
  

  

  

  

  

  فارس خليجمطالعات جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي 

  

  سيد احمد ميري

  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي دانشگاه مازندران

  

  

 از سمت شمال با ايران، از غرب با كويت و عراق و از جنوب با عربستان، بحرين و فارس خليج

 بسيار طوالني دارد، ولي ة پيشينارسف خليجدريانوردي در .  عربي همسايه استةامارت متحد

  كه توسطط است مربو چهارم پيش از ميالدةنخستين مدارك قطعي در اين زمينه به سد

شناسان  زمين.  در دوران سلطنت داريوش اول آغاز شد وفارس خليج در  ايرانياندريانورد

هاي جنوبي  شت  در كنار دفارس خليج ة هزار سال پيش، صورت اولي500معتقدند كه در حدود 

ايران تشكيل شد و به مرور زمان، بر اثر تغيير و تحول در ساختار دروني و بيروني زمين، شكل 

 يا »پرسيكوس سينوس«ها بودند كه اين خليج را  اولين بار يوناني. ثابت كنوني خود را يافت

اي اولين بار در از آنجا كه اين نام بر.  است، ناميده اندفارس خليج كه همان »سينوس پرسيكوس«

 نژادي در وضع ةمنابع درست و معتبر تاريخي كه غيرايرانيان نوشته اند، آمده است، هيچ گونه شائب

 خواهد فارس خليجدر اين ارتباط نويسنده ابتدا به خصوصيات جغرافيايي . آن وجود ندارد

 راستا به  خواهد پرداخت و در اينفارس خليجپرداخت و در ادامه به روند تاريخي حوادث 

با استفاده از واهد كرد و در نهايت با اطمينان  از گذشته تاكنون اشاره خفارس خليجاهميت 
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داشته و اقوام و ملل  هاي تاريخي ثابت خواهد كرد كه اين دريا از ابتدا نام درياي پارس را داده

  .اند برده را براي اين خليج به كار ميگوناگون در طول تاريخ اين نام 

  

  قدمهم

  كرد، آن آن هنگام كه هنوز مضاميني چون مناطق ژئوپلتيك در اذهان آدمي مفهومي را تداعي نمي

وقت كه محل برخورد و تماس دو هويت سياسي ـ فرهنگي متفاوت به عنوان پايان قلمرو قدرت 

المللي، كه از قانون قدرت و  رفت و خطوط مرزي نه از طريق قوانين بين يك قوم به شمار مي

هاي شمالي و شمال غربي درياي پارس، اولين  ها در كناره كرد، اولين حكومت  متابعت ميسلطه

 كه واقعاًاين. هاي بزرگ را بنا نهادند وري امپراتةهاي بشري را به وجود آوردند و پاي تمدن

هاي بشري مانند ايالم، سومر، آكد و آشور تا چه حد به نزديكي با سواحل  گيري اولين تمدن شكل

رسد، به علت محدوديت  اما به نظر مي. اند، هنوز به درستي روشن نيست ج فارس مرتبط بودهخلي

توليد و مبادله، هنوز استفاده از دريا به عنوان راه دريايي، نقش خاصي در روابط اقوام و ملل به 

، به )عيالميان(درياي پارس و جزاير آن، از جمله بوموسي در روزگار ايالميان  .عهده نداشته است

 .تحت تسلط اين سلسله بود) م. ق1165ـ1151(ابن شوشيناك » سليك«ويژه در زمان سلطنت 

هاي  دولت ماد در روزگار هوخشَتَر، به اوج عظمت و قدرت رسيد و حدود آن از جنوب به كرانه

بتدا فارس در اين دوره، ا  با ديگر جزاير خليجبوموسية جزير. جنوبي درياي پارس امتداد پيدا كرد

چهاردهم دولت ماد به نام ) استان(هاي جنوب غربي و سپس جزو ساتراپ  جزو يكي از ايالت

هاي  اما به داليلي مبهم، شايد دوري مركز حكومت از آب .و بخشي از كرمان بود» درنگيانه«

ها  پارس. مندي از درياي جنوب را پيدا نكردند هاي دايمي، فرصت بهره جنوب يا جنگ و نزاع

ريزي كردند و  هاي جنوبي ايران سكونت برگزيدند و اولين امپراتوري ايراني را پايه  در بخشابتدا

هاي جنوب ايران توجه خاص مبذول داشت، آن را  نخستين حكومتي كه به طور مشخص به آب

 هخامنشيان در زمان پادشاهي كوروش، رو به ةقلمرو حكومت سلسل .ناميدند» درياي پارس«

را ) درياي پارس(هاي جنوب   آبها در زمان پادشاهي داريوش، تمامگسترش بود و بعد
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 به موجب بندهاي بوموسي ةدر اين روزگار، جزاير درياي پارس، از جمله جزير. گرفتدربر

  . بيستون، جزو استان پارس بوده استةستون اول كتيب

  دو نام ازهر. خليج فارس يا درياى پارس از قديم االيام به اين نام معروف بوده است  

مورد  زمان در دو تمدن بزرگ ايرانى و يونانى دورترين روزگاران تاريخى وجود داشته است و هم

كانال سوئز از  اى كه در موقع حفر مدارك به دست آمده به ويژه كتيبهطبق . استفاده قرار داشت

. استشده  خوانده» درياى پارس« اين خليج به نام ،داريوش هخامنشى به دست آمده است

خواندند و يونانيان  ييا درياى پارس م» پارسا درايا«ا ايرانيان در روزگار هخامنشى اين دريا ر

پارسا «. ناميدندفارس مى يا خليج» سينوس پرسيكوس«دو قرن قبل از ميالد آن را ) بطلميوس(

ى در دوران اسالم. درآمد »ماره پرسيكوم «ةايرانى بعدها به روم رفت و به گون» دراياى

زمان مورد استفاده  باستانى گرفتند و هم جغرافيانويسان عرب و اسالمى هر دو نام را از دو تمدن

يونانى را » سينوس پرسيكوس«و » بحر فارس« ايرانى را» پارسا دراياى«. دادند قرار مى

خارجى دنياى قديم از آن جمله هردوت، نئارخوس،  مورخان و محققان. مى ناميدند» فارس خليج«

اسالمى نظير استخرى، مسعودى، بيرونى، ابن حقول،  ترابون، كورسيوس رومى و نيز محققاناس

درياى «يا » فارس خليج«هاى خود از آن به نام  نوشته مقدسى، مستوفى، ناصرخسرو در آثار و

ايرانيان و يونانيان باستان برداشتهاى دوگانه اى از جغرافياى آبهاى  همچنين. اند كرده ياد» پارس

 خاكى را دايره مانند و محصور در اقيانوس كنارى يا ةدرحالى كه هر دو گروه كر. يتى داشتندگ

. شود دانستند كه بر گرد آن قرار دارد و درياهاى درونى از اقيانوس كنارى منشعب مى اى مى حاشيه

رياى د« شود، اين گمان بودند كه آبهاى درون گيتى شامل دو دريا مى ايرانيان عصر هخامنشى بر

گيتى را چهارگانه  حالى كه يونانيان باستان آبهاى درون در» )روم(درياى باختر «و » پارس

اين مطلب . مديترانه درياى و) درياى سرخ(فارس، درياى خزر، خليج عربى  خليج. دانستند مى

فارس طبق اسناد  خليج .شد گوياى اين حقيقت است كه خليج عربى به درياى سرخ اطالق مى

گرفته  نظامى ملل دنياى قديم قرار و  تجارىة هشتم قبل از ميالد مورد استفادةاز هزارموجود 

 .است
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در اين راستا، اين پژوهش بر آن است كه ابتدا شرح مختصري از خصوصيات جغرافيايي   

ييد خواهد كرد أ اين پژوهش تة به دست دهد و در ادامفارس خليجبيان و روند تاريخي حوادث 

ها و  يشه از ملل گوناگون و چه در زبانچه در نظر صاحبان اند( در طول تاريخفارس خليجكه نام 

  .رفته استبراي اين خليج به كار مي)  تاريخي ملل گوناگونةچه در اسناد و چه در حافظ

 

  )جغرافياي طبيعي و راهبردي خليج فارس (فارس موقعيت جغرافيايى خليج

 و مربع هزار كيلومتر240 با مساحت حدود اي است  فارس، درياي كم عمق و نيمه بستهخليج

 .كه در جنوب غربي قاره آسيا و در جنوب ايران قرار دارد كيلومتر 900طولي نزديك به 

رار  قايران و عربستان  ة و در ميان شبه جزيردرياي عماندر امتداد ) يا خليج پارس (فارس خليج

 و درياي عمان به  هرمزةتنگاز شرق از طريق . مربع است كيلومتر233�000مساحت آن . دارد

، كه حاصل پيوند دو داروندرو  ة رودخان دلتاي راه دارد، و از غرب به درياي عرب و اقيانوس هند

تقدند كه در شناسان مع زمين .شود  و الحاق رود كارون به آن است، ختم ميفرات و دجله ةرودخان

خليج فارس در كنار دشت هاي جنوبي ايران تشكيل  ةحدود پانصد هزار سال پيش، صورت اولي

شد و به مرور زمان، بر اثر تغيير و تحول در ساختار دروني و بيروني زمين، شكل ثابت كنوني 

  1.خود را يافت

) وف در عربستانخ(آهكى پرمين بنام سازند داالن  پرمين ضخامت طبقات دولوميتى و ةدور  

باشد و   قشم مية هرمز و ناحيةبيشترين ضخامت در تنگ  پا متغير است و2000 تا 1000بين 

پا است و تغييرات ضخامت پرمين بعلت رسوبات كم  1500  تا1000حدود قطر و بحرين بين 

 پرمين در درياى كم عمق بصورت سنگ ةسازند داالن در دور عمق پالتفورى خيلى كم است و

نواحى قشم و شمال بندرعباس  در - ترياسةدور. است ى و دولوميتى رسوب نمودهآهك

شود و  ضخامت رسوبات ترياس در شمال بندرعباس ديده مي رفتگى ادامه داشته و حداكثر پايين

 اى قارهشيراز ضخامت كمترى از ترياس وجود دارد حركات  ة قطر بطرف شمال و ناحيةدر ناحي

 ژوراسيك حركات ة در دور- ژوراسيكةدور. است  شروع شدهو حركات نمكى از ترياس

 ژوراسيك ضخامت كمترى ة فارس شد و در دورةمنطق  و حركات نمكى باعث باال آمدناى قاره
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رفتگى   پايينولى در مناطق كويت، شمال عربستان در اثر فارس رسوب نموده است  خليجةدر ناحي

 در اين دوره - كرتاسهةدور. شود ك ديده مىرسوبات ژوراسي  پا4000بيشترين ضخامت حدود 

 كنگان بحرين، قطر و قوار، باال آمده ،حركات نمكى، نواحى داالن، بوشهر  واى قارهدر اثر حركات 

عكس در نواحى سروستان، شود و بر  كرتاسه در اين نواحى ديده مىةضخامت دور و كمترين

) فارس خليجدر قسمت جنوب شرقى (ن  هرمز و عماةدزفول و لرستان در شمال و ناحي شيراز،

اولين .  پا رسوب نموده است8000پيدا نموده و ضخامت حداكثر كرتاسه بيش از  فرونشست

 در دوران سنوزوييك -دوران سوم.  استكوههاى گنبد نمكى در كرتاسه ظاهر شده زدگىباال

ان سوم بيش از بوشهر، كنگان پايين رفته و رسوبات دور  كرتاسه نواحى داالن،ةروبرعكس د

عربستان، (در قسمت جنوبى خليج فارس . رسوب كرده است پا ضخامت در اين نواحى12000

فارس نواحى شيراز و سروستان، دزفول و لرستان ضخامت  و در شمال خليج) قطر و بحرين

ها از پرمين تا اوايل ميوسن  بطور كلى در تمام دوره. تاس كمترى در دوران سوم رسوب نموده

خليج فارس وجود داشته و در اواسط ميوسن دريا پسروى نموده و   كم عمق در تمام منطقهدرياى

مق و قاره و گچ سازند گچساران و سپس رسوبات دريايى كم ع كم كم رسوبات تبخيرى نمك

اي بزرگ از اقيانوس هند كه بر سر راه  خليج فارس به عنوان شعبه 2.اند اى آغاجارى رسوب نموده

در همسايگي هشت كشور ايران، عراق، يائي در مشرق عدن واقع شده است،  خطوط درةكلي

حدود آن از شمال و شمال .  عربي و عمان قرار داردةكويت، بحرين، قطر، عربستان، امارات متحد

 عربستان ةخاوري به سواحل ايران، از شرق به درياي عمان، از جنوب و غرب به شبه جزير

 و فرات و كارون و كرخه كه از جبال ارمنستان و تركيه هاي دجله رودخانه. محدود است

بهاي  .ريزند ميخليج  رودهاي كوچك ديگر به اين  وها اند، به انضمام رودخانه سرچشمه گرفته

اين عمق . فراوان است) هيدروكربن(خليج فارس كم عمق و زير بستر آن داراي منابع نفت و گاز 

شود و به  رود كمتر مي  قدر به طرف باالي خليج مي متر است و هر90 تا 70 خليج ةدر دهان

 دريايي است با عمق كم، در فارس خليج. رسد  متر مي30 شط به ة كيلومتري تا دهان90مسافت 

 وضعيت فارس خليج هرمز و و ة تنگةدر ناحي متر است، 3000ق درياي عمان حدودحالي كه عم

 ةشود كه عمد ر مي رسد اما گفته مي مت90باالي كامالً متفاوت است، در برخي مكان ها 
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اين امر به سادگي امكان حفاري و استخراج منابع آن را .  متر ندارد73 عمقي بيش از فارس خليج

مساحت .  متر است36هاي مرواريد عمق خليج فارس كمتر از  در صيدگاه. سازد فراهم مي

 مايل 50أس دريا در حدود  هزار مايل مربع است و طول آن از سواحل عمان تا ر97فارس  خليج

  3. مايل است180 تا 29و عرض آن در مناطق گوناگون ميان 

 خليج فارس شامل كشورهاي ايران، عراق، كويت، بحرين، عربستان، قطر، امارات و ةحاشي  

شود و در اين بين بيشترين ساحل خليج فارس كه قابليت كشتيراني نيز دارد، تحت  عمان مي

 ة يك راه آبي و دريايي از آغاز تاريخ موقعيت برجستةخليج فارس به مثاب .باشد حاكميت ايران مي

اي چند هزار ساله  هاي بزرگ خاور باستان با پيشينه سياسي داشته است و به نوعي خاستگاه تمدن

كشتيراني و  ي و خارك براي سكنةها از بندر بوشهر و جزير ها پيش عيالمي از قرن. است

اكثر  4.كردند يج فارس و بازرگاني با هند غربي و دره نيل استفاده ميحكمفرمايي بر سواحل خل

ل مورد نياز خود را كه از عربستان و يها وسا  معتقدند كه بابلي، از جمله هرودوت،مورخان يوناني

الجيشي  به لحاظ موقعيت سوق. نمودند كردند، از طريق خليج فارس حمل مي هندوستان تهيه مي

خليج فارس در كنار دجله و فرات قرار گرفته بود و سه درياي فارس، هند و نيز بابل در حوالي 

كنند كه در اين نواحي  همچنين هرودوت و استرابون تأكيد مي. ساخت اسود را به هم مرتبط مي

ايران، (فارس و كشورهاي ريز و درشت پيرامون آن  خليج 5.مراكز مهم تجارتي وجود داشته است

 درصد 10نزديك به )  عربي و عمانةسعودي، بحرين، قطر، امارات متحدعراق، كويت، عربستان 

خليج فارس در مقام محل و معبر  .گيرند ميآسيا را دربر  ةمربع قار ميليون كيلومتر44 ةگستر از

هاي   رقابت و كشمكشةهاي دور صحن  كاال و تجارت ميان شرق و غرب؛ نه تنها از زمانةمبادل

 استعمارگران بوده است بلكه هميشه و بيش از هر درياي ديگري مورد نفع و متجاوزان و ملل ذي

  6.نويسان قرار داشته استشناسان و مورخان و جغرافيا استاناالرض و ب ةفتوجه علماي معر
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   تاريخةفارس در آيين خليج

   در دوران ماقبل اسالمفارس خليج) فال

هاي بشري را به  ي پارس، اولين تمدنهاي شمالي و شمال غربي دريا  در كنارهها اولين حكومت

درياي پارس و  ).ايالم، سومر، آكد و آشور( هاي بزرگ را بنا نهادند  امپراتوريةوجود آوردند و پاي

ها  تسلط اين سلسله تحت دولت ماد  و)عيالميان(جزاير آن، از جمله بوموسي در روزگار ايالميان 

هاي   در اين دوره، ابتدا جزو يكي از ايالت بوموسي با ديگر جزاير خليج فارسةجزير 7.بود

و بخشي از » درنگيانه«چهاردهم دولت ماد به نام ) استان(جنوب غربي و سپس جزو ساتراپ 

هاي جنوب   هخامنشيان در زمان پادشاهي كوروش، تمام آبةقلمرو حكومت سلسل .كرمان بود

 ابوموسي ة پارس، از جمله جزيردر اين روزگار، جزاير درياي.  گرفتميرا در بر) درياي پارس(

اين نخستين مدرك  8. بيستون، جزو استان پارس بوده استةبه موجب بندهاي ستون اول كتيب

در آن هنگام كه سوداي تسخير ز كورش، اما بعد ا . خليج فارس استةمكتوب بجا مانده دربار

 سفر بزرگ دريايي كرد و  يكةهاي رود نيل در شمال آفريقا، داريوش را روان سرزمين هند و كناره

هيئت فرستادگان داريوش از «: نويسد ، مورخ مشهور مي»هرودوت« آن بود، ة سوئز نتيج ةحفر ترع

ر درياي عمان را پيموده، به رود سند سرازير شده و سواحل مكران و ساحل امروزي د

درياي سرخ وارد » المندب باب«فارس آمدند و از آنجا از سواحل عربستان گذشته و از  خليج

  9.»اي به درياي مديترانه راه يافتند شدند و سپس با حفر ترعه

 داريوش در كانال سوئز به عنوان يادگار ةهنوز پس از گذشت چند هزار سال، همچنان كتيب  

در آن دوره، ارتباطات دريايي با اقتدار  .كند دوران اقتدار دريايي امپراتوري ايراني خودنمايي مي

و ديگر جزاير خليج فارس، دوران » خارك«و » هرمز«ي گسترش يافت و جزاير امپراتوري ايران

مقارن همين . هاي مهم دريايي شناخته شدند رونق و رشد خود را آغاز كردند و به عنوان منزلگاه

 خشك و ةجزير ايام در سواحل جنوبي درياي پارس، اقوام بيابانگردي از نژاد سامي در سراسر شبه

اغلب اين اقوام به علت . كردند راكنده بودند كه از پرورش دام، امرار معاش ميسوزان عربستان پ

هاي دريا و امرار معاش از طريق تجارت  سختي زندگي در صحراي سوزان داخلي به سمت كناره

هاي مهمي چون بحرين، يمن، عدن و مسقط در  دريايي كشيده شدند و مراكز تجاري و بندرگاه
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هاي بعدي سلوكيان،  در تمام دوران حكومت هخامنشيان و حكومت .همين ايام رونق گرفت

اشكانيان و ساسانيان اغلب بنادر شمالي و جنوبي درياي پارس و جزاير آن تحت اقتدار و 

 -138(در زمان اشكانيان، به ويژه در روزگار سلطنت مهرداد اول . فرمانروايي ايرانيان بود

ها همگي در  عرب. حت حكومت اين سلسله قرار داشت، بنادر و جزاير درياي پارس، ت)م.ق171

ها بودند، دچار  كردند و كساني كه در حجاز و باديه حجاز و باديه و مكه و يمن زندگي مي

تنگدستي و قحطي شدند و از بيم اشكانيان نتوانستند به عراق بيايند؛ بنابراين، از حجاز به بحرين 

 ساسانيان جزاير و بنادر پارس، ة سلطنت سلسلةدوردر  .رفتند كه جزو قلمرو ايران بوده است

10. استان پارس، جزو پادكسيان نيمروز بوده استةاردشير، حوز) شهر(جزو قلمرو ايران و كوره 
   

احمد اقتداري در كتاب . هاي خليج فارس توسط ايرانيان تحكيم شد  در اين دوره كرانه  

ها را پس از آوارگي و   شهرياري بود كه عرباردشير ساساني، نخستين«: نويسد مي» خليج فارس«

، اجازه داد تا در )كه از آفريقا آمده بودند( عربستان ةجزير پراكندگي و تحمل فشار سپاهان شبه

كه در اي بر اين د و پيش از اين، قرينهكنار خليج فارس و درياي عمان به خط ساحلي نزديك شون

النهرين از  و سواحل دجله و فرات و سرزمين بين وسيع بحرين و عمان و مسقط از يك سو ةناحي

 ةبنابراين آنچه از تاريخ اين دور 11.»نژاد زندگي كرده باشند درست نيست سوي ديگر، قومي عرب

هاي بزرگ ايراني تا پيش از ظهور  آيد، اين است كه پس از پيدايش امپراتوري خليج فارس برمي

 از مراكز مهم سكونت و تجارت به شمار اسالم، درياي پارس و برخي از شهرهاي ساحلي

اي داشت و  كننده ييندهي سكونت در اين شهرها، نقش تع رفتند و درياي پارس در سامان مي

كه تمام اين نقاط و مراكز مهم تجاري، تحت سلطه و اقتدار ايرانيان بوده يا به ديگر باالخره اين

  .گرفته است رس را نيز در بر ميهاي خليج فا  قلمرو امپراتوري ايراني، آبةسخن، دامن

  

  دوران بعد از ظهور اسالم) ب

. جزيره فايق آمدند هاي ساكن مركز به تدريج بر تمام شبه عرب  وبا ظهور اسالم شرايط تغيير كرد

 دوران اسالمي به سمت خاور، عمان و به سمت ةهاي اولي  جنوبي خليج فارس در سدهةنيم

 ةهاي ساكن در خليج فارس در زمان خليف ين پيروزي عربنخست. شد باختر، بحرين خوانده مي
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ابوحريره، از سوي خليفه براي تصرف سراسر خليج . صورت گرفت) ق23(خطاب  دوم، عمربن

. وي ابتدا بحرين را فتح كرد و از آنجا اقتدار خويش را در خليج فارس گستراند. فارس روانه شد

 از سران عرب عمان به نام شيخ عضد به عنوان ، امام اول شيعيان، يكي)ع(در زمان حضرت علي

شورش  .حاكم عمان منصوب شد، اما حكومت وي نيز اندكي بعد از سوي خوارج سرنگون شد

وي كه از . خزيمه، چهارمين امير دودمان خزيمه در خراسان سركوب شد بن خوارج از سوي خازم

نخستين ايراني بود كه پس  ود،  عباسي براي فرو نشاندن شورش اعزام شده بةسوي منصور، خليف

در پي خوارج، شورش ديگري از .  خليج فارس، به آن سامان بازگشتةاز چيرگي اسالم بر منطق

برپا شد كه مدتي دوام داشت و سپس جاي به قرمطيان داد ) زنگيان(الزنگ  سوي پيروان صاحب

ركت ح .ه دادندكه اين گروه، قدرت خويش را در سراسر خليج فارس تا حجاز و مكه توسع

 ديلمي و معزالدوله، ةاميرعضدالدول.  ديلمي فرو نشانده شدةقرمطيان از سوي اميرمعزالدول

النهرين را به قلمرو خود   اسالمي، نه تنها بينة ايراني دورة سلسلةقدرتمندترين حكمرانان اولي

مدعاي   بيةسلط .بازگرداندندهاي جنوبي خليج فارس را نيز  افزودند، بلكه كنترل ايران و بخش

يك قرن پس از ظهور اسالم، . امراي عرب بر سواحل خليج فارس، مدت زمان درازي نپاييد

هاي وسيع و متمدن فتح شده، نمودار شد و به  ناتواني امراي عرب در اداره و كنترل سرزمين

ت هاي ملي و طبقاتي و نژادي صور ها و قيام هاي اشغالي، شورش جاي سرزمين تدريج در جاي

    12.گرفت

هاي بزرگ تاريخ كه از بنادر خليج فارس عليه  طور كه ذكر شد، از جمله شورش انهم  

ها از بندر لنگه، بوشهر و بحرين  اين قيام. امراي عرب صورت گرفت، قيام زنگيان و قرمطيان بود

ه ستوه ها ب با گرايش ضدبردگي آغاز شد و در ادامه، اغلب اقشار تهيدست را كه از فشار ماليات

اگرچه قيام زنگيان سركوب شد، .  آن بسيار گسترش يافتةآمده بودند، به خود جلب كرد و دامن

 خليج فارس، كمتر تحت تسلط كامل اعراب قرار ةولي پس از آن نيز مناطق جنوبي و حوز

هاي عرب در خليج فارس را در هم  هاي مستقل ايراني، اقتدار حكومت ظهور دولت. گرفت

در زمان . ان نواحي خليج فارس، عمان و عراق را تحت حاكميت خود درآوردندديلمي. شكست

، سيراف، بحرين و بصره تحت حاكميت ايران قرار )كيش(عضدالدوله ديلمي، بنادر هرمز، قيس 
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، ) ميالدي1063( هجري 456در سال   .گرفت و از شكوه و رونق بسياري برخوردار شد

در اواخر قرن دوازدهم، . رمان، سرزمين عمان را فتح كردعمادالدوله از حاكمان سلجوقي در ك

هاي جنوبي  هاي ديگري از كرانه ابوبكر سعد بن زنگي از اتابكان فارس، عمان و بحرين و بخش

ها  جزاير خليج فارس از جمله بوموسي و تنب به آن بخش. خليج فارس را زير فرمان گرفت

 خويش ةسلغري فارس، اين جزاير را جزو ناحي ميالدي، حكمرانان 1226در سال  .وابسته بود

 هرمز، جزو نواحي تحت اقتدار حاكمان هرمز قرار ة ميالدي، جزاير تنگ1330در سال . قرار دادند

 1507ها به منطقه در سال  هاي جنوبي خليج فارس تا آمدن پرتغالي  ايران بر كرانهةسلط. گرفت

  13.ميالدي ادامه يافت

  

  بندي چهارگانه طبقه: هاي تاريخي ر طول با استفاده از داده دفارس خليجد نام ييأت

هايي كه با  بنابر مدارك متقن، خليج فارس از هزاران سال پيش نه توسط ايرانيان، بلكه توسط ملت

. ناميده شده است» درياي پارسي«اند، از جمله يونانيان و روميان با عنوان  ايرانيان مراوده داشته

خليج فارس با همين نام طي . اند ناميده» بحر فارس«يا » فارس خليج« را ها آن هانيز قرن عرب

 شناخته شده و تمامي كشورها و اقوام مختلف از توسط زبان ها و صاحبنظران هزاران سال گذشته

  .اند  جمله اعراب از اين نام استفاده كرده

  

   هخامنشي خاركةكتيب .الف

كنند  فارس ياد مي گذاري خليج وان سند محكمي مبني بر نام به عنشناسان از آن  كه باستاناين كتيبه

در شمال غربي ( خارك ةآبان ماه سال جاري در روند تسطيح و ساخت جاده اي در جزير

 اين كتيبه كه روي سنگ مرجاني بومي جزيره با .پيدا شد)  استان بوشهرةفارس و محدود خليج

 شش واژه ةطر تشكيل شده كه دربردارندعرض و طول تقريبي يك متر نويسانده شده از شش س

  واژگان يكم، دوم، پنجم و ششم تقريباً. سطر به خط و زبان فارسي باستان هخامنشي است5در 

اي فرسوده و تخريب شده كه در  ا واژگان چهارم و پنجم به اندازهبه راحتي خوانده مي شود ام

ـَ « و »ا/ آ «رف م داراي دو ح يكة واژ.تشخيص نيستمجموع بيش از چهار عالمت آن قابل   »:ه
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 دوم ة واژ. است»بودند/ بود«، به معناي »)بودن» گذشته سوم شخص مفرد يا جمع فعل«( اَهه/ آهه«

 يك نام خاص  و ظاهراً»ساكُشا/ ساكوشا« :»ا/ آ « و »ش«، »ك«، »ا/ آ«، »س«داراي پنج حرف 

 سوم تنها داراي دو حرف قابل ةواژ. اي در متون فارسي باستان نيست است و داراي پيشينه

ـَ«خوانش   كه به »اَ/  آ« و »ك« چهارم تنها داراي دو حرف مبهم ةواژ.  است»...هيـ« :»اي« و »ه

ـَ«، »ب«از چهار حرف   پنجم نيزةواژ. احتمال زياد فضاي ميان آنها نيز تخريب شده است  »نَ«، »ه

ي براي آن در نظر گرفته نشده است و به نظر اسم  تشكيل شده كه معناي روشن»بهنَم«: »م«و 

مبهم به   است كه معني آن نيز»خا« :»اَ/ آ « و »خَ« ششم هم داراي دو حرف ةواژ. خاص مي رسد

سرزمين ) اين«: ( دكتر رسول بشاش واژگان اين كتيبه را اين چنين ترجمه كرده است.رسد نظر مي

 اين ةكنند كه بازگويسنگ ة كـشـف اين كـتـيـبـ14».آبي بود شادي و آسايش را آوردم خشك و بي

واقعيت است كه اين سرزمين روزگاري از آن قوم پارس بوده و بعدها پس از ظهور اسالم اين 

سرزمين به دست اعراب افتاده و در اصل اين سرزمين و خليج به قوم پارس تعلق داشته و 

 اين يبراي بر اثبات نام فارس گواه خوب داريوش هخامنشي شاه ايراني به آباداني آن پرداخته،

  .خليج است

  

  هاي گوناگون زبانفارس در  م خليجييد ناأ ت.ب

 سينوس پرسيكوس براي معرفي نام خليج فارس وارد ة دنيا نيز واژةدر بسياري از زبانهاي زند

؛ Persian Gulfانگليسي ؛ Golfe Persiqueفرانسه به صورت : چنانكه در زبانهاي . شده است

 Perusha؛ ژاپوني Persidskizaliv؛ روسي Golfo Persico؛ ايتاليايي Persischer Golfآلماني 

Wan ؛ و تركيFarsi Korfoziثبت شده است  .  

م در قرن اول مورخ رومي ه) Quintus Curtius Rufus(كوين توس كورتيوس روفوس   

نام خليج فارس به كار برده است را براي » Aquarum Persicoآكوارم پرسيكو «ميالدي نام التين 

   15.كه به معناي آبگير پارس است
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   ملل  ة و تاريخ انديشفارس خليجنام .ج

هاي هكاتايوس و بطلميوس تا آثار جغرافيدانان و  تمام متون قديمي جغرافي جهان از نقشه

ن به موازات اي بزرگ از اقيانوس هند را كه از جنوب ايرا  جهانگردان مسيحي و مسلمانان، شعبه

هاي  از سده .اند بحر احمر تا قلب دنياي قديم پيش رفته است، خليج فارس يا درياي فارس ناميده

هفتم و هشتم پيش ميالد تمام عالمان از جمله آناكسي ماندر، هكاتوس، هرودوت، اراتوستن، 

يلي، هيپارك، پومپوني مله، كراتس مالوس، استرابون، بطلميوس، مايكروپيوس، ايزيدورسو

بن موسي الخوارزمي، ابوزيد بلخي، ابن سرابيون، ابن رسته، ابن فقيه، قدامه، ابن فضالن، ابن  محمد

خردادبه، مسعودي، استخري، ابن حوقل، مقدسي، ناصرخسرو، ادريسي، جيحاني، فرازي، بيروني، 

 …ازي و الدين علي يزدي، ابوالغ ابن جبير، ياقوت، قزويني، مستوفي، ابن بطوطه، حافظ، شرف

ر خليج فارس، خليج پارس، درياي فارس، درياي جنوبي ايران را تحت اسامي و عناويني نظي

گلف پرژن ، 18گلف پرسيك ،17ماره پرسيكوس ،16بحرالفارس، بحر فارس، سينوس پرسيكوس

  .اند ناميده ،22ياپرسيكوس ،21پرسيس، 20 گلفپرزشير ،19)گالف(

  

   و تاريخ تمدن فارس خليج. د

  بع ايراني منا-1

 »نارمرتو«ري از خليج فارس با عنوان تا قبل از ورود آرياييان به فالت ايران در منابع آسو

)Flavius Arrianus(ترين   نام برده شده است كه به معناي رود و يا آبراه تلخ است و اين قديمي

  . عنواني است كه بر خليج فارس داده شده است

 »درايه تيه هچا پارسه آئي تي« هخامنشي واژه يا عبارت زرگ شاهاي از داريوش ب در كتيبه  

)Draya tya hacha Parsa aity(دريايي كه «  بر آبراه خليج فارس اطالق شده است كه معناي آن

يا درياي پارس » پارسا درايا«ايرانيان در روزگار هخامنشي اين دريا را . است» رود از پارس مي

 هرمز نيز يافت شده، عبارتي پيرامون دريايي كه ة داريوش در تنگهايي كه از در كتيبه. خواندند مي

در كتاب حدود العالم به عنوان  23.خورد گرفته است به چشم مي سرچشمه مي» رود پارس«از 
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: ترين كتاب جغرافيا به زبان فارسي كه حدود هزار سال قبل تأليف شده است آمده است قديمي

توان گفت از هنگامي كه  مي 24». پهناي اندك تا به حدود سندخليج پارس از حد پارس برگيرد، با«

درياي « عربستان را ة فالت ايران از شبه جزيرةنويسي را آغاز كرد درياي جدا كنند بشر تاريخ

و در هيچ يك از اين ادوار تاريخي نام ديگري به آن نهاده . ناميده است» خليج فارس«يا » فارس

  .نشده است

  

   منابع يوناني-2

اند چون هرودت  ستهزي نگاران يوناني كه پيش از ميالد مسيح مي  مورخان و جغرافيةطبق نوشت

يونانيان نخستين  26،)م. ق352 ـ 430(گزنفون  25،)م. ق380ـ  445(كتزياس ) م. ق425 ـ 484(

ا پوليس، يعني شهر ي پرس ملتي هستند كه به اين دريا نام پرس و به سرزمين ايران پارسه، پرساي، 

نئارخوس، سردار مقدوني نيز موجب اشتهار درياي مكران و پارس شده  .اند مملكت پارسيان داده

، از رود سند گذشت و درياي مكران و  م به دستور اسكندر مقدوني. ق326وي در سال  .است

  27. آن پيش رفتةخليج فارس را با كشتي طي كرد و تا دهان

زيسته  مورخ يوناني كه در قرن دوم ميالدي مي )Flavius Arrianus (فالويوس آريانوس  

 )Persikon Kaitas (»اي تاس پرسيكون كا «ةيج فارس واژاست در كتابش آنابازيس براي نام خل

 »استرابون«. دارد» خليج فارس«فهوم آن قرابت نزديكي با عبارت برد كه معنا و م را به كار مي

)Strabon(كرد در كتاب   قرن اول ميالدي زندگي ميةنيمدان معروف يوناني هم كه در   جغرافي

كند كه اعراب  خود مكرراً از همين واژه براي معرفي خليج فارس بهره برده و به ويژه تصريح مي

كلوديوس پتوله ما « .گذرانند روزگار مي)  تاسپرسيكون كا اي(بين درياي سرخ و خليج فارس 

طلميوس بزرگترين جغرافيادانان عالم در معروف و مشهور به ب )Claudius Ptalemaeus(» اوس

 »پرسيكوس سينوس«فارس تحت نام  در قرن دوم ميالدي از آبراه خليج پس از ميالد ةقرون اولي

)Persicus Sinus( در برخي منابع التين . است» خليج فارس«  ذكر كرده است كه دقيقاً به مفهوم

 هم ذكر شده است »Mare Persicumماره پرسيكوم « اين واژه به صورت سينوس پرسيكوس و 



 

  

  فارس يجمطالعات جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي خل404

از علماي قديم يونان و ملقب به » هكاتيوس هلطي« 28.كه معناي عبارت اخير درياي پارس است

هاي  در نقشه.  قبل از ميالد از نام درياي پارس استفاده كرده است475پدر جغرافيا در سال 

كوين « . اطالق شده است)Persis(باستاني از قول هرودوت و گزنفون به اين دريا، درياي پارس

زيسته اين دريا را درياي  مورخ رومي كه در قرن اول ميالدي مي» توس كوروسيوس روفوس

هاي جنوب ايران  هاي جغرافيايي التين، آب همچنين در كتاب. پارس يا آبگير فارس خوانده است

بنابراين مورخان و  .اند را ماره پرسيكوم يعني درياي پارس نوشته) درياي مكران و خليج فارس(

م يعني سقوط حكومت عيالم و . ق7 ةنگاران يوناني پيش از ميالد در شرح وقايع تا سد جغرافي

تشكيل حكومت ماد و روي كار آمدن هخامنشيان درياي مكران و خليج فارس را درياي پارس 

  .خواندند مي

  

   منابع اسالمي-3

» درياي پارسي«ميالد، تالشي براي تغيير نام  هفتم پس از ةپس از فتح ايران توسط اعراب در سد

ناميدند و  مي) درياي پارسي(» بحرالفارسي«  عموماً اين خليج را29،مورخان عرب. صورت نگرفت

 سال بعد منطقه را تحت 1200هاي ايراني، ترك و عربي هم كه در  اين نام از سوي امپراتوري

اسالمي نظير استخري، مسعودي، بيروني، ابن محققان  .د داشتند مورد احترام قرار گرفت خوةسلط

، ابوالقاسم بن محمدبن )بشاري(حقول، مقدسي، مستوفي، ناصرخسرو، الطاهرين مطهر المقدسي 

هاي  ثار و نوشتهآ ادامه دادند، در 15اي ايراني را تا قرن  كه مطالعه در اطراف اين دري…حوقل و 

س، البحر الفارسي، بحر مكران، الخليج الفارسي و هاي بحر فار هاي جنوب ايران به نام آبخود از 

باشد كه اقيانوس هند را  هايي موجود مي دانان نقشه حتي از اين جغرافي. اند خليج فارس ياد كرده

دانان عرب و اسالمي اين نام را از دو تمدن باستاني گرفتند و  جغرافي .اند البحر الفارسي نام گذارده

سينوس «و  »بحر فارس«ايراني را » پارسا دراياي«بدين ترتيب كه .  دادندزمان مورد استفاده قرار هم

قرآن الرحمن  ة ناميدند و حتي منظور از دو دريا در سور مي» خليج فارس«يوناني را  »پرسيكوس

ابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا بن احمد  .دانستند  را نيز همان درياي فارس و درياي متوسط مي مجيد

: نويسد الممالك در اين باره ميدر كتاب خود المسالك و ) ق300وفات (ه خراساني بن خرداد ب
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روانند ] شهري بين واسط و بصره[گروهي از اين رودها به سوي بصره و گروهي به سوي مذار «

  » .ريزند  آنها به درياي پارس ميةو سپس هم

يب الهند بر و بحر و در كتابش عجا) ناوخداي هرمزي(بزرگ بن شهريار الناخذاه هرمزي   

فارس  براي معرفي خليج» بحر فارس «ةق آن را تأليف كرده است از واژ342جزايره كه در سال 

  .بهره برده است

هم در كتاب خود ) ق346 وفات(ابواسحاق ابراهيم بن محمد الفارسي االصطخري   

  .كند فاده ميبراي معرفي نام خليج فارس است» بحر فارس« الممالك از همين عبارت  مسالك

 نيز در اثرش) ق346وفات (مورخ نامدار ابوالحسن علي بن الحسين بن علي مسعودي   

. ه استرا به كار برد» بحر فارس« در ذكر خليج فارس عبارت » مروج الذهب و معادن جوهر«

را براي شناساندن خليج » البحر الفارسي «ةهم واژ» التنبيه و االشراف«مسعودي در كتاب ديگرش 

  . ارس به كار گرفته استف

م به چاپ رسيده است براي 1883المعارف البستاني نيز كه در سال  ةدر جلد هفتم داير  

ابوعلي احمد بن عمر معروف به . استفاده شده است» الخليج العجمي «ةمعرفي خليج فارس از واژ

 تصريح  رده، تأليف درآوة هجري به رشت290 كه در سال االعالق النفسيهابن رسته در كتاب 

اما از درياي «. »فاما البحر الهندي يخرج منه خليج الي ناحيه فارس يسمي الخليج الفارسي«: كند مي

 ةبه گفت 30».نامند مي» خليج فارس«آيد به سمت سرزمين فارس كه آن را  هند خليجي بيرو مي

 عرب را دور شود كه دنياي هايي مي محدود به آب» بحر فارس«دان عرب،  جرجي زيدان تاريخ

بحرفارس ـ ويراد به عندهم كل البحور المحيطيه ببالد العرب من «: گويد جرجي زيدان مي. زند مي

العراق الي ايله فيدخل فيه مانعبر عنه اليوم بخليج فارس و بحرالعرب و خليج  مصب ماء دجله في

 درياهايي كه ةمدرياي فارس ـ نزد آنان مقدم بر ه«. »…عدن و البحر االحمر و خليج العقبه

كند، به عنوان درياي فارس تعبير  هاي عرب از مصب آب دجله گرفته تا ايله را احاطه مي سرزمين

و درياي عرب و خليج » خليج فارس«ن به شده و از آن جمله است آنچه را كه ما امروز از آ مي

ا امروز از آن به شده و از آن جمله است آنچه را كه م عدن و درياي سرخ و خليج عقبه تعبير مي

  31.»كنيم و درياي عرب و خليج عدن و درياي سرخ و خليج عقبه تعبير مي» خليج فارس«
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 عربي نقل ةهايي كه با ترجم در نقشه» الخرائط علم«محمد عبدالكريم صبحي نيز در كتاب   

 مد بنمح 32.ناميده است» بحر فارس«و » الخليج الفارسي«كرده است، درياي جنوب ايران را 

الزمان طاهر مروزي در  نامه؛ ابن البلخي در كتابش فارسنامه؛ شرف نجيب بكيران در كتابش جهان

 المشتاق في اختراق ةهاثرش طبايع الحيوان؛ ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا بن ادريس در كتاب نز

دان؛ البل الدين ابوعبداهللا ياقوت بن عبداهللا حموي رومي در كتاب مشهورش معجم اآلفاق؛ شهاب

ابوعبداهللا زكريا بن محمد بن محمود قزويني در كتاب آثارالباقيه و اخبارالعباد؛ در كتاب عجائب 

الدين ابوعبداهللا محمد  البلدان؛ و شمس المخلوقات و غرايب الموجودات؛ ابوالفداء در كتاب تقويم

 البحر به ترتيب الدهر في عجايب البر و نخبةبن ابي طالب االنصاري الدمشقي الصوفي در كتابش 

ـ الخليج الفارسي ـ بحر فارس ) و هم بحر پارس( درياي پارس -بحر پارس « : ها و عبارات  واژه

ـ بحر فارس و ) و درياي پارس( ـ درياي پارس ـ بحر فارس ) و هم بحر فارس(ـ درياي پارس 

اين عبارات و . اند را در معرفي و ذكر خليج فارس به كار برده» )و بحر فارس(بحر الفارسي 

ها به طور مكرر طي قرون پنجم تا يازدهم قمري در كتب و منابع تاريخي و جغرافيايي زير  واژه

االدب  الدين احمد بن عبدالوهاب بن محمد النويري در كتاب نهايت شهاب: نيز ذكر شده است 

ن عمر بن الدي القلوب؛ ابوحفص زين ةهفي فنون العرب؛ حمداهللا ابي بكر مستوفي در كتاب نز

الغرايب؛ ابن بطوطه در كتاب خود   ةالعجائب و فريد ةمظفر معروف به ابن الوردي در كتاب حزيد

االسفار؛ ابوالقاسم محمد بن حوقل در كتاب   النظار في غرائب االمصار و عجائب ةتحف

 ي احمد بن علي بن احمد القلقشندة االنشاء نوشت ةباالرض؛ و كتاب صبح االعشي في كتا ةصور

فارس،  عالوه بر تأكيد و تأييد نام خليجهاي فراواني كه از اين قرون در دست است،  نقشه

  .كنند  شمول اين نامها را ترسيم ميةدگرگوني ياد شده در تغيير نام بحر فارسي و دگرگوني در داير

  

   منابع غربي-4

گانگان و به ويژه اند بي بيشتر كساني كه در مورد درياي پارسي و درياي مكران مطلب نوشته

اند تا حقيقت  اند كوشيده اي كه در اين منطقه داشته اند، زيرا به لحاظ موقعيت ويژه ها بوده انگليسي
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ها بجاي مانده آن اما منابعي از . ت را بگيردهاي جعلي و ناقص جاي اسامي درس نهفته بماند و نام

 ة، لرد كرزن، وزير خارج1892در سال  .كنند است كه بر صراحت نام خليج فارس تكيه مي

ويليام راجرز،  .مكرراً به نام خليج فارس اشاره كرده است»  ايرانةايران و قضي«انگلستان، در كتاب 

 ميالدي خود در مورد 1971 ة آمريكا، در گزارش مورخة وقت اياالت متحدةوزير امور خارج

رهنگهايي كه به زبانهاي در ف.سياست خارجي اين كشور از نام خليج فارس استفاده كرده است

فرانسوي،   مريكايي،آمختلف تدوين و چاپ شده است، از جمله فرهنگهاي آلماني، انگليسي، 

آثار اعراب نيز بحر   مروزه در ميانا . خليج فارس نيز به همين نام آورده شده است…تركي و 

ترين  از معروفيكي . شود فارس به فراموشي سپرده شده و از تركيب خليج فارس استفاده مي

فارس بهره  راي مراجعه است كه از تركيب خليجهاي دنيا يعني المنجد، سند قاطعي ب المعارف  ةداير

  33.برده است

  

   اسناد حقوقي-5

  اسناد) الف

 16 اصالت نام خليج فارس وجود دارد كه به قرن ةداليل و مستندات حقوقي معتبري دربار

هايي كه پرتغال، اسپانيا، بريتانيا،   موافقتة در كلي1560 تا 1507طي سالهاي . گردد ميالدي باز مي

و در » خليج الفارسي«هلند، فرانسه، آلمان با دولت ايران داشتند حتي در متون عربي نيز از عبارت 

 اين اسناد استقالل كويت است كه ميان ةاز جمل .استفاده شده است» پرشين گلف«متن انگليسي 

اين سند كه توسط عبدالسالم الصباح نيز . شده است گان بريتانيا منعقدنمايند امير اين كشور و

حضرت صاحب الفخامه الفخيم السياسي لصاحبه اجالله «: شود امضا شده است، چنين آغاز مي

  34.»…من الخليج فارسي المحترم 

  

  سازمان ملل متحد) ب

اعالم كرده » خليج فارس«را سازمان ملل متحد تا به حال دو بار نام تاريخي و اصيل اين آبراه 

داند كه از آغاز قرن بيستم جانشين نام كهن درياي  سازمان ملل خليج فارس را نامي تازه مي. است
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 اين سازمان در سند ةدبيرخان .پارس شده و بيش از درياي فارس مورد استفاده قرار گرفته است

ولت ايران يادآور به د) UNAD311/GEN( ميالدي و يادداشت 1971 مارس سال 5مورخ 

هاي جغرافيايي،   سازمان ملل متحد در اسناد و نقشهةشود كه بنابر عرف جاري در دبيرخان مي

 آبي بين ايران از سمت شمال و خاور و تعدادي از كشورهاي عربي از سوي جنوب و ةمنطق

فرهنگهاي ها و  و اين بنا بر عرف قديمي انتشار اطلس شود باختر به نام خليج فارس ناميده مي

 ثبت شده است و 1984به تاريخ دهم آگوست  )UNLA45+8+2( دومين بيانيه .جغرافيايي است

اين دبيرخانه همچنين  .اند  كشور عربي نيز اسناد سازمان ملل را امضا كرده22 ةدر هر موقعيت، هم

شده، بابت اشتباهاتي كه سازمان ملل در برخي اسناد در به كار بردن نام خليج فارس مرتكب 

و از )  ميالدي در سازمان ملل1991 ژوئن 26سند (عذرخواهي كرده آن را اشتباه سهوي دانسته 

ضمن اينكه  .كارگزاران سازمان خواسته است كه همواره اين موضع ايران را در نظر داشته باشند

 نام غرافيايي نيز هر سال برهاي ج  هماهنگي در مورد نامة سازمان ملل دربارةكنفرانس ساليان

  .فارس تأكيد كرده است خليج

  

  گيري تيجهن

 و نام آن بود كه نشان فارس خليج مطالعات جغرافياي تاريخي حاضر با تمركز بر ةهدف نوشت

 در طول تاريخ به همين نام بوده است و تمامي ملت ها با زبان هاي گوناگون فارس خليجدهد نام 

 سوم قرن بيستم ةوضوع تغيير نام خليج فارس از ده م. به كار برده اندفارس خليجاين نام را براي 

هدف اصلى سياست .  خليج فارس مطرح شدةها در منطق زدايى انگليسى فارسى به دنبال سياست

فارس بود كه تنها مانع اصلى آن را بايد هويت  خليج ةسرزمينى انگلستان در منطق ةياد شده توسع

 به دنبال اين سياست برخى.  فارس سايه افكنده بود خليجةدانست كه ساليان دراز بر منطق ايرانى

ديدند و  از سياستمداران و نويسندگان تندروى عرب، زمان را براى تغيير نام خليج فارس مناسب

آنكه هزاران هزار   چند سند و نقشه قصد دگرگون كردن نام خليج فارس را داشتند غافل ازةبا ارائ

در كه نام خليج فارس را  و ديگر ملتهاى جهان وجود داردنقشه و سند يكنواخت از آرشيو عربها 

داشته است و همزمان  هر دو نام از دورترين روزگاران تاريخى وجود. كند درازاى تاريخ تأييد مى
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مدارك به دست آمده به ويژه  طبق. در دو تمدن بزرگ ايرانى و يونانى مورد استفاده قرار داشت

به دست آمده است اين خليج به نام  سوئز از داريوش هخامنشىاى كه در موقع حفر كانال  كتيبه

  .خوانده شده است» درياى پارس«

  :است   محل اين كانال به دست آمده نوشته شدهراي كه د در كتيبه

ام از رودي كه از  من فرمان كندن اين كانال را داده. از پارس مصر را گشودم. من پارسي هستم «

ام و ناوها  ه از پارس آيد پس اين جوي كنده شد چنان كه فرمان دادهمصر روان است به دريايي ك

  35».آيند از مصر از اين آبراه به پارس چنان كه خواست من بود

خواندند و يونانيان  يا درياى پارس مى» اياپارسا در«هخامنشى اين دريا را  ايرانيان در روزگار  

 پارسا«. يا خليج فارس مى ناميدند» سيكوسسينوس پر«دو قرن قبل از ميالد آن را  )سبطلميو(

 در دوران اسالمى. درآمد» ماره پرسيكوم «ةايرانى بعدها به روم رفت و به گون» دراياى

استفاده  زمان مورد جغرافيانويسان عرب و اسالمى هر دو نام را از دو تمدن باستانى گرفتند و هم

يونانى را  »سينوس پرسيكوس«و » سبحر فار«ايرانى را » پارسا دراياى«. دادند قرار مى

كه يك امر تاريخي  بيش از اينفارس خليجرسد تغيير نام  اما به نظر مي. ناميدند مى» فارس خليج«

كه تركيبي ( تاريخي باشد كه علت اصلي آن موقعيت ژئواستراتژي -باشد، بيشتر يك امر سياسي

نوان  به عفارس خليج دوران گذشته در.  استفارس خليج) از عوامل ژئوپليتيك و استراتژيك است

هاي ولي امروزه، در رابطه با كشور. تتر غرب به هندوستان داراي اهميت بوده اس راه نزديك

از يك طرف كشور ايران به صورت .  داردي اين موقعيت ارزش غير قابل انكارفارس خليج ةحاشي

 تزاري و سپس اتحاد ةيپل ارتباطي بين شرق و غرب و همين طور به صورت حدفاصل بين روس

 و درياي عمان و در نتيجه اقيانوس هند فارس خليجو اكنون روسيه و ) سابق( جماهير شوروي

، درياي فارس خليج عربستان از نظر جغرافيايي دو آبراه مهم ةقرار دارد، از طرف ديگر شبه جزير

. وس هند متصل استعمان و بحر احمر را در سواحل خود دارد و از طريق درياي عرب به اقيان

 به خليج عربي با فارس خليجهاي عربي با تغيير نام  اين منطقه موجب شده است كه كشوراهميت

در با اين حال .  بعد بتوانند جزاير سه گانه را هم در اختيار خود بگيرندةحمايت آمريكا در مرحل

 و بيان نام گيرى آن  شكلةنگاهى كوتاه به تاريخچ  براى اثبات حقانيت نام خليج فارس،نوشتهاين 
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ييد شده أ و در نهايت ت شده استهاي گوناگون ها و زبان هاي تاريخي ملت آن در سندها و نوشته

  .االيام به اين نام معروف بوده است فارس يا درياى پارس از قديم خليجاست كه 
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