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بررسي پيشينه نام خليجفارس
فوزيه جوانمردي

چکيده

هدف 1پژوهش حاضر ،بررسي پيشينه نام خليجفارس از
دوران پيش از اسالم تا به امروز ميباشد که از مباحث پردامنة
دهة اخير است .ايرانيان از قديميترين اقوامي هستند که در
اطراف درياي فارس ساکن شدهاند .اگر چه در کتيبههاي
سومري و آشوري نام اين خليج بصورت نارمرتو آمده است،
اما از زمان استقرار ايرانيان در اين سرزمين ،تا به امروز نام
اين خليج همواره «خليجفارس» بوده است؛ اين امر را همه
منابع باستاني و کتب تاريخي و جغرافيايي تأييد ميکنند .در
نتيجه ميتوان گفت جعل نام «خليجفارس» به هر نام ديگري
که در سالهاي اخير توسط کشورهاي عربي همسايه صورت
گرفته است ،بيشتر بدليل حفظ منافع نفتي خود در اين آبراه
ميباشد و از طرفي تأييدي بر تالشهاي استعمارگرانه غرب در
اين ناحية استراتژيک جهان است که همواره بعنوان آبهاي آزاد
و گرم و سرانجام منطقة نفتخيز خاورميانه مطرح شده است.
کليدواژگان

خليجفارس؛ ايران؛ سرزمينهاي عربي؛ نظام جهاني

مقدمه

«خليجفارس» يا «درياي پارس» ،آبراهي است که در امتداد
درياي عمان و در ميان ايران و شبه جزيره عربستان قرار دارد.
نام تاريخي اين خليج ،در زبانهاي گوناگون همواره ترجمة
عبارت خليجفارس يا درياي پارس بوده است .عيالميها مردمي
 .1کارشناس ارشد تاريخ ايران دورة اسالمي دانشگاه شهيد بهشتي
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بودند که پيش از تاريخ در دشتهاي جنوب باختري ايران
از شوش تا بوشهر سکونت داشتند .آنها از هزارة سوم قبل از
ميالد صدها سال از خليجفارس بعنوان راه ارتباطي و از بندر
بوشهر و جزيره خارک براي حکمراني بر کرانهها و جزيرههاي
خليجفارس و همچنين بازرگاني با هند باختري و دره نيل
استفاده ميکردند .در دورة هخامنشيان نيز چون داريوش کبير
به توسعة دريانوردي عالقه داشت ،به هنگام تسخير هندوستان،
اسکيالکس دريانورد يوناني و شماري دريانورد ايراني را فرستاد
که از پيوستگاه رود سند تا خليجفارس و درياي سرخ بگذرند و
جاهاي ناشناختة اين درياها را شناسايي کنند .اين در حالي بود
که طبق گزارشات هرودت در زمان داريوش بزرگ (521 -485
ق.م) مناطق و جزاير خليجفارس ساتراپ (استان) چهاردهم اين
امپراطوري محسوب ميشده است.
در دوران اشکاني و ساساني نيز که نظام جهان دو قطبي بود،
يعني از يکسو ايران و از سوي ديگر روم مطرح بودند ،خليجفارس
همواره بخشي از اتحادية سرزمينهاي ايراني و يک درياچه تلقي
ميشد .در زمان ورود اسالم به ايران ،ابتدا توان دريايي ايران در
هم شکست ،اما ديري نپاييد که اين عظمت دوباره احيا شد .در
دورههاي بعدي تا دورة صفويه همچنان خليجفارس جزو ايران
محسوب ميشد .تا اينکه در دورة صفويه با ورود اروپاييان به
اين ناحيه مواجه ميشويم؛ که اگرچه با بيرون راندن پرتغاليها
بکمک انگليسيها در دورة شاه عباس اول ،متعلقات ايران در
خليجفارس اعاده شد ،اما در دورههاي بعد بويژه دورة قاجاريه،
نفوذ انگليسيها روز بروز بيشتر شد و از طرفي روسيه بدليل
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دستيابي به آبهاي آزاد و گرم که خليجفارس جزو برنامههايشان
بود ،ايران را وارد بازي بزرگ کرد.
بدين ترتيب انگليسيها خود را فرمانفرماي خليجفارس
ميدانستند و براي مردم اين منطقه تعيين تکليف ميکردند،
حتي کوششهاي اميرکبير نيز در اين راستا بينتيجه ماند .با
پايان جنگ جهاني اول و تجزيه عثماني ،اين امپراطوري براي
هميشه از پهنة خليجفارس بيرون رفت و بجاي آن همسايگان
جديدي مانند عراق ،کويت ،عربستان سعودي و ...نمايان
شدند .در دورة پهلوي اول ،پرچم ايران دوباره در خليجفارس
به اهتزار درآمد ،اما با آغاز جنگ جهاني دوم ،ايران با وجود
اينکه بيطرفي خود را اعالم کرده بود ،به جنگ کشيده شد
و بدليل اينکه متفقين خليجفارس را ضمن پيماني با دولت
ايران در اختيار گرفته بودند ،در اين زمان ميليونها تن سالح
جنگي به مرزهاي روسيه فرستاده شد و همين امر سبب
پيروزي متفقين گشت .پس از پايان جنگ ،بار ديگر ايران
بر خليجفارس چيره شد و با تقويت نيروي دريايي خود ادارة
خليجفارس و مکران را بدست گرفت.
بررسي سابقة نام خليجفارس

دربارة نام درياي فارس طبق آنچه که در کتيبه داريوش
بزرگ با نام درياي پارس آمده ،دربردارندة خليجفارس،
درياي عمان و بخشي از اقيانوس هند تا دهانة خليج عدن
و باب المندب است .نام اين خليج ،يکي از کهنترين اسامي
جغرافيايي است که با وجود سپريشدن قرون و اعصار
مختلف و دگرگونيهاي اقليمي و جغرافيايي در مرزها و اسامي
کشورهاي حدود سواحل درياها و بستر رودخانهها ،همچنانکه
از آغاز توسط نخستين اقوام پارسي ساکن اين سرزمين
«خليجفارس» نامگذاري شده ،همواره به همين نام خوانده
ميشود (رائين.)54 :1350 ،
خليجفارس اصليترين نامي است که از کهنترين منابع
برجاي مانده؛ چرا که از سدههاي پيش از ميالد سر بر آورده و با
«پارس» و «فارس» ،نام سرزمين ملت ايران گره خورده است .در
سالهاي اخير بويژه از دهة شصت ميالدي به اينسو ،نام جعلي نيز
در برخي منابع تحت حمايت پيشينة دولتهاي عربي و گاه غير

عربي بگونهيي فزاينده در حال رقابت با نام «خليجفارس» است.
1
کهنترين نام خليجفارس که در کتيبههاي آشوري آمده «نارمرتو»
بمعناي درياي تلخ است که بدليل شوري بسيار زياد آب اين
دريا نامگذاري شده بود .در تنگه هرمز ،کتيبهيي از داريوش اول
هخامنشي بدست آمده که در آن به زبان پارسي باستان چنين
مفهومي نوشته شده است« :دريايي که از پارس ميرود» .خليج
را از زمان ساسانيان درياي پارس ميگفتند .فالويوس آريانوس،
تاريخنگار يوناني سدة دوم ميالدي ،در آثار خود از اين خليج با
نام «پرسيکوس» ياد کرده است که بمعناي خليجفارس است.
استرابن ،جغرافيدان يوناني سده اول قبل از ميالد ،همين نام را
بکار برده است .در کتابهاي التين سدههاي ميانه (قرون وسطي)
نام «پرسيکوس سينوس» يا «پرسکيوم ماره» بکار رفته و در ديگر
زبانهاي زندة دنيا نيز واژة «پرسيکوس» با دگرگوني اندک بکار
رفته است .دانشمندان مسلمان  -چه عرب و چه ايراني  -در همة
کتابهاي جغرافيايي و تاريخي خود از خليجفارس با نام «بحر
فارس»« ،البحر الفارس» يا «خليجفارس» ياد کردهاند .مسعودي،
تاريخنگار و جغرافيدان عرب سدة چهارم هجري ،طي سفري
از بغداد به خليجفارس و سپس کرمان و ورارود (ماوراءالنهر)
و چين ميگويد که درياي عمان دنبالة بحر فارس است
(مهدوي گورابي و امينيزاده.)22 :1390 ،
بدين ترتيب از دورة هخامنشيان نام خليجفارس (درياي
پارس) شناخته شده بود و اسکندر مقدوني به قصد تسخير
سرزمينهاي مشرق وارد ايران شد و خود را به درياي پارس
رساند و در آن کشتيراني کرد .از مورخان يوناني فالويوس
آريانوس (قرن دوم ميالدي) و همزمان با وي بطلميوس و
ديگران و نيز مورخان رومي از اين دريا با نام پارس ياد کردهاند
و اين نام به زبانهاي فرانسه ،انگليسي ،آلماني ،ايتاليايي،
روسي ،چيني و ترکي و عربي و  ...راه پيدا کرده است (تکميل
همايون.)28-27 :1380 ،
در مورد سابقة نام خليجفارس بترتيب تاريخ حيات مؤلفان
بزرگ ،منابع زير را ميتوان ارائه داد:
ابن فقيه در البداان ،تأليف  279هـ.ق ،بحر فارس /ابن
1. Nar - merratu
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رسته در اعالق النفيسه ،تأليف  290هـ.ق ،خليجفارس/
سهراب ،قرن سوم هجري در عجايب االقاليم البحر،
بحر فارس /ابنخردادبه ،ف 300 .هـ.ق ،در المسالک الممالک،
بحر فارس /بزرگ بن شهريار در عجايب الهند ،تأليف 342
هـ.ق ،بحر فارس /اصطخري ،ف 346.هـ.ق ،در المسالک
الممالک ،بحر فارس /اصطخري در االقاليم ،بحر فارس/
ابن مطهر در البدأ و تاريخ ،تأليف  355هـ.ق ،خليجالفارس/
ابوريحان بيروني ،ف 440.هـ.ق ،در التفهيم ،خليج پارس
(بيروني /)167 :1318 ،در قانون المسعودي ،درياي فارس/
در تحديد نهايات االماني ،بحر فارس /ابنحوقل در صورى
االرض ،تأليف  367هـ.ق ،بحر فارس /مؤلف ناشناخته حدود
العالم من المشرق الي المغرب ،تأليف  372هـ.ق ،خليج
پارس ،درياي پارسي /مقدسي در احسن التقاسيم في معرفى
االقاليم ،تأليف  375هـ.ق ،بحر فارس /محمد بن نجيب
در جهان نامه ،تأليف قرن چهارم ،بحر پارس /ابن بلخي در
فارسنامه ،تأليف  500هـ.ق ،بحر فارس و «درياي پارس»
(ابن بلخي /)124 :1312 ،طاهر مروزي در طبايع الحيوان،
تأليف  514هـ.ق ،خليج الفارس /شريف ادريسي ،ف 560.هـ.ق
در نزهه المشتاق ،بحر فارس /ياقوت حموي ،ف 626 .هـ.ق
در معجم البدان ،بحر فارس /ذکرياي قزويني ،ف682 .
هـ.ق در آثارالبالد ،بحر فارس /انصاري الدمشقي ،ف727 .
هـ.ق ،در نخبه الدهر ،بحر فارس /ابوالفدا ،ف 732 .هـ.ق،
در تقويم البلدان ،بحر فارس /شهاب الدين احمد نويري ،ف.
 733هـ.ق ،در نهايى االدب ،خليجفارس /حمداهلل مستوفي
قزويني در نزهىالقلوب ،بحر فارس (مستوفي/)164 :1336 ،
ابوحفص ابن الورد ،ف 749 .هـ.ق در خريد العجايب ،البحر
الفارس /ابن بطوطه ،ف 777 .هـ.ق در رحله ،بحر فارس/
قلقشندي ف 821 .هـ.ق در صبح االعشي ،بحر فارس /حاجي
خليفه ،ف1067 .هـ.ق ،در جهان نما (ترکي) ،بحر فارس/
شمسالدين محمد سامي در قاموس االعلم ،قرن سيزدهم
هجري ،خليجبصره /البستاني در دايرىالمعارف بستاني ،نشر
.1883م ،الخليج العجمي (مشکور.)105 :1356 ،
بدين ترتيب تا عصر حاضر نام درياي جنوبي ايران ،خليجفارس
بوده و در هيچ منبع و سندي ،نام ديگري نيامده است.

موقعيت جغرافيايي خليجفارس

خليجفارس ،پيشرفتگي آب در سرزميني است که تا محور
هزار کيلومتر از شطالعرب (اروندرود) تا تنگه هرمز ادامه دارد.
ورودي آن در تنگه هرمز با حدود  85کيلومتر و بخش پاياني
آن در رأس خليجفارس  320کيلومتر بوده و بيشترين عرض
آن شامل  325کيلومتر است .مساحت اين خليج  226هزار
کيلومتر مربع و در ژرفاي متوسط آن  35متر ثبت شده که در
بعضي نقاط به نود تا صد متر نيز ميرسد؛ بنابرين درياي کم
عمقي بشمار ميآيد .خليجفارس در منطقهيي فرورفته است که
در جنوب آن ،فالتي لم يزرع و در شمال آن ،فالت ديگري با
نمايي از کوهپايههاي زاگرس قرار گرفته است (تکميل همايون،
 .)11 :1380رودهاي مهمي در بخش جنوبي خليجفارس وجود
ندارد ،اما رودهاي پر آب و مهمي که از کوهپايهها و زمينهاي
مرتفع ايران سرچشمه گرفته و وارد خليجفارس و درياي عمان
ميشوند شامل :رود کارون ،رودخانههاي محلي دز و کوهرنگ،
گاماسب ،رود زهره يا هنديان ،رود مند يا خور زيارت ،رود
شور ،رود ميناب ميباشند (همان.)14 :
اردشير ساساني ،براي توانمندي بيشتر ايران در خليجفارس
و توسعه قدرت دريايي و بازرگاني کشور در سراسر آبها،
دستور بنا و يا تجديد ساختمان يازده شهر بندري را در
کنارههاي خليجفارس صادر کرد .اين شهرها همگي به نام
او خوانده ميشدند که از آن ميان بقاياي شهرهاي استراباد
اردشير(چاراکس) ،بهمن اردشير(فرات ميسان) ،وهشت
اردشير ،ريو اردشير(ريشهر) ،کوچران اردشير ،بمثابة
پايگاههاي نظامي و انبارهاي کاالهاي تجاري ،تاکنون کشف
شده است .ايران از ديرباز تا کنون با داشتن سابقة طوالني و
درخشان در امر دريانوردي و سفر به راههاي دور دريايي و نيز
کشتيسازي و ابداع ابزارهاي مربوط به سفرهاي دريايي ،ناگزير
در امر بندرسازي و ايجاد پناهگاههاي مطمئن براي کشتيهاي
خود داراي سابقه و تجربه بوده و براي نگهداري و حفاظت از
شناورهاي خويش به ايجاد پناهگاه و بندر اقدام کرده است؛ چرا
که ساخت بندر و پناهگاه کشتي ،الزمة دريانوردي ،کشتيسازي
و داد و ستدهاي دريايي است (نوربخش.)10-9 :1382 ،
در کرانههاي متعلق به ايران در شمال خليجفارس از مصب
شطالعرب (اروندرود) تا خليج گواتر بمرور بندرهاي متعددي
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پديد آمدند که بيشتر در استانهاي خوزستان ،بوشهر،
بندرعباس (گمبرون) و سيستان و بلوچستان قرار دارند.
بنادر مشهور خليجفارس بطور طبيعي و بدليل کوهستاني
بودن قسمت شمالي آن پديد آمدهاند و در دورههاي باستان و
قرون وسطي و معاصر ،کشتيرانيهاي عمده از اين بنادر انجام
ميپذيرفته است؛ از جمله اين بنادر ميتوان به بندر سيراف،
بندر بوشهر ،بندر لنگه ،بندر گمبرون (بندر عباس) اشاره
کرد .جزاير ايراني خليجفارس نيز به استثناي مجمعالجزاير
بحرين از لحاظ حکومتي در سه استان قرار دارند :خوزستان،
بوشهر ،هرمزگان قرار دارند (تکميل همايون17 - 14 :1380 ،؛
نوربخش.)35 - 27 :1382 ،
نام خليجفارس در نقشهها

در برخي نقشههاي خليجفارس که از بطلميوس و
استرابون و جغرافيدانهاي قديم باقي مانده ،در محل درياي
پارس ،خليجفارس با عبارت «سينوس پرسيکوس» به حروف
التين نوشته شده و در نقشههاي بعدي و به زبانهاي اروپايي
«پرشين گلف» و «گلف پرسيک» ذکر گرديده است .در کتابها
و نقشههاي دوران اسالمي نيز «بحر فارسي»« ،خليج الفارسي»
و «بحر الفارسي» نوشته شده است .در برخي نقشهها که در
دوران عثماني بوسيلة درياساالران ترک تهيه گرديده ،در
جاي درياي پارس ،خليجفارس را «خليج بصره» نوشتهاند ،اما
ج بصره آن بخش از خليجفارس است که در دهانة
در واقع خلي 
آبي و بندرگاه بصره قرار دارد و در متون قديم هم آن را «هور
بصره» و « هوره ابله» ذکر کردهاند که هور همان خور است و
تبديل «ه» به «خ» در متون جغرافيايي «هور جنابه» بمعناي
«خور گناوه» مکرر ثبت شده است (اقتداري.)219 :1387 ،
نامهايي که در نقشههاي اسالمي به خليجفارس دادهاند عبارتند
از :بحر فارس ( 22بار) ،درياي پارس ( 9بار) ،درياي فارس
( 6بار) ،خليجفارس ( 2بار) ،نهر فارس ( 1بار) و نامهايي که
در نقشههاي اروپايي به خليجفارس دادهاند عبارتند از :نام
خليجفارس در  120نقشة اروپايي کتاب وصف خليجفارس
در نقشههاي تاريخي به شرح زير است :سينوس پرسيکوس
( 43بار) ،پرشين گلف ( 31بار) ،گلف پرسيک ( 28بار) ،مره
پرسيکوس ( 9بار) ،فارس َد ِکزي ( 3بار) ،بحر الفارس ( 2بار)،
خليجفارس ( 2بار) ،پارادل مره پرسيکوس ( 1بار) ،پرسيس دز

( 1بار) (گنجي و ديگران .)439 - 1 :1387 ،در قرن بيستم
غرضورزيها و برنامهريزيهاي گوناگون ،براي آشفته کردن اوضاع
منطقه و نفوذ انگليس در خاورميانه و اختالف افکني جنبهيي
فراگير و همهجانبه يافت و اين تمهيدات از راههاي مختلف ،از
جمله تغيير نام و نشانها ،دعواهاي فرقهيي و مذهبي و ...تشديد
گرديد .از سال .1910م کم و بيش رسم چاپ نقشههاي تاريخي
عوض شد و بعد از آن نقشههاي نو پديد آمد که تحت تأثير
منافع استعماري بريتانيا و حضور انگليسيها در هندوستان بود.
خليجفارس در سياست بينالمللي

محققان اروپايي خليجفارس را حاشية هاللي شکلي ميدانند
که منطقة هارت لند يا قلب زمين است .در گفتمان دوران
جنگ سرد ،مناطق و مفاهيم ژئوپوليتيک ،در چارچوب منافع
و رقابتهاي دو ابرقدرت يا دو اردوگاه اقتصادي و سياسي يعني
نظام سرمايهداري و نظام کمونيستي تعريف ميشد .بر همين
اساس ،نظريه پردازان بزرگ در تبيين ديدگاههاي خود بر
اهميت ژئوپوليتيک مناطق مختلف جهان که در نظام ارتباطي،
منافع اقتصادي و حساسيتهاي سياسي نقش و تأثير داشت،
تأکيد مينمودند ،بگونهيي که اين نظريهپردازان در نظريههاي
خود خاورميانه و خليجفارس را بسيار مهم تلقي ميکردند .بنقل
از يونسيان « ژان ژاک شرايبر ،نويسنده کتاب تکاپوي جهاني
معتقد بود که تسلط بر خليجفارس مقدمه تسلط بر جهان است.
فول لوهازن نيز سياست محوري آمريکا در قرن بيستم را تسلط
بر خليجفارس ميدانست که مقدمه دستيابي به نفت ارزان و در
اختيار گرفتن سرنوشت رونق و رفاه اروپا ،ژاپن و کنترل چين
بود» (مؤمني .)92-91 :1386 ،براي تشريح سياست غربيها در
خليجفارس بايد ابتدا به روسيه و انگليس پرداخت که در قرون
اخير بيشترين تأثير را در اين ناحيه داشتهاند .از طرفي رسيدن به
درياي گرم بدون شک يکي از آرزوها و آمال ديرينه دولت روس
بود و براي رسيدن به اين مقصود چارهيي نداشت جز آنکه خود را
به خليجفارس نزديک کند .از جمله از سال .1880م به بعد روسها
فعاليتهاي فوقالعادهيي در منطقة خليجفارس انجام دادند ،از
جمله در سال .1887م صاحبمنصبان روس که در استخدام شاه
ايران بودند ،قصد مطالعه و تفتيش مسافرتي به اصفهان و شيراز
و بوشهر نمودند و بعد از آن نيز يکي از مهندسين نظامي آنها از
راه بندر عباس به هرمز رفت که در موضوع اهميت سوقالجيشي
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تنگههاي خليجفارس مطالعاتي بعمل آورد .مهندسين مذکور
پس از بازديد از جزيره هرمز در موقع مراجعت خود پيشنهاد
دادند که از طرف دولت روس مخزن زغالي در آنجا تأسيس شود.
در سال .1896م نيز بروز مرض طاعون در هندوستان بهانهيي
بدست روسها داد که براي مداخله در امور خليجفارس دو نفر
طبيب نظامي به بوشهر روانه سازند ،در صورتي که مرض هنوز به
آنجا نرسيده بود .منظور اصلي دولت روس از اعزام اطباي مزبور
همان تعقيب سياست آن دولت در موضوع تنگه هرمز بود و به
همين جهت ،اطباي اعزامي چندين مرتبه به بندر عباس و بصره
مسافرت کردند .در سال .1998م کنسول روسيه مقيم بغداد،
اقداماتي بعمل آورد که بندرگاه و پايگاه دريايي براي دولت خود
در خليجفارس ايجاد نمايد .در همان سال ،کنت کاپينست،
يکي از رجال معتبر روسيه ،از باب عالي عثماني تقاضاي امتيازي
کرد که از طرابلس شام تا کويت خط آهني احداث نمايد و اين
مسئله بخوبي نشان ميدهد که دولت روسيه کويت را براي پايگاه
دريايي خود در خليجفارس در نظر گرفته بود (ويلسن:1366 ،
 .)299 – 298اما با مخالفتهاي انگليس با حضور روسيه در اين
ناحيه ،توافقاتي ميان دو کشور انجام شد و بعدها طي قراردادهاي
 1907و .1915م خليجفارس تحت حوزة حفاظتي و منافع دولت
س درآمد و به نفوذ روسها در اين ناحيه خاتمه داد ه شد .در
انگلي 
ابتدا پرتغاليها بودند که به خليجفارس آمدند و پيش از آنکه ساير
اروپاييان در اين صحنه ظاهر شوند ،تجارت خليجفارس را به
خود اختصاص داده بودند .اولين بار بريتانيا در اوايل قرن هفدهم
ميالدي بمنظور تجارت در خليجفارس حضور يافت و اتحاد ايران
و انگليس براي اخراج پرتغاليها از خليجفارس بدنبال يک سياست
دراز مدت بوقوع پيوست .تاريخ صد و پنجاه سالة حضور بريتانيا
در منطقه ،مصادف با يک دورة منازعه مداوم با ديگر کشورهاي
اروپايي (پرتغاليها ،هلنديها و فرانسويها) و قدرتهاي محلي
(ايرانيان) ،عربها و عثمانيها بود .تا سال .1747م منافع بريتانيا
در خليجفارس هنوز در انحصار کمپاني هند شرقي و عمال آن
قرار داشت .تا اين زمان ،کمپاني منافع سياسي يا استراتژيکي
مشخصي را دنبال نميکرد ،زيرا اساساً عالقمند به حفظ و گسترش
تجارت خود بود ،اما براي اين کار ،مجبور بود به يک رشته
اقدامات مهم سياسي و نظامي دست بزند (امين.)9 :1370 ،
در قرن نوزدهم مهندسين و مأمورين انگليسي مساحيهاي عمده
از نواحي مختلف خليجفارس کرده و نقشههاي مهمي از مواقع

بحري و رودخانهها و اياالت آن تهيه نمودند .بگفتة ويلسن ،تا
پيش از اين تاريخ ،فقط نقشههاي ناقص و غيرقابل اعتمادي در
خصوص خليجفارس در دست بود که اغلب آنها قابل اطمينان
نبودند .نقشهها را «ليوتنان جان ماک کلور» بعد از سه سال تکميل
نمود و در طي مطالعات و مساحيهاي خود نقشههاي مفيدي براي
تسهيل امر کشتيراني سواحل خليجفارس تهيه کرد .در نتيجة
زحمات ماک کلور نقشة کاملي از ساحل شمال شرقي خليجفارس
و نواحي شطالعرب (اروندرود) فراهم گرديد ،اما قسمت اعظم
سواحل جنوب غربي هنوز در نظر مالحان اروپايي مجهول بود
و با وجود راهزنيهاي دزدان جواسم کار کند پيش ميرفت .اما با
سرانجام دزدان جواسم در سال .1820م توسط مأموران انگليسي
سرکوب و تسليم انگليسيها شدند .مهندسين اعزامي بعد از اين
موفق شدند که نقاط جنوبي و غربي خليجفارس را از ابتداي رأس
مسندام مساحي و نقشهبرداري کامل کنند (همان.)302 -301 :
توجه آلمانيها نيز به خليجفارس به اواخر قرن نوزدهم بازميگردد.
آلمان در اين دوران در انديشه تحقق طرح «پان ژرمن» بود .دولت
آلمان در سال .1897م در بوشهر يک نايب کنسولگري ايجاد
کرد که خيلي زود به کنسولگري تبديل شد .يکي از کنسولهاي
فعال آن واسموس بود که در جنگ جهاني اول منشأ يک رشته
تحرکات و اقدامات ضدانگليسي در جنوب ايران بود (اسدي،
 .)65 :1384از ديگر فعاليتهاي آلمانيها در خليجفارس ،ايجاد
يک خط کشتيراني طوالني بنام «هال» ( )H.A.Lدر سال .1906م
به مقصد خليجفارس بود .فعاليت شرکت هال نيز تا ابتداي جنگ
جهاني اول ادامه داشت (همان .)68 :بدين ترتيب ،با شکست و
تسليم امپراطوري آلمان در برابر متفقين و بخصوص امپراطوري
استعماري انگلستان ،پروندة فعاليتها و اقدامات نفوذي آلمان نيز
در خليجفارس بسته شد .سرانجام ،دولت انگلستان نيز سالها بعد
از خروج آلمان در پايان سال .1971م به نفوذ و سلطه چهار قرني
خود در منطقه پايان داد و از خليجفارس و بخشي از شرق سوئز
خارج شد.
اهميت خليجفارس

عمدهترين محورهاي اهميت خليجفارس را در زمان حاضر
ميتوان چنين برشمرد:
الف) موقعيت جغرافيايي خليجفارس :خليجفارس همواره
در گذشته بعنوان راه نزديکتر غرب به هندوستان داراي

بررسي پيشينه نام خليجفارس45 /
اهميت خاص بوده و امروزه در رابطه با کشورهاي حاشية
خليجفارس اين موقعيت ارزش غير قابل انکاري دارد (الهي،
.)111 :1370
ب) موقعيت اقتصادي خليجفارس :بازار منطقة خليجفارس
از گذشتة دور تا کنون همچنان ارزش خود را حفظ کرده
است .بطوري که بازار فروش کاالهاي مصرفي و سرمايهيي،
بازار فروش خدمات  -چه بصورت ارائة مشاور و متخصص و
چه بصورت ارائه کارگران ماهر ،نيمهماهر و غيرماهر و يا بازار
سرمايه (ورود و خروج سرمايه به شکلهاي مختلف)  -نقش
بسيار حساسي در متعادل کردن تراز پرداختهاي خارجي
کشورهاي مختلف جهان و بخصوص کشورهاي صنعتي غرب
و ژاپن دارد .البته اين بازار مهم خود در رابطه با اهميت نفت
حيات مييابد.
ج) نفتخيز بودن خليجفارس :مهمترين ارزش و اهميت
خليجفارس در قرن بيستم ،وجود منابع سرشار نفتي در اين
خليج و کشورهاي حوزة آن ميباشد .نه تنها از زمان کشف و
استخراج اولين چاههاي نفت در ايران در سال 1287هـ.ش
(.1908م) تا به امروز با وجود تحوالت عظيم چه در شيوة توليد
و مصرف و حمل و نقل و چه در اکتشافات نفت در حوزههاي
جغرافيايي مختلف جهان و با وجود تحوالت اساسي در طرق
تهية انرژي از نفت و يا ساير منابع نظير اتم ،خورشيد ،آب و
باد و ...از اهميت نفت منطقه براي جهان و بخصوص براي غرب
کاسته نشده است ،بلکه هر روز نيز به اهميت و ارزش آن افزوده
ميشود .امروزه نفت فقط بعنوان يک منبع توليد انرژي مورد
توجه نيست ،بلکه بعنوان مادة اولية توليدي بسياري از کاالهاي
بنيادي و اساسي در جهان مورد توجه است (همان.)112 :
نتيجهگيري

اکنون با گذشت بيش از نيم قرن از آغاز مسئلة اسامي
ساختگي براي خليجفارس از سوي استعمارگران و سپس
از سوي سران عرب ،پارهيي اقدامات نيز از سوي ايرانيها در
مقابله با جعل تاريخي بعمل آمده است و براستي ميتوان گفت
استفاده از نام جعلي که مخصوص درياي سرخ است ،در واقع
بيشتر جنبة سياسي داشته و در مقابل سابقة تاريخي و کهن
نام خليجفارس سخني بيهوده است .سازمانهاي بينالمللي
نيز همانند سازمان ملل متحد و مؤسسات معتبر انتشاراتي

و جغرافيايي نسبت به تصحيح اشتباهات خود در اين زمينه
اقدام کردهاند و بيشتر دانشمندان عرب نيز به صحت و اصالت
نام خليجفارس معترفند ،اما دولتهاي عرب همچنان بر ادامة
بکار بردن اسامي ساختگي اصرار ميورزند و همانطور که درياي
مکران را انگليسيها بدليل حفظ منافع خود درياي عمان
ناميدند ،اينک نوبت به جعل نام خليجفارس رسيده است! که
با توجه به مستندات تاريخي و جغرافيايي در سطح جهاني،
اين امر خيالي واهي بيش نخواهد بود.
منابع
 ابن بلخي؛ فارسنامه ،باهتمام سيد جاللالدين تهراني ،تهران:مطبعة مهر.1312 ،
 اسدي ،بيژن؛ خارجيان در خليجفارس ،تهران :مرکز بازشناسياسالم و ايران(انتشارات باز).1384 ،
 اقتداري ،احمد؛ خليجفارس از ديرباز تا کنون :يکصد سال کشمکشپس از پنج هزار سال جنگ و ستيز در گاهواره تمدن ،ويراستار نازي
سلطاني ،تهران :انتشارات اميرکبير.1387 ،
 الهي ،همايون؛ خليجفارس و مسائل آن ،تهران :نشر قومس ،چاپدوم.1370 ،
 امين ،عبداالمير؛ منافع بريتانيا در خليجفارس ،ترجمة علي رجبييزدي ،تهران :انتشارات اميرکبير.1370 ،
 بيروني ،ابوريحان محمد بن احمد؛ التفهيم الوائل الصناعه التنجيم،باهتمام جاللالدين همايي ،تهران :انتشارات علمي.1318 ،
 تکميل همايون ،ناصر؛ خليجفارس ،تهران :دفتر پژوهشهايفرهنگي.1380 ،
 رائين ،اسماعيل؛ دريانوردي ايرانيان ،جلد اول ،تهران :بينا.1350 ، مؤمني ،ميرقاسم؛ کتاب خاورميانه ( 4ويژه خليجفارس)« ،روابطتجاري شوراي همکاري خليجفارس و اتحاديه اروپا دو سوي يک معامله»،
مجيد يونسيان ،ويراستار رقيه نقيزاده نظرلو و سارا جوادي فتح ،تهران:
مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران،
.1386
 گنجي ،محمد حسن و ديگران؛ وصف خليجفارس در نقشههايتاريخي ،زير نظر حسن حبيبي ،تهران :بنياد ايرانشناسي.1387 ،
 مستوفي ،حمداهلل؛ نزهى القلوب ،تهران :انتشارات طهوري.1336 ، مشکور ،محمد جواد؛ «خليجفارس و نام آن در طول تاريخ» ،نشريهبررسيهاي تاريخي ،سال يازدهم ،شمارة ششم ،تهران :ستاد ارتش.1356 ،
 مهدوي گورابي ،محمد؛ اميني زاده ،ابراهيم؛ خليجفارس ،تهران:نشر خانه کتاب.1390 ،
 نوربخش ،حسين؛ بنادر ايران در خليجفارس ،ويراستار کاظم ساداتاشکوري ،تهران :نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي.1382 ،
 ويلسن ،سر آرنولد؛ خليجفارس ،ترجمة محمد سعيدي ،تهران:انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ دوم.1366 ،

