیرلرینه

 چوخ بیر وار تورک ایله فارس ائتمیش درک بیربیرینی عالمینده عرفان"
 فیکیرداش و ِسٌرداش دئمک، .سانار اؤزگه اؤزلرینه اؤزونو ایسه تورکلر

 اولماقدان دیلداش اولماق داشسیر ر،وا عالمی بیر باشقا اولماغین

 .47"آلینار یاخشی
 

 و یوکسلمیش مقامینه صوفیلیک آنالییش بو کیمی گؤروندوگو اوسته

 .ساییالر مقام یوکسلدیکلری گؤره اؤزلرینه ذاتالرین قاپیلمیش صوفیلیگه
 و آلینمالی اله کیمی قرائت و اوخونوش بیر هانکی هر آنالییش بو

 پان باخمایاراق ساییلماسینا دوغرو ئریتمکی دوشونوجه اوزرینده

 سوء مصراعالریندان بو موالنانین راسیستلری مدنیت فارس و ایرانیستلر
 آذربایجان و ائدر ادعا اولدوغونو فارس نین رومی موالنا رک ائده استفاده
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 و اورتاق بیر هانکی هر نین توپالری ملی تورک باشقا ایله تورکلری
 جالل موالنا . ائدرلر ادعا اولمادیقالرینی اغالریب مدنیت و دیل مشتریک

 اولماسی صوفی اونالرین عئیب توتوالجاق شخصلره کیمی رومی الدین

 نین التمرزی و گؤتورمکدیکلری اساس مدنیتلرینی و دیل اؤز دئییل، بیله
 یرانا .ساییالر سی ائتمه تقدیم اؤزینی ادبیاتینا فارس رک دوشه دالینجا

 میش منیمسه سینی مفکوره راسیستلیک مدنیت فارس دئیه ملتی
 قارشی کیملیگینه تورک نین بعضیلری اوالن تورکلریندن آذربایجان

 اساس نی تورکچه موالنانین اوچون اولدوغوم شاهد و تانیق قویدوقالرینا

 :یازمیشام مصراع بیر بئله اوالراق رئاکسیا بیر گؤتورمدیگینه
 !ائتمز درک مکانی اونالر اینانمایین، صوفیلره
 !ائتمز درک "زبانی" و "دیل" اورکدیر، دیلی اونالرین

 
 "هللا فی فنای" ایدئولوژیسینده صوفیلیک شریعتی علی دئمک،

 بو .آلمیش قلمه دئیه آنالییش کاراکئترلی هورمون و بیولوژیک آنالییشینی

 و رومی الدین جالل موالنا الترمزی، دئییل، حالج منصور فقط گؤوشده
 ایله باشچیلیغی اردبیللی الدین صفی شئیخ کی اردبیلده رسونراال

 قبول دئیه گؤروشو دونیا بیر مکتبینی صوفیلیک و اوجاقالری قارداشلیق

 دئیه مقام بیر اوچون اؤزلری اولمانی یوخ دا-هللا ده کسیملر دینچی ائدن
 تانیش ایله تاریخی و کولتورو عرب نین شریعتی لی. عآلمیشالر قلمه

 :اوخویوروق اوالریق، تانیق عبارتده آشاغیداکی ینااولمادیغ

 :اوالراق مثال و اؤرنک ساییالر، نفر کیمی انسان دوه یالنیز عربیستاندا"
 انسان نی وه ده یالنیز حئیوانالردان بوتون .انسان نفر بیر دوه، نفر اوچ

 ده اؤلچوده نه انسانین سسلمکلری، موحیطده او لرین عربلرین ایله آدی
 سی وه ده اؤزونو بعضا انسان .ائدر ایفاده اولدوغونو بنزر صیتینهشخ وه

 .48"ائدرمیش حیس یئرینده اؤز سینی وه ده ده بعضن یئرینده، نین

 
 شریعتی علی آالن قلمه شناس ایسالم اؤزونو کیمی گؤروندوگو اوسته
 قلمه "نفر" نین وه ده دئمک، .اوخومامیش دریندن بیله تاریخینی اسالم

 و دویقوسو انسانلیق بیر هانکی هر آراسیندا وه ده ایله انسان آلینماسی
 اورتایا اهمیتینی اوالراق حئیوانی یوک بیر نین وه ده دئییل، حیسی و

 .قویار

 اله ساواشدان زامانی، ساواش تاریخینده ایسالم کیمی بیلیندیگی
 اوچون، یوکلندیگی لره وه ده ثروتلر بو داشییارکن ثروتی گتیریلمیش

 اوچون، بؤلوشدوکلری سایینا وه ده و آدام ثروتی قازانیلمیش اشدانساو

 ساواشا باشینا تک احمد اوالراق اؤرنک .ساییالرمیش "نفر" ده "وه ده"
 اوالراق قازانج سی نتیجه ساواشین وه ده دانا بئش عثمان و قاتیلدیغی

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

 "نفر" آنالییشی وه ده حئسابالشماقدا لیکله بئله .اولورموش رمالیآپا
 قویموش، یئرینه سی وه ده، اؤزونو انسان دئمک،. چیخمیش اورتایا دئیه
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 وه ده و آنالییشی گوج دئییل، قویموش یئرینه اؤز سینی وه ده یوخسا
 .آچمیش یول آدالنماسینا "نفر" اوالراق حئیوانی یوک اهمیتلی بیر نین

 

 حئیوانی یوک بیر نین وه ده شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 سینه ساحه انسان شخصیتینی نین دوه دئییل، اهمیتینی اوالراق

 انسانلیغا و خشن شخصیتینی نین انسان عرب و قالدیرماغا
 علی .چالیشمیش دوشورمگه سینه ساحه َدَوه دئیه اؤزگلشمیش

 "ایرانیت" سونرا وئردیکدن نکلراؤر دونیاسیندان عرب و آوروپا شریعتی

 سرگیلمگه دئیه قایناق سینی لیسته ادبیات اوزره آنالییشی
 :اوخویوروق چالیشمیش،

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

 میش ائله تحلیل و تجزیه لمیش،
 یکتاب شناسلیق اسالم نین شریعتی( 2
 کتابی ساکیتلیک رنق ایکی ون- کوب زرین ( 3

 عباس کتابی؛ جیلیدلیک ایکی آدلی تاریخی ايران ین-کشاورز کریم( 4
 کتابی مغول تاريخ نین آشتیانی اقبال

 .49"کتابی ساسانی تمدنِ  نین نفیسی سعید( 5

 نین فردوسی دن-جومله او قایناقالر ائتدیگی اشاره شریعتی علی اوسته
 دایاناجاغی علمی بیر نکیها هر نین سی رجزنامه یوخسا داستاننامه

 . چکیلمیش نظمه طرفیندن فردوسی اوالراق نقل داستانالر بو . یوخدور

 غزنه یوخسا غزنی ایله کابل ایسه آنالییشی ایران نین فردوسی
 .ساییالر بؤلگه بیر کیچیک آلمیش یئر اطرافیندا ده بعضا و آراسیندا

 دکی تاریخده ییشیآنال ایران اوگونکو اساسن داستانالرینا نین فردوسی
 ایرانا یوخسا آریانا زامانکی او . ساییالر آنالییشی ایرانا یوخسا آریانا،

 بؤلگه بو . ساییالرمیش لر بؤلگه اطرافینداکی و غزنه کابل، بؤلگه آدالنان

 آالن یئر سرحدینده چایی هندی  شرقیدن جنوب و آسیا اورتا شمالدان
 .آشاغیدا اکلنمیشدیر ریطهخ باخینیز ؛چاتارمیش سینه بؤلگه قنوج

 

                                                             
 10 .ص اورادا، باخ شریعتی، علی 49
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 فردوسی اوچون دگیشدیگی لر خریطه سینده-نتیجه ساواشالر

 بؤلگه کیچیک دا داها آنالییشی ایران و ایرانا یوخسا آریانا زامانینداکی

 سیستانا ایراندان اساسا آنالییشا بو . آلمیش ایچینه اؤز و ایچرمیش لری
 ایران آچماق ساواش قارشی زابلستانا ،گئدیلر ایرانا کابلدن ائدیلر، حمله

 حد سر ایله کابل و زابل ایرانین( اوالر موضوع ساواشی کابلستان و

 دؤلتچیلیگینی ایران زامانکی  او دن-جبهه ایکی آالرساق، نظره اولدوغونو
 همسفر و یولداش کابل و زابل چکیلر، قوشون کابله ،)ائدر تهدید خطر

 سلطان لی غزنه باشچیالری حرکتین بو .وئریلر چاغریالر دئیه اولسون

 بؤیوک ده کیلره والیتینده نیمروز افغانستانین باخمایاراق اولماسینا محمود
 ر.گؤرون آیرینتیلی داها مسئله بو ده-خریطه ایکینجی. وئریلر اؤنم



 

 

 

 مدنیت راسیستلیگی                                                                        7

 
 

 و شرق نین افغانیستان بوگونکو و یاپیشیق بیربیرلرینه زابل کابل، غزنه،
 بؤلگه غرب جنوب افغانیستانین نیمروز ساییالرکن ریل بؤلگه شرق جنوب
 یئر شمالیندا هندوستانین دا قنوج و مملکت بیر خاریج سیستان سی،

 :ائشیدیریک فردوسیدن دوغرولتودا بو .آالر
 قالدی حئیران ایشلردن بو --- گئتدی سیستانا ایراندان "

 50 .... گئتسم یانینا پهلوانالر --- گئتسم ایرانا کابلدن

 کابلستان و ایران ساواش بو – ساواشی زابلستان گرک ییمه نه
 51 ساواشی
 52یولالدی سیستانا ایراندان – ییرقاالدی اونو فیکیر داالراق یه دوشونجه

  53الزیم گؤندرمک قوشون کابلستانا --- الزیم گئتمک زابلستانا"
 54ائتسینلر یولداشلیق بیزه – ایسته کابلدن چاغیر، زابلدن

 55مملکتیندیر نیمروز ایراندا، /ساچانالر ایشیق دونیایا بیلنلر ایش

                                                             
 وم،س جلد ، 1829 ،)هیندوستان( کلکوته شاهنامه، طوسی، فردوسی ابولقاسم 50

 . 1193ص.  ، بهمدیگر، گفتن سخن و رستم با می خوردن و اسفندیار آراستن خوان
 با رستم جنگ اسفندیار، آراستن خوان اورادا، باخ طوسی، فردوسی ابولقاسم 51

  1202 .ص اسفندیار،
 .هشتم بخش ، اورادا باخ طوسی، فردوسی ابولقاسم 52
 .هشتم بخش اورادا، باخ طوسی، فردوسی ابولقاسم 53
 هشتم. بخش اورادا، باخ طوسی، فردوسی ابولقاسم 54
 ساختنش  و نوشیروان خرد ستایش در شاهنامه، طوسی، فردوسی ابولقاسم 55

 1685 .ص سورسان، شارسان
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 / شاهی شاهالر زابلستان و ایران
 56حاکیم دک سرحدینه کابلستان و قنوج
 ه/یئتیشدیکد کیرمانا ایراندان دارا

  57گؤرمدی بؤیوکلریندن ایران سولوندا ساغیندا،
  58چینه تا َسقالبا ده جه ائله – سرحدینه ایران قنوجدان

 اساسا قایناقالرینا غرب ده ایسترسه و سی شاهنامه ردوسیف ایستر
 آسیا اورتا – چایی هند و کابل - غزنه آنالییشی ایرانا یوخسا ایران

 کشور" مملکتی نیمروز .اولموش بؤلگه جغرافی کیچیک بیر آراالریندا

 جنوب افغانستانین گؤستریلن ایله اوخ ده-خریطه ایکینجی دا "نیمروز
 .اولموش لگهبؤ بیر غربینده

" )سکوت قرن دو( ساکیتلیک قرن ایکی" یازدیغی زرینکوب عبدالحسین

 سینه محروسه ممالیکی ایران بوگونکو اسالمیتین ایسه، کتاب آدلی
 عربلیک دک یارانیشینا نین دؤلتی طاهریان و باشالر سیندن گلمه

 آشتیانی اقبال عباس  .ساییالر اثر بیر ماهیتلی نفرت قوسدوغو علیهینه

 اساس نژادپرستلیگینی فارس دا کتاب یازدیغی دئیه "مغول تاریخ" نین
 نامه نفرت دئیه تاریخ قوسولموش علیهینه تورکلر و موغول گؤتورموش

 ده گئنه اثر یازدیغی دئیه "ساسانی تمدن" نین نفیسی سعید. ساییالر

 اولمادیغی الده قایناق علمی یازیلی بیر هانکی هر اؤنجه ایسالمیتدن
 اساسیندا )سی شاهنامه( سی رجزنامه نین فردوسینی وناوچ

 فارس کیمی بیلیندیگی . ساییالر ادعانامه و کتابی رومان دوشونولموش

 ایران بوگونکو اوزنگیسینده آتالری نین اوغولالری سلجوق تورک دیلی
 اوسته . ساییالر دیل مهاجر بیر گتیریلمیش سینه محروسه ممالکی

 اولوشموش هاوا و حال بیر بئله ده شعرلرینده ننی فردوسی اوخودوغوموز
 ناتل پرویز باغیشالمیش فارسلیغا عؤمورونو و یاشام دوغرولتو بو . گؤرونر

 :اوخویوروق یازمیش، گؤروشلرینی ده خانلری

 بلخ، اوالراق دیل بیر مهاجر و ادبی دیل بو . دیلدیر ادب و مهاجر فارسچا"
 )ایرانا( مملکتیمیزه بوگونکو ادانآسی اورتا  و آسیا شرقی افغانستان،

 .59... "گلمیش

 امپراتولوغونو غزنوی بؤیوموش تورکلری سلجوق کیمی بیلیندیگی
 قوزئیدن سونرا اوغراتدیقدان یه یئنیلگه ساواشیندا دانداغان پاکیستاندا،

 واریثی بیر نین حاکیمیتی لیلرین غزنه رک ائده آخین دوغرو غربه و گونئیه

 سلجوق آل ممالک بزرگ، سلجوقیان ممالک" تورپاقالری آلدیقالری کیمی
 60.آلداندیرمیشالر

                                                             
 .یکم بخش شاهنامه، اورادا، باخ طوسی، فردوسی ابولقاسم 56
 .ص کرمان، هب دارا گریختن و دارا با سکندر سیوم رزم شاهنامه، فردوسی، ابولقاسم 57

 1276 . 
 او، به دان پاسخ و بهرام دست از نامه شنگل گرفتن شاهنامه، فردوسی، ابولقاسم 58

  1562 .ص
 . 146  ص فارسی، زبان و زبانشناسی خانلری، ناتل پرویز 59
 بىِ  بى ابن يا بى بی ابن به معروف رغدی جعفری علی بن محمد ابن حسین 60

 . 75سلجوق، صحیفه  آل تاریخ ، ُمنجمه
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 کتابیندا آدلی  "اسالمی و ایرانی هویت شناسی باز" شریعتی علی
 :فارسلیغا کیملیک یونتاماق اوزره یازمیش

 پول غزنلیدن محمود یازمیش، کتابینی شاهنامه خاطیر پوال فردوسی

 نی شاهنامه فردوسی . ورسؤزد یاالن بو .یازمیش اوچون آلماق
 و اوچون اولماق ملت فردوسی .ایدی یوخ اثر محموددان باشالرکن

 بو علیهینه ائدیلدیگی یوخ طرفیندن لیگی خلیفه عرب نین مملکتی
 کیچیمسه و چکمیش کثافته تورک و عرب فردوسی .یازمیش کتابی
 تایااور کتابیندا ده-شاهنامه نی فلسفه اؤز اوچون دیریتمک ایرانی میش

 آلتینا ظولوم اوالرسا، شخصیتی نین ایرانلی :دئمیش فردوسی .قویموش
 .61"گئتمز

 

 شریعتی علی آلدیقدا نظره آنالییشینی ایران نین فردوسی زامانکی او
 تورک اوچون فارسلیق و گؤسترمک ترسه تاریخی هدفی لرین

 نامهشاه .ساییالر یاراتماق آنالییش و ایزلنیم بیر مستقیل حاکیمیتلریندن

 کابل آنالییشی ایران نین فردوسی مصراعالردا اولونموش نقل دیوانیندان
 رکابیندا لیلرین غزنه اوالرکن، بؤلگه بیر کیچیک اطرافینداکی و غزنه و

 شعرلرینده یازدیغی فردوسی .اورتادادیر دا یازدیغی شعر نین فردوسی

 اهیتیم شعار باخمایاراق اولماسینا مالیک شعورونا و بیلینجی دیل
 .چالیشمی یازماغا شعرلر داشیمیش

 

 علی آالن قلمه دوشمنی "ایرانیت" عنصورالرینی عرب و تورکاوسته 
 شاهلیق شریعتی علی .اولدوق شاهید و تانیق ذهنیتینه شریعتی

 تأثیرینه نین ایدئولوژیسی راسیستلیگی آریا اولموش حاکیم زامانی
 :یوروقاوخو یازمیش، اوزره آنالییشی تاریخ رک دوشه

 ساسانلی تاریخی، سونراکی سیندن ائتمه قبول ایسالمیتی نین ایران"

 تؤکولمه قارشیسیندا هوجومو و آخینی عرب امپراتورلوغونون و مدنیتی
 :الزیم گؤرمک بونو اوالراق ایلک .باشالر ایله داغیلماسی و سی

 اؤزونو قارشیسیندا ارزشلرین و دگر هانکی مدنیتی ساسانلی

 نئجه باخیمیندان دوشونجه و سیاست اوالراق ملت بیر دنیم .اودوزموش
 اونون و چؤکموش دیزه قارشیسیندا )وحشی قوم( طایفانین وحشی بیر

 62".ائتمیش قبول مذهبینی

 
 عربلیگه ایسالمیتی آلماسی، قلمه وحشی عربلری نین شریعتی علی
 ائدن رهبرلیک اسالمیتی زامانالر او تانیمالماسی، مذهب بیر خاص

 صفتلره پیس وئردیگی نسبت اوسته ده رهبریلرینی دین اونون و لیتیائ
 دئمک، .چیخار اورتایا اوالراق دوشونجه بیر توتماسی تابع )وحشی قوم(

 اؤزلرینی ذاتالر قالمیش آلتیندا وتأثیری اتکی نین تئوریسی آریاچیلیق

 مقدس اسالمیتدکی ده هئچ باخمایاراق آلدیقالرینا قلمه اسالمشناس
 و شناس ایسالم بیر هانکی هر .آلمازالر قلمه مقدس یلمیشلالریسای

                                                             
 .11 – 10  .ص ، 1394 چاپ اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 61
 .24 – 23  .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 62
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 و سیاسی دینی، بیر بئله دا، اینانمازسا ایسالمیته بیله خادیمی بیلیم
 نی مسئله و یاناشمالی اوبیئکتیو و طرفسیز اوزره لر مسئله اجتماعی
 علی ساییالرکن، واجیب و گرکلی چالیشماسی ائتمگه گؤتور طرفسیز

 فارس اونون یاناشماقالری منفی بئلنچی اوزره عربلیک نین شریعتی
 لیک اوسته .ائدر حئکایت اولدوغوندان حئیرانی فارسلیق و نارسیسیست

 آد "وحشی" بیرینه و "مدنی" بیرینه قارشیالشدیردیقدا توپلومو ایکی
 اثرلرین و ایز تاریخی هانکی هانکیسیندان توپلومون ایکی بو وئردیکده
 بو . قویوالبیلر اورتا دا اوالراق قونوسو سؤز اتماسیچ گلیب گونوموزه

 و بوستان طاقِ  و کسری طاق عایید زامانینا ساسانلی باخیمدان
 اؤنملی بیر هانکی هر باشقا دن-سکه نئچه بیر و خاراباالریندان تیسفون
 چاتمیش گلیب گونوموزه دئیه اولسون خارابالیق حتی بیله اثر تاریخی

 نظره نی اولونماسی جعل زامانی پهلویلر دا بوستانین طاق .دئییل
 اورتایا طرفیندن صاحابالری مدنیت آیری دا کسری طاق آالرساق،

 ایلگی بیر هانکی هر ایله "فارسلیق" دئمک، .اولونار احتمال قویولماسی

 ایسالمیتدن سینده محروسه ممالیکی ایران اولمایان ایلیشکیسی و
 خاخام . اوالر گؤرمک ایزلرینی دنیتیم "یونان" و "ایالم" یالنیز اؤنجه

 باخمایاراق اولدوقالرینا خالق بیر دیللی ایسالو ")هخامنشیانالر( انشانالر

 و مدنیت ایسالو اؤزلریندن اوچون اولدوقالری مالیک کولتوره کؤچری
 گئری اثر و ایز بیر تاریخی هانکی هر دوزگون و دوغرو ده عایید کولتورونه

 و ائتنیک بیر دیللی هیند دک "فارسالر" ده نیلرساسا .بوراخمامیشالر

 اوزره مسئله بو . اولمامیشالر دیللی فارس باخمایاراق اولدوقالرینا خالق
 مدنیتی یونان مدنیتی ساسانی .چالیشاجاییق وئرمگه آچیقلیق گلجکده

 هانکی هر آلیناجاق قلمه باشقا دن-سکه نئچه بیر ائتدیکده مقایسه ایله
 فارس بعضی . بوراخمامیشالر گئری دئیه مدنیت و اثر ،ایز تاریخی بیر

 ائتدیکدن حمله و سالدیردیقدان ایرانا عربلر یانچیالری ایستعمارچیلیق

 کئچمیش . ائدرلر ادعا یاندیردیقالرینی نین اثرلری تاریخی فارس سونرا
 دیوان" اوزنگیسینده آتالری نین شاهلیقالری تورک فارسچانین دانیشیقدا

 ایران نین فردوسی ایستر داییر، گلدیگینه غربه شرقدن یهدئ "دیلی

 ائده حرکت گؤروشلریندن نین خانلری ناتل پرویز ده ایسترسه و آنالییشی
 .وئردیک بیلگی رک

 

 کولتوره کؤچری ساسانیلر اولدوقدا قونوسو سؤز مدنیتی ساسانی
 قارشیسیندا سی حمله و سالدیریق عربلرین اوچون اولدوقالری مالیک

 و قاچماغا دوغرو شرقه غربدن گؤسترمدن مقاومت و دیرنیش بیر ؤیوکب

 تاریخی بیر اولدوقالری مجبور بوراخماغا امانینا ایسالمیت خالقی یئرلی
 بنزر امپراتورلوغانا ساسانی کیمی یلیندیگیب .اورتادادیر اوالراق فاکت

 ارسالن آلپ باشچیسی حاکیمیت تورک لر حمله و سالدیریق

 حیاتا ده علیهینه امپراتورلوغو یونان اوالن حاکیم آنادولویا ایله باشچیلیغی
 آداالرینا یونان لردن بؤلگه توتدوقالری تابع ایستعمارا یونانلیالر . کئچمیش

 لرینده، بؤلگه تاریخی یونان باخمایاراق اوتوردوقالرینا گئری )لرینه جزیره(
 دین و لرینی بیدهآ تاریخی اؤز آلتیندا حاکیمیتلری عثمانلی و ایسالم

. ساخالمیشالر دک گونوموزه قورویوب بیله اوجاقالری،کیلیساالرینی
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 عبادت مکانالریندا دینی اؤز دا آزلیغی ائرمنی استانبولداکی و نادولوداآ
 ساسانیلره دئمک، . یاشاتمیشالر دک گوموزوه مکانالری بو رک ائده

 وکراسیتئ و سیستیمی دؤلتچیلیک طویل و عریض وئریلمیش نسبت

 یونولموش فارسلیغا ایله سی واسیطه محفللر بللی ده حاکیمیتی دین
 شهرینده یزده بوگون. ساییالر سی حیصصه ترکیب نین ائتمه جعل تاریخ

 دئدیکلریمیزه بو ده سی سوردورمه وارلیغینی نین آزلیغی دین زردوشت
 وناون اثر، تاریخی دایاناجاق، مدنی بیر هر دئمک،. ساییالر دلیل بیر

 تیکینتی دیرکسیز .داشییار ماهیتی دیرک اوچون توپلوم یاشایان اطرافیندا

 بیر توپلوم ائتنیک ده اثرسیز تاریخی و معنوی کیمی اولمادیغی بینا و
 گونئی بوگون اساسدا بو .بیلمز یاشادا اؤزونو اوالراق وارلیق ملی

 گؤرمزدن طرفیندن حاکیمیتی فارس اثرلری تاریخی تورکلوگونون آذربایجان

 ایسالمیتی کیمی بیلیندیگی . اوغرایار یوخلوغا و اوالر خاراب رک گلینه
 آلتیندا بایراغی ایسالمیت ایله وئرمک جزیه بیله توپلومالر ائتمگن قبول

 نین شریعتی علی باخیمدان بو . اولموشالر مالیک شانسینا یاشاما

 فارس لموشاو حاکیم زامانیندا پهلویلر آلماسی قلمه!" وحشی" عربلری
 دوغرو کئچمیشه اساسیندا حئیرانلیغی فارس و نارسیستلیگی

 .اساسالنار آنالییشینا "حسرت"

 

 آلماسی قلمه شیعه نی فردوسی نین شریعتی علی

 
ق آلمایارا نظره یاشادیغینی اورتامدا بیر نئجه نین فردوسی شریعتی علی

 مهقل " شیعه"فردوسینی دئیه وسیله لیک شیعه  اوچون فارسلیق 

 :اوخویوروق دوغرولتودا بو شریعتیدن علی . چالیشمیش آلماغا
 اوزلشمیش؛ ایله چتینلیکلر بؤیوک یازارکن نی شاهنامه فردوسی"

 . اولماسی دینچی متعصب محمودون سلطان( 1ی: اؤنملیس اونالرین
 اولدوغو مخالیف سینه حمله و سالدیریق عرب فردوسی لیکله بئله

 سنی و شیعه ( 2. بیلمیرمیش ائده ایفاده نیسی عقیده اؤز آچیق اوچون

 بو . اولماسی یانا سنیلردن محمودون سلطان و دوشمنلیک آراسیندا
 حضرت و پیغمبر سونوندا نین کتابی فردوسی باخمایاراق محدودیتلره

 نین فردوسی( 3. قویار اورتایا اولدوغونو شیعه آچماقال سؤز علیدن

 گؤزه علیهینه حؤکومتی تورک و لیگی خلیفه عرب متینلرده شاهنامه
 اونون مدنیتی، ملیتی، ایران توتوم بو .توتومو ملی و سیاسی چارپان

 بئله . قویار اورتایا اولدوقالرینی سئور وطن ایرانلیالرین و اهمیتی روحونون

 و افتخارالری ایران اوالراق ترسینه نین خالفتی عرب فردوسی  لیکله
 .  "63الیشارچ سایماغا بیر بیر بؤیوکلوگونو

 

 قلمه شیعه فردوسینی یاندان بیر شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 بئله و گئیندیرر دونو لیک شیعه آنالییشینا "ایرانیت" سسسیزجه آالر،
 فارس آالرکن قلمه دوست عربلیگه و لیگه خلیفه لیلری غزنه لیکه
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 38  ایشیق سؤنمز

 گؤروشونه نین شریعتی علی . چالیشار کؤروکلمگه نی ملیتچیلیگی
 ساواشماق علیهینه تورکلوک و عربلیک سیغینمادان ایسالمیته اساسا

 اورتایا دئیه شیعه فرودسینی شریعتی علی اساسدا بو .اولمازمیش

 اوالراق دوالییلی و لینی غزنه محمود سلطان چالیشارکن قویماغا
 حضرت کیمی بیلیندیگی .چالیشار آلماغا قلمه دوشمنی ایران تورکلری

 و عؤمر ابوبکر، کسیم شیعه سیاسیلشمیش سونرا خالفتیندن علی
 خلیفه دؤردونجو نی علی حضرت سنیلر قوسارکن نفرت علیهینه عثمان

 آیری پیغمبرین و عثمان و عؤمر ابوبکر، نی علی حضرت و ائدر قبول دئیه

 علیهینه عربلیک و تورکلوک ده-شاهنامه .ائتمزلر آییرد لریندن صحابه
 و اساسلی حاکیمیت سیاسی ایسه، سوموضوع لر ایفاده یازیلمیش

 نین فردوسی دئمک، . اساسالنار اولماسینا دیلی دیوان نین دیلی فارس

 آنالییشینا دؤلت نین دؤلتچیلیگی لی غزنه آنالییشی دؤلت زامانکی او
 شاعیر درباریندا تورک یالنیز مسئله بو . ساییالرمیش اساسالنمیش

 عباسالر بنی ووروشان علیهینه هاومی بنی دئییل، مداحالری فارس اوالن

 ضعیفلتمک نی حاکیمیتی اومیه بنی باخمایاراق اولدوقالرینا عرب دا
 نی سیاستی فارسلیق و ضعیفلتمگه نی سیاستی عربچیلیک اوچون

 اوالن قوروجوسو نین لیگی خلیفه عباسی .چالیشمیشالر دستکلمگه

 عرب غیر و عرب یه )خراسانلی( کوفی مسلم ابو امام ابراهیم
 سفاریشلر دوغرولتوسوندا فایداالنماق علیهینه اومیه بنی اختالفیندان

 :یازمیش رک ائده نقل َمقریزیدن مطهری رتضی. موئرمیش

 عربچه انسانالر یئرلی . دانیشماسین عربچه بیله نفر بیر ایراندا چالیش،"
 64".اؤلدور و سوسدور اونالری دانیشارسا،

 
 دوزگون ده ایفاده ایشلتدیگی دئیه" ایران" نین مطهری مرتضی

 یئرلشدیگی عربلر خراساندا آلتیندا، خالفتی عرب زامانالر او .ساییالبیلمز

 گئنیش داها آنالییشی خوراسان دئییل، آنالییشی "ایران" والیتلرده
 شعرلرینده شاهنامه ده فردوسی ابولقاسم . ایمیش یاییلمیش

 بیر آراسیندا کابل و هغزن یوخسا غزنی، آنالییشی " ایران" ایشلتدیگی

 یئریتدیکلری علیهینه اومیه بنی عباسیلرین .ساییالرمیش بؤلگه جغرافی
 ایله سی وئرمه نتیجه و سونوچ تاریخینده میالد ایل اینجی 750 ساواش

 آلیتیندا نین سی کؤلگه نین لیگی خلیفه عباس بنی ده سامانیلر

 قالدیرماغی ینهس ساحه دیوان فارسچانی ایلینده ونجو- 819 میالدین
 یاالییب، دوزالری یئدیردیکلری فارسلیغا عربلرین دئمک، . باشارمیشالر

 ایسالم دئیه خادیمی بیلیم ذاتالر بیلمگن چؤرک دوز و ائدن قابینا دوز

 ر. ساییال قولالر آلینمیش خدمتینه سیاستین بیر بللی دئییل، شناس
 اؤلچوده نه میندانباخی دؤلتچیلیک و سیاست لیلر غزنه کیمی بیلیندیگی
 دوشمنی لیگی خلیفه عباسی و دؤلتی تورک قاراخانلی

 و دؤلتچیلیگی تورک فردوسی ابولقاسم ده اؤلچوده او ساییلیرمیشسا،
 .ساییالرمیش دوشمن علیهینه لیگی خلیفه عباسی

                                                             
 ، 1396مطهر،  نسیم سایت کتابخانه ایران، و اسالم متقابل خدمات مطهری، مرتضی 64

 ، PDF، 103ص
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 !خولیاچیلیغی فارس و شریعتی علی

 

 یئرینه وسیفرد ابولقاسم ائدن مداحلیق درباریندا غزنوی محمود سلطان
 :اوخویوروق لر-فرنامه کر یئنی دن-مشهدی شریعتی علی

 خالفت اوالن مشغول دارتماقال ایکی کیم؟ فردوسی :حرکتی فردوسی"

 ایرانلی، بیر یئرلشمیش آراسیندا نین داشالری دگیرمن سلطنت و
 سورتوشه ایله بیربیرلری داشالری دگیرمن عرب و تورک بو .فردوسیدیر

 ملی ائتمک، یوخ وارلیغینی اونون ازمگ، دئیه ایرانلی بیر فردوسینی رک

 اؤز و چیخارماق یوخا و مک کیچیمسه نی شخصیتی و کیملیک
 ایشده بو . ایسترلر یوزماق اوزره )قول( موالی بو حاکیمیتچیلیکلرینی

 کؤله )نی ایرانلی( لری خواجه قیلینجالری نین ساواشچیالری ایسالم

 واعظلری قاضیلری، نین لیگی خلیفه بغداد کویو، سس لرین فقیه ائتمک،
 زاماندا بیر بئله .سالمیشالر قورخویا نی هامی درباری محمود سلطان و

 سی نریلتی نین کیشی بیر قورخماز کنددن بیر خوراساندا، گؤزلنیلمدن
 فردوسیندن .ساالر قورخویا والیلری حاکیم و باشالر تیترتمگه زامانی
 :آلینتی

 تورک، عیرق بو .چیخار اورتایا عیرق بیر عربدن ن،ایرانلیدا تورکدن،"
 نقشه بو بللی، "....اؤلچولر ایله داورانیشی سؤزو دئییل، عرب و ایرانلی
 باژ نین فردوسی دئییل، نقشه تؤکدوگو علیهینه فرخزاد قارداشی روستم

 و بیلدیریش، گؤندردیگی لیگینه خلیفه خلیفه و دربارینا غزنه کندیندن
 ماسکاسینی دین و عآبیرسیزالشدیرماق نی جامعه ائتدیگی اداره اونالر

 بیر بئله .سیدیر بیلدیرگه گؤتورمک عابریالرینی توتموشالرین اوزلرینه

 بیر قالدیرمیش باش قارشیسیندا نین قودرتی دونیا ایکی ایگید قورخماز
 نین مسئله بو تنقیدچیلری فردوسی بوگون .فردوسیدیر کندلی

 فیلی فیلی لری شیعه محمود سلطان .مزلرائت درک گئنیشلیگینی

 ییرتیجی بو قوردالرا، بو ده خلیفه چالیشارکن ائتمگه یوخ اونالری و آختارار
 دا محمود سلطان ائتمکده عام قتل لری شیعه . دورار آرخا ایشلرینده

 فردوسی ... .چالیشار آختارماغا و آراماغا بوجاغینی بیر دؤرت دونیانین

 فردوسی .ائتمز تقیه دک عالیملر شیعه و لر شیعه چوخ بیر قورخمادان
 - :بیلدیرر

 و دالقا بیر سرعتلی اونا ائتدیکده خلق دریانی و دنیزی ی-هللا دونیانین

 سالمیش، یوال گمی بزنمیش دک گلین اوزرینه دالقانین گؤندرمیش، موج
 و سی علی اوالن سی وصی یانیندا اونون اوتورموش، پیغمبر گمیده او

 نین وصیسی اونون و پیغمبر سه، ایسترسن بهشت دونیادا او .سن
 منیم یول، بو بیل، بئله دیر،-منده گوناه گلمزسه، خوشونا . اوتور یانیندا

 حئیدرین بیل، یقین اؤلرم، اوچون بونون دوغولدوم، اوچون بونون .یولومدور

  65. ]"تورپاغییام آیاغ
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 40  ایشیق سؤنمز

 و دوراقالماق اوزره موضوعالر تاریخی ادعاالری بو نین شریعتی علی
 شعوبیه فارس بیر یالنیز . داشیماز کاراکتئری آراشدیرماق اونالری
 سایاق بو . ائدر خدمت مقصدینه ائتمک عوامفریبلیک اوالراق چیسی

 بیر هانکی هر یاناشماق لره حادیثه و اوالی وئرمیش باش کی تاریخده
 فصلی قیش یوخسا نی، سی گؤزللمه فصلینی یاز نین اوشاغی مدرسه

 شریعتی علی دئمک، .اوالر خاطیرالتمیش سینی پیسلمه سویوغونو نین
 شریعتی علی .دوشمز اوسته اوست ایله بیربیرلری ادعاالری نین

 ائدرکن ادعا اولدوغونو ملیتچیسی فارس بیلینجلی و شیعه نین فردوسی

 اوزره )علی و عثمان عمر، ابوبکر،( راشدین خلفای و پیغمر نین فردوسی
 بیر هانکی هر اوخوماق کتابیندان شاهنامه سینی مدحنامه یغییازد

 اوچون آلماق قارشیسینی نین چیلیگی شعوبیه فارس و عوامفریبلیگی

 :اوخویوروق رک ائده ترجمه کتابیندن شاهنامه .ساییالر یول دوزگون
 .گئدر آزادلیغا یولو قورتولوش بو ائدر، خالص دین ایله بیلیم سنی"

 اولمایاسان یوخسول ایسترسن، توتولماسین، گیناور سه، ایسترسن

 دئمیش نه .آیدین ائله سن گونلرینی قارا یقین، ائت یولو دئدیگی پیغمبر
 گونش، بیر پیغمبر .هللا گن ائله نهی امریله هللا، گؤندرن وحی او

 ایسالمی عؤمر .پای مقام بیر بو اولموش ابوبکره یالنیز آی، سونراکیالر

 ایکیسیندن او .یاغدی چیچک گول، یاز دونیایا بیل لهائ یایدی، دونیایا
 .بیلمیش صاحیبی نین دین ایله اوتانج اؤزونو سئچیلمیش، عثمان سونرا

 بیلیم من .پیغمبری اونو خاطیرالر یاخشی اَری، بتولون علی، دؤردونجو

 بو ائدیرم تأکید .الفیدیر اؤز پیغمبرین سؤز بو قاپیدیر، علیم یَم،-شهری
 باشقاالرینی و نی علی .رسولومدان قالمیش قوالغیمدا دان،اون سؤزلر

 گونش، پیغمبر .آتدی بوی دین بو ایله گوجو اونالرین خاطیرالتدی، بئله
 دنیز دونیانی بو هللا... پای وئرمیش یولو قوشولوب بیربیرینه آی، لر صحابه

 اوزرینده بیل ائله .تؤرتمیش یئل حیزلی دالقاسیندان ائتمیش، دک

 گمی، یایقین بیری .یئللتمیش یئالنالرینی یاراتمیش،بوتون گمی شیئتمی
 .66کیمی" گؤزو خوروس اونو، میش بزه کیمی گلین

 
 دئییل، دئیه شیعه یوخا سنی اؤزونو فردوسی کیمی گؤروندوگو اوسته

 ده نین لری خلیفه بؤیوک ایسالمین و پیغمبر دئیه مسلمان بیر یالنیز
 آچیقلیغا نین یاالنالری نین لریچی شعوبیه فارس چکمکله آدینی

 شاهنامه محفللر ایرانیست پان گؤره دئییشلره . آچار یول قاویشماسینا
 باشاردیقجا یازدیقالرینی اوزره راشدین خلفای نین فردوسی کتابیندان

 قرائتی و اوخونوش شیعه یئرینه بونالرین ده بلکه .ائتمیشلر حذف

 دانیشقدا گلجک .لرائتمیش جعل شعر آدینا فردوسی اساسیندا
 طرفیندن محفللری ایرانیست پان زامانیندا شاه نین شعرلری فردوسی

 بیر بئله نین شریعتی علی . جکدیر وئریله بیلگی ده اوزره اولدوغو جعل

 قویوب احترام قلمینه اؤز اونون ایسه، اولمادیغی اولوب خبری تحریفلردن
 .ساییالر مقام بیر گلن ایلری قویمادیغیندان
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 اهنامه کتابی نین یازیلیش دؤنمیش

 
 دیغینییلیازکتابی نین   شاهنامه زامانیندا محمود سلطان شریعتی علی

 :اوخویوروق مگه چالیشار، ائت اینکار و داندیغینا

 فردوسی .ایدی یوخ اثر محموددان باشالرکن نی شاهنامه فردوسی "...
 یوخ نطرفیند لیگی خلیفه عرب نین مملکتی و اوچون اولماق ملت

 کثافته تورک و عرب فردوسی . یازمیش کتابی بو علیهینه ائدیلدیگی
 سینی فلسفه اؤز اوچون دیریتمک ایرانی میش کیچیمسه و چکمیش
 نین ایرانلی :دئمیش فردوسی .قویموش اورتایا کتابیندا ده-شاهنامه

 67".گئتمز آلتینا ظولوم اوالرسا، شخصیتی
 غزنوی محمود سلطان دیگیپیسل شریعتی علی گؤرک گلمیشکن یئری
 :اوخویوروق کتابیندان شاهنامه یازمیش، نه فردوسی ابولقاسیم اوزره

 گونش .میش گلمه دونیایا مرزبان بیر بئله دک، گونه یارادان دونیانی هللا"
 دئییم، نه .محتاج شاها بو اولموش عالم بوتون تاج، قویموش باشینا دک

 نین تاجی شاه، بختور او ولقاسم،اب .گونشدیر پارالدار دونیانی ایشیغی

 معدنلری قیزیل دوزنلمیش، دک غربه شرقدن .باخ گونش تاخدی یانینا
 دانیشیق .باییلمیش دوشونمکدن آییلمیش، اولدوزوم بخت .بللنمیش

 یئر .سئویندیم دئیه بوگوندور کئچمیشیم بیلدیم، سین گلمه نین زامانی

 قلبیم ده گئجه قارانلیق او .ینآفر اونا دئدیم یاتارکن دوشونمکله، شاهینا
 گؤردو، بئله ذهنیم آییق یوخودا .ایرالدی دک سحره یاتمادی، پارالدی،

 ماوی اوزونو یئر بوتون .هؤردو اطرافیمی رک گله سودان شمع، پارالق

 داش داغ باجا، قاپی، .نئجه سارالدی دک یاقوت شمعدن او گئجه،
 کیمی آی اوندا اوتوردو .لَندیاَ  نور چیخدی، تخته اوالن، غالیب دگرلندی،

 جهتده ایکی قوشونو .شاه تاجِ  باشا، قویموش یئرینه بؤرک شاه، بیر
 روم بو :دئدی بیری ...یوکلنمیش فیل یوز یئتدی طرفده سول صفلنمیش،

 اونون توران ایران، .ائدیر حؤکم دک چایینا سند قنوجدان شاهیدیر، هیند و

 دولدوردو، عدالتله اوزونو یئر .یریدیرد ایله بویوروغو اونون سیدیر، بنده
 شاه، بؤیوک ماحمود حؤکمداری، دونیا .قویدوردو تاجی شاهلیق باشینا

 بوتون دک، چایینا چین کئشمیردن .باخ ایچیرر سو گامیشا ایله قورد

 ماحمود چکدیکده، اَل سوتوندن آنا اوشاق .تک تک چاالر اَل اونا شاهالر
 چیخماز، بویروغوندان اونون یمسهک .بئشیکده آچار دیل ر،-دئیه

 اونا /سن ائدن مدح دئه، آفرین ده سن .کئچمز پیماندان عهد باغالدیغی

 او. اؤزومو گؤردوم دک قیر قارا /یئریمی تاپدیم آییلدیم. آختارانسان آد ابدی
 دئدیم اورکده. باغیشالدیم جان ایدیم پولسوز /اوخودوم آفرین شاها

 68" او شهرتده بوروموش زوناو یئر /بو جاوابی یوخونون
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 42  ایشیق سؤنمز

 ایسترسه و راشدین خلفای ایستر نین فردوسی کیمی گؤروندوگو اوسته
 باخیمیندان منسوبیت ملی علیهینه قزنوی محمود سلطان ده

 ایستر نین زامانی اوالراق مداح بیر فردوسی .اولمامیش دوشمنلیگی

 ده ایسترسه و نی غزنوی محمود سلطان تورک ساییلمیش سلطانی
 و سنی ائتمیش، مدح نی"راشدین خلفای" قویان وارث لیگی لیفهخ

 دئمک، .ساییالرمیش مسلمان طرفسیز بیر یاپمایان آیریمی شیعه
 لره رجزنامه یازدیغی علیهینه ائتنوسو عرب و تورک نین فردوسی

 فارسلیغی و ائتدیکلری دیلی دیوان دیلینی فارس غزنویلرین باخمایاراق

 و دیلی فارس محمودون سلطان ایستمز ایستر ریائتمکل تشویق و ترویج
 مدنیتینی و دیلی اؤز لیکله ئلهب .قویار اورتایا اولدوغونو خدمتینده کلتورو
 ایران ایل مین بوگون .گلمز پیسی دن-مسئله بو دا فارسین سئون

 ایران دا شاهالرینی تورک اولموش حاکیم سینه محروسه ممالیکی
 .کئچر حیاتا اساسدا بو وئرمکلری تنسب تاریخینه فارس دئیه شاهی

 لرینده بؤلگه قوزئی تورپراقالرین اولدوغو حاکیم قزنلیلر کیمی بیلیندیگی

 رک گؤتوره اساس نی مدنیتی و دیلی تورک دؤلتی تورک قاراخانلی
 .ائتمیشلر حوکومت

 اومتچیلیق سونرا ائتدیکدن قبول ایسالمیتی انسانالر یئرلی دئمک،

 دا باسقیسی عربلیک اوزره لر بؤلگه اولمایان عرب اساسیندا آنالییشی
 فارس نی مسئله بو . آچمیش یول یارانماسینا دؤلتلرین محلی و آزالماغا

 اؤز دیلی هانکی گوجلرین محلی دئییل، اساسیندا ملیتچیلیگی

 منطیق دا داها ائتمک ایضاح ایله گؤردوکلری اویقون اوچون حاکیمیتلری
 فارسلیق اولموش حاکیم زامانی پهلویلر .گؤرونر دوزگون آنالییشینا

 نین شریعتی علی اساسیندا تمامیتچیلیگی فارس یوخسا سی مفکوره
 گؤتور خیالالرینی اونون چیخاراق یوال یازیالریندان یازدیغی اوزره فردوسی

 :اوخویوروق شریعیتیدن علی . چالیشاق ائتمگه قوی

 ایله اولماق صاحیب گؤزه گؤرر حقیقتی و یه روحیه سئور وطن فردوسی"
 نین شاهالری ساسانی کی کئچمیشده یاراداراق اثری بیر بئله

 سونالریندا نین زامانی ساسانی آنجاق .چکمیش شعره بؤیوکلوکلرینی

 شعرلرینی طمطراقال هامان اوچون اولدوغو خاراب وضعی نین جامعه
 رنسانالا .آلمیش یئرینی عدالتین ظولوم دئمک، .میش بیلمه ائده داوام

 ائتمگه ترک مملکتی اوچون قاچماق ظولوموندن ساسانیلرین

 زامانالریندا سون نین حاکیمیتلری ساسانی فردوسی  ر.باشالمیشال
 .ائتمیش درک ظولوملری و سئچکیلیکلری آیری اوالن آراسیندا صینیفالر

 یاالن اوزوندن مصلحت اوالرکن شاهد و تانیق یه منظره و گؤرونوم بیر بئله

 و عربلیک دا یوخسا ایمیش، لی یئتیرمه یئرینه رسالتینی ملی و یازمالی
 .ایمیش چیخمالی اورتایا سی مسئله ائتمک مدافعه سیندن حمله اونون
 ائده کیمی ایستدیگی ائتمیش، تمکین حقیقته فقط فردوسی بورادا

 69".بودور دا یانی لی فاجعه و ترآژدی نین شاهنامه و میش بیلمه
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 اولموش جعل زامانی پهلویلر شریعتی علی میکی گؤروندوگو اوسته
 فیقور اهریمنی بیر فردوسیدن ابولقاسم رک دوشه تأثیرینه ادبیاتین

 نین فردوسی اوچون ائتدیگی حئساب اویقون اوچون فارسلیق یاراتمانی

 ملی" شریعتی علی .میش ایستمه اینانماق سینه گؤرمه حقیقتلری
 مدنیت فارس و گینارسیسیستلی فارس آنالییشیندا "رسالت

 یئتیرمک یئرینه ایله کمال و تامام اولدوقچا سینی وظیفه راسیستلیگی
 محروسه ممالیکی ایران بوگونکو اثرینده یازدیغی بیر هرهانکی اوچون

 یازماق بیله جومله بیر اوزره وارلیقالری ملی ائتنوسالرین یاشایان سینده

 شاهالری پهلوی نین دیوانی شاهنامه مسئله ایکینجی .میش ایستمه
 ویزری نین ایستعمارچیلیغی فارس بوتون و اولونماسی جعل زامانیندا
 اوندا . ساییالر آتماقالری بوینونا نین فردوسی ابولقاسم وابالینی

 :دئمیش
 دیل باشقا سوخار؛ قبیره قبیردن اؤلوسونو بیلمگن، آغالمانی اؤلوسونه"

 ر".وتدورااوخ لعنت آناسینا و آتا اوشاق پیس دئسک، ایله

 
 فارس ده، ائتمیشسه خدمت بیر ادبیاتینا فارس فردوسی دئمک، 

 کتابینی شاهنامه نین فردوسی راسیستلری مدنیت فارس و ملیتچیلری

 بیر فردوسینی گؤسترمکله دوشمنی عرب و تورک اونو ائتمک، جعل
 علیهینه، خانیمالر ایستر بوگون . چالیشمیشالر ائتمگه قابی لعنت

 یازیلمیش ادبیاتیندا فارس علیهینه عربلیک و تورک ده ایسترسه

 اوسته وئریلر، نسبت یه-فردوسی ابولقاسم متینلری دوشمنی انسانلیق
 .ائدیلر افتخار ده عمللره فاشیستلیک بو لیک

 ادبیات وئریلمیش نسبت یه-فردوسی و اولموش جعل زامانی پهلویلر
 اولدوغونو اساسسیز اونالرین و سرگیلمک لر نمونه و اؤرنک شعریلریندن

 بنیاد" ائتدیگی باشچیلیق یزدی افشار محمود .ساییالر یئرلی گؤرستمک

 "وطن یا مرگ یا" سینده مجله "آینده" محفلی "افشار محمود موقوفات
 کیمی اولدوغو شعری بو .ائتمیش جعل شعر فردوسیدن ابولقاسم دئیه

 :اوخویوروق سیندن مجله "آینده"

 
 وطن یا مرگ یا"

 کس به را ژیان شیر ندارند ---- بس و است ایرانیان زدن هنر

 هراس دل در ندارند گیتی به ---- شناس یزدان یکدالنند همه
 مباد تن یک زنده بر و بوم این بر ---- مباد من تن نباشد ایران چو

 دهیم بدشمن کشور که به آن از – دهیم بکشتن تن سربسر همه

 کام شاد او رو دشمن زنده، از به --- بنام مردن که مؤبد گفت چنین
 کارزار در مرگ از نیکوتر چه ---روزگار همی خواهی کشت اگر

 70."فردوسی"

 کیمی دوشمنی تورکلوک جعلیاتا بو اوچون اولدوغو شور چوخ آش
 کیمی دوشمنی عرب و بهار تقی محمد ملیتچیسی فارس تانینمیش

                                                             
 .128  .ص چهار، شماره سوم، جلد آینده مجلهمحمود افشار یزدی،  70
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 اوالراق ایلک . لربیلدیرمیش اعتراضالرینی اؤز ده مینوی مجتبی تانینمیش
 :اوالر یئرلی ائشیتمک دیلیندن بهارین تقی محمد

 آالنالر خدمتلرینه اؤز شعلرینی نین فردوسی گئنه زامانالردا سون بو"

 نین جیلدی اوچونجو نین سی مجله آینده آرادا بو .اولور و اولموش
 بیت آلتی دن-شاهنامه ده-صحیفه اینجی 128 سینده، نمره دؤردونجو

 ایفاده بیر آلیناراق یئرلریندن مختلیف نین شاهنامه بیر هر بونالر .گؤردوم
 بیر و آرتیرمیشالر مصرع بیر . اولونموشالر جعل اوچون قویماق اورتایا نی

 مدرسه و اوخودورالر مطبوعاتدا بونالری . ائتمیشلر اسکیک ده مصرع

 هر لرشعر بو بیرینجی. اؤیردیرلر نسیللره جاوان و لره یئتمه یئنی لرده
 اونالرین سی ایکینجی آلینمیش، یئریندن بیر آیری نین شاهنامه بیری

 .ائتمیشلر جعل اونالری اوچونجوسو .شعردیر و قوشما بؤلومو بیر بعضی

 بیر آدلی دقیقی دئییل، نین فردوسی شعر سونونجو و دؤردونجوسو
. ائتمیشلر چاپ آدینا فردوسی باخمایاراق اولماسینا منسوب شاعیره

 71 "ایمیش یوخ سی عالقه و ایلگی ایله شعرلر کی اوسته رینبونال

 
 سی مصرع ایکی نین قطعه وئریلمیش نسبت یه-فردوسی اوسته

 )کلکته( هیند نین شاهنامه .آلینمیش اوالراق تحریف کتابیندان شاهنامه

 :اوخویوروق سیندن نسخه
 کس به را ژیان گرگ ندارند --- بس و ایرانیانست ز نیز هنر "

 72" سپاس اختر ز ندارند نیکی به ---- شناس یزدان و یکدالنند همه

 
 یئرینه سی کلمه )گرگ(تده قورد بی بیرینجی کیمی گؤروندوگو اوسته

 رینهیئ )گیتی) دونیاه ده بیتد ایکینجی .قویولموش )شیر( آسالن
 اولدوزدان یئرینه س( هرا دل در( قورخو اورکده  و  (نیکی( یاخشیلیق

 .ائتمیشلر جعل بیتی ایکی بو قویاراق لرینی کلمه )سپاس اختر ز(تشکور

 قوراشدیراراق محفلی افشار محمود بیتی دؤرت اوخویاجاغیمیز آشاغیدا
 :یازمیشالر آدینا فردوسی

 مباد تن یک زنده بر و بوم این بر ---- مباد من تن نباشد ایران چو "

 مدهی بدشمن کشور که به آن از – دهیم بکشتن تن سربسر همه
 کام شاد او رو دشمن زنده، از به --- بنام مردن که مؤبد گفت چنین

 73" کارزار در مرگ از نیکوتر چه ---روزگار همی خواهی کشت اگر

 و حدتلنمیش دا داها گؤردوکده لرینی مسئله جعل بئله بهار تقی محمد
 :یازمیش اوالراق اعتراض بونالرا

 هارادان مصرع آدلی "مباد تن یک زنده بر و بوم بدین" دوغروسو"

 دوغوران تعجب آرتیرمیش؟ بؤلومه بو نی مصرع بو کیم تاپیلمیش؟
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 شاهنامه سیاسی محتوای در بحثی داد، میزانی، حماسۀ هللا فرج :آلینمیش
 20 .ص ، 1388 دوم، چاپ فردوسی،

72 Abool Kasim Firdousee, Shahnameh, Vol. 3. Calcutta, فردوسی ابولقاسم 
1829 , نامه شاهنامه، طوسی، غفور   157 .ص بهرام به چین 
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 مجسمه ده نین فردوسی و یاییلمیش چوخ تهراندا شعر وب  :بوراسی
 مصرعنی بو ده هرکس و .قازیلمیش و اولونموش حک آلتینا نین سی

 اوزره تحریفلر بو ده مینوی مجتبی.74  ائدر تیکرار آدینا فردوسی

 :بیلدیرمیش تراضینیاع
 .دئییل فردوسیدن مصراع آدلی " مباد تن یک زنده بر و بوم بدین" بو"

 بیلمیرم زامان، بیر . یوخدور مصرع بیر بئله یئرینده بیر هئچ نین شاهنامه
 وئرمک نسبت یه-فردوسی اونو و دوزتمک مصرع بیر بئله کیم،

 اثرینده آدلی "گرشاسبنامه" نین اسدی بو - :دئییلیر منه . ایستمیش

 اولمایان بللی مؤلیفی .اوخومادیم مصرع بیر بئله دا اورادا . بیلمیرم .دیر
 75.قویموشالر شاهنامه دا آدینی و قویموش یانینا نین بیربیرلری شعرلری
 زامانی پهلویلر آالرساق، نظره دئیه مثال و اؤرنک بیر خارواردان یوموروق

 اورتایا دا اولدوغو شاهنامه ربی نئجه نین متینلری شاهنامه ایشلنمیش
 راسیستلری مدنیت فارس .چاتمامیش سونا دا بونال مسئله .چیخار

 یئره آدلی "تختی سلیمان" کی یاخینلیغیندا نین تپه تکان آذربایجاندا

 فارسلیغین دویونلمکله زردوشتلوگه یئری بو وئرمکله آدی" آذرگشسب"
 . الزیم دئمک دا وبون گلمیشکن یئری . چالیشمیشالر ائتمگه مالی

. یوخدور سی عالقه و ایلگی بیر هئچ فارسلیغا نین آنالییشی زروشتلوک

 ائتدیکلری اوزره شاهنامه نین یانچیالری ایستعمار فارس مینوی مجتبی 
 :آرتیرمیش اوزره جعللر

 وطنسئور سن آغا - :دئییلیر دئییل، نین فردوسی شعر بو دئدیکده من"

 انسانالرین بعضیلری ... دئییل، شیاشایی یاخشی بو !دئییلسن
 ایستدیکلری اونالری ائتمکله تحریک بئله حیسسلرینی وطنسئورلیک

 بو :دئییللر .ایسترلر اویناتماق اونالری کیمی آیی و سالماق اَله کیمی
 .76"سیدیر شاهنامه نین ملتی ایران

 

 دا داها آدیم بیر تحریفچیلری فارس سونرا گلدیکدن اوسته ایش محمدرضا
 یه-فردوسی قوراشدیراراق نی قطعه آشاغیداکی رک گؤتوره آددیم ایلری

 :وئرمیشلر نسبت

 توان شاها داریم کار بدین ---- روان را ما است شاه مهر از پر "
 ماست دین تو نام پرستیدن ---- ماست آئین و کیش تو ِمهر شها
 شود شیران و پلنگان کنام -- شود ویران که ایران است دریغ

 77"روزگار گردش او بر خجسته ---- تاجدار سر بادا ویدجا که
 

                                                             
 .اورادا باخ بهار، الشرای ملک 74
 نخست گوید شاه محمدرضا --- بشست مادر شیر از لب کودک چو 75
 اهنشاهیش فر از زاید فرح -- --- فرهی بود شه همدم اگر 
 سرنهاد بر تاج شاهنشهش که ---- نژاد فرخ بانوی شهنشاه 

 ملی آثار انجمن( "!!برق کردار به َفرَّش درخشید -- شرق و غرب از گیتی سرتاسر به
 (.1349 فردوسی، تهران، یادنامه ایران،

 هللا فرج :آلینمیش ، 62 صفحه   ، 1346 تهران، او، شعر و فردوسی: مینوی مجتبی 76
 .23 .ص داد، حماسۀ ،میزانی

 چاپ فردوسی، شاهنامه سیاسی محتوای در بحثی داد، حماسۀ میزانی، هللا فرج 77
 .25  ص. ، 1388 دوم،



 

 

 

 46  ایشیق سؤنمز

 محفللری ایرانیست پان یئرینه تاپینماق ا-هللا اساسا آنالییشا کی اوسته
 زامانی پهلویلر آنالییشینی شاهپرستلیک و تاپینماق شاها شاهچیالر و

 شاهی چاپلوسالر و مداحالر بعضی تاریخده دئمک، .قویموشالر اورتایا

 قاباغا داها آدیم بیر آلدیقالریندان قلمه ")سی کؤلگه ین-هللا( االهلل ضل"
 .اوالرالر یوکستمیش مقامینا هللا شاهی رک گؤتوره

 محمدرضا دئیه ")میهنی سرود( مارشی وطن" بیت دؤرت کی اوسته
 اوشاقالر و )سربازخاناالر( لر داییره نظامی لر، مدرسه زامانیندا شاه

  رادیو فارس و اولونموش تزریق و یشآشیالنم توپلوما باغچاسیندا

 78 یاییلمیش داواملی دا کانالالریندان تلویزیون
 

 نین فردوسی بیت اولموش جعل بیر یالنیز بیتدن دؤرت کی اوسته

 آدینا فردوسی بیت اوچ قاالن آلینمیش، سیندن شاهنامه
 :بو بیت اولونموش جعل فردوسیدن .اویدوردوقالریدیر

 "شود شیران پلنگان و کنام - شود یرانو که ایران، است دریغ"

 جعل بیر ایله اولونماسی جعل بیتین ایکی کی ده-شاهنامه بیت بو
-بئله بیتلر کی ده شاهنامه .اوخویوروق قویولموش، اورتایا بیت اولونموش

 :دیر

 است شد ویران چه هر دگر ایران از"
 79"است شد شیران و پلنگان کنام

 ده اؤزو .ساییالر حسرتی نین یفردوس دوغرو کئچمیشه مصرع بو

 اشارت لره بؤلگه اطرافینداکی و غزنه یوخسا غزنی دئییل، ایران بوگونکو
 یوخسا غزنی افغانستانین گؤره آنالییشینا ایران نین فردوسی. اولونار

 :بو ده بیت ایکینجی .اولونار منظور لر بؤلگه اطرافینداکی غزنه
 80"شود شیران و پلنگان کنام -- شود ویران هند کشور این که"

 . اولونار منظور بؤلگه بیر یاشادیقالری افغانیستاندا فارسالر دا بورادا

 کؤکنلی هند اونالرین اوچون اولدوقالری توپلوم بیر کؤکنلی هند فارسالر
 غزنه یوخسا غزنی ده گئنه .اولموش اشارت بیر داییر اولدوقالرینا

 .اولونار منظور بؤلگه اطرافینداکی

 
 

 شریعتی نین آریایی آنالییشی علی

 
 !نژادی؟ آریا یوخسا عیرقی آریا

 یاالن ده گؤروشلرین ائتدیگی تقدیم شیعه فردوسینی نین شریعتی علی
 "ائرانویژ و ایرانا آریانا،" ن یانی سیرا اسالمدان اؤنجه کیاولدوغون

                                                             
 .اورادا باخ میزانی، هللا فرج 78

79  Abool Kasim Firdousee, Shahnameh, Vol. 3. Calcutta, 1829, S. 1447, 1829,  
 1447 . ص قیصر، شدن وگرفتار شتپور زدن شبخون

80  Abool Kasim Firdousee, Shahnameh, Vol. 3. Calcutta, 1829, S. 1734,  
 شدن،  پیدا در گفتار و طلحند گوو اش زاده برادر و پسر و هند جمهورای داستان

 173 .4ص  شطرنج،
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 ایله اورتاآسیا سونراالر و  81چؤللری پامیر اوالراق ایلک دا نین آنالییشی
 بیلگی اوزره اولدوغو بؤلگه جوغرافی بیر کیچیک آراسیندا نین چایی هند

 و غزنه یوخسا غزنی ایسه آنالییشی ایران نین فردوسی  82.وئردیک

 "ایرانیت" بوگونکو نین شریعتی علی .ساییالرمیش لر بؤلگه اطرافینداکی
 حاکیمیتچیلیگی فارس گؤتورموش اساس دیلینی فارس ایسه آنالییشی

 فارس یوخسا سی محروسه ممالیکی ایران" دئییلسه، دقیق داها
 :اوخویوروق شریعتیدن علی اساسدا بو . ساییالر امپراتورلوغو

 باشقا بیر نین دؤره بیر اوالن مهم و اؤنملی بیزه قرن ایکینجی و بیرینجی"

 نی دگیشمه ایکی لرده دؤره و دؤنم بو .سیدیر دگیشمه دؤره و دؤنم
 سی دگیشمه نینا ایران ایسالم نین ایران قدیم - :مالزی کئچیرمک گؤزدن

 و دؤنمی ایسالم ایکینجی دؤرونون و دؤنم ایسالم بیرینجی سونوندا و

 مدنیتی خالص نین ایران ده-دؤره و دؤنم بیرینجی .سی دگیشمه دؤرونه
 روحیه بیر ایسالم .آلمیش یئر )علیهینده( قارشیسیندا مدنیتی ایسالم
 ایران دک نه ائده محاصیره و سارانا نی مدنیتی نایرا بوتون اوالراق

 .اولموشالر ایچینده ساواش ایله بیربیرلری مدنیتینی ایسالم ایله مدنیتی
 ایرانلی ایلک دئمک، .مسلمانالشماسیدیر ایرانین دؤره و دؤنم ایکینجی
 دؤرونه و دؤنمی مسلمان دؤرو و دؤنمی ایرانلی .اولموش مسلمان

 مذهب و مدنیت اوالن خاص اؤزونه "باخیش و وشگؤر یلریاآ"ش. ؤنموچ
 و اؤزللیک هانکی . چئوریلمیش مدنیتینه سامی و ایدئولوژیسی ایسالم

 مدنیتینه ایسالم اونالر و ایمیش وار مدنیتینده ایران قدیم شئیلر خاص

 ساسانلی ایرانین اولموش؟ نه نه، دئسک، ایله سؤز بیر (چئوریلمیش؟
 و گئتمیش گئری قارشیسیندا ایسالمیت لری نه اوالن عایید دؤنمینه

 83." )قالمیش؟ دالی
 

 فارس مدنیتینی ساسانلی شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 سینده محروسه ممالیکی ایران بوتون مدنیتی و دیل بو دئیه، مدنیتی
 تمثیلجیلری قاباقکی و اؤنجولو ده مدنیتلرین و دیل اولمایان فارس کی
 مؤلیفلرین روم و یونان کتابیندان، شاهنامه نین دوسیفر .آالر قلمه دئیه

 آریانا، آنالییشی ایران قدیم کیمی اولدوغو بللی قناعتیندن گلدیگی ده
 بؤلگه جغرافی بیر کیچیک آراسیندا چایی هند و آسیا اورتا دئیه ایرانا

 زامان دؤلتلر سیراالنمیش آدی آشاغیدا یه بؤلگه چکیلن آدی .اولموش

 :ائتمیشلر حؤکومت هامیسینا ده بعضا بؤلومونه، بیر بعضا زامان؛
 

                                                             
: 30.12.200 تاریخ ،)پامیر( وئژ ائران یوخسا ایرانویچ سؤنمز، ایشیق 81

www.isiqsonmaz.com/54.htm 
 تاریخ معلومات، و بیلگی اوزره )باستان ایران(ایران قدیم سؤنمز، ایشیق 82

19.01.2018 : http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20364.htm 
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 آراسیندا ایللر حؤکومتلر

 

 550 )خاخامنشیان( انشانالر خاخام - دک؛ یه اؤنجه میالددان 330
 .دک یه اؤنجه میالددان 250 دان- 330 ماکادونلوالر

 .دک یه-اؤنجه میالددان ایل 185 دن- 275 )َموریانالر( امپراتورالری هیند

 .دک یه اؤنجه میالددان 110 دن- 250 باخترلر کوگرئ
 دک سونرایا میالددان ایل 225 دن-اؤنجه میالددان ایل 160 گارتالر
 دک یه اؤنجه میالددان 90 دن- 155 یونانلیالر -هیندو

 دک سونرایا میالددان 225 دن-اؤنه میالددان 110 کوشانالر
 ، ... اؤنجه میالددان ایل 90 سکیتلر-هندو
 دک سونرایا میالددان 225 دن- 20 پارتالر-هندو

 دک؛ سونرایا میالددان 650 دن- 275 )ساسانیها( ساسانلیالر
 دک سونرایا میالددان 450 دن- 345 ساسانلیالر -هندو

 .دک سونرایا میالددان ایل 465 دن- 360 )کیداریتلر( خیوتینلر

 سونرایادک میالددان ایل 565 دن- 450 هئپاللیتلر
 چایی هند و اورتاآسیا آنالییشی "ایران قدیم" نین شریعتی علی دئمک،

 ساسانلی دئییل، آریانا و ایران کی تاریخده آلمیش یئر آراسیندا
 اردشیر سونرا میالددان 224 امپراتورلوق بو .ساییالر امپرتورلوغو

 ایسالمیتین ایل اینجی 633 باخمایاراق قورولماسینا ایله باشچیلیغی

 دوغرو شرقه غربدن ساسانیلر ایله سی ایلریلمه دوغرو شرقه غربدن
 لیک فعهد بیر اوالراق مدنیت و دیل ایلینده میالد 651 اوتوراراق گئری

 .ائدیلمیشلر دفن و گؤمولموش تاریخه

 انسانالردا آالن قلمه مدنیتیلی ایران اؤزلرینی و ذهنیتلی فارس
 قاجار یشیآنالی "مدنیتی آریالی" دن-جومله او سی، مسئله خالیصلیک
 آوروپادا محفللرینه اؤرنجی گلمیش آوروپایا زامانیندا سون نین شاهلیغی

 اولموش تزریق و آشیالنمیش طرفیندن راسیستلری آلمان دن-جومله او و
 ممالیکی ایران . اساسالنار سینه مفکوره فاشیستلیک و نژادپرستلیک

 یول کئچیت و مسکن خالقالرا مختلیف بویو تاریخ نین سی محروسه

 دیوان بیر ایله سی واسیطه شاهلیقالری تورک دا فارسچانین و اولدوغونو
 شریعتیلرین علی آالرساق، نظره گتیریلدیگینی توپراقالرا بو اوالراق دیلی

 نه نین آنالییشی "خالص آریایی و ایرانی فرهنگ" دوغرو کئچمیشه

 چااولدوق کئچمیشده دئمک، .چیخار اورتایا اولدوغو مسخره اؤلچوده
 حاکیم سینه-محروسه ممالیکی ایران مدنیتلر مختلیف و خالقالر مختلیف

 آچماق سؤز مدنیتدن خالص بیر هانکی هر لیکله بئله . اولموشالر

 ایسه اوچون انسانالر اوخوموش لیک، ساده اوچون انسانالر ساوادسیز
 .ساییالر شارالتانلیق و عوامفریبلیک
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 یآنالییش راسیستلیکعلی شریعتی نین 

 

 و توتوشدورماسینا نژاد قاپیالراق سینه مقوله آریاچیلیق شریعتی علی
 :یازمیش داییر اولدوغونا نژاددان اوستون آریالیالرین

 .عیرقدیر بیر ساکیت و دینج آریالی:اولماسی ساکیت و دینج نین آریالی"

 موسیقی، داورانیش، .عیرقدیر بیر عصبانی ساملی ترسینه بونون
 بو لر عقیده ده جه ائله لر، کلمه ساملی و آریالی سایاغی، دانیشیق

 اوزون لری کلمه ایران داریوش، .قویار اورتایا مقامالری ضدیتلی و فرقلی
 تند و سسلی قیسا لر کلمه عربجه باخمایاراق اولدوقالرینا سسلی

 عربچه سی کلمه "شیر" فارسچا اوالراق اؤرنک اولونار؛ ایفاده ایله حرفلر

 تند باخمایاراق اولماسینا حرفلی چوخ سی کلمه "غضنفر" ."غضنفر" ده
 کلمه ساملی .سی کلمه عرب و ایران اؤرنک بیر باشقا .اولونار ایفاده

 بیز قویولدوقدا لر کلمه هیندلی و ایرانلی مقابیلینه و قارشیسینا لرین

 اورتایا اولدوغوموز عیرق بیر )مدنی :اوخو( ساکت و دینج آریالیالرین
 اولماقدان ساملی و عرب اولماق آریالی دا باخیمدان ویمعن .چیخار
 عربلر و ساکت و دینج آریالیالر .فرقلیدیرلر ایله بیربیرلری ساییالر، فرقلی

 دین بیر( عیرقی سام و عیرقی آریالی(عیرق ایکی هر .حرکتلیدیرلر ایسه
 مین هر ریالیالرآ .چکرلر انتظار نی قورتاریجی بیر و اینانمیش رهبرینه

 . اومارالر قورتولوش و گؤزلر شخصی (وئریجی نجات( قورتاریجی بیر یلدها

 سؤز سیندن بیلمه گله شخصین بیر بئله ایلده یوز هر ایسه ساملیالر
 نجات( سوشیانت" یول بیر ایلده مین هر یانچیالری زردوشت ....آچارالر

 علی :ایضاح( آچارالر سؤز سیندن بیلمه گله ین)شخصی وئریجی

 باب محمدعلی اساسدا بو ده بهائیلیک اساسا ادعاسینا بو ینن شریعتی
 راسیستلر آالن قلمه آریالی اؤزلرینی دئمک، . قویولموش اورتایا طرفیندن

 علی. ساییلمازمیش کئچرلی اوالراق اینانج بیر داها ایسالمیت اوچون
 ایل، یوز واحیدی و بیریمی قرن (آریالیالرین( بیزیم -: آرتیرمیش شریعتی

  لیگی نئجه عیرق اساسدا بو . ایلدیر اوتوز ایسه ساملیالرین و بلرعر

 .گؤرونر قویموش دا نژادا و عیرق تأثیرینی و اتکی اؤز (کیفتی(
 آغاج یوخسا (بین ذره(میسموآت (دی زاویه( آچیالری باخیش سامللیالرین

 قلمه دئیه اورمان و مئشه )دی زاویه( آچیالری باخیش آریالیالرین و گؤرن

 مسئله ایسه انسانالر ساکت گؤرر، بیله نی ذره انسانالر حرکتلی .لینارآ
 84آالر". اله حالتده کلی نی

 

 نین قوشولالری هاوا جغرافی شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 قاالراق عاجیز ائتمکدن درک اؤزللیگینی دیل و تأثیرینی و اتکی اوزره دیل
 و ائتمگه ایضاح ایله سی ئلهمس "نژاد" فرقی و آییریمی مدنیت و دیل

 آلدیغی قلمه نین اؤزلری و آشاغیالماغا عربلیگی اوالراق دوالییلی
 بو . چالیشمیش آلماغا قلمه اوستون نی آنالییشی "آریالیالر بیزو "توپلوم

 بیر دئیه دینامیسماسی قوروپ بیلیمینده شناسلیق جامعه آنالییش

 تورش یوغوردونون اؤز ئچکسه اساسا آنالییشا بو .اساسالنار آنالییشا

                                                             
 .43 -42 .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 84
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  .ائتمز قبول اولدوغونو باشاریقسیز و قابلیتسیز قوروپونون اؤز اولدوغونو،
 آتومیسم"( نظر تنگ( باخیشلی دار سامیلر ده گؤره یه-شریعتی علی

 وئردیگی نسبت و باغالدیغی فارسالری شریعتی علی ؛")نگر درخت(

 دئیه" )نگر جنگل و بین وسیع( باخیشلی گئنیش" ایسه عیرق آریالی
 .!!ایمیش آلینمالی قلمه

 
 آلمانجادا . آالرالر قلمه آریالی اؤزلرینی دا آلمانالر کیمی بیلیندیگی

 آلمانجانی فارسالر اوچون اولمادیغی اوزون اوالراق ترسینه فارسچانین

 "a" قیسا فارسچادا .یوخدور سسلی "a" ائده ایفاده دوزگون و دوغرو
 رسالر آلمانجانی دوغرو و دوزگون ایفاده ائده بیلمزلر.اولمادیغی اوچون، فا

 حرفلری آراسیندا "ā" ایله "a" دانیشارکن آلمانچا انسانالر دیللی فارس 

)یاخشی آخشامالر( کلمه  Guten Abendمعطل قاالرالر. اؤرنک اوالراق 
دئیه ایفاده ائتسه لر،  "ā"" حرفینی اوزون aسینده اوالن سسلی "

 اولدوغو آلمانجادا ده حرفلری  "ü"ایله   "ö"روما دوشرلر.  گولونج بیر دو

 .ائدرلر تلفظ راحات دا داها فارسالردان آلمانجانی تورکلر اوچون
 

 بو گلدیکده سینه مسئله "قرن" ائتدیگی ادعا اوسته نین شریعتی علی

 ائتمدیگی ایفاده سای بیر هانکی هر معنادا و آنالم ایلک )قرن( کلمه
 بو .گؤرونر یوکلنمیش معنا و آنالم بیر ایکینجی سونرا یه مهکل بو اوچون

 ایسالمیتین نین سی کلمه "قرن" اؤنجه دئگینمدن یه مسئله

 ایضاح داشیدیغینی معنا و آنالم هانکی لر اؤنجه اوندان و باشالنیشیندا
 و آنالم " جمعیت" مجیدده قرآن سی کلمه " قرن" .چالیشاق ائتمگه

 .ساییالر کلمه بیر داشییان معناسی
 معنا و آنالم هانکی سی کلمه "قرن" :قویوالر اورتایا سورقو بیر لیکله بئله

 باشقا اونون و یاشاماسی یئرده بیر توپلومون بیر :جاواب داشییارمیش؟

 پروسه و سورج چکدیگی نین سی ائدیلمه عوض و دگیشمه توپلومال
 :خویوروقاو سیندن-سوره انعام مجیدین قرآن .ساییالرمیش "قرن"
أَلَْم يََرْوا َكْم أَْهلَْكَنا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن َمكَّنَّاُهْم فِي اْْلَْرضِ َما لَْم نَُمك ِْن "

َماَء َعلَْیِهْم ِمْدَراًرا َوَجَعْلَنا اْْلَنَْهاَر تَْجرِي ِمْن تَْحتِِهْم  لَُكْم َوأَْرَسلَْنا السَّ
 85".﴾۶﴿ آَخرِينَ ْنَشْأنَا ِمْن بَْعِدِهْم َقْرنًا َفأَْهلَْكَناُهْم بُِذنُوبِِهْم َوأَ 

 هالک )جمعتیلری( نسیللری نئچه نئچه قاباق اؤزلریندن مگر"

 می؟ گؤرمدیلر ائتدیگیمیزی
 .وئرمیشدیک مکانالر وئرمدیگیمیز سیزه اوزونده یئر )جمعیتلره( اونالرا
 تینداآل )شهرلرین( و گؤندردیک یاغیشالر کسیلمگن آردی اونالرا گؤیدن

 و ائتدیک . هالک گؤره گوناهالرینا اونالری بیز سونرا .چکدیک آرخالر آخان
 86."تؤرتدیک )جمعیت( نسیل بیر آیری سونرا اونالردان

 آنالمی "جمعیت" اوالراق ایلک سی کلمه "قرن" کیمی گؤروندوگو اوسته

 و توپلومالری انسان تاریخینده اسالم .اولموش کلمه بیر داشییان
 "نسل" سی کلمه "قرن" آالراق نظره عؤمورلرینی نین جمعیتلری

                                                             
 .6 آیه انعام، سوره ، 1380 قم، مجید، قرآن 85
 .6 آیه سی؛ ترجمه ایله سی تورکچه آذربایجان کریم قرآن دوزال، اسماعیلزاده رسول 86
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  87"العرب لسان" منظور ابن . ایشلنمیش دا معناسیندا و آنالمیندا
 :یازمیش کتابیندا سؤزلوک

 ایسه آنالییشی نسل و دئییلر "قرن" نسله گلن سونرا نسلدن بیر" -

 ایل؛ میشآت -4 ایل؛ اوتوز -3 ایل؛ ییرمی2 ایل؛ اون -1 :فرقلیدیر اولدوقجا
 ."ایل کَسن سَ  -6 ایل؛ یئتمیش -5

 ،"جمعیت" دئییل، "ایل اوتوز" ادبیاتیندا عرب آنالییشی "قرن" دئمک،
 .اولموش کلمه بیر ایشلنمیش دا آنالمینالریندا "زامان و عهد" و "نسل"

 ده دیللرده وئریلمیش آد قوروهو "دیللری ایران" دک جگیمیز گؤره آشاغیدا

 نین آیی بهمن" یوخسا "گون اون" دئیه "سده" یئرینه "قرن" اوالراق ایلک
 .آنالشیلمیش دئیه "گونو اونونجو

 "سایی ایل" ایسه یوکلمک معناسی و آنالم "ایل یوز" سینه کلمه "قرن"

 اورتایا ایله یولو ائتمک ترجومه و چئویرمک ادبیاتیندان یونان دئیه
 .ساییالر معنا و آنالم بیر قویولموش

 „ Hektode griechisch ἑκατόν hekatón" زامان بیر رمیشایچ ایلی یوز

hundert“ حئسابالماسینا زامان مسیحیتین . ساییالر ساییندا ایل یونان 
 دئیه ایل بیرینجی ایل، دوغولدوغو مسیحین عیسا ساییمی تاریخ گؤره

 عیرقیدان آریا مسیحین عیسی . ساییالر ایل یوز قرن هر و باشالر

 نظره اولدوغونو آنالییش بیر دینی دا نین ساییمی ایل بو و اولمادیغینی
 باطیل دا آنالییش وئردیگی نسبت آریالیالرا نین شریعتی علی آالرساق،

 "آریا" اؤزللیکله و آنالییشینا نژاد و عرق آنالییشی بیر دینی . ساییالر

 نین سی مقوله راسیستلیک فارس چالیشماق دوگونلمگه آنالییشینا
 یوز" فارسچادا نین سی کلمه "قرن" .وئرر خبر توتماقدان ئری سینده چنبره

 آلینمیش ادبیاتیندان غرب ایله یولو ترجومه سی دوشولمه باشا دئیه "ایل
 سی کلمه "یوز" ادبیاتیندا فارس کیمی بیلیندیگی . ساییالر آنالییش بیر

یئرینه "سده" ایشلنمه  "Hektode "ه" یازیالر. آنجاق سد"  یئرینه سای

 اوالن "گونو اونونجوسوندان دوشولونموش یوخشسا بهمن آیی نین  سی
 .ساییالر مقام یوکلنمیش معنا و آنالم بیر باشقا سینه کلمه "سده"

 اوالن عایید قوروپونا "دیلللری ایران" سی کلمه "سده" کیمی بیلیندیگی

 "سده" دئیه تعطیل "گونو اونونجو نین آیی بهمن" توپلومالردا و خالقالر
 دا ادعاسی "سامی" و "آریا" نین شریعتی علی دئمک،  88.النارمیشآد

 هانکی دیللرده دئسک، سؤزله قیسا. دوشمز اوسته اوست ایله واقعیتلر

 دئییل، اساسیندا آنالییشی نژاد و عرق سی ایشلنمه نئجه نین کلمه
 .ساییالر )قرارداد( آنالشما بیر آراسی انسانالر

 

 تکار قلمه آلماسیعلی شریعتی نین تاریخی جنای

 

                                                             
 مکرم بن محمد جماالدین ابولفضل اونو سؤزلوکدور.  عربچه بیر بؤیوک العرب لسان 87

 تاریخینده 711 آیی شعبان و دوغولموش تاریخینده ق.ه 630آیی  محمرم( رویفعی
 ایله لقبی منظور ابن محمد ابولفضل جمااللدین .توپالمیش دگیشمیش( ینیدونیاس

 .تانینمیش
88  Junker – Alavi, Persisch-Deutsches Wörterbuch. 
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 دؤنوش کئچمیشه اوچون بیلمدیگی ائده هضم تورکلوگو شریعتی علی
 :اوخویوروق پیسلمیش، شاهلیقالرینی تورک

 بشر اوچون ائتدیگی عکس ظاهری و گؤرونوشو تاریخ گؤره نظریمه منیم"

 گؤرمه حقیقتی جانی بو .ساییالر جنایتکار بؤیوک تاریخ اوچون یاشاییشی
 و آلتینجی بئشینجی، بیزیم . قویمامیش بیله یه کوچه آیاغینی و میش

 غزنه و سلجوقلوالر بیلمگن فارسچا ادبیاتیمیز اوالن عاید قرنه یئتدینجی
 و قانماز زحمت ایل 30 چکدیگی نین فردوسی .اولموش ثبت آدینا لیلر

 تاریخین بو .یازیلمیش آدینا ماحمودون سلطان اوالن مخالیف ایله فارسچا

 فارس :اوخو( نین آیدین بوگونکو .ساییالر روشی و اغیسای قضاوت
 یانلیش بو اؤزونو سی وظیفه )نین راسیستلری مدنیت فارس و آیدینی

 زاماندان هر بیز .ساییالر تاپماق نجات تاریخدن و توتماق اوزاق قضاوتلردن

 تاریخده . و آتمالی قابینا چؤپ تاریخی بیر بئلنچی آرتیق دا داها
 ائشیگه چکیب رک دیریلده مقامالری اولموش ندف و گیزلنمیش

 89."چیخارمالییق

 
 .گؤرونر گولونج اولدوقچا یاناشماسی بئلنچی تاریخه نین شریعتی علی

 قدرت و قولالنماق گوج پیس جنایت دئییل، جنایت تاریخ دئمک،

 .ساییالر فاجعه چیخان اورتایا سینده-نتیجه و سونوج نین برابرسیزلیگی
 قدرت بیر حاکیم و جانی هانکی هر ائتمز، تاریخ ایتیجن باخیمدان وب

 چیخیش بئله اوزره تاریخ نین شریعتی علی .ساییالر جانی و ائدر جنایت

 اورتایا دالدیغینی یه دوشونجه بئلنچی عالمینده روح هانکی سی ائتمه
 فارس چیخمیش اورتایا آلتیندا باشلیغی "فرهنگی ایران" دا بو .قویار

 جانیلیک بیر نئجه نین راسیستلری مدنیت رسفا و راسیستلری
 علی دئمک، .وئرر خبر داشیدیقالریندان سی مفکوره و سی دوشونجه
 توتولموش تابع حاکیمیتینه فارس ایله سرگیلمک لری ایفاده بو شریعتی

 آغالیق فارسالرا باباالری کئچمیشده تورکلوگونو، آذربایجان بوگونکو
 بیر تأثیرینی و ایزلنیم چالیشار اغاسوسدورم اونالری دئیه ائتمیشلر

 شاهلیقالری تورک اولدوقدا مطرح ادبیات .قویار اورتایا اوالراق احتمال

 اؤز یالنیز باخماراق اولدوقالرینا حاکیم سینه محروسه ممالیکی ایران
 درک کیملیکلرینی و منلیک ملی اؤز و دوشوندوکلری حاکیمیتلرینی

 ایستعمارچیلیغینا فارس بوگون کلوگوتور آذربایجان اوچون ائتمدیکلری

 دئمک، .لیدیر گؤرمه مقصر شاهلیقالرینی تورک یالنیز و یالنیز توتولماقدا
 اوالراق دیلی دیوان طرفیندن شاهالری تورک نین دیلی فارس

 گئری مدنیتینی و دیلی عرب نین شاهالری تورک قورونماسی،

 و گتیرمکلری ینهس محروسه ممالیکی ایران فارسلیغی و اوتورتماالری
 ضرر بیر هانکی هر اوچون فارسلیق یاشاتماالری قورویوب  دک گونوموزه

 تاریخی دوغرولتودا بو بوگون شریعتیلر علی دئمک، .دئییل ائتمیش نصیب

 تورک کی کئچمیشده ده تورکلوگو آذربایجان آالرکن قلمه گوناهلی
 منلیک ملی رکتو دوشوندوکلری، حاکیمیتلرینی اؤز یالنیز شاهلیقالرینی

 قلمه گوناهکار اونالری اوچون وئرمدیکلری اهمیت و اؤنم کیملیکلرینه و
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 فارس بوگون و آلمانی درسی عبرت خطاالردان تاریخی آالراق
 یولو چیخیش دوزگون و دوغرو اوچون اؤزو نی دئمه یوخ ایستعمارچیلیغینا

 .لیدیر ائتمه حئساب

 

 علی شریعتی نین ملت آنالییشی

 
 فارسلیغی و آنالییشی ملت نین شریعتی علی شیقدادانی بو 

 بیلگی اوزره اولدوغو اساسسیز و تملسیز نین باغالدیغی ساسانلیالرا
 دین چوخ داها کئچمیشده آنالییشی ملیت .چالیشاجاییق وئرمگه

 باخمایاراق اولماسینا دایالی سینه دوشونجه امتچیلیک بیر اساسلی

 بیر اساسلی مدنیت و دیل الییشیآن ملت سونرا انقالبیندان فرانسه
 ملی بعضا اساسدا بو .ساییالر بللی آرتیق اولدوغو اورتایا اوالراق آنالییش

 بللی رک گؤتوروله اساس مدنیت و دیل بیر هانکی هر ده بعضا و دؤلتلر

 گؤز ساچیق و آچیق بو .باشالمیش یارانماغا دؤلتلر ایچینده سرحدلر
 فردوسی شریعتی علی آلمایاراق هنظر لری گلیشمه اولموش اؤنونده

 بوگونکو فارسالری آلتینداکی خالفتی عرب و حاکیمیتی تورک زامانیندا

 چالیشار، قابارتماغا خولیاچیلیغینی فارس دئیه "ملتی ایران" آنالییشال
 :اوخویوروق

 اؤز قارشیسیندا عنصورالر خاریجی شخصلرین ملیت دیر؟-نه ملیت"

 بویو تاریخ اساسدا بو .احساسدیر و سح بیر ائدن حیس کیملیکلرینی
 نین ملیتی ایران زامان نه .ائدر فرق اولماسی گوجلو و ضعیف ملیتین
 ایکی بو .زمان اوالن حمله ایرانلیالرا اولموش؟ بللی اولماسی گوجلو

 ایله قیلینجی عرب اسالم .اولموش حمله آرتیق داها ملیتینه ایران قرنده
 علیهینه مذهبلری و مدنیتی یالرینایرانل اسالم .گیرمیش ایرانا

 اولماالری مستقیل سیاسی و قدرتی ایرانلیالرین عرب .ساواشمیش
 اولماسی مستقیل سیاسی نین ایران اسکندر .ساواشمیش علیهینه
 مستقیللیگی مدنیت نین ایران باخمایاراق سینه ائتمه حمله علیهینه

 و مدنیت یزیمب سلوکیلر و اسکندر اساسدا بو .ساواشمامیش علیهینه
 بیزیم اوالراق سیاسی فقط .ساواشمامیشالر علیهینه تاریخیمیز

 سونرا گیردیکدن ایرانا عرب آنجاق .سالمیشالر قدرتدن حکومتیمیزی

 نین ایران ده ایسترسه حکومت، ایستر آپارمیش، آرادان ساسانلیالری
 حمله دیلیمیزه بیزیم اساسدا بو .ائتمیش حل مذهبده مستقیللیگینی

 بو .ائتمیش حمله علیهینه مدنیتیمیز و خطیمیز ده جه ائله .تمیشائ

 مقایسه ایله سی حمله اسکندر و چنگیز سینی حمله عرب اساسدا
 بوگونکو بیزیم اثری نین سی حمله عرب .اولماز دوزگون ائتمگیمیز

 600 سی حمله چنگیزخانین . ائتمیش عکس اؤزونو دا یاشاییشیمیزدا

 گئتمیش آرادان اثری باخمایاراق اولماسینا یاخین انازام بیزیم سونرا، ایل
 90."تاپمامیش رسمیت و
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 مدنیت و دیل سینی مقوله ملیت شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 یه مسئله بو آنجاق . قویماز اورتایا شکیلده و بیچیم آچیق اساسلی

 دئیه  -group engl. In قوروپ بیزیم" قاتاراق آنالییشینی دوشمنلیک

 اونالرین و )مشترک افراد( شخصلر اورتاق دئییل، دگرلر مدنی اورتاق
 ممالیکی ایران کئچمیشده لیکله بئله . چالیشار آلماغا اَلَه نی دگرلری

 عربلیگه و تورکلوک دئیه "ملتی ایران" ملیتلری کی سینده محروسه
 باشلیغی "ایرانیت" اونالری دئیه توپلوم ملی مشترک و اورتاق علیهینه

 بو شریعتی لی. عچالیشار ائتمگه تعریف و تانیمالماغا لتینداآ

 عربلر ائدرکن تعریف آنالییشینی ملتی ایران ایله تانیمی عوامفریبلیک
 "فارسلیغی" دئیه ووروشموش علیهینه فارسلیق ایله قیلینجی اسالم

 ملیت" شریعتی علی ار. چالیش ائتمگه تزریق و آشیالماغا اوخوجویا

 علیهینه اومیه بنی اوچون قابارتماق سینی مقوله ارسلیقف دئیه "ایران
 حرکتلری مخالف ائدن آخین آلیتیندا سی کؤلگه عباسیلرین اوالن

 ترکیب نین ساواشالری آپاردیقالری علیهینه اومیه بنی عباسیلرین

 دئیه سی مقوله )فارسلیق :اوخو( ایرانلیلیق 91دئییل، سی حیصصه
 اسالو اوچون قابارتماق سینی مقوله تایرانی شریعتی علی .آالر قلمه

 ائتیکئتی "ایرانیت" دا الرا"انشان خاخام" اوالن باغلی کولتورونه

 ترکیب بیر آیریلماز نین سی مقوله فارسلیق دا اونالری یاپیشدیراراق
 .آالر قلمه دئیه سی حیصصصه

 

 قویماق اورتایا اولدوغونو نه ملتین آنالییشی، ملت بو نین شریعتی علی
 ائتمک تقدیم واریثی مدنیتلرین و دیل کی کئچمیشده فارسلیغی ییل،دئ

 بیر توپلومالردا کی سینده محروسه ممالیکی ایران عربلیکدن و
 سیرا یانی بونون .داشییار مقصدی یاراتماق تصویری دوشمنلیک

 اساسلی مدنیت و دیل -موغولالری، سالدیرمیش دؤلتینه خوازرمشاهالر

 مدنیت فارس و ایرانیستلرین پان باشقا -اوچون غیاولمادی سالدیریق بیر
 .ائدر قبول اولدوقالرینی مدنی دا داها اوالراق ترسینه نین راسیستلری

 و دیلی توپلومون بیر هانکی هر موغولالر :لیدیر دئییلمه گلمیشکن یئری

 و دیل اوالن تسلیم موغولالرا .میشلر ائتمه دوشمنلیک ایله مدنیتی
 یاشاتماقدا دا اینانجالرینی دین و مدنیتلرینی و دیل اؤز صاحابالری مدنیت
 فارسچانی دئیه آرخائیک نین شریعتی علی .اولموشالر مالیک آزادلیغا

 ایله واقعیتلر تاریخی ایسه دویونلمگی مدنیتلرینه و دیل ساسانیلرین
 وئرمگه بیلگی اوزره ساسانیلر گلمیشکن یئری .دوشمز اوسته اوست

 .چالیشاق

 

 دیل وئریلن نسبت اونالرا و لرساسانی

 

                                                             
 عباسیلرین بیرلیکده ایله لری قبیله یمن خوراساندا کوفی مابومسل اوالراق اؤرنک 91

 سینه مقوله ایرانیت نی مسئله بو .ووروشموش علیهینه بنی اومیه اوالراق یانچیسی
 .ساییالر شیادلیق دویونلمک
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 دیلی دیوان سونرا ایسالمیتدان فارسچا بوگونکو کیمی بیلیندیگی
 ابولقاسم دئمک، .اولموش دیل بیر کنسرولشمیش ایله اولماسی
 اولدوغو دیلینده فارس ده بوگون لر کلمه فارسچاداکی یازدیغی فردوسی

 دنائدیلم )دگیشیمی سس( دگیشیم فونئتیک هانکی هر کیمی
 نسبت فارسلیغا نین بعضیلری اساسدا بو. آنالشیالر و ایشلدیلر

 همان "پهلوی" یوخسا "پارت" دیلی ادبیات ساسانیلرین وئردیکلری
 و ائتنیک بیر نئجه ساسانیلرین .ساییالر ائدیلمز قبول دئیه فارسچادیر

 ایرانشناس باخمایاراق اولمادیغینا بللی دوزگون دوغرو اولدوقالری خالق

 ایشلتدیکلری ساسانلیالرین اساسا قناعته گلدیگی سالئمان لکار
 دئسک، دئییشله بوگونکو پارتاوا یوخسا پارتاو خراسانداکی دیلی ادبیات
 92.اولموش دیلی پهلوی

 ایشلتدیکلرینه الیفباسی کلدانی یوخسا آرامی اوالراق ایلک ساسانلیالر
 بوروشوق کلریگؤتوردو اساس پارتالر  کئچمدن زامان چوخ باخمایاراق

(Cursive خطی )سی واسیطه ایسالم ساسانلیالر  93.ائتمیشلر قبول 

 شرقده الیفبا بو بیله سونرا اوزاقالشدیقدان حؤکومتدن
 اویستا ایلده یوز اونجو 13 قوروناراق طرفیندن مؤبدلری زردوشت کی

 94.یازیلمیش ایله الیفبا بو دا کتابی

 
 

 آ- سالئمان کارل ،ایرانشناس

 اورتایا دئیه پهلوی وگونب گؤره
 متینلر چوخ بیر قویولموش

 ملزمه دیل اولونموش جعل
 اساسدا بو . ساییالر لری

 شهری قؤتینگئن آلمانیانین

 سینده اونیوئرسیته نین
 پروفسورو ایرانشناسلیق

 توپالدیغی مکئنسی اولموش

a concise Pahlavai  
Dictionary  متینلردن دئیه 

 یئتدیگا  ترجومه داراییب

 فارسلیق دا کتابی سؤزلوک
 ادبیاتی عوافریبلیک بیر اوچون

 . ساییالر بؤلومو بیر نین

 اؤز سالئمان کارل شناس ایران اوزره اولدوغو جعل نین متینلری  پهلوی
 اشتراسبورکدا ایللر ینجی- 1901-1895  سینی نتیجه نین تحقیقاتی

 چاتالغی نین گیدیلچیلی ایران اوالراق کتاب تحقیقات بو . یایینالتمیش

                                                             
92  Carl Salemann, Grundriss der iranischen Philologie Band 1, Straßburg, 1895-
1901, S. 249. 
93  C. Salemann, bax orada, S. 253. 
94  C. Salemann, bax orada, S. 253. 
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 Grundriss der iranischen Philologie  دئیه اورتایا قویولموش. فاکتالر
 متن اورجینال ده بؤلوملری آلدیغیم کتابدان بو اوچوناؤنملی اولدوغو 

 اورادا بورادا ترجمه سی وئرمه نین اویقون حئساب ائدیرم. اوالراق

 :اوخویوروق
„Doch muss hier gleich im Voraus bemerkt werden, dass es dem 

Forscher wohl für immer versagt bleiben wird, sich eine absolut 
sichere Anschauung vom Bau dieser Sprache zu bilden. 
Abgesehen von geringen Alter der Handschriften, die meistens 

nicht allzu sorgfältig geschrieben sind, unter liegt es keinem 
Zweifel, dass die Abschreiber sowohl als auch die Verfasser 
jüngerer Schriften sich vom Einfluss des Neupersischen nicht 

immer haben frei halten können, weder in lautlicher, noch in 
grammatischer Beziehung. Ferner ist die Schreibung des Pahlavi 
keine Phonetische, sondern zu einem geringen Teile eine 

historische, und dann wird eine gewisse Anzahl von Ideogrammen 
verwendet, so dass sich die lautliche Geltung der geschriebenen 
Wörter nur annäherend bestimmen lässt. Die Entscheidung wird 

in den Grenzen halten müssen, welche durch Pahlavi-Schrift 
einerseits – deren buchstäblicher Lesung die zalhreichen 
Lehnwörter des Armenischen(1) aus arsacidischer Zeit im grossen 

Ganzen genau entsprechen – und anderseits durch das älteste 
Neupersisch gegeben sind(2).  

(1) H. Hübschmann, Armenische Grammatik I, I. Die persischen 
u. arabischen Lehnwürter im Altarmenischen. Leipzig 1895. 
(2) Für ganz verfehlt muss man den Versuch von CL. Huart 

erachten, zur Bezeichnung verschiedener neuerer Dialekte den 
Terminus >>pehlevi-musulman<< aufzubringen (JaS8 VI, 502. 
XIV, 238; vgl. E. G. Browne, A catalogue of the Persian mss. In 

zhe library of the University of Cambridge. 1896, p. 69. No. 
XXVII) Solch unmotivierte Namengebung kann nur zu argen 
Missverständnissen Anlass geben”.95 

 کارل( تحقیقاتچی :آلینسین نظره قاباقچادان و ایندیدن" :ترجمه
 سی یاپی و قورولوشو دیل بیر بئله اوالراق لیک همیشه )سالئمان
 متن یازیلمیش قدیم یازماالری ال .جمعدیر خاطر جگیندن یه اوالبیلمه

 یازان، اوزوندن متنین ایستر .یازیلمامیشالر ده ایله دقت اولمازکن
 تأثیریندن و اتکی نین خطی فارسچا یئنی یازان متنی ایلک ده ایسترسه

 لر کلمه ایشلنمیش کی متینده ایستر تأثیر بو .میش دورابیلمه اوزاق

 بونا .گؤرونر یانسیمیش باخیمیندان گئرامئر ده ایسترسه و سس اوزره
 و باخیمی بیلیمی سس خطی نین دیلی پهلوی یا پارتاوا اوالراق عالوه

 اوسته .ساییالر اهمیتلی باخیمدان تاریخی دئییل، موضوع نظریندن نقطه

                                                             
95  C. Salemann, bax orada. 
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 بونا 96.ایشلنمیش ایدئوگرام سایدا بیر معین و بلیرلیه( متینلرد بو( لیک
 کئچرلی، باخیمیندان بیلیمی سس و فنوتیک لرین کلمه یازیلی خاطر

 قرارا بیر معین دوغرولتودا بو .ائدیلر گومان یالنیز اولماالری دوزگون و دوغرو

 پارتالر یاندان بیر :دئییلرسه دوغرو داها .امکانسیزدیر اولدوقچا لمکگ
 فارسچاداکی یئنی دا یاندان باشقا و لر کلمه ائرمنی قدیم عایید زامانینا

 آدی پهلوی ده متینلره بو و آلینمیش آرایا بیر دئیه متین لر کلمه قدیم
 شرقشناس لی فرانسه چاتمایاراق سونا دا بونال مسئله. (1) وئریلمیش

 " موسولمان  -پهلوی" لری لهجه یئنی مختلف طرفیندن   هوآرت" کِلِِمن"

  .(2) یایینالمیش اوالراق کتاب بیر آلتیندا باشلیغی
 فارسلیق دئیه "دیللری ایران" اللر بلیرلی کیمی گؤروندوگو کی اوسته
 تورک فارسلیغی و تماغاایار اساس و تمل اساسلی مدنیت و دیل اوچوخ

 .چالیشمیشالر قویماغا قارشیسیندا نین مدنیتلری عرب و
 عریان طاهر بابا تانینمیش اوالراق لور ، اثر ائتدیگی اشاره سالئمان کارل
 بابا . اولموش شاعیر مسلک صوفی بیر یاشامیش والیتینده همدان دئیه

 :اوخویوروق اؤرنک بیر شعریندن طاهیرین
 آیو سنگت پا بر که کاری مکن ----- آیو تنگت َفَرَخت این با جهان"

 97".خوانند نامه خوانان نامه فردا چو ---- آیو ننگت خواندن نامه از را تو

 داش آیاغینا ائتمه ائله- گلر دار سنه ایله گئنیشلیگی بو دونیا :ترجمه
 اوخویانالر مکتوب چونکه سانارسان، عئیب اوخومانی مکتوب .دوشسون

 ."اوخورالر مکتوب

 
. ایشلنمیش دیل بیر فارسچا کی گونوموزده متنده ،یکیم گؤروندو اوسته

 بو وئردیگی آد هوآرت کلمن . ایشلنمیش ")گلر( آیو یئرینه آید" یالنیز 
 چوخ بیر سونراالر چیخاراق یوال آدیندان اثرین آدلی "موسولمان پهلوی"

 "پهلوی" دیلینی فارس دئیه "فهلوی فارسی" یانچیالری ایستعمار فارس

 شعرلرینی بو باباطاهیرین هوآرت کلمن. چالیشمیشالر اغاباغالم دیلینه
 98.یایینالمیش ایل اینجی 1885 ژرونالیندا آسیا ده-فرانسه

 

 دن-جومله او یانچیالری ایستعمارچیلیق فارس ایرانداکی اساسدا بو
 ابراهیم .قویموشالر اورتایا آنالییشینی "پهلوی فارسی" داوود پور ابراهیم

 وشی فره بهرام ائدن شاگیردلیک باخیمیدان هدوشونج ا-داوود پور

 گئری ایرانا ایل اینجی 1962 سونرا آلدیقدان تحصیل سوئیسده و فرانسه
 .چالیشمیش اوچون فارسلیق اوزنگیسینده داوودون پور ابراهیم رک دؤنه

 سالئمان کارل تحقیقاتچی روس باخمایاراق بیلگیلره وئریلمیش بو

 آرا بیر بئله دونیاسیندا بیلیم بغر اوللرینده عصرین ییرمینجی
 "پهلوی" وئریلمیش نسبت ساسانیلره قاالراق اوزه اوز ایله قاریشیقلیق

 :اوخویوروق یازمیش، نظرینی قطعی اوزره دیلی

                                                             
 .عالمتلر گؤسترن ایله تصویر نی دوشونجه :ایدئوگرام  96

97  C. Salemann, bax orada, S. 249 – 250. 
98  Clement Huart, Les quatrains de Baba Tahir 'Urjan en pehlevi musulman, in 
Journal asiatique, 8e sér. (S. 502-545) 



 

 

 

 58  ایشیق سؤنمز

 دیل قاریشیق بیر بئله نی دیلی پهلوی یوخسا پارتاوا گؤره منه"
 اؤزگه تونبو دیلینده پارتاوا . گؤرونمز احتیاج و اساس ده هئچ گؤسترمگه

 . اولمالیدیرالر لر کلمه آرامی و سامی دئیه ایدئوگرام یالنیز ائلئمئنتلر

 .بیلیرمیشلر عصرده اینجی 8 عربلر موناسبتی بو اوالن آراسیندا دیللر
 عبری، سوریه، ده ایسترسه لرینده، لهجه اونون و فارسچا یئنی ایستر

 ملزمه و ائلئمئنت هاؤزگ هانکی هر عایید دیلینه پهلوی متینلرده یونانی
 ده کیمی دانیشیلدیغی دیلی پهلوی .میش اؤزلشیلمه ایله

 .99"یازیالرمیش

 پهلوی ساسانیلر اساسا قناعته گلدیکی نین سالئمان کارل شناس ایران
 اونالر باخمایاراق ائتدیکلرینه دیلی دیوان اوچون اؤزلری دیلینی )پارت(

 تأثیر و اتکی هانکی هر باخیمیندان مدنیت و دیل خالقالرا قونشو

 ایلرمه دوغرو شرقه غربدن اسالمیتین دا یانا اوندان . میشلر قویابیلمه
 یئرلری دایاناجاق و دوراجاق ایچریسینده توپلوم ساسانلیالر ایله سی

 مجبوریتینده قاچماق و اوتورماق گئری طرف شرقه اوچون اولمادیغی

 توپلومالر النمیشاوداق دینه هانکی هر. بیلیندیگی کیمی، قالمیشالر
 مرکزلری دین و دینلرینی اینانجالرینی، اؤز ایله وئرمک جزیه اسالمیتده

 شهرینده یزد اوالراق اؤرنک .قورویابیلمیشلر قارشیسیندا اسالمیت بیله

 تاریخ دئمک، . ساییالر دلیل بیر دئدیکلریمیزه بو معبدی زردوشتلوک
 مذهبی زردوشتلوک دهسین-محروسه ممالیکی ایران بوگونکو باخیمیندان

 پارتاوا، وئریلمیش، نسبت ساسانلیالرا .اولمامیش اینانج بیر یایقین

 بو باخمایاراق اولدوغونا دیل بیر قوهوم ایله فارسچا نین دیلی )پهلوی(
 "پهلوی" دوغرولتودا بو . اولمامیش دا واریانتی قدیم فارسچانین دیل

 لری کلمه عئینی فارسچا ایله لر ملزمه وئریلمیش نسبت دیلینه
 :اوخویوروق جدولده ساییالر، یئرلی آلماق نتیجه و قارشیالشدیرماق

 

 فارسچا (جایلساسان(پارتاوا
Pus  پسر پوس Pesar 

Brad   برادر براد  Barādar 
Xuday   خدا خودای    Ağa 

Din Veh به دین وئه دیین Din-i Beh 
Pūsān    پسران پوسان  Pesarān 

Vuzug   بزرگ وگووز   Bozurg 

 
 دئییل، اولدوغو فارسچا لرین کلمه بو دوراقالدیقدا اوزره اؤرنکلر کی اوسته

 باغی قوهوملوق کئچمیشده ایله فارسچا دیلین اوالن منسوب لر کلمه بو

 حرف . چیخار اورتایا آلدیقالرینی سؤز بیربیرلریندن یوخسا اولدوغو
 لر کلمه وئریلمیش نسبت لینهدی پهلوی و پارتاوا باخیمیندان قدیمیلیگی

 لر کلمه دوزتیلمیش یوخسا یارانمیش سونرا دا داها فارسچادان یئنی

 دوشونجه نظریندن دیلچیلیک مقامالرا لی مقایسه کی جدولده . ساییالر
 :چالیشاق یئریتمگه فیکیر و

                                                             
99 C. Salemann, bax orada. S. 250. 
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 قدیم سیندن کلمه ؛"پوس" سی کلمه "پسر"
 قدیم سیندن کلمه "براد" سی کلمه "برادر"
 قدیم سیندن کلمه "وئه دین" سی کلمه "به دین"

 و اولدوقجا قدیمدیر. قدیم سیندن کلمه "پوسان" سی کلمه "پسران"
 واریانتی دیل بیر قدیم دا داها سیندن کلمه "ووزورگ" سی کلمه "بزرگ"

 .قویار اورتایا اولدوقالرینی
 

 نسبت لر کلمه عئینی ایشلنمیش فارسچاداکی بوگونکو لیکله بئله

 ویژه و اؤزللیک قدیم دا داها دیلدن آدالندیردیقالری پهلوی و ردیکلریوئ
 بوگونکو دیل آدالندیردیقالری دئیه پهلوی لیکله بئله . ساییالر مالیک لیگه

 بیر فارسچا دئمک، .اوالبیلمز واریانتی قدیم و اسکی آناسی، فارسچانین

 فارس اوچون اولدوغو دیل بیر کنسئرولشمیش اوالراق دیلی ادبیات
 گونوموزه زامانیندان فردوسی اوغرامادان دگیشیمه لر کلمه کی دیلینده

 باقیمانده( قالیغی نین دیلی پهلوی فارسچا بوگونکو اوچون داشیندیقالری

 باخیمیندان مدنیت و دیل ده لیکله بئله .چیخار اورتایا دا اولمادیغی )سی
 الیغیق توپلومون ائتنیک آدالندیردیقالری ساسانلی فارسالر

 اولونماسینا قبول دئیه زردوشتلوک دینی ساسانلیالرین .ساییالبیلمزلر

 سونرا یوزایل اوچ اون میالددان اوالراق متن کتابی "اوستا" باخمایاراق
 یازیلمیش طرفیندن مؤبدلر اولموش تربیت ایله الیفباسی پهلوی و پارتاوا

 بیر هانکی هر عایید زامانینا ساسانیلر لیکله بئله .ساییالر اثر بیر

 .چیخار اورتایا دا اولمادیغی قایناغی اینانج یازیلی و کتابی زردوشتلوک
 و شاهلیغینا ساسانلی فارسلیغی :قیساسی سؤزون اوزون

 .ساییالر یئرسیز ده دویونلمک زردوشتلوگه
 

 

 اؤزگلشمک و ائلیمینه اولماق

 

 
 ایران آتماقال اورتایا سینی مسئله ائلمینه و اؤزگلشمک شریعتی علی

 دا توپلومالری ملی اولمایان فارس کی سینده محروسه ممالیکی

 مدنیتی و دیلی فارس اونالری دئیه اؤزگلشمیشلر آنالییشیندان "ایرانیت"
 .چالیشمیش یاراتماغا ایزلنیم دئیه یولدور دوزگون اولماق ملی اساسیندا

 باش انقالب علیهینه شاهلیغی فارس ایل اینجی 1357 اساسدا بو

 فارس قاپیلمیش سینه دوشونجه شریعتی علی، سونرا ئردیکدنو
 اولمایان فارس دئیه دیلی ملت داها بیر فارسچانی ده اومتچیلر اولمایان

 فارسلیق زامانی پهلویلر . چالیشمیشالر سیریماغا توپلومالرا ملی

 بو سونرا انقالبدان آلینیرمیشسا، قلمه آنالییش بیر آرخائیسم آنالییشی
 دانیشیقدا بئشینجی . گئیدیریلمیش دا دونو ایسالمیت آنالییشا

 و زبانفارسی درباره انقالب معظم رهبر دیدگاههای " آدینا امتچیلیک

 فارس بیر آدلی محمدی جالل آلتیندا باشلیغی "تبریزی جمعه امام دیدگاه
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  100.وئردیک ایضاح اوزره گؤروش یایینالنمیش طرفیندن راسیستی مدنیت
 چاپ تبریزده ذات آدلی محمدی جالل چکیلن آدی یسها دانیشیقدا بو 

 کاتیبی باش قازئتین بو قازئتده لیک گونده آدلی "آذربایجان روزنامه" اوالن

 گؤروشولری آلدیغی اله دئیه نقد علیهینه وکیللری ملت آذربایجان اوالراق
 حئساب اویقون لریمیزه مسئله ملی بوگونکو ائتمگی قوی گؤتور

 علی ده گئنه اوچون اساسالندیرماق ئدیکلریمیزید بو  101.ائدیریک
 یوال گؤروشلریندن آلماق خدمیتینه فارسلیق لیگی شیعه شریعتی
 نقد گؤروشلرینی راسیستلیگی مدنیت فارس آدینا امتچیلیک چیخاراق

 شریعتیدن علی . دوشونورم دئیه اوالر یاخشی داها چالیشماق ائتمگه
 :اوخویوروق

 اصلیتیمیزی و اودوزماق اؤزلوگوموزو قارشیسیندا انزام و دونیا بیز بوگون"

 .ییک اوزره وئرمک الدن مدنیتیمیزی قوپماق، تاریخیمیزدن و وئرمک الدن
 تاریخ ثروت، معنوی قارشیسیندا اونالرین تانیماز، عامیللرینی خطرلرین بو

 گتیرمگه دوروش سؤیکنمز، دگرلریمیزه اخالق و آییقلیق زنگینلیگیمیز،

 قارشیسیندا عامیللر ائدن انکار و دانان بیزلری اق،چالیشمازس
 چکر، اودا اوچون دستمال بیر نی بازاری امیر اونالر . ساییالریق دیفاعسیز

 زامانیمیز  .ساغالرالر ایمکان حاکیمیتلره ایستعمارچی و ائدر یوخ ملتلری

 )فرهنگ( مدنیت ده بیری عامیللریندن اؤزگلشدیرمک عصریمیزین و
 مدنی و اقتصادی سیاسی، ایستعمار .ساییالر لیغیایستعمارچی

 مدنیت داغیدیجی و بؤیوک هامیسیندان . اوالر ظاهیر قیافتلرده

 گؤروش بو .دوشمنلیگیدیر مدنیت دئییشله باشقا ایستعمارچیلیغیدیر،
 اوزره مدنیت و آیدینلیق دئییل، یورانالرین دوشونجه اوزره سیاست

 گوجلری یستعمارا .ساییالر ؤروشوگ انسانالرین فیکیرلشن و دوشونن
 اله پول ده ایله دئمک پول باخمایاراق اولماسینا سرمایا و پول هدفی نین

 و توپلوم دگرلرینه، انسانلیق اوچون قازانماق پول ایستعمار . گلمز

 بورون ده لرینه زمینه مدنیت و دگرلرینه اخالق و اینانج سیاست،
 انسانالری، قالمیش معروض یه مرهمستع لیکله بئله ... .اوالر سوخمالی

 غارت قایناقالرینی اوستو یئر آلتی، یئر اونالرین آالر، تسلیم سیاستینه اؤز

 102".بیلر دوشوره دوروما ائدیجی مصرف بیر اونالری و ائدر
 

 اؤنونه گؤز مقامالری سسلندیردیگی بو نین شریعتی علی اوسته

 توپلومالر اولمایان ارسف بوگون دئیه ایستعمار داخیلی و ایچ آالرساق،
 حیاتا سیاستی ایستعمارچیلیق بیر بئله طرفیندن حاکیمیتی فارس اوزره
 سینی محروسه ممالیکی ایران سسسیزجه ایسه شریعتی علی .کئچر

 رک ائده طرح کیمی )مملکتی فارس :اوخو( اؤلکه بیر مدنیتلی و دیل تک

                                                             
 امام دیدگاه و فارسی زبان درباره انقالب معظم رهبر دیدگاههای محمدی، جالل 100

  23.07.2018:تبری،  جمعه
 2441 /مقاالت-بایگانی /item- -زبان-درباره-انقالب-معظم-رهبر-دیدگاههای

/http://azariha.org تبریز-جمعه-امام-دیدگاه-و-فارسی 
 و پرورش و آموزش وزیر گیری موضع بر نقدی آذربایجان، روزنامه محمدی، جالل  101

 ۱۳۹۷ مرداد ۱۷ ,چهارشنبه جمعه، و  ائمه نمایندگان برخی مواضع
 . 299 – 298ص.  اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 102
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 خاریجه یآنالییشین ")فرهنگی استعمار( چیلیگی سؤمورگه مدنیت"
 ایران اساسا، گؤروشونه اقدسلرین ذات بو ر. چالیشا وئرمگه نسبت

 اؤلکه بیر مدنیتلی و دیل تک دئیه "ایران" سی محروسه ممالیکی

 ائلیتی دوشونن فارسلیغا سسسیزجه اساسدا بو. ساییالرمیش
 آرتیق داها منلیگینه و کیملیگی ملی فارس و دورماغا اوزاق اؤزگلشمکدن

 تشیع" یئرینه اسالمیت و ائتمگی درک فارسلیغی مگه،گؤستر اؤزن
 گؤتورمگی ایلری فارسلیغی اساسیندا ")اعتقادی ارزشهای( علوی

 تورک تورکو، آذربایجان بیر هر بوگون آنالییشی بیر بئله .ائدر سفارش

 فارس و چالیشمالی ائتمگه درک دریندن اساسیندا مدنیتی و دیلی
 صاحاب ارزشلرینه و دگرلری ملی اؤز اراقدور اوزاق ایستعمارچیلیغیندان

 ائتمه سفربر اطرافیندا وارلیغی ملی اؤز سینی کوتله خالق و چیخمالی

 ایران شریعتیلر علی دن-جومله او آیدینی، فارس کیمی بیلیندیگی .لیدیر
 هر آلماسینا، نظره توپلوم بیر دیللی فارس سینی محروسه ممالیکی

 ایستدیگینه ائتمک تعریف و ماقتانیمال اساسیندا فارسلیق شئیی

 هامیسی توپلومالر کی ینده"سی محروسه ممالیکی ایران" باخمایاراق
 اولمایان فارس حاکیمیتی فارس .فارسدیر فارسالر آنجاق دئییل، فارس

 ذهنی و فیزیکی اونالرین و قایناقالرینی اوستو یئر و آلتی یئر ائتنیکلرین

 دیل اونالری آالراق خدمتینه میتیحاکی ایستعمارچیلیق فارس گوجلرینی
 و ائتمک فارس اؤزگلشدیرمک، کیملیکلرینه اؤز باخیمیندان مدنیت و

 حیاتا دورمادان سیاستینی ائتمک یوخ اوالراق وارلیق ملی بیر اونالری

 مدنیت فارس اساسا گؤروشلرینه بو نین شریعتی علی .کئچیرر
 "آذربایجان زنامهرو" تبریزده محمدی جالل تانینمیش کیمی راسیستی

 آلداتماغا اجتماعیتی و ائدر باشچیلیق قازئتی لیک گونده بیر آدلی
 قازئت بو .چالیشار کئچیرمگه حیاتا سیاستینی فارسلیق چالیشارکن

 ایستعمارچیلیغی فارس و راسیستلیگی مدنیست فارس تبریزده اصلینده

 تورکلوگونو نآذربایجا هدفی محفلین بو .اولونار اداره طرفیندن یانچیالری
 وزیر گیری موضع بر نقدی" نین محمدی جالل .ساییالر ائتمک فارس

 باشلیغی "جمعه ائمه و نمایندگان برخی مواضع و پرورش و آموزش

 :اوخویوروق یازیسیندان یایینالمیش آلتیندا
 و چاباالری نین ساواشچیالری آذربایجان ساواشیندا ایران و عیراق"

 اطاعت دن"فقیه ولی" دئییل، دیلی )ملیتلرین :اوخو(قومیتلرین همتلری

 اوالن لشگرینده عاشورا .اولموش قوروماق ایرانی و ایسالم ائتمک،
 بسیجیلره بیلینمگن آدی توت باکریدن مهدی دن-جومله او آذربایجانلیالر،

 اونالر اولمامیش، مطرح دیلی )ملیت( قومیت اوچون اونالر دک،

 ایله فارسچا اوالن عایید آذربایجانینا ایران و ایرانا بوتون وصیتلرینی
 103".یازمیشالر

 

 فقیه، ولی" چاباسی آذربایجانلیالرین مؤلیف کیمی گؤروندوگو اوسته
 .اولونار منظور ایستعمارچیلیغی فارس دئدیکده قوروماق ی"ایران و اسالم

 ملی بیر ائتنیکلی تک سی محروسه ممالیکی ایران کیمی بیلیندیگی

                                                             
 .اورادا باخ محمدی، جالل 103
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 امام تورکلوگو، آذربایجان اوالراق ترسینه نین دوشونجه بو .دئییل توپلوم
 آشکار و آچیق مقامینا "فقیه ولی" بیرلیکده وکیللری ملت و لری جمعه

 ولی دئمک، .لیدیرلر دوشمه باشا تکلیفلرینی اؤز و لی ائتمه مراجعت

 فارس و فارسلیغین آدینا ایران و ایسالم مقام دئدیکلری فقیه
 آذربایجان ضامیندیرسه، نین سی ائتمه داوام نین ایستعمارچیلیغی

 دئییل، اساسیندا فارسلیق ایسالمیتی خادیملری دین و روحانیتی
 ایسالمیتدن قرائتلرینی و اوخونوش اؤز مستقیل و آیری فارسلیقدان

 لری مسئله انسانلیق و مسئله ملی خالقی قویاراق اورتایا

 دا ایستعمارچیلیغی ارسف دئمک، . لیدیرلر ائتمه سفربر دوغرولتوسوندا
 اولمایان فارس و لی بیلمه حدلرینی اؤز دک توپلومالر ائتنیک باشقا
 مدنیت فارس آدلی محمدی جالل .لیدیر چکیلمه گئری لردن بؤلگه ائتنیک

 :اوخویوروق راسیستیندن
 :اوخو( قومیتلر اوزره باغچاسی اوشاقالر نین سی جمعه امام تبریز"

 ای خامنه سیدعلی رهبری انقالب گؤروشلر کلریدئدی اوزره دیلی )ملیتلر

 باغچاسیندا اوشاقالر رهبری انقالب .دوشر ترس گؤروشلرینه نین
 تأکید خانیمینا شهید رهبر .بویورموش نی اؤیرتمه فارس اوشاقالرا

 سیستیمینده اؤیرنیم آنجاق اؤیرنسین، دیلینی ائوده اوشاق :ائتمیش

 104".اؤیرنر فارسچا
 ایله ایدئولوژیسی راسیستلیگی مدنیت فارس کیمی گؤروندوگو اوسته

 بیر باشقا یئرینه یئریتمک منطیق ذاتالر وئرمیش الدن عقلینی و باییلمیش

 نین راسیستلری مدنیت فارس دئمک، .چالیشارالر قویماغا مایا مقامدان
 . اساسالنار آنالییشینا ر" وئ بئل الینه وئر، یئل آداما دلی" منطیقی

 مقام بیر هانکی هر - :چیخار اورتایا سورقو بیر بئله دوقدااول بئله مسئله
 اؤلدورر اؤزونو انسان ایله دئمک "اولسون اوزون عؤمورون !اؤلدور اؤزونو"

 و دیل انسانلیق، هانکی اولموشالردان کرگدن بئله ایراق اوزدن می؟

 اولوندوغو اشاره دا دانیشیقدا کئچمیش اوالر؟ گؤزلمک آنالییشی مدنیت
 سیاسی نین حاکیمیتی فارس جنابالری ای خامنه سیدعلی کیمی

 اوالراق ترسینه دینلرین چوخ بیر اسالمیت .ساییالر بیری مقامالریندان

 جمهوری بورونموش دونونا لیک شیعه اوچون اولدوغو دین بیر سیاسی
 و دیلی فارس نی حاکیمیتی ایران دا مقامالری دین نین ایران اسالمی
 خادیمی فارسلیق مأاالسف اوچون ائتدیکلری بولق اساسیندا مدنیتی

 دان-هللا" قویمادان فرقی و آیریمی نژاد عیرق، ایسالمیتده .ساییالرالر
 قرآندان دوغرولتودا بو .ساییالرمیش محترم یانیندا هللا "انسان قورخان

  :اوخویوروق

نْثى َو "
ُ
َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقبائَِل يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقناُكْم ِمْن َذَكرٍ َو أ

 لَِتعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَْتقاُكْم إِنَّ هللَا َعلیٌم َخبیٌر"
 .یاراتدیق قادیندان بیر و کیشی بیر سیزی بیز !انسانالر ای" :ترجومه

 لره قبیله و ملتلره سیزی اوچون آنالشمانیز اولوب تانیش بیربیرینیزله

                                                             
 .اورادا باخ محمدی، جالل 104
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 الپ دان-هللا اولمانیز حورمتلی الپ سیزین یانیندا هللا حقیقتا، .آییردیق
 105".وار خبری شئیدن هر و بیلندیر هللا کی شکسیز .قورخمانیزدیر چوخ

 مختلیف انسانالر اساسا آنالییشینا اسالم کیمی گؤروندوگو اوسته

 آدینا امتچیلیک توپلومالری ملی .یارانمیش دئیه لر قبیله و ملیتلر
 گؤروش ایسالمیت ائتمک یوخ و توتماق تابع عربلیگه یوخسا فارسلیق

 و سورقو بیر محمدی جالل .ساییلماز دوزگون باخیشیندان و آچیسی
 :یازمیش اوالراق سؤآل

 دانیشماق آنادیلینده نظرینده نین بعضیلری"- دئدیکده نین جمعه امام"

 انیشماغید دیلینده آنا یمک .دوشر ترس یاراتماغا بیرلیک ؛"ساییالر جرم
 نین جمعه امام توتماق موضع و یاناشماق بیر بئله ائدر؟ حئساب جرم

 :اوخو( قومیتلری یوخسا می، اوالبیلر یاناشماسی اولوشدوران بیرلیک

 اوالراق دیل ملی بیر دیلی فارس ائدر؟ خدمت ائتمگه تحریک  )میلیتلری
 می؟ دئییل یدیل ملی آذربایجانلیالرین اوالراق خاص و ایرانلیالرین بوتون

 آنا و محلی اوالرکن دیلی ملی و اصل فارسچا اساسدا هانکی دئمک،

 106مخالیفدیر؟". ایله دیلی
 

 راسیستی مدنیت فارس بیر محمدی جالل کیمی گؤروندوگو اوسته

 نین )پروش و آموزش وزیر( وزیری اؤیرتیم فارس آدینا ایسالم اوالراق
 اونون و اوداقالنماق هاوزر ایرادالر توتدوغو معلملره لرده مدرسه

 اونون و سیستیمی حاکیمیت فارس یئرینه ائتمک نقد گؤروشلرینی

 ائتمگه باسیر اؤرت عمللرینی و داورانیش یانلیش نین مقامالری مسئول
 اولوشموش مستعمره وورقوالدیغی نین شریعتی علی .چالیشار

 لر یمحمد جالل دئیه طبقه بیر یانچیسی ایستعمار و یئرلی توپلومالردا
 و دیل کیملیکلرینی، ملی اؤز اونالر اولوشدوقدا شخصلردن کیمی

 پان .ساییالرالر وسیله کسرلی و اتکین دا داها بالتالماغا مدنیتلرینی

-محمدی جالل اولموش باغلی محفلینه راسیستلیک فارس و ایرانیست
 :اوخویوروق دن
 و آلمالی نظره لر جمعه امام نی دئدیکلری نین مقامی رهبرلیک بؤیوک"[

 .چالیشمالیدیرالر یایماغا گؤروشلرینی اونون اساسیندا دیل ملی
 باسین و یایین خالقا، نی مسئله بو وارسا، مقامالر آنالشماز و چتینلیکلر

 جاواب اونالردان رک یئتیره مسئولالرا دئییل، بیلدیرمک اورقانالرینا

 اوچونده نین ییآ مهر ایلین اونجو 1384 مقام رهبرلیک بؤیوک .آلمادیرالر
 دا فارسچانی یانیندا ایشلرین علمی ،سیز..." :بویورموش اؤیرنجیلره

 .اولمالیدیر ایش بو اولمالیسینیز، باشیندا نین قلعه و یایمالی دونیایا

   107".اوالجاقدیر حتما بو ایسترسک،
 

                                                             
 .13 آیه سی سوره حجرات دوزال، اسماعیلزاده رسول 105
 .اورادا باخ محمدی، جالل 106
 دیدار در بیانات ای، خامنه سیدعلی :آلینمیش .اورادا باخ محمدی، جالل 107

-http://farsi.khamenei.ir/speech: ۱۸/۰۸/۱۳۸۵سمنان،  دانشگاهیان
content?id=3362 
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 ر:قویا اورتایا سؤآل و سورقو بیر محمدی جالل ده گئنه لیکله بئله 
 مسئول ایشلرده مدنی والیتلرده لر، جمعه امام لیس،مج مسئولالر،"

 گؤتورموشلر آدیم دوغرولتوسوندا دئدیکلری بو رهبرلیگین مقامالر اوالن

 108یارادارالر؟". مانعچیلیک اؤزلری یوخسا می،
 بیر اوچون فارسلیق ایله توتومو بو محمدی جالل گؤروندوگو اوسته

 چیلیک اداره مک،دئ . ساییالر اوستلنمیش نی مقامی آنتئنلیک
 صاحابی پست بیر سیاسی ظاهیرده ای خامنه سیدعلی باخیمیندان

 جهت و یؤن آدینا لیک شیعه مسئولالرینا و حاکیمیتینه فارس دا، اولمازسا

 شوراسی مصلحت نظام" .قویولموش اختیارینا نین عالی ذات بو وئرمک
 چیبئلن نی ای خامنه سیدعلی دا قورومو و ")نظام مصلحت شورای(

 ایستر ای خامنه سیدعلی لیکله بئله .ائتمیش تعیین مسئول ایشلره

 قارشیسیندا فارسلیق اؤزونو باخیمیندان چیلیگی اداره فارس ایستمز،
 فارسلیق نین ای خامنه سیدعلی دئمک، . ائدر حیس مسئول و مکلف
 اسالما وئرمک نسبت ایسالمیته و ایسالم گؤروشلرینی یاناشدیغی اوزره

 آرادا بو .ساییالر آلماق قلمه احمق ایراق اوزدن دا مسلمانالری و ظولوم
 منصوب وکیللری ملت خادیملری، دین اولمایان منصوب فارسلیغا

 مدنی بیر اؤزلرینی و لی ائتمه حرکت چیخاراق یوال توپلومدان اولدوقالری

 هر ایستر مسئله بو. لیدیرلر ائتمه ایفاده اوالراق عضوو توپلومونون انسان
 .سین گلمه ده ایسترسه گلسین، خوشونا مقامین بیر مسئول نکیها

 اؤزلرینده قارشیسیندا انسانلیق و انسانالر یئرلی مقامالر، یئرلی

 سینه جمعه امام تبریز محمدی جالل .لیدیر ائتمه حس مسئولیت
 :یازمیش دئیه اولماسین حمله ضد سونرا سالدیردیقدان

 )ملیت :اوخو( قومیت و حلیم ملی، باخیشالرینی نین جمعه امام"
 احترامسیزلیق و سایقیسیزلیق اونا ائتمک تنقید و نقد اوزره دیللری
  بو ده سی ائتمه حرکت اساسیندا اخالق نین جمعه امام دئییل،

 109".ائدر تأیید ادعاالری
 

 راسیستی مدنیت فارس آدلی محمدی جالل ،کیمی گؤروندوگو اوسته

 .آالر قلمه دئیه متخصص بیله آالنالریندا و سی زمینه مدنیت و دیل اؤزونو
 مدنیت ائتمک انکار وارلیقالری ملی و دانماق مدنیتلری و دیل زاماندان نه

 شاشا انسان سینه مسئله باریندیرمیش اؤزونده دا اولماغی متخصصی

 :یازمیش گئنه محمدی جالل . قاالر
 نین عهجم امام اوچ یوخسا ایکی وکیللری، ملت بعضی ایللرده کئچمیش"

 یوخسا ناشیلیق، – اوزره لر مسئله حساس شهرلرینده آذربایجان

 سیاسی و مدنی آرخاسینجا اؤز گیریشمکلری – اوزوندن عواملیق
 تأکید وزیری پروش و آموزش .آچمیش یول لره نتیجه )منفی( اولومسوز

 اوالراق دایالی اصلینه بئشینجی اون قانونون اساس و آنایاسا ائتدیگی

 امام جولفا و وکیللری ملت بعضی ... قارشین سینه اؤیرنیلمه فارسچانین
 بیرلیگه ملی دانیشیقالری عئملسیز و بیلیکسیز نین سی جمعه

                                                             
 .اورادا باخ ،محمدی جالل 108
 .اورادا باخ محمدی، جالل 109
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 هر" :دئمیش وکیلی ملت اورمیه بهادری، هادی اوالراق اؤرنک . ضررلیدیر
 دئدیگیندن وزیری پرورش و آموزش کیملیگیدیر؛ ملتین او دیلی، ملتین
 خالصه دیلینده اونون کیملیگی ملتین بیر دا دوغرودان ."یراوتورمالید گئری

 بیزیم می؟ بیلر اولدوغونو نه نین آنالییشی ملت وکیلی ملت بو اوالر؟
 کیملیگیدیر؟ دیل یوخسا می، اولماق ایرانلی و شیعه اسالم، کیملیگیمیز

 بیر بئلنچی چیخمیش؟ هارادان )پرستی زبان( تاپینماقالر دیله بو
 110"وار؟ اساسی و تمل علمی و دینی نکیها گؤروشون

 شعوروندان و بیلینجی دیل تورک یازیلی کیمی گؤروندوگو اوسته

 تؤکورسه، نه حاکیمتی فارس کیمی قوشو طوطو ساپیقالر و یوخسولالر
 نین شریعتی علی .چالیشارالر چئینمگه ایله کمال و تامام اونو

 منصوب هملت حاکیم شخصلر یئرلی بئلنچی اساسا گؤروشلرینه

 نیتلرینی و سی مفکوره ایستعمارچیلیق یاخشی دا داها اولموشالردان
 ایستعمارچیلیق فارس اونون و شریعتی علی .بیلرلر کئچیره حیاتا

 ده نین یزدی افشار محمود اوالن سلفی باخیمیندان سی دوشونجه

 مدنیت فارس کیمی محمدی جالل اساسا سفاریشلرینه یازیلی
 چاپ قازئت لیک گونده فارسچا آدلی  "آذربایجان مهروزنا" راسیستلرینه

 اوچون ائتمک تحمیق و فارسالتماق تورکلوگونو آذربایجان ایمکانی ائتمک

 :یازمیش ده گئنه محمدی جالل .ساییالر مقام دوشونولموش
 قومیتلر :دئییر او وکیلیدیر؛ ملت بیر باشقا سعیدی، وکیلی ملت تبریز"
 ائده داوام بیرلیک بیلرسه، ائده داوام شامینایا کیملیگی )ملیتلر :اوخو(

-کیم ملیت بیزیم م: الزی سوروشماق کیمیلردن سعیدی ایندی ". بیلر
 می؟ شئیدیر بیر باشقا میزدنکیملیگی ایرانی و اسالمی لیگیمیز،

 – ایسالمی هامان کیملیگی نین ملیتلری ایران: نظریجه نین سعیدی
 داوام بیرلیک ایله سی ائتمه داوام ناونالری کی می؟؛ کیملیکدیر ایرانی

 نین وکیللری ملت بعضی دا دوغرودان - ائتمز؟ یوخسا ائدر

 ظولمو ائتمکده تعریف کیملیگی کیمی، وکیلی ملت بو ساوادسیزلیغی،
 اولدوغونو کیملیکلری ملی بیر واحد ایرانلیالرین بونالر . قالدیرار عرشه

 نین توده حزب بونالر  .شموشلردو تورالرینا و تله شخصلرین ائتمگن قبول

 111"!آالرالر قلمه "الملله کثیر"ایرانی ایله ادبیاتی سیاسی لنمیش نسخه
 

 ساییالن سی چی شعوبیه فارس محمدی جالل کیمی گؤروندوگو اوسته

 آدالندیردیغی "ایرانی – اسالمی هویت بازشناسی" نین شریعتی علی
 مختلیف کی سینده سهمحرو ممالیکی ایران چیخاراق یوال آنالییشدان

 یورقانی فارسلیق دئیه "کیملیگی ایرانی و اسالمی" کیملیگینی ملیتلر

 فارس اوچون ائتمک یوخ فارسلیقدا اونالری و توتماغا گیزلی آلیتندا
 نین محمدی جالل دئمک، .ساییالر عامیل بیر ایستعمارچیلیغینا

 فارسلیق توپلومالر ائتمگن قبول کیملیگینی فارس اساسا گؤروشلرینه

 مسلمان سینده محروسه ممالیکی ایران اساسن سیاستینه
 :اوخویوروق یازمیش، ده گئنه محمدی جالل .ساییلمازالر

                                                             
 .اورادا باخ محمدی، جالل 110
 .اورادا باخ محمدی، جالل 111



 

 

 

 66  ایشیق سؤنمز

 تورک پان .قاضیپوردور نادر وکیلی ملت ساالن کوی های مجلیسین"
 من،" :یازمیش اینستاگرامیندا او .آلقیشالر اونو اورقانالری باسین و یایین

 بؤلگمی و مملکت ناموس، ایسالم، ایمان، دین، زسم،قورویابیلم دیلیمی

 اوچون تورک پان ملیتچی بیر یاشلی آز سؤزلر بیر بئله ."قورویابیلمرم ده
 .آلینماز یاخشی اوچون آدام عاغیللی باخمایاراق سینه ائشیلمه یاخشی

 دا بو وار، باغلیلیقالری درین دیلینه عرب ایمانین و ایسالم دین،
 عالیملری، دین بوتون .دئییل )تورکچه ساییالن( لیآنادی قاضیپورون

 ایسالمیتی ساوینابیلمز، نی دینی ایسالم اوخومادان عربچه مجتهدلر

 ایله حقیقت و عئلم بیلیم، سؤزونون قاضیپورالرین دئمک، .یایابیلمزلر
 112."یوخدور یانی بیر باغالشاجاق

 

 یکدهگلد یئری راسیستلری مدنیت فارس کیمی گؤرونودوگو اوسته
 آنا ده عربلری دئییل، تورکلر یالنیز اونالر .چالیشارالر ائتمگه سفسطه
 گلرکن یئری باخمایاراق ائتدیکلرینه محروم آلماقدان تحصیل دیللرینده

 :یازمیش محمدی جالل .ائدرلر سفسطه دئیه دیلی ایسالمیت عربچه
 وزیرین ده وکیلی ملت )اوجان( آباد بستان جنابالری، وحدتی"... 

 و ملی فارسچا ... .ائتمیش حئساب دئیه توهین تورکلره ؤزلرینیس

 .... می؟ دئییل دیلی )نین ملیتلری :اوخو( نین قوملیتلری بوتون ایرانین
 تورکلره فارسالتماغی وکیللری ملت عوام یا ساوادسیز بو نئجه دئمک،
 بیلیم کیمی بونون ده بگی علیرضا و ساعی زهرا ... آدالندیرارالر؟ توهین

 علیهینه وزیری پروش و آموزش سؤزلر منطیقسیز و اوزاق عئلمدن و
 ."113ایشلتمیشلر

 سینده ساحه حاکیمیت داها ایستعمارچیلیغی فارس کیمی گؤروندوگو
 گلرسه، یئری و ائوینه انسانالرین لردن مدرسه یاواش یاواش دئییل،

 دیل ملی هامیسی بونالر .چالیشار گیرمگه بیله یاتاقالرینا انسانالرین

 ترکیب نین ایستعمارچیلیغی مدنیت ائتدیگی اشاره شریعتی علی دئیه
 :یازمیش محمدی جالل .ساییالر سی حیصصه

 بعضا او .سیدیر جمعه امام جولفا جنابالری، سنجری اؤرنک بیر باشقا "

 "...بیلمریک دیل آیری تورکدور، دیلیمیز" ... .دانیشار اوزره دیل یا و قاراباغ
 بیلمز دیل بیر آیری باشقا دن-تورکچه جنابالری نجریس دا دوغرودان

 فارسچانین گلمیش حالینا سنت آذربایجاندا بنزرلر بونا و سنجری می؟

 لرده مدرسه اساسیندا اصلی بئشینجی اون نین "اساسی قانون"
 فارسچا جولفالیالر دئییلدیکده می؟ بیلمیرلر اولدوغونو دیلی اؤیرنیم

 114؟".می دئییل یاالن بو بیلمزلر،

 لری قوه ایستعمار فارس و راسیستلری مدنیت فارس کیمی گؤروندوگو
 .اولونار منظور فارسیستان بیر اساسیندا فارسلیق آنالییشی رسمی نین

 کیمی ائتدیگی سفارش ده یزدی افشار محمود اساسن یه دوشونجه بو

 واجیب اولماسی دیللی فارس نی سی محروسه ممالیکی ایران بوتون

                                                             
 .اورادا باخ محمدی، جالل 112
 اورادا. باخ محمدی، جالل 113
 .اورادا باخ محمدی، جالل 114
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 ملت و اولدوقالری دؤلت ملی فارسالرین دورومدا ترس  .ساییالر
 :یازمیش ده گئنه محمدی اللج .ساییالر ناقص آنالییشالری

 رک ائده حئساب لری نشانه ین-آهلل دیلی سی، جمعه امام اردبیل "...

 و ائدر متهم دئیه اولموش علیهینه آیتلری هللا نی وزیری پروش و آموزش
 اردبیل ایندی !دیر-علینه لری نشانه هللا یریوز پرورش و آموزش :ر-دئیه

 نجفین و قم باشال اردبیلدن تبریز، - :اولونور سؤآل بیر سیندن جمعه امام
 نین لری نشانه هللا وئریلمدیگی درس تورکچه لرینده علمیه حوزه شیعه

 115."می؟ علیهینه

 
 بیر او .چالیشار ائتمگه سفسطه ده گئنه محمدی جالل کیمی گؤروندوگو

 بیر دئیه زور اؤیرنمک ایسالمیتی سیز عربچه عالمینده ایسالم اندانی

 تورکچه اوچون نه کتابالری درسلیک دین یاندان باشقا .آتار اورتایا گؤروش
 حالدا هر .ائدر سفسطه دئیه دوشمز ترس آیتلرینه هللا اوچون اولمادیغی

 بیر حالدا یاخشی عامیللری ایستعمار و راسیستلری مدنیت فارس

 دؤرت گئنه دوشرکن یئره دا، آتساالر گؤیه نئجه پیشیگی بو .بنزر یشیگهپ
 مدنیتلریندن و دیل اؤز دئمک، .چالیشار دورماغا اوسته آیاق یئرده آیاقلی

 علی  .اولماز منطیق و سؤز دئیه دانیشیق باشینا آرینمیشالرین

 اوخوموش تورکلوگونون آذربایجان شعورونو و بیلینجی تورک شریعتی
 دیرچلمه شعورونون و بیلینجی ملی تورک ده جه ائله قیرماق میندهکسی
 اساسیندا فارسلیق ده ائلیتینه فارس و آلماق قارشیسینی نین سی

 :یازمیش اوچون وئرمک جهت و یؤن
 دؤنم و دؤور بیر تازا ائتدیکلری حؤکومت )فارسالرا :اوخو( ملته تورکلرین"

 بیر باشقا و ئییشیلمیشد حاکیمیت، )اساسیندا فارسلیق(ساییلماز
 و طایفا اساس تاریخده بیز – گلمیش حؤکومته )سیلسیله( تیفاق طایفا

 بیر تورکلر دئمک، . ریک ائتمه قبول دئیه آنالییشی حؤکومت دئیه تیفاقالر

 و دؤنم بیر یئنی ده-جامعه و توپلوم و چاتدیرمیش سونا نی دؤره و دؤنم
 باشالراق سلجوقلوالردان و لیلر هغزن دؤور و دؤنم بو .یاراتمیشالر دؤور

 سی دؤوره و دؤنمی تورکلرین اساسدا بو .ائتمیش داوام دک صفویلره

 )فارسلیق :اوخو( ملتی ایران دئیه اولماسی مسلط عنصورلرین خاریجی
 اونونجو عصردن بئشینج( اولموش لی کئچیرمه دؤورو و دؤنمی بیر اوزون
 ایله حالت  خاص بیر دؤورو و دؤنمی صفویلر سونرا؛  ک(د عصره

 ایراندا اوالراق دفعه بیرینجی حرکتی لیک شیعه ملی  .یارانمیش
 116".یارانمیش

 

 االسف مع اوالراق دوالییلی شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 چیخماغا فارسلیغا دک مؤللیفلری فارس چوخ بیر فاکتورونو لیک شیعه

 "ایرانیت" بوگونکو النآ قلمه پارس باخیمدان ائتنیک اؤزونو .چالیشمیش

 "ملتی ایران" آخوندوف فتحعلی میرزه ساییالن پیغمبری نین آنالییشی
 اوالن چاپ ایلینده .ق .ه 1283 زامانی شاهلیغی قاجار اوزره آنالییشی

                                                             
 .اورادا باخ محمدی، جالل 115
 101 ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 116
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 علیقلی کاتبی باش نین سی روزنامه و درگی "ایران سینه ملت روزنامه"
 :یازمیش یه-السطنه اعتضاد میرزای

 اویقون اوچون ملت شکیلی مسجید کی اوستونده نین زنامهرو و درگی"

 امت( معناسیدیرسا اصطالحی اونون منظور ملتدن .دئییل مناسب و
 توپلومالرین مسلمان بوتون دئییل، عایید ایرانا فقط مسجید ،)دئییلسه

 قدیم قاباقکی اسالمدان عالمتی نین قومی ایران .وار مسجیدلری
 نین شاهلیغی صفوی سونراکی مداناسال و ... عالمتی، "َفرس"

 ایراندا نی اشعری اثنا شیعه صفویلر .ساییالر اثرلری تاریخی تانینمیش

 نظمینه ملت بیر )یازمیش فرق متنده( طایفاالری مختلیف یایاراق
 دئمک، .اولموشالر باعث اولماسینا دؤلت مستقیل ایرانین و سالمیشالر

 طرفدن بیر عالمت بو .اپمالیسانت عالمت اویقون روحونا ملت ایرانین سن

 شاهلیغینی تورک صفوی ده طرفدن بیری او و شاهلیغینی َفارس قدیم
 و قیزیل بوجاقلی ایکی اون کی شکلینده تاج چونکو خاطیرالتمالدیر،

 117".عاییددیر تورکلرینه قیزیلباش پارچا قیرمیزی

 
 و مذهب آنالییشلی ملت نین فتحعلی میرزه کیمی گؤروندوگو اوسته
 بو .ساییالر آنالییشی دؤلتچیلیک و سیاسی بیر اساسلی توپراق

 سی محروسه ممالیکی ایران قابارتمادان سینی مسئله دیل آنالییش
 اساسالندیرماغا ایله لیک شیعه وضعیتینی بوگونکو و زردوشتلوک نی

 کؤکنلی تورک ایله شاهلیغی ساسانلی کؤکنلی هیند چالیشاراق

 گؤروش ور.  چالیشا بیرلشمگه ساسینداا توپراق شاهلیغینی صفوی
 "ملتی دؤلت" اوالراق سی نتیجه و سونوچ نین انقالبی فرانسه

 ز(.اولما دانیشماق دؤلتدن ملی اساسا گؤروشه بو( ساییالر آنالییشی
 و بیلینج اؤزونو باخمایاراق اولدوغونا تورک آخوندوف فتحعلی میرزه دئمک،
 آنالییشینا باستانگرایلیق فارس دئیه پارسیان شخصا باخیمیندان شعور

 ساپیق آلمیش قلمه آیدین اؤزلرینی کؤکنلی تورک اوچون باغالدیغی
 بیر .آالر یئر مقامدا ائتمیش وسیله بیر سینه دوشونجه اؤز دا ذاتالری

 و شاهلیقالری ساسانلی کی اؤنجه ایسالمیتدن اساسا گؤروشه

 صفوی کیسونرا اسالمیتدن و عایید دینینه زردوشت حکومتلر
 توپراق دئیه اولموشالر باغلی مذهبینه شیعه جکومتلری و شاهلیقالری

 ایسالمیتدن ایله عالمتلری ساسانلی کی اؤنجه اسالمیتدن اساسیندا

 ایران بوگونکو عالمتلری اوالن عایید شاهلیغینا تورک صفوی سونراکی
 اوزره مسئله .ائدر تکلیف دئیه سیمگه ملی نین سی محروسه ممالیکی

 دؤلتچیلیک ایران" ده ین-هینتس والتئر دوراقالدیقدا درین داها آز بیر

 آرادا .اساسالنار گؤروشلره ائتدیگی تکلیف فتحعلی میرزه "تئوریسی
 و ساوادسیز سی کوتله خالق زامانیندا فتحعلی میرزه :بو فرق اوالن

 سهینت والتئر باخمایاراق بیلدیگینه ائده ایفاده اؤزونو دیلده ایستدیگی

 دیلی فارس ایله سی واسیطه سیستیمی تحصیل یئنی زامانیندا
 اوس ایله آنالییشی "ایرانیت" سی مفکوره فارسلیق و قاباردیلمیش

                                                             
 – 133، ص.  1349 تهران، آخوندزاده، فتحعلی میرزه های اندیشه :دمیتآ فریدون 117

134. 
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 بوگون لیکله بئله .ساییلمیش مقام سیاسی بیر دوشموش اوسته
 اومتچی اؤزونو .یارانمیش لیک تیره ایکی ایچریسینده تورکلوگو آذربایجان

 اوالن یئم محفلینه راسیستلیک فارس لر، مدیمح جالل آالن قلمه

 تانینمیش، کیمی محفلی ایرانیست پان و لر طباطبایی سیدجواد
 ده جه ائله محفللری، راسیستلیک فارس آالن قلمه "آذریها" اؤزلرینی

 ائدرکن دوشمنلیک علیهینه تورکلوگو آذربایجان درگیسی "یولی وطن"
 ترجمه کتابین آدلی ازدیغیی ین-هینتس والتئر ده جوانشیر گونتای
 Irans Aufstieg zum Nationalstaat im fünfzehnten" سیندن

Jahrhundert"شاه باشدا کتابیندا یازدیغی آدلی " صفویلر" چیخاراق 
   118چالیشمیش. لعنتلمگه نی دؤلتی صفویلر اولماقال اسماعیل

 

 ورکلریت آذربایجان اولونموش تربیت اساسیندا فارسلیق کیمی گؤروندوگو
 فارسلیغا سنگرینی تورکلوک آذربایجان مرحله مرحله و آشاما آشاما

 اوستون گؤسترمگه مقاومت و گتیرمگه دوروش ائتمگی تسلیم

 آذربایجان ائلیت لشمیش اؤزگه کیملیگینه اؤز لیکله بئله .توتموشالر
 و بیلینجی مدنیت دیل، یئمگه، ایچریدن باخیمیندان دوشونجه تورکلوگونو

 ائلیمینه و اؤزگلشدیرمگه تاریخینه اؤز کیملیگینه، اؤز باخیمیندان تاریخ

 گونده تلگراف اولموش چاپ باکیدا ین-بگ گونتای .باشالمیش ائتمگه
 :اوخویوروق دانیشیغیندان ائتدیگی ایله لیگی

 فارس لیگی شیعه و قیردیغیم باغالریمی بوتون ایله مذهبی شیعه"

 .اؤلدورردیلر دوالیی گؤردویومدن راقاوال ایدئولوگیاسی نین عیرقچیلیگی
 بورایا .ت .م .ب منی .ووردوم باش یه-ت . م .ب آنکارادا ده گؤره بونا

 119".گؤندردی
 

 راسیستلیگی مدنیت فارس و چیلیگی شعوبیه فارس کیمی گؤروندوگو

 آلماغا خدمتینه ایستعمارچیلیغی فارس دئیه "علوی تشیع" لیگی شیعه
 گؤرن انحصاریندا فارسلیق نی تاریخی رکلوکتو آذربایجان چالیشارکن

 لیک شیعه" اوچون تاپداندیغی شعورالری و بیلینجلری تاریخ دا ذاتالر

 تاریخینه تورکلوگو آذربایجان دئیه "ایدئولوگیاسیدیر راسیستلیک فارس
 پان دئیه اومتچی ایستر مقامدا بیر بئلنچی .اوالرالر چئویرمیش کورک

 اساسیندا فارسلیق ده ایسترسه و لموشاو یئم محفللره ایرانیست

 آرینمیش شعوروندان و بیلگیسی تاریخ ایله قرائتلر و اوخونوش یازیلمیش
 بیر بئله .گؤرونر بوراخمیش آراسیندا سو ایله اود تورکلوگونو آذربایجان

 الینی شیادلیق نین چیلیگی شعوبیه فارس آالراق اؤنونه گؤز دورومو

 قاویشدیراراق آچیقلیغا آچیب قارشیسیندا سی کوتله خالق
 .ییک لی ائتمه بر سفر دورماغا صاحاب دینلرینه و دیل اؤز انسانالریمیزی

 نمی نجس دریا سگ دهانِ  با":دئییلمیش وار، مثل پیس بیر فارسالردا

 والتئر دئمک، .")اولماز موردار دنیز ایله دگمک دنیزه آغزی ایتین( شود

                                                             
118 Güntay Cavanşir, Səfəvilər, Bakı, 2012 

 سئکسوآل دانیشیغی، ایله آلپ گنج گونتای نین سی صحیفه اینتئرنئت تلگراف 119
 201 اوکتوبئر آزالیر، یئرده اخالقسیزلیق اوالن آزادلیق

https://teleqraf.com/news/musahibe/24973.html : 
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 فارس و چیسی بیهشعو فارس کیمی شریعتی علی و هینتس
 موردارالماغا نی تاریخی تورکلوک آذربایجان نین نژادپرستلری

 یاالنالنابیلمز تاریخی پارالق تورکلوگونون آذربایجان ایله چالیشماالری

 گؤروشلری نین قالیقالری باخیمیندان دوشونجه اونون و شریعتی علی.
 اورتایا یندهایل اینجی 1936 طرفیندن هینتس والتر آلمان اوالراق ایلک

 حاکیمیتی فارس زامانالریندا شاه رضا و هیتلر هینتس والتر . آتیلمیش
 شخصلردن ائدن تقدیم حالیندا کتاب نی تئوریسی دؤلتچیلیک اوچون
 پهلوی محمدرضا ایللرینده 1963 و 1961هینتس والتر .اولموش بیری

 لتئراو .ائتمیش امکداشلیق چیگینه چیگین یاخیندان داها ایله حکومتی
 و یوردو بیلیک تهران ده اوالرکن امکلی ایللرینده 1976 و 1975 هینتس

 ین-هینتس والتئر .آلمیش نی دوکتراسی فخری طرفیندن دانشگاهی

 سیوری، راجر اشمیت، اوالراق ایلک گؤروش بو آتدیغی اورتایا غربده
 آشوری، داریوش دوستدار، آرامش شیبانی، مجیر الدین نظام سونرا
 و ایرانیت" اوچون فارسلیق آلیناراق اله ده طرفیندن خویی ابزری عباس

 نظریه دؤلتچیلیک ماهیتلی جعل آنجاق اساسلی، تاریخ دئیه "لیک شیعه
 دؤلتی صفویلیک اساسن گؤروشه بو . باشالمیشالر اولوشدورماغا سی

 ساسانی کی اؤنجه ایسالمدان دؤلتچیلیگی فارس ایله قورولماسی نین

 اونونجو 120.ایمیش ساییلمالی دؤلتی فارس بیر غالنمیشبا دؤلتچیلیگینه
 ایکی نین دیلی پهلوی ایله فارسچا باخیمیندان دیل دانیشیغیمیزدا

 و شریعتی علی دئمک، 121.قویدوق اورتایا اولدوقالرینی دیل مختلیف

 دورماغا اوزاق شاهلیغیندان پهلوی و غرب مذهبیلری -ملی فارس
 باخیمیندان آنالییشی "فرهنگی ایران" الراون باخمایاراق چالیشدیقالرینا

 یئر مقامدا توتولموش آنالییشینا دؤلتچیلیگی فارس ائتدیگی دیکته غربین
 تقدیم اوچون فارسلیق نین شریعتی علی کیمی گؤروندوگو . آالرالر

 هینتس والتئر دئییل، تاپینتی بیر یئنی سی مقوله لیک شیعه ائتدیگی

 سی نظریه دؤلتچیلیک یازیلمیش یناشاهلیغ پهلوی ایله سی واسیطه
 شریعتی علی .اساسالنار گؤروشلره کئچیریلمیش حیاتا اساسیندا

 سامانی سنی بخاراداکی ائدرکن ایضاح نی مسئله دؤلتچیلیک فارس

 حؤکومتلریندن غزنوی قورولموش ده-غزنه آلمادان نظره بیله حؤکومتلرینی
 کی سینده سهمحرو ممالیکی ایران دک دؤنمینه صفوی باشالراق

 عنصور خاریجی و اؤزگه حؤکومتلری و دؤلتلری اولموش وار و قورولموش

 باغالماغا دؤلتچیلیگینه ساسانی دؤلتچیلیگینی صفوی122 آالر قلمه دئیه
 اطرافینداکی و بوخارا اولدوقالری حاکیم سامانیلر دئمک، . چالیشار
 فارس چوناو ساییلمادیغی سی محروسه ممالیکی ایران بوگون توپراقالر

                                                             
 فارسلیغا کیمی باشاردیقالری زردوشتلوگو و لیک شیعه تئوریسیئنلری پارس بو 120

 نیک :تایی دو( ایکیلیک زردوشتلوگون چالیشارکن آلماغا دئیه قلمه مذهبلر و دین عایید

 فارسلیق دا اولدوغونو اینانجی )یکتا پرستی( بیرلیک ده لیگین شیعه و اینانجی )بد و
 .چالیشارالر باسیرماغا آلتیندا نین پاالزی

 10 چیلیگی شعوبیه فارس و شریعتی علی سؤنمز، ایشیق 121
http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20387.pdf 

 راسیستلیک و نژادپرستلیک نین یزدی افشار محمود باخیمدان بو شریعتی علی 122
 .ساییالر آتمیش امضا اونا و قول چکمیش ده تئوریسینه
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 مدنیت و دیل ایله فارسلیق یانچیالری ایستعمار و چیلری شعوبیه
 عبدالرحمان لیکله بئله .ائتمیشلر آردی گؤز تاجیکلری اولموش باغالری

 طرفدار و یانچی عباسیلره یالنیز شیعه، بیر آدلی کوفی ابومسلم ابن

 عرب ینقارش اومویلره بیرلیکده ایله طایفاالری یمن خراسانداکی اوالراق
 بو شریعتی علی اوچون ائتدیگی تمثیل قانادینی مخالفت نین خالفتی

 تورکلری سلجوق اساسدا بو  123.چالیشار پولمگه "روحو ایرانیت" ذاتا
 گتیریلمیش سینه محروسه ممالیکی ایران اوزنگیسینده نین آتالری
 اؤزگه اؤزونه( ائلیمینه اونو و دانماغا وارلیغینی تورک قالیقالری فارس

 فتحعلی میرزه ایسه، لیک شیعه آذربایجانداکی .چالیشارالر ( ائتمگه
 باهاسی قان تورکلوگونون آذربایجان کیمی ائتدیگی اشاره دا آخوندوف

 صفی شئیخ کی اردبیلده و ساواشالریندان قویونلو قارا و قویونلو آغ ایله

 ننی فایداالنماسی گوجلریندن معنوی نین اوجاقالری قارداشلیق الدین
 .ساییلمالیدیر گلیشمه بیر چیخان اورتایا سیندن وئرمه نتیجه و سونوچ

 و لیک شیعه اوالراق سی ملزمه سیاست بیر تورکلوگونون آذربایجان

 ساحه حاکیمیت لیگی شیعه سینی، گؤسترمه چابا اوغروندا سنیلیک
 شریعتی علی آچماسینی یول قیرقینینا قارداش و قالدیرماسینی سینه

 قلمه دئیه "ایرانی" حرکتلری بو دئیه سی حیصه ترکیب فارسلیغین

 طرفیندن هینتس والتئر کیمی ائدیلدیگی ایضاح اوسته بیله آلماسی
 گؤروشو )آریایی نژاد ایرانی، روح :ایرانیت( عیرقچیلیق بیر آتیلمیش اورتایا

 ممالیکی ایران باشالراق صفویلردن شریعتی علی لیکه بئله . ساییالر

 سیندن یوکسلمه سینه ساحه حاکیمیت لیگین شیعه سینده محروسه
 کتابیندا "اسالمی -ایرانی هویت بازشناسی" یازدیغی چیخاراق یوال

 بیر عنصروندان تورک سینده محروسه ممالیکی ایران سونراکی صفویلردن
 ده ایسترسه و یازارالر بعضی آوروپالی ایستر .گتیرمز دیله بیله جمله
 ممالیکی ایران نین راسیستلری دنیتم فارس و ملیتچیلری فارس

 بو یازماقالری سی نظریه دؤلتچیلیک فارسلیغا اوزره سی محروسه
 مدنیتلری و دیللری اؤز نین شاهلیقالری تورک کی ده-محروسه ممالیکی

 ایلری یاشاتمادیقالردیندان شکلینی و بیچیمی دؤلتچیلیک اساسیندا

 سینه دوشونجه ورماقدولد ایله آنالییشی دؤلتچیلیک فارس بوشلوغو
 توپلومو تورک عامیللری ایستعمار فارس لیکله بئله . اساسالنار

 شعورو و بیلینجی تورک یازیلی گلمیش گونه او تاریخدن ایچریسینده

 حرکاتیندان مشروطه آذربایجان فایداالناراق یوخسوللوغوندان و قیتلیغی
 رضاخان ده مسئله بو و ائتمگه دوشمنلیک علیهینه تورکلوک باشالراق

 او صاحابالرینی قلمه و ائتمگه اجیر باخیمیندان دوشونجه لری کیمی

 کاظمزارده حسین زاده، تقی سیدحسن کسروی، احمد دن-جومله
 گلمز سایا سایی ... سا دا سای و ارانی تقی ذکاء، یحیی ،)ایرانشهر(

 ائتمگه دوشمن دئیه وسیله بیر علیهنیه تورکلوگو آذربایجان تورکلری

 دئیه "ایرانلی" تورکلوگونو آذربایجان لیکله بئله .یشمیشالرچال
 حمودم .چالیشمیشالر آلماغا قلمه سی حیصصصه ترکیب فارسلیغین"

 ممالیکی ایران اساسا گؤروشلرینه ایرانیستلیک پان نین یزدی افشار

                                                             
 .78 – 77 ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، لیع 123
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 اولمازسا، جامعه و توپلوم بیر ائتنیکلی تک و دیللی فارس سی محروسه
 .ساییالر ناقص دؤلتچیلیگی فارس

 

 ایرانلی قلمه آلینماسینین شیعه 

 

 دونو ایرانیته لیگ شیعه ده ایسترسه و صفویلیک ایستر شریعتی علی
 :اوخویوروق گه چالیشمیش. شیعه لیک اوزره گئیدیر

 سی مفکوره )ایرانیت( معنالی و آنالملی چوخ و جک گؤستریله اؤرنک "
 بئله دا او . وئرمیش باش یزامان عباس شاه اتفاق بیر اولموش تمثیلی

 گونه بیر( اوزلشرلر گونده بیر بایرامی نوروز ایله گونو عاشورا :اولموش

 . اولوشدورار ضدیت بیربیرلرینه مذهب ایله ملیت بورادا ر(. ائدرل تصادف
 توتماق یاس ائدن تمثیل مذهبی بایرام، ائدن تمثیل ملیتی سؤزله باشقا

 اولسایمیش، )آلبویه( اوغولالری بویه الزیم؟ ائتمک نه .ساییالر

 اوالراق اؤرنک حرکتی ایرانیت جه ائله .توتارمیش یاس فیکیرلشمدن
 قناعته گلدیگیمیز بو .توتارمیشالر بایرام بوگونو اولسایمیشالر، صفاریلر

 گونو سونراکی عاشورا، گونونو عاشورا حرکتی شیعه ایرانلی باخمایاراق

 اتفاق و اوالی بو . ائتمیشلر شادلیق و امبایر )بیرینی اون نین آیی محرم(
 ائتمدیگینی قوربان ملیته مسلمانلیغی و مسلمانلیغا ملیتی حرکتین بو

 و آتدیغی بوی شعورلو و بیلینجلی ایرانچیلیغی بو صفویلیگین . گؤسترر

 و خاصیتی نین حرکتی )آمد پیش( گلیشمک بو. آرخاالنار یئره بیتدیگی
 نی دوشونجه و ایدئولوژی بیر ؤتوردوگوگ اساس و تمل دئییل، صفتی

 اولدوقالری سی گؤسترگه نین حرکتی اونون بونالر و ائتدیگی قبول

 و بیلینج ده ملتین کیمی آرخاالندیغی مذهبینه شیعه .کئچر حیاتا اوچون
 کیمی اصل ایکی بیرلیکده ایکیسی مذهب ایله ملیت . آرخاالنار شعورونا

 124".وئریلر حقی تقدم و لیک جهاؤن مذهبه ایلک اولدوقدا  قبول
 

 شاهسون اولوشدوران قوشونونو عباس شاه کیمی گؤروندوگو اوسته

 قیشین اوالراق گؤرنک و گلنک بیر  و بایرامی ایل اوچون طایفاالری
 ساییلدیغی فاکت بیر قاچینماز توتماق بایرام گلیشینی یاز و چیخماسی

 واسیطه نتسهی ولتئر شریعتی لی. عائتمز درک شریعتی علی نی

 طرفیندن مؤلیفلری فارس باشقا و آتیلمیش اورتایا اونجو 1933 ایله سی
 دئیه فاکتورالر ملی نی آنالییشی فارسلیق و لیک شیعه قاباردیالراق

 بیر وئرمیش باش دؤنمینده "نوروز" بایرامی ایل سنتی ،125آلماغا قلمه

-چالیش ائتمگه توجیه اوچون ملیتچیلیگی فارس تظاهورو  و گؤرونومو
 "نوروز" دئییل، بایرام بیر خاص فارسالرا "نوروز" کیمی بیلیندیگی .میش

 کولتورلردن باشقا اوالراق عنعنه و عادت نک، گؤره گلنک، بیر آنالییشی

 سمبولو مدنیت بیر داشینمیش فارسچایا مخصوصا و قوروپونا دیل ایران

                                                             
 . 102 – 101ص.  اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 124

125  Hinz, Walther, Irans Aufstieg zum Nationalstaat im fünfzehnten Jahr-
hundert, 1. April 1936, S. 97. 
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 فارسچا وگونب کلمه و سؤزجوک بو اولدوقدا مطرح آدی "نوروز" .ساییالر
 فارسچا باخیمیندان "فونئم" و قورولوش سؤزجوگو "نوروز" ده، گؤرونسه

 بیر هانکی هر باخیمیندان )محتوا(ریک ایچه دئییل، کلمه بیر

 و داشینمیش فارسچایا کیمی اولدوغو Culture word, Kulturwortدیلدن
 و صفت نین دیلی فارس دئمک، .ساییالر کلمه مدنی بیر چئوریلمیش

 ایشلنمدیگی اؤنجه آددان صفت فارسچادا اساسن قورولوشونا صوفمو
 هر باخمایاراق یازیلماسینا "نوروز" بیتیشیک سی کلمه "نو روز" اوچون

 فارسچایا دئیه ")روز نو( گون یئنی" موصوف و صفت دیلدن بیر هانکی

 فارسچا و یانلیشلیق ایشلک بیر )اولونموش ترجومه(  چئویریلمیش
 فارسچادا نین کلمه غلط )رایج( ایشلک بو .ساییالر "یجرا غلط" دئسک،

 و "ایرانیت" باخیمدان تاریخی نین بایرامی "روز نو" اوتورماسی یئرینه

 و چئویرمه یالنیز و اولمادیغینی سی ایلیشگی و ایلگی ایله "فارسلیق"
 باشقا خالقالرا اولموش منصوب نا"قوروپو دیل ایران" ایله یولو ترجومه
 سرگیله اولدوغو تحمیل و آشیالندیغی طرفیندن حاکیملر و لقخا حاکیم

 .ساییالر مقام میش
 

 دئیمی "روز نو" فارسچا یوخسا "گون یئنی و گون یئنگی" تورکچه دئمک،

 فارسلیغا آلتیندا باشلیغی "ایرانیت" اوالراق بیلینجلی سینی کلمه و
 یل،دئی اولدوغونو مدنی اؤز اصلینده ذات چالیشان وئرمگه نسبت

 مدنیتدن بیر هانکی هر چالیشارسا، کئچیرمگه حیاته ایشی بو بیلینجلی

 "اوغروسو مدنیت" چیخماقال فارسلیغا نکلری گؤره و گلنک آلینمیش
 باخیمیندان قورولوشو سؤز دئمک، . اوالر سرگیلمیش دا اولدوغونو

 )زرو نو( نوروز ایله )مرغ سی( سیمرغ و  )روز نیم( نیمروز اوالن دا فارسچا
 ایله "سای" چالیشانالر تاپماغا بنزرلیگی قئرامئر آراسیندا لری کلمه

 اولوندوغو ایشاره اوسته .دئییللر ائتمیش درک دا نی آنالییشی "صفت"

 داشییان آدینی قوروپو دیل ایران دئییمی ")گون یئنی( روز نو" کیمی
 :فارسچا( گونو یئنی" بو و اولدوغو تزریق و آشیالندیغی خاریجدن خالقالرا

 ده ایسترسه و آسیاداکی اورتا ایستر ده سی مسئله قوتالماق ")نو روز

 تورک کسیلمیش حاکیم سینه محروسه ممالیکی ایران تاریخی
 آدینی "ایرانیت" بایرام بو اوچون ساییلدیغی اورتاق آراسیندا خالقالری

 تاریخ طرفیندن تورکلر صاحابالرینا مدنیت و دیل چالیشان چکمگه یئدک

 طبیعت بو .ساییالر آدی "بایرامی طبیعت" بیر باغیشالنمیش ورجیندهس
 بایراما و اوالن مشغول ایله ساخالماق حئیوان و مال آرتیق داها بایرامی

 حئساب نک گؤره و گلنک بیر اوچون اؤزلری سایماغی گون قاال آی بیر

 کیمی بیلیندیگی .ساییالر گون بیر خاص و اؤزگو خالقالرینا تورک ائدن
 الدین جالل سلطان اوالن تورکلریندن اوغوز دا ساییمی تقویم ایرانداکی

 بیر گلمیش گونوموزه و اولونموش قبول طرفیندن سلجوق بن شاه ملک

 .ساییالر تقویم
 دئیه رایج غلط "گون یئنگی" و اولدوغو دیلی دیوان دیلی فارس دئمک،

 دوشموش مینهبیچی سی کلمه "نوروز" و چئویریلمیش "روز نو" فارسچایا
 گلنک، آلینمیش مدنیتدن و دیل بیر هرهانکی دئمک، .ساییالر آد بیر

 ملی باشقا آلماق، قلمه دئیه فاکتور ملی لری عنعنه و عادت گؤرنکلری،
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 انسانالر عادی چالیشماق آلماغا قلمه یوخسول مدنیتدن بو وارلیقالری
 یشالنمازباغ اوچون کسیم اوخوموش دا، قارشیالنسا آنالییشال اوچون

 .ساییالر خطا

 /سین یئددی" آلینمیش دن-تورکچه "سین هفت" فارسچا گؤره دئییشلره
 ترجمه نین اصطالحی و دئیم ")بیرلیکده سی یئددی(سینی یئددی

 اوچون، اولدوغو عالمتی تکمیللیک یئددی گؤره اینانجالرا قدیم !سیدیر
 آرایا بیر کلرینیدوشوندو دئیه "نعمت یئددی" دا بایرامیندا ایل انسانالر

 اوالن طبیعتده نوع یئتدی و تور یئددی" دئمک، .توتارالر بایرام رک گتیره

 جک ایچه رنتی، گؤیه گؤی یئرینه جک یئیه اوچون اؤرنک ، اشیاءالردان
 آرایا بیر "....شئیلر باشقا و ساریمساق یئرینه کسیجی آغری سو، یئرینه

 و اؤرنک دئییل، اوچون یمیدگیش ایل یالنیز آنالییشی یئددی .گتیریلر

 یئر" ،"قاتی یئددی گؤیون" گؤره آنالییشینا انسانالرین قدیم اوالراق مثال
 اولدوقدا مریض اوشاقالر قدیم .یئددیلمک" ،")قاتی آلت( ترکی یئددی

 لیکله بئله .کسرمیشلر پارچانی و یئددیلر پارچانی کورگینده اونالرین

 بو .ائدرمیشلر آرزو اغینیآتالیاج مریضلیگی لیک خسته اوشاغین
 عالمتی تکمللیک نین سی کلمه "یئددی" هامیسینی اینانجالرین

 گوجو معده نین انسانی طبیعت هامیسی بونالر .قویار اورتایا اولدوغونو

 .ساییالر پارچاسی بیر گؤروشونون دونیا اساسالنمیش اینانجالرینا
 دئیه "سین فته" فارسچایا دئییمی "سی یئددی" دن-تورکچه سونراالر

 "غلط رایج" و ایشلک بیر اولونموش ترجومه و چئوریلمیش طرفیندن تورکلر

 فایداالناراق دن-مسئله بو عوامفریبلری فارس لیکله بئله .ساییالر
 فارسلیغا بوگوروشو و قویموش اورتایا آنالییشی کلتور بیر اوچون فارسلیق

 )یسین هفت( سینی یئددی مسئله دئمک، .ائتمیشلر عایید
 ایلی یئنی و گتیرمک آرایا بیر شئییی مختلیف یئددی دئییل، حاضیرالماق
 ایلی یئنی و چاتماسی سونا نین ایشلری حاضیرلیق اوچون قارشیالماق

 اونا . اولونار منظور وئرمک مساژی و خبری حاضیرلیق اوچون ائتمک قبول
 سفره بیر نالریاو و قویارالر بشقابا بیر آز بیر بیریندن هر بونالرین ده گؤره

 .دوزرلر یه

 
 صفوی آالر، نظره اولدوقالرینی تورکو آذربایجان صفویلرین دئمک،

 کولتور و دیل بیر حاکیم تورکلوگون بیله قوشونوندا و درباریندا شاهلیغی

 نی گلیشمه بیر بئله وئرمیش باش تاریخده ائدرسک، قبول اولوغونو
 داییره منطیق و عقل چالیشماق وئرمگه نسبت ملیتچیلیگنه فارس

 تعبیرلری و یوروم یانلیش بو نین شریعتی علی . گؤرونر اوزاق سیندن

 و ملی ایران" سونالریندا نین حاکیمیتی پهلوی اؤزلرینی اساسیندا
 ایران" ایله باشچیلیغی بازرگان مهدی محفل آدالندیران دئیه "مذهبیلری

 یئنی یالراقآیر محفلیندن ملی جبهه فارس ایله آدی "نهضتی آزادلیق

 آزادی نهضت سونرا وئردیکدن باش اسالمی انقالب .قورموشالر تشکیالت
 ("ایران مبارز مسلمانان جنبش( حرکتی مسلمانالر موباریز" تشکیالتیندان

 اورتایا تشکیالت بیر ایکینجی ایله باشچیلیغی پیمان هللا حبیب دئیه
 بوتون کی هسیند محروسه ممالیکی ایران بیری هئچ بونالر . چیخمیش

 . ائتمز تمثیل هامیسینی مدنیتلرینی و دیل توپلومالرین ملی و ائتنیک
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 فارسلیغی یالنیز باخمایاراق اولدوقالرینا محفللر مذهبی و ملی بونالر
 فارس یوغرولموش ایله سی مفکوره ایستعمارچیلیق فارس ائدن تمثیل

 .ساییالرالر تشکیالتالری و محفللری ایستعمار

 

 ؟!روحو ایرانلی نین حسین امام

 
 قویماغا قاباغا داها آدیمینی دئیه علوی تشیع و فارسلیق شریعتی علی

 چالیشار، وئرمگه "روحی ایرانیت" حسینه امام کؤکنلی عرب چالیشاراق
 :اوخویوروق

 ایرانلی اونون آچماسی ساواش قارشین کافیرلره نین حسین امام"

 طرف ایرانا )حسین امام چونکی(ساییالر سی ائتمه تجلی روحونون
 باش اوچون آلماق نی قانی نین حسین امام مختارین .ائدر حرکت

 بونو قوشولماسی حرکتینه موختار ایرانلیالرین سایدا بیر قالدیرماسی،

 .قالدیرار باش "شیعه" آلیندیقدا آلتینا باسقی ملتی ایران - :گؤستریر
 اساسدا بو  .ساییالر میوه و یئمیش وئردیگی آغاجین او حرکتی صفوی

 عثمانلی یاراداراق باشالنقیج بیر یئنی ایله زمینه قاباقکی صفویلیک

 126".ائدر مقابله و دورار اوزه  اوز ایله دؤلتی
 

 سینده مقوله "الحق اَنَ  هللا، فی فنا" حالجی منصور شریعتی علی

 بنزتمه مریضه بیر لشمیش اؤزگه و  127اولموش ائلئمینه اونو و قیناماسینا
 و شهادت" لیکده شیعه ذات بو کیمی گؤروندوگو اوسته مایاراقباخ سینه

 و اولموش ائلیمنه بیر حسینه امام تانینمیش دئیه مظهری "آزادلیق

 باخ( چالیشار وئرمگه نسبت "صفتی روح" لشمیش اؤزگه عربلیگه
 لیکله بئله ،)یایران روحی گرایش ... حسین امام :اوسته

 "ائدر توجیه نی وسیله هدف" دونیاسیندا سیاست مارکسیستلرین
 . گؤرونر قاپیلمیش آنالییشینا

 وارلیغیدیرسا، ایستعمارچیلیق فارس و ملیتچیلیگی فارس هدف دئمک، 

 تحمیق و سالماق اله اونالری و فایداالنماق اینانجالریندان انسانالرین
 امام نین الثقی ُعبید اَبی ابن المختار !!!ساییالرمیش جایز ده ائتمک

 ایضاح ایله آنالییشی "ایرانیت" ایسه آلماسی نی انتقامی ننی حسین

 دعوتلیسی لیلرین کوفه حسین امام کیمی بیلیندیگی .دئییل جک ائدیله
 کربالدا نین حسین امام زیاد ابن . ایمیش گلملی شهرینه کوفه اوالراق

 خلیفه شام و اولماسی مانع سینه گئتمه یه کوفه رک کسه قاباغینی

 و سی ایستمه اولماالرینی تسلیم یانینداکیالرین و سینح امام لیگینه
 و تراژدی گؤزلنیلن سی وئرمه باش نین سی حادیثه کربال ده نتیجه

 دن-اؤنجه یانچیالری و مختار دئمک، . ساییالرمیش لردن حادیثه غملی

 دعوت قارشی خالفتینه شام شهرینه کوفه حسینی امام
 سیاسی بو حؤکومتی شام راقآال نظره لری گلیشمه بو .ائتمیشلرمیش
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 بوغماغا دوغولمادان توخومدا حرکتی بو اولموش خبرلی لردن گلیشمه
 ایکینجی حرکته بو ایسه قالدیرماسی باش نین ثقی مختار .چالیشمیش

 نی، یانچیالری اؤز مختار لیکله بئله .ساییالرمیش وئرمک باشالنیش

 پول )اولمایانالری عرب( یموالین چوخ بیر و آالراق یانینا اؤز طرفدارالرینی
 اون نین آیی اوکتوبر ایلی اینجی- 685 میالدین رک ائده اجیر ایله

 کوفه طرفدارالرینی و سی یانچی زبیرین ابن عبدهللا خلیفه سکیزینده
 ایران بوگونکو دوغرو، شرقه دن-کوفه و تؤکمگه ائشیگه شهریندن
 بو .باشارمیش گهکئچیرم اله ده بؤلومونو بیر نین سی محروسه ممالیکی

 اؤز و ایستر ائتمک اورتاق قدرته نی موالی مختار سونرا گلیشمدن
 مختار چالیشارکن، آلماغا مالیات و وئرگی اوالنالردان آلتیندان بایراغی

 لیکله بئله .باشالمیش چیخماغا قارشی ایشه بو عربلر اوالن طرفدارالری

 طرفیندن العوام بن الزبیر بن مصعب اوالن یانچیسی خلیفه ثقفی مختار
 یزیدین و حسین امام لیک اوسته  128.اوغرامیش هزیمته و یه یئنیلگه
 سیاسی دئییل، سی مسئله ایمان و کفر دورماسی قارشی

 نین معاویه ساواشی حاکیمیت بو .اولموش سی مسئله حاکیمیتچیلیک
 ایله قاچیرماسی بویون ائتمکدن بیعت حاکیمیتینه علی حضرت

 حاکیمیتدن نین علی حضرت سونرا آخدیقدان قانالر چوخلو .باشالمیش

 ایله یزید حسن امام دئییل، چاتمیش سونا ایله سی ائدیلمه عزل
 سینی مسئله حاکیمیتچیلیک حسین امام دورارکن اوزاق ساواشماقدان

 دعوت شهرینه کوفه اونو لیلر کوفه اوچون اولدوغو قرارلی ائتمکده داوام

 قوشون سایدا بیر رک ائده الده خبر دن-مسئله بو یزید آرادا بو .ائتمیشلر
 قارشیسینی نین سی گئتمه یه کوفه نین کاروانی و حسین امام ایله

 ایکی رک وئره باش ساواش اوچون ایستدیگی سینی ائتمه بیعت آالراق
 یول یه فاجعه سی نتیجه و سونوچ گوجون برابرسیز و سیز دنگه

 فاکتالر سوردوگو ایلری ننی شریعتی علی گؤروندوگو اوسته .آچمیش

 مالال اصفهانداکی و عوامالرین دئییل، باغالشاجاق ایله لری حادیثه تاریخ
 .داشییار ماهیتی داستان آنالتدیغی نین مجلیسی

 شیعه باشالنمیش اوغروندا حاکیمیت آذربایجاندا گلدیکده نهضتینه صفویه

 سی تیجهن و سونوچ نین ساواشی )قویونلو آق( سنی و )قاراقویونلو(
 نین ائتمه جعل تاریخ طرفیندن مؤللیفلری فارس دا باغالماق فارسلیغا نی

 اؤزو تورکلوگونون آذربایجان دا او .ساییالر سی مرحله و آشاما بیر باشقا

 اوالن راسیستی مدنیت فارس و فارس مئیدانی و یازمادیغی تاریخینی
 آذربایجان .رساییال مقام گلن ایلری بوراخماسیندان بوش جعلیاتچیالرا
 سنی و شیعه ده-مرحله و آشاما ایلک ایسه ساواشی تورکلوگونون

 سینی داییره حاکیمیت و حاکیمیتچیلیک دئییل، ساواشی
 اساسینی و تمل ساواشین بو . اولموش ساواشی گئنیشلندیرمک

 فاتح محمد سلطان اوالن پادشاهی عثمانلی قویونلونون آق حسن اوزون

 اوزون فاتح محمد سلطان آنجاق .قویولموش یلها باسماسی نی توپراغی
 بو اوچون اولدوغو سنی ده حسن اوزون چکرکن، قوشون علیهینه حسن

                                                             
128 Ulrich Haarmann: Geschichte der arabischen Welt. C.H. Beck, München 
2001. 
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 کی اردبیلده ضعیفلرکن قویونلو آق . قاچیرمیش بویون ساواشدان
 ایشغال شهرینی تبریز اسماعیل شاه باشالریندا اوجاقالری قارداشلیق

 سینه ساحه حاکیمیت کلی شیعه ایله گلمک حاکیمیته و ائتمک

 اوزون تورکلوگو آنادولو و قویونلوالر آق :بو فرق اوالن آرادا . قالدیریلمیش
 ایله عثمانلیالر قویونلوالر آق اوچون اولدوقالری سنی زامانی حسن

 بیر فاتحین محمد سلطان لیکله بئله .میش مه ایسته گیرمک ساواشا
 لی چکیلمه گئری دانقیراقالرین قارادنیز حسن اوزون ایله اشارتی
 گئتدیگی آراسیندا قاراقویونلو و قویونلو آق باخمایاراق بونا . اولموش

 سی نتیجه و سونوچ تبلیغاتالرین اوالن و ساواشالری سنی و شیعه
 .باشالمیش یاییلماغا و گلیشمگه آنالییشی علویلیک آنادولودا اوالراق

 اسماعیل شاه و اشقیزیلب اسماعیل، شاه مفتیلری عثمانلی لیکله بئله

 عثمانلی و سلیم سلطان ایسه کسیم روحانی ائتدیگی باشچیلیق
 .باشالمیشالر آدالندیرماغا کافیر بیرلرینی بیر و وئرمگه فتوا علیهینه

 قیزیلباش ائتدیگی باشچیلیق اسماعیل شاه ساواشیندا چالدیران

 غیناآلدی ضربتی شکست و یئنیلگه بیر ساغالماز عثمانلیالردان اوردوسو
 یانچیسی اسماعیل شاه قیزیلباشالر آنادولوداکی باخمایاراق

 :ائشیدیریک دوغرولتودا بو .توتمامیشالر گیزلی اولدوقالرینی

 گئدلیم شاها قاپیالر آچیلین ---- ائتمدن بردار بیزی پاشا خضر"
 ."لیم گئده شاها قاپیالر آچیلین ---- یئتمدن گلیب گونلری سیاست

 وئرسه نسبت یه علی حضرت کیمیسی نی سی دئییلمه شعرلرین بو

 چالیشمیش، وئرمگه نسبت شاهلیغینا صفوی ده کیمیلری ده،
 آنالییشی "ایرانیت" دن-جومله او ملت؛ حرکت بو کیمی گؤروندوگو

 .اولموش حرکتی آنالییش بیر اساسلی مذهب و قدرت دئییل، اساسیندا
  .بیلر دیلهائ ایضاح ایله اولماسی وسیله سیاسته مذهبین دا بو
 

 قلمه آلدیغی تورک غالمالر  شریعتی علی

 

 ممالیکی ایرانعلی شریعتی بیر فارس مدنیت راسیستی اوالراق 
 غالمان( قوالمالر تورک" شاهالرینی تورک اولموش حاکیم سینه محروسه

 :اوخویوروق شریعتیدن علی دوغرولتودا بو . آلمیش قلمه دئیه ")ترک

 و سؤزده دک پیغمبر خصوصا و قدر اسالم بمذه بیر هئچ تاریخده"... 
 دوشمنلیک، اساسیندا نژاد و ائتنیک جاهیللیکلری، قبیله عملده

 ائله میش؛ ائتمه موباریزه علیهینه شوونیستلیگی فامیللیک و قوهوملوق

 سؤز برابرلیگیندن حقوق حبشلرین و قریش عجم، عرب، ده جه
" )اسالمی ترناسیونالیسمان( اسالم آراسی ملتلر" آنالییش بو .آچمامیش

 عرب آدینا مذهب ایللر یوز باخمایاراق سایدیقالریمیزا بو  .ساییالر

 قوراشدیردیقالری آدینا مذهب نین قوالمالری تورک و اشرافیتی
 و بؤیوکلوک آزادلیق، .اولمامیش نه هئچ باشقا امپریالیسمدن وحشی

 و مدنیتلری اونالرین انسانالری، اسالم، ائدن دعوت کرامتینه انسان

 ،)تورک :اوخو( قبیله اولمایان عرب فالن ایللر یوز نی اصالتلری
 کمنده(و ب . اولموش وسیله ساالن کمندینه قوللوغو نین باشچیسی
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 اولدوقالری یونان و )روم( ایتالیان فارس،، قیبط انسانالر )دوشموش
 129".اولورموشالر تحقیر و کیچیمسنمیش اوچون
 حاکیم فارسلیغا کئچمیشده شریعتی لیع کیمی گؤروندوگو اوسته

 تورک و "اشراف" نی کسیمی حاکیم نین ائتنیکی عرب دئیه، اولموشالر
 غالمان"، اوچون ائتدیگی تمکین اسالمیته کسیمینی حاکیم نین ائتنیکی

 قلمه دئیه امپریالیسم وحشی حاکیمیتلری بو آالراق قلمه دئیه" ترک
 آنالییشینی امپریالیسم لموشقویو اورتایا عصرده ییرمینجی آالرکن

 ورکلرت .چالیشمیش وئرمگه نسبت سیستیملره فئودال کی کئچمیشده

نا آنالتدیغی نین فردوسی زامانالر گلدیکلری حاکیمیته دونیاسیندا ایسالم
 توپلوم کیچیک بیر یئرلشمیش آراسیندا بلخ و کابل فارسالر اساسن

 ایران بوگونکو زامانالر او نین آنالییشی "ایرانیت" باخمایاراق اولدوقالرینا

 ایلیشگیلری و ایلگی بیر هانکی هر ایله سی محروسه ممالیکی
 دیلی دیوان فارسچانی سلجوقلوالرین و زنلیلرغ دئمک، . اولمامیش

 چاره و یامان عامیللرینه ایستعمار فارس و فارسلیغا بوگونکو لریدیکائت

 سامان اوخوموشالرینا فارس شریعتی علی . گؤرونر اولموش درد بیر سیز
 تاریخ اوچون فارسلیق و ائتمیش سفاریش دوزتمگی فیل بیر چؤپوندن

 نی تاریخی سی محروسه ممالیکی  ایران کی کئچمیشده یونتاماغی،

 ایشاره اؤنجه 130.ائتمیش تکلیف دئیه وظیفه اونالرا چیخماغی فارسلیغا
 آد یپهلو یوخسا فهلوی وئریلمیش، نسبت ساسانیلره کیمی اولدوغو

 بو .دئییل واریانتی قدیم و اسکی نین دیلی فارس بوگونکو دیل وئریلمیش

 اورتایا گؤروشلرینی دا نین سالئمان کارل ایرانشناس اوزره مسئله
 وئریلمیش نسبت ساسانیلره اشاره اولوندو.  سندلی قویاراق

 یازماسی ال یوخسا کتابی "اویستا" عایید زامانینا زردوشت زردوشتلوک،
.  دئییل چاتمیش گونوموزه گلیب بیله قایناق یازیلی بیر هانکی هر دئیه

 میالددان ایل یوز اوچونجو اون کتابی "اویستا" وئریلمیش نسبت زردوشته

 تاریخدن بو  131.گلمیش حالینا کتاب و یازیلمیش دفعه بیرینجی سونرا
 شمالینداکی هندوستانین و افغانیستان "آیینی زردوشت" ایسه اؤنجه

 یازماسی اَل کیچیک ده بلکه حالیندا ناغیل و داستان طرفیندن مؤبدلر

-کؤچورول )یه سینه دن-سینه( دؤشه دؤشدن رک ائدیله نقل اوالراق
 اینانجی دین دؤلتچیلیک بیر کئچمیشده زردوشتچولوک لیکله بئله . موش

 اورتایا دا اولدوغو عایید اتوپلوم و محفل ایمکانسیزبیر  ککیچی دئییل،

 باخمایاراق اولماسینا ساواشالر بؤیوک بویو تاریخ دئمک، . چیخمیش
 بورادا، اورادا. میش سیلینمه اوزوندن یئر راحات ده قدر او توپلومالر یچدین
 آخاریندا زامان دا، اولموشسا سی عقیده مزدکچیلیک مانیچیلیک، بودا آدا

 اونالردان باخمایاراق اولدوقالرینا محکوم اولماغا یوخ اوغرایاراق یه یئنیلگه
 سی گلمه اسالمیتین چاتارکن گلیب گونوموزه متن یازیلی اولسا، دا آز

 گئری ایچینده ایل 18 دئییل، گونده بیر دوغرو شرقه غربدن ساسانیلر ایله

                                                             
 .170 – 169  .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی  129
 9 )!نژادی؟ آریا یوخسا عیرقی آریا( چیلیگی شعوبیه فارس و شریعتی علی 130

http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20385.htm 
131  Biographisch-Biographisches Kirchenlexikon, Band XIV, 1998;Verlag Trau-
gott Bautz Spalten 344-355 
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 میراث و قایناق بیر یازیلی هانکی هر اؤزلریندن باخمایاراق اوتوردوقالرینا
-دئدیک بو متنلر یازیلمیش زامانالر او اوزره مانیچیلیک . قویمامیشالر

 گلدیکده کتابینا اویستا و زردوشتچولوک آنجاق .ائدر اثبات لریمیزی

 و دینی زردوشت هانکی هر اؤنجه ایلیندن یوزونجو اوچ مین میالدین
 نه یاالن دئمک، . یوخدور اورتادا متن بیر دئیه کتابی اوستا عایید اینانجینا

 بؤیوک باخمایاراق سینه گؤرونمه یایناندیریج راحات اوالرسا، بؤیوک قدر
 و چتین ده قدر او سی ائدیلمه ثابت آچیسیندان بیلیم یاالنالرین

 و "ترک غالمان" شاهالرینی تورک شریعتی علی . ساییالر ایمکانسیز

 عدالتی اسالم سونرا پیسلدیکدن دئیه "اشراف" لیگینی خلیفه ایسالم
 :یازمیش اوزره

 بین( اسالمی لیک خلیفه آراسی ملتلر اسالمین ائتدیگی تکلیف محمد"

 صینیفالندیرماق انسانالری -::اوالر بللی بورادان فرقی ایله )اسالم الملل
 بیر اوالرکن بحث و دارتیشما دئیه مهاجر انصار، اوزره سی مسئله

 مهاجر یا و "انصار" لی مدینه ، 132 سلمان آلینمیش ساتین یهودیدن

 مطرح پیغمبره وضعیتنی و دورومونو اونون اوچون ساییلمادیغی مسلمان
 بیری عضولریندن ائوین بیزیم سلمان" :دئمیش پیغمبر ائتمیشلر،

  133".ساییالر

 
 اوچون فارسلیق شریعتی علی ده گئنه بورادا، کیمی گؤروندوگو اوسته
 دئیه مهاجر و انصار یاندان بیر و. اچالیشار دوزتمگه داغ چؤپوندن سامان

 آلینمیش ساتین یاندان باشقا قویارکن اورتایا آنالییشینی طبقه و صینیف
 دئمک،( چالیشار ائتمگه مطرح دئیه طبقه بیر قوالمی آدلی سلمان

 آالراق ساتین یهودیلردن اونو عربلر . ساییالرمیش غالم ایلک اؤزو سلمان
 کبری صغری و بؤیوک کیچیک بئله شریعتی علی (. ائتمیشلر آزاد

ی دئیه " آنالییش ایسالم بیر باشقا قارشیسیندا ایسالمیت ائتمکله

 "علوی تشیع" او لیک اوسته . ائدر منظور دیکتمگی  "علوی تشیع"
 و لیگی شیعه اوتورموش یئرینه آذربایجاندا قویماقال اورتایا نی آنالییشی

 .توتار هدف یاشاتماغی اؤزگه کئچمیشینه اؤز تورکلوگو

 

 گؤروشلری اوزره مدنیت و ملیت نین شریعتی علی

 
علی شریعتی تورک شاهالرینی غالم دئیه بوگونکو فارسلیغا معروض 
قاالن تورکلرین کئچمیشلرینی تحقیر ائدر و اونالری ملی تئرورا معروض 

 قویارکن فارسلیغا ملی کیملیک دوزتمک اوزره یازدی: 
 دئیه "مدنیت" اوالراق غلط و یانلیش اسالم . ائتمک مطرح المی"اس

 "ملیتی و مدنیتی ایران" دن-جومله او ؛ییشآنالی "ملیت" و "مدنیت"

 عربلر، دئیه رسمی ایللر یوز اسالمی .اولونارمیش تبلیغ قارشیسیندا
 بیزیم اوالراق سی وسیله تماق قورخو و  گوج بیر موغولالر و تورکلر

                                                             
 .اولموش منظور فارسی سلمان دئدیکلری ایرانلیالر 132
 170 .ص ،اسالمی -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 133



 

 

 

 80  ایشیق سؤنمز

 حاکیم بیزلره اوچون ائتمک یوخ وارلیغیمیزی و ائتمک چوالق شخصیتمیزی
 تاریخیمیزدن کئچمیش بیزلری اونالر . موشلرسور حؤکوم بیزلره و ائتمیش

 اوالراق ملت بیر و آییرماق(  تاریخیمیزدن کی اؤنجه اسالمدان(

 تاریخی بیزیم رک دوزلده قیلینج بیر اسالمدان اوچون صیفیرلمک
 . چالیشمیشالر قوپارماغا تاریخیمیزدن کی اؤنجه اسالمدان باغالریمیزی

 ایمان و اینانج قوپموش باغالریندان تاریخی گوجلو کئچمیش ،کی ملت بیر
 بئله . قیرمیشالر روحونو آدینا ایسالم ملتین بو اوالن گوجلو باخیمیندان

 و سونوچ . اولموش لی اگمه بویون باسقیسینا اونالرین )ملت بو(لیکله

 و نی اینانجی اؤزونه اصالتینی، شخصیتینی، اؤز اوالراق نتیجه
 اؤز ملت وئرمیش الدن نی حیسسی یقآغال و لیاقت وارلیق، اعتمادینی،

 اوموی، لیکله بئله . اولموش قانع و ائتمیش تمکین اولماسینا تحقیر

 تسلیم موغولالرا  و تاتار تورک، اوغوز، سلجوقی، غزنوی، عباسی،
 134".آلینمامیش قلمه ننگ  و دؤزولمز آغیر، اوچون اونون ،اولماق

 

 آالر، نظره واولدوغون سی مسئله زور نین سی مسئله حاکمیت
 ،ده حاکمیتلری کی سینده محروسه ممالیکی ایران کی کئچمیشده

 قبول دئیه  یحؤکومتلر سیلسیله شاهلیق ده ایسترسه و خالفت ایستر

 سیلسیله تورک نین دیلی فارس ایلده 1000 کئچمیش ائدرسک،
 یازیلماسی و ساخالنیلماسی دیلی دیوان طرفیندن حؤکومتلری شاهلیق
 خدمت سینه ائتمه کؤمک قورونماسینا شعورونون و نجیبیلی فارسلیق

 کؤرلوک نان نین کسیمی اوخوموش فارس ،اقسآال نظره دیکلرینیائت
کلری الزیم گؤرونر. بو باخیمیندان ائتم سجده شاهلیقالرینا تورک یئرینه

 غزنه دئمک، ایسه فارس آیدینالری درک و فراصتدن سوخسول گؤرونرلر.
 ایله سی یئنیلمه سامانیلرین اساسیندا سیتئوری اومتچیلیک لیلر

 عربچه باخمایاراق، باسدیریلماسینا شعورالری و بیلینج یازیلی تورکچه

 دیلی بیلیم و دیوان ایمیشلر، ائتسه قبول دئیه دیلی ایسالمیت نی
 سی فاتحه فارسچانین ایله اولماسی تورکچه دیلی قوشون و عربچه
 اونون و شریعتی علی ،دئمک ماسی قاچیماز ساییالردی.اوخون

 )مذهبیلری  -ملی فارس( قالیقالری معنوی باخیمیندان دوشونجه
، یئرینه ائتمک نانکؤرلوک تورکلوگه ساالراق نظره ده بیر دوغرو کئچمیشه

 نیت. مداونوتمامالیدیرالر اولدوقالرینی مدیون و بورجولو تورک شاهلیقالرینا

 ایدئوولژی و دین ده رسهایست و دیل ایستر ایسه، سی مسئله )فرهنگ(
 دئمک، .تاپار شکیل و نر بیچیمله آلتیندا تأثیری و اتگی نین سی مقوله

 تأثیر و اتکی داورانیشالرینا انسانالرین آخاریندا زامان ده ایدئولوژیلر و دین

 و داورانیش اؤزدا  نسانالر. ابیلر وئره جهت مدنیته لیکله بئله . قویار
 نین شریعتی علی .شکیللندیرر و بیچیملندیرر یمدنیتلرین ایله رفتارالری

 سی ائتمه مطرح سینی مسئله سیلمک شعورونو و بیلینجی تاریخ

 اورتایا سینده محروسه ممالیکی ایران ایلده یوز ییرمینجی ایسه،
 کئچمیش . ساییالر آنالییشی راسیستلیگی مدنیت فارس بیر قویولموش

 جمهوری و شاهلیغی پهلوی ولموشا حاکیم آدینا اسالم و ایران ایلده یوز
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 اولمایان فارس و رسمی آنالییشینی فارسلیق حاکیمیتلری ایسالمی
 رسمی غیر آنالییشالرینی تاریخ اونالرین و صاحابالرینی مدنیت و دیل
 بیر بیر هامیسینی جنایتلرین توخوندوغو شریعتی علی ایله سیلمک دئیه

 مدنیت دیل، ایستر لیلکه بئله . چالیشمیشالر کئچیرمگه حیاتا
 فارس باخیمیندان شعورو و بیلینجی تاریخ ده ایسترسه و باخیمیندان

 کشی نسل( قیریم سوی ایراندا علیهینه توپلومالر ملی اولمایان
 . چالیشارالر و چالیشمیش کئچیرمگه حیاتا سینی مسئله )فرهنگی

 و سی دوشونجه ایستعمارچیلیق ایستر ده شریعتیلر علی دئمک،

 وورماق قلمه دوغرولتودا بو دئیه عامیلی ایستعمار ده هایسترس
 کشی نسل( قیریما سوی ائتینکلری اولمایان فارس باخیمیندان

 باتمیش قانا قلمی باخیمیندان توتدورماق و توتماق تابع )فرهنگی

 .ساییلمالیدیر جانیلردن
 

 استیسی ائتمک اغفال آلتیندا آدی "ایرانیت" توپلومالری ملی اولمایان فارس

 
 جذاب و چکیجی ایلگی ائتدیگی اعمال اوزره شرق غربین شریعتی علی

 قاالن، مجبور سؤیکنمگه مدنیتینه و دیلی فارس رک ائده منظور گوجونو

 ممالیکی ایران" اولموش ائلیمنه و لشمیش اؤزگه و بئزمیش فارسلیقدان
 جاقآن . چالیشمیش وئرمگه نصیحتلر و اؤیود دا آیدینالرینا "سی محروسه

 یازیلی دیللرینده اؤز توپلومالردا ملی و ائتنیک اولمایان فارس نصیحتلر بو

 و آخین فارسلیق دا اونالر و اولمادیقالری مالیک شعورا و بیلینج
 کیملیگی ملی فارسلیق نی مسئله بو اوچون قوشولدوقالری جریانالرینا

 شاهلیغی پهلوی .اولماز یانلیش دئسک، دوشموشلر باشا دئیه

 نین سی مسئله ملیتلر سونرا اوزاقالشدیقدان حاکیمیتدن و ریلدیکدندئو
 دئدیکلریمیزی بو اولمادیغی موضوعسو گونون و باسمادیغی آغیرلیق

 :اوخویوروق شریعتیدن علی .ائدر تأیید

 بوشالمیش ایچی و ایچریگی باخیمیندان کیملیگی ملی تاریخ بیر بئله"
 و باهادیری نین کتابی "نطینهقر" یازدیغی هویدا فریدون دئیه انسان

 کتابدا بو گؤزوموزله نی حئیرانلیغی و وورقونلوغو غرب اونون .قهرمانیدیر

 یوکسک بیر قهرمانی و باهادیری نین داستان و ناغیل بو. گؤروروک
 تحصیل ده-فرانسه باخمایاراق اولماسینا میصیرلی آلمیش تحصیل

 باخیمندان قیافت و آد یالنیز اوچون بؤیودوگو ایله مدنیتی فرانسه آلدیغی،

 اونو لیلر فرانسه ائدرکن حیس لی فرانسه اؤزونو ساییالر، میصیرلی
 آراسیندا اولمانین اؤزگه و لیگین اؤزگه ایکی بو او . تانیمازالر لی فرانسه

 او . ساییالر لی-فرانسه میصیرده میصیرلی، ده-فرانسه .ایتیرمیش اؤزونو
 ایله تفسیری و یورومو شاندل ینده"سی هقرنطین سرحد" بیر هارالیدیر؟

 . اولموش دک آغاچ بیر آتیلمیش باغا قوپموش، کؤکوندن جایزسه، دئمک

 مدنیتیندن دونیاسی روحلوق انسانین . اؤلموش یاشامیر، داها آغاچ او
 135".شکیللنر ده-رابیطه و ایلگیده ایله تاریخی ده شخصیتی آالرکن تغذیه
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 و دیل اؤز اوالن منصوب تورکلوگونه نآذربایجا گؤروشلری کی اوسته
 . خاطیرالدار وضعیتین و دوروم نین انسان بیر لشمیش اؤزگه مدنیتینه

 اؤزونو و آلمیش تحصیل فارسچا و یاشامیش موحیطینده و چئوره فارس

 طرفیندن فارسالر چالیشان، ائتمگه ایضاح ایله فارسلیق توپلوموندا فارس
 قبوللوق دئیه فارس ده تورکلوگونده بایجانآذر گؤرمگن، قبوللوق دئیه تورک

 اوچون قوپدوغو دونیاسیندان معنویات و روحلوق اؤز انسان بیر گؤرمگن
 بوتاغی آغاچین اؤلو بیر آتیلمیش باغا شخص او گؤره شریعتیلره علی

 ممالیکی ایران شریعتی علی باخمایاراق دئدیکلریمیزه بو . ساییالر

 آدی ایران صاحابالرینی مدنیت و دیل مختلیف کی سینده محروسه
 یازدیغی شریعتی علی .ائدر خیطاب ملتی فارس آلتیندا باشلیغی

 فراصت و عقل سالیم ذاتدا بو بعضیلرینده دا محتوا و ایچریک بئلنچی

 بیر دوغرولتودا بو دئیه بوراخماسین یئری شکی و قوشقو دئیه یوخوموش
 دیلی، فارس زامانالر او شریعتی علی .ساییالر یئرلی وئرمک ایضاح آز

 بیر اوچون "مذهبیلری و ملی ایران" گؤتورموش اساس نی مدنیتی

 ملت بیر اساسلی "شیعه و فارس" کیمی چی نظریه و ایدئولوق
 رحمتلیک سعدی .اولموش شخص بیر اوداقالنمیش اوزرینده آنالییشی

 :دئمیش آالراق نظره شخصلری بئلنچی

 نین کاروان، سونرا ائتدیکدن اوغورلوغو باشاریقال  ،اوغرو دوشونن اؤزونه"
 .136"زخیالینا گلم اونون آغالماسی

 دیل فارس بویو تاریخ شخصلر، مینن آتینی ایستعمارچیلیق فارس دئمک،

 یئرینه ائتمک تشکور شاهلیقالرینا تورک قوروموش نی مدنیتی و
 بنده تورکلری دئیه اولمالی آنالییشی "ایرانیت" لیک شیعه و فارسلیق

 و چالیشمیش آتماغا دا باداالق تورکلره  گلرکن یئری و گهچکم
 .چالیشارالر

 

قدان برک یاپیشماغی فارسلی اساس گؤتوره رک ایرانیت دئیه  لیگی شیعه

 سفاریش ائتمک

 

 :یازار اوزره ایدئولوژیلری کاتولیکیسم و مارکسیسم شریعتی علی
 ملت( لتهاصا بو اوالراق فلسفه مشخص و بللی بیر مارکسیسم آنجاق"

 و سی چئوره ملیتلر )مارکسیسم( او .آچمیش ساواش )آنالییشینا

 دونیا ییخاراق نی دیوارالری و حئصاری )مدنیت( چکیلمیش اطرافالرینا
 )مارکسیسم( او .چالیشمیش یاراتماغا طبقه و صینیف بیر چاپیندا

 .چالیشمیش قویماغا قارشیسینا مدنیتین ملی نی مدنیتی صینیفلر

 ساواشی دونیا ایکی کومونیستلیگینده روسیه )بیز یه صحنه بیر بئله(
 دونیا ایکینجی مملکتلرینده آوروپا شرق ده جه ائله و زمان آراسینداکی

 غرب کلیساسی مسیحیت .اولوروق شاهید و تانیق ساواشینی
 نقشه کئچیردیگی حیاتا و اوینادیغی دوغرولتوسوندا ایستعمارچیلیغی

                                                             
 چو: 19 شماره حکایت درویشان اخالق در دوم باب .گلستان،  دیوان سعدی، 136

 کاروان. گریه از دارد غم چه ---- روان تیره دزد شد پیروز



 

 

 

 مدنیت راسیستلیگی                                                                        7

 قورولوشو نین حؤکومتی ستکمونی روسیه مارکسیسم نی
 بیر بنزر انتئرناسیونالیسم و کاتولیکیسم. کئچیرمیش حیاتا دوغرولتوسوندا

 و ملتلری اوچون تاپماق داوام اولوشدوراراق قودرت و یاییلماق شکیلده

 صاف یول امپیریالیسمینه غرب و شرق رک ائده اهلی اؤزلرینه مذهبلری
 عصریمیزین و چاغیمیزین بیزیم بو . اولموشالر جلودار و اؤنجول ائتمکده

 هر -: بورادا بنزرلیک . بیریدیر لریندن مسئله جالیب و ایلگینج بؤیوک،
 اونالرین ملتلری، گیزله نه رکآرخاسیندا نین گوجلری اؤز سی ایکی

 137ر".چیخارمیشال یوخا مدنیتلرینی و اصیللیکلرینی تاریخی

 
 اتولیکیسمک و مارکسیسم شریعتی علی گؤروشلرده کی اوسته

 بو دئییل، ائتمک ایضاح آلماغی خدمتینه ایستعمارچیلیق ایدئولوژیلرینی

 دوالییلی آلمانی خدمیتینه فارسلیق متودو و یول اوینادیغی ایدئولوژیلر
 فارسلیق و لیک شیعه کسیمینه سیاسی و ائلیتی فارس ایله یول

 ولوژیسینیسفربر ائتمگی و اونالرا بو ایستعمارچیلیق ایدئدوغرولتوسوندا

 دئمک، . چالیشار گؤسترمگه یول و ائتمگه تزریق و آشیالماغا
 گوج ایدئولوژیلردن بو دئیه ایدئولوژی بیر کاتولیکیسم و مارکسیسم

 تجزیه و آنالیز چکمگی بنده توپلومالری ملی باشقا و اولوشدورماغی

 اساسیندا لیک شیعه فارسلیغا شریعیتی علی یئرینه ائتمک تحلیل
 اولمایان فارس کلهائتم تئوریزه ایدئولوژی اویدورما بیر آدلی "ویعل تشیع"

ماقالرینی خالص یولو دئیه قلمه توت هداسارتین فارسلیق توپلومالری ملی

 یاشاداجاق توپلومالری ملی اولمایان فارس شریعتیلر علی دئمک،آالر. 
فارس ایستعمار عامیللری چالیشمیش ده ائتمگه کؤر اونالری دئییل،

 الرالر.سایی
 

 نتئرناسیونالیسم یاالنیا

 
 و آخینالری سولچو فارس چکن یئدک آدینی ایران شریعتی علی

 سینه مفکوره و سینه دوشونجه فارسلیقایرانیت و  دا تشکیالتالری
 چالیشار، اوخویوروق: هگائتم سفاریش دوالییلی اوالراق الرینیقساریلما

 و تورو یئنی اَن مینانتیرناسیونالیس انتیرناسیونالیسم؛ صینیفلی"

 پارتیسی کومونیست .یوخدور کئچمیشی آرتیق یوزایلدن اونون .نوعیدیر
 او . ائدیلمیش معین و بللنمیش ایله سی اعالمیه و بیلدیریشی نین

 بورادا .ساییالر آلی ایده و ایستدیگی چاپیندا دونیا مارکسیسمین

 قامم ضدیتلی بیر آراسیندا مارکس سیاسی ایله مارکس فیلسوف
 انسانالرین و نر سؤیکه اومانیسمه مارکس فیلسوف .دیر-گؤرونمکده

 انسانالرین مارکس سیاستچی ائدرکن، ناله آیریشماسیندان صینیف

 یالنیز اوغروندا منفعتی و چیخاری حاکیمیتین و آیریشماسینا صینیف
 دا صینیفالرا باشقا بوتون دئییل، اوچون قورتولوشو نین صینیفی ایشچی
 ائتمک، حاکیمیت باشینا تک ایستر] گؤره مارکسا[ . ائدر مراجعت
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 صینیفی ایشچی یئریتمک فیکیر و دوشونجه باشینا تک ده ایسترسه
 ایشچی سی بونوره کومونیستلیگین آراسی ملتلر . ساییالر حاقی نین

 توپلومالردان، - :دوشونولمویش بئله . قورولموش اوزرینده صینیفی

 سیاسی داکیدونیا و ایلیشگیلردن آراسی لرملت لردن، بؤلگه ملتلردن،
 بیربیرلرینه ایشچیلر بوتون یاشایان ده-چرچیوه بو کنار دنگؤتوروشمکلر

 اوچون اولدوغو احتیاجالری بیربیرلرینه اونالرین . آسیلیدیرالر و باغلی
 بیر اونالر باخیمدان بو . بنزردیر بیربیرینه ده اذیتلر چکدیکلری و آغریالری

 و گؤروشو دونیا بیر سی طبقه و صینیفی ایشچی . آالرالر ریئ ده-جبهه

 آل ایده و ایستک بیر اساسیندا یازیسی آلین بیر ائتمیش جبر تاریخین
 الخالق بین و آراسی خالقالر دا او . ائدر حرکت دوغرولتوسوندا

 نین صینیفی ایشچی نظام اوراداکی .سیدیر گئرچکلشمه اجتماعیتین

 سیستیم و نظام تک اوالجاق حاکیم دونیایا بو .اساسالنار بیرلیگینه
 . آدالنار مارکسیسم ایدئولوژی اوالجاق حاکیم هرکسه . کومونیسمدیر

 خاریجینده و قیراغیندا اونون کیمسه ،اولدوقدا عئلم و بیلیم مارکسیسم

-چیخار قیراغا دونیاسیندان تئوری باخمایاراق دئدیکلریمیزه بو . قاالبیلمز
 عصرده سکیزینجی اون اوالنالر تانیش آز بیر تاریخینه نیادو معاصیر ساق،

 و ائتدیگینی اشغال تورپاقالرینی آسیا و آفریقا قوشونالری انگیلیستان

 یییه ماتئریال، خام انگلیستانا مملکتلریندن آسیا و آفریقا آرخاسینجا بونون
 )انگلیستاندا( لیکله بئله. بیلر یاخشی داشیندیغینی آزیقانین و جک

 لر پئشه و مسلکلر یئنی یئرلری، ایش یئنی گلیشمگه، بازاری جارتت

 گلیشمه نین فابریکاالری انگلیستان اوالراق نتیجه و سونوچ . یارانمیش
 . گوجلنمیش وضعیتی و دورومو اقتصادین سورعتلنمیش، سی

 اولمامیش کئچمیشده و یئنی خالقینا انگلیستان بوللوق اوجوزلوق،
 الی نین انگلیستان اوالراق دفعه بیرینجی. رمیشگتی سوغات راحاتلیغی

 قول )کاغاذا متیرلیک(تومارا نئچه صینیفی، ایشچی یئتیشمیش آغیزینا

 . گؤسترمیش گؤوده خیابانالردا رک ائده امضا اونو و چکمیش
 قوشون اونون و دؤلتیندن استعمار انگلیستان تظاهوراتچیالر

 آسیادا و آفریقادا نین الریقوشون انگیلیستان اشغالچی باشچیالریندان

 وئرمگین الدن تورپاقالری قازانیلمیش یئنی رک یه ایسته قالماالرینی
 قالمیش معروض مستملکچیلیگه لیکله بئله  .اولموشالر علیهینه

 قوروتماغا نی قایناقالری یاشانتی نین اکینچیلری و ایشچیلری مملکتلرین

 ترس لریمیزیندئدیک بو سی شاشیردیجی بوندان .چالیشمیشالر
 اولماسی یوخ چیلیگین سؤمورگه و معاصر دا وا .اوزودور )برعکس(

 مملکتلردکی اولموش مستعمره و مستملکه - :وئرمیش باش زامانیندا

 آلماسینا قلمه انقالبی و دئوریمجیل اونو مارکس صینیف، ایشچی
 سرگیله اولدوغونو باغلی چیلره سؤمورگه آرتیق داها هامیدان باخمایاراق

 اؤز چاتماسینی سونا چیلیگین سؤمورگه اونالر .قویموش نمایشه و میش

 ایستعمارچیلیق ضد آسیانین و فریقانین. آآلمیشالر قلمه ضررلرینه
 طبقه و صینیفی ایشچی کسیم، کار محافظه و توتوجو اَن حرکتلرینده

 بیله کارلیالر وارلی و بورژواالر اکینچیلر، آیدینالر، .ساییالرمیش سی
 ...ایمیشلر قاباقچیل صینیفیندان ایشچی علیهینه گوجلر چی عمرهمست

 توتولموش تابع مستملکچیلیگه اوالن باغلی دؤلتلرینه غرب بؤیوک
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 آرینماق ایستعمارچیلیقدان گؤره، گؤروشونه کومونیستلرین مملکتلرین
 انقالب( انقالبی ایشچی مملکتلرده استعمارچی سینی مسئله
 آنالییش و گؤروش بو . بیلر کئچه حیاتا سونرا وئردیکدن باش )پرولتری

 آنالییش دوزگون بیر بو و اوالر بئله . ساییالر مسخره )اولدوقجا(
 نین صینیفی ایشچی انگلیستاندا ملتی هیند گرک ساییالرسا،

 کومونیستلیک و ساالجاغی قودرتدن نی سیستیمی سرمایادارچیلیق
 لی گؤزلمه  گونو وراجاغیق حؤکومتی ایشچی انگلیستاندا ایله انقالبی

-ایستعمار انگلیستان ایشچیلری انگلیستان لیکله بئله . اوالیمیش

 .138"!وئرئیمیشلر مستقیللیک هیندوستانا رک ائده یوخ چیلیغینی
 

 صینیف آراسیندا ملتلر" شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 بیر ره اوزلشمدیگینی، ایله واقعیتلر و ایناندیریجی نین "دایانیشماسی
 بو دئیه راحاتلیغیدیر وطنداشالرین بوتون راحاتلیغی و چیخاری مملکتین

 تابع ایستعمارچیلیغا حؤکومتی انگلیستان اوچون ائتمک اثبات دئدیکلرینی

 نین ایشچیلری انگلیستان ایله سی ائتمه ترک مملکتلری توتدوقالری
 فارس اقاوالر لیک اوسته .گؤسترر دئیه دلیل بیر ائتدیکلرینی مخالفت

 و اولماغا ساییق آییق باخیمیندان مدنیت و دیل ده کومونیستلیگینی

 و اویاریق اونالرا دئیه اوالر یانلیش وئرمک الدن آنالییشینی فارسلیق
 مدنیتینی و دیلی فارس اساسن آنالییشا بو . چالیشار وئرمگه اخطار

 مذهبی و دئموکراسی اوچون کسیم کومونیست و مذهبی قاورامیش

 نین حاکیمیتچیلیگی فارس دئییل، آنالییشی انسانلیق رفتار و المور
 بیر ائدیجی تعیین و بیرینجی بوتونلوگو تورپاق دئیه  ی"عرض تمامیت"

 وی حوزه و دینی بیاتین سیدحیدر دوغرولتود بو. دورار اورتادا اوالراق فاکت
 هترجم گؤروشلرین بو. ساییالر چکیجی دقت قناعتی گلدیگی لرده داییره

 :اوخویوروق سینی

 دئیه دیلی شیعه و گوجلنمیش ایله سی واسیطه مذهبیلر دیلی فارس
 اوچون چیخماق صاحیب دیلینه فارس لیک اوسته .اولونار تبلیغ و یاییالر

 اوالراق اؤرنک .گئدر رقابت و یاریشما آراسیندا مذهبیلر غیر و مذهبیلر

 ایله لر طلبه یازار کیقومدا اؤنجه بوندان ایل دؤرت اوچ، حکیمی محمدرضا
 چکدیکلری اوچون ادبیاتی فارس کومونیستلرین گؤروشونده ائتدیگی

 فارس بؤلومونو بیر اثرلرین یاراتدیقالری اونالرین آچاراق سؤز زحمتیندن

 یاراتماغا یازیب فارسچا لری طلبه آدالندیراراق قولو بیر نین چایی ادبیات
 بیربیرینه ایکی ایلده یوز کئچمیش فارسچا شکسیز ... ائتمیش تشویق
 جریانالرین و آخین بو .گوجلنمیش طرفیندن جریانالر و آخین اوالن قارشی

 صادق اوالراق اؤرنک آچانالر، ساواش علیهینه دین دینسیزلر، :بیری
 ایسه جریان و آخین بیری او خانلری؛ ناتل فروغی، محمدعلی هدایت،
 مکارم مطهری، حکیمی، شریعتی، علی اوالراق اؤرنک دینمدار،

 ایکی بو شکسیز.... باشقاالریدیر و ... مهاجرانی سبحانی، شیرازی،
 و اؤرنک وناب .یاخینالشمیشالر و اوزالشمیش یئرده بیر جریان و آخین

 رازی ابولفتوح شئیخ شهرینده ری نین رفسنجانی هاشمی اوالراق مثال
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 هاشمی اوالر، گؤسترمک لری ایفاده گتیردیگی دیله آشکارجا ینداقورولتای
کئچمیش رژیم ایرانین کئمیشینه و فارس دیلینه  -: دئمیش رفسنجانی

 بو چوه اهمیت وئریردی. ... بیز ده بو مسئله لری مثبت بیلمه لی ییک". 

 سیماسیندا عادل حداد سی زیروه یاخینالشمانین و اوزالشما بیربیرینه
 والراقا رئیسی نین فرهنگیستانی فارس عادل داد. حاوالر ظاهیر

 اؤرنک بیر باشقا . رئیسیدیر ده نین مجلیسی اسالمی جمهوری
 نین سی اونیوئرسیته فردوسی مشهدده اوالراق شخص فارسپرست

: دئمیش یاحقی .اوالر چکمک آد نی یاحقی اوالن بیری اوستادالریندان

بیز بو سؤزلری )فارس پرستانه سؤزلری( دانیشماغی جرأت ائتمزدیک. 
 139".نین بو دانیشیغی منه جرأت وئردی هاشیمی رفسنجانی"
 

 اوالن لرینده اؤلکه غرب شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 و ایله گتیرمک فاکت آخینالردان مذهبچیلیک و هومانیسم مارکسیسم،

 آنالییشینی فارسلیق سیراالماقال اؤرنکلری گیمیز جه ائشیده دا آشاغیدا

 آنالییشیندان آریاچیلیق یق،باستانگرایل اولموش مود زامانی پهلویلر
 مدنیت فارس و فارسلیق ،جاالماغا ده لره داییره مذهبچی دینچی،

 . چالیشمیش اولوشدورماغا توپلوم و کوتله بؤیوک اوچون راسیستلیگی

 نین شریعتی علی ده کندلرینده و شهر آذربایجان بوگون اساسدا بو
 دیل ورکت ده کسیملر یچمذهب تورک اولموش تانیش ایله اثرلری

 دئیه "ایرانیت و شیعه"، اوچون اولمادیقالری مالیک شعورونا و بیلینجی

 علی و آچماغا ساواش علیهینه "لیک شیعه" سنتی آذربایجانداکی
 و یهور آرخاسینجا نین یاالنالری "علوی تشیع" اویدوردوغو نین شریعتی

 دیرمگهمین قاطارا بو دا خالقی و مینمگه قاطارینا فارسلیق دئیه قیلمان
.  سرگیلدیک اؤرنکلریئترلی  دن-محمدی جالل دوغرولتودا بو ر. چالیشارال
 بو نین شریعتی علی کسیمی مذهبی تورکلوگونون آذربایجان

 سولچو باخمایاراق اولماسینا جذب فارسلیغا ایله اثرلری شارالتانلیق
 داشیجی ایدئولوژی سینه محروسه ممالیکی ایران کئچمیشده کسیمی

 تعیین حق سؤزده دئیه دیل رسمی فارسچا اوچون غواولدو سی

 سینه گتیرمه دیله آنالییشینی )ائتمک تعیین مقدراتینی اؤز( سرنوشت
 اؤزونه و تشکیالتالنماغا اساسیندا مدنیتی و دیلی اؤز باخمایاراق

 . میش ائتمه جسارت قورماغا تشکیالت مستقیل و آیری فارسلیقدان

 خئیرده شخصلر اولمایان فارس ینداتشکیالتالر سولچو فارس دئمک،
 بویایان گؤز نین سولچوالری فارس کیمی آیاقچی بیر اوالن َشرده

 علی. توتابیلمزلر اوزاق اؤزلرینی باتالغیندان فارسلیق و اویار یاالنالرینا

 :ائدر داوام گئنه شریعتی
 مستعمره سونرا قوروالجاق سیستیمی کومونیست غربده( آنالییش بو"

 و تورئز موریس )آنالییشی اوالجاق آزاد توپلومالردا توتولموش بعتا چیلیگه

 قورتولوش آزادلیق" الجزایر طرفیندن سی پارتی کومونیست الجزایرین
 140".؟می کئچمدی حیاتا ایله ائتمکلری تحریم، نی "سی جبهه

                                                             
 و است حفظ را نامه "هوپ هوپ" اشعار که تقلیدی مرجع سبحانی بیات، حیدر سید 139
... /https://hbayat.wordpress.com/author/turkicworld/page/19 
 .وراداا باخ شریعتی، علی 140
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 انتیرناسیونالیسم آراسی ملتلر شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 بؤیوک ایدئولوژیلرین بو و اولدوغونو یاالن دا نین آنالییشی پرولتئری

 گئنه .چالیشمیش وورقوالماغا اولدوغونو خدمتینده گوجلر ایستعمارچی
 :اوخویوروق ده

 ائشیگه گوجو خاریجی ایستعمارچی آراسیندا توپلومالر یاندان، باشقا"
 ایشچی ملتین بیر آرخاالنارکن لره طبقه و صینیفالرا ،اوچون سالماق

 دگیشمدیگی سینی موضع طبقاتی و صینفی اؤز سی طبقه و فیصینی

 لر طبقه و صینیفلر مارکسیسمین مستقیللیگی ملتین او ،اوچون
 ملی )گؤره تئوریسینه مارکسیسم( دئمک . سیغیشابیلمز تئوریسینده

 اؤزگه بورژوالیق ملی و سرمایادارلیق ملی، کئچدیکده حیاتا مستقیللیک

 ایشچی لیکله بئله . اوتورار یئرینه بورژوالیغین و سرمایادارلیق خاریجی و
 تابع چیلیگه مستعمره و مستملکچیلیگه سی طبقه و صینیفی

 تأیید و وورقوالنار قالدیرماسی باش سینده بدنه اؤز ین-ملت توتولموش

 و حرکت باشالنمیش علیهینه ایستعمار سینده-ساحه ملت . اولونار
 آراسیندا لر طبقه و صینیفالر یهدئ(" همبستگی( دایانیشما ملی" نهضت

 مارکسیست حرکت بو ،اوچون توتولدوغو اوستون دوشمنلیکلره اوالن

 باش ملی باخیمدان بو . ساالر تأخیره نی سی وئرمه باش نین انقالبی
 سی مجادیله ائتدیکلری علیهینه ایستعمارچیلیق ملتلرین و قالدیرماالر

 . آلینار قلمه دئیه ("ناتنی قالبان( انقالب اؤگئی" نظرینده مارکسیستلرین

 . آالر قلمه دئیه ارتجاعی ملتچیلری مارکسیستلر باخیمدان بو :دقت(
 بیر بو ده، لر ائتسه قبول حرکتلری ملی ایللرده سون ]مارکسیستلر]

 ائتمک رقابت چاپیندا دونیا و آلماق یئر ده-جبهه دیپلوماتیک و سیاسی
 نئجه ملتچیلیک آفریقادا کلهاؤزللی و آسیادا ... داشییار ماهیتی

 . اولدوق شاهید و تانیق هامیلیقجا اوتورتدوغونا گئری مارکسیسمی

 و پرولتر آالراق الینه اؤز رهبرلیگی علیهینه ایستعمارچیلیق ملتچیلیک
 سرمایادارلیق و سینه ائتمه انقالب دونیادا نین سی طبقه ایشچی

 کومونیست لمایاراققا منتظر  و گؤزتچی سینه ائتمه یوخ سیستیمینی

 بونونو. دوشورد دوروما بیر ضعیف اونالری ویا اریتدی اؤزونده پارتیلری
. اولدوالر لی بؤلونمه قوروپالرا مختلیف آخاریندا زامان اونالر ،آرخاسینجا

   141".گؤرونر وار پارتیسی کومونیست اوچ مملکتلرده بعضی لیکله بئله

 
 یانچیسی "زادلیقآ ملی" مارکسیستلر گؤره یه-شریعتی علی

 بو .ائدرلر تعریف و تانیمالر دئیه حرکت استئراتئژیک بیر اولدوقالرینی

 مملکتلرده قالمیش معروض چیلیگه مستعمره دئیه، اولسون دلیل قناعته
 و بیرلشدیگینی الینده ین"گوجلر ملی" گوجو نین حرکتی قورتولوش
 آراالریندا اؤز یانچیالری کمونیست و اوغرادیقالرینی تجریده سولچوالر

 بو نین شریعتی علی .چالیشار گؤسترمگه دئیه دلیل بیر بؤلوندوکلرینی
 بو نین شریعتی علی. قناعتدیر بیر دوزگون اولدوقجا قناعت گلدیکلری

 ایسترسه یلری،چمذهب تورکلوگونون آذربایجان ایستر ،قناعتدن گلدیگی
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 هانکی هر ک،دئم . دوشونورم دئیه آلمالیدیر درس ده کومونیستلری ده
 اولوشدوران مملکتی و وتوپلوم او چیخارالری، مملکتین و توپلوم ملی بیر

 مدنیت و دیل آلینمالی، نظره دئیه چیخارالری وطنداشالرین بوتون

 دوزگون ائتمک حرکت بیرلیکده اوچون هدف مشترک و اورتاق اساسلی
 .لیییک دوشونمه دئیه یولدور

 

 اوستون توتولمالیدؤلت چیخاری )منافعی( هر شئیدن 

 
 

 دئیه توتولمالی اوستون شئیدن هر منفعت و چیخار ملی شریعتی علی

 مذهب ملتلرآراسی" ،"دایانیشماسی هومانیسم آراسی ملتلر"
 یاالن نین"دایانیشماسی طبقه و صنیف آراسی ملتلر" و" دایانیشماسی

 :اوخویوروق چالیشار، یکونالشدیرماغا گؤروشلرینی اؤز اوزره اولدوغو

 تورئزدن موریس ،کیمی دوغوردوغو تعجب دئدیکلری راسئلین برتراند"... 
 المللچیلیگین بین طبقاتی و صنیفی لیکله بئله ائدیم، بیان فاکت بیر ده
یل جانسان .اولسون آیدینالشمیش گلدیگی معنایا و آنالم هامان ده

 نوع بیر اوچو هر المللچیلیک، بین نفیص و مذهبی ،)انسانی(
 فرانسه یالنیز تورئز موریس . ائدرلر حئکایت ماهیتیندن یسمامپریال

 دونیا ده جه ائله دئییل، باشچیسی نین پارتیسی کومونیست

 فرانسه .ساییالرمیش بیری شخصیتلریندن تانینمیش نین کومونیستلری
 قلبیندن و باغریندان پاریسین چایی سئن" شعاری نین ایستعمارچیلیغی

 قلبیندن و باغریندان نین فرانسه ده )دیترانهم دریای( دنیز آغ و کئچر

 چیلیگینه مستملکه فرانسه آفریقاداکی یعنی . بیلیریک اولدوغونو "کئچر
 )دنیزی مدیترانه( دنیز آغ آییران دن-فرانسه و مملکتلری قاالن معروض

. ساییالر توپراغی نین فرانسه بؤیوک توپراقالر بو باخمایاراق اولدوغونا
 نین فرانسه !)دئییلر( سیدیر بؤلگه بیر نین فرانسه ایرالجز َمَثللرده

 .ایمیش ائتمیش قبول نی بؤلوشمه جغرافی بو پارتیسی کومونیست

 نین سی اداره مالیات و وئرگی الجزایرده رئژیمی ایستعمارچی فرانسه
 مالیات و وئرگی نین فرانسه"  تابلوسوندا ناظیرلیگی و باشقانلیغی

 فرانسه کیمی، یازدیغی" سی شعبه الجزایر ،ناظیرلیگی و یغباشقانلی

 دا اونون .ایمیش وار سی شعبه الجزاییرده ده نین پارتیسی کومونیست
  .آدالنارمیش سی شعبه الجزایر پارتیسی، کومونیست فرانسه آدی

 موریس باشقانی نین پارتیسی کومونیست فرانسه آیدینالر و ملتچیلر

 مارکسیست کالسیک بیر او یکده،ائتد اعتیراض اوزره مسئله بو تورئزه
 ده ملت الجزایر"-: دئمیش و وئرمیش جاوابی اوالن الزیم سی وئرمه

 ایفاده بو . دیر-اوزره اولماق مملکت بیر یالنیز دئییل، ده مملکت دئییل،

 و ساالن ژنرال )ساییالن قولو ووروجو نین ایستعمارچیلیغی فرانسه( یالنیز
 142."اوالبیلرمیش ایفاده دیلیندن شخصلرین نظامی کیمی پینه مسیو
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 آنالییشیندان فارسلیق شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 آراسی ملتلر بیر هانکی هر ایجابیندا موضوع، اوچون یاپیشدیغی

 ایجابیندا زمان باخمایاراق قویماسینا اورتایا اولدوغونو یاالن دایانیشمانین

 یارالی و یئرلی دا وخچ اوچون فارسلیق ایسالمچیلیغی آراسی ملتلر
 ذاتالر ائدن تنقید و نقد ایستعمارچیلیغینی فرانسه دئمک،. آلمیش قلمه

 قاالن معروض یوخلوغا و اینیلدگن آلتیندا حاکیمیتی فارسلیق اوچون نه
 سی مسئله میشلر ایستمه آچماق سؤز وارلیغیندن توپلومالرین ملی
 علی ر. قویا اورتایا دا اولمادیغینی صادیق و دوزگون نین شریعتی علی

 :اوخویوروق شریعتیدن
 ضدیتی اوالن آراسیندا لر طبقه و صینیفالر دا دوغرودان ملیت "...

 اوالن آراسیندا لر طبقه و صینیفالر ترسینه ،دئییل اوچون باسدیرماق

  مریضلیک و لیک خسته بؤیوک اوچون ملیت ضدیت و دوشمنلیک
 143ساییالر". امیلع بیر اوچون بؤلوشدورمک ملتی ساییالراق

 

 باغلی محفلینه ملی جبهه فارس شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 آنالییشی پلورالیسم و دئموکراسی آنالییشینی ملیت اوچون اولدوغو

 گؤتورموش اساس نی مدنتی و دیل فارس بیر سسلی تک دئییل، ایله

 شینآنالیی بو . ائدر دفاع و ساوینار آنالییشینی جبهه دئیه تشکیالت
 ذکالیغا گئری و دیکتاتورلوغا دک ائتدیگیمیز تجربه ده سی نتیجه و سونوچ

 :اوخویوروق ده گئنه شریعتیدن علی .آچار یول

 ضدیتی و دورما قارش داخلی انگلیستاندا و فرانسه آلمان، مارکسین"
 ده-جبهه بیر آنالییش بو . دئییل آنالییش بیر مترقی و سی ائتمه مطرح

 جبهه بو . ساییالر آنالییش بیر آچان یول داغیلماغا و ادانیار دورما قارشی
 . دورموش قارشیسیندا ایستعمار و امپریالیسم کیمی بدن واحید بیر

 جهان( مملکتلرده میش گلیشمه سونرا ساواشیندان دونیا ایکینجی

 میش اؤیرنمه قالدیرماالردان باش اوالن علیهینه ایستعمارچیلیق )دا-سوم
 ائتدیکده هوجوم گوجلر ایستعمارچی و سی سؤمورگه می؟ وار اوالن

 ملیت گوج منطقی و دایاناجاقلی اوچون قورتولماق امپریالیسمدن

 144".ساییالر
 

 کارل مملکتلرده صنعتی نین شریعتی علی کیمی گؤرونوگو اوسته

 گؤروشلرین آتدیقالری اورتایا اوزره "سرمایا" ایله" ایش"مارکسالرین
 "ایران ملی جبهه" ملیتچیلیگینی فارس و ائدر رمنظو اولدوغونو یانلیش

 گؤروشونه فارسلیق نین شریعتی علی . چالیشار قاباراتماغا دئیه

 اولوشدوران ملتینی فارس عموم سی مسئله دیریلیک ملی اساسا
 هانکی هر سینده مقوله ملت .اولمالیدیر سی مسئله صینیفلرین و طبقه

  .اولماز چئویرمک کورک رالریناچیخا ملت رک ائده باهانا منفعتی صنفی

 اولدوغونو مسلمان نین سی کیته خالق شریعتی علی دا اساسدا بو
 – لیک شیعه" دئیه " مذهبی و ملی" ایدئولوژیسینی اؤز آالراق نظره
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 بیر شریعتی علی دئمک، ار. چالیش قویماغا اورتایا اساسیندا " ایرانیت
 "اسالمی -ایرانی شناسی باز" اونون باخمایاراق اولماسینا چی نظریه
 سیاستی باخیمدان علمی دئییل، گؤروشلر طرفسیز لری نظریه

 .ائدر خدمت ایستعمارچیلیغینا فارس آلمیش خدمتینه فارسلیق
 

 

 مذهبین سیاسته وسیله اولماسی

 
  

 شیعه بوگون ائدرکن نقد لیگینی خلیفه عرب آدینا اسالم شریعتی علی

 سی مسئله "بیلرمیش دئیه نه زرهاو نژادپرستلیگی فارس آدینا لیک
 :اوخویوروق دوغوروجودور، ماراق اولدوقجا

 بیر الینده لیک خلیفه آدینا اسالمیت آراسی ملتلر سونرا اوندان"... 

 باشقا امپریالیسمیندن نژاد و عیرق دوغولموش جاهلیتدن اوالراق وسیله
 اولدوغونا برابر ملیتلرین شعاری اسالمین. دئییلمیش شئی بیر

 ائتمگین یوخ ملیتلری امپریالیسمی نژاد و عیرق اوچون اساسالندیغی

 ایسالمیت مسئله بو لیک اوسته یوخدور، بنزرلیگی بیر هئچ ایله اسالم
 آنالشمازلیق کی تاریخده و یانلیشلیق بو. ... اولوشدورار ضدیت ایله

 ریقدرتل متجاووز و ظالیم اوالراق تله و توزاق بیر بؤیوک ده اوچون بوگون

 و مادی مدنیتلرینی، و دیل اونالرین ائتمک، یوخ اصالتلرینی ملیتلرین
 و حقیقت اوالراق نتیجه .ائدر خدمت چکمگه یوخا دگرلرینی معنوی

  145".آالر لر ضربه و ضرر ساغالماز انسانیت

 
 ملیتلری دئیه امت آدینا اسالم شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 سی محروسه ممالیکی ایران اخمایاراقب اولدوغونا واقف چکمگه بنده
 مدنیتلری و دیل اونالرین وارلیقالری، ملی ملیتلرین اولمایان فارس اوزره
 و علوی تشیع" لیک اوسته . میش ایستمه یازماق بیله جومله بیر اوزره

-آنالییشی " ایرانیت" و پیسلمک لیگی شیعه سنتی دئیه "صفوی تشیع
 و تانیمالماق یئنیدن یوالچیخاراق گؤروشلریندن هینتسین والتئر نی

 فارس ،سکدئ ایله دئییشی اؤز ایستعمارچیلیغینا؛ فارس ائتمگه تعریف

 .چالیشمیش ائتمگه صاف یول امپراتورلوغونا
 باشالمیش زامانیندان حاکیمیتلری پهلوی آدینا لیک شیعه بوگون دئمک،

 یس ائتمه داوام نین(فرهنگی کشی نسل( قیریمی سوی مدنیت و دیل

 تولید( تؤرتدیگی فیکیر و دوشونجه نین شریعتی علی دوغرولتوسوندا
 مشروطه لیکله بئله . قویوالر اورتایا اوالراق سورقو بیر باشقا ده )ائتمگی

 آذربایجان دن-جومله او ملیتلرین اولمایان فارس باشالیاراق حرکاتیندان

 دیل فارس و ائتمدیکلری درک منلیکلرینی و کیملیک اؤز نین ائلیتی تورک
 نین عامیللری ایستعمار فارس گؤتوردوکلری اساس نی مدنیتی و

 . ساییالر گلیشمه بیر اولموش کؤنلونجه
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 ملیت، ایدئولوژی و فاشیسم

 
 علی شریعتی نین ایدئولوژی آنالییشی:

 بؤیوک بو دئسک، ایله تفسیر و یوروم ییغجام ما اوالراق ساو باشدان"
  "شخصیت مدنی"نو" و گؤروشو ادونی ینانسان" تله و توزاق

ر بی چیخمیش اورتایا بیربیرلریندن آییرد ائده بیلمدیکدن  دگیشیکلیگینی
 اصل و آنالمدا یوکسک ایدئولوژیسی و گؤروشو دونیا . ساییالر مقام

 رک گؤتوره اساس آلالرینی ایده دگرلری، مطلق انسانیتین معنادا

 کئچمه حیاتا نین آلالری ایده روحو انسانین شکیللنرک و نر بیچیمله
 اولماسینا انسان کامیل و سینه تکمیللشمه نین رسالتی اونون سینه،

 و یورومالر دئیه "ملیت" اونو بیز ایسه، "شخصیت مدنی. "آچار یول

 خصلتلر بو ار. اولوش خصلتلردن چوخ شخصیت مدنی .ریک ائده تفسیر
 و بیلینج روحیه، اقاورت انسانالرا قوروه بیر آخاریندا و ندهسورجی تاریخ

 اؤز" بیر جمعدن و قوروپدان چکیلن آدی لیکله بئله ر. باغیشال شعور

 اوالراق واقعیت اجتماعی بیر اونالر لیه بئله (" اولوشار. قوروپوم منیم(
 وو یوروم ("قوروپ بیزیم(بیز" اوالراق مالیک حیسلره شریک و اورتاق

 لر اؤزگه و باشقاالر ینیآنالییش "بیز" بو اونالردیلر. ائ درک تعبیری

 طبیعی بیر یاشاییشالریندا انسانالرین بو . ائدرلر ایفاده قارشیسیندا
 معنادا و آنالم مختلیفلیک فاشیسم آنجاق .واقعیتدیر اجتماعی و اختالف

( برتری( اوستون رک ائده تعبیر و یورومالر دئیه متضاد ی"فرق" اوالن

 آراسی ملتلر فاشیسم لیکله بئلهر. اوال وارمیش آنالییشینا اولماق
 عمل بو. اوالر یاخاالمیش آنالییشی بنزر هومانیستلیکه بنزر، مذهبه

 بوگونوموزده و آنالییشینا امپریالیسم اساسلی مذهب کئچمیشده
 یول ایستعمارچیلیغا مدنی و اقتصادی سیاسی، یوخسا ایستعمارچیلیق،

 ملی رک ائده افاعتر و اقرار فرقی اوالن آرادا بو اسالم ... .آچار

 اونالرین قویاراق احترام )وجودی اصالتهای( اصالتلرینه وارلیقالرین"
 آنالشینی(" داورانمانی مدنی و اولمانی نزاکتلی)  تعاریف" آراسیندا

 بئله .چالیشار اوتورتماغا یئرینه نین آنالییش "اولوشدورما ضدیت و متضاد"

 انسانالردان و ملتلردن ایدئولوژیسی دونیا بیر مشترک و اورتاق لیکله
 146."اوالر حاکم آراسیندا ملتلر اسالمی "هللا" دئیه اوستون

 

 دین دؤگم یالنیز دئیه ایدئولوژی شریعتی علی، کیمی گؤروندوگو اوسته
 باشقا کیمی کومونیسم لیکله بئله . گؤتورر اساس اینانجالرینی
 بوراخماق ریئ بوش دئیه آنالییشی ایدولوژی بیر هانکی هر ایدئولوژیلره

 ممالیکی ایران ده دئدیکده "ملیت" یوخسا " شخصیت مدنی"ز.  ایستم
 اویدوردوقالری نین راسیستلری مدنیت فارس اوچون سی محروسه

 اؤز آنالییشا بو . چالیشار قابارتماغا نی آنالییشی ی"ملیت ایران" تاریخی

                                                             
 .172 – 171ص.  اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی146
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 ورماقد یییه و چیخمایانالر صاحیب وارلیقالرینا ملی مدنیتینه، و دیل
 شریعتی علی اساسدا بو. آلینمازالر قلمه انسان مدنی ایستمگنلر

 اورقانالریندا چیلیک ایداره و تشکیالتالری فارس آنجاق اولمایان، فارس

 اساسیندا گؤروشو دونیا بیر هانکی هر ده ایسترسه اومتچیلیک، ایستر
 و یقالریاولماد مالیک لرینه حافظه تاریخ قوپموشالری ملتلریندن و دیل اؤز

 اونالری اوچون وارمادیقالری فرقینه نین شعورالری و بیلینج ملی اؤز
 باز" نین شریعتی علی لیکله بئله. آلماز قلمه دئیه "انسان مدنی"

 موردار باشی ایکی کتاب یازدیغی آدلی "اسالمی ایرانی هویت شناسی

 اورتایا ااساسیند ایستعمارچیلیغینی فارس آغاچ موردار بو . بنزر آغاجا بیر
 گؤستردیگی فارس صاحابالرینی مدنیت و دیل اولمایان فارس قویولدوغو،

 حاکیم فارس اوچون ائتدیگی تحریف وارلیقالرینی ملی اونالرین و

 دوالییلی اوالراق  ده، چکیلمزسه آدالری یانچیالرینی اونون و سیستیمی
 قاباش . آالر قلمه سی حیصصه ترکیب انتظامین و نظام بیر فاشیست

 ائتدیگی قبول اساسیندا فارسلیق تملینی نین آنالییشی ایرانیت یاندان

، اؤزلرینی فارسلیق اساسیندا قبول ائتمگن ملی توپلومالری اوچون
 "علوی تشیع" نین شریعتی علی دئمک، . ائتمز قبول دئیه ی" ایرانل"

 شناسی باز، "ائتدیگی تئوریزه امتچیلیک اساسیندارک دوشونه دئیه

 حؤکومتی ایران ایسالمی جمهوری اثری آدلی "اسالمی – یرانیا هویت
 جیزما دگرسیز وئرمیش نی امتحانی و سیناو اؤز ،سونرا قورولدوقدان

 دا بو چیخار.  اورتایا اولمادیغینی مالیک ارزشه و دگر بیر باشقا قارادان

 مدنیتی و دیلی فارس انتظامین و نظام اولموش حاکیم آدینا اسالم ایراندا
 سیستیمی حاکیمیت فارس آدینا لیک شیعه اولماسی، اداره ساسینداا

 حاکیمیت و قابیلیتی چیلیک اداره قویمادان فرق و تبعیض نین
 شریعتی علی دئمک، . ائدیلملیدیر ایضاح ایله اوالبیلمدیگی سیستیمی

 باتالغیندا "ایرانیت" یالنیز اوالراق داوامچیسی بهارالرین تقی محمد ده

 انسانلیق اوچون بونالر . گؤرونر قالمیش ایلیشیب وروندانب دک قارقا
 !اولونارمیش منظور " فارسی ایرانی روح" دئدیکده

 

 لیک شیعه ایله سی واسیطه صفویلر گؤره یه-شریعتی علی :تذکر
 ایرانیلشمیش دا ائتنوسو تورک و یوکسلمیش سینه ساحه حاکیمیت

 و کیملیگینی ملی تورک شریعتی علی لیکله بئله (. فارسالشمیش(

 تامامیتچیلری فارس دانماقال سینده محروسه ممالیکی ایران وارلیغینی
 و قوشقو بیر هانکی هر داییر آالجاغینا یئر یانیندا نین نژادپرستلری و نین

 .زبوراخما شک

 
 
 

 راسیسم

 

 نژادین و عیرق بیر هانکی هر آنالییشی نژادپرستلیک و راسیستلیک
 اوالن منسوب ائتنیکلره و توپلوم ملی قاباش توتولماسی، اوستون
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 اساسالنماسینا سیاستینه توتماق تابع سئچیلیگه آیری شخصلری
 فارس" بیر خاص اؤزونه دئیه" فرهنگی ایران" شریعتی علی باخمایاراق

 :اوخویوروق دوغرولتودا بو ساییالر؛" راسیستی مدنیت

 ائله و الیآسی بعضی لری دوشونجه راسیستلیک و عیرقچیلیق بو"... 
 . ائتمیش سرایت و داریشمیش ده متفکرلره و دوشونور آفریقالی ده جه

 :یازمیش شاعیر دریلی قارا بیر .یارانمیش مکتبی نئگروئیسم آفریقادا
 و کئچری رنگ آغ و بویاق آغ، یاراتدین قارا منی هللا، راضییام سندن"

 دیتاب و لیک شه همه رنگ قارا بویاق، قارا آنجاق  .موقتیدیر

 147".بویاغیدیر
 

 ائتدیگی منظور اوالراق ترسینه نین یاناشماسی بو نین شریعتی علی

 اساسیندا منلیگی و کیملیگی ملی اؤز و ائتمک حاکیمیت شاعیر
 گه مه ایسته اودوزماق اؤزونو ،اوچون اولدوغو محروم قورماقدان حاکیمیت

 و دوروم اولدوغو تحمیل و وئرمگه توختاقلیق اؤزونه و دیرنمگه رک،

 اولدوغونو قرارلی یاشاتمادا منلیگینی و کیملیک قارشیسیندا وضعیت
  دا ایستعمارچیلیغیندا فارس کیمی بیلیندیگی . چالیشار یانسیتماغا

 واسیطه لر لومپئن سیرا بیر ایفاده بیر دئیه آ شوکور، اولمادیم تورک"-"هللا

فارسالر ایله  ،ایسه قارشین بونا 148بیر ایفاده وار. یاییلمیش ایله سی
 –سنه شوکو هللا " بازاردا کوچه ا،آراسیند تورکلر ایلیشکیده اوالن 

. بو یاناشماق 149دیر-اولمادیم فارس" ایفاده سی ائشیدیلمکده

قارشیلیقلی اوالرسا، ایکی کولتور آراسیندا اوالن مدنیت ساواشی و 
 سورتوشمه سی نین گؤرونومو ساییالر.

 بئله یه مسئله اوالنالرین سوبمن توپلوما ملی ازیلمیش دئمک
 عمل دئییل، اساسیندا نژادپرستلیک و عرقچیلیق یاناشماقالری
 فرانسه .قویولموش اورتایا دئیه "العمل عکس" قارشیسیندا

 فرانسیز اصیل آفریقالیالرین سؤموررکن، آفریقانی ایستعمارچیلیغی
 دئمک، . چالیشمیش آلداتماغا اونالری و ائتمیش ایفاده اولدوقالرینی

اولونموش  دئییل، ایستعمارچی آنالییشی نژادپرستلیک اوالن قاراالردا

 بو . داشییار کاراکتئری العمل عکس و عمل ترسعمل قارشیسندا 
 "قالیم یوخسا اؤلوم" اساسلی "رئاکسیون" و "اکسیون" یاناشما

 .اساسالنار سینه مجادیه و داورانیشی

 
 

 ناسیونالیسم و ملیت

 
 :یازمیش اوزره سی مقوله ناسیونالیسم و تملی شریعتی علی

 ملتچیلیک و ملیت"

                                                             
 120.  ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، یعل 147
 تورک شدم نه شکر، ترا خدایا 148
 فارس نشدیم که سپاس، ترا خدایا 149
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 دوشمنلیک ایله ملیت همشه صاحابالری دوشونجه امپریالیستلیک
 لی دوشونجه آزاد قاپیلمیش هومانیستلیگه بعضی باخمایاراق ائتدیکلرینه

 پارچا تیکه اونالری و بؤلمک توپلومالرینی انسان ملتچیلیگی دا انسانالر

 اوزره اصالتی و اصیللیگی ملتین لیکله بئله .دوشموشلر باشا دئیه ائتمک
 قومیت نوع بیر دئیه ملتچیلیک گؤروش ائتدیکلری ادعا وب .ائتمیشلر شک

 انسان اصالتینی مدنیتلرین لیک خستله قومی . ساییالر  لیگی خسته
 150."سایار یوخ اونالری داناراق توپلولوقالریندا

 

 گوجلر خاریجی پهلویلر اساسا هگؤروشلرین بو نین شریعتی علی
 دک بوگونه باشالیاراق گوندن بیر گلن اوستونه ایش ایله سی واسیطه

 نوع بیر و تور بیر "حاکیمیتچیلیگی فارس" سینده محروسه ممالیکی ایران

 مریضلیک و لیک خسته )میلیت( قومی بو. ساییالر لیک خسته "قومی"
 دانماغا اصالتلرینی اونالرین و یوارلیقالر توپلومالرین ملی اولمایان فارس

 و " زبان ترکو "توپلومون ملی تورک لیک خسته قومی بو . اساسالنار

 و کیملیک میللی ملتلرین بو آالراق قلمه " زبان عرب" توپلومونو ملی عرب
 ده گئنه شریعتیدن علی  .چالیشار ائتمگه انکار و دانماغا منلیکلرینی
 :اوخویوروق

 
 ظاهیری دوگونلرکن ارثینه نژاد و عیرق اصالتینی سانینان ملیتچیلیک"... 

 و عیرق . یاناشیالر ایله شک یه مسئله بو دئیه فیزیولوژیکدیر گؤرونوشلر

 و دوغرو  آرتیق داها اوزره حئیوانالر و اوتالر اولماسی ارثی نژادین
 151."دئییلر ،دوزگوندور

 
 سی سهمحرو ممالیکی ایران شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 مدنیت فارس و باستانگرایالری فارس و آالر نظره توخوشونو ائتنیک نین

 آچماغا آرا تئوریسیندن "نژاد و قان" اوالراق ترسینه نین راسیستلری
 قلمه فارس صفویلری دن-جومله او تورکلوگونو؛ آذربایجان چالیشاراق

 للیب ده سیندن دوگونلمه ساسانلیالرا اولمایان فارس آنجاق آلدیغی،

 اولدوغونو راسیستی مدنیت فارس دئیه "فرهنگی ایران" ،کیمی اولدوغو
 فارسچاسینی متنیدن یازدیغی دئیه آنالشیلماسین یانلیش . قویار اورتایا

 :اوخویوروق

 کندلی و شهرلی نین خالقی ایران ائتمکله قبول لیگی شیعه لر،صفوی"
 ایرانلی یرب دفعه بیرینجی سونرا ایسالمیتدن آالراق کؤمک سیندن

 ایل یوز دوققوز و الریدتیارا دؤلتی ایران بیرلشیک و حؤکومت

: فارس حؤکومتینی ساسانلیالر(حؤکومتی او ،سونر ساسانلیالردان
 152."قوراالر تازادان حؤکومتینی!(

                                                             
 .120.  ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 150
 .153.  ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 151
 گرايش با .... صفوی.: 27 ص ی،اسالم -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 152
 بار برای نخستین و گیرند بهره ايران روستای و شهر مردم ياری از توانستند تشیع، به

 پس سال نهصد و آرند پديد يکپارچه ايراني با مستقل ايراني حکومت يک اسالم، از پس
 کنند" تجديد را حکومت آن ساسانیان، از 
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 و مؤللیفلری فارس طرفیندن هینتس والتئر آلمان گؤروش کی اوسته

 سی مفکوره عمارچیلیقایست بیر قویولموش آغزینا نین تحریفچیلری

 .ساییالر
 کیملیکلرینی ملی ائتنیکلرین اولمایان فارس شریعتی علی لیکله بئله

 یانسیتمیش یازیالریندا دا اولدوغونو راسیستی مدنیت فارس دانماقال
 بیر مدنیتینی و دیلی فارس سی نظریه و گؤروشو "فرهنگی ایران" .اوالر

 فارس قاچیناراق و یایینار قدانقویما اورتایا دئیه وارلیق ملی مستقیل

 آدینا "ایرانیت" و "اسالمیت" اولموشالری منسوب توپلومالرا ملی اولمایان
 فارس سؤمورمکله دویقوالرینی و حیس اونالرین و ائتمک تحمیق

 . قویوالر اورتایا حرکتی بازلیق شعبده بیر چالیشان قوروماغا ملیتچیلیگینی

 دوغرو اولدوغونون اکتسابی و آلینمیش ناینانجالری و مدنیت دیل، دئمک، 
 ساسانیلیگه اونو داناراق تورکلوگونو آذربایجان دورسون، یانا بیر اولدوغو

 ایستعمارچیلیق بیر دئیه اکتسابی و آلینمیش اولسا اولسا، دویونلمک

 . ساییالر آنالییشی )ایستعمارچیلیغی فارس(
 

 و خدمت ینروشنفکرلر" دوغرولتوسوندا ایستعمارچیلیغی فارس

 ساییالر، یئرلی دا داها ائشیتمک احمددن آل جالل دئیه "خیانتلری
 :اوخویوروق

 انسانین بیر آذربایجانلی لر، ایسترسه گؤرمک حؤکومتلریمیز"... 

 او. اساسالنار سینه مسئله دیل باخماسی طرفینه او سرحددینه
 اجبار وئریلرسه، اجازه اولماسینا آنادیلی دیلین بیرینجی والیتلرده

 و چتینلیکلرین بو اوالرسا، فارسچا دیل ایکینجی اولموش
 ائتمزسم، خطا و یانیلماز . قالخار آرادان هامیسی ناراحاتسیزلیقالرین

 آردی گؤز سیاستلر آراسی ملتلر و شرطلر و قوشول جغرافی و بؤلگه

 مسئله دیل اونون بحرانی و چیخمازلیغی تمام آذربایجانین ائدیلرسه،
 اولماسی "آذربایجان " بیری والیتلریندن بؤیوک ایرانین .رساییال سی

 ثروتینه مالدارلیق اکینچیلیک، اؤز آذربایجان باخمایاراق اولماسینا دوغرو

 مدنی بیز .دورابیلر اوستونده آیاغی اؤز اولمادان احتیاجی نفته آرخاالناراق
 )ربایجاناآذ( اولمادان احتیاجی دیله اؤگئی و اؤزگه لرده مسئله فرهنگی و

 ایله مدنیتی اؤز )مطبوعاتدا( اورگانالریندا باسین یایین لرده، مدرسه

 ائشیگینه سرحدلرین داها وئررسک، سی اجازه ائتمک اداره اؤزونو
 اساس بیر هانکی هر قورخماغا سیندن چکیلمه نین دقتی اونالرین
 اد داها کسیمی آیدین مملکتین اوالراق عالوه و باشقا بوندان .یوخدور

 اورتایا آنالییشی ملیت .... .الزیم دوشونمک دئیه جکدیر زنگینلشه
 حؤکومتی تهران سونرا باشالنیشیندان مشروطیتین چیخدیقدان،

 آذربایجانی باخیمیندان مدنیت اولمازسا، دا باخیمدان اقتصادی و سیاسی

 پیس بیرینجی نین ایستعمارچیلیغی مدنیت بو .بیلر سی مستعمره اؤز
 بو .ائتمکدیر یوخ نی دیلی و مدنیتی تورک ذربایجانداآ سی نتیجه

 وئرمک شاعیره آدلی "زر سه امه" قارادریلی آفریقالی سؤزو دوغرولتودا
 ایله، یاراالری ساغالماز اورگینده و دردلی ده زمینه بو او .ایستردیم

 بیر یه، چرچیوه بیر اوچون سی چیچکلنمه مدنیتین هر - :دئمیش
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 استعمارا و چیلیگه مستملکه .وار احتیاج )ناساختما( یه تیکینتی
 ایستعمارچی مدنیت، اولوشدوران یاشاییشینی خالقین بیر توتولموش

 بو .ساییالر محکوم افالسا رک چورویه و اوالر یوخ طرفیندن رژیم

 ... .ساییالر تشکیالتچیلیق و تشکیالت سیاسی بیری عنصورالردان
 روحیه دونموش دیلی .رساییال دیل دانیشان خالق عنصور باشقا

 آذربایجان .آلمیشالر قلمه دئیه )شده منجمد روانشناسی( تانیتماچیلیق
 دوشونجه و مکتب و مدرسه اداره، دؤولت نی دیلی خالق و یئرلی نین

 بو .گئدر آرادان اوغرایاراق قحطلیگه دیل او اوچون تانیمادیغی دئیه دیلی

 یوخلوق اونو آالراق ینیقارشیس نین سی گلیشمه اونون اوتورماق دالی
 و نین دیلی عرب الجزایرده دؤلتی فرانسه .... .قویار اوزه اوز ایله

 اولماسینا دیلی دؤلت دیل رسمی نین دیلی ماداگاسگار ماداگاسگاردا

 دیللرین بو شرطلرینده و قوشولالری دونیا یئنی وئرمدیکده اجازه
 و مدنیتی بعر الجزایرده آالراق قارشیسینی نین گوجلری گلیشمک

 153".اوالر وورموش ضربت بؤیوک مدنیتلرینه ماداگاسگار ماداگاسگاردا

 
 و دیلی اؤز خالقا بیر هر کیمی ائتدیگی ایشاره ده احمد آل جالل اوسته

 سی اجازه تشکیالتچیلیق و قورماق تشکیالت اساسیندا مدنیتی

 و سیاسی چکن یئدک نی مدنیتی و دیلی خالقین او وئریلمزسه،
 اوغرایاراق افالسا مدنیت و دیل او اوچون اولمادیغی تشکیالتالر یاجتماع

 طرفیندن حاکیمیتی فارس .ووروالر یاراالر ساغالماز مدنیته و دیل او

 اساس مدنیتلرینی و دیل اؤز خالقالرا اولمایان فارس ایلده یوز کئچمیش
 و اوخوماق یازیب، دیللرینده اؤز و سی اجازه تشکیالتالنماق رک گؤتوره

 باسقی بو اوچون وئریلمدیگی سی اجازه اولوشدورماق ادبیات مستقیل
 باسقییا سیاستی فارسلیق عنادچی وئریدیگیمیز آد دئیه سرکوب و

 و ایستعمارچیلیق وورولموش اوزره مدنیتلره و دیل قالمیش معروض

 ایلده دوقسان کئچمیش .ساییالر بیری یاراالریندان چیلیک سؤمورگه
 و روحی تورکلوگونون آذربایجان قایناقالری، اوستو یئر و لتیآ یئر آذربایجان

 ایستعمارچیلیغی فارس آلینماسی خدمتینه فارسلیق گوجونون فیزیکی

 .ساییالر سی گؤسترگه نین چیبالقلیغی دئیه "ایستعمار ایچ" نین
 آدلی "ایران روشنفکران خیانت و خدمت" یازدیغی ده احمد آل جالل

 خیانت رسالتینه آیدینلیق ده شریعتی علی، کیمی وورقوالدیغی کتابیندا

 یانچیالریندان ایستعمارچیلیق فارس و راسیستی مدنیت فارس ائتمیش
 .اولموش بیری
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 ایرانیت و تشیع علوی

 

 ایله لیک شیعه دئیه "علوی تشیع" آنالییشینی ایرانیت شریعتی علی
 روم هدئی آنالییشی مذهب و دین آراسی ملتلر اوچون ائتمک توجیه

 چالیشدیغینا ائتمگه نقد نی آنالییشی مسیحیت نین کلیساسی

 مصلحت هانکی هر سینی نتیجه و سونوچ نین مسئله بو باخمایاراق
 ائده ماهانا گؤروشلرینی بو اونون . میش ایستمه قویماق اورتایا اوزوندن

تمه نین نئجه فاجعه لره یول ائ وسیله سیاسته و مذهبی  دین رک

 :اوخویوروقتایاق قویماغا چالیشاق، آچدیغینی اور
  :انترناسیونالیسم چیمذهب"
 ده ایسترسه ،)مسیحی( خریستیان ایستر - قودرت بیر هئچ ریخدهتا

 ائدیجی عجبت .میش تؤکمه قان قدر مسیحیت -اولسون اینانجالر باشقا
 دوشمنی حتی ائدن، نفرت تؤکمکدن قان تاریخده قدرت بو ! بوراسیدیر

 حؤکومت بو شخصه بیر ائدن نفرت و چکینن تؤکمدن لهبی قانینی نین

 اینانیلماز بو باخمایاراق دئدیکلریمیزه بو . وئریلمیش نسبت قدرتی ائتمک
-هللا اوزونده یئر اؤزونو کلیسا اوچون؟ نه . کئچمیش حیاتا مقام ضدیتلی

 قویون بیر اوالراق قویونالر انسانالری و سی نماینده سلطنت ین

 اساسدا بو . قویموش اختیارینا( پاپ و پاپاز( چوبانین ربی کیمی سوروسو
 .آلیرمیش  یئر سوروده چکیلن آدی دا  اولمایانالر مسیحی و خریستیان

 ده گنلر اگمه بویون )پاپا( چوبانا و اوالنالر مسیحی و خریستیان آنجاق
 محکوم اؤلومه و کسیلیرمیش باشالری ،اوچون آیریلدیقالری سورودن

 یاشام و بیچیمینی یاشام اؤز انسانی مملکتین بیر هئچ  .اولورموشالر

 سئچیمی بیر بئله . دئییلمیش مالیک حاقینا سئچمک اؤزو شکلینی
 . ایمیش ائتمیش معین و بلیرلمیش طرفیندن مسیح عیسا کلیسا

 کلیسا دئمک، . ایمیش یوخ حاقالری اولماق حاکیم اؤزلرینه ملتلرین

 بیر هئچ ،اوچون ائتدیگی اعمال اخالقحکومتی  طرفیندن مسیح عیسا
 و دانیشماق دیلینده اؤز ایله اوشاغی اؤز کسین بیر هئچ توپلومدا، ملی
 دیلی هللا دیلی التین . ایمیش یوخ حاقی ائتمک تربیت دیلینده اؤز اونو

 ساییالن رسمی خریستیانالری مملکتین بیر هانکی هر . ساییالرمیش
 بیله یایماق دیللرینده اؤز اونو و مکچئویر دیللرینه اؤز کتابینی انجیل
 154".ساییالرمیش آیریلماق سوروسوندن قویون

 روم آدینا مسیحیت و خریستیان شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 بارماق اوزره آنالییشالری ایستعمارچیلیق و یارامازلیق نین کلیساسی

لوی" . بو اساسدا ایرانیت دئیه اویدوروق "تشیع عچالیشمیش قویماغا

نظریه سینی فارسلیق و فارس اداره چیلیک سیستیمی اوچون تکلیف 
 او شخصلر، ائتمیش وسیله فارسلیغا لیگی شیعه لیکله بئلهائتمیش. 

 و ازغدی رحیمپور شریعتی، احسان اوغلو، نین شریعتی علی دن-جومله
 قلمه دئیه دیلی دین ایکینجی اسالمیتین فارسچانی اقبالیلر حسین

 نازیل اوچون دونیاسی اسالمیت آیه بیر هانکی هر ارسچادا. فآلمیشالر
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 عادی سونرادان دیلده بیر هانکی هر آالرساق، نظره اولمادیغینی
 دین دیللری او اساسیندا یازیلماسی متینلرین مذهبی طرفیندن شخصلر

 ائده درک راحات دا داها اولدوغونو یانلیش دا آدالندیرمانین دیلی مذهب و

 :اوخویوروق شریعتیدن احسان دوغرولتودا بو . ریک بیله
 ائدرکن چیخیش یوردوندا بیلیک طباطبایی عالمه شریعتی، احسان"

 فارسچانی و آلدی قلمه دیلی ایکینجی اسالمیتین فارسچانی
 تانیش ایله معارفی اسالمیت و یایماق نی مدنیتی اصیل اسالمیتین

  155."دئدی فایدالیدیر اولدوقچا اوچون اولماق

ینه نسبت عضو نین فرهنگی نقالبا عالی شورای ازغدی، وررحیمپ
 :اوخویوروق وئریلمیش متنده

 داوام آالراق قلمه دیلی اکینجی اسالمیتین فارسچانی ازغدی پور رحیم"

 بیر دئمک، . گیرمیش مملکتلره مختلیف ایله دیلی فارس اسالم ...ائتدی
 اؤنجه دانبون ایل مین  .. .ایمیش حاکیم فارسچا مملکتلرده چوخ

 شهرده بیر ده بوگون مملکتده او .قورولموش حکومتی شیعه اندونزیده

 156وار". سید سنی میلیون اوچ اندونزیده . ائدرلر عزادارلیق آییندا محرم
 

 فارس اوالراق ترسینه نین ادعاسی نین ازغدی پور رحیم کی اوسته

 اورانی و اولمامیش حاکیم مملکته بیر هانکی هر حاکیمیتچیلیگی
 سونرا عربلردن سلجوقلوالرین و لیلر غزنه تورک .میش ائتمه مسلمان

 باخمایاراق اولماسینا سهملری بؤیوک اولدوقچا یاییلماسیندا اسالمیتین

 اولموش، عربچه دیللری دین و بیلیم تورکچه، دیللری قوشون اونالرین
 شیعه اندونزیده .قولالنمیشالر اوالراق دیلی دیوان فارسچانی یالنیز

 نین ایستعمارچیلیغی فارس دا بو گلدیکده موضوعسونا حؤکومتی
 عصرینده اونونجو میالدین اندونزی .اساسالنالر سینه مفکوره خولیاچیلیق

 عرب سونرا .باشالمیش مسلمانالشماغا طرفیندن تاجیرلری عرب

 مملکتین بو آپاراراق یه-اندونزی نی مدنیتی و دیلی عرب عالیملری
 اوالن نفوسو آرتیق میللیوندان  250  .آچمیشالر ولی مسلمانالشماسینا

 و. اولوشدورار مسلمانالر نفرینی میلیون 191 نین اندونزی

 ائدن تمثیل لیگی شیعه نفر 100،000 یالنیز جمعیتدن میلیون 191
 اندونزی نین ازغدی پور رحیم دئمک، .ساییالرالر باغلی سئکتینه احمدیه
 ادعاسی اولماسی مالیک نفوسونا دسی سنی میلیون 3 یایدیغی اوچون

 حسین . ساییالر مقام بیر سالمیش کؤلگه تاریخینه لیک شیعه دا
 :آرتیرمیش ده سفیری سودانداکی نین اسالمی جمهوری اقبالی،

 دونیا بوتون . ساییالر دیلی ایکینجی نین دونیاسی اسالم فارسچا"

 و مدنیتیندن گوجلو ناونو لیکله بئله .لیدیرلر اؤیرنمه دیلی بو مسلمانالری
 .کیمیدیر نفس بیر بدنینده انسانین دیل  ....فایداالنابیلرلر ادبیاتیندان قدیم

                                                             
 ۱۳۸۵ :تاریخ است، اسالم دوم زبان فارسی، زبان احمدی، خان سعیده 155

 https://www.cgie.org.ir/fa/news/1016- است-اسالم-دوم-زبان-فارسی،-زبان
 :تاریخ است، اسالم دوم زبان فارسی قرآن ، یالملل بین خبرگزاری، ازغدی پور رحیم 156
 ۱۳۹۵ دی ۱۷

 http://www.iqna.ir/fa/news/3560076/ است-اسالم-دوم-زبان-فارسی-زبان
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 معنوی انسانین فایداسی اونون اوالرسا، گوجلو سینده-زمینه دیل انسان
  157".توخونار دا دونیاسینا

 

 سودانلی بیر دئیه لبیک دانیشقالرینا عوامفریب بو نین اقبالی حسین
 گؤره یازدیغینا نین خبرگزاریسی قرآن ایران بیریسی آدلی ابوٌقرون عبدهللا

 :دئمیش
 بهشته آخرتده .... ائدیر، افتخار قاتیلماما کیالسالرینا درس فارسچا من"

 کئف فارسچا ایله فارسی سلمان اوالن سی صحابه پیغمبرین گئدرکن

 158".ائدیرم آرزو ائتمگی احوال
 

 اورادا و گئتمک بهشته اساسیندا فارسلیق کیمی گؤروندوگو اوسته

 فارس اوالراق دوالییلی دا شانسی گؤروشمک فارسچا ایله کیملر
 روم شریعتی علی دئمک،  .اولونار تزریق و آشیالنار توپلومالرا اولمایان

 ممالیکی ایران آچیقالرکن سیاستینی ایستعمارچیلیق نین کلیساسی

 توپلومالرین ملی توتولموش تابع فارسلیغا کی سینده محروسه
 ")ایرانی فرهنگ( ایرانیت و لیک شیعه" وضعیتلرینی و دوروم آجیناجاقلی

 فارس آدینا اسالم ش،یباسدیرمازسایم اساسیندا فارسلیق دئیه

 نی دیلی فارس و آپارابیلمز قاباغا ده نی سیاستی تبعیض حؤکومتی
 :اوخویوروق شریعتیدن علی. آلمازمیش قلمه دئیه دیلی ایسالم

 وسطی قرون و اورتاچاغ باشالنماسی عصرین مودئرن و یئنی پاداآورو"

 باشالنماسی حرکتلرین ملی اولموش مطرح آز اورادا اوچون چؤکوشو نین
 حؤکومتی عقل رنسانس، عئلمی و حرکتی دوشونجه بو .ساییالرمیش

 مئیدانالریندا سیاست نی المللچیلیگی بین نین کلیساسی کاتولیک
 انگلیس، دن-جومله او ملتلری آوروپا یئنی رکتلردنح بو .داغیتمیش قیریب

 روم باشالراق جانالنماغا ملتلر .. باشقا و اسپانیا و آلمان فرانسه،

 ملی اؤز اونالر .اولموشالر مستقیل قارشیسیندا کلیساسی
 روم حرکتلرین بو . اوتورتموشالر یئرینه نین کلیساسی روم حؤکومتلرینی

 تمثیل سینی ایراده خالق شعاری کیقارشیسیندا حؤکومتی کلیساسی

 روم اساسدا بو. اولموش آنالییشی حاکیمیتچیلیک الئیک ائدن تجلی و
 لر مدرسه الئیک اوالراق ترسینه نین سیاستی نین کلیساسی
 و عئلم فلسفه، مدنیتی، تاریخی، ملتین هر لرده مدرسه او . قورولموش

 هر لیک اوسته . باشالمیش وئریلمگه درس دا ادبیات اولمایان دینی
 تربیت دیللرینده اؤز اوشاقالر رک گؤتوروله اساس مدنیتی و دیل اؤز ملتین

 و دیل انحصارچیلیغینا، نین دیلی التین لیکله بئله .باشالمیشالر اولونماغا

 هر کتابی انجیل لیکله بئله . قویولموش سون ایستعمارچیلیغینا مدنیت
 آالن قلمه دیلی هللا نی التینجه انسانالر اوالراق ترجمه دیلینده ملتین

 و دیل اؤز اوزاق سیاستیندن متعصب و خشن نین کلیساسی روم

 کلیساسی روم . قازانمیشالر نی شانسی یاشاتماق ده مدنیتلرینی
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 اؤزو مسیح حضرت باخمایاراق آلماسینا قلمه دیلی هللا نی التینجه
 کتابی سمقد اللهین ،حؤکومتی دونیا مسیحینش. بیلمیرمی التینجه

-امپراتور چئزار روم باخمایاراق دئدیکلریمیزه بو . یازیلمیش دیلینده عبری

 و چکدیگینی اسارته ملتلری اساسیندا مدنیتی وی دیل التین لوغونون
 شخص بیر گؤرمز دونیادا قویدوغونو یایماسی نین مدنیتی التین آدینی

 159".اولمامیش
 

 راسیستی مدنیت فارس بیر شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 غرب سیاستینی ایستعمارچی و چیرکین نین کلیساسی روم اوالراق
 نین کلیساسی روم رک ائده تزانسفئر و داشیار ادبیاتینا فارس ادبیاتیندان

 تشیع" و "ایرانیت" سینی نسخه سیاستی ایستعمارچیلیق کثیف هامان

 ائتمگه ریقتز و آشیالماغا حاکیمیتچیلیگه فارس و فارسلیغا دئیه "علوی
 .چالیشمیش

 گؤرونمه یاخشی اؤزلوگونده یاناشماسی بو نین شریعتی علی دئمک،

 سیاست، دینی دئیه آنالییشی دین هدفی اونون باخمایاراق سینه
 ایله الئییلیک و ائتمک آییرد یاشاییشالریندان اجتماعی گونجل انسانالرین
 بیر یئنی وناوچ فارسلیق دئییل، ائتمک آییرد سینی مقوله دینچیلیک

 دینی آوروپاداکی دئمک، .اولونموش منظور قویماق اورتایا ایدئولوژی
 لوتئر مارتین اوالن خادیمی دین و کلیساالردان ائتمیش وسیله سیاسته

 سیاستلری چیرکین بو نین کلیساسی روم نین خادیملری دین کیمی

 و یمدنیت و دیل اؤز و دورماسیندان اوزاق سیندن، ائتمه مخالفت ایله
 گتیرمک آیدینلیق یه مسئله بو وورقوالمادان نی آلماسی یئر یانیندا ملتی

 "علوی تشیع" اویدورما یئرینه "لیک شیعه" شریعتی علی دئمک، .اولماز
 دئیه لیک شیعه سنتی لیکله بئله .قویموش اورتایا نی سی ایفاده

 فاطمه فاطمه " اوچون یاراتماق قالخان بیر قارشیسیندا "صفویلیک"

 کتاب متینلری ماهیتلی خیال آدلی "هستیم متهم ما مادر پدر است،
 سینه مفکوره خولیاچیلیق و باستانگرایلیق فارس آنجاق .گتیرمیش حالینا

 باخیمیندان شناسلیق جامعه و تانیما توپلوم توپلومالرا توتولموش

 علی  . میش ائتمه تئوریزه آنالییشی توپلولوغو انسان بیر یاشایاجاق
 توپلولوغو انسان عصرده اینجی 20 اوالراق شناس جامعه بیر یشریعت

 اولموش کشیش آلماندا عصرده اینجی 15 ائتمزکن درک رسالتینی

 درک رسالتینی انسانلیق بو اوالراق خادیمی دین بیر بو لوتئر مارتین
 فارس(ایرانی فرهنگ"و   "علوی تشیع" نین شریعتی علی . ائتمیش

 آراسیندا آسیا اورتا و چایی هیند کی خدهتاری (" آنالییشی، دیلی

 سیاسی بوگونکو ،تورپاقالری اوزره دئییل ایرانوئژ آریانا،" یئرلشمیش
 آنالییشی "ایمپراتورلوغو فارس" یوخسا "سی محروسه ممالیکی ایران"

 غی منظور ائدر.باغالما زردوشتلوگه اوالراق دوالییلی و ساسانیلره نی

 اصالح توپلومو کیمی ائتدیکلری خیال بعضیلری شریعتی علی دئمک،
 .اولمامیش رئفورماتور یوخسا مصلح بیر ائدن

  

                                                             
 .168 – 165ص  اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 159
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- 1530 لوتئرین مارتین خادیمی مسیحی دین آلمانیانین گلمیشکن یئری
 سی ائتمه تانیش خالقا خالفالرینی نین کلیساسی رومایللرینده  1459

 دا جالرینااینان دینی رک گؤتوره اساس نی مدنیتی و دیلی اؤز خالقی و

 اوخودوقدان الهیات لوتر مارتین .وئرک بیلگی اوزره چیخماسی صاحاب
 چیرکین بعضی کشیشلرین اولموش باغلی اونا و کلیساسی روم سونرا

 قناعته گلدیگی لوتئرین مارتین .اولموش تانیش ایله داورانیشالری و عمل
 یس وعده آخرت مسیحیلره و خیریستیانالرا کشیشلر چوخ بیر اساسا
 مشغول ایله توپالماق ثروت و پول دونیادا فانی و کئچری بو اؤزلری وئررکن

 اوزونده یئر اؤزلرینی ساالراق اله عوام خالقی کشیشلر .اولورموشالر
 لیکله بئله .آلیرمیشالر قلمه ولیسی مسیحین عیسی یوخسا ین-هللا

 بو و ائدیر بطل شفاء یانیندا هللا اوچون اونالر آالراق پول انسانالردان عوام

 و ساتیر سند اوچون باغیشالنماسی گوناهالری انسانالرا اساسدا
 لوتئر مارتین .ائدیرمیشلر تضمین یاالندان نی سی گئتمه بهشته اونالرین

 اونو رک ائده تنظیم بیچیمینده ماده 95 ادعاالری ماهیتلی یاالن بو

 مارتین .آسمیش قاپیسیندان کیلیسانین بؤیوک شهرده یاشادیغی
 چیرکین آدینا مسیحیت کیلیسانین زورالیان حرکته و داورانیش بو لوتئری

 سی مه بیلمه ائده هضم سینی ائدیلمه تحمیق خالقین و حرکتلری

 سی، وظیفه اصل نین کیلیساسی کاتولیک گؤره لوتئره مارتین .اولموش
 مسیحیتین و مسیح عیسی دئییل، اوزاقالتماق مسیحیتدن مؤمینلری

 بئله .ایمیش اولمالی لی اؤیرتمه توپلوما مسیحی یینلرینیآ اونودولموش

 کشیشلر آوروپاداکی دوشموش خطره گلیرلری و موقعیتلری لیکله
 لوتئر مارتین عنوانالراق مکتوبالر آدرئسینه کلیساسی کاتولیک رومداکی

 پاپی روم آردیندان نین گلیشمه بو .باشالمیشالر ائتمگه شکایت علیهینه
 .قورخوتموش ایله جگی ائده اعالم کافر اونو چاغیراراق ومار لتئری مارتین
 رک ائده آردی گؤز قورخوسونو هده پاپین رومداکی ایسه لوتئر مارتین

 مکتوبو او گؤره بعضیلرینه . گلمیش گؤرمزدن مکتوبو یازدیغی پاپین
 مکتوبال آچیق اولدوغونو انسان بیر یاراتدیغی هللا دا پاپین یاندیراراق
 پاپ اساسیندا حقوق و حق هانکی لیک اوسته .بیلدیرمیش هاجتماعیت

 جگی بیله ائده قضاوت اوزره اولدوغو مؤمین یوخسا کافر نین لری بنده هللا
 آلتینا سوآل و سورقو ایله دیلی اؤز خالقین توپلومداکی یاشادیغی اوزره

 بعضی اولموش باغلی پاپا رومداکی محلده آنجاق .باشالمیش چکمگه

 لوتئر مارتین .ائتمیش داوام یاشاماغا گیزلی رک چکینه کشیشلردن
 دن-التینجه طرفیندن پاپی روم دک زامانا او ائدرکن داوام یاشاماغا گیزلی

 گوناه و اولموش یاساق سی ترجمه و سی چئویرلمه دیله بیر آیری

 آلمان دیلیندن عبرین اوالراق دفعه بیرینجی کتابینی انجیل ساییلمیش
 حرکت مدنی و ادبی قورخماز و سارسیلماز بو .ئتمیشا ترجمه دیلینه

 اونا رک چکه چالیشا نی قدرتی اولوشدوردوغو کاذب پاپین رومداکی

 و کلیساسی روم لیکله بئله . اوخوتموش مئیدان ایچینده خالق قارشین
 دیلی التین دئیه کالمی هللا طرفیندن کلیساالر اوالن باغلی اونا

 اولونماغا ترجمه دیللره باشقا کتابی جیلان ساخالنیلمیش انحصاریندا
 خالقالری دونیاسینداکی مسیحیت لوتئر مارتین دئمک، . باشالنمیش

 ساخالماقدان خرافاتدا و جهالت توپلومونو مذهبی و ملی آلمان باشدا
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 نی کتابی انجیل عصر اینجی 15 لوتئر مارتین . باشارمیش قورتارماغا
  1415- 1371 هوس یان روحانی. میشائت ترجمه دیلینه چئک دن-التینجه

 تؤهمتی (جادوگر) جادیجی طرفیندن کلیساسی روم کشیشین- آدلی

 هوس یان دئمک، . ایمیش وار خبری ده اؤلدورولدوگوندن آتیالراق اودا ایله
 دور اونا و دایاندیغی قارشیسیندا فریبلیگی عوام نین کلیساسی روم دا

 مارتین .چکیلمیش اودا یالددام ایل یوز بئشینجی اون اوچون دئدیگی
 دئییل، دن-التینجه کتابینی انجیل آالراق اؤنونه گؤز ریسکی بیر بئله لوتئر

 یئنی دیلیندن؛ آرامی و عئبری قدیم اوالن سی نسخه اصل و قدیم اونون

 اقدام چئویرمگه دیلینه آلمان دیللریندن یونان قدیم سینی نسخه جدید و
 . ائتمیش

 و الهیاتچیالر آلمان باشقا ائتمیش درک مدنیتلرینی و دیل اؤز لیکه بئله 

 اینجیل ایلینده میالد ینجی- 1522 قوشوالراق لوتئره مارتین ده کشیشلر
 داها بیر سونرا کتاب بو . اولموش چاپ اوالراق دفعه بیرینجی کتابی
 دئیه کتابی انجیل نین خلقی آلمان ایل اونجو 1534- رک کئچیریله گؤزدن

 آلمان  اوالراق تصحیح داها بیر کتاب بو ایل ینجی-1545 . وشاولونم چاپ
 دیلینده آلمان نین کتابی انجیل . اولموش چاپ آلتیندا باشلیغی "اینجیلی

 ایله یاییلماسی بگلیکلرینده و لری بؤلگه آلمان کتابین بو و اولماسی چاپ

 یوکسک دیلی، نین کتابی انجیل ائتدیگی تشیث یازماغا لوتئر مارتین
 ش.باشالمی آلینماغا قلمه دیلی ادبیات آلمان

 اؤلکه اسکاندیناویداکی و آلمان )وسطادا قرون( چاغدا اورتا لیکله بئله 

 پان" باشالنمیش علیهینه ایستعمارچیلیغی مدنیت التین و فرانسه لرده
 آوروپا" ووروالراق ضربه و یارا بیر ساغالماز ده حرکتینه "ژئرمانیسم

 انجیل یازدیغی لوتئر مارتین لیکله بئله دو.قویول اورتایا آنالییشی "ملتللری
 لوتئر مارتین آلماندا دی. ائدیل قبول ده طرفیندن خالق دئیه یوکسک متنی
 دیلی آلمان

 دیللی آلمان آدلی کالوین یوهانئسو  چیوینقلی هولدریش ده-ایسوئچ 
 رینسرحدل مذهبی آوروپادا زورالماالری رئفورما کیلیسانی کئشیشلرین

 پیرویس آردینجا بونون آچارکن یولایللرینده   1648 – 1517 سینه چکیلمه

 منافع ملی و فرقی ملیت اوغروندا لیسلیششاهلیقالری  هابسبورگو  
 سی نتیجه و سونوچ ساواشینو ب  160.دواول باعث و ندن ساواشا دئیه
 161.یلدیایندیر ضربه ساغالماز داها و ایکینجی حرکتینه ژئرمانیسم پان

 ایستعمارچیلیغی، مدنیت فرانسه سونرا دانانقالبین بورژوازی فرانسه
 ساواشالری ائتالف علیهینه قودرتلر قونشو اولماقال باشدا بناپارت ناپلئون

 ناپلئون دو. اول بللی اوچون ننلر ایلگیله ایله تاریخی آوروپا آرتیق آچدیغی

 یمپراتورلوغوناا روم آییندا یولی ایلین ینجی- 1806 بگلیکلرینه آلمان
 آلمان بیر قوراجاق کونفئدراسیون اونالرا دوروموندا الریققویما قارشی

 روم 162سی ائتمه تکلیف تانییاجاغینی ایمکانی یاراتما دؤلتی

 1806 لیکله بئلهدی. آچ یول سینه تکلنمه ده بؤلگه ایمپراتورلوغونون

                                                             
160 Schlesische Kriege :http://de.wikipedia.org/wiki/Schlesische_Kriege 
161  Edith Simon: Great Ages of Man: The Reformation. Time-Life Books, 1966, 
ISBN 0-662-27820-8, S. 120–121. 
162  O zaman onaltı Alman Bəyliyi və Dövləti var imiş. 
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 واز حاکیمتدن II. Kaiser Franz ایمپراتورو روم آییندا آقوست ایلین اینجی
 ناپلئونون داغیالرکن اؤزلوگونده ایمپراتورلوغو  روم قاالراق زوروندا کئچمک

 اؤزونو ده تکلیفی کونفئدراسیون بگلیکلرینه و دؤلتلری آلمان

  163.دیاوغرا ایفالسا دا آرزوسو و اومودو ژئرمانیسم پان دوغروتمایاراق
  

 اوالراق نالرآلما باشدا حرکتی ژئرمانیسم پان کیمی بیلیندیگی
 یئدک اولدوقالرینی ملت بیر نین خالقالری ژئرمن بوتون آوروپاداکی

 ساریلدیقدان کتابالرینا انجیل یازیلمیش دیللرینده اؤز آلمانالر دی.ریچک

 حرکتینه ژئرمن پان، سونرا ائتدیکدن تمکین دیلینه آلمان و سونرا
 دو.وورول ضربه بیر ساغالماز

 آلدیغی آوروپادان نین شریعتی علی یمیک ائدیلدیگی ایضاح اوسته 

 درسی مدنیت بیر هانکی هر اولموش علیهینه ایستعمارچیلیق درسلر
 بیر باشقا اوچون حاکیمیتچیلیگی و ایستعمارچیلیغی فارس دئییل،

 شریعتی علی . اولموش قویماق اورتایا آنالییشی ایستعمارچیلیق

 شیعه" بیر یئنی وناوچ فارسلیق کتابیندا "صفوی تشیع و علوی تشیع"
 ایران صفویلر اساسن آنالییشا بو . ائتمیش منظور آنالییشی "لیک

 ائتدیکلرینه مذهب رسمی لیگی شیعه سینده محروسه ممالیکی

 :اوخویوروق ساییلمیشالر، قاراسی اوز لیگین شیعه باخمایاراق
 سئچیمی بؤیوک و افتخاری لرینده دؤوره قارانلیق تاریخین کتابی، بو"

 اونالر .ائدیرم تقدیم ملتیمه اوالن، والیتی علی و مکتبی علی و یولو علی

 164".اولموشالر قربانی نین لیگی شیعه صفوی آرتیق هامیدان
 

 ساسانیلره باخیمیندان ایرانیت حاکیمیتینی صفویلر شریعتی علی
 لیگی شیعه صفوی توپلومونو خالق کیمی گؤروندوگو اوسته دویونلرکن

 مرتجع و گئریجیل صفویلرین گؤره بعضیلرینه دئمک، . رآال قلمه قربانی نین

 لیگی شیعه صفویلرین شریعتی علی باخمایاراق آلینماسینا قلمه دئیه
 اوچون بیلمدیگی ائده هضم اؤزونده سینی ائتمه مذهبی مملکت رسمی

 دوشمن و وورماغا تورکلوگو و گیزلنمگه دالیندا نین آدی "علوی تشیع"

 روم شریعتی علی . چیخار اورتایا یشدیغیچال آلماغا هدف کیمی
 ملی مختلیف داشیمایان مدنیتینی و دیلی التین نین کلیساسی

 اوچون نه ائدرکن نقد آدینا مسیحیت وحشیلیکلرینی اوزره توپلومالر

 شاهلیغی پهلوی رک گله گؤرمزدن  165سئچکیلیگی آیری آدینا اسالمیت
 جومله بیر اوزره توتولماسی اندیو مدنیتلرینه و دیل عرب و تورک زامانیندا

 محروسه ممالیکی ایران داها بیر لیک اوسته میش؟ ایستمه یازماق بیله

 اساسیندا لیک شیعه و فارسلیق توپلومالرا ملی مختلیف کی سینده
 دئیه تئوریسی دؤلتچیلیک بیر نی آنالییشی "اسالمی و ایرانی هویت"

                                                             
163  Koalitionskriege: http://de.wikipedia.org/wiki/Koalitionskriege 

 تبیان، انتشارات ،)9 ( رآثا مجموعه صفوی، تشیع و علوی تشیع شریعتی، علی باخ  164
 4 .ص
 جعفریه حقه طریقة و اسالم ایران رسمی مذهب اول، اصل اساسی، قانون متمم 165

 القعدة ذی 14 مورخ .باشد مذهب این مروج و دارا ایران پادشاه است باید عشریه اثنی
 .1324 الحرام
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 تاپینتی بیر یئنی گؤروشلری بو نین شریعتی علی .قویموش اورتایا
 افشار محمود قویموش نی تملی نین ایستعمارچیلیغی فارس دئییل،
 ائتمیش، تئوریزه دئیه "ایرانی نژاد" گؤروشلرینی فاشیستلیک ده یزدی

 :اوخویوروق
بوگون ایران ملتی دئدیکده ایراندا یوخسا خاریجده ساکینلشمیش "ایران "

اولونار. بو آرادا ائمنیلر و یهودیلر ندان اوالن بوتون انسانالر منظور -عیرقی"
 .166"استثتا اولونار؛ اونالر ایرانلی ساییلمازالر

 

 "ایرانی نژاد" اوالراق آد سی مقوله فارسلیق کیمی گؤروندوگو اوسته
 اولمایان سی عالقه و ایلگی ایله قوروپو دیل فارس– هند آلینارکن قلمه
 قلمه "ایرانی نژاد" ناوچو اولدوقالری شیعه ده ائتنیکلری عرب و تورک

 – ایرانی هویت شناسی باز" شریعیتی علی دئمک، . آلینمیش
 بیر خاص و اؤزل اوچون فارسلیق قویماقال اورتایا نی کتابی "اسالمی

 محروسه ممالیکی ایران داها بیر قویاراق اورتایا مودئلی لیک شیعه

 و ایستعمارچیلیغی فارس نی انتظامی و نظام دؤلتچیلیک کی سینده
 .چالیشمیش تانیمالماغا اساسیندا لیک شیعه

 

  

 قنانکؤرلو علیهینه تورکلوک

 
 ائتدیکلری دیلینه فارس سلجوقلوالرین وین لیلر غزنه شریعتی علی

 :اوخویوروق قیمتلندیرمیش، نانکؤرلوقال خدمتی

 سلجوقلو، لی، غزنه و اوغوز عرب، سلوکیه، حؤکومتلر، اؤزگه چوخلو "...
 بو و ضعیفلتمک مدنیتی ملی و روحیه ملی یالنیز حؤکومتلری موغول

 بو .اوالبیلرمیشلر حاکیم اونا آییرماقال باغالریندان تاریخی اؤز ملتی
 ماحمود سلطان سی نمونه و اؤرنک قاباریق یاخشی، اَن دئدیکلریمیزین

 اوزاقالتماق اؤزوندن فردوسینی و باشاریقسیزلیغینی اؤز او . لیدیر غزنه

 منیم . یوخدور نه هئچ باشقا ناغیلیندن روستم کتابدا بو -: دئمیش اوچون
 گؤره یازیلدیغینا تاریخینده سیستان ر. وا روستملر چوخلو قوشونومدا

.  جاوابیدیر وئردیگی نین فردوسی سی اهمیتلی و آنالملی داها اوندان

 من-ش: دئمی رک اؤپه یئری قارشیسیندا ماحمودون سلطان فردوسی
  بیری دک روستم اوزونده یئر دک بوگونه جاقآن .بیلمیرم اونو

 167".دوغولمامیش

 
 ردوسیف- :خاطیر بونا دا او . ایشلتدیم سینی ایفاده نانکؤر اوسته

 ثنا و مدح شاهلیغینا تورک آلتیندا حاکیمیتی نین غزنلی محمود سلطان

 هیجان دن-زاویه و آچی باشاریغی نظامی و سیاسی اونون و یازار

                                                             
 وحدت و یمل مسئله ؛ 1351 دوم چاپ تهران، دوم، جلد آینده، یزدی، افشار محمود 166

 562- 561.صحیفه  ایران، ملی
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 دوغرولتودا بو دی. ساییلماز تورپاغی ایران " سیستان" کئچیررکن
 :ائشیدیریک فردوسیدن

 ایله داورانیشی تورکلرین -میندی آتا )خرامان و ناز( رک سئوینه سونوندا"

 کسدی؛ آرانی
 168"حالالندی ایله تعجب داورانیشالری اونون -یولالندی سیستانا ایراندان

 بوگونکو آنالییشی انایر زامانینداکی فردوسی ،کیمی گؤروندوگو اوسته
 ائتمگه تحمیل توپلومالرا ملی اولمایان فارس یانچیالری ایستعمار فارس

 و فردوسی ایدی.  دئییل آنالییشی "ایمپراتورلوغو فارس" چالیشدیقالری

 اصلینده آنالییشالری "ائراوئژ ائرانئز، ایران،" تاریخی قاباقکی فردوسیدن
 . ساییالرمیش لر بؤلگه ینداکیآراس " چایی هیند" ایله "آسیا اورتا"

 داغ چؤپوندن سامان هانکی هر باغالشمایان ایله فاکتالر تاریخی دئمک،

 اوسته اوست ایله فاکتالری و قایناقالری تاریخ چالیشماق دوزتمگه
 قیلینج سلجوقلوالرین و لیلرین غزنه بعالوه و لیک اوسته . دوشمز

 واسیطه تورکلر اوالراق سی نتیجه و سونوچ نین ظفرلری و وورماقالری

 دوغرو غربه شرقدن و گئنیشلنمگه آنالییشی "ایران" ایله سی
   169باشالنمیش. گتیریلمگه

 و لر ایفاده ماهیتلی جعل ائتدیکلری نین ملیتچیلری فارس دئمک،

 ایله فاکتالر تاریخی چالیشدیقالری قویماغا سؤز آغزینا نین فردوسی
 اؤوگو اوزره لی غزنه ماحمود نسلطا نین فروسی. دوشمز اوسته اوست

 اوچون فارسلیق نین ائتمه جعل تاریخ قویاراق اورتایا یازماالریندان مدح و

 بیلگی اوزره جگی وئرمگه نتیجه و سونوچ یاخشی بیر هانکی هر
 .وئردیک

 

 باسدیرماسی شعورونو و بیلینج ملی تورکلوگونون آذربایجان

 
ی باخیمدان ملی تئرورار علی شریعتی آذربایجان تورکلوگونو تاریخ

 معروض قویماغا چالیشارکن یازدی:

 میراثدان سوواریلمیش ایله قان و جهاد بو مدنیتدن، بو صفویلیک آنجاق"
 و نی قدرتی سلطانلیق متعصب و نظامیلیک قومیت، یونولمامیش اؤز

 خدمتینه حاکییمت اعتقادینی خالقین و یوکلمک خالقا نی حؤکومتی

 اویونالری نین مسیحیتی آوروپا و آچماق ساواش هینهعلی عثمانلی آالراق
 یه مدیترانه و لرینه بؤلگه جغرافی شرق آوروپانین ایله سی توطعه و

 قارا بیر اطرافینا لیک شیعه و ایران طرفیندن عثمانلیالر اولموش مسلط

 بئله . دواولوشدور جزیره و آدا بیر مدنیتدن بیزیم و بیزدن رک هؤره دیوار
 میزی عالقه بیزیم دونیاسیندان ایسالم و قرآندان تاریخیندن، ماسال لیکله

 دیوارین هؤرولموش بو سونرا نسیلدن نئچه قوپاراراق میزی رابیطه و

                                                             
 بخش بود، ساله بیست صدو گستاسب پادشهی شاهنامه، فردوسی، ابولقاسم  168
 ببست را میان ترکان کردار به --- برنشست ای باره مان چَ  آخر ز ": 28
 شگفت..." اندر مانده كارها آن از --- گرفت بر سیستان ره ايران از

169  Smith, William (1980). "Ariana". Dictionary of Greek and Roman 
Geography. Boston: Little, Brown, and Co. pp. 210–211. Retrieved 2013-05-10. 
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 ایله چؤکوش و ورشکستلیک اؤلومجول جهالت، دونموش ایچینده
 رک شه اوزله ایله دورقونلوق مرتجعلیک، ایله اعتیباری نتیجه دی.اوزلش

 دورومونا فرقه ظاهرپرست و متعصب بیر دعوتی البچیلیقانق کی تاریخده

 ایشینه چوماقلیالرین  قولو و سیاستچیلرین رک دوشه وضعیتینه و
 170".دییارا

 و اوالی وئرمیش باش تاریخده شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 ملیتچیسی فارس ساوادسیز بیر دئییل، کیمی تاریخچی بیر اتفاقالری

 شیعه صفویلرین یاندان بیر شریعتی علیدی. چالیش هائتمگ آنالیز کیمی

 دؤلت منسجم و قالدیرماقالرینی سینه ساحه حاکیمیت لیگی
 بو دئیه دوگونلمیشلر دؤلتینه ساسانلی کی تاریخده یاراتدیقالرینی

 گؤتورمکله اساس لیگی شیعه یاندان شقار، باآلقیشال نی گلیشمه

 قاتالشماق چتینلیکلرینه ریاؤزلشدیکل نین دؤلتی صفویلیک آذربایجان
 صفویلری و توتماغا، ماتم اوچون فارسلیق و چئویرمگه کورک اونالرا یئرینه

 دونیاسیندان ایسالم و مدنیتیندن ایسالم تاریخیندن، اسالم فارسلیغی

 .تدیائ متهم و سوچالر قوپارماقدا
 پر میراث" اوچون ایستمدیگی قالماق دالی قطاریندان لیک شیعه آرادا بو
 انحصار اوزره آنالییشی لیک شیعه دئیه "ايثار و جهاد و تالش و خون از

 مسئله لیک شیعه دئمک، دی. چالیش بولونماغا دا ادعاسیندا لیک ورثه
 اوغروندا لیک شیعه تورکلوگو آذربایجان دیرسه،-"شهادت و ایثار" سی

 آز میش، تؤکمه قان آز رک کئچه جانیندان اؤز آخیداراق، قانی قارداش

 اوالراق سی نتیجه و سونوچ شهادتین و ایثار .میش وئرمه قوربانلیق
 ایفاده "علوی تشیع" شریعتی علی اوچون نه پیسدیرسه، اولماق منزوی

 و فارسلیغین لیگی شیعه قویاراق یئرینه "لیک شیعه" سنتی سینی
 کیمی گؤروندوگو چالیشار؟ آلماغا خدمتینه نین ایستعمارچیلیغی فارس
 قدر اوجو نین ایگنه یورومالریندا و یاناشماقالریندا بو لرین شریعتی علی

 لر حادثه وئرمیش باش تاریخده دئمک، .یوخدور آنالییش بیر دئیه صداقت
 عبرت اوندان پیسدیرسه، الزیم؛ ائتمک اولگو اونو دوزگوندورسه، و دوغرو

 فارسلیغین یانا ندن و ندن شریعتی علی گؤرونرکن، الزیم آلماق درسی

 مذهب حاکیمیتچیلیگینه فارس اوچون آرتیرماق قابلیتینی کیمیتحا
 .چالیشار اولوشدورماغا سی نظریه سیستیمی حاکیمیت بیر اساسلی

 اوچون نه پیسلیکدن آلدیغی قلمه پیسلرکن کئچمیشی لیک اوسته

 یاشانماقالرین عوامفریبلیکله بئلنچی ایستمز؟ چیخارماق درس عبرت
 ایران دئیه "ایران ایسالمی جمهوری" گونبو ایسه سی نتیجه و سونوچ

 حاکیمیت فارس اساسلی مذهب بیر سینده محروسه ممالیکی

  اؤزو ییخیالن آغالماز"" :دئمیش اوندا . اورتادادیر اوالراق سیستیمی
 حرکت اساسیندا یتئوریلر لرین عوامفریب بو ائلیتی فارس دئمک،

 ده ایسترسه ری،مذهبیل ملی فارس ایستر بوگون، اوچون ائتدیکلری

 اولوشدورماق سیستیمی حاکیمیت دوزگون و دوغرو سیاستچیلری
 ایسالمیت ائتمگه، توهین تورکلوگه و عربلیگه اولمایاراق مالیک قابلیتینه

 اجازه سینه چیچکلنمه نین مدنیتلری و دیل اونالرین آدینا لیک شیعه و
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 یرانیتا آنالییشی لیک شیعه باخارساق، دوغرو کئچمیشه . وئرمزلر
 فارس اوچون اولدوغو سی مسئله اینانج یالنیز دئییل، آنالییشیی
 ائدرکن لیک میرزه و مداحلیق درباریندا حاکیمیتلری تورک شاعیرلری

 نین بیرلری بیر و آپارمیش ساواشالری سنی و شیعه توپلولوقالری تورک
 .تؤکموشلر یولدا بو قانالرینی

 
 

 ق آیه سی اوخوماسیعلی شریعتی نین تورکلره اومودسوزلو

 
 اورتایا آنالییشینی "علوی تشیع" اوچون فارسلیق شریعتی علی

 وئرمک مانور باخیمیندان نظریه دونیاسیندا اسالمیت باخمایاراق آتماسینا
 دوغرو کئچمیشه و گه جه کئچه دئییل، دوغرو گه گلجه اوچون

 مانمسل اولمایان فارس و حالالندیرماغا لرینی دوشونجه نئهیلیستلیک

 ائتمگه سفاریش قالماغی آسیلیب کئچمیشده دئیه ابطال توپلومالری
 :اوخویوروق چالیشار،

 قدرتی نین دونیاسی اسالم ایله چیخماسی اورتایا صفویلیگین"

 توپ قارشییا قارشی ،قیلینجالنمیش آرخادان )حؤکومتی عثمانلی(
 و ومدور بیر بئله .دیاوغرا شکسته و یه یئنیلگه توتوالراق آتیشینا

 غرب ایگلنمیش دک میمون مرکزی قدرت نین دونیاسی ایسالم وضعیتده

 علی بورادا :ایضاح( دوتوتول مریضلیگینه و لیگینه خسته حئیرانلیغی
 عثمانلی اونالرین و حرکتینی تورکلر گنج عثمانلیداکی شریعتی

 لیکله بئلهر(. ائد منظور چاباالرینی زورالماق یئنیلشمگه امپراتورلوغونو

 بؤیوک و جکلرینی ائده فخر دایالی ایسالما بوتون  )تورکلر( نالراو
 ون. االردیباش دویماغا غرور ایله "اولماق تورک" داناراق تاریخلرینی

 بیر یئنی تاریخینده بشریت ائتمیش، فتح استانبولو عصرده بئشینجی
 عصرین مؤدئرن و یئنی سونونو، وسطانین قرون و اورتاچاق آچمیش، فصل

 تورکیه یئنی یئرینه مملکتین بیر ائتمیش معین و بللی یشینیباشالن

 دگیشمک، یه التینجه خطینی یازی جکلری ائده فخر اونون .!!دوقورول
 انقالب سونوندا دو. اول داشیماق بازارگونونه دن-جمعه گونونو تعطیل
دی!! قالدیریل آفتاباالر مستراحالریندان مملکتین ایله بویوروغو نین رهبری

 سرمایادارچیلیغی غرب قوشونو یارادان تاریخ نین عثمانلی لیک هاوست
 ایستعمارچیلیق و چیلیق سؤمورگه شرقده اونون و دیلنچیسی نین

 شرق جهده ائله هامیسی، دنیزین آق دو. اول گودوکچوسو نین منافعی

 مسیحیت قوشونو عثمانلیدی. ای آلتیندا قدرتی قوشونون عثمانلی آوروپا
 ایتالیا و  اؤتریش دو. وورور یاراالر ساغالماز باغرینا نامپراتورلوغونو

 171".دیای اوزره بوغماق یاپیشاراق بوغازالریندان نین مملکتلری

 
 یئر مقامدا ضدیتلی بیربیرینه ایکی شریعتی علی کیمی گؤروندو اوسته

 و بیلینج تورکلوک کی سینده محروسه ممالیکی ایران یاندان بیر او . آالر
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 صفویلیگی کیمی مؤللیفلری فارس چوخ بیر اوچون دیرماقباس شعورونو
 مقصر و سوچالر اولماقال اویونجاق دؤلتلرینه غرب صفویلیگی و پیسلمگه

 ائدیلمه درک نین آنالییشی تورکلوک ده تورکیه یاندان باشقا آالرکن قلمه

 مسئله فارسلیق لیک اوسته .کئچیرر حیسی ناراحاتلیق ده سیندن
 بیر مستقیل دئیه "علوی تشیع" ایسالمیتدن چوناو فارسلیق سینده

 سینده مسئله تورکلوک چالیشارکن قویماغا اورتایا اوخونوش و قرائت
 ائتمه درک کیملیگینی ملی و مدنیتی دیلی، اؤز تورکلوگونون تورکیه

 مسئله کئچمک الیفبایا اویقون اوچون تورکچه اوالراق ناراحات سیندن

 کؤله و گوناه بیر باغیشالنماز نلشمگیمودئر اوچون تورکلوک و سینی
 ده مسئله بو شریعتی علی . آالر قلمه  "مئیمونالر ایگلنمیش" دئیه لیک

 یه التینجه دن-عربچه نین الیفباسی تورک رک گئده ایلری داها آز بیر

 سینی، دونیویلشدیرمه گونونون تعطیل  )هفته( یئتددیلیک و کئچیشینی
 نین سیستیمی توالئت مودئرن یئرینه اباآفت )مستراحدا( یولوندا آیاق

 . آالر قلمه دئیه فاجعه بیر ،اوچون انسانیت و اسالمیت یارادیلماسینی

 توپلومالرین ملی و ائتنیکلرین امپراتورلوغونداکی عثمانلی شریعتی علی
 یه ایستمه ائتمک درک چؤکوشونو ایمپراتورلوغون بو ایله ملتلشمکلری

 آتا کمال مصطفی اوالن قوروجوسو نین تورکیه یئنی گوناهالری بوتون رک

 آلماغا قلمه کیمی موزدور نین دؤلتلری غرب اونو و آتماغا بوینونا تورکون
 رغبت آراسیندا کسیم دینچی عوام ده-تورکیه لیکله بئله . چالیشار

 مطبوعاتیندا تورکیه اوزره شریعتی علی دوغرولتودا بو. اوالر قازانمیش

 لر ایفاده بنزتمیش پیغمبره اونو طرفیندن 172 بایکال عایشه و بیلگه نهاد
 :اوخویوروق شیریک، اوزله ایله

Bir toplulukta biraz sert konuşunca topluluktan biri üstada, "hep 
böyle konuşuyorsunuz, biraz da bizi rahatlatacak şeyler 
söyleseniz" diyor. Ali Şeriati şöyle cevaplıyor; "Ben sizi 

rahatlatmaya değil, rahatsız etmeye geldim. Ben esrar ve eroin 
miyim ki sizi rahatlatayım?"173 

 

 فارسلیق اوالراق شارالتان بیر شریعتی علی کیمی گؤروندوگو
 قرائت و اوخونوش مستل و آیری ایسالمیتدن "تشیع علوی" دئیه اوچون
"  تاریخی اسالم"یسلدیگیپ، توپلومالرا اولمایان فارس قویارکن اورتایا

غا اوغراشماگؤزللمگه و تعریف ائتمگه و اونالری او کئچمیش گونلر ایله 
 سی محروسه ممالیکی عثمانلی شریعتی لیترغیب و تشویق ائدر. ع

 رک ائده مقایسه و توتوشدورار سینی محروسه ممالیکی ایران ایله

 :اوخویوروق یازمیش،
 بوتون دو. اول ایراندا سی نسخه بدل )نین عثمانلی( اونون نظردن بیر هر"

 دوشونجه اسالم و مدنیت دک تورپاقالرینا چین بورادان دونیاسیندا، شرق

                                                             
172  Ayşe Baykal, Sartre mi, Şeriati mi?, Hürriyet: 
http://www.hurriyet.com.tr/sartre-mi-seriatimi-36283008. 
173  Nihat Bilge, İslam Dünyasının 'Fikirleriyle Rahatsızlık Veren' Önemli Düşünce 
Adamı Ali Şeriati: https://onedio.com/haber/rahatsizlik-veren-dusunceleriyle-
islam-dunyasinin-onemlidusunce-adami-ali-seriati-490397 
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 اَن دونیانین بویونجا ایل مین ایراندو. اول ایران مرکزی پارالق نین سی
 سینده شکیللنمه و اولوشماسی نین مدنیتی دونیا و نی مدنیتی بؤیوک
 قدرتینی دوشونجه اسالمین ایران دو. قوی اثر و اولموش رولو بؤیوک

 قدرتینی نظامی اسالمین ده تورکیه ائدرکن تجلی و باریندیرار اؤزونده
 ،دیلرای اولمالی چوالق سی ایکی بو دی. ائدر تجلی و باریندیرار اؤزونده

 لرینی عالقه و ایلگی ایله اسالم تورکیه و ن. ایرااولدوالر دا چوالق
 174."دا الردیپارقو ،دیلرای قوپارمالی

 

 اساسیندا مدنیتی و دیلی عرب ایل 300 سی محروسه ممالیکی ایران
 تورکلرین دونیاسینا اسالم ایل مین آالرساق، نظره اولونماسینی اداره

 نین مدنیتی ایران شریعتی علی زامانالری و دؤنملری اولدوقالری حاکیم

 باز" شریعتی لیع دئمک، . آالر قلمه دئیه چاغالری شرفلی و پارالق اَن
 تورک دئیه "ترک غالمان" کتابیندا "اسالمی و ایرانی هویت شناسی

 چلیشگه بو یاشاتمیش اؤزونده باخمایاراق قوسماسینا نفرت شاهالرینا

 تورکیه اولمازکن قابلیتینده گتیرمک آیدینلیق مقامالرا ضدیتلی و لی
 یرانلیا آالرکن قلمه جسد و جسم بیر روحسوز ایسالمسیز تورکلرینی

 فارس لیکله بئله .آالر قلمه بئینی دوشونن ایسالمیتین فارسلیغی دئیه

 شریعتی علی ئمک،. داوالر یانسیتمیش دا اولدوغونو راسیستی مدنیت
 و فرهنگی ایران" یاندان بیر قویارکن اورتایا گؤروشلری آزدیریجی بو

ی" نمرکزی نین قودرتی دوشونجه نین دونیاسی ایسالم" دئیه "فارسلیق

 عثمانلی" باشقا یاندان و آدالندیرار  سی محروسه ممالیکی ایران
 "مرکزی نین قودرتی نظامی جسمی ایسالمیتین" ایسه نو"امپراتورلوغو

دئمک، بوتون هنرلر و باشاریقالر فارسلیق اساسیندا و  .آالر قلمه
 زوراکیلیق ذایسه تورک اساسیندا قلمه آلینار.

 ساده ده هئچ بوراخماسی لنیمایز بیر بئله نین شریعتی علی

 کئچمیشده ایمپراتورلوغونون عثمانلی یاندان بیر او دئییل، دوشونولموش
 یاندان باشقا وورقوالرکن اولدوغونو فاکتورو گوج بیر دانیلماز اوزونده یئر

 و "ذکالی" باخیمیندان دوشونجه فارسلیغین باخیمیندان "ایرانیت"

 لیکله ئله. بچالیشار ایایماغ اسینیادع اولدوغو مالیک مدنیتیه اوستون
 . گؤرونر سرگیلمیش اولدوغونو راسیستی مدنیت فارس اؤز داها بیر

 بو قارشیسیندا دونیاسی غرب و کلیساسی روم تورکونون تورکیه دئمک،

 علی اوزره اولوشدوردوغو نئجه و ایله مغز و بئیین هانکی گوجو نظامی
 و بورجلو ایسالما تورکلر گوجو بو یالنیز . ایستمز بیله دوشونمک شریعتی
 ایرانلی بیر اؤزونون سیوریشرکن اوزریندن نین مسئله دئیه مدیوندور

 علی . قویار اورتایا تمثالینی "راسیستی مدنیت فارس" یوخسا هنرمند
 و بیلینجی ملی تورک کی سینده محروسه ممالیکی ایران شریعتی
 تاریخینی کئچمیش ونتورکلوگ یاندان بیر اوچون باسدیرماق شعورونو

 باشقا چالیشار، ائتمگه تحقیر و گه مه کیچیمسه دئیه "ترک غالمان"
 فارسلیق اولماسینی دؤلت بیر مودئرن نین جمهوریتی تورکیه یاندان

 تورک و چالماغا قاوالینی لیق عثمانلی و اسالمیت دئیه خطر بیر اوچون
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 تورکلوگو شریعتی علی. چالیشار قویماغا آوارا کسیمینی اوخوموش
 :اوخویوروق ،دییاز اوچون ائتمک تحقیر

 آالن مدنیتیندن اسالم قدرتینی زنگلینلیگینی، اوالن، دیری ایله اسالم"

 شخصیتینی و ماهیتینی اؤز دی؛ او ای اوسته آیاق ایله روحو اسالم ملت،
 قبیله صحرانشین کی مرکزینده آفریقانین ملت بودی. آلیر اسالمدان

 و چی سؤمورگهدی. اولمالی بنزر آوروپالیالرا دک قالریاوشا نین رئیسلری
 نین رئیسلری قبیله صحرانشین(ی اونالر گوجلر ایستعمارچی
مک دیکت کیمی دالل آراسیندا خالق یئرلی ایله اؤزلری( اوشاقالرینی

دی. گئیدیر دونو ایستعمارچیلیق و چیلیک سؤمورگه اونالرا اوچون،
 175."دیای اولموشالر آسیمیله اریمیشلر، دیآ اونالرین

 

 ائتمگه تحقیر تورکلوگو بورادا شریعتی علی کیمی گؤروندو اوسته
 تشیع" قارشیسیندا اسالمیت اوچون فارسلیق شریعتی علی .چالیشار

 سینه دیکتمه دئیه ایدئولوژی آلتئرناتیو بیر "لیگی شیعه" دئیه "علوی

 و ائتمگه متقدی آنالییشینی ایسالم عوموم اوچون تورکلوک باخمایاراق
 .ائدر ادعا اولمادیقالرینی مالیک روحا مدنی و ملی تورکلرین اسالمسیز

 و قاچیندیرماغا ائتمکدن درک مدنیتلرینی و دیل اؤز تورکلری لیکله بئله

 اوچون فارسلیق یاشاماالرینی ایله ذهنیتی اومتچیلیک و ایسالم سنتی
 مدنیتی و یدیل تورک توپلوموندا تورک دئمک، .ائدر حئساب اویقون

 دئیه مسلمان ده ایله مدنیتی و دیلی فارس اولمادیقدا آنالییشی

 جمهوریتی تورکیه گؤره نظرینه نین شریعتی علی .اوالرمیش سورونمک
 صحرانشین آفریقادا اؤزونو اوزاقالشاراق ایسالمیتدن ایله مودئرنلشمک

 و سالمیش وضعیتینه و دورومو نین اوشاقالری نین باشچیالری قبیله
 دا بو . ساییالر کؤله بیر اولموش آسیمیله و اریمیش مدنیتینده غرب

 نین شریعتی علی علیهینه شاهالری تورک دئیه "ترک غالمان"

 نین شریعتی علی .ساییالر واریانتی بیر آیری نین ایفاده ایشلتدیگی
 اوزاق تورکلرین سیندن چنبره فارسلیق اساسا چیزگیلره ائتدیگی ترسیم

 دئمک، .ساییالرمیش بدویلیک و وحشیلیک اوچون نالراو سی دوشمه

 دئیه اولماسین مطرح ایستعمارچیلیغی فارس و ایستعمارچیلیق ایچ
 فارس دئیه آنالییش عوموم بیر آنالییشینی ایسالمیت شریعتی علی

 و مذهبدش ایله فارسالر دن-جومله او توپلومالرا؛ مسلمان اولمایان

 اساس نین دؤلتچیلیگی فارس ژیسینیایدئولو "علوی تشیع" چالیشارکن
 .آالر قلمه نی دوکترین و سی نظریه

 

 گؤروشلر  اوزره ده بیلمکائ ایستعمار تورکلوگونو آذربایجان

 

 :اوخویوروقعلی شریعیتدن بو دوغرولتودا 
ا اورتاالریند ایلین یوز دوققوزونجوتملی و اساسیندا   حرکتی صفویلیک"
 شیعه آنجاق سی، سیلسیله صفوی بیر )میالددا ایل یوز بئشینجی اون)
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 کندلیلریندن و شهرلی ایرانین اونالردی. ساییالر حرکت مئیللی
 حؤکومت ایرانلی مستقیل بیر ،سونرا گلدیکدنایسالم   ایرانا فایداالناراق

 سونرا ساسانلیالردان ایل یوز دوققوز قوراراق حؤکومتی ایران بوتون بیر و

 دک صفویلر دا ساسانلیلر .دیالرباغیشال جان اونا تازاالدی و حؤکومتی او
 صفی شئیخ صفویلیک ،دیباشال حرکت روحانی و سیاسی بیر

 نین معبدی استخر دا اوغولالری ساسانلی ،کیمی اولدوغو اوغولالری
 سی ایکی هر بونالردیلر. ای اوغولالری نین ساسان روحانی و صاحبی

 رسمی بیر ( ریاوغولال ساسان ایسترسه اوغولالری، صفوی ایستر(

 176".اولموشالر باعیث قورماغا تشکیالت روحانی
 و لیک شیعه ساسانیلیک، صفویلیک، نین شریعتی علی انسان

 روم نین گالیله نی سی بنزتمه بیرلرینه بیر حرکتلرینی زردوشتلوک

 ائتمه انکار دوالنماسینی یئرین آلتیندا باسقیسی و تضییقی کلیساسی
 فیرالنماسینی نین سی کوره یئر ایله رماقالریبا آیاق باخمایاراق سینه

 کوره یئر شئیین فیرالناجاق بیر هر آنجاق یازماسینی، دئیه ایشارت بیر

. خاطیرالدار سینی گؤسترمه چابا دئیه فیرالنار یئر اولمادیغینی، سی
، هیندوستانا بوراخمامیش ادبیات بیر هانکی هرگئریده  اؤزوندن دئمک،

 آراسیندا قارداشلیغی صفوی ایله ساسانیلر قاچیب گئتمیش اوالن 

 و دیل صفویلر . قاالر باش چاش انسان دئیه اوالبیلر باغ بیر اورتاق هانکی
 محفلینه صوفیلیک مسلمان، باخیمیندان اینانج تورک، باخیمیندان مدنیت

. بو اولموشالر اوجاغی قارداشلیق بیر مئییللی شیعه آنجاق باغلی،

اولماسی شئیخ جونئید، اونون اوغلو شئیخ اوجاغین شیعه مئیللی 
حئیدر، اونون اوغلو شئیخ سلطانعلی و سونرا آنادولو تورکلوگو واسیطه 

سی ایله شئیخ اسماعیل باشدا اولماقال آنادولودا طریقت حؤکومتی 
قورماق و اورادان قوزئی آذربایجان تورپاقالرینی اله کئچیردیکدن سونرا، 

نی اعالن .لماقال قیزیلباش شیعه حؤکومتیتبریزی آق قویونلوالردان آ

 ائتمیشلر. 
 ایل 300 اولدوقدان حاکیم عربلر سینه محروسه ممالیکی ایران بوگونکو

 شخص بیر آدلی پاپاک گؤره اداستانالر ده یازیلمیش-شاهنامه ،سونرا

 حاکیمیتی بوساسانیلر حؤکومتی آدالنمیش.  حاکیمیت قوردوغو
 زامانا او باخمایاراق آلماقالرا قلمه لی القهع و ایلگیلی ایله زردوشتلوک

 زردوشتلوک هانکی هر غربینده نین سی محروسه ممالیکی ایران عایید

 بعضی یالنیز . اولونمامیش ثبت قایناقالردا عئلمی زیارتگاهی و معبدی
 تپه تیکان دن-جومله او اویوغا، بیر هانکی هر شخصلر پرست فارس

دئییلن بیر مکانا  "تختی سلیمان" اآراسیند خالق یاخینلیغینداکی

 هذیانالرا بو. چالیشمیشالر وئرمگه آدی  "سی آتشکده آذرگشسب"
 دینی زردوشت نین دینی ساسانیلرین اساسیندا لر افسانه باخمایاراق

 هر عایید زامانینا ساسانی باخمایاراق ادعاالرا بو. ائدیلر ادعا اولدوغو

. دئییل چاتمیش گلیب زهگونومو متینلری زردوشتلوک بیر هانکی
 ایلینده یوز اوچونجو اون میالدین ایسه اوستا ،کتابی دین زردوشتلوگون

 آنقوتیل آبراهام شرقشناس لی فرانسه . عبارتدیر متینلردن یازیلمیش
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 ائده سیاحت عئلمی شرقینه هندوستانین ایل اینجی 1755 دوپئررونس
 کتابی بو ده-نسهفرا رک گتیره اله کتابینی اویستا بو اورادان رک

 بو . وئرمیشلر آد دئیه کتابی اویستا قدیم اونا ،سونرا آراشدیردیقدان

 یازیلدیغی ایلینده یوز اوچونجو اون میالدین کتاب وئریلمیش آد اویستا
 فارسچانین دیل یازیلدیغی اونون و کتابی اویستا . اولونموش تثبیت

 اورتایا اولدوغو عایید قوروهونا و بؤلوک دیل بیر باشقا اوالراق ترسینه
 حرف سسسیز 31 و )صدادار حروف( سسلی 5 دیلینده فارس . چیخیش

 37  و حرف سسلی 14 دیلینده اویستا اوالرکن )صدا بی حروف(

 مرکب اوچو و حرفلر ساده سی 34 حرفدن 37 بو . وار حرف سسسیز
. فارسچا کونسئرو (حرفلری شچ و شت اوالراق اؤرنک( ساییالر حرفلر

وش بیر دیل اوالراق مین ایله یاخین بو بئش سسلی حرفلر ایله اولم

سسلی حرفین اولماسی و اوستا کتابی نین  14یازیالرکن اوستا کتابیندا 
یئتدی یوز ایل بوندان قاباق یازیلماسینی نظره آالرساق، فارسلیق ایله 
زردوشتلوک آراسیندا هر هانکی بیر اورتاق مدنیت باغی قورماق دا 

 هیتی داشیمیش بیر مقامدا یئر آالر. هذیان ما
 لیق-هللا تک شیعه گؤتوردوکلری اساس صفویلر ایسه باخیمیندان اینانج 

 و اهورا اوالراق اؤرنک :دوآل( ایکیلیک زردوشتلوک اوالرکن مذهب بیر

 مدنیت و دیل صفویلیک دئمک،. مالیکدیر ایناینانج بیر ن( اهریم
 و ایلگی ایله ساسانیلر اوالرکن دایالی توپلوما بیر دیللی تورک باخیمیندان

 ایکیلیک اینانج وئریلمیش نسبت هساسانلیلر آنجاق اولمایان، سی عالقه

 دا ساسانلیالرین ساییالرکن )ی-هللا خئیر ی،-هللا شر :دوآل( مذهبی
 . دئییلدیر بللی اولدوقالری باغلی ائتنیکه بیر هانکی نین اصلیتلری

 آشاغیدا حرفلری گرافیک التینجه نین دیلی یازیلمیش کتابی اویستا
 :ریریلوئ

 
 ایله لر کلمه فارسچا بوگونکو ایسه، دیل وئریلمیش نسبت هساسانلیلر

 ایله لر کلمه فارسچاداکی ائتدیکده مقایسه اونالری و قارشیالشدیردیقدا
 دیل بیر قدیم اولدوقچا دیلدن وئردیکلری نسبت دئیه دیلی پهلوی

 سسلی 5 دیلینده فارس کیمی اولدوغو ایشاره تهوس. اساییالر واریانتی
 اوالرکن )صدا بی حروف( حرف سسسیز 31 و )صدادار حروف(
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 3 دیلین وئردیکلری آد دئیه دیلی فهلوی یوخسا دیلی رساسانلیل
 دا بونو . وار حرف سسسیز 33 و )صدادار حروف( ی حرف سسلی
 متن خیتاری بیر هانکی هر عایید هرساسانلیل: الزیم آرتیرماق

 گتیره آرایا بیر متنلری داغینیق مختلف عایید زامانالرا او یالنیز. تاپیلمامیش
 پهلوی. وئرمیشلر آد دئیه متنلر عاید زامانینا ساسانلی اونالرا رک

 :وئریلر آشاغیدا الیفباسی التینجه دیلین وئردیکلری آد دئیه ساسانلی
 

 
 کتابی اویستا الرین،ساسانلی اساسن فاکتالرا دیگیمیز سرگیله اوسته

 ،دیلی اویستا دئمک، . ساییالر دیللر فرقلی اوچ دیللری فارسچانین و نین

 قدر گؤیه یئردن بیربیرلریندن دیللر وئردیکلری آد دئیه فهلویچه و فارسچا
 و بؤلوگو دیل بیر باشقا ، اونالر هر بیریاوچو اولدوغو دیل بیر فرقلی

 قوروپونا دیل بیر باشقا ایسه، دیلی اویستا. اولمالیدیر باغلی قوروپونا
 اولدوقالرینا دیل قوهوم و قارداش فارسچا و دیلی فهلوی .عاییددیر

ر. ساییال دیللر قوهوم آنجاق آیری، بیربیرلریندن ایکی دا بونالر باخمایاراق

 ده ایسترسه زردوشتلوک، ایستر ،دیلی فارس گونکو بو دئمک،
. دئییل )سی باقیمانده( لیغیقا دیلین وئریلمیش نسبت هرساسانلیل

وارثی   و سی قالیغیچی نین دؤلتچیلیگی ساسانلی دا فارسالر

 گنج اولدوقچا نین عئلمی دیل باخمایاراق قناعته گلدیگیمیز اوالبیلمزلر. بو
 و بؤلوک نئچه بیر ایلک دیللرین بو و آالر نظره اولدوغونو بؤلوم بیر جاوان و

 نین قوروپالری دیل قوروپالردان و بؤلوک بو اسونر و بؤلوندوکلرینی قوروپالرا

 دیللره بو ائدرسک، قبول چیخدیقالرینی اورتایا اساسا لره تجربه
. چیخار اورتایا اولمادیغی دقیق دا نین آدی ی" دیللر ایران "وئریلمیش

 و اؤرنک قوروپوندان و بؤلوک دیل آلتای اورال دئیه آنالشیلماسین یانلیش

 دیللری، تورک اوالراق ایلک بیلیمینده دیل . ییالرسا یئرلی وئرمک مثال
 قوروپو و بؤلوگو دیل بیر دیللرینه اوغور فین و تونقوز مانچو، دیللری، موغول

 ،ائتدیکده تحقیق و آراشدیردیقدا دیللری بو سونرا . وئریلمیش آد دئیه

 زتونقو و مانچو دیللری، موغول دیللری، تورک آلتیندا نین آدی آلتای یانلیز
 و بؤلوگو دیل ایران دئمک، . چیخیش اورتایا قوروپالری و بؤلوکلری دیلی

 اولمادیغینا اصطالح بیر دقیق دا اصطالح و دئییم وئردیکلری آد قوروپو
 معینلشدیرمک و ائتمک بللی موضوعنو آراسی عالیملر باخمایاراق
 وغواولد آد بیر وئریلمیش دیللره بو لرده مرحله اول و ایلک باخیمیندان
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 اوچون ائتمک معین فقط . داشیماز ماهیتی عئلم و بیلیم آد بو اوچون
  . اولموش آد وئریلمیش قوروپونا و بؤلوگو دیل بیر بؤیوک

 

 فارس شعوبیه چیلیگی

 

بیر فارس شعوبیه چیسی اوالراق اسالم تاریخینده اسالم  شریعتی علی
لیشمیش، خالفتی علیهینه مخالفتی، "ایران روحو" آدالندیرماغا چا

 اوخویوروق:
 ائتمیش، تجلی شکیلده و بیچیمده یوزلر "روحو ایران" تاریخینده اسالم"

 جه ائله سی، حمله و سالدیریغی عرب دیرنیشلر یئرلی. اولموش ظاهیر

 سیاست و قارشیسیندا نین خالفتی عرب دیرنیش سیالحلی ده
 لیک، شیعه حرکتی، لیلر خرمدین ائتمک، نفوذ سوخولماق، رهبرلیگینه

 ایله دؤنمک )آنالییشینا ایرانیت( اؤزونه هامیسی بونالرین .صوفیلیک

 روحی ملتین بو سایدیقالریم بو .اولموش ایلیشگیده و ایلگی مستقیم
 ادبی ده-زمینه و آالن اوچ بونالر .ائدر حئکایت ذکاءسیندان و استعدادیندان

 هزمین میسونئرلیک و یوکسلیش عئلمی و قالخینما عئلمی حرکت،

 177."کئچمیش حیاتا  لرینده
 

 شیعه قاراقویونلو آذربایجاندا شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 گئیدیرمگه دونو "ایرانیت" ده حرکتلرینه سنیلیگی قویونلو آغ و لیگی
 سیاسته مذهبی دئیه ساواشی قودرت کیمی بیلیندیگی . چالیشمیش

 باشالیاراق ایچینده طایفاالری قاراقویونلو و قویونلو آغ ائتمک وسیله

 باشچیلیق جونئید، شئیخ حئیدر، شئیخ سلطانعلی شئیخ کی اردبیلده
 مئیللی شیعه ایله سی واسیطه اوجاقالری قارداشلیق ائتدیگی

 صفوی اسماعیل شاه یوخسا اسماعیل، شئیخ گؤروش و دوشونجه
آنادولودا طریقت حؤکومتی قوردوقدان و قوزئی آذربایجان  ایله باشچیلیغی

 ساحه حاکمیتشیعه نی  تبریزدهرپاقالرینی اله کئچیردیکدن سونرا، تو

 جلب ده علویلر آنادولوداکی مذهبه سیاسی بو ش. قالدیریلمی سینه
، اؤز ایمپراتورلوغونو خطرده عثمانلی دوقالری اوچون، سلطان سلیم اول

 چالدیران گؤردوگو اوچون، بؤیوک حاضیرلیق ایشلری آپاردیقدان سونرا، 

 مذهبینه شیعه دئمک، . آچمیش یول قیرقینینا قارداش تورک  ینداساواش
 اونو و توخوماق داستان اساسیندا زردوشتلوک دئیه "روحو ایرانیت"
 عوامفریبلیک و ابطاللیق دا چالیشماق دویونلمگه آنالییشینا "ایرانیت"

 و دئماقوژلوق قاپیلماسی موضوعا بیر بئله انسانین عالیم بیر . ساییالر
 حیاتا باشلی ایکی شیادلیغی بو شریعتی علی . ساییالر مفریبلیکعوا

 178ائتمزکن قبول آنالییشینی تصوف یاندان بیر او . چالیشمیش کئچرمگه

 سینه ساحه حاکیمیت ایله سی واسیطه صوفیلر یاندان باشقا
 منصور میش. چالیش گئیدیرمگه دونو ایرانیت لیگه شیعه یوکسلمیش

                                                             
 .277 – 276ص.  تهران، چاپ اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 177
 .84 .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 178
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 اونو شریعتی علی اوچون ائتدیگی ایفاده زونواؤ دئیه الحق اَنَ  حالج
 دی.آل قلمه ذات بیر لشمیش اؤزگه و اولموش ائلمینه

 

 ایستعمارچیلیق

 

( ائدرکن تحلیل و تجزیه( لرکن ایرده ایستعمارچیلیغی شریعتی علی
 :یازمیش

 سیاست و قدرت نظامی ،اوچون ائتمک تسلیم گؤره گوجلرینه ایستعمار"
 حیاتا تغییری و دگیشیلیک بو اوالرکن الزیم اقفایداالنم سیندن حیله

 ائله و نهاؤزللیکلری مدنیت ،نهکیملیکلری ملی اونالرین ،اوچون کئچیرمک

 لرینه فلسفه یاشاییش و گؤروشلرینه دونیا ،نهخصلتلری معنوی ده جه
 باخیمیندان فیکیر و دوشونجه ایشلر بو . ساییالر الزیم ائتمک نفوذ

 ائتونولوقالر، شناسالر، مذهب و شناسالر جامعه لی نابغه و استعدادلی

 (گوجلری ایستعمار( اونالر . بیلر کئچه حیاتا طرفیندن تاریخچیلر
 بیلیم آراشدیردیقدان، توپلومالری ملی توتولموش تابع ایستعمارچیلیغا

 لری، عنعنه و عادت اونالرین قویدوقدان، تشخیص دوغرو باخیمیندان

 اونالرین ،سونرا تانیدیقدان دوزگون و دوغرو رفتارالرینی اخالق،
 جک گؤستره مقاومت و جک گتیره دوروش قارشیسیندا ایستعمارچیلیق

 اؤز توپلومالری ملی او قویاراق اورتایا آلتئرناتیولر اوچون قیرماق گوجلرینی

 تابع ایستعمارا بو سونرا .بوشاتمالیدیرالر منلیکلریندن و کیملیک ملی
 لر ملزمه حاضیرالدیقالری دک لر کوزه بوش چیای انسانالری توتولموش

. چالیشمالیدیرالر رنگلمگه و بویامالی اونالری ائشیکدن و دولدورمالی ایله

 درک اؤزلرینی ایستر توپلومالر، ملی توتولموش تابع ایستعمارا لیکه بئله 
 اولموش مودئرن اؤزلرینی باخیمیندان یئنیلشمک ده ایسترسه ائتمک،

 179".لر ائده حیس
 

ممالیکی محروسه  قاجار" مقامالر ائتدیگی اشاره اوسته شریعتی علی

و  اولدوغو الینده تورکلرین سی" یوخسا "ایران ممالیکی محروسه سی" 
فارسچا دیوان دیلی اولدوغو اوچون، "ایرانیت" آدی آلتیندا فارس دیلی 
رسمیلشمگه دوغرو قدم گؤتورولرکن، تورکلری "ایرانلی اولماق" آدی 

ندا علی شریعتی ده اشاره ائتدیگی کیمی، مسخ ائتدیلر. بئله لیکله آلتی
فتحعلی شاهین اوغلو جالل الدبین میرزا، قافقازالردا میرزه فتحعلی 

 خان یوسف میرزه آخونزاده، تیفلیسده و پاریسده دیپلومات اولموش

فارس ایستعمارچیلیق یوکو  ایله سی واسیطهلر تبریزی مشیرالدوله
رکلری مسئله نی تشخیص وئرمدن اونالرین دالینا یوکلندی. آذربایجان تو

 دئیه "ایرانیت" ده میرزه الدین جالل اوغلو، شاهین فتحعلی لیکله بئله

 واسیطه محفلی زردوشتلوک اولموش باغلی فارسلیغا هیندوستانداکی
 یازماغا خالیص فارسچا  قاپیالراق آنالییشیناآرخائیسمی  فارس ایله سی

فارسلیغا تاریخ  اساسیندا یاالنالر یازیلمیش آدلی " ذاهبم دبستان"و  

                                                             
 . 300 .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 179
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 دئیه قالماسین بوش یئری عرضه دی. چالیش یونتاماغا سی کارنامه
 میرزه الدین جالل اوغلو، شاهین فتحعلی آخوندوفون فتحعلی میرزه

 میرزه اوخویوروق، نمونه و اؤرنک بیر مکتوبوندان یازمیش آدرئسینه

 :یازمیش آخوندوف فتحعلی
 اؤز ر:اوالبیل بو اوالن مرحم دردلریمیزه و وئرن توخداقلیق بیزه ایندی"

 بوندان ... ائدک درک خطاالری ائتدیگیمیز ایل 1280 بیلک، تکلیفیمیزی
 گئری بیزه اجدادالریمیزدان و جد بؤیوک آتاالریمیز، اولو اؤز ... سونرا

 یعنی ساالق؛ نظر ساییالنالرا یادگاری کئچمیشلریمیزین قالمیش،

 بوتون و. لیدیرلر گؤرمه ایشی بو آدامالری دؤلت اونون و پادشاهالریمیز
 اساسیندا تعصبی هموطنلیک و قارداشلیق اووالدالری نین مملکتی ایران
 و آلمالی قلمه اووالدالری اؤز اوالنالری منسوب زردوشتلوگونه ایران

 اعتیبارا وندنبوگ . چالیشمالیدیرالر اولماغا خبردار وضعیتیندن اونالرین
 بئله . لر وئرمگه اجازه ائتمگه مسلمان دئیه دعوت دینینه اسالم اونالری

 نسلی قوروپون و بؤلوگون بو اولموش ماهیتینده لیک فرشته لیکله

 ائله ! سین کسیلمه باخیمیندان دین نسیللری و سین اوزولمه ایراندان
 و نیاکان(  لری آزاده و باباالریمیزی  اولو اؤز طبیعتیمیزده و طبع اؤز ده جه

 180."چالیشاق ائتمگه تقلید  )آزادگان

 سیاست و لری داییره حاکیمیت بوتون آخوندوف فتحعلی میرزه :ایضاح
 تدی. ائ سفاریشی بو اولموشالرا ساوادی میرزه و اوالنالرا مشغول ایله

 بو فایداالناراق ایمکانالریندان نین شاهلیغی قاجار ده میرزه الدین جالل

 والیتلرینه و ایالت بوتون نین سی محروسه ممالیکی قاجار ریشلریسفا
 .دیچالیش پایالشماغا

 
 دئیه "ایرانیت" آخوندوف فتحعلی میرزه کیمی گؤروندوگو اوسته

 فتحعلی توخومونو سی دوشونجه گیآرخائیکلی فارس و زردوشتلوک

 قاجار زامانکی او ایله سی واسیطه میرزه الدین جالل اوغلو، شاهین
 یایماغا محفللرینه لیک میرزه توتان قلم الی و لری داییره یحاکیمیت
 مردم شناسلیق، جامعه ائتدیگی ادعا نین شریعتی علی .دیچالیش

 منظور شخصلر اوالن صاحابی تخصص دئیه تاریخشناسلیق و شناسلیق
 میرزه سنتی کئچمیشده سی محروسه ممالیکی ایران ایسه اولدوقدا

 اونجو– 1910 سیستیمی تحصیل یئنی و اولوندوغو ارهاد ایله کولتورو لیک

 اولدوغو دیلی دیوان زامانالر او فارسچا باخمایاراق اولمادیغینا دک ایله
 ایدئولوژیسی ایستعمارچیلیغی فارس راسیستلیگی مدنیت فارس اوچون

 حاکیمیتینده ایران دا بو دی. آچابیل یئر اؤزونه راحات دا داها باخیمیندان

 نی اراضیسی ایران سیاسی دئیه تورکدور مسئولالری تحاکیمی کی
 آنجاق اوالن، مشغول پوزماقال یازیب فارسچا یالنیز بیلن، تورکلرینکی

 درک مدنیتلرینی و دیلی تورک یوخسول، بیلینجیندن و دیلی تورک یازیلی

 سویوقلوق، باشی بیر گلن ایلری ابطاللیغیندان یوبازالرین میش ائتمه
 کسروی احمد لیکله بئله ساسیندا حیاته کئچدی. حیماقت ا یوخسا

                                                             
 ، 128 .ص ، 1349 تهران، آخوندزاده، فتحعلی میرزه های اندیشه :آدمیت فریدون 180
 22 .ص ، 1871 مه 20 میرزا، الدین جالل به فتحعلی  میرزا  نمیش:آلی
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 تورکلوگو یازماقال کتابینی جزوه آدلی "آذربایجان باستان زبان یا آذری"
 نین کسروی احمد  181.دیباشال آلماغا قلمه اؤزگه تورپاقالرینا آذربایجان

 و 183نوابی ماهیار و182 ناطق ناصح ایچریده سی نظریه کاذب بو

 آذربایجانا تورکلوگونو آذربایجان آلیناراق اله دؤنه دؤنه طرفیندن باشقاالری
 ده مرتضی منوچهر و کارنک عبدالعلی ذکائ، یحیی دیالر. تانیت اؤزگه

 فارس رک ائده تعظیم چئویرمکلره کورک تورکلوگونه آذربایجان
 افشار محمود اوالن تمثیلچیسی نین فاشیستلیگی و راسیستلیگی

 چاغریالرینا قورومون آدلی " افشار ودمحم موقوفات بنیاد" قوردوغو یزدی

 یازماغا کتاب و مقاله علیهینه تورکلوگو آذربایجان و دئمگه لبیک
 آرخاسینی نین کسروی احمد باخیمیندان دوشونجه خاریجده . الردیباشال

 آدلی فرهنگیستان اولموش چاپ برلینده ده تبریزی ارانی تقی توتموش

 آذربایجان تورکلوگو و وئرمگه تنسب زردوشتلوگه آذربایجانی  درگیده
 184.دیباشال آلماغا قلمه اؤزگه تورپاغینا
 و درگی آدلی "ایرانشهر" برلینده دا ذات آدلی تبریزی کاظمزاده حسین

 دا یاالن آرخائیسمینه و ذاتچیلیغی فارس ائتمکله چاپ و یایماق نی مجله
 هنظری طباطباییلرین سیدجواد بوگونکو و یاراتماغا اساس اولسا،

 سوئیسده یزدی افشار محمود  185.دیساییل پیغمبری باخیمیندان

 سینه داییره تأثیر و اتکی نین تئوریسی نژادپرستلیک ،آالرکن تحصیل
 آینده ا،سونر گلدیکدن اوسته ایش طرفیندن خاریجیلر رضاخان رک دوشه
 دن-جومله او مدنیتلر، و دیل اولمایان فارس سی واسیطه سی مجله

 سیاستینی راسیستلیگی مدنیت فارس علیهینه یکعربل و تورکلوک
 .دیائتم مضیقه ایمکانالریندان گلدیگی الیندن اوچون کئچیرمک حیاته

 اقبال عباس باخمایاراق اوخومادیقالرینا میلع تاریخ ده شخصلر اریخچیت
 اؤز  اولدوقدا منظور تورکلوک دا صفا هللا ضبیح ائدن تعقیب اونو و آشیتانی
 .دیلراسیرگم نیکلریدوشمنلی

 ایستر باسدیرماق، بیلینجی دیل ایستر سایدیقالریمیز اوسته بو
 و تورکلوک باخیمیندان ازمک شخصتلرینی و منلیکلری انسانالرین

 مدنیت و فاشیستلیک بیر هانکی هر ائتمکده تحقیر عربلیگی

 شناس جامعه یالنیز . قالمامیشالر گئری داورانیشالریندان راسیستلیگی
 جامعه دا ذات آدلی شریعتی علی اوچون اولدوغو قحطلیگی و یوخلوغو
پهلویلر و جمهوری  آنالییشینی ایرانیت دئیه اسالمشناس و شناس

اسالمی زامانیندا فاذرسلیق اساسینداتحصیل آلمیش ایستعمار گوجلری 
اوچون، بو نظریه نی آوروپالیالرین ایستعمارچیلیق تجربه لریندن کسب 

                                                             
 .1304 تهران  آذربایجان، باستان زبان یا آذری کسروی، احمد 181
 یزدی. افشار محمود موقوفات چاپ ایران، ملی وحدت و آذربایجان زبان ناطق، ناصح 182
 تبریز دانشگاه نسانیا علوم و ادبیات دانشکده آذربایجان، کنونی زبان نوابی، ماهیار 183

 .29  شماره 1333
 فرنگستان، نامه ایران، برای مماتی و حیاتی مسئله یک ارانی،آذربایجان تقی 184

 .1924، برلین 254 – 247صحیفه  . برلین ،5 شماره
 نین دؤلتی ایللرینده آلمان 1306 -1301 سینی مجله ایرانشهر کاظمزاده حسین 185

 باستان ۱۳۸۰ : رضا بیگدلو: باخ (ررمیش گؤنده شهره 40 ایرانا مجانی ایله سی هزینه
 پور، آرین :از نقل به ، ۱۶۸ ص ،.مرکز نشر تهران، :اول چاپ ،ایران معاصر تاریخ در گرایی

 (.۲۳۴ ص ،۳ ج ، ۱۳۷۲ : تهران نیما، تا صبا (.از 



 

 

 

 118  ایشیق سؤنمز

 و عیرق" یمیز متنلرده قلمه آلدی. علی شریعتیائده رک بو نقد ائتدیگ
 فارس" الری" یئرینهآنالییش نژادپرستلیک و راسیستلیک اساسلی قان

بو  آلتیندا "باشلیغی فرهنگی ایران/مدنیتی ایران، راسیستلیگی مدنیت

مسئله یه "شیعه" انالییشینی دخیل ائتمکله مذهبی شخصلری ده بو 
"ایران  لیگی شیعه علی شریعتی  مسئله یه دخیل ائتمگه چالیشدی.

 و راسیستلرین فارسچی ائتملکله تخصیص فارسلیغاروحو" دئیه 
 مذهبی دئیه "علوی تشیع" بؤلومونو بیر نین یوکلری فاشیستلرین

 اثبات غونواولدو شناس جامعه چالیشاراق یوکلمگه دالینا انسانالرین

 یئنی توتولموش ایستعمارچیلیغینا فارس لیکله بئله دی. چالیش ائتمگه
 قلمه دئیه انسان بیر مودئرن اؤزلرینی دا اولموشالر صاحیبی مذهب
  .باشالمیشالر آلماغا

 

 فارس مدنیت راسیستلیگی

 
 

 قبول دئیه کیملیک ملی نی "ایستعمارچیلیغی مدنیت" شریعتی علی

 :اوخویوروق یازمیش، اوزره ائدنلر
 باشقا و دگیشیکلیگی بو( قالمیشالر معروض ایستعمارچیلیغا(زامان، او"

 و سوغات بیر جک ائدیله افتخار اوچون اؤزلری بورونمگی دونونا کیملیک

 سالمیش دونا بو نیاؤزلریاونالر،  لیکله بئله . آالرالر قلمه دئیه هدیه
 اؤزگه چالیشاراق آلماغا سبقت اونالردان سولالیاراق، اوستادالرینی

 اؤز بوتون رک ائده افتخار گهلشم اؤزگه بو اونالر .ائدرلر تظاهور لشمگه

 انسانالریاؤز  عنصورالری، اوالن منسوب منلیکلرینه و کیملیگی ملی
 و عیرق اوستون حاکیم مدنیت صاحابالری نین  سئوینجله ائدرکن تحقیر

 کیملیک ملی اؤز لیکله بئله .چالیشارالر ائتمگه ثابت اولماسینی نژاددان
 لذت ائتمکدن تحقیر و مکدن کیچیمسه اولموشالری منسوب منلیکلرینه

 اوستون و آیدین اؤزلرینی ایله الری و حرکتلری داورانیش بو اونالر . آپارارالر

 186...".ائدرلر حیس )برتر( 
 

 بیلیم موجودالرابنزر انسانا آلدیغی قلمه اوسته نین شریعتی علی

. عمومی بیر وئریلمیش آدری راسیستلین مدنیت حاکیم"  دونیاسیندا
 ایران  صطالح اوالراق "مدنیت راسیستلری" دئییلمه لیدیر.دئییم و ا
 "ایستعمارچیلیغی مدنیت فارس" کی سینده محروسه ممالیکی

 فارس و راسیستلیگی مدنیت فارس اوالرسا، موضوع و قونوسو سؤز
 "آذریلر" اؤزلرینی دوغرولتودا بو . اولمالیدیر موضوع راسیستلری مدنیت

 جمهوریتی آذربایجان قوزئی نین تلریراسیس مدنیت فارس آالن قلمه

 ر. ساییال چکیجی دقت مکتوب یازدیقالری ایل اونجو 2013 علیهینه
 فارس و راسیستلیگی مدنیت فارس ایرانیستلیک، پان آذربایجاندا گونئی

 مسئله میللی آذربایجان گونئی، محفل ائدن تمثیل ایستعمارچیلیغینی

                                                             
 .301 – 300 .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 186
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 آذربایجان حاکیمیتینه فارس قاوالرا راحاتسیر سیندن دیرچلمه نین سی
 یئدک آدینی اؤیرنجیلری آذربایجان رکن ائده شیکایت دؤلتچیلیگینی

 (بازنشسته)  امکلی چوخ بیر ایچینده بونالرین باخمایاراق چکدیکلرینه

 ده سی سیته ایرانیست پاناولوروق.  تانیق آلدیغینا یئر ده شخصلرین
 فعالی آذربایجان اؤلچوده یهانک محفلین بویش. یایم ومکتوب چکیلن آدی

 :ائشیدیریک دیللریندن اؤز اوچون بیلمک اولدوغونو
 حؤکومتی جمهوری باکی ایله بیلدیریش بیر فعال آذربایجانلی سایدا بیر"

 ایشلر خاریجی ایران رک ائده اعتراض حرکتلرینه دوشمنلیگی ایران نین

 و قارشین ینهحرکتلر اونون و ائتمک تنبیه حؤکومتینی باکی ناظرلیگیندن
 ده-بیانیه بو . بولونموشالر ایستکده اوچون سی ائتمه عمل متقابل

 آدلی نوین حسین جعفری، افشین همرنگ، ناصر پیرنیاکان، داریوش

 باکی نین، ایران شخصلر بو ر. حالالنماقدادی آدالری ده شخصلرین
  ایران رک ائده اشاره سینه ائتمه کؤمک مالی وطنداشالرینا جمهوریتی

 .187"ایستمیشلر دوردورماسینی کؤمکلری بو حؤکومتیندن

 هر ساده موجودالرا اویمایان نورمالرینا دونیا کیمی گؤروندوگو اوسته
 اؤزلرینی ذاتالر بو . اولماز وئرمک دا آدی وطنداشی مملکتین بیر هانکی

 ده شریعتی علی بونالر باخمایاراق آلدیقالرینا قلمه "فعال آذربایجانلی"

 کیملیگیندن و منلیگی ملی تورک آذربایجان کیمی تدیگیائ اشاره
 دوشموش رذیللیگینه ائتمک دوشمنلیک ایله آدی آذربایجان آرینمیش،
 ائده دوشمنلیک ایله آدی آذربایجان کی تاریخده ونالر. بساییالر موجودالر

، آذربایجان باکی" تورپاقالرینی آذربایجان کی قوزئیینده آرازین رک
 تاریخی و آدالندیرماغا "اَران" یوخسا "جمهوریسیاکی جمهوریتینی "ب

 ماهیتی محفلین بو ده اوچون انسانالر ساده. چالیشارالر ائتمگه تحریف
 ذاتالرین بو ناظرلیگینه ایشلر خاریجی ایران دئیه آچیقالنسین

 :اوخویوروق مکتوبالریندان عنوانالدیقالری

 ایل یوز آدالنماسیندان " نآذربایجا" نین خانلیغی شیروان و شکی ن، اَرا"
 و آخین اوالن دوشمنی ایران قافقازین ایللرده بو باخمایاراق کئچدیگینه
  اللریندن دوشمنلیکده ایله انسانالری ایران و آذربایجان جریانالری،

 188".میشلر اسیرگمه باشاردیقالرینی و گلدیکلرینی
 

 بو ائدنلر لقبو دئیه کیملیک ملی اؤزلرینه راسیستلیگینی مدنیت فارس

 مکتوبدا و ائتدیکلرینه تقدیم اجتماعیتینه دونیا دئیه حقیقت بیر اراجیفلری
 شخصلرین آدلی  190ننوی حسین و 189جعفری افشین کئچن آدی

                                                             
آذری خطاب به وزیر امور خارجه ایران در مورد  و فعاالن جویاننامه جمعی از دانش 187

: 1391 دی 11 ,دوشنبه ایرانیست پان حزب رسمی تارنمای ، تنبیه جمهوری باکو
ttp://www.paniranist.info/…/2012- 1…/126-2012-12-31-15-33-02  

 .اورادا باخ ، 1391 دی 11 ,دوشنبه ایرانیست پان حزب رسمی تارنمای 188
 و قفقاز( تاریخ تحریف در مارکسیست و ترکسیت پان عوامل نقش جعفرزاده، افشین 189

 افشین سخنرانی . 145 شماره تهران، ،"نو طرح" نامه هفته ،)تاریخی آن و دیرینه
 ورشو، خیابان تهران، ،)ایران( یکپارچگی سرزمینی های دغدغه و ورجاوند جعفرزاده،

  http://tarikhnameh.mihanblog.com/post/191بالگ:  میهن ورشو، فرهنگسرای
 آرمان آریا ایرانیست، پان آذربايجان، تسمیه وجه و مختصر تاريخ رنگرز، نوين حسین 190

 و "خاک" عنصر دو بر مبتنی دولتی برپایی ما آرمان :خون و خاک ،)پانایرانیست تارنمای(

http://tarikhnameh.mihanblog.com/post/191
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 بو اویدوردوقالری اونالرین باخمایاراق آلدیقالرینا قلمه تاریخچی اؤزلرینی
 میشکنگل یئری .دوشمز اوسته اوست ایله حقیقتلری تاریخ گؤروشلر

 بلعمی محمد اولموش وزیر درباریندا سامانلیالر اولدوغونو هارا آذربایجانین

 :اوخویوروق چالیشاق، ائشیتمگه اثریندن آدلی "طبری تاریخنامه" نین
 دربندینده خزرلر رک کئچه شهرلریندن زنگان و ابهر باشالر همداندان"

 عربچه .دئییلر "انآذربایگ" شهرلره بوتون اوالن آراالردا بو . چاتار سونا
 آذربایگانین بونالر . ئییلر" دابواب" هامیسینا یولالرین او .دئییلر "باب"

 مملکتلرینه خزرلر )دربنددن( اورادان .یولالردیر گئدن باشینا او سونونا،

 .گئدیلر دریادان و دنیز بؤلوگو بیر قورولوقدان، بؤلوگو بیر یولالرین . گئدیلر
 و . دئییلر " باب" یوال بو عربچه .دئییلر دربند گئدیلرسه، یولدان بیر هر

 خزر شهر او . وار شهر بؤیوک بیر اورادا .وار دا یول بیر آیری آراسی شهرلر

 191".اوالرالر مشغول ایله ایشلری تجارت اورادا آدالنار،
 

 اوچون اوچون تانیمادیغی آذربایجانی بلعمی کیمی گؤروندوگو اوسته

 . دئییلمیش مالیک یه دوشونجه بیر آیدین و قآچی ده سیندن بؤلگه دربند
 سی کلمه آذربایجان :ایضاح اوزره سی کلمه آذربایجان گلمیشکن یئری

 تاریخنامه" ائتدیگی تصحیح روشن محمد و یازدیغی بلعمی ابوعلیمحمد

 یازدیغی، مؤلیف هامان و192 یازیالرکن "آذربایگان" متینده "طبری
 تاریخ" ائتدیکلری  تصحیح ادیگناب پروین محمد و باهار محمدتقی

 دئیه "آذربادگان" کتابیندا آدلی ") الُملوك و االَُمم تاريخ :عربجه(بلعمی

 193.آلمیش قلمه
 کی متینلرده اوچون، اولمادیغی الیمیزده الیازماالر و مانوسکریپت اصل

 باهارالر محمدتقی تانینمیش کیمی ملیتچیسی فارس امانتدارلیق
 اثرلرده وئریلمیش نسبت یه-بلعمی محمد ا،اولونموشس حفظ طرفیندن
 و " آذربایگان" تورلو ایکی نین آدی ن" آذربایجا"  باخیمیندان یازی گیرافیک

 دئمک،. ساییالر اهمیتلی اولدوقچا اوچون بیزیم یازیلماسی "آذربادگان"
 سی کلمه "آذربایجان"  و "آذربایگان" و قدیم داها سی کلمه "آذربادگان"

 سامانیلر زامانکی او دا بو. ساییالر واریانتی قدیم و سکیا کئچمیش نین

 نظر اتفاق اوزره اولونماسی ایفاده نئجه نین آدی "آذربایجان" درباریندا
 دونیایا سونرا ایل یوز آزی اَن بلعمیدن محمد . قویار اورتایا اولمادیغینی

 ایشلتدیگی کتابیندا شاهنامه نین فردوسی ابولقاسم گلمیش

 فرقلی لردن کلمه ایشلتدیگی بلعمی ده سی کلمه " انآذرآبادگ"
 دئمک، . اوالر ائتمیش تأیید قناعتی گلدیگیم منیم اوچون اولدوغو

 تاریخی و اراضی نین ایستعمارچیلیغی فارس اوزره تورپاقالری آذربایجان

                                                                                                                                                    
 آریا ؛http://ariarman.com/Azarabadegan.htm  :است بزرگ ایران سرتاسر ،در"خون"

-http://aryaadib.blogfa.com/postفارسی: ؛ ادبیات و زبان( سی سیته ادیب

607.aspx صحیفه. 270، 1390تهران،  آذربایجان، در آذری زبان تاریخ نوین، حسین؛ 
 گشادن خبر ، 1366 تهران ،1 جلد طبری، تاریخنامه بلعمی، محمد ابن علیمحمد ابو 191

 . 534- 529دربند، ص.  و آذربایگان
 اورادا. باخ طبری، تاریخنامه بلعمی، محمد ابن علیمحمد ابو 192
 گنابادی، محمدپروین و بهار محمدتقی تصحیح بلعمی، تاریخ بلعمی، ابوعلیمحمد 193

 68 .ص ، 1341 تهران

http://ariarman.com/Azarabadegan.htm؛
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 " طبری تاریخ" نین بلعمی محمد . ساییالر اساسسیز ادعاالری تورپاق
 اوزره دورماسی قارشی عرب ایله تورکلری یجانآذربا اثریندن آدلی

 :اوخویوروق

 یانیندان نین شهری انبار . گیردی عراغا اورادان قوشونو اسالم و عرب"
 آذربایجانا بیرلیکده قوشونال بؤیوک رک دؤنه چاییندان دیجله . کئچدی

 ایله تورکلری آذربایجان یئتیشدیکده اورایا ایله یولو موِصل یئتیشدی،
 194."اؤلدوردو چوخلو اونالردان و یساواشد

 دئمک، . ساییالر خبر بیر ماهیتلی تبلیغات کی تاریخده متن کی اوسته

 تاریخ چالیشانالری ائتمگه جعل آدینی نین تورپاقالری آذربایجان تاریخی
 اؤلچوده هانکی محفلین آدالندیران "آذریها" اؤزلرینی . ائدر رسوای اؤزو

 ائشیدیریک، دیللریندن اؤز اوچون بیلمک اولدوغونو فعالی آذربایجان

 :اوخویوروق
 نین لری اداره مدنیت و لری داییره حؤکومت باکی ایلده ییرمی کئچمیش"

 دوست جه ائله و اریتمک مدنیتینده تورکیه مدنیتینی آذربایجان چاباسی

 کیمی دوشمن یانیندا نین ساکینلری جموریتی باکی مملکتینی ایران
 و گیزلیلیگی قارشیمیزدا بیزیم هامیسی بونالر .شاولمو ائتمک ترسیم
 195".نامردلیکدیر قاویشیلمامیش . آچیقلیغا سیری

 
 آذربایجان یاندان بیر راسیستلری مدنیت فارس کیمی گؤروندوگو اوسته

 آذربایجان یاندان باشقا ایستمزلر، تانیماق ایله آدی آذربایجان جمهوریتینی

 چیخیش کیمی چیسی مدافعه نین تیمدنی آذربایجان کیمی یاالنچی بیر
 آذربایجان گونئی راسیستلری مدنیت فارس دئمک، .چالیشارالر ائتمگه

 باسیرماق شعورونو و بیلینجی منلیک و کیملیک ملی تورکلوگونون
 وئرمک سس خالق تورکلوگونون آذربایجان و دؤلتلری دونیا دئیه هدفدیر

 باکی" آدینی نین "یجمهوریت آذربایجان" اولونموش قبول ایله یولو

 مدنیتی و دیلی تورک آذربایجان یاندان باشقا آالر، قلمه دئیه "جمهوریتی
 بو انسان .چالیشارالر تؤکمگه یاشی گؤز کیمی تیمساح دئیه اولور یوخ

 حضرت یوخسا اینانسین، اولدوقالرینا اوغروسو مدنیت و دیل یاالنچیالرین

 راسیستلیگی مدنیت فارس بو شیادلیقالرینا؟ ایچدیکلری آند عباسا
 بیر آدلی ")خون و خاک( آریا فرمان" اوچون تانیماق آرتیق داها محفلینی

 یووانین هانکی بونالرین اوخوماق داها آز بیر وئبالگالریندان راسیستلیک

 :اوخویوروق قویار، اورتایا اولدوقالرینی قوشو
 خطر لی هدرج بیرینجی .تانییاق دؤلتلری و لری بؤلگه خطرلی گرک اول"

 خطر آشکار و گیزلی بونالر . رژیمیدیر باکی و ملتی دؤلتی، تورکیه

 کؤمکی نین تورکیه و اسراعیل رژیمی باکی .مالیکدیر پتانسیئلینه
 .یئییلر کیمی حب بیر طرفیندن دؤلتلر کی ده-منطقه و ده-بؤلگه اولمادان

 ایشی سه،وئرر ماناها بیر هانکی هر الینه ائرمنیستانین رژیمی باکی ...

 عیراق و ایران داغیلماسی نین حؤکومتی شوروی .اوالجاقدیر چتین

                                                             
 انبار بگوشهء و آمد اندر بعراق آنجا ازاورادا.:  باخ بلعمی، تاریخ بلعمی، ابوعلیمحمد 194

 راه از برسید، تا آذربادگان رفت همی سپاه با گرفت، بر راه ذجله شط از و برگذشت
 ازیشان بکشت بسیاری و کرد حرب آذربادگان ترکان با رسید آنجا چون موِصل

 اورادا. باخ ، 1391 دی 11 ,دوشنبه ایرانیست پان حزب رسمی تارنمای 195
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 ساواشدان بیز اولماسایدی، زاماندا عئین ساواشال آراسینداکی
 اولمازسایدیق، سینده عرفه آبادالشدیرماق مملکتیمیزی چیخمیش
 ایمیشلر، یئتیرسه دقت آرتیق داها قافقازالرا باشچیالریمیز حاکیمیت

 دوراجاق قارشیسیندا نین قوشونالری اسالمی جمهوری لتیدؤ ویئ علی
 196".دئییلمیش مالیک گوجه

 
 ایستعمارچیلیق فارس یاناشماق بئلنچی سینه مسئله میللی آذربایجان
 دوشونجه نین یزدی افشاری محمود قویموش  اساسینی نین تئوریسی

 للرای ینجی- 1920 -1918 جمهوریتی آذربایجان وزئی. قاساسالنار لرینه
 قوزئی بایراغی جمهوریتی آذربایجان قورتوالراق چارلیغیندان روسیه

 مجله "آینده" یزدی افشار محمود دالقاالنارکن تورپاقالریندا آذربایجان

 :دییازی سینده
 لریمیزه قلم هم محترم و سایقیلی اؤز اوالراق ده-درجه بیرینجی بیز

 استفاده سینی کلمه "آذربایجان" یئرینه "بادکوبه جمهوری" مطبوعاتدا

 ایسته سیندن کابینه دؤلت ینجی. ایکائدیریک سفاریش ائتممکلرینی
 سینی کلمه " بادکوبه"  یوخسا " ن اَرا"  لرینده رابیطه رسمی اؤز ییریک

 آد : بیلرلر دئیه بئله گلرسه یئری . ایشلتسینلر یئرینه آذربایجان

 مملکته کیچیک  هدئی آچماسین یول اشتباها و یانلیشلیغا مشتریکلیگی
 تصمیم بیر بئله و باغالنمیش قرارا وئرمک آدینی تاریخی و حقیقی اؤز

 اوالراق ترسینه قونشوالرین آیری سفیرلیگی روسیه نجو. اوچوتوتولموش

 اؤز اوچون اولدوغو مالیک قوالغا ائشیدیجی سؤزلره اولونموش حساب
 اولموش، خاص شمالغربینه ایرانین آذربایجان. ائتسین سفاریش دؤلتینه

 جمهوریسینه تاتار قافقازداکی اوزوندن نیت سوء طرفیندن عثمانلیالر
 بو آغریتمیش قلبلرینی ایرانلیالرین سئور وطن و وئریلمیش آدی آذربایجان

 :معتقدیک بیز . ایشلتسینلر سینی کلمه "ان ار" یئرینه آدین عئیبجر

 ایله قالماسی دهترکیبین حؤکومتی روسیه  قافقازالرین منفعتی ایرانین
 دا داها انتظاریمیز دؤلتیندن شوروی بیزیم اساسدا بو . اولونار تأمین
 197ایستردیک". ائشیتمک نی-نتیجه ائدیلن آرزو تئزلیکده . تاپار شدت

 
 دوشونجه یئریتدیگی اوسته نین شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 و دوشونجه ندااطرافی فارسلیق آدینا "ایرانیت" هامیسی داورانیشالر و

 و باشچیسی قوشون میرپنج رضا باشالیاراق ایله اولوشماسی فیکیر
 حدتلنمگه و شدتلنمگه دک بوگونه گوندن اولدوغو سپه سردار

 سایماغا اوالراق اوجو ایپ دئدیکلریمیزی بو گلمیشکن یئری . باشالمیش

 "قهریه قوه" طرفیندن حاکیمیتی تهران دئیه "نظامی قودرت" :چالیشاق
 آذربایجانلیالرین آلتیندا باشلیغی "ایرانیت" دئیه سیاسی حیله" ورقانی،ا

 فارس آلتیندا آدی" ایرانیت" ده گئنه و آلینماقالری قلمه ایرانلی اصیل

 فارسچانین توتماق، تابع سیستیمینه فارسلیق توپلومالری ملی اولمایان

                                                             
 عنصر دو بر مبتنی دولتی برپایی ما آرمان :خون و خاک آریا، فرمان ایرانیست، پان 196

-http://farmane :زرد:  خطر ، است بزرگ ایران ،در سرتاسر"خون" و "خاک"
ariya.blogfa.com/post- 
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" شیعه" آغیرلیقلی و چوخلوغو نفوس مملکتین ساییلماسی، رسمی
 و تمل ین"ایرانیت" آنالییشینی فارسلیق  و لیک شیعه اوچون اولدوغو
 جامعه تاریخچیلری، مختلیف آلماق؛ قلمه دئیه داشالری اساس

 ده-مسئله ملی اونالردان و ائتمک اجیر خدمتینه فارسلیق شناسالری،
 و ائتنولوژی آلماق؛ کؤمک دئیه )راهکار(یولو چیخیش اوچون فارسلیق

 ادبیاتالرینی شفاهی توپلومالرین اولمایان فارس هدئی شناسی مردم
 ملی اولمایان فارس ایله یولو ائتمک ترجمه چئویریک، فارسچایا

 ایله ائتمک تقدیم کیمی فارسالرینکی لرینی عنعنه و عادت توپلومالرین

 فارسلیغینکی بوشالداراق ایچلریندن و آریندیرماق مدنیتلریندن اؤز اونالری
 دک لر کوزه بوش ایچی ائتدیگی ایفاده شریعتی لیع اونالری ائتمک؛

 فارسلیغین رک ائده )برده( کؤله و دولدورماق ایله مدنیتی و دیلی فارس

 تئوریزه شریعتی علی ده گئنه ائتیکئتی و آدی "ایرانیت" آلماق، خدمتینه
 و دیل بو اولمانی ایرانلی آلماق؛ قلمه ایرانلی اولموش مؤدئرن کیمی
 دئیه موهبت بیر الهی توپلومالرا ملی اولموش محروم حاقیندان مدنیت

 ائتمکدن تحقیر منلیکلرینی و کیملیکلری ملی اؤز اونالری آلدیرماق، قلمه
 او انسانالری بو لیکله بئله،  198(وئرمک سوق ( دورتمک آپارماغا لذت

 ایرانلی و کسدیرمک دوشمن تورکلوگه تورکلرینی آذربایجان دن-جومله

 حیاتا بیر بیر هامیسی بونالر آلدیرماق؛ قلمه اوستون کدنتورکلو اولمانی
 و دؤنمینده سون نین حاکیمیتی قاجارالر .ساییالر مقامالر کئمیش

 رضاخان اولموش سپه سردار اوالن سینده عرفه چئوریلیشی حاکیمیت

 ایل اونجو- 1304 تبریزده ایله تکلیفی دگیشمک آدینی آذربایجانین بیله
 اینجی 120 نین سی درگی ایران ستاره .ائتمیش یشچیخ آییندا خورداد

 خورداد ایلین اونجو 1304 رضاخان اساسا بیلگیلره وئریلدیگی سینده نمره
 ساکینلری آذربایجان و آذربایجان اورادا رک گئده تبریزه دؤردونده نین آیی
 :اوخویوروق بولونموش، تکلیفینده سی دگیشیلمه نین منسوبیتی نین

 فعال اوچون لری مسئله بوتون مملکتین لیسیاها آذربایجان"
 بیله سینده دؤوره و دؤنمینده ساواش ائتدیکلری، شرکت و قاتیلدیقالری

 و ائالتالر ده جه ائله و اولدوقالری بیرلیکده ایله قارداشالری نظامی

 بیرلیگی ایش وئرمکده تحویل سیالحالری عموم اهالیسی آذربایجان
 شخصی اؤز اوچون اولدوقالری وفادار دؤلته مرکزی ایشده بو و ائتدیکلری
 افتخار ائتمگیمه سفر )سرزمین( مملکته بو چیخاراق یوال عالقمدن

 !سی دگیشیلمه ایله سی کلمه آذرباد نین آدی آذربایجانین .ائدیرم
 مطبوعاتیندا و درگیلرینده بعضی قافقازین و یازیلدیغی آدی آذربایجان

 یه بؤلگه بو و آدالندیغی "آذربایجان بیجنو" یئرینه "آذربایجانی ایران"

 ائتمک دفع خطری و آنالشماالری یانلیش" اوچون اولوندوغو حیس تجاووز
 "اهالیسی آذربایجان" و "آذرباد" آدی "آذربایجان" - :ائدیرم تکلیف اوچون
 .199"ایشلنسین "آذربابادلی" یئرینه

                                                             
 اؤزلری ذاتالر بو و رولالر آشاغی و دوشوک وئریلمیش تورکلره فیلملرده چکیلمیش 198

 اپارماقالری لذت دئمک پیشه هنر و ائتمک توهین تورکلره اولدوقالرینا باخمایاراق تورک
 .دیر اوزره کئچمک حیاتا بیر بیر
 شماره ایران، ستاره :آلینمیش ؛ 17 .ص ، 1397 آذربایجان، والیان آذر، شیری حبیب 199

 .1.، ص. 20.03.1304تاریخ انتشار:  تبریز، ، 120
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 تکلیف گیائتدی رضاخانا نین یزدی افشار محمود ده تکلیف کی اوسته

 فراماسون اوچون اولدوغو بیری ساوادسیز اؤزو رضاخان .ساییالر

 محمد .وئرمیش درسی تاریخ و ائتمیش معلملیک اونا فروغی محمدعلی
 معلومات و بیلگی خانیمی شاهین رضا الملوک، تاج اوزره فروغی علی

 :اوخویوروق وئرمیش،
 بیر چوناو رضا اوالراق ساوادلی چوخ فروغی محمدعلی رحمتلیک"

 اوخویوب و ائدر تعریف تاریخیندن ایران اونا ساعتلر ساییالر، دانیشمان

 نادیر بیز دانیشارکن شاهدان نادیر فروغی .دردی اؤیره اونا دا یازمانی
 تاریخ نین فروغی .ائشیدردیک ده نی سسی نین شمشیری شاهین
 یوخودا دا داریوشو و هخامنشی کوروش رضا ایله سی وئرمه درسی

 200".باشالمیشدی مگهگؤر
 

 آذربایجان ایله سی واسیطه عامیللر خاریجی کیمی گؤروندوگو اوسته

 .چالیشمیشالر ائتمگه بیگانه و اؤزگه اؤزونه تورکلوگونو
 

 بیماری" کتابیندا "اسالمی -ایرانی هویت بازشناسی" شریعتی علی

 علی ، 201 وئردیک ایضاح اوزره راسیستلیگی مدنیت وئردیگی آد "روحی
 ممالیکی ایران دئیه "فرهنگی ایران و ایرانیت" آماجی نین یعتیشر

 یوخسا مدنیتی فارس" توپلومالری ائتنیک و ملی کی سینده محروسه

 فارس اونالری و بیرلشدیرمک اطرافیندا "راسیستلیگی مدنیت فارس
 ایضاح آرتیق داها دوغرولتودا بو . اولموش ائتمک تقدیم کیمی ملتی

 راسیستلری مدنیت فارس اولموش تورکلوگوندن یجانآذربا اوچون وئرمک
 الزیم گتیرمک آچیقلیق یه مسئله رک ائده حرکت گؤروشلریندن نین

 قلمه دئیه مانقوزد موجودالری بو آییتماتوف چینگیز یازاری قیرقیز . گؤرونر

 آنالییش بو دئیه راسیستلیگی مدنیت حاکیم ادبیاتیندا غرب .آلمیش
 مدنیت گلمیشکن یئری . اولونموش عریفت اوجاقالریندا بیلیم

 .دوشونورم دئیه اوالر یاخشی وئرمک ایضاح اوزره راسیستلیگی

 
 میللی و مدنیتی دیلی، توپلومون اولدوغو منسوب: راسیستی مدنیت

 آیری و باشقا هانکی هر و ( ائدن تحقیر( گن کیچیمسه کیملیگینی

 میللی اوستون نواو و چالیشان توتماغا اوستون مدنیتی و دیل حاکیم
 .ساییالر راسیستی مدنیت بیر شخص ائدن تبلیغ کیمی کیملیک

 

 میش، منیمسه مدنیتی و دیلی حاکیم : راسیستلیگی مدنیت حاکیم
 مدنیت و دیل محکوم

 توضیح و ائتمگه ایضاح ایله سیاستی مدنیت و دیل حاکیم صاحابالرینی

 و داورانیش قوروپ، سیاسی و شخص بیر هانکی هر چالیشان وئرمگه

                                                             
 دادم، یادش را نوشتن من و نداشت فارسی سواد الملوک،رضا تاج با مصاحبه 200

 پیک نت:  فروغی؛ محمدعلی
http://hafteh.peiknet.com/06mehr/hafteh_page/50taj3.htm  

 .301 – 300 .ص اسالمی، -ایرانی هویت سیبازشنا شریعتی، علی 201
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 مدنیتلر و دیل توتولموش تابع سیاستینه اولماق محکوم باخیمیندان رفتار
 اوچون ائتدیگی تبلیغ و یئریتدیگی سیاستی ائتمک انکار و دانماق اوزره

 سیاسی یوخسا شخص بیر باغلی راسیستلیگینه مدنیت حاکیم

 .ساییالر محفل
 رفتار و شداورانی مانقوردلوق یوخسا راسیستلیگی مدنیت حاکیم

 مملکتلردن ائتیکئت و آد وئریلمیش اونالرا دا، اولساالر بنزر باخیمیندان
 روسیه دئمک، .ساییالر فرقلی بیربیرلریندن باخدیقدا مملکتلره

 بیر اؤزونو آنجاق اوالن، منسوب ائتنیکلره اولمایان روس فئدراسیونوندا

 باشقورد اتار،ت چئچن، اوالراق اؤرنک انسان، بیر ائدن تقدیم کیمی روس
 قبول دئیه کیملیک ملی روسلوغو تورکونه، آذربایجان قوزئی یوخسا

 حاکیم فارسلیق وئریلرکن آدی راسیستی مدنیت روس اوچون ائتدیکلری

 و بلوچ عرب، تورک، اصلیتی سینده محروسه ممالیکی ایران اولموش
 ایله مدنیتی و دیلی فارس اؤزونو آنجاق اوالن، ائتنیکلردن باشقا

 تحقیر و گن کیچیمسه مدنیتی و دیل اولدوقالری منسوب و انیمالیانت

 مدنیت فارس قوروپ و بؤلوک سیاسی بیر هانکی هر شخص، ائدن
 .ساییالر باغلی محفلینه راسیستلیگی

 

 راسیستلیگی مدنیت حاکیم

 

 اؤز" راسیستلیگینی مدنیت اولموش حاکیم شخصلره شریعتی علی
 هانکی هر باخمایاراق آلماسینا قلمه(" زیخودگری از( قاچما کیملیگیندن

 ملی نوع بیر ک( داائتم شکار( اووسونالماق نی روحیه و دوشونجه بیر

 علی اوالراق ایلک گلمیشکن یئری . ساییالر تئرورو منلیک و کیملیک
 تحلیل و تجزیه( ایرَدلمگه اونو و قویاق اورتایا گؤروشونو نین شریعتی

 :قاوخویورو چالیشاق، ) ائتمگه
( روحی بیماری(  لیک خسته روحی عموم بیر( قاچماق کیملیگیندن اؤز")

 غیر(دوالییلی ایسترسه مستقیم، ایستر لیک خسته بو . ساییالر

 یایقین اوچون توپلومالر توتولموش راسیستلیگینه مدنیت )مستقیم
 نین رهبری آفریقا بؤیوک بیر . ساییالر کئچرلی و (ائتمیش سرایت(

 وطنداشیم بیر منیم خیابانالریندا پاریس : یازمیش دوم؛اوخو کتابیندا

 اوندان و دوشر وطنداشا بیر آیری گؤزو گزرکن ایله دوستو لی فرانسه
 دانماغا اولدوغونو وطنداش ویا تانیشلیغینی اوندان ائتمزسه، نفرت

 آنالییش و بنزرلیک آرتیق دا داها دوستوندان خاریجی اونا چالیشمازسا،

 202".اوالجاغام مطمئن اولماسینا مستقیل ملتیمین اؤز من گؤستررسه،
 

 اصلینده(" روحی بیماری(خستلیگی روح" وئردیگی آد نین شریعتی علی

 آلینمیش آلتینا ایستعمار طرفیندن مدنیت حاکیم دئییل، خستلیگی روح
 آشاغیلیق( اولونموش تزریق(  آشیالنمیش عضولرینه توپلومون

 کیملیک و منلیک ملی (نوع) تور بیر ائدن عمل اساسیندا کوملپلئکسی

                                                             
 .301 .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 202
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 و حاکیم اساسدا بو . ساییالر داورانیشی قالماق معروض تئرورونا
 و دیل اؤز صاحابالرینا مدنیت و دیل یئرلی لری داییره کولتور ایستعمارچی

 و تؤرتمگه مانعچیلیک اولماقالرینا صاحابی شعور و بیلینج مدنیتلرینده

 امکانی ائتمک تمجید و تشویق ساسینداا مدنیت و دیل حاکیم اونالرا
 و کیملیک ملی اؤز بیله بیلمدن اؤزلری اونالری قویماقال اختیارالریندا

 بئله . اوالرالر ائتمیش تشویق و دورتموش مقامینا دوشمن منلیکلرینه
 نتیجه منفی چوخو بیر شخصلرین باغلی مدنیته و کولتور محکوم لیکله

 موقعیتلردن و مقام تانینمادیغی لیگیبرابر حوقوق و آچدیغی یول لره

 بو .چالیشار ائتمگه ایضاح ایله مدنیت و دیل حاکیم اؤزلرینی اوزاقالشاراق
 ای، بادکوبه مصطفی طباطبایی، جواد سید نمونه و اؤرنک دئدیکلریمیزه

 کالشیلری، حجت

 عجمی آذرآبادگانی، عجمی علی :آدی مستعار(لری جعفرزاده افشین
 کئچمیشده طباطبایی جوادسید  203اوالر. گؤسترمک لری)ای بادکوبه

 فارس باخمایاراق اولدوغونا تانیش ایله سی دوشونجه مارکسیست

 فارس یوالچیخاراق ایمکانالردان وئردیگی حاکیمیتی ایستعمارچیلیق
 بو .آال قلمه دئیه "کیملیک ملی" اؤزونه راسیستلیگینی مدنیت

 ساییالر، چکیجی دقت ریگؤروشل نین طباطبایی سیدجواد دوغرولتودا

 :اوخویوروق
 مدنیتی ایران بؤیوک همشه و سورکلی اوچون منیم قدر بیلدیگیم"... 

 وئرمک جاواب سوآلالرا و سورقو بو ده بلکه باخیمدان بو .اولموش مطرح

 اطرافیما اؤز باخمایاراق دئدیکلریمه بو .اولمایام نماینده بیر یاخشی اوچون
 و اوستون اولماغا ملیتی ایران حیسسینی و دویقو تورکلوک باخدیقچا

 آنالشمازلیق و دورما قارشی البته .گؤرمورم بیریسینی توتان برتر
! دئییل تورک آذربایجانلیالر .ایشلتدیم سینی ایفاده تورک دئیه یارانماسین

 آذربایجان .دانیشارالر دیلده بیر آیریلمیش دن-تورکچه و ایرانلیدیرالر اونالر 

 آذربایجانین یاواش یاواش تورکمنلر و تورکلر مهاجر رلشمیشیئ کندلرینده
 دامارالر تورکچه بعضی بوگون . اولموشالر حل قاریشاراق ایله یئرلیلری

 شهرلرده  بؤیوک باخمایاراق سینه گؤرونمه کندلرده بعضی دا )ها رگه(

 204یوخدور. گؤرونوش بیر بئله
 بیلینج دیلی تورک ییازیل گلمیش سوره تاریخدن کیمی گؤروندوگو اوسته

 سیدجواد دوشموش وضعیته و دوروما زواللی و یوخسول شعوروندان و

 اساسدا بو  .ائدر منظور فارسلیغی دئدیکده "فرهنگی ایران" طباطبایی
 باخمایاراق چاتماسینا باشا بویا بؤیویوب تبریزده طباطبایی جواد سید

 آذربایجان او ائدرکن ایضاح ایله فارسلیق  دئیه "ایرانلی" اؤزونو

                                                             
-رئیس-تقدیرفارابی:   جشنواره در طباطبایی سیدجواد از جمهور رئیس تقدیر آذریها، 203

 2306 /بایگانی /ITEM- -جشنواره فارابی-در-طباطبایی-سیدجواد-از-جمهور
/HTTP://WWW.AZARIHA.ORG 

 علمی کارنامه و زندگینامه دیدگاهها، جدید، و قدیم جدال طباطبایی، جواد سید 204
 پذیر امکان ملی آگاهی بر تکیه با جز نویسی تاریخ او، با در گفتگو طباطبایی جواد سید

 به موقع آن- ، 1392 تیر جمعه چهاردهم ، 1392 ) ماه تیر مهرنامه، :آلینمیش( نیست
 همیشه .داشتم فکرهایی چه موقع آن بگویم توانم نمی د؟کردی می فکر چیزهایی چه

 داشتم. بحران از تصوری نوعی
: http://gadim-va-jadid.blogfa.com/post-308.aspx ...  
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 آلتیندا پاالزی فارسلیق ده منلیگینی و کیملیک ملی تورکلوگونون
 کندلرده اساسا گؤروشلرینه نین طباطبایی واد. جچالیشار باسیرماغا

 بؤیوک باخمایاراق قوروماالرینا کیملیکلرینی تورک اؤز انسانالر یئرلی

" سیستیمی اؤیرنیم" نین سیستیمی حاکیمیتی فارس شهرلرده
 اوالراق فارس توتولموشالر تابع سیاستینه اریتمک سی یطهواس

 داها نی مسئله !! ائدرمیشلر قبول دئیه کیملیک ملی بیر فارسلیغی
 نین ایستعمارچیلیغی مدنیت فارس اوچون دوشمک باشا یاخشی

 فراماسون وزیری باش نین رضاخان آلمیش لقبی ذکاءالمک و قوروجوسو

 :اوخویوروق یشاق،چال ائشیتمگه فروغیدن محمدعلی
 یایماق آذربایجاندا )فارسچانی( دیلینی ایران و نی تربیتی و تعلیم ایران"
 نقدر اوزاقالتمانین دیلیندن تورک اولمایان ایرانلی انسانالرینی ایالتین او و

 . یوخدور احتیاجی توضیحه و ایضاح بیر هانکی هر اولدوغو واجیب
 قورخورام وئرمک درس ربایجانداآذ اوچون اولدوغو آز معلمیمیز ساوادلی

 ابتدائی و اوخول ایلک وئرمگه درس حالدا هر  .. ..اولسون چتین

 ایشدن هر .الزیم اؤیرتمک .اوخومانی و یازمانی .باشالنمالیدیر مکتبلردن
 205".دانیشمالیدیر فارسچا ایله شاگیردلر معلم اؤنجه

 

 قلمه نچیسییا مدنیتی ایران بؤیوک اؤزلرینی کیمی گؤروندوگو اوسته
 تؤکدوگو نین فروغی محمدعلی فراماسون طباطباییلره سیدجواد آلمیش
 و کیملیک ملی تورک اؤز اونو و آشیالماغا فارسلیغی لر نقشه و تدبیرلر

 حاکیم بیر هانکی هر اساسلی سیستیم .یاشاتمیش اؤزگه منلیگینه
 میشقال محروم سینه اؤیرنیلمه نین مدنیتی و دیلی اؤز مدنیتی و دیلی

 و منلیگین ملی سنین بو و چالیشماق سیریماغا توپلوما ملی بیر
 دوشه باشا شریعتی علی لری نتیجه و سونوچ دئمگین کیملیگیندیر

 دوغرولتودا بو . آچابیلر یول راسیستلیگینه مدنیت حاکیم بیلمدیگی

 یانا، اؤلوموندن یارشاطرین احسان تانینمیش کیمی دوشمنی تورکلوک
 اونال سونرادا و اولموش سی اؤیرنجی یارشاطرین احسان تهراندا

 بابک چئویرمیش کورک تورکلوگونه اؤز یاشاداراق باغالرینی دوستلوق

 ایکی سیندن خاطیره انشاء بیر یازدیغی اوزره لنین نین خسروی امیر
 :اوخویوروق اوالر، یئرلی ائشیتمک جومله

 هیجانال )فارسچا آنجاق( ایله سی لهجه آذربایجان )انشانی( یازدیغیم"

 که ایندی ... باشالدی یوکسلمگه سسی همکیالسالریمین .اوخوردوم
. دئدیلر خر تورک !تبریزه دؤن گئری ،!دؤن تبریزه اولموشسان، بولشویک

 مخالفت دئدیکلرینه همکالسالریمین بو گونلرده قاباق لیگم دئمه دا بونو

 آذری . لردؤیموشدو اؤلومومه منی همکیالسالریم اوچون ائتدیگیم
 چوخ دئیه قویماسینالر باشا باش ،اوچون اولدوغوم  )تورکو آذربایجان(

 مطلبه یازدیغیم .قورخوردوم قالمیشدیم، یالنیز و ایدیم چکینگن

 طاقتیم .قورخوتدو دا داها منی اعتراضالری گؤزلنیمز همکالسالریمین
. مباشالدی آغالماغا یانیندا سیاهین تخته و تاختاسی یازی .کسیلدی

                                                             
 صحیفه ، 169 شماره تبریز، شمس صرافی، علیرضا :آلینمیش فروغی، محمدعلی 205

 1379/02/13تاریخ  ، 28
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 نه : دئدی توتوب اوز اوشاقالرا یارشاطر احسان. توتدو تیترتمه جانیمی
 دا چوخ  !یازسین دئمیشدیم اؤزوم ائدیرسینیز؟ اذیت اوشاغی اوچون

 حیس امنیتده اؤزومو سیندن ائتمه حیمایت منی . یازمیش یاخشی

 206".ائتدیم
 

 اؤیرنیم فارسلیق ائتدیگی ترسیم خسروی امیر بابک اوسته
 ایفاده ده اؤزو ذات بو و فضا اولوشان علیهینه تورکلوک یندهسیستیم

 دئییل، "تورک" اؤزونو دئیه قالماسین معروض تئرورا کیمی ائتدیگی

 و منلیک ملی سیستیمینده تحصیل فارس آلماسی، قلمه "آذری"
 نین شخصیتی ذاتین بو فضاسیندا تئرور بیر نئجه باخیمیندان کیملیک

 لیکله بئله .دئییل چتین ده قدر او ماقوور حدس نی سی شکیللنمه

 سه ایستر خسرویلر، امیر بابک سولچو ایستر آلتیندا باشلیغی "ایرانیت"
 طباطباییلرین سیدجواد ایرانیست پان و ساغچی دئیه "ایرانشهر" ده

 چیخمیش اورتایا ایله ایستکلری اؤز اولدوقالری راسیستی مدنیت فارس

 آد )روحی بیماری( لر خسته وحیر نین شریعتی علی دئمک، .دئییل
 بیر ساغالم گؤتورموش اساس مدنیتلرینی و دیل اؤز موجودالر بو وئردیگی

 مسئله بو دئیه آلمامیشالر تربیت و تعلیم سیستیمینده تحصیل اؤیرنیم

 راسیستلیگینه مدنیت فارس بو و لی ائتمه قبول کیمی اولدوغو
 اولدوغونو اولدوغو گیج و تینچ لری ائدیلمه مداوا و درمان توتولموشالرین

 و چیخیش ایستعمارچیلیغیندان فارس اوچون نسیل گلجک آالراق نظره

 .لیییک ائتمه درک اولدوغونو واجیب چالیشماغین تاپماغا یولونو قورتولوش
 دئییل، چیخمیش اورتایا باشینا اؤز راسیستلیگی مدنیت فارس دئمک

 ده ریعتیش علی نین لری داییره ایستعمار فارس حاکیم
 شناسالر جامعه تاریخچیلر، کیمی گؤستردیگی یولونو ایستعمارچیلیغین

 فروغیلر محمدعلی و یزدی افشار محمود باشالریندا سیاستچیلر و

 بونون .ساییالر سی نتیچه و سونوچ سیاستین پالنالدیقالری طرفیندن
 دئییل، دوزگون قویماق آد )روحی بیماری( خستلیگی شخصین آدینی
 سیستیملی طرفیندن مدنیت حاکیم بیر تئرورونون منلیک و ملیککی ملی

 آلماق قلمه سی نتیجه و سونوچ اولدوغونون اعمال سیستیماتیک و
 دئیه اولماز یاخشی دوشمک اوزاق موضوعدان .ساییالر تشخیص دوزگون

 :اوخویوروق اولوروق؛ لی دؤنمه گؤروشلرینه نین شریعتی علی داها بیر

 اونون .اوالر آدالندیرماق "قاچماق اؤزوندن" ریضلیگیم و لیگی خسته بو"
 و ائتمک نفرت اؤزوندن و گیزلتمک اؤزونو گؤرونوشو خاریجی و ائشیک

 عئلمی سوردل ر. ساییال بنزتمک سینه اؤزگه و باشقاسینا اؤزونو

 ایرده نی مسئله بو سیندن زاویه و آچی روانشناسلیق و باخیمدان
 ایستعمار و سؤمورگه ش: دئمی سوردل ائتمیش تحلیل تجزیه و لمیش

 تانیتماغا دک آنا یاندیران اورک بیر اؤزونو ملته آلدیغی آلتینا چتری اؤز

 سی رابیطه اووالدلیق و آنالیق بو باخیمیندان روانشناسلیق.  چالیشار
 نظریه اولموش تثبیت بیر دوزگون و دوغرو آراسیندا مستعمره و ایستعمار

                                                             
 مناسبت به زد رقم برایم که سرنوشتی و لنین به شیفتگی خسروی، امیر بابک 206

 احسان یار شاطر درگذشت
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=: 88673 
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 اوزاقالشدیردیقدا اؤزوندن یامانالدیقدا، ووردوقدا، اوشاغینی آنا. ساییالر
 هده و ساخالماق اماندا سیندن-ضربه و باسقی آنانین اؤزونو اوشاق

 و ائتمک آزاد سیندن ائتمه تحقیر و سیندن مه کیچیمسه و قورخوسوندان

 اتگینه نین آناسی اؤزونو اوچون قاچماق وضعیتدن پیس توتولموش بو
 مستعمره و ایستعمار  ضدیتلی و قارشیلیقلی بو .چالیشار یاپیشدیرماغا

 207".آدالنار دیالئکتیکی سوردل سی رابیطه
 

 ده شریعتی علی و اولدوغو ایشاره بؤلومونده اوست دانیشیغین

 ائتدیگی اشاره لره رابیطه و ایلگی اوالن آراسیندا مستعمره و ایستعمار
 دئیه "اسریسر" باخیمیندان فیکیر و دوشونجه اؤزلرینی بوگون کیمی
 ائتمگه ایضاح ایله سیاستی نین تشکیالتالری و حاکیمیتی فارس

 توپلومالر ملی اولمایان فارس نین ایستعمارچیلیغی فارس چالیشانالر
 آیری اجتماعی تحقیرلر، باسقیالر، کئچیردیگی حیاتا و اویقوالدیغی اورزه

 فارس و حاکیمیتینه فارس دئیه العمل عکس بیر قارشیسیندا سئچیلیکلر

 – سیغینماسی انسانالرین اولمایان فارس تشکیالتالرا لی مفکوره
 و ایستعمارچیلیق بیر – کیمی یاپیشدیغی اتگیندن آنا اوشاغین

 ملی انسانالر چکیلن آدی دئمک، .ساییالر سی رابیطه چیلیک مستعمره

 رابیطه چیلیلیک مستعمره و ایستعمارچیلیق باخیمیندان منسوبیت
 تشکیالتالریندا فارس و حاکیمیتینده فارس دانآلما نظره سینی

 قلمه اصیللی فارس و کؤکنلی فارس اؤزلرینی ایله موقعیتلری توتدوقالری

 اولدوقالرینی قوللوقچو و آیاقچی بیر چالیشاراق آلداتماغا اؤزلرینی و آالر
 .ائتمزلر درک

 
 فارس ائتمکله ایضاح اساسیندا مدنیتی و دیلی فارس اؤزلرینی بونالر

 فارس باخمایاراق یایینماقالرینا تضییقیندن و تحقیر نین ایستعمارچیلیغی

 راسیستی مدنیت فارس و )برده( کؤله و قول بیر اوچون ایستعمارچیلیغی
 تشکیالتالرینا فارس و حاکیمیتی فارس بونالرین .ساییالرالر

 فارس توپلومالرین ملی اولدوقالری منسوب خوشخدمتلیکلری،

 شخصلر بو .آغیرالدار دا داها یوکلرینی قالماق معروض ناایستعمارچیلیغی
 دک قولو بیر قیریجی و ازیجی نین حاکیمیتی فارس زامانالر چوخ بیر

 و آلماغا آلتینا سی باسقی فارسلیق توپلومالری ملی اولمایان فارس

 مدنیت فارس دئمک، .اوالرالر وسیله بیر اوچون ازمک اونالری
 فارس چالیشدیغیمیز ائتمگه ایضاح و یغیمیزتانیمالد دئیه راسیستلری

 ملی تئرورونون ایستعمارچیلیق فارس اؤزلری شخصلر مئییللی

 شعوروندان و بیلینجی دیل تورک یازیلی بونالر .ساییالر قوربانالری
 فارسلیق و سیستیمی حاکیمیتچیلیک فارس اوچون اولدوقالری یوخسول

 ملی بیر اوچون اؤزلری یفارسلیغ قاالراق عاجیز قارشیسیندا قرائتی

 .چالیشارالر آلداتماغا اؤزلرینی دئیه کیملیک
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 اؤزلرینی جهانوطنی آدالندیران فارس مدنیت راسیستلری

 

 
 منسوب تشکیالتینا "فارس – ایران کارگری کومونیست حزب" اؤزلرینی

 اساسینداکی فارسلیق آنجاق آالن، قلمه "وطنی جهان" ائدن

 گؤروشلرینی نین ابراهیمی محسن چالیشان گهائتم ایفاده گؤروشلرینی
 سینه مقوله ایدئولوژی شریعتی علی .چالیشاجاییق ائتمگه قوی گؤتور

 بو . چالیشمیش یوکلمگه معنا و آنالم بیر اساسلی مدنیت و دیل
 :اوخویوروق دوغرولتودا

 بِقوم تَشبَهُ  َمن :حدیثدیر پیغمبردن  !!لشمک اؤزگه اساسیندا ایدئولوژی"

 قوم او شخص، او بنزتسه، طایفایا و قوم بیر باشقا اؤزونو هرکس(ِمنه َفهو
 اوزره ملیت و مدنیت دیل، آنالییشی بو ر(. من ساییال طایفادان او و

 ملی اؤز آیدین بیر  :بو دا او . ایسترم وئرمک تعمیم و گئنیشلتمک

 تاریخیندن، اؤز اولوشدوران ملیتینی او قوپارسا، منلیگیندن و کیملیگی
 اؤز او آیریالرسا، اوالراق وارلیق ملی بیر سیندن عنعنه و عادت دیلیندن،

 و منلیگی ملی اؤز او دولدورارسا، ایله مدنیت و دیل بیر اؤزگه بوشلوغونو

 ذاتینا، اونون کیمی جین بیر لیک اؤزگه" بو . ساییالر اؤزگه کیملیگینه
 کیملیگینه ملی اؤز اونو و لشدیرمگه اؤزگه اونو رک گیره شخصیته ملی
 و کیملیگینه ملی اؤز اؤزونو شخص او لیکله بئله .آچار یول ائتمگه اؤزگه

 عوضی ائدر، حیس شخص بیر عوضی و دگیشیک قارشین انسانالرینا
 عمل ده عوضی سئچر، عوضی دا یولونو وئرر، نظریه عوضی دانیشار،

 یعوض و دگیشیک" دئسک، دئییشله معنالی چوخ آنجاق عامیانه، .ائدر

 208".والرعوضی( ا آدم( آدم
 

 و دیل ده گؤروشلرینی دونیا شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 محروسه ممالیکی ایران . آالر قلمه آنالییشال بیر اساسلی مدنیت
 علی دئیه چکمزلر ال مذهبلریندن و دین اؤز مسلمانالر کی سینده

 )فیمخال( قارشیتی نین مذهبی "سنی" نی مذهبی "شیعه" شریعتی
 تورکلوگونون آذربایجان باغالرکن، بیرلرینه بیر لیگی شیعه و فارسلیق دئیه

 تاریخیندن لیک شیعه رولونو و نقشینی اوینادیغی تاریخینده لیک شیعه

 "صفوی تشیع" دئییمینی "علوی تشیع" اویدوردوغو اوچون سیلمک
 ایچینه ایشین ده نی دئییمی" ایرانی قومیت" آالراق قلمه قارشیتی

 اوالراق دوالییلی و آلماغا خدمتینه فارسلیغین لیگی شیعه وخماقالس

  209چالیشار. ائتمگه تعریف دئیه "فرهنگی ایران" آنالییشینی "ایرانیت"
 آلماسینا اله اساسلی مدنیت و دیل ایدئولوژیلری شریعتی علی

 ائتمک درک سینی مسئله بیلینجی مدنیت و دیل یازیلی باخماراق

 نین انسانی فارس یوخسا تورک بیر هرهانکی ئمک،. دزاولما قابلیتینده
 دونیا اونون نرسه، شکیلله روسچا یوخسا عربچه شعورو و بیلینج

 .تاپار عکسینی اؤز دیللرده اولدوغو مالیک شوعورا و بیلینج ده گؤروشلری
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 کومونیست حزب" اؤزونو دئیه آنالشیلسین یاخشی دئدیکلریمیز بو
 تورکلوگوندن آذربایجان بیلن، باغلی ینهمحفل "فارس -ایران کارگری

 گؤروشلرینی نین ابراهیمی محسن دئیه وطنی جهان آنجاق اولموش،

 نین شریعتی علی آلماق اله باخیمیندان "فارسلیق یوخسا ایرانیت"
 قاویشدیرماق آچیقلیغا ائتمدیگینی درک سینی مسئله شعور و بیلینج

 رسمی نین حاکیمیتی ایران ایسالمی جمهوری . ساییالر فایدالی اوچون
 تورکلوگو آذربایجان ایل ینجی-2006  لیگینده گونده  "ایران"  اوالن اورقانی

 یه مسئله بو نین تورکلری آذربایجان داییر دیلدیگینه بنزه سوسکا و بؤجک

 ابراهیمی محسن اولموش آذربایجاندان علیهینه نین ائتدیکلری اعتراض
 :روقاوخویو یازمیش، گؤروشلرینی اؤز
 ملیتچیلیگی ایرانلی ظاهیرده .یوخوموزدور ملیتچیلیک اوالن آلتیندا ظولم"

 نین بیربیرلری اوالراق حرکت ایکی و گوج ایکی ملیتچیلیگی تورک ایله
 عظمت )ایرانلیسی( سی بیرینجی .دورموشالر قاباغیندا و قارشیسیندا

 کوم،مح ملیتچیسی تورک ایکینچیسی، غالیبدیر، ظالیم، حاکیم، طلب،

 210".آلتیندادیر ایشغال و مظلوم
 

 اوزرینده نین سی کلمه "ناسیونالیسم" ائتدیگی ایفاده مؤللیفین

 باخیمیندان حاکیمیتچیلیک فعاالرینا میللی آذربایجان گونئی دوراقالرساق،
 اورتایا کیمی دئییم بیر داشییان ماهیتی بوهتان ایفاده بو وئردیگی نسبت

 منسوب اونا و حرکتی میللی آذربایجان ئیگون ئمک،. دگؤرونر آتیلمیش

 دوروموندا ائتمک اعمال گوج باخیمیندان حاکیمیتچیلیک فعالالر اولموش
-یوروم آلتیندا باشلیغی "یسم-/ایسم"  حرکتی بو اوچون اولمادیقالری

 "اولماق ایرانلی/ایرانیت" لیک اوسته . ساییلماز دوزگون الماق
 حاکیم اؤزلوگونده ائتمک قبول ایله زوگؤ مدنیت و دیل حاکیم آنالییشینی

 ممالیکی ایران نین ابراهیمی محسن . ساییالر آلماق یئر یانیندا مدنیت

 ناسیونالیسم و ایرانی ناسیونالیسم"  اوزره وطنداشالری سی محروسه
 اوزاق اولدوقجا نورماالریندان حقوق آراسی دؤلتلر اونون دئییملری، "ترک

 معنوی فایداالناراق ادبیاتیندان ایستعمارچیلیق فارس یالنیز و اولدوغونو

 باخیمیندان مفکوره لیکله بئله چالیشدیغینی، گئدرمگه احتیاجالرینی
 رک ائده سی حیسسه ترکیب نین ایستعمارچیلیغی فارس اؤزونو

   .قویار اورتایا یئریتدیگینی دوشونجه

 Christian Lassen هیندشیناس ایل اینجی 1836 - بیلیمینده دیل
 دیلی فارس یالنیز سی ایفاده" قوروپو دیل"ایران  آتیلمیش اورتایا طرفیندن

 قبول طرفیندن اوجاقالری بیلیم و وئریلمیش قوروپونا دیل بیر دئییل، اوچون

 دیل ایران دیللر آشاغیداکی اوالراق نمونه و اؤرنک 211ساییالر. آد اولموش
 :آالر یئر قوروپوندا

                                                             
 )دوم قسمت( !آن حل راه و آذربایجان در ملی ستم: ابراهیمی، محسن 210

 -ایران کارگری کمونیست حزب اورگان روزنه نشریه !نداریم :!ستم  تحت ناسیونالیسم
 1392 بهمن 19 ,شنبه آذربایجان، کمیته فارس،

 : آتیلماسی اورتایا نین آدی قوروپو دیل نایرا و دؤلتی یرانا سؤنمز، ایشیق 211
http://www.isiqsonmaz.com/Seite269.htm 
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 نئپالچا، بنگالدیشچه، نوریستانچا، ورجا،ل کوردچه، اوردوجا، ، فارسچا
 .ساییالر منسوب نا"قوروپو دیل ایران" دیللر آیری پارا بیر و النکاچا سئری
 هانکی هر دئییل، اساسلی سیاست و بیلیم آنالییشی، دیل دئمک،

 بو .ساییالر آنالییشی بیر اساسالندیرماق یه بؤلگه جغرافی بیر دیلی
 داغالری هیمالیا و شرقی افغانستانین لمیشآ آدی ایران تاریخده دیللر

 آدینی قوروپو و "بؤلوگو دیل ایران" اوچون وئریلدیکلری نسبت اطرفینا
 .آلمیشالر

 اوزره سی محروسه ممالیکی ایران بوگون دونیاسیندا سیاست دئمک،

 ایستمز ایستر، قویانالر اورتایا اصطالحینی و دئییم" ایرانی ناسیونالیسم"
 قاتقیدا سینه مفکوره ایستعمارچیلیغی فارس لرینایرانیست پان

 اساسینداکی "ایرانیت" نین ابراهیمی محسن .اوالرالر بولونموش

 همایون داریوش اولموش وزیری اطالعات شاهین محمدرضا گؤروشلری
 آذربایجان ظاهیرده آالر، یئر ده-نقطه کسیشدیگی ایله گؤروشلری نون

 جهان" اؤزونه اسیستلیگینیر مدنیت فارس آنجاق اولموش، تورکو

 :اوخویوروق دن ابراهیمی محسن ائتمیش قبول دئیه آنالییش بیر "وطنی
 بشریتین قدر حؤکومت اسالمی ایرانداکی باندالر قومپرست پاکتورک ..."

 قارشیسیندا بونالرین .خطرلیدیرلر و ضررلی اوچون راحاتلیغی و امنیتی

 تجاووزا زاماندا بیر قیسا سینی جامعه یوگوسالوی بونالر .دوراق گرک
 خالقی ایران بونالر .ساییالر مالالدیچ و کارادیج توجمان، ... قویان معروض

 اسالم .ساییالرالر مانع و بوغوم بیر اوچون خوشبختلیگی نین

 بؤیوک بونالر اوچون ووروشماق علیهینه اونون و قورتولماق حؤکومتیندن
 212."اولوشدورموشالر سد و بوغوم بیر

 جهان" اوچون اؤزو راسیستلیگینی مدنیت فارس کیمی گؤروندوگو اوسته
 بو نین ابراهیمی محسن ائتمیش قبول آنالییش بیر دئیه "وطنی

 تانینمیش کئچمیشده کیمی تشکیالتی فاشیست فارس گؤروشلری،

 سونرا و اولموش عضولریندن فعال نین تشکیالتی سومکا
 قات قات دا همایوندان داریوش اولموش وزیری اطالعات محمدرضاشاهین

 قورونو ایله یاش دئیه وطنی جهان ذات بو .ساییالر دوشمنی انسانلیق

 ائتمگی یوخ آلتیندا ایستعمارچیلیغی فارس و یاندیرماغی یاخیب بیرلیکده
 یانچیالری فارس -ایران کاگری کومونیست حزب لیکله بئله . توتار هدف

 و عارض اوچون کائتم حاکیم اساسیندا فارسلیق کومونیستلیگی

 .چالیشارالر اوخوماغا مئیدان علیهینه انسانلیق دئیه تانیماریق معروض
 

 اداره اساسیندا سیستیم بیر فئدرال یوگوسالوی کیمی بیلیندیگی

 ملی باشقا تمامیتچیلیکلرینی اؤز صربلر آخاریندا زامان .اولونارمیش
 داها سیستیم فئدرال بو اوچون چالیشدیقالری ائتمگه تحمیل توپلومالرا

 باشقانی جمهور صربیستان لیکله بئله .میش بیلمه گتیره داوام

 دئمگه صربیستاندیر اوراسی وارسا، صئرب بیر یئرده هر میلوسوویچ
 و پوزولموش ده سرحدلر چکیلمیش ایله یولو باریش ایله، باشالماسی

                                                             
 ، 141 شماره انترناسیونال است، محکوم قومي پراکني نفرت ابراهیمي، محسن 212

 05.05.2006 تاریخ
:http://www.wpiran.org/farsi1/maqalat/2006/05may/2905_mohsen.htm 
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 انسانلیق دئمک،. آچیلمیش یول اؤلومونه انسانالرین گوناهسیز
 نین سی کلمه" ایران". اولمالیدیر اساسیندا برابرلیگی حقوق آنالییشی

 ایران بو بوگون اوالرسا، منظور سی وئریلمه نسبت آالنا سیاسی بیر

 مدنیت و دیل مختلیف سینده محروسه ممالیکی ایران آدالنمیش
 باخیمیندان اینتیظام و نیظام سیاسی باخمایاراق یاشاماالرینا صاحابالری

 فارس اولسا، دا آجی سی ائدیلمه قبول چوناو چوخالری بیر
 دا بونو گلمیشکن یئری .دیر سورمکده حؤکوم سیستیمی حاکیمیتچیلیک

 اوالراق )موازی و پارالئل( قوشا قوروپونا دیل ایران بوگون :وار فایدا دئمکده

 قبول دا آدی قوروپو دیل تورک یوخسا دیللری تورک بیلیمینده دیل
   213.ساییالر آد بیر دایالی بیلیمه اولموش،

 

 "میللتی ایران" نی ایستعمارچیلیغی و ایمپراتورلوغو فارس دئمک،
 نین محفلی فارس- ایران کارگری کمونیست حزب آلتیندا باشلیغی

 و ایستعمارچیلیغی فارس دا آدالندیرماسی" طلب عظمت "ناسیونالیسم

 راسیستی مدنیت فارس دوغرولتوسوندا راسیستلیگی مدنیت فارس
 اورتایا طرفیندن یانچیالری )حکمت منصور( رازانی ژوبین ائرمنی موش،اول

 ایران اساسن تاپینتییا بو . ساییالر )اختراع( تاپینتی یئنی بیر آتیلمیش

 ائدیله قبول آنالییش بیر دئیه ظولوم میللی سینده محروسه ممالیکی
 – دؤلت گؤره راسیستلرینه مدنیت و یانچیالری ایستعمار فارس . بیلمز

 فارس و قویولموش اورتایا طرفیندن شاه رضا آنالییشی میللت

 کسدی و آسدی طرفیندن راسیستلری مدنیت فارس و ایستعمارچیالری
 اولمایان فارس هانکی هر اوچون اولوندوغو قبول ایله سی واسیطه

 پرست، قوم خرافاتی، "ده لری مسئله مدنیت و دیل ائتنیکلرین
 آلینمالی قلمه دئیه "انسانی غیر ،نظم مخل فاسد، ناسیونالیست

 دیل حاکیم فارس محفل، اولدوغو منصوب و ابراهیمی محسن 214ایمیش.

 قلمه دئیه" طلب عظمت ناسیونالیسم "نی سیستیمی مدنیت و
 . ساییالر چکیجی دقت دا آلماسی

 

 و چیرکین کی اوسته حرکتلره میللی قالمیش معروض باسقییا دئمک،
 و دیل حاکیم بیلدیکلری منصوب اؤزلرینی وئرمک، نسبت صفتلری پیس

 - قوروپ بیزیم" و مک بزه ایله صفتلر یاخشی نی دؤولتچیلیگی مدنیت

 و انسانی غیر و پیس - قوروپ بیری اوی، مدن انسانچیل، یاخشی،:
 ایشلنمیش اوزره قوروپالر بیلیمینده تانیما توپلوم لری، ایفاده مدنیتسیز

 و داورانیشالر دئیه Gruppen Dynamik آلمانجا "دینامیکاسی قوروپ"

  :یازمیش ده گئنه ابراهیمی محسن 215ساییالر. رفتارالر
 حرکت اولمایان آلتیندا باسقی بیر ناسیونالیسمین گلمیشکن یئری"... 

 یوخسا عیرق ملت، بیر بللی خالق بو .الزیم وورقوالماق اولمادیغینی

                                                             
213 Turksprachen: http://de.wikipedia.org/wiki/Turksprachen 

 باغلی محفلینه فارس -ایران کارگری کمونیست حزب سؤنمز، ایشیق اورادا، باخ 214
 ابراهیمی. محسن اوالن

215 König, Oliver und Schattenhofer, Karl; Einführung in die Gruppendynamik, 
Heidelberg  2006. 



 

 

 

 134  ایشیق سؤنمز

 ظولمه . قالمیش روضمع سئچکیلیگه آیری و ظولمه اوالراق باغلی ملیته
 اعمال و اویقوالنمیش اوالراق معمول ملیتچیلیک قالمیش معروض
 اؤزلرینه کیمی ملزمه اجتماعی بیر سئچکیلیکدن آیری و ظولوم اولموش

 216".ائدر استفاده اوچون قازانماق مشروعیت سیاسی
 

 بحث کیمی ماتئریالیست بیر ابراهیمی محسن کیمی گؤروندوگو اوسته
 ائتمکله حرکت و سئیر دونیاسیندا روحانیت باخمایاراق یگینهایستد ائتمک
 ایله لر کلمه رک یه مه ایسته ائتمک درک ده واقعیتلری اولوناجاق لمس

 سی کلمه ناسیون لیکله، بئله. چالیشار قورماغا جمله و اوغراشماغا
 آلمانی گلمیشکن یئری. ایستمز ائتمک درک دا اولدوغونو نه نین

 اؤیرنمیش دا اولدوغونو نه نین سی کلمه ناسیون نکتابیندا سؤزلوک

 و مدنیت ،)عادت( نک گؤره و)عنعنه( نک گله دیل، یئر، دوغولدوغو: اوالق
  ناسیون توپلوم اوالن باغلی بیرلرینه بیر اساسیندا لر گلیشمه سیاسی
(Nation) خالق و (Volk) .217ساییالر 

 آذربایجان: انآذربایج ائتنیک اساسن تعریفه وئریلمیش کی اوسته
 دانیشدیغی نین تورکلری آذربایجان :دیل .یئر دوغولدوقالری نین تورکلری

 گؤره نک، گله . سی تورکچه آذربایجان ائتدیکلری دیلی ادبیات اؤزلرینه و

 . لر عنعنه و عادت دگرلر، معنوی اولموش عایید تورکلوگونه آذربایجان: نک
 اثرلر و لر عابیده تاریخی موشاول عایید تورکلوگونه آذربایجان : مدنیت

 تاریخ و بیلینجی دیل تاریخده تورکلوگو آذربایجان: لر گلیشمه سیاسی

 حرکاتی مشروطه آذربایجان اوچون، قالدیغی یوخسول بیلینجیندن
 خاریجی رک یه ائتمه درک زامانی ائلیتی سیاسی آذربایجان زامانی،

 و لیتچیلیگیمیل فارس حاکیمیتچیلیگی ایله سی واسیطه عامیللر
 آذربایجان لیکله بئله و ائدیلمیش مغلوب اودوزاراق ایستعمارچیلیغینا

 .ساییالر میللت بیر کئچمیش آلتینا مستعمره تورکلوگو

 حرکت میللی ائدن لیک نماینده توپلومو آلینمیش آلتینا باسقی بو دئمک، 
 عتاب ایستعمارچیلیغا اوالراق پارچاسی بیر آیریلماز توپلومون بو ده

 ساییلدیغی ائلیتی سیاسی نین وارلیغی تورک آذربایجان توتولموش

 . آلینمالیدیر قلمه حرکتی قورتولوش و علیهداری چیلیک سؤمورگه اوچون
 ده عضولری حرکتین میللی قالمایاراق سئیریجی باسقیالرا آنالییشال بو

. گؤرونرلر ائتمیش قبول ایله کؤنول جان اولماغی توتساق و سورگون

 اوخوجوالرا قضاوتی آرتیق داها آالراق اؤنونه گؤز واقعیتلری آجی چیبئلن
 گئنه ابراهیمی سن. محدوشونورم دئیه اوالر یاخشی داها بوراخارساق،

 :یازیر

 سیاسی دونیا مملکت مستقیل اوتوزایکی قاباق بوندان ایل اَللی یوز"
 .موشاول یوزدوقسان سایی اونالرین بوگون ایمیشسه، وار جغرافیاسیندا

 مستقیل مملکت یوزقیرخبیر ایچریسینده ایل یوزاونبیر کئچمیش دئمک،

                                                             
 )دوم قسمت( !آن حل راه و انآذربایج در ملی ستم: ابراهیمی، محسن  216

 اورادا باخ ،!ستم نداریم تحت ناسیونالیسم
217  Wahrig, Deutsches Wörterbuch, çap Munix, S. 925. 
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 ممکلت بیر ایچریسینده زامان بیر آز ایلدن بیر هر لیکه بئله .اولموش
 218".اولموش صاحابی مملکت ملت بیر تازا دوغولموش،

 

 حاکیمیتچیلیگه باخیمیندان ایدئولوژی کیمی گؤروندوگو اوسته
 قورولموش اساسیندا مدنیت و دیل الییشالریآن میللت سوسامیشالرین

 سیاسی قوردوقالری اساسیندا ایدئولوژیلری دئییل، دؤلتلر میللی
 نین قولالری ایدئولوژی دئمک، .آلینار قلمه اساس دئیه محفللر ایدئولوژیک
 دئییل، آنالییش مدنی بیر اساسلی مدنیت و دیل آنالییشالری انسانلیق

 ائتمک اداره و یؤنتمک انسانالری کیمی سوروسو قویون ایراق اوزدن
 دئموکرات سوسیال ایل اینجی 1945 آنالییش بو .اساسالنار آنالییشینا

  یازیلمیش طرفیندن  Georg Orwellتانینمیش  کیمی شخص بیر

 چاپ انگلیستاندا دئیه )تارالسی حئیوانالر)Animal Farm یازیلمیش 
 سی محروسه ممالیکی ایران  219تاپار. عکسینی اؤز کتابدا اولموش

 آدینا برابرلیک حئیوانالر کی زمیده و تارال کئچن آدی اوزاق ساکینلریندن

 و قدرت آدینا برابرلیک قالدیراراق باش علیهینه نین صاحابی تارال
 دا دونوزالر .ائدرلر تسلیم )دوووزالرا آراسیندا خالق( دونوزالرا حاکیمیتی

 اسارته حئیوانالری تارالداکی الریآلدیق قلمه متفکر و دوشونور اؤزلرینی

 روسیه سینه نمونه و اؤرنک حؤکومت جانلی دونوزالرین بو .چکرلر
 روسیه .اولماز یانلیش دئسک، اولدوق، شاهید و تانیق سؤیئتلیگینده
 ملی اولموش خالص حؤکومتیندن چار ده کومونیستلر چارلیغینداکی

 .چالیشمیشالر آلماغا اسارتینه روسلوق آدینا کومونیستلیک توپلومالری
 کومونیست حزب" اولموش قوروجوسو رازانی ژوبین رفتار و داورانیش بو

 توپلومالرا ملی اولمایان فارس نین تشکیالتی "فارس -ایران کارگری
 نین ابراهیمی محسن .ساییالر ایضاحی نین آنالییشی یاناشماق

 ایجانآذرب و سی ائتمه آیاقچیلیق محفلینه ایستعمار فارس بئلنچی

 "سی کمیته آذربایجان ایران کاگری کومونیست حزب" علیهینه تورکلوگو
  .ساییالر دهشت دا یاراتماسی

 اوچون مدنیت و دیل بیر اولموش حاکیم جاییزسه، دئمک سؤزله قیسا

 و سینه لشمه اؤزگه خالقینا اؤز انسانین، دوشموش دورومونا کؤله
 ایستعمارچیلیق موجودالرین وب باخمایاراق سینه گؤرونمه محکوم یوخلوغا

 مدنیت سی ائتمه قبول دئیه کیملیک میللی کیملیگینی حاکیمیتی

 .ساییالر راسیستلیگی
 

 گؤروشونه دونیا بیر هانکی هر اساسلی مدنیت و دیل شریعتی علی

 ایچی  )شدن بیخود خود از(لشمیش اؤزگه انسانالری اولمایان مالیک
 :اوخویوروق آالر، قلمه اشیاء بوش

 یوخسا متجدد اولسون، ائتمیش تحصیل ائتمز، فرق داها آدام بیر بئله "...

 ساغچی ویا سولچو ده ایسترسه لیبرالیست، یوخسا مارکسیست،
 یاپیشدیریلمیش اوستونه قابالرین بوش ایچی نشانالر و مارکا بو .اولسون

                                                             
 )دوم قسمت( !آن حل راه و آذربایجان در ملی ستم: ابراهیمی، محسن 218

 اورادا. باخ ،!ستم نداریم تحت ناسیونالیسم
219 Georg Orwell, Animal Farm: A Fairy Story, London 1945. 
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 لشمک اؤزگه نوع بیر ده مارکسیسم اوچون بیزیم .ساییالر ائتیکئت
 بیرلیکده ایله اؤزو باخمایاراق ائتدیگینه ائدعا مارکسیسم دئمک، .ساییالر

 اورتایا جیلدینده نین صاحابالری مدنیت و دیل اؤزگه لشمگی، اؤزگه

 تظاهور شکیلده و بیچیمده بیر اؤزگه داشییاراق ذاتیندا اؤز چیخماغی
 اؤزونو و دایاندیغی ماتیریالیسمه مطلق مارکسیسم .ائدر

 اؤز دگرلری اخالقی و دوشونجه عئلم، بوتون اوچون اساسالندیردیغی
 توجیه ایله سی نظریه ماتئریالیسم اونالری اوچون آلدیغی انحصارینا

 ایله سی نظریه ماتئریالیسم خصلتلری بوتون اوالن انساندا و ائتمگه

 .چالیشار اساسالندیرماغا
 اراده و کؤر اوالن طبیعتده اوالراق اشیاء و شئی بیر انسانی مارکسیسم

 اراده انسان چالیشاراق آلماغا خدمتینه نین ماده بیر بیلینجسیز سیز،

 و تاریخ مادیِ  جبرِ " رک ائده نفی ارزیشلرینی و دگر اونون و سینی
 و ذات مستقیل بیر انسانی و دویونلمگه ه ماتیریالیسمَ  دئیه "فلسفه

 لیتع مادی ایستر انسان لیکله بئله . چالیشار دانماغا اوالراق فطرت

 اوالراق علت بیر کیمی عنصور یوکسلمیش ده ایسترسه اولسون،
 انساندان فضیلت و مسئولیت ایله اعتیباری نتیجه .بیلمز ائده تظاهور

 انسانالردان اولموش اؤزگه اؤزونه لشمیش، اؤزگه انسان بیر بئله . آلینار

 شئی ربی جانلی و دیری اؤزونو انسان بیر بئله .ساییالر نمونه و اؤرنک بیر
 دگیشیکلیک و قویوالر یولونا ایشی دوزتمکله وسیله .آالر قلمه دئیه

 دئییل، اختیاری ده سی اراده و اوغرار دگیشیمه بیلمدن اؤزو یولوندا

 و بیلینج انسانین .ساییالر داورانیش و عمل بیر جبری بطنینده جامعه
 ایشلردن گؤرولموش و شئی خاریجی شکیلده منفعل و آیری دا شعورو

 سی رابیطه ده گؤرمگین ایله ذهن .آلینار قلمه باغالمیش نقش ذهنینده
 توپلومو و طبیعتی گوج، اوالن ذاتیندا نسانین. اطرفلیدیر بیر و حرکتلی
 بیر کیمی آینه و گوزگو بیر قارشیسیندا اشیاء دئییل، اوچون تانیماق

. راولونا استفاده اوچون آلماق ایشه و دگیشمک سئچمک، اوالراق عامیل
 مثال و اؤرنک بیر یاخشی اوچون سی لشمه اؤزگه انسانین دا بو 

 220".ساییالر

 
 مارکسیست اؤزللیکله گؤروشلری، دونیا گؤره نظرینه نین شریعتی علی

 پاکتلر بو .بنزر مارکا و سیمگه وورولموش اوزرینه پاکتلر ایدئولوژیسی

 بوش ایچلری باخمایاراق داشیدیقالرینا مارک و سیمگه اوستلرینده
 انسانالر میش گؤتورمه اساس مدنیتلرینی و دیل اؤز اساسدا بو .ساییالر

 اؤزگه و بوشالدیقالری آریندیقالری، منلیکلریندن و کیملیک اؤز دا

 نین شریعتی علی . ساییالر پاکت بوش ایچی اوچون لشدیکلری
 مدنیتینی و دیلی تورک انسانی تورک بیر هر گؤره قناعته بو گلدیگی
 و لشمیش اؤزگه اوچون لشدیگی اؤزگه تورکلوگه و تورمدیگیگؤ اساس

 بئله .ساییالر اشیاء و نسنه بیر  )شده بیخود خود از(اولموش الیمینه
 دا توتولماق اسارتینه فارسلیق آدینا مذهبیلیک و سولچولوق ده لیکله

 شئی بیر ائتمیش کسب ماهیتی پاکت بیر دئییل، سی مقوله انسانلیق

                                                             
 .309 .ص تهران، چاپ اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 220
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 تانیمالدیغینا اساسیندا لیک شیعه فارسلیغی ریعتیش علی .ساییالر
 مارکسیستلر آالن قلمه ایرانلی اؤزونو و مارکسیستلری فارس باخمایاراق

 علی دئمک، .اولمامیشالر دوشگون آز هئچ شریعتیدن علی فارسلیغا

 اوچون یورومالدیغی اساسیندا لیک شیعه فارسلیغی شریعتی
 صاحیبلرینه ایدئولوژی سول و ساغ گؤتورموش اساس فارسلیغی

 اورتایا اولمادیغینی دئموکرات ده اؤزونون ایسترکن ائتمک دار مئیدانی
 .قویموش

 

 

 مدنیت راسیستلری

 
 
 منصوب اولمایان بیر دیل و مدنیته قوللوق ائدن  شریعتی علی 

 :یازمیش آالراق قلمه لشمک اؤزگه لریراسیست
 و عرق مذهبلی بودا و هندوستانلی مسلمان، آفریقالی، آسیالی،"... 

 اولموشو، مودئردن و یئنیلشمیشی آلمیشی، تحصیل نژادین

 اونون ایله، ایستعمار مستقیم اولموشو تحقیر و کیچیمسنمیشی
 اوچون، اولدوغو تماسدا و تانیش ایله دونیا و شرایط اورتام، یاراتدیغی

 تحقیر و کیچیمسنمیش اؤزونو چوخ دا داها سیندن کوتله خالق عادی

 دؤزولمز توتولموش بو اؤزونو آلمیش، تحصیل بو .ائدر حیس لموشاو
 قالخان پوالددان اؤزونو اوچون، ساخالماق اماندا و قورتارماق وضعیتدن

 عملی و ایش ایکی آتارکن اتگینه )ایستعمارین( آنانین هؤرموش کیمی

 و "گیزلتمک اؤزونو" بیریسی اونالردان .چالیشار کئچیرمگه حیاتا
 باشقاسینا اؤزونو" ، "بنزتمک باشقاسینا ؤزونو"ا یسها اوبیریسی

 درکینده، اونون ایستعمار .ایستعماردیر آنادیر، هامان شکسیز "بنزتمک
 مطلق نژادین و عرق )برتر( اوستون بیر گؤزونده و احساسیندا

 ملتلر قالمیش معروض ایستعمارا آنالییشال بیر بئل .تمثیلچیسیدیر

 افتخارینی، اؤز بوتون طبقه او .باشالر اغایارانم طبقه بیر آراسیندا
 عنعنه و عادت اؤز دینینه، ملتینه، تاریخینه، اؤز رشیدلیگینی، و جسورلوق

 بئله .اوالر بیگانه و شر له اؤزگه منلیگینه و کیملیک میللی اؤز و سینه

 بیرلیک و شر بیرله ایله )ایستعمار( آنا اؤگئی تازا و یئنی او لیکله
 حیسسی مسئولیت اؤز و ذوقو شوقو، اؤز بوتون طبقه او . اولوشدورار

 واسیطه آراسیندا ملتی و خالقی اؤز اولموش مستعمره و ایستعمار ایله

 دگیشمه نین ملتی اؤز )عامیلی ایستعمار( طبقه او سونرا بوندان . اوالر
 و منسوبیتی ملی مذهبی، تاریخی، نی سی لشمه اؤزگه و سی

 نی ایستعمارچیلیغی مدنیت یعنی اوالر، ولمشغ ائتمکله یوخ مدنیتینی

 شکسیز طبقه، او .اوالر گؤتورموش دئیه تکلیف بیر بوینونا اؤز طبقه او
 و یاخشی دا داها گوجدن خاریجی و اؤزگه استعمارچیلیغینی مدنیت

 ملتی بیر گؤزلنیلمدن ده-مرحله و آشاما بیر بئله .یئتیرر یئرینه فایدالی

 شخصیتلر، تاریخی ادبیات، دیل، مذهب، کیملیک، ملی ائدن تمثیل
 اوالن عالمتلری و سیمگه مستقیللیک ملتین بیر و لر عنعنه عادت،
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 وارلیق ظاهیری اونون ده جه ائله سرمایاسی، و بیریکیمی معنوی
 اوتوروب ،)لباس( گئییم خطی، یازی ائدن تمثیل نی مستقیللیگی

 ایستعمار( بقهط او عادتلری اجتماعی و ( معاشرت و آداب( دورماق

 وارلیغین ملی و یئرلی لیکله بئله . ائدیلر مسخره طرفیندن ( عامیللری
 سینه اؤیردیلمه دئیه وارلیق مدنی بیر نسیللره گلجک و قورونماسینا

 متعلق و باغلی ایستعمارا اوالراق )برعکس( ترسینه و  وئریلمز اجازه
 و سایقی ساییالراق مقدس یانیندا نین طبقه او ارزشلر، و َدگرلر اولموش
 رذیللیک فضیلتلر قالمیش معروض چیلیگه مستعمره .قازانار حؤرمت

 قلمه کیمی فضیلت رذالتی و رذیللیگی ایستعماچیالرین ساییالرکن،
 221".آلینار

 

 مقام چالیشدیغی وئرمگه یانلیش آدرئسی اوسته نین شریعتی علی
 آراسیندا خالقالر و ائتنیکلر اولمایان فارس سینده محروسه ممالیکی ایران

 ایله سی واسیطه سیستیمی تربیت و تعلیم و حاکیمیتی فارس

 فارس یوخسا ائلیتی راسیستلیگی مدنیت فارس اولوشموش
 لیک نماینده آراسیندا توپلومالر ملی اولمایان فارس نین ایستعمارچیلیغی

 آراسیندا خالق یئرلی طبقه و صینیف کئچن آدی ر. ساییال سی طبقه

 آلمیش تحصیل یوکسک و ائلیت بیر نی راسیستلیگی یتمدن فارس
 معروض ایستعمارچیلیغینا فارس خالقی یئرلی و کئچیرمگه حیاتا کیمی

 آالن قلمه دئیه "آذریها" اؤزلرینی باشیندا محفللرین بو .چالیشار قویماغا

 داوود الدینی، سیف ساالر جعفری، افشین طباطبایی، سیدجواد
 و کالشی حجت نیاکان، داریوش ای، بادکوبه مصطفی دشتبان،

  .آالر یئر راسیستلری مدنیت فارس آلدیغیمیز قلمه دئیه باشقاالری
 دوغولدوقالرینا لرینده عائیله تورک اولدوقالرینا، تورک ذاتالر بو دئمک،

 فارس اؤزلرینی اوچون قوروماق تحقیریندن فارسلیق اؤزلرینی باخمایاراق

 عادت، تاریخی، ملی تورک تورکلوگو، اراقآت اتگینه نین ایستعمارچیلیغی
 چالیشارکن پیسلمگه مدنیتینی و لرینی نک گؤره گلنک، لرینی، عنعنه

 و اؤومگه ارزشلرینی و دگر ایستعمارچیلیق اولموش منسوب فارسلیغا

 راسیستلریندن مدنیت فارس بو گلمیشکن یئری .چالیشارالر تعریف
 :یازمیش طباطبایی جواد سید چالیشاق، وئرمگه لر نمونه و اؤرنک
 سویئت کئچمیش بیز داغیالرکن )شوروی( بیرلیگی سویئتلر "... 

 یه بیلمه گؤره ایش اهمیتلی و اؤنملی بیر هرهانکی اوزره جمهوریتلری
 منیم . کئچمیش حیاتا بؤلونمه ایکینجی )دونیاسیندا فرهنگی ایران( رک

 جمهوریتلر او زیمبی سونرا داغیلدیقدان بیرلیگی سویئتلر گؤره نظریمه

 وئرمه الدن دفعه ایکینجی لری بؤلگه بو قالدیغیمیز عملسیز قارشیسیندا
 شمالینداکی و کی قوزئیینده ایرانین حالدا هر آنجاق .آچمیش یول میزه

 جنوب و گونئی نین روسیه بیرلیکده ایرانال بؤلوملری بیر بؤیوک مملکتلرین

 222ساییالرالر". بؤلومو بیر نین "مدنیتی ایران بؤیوک" دک لرینه بؤلگه

                                                             
 .304 – 303ص.  اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 221
 دومین است؛ مهم بسیار فرهنگی بزرگ ایران برای قفقاز طباطبایی، جواد 222

 اسالمی جمهوری قاز، خبرگزاریقف اجتماعی و تاریخی مناسبات فرهنگی، سمپوزیوم
  05.11.1394مطلب:  تاریخ ایران،
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 تورکلوگونه آذربایجان طباطبایی سیدجواد کیمی گؤروندوگو اوسته

 یانچیسی ایستعمار فارس و راسیستی مدنیت فارس بیر منسوب

 یئرینه ائتمک دیفاع منلیگیندن و کیملیگی ملی آذربایجان اوچون اولدوغو
 علی اؤزونو قآتارا اتگینه نین حاکیمیتی ایستعارچیلیق فارس اؤزونو

 )برتر( اوستون و لشمیش اؤزگه، کیمی ائتدیگی ایشاره ده شریعتی
 فارس و ائتمگه ایضاح دئیه فرهنگی ایران ایله فارسلیق آلدیغی قلمه

 ایله سرحدلری روسیه سرحدلرینی نین حاکیمیتچیلیگی ایستعمار

 باخیمیندان آنالییشی حاکیمیت گلمیشکن یئری . چالیشار تانیمالماغا
 افشار محمود اولموش قوروجوسو سیستیم نین ایستعمارچیلیغی رسفا

 اوزره یارانماسی جمهوریتی آذربایجان ایل اینجی 1918 نین یزدی

 :اوخویوروق چالیشاق، ائشیتمگه دیلیندن اؤز گؤروشونو
 این از ما وحشت( قورخوموز قورولماسیندان نین جمهوریتی آذربایجان"

 باکی و گنجه ... ساییالر یئرلی دئییل، یاساسل خیال دا چوخ  )آمد پیش

 مصنوعی و یاالندان اؤزلرینه ساکینلرین یئرلشمیش آراسیندا لری بؤلگه
 اونالرین ایله آذربایجانلیالر .حقیقتدیر بیر وئردیکلری آدی "آذربایجان"

 ایرانین آذربایجان و ایرانلی اصیل ذربایجانلیالرآ :وار فرقی بو آراسیندا

 بیزیم قافقازالر اوالرکن سی حیصصه و بؤلومو بیر مازآیریل و طبیعی
 بو. اولموشالر آلتیندا چیلیگیمیز مستملکه و ایستعمارچیلیغیمیز

 اوالرسا، حتمی خطر سینده نتیجه عمل بیر غلط باخمایاراقه دئدیکلریمیز

 223".ساییالر واجیب آلماق قارشیسینی
 ایستعمارچیلیق فارس نین یزدی افشار محمود کیمی گؤروندوگو اوسته

 آذربایجان قوزئی بیله زامانی شاهلیغی قاجار اساسن گؤروشلرینه
-ایستعمار فارس اساسیندا" دیلی دیوان"فارس قافقازالر و تورپاقالری

 طباطبایی سیدجواد آلینارکن قلمه تورپاقالر اولموش آلتیندا چیلیغی

 فارس علیهینه جمهوریتلری تورک مستقیل بوگون دئیه "فرهنگی ایران"
 آذربایجان .چالیشار بولونماغا ادعاسیندا تورپاق طرفیندن حاکیمیتچیلیگی

 هر اساسیندا فارسلیق یئرینه نین سی کلمه "تورک" اوچون تورکلوگو

 و حاکیمیتی فارس طرفیندن یزدی افشار محمود دا تاپماق آد بیر هانکی
 :وخویوروقا یزدیدن افشار محمود دوغرولتودا بو . اولموش تکلیف ائلیتینه

 منظوروموز سیندن ایفاده "تورک" بیزیم آنالشیلماسین یانلیش البته"... 

 دئییل،( منشألی فارس :اوخو( آذربایجانلیالر ایرانلی اصیل و هموطنلریمیز
 اوالن منسوب عیرقینا تورک اولموش َدریلی ساری باشقا و عثمانلیالر

 بیز ر. دئییل تورک نلیالراآذربایجا اوالراق غلط و یانلیش .ساییالر طایفاالر

 ده جه ائله و اساسیندا تدبیر و دوشونجه الزیملی ائدیریک، اصرار و تأکید
 اوستوندن اونالرین آدی ساییالن عئیب و غلط بو ایله اوزو عقل

 224".گؤتورک

 

                                                             
 وحدت و ملی مسئله ؛ 1351 دوم چاپ تهران، دوم، جلد آینده، یزدی، افشار محمود 223

 .562صحیفه  ایران، ملی
 مسئله و اران ، 1351 دوم چاپ تهران، دوم، جلد آینده، یزدی، افشار محمود 224

 .926-921 صحیفه آذربایجان،
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 اساسیندا مصلحتلری ایستعمارچیلیق بو نین یزدی افشار محمود
 ایل اینجی 1925 سینده خطابه ایکینجی رضاخانا باهار محمدتقی

 :اوخویوروق چکمیش، نظمه سی کلمه " آذری" ده-مدحنامه یازدیغی

 رفت یاد از آذری و پهلوی -- رفت باد بر همه سغدی و زندی"
 225شاعری" در نگشودند گر -- دری کالم بین از بود رفته

 ایلگی تورکلوگونه آذربایجان نین بیری هئچ دیللرین اولموش اشاره اوسته
 دیل بیر کئچمیشده آسیادا اورتا دیلی سغد .یوخدور سی قهعال و

 دا چوخو نین لری ملزمه دیل اویدوردوقالری دئیه دیلی پهلوی .اولموش

 دربارینداکی شاهلیغی تورک ده دیلی "دری" .ساییالر عایید دیلینه سغد
 تورک دئمک، .اولموش منظور فارسچا دئیه دیلی شاعیرلیک و مداحلیق

 ائتدیکلری قبول دئیه دیلی دیوان و مداحلیق فارسچانی حاکیمیتلرینه

 اونالر یئرینه، ائتمک تشکور اونالرا ملیتچیلری فارس بوگون اوچون
-ایستعمار و ملیتچیلیگینه فارس چالیشارکن توتماغا دیوان تورکلوگه
 شعوروندان و بیلینجی دیلی تورک اولموش اویونجاق چیلیغینا

 تورک پیس دا داها ملیتچیلریندن فارس ده تورکلر یوخسولالشمیش
 آذربایجان ده کسروی احمد اساسدا بو .چالیشارالر اولماغا دوشمنی

 "آذربایجان باستان زبان و آذری" علیهینه منصوبیتی ملی تورکلوگونون

 226.یازمیش کتابینی جزوه آدلی
 

 دئیه" )اقوام پژوهشگر( آراشدیرماجیسی ملیتلر" اؤزونو گلمیشکن یئری

 ده دن-الدینی سیف ساالر" ساییالن راسیستی مدنیت فارس ن،آال قلمه
 :اوخویوروق اوزره اولدوغو مخالیف اوخونماسینا دیللرین اولمایان فارس

 گرک آنالییشی حق . آلتیندادیر سوآل و سورقو اولدوغو حق نین آنادیلی"
 ( تربیت و تعلیم اؤیرنیم، دیلینده آنا(مسئله بو .اولسون اساسیندا حقوق

 حاق طبیعی ده اؤزو تربیتین تعلیم و اؤیرنیم .ساییلماز حاق یعیطب

 نین حاقالری بشر دونیا اولسایمیش، حاق طبیعی مسئله . ساییلماز
 آنالشیلمیش مسئله و. اولونارمیش اشاره دوغرولتودا بو سینده نامه بیان

 بئشینجی اون نین آنایاساسی ایران . ساییلماز حاق بیر وئریلمیش قرار و

 اوالراق اساس اصل و ماده او .وئرمیش سس خالق اصلینه و سی دهما
 بیر آزادلیغین یالنیز ساییلماز، حق اؤیرنمک حددینده ادبیات دیلی، محل

 بؤلومونده حاقی ملت اصل، بئیشینجی اون لیک وسته. اساییالر بؤلومو

 بو .ساییلمیش دیل رسمی دیلی فارس مقامدا او .میش گتیریلمه دیله
 227.یوخدور" اورتادا وظیفه هانکی هر دئیه تکلیف اوچون دؤلت اساسدا

 مدنیت فارس طبقه و صینیف ائتدیگی ایشاره شریعتی علی

 اینتئرنئت "آذریها" و محفلی "آذریها" بو آلدیغیمیز قلمه دئیه راسیستلری
 گؤروندوگو .اولونار منظور لر الدینی سیف ساالر اولموش مسئول صحیفه
 فارس اؤزونو آنجاق اولموش، منسوب کلوگونهتور آذربایجان کیمی

                                                             
 شاه رضا به دوم خطابه دیوان، بهار، تقی حمدم 225
 1304 تهران آذربایجان، باستان زبان یا آذری کسروی، احمد 226
 شكاف آموزش آذریها، انترنئتی صفحه ، ها آذری تحریریهسیف الدینی، ساالر،  227

 فروردين ۲۹ ,چهارشنبه مجلس، در حاکمیت ملی و اساسی قانون علیه اقدام !قومیتي
۱۳۹۷ 
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 ائدن تعریف و تانیمالیان ایله راسیستلیگی مدنیت و ایستعمارچیلیغی
. ساییالر ایستعمارچیلیغی فارس حاق ده گؤره یه-الدینی سیف ساالر

 عمل قانونالرینا یازیلمیش اؤز نین، حاکیمیتی ایستعمار فارس دئمک،

 ساالر !ساییالرمیش رفتار و اورانیشد بیر دوزگون و دوغرو ائتمدیگی
 حاقالری بشر آلماق تربیت و تعلیم دیلینده آنا اؤز گؤره یه-الدینی سیف

 حاکیمیت دئیه رسمی طرفیندن حاکیمیتی فارس دیلی فارس .ساییلماز
  .اولمالیدیر فارس هامی اوچون اولدوغو دیلی

 

 ایستعمار رسفا بو نین الدینی سیف ساالر و طباطبایی جاواد کی اوسته
 باخیمیندان ملیت طباطبایی جاواد آلدیقدا نظره گؤروشلرینی عامیللیگی

 مدنیتی ایران بؤیوک" چیخاراق یوال سیندن مسئله تورپاق اوالن اؤنملی

 تورک اوزانمیش دک گونئیینه نین روسیه دئیه" )فرهنگی ایران(
 ساالر آالرکن قلمه مولکو مشاع فارسالرین تورپاقالرینی جمهوریتلری

 حاقالری بشر و اهمیتسیز آنادیلی و سی مسئله دیل ده الدینی سیف

 .چالیشار قازاندیرماغا برائت ایستعمارچیلیغینا فارس دئیه ساییلماز
 و طباطبایی جواد( ذاتالر بو آلدیقدا نظره یاناشماالری ایکی بو کی اوسته
 فارس و لریدئدیک "مادر از مهربانتر دایه"فارسالرین  ی(الدین سیف ساالر

 اولدوقالرینی، مهربان دا داها ملتچیلریندن فارس ایستعمارچیلیغینا
 سرگیلمیش آتدیقالرینی اتگینه نین ایستعمارچیغی فارس اؤزلرینی
 نین جمهوریتی آذربایجان قوزئی طباطبایی جواد دئمک، .گؤرونرلر

 اقآالر نظره تأثیرینی و اتکی دا آذربایجانا گونئی نین اولماسی مستقیل
 قوشاتماسیندا و سینده چنبره فارسلیق دئیه "فرهنگی ایران" قافقازالری

 اسارتینده فارسلیق توپلومونو ملی آذربایجان گونئی ایله قالماسی
 ده الدینی سیف ساالر ائدرکن تجویز حاکیمیتینه فارسلیق ساخالماغی

 آنالییش بیر هانکی هر نین حاکیمیتی فارس سینده مسئله آنادیلی

 گونئی طباطبایی جاواد لیکله بئله . آالر قلمه الزیمسیز سینی مهگؤستر
 گرکلی سی ائدیلمه بیمه باتالغیندا فارسلیق تورپاقالرینی آذربایجان

 آنا ده الدینی سیف ساالر بوراخارکن، ایزلنیم بیر اؤزوندن دئیه، ایمیش

 سینه گلیشمه مدنیتلرین ملی اولمایان فارس و آلماغا تحصیل دیلینده
 حاکییمتلری اؤز دؤلتلری دونیا و ائتمگه عوامفریبلیک چیخاراق ارشیق

 سی بیانیه حاقالری بشر ائتدیکلری قبول اوزره ملیتلر توتدوقالری آلتیندا

 ایل اینجی 1992 گلمیشکن ئری. ائدر ادعا اولدوغونو یاالن ده نین
 و الرقوروپ ائتنیک ملیتلر، دؤلتلری دونیا سکیزینده اون نین آیی دئسئمبر

 انگلیسچه نین بیانیه و آنالشمانین ائتدیکلری قبول اوزره اینانجالر دینی

 :اوخویاق سیندن ترجمه نین متنی
 دؤلتلر :بؤلوم بیرینجی اوچون قوروماق آزلیقالری ملی )1 ماده"

 دینی ائتنیک، یوخسا ملی و وارلیغینی آزلیقالرین کی مملکتلرینده

 اوچون گلیشدیرمک کیملیکلری وب و قورور کیملیکلرینی دیل یوخسا
 .یارادار ایمکان یارانماسینا شرطلرین الزیملی

 اوالن الزیم اوچون سی کئچمه حیاتا هدفلرین بو دؤلتلر :بؤلوم ایکینجی
 .آلمالیدیر تدبیرلر باشقا و لی ائتدیرلمه قبول قانونالر

 حاقالری انسانالرین اوالن منسوب آزلیقالرا ملی )2 ماده
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 آزلیق باخیمیندان دیل و دین ائتنیک، یوخسا ملی :ومبؤل بیرینجی
 بیر هانکی هر یاشاییشالریندا اجتماعی و شخصی انسانالر ساییالن

 و مدنیتلرینی اؤز آزادجاسینا قالمادان معروض تبعیضه و سئچکیلیگه آیری

 استفاده دیللرینی اؤز و ائتمک عبادت دینلرینده یاشاما، کولتورلرینی
 .اردیرو حاقالری ائتمک

 دینی، مدنی، انسانالر اوالن منسوب آزلیقالرا :بؤلوم ایکینجی
 )توپالنتیالرا( شکیلده قویاجاق تأثیر یاشاییشا اجتماعی اقتصادی،
 .مالیکدیرلر حاقینا قاتیلماق

-سویه سیاسی ملی انسانالر اوالن منسوب آزلیقالرا :بؤلوم اوچونجو
 یوخسا آزلیقالرال الریاولدوق منسوب اویقون و )چاپیندا مملکت( ده

 مخالیف قرارالرا سیاسی ملی ده-رابیطه ایله لر بؤلگه یاشادیقالری

 .مالیکدیرلر حاقینا قاتیلماق بیچیمده اولمایاجاق
 تشکیالتالرینی اؤز انسانالر اوالن منسوب آزلیقالرا :بؤلوم دؤردونجو

 .صاحیبدیرلر حاقینا یاشاتماق و قورماق

 آیری بیر هئچ انسانالر اوالن منسوب اآزلیقالر :بؤلوم بئشینجی
 و بؤلوک اولدوقالری باغلی اؤز قالمادان معروض تبعیضه و سئچکیلیگه

 و انسانالرال اوالن منسوب آزلیقالرا باشقا و ایله عضولری باشقا قوروپونون

 باریشچیل و آزاد ایله وطنداشالری دؤلتین آیری قونشو سرحد آیریجا
 یاشاتماق و سوردورمک ایلیشگیلری بو و قورماق رابیطه و ایلیشگی

 .صاحیبدیرلر حاقینا

 آزادلیغی؛ تشکیالتالنما اوچون قوروماق حاقالرینی اؤز )3 ماده
 ده-بیانیه و آنالشما بو انسانالر اوالن منسوب آزلیقالرا م:بؤلو بیرینجی

 آیری بیر هانکی هر حاقالری اولدوقالری صاحیب و حاقالری آالن یئر
 منسوب یوخسا آزادجاسینا قالمادان معروض تبعیضه و سئچکیلیگه
 حیاتا بیرلیکده ایله عضولری آیری قوروپون و بؤلوک آیری اولدوقالری

 .بیلرلر کئچیره
 استفاده حاقالرین آلمیش یئر ده-بیانیه و آنالشما بو :بؤلوم ایکینجی

 بیر هانکی هر اوالن منسوب آزلیغا بیر اولونمادیغی یوخسا اولونماسی،

 .دوغورابیلمز نتیجه منفی بیر هانکی هر اوچون نسانا
 تدبیرلر آلیناجاق طرفیندن دؤلتلر )4 ماده

 آزلیقالرا وضعیتده و دورومدا اولدوغو الزیم دؤلتلر :بؤلوم بیرینجی

 آزادلیقالرینی اساس و حاقالرینی انسان بوتون انسانالرین اوالن منسوب
 و تمام قویمادان معروض و وئرمدن یول سئچکیلیگه آیری بیر هانکی هر

 استفاده برابر و قارشیسیندا حقوق شکیلده و بیچیمده بیر تأثیرلی

 .آلمالیدیرالر تدبیر اوچون ائتمکلری
 اؤز انسانالرین اوالن منسوب آزلیقالرا دؤلتلر، :بؤلوم ایکینجی

 ائدن اخالل حقوقا سیاسی ملی و لرینی بیلمه ائده ایفاده اؤزللیکلرینی

 و داورانیشالری بعضی اوالن مخالیف ایستانداردالرا اسیآر دؤلتلر
 و عرف و لرینی عنعنه و عادت دینلرینی، کولتورلرینی، خاریجینده عمللری

 هدفی یاراتماق شرطلری اوالن الزیم اوچون لری گلیشدیرمه عادتلرینی
 .آالر تدبیرلر ایله
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 اوالن وبمنس آزلیقالرا قدر اولدوغو مومکون دؤلتلر : بؤلوم اوچونجو
 لری، اؤیرنمه آنادیللرینی انسانالرا

 مالیک ایمکانالرا الزیملی اوچون آلماقالری تحصیل آنادیللرینده یوخسا

 .آالر تدبیرلر الزیملی اوچون اولماقالری
 اوالن وار مملکتلرینده اؤز حالدا، الزیملی دؤلتلر :بؤلوم دؤردونجو

 رابیطه و ایلگیلی ایله لتورلریکو و دیل لر، عنعنه و عادت تاریخ، آزلیقالرین
 زمینه تربیت و تعلیم اوچون، ائتمک تشویق آلماغا بیلگیلری اوالن سی

 بوتون توپلومون انسانالر اوالن منسوب آزلیقالرا . آالر تدبیرلر لرینده

 .اوالرالر صاحیب ایمکانا الزیملی اوچون ائتمک الده )بیلگی( حاقیندا
 مملکتین انسانالرین، اوالن منسوب راآزلیقال دؤلتلر، :بؤلوم بئشینجی

 تدبیر اوچون کئچیرمک حیاتا قاتیالبیلمکلرینی سینه گلیشمه اقتصادی

 .ائدر قبول آلماغی
 پالنالری و سیاستلری دؤلتلرین -5 ماده

 اوالن منسوب آزلیقالرا پروقرامالری و سیاستلری دؤلت :بؤلوم بیرینجی

 .کئچر حیاتا و نالنارپال آالراق دقته منفعتلرینی انسانالرین
 کؤمک و بیرلیگی ایش اوالن آراسیندا دؤلتلر :بؤلوم ایکینجی

 آالراق دقته منفعتلرینی انسانالرین اوالن منسوب آزلیقالرا پروقرامالری

 .کئچر حیاتا و پالنالنار
 آرتیرما اطمینانی و وئریشی آلیش بیلگی -6 ماده

 بیلگی ایله هدفی یرمکگلیشد اطمینانی و آنالییش قارشیلیقلی دؤلتلر

 انسانالرال اوالن منسوب آزلیقالرا کیمی، ائتمک وئریشی آلیش تجربه و
 .ائدرلر بیرلیگی ایش حاقیندا لر مسئله ایلگیلی

 آالن یئر بیلدیریشده بو دؤلتلر: تکلیفی ائتمک بیرلیگی ایش -7 ماده
 بیرلیگی ایش ایله هدفی سی گلیشدیریلمه نین سایقی حاقالرا

 228."ائدرلر

 قضائیه قوه " بشر حقوق ستاد" نی بیانیه و آنالشما کی اوسته
  . یایینالمیش فارسچا ایله تحریفلر بعضی دا ایران اسالمی جمهوری

 سلجوقلوالردان و لیلر غزنه تاریخده گلدیکده سینه مسئله دیل رسمی

 )موازی( پارالئل دیل اوچ سینده محروسه ممالیکی ایران باشالیاراق
 و دیلی عئلم و بیلیم عربچه دیلی، قوشون تورکچه . نمیشایشل رسمی
 اؤز توپلوم ائتنیک و خالق بیر هر سیرا یانی بونون .دیلی دیوان فارسچا

 اوالرکن مالیک دا آزادلیغینا ائتمک ایفاده اؤزونو کیمی ایستدیگی دیلینده
 مشروطه باشالمیش آذربایجاندان .اولموش آزاد ده لر عقیده و دین

 "عشری اثنی جعفری مذهب" اوالراق سی نتیجه و سونوچ نین حرکاتی

 رسمی متممینده نین اساسی قانون زامانیندا قاجار "لیک شیعه" دئیه
 ایران دئیه رسمی دیل بیر هانکی هر ده گئنه باخمایاراق یازیلماسینا دئیه

 ایل اینجی 1357 یالنیز . یازیلمامیش سیندا اساسی قانون مشروطه

                                                             
228 Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or 
Ethnic, Religious and  Linguistic Minorities, Adopted by General 
Assembly resolution 47/135 of 18 December  1992: 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.as
px 
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 سی نتیجه و سونوچ انقالبین اولموش علیهینه هلیغیشا پهلوی فارس
 یاساسیندا آنا اؤز حؤکومتی فارس -ایران ایسالمی جمهوری اوالراق

 مدنیتلری و دیل اولمایان فارس یازماقال دئیه  رسمی" دیلی فارس"

 .آلمیش قلمه رسمی غیر اساسیندا قانونالر یازیلی
 رسمی فارسچانی یمیتیحاک فارس زامانالریندا شاهلیغی پهلوی دئمک،

 یاساق مدنیتلره و دیل اولمایان فارس ایله قانونالر یازیلمامیش یازمایاراق
 فارسچانی حؤکومتی ایران اسالمی جمهوری فارس قویارکن قاداغا و

 اوخونماقالرینی یازیلیب یانیندا فارسچانین ده دیللری باشقا و رسمی

 رک یه ائتمه اجرا ونالرینیقان یازدیغی اؤز باخمایاراق سینه ائتمه قبول
 فارس کیمی اولدوغو زامانیندا پهلویلر مدنیتلری و دیل اولمایان فارس

 هویت بازشناسی" شریعتیلرین علی دا بو .توتار تابع ایستعمارچیلیغینا

 فارس اساسن آنالییشالرینا "فرهنگی ایران" دئیه "اسالمی -ایرانی
 .ساییالر ایستعمارچیلیغی

 

 

 ایرانشهر 

 

 فارسچی نین شریعتی علی اوچون اولدوغو فارسلیق و ایرانیت ضوعمو
 ائتمک ایضاح اولدوغونو خدمتینده ایرانیستلیک پان ده نین گؤروشلری

 دوغرو شرقه ایسالمیتین شریعتی علی . ساییالر یول دوزگون و دوغرو
 :یازمیش اوزره یاییلماسی

 و دؤنمی مکائت قیام و قالدیرماق باش ساکیتلیک، سوسقونلوق، بو"

 ایرانلی، گوندن گونو : اولموش مالیک خصوصیتلره بو سی دوره
 زامان گلدیگی اسالم .اولماسی یوخ نین مدنیتلری ساسانلی زردوشتلو،

 مالیک خاصیتلره ساسانلی و زردوشتلو ایرانلی، مدنیت اوالن وار

-باخما اولماسینا اسالم دینیمیز اولدوقدا مسلمان بیز اول   ...اولموش
 .ساییالرمیش ایرانلیلیق و ساسانیلیک زردوشتلوک، مدنیتیمیز اراقی

 دخالت هنرینده و رفتاریندا انسانین اوچون اولدوغو مالیک روحا مدنیت

 عقل ایرانلی اولموش مسلمان عصر بیرینجی . اوالر حل رک ائده
 و ایرانلیلیق زردوشتلوک، نظردن مدنی اوالرکن، مسلمان باخیمیندان

 زامانالر قاباق ایسالمدان .ساییالرمیش مالیک کیملیگینه ساسانلیلیق
 مالیک توپلوما بیر بؤیوک حرکتلر مسیحی دا یوخسا مزدک یوخسا مانی

 ائتمیش قبول مذهبلری بو باخمایاراق دئدیکلریمیزه بو .ساییالرمیشالر

 مدنیتی مسیحی دا یوخسا مزدکی، یوخسا مانی، ایرانلیالر
 مدنیتینه ساسانیلیق و زردوشتلوک ایرانلی، لنیزیا اونالر .داشیمازمیشالر

 229."ساییالرمیشالر مالیک

 نوستالژی نین سی محروسه ممالیکی ایران سونراکی ایسالمیتدن
 اولمادیغینا ایلیشکیسی و ایلگی بیر هانکی هر ایله آنالییشی "ایرانیت"

                                                             
 .48 -47 .ص اسالمی، -ایرانی هویت ناسیبازش شریعتی، علی 229
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 یاشایان تورپاقالرداکی بو گوجو معده شریعتی علی باخمایاراق
 مقوله فارسلیق دئیه "ایرانیت" مدنیتلرینی و دیل اونالرین و یانسانالر

 سی مقوله زردوشتلوک باخمایاراق چالیشماسینا دوگونلمگه سینه

 دا کتابی اوستا و اولموش اینانج بیر عایید والیتینه باختر افغانیستانین
 ایران  230ساییالر. اثر بیر یازیلمیش یوزایلده اوچونجو اون سونرا میالددان

 آنالشیلدیغی سیندن شاهنامه ده نین فردوسی ابولقاسم نالییشیآ
 بؤلگه ساییالرمیش. بیر کیچیک آراسیندا غزنه و کابل کیمی

Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖος) Erathosthenes o Kyrene  یونانلی 

 "آریانا" آنالییشی "ایران" اوگونکو گؤره یه-تاریخچی و سیاح جغرافیدان،
  غربدن ،"بلکان "شرقد :سرحدلری آریانانین.  231ساییالرمیش یئر آدلی

 بو .اولموش "چایی هیند" دن-گؤنئی و "اورتاآسیا" شمالدان ،"غزنه"

 نی بؤلگه (جغرافی بو ده نقشه و خریطه بیر عصیرده اونجو- 19 اساسدا
 .چکیلمیش اوچون بلیرلمک یئری و

 
 

 
 ،"ائران" ینمیشآل ادبیاتیندان سغد ایسه آنالییش بیر باشقا اوزره ایران

 لر ایفاده بو .ساییالر "ائرانوئئج" آلینمیش کتابیندان اویستا و "شهر -ائران"

 آنالییشلی، ائران دئییل، لی عالقه و ایلگیلی ایله ایران بوگونکو گئنه ده
 بیر وئریلمیش یه بؤلگه بیر کیچیک شرقینده افغانیستانین آدلی آریانا

 مختلیف تاریخی نین مکئنسی شناس ایران . ساییلمیش آد جغرافی

 اساسا کتابا وئردیگی آد " سؤزلوگو پهلوی" و دارادیغی متینلردن

                                                             
230  Biographisch-Biographisches Kirchenlexikon, Band XIV, 1998;Verlag 
Traugott Bautz Spalten 344-355 

231  Erathosthenes   273 میالددان 194 و دوغولموش ده-کیرئنئه اؤنجه میالددان ایل 
 .دگیشمیش دونیاسینی  ده-اسکندریه اؤنجه
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 اورتایا سونرادان و کاراکتئرلی نئولوقیسم سی کلمه" ائرانشهر"
 . اولموش کلمه بیر چیخمیش

 

 
 ایله سی واسیطه محفللر کیچیک بعضی کئچمیشده کلمه بو 

 و "ائران" نی کلمه بو اوچون، وکؤچورولدوگ اوزرینه کاغاذ ایشلندیگی
 باخینیز .آلمیشالر قلمه معنا هم و آنالمداش ایله لری کلمه "ائرانوئئج"

 . 30 صحیفه ، 1971 ایلی چاپ لندن، دیکشئنری، پهلوی مئکئنسی

 .)متن دیاگرام :باخ(
 

 
 

 و اَکی "وئئج-"یاپیشمیش اوالراق پسوند و اک سینده کلمه "ائرانوئئج"
 فارسچایا اونون ،اوچون اولدوغو بیگانه و اؤزگه دیلینه فارس پسوندی

 . اولونار احتمال سی ائدیلمه ترجمه

 "آبادلیق" )پسوندی(اَکی " وئئج-" کی سینده کلمه "ائرانوئئج" دئمک،
 Airiianəm"   َواِجآ ایریانَهآ"  کتابینداکی اوستا گلرسه، معناسینا و آنالم

vaēǰō احتمالی اولونما ترجومه دئیه "ائرانشهر" نین سی کلمه 

 بیر اولموش آباد ده "َشَهر" کیمی بیلیندیگی قازانار؛ یقینلیک و َکسینلیک
 ایریانَهآ"  ایشلنمیش ایل یوز اوچونجو اون کتابیندا اوستا .ساییالر یئر

 آد "شده گم بهشت" فارسچا فارسالرین ایسه سی کلمه "َواَِجا

 .ساییالر چؤللری ( پامیر وئردیکلری
 

 تقی محمد ائتمیش تألیف و حاضیرالمیش فارسچایا نی کتابی ستااو

 و اورتاق واردیقالری نین روبین رازق و نیولی آراشدیرماجی محصل، راشد
 فارس عموم ده جه ائله و گؤره فیکیره و دوشونجه نظر، مشترک

 بؤلگه جغرافی بیر سویوق یئرین آدلی وئئجه ائران نین مؤللیفلری

 تیبت، افغانستان، "ائرانوئئج"  اساسا دیقالریناوورقوال اولدوغونو
 پامیر کسیشدیگی نین جمهوریتلری قیرقیزیستان و تاجیکیستان

 .ساییالر داغالری
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 و سویوق داغالری پامیر ساییالن سقفی و تاوانی نین سی کوره یئر

 بوکوملو قوزئی اونون .آالر یئر مسافتده ایچرمیش نی بؤلگه بیر بوزلو
 گونئیی ،)تیبت( چین طرفی گونچیخان-گونئی قیزیستان،قیر داغالری

 پامیر . تورپاقالردیر اوالن عایید تاجیکیستانا بؤلومو قاالن و افغانستان
 ،)قوزئیده( داغینی تییانشان دن جومله او داغالرینی نئچه بیر آسیانین

 یوخاری دن-یارکند( داغینی شان قونلون ،)گونئیده( داغینی قاراقوروم

 )داغالرینی گونباتان گونئی و گونچیخانی گونئی نین داغالری هندوکوش
 سی بؤلگه پامیر . ساییالر بؤلگه جغرافی بیر داغلیق – 4400 بیرلشدیرن

 متریدن 3700 پامیرین .دکدیر متره 3600 یوکسکلیگی اورتاالما دنیزدن نین

 قولو اآن نین چایی پیانچ چایی پامیر .بیتمز آغاچ بیر هئچ یئرلرینده یوخاری
 پامیر .ساییالر گؤلو بؤیوک پامیرین قاراگؤل تاجیکیستانداکی .ساییالر

 نین آدی پامیر .وئرر باش زلزله و سی دئپرنمه یئر چوخلو سینده بؤلگه

 اولمامیش ثابیت بعضی . وار گؤروشلر مختلیف اوزره چیخماسی اورتایا
 بو دئیه "اوتالقالر سویوق" دیلینده تورک سینی کلمه پامیر گؤروشلر

 نی، کلمه بو ده بعضیلری وئررکن، نسبت یه کلمه بیر تورکچه نی کلمه

 مئرو اوپا"دیلینده سانکریت باغالراق مۆتولوقیسینه هیند عصرده اونجو 19
 مئری اوپا" دیلینده سانسکریت ده گئنه و )طرفی او نین داغی مئرو(
  232.چالیشمیشالر آلماغا قلمه دئیه )چؤللوک آرخاسی چایالغین(

 

                                                             
232 Rémy Dor, Clas M. Naumann: Die Kirghisen des afghanischen Pamir. 
Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1978, S. 22, 24 



 

 

 

 148  ایشیق سؤنمز

 کلمه " ایرانشهر بوگونکو یوخسا ائرانشهر" کیمی اولدوغو ایشاره اوسته
 فردوسی اوچون اولدوغو کلمه بیر اساسلی نئولوگیسم و یئنی بیر سی

 ده بلکه لیک اوسته . میش ایشلنمه کلمه بو بیله کتابیندا شاهنامه نین

 سی مهکل "ائران" آخاریندا زامان آلتیندا تأثیری و اتکی نین دیلی عرب
 متنلرده قدیم شاهید و تانیق دئدیکلریمیزه بو . گلمیش حالینا "ایران"

 دؤنه دؤنه کتابیندا شاهنامه. ساییالر اولمادیغی نین سی کلمه "ایران"
 ایشلنمه ده سی کلمه ائرانشهر نرکن ایشله سینی ایفاده "ایران شهر"

 :اوخویوروق اوالراق، اؤرنک میش،

 233"ستوه ایران شهرِ  از گشته همه --- وهگر این بدند بزرگان شکار"
 234"تیر به تن و اختر از خسته روان --- اسیر ایران شهرِ  کودک و زن "
 235"ناپدید هوا شد سپه ردِ  گَ ز ---- رسید ایران شهرِ  در کاووس چو "

 236"براند ایران شهرِ  سوی را سپه ---- نماند بر رزمگه بران پس زان و "
 

 نین زامانی فردوسی ابولقاسم کیمی ندوگوگؤرو مصراعالردا کی اوسته

 یوخسا ائرانشهر" و اولموش بؤلگه بیر کیچیک اولدوقچا آنالییشی "ایران"
 .اولمامیش ادبیاتیندا فارس دا آنالییشی "ایرانشهر

 ایریانَهآ" آلینمیش اویستادان سی کلمه "ائرانشهر" دئمک،

 دوقوزونجو ونا ی، س ترجمه نین سی کلمه  Airiianə vaēǰō""َواَِجآ
 طرفیندن محفلی فارس هندوستانداکی اوالراق دفعه بیرینجی عصرده

 Anania ائرمنی مؤلیفی مارکوارت یؤزئف آلمان . قویولموش اورتایا

 1901 رک کؤچوره دیلینه آلمان متینلرینی یازما اَل اولموشاولموش 
 بیر نیآدی "ائرانشهر" ده متینلره حاضیرالدیغی شهرینده برلین ایل اینجی

 237.وئرمیش اوالراق آدی کتاب
 

 اؤز کتاب وئردیگی آد" جغرافیاسی ائرانشهر" مارکوآرتین یوزئف

 دیلی اؤز دوشموش، تورونا لیگی میللیتچی فارس خبرسیز، تاریخلریندن
 مدنیت فارس دوشموش اوزاق و یوخسول شعوروندان و بیلینج مدنیتی و

 رضازاده صادق ریزی،تب کاظمزاده حسین دن-جومله او راسیستلرینی

 اقبال عباس و کورد یاسمی رشید رشتی، پورداوود ابراهیم و تبریزی
 و آخوندزاده   فتحعلی میرزا ذاتالری ابطال اولموش تورکو خلج آشتیانی

 توخومو آلتیندا باشلیغی" ایرانیت "طرفیندن کیرمانی آقاخان میرزا

 ظمزادهکا حسین .هوسلندیرمیش سینه مفکوره فارسلیق سپیلمیش
 نین کتابی" جغرافیاسی ائرانشهر "وئردیگی آد مارکوآرتین یوزئف تبریزی
 ییرمی نین آیی یونی ایلین اونجو 1922 برلینده چیخاراق یوال آدیندان

                                                             
 .ص دارا، بافتن شکست و سکندر با دارا دوم رزم شاهنامه، فردوسی، ابولقاسم 233

127 
 کرمان، به دارا تنگریخ و دارا با سکندر سیوم رزم شاهنامه، فردوسی، ابولقاسم 234

 127 .ص
 هفدهم. بخش شاهنامه، اورادا، باخ طوسی، فردوسی ابولقاسم 235
 و داراب با فیلقوس کردن آشتی شاهنامه، اورادا، باخ طوسی، فردوسی ابولقاسم 236

 126 .ص ایران، به بازگشتن و را داراب دخترش گرفتن بزنی
237  J. Marquart, Ērānšahr nach der Geograqphie des Ps. Moses Xorenacʻi, 
Berlin, 1901. 
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 یایماغا ایکیسینده
 اینجی 1928 و باشالدیغی

 مجله ائتدیگی داوام دک ایله

 دئییل، "ائرانشهر" یه
 قویاراق آدی "ایرانشهر"

 بیرینجی نین درگی فارسچا
 بوگونکو و یایماغا سایینی

 باستانگرایلیغینی فارس

 آالنا و ساحه سیاسی
 .چالیشمیشالر داشیماغا

 مجله بو کاظمزاده حسین

 و اولدوغو یازاری باش نین
، اوچون ائتدیگی اداره اونو

 اؤزو ده لقبینی" ایرانشهر"

 دئیه آد بیر تاخما اوچون
 ائتمگه استفاده

 آلمان مجله بو .چالیشمیش

 کؤمگی مالی نین حؤکومتی
 محروسه ممالیکی ایران ایله

 .گؤندریلرمیش ایله پوست شهرینه قیرخ نین سی

 سی، محروسه ممالیکی قاجار ایله سی واسیطه عامیللر خاریجی
 فارس باخیمیندان دوشونجه سونرا کئچدیکدن اختیارینا فارسلیق

 چاپ یزدی افشار محمود قویموش اساسینی نین ایستعمارچیلیغی
 دیلیندن مارکوآرت یوزئف ایله سی واسیطه سی مجله آینده ائتدیگی

 ملی تاریخی و مدنیتی و دیل نین تورکلری آذربایجان یایماغا، یاالن

 238.چالیشمیش دانماغا کیملیکلرینی
 ائتمگه چاپ ایل اونجو 1922 برلینده تبریزی طباطبایی سیدجواد

 حسین دن-جومله او باشچیالری، نین سی مجله ایرانشهر باشالمیش

 بیر اؤزونو شخصه بیر آزقین و نئهیلیست آدلی تبریزی ایرانشهر کاظمزاده
 تورکلوک و یایماغا نی آنالییشی ایرانشهر کی گونوموزده رک ائده مورود

 طباطبایی، سیدجواد دوغرولتودا بو .چالیشارالر قوسماغا علیهینه

 بیر آدلی(" سیستان تاریخی(یتاریخ سیستان" اولمایان بللی مؤلیفی
 صحیفه اینتئرنئت  "آذریها" اولموش معلوم حالی چیخاراق یوال اثردن

 سینه محروسه ممالیکی ایران اوالراق مودئلی شریعتی علی سینده

 :اوخویوروق چالیشمیش، نیفرینلمگه تورکلری اولموش حاکیم
 سیستانین زاماندان او .اوخودوالر خطبه تورکلره منبرینده ایسالم[" 

 دگمه ضرر بیر هانکی هر سیستانا دک گونه او .باشالدی قاراگونو

 اولماسی حاکیم تورکلرین اوزره تاریخی سیستان یازار تانینماز. ]میشدی
 وئرمک نسبت ده یئرلرینه باشقا ایرانین گؤروشلری سورموش اؤنه اوزره

                                                             
 – 921صحفه  آذربایجان، مسئله و اران ، 1352 دوم، چاپ آینده، مجله افشار، محمود 238

926. 



 

 

 

 150  ایشیق سؤنمز

 دؤوره و مدؤن ایکی زامانیندا ایسالم تاریخینی ایران لیکله ئلهر. باوال
 اولدوقالری حاکیم تورکلرین- اولمادیقالری؛ حاکیم تورکلرین - :اوالر بؤلمک
 239".زامانالر و دؤنملر

 
 سیستان نین آنالییشی "ایران" دک زمانینا لی غزنه محمود سلطان

 لی غزنه محمود سلطان و نی اولمادیغی شامیل و ایچرمدیگی والیتینی
 داییر یئریتدیگینه قوشون ستاناسی دؤنه دؤنه اؤنجه سلجوقلوالردان

 نین فردوسی ابولقاسم .اوالریق تانیق کتابیندا شاهنامه نین فردوسی

 :اوخویوروق دیلیندن
 .. شگفت اندر مانده كارها آن از --- گرفت بر سیستان ره ايران از"

 240"برگرفت سیستان ره ايران ز ---گرفت اندر انديشه و برآشفت

 
 سیستانا (والیتلریندن هرات غزنه،(  انایراند محمود سلطان دئمک،

 محروسه ممالیکی بو فارسلیغی و کئچیررکن حیاتا هوجوم و سالدیریق

 و حمله تورپاقالرا او چیچکله و گول گتیررکن، دئیه دیلی دیوان اوزره
 دن-جومله او راسیستلری مدنیت فارس اوچون نه . میش ائتمه هوجوم

 دیوان و چیلیگی اداره عرب یلی،د هانکی لیلرین غزنه طباطبایی جواد

 تورلوگو یانلیز و ایستمز آچماق صؤحبت و سؤز گتیردیگیندن یئرینه دیلی
 :اوخویوروق طباطباییدن جواد چالیشارالر؟ پیسلمگه

 سیلسیله( فارس :اوخو(ایرانلی سونرا ساکیتلیکدن قرن ایکی"

 زمینه اجتماعی و سیاسی لرینی دوشونجه "ایرانشهری" شاهلیقالری
 باشاریسیز باخمایاراق تؤکدوکلرینه تدبیرلر اوچون کئچیرمک حیاتا لرده

 ....ساییالر الزیم فرصت بیر باشقا گیرمک موضوعالرا او .قالمیشالر
 شاهلیغی بویه ایله خالفت دوشمنلیک اوالن آراسیندا ایران ایله ایسالم

 الریناتورپاق ایران نین غالمالری تورک . چیخمیشمیش اورتایا بیچیمینده

 باخمایاراق تاپماسینا حلینی اؤز مسئله بو ایله اولماسی حاکیم
 باخیمیندان دوشونجه و تاریخ ایرانین، ایله سی گلمه حاکیمیته صفویلرین

 241اولمامیش". مومکون آلماق قارشیسینی نین اوغراماسی یه یئنیلگه

 
 و سنی وئرمیش باش ایسالمیتده زامانکی او کیمی گؤروندو اوسته
 آنالییشال مودئرن یانچیالری ایستعمار فارس سینی چکیشمه شیعه

 مقامینا اختالف اوالن آراسیندا شاهلیغی فارس و لیگی خلیفه عرب
 قلمه دئیه" ترک غالمان "نین طباطبایی جواد. چالیشارالر داشیماغا

 ساییالن باشچیسی طایفا آدینی اؤز طایفاسی، سلجوق آلدیغی

 اوغلو سونرا اؤلدوکدن سالجوق . اساسالندیرمیش آدینا سالجوق
 اولدوغو مسلمان و گؤتورموش بوینونا اؤز رئیسلیگینی طایفا میکائیل

 ده حؤکمو جهاد دئیه، دؤیوش قارشین اولمایانالرا مسلمان اوچون

 و چاغری یابغو،" اونالر . ایمیش وار اوغلو اوچ میکائیلین .وئرمیش

                                                             
 اندیشه انحطاط در ترکان نقش و ایران فرهنگی تداوم در گفتار طباطبایی، جواد سید 239

 .1392تیر  8 شنبه: تاریخآذریها،   سیاسی،
 شاهنامه. فردوسی، ابولقاسم 240
 طباطبایی. سیدجواد .اورادا باخ 241
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 سامانیلره ایلک اوچون لماقاو گوج قارداش اوچ بو .آدالنارمیش "طوغرول
 قورخدوغو اونالردان سامانیلر باخمایاراق ایستدیکلرینه یاخینالشماق

 لیکله بئله .قویمامیشالر یاخینالشماغا شهرینه بوخارا اونالری اوچون

 بوغراخان .یاخینالتمیشالر خانا بوغرا حاکیمی تورک اؤزلرینی اونالر
 توتساق بگی طوغرول رک ائده تمکین یاخینالشماسیندان بونالرین

 ایله کؤمگی بگین چاغری قارداشی بگ، طوغرول باخمایاراق ائتدیگینه
 بوخارا ایله طایفاسی سونرا بگ، طوغرول . اولموش آزاد توتساقلیقدان

 طایفا تورکلری سالجوق ایلینده هیجرت 416 .کؤچموش دوغرو شهرینه

 باش علیهینه لی غزنه محمود سولطان ایله باشچیلیغی اسراعیل باشی
 هندوستاندا توتاراق اونو محمود سولطان باخمایاراق قالدیردیقالرینا

 باش علیهینه لیلر غزنه بگ طوغرول یاندان باشقا .ائتمیش توتساق

 خطبه سلطنت نیشابوردا آییندا شوال نین ایلی هجرت 429 قالدیراراق
 لقبی سالجوق بن میکائیل بن ابوطالب الدین رکن اؤزونه اوخوداراق سی

 اوسته . ائتمیش قبول لقبی بو ده لیگی خلیفه عباسی و وئرمیش

 قلمه دئیه" ترک غالمان "نین راسیستلری مدنیت فارس کیمی گؤروندوگو
 امتچیلیگی ایسالم .ساییالر سی مقوله" امتچیلیک" آلدیقالری

 و شاهالر یاناشان ایله احتیرام و سایقی ایسالمیته بوتون آچیسیندان

 ترک غالمان. "ساییالرمیش" قلی هللا "ده" سامانیلر "ده جه لهائ پاشاالر
 تاریخ "صفانین هللا ذبیح ساییالن راسیستی مدنیت فارس سی ایفاده "

 جوقسل  242.ساییالر بزمیش لرینی صحفه کتابین آدلی" ایران در ادبیات

 ایسالم نی کئچیرمه اله بغدادی ایلینده اینجی 1055 میالدین اوغولالری
 دئیه ائتمک خالص دوشمکدن سینه چنبره لیک شیعه لیگینی خلیفه

 شیعه دک گونونه سون امپراتورلوغونون سلجوق 243.آلمیشالر قلمه
 سالجوق سنی سی فرقه و بؤلوگو اسماعیلیه اوالن قوروپالشماالریندان

 قالیقالری اونون و صباح حسن حرکتلرینی تئرور علیهینه حاکیمیتچیلیگی

 آیدین هامییا قایناقالردان تاریخی ده ائتدیکلری داوام ایله باشچیلیغی
 :اوخویوروق طباطباییدن جواد . ساییالر

 نه هئچ باشقا دن-افسانه واقعیتده وارلیغی سی تورکچه چاغاتای"... 

 فقط فارسچا ایله اولماقالری حاکیم ایرانا نین غالمالری تورک ... دئئییل،
 چاتابیلمه یئره بیر لیکله ئلهب و آلینمیش مرکزینه دقت سینده زمینه شعر

 244میش...".

 
 بیر نی دئییمی "ترک غالمان" طباطبایی جواد کیمی گؤروندوگو اوسته

 منظور سی تورکچه چاغاتای .آالر یئر مقامدا چئینمیش کیمی ساققیز

 هیستریک و دوشمنلیگی تورک نین طباطبایی جواد ده گئنه اولدوقدا
 ایمپراتورلوغو موغول و اؤلدوکدن انخ چینگیز .چیخار اورتایا یاناشماسی

 خان چاغاتای سونرا بؤلوشولدوکدن آراسیندان اوغولالری چینگیزخان

 "سی تورکچه چاغاتای" دیلی ادبیات تورک لردکی-بؤلگه اولدوغو حاکیم
 حسین سلطان ده شیرنوایی علی امیر .باشالمیش چیچکلنمگه دئیه

                                                             
 جلد. 5، 1369 تهران ایران، در ادبیات تاریخ صفا، هللا ذبیح 242
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 تورکچه چاغاتای بؤلومونو چوخ یرب نین اثرلری اؤز اوالراق وزیری بایقارانین
 سیندن تورکچه چاغاتای یازدیغی شیرنوایی علی امیر .یاراتمیش سینده
 :اؤرنک

 سنینگ کیم هم کؤنگیل هر/ ایالَسه پروا غیریَغه اگر اودتانسین کؤنگلیم
 .ایالَسه پیدا شوقینه

 کی هم کؤز بیر اؤزگا کؤزؤم چیقسون /ایالَسه تماشا حسنین اؤزگاالر
 تیلیم اولسون الل /قیلسا آشکارا ذکری غیر .ایالَسه تماشا نی نگحسنی

 .ایالَسه آشکارا ذکرینگ کی هم تیل بیر قایسی

 :ترجمه
 اورگیمدن منیم( /یئتیرسه دقت باشقاسینا سندن اودالنسین اورگیم
 گؤزللیگینه لرین اؤزگه .چیخسا اورتایا شوقونا سنین ده کؤنول هر )باشقا

 دا باخان گؤزلیگینه سنین گؤزله بیر اؤزگه /اولسون رکؤ گؤزوم باخارسا،
 /اولسون الل دیلیم ائدرسه، ذکر باشقاسینی. اولسون کؤر

 "اولسون الل ائدرسه، آشکار ذکرینی سنین دیلده بیر هانکی

 بیر نین کتابالری یازدیغی سینده تورکچه چاغاتای شیرنوایی علی امیر
 خمسه   عجم، ملوک تاریخ ء،انبیا تاریخ :دیر بئله آدی نین سیراسی

 الصغر غرائب :دیوان دؤرت غزلیات؛ ترکی دیوان خمسةالمتحیرین؛ نوائی؛

 عروض فوائدالکبر؛ و الواسط، بدایع نوادرالشباب، ،)النوائب غرائب یا(
 و بؤیوکلری نین زمانی اؤز نفر اللی یوز اوچ( النفائس مجالس ترکی؛

 و ترکی زبان( ةاللغتینمحاکم )معلومات و بیلگی اوزره شاعیرلری

 دن-جومله او مریدلری، اونون طباطبایی، جواد .ترکی منشآت ؛)فارسی
 گئری ائتمکدن دوشمنلیک ایله تورکلوگو آذربایجان سیسی آذری کاظم

 245".دورمازالر
 آرتیق اوزره طباطباییلر جواد سونرا سرگیلندیکدن قناعتلر کی اوسته

 .ساییالر یئرلی دا داها راخماقبو تورکلرینه آذربایجان گونئی قضاوتی

 

 زردوشتلوک وارساییمی

 
 :یازمیش رک وئره نسبت ایرانا بوگونکو زردوشتلوگو شریعتی علی

 و دؤنمی ائتمک قیام و قالدیرماق باش ساکیتلیک، سوسقونلوق، بو"

 زردوشتلو، ایرانلی، گوندن گونو :اولموش مالیک خصوصیتلره بو سی دوره
 اوالن زامان گلدیگی اسالم. اولماسی یوخ نین مدنیتلری ساسانلی

 اول ... .اولموش مالیک خاصیتلره ساسانلی و زردوشتلو ایرانلی، مدنیت

 مدنیتیمیز باخمایاراق اولماسینا اسالم دینیمیز اولدوقدا مسلمان بیز
 مالیک روحا مدنیت .ساییالردی ایرانلیلیق و ساسانیلیک زردوشتلوک،

 . اوالر حل رک ائده دخالت هنرینده ریندا،رفتا انسانین اوچون اولدوغو

 مسلمان باخیمیندان عقل ایرانلی اولموش مسلمان عصر بیرینجی
 کیملیگینه ساسانلیلیق و ایرانلیلیق زردوشتلوک، نظردن مدنی اوالرکن

                                                             
 سه: تاریخ ایرانشهر، کاظمزاده حسین ایرانی؛ روح تجلیات سیسی، آذری کاظم 245
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 دا یوخسا مزدک یوخسا مانی زامانالر قاباق ایسالمدان .ساییالر مالیک
 دئدیکلریمیزه بو .ساییالر مالیک توپلوما بیر بؤیوک حرکتلر مسیحی

 مزدکی، یوخسا مانی، ایرانلیالر ائتمیش قبول مذهبلری بو باخمایاراق

 زردوشتلوک ایرانلی، یالنیز اونالر .داشیمازالر مدنیتی مسیحی دا یوخسا
 246".ساییالرالر مالیک مدنیتینه ساسانیلیق و

 
 نین والیتی باختر قوزئیی، افغانستانین نین یئری دوغولوش زردوشتون

 ایل یوز اوچ مین دا "اویستا" کتابی زردوشت اولدوغونو، یئر بیر قوزئینده

 حالدا عئین و 247گلدیگینی حالینا متن دفعه بیرینجی سونرا میالددان
 اوالراق کتاب زامانیندا ابوبکر خلیفه "مجید قرآن" اوالن کتابی ایسالمیتین
 گئنیش دئیه ردوشتلوکز زامانی ساسانیلر آالرساق، نظره یازیلدیغینی

 ایستر دئمک، .اولمامیش امپراتورلوغوندا ساسانلی آنالییشی مذهب بیر
 زردوشتلوک زامانیندا ساسانیلر ده ایسترسه و اؤنجه ساسانیلردن

 ساسانی و اولسایمیش مذهب بیر اوالن چوخ نفوسو و گوجلو اینانجی

 کتابی اوستا ،اولسایمیش مالیک کولتورونه و دیلی یازی دا امپراتورلوغو
 و تورات اوالراق اؤرنک کیمی، کتابالری مذهب و دین باشقا زمانالر او دا

 . گلرمیش حالینا متن یازیلی اویقون زامانینا اؤز دک کتابالری انجیل

 انسانین گلمدیگی حالینا کتاب زامانیندا ساسانیلر نین کتابی اویستا
 سینه ائتمه طابخ سینه کیتله خالق بیر گئنیش مذهبین بو ذهنینده

 ناصر باخیمدان بو .ساییالر یئرلی دا اویاندیرماسی شک و قوشقو داییر

 ده گؤروشلر کتابینداکی آدلی " سکوت قرن دوازده" ائتدیگی ادعا پیرار پور
 ساسانی شریعتی علی .گؤرونر یاخین واقعیته و گئرچکلیک

 ئدرکنا قبول اولدوغونو نین یانچیالری مسیح عیسی امپراتورلوغوندا
 قلمه دئیه منسوب مدنیتینه "زردوشتلوک" اونالری باخیمیندان مدنیت

 مسیح اؤنجه ایل یوز آلتی تا یوز سکیز میالددان باخمایاراق آلماسینا

 اوزرینه کاغاذی پاپیروس متینلر دینی اولوشدوراجاق اساس مذهبینه
 جهاؤن اسالمیتدن اوزره اینانجی زردوشت چاتارکن گونوموزه و یازیلمیش

 مذهبی مسیح گؤره قایناقالرینا غرب .تاپیلمامیش دا یازی ایچی ال بیر

 یهودیتدن مذهبی مسیح .قویولمامیش اورتایا زامانی عیسی حضرت فقط
 کتابی اینجیل قدیم .اولموش مذهب بیر آخاریندا زامان چیخاراق یوال

 ناکتابی تورات ساییالن کتابی دین یهودیتین باخیمیندان محتوا و ایچریک

 قدیم ده اؤزو عیسی حضرت .یازیلمیش دیلینده عئبری و اساسالنار
 کتابی اینجیل تازا و یئنی .اولموش پیغمبر بیر باغلی اینانجینا اینجیل
 هللا دا نی عیسی حضرت چیخاراق یوال زامانیندان عیسی حضرت ایسه

 قرآن . یازیلمیش دیلینده یونان قدیم اوالراق اثر بیر یوکستمیش مقامینا
 ایرلی اساسدا بو ده لر ایفاده میش-آپاریل ال کتابینا انجیل کتابینده

 ایسترسه اینجیل، قدیم ایستر باخمایاراق دئدیکلریمیزه بو. سورولموش

 یازیلمیش کاغاذالرینا پاپیروس اوالراق ایلک کتابی اینجیل یئنی ده
 .چاتمیش گونوموزه

                                                             
 .48 – 47اسالمی، ص.  -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 246

247 Biographisch-Biographisches Kirchenlexikon, Band XIV, 1998; Verlag Trau-
gott Bautz Spalten 344- 355 
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 ایل 1550 یازیلمیش اوزرینه روسپاپی ده متن گؤروندوگواوسته 
 قبیریندن دوکتورون بیر مصرده عایید حکیملیگه اؤنجه مسیحیتدن

 .ساییالر متن بیر تاریخی تاپیلمیش

 آچاراق الینی عوامفریبلرین چوخ بیر اوجاقالری عئلم و بیلیم بوگون دئمک،
 لرینیمدنیت و دیل اؤز ایچینده حضور انسانالری و قویماغا اورتایا واقعیتلری

 فیقور  بیر افسانه لیکله بئله .یارادار امکان یاشاماغا رک گؤتوره اساس

 آدالندیرانالر مؤبد اؤزلرینی سایدا بیر ده سی حئکایه زردوشت اوالراق
 بو .بیلر ائدیله قبول اوالراق وارساییم بیر آتیلمیش اورتایا طرفیندن

 انسانالر سایدا بیر آدالندیران مؤبد اؤزلرینی چیخاراق یوال وارساییمدان

 و سؤزلو نسل نئچه بیر .دوشونموش نی سی مفکوره زردوشتلوک
 ایلک سونرا ایل یوز اوچ مین میالددان اولوناراق نقل مفکوره بو شفاهی

 چاپیندا دونیا ده بوگون .گلمیش حالینا متن دئیه کتابی "اوستا" اوالراق

 کئچمیشده نین ییانچیالر ایستعمار فارس .وار موریدلری سایدا آز بیر
 تورک کئچمیشده و اولمایان ایلیشکیسی و ایلگی ایله فارسلیق

 پرسیا طرفیندن دؤلتلری غرب و آلمیش آدی ایران طرفیندن حاکیمیتلری

 آلماق قلمه فارس دئیه "ایران" نی محروسه ممالیکی آدالنمیش
 راسیستی مدنیت فارس ده بیری ذاتالردان بو .تانیماز سرحد چاباالری

 کورد و کؤکنلی کورد دوغولموش، ده-تپه تیکان داشییان، اکتئریکار
 شخص بو .ساییالر شخص الحال معلول آدلی زاده صفی فاروق منشالی

 ده ائنینه تاریخین دئیه بگ تولکو خلوت دره . آالر قلمه بشر مافوق اؤزونو
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 اساسیندا فارسلیق گؤروشلری ماهیتلی هذیان بو اونون .دا بویونا قاچار،
 فاروق لیکله بئله . اوالر چاپ دوشونلمدن اوزرینده مطبوعاتیندا رسفا

 زاده صفی فاروق. چالیشار آلماغا قلمه بشر مافوق اؤزونو زاده صفی

 غرب وئرر، نسبت ایرانلیالرا تاپیلیشینی نین آنالییشی شعر دونیادا
 دئیه اؤیرتمیش اونالرا ایرانلیالر یازماغی شعر اساسیندا وزن دونیاسیندا

 ائدر ادعا اولدوغونو دین بیر آلینمیش زردوشتلیکدن ایسالمیتی ائدر، ادعا
 ائدر، ائدعا اولدوغونو ایرانلی بودانین دوغولموش هیندوستاندا و

 توپلومالرا بیلمگن دیللرینی عربلر ائدر، ادعا اولدوغونو آریالی سومرلرین

 دیلی عرب و دیلسیز" عربلری" رک چئویره ترسینه دئدیکلرینی "عجم"
  248.ائدر ادعا اولدوغونو ایرانلی ده نین
 الکساندر دئییل، ایکی یوخسا بیر هذیانالری نین زاده صفی وقفار

 ایله "فارس خبرگزاری" اولموش باغلی پاسدارانا سپاه اوزره مقدونی
 :اوخویوروق سیندن، مصاحبه

 او .گونشپرستلیکدیر دینی اونون .واریمیز "مغانی اَشکِنتار" بیر بیزیم"

 اوچونجو مغانی اَشکِنتار . ایمیش قارداشی اوچونجو زردوشتون
 حؤکومتینی سیلسیله اشکانی و آلمیش اله حؤکومتی سونرا داریوشدان

 آد بو اولموش، "مقدونی الکساندر" "مغانی اشکنتار" سونرا .قورموش

 . دوزدور هامیسی ایشلرین گؤردوگو شخص بو آنجاق .اولموش جعل
 نسبت شخصه ایرانلی غیر بیر آدلی "الکساندر" ایشلرینی اونون

 249".وئرمیشلر

 
 و منبع تاریخی بیر هانکی هر سوررکن اؤنه ادعاالری بو زاده صفی فاروق

 خاخام قارداشینی زردوشتون او . قویماز اورتایا داییر دانیشیقالرینا قایناق
 قارداشینی زردوشتون خیالی چاتمادان سونا جمله باغالراق انشانالرا

 الکساندر .ائدر قوروجوسو نین شاهلیغی "آرشاقالر یوخسا اشکانیلر"

 قاتیل آرادا بو .چیخار یوخا تاریخده ده سی ائتمه حمله ایرانا نین مقدونی
 الزیمسه، دئمک ایله سؤز قیسا .اولماز بللی اولدوغو کیم دا مقتولون و

 یئری . ائدر اوست و آلت ده لحظه بیر تاریخی زاده صفی فاروق

 تاریخی ژورنالینداکی" مهر ایران" شخصین الحال معلوم بو میشکنگل
 ایله ادعاالری اوزره محمد حضرت و زردوشت دن-جومله او موضوعالر،

 دن-زاده صفی فاروق .چالیشاق ائتمگه نقد اونالری اوالراق تانیش

 :اوخویوروق
 حؤکومت ایل 2500 ساسانلیالر فقط اساسا تاریخه او .واریمیز تاریخ"...

 انشانالر خاخام سونرا و اشکانالر اؤنجه ساسانیلردن .ائتمیشلر

 250".واریمیز
 

                                                             
، آپارات: : ایرانیان به راجع زاده صفی فاروق سخنان کامل متن 248

/https://www.aparat.com/v/x8UMd 
 ها غربی که تاریخی با باستان ایران تاریخ: فارس با وگو گفت در زاده صفیفاروق  249

 ، فارس نیوز.19.09.139 تاریخ  است، متفاوت گویند می
 77صحیفه . مرداد و تیر شماره ، 1384 تهران، مهر، ایران ماهنامه زاده، صفی فاروق 250
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 مطلب گوجو معده بیر بئله ده-فصلنامه عئلمی و ژورنال بیر هانکی هر
 ائدن ایفاده مطلبی دئمک، . ساییالر افتضاح دا دوغرودان ائتمک چاپ

 باش ژورنالین ائدن چاپ و یایان مطلبی بو آدامدیرسا، دلی و سئفیح

  .اولمالیدیر بوش باشی و دلی دا اوندان رداکتورو
 اویدورما ایللیک 2500 زامانیندا شاه کئچمیش کیمی گؤروندوگو اوسته

 وئرمک جاواب تاپینتیالرینا آرخولوژی یئنی تاریخی یشاهلیغ فارس
 ایله الی یهودالر نژادپرستلری فارس ،اوچون اولمادیغی قابیلیتینده

 و یاالنالماغا ده اؤزلری تاریخلرینی یاالن یلمیشیاز و قوراشدیریلمیش

 تاریخلر یئنی و گه مه سرگیله ایجتماعیته لر ایفاده یاالنچی یئنیدن
 :اوخویوروق ده گئنه دن-زاده صفی فاروق .باشالمیشالر یونتاماغا

 خاخام سونرا .قورموشالر اؤنجه ایل 9000 حؤکومتلرینی بیرینجی مادالر"

 251".گلمیشلر حاکیمیته اوالراق سی بؤلمه یرب مادالرین انشانالر
 

 ایران ایل 7000 ایللرده کئچن یاالنالری نین زاده صفی فاروق کی اوسته

 اساس و کارنامه اوچون فارسلیق تاپینتیالرینا آرخئولوژی دئیه تاریخی
 گوجو معده اساسسیز بو . دوشونولموش دئیه خدمت نیتینه یاراتماق

 ایله فارسلیق آنشانالرین خاخام باخمایاراق رهیئریتمکل فیکیر و دوشونجه

 کؤچری و دیللی ایسالو و اولمادیقالری ایلیشگیده و ایلگی بیر هانکی هر
  252.وئردیک بیلگی دانیشیقالردا کئچمیش اوزره اولدوغو خالق بیر

 تاریخلره یازیالن طرفیندن ایجماسی تاریخ یهود فارسالرا کیمی بیلیندیگی

 محروسه ممالیکی ایران بیرلیکده قومالری ماد و پارس پارت، اساسا
 دئیه تاریخ یاالنالری یازدیغی نین اجماعسی یهود .ائتمیشلر آخین سینه

 نین سی کوره یئر دؤولتلرینی کی اؤنجه ایل 9000 مادالر آالرساق، قلمه
 آدیندا ماد باخمایاراق اولمادیغینا بللی یاراتدیقالری سینده نقطه هانکی

 Mesopotamien آوروپالیالرین اؤنجه میالددان ایل 836 آدی طایفانین بیر

 دفعه بیرینجی ده-بؤلگه آراسینداکی چایی دیجله ایله زاکروس دئدیکلری
 کوروش اؤنجه میالددان 625 -585 طایفا او. ائشیدیلمیشدیر  اوالراق

 سون حاکیمیتلرینه تانینمیش آدیندا بابیل آشورالرین ایله باشچیلیغی

 :اوخویوروق ده گئنه دن-زاده صفی فاروق .قویموشالر
 8500 .واریمیش حؤکومتلری ایراندا اؤنجه ایل 8500 آنشانالر خاخام" ... 

 آیری و جمشیدده تخت دئدیکلریمی بو سیز هارا؟ ایل 2500 و هارا؟ ایل

 و قارشیالشدیرین ایله اثرلر گلمیش اله آنشانالردان خاخام یئرلرده
 حؤکومتلری ایراندا ایل 8500 انشانالرین خاخام . ائدینیز مقایسه
 253".واریدی

 یئنی سینده محروسه ممالیکی ایران کیمی ائتدیگیمیز ایشاره اوسته
 و یانچیالرینی فارس چیخماسی اورتایا نین تاپینتیالری آرخئولوژی
 اونالر . سالمیش وضعیته و دوروم پیس اولدوقچا عامیللرینی ایستعمار

 گه یئریتمه فیکیر گوجو معده اوچون وماققور اوستونلوگونو فارس
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 اساسا تاریخلره یاالن یازیالن فارسالرا باخمایاراق یاالنالرا بو . چالیشارالر
 نه سینده محروسه ممالیکی ایران نین قومالری پارس و پارت ماد،

 هر دئمک،. قویدوق اورتایا اوسته چکیلدیگینی نین آدالری زاماندان

 ایله سؤز بوش کیمسه لرینی آبیده تاریخی و یمدنیت خالقین بیر هانکی
 اولماسینا الینده حاکیمیتی فارس بوگون لر آبیده بو . بیلمز چیخا اؤزونه

 تئز یا گئج اونالر حالدا، یاشادیقالری واریثلری اونالرین باخمایاراق
 ال لرینه آبیده تاریخی اؤز اساسا قانونالرینا میللتلرین بیرلشمیش

 بو اوچون نه ایرانیستلر پان و شووونیستلری فارس قآنجا .تاپاجاقالر

 اولماغا سی جانی مدنیت چالیشاراق چیخماغا اؤزلرینه مدنیتلری
 ایضاح ایله اوغرولوغو مدنیت جاوابی نین سوآلی و سورقو چالیشیرالر

 آلتیندا چتری نین اسالمی جمهوری زاده صفی فاروق . لیدیر ائدیلمه

 آلماغا قلمه قالیغی کوروشون محمدی تحضر ساییالن پیغمبری اسالم
 :اوخویوروق دن-زاده صفی فاروق دوغرولتودا بو . چالیشمیش

 ابراهیم سونرا عصردن ایکینجی اون اوالراق آد بیر زردوشت ابراهیم ..."

 دئیه "ابراهیم زردوشت" ویا "زردوشت ابراهیم" گلدیکده آدی
 254".ایشلنمیش

 اولدوقجا عصر ایکینجی اون ئتدیگیا ایفاده نین زاده صفی فاروق اوسته

 فرانسه کیمی اولوندوغو ایفاده دانیشیقالردا کئچمیش . ماراقلیدیر
 اثر بیر یازیلمیش عصرده اوچونجو اون کتابی اوستا گؤره عالیملرینه

 بیله عامیللری ایستعمار و راسیستلری مدنیت فارس دئمک، .ساییالر

 :اوخویوروق دن زاده صفی وقفار .چالیشارالر ائتمگه تحریف تاریخی رک
 اسرعیل تامام و آریالی و ایرانلی کامال پیغمبرین ابراهیم دئدیکلریمیز بو"

 اولدوقالرینی ایرانلی ین-اسحاق اسماعیل، دن-جومله او پیغمبرلری،
 حدیث پیغمبردن. ایمیش ایرانلی ده اؤزو پیغمبری اسالم .گؤسترر
 :دئییلر واریمیز، آیه دا رآنداق .دئییلم عرب من مندندیر؛ عرب :واریمیز

دُ  ااَلَعراب  آیه بو (. است بدتر نفاق و کفر از عرب( والَکبر نفق اَشَّ
 ثابت اولدوغونو عرب پیغمبرین آیه بو ....اوالبیلمز عرب پیغمبر اساسیندا

 255".ائدر

 اورتایا اولوندوغو جعل طرفیندن صفیزاده فاروق ده نین آیه کی اوسته
اْْلَْعَراُب أََشدُّ ُكْفًرا َونَِفاًقا َوأَْجَدُر أاَلَّ يَْعلَُموا  دیر-بئله آیه قرآنداکی . چیخار

ُ َعلِیٌم َحكِیمٌ  ُ َعلَى َرُسولِِه َوَّللاَّ  (97 آیه  توبه، سوره(  ُحُدوَد َما أَْنَزَل َّللاَّ

 )تعریف حرف( سی کلمه تعریف "اَل" سینده کلمه "ااَلعراب" بورادا
 کسیمی و بؤلوگو عرب بیر بللی دئییل، عربلر نبوتو اوچون ایشلندیگی

 نشین بادیه" سینی کلمه "ااَلَعراب" شیرازی مکارم ناصر .اولونار منظور

 "العراب اَل" دوزال اسماعیلزاده رسول میرزه .ائتمیش ترجمه دئیه "عربلر
 محمد اساسدا بو .ائتمیش ترجمه دئیه "عربلر بََدوی" سینی کلمه

 محمد عربلر بدوی آنجاق اولمامیش، "نشین هبادی و بدوی" پیغمبر

 نقل اثردن بیر تاریخی کیمی قرآن دئمک، .اولموشالر اومتی پیغمبرین
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 قاپیلدیقالری تونتاماغا تاریخ یاالندان نئجه اولمایانالر قابلیتینده ائتمک قول
 :اوخویوروق دن-زاده صفی فاروق . قویار باش چاش انسانی دا

 اولدوغونا سی قبیله قرئیش نین سی یلهقب کوروش چوخالری "... 

 .اولموش قرئیش عربجه و آلینمیش کوروشدان سی کلمه قرئیش .اینانار
 .گئتمیشلر عربستانا ایراندان اونالر .ایمیش سی قبیله کوروش بو،

 .بیلیریک اولدوغونو سی حیسسه ترکیب نین تورپاغی ایران عربستانین
 عربستانا مزدکلری ررمیشلر، هگؤند عربستانا ائدرکن سورگون کسی بیر

 256کیمی". ائتدیکلری سورگون

 
 میالدین مؤبدلری و یانچیالری زرتشت کیمی ائتدیگیمیز ایشاره اوسته

 توپالییب تعالیملری و ناغیل اوالن ازبری لر سینه عصرینده اوچونجو اون

 هئرودوت، آراشدیرماجیالری عایید دؤورونه آنتیک یونانین .ائتمیشلر کیتاب
 630 زردوشت اساسا فیکرینه عالیلرین ذات پلوتارش و پلینیوس وپون،خئن
 ایل 553 اساسا فیکیره باشقا سینده بؤلگه بلخ اؤنجه میالددان ایل

 و کشیش بیر تازاالیان نی دینی مزدا سینده بؤلگه باختر اؤنجه میالددان
 عصرده اوچونجو اون 13 زردوشتون  257.اولموشدور شخصیت روحانی

 یونان اولماسی تیکرار نین آدی ناغیلالریندا کیتابی اویستا یازیلمیش

 آدی زرتشتون دئدیکلرینی نین صاحابالری فیکیر عایید دؤنمینه آنتیک
 دوغولدوقدا آنادان زرتوشتون ئمک،. داولورالر دوغروالمیش باخیمیندان

 عالیلرینه ذات مزدا اهورا زامان او ده، سک بیلمه اولدوغونو نه نین آدی

 و دوه آیغیر سایدا بیر و آت مادیان اون طرفیندن موریدلری اوالراق شپادا
 بعضی قدیم کیمی بیلیندیگی. اولوروق اؤیرنمیش وئردیکلرینی آت

 بلکه اوچون ساییلدیغی نفر دوه )کولتورونده عرب دن جمله او( کولتورلرده
" دوه قیزیللی" یوخسا " زردوشت "پاداش وئریلن اوچون مزدا اهورا ده
 او رک گله حالینا چی دوه و صاحابی دوه قیزیللی ایله گئدیشی مانزا

 . اولونموش خیطاب کیمی آد تاخما بیر سی کلمه "زرتوشت" شخصه
 کئچیدی زامان پیامبرلری آدسیز باستانگرایالرین و ایرانیست پان دئمک،

 فیکیر دئیه قازانمیشدیر آدینی )چی دوه و دوه قیزیللی( زرتوشت ایله

 حضرت تانینان دینینده ایسالم ایله آدی هللا خلیل ابراهیم . اوالر یئریتمک
 کیمی )!کافر گؤره اینانجینا ایسالم( زرتوشت بیر ایرانیستلر پان ابراهیمی

 عباسی نین بایراقدارالری ایسالم تهرانداکی گلدیکده ائتمکلرینه معرفی

 گؤزلمک یقآرت بوندان صاحیبلریندن فیکیر ایرانیست پان سوخولموش آلتینا
 آتماق اودا اؤزونو احواالتیندا نمرود ابراهیمین حضرت اونالر دئمک، .اولماز

 اوالن عایید مدنیتلرینه و دیل سام فایداالناراق یانلیش سیندن حئکایه

 .چالیشارالر آلماغا قلمه آریالی اصلیتلرینی پیامبرلرین
 اوالراق ایلک چاباسی ائتمک تعبیر قراندا کوروشو و سی حئکایه کوروش

 وئردیکلری، آد عالمه .آتیلمیش اورتایا طرفیندن آزاد ابوالکالم هیندلی

 دوغرولتودا بو اثرینده آدلی "المیزان" دا ذات آدلی طباطبایی سیدمحمد
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 . داشیمیش محفللرینه دینچی فارس نین مسئله بو ایله بیلدیرمک نظر
 :اوخویوروق متیندن وئریلمیش نسبت عالیه ذات طباطبایی

 باخمایاراق، سینه اوالبیلمه )وارد( گیریش اعتراض نظره دئییلمیش بو"

 اوست ایله لری آیه قران دئییشین بو ده، -مقایسه ایله دئییشلر باشقا
 آنجاق ماهیتلی، فتوا بو 258اوالندیر. قبول و آیدیندیر سی دوشمه اوسته

 خزعلی، مهدی اولموش طلبلریندن اصالح فارس اساسا گؤروشلره یاالن
 پیغمبرین محمد ایل اینجی 1395 آییندا محرم دا اوغلو نین خزعلی یتآ

 بو VOA دا کانالیندان تلویزیون و ائتمیش ادعا اولدوغونو نسلیندن کوروش

 آمریکانین جه ائله آراسیندا خالق ایله سی واسیطه ویدئو ادعاالر
 :اوخویوروق خزعلیدین مهدی . یاییلمیش

ربچه لشمیدیر. بیزیم پیغمبر کوروش قرئیش "کوروش" کلمه سی نین ع"

نسلیندندیر. هامی اوچون عزیز ساییالن امام حسین کوروش نسلیندندیر. 
آبان آیی نین یئتدیسینده  احترام و من بوتون انسانالردان ایستیرم؛ اونالر 

ادب ایله بو هللا انسانی نین )کوروشون( زیارتینه گئتسینلر.  حسن 

 بو 259دیسینده کوروشون زیارتینه گئتمه لیدیر.روحانی ده آبان آیی نین یئت
 گیریش سینه مسئله ذولقرنین و کوروش ده شیرازی مکارم ناصر آرادا

 یه-شیرازی مکارم ناصر سینده صحیفه اینتئرنئت نیوز شیعه .ائتمیش

 :اوخویوروق متنده وئریلمیش نسبت
 ائده ایفاده گؤروشلرینی اؤز اوزره ذوالقرنین قراندا شیرازی مکارم هللا آیت"

 و دئیینمیش اهمیتینه منشورونون کوروشون اوزره حاقالری بشر دونیا رک

 کئچیرمگه گؤروش نمایشگاهدان و سرگی سرگیلنمیش منشور کوروش
 260".بیلدیرمیش اولدوغونو مئییللی

 ملی داشییان مدنیتلری و دیل سام باخمایاراق عوامفریبلیکلره بو
 دئدیکلری"  )نامه شجره( النسب شجرة" آغاچی، کیملیک توپلومالردا
 گؤره و گلنک بیر گلن بیر دئیه ائتمک ثبت و یازماق نسل انسانالرین

 . وار  )عنعنه عادت( نکلری
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 دوغرو یه گئری آرخا 12 محمددن حضرت اساسا نگه گؤره و نک گله او 

 دونیا دا اولدوغو کیم نین شخصی بیرینجی نین طایفاسی قورئیش
 یاالنالری نین شوونیستلری فارس آنجاق . بللیدیر اوچون ایجتماعیتی

 کئچمیشده اولدوغونو کیم قورئیشین دئیه بللی ده اوچون اینسانالر عوام

 گؤروندوگو اوسته اوخویاق سبیندن الن شجره نین حسین شاه اوردون
 انشان خاخام ده نامه شجره بو باشالراق آشاغی قورئیشدن کیمی

 فیهر قورئیش . اولمامیش آدی کورش لیخیا بیر منصوب سینه سیلسیله
 بیرلیکده ایله نسیللری گلجک و لری تؤره اؤز اوالراق آدی شخص بیر

 .اولموش شخص بیر حقیقی و حقوقی اولموش ثبت تاریخده
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 ماسیآچ یئر اؤزونه دن ایچ ایستعمار گوجلری نین–ایستعمار، او جومله 

 
  

 ایستعمارچی حاکیمیتلر، توپلومالردا ملی قالمیش معروضایستعمارا 
 مدنیت حاکیم دن-کوتله یئرلی اوراداکی سونرا، آچدیغیندان یئر نهلریاؤز

 بو ایستعمارچیلیق منافعی و اولوشماسی ائلیتین بیر دئیه راسیستلیگی
 کیمی آنالییش ملی بیر ایله دیلی نین بقهط اوخوموش و کسیمین ائلیت
 یوالچیخاراق گؤروشلریندن نین شریعتی علی نا داییرقویولماسی اورتایا

 مستعمره و ایستعمار شریعتیدن علی . چالیشاجاییق گتیرمگه آچیقلیق
 :اوخویوروق اوزره

 و صینیف بیر ایله کئچیدی زامان ملتلرده قالمیش معروض یستعمارا"ا

 تاریخ و افتخارالری بوتون نین طبقه و صینیف بو . تاپار شکیل طبقه
 حتی نگی، گؤره و گلنک سی، نعنهع عادت خالقین یئرلی آنالییشی

 ایستعمارچی اولوشدورارکن دوشمنلیک ایله مذهبی اونون اوالرسا،

 اؤزونو دئیه ( ملی هویت) کیملیک ملی طبیعی و دوغما مدنیتی و دیلی
 سی حیسسه ترکیب ملتین حاکیم بیرلیکده ایله لر قوه ایستعمارچی

 حیسی مسئولیت و ذوقو شوقو، اؤز طبقه بو. چالیشار ائتمگه ایضاح دئیه

 قلمه واسیطه و دالل آراسیندا ملتی اؤز ایله ر قوه لریایستعما اؤزونو ایله
 لرده زمینه بوتون سینی دگیشمه نین ملتی اؤز طبقه بو لیکله بئله . آالر

 مذهب خالقین یئرلی اوالرسا، الزیم و عنعنه عادت، تاریخ، مدنیت، ملیت،

 طبقه بو سؤزله قیسا . چالیشار کئچیرمگه حیاتا نی دهسی دگیشمه
 اؤز دئیه مسئولیت و وظیفه ملی بیر رسالتینی ایستعمارچیلیغی مدنیت

 اؤزگه نیایشی ایستعمار قوه لری نین طبقه بو شکسیز. گؤتورر بوینونا
 حیاتا ایستعمار منافعینه اویقون   و یاخشیدا  داها بیریسیندن

 261".کئچیرر

 ایستعمارچیلیق فارس بوگون، عتقنا گلدیگی اوسته نین شریعتی علی
 آذربایجان ، فارس ایستعمار عامیللری الی ایلهاساسیندا سی ایدئولوژی
 آذربایجان .رولوناا عمل علیهینه کیملیگی و منلیگی ملی نون تورکلوگو

 بعضا ایستعمار عامیللری گلمیش حالینا طبقه بو ایچریسینده تورکلوگو
 مخالیف حاکیمیته ایسه بعضا و ریتشکیالتال ،لری داییره حاکیمیت فارس

 و تانیمالراق ، اؤزلرینیکیمی تشکیالتالری ایران اوپوزیسیون اولموش

 و یوکلمگه تورکلوگونه آذربایجان ایستعمارچیلیغینی فارس رک ائده تعریف
 بیلمدن بطنینده آنا توپلومدا، دوغولدوغو نسان. اچالیشارالر ائتمگه اعمال

 بیر اوالراق تانیش ایله سسلری نین دیلی اؤز ایله سی واسیطه دیلی آنا

.  ایستعمار عامیللری آچار گؤز دونیایا اوالراق عضوی توپلومون میللی
 نین مدنیتی ایستعمار کیملیگینی و منلیگینی یئرلی خالقین ملی  ،ایسه
 چیرکین نین گوجلری ایستعمار الچالیشماق ساخالماغا دهسین کؤلگه

                                                             
 اسالمی، باخ اورادا. -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 261
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یئری گلمیشکن اؤزونو فارس ایستعمارچیلیغینا  . نی حیاتا کئچیررلرنیتلری
تسلیم ائتمیش و آذربایجان آدینا گونده لیک )روزنامه آذربایجان( امتیازینی 
فارس مسئولالری طرفیندن الینه آلمیش جالل محمدی نین ایستعمار 

  عامیلی اولدوغو گؤروشلری ایله تانیش اوالق: 
 و یازاری تانینمیش نین یوالیت آذربایجان شرقی :آژانسی خبر مهر"

 اوالراق دیلی ملی ایرانین همشه فارسچا :دئدی محمدی جالل شاعیری
 لری، قبیله و طایفاالری ایران ترسینه دئییل، دیل بیر اولموش تحمیل

 تاریخ اوالراق دیل ملی و عمومی مشترک، اورتاق، آراسیندا عیرقالری

 262".گلمیش گونوموزه آخیب آخاریندا
 مثل قالمیش آراسیندا خالق قاراچیالردان اوخودوقدا ارتلریعیب کی اوسته

 سوروشدوقدا،الیکین قیمتینی  دئیه، دیر-نئچه الک قاراچیدان :خاطیرالنار

 ایستعمار فارس مک،ر!!". دئوا الک وار، الک" :رمیش دئیه قاراچی
 شاعری و یازاری تانینمیش نین آذربایجان ذاتالری بئلنچی نین ریمحفلل

 . خاطیرالدار سینی حئکایهنین  قاراچی او ده ائتمکلری حمطر دئیه

 نیلن ایسته اوچون ایستعمارچیلیغی فارس  ار !!".و یازار وار، یازار" دئمک،
 بو . اوالبیلر شخصلر گؤتورموش اساس فارسلیغینی ائله دا یازار و شاعر

 بیر ایله سی واسیطه کانالالری ایستعمار فارس عامیللری ایستعمار

 مدنیت فارس تانیدیالراق کیمیو ملی شخصیت   شاعیر ، ملیازاری ملی
 وسیله داشیماغا کیمی حمال بیر سینی دوشونجه راسیستلیگی

 ذاتی چکیلن آدی ،"مهر خبرگزاری" خبرچیلیگی ایستعمار ارس. فاوالرالر

 :یازمیش،اوخویوروق اوچون ائتمک مشهور آرتیق داها
 کتابالر ایله قلمی نین مدیمح جالل ده اوزره ادبیات و متن"... 

 استاد ادبی انجمن" اوالراق اؤرنک درنکلر، چوخ بیر یازیلمیش،
 او ایشلر مدنی چوخلو و " وطن جمعیت انجمن" ،"کوثر انجمن"،"شهریار
 ایللیک اون نین آیی محرم  لر؛ کنگره و قورولتایالر ادبی تبریزده دن-جومله

 مدنی لرینده زمینه و النآ لیک قازئته سی؛ کنگره و قورولتایی شعر
 گؤندریلمه طرفیندن دؤلت یه-تورکیه و قافقاز اوالراق باشچیسی هئیت
 263".سی

 
 مدنیت ل، فارسیوخسو بیلینجدن میللی ،کیمی گؤروندوگو اوسته

اولماغی اؤزونه ملی کیملیک   عامیلیی اولموش، ایستعمار راسیست

رائی ایشلره اج اونو ،حئسا ائدن بیر شخصه بو قدر صالحیت وئرمک
 مدنی و ادبی فارسلیق اساسیندابئله بیر شخصه ائتمک،مسئول تعیین 

 وسیله بئلنچی ایشلره  اونو  یاراتماق، امکان اونا یارات دئیه ایلیشگیلرده

تمک، علی شریعتی ده اشاره ائتدیگی کیمی، هر هانکی بیر فارسدان ائ
ت ساییالر. اوچون، دوزگون بیر سیاس ایستعمارچیلیغی داها دا فارس

 :اوخویوروق دوغرولتوداگئنه ده بو 

                                                             
 ایرانی اقوام همه ملی و تاریخی زبان فارسی، مهر، محمدی، خبرگزاری جالل  262

فرهنگی، تبریز،  موضوعی کردن سیاسی برای ها جریان برخی است/ تالش
1392.12.18. 
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 محمدی جالل شخصیتی، مدنی تانینمیش بو نین آذربایجان شرقی"
 اولماسی، طرح نین سی مسئله قومیتلر آژانسینا خبر مهر گونو یکشنبه

 اوخونماسی دیللرین یئرلی طرفیندن شخصیتلر سیاسی دن-جومله او

 حساسیت اولدوقچا ئلهمس بو : دئمیش اوزره اولماسی طرح نین
 و یئرلی سیستیمینده اؤیرتیم دک بوگونه . دیر -مسئله بیر یاراداجاق

 . اولمادیق تانیق یه مسئله بیر بئلنچی دئیه اوخونماسی دیللرین قومی
 شیعه ملی، قوردوغو اسماعیلین شاه منظوروم سیستیمیندن اؤیرتیم
 . دئمکدیر دک بوگونه باشالیاراق گوندن قوردوغو حؤکومتینی بیرلیک

 سالله پهلوی باشالیاراق دن-صفویه سیستیمی اؤیرتیم دینی – سنتی
 نین دیللری طایفا و قوم یئرلی دک گونه گلدیگی اوستونه ایش نین سی
، دا ییخیلدیقدا حکومتی قاجار . اولونمامیش طرح سی وئریلمه درس

 بانقال و اولمامیش مطرح اوخونماسی نین دیللری طایفاالرین یئرلی
 و دارتیشیلمامیش دوغرولتوسوندا مسئله بو ده سیستیمینده اسالمی

 توتولدوغو انتظامیندا و نظام اسالم دئمک، . دورولمامیش اوزره مسئله بو

 264".اوالبیلمز اساسلی قومیت تصمیملر
 

-محروسه ممالیکی بو نین سیستیمی اؤیرتیم کیمی گؤروندوگو اوسته

 اولماسینا سی سابیقه )دنایل ینجی- 1925)ایل اوچ دوقسان ده
 صفوی اسماعیل شاه نی مسئله بو عامیلی ایستعمار فارس باخمایاراق

 یوال یانلیش یولوندان آخار نی مسئله گؤسترمکله ایلگیلی لیکله شیعه و

 یاندان بیر آتاراق ال( رویی دو(اوزلولوگه ایکی لیکله بئله . ایستر چکمک
 منلیک و کیملیک میللی اونالرین دئیه شیعه چوخو نین تورکلری آذربایجان

 باشقا چالیشار، ائتمگه تحمیق و باسدیرماغا شعورالرینی و لرینیبیلینج
 مسئله مدنیتلر و دیل دئیه، سی مسئله سنیلیک و لیک شیعهدا   یاندان

 دوزگون سینی مسئله مدنیت و یوزماغا اساسیندا دینچیلیک سینی

 اساسن سفاریشینه و صیهتو نین شریعتی علی و آزدیرماغا یولوندان
 عادی آخاریندا زامان لیگی شیعه ائدیلمیش آلت ایستعمارچیلیغینا فارس

 فاشیستلیک و ایرانیستلیک پان و سالماغا گؤزوندن بیله انسانالرین

 سی مسئله اؤیرتیم ئمک،. دچالیشار یاراتماغا اساس لرینه دوشونجه
 و اولمادیغی ولوبا مطرح لرینده داییره حاکیمیت فارس کئچمیشده نین

 دئییل، ائتمک اویونجاق فارسلیغا و توتساغی فارسلیق لیگی شیعه

 یاناشماق ایله گؤزو انسان بیر اوزره لر مسئله مدنی و میللی بوگونکو
 :اوخویوروق ده گئنهمنظور اولونار. 

 اوزره اؤزللیگی فارسچانین محمدی جالل شاعری، بیت اهل تبریزلی بو"

 ایله دیل بو دئییل، اولموش دیل ملی ایللرده یوز کئچن پارسچا : دئدی
 و نظامی خراساندا، رودکی و فردوسی ایللرده یوز بئشینجی و دؤردونجو

 فارس حافظ و سعدی آذربایجاندا، تبریزی همام و قطران قافقازدا، خاقانی

 .دئمیشلر شعر هندوستاندا الهوری اقبال و الهوری بیدل والیتینده،

                                                             
 جالل محمدی، باخ اورادا. 264
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 ایرانلی بوتون دئییل، دیلی طایفانین و قوم بیر خاص دیلی فارس دئمک،
 265".دیلیدیر طایفاالرین

 مهر اوالن باغلی محفلینه ایرانیست پان کیمی گؤروندوگو اوسته

 مسئله" بیت اهل" سرگیلمکله سینی ایفاده "بیت اهل" خبرچیلیگی
 رک یه سرگیله اولدوغونو آیریلماز سیندن چنبره فارسلیق ده نین سی

 اوالن دیلی دیوان کئچمیشده ایله لری ایفاده نین مدیمح جالل
. آالر قلمه دئیه دیل میللی اوچون ائتنوسالر اولمایان فارس فارسچانی،

 دیل فارس ییغاراق یئره بیر سویونو نین دره اللی محمدی جالل لیکله ئلهب

 فارس چالیشارکن اولوشدورماغا آنالییشی میللت بیر اطرافیندا مدنیتی و
 عوامفریبلیک بو . چالیشار توتماغا گیزلی سی مفکوره ملیککی ملی
 ذاتالر، ائدن ایضاح نی سی مسئله میللت ایله داستانالری کلثوم و زینب

 دؤلتلرین میللی و مملکتلرین هانکی تورپاقالردا چکیلن آدی اوچون نه
 اکبر کیمی بیلیندیگی ایستمزلر؟ آچماق صحبت و سؤز یارانماسیندان

 حاکیم کن کوره موغول آدلی اکبر محمد الدین جالل بوالفتحا یوخسا شاه

 پاکیستانین( اوردو سیرا یانی فارسچانین هیندوستاندا زامان، اولموش
 .باشالمیش اولماغا دیلی دیوان خانلیغیندا دهلی ده )دیلی اداره بوگونکو

 سینده نتیجه حرکتلرین قارشین ایستعمارچیلیغینا انگلیستان

 :آیریلمیش دؤلته ایکی ایل اینجی 1947 دؤلتی هیندوستان
 هیندوستان  (1
 )پاکیستان شرقی و غربی( پاکیستان (2

 و آنایاسایا اولموش تصویب ایل اونجو 1949 دؤلتینده فئدرال هیندوستان
 ونجو-1949 . الردواول دیلی چیلیک اداره دیل 14 گؤره یه اساسی قانون

  یللر قبول اولوندوالر: دئیه آشاغی د دیلی چیلیک اداره هیندوستاندا ایل
 ماراتحی، ماالیاالم، کاننادا، گوجاراتی، تامیل، بنگالی، اوردو، هیندی،

 ینجی- 1967 .سانسکریت پنجابی، کاشمیری، آسامییا، تئلوگو، اوریا،

 ینجی-21  نونون قانون قوروما اساسینی قانون و آنایاسا اولموش تصویب
 ینجی- 1992دو. اول دیلی یکچیل اداره ده دیلی ِسندهی اساسا بندینه

 بندینه اینجی 71 نونون قانون قوروما اساسینی قانون و آنایاسا ایل،

دو. اول دیلی چیلیک اداره ده دیللری نپالی مانیپوری، کونکانی، اساسن
 اینجی 96 نونون قانون قوروما اساسینی قانون و آنایاسا ایل، ونجو- 2004
 ده دیللری سانتالی و یمایتهیل دوغری، بودو، اساسا بندینه

 پاکیستان شرقی اوالراق ایلک  266.دواول دیلی چیلیک اداره هیندوستاندا
 اوردو سونرا آیریلدیقدان هیندوستاندان پاکیستان غربی و )بنگالدش(

 نین دیلی اوردو پاکیستاندا شرقی .لردیائت دیلی چیلیک اداره دیلینی

 ینجی- 1952دی. آچ یول ناراضیلیغینا خالقین یئرلی اولماسی رسمی
 شهرینده دکا نین پاکیستان شرقی بیرینده ییرمی نین آیی فئوریه ایلین
 مخالیف ایله دیلی اوردو چیخاراق خیابانا مخالیفلری نین دیلی اوردو

 سی ائتمه آتیش انسانالرا گوناهسیز پولیس ر. لدیبیلدیر اولدوقالرینی
 اؤز دئیه گونو آنادیلی یادون گونو بو تشکیالتی یونئسکو سینده نتیجه نین

                                                             
 .اورادا باخ محمدی، جالل 265

266  Sprachen in İndien (Hindustanda Dillər): 
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_Indiens 
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 بیرینده ییرمی نین ایی فئوریه ایل هر اساسدا بو . سالمیش تقویمینه
 یئرلی پاکیستانداکی شرقی دئمک، . نر عزیزله دئیه گونو آنادیلی دونیا

 شرقی ایل اینجی 1971 اوچون ائتدیگی مخالفت ایله دیلی اوردو خالق

 اولدوغونو مستقیل اؤز ندانپاکیستا آلتیندا آدی بنگالدئیش پاکیستان،
 267.ائتمیش دیلی دؤلت رسمی بنگالدئشین نی دیلی بنگال رک بیلدیره

 :بؤلونموش جمهوریته نئچه خوراسان بؤیوک تاریخی دوغولموش رودکی
 .بؤلومو بیر نین ایران و تورکمنستان افغانیستان، تاجیکیستان،
 افغانستاندا دیلی، تورکمن تورکمنستاندا دیلی، تاجیک تاجیکیستاندا

 اوالراق دیل ملی لرینده بؤلگه اؤز دیل محلی 5 دیلی دؤلت پشتو و دری
 تورکمن دیلی، اؤزبک :بونالردیر دیللر ملی محلی .تانینمیش رسمیته

 روسیه ایسه قافقازالر .دیلی نوریستان دیلی، پاشائی دیلی، بلوچ دیلی،

 1920 و وشاولم مستقیل ایل ینجی-1018 سونرا داغیلدیقدان چارلیغی
- 1991 .قالمیش معروض ایشغالینا کومونیستلیگی روسیه ایل اینجی
 اؤز جومهوریتلری گورجوستان و ائرمنیستان آذربایجان، ایل ینجی

 دیلی، تورک جمهوریتینده آذربایجان . قازانمیشالر مستقیللیکلرینی
 دیلی حاکیمیت دیللری گورجو گورجوستاندا و ائرمنی ائرمنستاندا

 فارس بوگونکو ایسه، آنالییشی ایران نین فردوسی .راولموشال

 چالیشدیقالری یورماغا راسیستلری مدنیت فارس و ایستعمارچیالری
 . 268اولمامیش ایلیشکییسی و ایلگی بیر هانکی هر ایله ایران بوگونکو

 آراسیندا کابل و اطرافی نین غزنه غزنه، آنالییشی ایران نین فردوسی

 :اوخویوروق ده گئنه .ساییلمیش هبؤلگ جغرافی بیر کیچیک
 دورما قارشی ائتنیک ایراندا دؤلتلر سیرا بیر :دئدی محمدی جالل"

 فارسچانین ایله لر مقاله ماهیتلی یاالن اونالر. چالیشارالر اوچون یاراتماق
 بیر آدلی فارس ایراندا باخمایاراق بونا. ائدرلر ادعا اولدوغونو عایید فارسالرا
 بیری والیتلریندن ایران دا او .وار والیت بیر یالنیز .یوخدور طایفامیز

 269".ساییالر
 

 سومکا نژادپرست و راسیست کئچمیشده کیمی گؤروندوگو اوسته

 داریوش منسوب وزیرلیگینه اطالعات شاهین محمدرضا و تشکیالتینا
 آدالندیردیقالری "بیت اهل شاعر" نظرلری، و گؤروش نون 270 همایون

 بیر هانکی هر دئمک، .ساییالر اوتورموش و موشهوپ روحونا ده شخصین

 فارس اوچون نه چیخاراق یوال ( هپوتئزیندن فارسلیق( وارساییمدان
 .ایسترلر ائتمک یوخ مدنیتلری و دیل اولمایان فارس گوجلری ایستعمار
 فارسلیق، اوالن هیندوستان مکانی دوغولوش کیمی گؤروندوگو

 مدنیتیندن )کولیلیک( یلیققاراچ و بازلیق شعبده هیندوستانداکی
 ده اوچون توپلومالر اولموش تحمیق و عوام .چالیشار فایداالنماغا یاخشی

                                                             
267  Urdu: https://de.wikipedia.org/wiki/Urdu 

 آتیلماسی:  اورتایا نین آدی قوروپو دیل ایران و دؤلتی ایران سؤنمز، ایشیق 268
http://www.isiqsonmaz.com/Seite269.htm 
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 یون: هما داریوش و نئوفاشیستلری فارس سؤنمز، ایشیق 270

http://www.achiq.org/yazi/sonmez%20fars.htm 



 

 

 

 166  ایشیق سؤنمز

 فارس دئمک، .ساییالر کافی و یئترلی مدنیتی کولتورو، بازلیق شعبده بو
 هیوال بیر اوالن ماهیتینده یوخلوق بو اوچون نه یوخدورسا، توپلومو ملی
 توتاراق تابع فارسلیغا ائتنیکلری کی سینده محروسه ممالیکی ایران ایله

 آلماقال قلمه دئیه "دلی ایران" دیلینی فارس دئمک، ایسترلر؟ ائتمک یوخ
 جالل . ایسترلر ائتمک یوخ دئیه "ایرانی غیر" مدنیتلری و دیل باشقا

 تعیین یه وظیف بو اوالراق عامیلی ایستعمارچیلیق بیر ده لر محمدی
 اورقانالردا و اداره مختلیف قولالری امیر بو . رساییالرال قولو امیر اولونموش

 ده شریعتی علی اوچون ائتدیکلری تمثیل فارسلیغی اولمایاراق فارس

 مدافعه یاخشی دا داها فارسالردان فارسلیغی کیمی، ائتدیگی ایشارت
 نین عامیللری ایستعمار و راسیستلری مدنیت فارس بو. ائدرلر

 ایله منافعی و چیخار عمارچیلیقایست فارس لر وظیفه اوستلندیگی

 یوکونون ایستعمارچیلیق فارس محمدی جالل . دوشر اوسته اوست
 :یازار رک گیره آلتینا

 آالراق درس ادبیاتیندان شوروی توده حزب اؤنجه انقالبیندان اسالم"

 . آچاردی صؤحبت خالقالریندان ایران و آدالدیرار ملتلی چوخ" ایرانی
 اؤزلری تشکیالتالر اصالحاتچی و لر فرقه سیرا بیر دا زامانیندا اصالحات

 اجنبی لیکله بئله .یاراتدیالر "سی کومیته قومیتلر طایفاالر،" اوچون

 چیخاراق اورتایا لرده بؤلگه باشقا و آذربایجاندا مطبوعات یئرلی پرست
 بوگون مطبوعات بئلنچی . باشالدیالر ائتمگه دوشمنلیک ایله بیرلیک ملی

  271".فعالدیرالر ایله حیمایتی نین میاسال ارشاد ده

 
 پان اصلینده دئیه "رهبری بیت اهل شاعر" کیمی گؤروندوگو اوسته

 ایسالم بوگونکو گوجلر ساییالن راسیستی مدنیت فارس و ایرانیست
 فارس سوخوالراق لرینه داییره حاکیمیتی فارس ائدن حکومت آدینا

 وئرمکله نسبت گوجلره یخاریج آیدینالرینی مدنیتلرین و دیل اولمایان

 اساسالرینی تئوری نین ایستعمارچیلیغی فارس کی کئچمیشده
 یزدیلری افشار محمود و اصفهانی فروغی محمدعلی قویموش

 سیدیرسه، مسئله مدنیت و دیل مسئله دئمک، . چالیشار یانسیالماغا

 ایسترلر، ائتمک مخالفت ایله مدنیتلر و دیل اولمایان فارس اوچون نه
 فارس اوچون نه ایستعمارچیلیغیدیرسا، فارس و سیاست مسئله

 چیرکین و ائتمک عوامفریلیک رک گئییندیره دونو ایسالم ایستعمارچیلیغینا

 ایسترلر؟ کئچیرمک حیاتا توتاراق گیزلی نیتلرینی ایستعمارچیلیق فارس
 :آرتیرمیش محمدی جالل
 و ایراده سیاسی اؤز قانونو اساس و آنایاسا بعضیلر ایله تأسف"... 

 15 آنایاسانین .ائدرلر تحلیل تجزیه و لر ایرده دوغرولتوسوندا غرضلری
 سندلر، خطی، رسمی دیلی، نین جماعاتی ایران" آچیقچا اصلی اینجی

 بو .دئییر ،"فارسچادیر کتابالری درسلیک متینلر، رسمی یازیشماالر،

 دیلی ملی و تاریخی ایرانلیالرین دیلی فارس معناسی لرین جمله
 دیل بیر باشقا دیلیندن فارس کتابالری درسلیک اوچون اولدوغو

 وئریلمه درس بیچیمده کیچیک نین ادبیاتی طایفا و محل ... .اولمامالیدیر

                                                             
 اورادا. باخ محمدی، جالل 271
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 آنایاسا مسئله بو دئمک، .آنالشیلمامالیدیر یئرینه کتابی درسلیک سی
 هیوزد لر قبیله و طایفاالر ملتی، ایران تامام 272.دوشمز اوسته اوست ایله
 273".وئرمیشلر سس مثبت قانونا بو یوز

 
 خوشخدمتلیگینی اؤز باخمایاراق اولدوغونا آذربایجانلی اؤزو محمدی جالل

 فارس دئمک، . قویموش اورتایا آچیقچا راسیستلیگینی مدنیت فارس و
 بو ده ایسترسه و لری قوه ایستعمار فارس ایستر ائتنوسالر، اولمایان

 مدنیت فارس اولموش عامیل یلیغیناایستعمارچ فارس ائتنوسالردان

 قانون فارسلیق و لی ائتمه آییرد تکلیفلرینی اؤز ایله راسیستلری
 یاحسین" دئیه اجراسی نین بندی بئشینجی اون نین اساسی

 فارسلیق گرک آرتیق داها رک دئیه کروبی مهدی و "میرحسین

 مکوئر سس دئیه اساسی قانون و آنایاسا .آلدانمایاالر قوماشالرینا
 "خئیر" یوخسا "بلی" خالقا اوالراق کتاب بیر بونالر ایله سی مسئله

 دئمک، .ساییالر داورانیش بیر دئماقوژیک ائتمک تقدیم دئیه وئرین سس

 :بیلر کئچه حیاتا ایله اوصول ایکی وئرمک سس اوزره قانونالری مرکز
 اوچون اولماق تصویب قانون مرکزده مجلیسدن یئرلی یوخسا محل (1

 .ریلر گؤنده تهئیئ

 قویوالر، سسه مجلیسینده دؤلتلرین یئرلی یوخسا محل قانونالر مرکز (2
 و آنایاسا طرفیندن مرکز سونرا قازاندیقدان سسینی نین وکیللری ملت

 کوتله خالق ساده دورومدا ترس .اولونابیلر تقدیم دئیه اساسی قانون

 سالماق اله عوام انسانالری دئمک بیلدیر نظرینی کتابینا قانون بو سینه
 بو .بیلمز داشییا ماهیت بیر هانکی هر باشقا ائتمکدن تحمیق اونالری و

 مجلیسینده فارسلیق و حاکیمیتی فارس اساسن دلیللره سایدیغیم
 و تمامیتچیلیگی فارس و حاکیمیتی فارس یالنیز قانونالر اولونموش قبول

 .ساییالر ونالرقان اولونموش قبول دوغرولتوسوندا ایستعمارچیلیغی فارس

 :اوخویوروق آژانسیندان خبر مهر
 درس نین دیلی و ادبیاتی آذری :آرتیردی محمدی جالل یازیچیسی تبریز"

 کیملیک بو اولسایدی، یوخ کیملیگی آذربایجانلیالرین ایله وئریلمدیگی

 اوچون وئریلمدیگی درس ایللرده یوز کئچمیش دیلی و ادبیاتی آذری
 کیملیکلری آذربایجانلیالرین باخمایاراق بونا .یشایم اولمالی یوخ چوخدان

 گوندن گونون دئییل، اولموش یوخ اوالراق بؤلومو بیر نین کیملیگی ایران

 لرده مدرسه نین کیملیگی آذربایجان بیزه سی تجربه تاریخ .چیچکلنمیش
 274...".ائتمیش ثبوت اولمادیغی باغلی سینه وئریلمه درس

 

 کیمی ایستدیگی چوخ یولداشینی گئدن جهنمه کیمی گؤروندوگو اوسته
 اؤزلرینی ده، عامیللری ایستعمار فارس و راسیستلری مدنیت فارس

                                                             
 عربی زبان تدریس مورد در :اوخویوروق محمدیدن جالل اولونار، منظور دیلی عرب 272

 از استفاده" گوید می ادامه در 15 اصل و داریم اساسی قانون در جداگانه ای اصل هم
 در آنها ادبیات تدریس و گروهی های ات ورسانهمطبوع در قومی و محلی های زبان

 .اورادا باخ .است آزاد فارسی زبان کنار در مدارس،
 اورادا. باخ محمدی، جالل 273
 اورادا باخ محمدی، جالل 274
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 ائتمک عوامفریبلیک آراسیندا خالق اوچون ائتدیکلری ایضاح ایله فارسلیق
 و تبریزلی طرفیندن باسینی و یایین فارس ده عوامفریبلیک بو .ایسترلر

 اجتماعیتینی خالق و )ائدیلر تزریق(النارآشی انسانالرا آدینا آذربایجانلی

 :اوخویوروق گئنه محمدیدن جالل . آچار یول یوخالتماغا
 ایله اؤیرنمک دیلینی فارس آذریلر ایرانلی : آرتیردی محمدی جالل"

 اخالقی و مذهبی دینی، تاریخی، اصیل، اؤز آذریلر ایرانلی .مکلفدیرلر
 یاخشی دا داها آذریلردن یقافقازداک آیریلمیش ایراندان کیملیکلرینی
 275".قوروموشالر

 
 "اصیل هویت" نین راسیستی مدنیت فارس آدلی محمدی جالل اوسته
 دئمک، .اوتانارام ائتمکدن ایفاده من اونو دیر، ایفاده بیر نئجه سی ایفاده

 حاکیمیت و ادبیات اونو یازماغا، دیلی آغزینداکی عصیرده بیرینجی ییرمی
 شعورلو و بیلینجلی بیر نئجه توپلوم بیلمگن هائد جسارت ائتمگه دیلی

 سورقو ائدر خدمت مقصدلره هانکی لر ایفاده آلدادیجی بو ساییالر، توپلوم

 دئیه اوالر یاخشی داها بوراخماق ائشیدیجیلره ایضاحینی نین سوآلی و
 :اوخویوروق ده گئنه آژانسیندان خبر مهر. دوشونورم

 مقامالری سیاسی بؤیوک نین جانآذربای شرقی یئنیلیکده محمدی جالل"

 سی ایفاده داییر اؤلومونه دک گؤلو اورمیه نین سی تورکچه آذربایجان نین
 الزیم تخصوص انسانالرین اولمایان تخصصوسو ایله تأسفلر :دئمیش اوزره
 تخصوصو او مخصوصا. آچار یول جنایته سوخماسی بورون ایشلره اوالن

 دئمزدیم، ..اوالرسا، قامیم بیر دؤلتی و سیساسی شخص اولمایان
 خطا بؤیوک آنجاق .دئمیش یاالن بؤیوک نین اوستانداری آذربایجان شرقی

 گرک اوستانداری آذربایجان شرقی .اولونار ایفاده دوزگون دئسم، ائتمیش
 و آلمیش تحصیل آذربایجانلیالرین ... سین ایسته عذر اوچون خطاسی بو

 سیاسی اساسلی تبلیغات و واقعی غیر و عئلمی غیر نسلی ساوادلی

 یوخسا نظرلریندن، اؤز شخصلر بیر بئله . ائتمزلر قبول سؤزلری
 لرینی جنبه مختلیف اونون و باخار یه مسئله نظریندن نین مشاورلری

 ایفاده سیاسی فقط و علمی غیر لری ایفاده لیکله بئله .گؤرمزلر

 276".ساییالر
 

 ایستعمار رسفا اولموش مسخ فارسلیقدا کیمی گؤروندگو اوسته

 ائلیتینی تورک آذربایجان بوتون دئییل، کل عقل یانلیز اؤزلرینی عامیللری
 ائتمگه ایضاح اولماقال عامیل ایستعمارچیلیغینا فارس کیمی اؤزلری ده

 فارس رک بوزه آغیز بیر هرکسه دا اساسدا بو ائله . چالیشارالر

 تلیکلرینیراسیس اؤز و ائتدیکلرینی خوشخدمتلیک ایستعمارچیلیغینا
 :اوخویوروق آژانسیندان خبر مهر . ایسترلر سرگیلمک

 بیز :آرتیردی شاعیری مذهبی نین آذربایجان شرقی بو محمدی، جالل"

 مدنی اوچون قالدیرماق آرادان نگرانلیقالرینی نین مقامی رهبرلیک بؤیوک
 حیاتا لرده زمینه بو عمللری اوالن الزیم مسئولالرین سیاسی و

                                                             
 اورادا باخ محمدی، جالل 275
 اورادا باخ محمدی، جالل 276
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 وزیرلیگی، تربیت و تعلیم وزیرلیگی، علوم .ییریک گؤزله کئچیرمکلرینی
 حؤکومت و وزیرلیگی ایسالمی ارشاد رئیسلیگی، تلویزون رادیو

 حیاتا پروقرامالری عملی مسئولالری شهر دن جومله او اورقانالری

 دیلی فارس دئمک، .قالدیرمالدیرالر آرادان نگرانلیغی بو و لی کئچیرمه
 و قومالری ایران بوتون و نین ملتی ایران تامام سی ظعیفلنمه نین

 277".ساییالر سی ظعیفلنمه نین دیلی نین طایفاالری ایرانلی
 

 نین محمدی جالل عامیلی ایستعمار فارس کیمی گؤروندوگو اوسته

 اوغرایاجاغی یوخلوغا نین مدنیتی و دیل آنا اؤز کئچیردیگی نیگرانلیق
 قاپیلدیغی راسیستلیگینه مدنیت اؤز و ایستعمارچیلیغی فارس دئییل،

 .ساییالر نئهیلیستلیک

 
 

 نفرت والنو سامی باریشیغیندان تورکلوک تاریخینه دوغ آریالی

 
 :یازیر اوزره سی ایلریلمه دوغرو شرقه غربدن ایسالمیتین شریعتی علی 

 چوخ نین گؤروشلری دونیا آریایی و سامی ایراندا  [گلیشی ایسالمیتین]"
 .ساییالر دورماسی قارشی و توققوشماسی نجیبیری نظردن و باخیمدان

 مسئله بیر تاریخی بو باخیمیندان تانیماق سینی روحیه اجتماع و توپلوم

 باخیش آریالی سینده حمله عرب نین باخیشی سامی دا او .ساییالر
 و ساواش بو .تاپماقالریدیر دیل ایله بیربیرلری و توققوشماسی ایله

 اولونماسی قبول وضعیتین و دورومون بو  .لری مرحله و آشاماالری باریش

 ... نئجه؟ آنجاق .اولونسون تحقیق و آراشدیریلسین گرک
 نئجه نین عیرقی سام دئمک؟ نه باخیشی سامی: بیلک گرک بیرینجی

 سی شعبه ایران(نین آریالی و. وار خصوصیتلری و مدنیتی گؤروشو، دونیا
 نئجه مقامالر دیتلیض بو . وار باخیشالری نئجه دوغرولتودا بو (نین

 سینده نتیجه و سونوچ ساواش .اولموش علیهینه نین بیربیرلری

 نئجه مدنیت چیخمیش اورتایا عصرلر آلتینجی و بئشینجی دؤردونجو،
 بو اولوشموش باخیشیندان نین عیرقی ایران و عیرقی سام اولموش؟
 ده نی مدنیتی عرب آنجاق آریالی، ایرانلی چوخلو مدنیت قاریشیق

 مقام بو .اولموش مدنیت بیر وئرمیش یئر اؤزونده و باریندیرمیش وندهاؤز
 278". ساییالر مقام بیر اولونمالی تحقیق و آراشدیریلمالی چوخ

 

 بو باخمایاراق آتدیغینا اورتایا گؤروشلری متناقض بو شریعتی علی
 ایفاده دوغولدوغونو(" سازش( باریش" دئییل، تضاد و ضدیت اختالفدان

 خبری روحوندان نین جامعه زامانکی او شریعتی علی لیکله بئله. ائدر

 وار شراییط و اورتام ضدیتلی دئمک، . اوالر یانسیتمیش اولمادیغینی بیله
 . اوالرمیش چتین ده ائتمکلری قبول اسالمیتی توپلومالرین ایمیشسه،

                                                             
 اورادا باخ محمدی، جالل 277
 .52 – 51می، ص. اسال -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 278
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 ایسالمیته توپلومون ائتمکلری قبول راحات ایسالمیتی توپلومالرین
 دوشونمک دئیه آلینابیلر قلمه دئیه سی گؤسترگه بیر ینن حاضیرلیغی

 جزیه کیمی توپلومالر یهودی و مسیحی باشقا دورومدا ترس . الزیم

 تورک یاندان باشقا .ایمیش وار ایمکانی یایینماق ایسالمیتدن ایله وئرمک
 سی ائدیلمه انکار و دانیلماسی طرفیندن شریعتی علی عنصورونون

 اولدوغوندان باغلی راسیستلیگینه و محفلینه ملی جبهه فارس اونون
 دئیه "صفوی تشیع و علوی تشیع" نین شریعتی علی .ائدر حئکایت
 یه مسئله بو ایله گؤروشلر یازدیغی علیهینه تورکلوک کتابیندا یازدیغی

 :اوخویوروق چالیشاق، توتماغا ایشیق
 نقطه و باخیمیندان مذهب و دوشونجه سونرا اولدوقدان مسلط تورکلر"

 اجتماعی و شدتلنمیش اولماق متعصب و باخیشلیق دار نظریندن

 صاحیب لی وعده اوزون یئرلره و وئرمک اجاره یئر ده نظردن و باخیمدان
 اکینچیلری مخصوصا اونالری، آلماق، بهره خالقدان سیستیمی، اولماق

 حاکیم خالقا بو دی. چات مقاما دؤزولمز و قورخونج بیر چکمک استثمارا

 و سیندن کله انسانالرین شکنجه، شاالق، فقط سیاستده یمسیست
 سنی ایسه روحانیتده دو. اول اداره اساسیندا دوزتمک مناره گؤزلریندن

 )زامانیندا تورکلر(  باخمایاراق اولماسینا حؤکومتی ایسالم اول مذهبی

 سلجوقی غزنوی، آالراق حالت بیر گؤبود و متعصب قالمیش، گئری
 اوچون ائتمک توجیه سیستیملرینی حئیوانلیق غولالرینمو و نین تورکلری
 و گوجلولری رک گله حالینا مخدر مواد و اویوشدوروجو بیر آراسی انسانالر

 و دوشونجه بیر هر علیهینه ائدنلر تهدید صاحابالرینی یئر و مالیکلری
 279".دواول سی وسیله بوغماق فیکیری

 
 علیهنه صفویلر نین شریعتی علی آلینتی بو کیمی گؤروندوگو اوسته

 آلیندیغی قلمه کتابیندا "علوی تشیع و صفوی تشیع" آلدیغی قلمه

 ائدیجی نفرت و پیس بیر هانکی هر اوزره لیگی خلیفه عرب اورادا اوچون
ک تور آذربایجان دئیه لیک شیعه شریعتی علی . میش ایشلنمه ایفاده

 تورکلوک یکدورت کین و دوشمنلیگی آالراق نظرده سینی کوتله اوخوجو

 .ائتمیش منظور ائتمگی سفربر علیهینه تاریخی
 
 

 ناغیلالری شاهنامه

 

 شاهنامه یازدیغی اساسیندا ناغیلالر نین فردوسی شریعتی علی
 :یازمیش چیخاراق یوال کتابیندان

 بوتونلوکله )ایراندا( مدنیتی دک، زامانا یازیلدیغی کتابی شاهنامه"... 

 مسلمان شیعه متعصب بیر ردوسیف .گؤروروک ساسانلی و ایرانلی
 ایران فردوسی اوخودوقدا نی شاهنامه باخمایاراق اولماسینا

 :اوالر دئمک .چیخار اورتایا مدنیتی ایران ائدرکن، ایضاح اساطیرلرینی

                                                             
 .13 .ص صفوی، تشیع و علوی تشیع شریعتی، علی 279
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 مدنیتینی ایران کتابی اونون اوچون، آنالتدیغی اساطیرینی ایران فردوسی
 بیز :دئییلسین گرک رشینقا لره ایفاده بو .قویار اورتایا و گؤسترر

 سی ایفاده نین شاهنامه بیله، بیلمزسک اولدوغونو کیم نین فردوسی

 سونراکی .دوشونولر اولماسی زردوشت بیر نین فردوسی .ایرانلیدیر
 مدنیتی ایسالم اثرلریمیز ایچرمیش شعر و نثر یازیلمیش عصرلر

 دئمک، .قویار اورتایا آچدیغینی یئر اؤزونه ایسالمیتین و اساسیندا
 ایله سی عقیده اسالم مدنیتی ایران نین اوللری عصر دؤرد اسالمین

 280".باسار آغیرلیق ایسالمیت اثرلرده بو اوالراق ترسینه نین اولماسی

 
 متعصب بو آدالندیرارکن شیعه بیر متعصب نی فردوسی شریعتی علی

 درباریندا لیلر غزنه محمود سلطان ساییلمیش سنی متعصب نین شیعه

ایضاح ائدرسه ایدی، یاخشی اوالردی. بیلیندیگی کیمی  دا ختاردیغیآ نه
او زامانالر شیعه حاکیم داییره لره یاخینالشماغی اؤزلرینه بؤیوک بیر گوناه 
حئساب ائدردیلر. آل بویه بغدادی محاصره ائتدیکلرینه باخمایاراق خلیفه 

ان جاییز لیگین حاکیم داییره لرینه یاخینالشماغی شیعه شرعی باخیمیند
 خاص لیگه شیعه اوچون نه شیعه معتصب بو لیک اوسته بیلمدیلر. 

 ائتمگه مدح دا عثمانی و عؤمر ابوبکر، دئییل، روایتلر و ادبیات اولموش

 نین فردوسی چیخاراق یوال دیوانیندان اؤز نین فردوسی دی.چالیش
 حاکیمیت بیر لیک اوسته نی، اولمادیغی سنی یوخسا شیعه متعصب
 ایستر اولدوغونو، طرفداری انتظام و نظام حاکیم و مسلمان ییانچیس

 غزنه محمود سلطان ده ایسترسه و سی ائتمه مدح راشیدینی خلفای
 .ائتدیک ایضاح قویماقال اورتایا یازماسینی مدح و سی اؤومه لینی

 ایسه، سی آالبیلمه تأثیر و اتکی سیندن مفکوره زرتشت نین فردوسی
 سی بؤلگه ایران جغرافی یئرلشمیش کیآراسیندا کابل و غزنه

 دئمک، . اساسالنمالیدیر داستانالرا آنالتدیقالری نین ساکینلری

 اطرافیندا اونون و غزنه یئرلی اولوشدورارکن متین فارسچا فردوسی
 افغانیستان و هندوستان ایله چکمک نظمه ادبیاتی اولوشموش شفاهی
 فولکلوریک غالرینی،با تاریخی نین مدنیتی و دیلی فارس آراسیندا

 قاچینماز ده سی ائتمه استفاده ادبیاتیندان شفاهی و ناغیلالری
 ونجو- 1829 جیلدینده اوچونجو نین شاهنامه دوغرولتودا بو دی. ساییالر

 نظر باشلیقالرا وئریلمیش ترتیب شهرینده کلکوته هیندوستانین ایل

 اوچون مثال و رنکاؤ باخینیز اوالر، دوغروالمیش دئدیکلریمیزی بو سالماق
 :اوخویوروق

 نه نین دینی زردوشت اسفندیاری و دؤنوشو شهرینه بلخ گشتاسبین"

 281".سی گؤندرمه سفره دونیایا اوچون سی اؤیرنمه اولدوغونو
 

 آنالییش بیر دوزگون و دوغرو دئیه دینی زردوشت کیمی گؤروندوگو اوسته

 فیندنطر گشتاسب ایله سی واسیطه ناغیلالر اوچون اولمادیغی

                                                             
 .49 .ص اسالمی، -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 280
 .1095 صحیفه ، 1829 کلکته، سوم، جلد طوسی، فردوسی ابولقاسم 281
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 باشقا .اولونار مأمور گه اؤیرنمه اولدوغونو نه نین دینی زردوشت اسفندیار
 :اوخویوروق یئرده بیر

 282".سی گئتمه یایماق نی دینی زردوشت زابولستانا گشتاسبین"

 آلدیقدا نظره یازیلدیغینی سونرا ایل یوز اوچ فردوسیدن نین کتابی اوستا
 چکدیگی نظمه و شعره اوزره زردوشتلوک و زردوشت نین فردوسی

 باشا اولدوغونو ناغییالری بازار کوچه آراسیندا خالق دا داستانالرین
 و سی گلمه شهرینه بلخ گشتاسبین . اولماز چتین ده هئچ دوشمک

 اوچون سی اؤیرنمه اولدوغونو نه نین دینی زردوشت دونیایا اسفندیاری

 ناغیلالرا شداشیمی کاراکتئری محل و یئر هامیسی بونالر سی گؤندرمه
 شعرلر چوخلو اورزه هیندوستان و هند کتابیندا شاهنامه 283اساسالنار.
 اونون و "ایران" آراسینداکی کابل و غزنه زامانکی او دا یازیلماسی

 اولدوغوندان نین باغالری اورتاق ایله کولتورو هیندوستان نین ساکینلری
 :اوخویوروق وئرر، خبر

 هیند 284 .دولدو انسانال اوزو یئر لدی،سا یوال قوشون طویدا شاهی هیند"

 سیند ده ایسترسه ،)فغفور( شاهی چین ایستر/ طویوندا نین شاهی
  .285ائتمزلر جسارت ائتمگه ساواش امیری

 :ائدر داوام گئنه

 کیمی فیل هامان  286 .قاییتدیالر دؤندولر، گئری قوشونالری هیند بوتون"
 هیندیلر ائدن وستلوقد بیرلیکده . هیندیلر توتموش دیک بویونالرینی

 ده، اولموشسه شاهی هیند :دئییلمیش .287باشالمیشالر سیخیشماغا

 288یزاولمایاس راحاتسیز سیز گرک
 289"سند نامداران بر و دارا به --- هند فور بر فیروز کرد ترا"

 290"ائتمیش غالیب خانینا و شاهی سیند شاهینا، هیند سنی 
 و قورخماز دک هیشا هیند شاه، کیمی شاهالر پهلوانالری سیند

 . 292یاراق قالخان قیلیج، مین سی تیغه هیند :بویورموش 291 .سارسیلماز

 ایلیشگیلری زامانکی او آراسیندا فارس و هیند . ائتمیرم ترجمه داها
 دیوانیندان شاهنامه بیتلر قیسا بیچیمینده کیلیشه اوچون گؤسترمک

 :ائدیرم قناعت اوخوماغا

 293"نای کره ناله و آمد خروش/ )زینقراو( رای دِ  هندی و پیالن بردند به"

                                                             
 .1102 صحیفه ، 1829 کلکته، سوم، جلد طوسی، فردوسی ابولقاسم 282

 .1095ص.  ، 1829 کلکته، سوم، لدج طوسی، فردوسی ابولقاسم  283
 سور: طوی؛ فور: خان، شاه.  284
 سور: طوی؛ فور: خان، شاه.  285
 بدست فور شدن کشته و فور لشکر با سکندر لشکر رزم فردوسی، ابولقاسم باخ 286

 1008 .ص او بتخت را سورگ نشانیدن سکندر و سکندر
 بدست فور شدن شتهک و فور لشکر با سکندر لشکر رزم فردوسی، ابولقاسم باخ 287

 1008 .ص او بتخت را سورگ نشانیدن سکندر و سکندر
  1310 .ص ،.اورادا باخ 288
 .1314 .ص آن، پاسخ و اندلس شاه قیدافه به سکندر نامه اورادا، باخ 289
 .1314 .ص آن، پاسخ و اندلس شاه قیدافه به سکندر نامه اورادا، باخ 290
 131 .ص را، سکندر قیدافه دادن پند اورادا، باخ 291
 .1326 .ص خود، لشگر به او گشتن باز و قیدافه با سکندر پیمانباخ اورادا،  292

 یمن، بسوی رفتن و سندیان با کردن جنگ و چین از سکندر گشتن بر اورادا، باخ  293
 .1351 .ص
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 ایران پاکستان( ُمکران و توران ز/ چین و هند از ام آورده که چیزی ز"
 294"زمین ایران و )آراسی

 295"زینقراو( رای دِ  هندی و زنگ چرنگیدن/  نای کره با کوس ناله بس ز"

 296"تنش سر بی انداخت در آتش به/  گردنش زد به هندی شمشیر به"
 297("ایپک( ند پَرِ  چینی و دینار و اسپ بسی/  هند دانای نزدیک فرستاد"

 298")ایپک( پرند رومی همچو مرا شد جهان/ هند ز و یابم )ج(باژ همی"
 شریک،( هماالن و چین ز و هند ز/ ما )دوستان( سگاالن ره بستی تو"

 299ما )اورتاق

 300جای زِ  گفتی تو آمد اندر )گؤی( سپهر/ رای دِ  هندی و بوق ناله بس ز"
 چنان را این سازی پلی/ )ایگیت اصالن،( هندسی اگر گفت را بزانوش"

 301رسی چون

 302"رای دِ  هندی و گرز چرنگیدن /نای کره آمد اندر )آدی تورک( بابر"
 303"گردنش هندوی خنجر همان /تنش جوید خاک از بستر همی"
 ز و چین ز خواهد )ج(باژ چرا/هند نگهبان )اوغرو( شنگل و شاهی تو"

 304"سند
 و )زینقراو زنگ،( ژنگ خروشیدن/ بپای )قانات(پَر و بد پیالن و سواران"

 305"رای دِ  هندی

 306"منند پیش پای بر هند در که --- منند خویش زاد بر زاد همه"
 چوگان خرامید بمیدان/نشست بر را )نوع تور، قایدا،( باره هندوان شه"

 307"بدست

 308"سند نام نمک را فرستادگان/ هند شاه کای بهرام گفت بدو"
 309"گوش تیز شدی کر او آواز از / خروش در و از هند همه بکایک

 310"آفرین بر تو بر کسی هر کند / چین و هند کشور در جاوید که
 311"سزد نامداران ره کز چنان / بَد ز بشوئی را هندوستان که"

                                                             
 .1357 .ص خود، بمادر سکندر نامه اورادا، باخ 294
 1377 .ص اردوان، شدن کشته و اردشیر جنگ به اردوان کشیدن لشگر اورادا، باخ 295
 .ص را، کرم او کشتن و نمودن چاره و کرم کار از اردشیر یافتن آگاهی اورادا، باخ 296

1388. 
 بادشاهی کار انجام دریافتن باره در هندی کید نزد اردشیر فرستادن پیغام اورادا، باخ 297

 139 .ص او، یافتن از پاسخ و خود
 .ص ریاست، بست بندو باره در او نامه کار و راردشی خردمندی داستان اورادا، باخ 298

140 
 .1411 .ص را، اردشیر خراد ستودن اورادا، باخ 299
 آشتی و روم لشگر سردار بزانوش شدن گرفتار و رومیان با شاپور رزم اورادا، باخ 300

 1419 .شاپور، ص با قیصر کردن
 .1420ص.  اورادا، باخ 301
 .1445 .ص قیصر، شدن رگرفتا و شاپور زدن شبخون اورادا، باخ 302
 .1461 .ص بود، سال سی گرد یزد بادشاهی اورادا، باخ 303
 1559 .ص هند، بادشاه شنگل نزد خود نامه با بهرام رفتن اورادا، باخ 304
 .1560 .ص اورادا، باخ 305
 1562 .ص او، به دادن پاسخ و بهرام دست از نامه شنگل گرفتنباخ اورادا،  306
 .1564 .ص او، پیش بهرام نمودن هنر و بهرام برای شنگل آراستن بزم اورادا، باخ 307
 .1565 .ص ایران، از او بازداشتن و بهرام بر شنگل بردن گمان اورادا، باخ 308
 .1566 .ص اورادا، باخ 309
 .1567 .ص اورادا، باخ 310



 

 

 

 174  ایشیق سؤنمز

 ... پرداختن هند کشور و از / ساختن چاره مگر توانی"
 312"همداستان باشند مرز همه/هندوستان )ج(باژ )اوزاق(بَری ایران به
 313"چیز هرگونه ز و تیغ ز و زعود / نیز )ج(باژ با هند هدیه همان"

 314"پرند بچینی )عمارت( ایوان بیاراست/ هند شاه شد شاد او گفتار ز"
 315"بهاست اورا خال هندوستان که /ماست پیوند که دختر داد تو به"

 316"همداستان کار بدین باشی تو /هندوستان ز خواهم رفت همی"
 317"گرفت بر هندوی )عمامه( شاره سر ز/شگفت شنگل ماند او گفتار ز"
 318"برد به خود با آنرا و هند شه-)پهلوان( گرد بهرام شاه شد نخچیر به"

 319"هندوستان مرز تا داد علف/همداستان هدیه )یوکسک( برین هم نبد"
 320"پیل و اسپان و دیبا و بود درم/)آدی یئر( میل دو تا هندوستان دریای ز"
 

 دئییل، روحلو ایسالمت داستانالر یازدیغی نین فردوسی اساسدا بو
 دا بو . لیییک دوشونمه دئیه آلمیش یئر مقامدا داشیمیش روح باشقا

 فردوسی زامان او دئییل، روحی "ایرانیت" نین ملیتچیلری فارس بوگونکو

 مدنیت ایله نهیندوستا فارسالرین و اساسلی موحیط یاشادیغی نین
 واسیطه سیستیمی اؤیرنیم فارس .لیدیر ائدیلمه ایضاح ایله لری عالقه
 آریاچیلیق اولونموش تزریق و آشیالنمیش یه-جامعه و توپلوم ایله سی

 شرقه اسالمیتین رک گؤتوره اساس شریعتی علی نی، سی مفکوره
 قلمه "آریایی ایرانی و سامی فرهنگ تصادم" یاییلماسینی دوغرو

 انکار و دانماق رک گله گؤرمزدن مدنیتلری و دیل اولمایان فارس رکن،آال

 دا اولدوغو راسیستی مدنیت فارس ایله یئریتمکله سیاستی ائتمک
 .اوالر چیخمیش اورتایا

 

 ایران فرهنگی آنالییشی

 
 آرخائیستلری نین  و ذاتچیالری فارس آنالییشینی ملیت شریعتی علی 

 اورتایا آالراق خدمتینه فارسلیق لیگی یعهش دئیه فرهنگی ایران ترسینه

 ده سینی مسئله ملیت و مدنیت دیل، باخمایاراق قویدوغونا
 ده-مرحله و آشاما هانکی نین مسئله . چالیشمیش جیلیزالشدیرماغا

 آلتیندا نین چتری ایسالم آسیادا اورتا اوچون ائتمک درک اولدوغونو

                                                                                                                                                    
 .1568 .ص اورادا، باخ 311
 .1568 .ص را، اژدها بهرام کشتن اورادا، باخ 312
 .1569 .ص اورادا، باخ 313
 .1571 .ص او، به دادن خود دختر و بهرام از شنگل شدن اندیشمند اورادا، باخ 314
 1572 .ص آن، پاسخ و بهرام به چین فغفور نامه اورادا، باخ 315
 .1573 .ص شنگل، دختر با ایران سوی هندوستان ارز بهرام گریختن اورادا، باخ 316
 .1577 .ص او، با شدن تانهمداس و شناختنش و بهرام پس شنگل تاختن اورادا، باخ 317
 .1581 .ص بهرام، نزد پادشاه هفت با شنگل آمدن اورادا، باخ 318
 دهقانان، به ملک خراج بهرام بخشیدن و هندوستان به شنگل گشتن باز اورادا، باخ 319
 1582 .ص
 و آالنیان نوشیروان دادن گوشمالی هندوستان از را لوریان بهرام خواندن اورادا، باخ 320

 1632 .را، ص گیالنیان و بلوچیان
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 و فارس تورک، ورموشگؤت اساس مدنیتلری و دیل یئرلی و قورولموش
 .چالیشاق وئرمگه بیلگی اوزره چیخماسی اورتایا نین دؤلتلری تورک

 

 

 999 - 875سامانیلر 

 
 چوخ باخمایاراق قورولماسینا ایله باشچیلیغی لیث یعقوب دؤلتی صفاری 

 ساواشدا آچدیغی قارشین سامانیلره لئیث ابن امیر کئچمدن زامان
 و گلمیش حؤکومته سامانلی اسماعیل امیر اوچون اولدوغو باشاریسیز
 .قورموش حؤکومتینی سامانلیالر

 خوش ائتدیکلری لیگینه خلیفه عرب یایماقدا ایسالمیتی سامانلیالر
  .اولموش دیلی اداره دا فارسچا سینده کؤلگه خدمتلیکلری

 خلیفه عرب اوچون اولدوغو اؤنملی اومتچیلیک اوچون ایسالمیت دئمک،

 قارشین سامانیلره ساییلمیش دؤلتی لمانمس ده مسئله بو لیگی
 یاییلماسیندا اسالمیتین آسیادا اورتا سامانلیالر . آچمامیش ساواش

 تورک مین 200 زامانیندا، سامانلیالر .گؤسترمیشلر چابا بؤیوک

 سامانلیالر ایسالمیتی تورکلر آسیاداکی اورتا . ائتمیش قبول ایسالمیتی
 بئله .اولموشالر تانیش ده ایله سچافار ائتمکله قبول ایله سی واسیطه

 سامانلی امیرلری تورک کیمی تیکین َسبوک و تیکین آلپ لیکه

 .آلمیشالر دئور سامانلیالردن حؤکومتی اوچون آلدیقالری یئر حؤکومتینده
 ادبیاتیندا ایستعمارچیلیق فارس بوگون نی آنالییشی اومتچیلیک بو



 

 

 

 176  ایشیق سؤنمز

 احقرلرین ذات بو دا بو .رالرآال قلمه دئیه )ترک غالمان( غالمالر تورک"
 توتولدوقالریندان مریضلیگینه و لیگی خسته سادیسم قارشین تورکلوگه
 ایلک عربلرین ساییالرسا، غالملیق توتولماق، تابع دئمک، . ائدر حئکایت

 و اجدادی ذاتالرین چالیشان دوگونلمگه ساسانلیالرا اؤزلرینی غالمالری
 .یالرسای فارسالر زامانینداکی سامانلی

 
 
 

 

 1212 -840   دؤلتی قاراخانلیالر

 
 

 ایله ییخیلماسی اویقورالرین قارلیقالر، اوالن باغلی تورکلوگونه اویقور

 و یاغما قاتیالن قارلیقالرا .ائتمیشلر اعالن مستقیل و باغیمسیز اؤزلرینی
 رک ائده پایتخت و شهر باش شهرینی، باالساغون تورکلری چیغیل

 ائدرکن حؤکومت آسیادا اورتا قارانخانلیالر.  قورموشالر دؤلتینی قاراخانلی
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 ایله باشچیلیغی شخصین بیر آدلی 321 ر فَ  السَ  لیث یعقوب صفارلیالر 
 یئرینه طاهرلیلرین دئیه والی طرفیندن عباسیلر ایلی اینجی 861 میالدین

 زرنج افغانستاندا پایتختلری و باشکندی صفارلیالرین. گلمیشلر حاکیمیته

 رکن ائده حؤکومت سینه بؤلگه سیستان صفارلیالر .اولموش شهری
 بغدادا سرحدلری حاکیمیت سالماقال حاکیمیتدن طاهیرلیالری خوراساندا

 لئیث ابن امر قارداشی سونرا اؤلوموندن لئیثین یعقوب .اوزانمیش دک
 لیکله بئله .یئنیلمیش طرفیندن سامانلیالر ایلی اینجی 900 میالدین

 طرفیندن غزنویلر سامانلیالر .دوشموش الینه یالرینسامانل خوراسان

 دؤلتچیلیگینه ده صفارلیالرین ایلی ونجو-1003 میالدین سونرا یئنیلدیکدن
 "کشید لشکر سیستان به ایران ز" فردوسی دئمک، .وئرمیشلر سون

 میالدین .چیخار اورتایا دا مقام ائتمیش منظور دؤلتینی صفارلی دئدیکده

 و بوداغی( قولو آدلی نصر نین طایفاسی صفارلی دهایلین اونجو 1029
 لیلره، غزنه دؤلت محلی بو .قورموش دؤلت محلی بیر )سی شاخه

 باغلی ایلخانلیالرا و موغولالرا قورلوالرا،خوازرمشاهالرا، سلجوقلوالرا،

 گلدیکلرینه حاکیمیته ایلی اینجی 840 میالدین قاراخانلیالر .یاشامیش
 ایله میسونئرلیگی سامانلیالرین ایلینده میالد 960 باخمایاراق

 سینده بؤلگه فرغانا حاکیمیتی قاراخانلیالرین .ائتمیشلر قبول ایسالمیتی

 ده دیللری حؤکومتچیلیک ائتمیش، داوام دک ایلینه میالد ینجی - 1213 
 ایل اینجی 1186 میالددان نجیی-977  ایسه لیلر غزنه . اولموش تورکچه

 حؤکومت چیخاراق یوال اطرافیندان و غزنه دک سونرایا میالددان

 .چالیشمیشالر بؤیوتمگه توپراقالرینی
 

 امپراتورلوغو غزنوی

 

 سامانلی ییخیالرکن دؤلتی سامانلیالر ایلی ونجو- 999 میالدین
 غزنه محمود سلطان دن-جومله او امیرلری تورک اوالن آلتیندا حاکیمیتی

 دا فارسچانی آالراق اله یتیحاکیم کیمی واریثی دؤلت سامانلیالرین لی

 .ساخالمیش دئیه دیلی دیوان
 اولماسینا چالخانما بیر اساسلی مدنیت و دیل ده بؤلگه دئمک،

 بیلینجینی ملی تورکلرین سامانلیالرداکی ایسالمیت باخمایاراق

 سیرا یانی ایسالمیتین شاهالری غزنوی تورک آچاراق یول باسدیرماسینا
 عربلیک حکومتی لیگی خلیفه اومیه بنی .لرائتمیش تمکین دا فارسلیغا

 محمود سلطان ائدرکن اداره اساسیندا تورکلوک قاراخانلیالر و اساسیندا

 نی تورکچه دیوان، فارسچانی حؤکومتده آلدیغی سامانلیالردن لی قزنه
 حاکیمیتچیلیک بو .ائتمیش قبول دئیه دیلی بیلیم نی عربچه و قوشون

 . یانسیمیش زامانیندا دا اوالنالرا مشغول اتالادبی ایستمز ایستر رقابتلری

 

                                                             
 بؤلگه سیستان افغانستانین دئییل، بللی ملیتی شخصین آدلی السفر لئیث یعقوب 321

دیل و مدنیت باخیمیندان بلوچ اولدوغو  دا  .اولموش ذات بیر حاکیمیته گلمیش سینده
 ادعا اولونموشدور.



 

 

 

 178  ایشیق سؤنمز

 اطرافدا اوالراق شاعیر رجزخوان بیر ده فردوسی ابولقاسم لیکله بئله
 بیرینی گؤره یئرینه چالیشار، یازماغا شعر اوزره حرکتلر ائدن جریان و آخین
 لری منظره و گؤرونوم بو. قوسارمیش نفرت ایسه بیریسینه و ائدر مدح

 عربلیک و تورکلوک دؤنمینده شاهلیغی پهلوی فارس آالراق اؤنونه گؤز
 وضعیته و دوروم یازیق نی شریعتی علی دوشمنلیک اوالن علیهینه

 طرفسیز بیر شریعتی علی لیکله بئله . لییک ائتمه قبول دئیه سالمیش
 فارس و فارسلیق هدفلی دئییل، مؤلیف و یازار آراشدیرماجی،

 مقامینا نؤکر آلمیش مأموریت آلتی بیلینجی اوچون ایستعمارچیلیغی

فارس  دورومالری زواللی توپلومالرین ملی  .ساییالر ذات دوشموش

اولمایان ملی توپلومالرین فارسلیغا معروض قالدیقالری دورومالری و 
 اؤزیوال چیخاراق  یازدیقالریندان نین شریعتی علی وضعیتلری اوزره

 :اوخویوروق قرائتیمیزی

 

 فقط اولماق ائلینه مدنی یوخسا اولماق، بیگانه لوگونهاؤز لشمک، اؤزگه"

 اوزره ایسالمیت فقط مسئله بو . ساییالرمیش دانیشماق عربچه
 بوتون دئییل، ایلیشگیلر عئلمی آراسی ملتلر و وئریشی آلیش دوشونجه

 مقامالری ایران یوخسا آراسیندا، انسان ایکی و محللی دفترلر، رسمی

 بیر حتی دئمکلر، شعر اهمیتلی اوندان و ریازیشماقال ساده آراسیندا
. ایمیش عربچه ده سی ائتمه مدح (ایرانی( فارسی بیر( ایرانی( فارسین
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 اوچون لیث یعقوب بیری، شاعیرلرین بو :یازیلمیش تاریخینده سیستان 
 .اوخوموش اونا یازمیش، عربچه مدحنامه بیر

 موسیقی سیککیال موتزارتین و شوبئرت باخ، محفللرده مودئرن بیزیم

 بو هامی دا زامان او کیمی، دوشمدیکلری باشا شئی بیر سیندن
 و ساتماقالر فخر بئله باخمایاراق دوشمدیکلرینه باشا نی مدحنامه

 و آزادلیق لیث یعقوب . اولموشوموش رسم گؤسترمکلر فاضیل اؤزلرینی
 جیاحتیا اولماغا مدح دیلینده لیک اؤزگه بو اوچون اولدوغو سمبولو اصالت

 باشینا نین ائدن مدح ( عربچه( یئرسیز بو دفعه بیرینجی .یوخوموش

 خصلتلری و خاصیتلری داشیمادیغیم اوچون نه" :دئمیش و قیشقیرمیش
 322"چالیشار وئرمگه نسبت منه

 

 حاکیم لیث یعقوب زامانکی او شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 ائشیتمه ارسچاف سلیس دیلیندن خالق سیندن بؤلگه سیستان اولدوغو

 دیگی ائتمه ائدیب چیخیش بیر بئله ین-لیث یعقوب دئمک، .ائدر آرزو نی

 چیخیش بیر بئله. ساییالر قارانلیق بیزلره اوچون گؤستریلمدیگی فاکت
 دیلی یئرلی نین بؤلگه او دئییل، منظور دیلی فارس ده، ائتمیشسه

 ایله یغیباشچیل عؤمر باخمایاراق دئدیکلریمیزه بو .ایمیش اولمالی

 ایسالمیتی دا خالقالری آسیا اورتا و ایلریلدیکدن دوغرو شرقه ایسالمیت
 ائتمیش قبول ایسالمیتی سونرا کئچدیکدن ایل 300 ائتدیکدن قبول

 مرکزدن بیر داها اونالری اوچون اولدوقالری بؤیوک آرتیق حددن توپراقالر

 اوجقار میتینایسال لیکله بئله .اولموشوموش چتین اولدوقچا ائتمک اداره
 اسماعیل اولموش تعیین امیر سینه بؤلگه بوخارا اوالن بیری لریندن بؤلگه

 عرب دیلینی فارس ایله انسانالر اطرافینداکی سایدا بیر سامانلی
 سینه ساحه حاکیمیتچیلیک اوچون بؤلگه اونو و یازماغا ایله الیفباسی
 آسیا اورتا دئییل، مخالفت ایله عربلیک دا بو .آتمیشالر جان قالدیرماغا

 کیمی میسیون بیر طرفیندن سامانلیالر ائتمک مسلمان نی تورکلری
 ماالزگیرد لیگی خلیفه عرب . اساسالنمیش یه وظیفه ائتدیکلری قبول

 لقبی سلطانلیق ارسالنا آلپ چؤکورموش دیزه یونانلیالی ساوشیندا

 آنادولودا .باغیشالمیش اکرامی بیر بئله تورکلوگونه آنادولو ده وئرمکله
 نی تورکچه قارامان محمد ایله چیخماسی اورتایا نین بگلیکلری سلجوق
 گونوموزده ده تورکیه تورکچه لیکله بئله .ائتمیش دیلی حؤکومت رسمی

 و دیلی فارس دئمک، .سوردورر حاکیملیگینی اوالراق دیلی حاکیمیت ده
 نین ریتمثیلچیل اونون دیلی، فارس دئییل،  مخالفت عربلیکله مدنیتی

 آلتی آیاق اؤزونه تاجیکیستاندا و افغانستان ایله سیغینماسی ایسالمیته

 دن-عربجه اثری بیرینجی فارسلیغین لیکله بئله .باشارمیش آچماغا
 حؤکومتدن سامانلیالر 323قویولموش اورتایا ایله یولو ترجومه فارسچایا

 یل قزنه محمود سلطان اوتورموش یئرینه اونالرین سونرا دوشدوکدن

 . ساخالمیش دئیه دیلی دیوان اوچون بؤلگه کیمی اولدوغو فارسچانی
 ده-بؤلگه ایله چیخماسی اورتایا فارسچانین سیرا یانی نین دیلی عرب
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 180  ایشیق سؤنمز

 قاراخانلیالر آسیادا، اورتا ضرورت بیر بئله ده ایچریسینده توپلومو تورک کی
 لیکله لهبئ . باشالمیش چیخماغا اورتایا توپراقالردا اولدوقالری حاکیم

 الغات دیوان" و طرفیندن حاجب خاص یوسف کتابی "بیلیک قوتادقو"

 کاشغارلی محمود . یازیلمیش طرفیندن کاشغارلی محمود کتابی "الترک
 اؤنجه بوندان ایل مین سؤزلوک عربچه و تورکچه بو یازدیغی نین

 سؤزلوک ایللیک مین یازیلی اونون واردیر، ملت آز چوخ دونیادا . یازیلمیش
 هانکی اؤنجه ایسالمیتدن آالراق نظره اورتامی بیر بئله . اولسون کتابی
 آچار سؤز کیمیلر شریعتی علی قالیغیندان کولتور یوخسا اثریندن فارس

( هخامنشلرین( انشانالرین خاخام. دیر مسئله دارتیشمالی ده اؤزو
 اوالرکن، ایالمی ده دیللری حاکمیت و 324خالق بیر دیللی اسالو

 . 325اورتادادیر آرتیق اولمادیقالری خالق بیر دیللی فارس ده الرینساسانلی

 
 مدنیتیندن و دیلی فارس هانکی شریعتی علی اورتامدا و وضع بیر لهبئ

 بوخارادا اوالراق ایلک فارسچانین !!چالیشار؟ آچماغا صؤحبت و سؤز

 امیر بیر سونرا گلدیکدن حاکیمیته لیلر قزنه و اولدوغونو دیلی دیوان
 .بیلیریک دا آلدیقالرینی تحویل سامانلیالردن فارسچانی راقاوال

 اورتادا قایناق یازیلی بیر هرهانکی فارسچادان ایسه اؤنجه سامانلیالردن

 ایله الیفباسی عرب دیلینی دانیشیق فارس سامانلیالر دئمک، .یوخدور
 و بؤیوک اوچون ائتمک دیلی حاکیمیت و ادبیات دیلینی فارس یازماقال

 و امویلر( عربلر اوغروندا خالفتی عرب دا بو .ائتمیشلر خدمت ولمازاونود

 اسالمیته سامانلیالرین و آنالشمازلیقدان اوالن آراسیندا )عباسیلر
 مسئله لیث ابن یعقوب. ساییالر سی نتیجه و سونوچ خدمتین ائتدیکلری

 "زرنج" سینده، بؤلگه سیستان افغانستانین شخص بو گلدیکده سینه
 محروسه ممالیکی ایران بوگونکو شخصین بو .اولموش والی بیر شهرینده

 صفارلیالر .اولمامیش ایلیشکیسی و ایلگی بیر هانکی هر ایله سی

 باخمایاراق ائتدیکلرینه حاکیمیت تورپاقالرا دک بغداددا مدتده قیسا
 طرفیندن سامانلیالر قالدیرمیش سینه ساحه دیوان فارسچانی
 ایران بوگونکو فارسچا دئمک، .اوغرامیشالر تههزیم و یئنیلگه خوراساندا

 بیر گتیریلمیش اوزنگیسینده نین آتالری تورک سینه محروسه ممالیکی
 "دیلی فارس وای" نین شریعتی علی باخیمدان بو .ساییالر دیلی دیوان

 آدالندیردیقالری "آریانا ایرانوئز،" وئردیکلری آد تاریخده قدیم دئدیگی

 و محروسه ممالیکی ایران بوگونکو نین آدی ایران 326.ساییالر توپراقالر
 لیلر قزنه ده سی وئریلمه اوالراق آدی حاکیمیتچیلیک بیر ایرانا سیاسی

 "ایران محروسه ممالیکی" یاواش یاواش طرفیندن اوغولالری سلجوق و

 آدی دؤلت بیر یاییلمیش ایله سی واسیطه آد وئردیکلری دئیه

                                                             
 :دیلی اونالری و ")خاخامنشیان( انشان خاخام" سؤنمز، ایشیق 324

http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20365.htm 
 10 چیلیگی شعوبیه فارس و شریعتی علی سؤنمز، ایشیق 325

http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20387.pdf 
 :معلومات و بیلگی اوزره )باستان ایران(ایران قدیم ،سؤنمز ایشیق 326

http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20364.htm 
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 کیچیلمیش، بعضا باخیمیندان توپراق رهگؤ زامانینا دؤلت بو  327.اولموش
 ایران آخاریندا تاریخی ایسالم شریعتی علی . بؤیوموش ایسه بعضا

 وئرمک نسبت فارسلیغا حرکتلری اولموش سینده محروسه ممالیکی

 :یازمیش اوچون
 باخیمیندان مذهب و مدنیت ده ایسترسه سیاست، ایستر ایران"

 خالفت و نژادپرستلیگینه عرب ایسالمیتی باشالنیشیندان ایسالمیتین
 مرکزی مخالفت اوچون چیخدیغی قارشی بوالشماغا .... امپراتورلوغا
 .328"ساییالردی

 
 فیلی قارانلیغیندا کئچمیشین قویار، اورتایا گؤروشلری بو شریعتی علی

 اساسیندا فارسلیق لیگی شیعه بنزدرکن، اشیایا و نسنه هانکی

 آلسایمیش، اله ایله گؤزو نقد نیسی ائتمه تفسیر و تعبیر یورماسینی،
 بزه پیشیک و مینمگه آیتینی خیاالت بوجاقالریندا قارانلیق تاریخین داها
 "علوی تشیع" شریعتی علی کیمی بیلیندیگی . گؤرمزمیش احتیاج مگه

 صفویلیگی اوستاجاسینا کتابیندا یازدیغی دئیه "صفوی تشیع" و
 شناسی باز" آلتیندا یآد "علوی تشیع" اوالراق دوالییلی پیسلرکن،

 آلماقال قلمه شیعه دا نی فردوسی کتابیندا "اسالمی -ایرانی هویت

 آلدیرماغا قلمه اوستون و قابارتماغا فارسلیغی دئیه "ایرانیت"
 :اوخویوروق .چالیشمیش

 و افتخاری بؤیوک زامانالریندا، و دؤنملرینده قارانلیق تاریخین کتاب بو"

 ملتیمه اوالن والیتی علی و مکتبی علی یولو، علی سئچیمی چتین
 اولموش قربانیسی لیگی شیعه صفوی چوخ هامیدان و .... اولونور، تقدیم

 329."ملتیمه
 

 ایله ایفاده قورخونج بیر بئله گیریشی کتابین کیمی گؤروندوگو اوسته

 شابلون بیر و باشالر علیهینه تورکلوگو آذربایجان دئیه لیگی شیعه صفوی
 تاریخده آالرکن قلمه یاخشی دئیه فارسلیق الالرینی،خی اؤز بیچیمینده

 . یازار آدینا لیگی شیعه صفوی پیس اتفاقالری و اوالی وئرمیش باش

 آدینا "شهادت و خون تشیع علوی، تشیع" بوگون ایسه سی نتیجه
 اولونمامیش تجربه دئمک، .ساییالر حؤکومتی ایران ایسالمی جمهوری

 لیگی شیعه دئیه علوی تشیع مک،دئ .بیلر گؤرونه یاخشی شئی هر

 ایستعمارچیلیق یوخسا تمامیتچیلیک، بیر آلماق انحصارینا فارسلیق
 صفویلر یوخسا لیک شیعه سنتی شریعتی علی . ساییالر داورانیشی

 لیگی شیعه اولموش مذهبی رسمی نین اجتماعیتی خالق زامانیندا

 :یازمیش،اوخویوروق پیسلرکن،
 غزنوی اوغولالری، عباسی وغولالری،ا اموی.... لیک شیعه "...

 و اوغولالری تیمور اوغولالری، چنگیز و اوغولالرس سلجوق اوغولالری،

                                                             
 بىِ  بى ابن يا بى بی ابن به معروف رغدی جعفری علی بن محمد ابن حسین 327
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 182  ایشیق سؤنمز

 و قران اساسی دئییل، سنت و قران آلینمیش )هوالکویی( موغولالردان
 و بیلدیریلمیش طرفیندن سی سالله محمد و قورولموش اوزرینده سنت
 تعجب تاریخی ایسالمین . ردیساییال پارتی و حزب بیر اولونموش اعالن

 قمه و قیلینج اؤزلرینه قولدورالر، بوتون یولدا بو .کئچمیش یول بیر ائدیجی
 ایسالم خانالری و لری سیلسیله موغول تاتار، تورک، عجم، عرب، تاخان

 ایمیش، وار حاقالری ائتمک باشچیلیق لیگینه خلیفه پیغمبر و امتینه
 حاق بو باشچیالرینا دوزگون اسالمین و اوالنالر نسبتی پیغمبره یالنیز

 330".تانینمازمیش

 
 ائتمز، قبول دئیه لیگی خلیفه عرب خالفتی، یاندان بیر شریعتی علی
 منسوب پیغمبره یاندان باشقا باخمایاراق؛ اولماسینا خلیفه اؤزو علی

 متن جه ساده دئیه اولمامیش مالیک حاقینا ائتمک خالفت اولموشالر
 ایسالم دوزگون" لیک اوسته .چالیشار یازماغا متن و اولوشدورماغا

 قالمیش دونوب زامانیندا علی و پیغمبر اسالمیتی دئیه ("راستی اسالم(

 قولو یکونالشمیش، ایله لر کوفی مسلم ابو وئریلمیش نسبت فارسلیغا و
 نین ایدئولوژی اؤلو بو آالرکن، قلمه ایدئولوژی بیر اؤلو کسیلمیش بوتاغی

 اوالرکن خلیفه علی کیمی بیلیندیگی .قویار راستین ایسالم آدینی ده

 اوزره لیک خلیفه ایسالمیتده قالدیرماسی باش شامدا نین معاویه
 بئله .اولموش آنالییش سیاسی بیر آچان یول آیریلیغا و یارادان دارتیشما

 اؤزو دا باخیمیندان عمل قویاجاق اورتایا و دوشونجه شریعتی علی لیکله

 ابو کیمی بیلیندیگی .قویار اورتایا اولمادیغینی ادیقص و دوزگون ایله
 لیگی خلیفه اموی ایله لر عباسی باخیمیندان عمل بیله کوفیلر مسلم

 .ساییالر حقیقت بیر آچمیش یئر اؤزونه تاریخده ساواشمیش علیهینه
 سئکت بیر اساسیندا فارسلیق آنالییشی اسالم بو نین شریعتی علی

 مارجینال بیر ده اؤزو آنالییش بو ناوچو اولوشدوردوغو گؤروش

 .ساییالر راسیستلیک و نژادپرستلیک
 
 

 گئدیلمیش یول نهیتیمیحاک یسالمیا یجمهور

 

 فارسلیق شریعتی علی دک ائتدیگیمیز ایشاره دانیشیقالردا کئچمیش
 اوچون قویماق اورتایا قرائت و اوخونوش مستقیل ایسالمیتدن اوچون

 قارشیسینا صفویلیک و لیک شیعه لهبی سینی ایفاده "علوی تشیع"

 و فارسلیق ایسالمیتی شریعتی علی آرادا بو . چالیشمیش قویماغا
 :اوخویوروق دوغرولتوسوندا آلدیغی قلمه دوغما اوچون ایرانیت

 و تبلیغچیلرینه اسالم رسمی ملتی ایران گلدیکده ایرانا ایسالم"

 تقلیدچی بیر اولموش تسلیم قدرته سیاسی ائدن دعوت ایسالمیته
 و حاقی آراشدیرماجی، داعی، بیر اؤزو ایرانلیالر ترسینه دئییل،

 بیرینجی اونالر . قالخمیش آیاغا نقشینده ائتمک تبلیغ دوزگونلوگو
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 خلیفه اوالن صاحیبی رسالت یایماقدا اسالمی داعیلر، رسمی مدعیلر،
 قاضیلری، اونالر . اولموشالر ظاهیر دک فاتحلری عرب و حاکیملر لر،

 مشغول ایله یاالن خاطبلری، اوالن باغلی حاکیملرینه عرب محدثلری،

 تفسیر، لرینده حوزه درس ائتمیش، محکوم آلتیندا آدی کفر اوالنالری
 اورتایا اوالراق اؤیرنجیلر یئنی اؤیرنمیش حئکمتینی اسالم و فقه حدیث،

 و سی اؤیرتیجی نین ادبیاتی دیلی، عرب اؤزلری اونالر . چیخمیشالر
 ایستر فاتحلرینه عرب اوالراق شناس ایسالم و دوزگون مبلغ، لینجلیبی

 331".اؤیرتمیشلر یئنیدن دیلینی عرب ده ایسترسه ایسالمیتی،

 
 ادعا نین شریعتی علی کیمی اولوندوغو اشاره دانیشیقالردا کئچمیش

 غزنه و کابل شرقینده افغانستانین آنالییشی ایران زامانکی او ائتدیگی

 اون آنالییشی ملت یاندان بیر باشقا .اولموش بؤلگه بیر یککیچ آراسیندا
 اون و آتیلمیش اورتا مملکتلرینده فرانسه و آمریکا عصر سکیزینجی

 اوالراق آنالییش بیر اساسلی مدنیت و دیل آوروپادان عصرده دوقوزونجو

 "امت" آنالییشی "ملت" کی اؤنجه اوندان .باشالمیش یاییلماغا
 بیر هانکی هر دئمک، .ایشلنمیش برابر و تائشی ایله آنالییشی
 صاحابی نظر دونیاسیندا ایسالمیت رک ائده قبول ایسالمیتی شخصین

 و دیل عربلری و یازماق آدینا ملتین بیر هانکی هر ایسالمیتی اولماسی،
 ده اؤزو آلماسی قلمه قالمیش گئری دوغروسو داها اوزاق، مدنیتدن

 شریعتی علی باخیمدان بو .رساییال طلبلیک عظمت و ساوادسیزلیق

 کیمی حمال بیر اوالن داشیماقدا یوکونو نین محفلی ملی جبهه فارس
 :اوخویوروق ده گئنه شریعتیدن علی .چالیشمیش ائتمگه ایفاده اؤزونو

 دگیشمه نین رئژیمی خالفت قالدیرما، باش علیهینه اومیه بنی"
 قضایی ماسی،تاپ یول رهبرلیگینه حؤکومت نین شعاری" رسول آل"سی،

 نین مرکزلری لرین حوزه اسالم علمی، چیخماق، صاحیب مقامالرا

 صوفیلیگه لیگه، شیعه بیته، اهل والیته، امامته، یارادیلماسی،
 ایسالمی ایران . ساییالر نقشلر مختلیف هامیسی بونالر  ....سؤیکنمک

 پرستلیگین، حاق مدنیت، دوشونجه، اونو پارالتمیش، تمیزلمیش،

 ایله روحو منطق و سیالحالنمیش عئلمه و معنوی درین ینانسانیت
 زینتیندن، لیگ خلیفه( ایسالمیتی(اونو ده جه ائله دولدورموش،

 و عامیلیکدن ظاهیرپرستلیکدن، رسمی و اشرافیتدن عربلیکدن،

 332...".وئررمیش انعکاس داها بیر عربلره اوزاق بدویلیکدن
 

 مدنیت فارس گونکوبو کیمی اولدوغو ایشاره دؤنه دؤنه اوسته

 آنالییشی "ایرانیت" نین شریعتی علی دن-جومله او راسیستلری،
 و اینانج بیر اسالم دئمک،. دوشمز اوسته اوست ایله واقعیتلر تاریخی

 و خالق مختلیف و یاییلدیقدان دک سرحدلرینه چین اوالراق گؤروشو دونیا

 اوالراق فرد دا الرانسان چوخ بیر سونرا ائتدیکدن قبول ایسالمیتی ائتنیکلر
 واسیطه ادبیاتی عرب زامانالر او - سینده، کؤلگه کولتورونون و دیلی عرب
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 سینه درجه امام حتی و اولموش تماسدا ایله سی فلسفه یونان سی
 . ایستمز ائتمک انکار و دانماق نی مسئله بو کیمسه . یوکسلمیشلر

 و گولونج آتماق ایااورت قوزو "فارس" بیر دئیه "ایرانلی" آرادا بو آنجاق

 . اولموش البخاری بن محمد امام ده بیری عالیملردن بو .ساییالر مسخره
 "المکرمه مکه" و "النبویه مدینه" چیخاراق یوال عربستان بخارادان ذات بو

 و پیغمبردن حدیث آرتیق ) 10000 ( میندن اون رک ائده اوتراق شهرلرینده
 گئری شهرینه بوخارا اؤزبکیستانین کوبوگون توپالیاراق لریندن صحابه اونون

 شهرینه بغداد طبریستاندان الطبري جرير بن محمد جعفر أبو .دؤنموش

 فقیه و تاریخچی بؤیوک آالراق تحصیل دیلینده عرب اورادا رک گئده
 الحضرمي، خلدون ابن محمد ابن الرحمن عبد الدين ولي .اولموش

 سی، تاریخچی بؤیوک نین زامانی دوغولموش گونئیینده اسپانیانین

 بن محمد هللا عبد أبو . اولموش شناسی جامعه و سیاستچیسی
 سیاح و حقوقدان دوغولموش، شهرینده "طنجه" مراکشین بطوطة،
 بو . اولموش مورخ آلتیندا حاکیمیتی لیلرین قزنه بیهقی ابولفضل .اولموش

 اقآلم قلمه چاپیندا )فارسلیق دئیه ملتی ایران( ملت بیر لری گلیشمه
 شاهلیغی فارس شریعتی لی. عساییالر عوامفریبلیک و آلداتماق اؤزونو

 :اوخویوروق یازمیش، ایله آرزوسو ایسالمی انقالب گونلرینده سون نین

 کئچیریریک، ایللر ائدیجی تعیین ایندی .کئچیریریک زمانالر حساس چوخ"
 نییاغماسی روحون لرین، فرشته . کئچیریریک ساعاتالر سیندن گئجه قدر

 باخمایاراق اولماسینا قارانلیق گئجه .ائدیریک احساس یئره گؤیدن

 یئنی .یاخیندیر ایشیقالنماسی نین یئری دان یاخینالشیر، آالتورانلیق
 ایسالم میز، بیلینجلنمه .یازیلیر یازیمیز آلین گلجک .یارانمیش دگرلر

 بیر علمی کیمی اولدوغو قدیم اونون و یارانماسی نین سی ایدئولوژی
 دعوته، بیر بیچیمده عامیانه دئیه عادت ارثی و بیچیمینده مجموعه

 دوشمنی سی سرعتلنمه اولماسی، تکمیل سی، دؤنوشمه رسالته

 درک اونو )جناحالرینی( قاناتالرینی حاکیمیت لیاقتسیز ساالراق قورخویا
 333".ائتمیش عاجیز ائتمکدن

 

 مادیات ایله دونیا معنوی شریعتی، علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 و امت اوچون فارسلیق اوندان و بیرلشدیرمگه دونیاالرینی )دؤلتچیلیک(

 مذهبیلری ملی فارس دئیه "ایرانیت" سینی ایفاده نین تئوریسی ملت

 انقالب حالدا عئین .چالیشمیش قویماغا اورتایا دئیه بیرایدئولوژی اوچون
 دی،یز ابراهیم( هئیت بیر خاریجدن توتاجاغینی باش نین اسالمی
 نظامی مجاهیدلره رک گئده مصره ایله )قطبزاده صادق چمران، مصطفی

 دا اساسدا بو .ائتمیش همراهلیق و ائشلیک آلماقدا درسلری اؤیرنیمی
 تعقیبه طرفیندن سی اداره اطالعات نین زامانی شاه ارشاد حسینه

 ایسالمیتی دئییل، اسالمیت و اسالم مسئله دئمک، .آلینمیش

 مقوله "ایرانیت" و آلماق خدمتینه فارسلیق یمیندانباخ حاکیمتچیلیک
 منظور ائتمک تعریف و تانیمالماق دئیه "شیعه و فارس" سینی

 و الئیکلیگی نین سیستیمی شاهلیق فارس دئمک، .اولونارمیش

                                                             
 .318 – 317 . ص می،اسال -ایرانی هویت بازشناسی شریعتی، علی 333
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 یئتیرمدیگی دقت آنالییشینا دمکراسی و اینانجالرینا دینی اجتماعیتین
 بیر قارشیسینا اؤز شاهی محمدرضا کسیمی مذهبی ملی فارس اوچون

 اوسته ایش رضاخان . ایمیش آلمیش یئر مقامدا قویموش کیمی دوشمن

 فارس قورو یئتیرمدن دقت نورماالرینا توپلومون اعتیبارا گوندن گلن
 سینه محروسه ممالیکی ایران اساسیندا باستانگرایلیق و ملیتچیلیگی

 شاه حمدرضام اوغلو ایسترسه و رضاخان ایستر سی، کسیلمه حاکیم
 و دینچی و اولمادیغی لیاقتلری یاراتماق سیستیم بیر پارالمئنتاریست

 ایله سیستیمی اؤیرنیم آلدیقالری، قارشیالرینا اؤز کسیمی سولچو

 قادینالرین دئیه "حجاب کشف" حاضیرالمادان ذهنیتلرینی انسانالرین
 الرسینما اوالن وشکیلینده بیچیمینده غرب آچدیرماقالری، باشالرینی

 سیستیمیندن شاهلیق فارس ده کسیمی دینچی گوندن گونو

 دین دئیه مذهبی ملی کسیمی لیبرال فارس اوچون اوزاقالتدیغی
 شکیلنمگه و بیچیملنمگه یئنیدن و رادیکالالشماغا باخیمیندان
 مصدق محمد باشیندا محفلی ملی جبهه فارس زامانالر او .باشالمیش

 ملی جبهه" یالنیز سحابی یدهللا و گانبازر مهدی باخمایاراق اولدوغونا
 نهضتینجی – ایل ینجی-  1961،فارس آرخائیسم و دگم آدلی ایران

 راضیالشمادیقالری ایله تشکیالتالری  ملیتچی  فارس آدلی ایران آزادی

 مهدی .قورموشالر محفلینی مذهبی و ملیینجی ایل – 1340  اوچون
 ده دینچی باخمایاراق ونااولدوغ طرفداری مشروطیت و مصدقچی بازرگان
 ائتالف و ائتدیرمگه مذاکره ایله شاه نی خمینی هللا روح اوچون اولدوغو

 :اوخویوروق دوغرولتودا بو چالیشمیش، قورماغا حؤکومتی
 سینه چؤکمه رئژیمین و ییخیلماسینا نین نظامی شاه بازرگان"

 آزاد بیز . قورونوز دؤلتی باریش بیر سیز" :دئمیش خمینیه اینانمایاراق
 یاواش یاواش و رک گؤنده مجلیسه وکیللریمیزی ملت کئچیرک، سئچکیلر

 334!"چیخاراق الیندن شاهین نظامی

 
 سیدمحمود و سحابی یدهللا بازرگان، مهدی محفلی آزادی نهضت

 آنالییشی " ایرانی و اسالمی هویت" ایله باشچیلیغی طالقانی

 جه گؤره آشاغیدا ده شریعتی علی . قورموشالر تشکیالت بیر اساسیندا
 باز" سینی مقوله "ایرانیت" اوچون اولدوغو عضو محفله بو دک گیمیز

 شیعه و فارسلیق" ایله باشچیلیغی " اسالمی – ایرانی هویت شناسی

 خاریجی نین آزادی نهضت . چالیشمیش ائتمگه تئوریزه اساسیندا "لیک
 زاده قطب صادق و یزدی ابراهیم چمران، مصطفی قوروجوالری

 سولچو و دینچی فضانی سیاسی شاه رضا  محمد . اولموشالر

 آزادی نهضت ایل ینجی-1344 ، ایستمزکن آچماق صاحابالرینا دوشونجه
 سازمان" ایله باشچیلیغی نژاد حنیف محمد نسلی گنج نین محفلی

 .باشالمیشالر قورماغا تشکیالت چریکی بیر آدلی "ایران خلق مجاهدین

 قارشیسیندا قاضی اوالرکن دوستاق نیزاما شاه بازرگان مهدی
 :دئمیش خطاب شاها محمدرضا

                                                             
 .233.  ص خمینی، امام ی سیرهرجائی، غالمعلی،  334
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 بیزدن .بیزیک قوروپ و بؤلوک سون دانیشان دیلینده قانون ایله سیز"
 مهدی " 335.دانیشاجاقدیر ایله سیالح ایله حؤکومت نسل سونراکی
 آلتیندا قولتوغو اونون کیمی اولدوغو بللی سیندن ایفاده بازرگانین

 فارس لیکله بئله .گؤرونورموش گیزلتمیش لرینی نوچه اؤز دئیه مجاهیدلر
 قلمه دوشمن اوچون ایرانیت عربلیگی ده-منطقه مذهبیلری و ملی

 فلسطین حؤکومتینی شاه حؤکومتی، اسراعیل باخمایاراق آلدیقالرینا
 و ملی فارس اوچون، آلدیغی قلمه متفق اؤزونه سینده مسئله

 اؤزلری آلمانی کؤمک ؤلتلریندند عرب علیهینه شاهلیق ده مذهبیلری

 جمهوری بوگون دئمک، . آلمیشالر قلمه یول چیخیش بیر اوچون
 ده سی وئرمه مانور اوزره سی مسئله فلسطین نین ایسالمی

 مسئله فلسطین نین مذهبیلری و ملی فارس اوالن گیزلی کئچمیشده

 پالنالرینا امکداشلیق و آنالشماالرینا ایله دؤلتی مصر اوزره سی
 آزادی نهضت چیخاراق یوال دوشمنلیگیندن یهود و عرب .ساسالنارا

 واشنگتون آمریکانین یزدی ابراهیم ائدن تمثیل قولونو خاریج نین محفلی

 کؤمک حکومتیندن مصر رک کئچه تماسا ایله سفیرلیگی مصره شهرینده
 یزدی ابراهیم لیکله بئله .بیلدیرمیش )ائتدیکلرینی آرزو( اومدوقالرینی

 علی .اولموشالر لی گئتمه مصره شریعتی علی دن-جومله او تیمی

 )ایشیقالنیر و یاخیندیر سحره گئجه(  فجر َمطلَع" اوسته نین شریعتی
 باشالنماسیندان چاتیشمانین سیالحلی علیهینه شاهلیق ده سی دئمه
 یزدیدن ابراهیم بیلگینی آرتیق داها دوغرولتودا بو . وئرمیش خبر

 :اوالر شییاخ دا داها ائشیتمک
 سی نماینده نین تشکیالتی اؤیرنجیلر تهراندان توسلی محمد مهندس"

 قورولتایا ایکینجی کونفئدراسیونون قورولموش ایسویچده اوالراق
 ایسه بیز . ساییالردی باغلی محفلینه ایسالمی انجمن بونالر .قاتیلمیش
 . یقساییالرد باغلی تشکیالتینا ملی جبهه و کونفئدراسیون بوتونلوکله

 مصره دانیشدیق ایله مصرلر ... گئتدیک مصره اوچون سفر محرمانه بیر
 مسئول کی سفارتینده مصر واشینقتونداکی ... ائتدیک قبول میزی گئتمه

 ایله اونالر بیز . ائتدی تانیش سفیرلیگینه مصر کی ایسویچده بیزی  ... 

 بیزی نالراو .ائتدیلر قبول گئتمگه مصره بیزی مقامالری مصر .یازیشدیق
 و معرفینامه اوچون گئتمک مصره .ائتدیلر قبول ایله آدی "آزادی نهضت"

 ایلیشگی ایله باشقاالری و ایله طالقانی دن-جومله او مدرکلری، الزیملی

 قاباقجا هامیسی بونالرین .وئردیک کاغاذ داییر اولدوغونا میز رابیطه و
 چکمیش، قول ایشه بو باشقاالری ده اؤنجه بیزدن . ایدی حاضیرالنمیش

 وئرمه اوز اونا گئتمیش، فارسی الدین جالل .باشارمامیشدیالر آنجاق

 مقامالری مصر .باشارمامیشدی گئتمیش، دا شریفیان علی .میشدیلر
 تیم بیزیم دا شریفیان علی .بیلمیشدیلر اولدوقالرینی شخص بونالرین

 تیم بیر .... امین پرویز و زاده قطب صادق شریعتی، علی .گلدی ایله

 ایشلر بعضی بیزیم مقامالری مصر .گئتدیک مصره و اولدوق
 هر اوچون اولدوغو گیزلی تشکیالتیمیز.  ..ایدی وار خبرلری گؤردوگوموزدن

                                                             
 /https://hammihan.com/postمتنفع:  هللا حزب تمساح اشک صدر، حمید 335
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 گذرنامم منیم . ایدی وار سی گذرنامه مختلیف و آدی نئچه بیریمیزین
 مصرده .ایدیک دوزتمیش اؤزوموز بیز لری گذرنامه بعضی . ایدی مصری

 بیزه . ایدی یوخ نیتی و قصدی یازیشماق فارسچا بیرکسین رکناوال

 اورادان او .گئدیردی مسئوال بیر یاشایان فرانکفورتدا مکتوبالر گلن ایراندان
 اورادا بیز . گؤندریردی یه قاهره ایله پوست دیپلوماتیک مکتوبالری

 و آلتی یئر بیز . اولمادی خبری بیر هئچ ساواکین مدتده اولدوغوموز
 وار آدی مستعار و گیزلی دا عملیاتیمیزین .یاراتمیشدیق تشکیالت گیزلی

 من .یازیلمازدی لری کلمه مصر ملی، جبهه ایران، یازیشماالردا .ایدی

 بونالرین .یازمیشام کتابیمدا لیک صحیفه 120 آدلی چمران بونالری
 و یازمیشام بیچیمینده جدول بیر . اولموش آلتیندا آد مستعار هامیسی

 نظره بیر سونرا ائتدیکدن مطالعه چوخ بیز .ائتمیشم ایضاح دالریآ

 اوصولوندان نین موباریزه مخفی و گیزلی ایچریده- :بو دا او چاتدیق؛
 ایله گوجلری پولیس و گؤرمدیگیمیز اؤیرنیم . ایدی یوخلوغو خبریمیزین

 مسلط بیزه ساواک ائتدیکده موباریزه اوچون بیلمدیگیمیز یاناشمانی نئجه

 "قورماغی رابیطه گیزلی" و اؤیرنیمی بو اول من ایله چمران .ساییلیردی
 ینجی- 1340 :اوالراق اؤرنک( بیلمیردیک نه هئچ دک زمانا او . اؤیرندیک

 ییغینجاقالری سالک و کاظمی ائوینده نین عالیی امیر الدین شمس ایل

 بگه کاظمی رئیسی نین سی اداره ساواک /دانیشیرمیشالر .ایمیش وار
 بو !یانلیش تصمیم توتولموش بو بگ، کاظمی - :شدئمی آچمیش، تلفون
 . ائدیرمیش شک بیرلرینه بیر انسانالر بو دئیه وئرمیش ساواکا کیم خبری

 بیر آلتیندا ماسا سونرا و اؤیرندیک مصرده . ایدی یوخ بیلگیمیز ده بیزیم
 رمزی" هلیکل بئله . دوشدوک باشا آلیندیغینی سسلرین بو ایله میکروفون

 بونالرین ... قورماق ایلیشگی گیزلی چکمک، عکس گیزلی یازماق،
 لرینی جزوه یازی وئردیکلری بیزه مصرلرین .اؤیرندیک هامیسینی
 ایرانا اوچون مجاهدلر و گتیردیک حالینا درگی بیر رک بیرلشدیره

 یزر. بقوردوال نارمکده لرینی"ائو امن" بیرینجی مجاهدلر .گؤندردیک
 نظامی قورماق، ایلیشگی گیزلی فعالیت، گیزلی( هامیسینی بونالرین

 رمز ایشلمگی، ایله اسلحه ایشلمگی، ایله مواد پارتالییجی عملیات،

 زامانالر او . اؤیرندیک )پادگانیندا( ساخالویندا القاص مصرده )... یازمانی
 ایله پولیس بیریجی ایل ونجو- 1349ر. باشالمامیشدیال عملیاتا مجاهیدلر

 دوزنلی ایله خمینی ایلدن ینجی- 1350. باشالدی دورما شیقار

 اوچ اساسا تصمیمه توتدوغو تشکیالتین  .... آرتیردیق ایلیشگیمیزی
 اولدوغو اطالعاتیمیز و بیلگی چوخ( نین زاده قطب و چمران من، :نفرین
 336..".ایدی یوخ حاقی گئتمک ایرانا)اوچون

 
 و بیچیملنمیش علیهینه شاهلیق ،کیمی گؤروندوگو اوسته

 دیر-تله" دئمک،. رولوناا حئکایت بیرلیگیندن ایش فورماالشمیش

 و حاکیمیتچیلیک فارس آالراق خدمتینه فارسلیق لیگی شیعه تاوالمادیر،
 !"سیدیر حئکایه پرستلیک فارس

                                                             
 بخش – ايران آزادی نهضت کل دبیر ، يزدی ابراهیم دکتر با فرد کفتکو  قانعی عرفان 336

 :30.07.1383 ،!هشا حکومت علیه مسلحانه تدارک مبارزه دوم
http://www.iran-chabar.de/1383/07/30/ghaneifard830730.htm 
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 دئیه وسیله بیر اؤزلرینه نی خمینی هللا آیت مذهبیلری و ملی فارس
 فارسلیق سیز عمامه و عبا داها یرب سونرا دوشدوکدن حاکیمیتدن شاه
 ده-مسئله بو خمینی هللا روح آنجاق . چالیشمیشالر مینمگه آتینا

. بو یالنیز خمینی نین قویموش گؤزلرینده آرزوالرینی و ایستک اونالرین
مسئله سی دئییل، خمینی تمثیل ائتدیگی "حزب مرتله اسالمی" آدلی 

غرو ایلتیردی. بو تشکیالتالتین بیر تشکیالت خمینی نین آرخادان قدرته دو
مودئراتی ایشلرینی قاباغا اپاران و فارس ملی تشکیالتالری ایله 
ایلیشکیده اوالن مرتضی مطهری ساییالردی. مرتضی مطهری ایستر 

سید روح هللا خمینی و ایسترسه ده فارس ملی تشکیالتالری آراسیندا 
دی بازرگان ظاهیرده بئله لیکله مهباغالچ بیر اهمیته مالیک ساییالردی.

اؤزونو فارس مخالفتی نین باشچیسی قلمه آلدیغینا باخمایاراق حزب 

مؤتلفه و اونون باشچیسی خمینی و مرتضی مطهری اوچون، بازرگانین 
 خمینی هللا آیت" :اوخویوروق دوغرولتودا بو سؤزلری هئچ ساییالردی. 

 شهرینه قم اندانتهر خمینی هللا آیت ! یئرتدی مکتوبو گؤندردیگی بازرگان

 وار اورادا ده من . ایدیلر محضرینده اونون شوراسی انقالب گئجه گلن
 چوخ نی خمینی هللا آیت من. ایدیم

 حالتده و بیچیمده جدی ایله روحیه آنالدیلمایاجاق و راحاتسیز هیجانلی،

 ایسالمی انقالبین ایله حدت و شدت چوخ مسئولالرا او ... گؤردوم
 بوتون نین جامعه او. ائدیردی سفارش سینی مهائت داوام بیچیمده
 دگیشیکلیک اساسی وزارتخاناالردا و قوشولماسینی انقالبا نین عضولری

 بیر وزیریندن بیرینجی دؤلتین موقت آرادا او . ایستیردی سینی ائدیلمه
 "انقالبی ایران"  و باشالنمامیش ایله هللا بسم مکتوب . گتیردیلر مکتوب

 اونا : دئدی و یئرتدی مکتوبو خمینی هللا آیت .یشدییازیلم ایسالمسیز
 بو دئگیم؟ دفعه نئچه سیزه من ! یئرتدی مکتوبونوزو فالنی ! دئگینیز

 ایسالم ایراندا . یارامادی ایشه "انقالب" ایراندا . دیر"انقالبی ایسالم"

 337..."یارادی ایشه
 

 سیندن، دوشونجه کیمی اولدوغو بللی ده تعریفدن و آنالدیق کی اوسته

 تهراندا هدف دئیه "بیرلیکده هامی" اولمایاراق آسیلی گؤروشوندن دونیا
 حاکیمیتچیلیک بیر مشترک و اورتاق اولدوغو، دگیشیکلیگی حاکیمیت

 ملی اولمایان فارس آنالشیلمادیغی، اوزره یاراتماق سیستیمی

 اوزره مدنیتلری و دیل اؤز کسیمی اوخوموش و آیدینالری توپلومالرین
 ده لرین شریعتی علی اوچون، اولمادیقالری مالیک شعورا و ینجبیل

 متهم ما مادر پدر" ائتدیگی تزریق و آشیالدیغی نسله مذهبی اوخوموش

 ایچریک دئیه "علوی تشیع و صفوی تشیع است، فطمه فاطمه هستیم؛
 و دویقو اوچون انسانالر عوام آنجاق بوش، ایچی باخیمیندان محتوا و

 و یایینالنماغا دورمادان متینلر اوالن باشاریلی سؤمورمکده احساس

. آچمیش یول ائتمگه بنزر و تای انسانالرا عوام ده کسیمی اوخوموش
 فقط دن-دگیشمه سیستیمی حاکیمیتچیلیک فارس لیکله بئله

 عبا، یئرینه اونالرین قالدیریالراق فیقورالر ساچاقلی و ساچلی کیراواتلی،
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 بو .اوتوردولموش فیقورالر ؤینکلیک ساده چاقچیر چادیر عمامه،
 و ساغدان گؤرنلر سهیم اؤزلرینی انقالبدا باخمایاراق سایدیقالریما

. میشلر ایسته آلماق سهم و قاتیلماق قورولماسینا حاکمیتین سولدان

 ده یزدی ابراهیم دئیه "خلق مجاهدین سازمان" ده بیری محفللردن بو

 و لری یئتمه یئنی نین یالتیتشک "آزادی نهضت" کیمی آنالتدیغی اوسته
 ایلین اینجی 1358 خالق، مجاهدین سازمان .ساییلمیش لری مه تؤره
 مکتوب شهرینه قم آدرئسینه خمینی هللا آیت دؤردونده اون نین آیی آبان

 درگیلرینده آدلی مجاهد اونالرین مکتوب یازدیقالری اونالرین . یازمیشالر
 :تاپمیش عکسینی اؤز ده
 

 اشاره دانیشیقالردا  کئچمیش باخمایاراق چاباالرینا بو مجاهیدلرین
 اوالرکن شهرینده نجف خمینی هللا آیت مطهری مرتضی کیمی، اولوندوغو

 اونالری اساسیندا گؤروشلری اؤز و تانیتمیش خمینیه مجاهیدلری بیله

 نین خمینی هللا آیت مجاهیدلر .ائتمیش دئشیفره باخیمیندان دوشونجه
 ده مجاهیدلر توتمادیقدا، رنگ و بویاق حنا یستدیکلریا قویماق باشینا

 اوچون، ساییلدیغی قالیقالری مصدغین محمد باخیمیندان دوشونجه

 مصدقچی محمد اوچون کئچیرمک اله حاکیمیتی ایل ینجی-1360
 اوچون کئچیرمک اله حاکیمیتی و ائتمگه ائتالف ایله صدر بنی ابولحسن

 مجاهدلر باشالیاراق گوندن او . باشالمیشالر چاتیشماغا سیالحلی

 سی کلمه ")گرامی پدر( آتا سئوگیلی" ایشلتدیکلری اوچون خمینی
 ائتمگه استفاده صفتینی ")دجال خمینی( خمینی دجال" یئرینه

 جمهوری ایله سی وسیله خمینی هللا آیت بازرگان مهدی . باشالمیشالر
 جذب زلرینهاؤ اونو مجاهیدلر سونرا، آتیلدیقدان حاکیمیتدن اسالمی

 نین تشکیالتی خالق مجاهدین دوغرولتودا بو چالیشمیشالر، ائتمگه
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 شاهسوندیدن سعید اولموش عضولریندن کادر لی ساحه یوکسک
 :اوخویوروق

 بیرینده ییرمی نین آیی شهریور ایل، اونجو 1364 بازرگان مهندس"

 گونلوک من . گلمیشدی وئرمگه کنفرانس اوزره موضوع بیر آلمانیایا
 .گئتدیم یئره یاشادیغیم پاریسده سونرا یئتیردیکدن یئرینه یشلریمیا

 بازرگان مهدی آلمانیادا منی و گؤندردی سفاریش بیر منه رجوی مسعود
 منه رجوی مسعود . ائتدی مأمور گؤروشمگه سالونوندا کنفرانس ایله

 مکتوبو بیر مندن سونرا، ائدندن تکلیف گؤروشمگی ایله بازرگان نئجه

 سفاریشینه نین رجوی مسعود .دی-ایسته ده یئتیرمگی ازرگاناب مهدی
 بئله .ایدیم قویمالی آیریجیندا یول دؤرت بازرگانی مهندس من اساسن

: ایدی آلمالی یئر بیرینده موضعدن دؤرت بو مجبورا بازرگان مهدی لیکله

 یوخسا لی پیسلمه رجوینی مسعود  لی؛ ائتمه تعریف رجویدن مسعود
 جمهوری یوخسا دا لی؛ ائتمه تعریف حاکیمیتینی یایسالم جمهوری

 و نظرینه نین رجوی مسعود .ایدی لی مه پیسله حاکیمیتینی ایسالمی

 جمهوری .ایدی قالمیش اورتادا بازرگان مهدی مهندس :گؤره درکینه
 او کئچیب، طرفینه نین بیری آراسیندا مجاهیدلر و حؤکومتی اسالمی
 بازرگاندان مهدی من .ایستمیردی قتوتما موضع علیهینه نین بیریسی

 موضع بیر باشقا اونو و لی ائتمه اشغال موضعی و یئری دوردوغو اورتادا
 اوچون مجاهیدلر سی موضع اونون لیکله بئله . ایدیم لی دورتمه توتماغا

 احترام و نزاکت یاناشماسی منه بازرگانین . ایدی اولمالی بللی

 من یئریندن دوردوغو اؤز نواو باخمایاراق، اولماسینا اساسیندا
 . وئردیم اونا مکتوبونو نین رجوی مسعود من سونرا . اوزاقالدابیلمدیم

 نصیحت اوالراق سون  :ائتمیشدی تأکید و وورقوالمیش مکتوبدا رجوی
 توکنمز آالراق نظره دا اولمانیزی باشلی و یاشلی سیزین و موضعسیندن

 خواهیش نیزی ائتمه ثابیت قوشولمانیزال مجاهیدلره نیزی ذره سونسوز و

 و سیزین من  !گینیز گئتمه گئری ایرانا: سفاریشیم سیزه منیم. ائدیرم
 مهدی . ائدیرم قبول دک سونونا مخاریجلرینی و خرج بوتون نیزین عائیله

 :دئدی و گولدو سونرا، اوخودوقدان مکتوبو بازرگان

 من " :زدئگینی و یئتیرینیز ساالمیمی منیم یه-ابریشمچی و رجوی"
 نی رجوی مسعود جاوابی بو بازرگانین مهندس. سئویرم می خانیمی

 توتماسینا موضع بو اونون رجوی مسعود لیکله بئله ائتدی، راحاتسیز چوخ

 و یازدی کتابینی آدلی "بازرگان بار خیانت کارنامه بر مروری"  قارشین
 نونداتلویزیو مجاهیدلرین رک یئتینمگه دا بونال رجوی .ائتدیردی چاپ

 ده نی توهین و حقارتی اولمازین بازرگانا آچیقچا رک ائده چیخیش

 338".ائتدی
 

 سیاستدن نین تشکیالتالری فارس کیمی اولوندوغو ایشاره زامان هر

 دئییل، آزادلیغی مدنیتلرین و دیل مختلیف حاقالری، انسان آنالییشالری
 دئییل، هبیل اولماق شریک و اورتاق قدرته باخیمیندان حاکیمیتچیلیک

                                                             
 شد، انقالب دولت وزیر نخست که لیبرالی طلب اصالح روایت بارسقیان، سرگه 338

 شماره دی 1386 شهروند
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 فارس دئمک، .اولونار منظور اولماق حاکیم باشالرینا تک اوالرسا، ایمکان
 و زامانیندا شاه ایستر دئیه دورما قارشی آراسیندا مخالفتی و حاکیمیتی
 سینه تؤکولمه نین قانی انسانالرین چوخ بیر زامانیندا شئیخ ده ایسترسه

 دیل مشترک و تاقاور اوزره سی بؤلوشمه قدرت اونالرین باخمایاراق
 اولونماسینا، اعدام انسانالرین گوناهسیز مینلر تاپابیلمدیکلری

 سورگون و قالماقالرینا معروض یه شکنجه تجاوزه، توتساقالردا
 قدرت بو .ساییالر خولیاچیلیغی قدرت آچمیش یول اولونماقالرینا

 تونبو .اولونار اعمال اوالراق دیلی چیلیک اداره فارسچا خولیاچیلیغیندا

 انقالب محفللر کئچمیش آدی اوسته .یازیالر فارسچا دا اعدامالر
 بیربیرلرینی ایچریده رک، بیرلشه علیهینه شاهلیق اؤنجه اولمامیشدان
 نین دؤلتی مصر دن-جومله او دؤلتلردن خاریج خاریجده دستکلمیش،

 آمریکا ، 339آلمیش کؤمک تجربی گوجلریندن نظامی و تشکیالتی امنیت
 ایرانی شاه ایله مراجعتی شاها محمدرضا نین سولیوان امویلی سفیری

 .دؤنموش گئری ایرانا خمینی هللا آیت دئیه انقالب  و 340ائتمیش ترک

 لری قوه مذهبی و ملی فارس مخالف حاکیمیتینه شاه فارس کئچمیشده
 بیر پلورالیست بیر مشترک و اورتاق باخمایاراق دایانیشماالرینا بو نین

 درک دئیه سی مسئله انسانلیق اوچون اؤزلری ییاراتمان سیستیم

 انقالبی اسالم سینده محروسه ممالیکی ایران دئمک، .میشلر ائتمه
 کیمی وورقوالدیغی اوسته ده شریعتی علی سونرا وئردیکدن باش

 انقالب" مملکتلرینه عرب دئیه "لیک شیعه بیت، اهل والیت، امامت،"

 دی. ساییل" رسالتی فارسلیق ینایرانلیالر (انقالب صدور( ائتمک صادیر
 

بیر داها ایرانیلشمیش  آالراق عربلردن ایسالمیتی فارسالر لیکله بئله 
. الردیقاپیل خولیاسینا ائتمک صادیر اسالم  مملکتلرینه عرب شکیلده اونو 

علی شریعتی ایسه ایران اوچون "تشیع علوی" دئیه مستقیل  بیراسالم 

 ساواشالر وئرمیش باش آراسیندا ایران - عراق ایل 8منظور ائتمیشدی.  
اصولی شیعه نین  شیعه فقه عالیملری نین نظره آلدیقالریدا

انقالبچیلیق اساسیندا دونیا مسلمان مملکتلرینی شیعه ائتمگی منظور 

 آالن قلمه ینظریه چیس ایسالمیت اؤزلرینی باخیمدان بو ائدیردی. 
 چکیجی دقت وشلریگؤر "انقالب صدور" نین راسیستلری مدنیت فارس

 سیاست" پئدیادا ویکی طرفیندن مسئولالری حاکیمیتی ارس. فساییالر

 بیلگی اوچون دونیا عوموم دئیه "ایران اسالمی انقالب صدور
 :دوشونورم دئیه اولماز پیس اوخونماسی ده نین متن او  341.یاییلمیش

 یول بو .یولدور سیاسی بیر ائتمگی صادیر نی انقالبی اسالم نین ایران"

 باشقا درسلری آلمیش انقالبدان وئرمیش باش ایراندا ایل اینجی 1357

                                                             
 ... يزدی ابراهیم دکتر با گفتگو  فرد قانعی عرفان  :اوسته باخ 339
 :میگوید پیشین، پادشاه زمان در نیاوران کاخ حفاظت فرمانده ی،مرتض پور، عشقی 340

 حضور روزهای آخرین در ، 1357 ماه دی در ایران، در آمریکا سفیر ویلیام سولیوان،
برود:  "تعطیالت" به  گفت وی و به آمد شاه نزد ایران، در شاه محمدرضا

http://iranglobal.info/node/ 70270 
سیاست صدور انقالب  ، ایران اسالمی جمهوری در خارجی سیاست راهبردهای 341

  (wikipedia.org)پدیا، دانشنامهٔ آزاد ویکی -اسالمی ایران 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-2
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 بو اونالرا و وئرمک درس یایماق، مملکتلرده اسالمی غیر حتی و اسالمی
 سیاستی بو خمینی هللا آیت .اولونار منظور سالماق باشا نی مسئله
 صادیر انقالبینی ایران  342".قویموش اورتایا و ائتمیش ایفاده آشکار آچیق،

- 1357 هدف . اساسیندادیر گؤروشو دونیا امتچیلیک سیاستی ائتمک
 انقالب وئرمیش باش ایراندا ایله سی واسیطه اسالمچیالر ایل ینجی

 :ایشلر الزیملی .اولونار منظور یاراتماق بیرلیک اسالمی اساسیندا
 ،اوالرسا  مالیک اصیللیگینه و گؤروشونه اؤز دونیادا ایدئولوژیسی ایسالم

 بو لیکله بئله .ساییالر حاضیر شرطلر اوچون "ائتمک صادیر انقالبی"

 یولو اؤیرنیم اورتاق اوچون چالیشماق اورتاق و یاراتماق اصیللیگی
 .ساییالر الزیم یاراتماق

  :هدف

 دوشونجه سیاسی دئیه "کلمه وحدت" آراسیندا ملتلری ایسالم 1-
  .یاراتماق بیرلیگی

 سی مسئله ائتمک اعمال نظر و دوشونجه داآراسین دؤلتلری دونیا 2-

 اسالم :اوچون اؤرنک(
 .)حاقالری ائتمک اعمال وتو اورتاق نین دؤلتلری

 343"یاراتماق کیملیک اورتاق ... و مدنی اقتصادی، امنیتی، سیاسی، 3- .

 
 و دیل هامیسی مشترکلیک و اورتاقلیق بو کیمی گؤروندوگو اوسته
 سیاسی بیر اساسالناجاق ستیمینهسی چیلیک اداره اساسیندا مدنیت

 فارس ده سیستیم سیاسی بو .ساییالر سی مسئله سیستیم
 فارس دئیه "فرهنگی ایران" اوچون اولوندوغو ایفاده طرفیندن حاکیمیتی

 بیر قوروالجاق اساسیندا )طلبی برتری( اوستونلوگو و ایستعمارچیلیغی
 انچیالریی ایستعمارچیلیق فارس دئمک، .ساییالر خیال و خولیا

 دوغرولتودا بو و آلمیش قلمه دئیه وسیله بیر اوچون فارسلیق ایسالمیتی

 .چالیشارالر یئریتمگه سیاست
 . اولموش باغلی محفلینه ملی جبهه شریعتی علی کیمی بیلیندیگی

 راسخ علی و زند شاکری علی محفلیندن ملی جبهه شریعتی علی

 ایله محفلی مذهبی ملی فارس سونرا قاویلدیقدان سی واسیطه افشار
 داوام قالماغا مصدقچی باخمایاراق باشالدیغینا ائتمگه بیرلیگی ایش

 :اوخویوروق دوغرولتودا بو ائتمیش،

خوشبختلیکله محمد مصدق مستقیللیک اوچون، نفتسیز اقتصاد نظریه "
سینی وئردیگی و ایرانی ایستعمارچی شرکتلردن خالص ائتمگی اساس 

حیاتا  آخوندسوز اسالم آنالییشی ده یزدهگؤتوردوگو کیمی، جامعه م

دیر.  بئله لیکله اسالم اورتا چاغدا )قرون وسطادا( کیلیسا -کئچمک اوزره

                                                             
 عبدالقیوم سید :آلینمیش ،ایران اسالمی جمهوری در خارجی سیاست راهبردهای 342

 و  )هر(خمینی امام :آلینمیش . 118 .ص ، 20 جلد ، 1386 صحیفه نور، سجادی،
، 11 جلد نور، صحیفه و .5 شماره سیاسی،   علوم معاصر فصلنامه اسالمی جنبشهای

 علوم جنبشهای فصلنامه و )ره(خمینی امام :آلینمیش ، 266 ص ، 11 جلد ، 1386
 . 5 شماره سیاسی،

 اورادا. باخ ،ایران اسالمی جمهوری در خارجی سیاست راهبردهای 343
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کئشیشلرینه توتولموش دار و گئریجی باخیشالردان آزاد 
 344".ائدیلمیشدیر

 

 و زینجیریندن اسیرلیک" شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته
 محمد ایشلتمکله سینی ایفاده "تمکائ آزاد شرکتیندن ایستعمارچیلیق

 مصدغین محمد . چالیشار آلماغا قلمه قورتولوشچو بیر مصدقی
 دؤلتلری بیرلشمیش آمریکا قارشیسیندا کومونیستلیک ایسه مأموریتی

 دگیشمه یئر اوزره سی محروسه ممالیکی ایران انگلیستانی ایله

 میللی زدهسؤ نفتین . داشیمامیش ماهیت بیر هانکی هر باشقا سیندن
 محمد دفعه بیرینجی سی مسئله "جنوب نفت قرارداد الغای" یا و اولما

 میللت قوچان( رحیمیان غالمحسین سونرا و حکومتی ماراغالی ساعد

 نین اینگیلتره چیزماق آلتینی نین آتیلماسی اورتایا طرفیندن )وکیلی
 لیمیل نفتین لیکله بئله و دیگینی ضعیفله نین موقعیتی کی ده بؤلگه

 ده-بؤلگه ایجابیندا سیاست ،دئییل مصدقه محمد سی دوشونجه اولماق

 امتیازینی نفت دئمک، .لیدیر ائدیلمه ایضاح ایله سی گوجلنمه آمریکانین
 محمد دفعه بیرینجی فیکری وئرمک آمریکالیالرا و آلماق اینگلیسلردن

 دمحم ده مسئله بو .قویولموش اورتایا طرفیندن حکومتی ماراغالی ساعد

 بؤلگه نین شتاتالری بیرلشمیش آمریکا دئییل، باشینا اؤز ماراغالی سعید
 گله قناعته بو دا مقامالری اینگیلتره دوشن باشا آرتماسینی نفوذونون ده

 دئیه ائشیتدیرمیشلر حکومتینه مراغالی ساعد محمد نی مسئله بو رک

 نین شتاتالری بیرلشمیش آمریکا دا اونسوز( ییک لی ائتمه قبول
 آمریکالیالر و ائتمیش تشبث اوچون کئچیرمک اله نفتینی ایران شیرکتلری

 .)ایمیشلر قرارلی گتیرمگه حاکیمیته دک جگیمیز گؤره آشاغیدا مصدقی
 باشلیغی "نفت مذاکرات تحریم" نی مسئله بو ماراغالی ساعد محمد

 خاریجی وکیلی میللت قوچان رحیمیان، غالمحسین .آتمیش اورتایا ایله

 "جنوب نفت قرارداد الغای" نی امتییازی نفت وئریلمیش لرهشیرکت
 طرحین بو رک ائده تسلیم مجلیسینه میللی نین تهران آلتیندا باشلیغی

 :اولونورموش ایفاده بئله طرح . میش ایسته اولماسینی قبول

 "ایران ملی مجلیسی نین ماده واحده دئیه تصویب ائتدیگی قانون،
نا قویولموش، دیکتاتورلوق اختیاری شرکتیاستیبداد دؤنمینده دارسی 

 345امتیازینی باطل ائدر. جنوب نفتی نین زامانی مدتی اوزادیلمیش

 قبول زامانیندا تکلیفی بو اوالراق وکیلی میللت ایسه مصدق محمد
 مصدق محمد  346.قاچیرمیش بویون سیندن چکمه قول و ائتمکدن
 ائتمگه توجیه لهبئ مطبوعاتدا زامانکی او عملینی یانلی اینگیلتره

 :چالیشمیش
"نه اوچون جنوب نفت آنالشماسی قانونون باطل اولماسینا داییر طرح 
الیحه یه ایمضا آتمادیغیما داییر اولموش اعتراضال اوزره جاواب اوالراق 

دئییلمدیر: مجلیسده تصویب اولموش قانون و قاعده لر ایکی توردور: ایقاع 
یگی الیحه لر ایقاعات ساییالر. بو و عقد. مجلیسین اؤنملی تصویب ائتد

                                                             
 8 ص / آشنا های مخاطب با / ۱ آثار مجموعه شریعتی، علی 344
 .242، ص. 1379  تابستان ایرانشناسی، مجله آذر، 12 جلسه رحیمیان، غالمحسین 345
 1355 تهران، ، 223 صحیفه اول، جلد منفی، موازنه سیاست استوان، کی حسین 346
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اساسدا هر آنالشمانین ایکی طرفی وار. بونالر قبول ائتدیکلری اساسدا 
آنالشما حیاتا کئچر. بو اساسدا هر ایکی طرف بو آنالشمانی باطل 

...  مجلیس وقف اولموش ائتمک ایستمزسه لر، آنالشما باطا اوالبیلمز.  

می، نفت شرکتی و انگلیستان دا امالکین ساتیشینی باطل ائتدیگی کی
آنالییشی کئچرسیزدیر.  مجلیس  -آنالشمانی دا مجلیس باطل ائده بیلر

ملتلر آراسی آنالشماالری، اونون قانون اساسلی یولالرینی اؤیرنمدن و 
 347"آراشدیرمادان باطل ائده بیلمز.

 

 اوزره اوالیالر کی ده بؤلگه و دیکده ایزله دریندن قایناقالری تاریخی
 موضوعسو"  (نفت شدن ملی( اولما میللی نفتین" سؤزده دوراقالدیقدا

 نین حوضوری دوغودا اورتا و یاخین نین شتاتالری بیرلشمیش آمریکا

 ایچینه اؤز و آزالماسی نین نفوذی ده بؤلگه بو نین اینگیلتره و آرتماسی
 قارشیسیندا سؤیئتلیگی روسیه و سی ایزلمه سیاستی گئریلیم دوغرو
 سیاست هئژمون و قاباریق داها نین شتاتالری بیرلشمیش اآمریک

 ایران دیشینی طمع اینگیلتره. لیدیر ائدیلمه ایضاح ایله سی یئریتمه
 حکومت مصدق محمد سونرا چکدیکدن سیندن محروسه ممالیکی

 دن ائتمه مشورت ایله عضولری میللی جبهه ، او رک گتیریله باشینا

 سئچه آدامالریندان حاکیمیت کی شدهکئچمی چوخونو بیر نین وزیرلری
 :دیوئر یئر ده بندلره آشاغیداکی پروقرامیندا حکومت رک

 

نفت صنعتی نین ملی اولماق قانونونو بوتون مملکتده حیاتا کئچیریلمه -1
 لی و ملی مجلیس و بلدیه سئچکیلری اوزه قانونالرین اصالح اولونمالیدیر

"348 
 خانا رضا زامانیندا اوچون برکیتمک موقعیتینی اؤز حاکیمیتده مصدق محمد

 اوماراق کؤمک محمدرضادان اوغلو شاهین رضا یئرینه کؤمک ائتدیگی

 قالخارکن ایستمگه محمدرضادان پوستونو وزیرلیگی ساواش
 بوجاغا مصدقی محمد راضیالشماماسی ایله مسئله بو محمدرضانین

 رضا حمدم . زورالمیش معذوریتینه ائتمک ایستعفا اونو سیخیشدیراراق

 :یازیر اوزره مسئله بو خاطیراتیندا اؤز شاه
ینجی ایل، مورداد آیی نین ییرمی ایکسینده محمد مصدقین باش -1332"

وزیرلیکدن قیراغا قویولماق و قوشونالر باشچیسی زاهیدی نین وزیرلیک 

مقامینا تعیین اولماق حؤکومونو ایمضاالدیم. بو بویوروقالرین بیلدیریلمه 
شاهلیغی قوروماق بیرلیکلرینه باشچیلیک ائدن سرهنگ  سینی اوچون،

نعمت هللا نصیری نی مإمور ائتدیم. ....آنجاق محمد مصدقه هر هانکی 

  349.یه سفارش ائتدیم"-بیر خطر توخونماسین دئیه نصیری
 بت بیر گؤزونده خالق مصدیق محمد و اولمادیغی آیدین توپلوما مسئله 

 ائلچیسی، نین دؤلتلری بیرلشمیش آمریکا اوچون تاپدیغی دگر کیمی

 اویقوالمایاجاغی شیددت علیهینه مصدق شاهین رضا محمد هئندیرسون
 :یازیر دوغرولتوسوندا

                                                             
 .صحیفه هامان اثر، کئچن آدی استوان، کی حسین 347
 .322، ص. 1329تیر  1/6 پچا ايران، تاريخ وقايع روزشمار عاقلی، باقر 348
 .179  صحیفه وطنم، برای مأموريت رضا، محمد 349
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"... محمد مصدقین توتساق اولماسی، یوخسا اؤلمه سی تهراندا 
اعتراضچیالر آراسیندا بیر شهید آنالییشی اورتایا قویاراق گلجکده بیزلر 

 350".یاراتمیش اوالر اوچون بؤیوک چتینلیکلر

 بیرلشمیش آمریکا و اینگیلتره اساسا فیکیره و دوشونجه کی اوسته
 داها بیر توخولمازلیغینی مصدقین محمد ائلچیلری نین شتاتالری

 فایداالنماغا توخونولمازلیقدان بو ایسه مصدق حمد. موورقوالمیشالر
 صدارت دانیشیغیندا ایله سنجابی کریم و ی مک حسین رک دوشونه
 یه مکی حسین داییر دیگینه مه ایسته وئرمک تحویل پوستونو

 :مکی حسین ائتمیش، ایفاده آشاغیداکیالری
 
شاهین یانیندان محمد مصدقین یانینا قاییتدیم و اونا دئدیم: آقا مصدق! "

شاه بوگونه کیمی، سنین الینده بیر موم کیمی ایدی. هر نه دئدین 
ن دربارین بودجه سینی ایسه، عمل ائتدی. .. ایندی نه اوچو

کسیرسینیز؟ اونو خاریجیلر ایله آنالشماغا و اؤزونوزو ایشدن ائشیگه 

آتدیرماغا مجبور ائدرسینیز؟ محمد مصدق دئدی: منی قدرتدن سالماق 
 .351"ایستگی اوالنی من تپیک ایله ائشیگه ساالراق

 و وزیری معاریفلیک کی سینده کابینه مصدقین محمد سنجابی، کریم

 :دئمیش آشاغیداکیالری مصدقه محمد اوالراق یاردیمچیسی هدوشونج
سیزین حضورونوز اولمادان ایکی وضعیت "سیز مجلیسی باغالرسانیز، 

ایله اوز اوزه قاالبیلرسینیز: بیریسی شاه سیزی باش وزیرلیک مقامیندان 

ائشیگه آتار. ایکینجیسی علیه نیزه گوج قوالنماغا مجبور اوالر. بئله بیر 
ه ائده بیلرسینیز؟ محمد مصدق دئدی: "شاه منی مقامیندان حالدا ن

ائشیگه آتماق بویوروغو وئره بیلمز. وئررسه ده، بیز اونا قوالق آسماریق. 
 ... 

کریم سنجابی بیر داها محمد مصدقه اوز توتاراق اونو باشا سالماق 

آنایاسایا اساسا، مجلیس تعطیل اوالرکن شاه باش  -اوچون، سوروشار: 
مقامیندان ائشیگه اتابیلر می؟ محمد مصدق جاواب وئررر: شاهین  وزیری

 352".باش وزیری مقامیندان اخراج ائتمک حقی یوخدور

 
 آرتیق حددن گوجلره خاریجی مصدق محمد کیمی گؤروندوگو اوسته

، یوخسا محمد رضا شاه ایله توده ای علیهینه آنالشدیغی گووندیگی

 نمکله چئی قانونالری کئچدیگی نتصویبیند مجلیس زامانیندا اؤز اوچون
، سونرا آچیلمیش قاالراق زوروندا اوزاقالشماق باشقانلیغیندان حاکیمیت

 دو.اول لی وئرمه )اعتماد رأی(  سسی گوونج یه سلطنه قوام مجلیس

 بونالرا دی. آل اله )وزیرلیگی نخست( نی پستی صدارت قوام لیکله بئله
 بیر سیغیناراق قولتوغونا نین یکاشان هللا آیت مصدق محمد باخمایاراق

 یوال گؤستریلر اوچون مک دستکله مصدقی خالق شهرلرده چوخ

 اوالیالر وئرمیش باش اوتوزوندا نین آیی تیر لیکله بئله دی. سالین

                                                             
 788/5/1953/00سی،  نمره ، 14.05.195 تاریخ تلگراف،  هندرسون، 350
 .348، آلینمیش:  متینی ص. 197- 196  صحیفه ،1 ج مکی، حسین 351
 ا،آمريک کتاب، شرکت مصدق، محمد دکتر سیاسی کارنامهء به نگاهی متینی، جالل 352

 .354ص.  ، 1384
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 بیر مصدقی محمد اوزاقالداراق ایشدن نی سلطنه قوام شاه سونوجوندا
 حکومت مصدق محمد. قالمیش زوروندا گتیرمک باشینا حاکیمیت داها

 سفر ) !!محرمانه( گیزلی شاها سونرا موددت بیر اولدوقدان باشچیسی

 اوزله ایله اعتیراضی نین کاشانی هللا آیت عمل بو اوچون دیگی دوزنله
 نماییشلری اعتیراض علیهینه حکومتی مصدق شهرلرده چوخ بیر رک شه

  353.دوزنلنمیش
 بیر یاخالشیمی گؤرونر آیدین و پوپولیست بئلنچی نین شریعتی علی
 اؤز انسانالرینی مأمورالری حاکیمیت ده جه ائله و دینسیز دینچی، چوخ

 ایل ینجی-1352  شریعتی علی .آچمیش یول سینه ائتمه یانچیسی
 داییره دؤلت ده ایسترسه و کسیم اوخوموش ایستر سونرا توتولدوقدان

 آزاد انیندانزند شاهلیق ایل ونجو- 1354 و آچماغا یئر اؤزونه آراسیندا لری

 لیک گؤنده کیهان ایل ینجی- 1355 لیکله بئله .باشارمیش اولماغا
 ائتمگه چاپ گؤروشلرینی چیلیک شعوبیه فارس دئیه "ایرانیت" قازئتینده

 یازدیغی یه-خمینی هللا آیت مطهری مرتضی لری مقاله بو دو. اول نائیل

نین فلسفه  ا "یاخشیدیر بو مطلبلرین آدینی رستاخیز پارتیسیمکتوبوند
  354.ائتمیش اشاره دئیهسی قویاق" 

 خیابانی موسی چیخیشالری پوپولیست بئلنچی نین شریعتی علی 

 بیر آدلی نژاد هاشمی احمد . قویموش تأثیرینی و اتکی اؤز ده اوزره
 اینجی 1355 زنداندا نین خیابانی موسی اوالراق شاهد و تانیق مجاهد

 :اوخویوروق ائشیتمیش، ینیدئدیگ آشاغیداکی یه-روحانی بیر ایل

"بیزیم، سیز مالالرا احتیاجیمیز یوخدور. سیز بیزیم دالیمیزجا گلیردینیز. 
 355.ایندی ده، سیز بیزیم دالیمیزجا حرکت ائتمه لیسینیز"

 دن-جمله او روحانیلر اوالن زنداندا ایل ینجی- 1355 ایل، هامان لیکله بئله
 گرامی، منتظری، ری،انوا کنی، مهدوی طالقانی، شیرازی، ربانی

 و مسلمان زندانیندا شاهلیق رفسنجانی هاشمی الهوتی،

 وئرمیشلر، فتوا علیهینه یاشادیقالری آرادا بیر مارکسیستلرین
 :اوخویوروق

مسلمانالرین مارکسیستلر ایله اجتماعی شکیلده بیر آرادا "

دن -، سیاسی کافرلرین، او جوملهیاشادیقالرینی و بوتون شرعی
مسلمانالرین  جهتلری نظره آالراق رین نجیس اولدوقالرینیمارکسیستل

 هد-زنداندا مارکسیستلرین آیری اولماسی الزیم و واجیبدیر. بو مسئله

 356".لماز ضررلره یول آچاجاقدیراهرهانکی اغماز ائتمک و مسامحه ساغ
 تئز" آالراق نظره دوشونجه طرفدارالری نین چوخلوغونو  شریعتی علی

 :یازدی بئله گؤروشونده "انیتروح منهای اسالم

                                                             
 .346  صحیفه اثر، کئچن آدی ،عاقلی باقر 353
 هللا آیت صدرا: نامه انتشارات استاد مطهری، زندگانی در مرتضی مطهری، سیری 354

 .1356 شریعتی علی مورد در خمینی هللا آیت به مطهری
 تهران ،2 جلد فرجام، تا پیدايي خلق مجاهدين ، سازمانجمعی از پژوهشگران 355

 .270ص  ، 1385سیاسي،  هاي پژوهش و مطالعات مؤسسه
 مركزاسناد ، 1372 تهران اول، چاپ ،3 جلد خمیني، امام نهضت روحاني، حمید سید 356

 .449 اسالمي، ص انقالب
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"اسالم مالاللیغین چنبرسیندن چیخدیغی گوندن من اسالمین بیر یئر 
یئتدیشدیگینه داییر او زامان اومودلو اولدوم. اساسلی و چوخلو قدرتلرین 
گئنه ده ده رسمی مالالالر الینده اولدوغو دوغرودور. آنجاق اسالم 

زو اوچون گؤزلنیملز فدائیلر، توپلومون رسمی اولمایان کسیملرینده، اؤ
عاشیقلر تاپمیشدیر. اونالر پوال، دینه محصور اولمادان اسالمی سئوه رک 

و تاریخین آخارینی درک ائتمیشلر. اونالر اسالمین گؤرونوشونو دونیادا 
بیزیم رسمی مالال کسیمیمیزین اؤلمه سی ایله اسالم  دگیشمیشلر.

  357".اؤلمه یه جکدیر

 
 :ئتمیشا داوام ده گئنه 
صاباحکی اسالم، مالال اسالمی اولمایاجاقدیر. قومون و مشهدین "

اسالمی دگیشه جکدیر. ... مذهبچی گوجلر، ایندیدن داها رسمی و 
 358.ارثی دین باشچیالری نین الینده دئییلدیر"

 جامعه و اسالمشناس اؤزونو شریعتی علی کیمی گؤروندوگو اوسته

 خبری بیله روحوندان نین عهجام باخمایاراق آلماسینا قلمه شناس
 مختلیف آپارمادان، ایشی آیدینالشما ده-جامعه لیکله بئله .اولمامیش

 انکار و دانماق لرینی مسئله مدنی و ملی نین صاحابالری مدنیت و دیل

 ایله اعتباری نتیجه . چالیشمیش دورتمگه عوامفریبلیگه خالقی ائتمکله
 . گؤرونموش آیدا اوالراق ایعهش بیر کئچمدن زامان چوخ خمینی هللا آیت

 یاخشی لرینی مهره اوالراق مؤلیف بیر گنج شریعتی علی دئمک،

یدی. گونوموزده ا چیسی شعوبیه فارس بیر چالیشمیش اویناماغا
 آدلی "روزنه" بیله کانالیندا دؤردونجو نین حاکیمیتی اسالمی جمهوری

 بت اوچون ارسلیقف اوندان آلیناراق اله داها بیر شریعتی علی پروقرامدا
 1397/4/20 پروقرامی بیرینجی گؤروشون بو . چالیشارالر دوزتمگه

 دئدیکلریمیزه. بو  یاییالندی تلویزیونوندان ایسالمی جمهوریتاریخینده  

 ایله لر کلمه اوالراق مؤلیف بیر پوپولیست شریعتی علی باخمایاراق
 اولموش حمیقت دیکتاتورلوغونداکی شاهلیغی پهلوی و اویناماغا یاخشی

 جهت هم ایله قطاری ایسالمی انقالب ده کسیمی آیدین ایراق اوزدن

 تئوکراسی دئیه ایسالمی انقالب باخمایاراق باشاردیغینا سینه ائتمه
 یئرینه نین مقامی شاهلیق خمینی هللا آیت باشالریندا روحانیت

 یاییلماغا راحاتجاسینا سی دوشونجه شریعتی علی سونرا اوتوردوقدان

 تئوریزه یئرینه انسانی علوم یوردالریندا بیلیک باخمایاراق تاپماسینا یمکانا
 چاپیندا دونیا اوچون اوتوردولدوغو )امامیه فقه( گؤروشو امامی اولموش

 هزیمته و یه یئنیلگه بؤیوک دا آنالییش تانینمیش دئیه انسانی علوم

 مختلف و آلمیش پای گؤروشلریندن شریعتی علی لیکله بئله دی. اوغرا
 و قوروپالر سیاسی اولوشدورموش گؤروشلری دونیا اؤزلرینه یؤنلرده

                                                             
 ، 123 .ص سوم دفتر ، 1355 اسالم، در طبقاتی جهتگیری شریعتی، علی  357

 نگاهی "ما آینده و وزامر" شریعتی، ،)پژوهشگران از جمعی(جامی،  مهدی :آلینمیش
 203 .ص 1396 لندن، سال، چهل از پس او فکری میراث به

 با ،1 آثار مجموعه و 11 ص. میناچی و همایون آقایان به نامه شریعتی، علی 358
 .136 .ص آشنا، های مخاطب



 

 

 

 198  ایشیق سؤنمز

 وضعیته تجرید اوغرایاراق هزیمته و یه یئنیلگه بؤیوک تشکیالتالر
 .دوشموشلر
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 قایناقالر

 
 

 جعفری علی بن محمد ابن ، حسین ُمنجمه بىِ  بى ابن يا بى بی ابن
 سلجوق آل تاریخ ،رغدی 

  نامه ایران، برای مماتی و حیاتی مسئله یک نآذربایجاتقی،  ارانی،
 .1924، برلین 254 – 247 صحیفه . برلین ،5 شماره فرنگستان،

 1349 تهران، آخوندزاده، فتحعلی میرزه های اندیشه ن،فریدو، آدمیت

 سی تورکچه آذربایجان کریم قرآن ، دوزال، رسو اسماعیلزاده
 چهار مارهش سوم، جلد آینده مجلهافشار یزدی، محمود، 

 1351 دوم چاپ دوم، جلد آینده ، ، محمو - -

 تهران فردوس، انتشارات روشنفکران، خیانت و خدمت در، جالل احمد، آل
 اول چاپ ، 1372 

 1366 تهران ،1 جلد طبری، تاریخنامه، محمد ابن علیمحمد ابو بلعمی،

 محمدپروین و بهار محمدتقی تصحیح بلعمی، تاریخ ، - -
 1341 تهران گنابادی،

 شاه رضا به دوم خطابه دیوان،، تقی محمد بهار،

  تهران سپهر، نشر مرکز فردوسینامه،،  - -
 .وطنم برای مأموريت رضا، محمدپهلوی، 

 ،2جلد فرجام، تا پیدايي خلق مجاهدين سازمانجمعی از پژوهشگران، 

 .1385تهران  سیاسي، هاي پژوهش و مطالعات مؤسسه تهران 
 .1392تهران  خمینی امام ی سیرهرجائی، غالمعلی، 

 تابستان ایرانشناسی، مجله آذر، 12 جلسه غالمحسین،، رحیمیان

  1379 
 1372 تهران اول، چاپ ،3 جلد خمیني، امام نهضتسید حمید،  روحاني،

 اول دفتر مولوی، مثنوی، الدین جالل موالنا رومی،
  گلستان دیوان سعدی،

 1394 چاپ می،اسال -ایرانی هویت بازشناسی علی، شریعتی،

 1351 تهران صفوی، تشیع و علوی تشیع،  - -
 سوم دفتر ، 1355 اسالم، در طبقاتی جهتگیری،  - -
 1351، تهران میناچی و همایون آقایان به نامه ،  - -

 .شهریار استاد ترکی دیوان ، حسی محمد شهریار، سید
  ستاره :آلینمیش ؛ 17 .ص ، 1397 آذربایجان، والیان حبیب، آذر، شیری

 20.03.1304انتشار:  تاریخ تبریز، ، 120 شماره ایران،

 جلد. 5، 1369 تهران ایران، در ادبیات تاریخذبیح هللا،   صفا،

  طباطبایی صادق دکتر اجتماعی -سیاسی خاطرات صادق،طباطبایی،
 1 جلد

 1329تیر  1/6 چاپ ايران، تاريخ وقايع روزشمار باقر،، عاقلی
 ، 1829 ،)هیندوستان( کلکوته اهنامه،ش، ابولقاسم طوسی، فردوسی

 سوم جلد 

 .1380، قم مجید، قرآن
 .1304  تهران آذربایجان، باستان زبان یا آذریاحمد،   کسروی،
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  اول جلد منفی، موازنه سیاست حسین،، استوان کی

 شرکت مصدق، محمد دکتر سیاسی کارنامهء به نگاهی جالل،، متینی

 .1384 آمريکا کتاب، 
 ، صدرا انتشارات استاد  مطهری، زندگانی در سیریتضی، مطهری، مر

 1398 ،PDF. 
 نسیم سایت کتابخانه ایران، و اسالم متقابل خدمات ، - -

 ، PDF،1396، مطهر

 1358 است، کدام التقاطی اسالم معلوم، نا مؤلیف
   شاهنامه سیاسی محتوای در بحثی داد، حماسۀ، هللا فرج میزانی،

 1388 دوم، چاپ فردوسی،

 1346 تهران، او، شعر و فردوسی، مجتبی، مینوی
  فارسی زبان و زبانشناسی، پرویز خانلری، ناتل

 محمود موقوفات چاپ ایران، ملی وحدت و آذربایجان زبان ناصح، ناطق،

 .یزدی افشار 
 انسانی علوم و ادبیات دانشکده آذربایجان، کنونی زبان ماهیار، نوابی،

 .29  شماره 1333 تبریز دانشگاه

 788/5/1953/00، سی نمره، 14.05.1953 تاریخ تلگراف،  ندرسون،ه 
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 ئرنئت صحیفه لریندکی مطلبلردرگیلر و اینت

 

 (دوم قسمت(! آن حل راه و آذربایجان در ملی ستم: محسن،، ابراهیمی

 حزب اورگان روزنه نشریه !نداریم :! ستم تحت ناسیونالیسم
 19 ,شنبه آذربایجان، کمیته فارس، -ایران کارگری کمونیست

 1392 بهمن

 ناسیونالانتر است، محکوم قومي پراکني نفرت، محسن ابراهیمي،
 05.05.2006  تاریخ ، 141 شماره 

 ایرانشهر، کاظمزاده حسین ایرانی؛ روح تجلیات کاظم،، سیسی آذری

 ، سایت آذریها.1393 تیر 3 شنبه سه: تاریخ 

  اسالم دوم زبان فارسی  قرآن، یالملل بین خبرگزاری، پور رحیم، ازغدی
 www.iqna.irhttp//:: ۱۳۹۵ دی ۱۷ :تاریخ است،

  زبان فارسی آسیا، شرق  ،قرآن یالملل بین خبرگزاری، پور رحیم، ازغدی
 : ۱۳۹۰  دی ۱۴ تاریخ است، اسالم جهان دوم

http://www.iqna.ir 

 دولت وزیر نخست که لیبرالی طلب اصالح روایت سرگه،، بارسقیان
 شماره  دی 1386 شهروند شد، انقالب  

 را نامه "هوپ هوپ" اشعار که تقلیدی مرجع سبحانی، حیدر بیات، سید

 https://hbayat.wordpress.com ... و است حفظ  
 تحریف در مارکسیست و ترکسیت پان عوامل نقش افشین،، جعفرزاده

 تهران، ،"نو طرح" نامه هفته ،)آن تاریخی و دیرینه و قفقاز(تاریخ

 . 145 رهشما
 زبان فارسی، زبان ،( https://www.cgie.org.ir-) سعیده، احمدی خان

 ۱۳۸۵ :تاریخ است، اسالم دوم 
  به زد رقم برایم که سرنوشتی و لنین به شیفتگی ، خسروی، امیر

 05. 12، 2018، یار شاطر احسان درگذشت مناسبت

(http://www.akhbar-rooz.com) 

http://www.iqna.ir/
http://www.iqna.ir/
http://www.iqna.ir/
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 :ایران اسالمی جمهوری در خارجی سیاست راهبردهای
  (wikipedia.org)پدیا، دانشنامٔه آزاد ویکی -نقالب اسالمی ایران سیاست صدور ا

 فارابی جشنواره در طباطبایی سیدجواد از (جمهو رئیسروحانی، حسن )

   HTTP://WWW.AZARIHA.ORG آذریها 
 کی نه است، دوست وطن ایرانی نه خراسانی ابومسلم جعفریان، رسول

، 1390 آبان  24، شنبه سه شیعی، شخصیت

https://www.khabaronline.ir 

 :  06.11.2010 تاریخ ،)پامیر( وئژ ائران یوخسا ایرانویچ، ایشیقسؤنمز، 

 www.isiqsonmaz.com، 

 : 19.01.2018  تاریخ،  )باستان ایران( ایران قدیم ، - -
 www.isiqsonmaz.com 

 اورتایا نین آدی قوروپو دیل ایران و دؤلتی یرانا،  - -

 http://www.isiqsonmaz.com، 06.11.2010 ی، تاریخ: آتیلماس 

 تاریخ:،دیلی اونالری و  ")خاخامنشیان( انشان اخامخ،  - -

 21.01.2018 ،   http://www.isiqsonmaz.com  

 07.12.2006، همایون داریوش و نئوفاشیستلری فارس ، - -

 com/Seite%20125.htmisiqsonmaz..www  

 آموزش آذریها، انترنئتی صفحه ، ها آذری تحریریهسیف الدینی، ساالر، 
 در حاکمیت ملی و اساسی قانون علیه اقدام !قومیتي شكاف

 ۱۳۹۷ فروردين ۲۹ ,چهارشنبه مجلس،
 تاریخ ، 28 صحیفه ، 169 شماره تبریز، شمس، علیرضا صرافی،
 1379/02/13 

 : متنفع هللا حزب احتمس اشک د،صدر، حمی
 https://hammihan.com/post/ 14855981 

  تاریخی با باستان ایران تاریخ: فارس با وگو گفت در ،فاروق، زاده صفی

  ، فارس19.09.139 تاریخ  است، متفاوت گویند می ها غربی  که
 نیوز.

 مرداد و تیر شماره ، 1384 تهران، مهر، ایران ماهنامه ، - -

 پادشاه زمان در نیاوران کاخ حفاظت فرمانده ی،مرتض ،پور عشقی
 دی در ایران، در آمریکا سفیر سولیوان، ویلیام :گوید می پیشین،

 نزد ایران، در شاه محمدرضا حضور روزهای آخرین در ، 1357 ماه

برود:  "تعطیالت" به  گفت وی و به آمد شاه
http://iranglobal.info/node/ 70270 

 کارنامه و زندگینامه دیدگاهها، جدید، و قدیم جدال ،جواد سید طباطبایی،

 با جز نویسی تاریخ او، با گفتگو در طباطبایی جواد سید علمی
 تیر مهرنامه، :آلینمیش( نیست پذیر امکان ملی آگاهی بر تکیه

 1392 تیر چهاردهم جمعه ، 1392 ) ماه

  در ترکان نقش و ایران فرهنگی تداوم در گفتار ، - -
 .1392ر تی 8 شنبه: تاریخ،  آذریها سیاسی، یشهاند انحطاط

 است؛ مهم بسیار فرهنگی بزرگ ایران برای قفقاز ،  - -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-2
http://www.azariha.org/
https://www.khabaronline.ir/
https://www.khabaronline.ir/
http://www.isiqsonmaz.com/
http://www.isiqsonmaz.com/
http://www.isiqsonmaz.com/
http://www.isiqsonmaz.com/
http://www.isiqsonmaz.com/Seite%20125.htm
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قفقاز،  اجتماعی و تاریخی فرهنگی، مناسبات سمپوزیوم دومین
 05.11.1394: مطلب تاریخ ن،ایرا اسالمی جمهوری خبرگزاری

 لقرنینذوا همان کوروش آیا آنالین، خبرطباطبائی، سید محمد حسین، 

 .1391مرداد،  4 ؟،است 
 ،پیغمبر ستایش اندر گفتار - ۷ بخش ،شاهنامه ،ابولقاسم، فردوسی

 (https://ganjoor.net). 
 آزادی نهضت کل دبیر ، يزدی ابراهیم دکتر با ، کفتکو عرفان، فرد قانعی

  ،!شاه حکومت یهعل مسلحانه مبارزه تدارک دوم بخش – ايران 

1383/07.30 chabar.de-http://www.iran  
  سیمای 4 شبکه تلویزیونکالنتری، عبدالحسین و سید جواد میری، 

 به نگاهی ،"زاویه" انسانی علوم مجله ایران، اسالمی جمهوری

 تیر 20، چهار شنبه، 1397علی شریعتی،  زندگی
http://www.telewebion.com/episode/185096 

 سواد ،رضا   )http://www.hafteh.peiknet.com) الملوک تاج با مصاحبه

  .فروغی محمدعلی دادم، یادش را نوشتن من و نداشت فارسی 
 و فارسی زبان درباره انقالب معظم رهبر دیدگاههای، جالل  محمدی،

  )www.azariha.org)  06.05.1397:تبریزی، جمعه امام دیدگاه

 و آموزش وزیر گیری موضع بر نقدی آذربایجان، روزنامه،  - -
 ۱۷ ,چهارشنبه جمعه، ائمه  و نمایندگان برخی مواضع و پرورش

 ۱۳۹۷ مرداد

 اقوام همه ملی و ریخیتا زبان فارسی، ،مهر خبرگزاری ، - -
 کردن سیاسی برای ها جریان برخی است/ تالش ایرانی

 .1392.12.18، ، تبریزفرهنگی موضوعی
 .1359 شهریور 31  اسالمی جمهوری روزنامه ،عبدالمجید، معادیخواه

 دی ۰۳ دوشنبه منشورش، و هخامنشی کوروش درباره، شیرازی مکارم

 ۱۳۹۷ ،news.com-https://www.shia/ 
 نامه جمعی از دانشجویان و فعالن آذری خطاب به وزیر امور خارجه ایران

 رسمی تارنمایحزب پان ایرانیست، در مورد تنبیه جمهوری باکو، 

 11 ,دوشنبه (ttp://www.paniranist.info) ایرانیست پان حزب
 1391 دی

  

  
 
 

 الن درگی و اینتئرنئت صحیفه لریالتین الیفباسیندا او

 
 

Baykal, Ayşe, Sartre mi, Şeriati mi?, 26, Ekim, 2014, Hürriyet:  

http://www.hurriyet.com.tr 
Bilge, Nihat, İslam Dünyasının 'Fikirleriyle Rahatsızlık Veren' Önemli  

Düşünce Adamı Ali Şeriati, 15.04.2015: https://onedio.com 

https://ganjoor.net/
http://www.iran-chabar.de/
http://www.hafteh.peiknet.com/
http://www.azariha.org/
https://www.shia-news.com/
https://onedio.com/haber/rahatsizlik-veren-dusunceleriyle-islam-dunyasinin-onemlidusunce-adami-ali-seriati-490397


 

 

 

 204  ایشیق سؤنمز

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or  

Ethnic, Religious and  Linguistic Minorities, Adopted by 

General Assembly resolution 47/135 of 18 December  1992: 

http://www.ohchr.org 

 


