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   ۲۰۱۵/۰۶/۰۴ فارانی مسعود

 دری؟  زبان  با «پارسی» تسمیۀ  وجه سنخیت

در اصطالح زبان پدیدۀ مصطلح است بنام »غلط مشهور« که همیشه جای »صحیح نا مشهور« را گرفته است، از  
اصطالح زبان( یک »غلط مشهور«  کنار زبان دری )به    یا فارسی در   ضمیمه کردن کلمۀ پارسی همینرو می بینیم که

و حتی زبانی     چرا؟ بخاطریکه این زبان با نام پارس یا فارس هیچ قرابت مکانی، منطقوی، ریشوی   است.ساخته شده  
زبان تاریخی پینه و   چگونه کلمه فارس یا پارس را بنام یک پس چرا و  ندارد. اینجا سوال اساسی سر بلند میکند که

  هند بنامند؟  پارسیانهند را نیز    پارتیانسبب شده است که     و غلط به شهرت رسیده،وصله  زده اند؟ و حتی این جعل  
 

 فارسیو یا شکل تغییر یافته آن زبان  دری  با زبان فارس )شیراز( ۀعرض شود که منطق  تفاهم سوء  برای رفع این 
اعر بزرگ این خطه حافظ وسعدی جاوید ، دوشخان عبداالحمد روانشاد داکتر  بر اساس تحقیق  بیگانه بود ، چنانچه

چرا نامش درکنار     ای که دارای زبان غریبه باشد  شیرازی تا سنین نو باوگی زبان فارسی بلد نبودند. پس چگونه خطه
قرار میگیرد که با آن هیچ سنخیت وحتی قرابتی قیاسی هم ندارد؟  زیرا شیراز یا منطقه فارس یا پارس با   زبانی

یعنی افغانستان مرکزی  وبلخ و بخصوص   بیگانه وغریبه بوده است واز زادگاه زبان دریزبان دری وحتی فارسی 
پارس حدود چند هزار کیلومتر فاصله    و اینطرف دریای آمو که مهد پیدایش زبان دری شناخته شده است،  آنطرف
شده است ومنحیث غلط  جعل ًعمدا ًپس روشن میشود که ترکیب نام فارس در کنار زبان یعنی »زبان پارسی«   دارد. 

 مشهور این اصطالحی غیر مؤجه را بخورد مردم داده اند ودر ردیف غلط مشهور جا گرفته است.
 

)یعنی بزبان مادری خودشان(   در شعر حافظ وسعدی  که بنام زبان شیرازی  اینهم دونمونه از زبان منطقه فارس
  :سروده شده است

 ازًاماًدًیًًغرتًیکًبیًروشنًیًًًًًًًًًًًًبسپریمًنبهًپیًماًچانًغرامتًً:  ازًحافًظ 
  عشغًسقریًشخیًبونیًچشًروشًتًًًًًًًًًًًًمیًکندًًپرًهنطًثلهًجونًی:   ازًسعدی

هم    در زبان دری مفهوم شده نمیتوانند گرچه در رسم الخط با   دقت کنید که اگر این دو بیت باال به دری ترجمه نشوند
  : فارس یا شیراز شکایت گونه میفرمائید که ۀاین لحاظ از منطق حتی بعد ها حافظ به  یکسان اند. 

ًبیاًحافظًکهًتاًخودًراًبهًُملکیًدیگرًاندازیًمًًًًًًًًًًًًًسخندانّیًوًخوشخوانیًنمیًورزندًدرًشیراًز

ً:ًًنمونه، او به زبان دری میسراید ودری را شیرازی ها نمی فهمیدندًچرا حافظ چنین خطاب میکند بخاطریکه
ًکهًلطفًطبعًسخنًگفتنًدریًدانًدًًًًًًًًًًًًًًًزشعرًدلکشًحافظًکسیًبودًآگاًه

ً

  از جانب مردم منطقه به هخامنشی های قـُلدرهای خزری    کلمۀ معرب شده فارس  که آبرومند تراز کلمه پارس است،
ل طالبان کنونی در  الق میشد. آنها شیراز را مرکز خود انتخاب کرده بودند.   که  برای جبر و ستم )مثطا سفاک

افغانستان ( اجیرشدگان  بیگانه ) یهودیت ( که انسان کـُشی واوامریهودیت را بر مردم اجرا میکردند. زیرا آنها برای 
َدَور واطراف منطقه    "* تمام سکنه را قتل عام کردند. مردمپوریمبودند ودر حادثه "  مؤظف شدهقتل عام منطقه 

هرگز در برابر آنها سر تسلیم فرود نیاوردند بعد از قیام های مکرر مردم  و ناخته بودند این جنایت کاران را ش پوریم
ازینرو مردم  آنها را با اهانت   دیگر تاب نیاوردند تا بالخره مجبور به  ترک منطقه شدند. ،  خزری ها ی اجیر شده

 آنها بود تا کنون در جامعه باقی وپایا  لتقاببه پارس سک مسمی کرده بودند واین کلمه چون ابداع  شدۀ خود مردم در  
نام تمام خطه ایران راکه    به ایران عوض میکند و  میالدی  ۱۹۳۵پارس اسمش را دردلیل دیګر اینکه چرا دولت     .ماند

پارس جزء کوچک آن بود برخود میگذارد که از جانب بزرگان بسیار مثل یار شاطر، سعید نفیسی ودیگران  مورد 
 نکوهش قرار میگیرد، این تغیر دادن نام چه  ضرورتی دیگرمیتواند داشته  باشد؟  

 

 یاد میشد.  پارتیبود زبان شان بنام زبان بلخ مشهور به ام البالد    که مرکز شان شهر  در قدیم پارتی ها 
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" ، پارتیک" میشود، " کیومرث"  " کیومرت« تلفظ میکردند که " س« یا »ًث« را»تدر زبان پهلوی »  بدبختانه 
ًپارسیترکیب »   با سؤ استفاده ازین نقیصه و بدیل،    " میشود لذاپارسی"   " پارتی" میشود و"  پارسیک"  راجعل    «زبان

 این  غلط را شهرت دادند.  آن در تمام متون آنرا داخل ساخته با جعل در جعلکردند، بعد از 
 جناب نجیب سخی خود چنین مینویسد که:  
 

 ، است مسجع نثر درقالب دری ُدرُسچۀ ؛ عبورنمود صفا با دانشوران و صاحبنظران دیدگاه از فوق در ».... متنیکه
ًنمیگوید.ًدریًًپارسیُدرًُسچۀً)تکیهًازماست(.ً«ًًیعنیًًدریً ُدرُسچۀنجیبًسخیًتحتًعنوانً

 یا
 جناب روانشاد  داکتور عبداالحمد خان جاوید که نام آریانا را توضیح میدهد چنین مینگارد:

 .( بوده استAryan) زبانًاشکانی( ودر Arian)پارتیًًزباننگارش این کلمه در 

   
 ً(خورشیدي1390ًً-كابلجلدًاول،ًپژوهشهايًتاریخي،ًمولف:ًاكادمیسینًدكتورًعبداالحمدًجاویدًً،)مقاالتًجاوید

 

، بقول پارسیجعل دیگر اینکه در کنار جعل کلمۀ   .میباشد پارتی باستانیزادۀ زبان دریًزبان مبرهن است که 
 خبر آنها از زبانها فارسی خود که میانه فارسی زبان و قدیم فارسی زبان (زبانشناس خبیر ایرانی، )داریوش آشوری

اینگونه بذل وبخشش بدون اساس من درآوردی آنها      (آشوری   داریوش؟؟)  داد.   یاد  برایشان  ند کهبود  غربیان  این  نبودند
از   پارسیچرا از تمام متون ها حذف میشود وجای آنرا چه شد؟ و  پارتیکه پس اصل زبان پرسیده شود سبب میشود 

 اشغال میکند چرا ؟ یکصدواند سال به اینطرف
  

را بخاطر آشنایی اش با اسطوره ها » غواص اسطوره ها «   که او مهرداد بهار  از قول  اینک برای محققین گرامی
( نشر شده ۵۴شمارۀ۱۳۷۳صفحه )شهریور ۳۴۴لقب داده اند. )در مجلۀ ماهنامه فرهنگی وهنری بنام کلک که در 

با دکترمهر داد بهار(  تحت نام گفتگو ۲۳۳الی  ۱۷۰است. با متن عکاسی شده از گفتار مهر داد بهار که ازصفحه 
  .ثبت شده است انتخاب و خدمت شما  خواننده گرامی پیش کش می شود

 
این مجله، واضح میسازد که جعل   ۲۲۵صفحه مهرداد بهار درین صحبت سخنان ارزندۀ وقابل مالحظه دارد. در

 ودلیل آن چیست؟  بمیان آمده است  چگونه ًپارسو  پارتکلمۀ  در مورد  تاریخی
 

»....ًیکًنکتهًبسیارًجالبًبرایتانًبگویمًوآنًاینکهًدرًشاهنامهًآمدهًکهًپایتختًکاوسً: فرمائیدمهر داد بهار می
درًپارسًبود،ًدرًحالیًکهًدرًحماسهًهایًکهنهًکهًنگاهًمیًکنیمًفارسًدرینًحماسهًهاًًاصالً ًدخیلًنبودهًاست.ً

،ًدرًامالِءًپارسوًًًًپارتاژۀًًاینًنبردًهاًبهًگردًرودجیحونًاست.ًپسًچراًیادًازپارسًکردهًاست؟ًجالبًاینستکهًو
ًًً ًبهًصورت ًافغانستانP`lSًًًپهلویًهردو ًبهًشرق ًازًهرات ًآمدهًکه ًبندهش امالءًمیشودًودرًضمنًمطالبًجغرافیای

امروزیًپارسًاستًیعنیًازًهراتًتاًبرسدًبهًبامیانًوًبرسدًبهًکوههایًپامیرًدرًشرق،ًیعنیًمنطقهًایًکهًبلخًً
منًدرًیاداشتهایًشماً)ًداکترًمزداپور(ًحسابًمیشودًًپارتهمًجزءًآنًاست،ً وًبلخًپایتختًکاوسًبوده.ًضمناً 

اشتباهًدرًقرائتًودریافتًغلطًشکلًاسطورهًًراًبودًکهًمیًخواندمًکهًبلخًپایتختًکاوسًبودهً،ًتویًمتنًآمده،ً
وًجزؤًًً( خواندهًمیًشدًًپارتکهًظاهراً ًازًعصرًاشکانیًبخشیًازً)عوضًکردهًپایتختًکاوسًکهًدرًبلخًبودهً

سخنان    .....ً«شمردهًاند.ًًفارسخواندهًشدهًوسرزمینًوپایتختًکاوسًرادرًًپارسده،جزویًازًًمبشمارمیًآًپارت
 مهر داد بهار )تکیه از ماست(.

خود   مراجعه کنید  ودر ذیل مقاله  به عکس  لطفا    اینک به اصل متن   شد. جنسا ً نقلفوق  متن    ،  برای سهولت خواندن
 بخوانید. 

 
که زادگاهش   پارتیبا موجودیت این حقیقت یاد شدۀ فوق، پس بینید که مغرضین ایرانی در برابر زبان با شکوه 

شان تمام شود، نام، زبان   افغانستان است،  و مادر زبان  دری میباشد سکوت میکنند و بخاطر جعل که به نفع خود 
 و قدیمًفارسیًزبانبه همین سبب  موفق شوند. پارسًمیگذارند  تا در برجسته کردن نامطاق فراموشی ه را ب پارتی
 و... و.... را بمیان آوردند. میانهًفارسیًزبان
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دی، بلخی و خوارزمی به شکل  دری امروزه تغییر کرده است. فرزند  غکه با مجاورت و آمیزش زبان س  پارتیزبان   
( نگوئیم ؟ ونام بد مسمی پارتیًدریً)زبانچرا   (پارسیًدریپس بجای زبان )میباشد.  پارتیمادرش زبان  سکۀ  از

 پارس را چون وصلۀ ناجور به آن بچسپانیم.
 

تداوم جعل کاری هنوز   ،دندر هند که اکثر آنها مجوسی میباش ،ایرانی ز ارتباطات هند وکمضحکتر اینکه بوسیله مر
 هم ادامه دارد.  

 
؟ بخصوص که نقل بنظرم اشتباه محض است، پارسیًدریپس با این چنین حقیقت آشکار بازهم اگر بگویم که زبان 

 محشور سازیم.  ،قولی از ابن سینای بلخی را برای این غلط مشهور
" 

 می  نامه و رساله و کتاب 238 شامل"  بوعلیا"  آثار. است متبحری شخص فراوان آثار داشتن در" بلخی سینا ابن
ً   که  است  حکیمی  تنها  او.  شود   مختلف   زبانهای  به  برخی  و  رسیده  طبع  به  آنها  از   بسیاری  و  مانده  باقی  آثارشهمۀ    تقریبا

 " عالییًًدانشنامه"    های  بنام  شده  تحریر  به دری  آن  اثر  دو    فقط  او  آثار  از  بزرگ  بحر  این  جملۀ  از  که.  نداشده  ترجمه
این اثر را نمیتوان اثر  بنا ً .است شده تکمیل سینا ابن شاگرد وبوسیلۀ ماند باقی ناتمام اولی که است "نبضًرسالۀ"  و

ایران    در کجاست؟ در کدام موزیم است؟ اگر این اثر چاپ شده در  خالص ابن سینا شناخت.  دیگر اینکه اصل این اثر
در    پارسیپینه کردن کلمه    وحی منزل هم باشد از اعتبار ساقط است.  کسیکه برای وصله زدن و  اگربالتشبیه    باشد و

 چرا به اصل پارتی آن توجه نمیکند؟ تالش کرده است.  دریکنار زبان 
است مراجعه نمیکردند که این سند ناتمام بوسیلۀ شاگرد ابوعلی سینا  تکمیل شده ناتمام ابن سینا بهتر بود به این سند 

نشر کجاست؟ منبع نشر ذکر نشده است.  یعنی تکیه برین سند منحیث قول ابن سینا مغشوش  دیگر اینکه این اثر  و
 بنظر میرسد. 

 
 پارسی" و زمینه در بلخی سینای بوعلی  فرمودۀکه میفرمایند: » خلیل هللا معروفی دپلوم انجنیرمحترم بقول جناب 

ل آیتًِ" نباید را زبان این نامیدن "دری  « تائید میکنم..دانست"ُمنَزَّ
 
 :کند  می ذکر قرار بدین «ایران ادبیات تاریخ» یا مجموعه  در را «سیناابن» دری های کتاب «صفا هللاذبیح» کتراد
 
 یک ذیل  را  همه ایمدانسته  بهتر که استمانده باقی !! پارسی زبان به کتاب چند بزرگ، فیلسوف  «سینا ابوعلی»  از

ًًاستًتأملًموردًدیگر،ًبرخیًنسبًتًوًمحققً«سیناابًن»ًبهًهاکتاًبًاینًازًبعضیًانتساب. داریم مذکور عنوان
 میان  از.  آنندًًازًًبعدًًیاًًششمًًقرنًًنثرًًاختصاصاتًًازًًغالبا ً  که  دانستًًشیخًًآثارًًازًًهاییترجمهًًراًًآنهاًًتوانمیًًچنانکه
 .است مسلم بدو «نبضًرسالۀ»  کتاب و «عالییًیدانشنامه» نسبت شیخ، هایکتاب

 

 :«عالییًۀدانشنام» 
 و هیئت و طبیعیات و منطق در تحقیق قصد به را آن و نوشته «کاکویهًالدولهعالء» خواهش به شیخ را کتاب این

 را بقیه و نیافت توفیق طبیعیات، و الهیات و منطق قسمت تحریر به جز  اما کرد تصنیف الطبیعهمابعد و موسیقی
 تکمیل ساخت[ ] و.گرفت عهدهبه «جوزجانیًابوعبید» او شاگرد

 

ً:«نبضًرسالۀ » 
 نیز  و بدن در خون نقش در بحثی و نیز و است طبایع و ها مزاج عناصر، آفرینش کیفیت در بحث شامل رساله این

 . دارد آن انواع و نبض
 .است  دری  به  متعدد  علمی  اصطالحات  حاوی  و  شده  نگاشته  طب  فن  در  که  است  هایی  کتاب  نخستینۀجمل  از  کتاب  این

اگر در ترجمه کتاب وی آمده است صد در صد برای   پس می بینیم که این دو اثر تکیه بر پارسی ابن سینا ندارد و
جعل کاری سندی دیگری را  جعل کاران ایرانی ارائه داده اند. با این تحقیق فشرده آرزو میرود تا این وجهه تسمیه 

 دقت کنند. قلمداران توانا و دری زبانان گرامی بیشتررا 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ترجمانان ایرانی را برای افغانها که از جانب فارو درین پورتال نشر شده است بسیار عالی و موجه همچنان مشکالت  
 میدانم. تمام این حجت ها راه آینده را روشن میکند. وسالم

 
 
 س ذیل از روی متن عکاسی شده است.ک ع
شر شده است. از گفتار ( ن۵۴شمارۀ۱۳۷۳صفحه )شهریور ۳۴۴مجلۀ ماهنامه فرهنگی وهنری بنام کلک که در  از)

 نشر شده است. تحت نام گفتگوبا دکترمهر داد بهار( ۲۳۳الی   ۱۷۰مهر داد بهار که ازصفحه 

 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ًدیدهًشدهًهاًً:
 تأمل بر نیاد تاریخ ایران  ) بخش زبان ( ) پور پیرار( 

 – باطنی رضا دکتور محمد » زبان درك در استنباط اهمیت

 ( از ناصر پور پیرار هویت و زبان ایرانیان پس از اسالم و پوریم یهودیان )بازبینی شده
http://www.vajehyab.com/dehkhoda/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7 

3.aspx-http://aryaadib.blogfa.com/cat 
 یر( ) نوشتۀ خانم محترم  ویپلوم صالحه وهاب واصل ومحترم دیپلوم قیس کب  ها سیستم آپریتنگ در زبان سازی محلی  پروگرام

  فارو
 تفاوت نگذاشتن میان دری وفارسی ومشکالت پناهجویان دراروپا
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http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/q_kabir_ahmiat_zabanha_in_new_technology_6.pdf
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http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/FAROEAGO_2015Jun_farsitranslators.pdf

