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 شیعه لیک و ایرانیت دئیه فارس ایستعمارچیلیغی

 10علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی 

 

کئچمیش دانیشیقالردا علی شریعتی نین "جبهه ملی ایران" آد 

باغلی وئردیکلری فارس شعوبیه چیلیک و راسیستلیک محفلینه 

اولدوغو اوزره بیلگی وئره رک بو ذاتین ایستر تاریخ مسئله لری، 

دیلچیلیک و ایسترسه ده بیلیم و عئلمه امانتدار اولمادیغی و اورتایا 

آتدیغی گؤروشلری نین تملسیز اولدوقالری اوزره بیلگی وئردیک.  بو 

دانیشیقدا علی شریعتی نین ملت آنالییشی و فارسلیغی 

غالدیغی نین تملسیز و اساسسیز اولدوغو اوزره بیلگی ساسانلیالرا با

کئچمیشده داها چوخ دین  وئرمگه چالیشاجاییق. ملیت آنالییشی 

 اساسلی بیر امتچیلیک دوشونجه سینه دایالی اولماسینا باخمایاراق

فرانسه انقالبیندان سونرا ملت آنالییشی دیل و مدنیت اساسلی بیر 

وغو آرتیق بللی ساییالر. بو اساسدا بعضا آنالییش اوالراق اورتایا اولد

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

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

 کیب خالفتی آلتیندافردوسی زامانیندا تورک حاکیمیتی و عر

فارسالری بوگونکو آنالییشال "ایران ملتی" دئیه فارس خولیاچیلیغینی 

 قابارتماغا چالیشار، اوخویوروق:

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

کیملیکلرینی حیس ائدن بیر حس و احساسدیر. بو اساسدا تاریخ بویو 

ماسی فرق ائدر. نه زامان ایران ملیتی نین ملیتین ضعیف و گوجلو اول

گوجلو اولماسی بللی اولموش؟ ایرانلیالرا حمله اوالن زمان. بو ایکی 

قرنده ایران ملیتینه داها آرتیق حمله اولموش. اسالم عرب قیلینجی 

ایله ایرانا گیرمیش. اسالم ایرانلیالرین مدنیتی و مذهبلری علیهینه 

قدرتی و سیاسی مستقیل اولماالری  ساواشمیش. عرب ایرانلیالرین

علیهینه ساواشمیش. اسکندر ایران نین سیاسی مستقیل اولماسی 

علیهینه حمله ائتمه سینه باخمایاراق ایران نین مدنیت مستقیللیگی 

علیهینه ساواشمامیش. بو اساسدا اسکندر و سلوکیلر بیزیم مدنیت و 

الراق بیزیم تاریخیمیز علیهینه ساواشمامیشالر. فقط سیاسی او

حکومتیمیزی قدرتدن سالمیشالر. آنجاق عرب ایرانا گیردیکدن سونرا 

ساسانلیالری آرادان آپارمیش، ایستر حکومت، ایسترسه ده ایران نین 

مستقیللیگینی مذهبده حل ائتمیش. بو اساسدا بیزیم دیلیمیزه حمله 
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و ب ائتمیش. ائله جه ده خطیمیز و مدنیتیمیز علیهینه حمله ائتمیش.

اساسدا عرب حمله سینی چنگیز و اسکندر حمله سی ایله مقایسه 

ائتمگیمیز دوزگون اولماز. عرب حمله سی نین اثری بیزیم بوگونکو 

 600یاشاییشیمیزدا دا اؤزونو عکس ائتمیش. چنگیزخانین حمله سی 

ایل سونرا، بیزیم زامانا یاخین اولماسینا باخمایاراق اثری آرادان 

 .1اپمامیش"گئتمیش و رسمیت ت

اوسته گؤروندوگو کیمی علی شریعتی ملیت مقوله سینی دیل و 

نجاق بو آمدنیت اساسلی آچیق بیچیم و شکیلده اورتایا قویماز. 

-engl.: Inمسئله یه دوشمنلیک آنالییشینی قاتاراق "بیزیم قوروپ  

groupاق مدنی دگرلر دئییل، اورتاق شخصلر )افراد مشترک( " دئیه اورت

و اونالرین دگرلری دئیه مسئله نی اَلَه آلماغا چالیشار. بئله لیکله 

کئچمیشده ایران ممالیکی محروسه سینده کی ملیتلری "ایران ملتی" 

دئیه تورکلوک و عربلیگه علیهینه اورتاق و مشترک ملی توپلوم دئیه 

باشلیغی آلتیندا تانیمالماغا و تعریف ائتمگه " ایرانیتاونالری "

چالیشار. علی شریعتی بو عوامفریبلیک تانیمی ایله ایران ملتی 

آنالییشینی تعریف ائدرکن عربلر اسالم قیلینجی ایله فارسلیق 

" اوخوجویا آشیالماغا و تزریق فارسلیغیعلیهینه ووروشموش دئیه "

ن" دئیه فارسلیق مقوله ائتمگه چالیشار. علی شریعتی  "ملیت ایرا
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سینی قابارتماق اوچون بنی اومیه علیهینه اوالن عباسیلرین کؤلگه 

سی آلیتیندا آخین ائدن مخالف حرکتلری عباسیلرین بنی اومیه 

، 2علیهینه آپاردیقالری ساواشالری نین ترکیب حیصصه سی دئییل

ایرانلیلیق )اوخو: فارسلیق( مقوله سی دئیه قلمه آالر. علی شریعتی 

ایرانیت مقوله سینی قابارتماق اوچون اسالو کولتورونه باغلی اوالن 

"الرا دا "ایرانیت" ائتیکئتی یاپیشدیراراق اونالری دا نخاخام انشا"

فارسلیق مقوله سی نین آیریلماز بیر ترکیب حیصصصه سی دئیه قلمه 

 آالر.

علی شریعتی نین بو ملت آنالییشی، ملتین نه اولدوغونو اورتایا 

چمیشده کی دیل و مدنیتلرین واریثی لیغی کئقویماق دئییل، فارس

دن ایران ممالیکی محروسه سینده کی تقدیم ائتمک و عربلیک

توپلومالردا بیر دوشمنلیک تصویری یاراتماق مقصدی داشییار. بونون 

دیل و  -یانی سیرا خوازرمشاهالر دؤلتینه سالدیرمیش موغولالری،

باشقا پان  -مدنیت اساسلی بیر سالدیریق اولمادیغی اوچون

الراق داها دا ایرانیستلرین و فارس مدنیت راسیستلری نین ترسینه او

. یئری گلمیشکن دئییلمه لیدیر: موغولالر اولدوقالرینی قبول ائدرمدنی 

هر هانکی بیر توپلومون دیلی و مدنیتی ایله دوشمنلیک ائتمه میشلر. 

موغولالرا تسلیم اوالن دیل و مدنیت صاحابالری اؤز دیل و مدنیتلرینی و 
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اولموشالر. علی دین اینانجالرینی دا یاشاتماقدا آزادلیغا مالیک 

شریعتی نین آرخائیک دئیه فارسچانی ساسانیلرین دیل و مدنیتلرینه 

یئری دویونلمگی ایسه تاریخی واقعیتلر ایله اوست اوسته دوشمز. 

 گلمیشکن ساسانیلر اوزره بیلگی وئرمگه چالیشاق.

 

  ساسانیلر و اونالرا نسبت وئریلن دیل

دان سونرا دیوان دیلی بیلیندیگی کیمی بوگونکو فارسچا ایسالمیت

اولماسی ایله کنسرولشمیش بیر دیل اولموش. دئمک، ابولقاسم 

فردوسی یازدیغی فارسچاداکی کلمه لر بوگون ده فارس دیلینده 

اولدوغو کیمی هر هانکی فونئتیک دگیشیم )سس دگیشیمی( 

ائدیلمدن ایشلدیلر و آنالشیالر. بو اساسدا بعضیلری نین فارسلیغا 

ری ساسانیلرین ادبیات نسبت وئردیکل

دیلی "پارت" یوخسا "پهلوی" همان 

فارسچادیر دئیه قبول ائدیلمز ساییالر. 

ساسانیلرین نئجه بیر ائتنیک و خالق 

اولدوقالری دوغرو دوزگون بللی 

اولمادیغینا باخمایاراق ایرانشناس کارل 

سالئمان گلدیگی قناعته اساسا 
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راسانداکی پارتاو یوخسا ساسانلیالرین ایشلتدیکلری ادبیات دیلی خ

 . 3پارتاوا  بوگونکو دئییشله دئسک، پهلوی دیلی اولموش

ساسانلیالر ایلک اوالراق آرامی یوخسا کلدانی الیفباسی 

کئچمدن پارتالر اساس ایشلتدیکلرینه باخمایاراق چوخ زامان 

. ساسانلیالر 4( خطی قبول ائتمیشلرCursiveگؤتوردوکلری بوروشوق )

ایسالم واسیطه سی حؤکومتدن اوزاقالشدیقدان سونرا بیله بو الیفبا 

اونجو یوز ایلده   13شرقده کی زردوشت مؤبدلری طرفیندن قوروناراق 

 .5بو الیفبا ایله یازیلمیشاویستا کتابی دا 

آ گؤره بوگون پهلوی دئیه اورتایا قویولموش -ایرانشناس کارل سالئمان 

بیر چوخ متینلر جعل اولونموش دیل ملزمه لری ساییالر. بو اساسدا 

آلمانیانین قؤتینگئن شهری نین اونیوئرسیته سینده ایرانشناسلیق 

 a concise Pahlavaiاولموش مکئنسی توپالدیغی پروفسورو 

Dictionary   دئیه متینلردن داراییب ترجومه ائتدیگی سؤزلوک کتابی دا

فارسلیق اوچون بیر عوافریبلیک ادبیاتی نین بیر بؤلومو ساییالر. پهلوی 

متینلری نین جعل اولدوغو اوزره ایران شناس کارل سالئمان  اؤز 

اینجی ایللر اشتراسبورکدا  1901 – 1895سینی تحقیقاتی نین نتیجه 

یایینالتمیش. بو تحقیقات کتاب اوالراق ایران دیلچیلیگی نین چاتالغی 

(  دئیه اورتایا Grundriss der iranischen Philologieآدلی کتابدا )
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قویولموش. فاکتالر اؤنملی اولدوغو اوچون بو کتابدان آلدیغیم بؤلوملری 

الراق مقالمده یایینالیاجاغام. بورادا یوروجو ده اورجینال متن او

 اولماسین دئیه فقط ترجمه ائتمگه کفایت ائدیرم؛ اورادا 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 
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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 persi-

schen 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”6. 

ترجمه: "ایندیدن و قاباقچادان نظره آلینسین: تحقیقاتچی )کارل 

ر دیل قورولوشو و یاپی سی سالئمان( همیشه لیک اوالراق بئله بی

اوالبیلمه یه جگیندن خاطر جمعدیر. ال یازماالری قدیم یازیلمیش متن 

اولمازکن دقت ایله ده یازیلمامیشالر. ایستر متنین اوزوندن یازان، 

ایسترسه ده ایلک متنی یازان یئنی فارسچا خطی نین اتکی و 



9 
 

ده کی ایشلنمیش تأثیریندن اوزاق دورابیلمه میش. بو تأثیر ایستر متین

کلمه لر اوزره سس و ایسترسه ده گئرامئر باخیمیندان یانسیمیش 

گؤرونر. بونا عالوه اوالراق پارتاوا یا پهلوی دیلی نین خطی سس 

بیلیمی باخیمی و نقطه نظریندن موضوع دئییل، تاریخی باخیمدان 

اهمیتلی ساییالر. اوسته لیک )بو متینلرده( بلیرلی و معین بیر سایدا 

. بونا خاطر یازیلی کلمه لرین فنوتیک و سس 7ایدئوگرام ایشلنمیش

بیلیمی باخیمیندان کئچرلی، دوغرو و دوزگون اولماالری یالنیز گومان 

ائدیلر. بو دوغرولتودا معین بیر قرارا گلمک اولدوقچا امکانسیزدیر. داها 

سه: بیر یاندان پارتالر زامانینا عایید قدیم ائرمنی کلمه لر و دوغرو دئییلر

باشقا یاندان دا یئنی فارسچاداکی قدیم کلمه لر متین دئیه بیر آرایا 

مسئله بونال دا (.  1آلینمیش و بو متینلره ده پهلوی آدی وئریلمیش)

 Clément  "کِلِِمن هوآرتسونا چاتمایاراق فرانسه لی شرقشناس 

Huart موسولمان"  -ندن مختلف یئنی لهجه لری "پهلویطرفی

  8(".2باشلیغی آلتیندا بیر کتاب اوالراق یایینالمیش)

اوسته کی گؤروندوگو کیمی بلیرلی اللر "ایران دیللری" دئیه فارسلیق 

اوچوخ دیل و مدنیت اساسلی تمل و اساس یارتماغا و فارسلیغی 

تورک و عرب مدنیتلری نین قارشیسیندا قویماغا چالیشمیشالر. کارل 

سالئمان اشاره ائتدیگی اثر لور اوالراق تانینمیش بابا طاهر عریان دئیه 



10 
 

همدان والیتینده یاشامیش بیر صوفی مسلک شاعیر اولموش. بابا 

 طاهیرین شعریندن بیر اؤرنک اوخویوروق:

 مکن کاری که بر پا سنگت آیو  -----"جهان با این َفَرَخت تنگت آیو 

9چو فردا نامه خوانان نامه خوانند" ----تو را از نامه خواندن ننگت آیو  
 

داش ائله ائتمه آیاغینا -ترجمه: دونیا بو گئنیشلیگی ایله سنه دار گلر 

دوشسون. مکتوب اوخومانی عئیب سانارسان، چونکه مکتوب 

 اوخویانالر مکتوب اوخورالر".

اوسته گؤروندو کیمی متنده گونوموزده کی فارسچا بیر دیل 

ت آد وآرایشلنمیش. یالنیز "آید یئرینه آیو )گلر(" ایشلنمیش. کلمن ه

اق وئردیگی بو "پهلوی موسولمان" آدلی اثرین آدیندان یوال چیخار

سونراالر بیر چوخ فارس ایستعمار یانچیالری "فارسی فهلوی" دئیه 

فارس دیلینی "پهلوی" دیلینه باغالماغا چالیشمیشالر. کلمن هوآرت 

اینجی ایل  1885ده آسیا ژرونالیندا -باباطاهیرین بو شعرلرینی فرانسه

 .10یایینالمیش

دن -بو اساسدا ایرانداکی فارس ایستعمارچیلیق یانچیالری او جومله

ابراهیم پور داوود "فارسی پهلوی" آنالییشینی اورتایا قویموشالر. 

ا دوشونجه باخیمیدان شاگیردلیک ائدن بهرام فره -ابراهیم پور داوود
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اینجی ایل  1962انسه و سوئیسده تحصیل آلدیقدان سونرا وشی فر

ایرانا گئری دؤنه رک ابراهیم پور داوودون اوزنگیسینده فارسلیق اوچون 

روس تحقیقاتچی کارل چالیشمیش. بو وئریلمیش بیلگیلره باخمایاراق 

سالئمان ییرمینجی عصرین اوللرینده غرب بیلیم دونیاسیندا بئله بیر آرا 

ایله اوز اوزه قاالراق ساسانیلره نسبت وئریلمیش قاریشیقلیق 

 "پهلوی" دیلی اوزره قطعی نظرینی یازمیش، اوخویوروق:
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ترجمه: "منه گؤره پارتاوا یوخسا پهلوی دیلی نی بئله بیر قاریشیق 

دیل گؤسترمگه هئچ ده اساس و احتیاج گؤرونمز. پارتاوا دیلینده بوتون 

ایدئوگرام دئیه سامی و آرامی کلمه لر اؤزگه ائلئمئنتلر یالنیز 

اینجی عصرده  8اولمالیدیرالر. دیللر آراسیندا اوالن بو موناسبتی عربلر 

بیلیرمیشلر. ایستر یئنی فارسچا و اونون لهجه لرینده، ایسترسه ده 

سوریه، عبری، یونانی متینلرده پهلوی دیلینه عایید هر هانکی اؤزگه 

یلمه میش. پهلوی دیلی دانیشیلدیغی ائلئمئنت و ملزمه ایله اؤزلش

11کیمی ده یازیالرمیش"
 

ایران شناس کارل سالئمان نین  گلدیکی قناعته اساسا ساسانیلر 

پهلوی )پارت( دیلینی اؤزلری اوچون دیوان دیلی ائتدیکلرینه باخمایاراق 

باخیمیندان هر هانکی اتکی و تأثیر اونالر قونشو خالقالرا دیل و مدنیت 

قویابیلمه میشلر. اوندان یانا دا اسالمیتین غربدن شرقه دوغرو ایلرمه 

سی ایله ساسانلیالر توپلوم ایچریسینده دوراجاق و دایاناجاق یئرلری 

اولمادیغی اوچون شرقه طرف گئری اوتورماق و قاچماق مجبوریتینده 

اولوندوغو کیمی هر هانکی  قالمیشالر. کئچمیش دانیشیقدا اشاره

دینه اوداقالنمیش توپلومالر اسالمیتده جزیه وئرمک ایله اؤز 

اینانجالرینی، دینلرینی و دین مرکزلری بیله اسالمیت قارشیسیندا 

قورویابیلمیشلر. اؤرنک اوالراق یزد شهرینده زردوشتلوک معبدی بو 



13 
 

ن بوگونکو ایران دئدیکلریمیزه بیر دلیل ساییالر. دئمک، تاریخ باخیمیندا

سینده زردوشتلوک مذهبی یایقین بیر اینانج -ممالیکی محروسه

 اولمامیش.

، پارتاوا، )پهلوی( دیلی نین فارسچا ایله ساسانلیالرا نسبت وئریلمیش

قوهوم بیر دیل اولدوغونا باخمایاراق بو دیل فارسچانین قدیم واریانتی 

بت وئریلمیش ملزمه لر دا اولمامیش. بو دوغرولتودا "پهلوی" دیلینه نس

فارسچا عئینی کلمه لری قارشیالشدیرماق و نتیجه آلماق یئرلی  ایله

 ساییالر، جدولده اوخویوروق :

  Farsi فارسی Partavaپارتاوا )ساسانی( 

  Pesar پسر  Pus پوس

  Barādar برادر Brad براد

  Ağa آقا )بوگون: خدا(  Xuday خودای

  Din-i Beh  )دین خوب( دین به Din Veh دیین وئه

  Pesarān پسران Pūsān پوسان

  Bozurg بزرگ Vuzug ووزوگ

اوسته کی اؤرنکلر اوزره دوراقالدیقدا بو کلمه لرین فارسچا اولدوغو 

دئییل، بو کلمه لر منسوب اوالن دیلین فارسچا ایله کئچمیشده 

اورتایا قوهوملوق باغی اولدوغو یوخسا بیربیرلریندن سؤز آلدیقالرینی 
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چیخار. حرف قدیمیلیگی باخیمیندان پارتاوا و پهلوی دیلینه نسبت 

وئریلمیش کلمه لر یئنی فارسچادان داها دا سونرا یارانمیش یوخسا 

دوزتیلمیش کلمه لر ساییالر. جدولده کی مقایسه لی مقامالرا 

 دیلچیلیک نظریندن دوشونجه و فیکیر یئریتمگه چالیشاق:

 کلمه سیندن قدیم "پسر" کلمه سی "پوس"؛

 "برادر" کلمه سی "براد" کلمه سیندن قدیم

 "دین به" کلمه سی "دین وئه" کلمه سیندن قدیم

 "پسران" کلمه سی "پوسان" کلمه سیندن قدیم

گ" کلمه سیندن داها دا قدیم بیر دیل ر"بزرگ" کلمه سی "ووزو

رسچاداکی واریانتی اولدوقالرینی اورتایا قویارالر. بئله لیکله بوگونکو فا

ایشلنمیش عئینی کلمه لر نسبت وئردیکلری و پهلوی آدالندیردیقالری 

دیلدن داها دا قدیم اؤزللیک و ویژه لیگه مالیک ساییالر. بئله لیکله 

پهلوی دئیه آدالندیردیقالری دیل بوگونکو فارسچانین آناسی، اسکی و 

راق قدیم واریانتی اوالبیلمز. دئمک، فارسچا بیر ادبیات دیلی اوال

کنسئرولشمیش بیر دیل اولدوغو اوچون فارس دیلینده کی کلمه لر 

دیقالری ندگیشیمه اوغرامادان فردوسی زامانیندان گونوموزه داشی

اوچون بوگونکو فارسچا پهلوی دیلی نین قالیغی )باقیمانده سی( 

اولمادیغی دا اورتایا چیخار. بئله لیکله ده دیل و مدنیت باخیمیندان 



15 
 

انلی آدالندیردیقالری ائتنیک توپلومون قالیغی فارسالر ساس

قبول اولونماسینا  زردوشتلوک دئیه ساییالبیلمزلر. ساسانلیالرین دینی

باخمایاراق "اوستا" کتابی متن اوالراق میالددان اون اوچ یوزایل سونرا 

پارتاوا و پهلوی الیفباسی ایله تربیت اولموش مؤبدلر طرفیندن 

ر. بئله لیکله ساسانیلر زامانینا عایید هر یازیلمیش بیر اثر ساییال

هانکی بیر زردوشتلوک کتابی و یازیلی اینانج قایناغی اولمادیغی دا 

اورتایا چیخار. اوزون سؤزون قیساسی: فارسلیغی ساسانلی 

 شاهلیغینا و زردوشتلوگه دویونلمک ده یئرسیز ساییالر. 
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