
آدی نين اورتايا  ايران ديل قوروپو ودؤلتی ايران 
 آتيلماسی

 

سينه یه  +مؤبدلری سينه دن لوکاونجو یوز ایلده زرتشت-13بيليندیگی کيمی 

ه گتيره رک یندئيه کاغيذ اوزر ون بویوروغو و اونون دینیکؤچموش ناغيلالری زرتشت

اویستا الری "تگا"و سونرا بو " گات"ایلک اوالراق اونالری موضوعسونا گؤره 

اولوب  ، یوخسا کيملربو کتابين  مولليفی کيم. 1ئتميشلرکتاب اباشليغی آلتيندا 

تقریبن (اونجو یوز ایل -13اولمادیغينا باخمایاراق فارس ایستعمار گوجلری بوگون 

" Ērān Vež"ائران وئژ او کتابدا مطرح اولموش بير ناغيل کيمی ) ایل اؤنجه 750

ایران  هدئي" ایرانویچ"ا کؤچورولموشونو فارسالشدیراراق کلمه سی نين آلمانجای

مماليکی محروسه سی نی باشدا آذربایجان 

ایستعمارچيليغی و  تورپاقالرینی فارس 

راسيستليگی نين تاریخی ملکی حئساب ائتدیرمگه 

چاليشاراق فارس اولمایان دیل و مدنيت صاحابالری 

بع توتولماالرینی توجيه ائتمک تا) مدنی قتل عاما(ا ينسوی قيریمکولتور نی 

 . ایسترلر

موضوعموزدان اوزاق دوشَميَک دئيه فردوسی زامانينداکی قزنه ليلر دؤلتی 

ی نين خریطه سی نی نظره آالرساق، مسئله نين هانکی آشامادا آخين ائتدیگين

 .داها راحات باشادوشموش اوالریق

سرحدلرینی ده  "ایران" غیفردوسی نين شاهنامه کيتابيندا وورقوالدی ،بو خریطه 

حؤکوم  سلطان محمود غزنه لیفردوسی . بير اؤلچوده اورتایا قویموش اوالر

آدالندیرميش، بو تورپاقالرین گونباتانی و غربينده کی " ایران" سوردوگو تورپاقالری

تورپاقالر عباسی خليفه ليگی، گونچيخان و شرق طرفينده کی تورپاقالر ایسه 

بو آچی و زاویه دن . ی و تَببَتين گونباتان بؤلگه سی سایيالرهيندوستانين گوزئيي
                                                            

باخ ایشيق سؤنمز، فارس مدنيت راسيستلری نين دیل و مدنيت تحریف ائتمک مسئله لری، زرتشت و   1
 .اویستا، آدرئس آزاد تریبون سيته سيتی



نين هارا اولدوغونو تانيماق " ایران"او گونکو فردوسی سسلندیردیگی یئر آدالری 

 :دیققق چکيجيدیر، اوخویوروقاوچون 

 .  به نزديك شهر دليران كشيد --- سپه را ز زابل به ايران كشيد

دؤلتی  ، اسالم خليفه ليگین، عباسيلرزابول شهریند دوشمن) فرض اولموش(

 .یاخينالتدی) غزنه و قندهار والیتلرینه(طرفينذن قوشونو ایگيتلر مملکتی ایرانا 

  به نزديك شاه دليران شوم  --- چو از شهر زابل به ايران شوم

گئتسم، ایگيتلر ) قزنه ليلر دؤلتينه، قندهار و غزنه والیتلرینه(زابول شهریندن ایرانا 

 . یاخينالشاراما شاهين

 .. گر جنگ ايران و كابلستان و ---- چه بايد مرا جنگ زابلستان

ایرانال کابول ساواشی باشالرسا، نييه گرک من زابولستان ایله ساواشام و 

بئله ليکله . دئمک، او زامان کابول ده ایران سایيلمير. دؤلتچيليگيم خطره دوشه

. درسی وئرمگه  وئرمگه چاليشار ده فيردوسی سلطان محمودا تمکينلی اولماق

فردوسييه گؤره ایلک آشامادا اله کئچيریلميش کابول ویالیتيندن خاطيرجمع 

دؤلتچيليگينی  ی تورپالقالر آالق دئيه غزنه لیترس دورومدا یئن. اولماق الزیم

 .  خطره سالماق دوزگون سایيلماز

 .. اه دوربراي تو پيمود اين ر --- ز زابل به ايران ز ايران به تور

 ... ز زابل به ايران نهادند روي --- همه سوي دستان نهادند روي 

و اورادان ) غزنه والیتينه(زابولدان ایرانا  کيميتی آلتيندا اوالن تورپاقالردان وعربلر حا

غزنه ليلرین حاکيميت (آخين ائدرکن  سنی ) توران و اورتا آسيایا(دا تورا 

ينا آلماق اوچون بو اوزاق یول و مسافه نی گئری اؤز حاکيميتی آلت) تورپاقالرینی

الر، ميشعربلر هر یئره آیاق باس: فردوسييه گؤره.  ده بوراقميش و طی ائتميشلر

عربلر زابول . الرميشالر، اونو اؤز حاکيميتی آلتينا آلماغا چاليشموشاونا ال قوی

فردوسی  . لرميشلر و هجوم ائتميشاوز گتير) غزنه والیتينه(شهریندن ایرانا 



دوشونجه و فيکير باخيميندان سالدیریق و هوجومون نه اولدوغونو ایضاح ائتدیگينه 

اسالم خليفه ليگينه قارشين باشاریلی اراق غزنه لی سلطان محمودون باخمای

 :اولماسينی گؤررکن سلطان محمودو اؤومگه و مدح ائتمگه چاليشار، اوخویوروق

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

   .ز ايران ره سيستان برگرفت ---برآشفت و انديشه اندر گرفت

  .. همه كار داران گيتي فروز -- ز ايران وز كشور نيمروز

  . تا مرز كابلستان ز قنوج --- شهنشاه ايران و زابلستان

 ... لشكر نديد از بزرگانِ  ردو بَ  --- چو دارا از ايران به كرمان رسيد

دئمک دارا، سلطان محمود ایراندان سيستانا یوروش و هوجوم ائدرکن بوتون 

 اوالن قنوج چایی و کابل والیتی مملکت سياستچيلری زابول شهریندن تبتده

ایران شاهينا حئيران قاالراق، قورخو حيسسی کئچيرمگه و دوشونجه یه دالماغا 

انا یئتيشدیکده و کيرمانی اؤز کيرم) غزنه والیتيندن(شاه ایراندان . باشالميشالر

حاکيميتی آلتينا آلدیقدا ساق و سولوندا اوالن قوشون باشچيالریندان کيمسه 

دئمک، یئرليليک فاکتی بو اوستکی مصراعالردا . ميشگؤرمه ) هئچ کيمی(نی 

غزنه و اطرافينداکی تورپاقالر . قوشون باشچيالری اوچون اؤنملی رول اویناميش

ا جان آتان یئرلی قوشون باشچيالری گونباتانا و غربه دوغرو اوزره حاکيم اولماغ

آخين ائتمگه مئييلی اولمادیقالرینی بو مصراعدا فردوسی آچيق بيچيمده اورتایا 

حاکيميتی نين گئنيشلنميش سرحددی گونباتاندا ری  لرسونراالر غزنله لي. قویار

یاخينليغيندا ) ادبوگونکو عشق آب(بونا باخمایاراق دانداناغان . شهری اولموش

سلجوقلوالردان یئنيلميش و شکسته اوغراميش غزنه لی حکؤمتی داها آرتيق 

دیرنمه دن یئنيلگه یه اوغرایاراق سلجوق اوغولالری یئنی اله کئچيرميش 

دئمک، غزنه . آدی وئرمگه باشالميشالر" ایران مماليکی محروسه سی"توپراقالرا 

ارسالشميش والیتلره، آذربایجان ليلر و سلجوقلوالر طرفيندن بوگونکو ف

تورپاقالرینا، تورکمنستان، عربستان والیتينه، لوریستان، کوردوستان و باشقا 

 1925دئييمی " ایران مماليکی محروسه سی"خالقالرین تورپاقالرینا یوکلنميش 

دئمک، غزنه ليلر و . اینجی ایله دک موختليف بيچيملرده قورونوب ساخالنميش



ایران دئييمی ندن ميالدین اونونجو و اون بيرینجی یوز ایللرینده سلجوقلوالر طرفي

ماليکی محروسه یه آیاق بو مباشليغی آلتيندا " ایران مماليکی محروسه سی"

آدی  بير ائتنيک قوروپا عایيد دئييل، بير سياسی و دؤلتچيليکو باسميش 

حروسه یه بو باخيمدان غزنه ليلر و سلجوقالر طرفيندن بو مماليکی م. اولموش

گتيریلميش فارسی دری، یوخسا درباری نه قدر دوغما اولسا، او اؤلچوده ده 

تورک، عرب، کورد، لور و باشقا ائتنوسالرین دیل و مدنيتلری بو مماليکی 

 .محروسه یه دوغما و رسمی سایيلماليدیر

 

 گئنيش آنالمدا ايران ديل قوروپو -2

 ایران -هيندعائيله سی نين  ییلهيند دآد آلميش دیل قوروپو،  ایران دیللری

اینجی ایل  1836بو آد ایلک اوالراق  . عائيله سی نی اولوشدورار پودیل قولو

ه دئي" ایران دیللری" ،طرفيندن بير دیل قوروپونا Christian Lassen هيندشناس

 "گؤره بوگون فارسچادا ایشله نن  آ-Christian Lassen. سایيالرآد  وئریلميش

Īrān" ی سغد دیلينده کلمه س"Ērān "2کلمه سی نين یئنی واریانتيدیر.  

Christian Lassen- دن سونراFrierich von Spiegel 1859  ایران "اونجو ایل

 Eranisch" کلمه سيندن یوال چيخاراق" ائران وئژ"اویستاداکی   یئرینه" دیللری

 اتورلوغونونعثمانلی ایمپر .3کلمه سينی داها اویقون حئساب ائتميش " )ائرانی(

آچيق و آیدین  نه پرده آرخاسيندا اوالن دوشمنليگينتورکلوک عليهيداغيلماسی 

" ائرانی"مقوله سی نين قاباردیلماسينا و  "ایرانيت"و " ایران"اورتایا چيخماسينا 

بو . ایشلدیلمه سينه یول آچميشکلمه سی نين " ایرانی"کلمه سی یئرینه 

مانی آوروپایا گؤندریلميش اؤیرنجی محفللری نين دوغرولتودا قاجارالر حاکيميتی زا

آذربایجان تورکلوگو و تورکلوک عليهينه آچيق و آیدین اورتایا چيخدیقالرینی بير 

                                                            
2  Lassen, Christian. 1936. Die Altpersischen Keilschrift von Persepolis. Entzifferung des Alphabets und 
Erklärung des Inhalts. Bonn: Weber. S. 182   

3  Spiegel, Friedrich von. 1859. Avesta. Engelmann. P. vii. 

 



ایله دولو  غلط  مسئله بونال دا دوراقالمایاراق. اؤرنک اوالراق گؤسترمک اوالر

لمه سی ک arierآلمانجا  کلمه سينی airiia داکتابينداکی  اویستا یازیلميش

قولالميش و مسئله سينی  چيليقعيرقي" آریا" گؤستررکن بيلمه دنایله اورتاق 

ایستر دیل بيليمينه ایسترسه قایناق باخيميندان ده بئله ليکله   .دستکلميشلر

مفکوره سينه کؤمکچی  ليمينه اویوشمایان آریا راسيستليگیده ائتنولوژی بي

 .اولموشالر

ن و تاریخی فاکتالر اساسيندا هيندوستان و فارس دیلی نين تاریخ آچيسيندا

افغانستاندان بوگونکو ایران مماليکی محروسه سينه گلدیگينی قبول ائدرسک 

ایران "کلمه لرینه آرخاالناراق " ائران وئژ"اویستاداکی و  "Ērān"سغد دیلينده کی 

 دئييمی جغرافی باخيمدان دا بوگونکو ایران مماليکی" و ایرانلی دیللر دیللری

ائران "محروسه سينه اساسالناجاق بير عئلمی دئييم دئييل، بو دئييم تاریخده 

. پامير و اطرافينداکی بؤلگه لری ایچرمه لی و شاميل اولماليدیر"آدالنان " وئژ

بيليندیگی کيمی اوردو، نئپال، بنگالدئش، سئریالنکا دیللری ده ایران دیل 

  Christian Lassenو  August Friedrich Pott. ندا یئر آلميش دیللر سایيالرپوقورو

 : ایران دیللری آشاغيداکيالردیرطرفيندن آد وئریمليش 

     -4، کوردچه     -3، اوردو      -2ی دری، فارس     -1

سئری      -7، نئپالچا     -6، بنگالدیشچه     -5، نوریستانچا

 ... النکاچا و سایيره 

طالش، گيلک، مازندرانی،  و بير چوخ اؤلمگه محکوم اوالن تات،

 .آغيز و لهجه لری

یوخسا پامير والیتی اوزره بيلگی وئرمگی دینله  "ائران وئژ"یئری گلميشکن 

 . یيجيلر اوچون اویقون حئساب ائدرم

 

 ، يوخسا پامير)ايرانويچ(ائران وئژ -3



 

 ")پاميربو گونکو (ائران وئژ "نا گؤره کئچميشده کی نيولی آدلی عاليمين یازدیغي

پامير والیتی و اطرافينداکی بؤلگه لر . تلوگون دوغولوش یئریدیرزرتشت و زرتش

سویوق اولدوغو اوچون اورادا داواملی اود یاندیرماق و اودو مفدس سایماق 

بو بؤلگه و منطقه یئر کره سی نين مرکزی قدیمکيلره گؤره . گرکلی سایيالرميش

و  چایی دائتیالندیردیقالری آد" بهشت موعود"پان ایرانيستلرین . ميشيالرسای

زرتشتلوک اوچون اؤنملی و اهميتلی اوالن . چينود کؤپروسو ده پاميرده دیر

هاواسی  -بو بؤلگه نين سویو . یارانميش ناغيلالری دا بو بؤلگه دهکيومرث اؤکوزو 

 .داغليليقدیریئری سویوق و 

اوسته ائرانویژ یوخسا ایرانویچ کلمه سی نين پامير والیتينه عایيد اولدوغونو 

اؤیرندیکدن سونرا پامير والیتی نين نئجه بير یئر اولدوغونو اؤیرنمک پيس اولماز 

 120.000سایيالن پامير ) سقفی(یئر کوره سی نين تاوانی . دئيه دوشونورم

بوزلو بير بؤلگه نی ایچرميش  نی ویئری، سویوق هاوا) مربع(دؤرت گئن کيلومتر 

، )تيبت(اونون قوزئی بوکوملو داغالری قيرقيزیستان، گونئيچيخانی چين . سایيالر

گونئيی 

افغانستانا و 

قاالن بؤلومو 

تاجيکيستانا 

عایيد اوالن 

تورپاقالر 

پامير . سایيالر

آسيانين بير 

نئچه  

داغالرینی او 

جومله دن 

هندوکوش داغالری نين (، قونلون شان )گونئيده(، قاراقوروم )قوزئيده(تييانشان 

بيرلشدیرن  )داغالرینی یارکندین یوخاری، گونئی گونچيخانی و گونئی گونباتانی



تيبت یوکسکليکلرینه قوشوالر  طرفده يخانپامير گونچ. بير جغرافی بؤلگه سایيالر

پامير بؤلگه سی نين . نين تاوانی و سقفی سایيالرکوره سی و تيبت اؤزو ده یئر 

مترریدن  3700پاميرین . ه چاتارمتر 4400 – 3600دنيزدن اورتاالما یوکسکليگی 

ا پامير چایی پيانچ چایی نين آن. بيتمز و بيتگی یوخاری یئرلرینده هئچ بير آغاچ

پامير بؤلگه سينده . قاراگؤل پاميرین بؤیوک گؤلو سایيالرتاجيکيستانداکی و  قولو 

اینجی ایل باش وئرميش یئر  -1911. باش وئرر  )زلزله( سی چوخلو یئر دئپرنمه

دئپرنمه سی سونوجوندا پامير بؤلگه سينده ساری گؤل دئيه بير گؤل اورتایا 

پاميرده یاشایانالر .  ورودورهاواسی ق سویوق وپاميرین سویو . چيخميش

  .گاوميش و قویروقلو قویون ساخالرالراق حئيوانچيليقال اوغراشار

ائران "ق یوبو اوسته کی جغرافی بيلگی و معلوماتالر فارس محفللری نين سو

. اوزره ایددعا ائتدیکلری ایفاده لر ایله اوست اوسته دوشر" وئژ یوخسا ایرانویچ

دا اوالن ذاتالر روسيه نين سيبری چؤللری و اوکرائينا دئمک، ایرانویچ آختاریشين

دئمک، پامير . دئييل، آتا باباالری یاتاق سالدیقالری پامير چؤللرینه اوز توتماليدیرالر

چؤللوکلری ایستر فارس دیل و مدنيتی نين یاتاغی سایيالن هندوستانا یاخين، 

دیش و سئریالنکا دیل و ایسترسه ده ایران دیل قوروپونو اولوشدوران نپال و بنگال

 .  مدنيتلری نی فارس اویقارليغی ایله باغالشدیران نوقطا سایيالر

 

 جغرافی آنالمدا و ايران کلمه سی سياسی -4

 داشيازیسيندا  کوروش انشان شاهی" نبونيد"بابل دؤلتيندن قالميش 
ده آستياک شاهی حکومتی نين آلتی ایلليگين: آدالندیریلميش، اورادا اوخویوروق

قوشونو  اَنشان شاهی سایيالن کوروشون اوستونه هوجوم ائتمگه سفربر 
قوشون ایسه آستياک شاهی نين اؤزونو حاکيمتدن دئویره رک حاکيميتی . ائتدی

جغرافی باخيمدان اَنشان بوگونکو فارس والیتی نين . کوروشا تسليم ائتدی
ددا ایالمی خط پاسارگا. بؤلگه سی سایيالرميش) شمالغربی(قوزئی گونباتان 

 کوروش اؤزونو هخامنشلرین شاهی ده) کتيبه(ایله یازیلميش یازیتدا 
ميته گلميشلر کوروش خططينی ایزله یَن اوندان سونرا حاکي. آدالندیرميش

کلمه سی  "یرانا"دئمک . هخامنشلرین شاهی آدالنميشالر شاهالر دا اؤزلرینی



 ن مماليکی محروسه سی اوچونبوگونکو ایرا)" ما قبل تاریخده(ميالددان اؤنجه 
آدی وئرميشلر، " پئرزی"لره یالنير تاریخده یونانليالر هخامنش. مه ميشایشله نيل

یوخسا " پَرس"، "پئرس"حاکيميت قوردوقالری بؤلگه  او دا هخامنشلرین
) بوگونکو خليج فارس یوخسا خليج عرب(کنگر کؤرفزی نين ) حاشيه("پَرت"

تاریخده سونراالر . نميش مقوله سایيالرحاشيه سينده اولدوغونا اساسال
 Persien Golf"ده بو ایفاده یه اساسن " زیکنگر کؤرف"رلر آدالندیردیقالری ئسوم

آوروپاليالر یونان ادبياتينا آرخاالناراق . آدالنميش) ، خليج فارسرس کؤرفزیپ(
تورک و ایلخانالر  ليکلموش مين ایلیئرینده قورو عباسی خليفه ليگی

موضوعدان  . ميشالردیری  آدالنلرحکومت" پئزی یوخسا پئرزیيان"ده نی حکومتلری
 .کلمه سی اوزره دؤنمه لی یَم" ایران"اوزاق دوشَميَک دئيه بير داها 

قایناقالری  یایستر ابولقاسم فردوسی نين شهنامه سی و ایسترسه ده تاریخ

سی بير سيا" ایران مماليکی محروسه سی"یوخسا " ایران"نظره آلدیقدا 

تورک سایيالن غزنویلر و سلجوق شاهالری طرفيندن ایلک آنالیيش اوالراق 

. آد اولموش بير بوگونکو ایران مماليکی محروسه سينه گتيریلميش و وئریلميش

دئمک، غزنویلردن باشالیاراق کئچميش مين ایلده تورک شاهالری بوگونکو ایران 

، "ماليکی محروسه سیایران م"فالتينده حاکيميت ائتدیکلری توپراقالری 

، "قارا قویونلوالر"، "آق قویونلوالر"، "ایلخانالر دؤلتی"، "خوارزمشاهالر دؤلتی"

آدالندیردیقالرینا باخمایاراق " قاجار مماليکی محروسه سی"، "صفویلر دؤلتی"

قدیم یونان ادبياتينا  اوالراق ن و روم ایمپراتورلوغوباشالریندا ایتاليا غرب دؤولتلری

ایفاده سيندن اوزاقالشماق ایستمه مه یه رک  "Persiaپئرزی "ميش اساسالن

آق قویونلوالر زامانيندان آذربایجان تورک حاکيميتلرینی عثمانلی حاکيميتی ایله 

یالنيز نادیر شاه افشار و اونون منشی . قارشی قارشييا قویماغا چاليشميشالر

ادولو و آذربایجان تورک سی ميرزا مهدیخان استرآبادلی نين مدروکلوگو  ایله آن

حاکيميت سيلسيله لری کئچميشده کی دوشمنليکلرینه سون قویماغا 

مصطفی خان  آبادلیاینجی ایل ميرزا مهدیخان استر 1747. باشارميشالر

بگدیلی ایله بغداد یولو اوزریندن استانبوال گئدرکن نادیر شاهين گؤزنليمه دن 

ایران مماليکی محروسه سينده اؤلوم خبرینی ائشيده رک گئری دؤنمکلری و 

تيجه سی اوالراق سونوج و نیایيلماسی نين نادیر شاهين اؤلوم خبری نين 

ایران (ایکی تورک ایمپراتورلوغونون  بو اوالی قودرت بوشلوغو یارانميش و

داها آرتيق ) مماليکی محروسه سی ایله عثمانلی مماليکی محروسه سی نين



بونالرا باخمایاراق آغا  .ع اولموش مقامالر سایيالربيربيرلرینه یاخينالشماسينا مان

اینجی دک قاجارالر حاکيميت  1925محمدخان قاجارین حاکيميته گلدیگی گوندن 

ائتدیکلری تورپاقالر ایستر ایچریده و ایسترسه ده قونشو دؤلتلر طرفيندن 

ائله آدالنماسينا، " حروسه سیایران مماليکی م"و " مماليکی محروسه قاجار "

ایله رضاخان حاکيميت چئوریليشينه قول خاریجی اللر واسيطه سی  جه ده

آدی آلدیغينا " ایران" "مماليکی محروسه"چکدیکدن سونرا بو غصب اولونموش 

اینجی ایله دک آوروپا دؤولتلری گئنه ده یونان ادبياتيندان  1935باخمایاراق 

، انگليسلر "(Perse)پِغس "ر فرانسه ليل" (Persia)پِرسييا "ایتالياليالر آلدیقالری 

Persian  و آلمانالر„Persien“ یئرینه " ایران مماليکی محروسه سی" دئيه

اینجی ایل اوردیبهشت آیی نين یيرمی دوقوزوندا فارس  1935.  ایشلتميشلر

مدنيت راسيستلری و سياستچيلری بو مماليکی محروسه ده کی فارس 

 Christianسياستينه تابع توتماق اوچون  اولمایان ائتنوسالری داها راحات اریتمه

Lassen  و سونرا  "ایران دیل قوروپو" اینجی ایل 1836طرفيندنFriedrch von 

Spiegel  دئييميندن یانليش فایداالناراق " دیللریرانی ائ"طرفيندن اورتایا آتيلميش

فيردوسی مزاری اوستونده اؤزلرینه ادبی پيغمبر سایدیقالری شهرینده  طوس

" ایران و ایرانيت"ه رک بو قورولتایدا کئچيرایرانلی ليق قورولتایی  ایلليک 1000

مقوله سی نين آلتينی چيزاراق اونون توخونولماز اولدوغو قرارینی تصدیق 

قوروم و " فرهنگستان زبان و ادب فارسی"آردیندان قرارین  اونالر بو . ائتميشلر

محمدعلی فروغی  راقالندیریالآد" فرهنگستان ایران" مؤسسسه سی ده

باشچيسی )" فارس فرهنگستانی نين: اوخو(نين  ایران فرهنگستانی"نی ده 

" ایران مماليکی محروسه سی"بو قورولتایين آلدیغی قرارا اساساً . 4ائتميشلر

کلمه سی نين " ایران"نين آدی اوزره آرا قاریشيقلغا سون قویولماسی و 

ن خاریجی دؤلتلرین سفيرلریکلرینه قبوللوق گؤرمه سی اوچون تهرانداکی بوتو

کلمه سی نين ایشلدیلمه سی " ایران"مکتوب یازیالراق اونالردان یازیشماالریندا 

                                                            

 : ! بير باخيشفارس فرهنگيستانی نين تاریخ و اساسنامه سينه  ایشيق سؤنمز،  4
http://www.azadtribun.net/x212.htm 
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 Wipert von Blücherآلمانيانين او زامانکی تهرانداکی ائلچيسی . ایستنميش

 :خاطيرات کتابيندا یازیر

„Einige Zeit nach dem Kongreß teilte die Persische Regierubng den in Teheran 

residierenden fremden Gesandten mit, sie wünsche, dass in Zukunft der Name 

„Persien“ in den fremden Sprachen durch „Iran“ ersetzt werden möge und brief 

sich dafür in allgemeinen Wendungen auf historische, ethnographische und 

geographische Gründe“5   

: چئویرمه تورکچه سينه آلمانجادان آذربایجان  

تهراندا یئرلشميش خاریجی  فارس حاکيميتیقورولتایدان بير نئچه گون سونرا "

" ایران"آدی نين یئرینه " فارسيستان"سفيرليکلره گله جکده خاریجی دیللرده 

مسئله نی او بو . آدی نين ایشله دیلمه سی آرزوسوندا اولدوغونو بيلدیردی

 . "تاریخی، ائتنوقرافی و جوفرافی دليللر ایله اساسالندیرماغا چاليشدی

اوسته کی گلميش نتيجه و قرارا اساسن یوخالیانی آیيتماغا احتيياج گؤرونمه 

 Pers, Persianدئمک، فارس اولمایان توپلومالرین ساوادالشماسی ایله . ميش

اونالری اؤز ميللی مسئله لرینه داها  راحاتسيز ائده رکبو توپلومالری ایفاده لری 

 .دا آرتيق دوشوندوره بيلر دئيه بو دوغرولتودا دوشونولموش
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5  Wipert v. Blücher (ehemaligem deutschen Gesandten in Teheran), Zweitenwende 
in Iran (Erlebnisse und Beobachtungen), Biberach an der Riss, 1949, S. 322-325. 


