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. نوساخت بودن آن کتاب گرفت ، در تواريخ هرودوت را می توان يکی از داليل»خليج عرب«همين ذکر متعدد عنوان 
ی با نام و تلفظ عرب، در قبل از ميالد، قوم و قبيله و قدرت زيرا بدون ترديد، به زمان هرودوت، يعنی اواسط قرن پنجم

 شناخته نيست، که خليجی، چه بحر احمر و يا هريک از ديگر خليج های موجود در غرب شرق ميانه در آن اندازه
مختصر کتيبه های هخامنشی نيز از  اقيانوس هند را به نام آنان بخوانند، چنان که اسناد گسترده ی آشور و بابل و حتی

ی قابل عرضه به عقل بی قرار آشکار می شود که توليد  مين اشاره ی ساده ، نکتهدر ه. ذکر نام عرب خالی است
زمان رضا شاهی برنامه ريزی نشده بود و ضروری نمی ديدند که » فارس بازی» تواريخ به زمانی است که هنوز

 .به ديگر فرآورده ها و دروغ بافی های فارس شناسانه ی خود سنجاق کنند خليجی را هم

تدارک فارس نامه های  ت های گذشته معلوم کردم که تالش های فارس محور فرهنگی و سياسی، از جملهدر يادداش
کپی ديگری است و جعل پدر بزرگی برای آنان، با  متعدد و مسخره ای، از قماش آثار عجم و عناوين ديگر، که هر يک

عمری ! زمان سلجوقيان هم به کار می رفتهاصطالحات قاجاری، که ظاهرا در  نام فارس نامه ی ابن بلخی، با نثر و
اسالم، مطابق است،  سال ندارد و اين مطلب کامال با روند و عينيت و اعيان تاريخ ايران، از پس طلوع ١۵٠دورتر از 

پايان دوران قاجار، جز حکومت پياپی ترکان را ثبت   قرن اخير، از اوائل قرن سوم هجری، تا١١چرا که تاريخ مدو ن 
پيداست در اين قرون دراز که مهار اقتصاد و سياست ايران به دست ترکان و مديريت   به ياد نياورده و ناگفتهنکرده و
قدرت ناپيدای قوم  فرهنگی بر محور اسالم و قرآن و زبان عرب می گرديده، تدوين ستايش نامه ای درباره ی مراکز

و اقبال و حمايت کسی را بر نمی انگيخته  می يافتهناشناس فارس، نزد صاحبان تاليف جذابيت و ضرورت الزم را ن
الاقل بايد به دويست سال پيش باز گرداند، پس ذکر خليج عرب در اين کتاب،  است و از آن که توليد تواريخ هرودوت را

شمرده می شود،  انديشان و بی دانشانی که قدرت سنجش خويش از دست داده اند، مستند و مدرک تاريخی که نزد عامی
عثمانی، که سربازان مسلمان را پشت  درست در زمانی است که تجزيه و انهدام امپراتوری يکپارچه و پرتاللو

بود، در دستور کار کنيسه و کليسا قرار گرفت و تقسيم آن  ديوارهای وين و نزديک حصارهای واتيکان فرستاده
گوش  مرکز اسالمی بزرگ را به ده ها خرده سرزمينقبايلی از شيوخ دست نشانده، که بايد آن  امپراتوری قدرتمند ميان

اعماق تاريخ کهن منطقه بازتاب و  در اين صورت انتقال صولت عرب به. به فرمان بدل کنند، تنها راه چاره شناخته شد
به آنان، هزينه ی گزافی به دوش جاعلين نمی گذارد، چنان که  بهره ای داشت، که بخشيدن يک خليج بی صاحب باستانی

مواجهيم  فضای مقابله ميان مسلمين منطقه، با همان فارسيان بی پيشينه و نشانه و بدون خليج ه زمان نياز، برای ايجادب
و مشغول اند تا همان عرب صاحب  که ناگهان مهار عالم امکان را در تمام رده های هستی و حيات به دست می گيرند

ويرانگری معرفی کنند که اسالم مرتجع را با خون ريزی  اجم و سال پيش را، ملخ خواران گم نام مه٢۵٠٠خليج در 
ناظر افتتاح دارالمجانينی مملو از دشمنی های کور کنونی می شويم که يهوديان  ممتد و مدام به جهان عرضه کرد و

  !نهاده اند ی آن، بر دست و پای هر يک از ما غل و زنجير سنگين ساکت کننده و خاموش ساز مخصوص گرداننده

اما از آن که اين بحث، در  هرودوت است،» تواريخ«اينک گرچه هدف اصلی اين يادداشت تبيين داليل نوساز بودن 
موضوع خليج فارس برخورد می کند، که هياهوهای آن جز به  طبيعت خود، با داده های جغرافيايی موجود، از جمله در

ت، پس در آغاز ضرور می بينم محور گفت و گو درباره يهوديان متکی نيس» کهنه سازی» جعلياتی ساخت کارگاه های
  .تواريخ هرودوت را به بررسی های جغرافيايی آن بچرخانم ی
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از جغرافيای دنيای کهن  پيش از ورود به بررسی آن دسته از تصاوير و رسامی هايی که ظاهرا نقشه هايی قديمی
ثبت و در چند مجموعه منتشرکرده اند، و نيز » فارس خليج« ی معرفی می شوند و اخيرا به عنوان اسناد قدمت نام گذار

است به تحليل واژه هايی از تواريخ بپردازم که در صدر آن ها نام دو قاره ی  مرتبط با ابطال کتاب هرودوت، الزم
 !است  بار، به صورت های مختلف، در آن کتاب تکرار شده١۶٠قرار می گيرد و در مجموع » اروپا» و» آسيا«

بدون نام تاريخی و جغرافيايی   قرن پيش از ظهور مسيح، زمانی که حتی جمهوری روم هم چندان بی آوازه و۵ين که ا
فرهنگی قابل ذکر آن، يونان هلنيست است، در کتاب  است که هرودوت هم آن را نمی شناسد و تنها تجمع سياسی و

 در آن کتاب يکصد و ده بار ازقاره آسيا نام برده می شود چنان که زمانی!!! خوانيم را می» قاره ی اروپا«تواريخ نام 
که به زمان  اگر کسی لحظه ای گمان کند! آگاهی در موضوع مشرق زمين به دشواری تا هند می رسيده است که

برای آن نقشه بيافرينند و يا به قاره  هرودوت، تصوری از پهنه ی جهان در اندازه ای وجود داشته که جغرافی دانان
و اختيارات انسان درجهان کهن آشنا نيست و يا به طور وسيعی دچار  ی مختلف تقسيم کنند، اين شخص يا با امکاناتها

 !ناشی از باور القائات و تبليغات يهوديان است آسيب ديدگی جدی مغز،

نبود، ناخدايان آسيا مکشوف  به زودی معلوم خواهم کرد که پيش از قرن چهاردهم هجری، که هنوز آمريکا و آفريقا و
آزاد و اقيانوس های بی انتهای خارج از دريای مديترانه  از فرط ناشناختگی جرات نمی کردند کشتی ها را به آب های

سوی شرق گشوده نبود، در ماهيت و صورت، آماده ساختن هر ترسيمی از جغرافيای  برانند و هيچ مسير دريايی به
جغرافی دانان قالبی دنيای  يبی و يا رويای صادقانه ميسر نمی شده و آن ها کهطور طبيعی، جز از راه الهام غ جهان، به

پوزيدونيوس و استرابون و نقشه های جهان شان را باور می  کهن، از قبيل آناکسی ماندر و هکاتوس ملطی و پوليبه و
 !ين يهودی می شوندنمايش می دهند، به ريش خويش می خندند و موجب سرور جاعل کنند، تنها ساده لوحی خود را

وی در شوش . به طول انجاميد .م.  پ٣٢۵تا جوالی . م.  پ٣٢۶سفر دريايی نئارخوس، از سند به دجله، از نوامبر »
. »انجام داده بود، نيم تاجی زرين از پادشاه دريافت کرد موفق به ديدار اسکندر شد و به عنوان تقدير از کاری که

 (٩٩ ص ،٢شماره  پژوهش نامه خليج فارس،(

يهود ساخته ی موجود نشان دهند و  ظاهرا صاحب نظران ما تنها قادرند خود را دراندازه ی تکرار طوطی وار داده های
سادگی تمام ادعای فوق را ابطال می کند، زيرا تندابه ی سند،  از فرط بی خبری حتی به دنبال اطالعاتی نيستند که به

 ليا، از ميان دره های شمال غربی هند و از ميان پيچ و خم های طبيعیکوه های غرب هيما سرچشمه گرفته از رشته
بر جگر مالحان شبه  پاکستان مرکزی روزگار ما می گذرد و چندان نا آرام است که هنوز حسرت کشتی رانی در آن

 سند به که در باب کشتی رانی نئارخوس از جزيره مانده است، اما تمام اين اطالعات در دست رس، مانع اين نيست
بخوانيم، زيرا ظاهرا باز خوری مهمالت يهوديان درباره ی تاريخ شرق  در ويژه نامه های خليج فارس مقاله!!! دجله

  !نزد کسانی افتخار شمرده می شود ميانه ی باستان،

ئه نشده و حتی آسيا و يا اروپا ارا در هيچ سند باستانی و يا کهن مصری، بابلی، آشوری و يا ايرانی، مفهومی از قاره ی
تا آن جا که اينک می . در هيچ عهدی به آسيا اشاره ای نديده ايم در تورات هم که مملو از اطالعات کهن منطقه است،

ثبت  انجيل» اعمال رسوالن«به آسيا، آن هم به صورت نامی بر شهر کوچکی در بين النهرين، در  دانيم قديم ترين توجه
 .است

را، در آن می شنويم؟ پارتيان  ی زنند جليلی نيستند؟ پس چه طور هر يک از ما لغت خودمگر تمام اين ها که حرف م»
و فريجيه و پمفليه و مصر و نواحی لييا که  آسيا و پنطس و و ماديان و عيالميان و ساکنان جزيره و يهوديه و کيدکيا

شنويم که به زبان  رب، اين ها را میقيروان است و غربا از روم، يعنی يهوديان و جديدان و اهل کريت و ع متصل به
 (٢ : ١٠-١٢ عهد جديد، کتاب اعمال رسوالن،(» های ما ذکر کبريايی خدا می کنند؟
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به صورت نامی در کنار فريجيه و  در اين متن، که نمی تواند قديم تر از قرن چهارم ميالدی تدوين شده باشد، آسيا را
به دست داريم که حد تصور و اطالعات يک جغرافی دان   نقشه ایپمفليه و مصر می بينيم و درست از همان زمان

 .ساختگی پيش از مسيحيت، از نقشه ی جهان اطراف اش را، نشان می دهد واقعی و نه چون جغرافی دانان

 

 

جغرافی دان قرن ششم ميالدی، چاپ  کوسماس اينديکو پلوستس، ، با عنوان نقشه ی جهان، از٢٢نقشه ی شماره ی 
به خط يونانی  در توضيح کنار اين نقشه تصريح شده که اصل نقشه. »کهنخليج فارس در نقشه های «کتاب  شده در

تا گوشه ای از آن را به نام خليج فارس  است ولی نسخه ی ارائه شده در کتاب را به زبان انگليسی منتشر کرده اند،
م فراتر از دريای اين که از نظر پلوستوس دنيای قرن ششم ميالدی ه آن چه در اين تصوير محل دقت است. تغيير دهند

  !ميانه نمی رفته و فراخ تر نبوده است مديترانه و خاور

از دنيايی است که در اطراف  اين حداکثر تصور و آشنايی يک جغرافی دان قرن ششم ميالدی، در حوالی طلوع اسالم،
می هيچ نقشه ای که به ارائه می دهم، در نوساخت شناختن رسا بداليلی که بعدا. خود می ديده و يا اطالع داشته است

 می کنند و متعلق می دانند و تصور دنيايی فراخ تر از اين رسامی قرن شش ميالدی را قرون پيش از ميالد منتسب
خليج «است که به آن نام  حتی همين رسامی نيز يک کپی انگليسی از اصل يونانی آن. منعکس می کند، نبايد مردد بود

نقشه به زبان يونانی است، حاال کسی از اين جاعالن و  يرا خود تصريح دارند که اصلرا جاعالنه افزوده اند، ز» فارس
چرا اصل يونانی نقشه را ارائه نمی دهند تا معلوم شود که در قرن ششم ميالدی نيز  بی دانشان انديشه پريش بپرسد که

ملطی، متولد اواخر قرن  اکسی ماندردر منطقه ما دريا و خليجی با نام فارس را نمی شناخته، چه رسد به عهد آن کسی
انگارانه ی موجود هم، هنوز امپراتوری فارسيان در تاريخ  هفتم پيش از ميالد، که بنا بر داده های بی سر و ته و سهل

 !!!به نام خود کند پديدار نشده بود تا خليجی را

اين ايالت .  پرگاموس و بعدا افسوسصغير، کرسی آن يکی از اياالت امپراتوری روم، در قسمت غربی آسيای : آسيا»
  قبل از ميالد از مملکت پرگاموس تشکيل شد و شامل١٣٣و در  دريای اژه بود اولين ايالت در سمت روم در شمال

 (مصاحب، ذيل واژه ی آسيا دائرة المعارف) .«موسيا، ليديا، کاريا، فراگيا و بعضی نواحی کوچک تر بود

همين اندازه ای است که در کتاب  ا، در مجموعه های دائرة المعارفی جهان، تقريبا دراطالعات موجود از پيشينه ی آسي
که هيچ مرجعی نمی تواند معلوم کند که از چه زمان، به چه  مصاحب می خوانيم و از همه مضحک تر و درد آورتر اين

قرن  ت عقلی پذيرفتنی است که پيش ازآفريقا و اروپا، نام گذاری قاره ای شده و فقط به صور دليل و چه گونه بر آسيا و
کشف امريکا و دور زدن قاره ی  چهاردهم ميالدی، که هنوز کشتی رانی بيرون از دريای مديترانه آغاز نشده و قبل از

دريايی به سوی شرق و نيز ظهور شهامت و ابزار الزم برای  آفريقا و عبور از دماغه ی اميد نيک و تدارک يک راه
ممکن  اوقيانوس ها، هر تصوری درباره ی قاره ها و اطالق نامی بر آن ها زائد و پوچ و غير نه یکشتی رانی در په

 سال پيش، از ٢۴۵٠که در  اما علی رغم تمام اين محظورات، کسانی هرودوت نامی را معرفی کرده اند. می نمايد
هايی که در اين باره به نام او شايع کرده اند، شناخت ماليخوليا وجود قاره هايی به نام اروپا و آسيا اطالع داشته و برای

متن اصلی  در متن انگليسی، که می نويسند ترجمه ی. او درباره آسيا و اروپا در تواريخ بپردازم کافی است به اشارات
ه آن که در برگردان وحيد مازندرانی ب و يونانی تواريخ است، يکصد و ده بار از قاره ی آسيا نام برده می شود و از

تحمل کنيد تا تصورات و هپروت هرودوت درباره ی آسيا را، از متن  فارسی، فقط شش بار ذکر آسيا را می يابيم، پس
 .کنم انگليسی آن منتقل

 (۴اول، بند  هرودوت، تواريخ، کتاب(» .نخستين بار، هلنی ها به قصد جنگ به آسيا وارد شدند»
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 (۶ همان، کتاب اول، بند. (»زيستنديونيايی ها، آيولی ها و دوری ها در آسيا می »

 (١۵همان، کتاب اول، بند . (»کردند قبيله ی اسکيت ها که به آسيا وارد شدند مردم کيمرا را از سرزمين شان بيرون»

گرفت و از محل ماليات های مردم برای خود کشتی  کراسوس از آسيايی ها ماليات وقتی هلنی ها، آسيا را فتح کردند،»
 (٢٧ همان، کتاب اول، بند(. »هايی ساخت

 .«تا اکسين ادامه می يابد، جدا می کند رود هاليس، جنوب آسيا را با خطی که از دريايی مقابل قبرس آغاز می شود و»
 (٧٢همان، کتاب اول، بند)

 (٧٩ همان، کتاب اول، بند. (»در جنگ کراسوس با ليديايی ها هيچ کشور آسيايی شرکت نکرد»

 (٩۵همان، کتاب اول، بند ) .«کردند  سال در قسمت های شمالی آسيا حکومت۵٢٠آشوری ها به مدت »

 سرزمين ها را به تصرف خود درآورد به ماد و پارس حمله کرد و آن فراورته که پس از مرگ پدرش جانشين وی شد»
 همان، کتاب. (»به کشورهای مختلف حمله کرد برای تصرف آسيا ندانست و اما حکمرانی بر اين دو سرزمين را کافی

 (١٠٢اول، بند 

و نخستين بار، مردم  بود گفته می شود او از پدران اش جنگ جوتر. پس از فراورته پسرش کياخار به قدرت رسيد»
که قابل تشخيص از يکديگر نبودند به گروه های شکارچی و  از آن پس آسيايی ها. آسيا را جدا و قسمت بندی کرد

. »خود درآورد و سپس تمام بخش های آسيا در شمال يا شرق رود هاليس را تحت فرمان ....شدند تقسيم... سوارکار و 
 (١٠٣همان، کتاب اول، بند (

 .«اسکيت ها بر سراسر آسيا حاکم شدند مادها در جنگ با اسکيت ها شکست خورده و قدرت خود را از دست دادند و»
 (١٠۴همان، کتاب اول، بند)

همان، کتاب . (»را ويران کردند سيا فرمانروايی کرده و با خشونت و تجاوز، همه چيز سال بر آ٢٨اسکيت ها به مدت »
 (١٠۶اول، بند 

از ادرار دخترش تمام آسيا را در خود  شبی آستياگوس در خواب ديد که سيلی آستياگوس دختری به نام ماندانا داشت،»
 (١٠٧ همان، کتاب اول، بند) .«غرق می کند

همان، کتاب اول، بند ) .«درآورد را فتح کرد و کورش قسمت های شمالی آسيا را به تصرفهارپاگوس سواحل آسيا »
١٧٧) 

و آشور يک سوم کل  حمايت می کردند  ماه ديگر را آسيايی ها از کورش و سپاه اش٨چهار ماه از سال را بابلی ها و »
 (١٩٢همان، کتاب اول، بند) .«مساحت آسيا را تشکيل می داد

و سايه يکی از بال های  شبی کوروش در خواب، بزرگ ترين پسر هيستاسپ را ديد که دو بال بزرگ بر شانه دارد»
 (٢٠٩همان، کتاب اول، بند . (»دربرگرفته است را اش آسيا و سايه بال ديگرش اروپا

اما مجبور بودند دلتای  .اروپا و ليبی آسيا، : يونانی ها و هلنی ها معتقد بودند زمين از سه بخش تشکيل شده است»
 (١۶همان، کتاب دوم، بند . (»متعلق به ليبی را هم به حساب آورند مصر که نه متعلق به آسيا بود و نه
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 (١٠٣همان، کتاب دوم، بند . (»سسوستريس، از طريق آسيا به اروپا رفت»

ماگيان قاصدانی به شهرها و پس از مرگ وی  .تمام آسيايی ها، به جز ايرانيان، در سوگ مرگ کمبوجيه نشستند»
همان، کتاب . (»کرد که دوران حکومت نظامی وی به پايان رسيده است اياالت تحت فرمانروايی وی فرستاد و اعالم

 (۶٧سوم، بند 

 (٨٨بند  همان، کتاب سوم،. (»داريوش پسر هيستاسپ به جز عربستان بر تمام آسيا تسلط يافت»

 (٩٠ همان، کتاب سوم، بند. (»اکن آسيا ماليات گرفتداريوش از يونی ها و ماگنس های س»

 (٩۶همان، کتاب سوم، بند ) .«ماليات گرفت و اتيوپی های ساکن آسيا داريوش از پاريکانی ها»

 (١١۴۵همان، کتاب سوم، بند . (»اتيوپی در غرب آسيا قرار دارد»

متعلق به کراسم ها است در  د اين فالت کهفالتی در آسيا قرار دارد که از چهار طرف در محاصره ی کوه قرار دار»
 (١١٧همان، کتاب سوم، بند . (»قرار گرفته است) ؟!!) مرز کراسم ها، هيرکان ها، پارت ها، سرنجی ها و سامانيان

 (٣۶ همان، کتاب چهارم، بند) .«مساحت آسيا با اروپا برابر است»

 (٣٧همان، کتاب چهارم، بند ) .«ريتره زندگی می کردندا در کناره های دريای جنوبی به نام پارسی های ساکن آسيا»

شده به دريا منتهی می شود و  يکی از آن ها از فاسيس آغاز. دو شبه جزيره از آسيا به طرف دريا کشيده شده است»
 (٣٨همان، کتاب چهارم، بند ) .«ديگری از پارس آغاز شده تا دريای اريتره ادامه دارد

 (۴٢همان، کتاب چهارم، بند . (»شود با مرزهای آبی مشخص می رک با آسيا،حدود ليبی به جز مرز مشت»

از نظر اندازه و مرزهای آبی، به  آسيا. داريوش برای آشنايی با رودخانه ايندوس به نواحی بسياری از آسيا سفر کرد»
 (۴۴همان، کتاب چهارم، بند ) .«است نظير ليبی جز قسمت های شرقی،

نام از نام آسياس پسر کوتيس گرفته شده  اما ليديايی ها معتقدند اين. ه از نام همسر پرومتوس استنام قاره آسيا برگرفت»
 (۴۵همان، کتاب چهارم، بند . (».در سرديس نام خود را از وی گرفتند آسيا قبيله ی نه از نام همسر پرومتوس و

 (١۴٣ بند چهارم، همان، کتاب) .«داريوش، کشتی های خود را به آسيا باز گرداند»

 (١٩٨همان، کتاب چهارم، بند . (»خاک ليبی به مرغوبيت خاک آسيا و اروپا نيست»

 (١٢همان، کتاب پنجم، بند . (»تشويق کرد داريوش، مگا بازها را به غلبه بر پايونی ها و راندن آن ها از اروپا به آسيا»

 (١۵همان، کتاب پنجم، بند ) .«يا رانده شدندقبايل پايونی ها، پايوپل ها و ساير ساکنان درياچه پراسيس به آس»

 (٣٠همان، کتاب پنجم، بند ) .«داريوش شاه سواحل آسيا است»

 (۴٣ همان، کتاب ششم، بند. (»ماردون ها از راه آب های آسيا به يونيا سفر کردند»
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 (۵٨ان، کتاب ششم، بند هم. (»بود آداب دفن مردگان و عزاداری السدمون ها مانند آداب و رسوم بربرهای ساکن آسيا»

 (٧٠همان، کتاب ششم، بند . (»لئوتيچيد به جست و جوی دمارتوس به آسيا رفت»

 (١١٩کتاب ششم، بند  همان،) .«در سفر دريايی خود به آسيا رسيدند داتيس و آرتافرانس»

 (١ هفتم، بند همان، کتاب) .«کردند ناوهای جنگی، کشتی های باری و اسب های آتنی ها از سراسر آسيا عبور»

 (٢٠بند همان، کتاب هفتم،. (»اسکيت ها تقريبا تمامی نواحی شمالی آسيا را تصرف کردند»

آسيايی و با کشتی های تجاری مختلفی  خشايارشا در جنگ عليه هيالس، آذوقه و مواد مورد نيازش را از کشورهای»
 (٢۵ همان، کتاب هفتم، بند) .«تهيه می کرد

 (٣٣کتاب هفتم، بند  همان،) !!! «روپا بر فراز هيالسپونت پل زدداريوش از آسيا به ا»

 (٧٠همان، کتاب هفتم، بند ) .«نيز مانند هندی ها مجهز به جنگ افزار شدند اتيوپی های آسيا»

 اما وقتی به آسيا پيوستند نام. شوند مقدونيه ای ها می گويند فريجی ها اهل اروپا و ساکن مقدونيه و بريجی خوانده می»
 (٧٣همان، کتاب هفتم، بند . (»ناميده شدند خود را نيز تغيير دادند و به نام فريجی ها

همان، کتاب . (»ها خوانده شدند پس از آن که استريفمن های ساکن ساحل استريفمن از آسيا عبور کردند به نام بيتين»
 (٧۵هفتم، بند 

 (١٣۵ همان، کتاب هفتم، بند(. »هيدرانس اهل پارس و فرمانده ی ساکنان سواحل آسيا بود»

گسيل کردند تا از ميزان قدرت  آتنی ها که متوجه شدند خشايارشا و سپاه اش در سرديس هستند، جاسوس هايی به آسيا»
 (١۴۵همان، کتاب هفتم، بند . (»آن ها مطلع شوند

 (١٧۴مان، کتاب هفتم، بند ه) .«آمدند  هزار ملوان جنگی نيز از آسيا٢۴٠. برخی از کشتی ها از آسيا آمده بودند»

 (١٠٩هشتم، بند  همان، کتاب. (»خدايان گفته بودند که شخصی فرمانروای آسيا و اروپا خواهد شد»

همان، کتاب . (»رهسپار شد خشايارشا برخی از نيروهای جنگی اش را سوار بر کشتی فنيقيه ای کرد و به سوی آسيا»
 (١١٨هشتم، بند 

دنيا آورد که در آسيا می زيست و نام  تر آمينتاس با بوبرس ايرانی ازدواج کرد و پسری بهگيگيا خواهر الکساندر و دخ»
 (١٣۶کتاب هشتم، بند  همان،. (»پدر بزرگ اش آمينتاس را بر او گذارد

ال راندن او از اروپا به آسيا، احتما اين پريشان بافی محض، از قبيل پل بستن داريوش بر دو قاره ی آسيا و اروپا و کشتی
زمينی، که در عهد کهن به خليج فارس راه داشته است، سطوری از آن  از راه هوا و يا از مسير اوقيانوس های زير

 در موضوع آسيا می آورد و برای رعايت سالمت ذهن خواننده، صالح نديدم ذکر بيش تری از متونی است که هرودوت
تواريخ در همين باره بخوانيد که   نقلی را نيز از متن فارسیآسيا در کتاب تواريخ را منتقل کنم، اما بد نيست که دو

 .قسمتی از آن من درآوردی است
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قلمرو دولت ايران از سمت جنوب  .بنابر اين جا دارد درباره ی شکل و اندازه ی دو قاره ی مزبور سخنی چند گفته آيد»
شمال اين منطقه در دست مادی ها، ساسپيری ها، و . امتداد دارد تا بحر احمر، يا چنان که ناميده می شود اقيانوس هند،

از  آسيا تا حدود هند مسکون و ماورای آن خالی از سکنه است و کسی ...کلخيس هاست قسمت شمالی تر در تصرف
از شاخه ی ثانوی است که شرح اش  ليبی بخشی. اين بود وضع و ترکيب آسيا .وضع و شکل آن نواحی اطالعی ندارد

چنان که ديديم . که ليبی ناميده می شود منطقه ی وسيعی است تاد زيرا با مصر اتصال دارد و آن جادر فوق مذکور اف
 سه قاره ی .آسيا و اروپا که شرح اش در صفحات پيش گذشت بسيار حيرت انگيز است طرز نقشه برداری ليبی و

ه ی اروپا برابر با مجموع طول دو قاره درازای قار .مزبور در واقع از جهت اندازه و وسعت کامال با هم تفاوت دارند
به  در مورد ليبی بايد افزود غير از جهتی که .پهنا با آن ها قابل مقايسه نيست ی ديگر است ولی به نظر من از لحاظ

 (٢۶۶هرودوت، تواريخ، ص ) .«آسيا مربوط می شود، چنان که سابقا هم ذکر شد از هر سو محدود به درياست

پيش، در مجموعه ای از اوهام و   قرن٢۵وتی آشنا می شويم که تصوری از جهان قاره دار را در بدين ترتيب با هرود
وسيع تر از نقشه ی کوسموس اينديکوس و تقسيم بندی قاره ای  مهمالت ارائه می دهد و چون در زمان او تصور دنيايی

نوساز  سيا در تواريخ هرودوت به ترين دليلناممکن می نمايد، پس همين ذکر نام اروپا و آ و نيز نام گذاری بر آن ها
دانند، معلوم و مسلم می کنم که تمام  به زودی تکليف ترسيم نقشه هايی را که به جهان باستان متعلق می. بودن آن است

اما هنوز برای کشف وسعت مسخرگی به کار رفته در تواريخ، که به  آن ها جز جعلياتی ساخته ی سه قرن اخير نيستند،
بياندازيم  نيز نگاهی» اروپا«در الفهرست بيش تر است، بد نيست به اشارات هرودوت درباره  ی از ميزان مصرفیراست

در اين جا نيز . پنج بار آن را پيدا می کنيم که در متن انگليسی آن پنجاه بار تکرار شده، هرچند که در متن فارسی فقط
 بروز می کند که ما را به ياد شرح خطوط مختلف فارسی در به صورتی دلقکی و مسخرگی سازندگان تواريخ هرودوت

 .نديم می اندازد کتاب الفهرست ابن

 (٢۶ هرودوت، تواريخ، کتاب دوم، بند. (»باد شمالی از سراسر اروپا می وزد و می گذرد»

، کتاب دوم، بند همان. (»می کند رودخانه ايستر از کلتوی و شهر پيرنه آغاز می شود و اروپا را به دو قسمت تقسيم»
٣٣) 

 (١١۶همان، کتاب سوم، بند . (»در شمال اروپا مقادير زيادی طال وجود دارد»

 (۴٩همان، کتاب چهارم، بند ) .«رودخانه ايستر در تمام اروپا جاری است و به دريايی در کنار اسکيتا می ريزد»

 (٨٩ اب چهارم، بندهمان، کت. (»داريوش هدايايی به ماندوسل تقديم کرد و راهی اروپا شد»

فرمانده آن ها بود، مردم پرينتوس  پارسی هايی که داريوش آن ها را در اروپا باقی گذاشته بود، از جمله مگابازوس که»
 (١پنجم، بند  همان، کتاب. (»را از سرزمين شان بيرون راندند

 (٣٣همان، کتاب ششم، بند . (»چند شهر هلسپونتی در اروپا به وجود آمده است»

 (٨ همان، کتاب هفتم، بند. (»سپاهی از راه اروپا به هيالس می فرستم: داريوش گفت »

 (۵٠همان، کتاب هفتم، بند ) .«پس از آن که اروپا را فتح کرديم به وطن خود بازخواهيم گشت: خشايارشا گفت»

همان، کتاب ) .(!!!) «اروپا شود خشايارشا به عبادت خورشيد برخاست و از وی تقاضا کرد مانع شکست و اشغال»
 (۵۴هفتم، بند 

 (۵۶هفتم، بند  همان، کتاب. (»خشايارشا هنگام عبور از اروپا نيروهای شکست خورده ی دشمن را ديد»
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 (١٢۶کتاب هفتم، بند  همان،. (»پيش از اين در هيچ يک از مناطق شرق نستوس در اروپا شير وجود نداشت»

 (١۴٨ همان، کتاب هفتم، بند. (»پا بازگشتندجاسوسان همه جا را بررسی کرده و به ارو»

 (١٧٢کتاب هفتم، بند  همان،. (»تسالين ها به زودی شنيدند که پارسی ها در حال بازگشت به اروپا هستند»

همان، کتاب . (»اروپا ماندند بربرها سه ماه پس از عبور از هيالس دوباره جنگ را آغاز کردند و مدت يک ماه در»
 (۵١هشتم، بند 

 (١٠٨هشتم، بند  همان، کتاب. (»صور می شد خشايارشا تمام اروپا را تحت فرمان خود خواهد کردت»

 (١۴همان، کتاب نهم، بند . (»مقارا غربی ترين نقطه ی اروپا است»

معدودی بقيه را در تاريخ و جغرافيا  شاه کار تواريخ سازان در ابداع هزاران اسامی برای امکنه و اشخاص است که جز
شاه نامه و الفهرست و فارس نامه ی ابن بلخی نيز به کار رفته  اين درست همان شگردی است که در. ا نمی کنيمپيد

 انديشه خواننده ی سخت گير در منجالبی از نام های ساختگ مبهم که اثبات صحت و سقم آن غرق و خفه کردن: است
در ميان مردم ممتاز شرق  دگان نادانی های تاريخیاجازه دهيد برای تکميل شناخت شايع کنن! به آسانی ميسر نيست

فهم مسائل تاريخ منطقه، اشاره ای به اروپا را نيز از متن  ميانه و آشنا شدن با روش های تحقير و تحميق ايرانيان، در
 .فارسی تواريخ بياورم

رب محدود به درياست يا شمال و مغ اما اروپا دارای وضع کامال متفاوتی است، زيرا هنوز کسی نمی داند از سمت»
برابر با مجموع درازی آسيا و ليبی است چيز ديگری که موجب حيرتم می شود  آن چه می دانم اين است که طول آن .نه

چه دليل نيل و فازيس  آن هم نام زنان و همچنين به. چرا سه نام متفاوت را به قاره ی عظيم واحدی داده اند اين است که
اختيار کرده اند و من خواستم که روشن سازم چه کسی  ائه اوتيک ـ تانائيس و کريمه را مبناو به قولی نيز تنگه م

بانوی  اکثر يونانيان می پندارند که ليبی نام يک. نهاده و اين نام ها از کجا آمده است نخستين بار اين مرزبندی را بدعت
اما راجع ... ثانوی مربوط به آن ها است  اند که نامبومی و آسيا نيز اسم زن پرومتوس بوده است ولی اهالی ليديامدعی

و يا آن که وجه تسميه اش چيست و چه کسی اين نام را بر آن گذاشته  به اروپا کسی نمی داند محدود به درياست يا نه
شته نامی ندا گفته شود اين عنوان ماخوذ از نام اروپه، زنی اهل صيدا است و سابقا مثل ساير جاها است، مگر آن که

و هيچ گاه نيز به سرزمينی که اکنون اروپا خوانده می  بود زيرا اروپه از آسيا آمده اما اين احتمال بعيد می نمايد،. است
در اين  باری. او فقط در کشتی مسافرت و به جزيره ی کرت عزيمت کرد و سپس به ليکيا رفت. بود شود قدم نگذاشته

مستعمل و جاری است به کار خواهم  رد ولی من اين اسامی را که نزد عمومباره بيش از اين شرح و تفصيل لزومی ندا
 (٢۶٩  و٢۶٨هرودوت، تواريخ، ص . (»برد

ايد؟ آيا زمانی که هنوز اروپا  آيا پريشان تر و غير واقعی تر از اين سطور مطلبی در موضوع قاره ی اروپا خوانده
 سال پيش، که حتی از امپراتوری روم نيز بی خبر ٢۴۵٠در  میمفهوم تاريخی و جغرافيايی ندارد، بر زبان هرودوت نا

 قاره آسيا و اروپا گذشته باشد؟ ناگزيرم، مانند هميشه، ضمن دعوت صاحبان خرد به است، می تواند مفهوم امروزی
ات با تدارک انبوهی جعلي آرامش، عليه کسانی که انديشه های هويت شناسانه ی ايرانيان و در مواردی جهانيان را

کسانی که هنوز و علی رغم ارائه ی اين همه دليل رسوا  مختلف و متنوع دچار پريشانی و پرسه زنی کرده اند، و نيز
 تمام، به انتشار دروغ های بافت و ساخت اورشليم ادامه می دهند، ادعا نامه ای صادر کننده، مزدورانه و با طلب کاری

برون رفت از جدا سری و  نان را صادر می کند و تذکر دهم که راهکنم که هر مرکز رسيدگی، حکم مجرميت محتوم آ
ريختن يکجای تمام اسناد و انديشه هايی است که تا  دشمنی غير طبيعی موجود در مسائل و مبانی ملی و منطقه ای، دور

 .ک ديده اندتاريخ ايران، در موضوع تاريخ و هويت مردم ممتاز شرق ميانه تدار پيش از مجموعه ی تاملی در بنيان
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  ٩از  ٩ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

ايران شناسان حساسيت ويژه دارند،  و در اين باب کسانی را که مشتاق کنکاش بيش ترند و نسبت به دروغ ها و جعليات
که با مختصر صرف وقت، جديد بودن آن ها و در نتيجه  به فهرستی از کلمات در تواريخ هرودوت ارجاع می دهم

ياتيک، دريای آتالنتيک، بغاز بسفر، دمشق، تنگه داردانل، دريای اژه، دريای آدر :نوساخت بودن تواريخ اثبات می شود
 (دارد ادامه. (اريتره، اتيوپی، ايتاليا، رود نيل، سوريه، قفقاز و چند واژه ی ديگر مصر،
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