
 
 

 ١اسامي جغرافيايي باستاني ميراث بشريت
 پژوهشي  در مورد دو نام خليج فارس و خزر وچالشهاي فرا روي

  ـ عضو هيئت علمي دانشگده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد مشهدمحمد عجم: نويسنده
 مقدمه

ياسي، اجتماعي و   در گذر زمان نامهاي تاريخي نيز همانند انسانها دستخوش حوادث و رويدادها اعم از س              
يا فرهنگي بوده اند و رويدادها بر اسامي جغرافيايي نيز تاثير گذار بوده اند به همين دليل نامهاي تاريخي                   
داراي بـار سياسي، فرهنگي علمي ،ارزشي ، هنري، ادبي ،اجتماعي و حقوقي هستند به دليل وجود نهفته          

 ٥٠٠هانيان قرار دارند در كهن ميهن ما حداقل         اين بارهاي ارزشي است كه نامهاي تاريخي مورد توجه ج         
نـام تاريخـي وجـود دارد تعـدادي از آنهـا در داسـتانهاي شفاهي سينه به سينه نقل شده اند و بخشي از                         
فرهـنگ ماقـبل تاريخ ما را نشان مي دهند بسياري از اين نامها در متون اوستايي و باستان نامه فردوسي            

 بـردل كوهها و سينه سنگها و لوحه هاي سفالي حكاكي شده اند و  محفـوظ مـانده انـد و تعـدادي ديگـر         
هريك از  . بعضـي از آنهـا نـيز از طريق تورات،انجيل ، قران ، احاديث و كتب قديمي به ما منتقل شده اند                     

ايـن نامهـا ارزشـهاي دينـي، مذهبـي و قومـي خود را دارند وگاهي اوقات مناقشه بر سر يك نام تاريخي                        
عهاي خونين منجر شود در خود ايران نيز بارها مردم يك شهر يا روستا و يا منطقه بر                  ممكـن است به نزا    

سـر تعيـن نـام تقسـيمات جديد در منطقه خود به اعتراضات و حتي درگيري هاي خونيني اقدام نموده                     
نام يوناني ها بشدت از     .  ميان رهبران ژاپن و كره يك منازعه جدي بر سر نام درياي شرق وجود دارد               ٢.اند

مقدونـيه حراسـت مـي كنـند و بـه دولت مقدونيه يوگسالوي اجازه بكارگيري نام مقدونيه را نمي دهند،       
اروپايـيها نـام شـهر اسـكندريه را بـه خاطـر قدمـت تاريخي آن بسيار محترم مي شناسند و همواره مانع              

يران را نسبت به    جهانيان بخوبي بارها اثرات خشم تك تك مردم ا        . هـرگونه تغـير در ايـن نـام شـده انـد            
كارگـزاران استعمار و يا آندسته از رهبران عربي كه به تخريب نام باستاني خليج فارس اقدام نموده اند را                    

همانطور كه  . شـاهد بـوده انـد اين حساسيتها نشانگر اهميت نامهاي تاريخي و لزوم پاسداري از آنها است                 
ا حفظ آثار و اشياء باستاني مقرراتي و ضع نموده          در ارتباط ب  ) يونسكو(سازمان علمي، فرهنگي ملل متحد      

و ايـنگونه آثـار را ميراث بشريت شمرده است بنظر آگاهان همين مقررات بايد بر نامهاي جغرافياي كهن                   

                                                           
است   ششمين كنفرانس يكسان سازي اسامي جغرافيايي سازمان ملل متحد است و اين سازمان خواسته ٩ اين عبارت دقيقاً عنوان قطعنامه - ١

 صفحه به انگليسي تهيه و به بولتن ٣كه براي بولتن آن در ارتباط با موضوعات مصوبه هاي كنفرانس مقاله بدهند اگر خالصه اي از اين مقاله در 
 . سازمان مذكور ارسال شود امكان چاپ آن وجود خواهد داشت 

مانشاه به باختران و يا ارسباران به ورزقان و بلعكس از اين نمونه است  تقسيم استان خراسان وتغير نام بخش جنوبي و شرقي آن و تغير نام كر- ٢
 نامهاي قديمي و يا تاريخي داراي بار ارزشي منفي و نامقبول نيز وجود دارند كه ٢٣/٩/٨١ و كيهان ٨١ آبان٢٧و ٢٦مراجعه شود به ايران مورخ 

ب ، مزدوران و كافر قلعه كه به سيب زابلي، پاكدشت، زاهدان، مرزداران و بدليل عدم مقبوليت عمومي تغير مي يابند مانند مگس، پلشت، دزد آ
 .  اسالم قلعه تغير يافته اند

 ١



همانطوركه  ارزش سكه اي يك گرمي طال مربوط به دوهزار سال قبل ممكن است حد اقل                 . اعمـال شـود   
 دالر ارزش يابي شود نامهاي تاريخي نيز         ١٠ تا   ٥دلـي آن تنها     يـك ميلـيون دالر ولـي سـكه مشـابه و ب            

 . همينگونه اند
  نام خليج فارس حتي با وجود حمله اعراب ، اسكندر، مغوالن، تاتار ، پرتغالي ها، هلندي ها و انگليسيها                   

نامها را مي بـه كشـور ايـران از گزند همه كينه توزان در امان بوده است و از اين نظر است كه به اينگونه                       
تـوان مـيراث بشريت ناميد و به همين دليل اقدام  كشورهاي كوچك تازه استقالل يافته خليج فارس كه                    
قـبالً در تـاريخ بيـن الملل وجود نداشتند و هم اكنون  با كمك استعمار و با دادن رشوه و حق حسابهاي                     

هاي واهي نموده اند عملي     كـالن بـه اصـحاب رسـانه هـاي گروهـي در صدد تخريب اين نام و طرح ادعا                   
 .مذموم و مغاير با حقوق بين الملل محسوب مي شود

 سال قبل بر مي گردد تعدادي از        ٧٠٠٠در ايران كه تاريخ مكتوب سه هزار ساله دارد و مدنيت در آن به               
 نام  ايـن نامهـا بـه دليل اهميت آنها و يا داليل ديگر تا كنون محفوظ مانده اند ولي بسياري از آنها مانند                      

يا بكلي ازميان رفته اند و يا اينكه شكل        ٣آواراكتا، مزامباريا، آرموزيا و آپالوگوس      “ بـنادر جنوبي ايران مثل    
بـه هميـن دليل براي شناخت ريشه دقيق اسامي جغرافياي باستاني،            . اصـلي خـود را از دسـت داده انـد          

لمي زيادي احتياج دارد ضروري      زبانشناسـي و ريشـه يابـي  اسـامي جغرافيايـي تاريخـي كه به توانايي ع                 
اسـامي جغرافيايي درهمه كشور هاي با تاريخ كهن و از جمله در كشورما به چند دليل تغير كرده                   . اسـت 

 بدليل تهاجم اقوام بيگانه و حاكميت آنها  و اراده آنها براي از ميان بردن واژه هاي حكومت قبلي،                    -١.انـد 
كه بكاربردن بعضي از اسامي از جمله نام خدايان و يا پادشاهان            ) امقدونيه اي ه  (مانند اعراب و يوناني ها      

گ -چ- ژ- نداشتن بعضي آواها و حروف در زبان قوم حاكم شده جديدمانند پ         -٢. ايرانـي را مـنع نمودند     
(  ، مهـرگان،پارس، چنگ،گناه ، چغندر و پونا          ٤در عربـي كـه اسـامي مانندگـناوه، خسـروگرد،  دسـتگرد             

سيرگان ، ژرمانيايا گرمانيا كه ناچاراً  در عربي به جناوه،           ) نگ سـقف يا سنگ تخت     سـ ( رفسـنگان   )پونـه 
رفسنجان، سيرجان، كرمانيا و    . خسـرو جـرد، دسـتجرد، مهـرجان، فـارس، صـنج، جناح ، شمندر، فومن               

 به  مثال مشهد در زبان روسي    . كرمان تغير يافته اند  ويا  هـ ق خ كه در اكثر زبانهاي اروپايي وجود ندارند                
٣.و يا خمين كه در انگليسي به كومين تبديل شده است          )  ماسخداف( ماسخد و مشخد تبديل شده است     

  سـختي تلفـظ براي قوم حاكم شده مانند گوميشان ، داريوش، كاسپين كه به جاموسان، دارا و قزوين                     -
( س و قومس  به معني آرامگاه  كه طي چند قرن به ، گومس  ،كوم            ) گنـبد ( يـا گمـبز     . معـرب شـده انـد     
 خودي سازي، ساده سازي و تغير كلمه يا اسم براي معني دار             -٤ در تغيـير بوده است       ٥)مـنطقه دامغـان   

كه اعراب آنرا به دجله،     ) كلمه ايراني از شرجي   ( كـردن آن مانـند تيگريـت، اشـك آپـات، كايرو و شارجه             
                                                           

 ٢١ ص ١٣٦٦ نبرد قدرتها در خليج فارس محمود طلوعي چاپخانه فاروس  - ٣
عني پهلوان است، در زبانهاي اروپايي  گرد، گورد، گوره و معرب آن كوره همگي به معني خانه و شهر و يا ناحيه هستد و گرد به ضم گ به م- ٤

 نيز اسامي مانند پتروگراد ، هامبورگ و گوراژده از  ريشه گورد هستند  
، محجوب الزويري، مركز تاريخ ) گلقشنگي(  جغرافياي تاريخي ايران ترجمه بخش ايران كتاب صبح االعشي في صناعه االنشاء ،قلقشندي- ٥

  ١٣٨٠ديپلماسي 

 ٢



يا مثال يوناني ها نام     .  اند تبديل كرده ) شـرق آورنده  ( عشـق آبـاد، قاهـره بـه معنـي پيروزمـند و شـارقه                
خشايارشاه را بدليل نامفهوم بودن به كلمه يوناني خاراكس تبديل كرده اند و سپس نسلهاي ايراني بعدي                 

و جغرافيا نويسان   ) خار نام گياه كويري و گلي تيغ دار       (ايـن نـام نـامفهوم را خـودي سـازي كردند و آنرا               
. تلفظ مي نمايند  ) شهري در استان سمنان   ( ار به معني ذلت     عرب و حتي امروزه در ايران به غلط آنرا خو         

و يـا راگا و نيكولوس كه به نيك و ري ساده شده اند يا آكواريوم كه بعضي ابرانيان آنرا به آب واريوم قابل                       
 عدم تطبيق بعضي آوا ها و بعضي حروف در زبان هاي ديگر مانند كيش ، ابركوه،                  -٥. فهـم تـر كـرده اند      

 از ميان رفتن آثار مكتوب و تكيه بر         – ٦كـه بـه قـيس، ابرقو و  عمان  معرب  شده اند              ٦) انهومـ ( اومـان 
 شـباهت آواهـا و يـا دشـواري ثبت دقيق آواها دركتابت و عدم بهره گيري از ادبيات                    -٧ادبـيات شـفاهي   

 كه در كتابت شفاهي، مانند شادان و بادام كه در عربي به شاذان و باذان و يا باذام ثبت مي شوندو يا زيبد        
 حذف بعضي حروف ويا آوا از يك اسم براي ساده كردن آن و بي معني شدن آن                  -٨ريبد ثبت شده است     

، رشدخار، خاراكس، سحن آب و مسير رزم،        )نشاط آور (بـراي نسلهاي بعدي مانند اسم شهرهاي نشاطور         
 مسيرز و رزگاه كوچك شده      رزمگـاه كه براي سادگي در محاوره به نشاور و نيشابور، رشخار، خار، سحن ،              

و سـپس بطـور غلـط به صورت رشتخوار،خوار وصحن و موسيرز مكتوب شده  و به كلمه  هاي بي معني                       
 نامفهوم بودن واژه ها براي نسلهاي بعدي مانند نام رزو كه در اصل از خانواده روژ، روز                  -٩تبديل شده اند    

ديها آن را  به رضو و سپس به رضويه تبديل           و رز بـه معني سرخي و خورشيد است ولي در سرشماري آبا            
 از جملـه داليل تغير در اسامي بويژه هنگام انتقال به زبانهاي ديگر، ضرورتهاي قواعدي و                 -١٠كـرده انـد     

بالغـت و شـيوايي مـي باشـد بويـژه در زبان عربي براي اينكه كلمات بيگانه در چهارچوب اوزان و قواعد                       
وفي مي افزايند و يا حروفي را حذف مي كنند يكي ديگر از داليل تغير ابـواب عربـي قرار گيرند به آن حر      

نامها تلفظ هاي متعدد در گويشهاي مختلف يك زبان است همانند نام افسانه كه اوسانه، افسونه، اوسنه و                  
 ٧.به ضم و فتحه و كسره در سين تلفظ مي شود 

                                                           
از نامهاى مشهور پارت و  پارسى و از قهرمانان شاهنامه فردوسى و شاهان پارسى ) هرمز(و اورمز ) عمان(ن  هومان ، اوما - ٦

همچنين هومان نام يک  گرد سپاه افراسياب در جنگ دوازده .  خوب نيک، پندار نيک= هومانا و هماى اسامى اوستايى هستند هو.هستند
يمن نيز کلمه  اوستايى است هوشيمينه نيز از کلمه اوستايى هوشينگه يا هوشنگ .اده است زيبد اتفاق افت-رخ است که در منطقه گناباد

 .گرفته شده است
  سپيده چو از کوه سر بر دميد             شد آن دامن تيره شب ناپديد

 جگر سوخته هومان بيامد چو زاغ        سيه گشته از درد و دل پر زداغ 
ديگر تورانى ) يل( گرد٥قتل هومان  بدست بيژن و قتل .          هنر داشت بيژن فزاينده ازگرز وزور ز بيژن فزون بود هومان بزور   

در اين جنگ منجر به تقويت روحيه و بر انگيختن انگيزه  تهاجم سپاه ايران به توران و قتل افراسياب پادشاه ياغى تورانى شد وى که در 
مستقليى برپانموده بود وتا رود جيهون و بلخ و بخارا را متصرف شده بود قصد داشت با منطقه غرب چين وختن و شرق ايران پادشاهى 

سرنگونى دولت ايران زمين، خود را شاهنشه يا امپراتور ايران نمايد ولى سرانجام پس از جنگهاى طوالنى، توسط پهلوانان و سرداران 
عموم مورخان بر اين باورند که اين بخش از تاريخ شفاهى ايران که با . ايرانى به قتل رسيد و قلمرو وى  دوباره جزء سرزمين ايران شد

 هزار سال قبل بوده که  پايتخت ايران در منطقه زابلستان و يا شهر سوخته ٥ تا ٣٠٠٠افسانه در آميخته است مربوط به دورانى بين  
 نفر از شاهان شاهنامه ١٧وبى برخوردار بوده است امروزى بوده است و در آن دوره بر خال ف امروز از بارندگى و سرسبزى بسيارخ
. و سکندر مربوط به دوره پارسى است) داريوش(ماقبل دوره امپراتورى پارسى  که کوروش بنيانگذار آن بوده مى باشند و داستان دارا

نى زابلستان فاقد اهميت و بعضى از مورخين  به اشتباه اين حوادث را به دوره اشکانى منسوب مى دانند در حاليکه در دوره اشکا
 ١٣٦٩ مقاالت کنگره ٧٦١تا ٧٤٣براى اطالع به ص .بوده است) ترکمنستان امروزى( ”  نسا“مرکزيت بوده و پايتخت در اشک آباد 

 .  فردوسى  مراجعه شود
 . براي اطالع بيشتر به راهنماي جامع ايرانگردي مراجعه شود- ٧

 ٣



ز گم شده هاي ادبي ،فرهنگي و علمي         بعضـي اوقـات تجزيه و تحليل يك اسم تاريخي به فهم بسياري ا             
 در زبانهاي مهم    )درياي پارس  (پارسبا اين مقدمه در مي يابيم كه چگونه و چرا كلمه            . كمـك مـي كند    

 گلف ، چيني پرشن درانگليسي به    الفارسيخليج  :  در زبان عربي     -١دنـيا بـه صـورت ذيـل در آمده اند          
  در ژاپني پرسيكو، پرتغالي و ايتاليايي گلفو  ذالـيو به اسپانيولي  پرسيدسـكي  وان در روسـي     بوشـي 
 كيتاس در يوناني    پرسيكنگولف در التين    پرسيشر در آلماني    پرسيك وان در فرانسـه گلـف        پروشـا 

 كورفزي ، هندي    فارسيبه تركي    ٨پرسيكوس و سينوس  پرسيكوس سـينوس ، آكواريم      پرسـيكوس 
  .فارسبحر 

خليج فارس و درياي خزر     ن، به اختصار دو نام تاريخي        نام جغرافيايي كه   ٥٠٠در ايـن نوشتار از ميان       
   .را به دليل اهميت آندو مورد بررسي قرار دهيم

همـانطور كـه بسـياري از فـرزانگان ايرانـي و خارجي آگاهند درياي پارس يا خليج فارس از نادر نامهاي                      
ها و با همه حكومتها و      باسـتاني و كهـن است كه در طول تاريخ درسراسر جهان درهمه زبانها و همه زمان                

) صدر اسالم ( دولـتها از آغـاز امـپراتوري پارسـي گرفـته تا سلطه اسكندر مقدوني و از دولت سلف صالح                     
گرفـته تـا بنـي امـيه ، بنـي عـباس ، چنگيز خان و هالكوخان تا سلطه پرتغاليها و انگليسي ها بر خليج                          

تلف از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است         فـارس، همواره اين نام با حوادث تلخ وشرين روزگارهاي مخ          
پژوهشگراني كه  . و تا سه دهه قبل بدليل اصالت و مقبوليت جهاني خود در گذر زمان محفوظ مانده است                

در خصـوص نـام خلـيج فارس تحقيق نموده اند، متفق القول هستند كه نام خليج فارس در تمام قرون و                   
 بدون معارض بوده است و در كل جهان وخاورميانه بر روي             سال گذشته نامي يگانه، بين المللي و       ٣٠٠٠

كمـتر نامي در ادوار مختلف تاريخي چنين اتفاق و يگانگي در ميان همه سياحان، نويسندگان و مورخان                  
 نفر ٢٥٠به  كتاب تاريخي، ادبي و ديني متعلق ٣٠٠ نقشه و درحد اقل     ٣٠٠٠وجود  . وجـود داشـته است    

ورهاي اسـالمي، عـرب، يوناني، رومي و اروپايي قرون گذشته كه در             مورخـان و سـياحان سرشـناس كشـ        
 .توصيف خليج فارس و نامگذاري آن بطور مستقيم و يا ضمني توضيحاتي دارند دليل اين ادعا است

 ولـي بـا اين وجود امروزه در رسانه هاي گروهي دنيا اين نام تحريف شده و بندرت خليج فارس را بطور                      
 .اين ضربه بسيار بزرگي به منافع ملي، حاكميت و هويت تاريخي مااستصحيح بكار مي برند، 

چگونـه تغير يك نام مي تواند ضربه بسيار بزرگي به منافع ملي، حاكميت و هويت تاريخي ما                  
 .باشد

نـام خليج فارس با حاكميت ملي ما ارتباط مستقيمي دارد ، اين پاسخ را با نقيض آن بايد داد يعني چرا                      
 ١٨٥٠ تا ١٨٢٠ن تالش مي كنند اين نام را تغير دهند؟ هنگاميكه انگليسي ها در سالهاي      دشـمنان ايـرا   

بـر اكـثر جزايـر خلـيج فـارس سـلطه پـيدا كردند صدر اعظم ايران اعتراض نامه اي براي دولت انگليس                        
ن فرسـتاد ومـتذكر شد كه همانطور كه از اسم خليج فارس پيدا است اين خليج در طول تاريخ با جزاير آ                     

                                                           
٨ -  
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به ايران تعلق داشته است و انگليس بايد اين جزاير را ترك كند، انگليسي ها براي خنثي كردن اين حربه                    
خلـيج فـارس را خليج بريتانيا ناميدند اما هيچكس در دنيا اين نام را نپذيرفت تا اينكه در جريان منازعه                     

 در بحرين، خليج فارس را خليج       ملـي شـدن نفـت و مصـادره امـوال انگليس در ايران، كارگزاران بريتانيا               
حبابهاي طاليي در   “ كارگـزار بريتانـيا رودريك اون در كتاب خود بنام            ١٩٥٧عربـي نامـيدند و در سـال         

بهتر است خليج فارس را خليج      ) مستعمره هاي عربي  ( براي احترام به دوستان عرب    ” خليج عربي نوشت    
ولت ايران كه از طرق مسالمت آميز نا اميد شده بود در همين سال بود كه براي اولين بار د     . عربـي بناميم  

تصميم گرفت جزاير سه گانه را از طرق نظامي از انگليس باز پس گيرد دوستي شاه با اسرائيل و دشمني                    
شـاه و جمال عبد الناصر و بروز مشكل اروند رود بين ايران و عراق باعث شد كه به يكباره جهان عرب به                       

خليج فارس را مورد تهاجم قرار داده و از كتب درسي و رسانه هاي گروهي خود                دعوت دشمنان ايران نام     
 .آنرا حذف كردند

 سـال گذشـته نيز امارات عربي كه از دشمنان دوستنماي ايران است ميلياردها دالر براي حذف              ٢٠و در   
م مي شود ؟    نام خليج فارس در نقشه ها و رسانه هاي گروهي هزينه كرده است چرا چنين هزينه اي انجا                 
شيخ شارجه . چـرا براي تغير نام درياي سرخ به نام تاريخي آن كه خليج عربي بوده است تالش نمي شود       

و راس الخيمه بيهوده فكر مي كنند كه با تغير نام خليج فارس مي توانند نسبت به جزاير سه گانه ادعاي                     
قوقي، سياسي، فرهنگي علمي ،ارزشي،     البته بديهي است كه نامهاي تاريخي داراي بار ح        . مالكيـت نمايند  

هـنري، ادبـي ،اجتماعـي هسـتند و به دليل وجود نهفته همين بارهاي ارزشي و حقوقي است كه نامهاي                  
 سال  ٣٠٠٠ خليج فارس جزء معدود نامهايي است كه بدليل          .باسـتاني مـورد توجـه جهانـيان قـرار دارند          

. ري فدرال پارس و تمدن خاورميانه را به همراه دارد         قدمت تاريخي خود هويت باستاني ايراني ها ، امپراتو        
بـه ايـن دلـيل اسـت كه پاسداري از نام هاي تاريخي همچون خليج فارس، دفاع از حاكميت، ريشه ها و                       

بنابراين تخريب نامي كه در طول      . مـيراث باسـتاني و مـيراث تاريخي و ميراث بشريت محسوب مي شود             
 نقشه ، كتاب و لوح تاريخي نزد همه         ٣٠٠٠ي دنيا و  در بيش از        سـه هـزار سـال گذشـته در تمام زبانها          

اقـوام دنيا مورد استفاده بوده و ثبت شده است تخريب اينچنين نام باستاني وكهني در درجه اول توهين                   
بنابر اين به سادگي نبايد از      . بـه پارسـها و يا ايراني ها است و از سوي ديگر توهين به جامعه بشري است                 

 اسـتعماري و اماراتي گذشت وظيفه غيرتمندان ايراني است كه مخاطب خارجي را نسبت به                ايـن توطـئه   
  .اين موضوع آگاه كنند

 سـال گذشـته بخاطـر تعصـبات قومي و منافع سياسي مغرضانه و يا توسعه طلبي و يا با                     ٣٠  ايـنكه در    
ن گونه نام ها هستند     توطـئه اسـتعمار و عوامـل منطقه اي آن كساني در صدد تخريب  و جعل سازي  اي                   

امـري غـير منطقـي، استعمارگرايانه و جاهالنه است و صاحبان قلم و انديشه در هر جاي جهان بايد مانع                  
در داخل ايران مردم تا حدودي نسبت به پيشينه تاريخي          . ايـنكونه اقدامات تخريبي و ضد فرهنگي شوند       

خليج فارس علي رغم اهميت آن برخالف نام        اين نام كهن واقف هستند ولي متاسفانه در جهان خارج نام            
اسكندريه ناشناخته است و كمتر كساني هستند كه در مورد سابقه تاريخي و وجه تسميه اين نام مطلبي                  
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بويـژه نسل جديد در كشورهاي عربي تصور مي كنند از نظر تاريخي خليج فارس بنام آنها ناميده            . بدانـند 
غاصب و متجاوز به اين نام نمي دانند بلكه نام جعلي كه اختراع            وآنهـا نـه تنها خود را        ! مـي شـده اسـت       

اسـتعمار اسـت را سعي دارند بر ما و جهانيان تحميل كنند، چرا مخاطب خارجي تا اين حد در اين مورد                      
بي اطالع است؟ چرا ما تاكنون براي مخاطب خارجي هيچ جزوه و كتابي توزيع نكرده ايم و چرا در مقابل                    

ر و خيابان كه اخيراً در كشورهاي عربي به نام خليج عربي نام گذاري و تبلغ ميشوند در تمام     دهها نام بلوا  
ايـران حتـي يـك تـابلو بـنام دريـاي پـارس و يـا پرشـن گلـف نداريم و چرا مقامات ما در مقابل توطئه                             

هيد پرور  اسـتعماري تغير اين نام سكوت كرده اند؟ سواالتي است كه بايد مسولين امر در پيشگاه ملت ش                 
 ٩.ايران پاسخ گو باشند

 فصل اول 
 وجه تسميه خليج فارس

آثـار باسـتاني بـرجاي مـانده از شـهرهاي سـاحلي خليج فارس همانند چا بهار، بوشهر، خارك و سيراف                      
اما  آثار مكتوب و نوشتاري .  سـاله در سواحل خليج فارس مي كند       ٦٠٠٠حكايـت از وجـود يـك تمـدن          

سال قدمت دارند و از دوره تمدن ايالميها ، مادها آشوريها، دراويديان و             ٣٠٠٠برجاي مانده حدود كمتر از    
 تنها  ١٠.پيشداديان و تاقبل از حكومت پارسها تاريخ  دقيقاً روشني از تمدن سواحل اين خليج وجود ندارد                

 .در دوره امپراتوري قدرتمند و پهناور پارس است كه خليج فارس شهرت بين المللي مي يابد
اني كـه در خصوص نام خليج فارس تحقيق نموده اند، متفق القول هستند كه نام خليج فارس            پژوهشـگر 

 سال گذشته نامي يگانه، بين المللي و بدون معارض بوده است و در خاورميانه بر                ٢٥٠٠در تمـام قرون و      
خان روي كمـتر نامـي در ادوار مخـتلف تاريخـي چنيـن اتفـاق و يگانگي در ميان همه نويسندگان و مور              

 C .Edmundبوسورثدر ايـن خصوص رساله پژوهشــــــــــي آقاي سي ادموند  . وجـود داشـته اسـت   

Bosworth     مورخ وسياح يوناني و اروپايي، ٢٠ وي مطالبي را از  ١١. از اهميـت ويـژه اي بـرخوردار است 
رس بيان نموده   ، در مورد خليج فا     )١٨٧٦( گرفته تا پريديكس    ) م. ق ٢٤-٣٢٥( ازسردار يوناني نياركوس  

از آنجا كه اسناد و تاريخ مكتوب ايران قبل از اسالم از ميان رفته است مدارك مستند پارسي كمي                   . است
نامه “ وجـود دارد ولي تاريخ شفاهي آن دوران كه سينه به سينه نقل شده و فردوسي آنها را تحت عنوان               

بهاي خليج فارس و عمان را درياي پارس و         به شعر در آورده نشان مي دهد كه ايرانيان تمامي آ          ” باسـتان 
عالوه بر مورخان و سياحان يوناني و رومي كه وي از آنها نقل             . مي گفته اند  ” آرياتراس  “ دريـاي عـرب را    

 نفر مورخان و سياحان سرشناس كشورهاي اسالمي و عربي          ٢٠٠قـول نمـوده است، مي توان  حداقل به           
                                                           

 خليج ايراني نوشته محمد گنابادي مهر ٢٧ تا ١٦ روزنامه همشهري - ٩
  بندر سيراف در ١٤٧تا ١٤١ص١٣٤٣ آثار تاريخي و اماكن باستاني فارس، انجمن آثار ملي، تاليف سيد محمد تقي مصطفوي چاپ تابان،آذر ١٠

  ١مراجعه شود به فهرست منابع رديف . دوره كيكاووس از پادشاهان كياني ساخته شده است
١١ The Persian Gulf States :A General Survey, C. Edmund Bosworth,G. Ed. Alvin 
.J.Cottrel ,Baltimor:1980 P.XVII- XXXIIIC . 
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و نامگذاري آن بطور مستقيم و يا ضمني توضيحاتي دارند          قـرون گذشـته نيز كه در توصيف خليج فارس           
در كتاب مجموعه مقاالت خليج فارس ارايه شده در سمينارهاي قبل از انقالب اسالمي، دفتر               . اشاره نمود 

دكتر جواد مشكور  در مبحث نام خليج فارس ، جمالت و            . ١٣٦٩مطالعـات سياسـي و بيـن المللي چاپ          
نويسنده مصري .  گذشته را در باره وجه تسميه خليج فارس آورده است نويسنده قرون ٤٧توصـيف هـاي     

 ٢٠جمالت و توصيف هاي     ” خليج الفارسي عبر التاريخ   “بـنام احمـد مـيرزا نيز در كتاب  عربي خود بنام              
براي جلوگيري از اطاله كالم  . نويسـنده عرب قرون گذشته را در باره وجه تسميه خليج فارس آورده است       

الت تك تك آنها خودداري و فهرستي از اسامي مورخان و نويسندگان  و مشخصات كتب آنها                 از بيان جم  
 ١٢.براي اطالع بيشترخوانندگان در جدول ضميمه در پايان تحقيق آورده شده است

ايـن مورخـان همگي در كتب خود عبارتهاي ذيل را در تاكيد بر علت نام گذاري خليج فارس به اين نام                        
 :دارائه نموده ان

( ايـن دريـا كـه از سند و كرمان تا فارس ادامه دارد و به جناوبه، مهروبان، سيراف و عبادان                    “
ختم مي شود، در ميان همه سرزمينها با نام فارس خوانده مي شود زيرا مملكت فارس                ) آبادان

ا از همه كشورها آبادتر، پيشرفته تر بوده و پادشاهان آن همه كرانه هاي دور و نزديك اين دري                 
به روزگار گذشته پادشاهان پارس بزرگتر و قويتر بوده اند و هم در            . را تحـت كنترل خود دارند     

 .”اين روزگار مردمان پارس بر همه كرانه هاي اين دريا مستولي اند
 البلدان ابن فقيه و    ٣٠براي نمونه مي توان در صفحه       .  ايـن عـبارتها در دههـا كتاب  تاريخي وجود دارد           

 صوره االرض ابن حوقل  مشاهده       ٩٤١ كـتاب مسـالك و ممالك استخري و ص           ١٠٩ و   ٣٥ ،   ٥صـفحات   
 . نمود كه با مختصر تغيير عينا نقل كرديم

از خليج فارس  تقريباً توصيفات كم و        ) موجود در فهرست ضميمه   (همـه تـاريخ نويسان و جغرافي دانان         
ا شام، مصر، اندلس، هندوستان، كابلستان،   آنها عموماً حدود مملكت پارس را از روم ت        . بيش مشابهي دارند  

، بحرين و عدن    ) ظفار(بسياري از آنها همچنين مردمان ظهار     . تخارستان، ماوراءالنهر و عدن ذكر كرده اند      
در سفرهاي خود در تمام مناطق مذكور با زبان   ) م١٣٧٧-١٣٠٤( حتي ابن بطوطه  . را فـارس نامـيده انـد      

همه مورخان مورد مطالعه ما بر اين باورند كه اولين       . ي كرده است  فارسي با مردمان اين مناطق صحبت م      
 قبل از ميالد بر پا نمودند و        ٣٣٠ تا   ٥٥٩حكومـت مقـتدر در سواحل اين پهنه آبي را پارسها در سالهاي              

حاكميت امپراتوري پارس برتمام منطقه خاورميانه و بويژه تمام خليج فارس و شبه جزيره عربي تا ظهور                  
و دريانوردان و تجار ايراني در سراسر حليج فارس، درياي سرخ و اقيانوس هند حضور               ١٣مه يافته اسـالم ادا  

                                                           
  مراجعه نمايند٣ براي اطالع بيشتر در خصوص نويسندگان و مورخان مذكور به جدول ضميمه و فهرست منابع    رديف - ١٢

١٣ - The Historical, Political and Legal Bases of Iran’s Sovereignty Over The Islands of 
Tumb and Abumusa by Davoud H. Bavand Copyright 1994 by Internet  
Concepts, inc  . 
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فعالي داشتند و از آنجا كه پارسها قوم اصلي و اكثريت ساكنان سواحل سراسر خليج فارس را تشكيل مي                   
 و يا از اين     دادنـد، بسـيار طبيعـي بـوده است كه اولين سياحان و جهانگرداني كه خليج فارس را پيموده                  

بديهي است كه اين نام گذاري در دوره هاي بعد نيز به            .  پهـنه آبـي ياد كرده اند آنرا خليج فارس بنامند          
به همين دليل بود كه نام خليج فارس بطور گسترده اي در          .  اتفـاق كلمـه  مقـبول و محفوظ مانده است          

،  مكتوبات و نقشه هاي كهن دوران از سنگ نوشته ها. مـتون مـدون و نقشـه هـاي آن دوران رايج گرديد           
باسـتان مانـند سـنگ نوشـته داريـوش امـپراتور پارسي كه در باستان شناسي هاي تل المسخوتب مصر                     

( مـربوط بـه سـالهاي قـرن پـنجم قبل از ميالد بدست آمده است، لوحه هاي آشوري ، بابلي  و نياركوس                      
 ،كيبقرس كوتوئيس رونوس، بطليموس،      ) ق م  ٤٨٦-٤٢٠ (Herodotusتا هرودوت     )  قبل از ميالد   ٣٢٥

، ابن فقيه،  ابن رسته  ، فردوسي و بزرگ ابن شهريار             ) قـبل از مـيالد    ٩٠(بلوتحـه جغرافـي دان مصـري          
رامهرمزي تا دوران معاصر همه جا سفر نامه نويسان، سياحان، جغرافي دانان و نقشه نگاراني كه از سراسر         

ي، ژاپني و اروپاييان به منطقه سفر نموده اند، خليج فارس را با             جهـان اعـم از يوناني، رومي، چيني، هند        
 ١٤.نام اصلي آن نگاشته اند

 معني و تفسير واژه پارس و پرشيا
قبل از اينكه دريانوردان يوناني و مصري نام پرشيا و پلسيا را براي حوزه فالت ايران مرسوم سازند از اين                    

در سراسر آبهاي ساحلي جنوب ايران سه قوم        .  مي شده است   مـنطقه بيشـتر بـه  ارنـا، آريانـا و ايران ياد             
عمـده بـه ترتيب در شرق مكراني ها وكرمانيا در مركز پارسها و در غرب خوزيها ساكن بودند ولي پارسها                     

وقتي دريانوردان يوناني در هزاره اول قبل از ميالد وارد سواحل خليج          . از شـهرت بيشتري برخوردار بودند     
ا با كشتي ها و دريانورداني روبرو شدند كه خود را پارس مي ناميدند، در نتيجه آنها                 فـارس شدند همه ج    

نتـنها دريـاي پـارس را پرسـيا خواندند بلكه نام پارس را به كل فالت ايران اطالق كردند و بويژه از دوره                        
يل وجود  كه از قبيله هخامنش يكي از قبايل پارسي بودند و بدل          ) دارا(  و داريـوش     ١٥)سـيراس (كـوروش   
از اين دوره    ) يعني شهرپارس يا پايتخت پارس كه يوناني ها نيزآن را مترو پليس مي خواندند             ( پارس گرد 

و بعدها عربها نيز به     . نـام ديهـه يـا روسـتاك پارس كه نام بخش جنوب ايران بود بركل ايران اطالق شد                  
( بنابر اين كلمه پارس     . مودندرا جايگزيـن كلمه عجم ن     ) عربـي شـده پـارس     (تقلـيد از يونانـيان، فـارس        

persia (         در معني محدود فارس يعني كسانيكه به زبان پارسي         . داراي دو مفهـوم مضـيق و موسع است
 ).قوم پارس(صحبت مي كنند 

 در مفهـوم موسـع كه دركتب تاريخ مورد نظر نويسندگان و محققان تاريخ و جغرافيا است، فارس يعني                   
در اينمعني فارس شامل همه اقوام      . زندگي مي كرده اند و بويژه اقوام آريائي       همه كسانيكه در فالت ايران      

                                                           
١٤ A Clonial Legacy ،the Dispute over the Islands of Abumusa and  the Tumbs. Farhang 
Mehr, University Press of America.Inc.Lanham.New York. Oxford,1997. 

منسوب به رودخانه عظيم كورا در قفقاز، نام افسانه اي يك كوه و نام رود   اصل آن كوراوش يعني همانند كورا -١٥
  .   نيل نيز كورا يا كيرا بوده است هنوز هم بوميان اوگاندا رود نيل را در سرچشمه آن كورا يا كرا مي نامند

 ٨



فـالت ايران شامل ايالمي ها ، پارتها،  پارسها ،كاسپها و مادها مي شود و شاخه هاي بعدي اين اقوام مانند              
قيزها را نيز در بر مي       ،  ارامـنه، آذريهـا، بلوچهـا،  افغانها، پشتون ها ،  ازبكها،  تاجيك ها،  قزاقها و قر                      كـردها 
اروپائـيان كلمـه پرشـيا را بـراي تمام مردمان فالت ايران بكار مي بردند و عربها براي اين اقوام از                      . گـيرد 

. استفاده مي كردندكه هر دو مترادف ايران محسوب مي شود         ) ماخوذ و معرب از حرف جم     (كلمـه عجـم     
كما اينكه قريش را برترين قبيله عرب مي .ندآنهـا فارسـها را بداليـل اهميتشـان قـريش العجم مي خواند          

 ١٦.شمردند
اروپائـي هـا كلمـه پرشـيا را در مقـابل عربيا بكار مي بردند و منظور آنها همه اقوام ايراني بود ولي وقتي                         

استفاده  كردند، منظور آنها از فارس بيشتر فارس         ) پرشيا( عربها بتدريج بجاي كلمه عجم از كلمه  فارس        
اهي اوقات نيزكلمه فارس را فقط به استان فارس اطالق مي كردند و گاهي نيز كلمه فارس                 زبانان بود و گ   

كلمه پارس بعد از اسالم در خود ايران نيز جاي خود را به كلمه              . بـه پيروان آيين زرتشتي اطالق مي شد       
ت باعث  كاربرد محدود، مضيق و نادرست اين عبار      . عربـي فـارس داد و مفهـوم اصلي خود را از دست داد             

 خورشيدي رسماً از همه كشورهاي خارجي بخواهد كه بجاي كلمه           ١٣١٣شـد كـه دولـت ايران در سال          
كه در دوره ماقبل امپراتوري پارس بر منطقه اي كه          ” ايران“ از عبارت قديمي تر     ) پرشـيا (كشـور فـارس     

 در بر مي گيرفته       امـروزه شـرق ايـران و ايـران مركـزي ،افغانسـتان، پاكسـتان، تاجيكستان،ازبكسـتان را                 
 اين سياست در راستاي نژاد گرايي آريايي و تحت تاثير آلماني ها صورت گرفت و البته               ١٧.اسـتفاده كنـند   

سياسـت غلطـي بود از اين زمان به بعد نام پرشيا كه حوزه جغرافيايي وسيعتري در تاريخ يونانيان داشته                    
در حاليكه اصالت نام تاريخي پرشيا و . ريخ پيوستاست، در ادبيات اروپايي رنگ باخت و كلمه پرشيا به تا        

پرسـيا به هيچ عنوان كمتر از نام ايران نبود و حق اين بود كه همانند مصر كه داراي دو نام رسمي و بين                      
 ١٨.المللي  مصر و اجپت است ايران نيز هردو نام تاريخي خود را حفظ مي كرد

 پژوهشي دراسناد و مباني تاريخي نام خليج فارس

                                                           
 ٣نابع و ماخذ ص   رديف  براي اطالع بيشتر مراجعه شود به م١٠ اقليم پارس ص- ١٦
 كلمه ايران را بعضي مورخين برگرفته از نام ايران ابن اسود ابن سام ابن نوح مي دانند و ايراني ها را از ١٧

فرزندان نوح مي شمارند برخي بر اين عقيده اند كه ايران نامي است كه اقوام آريايي مهاجر به اين 
 هزار سال قبل از شمال شرق ٥ تا ٤قوم آريا است كه حدودسرزمين داده اند و اين نام برگرفته از نام 

براي اطالع بيشتر مراجعه شود به مروج الذهب مبحث . اروپا به ايران و سواحل خزر مهاجرت نموده اند
 . فارس 

 .محمد گنابادي”  خليج ايراني“ سلسله گفتار تحت عنوان ١٣٨١ مهر ماه ٢٨ تا  ١٧ روزنامه همشهري - ١٨
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 كـتاب مهم تاريخي ، جغرافيائي ، ادبي ، مذهبي و علمي قرون گذشته و هزاران نقشه              ٣٠٠در حداقـل       
متعلق به قبل و بعد از ميالد مسيح، از خليج فارس با همين نام و يا نامهايي مترادف و معادل آن توصيف               

 ١٩.شده است كه در اين مختصر به گوشه اي از آنها اشاره مي كنيم
و خليج فارس   ته ها و مكتوبات عهد باستان تاكنون شاهراه آبي جنوب ايران همواره با نام               از اوليـن نوش   

 كتاب تاريخي مربوط به سياحان و       ٣٠٠گـواه اين ادعا  وجود بيش از         . دريـاي پـارس مزيـن بـوده اسـت         
يش از مورخيـن، ادبـا و دانشمندان  اروپايي، عرب و مسلمان قرون گذشته و صدها سند و اثر باستاني و ب                

.    نقشه تاريخي است كه بسياري از آنها از سوي يونسكو به عنوان ميراث بشريت شناخته شده است                 ٦٠٠٠
 هزار سال تاريخ مدون خاورميانه تا كنون به نسل امروزي منتقل ٣اسـناد و تـاريخ شـفاهي ايـن نام را از      

 و كتاب   ٢٠٠١ سال   ٢١٩ماره  حقيقتي كه  دو متفكر بزرگ مصري در مجله االهرام العربي ش           . كـرده انـد   
هيج سند تاريخي براي تغيير نام خليج فارس وجود         “ تطويـر العالقـات بـدان اعـتراف و اعالم نمودند كه             

نـدارد و سـكونت فعلـي اعـراب و  وجود دولتهاي عربي در سواحل اين خليج دليل منطقي براي تغير نام                       
 ”. كهن و تاريخي آن نيست

 الد  اسناد تاريخي قبل از مي-١
در متن  . تـا قـرن پـنجم قـبل از ميالد اسناد مشخصي در ارتباط با نام دقيق اين پهنه آبي و جود ندارد                      

-٢٣٤٠از عبارت ساحل باال و در متن  پادشاه يوروك           )  ق م  ٢٤٦٥ - ٢٤٩٤(سـومري پادشاه اور، الگاش    
آشوريها، اكديها،  . ه است  ق م  و در متن شاهان آكد، كلمه درياي باال و درياي پايين بكار برده شد                 ٢٣١٦

  Kolpos، كلپي Mare، مرTalassaتاالسا : بابليها و ايالميها هركدام از اين پهنه آبي با كلماتي از قبيل
به عبارت عام آن  ) Sea( كه در واقع هيچكدام اسم خاص نيستند و معني همه آنها دريا           Deryaو دريا   

راتوري پارسي اسناد مكتوبي باقي نمانده ولي تاريخ و فرهنگ          اگرچه از دوره ماقبل امپ    . است، نام برده اند   
شـفاهي نشـان مـي دهد كه ايرانيان قبل از امپراتوري پارسي نيز آبهاي جنوب ايران را درياي پارس مي                     

 قـبل از مـيالد كـه دوره حاكميـت امپراتوري پارس برتمام منطقه               ٣٣٠ تـا    ٥٥٩از سـالهاي    .  گفـته انـد   
مام خليج فارس و بخشي از شبه جزيره عربي است، نام خليج فارس بطور گسترده               خاورمـيانه ، و بويـژه ت      

يكي از اين كتيبه ها سنگ نبشته اي مربوط به حفر كانال نيل است              . اي در مـتون مدون ذكر شده است       
كـه مـتعلق بـه قـرن پـنجم قـبل از ميالد است و در سواحل رود نيل كشف شده كه در آن داريوش اين                     

در سنگ نوشته هاي تخت رستم و شهر پارسه نيز از اين پهنه آبي       . يـاي پارسه ناميده است    شـاهراه را در   
، ) قبل از ميالد٦٤٠-٥٤٦  (Thales Melitusتالس مليتي . تحـت حاكميـت پارسـها يـاد شـده اسـت      

ــاندر  ــيوس )م .  ق٦٤٠-٥٤٦   (Anaximenderآناكســي م ، )  ق م٥٣٥-٥٠٠(، كوســماس اينديكوپل
 ق  ٣٢٥ -٢٤٢( گزنفون تاريخ نگار يوناني و نياركوس درياساالر يوناني         )  م.ق٥٠٠ Hecataus(هكاتوس  

 ٤٨٦-٤٢٠  (Herodotusكـه سواحل مكران و هرمز تا رود فرات را مورد بازديد قرار داده ، هردوت                 ) م.

                                                           
 ١٩٩٥جغرافيين العرب ، الدكتر عبدالرحمن حميده، دارالفكر المعاصر ، دمشق ،سوريه اعالم ال  ١٩
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رياضي دان و )    م .ق ٣٣٠-٢٧٠(  معـروف بـه بطليموس   Ptolemeus Quintus Claudius، )ق م
.   نقشــه بــوده اســت٢٧ناس قــرن دوم قــبل از مــيال در كــتاب جغرافــياي جهــان كــه داراي ســتاره شــ

Eratosthenes).C  (   م ،گوئينوس كورتوس روفوس  .ق ١٨٧-٢٧٦ايراتوسـتينCurticus  Rufus  (
آريانوس ) Flavius  (Arrianusتـاريخ نويس رومي قرن اول ميالدي در شرح حال زندگي اسكندر ،              ) 

قرن اول    ( وناني سده دوم قبل از ميالدي در كتاب آنابازيس، استرابن معروف به پدر جغرافيا               تـاريخ نگار ي   
 م  كه به     ٣٤٠-٢٦٣ م ، عيسوب  اوسيوس       ١٧١-٩٨ م  در كتاب از ايندي تا ايبري ، آريان            ٢٤ ق م    -٦٣

 م در   ٥  تاريخ نگار ارمني موسي خورن مورخ سده       ٢٢٦-٣٣٠پـدر تـاريخ عيسـوي معروف است ، آگاتانژ           
كتاب ماركوارت يا ايرانشهر و بالخره واسكودوگاما و ماركوپلو نيز همانند افراد مذكور در تمام يادداشتهاي                
سـفر خـود بـه اقـيانوس هـند و سـياحان و مورخيـن زيـاد ديگري همگي به اتفاق اين گستره آبي را با                           

 :عبارتهايي مانند 
Persicus Sinus،  Persiconkaitas ،   Persian Gulf  ، Golfe Persique , persicum 

Aquarum, Golfo Persico   Persico توصيف ) خليج فارس و يا درياي پارس(  آكواريوم پرسيكو
همچنيـن  در سـده هـاي  اول مـيالدي بـراي نـام فعلي اقيانوس هند نام درياي ارياتراس                      ٢٠.نمـوده انـد   

درياي پارس و براي درياي سرخ خليج       ) عمان(و براي سواحل اومان     ) شـاهزاده پارسـي فرزند ميوزايوس     (
 در اين دوره دريانوردان ايراني تا       ٢١.عـرب و براي سواحل فعلي پاكستان درياي مكران نيز بكار رفته است            

جنوب موزامبيك فعلي نيز پيش رفتند و سيالكس سردار اعزامي از سوي داريوش تا درياي سرخ و شرق                  
در تمام دوره  سلطه     . والـي جـنوب موزامبيك دريانوردي كرده است       آفـريقا، زنگـبار، سـفاال ، نامـپوال وح         

و دوره خلفاي   )   بعد از ميالد   ٦٤١ قـبل از مـيالد تـا         ٢٣٨(اسـكندر و سـپس دوره امـپراتوري ساسـاني           
 . ٢٢.اسالمي و عصر مغوالن و دوره هاي بعد نيز همين نامگذاري  همچنان رايج بوده است

سياح يوناني قرن اول ميالدي ضمن شرح سفرهاي دريايي خود، ” ريا پريپلوس اريات“در كتابـي تحت نام      
را درياي پارس و    ) عمان(درياي سرخ را خليج عرب ، اقيانوس هند را درياي ارياتريا، آبهاي سواحل اومان               

را متعلق به پارسها مي داند و خليج جنوب ايران را خليج            ) بين سواحل يمن و عمان    ( مـنطقه باربـاروس     
يده و ضمن شرح جغرافيايي اين پهنه آبي، آنرا خليجي طوالني بدرون خشكي ناميده كه در دو                 فارس نام 

سـوي آن پارسيان زندگي مي كنند و در انتهاي آن شهري است كه قانون حاكم است وآنرا آپالگوس مي                    
است كه  وي بعد از نياركوس جزء اولين كساني        .ياد كرده است  ) احـتماال آپـادان ،آبـادان امـروز         (٢٣نامـند 

 .خليج فارس را بطور كامل پيموده و مسافت ميان مكانها را شرح داده است
                                                           

 .١٢ و ٣   براي اطالع بيشتر مراجعه شود به منابع و ماخذ ص   رديف ٢٠
 . مراجعه شود٨ و ٢ و١براي اطالع بيشتر به منابع و ماخذ ص   رديف    ٢١
 
 . مراجعه شود١٢ و ٣ رديف ٢براي اطالع بيشتر به منابع و ماخذ ص   -٢٢
 

The Periplus of the Erythraean Sea: Travel and Trade in The Indian Ocean by a merchant 
of the first century (London,Bombay and Calcutta 1912) 
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 به همين ترتيب در ساير دوره هاي تاريخي چه قبل و چه بعد از ميالد از اين آبراه در زبانهاي مختلف با                 
ن و  تمامي جغرافي دانان، ادبا، مفسرين، مورخا     . نامهايـي مـترادف بـا خلـيج فـارس نـام بـرده شده است               

 نفر است همواره در طول تاريخ آنرا خليج فارس و           ٣٠٠شـعراي عرب و مسلمان نيز كه تعداد آنها بالغ بر            
 ٢٤يا بحر فارس و بعضاً بحر العجم  مي دانستند

 دوره اسالمي
بود با خليج ) خليج عرب(سكونتگاه  اعراب كه در دوره قبل از ميالد،  حجاز، يمن و سواحل درياي سرخ                

آشنايي اعراب با خليج فارس بطور رسمي در دوره امپراتوري اردشير           . ي چندانـي نداشـتند    فـارس آشـناي   
ساسـاني آغـاز شـد و لشكركشـي وي بـه يمن به درخواست سيف ابن ذي يزن حاكم يمن براي سركوب               

  با ظهور دين اسالم وگسترش       ٢٥.حبشـيان مـنجر بـه كـثرت مـراودات اعراب با سواحل خليج فارس شد               
الت ايران بر شدت مهاجرت اعراب به سواحل خليج فارس افزوده شد و اين منطقه تحت                سـريع آن بـه ف     

در آيات قرآن مستقيماً از خليج فارس با ذكر نام ياد نشده اما در              . سـيادت حكومـت اسـالمي قرار گرفت       
خليج چند آيه به اين پهنه آبي اشاره شده است و مفسران قديم و جديد به اتفاق اين آيات را منسوب به                      

  در دوره پيامـبر و جانشـينان ايشان اعم از خلفاي راشدين و جانشينان آنها خليج                  ٢٦. فـارس مـي دانـند     
 .فارس با همين نام  از شهرت بين المللي بيشتري بر خوردار شد

در دوره صـدر اسالم علماي ديني عرب آبهاي جنوب ايران را خليج فارس مي ناميدند و با اين تصور كه                      
وب به صحابي زاهد و دانشمند سلمان فارسي است و پيامبر اسالم اين نام گذاري را به پاس                  ايـن نام منص   

خدمـات او انجـام داده اسـت در حراسـت از اين نام جديت داشتند درحاليكه در اين دوره در خود ايران                       
 نام درياي   درياي جنوب مي ناميدند و    ) خزر( مـردم عوام بيشتر اوقات اين دريا را در مقابل درياي شمال             

 . پارس را كه قبل از اسالم رايج بود كمتر به كار مي بردند
  بجز دوره بني اميه در ساير دوره هاي خالفت اسالمي، ايرانيان نه تنها در راس مديريت شهرهاي ايران                  

با مديران ايراني هدايت و اداره مي       ) بويژه دوره عباسيان وفاطميان     ( بودنـد بلكـه دسـتگاه خالفـت نـيز           
 م خالفـت بنـي اميه به مركزيت دمشق كه عنصر نژاد پرستي را سرلوحه خود قرار                  ٧٥٠در سـال    ٢٧.شـد 

م آل ١٠٥٥تا ٩٤٥از سال . داده بودنـد توسـط ايرانيان سرنگون و خالفت به عباسيان در بغداد واگذار شد       
ز اقوام شرق    سلجوقيان ا  ١٠٥٥بويـه بطـور مستقل بر ايران و سراسر خليج فارس حاكم گرديد و از سال                 

 كتاب جغرافيايي ،    ٣٠از صدر اسالم تا غلبه مغول در بيشتر از          . ايـران قلمرو آل بويه را در اختيار گرفتند        

                                                                                                                                                                             
india/classics/und/za.ac.und.WWW    

 
 ٣٢ براي اطالع بيشتر مراجعه شود به منابع و ماخذ ص  رديف-٢٤
 
  ٣٤براي اطالع بيشتر مراجعه شود به منابع و ماخذ ص    رديف - ٢٥
 ) و كان وراهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا٨٠/١٨ً الرحمن و ٢٢-٢٠آيات (  - ٢٦
 . ١٣٥٦الم،تهران، امير كبير،   مراجعه شود به تاريخ تمدن اسالم نوشته  جرجي زيدان، ترجمه علي جواهر ك٢٧
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از جمله آنها مي    . خليج فارس وجود دارد   تاريخـي، ادبي، تفسير و اخالق و فقهي علماي مسلمان توصيف            
ق، ابن رسته، سهراب، شهريار     ٢٧٩ ق ، ابـن فقـيه همداني      ٣٠٠-٢١١تـوان بـه ابـن خـردادبه خراسـاني           

ق، مقدسي  ٣٦٧ابن حوقل   . ق،  بيرونيي  ٣٥٥ق، مسـعودي، ابـن مطهـر مقدسي       ٣٤٠رامهرمزي،اسـتخري   
ق، ٧٢٧ق شمس الدين دمشقي٥١٤ق شرف الزمان طاهر مروزي ٦٨٢ق، ابوعـبد اهللا محمود قزويني،  ٣٧٥

 ق ،   ١٠٦٧مورخ ترك   ) چلبي(ق،و عطاملك جويني در عهد مغوالن حاجي خليفه         ٧٤٠مسـتوفي قزويني    
محمـد ابراهـيم كازرونـي رضا قلي خان هدايت اعتماد السلطنه و لسان الملك و جرجي زيدان همگي در                    

        ٢٨.كتب خود نام خليج فارس بكار برده اند
حتـي در دوره اسـتيالي مغـوالن نيز اداره امور در دست اميران ايراني بود و آنها پرچم ايران را به عنوان                     

در اين دوره نيز اگرچه نام بسياري از مكانهاي جغرافيايي تغير كرد ولي نام خليج               . بل خود پذيرفتند  سـم 
 . فارس همچنان بدون تغير باقي ماند

 ١٦٢٢-١٥٠٨دوره سلطه گري پرتغاليها 
 در دفتر   ٢٨/١١/١٣٨١آقاي دكتر ژوزه مانوئل گارسيا استاد و عضو جامعه جغرافيايي پرتغال در سمينار              

نام خليج فارس   “ العـات  سياسـي و بين المللي وزارت خارجه مقاله اي ارايه نموده است تحت عنوان                  مط
وي در اين پژوهش خاطر نشان ساخته است كه ترسيم اولين نقشه ها به سبك جديد                ” در منابع پرتغالي  

سناد رسمي و غير     بر ميگردد و از آن زمان تا كنون همواره نام خليج فارس در نقشه ها و ا                 ١٥٠١به سال   
  اولين Pero de Covilha پيرو دي كوويلها ١٤٨٩در سال. ٢٩رسـمي پرتغال با همين معني آمده است 

 در دوره امپراتوري صفويه اولين ١٥٠١در سال . پرتغالـي بـود كـه پـا بـه جزيـره ايرانـي هرمـز گذاشـت             
 در دوره جوان    ١٥٠٧ در سال    .پرتغالـيها وارد خليج فارس شدند و نقشه هايي از خليج فارس تهيه كردند             

در . دوم پادشـاه پرتغال، شاه هرمز  بنام سيف الدين قرارداد وفاداري نسبت به پادشاه پرتغال امضا كردند                 
 ١٥١٥در سال     . به حضور شاه اسماعيل رسيد    ) جوان  (  اوليـن سـفير پرتغال بنام فري ژوان        ١٥١٠سـال   

”  ١٥٢٣ميناب  “يت بر هرمز جلب كرد و در قرارداد         جـنرال آلبوكرك نظر موافق شاه عباس را براي حاكم         
قتيف به  ( و قطيف   ) بهرام(آنـرا رسـميت داد  و در عـوض مقـرر گـرديد پرتغال در بازپس گيري بحرين                    

امپراتور “ از اين زمان به مدت يكصد سال در پرتغال براي پادشاه  لقب              . ، ايران را ياري نمايد    )معني چادر 
در دوره پرتغاليها با ارزشمند ترين و كامل ترين نقشه ها راجع به             . كار مي بردند  پـرتغال، آفريقا و پارس ب     

 ٥٠خلـيج فـارس تهيه شده كه بسياري از آنها در موزه ها به عنوان ميراث بشريت نگهداري مي شود در                      
 كـه مـيان حاكمان مقيم خليج فارس با پادشاه پرتغال و اسپانيا              ١٧٠٠ تـا    ١٥٠٠نقشـه و نامـه از سـال         

 ٣٠:ورت گرفته خليج فارس با نامهايص

                                                           
  براي اطالع بيشتر مراجعه شود به جغرافياي تاريخي درياي پارس، ايرج افشاري ٢٨
  ٢ و ١ براي اطالع بيشتر مراجعه شود به منابع و ماخذ ص    رديف - ٢٩
٣٠ Garcia,Jose Manuael The Persian Gulf  in the 16th- 17th centuries , Center of Documents and Diplomatic 

History,Tehran.2002. 
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- Mare de Persia -Sinus Persici Mare Persio-Sinus Persico Mare Persio- 
Mar Persiano-Sinus Persico Mare Persio-Sino Persico  

 بدنـبال كارشكني ها و ستم پرتغاليها ايران توانست با پشتيباني بوميان، و حمايت يك كشتي انگليسي،                 
 از تمـام منطقه خليج فارس و عمان بيرون رانده و حاكميت ايران مجدداً بر                ١٦٢٢ها را در سـال      پرتغالـي 

، )  بلوچها و سيستاني ها( ايران همچنين با كمك عمانيها و مكرانيها   . سـواحل خلـيج فارس برقرار گرديد      
 بوميان ايراني و عرب پرتغالـيها را تـا موزامبـيك عقـب راند و شهرهاي ممباسا كيلوا، تنگه و زنگبار را كه         

 با اعزام نماينده اي از كمپاني هلندي        ١٦٢٣ پس از پرتغاليها ، هلندي ها از سال          ٣١. داشتند آزاد ساختند  
 ماده اي تالش نمودند كه ٢٣هـند شرقي بنام هوبرت ويس نيخ به دربار شاه عباس و امضاي يك قرارداد           

 مغلوب ارتش ايران شدند نه      ١٧٦٥ در سال    بـر تـنگه هرمـز و خلـيج فـارس مسـلط شـوند آنها سرانجام                
هلـندي هـا و نـه رقابتها و منازعات استعماري انگليس، فرانسه، المان و روسيه در خليج فارس هيچكدام                    

 . نتوانست تغيري در نام خليج فارس ايجاد نمايد
  ١٧٤٨درشاه از سال با مرگ نا .  در دوره نادر شاه افشار نيز خليج فارس تماماُ در اختيار ايران قرار داشت             

. بحريـن و راس الخـيمه و بعضي قبايل قاسمي از اعطاي ماليات و خراج ساالنه به دولت ايران سرباز زدند                 
اما اين شيوخ را هيچ كشوري در جهان به عنوان دولت و حاكم به رسميت نمي شناخت تا اينكه در سال                     

رگزاران انگليسي در اين مدت توطئه هاي       كا.  دولـت انگلسـتان آنها را تحت قيمومت خود در آورد           ١٨٢٠
در تمام اين مدت    . متعددي براي تصرف و يا تجزيه جنوب ايران بكار بستند اما همه آنها نقش بر آب شد                

سياحان و نويسندگان اروپايي و عرب و حتي ايرانياني كه عموماً به زبان عربي مي نوشتند خليج فارس را                   
 ٣٠٠با مراجعه به كتب   . اين روند تا دوره معاصر ادامه داشته است       . دبـا هميـن نام اصلي مكتوب نموده ان        

دانشمند، جغرافيانويس ، مورخ، اديب و سياح مسلمان و عرب قرون گذشته در مي يابيم كه  هيچكدام از                   
 ٣٢.اين سياحان  در كتب خود نامي غير از خليج فارس براي اين خليج بكار نبرده اند

 ليج فارسدوره استيالي انگليس بر ح
در اين دوره نيز علي رغم اينكه انگليس شيخ نشينهاي منطقه را تحت انقياد خود در آورد و قصد داشت                    
نـام خليج فارس را تغير دهد ولي نتوانست اين ايده استعماري را  حداقل در آن دوره عملي سازد و همه                      

خليج فارس شدند از جمله  مانند        وارد   ١٥٣٣مورخيـن غربي ابتدا پرتغاليها و سپس انگليسي كه از سال            
 و پـت هيلين عالم رباني در كتاب كيهان گرافي سال        ١٥٧٤تومـاس بانيسـتر ، در كـتاب خـود در سـال              

سر .  ، بارون تاورنيه فرانسوي ، لرد كرزن سر آرتور هاردينگ ،سر دنيس رايت               ١٦٢٨ ، جان اسپيد     ١٦٥٠
د همگي در كتب خود خليج فارس بكار برده اند   كه به خليج فارس سفر كرده بودن …آرنولـد ويلسن و 

همچنيـن كارتوگـرافها در ايـن دوره هميـن نـام را ترسـيم كـرده انـد و از  اوليـن دايـره المعارفها مانند                    
                                                           

 ٣٣ براي اطالع بيشتر مراجعه شود به منابع و ماخذ رديف ٣١
 

  ١٩٩٥دار الفكر الماصر ،دمشق،چاپ چهارم ،عبد الرحمان، حميد» اعالم الجغرافيين العرب «  كتاب   ٣٢
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RAISONNE DE SCIENCE 1751    و اوليـن اطلسـها مانند J.B.D.ANVILLE 1760 در 
 .فرانسه خليج فارس بكار برده شده است 

 ٣٣ه هاي تاريخيخليج فارس در نقش
. اولين كسانيكه نقشه ترسيم كرده اند مصريها بوده اند سپس يونانيها و روميها اين حرفه را توسعه دادند

-٨٣٣در دوره عباسيان كه دانشمندان و مديران ايراني بر امور خالفت تسلط داشتند بدستور مامون 
، ٩٢٥ ، استخري ٨٢١ديد  خوارزمي  م ترجمه آثار يوناني شروع شد و نقشه اي از جهان تهيه گر٨١٤

نقشه هايي از ديار عرب ، )  نقشه در كتاب نزهه المشتاق٨٢(  ادريسي حمودي ١١٦٥ ، ٩٧٧ابن حوقل 
بالد فارس بحر فارس و روم وشام ترسيم كردند كه پايه و اساس نقشه هاي قرون بعدي توسط اروپائيان 

 هم اكنون صدها نقشه دستي ٣٤. را حفط كرده استدر تمام اين نقشه ها خليج فارس نام خود . گرديد
با ارزش در موزه هاي جهان نگهداري مي شود كه نام خليج فارس را به همراه دارند كه تعدادي از آنها 

 نيز درموزه هاي كشورهاي عربي است 
صر ر تمامـي نقشـه هـا و اطلسهاي مهم تاريخي چه در قرون قبل و چه بعد از ميالد و چه در دوره معا                        د

در كشورهاي غير عربي بندرت و آنهم در        . شـاهراه آبـي جنوب ايران را با نام خليج فارس ثبت نموده اند             
اثـر اشتباه و يا تطميع بعضاً نام مجعول بكار مي رود ولي هنوز علي رغم هزينه سنگين بعضي كشورهاي                 

 در كشورهاي عربي نيز در      .عربي، رسانه هاي گروهي معتبر جهان نام اصيل و تاريخي را حفظ نموده اند             
حداقل حدود  .  نام خليج فارس بكار برده شده است       ٧٠كتـب درسي و نقشه هاي رسمي همواره  تا دهه            

در .  نقشه و اطلس در جهان نام خليج فارس را ثبت نموده اند كه فهرستي از آنها تهيه شده است                   ٣٠٠٠
 اطلس خليج فارسي در     -٢قديمي   اطلس عراق در نقشه هاي       -١ اطلس مانند  ٥خـود كشـورهاي عربـي       

 اطلس كويت در نقشه     -٥ اطلس ريشه هاي كويت    -٤ اطلـس نقشه هاي تاريخي خليج        -٣طـول قـرون     
 در رابطه با خليج عربي اين نكته قابل         ٣٥. نقشه با نام خليج فارس دارند      ٥٠٠هـاي قديـم، چاپ شده كه        

                                                           
 هر گفتار پياپي تحت عنوان م٢٩ مهر تا ١٦ براي اطالع بيشتر مراجعه شود به روزنامه همشهري مورخ - ٣٣
 . نوشته محمد گنابادي” خليج ايراني“ 
 ١٦در اين كتاب  . ١٩٨٦ االطالس التاريخي للعالم االسالمي في العصور الوسطي، دكتر عبد المنعم الماجد ، دكتر علي نبا، دار الفكر العربي، ٣٤

 . فارس با  همين نام است  مربوط به خليج ١٦-١٠-٩-٨-٧-٣-٢نقشه وجود دارد كه نقشه هاي شماره 
٣٥ -THE GULF IN HISTORIC MAPS 1493-1931 
Sultan Bin Muhammad Al- QASIMI , Printed in UK by Thinkprint Limited, 
Leicester,1996.  
-THE GULF IN HISTORICMAPS 1478-1861,Second Edition Contains a 
private collection of original maps edited by SultanBin Muhammad Al- 
QASIMI,Printed,inUK by Streamline Press Limited, Leicester,England,1999. 
- Historic maritime maps 1290-1699 donald wigal- parkson press, new 
york,USA.2000 . 3 old maps of Persion Gulf.   
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ل آفريقا و عربستان، خليج عرب و       ذكـر اسـت كه در بعضي نقشه ها و كتب تاريخي به درياي ميان شما               
همچنين در  . دريـاي سرخ اطالق و گاهي اوقات نيز به آبهاي ساحلي عمان درياي عرب گفته شده است                

خلـيج فـارس خليج هاي كوچكتري با نامهاي محلي وجود دارد مانند خليج  قطيف خليج بحرين، خليج       
بركل خليج  همواره فقط كلمه فارس اطالق        كه نام آنها كاربرد محلي دارد  ولي         …بصـره، خليج كويت و    

 كه درهمه   ١٨٩٠ از ميان حدود يك هزار نقشه تاريخي مربوط به قرون گذشته تا سالهاي               ٣٦.شـده است  
آنهـا خلـيج فـارس ثبـت شـده فقـط سه نقشه با نامهاي خليج بصره، خليج قطيف و خليج عربي از اين                         

خليج بزرگ فارس دهها خليج كوچكتر مانند، بصره،        مـنطقه نـام بـرده اندكـه اوالً همه مي دانند كه در               
 . وجود دارد كه هنوز هم اين نامها كاربرد محلي خود را دارد… بحرين، قطيف، چابهار، سيراف و 

امـا در عين حال در اصالت و صحت اين سه نقشه كه عربها از آن استفاده هاي تبليغاتي زيادي                     
تاكنون در مورد خليج چاپ شده ترسيم كرده اند، بشدت          بـرده و آنـرا روي جلـد بسـياري از كتبـي كه               

هزار نقشه تاريخي و  ٢٠٠٠تـرديد وجـود دارد اگـر چـه حتـي آنهـا اصيل هم كه باشند در مقابل حدود                     
 كـتاب مـربوط بـه مورخين وسياحان از ايراستوس و هردوت تا استخري و ابن حوقل كه                   ٢٠٠بيشـتر از    

يك نقشه فاقد ارزش علمي است و آنرا به عنوان خطا، به دور              يك كتاب و     همگـي خليج فارس گفته اند،     
مـي اندازنـد ، كماايـنكه در مـورد دريـاي خزر نيز بطور انگشت شماري مورخين قديمي درياي فارس و                      

                                                           
رس  از خلج در فارسي گرفته شده باشد  اما خليج فارس  اگر چه احتمال مي رود كه  واژه خليج فا-  ٣٦

) شاهنامه ( بيشتر در ادبيات عرب بكار رفته است و در فارسي بويژه كتب قديمي تر مانند باستان نامه
 . درياي پارس استفاده شده است

 
 س سكندر بيامد به استخر پارس                               كه ديهيم شاهان بد و فخر پار

 بزرگان سوي پارس كردند روي                            برآسوده از رزم و زگفتگوي
 زيزدان چو شاه آرزوها بيافت                              زدريا سوي خان آذر شتافت

  چه گويد زباال و پهناي پارس                درياي پارسبه شهر كجاران به 
 ارس                       جهان آفرين را فراوان بخواسهمي رفت شادان به استخر پ
            بدانسو كجا دشمن آمد پديد         سپه را ز هامون به دريا كشيد

            برآشفت و برآب، لشگر بتاخت       بي اندازه كشتي و زورق بساخت
 ند بحرز گيتي برين گونه جوي             همي راند تا در ميان سه شهر 

 زره در ميانه برآنسو كه خواست به دست چپش مصر و بربر به راست            
نيز در زبان فارسي  همسان خليج، وجود دارد كه براي خليج هاي كوچكتر بكار مي رود، ”  خور“ كلمه 

 است  خور در فارسي معاني متعددي دارد ، يكي از معاني  آن خورشيد…مانند خور عبداهللا، خور فكان و
 .و بعضاً به دهانه ها آبي نيز خور اطالق مي شود
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دريـاي عجـم بكـار بـرده اند ولي، بدليل اينكه اكثريت مورخين عرب، اروپائي و ترك آنرا درياي قزوين،                     
اند در علم كارتوگرافي اين سه نام را نامهاي اصيل مي دانند و اسامي ديگر را            كاسـپين و خزر ثبت كرده       

برسـميت نمـي شناسند، چرا  اعراب براي يك نقشه اين همه اهميت علمي قائل هستند ولي چشم خود        
را بـر روي بيشـتر از يـك هزار نقشه ديگر مي بندند؟ اين نشانگر آن است كه نگاه آنها به مسائل از ديد                         

  .  و تاريخي نيست، بلكه نگاهي سياسي و مغرضانه دارندعلمي
 خليج فارس درقراردادها و معاهدات ميان كشورهاي عربي و بين المللي 

در مـتون تمامي قراردادهاي چند قرن گذشته كه بين دولتهاي عربي منطقه و يا بين كشورهاي اروپايي                  
آبي جنوب ايران به عمل آمده است با نام         و كشـورهاي مـنطقه مـنعقد شـده اسـت هر جا نامي از پهنه                   

 در تمامي قرارداها و معاهده هايي كه پرتغاليها،         ١٩٦٠ تا   ١٥٠٧از سال   . خلـيج فـارس همـراه بوده است       
اسـپانيايي ها، انگليسي ها، هلندي ها، فرانسويها،بلژيكي ها، روسها و آلمانيها با دولت ايران و يا هر كشور                   

اي تحت الحمايه خود در منطقه امضا نموده اند، در زبانهاي مختلف واژه هاي              و يـا پديده سياسي و يا امر       
 مورد از اينگونه قراردادها كه ميان كشورهايي همانند ١٠حد اقل  . مـترادف بـا خلـيج فارس بكار برده اند         

كويـت، عربسـتان، عثمانـي، عمـان و امـارات متصالحه هم به زبان عربي و هم انگليسي خليج فارس بكار         
 . از جمله  آن مي توان به موارد ذيل اشاره نمود٣٧.ته است در فهرست ضميمه شرح داده شده استرف

ميان اقوام و مشايخ متصالح     “ ١٨٢٠ ژانويه   ٨معاهده عمومي با امراي عرب      “ قـرارداد معروف به      -١
يج  نفر از روءساي قبايل عرب رسيده است كلمه الخل         ١١در خلـيج فارس كه به امضاي ژنرال كاير و           

 . الفارسي در متن عربي بكار رفته است
  منع خريد و فروش برده ١٨٤٧ قرارداد -٢
  ١٨٥٣ معاهده دائمي صلح   -٣
  تجارت برده١٨٥٦ معاهده  -٤
 در يادداشتهايي كه منجر به استقالل كويت گرديد و مي توان آنرا قرارداد استقالل كويت ناميد                  -٥

 عنوان يادداشت امير كويت به نماينده ملكه      همـه جـا از عـبارت خلـيج الفارسـي اسـتفاده شده در                
 :انگليس در خليج فارس چنين آمده است

 .حضرت صاحب الفخامه المقيم السياسي لصاحبه اجالله في الخليج الفارسي المحترم
 توسط عبد اهللا السالم الصباح امضا شده        ١٩٦١ ژوئن   ١٩اين سند كه در تاريخ      . …بعـد السـالم و تحيه       

 منشور سازمان ملل در دبير خانه اين سازمان به ثبت رسيده است و يك سند قابل        ١٠٢است طبق اصل    
 .  استناد در دعاوي بين المللي است

 و در چندين معاهده ديگر كه در همه آنها شيوخ خليج فارس و بريتانيا و يا شيوخ خليج فارس                    -٦
 .با ساير دول خارجي امضاء كنندگان قرار داد بوده اند

                                                           
 . مراجعه شود١ براي اطالع بيشتر به فهرست منابع  رديف - ٣٧
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 كه به پيمان صلح ميان ايران و عراق است نيز خليج فارس بكار رفته     ١٩٧٥لجزاير   در قـرارداد ا    -٧
هيچ اصل و قاعده حقوقي اجازه نمي دهد كه دولت واحدي و يا جند دولت به دلخواه خود و                   . اسـت 

بـنابر اهداف سياسي به تغير نام يك پهنه آبي بين المللي اقدام كنند بلكه بر عكس قطعنامه شماره                   
 برلين، صراحتاً نامهاي تاريخي را      ١٣٨١نس يكسـان سـازي اسامي جغرافيايي سازمان ملل           كـنفرا  ٩

. مـيراث فرهنگـي و تاريخـي ملـل دانسـته و بطـور ضـمني تغـير ايـنگونه نامهـا را محكوم مي كند               
مترجميـن عربـي در تـرجمه اسناد حقوقي و تاريخي و حتي مكاتبات وزارتخارجه انگليس را ضمن                  

 .علي ترجمه مي كنندتحريف با كلمه ج
 خليج فارس و حقوق بين الملل درياها

در جـريان تدويـن حقـوق درياها بارها نمايندگان دول مختلف در رابطه با رژيم حقوقي درياهاي بسته و     
نـيمه بسـته از خليج فارس نام برده اند و آن را بهترين نمونه درياهاي نيمه بسته دانسته اند و در نهايت                       

 حقـوق درياهـا خليج هايي همانند خليج فارس را مصداق درياهاي             ١٩٨٢نوانسـيون    ك ١٢٣و  ١٢٢مـاده   
بسـته و نـيمه بسـته دانسته است و از اين جهت آنها را داراي رژيم حقوقي خاص دانسته است كه در هر               

بنابر اين در خصوص نام اين آبراه نيز        . حـال  بخشـي از آن مـيراث مشـترك بشـريت محسـوب مي شود                
 . ي نمي توانند تصميم گيري نمايند و اين موضوع ابعاد جهاني داردكشورهاي ساحل

 
 مصوبات سازمان ملل، سازمانهاي بين المللي و كنفرانس يكسان سازي اسامي جغرافيايي

 و ١٩٥٩ آوريل ٧١٥بر اساس قطعنامه هاي ) آنگيگن ( UNGEGNنهـاد و يـا گـروه تخصصي    
 )  (ECOSOCاعي اقتصادي سازمان ملل متحد شوراي اجتم١٩٧٣ مه ٤ و تصـميم  ١٩٦٨ مـي  ١٣١٤

ضرورت يكسان سازي، يگانه سازي، وحدت در تلفظ و آوانگاري، يكسان نمودن اسامي             . تأسـيس گـرديد   
جغرافيائـي و جلوگـيري از ابهـام و تعـدد اسـامي در عصـر ارتباطات و جهان امروز سازمان ملل را ناچار                        

استفاده ميليونها نفر از اطالعات كامپيوتري، .  نمايد سـاخت كـه در ايـن رابطـه نهـادي قانونمند تأسيس            
جابجائـي و حركـت روزانـه هـزاران كشـتي،  هواپيما، اتوبوس و مسافران و توريستها، ايجاب مي كند كه                      
نامهاي جغرافيائي شفاف و يگانه ومتحد وداراي آواي يكساني گردند زيرا ابهام و نامهاي متعدد براي يك                 

 نامهائي با تلفظ هاي مختلف مي تواند بويژه در عصر الكترونيك منجر به عواقب               مـنطقه جغرافيائـي و يا     
 در سازمان ملل  ECOSOC يكي از هفت نهاد قانونمند  38UNGEGN. خطرناك و پرهزينه اي گردد

اين نهاد در راستاي يكسان سازي اسامي جغرافيائي در سطح ملي و بين المللي تالش مي                . مـتحد اسـت   
 سال يكبار برگزار ٥ كه هر ٣٩ UNCSGNو اقدامات آن بصورت قطعنامه در كنفرانس تصميمات . كـند 

مـي گردد، به تصويب مي رسد و تمامي اركان سازمان ملل و سازمانهاي تخصصي بين المللي، غيردولتي                 
                                                           
٣٨UNGEGN-United Nations Group on Geographic Names                 
٣٩UNCSGN - United Nation Conference on Standardization of Geographical Names.  
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موظف به اجراي اين قطعنامه     )فهرست ضميمه پيوست    ( سازمان بين المللي     ١٥و يـا دولتـي و از جمله         
د، بنابراين بديهي است كه اگرمسئولين مربوطه درجمهوري اسالمي قصد و اراده عملي دارند تا               ها هستن 

علـيه آندسـته از سازمانهاي جغرافيائي و ژئودزي و رسانه هاي گروهي كه اقدام به  فارس زدايي و جعل                     
انجام دهد  نامهـاي سـاختگي و تخريـب نام اصيل و تاريخي خليج فارس و تنگه هرمز مي كنند،  اقدامي                     

كه .  ساالنه مربوطه آن مي باشد٥ و كنفرانس  UNGEGNتـنها مرجع بين المللي در واقع همين نهاد  
متاسـفانه تاكـنون مسـئولين ايراني هيچ سند و نامه اي در دفاع از نام خليج فارس در اين نهاد توزيع و                       

 .ثبت نكرده اند
حلي،منطقه اي، ارزشهاي اجتماعي و تاريخي      نـام اماكـن و اسـامي جغرافيايي ، معرف ميراث فرهنگي م            

ابهام، چند  . اسـت و كاربـرد صـحيح و دقـيق نامها هم در سطح ملي و هم بين المللي فوايد زيادي دارد                     
گانگـي و تعدد اسامي و تكثر تلفظ آنها در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي مشكالت زيادي را ايجاد                      

 نام و تلفظ مختلف دارد و در        ١١ زبان رسمي آفريقاي جنوبي      ١١مي كند بطور مثال شهر كيپ تاون در         
به ) رشتخوار( شـهر و آبادي بنام علي آباد و يا اسد آباد جود دارد و يا شهر رشدخار                   ٢٠ايـران بيشـتر از      

 ساالنه آن تاكيد و توصيه مي       ٥ و كنفرانس    UNGEGNچنديـن گونـه قرائـت مـي شود، در اين راستا             
هر كشور بايد . د كميـته اي تخصصـي براي يكسان سازي اسامي داشته باشد       نمايدكـه هـر كشـوري بـاي       

فرهـنگ نامهـاي آباديهـا و اماكن جغرافيايي حوزه خود را جهت رفع تلفظهاي متعدد و غلط و رفع ابهام                
 .و التين نويسي نمايد) رومنايز( بايد با الفباي جهاني

پايدار، توسعه اجتماعي، اقتصادي، تجارت     وحـدت و يكسـان سـازي اسـامي بويـژه در ارتباطات، توسعه               
ــروژه هــاي شــهري و روســتايي، مديريــت زيســت     ــار، حــق مالكيــت، پ الكترونيكــي، سرشــماري و آم
محيطي،عملـيات امداد رساني و نجات، امنيت، توريسم و جهانگردي ، پست و حمل و نقل ، دريانوردي،                  

لسهاي مختلف يك ضرورت اساسي محسوب      گيتي پيمايي، كيهان نوردي ، هوانوردي، ترسيم نقشه و اط         
و  (UNCSGN) هشتمين كنفرانس سازمان ملل در خصوص يكسان سازي اسامي جغرافيايي .مـي شود 

    (UNGEGEN) بيسـت و يكمين اجالس گروه كارشناسي سازمان ملل در مورد اسامي جغرافيايي 
 . در  برلين برگزار شده است١٣٨١ شهريور ١٦

تا٤

 خليج بدون نام 
از اينكه توطئه تغير نام خليج فارس نتوانست شكل عمومي به خود بگيرد بدعت ديگري آغاز شد و                  پـس   

آن اينكه امروزه در رسانه هاي گروهي عربي و غربي خليج فارس را بدون هيچگونه نامي بكار مي برند و                    
 آن به  اساسـنامه شـوراي همكـاري خلـيج با همين نام و بدون پسوند موصوف    ١٩٨٠از جملـه در سـال     

پـس از جـنگ دوم خليج فارس اين بدعت به رسانه هاي غربي نيز سرايت نمود و اكثر                   . تصـويب رسـيد   
رسـانه هـاي گروهي از جمله راديو و تلويزيون بي بي سي و يورونيوز در بخش هاي جهاني خود همواره                     

ه است از آنجا كه      را بكار مي برد و  مدير بي بي سي رسمُآ اعالم كرد             خليجبجـاي نـام اصلي فقط كلمه        
بـه كاربـردن نـام خلـيج فارس و يا خليج عربي موافقان و مخالفاني دارد سياست بي بي سي بر اين قرار                        
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 متاسفانه بعضي از موسسات ٤٠.  بنامندTHE GULF“ خليج“گرفـته اسـت كـه ايـن گـذر گاه آبي را فقط      
  درحاليكه   ٤١.ي نموده اند  كارتوگرافـي و اطلسـهاي مشـهور نـيز در سـالهاي اخـير از ايـن بدعـت پـيرو                    

سازمانهاي بين المللي مرتبط با نام هاي جغرافيايي و از جمله كنفرانس يكسان سازي اسامي جغرافيايي                
در مصـوبات و قطعـنامه هـاي خـود تاكيد دارند كه براي سهولت دريانوردي و جهانگردي تمام اماكن و                     

 و در اين رابطه  نامهاي جغرافيايي تاريخي         عـوارض جغرافيايي كره زمين بايد نام مشخصي داشته باشند         
 .را داراي بار ارزشي دانسته است

كل ذخاير نفت %)٥٦( ميليارد بشكه ذخيره نفت ٦٨ هزار كيلومتر مربع و سعت و       ٢٣٠خلـيج فـارس بـا       
  ٤٢.جهـان يـك آبـراه بـزرگ و مهم  بين المللي است كه قسمت اعظم آن تحت حاكميت ايران قرار دارد                  

 مايل است  و عميق ترين نقطه        ١٨٠گرمترين پهنه آبي دنياست ، عريض ترين بخش آن          خلـيج فـارس     
 متر است و ٣٠تا ١٠ كيلومـتري تنـب بزرگ ، كم عمق ترين بخش آن در غرب بين         ١٥ مـتر در     ٩٣آن  

 چشمه كامالً شيرين در سواحل      ٢٥ چشـمه آب شيرين در كف و         ٢٠٠در عيـن شـوري زيـاد آب داراي          
خليج فارس از همه نظر يك پهنه آبي        .كوههاي زاگرس يا پارس سرچشمه مي گيرند          دارد كه همگي از     

  .  مهم و منحصر به فرد در جهان است
 كيلومتر  ١٠٠٠نـام خلـيج فارس با سه هزار سال قدمت و كاربرد مستمر در طول تاريخ و خليجي كه با                     

 را در بر دارد و مهمترين ذخاير نفت جهان% ٥٦  كيلومـتر مـربع عـرض متوسط كه       ٢٤٠مـربع طـول و      
خلـيج  در جهـان محسـوب مي گردد، چرا بايد بخاطر اغراض و منافع شخصي،  قومي و بداليل سياسي                      

اين در حالي است كه  مصوبات كنفرانس يكسان         . شناسـنامه خـود را از دسـت بدهد و فاقد هويت گردد            
 بايد حفظ شوند و براي مكانها و        سـازي اسـامي جغرافيايـي سـازمان ملل تاكيد دارد كه نامهاي تاريخي             

عـوارض طبيعـي فاقد نام با توجه به اوضاع طبيعي، پيشينه تاريخي ،فرهنگي و اجتماعي نامي مناسب و                   
توطـئه نام زدايي خليج فارس روندي است كه در سالهاي اخير شتاب زيادي              . غـير مشـابه تعيـن گـردد       

                                                           
 الزم است دولت ايران در اين خصوص به سازمانهاي بين  NET.PERSIONGULFONLINE.WWW راجعه شود به وب سايت م- ٤٠

 .المللي ذيربط شكايت نمايد
٤١ - Some Atlases which distorted the historic name of Persion Gulf :  

.   اطلسها كه در سالهاي اخيرنام ناقص خليج را بكار مي برند  نام تعدادي از
-Oxford Concise Atlas of the World , oxford university press198 Madison 
Avenue, New York,2001. www.oup-usa.org/atlas 

- the Time Atlas of the World ,2002 london,w6 8 JB. 
www.bartholomewmaps.com 

- Collins Mini Atlas of the world . www.bartholomewmaps.com 
- Philips Consise World Atlas 11 edition. www. Philips-maps.co.uk 
- D.K. student Atlas . www. Dk.com  

 
 . مراجعه شود١  براي اطالع بيشتر به فهرست منابع  رديف ١٥٧-١٤٨ ص ١٣٦٨  سمينار   مجموعه مقاالت- ٤٢
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سوال اين است كه آيا مي      . يج اكتفا مي كنند   گرفـته و بسـياري از رسـانه هـاي گروهي تنها به كلمه خل              
شود در جهان امروز بزرگترين خليج و خور آبي جهان فاقد نام باشد؟  متاسفانه دولت ايران در جهت بي                    

تلويزيون الجزيره كه هيچگاه . اثـر كـردن توطـئه بي نام سازي خليج فارس هيچ اقدام عملي نكرده است               
 واژه خليج بسنده مي كند اخيراً كلمه جعلي خليج عربي يا بحر   خلـيج عربـي بكـار نمـي بـرد و تـنها به             

الخلـيج بكـار مـي بـرد كـه ايـن نـيز خود عذر بدتر از گناه است و نشان مي دهد كه اين افراد هم نمي                             
 .خواهند كه به عنوان متجاوز و تحريف گر شناخته شوند و هم تمايلي ندارند به حقيقت گردن نهند

  تغير نام  خليج فارس                                                                                                  عواقب سكوت در مقابل
نامي كه در صدهها    . در كشـورهاي عربـي، واژه كهن و تاريخي خليج فارس به فراموشي سپرده مي شود               

 كتاب كهن كه بسياري از اين اسناد در         ٣٠٠سـند و نقشـه قديمـي، نقاشيها ، سنگ نبشته ها و بيش از                
عده اي كه به    . مـوزه هـا تحـت عنوان ميراث بشريت نگه داري مي شود، در اعماق تاريخ ثبت شده است                  

اصـالت و حقـايق تاريخي باور ندارند گمان مي كنند براي ارضاء تعصبات قومي مي توانند آنرا به بايگاني                    
كه آيا در عصري كه آنرا دوره حاكميت قانون مي نامند عده اي با              آينده ثابت خواهد كرد     . تـاريخ بسپارند  

اغراض سياسي مي توانند با تغيير نام يك شاهراه بين المللي كه ميراث تمام بشريت محسوب مي شود و                   
 سال قبل   ٤٠. بـا افـتخارات تاريخـي و ملـي چنديـن ملـت كهـن مـنطقه پـيوند دارد چنين رفتار نمود                      

تعمار انگليس نامي جعلي را براي ترور و تخريب اين نام كهن آغاز كردند و سپس                هنگاميكه كارگزاران اس  
رهبران كودتا در عراق و مصر مبلغ آن گرديده و خواستار تغيير نام خليج فارس شدند هيچكس در ايران                   
ويـا در جهـان مـتمدن آنـرا جدي نگرفت و موضوع در ميان محافل علمي ،ادبي، سازمانهاي بين المللي،                     

سسـات انتشـاراتي و كارتوگرافـي  بـا سـكوت روبرو گرديد ولي امروزه  مي دانيم كه نسل جوان بويژه                       مو
دانـش آمـوزان و دانـش جويـان در كشـورهاي عربي، نام خيج فارس را هرگز از رسانه هاي گروهي خود                       

 راديوها،  انبوهي از . نشـنيده انـد و همـواره نامـي جعلي و ساختگي به سمع و نظر آنها رسانده شده است                   
 همه نام ساختگي    ٠٠٠تلويـزيونها، مطبوعات، تابلو خيابانها، تابلو شركتهاي مهم تجاري، نام دانشگاهها و             

 .  سال قبل هرگز براي خليج فارس بكار نرفته بود را تبليغ مي كنند٤٠كه تا 
ين بود كه اعراب    يكي از اهداف اين توطئه ا     . اين توطئه استعماري،  اهداف و اغراض همه جانبه اي داشت          

 سال تاريخ  تمدن منطقه با داشتن اشتراكات ديني و فرهنگي ، همسايگان              ٥٠٠٠و ايرانـيان كه در طول       
. غـم خـوار و مددكـار يكديگـر بـوده انـد را در برابـر هـم قـرار دهند و دشمني عربي فارسي را برانگيزند                

 استعمار تبديل شدند و استعمار را به متاسـفانه عـده اي در همسـايگي ما خواسته و يا ناخواسته به عمله            
در دهـه هـاي اخـير انگـيزه هـاي سياسي، جنگ رواني و دشمني هاي                 . اهـداف خـود نـزديك سـاختند       

اسـتعماري و انگـيزه هـاي نژادپرسـتانه باعـث شـده است رسانه هاي گروهي پاره اي از كشورها عامداً و                       
ي يا بين المللي گاهي اوقات سهواً نامي غير         بعضي از موسسات و سازمانها و شركتهاي خصوصي، منطقه ا         

در حاليكه ايرانيان در طول قرون گذشته اسالميت را بر          . معمـول و مجعـول براي اين پهنه آبي بكار برند          
قـوم مـداري ترجـيح داده انـد، در همسـايگي ايـران كشـورهايي هستند كه اسالم را براي توجيه اهداف                       

 ٢١



ي پيشنهاد اسالميت بجاي عربيت يا فارسي بودن كه از سوي عده            نژادپرسـتانه و قومي مي خواهند و حت       
اي در اوايـل انقـالب اسالمي ايران مطرح شده بود را نه تنها هيچكس در كشورهاي عربي نپذيرفت بلكه                    

بعضـي از مقامـات اين كشورها نه تنها در جهت بي اصالت ساختن نام               . ٤٣آنـرا بـه تمسـخر نـيز گرفتـند         
ارض خلـيج فـارس بلكـه حتي در جهت مخدوش كردن نامهاي تاريخي و اصيل         تاريخـي، يگانـه و بالمعـ      

 .٤٤ديگري مانند نام تنگه هرمز نيز تالشهاي مغرضانه اي بكار برده اند
را كه در اسناد    ) اومان( ايـن در حالـي اسـت كـه رسـانه هـاي گروهي ايران، آبهاي ساحلي شمال عمان                  

، امروزه همسو و همراه با      ٤٥كـران ناميده مي شد     سـال قـبل دريـاي پـارس و دريـاي م            ٢٠٠تاريخـي تـا     
  اگرچه  هزاران نقشه، ٤٦ .نام مي برند) اومان( كشـورهاي مـنطقه بـا همـان نام عربي شده  درياي عمان           

كتاب و نوشته تاريخي اثباتگر و گواه نام خليج فارس است و اين نام در جهان از آنچنان شهرتي برخوردار        
د ولي سرمايه گذاري عظيم بعضي كشورها براي مخدوش كردن اين نام، با        اسـت كـه نـيازي به دفاع ندار        

توجـه به عصر انفجار اطالعات كه در آن بمباران تبليغاتي مي تواند چهره حقيقت را بپوشاند، شبكه هاي                   
بيشـمار رسـانه هاي گروهي عربي، بدون توجه به سوابق تاريخي و با زير پاگذاشتن عقل ، منطق و عرف                     

ل و از روي تعصب افراطي، نام مجعول را بطور گسترده و با اهداف خاصي مطرح و قصد دارند كه                    بين المل 
اكنون براي نسل جديد عرب زبان  باور اينكه هرنامي غير از            . آنـرا به يك نام مشروع و موجه مبدل سازند         

 عربي كه   قوم گرائي و نژاد پرستي افراطي     . خلـيج فـارس، سـاختگي اسـت بـه محاالت تبديل شده است             
عامل اصلي دو جنگ خليج فارس بود ثابت كرد، اينگونه تعصبات نژادي عالوه بر اينكه مغاير روح متعالي                  
اسـالم است چه آثار مخربي را براي همه كشورهاي منطقه برجاي مي گذارد و چه كساني از آن سود مي             

كه از روي تعصب كور  و دولتها و     بـنا بر اين ضرورت دارد به منظور آگاه سازي افكار عمومي عربي              . بـرند 
سـازمانهايي كـه نا آگاهانه به تقليد در تكرار نام ساختگي مي پردازند، گوشه اي از حقايق در مورد سابقه           

و از سوي ديگر زنگهاي خطر را براي آندسته از          . تاريخـي نـام خلـيج فارس را بطور مختصر روشن سازيم           

                                                           
 
 

 .٣٢ چاپخانه رز، ص١٣٤٩ تقويم البلدان،ابوالفداء ترجمه عبدالحميدآيتي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ،٤٥

ان  ان(اوم ان ،عم ز ) هوم ز(و اورم اهنامه  ) هرم رمانان ش ى و از قه هور پارس اى مش از نامه
ا روميان          ٣ردوسى است  و     ف برد ب ران در ن پاه اي رمانان س ن از قه ن از پادشاهان ساسانى  و دوت  ت

 ٢٧٣-٢٧١پسر شاپور که از سال    ) هرمس  (هرمز منسوب است به شاه هرمز       . هرمز نام داشته اند    
ران حکومت مى کرد         ر اي ) شاهنامه  ( يکى از ستارگان هفتگانه و يکى از قهرمانان باستان نامه           .م ب

 : حافط.فردوسى و نام خداى يونانيان که به مارکورى نيز معروف است
 . شاه هرمز ام نديد و بي سخن صد لطف كرد        شاه يزد ام ديد و مدحش گفتم و هيچم نداد

 .كار شاهان اين چنين باشد تو اي حافظ مرنج                  داور روزي رسان توفيق و نصرتشان دهد
“ كه تحت سرپرستي  وليعهد و نائب حاكم شارجه نوشته شده است و  همچنين در كتاب”الجزر العربي الثالث “ عوام فريبي بنام  در كتابي سراسر

نمونه اي از اينگونه تالشهاي كينه  ٢٠٠٠دار الشروق عمان”  الوسيط في تاريخ الخليج في العصر االسالمي الوسيط
                                     . توزانه را مي بينيد
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دهند به صدا در آوريم چون سكوت نشانه رضايت تعبير كسـانيكه سـكوت را بـر پاسـخ گويي ترجيح مي       
 كتاب مورخين و ٣٠٠ نقشه و اطلس تاريخي و    ٦٠٠٠و بـايد دانسـت وقتـي كـه بـا وجـود              . شـده اسـت   

دانشـمندان عـرب و جهـان اسـالم  و اروپايي متعلق به قرون گذشته، اعراب حاضر به پذيرش حقانيت و                      
ه لوحانه خواهد بود كه تصور گردد  سكوت  باعث مي شود كه           اصـالت اين نام تاريخي نيستند، بسيار ساد       

خليج فارس . در مـورد جزايـر سه گانه آنها نيز از جنجال برانگيزيهاي مطبوعاتي عليه ايران دست بردارند             
يـك پهـنه آبـي بيـن المللـي است و آبهاي بين المللي آن ميراث مشترك بشريت محسوب مي شود، نه                       

آن را به خليج ايران تغيير دهند و نه اعراب بايد براي تغيير نامي تاريخي كه ميراث                 ايرانيها قادرند كه نام     
اگر افرادي متعصب و نژاد پرست      . و ارزش فرهنگـي ، اجتماعي و تاريخي منطقه است بيهوده تالش كنند            

يده  سال حاكميت امپراتوري پارس را بر بخشهاي عظيمي از خاورميانه و خليج فارس، ناد              ١٤٠٠بتوانـند   
تاريخ زنجيره اي به هم پيوسته است       . بگـيرند، تاريخ نمي تواند اين بخش از زنجيره خود را فراموش كند            

 .و قطع و ناديده انگاشتن هر بخش از زنجيره تاريخ اهمال، كوتاهي و خيانت به كل تاريخ بشريت است
 وجدانهاي بيدار و اعتراف به حقيقت

ن و آگاهان در غرب بلكه بسياري از علما و دانشمندان           بـه هـر حـال نتـنها بسياري از دانشمندا           -
و چه در سالهاي اخير بر اصيل بودن و         ) سالهاي اوليه توطئه  ( ميالدي   ٦٠عـرب  نـيز چـه در دهـه           

تاريخي بودن نام خليج فارس تأكيد كرده اند و نام خليج عربي را غيرعلمي و غيرتاريخي و مغرضانه                  
ن مسائل منطقه معتقد هستند كه  نتايج زيانبار مادي، معنوي و            بسـياري از اين آگاها    . خوانـده انـد   

روانـي تغيـير نام خليج فارس از سوي افراد مغرض، كمتر ار آثار زيانبار تجاوز عراق به ايران و كويت           
در ايـنجاالزم اسـت حداقـل سـه نمونه از اين اظهار نظرها را به روئت و قضاوت خوانندگان                    . نيسـت 

 متــن كــامل ٢٠٠١ اگوســت ٢١٩ در شــماره  arabi/eg.org.ahram.wwwرام  مجلــه االهــ :برســانيم
مصـاحبه  آقـاي مجـدي عمـر معـاون اول سـابق شوراي دفاع ملي مصر را چاپ نموده است وي در          

 در كتب و نسل من بخاطر دارد كه ما در ايام مدرسه   “ :بخشـي از سـخنان خـود چنيـن گفـته است           
. نقشـه هـا بـا لفـظ خليج فارس سر و كار داشتيم ولي بعد از مدتي به آن خليج عربي اطالق كرديم           

اين كه چند كشور عربي در اطراف آن باشد دليل نمي شود            . ايـن غـير منطقي، رزالت و پستي است        
قط آنرا خليج   كـه نامي تاريخي را تغيير دهيم، حال براي اينكه خود را از اين مخمصه نجات دهيم ف                 

 .  ”مگر خليج بدون نام هم مي شود! مي ناميم ، كدام خليج؟
مجموعه نويسندگان ، چاپ موسسه مطالعات      “ تطويـر العالقـات المصريه االيرانيه     “  در كـتاب     - -

 به نقل از  آقاي دكتر عبد المنعم سعيد          ١٩٠قاهره در  ص          .٢٠٠٢سياسـي و اسـتراتژيك االهرام       
 :سياسي و استراتژيك االهرام چنين آمده است رئيس مركز تحقيقات 

بـه صـراحت تمـام بگويم هيچ مدرك و سند تاريخي نديدم كه نام خليج فارس را بتوان مستند بر آن                       “ 
تمـام نقشـه هـا و كتب تاريخي و حتي بعضي از سخنرانيهاي ناصر و رهبران انقالب از خليج                . تغيـير داد  
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يج باعث كدورت مردم ايران است چرا به حقيقت اعتراف نمي           اگر تغيير نام خل   . فارس صحبت شده است   
 .بايد شجاعت داشت و اين در حدود موازين علمي است. كنيم

 در مقاله اي نحت ٢٠/٧/٢٠٠٢ مورخ ٤٢٢٢٩ در شـماره   eg.org.ahram.www روزنامـه االهـرام    -
نوشته است كه نام خليج از      “  تسميه بالخليج العربي بدالً من الفارسي      الـثوره سـاعدت علي    “ عـنوان   

 . نظر تاريخي خليج فارس است
حقيقتاً من هيچ منبع تاريخي را    : پرفسـور عبداهللا تازي نويسنده و عضو آكادمي پادشاهي مغرب          -

 كارتوگرافي  نديدم كه آبراه جنوب ايران را خليج عربي ناميده باشد بنظر من مسوالن نقشه برداري و               
كشـورهاي عربـي و ايـران بـايد نشستي داشته باشند و در مورد اين نام با يكديگر مصالحه و سازش       

بنظر من اعراب هيچ نيازي ندارند كه نام تاريخي خليج          . مـورد رضـايت همـه اطـراف داشـته باشند          
 . فارس را به خليج عربي تبديل كنند و حق ايرانيان را زايع سازند

دكتر بروس اينغهام رئيس    :   نوشته است   ١٣/١٠/٢٠٠٢ برابر با    ٢١/٧/٨١هان عربي در تاريخ      روزنامه كي  -
فكر مي كنم همه با “ مركـز پژوهشهاي خاور ميانه و نزديك دانشگاه لندن در مصاحبه اي گفته است كه      

نزد همه مـن موافـق هسـتند در ايـن حقيقت كه اين آبراه از نظر تاريخي خليج فارس نام دارد و اين نام                       
به نظر من براي . ملـل شـهرت دارد و عـربها و ايرانـيها نـيز ايـن نام را از يونانيان قبل از اسالم گرفته اند                

مـناطق جغرافيايـي بـايد نامهـاي با ريشه تاريخي را به كار برد و اين به معني آن نيست كه خليج فارس                 
نيست  اينكه دولت بريتانيا  و بعضي از     مـتعلق بـه فارسها است همانطور كه اقيانوس هند  متعلق به هند               

 .  بكار مي برند يك اشتباه فاحش و توهين آميز است” خليج “ دولتها برخالف روند تاريخي اين نام ،كلمه 
 
 

 درياچه مازندران
 ٤٧ مشخصات فيزيكي -١

 ٤٣٨٠٠٠ كيلومتر و مساحت     ٣٢٠ كيلومتر و عرض متوسط      ١٢٠٠ايـن درياچه با طول تقريبي       
باريك ترين عرض آن    .  كيلومـتر مربع  بزرگترين درياچه جهان است          ٧٧٠٠٠٠مـربع وحجـم     كيلومـتر   

 كيلومتر  در    ٥٤٥ كيلومتر بين شبه جزيره آبشوران و دماغه كواولي و عريض ترين بخش آن حدود                ٢٢٠
 متر در منطقه شمالي است و عميق ترين         ٢٥شـمال آن قـرار دارد، كـم عمـق تريـن ناحيه اين درياچه                

 متر ١٠٠٠ الي ٩٠٠ در قسـمت مركزي و جنوبي واقع شده است كه در بعضي از مناطق جنوبي             مـناطق 
                                                           

مقايسه تطبيقي رژيم حقوقي درياچه هاي “  مـراجعه شـود به سخنراني نگارنده  تحت عنوان          - ٤٧
 كه در ١٣٨٠چشم اندازها و چالشها ديماه      :در همـايش بيـن المللـي دريـاي خزر         ” بـزرگ جهـان   

 به ١٩/٢/٨١ مورخ ٢٧١٨ روزنامه همشهري شماره   ١٨/٢/٨١ مورخ ٢٧١٧روزنامـه همشـهري شماره        
 .چاپ رسيده است
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 كيلومتر آن در خاك ايران      ٩٢٢ كيلومتر است كه حدود      ٦٣٧٩عمـق دارد ، سـواحل اين درياچه جمعاً            
 كيلومتر مربع آن ٢٥٦٠٠٠ كيلومتر مربع است كه ٣٧٣٣٠٠٠واقـع شـده است و وسعت حوزة آبگير آن       

 متر پائين تر از سطح اقيانوسها است و بنا براين هيچگونه            ٢٨ايـن درياچـه     . اك ايـران قـرار دارد       در خـ  
  ٤٨.آب ورودي خزر را رود عظيم ولگا تامين مي كند% ٨١.خروجي از اين درياچه وجود ندارد

 
 )مازندران(ضرورت يكسان سازي كاربرد نام درياي خزر 

  

د هرگونه ابهامي است و از ابتداي تاريخ مكتوب تا          بـرخالف وجـه تسـميه خلـيج فـارس كه فاق            
كـنون نـزد همـه اقـوام وملـل بـا نامهايـي مـترادف با خليج فارس شهرت داشته ودر تاريخ  نامي يگانه                          
محسـوب مـي شود، پهنه آبي شمال ايران كه امروزه در ايران به نام مازندران ، در ميان كشورهاي عربي                     

زبان به خزر و نزد اروپاييان و ساير ملل به كاسپين معروف است از              بـنام قزويـن ، نـزد كشـورهاي ترك           
 سـال قـبل از مـيالد تـا كـنون اسـامي متعددي داشته و به اسامي و نامهاي مختلفي با تلفظ هاي                         ٥٠٠

اين تكثر وتعدد نامها به دليل وجود اقوام و شهرهايي بوده كه در اطراف اين          . مـتفاوت ثبـت شـده اسـت       
از آنجائيكه اين اقوام و شهرها به علت بعد مسافت داراي ارتباطات كافي با يكديگر               . انددريـا وجود داشته   

نـبوده و هـر يك در قسمتي از اين دريا قرار داشتند، اين دريا به نام قوم و يا شهرهاي مجاور آن ناميده                        
 .شده استمي

  نام ٣٥ربي و ايراني حداقلدر مـنابع تاريخـي و كتـب سـياحان ، مورخين  و جغرافيانويسان اروپايي ، ع          
 .مختلف براي درياي خزر بكار برده شده است

هاي خود از    مورخين يوناني قبل از ميالد از قبيل هرودت، استرابون، بطليموس و ارسطو در آثار و نوشته               
 مورخين  در آثار جغرافي دانان و    . اندايـن دريا با نامهاي هيركان، كاسپين، اركاني، ارقانيا و تپير ياد كرده            

اسـالمي از قبـيل يـاقوت حمـوي، حمـزه، ابن حوقل، استخري فارسي، مسعودي، حمداهللا مستوفي، ابن                   
فضـالن، شـمس الدين دمشقي، ابوالفدا، ابن الفقيه عمربن رسته و ابوزيد بلخي اسامي مختلفي براي اين                  

، آبسكون، اكفوده )ان گرگ( درياي خزر، طبرستان، بحر قزوين ، جرجان       : دريـا ذكـر شـده كه عبارتند از        
، خراسـان، جيلـي، بحر العجم، جبال و باب االبواب و نويري از              )زمـان ساسـانيان     ( دريـا يـا درا اكفـوده        

كه از ارمنيا، آبخاز و تفليس مي       ) كور( جغرافـيدانان عـرب آنـرا بحـر و يـا حوض فارس ناميده و رود كر                
 از قبيل خوارزمي، خواجه نصير طوسي و    جغرافـي دانـان ايراني    . ٤٩گـذرد مهمتريـن رودخانـه مـي نـامد         

( اند از جمله ديلم، بحر عجم ،جيالن  حمـداهللا قزوينـي نـيز نامهـاي مختلفـي را براي اين دريا بكار برده               
درياچه ( ، اسـتر آبـاد، شـيروان، مازندران، مغان، بادكوبه، حاجي طرخان، وائوروكش، فراخكرت      )گـيالن   

                                                           
 ١٣٧٥ سال ١٤ فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز شماره -٤٨
 ، الدكتر عبدالرحمن حميده، دارالفكر المعاصر ، دمشق ،سوريه ٥٤٤اعالم الجغرافيين العرب، ص  - ٤٩

١٩٩٥ 
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. و گـالن و طيلسان، كامرود و زره اوجستان ناميده شده است گـل  )،  در اوسـتا كـتاب زرتشـت      )بـزرگ   
اروپائـيها نـيز مانـند مورگـان، فيليپ، ويليام جكسون و درن از نامهاي خوالينسك، آستاراخان، سارايي،                  

 .اندو پهلوي استفاده نموده) در عهد زرتشت( ساري، زرايه وروكاشا 
ن دريا بكار برده شده است كه از ميان آنها تنها دو            همانطور كه مالحظه شد نزديك به چهل اسم براي اي         

 نـام بيشـتر از همـه مـتدوال بـوده اسـت؛ درياي خزر كه توسط تركان،اعراب و ايرانيها بكار برده شده و                       
CASPIAN SEA از سوي يونانيان و اروپائيها، ولي نام خزر و همچنين نام كاسپين كه اعراب آنرا  كاسپين

د از قدمت و شهرت بيشتري برخوردار است و دولت هاي ايران و روسيه نيز در                به قزوين معرب ساخته ان    
 . سال اخير همواره  از اين دو نام استفاده نموده اند ٢٥٠قراردادهاي دو جانبه و بين المللي طي 

 .نام مازندران از قدمت تاريخي و شهرت بين المللي چنداني برخوردار نيست و كاربرد محلي دارد
ه فردوسـي از كـوه مازندران به مناسبت هاي زيادي نام برده شده و درياي پارس نيز دريايي                   در شـاهنام  

توصيف شده است اما نامي از درياي مازندران به ميان نيامده ) يمن( بـيكران در مكـران تا شهر حميران    
 .است 

 توسط محمد   بر مي گردد كه   )   قمري ١٢١٤(  سال فبل    ٢١٠ قديمـي تريـن نقشـه بـا نام مازندران به            
 ١٣٧٢در سال     . رضـا قـره چـه داغـي تهيه شده است و نام خزر و مازندران را بطور همزمان در بر دارد                     

 به ارگانهاي ذيربط ابالغ     ١٥/٢/٧٢م مورخ   -ف/٤٧٠١مشـاور فرهنگـي رياست جمهوري طي نامه شماره          
مايند اما با اين وجود نمـوده اسـت كـه در تمامـي مكاتـبات و نقشـه هـا نام مازندران را جايگزين خزر ن           

از آنجا كه   . همچـنان تـرديدهاي در رابطـه با كاربرد صحيح اين نام ميان مسئولين مملكتي  وجود دارد                 
رويـه فعلـي بين المللي، يكسان سازي و يگانه سازي اسامي جغرافيايي است و در قطعنامه ها و مصوبات               

 سازمان بين المللي ١٥ه  نمايندگان  كـنفرانس يكسـان سـازي اسـامي جغرافيايي سازمان ملل متحد ك        
مرتبط با نقشه نگاري و اسامي جغرافيايي نيز در آن ناظراني دارند توصيه شده است كه از كاربرد نامهاي                

لذا رويه دولتهاي منطقه  و سازمانهاي كارتوگرافي        . مـتعدد بـراي يـك منطقه جغرافيايي خودداري شود         
را نيز به   ) مازندران( توان در كتب درسي ايران در كنار نام خزر         كاربـرد  نـام خزر و كاسپين است اما مي          

 .عنوان نام محلي اضافه نمود
 امـا بـه هـر حـال  پيشـنهاد مـي شود براي تصميم گيري نهايي،  اين موضوع در كميته يكسان سازي                         

وص اسـامي جغرافيايي كه دبيرخانه آن در سازمان نقشه برداري كشور مستقر مي باشد مطرح و در خص                 
آن تصـميم گـيري شـده و بـه اطـالع كنفرانس يكسان سازي اسامي جغرافيايي سازمان ملل متحد نيز                     

 .برسد
 سابقه تاريخي نام خزر 

 سال سابقه مكتوب وجود دارد و قديمي ترين امپراتوري حاكم           ٢٥٠٠در خصـوص دريـاي خزر       
تمام سواحل اين درياچه حاكميت     داريوش وجانشينان وي تا دو سده بر        . بـر اين درياچه پارسها بوده اند      

در قـرن ششـم پـيش از مـيالد مـورخ يوناني بنام هكاتي ميليتي از درياي خزر بنام درياي                     . داشـته انـد   
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هرودوت،استرابون وبطليموس مورخين قبل از ميالد نيز در توصيف اين در يا        . هـيراكان نـام بـرده اسـت       
م ايراني برشمرده و درياي شمال ايران را كاسپين     سـخن گفـته اند، هردوت كاسپيانها را يكي از اقوام مه           

مورخيـن عـرب نيز از درياي خزر با نامهاي بحر قزوين ،بحر عجم ، خزر، آبسكون،گرگان،         . نامـيده اسـت   
يكي از قديم ترين اقوام ساكن در سواحل خزر قوم كاسپي           . جـيالن ، بحر فارس و طبرستان نام برده اند         

سپس درقرن  دوم قبل از ميالد خزرها بر منطقه شمال غربي درياي خزر              .بوده است   ) طبر(و قـوم تيپور     
اين قوم  كه اكثريت آنها يهودي شده بودند در حمالت مسلمانان تا حدودي سركوب و                . حاكميت يافتند 

 بكلي انسجام خود را از دست دادند و         ٩٧٠-٩٦٥پراكـنده شـدند و بـا حملـه مغولهـا در سـالهاي دهـه                 
بسياري از پژوهشگران، اين قوم     . پراكنده شدند و بسوي شرق اروپا مهاجرت نمودند       جمعيت محدود آنها    

را از نظـر نژادي از طوايف آريايي ناميده اند ولي نظرات ديگري نيز در اين مورد وجود دارد احتمال داده                     
شمال وحاشيه   قرن بعد تاتارها بر    ٤از اين دوره تا     . مـي شود كه كرواتها و آذريها ازطوايف اين قوم باشند          

رود ولگـا تسـلط داشـتند تـا اينكه روسها از اوايل قرن شانزدهم نفوذ خود را بسوي سواحل شمال غربي                    
 توسط اسماعيل بيگ سفير شاه طهماسب در سن         ١٧٢٣خـزر گسـترش دادند و براي اولين بار در سال            

از شهرهاي ساحلي   پـترزبورگ اوليـن قـرارداد مكـتوب ميان ايران وروسيه در خصوص واگذاري تعدادي                
غـرب خـزر بـه روسـيه امضـا گرديد، اگرچه اسماعيل بيگ بدليل اين خيانت طرد شد و آن قرارداد نيز                       

 .   ٥٠ تقريبا بر تمام درياچه استيال يافتند١٨١٣عملي نگرديد ولي بهرحال روسها تا سال 
امهاي گوناگوني بكار برده    جغرافـيدانان و مورخيـن يوناني، عرب، ايراني و اروپائي در تعريف درياي خزر ن              

شـود نزديك به چهل اسم براي اين دريا بكار برده شده است كه از               همـانطور كـه مالحظـه مـي        .اند
 .ميان آنها تنها دو نام بيشتر از همه متدوال بوده است

 .درياي خزر كه توسط اعراب و ايرانيها بكار برده شده و كاسپين كه از سوي يونانيان و اروپائيها
بررسـي چهـار نام هيركان، كاسپين، خزر و طبرستان يا مازندران مي      يان اسـامي فـوق بـه        از مـ  

 .پردازيم
 ):گرگان( درياي هيركاني

هيركان قسمتي از   . باشدمي" درياي هيركاني   " تريـن نامـي كه براي درياي خزر بكار رفته است            قديمـي 
داشت واز شمال به درياي خزر و از        امـپراطوري فـارس بود كه در سواحل جنوب شرقي درياي خزر قرار              

 . شدجنوب و غرب به كوههاي البرز منتهي مي
به مناسبت مجاورت اين منطقه با دريا، نام دريا به          )  سال قبل از ميالد مسيح       ٥٣٠( در زمـان كيخسرو     

ه باشد و شهر گرگان فعلي نام خود را ب        هيركان ار كلمه ويركانا به معني گرگ مي       . هيركان معروف گشت  
كردند مشهور به بنابراين دريايي كه اهالي اين ناحيه در كناره آن زندگي مي         . همين مناسبت گرفته است   

 .درياي گرگان شد و اعراب آن را معرب كرده جرجان ناميدند
                                                           
٥٠ Mirfenderski ,Guive “A Diplomatic History of the Caspian Sea Treaties, Diarries and 
Other Stories”    Published by  Palgrave, 2000 
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درياي هيركاني مأخذ يوناني و رومي   . را بكار بردند  " هيركاني  " كلمه  " ويركاني  " يونانـيان بـه جـاي واژه        
كه در قرن ششم قبل از ميالد ) HECATE (هـكاتـه. باشدمي HURKANIUM MARE وركانيوم مارهباستان ه

هرودت نيز در آثار خود از      . و پـيش از هـرودت ميزيسـته، ايـن دريـا را دريـاي هيركانـي نامـيده اسـت                    
اي در زمان اسكندر هم مردم مقدونيه آن را دري        . هيركانـيان كـه جـزو سـپاه پارس بودند ياد كرده است            

 .گفتندارقانيا مي
 

 :CASPIAN SEA (CASPIUM MARE (درياي كاسپين
هرودوت اين نام را در قرن پنجم   .  اولين اثر مكتوب با نام كاسپين به كتاب هرودت بر مي گردد            

باشد كه با پسوند    ريشه كلمه كاسپين، كاس مي    . پـيش از ميالد براي توصيف درياي خزر بكار برده است          
كاس سي از قديميترين اقوام ايراني ماقبل آريايي بودند كه در در هزاره             " سي  "  پسوند   كاسپي و " پـي   " 

اين منطقه از شرق به درياي      . كردندچهـارم و پنجم قبل از ميالد در جنوب غربي درياي خزر زندگي مي             
حدود مي م) كوروش(هاي ارس و كورا     خـزر، از غرب به ايبري، از شمال به دربند و از جنوب به رودخانه              

 . شد

دانش كشاورزي توسط كاسپيانها به سرزمين هاي كنار دريا و اطراف رودهاي جيحون و سيحون و دجله                 
 آثار و نشانه هاي زيادي از اين قوم در سرتاسر ايران بر جاي مانده               ٥١و فـرات سرايت كرده و انتشار يافت       

كه آن مناطق به نام كاس مشهور       باشد تا جايي  كـه نشـان دهـنده حضـور طوالني آنها در اين مناطق مي             
بطور مثال درياچه هامون در سيستان است كه در گذشته دور يعني قبل از ظهور زرتشت به نام                  . اندشده
 . پي بر درياي شمال ايران قرار گرفتمعروف بوده همچنانكه نام كاس  KASAOYA ايكاس

ز به زاگرس و از آنجا به جلگه بين النهرين          در هـزاره دوم قـبل از مـيالد اين قوم با عبور از كوههاي البر               
در زبان مردم گيالن به معني آب       " پي  " با توجه به اينكه واژه      . رفتـند و اقدام به تشكيل حكومت نمودند       

ها را به دو تيره ساحلي و كوهستاني تقسيم كرد          توان كاس بـه معنـي كوه است مي      " سـي   " و رود و واژه     
اند كه در محدوده درياي خزر زندگي ميكردند و نام خود           س ساحلي خوانده  كا" پي  " كه اولي را با صفت      

اند كاس هاي كوهستاني بودند كه از معرفي شده" سي " اند و تيره دوم كه با صفت       را بـه ايـن دريـا داده       
گروهي از آنها به بين النهرين رفته و در آنجا          . تـيره اول جـدا شـده و بـه سـمت زاگرس مهاجرت نموده              

 . ند و گروهي ديگر در مناطقي مانند لرستان و شمال آن اقامت كردند شدمستقر

باشد كه شامل   سي دربرگيرنده يك مفهوم نژادي مي     پي و كاس  بعضي ها معتقدند اصطالح كاس     
همـه اقوام آسيايي يعني اقوام غير هند و اروپايي و غير سامي كه ايران را به تصرف خود در آورده بودند                      

كند  وطن آنها را كنار درياي خزر معرفي مي        ١٣ چـنانكه اسـترابون در كتاب نهم فصل          .شـده اسـت   مـي 

                                                           
 ١٣٧٥ ويژه نامه درياي خزر سال ١٤فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز شماره -٥١

 )  سرتيپ ٧١ ،٦٨،٦٩،٧٠، ٦٦ص( و همچنين 
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ها مهاجراني هستند كه از     ها سكنا داشتند و كاس سي     پييعنـي حوالـي مناطقـي كـه در آن تـيره كاس            
آنها از كوههاي : ها را اينطور وصف ميكنداسـترابن راه حركـت كاس سي    . انـد جانـب دريـاي خـزر آمـده       

و اوكسي گذشتند و به زاگرس رسيدند و چنانكه ميدانيم اين تيره بدواً با نفوذ صلح جويانه و بعد                   كوسي  
 قبل از ميالد بر     ١١٧١ قبل از ميالد تا سال       ١٧٤٧بـا قهـر و ستيز بر بين النهرين چيره شدند و از سال               

يه ميكند و در فصل     استرابون جاي كاس ها را تا ناحيه شرقي دربند خزر ارا          . آن سـرزمين حكـم راندنـد      
نام اين قوم در    . كاس ها مهاجريني هستند كه از جانب درياي خزر آمده اند          :  كـتاب خود آورده است     ١٣

كاس " و اروپائيها   " كوس سي   " ايالميها  " كش شو   " آسوريها  " كيس سي   " و  " كوسـايي   " مـنابع يونانـي     
  ". سي

از منطقه اي ياد    ) خاركس( لي ري و خوار      در حوا  ٢٢ابن خردابه در المسالك و الممالك صفحه         
 . نام داشته و در قرن چهارم هجري يا نهصد ميالدي به همان نام معروف بوده است" كاسپ " ميكند كه 

شـواهد حكايـت دارد كـه كـاس ها قرون عديده بر دو سوي جبال البرز مستولي بوده اند كه اهم شواهد                  
" و همچنين سلسله جبال البرز به نام        " درياي كاسپين   " ام  عـبارت است از ناميده شدن درياي خزر به ن         

" و تنگه معروف به دربند خزر كه بين كوه و كوير نمك قرار دارد به نام                 " جبال كاسپين   " و  " كـوه كاس    
 . كه هنوز هم زبانزد است" دروازه كاسپين 

امه فردوسي است و  ياد ميكند شاهن  " كوس  " كهن ترين مستند مكتوب فارسي كه از جايي بنام           
بوده " كوس  " نشـان ميدهد كه در عهد فريدونيان و پيش از كسپانيان در جنوب درياي خزر محلي بنام                  

در ميان يونانيان   .و كاس در مناطق مازندران و غرب گيالن وجود دارند         "كوس  " كـه هـنوز مناطقـي بنام        
كند و بعد از وي ارسطو      ياد مي  هـرودوت نخسـتين كسي است كه از درياي هيركان بنام درياي كاسپين            

 . اين دريا را درياي هيركاني و كاسپي ناميده است) م . ق٣٤٨( نيز 

وي . هاي هرودوت از وجود كاسپيانها و هيركانيان در سپاه داريوش و خشايارشاه ياد شده است              در نوشته 
 است كه از جمله آنها كاسي  استان يا خشتره و قوم را نام برده٢٠ايـران را كشـور كثير االقوام شمرده و         

نام برده است البته در     ) ارامنه(اورارتو) كردستان(مان ناها   ) آذربايجان(  لولوبيان گوتيان    هـا و كاسپي ها ،     
هردوت محل استقرار كاسپيانها را    .  مليت و قوم تقسيم شده است      ٣٠سـنگ نبشـه نقش رستم، ايران به         

ي نوشته و ساتراپي يازدهم را ساحل جنوبي درياي خزر          سـاتراپي هاي يازدهم و پانزدهم كشور هخامنش       
اند كه در حدود    بعضي ديگر همچون بطلميوس، كاسپيانها را ساكن ساتراپي پانزدهم نوشته         . دانسته است 
  ٥٢.پامير است

كاسـپيان بـا ايـنكه قـوم بزرگـي بودنـد بـنظر مي رسد كه بخش بزرگتري از آنها به جنوب غربي ايران                         
 باقـي مانده نيز با ورود اقوام ديگر هويت تاريخي خود را از دست دادند، بطوريكه در                مهاجـرت نمودنـد و    

عصـر رومـيان هـيچ گزارشـي از آنها وجود ندارد و تنها در بعضي مناطق جغرافيايي نام اين قوم بر جاي                       

                                                           
 ٨٦ تا ٦١ ص١٣٧١جغرافياى تاريخى ايران باستان، دکتر حممد جواد مشکور، دنياى کتاب -٥٢
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 و مرز بعدها اين نام به گذرگاه كاسپيان اطالق شد كه مسير آن از تهران به سمت شرق بود        . مـانده است  
 .     بين پارتها و  مادها را تشكيل مي داده است

در سـده دوم پـيش از مـيالد كاسـپيانها بـا مادهـا و آلـبانهاي قفقـاز در آميختـند و در اين گروه قومي                            
اسـترابون در سـالهاي نـزديك بـه ميالد مسيح در باره كاسپيان متذكر شد كه اكنون         . مسـتحيل شـدند   

بعدها . ت ولـي آثاري از زيستگاه كهن آنها در قفقاز برجاي مانده است آگاهـي از ايـن قـوم موجـود نيسـ        
 . درياي هيركاني به نام اين قوم كاسپي ناميده شد

هـا در عهد اشكانيان تدريجاً به فراموشي سپرده شد بطوريكه در            سـي هـا و كـاس    پـي نـام كـاس    
ه است، گويي به مرور زمان      روزگارانـي كـه به ميالد مسيح منتهي ميشد بوجود چنين قومي گواهي نشد             

 .  اند ولي نامشان همچنان در اعالم جغرافيايي باقيمانده استبين ساير اقوام ايراني مستحيل شده
 :درياي خزر

خزرها از  . در  بسـياري آثـار جغرافـيدانان و مورخيـن ايرانـي و عـرب از درياي خزر نام برده شده است                       
به حوزه جنوبي ولگا    ) ه در قرن هفتم يا هشتم  ميالدي         چادرنشـينان صحراهاي آسياي مركزي بودند ك      
 ٥٣. مهاجرت كرده و در اين سرزمين اسكان يافتند

"  سمندر "  ميالدي آنها پايتخت خود را به شهر        ٧٢٠در سال   . بود" بلنجر  " اوليـن پايتخـت خـزرها شهر        
شهر ( ايتخت به شهر اتيل   ميالدي پ  ٧٥٠كـه در شـمال قفقاز قرار داشت انتقال دادند و مجدداً در سال               

 سال بعنوان پايتخت ٢٠٠در كنار رودخانه ولگا منتقل شد و به مدت  ) حاجـي طـرخان يا آستارا كنوني        
اين شهر عالوه بر پايتخت مركز بازرگاني نيز محسوب ميگرديد چرا كه خزرها به همراه  . خزرها باقي ماند  

خزرها در واقع پيوند دهنده راههاي      .. رداختندگلـه داري و كشـاورزي بـه بازرگانـي و تجـارت نـيز مي پ                
ارتباطـي بيـن آسـيا و اروپـا بودنـد و بـه  دلـيل عالقمـندي آنهاد به تجارت، نويسندگان اروپايي آنها را                      

ساير شهرهاي مهم ديگر شامل دربند يا باب االبواب،         . ونـيزيهاي دريـاي سـياه و درياي خزر مي ناميدند          
 . برطاس و سرير بود

 ٦٣٠ تا   ٥٥٠اواسـط قـرن پـنجم مـيالدي تحـت سـلطه  هونها قرار داشتند و سپس از سال                     خـزرها در    
در اواسط قرن هفتم ميالدي با انقراض دولت        . تركها را تشكيل ميدادند   . مـيالدي قسـمتي از امپراطوري     

سيستم . تـرك در اثـر جنگهاي داخلي، خزرها اعالم استقالل نموده و حكومت مستقلي را تشكيل دادند                
مت خزرها همانند تركها بود بدين ترتيب كه در رأس همه فرمانروايان خزر، پادشاه خزر قرار داشت                 حكو

 .كه به خاقان معروف بود
بدنبال تشكيل حكومت خزرها، حمالت آنها به سرزمينهاي مجاور آغاز گرديد و توانستند مناطق وسيعي               

ل شوند، بطوريكه از لحاظ جغرافيايي      را تحـت سـلطه خـود درآورده و بـه يكـي از قدرتهاي منطقه تبدي                
                                                           

ـ   - ٥٣  و صوره   ١٣٤٠مسالک و ممالک ابو اسحاق ابراهيم استخرى بکوشش ايرج افشار بنگاه ترمجه و نشر کتاب                : ورد قـوم خزر براى اطالع بيشتر به          در م
 چاپخانه  ١٣٤٩ ايران   االرض ابن حوقل ترمجه جعفر شعار انتشارات بنياد فرهنگ ايران بى تا و تقويم البلدان، ابوالفداء ترمجه عبداحلميدآيتى انتشارات بنياد فرهنگ                    

 .رز مراجعه شود
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سـرزمين خـزرها شـامل مناطـي جـنوب روسـيه، شمال قفقاز، شرق اكراين و شبه جزيره كريمه، غرب                     
 .قزاقستان و شمال ازبكستان بود

انوشـيروان بـه مـنظور جلوگـيري از حمالت خزرها به ايران،  لشگري را به سوي آنان فرستاد و شكست                      
با اين وجود خزرها بارها از . و سد مشهور دربند را احداث نمود   )  ميالدي   ٥٥٦ سال( سـختي به آنها داد      

 . نمودندسد مزبور عبور كرده و به ايران و ارمنستان حمله مي

اين سلسله جنگها كه    . پـس از حملـه اعـراب به ايران و تسخير آن، جنگهاي اعراب و خزرها آغاز گرديد                 
اواخر قرن هفتم و اوايل قرن      ( به يك قرن ادامه داشت      معـروف بـه جـنگهاي عـرب ـ خـزر شد نزديك              

در طي اين جنگها مسلمانان  توانستند به موفقيتهايي دست پيدا كنند            )  بريماني ٤ص). ( هشتم ميالدي 
بطوريكـه خـزراها مجـبور شدند شهر بلنجر را كه پايتخت آنها بود رها كنند و شهر جديد اتيل را بعنوان       

 . د اين شهر نيز طي يكي از لشگركشيهاي مسلمانان به دست آنان افتادپايتخت برگزينند، هر چن

قـوم خزر در طول قرن دوم هجري مدام در ارمنستان و ساير نقاط قلمرو خلفاي اموي و عباسي مشغول                    
خزرها در اوج قدرت خود بر ملتها و اقوامي كه شماره شان به سي ميرسيد حكومت                . تاخـت و تـاز بودند     

رزمينهاي وسيع از قفقاز تا درياي آرال و از كوههاي آرال تا شهر كيف و بيابانهاي اكراين             اين س . ميكردند
. مردماني كه زير سلطه خزرها قرار داشتند بلغارها، برتاسها، غزها، مجارها و اسالوها بودند             . يافتادامه مي 

 بردند و در قلمرو   در وراي ايـن سـرزمينهاي گسـترده نيز سپاهيان خزر به گرجستان و ارمنستان يورش               
به دليل اعمال حاكميت خزرها بر اين منطقه، درياي         . حكومـت خالفـت عربـي تـا موصـل پـيش رفتند            

ناميده شد و تا امروز هم ادامه دارد، بطوريكه امروزه اين دريا در زبان فارسي               " دريـاي خـزر     " كاسـپين،   
در خصوص علت   . شوداميده مي ن" خزر دنيزي   " دريـاي خـزر، در عربـي بحـر خـزر و در تركـي و آذري                  

نـامگذاري ايـن دريـا بـه خزر توسط مسلمانان بعض معتقدند مسلمانان به خاطر  ترس و وحشتي كه از                      
  ٥٤.ناميدند هجوم خزرها داشتند اين دريا را بحر خزر

رو به تنزل نهاد بطوريكه طي جنگ هاي        )  هجري   ٢٤٨( عظمـت قـوم خـزر بـا تشـكيل سلطنت روس             
بدين . روسها توانستند خزرها را شكست داده و پايتخت آنان را به تصرف درآورند            ١٣٥٨-١٣٥٤سالهاي    

 سال پس از آن نام قوم مزبور بكلي از          ٥٠ترتيـب عظمـت و قدرت خزرها يكباره درهم شكست، چنانكه            
 . صحنه سياست دنيا محو گرديد

 قزوين اطالق گرديد و پيش از آن        چنانكه ديده شد در دوره اسالمي از طرف عربها به اين دريا نام خزر و              
 . دريا مزبور به نامهاي ديگر ناميده ميشد

. اسـتخري فارسـي نخستين كس از ميان جغرافيدانان بود كه جهان اسالم را بصورت كامل توصيف نمود                 
مناطق ساحل : او مـناطق سـاحلي خـزر را در سه فصل جداگانه مورد بحث قرار داده است كه عبارتند از      

                                                           
/١٩ مورخ   ٢٧١٨ روزنامه همشهري شماره         ١٨/٢/٨١ مورخ   ٢٧١٧ روزنامه همشهري شماره         ٥٤
٢/٨١  
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با آنكه  . اي خـزر، سـه منطقه ارمنستان، آران و آذربايجان و سرانجام درياي خزر يا كاسپي               جنوبـي دريـ   
خـزران ساكن شمال درياي كاسپي داراي ناوگان نبودند و هيچگونه تأثيري بر پهنه دريا نداشتند، معهذا                 

. نده است ايـن دريـا نـام خـود را از خـزر گرفـته و در ادبـيات اسـالمي نـيز تاكـنون به همين نام باقيما                           
ناصرخسرو، ابن حوقل، ابن بطوطه و قلقشندي نيز درياي خزر را بحر خزر توصيف نموده و قلقشندي در                  
توصيف رودهاي مهم از رودخانه كورا يا كر نام ميبرد كه از كوه باب االبواب سرچشمه گرفته  و مرز بين                     

در فارس  )  كورش( گري به نام كر     اران و آذربايجـان بـوده و به بحر خزر مي ريزد او همچنين از رود دي                
نام ميبرد و رودهاي دجله، اهواز، شيرين، تستر،طاب وسكان را توصيف مي كند كه همگي به بحر فارس                  

 .    بنظر مي رسد ميان قوم تاتار فعلي و خزر قرابت نژادي و زباني وجود داشته باشد٥٥.مي ريزند
 : درياي طبرستان يا مازندران

درياي : گويدابن حوقل مي  . باشدمي" درياي طبرستان   "  براي درياي خزر بكار رفته       از جملـه نامهايي كه    
خـزر محدود است از مشرق به قسمتي از ديلم و طبرستان و گرگان و از مغرب به ايران و حدود سرير و                       

 . و ديلم) گيل(بالد خزر و از شمال به بيابان غزان و از جنوب به جيل

طبرستان در  : در تقويم البلدان آمده است    . روايات مختلفي نقل شده است    " طبرستان    " در خصوص واژه    
به زبان فارسي آلتي است كه      " طبر  " است و از آن روي طبرستان ناميدند كه         ) گـيالن ( مشـرق جـيالن     
هاي انبوه باشد و سپاه در آن پيش نرود جز          گويند و آن سرزمين را بيشه     ) تبر  " ( فاس  " آن را بـه عربي      

باشد، پس  مي" ناحيه  " به زبان فارسي    " استان  "  بـا طـبر درخـتان پـيش روي خـود قطع كنند و                آنكـه 
 . طبرستان به معني ناحيه تبر است

آنچه كه برايم آشكار گشته و حق هم همان         : يـاقوت حموي نيز در معجم البلدان در اين باره آورده است           
بخشد اين است كه مردم آن كوهستانها ت مياسـت و نـيز آنچـه كـه از ايشـان مشاهده كرديم به آن قو               

شود چه فقير و چه ثروتمند      باشد تا جاييكه گفته مي    بسـيار جنگجويـند و بيشـتر اسـلحه اشان طبر مي           
 . باشد) تبر ( شوند مگر اينكه از بزرگ و كوچك در دستشان طبر ديده نمي

تبر ميدانند و آن گياهي است كه در        برخي از اهالي اين سرزمين ساحلي، نام تبرستان را مشتق از كلمه             
 .گذشته سراسر مازندران پوشيده از آن بود

 :شودواژه طبرستان غالباً به سه معني مختلف ديده مي
ـ برخي معتقدند كه اين واژه تپورستان بوده كه به مرور به تبرستان و طبرستان تبديل شده و حكايت                   ١

پسوند ( ستان  + طبر  : طبرستان: هان قاطع آمده است   چـنانكه در بر   . از محـل قـوم تـپور و تـپوري دارد          
است و اين نام را در       Tapuristan نام قديم اين ايالت تپوريستان    ). تپورها  ( ؛ لغـت ناحيه طبر      )مكـان   

 . بينيمسكه هاي اسپهدان با حروف پهلوي و همچنين در مسكوكات حكام عرب آن ناحيه مي

                                                           
، محجوب الزويري، مركز تاريخ ) گلقشنگي(  جغرافياي تاريخي ايران ترجمه بخش ايران كتاب صبح االعشي في صناعه االنشاء ،قلقشندي- ٥٥

  ١٣٨٠ديپلماسي 
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در متن مشاهده شد تبرستان را از تبر مشتق ميدانند و آن را ـ برخـي نـيز از جغرافـي نويسان چنانكه       ٢
 . سالح مردم آن ناحيه شمرده كه بر نام آن مكان داللت كرده

طبرستان از واژه طبر كه در زبان       . ـ بعضـي ديگر نيز معتقدند مازندران سابقاً طبرستان نام داشته است           ٣
 . ن به معناي سرزمين كوهستاني استمحلي به معناي كوه است گرفته شده و بنابراين طبرستا

از جمله آنكه در نواحي تبرستان      . در مـورد ريشـة كلمـه مـازندران هـم روايات مختلفي گفته شده است               
" يا برعكس   " اندرون ماز   " ناحية ميان ديوار و دريا را       . نـام داشـت   " مـاز   " ديـواري كهـن بـرپا بـود كـه           

بـه گفته ظهيرالدين اين ديوار توسط مازيار،  . انـد دادهيعنـي آنچـه در درون مـاز اسـت نـام             " مـازندرون   
 .ستايشگر آتش ساخته شد و از مرز گيالن تا جاجرم ادامه داشت

بعضـي ديگـر معـتقدند مازندران اصالً به موزندران معروف بود زيرا موز نام كوهي بود در حدود گيالن و                     
  ٥٦. يافتچون اين سرزمين در درون كوه موز واقع بود به اين اسم شهرت

باشد مي" سرزميني با جنگلهاي وسيع     " گويـند واژه مـازندران در زبـان آنهـا به معني             ارمنـيها نـيز مـي     
در مورد  .دهدمحل و سرزمين معني مي    " آن  " جـنگل و پسوند     " انـدر   " يعنـي بـزرگ،     " مـاز   " بطوريكـه   

اند  اكثر مورخين بر اين عقيده     ارتباط بين لفظ مازندران با طبرستان و اينكه كدام بر ديگري مقدم است،            
كـه نام طبرستان تا زمان حمله مغول به ايران مرسوم بوده و از اين به بعد به مرور از رواج افتاده و كلمه                        
مـازندران جـاي آن را گرفـته است كه تاكنون نيز باقي مانده، و براي اين گفته خود به روايتي از ياقوت                        

 نخستين بار نام مازندران بكار رفته است و ياقوت اظهار داشته            كنند كه در آن براي    حمـوي اسـتناد مـي     
 .اي را نديده استكه اين نام اندكي قبل پيدا شده زيرا در منابع كتبي، وي چنان كلمه

. باشد بطوريكه در شاهنامه نيز بدفعات آمده است     برخي نيز معتقدند واژه مازندران داراي قدمت كهن مي        
 اروپايي و اسالمي داستان افسانه اي را در خصوص سواحل مازندران نقل كرده              عده اي از جغرافيانويسان   

انـد كـه بـر اسـاس آن در اين منطقه ناحيه اي بوده است كه تماماً زن بوده اند و هيچگاه مردان را بدان            
ر از آنجا كه د   . مـنطقه راه  نـبوده اسـت و سربازان واميران زن از شجاعت بي نظيري برخور دار بوده اند                   

زبـان فارسـي و رومي  زن از ريشه ژنه گرفته شده است بعيد نيست كه ميان نام مازندران و افسانه زنان                       
 .ارتباط وجود داسته باشد

 بنابرايـن نـه واژه طبرستان بر مازندران مقدم است نه مازندران بر طبرستان بلكه نكته مهم آن است كه                    
بدين معني كه طبرستان اعم از      . ن بر قسمتي ديگر   شده و مازندرا  طبرسـتان بر قسمتي خاص اطالق مي      

شده كه به تعبير رابينو از تميشه و جنگل مـازندران بـوده و مـازندران بخشـي از طبرسـتان را شامل مي        
انجـدان در مشـرق تـا نمـك آبـرود در مغـرب بـوده اسـت و خود طبرستان به طور كلي شامل گرگان،                          

ت و از همين رو است كه مي بينيم نام مازندران و طبرستان             شده اس اسـترآباد، مـازندران و رستمدار مي      
شود مازندران بخشي از طبرستان     پس چنانكه مالحظه مي   . در برخـي روايات در كنار هم بكار رفته است         

                                                           
 ١٣٧٥ ويژه نامه درياي خزر سال ١٤فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز شماره  ٥٦
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بـوده اسـت امـا بعدها به مرور زمان نام خود را به ناحيه طبرستان شامل كرده                  ) تبرسـتان، نپورسـتان     ( 
 . است

به بعد اسامي   )  ميالدي   ١٣( وان گفـت پـس از حمله مغول يعني از قرن هفتم هجري              تـ بنابرايـن مـي    
انـد، بديـن شـكل كه طبرستان به قسمتهاي بلند           رفـته  طبرسـتان و مـازندران بـه جـاي يكديگـر بكـار            

نام طبرستان تا قرن سيزدهم هجري نيز مرسوم        . اندكوهسـتاني و مازندران بر نواحي ساحلي اطالق شده        
اما . اندكردههايي به همين نام در ساري ضرب مي        هجري سكه  ١٢٥٠-١٢٩٠وريكه طي سالهاي    بـوده بط  

قديمي ترين نقشه با . بـه مـرور زمـان نام طبرستان از استعمال افتاده و اسم مازندران متداول شده است     
تهيه بر مي گردد كه توسط محمد رضا قره چه داغي       )   قمري ١٢١٤(  سال فبل    ٢١٠نـام مـازندران بـه       

 .شده است و نام خزر و مازندران را بطور همزمان براي تمام دريا بكار برده است
 :نام قزوين

اكثر مورخين و . باشدمي" درياي قزوين " از جملـه نامهايـي كـه بـراي دريـاي خـزر بكـار برده شده نام                   
يكي : في آورده است  حمداهللا مستو . گرفته شده است  " كشوين  " جغرافـيدانان معتقدند نام قزوين از واژه        

. در صحراي قزوين صف كشيدند    . قديم لشگر به جنگ ديلمان فرستاده بود      )  كسـري هـاي     ( از اكاسـره  
: " با يكي از اتباع خود گفت     . سـپهدار لشكر اكاسره، به موضع زمين قزوين در صف لشكر خود خللي ديد             

چون آنجا شهر   . ن موضع افتاد  نام كشوين بر آ   . يعنـي بدان كنج بنگر و لشكر راست كن        " آن كـش ويـن      
 ". عرب معرب كردند، قزوين گفتند. گشودند كشوين خواندند

دژ قزوين را به فارسي كشوين نام بوده است كه به معناي مرز محفوظ       : در مختصـرالبلدان نيز آمده است     
ن اسـت مـيان قزويـن و ديلـم، كوهـي فاصله است و همواره از سوي مردم فارس گروهي مرابط از سوارا                      

 ."تا هرگاه ميان آنان و ديلميان صلحي نباشد ديلميان را برانند. جنگي در آن كوه هستند
توان گفت در قديم در اين منطقه روستاهايي بوده كه نامشان همانند تلفظ قزوين بوده و                لذا مي      

كه در دوران   بـه معنـي محل ديدباني  نيز نام يكي از همين روستاها بوده               ” دژويـن و دژبيـن    “ احـتماالً   
داده ساسـاني بعـنوان پادگان و دژ برگزيده شده سپس در دوران اسالمي به قزوين معرب و تغيير شكل                    

اند ريشه كلمه امـا برخـي ديگـر معـتقدند  ميان نام قزوين با كاسپين  ارتباط وجود دارد  و گفته       . اسـت 
كشن " ست و بـه احتمال زياد واژه       است كه بر وزن قزوين بوده و از آن گرفته شده ا           " كسپين  " كاسپين  

آنها معتقدند با توجه به اينكه . به شمار آورد" كس پين   " و قزويـن را بـايد تغيير شكل يافته واژه           " ويـن   
در گذشته تنها را ه ارتباطي فالت ايران با سواحل شمالي از طريق قزوين بوده، لذا نام غربي درياي خزر                    

 .ه استكه كسپين است از قزوين گرفته شد
  بـا توجه به مطالب فوق اين موضوع كه درياي كاسپين نام خود را از قزوين گرفته است چندان صحيح                   

بـنظر نمـي رسد ولي با توجه به وجود قوم كاسپي در كناره درياي خزر و مهاجرت آنها به نواحي داخلي                      
 . ايران، بنظر مي رسد كه شهر قزوين نام خود را از كاسپين گرفته باشد
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 چه بايــــــــــــــد كرد؟
 : نتيجه

در نـام گـذاري بايد فرهنگ سازي نهفته باشد براي كشور كهني مثل ايران بهتر است از اسامي                     
تاريخـي، اصـيل و كهـن ايرانـي و اسـالمي استفاده شود و نامها ريشه دار و فرهنگ ساز را انتخاب كنيم           

 باشد مثال اگر نام طبرستان را براي استان گلستان برمي           نامهـاي گـل و گـياهان نبايد جزء اولويتهاي ما          
اخيراً مشاهده مي شود    . گزيديم به مراتب از نام گلستان كه ياد آور قرارداد ننگين گلستان است بهتر بود              

كه براي كوچه ها ، خيابانها و برجهاي مسكوني بجاي نامهاي تكراري گل و گياهان  از نامهاي  شهرها و                     
ايـي كهـن ايـران و با نامهاي ايراني با  تلفظ يوناني ورومي ، مانند پرس گالري يا آزيتا كه       اماكـن جغرافي  

 .    است استفاده مي شود) آزاده(التين شده كلمه هاي پارسي قديم، پارس و  آزاتا 

 دريـاي خزر در طول تاريخ به اسامي گوناگوني ناميده شده كه از ميان آنها اسامي گرفته شده از دو قوم                     
به دليل تأثيراتي كه اين دو قوم بر تاريخ و جغرافياي پيرامون خود داشتند بيشتر از      "  خزر  " و  " كاسپ  " 

همـه مـتداول شـده اسـت البته نام كاسپ از قدمت و اصالت بيشتري برخوردار است و كاسپها هم عصر                      
 عجم بحر فارس و بحر ديلمان و اگرچه نامهايي مانند بحر   . مادهـا بـوده اند و يكي از اقوام ايراني بوده اند           

" ، در بين اعراب "درياي كاسپين" طبرسـتان از شـهرت برخوردار بوده اند ولي امروزه در نزد اروپائيان به         
 . شهرت دارد" درياي شمال و خزر ، درياي مازندران " و در فارسي به " بحر قروين و بحر خزر 

 كه به منافع و ارزشهاي جامعه ايراني بيشتر نزديك است اگر قرار باشد ازميان اسامي غير معروف نامي را     
درست است كه قوم خزر     . انـتخاب كنيم بهتر است نام درياي عجم و يا درياچه فارسي را انتخاب نماييم              

و كاسـپ هـردو  قـرنها اسـت كه از ميان رفته اند و امروزه هيچگونه حضوري ندارند ولي اين دليل نمي                        
تاريخي را تغير دهيم و ما نبايد همان خيانت و سرقت تاريخي وخطاي             شـود كـه مـا يـك نـام مسـتمر             

فاحشـي كـه اسـتعمار و بعضـي از عوامـل مزدور محلي آنها در مورد خليج فارس انجام دادند را مرتكب                       
ادب و عقالنيـت به ما حكم مي كند كه از نام تاريخي خزر و كاسپين تبعيت نمايم حتي اگر چه                      . شـويم 

لـيه مسلمانان به نبرد پرداختند و آييني غير از آيين ما داشتند  و هرچند اين دو نام            بويـژه قـوم خـزر ع      
مطـابق با منافع و ارزشهاي ما نيست ولي ما بايد با اين كار به جهانيان و اعراب ياد بدهيم كه  ميراثهاي                       

طر اغراض سياسي   تاريخـي و نامهايـي كه اجداد باستاني و نسلهاي كهن انتخاب نموده اند را نبايد به خا                 
دفاع از نام خليج فارس نيز نه بدليل هم اسمي با ايرانيان است بلكه صرفاً بدليل                . تخريـب و سرقت نمود    

قدمـت تاريخي و ارزشهاي باستاني كه بر آن مترتب است مي باشد چه بسا اينكه از نظر شهرت و قدمت                     
ي بود ادب حكم مي كرد كه ما ايرانيان         تاريخـي حتي اگر در منابع و اسناد تاريخي نام آن خليج عربي م             

 .همان اسم مشهور تاريخي را حفظ مي كرديم
اگـرچه مازندران در ادبيات ايران از قدمت برخوردار است ولي از آنجا كه سابقه اي از اين نام در                -١

تاريخ و ادبيات ساير كشورهاي حاشيه دريا وجود ندارد لذا براي تبعيت از مصوبات كنفرانس يكسان                
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زي اسـامي جغرافيايي سازمان ملل ، ايران اصراري بر كاربرد بين المللي نام مازندران ندارد و نام                  سـا 
 .تاريخي خزر و كاسپين را برسميت مي شناسد

هزار سال بطور مستمر در تمام جهان       ٣در مـورد خلـيج فارس از آنجا كه اين يگانه نام در طول                -٢
انهاي بين المللي و همه نويسندگان، روشنفكران  مـورد اسـتفاده بـوده اسـت از همـه دولـتها، سـازم              

ميخواهيم كه از كساني كه بخاطر دريافت پول به تخريب اين نام اقدام مي كنند تبعيت ننموده و به                   
 .حكم ادب و احترام به ميراث اجدادي خود نام اين آبراه را بطور كامل و صحيح بكار برند

 هاي انبوه به مديران بعضي از رسانه هاي گروهي و           بـه دلـيل صـرف هزيـنه هاي كالن و پرداخت رشوه            
بدلـيل حجـم گسـترده تبليغات كشورهاي عربي، در سالهاي اخير بسياري ار اطلسها، دايره المعارف ها و                   
لغـت نامـه هـا خليج فارس و خليج عربي را بطور هم زمان با هم و يا  فقط كلمه خليج  و يا خليج عربي                            

و اين يعني دفن و به      .  بكار مي برند   خليج رسانه هاي گروهي جهان فقط كلمه        بكـار برده اند و اخيراً نيز      
تقريباً تمام كتب و مقاالتي كه از زبانهاي زنده دنيا به زبان عربي             . خـاك سـپاري نام تاريخي خليج فارس       

تـرجمه مـي شـوند بدون رعايت اصول مالكيت معنوي كلمه خليج فارس در ترجمه عربي به خليج عربي                    
متاسفانه .  شود كه اين سرقت علمي و تاريخي باعث  زوال تدريجي نام خليج فارس خواهد شد                حـك مي  

سـفارتخانه هاي ما و ساير ايرانياني كه در خارج هستند در اين موارد و مواردي كه سرقت ادبي محسوب                    
صـدا و سـيما، مطـبوعات، روشنفكران ، علما و           . مـي شـود بـا حساسـيت و حميـت بـرخورد نكـرده انـد                

دانشـمندان مـا، دانشـجويان مـا و مقامـات ما در اين مورد سكوت ذلت باري داشته اند و اين اجازه را به                         
اسـتعمار و عوامـل محلـي آن دادنـد تا به تخريب اين ميراث تاريخي كه ياد آور گذشته پر افتخار تمدن                       

 ساله و پاره اي   ٨ي  باسـتاني مـنطقه بود بپردازند  بدليل وجود  مشكالت اساسي تري مانند جنگ تحميل               
مشـكالت اقتصـادي و خصـومت قدرتهاي بزرگ در ايران بسياري از كارهايي كه در اين رابطه بايد انجام                    
مـي گرفته است، متاسفانه يا اصال انجام نگرفته و يا در حد ضعيف و در ابعاد محدود و با رعايت مالحظه                      

 حاليكه عده اي عقيده دارند كه اگر مقامات ما در. نرنجاندن سارقان و تخريب كنندگان اين نام بوده است      
باحميت و شجاعت رفتار نموده و مثال وزارتخارجه تهديد به فراخواني سفراي خود از اينگونه كشورها مي                 
كرد و يا رياست جمهوري رسماً طي پيامي از همتايان خود خواستار رعايت اين نام تاريخي مي شد و اگر                

ي مـي داشـت قطعاً استعمار و عوامل محلي آن تا اين حد نسبت به تخريب                 ايـن نـام مدافعـان عاقالنـه ا        
در عين حال با رعايت همه اين موارد انتظار داريم مقامات           .  هويت تاريخي ما گستاخانه عمل نمي كردند      

مـا بهـوش آيـند كمـي از دعواهاي جناحي بكاهند و زره اي هم به فكر دفاع از هويت و ريشه هاي خود                         
اقل مواردي از قبيل مسائل ذيل  كه براي حفظ اين نام قابل اجرا است را عملي سازند و آنرا                    باشـند و حد   

 : به عنوان يك پروژه ملي در سر لوحه امور قرار دهند
 تهـيه دفـاع نامه اي جامع و كامل در خصوص نام خليج فارس به دو زبان عربي و انگليسي و ارسال                       -١ 

ي و از جمله كنفرانس يكسانسازي اسامي جغرافيايي سازمان ملل ،           آن بـه تمامـي سـازمانهاي بيـن الملل         
 .موسسات كارتوگرافي و انتشاراتي مشهور جهان و درخواست براي قرائت و كتابت صحيح اين نام
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 نام گذاري تعدادي از بلوارها و ميادين اصلي شهرهاي بزرگ ، نام تعدادي از كشتي ها ، زير دريايي ها،     -
هها و دبيرسـتانها و فرسـتنده هـاي تلويزيوني، ورزشگاهها، فروشگاه ها، فرودگاه ها و                تعـدادي از دانشـگا    

 .شركتها به نام خليج فارس پرشن گلف ، سينوس پرسيكوس و درياي پارس 
برگـزاري المپـياد  بيـن المللـي  دوسـاالنه دانشجويي در رشته هاي تاريخ و جغرافيا و اقيانوس                    -

 .”فارس المپياد خليج “ شناسي تحت نام 
حمله آمريكا و متحدانش به عراق به    ١٣٦٩ ديماه     ١نـام گـذاري يكي از روزهاي مهم بويژه روز            -

 بار كلمه خليج فارس در رسانه هاي گروهي تكرار شده است ٣٠٠٠نـام روز خليج فارس در اين روز        
اژه خليج تغير نام    هـيچگاه قـبل و بعد از اين روز اين نام تا اين حد تكرار نشده و بعداً متاسفانه به و                    

 .پيدا كرده است
 .  چاپ تمبر بين المللي با نام خليج فارس -

 برپايـي غـرفه اي در نمايشـگاه بيـن المللـي تهران در ايام نمايشگاه تحت عنوان غرفه صنايع دستي و          -
 .ابزارهاي صيادي در خليج فارس، اين غرفه مي تواند با نقشه هاي تاريخي خليج فارس تزئين گردد

ر بـه ايـنكه بعضي شركتهاي خصوصي ايراني در نقشه ها و برشورهاي تبليغي خود خليج فارس را                    نظـ  -
بـدون نام ترسيم مي كنند بايد طي بخش نامه اي جلو اين اقدام غير مسئوالنه گرفته شده و هيچ نقشه                     

 . اي در ايران نبايد بدون درج كامل نام خليج فارس به فارسي و التين توزيع شود
خليج فارس و اعطاي جايزه به بهترين       )قالي،گلـيم و جـاجم بافي       ( ري مسـابقه صـنايع دسـتي         برگـزا  -

صـنايعي كـه خليج فارس را ترسيم كرده باشند و يا نقشه هاي جهان مربوط به يونانيان را بصورت قالي                     
 .بافته باشند

ات وزارت خارجه هر     برپايـي نمايشـگاه سـاالنه اسناد و نقشه هاي تاريخي خليج فارس در دفتر مطالع                -
 . روز٢٠سال به مدت 

 نظـر به اينكه در كشورهاي عربي  ماهنامه هايي تحت عنوان  تحقيقات علمي خليج عربي و يا باستان                     -
شناسـي و بيولوجي در خليج عربي منتشر مي شود الزم است كه وزارت ارشاد از ماهنامه هاي علمي كه                    

خليج “ودات دريايي هستند بخواهد كه پسوند هاي همانند         در ارتباط با محيط زيست و يا مسائل و موج         
اينها بخشي از . فـارس، درياي پارس، پرشن گلف ، سينوس پرسيكوس ويا وازه هاي مشابه استفاده كنند          

اقدامـات عملـي اسـت كـه مي توان انجام داد  هر يك از امور فوق را وزارتخانه و يا سازمان مربوطه مي                         
گي اين امر مي تواند به كميته يكسان سازي اسامي در سازمان نقشه برداري              توانـد انجـام دهـد و هماهن       

 .واگذار گردد تا با كمك سازمانهاي دولتي ذيربط به اين امور بپردازد
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