
  

  

  

  

  

  جزاير مهم آن  وفارس   و اسناد تاريخي نام خليجها  هنقش

  

  محمد عجم

  

  

  مقدمه

نظر يكساني بر اين حقيقت نموده اند، پژوهش  فارس خليج نام پيرامون پژوهشگراني كه ةهم

 قرون ميانه و بويژه در سده هاي گذشتهدر تمام ) و مترادف هاي آن( فارس خليجنام  « كهدارند

 در  جغرافياييكمتر نامرد ادر مو و بدون معارض بوده و در خاورميانه جهاني نامي يگانه،

 جهانگردان، ةدر ميان هماستمرار كاربرد  ومختلف تاريخي چنين اتفاق و يگانگي هاي  دوره

 در آنها .و مورخان وجود داشته است 1 نويسندگان، مفسران ديني،جغرافيانويسان كارتوگرافان،

هاتي مرتكب مي شدند كه با توجه اشتبا از جمله نام درياها جغرافيايي،كانهاي ز منام بسياري ا ثبت

 در منابع مثالً (.به دانش محدود و شرايط زماني اينگونه خطاها امري طبيعي محسوب مي شود

بحر فارس و  مانند آنها از درياي خزر ياد شده كه بعضي از گوناگون  نام40 مختلف با بيشتر از

 جهان با ة بطور متحد و يگانه در همفارس خليجنام  اما در مورد 2.)باه مكاني استبحر خوارزم اشت

فارس  ين ميان مي توان از ثبت نام خليجكه در ابكار رفته و نامهايي منسوب به ايران مترادفهاي آن 

 غربي و يا اسالمي تا قرن ة اديب و نويسند، مورخ50 سياح و 80و بحر فارس در نوشته هاي 
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تا قبل از جنگ اسالمي در كشورهاي  اي مخصوصاً هيچ نويسنده نام برد و مي توان گفت نوزدهم

  .را عربي نناميده است حتي به اشتباه آبي ةپهنين جهاني دوم ا

ي سرخ با نام خليج عربي نام پليني از دريا وهكاتوس، بطليموس  استرابو، ،هرودوت  

 به خليجهاي كوچكتر فارس خليجماني در كنار چند مورد نويسندگان اروپايي و عث در. اند برده

  هنوز هم كاربرد آنها  اشاره نموده اند كه)بحرين(مانند خليج بصره، خليج قطيف و خليج عربي 

  است و در مواردفارس خليج رايج است و منظور آنها خليجهاي كوچكتر داخل در ها نقشهدر 

  . اطالق نموده اندفارس خليج كل رخليجها را ب و خورها نام اين نادري نيز به اشتباه

 فقط انگشت ، و كتابهنقشبا ناديده گرفتن صدها گرايان  قوم در كشورهاي عربي تعدادي از  

اقدام سسات و دانشگاهها ؤآنها در مبه بزرگنمايي و نصب  نادر گذاشته اند و ةروي چند نقش

كتب و يا تجديد چاپ  ةجمالملل در تر ة علمي بيننموده اند و چند دهه است كه برخالف روي

 3.خي خليج فارس را تحريف مي نمايند نام تاريكتابهاي قديم

  

  ي تاريخيها نقشه در فارس خليج: الف

 از خليج فارس وجود دارد و و ارزشمندي در تمام كشورهاي جهاني تاريخي متعدد ها نقشه

در  چند اطلس ارزشمندبلكه تنها در ايران ه ن فارس خليجهاي تاريخي   نقشهتاكنون در رابطه با 

  . كشورهاي عربي به چاپ رسيده است

هاي اصل كه از نمايشگاهها و برداري از نسخه دليل رنگي بودن و تصوير ه بدو اطلس از آنها  

اي  هنقشاطلس يكي از آنها . اند اهميت و جذابيت بيشتري داردبرداري شده  تصويرنقشههاي  موزه

كه  4منتشر شده است2001 ناشرين التونسي در تونس و سال  است كه توسط اتحاد عربيةجزير

      .جهت اختصار آن را اطلس تونس مي ناميم

رتيب سال  به تبرگرفته از منابع التين وجود دارد كه خليج فارس ةنقش 253 اين اطلس در  

ده  انگليسي و فرانسه چاپ ش،ي به زبانهاي عربي و رنگممتازكيفيت  با 1895 تا1480ترسيم از 

  .است
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لف توسعه و تحول و  اول اين اطلس مربوط به توضيح و تفسير مراحل مختة صفح115  

 عربي اختصاص دارد كه مي توان مطالب آن را به شرح ةفارس و جزير هاي خليج  هنقشدقيق شدن 

 :  ذيل توضيح داد

 شده به ي ترسيمي كشفها نقشهو نگاره ها ترين   قديميكنون كشف شده،بنا بر اسنادي كه تا

حك شده بر  5)عراق(  بابليون سرزميناي از نقشه .منصوب شده اندالنهرين   بينمصر وسرزمين 

 نگهداري مي شود و متعلق به 153/92687 ة بريتانيا به شمارة كه در موز استآجر پيدا شده

 بدون اسم فارس خليجم است كه در آن .ق2300 سارگون پادشاه اكد ة سال قبل و به دور4000

عه داده اند و بويژه بطليموس را توس هنقش ةيونانيها و روميها و فنيقيها حرف. رسيم شده استت

  .م در اين حرفه كوشا بوده اند. ق64م و استرابون 168

 به  عباسيان كه دانشمندان و مديران ايراني بر امور خالفت تسلط داشتند و نيازةدر دور  

رت اهميت كارتوگرافي را ايجاب دست ضروهاي دوروريابي قبله براي مسلمانان بويژه كش جهت

اي از جهان تهيه  نقشه آثار يوناني شروع شد و ة م ترجم814-833دستور مامون ه ب. كرد مي

  .گرديد

 82 با ترسيم( ق 1165 ق، ادريسي حمودي 977، ابن حوقل 925 استخري ،821خوارزمي   

 بالد فارس بحر فارس و روم وشام ترسيم ،يي از ديار عربها نقشه)  در كتاب نزهه المشتاقنقشة

در تمام اين  گفتني است كه .ي قرون بعدي توسط اروپائيان گرديدها نقشهكردند كه پايه و اساس 

 . كرده استظ حف و يا خليج فارس نام خود را تحت عنوان بحر فارسفارس خليج ها نقشه

ي چوب است كه توسط  طراحي شده بر روة اطلس تونس تصويري از يك نقشةاولين نقش  

 منسوب به ةرا از روي نقش  آنوي عيناً.  ترسيم شده است1480فرانشيكو ايتاليايي به سال 

 تاريخي ة نقش اصلي يا مشابهةنظر مي رسد كه در آن زمان نسخه ب( .بطليموس ترسيم نموده است

 ةپاي ود را بري خها نقشهكارتوگرافهاي قرون وسطي  بيشتر تقريباً) بطلميوس موجود بوده است

 بطلميوس طراحي نموده و در نتيجه خليج فارس را بصورت مستطيل و با نام سينوس پرسي ةنقش

 رسمي دولت ةيك نقش  و253 ة شمارةنقش) تونس(  اطلس مذكورةآخرين نقش .ترسيم نموده اند

ت  است كه خليج فارس را با دو نام بحر فارس و بصره كورفزي ثب1895عثماني متعلق به سال
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فارس را بحر  كه سال ترسيم آن نامشخص است خليج عثماني ة ديگر دورةيك نقش .كرده است

  )1پيوست ( .فارس و درياي عمان را بحر عجم ثبت كرده است

ايران و عثماني بر دليل اختالف  ه جنگهاي ايران و عثماني و بةگفتني است كه در طول دور  

انه دولت تركان سني عثماني از انتساب خليج  بطور مغرض،نشين جنوب عراق سر مناطق شيعه

و در بعضي موارد نام خليج بصره را بر كل . اكراه داشتندبه فارسها ) دليل دشمني با شيعيان هب(

  .خليج فارس اطالق مي كردند و هنوز هم اين شيوه را ادامه مي دهند

 ،س در محل خودشفار ن نام خليج عالوه بر نوشتهنقش 10 ي اطلس مذكورها نقشهدر ميان   

گلف ناميده اند از جمله مي توان درياي عرب و بحر عمان فعلي را نيز درياي پارس يا پرشن 

 در مورد درياي پارس  را355-363-347-345-331-322-323-141-226ي صفحات ها نقشه

  .فارس نام برد و خليج

كنندگان  اما تهيهد فارس كاربرد درست خود را دار ي اطلس تونس نام خليجها نقشه%  98در   

 ةدر اين ميان نقش. ه نمايندي مورد ادعاي خود را نيز ارائها نقشهعرب اين اطلس تالش دارند كه 

 مورد ادعاي روشنفكران عربي است كه براي اولين بار نام )1594-1512( مركاتور جيراد هلندي

 هوندياس و هخليج عربي را بجاي نام اصلي بكار برده است و سپس شاگردان وي از جمل

) تنسيخ(در هلند بازسازي و رونويسي  را با نامهاي مختلف هنقشاز اين  چند نسخه هنريكوس

  .كردند

 نيز درياي عمان فعلي را نقشه 5 . خليج فارس را خليج بصره و قطيف ناميده اندةسه نقش  

 وجود ها قشهن نام درياي عمان بندرت در اين .درياي هرمز و درياي كرمان و مكران ناميده اند

تعدادي از . ها وجود دارد  هنقشدر بسياري از ) شرق يمن وعمان(دارد ولي نام درياي عرب 

 متعلق به ةاريترا يا آريتراس نام يك جزير( را درياي اريترا ناميده اندها نيز درياي عرب فعلي   هنقش

خليج (  را خليج عرب درياي سرخها نقشهتعدادي از .  ايراني بنام آرياتراس بوده استةشاهزاد

نسيون،كرسون، خليج قلزم و توراس درياي روژ، درياي رد، درياي روبروم، آ  درياي مكه،)عقبه

  . اند ناميده
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  6»ي تاريخي خليجها نقشه« اطلس

اين .  دارندفارس خليج با نام نقشه 500ين اطلس در دو جلد چاپ شده كه مجموعاً حدود ا

 از منابع نقشه 276كه داراي  را فارس خليج 1931-1493ي تاريخي سالهاي ها نقشه« اطلس

به سفارش وي  1996در سال  ابتدا و توسط سلطان بن محمد القاسمي گيرد  دربرمياروپايي است

 فروش  اما اخيراًمنتشر شده است شارقه للخدمات ة چاپ و توسط منشورات مديندر لندن

   ! مربوطه نيز حذف شده استةاينترنتي آن متوقف و صفح

 ةگان اثبات هويت عربي براي جزاير سه اين اطلس ةآورندة گرد اوليةبنظر مي رسد انگيز  

نقشه  350 ايشان كه بيشتر از ةآوري شدهاي گرد نقشة بوده است ولي در كلكسيون فارس خليج

 كه نقشهبه استثناي سه ( با همين نام ثبت شده فارس خليج نام درست ها نقشه% 98باشد در  مي

 و در مورد جزاير نيز )منتشر ساخته است كتاب اطلس به عنوان طرح روي جلد  آنها رايكي از

 در لندن صورت گرفته 1996در چاپ جلد اول كه در سال . اسناد هويت ايراني را تاييد مي كند

 در آن خليج  كشور پارس نام دارد كهة منطق1679 سال ة نقش روي جلد كتاب مربوط بهةنقش

 جزاير لي از آنجا كه در آنو 7)ترسيم شده است جياكوما دي رسي توسط(است عربي بكار رفته 

كه  اماراتي اين اطلس ةكنند ترسيم شده است به همين دليل تهيهتمب بطور واضح به رنگ ايران 

 مذكور را از جلد  خليج عربية نقش1999در چاپ جلد دوم در سال متوجه اين موضوع شده 

  . كتاب حذف نموده است

 از هنقش 301 داراي )1861-1478ي ها نقشه( »خليجي تاريخي ها نقشه« دوم اطلس جلد  

 است، اين اطلس در واقع همان اطلس قبلي است با مقداري فارس خليجمنابع التين در مورد 

ي اين دو اطلس مشترك هستند ولي تعدادي از آنها نيز ها نقشه% 80حذف و اضافات تقريباً 

چاپ و  شارجه در  1999سال   دومجلد  كتاب ديگري چاپ نشده استمنحصر به فرد بوده و در

  . منتشر شده است

 توسط بوكينك در رم بصورت 1478 متعلق به نقشهدر مورد جلد اول گفتني است كه اولين   

 فارس خليج نقشه در اين . بطليموس ترسيم شده استةاساس نقشو برمس  رنگي و بر روي ةنقش

 طبيعي آن است ولي نامهاي ةه شكل مستطيل و بزرگتر از اندازبا نام سينوس پرسيكوس ب
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اساس  نيز بر1493ة سال در نقش. دارداساس متون يونان قديم دربرا برجغرافيايي زيادي ر

 و به شكل مربع )درياي پارس( پرسيكخليج با نام مر. اطالعات يونان قديم ترسيم شده است

 كه در ونيز بر 1511 ةنقش.  استفارس خليج واقعي ة آن كوچكتر از اندازةترسيم شده كه انداز

 بوكينك 1478ة  نقشوس سيلوانوس ترسيم شده است مشابهروي چوب و رنگي توسط برنارد

 با نام سينوس فارس خليج نيز نقشه در اين . بطليموس ترسيم شده استةاساس نقشاست و بر

  نيز مشابهنقشه اين 1513ة نقش.  طبيعي آن استةپرسيكوس به شكل مستطيل و بزرگتر از انداز

 نيز نقشه در اين . بطليموس ترسيم شده استةاساس نقش بوكينك است و بر1478ة نقش

 در هر . طبيعي آن استة با نام سينوس پرسيكوس به شكل مستطيل و بزرگتر از اندازفارس خليج

وب شرقي يمن  جزاير زنوبيا كه متعلق به پارسيان بوده است به شكل دقيقي در جن،نقشهسه 

 تحولي در دقت فاصله هاي جغرافيايي 1548 سال ة تا نقش1478 سال ةاز نقش. ترسيم شده است

ة پرشيا را به شكل  در اين سال جياكومو گاستالدي ونيزي براي اولين بار نقش.بوجود نيامده است

ان، با نام مر و درياي جنوب اير) درياي خزر(تري ترسيم و از درياي شمال ايران، مر باكو  دقيق

 فارس خليج 1570 و 1561 وي مجدداً در سال .پرسيو را به شكل واقعي تري ترسيم نموده است

 در .را با نام گلفو پرسيا و درياي عمان را با نام گلفو اورموز بطور دقيق تري نيز ترسيم كرده است

 اطالعات ةان بر پاي قبل و حتي بعد از اين تاريخ نيز همچنها نقشه ساير 1679حاليكه تا سال 

 را با نام سينوس پرسيكوس و گلفو پرسيا را همچنان غير فارس خليجقديمي موقعيت و مساحت 

 رنگي دقيقي ترسيم و حتي ةدر اين سال جياكومو دي رسي در رم نقش. دقيق ترسيم كرده اند

اندازه ها در ست اما همچنان ب و ابوموسي را به رنگ خاك ايران ترسيم كرده ان تةجزاير سه گان

 بصورتي غير ها نقشه اين ة زيادي دارد مثالً بحرين با نام بهرام در همةها تا واقعيت فاصل  هنقش

نما حتي در اين  ي جهانها نقشهاطالعات موجود در . واقعي و گاهي بجاي قطر ترسيم شده است

رافيانويسان  كشور نرفته و به سبك قديم و سبك جغ7 دريا و 7دوره نيز همچنان فراتر از 

ه در اروپا و افريقيه در جنوب لبه هاي پاياني دنيا  اروس در شمال فرانس،مسلمان، چين در غرب

جهان همچنان تنها ،  وتريس اربيس استرابن1740نماي سال  ة جهانحتي در نقش. تصور مي شود

. شده هستند مفقود ةهمچنان زنجير و قاره هاي آمريكا و اقيانوسيه به سه قاره محدود شده است
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نماي سال  ة جهاندر نقش.  در مركزيت جهان قرار داردفارس خليج ها نقشهدر تمامي اين اين بنابر

 آمريكا ة به واقعيت هاي جغرافيايي نزديك شده ولي قارها نقشهحدودي  جوهانز دوير تا8 1515

 ،ر بر روي كره جرارد مركاتو1551در سال . ناپيدا هستندجهان هنوز در جغرافياي و اقيانوسيه 

 1660در سال  اما .ي را داردــص قبلــوده است كه البته نقــم نمــان را ترسيــ جهةنقش

(Philipp Eckebrecht)ا، اروپا،  آسيةنمايي ترسيم كرده است كه قار ة جهان فليپ ايكبرخت نقش

اي متعلق به  هنقشت، گيرد ولي فاقد سرزمين هاي استراليا و اقيانوسيه اس آفريقا و آمريكا را دربرمي

 بصورت رنگي و به شكل كره اي باقي مانده است )1754-1694(فر   از نيكالس دي1753حدود 

 Bertrand Rene) 1748در سال .  جهان تقريباً به شكل امروزي ترسيم شده است،هنقشدر اين 

Pallu)  سيم كرده  را تا حدودي درست ترفارس خليج خود جغرافياي ةدر نقشبرتراند رنه پالو

 واقعيتهاي امروز نمايي ترسيم كرده است كه به ة جهان توماس جفريز نقش1758در سال . است

ة كروي تا آن روز را از ترين نقش  سامويل دون كامل1774خره در سال الا و بجهان نزديك است

  .ه نموده استجهان ارائ

ي ها نقشهرخالف ساير اي ترسيم كرده است كه در آن ب هنقش كارستن نيبور 1772در سال   

الي كه قبل از اين تاريخ در اروپايي بجاي نام درياي هرمز از بحر عمان نام برده شده در ح

ة پارسي البته نام اومانا يا هومانا كه يك منطق. درياي عمان وجود نداردعبارت هاي التين  نقشة

 جغرافيايي بنادر و جزاير هاي دازه انهنقشدر اين  9.فارس است بوده است نامي كهن در شرق خليج

 دقيق تر به رنگ ايران ترسيم به واقعيت نزديك تر شده اند و جزاير سه گانه نيز در موقعيت

 به پژوهش مشغول فارس خليج چند سال در نيبور آن است كه هنقش علت دقيق بودن اين .اند شده

ة تحوالت بردارندو دروي عيني  وي مستقل از اطالعات قبلي و متكي بر مشاهدات ةبوده و نقش

 تا ، نيبورةرغم دقيق بودن نقش  علي. جمعيتي است كه در دو سده اتفاق افتاده استهاي و جابجايي

 فرانسوي ها و حتي ،ي ترسيم شده از سوي آلمانها، انگليسي هاها نقشه بسياري از 1835سال 

 اطالعات نيبور ترسيم و اساساي بر هنقشها از دقت برخوردار نيست تا اينكه در اين سال  هلندي

 با نام پرشن گلف هنقش دو 1860الخره در سال او ب. توسط جوستوس پرتس منتشر مي شود

 شده است كه با واقعيات و در لندن منتشر) آبنگاري(  هيدروگرافيةوست و ايست توسط موسس
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 كتاب 311و  310 ة در صفحهنقش اين دو . منطبق استفارس خليجهاي جغرافيايي امروزي  اندازه

  . اطلس تاريخي خليج چاپ شده است

 پدر كارتوگرافي در ، در اين اطلس كه تاليف احمد سوسهي قديميها نقشهاطلس عراق در  -

 سياه و سفيد ةو به طريق به زبان عربي هنقش 39اساس منابع يوناني و اسالمي ، برعراق است

 هيكاتوس ة نقش،6 ةآشوريان به شمار ة دورة از جمله در نقشها نقشهترسيم شده است كه در اين 

 ايراتوستين نقشة كه به امپراتوري پارس و مصر سفر نموده است، 7 ةم به شمار. ق475متوفي 

)  سينوس پرسيةترجم (فارس خليج، در همگي 10 شمارة بطليموس به نقشة ،9 شمارةيوناني به 

 ،12 شمارةم به 934 بلخي قشةن، 11 شمارة فتوحات قرن اول هجري به نقشةبكار رفته و اما در 

نقشة  ،18 شمارة عراق از استخري به نقشة و 16 شمارة م به 951 ديار عرب استخري نقشة

 جهان از نقشة، 22 شمارة عراق از ابن حوقل به نقشة ،19 شمارةم به 977نماي ابن حوقل  جهان

نقشة  ،29 رةشما م به 1164-1099نماي ادريسي  نقشة جهان، 26 شمارةم به 977جيهاني 

 شمارة نقشة 36 شمارةم به 1348 ابن الوردي نقشة ،31 شمارة به 1283-1203نماي قزويني  جهان

 بنام مواضيع التاريخيه در همگي كلمه بحر فارس 39 شمارة نقشة از جغرافيانويس مجهول و 38

  . بكار رفته است) درياي پارس(

 ،كه در قاهره چاپ شده است ،چاپ دوم) در طول تاريخ( كتاب الخليج الفارسي ة اطلس ضميم-

عربي برگرفته شده و منابع كه همگي از اه و سفيد  بصورت سي عربياز كتب نقشه 51كه در آن 

 آن نقشة 24كه در بردارد  را درفارس خليجنام متعلق به دوره هاي مختلف تاريخي هستند 

 در اين كتاب . بكار رفته است آن بحر العجمنقشة بحر فارس و در دو نقشة 25 و در فارس خليج

 از كتب فارس خليجفصل اول به گزيده اي از توصيفهاي مختصات جغرافيايي و طبيعي 

 نفر از 26جغرافيايي مسلمانان از قرن سوم تا قرن دهم اختصاص دارد و در آن متوني را از كتب 

 و ماخذ سياحان و مورخين مشهور مسلمان در خصوص توصيف بحر فارس را با ذكر منابع

فصل دوم به برگزيده اي از نويسندگان قرون اخير اختصاص دارد كه در آن متوني را . آورده است

 با ذكر  نفر از سياحان و مورخين مشهور عرب در خصوص توصيف بحر فارس را18از كتب 

فصل سوم به برگزيده اي از نويسندگان و مستشرقين غربي قرون اخير . منابع و ماخذ آورده است
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 نفر از سياحان و مورخين مشهور غرب در خصوص 8ختصاص دارد كه در آن متوني را از كتب ا

 فارس خليجهاي  نقشهبخش دوم شامل . توصيف بحر فارس را با ذكر منابع و ماخذ آورده است

 نقشه 17 جهان و آسيا اختصاص دارد و شامل نقشة در فارس خليجول آن به است كه فصل ا

 فصل سوم به . داردهنقش 23هاي كشورهاي عربي است كه  نقشه در فارس خليج فصل دوم .است

 جغرافياي ايران ة از كتب عربي ويژهنقش 20 خليج در جغرافياي ايران نام دارد كه در آن نقشة

   10.برگرفته شده است

 به قلم مصطفي حميدي بن احمد »قالئد الذهب في معرفه انساب قبائل العرب«در كتاب •   

 داراي 2000 سلمان الجبوري مكتبه الهالل ة شرح و مقدمدمشقي، از مولفين قرن دهم قي الالكرد

   . با ذكر نام حليج فارس استهنقش 10

علي . عبد المنعم ماجد» اطالس التاريخي للعالم االسالمي في العصور الوسطي« در كتاب •  

ي ها نقشه از جمله نقشة 16ود  حد25400 مكتبه القاهره الكبري رمز 1986دار الفكر العربي . البنا

 اين اطلس در چاپ هاي . با همين نام است فارس خليج مربوط به 16-10-9-8-7-3-2 شمارة

  .جديد مورد تحريف قرار گرفته است

 از منابع عربي هنقش 90 »مصور الجغرافي القاليم االرض الطبيعيه و السياسيه« در كتاب •  

 در همگي نام تاريخي بحر فارس و فارس خليج ةنطق مربوط به منقشة 12وجود دارد كه در 

 اين كتاب تاليف الشيخ محمد فخرالدين مدرس دارالعلوم است كه . وجود داردفارس خليج

 انجام داده 1925را در سال   الهالل بشارع الفجاله بمصر چاپ يازدهم آن�����انتشارات 

  . است

 ) مكتبه القاهره الكبري1994چاپ » الميانساب العرب للعالم االس«در كتاب اطلسي بنام •   

   . وجود داردفارس خليج با ذكر نام هنقش 10حدود) 25400رمز (

 ، دمشق،دارالفكر المعاصر  الدكتر عبدالرحمن حميده،»اعالم الجغرافيين العرب« در كتاب•   

اساس  تاريخي برنقشة سياح عرب و مسلمان و پنج 150 مختصري از مطالب 1995سوريه 

 دارد و كتابهاي بيشمار ديگري كه از ذكر آن براي فارس خليجين صدر اسالم با ذكر نام مورخ

  . كالم خودداري مي شودةجلوگيري از اطال
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و الخرايط التاريخيه احمد صالح قاهره ) 1922محمد مختار قاهره (اطلس تاريخي اسالم •   

 به هنقش 9لعرب كه داراي  كتاب قاليد الذهب في معرفه انساب قبايل اة و اطلس ضميم1914

يك اطلس باستاني ديگر عربي و فارسي متعلق .  و بحر فارس استفارس خليجزبان عربي با نام 

نما   جهاننقشة منطقه اي و دو نقشة 15 صفحه و 96 ميالدي كه داراي 1200به سالهاي قبل از 

در اين . ه است دانشگاه آكسفورد از يك حراجي خريداري كرد2001 اين اطلس را سال .است

در طول دو .  در همه جا با نام تاريخي درست خود ثبت شده استفارس خليجسند تاريخي نيز 

ي هاي نقشه گذشته كشورهاي عربي در مورد اثبات ادعاهاي ارضي خود نسبت به يكديگر ةده

دگستري المللي دا بعضاً به عنوان سند به ديوان بينتاريخي را در رسانه هاي گروهي خود منتشر و 

از جمله در دعاوي .  با همين نام توصيف شده استفارس خليجتقديم نموده اند كه در آنها 

 و ها نقشهدعاوي يمن و عمان در   در -3 در دعاوي عربستان و قطر -2 قطر و بحرين، -1 ،ارضي

  . بكار رفته استفارس خليج آنها نام ةاسناد مورد استفاد

الكويت « و سند تاريخي تحت عنوان نقشة 80را مشتمل بر  كتابي 1992 دولت كويت درسال -4

 و ها نقشه اين ةبه چاپ رسانيده است كه در هم) ي جهانها نقشهكويت در  (»في الخرائط العالم

  . وجود داردفارس خليجآوري شده است، نام  تاريخي كه از اطلسهاي مختلف گرداسناد

 به همت » قراءه في الخرايط التاريخيهالكويت« اطلسي در كويت تحت نام 1994 در سال -5

  .  استفارس خليج با نام هنقش 20عبداهللا يوسف الغنيم به چاپ رسيده كه حاوي حدود 

 در 1991 كه در سال )اصول الكويت المنشور العام( »ريشه هاي كويت« در كتاب ديگري بنام -6

 ثبت شده فارس خليجنام  تاريخي وجود دارد كه در همگي نقشة 15هلند به چاپ رسيده است، 

جالب اينكه يكي از مهمترين استنادات كويت كه در هر سه اطلس مذكور به چاپ رسيده . است

 فارس خليج نقشة مذكور تحت نام نقشة در . كارستون نيبور دانماركي است1762 نقشةاست، 

  . جراير سه گانه با نام ايراني بومف و تنمب متعلق به ايران به ثبت رسيده است

 كه در آمريكا و كشورهاي عربي بويژه مصر در »اطلس تاريخ اسالم«در يك كتاب به نام   

 آنها ة وجود دارد كه در همنقشة 16 چندين بار تجديد چاپ شده است، 1955 و 1951سالهاي 

  . براي آبهاي جنوب ايران بكار رفته استفارس خليجنام 
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اند   منتشر نموده تقويم ديواري بزرگي را1996بانك عربي و بيت القرآن در بحرين در سال   

 در آنها فارس خليج تاريخي است مربوط به بحرين است كه در همگي نام نقشة 12كه داراي 

  .موجود است

اهميت بسزايي در تاريخ ) احمد سوسه(1959ي قديمي ها نقشهدر اين ميان اطلس عراق در   

مانان، جهان را ها مي فهميم كه مسل ن اطلسي ايها نقشهاساس بر. ي مسلمانان داردها نقشهتحول 

 انتهايي ةلبدر اي شكلي تصور مي كردند كه دور تا دور آن را آب فراگرفته و  همچون سيني دايره

شود و مركز  يختن آب به بيرون از اين سيني مي سلسله جبال قاف وجود دارد كه مانع ر،اين دايره

 اسالمي تكامل و تحول ةي دورها نقشه در تمام . و مكه بوده استفارس خليج غرب ةدنيا منطق

 پاياني آن ة همگي جهان را همانند يك سيني تصور مي كردند كه لب.چنداني به چشم نمي خورد

و ) تنگه(  درياي پارس و چين در جنوب بالد زنگ و افريقيه و در غرب بالد تنجهةدر شرق پايان

روم و ياجوج و ماجوج و كوه قاف و درياي  در شمال نيز و است انتهاي دنياشنقيط اندلس و 

نويسان  جغرافيهاي جهان نيز در تصور دريا. ني ديگر دنيا تصور مي شدندمحيط نيز لبه هاي پايا

  :عبارت بودند از

  درياي-6،  درياي قلزم-5 ، درياي هند-4،  درياي پارس-3،  درياي روم-2، درياي محيط -1

كه بزرگترين اين ميان درياي محيط كه همان اقيانوس است  در .)افريقيه( درياي زنگ -7 و چين

فرا   بنظر بعضي از جغرافيانويسان مسلمان اين دريا سراسر دنيا را وشده است دريا ترسيم مي

به دور دنيا احاطه كرده و اين كوه ) ة كوهعربي شد( سلسله جبال قافدورتا دور آن را گرفته و 

  .يانوس مي شود و مانع ريختن آب اقكشيده شده است

 خان كه در 7 آسمان و 7گفتني است كه اصطالح هفت شهر عشق و هفت سرزمين و   

ادبيات ايراني از كتاب اوستا تا كتب معاصر از آن سخن به ميان مي آيد از همين تصور جغرافيايي 

  . قديمي ريشه مي گيرد

 از ماقبل تاريخ فارس خليجي جغرافيايي ها نقشه«اطلس  عالوه بر اطلسهاي فوق مي توان به  

 لوحه و  نقشه، 373در اين اطلس مجموعه اي شامل  11)1971 سحابةموسس( »تا زمان معاصر

ها و كتابخانه هاي كشورهاي  هاي مختلف و متنوع موجود در موزهنوشته از منابع و اطلس سنگ
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 مترادف عربي و كشورهاي اروپائي به چاپ رسيده است كه همگي به زبانهاي مختلف كلمه هاي

 چاپ مجدد شده وبه 1368 اين اطلس در سال . بكار برده اندفارس خليجبا درياي پارس و 

ي باستاني و تاريخي ها نقشهتازگي نيز با كيفيت بهتر و با مقداري اضافات در دو جلد تحت نام 

  . خليج فارس به بازار آمده است

 كه در كشورهاي ديگري عمومياطلسهاي  فارس، خليج ة ويژهاي اطلس عالوه بر اين  

ي ها نقشه  آنها كه حاوي چند مورد ازاز نمونه 17 كه تعدادغير عربي چاپ شده اند  اروپايي و

موجود  كشورمان وزارت خارجه اسناد و آرشيو ةاداردر آرشيو  هستند فارس خليجتاريخي 

  .هستند

ن بكار رفته تين آ يا مترادفهاي الفارس خليجي اين اطلس ها كه در همگي ها نقشهاساس بر  

توان گفت كه دقت در اندازه ها و مقياسهاي طبيعي در كارتوگرافي بويژه براي  است مي

 گاستالدي نقشة.  قابل توجهي نكرده استاتتغييرم 17ة بطليموس تا قرن  از دورفارس خليج

 ،1654 و نيكالس سنسون فرانسوي در 1560 پرتغالي در سالهاي نقشة چند 1548ونيزي در سال 

ي ها نقشه  هركدام در1807 انگليسي در سال نقشة و چند 1596 يك آلماني در سال نقشة

رغم اينكه بعضي اسامي  اند ولي علي ي قبلي اضافه كردهها نقشهترسيمي خود اسامي را به 

يك و بطليموسي و يا  كالسة خليج به آنها اضافه شده است اما همچنان شيوةجغرافيايي در منطق

 را 72-1762 آنها حاكم است مي توان ةفته از كتب مقدس و كتب كالسيك بر همگراطالعات بر

كارستون نيبور  در اين دهه .دانست )فارس خليج( 12عصر نوين در كارتوگرافي سينوس پرسي

 در سال احتماالً( به پژوهش علمي مشغول بود فارس خليجهلندي كه چند سال در سواحل 

 تمامي مناطق ساحلي دو هنقشينوس پرسيكوس ترسيم كرده در اين س دقيقي را با نام نقشة )1772

تنب و ابوموسي در قلمرو ايران  مسكوني و حتي جزاير غير مسكوني  و جزايرفارس خليجسوي 

ي دقيق و مستند انگليسي ها منتشر شد ها نقشه كه 1862چه تا سال اگر. دقت ترسيم شده استه ب

 اطالعات غيردقيق سنتي را داشتند اما مي توان گفت اين  همانها نقشهنيز همچنان بسياري از 

تنها . ي كالسيك وسنتي گلف پرس يا سينوس پرسيكوس پايان داده استها نقشه ة به دورهنقش

ناميم بنام  ة نوين مي كه آن را دور1772 تا 1487 كالسيك از نقشة 201در اطلس قاسمي تعداد 
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و اين نگارنده آنها  را ثبت كرده اند فارس خليجي كه ي سنتها نقشه وجود دارد تعداد فارس خليج

  . استهنقش 600 بالغ بر را بررسي نموده است

 علمي در سراسر جهان منتشر شده است كه تمامي نقشة نيز صدها 1957 تا 1772از سال   

معادلهاي آن  و يا فارس خليج مربوط مي شود نام اصيل و تاريخي فارس خليج ةآنهايي كه به منطق

 شروع فارس خليجه تغيير نام از جنگ نفت ايران و بريتانيا توطئ و بعد 1975دارند در سال را دربر

  . شده است

  

  هاي برگرفته از منابع اسالمي اطلس

 ةيابي دقيق قبله در مساجد و براي نماز علم جغرافيا از سد دانيم كه به دليل واجب بودن جهت مي

 هاي جغرافيايي مانند ان پيدا كرد و از اين زمان شخصيتبراي مسلماندوم هجري اهميت زيادي 

 جيهاني، ابوزيد و ،م1165، ادريسي متوفي  م958 مسعودي ، م934 بلخي  م،885مقدسي 

هلندي و روسي تا قرن  ي آنها براي سياحان پرتغالي، فرانسوي،ها نقشهاستخري ظهور كردند و 

  .  منبع الهام بود17

 را فارس خليجكنون نام و اطلس در كشورهاي مختلف جهان تا هنقش 3000حداقل حدود   

  . اند ثبت نموده

 تاريخي وجود نقشة 200 آرگوسي نيويورك بيشتر از ة آمريكا و كتابخانة كنگرةدر كتابخان  

  . با نام اصلي در آنها ثبت شده استفارس خليجدارد كه 

، مركز اسناد )لندن(اسناد وزارت امور هند  كتابخانه و ،)لندن( ملي بريتانيا ةدر كتابخان  

 نام ةدارنده دربرنقش 300 مطالعات خاورشناسي لندن بيشتر از ة دانشكدةعمومي لندن و كتابخان

 بلكه (persian gulf) فارس خليجي اروپايي نه تنها ها نقشه از  وجود دارد در بسياريفارس خليج

 سواحل ايران و پاكستان و عمان ترسيم شده است ة نيز براي منطق(persian sea)نام درياي پارس 

  .  ذيل اشاره نمودنقشةاز جمله در اين مورد مي توان به 

- approved modern maps and cartoghraphy the whole being regulated by  astron 
observations: by Eman Bowen, 1748. 
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به زبانهاي عربي، فارسي، تركي و پرتغالي در  آرشيو ملي پرتغال دهها سند مهم تاريخي ة ادار-3

 وزارت ، ايرانة آرشيو وزارت خارجةدر ادار.  وجود داردفارس خليجخصوص جزاير ايراني و 

  هلند، هند، آلمان،ة وزارت خارج، پرتغالة روسيه، وزارت خارجة فرانسه، وزارت خارجةخارج

 ،ها ژاپن و در بسياري از موزه  نيوزلند،،اليافريقاي جنوبي، استر آلهستان، روماني، نروژ، ،اسپانيا

ها و حتي هتلها و يا آرشيوهاي خصوصي چه در كشورهاي عربي مانند مصر و چه  كتابخانه

ة  موجود در موزنقشة(.  وجود داردفارس خليج تاريخي با نام نقشةهاي غير عربي صدها  كشور

ميالد ترسيم شده است و از سال  سنگي عظيم قبل از ةاساس يك لوحمتحف مصري قاهره كه بر

 ها نقشه مزين مي باشد كه بعضي از اين فارس خليجبه نام   در كنار اين لوح نصب است و1903

 نقشةتوان به  سميت شناخته شده و بطور نمونه ميره از سوي يونسكو به عنوان ميراث بشريت ب

 از سوي  كه(RARE MANUSCRIPTS)موجود در كتابي تحت عنوان نوادر المخطوطات 

 مصر به عنوان ميراث جهاني چاپ شده ة اسكندريةاساس اسناد كتابخان بر1995يونسكو در سال 

  رسمي دولتينقشةبافي زندان بغداد از روي يك   در كارگاه قالي)2پيوست ( . اشاره كرد،است

افت  ب.اند كه نام بحر فارس در آن موجود است ة نفيس بافتهعراق زندانيان چند عدد قاليچ

) 3پيوست( . حكومت بعثي ها انجام مي شده استةتا سالهاي اوليي قاليچه اي ها نقشهگونه  اين

 جهان در آن نقش شده و نقشة سنگي قديمي كه ةدر ميدان كاخ پادشاه هلند در آمستردام يك كر

 ديگر فارس ثبت شده و موارد زياد تاالر اصلي مقر پاپ نيز نام خليج قديمي جهان در نقشةنيز در 

  .  كه ارزش هنري و تاريخي دارند

  :  كتابي بنام2002 جنوبي نيز در سال ة درياي شرق با كمك دولت كرةموسس  

East Sea in World Maps در جهت 1800 تا سال 1715 تاريخي را از سال نقشة 40 اين كتاب 

 را راني كه جنوب اييها نقشهاثبات نام درياي شرق به چاپ رسانده است كه در تمامي 

در اين كتاب همچنين فهرست .  ثبت گرديده استفارس خليجنام ) هنقش 31(اند  دربرگرفته

 موجود در دانشگاه نقشة 61 و فهرست 1894 تا 1595 لندن از سال ة كتابخاننقشة 90مشخصات 

ز  نيها نقشه راجع به آسيا را به چاپ رسانده در اين 1824 تا 1570كمبريج لندن متعلق به سالهاي 

  . فارس با نام تاريخي و درست خود ثبت شده استفارس خليجهمچنان 
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هاي ي موجود در موزه ها و آرشيوها نقشهدر آلمان يك اطلس تاريخي حاوي تصاوير  -

   .دارد را دربرفارس خليجي جهان نام ها نقشه مورد 9خصوصي آلمان چاپ شده كه 

  . را با همين نام ثبت كرده اندرسفا خليج اطلس تاريخي مربوط به قرن گذشته 30حدود   

 ،1861اطلس آلمان  ،1863اطلس پاريس دانشگاه لوساج  ،1628اطلس توماس هربرت : از جمله

وسط ــس كه تــاريــ پ1890درن ــاي مــس جغرافيــ، اطل1760لي ـويــاريس انــس پــاطل

F .SCHRADER and F.PRUDENT استفارس يجخل با ذكر نام هنقش 10 طراحي شده داراي  .

 40 شمارة نقشةشود و در  نگهداري مي) دار الوثائق قومي(اين اطلس در مركز اسناد ملي مصر 

اطلس ارنست  ،1873اطلس لندن . گانه با رنگ و متعلق به ايران ترسيم شده است جزاير سه

  …و .  لندن 19 اطلس هارمسورث قرن 1899اطلس بيلفيلد  ،1922امبروسيوس 

 RAISONNE DE SCIENCE KOSJDK NHDVIهاي بزرگ جهان مانند  المعارفةداير  

HGLUHVT 1751 المعارف الروسكا، ةالمعارف بريتانيكا، دايرة داير، فرانسه1751 چاپ

 را با همين واژه ثبت فارس خليجكنون هاي مشهور از قديم تا المعارفةتمام داير... و... امريكانا و

  .اند نموده

  جهاني اينترنت در بسياري از سايتهاي جغرافيايي ياةشبك در فارس خليجي ها نقشه  

 عالوه بر سايتهاي . وجود داردفارس خليجي كهن ها نقشه، نقشههاي فروش و حراج  سايت

 را فارس خليجي تاريخي ها نقشهاطلسهاي معروف جهان در بعضي سايتهاي عربي نيز مي توان 

 قرون گذشته از منابع نقشة 66 سعودي يافت از جمله در وب سايت دفتر پادشاهي عربستان

.  و معادلهاي آن بكار رفته استفارس خليجعربي و تركي وجود دارد كه در همگي نام  اروپايي، 

 با مقامات انگليسي و از جمله فارس خليج قرارداد ميان شيوخ 11 در فارس خليجعالوه بر اين نام 

  13. استقالل كويت وجود داردةمعاهد

  

  فارس جخليجزاير : ب

گردد و قبل   باشد بيشتر به سه قرن اخير برمي و سواحل آنفارس خليج جزاير ةژ يي كه ويها نقشه

 فارس خليج هرمز، بوشهر و نام ،بزرگ مانند بصره بيشتر به ذكر نام شهرهاي ساحلي ها نقشهاز آن 
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 مهم به ترسيم عالوه بر نام خليج فارس و شهرهاي ها نقشهاكتفا مي كردند اما تعدادي از اين 

جزاير آنها  تنب و بومف نيز پرداخته اند بخصوص اينكه ةجزاير غير مسكوني مانند جزاير سه گان

لغ بر يكصد عدد است كه  باها نقشهرا جزء قلمرو و حاكميت ايران تصوير كرده اند تعداد اينگونه 

ي ذيل ها نقشهتوان به  آنها مي ة از جمل-ي رسمي دولتيها نقشه - گروه قرار مي گيرند الف3در 

  : اشاره كرد

 سكونت داشته است فارس خليج كارستون نيبور دانماركي كه از طرف دولت هلند چند سال در -

سفر به عربستان و «در كتاب  ترسيم كرده كه فارس خليج كامل از جزاير نقشةچند  1762در سال 

  .   بعدها منتشر شده است»ديگر كشورها

 بسيار نقشةبرده و حتي  بكار درست را فارس خليج تاريخي  خود نامنيبور در سراسر كتاب  

 و از جمله فارس خليج دارد كه در آن تعدادي از جزاير فارس خليج نقشة دقيقي تحت عنوان

  .جزاير سه گانه را به رنگ خاك ايران ترسيم نموده است

 ةز سوي وزارت خارج ا1764در سال : (Carte du Golphe Persique)فارس   رنگي خليجنقشةـ 

  . فرانسه تهيه شده و جزاير به رنگ سرزمينهاي ايران است

 توسط كاپيتان بروكس 1829در سال : (Gulf of persia) گلفو پرسيا دفارس  خليجنقشةـ 

C.B.Brucks جزاير به ،تهيه شده رسمي دولت بريتانيا ةو نمايند به دستور كمپاني هند شرقي 

 نيز نام جزاير جزو نواحي تحت تملك هنقش و در يادداشت همراه رنگ سرزمينهاي ايران است

  . ايران آورده شده است

 مشاور ، توسط جان مكدونالد كاينز1813در سال : (the Persia Empire) امپراتوري ايران نقشةـ 

 توسط 1832 سياه و سفيد است، در سال ،سياسي سرجان مالكوم در ماموريت به ايران تهيه شده

  . ت به صورت رنگي چاپ شد و در آن، سرزمين ايران و جزاير از يك رنگ هستنداروسمي

  14. آسياي مركزي شامل كابل، ايران، رود ايندوس و كشورهاي واقع در شرق آننقشةـ 

 (Authentic Maps) »هاي معتبر  نقشه« توسط سرگرد الكساندر برنز براساس 1834در سال   

  . در آن به رنگ سرزمينهاي تحت حاكميت ايران است رنگي و جزاير ،اروسمت تهيه شده

  هاي ساحل مرواريد  حدود فعاليت قبيلهنقشةـ 



 

  

  فارس هاي تاريخي جزاير و بنادر خليج اسناد و مدارك و نقشه218

 the activities of) (tribes of pearl Coast Limits : توسط كاپيتان هتل تهيه شده1835در سال ، 

  . دهد  نشان ميفارس خليج ةكنند جزاير را در بخش ايراني خط تقسيم

 از سوي بخش اطالعات وزارت 1886در سال  The) (persian Gulf 1886 فارس خليج نقشةـ 

ة  به دستور لرد ساليسبوري وزير خارج1888 در سال نقشهاي از اين  نسخه. جنگ بريتانيا تهيه شد

 سردروموندولف ،هنگامي كه وزير مختار بريتانيا در تهران. شاه قاجار شد بريتانيا، تقديم ناصرالدين

فارس   ايران ابراز تاسف كرد، چون در آن متصرفات ايران در خليجشاهه حضور از تقديم آن ب

دقت كنيد كه در : آور شدنشان داده شده بود كه شامل جزاير سه گانه بود، لرد ساليسبوري ياد

 به چاپ رسيد 1891 مزبور يكبار ديگر در سال نقشةاي اهدا نگردد، با اين وجود،   هنقش آينده هيچ

  . اير در آن به رنگ سرزمين ايران نمايش داده شده بودو باز هم جز

 در بخش 1997در سال : ) صفحه6در ( (Official Map of Persia) رسمي ايران نقشة  

 حكومت هند، تهيه شده و جزاير تنب و ةنگاري وزارت خارج ة مكانبرداري سيمال، ادار  هنقش

  . اند ابوموسي در آن به رنگ سرزمين ايران نمايش داده شده

   ايران، افغانستان و پاكستان غربينقشة -
 (Afganistan and west Pakistan) 

 1967 تهيه شده در سال ،143 -144 شمارةهاي  ورقه: (World Atlas)در اطلس جهان   

مين سالگرد ه جماهير سوسياليستي شوروي به مناسبت پنجاةتحت نظارت شوراي وزيران اتحادي

فارس   نام ايران زير نام جزاير تنب و ابوموسي و ساير جزاير ايراني خليجانقالب اكتبر، كه در آن

  . آورده شده است

  :ي ذيل اشاره كردها نقشهتوان به  هاي نيمه رسمي از جمله آنها مي  نقشه )ب

 توسط آقاي دانويل 1770در سال : (A Map of the Empire of Persia) امپراتوري ايران نقشةـ 

  . نيا تهيه شده و جزاير سه گانه در آن به رنگ ايران هستندبراي دولت بريتا

   جديد امپراتوري ايراننقشةـ 

 (A New Map of the Empire of Persia) : تهيه شده و در آن  توسط دانويل1794در سال 

  . هاي ايران است  به رنگ سرزمينجزاير سه گانه
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توسط اروسميت در لندن تهيه : 1837سال  در (Map of Persia and cabul) ايران و كابل نقشةـ 

  . شده و سه جزيره به رنگ ايران است

 1891در سال : ,Persia and Afghanistan) (Baluchistan  افغانستان و بلوچستان، ايراننقشةـ 

ة ايران و قضي«رد كرزن تهيه شده و به كتاب وي توسط انجمن سلطنتي جغرافياي تحت نظارت ل

 نيز پيوست شده است كه در آنها جزاير تحت حاكميت ايران ترسيم شده 1892چاپ سال » ايران

  .است

 از . تحت حاكميت ايران ترسيم شده استفارس خليج ةكه جزاير سه گانهاي غيررسمي   هنقش )پ

  :ي ذيل اشاره كردها نقشهتوان به  ة آنها ميجمل

براي اطلس بزرگ جديد تامسون  در انگلستان 1818 در سال : (the Map of Persia) ايران نقشةـ 

(Thomson new Grand atlas)تهيه شده است  .  

  .  در لندن توسط سيدني هال تهيه شده است1828 ايران در سال نقشةـ 

   ايران و بخشي از امپراتوري عثمانينقشةـ 

 Persia) (Map of Persia and part of Ottoman Empire :  توسط جي النگ 1831در سال 

  ه و از سوي انجمن گسترش آموزش مفيدتهيه شد

 Society of Expanding) (Useful Educationدر انگلستان چاپ شده است  .  

  .  در لندن چاپ شده استBlack Atlas براي اطلس بالك 1840در سال :  ايراننقشةـ 

  توسط جانستون براي1844در سال  : (Map of persia and Cabul) ايران و كابل نقشةـ در 

  .  در انگلستان چاپ شده است(National Atlas)اطلس نشنال 

   توسط راپكين براي اطلس جان تاليس1851در سال :  Persia) (Map of  ايراننقشةـ 

 John Tallis) (Atlasتهيه شده است  .  

 توسط بالك براي دانشگاه 1854در سال  : (Persia and Afghanistan) ايران و افغانستان نقشةـ 

  . نبورگ تهيه شده استادي

 كيت جانستون تهيه (General Atlas) براي اطلس جنرال 1860در سال :  ايران و افغانستاننقشةـ 

  . شده است
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در اطلس  : (Map of pers Afghanistan and Baluchistan) ايران، افغانستان و بلوچستان نقشةـ 

 هاموند چاپ شده ة در موسس1909 كه در سال (Atlas of the World Modern)نوين جهان 

  .است

  المللي جهان در اطلس بين : (The Map of Iran) ايران نقشة -

 (Cosmopolitan World Atlas CentennialEd) 1856- 1956 ة توسط موسس1956 كه در سال 

  .مك نالي تهيه شده است

يكصد سال قبل  كبابي كه مربوط به ة سديد السلطنمغاص اللئالي و متار اللياليدر كتاب   

 يك كارشناس 20/1/73 در ست سندي دال بر حاكميت ايران بر جزاير سه گانه وجود داردا

 انگليس گواهي ة سند از اسناد وزارت خارج500الملل در فرانسه اظهار داشته است كه  حقوق بين

  ) ايرانةبه نقل از روزنام (.تعلق جزاير سه گانه به ايران را دارد

 :در كتاب

- THE ISLAND OF TUNB AND ABUMUSA An Iranian Argument in Search of 
Peace. 

تعلق جزاير تنب و ابوموسي به ايران، نام بر  تاريخي كه عالوه نقشة 27 فهرست و مشخصات

  .  را نيز ثبت كرده اند، ارائه گرديده استفارس خليج

  

  نتيجه

هاي  ا از آن استفاده كه عربهشمار  انگشتنقشةچند اصالت و صحت  حتي اگربديهي است كه 

را روي جلد بسياري از كتبي كه تاكنون در مورد خليج چاپ شده  تبليغاتي زيادي برده و آن

  تاريخي، نوشته و سند ،كتاب ،هنقش  هزار6حدود  در مقابل يد قرار گيردأي مورد تترسيم كرده اند

 را باطل كند و لذا ادعاي ها نقشهتواند انبوهي از اسناد و  نمي مشكوك نقشة يك كتاب و يا چند

شماري  ر مورد درياي خزر نيز بطور انگشتاينكه د  كما،فاقد ارزش علمي استواهي آنها 

 االرب في فنون ��نها« ق در كتاب 733الدين محمد النوبري  مورخين قديمي از جمله شهاب

 مورخين عرب، اروپائي  بحر فارس و درياي عجم بكار برده اند ولي، بدليل اينكه اكثريت»العرب
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في اين سه نام را نامهاي و ترك آنرا درياي قزوين، كاسپين و خزر ثبت كرده اند در علم كارتوگرا

   .رسميت نمي شناسنده دانند و اسامي ديگر را ب اصيل مي

  بويژه در كشورهاي اروپايي موزه ها و آرشيوهاي معتبر جهان اسناد موجود در كتابخانه ها،  

قاهره و )  اسنادةادار(الوثايق  دار اسكندريه وةاز جمله كتابخاندر كشورهاي عربي و همچنين 

كه  1285هالدينگان متعلق به سال   معروف ريچاردنقشة . واتيكان قرار داردةيي كه در موزها نقشه

 ة هرفورد بريتانيا نگهداري مي شود و وجود سي هزار لوح گلي تخت جمشيد و لوحةدر موز

ة منابع و  از آغاز تمدن مكتوب در همفارس خليج ةخارك نشان مي دهد كه واژ ةيرزسنگي ج

اساس خطا و  منطق عقالني وجود داشته و نه براساس يكمراجع جهان براساس واقعيت ها و بر

  .گراي عرب مدعي هستند  افراطي هاي قومتقليد آنطور كه بعضي از

بي را موجه جلوه دهد كتاب خليج يكي از كتابهايي كه سعي كرده است كاربرد خليج عر  

با محتواي آن سازگاري خليج عربي قدري قلعچي اصوال عنوان كتاب عربي قدري قلعجي است 

 فارس خليج ةندارد چون اين كتاب به شرح تحوالت تاريخي اقوام و ملل ساكن در منطق

ما وي در  پارسها اختصاص دارد احاكميت ةچند سد ةاختصاص دارد و يك بخش آن نيز به دور

 كه  وي»؟ي است يا خليج عربيفارس  خليج«  كتاب خود اين سؤال را مطرح كرده استةمقدم

 300 هايي كه متحمل شده هيچ سند و مدركي از ميان با تمام سختيپژوهشگري سختكوش است 

ه است ارائه تس مسلمان و عرب نتوانمفسر، محدث ،جغرافيانويس اديب، شاعر، مورخ،  نويسنده،

تنها مدركي كه بدان توسل جسته است، استدالل به كتاب كارگزار انگليسي در ر نتيجه دكند 

حبابهاي طاليي « تحت عنوان 1957است كه كتاب او در سال ) رودريك اوون( 15فارس بنام خليج

هاي استعمار  نگ رواني و سرپوش گذاشتن بر شكست با هدف ايجاد ج»خليج عربيو اسناد 

هيچ « : چاپ و در آن چنين آمده است فلسطين به ايرانة اعراب از مسئلانگليس و معطوف كردن

اند   ثبت نمودهفارس خليج ها نقشه ةم و همه ااي يا سند تاريخي را با نام خليج عربي نديد هنقش

 به ادب نزديكتر است كه آن را !ولي از آنجا كه مردم هر دو سوي سواحل اين خليج عرب هستند

  16»...خليج عربي بناميم و 
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 كارستون نيبور دانماركي كه در سال ةهمچنين قلعجي در كتاب خود مطالبي را از سفرنام  

  : بوده است نقل كرده استفارس خليج در 1762

اين كه درهلند مردم اعتقاد «  نوشته است»سفر به عربستان و ديگر كشورها«نيبور در كتاب   

دارند صحت ندارد زيرا اين قبائل بدون  ار تحت حاكميت ايران قرفارس خليجدارند كه عربهاي 

  .»دولت هستند و به كسي ماليات نمي پردازند و دولت پارس بر آنها تسلطي ندارد

 بسيار نقشةبرده و حتي  بكار درست را فارس خليج تاريخي نيبور در سراسر كتاب خود نام  

جزاير سه گانه را به  و فارس خليج دارد كه در آن جزاير فارس خليج نقشة دقيقي تحت عنوان

  .رنگ خاك ايران ترسيم نموده است

 اين است كه .دولت معرفي كرده است  را بيفارس خليجعلت اصلي اينكه نيبور، جزاير   

قصد داشته است مردم كشورش را براي مهاجرت و اشغال اين جزاير ترغيب نمايد و ترس اينكه 

د، قلعجي در كتاب خود همچنين مدعي شده با ارتش ايران مواجه خواهند شد را از آنها بزداي

و يا دروغ   برداشت اشتباهاين .  را عربي ناميده استخليج، )62-133 ((Pliny)است كه پليني 

 مراجعه عمدي آقاي قلعچي مورد استناد نويسندگان متعدد در روزنامه هاي عربي قرار گرفته اما با

 را توصيف كرده و از خليج عربي فارس يجخلها خواهيد ديد كه وي به كتاب پليني مبحث دريا

 وي كه تصوير امروزي را از منطقه نداشته است .نيز كه درياي سرخ است نام برده است

 منشعب از درياي  < را همانند دو شاخه به شكل )خليج عربي(  و درياي سرخفارس خليج

يي اشتباهاتي راكه ناشي  و در بيان مكانهاي جغرافيا تصوير نموده) درياي عمان و عرب( آريتراس

    . بوده است مرتكب شده است آن دوره از ضعف علمي

 فارسي است يا عربي، پاسخ صريحي ،گانه ؤال كه خليج و جزاير سهچه قلعجي به اين ساگر  

الوسيط في تاريخ  كتاب ةاما نويسندگان زيادي از جمله نويسند ،را مبهم گذاشته است آنو  هادند

ي غلط گير مطالب قلعجي را با تحريف و نتيجه از اين كتاب و المي الوسيطالخليج في عصر االس

اينكه خليج را به فارسي نامگذاري كرده اند يك غلط تاريخي و : نقل قول نموده و نوشته است

ة اين جمل!! ؟؟ كه به تقليد از يكديگر اين نام را تكرار كرده اندخطاي مورخين يوناني است

  . اي بيش نيست ريبانهة عوام فاساس مغالط بي
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 و چه در 50 ةجواب اين نويسنده را مطالب بسياري از علما و دانشمندان عرب چه در ده  

 تأكيد كرده اند و نام خليج عربي را فارس خليج كه بر اصيل بودن وتاريخي بودن نام ،سالهاي اخير

نيم اما يكي از نكات كذب و ما به همين اكتفا مي ك 17اند، داده غيرعلمي و غيرتاريخي دانسته اند

 حاكميت پارسها بر ةتاريخي كتاب قدري قلعجي اين است كه وي مدعي شده است كه در دور

اين تحريف بزرگ !  آنها اصوالً فاقد دريانوردي بوده و حضوري در دريا نداشته اندفارس خليج

 »رسي في الخليجعهد الفا« در همان كتاب و در مبحث 71 ةتاريخي را خود اين نويسنده در صفح

 سال قبل ناوخدايان 2000 «به روشني پاسخ داده است و ضمن اعتراف توضيح داده است كه

بديهي  .»كردند  نقل مي كاالهاي تجاري را از چين و سيالن تاشرق آفريقا و مصر حمل ويايران

ظمت دريانوردي ايرانيان سخن رومي و عرب در مورد ع  صدها مورخ شهير يوناني،است كه

 كه خود عرب است ضمن اهميت دريانوردان نويسنده البحر المتوسط كتاب  در مثالًاند فتهگ

  صدر اسالم اصالًة تاريخي و حتي دورةاعراب شبه جزيره در آن دور اعتراف مي كندپارسي 

 در اختيار فارس خليجوجود دارد و دريانوردي در دريا  افراموش كرده بودند كه در اطراف آنه

...  مكوك و، اسطول، سفينه- ناخدا-نوردي مانند ناو تيود، و اعراب بيشتراصطالحات كشايرانيان ب

 كتاب خود مجبور شده ةقلعجي برخالف ادعاي اوليه در مقدم. را از زبان فارسي اخذ كرده اند

 72تا  71است كه همراه با كتب تاريخي به حقايق ذيل كه در كتب متعددي وجود دارند در ص 

  . بيش اعتراف كند  وكتاب خود كم

اند   آكد و آشوري حاكميت داشته به ترتيب امپراتوري هاي ايالم، بابل، سومر،فارس خليجدر   

 كورش با غلبه بر دولتها و شاهان محلي و الحاق بابليون، آسياي ميانه و هندم . ق560ولي در سال 

  را بوجود آوردآن دوره جهان تا  بزرگترين امپراتوري قدرتمند وفدرالروي بسوي مصر و پيش

مسلط بر درياهاي فارس و احمر يگانه امپراتور  )333 اسكندر در سال ةتا حمل( كه جانشينان وي

در آن دوره بوده و حتي سردار صد اسب به فرمان داريوش با ناوگان خود از مصر تا شنقيط و 

كميت امپراتوري  حاة سال ادامه داشت دور894اين دوره كه به مدت . سنگال پيش رفته است

  .  مي نامند و بحر احمرفارس خليج  خاورميانه وة منطقپارس بر
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