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   سياسي-نين ايجتيماعي رسولزاده. ا. م
  باخيشالر سيستمينده مدنّيت فنْومني

  
  يمانليئلٍوغلو ساْو الن سباريز آٍوم

  ساواالن. م. ح: كًوچورن
  

نــين دمْوكراتيــك آزادلــيقالرين اســاس  نين قبــُول و تبليــغ ائتــديگي آوروپــا مــدنيتينيــاٍوعاصــير دٍون مٍوگــاْو 
 -۲۰ركّـب و ضـيّديتلي   ٍو گزديـره م -ّدعاالريني، پرينسيپلريني بسيط فْورمادا دا اْولموش اْولسا بئله، بطنينده گزديـره     ٍوم

سـيني ياشـاماقدا       حـلّ ائـديجي مرحلـه      ز ايلليگه قدم باسميش آذربايجان مدنّيتي اًوزونون قاينار، جْوشـقون و          ٍوجي ي 
صـنايع  . حيطينده فعاليت گًوسـتريردي ٍولري ايسه باكي م وئريجي اساس قُوّوه نين آپاريجي و ايستقامت بُو مرحله . ايدي
لرين بًويوك بيـر قيسـمي ايلـه اْورتـا مكتبلـرده تحصـيل آالن گنجليگـين         لرينده، نفت معدنلرينده چاليشان فهله   ساحه

خاليفـت  ٍوالب و م  يمـومي اينقـ   ٍوسي سببيندن باكيدا فعاليـت گًوسـترن ع         ركلرينين تشكيل ائتمه  ٍوذربايجان ت اكثريتيني آ 
 سياسـي   -بئلـه بيـر ايجتيمـاعي     . پالر، تشـكيالتالر دا وارايـدي     ستقيل يئرلي و ميلّـي قـروُ      ٍوجريانالري ايله ياناشي، م   

عـاريف  ٍو م -مدني. درنگيني يارادير » البچيالريگنج اينق « جو ايلده  -۱۹۰۳رسولزاده     امين حيطده حياتا آتيالن محمد   ٍوم
ياديلماسـينا، آنـا    لـرين اوْ    سينه جهد گًوسترن بُو ايلك گنجلر تشـكيالتي ميلّـي حيصـه             نين حياتا كئچيريلمه   مقصدلري

 آراسـيندا گئنـيش   لـر  لـه هسينه، اْونالريـن گـنج ضـياليالر و ف          نيلمه  نين اًويره  نين اثرلري  لّيفلريٍونين و آذربايجان م     ديلي
  .تبليغينه چاليشيردي

تي ادبـي و    قـازِ » شـرق روس  « بُو دًووره ده تيفليسده محمدآقا شاهتاختينيسكي رداكتْورلوغو ايله نشره باشاليان         
 .ع. اْوردوبـادي  .س. مصـابير،  .ا .ع .محمـدقُولوزاده، م  .ج. ثبت بير حاديثـه كيمـي قيمتلنـديريلير     ٍوايجتيماعي حياتدا م  

جـك   نين گلـه   رسولزاده .ا .ر گًوركملي شاعير و يازيچيالرين چيخيش ائتديكلري بُو مطبوعات اْورقاني م          مي و ديگ  ظن
 .هـوم تـأثير گًوسترميشـدير   ٍو روحالنديريلماسـينا اًونملـي و م  نين ي ياراديجيليق فعاليت ،سينه  نلشمهعّيٍوحيات يْولونون م  

نـدان بيـري، گـًوركملي عـاليم، پوْبليسيسـت و       الريياراديجينـين     مهـوريتي ٍوسـتقيل آذربايجـان خـالق ج      ٍوليكله، م   بئله
شـرق  «اْونـون . يـدانينا آتيليـر   ئبـاريزه م  ٍوتون حياتيني حصر ائتديگي ميلّـي م      ٍورسولزاده سْونراكي ب   .ا .ناس م ٍوش  مدنّيت
رگـين  ٍو يانـار بيـر ا  سي ده ميلّي حيّسلر و دْويغوالرال آلْووالنماغا باشـاليان  تينده درج اْولونموش ايلك مقاله  قاِز» روس

  .نين تبليغينه حصر اْولونموشدور في دئييل كي، بُو مقاله محض آناديليٍوتصاد. ايدي  ايلك قيغيلجيمالري
جـود اْوالن بيـر سـيرا       ولرينـده موً    جه ده مدنّيتين ديگر سـاحه       تيميزين ديل، علم، تحصيل و ائله     رسولزاده ميلّ .ا.م

 قـدر دوام ائتـديرديگي      انـين سـْونون      حيـاتي  ،ايلـه اْوخوجـوالرا چاتـديريب        يگتين كـًوم  لملريني محض بُو قـازِ    بپرْو
  .كي يازيالريدير تده بُو قاِز سي ده ائله نين باشالنغيجي و چيخيش نُوقطه لري جاديلهٍوم
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رسـولزاده كيمـي    . ا. يه باشالميشدي، داهـا دْوغروسـو م        باريزهٍوركب بير دًوورده م   ٍورسولزاده ضيدّيتلي و م    .ا .م
 نـي ير، خـالقين ميلّـي وارليغي  لنلرين گئديشـي ايلـه شـرط     تاريخي، مدني حاديثه  -سي ايجتيماعي   صّيتلرين يئتيشمه شخ

  .سيندن، جْوشماسيندان دْوغوردو لشمهنقْوروما كيمي حيّسلرينين گرگي
 نـين صــيرف   ايلـك دًوورلــري نظـردن كئچيريلــركن، اْونـون يــازيالري   نــين نــين يـاراديجيليغي  رسـولزاده . ا. م
رسـولزاده ده   . ا.  دمـْوكراتالري كيمـي م     -جي عصرين ديگر معاريفچي    -۲۰. ليك كاراكتري آشكار دُويولور   يمعاريفچ

يــه  بــاريزهٍو، معاريفــه، علمــه خــالقي مردويمــاعي بالالريــن كًوكونــو جهالتــده، نادانليقــدا، علمســيزليكده گــًوروتايج
رسـولزاده يگانـه   . ا. سي هله تـام فْورماالشـماميش گـنج م          رهايستيقالل مفكوُ  .حاضيراليان بير واسيطه كيمي باخيردي    
  .سينده گًوروردو سينده، مدنيلشديريلمه چيخيش يْولونو خالقين معاريفلنديريلمه

. ا. مومي منافعي، خالقين ايسـتك و آرزوالري، چـاريزمين ميلّـي وارليغـي اُونوتـدورما سياسـتي م                 ٍوجمعّيتين ع 
اْو، محض بئله شرط داخيلينـده چـاريزمين ميلّـي    . نلشديرن ايلك عاميللرديرعّيٍونو مجك حيات يْولو  نين گله   رسولزاده

ديلي تعقيب ائتديگي، ميلّي مكتبلري شيّدتلي تضييق آلتيندا ساخالديغي، ميلّي نشري و مطبوعاتي يْولوندان دًوندرمـه،               
مكتبلـري آچمـا، روس ديلينـي و    رگون ائتمـه، هـر طرفـده روس       ٍوميلّي ضياليالري حبسخاناالرا آتمـا و سـيبيره سـ         

طده ميلّـي حركاتـا     ييي بيـر شـرا    گنـين كسكينلشـدي     ه چاليشديغي سياستي  گرعتيله گئرچكلشديرم ٍولتورونو يايما س  ٍوك
رســولزاده . ا.بلكــه ائلــه بــُو ســببدنديركي، م. كســليرٍوســينه ي قْوشــولور و تئزليكلــه بــُو حركــاتين ايــدئْولوقو ســوّيه

. لـر اطرافلـي تحقيـق اْولونموشـدور       ردوغو آغير ضربه  ونون معنوّياتينا ووُ  گركلوٍوآذربايجان ت ياراديجيليغيندا چاريزمين   
سالشـديرما سياسـتي ايلـه    ت دًوورونده ايمپريانين رُوِوايه بيلريك كي، ايستر چار دًوورونده، ايسترسه ده س     ئقطعّيتله د 
سـي ده محـض     ايستيقالل مفکـوره  . ع اْولماميشدير ضووني مشغول ائدن ايكينجي موً      ولزادهرس. ا .لر قدر م    لهأباغلي مس 

لرينـدن    سالشـديريلمانين نتيجـه   اْو، روُ .  سـْونوجو اْوالراق فْورماالشميشـدير     لرين  بُو سياستين دْوغوردوغو آغير نتيجه    
س الواسـيطه روُ يلتورونـون و ب ٍوس ك دا، هر حالـدا روُ     وفّق اْولماسا ٍوبحث ائدرك يازيركي، چاريزم بُو مقصدينه تام م       

ده  نتيجـه . ني آرتيرميشـدير يوفّقيتين پـاي ٍودا، بُو مـ   سجا اْولماسيرسمي ديلين رُو. نين تأثيري بًويوك اْولموشدور   ادبياتي
 گئـده  -رك ضياليالري گئـت   ٍوعُورو ضعيف اْوالن بير سيرا ت     ٍوسي و دْوالييسي ايله ميلّي ش       له تربيه ييميلّي ايسالمي عا  

بـُونالر  . نـين قُوربـاني اْولموشـدور       س سياسـتي  لتورونـدن اُوزاقالشـاراق روُ    ٍو اًوز ميلّي ك    آنا ديليندن و   ،اًوز خالقيندان 
. دا آز اْولماييـب   لتورونـه حئيـران اْوالن ضـياليالريميز      ٍوس ك ستون تُوتـان، روُ   ٍورك ديليندن ا  ٍوس ديليني ت  آراسيندا روُ 

جـه ده   سـينده و ائلـه   هفـ البـي عر يس اينق رُونجـي بيريصُوصيله ٍوجي عصيرين آستاناسيندا، خ -۲۰بُونالرا باخماياراق   
 رُوسالشـديرما سياسـتيندن   ،سْونراداكي اْون ايل عرضـينده آذربايجانـدا ميلّـي آزادليـق حركـاتي، چـاريزم اسـارتيندن          

چــاريزمين حًوكمرانليــق سياســتي و ميلّــي آزلــيقالرين . بــاريزه گئنيشــلنمكده ايــديٍوالص اْولمــاق اُوغرونــدا ميخــ
سـينه    لهأنـين باشـليجا مسـ       تين ايجتيماعي، سياسـي و مـدني حيـاتي        ني جمعيّ   لهأنين پْوزولماسي ميلّي مس     قُوقالريٍوح

جـود اْوالن  ونين بُو دًوور ياراديجيليغيندا و فْورماالشماسـي دًوورونـده ضـياليالر آراسـيندا موً              رسولزاده. ا.م. چئويردي
رسـولزاده،  . ا. بئلـه كـي، م   ،قعي و يئـري آيـدين گًورونـور       ونـين مـوً     رسـولزاده . ا .طينده م ييختليفليگي شـرا  ٍوفيكير مـ  
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لي آذربايجانلي ضياليالري ماراقالنديران اسـاس       هحاجينسكي عقيد  .يئف، اي، آشوربيگي م     افندي .م .احمدآقايئف، س 
  .له خالقين ميلّي اسارتدن خيالص و اْونا آزادليق گتيرمك ايديأمس

سينده رُوسـيانين هـر يئرينـده اْولـدوغو كيمـي       سبي آزادليقالر سايهيلن ن البي ايله الده ائدي   يجي ايل اينق   -۱۹۰۵
چـارليغين خـالقالر آراسـينداكي معنـوي     . آذربايجاندا دا ميلّي و سْوسيال فيكيرلر يئتيشمكده، اينكيشاف ائتمكده ايدي         

نـين علـم     خالقين آزادليغي.رديشئيملري يارانيٍونين ر سي مهورّيت مفكُورهٍو جفُوذو سارسيلميش، ضياليالردا تدريجاٌّ ٍون
. ا .م. ايـدي   ل نتيجـه يكـد ئنين گلـديكلري ي  و فيكري اْو دًوور معاريفچي ضياليالري   گمكونلوٍوسينده م   و معاريف سايه  

  .ايدي قروپونا داخيل ده گئدن ضياليالر سينده اًون جرگه رسولزاده بُو ايدئياالرين تبليغي ساحه
رك ٍوسـلمان تـ  ٍوالبـي م يجي ايل اينق -۱۹۰۵ميتيندن دْوغان   يكي دًوزولمز حاك   هريند  زٍونين خالقالر ا    چار رژيمي 

چـون  ٍورك خـالقالري ا ٍوسـلمان و تـ  ٍونـين م  س ايسـتيبدادي نكي رُوٍو چـ ،چون اهمّيت كسب ائتميشديرٍوخالقالري ا 
گئنـيش بيـر نفـس     اٌّ   نيسـبت  اْودور كي، بُو تاريخدن اعتيباراٌّ    . نظرده تُوتولموش سياستي آمانسيزليقال حياتا كئچيريليردي     

سـينده    تئـاتر و مُوسـيقي، مطبُوعـات و معـاريف سـاحه     ،ركلري شـعر و ادبيـات  ٍوآلماق ايمكاني قازانان آذربايجان تـ    
  .ايدي ديمالر آتماقدادللر اعتيباري ايله ده بًويوك آٍواْولدوغو كيمي، ايجتيماعي و سياسي مفكُوره و تشك

لـرده، اْو   لهأن مسـ عّيٍو مـ ،دا جود اْولسـا ورأيليك مًو  هماليالر آراسيندا اساساٌّحيطينده ضيٍوهمين دًوورون مدني م  
له ايلـه  أ رسولزاده هـم بـُو مسـ     .ا .م. دا يْوخ دئييلدي    دن ادبيات و ديل پروبلملري ايله باغلي فيكير آيريليقالري          ملهٍوج

رأيليـك ياراديلماسـي اُوغرونـدا گئنـيش فعاليـت       هـم كراتيك ضياليالرال ميلّي بُورژوازيا آراسيندا ده دمْو دار، هم  عالقه
 مسلكيندن آسيلي اْوالراق آراالرينداكي فيكيـر آيـريليقالري طبيعـي بيـر حـال      ،سيندن  اْو دًوورده عقيده  . گًوسترميشدير

 ئـره زگـون و اوْبيئكتيـو قيمـت و   ٍوساييال بيلن ضياليالر ايچريسينده ايجتيماعي، سياسي و مدني پرْوسسلره واختيندا، د      
جك ايكينجـي بيـر    يه گله قاييسهٍورسولزاده ايله م  . ا. ركچولوك، ايسالمچيليق و آذربايجانچيليق م    ٍوبيلمك باجاريغينا، ت    

  . شخصيت اْولماميشدير
لرينـده بيـر طرفـدن خـالقين          جو ايللر عرضينده يازميش اْولدوغو تنقيدي مقاله       -۱۹۰۳-۱۹۰۹نين  رسولزاده. ا. م

اْونـون بـُو    . تنقيد آتشينه تُوتولوردوسا، ديگر طرفدن ده چـاريزمين سياسـتي ايفشـا اْولونـوردو      سي  نادان، جاهيل طبقه  
و ديگـر    »ترقّـي «،  »يْولـداش «،  »لٍوتكـام «،  »رشـاد يا«،  »ّمـت يه«،  »شـرق روس  « ًووروندكـي فعـاليتي همـين        ده  ساحه

، »سـعادت « دار اْولـدوغو  و عالقـه  »نجات« كي يازيالريندان، صدرليك ائتديگي   لرينده  نين صحيفه  انالريقمطبُوعات اْور 
دن  ملـه ٍونـين، اْو ج  اْونـون آذربايجـان مـدنيتي   . دمتلريندن ده معلـُوم اْولـور     يكي خ   جمعيتلرينده »فيمعار-نشر«،  »صفا«

ر نـين يارانماسـينا رژيسـْور ياراديجيليغينـا، آكتيـوْ         لرلـه درام اثرلـري      تون واسيطه ٍونين اينكيشافينا چاليشماسي، ب     تئاتري
نين تضييق و تعقيبلردن قْورونماسي ايله باغلي همين دًوورون منبعلرينـده            سي، تئاتر خاديملري    ايفاجيليغينا تكان وئرمه  

  .بير چْوخ فاكتالرا راست گلينير
ترقّي فيكيرلـي، ميلّـي رُوحلـو       ٍوهمين دًوورون مدني ترقّيسيني شـرطلنديرن ان اهميـت و اًونملـي عـاميللر مـ               

نـين   البـي يجـي ايـل اينق     -۱۹۰۵نين ماّدي يـارديمي و       پرور آذربايجان زنگينلري    لدار فعاليتي وطن  ضياليالرين محصوُ 
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مدنيتيميزين بئله بير اينكيشـاف خطينـي ايـدئْولوژي يًونونـدن تحليلـه       . ايدي  دْوغوردوغو نيسبي آزادليقالردان عيبارت   
ييشـلر  للي كي اير هسيند سي ساحه  تربيه-خالق تعليم وممٍو ادبيات، مُوسيقي، مطبُوعات و ع    ،كي رسولزاده يازير . ا. چكن م 

  .ايدي ده آرتيق ميلّي حركات مجراسينا يًونلمك
ي ضـياليالر،   ترقٍّوفُوذ صاحيبي اْوالن و خـالقين نظـر دّيقتينـي اًوزلرينـه جلـب ائـدن مـ                 ٍوگئتديكجه جمعّيتده ن  

خاديملر يئنيـدن مًوحكملنمكـده اْوالن چـاريزم        جك سياسي     شونجه صاحيبلري و ميلّي حركاتا باشچيليق ائده بيله       ٍود
 سببدن ده بير چْوخ ضـياليالريميز دْوغمـا يـُوردالريني       ائله بوُ . نين ده گًوزوندن يايينميرديالر    لري  مايندهٍوسي ن عايرتيجا

دًوورده لرينـي تشـكيل ائـدن بـُو        نين ضّديتلي صـحيفه    رسولزاده ده حياتي  . ا. م. ترك ائتمك مجبُوريتينده قالميشديالر   
دن چيخماسي و محض بُو قْونشو، قارداش دًوولته پناه آپارماسي بير نئچـه سـببله              اْونون اًولكه . رت ائدير يهاجٍوايرانا م 

سـي؛ سياسـي      كهٍوسي طرفيندن تعقيبلره معرُوض قالماسي و حبس اْولونما تهل          صول ايداره ٍواّوال چار ا  : ايضاح اْولونور 
صُوصيله بْولشـويكلرين ميلّـي   ٍوري ايله اْوالن فيكير آيريليغي و سْوسيال دمْوكراتالرا، خالب طرفداراليسينده اينق  عقيده
موم خـالق حركاتينـدا     ٍو جنوبي آذربايجاندا گئنيشلنن ع    ، ايراندا، سي  نين تماميله ايتمه    ناسيبتلرينه اْوالن اينامي  ٍويه م   لهأمس

  . يگياخيندان ايشتراك ائتمك ماراغي و ايست
ـ ٍوبـاريزه تجر  ٍوالبـي م  يه قارشي اينق  باكيدا چاريزم  نيـا گًوروشـو آرتيـق      ٍوسـي كئچمـيش، ميلّـي مفكـُوره و د           هب

نـين ايسـتيبداد رژيمينـه قارشـي گئنيشـلنمكده اْوالن آزادليـق              رسـولزاده جنوُبـداكي قارداشـالري     . ا. فْورماالشميش م 
 يگيلـين مـارت آيينـدا امكداشـليق ائتـدي      اجـوُ  -۱۹۰۹كي،  اْودور. نين ايشتراكچيسي اْولماق آرزُوسوندايدي  حركاتي

ـ . صُوصي مُوخبيري صيفتي ايله ايرانـا يـْولالنير       ٍونين خ   قزتي» يترقّ« خبير كيمـي  ّدتـده مـوُ   ٍوش آيـدان آرتيـق بيـر م       ئب
تبريزده خالقيميزين ميلّـي قهرمـاني سـتارخانال و اْونـون سيالحداشـي             . لرين جريان ائتديگي ايالتلري دْوالشير      حاديثه

شـاهيده  ٍونـين آجيناجـاقلي وضـعّيتيني م    ي آذربايجانين شهر وكندلريني گزير، دْوغما خالقي   ب جنو ، گًوروشور باقرخانال
  .دا سْونراالر اْونون ادبي ياراديجيليغيندا اًوز عكسيني تاپير كي، بُو ائدير

نـين رهبرلـري    ُوطه حركـاتي ا زامان ايچينده مشـر   سالبي فعاليتيني بُورادا دا دوام ائتديرير و قي       يرسولزاده اينق . ا. م
ندا بُو سـياحت و      -»ايران مكتُوبالري « تينده درج ائتديرديگي  قاِز» ترقّي«. فوذ صاحيبي اْولور  ٍوايچريسينده حًورمت و ن   

  .ناسيبتي اًوز دْولغون عكسيني تاپميشديرٍولره م لّيفين حاديثهٍوم
ـ سـي ايلـه پارا      باريزهٍوسياسي م   مـدني فعـاليتيني ده دوام ائتـديرميش،    -انـدا ادبـي   رسـولزاده اير  . ا. ل اْوالراق م  ل

قيقاتالر آپارميش، بـديعي پوُبليسـتيك يازيالرينـدا يئـري گلديكجـه خـالق ادبيـاتي            دسينده ت   ناسليق ساحه ٍوفْولكلورش
ايلـه     سياسـي فعـاليتي    -راني، ايجتيمـاعي  ذٍونين حياتي، گـ    ركلريٍوجنوبي آذربايجان ت  . لرينه ايستيناد ائتميشدير    مونهٍون

پوبليسيسـتيك   ۴۳ضوعا حصـر ائـديلميش، جمعـي        ورسولزاده بُو موً  . ا. ياخيندان تانيش اْولماق ايمكاني قازانميش م     
بـُو يـازيالر    .  درج ائتديرميشـدير    قزتينده »ترقي« ايله   بريكاسيرُو» ايران مكتُوبالري « دن عيبارت اْوالن يازيالريني     مقاله
جي ايللـر فعـاليتيني    -۱۹۰۹-۱۱نين  رسولزاده. ا. ده م  حيطيني، هم ٍو سياسي م  -اعيچون ايرانين ايجتيم  ٍو ا ورْو دوً هم ا 
  .يق ائتمك باخيميندان دا قيمتلي بير منبعديرقتد
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رف يده باغلي اْولموشدور كي، اْونـون حياتـدا صـ     بيريله اْو درجه -نين سياسي و مدني فعاليتي بير       رسولزاده. ا. م
ايسـتتيك  ،  نـين ايـدئيا    نـين دريـن كًوكلرينـدن، خـالق ادبيـاتي          ايجان ميلّـي مـدنيتي    سياسي رُوحلو يازيالري بئله آذرب    

نـين قـّدارليغيني ايفشـا ائـدن، مشـرُوطه        اْونون چـار سياسـتيني، شـاه رژيمـي        . لنميشدير  رُوحوندان فايداالنميش، بهره  
لي يـازيالري بـُو باخيمـدان داهـا      باغالموم خالق حركاتي و جنوبي آذربايجانٍوالبي، ستارخانين باشچيليغي ايله ع    ياينق

  .يير وي كاراكتر داشي سجّيه
نين رُوحـو، ماياسـي بيـر منبعـدن          ياراق، يازيالري اختليف مًووضوعالرا حصر اْولونماسينا باخم    ٍونين م   رسولزاده

ليـق،  پرورليـك، آزاد    بُو منبع ميلّي كًوكلريميزين، مقصد و مـرام ايسـه وطـن           . ن يْوغرولموشدور ددْوغموش، بير مقصد  
  رسـولزاده . ا. لرينـه قـاپيلميش ذكـاء صـاحيبي م          شـونجه ٍوك، ايسـتيقالل د     رٍوّسلري ايله چيرپينـان بيـر ا      ياينسانليق ح 
  .دن دْوغوردوننين ماهيتي ايدئياالري
 ايــل ٍوجــ -۱۹۰۹ايلــه  نــين رداكتْورلوغــو رســولزاده. ا.  ده ميلــردن بيــر ديقتــي جلــب ائــدن حاديثــه -نظــر
  .نين چاپدان چيخماسيدير نين ايلك سايي قازتي» ايران نو« ندا ده تهرا-۲۳آوقوستون

دن آرتيـق   -۱۰۰لـي و ايمضاسـيز    ن ايمضـا ولرينـده رداكتـْور   ت صحيفهجي ايللر عرضينده قازِ    -۱۹۱۱-۱۹۰۹
نـين    رسـولزاده . ا. م »ت فْورماسيني ايلك دفعـه ايرانـا گتيـرن        مْودرن آوروپا قازِ  «بُونونال دا . يازيسي درج اْولونموشدور  

  .آدي ايران مطبُوعاتچيليق تاريخينه قيزيل حرفلرله يازيلميشدير
غي ايلـه زنگـين اْوالن ايكـي ايلليـك ايـران دًوورو فعاليتينـدن سـْونرا        ليلي يـاراديجي  رسولزاده چْوخ شاخه  . ا. م

زونـدن  ٍوين سـببلر ا ئـ ين عختليف شرطلر داخيلينده، الكـ ٍوبُونونال دا م  . رت ائتمك مجبُوريتينده قالير   يهاجٍوايستانبُوال م 
نـين حيـات     جاهيـدي ٍوبتي داياناجاغينـدا قـرار تُوتـان ايسـتيقالل م         وًونونون  ت ايستانبول مارشرو  - تهران -يارانان باكي 

  .يْولوندا يئني مرحله باشالنير
يـري كيمـي   هوم مركزينـدن ب ٍوچ م ٍورّيت و دمْوكراتيا، آزادليق و ايستيقالل ايدئياالري ايله آلْووالنان ا         ٍوشرقين ح 

سـي سـببيندن    ّدتلنمهيرُوسـيادا ايرتيجـاع و تـرْورون شـ       . البي حركتلر دًوورونو ياشـاييردي    يايستانبُول دا بُو زامان اينق    
دن آذربايجـان   ملـه ٍورك ضـياليالري، اْو ج  ٍوسـلمان و تـ    ٍومملكتلريني ترك ائتمـك مجبُوريتينـده قـاالن بيـر چـْوخ م            

 سياسـي و مـدني    -ايجتيمـاعي . تفكيرلر بُورايـا سيغينميشـديالر    ٍواْوغلو كيمي مـ    آقا. زاده و ع    حسين. ميلّيتچيلريندن ع 
نـين   زاده تقـي . ح. ّدتـده يـاخين دْوسـتو س   ٍورسولزاده ايكي ايلـه يـاخين بيـر م   . ا. فعاليتيني ايستانبُولدا دوام ائتديرن م    

  ).۱۸۷۶-۱۹۳۵( اْوغلوقچورا  آيگوسف باْوغلونون بُورادا اْولماسي، ي آقا. زاده و ع حسين. ع. منزيلينده ياشاميشدير
جك ياراديجيليغينـا اهمّيتلـي       ايله ياخينليغي اْونون گله      رك بًويوكلري ٍوو ديگر ت   )۱۸۷۶-۱۹۲۴( آلپ  ضيا گًوك 

» رك يـُوردو  ٍوتـ « نا داخيل اْولور و يئني نشره باشاليان       -»رك اْوجاغي ٍوت« اْو، بُورادا يئني قُوروالن   . تأثير گًوسترميشدير 
سـي،   حركاتـدا ياخينـدان ايشـتراك ائتمـه    . لرله چيخيش ائـدير  ضوعالرا حصر اْولونموش مقاله ورناليندا اهمّيتلي موً  ژُو

نـين،   نـين يـاراديجيليق آختاريشـالري    رسـولزاده . ا. سـي ده م  شاهيده ائتمـه  ٍوتلري م دّييفيكير آخينالري آراسينداكي ض   
  .يارديم ائتميشديرسينه  تکينلشمهيئنين  سي باريزهٍوجك م قُورتولوش يْولونداكي گله
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نـين فْورماالشماسـيندا    ينـداكي فيكيرلـري  ت، ميلّـي دًوولـت و ايسـتيقاللّيت حاقّ   نين مدنّيت و ميلّ   رسولزاده. ا. م
)  مفهـوم -تلقّـي ( نـين  نين ميلّي اينكشاف كْونسپسياسي الدين افغاني  جمال سيد. حيطي اهميتلي يئر تُوتور ٍوايستانبُول م 

سـي   بـاريزه ٍوجـك م  نين گله رسولزاده. ا. سي ايسه م    نيلمه  نين منيمسه  دعاالريٍونين اساس م    سي  آلپ نظريه   گًوك. و ض 
  .چون ان كسرلي سيالح اْولموشدورٍوا

نسـي مكانـدا اْولماسـينا    ها ده نسـي اًولكـه  ها رسـولزاده . ا. ق قـاالن م يسـينه صـاد   عًومرونون سْونونا قـدر عقيـده    
 جهدلـه  -لريني اُوجـا تُوتمـوش، جيـدّ    رك رُوحونو و آذربايجان مدنّيت عنعنهٍوموم ت ٍوي، ع باخماياراق ايسالمي ديرلر  

 و جنوُبلـ -مالليينـين، شـ   سلمان شرقيٍوتون مٍو تُورانلي ب-بُو سببدنديركي، ايرانلي  . شافينا چاليشميشدير يبُونالرين اينك 
ركيـه  ٍوسينده ايران و ت     جاديلهٍو اْونون قطعيتلي م   .ميشدير  ي نامينه سعي و باجاريغيني اسيرگمه     گج  آذربايجان خْوش گله  

 -نـين، اْونالريـن ميلّـي عـادت        نـين، ياشـاييش طـرزي       سي  باريزهٍونين، ديل و دين قارداشالريميزين حيات م        حيطيٍوم
و بيـر سـيرا   دا اًوز تجّسـُومون  كي، بـوُ  سي اهميتلي رْول اْويناميشدير نيلمه  سي و منيمسه    نيلمه  نين دريندن اًويرَ   لري  عنعنه

رك ٍوده تـ  بُو باخيمدان جنـوُبي آذربايجـانين جْوغرافياسـي و اهاليسـي، معيشـتي و مـدنيتي بـاره           . اثرلرينده تاپميشدير 
ژُورنالينـدا درج  » رك يـُوردو ٍوتـ « باشـليغي آلتينـدا  » ركلريٍوايران ت« لي معلُومات وئرن اْوخوجوالرينا گئنيش و ايحاطه 

دن عيبـارت اْوالن همـين    نين طبيعـي دوامـي كيمـي آلتـي مقالـه       بيري- بير.يردوي جّيهلري س اْولونموش سيلسيله مقاله  
فصّـل  ٍو حاقّينـدا م ينـين يـاخين كئچميشـ    ركلريٍوده ايلك دفعـه ايـران تـ    ركيهٍويازيالرين ان اهميت داشييان جهتي ت     

  .ندن چيخماسيدير و تصوير ائدن بير شخصين قلمينحيطي چْوخ ياخشي بيلٍوسي و اْو م معلُومات وئريلمه
ونه قارشـي آرتماقـدا اْوالن مـاراغين، رغبتـين     گركلوٍوركيه ده ايران ت  ٍواثري ت » ركلريٍوايران ت « نين  رسولزاده. ا. م

سـيني گـًوز اًونونـده     احتياج حـيّس ائـديلن طرفلـري ايلـه اْوخوجـوالري تـانيش ائتمـيش وايـرانين حقيقـي منظـره             
» الرشـاد   سـبيل « رك و ايسالم عالمينده اْوخونان    ٍوتون ت ٍورسولزاده ب . ا. ين م   ايتلنمهالكين، بُونونال كيف  . جانالنديرميشدير

  . دوام ائتديرميشديريندا سيلسيله يازيالرينركلري حاقّيٍودن عيبارت اْوالن ايران و ايران ت ز مقالهکيسينده سك درگي
سيندن آسـيلي    راجيعت ائتمه ٍوسينه م   حهنسي سا ها  رسولزاده ياراديجيليغي ايجتيماعي، سياسي، مدني حياتين     . ا. م

  .اْولماياراق هميشه مقصديًونلو كاراكتر داشيميشدير
نـين   اْونـون مـدنّيت كْونسپسياسـي     )۱۹۰۳-۱۹۱۳( ايلـي دًوورونـده      نين ايلـك اْون     رسولزاده ياراديجيليغي . ا. م

نـين، ايجتيمـاعي پرْوسسـلرين،        نالريشـونجه جريـا   ٍونـين، د    ْورماالشماسينا اهميتلي تأثير گًوسترن فيكير آخيـنالري      ف
: بُوت ائـدير  ٍوسي بير دانيلماز فاكتي ث      لتورل و مدني عاميللرين نظردن كئچيريلمه     ٍولرين، شخصيتلرين، ك    سياسي حاديثه 
  .سيدير لماز حلقهيهوم و قيرٍونين ان م  سياسي باخيشالر سيستمي-نين ايجتيماعي رسولزاده. ا. مدنيت فنْومني م

  رقايناقال
  ۱۳-۱۴ص ، ۱۹۹۱ باكي ،لري رهيايستالينله خاط. رسولزاده. ا.  م-۱
   ۱۹۹۹ فئورال ۴ ،»ادبيات قازئتي«، كسلن بايراق بير داها ائنمزٍو بير كره يف،يئ  افنديلياسيا -۲
   ۲۲-۲۳ص، ۱۹۹۳ل ايستانبو. ركلريٍو قافقازيا ت،رسولزاده. ا.  م-۳
  ۱۹۹۲ باكي ،)۱۸۳۲-۱۹۲۰( عاتري مطبوو آذربايجاندا دًوف،آخوندو. ح -۴
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  ۲۲-۲۳ ص،۱۰-۱۱ سايي ،۱۹۵۴»آذربايجان«،  ايلك مقاله،رسولزاده. ا.  م-۵
  ، ۱۹۹۲ باكي ،)۱۹۰۳-۱۹۰۹(جيلدجي -۱ اثرلري، نين رسولزاده. ا.  م-۶
  ۱۹۵۳يرانزح، )؟ ( سايي،)آنكارا(» آذربايجان«، ماور ميلّي وارليغي قْو،رسولزاده. ا.  م-۷
  ۳۳ص ، ۱۹۹۳ ايستانبول،ركلريٍو كافكاسيا ت،لزادهرسو. ا.  م- ۸

 
  


