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و سرزمین ایران آمده است .پارس نام قوم پارسیان (هخامنشیان) است که در کتیبههای
هخامنشی در مفهوم «قبیله پارسی» به کار رفته است .این نام ابتدا به محل شکلگیری
حکومت پارسیان ،که حدود استان فارس فعلی است ،اطالق میشد و با قدرت گرفتن
هخامنشیان و توسعة قلمرو آنان ،به کل سرزمین ایران و قوم ایرانی داده شد .واژة
«پارس» در گذر زمان جای خود را به تلفظ عربی این کلمه یعنی«فارس» داده است.
معانی دیگری که به قرینه می توان برای واژة پارس بیان کرد از این قبیلاند :محل
استقرار ،جنگجو ،پهلوان و گرز افکن.
واژههای کلیدی :پارس ،فارس ،انشان ،ایران ،پارسوا ،پارت.
 -۱مقدمه
ایران تاریخ کهن و طوالنی دارد که در گذر زمان حوداث و وقایع مختلفی را پشت
س ر گذاشته است .ایران همانطور که با رویدادهای متعددی روبرو شده است ،در زمینه
خط نیز تحوالتی داشته است ،اما پیوستگی زبانی و فرهنگی خود را حفظ کرده است و
این از ویژگی های خاص تاریخ و فرهنگ ایران است .زبان در گذر زمان تغییر می کند
می توان آن را به رودخانهای در حال حرکت تشبیه کرد که تغییر دارد ولی بستر آن
ثابت است .واژهها متناسب با زمان و تحت تأثیر تحوالت اجتماعی ،علمی و فرهنگی
دچار تغییر میشوند در گذر زمان برخی واژهها با هم ترکیب میگردند ،وسعت
مییابند ،معانی اولیه را از دست میدهند و معنی جدید پیدا میکنند یا از بین میروند.
برای قضاوت در مورد یک واژه ،الزم است که سیر تحول و فرهنگ تاریخی آن واژه
شناخته شود ،بنابراین هرگونه داوری در بارة یک واژه باید با مستندات و مدارک متقن
مربوط به آن ارایه گردد.
واژة پارس از جمله واژههایی است که بیش از یک معنی دارد ،بنابراین در این
تحقیق تالش شده است ،تقدم و تأخر معانی این واژه مشخص گردد؛ تا معنی حقیقی
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واژه از معانی ثانویه و غیر مستند تفکیک گردد ،از اینرو ،ابتدا منابع و کتیبههای باستانی
که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع پرداختهاند بررسی و سپس واژة پارس
در فرهنگها (لغتنامه ها) ،منابع دوره اولیه اسالمی و منابع جدید جستجو شده است
و در پایان براساس تطبیق منابع معنی برای واژة پارس ارایه خواهد شد.
 -۱-۱پیشینة پژوهش

هیچ توضیحی در مورد معنی کلمة «پارس کردن» در فرهنگنامهها نیامده است؛ فرهنگ
آنندراج این معنی را به عوام نسبت میدهد و چنین مینویسد ..« :در میان عوام معروف
است که چون شبها سگان فریاد کنند گویند پارس میکنند یعنی پاس میدارند و
نگهبانی خانه و حفظ آن از دزد و بیگانه مینمایند» (فرهنگ آنندراج.)86۰ /۲ :1336 ،
ولی مدرک و سندی در این خصوص ارائه نکرده است .فرهنگ دهخدا نیز در مورد
«پارس کردن» منبعی نداده است .مقاله «پارس و پاسارگاد ،اسطوره و تاریخ پارسیان

قبل از شاهنشاهی هخامنشی» ،نوشته دکتر تورج دریایی که در فصلنامه تاریخ ایران
چاپ شده است ،تالش کرده تا شباهت بین قبیله «پارشو» هندی با «پارس» را بیان کند
و در این خصوص به بررسی کلمه «پاسارگاد» نیز پرداخته و آن را به معنی کسانی که
«گرز گران یا گرز قوی» دارند نوشته است .منبع دیگر کتاب دوازده قرن سکوت نوشته
ناصر پورپیرار است وی در باره معنی پارس/پارسه مینویسد :لقبی که در ایران کهن و
ایران کنونی و در فرهنگ ماد و عیالم گدا ،ولگرد و مهاجم معنی شده است و از این
لقب پرسه زدن در فارسی آمده است و حتی صدای عصبانی سگ را مردم ایران ،به
قیاس صدای پارس شناختند (پورپیرار .)۲18 :1379 ،کتاب دوازده قرن شکوه نوشته
امیر نعمتی و داریوش احمدی در پاسخ به کتاب پورپیرار نوشته شده است .اینان در
مورد معانی پارسه توضیحات تاریخی مختصری دادهاند ولی به معنی واژه پارس
نپرداختهاند .در این مقاله تالش شده است که معنی یا معانیای که میتوان برای واژة
پارس ارائه داد تبیین شود.
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 -۲بحث و بررسی
 -۱-۲خاستگاه نام پارس
نخستین اسناد و مدارکی که اطالعاتی دربارة واژه پارس میدهند متون آشوری است.
نامی که در این متون آمده پارسوآش /پارسوماش است .دانشمندان این نام را با محل
پارسه/پارس که در کتیبههای هخامنشی آمده تطبیق دادهاند« .در گزارش سناخریب
پادشاه آشور که حوادث سال  691پ.م در مورد جنگ حلوله 1را نوشته است ،از
جنگجویانی که از پارسواش بودهاند نام برده شده است» (مجید زاده،۲74: 1376 ،
دیاکونوف.)86 :139۰،
در خصوص پارسووآش/پارسوماش میتوان گفت احتماالً این منطقه منتسب به
پارسیان است که به نظر می رسد از قرن هشتم قبل از میالد قوم پارسی در این منطقه
سکونت کردند ،آنان به تدریج توانستند سرزمین انشان و سپس عیالم را تصرف کنند و
نام قبیله خود را که در فارسی باستان پارسه ۲آمدهاست به منطقه بدهند و این نام به
سرزمین قوم پارس ،تقریباً ایالت فارس کنونی و پایتخت هخامنشیان تخت جمشید
داده شد« .پارسوواش ترجمه آشوری نامی است که به فارسی باستان پارسه از آن
مشتق شده و شکل نخستین فارس کنونی که به همان ناحیه اطالق می شود همان
پرسیس یونانیان است» (دیاکونوف.)87-88 :1387 ،
نام پارس در کتیبههای به جا مانده از دوره هخامنشیان در چندین جا آمده است.
داریوش اول که در کتیبههایش خود را پارسی مینامد ،زمانی است که قلمرو
هخامنشیان به حداکثر گستردگی خود رسیده بود و سالها از حاکمیت هخامنشیان
میگذشت و احتماالً ملل و اقوام تابعه نسبت به هخامنشیان و پارسیان و قبیله آنان

 Halule .1جنگی بود که در سال  691پ .م بین نیروهای متحد عیالم و بابل باا آشاوریها در دشاتی باه ناام
«حلوله » نزدیک دجله جایی که امروز سامره است در گرفت و به نتیجه قطعی نرسید.
. pārsa

۲
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آشنایی نسبی داشتهاند .وقتی داریوش در کتیبه کانال سوئز میگوید« :من پارسی هستم
و از پارس مصر را گرفتم» باید این نام برای مردم مصر آشنا بوده باشد .
دربند هشت ازکتیبة نقش رستم ،داریوش خود را پارسی معرفی میکند« :من
داریوش شاه…پسر ویشتاسپ هخامنشی ،پارسی پسر پارسی ،آریایی دارای نژاد
آریایی .)Kent, 1953: 137( » ... ،در ادامه این کتیبه بندهای  ،46-3۰داریوش
قلمروی را که بر آنها فرمان میراند بیان میکند« :اگر فکر کنی که چند بود آن
کشورهایی که داریوش شاه داشت ،پیکرهها را ببین که تخت را میبرند ،آنگاه
خواهی دانست ،آنگاه بر تو معلوم خواهد شد که نیزه پارسی دور رفته است ،آنگاه به
تو معلوم خواهد شد که مرد پارسی دورتر از پارس جنگ کردهاست»(همانجا) و نیز
دربند  3از کتیبه کانال سوئز... « :فرمان کندن این کانال را دادم به نام نیل که در مصر
جاری است تا دریایی که از پارس می رود .پس از آن این کانال کنده شد چنانکه فرمان
دادم و کشتیها از مصر از و سط این کانال به سوی پارس روانه شدند چنانکه مرا میل
بود» ( .)ibid: 147بر اساس این کتیبهها و قلمرو حکومت داریوش ،پارس و پارسی
در مفهوم استان پارس نیست بلکه تمام قلمرو وی است که به نام سرزمین پارس
معرفی شده است .پارسه و پارس را میتوان نام اصلی تخت جمشید دانست .کتیبه
خشایارشا ( ) XPaکه بر پیشانی دو درگاه اتاق ورودی تخت جمشید نوشته شدهاست
از پارس نام میبرد...« :بسیار(ساختمان) خوب دیگر دراین (شهر) پارس ساخته شد،
که من ساختم و پدرم ساخت .)ibid: 148( »...در این کتیبه تخت جمشید با نام
پارس بیان شده است.
هرودوت د رباره خاستگاه نام پارسیان آورده است که پارسیان نام خود را از پِرسه/
پِرسیس 1پسر پِرسئو/پرسئوس ۲گرفتهاند و پِرسئو یکی از پسران زئوس (خدای بزرگ
یونانیان و همتراز اهورامزدا) بوده است« .نیای بزرگ ما پارسیان ،پرسئوس پسر پرسه
1

. Perses

۲

. Perseus

 92پژوهشنامه فرهنگ و زبانهای باستانی ،سال دوم ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1398

بوده و پرسه پسر دانائه و آنرومدا دختر کفوس» در ادامه روایت آمده است که پارسیان
پیش از آنکه بدین نام خوانده شوند ،دونام کهنتر دیگر داشتهاند که عبارتند از «کِفِن»

1

و «ارتیان» ،۲در روزگارهای کهن یونانیان آنان را کِفِنها میگفتند ولی خود ایشان و
همسایگانشان آنان را آرتیان مینامیدند (هرودوت ،کتاب هفتم ،بند  61و.)15۰
 -۲-۲نام پارس در سالنامههای بابلی ،و منابع یونانی و رومی
در نوشتههای بابلی ،یونانی و رومی نام پارس در مفاهیم مختلف آمده است در
سالنامة بابلی در گزارش سال  55۰پ.م از کوروش بزرگ به عنوان شاه «انشان» 3نام
برده شدهاست ،اما در همان متن در حوادث سال  547پ.م از او به عنوان شاه
«پارسه» یاد شده است (ایمانپور )3 :1383،پارسه در اینجا ایالت پارس است .استرابو
در بیان جغرافیای «آریانا» به نقل از اراتوستنس نیز پارس را در مفهوم ایالت پارس
مینویسد« :آریانا در شرق محدود است به رود سند ،در جنوب به دریای بزرگ ،در
شمال با کوهستان پارومیزادی [هندوکش] و دنبالههای آن تا حوالی دروازههای دریای
کاسپین و نواحی غربی آن مطابق است با همان مرزهایی که پارتیان را از ماد جدا
میسازد و کرمانیا را از پارس و پریتکیانیها »(استرابو .)311 -31۰:138۲،گزنفون،
پارس را در معنی ایالت پارس به کار برده است« :پدر کوروش را کمبوجیه ،پادشاه
پارس میدانند .کمبوجیه از نژاد پارسیان بود که نامشان از «پرسه » مشتق است»
(گزنفون.)6 :138۰،

1

. Kephen

۲

. Artyan Arta
 .3انشان بخشی از قلمرو عیالمیان بوده است در متون بابلی در دوهزار سال قبل از کوروش ،این نام به کار برده
شده است .در حماسه«انمر کار» و فرمانروایی اَرَتّه ،سفیر پادشاه اوروک ،برای رفتن به اَرَتّه مجبور بود از انشاان
و کوههای آن بگذرد (مجید زاده.)۲8۰ :1379،
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نام پارس در نوشتههای هردوت به معنی قوم و قبیله پارسی آمده است .از جمله در
کتاب اول بند  1۲5مینویسد« :عشیره هخامنشی که سر سلسله پادشاهان خاندان «پرسه »
به آن تعلق دارد خود یکی از عشایر قبیله پازارگادی محسوب میشود و اما قبایل دیگر
پارس عبارتند از پانتیالهها ،دروزیها و پرمنیها که همه کشاورز و رعیت پیشهاند».
نام پارس در مفهوم کشور پارس عنوان یکی از کتابهای کتزیاس ( 415ا  398پ.
م) بوده که عبارت است از :پرسیکا( ،1تاریخ پارس -ایران) و نیز ایندیکا (تاریخ هند)
ولی این کتابها مفقود شدهاند ،فقط مختصری از آن در نوشتههای مورخان بعدی از
جمله فوثیوس آمدهاست .
نام خلیج فارس که در نوشتههای یونانی و رومی آمده تلفظهای مختلف دارد ولی
در معانی آنها ،کشور پارس یا سرزمین ایران نهفته است .نام پارس در نوشتههای کهن
یونان و روم به شکل «پرسیکون»« ،پرسیکوس» و«پرسیس» به کار رفته است .دریای
پارس که امروزه خلیج فارس نامیده میشود ،در کتاب آنابازیس نوشته فالویوس
آریانوس ۲مورخ یونانی قرن دوم میالدی «پرسیکون کای تاس» 3تلفظ شده است.
بطلمیوس از خلیج فارس با نام «پرسیکوس سینوس» 4یاد کرده است (الهی9: 1368 ،؛
حافظ نیا19: 1371 ،؛ َ.) Alcock,1997/: 90کوین توس کورسیوس روفوس،5
تاریخ نگار رومی خلیج فارس را «اکواریوس پرسیکو» 6که به معنی «آبگیر پارس» است
نوشته است( Mehr,1997: 19؛ افشار .)84 :1376،استرابو نام این خلیج را دریای
پارس و خلیج فارس نوشته است (استرابو 4 : 138۲ ،و ۲۰6و .)313

1

. Persika

۲

. Arrianus Flavius

3

. Persikon Kaitas

4

. Persicus Sinus

5

. Guintus Curtius Rufus

6

. Aquarius Persico
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پارس به معنی سرزمین و کشور پارس در سفرنامه نئارخوس 1دریا ساالر مقدونی
که در سال  3۲6پ .م به دستو ر اسکندر دریای پارس را پیمود و تا دهانه رود سند
پیش رفت ،آمده است :پس از دویست اِستاد ۲راه به ریگ و از آن جا به دیلم و دهنه
رودخانه اندیان آمدیم ،رودخانه اندیان سرحد خوزستان و پارس و پس از سند
بزرگترین رودخانه است ،هیچ یک از سواحلی که پیمودم مانند دریای پارس آباد و
معمورنبود» (افشار.)81 :1376 ،
در کتیبه آشوری واژه « َپرَشی » آمده است که میتواند شکل آغازین از تلفظ پارسی
باشد ،این نام در کتیبه سارگون پادشاه اکد (حکومت از ۲۲79 -۲3۲4پ .م) آمده است .نام
خ ،3لولوبی،4
شهرهای تحت تصرف وی در شرق و جنوب شرق بابل عبارتند ازَ :ا ّرپ َ
اَرمنو ،5گوتیوم ،6پَرَشی ،7توکریش ،8انشان 9و عیالم (مجیدزاده .)99: 1376 ،در گزارش
استرابو جغرافیدان یونانی نیز نام «پَارهَاسی» آمده است (استرابو )۲8 :138۲ ،که با شواهد
کتیبه آشوری تأیید میشود و ممکن است پَرَشی شکلی از تلفظ پارس باشد.
 -۳-۲نام پارس در منابع ایران باستان
از منابع ایران باستان ،نخستین بار نام پارس در کتیبههای هخامنشی نوشته شده است.
پارس دراین کتیبهها در معانی ایران ،ایالت پارس و قبیله هخامنشی بیان شده است .در
1

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

3

. Arrapkha

4

. Lullubi

5

. Armanu

6

. Gutium

7

. Parashi

8

. Tukrish

9

. Anshan
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متون دورة ساسانی از نام پارس کمتر استفاده شده و در متنهایی که نام پارس به کار
رفته معموالً داللت بر ایران و ایرانیان میکند.
در کتیبههای هخامنشی پارس به مفهوم سرزمین و کشور پارس بکار رفته است از
جمله در این موارد :من داریوش شاه بزرگ ،شاه شاهان ،شاه در پارس ،شاه
سرزمینها ،DB1(..،بند  .)1داریوش شاه گوید  :این کشور پارس که اهورامزدا به من
ارزانی داشت ،Dpd(.بند135 :1؛  .)Kent, 1953: 116در نامة تنسر ترجمه
ابناسفندیار ،نام پارس معادل ایران به کار رفتهاست .تنسر چنین مینویسد :زمین چهار
قسمت دارد ،یک جزء زمین ترک میان مغارب هند تا مشارق روم ،و جزء دوم میان
روم و قبط و بربر ،و جزء سوم سیاهان از بربر تا هند ،و جزء چهارم این زمین ،که
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
تخارستان و این جزء چهارم ،برگزیده زمین است» (نامه تنسر.)89 :1354 ،
در متن مانوی  M42که به زبان پارتی نگارش یافته از شهریاری پارس برای
نامیدن ایران استفاده شده و نیز در متون مانوی قبطی واژه «پرسیس» معادل با ایران
آمده و در دو متن کفالیه/کفاالیا و هومیلیوس زردروست 1نام پارس به صورت
«پرزرن» به کار رفته است (نیولی.)189 -19۰ :1387 ،
در کتیبه های هخامنشی پارس به مفهوم ایالت پارس نیز بکار رفته است از جمله
در کتیبه بیستون ستون  1بند  1۰وقتی که داریوش از رفتن کمبوجیه به مصر صحبت
می کند پارس به معنی ایالت آمده است.. :سپس کمبوجیه رهسپار مصر شد هنگامی که
کمبوجیه رهسپار مصر شد ،پس آنگاه مردم متجاوز شدند .پس آنگاه دروغ در کشور
بسیار شد ،هم در پارس ،هم در ماد و هم درکشورهای دیگر( ،DB1بند
1۰؛ .)Kent,1953:117این پارسی است .این مادی است .این عیالمی است،DnI(...

1

. Homilios,Zaradroust
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بندهای 1تا  )Kent.1953: 137, 3در بند  ۲۰آمده :زمانی که من در بابل بودم ،اینها
هستند کشورهایی که نسبت به من نافرمان شدند :پارس ،عیالم ،ماد ،آشور ،مصر،
پارت ،مرو ،ثتگوش ،سکا در بند  ۲5داریوش شاه گوید :سپاه پارسی و مادی که با من
بود ،آن (نیرویی) کم بود .پس آنگاه من سپاهی را روانه کردم« .ویَدرنَ» نام پارسی،
بنده من ،اورا رییس آنان کردم ( ،DB2بندهای ۲۰و .)۲5
یکی از معانی پارس که از کتیبه های هخامنشی بدست میآید مفهوم قوم و قبیله
پارسی است از جمله موارد زیر:
من داریوش شاه ،شاه بزرگ ،شاه شاهان ،شاه سرزمینهای دارنده همه گونه مردم،
شاه در این زمین بزرگ دور و دراز ،پسر ویشتاسب هخامنشی پارسی ،پسر یک
پارسی ،آریایی آریایی نژاد ( ،DNaبندهای  .)15-8داریوش شاه گوید :مردی نبود نه
پارسی نه مادی نه از دودمان ما ( ،DB1بند 13؛ .)Kent: 1953: 117,121, 137
 -۴-۲نامهای مرتبط با پارس
از نام های مرتبط با پارسیان ،پاسارگاد است .هرودوت نوشته است« :پارسیها به شش
طایفه شهری و دهنشین و چهار طایفه چادرنشین تقسیم میشوند» (هرودوت ،کتاب
یکم :بند .)1۲5او از شش طایفه اول ،ابتدا پاسارگادیان 1نام میبرد .در خصوص ارتباط
1

منسوب به پاسارگاد ،اومستد ( )83 :134۰در مورد پاسارگاد مینویسد :در حقیقت ویرانههای آن نموناة یاک

اردوگاه آریایی را نشان میدهد ،زیرا هایچ اثاری از دیاوار در آن نمیتاوان یافات .در خصاوص وجاه تسامیه
پازارگاد (پاسارگاد) علی سامی ( )16-18 :1338نوشته است:
 بعضی از دانشمندان معتقدند که پاسارگاد در اصل پارسه کارت ،پارساهگرد چاون ارمگارد ،دارابگارد ،خساروگرد
بوده است(کرت و گرد در زبان فرس قدیم به معنی قلعه بوده است) و از مورخین قدیمی آناکسمن معلم اساکندر کاه
با او به ایران آمد اسم این شهر را در کتاب خود «پارسهگرد» یعنی قلعه پارس ذکر کرده است.
 برخی دیگر گفتهاند که پازارگاد در اصل پارس کاده یعنی جایگاه و شهر پارس بوده چون دهکده که جای ده
و جای آتش معنی میدهد(کاده و کده در فرس باستان یعنی جایگاه) و به تدریج پارسکااده و پاساارگاد و باه
یونانی پازارگاد شده است.
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پارس با پاسارگاد ،ایمانپور چنین نوشته است« :پارس به احتمال شکل تحول یافته
پاسارگاد است در خصوص پاسارگاد دو نظر وجود دارد -1 :اینکه شکل صحیح آن
همانطور که کوتیوس اشاره کرده  parsagadaبوده اما هرودوت اولین بار به اشتباه
 pasargadaنقل کرده است و بعد ها مورخان دیگر یونانی که اغلب از نوشتههای
ایشان استفاده کردهاند همان شکل را تکرار کردند یا به گفته سامی ،واژه پاسارگاد قلب
و جابجا شده همان واژه «پارسه گاد» یا «پارسه گدة» پارس باستان است -۲ .نام
پایتخت پارسیان با نام پاسارگاد یکی از قبایل پارسی که هرودوت از آن نام میبرد
ارتباط نداشته و به گفته گرشویچ میتواند فارسی باستان آن  paθragadaیا به
صورت  pazragadaبوده باشد .که به معنی «گرزافکنان » یا آنهایی که «گرز گران»
حمل میکنند باشد» (ایمانپور.)11 :1386 ،
نام دیگر مرتبط با پارس« ،پارشو» است که نام یک قبیله جنگجوی هندی است و
در ریگ ودا آمده است .پانینی دستوردان بزرگ هندی که شاید در قرن ششم پیش از
میالد میزیسته است بر این نظر است که قبیلهای جنگجوی به نام «پارشو» در شمال
غربی هند زندگی میکرده است« .پانینی این پارشوها را کسانی میداند که «زندگی
خود را با ساختن اسلحه» میگذرانند» (دریایی .)5 :1385،نظر به اینکه اقوام هند و
آریاییهای ایرانی زمان درازی کنار یکدیگر میزیستهاند «که مدتها مذهب آنها با
مذهب هندیها یکی بود ،و به زبان واحدی هم تکلم میکردند ولی در قرون بعد
جدایی مذهبی بین آنها روی داد (پیرنیا .)158 :1344 ،این همزیستی میتواند بر وجود
اشتراکات دو قوم گواهی دهد و نسبت پارشوهای هندی را با پارسیان بیان دارد.
موضوع دیگر که در این باره میتوان بیان کرد مطلبی است که «در«ودا » در مانداالی
هشتم آمده است که ندا میدهد «پارشوی ماناویی» بیست فرزند به دنیا آورد .آیا این
 برخی معتقدند که پازارگاد در اصل پارسگاده به معنی تخت پارس بوده است زیرا گاده و گاه به معنی تخات اسات
که به مرور زمان پاسارگاد شده است.گیرشمن ( )144 :137۲می گوید :پارسهگد یعنی اردوگاه پارسیان.
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بیست فرزند همان بیست قبیله پارسی نیست که در زمانهای دور میزیستهاند؟ همان
پارسیان باستان که قبل از رسیدن به فالت ایران قطعاً در کنار هندیان میزیستهاند و از
دیرباز با کورو ،نام خاندان قهرمان حماسه هند رابطه داشتهاند» (دریایی.)6 -7 :1385 ،
دو کلمة «پارشو» و«پارثو» در ریگودا آمده ،شاطرجی دانشمند هندی معتقد است که
این دو واژه به معنای پارسی و پارتی است او چنین نوشته است« :در ریگ ودای ششم بند
 ۲7 -8جملهای است با این مفهوم «پارثوها هدیه پر ارزشی تقدیم کردند» که نمیتواند
یک نام عام باشد و حتماً یک نام خاص و نام یک گروه است .در ریگ ودای هشتم بند
 6/46آمده است که« :در تریندیر 1من صد پیشکش پذیرفتم ولی در پارشو هزار هدیه قبول
کردم» دراینجا «پارشو» یک نام خاص است .نام این محل در ریگ ودای هفتم بند 1 / 83
قید شدهاست که« :پارثوها و پارشوها به پیش تاختند ،اینان به پیروزی و فتح عالقمندند» که
دراینجا نیز نام دو گروه است که با هم یکی شدهاند و میبایستی در همسایگی یکدیگر
بوده باشند .همینطور در ریگ ودای یکم بند  8/1۰5باز هم کلمه «پارشو» در معنی یک
گروه «جنگجو » ذکر شدهاست» (اسالمی.) 65 :1351 ،
 -5-۲تحول معنایی پارس
 -۱-۵-۲لغتنامهها
فرهنگنامهها و لغتنامهها ومنابع اولیة دورة اسالمی برای واژة پارس معانی مختلفی
ارائه دادهاند:
• قومی ایرانی منسوب به فارس :پارس به معنی نام قومی ایرانی ساکن جنوب ایران
(فرهنگ معین) «به حرکت رای مهمله معرب پارس است….لفظ فارسی حقیقت ًا منسوب
به فارس است (فرهنگ آنندراج) .قوم پارس از قبایل آریایی ایران (لغت نامه دهخدا).

1

. Trindir
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• سرزمین ایران :در تمامی حاالت تمام ایران را فارس میگفتند و آن از رود
جیحون است تا آب فرات (فرهنگ آنندراج)  .درفرهنگ سغدی ،درمورد پارس این
چنین نوشته شده است p> ars = pārs :پارس ،ایران ،خطة پارس >p>rs >wt
( q = pārs - ōtakقریب .)۲59 :1383 ،دهخدا زیر عنوان فارس آورده است :
پارسیان و ممالک آنها ،ظاهراً همان فارس به سکون است.
• نام ایالتی از ایران :پارس استانی از پرسیس(.)Nyberg,1974: 151( )persis
 ،pārsaپارسی ،پارس ،ایالتی از امپراطوری ایران ،عیالمی  ،par – šipاکدی pa-ar-su
( )Kent, 1953: 196پارس به جای ایران:
چو از پارس قارن به هامون رسید

زدست چپش گردی آمد پدید
(فردوسی ،ج)۲۰7 :1
کروخان

یکی نامور ترک را کرد یاد

سپهبد

سوی پارس فرمود تا برکشید

براه

چنان بد که در پارس یک روز تخت

نهادند زیر گل افشان درخت

بیابان

سر

ویسه

نزاد

اندر

کشید

(همان ،ج)۲۰4 :1
(همان ،ج )141 :4
• کشور فارس :پیامبر اسالم (ص) هنگامیکه در سال ششم هجری برای
خسرو پرویز پادشاه ساسانی در مداین عراق نامه فرستاد ،خسرو پرویز را بزرگِ کشور
فارس خوانده است بخشی از نامه چنین است:
« 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
الناس کافه لینذر من کان حیا .اسلِم تُسلَم فان ابیت فعلیک اثم المجوس» .یعنی این
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مکتوب از طرف محمد رسول خدا است ،برای خسرو پرویز بزرگ فارس (طبری،
 ،1368ج.)114۲ :3
• زبان فارسی :پارسَ  pārasaبه معنی زبان فارسی و فارسی ،فرهنگ سنسکریت
( .)Macdonell,1954: 161زبان ادبی ملت ایران عهد اسالمی ،زبان فارسی.
• ایرانی :یک تن ایرانی(فرهنگ معین) .ایرانی ،پارسیp>rsyq = parsik ،
(قریب.)۲59: 1383 ،
• پارسا :فرهنگ رشیدی «پارس» را به معنی «پارسا» نوشته« :پارسا مرکب است از
پارس که لغتی است در پارس به معنی حفظ و نگهبانی و از الف که چون الحق کلمه
شود افاده معنی فاعلیت کند و معنی ترکیبی (آن) حافظ و نگهبان (است) چه پارسا
پاسدار نفس خود باشد» (رشیدی .)۲۰3 :1337 ،فرهنگ معین در معنی پارسا آورده
است :پارسی ،از مردم پارس (فارسی) ایرانی جمع پارسایان (معین.)653 :1371 ،
فرس جمع فارس و معنی فرس پارسایان است و به تازی چنین نویسند و پارسی را
فارس نویسند» (ابن بلخی.)4 :136۲ ،
• نام پسری از خاندان سام و هوشنگ« :نام پسر پهلوبن سام که گویند اصطخر بنا

کرده اوست ،نام یکی از پهلوانان ایران به عهد یزدگرد (لغت نامه دهخدا) .در فرهنگ
آنندراج (جلد چهارم ،ص )3۰84درباره فارس و فارسی چنین آمدهاست« :و به معنی
زبان معهود مجاز مشهور در بعضی باستانی نامهها مسطور است که پارس بن پهلو بن
سام بن نوح پادشاه آن ملک بود» همچنین نوشته است« :پارس بر وزن و معنی فارس
است و آن نام پسر هوشنگ شاه مشهور بوده و به نام او ایران تمامی را پارس خواندند
و زبان پارس منسوب بدوست» .در ادامه درصفحه  3۰86آمدهاست« :و در رساله ناجی
مرقوم است که شیخ ابن حجر شارح صحیح بخاری گفته که فارسی منسوب به فارس
بن غاموربن یافث بن نوح علیه السالم است و بعضی گویند که منسوب به فارسان که
پسران پذرام بن ارفخشدبن سام بن نوح علیه السالماند چون پذرام زاده پسر بودند
همه ایشان «سوار» پس به زبان عرب ،فارس را سوار گویند ایشان بدین نام موسوم
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شدند زبان ایشان به لقب ایشان ملقب و منسوب شد»« .فارس پسر یاسور پسر سام بن
نوح بود … .بعضی نیز پنداشتهاند که فارس از فرزندان یوسف بن یعقوب بن اسحاق
بن ابراهیم خلیل صلوات اله علیهم بود ،گروهی گفتهاند وی از فرزندان ارم بن
ارفخشذ بن سام بن نوح بود چند ده پسر آورد که همگی سوار کار و دلیر بودند و
چون سوار را در عربی فارس گفتهاند این قوم را نیز به انتساب فروسیت و سوارکاری
«فارس» نامیدند» (مسعودی.)۲31 :137۰ ،
• آزادگان پارس :همیشه مردم پارس را احرار الفارس نوشتندی یعنی آزادگان
پارس (ابن بلخی.)4 :136۲ ،
برای پارس معانی دیگری هست که دهخدا آورده است :سوار ،یعنی صاحب اسب،
جانوری است شکاری کوچکتر از پلنگ (پارس بدین معنی ترکی است) ،آواز سگ،
جزیرهای ازگنگبار سیکالد به جنوب دلس (دهخدا.)4644 :1373 ،
 -۲-۵-۲منابع جدید
آموزگار و تفضلی( )3: 1373مینویسند« :فارسی یا پارسی منسوب به پارس مشتق از
صورت ایرانی باستان پارسه 1است که نام سرزمین فارس است و منسوب به آن در
زبان فارسی میانه «پارسیگ» است»( .ارانسکی )46: 1378 ،آورده است :پارسه در
یونانی باستان برابر  )perses)persia, persidaو به فرانسهpreside,perse ،
است.
پیگولوسکایا ( 69 :137۲ا  )7۰از پارس به مفهوم سرزمین ایران یاد کرده است:
«هنگامی که دورِ مادها پایان گرفت ،داریهووش پسر پشتاسپ [ویشتاسب] بر پارس
فرمان راند .در صفحه  17۰مینویسد :داریهووش پنج خاندان از ناحیه استخر را در
شهر جای داد .نام آنها در بایگانی شاه پارس ثبت است .و نیز در صفحه  ۲۲1آورده
. pārsa
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است :اردشیر بابکان ،عنوان شاه پارسیان را دارد .مؤلفی که خود از سرزمین ادیابنه بود
نوشت :اردشیر نخستین شاه پارسیان ،فرمانروایی به نام آدورزهب 1را به سرزمین ما
گمارد».
در نوشته های دو نفر از سیاحان چینی از سرزمین پارس به «پوسی» و «پو -ال-
سی» یاد شده است .سونگین در سال  518 -517میالدی برای بدست آوردن کتب
مقدس بودایی به سرزمینهای غربی مسافرت میکند از ختن به قسمتهای شرقی
افغانستان رفت «او سرزمینهای مجاور افغانستان را سرزمین «پوسی» میگوید که آن را
با پارس تطبیق دادهاند» (حبیبی .)۲۲ :1367 ،سیاح دیگر هیونتسنگ است که در قرن
هفتم میالدی به طرف غرب مسافرت میکند؛ حبیبی در این باره مینویسد :هیونتسنگ
از غزنه به طرف رخد (= بُست = قندهار و هلمند) و سیستان و هرات نرفته چون در
عصرش این والیات تحت سلطه کابلشاهان (شاهان کابل) نبود و غالباً رتبیالن و
ملوک مقامی (حاکمان منطقه زابل و رخد و سیستان که یعقوب لیث صفاری برآنان
غلبه یافت) در آن حکم میراندند و آیین مزدایی (زردشتی) هم رواج داشت ،بنابر آن
این سرزمین را به نام «پو -ال -سی» (پارس) نامیده است (همانجا.)45۰ -449 :
امروزه نام تعدادی از شهرها و محلههای ایران عنوان یا ترکیب فارس/پارس را
دارند چند نمونه عبارت است از :فارسان از شهرستانهای استان چهارمحال و
بختیاری ،پارسآباد از شهرستانهای استان اردبیل ،فارسچین در استان همدان ،فارس
کوه در استان یزد ،فارسیکوه در استان خراسان جنوبی .در خصوص وجه تسمیه شهر
فارسان چنین آمدهاست:
در باالی شهر کنونی نزدیک امامزاده سید محمد تپهای وجود داشت که مردم در
آنجا برای حفظ و حراست شهر نگهبانی میدادند و فارسان که از کلمه فارسان به معنی
اسب سوار است به خاطر دلیری و سوارکاری مردمان این ناحیه است که به مرور زمان
1

. Adorzahab
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به فارسون و اینک به فارسان مبدل گشته برخی میگویند نام اصلی این شهر باید
پارسان باشد چون عدهای از پارسیان که از اقوام آریایی بودند به واسطه وجود مراتع
در اینجا ماندگار گشتند (سعیدیان.)6۰1 :1379 ،
نام «پارساوان» هم اکنون به شکل «پارسیوان /فارسیوان» در میان گروهی از مردمی
که خود را به این نام میخوانند و به زبان فارسی سخن میرانند ،زنده ماندهاست .این
گروه در شمالغربی پاکستان امروزی و در مجاورت مرز افغانستان سکونت دارند.
دیاکونوف نامهای «پاَشتو» یا «پَاشتون » به عنوان یک هویت زبانی در جنوب
افغانستان امروزی را به ترتیب شکل دگرگون شده «پارساوا» و «پارساوان» میداند
(دیاکونوف.) 1۲6 :139۰،
پس از حمله اعراب به ایران به تدریج گروهی از ایرانیان کشور را ترک نمودند و
به هند مهاجرت کردند که در آن دیار به «پارسی» معروف هستند و هم اکنون از آنان با
نام «پارسیان هند» یاد میشود.
چنانکه گفته شد ،نام پارس ابتدا شامل استان فارس میشد ،پس از آنکه قدرت
هخامنشیان فزونی یافت و نقاط مختلف دیگر را تصرف کردند ،این نام ضمن آنکه بر
استان فارس اطالق میشد فراگیر گشت و کل مردم ایران را پارسیان گفتند و
امپراطوری هخامنشی نیز امپراطوری پارس نامیده شد .چنین روندی در مورد
امپراطوری روم نیز وجود دارد؛ شکلگیری حکومت رومیان ابتدا در شهر رم بود و نام
حکومت و امپراطوری روم از شهر رم اقتباس شد.
 -۶ -۲تطبیق واژه پارس
بنا به به آنچه تا اینجا گفته آمد ارتباط معنایی بین «پارس» و «پارس کردن» بدست
نیامد .برای تبیین بهتر و استداللهای محکمتر به ریشه بانگ سگ و همچنین مفاهیمی
که برای واژه پارس در منابع آمده است میپردازیم.
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«بانگ سگ» درهند و اروپایی از ریشة  *bhelمیآید به معنای غریدن یا بانگ
زدن و صدا درآوردن .لیتوانی balsas :به معنای صدا ،باال ،ژرمنیک کهن belja :به
معنای غریدن (ن.ک .)iran_bozorg.cloob.com :در انگلیسی  barkو در یونانی
( hauloپارس کردن) است .فعلهای ( bellغریدن) و ( bellowبانگ کردن ،نعره
زدن) در انگلیسی ازریشه  bellهستند (فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم) .همچنین

الییدن و لوکه کشیدن به معنی بانگ سگ است (لغت نامه دهخدا) .در واژه نامه طبری
لوئه به معنای پارسکردن است ،گیلکی :الب (ستوده۲۲۰ :133۲ ،؛ کیا.)189 :13۲7 ،
معنی پارس در سنسکریت مهم است چون

زبان اوستایی با سنسکریت

همبستگیهای زیادی دارد ،بدون درک و فهم سنسکریت زبان اوستایی قابل فهم
ودرک نیست« .امروز دیگر خویشاوندی این دو زبان از طریق واژگان ،دستور آواها
کامالً روشن است بدان حدّ که پیشرفت دانش اوستاشناسی جز از طریق مقایسه دقیق
با زبان سنسکریت امکان پذیر نیست» (راشد محصل .)9 :1364 ،واژه پارسه در
سنسکریت

 pārasaاست وبه معنی «پارسی ،فارسی و زبان فارسی» است

(مکدونل .)151 :1954،و همچنین «پارس میکند»  raiو  ، rayatiآمده است
(.)Williams,1851: 1052
در متنهای آشوری سدههای  7-9پ.م سرزمین پارس به صورت parsava,
 parsumaš, parsuašآمده است که نماینده صورت ایرانی آن یعنی  parsavaبه
معنی «مرز» یا «سرزمین مرزی» است ( ،waters,1999:100به نقل از مدرسی،
 .)1۰5 :1389دیاکونوف مینویسد :پارسوا 1خود واژهای مادی است و پرثو یا پهلو
(پارت) نام کهن خراسان ،صورت دیگری از همین واژه است .این نام به همین صورت
(پهلو) و به همان معنی«مرز» بارها در شاهنامه آمده است .براین اساس میتوان گفت
 . 1بخش علیای رود دیاله و شاخه های شعب کوچک آن (شهرهای کنونی سلیمانیه ،زهاب و سنندج) از اواسط
قرن نهم قبل از میالد «پارسوا» نامیده میشده است .از سال  7۰۰پ .م آشوریان در نواحی زاموآ و پارسوا (مرکز
آن دژ نیکور بود) و آراپخا کامال استوار شده بودند (دیاکونوف.)۲38 :1377 ،
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که نامهای پارسوا ،پارس و پارت واژههای همریشه هستند به معنی «پهلو و مرز» که
دیر زمانی سرزمینهایی در شمال غربی ،شمال شرقی و جنوب ایران به آن نام خوانده
میشدند (دیاکونوف 68: 1377 ،و .)1۲6 :139۰
در مورد واژه پارسوماش 1یا پارسواش ۲ریچارد نلسون فرای مینویسد« :این واژه
[پارسواش/یا پارسوماش آشوری فقط به معنی«پهلوان یا قهرمان» است و میتواند
اشاره باشد به هریک از سران فرودست ایرانی» (فرای.)113 :1373 ،
«واژه پارس ،پارت و حتی پشتو ،به احتمال قریب به یقین ،با واژههای پارسا و
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
نژادی گروهی از این مردم بوده است» (بهار.)499 :1384 ،
معنی دیگری که برای واژة پارس میتوان بیان کرد از مفهوم محل پارسه مورد
ادعای داریوش است .این محل «دشت فسا» است که «عالوه بر موقعیت مناسب
جغرافیایی ،به طور گستردهای قابلیت کشاورزی دارد مهمتر از همه یک تپه باستانی
معروف به «تل ضحاک» در دشت فسا قرار دارد .نکته قابل توجه این که سکوی
فوقانی این تپه از خشت گلی ساخته شده و به دوره هخامنشیان منتسب است و
شباهت بسیاری بین بخش فوقانی و سکوی آن با بنای «تل تخت» و پاسارگاد وجود
دارد .به دیگر سخن با توجه به شباهت تل ضحاک با دیگر آثار هخامنشی و حتی
شباهت نسبی آن با آثار منسوب به دوره مادها ،یعنی نوش جان تپه و گودین تپه نشان
میدهد که تل ضحاک یکی از بناهای متعلق به دوره اولیه پارسیان است و جلگه فسا/
پسا میتواند همان پارسه مورد ادعای داریوش باشد .بررسی ریشهشناسی «پسا» و
نامهای محلی ،آن طور که در کتیبههای پارسی باستان و الواح تخت جمشید آمده است

. parsumas
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نیز تا حدودی ادعای باال را تایید میک ند .بیلی معتقد است شکل فارسی باستان پسا

1

میتواند به معنی قرارگاه باشد ) )Hamsman, 1975: 3که همین مفهوم در نام
پاسارگاد که کوروش کبیر برای پایتخت خود انتخاب کرده منعکس شده است ،که هر
دو به نحوی مرتبط با پارسیان و قرارگاه آنها است (ایمانپور .)8 :1383،اوژن فالندن
دانشمند فرانسوی در کتاب سفرنامه خود ( )318 :13۲4درباره پاسارگاد میگوید« :از
مفروضات و گفته اغلب جغرافیدانها [بدست میآید] که این محل [فسا] را پازارگاد
قدیم میدانند» .با تطبیق محل پارسه به دشت فسا و معنی که برای فسا بیان شده است،
میتوان پارسه را درمعنی «محل استقرار» و «قرارگاه» نیز بیان کرد.
 -۳نتیجهگیری
نخستین واژههای مرتبط با «پارس» واژههای «پرسواَ» و «پارسوماش/پارسواش» است
که در نوشتههای شاهان آشوری قرن هشتم پیش از میالد بیان شدهاست .از قرن ششم
پیش از میالد واژة «پارس» در کتیبههای هخامنشی آمده است .از کتیبههای هخامنشی
چنین استنباط میشود که این واژه در مفهوم «قبیله پارسی» و «سرزمین پارس» بیان
شده است .نام پارس ابتدا شامل استان فارس میشد ،پس از آنکه قدرت هخامنشیان
فزونی یافت و نقاط مختلف دیگررا تصرف کردند ،این نام ضمن آنکه بر استان فارس
اطالق میشد فرا گیر شد و کل مردم ایران را پارسیان گفتند و امپراطوری هخامنشی
هم ،امپراطوری پارس نامیده شد  ،چنین روندی در مورد امپراطوری روم نیز وجود
دارد؛ شکلگیری حکومت رومیان ابتدا در شهر رم بود و نام حکومت و امپراطوری از
رم اقتباس شد.
اما در بارة «پارس» در معنی «پارس کردن سگ» به مدرک مستندی که معنی و
زمان رواج این مفهوم را بیان دارد دست نیافتیم .ولی بر اساس آنچه گفته آمد میتوان

1
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این معانی را برای پارس بیان کرد :قبیلة پارسی ،قرارگاه ،پهلوان ،جنگجو ،گرزافکن،
مرز و کنار.
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مطالعات فرهنگی.
حافظنیا ،محمدرضا ( .)1371خلیج فارس و نقش استراتژیک تنگه هرمز .تهران :سازمان
مطالعه و تدوین .سمت.
حبیبی ،عبدالحی ( .)1367افغانستان بعد از اسالم .تهران :دنیای کتاب.
دریایی،تورج (« .)1385پارس و پاسارگاد :اسطوره و تاریخ پارسیان قبل از شاهنشاهی
هخامنشی» فصلنامه تاریخ ایران باستان .شماره دوم ،شهریور ،صص.1 -11
دیاکونوف ،ا .م ( .)1377تاریخ ماد .ترجمه کریم کشاورز .تهران :علمی و فرهنگی.
ااااااااااااااااا ( .)139۰مجموعه تاریخ کمبریج.تاریخ ایران دوره ماد.به سرپرستی ایلیل
گرشویج ،ترجمه بهرام شالگونی .تهران :جامی.
راشد محصل ،محمد تقی ( .)1364درآمدی بر دستورزبان اوستایی .تهران :کاریان.
سامی ،علی ( .)1338پاسارگاد .شیراز :بنیاد فارسشناسی.
ستوده ،منوچهر ( .)133۲فرهنگ گیلکی .تهران :انجمن ایران شناسی.
سعیدیان ،عبدالحسین ( .)1379شهرهای ایران .تهران :علم و زندگی.
طبری ،محمدبن جریر ( .)1368تاریخ طبری .ترجمه ابوالقاسم پاینده .تهران :اساطیر.
فرای ،ریچارد .ن .)138۰( .تاریخ باستانی ایران .ترجمه مسعود رجبنیا .تهران :علمی فرهنگی
فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1369شاهنامه ژول مول .ترجمه جهانگیر افکاری .تهران :شرکت
سهامی کتابهای جیبی.
فرهنگ آنندراج ،محمد پادشاه متخلص به شاد ( .)1336زیر نظر محمد دبیر سیاقیی ،تهران:
کتابخانه خیام.
فرهنگ انگلیسی به فارسی حییم ( .)1364تهران :فرهنگ معاصر.
فرهنگ دهخدا (. )1373زیر نظر محمد معین-سید جعفر شهیدی .تهران :دانشگاه تهران.
فرهنگ رشیدی ( .)1337تصحیح محمد عباسی .تهران :کتاب فروشی بارلی.
فرهنگ معین ( ..)1371تهران :امیرکبیر.
قریب ،بدرالزمان ( .)1383فرهنگ سغدی .تهران :فرهنگان.
کیا ،صادق ( .)13۲7واژه نامه طبری .تهران :دانشگاه تهران.

پارس به چه معنی است؟ 109

گزنفون ( .)138۰کوروش نامه .ترجمه رضا مشایخی .تهران :علمی و فرهنگی.
مجیدزاده ،یوسف ( .)1379تاریخ و تمدن بین النهرین .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

مدرسی ،فاطمه؛ قدرت دیزجی ،مهرداد (« .)1389کهن ترین میهن پارسیان در ایران» .فصلنامه علمی
پژوهشی تاریخ اسالم وایران ،دانشگاه الزهرا .شماره  .5پیاپی  .83بهارصص .1۰3 -11۲
مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسینی ( .)137۰مروج الذهب .ترجمه ابوالقاسم پاینده .تهران:
علمی و فرهنگی.
نامه تنسر ( .)1354به تصحیح مجتبی مینوی .تهران :دانشگاه تهران.
نیولی ،گراردو ( .) 1387آرمان ایران ،جستاری در خاستگاه نام ایران،ترجمه منصور سید
سجادی ،تهران :پیشین پژوه.
هرودوت ( .)1395تاریخ هردوت .ترجمه مرتضی ثاقب فر .تهران :اساطیر.
یعقوبی .احمد ( .)136۲تاریخ یعقوبی .ترجمه محمد ابراهیم آیتی  .تهران :علمی و فرهنگی.
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