
  

  

  

  

  

   درياي ايراني-درياي پارس

  

  رضا قسيمي

  
  

 آزاد درياييخود   خودي  ترين درياهاي جهان است و گرچه امروزه به  پرآوازه ازفارس خليج
شناخت اين پهنة آبي و موقعيت راهبردي سياسي و .  اهميتي بيشتر از آنها داردقطعاً نيست

 درياييود منابع نفت و گاز بيكران و نيز راه اقتصادي آن در طول تاريخ و اين روزگار به دليل وج
اهميت بسيار داشته است و همواره مورد توجه جهانيان قرارگرفته است چه روزگاري كه درياي 

 در جنوب دريايياست و ايران يگانه حاكم آن و چه روزگاري كه چون امروز   داخلي ايران بوده
  .است  ايران بوده

اي بسيار كهن است و   كه نقشه، هكاتوس، در نقشة جهاناين دريا با همين نام هميشگي  
1.اند نمايانده مشخص است كرده مي گونه كه قدما تجسم آنبه جهان را 
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  )هكاتوس(  در نقشة جهان سدهفارس خليج -تصوير يك

 

اي كه  د كه دريچهشو مي   داخلي نماياندهدريايي به گونة جفرافياييهاي  اين پهنة آبي در نقشه  
توان چنين  رو مي همين است و از  داده  همان تنگة هرمز باشد آن را به اقيانوس هند امروز پيوند

 شناسي و در فالت نمود كه بخشهاي جنوبي و شمالي اين دريا در يك مجموعة زمين  گيري نتيجه
  شناس آمريكائي اشاره دو باستانتوان به كاوش  دربارة پيشينة كهن اين پهنة آبي مي. دارند قاره قرار 

كرد كه در حفاريهاي خود در بحرين يا همان جزيرة منامه پرستشگاهي را كشف كردند كه 
ماند كه اين هم خود دليلي بر  رو بسيار به پرستشگاههاي مهري مي اين حوض و حمام داشته و از

   2.ش استجزاير ةايراني بودن درياي پارس و هم
يابيم كه اين نامها در يك روال تاريخي بر  كنيم درمي   عوارض طبيعي دقتاصوالً اگر به نام  

اند بدين ترتيب كه سرزمينهاي هموار و دشتها بسته به اقوام ساكن در آنها يا  شده  آن عوارض نهاده
اند و سپس عوارض طبيعي چون رودها و كوهها و درياها به  گرفته  خود  اقوام مهاجر نامي را به

از اين عوارض درياهايند كه در . اند رفتهيابسته به زبان يا آئينها يا نام آن اقوام نامي را پذ واي هگون
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جمله درياي هند و  روزگار ما پيوند نامهايشان با نامهاي اقوام و سرزمينها بسيار عيانتر است از
  .درياي چين و خليج مكزيك و درياي مازندران يا گرگان و درياي پارس

 515 تا 518 از داريوش بزرگ در تل المسخوتة مصر كه مربوط به سالهاي اي نگاره سنگ  
 كه از درياييتي يعني  آيي پارسا پيش از ميالد است نام درياي پارس را به گونة درايه تيه هچا

و از اين نام كامالً مشخص است كه اين دريا كامالً به سرزمين پارس  3آيد نمايانده است پارس مي
بته يونانيان هم از آغاز تاريخ خود همواره نامي وابسته به پارسه يا به تعبير خود ال. وابسته است

 شمار آن را يكي از چهار درياي جهان به و 4خواندند دادند و آن را پرس مي پرساي به اين دريا مي
به رومي ها و يوناني هاي باستان در پيوندهاي دريايي و سياسي خود با ايران  اصوالً 5.آوردند مي 

دليل بزرگي و پيشرفت سرزمين آبادان پارس بود كه درياي جنوب ايران را بدان وابسته و نام 
 و استرابون هم از همين خليج نام 7است  خوانده گزنفون هم اين دريا را خليج پارسيان مي 6.نهادند

 جود معابد و شهرهايي مشابه معابد و شهرهاي فنيقي وفارس خليجكنار  برده و گفته كه در 
هرودوت مورخ نامي پهنة آبي شرق شامل درياي پارس و درياي مكران و درياي هند را  8...داشت

توان رد پاي قوم ايراني را در اين نام و بخش اري آن  خوانده كه البته مي به نام درياي اريتره مي
نام اين دريا ديد و البته مورخان روزگار پسين غرب چون شوف و آگاتارشيد بر اين باور بودند كه 

تره سردار پارسي كه بر سراسر آن پهنة آبي فرمانروايي  به روزگار حكومت قوم ماد از نام اري
   9.است  شده  داشته گرفته

  

  

   از كتاب زمينة فرهنگ و تمدن ايران برگرفتهنقشة ايران هخامنشي -تصوير دو
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كه در تاريخ اروپاساخت  10توان به مطلبي منقول از درياساالري ملقب به نئيريه همچنين مي  
پس از  ...است   به نئارخوس معروف شده است اشاره كرد كه دربارة اسكندر تاريخي نوشته

دويست استاد راه به ريك و از آنجا به ديلم و دهنة رودخانة انديان آمديم رودخانة انديان سرحد 
ه پيمودم همچون ها است هيچ ساحلي ك خوزستان و فارس و پس از سند بزرگترين رودخانه

                 11.درياي پارس آباد نبود
تر براي   به خليج عربي نشانه اي از كوششي است وسيعفارس خليجموضوع تغيير نام   
هاي متمادي تاريخي  پهنة آبي درياي پارس كه در دوره 12.زدائي از قسمتهاي جنوبي ايران ايراني

كهن در دست ايرانيان   است از روزگاران بسيار  بودهاي بس پهناورتر از محدودة امروزه  محدوده
. كردند  نمودند و امنيت آن را تأمين  اند كه در اين آبراه دريانوردي است و پيشينيان ما بوده  بوده
بودند و نيز راه بازرگاني در  شده  است كه در عهد خشايارشاه پلهاي شناور بر پهنة دريا ايجاد  آمده

   13.است   در دست دريانوردان ايراني بودهكل اين دريا تا چين
تعلق هميشگي اين پهنة آبي به ايران و ارتباط نزديك هاي تاريخي گواه   تاريخ و نقشهوالًاص  

دارد و    تاريخي كه از تسلط هخامنشيان بر اين دريا حكايت.باشند  ميايرانيان جنوبي با آن
پس از هخامنشيان هم اشكانيان و سپس . نمايانند  كه اين دريا را درياي داخلي ايران ميهايي نقشه

راندند چنان كه شاپور دوم از مسير اين آبراه   ساسانيان با اقتدار تمام بر اين دريا و سواحلش حكم
  14.نمود  ي اعراب متمرد آن سوي اقدامببه سركو

ايران به دربارة نام اين دريا بايد چنين گفت كه پس از عزيمت آريائيان از نواحي شمالي   
كرد و نام خود را به اين دريا و  سوي جنوب قوم ايراني پارس حكمراني خود بر منطقه را آغاز

به تعبيري اين قوم براي .  خود دادفرمانرواييخليج به عنوان جزئي از آن به عنوان بخشي از حوزة 
 خود نرواييفرماكند نام پارس را به محدودة خشكي و آبي  ش را مشخصفرمانرواييآن كه حوزة 

اي و سرزميني و نيز   فرمانروايان منطقهة و همگار شدداد و از آن پس اين نام بر آن دريا ماند
از مورخان يوناني فالويوس آريانوس . نگاران اين نام را پذيرفتند مورخان و جغرافيدانان و كتاب

  با نام پارس يادزمان او بطلميوس و نيز مورخان رومي از اين دريا در سدة دوم ميالدي و هم
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و حداكثر نامي كه از عرب در محدوده هاي آبي اين نواحي آمده است اشاره به خليج  15اند كرده
    16.فريقا بوده است آن هم همواره با احتياط و در كنار نام درياي سرخآميان شبه جزيرة حجاز و 

ر مجموعة فرهنگي اي طوالني تحت حاكميت ايران و د بايد گفت سراسر اين دريا در دوره  
شناسان دانماركي و انگليسي و  هاي باستان حفاري. و اقتصادي و اجتماعي ايران بوده است

 و بحرين و خارك و نجد عربستان و سواحل فارس خليجتازگي ايراني در جزاير  فرانسوي و به
اصوالً  17.دنده مي  هاي تاريخي را نشان هنگياشمالي آثار متقني از اين گسترة فرهنگي و هم

ند كه انطباق فرهنگي آنها با  ااي هايش به گونه  و جميع كرانهدرياييتوان گفت اين محدودة  مي
 نمودهاييشود چراكه  مي  وضوح حسه است ب  شده  اي كه همواره به نام ايران خوانده محدوده

لف ايران را  با نواحي مخت اين محدودهچون مهرابه ها و كاريزها و دژها و بندها پيوند خشكيهاي
  .نمايانند خوبي مي هب

تبار چون  كند همزيستي ايرانيان آريائي مي  توجه   جلب و خليج آنآنچه در محدودة اين دريا  
  پراكندهناحيهي كه در برخي نواحي پيرامون اين يها قبيله. هاي عرب است قوم پارس با قبيله

  .اند سلطه يا نفوذ ايران بودهاند و به همين اعتبار تا يك سدة پيش عمدتاً تحت  بوده 
 اگر بخواهيم به تاريخ اين دريا بپردازيم بايد بگوييم داريوش بزرگ به دريانوردان ايراني  
به .  درياهاي جنوبي ايران را بپيمايند و از نواحي ناشناخته اطالعاتي را گردآوري كنندداد كه  فرمان

 بود و اقتدار ايشان بر آن حاكم بوده است و روزگار اشكانيان هم اين پهنة آبي شاهراه بازرگاني
البته با گذشت زمان وجهة بازرگاني اين دريا هرچه بيشتر . داشتند  ايشان پاسداري آن را برعهده

بويه   آل سپس از دورة. عيان شد و به روزگار ساسانيان اين پهنة آبي مركز فعاليت بازرگاني بود
است گرچه در دورة   يافته  بته اين امر تا امروز هم ادامه رنگ و بوي نظامي گرفت كه الفارس خليج

    18.صفويه دريا تاحدودي وجهة بازرگاني خود را هم بازيافت
 چون صيد مرواريد و دامداري و ماهيگيري فعاليتهاييمردمان اين منطقه از روزگاران كهن با   

دي و اجتماعي و رونق گذراندند و به دنبال تحوالت اقتصا و ساخت قايق زندگي خود را مي
 چون هخامنشيان بر اين حكومتهاييآوردند و در ساية  كشتيراني به ساخت كشتيهاي بزرگ روي

 آورد  را پديدآشوبهايياما در آن زمان هم ورود بيگانگان در اين ناحيه  19يافتند  پهنة آبي تسلط
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ريانوردان جنگاور يوناني به هاي تاريخي با رسيدن د اي داده بر پاية پارهاست كه   كه آمده چنان
در دورة ساسانيان هم گاه قبايلي از اعراب به  20.است  يافته   ناامني و آشوب شدتفارس خليج

هاي عرب به  اند چنان كه به روزگار شاپور دوم برخي قبيله آورده مي هاي اين دريا يورش محدوده
گر با اعزام نيروي نظامي ايران سان حمالت دي آوردند كه البته اين حمله هم به  سواحل هجوم

البته از روزگار شاپور تا ظهور اسالم هرگز حركتي از طرف اتباع ايران برضد حكومت  21.شد دفع
به ظهور نپيوست و اعراب حيره هميشه مظهر بهترينِ همكاريها با دولت بودند و مناذره كه در 

فظ سواد و سرزمين بحرين از دستبرد داشتند مرزداران حا  حيره پادشاهي اعراب باديه را برعهده
   22.طوايف صحراگرد بودند

از بعد فرهنگي بررسي ديانت موجود در پيرامون اين دريا بسيار مهم است كه البته اين مهم   
پيش از گسترش اسالم از . ش به ايران داردجزايرخود گواه ديگري بر تعلق هميشگي اين دريا و 

ير ديگر درياي پارس همچون بيشتر بخشهاي ديگر ايران العرب مردمان بحرين و جزا ةجزير

بودند اما با فروپاشي نظام ساسانيان و پذيرش ايرانيان اسالم را گرايش به اسالم كيش مزديسنا پيرو
آغازشد گرچه اين گرايش هم روندي سريع نبود چنان كه حتي پس از اين روند بحرين باز به 

اعراب مسلمان طي يك روند فزاينده به اين دريا ه بود كه تازه در اين دور 23.كيش پيشين برگشت
 پرداختند ولي روند ها و جزاير آن  در كرانهآوردند و مداوم به تبليغ و نشر دين اسالم  روي

 كيغباد پادشاه محلي الرستان كه بر  پسركشيد چنان كه ايرج  درازا  گرايش به اسالم بسيار به
  24.ل صدم هجري مسلمان شدراند در سا مي   فرمانفارس خليج
 حال اگر بخواهيم به روند سياسي در اين منطقه بپردازيم بايد بگوييم وقتي زمام امور  

دور   بازرگاني ايران تا چين و خاورفارس خليجپاشيد در    با سقوط يزدگرد سوم ازهمساسانيان
 و فارس خليجسلمانان در  دريانوردي م بر اين نگرشند كهچنان كه بسياري مورخان كرد پيدا  ادامه

 تداوم منطقي دريانوردي ايرانيان از دورة ساساني است و به همين دليل در اين درياي متصل به آن
 ايرانيان بودند كه دريانوردي را به اعراب آموختند و آنان را با تجارت و دادوستد با يقيناًمنطقه 

ب از دورة اموي به امور دريا پرداختند و بايد گفت كه اعرا اصوالً 25.كردند مردم حدود چين آشنا
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 خويش از ايرانيان مقيم در بعلبك و حمص و انطاكيه درياييمعاويه براي تأسيس نيروي 
    26.گرفت ياري

 تسلط  كامالً دوبارهبعدها به روزگار صفويان ايران با احياء موقعيت تاريخي خود بر اين دريا  
 نمايندگان دولت خورشيدي1199شود كه در سال  مي   و اين تسلط كامل از آنجا محرزيافت 

 آن كه دهد كشتي هاي جنگي آن دولت براي سركوبي  انگليس از دولت ايران خواستند كه اجازه
و همچنين جان ملكم ضمن  27كنند آمد و   رفتفارس خليج در  ناميدندراهزنان درياييآنان 

اي  ه با ايران دربارة واگذاري جزيرهگزارش پيشرفت اهداف خود به شركت هند شرقي به مذاكر
كند كه اين هم نشان از حاكميت ايران بر كل اين پهنة آبي  مي   به اين شركت اشارهفارس خليجدر 

اما با ايجاد ناآراميها در راههاي تجارت شرق و غرب همزمان با افزايش قدرت . و جزاير آن دارد
 در پي يافتن راههاي اروپاييانان و ماجراجويان عثمانيان و به دليل تضاد آنها با صفويان بازرگ

 رساندند و اين آغاز روندي بود كه در طي آن پرتغاليها فارس خليج برآمدند و خود را به دريايي
انگليسيها ... ها و كردند و پس از دورة طوالني رقابت با هلنديها و اسپانيايي  جزيرة هرمز را تصرف

كه ساكنان اين محدوده همه در غفلت بودند حاكم بالمنازع اين اي  زدند و در دوره همه را كنار
  .پهنة آبي شدند

 عوامل دست به دست هم دادند كه از هر سو زيانهاي بسيار ةاي از تاريخ ايران هم در دوره  
در دورة ضعف و . درياي پارس استبخشي از اين زيانها مربوط به به اين مملكت برسند كه 

 با كمك عامالن فارس خليجهاي عرب در   صفوي در ايران قبيلهحسين سلطان آشفتگي شاه

به تعبيري  ۲۸.كردند هايي اندازي آفريني بر سواحل ايران نيز دست استعمار افزون بر راهزني و مشكل
در اين دوره انگليس با همراهي اعراب در ايجاد ناامني و راهزني زمينة حضور خود در اين پهنة 

  .است  كرده مي  آبي را فراهم
  از جمله دسيسه ها و شيطنتهاي انگليسيها براي كاهش اقتدار ايران بر اين پهنة آبي اين بوده  

فروش  و ديدند ازجمله موضوع خريد مي  آويزي را براي خود تدارك است كه اينان هردم دست
 و آن خان اميركبير از موضوعهاي مطرح در دستگاه سياسي ايران بود برده كه در دورة ميرزاتقي
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 پيشنهادن به خواست انگليس   دستگاه همچون بسياري دستگاههاي معاصر راهي را جز گردن
  29.نگرفت 

شرقي و در پي آن افزايش اقتدار انگليس بر پهنة  عواملي چون گسترش فعاليت شركت هند  
خوردن سير تاريخي اين دريا و نواحي  آبي و حتي خشكيهاي پيرامون درياي پارس باعث برهم

هاي آن  انگلستان با تأسيس شركت هندشرقي بريتانيا و گسترش فعاليت . ...يرامون آن شدندپ
گيرد و با ايجاد   دست هاي گوناگون در  را به بهانهفارس خليج امور ةفصل هم و  توانست حل

 30...سازد سلطه بر سراسر منطقة خاورميانة عربي بدون گذر از دماغة اميدنيك با اروپا ارتباط برقرار
هاي اخير   در البالي گفته هاي سياستمداران سدهدرياييالبته نگرش تسلط بر اين محدودة 

رساند كه اين مهم سياستي اساسي در  مي آيد و ما را به اين نتيجه مي  چشم انگليس بسيار به
ر  پالمرستون وزيكه  چناناست  يافته  كنون همچنان ادامهاست كه تا  انداز انگليسيها بوده چشم

 را زير فارس خليجداريم    چنين گفت ما وظيفهفارس خليج در بارة 1838خارجة انگلستان در سال 
   31.سلطة نيروي دريايي خود درآوريم به طوري كه هيچ قدرتي نتواند با ما به رقابت برخيزد

 با غرور زايدالوصف اقدامات استعماري انگليس در  نيزنگاران انگليس ن از تاريخوويلس  
كند و نكتة جالب توجه در اين شرح اين است كه گرچه هدف همه اين  مي   را تشريحفارس جخلي

نظر  است به ايران و شرايط آن و تأثير رخدادهاي مورد  اقدامها اقتدار و موجوديت ايران بوده
مدت يك قرن است كه ما انگليسيها   ...نويسد  او چنين مي.كند نمي  انگليس بر اين كشور اشاره

توان گفت  مي. ايم اي امن و آرام ساخته  را به زور اسلحه و شمشير خود مبدل به منطقهفارس يجخل
ايم مثبت و  هيچ يك از عمليات ما در نقاط ديگر جهان مثل اقداماتي كه در خليج كرده

ايم اينكه آشيان دزدان دريايي  از جمله كارهايي كه ما در اين منطقه كرده. است  بخش نبوده رضايت
ساختيم  قالع و استحكامات آنان را متصرف شديم و جهازات آنها را نابود. ساختيم  خليج را ويران

نموديم   شدت جلوگيري  كرديم و از آوردن كنيز و غالم از سرزمين آفريقا به  فروشي را منع و برده
دات كرديم تا ساختيم و آنها را ناگزير به رعايت اين معاه هاي مودت منعقد و ميان آنان عهدنامه

پس از اينكه شيوخ . اند طلب عمان معروف شده جايي كه امروز مشايخ مزبور به نام مشايخ صلح
گاه معاهداتي با آنها  ساختيم آن عرب را با هم آشتي داديم و صلح را تا مدتي مديد ميان آنها برقرار
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. به رسميت شناختندنموديم كه به موجب آن حمايت و سيادت دولت انگلستان را بر خود  منعقد
   32...نموديم پس از اين بحرين را تحت الحمايه كرديم و روابط مخصوص با كويت برقرار

اي با تشويق و   دولت انگليس با زيركي بسيار در دورهاقدامهاييبدين ترتيب و با چنين   
 سيماي اي با توسل به قدرت نظامي و البته با ارائة قدرت اقتصادي و سياسي ترغيب و در دوره

داد و تغيير جمعيتي را به محدودة درياي پارس كه روزگاري بيشتر  اجتماعي منطقه را تغيير
كرد و بافت جمعيتي منطقه را هرچه   زبان بودند تحميل ساكنان آن ايراني و به نسبت زيادي فارسي

 خويش و در راستاي تغيير هويت اين دريا در چارچوب برنامه هاي استعماري 33بيشتر عرب كرد
 از اشغال جزاير و پشتيباني ،داد  توانست انجام ننشست و هر اقدامي را كه مي  يك لحظه هم ازپاي

برابر ايران و تغيير هويت مناطق جنوبي و داخلي اين دريا  از اعراب معدود آن محدوده در
دادن كشورهاي جديد همچون امارات متحدة عربي از هفت اميرنشين  همچون بحرين تا شكل

   34.رانة جنوبي اين دريا كه اقوام و جمعيتهاي نامتجانس هم داشتندك
هاي جنوبي درياي پارس را كه قدمتي چندان زياد  نشاندة حاشيه اصوالً اگر حكومتهاي دست  

اند ايرانياني  بگذاريم بايد بگوييم ساكنان اين نواحي عمدتاً ايراني كنار و هويتي مشخص هم ندارند
از همين رو است كه در ابوظبي و . ها اي ها و بندرلنگه ها و بندرعباسي تانيها و خوزس چون بلوچ

قطر و دبي و شارجه زبان فارسي و آداب و سنن ايراني رواج دارند و اصوالً از اين جهت تفاوت 
     35.چنداني با سواحل شمالي اين دريا نيست

ر در زمينة تحريف نام هاي انگليسي كه در ساية سياستهاي استعماري اين كشو از چهره  
 آفريني بسيار مؤثري داشت چارلز درياي پارس و هويت سرزمينهاي جنوبي اين دريا نقش

انگيزي در اين منطقه نام خليج عربي  اين شخص ضمن سي سال فتنه. است  بلگريو بوده دالريمپر 
ش وارد درياي پارس السلطنة هندوستان با ناوگان كرد و ديگر كرزن بود كه با عنوان نايب  را مطرح

شد و حتي بر جزاير ايراني پرچم انگليس را برافراشت كه البته با اعتراض شديد ايران و شخص 
  .شد  شاه روبرو مظفرالدين

بايد . كرد  بحرين از ايران را فراهمجدايياز اين دو نفر بلگريو همان كسي است كه زمينة   
ند كشمكش ايران و انگليس نقشي نسبتاً ويژه گفت جزيرة بحرين يا به تعبير بهتر منامه در رو
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به بهانة . ش1199 در سال فارس خليجهاي جنگي انگليس به  پس از ورود كشتي. است   داشته
خليفه بست و شيخ بحرين  امحاء راهزنان دريايي انگليس خودسرانه قراردادي با شيوخ عتوبي آل

 پرچم انگليس را در مقر حكومت خود كه پيشتر تابع ايران بود با سوءاستفاده از اين روند
اي كه با ايران داشتند در ساية آغاز روند استقالل  برافراشت و انگليسي ها برخالف عهدنامه

  36.كردند بحرين از ايران جاي پاي خود در آن جزيره را محكم
 و اين بيگاه به حقانيت رابطة ايران و  البته نكتة جالب توجه اين است كه همان انگليسيها گاه  

اند و البته امروزه هم آنان و ديگران اگر گاهي چشم خود را بر حق بگشايند  بوده  فرعتپهنة آبي م
      37.يابند خود را ناگزير از اين اعتراف مي

هاي اين روزگار در اين باره اين است كه گرچه همواره  اصوالً از جمله اسناد شيطنت غربي  
 را به پهنة آبي جنوب فارس خليجپارس يا در دوره هاي پسين پيشينيان آنها همواره نام درياي 

ايران داده اند و خود هم به حقانيت اين نام معترف اند از حدود يك سدة پيش كه دريافتند 
لوحي اعراب ممكن نيست  برداري از ساده نفوذشان در اين محدوده جز از طريق فرهنگ و بهره

كم زمزمة خليج عربي را سردادند  كردند و بعد كم ام حذفگريخته واژة فارس را از اين ن و  جسته
اي  راندند و گونه  قلم  را هم برفارس خليجو حال آنكه گاه در البالي متون خود نام حقيقي 

بلگريو  چارلز 38.كردند تناقض را كه براي هر مرجع علمي خدشة اعتبار است به متون خود وارد
   اعتراف تناقض آلودي را البته آميخته به شيطنت بيان الخ چنيندرياييهم در كتاب سفرنامة 

نامند تقريباً  اي از اعراب امروزه آن را خليج عربي مي  كه پارهفارس خليج ...نويسد  او مي.كند مي

   ۳۹...يك درياي داخلي است
هاي آبي به خشكيها و نام آنها وابسته است  آنچه كه شايان توجه است اين است كه نام پهنه  

 و حتي درياي عمان امروزه فارس خليج سواحل ةبداريم كه هم  نظر ا بايد اين را همواره مدو م
  40.مدت مديدي در حوزة قلمرو ايران بوده اند كه اين امر از نقشه هاي كهن بخوبي برمي آيد

هاي بسيار تحت نفوذ ايران و ايرانيان  اصوالً اعراب سواحل پيرامون اين پهنة آبي سده  
جستند كه    شركتجنبشهاييكه از سدة سوم تا سدة پنجم هجري اين اعراب در   چناناند بوده

شدند همچون جنبش قرامطه كه تحت لواي حمدان قرمط  مي  توسط ايرانيها رهبري و هدايت
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جويانه به رهبري علي بن محمد هروي بود و قبايل  گرفت و جنبشي عدالتخواهانه و تساوي شكل
 شد و جنبش قرامطه با مركزيت بحرين آغاز. و عربستان به او پيوستندبسياري از اعراب عراق 

دست داشتند و تا   با معتقدات افراطي شيعي بيشتر از يك سده سراسر عربستان را درپيروان آن
  .شد  كردند و حتي دامنة نفوذ آنان به مصر هم كشيده  عراق و سوريه هم پيشروي

ن و منطقه اين دريا در دورة اخير اهميتي بسي بيشتر با تغيير شرايط سياسي و اقتصادي جها  
كوشيد حضوري پررنگتر از  در دورة جهان دوقطبي هر طرف مي. هاي پيشين يافته است از دوره

داشت  برمي  اتحاد جماهير شوروي آن روزگار با نزديكي به عراق در اين مسير گام. ديگري بدارد
برابر اين عزم  انگاشت در  ناحيه را متعلق به خود ميمريكا هم كه از سالهاي پيش اينآو البته 

ماند كه در  البته نبايد از اين واقعيت غافل 41.كرد مي گسترش نفوذ موضعي محكم و قاطع اتخاذ
اين دوره و نيز در دورة منازعات روسيه و انگليس هرگاه كه سخن از اين ناحيه به ميان آمده است 

  .  استنام حقيقي اين دريا هم مطرح شده
توجه به توزيع قدرت در جهان اين دريا به عنوان آبراه حياتي سياسي و اقتصادي مورد  با  

كوشد به طرق مختلف سهم خود  است و هر طرف مي  شده   بازيگران مهم جهاني واقعةتوجه هم
رتي دهد و در اين راه هر قد  از منابع اقتصادي و موقعيت سياسي و نظامي اين پهنة آبي را افزايش

دهد و همين عامل است   سعي دارد با اقدامهاي مختلف تأثير و نفوذ خود در سواحل را گسترش
است و آنها هم   مريكائيان را به فكر رخنه در كشورهاي پيرامون اين دريا انداختهآان و اروپاييكه 

اند كه  برآمده درصدد و اند شد حربة فرهنگ را براي اين مهم برگزيده گونه كه پيشتر قيد   همانبه
كنند و در همين روند   برداري از ناآگاهي موجود در اين كشورها براي پيشبرد مقاصد خود بهره

  .اند كرده است كه موضوع تغيير نام اين دريا را ايجاد
 ةاست بايد گفت هم  شده  اما در حوزة دانش هم به همان گونه كه پيشتر به آن اشاره  

نگاران كهن و جديد از هر كشور و تمدن و منطقه  نگاران و جغرافي محققان و دانشمندان و تاريخ
همچون اُزِبِ اِوسويوس كه به نام پدر عيسويت  42اند همواره اين دريا را به نام پارس خوانده

زبان كه همه اين دريا را درياي فارس  شود و نيز نويسندگان و محققان كهن عرب مي  خوانده

االرض ةوالقاسم محمدبن حوقل بغدادي كه در كتاب ايران در صوراند و از آن جمله اب خوانده
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پس از ذكر ديار عرب ناحيه اي كه شرح آن الزم است درياي فارس است ...است   چنين نوشته
  گيرد و ديار عرب و نيز بالد اسالم به وسيلة آن به هم متصل كه بيشتر حدود آن ديار را دربرمي

  في  المشتاق  هةنزديگر شريف ادريسي از اعراب جزيرة سيسيل است كه در كتاب  43...شوند مي

از درياي چين خليج سبز كه درياي پارس و ابله است منشعب  ...نويسد   مياالفاق  اختراق
گردد گذرگاه آن از جنوب تا اندكي به شمال غربي است چنانكه از مغرب بالد سند و مكران و  مي

   44.گردد و آنجا پايان اين دريا است د تا به ابله جايي كه آبادان است منتهيكرمان و پارس بگذر
نوقل مصري . اند اصوالً تغيير نام اين دريا را فرهيختگان عرب هم هيچ گاه نپذيرفته  

داده و آنها را   صورت مي گيرند مورد نكوهش قرارفارس خليجكوششهايي را كه براي تغيير نام 
نين قدري قلعجي نويسندة عرب در اين مورد چنين موضع گرفته و و همچ 45كرده است رد

را به خدا بگوييد كه نام خليج  شما...نويس و انديشمند عرب هم چنين گفته است  نذيرفنضه مقاله
اين بدعتي است از زبان سياستمداري معروف و در . گرفت كنار لفظ عربي قرار از چه تاريخي در

ر هم بايد به سخن جرجي زيدان مورخ عرب اشاره كرد كه در آخ  دست 46.راه يك هدف معين
 برده مي شود منظور آبهايي فارس خليجهرگاه نام ...كتاب تاريخ تمدن اسالم چنين نوشته است 

ان هم گرچه همواره به اين پهنة آبي و سواحل اروپايي 47...است كه بالد عرب را احاطه كرده اند
اند چنان كه فرانسيس ارسكين الخ  بوده ه نام حقيقي آن معترفاند هميشه ب داشته  طمع  آن چشم

است كه به اين دريا   اني بودهاروپاييانگليسي در بيان فعاليتهاي آلبوكرك پرتغالي كه نخستين 
البوكرك كه بعدها  دو   درياساالر مشهور پرتغال آلفونس1508در سال ...اند چنين گفته كه  آمده

 48.دهد  گسترشفارس خليجگرفت كه متصرفات خود را تا  گرديد تصميم هند ةالسلطن دومين نايب
بعد از اين  ...گويد  او پس از شرح غارتها و كشتارهاي پرتغاليها در قضاوتي ناعادالنه چنين مي

رسيد كه ديگر تقريباً دزدي  مي شد و به نظر  قطعيفارس خليجرويدادها حاكميت پرتغالي ها در 
بدين  49.داشت ها قرار ست چون مسقط و هرمز و بحرين تحت تسلط پرتغالي از بين رفته ادريايي

ترتيب او مي خواهد اين را بگويد كه ساكنان اين نواحي يا به تعبيري كساني كه براي دفاع از 
 اند يا اين را كه حاكمان يا ساكنان درياييكردند همه دزد  برابر غربيان ايستادگي سرزمين خود در
مريكا به نمايندگي غرب آرقراري امنيت ناتوانند و اين همان است كه امروزه اين نواحي در ب
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نگاهي به حقايق در  البته الخ با نيم. كند گويد و چنين حضور خود در اين منطقه را توجيه مي مي
هاي  گاهي شورش عليه پادگان چند از هر ...گويد  ذكر مقاومت بوميان اين منطقه چنين مي

 اين كشمكشها جنگ ةباري پس از هم 50.گرديد مي  شد كه بيرحمانه سركوب يها برپام پرتغالي
 محكم و نفوذ پرتغالي ها در فارس خليججزيرة هرمز رخدادي بود كه پاي انگليسيها را در 

  51. را به زوال كشاندفارس خليج
او . رسانند دارد كه نكاتي را به ذهن مي ي به مواردالخ در البالي مطالب خود گاه اشاره  

آنچه كه در گذشته به عنوان محل ...گويد  دربارة گسترش نفوذ انگليس در اين دريا چنين مي
كرد و  مي پيدا   قطر تا مرزهاي عمان ادامهةجزير  شد از شبه مي   شناختهدرياييتاز دزدان   و  تاخت

 بين دولت 1820بود كه در سال    جنگيةشده و اين عنوان پيمان متارك  به ساحل متصالح معروف
از  52...شد   مايل بود بسته400طرف به طول  اي بي انگليس و شيوخ اياالت ساحلي كه شامل منطقه

اين مطلب برمي آيد كه شيوخ عرب منطقه براي گريز از جنگ با قواي مجهز انگليس يا با 
ك شرايط سادگي پذيرفتند و انگليس هم با در  ههاي انگليسيان حضور ايشان در منطقه را ب وعده

كرد و حكومت ايران به عنوان تنها حكومت حاكم بر اين پهنة  بسيار زود به انعقاد پيمان مبادرت
هايش شبه جزيرة قطر يا مرز   شد و حال آنكه در اين دريا و كرانه  انگاشته  آبي در اين پيمان ناديده

است و همين حضور   عماني نبوده است و آنچه بوده ايران و آبهاي داخلي اين سرزمين بوده
  . آورده است را پديد... انگليسيها در طي ساليان قطر و مرز عمان و بحرين و

به هرروي نام درياي پارس از زبانهاي كهن به زبانهاي فرانسه و انگليسي و آلماني و   
 مورخان و ةدر دورة اسالمي هم هم. يافت  ايتاليايي و روسي و ژاپني و چيني و تركي و عربي راه

 و درياي فارس خليجفارسي و خليج الفارسي و  رافيدانان مسلمان نام اين پهنة آبي را بحرجغ
رسيم كه باز بايد گفت در اين   اين موارد كه بگذريم به اسناد حقوقي ميةز هم و ااند فارس ناميده

 در جمله از. است  شده  فارس بر اين پهنة آبي اطالق دوره در هر جزئي از اين اسناد نام خليج
 شيخ كويت  بدين ترتيب كهفارس خليجيادداشتهاي پاياپاي شيخ كويت و نمايندگان انگليس در 

  :كرده است مي  آن نمايندگان را چنين خطاب
  ...      فارس خليججناب نمايندة سياسي محترم علياحضرت ملكة انگلستان مقيم   
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است كه به نمونه اي از آن در   شده  در اسناد سازمان ملل متحد هم همواره همين نام مطرح  
  . شود مي  اين نوشتار اشاره

هجري 14/12/1350- ميالدي1971 مارس 5دبيرخانة اين سازمان طي يادداشتي به تاريخ   
عرف جاري در دبيرخانة سازمان ملل متحد بر اين است كه در اسناد ...است   شمسي چنين نوشته

از سمت شمال و شرق و تعدادي كشور عربي از هاي جغرافيايي منطقة آبي بين ايران  و نقشه
    53...شود   ناميدهفارس خليجسوي جنوب و غرب به نام 

 هجري 19/3/1352سند ديگر در اين موضوع هم اطالعية رسمي سفارت آمريكا به تاريخ   
  .است  كرده   اعتراففارس خليجشمسي است كه طي آن دولت نامبرده به حقانيت نام تاريخي 

  

  

  فارس خليجاطالعية رسمي سفارت آمريكا در تأييد نام  - سهتصوير
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شود  مي  الملل درياها برداشت اصوالً نكتة حقوقي مهم اين است كه چنان كه از حقوق بين  
 متعلق به ايرانند و گرچه شمار كشورهاي عربي  آنقسمت اعظم اين دريا و نيز شمار بيشتر جزاير

 آن ةيران بر اين پهنة آبي بسي بيشتر از حاكميت همساحلي اين دريا بيشتر است حاكميت ا
 آن مي جزايرو نكته اي كه در حق حاكميت ايران بر اين پهنة آبي و  54كشورها بر اين دريا است
 آنها با توجه به اينكه هر جفرافياييتعدد و پراكندگي و وضعيت خاص ...توان گفت اين است كه 

خود است زمينة مساعدي براي دولت ايران در جزيره داراي درياي سرزميني مخصوص به 
    55.است  كرده   فراهمفارس خليجخصوص اعمال حق حاكميت به نحو وسيعي در نيمي از 

اما دربارة امارات متحدة عربي كه مدعي ترين كشورهاي ظاهراً عربي است بايد گفت كه   
و اين روند تا  56گرفت اراين محدودة جغرافيايي به روزگار داريوش بزرگ تحت سلطة ايران قر

هجري شمسي با فراز و نشيبهايي ادامه داشت كه با دخالت بيگانگاني چون 1200حدود سال 
دادند و حال آنكه به   نشينهاي جنوب دريا اتحادية امارات متحدة عرب را تشكيل انگلستان شيخ

ن محدوده هنوز هم اكثريت تبع ساليان دراز تسلط ايران بر آن نواحي و اصوالً زندگي ايرانيان در آ
  ي همچنان رواجينشيبها و جمعيت اين اتحاديه ايرانيانند و حتي زبان فارسي در اين نواحي با فراز

  . دارد
 آميخته با غربي شيطنت  را خليج عربي بنامدفارس خليج آن كه امروزه درصدد است ريبا  
 تأثير كشورها در جفرافياييي  نواحاين گمان است كه تغيير نام و ناظر بر لوحي عربي ساده
 را به ناحق خليج عربي بنامند فارس خليجكند چنان كه اگر  هاي آبي و خاكي را كم يا زياد مي پهنه
 ة و البته هم واضح استةنكت ولي اين .بگيرند  توانند قدرت ايران در اين پهنة آبي را ناديده مي

  كه امروزه به نام عمان خواندهدريايي حتي دانند كه اين خليج و محققان و انديشمندان جهان مي
  و) چهارپيوست( شده مي  شود تا روزگار معاصر همواره به نام درياي پارس يا فارس خوانده مي 

 شده  ان محدودة آن كم و به تنگة هرمز محدوداروپاييپي يكي دو سده شيطنت  در اين روزگار در
است كه   گرفته اريخي آن در معرض خطر قراراست و اكنون هم با ادامة اين شيطنتها نام ت 

رويارويي با اين شرايط آگاهي و شجاعت ايرانيان اعم از مديران حكومتي و انديشمندان و عامة 
  .طلبد  را ميانمردم
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دارند و آنچه    شواهد و قرائن از انتساب چه تعلق اين پهنة آبي به ايران حكايتةباري هم  
 اصوالً به. گيري محكم سردمداران دويست سالة ايران است ست موضعا  مانده  در اين ميان مغفول

نگرفتند و همين   اصطالح فرمانروايان اين روزگار ايران راهي را جز انفعال در برابر غرب پيش 
است و از آن جمله جغرافياي اين   بوم را دستخوش خطر كرده و  مباني هويتي اين مرزةانفعال هم

است كه نمونة بارز آن همين درياي پارس است كه ما دست    ما بودهييجفرافياسرزمين و هويت 
  .نمائيم اي به اسناد مكتوب هويت آن مي آخر اشاره

       
  نقشة جهان ابوريحان بيروني از كتاب ماجراهاي اكتشاف آسيا برگرفته -تصوير چهار

  
ه طبق گفتة گيري نام خليج عربي ضروري است و آن اينك پيش از همه اشاره به شكل  

تنوس و استرابون و  مورخان و جغرافيداناني چون هكاتايوس ملطي و هرودوت و اراتوس
كرد و آن دريا را به  مي  بطلميوس قوم كوچك و كم جمعيت عرب در كنارة درياي احمر زندگي

   57.بود  كرده  نام خود خليج عربي نامگذاري
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خليجي  ...است   ربارة خليج عربي نوشته نيز دالعالم من المشرق الي المغرب حدودمؤلف   
آن را خليج  ... گردد  آيد تا حدود مصر و باريك ديگر هم بدين پيوسته برود به ناحيت شمال فرود

و حاجي خليفه هم در اشاره به ...  له نيز خوانند و خليج قلزم نيز خوانندبا  عربي خوانند و خليج
اما بحر قلزم كه درياي مكّه است به مناسبت اين كه  ...است   نما نوشته اين موضوع در كتاب جهان

   58.شود مي  العرب است سينوس آرابيكوس ناميدهةمشرقش جزير

القلوب  ةههجري قمري در كتاب نز 740گذشتة  بكرمستوفي قزويني در اما حمداهللا ابن ابي  

او . كند مي  خص آن را بخوبي مشجزاير ةذكري از درياي فارس دارد كه شرايط اين دريا و هم
اند و بزرگترين آنها  جزايري كه در بحر فارس است از حساب ملك فارس شمرده ...نوشته است 

   59. و بحرين است-كيش -به كثرت مردم و نعمت جزاير قيس
 هجري قمري هم در كتاب صبح االعشي في 821ابن العباس قلقشندي درگذشتة سال   

شده  مي  كند كه آن پهنة آبي كه به نام فارس خوانده يم   االنشاء مطلبي دارد كه مشخصعةصنا
از درياي هند دو  ...او نوشته است . است   كه در جوار درياي هند بودهدرياييدريا بوده و آن هم 

اما درياي . گردد و آن دو درياي فارس و خليج بربري هستند درياي عظيم و مشهور متفرع مي
هاي سوم و چهارم   سدهجفرافياييالبته در آثار  60... ياي هندفارس و آن دريايي است در دنبالة در

 آبهاي جنوب و ةاست كه درياي فارس شامل هم  هجري همين مطلب به اين گونه آمده
هاي فارس و سرخ  غربي آسيا است و درياهاي هند و چين و سند و عرب و عمان و خليج جنوب

   61.و عقبه اجزائي از آنند
 داشته   در كتاب بلدان در ذكر رودي به نام دجيل كه در اهواز جرياناحمد ابن ابي يعقوب  

كرانة آبي كه در آن كه باز اين هم حاكي از آن است كه  كند مي  است به درياي فارس اشاره 
است و قطعاً آبهاي   تر از يك خليج بوده است وسيع  شده مي  جنوب ايران به نام فارس خوانده

او نوشته است . است  گرفته است و به تعبيري درياي آزاد بوده دربرمي را هم فارس خليجمجاور 
كورك يعني دجلة كوچك بوده و به دجيل  نهري است در اهواز و نامش در ايام ايرانيان دنيه...

و باز در  62...ريزد اش در باالي اصفهان است و در درياي فارس مي سرچشمه...است  تعريب شده
از جمع دو رودخانة ...دهد  مي  نهد و ادامه مي   پهنة آبي فارس صحهشرح نهر اهواز بر موضوع
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 شود مي  دهند كه دجيل اهواز ناميده مي  و يك رودخانه تشكيل ... شود مي مسرقان و هندوان ايجاد
   63...ريزد و در محل حصن مهدي به درياي فارس مي ...

 بودن آن اشاره  و چندبخشيابن حوقل هم در سفرنامة خود به وسعت زياد درياي فارس   
عدن و درياي قلزم را هم به اين دريا   درياهاي موجود در اين محدوده چون بحرةو هم 64كند مي 

شوي و به   اگر از عمان بگذري و از حدود اسالم خارج...گويد  و چنين مي 65كند مي  منتسب
ار پهناور و كرانة آن بالد شود كه بسي مي  نزديكي سرنديب درآيي آن قسمت نيز بحرفارس ناميده

   66...دارد زنج قرار
  .پردازيم اند كه بدين ترتيب به آنها مي در اين كتاب شواهد بسياري در اين موضوع آمده  

شود و از آنجا به  مي  يابد و به پشت شهر نوبه متصل مي درياي فارس به درياي حبشه امتداد -
   67.گردد مي  بالد زنج منتهي

نامند و پس از آن  عدن مي رياي فارس را كه مقابل اندرون يمن است بحرآن قسمت از د -
رسد و اين دريايي  بحرالزّنج است تا آنكه به محاذات عمان با انحراف به سوي درياي فارس مي

  68.صد فرسنگ راه است پهناور است و گويند تا بالد زنج هفت
شود و در  مي آغاز -بحراحمر -از حد قلزممد است كه  و روز دو بار جزر اين دريا را در شبانه -

  69.پذيرد مي  منتهاي دريا يعني حد چين پايان
ترين درياها همان درياي فارس است كه به نام آن معروف است زيرا درياي بصره تا  بزرگ -

  70.شود مي  دورترين نقاط هند درياي فارس ناميده
واق است و اين دريا از حدود بالد محيط در حد چين و شهر  درياي فارس خليجي از بحر -

  71.است  شده  دارد و از ميان ساير ممالك به نام فارس ناميده سند و كرمان تا فارس امتداد
كه از اين سخن  72كند كه درياي فارس كرانة اسالم است مي  حوقل همچنين به اين اشاره ابن  

 ...مالك دربارة ديار عرب كه و نيز اين سخن ابواسحاق ابراهيم استخري در كتاب مسالك و م
...  گردد  مسلماني آنجا است و زمين عرب است و درياي پارس بر اين ديار مية خداي و قبلةخان

گيرد كه البته اين با اوصافي كه همه دانشمندان كهن  آيد كه اين دريا كل عالم اسالم را دربرمي برمي
  .دارد   اند مطابقت دربارة محدودة اين دريا گفته
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حوقل   و ديدگاه استخري و ابناست كتاب ديگري كه به درياي فارس و حدود آن پرداخته  
 73اين كتاب پس از بيان ارتباط اين دريا و ديار عرب.  كتاب اشكال العالم استكند مي را هم تأييد

لزم و ابتدا به ق ...است   در اين كتاب آمده.است  به شرح مبسوطي دربارة محدودة اين دريا پرداخته
و  ... گردد تا عبادان له پس بر ديار عرب ميبرسد به ا شد ساحل او جانب مشرق تا مي  كرده

گذرد تا سواحل هرموز و  برد تا مهرويان و جنابا پس بر فارس و سيراف مي عرض دجله مي
كرمان تا ديبل و كناره هاي مولتان و سند و حد شهرهاي اسالم تا سواحل هند تا سواحل تبت و 

رود تا بيابان بجه تا  و از جانب مغرب بر كنار دريا در بيابان حدود مصر مي ... برد تا چين ا مير آن
شهري بر كنار دريا تا شهري كه آنرا عيذاب گويند تا شهرهاي حبشه برابر مكه و مدينه تا مقابل 

لك و آن  مماةو در آنجا دريا فراختر است از هم عدن پس بر پشت زمين نوبيان تا بالد زنجيان
گذرد تا مقابل هند و مضافات آن برابر زمين چين  برابر شهرهاي اسالم باشد و از آنجا مي

   74...صورت درياي فارس و حدود مطلق او اين است...رسد مي
  

  

  حوقل االرض ابنةنقشة درياي فارس در كتاب صور -تصوير پنج
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جنوبي ايران هميشه  شواهد مكتوب خليج موجود نواحي ةآخر اينكه بنا به هم دست  
كنيم    بوده است و اگر به نقشه هاي تاريخي پيش از چهار سدة اخير هم رجوعفارس خليج

 بسيار وسيع درياييهمان گونه كه آمد به باشد كه  بينيم كه اين خليج بخشي از درياي پارس مي مي
  .است  گرفته است و تقريباً همه آبهاي جنوبي ايران را دربرمي  بوده

    

         

  نقشة ايران به روزگار ساسانيان -ششتصوير 

  

  ها نوشت پي
 .48شمارة ،  المعارف آلفاةريمتن فرانسة دا .۱
نماد و شكل مهرابه ها و نيز مراحل آزمون و آداب -رجوع شود به تاريخ آيين رازآميز ميترايي نوشتة هاشم رضي. 2

  .تشرف
از كتاب فرمان هاي شاهنشاهان هخامنشي -73ص، هاي جغرافيايي  برپاية اسناد تاريخي و نقشهفارس خليجنام . 3

  .نوشتة شارب رلف نارمن برگرفته
 .همان. 4



 

  

  فارس مطالعات جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي خليج374

 .17ص، فارس خليج جغرافياي تاريخي. 5
 .64ص،  برپاية اسناد تاريخي و نقشه هاي جغرافياييفارس خليجنام . 6
 .81 و 80 صص، همان. 7
 .280ص، النهرين و هالل حاصلخيز نبي ماوراي قفقاز، قوم هاي كهن در قفقاز،. 8
 .80ص،  برپاية اسناد تاريخي و نقشه هاي جغرافياييفارس خليجنام . 9

 .به معني نيرومندنر صفت منسوب به  .10
 .81ص،  برپاية اسناد تاريخي و نقشه هاي جغرافياييفارس خليج نام .11
 .11ص، مقدمة مترجم، فارس خليج الخ به دريايي يا سفرنامة درياييساحل دزدان . 12
 .14ص، مقدمه، همان. 13
 .15ص، مقدمه، همان. 14
 .27ص،  نوشتة ناصر تكميل همايونفارس خليج .15
 .رجوع شود 81ص،  بر پاية اسناد تاريخي و نقشه هاي جغرافياييفارس خليج بهنام .16
 .32 ص، نوشتة ناصر تكميل همايونفارس خليج .17
  .برگرفته اسناد تاريخي و نقشه هاي جغرافيايي بر پاية فارس خليج از نام .18
 .34ص،  نوشتة ناصر تكميل همايونفارس خليج .19
 . همان.20
 .35 و 34 صص،  همان.21
 .برگرفته 276 ص، فارس خليجمجموعة مقاالت ، از كتاب سرزمين بحرين ،35 ص،  همان.22
 .37ص،  همان.23
 .38ص، همان .24
  .40ص، همان .25
از كتاب دريانوردي عرب در ، 15ص، مقدمة مترجم، فارس خليج الخ به دريايي يا سفرنامة دريايين  ساحل دزدا.26

  .برگرفته 76 ص، درياي هند
  .19 ص،  همان.27
  .46 و 45 صص، همان.28
. رجوع شود 33 و 31 و 27 بخش سوم اسناد،  به اسناد و نامه هاي اميركبير نگارش و تدوين سيدعلي آل داود.29
  .46ص،  نوشتة ناصر تكميل همايونفارس يجخل .30
   .49ص،  همان.31
  .50 و 49 صص،  همان.32
  .50 ص،  همان.33
 كيلومترمربع وسعت دارد و طبق 91700اي از هفت اميرنشين است كه حدوداً  امارات متحدة عربي اتحاديه .34
آن مهاجر   تن425000دود  تن جمعيت بود كه ح665937 هجري شمسي داراي 1354هاي آماري در سال  داده

هاي  طبق همان داده. بودند  پي كشف و استخراج نفت به اين منطقه آمده اينان كساني بودند كه در. رفتند مي شمار به
 درصد نيروي كار 7اعراب غيربومي هم حدود .  درصد نيروي كار در اين منطقه از اعراب بومي بودند2 آماري فقط

 درصد است به ايرانيان و پاكستاني ها و هندي ها تعلق داشت و در 91يرو كه حدود داشتند اما قسمت اعظم اين ن
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، همان، ...سه چهارم جمعيت را ايرانيان تشكيل مي دادند )عجم به معني ايراني( جمله عجمان پاره اي نقاط از
  .67ص
  .همان.35
خوبي  ت انگليسيها در موضوع بحرين را بهي موجودند كه شيطنيها در اين باره در اسناد وزارت امور خارجه نامه .36

  .شود رجوع 8 و 6 صص، فارس خليجگزيدة اسناد  به كتاب ،.كنند مي  آشكار
  . نوشتة ناصر تكميل همايونفارس خليج .37
چي و  پيومونت و جرالدبليك و مالكوم واگ استاف ترجمة محسن مديرشانه به كتاب خاورميانه نوشتة پيتر .38

  .جوع شود ر و علي آخشينيرمحمود رمضانزاده
  .29ص، فارس خليج الخ به دريايي يا سفرنامة درياييساحل دزدان  .39
 ةاست كه هم  شده  اي معرفي قاره هاي سوم و چهارم هجري درياي فارس دريايي بين در آثار جفرافيايي سده .40

  .22ص، رسفا خليججغرافياي تاريخي  ،.شود غربي آسيا را شامل مي آبهاي جنوب و جنوب
 اقداماتي فارس خليجمريكا در ابن باره گفت اگر قدرت خارجي براي كنترل منطقة آكارتر رئيس جمهور پيشين . 41

گردد و با تمام وسايل الزم عقب رانده خواهد شد و البته  انجام دهد به عنوان حمله به منافع حياتي آمريكا تلقي مي
هاي   برپاية اسناد تاريخي و نقشهفارس خليجنام ، .كردند كيدأيد و بر آن تريگان و پسينيان آنها هم اين نگرش را تأي

  .31ص، جغرافيايي
  .86ص، همان. 42
 .1 ص، االرضةسفرنامة ابن حوقل يا ايران در صور. 43
 .99 ص،  برپاية اسناد تاريخي و نقشه هاي جغرافياييفارس خليجنام . 44
 .131ص، جغرافياي تاريخي درياي پارس. 45
 .همان. 46
 .از كتاب تاريخ تمدن اسالم برگرفته، 135ص، همان. 47
 .36 ص، فارس خليج الخ به دريايي يا سفرنامة درياييساحل دزدان . 48
 .39 ص، همان. 49
 .همان. 50
 .45 ص، همان. 51
 .29 ص، همان. 52
 .برگرفته  از كتاب جغرافياي تاريخي درياي پارس.53
ايران ...دارد  در آبهاي داخلي و ساحلي ايران قرارفارس خليجالمللي تنگة هرمز و ابتداي  آبهاي قابل كشتيراني بين. 54

به عنوان يكي از دو كشور ساحلي تنگة هرمز از حق اعمال حاكميت برتمامي آبهاي تنگه برخوردار بوده و همچنين 
ي الزاما بايد از طريق آنها صورت  معين و منتشرشده و كشتيراني بين المللO.M.C.I كه توسط درياييكنترل راههاي 

  .45ص، الملل درياها تنگة هرمز از ديدگاه حقوق بين، ...دارد گيرد در اختيار اين كشور قرار
 .48 ص،  همان.55
 .680 ص،  جغرافياي تاريخي درياي پارس.56
 .27 ص،  نوشتة ناصر تكميل همايونفارس خليج. 57
 .همان. 58
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 .103 ص، ناد تاريخي و نقشه هاي جغرافيايي برپاية اسفارس خليجنام . 59
 .104 ص، همان. 60
 .22 ص، فارس خليججغرافياي تاريخي . 61
 .47  ص،پانوشت، البلدان. 62
 .141 ص، همان. 63
در اين ناحيه اي كه آن را به طور خاص به فارس نسبت دادم جزاير مسكوني است كه ازجمله الفت و اوال و . 64

، االرضةايران در صوريا سفرنامة ابن حوقل . و من آنها را در غرب درياي قلزم برشمردمخارك و جز آنها است 
 .5 ص
قسمتي از درياي فارس كه قلزم در آن است تا محاذات اندرون يمن ...درياي فارس دريايي بسيار وسيع است. 65

 سپس بتدريج تنگ بحرقلزم ناميده مي شود و طول آن سي منزل و عرض آن در پهناورترين سه شب است و
 .4 و 3  صص، همان،...چرخد آنگاه از درياي قلزم به طرف ديگر مي.و سرانجام به قلزم مي رسد...شود مي
 .4 ص، همان. 66
 .1 ص، همان. 67
 .4 ص، همان. 68
 .5 ص، همان. 69
 .35 ص، همان. 70
 .46 ص، همان. 71
 .6 ص، همان. 72
 .55 ص، اشكال العالم، ...بيشتر حدود آن متصل ديار عرب است .... 73
  .56 و 55 صص، همان. 74
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