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 کشـور ما را فارس بنامید نه ایران

 ارسالی سراج وهاج  -سالم سپارتک  : ترجمۀ

پس از اين میالدی از همه کشـورهایی که با آنها روابط دیپلوماتیک داشـت، تقاضا کرد تا ۱٩۵۳حکومت فارس در سـال 

 .ياد کنند" ايران"فارس را به نام 

گفته مي شود که پیشنهاد برای . ، یک اشتباه بزرگ بوددرک نادرسـت ناسيوناليستی صورت گرفتاین تغییر نام که بر بنیاد 

در آن زمان . این تغییر نام از جانب سفیر آن وقِت فارس در جرمنی مطرح شده بود که خود سخت زیر تاثیر نازیها رفته بود

گفته می شود . بود" آریایی نژاد"هان بهبود روابط دوستی با کشورهای به اصطالح جرمنی در تب نژادپرستی میسوخت و خوا

که برخی از دوستان جرمنی آن سفیر، او را به این متقاعد ساختند که چون با به قدرت رسیدن رضاشاه، فارس صفحۀ نوینی 

است که مداخالت شان در امور ایران به از تاریخ خود را گشوده و خود را از زیر نفوذ شوم بریتانیا و روسیه رها ساخته 

خصوص در دوران زمامداری قاجارها، آن کشور را فلج کرده بود، اینک بسیار درست خواهد بود که منبعد کشور فارس به 

این نه تنها آغاز نوینی به شمار آمده و عصر جدیدی از تاریخ فارس را به جهانیان نشان . یاد شود" ايران"اش یعنی نام اصلی

قرابت و پیوند دارد " آریایی"با " ایران"باشندگان آن را برجسته خواهد ساخت؛ زیرا نام  نژاد آريايیواهد داد، بلکه همچنان خ

 .و از آن اشتقاق شده است

یادداشـت متحدالمالی  فارسهمان بود که وزارت خارجۀ . از این تملق گویی خشـنود شـده و به دام جرمنها افتاد حکومت فارس

(Circular ) ايـران"منبعد آن کشــور را بـه نـام را به همه سـفارتخانه های خارجی در تهران گسـیل داشـت و تقاضا کرد که "

 . ياد کنند

در مراودات رسـمی دیپلوماتیک و مواد " ايران"همان بود که نام . اصول دیپلوماسی ایجاب میکرد که این تقاضا برآورده شـود

 .شـتخبری پا به عرصۀ ظهور گذا

. درک کننادفـارس نزد جهانیان طنین بیگانه یی داشـت و بسـیاری از آنها نمیتوانسـتند رابطۀ آن را باا " ايران"در آغاز،  لغتِ  

یکی از کشـورهای نوبنیاد مانند عراق و اُردن باشـد که از فروپاشی امپراتوری " ایران"بعضی ها چنین فکر میکردند که شـاید 

. ده اسـت و یا کشـوریسـت در افریقا یا جنوب شـرق آسـیا کاه تاازه اساـتقالل خاود را باه دساـت آورده اساـتعثمانی به وجود آم

نام نو کشاـور نتوانساـت پیوناد . حتی اغلباً آن را با عراق به اشـتباه مي گرفتند که خود در زبانهای خارجی یک هویت تازه بود

م می توانست نشـان دهد ، معلوم نبود که ایان کاار بارای فاارس چاه مفاادی نژادی و خونی فارس را با غرب نشـان دهد، اگر ه

 .را یک کشـور عربی و یا عربی زبان می انگاشـتند« ايران»برعکس، نتیجه آن شـد که اغلباً . داشـت؟

نفات در توساـط قاوای متحادین، ملای ساـازی صانای   ۱٩٩۱گذشـت زمان و همچنان رویدادهایی مانند اشاـغال کشاـور در ساـال 

در " ايـران"زمان مصدق، همه و همه، نام کشـور را در عناوین مطالب خبری و مطبوعاتی جهاان قارار دادناد و آرام آرام ناام 

به طور نسـبی از اسـتفاده افتاد؛ هرچناد کاه ایان پروساـه در بریتانیاا ُکناد تار از ( Persia" )فارس"مجموع پذیرفته شـد و کلمۀ 

 .ایاالت متحدۀ امریکا بود

. بدون شک اعتبار فرهنگی کشور را خساره مند ساخت و ضربۀ مدهشی بر مناف  درازمدت آن وارد کرد" ايران"برگزینی نام 

احساسااات دلپااذیری را در ذهاان زنااده کاارده و میاارا  فرهنگاای ایاان کشااور را " فــارس"ناازد تحصاایل کردگااان در همااه جااا، نااام 

بیات فارسی، قالینهای فارس، میناتور فارس، مساجد فارس و باغهای فاارس در همه جا از هنرهای فارس، اد. برجسته میسازد

در " فاارس" این نیز درست است که کلماۀ. حرف زده می شود که همۀ اینها نشان دهندۀ ظرافت عمومِی ذوق و فرهنگ ماست

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yarshater_ehsan_keshwar_mara_fars_benamed_na_iran.pdf
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ه یااد مای آورد کاه فاارس را زناده میساازد و هام ایان مطلاب را با جنگهای فارس با يونانذهن غربي ها حواد  تاریخی مانند 

تصااویری از یااک کشااور " فااارس"حتاای در ایاان صااورت نیااز . ساارزمین پادشاااهی مطلااق العنااان و یونااان مهااد دیموکراساای بااود

اسات کاه " فـارس"این نیز به ساود کلماۀ . ضعیف و عقب مانده نی، بلکه از یک امپراتوری پرقدرت را در اذهان زنده میسازد

پادشاه فارس، یهودی ها را از اسارت بابل نجات داد و به آنان کمک کرد تا معبد ویران شادۀ در تورات آمده است که کوروش 

 .یورشلیم را دوباره اعمار کنند

" ایران"در زبانهای دیگر، غیر از فارسی، . هیچ یک از خاطرات باال را در ذهن جهانیان زنده نمیسـازد" ایران"برعکس، نام 

در عصاری کاه هماه کشاـورها . دهندۀ کشـوریسـت بادون گذشاـته یاا بادون کادام فرهناگ خااص یک کلمۀ میانتهی بوده و نشـان

برای ایجاد تصویر یا سـیمای مناسـبی برای خود در جهان، پول زیادی را خرج میکنند، کشـور فارس بارعکس کااری کارد تاا 

میالدی این تصمیم را اتخاذ  ۱٩۵۳سـال  مقامات رسـمی فارس که در. خود را از تمام شـهرت و تاریخ پرغنایش محروم سـازد

کردند، نتوانسـتند درک کنند که بسـیاری از کشـورهای دارای تاریخ کهن در زباان خاودی باه یاک ناام و در زبانهاای دیگار باه 

ران یاا چاین از دیگا( مصر) Egyptاگر لحظه یی می اندیشـیدند، شـاید درک میکردند که اگر یونان، . نامهای دیگر یاد میشـوند

مطالبه میکردند که منبعد کشـورهای شـان را به ترتیب به نامهای هایالس، مصار یاا ژونگاو یااد کنناد، ایان کشاـورها افتخاارات 

بالفاصله خاطره در بارۀ اهرام، خط هیروگلیف، لوحه ها و دیگر آثار با ارزش و پر " Egypt"نام . زیادی را از دسـت میدادند

هماان ارزشاـها را « مصار»نده میسـازد، در حالیکه خارج از کشـورهای اسـالمی، نام عربی درخشـش تاریخی را در اذهان ز

 .به یاد نمی آورد

محماد علای فروغای، یاک . خسـارات ناشی از تغییر نام کشـور به هموطنان متفکار و اندیشاـه ور ماا از هماان آغااز معلاوم باود

ما با يک حرکت : " سـارات را با این جملۀ مشـهورش خالصه کردصدراعظم شـد، این خ ۱٩٩۱دانشـمند با وجهه که در سـال 

با گذشاـت زماان پیاماد هاای نااگوار ایان تغییار ناام هرچاه " .قلم، نام شـناخته شـده و مشـهور را به چيزی نا آشـنا مبدل کرديم

 .آشـکارتر شـدند

نویسندگان مبنی بر تغییر دو بارۀ نام کشور به  میالدی کمیته یی برای بررسی پیشنهاد یکی از۱٩۳٩سرانجام، در تابستان سال 

ساید حسان تقای زاده، یکای از مشاـروطه خواهاان : این کمیتاه متشاکل باود از دولتماردان و دانشامندان شاهیر اعام از. وجود آمد

و برجسته و سخنگوی سنا، علی اکبر سیاسی، رئیس افتخاری دانشگاه تهران، سناتور عیسی صادق، در گذشاته وزیار آماوزش 

پرورش و رئیس مکتب عالی پداگوژی تهران، سناتور علی دشتی، ادیب و نویسندۀ شهیر و عباد  انتظاام، رئایس شارکت ملای 

 . نیز عضو آن کمیته بود( داکتر احسان يارشاطر)نگارندۀ این سطور . نفت

ه شاـود و از تماام کشاـورها خواساـته این کمیته گزارشی را برای حکومت تهیه و پیشـنهاد کرد که ناام کشاـور دوبااره تغییار داد

حسـین اعلی، وزیر دربار که ریاسـت آن کمیته . را به همان نامی یاد کنند که در زبان شـان در گذشـته رایج بود فارسشـود تا 

یفه داده شـد سـپس به وزارت امور خارجه وظ. را به عهده داشـت، این پیشـنهاد را به شـاه تقدیم کرده و تأیید او را نیز اخذ کرد

این تقاضاا را مطارح : اما وزارت خارجه این کار را با دلسـردی و به طور نیمبند اجرا کرد. تا آن فیصله را در عمل پیاده کند

های خارجی پیشـنهاد کرد که میتوانند آن  یاد کنند، بلکه به سـفارتخانه" فارس"نسـاخت که به طور بالاسـتثنا آن کشـور را به نام 

حتای . اما در آن زمان نام ایاران نازد جهانیاان تاا حادودی رواج یافتاه و معماول شاـده باود. ا به نام عنعنوی آن یاد کنندکشـور ر

برخی از ایرانیان، آنهایی که از یکسـو اطالع نداشـتند که نام فارس در سـراسـر جهان تصور دربارۀ یک فرهنگ پرغنا را در 

، هناوز از ساـر شاـان ناه پریاده باود، نشــ  مزايـای يويـت اتنيکـی نهدتـه در نـام ايـراناذهان زناده میساـازد، و از جاناب دیگار 

همچناان شاـایان یاادآوری اساـت کاه اصاالً ناماۀ . اسـتعمال نام ایران را به خصوص در مراودات شاـان باا خارجیهاا اداماه دادناد

در مطبوعاات رساـمی کاه بعاد از . ی ساـاخترا اختیاار" ایاران"و " فاارس"متحدالمال وزارت خارجه کاربرد هر دو نام یعنای 

 .بشتر بود« ایران»در خود فارس به نشـر میرسـید، گرچه از هر دو نام اسـتفاده میشـد، با آن هم کاربرد نام  ۱٩۳٩سـال 

این کشـور مربوط اسـت و تعلق دارد، همچنان نوعی برای همه آنچه که به " ایرانی"برای کشـور و کلمۀ " ایران"اسـتعمال نام 

" فارسای"وساـعت بیشاـتری نساـبت باه کلماۀ " ایرانی"اصالً کلمۀ  ।را ایجاد کرده اسـت( ترمینولوژیک)سـردرگمی اصطالحی 

نان بساـیار ، فارسی، پارتی، ُسـغدی و همچ(Ossetic)اُِست  ُکردی، پشـتو، بلوچی،دارد و دربر گیرندۀ چندین زبان به شـمول 
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به کشـورهایی اطاالق مای شاود کاه در آنهاا مردماان ایرانای " ایران زمین"همچنان کلمۀ . زبانهای دیگر قدیمی و معاصر اسـت

اساـت و ( Ossetia)زبان به سـر میبرند و نه تنها دربر گیرندۀ فارس بلکه همچنان تاجکسـتان، افغانسـتان، بلوچسـتان و اُِسـت 

به همین دلیل اتخااذ . در زمانه های بسـیار قدیم و در قرون وسـطی همچنان دربر گیرندۀ ُسـغدیانه، خوارزم، پارت و غیره بود

سرحد تفااوت میاان مفااهیم مختلاف را مغشاـوش و مابهم ساـاخته و ناوعی ساـردرگمی را باه " فارس"برای کشـور « ایران»نام 

 .میان می آورد

یکند که حکومت فارس از همه جهانیان تقاضای رسـمی جدی تر بکند تاا در ماورد کشاـور ماا و زباان ماا هماان اکنون ایجاب م

 . نامهای عنعنوی را اسـتعمال کنند

این هم مضحک اسـت که کشـور ما بسـیار بجا باالی آن پافشـاری میکند که خلیج فارس به همان نام معروف تاریخی خاود یااد 

باه " ایاران"اریخی آن با فارس تأکید شاـود؛ اماا همزماان زیانهاای بزرگتار و مهمتار ناشاـی از اساـتعمال ناام شـود تا بر رابطۀ ت

 .را نا دیده میگیرد" فارس"عوض 

 .که در امریکا به چاپ میرسد" میرا  ایران"برگرفته از شمارۀ پانزدهم مجلۀ ) 

 ـاطر در انگلیسی زیر عنوان اصل نوشتۀ اسـتاد یارش(Communication ) پیاام"به نشـر رسـیده اسـت که میتوان آن را "
 .ترجمه کرد

 

 پایان

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


