
 سورقو: سیدجواد میری نین آشاغیداکی گؤروشونه نئجه یاناشماق ایستردینیز؟

 "زبان ترکی زبان ملی و جزئی از ملیت تمام ایرانیان است

سید جواد میری، عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران در گفتگو با 

انداز تئوریک خود را تشریح آذرانجمن به بهانه سخنرانی رئیس جمهور در باب زبان ملی، چشم 

 کرد:

دین اسالم و زبان  در راستای رویکرد باستان گرایانه ایران به زبان فارسی تقلیل یافته است.

 ..... های ترکی و عربی قربانی روایت باستانگرایانه از ایران هستند.

کرد: زبان  میری در بخشی در گفتگو مفهوم "ملی" را مورد بازبینی انتقادی قرار داد و عنوان

ملی ترکها با این خوانش من فقط ترکی نیست بل زبان ترکی زبان ملی و جزیی از ملیت تمام 

ایرانیان است همانگونه که فارسی است و زبان مادری همه ایرانیان فارسی نیست بل 

فارسی با لهجه های گوناگون یکی از زبان های مادری در ایران است. این نکته ساده ولی 

ت که ما از آن غفلت کرده بودیم و در ساختار حقوقی کشور هم باید مورد التفات ظریفی اس

 1قرار گیرد."

 

جاواب: ایران ممالیکی محروسه سینده کی چتینلیکلر بعضیلری دوشوندوکلری و فرض  ��

ائتدیکلری یالنیز قرائت آنالییشی دئییل، قورولوش )ساختار( چتینلیگی ساییالر. ایران ممالیکی 

ه سی حؤکومتی  یوخسا قاجار  شاهلیغی حؤکومتی یئرینه اوتورموش کئچمیش یوز محروس

 ایلده کی ایران دؤلتلری قورولوش باخیمدان فارس حؤکومتی و فارسلیغی تمثیل ائدر. 

یلیندیگی کیمی قاجار شاهلیغی نین سونونا دک ایران ممالیکی محروسه سینده رسمی ب

جه دین و دین حوزه لری نین ایشلک دیلی و تورکچه دیل دئیه بیر آنالییش اولمامیش. عرب

 ی اوالرکن فارسچا دیوان دیلی اولموش.هلیقالری نین دربار و قوشون دیلقوشون و تورک شا

ایستر خاریجده کی ایران ممالیکی  ،ییشی نین اورتایا قویولماسی ایلهآنال ملت آوروپادا

میرزا یوسف خان مستشار الدوله(،  محروسه سی نماینده لیگینده اولموشالر )اؤرنک اوچون

ایسترسه خاریجده دؤلت اداره چیلیک سیستیمی آنالییشی ایله ماراقالنان قاجار ممالیکی 

محروسه سی وطنداشالری یازیلی تورکچه بیلینجی و شعوروندان یوخسول اولدوقالری 

همیت وئرمگه باخیمیندان ا "دیوان و دفتر"دیوان دیلی اوالن"فارسچا"یا  اوالر فقط اوچون،

 باشالمیشالر.

یکله میرزه فتحعلی آخوند زاده اسالم دیللرینی التین الیفباسی ایله یازماق مسئله ل بئله

ایستر عثمانلی امپراتورلوغو مسئولالری و ایسترسه ده قاجار شاهلیغی مسئولالرینا  ،سینده

دؤنه دؤنه مکتوبالر عنوانالمیش. آنجاق میرزا فتحعلی یازیالریندا اؤزونو "پارسیان" آدلی خیالی 

دؤلتلری نین گئری و دالی  قالدیقالرینی  ، مسلمانزردوشتلوک آنالییشینا دویونلدیگی

له اساسالندیردیغی اوچون  ناصرالدین شاهین علوم  وزیری میرزه علیقولو اعتضاد ایسالمیت ای

 ده میرزه فتحعلی ایله مخالفت ائتمیش، اورادا اوخویوروق:-ک  بو مسئلهلالم
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زبان ترکی زبان  ؛در گفتگو با آذرانجمن به بهانه سخنرانی رئیس جمهور در باب زبان ملی میریسیدجواد   

  https://t.me/seyedjavadmiri/13099ملی و جزئی از ملیت تمام ایرانیان است: 

https://t.me/seyedjavadmiri/13099


علي آخوندزاده در باب تغییر الفباي اسالم، خیاالت خود را سب آن است كه میرزا فتح"الیق و اَن  

معروض دارد... ما ... به تغییر الفباي خودمان محتاج نیستیم. به علت به اولیاي دولت عثمانیه 

اينكه سه خط داريم: نستعلیق، شكسته و نسخ كه در حسن و زيبايي باالتر از خطوط جمیع 

ملل روي زمین است و ما هرگز اين خطوط خودمان را متروك و خط جديد میرزا فتحعلي 

معمول نمي كنیم و نخواهیم كرد. آنچه كه از بابت  آخوندزاده را و يا خط جديد ملكم خان را

سهولت خط جديد... اشاره شده است، هرگز دخل به ما ... ندارد، چون كه اطفال ما ... از 

لطف حضرت باري به طوري استعداد جبلي فوق العاده و ذكاوت فطري فوق العاده دارند كه 

لسنه شرقیه مانع ترقي نمي تواند هیچ گونه صعوبت خطوط حالیه ما، ايشان را در تعلیم ا

 .2شد"

یغی نین میرزه فتحعلی آخوندزاده یه الیفبا باخیمیندان رد جاوابی وئردیگینه شاهل قاجار

باخمایاراق قاجار شاهلیغیندا یووا سالمیش فارس مدنیت راسیستلری باشالریندا جالل الدین 

ران ممالیکی محروسه سینه میرزه )فتحعلی شاهین اوغلو( هیندوستانین بمبی شهریندن ای

اؤزو ایله گتیرمیش جعل ادبیات )دساتیر و  اونون گلمیش مانکجی لیمجی هوشنگ هاتئریا و

دبستان المذاهب( واسیطه سی ایله قاجار شاهلیغیندا اوالن تورک ائلیتی نین تورکچه یازیلی 

)فارسی باصالح  ایلیقباستانگر ایراندیل بیلینجی و شعورو اولمادیغیدان فایداالناراق اونالری 

 .چالیشمیش مگهآنالییشینا دورت قدیم؛ پارسیان(

 طرفیندنده قاجار شاهلیغی -بئله لیکله میرزا یوسفخان مستشارالدوله تبریزی فرانسه

"یک کلمه"  ن دیلی اوالن فارسچادیپلوماتی اوالرکن فرانسه قانون اساسیسی اساسیندا دیوا

 . میشیاز یآدلی ایران ممالیکی محروسه سی اوچون بیر قانون کتاب

میرزه یوسفخان اولدوغو نین ایکینجی واریانتی  آخوندزاده میرزه فتحعلییئری گلمیشکن 

عرب و ایسالمیتی ایران ممالیکی  آخوندزاده . میرزه فتحعلیوورقوالماق یئرلی ساییالر

فرانسه یاراق میرزه یوسفخان ادا مقصر سایماسینا باخممحروسه سی نین گئری قالماسین

سنت ایله مودئرن اولمانی بیر آرایا گتیره رک دینی سیاسته آنایاساسیندان یوال چیخاراق 

میرزا یوسفخان اورتایا قویماغا چالیشمیش.  نی دخیل وئرمدن الئیک بیر سیستیم آنالییشی

اولماسینا باخمایاراق اونون یازدیغی کتاب مستشارالدوله قاجارالر طرفیندن اؤلومه محکوم 

آذربایجان مشروطه حرکاتی نین دا قاجار شاهلیغینی ییخماق اوچون یول خریطه سی 

. ا بیلگی وئرمیشدوستو میرزه ملکوم خان ، اؤزیازدیغی کتاب اوزره.  میرزه یوسفخان موشاول

 میش، اوخویوروق:میرزه ملکوم خان دوستو میرزه یوسف خان یازدیغی مکتوبدان آنالت

"آن دوست چنین گفت: یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است کتاب قانون 

است که جمیع شرایط و انتظامات معمول بها که به امور دنیویه تعلق دارد، در آن محرر و 

مسطور است، شاه و گدا و رعیت و لشگری در بند آن مقید هستند و احدی قدرت مخالفت به 

 .3کتاب قانون ندارد"

اونجو ایل فرانسه انقالبی نین شاهلیق -1789بیلیندیگی کیمی فرانسه قانون اساسی سی 

 دیغی اوچون یمین قورولماسی ایله یازیلسیستیمینه غلبه سی و  جمهوریت آدلی بیر سیست

و حؤکومتچیلیک  اساس گؤتورموش نییمدنیت وفرانسیز دیلی  فقطدیل و مدنیت باخیمیندان 

 ایچ ایستعمارچیلیق اساسیندا یازیلمیش بیر آنایاسا )قانون اساسی( ساییالر. باخیمیندان
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 ١٩٦٣باکو  ٤۵تا  ٤٣روزنامه ی کشکول، شماره های  
3

 1381مهران امیر احمد، رهبران فکر مشروطه،،نشر درسا،  



 

 ، باشدا آذربایجانلیالرائلیتی ی نینمشروطه چیلرتورک  قاجار شاهلیغی علیهینه ساواشان 

 ودیرمادان اؤزلرینی تشکیالتالناؤز تورکلوکلرینی درک ائتمدن، تورک دیلی و مدنیتی اساسیندا 

 مستشارالدوله طرفیندن میرزه یوسفخانفاجعه نین درینلیگینی باشا دوشمدن  سونراکی

دیکلری باغیشالنماز خطا قبول ائت دئیه قایدا و قانونالری یول خریطه سی فارسچا یازیلمیش

گئده  نوندیکتاتورلوغو و نین یشاهلیغی دیسپوتیزم قاجارنتیجه اعتباری ایله  .ساییالرمیش

باخمایاراق کیچیک بیر حاکیمیت مه سینه و احمد شاهین حاکیمیته گل مه سیریل

فارس پهلوی پیس اوالن قاجار شاهلیغیندان داها دا حاکیمیتچیلیک چئوریلیشی اولماقال 

ادعاسیندا اوالن  راتلیقدئمک. نون الینه کئچمیشو دیکتاتورلوغو نین دیسپوتیزیمی غیشاهلی

رضاخان ایش  باشالریندا سیدحسن تقی زاده ایسه تورک ائلیتایرانیتچی )اوخو: فارسچی( 

بو دوغرولتودا . تشخیص وئرمیشئجه بیر تله و توزاغا دوشدوگونو ناوستونه گلدیکدن سونرا، 

ذاتا  آدلی (خوئی)بقالزاده عباس زریاب فارس مدنیت راسیستی اولموش  سیدحسن تقی زاده

 اوخویوروق: آنالتمیش و تعریف ائتمیش،

زاده براي عیادت مشرف شده بودم  آخرين روزهاي حیات مرحوم تقي 48روزي در زمستان  "

گفتند بعد از مشروطه كه به طهران آمديم براي انجذاب و قبول خاطر مركزيان ناگزير  ايشان 

طلبان تبريز منفك كنیم. زير و روي افكار ما را  حساب خود را از ستارخان و مشروطه شديم تا 

ببینند مثالً تعلق خاطري حتي ناچیز به شیخ محمد خیاباني داريم يا نه. همة  د تا كاويدن مي

ها اين اجبار را احساس كردند. نخستین گام براي اثبات برادري با اخوان  اي هم دوره دوستان و 

نوبرآمده ترك كسوت سیادت بود. میرزا اسداله ممقاني و میرزا علي هیئت و میرزاباقر  نويافته و 

احمد كسروي ديگران يكايك به ترك لباس و حلق لحیه ناگزير شديم. يكي را داور  یعه و سید طل

مستشاري و قضاوت به ترك لباس برانگیخت و ديگري را تیمورتاش و آن يكي را خود  به وعدة 

روزي به يكي از رفقاي ما گفته بود آقا اگر درزي سراغ نداريد ما بسپاريم برايتان  رضاشاه و ... 

تنها مدارج مستوجب و مستحق از ما بدور بود، بلكه راه معیشت نیز  بدوزند. نه كت و شلوار 

توانستیم كراية منزل تأديه كنیم. براي افتتاح دفترخانه و محاضر و يا  نمي تنگ آمده بود و 

ردن همینطور با درآو ديگر ادارات يك يك ناگزير از ترك لباس شديم.  اشتغال در عدلیه و مالیه و 

ديگر  كسوت پشت كسوت و درآمدن به اين شكل و آن شكل به جائي رسیديم كه 

داشتیم. ما پیشنمازان  هیچكداممان با اصلمان مطابقت كه ال، بل مشابهتي هم نمي

بسته و مزاوجت با  گان و وعاظ ديروز متكلمین به السنة فرنگي و فكل و پاپیون پیشنماززاده و 

شد  كم كمك راه ترقیاتي كه حقمان بود به رويمان گشوده مي عیسوي امروز شديم. نسوان 

مان آويخته بود كه آن ديگر لباس نبود كه برَكنیم و آن  اشارات سوالي بر پیشاني اما همچنان 

تُرك بوديم. براي پیراستن از اين عیب و نقیصة جبلي و سرشتي بايد سعي  زبانمان بود. ما 

مین نهادن عبا و عمامه نبود. مشق تصحیح لهجه آساني بر ز كرديم. به  بسیاري مي

رسم  كردند و امروز  كرديم. تا ديروز فارسیان مشق لهجة تركي در تكلم فارسي مي مي

ها براي اداء خرج ضاد و صاد و  دگرگون شده بود و ما بايد به همان سیاقي كه سال

رج قاف به فلك زمانه كوشیده بوديم و چوب فلك خورده بوديم، امروزه براي تصحیح مخ ذال 

كه روزي چشم  شديم تا به جاي قندخواري به گندخواري نیافتیم. ماحصل اين مي بسته 

معلق  ايم كه از آن سوي بام كله براي اثبات ايرانیت خودمان آنچنان تند تاخته گشوديم و ديدم 

ايم. ديگر  و آداب آمده زبان مادري و فرهنگ و ادبیات و شعر و تاريخ و عادات ايم. ديگر منكر  افتاده

مان بخواند و حتي بداند. آيا همة اين مساعي بر و ثمر داد؟  كسي تُرك آيد كه  عارمان مي

بل خسرالدنیا و االخره شديم. تا يك نغمة مخالف خوانديم مغلوب  فاجعه در اين منزل است! ال! 

لكة ترك بودن. هرگز ما  گشتیم. همة ملكوكات را زدوديم اال اين يك شديم و به تركتازي متهم 

كرديم باز بیگانه مانديم. چندي پیش به منزل استادانم در تبريز  را غیر ترك نپذيرفتند. هرچه 



استادم گريستم و اين گرية ندامت و شرمناكي از روح آنها بود.  رفتم و از همان درگاه تا مصطبة 

 .4"م و عاقبت مطرود و رجیم مانديماينكه همه چیز را باختی شرم از روح مادر و زادبوم. شرم از 

و آذربایجاندا آذربایجان دئموکرات فرقه  یئرینه اوتوردوقدان تهراندا فارس شاهلیق سیستیمی

محمدرضا شاها قارشی مخالفتین سونرا، نفت مسئله سینده  سی حرکتی قانا بوغولدوقدان 

بؤیومه سی و توده پارتیسی بیر سیاست اوالراق محمد مصدقی دستکلدیگی و کاشانی نین 

محمد مصدقدن آرا آچماسی نتیجه سینده بیر داها غرب دؤلتلری باشدا آمریکا بیرلشمیش 

 . میشلرمحمدرضا شاهی حاکیمیتده ساخالماغا قرار وئربیر داها دؤلتلری 

خورداد  ینجی ایل،-1342سینه باخمایاراق  ل نفت مسئله سی نین اوستوندن کئچمهنئچه ای

مسئله الیحه سی کاپیتاالسیون طرفیندن روح هللا موسوی خمینی  آیی نین اون بئشینده 

و نهضت آزادی  اوالراق رمانین یارانماسی نتیجه سینده ایلکقارشی دوشاه ایله  سی اوزره

ماسی ایله بو غربدن اوزاقالش بیر سیاست اوالراقنین  تشیالتالریسونرا جبهه ملی 

چالیشدیالر. بئله لرینه وسیله ائتمگه سیاستاؤز شیعه لیک و دین مسئله سینی تشکیالتالر 

"تشیع سرخ" دئیه شیعه لیگی لیکله علی شریعتی کیمی جبهه ملی عضو اولموش شیادالر 

نهضت آزادی، مجاهدین خلق و چون، حاکیمیتی اله کئچیرمک او دئیهبیر حاکیمیت فورماسی 

 سیاستلرینه وسیله ائتدیلر.  فرقان کیمی فارسچی و دینچی محفللرین

پهلوی شاهلیغی دؤنمینده الئیک دئیه فارسلیق )فارس دیلی، خیالی و افسانه لر دئمک، 

 ساسانیان ..( -خاخام آنشان -اساسیندا یازیلمیش و قول قاناد وئریلمیش فارس تاریخی

علی اوالن جبهه ملی تحفه سی باخماراق قورولماسینا بیر ایستعمار حاکیمیتی اساسیندا 

واسیطه سی ایله لر و مقاله  الرکتاب غییازدی دئیه شیع سرخ""شیعه لیگی"  "ت شریعتی

سیاست  لیگی شیعه مکلهو تزریق ائت ماقکسیمه آشیال ایرانداکی اوخوموش مسلمان

ایستعمارچیلیغی . نتیجه اعتباری ایله فارس آلماغا چالیشمیش فارسلیق خدمتینهباخیمیندان 

اؤز  انقالبدان سونرا دا آدینا بورونه رک ایران ممالیکی محروسه سینده و اسالم شیعه لیک

 .حاکیمیتینی سوردورموش

ادعا ائتدیگی "ملت" آنالییشی ایسه "مذهبی" توپلومالردا و جامعه لرده  سیدجواد میری نین

یستیمی و دیل امتچیلیک آنالییشی ایسه گونوموزون اداره چیلیک س ییالر. امتچیلیک سا

 یاشادا بیلمک شانسی یوخدور. بیر ملی توپلوم اوالراق  مدنیت صاحابالرینی

و اداره چیلیک  رسمی تورکلر آراسیندادئمک، تورک دیلی ایران ممالیکی محروسه سینده 

 فارسلیق ظولومونه معروض قاالن ائله جه ،اولمادیقدا بو دیلی نئجه ایراندا یاشایان دیلی

نئجه فارسالر اوچون ها بئله )کورد، بلوچ، لور، عرب، گیلک، مازنی و باشقا ائتنوسالرا( و 

  و اونالرین ملی دیلی تانیتماق اوالر.تحمیل ائتمک 

ر اوزره اویقوالدیغی سیاست فارس قیسا سؤز ایله دئسک، ایران حاکیمیتی نین ملیتل

ایستعمارچیلیغی اساسیندا حیاتا کئچدیگی اوچون، حاکیمیت سیستیمی اداره چیلیک 

باخیمدان دگیشیلمز و حقوق برابرلیگی ملیتلر آراسیندا دیل و مدنیتلری اساس گؤتوره رک 

نین عضو،  سونقوالنماز و رعابت ائدیلمزسه، فارسی تورک ملتی نین عضوو، کوردو عرب ملتی

 بلوچو لور ملتی نین عضوو ملزم ائتمک عوامفریبلیک و شیادلیق ساییالر.

 03.05.2021ایشیق سؤنمز، 
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