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 شیعه لیک و ایرانیت دئیه فارس ایستعمارچیلیغی

 25  علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی

 

کئچمیش دانیشیقالردا علی شریعتی نین فردوسی نی شیعه قلمه 

فردوسی نین "ایران" آنالییشی ائله جه ده ، نین یاالن اولدوغو آلماسی

ن کابل نین بوگونکو ایران ممالیکی محروسه سی دئییل، افغانستان نی

یلرین دیلی نین و غزنه آراسیندا کیچیک بیر بؤلگه اولدوغو و ساسان

پان اوزره بیلگی وئردیک. بو دانیشیقدا ایسه  فارسچا اولمادیغی

ایرانیستلر طرفیندن ساقیز کیمی چئیننمکده اوالن "ائرانشهر" 

جاییق. گؤروشونون نئجه اورتایا چیخدیغی اوزره بیلگی وئرمگه چالیشا

موضوع ایرانیت و فارسلیق اولدوغو اوچون علی شریعتی نین فارسچی 

گؤروشلری نین ده پان ایرانیستلیک خدمتینده اولدوغونو ایضاح ائتمک 

شرقه دوغرو ین یتعلی شریعتی ایسالم دوغرو و دوزگون یول ساییالر.

 :میشیاییلماسی اوزره یاز

ام ائتمک دؤنمی و بو سوسقونلوق، ساکیتلیک، باش قالدیرماق و قی"

دوره سی بو خصوصیتلره مالیک اولموش: گونو گوندن ایرانلی، 

زردوشتلو، ساسانلی مدنیتلری نین یوخ اولماسی. اسالم گلدیگی 

اوالن مدنیت ایرانلی، زردوشتلو و ساسانلی خاصیتلره مالیک  وار زامان
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اولموش. ... اول بیز مسلمان اولدوقدا دینیمیز اسالم اولماسینا 

خمایاراق مدنیتیمیز زردوشتلوک، ساسانیلیک و ایرانلیلیق با

 اولدوغو اوچون انسانین رفتاریندا ومدنیت روحا مالیک . میشییالراس

هنرینده دخالت ائده رک حل اوالر. بیرینجی عصر مسلمان اولموش 

مدنی نظردن زردوشتلوک،  ،ایرانلی عقل باخیمیندان مسلمان اوالرکن

. ایسالمدان میشیق کیملیگینه مالیک ساییالرایرانلیلیق و ساسانلیل

قاباق زامانالر مانی یوخسا مزدک یوخسا دا مسیحی حرکتلر بؤیوک بیر 

. بو دئدیکلریمیزه باخمایاراق بو مذهبلری میشالرتوپلوما مالیک ساییالر

قبول ائتمیش ایرانلیالر مانی، یوخسا مزدکی، یوخسا دا مسیحی 

یالنیز ایرانلی، زردوشتلوک و  الر. اونالرمیشمدنیتی داشیماز

 .1"الرمیشساسانیلیق مدنیتینه مالیک ساییالر

ایسالمیتدن سونراکی ایران ممالیکی محروسه سی نین نوستالژی 

ایله هر هانکی بیر ایلگی و ایلیشکیسی  آنالییشی"ایرانیت" 

اولمادیغینا باخمایاراق علی شریعتی معده گوجو بو تورپاقالرداکی 

الری و اونالرین دیل و مدنیتلرینی "ایرانیت" دئیه یاشایان انسان

فارسلیق مقوله سینه دوگونلمگه چالیشماسینا باخمایاراق 

زردوشتلوک مقوله سی افغانیستانین باختر والیتینه عایید بیر اینانج 

اون اوچونجو یوزایلده میالددان سونرا اولموش و اوستا کتابی دا 
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ابولقاسم فردوسی نین ده  آنالییشی . ایران2یازیلمیش بیر اثر ساییالر

شاهنامه سیندن آنالشیلدیغی کیمی کابل و غزنه آراسیندا کیچیک بیر 

 Erathosthenes o Kyrene  میش.ربؤلگه ساییال

(Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖος)  یونانلی جغرافیدان، سیاح و

یه گؤره اوگونکو "ایران" آنالییشی "آریانا"  آدلی یئر -تاریخچی

کابل"، غربدن انانین سرحدلری: شرقدن ". آری3ریی ساییال

. بو اولموشدن "هیند چایی" -"غزنه"، شمالدان "اورتاآسیا" و گؤنئی

بؤلگه نی اونجو عصیرده بیر خریطه و نقشه ده بو جغرافی -19اساسدا 

  .(1)باخ خریطه  یئری بلیرلمک اوچون چکیلمیشو 
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ن آلینمیش "ائران"، باشقا بیر آنالییش ایسه سغد ادبیاتینداایران اوزره 

بو ایفاده " ساییالر. جئ"ائرانوئ اویستا کتابیندان آلینمیش شهر" و -"ائران

لر ده گئنه بوگونکو ایران ایله ایلگیلی و عالقه لی دئییل، ائران 

آریانا آدلی افغانیستانین شرقینده کیچیک بیر بؤلگه یه  ،یلآنالییش

مکئنسی نین ایران شناس  بیر جغرافی آد ساییلمیش.وئریلمیش 

تاریخی مختلیف متینلردن دارادیغی و "پهلوی سؤزلوگو" آد وئردیگی 

سونرادان و نئولوقیسم کاراکتئرلی کتابا اساسا "ائرانشهر" کلمه سی 

کیچیک بعضی کئچمیشده اورتایا چیخمیش بیر کلمه اولموش. بو کلمه 

کاغاذ اوزرینه کؤچورولدوگو محفللر واسیطه سی ایله ایشلندیگی 

" کلمه لری ایله آنالمداش و هم "ائران" و "ائرانوئئج ون، بو کلمه نیاوچ

، چاپ معنا قلمه آلمیشالر. باخینیز مئکئنسی پهلوی دیکشئنری، لندن

 )باخ: دیاگرام متن(. .30 ، صحیفه1971 ایلی
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اَکی " ئجوئ-ه اک و پسوند اوالراق یاپیشمیش "د" کلمه سینائرانوئئج"

فارسچایا اونون ه و بیگانه اولدوغو اوچون فارس دیلینه اؤزگ و پسوندی

" کلمه سینده ئج"ائرانوئترجمه ائدیلمه سی احتمال اولونار. دئمک، 

اوستا " آنالم و معناسینا گلرسه، آبادلیق"اَکی)پسوندی( " ئجوئ-"کی 

" " کلمه سی نین "ائرانشهرAiriianəm vaēǰō آ  ایریانَه َواِجآ"کتابینداکی 

؛ بیلیندیگی سینلیک و یقینلیک قازانارکَ  تمالیدئیه ترجومه اولونما اح

اوستا کتابیندا اون  . ر" ده آباد اولموش بیر یئر ساییالرهَ کیمی "شَ 

فارسالرین ایسه " کلمه سی ا  ایریانَه وَاِجَ آاوچونجو یوز ایل ایشلنمیش "

)باخ:  پامیر چؤللری ساییالرفارسچا "بهشت گم شده" آد وئردیکلری 

  .(2خریطه 
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محمد تقی  لیف ائتمیشأش و تیا حاضیرالمیفارسچا اوستا کتابی نی 

واردیقالری نین رازق روبین آراشدیرماجی نیولی و راشد محصل، 

عموم ده ائله جه و  ه گؤرهنظر، دوشونجه و فیکیراورتاق و مشترک 

یئرین سویوق بیر جغرافی  آدلی جهوئئ ائران للیفلری نینفارس مؤ

ستان، تیبت، افغان" ئئجائرانو"بؤلگه اولدوغونو وورقوالدیقالرینا اساسا 

 پاییرنین کسیشدیگی  لریجمهوریت تاجیکیستان و قیرقیزیستان

 .ساییالر داغالری

سویوق و   داغالری ساییالن پامیر سقفیو  نین تاوانی سییئر کوره 

اونون قوزئی بوکوملو  .ده یئر آالرمسافتبوزلو بیر بؤلگه نی ایچرمیش 

، گونئیی ت(چین )تیب طرفی چیخانگون-ونئیداغالری قیرقیزیستان، گ

پامیر . دیرو قاالن بؤلومو تاجیکیستانا عایید اوالن تورپاقالر افغانستان

، (قوزئیدهداغینی ) ییانشانداغالرینی او جومله دن ت  نئچهآسیانین بیر 

 یوخارین د-)یارکندداغینی  قونلون شان  (،)گونئیده داغینی قاراقوروم

 گونباتانهندوکوش داغالری نین گونئی گونچیخانی و گونئی 

پامیر بؤلگه . جغرافی بؤلگه ساییالربیر  داغلیق بیرلشدیرن (داغالرینی

. دیره دکمتر 4400 – 3600سی نین دنیزدن اورتاالما یوکسکلیگی 

متریدن یوخاری یئرلرینده هئچ بیر آغاچ بیتمز. پامیر چایی  3700پامیرین 

پامیرین   قاراگؤلتاجیکیستانداکی  . پیانچ چایی نین آنا قولو ساییالر
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 زلزلهسی و  پامیر بؤلگه سینده چوخلو یئر دئپرنمه. بؤیوک گؤلو ساییالر

ف گؤروشلر وار. پامیر آدی نین اورتایا چیخماسی اوزره مختلی .باش وئرر 

دیلینده  بعضی ثابیت اولمامیش گؤروشلر پامیر کلمه سینی تورک

نسبت تورکچه بیر کلمه یه بو کلمه نی "سویوق اوتالقالر" دئیه 

تولوقیسینه ۆهیند م اونجو عصرده 19بو کلمه نی، وئررکن، بعضیلری ده 

باغالراق سانکریت دیلینده"اوپا مئرو )مئرو داغی نین او طرفی( و گئنه 

کریت دیلینده "اوپا مئری )چایالغین آرخاسی چؤللوک( دئیه ده سانس

 رانشهراوسته ایشاره اولدوغو کیمی "ائ. 4یشالراغا چالیشمقلمه آلم

اساسلی  " کلمه سی بیر یئنی و نئولوگیسمایرانشهربوگونکو یوخسا 

بو کلمه بیله بیر کلمه اولدوغو اوچون فردوسی نین شاهنامه کتابیندا 

ه عرب دیلی نین اتکی و تأثیری اوسته لیک بلکه دایشلنمه میش. 

بو "ایران" حالینا گلمیش.  امان آخاریندا "ائران" کلمه سیزآلتیندا 

دئدیکلریمیزه تانیق و شاهید قدیم متنلرده "ایران" کلمه سی نین 

"شهر ایران" ایفاده دؤنه دؤنه شاهنامه کتابیندا اولمادیغی ساییالر. 

، اؤرنک ه نرکن ائرانشهر کلمه سی ده ایشلنمه میشی ایشلسین

 :، اوخویوروقاوالراق

 5ایران ستوه" همه گشته از شهرِ  ---شکار بزرگان بدند این گروه  "

 6سته از اختر و تن به تیر"خروان  ---ایران اسیر  زن و کودک شهرِ  "
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 7سپه شد هوا ناپدید."  ردِ ز گَ   ----ایران رسید  " چو کاووس در شهرِ 

 .8ایران براند" سوی شهرِ  سپه را ----زان پس بران رزمگه بر نماند  و "

گؤروندوگو کیمی ابولقاسم فردوسی زامانی کی مصراعالردا اوسته 

ائرانشهر "  و موشاول بؤلگهکیچیک بیر  اولدوقچا " آنالییشیایران"ین ن

دئمک، فارس ادبیاتیندا اولمامیش. دا ایرانشهر" آنالییشی یوخسا 

 Airiianə آ  ایریانَه َواِجَ آ"اویستادان آلینمیش  سی کلمه "ائرانشهر" 

vaēǰōاون دوقوزونجو عصرده الراق "کلمه سی نین ترجمه سی او

رس محفلی طرفیندن اورتایا بیرینجی دفعه اوالراق هندوستانداکی فا

اولموش اَل  Anania یؤزئف مارکوارت مؤلیفی ائرمنی قویولموش. آلمان

 اینجی ایل برلین 1901یازما متینلرینی آلمان دیلینه کؤچوره رک 

حاضیرالدیغی متینلره ده "ائرانشهر" آدینی بیر کتاب آدی ده شهرین

 . 9اوالراق وئرمیش

آد وئردیگی کتاب اؤز  "رافیاسیائرانشهر جغ"یوزئف مارکوآرتین 

  یاؤز دیل  یگی تورونا دوشموش،فارس میللیتچیل ،تاریخلریندن خبرسیز

اوزاق دوشموش فارس  ندان یوخسول وی بیلینج و شعوروو مدنیت

، حسین کاظمزاده تبریزیدن -او جوملهمدنیت راسیستلرینی 

، رشید رشتی ابراهیم پورداوودو  صادق رضازاده تبریزی

 عباس اقبال آشتیانی خلج تورکو اولموش ابطالو  کوردیاسمی 
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 میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کیرمانی طرفیندن ذاتالری

ق مفکوره سینه آلتیندا توخومو سپیلمیش فارسلیباشلیغی  "ایرانیت"

 هوسلندیرمیش. حسین کاظمزاده تبریزی یوزئف مارکوآرتین آد وئردیگی

کتابی نین آدیندان یوال چیخاراق برلینده  "رانشهر جغرافیاسیئا"

یایماغا باشالدیغی   اونجو ایلین یونی آیی نین ییرمی ایکیسینده 1922

مجله یه "ائرانشهر" دئییل، اینجی ایله دک داوام ائتدیگی  1928و 

فارسچا درگی نین بیرینجی سایینی یایماغا  آدی قویاراق "ایرانشهر"

غینی سیاسی ساحه و آالنا داشیماغا و بوگونکو فارس باستانگرایلی

حسین کاظمزاده بو مجله نین باش یازاری اولدوغو و  چالیشمیشالر.

آد بیر تاخما  "ایرانشهر" لقبینی ده اؤزو اوچوناونو اداره ائتدیگی اوچون 

دئیه استفاده ائتمگه چالیشمیش. بو مجله آلمان حؤکومتی نین مالی 

پوست  سی نین قیرخ شهرینهکؤمگی ایله ایران ممالیکی محروسه 

 گؤندریلرمیش.  ایله
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خاریجی عامیللر واسیطه سی ایله 

  قاجار ممالیکی محروسه سی،

فارسلیق اختیارینا کئچدیکدن سونرا 

دوشونجه باخیمیندان فارس 

ایستعمارچیلیغی نین اساسینی 

چاپ محمود افشار یزدی قویموش 

واسیطه  آینده مجله سیائتدیگی 

آرت دیلیندن یوزئف مارکوسی ایله 

آذربایجان تورکلری نین  ،یایماغایاالن 

 .10شدانماغا چالیشمی ملی کیملیکلرینیدیل و مدنیتی و تاریخی 

ئتمگه اونجو ایل چاپ ا 1922سیدجواد طباطبایی تبریزی برلینده 

دن حسین -ایرانشهر مجله سی نین باشچیالری، او جومله باشالمیش

اؤزونو  هشخصبیر یست و آزقین کاظمزاده ایرانشهر تبریزی آدلی نئهیل

نی یایماغا و  ایرانشهر آنالییشی کی بیر مورود ائده رک گونوموزده

. بو دوغرولتودا سیدجواد الرتورکلوک علیهینه قوسماغا چالیشار

طباطبایی، مؤلیفی بللی اولمایان "سیستان تاریخی )تاریخی 

ا" حالی معلوم اولموش "آذریهیوال چیخاراق اثردن سیستان(" آدلی بیر 

ممالیکی  ایرانعلی شریعتی مودئلی اوالراق اینتئرنئت صحیفه سینده 
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حاکیم اولموش تورکلری نیفرینلمگه چالیشمیش،  محروسه سینه

 اوخویوروق: 

ایسالم منبرینده تورکلره خطبه اوخودوالر. او زاماندان سیستانین ]"

قاراگونو باشالدی. او گونه دک سیستانا هر هانکی بیر ضرر دگمه 

تانینماز یازار سیستان تاریخی اوزره تورکلرین حاکیم  .ی[میشد

اولماسی اوزره اؤنه سورموش گؤروشلری ایرانین باشقا یئرلرینه ده 

 نسبت وئرمک اوالر. بئله لیکله ایران تاریخینی ایسالم زامانیندا ایکی

تورکلرین  - ؛تورکلرین حاکیم اولمادیقالری -دؤنم و دؤوره بؤلمک اوالر: 

 . 11"لر و زامانالرحاکیم اولدوقالری دؤنم

کئچمیش دانیشیقالردا اشاره اولوندوغو کیمی سلطان محمود غزنه 

" آنالییشی نین سیستان والیتینی ایچرمدیگی و ایرانلی زمانینا دک "

شامیل اولمادیغی نی و سلطان محمود غزنه لی سلجوقلوالردان 

اؤنجه دؤنه دؤنه سیستانا قوشون یئریتدیگینه داییر فردوسی نین 

بیندا تانیق اوالریق. ابولقاسم فردوسی نین دیلیندن شاهنامه کتا

 اوخویوروق:

 ..  از آن كارها مانده اندر شگفت --- بر گرفت از ايران ره سیستان" 

 .12برگرفت" ز ايران ره سیستان ---برآشفت و انديشه اندر گرفت
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دئمک، سلطان محمود ایراندان )غزنه، هرات والیتلریندن( سیستانا 

و فارسلیغی بو ممالیکی وم حیاتا کئچیررکن سالدیریق و هوج

گول و چیچکله او تورپاقالرا محروسه اوزره دیوان دیلی دئیه گتیررکن، 

فارس مدنیت راسیستلری او  نه اوچون حمله و هوجوم ائتمه میش.

عرب اداره  ،یلرین هانکی دیلیغزنه لدن جواد طباطبایی -جومله

و صؤحبت آچماق  زدن سؤدیگینو دیوان دیلی یئرینه گتیر چیلیگی

جواد طباطباییدن یانلیز تورلوگو پیسلمگه چالیشارالر؟  ایستمز و

 اوخویوروق:

ایکی قرن ساکیتلیکدن سونرا ایرانلی )اوخو: فارس( سیلسیله "

نشهری" دوشونجه لرینی سیاسی و اجتماعی اشاهلیقالری "ایر

 قزمینه لرده حیاتا کئچیرمک اوچون تدبیرلر تؤکدوکلرینه باخمایارا

او موضوعالرا گیرمک باشقا بیر فرصت الزیم  باشاریسیز قالمیشالر.

.... ایسالم ایله ایران آراسیندا اوالن دوشمنلیک خالفت ایله ساییالر

نین  تورک غالیالری بویه شاهلیغی بیچیمینده اورتایا چیخمیشمیش.

ایران تورپاقالرینا حاکیم اولماسی ایله بو مسئله اؤز حلینی تاپماسینا 

تاریخ و  ،ینایرانایله اخمایاراق صفویلرین حاکیمیته گلمه سی ب

دوشونجه باخیمیندان یئنیلگه یه اوغراماسی نین قارشیسینی آلماق 

 .13" مومکون اولمامیش
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و  سنیباش وئرمیش  ایسالییتدهاوسته گؤروندو کیمی او زامانکی 

چکیشمه سینی فارس ایستعمار یانچیالری مودئرن آنالییشال شیعه 

لیگی و فارس شاهلیغی آراسیندا اوالن اختالف مقامینا عرب خلیفه 

دئیه قلمه  "غالیان ترک" داشیماغا چالیشارالر. جواد طباطبایی نین

آدینی طایفا باشچیسی ساییالن  ، اؤزآلدیغی سلجوق طایفاسی

سالجوق آدینا اساسالندیرمیش. سالجوق اؤلدوکدن سونرا اوغلو 

نا گؤتورموش و مسلمان اولدوغو میکائیل طایفا رئیسلیگینی اؤز بوینو

اوچون مسلمان اولمایانالرا قارشین دؤیوش دئیه، جهاد حؤکمو ده 

و  چاغری، یابغو" میکائیلین اوچ اوغلو وار ایمیش. اونالر  . وئرمیش

آدالنارمیش. بو اوچ قارداش گوج اولماق اوچون ایلک  " طوغرول

امانیلر اونالردان سامانیلره یاخینالشماق ایستدیکلرینه باخمایاراق س

قورخدوغو اوچون اونالری بوخارا شهرینه یاخینالشماغا قویمامیشالر. 

بئله لیکله اونالر اؤزلرینی تورک حاکیمی بوغرا خانا یاخینالتمیشالر. 

بوغراخان بونالرین یاخینالشماسیندان تمکین ائده رک طوغرول بگی 

غری بگین توتساق ائتدیگینه باخمایاراق طوغرول بگ، قارداشی چا

 بگ، سونرا . طوغرولکؤمگی ایله توتساقلیقدان آزاد اولموش

هیجرت ایلینده  416طایفاسی ایله بوخارا شهرینه دوغرو کؤچموش. 

سالجوق تورکلری طایفا باشی اسراعیل باشچیلیغی ایله سولطان 
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محمود غزنه لی علیهینه باش قالدیردیقالرینا باخمایاراق سولطان 

هندوستاندا توتساق ائتمیش. باشقا یاندان  محمود اونو توتاراق

هجرت ایلی نین  429غزنه لیلر علیهینه باش قالدیراراق  طوغرول بگ

رکن شوال آییندا نیشابوردا سلطنت خطبه سی اوخوداراق اؤزونه 

لقبی وئرمیش و عباسی  الدین ابوطالب بن ییکائیل بن سالجوق

روندوگو کیمی فارس خلیفه لیگی ده بو لقبی قبول ائتمیش. اوسته گؤ

 دئیه قلمه آلدیقالری "غالیان ترک" مدنیت راسیستلری نین

مقوله سی ساییالر. ایسالم امتچیلیگی آچیسیندان  "ایتچیلیک"

بوتون ایسالمیته سایقی و احتیرام ایله یاناشان شاهالر و پاشاالر ائله 

 "غالیان ترک" .ساییالرمیش "هللا قلی" ده "سایانیلر" جه ده

تاریخ " سی فارس مدنیت راسیستی ساییالن ذبیح هللا صفانین ایفاده

. 14ن صحفه لرینی بزمیش ساییالریآدلی کتاب "ادبیات در ایران

اینجی ایلینده بغدادی اله کئچیرمه  1055سلجوق اوغولالری میالدین 

چنبره سینه دوشمکدن خالص  شیعه لیکنی ایسالم خلیفه لیگینی 

 .15ائتمک دئیه قلمه آلمیشالر

سلجوق امپراتورلوغونون سون گونونه دک شیعه قوروپالشماالریندان 

سنی سالجوق حاکیمیتچیلیگی  بؤلوگو و فرقه سی اسماعیلیهاوالن 

و اونون قالیقالری باشچیلیغی  حسن صباحعلیهینه تئرور حرکتلرینی 
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ایله داوام ائتدیکلری ده تاریخی قایناقالردان هامییا آیدین ساییالر. جواد 

 ییدن اوخویوروق:طباطبا

دن باشقا هئچ نه -... چاغاتای تورکچه سی وارلیغی واقعیتده افسانه"

ایله فارسچا نین ایرانا حاکیم اولماقالری  تورک غالیالریدئئییل، ... 

فقط شعر زمینه سینده دقت مرکزینه آلینمیش و بئله لیکله بیر یئره 

 .16"چاتابیلمه میش..

نی ی " دئییمغالیان ترکبایی "اوسته گؤروندوگو کیمی جواد طباط

بیر ساققیز کیمی چئینمیش مقامدا یئر آالر. چاغاتای تورکچه سی 

منظور اولدوقدا گئنه ده جواد طباطبایی نین تورک دوشمنلیگی و 

هیستریک یاناشماسی اورتایا چیخار. چینگیز خان اؤلدوکدن و موغول 

لدوکدن سونرا ایمپراتورلوغو چینگیزخان اوغولالری آراسیندان بؤلوشو

 لردکی تورک ادبیات دیلی-و بؤلگهچاغاتای خان حاکیم اولدوغ

. امیر علی دئیه چیچکلنمگه باشالمیش" چاغاتای تورکچه سی"

شیرنوایی ده سلطان حسین بایقارانین وزیری اوالراق اؤز اثرلری نین 

بیر چوخ بؤلومونو چاغاتای تورکچه سینده یاراتمیش. امیر علی 

 غی چاغاتای تورکچه سیندن اؤرنک:شیرنوایی یازدی

 هر کؤنگیل هم کیم سنینگ شوقینه پیدا ایالَسه   کؤنگلیم اودتانسین اگر غیریَغه پروا ایالَسه
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 نی تماشا ایالَسه اؤزگا بیر کؤز هم کی حسنینگ   اؤزگاالر حسنین تماشا ایالَسه، چیقسون کؤزؤم

 ی بیر تیل هم کی ذکرینگ آشکارا ایالَسهقایس   غیر ذکری آشکارا قیلسا، الل اولسون تیلیم

 ترجمه:

 اورگیم اودالنسین سندن باشقاسینا دقت یئتیرسه

 )منیم اورگیمدن باشقا( هر کؤنول ده سنین شوقونا اورتایا چیخسا

 اؤزگه لرین گؤزللیگینه باخارسا، گؤزوم کؤر اولسون.

 اؤزگه بیر گؤزله سنین گؤزلیگینه باخان دا کؤر اولسون

 ینی ذکر ائدرسه، دیلیم الل اولسونباشقاس

 .[15]"هانکی بیر دیلده سنین ذکرینی آشکار ائدرسه، الل اولسون.

 نین ی تورکچه سینده یازدیغی کتابالریامیر علی شیرنوایی چاغاتا 

 بیر سیراسی نین آدی بئله دیر:

اریخ انبیاء، تاریخ ملوک عجم، خمسٔه نوائی؛ خمسةالمتحیرین؛ دیوان ت

النوائب(،  الصغر )یا غرائب ترکی غزلیات؛ دؤرت دیوان: غرائب

نوادرالشباب، بدایع الواسط، و فوائدالکبر؛ عروض ترکی؛ مجالس 

اوزره النفائس )اوچ یوز اللی نفر اؤز زمانی نین بؤیوکلری و شاعیرلری 

http://isiqsonmaz.com/Seite%20349.htm#_edn15
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منشآت ؛ زبان ترکی و فارسی(معلومات( محاکمةاللغتین )بیلگی و 

 ترکی.

دن کاظم آذری سیسی -مریدلری، او جوملهاونون جواد طباطبایی، 

 .17رآذربایجان تورکلوگو ایله دوشمنلیک ائتمکدن گئری دورمازال

اوسته کی قناعتلر سرگیلندیکدن سونرا جواد طباطباییلر اوزره آرتیق 

 .یئرلی ساییالر دا رکلرینه بوراخماق داهاقضاوتی گونئی آذربایجان تو

 05.12.2018ایشیق سؤنمز،  
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