
  

  

  

  

  

  استفارس  خليج،فارسخليج

  فارسنگاهي به جغرافياي تاريخي خليجنيم

  

   دكتر محمد قراگوزلو

  
  

   درآمد

-ها و درياها؛ تا اينك انسان، بر خليجاز نخستين روز آفرينش دنيا، تا تكوين و پيدايش خشكي

 يونانيان و ها تا تحرك هخامنشيان و تحريكاز بدو تردد فنيقي. فارس عمر جهان وزيده است
هاي فتوحات مسلمانان در و از اولين جرقه) نئاركوس(؛ نئارخوس و ماموريت اسكندرحركت 

ها و به دنبال آنان ها و هلنديفارس تا حضور نحس پرتغاليشهرهاي ساحلي و جزاير خليج
-رده صدور تمدن و استقرار نظم و لغو بةهم با ادعاي فريبندها آنكمپاني هند شرقي و انگليسي

اي ناك سرزمين افسانههاي شگفتداري اما به طمع ادويه و ابريشم و مرواريد و غارت گنجينه
... و در اين صد سال اخير هم كشف مصيبت بزرگي به نام نفت و امتياز استخراج و .... هندوستان 

 هاي تراز اول سياست و اقتصاد جهاني و رقابتةها از صحندر كنار حذف تدريجي انگليسي
مند به شاخ و دمي به نام آمريكا و تالش مستمر و هدفماجراي جنگ دوم جهاني و تولد غول بي

وگو نيمي از آن در همين گفت كه بي، و سلطه بر منابع انرژي جهان»خطر مسلمانان«منظور مهار 
داران دريايي  تفنگةسابقانگيز و بي و لشكركشي حيرت،فارس خوابيده استدور و بر خليج
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هاي عراق در جنگ تر شكست بعثيالمللي و از همه مهمهاي بين حفظ نظم در آبةمريكا به بهانآ
نشين و به ظاهر مستقل هاي شيخو شنود در شهركوآمد و گفت با آمريكاييان و اين همه رفت

 و »!! عربيخليج«اي به نام گداري هم علم كردن پيراهن دريدهفارس و گاه خليجةحوز
ها و و ده... فارس و  جزاير ايراني خليجها بر بعضي و ادعاي كذايي حاكميت بعضي»ربالع شط«

فارس به عنوان گلوگاه گر حساسيت و اهميت كم نظير خليج ديگر همه و همه بيانةصدها مقول
هاي فسيلي اگرچه ممكن است در بخشي از فعل و وجود سوخت. آبي شرق و غرب است

فارس صادي نوساني ايجاد كند اما در هر صورت اهميت ژئوپوليتيك خليجانفعاالت سياسي و اقت
و چه دليلي بهتر از اينكه پيش از پيدايش نفت . كماكان با همان حدت و قوت باقي خواهد ماند

 اخير بوي ةاگر در چند ده. فارس چسبيده بودندخواران چهار چنگولي به گردن خليجهم جهان
هاي ها و كشتي انواع و اقسام شركت    ،ت استراتژيك صنعت پتروشيمي و اهمي،اغواگر نفت و گاز

هاي  باري حضور فعال و رقابت خونين قدرت. كشيده استزمين ةسوي كرآسا را به اينغول
توان فارس چگونه ميها پيش از پيدايش و استحصال انرژي در جزاير خليج را سالاي فرامنطقه
   كرد؟ توجيه

  
  بندي شكل

 خطوط دريايي در مشرق ة كه بر سر راه كلي،اي بزرگ از اقيانوس هند به عنوان شعبه،فارسجخلي
 كاال و تجارت ميان شرق و غرب نه تنها از ةعدن واقع شده است و در مقام محل و معبر مبادل

نفع و استعمارگران بوده است بلكه هميشه  هاي ملل ذي مكش  رقابت و كشةهاي دور صحنزمان
شناسان و مورخان و  االرض و باستان از هر درياي ديگري مورد توجه علماي معرفتو بيش 

هرچند اين جستار .  قرار داشته است،مداران و سلحشوران  و مشتركاً سياست،جغرافيانويسان
قدر توان گفت كه در روزگاران بسيار تابد اما همين فارس را بر نميبازنمود كيفيت پيدايش خليج

اي فراگرفته بود يك ام سرزمين مقدس ايران و عراق و عربستان را اقيانوس گستردهتم«: دوري كه
فارس االرضي در عصر هيوسن طبقات زمين را باال آورده و فالت را فرو برده و خليجفشار تحت

  » .را ايجاد نموده است
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)11، ص1366، ويلسون آرنولد(  

 در افق علمي بسيار ،ق  سوم تا ششمة سد،با وجود اينكه نخستين جغرافيانويسان مسلمان  
-هاي زمينشناسي در تبيين نظريه آزمايشگاهي و فسيلهايكردند و از يافتهمحدودي حركت مي

چگونگي پيدايش  «ة درباربيروني ابوريحان ةبهره بودند ولي با اين همه نظريشناسي خود بي
شناسي با  هاي فسيلها و يافتهها از درياو به عبارتي بيرون آمدن خشكي» ها و درياهاخشكي

 بيرونيشناسي و مباني علمي جغرافيا بسيار نزديك است،   زمينةرفت اصول و مباني دانش پيش
  : گويد

شود و اگر اين كار پيش از بودن با گذشت زمان دريا به خشكي و خشكي به دريا تبديل مي«
 باشد گزارشي از آن بر جاي نمانده مردمان در جهان بوده باشد دانسته نيست و اگر پس از آن بوده

هاي آن بينيم نخست دريا بوده و سپس پر شده است و نشانهاين بيابان عربستان كه مي.... است 
سنگ هايي از خاك و ريگ و قلوهشود چه در آن چينهها آشكار ميها و حوضهنگام كندن چاه

 آيد كه ممكن نيست كسي آنست ميهاي سفال و شيشه و استخوان به دشود و نيز پارهديده مي
آيد كه چون آنها را بشكند، هايي بيرون ميهمچنين سنگ. را به عمد در زير خاك پنهان كرده باشد

گونه و اين.... رسد شود به نظر ميها و چيزهايي كه گوش ماهي ناميده ميها و حلزونصدف
بته براي تبديل دريا به خشكي وقت و ال.  درياي خزر نيز هستةاالبواب بر كنارچيزها در باب

  ».معين و تاريخي به ياد كسي نيست
)18-23: تا، صص؛ بيبيروني ابوريحان(  

فارس در ادوار پيش از ميالد به درستي دانسته نيست و مدرك مدون اوضاع و احوال خليج  
ها در يقياينكه آيا در آن دوران فن. و قاطعي كه منشاء قضاوتي دقيق قرار گيرد به دست نيست

ولي قدر مسلم اينكه . اند يا نه پاسخ محكمه پسندي نداردفارس مستقر بودهمناطق مسكوني خليج
ها كه بابلي. م تجارت دريايي ميان اقوام ساكن اين منطقه جريان داشته است.از چهار هزار سال ق

اند هميشه به شته نيروي دريايي عظيمي دا)كتاب يوشع از اسفار تورات( تورات ةبه اعتبار گفت
 معتقدند كه ،هرودوت از جمله ،اكثر مورخان يوناني. دادندفارس توجهي خاص نشان ميخليج
فارس كردند از طريق خليجها وسايل مورد نياز خود را كه از عربستان و هندوستان تهيه ميبابلي
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س در كنار دجله و فارالجيشي نيز بابل در حوالي خليجبه لحاظ موقعيت سوق. نمودندحمل مي
  : ساخت با وجود اينهافرات قرار گرفته بود و سه درياي فارس و هند و اسود را به هم مرتبط مي

فارس باز شده است كه در مركز عالم متمدن عهود پيش از همه احتماالً پاي فنيقيان به خليج«
يانوردي و همچنين و صور و صيدا رموز در 1هاي خود از بيبلوسزيستند و در كشتيباستان مي

 مسيحيت و ةآداب خط كتابت را به نقاطي از عالم بردند كه يكي دو هزار سال بعد قلمرو گسترد
  ».اسالم گشت

  : نويسد ميهرودوت بنابر آنچه يحت  
 ةبه سواحل مديتران) سرخ(ها از درياي اريتره فارسيان دانشمند مدعي هستند كه وقتي فنيقي«

درنگ به بحر  زيند ساكن شدند بي سرزميني كه امروز در آن ميشرقي مهاجرت كردند و در 
   ».هاي طويل دست زدندپيمايي

) 4، ص 1352، هرودوت(  

  . ايماند كه تاكنون پنداشتهتر از آن بودهها شرقيتوان احتمال داد كه فنيقيمي  
اي بوده ان مديترانههاي دريانورد بازرگاند كه بحرين وطن اصلي فنيقيلفان پنداشتهؤبسياري از م«

اين پندار مبتني است بر شباهت عجيب گورهاي . هاي باستاني بودند تمدنة ارابةاست كه به مثاب
شنان متعدد  باستان. شود با مقابر فنيقيان بحرين ديده ميةترين جزيرشماري كه در بزرگبي
قاطعي از آنان ديده نشده اند ولي هنوز تعبير واحد و باره مشغول مطالعه  هاست كه در اين سال
نمايد اين است كه فنيقيان پيش از استقرار در سواحل اما به هر جهت آنچه مسلم مي. است

  )32-34: ، صص1353، احمدآل جالل(» .اندفارس مستعمراتي داشتهمديترانه در خليج
. تفارس داشته اسهايي با خليجهاي تجارتي خود آشناييكم ضمن راهچنين قومي دست  

هاي سرداران بزرگ تاريخ در آن ترين لشكركشيبه خصوص اگر در نظر داشته باشيم كه بزرگ
به اين سوي جهان اسكندر لشكركشي . پذيرفته استزمان به استعانت دريانوردان فنيقي امكان مي

  . اي استفصل تازه



 

  

  فارس  تاريخي و تاريخ محلي خليجمطالعات جغرافياي330

 ماموريت ئارخوسنگي   در بازگشت از فتح هند به يك دسته از سربازان خود به سركرداسكندر«
داد كه از مصب رود سند به كشتي بنشينند و به كمك دريانوردان قبرسي و فنيقي و مصري همراه 

   )Berreby, 1982, P.157(» .براند تواند پيشفارس تا آنجا كه ميخويش در ساحل عمان و خليج
شافي م سفر اكت. ق325هاي  بود در حدود سالاسكندر كه دوست زمان كودكي نئارخوس  

اين دريانوردي اكتشافي بسيار مهم . فارس از سند تا فرات را پيمودخود را آغاز كرد و طول خليج
لنگر ) كارون؟( اهواز ة رودخانةم در حاشي. ق325 ة فوري24 در نئارخوس روز ادامه داشته و 146

 نئارخوس  كه به تفصيل از حركت،استرابون ةبه عقيد.  پيوسته استاسكندرانداخته و به سپاه 
ـ اكتشافي اتصال اروپا به مناطق دوردست شرق  ورد اين سفر نظامياترين دست مهم،صحبت كرده

  . و به ويژه هندوستان و چين بوده است
 ةفارس جزاير و شهرهاي ساحلي و حوزدر اينكه ميان هندوستان و نواحي مسكوني خليج  

 مسترماكي، 1922-3در سال . كي نيستاروند رود از روزگاران دور ارتباط برقرار بوده است ش
)Mr. E. Macky (كيش مهر منقوشي يافت كه از هر حيث با ةهاي جزيردر جريان حفاري 

در شمال هندوستان كشف شده مشابه ) Sir,j Marshal (مارشال سرجانمهرهايي كه توسط 
گفته و مكان پيش منظمي بين دةآيد كه نه فقط رابطمل دانسته ميأاز اين مانستگي قابل ت. است

تمدني كه چندين . وجود داشته بلكه تمدن مشتركي نيز در اين دو جا جاري و حاكم بوده است
مالحان و بحر ) T.Bent (تئودوربنتبه نظر . هزار سال بر ادواري كه ما از آن مطلعيم اقدم است

اند اما يقي بودهاند از نژاد فنكوشيده تجارت ميةپيمايان جسوري كه در آن روزگاران در توسع
  :  گويدهرودوت.  دست نيستدربراي اثبات اين ادعا دليل مستندي 

اند ولي مدركي براي اثبات مدعاي فوق فارس آمدهاند كه از نواحي خليجها مدعيفنيقي«  
  )40-58: پيشين صص(» ....موجود نيست

 مراكز مهم تجاري كنند كه در اين نواحي تاكيد مياسترابون و هم هرودوتبا اينهمه هم   

 ،8، كتاب استرابون. (اندشد داشته و فارس آمدها در سواحل خليجوجود داشته است و فنيقي
  )51ص
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  فارسفتوحات اسالمي در جزاير خليج

پايگاه و ( عربستان ةفارس و جزاير آن نزديكي به شبه جزيرنظر به جايگاه جغرافيايي خليج
رود كه مسلمانان  وسيع فتوحات گمان ميةاسالم و دامنو سرعت گسترش )  اسالمةخاستگاه اولي
فارس خرج ريزي جدي و دقيقي به منظور فتح شهرهاي ساحلي و جزاير خليج نيرو و برنامه

اند و به واقع هدف اصلي و نوك تيز پيكان يورش مسلمانان متوجه مناطق مركزي غربي و كرده
آنجا كه جنگاوران .  بوده است،ن به خصوص شمال قزوي،به ويژه صفحات شمالي ايران

طور هم نيست اما اين... كردند هاي ديلم در برابر تهاجم مسلمانان به شدت مقاوت ميكوهستان
در  2بالذري.  سادگي گذشته باشدفارس بهها و جزاير خليجها و كنارهكه سپاه فاتحان از كنار كرانه

 دوم ةو توج در زمان خليف) قشم(ابر كاوان  ة از تسخير جزير» فارس و كرمانةحوز«] فتح[بخش 
  : سخن گفته است

هرثَمه بن  واليت بحرين را داشت، عمربن خطاب از جانب عالء خضرميگويند زماني كه «

 به عمرسپس . اي را در فروسوي فارس فتح كرد از قوم ارد را بفرستاد و او جزيرهعرفجه بارقي

 چنان كرد عالء.  فرستدبن فرقد سلمي عتبهرا به ياري  هرثمه نامه نوشت و فرمان داد كه عالء

.  را واليت بحرين و عمان دادثقفيالعاص بن ابي عثمان عمر؛كه وي فرموده بود پس از آن 

سپس برادر . جاي را به اطاعت خويش در آورد در آن ديار به هر سوي بتاخت و اهل آنعثمان

هاي عبدالقيس و ارد و تميم و بنوناجيه و ديگر قوم را با سپاهي عظيم از العاصحكم بن ابيخود 

 ابركاوان را فتح كرد، بعد به سوي توج ة جزيرحكم. قبايل از راه دريا به سوي فارس فرستاد
  » .تاخت

)1364 بالذري، ياحمدبن يحي(  

  
  3 ابركاوان كجاست؟ةجزير

ق كتاب ارزشمند 367دان عرب كه به سال جغرافي، سياح و بغدادي حوقل محمد بن ابوالقاسم

 از ، كه متعاقباً از آن ياد خواهيم كرد،فارسرا نوشته است در توضيح موقعيت خليج »االرضةرصو«
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ابن . ه داده استئ خارك الفت و اورال نام برده و در هر مورد شرحي و وصفي اراةسه جزير

 ابن حوقل. ( جزاير فوق را مسكوني و داراي آب شيرين و حيوانات شيرده دانسته استحوقل
  )4-7:، صص1345
 سخن گفته همان العاصحكم ابن ابيدست  از فتح آن به بالذري ابركاوان كه ةاين جزير  

و . شهرت يافته است) كشم( است كه اينك به قشم حوقل ابن الفت مورد اشاره و نظر ةجزير

 در درياي همان جزيره كاوان است و من«:  ذيل الفت است كه گويدياقوتسندش هم اين قول 
  ». الفت نشنيدمةفارس سفر كردم و نامي از جزيز

) 1979/1399، حموي ياقوت(   

 قرن پيش از 3 كه تقريباً »حدود العالم من المشرق الي المغرب«در كتاب مجهول المولف   
تحرير ) حوقل ابن ةيعني همزمان با تاليف سفرنام (ق372 و در حدود سال ياقوتالبلدان معجم

  :  الفت نيز سخن رفته استةاسامي جزاير مشهور عالم از جزيرشد ضمن ضبط 
 الفت است و اندر وي شهري خرم است مر او را الفت خوانند و اندرو كشت و ةدهم جزير«

 جهان به بازرگاني به آنجا روند و اين جزيره ةها خوش و از همبذرست و نعمت بسيار و آب
  )20، ص1362نا، بي(» .برابر پارس است

  :گويد را هم بر اين اسامي افزوده است، او »طويله« نام  لسترنج.گي  
شود و آن را فارس واقع است و امروز كشم ناميده مي خليجة بزرگي كه در قسمت تنگةجزير«

 به ياي باشد كه در كتب ما در قرون وسطگفتند ظاهراً بايد همان جزيره هم مي»طويله« ةجزير
 كوان ابركافان و ابركمان ذكر شده است و شايد اين اختالف )ابن( بني ةاسامي مختلف جزير

 مزبور به نام الفت نيز معروف بوده ة گويد جزيرياقوتتسميه ناشي از اختالف نسخ باشد و 

  )282، ص 1364، لسترنج(» .است

 را مكاني ناپيدا دانسته است كه احتماالً در آغاز قرن ششم »توز« يا »توج«، شهر لسترنج  
  . ه استويران شد
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گرديد و هاي مختلف تهيه ميهاي كتاني آنجا كه به رنگپارچه. توج شهري تجارتي بود«
 ةگذشت غالباً رودخان شاپور كه از نزديك شهر ميةرودخان. شد معروف بوددوزي مي گالبتون

 توج در.  از اعراب شام كوچانيده در آنجا مقام داده بودديلمي عضدالدولهشد و توج ناميده مي
 ويران گرديد و تاكنون محل آن پيدا نشده ولي گويند آن شهر در ساحل قآغاز قرن ششم 

 دوازده فرسخي جنابه و در ساحل دريا و ة شاپور يا نزديك آن در زميني پست به فاصلةرودخان
 ةتوج از نقاط مشهور دور. گرديد واقع بوده استچهار فرسخي معبري كه از دريز آغاز مي

 حمداهللاولي در زمان . رسيده استاست و تاريخ بناي مسجد آن به همان دوره ميفتوحات اسالم 

  )282پيشين، ص(» . با خاك يكسان بوده استمستوفي
  

  فارس از هكاتايوس تا ياقوت حمويهاي خليجتاملي در نقشه

فارس و جزاير آن پس از بررسي و بازنمود اوضاع و احوال اجتماعي سياسي و اقتصادي خليج
 ةها و تشريح وضعيت آن از عصر صفويه تا امروز به عنوان دو مقول تجاوز پرتغاليةم تا برهاسال

ممتاز از حوصله و رسالت اين جستار بيرون است و ما قلمرو سخن خود را به تبيين جايگاه 
 معتبر و مهم محدود ةدرياي فارس در متون مطمئن و كهن جغرافياي اسالمي با توجه به چند نقش

فارس در مقابل ادعاي يم و سمت و سوي بحث را در مسير اثبات حقانيت نام و عنوان خليجكنمي
 عربي و حق قطعي و مسلم حاكميت فارس و خليجمطرود و مردود هنباري و همساني خليج

  . دهيمايران بر اين دريا و جزاير ايراني آن امتداد مي
 تا آثار بطلميوس و هكاتايوسهاي به تحقيق تمام متون قديمي جغرافي جهان از نقشه  

 كه از جنوب ايران ،اي بزرگ از اقيانوس هندگردان مسيحي و مسلمان شعبهجغرافيادانان و جهان
فارس يا درياي فارس  را خليج،به موازات بحر احمر تا قلب دنياي قديم پيش رفته است

  .اند خوانده
   موقعيت-الف

 ة درج50 و دقيقه48 عرض شمالي و ة درج30  و دقيقه24فارس مانند داالني است كه بين خليج
 حدود آن از شمال و شمال خاوري سواحل ايران از خاور خليج. طول شرقي واقع شده است
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هاي دجله و فرات كارون و كرخه كه رودخانه.  عربستان استةعمان از جنوب و باختر شبه جزير
هاي جراحي، هنديان و رودهاي ضمام رودخانهاند به اناز جبال ارمنستان و تركيه سرچشمه گرفته

اين . كندفارس نسبت به موقعيت آن فرق ميگودي خليج. ريزندكوچك ديگر به اين دريا مي
فارس رود كمتر  متر است و هر قدر به طرف باالي خليج90 تا 70فارس  خليجةعمق در دهان

هاي مرواريد عمق در صيدگاه.  متر رسد30 شط به ة كيلومتري تا دهان90شود و به مسافت 
كنيم كه مساحت  اين را هم اضافه ميبراي خالي نبودن عريضه.  متر است36فارس كمتر ازخليج
 ميل و 50 ميل مربع است و طول آن از سواحل عمان تا راس دريا در حدود 97000فارس خليج

  . است)  هرمزةتنگ( ميل 29 تا 180عرض آن كم و بيش بين 
   تاريخ فارس بوده استةفارس هميشنام خليج. ب

 اكابر و ةم تا دوران زايش و بالش و شكوفايي دانش جغرافيا هم.هاي هفتم و هشتم قاز سده

؛ هيپارك؛ اراتوستن؛ هرودوت؛ هكاتوس؛ ماندر آناكسياالرض از جمله  ةراعاظم علم صو

محمدبن ؛ و يليايزيدورسو؛ ماكروپيوس؛ بطلميوس؛ استرابون؛ مالوس كراتس؛ مله پومپوني

موسا الخوارزمي؛ ابوزيد بلخي؛ ابن سرابيون؛ ابن رسته؛ ابن فقيه؛ قدامه؛ ابن فضالن؛ ابن 

؛ ابن حوقل؛ مقدسي؛ ناصرخسرو؛ ادريسي؛ جيحاني؛ )استخري(خردادبه؛ مسعودي؛ اصطخري؛ 

علي الدين فرازي؛ بيروني؛ ابن جبير؛ ياقوت؛ قزويني؛ مستوفي؛ ابن بطوطه؛ حافظ ابرو؛ شرف

فارس؛  و گروهي ديگر درياي جنوبي ايران را تحت عناوين و اسامي خليج....  و يزدي؛ ابوالغازي
 ماره ،)sinus persicus(خليج پارس؛ درياي فارس بحرالفارس بحر فارس سينوس پرسيكوس 

 Persian) (گالف( پرژن گلف ،)Gulf persique( گلف پرسيك ،)Mare persicus(پرسيكوس 

Gulf( زشير گلفپر و )Persischer Gulf (ناگفته نگذريم كه در همين منابع نيز گاهي . اندياد كرده
گر بحر احمر خوريم كه به عنوان حقيقتي جغرافيايي تداعيبه خليج عرب و خليج بصره نيز بر مي

 عربستان به ةاين دريا به اعتبار مجاورت و قرابت با شبه جزير. خليج قلزم يا درياي سرخ است
  . ه استشدجغرافياي نوين نيز گاهي به همين نام ياد و خوانده  يج عربي شهرت يافته و درخل
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كه در جغرافياي غربي به درياي فارس گفته  )persicus(يا پرسيكوس ) persis(پرسيس   
 از اشتباه يونانيان ناشي لسترنجتر كشور ايران را هم فراگرفته است به نظر اي كليشده و در گستره

  :  استشده
يونانيان اين ايالت را به نام . ايالت فارس موطن پادشاهان هخامنشي و مركز دولت آنهاست«

شناختند و اين كلمه را كه فقط اسم آن ايالت بود اشتباهاً بر تمام ايران اطالق  ميpersisپرسيس 
وپاييان تمام مملكت كردند و اين اشتباه يونانيان تاكنون در تمام اروپا باقي و شايع است و ما ارمي

در صورتي كه ايرانيان مملكت . خوانيم است ميpersis كه مشتق از همان Persiaايران را به نام 
هاي جنوبي ايران نامند و فارس كه همان پرسيس قديم باشد فقط يكي از ايالتخود را ايران مي

  )267، صلسترنج (».است
اگرچه اين درياي فراخ كرت .  نام رفته است»درياي فراخ كرت«فارس به در اوستا از خليج  

 ياد شده است مشخصات درياي ،ها و ونديداد به ويژه يشت،كه به كرات در دفاتر مختلف اوستا
 به سبب رويكرد »فراخ كرت«رسد كه مراد از كند اما در يك مورد به نظر ميخزر را تداعي مي
  : باشد»درياي فارس«درياي هند همان 

 فراز آيد و »فراخ كرت«رتشت از آن پس تشتر شكوهمند ديگر باره از درياي اي سپيتمان ز«
 درياي ةآنگاه مه از آن سوي هند از كوهي كه در ميان.  فرهمند نيز در پس وي برآيد»ستويس«

  » .فراخ كرت جاي دارد برخيزد
)82 ص، پنجمةاوستا، تيريشت، كرد(  

  :نويسد مينگارنده و گزارشگر اوستا در ذيل اين مورد خاص  
فارس و درياي عمان آيد كه فراخ كرت درياي جنوبي ايران يعني خليجاز اين عبارت بر مي«

  )پيشين(» .نمايد كه درياي مازندران استاما در جاهاي ديگر اوستا چنين مي. است
   چند نقشة قديمي-ج

 است اطالع  زمين به چه صورت و توسط چه كسي منتشر شدهة كرةاز اين نكته كه نخستين نقش
ق 1272 به سال فرهاد ميرزا نايب السلطنهدر كتاب خطي جام جم كه توسط . دقيقي نداريم

  :رونويسي شده است و منبع و مرجعش دانسته نيست آمده
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 دنيا عتيق را پانصد و پنجاه ةدهند كه او نقش نسبت ميمندر آناكسييونانيان اختراع نقشه را به «
ها روميان اخذ كردند وليكن ظن ها و از عرب از يونانيان عربم كشيده منتشر ساخت و.سال ق

غالب آن است كه از يونانيان به ايرانيان رسيده و از ايرانيان در ميان اتراك و تاتارهاي غربي منتشر 
 اتفاق افتاده مندر آناكسيها بعد از ولي مسلماً نخستين اصالح و ترتيبي كه در نقشه... شده است 

   .».... بوده استبطلميوسواب است، به استص
) نگارندهة خطي، كتابخانةكتاب جام جم، نسخ(  

  :اما واقعيت جز اين است
هاي گلين حك شده و تاريخ هاي محلي و جهاني كه بر روي لوحهرودان نقشهچرا كه در ميان«

آنها سومريان و بابليان كه پس از . رسد به دست آمده است ششم پيش از ميالد ميةآنها به سد
در . كران شناور استپنداشتند كه زمين همچون قرصي بر روي اقيانوس بيبرآمدند چنين مي

اي نمايي كه از دوران شكوفايي تمدن بابل به دست آمده است زمين به صورت دايره  جهانةنقش
طراحان اين نقشه همانند ديگر . فارس فراگفته نقش گرديده استهاي خليجكه اطرافش را آب

ها اند و اقاليم خارجي را به صورت مثلثنگاران سرزمين خويش را در مركز نقشه قرار داده جهان
از سومر باستان نيز . اندهايي بر روي اين نقشه مشخص ساختهو شهرهاي ديگر را با دايره

شناسان از آن در حفريات  به دست آمده است كه باستان،سومري نيپور  از شهر،هاي گلين نقشه
  » .اندره گرفتهخود به

)260-261: ، صص1، ج 1365، فرشاد مهدي(  

   هكاتابوسةفارس در نقش خليج-ج.1

دان   جغرافيهگساندروس پسر هكاتايوس جهان كردند ةاز اولين كساني كه اقدام به ترسيم نقش

 كه در آن وقت يكي ، ششم قبل از ميالد در مليتهة در اواخر سدهكاتايوس. اهل مليته بوده است
رسد به نظر مي.  پيش از ميالد درگذشت475 به دنيا آمد و در سال ، اياالت حكومت ايران بودهاز

اند همانند ديگر شهروندان توانستهاند و از اين رو مياش تابعيت ايراني داشته و خانوادههكاتايوس
از پژوهندگان وي از سوي برخي .  به آساني سفر كنند، از جمله مصر،ايراني به ساير اياالت تابعه
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 ةدر نقش) 195، ص1، ج 1362، سارتن جرج(تاريخ علم پدر جغرافيا لقب گرفته است 

 ترسيم كرده زمين به صورت قرصي محصور با اقيانوس تصور و تصوير هكاتايوسجغرافيايي كه 
فارس و درياي سرخ درياهايي آزاد و مرتبط با در اين نقشه درياي خزر و خليج. گرديده است

  . اندكران ترسيم شدهس بياقيانو
   بطلميوسة ممتاز در نقشعرب دو خليجفارس و خليج خليج-ج.2

در دانش ) م. ق150( دوم ميالدي ةشناس سددان و ستاره رياضيكلوديوس بطلميوس

  به شكل نيمبطلميوسنماي   جهانةنقش. جغرافياي باستان نيز از مقام رفيعي برخوردار است
-در اين نقشه خليج.  جاي را در خود گرفته است8000كه كم و بيش اي است  گستردهةكر

ضمن اينكه به موازات آن متمايل به جنوب .  دقيقاً مشخص استsinus persicusفارس به نام 
 نورد: هاي برابر با اصلاطلس نقشه. ( پيدا استsinus ARABICUS غربي، خليج عربي به اسم

 نگارش آن مورد ة كه كليات و شيو، بسيار مهمةين نقشاز ا) "A.E. Nordenskiold"نسكيولد 
 و فارسشود كه خليجتر مستفاد مي بسيار مهمة اين نكت،توجه دانشمندان اسالمي نيز واقع شده

شان معلوم  پيش از ميالد نيز حدود و نامة از سدياند كه حتربي دو درياي جدا از هم بودهعخليج 
  ) 1 ة شمارةنقش. (و معين بوده است

   فارس در چند نقشه از جغرافياي اسالمي خليج-ج.3

  :  مسالك و ممالك اصطخري-ج.1-3

، اصطخرينماي  هاي جهاندر نقشه. مند از شرح و توضيح است هايي بهرهاين كتاب داراي نقشه
درياي خزر . اي گسترده كه دور و برش را آب فراگرفته ترسيم شده استزمين به صوت كره

 اصطخري قابل توجه اينكه ةنكت. شودفارس به اقيانوس محيطي وصل مي خليجاما. بسته است

  )108، ص1340، اصطخري. ( كعبه را ناف زمين دانسته استة خان،نگاران قديم سان نقشه به،نيز
  :االرض ابن حوقلةر درياي فارس در صوة نقش-ج.2-3

 دست قزويني محمد به قول  چه،االرض به ثبت رسانده استةر در صوابن حوقلاطالعاتي كه 

 محل اثبات و انكارش در اين ، باشد يا نهفضالن ابن و اصطخريدوم و سوم و رونويسي از آثار 
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- مهم اين است كه اين سياح و جهانةنكت) 142 ص5، ج 1360، قزويني محمد. (مجمل نيست

ت و گو فارس صريحاً به گف مترجم و مصحح فاضل كتاب؛ در مورد خليجةگرد عرب به گفت
رغم ادعاي كساني كه  پرداخته و يكي از فصول كتاب را به درياي فارس اختصاص داده است و به

فارس را چنين شرح داده  خليجةاند در هزار سال پيش وجه تسمي خليج عربي را ساز كردهةنغم
  : است

و اين به طور مكرر گفتيم كه درياي فارس خليجي از بحر محيط در حد چين و شهر واق است «
دريا از حدود بالد سند و كرمان تا فارس امتداد دارد و از ميان ساير ممالك به نام فارس ناميده 

 ة اين كشورها آبادتر است و پادشاهان آنجا در روزگاران قديم سلطةزيرا فارس از هم. شده است
 بالد ديگر ةر همهاي دور و نزديك اين دريا مسلطند و د كرانهة اكنون به هم  داشتند و هميبيشتر
شوند و با كنند و از حدود مملكت خود خارج ميهايي كه در درياي فارس حركت ميكشتي

  ».گردند همه متعلق به فارس هستندجالل و مصونيت برمي
) از متن كتاب46 نيز ص»ي«:  مترجم صة مقدم1345، حوقل ابن (  

كهن اسالمي شمال پايين و هاي متون  نقشهةسان هماالرض همي كتاب صورتهادر نقشه  
 درياي فارس در كنار نواحي فارس و كرمان ابن حوقل ةدر نقش. جنوب باال قرار گرفته است

خوزستان به صراحت تمام همان ) عربي(در اين نقشه . مشخص و به بحر محيطي متصل است
  .  خارك الفت و اورال در درياي فارس معلوم استة جزير3خوزستان است و 

اين اثر به . ق است367 حدود سال ابن حوقل ةاالرض يا سفرنامةرليف كتاب صوتاريخ تا  

مولف در تبيين موقعيت بحر . انگيز استلحاظ اشارات مختلف به درياي فارس سخت حيرت
  : قلزم گويد

شود و قسمتي از درياي فارس كه قلزم در آن است تا محاذات اندرون يمن بحر قلزم ناميده مي«
- شب است و سپس به تدريج تنگ مي3زل و عرض آن در پهناورترين قسمت طول آن سي من

پيشين، (» .رسدشود و سرانجام به قلزم ميكه در بعضي جاها آن سوي دريا ديده ميچنان. شود
  )3ص
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 در تشريح محيط درياي فارس از بحر عدن بحرالزنج عمان و درياي سياه نيز سخن ابن حوقل  
  : حر فارس دانسته استگفته است و همه را محيط ب

اگر از عمان . برنددر نزديكي عدن معدن لؤلؤ است و هر چه از آن بيرون آورند به عدن مي«
بگذري و از حدود اسالم خارج شوي و به نزديك سرنديپ در آيي آن قسمت نيز بحر فارس 

 مهالك بسيار و در اين دريا.  آن بالد زنج قرار داردةشود كه بسيار پهناور و در كرانناميده مي
و . و بصره است] گناوه[ترين همه در ميان جنابه هاي دشوار و مخوف است و سختگذرگاه

جايي بسيار ترسناك است و به هنگام تالطم كشتي از آن سالم نتواند . شود ناميده مي»هور جنابه«
از جانب ] آبادان[ ميل از عبادان 6ماند و نيز در آن جايي معروف به خشبات است  كه حدود 

هاي بزرگ شود كه كشتيجريان آب دجله به دريا فاصله دارد و گاهي دريا به قدري كم عمق مي
  )4-5: پيشين، صص(» .تواند در آن حركت كنندجز هنگام مد از ترس نشستن در خاك نمي

  :  در جاي ديگري ضمن توضيح موقعيت جغرافيايي فارس گويدابن حوقل  
ين درياها همان درياي فارس است كه به نام آن معروف است زيرا تراما درياهاي آن بزرگ«

  ) 35پيشين، ص (» .شود هند درياي فارس ناميده ميةدرياي بصره تا دورترين نقط
 توضيحاتي داده كه رويكرد به آنها از ، كه ذكرشان رفت، جزايرية همچنين دربارابن حوقل

  .  سخن ما بيرون استةحوصل
  :البلدانس در معجم بحر فارة نقش-ج.3-3

 صاحب يكي از معتبرترين الدين ابي عبداهللا ياقوت بن عبداهللا الحموي الرومي البغداديشهاب

 ةالبلدان نقش در جزء اول كتاب معجمياقوتهاي جغرافيايي است المعارف ةدايرترين و جامع

 ةسان هم به، همياقوت ةدر نقش. االرض و بحور مهم آن ترسيم كرده استةراي از صوساده

 ةبحر فارس و بحر قلزم دو شاخ.  اطراف زمين را بحر محيطي فرا گرفته است،هاي پيشيننقشه
 ياقوت ة سادةدر نقش. موازي از بحر عظيم هند است اما بحر خوارزم و بحر جرجان مسدود است

  : مولف ذيل بحر فارس گويد. رود نيل نيز مشخص است
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 و مقابلها في وسط البحر  ...حمزة  و اسمه بالفارسيه كما ذكرههو شعبه من بحر الهند االعظم و«

جزيره خارك، ثم يمر في سواحل فارس بسينيز و بوشهر و نجيرم و سيراف ثم بجزيره الالر الي 
 حموي ياقوت(» قلعه هزو و مقابلها في البحر جزيره قيس بن عميره تظهره من بحر فارس

  ) 346، الجزء االول ص1979/1399
  : فارس در آثار البالد و اخبار العباد خليجة نقش-ج.4-3

 تاريخ و جغرافياي قرن هفتم ة از اعاظم برجستاالمام العالم زكريا بن محمد بن محمود القزويني
آثار البالد و اخبار « و »عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات«و صاحب دو كتاب ) ق674(

 عالم مشخص شده است ةگان كه اقاليم هفت،آثار البالد مندرج در ،قزويني ةدر نقش.  است»العباد
نگاري و دان بزرگ نيز در كليات نقشهآيد اما اين جغرافياي به چشم مياگر چه نكات تازه

و خوب كه دقت كنيم خواهيم ديد . االرض تحت تاثير پيشينيان استتصورات خود از صورت
ش تغييرات عميق و تحوالت اساسي نشده دستخوزكرياي قزويني تا هكاتايوس  جهان از ةنقش

مغرب در طرف راست .  شمال پايين و جنوب باالستقزويني زكرياي ةبه هر حال در نقش. است
بالد ايران از جمله مكران كرمان و شيراز در اقليم سوم . و مشرق در سمت چپ قرار گرفته است

-يداست در سمت راست خليجفارس به همين نام به روشني مشخص و پجاي دارند و خليج

صاحب . شود كه در شمال حبشه واقع شده استخليج بربري ديده مي) سمت مغرب(فارس 
 ،قزويني ةدر نقش. گمنام كتاب حدود العالم نيز جاي اين خليج را در شمال حبشه دانسته است

  ) 37، ص1366 قزويني، زكرياي. ( بحرالخزر بسته و محصور است،ها نقشهةمانند هم

 بازديد كرده و ، از جمله كيش،فارس و بعضي جزاير آن شخصاً از خليجزكرياي قزويني  
 قديمي ة نقش5به جز اين . شرح مشاهدات خود را به اجمال در آثار البالد به ثبت رسانده است

هاي زيادي در متون معتبر جغرافياي اسالمي وجود دارد كه در آنها به صراحت از درياي نقشه
فارس يا بحر فارس ياد شده است كه به سبب مجال مجمل اين ن تحت عنوان خليججنوبي ايرا

  . پوشيماجمال بر آنها چشم مي
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    عربية چند نقش-ج.4

  : الميسرهةبي العر��الموسوالمعارف  ةداير ة نقش-ج.1-4

 »ميسره الةبي العرعةالموسو« ةصفح2000المعارفِِ  ةيرهاي دا نقشهةعيناً از مجموع 2 ة شمارةنقش«

 محمد شفيق غربال معتبر چاپ و انتشارات فرانكلين قاهره زير نظر ةسسؤاز انتشارات دارالقلم م

استاد كارتوگرافي و (محمد صبحي عبدالكريم برداري و به چاپ رسيده و توسط عكس
 /.الدو«شود عنوان نقشه به طوري كه مالحظه مي. ترسيم شده است) جغرافياي دانشگاه قاهره

 به ةاما نكت. و متن آن عربي است) دولت عربي در اوج گستردگي آن (»ه في اوج اتساعهاالعربي
هم به زبان فارس است كه در مكان خود به روشني تمام آنغايت مهم و قابل تعمق نام خليج

 كه بيش ،كنندگان و مولفان آن  المعارف فوق اسامي تهيهةيرهاي دا ويژگي. فارسي درج شده است

 مقاالت را غربال شفيق محمدهاي مصر هستند و زير نظر استاد  از استادان دانشگاه تن120از 

المعارف به چاپ رسيده است گواه  ةير دا280 ة كه در صفح»ايران« ة نيز عين مقال،اندتنظيم كرده

با وجود چنين كادر عظيمي از كارشناسان و متخصصان و به رغم تحديد . آگاه مدعاي ماست
 سطري مربوط به ايران دوبار نام 8 ةگاه عناوين جعلي فقط در يك مقالار گاه و بيفراوان و تكر

  ) 280، ص1965 غربال شفيق محمد(» .فارس ذكر شده استخليج
دولت عربي در اوج «البته از اين نكته ناگفته نگذريم كه مناطق هاشور زده شده به عنوان   

 وسيعي كه از شرق ايران تا آفريقا و هاي چيزي جز گسترش اسالم در سرزمين»گستردگي
پر واضح است كه با وجود . گرفته است نيست را فرا) در اسپانيا(هايي از اروپا و اندلس  بخش

 زبان مسلط و رايج دانشمندان ايراني ما ياعتبار زبان عربي در مقام زبان اول قرآن و اسالم و حت
 اين نقشه را به ،مام و كمال موضوع نيستكه بيانگر ت، دهيم كه به جاي دولت عربيترجيح مي

 ما ة مقالةله در حاشيئاگر چه طرح اين مس. عنوان دولت اسالمي در اوج گستردگي معرفي كنيم
  . جاي داشته باشد

  : دو سند بسيار مهم عراقي-ج.2-4
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- به عنوان دو سند مهم و معتبر در اثبات حقانيت و حقيقت تاريخي خليجB3 و A3هاي نقشه 

  :  ز اهميت مطرح استئ حاةدر اين دو نقشه چند نكت. شود ارائه ميفارس
اي مقاله.  به چاپ رسيده است»آفاق العربيه« عراقي به نام ةاول اينكه اسناد فوق در يك مجل  

التطور التاريخي للهويه القوميه العربيه في القرن «كه اين دو سند در متن آن درج شد تحت عنوان 
تقريباً در آغاز جنگ تحميلي ) ش1358(م 1980، و به سال عبدضمد الركابي به قلم »االقريقي

 واحدي از خاورميانه را در قرن اول هجري ةاين دو نقشه منطق. عراق عليه ايران چاپ شده است
  . دهدنشان مي) B3 ةشمار(و آغاز قرن پنجم هجري  ) A3 ة شمارةنقش(

 كه مولف عرب آنها مدعي ،يحات مربوطهها و توضالعاده جالب در اين نقشه فوقةنكت  
فارس به نام بحر  مشخص ساختن خليج، مطلق عربي بر سواحل درياي آن استةسيادت و سيطر

  . فارس است
 كه اين دو نقشه را در حكم شاهد و دليل مباحث خود ، مقالهةنويسند) عربي(مليت عراقي   

تاريخي و سياسي دست كم چند برابر ي يافيار ارزش آنها را به لحاظ جغ،به ميان كشيده است
ها به ويژه هميشه يكي از مشتريان پر و پا قرص كاالي چرا كه از ميان دول عربي عراقي. كند مي

  4.اند فارس و سيادت بر اروند رود بودهكهنه و دست چندم عربي خليج
  : يك سند رسمي از دولت عراق-ج.3-4

اي است كه ايم، نقشهه دادهئ ارا4 ة شمارةعنوان نقشالعاده مهم، رسمي و معتبري كه به سند فوق
وزارت «از سوي ) ش1308. (م1929 در سال » اماكن قديمي عراقةنقش« و تحت نام 8 ةبه شمار
  :  اي به نام در مجموعه» كشور عراقةفوايد عام

  5»هاي عراق همراه با نكاتي براي بازديدكنندگاننقشه«
 ةعنوان مجموع. برخوردار است  رسميةچاپ شده و از جنبها به زبان انگليسي اين نقشه  

گونه كه به آن. برداري و منتشر شده است مورد نظر عيناً از متن اصلي عكسةفوق همراه با نقش
آخرين مربع سمت [در اين نقشه؛ ) Persian Gulf(فارس شود نام خليجروشني مشاهده مي

 بزرگ شده در سمت چپ سه بار تكرار شده ةنقشو نيز ] راست و مستطيل يكي مانده به قبل آن
هاي پيش از   رسمي و دولتي دارد و نمايشگر منطقه در هزارهةبا توجه به اينكه نقشه جنب. است
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ويژگي مهم  .رسدفارس از موضعي سخت انكارناپذير به اثبات ميميالد است، حقانيت نام خليج
وضوح در ساحل غربي اروند رود قرار دارد  عراق است كه به  وديگر اين نقشه خط مرزي ايران

  . كندهاي اين رودخانه ثابت مي آبو حاكميت ايران را بر تمامي

 ،ناپذير استانگيزي روشن و خدشه كه به طرز حيرت،به هر حال از متن و بطن اين اسناد
 فارس و خليج عربي از زمانآيد كه خليجاين نتيجه و حكم قطعي بديهي و طبيعي بر مي

 هميشه دو حقيقت تاريخي و دو مكان جغرافيايي ممتاز و ، پيش و پس از اسالم،هاي قديم
فارس نه تنها يك هياهوي پوچ سياسي است  عربي به خليجاطالق خليج. اندجداگانه بوده

هاي رايج عمدي يا سهوي و مقوالتي بلكه فراتر از اينها و جدا از خلط مبحث و كج فهمي
  . زدگان مانسته است و بيشتر به خبث طينت و يا هذيان تباز اين قبيل است 

  

  فارس در چند متن كهن خليج-د

اند و پر پيداست كه طرح و فارس كردهاز ميان متون مطمئن و كهني كه به مناسبتي يادي از خليج
 در مبحث ،گنجد چند متن را كه پيشتر آنها در اين مجال مجمل نمية اشاره به هميشرح و حت

 نكاتي  سخنةايم و به منظور جامعيت جستار و به فراخور حوصل ذكرشان نرفت برگزيده،هاهنقش
  . باشد تا حجت كالم را كامل كرده باشيم. ايمرا برچيده

  . ق سوم تا هشتمة چند متن معتبر جغرافياي اسالمي از سدةزدد ـ شناسايي شتاب.0

شكوفا شده و در قرون چهارم و پنجم . ق سوم ةبه طور كلي آثار و كتب جغرافياي اسالمي از سد
 باليده و از اين دوران تا قرن هشتم هر چند آثار خواندني و جالبي از سياحان مسلمان موجود ق

آيد و معلومات اين خر به چشم نميأاست اما اطالعات تازه و پيشرفت قابل توجهي در كتب مت
 حاوي نكات ،هاي شيرين نگاري نظر از يك سري مشاهدات شخصي و خاطره صرف،دوران
  .  بعضي آثار فوق به رونويسي از كتب پيشينيان مانسته استيحت. اي نيست تازه

  : وم هجريس ة سد-د.1

داران دانش در قرن سوم هجري يكي از اعاظم جغرافياي اسالمي ظهور كرده است كه از پرچم
دان جغرافي) م912/ق 300م (دبهابن خردااين مرد بزرگ كسي جز . آيدشناسي به شمار مي مكان

 در مقام نخستين آثار  ابن خردادبه»المسالك و الممالك«كتاب . تبار نيست شناس ايراني و مكان
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ابن فقيه ابن شناسان از جمله   بسياري از مكانةاالرض بعدها مورد استناد و استفادعلم صورت

  .  قرار گرفته استمقدسي و حوقل

دان جغرافي) ق 278 (ابن واضح يعقوبي مشهور به ي يعقوباحمدبن ابدر همين دوران   
در ملحقات اين كتاب ذيل نهر اهواز .  سركشيده است»البلدان«ثر و صاحب كتاب ؤمقتدر متنفذ م
  : آمده است

ذكر كرده است كه آب آن از دو ابن ابي يعقوب  گفته است »مناهج الفكر«كتبي در كتاب «
روان دخيزد و همچنان جاري است تا بر شاو از اصفهان بر ميآيد كه يكي از آن درودخانه مي

شوشتر و عسگر مكرم جندي شاپور بگذرد و جندي شاپور را روي آن پلي است كه درازاي آن 
و سپس هر دو تا مناذر كبرا جاري . شودپانصد و شصت و سه گام است، و مسرقان ناميده مي

دهند كه دجيل يزند و يك رودخانه تشكيل ميرشوند و آنجا يكي از آن دو به ديگري ميمي
رود و در محل حصن مهدي به آنگاه همچنان مي سپس اهواز جريان دارد و. شوداهواز ناميده مي
  ) ، ملحقات1347، يعقوب ابي بن احمد. (ريزددرياي فارس مي

  : چهارمة سد-د.2

 »صوراالقاليم« كتاب صاحب) م934/ ق322م (ابوزيد سهيل بلخيشناسان اين دوران  از مكان
در اهميت . هاي ايراني در جغرافي بوداو از دانشمندان دربار ساماني و پيرو سنت. قابل ذكر است

 ةدان مشهور و برجست؛ جغرافي)322 م اصطخري(استخري  همين بس كه »صوراالقاليم«كتاب 

-ابي. فته استسنگ تاثير و درس گر از آن اثر گران»مسالك و ممالك«لف كتاب ؤايراني و م

مروج الذهب في « دو كتاب ارزشمند ة، نويسند)345م (بن الحسين المسعودي الحسن علي
 چهارم ةشناسان و مورخان سترگ سد  از مكان»التنبيه و االشراف«و ) 336به سال  (»معادن الجواهر
 را »بمروج الذه« كه در تاريخ و جغرافي از اكابر روزگار خود بود كتاب مسعودي. هجري است

 اول قرن چهارم هجري ةها و پديدارهاي زميني در نيم رودها و كوهأبندي اقاليم منش  طبقهةدر زمين
  : او در بحثي تحت عنوان. ليف كردأت
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هاي آن  مساحت اين دريا و وسعت خليجةاي از اخبار درياي حبشي و آنچه دربارذكر شمه«
  :اند گويدگفته

ه و خشبات و شود كه درياي فارس است و به ديار اُبلَّ مياز همين دريا خليج ديگري منشعب«
طول اين خليج هزار و چهارصد ميل . عرض آن در وسط پانصد ميل است. رسدعبادان بصره مي

اين خليج مثلث شكل است و يك . رسدصد و پنجاه ميل مياست و حضر اول و آخر آن تا يك
ساحل فارس و ديار دورق ايران و ماهرويان و شهر رسد و بر مشرق آن  آن به ديار ابله ميةزاوي

  )107 ص،1 ج ،1370 مسعودي،(» .سينيز است

دهد و از  اطراف و اكناف درياي فارس و بالد و جزاير آن مية سپس شرحي دربارمسعودي  
طور كه پيشتر نيز به نقل كند و همان اوال ياد ميةو جزير) محل استخراج مرواريد( خارك ةجزير
داند كه در جريان كاوان مي بنية الفت را همان جزيرةنيز گفته شد جزير...  و »ود العالمحد«از 

ليف أزمان ت(و مسجد وي تاكنون ...  گشوده شده عاصعمروبنفتوحات صدر اسالم به دست 
 هنگام است و ة و آبادي بسيار دارد و نزديك جزيرها به پاست و مردم و دهكده-)كتاب
  :  نجا آب گيرندبانان از آ كشتي

سپس گرداب . پس از آن جبال معروف كسير و عوير و ثالث است كه خيري در آن نيست«
 دريا ةدر اين ناحي. اندحمير نام دادهمعروف به گرداب مسندم است كه دريانوردان آن را بي

هر سو آن هاي سياه باال رفته كه گياه و حيوان بر آن نيست و آب دريا كه عمق بسيار دارد از  كوه
اين ناحيه به ديار .  خورد كه هر كس آن را بيند وحشت كندها به هم ميرا به برگرفته و موج

. ها ناچار بايد از آنجا بگذرد و به قلب آن رود كه در آيد يا نيايدعمان و سيراف پيوسته و كشتي
را از بحرين فارس است و به نام درياي فارس معروف است كه سواحل آن اين دريا همان خليج

ه فارس و خليج قلزم اُبلَّميان خليج. و فارس و بصره و كرمان و عمان تا راس الجمحه برشمرديم
  ) 108پيشين، ص (» .و حجاز و يمن فاصله است و فاصله دو خليج يك هزار و پانصد ميل است

هزار سال پيش، ضمن تصريح و تشريح حدود  نيز در يكمسعوديكه پيداست چنان  
 يواضح نموده و حت) خليج عربي(را با خليج قلزم  فارس مرزهاي آنيت و مختصات خليجموقع
 ميل تخمين زده 1500 ميان اين دو خليج را به عنوان دو مكان ممتاز جغرافيايي بالغ بر ةفاصل
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 از حدود و جهات »التنبيه و االشراف«سنگ ديگر خود قدر در اثر گرانلف گرانؤهمين م. است
  :  چنين است- به اجمال-مسعوديعين عبارت . سخن گفته استبحر فارس 

و قد حد كثير من الناس السواد و هوا العراق، فقالوا حده ممايلي المغرب و اعلي دجله من ناحيه «
اتور و هي الموصل القريتان المعروفه احداهما بالعث من اجانت الشرقي من دجله و هي من 

بحر بي و هي بازائها في الجانب الغربي من طسوج مسكن طسوج بزرجسابور واالخري المعروفه 
و من جهه المشرق الجزيره المتصله؛ باالبحر الفارسي المعروفه بميان روذان من كوره بهمن اردشير 

  »...وراء البصره ممايلي البحر طول ذلك مائه و خمسه عشرون فرسخا
) 35 ص ،تا بيمسعودي، (  

 سخن رفته است، كه از ياد »فارسخليج« يك بار هم از »فالتنبيه و االشرا«در همين كتاب   
  ) 15پيشين، ص. (پوشيمآن چشم مي

ليف كتاب مروج الذهب دانشمندي كه اينك نام و نشانش بر ما أ سال پس از ت36تقريباً   
امروزه اين .  تحرير كشيدة را به رشت»حدود العالم من المشرق الي المغرب«پوشيده است كتاب 

 ةو ما نيز در ارتباط با مايه و پاي. شناسي اسالمي است ند در شمار متون معتبر مكانكتاب ارجم
 اندر نهاد سخن«مولف ناشناس كتاب در بخش . كنيماي از آن بسنده ميبحث خود به ذكر گوشه

خوانند به ) اقيانوس هند( از پنج خليج درياي بزرگي كه آن را بحراالعظم »هادرياها و خليج
  : د كرده استاجمال يا

يكي از آن خليجي است از حد حبشه بردارد به سوي مغرب . و اين دريا را پنج خليج است«
ناحيت ] به[و خليجي ديگر هم بدين پيوسته برود . بكشد برابر سودان، آن را خليج بربري خوانند

ج عربي شمال فرود آيد تا حد مصر و باريك گردد تا آنجا كه پهنا او يك ميل گردد آن را خلي
را خليج عراق خوانند و جاي عرب همه اندر  خوانند و خليج ايله شانزده منزل بود بر جمازه و آن

خليج ايله و خليج عراق و چهارم خليج پارس خوانند از حد پارس . ميان اين دو خليج است
دد به و پنجم خليج از حدود بالد هند برگيرد خليجي گر.  اندك تا به حدود سنديبرگيرد با پهنا

  ) 11-12 صص ،1362نا، بي(» .را خليج هندوي خوانند ناحيت شمال فرود آيد آن
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و عجب آنكه با وجود چنين صراحتي در متون جغرافياي اسالمي باز هم جماعتي با طرح   
به راستي در اين صورت . چسبانندهاي جعلي و كذايي نام خليج عربي بر خليج پارس مينقشه

 فرضيه و حكمش ةاي كه راه حلش هم به اندازلهئچه خواهد شد؟ مستكليف خود خليج عربي 
  . واهي است

در .  آغاز حركت سياحان مسلمان استة عصر سفرهاي دريايي و نقطققرن سوم و چهارم   
هاي سندباد بحري  تاجر دريانورد پارسي به تدريج در كالبد افسانهسليماناين عصر سفرهاي 
ها و جزاير  همچنين سفرهاي اكتشافي دريايي در كنارهقم  چهارةدر سد. شهرت يافته است

در همين عصر سفر سياحتي و اكتشافي دريانورد . فارس تا اقيانوس هند امتداد داشته استخليج
شود و اثري  به سوي درياهاي شرق آغاز ميبزرگ بن شهريار رامهرمزياي به نام برجسته

هم در اين دوران است كه . ماندميراث باقي مي به »عجايب الهند«جذاب و خواندني به نام 
زند و به كرات امواج متالطم درياها را به بند  دل به دريا مي كرمانيةابهرناخداي متهوري به نام 

  . رودفارس به چين ميكشد و بارها از خليجمي
  :  پنجم هجرية سد-د.4

نوس علوم اسالمي سر دان شاخص ديگري از اقياشناس و جغرافي ستارهق پنجم ةدر سد
 نيست ابوريحان بيرونياو كسي جز . ريزدكشد و اركان استوار جغرافياي رياضي را پي مي برمي

كه دركي عميق به غايت علمي و فراتر از افق علوم متعارف روزگار خود از جغرافياي نوين 
شناسي پنداري از لهاي فسي تبديل درياها به خشكي با توجه به يافتهة درباربيرونيعقايد . داشت

 چنان است كه علماي بيروني ة سايةگسترد.  معاصر بيان شده استةزبان دانشمندان برجست
  . آيندزمان او كمتر به چشم ميمعرفت االرض هم

  :  ششم هجريةد ـ سد.5

هاي خود را در ها و مشاهدات و يادداشتدان ايراني تباري حاصل قدم فرساييدر اين قرن جغرافي
 را به »نامهفارس«فارس به ثبت رساند و كتاب فارس و سواحل خليجة سفر به شهرهاي حوزجريان
 مشهور و » ابن بلخيةنامفارس«اين كتاب مهم به نام خود او به . تاليف كرد) م1110 (ق 540سال 
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علي بن ابوبكر بن علي دان و سياح ايراني ديگري به نام در همين اوان جغرافي. شناخته شد

 محمدبن محمود طوسيهر چند كه نبايد از كنار نام اعاظمي چون . زيسته استمي هروي

 به سادگي »نزهت المشتاق في اختراق االفاق« مولف ادريسي و »عجايب المخلوقات«صاحب 
  . گذشت

  :  هفتم هجرية سد-د.6

ب  كتامحمد بن نجيب كران ق 605در سال . شناس برجسته ظهور كردند در اين دوره چند مكان

 را به فارسي ابوزيد بلخي »صوراالقاليم« كتاب طوسي نصيرالدين خواجه.  را نوشت»نامه جهان«

عجايب المخلوقات و غرايب « دو كتاب ارزشمند محمد بن زكرياي قزويني. ترجمه كرد

 يكي از حموي ياقوترا نوشت در همين دوران  »آثار البالد و اخبار العباد«و  »الموجودات

  .    از خود به يادگار نهاد»البلدانمعجم«المعارف جغرافيايي را تحت عنوان  ةريترين دا عظيم

طور كه فارس و جزاير آن ياد شده است و همان بارها از خليجياقوتسنگ در كتاب گران  
فارس به نام بحر فارس تعبير كرده و آن را ها نيز شرحش رفت او از خليجدر مبحث نقشه

  : ند دانسته استاي از اقيانوس ه شعبه
» ةهو شعبه من بحر الهند االعظم و اسمه بالفارسيه كما ذكر حمر: بحر فارس«  

)326 ص،، الجزء االول1979 /1399 حموي، ياقوت(  
  : ق قرن هشتم -د.7

 و حمداهللا مستوفيليف أ ت» القلوبةنزه« و دمشقي اثر »الدهر في عجايب البر و البحرةنخب«كتاب 

 كه در مجموع خواندني و جذاب اما فاقد ابن بطوطه ةز جمله سفرنام ديگر اةچند سفرنام

 ترسيم كرده است، فراتر بيرونياطالعات دست اول هستند و علم جغرافي را از حدودي كه 
  .انددر قرن هشتم توليد شده. برندنمي

 ق ديده است و چند بار به صراحت از 730هاي  درياي فارس را در حدود سالابن بطوطه  
ه عازم هرموز بوده  سفر كارواني كه از اُبلَّةوقتي كه دربار :نام برده است »درياي عمان«ن به عنوان آ

 )199، ص1370،بطوطه ابن.... (و از درياي فارس گذشته 
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 :كند، گويد كه موقعيت مكاني بصره را توصيف ميهنگامي  
 كرده، آب شور دارد و در موقع  بصره كه در حدود ده ميل از درياي فارس پيشرفتگي پيداخليج«

  )232پيشين، ص(» .يابدمد آب شور دريا بر آب شيرين رودخانه غلبه مي
فارس سخن گفته و در شرح حوادث سفر بصره و  همچنين به صراحت از خليجابن بطوطه  

  : ياد كرده) آبادان(ه از سفر خود به عبادان توصيف شهر اُبلَّ
 كشتي كوچكي ةما به وسيل. شودفارس منشعب ميكه از خليجوارد خوري شديم  هاُبلَّ از«

پس از غروب به راه افتاديم و .  بودمغامسه به نام اُبلَّ كرديم كه از آن يكي از اهالي مسافرت مي
  ».سحرگاه به عبادان رسيديم

)232-3:صپيشين، ص(   

 و خردادبه و ن فضالنابتراز با آثار امثال اگرچه از قرن هشتم و نهم آثار جغرافيايي هم  

شناسي  جامعهي به دست نيست، اما به هر حال در متون مختلف تاريخي جغرافي و حتاستخري

-گذار جامعهگمان پدر و بنيان كه بي،خلدونابننمونه را . فارس در ميان استسخني از خليج

 دليل عدم اشراف رسد كه او بهاما چنين به نظر مي.  از درياي فارس ياد كرده،شناسي نوين است
و اطالعات كافي و يا هر سبب ديگري دچار اشتباه و لغزش شده و مرزهاي چند ديار را به هم 

  :  در توصيف درياي فارس گويد خلدونابن. خته استير
اين دريا از ميان . گردد موسوم به خليج سبز استدرياي دوم كه از درياي حبشه منشعب مي«

گذرد تا گردد و به سوي شمال با انحراف كمي به مغرب مي ميكشور سند و احفاف و يمن جدا
رسد و مساحت آن چهارصد و چهل به ابله از سواحل بصره واقع در بخش ششم اقليم دوم مي

  ».نامندفرسنگ از مبدا آن فاصله دارد و اين را درياي فارس مي
)86، ص1، ج 1366، خلدون ابن (  

ب از درياي حبشه دانسته است با متون قديمي ما  خليج سبز را منشعخلدون ابناينكه   
] خليج[ دريا »حدود العالم«طور كه پيشتر نيز گفته شد، صاحب همان. منطبق و سازگار نيست

خوانده » خليج بربري«منشعب از حد درياي حبشه را كه به سوي مغرب بكشد برابر سودان 
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خليج بربري در شمال حبشه واقع شده ) بادآثار البالد و اخبار الع (زكرياي قزويني ةدر نقش. است
كه در حالي. گرايش دارند) سواد الغرب(به سمت مغرب ) حبشه و بربري(اين دو مكان . است

 خليج اخضر قرار گرفته است كه به ةدقيقاً موازي با همين خليج بربري در سمت مشرق نقش
سند و مكران و كرمان به شود و انتهاي آن در جهت مشرق بالد هند و سمت شمال باريك مي

 ةدر نقش]. شمال پايين نقشه است و جنوب باالي آن. [صورت مثلثي باريك و مسدود شده است
ت دوم مقس.  بربري و خليج اخضر جاي گرفته استفارس ميان خليج خليجقزويني زكرياي

- يمسعودرسد برداشتي آزاد از بعضي جمالت مروج الذهب  به نظر ميخلدون ابنتوضيحات 

 از درياي فارس و اوضاع و احوال آن اعم از بالد ساحلي خلدون ابنبه هر حال اطالعات . باشد
 ةريزند در مجموع نه تنها حاوي نكتجزاير حدود و ثغور طول و عرض و رودهايي كه به آن مي

 ابن خلدونهر چند از . تازه و قابل استنادي نيست، بلكه در مواردي توام با سهو و خطاست
  . جغرافي شده باشدوارد جزييات شناختي دانگ جامعهرود در يك اثر ششظار نميانت
  : قرن نهم هجري-د.8

 آثار قابل توجهي به دست ، پايان حركت جغرافيانويسان مسلمان استة كه نقطق،از قرن نهم 
عات چرا كه به جز اطال. نيست و همان يكي دو اثر مطرح هم بودن يا نبودشان توفير زيادي ندارد

 نثر اين كتب نيز به لحاظ يحت. شودگيري در اين آثار ديده نميسوخته و دست چندم چيز دندان
هاي ادبي و صوري آنها شناسي ارزشمند نيست، تا حداقل دل پژوهنده به ارزشمباني جمال
 ،لطفي نگارنده واقع شده  كه ممكن است وانمود شود مورد كم،يكي از اين آثار. خوش باشد

  : عناوين برگزيده اين كتاب بدين قرار است. است) 834، 833-763 (ابرو حافظفياي جغرا
 زمين است؛ ذكر ةحقيقت علم تاريخ؛ ذكر فوايد دانستن تاريخ؛ ذكر انهار بزرگ كه در معمور«

مسافات هر موضعي به طريق تخمين و قياس علي . جبال مشهور كه در ربع مسكون است
، ابرو حافظ(» ...ر درياي قلزم و فارس، ذكر بحر روم و سواحل آن االجمال ذكر ديار عرب؛ ذك

  )    27، ص1349
فارس پيدا شده و از همين ها در خليج پرتغاليةاز اين دوره به بعد است كه به تدريج سروكل  

ته و عرصه را براي سشناسان مسلمان عقب نشنويسان و مكانزمان است كه اندك اندك جغرافي
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 با آن مشام تيز كه بوي ادويه و ابريشم و مرواريد و نفت را ،ردان و بازرگانان غربيپيشروي جهانگ
سان از عصر صفويه تا نهضت مشروطيت هر اند و بدين خالي ساخته،اند دنيا حس كردهة ينگاز

  .ها و دالالن رسيده استچه هست از سفرنامه تا تاريخ ادبيات همه به امضاي ميسيونرها و كنسول
  
  ! كالم آخر كه جز كالم اول نتواند بود و-و

- صرف،را از ساير درياهاي مشابه ممتاز و برتر كرده است فارس كه آنهاي بارز خليجاز ويژگي

كه بعد از فتوحات  و جايگاه مواصالتي آن) جغرافياي سياسي(نظر از موقعيت ژئوپوليتيك 
از و ر سرشار دريايي غذايي گياهي  ذخاي،ها بهترين مسير تجارتي شرق و غرب بوده استعثماني

اين امكانات كه مجموع آنها به تحقيق در هيچ دريايي وجود ندارد . تر نفت و گاز استهمه مهم
پيكر و اجتماع سبب شده است از ديرباز از روزگار بحرپيمايان فنيقي تا لشكركشي ناوهاي غول

-س و مركز كشأارس هميشه در رفداران دريايي آمريكا خليجهاي موسوم به تفنگآدم آهني

- كه شهرت گنجينه،اييازي به هند افسانه دست. ها و تحوالت سياسي خاورميانه قرار گيردمكش

 ،دادندوزن شعرا سيم و زر مياش كه همهاي شاهان گوركاني خزانهةهاي طال و جواهرش و آواز
بود و جوي خون از كوچه و  راه انداخته نادر و محمودگري چون آب از دهان جنگاوران غارت

گان زادها و شاههاي سومنات و دهلي و اكره جاري كرده بود و هوش و حواس ملكه كوچهپس
سو و از سوي ديگر اهميت شان در شركت هند شرقي ربوده بود از يكهلندي و انگليسي و ايادي

 كه يگانه جايگاه ،منظامي و اقتصادي بنادر و جزايري چون سيراف و هرمز و كيش و خارك و قش
 اينها صنعتي شدن جهان و ضرورت تامين انرژي ارزان به ةصيد در يتيم بودند و عالوه بر هم

فارس و مردم دالور و نجيب موازات كشف نفت جملگي نه موهبت، كه مصيبتي بود براي خليج
  ! آن سامان تا درهاي آسايش و امنيت را برايشان قفل كنند و كليدش را به بلعند

و اين ماجرا هنوز هم ادامه دارد و سخت بعيد است كه با خالص شدن منطقه از شر نفت و   
  . فارس شب آرامي سر به بالين نهدگاز خليج
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