
 ))ا ير ا ن و يا پرشيا ((  
 

دال ئل خود , بجای پرشيا,  بجای ايران وبکاربردن نام ايران,يگزينی وا ژه پرشيادر باره جا
 .تاچه قبول افتد وچه درنظرآ يد , آ گاهی هموطنان خود ميرسانمه را بشرح زيرب

 
 – که وا ژه زندميور  نکته تاکيدبه جای ايران براين بيشترطرفداران جايگزينی وا ژه پرشيا

وسرفرا ز  بيگانگان سربلند دربرابر  نماينده تمدن وفرهنگ وافتخاراتی است که مارا-پرشيا
توجه همگان رابه  .نشان ميدهد وبه کاربردن نام ايران مارا از اين امتياز محروم ميسازد

  .نکته های زير جلب مينمايد 
 
ون شک ا ز راه ميهن دوستی اين نظر  طرفدارا ن بکاربردن واژه پرشيا بجای ايران بد– ١

ی بزرگ بهتراست باکمی صرف وقت دريکی از مالها وفروشگاهها آ نها .را اظهارميدارند
 برای آ نها روشن خواهد شد آنوقت که پرشيا چيست ودرکجاست؟ از رهگذران پرسش کنند

 دند ودو درصـپرشيا بی اطالع وجود  درصد رهگذران ومردم عادی از٩٨که حدا قل 
البته درميان  .نميدانند را چيزی از افتخارات مورد نظرآ نها نيزاگرنام پرشيا راشنيده باشند

  راميشناسنداروپائيا ن و آمريکائيان اشخاص فرهيخته وآگاه نيزوجود دارندکه واژه پرشيا
 که خيلی زودمتوجه شده اند که ايران همان پرشياست وبرای آنها ودرست اين گروه هستند

 . وپرشيا يکی است  ايرا ن
کشوربزرگ ايران ,  پرشيا تلفظ نادرستی ازنام پارس است که مورخان يونانی به غلط– ٢

ناميده اندواين غلط حدود دوهزاروپا نصدسا ل  )پارس(را به نام يکی از استانهای آ ن 
 د؟ادامه ياب آيا بايد اين اشتباه تاريخی تا ابد.درزبان اروپائيان به کار برده شده است

کره زمين رابه يک دهکده تبديل نموده وخيلی آ سان است , خوشبختانه امروزوسائل ا رتباط
 . اشتباه تاريخی تصحيح شود که اين 

بخاطربيگانگان ازنام پرافتخارايران چشم پوشی کنيم وزيرنامی غلط   اصوال چرا بايدما– ٣
ه درطی دوهزا روپانصدسا ل ماراشناخته اند خودرا پنهان سازيم؟ بيگانگانی ک, که دشمنان

در طول تاريخ چه گلی بر سرمازده اند؟آ يابخاطراين  ايران راپرس ياپرشيا ياپرزيا ناميده اند
دخالت وانواع مصائب رابما تحميل نموده ا ند؟   همواره درکارهای مانام وافتخارات بوده که

ميدانسته بما  را تخارات مابوده واف آ شنا سياستمداران وحتی خاورشناسان که بنام پرشيا آيا
بما  را انواع اهانتها تصرف و که قسمتی ازخاک مارا نبوده ا ند کمکی کرده ا ند؟ آ ياهمانها

عرب معرفی  را که دانشمندان ما شناسان اروپائی نبوده اند روا داشته ا ند؟ آ يا اين خاور
 کرده اند؟

  رويداده کشورما وناگونی که در خوشبختانه درنتيجه تبليغات چند دهه اخيروحوادث گ– ۴
وفرهنگ های بيگانه نيزبعدا  دراذهان مردم جهان جا افتاده وحتی درلغتنامه هانام ايران 

ايران ,زواژه ايران درپرانتز نام پرشيا وياپرس راگذاشته اندوبرعکس نيزدرجلو نام پرشيا
 .رانامبرده اند 

سوئيس  و م هستند مثل آ لمان ومصراينکه ادعاشده که کشورهای ديگرنيزدارای دونا – ۵
و دليلی نيست که مانيزدونام داشته باشيم بويژه آ نکه ايران نامی کهن است که ديرينگی آن 

ايرانويچ  يا ))ای ران واج((به سه هزا ر وهفتصدسا ل پيش ميرسد ودرا وستا نيزبصورت 
هداری وبه جهانيان رانگ آيا بهترنيست که اين نام پرافتخار .از آن نام برده شده است

 بشناسائيم ؟
واگرافتخاراتی برای کشورما  ميشود د نام ايران نام عام است که شامل استانهای متعد– ۶

نيست که نام يک استان  کليه ا قوا م واستانهای کشوردرآ ن سهيم بوده وسزاوار ,وجوددارد
 –رابه کشوربزرگ ايران اطالق کنيم درحاليکه نام مردم ايران مثل آ ذربايجانيها و  )پارس(



سهيم بوده ا ند بويژه آنکه درآ فرينش تمدن وافتخارات ..... خراسانيها وخوزستانيها و
 .درحال حاضرجنجا ل ترک وفارس راشاهديم  

سی سا ل  و صد هارسا ل وساسانيان حدود چ  همه ميدانيم که اشکانيان حدود پانصد– ٧
ساسانيان که  .درايران فرمانروائی کرده وبرای ايرانيان افتخارات بزرگی کسب نموده اند

 )غيرايران( انيران کشورايران و تمام سنگ نبشته های خوداز در خود اهل فارس بوده اند
ن انزا شاه انشان يا را  خود,نام برده اند وحتی کوروش بزرگ نيز دراعالميه معروف خود

 .ناميده است 
نام اصلی وپرافتخارايران محروم  مارا از  اما موضوع تشابه نام ايران وعراق نبايد– ٨

سازد ازطرفی ميدانيم که عراق درگذشته قسمتی ازخاک ايران بوده است و وا ژه عرا ق 
 .صورت عربی اراک است که باواژه ايران پيوند ديرينه دارد 

انشمندان را آ ورده اندکه آ نهانيزباجايگزينی پرشيا بجای  نويسنده ای نام عده ای ازد– ٩
يکی ازدانشمندا ن عاليقدرومعاصر جناب احسا ن يارشاطرندکه خوشبختانه .  موافقندايران

اين فرهنگ شامل کليه اقوا م ,ناميده اند)) ايرانيکا((نام فرهنگنامه يا اينسايکلوپيديای خودرا
 . داده اندواستانهائی است که ايران راتشکيل 

 بجای پرشيا به تجارت وبازرگانی فرش ايران بکاربردن وا ژه ايران     عده ای ميگويند– ١٠
وفروش کمتر به نام     شايد اين عده آ گاهی ندارندکه خريداران آ مريکائی درخريد.لطمه ميزند

ستند آ شناه....کرمان و، هريس    ،تبريز     ،بانامهای نائينپرشيا ويا ايران تکيه ميکنندوبيشتر
کسادی بازار فرش ايران درآ مريکاناشی ازسياست اقتصادی . وروی اين نامهامعامله ميکنند

نادرست دولت ايران بوده است که پس ازانقالب به تصوراينکه ضدانفالب ازصدورفرش 
بهره ميبردوارز خارج ميشودازصدورفرش جلوگيری نمودوجای فرش ايران رافرشهای 

     .تسخير نمودند     .....و رومانی وچين وبافت هند وپاکستان وترکيه 
مگر  , که بجای پرشيان بتازگی بکار ميرود) پارسی ( اما درمورد وا ژه زبان فارسی– ١١

چرا بايد ازبکاربردن اين نام ازطرف  , ميناميم )پارسی (نه اينست که مازبان خودرا فارسی
نويسنده اين سطور براين . ديگران دلگيرشويم و واژه نادرست پرشين رابآ ن ترجيح دهيم

باوراست که کاش نام زبان فارسی را که منسوب به يک استان است به زبان ايرانی تبديل 
 رايج ميکرد ،ميکردوال اقل نام قديمی اين زبان که زبان دری ويا فارسی دری است را

 .ودراينصورت اين زبان شامل ساکنان فالت ايران ميشد 
ودراين استان پرورش وتکامل  راسان بزرگ رواج داشته  درخ,فارسی دری زبان دری ويا

وقديمی ترين شاعرا ن وگويندگان اين زبان درآ ن استان ظهورنموده وپيشگام  يافته است 
 :ناصرخسروشاعردا نشمندبزرگ چنين سروده .شاعران وگويندگان بعدی بوده ا ند

 
 دری رافظ ٌدُر          من آ نم که درپای خوکان نريزم      مراين پربها ل

 
 :وخواجه حافظ شيرازی نيز فرموده 

 
         زشعردلکش حافظ کسی بودآ گاه      که لطف طبع وسخن گفتن دری داند

 
بکاربردن لفظ فارسی دری اين حسن رادارد که اين زبان شامل کليه مردما نی که در خارج 

 .ميشود  نـيزداز مرزهای کنونی ايران زندگی ميکنند وباين زبان سخن ميگوين
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