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ي این شرح حال از این جهت نیز بسیار  ترکی آذربایجانی اختصاص داده نشود، پس ترجمه
  .مناسب افتاد

شان در دو فصل تنظیم و ارائه  همکاران پینار و اگر چه این مقاالت را پروفسور آغ
ي مقاالت در کتاب حاضر را در سه فصل تنظیم نمودیم و  شده  اند، اما ما متن ترجمه کرده

، نیز به عنوان فصل چهارم به این ترجمه »یئنی قافقاسیا«ي  مقاالت چاپ شده در نشریه
ایم  اشی کتاب اعمال نمودهعالوه بر این تغییر، تغییرات کوچک دیگري نیز در حو. عالوه شد

اي پروفسور توران یازغان در ابتداي کتاب، حذف  از جمله حذف یادداشت یک صفحه
ها و توضیحاتی که براي  پینار، حذف برخی پانویس ي پروفسور آغ قسمتی از مقدمه
هاي ایرانی، در  شان با برخی موضوعات و شخصیت اي به جهت ناآشنایی خوانندگان ترکیه

در مورد . ي آنها براي خوانندگان ایرانی ضرورتی نداشت اب ارائه شده بود و ترجمهپایان کت
زاده و  هاي موجود به قلم رسول هاي موجود نیز الزم به ذکر است که پانویس پانویس

ها و برخی  پانویس. اند پینار با ذکر نام ایشان در پایان پانویس مشخص شده پروفسور آغ
به » م«ا ضمن ترجمه به متن اضافه شده، با افزودن حرف توضیحاتی هم که از طرف م

البته طی دیداري که . اند به پایان پانویس یا توضیح مشخص شده» مترجمین«معناي 
ي ترجمه و چاپ کتاب همراه با تغییرات  پینار جهت کسب اجازه اینجانب با پروفسور آغ

ان با کمال میل از این اقدام ترکیه داشتم، ایش» ازمیر«ي شهر  »دانشگاه اژه«مذکور در 
  .ي ترجمه شده را پذیرفتند استقبال نموده و اعمال تغییرات مذکور در نسخه

اند قدردانی نموده و  گر ما در انجام این کار بوده جا دارد از عزیزانی که به هر نحو یاري
سپاسگزارشان باشیم به ویژه استاد ارجمند جناب آقاي محمد عزیزي که این کتاب 

ي ازمیر، دکتر ناصر  پینار از دانشگاه اژه زشمند را در اختیار ما قرار دادند، پروفسور یاووز آغار
  .   صدقی از دانشگاه تبریز و خانم زهره مظلومی

  سیدمرتضی حسینی    
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اکنون شاکریم که توفیق به انجام . قل برسدتر نمودم تا اشکاالت آن به حدا علمی است، فنی
  .آوردن این کار خطیر را یافتیم

 »یئنی قافقاسیا«ي  زاده در نشریه ي رسول مقاالت فصل چهارم نیز مقاالت چاپ شده
ي قاجار و به قدرت  ي اوضاع و حوادث ایران در اثناي انقراض سلسله درباره) قفقاز نو(

 نغزيهاي  ده در این مقاالت نیز اطالعات و تحلیلزا رسول. باشند رسیدن رضاخان می
این مقاالت جزو مقاالت . خواهی ارائه کرده است ي جمهوي ي این دوره به ویژه مسئله درباره

پینار و  توسط پروفسور آغ) هاي ایران ترك(» لري ایران تورك«بازنشر شده در کتاب 
پینار به فارسی ترجمه کرده و  تر آغي دک همکارانشان نیستند بلکه این مقاالت را به توصیه

ي  متن اصلی این مقاالت را نیز به لطف ایشان از آرشیو  موجود نشریه. به کتاب افزودیم
ایران « ؛عنوان اصلی کتاب. در ترکیه به دست آورده و ترجمه نمودیم» یئنی قافقاسیا«

ي  ي انقالب مشروطه هباشد اما به سبب وجود مقاالتی دربار می) هاي ایران ترك(» لري تورك
به کتاب، عنوان » یئنی قافقاسیا«ي  ایران و نیز افزوده شدن مقاالت چاپ شده در نشریه

 . تر دانستیم را مناسب» هاي ایران ي ایران و ترك مقاالتی درباره«
اند که  عثمانی نوشته شده ي مقاالت به زبان ترکی و با نثر متکلف رایج در دورهي  همه

ي کنونی تفاوت محسوس داشته و مشحون از لغات و  نبولی رایج در ترکیهبا ترکی استا
ي  زاده در بند لغات و ترکیبات نبوده و بیش از دغدغه اند اما رسول ترکیبات نامأنوس عربی

هاي ایران به  ي ایران و ترك ي دانش و اطالعاتی نو و مفید درباره ي ارائه نحو و لغت، دغدغه
روش و بینش وي در . ي این کار برآمده است و به خوبی از عهده مخاطبان خویش را داشته

. عصرش دارد این مقاالت تفاوت زیادي با سبک سنتی رایج در میان نویسندگان ایرانی هم
به خصوص در مواردي که به بررسی ساختار و مناسبات اجتماعی و اقتصادي موجود در 

  . ایران و آذربایجان پرداخته است
زاده در ابتداي کتاب نیز ضروري به نظر  کامل از احوال و آثار رسولي شرحی  ارائه

رسید و با توجه به نبود منابع و اطالعات کافی در این زمینه در میان آثار فارسی،  می
اي بسیار غنی و مشروح در این باره از ترکی آذربایجانی به فارسی ترجمه و در ابتداي  مقاله

ي مقاالت از زبان ترکی، دریغ بود اگر چند  بب ترجمههمچنین به س. کتاب گنجانده شد
ي شرح حال این متفکر آذربایجانی، به زبان مادري وي یعنی  اي حداقل به بهانه صفحه

                                                             
- زاده  با مدیریت محمدامین رسول 1927تا  1923ادبی از سال  -اجتماعی و فرهنگی -ي سیاسی این نشریه

چربید و داراي مواضع  هایش می ي سیاسی آن بر دیگر جنبه جنبه. شد هر دو هفته یکبار در استانبول چاپ می
 م. بلشویسم بود -و ضد کمونیسم) ناسیونالیسم ترك(ناسیونالیستی 
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  ي آن ي این اثر و ترجمه چند نکته درباره
حجیم و وزین متفکر و کتابی که پیش رو دارید مجموعه مقاالتی از میان آثار 

اصل این مقاالت در طول سال . باشد زاده می سیاستمدار بزرگ شرق، محمدامین رسول
سرزمین (» تورك یوردو«ي بسیار نامدار تاریخ ترکیه یعنی  میالدي در دو نشریه 1912

هاي  ترك«ي مسلسل با عنوان  شش مقاله. اند به چاپ رسیده »االرشاد سبیل«و ) ترك
روابط مادي و «، »ایران کجاست؟«و سه مقاله با عناوین » تورك یوردو«ي  نشریه در» ایران

ي  و نیز پنج مقاله» در انتظار هجوم دشمن«و » معنوي بین حکومت عثمانی و ایران
ي  در نشریه) ي ایران ي انقالب مشروطه درباره(» ي انقالب ایران تاریخچه«مسلسل با عنوان 

ي  زاده در دوره این مقاالت بخشی از آثار قلمی رسول. اند دهبه چاپ رسی» االرشاد سبیل«
به  1993مقاالت مذکور در سال . باشند اش از ایران می اش به ترکیه در پی اخراج پناهندگی

الدین چاغین به صورت  پینار، عرفان مراد ایلدیریم و صباح کوشش پروفسور دکتر یاووز آغ
با افزودن برخی حواشی و  و)هاي ایران ترك(» لري ایران تورك«یک کتاب با عنوان 

ي این کتاب با توجه به اطالعات  حین مطالعه. اند توضیحات در استانبول تجدید چاپ شده
زاده در این مقاالت ارزشمند  اي که رسول اجتماعی، اقتصادي و تاریخی -فرهنگی، سیاسی

ي آنها به  رائه نموده، ترجمههاي ایران ا ي ایران و عثمانی و مسائل فی مابین و ترك درباره
  .زبان فارسی را بسیار مفید و الزم دانستیم

ابتدا اینجانب متن ترکی مقاالت را از الفباي التین رایج در ترکیه به الفباي عربی 
ي  دانش آموخته(دوست ارجمند جناب آقاي عیوض بیات . برگردانده و روي کاغذ نوشتم

نوشته انجام  ي اولیه را از روي این دست ترجمه) وپااي؛ گرایش مطالعات ار مطالعات منطقه
ها و همچنین متن  نوشته ي ایشان را دوباره با دست دادند و سپس اینجانب متن ترجمه شده

ي متون  اصلی مقاالت مقایسه نموده و عالوه بر رفع اشکاالت، نثر ترجمه را چنانکه شایسته

                                                             
- دان  م با مدیر مسئولی حقوق.1908  ادبی در سال -هنگیاجتماعی و فر -ي سیاسی نامه انتشار این هفته

و سردبیري ادیب و شاعر مشهور ترك؛ محمد عاکف اَرسوي ) 1882 -1971(مشهور ترك؛ ادیب اشرف 
نام آن ابتدا . و اتحاد امت اسالم آغاز شد) اسالمی -ترکی(مذهبی  -، با هدف تبلیغ افکار ملی)1873-1936(
انتشار این . تغییر یافت» االرشاد سبیل«ي صدوهشتادوسوم، نام آن به  ز شمارهبود و پس ا» صراط مستقیم«

ساله، در  23اي  ي دوم انتشار آن پس از وقفه دوره. متوقف شد 1925، در سال 641ي  نشریه پس از نشر شماره
 م. ادامه یافت 1966آغاز شده و تا سال  1948سال 
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