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نمی چرخيم، با خبر باشند که در ارسال  بايد اين سد و مانع را بشکنيم و برداريم، به آن ها تفهيم کنيم که ديگر به سازشان
هوشياری بيش تری نشان دهند، زيرا از اين پس هر سخن و ادعا و نوشته  اطالعات و ساخت جاعالنه ی اسناد برای ما

پرونده ی  نمی پذيريم، آن ها را با قبول عقل و حيطه و حوصله ممکنات می سنجيم و حاصل آن را در ای را چشم بسته
سند ماندگار » فارس در نقشه های کهن خليج«چنان که کتاب . بس قطور کاله برداری های فرهنگی آنان ضبط می کنيم
تصورند که اگر نوشته ای را، که نيم برگ هم مستند اصيل  و محکمی است که می گويد سازندگان آن هنوز در اين

تراشی آن ها  همانند سابق، می بوسيم، بر ديده می گذاريم و ستايشگرانه بر بارگاه و کارگاه سند ندارد، برای ما بفرستند،
تاملی در «به عمق تاثير انتشار مجموعه ی   درستی درنيافته اند چه رخ داده و هنوزظاهرا هنوز به. کرنش خواهيم کرد
شاهدی می گويند که آستروناخ، يعنی همان به اصطالح باستان شناسی که  از قول. آگاه نشده اند» بنيان تاريخ ايران

: چنين جمله ای  ايرانيان، با ذکرمعمار سازی کرده، در نشست چند ماه پيش لندن، از با خبری های اخير پاسارگاد را
چنين است که بايد تمام ما، با همه ی توان  !گاليه مندانه افسوس خورده است» زمانی هرچه می گفتيم قبول می کردند«

بايد در پهنه ی وسيع . چنان عميق کنيم که ديگر با ضماد دروغ التيام نيابد و به مدد خداوند، هرچه ممکن شود زخم را
برانيم و از ستيز  اوقيانوس جعل، که تاريخ سازی دوسده ی اخير برای ايرانيان است، مالحی کنيم، عميق تر تری از اين

می » خليج فارس در نقشه های کهن«مضحک  با صحنه سازان نايستيم، چنان که اينک به ادامه ی بررسی جعل نامه ی
 .پردازم

آورده اند با شرحی در  «خليج فارس در نقشه های کهن« کتاب ٣١ و در صفحه ی ۴١نقشه ی باال را به شماره ی 
 :حاشيه ی آن به اين تفصيل

 هجری ۴٨٠-۴٢٠حدود  مشهور به زرقالی، نقشه ی جهان، از ابواسحاق ابراهيم بن يحيی النقاش ابن الزرقله، .۴١»
ميالدی  ١٨۵٠ر سال در کتاب جغرافيای قرون وسطی تفسير و بازسازی شده و د للول يوآخيم اين نقشه توسط. قمری

 .«در بروکسل به چاپ رسيده است

عرب مسلمانی می شناسيم که  زرقالی را منجم: ببينيم از اين توضيح و رجوع به رسامی چاپ شده چه به دست می رسد
کسی او را رحاله و کثير السفر . کارآمدی مشهور شده است به قرن پنجم هجری در اسپانيا زيسته و به ساخت اسطرالب

به  اما در اين جا نقشه ای را. نشناخته و توانايی های او در رصد آسمان است، نه بر زمين هان آشنا و جغرافی دانو ج
اين که زرقالی چه گونه از !!! است او منسوب می بينيم که آفريقا و مديترانه و ايتاليا و هند و تبت اش قرينه ی امروز

با خبر بوده، توضيح قانع کننده ندارد، زيرا اگر فرض را هم بر  ی آن هااين نقاط و مراکز، و صورت و ترسيم جغرافياي
 سطوح و سرزمين بگيريم، که خبری و اثری از آن منعکس نيست، باز هم برای کشف و عرضه ی ديدار او از اين همه

رها رفته باشد، که از ديدار اين ديا نقشه ی شماتيک آن ها، با چنين دقتی، کفايت نمی کند، اال اين که هم از آسمان به
خليج فارس در نقشه «همه رسامی نقل شده از زرقالی، در کتاب  با اين! قبول آن، به دوران حيات زرقالی، معذوريم

 !فرانسه است و می نويسند که اين يکی را هم يوآخيم للول يهودی کپی برداری کرده است ، به خط و کلمات»های کهن
کپی برداشته؟ جواب معلوم  دهيم که چرا همان اصلی را چاپ نمی کنيد که للول از آنمبارک او باشد، اما اگر سئوال 

  !!!فارس نياورده اند يا چنين اصلی وجود ندارد يا در آن جا نامی از خليج: است
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جيهانی می شناخته است، با  و اين هم يک رسامی با قاب چند اليه، از جهانی که جغرافی دان مسلمان ديگری با نام
از آب های زمين، که ظاهرا بخش قاليچه مانند ميانی،  که ای از کانال ها و مجاری زه کشی شده ی مهندسی و منظم،شب

که جايی در سواحل شمالی آن اسم کرمان را نوشته اند، خليج فارس است و هرچند  که نقوش محرابی دارد، بدان سبب
مواردی ديگر، بی  ، مانند»ليج فارس در نقشه های کهنخ«رسامی که نام خليج فارس را ندارد، در کتاب  چاپ اين

نيست شرحی را بخوانيم که درحاشيه ی  محمل و محل است و دست تنگی خليج خواهان را می رساند، با اين همه بد
  : کتاب نوشته اند٢۶نقشه، درصفحه ی 

 اين نقشه توسط.  هجری قمری٣١٠قبل از سال  نقشه ی جهان، از ابو عبداهللا محمد بن احمد بن نصر جيهانی، .٣٢»
 قرون وسطی تفسير و Mappae Arabicae  ميالدی، در کتاب١٩٣١سازی و تفسير شده و در سال  باز کنراد ميلر

خطی قرن دهم ميالدی  اصل نقشه از نسخه ی.  ميالدی در بروکسل به چاپ رسيده است١٨۵٠بازسازی شده و در سال 
 .«، کتاب خانه ی دانشگاه لندن

پنهان مانده های تاکنون هم، حتی بر   نمی گذرد که به مدد و خواست خداوند پرده از کاری برکشم که يارای ديدارچيزی
مختصر اين که وجود تمام صاحبان نام و کتاب و نقشه و نظر و نقل  .جست و جو گران حقيقت و دانايی نو، دشوار شود

زمره  ی، تنها به بازشناخت دوباره مسلم می شود که درعرصه های فرهنگی، تا قرن پنجم هجر و حجت و حضور، در
و غريبی که قصد تلقين اين  همان حکايت کثيف! ی آنان همين جيهانی مشهور به زندقه و ثنويت و آتش پرستی است

بقايای معتقدين به دين و حکمت باستان ايران منحصر  دارد که علم و هنر و آگاهی و مديريت و درک مفاهيم فقط به
نادان مسلمان در همه جا به مدد اينان روزی و روزگار گذرانده و کافی است  ، عرب سوسمارخوار بی دانش واست

حضور ساده ی انسان هم در  بگويم قابل اثبات و احراز است که از اجرای پوريم پليد، تا طلوع اسالم، آثاری از دوباره
آوران صاحب حکمت و کتاب و دانش جغرافيا و رفت و آمد  اين سرزمين پديدار نيست، تا ساختگی بودن لشکری از نام

اشکال عالم و از اين قبيل، تا قرن پنجم هجری مسلم شود و کافی است يکی از اين  و مسلک نويس و پديد آورنده ی
بر نحو و صرف  و تفسير نويسان و به زبان عرب باز آورندگان کتاب های يونانی و هندی و پهلوی و شرح ترجمه

قرن دوم هجری، ابن خردادبه يا ابن مقفع  ار و المسالک و الممالک ساز، يعنی همان اعجوبه ی خميری اوائلعرب گذ
را به زمانی عرضه کرده، که کسی نوشتن نام خود را به صورتی که  را، به ياد آوريم که اين همه هنرمندی فرهنگی

دربار   که می گويند صاحب منصبی نه عالی مقام درحاال برای همين جيهانی هم! دانسته است ديگری هم بخواند، نمی
ای از آن را نديده و نخواهد ديد، زيرا در  ارائه می دهند که هنوز کسی سايه» اشکال العالم«سامانيان بوده، کتابی با نام 

ن بارگاه همانند فارس نامه ی ابن بلخی است که می نويسند در زير زمي زمره ی همان کتاب های کهنه ی مخفی مانده و
خيانت های  موزه ی بريتانيا، بدون حق مالقات، تا ابد محبوس است تا صاحب نظران جهان از وسعت جعل جهان، يعنی

 .فرهنگی اينان، همچنان بی خبر بمانند

صور و اشکال سر زمين های  سرانجام در اين جا هم همان سئوال را تکرار می کنيم که اگر جيهانی کتابی در موضوع
اصطالح علمی خود نگهداری می کنيد، پس به کدام  شته و نسخه ای از آن را در صندوق خانه های مراکز بهجهان دا

نسخه ی اريژينال ارائه نمی دهيد و مانند عقب ماندگان باز سازی شده ی بی  دليل اصلی از نقشه ی جهان او را از
  !!!به رخ ما می کشيد؟ ارزش آن را
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به عنوان روشن ترين سند بی  برداشته ام» خليج فارس در نقشه های کهن« کتاب ٢٧بايد اين تصوير را که از صفحه ی 
اين نقشه بر پشت جلد روکش کتاب نشان می دهد که  قرار دادن. اعتباری و غير تخصصی بودن آن کتاب تکثير کرد

تدوين کتاب بوده و نيز وزارت فخيمه ی ارشاد اسالمی، که ناشر کتاب معرفی  ه نقشه پراکنی سهاب، که مسئولبنگا
باستان ستايی باشد،  اندازه ی يک روخوان نقشه ها هم ويراستار وارد به امور نداشته اند و آن جا که صحبت شده، در

بگذاريد مطابق معمول از شرح ! می پردازند بی مالحظهديگر سر از پا نشناخته و ذوق کنان به خط و رنگ پراکنی 
 :کنار نقشه شروع کنيم

).  هجری قمری٣۴۶-٣١٨قبل از ) .ابراهيم الفارسی استخری از ابو ،(نقشه ی دريای فارس) صورة بحر فارس .٣٣»
 کتاب).  هجری قمری٧٢۶ترجمه ی فارسی المسالک و الممالک استخری به خط ابن ساوجی،  نقل از نسخه ی خطی

 .«خانه ی موزه ی ملی ايران باستان

جغرافيا دانی را مسلم بگيريم، ساخت  بدين ترتيب باز هم با يک بدل مواجهيم که اگر هستی و حيات چنين اصل و چنان
دارد و اگر نمی دانيم که برای مقابله ی اين بدل با اريژينال آن به  اوليه فاصله ی زمانی آن چهار صد سال با رسامی

اندازه ی  الاقل با نگاهی به نقشه معلوم مان می شود که کپی بردار، در اين رسامی فارسی، حتی به ا رجوع کنيم،کج
اين نقشه غلط و معکوس  تشخيص جهات شرق و غرب هم جغرافيا نمی دانسته، زيرا جهت نمايی شرق و غرب در

يی نسبت به جهات شرق و غرب، مستقيما به ابو آشنا اگر اين کپی نسخه ی بدون خالف است، پس نادانی و نا!!! است
و از جغرافيا دانی خلع می شود و اگر نادانی را از نسخه بردار بدانيم آن گاه خبط  اسحق ابراهيم الفارسی استخری منتقل

های اين نقشه، به  ديگر او را در اين کپی کشی چه گونه کشف کنيم؟ غريب تر از همه اين که در اطراف آب های
و » دريای هند«، »دريای چين«، »زنگبار دريای«، »دريای محيط«: دی از خط کهنه ی قرن پنجمی، می خوانيمتقلي
دارد، با قلمی از نسخ زينتی قرن هفتمی که جهات اربعه را » فارس صورة بحر«، اما نقشه عنوان کلی »دريای حبشه«

اوال چرا  شه ی اين دريا را به نام همسايه ای کرده، پساگر استخری هم هر گو!!! معلوم کرده اند نيز با همان خط و قلم
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قرار دادن آن، بر دريای چين و هند و محيط  امروز مدعی تمامی آنيم، و اگر بحر فارس برای اين رسام، تا حد تيتر نقشه
ست که با نام خوانده و اگر اراده کرده ا» بحر«و فارس را » دريا«ها را  هم رجحان داشته، پس اوال چرا تمام ديگر آب

اعتبار و اشتهار  بر اين دريای به گمان او مشهورتر و مهم تر از دريای هند و چين و زنگبار، به آن گذاری عربی،
است که اين نسخه بردار و در واقع جاعل نقشه  چنين!!! »صورة البحر الفارسی«: معرفه ببخشد، پس الزم بود بنويسد

اربعه با خبر بوده است، آيا سند قرار دادن چنين زباله ی فرهنگی بی هويتی را  ساز، نه عربی می فهميده و نه از جهات
 !!و مورد قبول بدانيم؟ عاقالنه

8 

زدگی و فرو ريزی در  خراب کاری يهوديان، در برداشت های ما، از هويت و فرهنگ و تاريخ خويش، چنان افيون
چنان هاله ای از تقدس و احترام و ترس کشيده است، که   بنيان،بنای انديشه ها پديد آورده و به دور نام ها و کلماتی بی

 .هراس از خماری را، از بيم قطع اين افيون، در کسانی دامن می زند مجرد دعوت به مفهوم شناسی نيز،

بررسی نقشه های به اصطالح  از فارس گستران که بگذريم، می مانند يکی دو تن از دوستان، که چنين صراحتی در
اين . مسلک می دانند تا به بهتان آفرينی دست زنند ج فارس را فرصت بخشی به جنجالگران شوونيست فارسکهن خلي

سال گذشته، و از نخستين کتاب، با صراحت کامل کوشيده ام اثبات کنم که در  دوستان فراموش کرده اند که در پنج
سرزمين فارسيان و يا  بوده و آنان که ايران راايران هرگز و در هيچ زمان قوم و جغرافيايی به نام فارس ن سرزمين

بر توطئه هايی مهر تاييد زنند که در زمان رضا  خليج جنوبی ايران را خليج فارس می خوانند، در اصل قصد کرده اند
ه آن ها در هياهويی ک. نام فارس، عليه وحدت ملی و منطقه ای ما تدارک ديده شد شاه، با علم کردن يک قوم بی نشانه با

قومی هستند که  نام بر پا کرده اند، نه به دنبال عرضه ی ارادت و عرق ملی، بل مشغول حفظ قداست نام گرد اين
  .اورشليم، اختراع تاريخی کرده اند يهوديان در همين اواخر، به مدد آزمايشگاهی از جعل، در زير زمين های

و سيستان و آبادان خوانده بودند،  بدون ترديد اگر اين خليج را، از ده هزار سال پيش به اين سو، خليج بوشهر و کرمان
مصادره می کردند، اندک صدای اعتراض زير لبی هم از اين فارس  حتی اگر ژاپنی ها هم يکشبه آن را به نام خويش

اقتدار قوم  به مردم و سرزمين ايران نمی انديشند، بل به استقرار وبر نمی خاست، زيرا آن ها  خواهان بروز نمی کرد و
در دهه های اخير، همراه هزاران افسانه ی  فارس عالقه دارند که يهوديان برای بر هم زدن اتحاد ملی و منطقه ای ما،

برای نمونه ديديم که . ه اندو دين زردشت و کتاب شاه نامه و غيره، توليد کرد ياوه و دروغ مسلم ديگر، از قبيل نژاد آريا
، يعنی اقليمی »خزر دريای«در شمال ايران را، که اشاره به يک قوم کهن ايرانی داشت، به » دريای قزوين» عنوان

برای حفظ نام فارس بر خليج جنوبی ايران  برگرداندند، که موطن و مسکن اصلی قوم کورش بود و حضراتی که اينک
برای استحکام اين . به فرمان يهود، رضايت مندانه سکوت کرده اند تعويض، و باز همگريبان می درند، در باب اين 

سال  ۵٠٠باستان پرست را دعوت می کنم که به همان نقشه های کهن جعلی و يا نقشه های جديد  نظر، بی بصيرتان
ع کنند تا معلوم شان شده، رجو جمع» خليج فارس در نقشه های کهن«اخير، از جغرافيای منطقه ی ما، که در کتاب 

نقشه ها با جعل و حقه بازی توام است، همه جا دريای خزر  شود درست به همان ميزان که ذکر نام خليج فارس در اين
ثبت است، اين که فارس سازان و فارس خواهان هرگز به تغيير نام دريای قزوين به  «دريای قزوين«امروز، با نام 

خالف فارس ها، اليق  شته و ندارند، شايد از اين بابت است که يا مردم قزوين را،خزر، کم ترين اعتراضی ندا دريای
 !!!خيال ندارند؟ داشتن دريا نمی دانند و يا احتماال از قزوينيان خاطره ی خوشی در

ما درباره ی فارس ها و به  اساس بحث جاری در اين يادداشت ها، اثبات اين مطلب است که تمام پذيرش های کنونی
قبيل امپراتوری های ظاهرا قدرتمند هخامنشی و  ر کلی موضوعات جاری و مندرج در تاريخ ايران باستان، ازطو

و اوستا و ادعاهايی در باره ی تخت جمشيد و پاسارگاد و کتيبه های نقش  اشکانی و ساسانی و مزدک و مانی و زردشت
حقه بازی  يان و ايرانيان پيش از اسالم، يکسرههای دروغين در موضوع فرهنگ و هستی و هويت فارس رستم و کتاب

فارس منکری من در اين . آورند جاعالنه ای است که در برابر سخت گيری های محقق، يک لحظه هم دوام نمی
ملی است که در سده ی اخير سخت ترين آسيب های تاريخی  يادداشت ها جنگ با آن گروه از انديشه های ساختگی ضد

بر سر زمين ما وارد کرده و در پس اين ستيز ذره ای طمع و تبليغ قومی قرار   اقتصادی راو فرهنگی و سياسی و
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اجاره نشين  چنان که بحث جاری در باب جست و جوی. زيرا که من خود به اصطالح فارس شناخته می شوم ندارد،
ه هايی که به مثابه مستند چون نقش جديدی برای اين خليج نيست، تذکر اين نکته است که با دروغ و جعليات واضح،

 .اثبات حقانيت خود نيستيم فارس خواندن خليج ارائه می دهند، وجدانا قادر به

گردانی احساسی، مفهوم  بار ديگر می گويم هر سند و شخصی که بخواهد از مسير حقه بازی نمايشی و جعل و صحنه
 و گذر ايام اين سرزمين اقدام کرده و به اختالف تاريخ فارس و ايران را يکی بيانگارد، عليه عقالنيت و بيان روشن

حاصل آن تفرقه ی ملی و منطقه ای است و بار ديگر تکرار می کنم که پيش از  افکنی بی بنيانی پيوسته است که
سراسر منطقه ما،  سازمانده و سرپرست اجرای نسل کشی پليد پوريم شناخته می شود، لفظ فارس نزد مردم داريوش، که

ای از حيات آدمی در اين سرزمين نمی جنبد   ساله پس از پوريم، سايه١٢٠٠ ناشناس است، در دوران دراز و بيگانه و
طلوع اسالم نيز، تا زمان رضا شاه، تنها و تنها و انحصارا اقوام ترک بر  تا کس و چيزی را به نامی بخواند و به دنبال

به ما تفهيم می کند که  اين تاريخچه. ان منطق و محملی نداشته اندرانده اند که برای پر و بال دادن به فارسي ايران حکم
اين اقليم، از شوخی های کثيف يهوديان با سرشت و  ظهور پارسيان در ايران، آن هم با عنوان صاحبان قدرتمند و کهن

 .درماندگی رضا شاهی است هويت و سرنوشت مردم ايران در عهد

دقت نگاه کنيد و شرحی را  آورده ام، به» خليج فارس در نقشه های کهن«ب  کتا٢٨به تصوير باال، که از صفحه ی 
 :بخوانيد که در حاشيه ی اين رسامی نوشته اند

 هجری ٣۴۶ تا ٣١٨قبل از  الفارسی استخری، بحر فارس، در نقشه ای از کتاب صور االقاليم ابواسحاق ابراهيم .٣۵»
 .«خانه ی گوتا نقل از نسخه ی خطی کتاب. قمری

» بحر فارس«و با نوشتن يک  ظاهر اين شرح می گويد که اين نقشه را از روی اصل يک نسخه ی قديم منتقل کرده اند
امکان داده است و با خطی پر پيچ و تاب، ديرينگی  به درشت ترين صورت ممکن، که فضای دريا در نقشه اجازه و

قبل از اين که به اشکاالت خط شناسانه ی ! ی کشندچهارم هجری به رخ ما م خطاب فارس برای اين دريا را از قرن
گونه استخری در کنار تمام  چرا و چه و به گمانم بدون نياز به آن، کافی است از جاعلين سئوال کنيم که مطلب بپردازم

عرب آورده، با اعداد التين امروزی شماره گذاری  اسامی مکان های جغرافيايی نقشه اش، که با خط و لفظ و لغت
 بی چون و چرای باستان پرستان ما، به جعلياتی اين چنينی، چنان با سرسپردگی توام بوده به راستی تسليم !!ده است؟کر

ايراد به آن ها نيست، ابله و  است، که ايران باستان سازان و فارس تراشان يهود را هم، با فرض اين که کسی را يارای
 !خرفت و سمبل کار کرده است

خليج فارس در نقشه های «کتاب  ٣٣ رسامی باال متعلق به يک نقشه ی قديمی است که در صفحه ی ايد انصاف داد که
 :آورده اند، با چنين شرح و توضيحی در کنار آن» کهن

: اصل نقشه).  هجری قمری۵۶٩حدود ) .الفارسی النحوی ، از ابو علی(نقشه ی دريای فارس) صورة بحر فارس .۴۵»
 .«ی، به نام نويسنده، در کتاب خانه ی هرزوگ، گوتاهجر ۵۶٩نسخه ی خطی مورخ 

کاری به اين ندارم . مولف آن است اين شرح مسلم می کند که اين رسامی، اصل نسخه ای مانده از قرن ششم و به ترسيم
نشان می رسيد و به رسامی نقشه مشغول نمی شد، که نمونه ی باال  که اين ابو علی فارسی النحوی به تر بود به کار نحو

 ، عدن را قرار داده و اندکی در سمت شرق»آبادان«فهميده است، زيرا که اندکی در غرب  می دهد چيزی از آن نمی
گرداگرد آب !!! گرفته است آن، هند را، که تقريبا در ساحل مقابل جزيره ی خارک، در محدوده ی کرمان کنونی قرار

بحر القلزم، بحر الحبشه، بحر الزنج،  :نام گذارده است شرق چنينهای اين نقشه را تعدادی دريا نشانده و از غرب به 
را که امروز بدون  بدين ترتيب معلوم می شود آن آب هايی .الصين، بحر الهند و باالخره بحر فارس بحر المحيط، بحر

شريک می ششم هجری، شش همسايه را در آن  قبول حق السهمی برای ديگران، مايل اند خليج فارس بگويند، در قرن
 و «بحر» که» بحر فارس«نخست اين که جز تحرير حروف . است اما هنوز چند نکته ی نگفته باقی! شناخته اند

در بحرهای ديگر، از منظر گرافيکی در تناسب  آن، از نظر قلم و اندازه بی ارتباط اند، دو واژه ی موجود «فارس»
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» ال« برای صاحب آن معرفه شده اند، اما بحر فارس استثنائا »ال«تعريف  کامل اند و گرچه تمام ديگر بحرها با حرف
است، با قلمی به کلی  از اين نيست که يک محيط دريايی را که نقشه به هفت نام خوانده و مضحک تر!!! ندارد معرفه را

 در اين نقشه اند تا معلوم شود جاعل و دست برنده ی نام داده» صورة بحر فارس«بيگانه با ديگر نوشته های مجموعه، 
منظر کنونی اين رسامی نشان می دهد که با !!! زبان عرب و شناخت خط بوده است تا چه حد عوام و بيگانه با قواعد

نقشه پوشانده  ، روی نام ديگری را در اصل»بحر«کلمه ی فارس درشت تر از معمول و باالتر از طراز  نصب يک
 .اند، که هنوز موفق به خواندن آن نشده ام

حاشيه ی نقشه شرحی است که  در. برداشته ام» خليج فارس در نقشه های کهن« کتاب ٣۴ نقشه را هم از صفحه ی اين
 :می خوانيم

اين  .(هجری قمری ۶٧٣-۵٩٨ (نصيرالدين طوسی خواجه) .از محمد بن الحسن الطوسی. نقشه ی خليج فارس .۴٧»
 در Mappae Arabica  ميالدی در کتاب١٩٣١سال ميلر باز سازی و تفسير شده و در  نقشه توسط دکتر کنراد

 .«ی ملی وين نسخه ی خطی کتاب صور االقاليم در کتاب خانه: اصل نقشه. اشتوتگارت به چاپ رسيده است

کشی های سياسی او، که  گرچه معرفی خواجه نصير جغرافی دان بسيار بديع و هيجان انگيز است و گرچه از نقشه
راستی اين نخستين بار است که می شنويم خواجه  خبرهای نگفته ی کافی داريم، اما بهمنجر به تعطيل خالفت شد، 

چاپ !!! »نقشه های عربی«را می کشيده تا بعد ها در کتاب » خليج فارس» نصير نقشه ی جغرافيا و آن هم نقشه ی
فرانسويان  هفتم هجری، برایبهايی قبول نداريم که خواجه نصير زبان فرانسه می دانسته و در قرن  شود، اما به هيچ

را از تغيير جغرافيايی محل يک رخ داد  از بدايع ديگر اين رسامی اين است که ما!!! نقشه ی جغرافيا می کشيده است
و باالخره جا دارد به يک بديع !!! پيامبر در مدخل خليج فارس است دينی باخبر می کند که به دهان ماهی رفتن يونس

هر   رسامی اشاره کنم که گرچه سراسر بخش شمالی به اصطالح خليج فارس در اين رسامی ازاين نگاری ديگر هم در
حاشيه ی رسامی و به خط  نوشته ای خالی است، ولی شاهديم که در گوشه ی جنوب غربی خشکی، آن هم با تخريب

در نيامد تا به اجبار سئوال هم نسخه ی اصل از کار  بدين ترتيب اين رسامی!!! دريای فارس: فارسی فرانسه نوشته اند
آيا اصوال خواجه نصير جغرافيا دان : تکرار کنيم» خليج فارس در نقشه های کهن» خود را از فراهم کنندگان کتاب

 ی آن متوسل شده ايد؟ ايم يا در رسامی اصلی او ذکری از دريا و خليج فارس نبوده است که به بازسازی فرانسه نداشته

متفاوت به تسخير و تمسخر تاريخ  سامی با نمک، نهايت دهن کجی جاعلينی است که بانيت هایقسم می خورم که اين ر
ها بی خرد تر کسانی هستند که اين خط خطی کودکانه ی بی  و هويت مردم ما در دو قرن اخير دست زده اند و از آن

دارد از اين جدول کشی ها مطلبی اگر کسی انتظار . خليج جنوبی ايران گرفته اند هويت را سند اثبات فارسی بودن
است که آن ها به راستی  دانايی استخراج کند، گفته باشم که تنها نکته ی قابل ادراک از اين نقشه کشی، فهم اين مناسب

خليج فارس در « کتاب ٣٧کلمات متقاطع، که در صفحه ی  اين جدول. ما را حقير و فاقد شعور معمول آدمی انگاشته اند
 :شرحی چنين در حاشيه مزين است پيدا می شود، با» نقشه های کهن

تاريخ . از کتاب نزهة القلوب حمد اهللا مستوفی (هجری قمری ٧۵٠-۶٨٠) نقشه ی ايران، از حمد اهللا مستوفی، .۵٢»
 .« لندن-خانه ی بريتانيايی  کتاب:  ميالدی، اصل نقشه١٧قرن : نقشه

در قسمت پايين » بحر خزر«نام  ط يک دليل کافی باشد، همان آوردناگر برای نو نوشته بودن اين خط خطی کودکانه فق
کاری در حدود سده ی اخير تنزل می دهد، زيرا در تمام اسناد  اين جدول کلمات است که بی هيچ بهانه ای عمر آن را به

 اسان، دريایهزاره ی اخير، نام اين دريای بسته را، جز به صورت دريای قزوين، دريای خر اسالمی و غير اسالمی
اين بازيچه ی بچه ها را که  طبرستان، دريای جرجان و باالخره دريای مازندران نديده ايم و از آن که خود می گويند

سال پس از تاليف اصل کتاب نزهت القلوب  ۵٠٠ درجای نقشه ی ايران در قرن هشتم هجری گذارده اند، از کپی
يريم، بار ديگر بدلی معلوم نيست دست چندم در برابر داريم، که هر نوع بپذ برداشته اند، پس اگر همين اعتراف را نيز

 )ادامه دارد! (استمداد از آن، تنها لو دهنده ی دست تنگی معرف و متوسل به آن است عرضه و


