ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب »ﺗﺮک ھﺎی اﻣﺮوز«
ﺑﮫ ﻗﻠﻢ آﻧﺪرو ﻣﺎﻧﮕﻮ
ﺗﺮﺟﻤﮫء اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﻮ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺳﮑﻮﻻرﯾﺴﻢ ﻧﻮ :ﺑﺨﺶ ھﺎﺋﯽ از ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ »آﻧﺪرو ﻣﺎﻧﮕﻮ« ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺮک ھﺎی اﻣﺮوز« از آن رو در ﺳﺎﻳﺖ
ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻧﻮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ آرﺷﯿﻮ اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﮕﻮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ای
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ای اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ـ روﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1926ﺷﮫﺮ اﺳﺘﺎﻣﺒﻮل زاده ﺷﺪ ،در ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ در
آﻧﮑﺎرا ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در اواﺧﺮ دھﻪء  1940ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﻓﺖ و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
او ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﯽ.ﺑﯽ.ﺳﯽ در آﻣﺪ و ﭘﺲ از رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺮﮐﯽ اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﺳﺨﻦ ﭘﺮاﮐﻨﯽ در ﺳﻤﺖ رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ
اروﭘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و در  1986ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ .او ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهء ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻤﺎل آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﺎ
ﻧﺎم »ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰار ﺗﺮﮐﯿۀ ﻣﺪرن« ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود ،داﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب »ﺗﺮک ھﺎی اﻣﺮوز« را از  80ﺳﺎل ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ آﺗﺎﺗﻮرک
ﺟﻤﮫﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ را از دل وﻳﺮاﻧﻪ ھﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺳﺎﺧﺖ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ آﻧﭽﻪ ھﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در
دھﻪ ھﺎی اﺧﯿﺮ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﮑﺸﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺗﮑﺮار ﻣﻄﺎﻟﺐ ،ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻧﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن را از ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ اول ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪرن ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻧﻮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪۀ اﻳﻦ دوره ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣۀ ﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤۀ ﻓﺼﻮل  5ﺗﺎ  ،12ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دوم ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺼﻮل ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
اول ﮐﺘﺎب را ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﮐﻞ آن را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪء اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﻢ ﻧﻮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﮕﺬارﻳﻢ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺎ ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﮑﻮﻻر در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

