


 

 
 

 
 

 

 

 

 نام کارگیری به و زرتشتی موبدان: آشکار دروغ

 فارس خلیج برای جعلی

 )نویسنده سرپرست( 1خالقیان مجید

 2صائبی میثم

 ۳ ۱۳۹۶ خرداد ۱۲ روزرسانیبه مطابق با

 

 یجعل یهااز واژه یاند که موبدان زرتشتبار ادعا کرده نیخود ا یهاو دروغ هافیدر ادامه تحر زانیسترانیا

اشاره  رانشهریا یهاشهرستان یمتن پهلو ۵۲اند! آنها به بند پارس استفاده کرده یشگیشاخاب هم یبرا

 جیخل یرا برا یجعل ینام یآمده است، موبدان زرتشت «انیتاز یایدر»چون اصطالح  ندیگویو م کنندیم

 !!!بردندیپارس به کار م

 یایو در ایاز در یسخن رانشهریا یهاشهرستان یمتن پهلو ۵۲نکته مهم آنجاست که اصال در بند  اما

به  موضوع را نیبه کار رفته است. ا «انیدژ تاز»معتبر اصطالح  ی. بلکه با توجه به ترجمه هاستین انیتاز

 «انیعر دیسع» زارشگ ،«آسانا –جاماسب  یدستو منوچهر ج یجاماست ج» یصورت آشکار هم در گردآور

اهده را مش «انیحصار تاز»اصطالح  ،ییایدکتر تورج در رانشهریا یهاو هم در کتاب شهرستان میکنیمشاهده م

 .میکن یم

دژ »ه بلکه اشاره ب ستیفارس ن یشگیهم جیخل یبرا یفارس و نام جعل حیاصال اشاره به خل نیبنابرا

ت.اس «انیتاز

                                                            
 تهران دانشگاه تاریخ، ارشد کارشناسی آموخته دانش -1

 تهران دانشگاه شناسی،باستان دانشجوی -2

 شهرکی کوروش از سپاس با -3
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 :میرا بخوان رانشهریا یهااز متن شهرستان ۵۲بند  نایع دییایب

هگر را به عنوان ساخت و اُشک اریپسر اسفند ریاردش-( شهرستان آسور و شهرستان به۵۲

 .(۴۱: ص ۱۳۸۸ ،ییای)دربگمارد  انیبر حصار تازمرزبان )بر سپاه( دو سر و بورگل

 

هگر را ساخت، و اوشک ارانیاسفند ریرا اردش ریشهرستان آسور و شهرستان به اردش -۵۲

 .(۵۲: ص ۱۳۹۱)جاماسپ، به گمارد  انیگر، به دژتاز)به عنوان( مرزبان، گندگر، و بورگ

 

که  زانیسترانیا یهایاما با توجه به جوساز میها نبوداز کتاب ریآنکه چندان موافق گرفتن تصو با

منابع هم قرار  ریخود را القا کنند، تصاو یفیتحر یهاها حرفبا عکس گرفتن از صفحات کتاب خواهندیم

 :میدهیم

 

 

 (۴۱: ص۱۳۸۸ ،ییای)در ییایدکتر تورج در رانشهر،یا یاز شهرستان ها ۴۱کامل صفحه  ریتصو
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)جاماسپ،  انیعر دسعی گزارش. آسانا –جاماسب  یدستو منوچهر ج یجاماست ج ،یپهلو یاز متن ها ۵۲کامل صفحه  ریتصو

 (۵۲: ص ۱۳۹۱

 

ر الزم به ذک اما است. آمده انیدژ تاز ایو حصار  ستین انیتاز یایاز در یاصال خبرکه  مینیب یم

 آسانا، –جاماسب  یدستو منوچهر ج یجاماست ج یگردآور یکتاب متون پهلو یمیقد یهااست که در چاپ

 عتایتر که طب دیجد یهااستفاده شده بود که در چاپ انیتاز یایبه نادرست از اصطالح در ان،یعر دسعی گزارش

 شده است. نیگزیجا «انیتاز دژ»اند، اصطالح درست کرده میتنظ یشترینگارندگان با دقت ب

چند معنا است که اکثر آنها درباره محصور  یواژه دارا نیباشد و ایم warمورد بحث،  یپهلو واژه

 هدی( داوشسی ور) …ور گذر از آتش و سوگند و شیدر آزما حتی . … و باشند؛ از جمله دژ، قلعه، حصاریبودن م

اشاره  یبرا دی(، اما بدون تردچستیحوض و استخر هم دارد )ور چ اچه،یدر یواژه معنا نیشده است. با آنکه ا

استفاده  drayā/drayāsp/zrēh/zrāhمانند  ییهاآزاد از واژه یاهایدر یآزاد نبوده است، چراکه برا یایبه در

تر اصالح شده  دیجد یهادر چاپ نینادرست بوده و بنابرا «ایدر»است. پس آشکار است که ترجمه  شدهیم

 است.

 یشهر باستان رودان،انیدر م رهیکه مرتبط با منطقه ح ۵۲و  ۲۷ یبا توجه به بندها نکهیا گرید نکته

 جیلو خ ایبه در یربط چیه م،یشویبغداد است، متوجه م یکیمدائن در نزد ریاردش-و به نیآشور در صالح الد

 فارس ندارد.
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آمده  انیتاز یایکرده است که در دییهم تأ ییایکنند دکتر تورج در یادعا م زانیرانستیآنکه ا بیعج

 «گانیوَر تاز»عبارت  رامونینادرست پ یهاهیبه نظر رانشهریا یهادر کتاب شهرستان شانیاست!!! اما خود ا

نوبرگ اشاره  یهابه پژوهش ییایعبارت اشتباه ترجمه شده بود، در نیپرداخته و اشاره دارد که در ابتدا ا

 «نایدژ تاز»جز  یزیچ یعبارت پهلو نیا ینشان داد که معنا یها به درستپژوهش نیکند و معتقد است ایم

 :میرا بخوان ییایدر نوشته دکتر نایع دییایتواند باشد. ب ینم

« برج و بارو» ،«وارید» ی( براwar« )وَر»داشته که  انیو ب افتهیرا در یناهمخوان نینوبرگ ا 

 یوارید یاز شبکه پدافند یبخش« وَر»توان پنداشت که  یبه کار رفته است. م« حصار» ایو 

را « وَر» یبرا یمعن نیبه )خندق شاپور( اشاره دارد، ا نجایبوده و در ا یدر دوره ساسان

. در افتیهم  یخُتن Waxi wirgو در  vara-و در  ،ییاوستا var- ،یودائ valaدر  نتوایم

 جینام برده شده، با خل دادیکه در وند انهیم یفارس Pudig ،ییاوستا Puitika یدوره ساسان

 .(۷۱-۷۰: صص ۱۳۸۸ ،ییای)در فارس برابر دانسته شده بود

 

 ایهم به صورت بحرالفارس  یکند که نام شاخاب پارس در متون عربیصراحتا اشاره م ییایدر دکتر

 فارس آمده است: جیخل

( فارس جی)خل ایبه عنوان )بحر الفارس(  یدر زبان عرب جیخل نینام ا یاز آغاز دوره اسالم ...

خوانده  Sinus Persicus ای Sino Persicoدر سده شانزدهم آن را  انییشناخته شده بود و اروپا

 .)همان(اند 

 

 گزارش آسانا، –جاماسب  یدستو منوچهر ج یجاماست ج میچاپ قد یبر رو شتریب زانیسترانیا

 میکنند! اگر به همان چاپ قدیرا مطرح م یسست اریبس یهاکنند، و البته استداللیم دیتأک ان،یعر دسعی

 فیآن بخش را تحر زانیسترانیفارس نشده است. اما ا جیبه منطقه خل یااشاره میکتاب هم مراجعه کن نیا

فارس است! همانطور که در متون  جیکه منظور منطقه خل کنندیشخص، القا م کیکه از نام  یاند به طورکرده

شخص است  کینام  نیشده است. ا ادی« هگراوشک» ای« هگراُشک»به نام  یاز شخص دیباال هم مشاهده کرد

 ندیگویدارد و م ییایاشاره به مناطق جغراف ندیگویم ستبه نادر زانیسترانی! اییایجغراف منطقه کیو نه نام 

فارس شده است!! همانطور که اشاره شد ترجمه  جیاست پس اشاره به خل نیبحر میکه هگر نام قد ییاز آنجا

!! چطور دهدیم نیبحر یآمده باشد که معنا یاشخص، واژه کیاست اما بر فرض در نام  «انیدژ تاز»درست، 

 «یهاناصف» یبا نام خانوادگ یفارس است؟! مثال اگر امروز شخص جیبرداشت کرد که منظور منطقه خل توانیم

 ندیگویو م ندیآیم انیخبر درج شود، البد آقا نیا یالملل نیب یهایشود و در خبرگزار« تهران»شهردار 
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 نییاستدالل آنقدر سست و سطح پا نیاند!!! اتهران از واژه اصفهان استفاده کرده یبرا یحیمس یهاشیکش

 .شودیگفته م پردازندیم یپژوه خیکه مغرضانه به تار یاست که فقط از طرف اشخاص

متن  کیمتن  نیاند. اساسا ارا لزوما موبدان ننوشته رانشهریا یهامتن شهرستان نکهیا گرید نکته

اساس  اگر گفته شود بر نی. بنابراباشدیم یکشور ماتیو تقس یخیتار یایدرباره جغرافبلکه  ستین ینید

 اند نادرست است.را گفته یزیچ یموبدان زرتشت رانشهر،یا یهاشهرستان

از  شیاست که مربوط به مدت ها پ یبه آن اشاره شده نام شخص ۵۲که در بند  ینام گرید یسو از

است، در عصر رستم و زرتشت که در  یانیپسر گشتاسب شاه ک اریپسر اسفند ریاست. اردش یدوره ساسان

 شده است: ادیاز او  زیشاهنامه ن

 اردشسسسیر بسسسزرگ بینسسسد افگنسسسده پسسسس

 نژنسسسسسد گسسسسسردد و زار بسسسسسرو بگریسسسسسد

 

 زریسسر چسسون تسسن و رخسسسار گشسسته سسسیه 

 سسسسسسسمند اسسسسسسسفندیاری برانگیسسسسسسزد

 

 
 

اش الهچند هزارس یباستان خیآشور را با آن قدمت و تار یتوانستند ساخت شهر باستانیاست نم یهیبد

ار و به ک ازیکه ن یاتر برگردانند. مسئلهکهن اریدور و بس یهابه زمان دینسبت دهند و با یبه دوره ساسان

صار بر دوسر و بورگل بر ح ارانیاسفند ریاست که اردش یاست که اوشگ هگر، نام کس نیدارد ا شتریپژوهش ب

 هم دوره او باشد. دیارده و قاعدتا باگم انیتاز

. است شدهیبا نام پارس شناخته م انیرانیا ریو غ انیرانیهمواره شاخاب پارس در نزد ا خیطول تار در

 بهی)کتبزرگ اشاره کرد  وشیدار بهیتوان به کت یکند م یموضوع را اثبات م نیکه ا یاسناد نیاز کهن تر

DZc به کار شودیده میاسالم )ص( بحر فارس به صورت آشکار د امبریپ ثیاحاددر  ی. حت(۳، بند .

 تیمقابله با هو یروزها برا نیدارد و ا یکم اریبس نهیشیپارس، پ یشگیشاخاب هم یبرا یجعل یهابردن نام

 .رودیبه کار م یرانیا

فارس  جیاز خل یمتن، حرف نیا ۵۲که در بند  میابییدر م رانشهریا یهاشهرستان یمتن اصل یبررس با

نادرست به دنبال رواج  یهابا رواج متن زانیسترانیاست. ا انیحصار تاز ایبلکه سخن از دژ  ستین ایو در

 خود هستند. یفیمطالب تحر

 

 

 شناسنامه نوشتار:

«. فارس جیخل یبرا ینام جعل یریو به کارگ یدروغ آشکار: موبدان زرتشت(. »۱۳۹۶خرداد  ۱۲)  ثمیم ،یصائب د؛یمج ان،خالقی

 http://kheradgan.ir/?p=16103 :یاتاریرا ینشانخردگان. گاهیپا

 

http://kheradgan.ir/?p=16103
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 ها:نامهها و یاریبن مایه

 . تهران: انتشارات توس.انیلی. ترجمه شهرام جلرانشهریا یهاشهرستان(. ۱۳۸۸تورج ) ،ییایدر

 .ی. تهران: انتشارات علمانیعر دیگزارش و ترجمه سع .یپهلو یهامتن(. ۱۳۹۱جاماسپ ) یدستو منوچهر ج یجاماسپ، ج
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