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 چکیده

اینکه ها عالوه بر نامهدر برخی از لغتجستار این مقاله بررسی معنی واژه پارس است. 

پارس » ، به معنیپارس در مفهوم قوم پارسیان، و محل استقرار آنها  بیان شده است

را ست که  مدارک و شواهد مقاله به دنبال آن ا از اینرو این. نیز آمده است« کردن

نتیجة . معنی واقعی این واژه مشخص شود استناد منابع در دسترس،ه بتا  بررسی کند

تندی را که نمایانگر مفهوم این واژه باشد در اختیارمان بررسی هیچ منبع و مدرک مس

پارس در  منابع متعددی به معنی قوم و قبیله پارسیان، استان فارس قرار نداده است. اما 
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متون پژوهشگاه میراث فرهنگی.   ها وشناسی کتیبهعضو هیئت علمی پژوهشکده زبان **

azadehheidarpour@yahoo.com 

mailto:motahami20@khu.ac.ir


 1399 ماره اول، پاییز و زمستانش، سال اول، های باستانینامه فرهنگ و زبانپژوهش  238

های در کتیبه است که هخامنشیان() و سرزمین ایران آمده است. پارس نام قوم پارسیان

گیری است. این نام ابتدا به محل شکل به کار رفته« قبیله پارسی» هخامنشی در مفهوم

شد و با قدرت گرفتن حکومت پارسیان، که حدود استان فارس فعلی است، اطالق می

واژة  .قلمرو آنان، به کل سرزمین ایران و قوم ایرانی داده شد عةهخامنشیان و توس

 داده است.« فارس»در گذر زمان جای خود را به تلفظ عربی این کلمه یعنی« پارس»

محل اند: قرینه می توان برای واژة پارس بیان کرد از این قبیل معانی دیگری که به

  .استقرار، جنگجو، پهلوان و گرز افکن
 

 پارس، فارس، انشان، ایران، پارسوا، پارت.کلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه -۱

در گذر زمان حوداث و وقایع مختلفی را پشت  ایران تاریخ کهن و طوالنی دارد که 

در زمینه ر گذاشته است. ایران همانطور که با رویدادهای متعددی روبرو شده است، س

 ی خود را حفظ کرده است وداشته است، اما پیوستگی زبانی و فرهنگخط نیز تحوالتی 

این از ویژگی های خاص تاریخ و فرهنگ ایران است. زبان در گذر زمان تغییر می کند 

حال حرکت تشبیه کرد که تغییر دارد ولی بستر آن  ای دررودخانه می توان آن را به

ثیر تحوالت اجتماعی، علمی و فرهنگی تحت تأ ها متناسب با زمان و واژهثابت است. 

می ، وسعتگردندها با هم ترکیب میبرخی واژهشوند در گذر  زمان یدچار تغییر م

روند. از بین میکنند یا دهند و معنی جدید پیدا می، معانی اولیه را از دست میابندی

برای  قضاوت در مورد یک واژه، الزم است که  سیر تحول و فرهنگ تاریخی آن واژه 

مستندات و مدارک متقن با باید یک واژه  بارةشناخته شود، بنابراین هرگونه داوری در 

 مربوط به آن ارایه گردد.

، بنابراین در این هایی است که بیش از یک معنی داردواژة پارس از جمله واژه 

خر معانی این واژه مشخص گردد؛ تا معنی حقیقی تقدم و تأ تحقیق تالش شده است،
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باستانی های و غیر مستند تفکیک گردد، از اینرو، ابتدا منابع و کتیبه هواژه از معانی ثانوی

پارس  اند بررسی و سپس واژةضوع پرداختهمستقیم به موکه به صورت مستقیم و غیر

ها(، منابع دوره اولیه اسالمی و منابع جدید جستجو شده است نامهها )لغتنگدر فره

  .پارس ارایه خواهد شد برای واژةمعنی براساس تطبیق منابع و در پایان 

 

 پژوهش پیشینة -۱-۱

فرهنگ ؛ ها نیامده استدر فرهنگنامه «پارس کردن»هیچ توضیحی در مورد معنی کلمة 
در میان عوام معروف ».. نویسد: دهد و چنین میه عوام نسبت میاین معنی را ب آنندراج

دارند و کنند یعنی پاس میها سگان فریاد کنند گویند پارس میاست که چون شب

 (.86۰/ ۲ :1336 ،)فرهنگ آنندراج «نمایندنگهبانی خانه و حفظ آن از دزد و بیگانه می

نیز در مورد  فرهنگ دهخدا ولی مدرک و سندی در این خصوص ارائه نکرده است.

اسطوره و تاریخ پارسیان  پارس و  پاسارگاد،»منبعی نداده است. مقاله « پارس کردن»

فصلنامه تاریخ ایران  تورج دریایی که در نوشته دکتر ،«قبل از شاهنشاهی هخامنشی

را بیان کند « پارس»هندی با « پارشو»شباهت بین قبیله  تالش کرده تا چاپ شده است،

نیز پرداخته و آن را به معنی کسانی که « پاسارگاد» ر این خصوص به بررسی کلمهو د

نوشته  دوازده قرن سکوتدارند نوشته است. منبع دیگر کتاب « گرز گران یا گرز قوی»

ایران کهن و  نویسد: لقبی که درمی پارسهاست وی در باره معنی پارس/ ناصر پورپیرار 

ولگرد و مهاجم معنی شده است و از این  ،عیالم گدا کنونی و در فرهنگ ماد وایران 

به  لقب پرسه زدن در فارسی آمده است و حتی صدای عصبانی سگ را مردم ایران،

نوشته  دوازده قرن شکوهکتاب  (.۲18: 1379 )پورپیرار، قیاس صدای پارس شناختند

اینان در  امیر نعمتی و داریوش احمدی در پاسخ به کتاب پورپیرار نوشته شده است.

ولی به معنی واژه پارس  اندارسه توضیحات تاریخی مختصری دادهمورد معانی پ

توان برای واژة ای که مییا معانی در این مقاله تالش شده است که معنی اند.نپرداخته

 ئه داد تبیین شود.اارس ارپ
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 بحث و بررسی -۲

  خاستگاه نام پارس -۲-۱

دهند متون آشوری است. پارس میواژه   دربارة یاتنخستین اسناد و مدارکی که اطالع 

با محل  نامی که در این متون آمده پارسوآش/ پارسوماش است. دانشمندان این نام را

 ر گزارش سناخریبد» اند.ای هخامنشی آمده تطبیق دادههپارسه/پارس که در کتیبه

از  ،است را نوشته 1.م در مورد جنگ حلولهپ 691پادشاه آشور که حوادث سال 

 ،۲74: 1376 )مجید زاده،« برده شده است اند نام جنگجویانی که از پارسواش بوده

  (.86: 139۰دیاکونوف،

این منطقه منتسب به  توان گفت احتماالًدر خصوص پارسووآش/پارسوماش می

رسد از قرن هشتم قبل از میالد قوم پارسی در این منطقه به نظر می پارسیان است که

را تصرف کنند و  وانستند سرزمین انشان و سپس عیالمردند، آنان به تدریج تسکونت ک

است به منطقه بدهند و این نام به آمده ۲ه خود را که در فارسی باستان پارسهنام قبیل

 تخت جمشیدایالت فارس کنونی و پایتخت هخامنشیان  سرزمین قوم پارس، تقریباً

است که به فارسی باستان پارسه از آن پارسوواش ترجمه آشوری نامی »داده شد. 

مشتق شده و شکل نخستین فارس کنونی که به همان ناحیه اطالق می شود همان 

 (.87-88: 1387 )دیاکونوف، «پرسیس یونانیان است

مانده از دوره هخامنشیان در چندین جا آمده است. های به جا نام پارس در کتیبه

نامد، زمانی است که قلمرو پارسی می هایش خود راداریوش اول که در کتیبه

ها از حاکمیت هخامنشیان هخامنشیان به حداکثر گستردگی خود رسیده بود و سال

ملل و اقوام تابعه نسبت به هخامنشیان و پارسیان و قبیله آنان  گذشت و احتماالًمی

                                                           
1. Halule  ها در دشاتی باه ناام پ. م بین نیروهای متحد عیالم و بابل باا آشاوری 691جنگی بود که در سال

 نزدیک دجله جایی که امروز سامره است در گرفت و به نتیجه قطعی نرسید.« حلوله »

۲. pārsa 
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ی هستم من پارس: »گویددر کتیبه کانال سوئز میاند. وقتی داریوش آشنایی نسبی داشته

  باشد . باید این نام برای مردم مصر آشنا بوده «و از پارس مصر را گرفتم

من »کند: نقش رستم، داریوش خود را پارسی معرفی می دربند هشت ازکتیبة

پسر ویشتاسپ هخامنشی، پارسی پسر پارسی، آریایی دارای نژاد …داریوش شاه

، داریوش 46-3۰ کتیبه بندهای. در ادامه این (Kent, 1953: 137) «آریایی، ... 

اگر فکر کنی که چند بود آن »کند: راند بیان میقلمروی را که بر آنها فرمان می

برند، آنگاه ها را ببین که تخت را میکشورهایی که داریوش شاه داشت، پیکره

است، آنگاه به  دانست، آنگاه بر تو معلوم خواهد شد که نیزه پارسی دور رفتهخواهی

همانجا( و نیز «)استلوم خواهد شد که مرد پارسی دورتر از پارس جنگ کردهتو مع

نیل که در مصر  ...فرمان کندن این کانال را دادم به نام» از کتیبه کانال سوئز:  3دربند 

رود. پس از آن این کانال کنده شد چنانکه فرمان ی که از پارس میجاری است تا دریای

سط این کانال به سوی پارس روانه شدند چنانکه مرا میل ها از مصر از ودادم و کشتی

ها و قلمرو حکومت داریوش، پارس و پارسی (. بر اساس این کتیبهibid: 147) «بود

قلمرو وی است که به نام سرزمین پارس  تان پارس نیست بلکه تمامدر مفهوم اس

نست. کتیبه توان نام اصلی تخت جمشید داپارسه و پارس را میاست.  معرفی شده

است ( که بر پیشانی دو درگاه اتاق ورودی تخت جمشید نوشته شدهXPaخشایارشا )

 پارس ساخته شد، بسیار)ساختمان( خوب دیگر دراین )شهر(»...برد: از پارس نام می

(. در این کتیبه تخت جمشید با نام ibid: 148« )که من ساختم و پدرم ساخت...

 پارس بیان شده است.

رباره خاستگاه نام پارسیان آورده است که پارسیان نام خود را از ِپرسه/ هرودوت د

)خدای بزرگ  اند و ِپرسئو یکی از پسران زئوسگرفته ۲پسر ِپرسئو/پرسئوس 1پِرسیس

نیای بزرگ ما پارسیان، پرسئوس پسر پرسه » یونانیان و همتراز اهورامزدا( بوده است.

                                                           
1. Perses 

۲. Perseus 
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در ادامه روایت آمده است که پارسیان « تر کفوسبوده و پرسه پسر دانائه و آنرومدا دخ

 1«ِکفِن»اند که عبارتند از تر دیگر داشتهدونام کهنپیش از آنکه بدین نام خوانده شوند، 

گفتند ولی خود ایشان و ها میرهای کهن یونانیان آنان را کِفِن، در روزگا۲«ارتیان»و 

 (.15۰و 61بند  کتاب هفتم، ،)هرودوت نامیدندمیشان آنان را آرتیان همسایگان

 

 و رومی و منابع یونانی ،های بابلینامهنام پارس در سال -۲-۲

در یونانی و رومی نام پارس در مفاهیم مختلف  آمده است  ،های بابلیدر نوشته

نام  3«انشان» از کوروش بزرگ به عنوان شاهپ.م  55۰ی در گزارش سال بابل سالنامة

 از او به عنوان شاه پ.م  547تن در حوادث سال ان ماست، اما در همبرده شده

استرابو ( پارسه در اینجا ایالت پارس است. 3 :1383)ایمانپور، است یاد شده« پارسه»

پارس را در مفهوم ایالت پارس می به نقل از اراتوستنس نیز «آریانا»در بیان جغرافیای 

نوب به دریای بزرگ، در شمال در ج آریانا در شرق محدود است به رود سند،: »نویسد

های دریای های آن تا حوالی دروازه]هندوکش[ و دنباله با کوهستان پارومیزادی

ایی که پارتیان را از ماد جدا میکاسپین و نواحی غربی آن مطابق است با همان مرزه

 پارس گزنفون،(. 311 -138۲:31۰استرابو،«)ها کرمانیا را از پارس و پریتکیانی سازد و

پدر کوروش را کمبوجیه، پادشاه پارس  : »را در معنی ایالت پارس به کار برده است

« مشتق است« پرسه »شان از دانند. کمبوجیه از نژاد پارسیان بود که ناممی

 (. 6 :138۰)گزنفون،

                                                           
1. Kephen 
۲. Artyan Arta 

انشان بخشی از قلمرو عیالمیان بوده است در متون بابلی در دوهزار سال قبل از کوروش، این نام به کار برده . 3

و فرمانروایی اَرَتّه، سفیر پادشاه اوروک، برای رفتن به اَرَتّه مجبور بود از انشاان « انمر کار»شده است. در حماسه

 (. ۲8۰: 1379)مجید زاده، های آن بگذردو کوه
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های هردوت به معنی قوم و قبیله پارسی آمده است. از جمله در نام پارس در نوشته

« پرسه »عشیره هخامنشی که سر سلسله پادشاهان خاندان »نویسد: می 1۲5کتاب اول بند 

شود و اما قبایل دیگر به آن تعلق دارد خود یکی از عشایر قبیله پازارگادی محسوب می

 «.اندها که همه کشاورز و رعیت پیشهها و پرمنیها، دروزیپارس عبارتند از پانتیاله

 پ. 398ا  415های کتزیاس )یکی از کتابهوم کشور پارس عنوان نام پارس در مف

( )تاریخ هندایندیکا ایران( و نیز  -)تاریخ پارس، 1پرسیکام( بوده که عبارت است از: 

های مورخان بعدی از ، فقط مختصری از آن در نوشتهاندها مفقود شدهولی این کتاب

 است .جمله فوثیوس آمده

های مختلف دارد ولی رومی آمده تلفظهای یونانی و فارس که در نوشته نام خلیج

های کهن نام پارس در نوشته کشور پارس یا سرزمین ایران نهفته است. در معانی آنها،

دریای به کار رفته است. « پرسیس»و« پرسیکوس» ،«پرسیکون»یونان و روم به شکل 

نوشته فالویوس  آنابازیسشود، در کتاب پارس که امروزه خلیج فارس نامیده می

است.  تلفظ شده 3«پرسیکون کای تاس»مورخ یونانی قرن دوم میالدی  ۲ریانوسآ

 ؛9: 1368یاد کرده است )الهی،  4«پرسیکوس سینوس» بطلمیوس از خلیج فارس با نام

، 5(.کوین توس کورسیوس روفوس 90Alcock :/1997,؛ 19َ: 1371حافظ نیا، 

است « آبگیر پارس»که به معنی  6«اکواریوس پرسیکو»تاریخ نگار رومی خلیج فارس را 

دریای  نام این خلیج را(. استرابو 84: 1376،افشار؛ Mehr,1997: 19نوشته است) 

 (.313و ۲۰6و  4:  138۲)استرابو،  پارس و خلیج فارس نوشته است

                                                           
1.  Persika 

۲.  Arrianus Flavius 

3.  Persikon Kaitas 

4.  Persicus Sinus 
5. Guintus Curtius Rufus 

6.  Aquarius Persico 
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ریا ساالر مقدونی د 1پارس به معنی سرزمین و کشور پارس در سفرنامه نئارخوس

ر اسکندر دریای پارس را پیمود و تا دهانه رود سند م به دستو .پ 3۲6که در سال 

راه به ریگ و از آن جا به دیلم و دهنه  ۲پیش رفت، آمده است: پس از دویست اِستاد

رودخانه اندیان آمدیم، رودخانه اندیان سرحد خوزستان و پارس و پس از سند 

رس آباد و بزرگترین رودخانه است، هیچ یک از سواحلی که پیمودم مانند دریای پا

 (.81: 1376 )افشار، «معمورنبود

تواند شکل آغازین از تلفظ پارسی آمده است که می« پَرَشی » در کتیبه آشوری واژه 

است. نام  پ. م( آمده۲۲79 -۲3۲4)حکومت از باشد، این نام در کتیبه سارگون پادشاه اکد 

، 4، لولوبی3پخَ شهرهای تحت تصرف وی در شرق و جنوب شرق بابل عبارتند از: اَرّ

(. در گزارش 99: 1376و عیالم )مجیدزاده،  9، انشان8، توکریش7، پَرَشی6، گوتیوم5اَرمنو

( که با شواهد ۲8: 138۲ آمده است )استرابو،« پَارهَاسی»دان یونانی نیز نام استرابو جغرافی

 شود و ممکن است پََرشی شکلی از تلفظ پارس باشد.کتیبه آشوری تأیید می

 

 نام پارس در منابع ایران باستان -۲-۳

 های هخامنشی نوشته شده است.بار نام پارس در کتیبهاز منابع ایران باستان، نخستین 

. در و قبیله هخامنشی  بیان شده استایالت پارس  ها در معانی ایران،کتیبه پارس دراین

                                                           
1. Nearchus 

۲. Estad .گز)فرهنگ معین(. 185گام یونانی و معادل 6۰۰برابر  نزد یونانیان مقیاس طول بوده است 
3. Arrapkha 

4. Lullubi 

5. Armanu 

6. Gutium 

7. Parashi 

8. Tukrish 

9. Anshan 
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نام پارس به کار  هایی کهو در متن ساسانی از نام پارس کمتر استفاده شده متون دورة

 کند.داللت بر ایران و ایرانیان می معموالً رفته

های هخامنشی پارس به مفهوم سرزمین و کشور پارس بکار رفته است از در کتیبه 

شاه  شاه در پارس، شاه شاهان، شاه بزرگ،ش من داریو جمله در این موارد:

پارس که اهورامزدا به من  (. داریوش شاه گوید : این کشور1بند  ،DB1ها،..)سرزمین

ترجمه  نامة تنسردر  (.Kent, 1953: 116؛ 135: 1، بندDpdارزانی داشت.)

نویسد: زمین چهار است. تنسر چنین میاسفندیار، نام پارس معادل ایران به کار رفتهابن

قسمت دارد، یک جزء زمین ترک میان مغارب هند تا مشارق روم، و جزء دوم میان 

بربر، و جزء سوم سیاهان از بربر تا هند، و جزء چهارم این زمین، که روم و قبط و 

منسوب است به پارس و لقب بالد الخاضعین میان، میان جوی بلخ تا آخر بالد 

آذربایگان و ارمنیه فارس و فرات و خاک عرب تا عمان و مکران و از آنجا تا کابل و 

 (.89: 1354 ،امه تنسرن« )تخارستان و این جزء چهارم، برگزیده زمین است

که به زبان پارتی نگارش یافته از شهریاری پارس برای  M42در متن مانوی  

معادل با ایران « پرسیس»نامیدن ایران استفاده شده و نیز در متون مانوی قبطی واژه 

نام پارس به صورت  1آمده و در دو متن کفالیه/کفاالیا و هومیلیوس زردروست

  (.189 -19۰: 1387 است )نیولی،به کار رفته « پرزرن»

در کتیبه های هخامنشی پارس به مفهوم ایالت پارس نیز بکار رفته است از جمله 

وقتی که داریوش از رفتن کمبوجیه به مصر صحبت  1۰بند  1در کتیبه بیستون ستون 

کند پارس به معنی ایالت آمده است: ..سپس کمبوجیه رهسپار مصر شد هنگامی که می

رهسپار مصر شد، پس آنگاه مردم متجاوز شدند. پس آنگاه دروغ در کشور  کمبوجیه

، بند DB1بسیار شد، هم در پارس، هم در ماد و هم درکشورهای دیگر)

، DnI(. این پارسی است. این مادی است. این عیالمی است...)Kent,1953:117؛1۰

                                                           
1. Homilios,Zaradroust 
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ها این ر بابل بودم،د آمده: زمانی که من ۲۰( در بند ,Kent.1953: 137 3تا 1بندهای 

 مصر، آشور، ماد، عیالم، هستند کشورهایی که نسبت به من نافرمان شدند: پارس،

داریوش شاه گوید: سپاه پارسی و مادی که با من  ۲5، ثتگوش، سکا در بند مرو پارت،

نام پارسی، « ویَدرنَ»بود، آن )نیرویی( کم بود. پس آنگاه من سپاهی را روانه کردم. 

 (.۲5و ۲۰، بندهای DB2ورا رییس آنان کردم )بنده من، ا

آید مفهوم قوم و قبیله یکی از معانی پارس که از کتیبه های هخامنشی بدست می

 پارسی است از جمله موارد زیر:

های دارنده همه گونه مردم، من داریوش شاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین 

تاسب هخامنشی پارسی، پسر یک شاه در این زمین بزرگ دور و دراز، پسر ویش

داریوش شاه گوید: مردی نبود نه  (.15-8، بندهای DNaپارسی، آریایی آریایی نژاد )

 (.Kent: 1953: 117,121, 137؛ 13، بند DB1پارسی نه مادی نه از دودمان ما )

 

 های مرتبط با پارسنام -۲-۴

ها به شش پارسی»ته است: ت نوشهای مرتبط با پارسیان، پاسارگاد است. هرودواز نام 

کتاب  )هرودوت،« شوندچهار طایفه چادرنشین تقسیم مینشین و طایفه شهری و ده

برد. در خصوص ارتباط نام می 1(. او از شش طایفه اول، ابتدا پاسارگادیان1۲5بند یکم:

                                                           
های آن نموناة یاک نویسد: در حقیقت ویرانه( در مورد پاسارگاد می83: 134۰اومستد ) منسوب به پاسارگاد،  1

در خصاوص وجاه تسامیه یافات. تاوان دهد، زیرا هایچ اثاری از دیاوار در آن نمیاردوگاه آریایی را نشان می

 ( نوشته است:16-18: 1338پازارگاد )پاسارگاد( علی سامی )

 گارد، خساروگرد گارد، دارابگرد چاون ارمبعضی از دانشمندان معتقدند که پاسارگاد در اصل پارسه کارت، پارساه

کسمن معلم اساکندر کاه بوده است)کرت و گرد در زبان فرس قدیم به معنی قلعه بوده است( و از مورخین قدیمی آنا

 یعنی قلعه پارس ذکر کرده است.« گردپارسه»با او به ایران آمد اسم این شهر را در کتاب خود 

 کاده یعنی جایگاه و شهر پارس بوده چون دهکده که جای ده اند که پازارگاد در اصل پارسبرخی دیگر گفته

کااده و پاساارگاد و باه ایگاه( و به تدریج پارسدهد)کاده و کده در فرس باستان یعنی جو جای آتش معنی می

 یونانی پازارگاد شده است.



  247 پارس به چه معنی است؟

به احتمال شکل تحول یافته  پارس »چنین نوشته است:  پارس با پاسارگاد، ایمانپور

اینکه شکل صحیح آن  -1 گاد است در خصوص پاسارگاد دو نظر وجود دارد:پاسار

بوده اما هرودوت اولین بار به اشتباه  parsagadaهمانطور که کوتیوس اشاره کرده 

pasargada های نقل کرده است و بعد ها مورخان دیگر یونانی که اغلب از نوشته

سامی، واژه پاسارگاد قلب  د یا به گفتهاند همان شکل را تکرار کردنایشان استفاده کرده

نام  -۲پارس باستان است. « پارسه گدة»یا « پارسه گاد» همان واژه و جابجا شده

د برپایتخت پارسیان با نام پاسارگاد یکی از قبایل پارسی که هرودوت از آن نام می

یا به  paθragadaتواند فارسی باستان آن می ارتباط نداشته و به گفته گرشویچ

« گرز گران» یا آنهایی که« گرزافکنان »بوده باشد. که به معنی  pazragadaصورت 

 .(11 :1386 ایمانپور،) «کنند باشدحمل می

است که نام یک  قبیله جنگجوی هندی است و  «پارشو» نام دیگر مرتبط با پارس،

پیش از  که شاید در قرن ششمپانینی دستوردان بزرگ هندی  آمده است. ریگ ودادر 

در شمال « رشوپا»ای جنگجوی به نام ه است  بر این نظر است که قبیلهزیستمیالد می

زندگی »داند که این پارشوها را کسانی می پانینی»کرده است. غربی هند زندگی می

اقوام هند و  (. نظر به اینکه5: 1385)دریایی، «گذرانندمی« خود را با ساختن اسلحه

که مدتها مذهب آنها با » اندزیستهدرازی کنار یکدیگر می زمانهای ایرانی آریایی

کردند ولی در قرون بعد بود، و به زبان واحدی هم تکلم میها یکی مذهب هندی

تواند بر وجود این همزیستی می (.158: 1344)پیرنیا، جدایی مذهبی بین آنها روی داد 

را با پارسیان بیان دارد. اشتراکات دو قوم گواهی دهد و نسبت پارشوهای هندی 

در مانداالی « ودا »در» توان بیان کرد مطلبی است کهموضوع دیگر  که در این باره می

این  فرزند به دنیا آورد. آیا بیست «پارشوی ماناویی» دهدهشتم آمده است که ندا می

                                                                                                                                        
 گاده به معنی تخت پارس بوده است زیرا گاده و گاه به معنی تخات اسات برخی معتقدند که پازارگاد در اصل پارس

 رسیان.اردوگاه پا  گد یعنیمی گوید: پارسه (144: 137۲شده است.گیرشمن )  که به مرور زمان پاسارگاد
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 ناند؟ همازیستههای دور مییست که در زمانبیست فرزند همان بیست قبیله پارسی ن

از  اند وزیستهدر کنار هندیان می پارسیان باستان که قبل از رسیدن به فالت ایران قطعاً

 (. 6 -7: 1385 )دریایی، «اندان قهرمان حماسه هند رابطه داشتهدیرباز با کورو، نام خاند

آمده، شاطرجی دانشمند هندی معتقد است که  وداریگدر « پارثو»و« پارشو»دو کلمة  

ششم بند  ریگ ودایدر »ه به معنای پارسی و پارتی است او چنین نوشته است: این دو واژ

تواند که نمی« پارثوها هدیه پر ارزشی تقدیم کردند»ای است با این مفهوم جمله ۲7 -8

هشتم بند  ریگ وداییک نام عام باشد و حتماً یک نام خاص و نام یک گروه است. در 

من صد پیشکش پذیرفتم ولی در پارشو هزار هدیه قبول  1در تریندیر»است که:  آمده 46/6

 1/  83هفتم بند  ریگ وداییک نام خاص است. نام این محل در « پارشو»دراینجا « کردم

که « پارثوها و پارشوها به پیش تاختند، اینان به پیروزی و فتح عالقمندند»است که: قید شده

بایستی در همسایگی یکدیگر اند و میدراینجا نیز نام دو گروه است که با هم یکی شده

یک  در معنی« پارشو»باز هم کلمه   1۰5/8یکم بند  ریگ ودایباشند. همینطور در  بوده

 (.  65: 1351 )اسالمی،« استذکر شده« جنگجو »گروه 

 

 تحول معنایی پارس   -۲-5

 هانامهلغت  -۲-۵-۱

پارس معانی مختلفی برای واژة  میاسال ومنابع اولیة دورة هانامهها و لغتفرهنگنامه

 ند:ادادهارائه 

قومی ایرانی منسوب به فارس: پارس به معنی نام قومی ایرانی ساکن جنوب ایران  •

.لفظ فارسی حقیقتًا منسوب …به حرکت رای مهمله معرب پارس است( »فرهنگ معین)

 (.ت نامه دهخدالغ(. قوم پارس از قبایل آریایی ایران )فرهنگ آنندراجبه فارس است )

                                                           
1. Trindir 
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گفتند و آن از رود تمام ایران را فارس میحاالت  تمامیدر  سرزمین ایران: • 

، درمورد پارس این فرهنگ سغدی( . درفرهنگ آنندراج) جیحون است تا آب فرات

 <p>rs  >wtپارس، ایران، خطة پارس    p> ars  =  pārsچنین نوشته شده است:

q = pārs - ōtak (. دهخدا زیر عنوان فارس آورده است : ۲59 :1383، )قریب

 پارسیان و ممالک آنها، ظاهراً همان فارس به سکون است.

 (.persis( )Nyberg,1974: 151نام ایالتی از ایران: پارس استانی از پرسیس) •

pārsa پارسی، پارس، ایالتی از امپراطوری ایران، عیالمی ،par – šip اکدی ،pa-ar-su 

(Kent, 1953: 196) پارس به جای ایران: 
 

 چو از پارس قارن به هامون رسید
 

 زدست چپش گردی آمد پدید 
 

(۲۰7: 1)فردوسی، ج    

 یکی نامور ترک را کرد یاد
 

 سپهبد کروخان ویسه نزاد 
 

 سوی پارس فرمود تا برکشید
 

 براه بیابان سر اندر کشید 
 

(۲۰4: 1)همان، ج    

 نهادند زیر گل افشان درخت  چنان بد که در پارس یک روز تخت
 

(141: 4)همان، ج     
                                       

در سال ششم هجری برای  کهپیامبر اسالم )ص( هنگامی کشور فارس: •

پرویز پادشاه ساسانی در مداین عراق نامه فرستاد، خسرو پرویز را بزرگِ کشور خسرو

 نین است:است بخشی از نامه چ فارس خوانده

بسم اهلل الرحمن الرحیم. من محمد رسول اهلل الی کسری عظیم بزرگ فارس سالم »

علی من اتبع الهدی و آمن باهلل و رسوله و اشهد ان ال اله االاهلل و انی رسول اهلل الی 

یعنی این «. الناس کافه لینذر من کان حیا. اسلِم تُسلَم فان ابیت فعلیک اثم المجوس
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 محمد رسول خدا است، برای خسرو پرویز بزرگ فارس )طبری،مکتوب از طرف 

 (.114۲: 3ج ،1368

 به معنی زبان فارسی و فارسی، فرهنگ سنسکریت  pārasaزبان فارسی: پارسَ  •

(Macdonell,1954: 161 .).زبان ادبی ملت ایران عهد اسالمی، زبان فارسی 

  p>rsyq = parsik(. ایرانی، پارسی، فرهنگ معینایرانی: یک تن ایرانی) •

 (.۲59: 1383، )قریب

پارسا مرکب است از »نوشته: « پارسا»را به معنی « پارس»فرهنگ رشیدی پارسا:   •

از الف که چون الحق کلمه  حفظ و نگهبانی و پارس که لغتی است در پارس به معنی

بان )است( چه پارسا شود افاده معنی فاعلیت کند و معنی ترکیبی )آن( حافظ و نگه

در معنی پارسا آورده  فرهنگ معین(. ۲۰3: 1337 )رشیدی، «پاسدار نفس خود باشد

(. 653: 1371 است: پارسی، از مردم پارس )فارسی( ایرانی جمع پارسایان )معین،

فرس جمع فارس و معنی فرس پارسایان است و به تازی چنین نویسند و پارسی را 

 (.4: 136۲ ابن بلخی،« )نویسند فارس

نام پسر پهلوبن سام که گویند اصطخر بنا » هوشنگ: نام پسری از خاندان سام و •

فرهنگ (. در لغت نامه دهخدا) کرده اوست، نام یکی از پهلوانان ایران به عهد یزدگرد
و به معنی »است: درباره فارس و فارسی چنین آمده (3۰84جلد چهارم، ص) آنندراج

بن ها مسطور است که پارس بن پهلو در بعضی باستانی نامه زبان معهود مجاز مشهور

پارس بر وزن و معنی فارس »همچنین نوشته است:  «سام بن نوح پادشاه آن ملک بود

است و آن نام پسر هوشنگ شاه مشهور بوده و به نام او ایران تمامی را پارس خواندند 

و در رساله ناجی »است: آمده 3۰86در ادامه درصفحه «. ستو زبان پارس منسوب بدو

ست که شیخ ابن حجر شارح صحیح بخاری گفته که فارسی منسوب به فارس ا مرقوم

بن غاموربن یافث بن نوح علیه السالم است و بعضی گویند که منسوب به فارسان که 

اده پسر بودند اند چون پذرام زارفخشدبن سام بن نوح علیه السالمپسران پذرام بن 

پس به زبان عرب، فارس را سوار گویند ایشان بدین نام موسوم « رسوا»همه ایشان 
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فارس پسر یاسور پسر سام بن » «.ان به لقب ایشان ملقب و منسوب شدشدند زبان ایش

اند که فارس از فرزندان یوسف بن یعقوب بن اسحاق . بعضی نیز پنداشته…نوح بود 

ند وی از فرزندان ارم بن ابن ابراهیم خلیل صلوات اله علیهم بود، گروهی گفته

ارفخشذ بن سام بن نوح بود چند ده پسر آورد که همگی سوار کار و دلیر بودند و 

ز به انتساب فروسیت و سوارکاری اند این قوم را نیچون سوار را در عربی فارس گفته

 (.۲31: 137۰ )مسعودی،« نامیدند« فارس»

رس نوشتندی یعنی آزادگان همیشه مردم پارس را احرار الفا آزادگان پارس: •

 (.4: 136۲ )ابن بلخی، پارس

برای پارس معانی دیگری هست که دهخدا آورده است: سوار، یعنی صاحب اسب، 

معنی ترکی است(، آواز سگ،  جانوری است شکاری کوچکتر از پلنگ )پارس بدین

 (.   4644: 1373 )دهخدا،ای ازگنگبار سیکالد به جنوب دلس جزیره

 

 نابع جدیدم  -۲-۵-۲

فارسی یا پارسی منسوب به پارس مشتق از »نویسند: ( می3: 1373موزگار و تفضلی)آ 

که نام سرزمین فارس است و منسوب به آن در  است 1صورت ایرانی باستان پارسه

( آورده است: پارسه در 46: 1378)ارانسکی، . «است« پارسیگ»فارسی میانه زبان 

  perse,preside( و به فرانسه، persida ,perses)persiaیونانی باستان برابر 

 است.

( از پارس به مفهوم سرزمین ایران یاد کرده است: 7۰ا  69: 137۲) پیگولوسکایا

بر پارس ]ویشتاسب[  ووش پسر پشتاسپکه دورِ مادها پایان گرفت، داریههنگامی »

استخر را در  ووش پنج خاندان از ناحیهنویسد: داریهمی 17۰فرمان راند. در صفحه 

آورده  ۲۲1شهر جای داد. نام آنها در بایگانی شاه پارس ثبت است. و نیز در صفحه 

                                                           
1. pārsa 
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مؤلفی که خود از سرزمین ادیابنه بود  بکان، عنوان شاه پارسیان را دارد.است: اردشیر با

را به سرزمین ما  1نوشت: اردشیر نخستین شاه پارسیان، فرمانروایی به نام آدورزهب

 «.گمارد

 -ال -پو»و « پوسی»های دو نفر از سیاحان چینی از سرزمین پارس به نوشته در

میالدی برای بدست آوردن کتب  518 -517ین در سال یاد شده است. سونگ« سی

های شرقی کند از ختن به قسمتهای غربی مسافرت میمقدس بودایی به سرزمین

گوید که آن را می« پوسی»زمین های مجاور افغانستان را سراو سرزمین»افغانستان رفت 

است که در قرن  تسنگ(. سیاح دیگر هیون۲۲: 1367 )حبیبی، «اندبا پارس تطبیق داده

 تسنگهیون نویسد:کند؛ حبیبی در این باره میهفتم میالدی به طرف غرب مسافرت می

در  از غزنه به طرف رخد )= بُست = قندهار و هلمند( و سیستان و هرات نرفته چون

نبود و غالباً رتبیالن و  )شاهان کابل(شاهان عصرش این والیات  تحت سلطه کابل

ملوک مقامی )حاکمان منطقه زابل و رخد و سیستان که یعقوب لیث صفاری برآنان 

یی )زردشتی( هم رواج داشت، بنابر آن آیین مزدا راندند وغلبه یافت( در آن حکم می

  (.45۰ -449)پارس( نامیده است )همانجا:  «سی -ال -پو»این سرزمین را به نام 

ی ایران عنوان یا ترکیب فارس/پارس را هازه نام تعدادی از شهرها و محلهامرو

استان چهارمحال و  هایدارند چند نمونه عبارت است از: فارسان از شهرستان

سهای استان اردبیل، فارسچین در استان همدان، فارآباد از شهرستانبختیاری، پارس

در خصوص وجه تسمیه شهر  کوه در استان خراسان جنوبی.کوه در استان یزد، فارسی

  است:فارسان چنین آمده

که مردم در  ای وجود داشتدر باالی شهر کنونی نزدیک امامزاده سید محمد تپه

دادند و فارسان که از کلمه فارسان به معنی آنجا برای حفظ و حراست شهر نگهبانی می

است به خاطر دلیری و سوارکاری مردمان این ناحیه است که به مرور زمان اسب سوار 

                                                           
1. Adorzahab 
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گویند نام اصلی این شهر باید به فارسون و اینک به فارسان مبدل گشته برخی می

ای از پارسیان که از اقوام آریایی بودند به واسطه وجود مراتع پارسان باشد چون عده

 (.6۰1 :1379 )سعیدیان، در اینجا ماندگار گشتند

در میان گروهی از مردمی « پارسیوان/ فارسیوان»هم اکنون به شکل « پارساوان»نام 

است. این رانند، زنده ماندهخوانند و به زبان فارسی سخن میکه خود را به این نام می

غربی پاکستان امروزی و در مجاورت مرز افغانستان سکونت دارند. گروه در شمال

به عنوان یک هویت زبانی در جنوب « پَاشتون »یا « شتوپاَ»های دیاکونوف نام

 داندمی« پارساوان»و « پارساوا»افغانستان امروزی را به ترتیب شکل دگرگون شده 

 (. 1۲6: 139۰دیاکونوف،)

دریج گروهی از ایرانیان کشور را ترک نمودند و ه تپس از حمله اعراب به ایران ب

معروف هستند و هم اکنون از آنان با « پارسی»به به هند مهاجرت کردند که در آن دیار 

 شود.یاد می« پارسیان هند» نام

شد، پس از آنکه قدرت چنانکه گفته شد، نام پارس ابتدا شامل استان فارس می

را تصرف کردند، این نام ضمن آنکه بر  هخامنشیان فزونی یافت و نقاط مختلف دیگر

ان گفتند و ل مردم ایران را پارسیو ک شد فراگیر گشتاستان فارس اطالق می

چنین روندی در مورد  امپراطوری هخامنشی نیز امپراطوری پارس نامیده شد.

گیری حکومت رومیان ابتدا در شهر رم بود و نام امپراطوری روم نیز وجود دارد؛ شکل

 رم اقتباس شد.  حکومت و امپراطوری روم از شهر

 

 تطبیق واژه پارس -۶ -۲ 

بدست « پارس کردن»و « پارس»چه تا اینجا گفته آمد ارتباط معنایی بین بنا به به آن

تر به ریشه بانگ سگ و همچنین مفاهیمی های محکمبرای تبیین بهتر و استداللنیامد. 

 پردازیم.      واژه پارس در منابع آمده است می که برای
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یدن یا بانگ آید به معنای غرمی *bhelة اروپایی از ریشدرهند و  «بانگ سگ» 

به  beljaبه معنای صدا، باال، ژرمنیک کهن:  balsasزدن و صدا درآوردن. لیتوانی: 

در یونانی  و  bark(. در انگلیسی iran_bozorg.cloob.com )ن.ک:معنای غریدن 

haulo )پارس کردن( های است. فعلbell  و )غریدن(bellow ،نعره  )بانگ کردن

(. همچنین فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم) هستند bellزدن( در انگلیسی ازریشه 

 واژه نامه طبری(. در لغت نامه دهخداالییدن و لوکه کشیدن به معنی بانگ سگ است )

  (.189: 13۲7 کیا،؛ ۲۲۰: 133۲ )ستوده،گیلکی: الب  کردن است،لوئه به معنای پارس

معنی پارس در سنسکریت مهم است چون  زبان اوستایی با سنسکریت 

زبان اوستایی قابل فهم  های زیادی دارد، بدون درک و فهم سنسکریتهمبستگی

امروز دیگر خویشاوندی این دو زبان از طریق واژگان، دستور آواها » نیست. ودرک

شناسی جز از طریق مقایسه دقیق که پیشرفت دانش اوستا روشن است بدان حدّ کامالً

(. واژه پارسه در 9: 1364 حصل،)راشد م «با زبان سنسکریت امکان پذیر نیست

)مک است« پارسی، فارسی و زبان فارسی» است وبه معنی pārasaسنسکریت  

 ، آمده است rayatiو  rai« کندپارس می» (. و همچنین151: 1954دونل،

(Williams,1851: 1052.) 

 ,parsavaپ.م سرزمین پارس به صورت  7-9های های آشوری سدهدر متن

parsumaš, parsuaš   آمده است که نماینده صورت ایرانی آن یعنیparsava  به

 به نقل از مدرسی، ،waters,1999:100) است« سرزمین مرزی»یا « مرز»معنی 

 ای مادی است و پرثو یا پهلوهخود واژ 1نویسد: پارسوامی(. دیاکونوف 1۰5: 1389

ام به همین صورت )پارت( نام کهن خراسان، صورت دیگری از همین واژه است. این ن

توان گفت براین اساس میآمده است.  شاهنامهبارها در « مرز»)پهلو( و به همان معنی

                                                           
های شعب کوچک آن )شهرهای کنونی سلیمانیه، زهاب و سنندج( از اواسط . بخش علیای رود دیاله و شاخه 1

پ. م آشوریان در نواحی زاموآ و پارسوا )مرکز  7۰۰است. از سال شده نامیده می« پارسوا»قرن نهم قبل از میالد 

 (.۲38: 1377 و آراپخا کامال استوار شده بودند )دیاکونوف،آن دژ نیکور بود( 
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که « پهلو و مرز»ریشه هستند به معنی های همو پارت واژههای پارسوا، پارس که نام

جنوب ایران به آن نام خوانده  هایی در شمال غربی، شمال شرقی ودیر زمانی سرزمین

 . (1۲6: 139۰و  68: 1377دیاکونوف، ) شدندمی

این واژه » نویسد:فرای می نلسون ریچارد ۲یا پارسواش 1در مورد واژه پارسوماش

تواند است و می« پهلوان یا قهرمان»/یا پارسوماش  آشوری فقط به معنی]پارسواش

 (.113: 1373 )فرای، «اشاره باشد به هریک از سران فرودست ایرانی

های پارسا و ت و حتی پشتو، به احتمال قریب به یقین، با واژهواژه پارس، پار»

شاید پهلوان به معنی نیرومند مربوط است همان گونه که اریه، یعنی آزاده، نام کلی 

قبایل هند و ایرانی بوده است، پارسه و پارثوه و غیره نیز مشخص کننده تشخص 

 (.499: 1384 )بهار، «نژادی گروهی از این مردم بوده است

توان بیان کرد از مفهوم محل پارسه مورد معنی دیگری که برای واژة پارس می

عالوه بر موقعیت مناسب »است که « دشت فسا» ادعای داریوش است. این محل

ای قابلیت کشاورزی دارد مهمتر از همه یک تپه باستانی به طور گسترده جغرافیایی،

نکته قابل توجه این که سکوی در دشت فسا قرار دارد. « تل ضحاک»معروف به 

فوقانی این تپه از خشت گلی ساخته شده و به دوره هخامنشیان منتسب است و 

و پاسارگاد وجود  «تل تخت»آن با بنای  اهت بسیاری بین بخش فوقانی و سکویشب

دارد. به دیگر سخن با توجه به شباهت تل ضحاک با دیگر آثار هخامنشی و حتی 

نوش جان تپه و گودین تپه نشان ر منسوب به دوره مادها، یعنی شباهت نسبی آن با آثا

پارسیان است و جلگه فسا/  دهد که تل ضحاک یکی از بناهای متعلق به دوره اولیهمی

و نام« پسا» شناسیبررسی ریشهتواند همان پارسه مورد ادعای داریوش باشد. پسا می

و الواح تخت جمشید آمده است های پارسی باستان آن طور که در کتیبه های محلی،

                                                           
1 . parsumas 
۲.  parsuaš 
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 1ند. بیلی معتقد است شکل فارسی باستان پساکمینیز تا حدودی ادعای باال را تایید 

( که همین مفهوم در نام (Hamsman, 1975: 3  گاه باشدتواند به معنی قرارمی

انتخاب کرده منعکس شده است، که هر  ارگاد که کوروش کبیر برای پایتخت خودپاس

اوژن فالندن  (.8: 1383)ایمانپور، گاه آنها استوی مرتبط با پارسیان و قراربه نحدو 

از »گوید: پاسارگاد می ( درباره318: 13۲4دانشمند فرانسوی در کتاب سفرنامه خود )

اد ]فسا[ را پازارگ آید[ که این محل]بدست می هادانمفروضات و گفته اغلب جغرافی

رسه به دشت فسا و معنی که برای فسا بیان شده است، با تطبیق محل پا«. دانندقدیم می

 بیان کرد. نیز« قرارگاه»و  «محل استقرار» توان پارسه را درمعنیمی

 

  گیرینتیجه -۳

است « /پارسواشپارسوماش» و« پرسواَ»های واژه «پارس»های مرتبط با نخستین واژه

از قرن ششم است. ان شدههای شاهان آشوری  قرن هشتم پیش از میالد بیکه در نوشته

های هخامنشی یبههای هخامنشی آمده است. از کتدر کتیبه« پارس»پیش از میالد واژة 

بیان « سرزمین پارس»و  «قبیله پارسی»شود که این واژه در مفهوم  چنین استنباط می

شد، پس از آنکه قدرت هخامنشیان م پارس ابتدا شامل استان فارس میناشده است. 

ضمن آنکه بر استان فارس یافت و نقاط مختلف دیگررا تصرف کردند، این نام فزونی 

گیر شد و کل مردم ایران را پارسیان گفتند و امپراطوری هخامنشی شد فرااطالق می

، چنین روندی در مورد امپراطوری روم نیز وجود نامیده شدهم، امپراطوری پارس 

از  رم بود و نام حکومت و امپراطوری گیری حکومت رومیان ابتدا در شهرد؛ شکلدار

 . رم اقتباس شد

به مدرک مستندی که معنی و «  پارس کردن سگ» در معنی« پارس»در بارة اما 

توان  می ولی بر اساس آنچه گفته آمد زمان رواج این مفهوم را بیان دارد دست نیافتیم.

                                                           
1.  pasa 
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وان، جنگجو، گرزافکن، پارسی، قرارگاه، پهل قبیلة این معانی را برای پارس بیان کرد:

 مرز و کنار.
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 . 1 -15.صص 156بهار. شمارة پی درپی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد. 

 رجمه مهرداد بهار. تهران: توس.(. ت138۰) بندهش

 . تهران: چشمه.از اسطوره تا تاریخ(. 1384بهار، مهرداد )

 تهران: کارنگ.دوازده قرن سکوت)تاملی در بنیان تاریخ ایران(. (. 1379پور پیرار، ناصر )

 . تهران: کتابخانه ابن سینا.ایران باستان، کتاب اول(. 1344پیرنیا، حسن )

 اهلل رضا.  تهران: علمی فرهنگی.ترجمه عنایت شهرهای ایران.(. 137۲پیگولوسکایا، ن. )
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. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگ سنسکریت(. 1375جاللی نائینی،سید محمد رضا )

 مطالعات فرهنگی.

تهران: سازمان  .تنگه هرمز استراتژیکو نقش  خلیج فارس (.1371نیا، محمدرضا )حافظ

 مطالعه و تدوین. سمت. 

 . تهران: دنیای کتاب.افغانستان بعد از اسالم(. 1367حبیبی، عبدالحی )

پارس و پاسارگاد: اسطوره و تاریخ پارسیان قبل از شاهنشاهی (. »1385دریایی،تورج )

 .1 -11شماره دوم، شهریور، صصستان. فصلنامه تاریخ ایران با« هخامنشی

 ترجمه کریم کشاورز. تهران: علمی و فرهنگی. تاریخ ماد.(. 1377دیاکونوف، ا. م )

.به سرپرستی ایلیل مجموعه تاریخ کمبریج.تاریخ ایران دوره ماد(. 139۰ااااااااااااااااا )

 گرشویج، ترجمه بهرام شالگونی. تهران: جامی.

 تهران: کاریان. درآمدی بر دستورزبان اوستایی.(. 1364)راشد محصل، محمد تقی  

 شناسی.. شیراز: بنیاد فارسپاسارگاد(. 1338سامی، علی ) 

 . تهران: انجمن ایران شناسی.فرهنگ گیلکی(. 133۲) ستوده، منوچهر

 تهران: علم و زندگی. شهرهای ایران.(. 1379سعیدیان، عبدالحسین )

 ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران: اساطیر. ریخ طبری.تا(. 1368طبری، محمدبن جریر )

 نیا. تهران: علمی فرهنگی . ترجمه مسعود رجبتاریخ باستانی ایران(. 138۰فرای، ریچارد. ن. )

ترجمه جهانگیر افکاری. تهران: شرکت  ژول مول. (. شاهنامه1369فردوسی، ابوالقاسم )

 سهامی کتابهای جیبی.

(. زیر نظر محمد دبیر سیاقیی، تهران: 1336شاه متخلص به شاد )، محمد پادفرهنگ آنندراج

 کتابخانه خیام.

 (. تهران: فرهنگ معاصر.1364) فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم

 سید جعفر شهیدی. تهران: دانشگاه تهران.-( .زیر نظر محمد معین1373)فرهنگ دهخدا 

  فروشی بارلی.(. تصحیح محمد عباسی. تهران: کتاب 1337) فرهنگ رشیدی 

  (.. تهران: امیرکبیر.1371)  فرهنگ معین 

 تهران: فرهنگان.  فرهنگ سغدی.(. 1383قریب، بدرالزمان )

 تهران: دانشگاه تهران.واژه نامه طبری. (. 13۲7کیا، صادق )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
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 ترجمه رضا مشایخی. تهران: علمی و فرهنگی. کوروش نامه.(. 138۰گزنفون )

 . تهران: مرکز نشر دانشگاهی.یخ و تمدن بین النهرینتار(. 1379مجیدزاده، یوسف )

فصلنامه علمی «. کهن ترین میهن پارسیان در ایران(. »1389مدرسی، فاطمه؛ قدرت دیزجی، مهرداد )
 .1۰3 -11۲. بهارصص 83. پیاپی 5. شماره پژوهشی تاریخ اسالم وایران، دانشگاه الزهرا

ترجمه ابوالقاسم پاینده. تهران:  وج الذهب.مر(. 137۰مسعودی، ابوالحسن علی بن حسینی )

 علمی و فرهنگی. 

 (. به تصحیح مجتبی مینوی. تهران: دانشگاه تهران.1354) نامه تنسر

(. آرمان ایران، جستاری در خاستگاه نام ایران،ترجمه منصور سید 1387گراردو ) نیولی،

 تهران: پیشین پژوه. سجادی،

 .ه مرتضی ثاقب فر. تهران: اساطیرترجم تاریخ هردوت.(. 1395هرودوت )

 ترجمه محمد ابراهیم آیتی . تهران: علمی و فرهنگی. تاریخ یعقوبی.(. 136۲یعقوبی. احمد )
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