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داود دشــتبانی در ابتــدای ایــن مراســم گفــت: مــردم 
آذربایجان نیز به آزمون تاریخ و نتایج نظرســنجی های علمی، 
ایران د وســت ترین ایرانیان بوده و هستند  اما گروهی اندك  ولی 
پرهیاهو به مدد و کمك برخی مسئوالن و نخبگان و ان شاءاهللا 
نــاآگاه، چهره ما مــردم آذربایجان را مقابل دیــده جهانیان به 
قوم پرستی و دیگرستیزی آلوده است و وطن یولی صدای رسای 
آذربایجان اســت که گاهی از گلوی ســتارخان، گاهی اســتاد 

شهریار و شهید غفور جدی اردبیلی برآمده است.
دشــتبانی افزود: آذربایجان امروزه دچار دروغ و دشــمنی 
اســت. از ابتدای تاریخ ایران، مردم آذربایجان میهن پرست ترین 
ایرانیان و مدافع سرسخت هویت ایرانی بوده اند و امروزه نیز با 
دروغ و دشمن در جنگ اند. بی دلیل نیست که آذربایجان را سر 
ایران نامیده اند و دشمن هم اگر بخواهد حمله کند، سر را نشانه 
می گیرد. اگــر بخواهند ایران، میهن عزیز ما را از پای درآوردند، 
باید میهن پرست ترین ایرانیان و سر ایران را نشانه بگیرند و البته 
آذربایجان مقابل اســکندر، اعراب، مغول و ترك های عثمانی و 
روس ها دژ تســخیرناپذیر بوده و از این آزمون هم با سربلندی 
بیرون خواهد آمد؛ چرا که ما آذربایجانی ها «اگر سر به سر تن به 

کشتن دهیم/ از آن به که کشور به دشمن دهیم».
حســن انوری، عضو پیوســته فرهنگســتان زبان و ادبیات 
فارســی اظهــار کرد: حــدود ۹۰ ســال پیش در یــک دهکده 
دور افتاده ای از آذربایجان متولد شدم و آن دهکده اکنون تبدیل 
به شهر شده اســت. من جهان را با زبان ترکی شناختم. مادرم 
در  چهار، پنج سالگی مقدار زیادی از ادبیات ترکی و از متل های 
ترکی به من تقدیم کرد. این اســتاد زبان و ادبیات فارســی در 
ادامه با اشــاره به جایگاه زبان فارســی در جهان افزود: از نظر 
تاریخــی و از نظر فرهنگی در دنیا چهار زبان فارســی، یونانی، 
ایتالیایی و انگلیسی مهم ترین زبان اند. البته هرکدام دلیل دارد. 
زبان فارسی به علت شــاهنامه، زبان ایتالیایی به علت کمدی 
الهــی دانته و زبان یونانی به علــت بودن ایلیاد و هومر و زبان 
انگلیسی به علت مجموعه آثار شکسپیر. این چهار زبان یادگار 
شکوهمند نبوغ بشــری هستند و ما خوشحالیم که یکی از این 

چهار زبان تاریخی مهم، زبان فارسی است.

این پژوهشــگر زبان و ادبیات فارســی در ادامه افزود: یکی 
دیگر از جهات اهمیت زبان فارسی این است که از نظر تاریخی 
پدر و مادر دارد و بســیاری از زبان  ها معلوم نیســت پدرشــان 

کیست،  مادرشان کیست و در گذشته چه زبانی بوده اند.
در ادامه مراســم دکتر حمید احمدی، استاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران اظهار کرد: هجمه ای که به آذربایجان می شود، 
بســیار گســترده و در ابعاد گوناگون اســت و بازیگران بســیار 
قدرتمنــد بیرونی که عمدتــا دارای توان مالــی و اقتصادی و 
سیاسی و تبلیغاتی بسیار گســترده ای هستند و به جعلیات در 
هویت آذربایجان مشــغول اند، آنها اجازه چاپ چنین نشریاتی 
را نمی دهند. من چون این مســائل را دنبــال می کنم، می دانم 
خیلی از نشــریات در صحنه تبریــز، ارومیه، اردبیل  و در تهران، 
آمدند ولــی به دلیل مشــکالت مالی و فشــارهای این چنینی 
از درون و گاه از بیــرون متوقف شــدند. این اســت که انتشــار 
وطن یولی کار بسیار سختی بود و آقای دشتبانی واقعا زحمات 

زیادی کشیدند.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: نظریه پردازان 
ملی گرایــی ایرانــی یا ناسیونالیســم یــا هویت ایرانــی، اکثرا 
آذربایجانی هســتند. تعداد کمی اســتثنا ماننــد میرزاآقاخان 

کرمانی پیدا می شود ولی اکثرا آذربایجانی هستند.
علی اشــرف صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی با اشاره به ریشه نام آذربایجان اظهار کرد: آذربایجان از 
دوره باســتان جزء الینفک کشور شاهنشاهی ایران بود که البته 
آن ایران تاریخی تا خارج از مرزهای کنونی ایران از یک طرف تا 
کوه های ماورای قفقاز، از طرف دیگر تا جیحون و از طرف دیگر 
تا دجله و فرات کشیده شده بود. اشکانیان اهل خراسان کنونی 
بودند که در آن زمان در دوره هخامنشی اسمش پهله بود. در 
کتیبه داریوش پرفره که بعد شده پهله و صفت نسبی این کلمه 
پهلوی اســت و پهلوانی و کلمه پهلوان هم از همین جاست. 
چون واقعا ســرداران اشــکانی پهلوانانی بودند که رومی ها را 
به ستوه در آورده بودند. بیزانسی ها که در ترکیه کنونی بودند و 
ترک هایی که در قرن نهم از شــرق وارد ایران شدند و به تدریج 
به آســیای صغیر کوچ کردند و باالخره قسطنطنیه یا استانبول 

فعلــی را فتح کردند و امپراتوری بیزانس منقرض شــد و زبان 
آنجا که بخش عمده ای یونانی بود و بخشــی التینی به تدریج 

عقب نشینی کرد و ترکی جای آن را گرفت.
بعد نام پهلو که گفتیم نام قدیم خراســان باشــد، از گرگان 
فعلی تا مرو که آن ســوی مرز قــرار دارد و اکنون در جمهوری 
ترکمنستان اســت و تا زمان ناصرالدین شاه جزء ایران بود و در 
آن زمان جدا کردند. این منطقه اســمش پهله بوده است، بعد 
به تدریــج نام پهله به غرب ایران، بــه آن منطقه ای که ماد نام 
داشته تسری پیدا می کند و نام ماد فراموش می شود. می دانیم 
که این عادت بد متأسفانه در ایران بوده است که هر سلسله ای 
که می آمد و به سلطنت می رسید، سعی می کرد آثار پیشینیان 
خودش را از بین ببرد. از مادها هیچ نوشته ای امروز نداریم جز 
از راه کتیبه های آشوری و از راه نوشته های میانی که اطالعاتی 
از این زبان داریم. می دانیم که یک مقداری از کلمات قرضی اش 
هم در زبان فارســی باســتان در دوره  هخامنشــی وارد شــده 
اســت. برای پهله در اصطالح جغرافی نویســان اسالمی مثل 
اسطخری ، َمقَدســی و ابن حوقل و دیگران همدان، آذربایجان، 

اصفهان، ری، قم، قزوین و این شهرها را نام می برند.
علی اشــرف صادقی با اشاره به نام گذاری اشتباه شمال رود 
ارس بــه جمهوری آذربایجان افزود: از ۱۹۱۸ که مســاواتی ها 
آنجا دســت انداختنــد، از همان زمان به فکــر جعلیات تاریخ 
افتادنــد. دائم آنجــا را که قســمت های جنوبــی اش از دوره 
اشــکانی به بعد اران بود  و قسمت باالترش شیروان یا شروان 

بود.
او در ادامــه افــزود: آق قویونلوهــا و قراقویونلوها که دو 
سلسله ترک زبان بودند، وقتی که آنجا مسلط شدند، بعد رفتند 
اران و شروان را هم گرفتند و سپاهیانشان به تدریج آنجا مستقر 
شــدند و به تدریج زبان آن منطقه ترکی شــد، در حالی که هنوز 
روستاهایی آنجا اطراف باکو هست که به زبان تاتی یعنی زبان 
قدیــم آن منطقه صحبــت می کنند و مخصوصــا یهودیان آن 
منطقه همه زبانشــان تاتی اســت. تاتی کلمه ترکی است که 
ترک ها به غیرترک زبان های منطقه می گفتند، به هر حال در قرن 
نهم بدری شــروانی می نالد که قراقویونلوهــا و آق قویونلوها 

آمدند وطن من را ویران کردند. معلوم می شود زبان ترکی آنجا 
رایج نبوده و زبان فارســی بوده اســت و زبان پهلوی هم شاید 

در مناطق روستایی و دورافتاده از شهرهای بزرگ بوده است.
وی در بخشــی دیگر از ســخنانش افزود: در دوره اسالمی 
در یک زمانی فلســفه و کالم از شهرهای داخلی ایران به تبریز 
منتقل شــد و به مراغه و بسیاری از آثاری که ما امروز به دست 
داریم، در این زمینه ها در آن منطقه نوشــته شــده که یکی اش 
همین ســفینه تبریز اســت که عرض کردم.  کتــاب دیگری باز 
مرکز نشــر دانشــگاهی چاپ کرد و کتابی اســت که در مراغه 
نوشته شــده و از همین کتاب های فلســفی و عرفانی است و 
رساالت متعدد دیگری هم داریم. در زمان مغول ها غازان خان 
و فرزندانش در آنجا ســکنا داشــتند و بعد فرزندانشان امارت 
داشــتند و حکومت می کردنــد. دو تا وزیر ما داریــم از وزرای 
بسیار برجسته و بسیار دانشمند ایرانی یکی خواجه نصیرالدین 
طوســی صاحب آن همه آثار در ریاضیات و منطق و فلسفه و 
وزیر هالکوخان بوده اســت، چون مغول ها  که فقط شمشیرزن 
بودند، کشور را باید اهل فرهنگ اداره کند. همیشه این طور بوده 
است. یک وزیر دیگر هم خواجه رشید الدین فضل اهللا همدانی 
صاحب کتاب بزرگ جامع التواریخ اســت و رســاالت متعددی 
که االن نشــر میراث مکتوب سیزده جلد از جامع التواریخش را 
در تهران چاپ کرده اســت. این هم وزیر غازان خان بوده، البته 
غازان خــان ناجوانمردی کرد و او را کشــت و حتی پســرش را 

هم شهید کرد.
این اســتاد دانشــگاه در بخشی دیگر از ســخنانش گفت: 
قلمرو کشور ایران در آن زمان از کاشغر در ترکستان چین تا لب 
دریای مدیترانه بوده و معروف اســت که خواجه نظام الملک 
می خواسته یک طلبی به کســی بدهد ،  او از آن مناطق شرقی 
بــوده، خواجــه حوالــه اش را بــه آن طرف ایــران می دهد و 

می پرســند چرا این کار را کردی، می گوید خواستم قلمرو کشور 
ایران را نشــان بدهم که چقدر وســیع اســت. می گویند روزی 
ملکشــاه ســلجوقی به خواجه می گوید اگر خواهی فرمایند تا 
دوات از پیش تو برگیرم. دوات نماد نظارت و کتابت بوده، با این 
قلــم و دوات اداره می کردند. خواجه نظام الملک هم می گوید 
دولت این تاج به این دوات بســته است. اگر این دوات برداری 
آن تاج برداشته شود. چنین وزیر دانشمند و قدرتمندی داشتند.
نام های دیگری هــم در منطقه آذربایجان قبل از قرن دهم 
داریم که همه نام هایی ایرانی اســت. خود تبریز، خود اردبیل، 
اردبیل جزء اولش ارده اســت که شده ارد؛ یعنی مقدس است 
و نام قدیم ترش ارذبیت بوده با ذال و بعد ذال خیلی مواقع به 
الم بدل شده و مراغه که البته کلمه عربی است، اسم قدیمش 
یک اســم ایرانی اســت. منطقه دیگری اینجا بود نیمزراه، که 
نیمزراه در ارتباط با آتشکده آذرگشنسب این نام را گرفته است 
و بعــد زنجان معرب زنگان اســت. در شــعر نظامی با همین 
تلفظ به کار رفته اســت. البته بعد از اینکه ترک ها آنجا مسلط 
شــدند و بعد از قرن نهم مقداری نام های آبادی ها البته ترکی 

شده است که آن هم کسی منکر نیست، االن هست.
غــرض من این بود که این جعلیاتی که این بدخواهان ایران 
دارنــد و آنها جوانان مطالعه نکــرده و تاریخ ندان ما را به آنها 
گمراه می کنند، بدانند که از زمان هخامنشیان تا این زمان اینجا 
جزء الینفک ایران بوده اســت و دانشــمندان بزرگ و شــعرای 
بزرگ از این منطقه برخاســتند و آقــای دکتر احمدی گفتند در 
برخی روایات زرتشــت را هم اهل آذربایجان می دانند که بعد 

به شرق ایران و نزد گشتاسب رفته است.
مسعود عرفانیان، آخرین ســخنران این مراسم، مقاله خود 
را  با نــام «از وطن یولندای بیگانگان تــا وطن یولی خودمان»  

قرائت کرد.

در«شب وطن یولی» از سلسله شب های  بخارا  با همت مجله بخارا  بررسی شد

مدافعان سرسخت هویت ایراني
 «شــب وطن یولی» از سلسله شــب های بخارا با همت مجله بخارا عصر دوشنبه ۱۴ شهریور در سالن فردوسی خانه اندیشــمندان علوم انسانی برگزار شد. در این نشست که با سخنرانی و 
اجرای علی دهباشــی و به مناسبت انتشــار پنجاهمین شماره ماهنامه وطن یولی برگزار شد، حسن انوری و دکتر علی اشــرف صادقی، دو عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
و حمید احمدی اســتاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، مسعود عرفانیان پژوهشگر و داود دشتبانی صاحب امتیاز و مدیرمســئول ماهنامه وطن یولی به سخنرانی پرداختند و پیام تصویری 
دکتر ژاله آموزگار، استاد زبان های باســتانی دانشگاه تهران نیز در مراسم پخش شد. اجرای عاشیق آذربایجانی قدرت میرزاپور و حسنعلی میرزاپور و شاهنامه خوانی زمرد یزدانی از دیگر 

بخش های این مراسم بود.
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