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  مقدمه
  

 شمار به جهان معاصر تاریخ رویدادهاي مهمترین از روسیه 1917 اکتبر انقالب وقوع
 تا انقالب وقوع يهنگامه از. گذارد جهان سیاسی يصحنه بر ژرف تاثیري که رودمی

 سیاسی جریانهاي ظهور دشاه منطقه سیاسی جغرافیاي هابلشویک توسط قدرت تثبیت
 يدوره از گرفته الهام آن فکري هايریشه که گشت هاییملت-دولت پیدایش و نوین

 بنیادین تحولی دستخوش را آذربایجان تاریخ که تاریخی وقایع از یکی. بود اروپا بیداري
 این تاسیس تاثیر. بود رسولزاده محمدامین رهبري به آذربایجان جمهوري تاسیس نمود
 توانست سرخ ارتش توسط آن سقوط از پس سال هفتاد که بود ايگونه به وريجمه
 در پاي دگرباره شوروي فروپاشی با و رهانیده سرد جنگ خاکستر از را یشتنخو

 جمله از جمهوري این بنیانگذار عنوان به رسولزاده محمدامین. نهد سیاسی موجودیت
 سیاسی تالطم از مملو حیاتی که اشدبمی آذربایجان معاصر روشنفکران و سیاستمداران

 .است گذارده آذربایجان فکري و سیاسی جریانهاي بر بنیادین تاثیري و است داشته
در بخش نخست به بررسی خطوط اصلی . باشد نوشتار حاضر شامل بر دو بخش می

محمدامین رسولزاده پرداخته شده است و بخش دوم شامل  حیات سیاسی و فکري
 روزنامه مختلف شمارگان در "ملی حیات" نام با که است رسولزاده از يارساله يترجمه

 دیدگاههاي بیانگر و شده منتشر میالدي 1915 و 1914 سالهاي در) حیات( دیریلیک
می دین و تاریخ ملت، ملیت، قومیت، زبان، استقالل، چون مفاهیمی خصوص در وي

ي  از سوي نشریه 1390ل ساخرداد ي این رساله پیش از این و در  ترجمه .باشد
که در بازنشر حاضر مترجم اقدام به  بودمنتشر شده دانشجویی چاپار در دانشگاه زنجان 

  .اضافه نمودن بخش حیات سیاسی و فکري محمدامین رسولزاده بدان نموده است
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  حیات سیاسی و فکري محمدامین رسولزاده
  

 دنیا به باکو نوخانی روستاي در يمیالد 1884 ژانویه 31 در رسولزاده محمدامین
 در تحصیل به تشویق را او بود مذهبی و روحانی فردي اینکه علیرغم وي پدر. آمد

 مدرسه در دلیل همین به. کردندمی تدریس را مدرن و نوین علوم که نمود مدارسی
 بود زادهغنی.م.س دوره آن مشهور دانشمند مدیریت تحت که "مسلمان-روس"

 بر عمیق تاثیري که مدرسه این در تحصیالت پایان از پس. کرد آغاز را خود تحصیالت
. پرداخت باکو صنعتی يمدرسه در تحصیل ادامه به بود گذارده اش شخصیت گیريشکل

 سال 17 که هنگامی و گرفت شکل دوره این در رسولزاده سیاسی فعالیتهاي نخستین
یه فرهنگ تُرك آذربایجان، آنکارا، نشر( کرد تاسیس  را "مسلمان جوانان سازمان" داشت
 که بود بیستم قرن در انقالبی سازمان نخستین سازمان این.  )49ي  ، صفحه1989سال 

 که هنگامی. شدمی تشکیل شمالی آذربایجان در روسیه استعمارگري با مبارزه هدف با
 پایان خواهان که پرداخت باکو در ترکی جوانان سازماندهی به نبود بیش نوجوانی هنوز
 از پس سازمان این. بودند آذربایجان بر روسیه تزار استعمارگرایانه سیاستهاي یافتن
 ايشاخه و داد تغییر "مساوات- دموکرات مسلمانان جمعیت" به را خود نام کوتاه مدتی

 به مشروطیت انقالب در نقش ایفاي به و یافت تشکیل جنوبی آذربایجان در آن از
 و گرددمی آغاز دوران این در فکریش و نوشتاري عالیتف. پرداخت تبریز مرکزیت
 "شرقی روس" ينشریه 20 يشماره در بود "مخمس" نام با شعري که اثرش نخستین

 در. شد منتشر بود گذارده سالگی 18 به پاي که زمانی یعنی میالدي 1903 سال در
 يدموکراتها-سوسیال سازمان" همان یا "همت تشکیالت" میالدي 1904 سال

 هیئت. شد تاسیس "مساوات- دموکرات مسلمانان جمعیت" از گرفتن الهام با "مسلمان
 و حاجینسکی محمدحسن رسولزاده، محمدامین از عبارت تشکیالت این مؤسس

 يصحنه در کننده تعیین نقشی بعدها که مشهوري انقالبیون .بودند موسوموف میرحسن
 و افعزیزبگ. م نریمانوف، نریمان همچون نمودند ایفا شوروي و آذربایجان سیاسی

 آغاز سازمان این قالب در را خود سیاسی حیات و بودند سازمان این عضو افندییِف.م.س
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 افکار ترویج به سازمان این مطبوعاتی ارگان عنوان به "همت" ينشریه. نمودند
 از سپ همت نشریه انتشار. پرداخت آذربایجان ترکان میان در خواهتحول و تجددخواهانه

. نمود انتشار به شروع تکامل نشریه آن جاي به و گشت متوقف ششم يشماره
 زبان به و سوسیالیستی رویکرد با که انقالبی نشریات بیشتر با دوره این در محمدامین

 برقرار روسیه سوسیالیستهاي با نزدیکی يرابطه و داشت همکاري شدندمی منتشر ترکی
صفرعلی خانالر مشهور انقالبی تدفین مراسم سخنرانان از یکی که ايگونه به. بود نموده

. م.س و چاپاریدزه استالین، چون افرادي کنار در که بود میالدي 1907 سال در یف
 هاياندیشه بر مهم تاثیري میان این در که آنچه اما. پرداخت سخنرانی ایراد به افندییِف

حسین بگ علی. بود آغااوغلو احمد و) تورانی( زادهحسین بگ علی با آشناییش گذارد او
 شگرفی تاثیرات که باشد-می ترك ياندیشه معاصر تاریخ در اندیشمندي) تورانی( زاده

 "اسالم و ترکی هویت مدرنیت،" تز که ايگونه به بود گذارده دوران آن فکري حیات بر
 رنگ ن،بود ترك نماد آبی رنگ و یافت آذربایجان جمهوري پرچم در را خود نمود وي،
 تاثیرات. گشت آذربایجان پرچم در بودن مسلمان نماد سبز رنگ و بودن مدرن نماد قرمز

 به نیز آلپگؤك ضیا ترکیه نوین شناسیجامعه پدر بر زادهحسین بگ علی ياندیشه
. دادمی تشکیل را آلپگؤك سوي از شده ارائه تزهاي اصلی يشاکله که بود حدي

 به فیوضات نشریات در نوشتن به شروع زادهحسین بگ علی با آشنایی از پس رسولزاده
 جوانی دوران در که مهمی آثار از. نمود آغااوغلو احمد مدیریت به ارشاد و وي مدیریت

 اثر "است؟ آزادي نوع چه نیازمند کارگر طبقه" کتاب يترجمه کرد منتشر خود
 انتشارات سوي از و تکامل نشریه سردبیري شوراي نظارت تحت که بود بلیومین.آ

  .شد منتشر باکو در اُروجوف برادران
 بگ علی همچون افرادي و ترك تجددگراي جریان با جوان يرسولزاده آشنایی

 انقالبیون و سوسیالیستی هاياندیشه از اشدوري سبب آغااوغلو احمد و زادهحسین
 ترکی زبان به که "تاریکی در روشناییهايِ" نمایشنامه میالدي 1908 سال در. شد روس

 بیداري لزوم اشمایهدرون که بود نمایشهایی اولین جز و رفت صحنه روي به بود نگاشته
 در نوشتاریش فعالیتهاي. کشیدمی تصویر به را آذربایجان ترکان میان در ترکی و ملی
 ملی خودمختاري از آشکارا و کشاندمی چالش به را تزاریسم استعمار که دوره این

 ترك به مجبور و داد قرار دستگیري خطر معرض در را وي گفتمی خنس آذربایجان
 فعالیتهاي در غرق ایران سراسر و تبریز دوران این در. شد ایران به مهاجرت و وطن
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 از آذربایجانی خواهانمشروطه با بود ساکن تبریز در که مدتی در. بود خواهانهمشروطه
 به نمود منتشر ستارخان وفات اسبتمن به که نوشتاري در بعدها. شد آشنا نزدیک
 خطه از برخاسته آزادیخواهی را وي و کرده اشاره ستارخان با خود مالقات بار چندین

  .کرد معرفی مترقی هاییاندیشه با آذربایجان
 با نزدیک همکاري و ایرانی خواهانتحول با او آشنایی باعث ایران در رسولزاده حضور

 سلیمان نواب، خانحیسنقلی زاده،تقی سیدحسن چون رادياف با آشنایی از پس. شد آنها
 سردبیري و شد ایران دموکرات حزب تاثیرگذار و فعال اعضاي از رضا سیدمحمد و میرزا

روزنامه تاریخ. گرفت عهده بر را بود حزب این مطبوعاتی ارگان که "نو ایران" روزنامه
 سردبیري که داندمی ایران در مدرن نگاريروزنامه بانیان از را رسولزاده ایران، نگاري

 که ايگونه به. است داشته عهده بر ایران در را مدرن دنیاي سیاق به روزنامه نخستین
 به وي از نگاشت رسولزاده شخصت باب در که نوشتاري در زادهتقی سیدحسن بعدها
 وارد ار اروپایی سبک به نگاريروزنامه بار نخستین براي که کندمی یاد فردي عنوان
    ).4 شماره میالدي، 1955 تهران، سخن، نشریه( کرد ایران
 نام با حزبی تشکیل به اقدام حزب این مخالفین ایرانیان دموکرات حزب تشکیل با

 تنقید" نام با و اعتدالیون از انتقاد در فارسی زبان به وي اثر نخستین. نمودند اعتدالیون
 "بشر سعادت" کتاب. شد منتشر تهران در میالدي 1910 سال در "اعتدالیون يفرقه
. شد منتشر میالدي 1911 سال در و اردبیل شهر در بود شده نگاشته فارسی به که نیز

 از روسیه دولت و شد تزاري روسیه اعتراض باعث ایران در رسولزاده قلمی فعالیتهاي
 خطر زا فرار جهت نیز بار این. گردید مسکو به تحویلش و دستگیري خواستار ایران

 از پس. شد استانبول راهی و گفته ترك را ایران میالدي، 1911 سال در دستگیري
 مالقات آغااوغلو احمد و زادهحسین بگ علی خود دیرین دوستان با استانبول به رسیدن

 يدوره در رسولزاده. داد ادامه افراد این با خود فکري و سیاسی فعالیتهاي به و کرده
 ينشریه نویسندگان از و "ترك کانون" فعال اعضاي از یهترک در خود حضور نخست

 عثمانی امپراطوري در گرفته صورت دگرگونیهاي شاهد نزدیک از و بود "ترك سرزمین"
 سال در "ترك سرزمین" ينشریه 4 يشماره در که "ایران ترکهاي" يمقاله در. گشت
 ترکهاي خصوص رد خود دیدگاههاي بیان به کرد منتشر ترکیه در میالدي 1911

 دینامیزم و ایران در ترکان خصوص در مختلف آمارهاي ارائه ایران، و جنوبی آذربایجان
 خصوص در جامع آثار نخستین جز مقاله این. پرداخت آنان میان در جاري جمعی روح
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 در تجددخواهانه و گرایانهملی دیدي با که بود جنوبی آذربایجان و ایران ترکان
  .گشتمی منتشر عثمانی امپراطوري

می رسولزاده اندیشه در واحد آذربایجان يایده از آشکار بیانی که نوشتارهایی از یکی
 در "آذربایجان" روزنامه در میالدي 1918 اکتبر 13 شماره در که است ايمقاله باشد
 فالمعاردایره در "آذربایجان" يماده بر نقدي عنوان به را نوشتار این او. کرد منتشر باکو
- دایره نخست جلد در. بود درآورده تحریر يرشته به سامی الدینشمس "عالم قاموس"

می شمار به عثمانی امپراطوري المعارفدایره مشهورترین که "عالم قاموس" المعارف
 آراز رود جنوبی مناطق به محدود تنها آذربایجان جغرافیاي "آذربایجان" ماده ذیل رفت

 جغرافیایی را آذربایجان جغرافیاي نوشت ماده این بر که نقدي در. بود شده نگاشته
 این در. است شده تقسیم قاجار و روسیه امپراطوریهاي میان که نمود بیان یکپارچه

 دوران آن در عثمانی امپراطوري اندیشمندان که بود شده تاکید امر این بر مقاله
 دلیل همین به و ودندنب دارا را آذربایجان خصوص به قفقاز خصوص در کافی معلومات

 1912 سال در. بود نداده ارائه را آذربایجان جغرافیاي از کامل چارچوبی ماده این
 الدینسیدجمال اثر ")ملیه( جنسیه وحدت فلسفه" رساله يترجمه کتابهاي میالدي
 از که سیدجمال. کرد منتشر استانبول در را "تلخ زندگانی" و) اسدآبادي( افغانی

 استقالل لزوم به خود يرساله در شدمی محسوب دوره آن در اسالمیسمنپا پیشقراوالن
 اسالمیستپان نگاه اهمیت گرفتن نظر در با. بود کرده تاکید زبان اساس بر ملی

 ترجمه ترکی به را او اثر این ملی سرنوشت تعیین حق يمسئله به افغانی چون مشهوري
 آمال و آالم بیان به نیز "تلخ دگانیزن" کتاب در. کرد منتشر استانبول در و کرده

 خود ملی موجودیت روسی طلبیتوسعه يسیطره تحت که است پرداخته آذربایجانیانی
  .بودند داده دست از را

 خاندان تاسیس سالگرد سیصدمین مناسبت به روسیه دولت میالدي 1913 سال در
 از پس و کرد استفاده آمده دست به فرصت این از ،.نمود عمومی عفو اعالن هارومانوف

 باکو به بازگشت از پس. بازگردد خویش وطن به توانست دستگیري خطر و پیگرد سالها
 چون افرادي سوي از که مساوات حزب عضویت به و ترنمودگسترده را خویش فعالیتهاي

 کوتاهی مدت در توانست و درآمد بودشده تاسیس زادهکاظم عباسقلی و یفنقی تقی
میالدي،  1966نشریه آذربایجان، آنکارا، سال ( گیرد دست به را حزب ینا رهبري سکان

 و ژورنالیستی فعالیتهاي به سیاسی فعالیتهاي کنار در دوره این در. )15شماره 
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 يرشته به زمانی يبازه این در که مهمی آثار جمله از. داد ادامه نیز خود نویسندگی
 به زبان" و "خان یک" ،"ترك گرایانملی و جدید انقالبیون" نوشتارهاي درآورد تحریر
 "خان یک" کتاب. رسید چاپ به شالله ينشریه در که بود "اجتماعی آمال یک عنوان

می تصویر به را دوران آن در تبریز جمعی حیات بود شده نوشته کوتاه رمان قالب در که
 ترکی زبان اهمیت بر تاکید زمانی يبازه این در فکریش تالشهاي تمام. کشید

 دوران آن در که اثري دیگر. بود آذربایجان ترکان ملی هویت گیريشکل در آذربایجانی
 ماکسیم اثر "مادر" رمان از بخشی يترجمه گذارد مهم تاثیري باکو ادبی فضاي بر

 "ملی حیات" يرساله. کرد منتشر باکو در و ترجمه آذربایجانی ترکی به که بود گورکی
 هایشفرساییقلم مهمترین از گرددمی منتشر فارسی به آن يترجمه کتاب این در که
 سرفصلهاي با و مقاله چندین قالب در رساله این. باشدمی میالدي 1914 سال در

 داشت عهده بر مزنبی عباس علی را آن سردبیري که "حیات" ينشریه در مختلف
 و قومیت ملیت، زبان، تاریخ، چون مفاهیمی باب در دیدگاههایش حاوي و شد منتشر

 يروزنامه انتشار با حیاتش دورهاز این در رسولزاده نگاريروزنامه فعالیت اوج. بود دین
 به که بود مساوات حزب مطبوعاتی ارگان روزنامه این. یافت فعلیت "آشکار سخن"

 ایفا آذربایجان ترکان ملی بیداري در بدیلبی نقشی و شدمی منتشر زیرزمینی صورت
  .نمود

 در قوا تعادل آن دنبال به و  روسیه سیاسی يصحنه روسیه 1917 اکتبر بانقال
 حزب توسط قدرت تثبیت تا انقالب وقوع زمان از. نمود بنیادین تغییراتی دچار را جهان

 يپایه بر که گشت ملتهایی-دولت ظهور شاهد جغرافیا این سیاسی حیات بلشویک،
استقالل این فکري يزمینهپیش. دنمودن اعالن را خویش ملی استقالل ملی هویت

 فعالیتهاي دادندمی تشکیل ترك گرایانملی را آن يعمده بخش که هاخواهی
 این در شمالی آذربایجان سیاسی يصحنه. دادمی تشکیل اخیر سالهاي تجدجدخواهانه

 رهبري به مساوات حزب. نماند تحوالت از نصیببی نیز حساس تاریخی يدوره
 سردمدار بگلی یوسف نصیب رهبري به ترك مرکزیت عدم حزب و لزادهرسو محمدامین

 بزرگ شهرهاي در حزب دو این که میتینگهایی در و گشت آذربایجانی خواهیاستقالل
 باد زنده" ،"دموکراتیک جمهوریت باد زنده" فریادهاي دادند ترتیب شمالی آذربایجان

 مرکزیت عدم حزب باد زنده" و "مساوات حزب باد زنده" ،"آذربایجان خودمختاري
 گردهمایی .)1917ریل پآ 12روزنامه باکو، باکو، شماره ( گذارد آسمان بر سر "ترك
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 که گردهمایی این در. شد برگزار باکو در میالدي 1917 سال در قفقاز مسلمانان بزرگ
 از پس روسیه يآینده بودند کرده شرکت روسیه ترکان و مسلمانان سیاسی رهبران

 محمدامین پیشنهاد گردهمایی این انتهاي در. شد گذارده بحث به تزاریسم سرنگونی
 گردهمایی دومین. گشت پذیرفته روسیه در فدرالی سیستم به گذار بر مبنی رسولزاده

 حمایت با که نیز گردهمایی این در. شد برگزار مسکو در سال همان در مسلمانان بزرگ
 دوباره بود شده تشکیل یفاسداهللا شمسی یآذربایجان معروف میلیونر کمکهاي و مادي

جمهوري تشکیل و روسیه در فدرالی سیستم به گذار لزوم بر مبنی رسولزاده پیشنهاد
 داغستان و آذربایجان باشقوردستان، قزاقستان، ترکستان، تاتار،-ترك خودمختار هاي

 این رگزاريب با همزمان و میالدي 1917 سال در که قلمی آثار جمله از. گردید تصویب
 سودآور ما براي حکومت نوع کدام" و "جامعه اداره" کتابهاي کرد منتشر هاگردهمایی

  .بود درآورده تحریر يرشته به خود فدرالیسم تز از دفاع در که باشدمی "است؟
 و شدند ادغام ترك مرکزیت عدم و مساوات حزب دو میالدي 1917 دوم ينیمه در
 خود فعالیت به مساوات نام ذیل مساوات حزب به ستنپیو با ترك مرکزیت عدم حزب
 کوتاهی مدت در .)میالدي 1917ژوئن  18سؤز، باکو، شماره  روزنامه آچیق( داد ادامه
 چون مختلفی نقاط و شمالی آذربایجان شهرهاي تماي در مساوات حزب هايشعبه
 تاشکند، چون بزرگی وشهرهاي ایروان گرجستان، اکراین، روسیه، شهرهاي از برخی
 حزب از عمومی استقبال و گسترش. شد تاسیس استانبول و رشت گیالن، تبریز،

 که انقالبیون این و آورد فراهم را کمونیست انقالبیون از بسیاري شگفتی يمایه مساوات
 رسولزاده متوجه را خویش حمالت پیکان نداشتند را مساوات حزب ناگهانی رشد انتظار

 کمونیستهایی اتهامهاي به پاسخ در. نمودند بورژوازي از هواداري به متهم را او و ساختند
 "آشکار سخن" روزنامه 549 شماره در کردندمی بیان بورژواي ينماینده را وي که

 را شما اکنون. نیافتم را عالی تحصیالت امکان فقر و نداري شدت از من": نوشت چنین
 اکنون و گذراندید عالی تحصیالت ربیغ اروپاي و روسیه دانشگاههاي در خود پول با که
 24سؤز، باکو، شماره  روزنامه آچیق( نامید؟ توان می چه را زنیدمی بلشویسم از دم

   ")میالدي 1917آگوست 
 ينماینده 500 شرکت با میالدي 1917 سال در که مساوات حزب يکنگره در
 حزب کنگره،این نای از پس. شد برگزیده مساوات حزب رهبر عنوان به شد تشکیل حزب

 خودمختاري تبلیغ به آغاز آشکار و سیستماتیک صورت به آذربایجان شهرهاي تمامی در
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 منطقه از روسیه مجلس نماینده عنوان به سال همین پاییز در. نمود آذربایجان براي
 مختلف احزاب اتحاد با میالدي 1918 سال در. شد انتخاب ترکستان و آذربایجان
استقالل سکان شورا این رهبر عنوان به و شد تشکیل آذربایجان ملی شوراي آذربایجانی

 ياعالمیه میالدي 1918 می 28 در شورا این. گرفت دست به را آذربایجان خواهی
 يعرصه به پاي آذربایجان دموکراتیک جمهوري و کرد منتشر را آذربایجان استقالل
 ملی شوراي کنگره در که خود آتشین نطق در محمدامین. نهاد جهانی سیاست

 تاریخی يحادثه این اهمیت بر نمود آذربایجان استقالل اعالن مناسبت به و آذربایجان
 تازه روسیه انقالب و جهانی جنگ ينتیجه در که آذربایجان آلایده": کرد تاکید چنین

 در را مهم بس دقایقی است گذارده سیاسی حیات در را گام نخستین و آمده دنیا به
 يزمره در و دوانیده سیاست در ریشه بتواند تُرك نوزاد این اگر. است کردن يسپر حال
 نوزاد که حالی در اینصورت غیر در. داشت خواهد حیات يادامه امکان درآید ملتها

 تمامی اکنون هم که است ايمسئله این. گفت خواهد حیات بدرود است شیرخواري
 مملو میزان همان به و مشکل بس ايظیفهو اکنون. است کرده مشغول خود به را ذهنها

 تا دارند خویش دستان در را آذربایجان ملی سرنوشت که است افرادي گردن بر شرف از
، 41روزنامه آذربایجان، باکو، شماره . (نگوید حیات بدرود شیرخوار نوزاد این آذربایجان

   "میالدي 1918سال 
 میالدي 1918 دسامبر 7 تاریخ در آذربایجان ملی مجلس گشایش هنگام در

 راست و چپ هايگروه مخالفت برابر در آذربایجان استقالل يایده از دفاع به اینچنین
 و هجمه مورد پرداختیم آذربایجان خودمختاري از دفاع به ما که هنگامی": پرداخت

 با شما که گقتندمی ما به راستی گروههاي. گرفتیم قرار راست و چپ يگسترده انتقاد
 که گراییترك بیرق لواي زیر و کنیدمی تکهتکه را مسلمانان اتحاد گراییآذربایجان شعار
 مورد را ما نیز چپ هايگروه. کنیدمی متزلزل را اسالم هايپایه کشد زیر به را آن خدا

 يجبهه اتحاد آذربایجان خودمختاري کشیدنپیش با شما که دادندمی قرار مذمت
 استقالل بیرق بار نخستین براي مساوات حزب. کنیدمی دارخدشه را دموکراتیک
ایده خصوص در فکري تنش مسلمان احزاب میان در بدینگونه و برافراشت را آذربایجان

 که بیرقی... دوانید ریشه جامعه شعور در آذربایجان آلایده و رفت میان از آذربایجان آل
، سال 59نامه آذربایجان، باکو، شماره روز(  "!آیدنمی زیر به دیگر شود برافراشته بار یک

  )میالدي 1918
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 به وي. است خورده پیوند او نام با نیز باکو مدرن و دولتی دانشگاه نخستین تشکیل
 مدرن دانشگاهی وجود لزوم خصوص در سخنرانی به آذربایجان ملی مجلس در دفعات

 خواهان گسترده اجتماعی و سیاسی هاينامالیماتی وجود علیرغم و پرداخته باکو در
 رئیس نخستین رازموسکی.ي.و پروفسور. بود گردیده باکو دولتی دانشگاه تاسیس
پایه ایجاد" عنوان با و میالدي 1922 سال در که خاطراتی کتاب در باکو دولتی دانشگاه

 مدیون را شهر این در دولتی دانشگاه تاسیس نمود منتشر "باکو در دانشگاه تاسیس هاي
  .است کرده بیان مساوات حزب و ادهرسولز تالشهاي

 حیات يعرصه در پاي میالدي 1918 سال در که آذربایجان دموکراتیک جمهوري
 فکري هايپایه که بود شرق دنیاي در دموکراتیک جمهوري نخستین گذارد سیاسی
 دو مدت در نوبنیاد جمهوري این. بود گرفته وام نوین دنیاي مدرن مفاهیم از را خویش

 هنوز که نمود اصالحاتی به اقدام بود حاکم شمالی آذربایجان جغرافیاي بر که سالی
 اسالم دنیاي در بار نخستین براي. بدانهاست دستیابی براي تکاپو در منطقه جغرافیاي

 حقوقی داراي را مردان و زنان جمهوري، این مدنی قوانین و گشتند راي حق داراي زنان
 حکومتی منطق در عقلگرایی به را خود جاي گراییرافهخ. داد قرار قانون برابر در یکسان
 و آزادي دموکراسی، چون مفاهیمی فعلیت شاهد آذربایجان سیاسی فرهنگ. سپرد

 تا که ترکی هویت و شد شاهد را چشمگیري رشد آذربایجان موسیقی. گشت عدالت
 و رفتگ دوباره جانی سیاسی قامتی در بود شده نگریسته حقارت يدیده به روز بدان

 اوریانتالیستی تالشهاي که گشت دارریشه مدنیتی پیشقراول آذربایجانی ترك انسان
 گراییملی دست به که نپایید دیري مدرن جمهوري این اما. داشتند آن نابودي در سعی
 در سعی کمونیستی برابري نام به و گشته نمایان سرخ ارتش قامت در بار این که روس

 با میالدي 1920 آپریل در سرخ ارتش. شد سرنگون داشت یروس ناسیونالیسم اعتالي
 حزب اعضاي و نمود شوروي جماهیر اتحاد ضمیمه را آذربایجان جمهوري باکو، اشغال

   .گرفتند قرار پیگرد تحت مساوات
 آذربایجانیان دوباره سازماندهی جهت سرخ ارتش دست به آذربایجان اشغال از پس

 بود شده مخفی الهیج در کوچک اتاقی در که مانیز مدت در. گریخت الهیج شهر به
 نوبنیاد جمهوري سرنوشت بیانگر که نمود "ما عصر سیاوش" ماندگار اثر نگارش به اقدام

 اهمیتی گرددمی مشاهده آشکارا رسولزاده سیاسی حیات در که آنچه. بود آذربایجان
. است خورده مرق تاریخ آن آفرینندگان توسط که دهدمی تاریخی ثبت به که است
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 نقشی آن در خویشتن که است بوده تاریخی ثبت براي تالشی نیز "ما عصر سیاوش"
 سرخ ارتش دست به اگر که بود آگاه نیک دوران آن در وي. بود نموده ایفا را کلیدي
 بس شرایطی در کتاب این نگارش به اقدام سبب بدین. شد خواهد اعدام درنگبی بیفتند
 مصون در دشمنان تاریخنویسی از آذربایجان ترك فرزندان و آیندگان تا نمود سخت

. گردند آگاه دشمنان بغض و حب از دور به خویش پدران آفرینیتاریخ حقیقت از و بوده
 و شد دستگیر سرخ ارتش توسط بود شده مخفی الهیج در که کوتاه مدتی از پس

 مطمئن گشتنش اعدام زا است نموده اشاره بدان مختلف نوشتارهاي در خویشتن چنانکه
 اداي جز چیزي حادثه این. گشت اعدام از اشرهایی سبب استثنایی ايحادثه اما بود

 باکو در را خود کمونیستی مبارزات يعمده بخش که استالین. نبود او به استالین دین
 به باکو در استالین که مدتی در. گشتمی محسوب رسولزاده آشنایان از بود گذرانده
 هر در که بود شده مواجه شدنکشته و مرگ خطر با بار دو پرداختمی سیاسی فعالیت

 خبر شنیدن با استالین. بود شده مرگ از استالین رهایی سبب رسولزاده آنها بار دو
 آن حاکمه هیئت در که نفوذي از استفاده با و رفت باکو به خود رسولزاده دستگیري

نابغه توانستنمی داشت اذعان بدان نیز خود هچنانک اما. شد اعدامش مانع داشت دوران
 قدرت تثبیت در عمده مانعی ماندمی باکو در اگر چراکه. گذارد آزاد را او چون اي

 که درایتی با رفتمی دیگر کشوري به اگر و شدمی آذربایجان جمهوري در بلشویکها
 با استالین ببس همین به. دادمی ادامه خود سرخ ضدامپریالیسم فعالیتهاي به داشت

 دو و برد مسکو به خود با را او کند اقناع بلشویکها با همکاري به را وي بتواند آنکه امید
 رسولزاده. کرد زندگی گذران شوروي دولت نظارت تحت ايخانه در و مسکو در سال

 نوشتارهایی سلسله عنوان تحت را خویش زندگی دوران این استالین مرگ از پس بعدها
  .نمود منتشر ترکیه در "انقالب دوران از استالین با طراتمخا" نام با

 میالدي 1931 سال تا و گشت استانبول راهی سرخ استبداد چنگال از گریز از پس
 ترکیه در آذربایجان استقالل راه در خویش مبارزه به بود شده ترکیه ترك به مجبور که

 که بود تاریخی ثبت براي تالش فعالیتش اعظم بخش استانبول به ورود از پس. داد ادامه
 شده سرنگون روسها قهرآمیز نیروي به اما بودند، زده رقم شرق دنیاي در آذربایجانیان

 دو هانسل ذهن در ماندگاري در تاریخی وقایع ثبت اهمیت از آگاهی با رسولزاده. بود
 عصر سیاوش" و "آن کنونی موقعیت و آذربایجان جمهوري گیريشکل چگونگی" کتاب

 و آذربایجان جمهوري گیريشکل چگونگی" کتاب در. کرد منتشر استانبول در را "ما
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 پرداخته آذربایجان جمهوري تشکیل تاریخی سیر و اهداف بیان به "آن کنونی موقعیت
 دموکراتیک جمهوري سقوط از پس که است مشابه تالشی نیز "ما عصر سیاوش"و است

 يرشته به الهیج در اشدستگیري زمان تا و سرخ ارتش توسط باکو اشغال و آذربایجان
   .بود درآورده تحریر
 سال در "آذربایجان تبعید در حکومت"آفرینش به اقدام کتاب دو این انتشار کنار در
 در گشت مشهور "آزربایجان ملی مرکز" نام با که حکومت این. نمود میالدي 1924
شده پایمال ملی حقوق گیريزپسبا و آذربایجان استقالل يدگرباره احیاي جهت تالش

 در حکومت نوعی به یا مرکز این ياساسنامه در توجه قابل ينکته. بود آذربایجانیان ي
 آذربایجان" لفظ از  آشکارا که باشدمی مبارزه هاي تاکتیک مواد از پنجم بند تبعید

نیمه و مخفی هايکمیته تشکیل را خود اهداف از یکی و است نموده استفاده"جنوبی
   .است کرده بیان منطقه این استقالل جهت جنوبی آذربایجان در مخفی
 يدگرباره سازماندهی دیگرش مهم تالش "آذربایجان ملی مرکز" کار به آغاز کنار در

 حزب. بود دیگر کشور چند و ترکیه در مساوات حزب احیاي و مهاجر آذربایجانیان
 1918 سال در آذربایجان دموکراتیک جمهوري تشکیل در را نقش مهمترین که مساوات
 سال در سرخ ارتش نیروهاي سوي از آذربایجان اشغال از پس بود نموده ایفا میالدي
 زیرزمینی صورت به و داد دست از را باکو در علنی فعالیت يادامه امکان میالدي 1920

 کشته، حزب این منسوبین از بسیاري باکو اشغال از پس. داد ادامه خویش موجودیت به
 توانسته که مساوات حزب نیروهاي از اعظمی بخش. شدند مهاجرت به مجبور یا و تبعید
 از گرجستان اشغال يبواسطه اما شدند ساکن گرجستان در برند در به سالم جان بودند
 سال اواخر در. شدند ترکیه به مهاجرت به مجبور افراد این سرخ ارتش نیروهاي سوي

 حزب کشور از خارج هايکمیته احیاي به اقدام مهاجرین ینهم کمک به میالدي 1922
 نظارت تحت و داشته شعبه آنجا در مساوات حزب که کشورهایی جمله از. نمود مساوات

 این. بود لهستان و آلمان کشورهاي داشت گسترده فعالیتی ترکیه در مرکزي يشعبه
. نمود ترابزون و قارص میر،از شهرهاي در هاییشعبه تاسیس به اقدام نیز ترکیه در حزب

 مشکالت به رسیدگی خویش فعالیت از دوره این در حزب این يدغدغه مهمترین
 حزب این جوانان يشاخه. بودند شده وطن جالي به مجبور که بود آذربایجانی مهاجرین

 فرزندان توسط که نمود فعالیت به آغاز "آذربایجانی جوانان جمعیت"نام تحت نیز
   .شدمی اداره ایجانیآذرب مهاجرین
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 معطوف دوره این در فعالیتهایش نمود مهمترین گرایانهتشکل فعالیتهاي این کنار در
 مهمترین. باشد می گوناگون کتابهاي انتشار و نشریات يزمینه در فعال حضور به

  :است شرح بدین شد منتشر او رهبري و مدیریت با دوران این در که کتابهایی و نشریات
 که نشریه این نخست يشماره ):میالدي 1927-1923: انتشار يدوره( "نو قفقاز"

 سیدمحمد"مدیرمسئولی به میالدي 1923 سال در شد می منتشر یکبار روز پانزده هر
 شد می محسوب آذربایجان ملی حرکت ارگان نوعی به نشریه این. گردید منتشر "طاهر

 بر را آن انتشار مسئولیت پرده، پشت در هنشری این انتشار يشماره اولین از رسولزاده که
 این رسمی ايگونه به که نبود آن خواهان سیاسی دالیلی به بنا اما داشت عهده

 و نمود پیدا تغییر نشریه این مدیرمسئول میالدي 1926 سال در. گردد عیان مسئولیت
 سمت این در نشریه این انتشار پایان تا و گرفت عهده بر را آن مدیرمسئولی حقی احمد
 نشریه این در رسولزاده يعمده نقش و پررنگ حضور که باري نخستین اما. ماند باقی

 "ضروري توضیحات" عنوان با مطلبی درج انتشار، نخست سال همان در گردید مشاهده
 الدینصباح پروفسور" جمله از تاریخ، محققین از بسیاري اذعان به. بود وي قلم به

 نشریه این در حقیقی بعضاً و مستعار اسامی با رسولزاده قلم به زیادي مقاالت "شمشیر
 قالب در هایینامهویژه انتشار به اقدام نشریه این تالشهاي موفقترین از. است شده منتشر
 این توسط که هایینامهویژه جمله از. بود آذربایجان ملی حرکت خصوص در کتابچه
 و ایرانیان"ينامهویژه به توانمی ستا شده منتشر جنوبی آذربایجان خصوص در نشریه
 در ایران در ارمنی ناسیونالیستهاي نقش واکاوي به که محمدزاده میرزاباال قلم به "ارامنه
 الدین نظام" قلم به "ایران ترکان" نامهویژه و بود پرداخته فارسیسمپان گیريشکل

  .نمود اشاره "تبریزي
نشریه انتشار توقف از پس): میالدي 1930=1928: انتشار يدوره( "آذري ترك"

 ملی حرکت ارگان عنوان به میالدي 1928 سال در "آذري ترك"ينشریه ،"نو قفقاز"ي
 عهده بر "اَران صادق محمد" را نشریه این مدیرمسئولی. نمود انتشار به آغاز آذربایجان

 در ویشراخ تبعید حیات که بود قاراباغ متولد آذربایجانی مهاجرین از نیز وي. داشت
 شده منتشر "آذر صنعان" مستعار نام با ترکیه در وي نوشتارهاي بیشتر. گذراند ترکیه
 اعتراض باعث و نمود منتشر ترکیه در تبعید حیات در که وي کتابهاي جمله از. است
 نیز نشریه این انتشار در رسولزاده محمدامین .بود "ایران ترکان" کتاب شد ایران دولت
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 نوشتاري فعالیتهاي از کمرنگتر آن انتشار مدت در وي حضور اما داشت عمده نقشی
  .بود دیگرش
 آخرین و نشریه سومین ):میالدي 1931- 1929: انتشار يدوره( "آتش سرزمینِ"
 از پس ترکیه در خود اقامت نخست يدوره در آن انتشار به اقدام رسولزاده که اينشریه
 سال در نشریه این. باشدمی "آتش زمینِسر"ينشریه نمود آذربایجان جمهوري سقوط

 دلیل به قبلی ينشریه در رسولزاده. نمود نشر به آغاز "آذري ترك" ينشریه انتشار  آخر
 باشد داشته چشمگیري فعالیت بود نتوانسته بردمی سر به ترکیه از خارج در بعضاً اینکه

 وي از متعددي مقاالت و شتهنگا ماهیانه هايیادداشت سردبیر عنوان به نشریه این در اما
  .رسید می چاپ به

 در گوناگونی کتابهاي انتشار به اقدام  خود مطبوعاتی فعالیت کنار در دوران این در
 نیز هاآن انتشار سال و کتابها این که نمود آذربایجان يآزادیخواهانه يمبارزه خصوص

 ،)1923(آن کنونی تموقعی و آذربایجان جمهوري گیريشکل چگونگی: است شرح بدین
 در سیاسی وضعیت ،)1925( جوانان و استقالل ياندیشه ،)1924( عصرمان سیاوش
 ،)1928( دموکراسی يآینده و انقالبی سوسیالیسم ورشکستگی ،)1925( روسیه

  ).1928( بلشویسم و ملی مسئله باب در مقاالتی مجموعه
 در که نزدیکش يرابطه از استفاده با شوروي دولت میالدي 1931 سال اوایل در
 و توقف خواهان ترکیه دولتمردان بر فشار با بود شده آغاز ترکیه بخشرهایی جنگ زمان

 آذربایجانی مهاجرین خصوص به ترك هايناسیونالیست هايفعالیت نمودن محدود
 بسته آذربایجانی مهاجرین نشریات ابتدا فشارها این ينتیجه در. شد ترکیه در حاضر

 نمودندمی فعالیت آذربایجان استقالل راه در که فعال مختلف هادهاين سپس شد،
 برلین راهی و گشته ترکیه ترك به مجبور فشارها این يدرنتیجه رسولزاده. شدند تعطیل

 ارسال و شهر این در "استقالل"ينشریه انتشار به اقدام برلین به رسیدن محض به. شد
اندازه به جهان آذربایجانیان میان در نشریه ینا تاثیر. نمود جهان مختلف مناطق به آن
 ترکیه دولت سوي از میالدي 1938 سال در ترکیه به آن پخش و ورود که است بوده اي
 مالیمهاجرین حمایتگر موجود اسناد اذعان به. گردید ممنوع شوروي فشار تحت و

 منسوبین از یبرخ و ترکیه در ساکن آذربایجانیان اروپا در اقامت مدت در آذربایجانی
 دومین داشت خبري ماهیت که "استقالل"ينشریه کنار در. است بوده تُرك کانون
 که شد منتشر "محمدزاده میرزاباال"سردبیري به "رهایی" نام با برلین در نشریه
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 افشین، و بابک" و "آذربایجان ملی حرکت"کتابهاي. داشت تئوریک و تاریخی چارچوبی
 سوي از محمدزاده باال میرزا قلم به "آذربایجان خواهی تقاللاس يمبارزه پیش سال هزار
   .شد منتشر آلمان در "رهایی" نشریه سوي از نامهویژه قالب در و نشریه این

 خواهی-استقالل حرکت حامی مهمترین اروپا در رسولزاده حضور نخست سالهاي در
 سوي از میالدي 1926 سال در تشکیالت این. است بوده "پرومته"تشکیالت آذربایجان

 لهستان به بعدها آن مرکزیت که بود شده تشکیل پاریس در "پلیسودسکی ژوزف" ژنرال
 زمانی مدت خود که ژوزف ژنرال. گشتمی حمایت لهستان دولت سوي از و شد منتقل
 در رسولزاده اقامت ادامه امکان که آن از پس بود دار عهده را لهستان جمهوري ریاست
  .گردید لهستان رهسپار نگردید مقدور دوم جهانی جنگ شرایط دلیل به برلین

 در که غیرروس مناطق اشغال و روسیه در هابلشویک سوي از قدرت تثبیت از پس
-دولت از بسیاري بودند نموده کسب را خویش استقالل روسیه 1917 انقالب اثناي

 یونالیستناس رهبران از جمعی. آمد در حزب این يسیطره تحت نوبنیاد ملتهاي
 پرومته عنوان با پاریس در را جنبشی ارضی طلبیتوسعه بدین العمل عکس در غیرروس

 مهاجرین. گردید اروپا در بلشویسم با مبارزه سردمدار 1934 سال تا که نهادند بنیان
 علیه بر جنبش این با همکاري به بودند شده ترکیه ترك به مجبور که آذربایجانی
 در مهاجرین این شرکت فعالیتها این يجمله از. اختندپرد بلشویسم دیکتاتوري
 که بود مالی کمکهاي و اروپا نقاط اقصی در جنبش این سوي از شده برگزار همایشهاي

 ترك گرایانملی .نمودمی مختلف نشریات انتشار در آذربایجان سیاسیون به جنبش این
 سازماندهی به توانستند ندکرد دریافت پرومته تشکیالت از که کمکهایی با آذربایجانی

 از "آذربایجان دموکراتیک اتحاد" تشکیالت. بپردازدند اروپا در مساوات حزب مجدد
 جنگ زمان در. کرد تاسیس اروپا در دوران این در رسولزاده که بود سازمانهایی جمله
 جمله من غیرروس ملتهاي را روسیه ارتش سربازان از بسیاري روسیه و آلمان میان

 آلمان ارتش دست به یا سربازان این از برخی جنگ اثناي در. دادندمی تشکیل ترکان
 سازماندهی با آلمان ارتش. شدندمی آلمان ارتش تسلیم خودخواسته یا و شده دستگیر
 بودند روسیه علیه بر جنگ در شرکت خواهان که سربازانی از سربازان این يدگرباره
. بود داده تشکیل "ترکستان هاي لژیون" عنوان با ترك گردانهایی و نمودمی استفاده
 پایان از پس که دادندمی تشکیل آذربایجانیانی را ترکستان هاي لژیون ارتش از بخشی
 سرگردان اروپا مختلف شهرهاي در سردرگم سربازان این از بسیاري روس-آلمان جنگ
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 مدمح"ریاست به "آذربایجان دموکراتیک اتحاد"سازمان تشکیل با. ماندند
 ترکیه به آنان انتقال سرانجام و آنان جان نجات سربازان، این سازماندهی امکان"کنگرلی

 امکان روسیه و ترکیه روابط گذاردن تیرگی به رو با میالدي 1947 سال در. شد فراهم
 تشکیالت این يواسطه به و شد مهیا ترکیه به آذربایجانی مهاجرین يدگرباره بازگشت
  .شدند ساکن ترکیه در جهانی جنگ از یافته نجات آذربایجانی سربازان از بسیاري

 جهان نقاط اقصی در رسولزاده مدیریت تحت و دوران این در که نشریاتی جمله از
 روشن راه ،)1936( مقدس آتش ،)1936( "آشکار سخن" نشریات به توانمی شد منتشر

 وطن آمال ،)1937( وطن صداي ،)1937( حقیقت ،)1937( راستین سخن ،)1937(
 الهام منبع ،)1938( ما قانون ،)1938( ملی سوگند ،)1938( ملی آتش ،)1937(
 حق ،)1939( آرزو ،)1938( حقیقت صداي ،)1938( مقدس آتش سرزمین ،)1938(
 کتابی نگارش به اقدام وي فوق، نشریات کنار در. نمود اشاره) 1939( حمله و) 1939(

 نگاهی عناوین با مطالبی دربردارنده که نمود "آذربایجان مسئله" عنوان با آلمانی زبان به
 آذربایجان، فرهنگ اهمیت و قدمت آذربایجان، سیاسی وضعیت و تاریخ جغرافیا، به کوتاه

 ملی ادبیات آفرینش و آذربایجانیان ملی بیداري تزاریسم، ي دوره در آذربایجان
 بلشویکها، علیه بر مبارزه و انآذربایج اشغال آذربایجان، جمهوري پیدایش آذربایجانی،

  .بود آذربایجانی مهاجرین سوي از وطن ترك روس، اشغالگري از پس فعالیتها نخستین
. باشدمی شوروي و ترکیه میان روابط تیرگی آغاز میالدي 1947 به نزدیک سالهاي

 بخشرهایی جنگ زمان در که روسیه و ترکیه استراتژیک و تنگاتنگ روابط سالها این در
 گذارد سردي به رو ترکیه شرقی مناطق بر شوروي ارضی ادعاهاي با بود، شده آغاز ترکیه

 روابط تیرگی دنبال به. نبود خبري نزدیک روابط آن از دیگر میالدي 1947 سال در و
 دولت فشارهاي با میالدي 1931 سال در که آذربایجانی مهاجرین ترکیه و شوروي
 محمدامین. نمودند ترکیه به بازگشت به آغاز بودند شده ترکیه تَرك به مجبور شوروي

 آذربایجان خواهیاستقالل يمبارزه مختلف اروپایی کشورهاي در مدت این طول در که
 تواندمی آینده در که تُرك کشوري عنوان به ترکیه اهمیت به وقوف با بردمی پیش به را

 به و گرفت پیش در را ترکیه اهر دگرباره نماید ایفا آذربایجان ملی حرکت در بارزي نقش
 به روي ترکیه در اسکان شرایط شدن فراهم با آذربایجانی مهاجرین سیل وي دنبال
 و گراییتشکل يعرصه در خود فعالیتهاي به ترکیه به بازگشت با. گذاردند ترکیه

 دوباره سازماندهی و احیا به میالدي 1955 سال در وفاتش زمان تا و داد ادامه نشریات
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 جمعیت تاسیس ترکیه، به اروپا از مساوات حزب مرکزیت انتقال آذربایجان، ملی رکزم
  .پرداخت آذربایجان فرهنگی انجمن تاسیس و آذربایجانیان حقوق از دفاع

 آمریکا به مساوات حزب رهبر عنوان به را او آمریکا دولت میالدي 1953 سال در
 تشریح بیان به آمریکایی دولتمردان با مالقات و واشنگتون در حضور با وي و نمود دعوت

  .پرداخت آمریکا عمومی افکار و دولتمردان براي جهان در آذربایجانیان وضعیت
 گشته تاسیس رسولزاده غیرآشکار حمایت با که آذربایجانیان حقوق از دفاع جمعیت

 شهروندي و اجتماعی حقوق فرهنگ، يحوزه در تنها که بود غیرسیاسی تشکلی بود
 تداوم جهت غیرسیاسی جمعیتی وجود که آنجایی از. نمود می فعالیت یجانیانآذربا

 هیئت شد،می احساس فرهنگ يعرصه در آذربایجانی ناسیونالیستهاي فعالیتهاي
 مدارك در اگرچه. شدند انتخاب آنکارا در ساکن غیرسیاسی افراد از جمعیت این مؤسس

 بر ولی شودنمی دیده رسولزاده وقیحق حضور از اينشانه انجمن این رسمی اسناد و
 منتشر انجمن این فعالیت پایان و وفاتش از پس که نشریاتی در منتشره خاطرات اساس
  .نمودمی فعالیت او نظر تحت مستقیماً انجمن این که گردید مشخص گشت

 و است شده گذارده رسولزاده توسط نیز آن بنیان که نهادهایی تاثیرگذارترین از یکی
 آنکار در آذربایجان فرهنگی انجمن است داده ادامه ترکیه در خویش حیات به امروز به تا

 دفاع جمعیت" در فعال افراد مشارکت با و آنکارا در 1949 سال در انجمن این. باشدمی
 تا انجمن این تشکیل زمان از رسولزاده محمدامین. یافت تشکیل "آذربایجانیان حقوق از

 انتشار انجمن این فعالیت مهمترین. شد اعالن انجمن این يافتخار رئیس حیاتش پایان
 منتشر حیاتش زمان در نشریه این از شماره 36 که بود "آذربایجان"ينشریه مستمر
 دموکراتیک جمهوري سقوط از پس ترکیه در خود حضور دومین در وي. گشت

 که داد ادامه نیز آذربایجان تاریخ و فرهنگ سیاست، باب در کتاب نگارش به آذربایجان
 معاصر ادبیات ،)1949( آذربایجان فرهنگی سنتهاي کتابهاي به توانمی آنها يجمله از

  .کرد اشاره) 1951( نظامی و) 1951( آذربایجان معاصر تاریخ ،)1950( آذربایجان
 زبان بر را آذربایجان نام بار سه که حالی در 1955 مارس 6 در رسولزاده محمدامین

 قبرستان در و گفت حیات بدرود آنکارا دولتی دانشگاه یمارستانب در ساخت جاري
  .شد سپرده خاك به آنکارا عصري
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  ملی حیات يرساله
 

 میالدي 1914 سال در که "دیریلیک" ترکی نام با "حیات" ينشریه :مترجم سخن
 هب که گردیدمی محسوب نشریاتی جمله از بود گذارده باکو مطبوعات يعرصه در پاي

 سلسله در رسولزاده محمدامین. است پرداخته تُرك تجددخواه گرایانملی صداي انعکاس
 به نمود منتشر نشریه این 8-1 شمارگان در "ملی حیات" عنوان ذیل که نوشتارهایی

 هنوز قرن یک از بیش گذشت با که است پرداخته مفاهیمی باب در محوراندیشه بحثی
 که خود يرساله این در رسولزاده. است نموده حفظ سیاسی ادبیات در را خود تازگی
 يرابطه واکاوي به ژرف منطقی اما ساده زبانی با است آمده بخش این در آن يترجمه

 و استقالل ملیت، قومیت، ملی، آلایده جمعی، وجدان تاریخ، دین، زبان، چون مفاهیمی
  .است تهپرداخ مفاهیم بدین خود نگرش يارائه و ملت مفهوم با تمدن
 

  چیست؟ حیات
 آن باب در توانمی را بسیاري صفحات که است موضوعی حیات، مفهوم در بحث

 در که جنگهایی از آشکارتر دلیلی پرداخت خواهیم بدان که نگرشی اثبات در اما .نگاشت
 اکنون. ندارد وجود پذیرد،می صورت آن نام به که خشونتهایی و آن براي حاضر حال
 یکدیگر به شده مسلح جهنمی سالحهاي به خویش حیات حفظ رايب دنیا متمدن ملل

 مرگ هستند آن خواهان که حیاتی گونه آن براي که تلقی عجیب چه .شوند می ور حمله
 حد بدین را حیات اروپا حیات، براي مردنی. میرند می حیات براي و شوندمی پذیرا را

 انزوا براي اسالمی شرق صوصاخ شرق، در که آن حال .دهدمی اهمیت بدان شمرده عزیز
 سرانجام مرگ ما براي است حیات دیگران براي مقصد اگر .کنند می زندگیو تجرید 

 غایت کردن بیان و درك هااروپایی بسان را حیات تفکر و حیات رو این از .است گشته
 . دهد می تشکیل را حیات مفهوم بیان

 معنوي و مادي شدنی رتمندقد مطلق، گشتن قدرتمند از هااروپایی براي حیات
 از نگردد قدرتمند مادي و علمی نظر از تا ملت یک چه و انسان یک چه .است عبارت
 براي لزوم، موقع در که هایی ملت تنها .بود خواهد بهره بی دنیا این در زندگی نعمت
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. آورند می چنگ به را حیات حق هستند دارا را زندگی کردن فدا رشادت کردن زندگی
 تنها نه .هست موجودات تمامی در ذاتی ايگونه به حیات براي مبارزه و خود زا دفاع

 دارا که نیرویی تمامی با حیاتشان حفظ و خود از دفاع براي نیز حیوانات بلکه انسان
 مجبور شانمذهب و ملیت به توجه بدون هاانسان تمامی .نمایند می تقال و تالش هستند

 علیه بشر يمبارزه این غنیمتهاي نیز امروزي دنیاي دنتم. هستند طبیعت با مبارزه به
 ملت هر که چنان. ملتهاست زحمات حاصل بشري مدنیت من، نظر به. باشد می طبیعت

 دستاوردهاي ايپاره خودمخصوص به  حیات براي خویش، استقالل و اقتدار يسایه در
 بدبختی تنها نیز مرده افکار با آن زندگانی یا ملت یک مرگ آورد،می دست به قیمت ذي

 کردیم اشاره که چنان. رودمی شمار به بشریت براي بزرگ نقصانی بلکه نیست، خویش
 ما،. است مرگ براي ما حیات شوند،می پذیرا را مرگ حیات، براي دیگران که حالی در

 اصیل فرامین از که زمانی که کنیم اعتراف باید مسلمان ملتهاي و اسالم دنیاي یعنی
 و آبادانی اسیر نگریستیم بیگانه نگاهی با دنیا این در حیات به و گشتیم دور دینمان

 ما نظر به که بدینگونه .ماندیم باقی ایشان خوارروزي تنها و شدیم دیگران پیشرفت
 آن در صباحی چند که حیاتی این براي و ارزدنمی نیز  شاهی یک به دنیا این مسلمانان

 و گذراست زندگی این چراکه .است عقالنیت عین خود ننمودن، تالش هستیم
 مقایسه هااروپایی دنیاي با را اسالم عالم اگر که درستی به .نیست بیش کاروانسرایی

 .نیست بیش ايخرابه کاروانسراي کنیم
 با را سنگرها مستحکمترین که هایی سالح مقابل در امروزه که اندیشید باید اما
 گونه این خورد؟می رقم چگونه قدیمی نسراهايکاروا سرنوشت کنند،می یکسان خاك

 آرامش با رازونیازي براي اینها. نکنیم قیاس ها انسان عادي زندگانی با را کاروانسراها
 حیات براي. کندنمی کفایت نیز است مرگ منتظر چهارچشم که عابدي براي خاطر
 براي انگاشتن دین فرمان را کشیدن آن بر قلمی و دانستن هیچ به را دنیا این آخرت

 هم که است معنوي و مادي فالکتی آن ينتیجه چراکه.است بزرگ خطایی سالم عقلهاي
 و است الزم مزرعه کردن آباد ،"اآلخرت مزرعه الدنیا" .دهدمی باد بر را آخرت هم و دنیا
 علمی،مادي، شدن قدرتمند از عبارت حیات، .آیندمی کار به زندگان تنها آن، براي

 عبارت حیات که، بگویم خواهممی آید اگر نیز عجیب نظر به. است بدان قعش و معنوي
 ملی حیات نیز حیات ترین باارزش. ست دنیاگرایی اشخاص معناي .دنیاست به عشق از
 بیانش درصدد پریشان سطرهاي این در که فکري کردن خالصه با را بخش این. ستا
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 بگویند، خواهندمی هرچه هاصوفی و فیلسوفها چیست؟ حیات.رسانم می اتمام به بودم
 خویش ناموس و حقوق از دفاع براي شدن قدرتمند و دنیا به عشق از عبارت حیات

  .باشد می
 

  بشري تمدن و ملی استقالل
 زحمات حاصل بشري مدنیت": که بودیم کرده بیان چنین فوق سطور از بخشی در

مخصوص  حیات براي ویش،خ استقالل و اقتدار ي سایه در ملت هر که چنان .ملتهاست
 آن زندگانی یا ملت یک مرگ. آوردمی ارمغان به قیمت ذي دستاوردهاي ايپاره خود به
می بشمار بشریت براي بزرگ نقصانی بلکه نیست، خویش بدبختی تنها نیز مرده افکار با

 .  پردازممی سخن این بیشتر واکاوي به اکنون. "رود
 ندارم ايشبهه هیچ وي دوستیملت در که صمیمی بسیار دوستان از یکی روزي

 :گذاشت میان در من با صمیمی ايگونه به را مضمون بدین سوالی
 نتایج آن، يتوسعه و بشري تمدن منظر از نماییم،می مشاهده که هنگامی -

 با شماها. شودمی حاصل مسلمان ملتهاي بر متمدن ملل تسلط ينتیجه در درخشانی
 هستید؟ سودي چه انتظار چشم مسلمان ملل استقالل ظحف و کسب بر پافشاري

 و بشریت بلکه نه، ما منفعت، این از":که دادم پاسخ چنین سؤال بدین که هنگامی
 از پاسخ این يگونهجدي اداي آنکه حال .گشت قانع دوستم ،".بردمی سود بشري تمدن
 خاص، جفرافیایی در حیات يدرنتیجه ملت هر. نبود بیش ايشوخی من سوي

 که گرددمی خصوصیاتی داراي دارد تعلق بدان که نژادي و خویش تاریخی سرگذشت
 در خصوصیات این که هنگامی اندیشه، اهل منظر از. باشدمی ملت بدان مختص تنها

 فوق ارزش داراي آنها اصالت گردد،می خاص اختراعات و نوآوریها سبب مدرن جهان
. است ویژه مهارتی داراي خاص ايزمینه در ملت ره شود، دقت اگر .گرددمی ايالعاده

 در هابلژیکی کشتیرانی، در هاانگلیسی ظرافت، در هاايفرانسه صنعت، در هاآلمانی
 شهره دیگر خصوصیاتی به نیز دیگران و موسیقی در هاایتالیایی اجتماعی، هاي سازمان
 .اندگشته
 ملل دیگر که است ايویژه ارتمه داراي بشري تمدن از خاص ايزمینه در ملت هر

 بشري تمدن خصوصیات، این ينتیجه در. ندارند چندانی تبحر مهارت، آن نمایاندن در
 استقالل آلمان ملت اگر .است گردیده بسیاري پیشرفتهاي و صنعتی گوناگون آثار مالک
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 خویش به مخصوص تمدن از حراست به و نکرده تامین ژرمن نژاد بر تکیه با را خویش
 و گوتنبرگ فاوست، گوته، فیخته، شوپنهاور، چون بزرگانی بشریت تاریخ بود پرداختهن

 هویت و گشته آسیمیله دیگر نژادي و قوم در فرانسه اگر. دیدنمی خود به هرگز را لوتر
 دیدرو، روسو، ژاك ژان چون بزرگی اندیشمندان بشریت، بود، داده دست از را خویش

 .دادمی دست از را گشتند 19 قرن ياندیشه بر حاکم که ترول و هوگو ویکتور مونتسکیو،
 ماند،می ناآگاه خویش در موجود استعدادهاي به و نکرده درك ا خویش ملیت ایتالیا اگر

 هاییمجسمه فاقد جهان يچهره اکنون گشتمی آسیمیله دیگر ملتی سوي از یعنی
 که کنید تصور .رویممی اه دوردست به چرا. بود میکالنژ چون تراشیمجسمه و ظریف

 ملتی سوي از و شد می مغلوب و محکوم زبانی روسی زبان و نبود مستقل روسیه اگر
 داستایوسکی، لرمونتوف، پوشکین، شاهد ما آیا گشتمی آسیمیله کامال آلمان مثال دیگر

 شخصیتهاي از جداي. نه که مشخصاً شدیم؟می...  و چنیکوفم سالیاپین، تولوستوي،
 اخالق و نوآوري باب از فاحشی تفاوت نیز جامعه افراد تکتک قالب در ملتها، مطرح
 آماري تحقیقی اگر کنممی گمان .گرددمی مشاهده استقالل و آسیمالسیون میان مدنی

 ملیت با نزدیکی بسیار ارتباط بزرگ هنرمندان همواره که شودمی مشاهده گیرد صورت
 زبان در موفقی ينویسنده بتواند فردي آنکه براي لمثا عنوان به. اند داشته نگاه خویش
 ایشان جمعی وجدان بر تاثیر با و درآورده تسخیر به را هاروس روح بتواند و گردد روسی
 و کند فکر هاروس بسان بتواند باید حتما کشد، تصویر به کمال حد در را ها آن حیات
 حد تا و کردن زندگی روسی بودن، روس هم مهم این براي. نماید احساس ایشان بسان
 یایک شده روس مسلمان فرزند یک آنکه حال .است نیاز کردن درك را هاروس امکان
 هویت از هم چقدر هر برگشته خود دین از روي یهودي یا گشته آسیمیله ارمنی جوان

 ضمن در .گردد روسی چنین به تبدیل تواندنمی هم باز باشد شده گردیده جداي خویش
 محیطی متوجه آن ضرر شود می عقیم فرد نوآورییک استعداد طریق بدین که هنگامی

 یک فرهنگی شدگان عقیم چنین تعداد که آنگاه و شود،می کندمی زندگی آن در که
 عقیم ملت یک نوآوري استعداد نموده سرایت ملت کل به گذاردمی ازدیاد به رو جامعه

 .گرددمی
 به پاي که فرد یک عنوان به انسان یک اتیذ اهمیت و ارزش امر، این ينتیجه در
. ماندمی مومحر نوآوریها از بسیاري از بشریت و نموده نزول گذاردمی بشري يخانواده
 يفایده ،باشد شده آسیمیله دیگر ملتی در و گشته دور خویش اصیل هویت از که فردي
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 همین که همچنان. وردآ بار به تواندنمی نیز گرآسیمیله يجامعه براي را توجهی شایان
 و جامعه از چراکه .ندارد چندانی رسانی فایده توان نیز خود ملی يجامعه به فرد

 شرایط تواند نمی و است شده دور است یافته پرورش محیط آن با متناسب که خودیهایی
 اینجا از يجمله مصداق معیوب، و ناقص موجودي عنوان وبه نماید درك را جدید محیط
 که باسوادهایی میان در تحقیق به خودمان ي جامعه در اگر. گرددمی مانده آنجا از رانده

 دیپلم که افرادي میان در که دید خواهیم بپردازیم، اند کرده تحصیل روسی زبان به
 مسائل به نسبت بخشی آن تنها دارند، باالیی علمی هايرتبه و اندگرفته عالی تحصیالت

 به و هستند مسلط ترکی زبان به بیش و کم که اندمنمی تفاوت بی خویش يجامعه
 از و بوده روسی زبان به ایشان پرورش که افرادي عوض در .اند رسیده ملی خودآگاهی

. مانندمی القید خویش يجامعه احتیاجات به نسبت اکثرا هستند ناآگاه خویش ملیت
 چقدر هر فرهنگی معقی افراد چنین. است بزرگ نقصانی ثمري بی و القیدي این طبیعتاً

 بودن عقیم به محکوم و ندارند خویش يجامعه به سودرسانی توان باشند فعال که هم
می قدرتمند نیز اسب بسان و دارد عمر خر بسان است، فعال هم قاطر .هستند مدنی
 .است دیگران مدیون را حیاتش همواره بوده محروم تولیدمثل از و است عقیم اما .باشد

 ازدیاد .است موقتی قاطر عمر و قدرت .بود آن مولد باید نیست، کافی نبود حیات حمال
 تمامی تابع خر عمر و اسب قدرت آنکه حال .باشدمی ممکن غیر کردنش تربیت و

 بیگانه ملتی تسلط .باشند می حیات يادامه منابع و بوده توارث و تکامل قانون حکمهاي
 نیز آن نمودن آسیمیله و مغلوب ملت شخصیت محو براي وي تالش و دیگر برملتی
 در اگر شود حاصل آسیمیالسیون طریق از که تمدنی .باشدمی قاطر تولید شبیه چیزي

 در اصیل هايقوه نابودي باطنش در گردد روشن نتایجی حصول سبب هم نخست نگاه
 براي امروز اگر. است حیات طبیعی تسلسل و تولید از کردنش محروم و بشري حیات

 را استقاللش نیمچه است، گریبان به دست آن با که فالکتی از ایران کردن خالص
 دهید، قرار آسیمیالسیونی هاي سیاست با مترقی ملتی ياداره تحت و گرفته ازدستش
 پاي به حتی و یافت خواهد توسعه باکو حد در انزلی بندر سال، چند عرض در احتماال
 هیچ دیگر ایران سریع، پیشرفت این لقبا در باشید مطمئن اما.رسید نیزخواهد بمبیی

علی ملی استقالل. بپروراند خویش دامان در را سعدي و حافظ فردوسی، تواند نمی گاه
 براي دائما نماید محافظه را ملتها مدنی و فرهنگی هايویژگی که استقاللی الخصوص
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 که چونان. داد خواهد تمدن يعرصه در را نو و اصیل نوآوریهاي و اختراعات نوید بشریت
 .است بدیع اختراعات و نوآوریها این محصول خود بشري تمدن گفتمان
 و هامصري ها،عثمانی ها،ایرانی از توسعه منظر از هاقفقازي ما اینکه رغم علی

 و اسم از جزئی بصورت حتی خبري عالم، هاينوآوري دفتر در تریمپیشرفته هندوستان
 منجمی و "محمودیه" يستاره کاشف ایران اشدب که هرچه آنکه، حال. نیست رسممان

 در منیرپاشا دکتر چون مخترعی يواسطه به هم ترکیه نام و دارد محمودخان بنام
 توفیق چون بزرگی شاعران وجود .است گشته ثبت ستایش و نیکی به اروپائیان قاموس
 قراريبر شک،بی. است ملیشان استقالل مدیون نیز ترکیه در حمید عبدالحق و فکرت
 با .است بشري تمدن يزاییده گوناگون ملتهاي به جهان يتجزیه طریق از دنیا در صلح
 طبیعیشان ویژگیهاي کردن آسیمیله در سعی و ملل ملی هویت استقالل عدم حال، این

 ازدیاد با جبر قانون به بنا و کندمی نقصان به تبدیل را هازاییده این دیگر ملل سوي از
 . شودمی کاسته عادلهم ارزش نقصانها
 ذکر فوق سطور در سؤالش که صمیمی دوستی به خویش پاسخ بخش این پایان در
 ماندگیعقب و مادي سریع پیشرفت جاي به": نمایممی خالصه صورت بدین را گردید
 را فرهنگی ي توسعه و ماندن مستقل اما مادي دیرهنگام پیشرفت فرهنگی، و مدنی

 بنام تقدیر و تصدیق ،حقیقتا. است این در ملت و بشریت نفع چراکه.دهم می ترجیح
 از حراست جهت در بلکه دیگران کردن آسیمیله براي نه که گرایانیملی از بشري تمدن
 اياندیشه و ضروري امري نمایند،می فراوان تالشهاي و مجاهدت خویش، بودن و هویت

 ."واالست
  

  ملت و ملیت قومیت،
 نه که گراهاییملی از بشري تمدن نام به تقدیر و یقتصد نوشتارمان پیشین بخش در

 و مجاهدت خویش، بودن و هویت از حراست جهت در بلکه دیگران کردن آسیمیله براي
 فهم براي.بودیم کرده بیان واال اياندیشه و ضروري امري را نمایندمی فراوان هاي تالش
 ايزیرمجموعه مفاهیم و لتم مفهوم با باید نخست ملی حیات و گراییملی مفهوم بهتر
 .گشت آشنا رسانندمی یاري را ما آن بهتر شناخت در که

 چه.گردد می بیان و تلقی اشتباه ايگونه به ملت يکلمه معناي ما سیاسی ادبیات در
 را اروپا مدنی حیات در زندگی يتجربه که کسانی و عالی تحصیالت داراي افراد با بسیار،
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 بیان چنین هستید؟ ملت کدام به متعلق پرسش به پاسخ در هک شویدمی مواجه دارند
. کنندنمی شک خویش پاسخ نادرستی در وجه هیچ به و ،".هستم مسلمان":کنند می

 دهد پاسخ وي و  بکنند، مطرح را پرسش این روس یک از افراد همین اگر که آن حال
 . کرد خواهند تلقی وي نادانی بر دلیلی و مضحک را وي پاسخ ،"هستم مسیحی" که

می قومیت بیانگر که ملتی و نبود تفاوتی امت و ملت مفهوم میان گذشته در شاید
 ملت مشهور تعبیر و گردیده خلط است کیشانهم اجتماع بیانگر که امت يواژه با باشد
 بدانیم، nation يکلمه از برگرفته را ملت يواژه اگر .است آورده وجود به را اسالم
 معاصر معناي .دارد انسانی اجتماع زبانیهم در ریشه بلکه .نیست دینیهم بیانگر هرگز
 .است زبانیشانهم مشترکشان ویژگی که دارد انسانی هاییاجتماع به اشاره نیز ملت لفظ
 خصوصیات است، آن ویژگی مهمترین که همزبانی بر عالوه ملت مفهوم ضمن، در

 تعریف گونه این را) nation( ملت ي هژاو ،اروپایی منابع. گردد می شامل نیز را دیگري
 ملت اند،آمده هم گرد اخالقی اصول بر تکیه با که انسانی بزرگ اجتماع به": کنندمی

مسالمت همزیستی و دارد وجود مختلفی اجتماعی گروههاي ملت ساختار در. گویند
 زنی دیگر گروههاي بر خاصی اجتماعی گروه تسلط عدم است، ضروري امري آمیزشان

 دولت شکل به ملتها موجودیت تبدیل در نیز تاریخی اگرشرایط .باشدمی ملزوم شرطی
 که ایتالیایی بسان مثال .باشدمی ممکن ملت ادبی و مدنی شکل ظهور نماید، تراشیمانع
 بودن واحد ملت هیچگاه و گردید قطعه قطعه و شده تجزیه بیگانگان سوي از بارها

 دولت سه میان خاکشان و ملت که اکنون را هالهستانی رد،نسپ فراموشی باد به را خویش
 مشخص خود خودي به .دانست واحد ملت یک توانمی جرات به را است گشته تقسیم

 به قومیت از انسانها تدریجی حرکت و تاریخی سیري در ملی وحدت درك که است
  ".شود می حاصل ملت يدرجه به ملیت از و ملیت

: کنندمی بیان گونه بدین را ملت و ملیت قومیت، هايژهوا تفاوت علمی، منابع
 و زبانی و مدنی همسانی به ملیت کند،می اشاره نژادي و زبانی وحدت به تنها قومیت"

 از که کوچک قومی یا طایفه به یعنی. "است ملی خودآگاهی و حیات درك حاصل ملت
می اطالق قومیت فظل گویند،می سخن واحد زبانی به و هستند مشترك پدرانی نسل

 باشدمی شاهسون قوم منظور شودمی بحث هاشاهسون از وقتی .هاشاهسون بسان گردد،
 به اقوام چنین از زیادي تعداد که هنگامی .باشدمی نادرست بدانها ملیت يواژه اطالق و

 از توان می گردندمی یکسانی تمدن مالک زبانی وحدت کنار در و رسیده وحدت
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 کریمه، شمالی، تاتارهاي- ترك مجموع به .نمود بحث ملیت یک مقام در هاآذربایجانی
 متشکل ملی اجتماع بزرگ ايگونه به که عثمانی غربی هايترك و آذربایجان ترکستان،

 چون کلماتی حال،.گرددمی اطالق ملت لفظ دهند می تشکیل را گوناگونی ملیتهاي از
 و برد بکار ژرمن و اسالو ملتهاي کلمات مقابل در توان می را عرب و فارس ترك، ملت

 . باشدمی مسیحیت یا عیسویت تنها مسلمان یا اسالم مقابل لفظهاي
 ايدهنده تشکیل عناصر پیرامون بحث به ملیت و ملت کلمات تعریف از پس اکنون

 و ملی تمدن مفهوم. پردازیممی آورند،می بوجود را وملیت ملت مفهومهاي ساختار که
 یکسان، اخالقیات و رسوم مشترك، زبان چون، عناصري مجموع از متشکل ملت

 تشکیل عناصر مجموعه میان اگر. است مذهبی وحدت و مشترك تاریخی سرگذشت
 به زبانی وحدت را اهمیت و وزن درصد هشتاد آوریم، عمل به ايمقایسه ملت يدهنده

می آن باطن و اهرظ .است ملت ساختار در مهم جزئی زبان، .دهدمی اختصاص خویشتن
 تشکیل در. است زبان یکدیگر از ملتها تمایز وجود در ویژگی و نشانه مهمترین. باشد
 رسوم این بعضا اما، .دارند عهده بر مهم نقشی نیز تاریخی رسوم و سرگذشت ملت

 اشتراك ویژگی. گردد ملت یک اتحاد در شکاف ایجاد سبب تواندمی دین و زبان برخالف
 اگر .است ماندگار و ازلی زبان، چراکه .نیست ثابتی و اعتماد مورد امترپار نیز مذهبی

 تاریخ، در آنکه حال .دهدنمی روي آن در اساسی تغییراتی کند پیدا نیز تکامل و ترقی
 وجود ملتی حقیقت، در. باشدمی موجود اندداده تغییر را خود دین که فراوانی ملتهاي

 از مهمی بسیار تاثیر دین وجود، این با.باشد نداده یرتغی کرات به را خود دین که ندارد
 زبانی وحدت کنار در که ملتهایی .دارد ملت یک ویژگیهاي بر عادات و اخالق نظر نقطه

 در ملی وجدان گشته حاصل سریعتر گشتنشان ملت يپروسه دارند نیز مذهبی وحدت
 ممکن ملی وجدان توسعه يسایه در نیز ملتها حیات. است یافته توسعه سریعتر میانشان

 که دارد تاثیري چنان ملی باور حصول .است گردیده حاصل ملی باورهاي و آرمانها گشته
 بسان. باشند داشته شوکت و شرف با توام حیاتی توانندمی بدان دستیابی با ملتها

 اولویت ملیتمان از بیش دین به نیز روسیه مسلمانان ما جهان، نقاط سایر مسلمانان
 نشریه.نمایاندیم دین از برخاسته را تجددخواهیمان و مترقی جنبشهاي تمامی و دادیم

 به تئاترهایی و اپراها.گذاردیم آن بر مسلمانان ينشریه نام و کردیم منتشر ترکی زبان به
 نام کردیم باز مدرسه اگر .نامیدیم مسلمانانش اپراي و تئاتر و نمودیم برگزار ترکی زبان

 يکلمه از عبارت نیز مان جوامع ویژگیهاي. نهادیم آن بر نمسلما-روس يمدرسه
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 احیاي جهت در و گرفته انجام ترکی زبان به اعمالمان تمامی آنکه حال .گشت مسلمان
 به مسلمان، بعنوان خود نامیدن با بودنمان مسلمان ابتدائی تاثیر اثر بر .بود ترك تمدن
 مسلمان عنوان به تنها نکرده توجه بودن ترك یعنی ملیتمان ي دهنده تشکیل يشاکله
 هیچ نمانده نیز حد این در .کنیممی بسنده عنوان این به هم هنوز .کردیم قناعت

 تماما این و ایم ننموده نامند می پارسی گاه و تاتار را ما گاه که دیگرانی به اعتراضی
می مناسبی یخودآگاه به اگر .ایم نشناخته باید که آنگونه را خود که است آن از ناشی

 اپراي گفتن که البته است استوار اصولی چه بر ملی حیات که دانستیممی و رسیدیم
 که حالی در زمان، آن در .یافتیم می مضحک هامسیحی اپراي لفظ حد در را مسلمانان

 صورت به خود نامیدن جاي به کردیممی افتخار اپرا يصحنه در بودن آفرین نقش به
صحنه عنوان جاي و کردیممی خطاب سارابلی و آغداملی خودرا یسارابسک و آغدامسکی

 عربلی عربلینسکی، جاي به اپرایمان اول نقش و گرفت-می تُرك يصحنه را مسلمان ي
 باور و ملی وجدان زیربنایی يتوسعه سایه در ملی خصوصیات چنین ظهور. گشتمی

  .است میسر ملی
 

  ملی وجدان
 و حس صورت به ملی حیات در آرزو و آرمان جودیتمو از ملی باور یا ملی وجدان

 آرمانی نیز خویش خصوصی يحوزه در افراد ملتها جز به .گرددمی حاصل آن بیان
ایده" التین زبان در که آینده از انتظار و آرزو نام دیگر تعبیري به .دارند خود به مختص

 روشنفکران برخی خیرا زمانهاي در. نهاد آن بر توان می نیز را گرددمی خطاب "آل
 و اقتدار با شخص هر آلایده طبیعتاً .اندکرده ترجمه نیز اندیشه صورت به را آن عثمانی
 محسوب وي آلایده معلم یک گشتن مدرسه مدیر مثالً .باشدمی متناسب وي مسلک

 .دارد را آن آلایده کندمی را نشریه یک مدیرمسئولی آرزوي که اينویسنده .گرددمی
 .دهدمی شکل را وي خیال چوپان یک سوي از بزرگ ايگله مالکیت آرزوي ینهمچن
 حد که آنچه به رسیدن در فرد یک آرزوي و خواست که گفت چنین توان می پس،

 به نیز فعالیت و فعالیت به آلایده. است وي آلایده پندارد،می خویش مسلک نهایت
 کنند، زندگی توانندنمی آینده از ريتصو بدون که انسانها چونان. گرددمی منجر ترقی
 در پنهان احساسات بدینگونه، .دهند می دست از را حیات توان آلایده بدون نیز ملتها
. کندمی را ملی وجدان و ایمان تولید ملت، عمومی افکار بر حاکم آرزوي و آلایده مسیر
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 چگونه ملی دانوج و رسانندمی ظهور يمنصه به کسانی چه را ملی آلایده این اما
 .کند زندگی آلایده بدون تواندنمی فردي هیچ شد ذکر که چنان نمایاند؟می را خویشتن

 دست و دشوار هرچقدر فردي آلهايایده .دارد وجود تفاوت آلایده تا آلایده از اما
 به و دانست ملی و بزرگ آلایده را آن تواننمی یعنی. نیستند بزرگ باشند، نیز نیافتنی

 و دارد شدن میلیونر آرزوي که حمالی توفیق مثال. کرد ابراز ملی وجدان خواست وانعن
 فکر در که حالی در فرد یک که زمانی تنها .دانست تعالی تواننمی را یابدمی دست بدان

ایده خویش ملت و قوم براي خویشتن، به تفاوت بی است خویش يجامعه به سودرسانی
 نیز اشخاصی چنین به .نهاد آن بر توانمی را واال آلایده نام باشد داشته سر در آلی

 بزرگ، پطر هاروس در مثال. شودمی داده اندیشمند یا بزرگ آلیستهايایده عنوان
 در بیسمارك؛ لوتر، هاآلمان در ناپلئون؛ روسو، ژاك ژان هاايفرانسه در لومونسوف؛

 هاافغان در فردوسی؛ و نادرشاه هاایرانی در پاشا؛ مدحت فاتح، محمد سلطان هاعثمانی
 مشاهده نخست نگاه در چنانکه .هستند عمل و اندیشه بزرگان از خانامیرعبدالرحمان

 يدوره هر در آنها .نیستند کم قدرها آن ملی بزرگ گرایانعمل و اندیشمندان شود می
 .اندادهد انجام که است خدماتی و اقتدار حد در شهرتشان اما .هستند و بوده زمانی

 و گشته مشغول خویش يجامعه نیازهاي در تفکر به شخصی اهداف از خارج که افرادي
 خدمات خود به خدمت بسان آن راه در و زنندمی عمل به دست آن سعادت نام به

 اینچنین افرادي اگر. هستند بزرگ آلیستهايایده یا گراها آرامان دهندمی انجام شایانی
 را سالم موجودیتی و استقالل امکان ملت آن گردد، مفقود یا محدود ملت یک میان در
 چراکه .گرددمی له پا زیر ماندمی دیگر ملتهاي زیردست که حالی در و داده دست از

 امکان آلایده و هدف بدون زندگی نیز ملتها براي نیست، میسر افراد براي که چنان
 اندیشه بزرگان این بزرگ هاي آلایده که است این باشدمی مطرح که سؤالی حال .ندارد

 به. کنندمی زندگی آن در که ايجامعه و محیط از کجاست؟ از گرفته نشات آرمان و
 اما .دارند خویش يجامعه باب در آرزوهایی دلهایشان در ملت یک افراد آشکار، تعبیري

 احساس .باشندمی آرزوها و خواستها این صورتبندي و دهیشکل از عاجز خویشتن
 از افرادي وقتی .هستند ناآگاه آن عینیت و احساس این ماهیت از اما دارند، مشترکی
می جمعی مشترك آلایده و احساس این دهی شکل و بیان به و برخاسته میانشان
 عینیتی مبهمشان احساس با اندیشمند افراد این سخنان که کنندمی مشاهده پردازند

 تصویردهی به آن در روشنفکران که هایینوشته یا سخنان که گفت توان می .دارد کامل
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 جامعه عضو هر که است، جامعه خواستهاي يینهآ پردازند، می خویش يجامعه شرایط از
 هااندیشه اگر. گرددمی سخنهم آن با فوراً و یابدمی آن در را خویش خواستهاي انعکاس

 مردم جمعی ياندیشه و احساس توافق با جامعه مختلف روشنفکران ملی نوشتارهاي و
 هواداران و گشته منتشر مردم میان در سرعت به مذکور ملی آلایده گردد، همراه

 به نهایتاً و گشته منتشر محدود ايدایره در صورت این غیر در نماید،می جلب بسیاري
 يشیوه از اروپا مردم فرانسه کبیر انقالب از قبل مثال، عنوان به .گرددمی رها کنجی

 که هاییفلسفه و نظریات که بودند رسیده اعتقاد بدین و گشته بیزار موجود یزندگ
 را اکنونشان خواستهاي به پاسخگویی توان دیگر راندمی حکم ایشان افکار بر تاکنون

 دگرگونه حیاتی يشیوه دنبال به فرانسه مردم .باشدمی شدن منسوخ حال در و ندارد
 وضعیت تغییر ازچگونگی احساسی مبهم ايگونه به خود فردیت مقام در فرد هر و بودند

 که حالی در و کرد ظهور خویش سحرآمیز و انتقادي قلم آن با روسو که داشت موجود
 نو حیات يشیوه هاي ویژگی گرفتمی انتقاد باد به پا تا سر از را موجود حیات يشیوه

 در فیلسوف این و رداختپ روسو نوشتارهاي تایید به فورا اروپا کل .کشید تصویر به را
 و غلیان به چنان را مردم روسو، از هواداري. یافت آتشین هوادارانی اروپا ي گوشهگوشه
 در و گشت خویش جان فداي به حاضر آن، هاياندیشه از دفاع براي ملت که آورد وجد

 دحبی جنایات و ها ظلم از که مسیحیتی عالم. شد جاري بسیار خونهاي نوین آلایده راه
 استقبال به وافر صمیمیتی و اشتیاق با بود آمده تنگ به هاپاپ و کلیسا وحصر

 نامحسوس صورتی به جامعه که را آنچه بود توانسته لوتر چراکه رفت، لوتر پروتستانتیزم
 بلغار ملت. نماید صورتبندي و تبیین روشن و مشخص ايگونه به نمودمی درك مبهم و

 گشته ناامید بلغار نام با ملتی يدگرباره احیاي از گانهم و گشت نابود و محو زمانی
 منقرض ملت نام با بلغارها از خود زمان مشهور و نابغه متفکر مقام در لوتر حتی.بودند
 ها بایایی و هاوازوف چون بزرگی آلیستهايایده و اندیشمندان بعدها اما. کردیادمی شده

 بیان فرهنگ قالب در را بود تبیینشان از نناتوا بلغار ملت که آرزوهایی و کردند ظهور
 ملی روح و ظریف احساسات دگرباره و گشت نگاشته بزرگ بلغارستان تاریخ. کردند
 ملت .گشت هست دگرباره بود شده کشانده نیستی به بن از که آنچه.شد زنده بلغارها

 جمعیت گرا .شد چنین نیز یونان در .شناساند اروپا به را خود و گشت زنده شده منقرض
 و نماید جمع خود گرد را زیادي مردم توانست و شد تشکیل مناسب زمان در»  اتر«

 خویش ملت ملی روح و وجدان بود توانسته که بود دلیل بدین تنها کند بیرون را هاترك
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 خویش ملت ملی آلهايایده و مجهول احساسات درك با و نماید تحلیل درستی به را
 سبب که ملی وجدان و روح تفسیر و درك براي حال. بپوشاند حقیقت يجامه بدانها
 و جامعه شناخت کنار در هرچیز از قبل است گشته ايالعادهخارق نتایج چنین ایجاد
 که ملت یک زبان باب در تحقیق آن، يگذشته و تاریخ باب در مفصل تحقیقات و ملت

 تحقیقات با باید .ستا ضروري و الزم است آن از گرفته نشات ملت معنوي موجودیت
 بتوان دهد می تشکیل را ملت یک روح درصد نود که بزرگ موهبت این باب در بسیار
 بدیشان مادري زبان به را آن تاریخ و را ملت یک يگذشته در نهفته گرانبهاي عناصر

 که نیست شکی. گردد ايالعاده خارق ثمرات سبب تواندمی که مادري زبان .نمود بیان
 بزرگ آلایده و اندیشه تولید سبب و شده تشکیل ملی وجدان عمل، این ينتیجه در

  .گردد می ملی
 

 ملی آلایده
 یک مردمان میان در ملی بزرگ وجدان ظهور تاثیرات باب در بحث به فوق درسطور

 نیز بخش این در .کردیم بررسی را آن آمدن وجود به امکان چگونگی و پرداختیم جامعه
 می احساس ملی وجدان وجود لزوم چرا. پرداخت خواهیم موضوع این بیشتر تشریح به

 تاریخی سرگذشت به تحلیلی و انتقادي نگاهی باید موضوع این بهتر درك براي گردد؟
 نهادهاي ما يجامعه در بینیم؟می چه گذشته به نگاه این در. باشیم داشته خویش
 سربه و بزرگ ختمانهايسا .شود می منتشر زیادي کتابهاي .گرددمی تاسیس بسیاري

 سؤال بدین پاسخ دهیم؟می انجام هدفی چه با را کارها این اما .شودمی بنا کشیده فلک
می انجام ملت براي": چون کلی پاسخهایی گفتن از عاجز یقینا. باشدنمی آسان چندان
 در که افرادي از اگر است؟ کننده قانع و کافی کلی، چنین جوابی آیا اما .نیستیم ،"دهیم
 ملتمان که هدفی که شود پرسیده باشندمی مشغول مذهبی و خیر امور انجام به جامعه

 در آنکه دلیل به عموماً .ندارند کننده قانع پاسخی چیست؟ است آن تعقیب در
 عدم دهیممی انجام که کارهایی در ندارد، وجود حقیقی هایی رابطه چنین کارهایمان

 چونان را مانخیریه مؤسسات تمامی که روحی دنبو و انتظار مورد عمل روح وجود
 ايخیریه بزرگ ساختمان .است بینیپیش قابل نماید، می یکدیگرمتصل به المتینی حبل

 چگونگی باب در کنیممی ملی اي مؤسسه ایجاد به اقدام وقتی اما کنیم،می برپا را
 و بیا که گوییممی رسیم،می که مهندسی اولین به و دهیم؛نمی اهمیتی بنا معماري
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 يدوره معماري از کمی باستان، معماري از کمی درنگبی نیز او .کن برپا ما براي بنایی
 درهم طرحی با ساختمانی عربی سبک به بنا داخل طراحی با و نموده برداشت رنسانس

 .آوردمی وجود به عظیم بنایی و گذارده سنگ روي به را سنگ .دهدمی تحویل را برهم و
 اما .آوردمی وجود به نشاط دلهایمان در و کندمی شاد را ما بزرگی و عظمت این هک البته
 عظمت توانست می است گشته حاصل فراوان هايهزینه صرف با که تزئیناتی چنین اگر

 ما که نماید بیان و سازد نشان خاطر را بودنمان مسلمان و بودن ترك دیرین احتشام و
 مادي، عظمت کنار در داریم، تقلید شایان و بازی خویش، به مخصوص معماري نیز

 ملتهایی تاجرهاي حتی .بود ماندگاري الیق تمثالی و داشت آن با متناسب معنوي بزرگی
 زبان به نیز را خویش دفتري محاسبات است یافته ظهور ایشان میان در ملی وجدان که

 نه هستند مشغول خیریه امور به ما ملت میان در که افرادي اما دهندمی انجام مادریشان
 با بتوانند را مورد این شاید. (دهند می انجام روسی به را خویش دفتري محاسبات تنها

 و مکاتبات از بسیاري بلکه) نمایند توجیه حکومت سوي از هابازرسی انجام گفتن
 کتابخانه داراي که سالهاست. نمایند می ایراد روسی به نیز را خویش سخنرانیهاي

 را هستید شان بدنبال که مطبوعاتی آنجا در توانیدمی آیا اي؟کتابخانه چه ماا .هستیم
 ادیبی براي گاه از هر شود؟ می یافت ملی نشریات يمجموعه آنجا در آیا کنید؟ پیدا

 به آخوندزاده فتحعلی میرزا باب در بخواهد محققی اکنون اگر اما .گیریممی بزرگداشت
 اگر اینکه یا آورد؟ بدست معلومات قدري هایمان کتابخانه از تواند می آیا بپردازد، تحقیق
 آیا بپردازد، تحقیق به آذربایجان ترکان تاریخ و ترکی ادبیات باب در بخواهد ملی نهادي
 آنکه حال! نه کند؟ کسب مفید معلوماتی آنجا از بتواند که دارد وجود مخصوص مکانی
 .دهیم می تشکیل را روسیه مملکت از یجزئ .داریم کتابخانه که است زیادي زمان مدت

 این در حیاتمان که مادامی بالطبع .هستیم آن شهروند و کنیممی زندگی روسیه در
 بدین ایمتوانسته تاکنون آیا .داریم احتیاجاتی حیات يادامه براي گذردمی چارچوب
 بدهیم؟ معین و شده تدوین شکلی خویش احتیاجات و خواستها

طبقه و ملت هر زمان آن در.بود روسیه براي تاریخی ايدوره 1906 و 1905 سالهاي
 گفتند .رساند ظهور يمنصه به را بود پرورانده خویش بطن در سالها که آلهاییایده اي،
 اعتراف. یافتیم پیوسته وقوع به امري مقابل در را خود ما اما.خواهیممی را آن یا این که

 دانستندمی که بودند هم افرادي اگر .یمهست چه بدنبال که ندانستیم که کنیم
 ايروسیه در .نداشتند بیانش براي زمانی دیگر است چیزهایی چه بر شامل ما خواستهاي
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 بودیم شبیه ايشده طوفان دچار کشتی به ما گذراندمی را ساز سرنوشت روزهاي آن که
 هر به را سکان باید هرحال در کجاست؟ نجات ساحل و رویم می کجا به دانستیم نمی که

 دچار ما بسان که دیگري ملتهاي ناخداهاي به نیز ما .داشتیممی نگاه باشد که سمتی
 سو بدان حرکت در ایشان که سمتی به را راهمان و انداختیم نظر بودند شده تالطم
 مجهول از دلمان و لرزیدمی بود، گرفته را سکان که دستانمان طبیعتاً .کردیم کج بودند
بی ايزدهطوفان کشتی براي که قدري به آري،. بود افتاده تپش به تمانسرنوش بودن

 همان به هدفیبی و عملیبی تاریخی هايلحظه در ملت یک براي است، خطرناك هدفی
 میزان دگرباره روسیه در اگر .گذردنمی موقع آن از زیادي زمان. باشدمی مهلک اندازه
 مالک آیا گیریم قرار ايشده انجام عمل برابر در دوباره که رسد قدري به مبارزات رشد
 سو بدان و گرفته دست به استوارانه را ملت کشتی سکان که هستیم محکم اياراده

 آشنا اخترشناسی به باشدمی رسم کشتیرانی در که چنان اگر من نظر به نماییم؟ هدایت
 ندهیم تشخیص را سازد می رهنمون مقصد به را ما شب در که را ايستاره و نباشیم

 را مقصد که را ايستاره آن هنوز .یافت نخواهیم نیز استوار دستانی و اراده با سکانداري
 افرادي هنوز اما هستند، آن کشف پی در که باشند کسانی شاید .ایم نیافته دهد نشانمان

 دوجو هم اگر .است نظرمان مورد يستاره این که گویند و آمده میان به که اندنشده پیدا
 اي مسئله .شوند آگاه آن از همگان و دهند بدان عمومی حالتی اندنتوانسته باشند داشته

 را ستاره این توانمی چگونه که است این بپردازند تفکر به آن باب در همگان باید که
 .است رسیده ایمبوده مبتال بدان تاکنون که خطایی از جدایی زمان دگر حال کرد؟ کشف

 به تنها خویش ملی و اجتماعی فعالیتهاي تمامی در اکنون به تا ما چیست؟ خطا آن
 این انجام در نیز اياندازه تا .ایم پرداخته آنها باطن و قالب تقلید به و کرده نگاه امر ظاهر

 و آمده باکو به ندارد ترکی زبان به آشنایی که بیگانه فردي اگر مثالً .ایم گشته موفق امر
 و برده نیکوالیسکی ي کوچه به را کند قضاوت ما باب رد ظاهرمان روي از بخواهد

 دیدن به را وي سپس و دهیم نشان وي به را ملی معماري منظر از عالی عمارتهایی
 بی نماید مشاهده جا آن در را بسیاري گوناگون آثار و برده مانکتابفروشی هايمغازه
 است؟ چنین واقع به آیا اام. دهدمی باکو هايترك بودن متمدن بر حکم سیاح، این شک

 باید امر این در نیز را خطایمان .کندمی ثابت را ادعا این عکس فوق سطور در سخنانمان
نمی را دیگران. ندارد وجود دیگر جاهاي در تفحص به لزومی من نظر به .کنیم جستجو

 و روح باب من بزرگی کاستی کارهایمان در. است واضح و آشکار کامال من نظر به دانم،
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 دیگر سوي از و گرددمی حس ملی آلایده وجود عدم سو یک از .دارد وجود عمل باطن
 عدم این دچار همه از بیش خود هستند ملی آلایده این رواج به مجبور که مطبوعاتی

 ملی مسلکی و آلایده مطبوعاتمان به گام اولین در باید رو این از .باشندمی آلایده
 بدین مناسب پاسخی یافتن براي آیا است؟ پذیر امکان چگونه مرا این اما .نماییم عرضه
 را ادبیات و مطبوعات اگر باشد؟نمی الزم مطبوعات و ادبیات ماهیت با آشنایی سؤال
 پردازد،می ملت تعبیري به و جامعه حسیات و حیات انعکاس به که نماییم تصور ايآیینه
 که آثاري اکثر. نمود مراجعه اسیاس ايواسطه به باید آن کاستیهاي اصالح براي

 در جوانان میان در .باشدمی جوانانمان قلم به کندمی پر را هایمان کتابفروشی ویترینهاي
 نیتحسن با که دارد وجود صمیمی و صادق نویسندگانی بسیار خودپرست افرادي کنار

 نیست دشانخو از کاستی رسندنمی نظرشان مورد ينتیجه به اگر .برندمی قلم به دست
فوق اثري انتظار چشم .باشدمی اجتماع در آلایده و اندیشه وجود عدم منظر از بلکه

 باید .است بزرگ خطایی ندارد بزرگ آلهاییایده که اينویسنده از بودن معاصر و العاده
 به و نمایدمی برطرف را نقصانهایمان تمامی که نمود خدمت بزرگ هایی آلایده نشر به

 حقیقی ادبیات دیگر منظري از. داردمی ارزانی ملی حیاتی حیاتمان به روح، یمانفعالیتها
 باشدمی الزم که گونه آن و دهد پاسخ اجتماع و محیط نیاز به که است ادبیاتی آن

. باشدمی صحیح نظر نقطه این که شک بی .بکشد تصویر به را آن زخمهاي و ملت حیات
 پدیدار آرزوي که مسلکی و فکر حصول و نظرمان دم ادبیات آوردن بوجود براي ضمن در

. دهیم تعلیمشان و بشناسیم را مانملی نیازهاي باید هرچیز از قبل داریم را گشتنش
 یافتن و آن  چاره باب در تفکر شد، شناسانده نیاز حد در مانملی نیازهاي که هنگامی

 .نیست دشواري کار گردد مانملی منجیحیات و باشد اندیشه بر استوار که بزرگی آرمان
  

 ملی زبان
 که است ویژگی زبان، .دهدمی تشکیل را ملیت یک يشاکله رکن ترین اصلی زبان،

 تمامی اگر زبان، .است بشري گروه کدامین به منسوب انسانی اجتماع هر دارد،می بیان
 خاطر بدین حقیقت در .است آن آمدن بوجود عامل درصد نود ندهد تشکیل را ملیت
 ملی زبان نابودي چیز هر از بیش هستند ملت یک محو درصدد که سیاسیونی که است

 در انسانها دور زمانهاي در. دهندمی قرار خویش یونیآسیمیالس سیاستهاي محور را
 به اجتماعی همبستگی در قدرتمند عاملی دین و کردندمی زندگی ابتدایی شرایطی
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 تدبیرهایی با و مذهبی شعائر به توسل با حاکم ملتهاي حال، این در .رفتمی شمار
 قرار هدف را آنها دینی اعتقادات و بودند محکوم ملتهاي همانندسازي درصدد گوناگون

 عکس بردند پی زبان در نهفته اجتماعی قدرت به که هاییاروپایی آنکه حال .بودند داده
 زیر هايتمل براي محدودیتی هیچگونه دین منظر از ایشان .کردند طی را روند این

 براي .نمودند ایشان ملیت محو در سعی گوناگون طرق به اما نشدند قائل خویش دست
 کاربرد و تعطیل ملی مدارس .نمودند آغاز محکوم ملتهاي زبان از نیز امر بدین فعلیت

 ملتها اگر نکته بدین توجه با رو این از. گشت مواجه هایی محدودیت با مادري زبان
 مهم بدین زبان طریق بایداز نخست هستند، خویش ملی هویت ابیبازی و تجدد خواهان

 دانست آن زبان با مترادف را ملت موجودیت توان-می منظر یک از چراکه.گمارند همت
 .هستند متدین ملتی هاترك ذاتاً. بدهیم اهمیت مهم بدین باید هاترك ما همه از بیش و

 اندگشته خویش دینی اعتقادات سرگرم رآنقد اسالم قبول از بعد تدینشان این يسایه در
 اسالم که هستند باور این بر گروهی .اندکرده فراموش را خویش بودن ترك به توجه که

عثمانی حتی .نماید آسیمیله را خویش به مؤمن مختلف ملتهاي که دارد را آن قدرت
ترك حکومت منا به خویش نامیدن از اواخر این تا اندکرده بنا را ترك حکومتی که هایی

 در هاترك مقاومت عدم این .نمودند می ابراز اسالم حکومت را خود و جسته تبري ها
 نشینترك گوناگون هايمنطقه در خویش بودن ترك از حراست و آسیمیالسیون برابر

 مبري عربی و فارسی زبانهاي نفوذ از ترکی زبان روي این از .است لمس قابل آشکارا
 استقالل که نیست شگفتی يمایه آیا .است نگشته حفظ ترکی خالص زبان و نمانده

 ویژگیها سایر از بیش است مانملی تمامیت و مدنیتمان يعمده يشاکله که خصوصیتی
 مستقل خالص، ترکی امروزه که گفت توان می قطع به بیگانگانباشد؟ تاثیرات نفوذ تحت

همگی کاشغر تا استانبول از. تنیس موجود باشد دیگر زبانهاي نفوذ از بري که آزادي و
 هایینظریه. نویسیم می برهم و درهم الفبایی به و گفته سخن آشفته زبانی به مان

 به. دارد وجود آن استقالل به شدن نایل و زبان در آشفتگی آین از رهایی براي گوناگون
 قطر و زبان اجتماعی اهمیت باب در مختلف هاينظریه این وجود در تنوع ياندازه

 زبان در اساسی پاالیشی به باید که باورند این بر گروهی.باشدمی گوناگون نیز آن اصالح
 وجود ضرر به نیز برخی .نمود مراجعت اویغور زبان و قدیم ترکی به و زد دست ترکی
 محلی لغات با جایگزینیشان خواستار و نموده اذعان ترکی زبان در عربی و فارسی لغات

 به شده آمیخته و موجود عربی و فارسی اصطالحهاي تنها یزن برخی .هستند موجود
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 افرادي نیستند کم .هستند بیگانه لغات دیگر حذف خواستار و نموده قبول را مانترکی
 این واکاوي به تفصیل به مقاله این در.بینندمی اجنبی لغات يناحیه از تنها را ضرر که

 با افکار يمبادله به باب این در دیگر زمانی شاید .پرداخت نخواهیم مختلف هاي-نظریه
 موضوع با ارتباطشان دلیل به تنها تنوعها این وجود ذکر. بپردازیم عزیز خوانندگان

 دیگر که است موضوع این بیانگر ترك دنیاي در مختلف بحثهاي این وجود .بود بحثمان
 مهم لیلید خود این .است رسیده فرا زبان یعنی ملیتمان اصلی شاکله مشکل حل زمان
نتیجه به رسیدن براي اما .است مانملی حیات احیاي راستاي در برداشتنمان گام براي

 سرانجام به از پس و است نیاز فراوان علمی تحقیقات انجام هنوز باب این در قطعی اي
 فراهم از قبل.نمود اذعان موضوع گشتن حل به توان-می علمی تحقیقات این رسیدن
 و نیست بیش کردنی عجله مشکل نمودن فصل و حل به اقدام ازنی مورد مقدمات نشدن

 و مقدمات این نشدن فراهم تا .گرددمی منجر انتظار مورد نتیاج حصول عدم به احتماالً
 بیان قصد تنها. کنمنمی نیزتوصیه زبانمان و ادبیات در سکون به علمی تحقیقات انجام

 ممکن بدان قطعی پاسخ معضل و مسئله حل مقدمات حصول زمان تا که دارم را این
 :باشد ذیل موارد شامل تواندمی نظر مورد مقدمات.نیست

 زبان گوناگون هايلهجه در موجود ترکی لغات از کامل و منسجم اينامهلغت تاکنون
 بدین اينامهلغت است بودن ترك دارداعیه که عثمانی دولت در حتی .ندارد وجود ترکی
 که است زبان چندین از مخلوطی تنها نیز موجود هاينامهلغت .است نشده نگاشته شیوه

 شناسانشرق سوي از که هم هایینامهلغت از برخی .اندنهاده آن بر عثمانی زبان نام
 اهمیتی يدرجه از و ندارد را موجود معضل حل توان است گشته تحریر روسی و اروپایی
 فوراً و کرده شکایت فراوان زبانمان در ودموج نقصانهاي از ،ما. نیستند برخوردار آنچنانی

می مراجعت فرانسه گاها یا و روسی فارسی، عربی، چون زبانهایی در موجود لغات به
 هايلهجه تحلیل به نیست نیازي لغات این ترکی معادل یافتن براي آنکه حال .نماییم
خانه در که زبانی در دلمعا لغات این از بسیاري بپردازیم تاتار یا و قازان جیغاتی، اویغور،

 .است موجود شودمی صحبت مان روستایی زنان میان و خودمان ي
 در صحبت اثناي در پانیکا يکلمه از مناسبی يترجمه به شخصا گذشته روزهاي در
 چنین وجود با .باشدمی چاخناق همان پانیکا گویا .بردم پی خویش يخانواده با منزل
 دانمنمی و خلجان تشویش، ولوله، هیجان، چون لغاتی از نتاکنو مانوس و زیبا ايکلمه

 بیان خوبی به نیز را نظر مورد مفهوم که حالی در نمودیممی استفاده دیگر کلماتی چه
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 ضرب محلی، لغات آوريجمع به کندمی زندگی که محلی در کسی هر اگر. نمودند نمی
 که لغتهایی مدتی از پس که یندبمی بپردازد فولکولورمان ادبیات موارد سایر و المثل

 ايمشغله تواندمی که است فعالیتی کار، این .گذاردند عرصه به پاي داشتیم را آرزویشان
 جمع هالهجه تمامی در موجود لغات آنکه از پس .باشد جوانانمان براي رغبت با توام

 زاینا پس .گرددمی آسان بسی معیار و عمومی ترکی لغت پدیدآوردن و نگاشتن گشت
 از بخش آن. آیدمی وجود به زبان يتصفیه يعرصه به ورود امکان که است امر

 خویش ملت به خدمت خواهان و باشندمی تحصیل مشغول هادارالفنون در که جوانانمان
 يتوده میان به گردندبازمی خویش زادگاه و شهر به که تعطیلی زمانهاي در هستند

 آن، براي جوییچاره و خویش ملت احتیاجات از شدن باخبر بسان رفته خویش مردم
 به زبان یک که باشند آگاه جوانان این. شوند جویا ایشان از نیز را زبانمان نیازهاي درمان

 و ادبا آن خالق. است طبیعی مخلوقی زبان .شودنمی ملت به تبدیل تصنعی صورتی
 ادبی آثار زدن ورق نزما که ادیبی و شاعر اگر .است ملت خود بلکه نیستند نویسندگان

 زبان اصالح به نماید مطبوعات وارد فورا و آید خوشش ايکلمه از عربی و فارسی
 بین از زبان که است هنگام آن. کندمی فراهم را اشویرانی مقدمات بلکه است نپرداخته

 که گرددمی ملی ادبیات هنگامی .شودمی گرفتار موجودمان ترکی این وضع به و رفته
 .گیرد خود به ادبی حالتی مناسب ویرایشهاي از پس شده برگرفته جامعه بطن از لغات
 ادبیات از را مفید و مناسب يبهره توانندمی ترك ملتهاي که است صورت این در تنها

 شفاهی، ادبیات آوريجمع لغات کردن جمع بر عالوه ملی زبان احیاي براي. برگیرند
 الزم نیز ها آن علمی بندي صورت و تحلیل و لتم میان در موجود هايافسانه و داستانها

 از بخش این چراکه. هستند ضروري مواردي ملت به ادبیات نزدیکی براي اینها .باشد می
 و عمومی حسی ينتیجه بلکه باشدنمی ادیب یک ذهن ي پرداخته و ساخته تنها ادبیات

 این یاري به .ددار خویش بطن در را ملی اصیل ویژگیهاي که باشدمی ملت ملی جدان و
 است عمومی احساسات و اجتماعی ویژگیهاي ملی، روح نمایانگر که ادبیات از بخش

 به. نمود شناسایی آسانی به را دارند اصالح به نیاز مواردیکه و موجود نقصانهاي توان می
 در با .آوردنمی بوجود را ترك تاریخ ادبیات ادبیات، تاریخ نگاشتن قدیمی ادباي يوسیله

 موارد بدین مانجامعه در موجود روشنفکري نهادهاي اگر بود خوب نکته این فتنگر نظر
 نظر به .باشدمی مشخص نیز تشویق ابزارهاي .کوشیدندمی آن تشویق در و داده اهمیت

 اینچنین کارهایی در اما .باشدمی مادي پاداش با مسابقاتی برگزاري آنها مؤثرترین ما
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 کجایید. است خویش مللیت به جنون در عشقی و ملت به عالقه ي هدیه بزرگترین ملی
 !کنید؟ تامین را خویش وطن ملی استقالل که ترك جوانان اي

  
 ملیت و دین

 موارد برخی در اما باشد،می زبان از پس عاملی ملت یک گیري شکل در اگرچه دین
 ايخصلته تولید سبب تواندمی ملی زبان همانند دین،. نمایدمی ایفا مؤثرتري بسیار نقش

 به اما گویندمی سخن واحدي زبان به که جوامعی در .گردد گوناگون آلهايایده و عمومی
 من واحد و مدنی مردمی يتوده گیري شکل اند گشته تقسیم گوناگون مذاهب و ادیان
. است یکسان دین و زبان با ايجامعه در آن گیريشکل از سختتر بسیار ملیت حیث
 توسعه سبب دین موارد از بسیاري در اما. نماید حفظ ار ملت یک اصالت تواندمی زبان

 کوچکی يجامعه که حالی در هاارمنی .گرددمی آن حفظ و ملی هویت ملی، زبان در
 ملی هویت و مانده باقی ملت یک مقام در اندتوانسته خود دین يسایه در هستند
 حفظ ملت سوي از خاص مذهبی به تعلقش دلیل به ارمنی زبان. نمایند حفظ را خویش
 از و شده شمرده عزیز همواره دین از رکنی عنوان به ارمنی کلیساهاي و است گشته
 سخنان اخیر روزهاي در .است گرفته قرار جدي حمایت مورد دائما نیز هاکاتولیک سوي

: که نمودند بیان ارمنی نگاران روزنامه با مصاحبه در و آمده تفلیس به که هاییکاتولیک
 نگاه چپ ارمنی زبان و ارامنه کلیساي به کسی گذاریمنمی هستیم زنده که زمانی تا"

 از ايدوره ملتها. باشدمی ارامنه بین در دین و زبان تنگاتنگ ارتباط بیانگر خود ،".کند
 این. نگرندمی دینی قدسیت منظر از مسائل تمامی به دوره این در که دارند بودن عوام

 مشهور شرقشناس .نماید حفظ گوناگونی بالهاي از را آن تواند می دینی قدسیت و اعتقاد
 داده انجام مفصلی تحقیقات روسیه تاتارهاي و هاترك باب در که وامبري مرحوم مجار
 کنند حفظ را خویش ملیت اندتوانسته روسیه تاتارهاي امروز اگر": گوید می چنین است

 به نبود دینی تعصب اگر. است چنین حقیقتاً. "هستند خویش دینی تعصب مدیون
می دست آمیزيموفقیت نتایج به روسها آسیمیالسیونی سیاست اکنون زیاد احتمال

 ضفرای اداي بخصوص مسلمان اقوام مختلف زبانهاي به کریم قرآن يترجمه عدم. یافت
 کرده محروم مسلمان ملل ملی استقالل به کردن یاري از را اسالم عربی زبان به دینی
 خود دین به و کندمی زندگی ابتدایی شرایط در که فارسی یا ترك متدین فرد .است

. است داده اهمیت عربی زبان به خویش مادري زبان از بیش طبیعتاً دارد وافري تعصب
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 از و گشته قائل آن براي فراوانی احترام شمرده، مقدس را عربی زبان فردي چنین طبیعتا
 هضم عربی الفباي و زبان در تماما کرده فراموش را خویش زبان نگارش چگونگی رو این

 که مللی و است برده فراوانی هايبهره منظر این از عرب آسیمیالسیون. است گشته
 فارسی و ترك بزرگ اندیشمندان .اند نهاده شدن عرب به روي فوراً اندپذیرفته را اسالم

 زبان و یرانا زمانی .اند نگاشته عربی زبان به را خویش آثار دارند جهانی شهرت که
 ناسیونالیسم طرفدار خویش زمان در که ايامیه بنی. همچنین هم ترکستان نبود، فارسی

 را مؤمنان که اسالمی نام به و است برده وافري هايبهره امر این از بود عرب امپریالیزم و
 خویش امپریالیزم سیر در مختلفی معنادار حکمهاي کندمی توصیه برابري و مساوات به

 این مقابل در دیدند خطر در را خویش هویت که مسلمانی ملتهاي رو این از .اندداده
 امیهبنی دولت گشتن منقرض سبب و گشته متحد عرب عباسیان با امیهبنی سیاست

 باشد، می بحث موضوع از خارج خصوص این در تفصیلی بحث که آنجایی از .شدند
 به مذهبی فرائض انجام و دیگر بانهايز به قرآن يترجمه عدم. پردازیمنمی بدان چندان

 .گشت اخالقیات منظر از سوء نتایج بروز سبب غیرعرب مسلمان ملل میان در عربی زبان
 بر که الهی سخنان از چیزي دعا اثناي در که است الزم پردازندمی دعا به وقتی مردم
 .یابند شخوی به مخصوص آرامشی تا گردد یکی زبانشان و دل و بفهمند رانندمی زبان
 و مجهوالت امور انجام و طبیعت میان که گردید سبب نیز امر این. نشد چنین آنکه حال
 عربی از که اندازه همان به .گردد وارد خرافات سپس و توهم ابتدا انسانی ارتباطات میان

 معنوي اخالقیات جست بهره عرب آسیمیالسیون اسالمی آیینهاي و شریف قرآن ماندن
 تابع غیرعرب مسلمان ملل تمدن که آنچه منظر این از .ربستب رخت آن از اسالم

 تفاهم آن مؤمنان و دین احکام میان اگر. نیست شمارش قابل داد دست از اسالم نظریات
 و دهد ثمر را است آن انتظار چشم که ايفایده تواندنمی نیاید وجود به نظر مورد فهم و

 روي این از .بنددمی بر رخت مؤمنان يروزمره زندگی از گرددمی روحبی که حالی در
 در. گردید وارد فراوانی مجهوالت است بشري حیات محصول که اسالمی و مؤمنان میان

 گشتند دور اصیل اسالم از بودند اسالمی اصول با زندگی خواهان که افرادي آن ينتیجه
 رو روز به روز بودند اسالم در اصالحات خواهان که متفکرینی اسالمی جوامع میان در و
 چنین انجام بدون .است نیاز اساسی اصالحاتی راه این در شکبی .گذارد ازدیاد به

 بسیار هستند دچار بدان که بطالتی و تنبلی این از مسلمانان خروج اسالم، در اصالحاتی
 و کلی حالت در اسالم براي هم بسیاري هايفایده سبب اصالحات این .باشدمی مشکل
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 بري خویش، الهی اصول به بازگشته شده، اصالح اسالم .گرددمی مسلمان ملل براي هم
 ملی و اجتماعی هايپایه بر فلسفی ايگونه به که اسالمی و حشوها و داتزای از گشته
 ملل تمدن و ملیت به خدمت در محرکی و ترقی سبب عاملی تواندمی است گشته استوار

 .رودمی شماره ب ملی مزیتی ما يبرا دین نیز اکنون هم وجود، این با. گردد مسلمان
 به یازیدن دست از را ما اکنون به تا اسالمی تعصب گردید ذکر فوق سطور در چنانکه

 .است گشته مانملی ادبیات آمدن وجود به سبب و داشته نگه مصون مهلک خطاهاي
 مردم اندگشته آسیمیله و نموده تحصیل عربی و فارسی به که نخبگانی هم هرچقدر

 يجامعه یعنی. اند مانده باقی تُرك فرزند و تُرك نموده حفظ را خویش اصالت عادي
 خودآگاهی به مان جامعه که البته. است مانده باقی متدین حال عین در و تُرك بزرگمان

 خواست قالب در دین به نیاز بالبطع بود که نیز عوام هرچقدر اما نرسید بودن تُرك
 وجود به را تُرك دینی ادبیات تُرك مردم عیطبی خواست این. داشت روحانی و غیرمادي

 مسلمان اقوام و یافت توسعه ترکی زبان عربی زبان گريآسیمیله قدرت وجود با و آورد
 ترکان ما ابیات در تحقیق خواستار که افرادي. گشتند ملی ادبیات صاحب تُرك

 .نمایندیم احساس را هایمانمرثیه در تحقیق به نیاز نخست شکبی هستند آذربایجان
 يشده عرب یا زدهفارس ادباي سوي از که ادبی آثار آیا چیست؟ هامرثیه این حال،

 يشیعه هايترك عوام و عادي قشر مذهبی احساسات نیاز به پاسخ براي آذربایجانی
 را عوام شاعر الناس عوام در موجود دینی هیجان باشد؟می است شده سروده آذربایجانی

 عوام يتوده همان زبان به گفتن سخن به مجبور بالطبع نیز امعو شاعر آورده وجود به
 و نوشتار و ماندنمان ترك دلیل برترین ما به امروزه نیز مجبوریت این .است گشته
 و قرآن زبان اگر کردیم ذکر هم فوق سطور در که چنان. است بخشیده را ترك ادبیات

 استفاده مقدسات این از خویش زبان به ملت هر و نمانده عربی در محصور دینی آیینهاي
 امروز سواي سرنوشتی اسالم دنیاي نمانده حد این در مسلمان ملل ادبیات اکنون کردمی

 اصالحات لزوم زبانمان از بحث هنگام .کردمی تجربه را خوشبختی با توام حیاتی و داشت
 این اتمقدم گشتن فراهم براي نیز پیشنهادهایی درکمان حد در و نموده بیان را آن در

 و اصالح ضرورت به اعتراف به مجبور نیز دینمان از بحث هنگام .بودیم نموده بیان اصالح
 با که باشد ايگونه به باید نیز دین در اصالحات این .هستیم آن در اشکاالتی وجود
 و شدن ملت و مسلمانان ترقی مانع که گردد استوار هاییپایه بر دین داتزای حذف

 زبان به مذهبی متون و دعا قرآن، ي ترجمه با نخست گام در نیز نای .نگردد استقاللشان
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 از برخی شاید. گرددمی حاصل نماید برطرف را مردم درونی و روحی نیاز بتواند که ترکی
 گردد ملی تمدن و ملت گیري شکل در عاملی تواندمی نیز دین که سخن این بیان

 نظریات خصوص به.باشد می دیگریک نقیض امر دو این که نمایند تصور و نموده تعجب
 این است ممکن نخست نگاه در اگرچه .باشد قومی نظریات با متناسب تواندنمی اسالمی

 اما .نیست یکدیگر نقیض بودن گراملی و بودن مسلمان ما نظر به ولی باشد صحیح سخن
 موارد و مشترك نکات گشته واکاوي علمی ايگونه به مفاهیم این که است نیاز هم باز

 در بحث به توان می گسترده علمی تحقیقات این انجام از پس .گردد مشخص اختالفشان
 به در زبان نقش و اسالم بودن انترناسیونالیسم یا اختالف موارد و مشترك نکات باب

 .پرداخت ملیتها آوردن وجود
  

 تاریخ و ملیت
 کسب يبرا ملتها .باشدمی آن سنت و تاریخ ملت، گیريشکل عوامل از دیگر یکی

 شدن، تضعیف زمان در ملتها .جویندمی استمداد تاریخشان از آینده، در ثروت و قدرت
 با هستند بیگانه قدرتهاي يسلطه تحت کامالً که زمانهایی در حتی و نهادن انقراض روبه

 در عزت و شوکت يدگرباره بازیابی براي خویش درخشان و پرشکوه يگذشته یادآوري
 به خویش تاریخ باب در خوبی به که ملتهایی. دارندمی نگاه ندهز را خویش امید آینده

 خاك زیر در و گفته حیات درود به گذشته در که افرادي از همواره اندپرداخته تحقیق
 .نمایانندمی آتی هايحماسه از اينمونه عنوان به و ساخته بزرگ قهرمانانی اندشده دفن

 خویش تاریخ در همواره برندمی سر به فضعی و محقر وضعیتی در اکنون که ملتهایی
 استداللهایی با و پرداخته تفحص به رسم و اسم صاحب و بزرگ نامهایی یافتن براي

 به کنونی بار ذلت وضعیت از خویش ملت رهانیدن جهت در بلکه تفاخر براي نه گوناگون
 و ملی اتحاد جهت در خویش تاریخ با ملت یک ازآشنایی مهمتر عاملی. پردازندمی جهد

 آنها طریق از متمدن ملتهاي که هاییراه باب در تحقیق با. نیست تصور قابل آن تمدن
 تاریخ اهمیت يدرجه و ادعا این حقانیت اندپرداخته خویش ملیت و تمدن باروري به

 دروس شاخص مهمترین ملی تاریخ و وطن تاریخ، متمدن، ملتهاي در.گرددمی مشخص
 تمدن به آن بخششهاي و ملت نوآوریهاي و گذشته بارکتشو روزهاي .دهدمی تشکیل را

 طریق بدین. دهدمی شکل را وطن فرزندان تاریخ درسی کتابهاي بخش مهمترین بشري
 ايارزنده خدمات که نجیبی نسل به بودن منسوب با و معین اصولی با ملت افراد و وطن
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 آمده، کجا از ملت افراد روش این با .شوندمی تربیت است داشته ارزانی بشري تمدن به
 به امید و نفس عزت با فراگرفته را است هاییبرتري چه مالک و کرده هاچه تاریخ در

 به حاضر نسل چشمان برابر در آن احیاي و تاریخ در تحقیق با. کنندمی زندگی آینده
 نگرش بدین .است ادبیات در مهم نگرشی آینده در درخشان و ملی نتایجی کسب امید

 حماسه ارباب را آن سرایندگان و شده گفته حماسه یا رمانتیزم هنرها سایر و یاتادب در
 تاریخ .بیابید توانیدنمی را هاترك از مظلومتر ملتی ملتها میان در منظر این از .گویند
 .است درآمده نگارش به و شده تحقیق آن باب در دیگران از کمتر که است تاریخی ترك
 قرار تحریف و تجاوز مورد تاریخها سایر از بیش ترك ختاری مظلومیت، این بر عالوه
آفرینیحماسه بودند ترکان برابر در مغلوب ملتهاي از اکثرا که تاریخنویسان .است گرفته
 هر و جهان از نقطه هر در و اندنمایانده یغماگري و گريوحشی بسان را ترکان هاي

 آفرینی، حماسه است ترکان جهانگیري از صحبت که مواردي خصوص به زمان از لحظه
 دالوریهایی دیگر ملل از صحبت هنگام ولی. است شده بیان خونریزي و کشتار قتل،

ترك قهرمانان و ترکان جهانگیري گونه بدین .است گردیده ذکر تحسین و تقدیر شایان
 میان در که است تاسف بسی يمایه. اندنموده تلقین و تلقی خونریزي و خون با را ها

 یک به عرب ممالک در ساکن هايترك .وجود دارد نیز ترکان خود از تلقی این نهوادارا
 به گرفته قرار حاکم جو تاثیر تحت دیگر ايگونه به شرق در ساکن هايترك و گونه

 که عثمانی قدیمی تاریخهاي يصفحه صفحه به اگر .اندپرداخته یکدیگر به ناسزاگویی
خون تاتار" چون عناوینی با را تاتارها کنید نگاه است تاتارها و سلجوقیان جنگ ينتیجه

 بیگانگان تاثیر تحت و ناآگاهی این اثر بر هم باز .اندنامیده "ادراكبی هايترك" و  "ریز
 عجم را هاآن نیز ایشان و رومی را غربی قسمت ساکنین آذربایجان هايترك گرفتن قرار

 ترك ملت امروز که است این نمایند قتد بدان باید جوان هايترك که چه آن. اندنامیده
 عظیمشان جمعیت وجود با و کرده زندگی تاریخ بدون باشکوه تاریخی بودن دارا وجود با

 شرایط در حتی و یکدیگر از خبربی است گشته پراکنده جهان نقاط اقصی در که
 این در .است خودآگاهی سالهاي اخیر سالهاي. کنندمی سپري عمر همدیگر با دشمنی

 بیش و کم حرکتهایی ترك دنیاي نقاط از برخی در .است شده برداشته گامهایی نیز اهر
 هم.شود می مشاهده ترکان ملی سازيآگاه راه در و ترك تاریخ نگارش باب در جدي
 جاي به آثار و ترکان تاریخ در تفحص و تحقیق جهت در تمایالتی بروز شاهد چنین
جمع به کنندمی زندگی که جاهایی در ترکان راگ شکبی. هستیم گذشتگانشان از مانده
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 تاریخنویسانی براي بپردازند خویش محل به مربوط اجتماعی و تاریخی معلومات آوري
 مناسبی خام مواد و معلومات آورد درخواهند نگارش به را ترکان تاریخ آینده، در که

 مشغول يبیشتر جدیت با مانشمالی ترك برادران خصوص این در. گردد می فراهم
 منتشر آن اول جلد و بوده نگارش حال در تاتار تاریخ ایشان سوي از و هستند فعالیت
 و گشتن آگاه نیازمند دیگران از بیشتر هاآذربایجانی ما خصوص این در .است گشته

 .کنندمی شک خویش بودن ترك به که هستند کسانی میانمان در هنوز .هستیم فعالیت
 فردي براي موضوع بدین علم با کییِف در ساکن ترك ندانشجویا گذشته روزهاي در

 شاید. بودند گرفته نظر در مناسبی مادي پاداش درآورد نگارش به را آذربایجان تاریخ که
 وقایع شودمی ملت میان در اتحاد ایجاد سبب که آن آموزش و تاریخ فراگیري از بیش

 تدافعی حالتی که تاریخی خصوص این در. گردد یکدیگر در ملل هضم در عاملی تاریخی
 است گرفته خود به تجاوزکارانه حالتی که تاریخی از بیش دارد دیگران هجوم مقابل در

 نمایاندن بدینگونه و باشدمی قسم این از اخیر زمانهاي در ترك تاریخ .باشدمی ثمر مثمر
 در اندتو می که موردي تاریخ جز به. است نویسندگانمان و مورخین يعهده بر تاریخمان

می مشاهده بسیار .ملتهاست سنن و عادات باشد داشته بسزایی نقش ملل گیريشکل
 نظر به غریب و عجیب کردگانمان تحصیل برخی براي سنتهایمان و رسوم که کنیم

 و ها جشن ها، عروسی سپرده فراموشی باد به را سنتهایمان و رسوم روي، این از .آید می
 دور به) شال( قورشاق بستن مثال، بعنوان .گیردمی خود به دیگري شکل اجتماعاتمان

 باجیم، آنام،": محتوا این با معصوم کودکی سوي از آمدنش خبر دادن و عروس کمر
 با که ".گلین قیز ده دنه بیر ایستَرَم اوغالن ایکی اون گلین دوز آیاغی اَلی قیزگلین،
 داده ترجیح دیگر سومر نشده واقع پسند مورد گرددمی بیان زیبا و ساده بس جمالتی

 و شمع کردن روشن بازي،آتش چون رسومی جاي دارد، وجود ها نای از بدترین. شودمی
 که دیدم را مسلمانی خانم گذشته روزهاي در .است گرفتن حال در دیگري رسوم را... 
 ماما": گفت می چنین وي به روسی به کودك و بود فرزندش براي هدیه خرید حال در

 براي که نیز مادر .کرد می وخیزجست مادرش بر و دور و "کوپی تو وپیک ددوشکا، وت
 خویش فرزند شادمانی دیدن با بود هدیه خرید حال در روژدستوف روسی جشن

 شادمانی این حداقل نبودم، عمومی اخالق و نزاکت به مقید من اگر. شدمی خوشحال
 آسیمیالسیون بلی، دارند؟ ناهیگ چه آنها اما .کردم- می اعتراض و کرده رو و زیر را آنها
 گشتن آسیمیله آید نیز اهمیتکم اگر نظر به شود،نمی وارد مذهب و زبان راه از تنها
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 با کودکی از :کنید تصور را کودك همین وضعیت. است بزرگی خطر نیز ها سنت و رسوم
 سخن روسی به وي با آمدمی خانه به مغازه از پدرش وقتی اند،گفته سخن روسی به وي

روس بازیهاي با کردن بازي هنگام است، گفته سخن روسی به دوستانش با است، گفته
 از یکی در هم سرانجام است، دیده آموزش روسی به مدرسه در است، شده مشغول ها

 تواندمی سودهایی چه فردي چنین حال .است گرفته عالی تحصیالت روسیه شهرهاي
 دادن دست از باب از ملت که باشید مئنمط! هیچ آورد؟ ارمغان به خودش ملت براي
 ملت از گشتنش جدا سبب به هم جوان آن اما گرددمی متاسف بسیار جوانانش از یکی
 به مجبور تاریخمان و دین ملی، زبان حفظ کنار در رو این از! شودمی بدبخت خود

 لیم روح با را فرزندانمان باید .هستیم نیز سننمان و اخالقیات عادات، از محافظت
 سوي از شده جمع حکایات مجموعه به تحقیر چشم با نباید .کنیم تربیت خویش
 در کودکان براي متمدن ملل در. نگریست "کودکان به هدیه" نام با کؤچرلی فریدون
 وجود نیز ما فرهنگ در داستانها و بازیها گونه این.دارد وجود بسیاري بازیهاي مدارس

 صورتبندي و داد شکل بدانها ملی مدنیت و روح ومطابق بود آنها دنبال به ایدب .دارد
 جدیدمان مدارس در .دادیممی زینت را... و عید هايسبزه قدیممان مدارس در .نمود

 این از قبل .داد انجام توانمی جدید معنادار صورت و شکل با را کارها همین
 آواز جاي که هیهات .شدمی اجرا مانملی نوازندگان و هاآشیق همراهی با عروسیهایمان

 خواستمی هرکس عروسیها در این از قبل .گرفت گرجی زرناي را ترك ملی آهنگهاي و
 نیز اکنون و منفور رقاصهاي و مطرب با را رسم این بعدها اما .رقصیدمی و شدمی بلند

 به آگاه افراد وجدان و دل شکبی. اندکرده عوض اجنبی هايرقاصه با آن از منفورتر
 آیدمی درد به هاییصحنه چنین دیدن با آن انقراض سیر چگونگی و ملی تمدن ماهیت

 فزونتري شدت اند،شده القید وضعیت بدین که ملت نخبگان دیدن با دردکشی این و
  ماند؟ خواهیم باقی مبتال دل درد بدین آخر تا آیا عجبا. یابدمی
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 مرکز مطالعاتی تبریز

  

  

 و استمدارانیس جمله از آذربایجان يجمهور انگذاریبن عنوان به رسولزاده نیمحمدام
 و است داشته یاسیس تالطم از مملو یاتیح که باشدیم جانیآذربا معاصر روشنفکران

 شامل حاضر نوشتار. است گذارده جانیآذربا يفکر و یاسیس يانهایجر بر نیادیبن يریتاث
 يفکر و یاسیس اتیح یاصل خطوط یبررس به نخست بخش در. باشد یم بخش دو بر

 از يا رساله ي ترجمه شامل دوم بخش و است شده پرداخته رسولزاده نیمحمدام
 در) اتیح( کیلیرید روزنامه مختلف شمارگان در "یمل اتیح" نام با که است رسولزاده

 خصوص در يو يدگاههاید انگریب و شده منتشر يالدیم 1915 و 1914 يسالها
 نیا ي ترجمه. باشد یم نید و خیتار ملت، ت،یمل ت،یقوم زبان، استقالل، چون یمیمفاه

 دانشگاه در چاپار ییدانشجو ي هینشر يسو از 1390 سال خرداد در و نیا از شیپ رساله
 اتیح بخش نمودن اضافه به اقدام مترجم حاضر بازنشر در که بود شده منتشر زنجان

 .است نموده بدان رسولزاده نیمحمدام يفکر و یاسیس


