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توجهات جديد، در موضوع  گريز و پرهيز کاسب کارانه ی دست اندرکاران مسائل بنيانی، از درگيری با توضيحات و
و به طور کلی شرق ميانه، نه فقط حد بی دانشی موجود   شناسی و پندارهای هويت انگارانه ی ايرانيان،تاريخ و باستان

بل نشان می دهد که دغدغه ی گذران امور روزگار و ترس از قطع نان پاره ای که از  در اين مقوله را معلوم می کند،
غير موظف را به   رسمی و غير رسمی و موظف وخمير يهوديان به عمل می آيد، مجموعه و مقطعی از مسئولين تغار

  .کری و کوری کشانده و به دشمنی با دانش و دانايی وادار کرده است

اين روزها خليج فارس می خواهند  آن ها با برپا کردن انواع هياهوها در اطراف تخت جمشيد و پاسارگاد ونقش رستم و
مراتبی را که در هر بررسی عالمانه موجب نفی و رد پذيرش  از آب هم کره بگيرند و درست همان منازل و مسائل و

و  از ديد آزاد انديشی که به کنکاش عالمانه. اسباب و مايه دل خوشی های موجود می گويند های کنونی می شود، علت و
و شئی و اطالق هر آب و خاک  عاقالنه و آکادميک متعهد می ماند و عالقه مند است، به شرحی که خواهم آورد، اصوال

ندارد و دليلی مورد تاييد دوران، برای توجه به اين نام، مگر  منطق تاريخی و باستان شناختی» فارس«گذرگاهی به نام 
آن خليج به  آن چه به دنبال می آيد بخشيدن نام و صدور قباله ای برای .به چنگ نمی آورد از زمان حکومت رضاشاه،

گريز از موهومات موجود، که از هر راه و از جمله  يشه رانی عميق ودعوت ديگری است به اند اين و آن نيست،
اصحاب اين دعوای بی دليل را، به ستيز و ساده انگاری و تعصب بی خردانه  دعوا بر سر عنوان تاريخی يک خليج،

 .است کشانده

 نام فارس برنمی معنايی، به در تاريخ و جغرافيای شرق ميانه، پيش از ظهور و زمان داريوش، در هيچ صورت و
دريافتی اش از يهوه، تخريب بابل و آزاد سازی اسيران  خوريم و حتی کورش در خدمت يهود نيز، که نخستين مأموريت

 نشانه ی وجود و حضور تاريخی خود، که گل نبشته ی بابلی اش باشد، از وجود قوم و و ثروت يهود بوده است، در تنها
در واقع بنا بر مالحظات . نيست ، چنان که با سرکرده ای به نام هخامنش هم آشناجغرافيايی به نام فارس بی خبر است

» فارس«شرح کنونی معتبر بشماريم، می توان عنوان کرد که نام  موجود و حتی اگر متن کتيبه ی بيستون را با قرائت و
مبنا و معنای قومی   که کشفدر کتيبه ی سنگی و گزارش نظامی داريوش در بيستون آمده، آخرين بار نخستين و برای

مورخ اميدوار است که حاصل  .ناممکن بوده است و جغرافيايی آن، از فرط پريشان نويسی در کتيبه ی بيستون، تا کنون
که قريبا به صورت کتاب در موضوع کتيبه ی بيستون منتشر خواهد شد، تکليف اين  تحقيقات بنيانی و بی پيشينه ای

 !شده را به مقياس زياد روشن کندجعليات دست برده  مجموعه

که آن گئوماتای مغ را از شهرياری محروم  ما، نه پارسی نه مادی و نه از دودمان مردی نبود: داريوش شاه گويد »
 )١٣يک، بند  داريوش، بيستون، ستون. (»کند

اطالعات تاريخی از دوران برخی  اگر بنا را برمبنای اين تنها نوشته ی همزمانی بگذاريم، که عالوه بر تورات، حاوی
نمی دانسته، چرا که در متن مقدماتی باال دودمان خود را از  هخامنشيان است، مسلم می شود که داريوش خود را پارسی

 کند و از آن که مراجع موجود، هستی و خون مادها و هخامنشيان را درهم سرشته می گويد، پارس ها و مادها جدا می
را بيگانه ای احتماال  ی دودمان خود از مادها و پارس ها دليل ديگری است که مورخ اوپس تصريح داريوش بر جداي

 شاه مغلوب، سه نام را فارسی معرفی می ٩از ميان  از جهت ديگر داريوش در آمار پايانی کتيبه اش،. يهودی بشناسد
 د، که بی تعلقی او به فارس و ماد راچنان که بارها از شورش مادها می گوي. »وهيزداته» و» مرتيا«، »گئوماتا«: کند 

ويندفرن، اوتان، : کورش تاييد می کند، اما در عين حال شش يار و همراه خود در ماجرای کودتای او عليه فرزندان
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اعزامی اش برای سرکوب مقاومت ها را، فارسی  گئوبراو، ويدرن، بگابوخش و اردومنيش و نيز غالب سرداران
  : از ستون سوم همان کتيبه می نويسد۴٠در بند  انگيزتر از همهو شگفت !!! معرفی می کند

نام در پارس ساکن بود، او » يأتيا» نام، در سرزمينی» تاروا«نام، از شهری » وهيزداته«مردی : داريوش شاه گويد »
يش تر از سپس سپاه پارسی کاخ من، که پ .برديا پسر کورشم دومين شورش را در پارس برپا کرد و به مردم گفت من

 !!! به وهيزداته پيوستند و او در پارس شاه شد بودند، نافرمان شدند، آمده» يادايا«

لفظی و مضمونی، در سراسر آن  قرار دادن هر تفسيری بر اين بند کتيبه ی بيستون و به طور کلی بر ناهمآهنگی های
 کردن تعلق داريوش به پارسيان، که هنوز دهيم، جز جدا کتيبه، اگر قرار را بر حکومت خرد و نه صباوت تعصب قرار

از مجموع مفاد اين . معنی اين واژه را چه گونه بايد شناسايی کرد، حاصلی ندارد نمی دانيم چه کسانی هستند و يا
آن کتيبه منزلت و  کتيبه بيستون و نشانه های ديگری در همان متن، به اجمال می توان گفت که پارسيان در اشارات

 !!!نام آنان بخواند  داريوش نداشته اند، که خليج و آب راهه و اقليمی را بهاعتباری نزد

اداوچی «پيروان اش، در شهری به نام  و برجسته ترين» وهيزداته«پس از آن من به مقعد آن  : داريوش شاه گويد»
 )۴٣بند  بيستون،داريوش، کتيبه ی  («اين است آن چه من در پارس انجام دادم .، در پارس، تير فرو کردم»چيا

ندارد و نمی توان او را  پس اعتبار دادن به نام پارس و نيز فارس شناختن شخص داريوش، محل و مستدرک منطقی
سفره ای از متصرفات اش را به نام آن ها معرفی و  دارای چنان تعلق خاطری به پارسيان شناخت، که اجازه دهد کسی

اساس اسناد محکم و مشهور، که از مسيرهای مختلف، رخ داد فاجعه ی بر  مشهور کند و از آن که در حال حاضر و
خليجی، در  توقف کامل هستی شرق ميانه را تا طلوع اسالم اثبات می کند، پس نياز به نام گذاری پوريم و در پی آن

ه عالوه و با اين ب. ی مضحکات عالم است منطقه ای که پس از آن اقدام پليد، اثری از حيات آدمی باقی ندارد، در زمره
به ياد بود حضور آنان در منطقه و تجليل ازجنايات شان، خليجی را  فرض که هخامنشيان را فارس بشناسيم، نمی توان

شوند آب  بدين ترتيب بايد يکسره بر آن سلسله شبه اسنادی که بر مبنای آن مدعی می!!! شده گرفت به نام آنان ذخيره
اند، بی توجهی کرد و به عنوان عرضه  ، از دير زمان تا کنون، خليج فارس خواندهراهه ی شمال غربی دريای هند را

 .ميان آن به اصطالح اسناد بپردازم ی داليل الزم، کافی است به بررسی چند الگو از

اگر فرض را هم بر وجود و  پيش تر بيان کردم که به فرمان منطق وعقل، مخيله ی هيچ صاحب انديشه ی جغرافيايی،
برای جهان نمی شناخته تا به ترسيم نقشه ای از آن   سال پيش، فرم معينی۶٠٠ چنين نخبه هايی قرار دهيم، تا ظهور
 کشتی و ناخدايی به اکتشاف اقيانوس ها نرفته، تصور و تخيل و تعيين ابعاد معينی از زيرا تا زمانی که هيچ! بپردازد

در آخرين شاهکار خليج  با وجود اين. ه بازی شمرده می شودجهان، که ارتباط خشکی ها و درياها را مصور کند، حق
، که معاونت امور فرهنگی »فارس در نقشه های کهن خليج«فارس شناسان، يعنی انتشار مجموعه ای گران قيمت با نام 

 و به مناسبت ١٣٨۴مؤسسه جغرافيايی و کارتوگرافی سحاب در ارديبهشت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با کمک
می کنيم که  منتشر کرده، با گروهی نقشه ی جغرافيايی، از چهار هزار سال پيش تا قرون اخير برخورد مايشگاه کتابن

 .ها با وضوح خشم آوری معلوم است در نگاه نخست، بدون استثنا و به شرحی که می آورم، قالبی بودن تک تک آن

جايگاهی عظيم در ميراث مشترک بشريت  شری است ونام خليج فارس، نامی برخاسته از تاريخ، فرهنگ و تمدن ب»
کتاب . باليم که نگين خليج فارس زينت بخش سرزمين مقدس ايران اسالمی است ما به عنوان ايرانی بر خود می .دارد

برای آغاز يک  هر چند کوچک برای تعمق درباره ی نام ماندگار خليج فارس است، اما می تواند بهانه ای حاضر تالشی
زيرا خليج فارس از زمان های  باشد، در جهت نقش دهی به آرزوی ديرينه ملل جهان، يعنی پيوندهای فرهنگیحرکت 

شکل دهی به روابط فرهنگی، سياسی، اجتماعی و تجاری ملل مختلف جهان  قديم تا کنون خود عامل مهم و اساسی در
خليج فارس در ايران باستان  ه ابريشم دريايیوجود را .هندی، عرب و غيره با مليت ايران بوده است اعم از چينی،

معرفی نموده و از اين رهگذر دريايی امکان سفر برای سياحان  توانسته بود جايگاه ايران متمدن را به ديگر تمدن ها
بين المللی کتاب  برگزاری سالن خليج فارس در هجدمين نمايشگاه ...جغرافی دانان فراهم نمايد و جهانگردان و به ويژه

فارس است و توجه فرهنگ دوستان،  تهران و چاپ اين کتاب تالشی کوچک برای مستند سازی بيش تر نام خليج
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خليج فارس درنقشه های کهن، . (»درخور نام خليج فارس است دانشگاهيان و دانشمندان به اين اقدام توجهی شايسته و
 )مقدمه

و ارشاد جمهوری اسالمی  تانه را يکی از وزرای فرهنگظاهرا اين متن پر از شعارهای آب دوغ خياری باستان پرس
برای ايرانيان  «راه ابريشم دريايی خليج فارس» قديم تنها چنين آدم بی اطالعی است که می تواند در جهان. نوشته است

يريم باز مسلم بگ که می دانيم حتی اگر از زمان خلقت آدم نيز وجود آب راهه ای به نام خليج فارس را بگشايد و از آن
جهان گردان و جغرافيا دانان قرار گيرد، زيرا  هم اين آب راهه ی مسدود هرگز نمی توانسته گذرگاه دريايی سياحان و

راه ابريشم دريايی مسجد «دانی را از آن دوران معرفی نکرده اند که از  عالوه بر اين که سياح و تاجر و جغرافيا
دريايی طاقت سوز و  ن خليج، به هر سو، تا پنج قرن پيش ناممکن بوده و راهباشد، بل اصوال گذر از اي گذشته» جامعی

ايرانيان، همانند سراسر تاريخ خود، مطلقا و از هيچ  طوالنی از مسير دور برگردان آفريقا را نيز زمانی گشوده اند که
، که »ج فارس در نقشه های کهنخلي«احتماال مقدمه نويس کتاب . نوردی نداشته اند باب قدرت و اسباب و نياز به دريا

از اوضاع و  داشته نام وزير ارشاد پيشين را زير نوشته های اش بگذارد، قصد کرده است بی خبری خويش اجازه
خيال دارم دعوت انتهايی مقدمه باال را لبيک بگويم  با اين همه. احوال تاريخ و جغرافيا را زير نام وزير ارشاد پنهان کند

بپردازم که حتی يک خط و نقش و رنگ قابل دفاع در نزد صاحبان خرد ندارد و تنها  تاب بی اساسو به مطالب اين ک
به همين . قابل استفاده است تا دو قرن قبل، که فارس شناسی نوع يهودی آغاز شده،» خليج فارس«رد پيشينه ی نام  برای

يرا که اصوال و تا پس از حوادث جنگ جهانی شمرد، ز سياق می توان اطالق نام عرب بر اين آب راهه را نيز مردود
امپراتوری عثمانی بر حوزه ی غربی اسالم، که تقسيمات جغرافيايی در بين  اول و الغای سرپرستی طوالنی مدت

دولت  مرزبندی های مختلف و خط کشی های جديد به قصد تفرقه ی بيش تر مسلمين انجام شد، چنان النهرين موجب
  .کرده باشد ويش نمی شناسيم که تقاضای الصاق نام بر اين آب راهه رامقتدر عرب در حوالی خ

آن به پيش از عصر آغاز   رسامی مختلف آورده اند که فقط نيمی از١٢٣، »خليج فارس در نقشه های کهن«در کتاب 
بگويم که غالب شمرده می شود و به اختصار و در ابتدا   ميالدی، متعلق است و کهن١۴دريا نوردی گسترده، يعنی قرن 

به اصطالح کهن، اصل نيست و برابر توضيحی که کتاب ارائه می دهد، تمام آن ها  نزديک به تمامی اين رسامی های
تصاوير و رسامی های کهن  حاال پاسخ اين که چه گونه کپی هايی جديد از! قرن پانزدهم ميالدی کپی کرده اند را پس از

 .است» در نقشه های کهن خليج فارس«ازندگان کتاب را می توان سند قرار داد، در عهده س

 آن ١٢که عينا از صفحه ی  است» خليج فارس در نقشه های کهن«اين نمونه ای از رسامی های ارائه شده در کتاب 
 ١٠٠معرفی می کند که به وسيله پوليبيه نامی ظاهرا در حوالی  اب اين رسامی را نقشه ای از آفريقاکت. کتاب برداشته ام

 :در کنار اين نقشه توضيحات زير را آورده اند. کشيده شده است سال پيش از تولد مسيح

.  نقشه توسط پنسخه اصلی اين .مسيح  سال پيش از ميالد١۴٣، حدود )پولبيوس(نقشه ی آفريقا، از پوليبه  .١٠»
 ميالدی در پاريس چاپ و ١٦٣٠تفسير و باز سازی و در سال  «Geographia Vetus Lutetiae» برتيوس در کتاب
 .«کتاب خانه ی دانشگاه اليدن .منتشر شده است

نمی زيرا آن را به زبان يونانی   سال پيش کشيده،٢١٠٠بدين ترتيب اين تصوير اصل نقشه ای نيست که پوليبيه نامی در 
هفدهم ميالدی آن را تفسير و بازسازی کرده و چون از نحوه و  بينيم و خود اعتراف دارند که برتيوس نامی در قرن

 سازی ها چيزی نمی نويسند، پس ارائه ی چنين نقشه هايی به بازار بردن رسمی جعليات حدود تصرفات در اين باز
که از پوليبه بپرسيم اين نقشه  ست، اشکال در آن جا بروز می کنداما هنوز اين بنيان اعتراض من به اين رسامی ني. است

 ١۵٠٠ سال پيش از ميالد، يعنی ١٠٠امروز مطابق است، در  ی دقيق از آفريقا را، که با آخرين اطالعات ماهواره ای
 به ای نبوده تاگونه به ذهن آورده است؟ و چون منطقا و بر اساس محاسبات و ممکنات پولي سال پيش از کشف آفريقا، چه

سئوال می کنيم که اگر در صد  پاسخ ما را بياورد، از وزارت ارشاد و مدعيان ذکر نام خليج فارس در نقشه های کهن
خليج «زمانی که ادعا می کنند ممکن نبوده است، نوشته باشند  گوشه ی نقشه ای که از اصل قالبی است و رسامی آن در

  د نام کهن آن خليج ارائه داد؟عنوان مستن ، آيا می توان به»فارس
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برای ايجاد فضايی مناسب  .چاپ کرده اند» خليج فارس در نقشه های کهن«اين هم نخستين تصويری است که در کتاب 
 .کتاب آورده اند ٩ ی تفريح، به شرحی توجه کنيد که در ذيل اين عکس در صفحه

روی لوحه، نقشه دنيای بابليان را ). قبل از ميالد  سال٣٠٠٠ تا ٢حدود ) لوحه ی گلی منقوش از آثار کهن بابل .١»
 ديده می» خليج فارس«در اين نقشه بابل و آشور در احاطه ی  .حک شده است نشان می دهد و در پشت آن شرح نقشه

 .«ی بريتانيا نگهداری می شود اصل اين لوحه در موزه. خوانده اند» ی ديگرنواح«ساير نقاط را به نام  .شود

پارسيان، جغرافيا دانی در   سال قبل از پيدايش قوم و حکومتی با عنوان امروزی١٥٠٠ سال پيش، يعنی ٤٠٠٠پس 
آيا !!! کرده استاشاره به آن را در رسامی اش منظور  بابل، با پيش بينی ضرورت و لزوم وجود خليجی با نام فارس،

 اسناد فارس و فارس شناسی و فارس پرستی در تحميق همه جانبه و مطلق ما نکوشيده اند و به راستی اين فراهم کنندگان
خليج خواهان را بيان نمی  آيا توسل به چنين دست آويزهای سست و مسخره، خود بی بنيانی انديشه ی فارس سازان و

بابلی در چهار هزاره پيش است، پس خود به خود  ان در نزد يک جغرافيا دانکند؟ در عين حال اگر اين تصور جه
 سال پيش، که عصر اکتشافات جغرافيايی نوين در جهان آغاز شده، ۶٠٠تا  معلوم می کند که تصورات جغرافيا دانان،

 .سازان جفر بوده و از هيچ باب قابل ارائه و اتکاء نيست چيزی معادل جدول
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خليج فارس در نقشه های «کتاب  اين هم رسامی ديگری، ظاهرا ميراث مانده از جغرافی دانان جهان کهن، که سازندگان
 :شرح زير چاپ کرده اند  آن کتاب و با١١با ذوق و شوق تمام، در صفحه ی » کهن

 اين نقشه در.  سال قبل از ميالد۵٠٠تا  ١۵٠٠ :دوره ی تاريخی دی جهان، از سنت بوخارتوس،نقشه ی دريا نور .٧
 Geographia» نسخه ی اصلی در کتاب .آلبرت فوربيگر تفسير و باز سازی شده است توسط  ميالدی١٨۴٢سال 

Seu Phaleg et Canaan»  نکتاب خانه ی دانشگاه اليد .است  ميالدی منتشر شده١۶٩٢او، در. 

و يا سياه مست بوده است، زيرا  ذره ای ترديد ندارم که فراهم کننده چنين متنی برای ذيل اين تصوير، يا مجنون کامل
 ٢۵٠٠ سال تا ٣۵٠٠از وضعيت کشتی رانی جهان، از  چنين که می خوانيم سنت بوخارس نامی، در زمانی نامعين،

می گويند هين نقشه را !!! ت امروزی چند قاره منعکس استآن تمام اطالعا سال پيش نقشه ای فراهم آوردهف که در
کتاب  ، در١۶٩٢ سال پيش از باز سازی، در سال ١٣٠ ميالدی تفسير و باز سازی و ١٨٢٢نامی در  آلبرت فوربيگر

، که ١۶٩٢کنيم در سال  و اگر سئوال!!! منتشر کرده است «Geographia Seu Phaleg et Canaan» اش با نام
از چه راه و در کدام چاپ خانه اين رسامی رنگين را  صاوير سياه و سفيد نيز چندان متداول و ممکن نبوده،هنوز چاپ ت

 حاال اگر در چهار. جواب و تعقل، مرا به ضديت با افتخارات ايران متهم خواهند کرد چاپ کرده اند، بالفاصله به جای
سنجدی ارزش و اعتبار پيدا  ، آيا به قدر پوست»ليج فارسخ«گوشه ی چنين نقشه ی در اصل بی هويتی نوشته شده باشد 

 می کند؟

٦ 

حضور سالخان و بيماران  پيش تر هم نوشتم که اين يادداشت ها به قصد افشای توطئه کسانی است، که همزمان با
ير يک از اطراف ما، که ندرتا جهان با اخبار و تصاو روانی مستحق زنجيرشان، با عنوان سرباز و سرکرده نظامی، در

می شود، می کوشند با طرح يک مدعای من درآوردی جديد، از دو سو، مردم شرق  هزاران جنايات ارتکابی آن ها آشنا
يهوديان در آن می  جان هم بياندازند و در اين ميان کسانی با جمع آوری اسناد قالبی برای اين کوره ای که ميانه را به

  .دمند، هيزم فراهم می کنند

اسناد اين دعوا، با يقين به نادرستی  ر تنظيم و ترتيب اين سلسله يادداشت ها اثبات اين نکته است که سازندگانکار من د
معلوم نيست، مشغول آشوب در ذهن و علم مردم اند و اگر مدعی شوند  آن ها و با هزينه های بسيار، که منبع تامين آن

نشانده و  ، پس بپرسيم بدون اشراف و اشراق، اگر گماشته و دستبطالن اين اسناد بی خبر بوده اند که از نادرستی و
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زمان و موقعيتی چنين حساس وارد می  مامور و مجبور نيستند، با کدام بضاعت و انگيزه به مبحثی چنين بغرنج و در
چ سند کهن، هدايت می کنند؟ اين يادداشت ها توجه می دهد که هي شوند و احساسات خام مردم را به دشمنی با همسايگان

سبزه  اسالمی سالم وجود ندارد که آب راهه ی شمال غربی دريای هند و يا هر خاک و سنگ و آب و باستانی و يا حتی
تاريخ و جغرافيای اين سرزمين، هرگز  زار ديگر ايران را به نام فارسيان خوانده باشد، زيرا اصوال تا زمان رضا شاه،

  .نکرده و به رسميت نشناخته است  شناسايیعنايتی به فارسيان نداشته، آن ها را

جای اين آشوب آفرينی های بی  اين يادداشت ها می گويد اگر ضرورت دارد آب های جنوب ايران را نام گذاری کنيم، به
حال حاضر مهم و بزرگ را با نامی برگرفته از اشتراکات و  مايه و مشکوک، عاقالنه و انسانی است که اين گذرگاه در

توسل  مثال خليج دوستی، خليج اتحاد و يا خليج مسلمين زينت دهيم، زيرا با هياهو و جنجال و ات ما و همسايگان،اعتقاد
ساحل خود را خليج فارس بخواند  به اسناد قالبی نوساز نمی توان همسايه ی عرب را مرعوب و مجبور کرد که آب های

 ور از فارس کيست و چيست؟منظ که حتی در سمت ما هم هنوز به درستی نمی دانيم که

گذاری اين خليج با نام فارسيان به کار  اگر می توان اثبات کرد که تمام نقشه ها و مستنداتی که برای القاء قدمت عنوان
انشاهايی از قماش زير، به جست وجوی جدی در تاريخ و جغرافيای  زده اند، نادرست است، پس به جای عرضه ی

از درخواست   برنامه های يهوديان برای اختالف افکنی را باطل و توجهات را نه به تبعيتبپردازيم، اسالمی در منطقه
که همانديشی و اتحاد و گريز از  های فوق شوو نيستی هر دو سو، بل به ضرورت رعايت نيازهای زمان جلب کنيم،

 .تفرقه و اختالف است

و عرصه رفت و آمد تمام اقوام و  اه شرق و غربخليج فارس به واسطه ی موقعيت ممتاز جغرافيايی خود، چهار ر»
چه در ايام قديم و  کشورهای حاصل خيز و دربرداشتن منابع سرشار ثروت، و به سبب مجاورت با ملل دنيای قديم بوده

قرار گرفته است و هر  همواره مطمح نظر جنگ جويان و کشور گشايان و توسعه طلبان جهان دوران معاصر، چه در
در حدود پنج هزار سال پيش  ...تسلط بر آن را در نظر داشته اند طرح  و ملل جهان که به قدرت رسيده اند،يک از اقوام
حدود پنج، شش  عيالمی ها و سومری ها به اين نواحی مهاجرت کردند و بر ساکنين اوليه ی آن جا که در از ميالد،

علی کرم همدانی، پژوهش نامه خليج فارس، ) .« يافتندهزار سال پيش از ورود آن ها در آن نواحی سکنی داشتند، استيال
 (١٣۶صفحه ی 

سالمت فکری نخواهد رسيد و جز  اگر با اندک سخت گيری محققانه به متن باال رسيدگی کنيم حتی واژه ای از آن به
مد نفت کاشفان جغرافيا در چند قرن اخير و رفت وآ زيرا به استثنای مختصر توجه. توهمات ارزيابی نخواهد شد

دريای هند، به سبب بن بست بودن گذرگاه، هرگز محل عبور اقوام نبوده، در هيچ  فروشان دردوران جديد، آبراه شمالی
 سال ۵٠٠اصوال تا  چهار راه مراودات دريايی شرق و غرب نشده و کسی طرح تسلط به آن را نداشته است، زيرا زمان

قديم اروپا، که به يونان و روم منحصرند، حتی   نداشته و قدرت هایپيش، رفت و آمد دريايی ميان شرق و غرب امکان
نوشتن اين موهومات، با داده های انتهايی نقل باال !!! تا مطمح نظر قرار دهند از مکان اين خليج هم بی خبر بوده اند

خطه، به خوزستان  همسطح و سنگ است که خبر می دهد ايالميان هفت هزار سال پيش و معلوم نيست از کدام برابر و
احتماال همدانی از قبيل فيلم های غرب وحشی را  !!! سال پيش آن نشسته اند١٣٠٠٠مهاجرت کرده و در جای ساکنان 
تاريخ کابويی برای شرق ميانه عالقه نشان داده و رياضيات تاريخی او به قدر کافی  زياد می بيند که چنين به ارائه ی

 .نگرفته بود  پيش هنوز مجتمع های انسانی در اندازه ی يک روستا هم شکل سال١٣٠٠٠است که نداند در  ضعيف

. نخستين اسالمی عرضه می کنند حاال کمی به نقشه هايی رسيدگی کنم که به عنوان رسامی هايی از جغرافی دانان قرون
د، که در زير می امده، متنی به همراه دار» های کهن خليج فارس در نقشه« کتاب ٢٣رسامی باال، که در صفحه ی 
 :نياز به هيچ شرحی نو ساز بودن اين نقشه را اثبات می کند خوانيد، متنی که مستقال و بدون

جغرافی دانان خليفه مامون عباسی، زير نظر رياضی  تهيه شده توسط ،(نقشه ی جهان مامون(صورة المامونيه  .٢٧»
 حدود قرن دوم هجری: ، تاريخ نقشه)قمری هجری ٢٣٣-١۶۴(خوارزمی،  دان مشهور ابوجعفر محمد بن موسی

 .«قمری
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نقطه و اعراب، امکان عرضه  دورانی که گرچه به علت نبود. مامون را خليفه ای از اواخر قرن دوم هجری گفته اند
جای نمانده، اما ظاهرا و در عوض چنين نقشه هايی را  متون به زبان عرب نبوده و از آن زمان هيچ يادگار مکتوب به

قسمت آن، از خشکی و آب، به جهان واقعی شباهت ندارد، اما می نويسند درگوشه  راث برده ايم، که هرچند هيچبه مي
که در زمان مامون  نقطه گذاری کلمات اين نقشه کامل است. نام خليج فارس آمده، که به سهولت ديده نمی شود ای از آن

اطالعاتی و درشت خط آن است که با شکيل  ته هایشناخته و مصطلح و کاربردی نبوده و مضحک تر از همه نوش
خط معرفة «و » خط استوا«، »اقاليم سبعه«قرن هفتمی، درباره ی  ترين و کامل ترين خط نسخ طال اندازی شده ی

 در اين نقشه گرچه هندوستان در نيمه ی شمالی جهان است، اما! جغرافيايی اطالع می دهد ، يعنی درجات»العروض
می رسد که اين شمايل مطلقا  به نظر!!! خبردار بوده است» بحرالجامد«قيانوس منجمد شمالی نيز با نام رسام آن از او

در قرن دوم هجری رسامی شده، از آن جهت بايد سند گرفت  بی هويت و قطعا نوساز از جغرافيای جهان را، که معتقدند
ی رفته، زيرا فارس سازان يک لحظه هم تعقل نمی غير آشکار، به بحر فارس اشارت که در گوشه ای از آن، با نمايی

باشد، بر فرق رسام  خليفه ای از نژاد عرب، چنين نقشه ای را که به آب های زير پای او خليج فارس گفته شده کنند که
  !!!او می کوبيد

رسامی توضيحی آورده اند که  در ذيل اين. اين يکی هم در رديف همان حکايت پيشين است و ده بار کذب تر و کثيف تر
 :خواندنی است

نسخه برداری ). هجری قمری ٢۶٠-١۵٨) نقشه ی جهان، منسوب به رياضی دان بزرگ الکندی و السرخسی .٢٨»
 .«بودليان، آکسفورد ه یاصل نسخه در کتاب خان.  هجری قمری٩٧٧شده در 

دانان قالبی قرن دوم نسبت می  اين نقشه ای است از جهان که به کندی ناشناس و دست ساخت ابن نديم، از جغرافی
از حروف منقوط عرب استفاده کرده است که به زمان او هنوز  کندی نيز در قرن دوم و به هنگام ترسيم اين نقشه. دهند

 او تصوير کرده است در هيچ قسمتی به جهان واقعی شباهت ندارد و عجيب تر از اين نيست دنيايی که! تدوين نشده بود
اگر اين گونه ! کرده است که می نويسند اين کپی را يک جغرافی دان ديگر در قرن دهم هجری از ترسيم اصلی استنساخ

 می شناخته و می پذيرفته اند، جز دانان زمان صفويه هم توضيحات را قبول کنيم، معلوم می شود جهانی را که جغرافی
های قرن دوم هجری نبوده است زيرا و در غير اين صورت، نسخه بردار عهد  همين ترسيم درهم از خيال پروری

کرد، که  غيرت علمی، چنين فرضيات بی پايه ای درباره ی جغرافيای جهان را نه فقط تکثير نمی صفوی، به صرافت
  .به آب می شست

در آن است که با توهين به  ن حصه ی اين صحنه سازی جغرافيايی در رجوع به نام های اقاليم مضبوطاما ناباب تري
هايی که سازندگان الفهرست دلقکانه تکرار کرده اند و  شعور آدميان شباهت کامل دارد و قرينه ای است بر نام کتاب

 دشوار است، اجازه دهيد حتی االمکان نام نقاطبه وبالگ منتقل شده خواندن کلمات  چون در تصويری که از اين ترسيم
 :حواس ما تاخته اند جغرافيايی مندرج در اين نقشه را فهرست کنم تا معلوم شود چه گونه با مسخرگی تمام به

القبطشر، برونه، منبدذ، تخطيع،  کوتا، برنوخوجر، عطبو، بقدانه، مالنه، غافه، شرفاق، کلو، مدوخه، الطشطخر،»
دابول، کنفو، سعانه، القشد، سيحنان، درعا، مامير، مانو، لبيد،  ، بسافقه، دفدفه، عيونه، مخاقن، سمبرو،مالمير، صروق

اين  و از» مشف، عطاطم، المخد، قرابور، حسونه، شوسم، نرجون، ظرحا، رونسم، شمند، غمراط توسيو، هتان، مرانو،
 !!!قبيل و بدتر از اين ها

آيا احساس نمی کنيد از ! است غرب و از شمال تا جنوب نقشه ی الکندی پراکندهاين اسامی جغرافيايی، از شرق به 
تاملی در «کنونی که به همت مجموعه کتاب های  سوی يک يهودی ضد فرهنگ تمسخر می شويد و آيا فارس پرستان

 ثبات هستی تاريخی وهويت شناسی در به در مانده اند، هنوز هم مايل اند برای ا از نظر تاريخی و» بنيان تاريخ ايران
 !!!جغرافيايی خود، جايی در ميان اسامی باال در اين نقشه ذخيره کنند؟
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خليج فارس در «کتاب . جریه اين هم نقشه ی ديگری از جهان، رسم شده به دست جغرافی دانی مسلمان، از قرن سوم
 .کرده است در کنار اين رسامی، توضيحات زير را ثبت» نقشه های کهن

اين نقشه . هجری قمری ٣١٧-٢٣۵ البتانی، نقشه ی جهان، از محمد بن عبداهللا بن جبار الحرانی مشهور به .٢٩»
در  Mappae Arabicae  ميالدی در کتاب١٩٣١تفسير شده و در سال  توسط دکتر کنراد ميلر باز سازی و

 .«است اشتوتگارت چاپ شده

شباهت نسبی به نقشه ی امروز  در اين رسامی قرن سوم، که سمت جنوب آن رو به آسمان است، يک قاره ی آفريقا با
جزاير ژاپن دارد، يک استراليای خجالتی و کز کرده که در انتهای  آن فراهم است، قاره ی آسيايی با کوه های هيماليا و

اين ها در  اما تمام!!! چسبانده اند و اروپايی که حتی نقشه ی دريای مديترانه ی آن مغشوش است ب شرقی نقشهجنو
کرده، بی اهميت می شود و چون مسلما جواب  رسامی!!! برابر اين سئوال که چرا البتانی نقشه اش را به زبان فرانسه 

 کنراد ميلر است، آن وقت ما بدون اين که پوزخند خود را پنهان باز سازی می دهند که اين نه نقشه ی البتانی بل کپی و
نقشه  مگر در اصل نقشه البتانی در جای خليج فارس چه بوده است که کپی کنراد را به جای اصل کنيم می پرسيم

 باشد، تحويل می دهيد؟ البتانی، اگر چنين جغرافی دانی از مادر زاده شده و چنين نقشه ای رسم کرده

 

کنار رسامی آورده، او را  به شرحی که در» خليج فارس در نقشه های کهن«اين هم نقشه ای از مسعودی، که کتاب 
 :جغرافيا دانی از عهد مامون عباسی معرفی می کند

همراه با مهر ابوالحسن علی بن  .مامون ، تهيه شده به وسيله ی دانشمندان دوره ی خليفهنقشه جهان مسعودی .٣١»
 ميالدی در کتاب جغرافيای ١٨٣۶اين نقشه توسط يوآخيم للول در سال  . هجری قمری٣۵٣-٢٨۴. »مسعودی«الحسين 

 .« ميالدی در بروکسل چاپ شده است١٨۵٠باز سازی و در سال  قرون وسطی تفسير و

خليج فارس در «اما کتاب  . هجری نوشته اند٢١٧ هجری قمری و پايان آن راسال ١٩٧خالفت مامون را سال آغاز 
درگذشت مامون را، دانشمندی از دوره ی مامون   سال پس از٧٠ هجری، يعنی ٢٨۴مسعودی متولد » نقشه های کهن

جدی را نزد مدعيان اين گونه تحقيقات، هوايی و سرسری پنداری مقوالت  اين اشارات اندازه ی سر به!!! می نويسد
امور بی اعتنايند و  تلقينات آبکی نشان می دهد و معلوم می کند که اين حضرات به مايه و منظور اين گونه تبليغات و

آفريقای مسعودی تقريبا کامل است و برای نخستين بار  قاره ی. چيزهايی برای رفع تکليف و يا ماموريت به هم می بافند
 اين جا هم می پرسيم چرا نقشه!!! خوريم که بسيار به نقشه ی آمريکای جنوبی شبيه است؟ باله ای در اروپا بر میبه دن

عربی و نقش مهرش در  ی مسعودی به زبان عرب نيست؟ و چون ناگزير و معذورانه پاسخ می دهند که نام مسعودی به
الگوی کروی زمين در قرن سوم هجری و جمله ی   آنکنار کپی يوآخيم للول محفوظ است، ما که هنوز حيرت زده ی

دهيم که مگر در اصل نقشه ی مسعودی، اگر چنين اصلی و چنان جغرافی  عبری فراز آنيم، با زبانی گزنده سئوال می
 )ادامه دارد(جای خليج فارس نام ديگری آمده، که باز سازی يهودی آن را چاپ کرده ايد؟  دانی بوده باشد، به

 

 

 


