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چکیده
نام خلیج فارس در سالهای اخیر با چالشهایی مواجه گردیده که غیرواقعی و بیشتر بر
اساس احساسات سیاسی ناشی از عصبیتهای قومی و دور از واقعیتهکای تکاریخی بکوده
است .نویسندگان در پووهش خود ،آثار تألی شده در قرن ۹۱میالدی موجکود در کتابخانکه
کنگره آمریکا را بررسی کرده و از آن میان برکتبی که هر یک به فراخور محتوا به این منطقه
دریایی پرداخته ،تمرکزکردهاند .آنها در این تحقیق که به شیوه توصیفی -تحلیلی انجام شده،
به نتایجی دست یافتهاند .نخست :آنچه تحت نام خلیج عربی مطرح میشود ،معکادل دریکای
سرخ است که طبق اسناد ،به مرزهای کشورهای حاشیه دریای مذکور محدود میشود؛ دوم:
خلیج فارس و خلیج عربی بر اساس اسناد مذکور ،دو موقعیکت جغرافیکایی ککامال متمکایز
هستند؛ سوم :از نام خلیج فارس در قرون گذشته و در آثار ادبی و سفرنامههکا و در نتکایج
تحقیقات مورخان و جغرافیدانان ،به وفور استفاده شده است.
 واژگان کلیدی:
خلیج فارس ،کتابخانه کنگره آمریکا ،قرن  ۹۱میالدی ،برشی تاریخی.
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مقدمه
نام خلیجفارس در سال های اخیر از سوی کشورهای منطقه در سط بینالمللی با چاالشهاایی
مواجه شده که بیشتر سیاسی ،تبلیغی و ا ساسی باوده و بار اسااس پاژوهش هاا ،غیرواقعای و بار
ا ساسا

سیاسی ناشی از عصبیت های قومی و دور از واقعیتهای تاریخی استوار گردیاده اسات.

بهویژه از  52ماه می سال 9089م .که شورای همکاری کشورهای منطقه خلیجفاارس تحات عناوان
"ممل

التعاون لدول الخلیج العربیه" در ریاض اعالم موجودیت کارد ،تاالشهاای گساتردهای در

راستای القای بینالمللی مفهوم "خلیجعربی" صور گرفته که اگار چاه باه لحااظ تااریخی معتبار
نبوده ،اما بررسی و جستموی اولیه در صفحا اینترنت نشان میدهد که آن تالشهاا نااموفق هام
نبوده است؛ زیرا در مقایسه دهه اول تشاکیل شاورای ماذکور و دهاه اخیار در موتورهاای جساتمو
مال ظه میشود که عبار " "Arabian gulfنسبت به عبار " "Persian gulfاز رشاد  0.9براباری
برخوردار بوده 9که مقداری زیاد است و مخصوصا وقتی این تکرار و تبلیغ گسترده ،جهانی شاده و باه
راستنمایی کاذب یک عبار جعلی و تحریف شده هدایت شود ،نگرانکنناده هام هسات؛ باا ایان
وصف ،نه در اندرون مرزهای جغرافیایی خود که در خارج از آنها باید مستدل ،بر ق "خلایجفاارس"
پای فشرد و جهت تثبیت و اشاعه بینالمللی آن کوشید و باا فراینادی ناشای از اساتدالل باا اساناد
اصلی خارجی و مورد پذیرش به لحاظ بینالمللی بر چالشها توفیق یافت.
هر چند بر اساس مقایسه مذکور استفاده از عبار " "Arabian gulfدر محافال باینالمللای،
سیاسی و رسانهای نسبت باه عباار " "Persian gulfاز رشاد بیشاتری برخاوردار باوده ،اماا در
تحقیقا علمی ،دانشگاهی و بینالمللی همچنان نام واقعای تااریخی ایان منطقاه ،یعنای عباار
" "Persian gulfاست که جلوه میکند 5و همین نکته مهم است که به پژوهشهای تاریخ محاور،
 .9در موتور جستموی گوگل انگلیسی .بازه دهه اول بعد از تشکیل شورای همکاری کشورهای خلایجفاارس -جساتموی
عبار " "Persian gulfبه 8669نتیمه و عبار " "Arabian gulfبه9099نتیمه منمر شده است؛ همین جساتمو در
دهه اخیر در مورد عناوین مذکور به ترتیا  9989999و  086999نتیماه اسات؛ یعنای عباار "592"Persian gulf
برابر و عبار " 928 "Arabian gulfبرابار دهاه اول ،در جساتموها افازایش داشاته اناد؛ بناا بار ایان نتیماه ،عباار
" "Arabian gulfنسبت به " 0.9 ،"Persian gulfبرابر رشد داشته است.
 .5سازمان اطالعا مرکزی ایاال متحده دونقشه یکی در مورد خاورمیانه که به کشاورهای خلایجفاارس پرداختاه و در
سال  9009م .تهیه شده و دیگری مربوط به نفت و گااز خااورمیاناه کاه در ساال  5999م .فاراهم گردیاده ،در آرشایو
کتابخانه کنگره قرار داده و هر دو در دسترس است .بر روی هر دو نقشه عبار  Persian Gulfنقش بسته اسات؛ اولای
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برای مقابله با دیدگاهی جعلی و تحریف شده ،جهتی هر چه علمیتر مایدهاد و باه ایان وسایله،
استواری نتایج ،ارزش بیشتری مییابند .لذا نویسندگان در این پاژوهش ،آثاار باه وجاود آماده در
قرن  90میالدی  -موجود در کتابخانه کنگره آمریکا  -را که در دسترس بوده 9،بررسی کارده و از
آن میان ،تحقیق خود را بر کتبی تاریخی ،جغرافیایی و ادبی که هر یک به فراخور محتاوا باه ایان
منطقه دریایی پرداخته یا به آن اشاره داشته و راهگشای موضو بوده متمرکاز کاردهاناد .بررسای
آثار قرن  90میالدی به این دلیل بوده که اوال منابع در دسترس و قابل استفاده به صور بارخس

5

برخس 5در این کتابخانه ،از سال  9899میالدی به بعد را شامل میشده ،ثانیاا ایان آثاار از قادمت
بیشتری نسبت به آثار پ

از خود (یعنی از  9099تا  5998م ).برخوردار بوده و تااثیر تااریخی و

ارزش استنادی بیشتری داشتهاند و نیز مهمتر اینکاه محادودیت پاژوهش در قالا یاک مقالاه،
0

ممالی بیش از این دوره زمانی به یک مقاله نمیدادهاست؛ آنها نشان دادهاند که:

 )9خلیجفارس در قرون و اعصار گذشته از چنان جایگاه متماایزی برخاوردار باوده کاه در آثاار
ادب ای شااعرا و نویسااندگان ،در ساافرنامههااای س ایا ان و در نتااایج تحقیقااا مورخااان و
جغرافیدانان ،از این نام که نشااندهناده منطقاه جغرافیاایی دریاایی متمرکاز بار مرزهاای
جنوبی ایران فعلی و چند کشور همسایهاش است ،به وفور اساتفاده شاده و ماواردی کاه در
تمام این آثار به خلیجعربی با همین نام اشاره شده ،به وضوح منظور دریایسرخ بوده است.
 )5آنچه تحت ناام خلایجعربای مطارح مایشاود ،در اساناد تااریخی و جغرافیاایی معاادل
دریای سرخ است که بر اساس همان اسناد به مرزهای کشاورهای یمان ،عربساتان ،اردن،
فلسطین ،مصر ،سودان ،اریتره و جیبوتی محدود میشود.

متعلق به  99سال و دومی متعلق به  56سال پ از اعالم موجودیت "ممل التعااون لادول الخلایج العاربیاه" اسات و
نشان دهنده بی توجهی به اقداماتی است که نسبت به نام خلیج فارس صور میگیرد.
 .9در تمامی قال ها  99001مورد ،وجود داشته که از این تعداد  2699مورد آن به صاور بارخس در دساترس هساتند؛
این تعداد 699 ،عنوان کتاب را در خود جای داده است .از ممموعه اخیر  591عنوان کتااب از ساال  9899تاا  5998م.
در دسترس است؛ از عناوین اخیر  02عنوان کتاب متعلق به  9899 – 9800م 999 ،.مورد متعلق به  9099 – 9000م.
و  60اثر نیز متعلق به  5999 – 5998م .است؛ کت بررسی شده در این پژوهش 02 ،مورد بوده که متعلق به سال هاای
 9899 – 9800م( .قرن نوزدهم میالدی) است.
2
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 .0در پیشنهادا پایان مقاله آمده است که به همین شیوه کت سال هاای  9099تاا 5998م .مساتقال در هماین ماورد
بررسی شوند.
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 )0خلیجفارس و خلیجعربی بر اساس اسناد مذکور در دو موقعیت جغرافیایی کامال متماایز و
جدا از هم قرار گرفتهاند.
پیشینه بررسی نشان میدهد که در مورد خلیجفارسبه زبان فارسی ،پژوهش های زیاادی در
قال همایش و مقاله صور گرفته و کتبی نیز به چاپ رساید ه اسات ،اماا آنچاه ایان تحقیاق را
متمایز می کند ،استناد به منابع اصلی و به زبان انگلیسی بوده که تااکنون باه ایان شایوه بررسای
نشده و بیهیچ مشابهتی ،کاری تکراری صور نگرفته است.
خلیجفارس
جان هلند 9در کتاب طر ی از جغرافیای باستانی ،وقتی نامهای باستانی و جدید دریاها ،خلیجها
و تنگههای اصلی را درج میکند ،خلیجفارس را نام جدید سینوس پرسیکوس 5باستانی ذکر مینماید
که باز هم به پارس اشاره دارد و مفهوم خلیجفارس را میرساند).(Holland, 1814: 68
ساموئل آگوست میشل 0در کتاب جغرافیای باستانی خاود ،موقعیات پاارس را باا توجاه باه
وضعیت جغرافیایی خلیجفارس ،این گونه تصویر میکند:
پرسیا یا پرسی  ،کشور اصلی پارس بود و متعلق باه یکای از امپراتاوریهاای بازرگ تااریخ
باستان بود؛ این منطقه ،شمال شرقی خلیج فارس را در اختیار داشات و توساس مادیا ،1سوسایانا
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وکارمانیا 6ا اطه شده بود).(Mitchell, 1863: 44-45
سان فورد نیلز ،9همان موقعیت را در کتاب جفرافیای مقادماتی نیلاز باه ایان صاور نشاان
میدهد:
1

. John Holland
. Sinus Persicus
3
. Samuel Augustus Mitchell
4
;). Media;https://en.wikipedia.org/wiki/Media(region
2

در پارسی قدیم ،مدا و در پارسی میانه ،ماد منطقه ای از شمال غربی ایران بوده که بیشتر به دلیل داشتن پایگااه سیاسای
و فرهنگی مادها شناخته میشد و در طول دوره هخامنشی ،آذربایمان امروز ،کردستان ایران و غارب تبرساتان را در بار
داشته است.
5

;. Susia'na;https://en.wikipedia.org/wiki/Elam

در اصطال ا جغرافیایی ،سوسیانا ،نشاندهنده استان ایرانی خوزستان در اطراف رودخانه کارون بوده است؛
6

;). Carmania;https://en.wikipedia.org/wiki/Carmania_(region

کرمانیا منطقه ای تاریخی است که تقریبا منطبق با اساتان اماروزین کرماان و یکای از ایالات هاای هخامنشای ،سالوکی،
اشکانی و امپراتوری ساسانی بوده است.
. Sanford Niles
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پرسیا یا پرسی  ،بین دریایخزر و خلیجفارس قرار میگیرد).(Niles, 1885: 54

و هنری مک کورمیک ،9جها جغرافیایی سرزمین ایران را در کتاب کاار عملای در جغرافیاا
چنین نشان میدهد:
سرزمین ایران به سمت غرب از فال مرکزی تا سوا ل غرب آسیای صغیر گسترش مییاباد؛
بخش عمده آن شرق خلیجفارس است و در شمال به وسیله کوههای هندوکوش محدود میشاود.
ارتفا متوسس آن  2999فو

است).( McCormick, 1885: 261

عالوه بر جها جغرافیایی ،ریچارد مید 5در کتااب اقیاانوس ،آنماا کاه از جازر و ماد آبهاا
میگوید ،به این پدیده آبی در خلیجفارس هم اشاره میکند:
0

ارتفا جزر و مد در دماغه خلیج فارس به سی و شش فو مای رساد و در تنگاه مااژالن تاا
شصت و شش فو

افزایش مییابد).( Mayde, 1876: 85

و توماس مور 1هم در کتااب اللاه رخ یاا رماان شارقی خاود ،یکای از بازرگتارین عمایا
خلیجفارس را معرفی میکند:
یکی از بزرگترین عمایبی که در خلیج فارس پیدا شده ،یاک مااهی اسات کاه در انگلیسای
"ستاره ماهی" نامیده می شود .این ماهی ،دایره ای است و در ش بسیار درخشان اسات ،شاباهت
به ماه کاملی دارد که اطرافش را اشعه ا اطه کرده است).(Moore, 1890: 318
عالوه بر شرح موقعیت پارس با توجه به نا یه جغرافیایی خلایجفاارس و ماوارد دیگاری کاه
ذکر شد ،کت و منابع جغرافیایی متنوعی که بیشتر به موضوعا آموزشی پرداخته اند ،در مبحاث
مربوط به خلیج ها این سؤال را که "خلیج فارس کماست؟" مطرح کرده و گاه با تأکید بر توجه باه
نقشه ،قصد آماوزش موقعیات جغرافیاایی ایان منطقاه را داشاتهاناد؛ از جملاه جا

اولنای 2در

کتابهای یک سیستم عملی از جغرافیای مدرن )(Olney, 1830: 174و جغرافیای مدرسه اولنای
) ،(Olney, 1855: 226رز ول اسمیت 6در کتاب جغرافیای اسامیت) ، (Smith, 1836: 223ویلیاام
وارن 9در کتاب دیدگاه سیستمیجغرافیا )(Warren, 1843: 20, 105و ساموئل آگوست میشال در
1

. Henry McCormick
. Richard Mayde
3
. Magellan
4
. Thomas Moore
5
. Jesse Olney
6
. Roswell C Smith
7
. William Warren
2
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کتاب جغرافیای مدرسه میشل ) ،(Mitchell, 1850: 279هر یک سؤال "خلیجفاارس کماسات؟"
9

را مطرح کردهاند .همچنین ویلیام بنتلی فول در کتاب جغرافیاای مقادماتی)(Fowle, 1849: 64

در مبحث خلیجها ،به طرح عین عبار "خلیجفارس" پرداختهاست؛
نویسندگان دیگری نیز متناس با مبا ث آموزشی که طارح کارده و ماوقعیتی کاه باه ایان
وسیله شرح دادهاند؛ هر یک به فراخور موضو  ،از خلیجفارس نام بردهاند؛ ساارا الهاال 5در کتااب
مکالما در کتاب مقدس ،سؤالی را در مورد باغ عدن که در گفتگویی میان یک مادر و دختار رخ
داده ،پاسخ میدهد:
کاترین :0باغ عدن در کما قرار داشت؟ مادر :عدن کشاوری بسایار اصالخیز در کلاده 1باود ،از
خلیجفارس دور نبود و بین آنچه اکنون بغداد و بصره نامیده میشود ،قرار داشت؛)(Hall, 1927: 20

و نیز ساموئل آگوست میشل ،وضعیت جرا 2در خلایجفاارس را در کتااب جغرافیاای مدرساه
میشل ،چنین به تصویر میکشد:
گفته میشود که در جرا یا جرهاء ،در خلیجفارس ،دیوارها و بارجهاا از سانگ نماک سااخته
شدهاند).(Mitchell, 1857: 35
همچنین از شهرها ،بندرها ،کشورها ،تنگه ها و رودخانه ها سؤاالتی طرح میشود که متناسا
با موقعیت خلیجفارس عبارتند از:
چه شهرهایی در خلیجفارس قرار دارند؟ )(Mitchell, 1863: 36
کدام بندر دریایی در خلیجفارس است؟ )(Olney, 1830: 178
سوریه در کدام مسیر از خلیجفارس قرار داشت؟ )(Goodrich, 1851: 21
چه تنگهای بین خلیجفارس و خلیج هرمز است؟ )(Olney, 1830: 35
دو رودخانهای که به هم میپیوندند و به خلیجفارسمیریزند ،چاه هساتند؟ (Olney, 1830:
)35; Smith, 1836: 55
با توجه به نقشه ،چه رودخانهای به خلیجفارسمیریزد؟)(Mitchell, 1850: 283

1

. William Bentley Fowle
. Sarah L Hall
3
. Catherine
4
. Chaldea
5
. Ger'ra
2
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اما تمار دریایی و صیادی به ویژه صید مروارید در خلیجفارس از اهمیت ویاژهای برخاوردار
بوده و به همین دلیل در منابع مختلف به شیوه های گوناگون از آن و از آداب صیادی مرد مای کاه
در این منطقه ساکن بوده اند ،یاد شده است؛ در همین ماورد جای وسالی وان در ور  9در کتااب
دنیای آب از تورهای صیادی مردم سوا ل خلیجفارس چنین میگوید:
آرّیان ،5در تاریخ هندوستان خود ،از مردمیدر سوا ل خلیجفارس یادمایکناد کاه تورهاایی
داشتند که قادر به پوشاندن یک چهارم مایل از دریا بودند ،ایان تورهاا از ریسامان نخای سااخته
نشده ،بلکه از پوست درونی درختان نخل که در واقاع باه تورهاای پاپیروسای شاباهت داشاتند،
ساخته شده بودند).(Van Dervoort, 1883: 183
میشل در کتاب خود ،صید مروارید را از خلیجفارسمیداند:
مروارید در سوا ل خلیجفارس به دست میآید).(Mitchell, 1850: 285

و هنری مک کورمیک ،صیادی ارزشمند مروارید را در کتاب کار عملی در جغرافیاا ،محصاول
خا

خلیجفارس ذکر میکند:
خلیجفارس بین ایران و عربستان و صایادی ارزشامند مرواریاد از آن اسات .(McCormick,

)1885: 110

هم او به بحرین در خلیجفارس و به مسقس در ورودی آن اشاره دارد:
جزیره بحرین در خلیج فارس مرکز صنعت است و مسقس پایتخت عماان ،در ورودی آن قارار
دارد).(McCormick, 1885: 282

جی وسلی وان در ورتدر کتاب دنیای آب ،ضمن اینکاه خلایجفاارس را تولیدکنناده ذخیاره
فراوانی از جواهرا اقیانوس ذکر میکند ،یادآوری مینماید که ایرانیان غواصی در خلایجفاارس را
خا

خود میدانند:
صیادی مروارید در جزایر بحرین ،در خلیجفارس ،ذخیره بسیار فراوانای از جاواهرا اقیاانوس

را تولید می کند .تولید یک فصل دو ماهه تقریبا معادل پانصد هزار دالر با پاول ماسات .ایرانای هاا
عمادتا درگیاار تعقیا غواصاان هسااتند و غواصاای در خلایجفااارس را متعلااق باه کشااور خااود
میدانند).(Van Dervoort, 1883: 92
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هم او در بخش دیگری از کتاب خود ،خوا

مروارید شرقی را ذکر میکند و خلو

و غناای

بسیار زیاد مرواریدهای خلیجفارس را یادآور میشود:
زیباترین و ارزشمندترین مرواریدها از شرق به دسات مایآیناد و "مرواریاد شارقی" نامیاده
می شوند .رنگی آنها در سیالن یافت میشود و به طور کلی سفید نقرهای مایل به آبی اسات ،اماا
با چندین رنگ دیگر نیز دیده مای شاوند .مرواریادهای خلایج فاارس از خلاو

و غناای زیاادی

برخوردار هستند(Van Dervoort, 1883: 94) .

اما صید ارزشمند مروارید برای صیادان در هر نقطه دریایی همواره با خطراتای اعام از هاوای
نامساعد یا هیوالهای دریایی رو باه رو باوده و صایادان بارای رویاارویی باا مخااطرا صایادی از
شیوههایی استفاده میکرده اند .وان در ور در بخشی دیگر از کتاب خود به شرح این رویاارویی و
شیوه مقابله با این خطرا دریایی برای صیادان پرداختهاست:
خلیج مانار ،9جایی که مروارید یافت می شود (و سیالن را در شمال غربی از هندوساتان جادا
میکند) ،کوسهماهی های فراوانی دارد و با ایان اال ،غواصاان ممکان اسات زنادگی خاود را در
معرض خطر ببینند ،خطرا هیوالهای دریایی ،با تعداد غیرمعمول قایق ها ،سر و صادای خدماه و
کاهش تعداد سبدهای صدف کم میشود .بدیهی است که پوست تیره غواصان نیاز تاا ادودی از
آن ها محافظت میکند .به نظر میرسد که غواصان مروارید در خلیجفارس در زمانهاای گذشاته،
از این خاصیت رنگی آگاه بودهاند ،زیرا آنها عاد کرده بودناد کاه انادام خاود را سایاه کنناد تاا
دشمن قدرتمند خود را گمراه نمایند(Van Dervoort, 1883: 91).

اما همه تمار دریایی در خلیجفارس به صیادی و صید مروارید محدود نمیشد و این نا یاه
جغرافیایی ،نا یه عبور کاروانهای تماری دریایی نیز بوده و بریتانیا هم عالوه بر اهاداف سیاسای
در معامال تماری دست داشته است .برخای از جملاه در کتااب رماان سافر 5کاه باه توصایف
رفتارها ،آداب و رسوم و مکانها در کشورهای مختلف پرداخته و در آن از خلیجفاارس باه عناوان
مسیر کاروانهای تماری یاد نموده ،گذرا به آنها اشاره کردهاند:
کاالهای بریتانیاا در اال اضار جاای بسایاری از محصاوال باو مای و داخلای دمشاق را
گرفته است و بسیاری از کاالها که از خلیج فارس و هند وارد شده و توسس کااروانهاای بغاداد باه
1

. Manaar

 .5نویسنده این کتاب مشخ

نیست و تنها بر روی جلدش نوشته شده :به وسیله مسافر قدیمی؛
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این شهر میرسیدند ،اکنون مستقیما از لندن و لیورپاول باه بیارو

وارد مایشاوند .(---, 1855:

)165-166

رقابت بریتانیا و روسیه در خلیجفارس برای ایمااد خاس آهان باه منظاور ساهولت تعاامال
تماری خود بین شرق و غرب ،اهمیت تاریخی این نا یه را میرساند؛ هنری بالتاازار میار 9نیاز در
کتاب تاریخچه قانونگذاری اولیه راهآهن در ویسکانسین به شرح این رقابت پرداختهاست:
در ال اضر ،بحث در مورد راهآهن بریتانیا باه هناد از جهات ظرفیات و جادیت آن افازایش
یافتهاست؛ روسیه  521خس آهن در مسیر سیبری و چین و از طریق آسیای مرکازی باه مارز چاین
کشیده که ظاهرا ساد بریتانیا را برانگیختهاست؛ با سارمایهگاذاری جدیاد بار روی پاروژه هناد-
بریتانیا ،انگیزه ای اضافی ایماد گردیده که روسیه را برای ایماد شعبه ای از خس آسیای مرکازی خاود
از طریق جنوب ایران به خلیجفارس ،تحت فشار و شتاب قرار داده است(Meyer, 1898: 53).

عالوه بر اینها ،در ادامه متناس با مبا ث مطرح شده در منابع ،از شهرها ،تمدنها ،ناامهاا و
رودهایی یاد شده که هر یک به گونه ای در تاریخ خاود ،همنشاین ایان خلایج شاده یاا باا ناوای
خروشان او همراهی کرد ه است و نیز در ادبیا  ،آنما که شعری یا رمانی این نام را در خاود جاای
داده و به این وسیله تاریخی شده یا بخشی از تاریخ را همراه خود کارده ،از آن شاعر و رماان هام
یادی گردیده تا ق آنها هم ادا شود ،اما از مبا ث طاوالنی کاه در راساتای پاژوهش نباوده یاا
هدف آن را تأمین نمیکرده ،پرهیز گردیده و گاه تنها به اشارهای بسنده شده است.
شهرها
ساموئل آگوست میشل در کتاب "جغرافیای باستانی" خود به شرح سوسیانا مایپاردازد و در
طرح موقعیت جغرافیاییاش از خلیجفارس هم نام میبرد:
سوسیانا در شرق بابل قرارداشت و به وسیله رودخانه دجله از آن جدا میشد ،از سامت شارق
به پرسیا و از سمت جنوب به خلیج فارس محدود باود .ایان نا یاه ،اساتان مهمای از امپراطاوری
پارس بود و نا یههایی از الیمای

و سی

سیا را در برمیگرفت؛ )(Mitchell, 1863: 47

هم او در کتاب جغرافیای مدرسه میشل ،برخی از شهرهای پارس را به طاور مشاروح مطارح
میکند و به برخی اشاره مینماید:
. Balthasar Henry Meyer
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رشت ،بندر اصلی دریایخزر و بوشهر در خلیجفارس است؛)(Mitchell, 1850: 287

عالوه بر آگوسات میشال ،جا

اولنای نیاز در کتااب جغرافیاای مدرساه اولنای ،وضاعیت

جغرافیایی شهر اصفهان را با توجه به فاصله مکانی از موقعیات خلایجفاارس و دریاایخازر نشاان
میدهد:
اصفهان ،پایتخت باستانی ایران که پیش از این ،یکی از پُارزرق و بارقتارین شاهرهای شارق
بوده ،در زندهرود واقع شده است ،این شهر تقریبا در وسس راه و بین دریایخزر و خلیجفارس قارار
گرفته است).(Olney, 1855: 232

آنها به این ترتی  ،اهمیت و قدمت این مناطق را هم نشان میدهند.
تمدنها
تمدنها در منابعی که بررسی شده و بیشاتر باه لحااظ موقعیات جغرافیاایی ویاژه آنهاا ،از
جایگاه خاصی برخوردار بوده ،هر یک کایتهاای مفصالی داشاتهاناد؛ ویلیاام پااتون ،9سااموئل
گودریچ 5،توماس مک گرادی 0،ساموئل آگوست میشل و چارلز رانادال باارنز 1باا طارح هار یاک،
چون از جایگاه منطقهای ،نسلها ،قبایل ،پادشاهی یا کومت هر کدام سخنی به میاان آوردهاناد،
به تناس از خلیجفارس هم نام بردهاند؛ ویلیام پاتون در کتاب اصول کتاب مقادس از کلادانیان در
منطقه خلیجفارس یاد میکند:
نخستین ظهور قدر

کلدانیان در منطقهای نزدیک به خلیجفارس بود)(Patton, 1879: 326

ساموئل گودریچ در کتاب تاریخ مدرسه عمو می پیتار پاارلی از آشاور و مرزهاایش در شامال
خلیجفارس میگوید:
آشور 2از اولین ملت های زمین بود؛ مرزهایش در زمان های مختلف ،متفاو بوده ،اما مکاانش
بر روی نقشه مایتواناد در ممااور دو رودخاناه دجلاه و فارا  ،در شامال خلایجفاارس دیاده
شود).(Goodrich, 1851: 21
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توماس مک گرادی در کتاب دو پادشاهی ،از تمدن سه هزار ساله سوریه و نسل هاایی کاه در
سوا ل مرزهای خلیجفارس سکنی گزیدند ،با عظمت و افتخار یاد میکند:
نسل هایی که دشت های اصلخیز سوریه را آباد کردند و ساههازار ساال پایش ،در ساوا ل
دجلاه و در مرزهاای خلایجفاارس ،در شاکوه شاااهانهای ساکنی گزیدناد ،هرگاز در خاواب هاام
9

نمیدیدند که ستارهاستعداد و نبوغشان همانند یک الهه طلو کند (Mc Grady, 1899; 255).

ساموئل آگوست میشل در کتاب جغرافیای مدرسه میشل به شرح دارایی هاا و قلمارو رئای
کشور عمان در خلیجفارس و در اواسس قرن نوزدهم میپردازد:
امام و یا رئی

عمان چندین کشتی جنگی دارد؛ ملوانان او بهترین ملواناان باو مای در شارق

هستند؛ عالوه بر قلماروش در عربساتان ،او دارای زنگباار و جزایار دیگاری در ساوا ل آفریقاا و
همچنین جزایری در خلیجفارس است )(Mitchell, 1850: 285

چارلز راندال بارنز در کتاب راهنماای بیاوگرافی کتااب مقادس ،بنیانگاذاران قبائال راماه 5و
جوکشان 0به وسیله پسرانشان را یادآور میشود و با توضای قلمروشاان از ازدواج فرزنادان آنهاا
در مرزهای خلیجفارس به منظور اتحادشان سخن میگوید:
نظر عادی نسبت به این بنیانگذاران قبایل (پسر رامه و پسر جوکشاان) ایان اسات کاه آنهاا
ابتدا در میان پسران کوش 1و هر جا کهایشان را قرار مایدادناد و ساپ

در مرزهاای ساوریه ،در

دود قلمرو ادوم مستقر میشدند .اماجسنیوس 2و وینر 6یادآوری کردهاند که ناام ایانهاا ممکان
است برای یک قبیله مورد استفاده قرار گرفته باشد و این ممکن است به عنوان ا تماالی بار ایان
فرض باشد که فرزندان کتوراه 9با فرزندان کوش ،به منظور اتحاد ،ا تماال در مرزهای خلیج فاارس
ازدواج کردهباشند).(Barnes, 1884: 123

هم او در مورد ددان 8،فرزند رامه چنین میگوید:

 .9منظوراین بوده که به این درجه از تمدن برسند
2
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ددان ،پسر رامه در سوا ل خلیج فارس مساتقر شاد و پسارانش در قالا بازرگاان میاان آن
سوا ل و فلسطین با کاروان تمار

میکردند).(Barnes, 1884: 123

و نیز از قبیله رامه و محل زندگی او در خلیجفارس ،این تصویر را ارائه میدهد:
قبیله رامه به عنوان تمار معروف شادند؛ از زیساتگاه وی در ساوا ل خلایج فاارس ،چنادین
نشانه وجود دارد؛ آثار ضور ددان در این نا یه بسیار ضعیف است؛ اما به نظر میرساد کاه راماه،
بر رگما

9

اکم بودهاست؛ )(Barnes, 1884: 443

بارنز در کتاب خود از اسار دّون 5،یکی از پادشاهان آشور باساتان و قلمارو فرماانروایی او در
خلیجفارس یاد میکند و در مورد او میگوید:
از اسار دّون واقعا هیچ چیزی تا زمان جلوسش ( دود  689قبال از مایالد) شاناخته شاده
نیست و به نظر میرسد بیسروصدا و بدون هیچ مشکلی بر تخت نشست .به واسطه آثاار بازماناده
از او ،به نظر میرسد که اگر نه قدرتمندترین ،اما یکی از قدرتمنادتارین پادشااهان آشاوری باوده
اسات؛ او قاادرتش را بار همااه آساایا باین خلاایجفاارس ،کااوههااای ارمنای و مدیترانااه گسااترش
داد).(Barnes, 1884: 157

نامها
برخی از اسا می تاریخی که توسس بعضی ذکر گردیده و هر یک به نحوی به خلیج فاارس هام

مربوط شده اند ،دارای اهمیت هستند .اشتون آکساین دن 0و تومااس گااتری 1در کتااب ماردان
بزرگ خدا از ابراهیم پیامبر میگویند:
خانه اولیاه اباراهیم پیاامبر ،در اور 2،در سامت راسات فارا و در نزدیکای دماغاه باساتانی
خلیجفارس بود).(Oxenden,Guthrie, 1876: 18
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اور در عراق امروزی ،تل المقیر ،شهر مهمی از جنوب باختری بین النهرین باستانی (سومر) ،در ادود  919ماایلی (552
کیلومتری) جنوب شرقی بابل و دود  99مایلی ( 96کیلومتری) غرب بستر کنونی رود فرا است.
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جان کیتو 9و الوان بوند 5در کتاب تاریخ مصاور کتااب مقادس از اساماعیل (فرزناد ضار
ابااراهیم پیااامبر) ،مااادرش ،ازدواج او و نااوا ی اسااتقرار فرزناادانش از جملااه در بخااش شاارقی
خلیجفارسمیگوید:
زمانی که اسماعیل به بلوغ رساید ،ماادرش کاه مصاری باود ،او را باه ازدواج زنای از کشاور
خودش درآورد؛ او از این زن دوازده پسر داشت که پسرانش در ناوا ی آن کشاور باین هاویاله 0و
شور 1قرار گرفتند ،یعنی در بخش های مختلف پایتخت عربستان ،بخش غربی مصر جاایی کاه در
کتاب مقدس شور نامیده میشده و بخش شرقی ،به سمت خلیجفاارس کاه هاویاله باود ه اسات.
)(Kitto,Bond, 1868: 81
2

آنها همچنین از سلیمان نبی میگویند که در روزگار کومات خاود ،خلایجفاارس را هام
تحت سلطه خویش داشته است:
عبرانیان ،6از دریای مدیترانه و فنیقیها 9تا فرا  ،در مرزهای نزدیکتر و دورتر از خود  -از رودخاناه
مصر و خلیج االنیتیک 8تا بریتوس 0،ماا  99وتاپسااکوس 99،هماه غیار از قبایال بادیاهگارد شامال
عربستان ،در شرق تا خلیجفارس ،تحت سلطه سلیمان قرار داشتند؛ ).(Kitto,Bond, 1868: 317

و گری

اگیوالر 95در کتاب زنان اسرائیل از ایزیت 90فرزند هلنا 91،ملکاه آشاوری (29 – 26

قبل از میالد) که برای تحصیل به ابینه در خلیجفارس فرستاده شد ،سخن میگوید:
ایزیت  ،پسر هلنا ،توسس پدرش ،مونوبازوس 92برای تحصیل به بارگاه عبینه ریک 96،پادشااه
99

کاراسن ،که در خلیجفارس مکانی متمایز است ،فرستاده شد(Aguilar, 1888: 246).
1

. John Kitto
. Alvan Bond
3
. Havilah
4
. Shur
5
;. Solomon: https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon
بیش از همه پادشاهان پیشین بود.
6
. Hebrews
7
. Phoenicians
8
. Elanitic
9
. Berytus
10
. Hamath
11
. Thapsacus
12
. Grace Aguilar
13
. Izates
14
;. Helena: https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_of_Adiabene
2

او ( سلیمان نبی) در عقل ،ثرو و قدر

هلنا ،ملکه آشور بین سالهای  29تا  26پ

از میالد بود.

15

. Monobazus
16
. Abenerig
17
. Characene
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رودخانههای دجله و فرات
همچنان که برخی از اسامی تاریخی هر یک به نحوی به خلیجفارس ربس یافتاهاناد ،برخای از
رودهای تاریخی هم همراه با خلیجفارس زندگی کرده ،جاری شده و سارانمام باه او پیوساته و در
طول تاریخ در آغوشش آرام گرفته اند؛ دجله و فرا هر دو از رودهای بزرگ و تاریخی هستند کاه
یکی از قدیمیترین تمدنهای جهان به نام بینالنهرین را با خود داشته ،سرانمام راهشاان باا هام
یکی شده و در نهایت به خلیجفارس پیوستهاند؛ از همین رو بوده که در مناابع مختلاف تااریخی و
جغرافیایی ،هر گاه از این دو رود نامی به میان آمده ،متناس با موضو  ،نامیاز خلایجفاارس هام
به میان آمده است؛
جان کیتو و الوان بوند در کتاب تاریخ مصور کتاب مقادس خاود از واریاز دجلاه و فارا باه
خلیجفارس میگویند:
فرا و دجله قبل از ورود به مناطق سرسبز به هم می پیوستند و پا

از تارک ایان منااطق

دوباره جدا و به خلیجفارس وارد میشدند(Kitto,Bond, 1868: 48).

هنری مک کورمیک ،در کتاب کار عملی در جغرافیا ،فرا را که به خلیجفارسمایریازد ،باه
این صور تصویر میکند:
فرا رودخانه اصلی آسیای مرکزی ترکیه ،تا نزدیکی کوه آرارا باال می رود و به خلیج فاارس
میریزد(McCormick, 1885: 111) .

هم او در همان کتاب ،از شکلگیری شسالعرب و ریزشش به خلیجفارس میگوید:
شسالعرب ،رودخانه ای است که از برخورد دجله و فرا تشاکیل شاده و باه انتهاای شامالی
خلیجفارس میریزد).(McCormick, 1885: 280

و نیز عبار آرتور کانون دویل 9در کتاب کارهای رافلاز هاو نشاان مایدهاد کاه فارا باه
خلیجفارس میریزد:
مبادر به رکت مختصری بین بیرو در دریای مدیترانه و آبهای فوقانی فارا  ،ماا را باه
خلیجفارس هدایت میکند).(Doyle 1891: 75

. Arthur Conan Doyle

1
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جان دانکن کواکن باش 9در کتاب تاریخ مصور ادبیا باستانی ،شرقی و کالسیک ،بار اسااس
نامههای ترجمهشده از خس میخی ،از محو کلده یا بابل توسس خلیجفارس و رودخانههای دجلاه و
فرا میگوید:
شمال خلیجفارس و بخش متمایزشده با رودخانههای فارا و دجلاه ،کلاده یاا بابال را محاو
کرده اند؛ در اینما قدیمی ترین شهرها در میان جمعیات عمادتا تاورانی 5و ساامی 0،باا اختالطای
محدود از عنصر آریایی ،سر برآوردند).(Quackenbos, 1890: 104

در عین ال ،اگر چه در نتیمه مواردی که ذکر شد ،دجله و فرا باه هام مایپیوساته و باه
خلیجفارس میریخته اند ،اما توماس مک گرادی در کتاب دو پادشاهی ،نظر دیگری را هام مطارح
کرده است:
با وجود اینکه فرا و دجله قبل از رسیدن به خلیجفارس به هم میپیوندند ،اما این الات در
عصر دور چنین نبود ه است؛.برای سرلشکر رنل 1ثابت شده است که تی در دوره اسکندر کبیار،2
دو رودخانااه کااامال متمااایز بااوده و هاایچ تلفیقاای آنگونااه کااه در دوره دیگااری بااوده ،وجااود
نداشتهاست(Mc Grady, 1899: 48).

وی در ادامه و در همان کتاب به نقل از سرلشکر رنل میگوید:
همانطور که دیده ایم ،قبل از زمان اسکندرکبیر ،دجله و فرا ارتباطی نداشته ،اما کاناالهاای
جداگانهای را در قلمرو خود از شمال به جنوب در برمیگرفتهاند؛ ممکن اسات ایان جریاانهاا باا
تکان های فرضی زلزله که در الیه ها به وجود آمده ،تغییر یافته باشند و قبل از ایماد خلایج فاارس،
دجله و فرا ممکن است به سوی دریاهای سیاه و خزر جریان یافته و به داخل کی زیال 6و ارس
منشع

9

شده باشند).(Mc Grady, 1899: 58

ذکر این دیدگاه همچنان کاه درآغااز ایان بحاث یاادآوری شاد ،باه خااطر نقاش همراهای

خلیجفارس و دجله و فرا در طول تاریخ بوده است .توماس مور هم در کتااب اللاه رخ یاا رماان
شرقی موردی را ذکر میکند که نشان دهنده همراهی تاریخی خلیجفارس و دجله است:
1

. John Duncan Quackenbos
. Turanian
3
. Semitic
4
. Major Rennel
5
. Alexander the Great
6
. kizil
7
. Aras
2
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رشته کوههایی که اکنون مرز امپراتوریهای فارس و ترکیه را تشکیل مایدهناد ،باه ماوازا
رودخانه دجله و خلیج فارس ادامه می یافتناد و در ممااور گمبارون (هارموزیاا) 9تقریباا ناپدیاد
میگشتند .به نظر می رسد بار دیگر از مناطق جنوبی کرمان سر بر می آوردند و پ

از گاذر از یاک

خس سیر شرقی از طریق مرکز مکارون 5و بلوچساتان باهطاور کامال در بیاباانهاای ساند گام
میشدند).(Moore, 1890: 249

ادبیات
اما فقس این شهرها ،تمدنها ،نامهای تاریخی ،رودخانهها و خالصه تاریخ و جغرافیا نباوده کاه
با خلیج فارس جاری شده اند ،بلکه این خلیج از دیرباز در شعر و ادبیاا کهان جهاان نیاز جااری
گردیده و درون شعرا و نویسندگان بسیاری را به خود مشاغول داشاته اسات؛ مثاال هاایی کاه در
راستای این پژوهش بودهاند ،از این قرار هستند:
جان دانکن کواکن باش در کتاب تاریخ مصاور ادبیاا باساتانی ،شارقی و کالسایک خاود ،باا
توصایف هااومر ،0معتقاد اساات کااه اشاعار آریااایی غارب خلایجفااارس بیشاترین بخااش آثااار او را
شکل میدهند:
قدیمیترین تولیدا ادبی باستانی یونانی ،اشعار هاومر هساتند کاه بیشاترین آثاار تااریخی
باستانی از اشعار آریایی غرب خلیجفارس را در خود دارند).(Quackenbos, 1890: 139

عالوه بر او ،توماس مور در کتاب الله رخ یا رماان شارقی ،شااعرانه و باا ا ساسااتی شارقی،
آهنگین و خیالی ،پیشکش ذهن خود را به گلی در جزیره کیش 1میسپارد:
پیالههای نقرهای استوار ،پر شده از شراب طالیی کایش و اشاکهاای خاونین انگاور شایراز؛
ل های بستهاش را محتاطانه از این همه پیشکش ،مانند هر قطرهای که به سر میکشند ،پرکارد
و شبیه چشمه با افتخار زمزم ،توانست خوا

روح را به گلی در جزیرهای در خلیجفاارس ببخشاد

و برای شراب سفیدش جشن بگیرد).(Moore, 1890: 63

و هم او از آفریده ذهنی شاعرانهای میگوید که به وصل سوا ل خلیجفارس نمیرسد:

1

). Gomberoon (Harmozia
. Meckraun
3
. Homer
4
.
2
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کوهستانی که آفریده خودم به عنوان زنمیره شگفتانگیزی است در تصورم ،زنمیارواره ای در
دوردستترهاست که به تمامی ،به وصل سوا ل خلیجفارسنمیرسد).(Moore, 1890: 249

اما در یک اثر ادبی بزرگ که یکی از رمانهای برتر جهان نام گرفته ،هرمان ملویال9در کتااب
موبی دیک یا نهنگ سفید ،از خلیجفارس هم نام میبرد .او که در پی نهنگی است که کشاتی او را
غرق و یک پایش را قطع کرده است ،هر دریا و خلیمی ذهنش را مشغول کرده و همراه با ملواناان
خود در صدد انتقام است؛ کتاب او تمربیا شخصی ملویل در دریا و ادبیا شاکارچیان وال را باه
تصویر میکشد؛ خلیجفارس در کتاب او چنین جای گرفته است:
اگر تصادفا نهنگ سفید ،استرا تش را در دریاهایی دورتر از مکان هاای تغذیاه دوره ای خاودش
بگذراند ،پ

از آن باید چهره پر چینش را از خلیج فارس یا خلیج بنگال یا دریاهای چین و یا هر یک

از آبهای دیگری که در گردشش رفت و آمد میکرده ،بگرداند و باز گردد.(Melville, 1892: 191) .

آنچه گذشت ،موقعیتی از خلیج فارس در آثار گوناگونی بود که هر یاک باه طریقای در طاول
تاریخ او را همراهی کرده یا او به روشی ،آنها را به خود خوانده و همراهشان شده است .اما بخاش
اصلی که هدف آن ،ارزیابی و بررسی موقعیت خلیجفارس در رفتار با مناطق دریاایی و جغرافیاایی
دیگر مناطق از جمله دریایعرب ،دریایسرخ ،خلیجعربی و نیز ارتباط باین ایان منااطق دریاایی
است ،به این صور ادامه مییابد:
خلیجفارس و دریایعرب
منابع گوناگون به صور مکرر از خلیجفارس و دریایعرب 5به علت هممواری که داشاته ،در
کنار هم نام برده و هرگاه به توضی موقعیت یکی پرداخته ،الزاماا موقعیات دیگاری را هام ماورد
بحث قرار دادهاند .توماس تی اسمیلی 0در کتاب مقدمهای سااده بار مطالعاه جغرافیاا از مرزهاای
پارس چنین میگوید:

1

. Herman Melville
;. https://en.wikipedia.org/wiki/Arabian_Sea

2

دریایعرب با عنوان دریای عمان هم شناخته می شود؛ منطقه ای از شمال اقیانوس هند است که در شمال باه پاکساتان و
ایران ،در غرب به شمال شرقی سومالی و شبه جزیره عربستان و در شرق به هندوستان محدود می گردد؛ از نظر تااریخی،
این دریا با نامهای دیگری از جمله دریایاریتره و دریایپارس هم شناخته شده است.
. Thomas T Smiley

3
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مرزهای پارس :از شمال به روسایه آسایایی ،دریاای خازر و تارتااری 9مساتقل ،از شارق باه
هندوستان ،از جنوب به دریایعرب و خلایجفاارس و از غارب باه ترکیاه محادود گردیاد هاسات؛
خلیجفارس در امتداد مرز جنوب غربی گسترش یافته است)(Smiley, 1823: 194

ویلیام وارن در کتاب دیدگاه سیستمیجغرافیا ،موقعیت خلیجفارس را این گونه بیان میکند:
خلیجفارس ،بین فارس و عربستان قرار دارد و به دریایعرب متصل میشود)(Warren, 1843: 19

هنری مک کورمیک ،در کتاب کار عملی در جغرافیا ،آنماا کاه باه شارح موقعیات آب و هاوایی و
تمار منطقه میپردازد و وضعیت پرسیا را بیان میکند ،به خلیجفارس و دریایعرب هم اشاره دارد:
پرسیا ،کشوری در جنوب غربی آسیا و عمدتا در فال بزرگ ایران واقع شده اسات .در ارتفاا
باالیی آن ،بخش بزرگی از ایران در فصل زمستان ،آب و هوای بسایار ساردی دارد ،در االی کاه
سط پایینی زمین در طول خلیج فارس در تابستان دارای آب و هوایی بسیار گرم اسات .در ایاران
هیچ رودخانه بااهمیتی وجود ندارد و کمبود آب یکی از مشکال بزرگ برای روناق کشاور اسات.
تمار ایران بسیار قابل توجهاسات و عمادتا بار پشات شاترهاا انماام مایشاود .تنگاه هرماز،

5

خلیجفارس و دریایعرب را به هم متصلمیکند).(McCormick, 1885: 110

و نیز توماس مک گرادی در کتاب دو پادشاهی خود اعالم میکند که از نظر برخای ،عادن در
نزدیکی خلیجفارس است:
2

6

کالوین ،0هو  ،1بوچار  ،ولز و نویسندگان مرتبس دیگر ،به این نتیمه رسیده اند کاه عادن
در بابل و در نزدیکی خلیجفارس قرار داشته است).(Mc Grady, 1899: 47

اما هم او با استفاده از کتاب مقدس و به قول خودش در روایتی اسرارآمیز با تلفیاق تناوری و
روایت ،از شکلگیری خلیجفارس و وابستگی این شکلگیری به دریایعرب میگوید:
ا تمال دارد که یک زمینلرزه ،خشم خدا را نسبت به خیانت و ناادانی انساان اعاالم کارده و
در این ادثه قدرتمند ،عدن در زیر سطحی عمیق غارق شاده و ماوج هاایی کاه از دریاای عارب
1

;. Tartary: https://en.wikipedia.org/wiki/Tartary

تارتاری یا تارتاریای بزرگ ،نا می است که از قرون وسطی تا قرن بیستم برای منطقاه وسایع آسایای شامالی و مرکازی از
دریایخزر و کوههای اورال تا اقیانوس آرام استفاده شده است؛
2

. Ormuz
. Calvin
4
. Huet
5
. Bochart
6
. Wells
3
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سرازیر گردیده ،فرورفتگی ها را پر کرده و آنچه که امروزه به عنوان خلیج فارس شناخته مای شاود،
شکل گرفته باشد(Mc Grady, 1899: 57).

وی در همان کتاب در شکلگیری خلیجفارس ،نظری دیگر را بهاین صور مطرح میکند:
با بررسی نقشه ،مشاهده می شود که دو رودخانه کی زیل و ارس از نزدیکی مبداء دجلاه و فارا
سرچشمه گرفتهاند .عدن با غرق شدن ،موجا فرورفتگای شادیدی در ساط خاود شاده کاه باه
گسترش دریایعرب منمر گردیده اسات .مایتاوان مشااهده کارد کاه اساتمرار دجلاه و فارا باا
فرورفتگی از بین رفته ،بخش شمالی این جریان ها به طور معمول ادامه پیدا کرده و کای زیال و ارس
را شکل داد ه است؛ بخشهای جنوبی مسیر خود را تغییر داده و دوباره به بدنه تازه ایمااد شاده آبای
که امروز به عنوان خلیجفارس شناخته میشود ،جریان پیدا کردهاند).(Mc Grady, 1899: 58

او عالوه بر این ،نظر مهم تاریخی -باستانی دیگری را هم در مورد باغهای عدن و خلیجفاارس
مطرح مینماید که پذیرش آن موج پذیرش این نظریه میشود که باغهاای تااریخی و بهشاتی
مذکور در خلیجفارس قرار داشتهاند:
اگر این نظریه را بپذیریم که عدن در زیار آب فرورفتاه اسات ،ممباور مایشاویم بپاذیریم کاه
خلیجفارس در ال اضر موقعیت باغهای باستانی را دربرمیگیرد؛ زیرا خلیجفارس تنها بخاش آبای
در مماور رودخانههایی است که اغل در ارتباط با بهشت ذکر شدهاند).(Mc Grady, 1899: 62
خلیجفارس و دریایسرخ
خلیجفارس و دریایسرخ در بسیاری از منابع بهویژه منابع تاریخی و جغرافیاایی ماورد بحاث
بوده و از آن بهطور همزمان ،در کنار هم و به عنوان نوا ی جغرافیایی مساتقل و ممازا یااد شاده
است؛ به عنوان نمونه ،توماس مک گرادی در کتاب دو پادشاهی با ذکار پیشاینه باساتانی ناوا ی
جغرافیایی منطقه ،در این مورد یادآور میشود که:
مناطق جغرافیایی قدیمی که تماما دریاای جناوبی نامیاده شاده اناد ،شاامل خلایجفاارس و
دریایسرخ میشود).(Mc Grady, 1899: 48

به ویژه وقتی موقعیت جغرافیایی عربستان مطرح شده ،بارها ایان خلایج و دریاا ،همزماان در

مبا ث مشترک ذکر گردیدهاند؛ از جمله توماس اسامیلی در کتااب مقدماهای سااده بار مطالعاه
جغرافیا ،مرزهای عربستان را بهاین صور ترسیم میکند:
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مرزهای عربستان :از شمال به ترکیه و مدیترانه ،از شرق به ترکیه و خلیج فارس ،از جنوب باه
دریایعرب و از غرب به کانال سوئز و دریایسرخ ،محدود شده است).(Smiley, 1823: 191

عالوه بر او ،سأاال ج

اولنی در کتاب یک سیستم عملی از جغرافیای مدرن به این شرح:

چه کوهی در نزدیکی انتهای شمالی دریایسرخ است؟ چه جایی در خلیجفاارس اسات؟ ساه
شهر در دریایعرب کدامند؟ سه شهر در دریایسرخ کدامند؟ )(Olney, 1830: 178

و نیز پرسشهای رز ول اسمیت در کتاب جغرافیای اسمیت ،هنگامیکه میخواهاد وضاعیت
جغرافیایی عربستان را نشان دهد:
چه چیزی بخش بزرگی از عربستان را از آفریقا جدا می کند؟ دو مرز خلیمای عربساتان چاه
هستند؟ سه مرز دریایی عربستان چه هستند؟ در مرزهای عربستان ،چه تنگه و کانالی قارار دارد؟
در وزه کانال سوئز ،چه شهری وجود دارد؟ چه کوهی در نزدیکی دریای سارخ و چاه شاهری در
خلیجفارس وجود دارد؟ )(Smith, 1836: 223

همچن این تشااری موقعیاات عربسااتان توسااس ساااموئل گااودریچ در کتاااب تاااریخ مدرسااه
عمومیپیتر پارلی ،بهاین شکل:
عربستان از چندین ایالت یا ملل مختلف تشکیل شده است .کل کشور در شمال به فلساطین
و بینالنهرین ،در شرق به خلیج فارس و میوس هورموس ،9در جنوب به اقیاانوسهناد و در غارب
به دریایسرخ محدود شده است(Goodrich, 1851: 21).

همه نشاان از ایان دارناد کاه خلایجفاارس و دریاایسارخ دو نا یاه جغرافیاایی باا مرزهاا و
موقعیتهای متفاو ارضی هستند و بدیهی تر از همهاینها ،این پرساش آگوسات میشال در کتااب
جغرافیای مدرسه میشل است ،وقتی از شبه جزیره بین خلیجفارس و دریایسرخ سؤال میکند که:
دو رودخانهای که بههم میپیوندند و به خلیجفارسمیریزند ،چه هستند؟ چه شبه جزیارهای
بین خلیجفارس و دریایسرخ قرار دارد؟ )(Mitchell, 1850: 67

و نیز این پرسش او از تقسیما دریایی در همان کتاب:
چه تقسیماتی در دریایسرخ قرار میگیرند؟ چه تقسیماتی در دریایعارب قارار مایگیرناد؟
چه تقسیماتی در خلیجفارس قرار میگیرند؟ طول دریایسرخ چقادر اسات؟ طاول خلایجفاارس
چقدر است؟ )(Mitchell, 1850: 285
. Myos Hormos

1
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که به وضوح موقعیت عربستان بین خلیجفارس و دریایسرخ و نیز جدایی آنها از یکادیگر را
نشان میدهد.
عالوه بر همه اینها ،بهاین موارد نیز توجه شود که وقتی جاان کیتاو و الاوان بوناد در کتااب
تاریخ مصور کتاب مقدس ،موقعیت تماری منطقه را تشری میکنند ،به این نکته اشاره دارند که:
تمام تمار دریایی با شرق آسیا ،سوا ل جنوبی شبه جزیره عربستان ،سوا ل خلایج فاارس
و بدون شک برخی از نقاط هند به دریایسرخ وارد و به اال  9و ازیون جبار 5آورده مایشادند و
این تنها راه رفت و آمد زمینی نبود که توجه سلیمان را به خود جلا کارد .توجاه او باه تماار
وسیع و ارزشمند کاروانی که از دوران بسیار دور ،از شرق دورتر و خلیج فارس می آماد و باه مصار،
تایر 0و سایر نقاط در دریای مدیترانه تا فرا و در سراسر صحرای سوریه بازرگ اداماه مای یافات،
جل

شد(Kitto,Bond, 1868: 330).

و نیز وقتی ژولیا مک نایر رایت 1در کتاب نورها و سایههاای داساتان مقادس از زنادگی ناوح
پیامبر میگوید ،موقعیت سام فرزند بزرگ او را چنین تشری میکند:
سام-فرزند بزرگ نوح پیامبر -و خانواده اش در بینالنهارین مساتقر شادند و قلمروشاان را از
دریایسرخ تا امتداد سوا ل خلیجعدن و خلیجفارس گسترش دادند ).(Wright, 1875: 64-65
ج ای وساالی وان در ور  ،در شاارح دریاهااا در کتاااب دنیااای آب خااود بااه دریااایساارخ و
خلیجفارس هم اشاره دارد:
مرجان سرخ در دریای سرخ ،خلیجفارس ،مسینا ،2تنگاه داردانال6و چناد مکاان دیگار یافات
میشود).(Van Dervoort, 1883: 85

همه این موارد نیز از موقعیت جداگانه این خلیج و دریا کایت دارناد؛ ماورد جالا دیگاری
نیز از این قرار است که هرمان ملویل در کتاب ماوبی دیاک یاا نهناگ ساپید از جلساه ناخادای
کشتی با صیادان نهنگ در مورد موقعیت نهنگ سپید در دریا میگوید؛ او پ

از اینکاه هار کا

نظرش را میدهد ،میگوید:
1

. Elath
. Ezion-geber
3
. Tyre
4
. Julia McNair Wright
5
. Messina
6
. Dardanelles
2
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اینکه نهنگ سپید ممکن است از راه کیپ 9طی طریق کند امید خوبی است ،اما از عبور از تمام
طول مدیترانه و عبور دیگری از خلیجفارس و دریایسرخ صاحبت نکنیاد ،چناین فرضایهای شاامل
سفری کامل به تمام آفریقا در سه روز است .از آبهای دجله در نزدیکی محل نینوا هم صحبت نکنیاد،
زیرا این قدر کمعمق است که هیچ نهنگی نمیتواند در آن شنا کند ).(Melville, 1892: 345
مال ظه میشود که از خلیجفارس و دریایسرخ در آثار ادبی جهان هم باه عناوان دو منطقاه
جغرافیایی مستقل یاد شده است.
خلیجعربی و دریایسرخ ،منطقه جغرافیایی واحد
جان هلند ،در بخشی از کتاب طر ی از جغرافیای باستانی ،از یکی از ملکههای مصار باساتان
سخن میگوید:
بری نای

5

 ،در شاخه شمال شرقی "خلیجعربی یا دریایسرخ" ،ایستاد)(Holland, 1814: 35

وی وقتی از نامهای جدید و قدیمیدریاها ،خلیجها و تنگهها یادمیکند ،ناام جدیاد ساینوس
عربیکوس 0را "خلیجعربی یا دریایسرخ"مینامد )(Holland, 1814: 68عالوه بر این ،سارا الهاال
در کتاب مکالما در کتاب مقدس ،از دریایسرخ و خلیجعربی چنین یاد میکند:
گفته می شود که "دریای سرخ یا خلیج عربی" ،نامش را از ادوم یا اسو1که اکی از قرمز اسات
و به علت این که جانشینان او در مرزهای این نا یه ساکن شدند ،گرفته است)(Hall, 1827: 54

در همین کتاب ،وقتی در یک گفتگو از نامی دریایی که مورد بحث است ،سؤال میشود ،ایان
پاسخ ارائه میگردد که:
دریایی که در اینما از آن صحبت میشود ،دریایسارخ یاا خلایجعربای اسات (هاال:9859 ،
(Hall, 1827: 84))81
1

;). https://en.wikipedia.org/wiki/Cape (geography

در جغرافیا ،کیپ ،دماغه یا یک برآمدگی با ابعادی بزرگ است که معموال به درون آب یا دریا توسعهیافته و نشااندهناده
تغییری مشخ در روند خس سا لی است.
2

. Berenice;https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/berenice

ملکه مصر( ،قرن سوم پیش از میالد) همسر بطلمیوسسوم؛ او گیسوهای خاود را بارای بازگشات ساالم شاوهرش از یاک
اردوکشی جنگی ،پیشکش نمود .بر طبق افسانه ها ،گیسوهای او به سرقت رفت و در آسامان قارار گرفات و یاک صاور
فلکی (گیسوِی برینای ) ،به نام او نامگذاری شده است.
. Sinus Arabicus
. Edom or Esau

3
4
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همچنان که مال ظه میشود ،در هماه ایان ماوارد ،از دریاایسارخ و خلایجعربای باه صاور
"دریایسرخ یا خلیجعربی" استفاده شده که نشان دهنده موقعیت جغرافیایی وا ادی اسات؛ عاالوه
بر اینها ،در بخشی از سفرنامهای شاعرانه در کتاب داستانهایی از شاعران ایتالیایی آمده است:
برای کوتاهترکردن سفر ،راه نوبیا 9را در پیش گرفت و خلایجعربای را باا نسایمیمطباو  ،باه
خوبی سفر در روز ،با سفر در ش طای کارد و در صابحی دلپاذیر باه باابیلون 5رساید (هانات و
دیگران.)598-590 :9816 ،
طبق آنچه در دانشنامه بریتانیکا در مورد نوبیا آمده است:
نوبیا ،منطقه ای باستانی در شمال شرقی آفریقاسات کاه تقریباا از دره رود نیال (در نزدیکای
اولین آبشار بزرگ در مصر باال) یعنی از شرق تا ساوا ل دریاای سارخ اداماه دارد و از جناوب باه
سمت خارطوم (در کشوری که در ال اضر ،سودان نام دارد) و از سمت غرب به صاحرای لیبای
محدود میشود.0
عالوه بر این ،بنا بر آنچه دانشنامه تاریخ باستان در مورد بابیلون (بابل) ذکر میکند:
بابیلون (بابل) ،معروفترین شهر از بینالنهرین باستانی است که ویرانههایش در عاراق مادرن
امروز و در  20مایلی ( 01کیلو متری) جنوب غربی بغداد قرار دارد .این ناام باه نظار مایرساد از
bav-ilیا  bav-ilimگرفته شده که در زبان اکدایی آن زمان" ،دروازه خدا" یاا "دروازه خادایان"
معنی میداد و "بابیلون" (بابل) از یونانی میآمد

1

این دو معنی از نوبیا و بابیلون یعنای دو شاهری کاه در توصایف بخشای از یاک سافر ذکار
شده اند ،مخصوصا اینکه خلیجعربی در راه نوبیا طی شده و نوبیا طبق آنچاه در بریتانیکاا آماده تاا
سوا ل دریایسرخ ادامه داشته ،به وضوح بیانگر این است که دریاایسارخ و خلایجعربای هار دو
نشاندهنده یک منطقه جغرافیایی وا د هساتند؛ در هماین راساتا ،سااموئل آگوسات میشال در
کتاب جغرافیای باستانی خود با اشاره به تصرف دره باریکی از نیل به وسیله مصریها ،موقعیات
جغرافیایی این کشور را این گونه شرح میدهد:

1

. Nubia
. Babylon
3
. https://www.britannica.com/place/Nubia
4
. https://www.ancient.eu/babylon/
2
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مصر ،دره باریکی از نیل به فاصله  699مایلی از جنوب دریاا را تصارف مای کناد؛ در شامال،
مدیترانه و در جنوب ،اتیوپی و در شرق ،خلیج عربی یا دریای سرخ و در غرب ،لیبی و کویر بازرگ
است )(Mitchell, 1857: 59

موقعیت شرقی این نا یه ،آن طور که بیان شده ،نشان دهنده ایان اسات کاه خلایجعربای و
دریایسرخ یک منطقه وا د جغرافیایی را شکل میدهند.
نویسنده در کتاب خود با تمرکز بر نقشهای از مصر ،سؤاالتی را مطرح میکند و از جمله:
چه دریایی ،در شمال و چه خلیج یا دریایی در شرق ،مصر را محدود میکند؟ چاه بیاباانی در
غرب قراردارد؟ چه کشوری در شمال و در طرف مقابل دریای مدیترانه قرار دارد؟ چه کشاوری در
طرف مقابل خلیجعربی قرار دارد؟)(Mitchell, 1857: 61چاه شاهری در رأس خلایجعربای واقاع
شده است؟)(Mitchell, 1857: 64, 187

مشاهده میشود که موقعیت خلیجعربی ،هممواری با مصر را نشان میدهاد .عاالوه بار ایان،
خلیج عربی و دریای سرخ در شرق مصر پاسخ هایی هستند که با توجه به نقشه ،ماوقعیتی وا اد از
یک منطقه جغرافیایی را به تصویر میکشند .در منابع از دو بندر دریایی به ناام هاای بریناای  9و
میوس هورموس یاد میشود؛ میشل از این دو بندر این گونه یاد میکند:
و میوس هورموس ،بندرگاه های دریایی در خلیج عربی بودند کاه از تماار شاان باا

برینای

هند یاد گردیده است)(Mitchell, 1857: 64

بنا بر آنچه در کتااب جغرافیای باستتانی آماده ،ایان دو بنادرگاه در خلایجعربای واقاع
شدهاند ،از سویی:
«برینای  ،طیف وسیعی از کوه ها هستند که در امتداد سوا ل آبی آفریقا قرارمیگیرناد،
منطقه را از دره نیل جدا می کنند ودر لبه باریکی از سا ل ،بین تپه هاا و دریاای سارخ واقاع
میشوند».

5

و نیز:
« میوس هورموس ،بندری در دریای سرخ است که در ادود قارن  0قبال از مایالد توساس
پتولمی  0ساخته شد».

9

1

. Berenice
. https://en.wikipedia.org/wiki/Berenice
3
;. Ptolemies: https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemaic_Kingdom
2

خلیجفارس در برشی تاریخی از کتاب های قرن  89میالدی کتابخانه کنگره آمریکا 75 

بنابراین خلیج عربی و دریای سرخ ،منطقه جغرافیایی وا دی را شکل می دهند و هر دو نام باه
یک نا یه اشاره دارند.
جان کیتو و الوان بوند در تاریخ تشریحی کتاب مقدس آوردهاند که:
کوش ،بزرگترین پسر هام ،چند فرزند داشت؛ هاویاله (یکی از پسران او) ،خاود را در بخشای
از کشور واقع در طول رودخانه پیزون 5در جایی که ایان رودخاناه ،فارا را تارک مایکناد و باه
خلیجعربیمیرود ،تثبیت نمود).(Kitto,Bond, 1868: 64
موقعیت رودخانه پیزون و آنما که به خلیجعربی میریزد ،نشاندهنده موقعیت خلیجعربای در
غرب عربستان و شرق مصر است و این همان نا یهای است که به دریایسرخ هم مشاهور اسات؛
او در همین کتاب از شهر ان ،0چنین یاد میکنند:
ان ،شهری مشهور در مصر باود کاه باین نیال و خلایج عربای و در ادود بیسات ماایلی از
ممفی

1

– کالن شهر پادشاهی – قرار داشت )(Kitto,Bond, 1868: 120

موقعیت جغرافیایی ذکر شده در مورد شهر ان نشان میدهد که خلیجعربی در شرق مصار واقاع
است و در این صور با آنچه که در همین نا یه به عنوان دریایسرخ مشهور هست ،یکی است.
پسر بزرگتر یوکشان ،پسر کتوراه ،به وضوح در جایی در عربستان ،ا تماال در ساا ل شارقی
خلیج عربی قرار گرفت ،جایی که فرزندانش به نظر می رسد با سباییهای پیشاین شااخه یوکتاانی
متحد شده بودند)(Barnes, 1884: 483

موقعیت اشارهشده در مورد محل استقرار پسر یوکشان در عربستان ،نشاندهناده ایان اسات
که خلیجعربی در غرب عربستان واقع و همان است که به دریایسرخ نیز مشهور است.
خلیجفارس و خلیجعربی دو منطقه جغرافیایی مستقل
تا کنون اوال نشان داده شاد کاه خلایجفاارس و دریاایسارخ دو نا یاه ،منطقاه و موقعیات
جغرافیایی مستقل از هم را شکل میدهند ،ثانیا دریایسرخ و خلیجعربی ،منطقاهای جغرافیاایی و
پادشاه بطلمیوسی در سال  092قبل از میالد توسس بطلمیوس اول تأسی شد و او خود را فرعون مصر اعالم نمود و بار
سلسله قدرتمند هلنیستی که از جنوب سوریه تا سایرن و از جنوب تا نوبیا گسترش داشت ،کمرانای مای کارد؛ در دوره
او ،اسکندریه تبدیل به پایتخت و مرکز اصلی فرهنگ و تمار یونان شد.

1

. https://en.wikipedia.org/wiki/Myos_Hormos
. River Pison
. On city
4
. Memphis
2
3
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وا د در غرب عربستان ،شرق مصر و بین این دو کشور است و بنابرین خلیجفارس و خلایجعربای
دو نا یه جغرافیایی مستقل و جدا از هم میباشند؛ همچنان که مال ظاه شاد ،نتیماه اساتدالل
مذکور با توجه به مستندا ارائه شده ،بدیهی و به دور از هر شبههای است ،اما بارای تأکیادی بار
آن و تأییداتی مضاعف به مواردی در همین راستا اشاره میشود:
گفته شد که جان هلند ،در کتاب طر ی از جغرافیای باستانی ،نام جدید سینوس عربیکاوس
را خلیجعربی یا دریایسرخ مینامد ،در الی که برای نام جدید سینوس پرسیکوس ،خلیجفاارس
را ذکر مینماید که نشان از دو خلیج جدا و مستقل دارد .عالوه بر این ،از اینکاه سااموئل آگوسات
میشل در جغرافیای باستانی اظهار میدارد:
بخش جنوبی شبه جزیره عربستان در امتداد سا ل خلایج عربای و دریاای اریتاره قارار دارد
).(Mitchell, 1857: 35
با توجه به موقعیت دریای اریتره در غرب و خلیجفارس در شرق شبه جزیره عربساتان ،دقات
در عبار میشل ،این نکته را به دست می دهد که خلیج فارس و خلیج عربی دو نا یاه جغرافیاایی
مستقل از هم را شکل میدهند و نویسنده با توجه به نقشهای که ارائه میدهاد؛ از موقعیات دریاا،
خلیج ،تنگه و شهرها در منطقه جغرافیایی عربستان سؤال میکند ،از جمله اینکه:
چه شهرهایی در خلایج عربای قراردارناد؟ چاه شاهرهایی در دریاای اریتاره قراردارناد؟ چاه
شهرهایی در خلیجفارس قراردارند؟)(Mitchell, 1857: 36

این سؤاال هم ،نشان از سه نا یه مستقل و دو خلیج جدا ،تحت نامهایی مستقل دارند.
نتیجه
آنچه خلیجعربی است که هست ،انکارشدنی هم نیست؛ منطقهای است که باین شابهجزیاره
عربستان و شمال شرقی قاره آفریقا قرار دارد و کشورهای عربستان و یمن از غرب و مصر ،ساودان
و اریتره از شرق خود آن را در برگرفتهاند و به لحاظ منطقهای و اساناد جغرافیاایی و تااریخی ،ناه
تنها هرگز نشاندهنده نا یه جنوبی پرسیا یا ایران کنونی نبوده و نیست ،بلکه بنابرآنچاه گذشات،
همان دریای سرخ بوده و هست و آنچه خلیجفارس است و خس دریاایی جناوب غربای پرسایا یاا
ایران کنونی را شکل داده ،نیز در منابع مختلف جغرافیایی ،تاریخی و ادبای ،خلایجفاارس باوده و
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هست و با وجود اعتبار اسناد موجود هرگز دستخوش نگرش ،خواستهها و دسیساههاای سیاسای
نشده و نخواهد شد.
یسندگان پیشنهاد میکنناد کاه دیگار اساناد موجاود در هماین ارتبااط (خلایجفاارس) در
کتابخانه کنگره آمریکا که مرور مقدماتی آنهاا ااکی از اهمیاتشاان از جهاا مختلاف اسات،
بررسی و تحلیل شوند؛ 9مخصوصا به همین شیوه ،آثار و اسناد سال های  9099تا  5998مایالدی
به ویژه کت سالهای مذکور ،موجود در کتابخانه کنگره ،مستقال در همین ماورد بررسای شاوند؛
اگر چه ممکن است شیوه کار در بررسی کت تکراری به نظر برسد ،اما از آنما که نتایج این مقالاه
در آثاری بکر و نو و به زبان انگلیسی ،ممددا در تحقیقی دیگر تأیید میشود ،ائز اهمیت است.
عالوه بر این ،به لحاظ اهمیت این پیشنهاد ،تنها از میان نقشههای اسناد مذکور ،باه دو نقشاه
اشاره میشود :اولین مورد آن از نقشههای سی .آی .ای .از خاورمیانه است که باه کویات ،بحارین،
قطر ،عمارا عربی متحده ،خلیجفارس و عاراق پرداختاه و در عناوان نقشاه و بار روی آن عاین
عبار "خلیجفارس" 5میدرخشد 0،توجه به این نکته که شورای همکاری خلیج در  52مااه مای
سال 9089م .با عنوان "ممل

التعاون لدول الخلیج العربیه" در ریاض اعالم موجودیات کارده 1و

خلیجفارس را خلیجعربی نامیده اسات و اینکاه نقشاه ماذکور در ساال 9009م .توساس ساازمان
اطالعا مرکزی ایاال متحده ،یعنی قری به  99سال پا

از ادعاای غیرواقعای ،بادون ساند و

سیاسی شورای مذکور ،موقعیت خاورمیانه را به تصویر کشیده و با درج "خلیجفارس" بار آن ،ایان
نام را تأیید کرده است ،تالش بیهوده کشورهای مذکور را نشان میدهد.
نقشه دوم با نام "نفت و گاز خااور میاناه" 2توساس هماان ساازمان در ساال  5999م .تهیاه
گردیده و ضمن اینکه به لحاظ تحلیلی از اهمیت بسیاری برخوردار است ،بر روی آن عاین عباار
"خلیجفارس" خود نمایی میکند .یعنی قری به  56سال پ

از ادعای مذکور و اینکاه همچناان

 .9مواردی که این اسناد به آن پرداخته و تعداد سندی که در این ارتباط ارائه شده و در دسترسند  ،از این قرار هساتند:
روایت ها ی شخصی و تاریخ شافاهی ( ،)0989قاانون گاذاری ( ،)690صافحا وب ( ،)611کتااب و ماوارد چااپ شاده
( ،)699نشریا دورهای ( ،)296نسخ خطی ( ،)580عک  ،چاپ و نقاشای ( ،)89روزناماههاا ( ،)06فایلم و ویادئو (،)02
نقشه ( ،)9آرشیو وب سایت ( ،)2ضبس صدا ( )9و نرم افزار ()9؛
2

. Persian Gulf
. https://www.loc.gov/item/91680288/
4
_التعاون_لدول_الخلیج_العربیة. https://ar.wikipedia.org/wiki/
5
. http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g7421h.ct002142
3
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 ایان، در طول همین سالها نیز از سوی آنها استفاده مایشاده،ادعای آن نام واهی و بیاعتبار
 بر تارک اسناد جهاانی مایدرخشاد؛ ایان ماوارد،نام خلیجفارس است که علیرغم کینهورزیها
همه نشان از اهمیت اسنادی دارد که توسس دیگاران از کشاور ماا گاردآوری و آرشایو شاده و
. بهروز میشوند،مکرر
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