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شیعه لیک و ایرانیت دئیه فارس ایستعمارچیلیغی
علی شریعتی و فارس شعوبیه چیلیگی 25

کئچمیش دانیشیقالردا علی شریعتی نین فردوسی نی شیعه قلمه
آلماسی نین یاالن اولدوغو ،ائله جه ده فردوسی نین "ایران" آنالییشی
نین بوگونکو ایران ممالیکی محروسه سی دئییل ،افغانستان نین کابل
و غزنه آراسیندا کیچیک بیر بؤلگه اولدوغو و ساسانیلرین دیلی نین
فارسچا اولمادیغی اوزره بیلگی وئردیک .بو دانیشیقدا ایسه پان
ایرانیستلر طرفیندن ساقیز کیمی چئیننمکده اوالن "ائرانشهر"
گؤروشونون نئجه اورتایا چیخدیغی اوزره بیلگی وئرمگه چالیشاجاییق.
موضوع ایرانیت و فارسلیق اولدوغو اوچون علی شریعتی نین فارسچی
گؤروشلری نین ده پان ایرانیستلیک خدمتینده اولدوغونو ایضاح ائتمک
دوغرو و دوزگون یول ساییالر .علی شریعتی ایسالمیتین شرقه دوغرو
یاییلماسی اوزره یازمیش:
" بو سوسقونلوق ،ساکیتلیک ،باش قالدیرماق و قیام ائتمک دؤنمی و
دوره سی بو خصوصیتلره مالیک اولموش :گونو گوندن ایرانلی،
زردوشتلو ،ساسانلی مدنیتلری نین یوخ اولماسی .اسالم گلدیگی
زامان وار اوالن مدنیت ایرانلی ،زردوشتلو و ساسانلی خاصیتلره مالیک
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اولموش ... .اول بیز مسلمان اولدوقدا دینیمیز اسالم اولماسینا
باخمایاراق

مدنیتیمیز

زردوشتلوک،

ساسانیلیک

و

ایرانلیلیق

ساییالرمیش .مدنیت روحا مالیک اولدوغو اوچون انسانین رفتاریندا و
هنرینده دخالت ائده رک حل اوالر .بیرینجی عصر مسلمان اولموش
ایرانلی عقل باخیمیندان مسلمان اوالرکن ،مدنی نظردن زردوشتلوک،
ایرانلیلیق و ساسانلیلیق کیملیگینه مالیک ساییالرمیش .ایسالمدان
قاباق زامانالر مانی یوخسا مزدک یوخسا دا مسیحی حرکتلر بؤیوک بیر
توپلوما مالیک ساییالرمیشالر .بو دئدیکلریمیزه باخمایاراق بو مذهبلری
قبول ائتمیش ایرانلیالر مانی ،یوخسا مزدکی ،یوخسا دا مسیحی
مدنیتی

داشیمازمیشالر.

اونالر

یالنیز

ایرانلی،

زردوشتلوک

و

ساسانیلیق مدنیتینه مالیک ساییالرمیشالر".1
ایسالمیتدن سونراکی ایران ممالیکی محروسه سی نین نوستالژی
"ایرانیت" آنالییشی ایله هر هانکی بیر ایلگی و ایلیشکیسی
اولمادیغینا باخمایاراق علی شریعتی معده گوجو بو تورپاقالرداکی
یاشایان انسان الری و اونالرین دیل و مدنیتلرینی "ایرانیت" دئیه
فارسلیق

مقوله

سینه

دوگونلمگه

چالیشماسینا

باخمایاراق

زردوشتلوک مقوله سی افغانیستانین باختر والیتینه عایید بیر اینانج
اولموش و اوستا کتابی دا میالددان سونرا اون اوچونجو یوزایلده
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یازیلمیش بیر اثر ساییالر .2ایران آنالییشی ابولقاسم فردوسی نین ده
شاهنامه سیندن آنالشیلدیغی کیمی کابل و غزنه آراسیندا کیچیک بیر
بؤلگه

ساییالرمیش.

Kyrene

o

Erathosthenes

( )Ἐρατοσθένης ὁ Κυρηναῖοςیونانلی جغرافیدان ،سیاح و
تاریخچی-یه گؤره اوگونکو "ایران" آنالییشی "آریانا" آدلی یئر
ساییالریی

 .3آریانانین سرحدلری :شرقدن "کابل" ،غربدن

"غزنه" ،شمالدان "اورتاآسیا" و گؤنئی-دن "هیند چایی" اولموش .بو
اساسدا -19اونجو عصیرده بیر خریطه و نقشه ده بو جغرافی بؤلگه نی
و یئری بلیرلمک اوچون چکیلمیش (باخ خریطه .)1
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ایران اوزره باشقا بیر آنالییش ایسه سغد ادبیاتیندان آلینمیش "ائران"،
"ائران -شهر" و اویستا کتابیندان آلینمیش "ائرانوئئج" ساییالر .بو ایفاده
لر ده گئنه بوگونکو ایران ایله ایلگیلی و عالقه لی دئییل ،ائران
آنالییشلی ،آریانا آدلی افغانیستانین شرقینده کیچیک بیر بؤلگه یه
وئریلمیش بیر جغرافی آد ساییلمیش .ایران شناس مکئنسی نین
تاریخی مختلیف متینلردن دارادیغی و "پهلوی سؤزلوگو" آد وئردیگی
کتابا اساسا "ائرانشهر" کلمه سی نئولوقیسم کاراکتئرلی و سونرادان
اورتایا چیخمیش بیر کلمه اولموش .بو کلمه کئچمیشده بعضی کیچیک
محفللر واسیطه سی ایله ایشلندیگی کاغاذ اوزرینه کؤچورولدوگو
اوچون ،بو کلمه نی "ائران" و "ائرانوئئج" کلمه لری ایله آنالمداش و هم
معنا قلمه آلمیشالر .باخینیز مئکئنسی پهلوی دیکشئنری ،لندن ،چاپ
ایلی  ،1971صحیفه ( .30باخ :دیاگرام متن).
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"ائرانوئئج" کلمه سینده اک و پسوند اوالراق یاپیشمیش "-وئئج" اَکی
و پسوندی فارس دیلینه اؤزگه و بیگانه اولدوغو اوچون اونون فارسچایا
ترجمه ائدیلمه سی احتمال اولونار .دئمک" ،ائرانوئئج" کلمه سینده
کی "-وئئج" اَکی(پسوندی) "آبادلیق" آنالم و معناسینا گلرسه ،اوستا
کتابینداکی "آایریانَه َواِجآ  "Airiianəm vaēǰōکلمه سی نین "ائرانشهر"
دئیه ترجومه اولونما احتمالی َکسینلیک و یقینلیک قازانار؛ بیلیندیگی
َ
"ش َهر" ده آباد اولموش بیر یئر ساییالر.
کیمی

اوستا کتابیندا اون

اوچونجو یوز ایل ایشلنمیش "آایریانَه َواِ َ
جا" کلمه سی ایسه فارسالرین
فارسچا "بهشت گم شده" آد وئردیکلری پامیر چؤللری ساییالر (باخ:
خریطه .)2
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اوستا کتابی نی فارسچایا حاضیرالمیش و تألیف ائتمیش محمد تقی
راشد محصل ،آراشدیرماجی نیولی و رازق روبین نین واردیقالری
اورتاق و مشترک نظر ،دوشونجه و فیکیره گؤره و ائله جه ده عموم
فارس مؤللیفلری نین ائران وئئجه آدلی یئرین سویوق بیر جغرافی
بؤلگه اولدوغونو وورقوالدیقالرینا اساسا "ائرانوئئج" افغانستان ،تیبت،
تاجیکیستان و قیرقیزیستان جمهوریتلری نین کسیشدیگی پاییر
داغالری ساییالر.
یئر کوره سی نین تاوانی و سقفی ساییالن پامیر داغالری سویوق و
بوزلو بیر بؤلگه نی ایچرمیش مسافتده یئر آالر .اونون قوزئی بوکوملو
داغالری قیرقیزیستان ،گونئی-گونچیخان طرفی چین (تیبت) ،گونئیی
افغانستان و قاالن بؤلومو تاجیکیستانا عایید اوالن تورپاقالردیر .پامیر
آسیانین بیر نئچه داغالرینی او جومله دن تییانشان داغینی (قوزئیده)،
قاراقوروم داغینی (گونئیده) ،قونلون شان داغینی (یارکند-دن یوخاری
هندوکوش داغالری نین گونئی گونچیخانی و گونئی گونباتان
داغالرینی) بیرلشدیرن داغلیق بیر جغرافی بؤلگه ساییالر .پامیر بؤلگه
سی نین دنیزدن اورتاالما یوکسکلیگی  4400 – 3600متره دکدیر.
پامیرین  3700متریدن یوخاری یئرلرینده هئچ بیر آغاچ بیتمز .پامیر چایی
پیانچ چایی نین آنا قولو ساییالر .تاجیکیستانداکی قاراگؤل پامیرین
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بؤیوک گؤلو ساییالر .پامیر بؤلگه سینده چوخلو یئر دئپرنمه سی و زلزله
باش وئرر .پامیر آدی نین اورتایا چیخماسی اوزره مختلیف گؤروشلر وار.
بعضی ثابیت اولمامیش گؤروشلر پامیر کلمه سینی تورک دیلینده
"سویوق اوتالقالر" دئیه بو کلمه نی تورکچه بیر کلمه یه نسبت
وئررکن ،بعضیلری ده بو کلمه نی 19 ،اونجو عصرده هیند مۆتولوقیسینه
باغالراق سانکریت دیلینده"اوپا مئرو (مئرو داغی نین او طرفی) و گئنه
ده سانس کریت دیلینده "اوپا مئری (چایالغین آرخاسی چؤللوک) دئیه
قلمه آلماغا چالیشمیشالر .4اوسته ایشاره اولدوغو کیمی "ائرانشهر
یوخسا بوگونکو ایرانشهر" کلمه سی بیر یئنی و نئولوگیسم اساسلی
بیر کلمه اولدوغو اوچون فردوسی نین شاهنامه کتابیندا بیله بو کلمه
ایشلنمه میش .اوسته لیک بلکه ده عرب دیلی نین اتکی و تأثیری
آلتیندا زامان آخاریندا "ائران" کلمه سی "ایران" حالینا گلمیش .بو
دئدیکلریمیزه تانیق و شاهید قدیم متنلرده "ایران" کلمه سی نین
اولمادیغی ساییالر .شاهنامه کتابیندا دؤنه دؤنه "شهر ایران" ایفاده
سینی ایشله نرکن ائرانشهر کلمه سی ده ایشلنمه میش ،اؤرنک
اوالراق ،اوخویوروق:
شهر ایران ستوه"
" شکار بزرگان بدند این گروه  ---همه گشته از
ِ
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شهر ایران اسیر  ---روان خسته از اختر و تن به تیر"
" زن و کودک
ِ
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شهر ایران رسید  ----ز َگر ِد سپه شد هوا ناپدید".
" چو کاووس در
ِ
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شهر ایران براند".8
" و زان پس بران رزمگه بر نماند  ----سپه را سوی
ِ
اوسته کی مصراعالردا گؤروندوگو کیمی ابولقاسم فردوسی زامانی
نین "ایران" آنالییشی اولدوقچا کیچیک بیر بؤلگه اولموش و "ائرانشهر
یوخسا ایرانشهر" آنالییشی دا فارس ادبیاتیندا اولمامیش .دئمک،
"ائرانشهر"

کلمه سی اویستادان آلینمیش "آایریانَه َواِ َ
جآ

Airiianə

"vaēǰōکلمه سی نین ترجمه سی اوالراق اون دوقوزونجو عصرده
بیرینجی دفعه اوالراق هندوستانداکی فارس محفلی طرفیندن اورتایا
قویولموش .آلمان یؤزئف مارکوارت مؤلیفی ائرمنی

Anania

اولموش اَل

یازما متینلرینی آلمان دیلینه کؤچوره رک  1901اینجی ایل برلین
شهرینده حاضیرالدیغی متینلره ده "ائرانشهر" آدینی بیر کتاب آدی
اوالراق وئرمیش.9
یوزئف مارکوآرتین "ائرانشهر جغرافیاسی "آد وئردیگی کتاب اؤز
تاریخلریندن خبرسیز ،فارس میللیتچیلیگی تورونا دوشموش ،اؤز دیلی
و مدنیتی بیلینج و شعوروندان یوخسول و اوزاق دوشموش فارس
مدنیت راسیستلرینی او جومله-دن حسین کاظمزاده تبریزی،
صادق رضازاده تبریزی و ابراهیم پورداوود رشتی ،رشید
یاسمی کورد و عباس اقبال آشتیانی خلج تورکو اولموش ابطال
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ذاتالری میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کیرمانی طرفیندن
"ایرانیت "باشلیغی آلتیندا توخومو سپیلمیش فارسلیق مفکوره سینه
هوسلندیرمیش .حسین کاظمزاده تبریزی یوزئف مارکوآرتین آد وئردیگی
"ائرانشهر جغرافیاسی "کتابی نین آدیندان یوال چیخاراق برلینده
 1922اونجو ایلین یونی آیی نین ییرمی ایکیسینده یایماغا باشالدیغی
و  1928اینجی ایله دک داوام ائتدیگی مجله یه "ائرانشهر" دئییل،
"ایرانشهر" آدی قویاراق فارسچا درگی نین بیرینجی سایینی یایماغا
و بوگونکو فارس باستانگرایلیغینی سیاسی ساحه و آالنا داشیماغا
چالیشمیشالر .حسین کاظمزاده بو مجله نین باش یازاری اولدوغو و
اونو اداره ائتدیگی اوچون "ایرانشهر" لقبینی ده اؤزو اوچون تاخما بیر آد
دئیه استفاده ائتمگه چالیشمیش .بو مجله آلمان حؤکومتی نین مالی
کؤمگی ایله ایران ممالیکی محروسه سی نین قیرخ شهرینه پوست
ایله گؤندریلرمیش.
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خاریجی عامیللر واسیطه سی ایله
قاجار ممالیکی محروسه سی،
فارسلیق اختیارینا کئچدیکدن سونرا
دوشونجه

باخیمیندان

ایستعمارچیلیغی

نین

فارس
اساسینی

قویموش محمود افشار یزدی چاپ
ائتدیگی آینده مجله سی واسیطه
سی ایله یوزئف مارکوآرت دیلیندن
یاالن یایماغا ،آذربایجان تورکلری نین
دیل و مدنیتی و تاریخی ملی کیملیکلرینی دانماغا چالیشمیش.10
سیدجواد طباطبایی تبریزی برلینده  1922اونجو ایل چاپ ائتمگه
باشالمیش ایرانشهر مجله سی نین باشچیالری ،او جومله-دن حسین
کاظمزاده ایرانشهر تبریزی آدلی نئهیلیست و آزقین بیر شخصه اؤزونو
بیر مورود ائده رک گونوموزده کی ایرانشهر آنالییشی نی یایماغا و
تورکلوک علیهینه قوسماغا چالیشارالر .بو دوغرولتودا سیدجواد
طباطبایی ،مؤلیفی بللی اولمایان "سیستان تاریخی (تاریخی
سیستان)" آدلی بیر اثردن یوال چیخاراق حالی معلوم اولموش "آذریها"
اینتئرنئت صحیفه سینده علی شریعتی مودئلی اوالراق ایران ممالیکی

11

محروسه سینه حاکیم اولموش تورکلری نیفرینلمگه چالیشمیش،
اوخویوروق:
"[ایسالم منبرینده تورکلره خطبه اوخودوالر .او زاماندان سیستانین
قاراگونو باشالدی .او گونه دک سیستانا هر هانکی بیر ضرر دگمه
میشدی] .تانینماز یازار سیستان تاریخی اوزره تورکلرین حاکیم
اولماسی اوزره اؤنه سورموش گؤروشلری ایرانین باشقا یئرلرینه ده
نسبت وئرمک اوالر .بئله لیکله ایران تاریخینی ایسالم زامانیندا ایکی
دؤنم و دؤوره بؤلمک اوالر - :تورکلرین حاکیم اولمادیقالری؛  -تورکلرین
حاکیم اولدوقالری دؤنملر و زامانالر".11
کئچمیش دانیشیقالردا اشاره اولوندوغو کیمی سلطان محمود غزنه
لی زمانینا دک "ایران" آنالییشی نین سیستان والیتینی ایچرمدیگی و
شامیل اولمادیغی نی و سلطان محمود غزنه لی سلجوقلوالردان
اؤنجه دؤنه دؤنه سیستانا قوشون یئریتدیگینه داییر فردوسی نین
شاهنامه کتابیندا تانیق اوالریق .ابولقاسم فردوسی نین دیلیندن
اوخویوروق:
" از ايران ره سیستان بر گرفت  ---از آن كارها مانده اندر شگفت ..
برآشفت و انديشه اندر گرفت ---ز ايران ره سیستان برگرفت".12
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دئمک ،سلطان محمود ایراندان (غزنه ،هرات والیتلریندن) سیستانا
سالدیریق و هوجوم حیاتا کئچیررکن و فارسلیغی بو ممالیکی
محروسه اوزره دیوان دیلی دئیه گتیررکن ،گول و چیچکله او تورپاقالرا
حمله و هوجوم ائتمه میش .نه اوچون فارس مدنیت راسیستلری او
جومله-دن جواد طباطبایی غزنه لیلرین هانکی دیلی ،عرب اداره
چیلیگی و دیوان دیلی یئرینه گتیردیگیندن سؤز و صؤحبت آچماق
ایستمز و یانلیز تورلوگو پیسلمگه چالیشارالر؟ جواد طباطباییدن
اوخویوروق:
" ایکی قرن ساکیتلیکدن سونرا ایرانلی (اوخو :فارس) سیلسیله
شاهلیقالری "ایرانشهری" دوشونجه لرینی سیاسی و اجتماعی
زمینه لرده حیاتا کئچیرمک اوچون تدبیرلر تؤکدوکلرینه باخمایاراق
باشاریسیز قالمیشالر .او موضوعالرا گیرمک باشقا بیر فرصت الزیم
ساییالر ....ایسالم ایله ایران آراسیندا اوالن دوشمنلیک خالفت ایله
بویه شاهلیغی بیچیمینده اورتایا چیخمیشمیش .تورک غالیالری نین
ایران تورپاقالرینا حاکیم اولماسی ایله بو مسئله اؤز حلینی تاپماسینا
باخمایاراق صفویلرین حاکیمیته گلمه سی ایله ایرانین ،تاریخ و
دوشونجه باخیمیندان یئنیلگه یه اوغراماسی نین قارشیسینی آلماق
مومکون اولمامیش ".13

13

اوسته گؤروندو کیمی او زامانکی ایسالییتده باش وئرمیش سنی و
شیعه چکیشمه سینی فارس ایستعمار یانچیالری مودئرن آنالییشال
عرب خلیفه لیگی و فارس شاهلیغی آراسیندا اوالن اختالف مقامینا
داشیماغا چالیشارالر .جواد طباطبایی نین" غالیان ترک "دئیه قلمه
آلدیغی سلجوق طایفاسی ،اؤز آدینی طایفا باشچیسی ساییالن
سالجوق آدینا اساسالندیرمیش .سالجوق اؤلدوکدن سونرا اوغلو
میکائیل طایفا رئیسلیگینی اؤز بوینونا گؤتورموش و مسلمان اولدوغو
اوچون مسلمان اولمایانالرا قارشین دؤیوش دئیه ،جهاد حؤکمو ده
وئرمیش.
طوغرول"

میکائیلین اوچ اوغلو وار ایمیش .اونالر" یابغو ،چاغری و
آدالنارمیش .بو اوچ قارداش گوج اولماق اوچون ایلک

سامانیلره یاخینالشماق ایستدیکلرینه باخمایاراق سامانیلر اونالردان
قورخدوغو اوچون اونالری بوخارا شهرینه یاخینالشماغا قویمامیشالر.
بئله لیکله اونالر اؤزلرینی تورک حاکیمی بوغرا خانا یاخینالتمیشالر.
بوغراخان بونالرین یاخینالشماسیندان تمکین ائده رک طوغرول بگی
توتساق ائتدیگینه باخمایاراق طوغرول بگ ،قارداشی چاغری بگین
کؤمگی ایله توتساقلیقدان آزاد اولموش .طوغرول بگ ،سونرا
طایفاسی ایله بوخارا شهرینه دوغرو کؤچموش 416 .هیجرت ایلینده
سالجوق تورکلری طایفا باشی اسراعیل باشچیلیغی ایله سولطان
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محمود غزنه لی علیهینه باش قالدیردیقالرینا باخمایاراق سولطان
محمود اونو توتاراق هندوستاندا توتساق ائتمیش .باشقا یاندان
طوغرول بگ غزنه لیلر علیهینه باش قالدیراراق 429هجرت ایلی نین
شوال آییندا نیشابوردا سلطنت خطبه سی اوخوداراق اؤزونه رکن
الدین ابوطالب بن ییکائیل بن سالجوق لقبی وئرمیش و عباسی
خلیفه لیگی ده بو لقبی قبول ائتمیش .اوسته گؤروندوگو کیمی فارس
مدنیت راسیستلری نین" غالیان ترک "دئیه قلمه آلدیقالری
"ایتچیلیک "مقوله سی ساییالر .ایسالم امتچیلیگی آچیسیندان
بوتون ایسالمیته سایقی و احتیرام ایله یاناشان شاهالر و پاشاالر ائله
جه ده" سایانیلر "ده" هللا قلی "ساییالرمیش" .غالیان ترک "
ایفاده سی فارس مدنیت راسیستی ساییالن ذبیح هللا صفانین" تاریخ
ادبیات در ایران "آدلی کتابین صحفه لرینی بزمیش ساییالر.14
سلجوق اوغولالری میالدین  1055اینجی ایلینده بغدادی اله کئچیرمه
نی ایسالم خلیفه لیگینی شیعه لیک چنبره سینه دوشمکدن خالص
ائتمک دئیه قلمه آلمیشالر.15
سلجوق امپراتورلوغونون سون گونونه دک شیعه قوروپالشماالریندان
اوالن اسماعیلیه بؤلوگو و فرقه سی سنی سالجوق حاکیمیتچیلیگی
علیهینه تئرور حرکتلرینی حسن صباح و اونون قالیقالری باشچیلیغی
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ایله داوام ائتدیکلری ده تاریخی قایناقالردان هامییا آیدین ساییالر .جواد
طباطباییدن اوخویوروق:
" ...چاغاتای تورکچه سی وارلیغی واقعیتده افسانه-دن باشقا هئچ نه
دئئییل ... ،تورک غالیالری نین ایرانا حاکیم اولماقالری ایله فارسچا
فقط شعر زمینه سینده دقت مرکزینه آلینمیش و بئله لیکله بیر یئره
چاتابیلمه میش.16"..
اوسته گؤروندوگو کیمی جواد طباطبایی "غالیان ترک" دئییمی نی
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
ایمپراتورلوغو چینگیزخان اوغولالری آراسیندان بؤلوشولدوکدن سونرا
چاغاتای خان حاکیم اولدوغو بؤلگه-لردکی تورک ادبیات دیلی
"چاغاتای تورکچه سی" دئیه چیچکلنمگه باشالمیش .امیر علی
شیرنوایی ده سلطان حسین بایقارانین وزیری اوالراق اؤز اثرلری نین
بیر چوخ بؤلومونو چاغاتای تورکچه سینده یاراتمیش .امیر علی
شیرنوایی یازدیغی چاغاتای تورکچه سیندن اؤرنک:
ایالسه
َ
کؤنگلیم اودتانسین اگر غیری َغه پروا

ایالسه
َ
هر کؤنگیل هم کیم سنینگ شوقینه پیدا
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ایالسه ،چیقسون کؤزؤم
َ
اؤزگاالر حسنین تماشا

ایالسه
َ
اؤزگا بیر کؤز هم کی حسنینگنی تماشا

غیر ذکری آشکارا قیلسا ،الل اولسون تیلیم

قایسی بیر تیل هم کی ذکرینگ آشکارا ایالسَ ه

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
باشقاسینی ذکر ائدرسه ،دیلیم الل اولسون
هانکی بیر دیلده سنین ذکرینی آشکار ائدرسه ،الل اولسون.[15]".
امیر علی شیرنوایی چاغاتای تورکچه سینده یازدیغی کتابالری نین
بیر سیراسی نین آدی بئله دیر:
تاریخ انبیاء ،تاریخ ملوک عجم ،خمس ٔه نوائی؛ خمسةالمتحیرین؛ دیوان
ترکی

غزلیات؛

دؤرت

دیوان:

غرائبالصغر

(یا

غرائبالنوائب)،

نوادرالشباب ،بدایع الواسط ،و فوائدالکبر؛ عروض ترکی؛ مجالس
النفائس (اوچ یوز اللی نفر اؤز زمانی نین بؤیوکلری و شاعیرلری اوزره
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بیلگی و معلومات) محاکمةاللغتین (زبان ترکی و فارسی)؛ منشآت
ترکی.
جواد طباطبایی ،اونون مریدلری ،او جومله-دن کاظم آذری سیسی
آذربایجان تورکلوگو ایله دوشمنلیک ائتمکدن گئری دورمازالر.17
اوسته کی قناعتلر سرگیلندیکدن سونرا جواد طباطباییلر اوزره آرتیق
قضاوتی گونئی آذربایجان تورکلرینه بوراخماق داها دا یئرلی ساییالر.
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