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 ۱۳۹۶جوزا )ُخرداد(  ۱۵

  

 میان می  هگی نام دری یا پارسی ب هسخن ازکھن مای هھنگامی ک

 نامیست  هنام دری سزایندۀ زبان ماست ک همیشود ک هآید و گفت

 از ھمین مرز و بوم، برخی  دیگر از دوستان  هخراسانی وبرخاست

 پارسی پا میفشارند و میگویند راه را کج کرده بر نام زبان 

  هخود از سر زمین پارتھا ک هپارسی نام درست و ستوده است ک

  هتباشگاه نیاکان مان بوده است سر برآورده است. من در نگاش

  هب» هدری زبان است یا لھج«ویژه زیر نام  هام ب هھای گذشت

 از سوی برخی دوستان  هھای خودم را نوشتم کبسنده باور ۀگون

 یی از  دانش  هشد واز سوی برخی دیگر بدون آوردن نشان هیرفتپذ

 در این پذیری زبانشناسیک، بر پیش داوریھای خود ایستادند. 

 ھا برگردم. میخواھم بگویم  هآن سنج هجا نمی خواھم دوباره ب

 سخن بر این است  هک. بلگی زبان نیست هسخن بر سر چند گان هک

 سزاینده و تاریخی است یا نام یک نام دری  نام آیا هک

 یی از بی  هنباید گفتمان روشن را در ھالفارسی یا پارسی؟ 

 راستی پارسی  همیخواھم ببینم آیا ب .باوری و کژ اندیشی برد

 برخی چنین پنداری را درست  هاست چنانک هاز پارتی برخاست

 شده  هاگر چنین باشد، این گفتمان را بست ه؟ کمیپندارند

چون در دانش سختگیری و  م وبر نام پارسی بیایستیم.بدانی

 نگری کار دانشپژوھی نیست وناروایی دارد. یکسو

ام، این دو نام  هگفت همن میدانم و در چند نوشت هتا جایی ک

 )پارتی و پارسی ( ھم از دید زمانی وھم از دید دگر دیسی 

 ساز گارھستند.دیگر نازیستاری، با یک



در  پارسھا ھمروزگارنیستند. پارسھااز دید زمانی، پارتھا با 

در سر زمین  بار نخستپ.م، 700و بیش بھ سال  کمزمان ھخامنشیان 

فرمانروا  در آنجا پسانھا کوچیدند و عیالم درجنوب ایران امروز

رسا پادر میان شش ایل ھمگن چون  .پارسھاشدند

نام  ،گادیان،مرفیان،ماسپیان،پانتالیان،دروسیان وگرمانیان

نامیدند کھ  »پارسھ«خود را بر سر زمین تازه نھادند وان را 

در دایره المعارف د .ھم اکنون بھ ھمین نام، آوازه دارتا 

پارسھا بھ تدریج بھ نواحی :« آمده است  چاپ ایرانبزرگ زرین 

نام . دندجنوبی ایران کوچ کردند و نام خود را  برآنجا نھا

گار مانده از این طایفھ است بھ یاداستان فارس( پارس) امروز 

رسانید  .نخستین سر کردۀ پارسھا کھ این طایفھ را بھ قدرت

از ھمین واژه، واژۀ پارسی یا فارسی . )1728: 2( .»ھخامنش بود 

زبان ساسانیان را پارسیک «  بھ گونھ نسبتی بیرون آمده است.

فارس (=پارس)بر  مینامند.کلمۀ پارسیک از یا پھلوی جنوبی

 )152:2» (گرفتھ شده است.

نام پارسھ ھا و پایتخت ھخامنشیھا، پیریزی شاھنشاھی  ھنگام از

پرس پولیس (نامی کھ پونانیھا بھ پایتخت آنھا داده بودند شان 

، استانھای ، پدیدار  بود) در نگاشتھ ھای تاریخی آن زمان

در کتیبۀ بیستون شاه پارس داریوش  شاھنشاھی پارسھا،بزرگ 

 : از این شمار بوده اند پ.م)532-486(

ست اسیده ربھ من دا مزراواهبھ بخشایش کھ مینھایي زینست سرا«

وھ (پاـَسراـستم: پهمینھا شاهزین سردرامن و  ھ ـَجرس)، او ْ

ھ ـاَیـبر)، َارَ (آشورا وـث، اَ (بابل)وش بابیرم)، (عیال

درَ ئيـَیـْت، ر)ھ (مصـَیدراوـم،(عربیھ) ن)، یانشینا(دریا ـھْـ َیيْ ْ

ه دَ اـمن)، ھ(یوناـوَنـئـَیي)، دـلیرد/سارت/سپا(اه دَ رـَپـْس
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ھ َآـتوـَپـت، َآـمینیھ)(ارَنھ ـمید)، َار(ما

ن)، نگ/سیستاَزرَ ھ(ْزَرآَ  رت)،َوه (پاـرَثـَپ ،یھ/آناتولي)دوآاپا(آ

ریش ـْتـباْخارزم)، (خوْي مي، اوواَرزیا)رآات/ر(هَوه ـَرئیَھـ

ھ ـَكـَسرا)، اهه (گندارَ دـَگ، ه (ُسغد)دَ گوـُس،تریا)آ(بلخ/با

ناحیھ زي/خورا(آ تیشوَ َرئوب)، َھـپنجارود/ فتش (هگوـَتـَث، (سكا)

 ) 13-12: 3( ن)...."بلوچستاان/كرـھ (ُمـَكـَم، یرمند)ي رود هعلیا

سھ و پرثوه دو استان از ھم جدای در این کتیبھ میبینیم کھ پار

  شاھنشاھی ھخامنشی ھا میباشد.

و از مردم  مردم آریایی نژاد )م ۲۲۴ - پ.م ۲۴۷( و اما پارتھا

بومی خراسانزمین بوده اند. پارتھا، اشکانیان وپھلویان ھمھ 

را بار نخست »ا پارتی«واژۀ  ( معنی) آمده است .بھ یک چم

یا پرثوی، پونانیھا بھ این قوم داده اند. زبان اینھا را 

گفتھ اند. از ھمین واژۀ  اشکانیی پھلوویا پھلوانیک یا  پھلوی

پھلوی زاده شده است کھ در این دگر دیسی، زبانشناسان  ،پرثوی

 ند وجای گفتگو ندارد .ایرانی و باختری ھمھ باھم ھم اندشھ ا

و اما ھیچگاھی ھیچ زبانشناسی در جایی نیاورده کھ از واژۀ 

یا پارتی، پارسی یا فارسی زاده شده باشد. ھیچگاھی   پارتیا

ھیچگاھی  .یک دیگر زاده نمیشوند اژه ھا از روی ھماوایی باو

از ھمنشینی واکھ  واژه ھا بلکھپلنگ پدید نمی آید . ،از تبنگ

 میشوند و یا دگرگون میشوند.، زاده ھای کنشمند بریک دیگر

سرزمینی در گسترۀ  -ایران بزرگ«  در مقالۀجناب عزیز آریانفر 

  سایت خراسانزمین آورده اند : »سھ میانرودان

اول اشک  -اشکانی ھا یا پارت ھا کھ بنیادگذار دودمان آن ھا« 

برخاستھ بود. مگر عشیره  )پھلو(بود، از عشایر ایرانی پرثوه 

او پیوندھای تنگاتنگی با سکایی ھا داشتند. پارت ھا یا 
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 بلخی بسیار گمان بھ –اشکانی ھا بھ زبان گروه ایرانی خاوری

سغد، باختر و خوارزم در  .گفتند می سخن سغدی با آمیختھ شاید

اصل از زبان ھای شمال خاوری ایرانی بود و با زبان اوسیتی 

کنونی خویشاوندی نزدیک داشت. ما می دانیم کھ زرتشت با زبان 

مادری خود با سغدیان و باختریان سخن می گفت کھ بھ گونھ 

 -»گات ھا«در یاد می شد کھ  Avestianمشروط بھ نام زبان اوستایی

اوستا ثبت شده است و بھ ھمین دلیل ھم، ن بخش کتاب تریکھن 

 )76:1( ».زبان اوستایی نامیده می شود

من  دیدگاه دانش آگاه آریانفر پژوھنده پرکار کشور را در  

 تنھا پرسشی کھ  ،بارۀ اشکانیان میپذیرم . با پوزش از ایشان

یا » اوستا«واژه » گاتاھا «پیش می آید این است کھ من در 

ریزشھایی (مشتقاتی) از این واژه را ندیده ام. نھ تنھا در 

گاتاھا کھ در گسترۀ کتاب اوستا. باور براین دارم کھ این نام 

 پسانھا در نوشتھ ھای پھلوی ساسانی دیده شده است. بگذریم .

ھخامنشی را در جنگی سخت در کوروش لشکر.پارتیان یا اشکانیان  

در این  . ندپایان داد آنانو بھ شاھنشاھی درھم شکستند باختر 

« بھ گفتھ ملک الشعرابھار : جنگ کوروش نیز کشتھ میشود .

ق م از 250(پھلوی) در آغاز نام قومی بوده است دلیر کھ در(

ب 226ختھ یونانیان را از ایران راندندو در (خراسان  برون تا

نون جمع و پھلو و  منقرض شدند .و آنان را پھلوان بھ  وم) 

 )17:4(  .»پھلوی خواندند.

 مسعود سعد میگوید: 

                    نغمھ خنیاکران          نیکو شنو وبشنو

 بھ پھلوانی سماع بھ خسروانی طریق
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حافظ: بلبل بھ شاخ سرو و بھ گلبانگ پھلوی           میخواند 

 مقامات معنویدوش درس 

چنان کھ دیدیم در گسترۀ دولت ھخامنشیان دو استان در شمار 

دیگر استانھا یکی بھ نام پارسھ و دیگری بھ نام پرثوه ( 

َپھَلَو) شناختھ بوده کھ یکی در سرزمین عیالم و دیگری در سرزمین 

خراسان.یکی در شمال شرقی  و یکی در جنوب غربی جا داشتھ اند 

پھلوی زاده  ،)پرثویدیگری ( و از  ،پارسی )پارسھیکی (از  .

پارسی  و از پرثوی  ) نسبتیiی، ( از پارسھ با آمدنشده است . 

شده کھ بر » پلھوی « با ابدال( ر ) بھ (ل) و(ث) بھ (ه) 

بنیاد دگر زایی واژه ھا (قلب واژه ھا)، پھلوی ساختھ شده است 

 باختر  و نخست در در چتر شاھنشاھی اشکانیان زبان پھلوی  . 

در دیگر سرزمینھای پشتھ ایران  سپسدر دو سوی آمو دریا،  

 بنیاد زبانھا و گویشھای باختری را پیشکش کرد . گسترده شد کھ

زیرا زمامداران پارتی ھمھ ساز و برگ دولت شان را بھ سر 

ریگ این زمینھای جنوب و جنوب غربی پشتۀ ایران رساندند.مرده 

آریایی، ھم زبان را با خود میکشید، ھم دولت داری و  فرھنگ

 ساز و برگ شیوه زنده گی را.

زبانیست کھ  بھ گفتھ ابن مقفع بزرگوار دانشمند ھمان این 

واذر بایجان  اصفھان گستره اش تا مداین و پسانھا زمان عباسی،

میگفتند، زبان چنان کھ درباریان  ازآن و  و ری و ھمدان رسید 

  .و سمرقند پدید آمد  زبان مردم بلخ و بخاراپعنی دری 

زبان پھلوی از عھد اشکانیان،زبان علمی وادبی ایران بودو « 

یونان مآبی اشکانیان بقول محققان، صوری و بسیار سطحی بوده 

است واز اینرو دیده میشودکھ از اوایل قرن اول میالدی ببعد 
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این زبان باین رویھ تغییر کرده سکھ ھا وکتب علمی و ادبی  

 )16:4(  » نوشتھ شده است. و زبان یونانی متروک گردیده است.

استاد  فرجام این نوشتھ باید ھمنوا شد بھ این بر آیند  کھدر 

آشیانۀ  بلخ«        مھ مفتاح،در نگاشتھ اش زیر عنوان الھا

در سرزمین پھناور ایران کھ از سوی : « نوشتھ است » زبان دری 

ی بھ شرقجنوب خراسان تا مرز تبت و ریگزارترکستان چین و از  

عمان  و از  از جنوب بھ سندوخلیج فارس وبحر پنجاب و کشور 

و از   مت ھا وتا دانیوب و یونانرشمال بھ کشور سکاھا و س

بانی حجاز ویمن می پیوست،مردم بھ ز مغرب بھ کشور سوریھ و دشت

کھ ریشھ و اصل زبان ماست،سخن می گفتھ اند.باید دانست سلسلھ 

لغاتی کھ بھ زبان فارسی  معروف شده است  در حقیقت فارسی 

سنھ آریایی است کھ در نتیجۀ النیست.بلکھ یک شاخھ از تنھ 

تبدالت و تغییرات سیاسی و اجتماعی کھ روی داده، بھ تدریج 

برای شناخت زبان دری  است . ساختھ شده و بھ شکل فعلی در آمده

» ارسی ضروری بھ نظر میرسد..ور زبان ف، آگاھی از سیر تط

استاد بھار نیز نگاه ھمسان دارد بر این گفتھ.  )203:6(

شاخھ میدانیم کھ پھلوی و دری در آغاز ھرکدام « مینویسد : 

ھایی بوده اند از زبان قدیمتری و نیز شاید خوزی و فارسی دو 

سریانی یا نبطی  نیز خود دوزبان مستقلی  -ندلھجھ  بوده ا

بوده اند ، واین ھمھ را در شمار لغات فارسی آوردن  خالی از 

 گرامی آقای الھامھ،دانشمند ) از نگاه  27:4( .» مسامحھ نیست 

نزدیک بھ دوھزار سال پیش از میالد، توده ھای آریایی در سر 

ودر سر زمین  ھند زمین پھناور دو سوی رود ھای سیحون و جیھون 

 .اینھاخودشان رابرای زیستن آماده شدند بزرگ در این گستره  

( در کتیبۀ رباتک نیز نام   .گفتھ اندآریایی و زبان خود را 

باستانی  آمده است ، ر) » آری«زبان مردم باختر وتخارستان ،
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از خود بھ یادگار گذاشتند. ترین دست آورد ادبی وزبانی را 

کھنترین نمونھ ھای ادبی از یی و ودایی  را . سرود ھای اوستا

چھار گاثاھای زردشت  وھمتای دیگر آن سنسکرت کھ در کتابھای 

ھستی میبخشد کھ را  اندیشھ  این گانۀ ودای ھندی دیده میشود، 

ھمسانی   د .نبر خاستھ از یک زبان بھ شمار می آیاین دو 

 ھمسو وھمچم،  آوایی ، یکسانی  دستوری و گنجھ ھای واژگانی 

 نیای کھ ھر دو گویش از میان اوستا و سنسکریت، ھمھ میرساند 

پس از .کھ ھمان زبان اریایی است  پدید آمده اند یگانھ، 

در بخش  گفتکھنترین یادگار زبان اریانیست. میتوان کھ  گاثاھا

، در دورۀ دپگر زبان فرس قدیم را داریم دیگر سرزمین آریاھا

ھا، در کتیبھ ھای بیستون، پازارگاد و تخت کھ از زمان ھخامنشی

نیستند بلکھ در دوره  این نامھا نامھای باستانیجمشید( 

در  زمامداری، خانوادۀ رضا شاه پھلوی نامگذاری شده اند. ر .)

بالنده گی زبان سیده است کھ در پیامد سومین برھھ از دست ما ر

دومین آن را میتوان دورۀ  ھگاثاھا پدیدار شده است . البت

زبان مادی دانست کھ بد بختانھ از آن نشانی در دست نداریم. 

   از آن کتلھ یاد آورده است . تنھا ھیرودت

در سومین دوره  این بالنده گی زبانھای دیگری ھم بوده اند 

: زبانھای خوارزمی ، سغدی، سگزی،  ھمزمان با فرس قدیم مانند

شاخھ ھایی از تنھ بزرگ کھنتر شمرده خوزی و .... کھ ھمھ گی 

میشدند کھ ھمانا زبان گاثاھا و سنسکریت ویا پدر این ھردو 

 بوده است . 

ونانیان از باختر، س از رانده شدن یپس از اسکندرمقدونی و پ

 ،کشور در دست پرثویھا (پھلویان) اشکانی افتاد کھ در پیامد

نام زبان  زبان دیگری آغاز بھ بالنده گی کرد کھ ازآن بھ

پھلوی یاد کرده میشود . زبان پھلوی کھ زادگاه آن خراسان 
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دیگر سرزمینھای پشتۀ  ، بھبزرگ بود، با لشکر کشیھای پارتھا

ھمدان، ری، وزنجان  نیز بھ کشور پھلوی  . مردم ایران رسید

نامبردار شد . ادبیات نگارشی کتابھا و کتیبھ ھا وھمچنین 

( فھلویات ) از ھمین یس رازی بھ گفتۀ شمس قادبیات گفتاری 

. زبان پھلوی ویژه  مردم ایران  زمان مردم ما را ھویت بخشید

رمین بالنده گی کھ مرکزی شد . از اینجا میتوانیم گفت کھ چھا

دیده میشود، زبان پھلوی است. این زایش در  در زبان ایریانی

دو و نیم سده پیش از میالد آغاز شدو تا دو سده پسین کھ   

  د.فرازمندی را میپیمایشاھنشاھی ساسانیان پدید می آید، راه 

پیدایی زبان دری است  ،ن بالنده گی کھ در زبان رخدادپنجمی

ی کرد ودر .ھستۀ این زبان در دوران اشکانی آغاز بھ ھستی یاب

پس از میالد نخستین جوانھ 600تا  200دوران ساسانی بین سالھای 

 . ) 204-203 :6(   دری در خراسان بھ شکفتن آغازید .زبان ھای 

و سپس برای پژوھشگران روشن است کھ برای نخستین بار ابن مقفع 

سرشت و سر نوشت زبان دری را آشکار دیگر دانشمندان ھمکیش، 

زبانھای فارسی عبارت « ابن ندیم از زبان او نوشت :  ساخت .

پھلوی منسوب بھ .است  یانیرخوزی و سپھلوی، دری،فارسی،از : 

پھلھ کھ نام پنج شھر است : اصفھان،ری،ھمدان،ماه نھاوند و 

و درباریان بھ آن  ن و اما دری زبان شھر نشینان بودآذر بایجا

است و از میان سخن میگفتند و منسوب بھ دربار پادشاھی 

بیشتر است. سان و مشرق، زبان مردم بلخ در آن زبانھای اھل خرا

و امثال آنان بود، ومردم فارس اما فارسی، زبان موبدان وعلما 

 )4:5(.»باآن سخن میگفتند..

(پنج پھلوی و پیوند آن با فھلھ از زبان  ابن مقفع بھ روشنی

را  زبان پارتی( پھلوی اشکانی) کھ گسترۀسخن میگوید   شھر)
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نشان میدھد. از زبان فارسی دوبار  یاد میکند کھ درنخستین 

مرادش فارسی بھ معنای عام یعنی زبان آریانیھا (  کرد یاد

عجمی ھا) و در بار دوم کھ میگوید زبان موبدان و علما و 

زبان زادگاه مردم فارس یا  مرادش زبان  امثال آن بود ، 

گسترۀ زبان از  اما و.  لوی ساسانی ) میباشد( پھ فارسی میانھ

دری بھ درستی یاد میکند.کھ پس از پیدایی اش از خاور وشھر 

اندک اندک در اینزبان ھای بلخ و تخارستان و بخارا و سمرقند، 

دربار ھای شاھان پسینتر گام میگذارد و زبان پھلوی را کنار 

ش آھنگ وکھن بنیاد میزند و جایش را پر میکند. کھ خود زادۀ خو

زبانھای خاوری چون زبان سغدی و خوارزمی پھلوی و باختری 

را از  دریاز بیان ابن ندیم میدانیم کھ او زبان . میباشد 

و اما  کھنترین زمان وابستھ بھ خراسان میداند  نھ از فارس .

این مرده ریگ بزرگوار، بزرگترین دستاورد  ھزارۀ سوم اکنون، 

پارینھ گی  ساز و شکوه گواه اسر رادبی ما، ساست. گھنامھ ھای 

 سرود آنست  .

زبان بلخیان، زبان « مقدسی در کتاب احسن التقاسیم مینویسد: 

دری است واین زبان و ھمانندآن را از آن دری مینامند کھ 

زبانی بود کھ بدان نوشتۀ شاھان می نوشتند و اشتقاق آن از در 

بار بھ آن سخن گویند.... است وبھ معنی باب و زبانی کھ در در

 زبان مردم بلخ شیرینترین زبانھاست، جز اینکھ واژه ھای زشت

مولف پرھان قانع زیر عنوان دری  )206:6( .»نیز بھ کار میبرند 

ھر لغتی کھ در آن نقصانی نباشد، دری گغتھ .اورده است : 

میشود. .ھمچو اشکم و شکم و بگوی و گوی  وبشنود و شنود و 

 امثال اینھا . 

ساکنان  و بگوی وبشنود دری باشد، جمعی گویند لغت پس اشکم

  چندشھر بوده است کھ آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو است . 
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در دوره ساسانیان زبان چنین دانستھ میشود کھ زبان دری  )5:5(

دانش و کتابت نبوده ولی خراسانیان بھ آن گپ میزدند و بدان 

مینوشتند. زبان ساسانیان زبان فارسی جنوبی یعنی زبان پھلوی 

. بھار پس از شمارش کتابھایی کھ پیش از اسالم ساسانی بوده است

و پس از آن بھ زبان دری بھ دست امده، مینویسد :ھمھ بھ زبان 

، از کاالیادب و استوار و پختۀ شدۀ دری نگارش یافتھ استفصیح 

و و فرھنگ خراسان بشمار میروند.و از پختگی عبارات و و 

استحکام ترکیبات و شیرینی لفظ و معنی پیداست کھ نثری قدیم 

وپرورش یافتۀ سالیان و بلکھ قرنھای  دور و دراز است .و 

ر ھمان قرن بمراتب از کتابھای نثر پھلوی کھ شاید بعضی د

تالیف یافتھ است، پختھ تر و جامعتر و از لحاظ تطور کاملتر 

 . ) 22:4(  . » است.

در اوایل دوره اسالم در شرق آریانا(خراسان)حکومت « 

بن حسین بود بھ طاھریان سلسلۀطاھریان کھ بنیانگذارش طاھر

ق در این ناحیھ برقرار ماند و زبان 259-206از سال .معروف شد

 ری بود.رسمی آن د

ق در زرنج مرکز سیستان 254ھمچنان یعقوب لیث صفار در سال 

حکومت خود را تاسیس کرد کھ صفاریان نامیده میشدند و زبان  

.زبان دری فارسی » دری را زبان رسمی دولت خود  اعالن کرد.

 فارسی باستان.میانھ 

از  نام پر آوازۀ دری در درازای سده ھا سخن این نوشتار ھا 

و ما را بھ این باور میرساند کھ  اگر از  خود بیگانھ میگوید 

مان آن  وسرزمین  نباشیم، نام و نشان نیاکان و گذشتھ گان

مرده ریگی نیست کھ بتوان ازش چشم پوشید و بھ راھی رفت کھ 

 بیگانھ گان زیرکسار برایمان نشان میدھند.

 بر آیند این نوشتار 
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یستنگاه جدا از ھم زبا در دو زمان جدا و  »پارتی« و  »پارسھ«

و شاھنشاھی  )، م پ ۳۳۰–۵۵۰(نھخامنشیا شاھنشاھیپدید آمده اند، 

میتوان گفت کھ ن. پس  )م ۲۲۴ - پ.م ۲۴۷(پارتھا یا اشکانیھا از

پارتی، پارسی زاده شده از  ر از پسر بھ دنیا آمده است . یاپد

چون گفتیم کھ  ؟ آمده باشد دیروزی بھ دنیا ،امروزیاست ؟ از 

 .ھیمنھ رسیده اند نھ پیش از آنھا  پس ازپارسھا بھ  پارتھا

از واژه  از نگاه ریشھ شناسی، میدانیم کھ از سوی دیگر 

 ، پھلوی پدید آمده است. »پرثوی « از واژه  پارسی و »پارسھ «

.زادگاه زبان  چگونھ پارسی را از پارتی می توان پدید آورد ؟

پارتھا یعنی پھلوی اشکانی در خراسان بوده است نھ در فارس . 

اگر فارسی بستھ زبان پھلوی جنوبی یعنی پھلوی ساسانی است. 

کسانی بر ابدال پارسی از پارتی پا فشاری دارند ، خوب است 

 ش را بیارند تا در زمینھ آگاھی زبانشناسیک ما،دیدگاه خوی

 والسالم.  دبرآیندی استوارتر بیاب
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  : ھای وابستھ اد آوریی 

پرسشی پیش می آید کھ چرا برخی ازنویسنده گان بھ جای دری، واژۀ فارسی 

یا پارسی را بھ کار برده اند؟ کھ میدانیم زادگاه این زبان نھ در 

فارس کھ در خراسان بوده است . ودر خراسان زبان دری نامیده میشده نھ 

 -1 در تاریخ زبان و ادب ما شناختھ شده است :فارسی و فارسی بھ سھ چم 

بھ معنای زردشتیھا .  -2.)عجمی ایرانی( یعنیبھ معنای غیر عربی 

پارسی یعنی  -3چنانکھ میگویند .پارسیھای ھند .یعنی زردشتیھای ھند .

از این بگذریم کھ برخیھا با کجروی  منسوب بھ پارس . نھ خراسان .

گفتن  فارسی میخواھند دری خواندن را وتاجکی خواندن را بھ جای

میخواھند بگویند کھ این دیگرانند کھ  زبان را سھ پارچھ میکنند ولی 

اینھا دانستھ یا ندانستھ  با این کار خویش  فرھنگ  پومی ما را در 

وسرزمین  دری  نام کھن زبان مابند بیگانھ گان بھ برده گی میکشانند . 

 بوده است و ما حق داریم سر افرازیھای مان را پاس بداریم.   ما

در چند  دور گذشتھ رکیب پارسی دری کھ ازنکتۀ پایانی . تو اما 
آن بود کھ زبان غیر عربی  نوشتھ انگشت شمار آمده است، بھ معنای

: کھ گفتھ بود برخیھا بیت فردوسی را. مراد نویسنده است یعنی دری 
نوشتھ  چنین .بفرمود تا پارسی و دری  + نبشتند و کوتاه شد داوری 

اند کھ : بفرمود تا پارسی دری  + نبشتند و کوتاه شد داوری . از 
 اینجا بر این برآیند رسیده اند کھ گویا دری بھ گونھ صفت پارسی بھ

نسخھ برده شده است .این جعل  در کھنترین نسخھ شاھنامھ یعنی  کار
 چاپ مسکو نیست .

پوچترین گفتھ را بیان دری صفت پارسیت،  یھا میگویند این کھ برخ
میدارند. واژه دری ھیچگاھی بھ عنوان صفت پارسی نیامده است.بلکھ 

ا . مبی عیب و نقص و ُدر و گوھر و....داشتھ مانند سخن  خود صفتھایی
گویای زبان یم . کاربرد دری خود امروز بھ چنین ترکیبی نیاز ندار

بر پارسی گفتن پافشاری ( جمھوری اسالمی ) ماست و اینکھ ایرانیان 
برخیھا این ) حق شان است و ما را با آنھا کاری نیست . دارند

برای   توطیھ یی نامگذاریھا (فارسی، دری، تاجیکی) را ساده انگارانھ
از حقایق  این دوستان بر اندازی زبان واحد مان گمانھ زنی میکنند .

دورانھای کھن تا بھ  یھا ازتاریخی چشم بستھ اند.زیرا این نامگذار
وجود داشتھ است کھ خود برخاستھ از  نیاز ھای ملتھا بوده امروز 

از نیاز ھای تاریخی وملی ھر  بر پایھ یی است و ھریک از این نامھا
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زیانی  ما، سر زمینی استوار بوده است وھرگز بھ یگانھ گی زبان
 ساند. نمیر
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