
 
 خليج فارسی و مغرضانه بجای عناوين جعلی سابقه بكارگير

 
 و ١٨١٣گلستان ی پس از انعقاد قراردادها خليج فارسی  نقش آارگزاران استعمارانگليس در جعل نام برا- ١

بيشتر ی مقامات ايران.  آه با وساطت انگليس منعقد شد و به تجزيه شمال ايران منجر گرديد١٨٢٨ی ترآمنچا
 تهاجم ١٨٣٧بويژه در سال . تجزيه آشور شدندی انگليس برای استعماری و توطئه های فريبكارمتوجه عمق 

محروم آردن ايران از ی رنگارنگ آن آشور برای انگليس به جزيره خارك و تهديد ايران به جنگ و توطئه ها
تا از تجزيه طلبان و به انگليس اخطار دهد ی حاآميت بر جنوب ايران ، موجب شد صدر اعظم ايران ميزرا آغاس

حمايت نكند و حاآميت ايران را بر آل جزاير خليج فارس محترم شمرده و ی دشمنان ايران و خليج فارس زدائ
 .ايران دست بر داردی از تجزيه بخش جنوب

  
و آرام ی به شيوه هائی خليج فارس زدائی اين اخطار دولت ايران، انگلستان را به اين نتيجه رساند آه بايد برا

اولين بار خليج فارس را درياچه بريتانيا ی پس از اين مشاجرات ، تايمز لندن برا. مبادرت ورزدی بدون درگير
 ارتش انگلستان ضمن ١٨٢٠درسال . در جامعه مطبوعات باز نكردی مسما جايگاهی خواند، اما اين اسم ب

ی قراردادی تسليم و انقياد ساخته و طقبايل عرب منطقه را مجبور به ی حمله به شارجه و رأس الخيمه ، روسا
ی انگلستان را بر اراضی خليج فارس امضا شد آنها حاآميت استعماری قبايل عربی آه ميان انگليس و روسا

 .پذيرفتندی ساحل عرب
 

ی خليج فارس نيز چشم طمع داشت به مرور اقدام به اشغال جزاير ايرانی انگلستان آه همواره به بخش ايران
اعمال حاآميت خود بر جزاير برآمد ی  ايران ضمن اعتراض شديد به تعرضات بريتانيا در تالش برادولت. نمود
، اقتصادي، و به جهت اينكه روسيه و انگليس همانند دو تمساح در حال ی بدليل ضعف نظامي، سياسی ول

 شاه ايران، ١٨٨٨در سال . سازدی دولت بيمار ايران نتوانست اهداف خود را عمل. بلعيدن ايران بودند
در سال . بر مالكيت و حاآميت ايران بر جزايرسه گانه را مطرح ساختی خود مبنی و تاريخی حقوقی استداللها
تنب پرچم ی  شيوخ عرب تحت الحمايه انگليس به تحريك و با حمايت انگلستان، درجزاير ايران١٩٠٣

اثبات حاآميت خود ی ايران برا. با انگلستان شدايران ی اين اقدام منجر به مشاجره مستمر و طوالن. برافراشتند
خود دولت ی رسمی و به نقشه های و تنب بزرگ و تنب آوچك، عالوه بر اسناد تاريخی بر سه جزيره ابوموس

 به شاه ايران تقديم شده بود و به ١٨٨٨آه در سال ی وزارت جنگ و وزارت دريانوردی نقشه ها( انگليس
جزاير به رنگ ی  آه در همگ١٨٩٧سال ی  و نقشه وزارت هند بريتان١٨٩٢لرد آرزن در سال ی نقشه ها

مقامات ايران عالوه بر . پرداختی و حقوقی ايران و متعلق به ايران ترسيم شده بود با انگليس به مجادله قانون
عارض و نمودند و نام تاريخي، بدون می نام خليج فارس استناد می اين اسناد و نقشه ها، به آاربرد بين الملل

و ” من يملك الكل يملك الجزء “ی و حقوقی را با استناد به قاعده فقه” خليج فارس“ پذيرفته شده بين المللي
محكم حاآميت ايران و تعلق جزاير خليج فارس به ی از نشا نه های يك” من يملك االصل يملك الفرع “قاعده 
اشت تا به تهيه نامه و استشهاديه بپردازند و بويژه ها را وادی ايران، انگليسی استدالل ها. دانستندی ايران م

نكته قابل . خليج فارس را مخدوش سازندی آنها را بفكر انداخت تا آاربرد گسترده و پذيرفته شده نام بين الملل
ی از خورهای آردند نام خليج بصره آه نام يكی ، ترآها نيز سعی ايران وعثمانی توجه اينكه در دوره جنگها

در ادبيات وعلم ی س است را به آل خليج نسبت دهند آه اين موضوع نيز خود بخود هيچ ريشه اخليج فار
 .نيافتی آارتوگراف

 
 . قابل مطالعه است آورده شده است، ذيل دری اما جهت نمونه سه مكاتبه آه در آتاب حمد

 
شاه به دليل بر چيدن  و زمانيكه رضا ١٩٣٤ سپتامبر ٤ درگزارش مورخ D.W.Lasilzالسيلز . دبيلو.  د-١

به ی گزارشی با آلمان، مورد خشم انگليس واقع شده بود، طی بساط عوامل انگليس در خوزستان و ايجاد دوست
حاآميت بر جزاير سه گانه اشاره خليج فارس پرداخته و ی ايران درخصوص حقانيت ايران برای نقد ادعاها
 . ه استانگشت گذاشت)نام خليج فارس (نكات فوق ی دقيقًا رو

 
 وزير خارجه ايران با سفير بريتانيا در تهران مالقات و داليل حاآميت ايران بر جزاير ١٩٣٥ در دوم آوريل -٢



 وزير خارجه ايران به سفارت انگلستان در تهران با اشاره ١٩٣٥ آوريل ٣٠در يادداشت . سه گانه را برشمرد
و منطبق با اصول و رويه بين ی ق تاريخيجغرافيائو تنب به حی به سوابق حاآميت ايران بر جزاير ابوموس

از داليل ديگر ی خليج آه خليج فارس است يكی و تاريخی اشاره و به اين حقيقت آه نام بين المللي، جهانی الملل
 .نموده استی حقانيت ايران است را يادآور

 
 در خليج فارس مقيم بحرين بريتانيای آلنتون توماس آارگزار سياس. سي. آر١٩٤٨ در هشتم دسامبر سال -٣
و تنب ی به وزارتخارجه بريتانيا اعالم آرد آه در ادامه مطالبات ايران در خصوص جزاير ابوموسی گزارشی ط

نام خليج ی و جهانی بر اينكه استعمال و شهرت تاريخی ايران منبی رايت مالقات و ادعاهای سفير ايران با آقا
 . ذآور به ايران است را تكرار نمودبر تعلق جزاير می به خليج فارس دليل

 
دليل نبود آه آارگزاران استعمارگر آه از قبل شروع به تضيف آاربرد نام خليج فارس ی با وصف مذآور، ب

بريتانيا بكار برده ی  دريا١٨٤٠آنها ابتدا در سال . افتادندی به شيوه عملی آرده بودند بفكر خليج فارس زداي
 .نيافته بود لذا آنرا رها نمودندی اين نام مقبوليتی بودند ول

 
ی وقطع روابط ايران و انگليس ابتدا نماينده سياسی انگليسی شدن نفت ايران و خلع يد از شرآتهای پس از مل
خليج فارس ی بخش جنوبی منطقه جغرافيايی را برای  عبارت ساحل عرب١٩٥٠مقيم بحرين از سال ی انگليس

را جايگزين ی گليس بود مرسوم ساخت و سپس به تدريج آلمه خليج عربآه متعلق به اعراب تحت الحمايه ان
 .آن ساخت و سپس اين نام را به آل خليج فارس تعميم داد

  
مكاتبات و اسناد دولت ی و در تمام ) ١٦٢٢-١٥٠٧(پرتغال ی رغم اينكه در تمام دوره حاآميت استعماری عل

پس از مصادره اموال شرآت نفت انگليس و . يده شده استجنوب ايران خليج فارس نامی بريتانيا همواره آبها
اولين بار وزارت مستعمرات انگليس نيز در ی وقطع روابط ايران و انگليس برای انگليسی خلع يد از شرآتها

ی از اينجا شروع شد و با انتشار آتابی در واقع ترور اين نام تاريخ. مكاتبات خود اين نام جديد را متداول ساخت
انگليس آه بالفاصله به زبان ی رودريك اووين آارگزار سازمان جاسوسی  توسط آقا١٩٥٧ن در سال در لند
يافت ی ترجمه و انتشار يافت، سناريو ابعاد تازه ا”  وثائق الخليج العربي-الفقاهه الذهبيه “تحت عنوان ی عرب

انگلستان در خليج ی سياسنماينده ١٩٥٧ تا ١٩٢٦بلگريو، آه از سال . م.  نيز سرچارلز١٩٦٦و در سال 
ی تحت عنوان خليج عربی مستعمره انگليس بودند در پايان مأموريت خود آتابی فارس بود و هنوز امارات عرب

  ی در اين رابطه گزارشها. بنامندی منتشر ساخت و عنوان نمود آه اعراب دوست دارند خليج فارس راخليج عرب
www.pro.gov.uk/ Public   Record Office the National Archives Egland )  اداره

تحت ی در اين آرشيو فايل. سازدی و نفاق استعمار را روشن می عمق اين توطئه استعماری بخوب)اسناد بريتانيا 
بودن نام ی ضمن اعتراف به تاريخی وجود دارد و در چندين مكاتبه آارگزاران انگليس“ نام خليج فارس“ نام 

متذآر ميشوند ی ام را بر عليه منافع انگليس و ضرورت تغير نام آنرا به خليج عربخليج فارس، خطرات اين ن
 اسناد وزارت خارجه انگليس FO371/91284- FO371/140124- FO371/148963ی در پوشه ها

 به ١٩٧٥از اين مكاتبات در پاسخ به اعتراض وزارت خارجه در سال ی سازد در يكی اين موضوع را روشن م
ناچار هستيم ی دانيم ولی اين آبراه را خليج فارس می ما ضمن اينكه نام واقع“ آمده است آهی س یبی بنگاه ب

ی جداگانه می اين اسناد خود مقاله ای ، برس” خليج بناميمی و در برنامه جهانی آنرا خليج عربی در برنامه عرب
 .طلبد

 
تغير نام خليج فارس سرمايه ی ن حد برامنطقه تا ايی از دولتهای چرا استعمار و يا بعضی  رهبران عرب-٢

 هستند؟ ی آنند و به دنبال چه اهدافی می گذار
 

را در ی  خليج عرب١٩٥٧در سال ی بدنبال انتشار ترجمه آتاب ردريك اوون مطبوعات آويت و ماهنامه العرب
آن ی ارضی اها عبدالكريم قاسم در عراق و ادع١٩٥٨سال ی بدنبال وقوع آودتـــا . تبليغات خود بكار برد

. نمودندی از بكار بردن نام خليج فارس خودداری سياسی عراق با انگيزه های آشور عليه ايران، رهبران آودتا
اعراب و اسرائيل، در آنگره حزب بعث آه ی  بدنبال قطع روابط ايران و مصر و پس از جنگها١٩٦٠در سال 

فته است، ميشل عفلق، حسن البكر ، حافظ اسد در دمشق با حضور رهبران سوريه ، عراق و مصر صورت پذير



شدند و تقاضا آردند آه در مكاتبات ی و جمال عبد الناصر رسمًا خواستار تغيير نام خليج فارس به خليج عرب
 بين ايران و ١٩٧٠سال ی های بدنبال اختالفات و درگير. گرددی از بكار بردن نام خليج فارس خودداری رسم

ی از رهبران تندرو و متعصب آشورهای  با امارات متحده عربي، بسيار١٩٧١ل عراق و سوء تفاهمات سا
خود بكار بردند و از استعمال واژه خليج ی گروهی در رسانه های را بطور گسترده ای واژه خليج عربی عرب

لكه در پرداختند بی رسيدن به اغراض نژاد پرستانه نتنها به تحريف نام تاريخی آنها برا. آردندی فارس خودار
ی مورد تحريف و تجاهل قرار گرفته و حتی پارسی عربي، دوران امپراتوری آشورهای اين راه در آتب درس

. شودی تبليغ می و غير رسمی مزورانه و آينه توزانه در آتب رسمی و تحقير ايرانيان بگونه ای ستيزی فارس
بودن جزاير سه گانه و خليج ی عربچاپ و نشر آتاب در خصوص اثبات ی بانی از اين رهبران عربی بسيار

اينگونه اقدامات تحريك آميز و ی رهبری  ميالد٩٠تا ٧٠بوده اند آه در دهه ی فارس و بد نام آردن تمدن ايران
از جمله . پردازدی  دهه اخير امارات هزينه تحريف تاريخ را م٢و در . را عراق برعهده داشتی ايران ستيز

ی و بی است تاآنون دهها آتاب تكراری و درباری ات آه يك موسسه دولتاماری موسسه مطالعات و پژوهشها
دريافت آرده ی نويسندگان آنان اآثرا جوايز نفيسی مراسم رسمی محتوا در اين موضوع به چاپ رسانيده و ط

تقديم و الجزر العربيه الثالث الوقايع و التاريخ يوآدان عروبه الجزر و الخليج “ تحت عنوان ی از جمله آتاب. اند
جلد ی بر روی جمله مذآور بصورت تبليغ. ”اشراف الشيخ خالد بن صقر وليعهد و نايب الحكام راس الخيمه 

در جنگ دوم خليج فارس . اثبات آن در آتاب نيامده استی برای هيچ مدرك و منبعی آتاب نوشته شده است ول
 به يكباره در اخبار مربوطه فقط نام را بكار ميبردند“ جنگ خليج فارس“غرب واژه ی گروهی آه رسانه ها

خليج فارس ی همكاری شود اين اقدام به درخواست رهبران شورای را جانشين آن ساختند و گفته م“ خليج “
اگر سكوت مقامات و مطبوعات ايران در مقابل تحريف تاريخ و تحقير ملت ايران و سرقت . صورت گرفته است

نويسندگان و تاريخ نويسان مغرض ی آه صد ها مورد توسط بعضی  ايرانار مفاخر ادبيات ،خط و هنری ادبی ها
ی آنها بدانجا رسد آه روزی قومی عرب صورت گرفته است ، همچنان ادامه پيدا آند بعيد نيست آه تعصب افراط

 .نمايندی نيز بخواهند آه از آاربرد نام خليج فارس خودداری از مقامات ايران
 مهدی ايمانی

 
 تاريخيی  نقشه هاخليج فارس در

                       
آشف شده به مصريها و ی ترسيمی و نقشه ها ی ترين لوحه های قديم تاريخیی خليج فارس در نقشه ها

از بابليون حك شده بر آجر پيدا شده آه در موزه بريتانيا به شماره ی بابليها منصوب شده اند نقشه ا
م است .ق٢٣٠٠ سال قبل و به دوره سارگون پادشاه اآد ٤٠٠٠ شود و متعلق بهی می  نگهدار١٥٣/٩٢٦٨٧

يونانيها و روميها و فنيقيها اين حرفه را توسعه داده اند و . آه در آن خليج فارس بدون اسم ترسيم شده است
در دوره عباسيان آه دانشمندان و . م در اين حرفه آوشا بوده اند. ق٦٤ م و استرابون ١٦٨بويژه بطليموس 

دور دست ی مسلمانان بويژه آشورهای قبله برای بر امور خالفت تسلط داشتند و وجوب جهت يابی  ايرانمديران
شروع شد و ی  م ترجمه آثار يونان٨١٤-٨٣٣بدستور مامون . آردی را ايجاب می ضرورت اهميت آارتوگراف

 ق ١١٦٥ی حمودی  ق، ادريس٩٧٧، ابن حوقل ٩٢٥ی  ، استخر٨٢١ی از جهان تهيه گرديد خوارزمی نقشه ا
از ديار عرب ، بالد فارس بحر فارس و روم وشام ترسيم آردند ی نقشه هاي)  نقشه در آتاب نزهه المشتاق٨٢( 

در تمام اين نقشه ها خليج فارس نام خود را . توسط اروپائيان گرديدی قرون بعدی آه پايه و اساس نقشه ها
ی جهان نگهداری با ارزش در موزه های  نقشه دستهم اآنون صدها. تحت عنوان بحر فارس حفط آرده است

ی آشورهای از آنها نيز درموزه های شود آه نام خليج فارس و بحر فارس را به همراه دارند آه تعدادی م
و ی در جهان به اندازه نام خليج فارس در آتب جغرافی توان گفت هيچ نام جغرافيايی به يقين م. استی عرب

ی جغرافيايی آالسيك و مدرن رآورد دار نامهای ت ندارد و از نظر حضور در نقشه ها اصال قدمت،ی آارتوگراف
 .بوده است

 
خليج فارس چند اطلس بسيار ارزشمند به چاپ رسيده است آه آنها را ی تاريخی تا آنون در رابطه با نقشه ها

 توان در دو گروه تقسيم آردی م
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The Arabian Peninsula in Old European Maps (253 maps) by Khaled Al اطلس 
Ankary, Institute du Monde Arabe, and TunisiaUniversity,2001  Tibbets, 



Gerald Randall, Arabian in early Maps, ,Falcon press, 1978. A Guide to 
Antique Mapsking AbdulazizPublic Library, Riyadh  

 
در اين اطلس ) ١٩٧١موسسه سحاب" ( خليج فارس از ماقبل تاريخ تا زمان معاصری جغرافيايی نقشه ها"

مختلف و متنوع موجود در موزه ها ی  لوحه و سنگ نوشته از منابع و اطلسها  نقشه،٣٧٣شامل ی مجموعه ا
مختلف آلمه ی به زبانهای پ رسيده است آه همگبه چای اروپائی و آشورهای عربی آشورهای و آتابخانه ها

  .پارس و خليج فارس بكار برده اندی مترادف با دريای ها
 
 تحت عنوان بحرين و ٣٣+ ٥٠در ابعاد ی را بصورت تقويم ديواری بحرين اطلسی  بانك العرب١٩٩٥در سال  

و همچنين نقشه معروف العالم ی ي نقشه از منابع اروپا١٢منتشر نموده آه در آن ی تاريخی خليج در نقشه ها
  .نام خليج فارس را در بر دارندی به چاپ رسيده است آه همگی ادريس

 
 

 نقشه با نام خليج ٥٠٠اين اطلس در دو جلد چاپ شده آه مجموعًا حدود " خليجی تاريخی نقشه ها" اطلس
  .فارس دارند

در مورد ی  نقشه از منابع اروپاي٢٧٦ی  آه دارا١٩٣١-١٤٩٣ی سالها" خليجی تاريخی نقشه ها" اطلس
  . در لندن منتشر شده است١٩٩٦در سال ی خليج فارس است و توسط سلطان بن محمد القاسم

 
 نقشه از منابع التين در مورد خليج ٣٠١ی  آه دارا١٨٦١-١٤٧٨" خليجی تاريخی نقشه ها" جلد دوم اطلس 

اين ی نقشه ها% ٨٠حذف و اضافات تقريبًا ی داراست با مقی فارس است، اين اطلس در واقع همان اطلس قبل
  . در لندن تجديدچاپ و منتشر شده است١٩٩٩دو اطلس مشترك هستند آه در سال 

 
خليج فارس اقدام به ی برای هويت عربی اثبات ادعای از مقامات شارجه در تالش برای سلطان بن محمد القاسم
رسد انگيزه اوليه گرد ی  نموده آه بنظر م١٩٣١ تا ١٤٧٨ی متعلق به سالهای تاريخی تهيه و خريد نقشه ها

ی گرد آوری در آلكسيون نقشه های جزاير سه گانه خليج فارس بوده است ولی برای آورنده اثبات هويت عرب
خليج فارس با همين نام ثبت شده و در مورد جزاير نيز ی باشد در همگی  نقشه م٣٥٠شده ايشان آه بيشتر از 

جلدآتاب ی از آنها رابه عنوان طرح روی سه نقشه آه يكی به استثنا( آند ی را تاييد می ناسناد هويت ايرا
 در ١٩٩٦در چاپ جلد اول آه در سال . منتشر ساخته است" تاريخيی خليج در نقشه ها"اطلس خود تحت نام 

 وسط منطقه آشور پارس نام دارد آه ت١٦٧٩جلد آتاب مربوط به سال ی لندن صورت گرفته نقشه رو
Rossi.  ترسيم شده است و جزاير تمب بطور واضح به رنگ ايران ترسيم شده است به همين دليل تهيه آننده

 . نقشه مذآور را از جلد آتاب حذف نموده است١٩٩٩در چاپ جلد دوم در سال ی اين اطلس تاريخی امارات
 

شده جلد اول است آه ی بازبين و جلد دوم نسخه ١٨٦١ تا ١٤٧٨خليج جلد اول از ی تاريخی اطلس نقشه ها
اين دو ی از نقشه های گيرد آه البته تعدادی  را در بر م١٩٣١ تا ١٤٩٣نقشه به آن اضافه شده و از ی تعداد

در مورد جلد . چاپ نشده استی از آنها نيز منحصر به فرد بوده و در آتاب ديگری تعدادی است ولی جلد تكرار
آوپر و ی و بر روی  توسط بوآينك در رم بصورت نقشه رنگ١٤٧٨ به است آه اولين نقشه متعلقی اول گفتن

بر اساس نقشه بطليموس ترسيم شده است در اين نقشه خليج فارس با نام سينوس پرسيكوس به شكل مستطيل 
در . را بر اساس متون يونان قديم در بر داردی زيادی جغرافيايی نامهای آن است ولی و بزرگتر از اندازه طبيع

 نيز بر اساس اطالعات يونان قديم ترسيم شده است خليج با نام مر پرسيك و به شكل مربع ١٤٩٣ سال نقشه
چوب و ی  آه در ونيز بر رو١٥١١نقشه . خليج فارس استی ترسيم شده آه اندازه آن آوچكتر از اندازه واقع

 بر اساس نقشه  بوآينك است و١٤٧٨توسط برناردوس سيلوانوس ترسيم شده است مشابهه نقشه ی رنگ
بطليموس ترسيم شده است در اين نقشه نيز خليج فارس با نام سينوس پرسيكوس به شكل مستطيل و بزرگتر 

 بوآينك است و بر اساس نقشه ١٤٧٨ اين نقشه نيز مشابهه نقشه ١٥١٣نقشه . آن استی از اندازه طبيع
 پرسيكوس به شكل مستطيل و بزرگتر بطليموس ترسيم شده است در اين نقشه نيز خليج فارس با نام سينوس

در ی آن است در هر سه نقشه جزاير زنوبيا آه متعلق به پارسيان بوده است به شكل دقيقی از اندازه طبيع
ی در دقت فاصله های  تحول١٥٤٨ تا نقشه سال ١٤٧٨از نقشه سال . يمن ترسيم شده استی جنوب شرق



اولين بار نقشه پرشيا را به شكل ی برای ونيزی مو گاستالدبوجود نيامده است در اين سال جياآوی جغرافياي
جنوب ايران، با نام مر پرسيو را به ی و دريا) خزری دريا( شمال ايران، مر باآو ی ترسيم و از دريای دقيق تر
 خليج فارس را با نام گلفو پرسيا و ١٥٧٠ و ١٥٦١مجددًا در سال ی ترسيم نموده است وی تری شكل واقع

 ساير نقشه ١٦٧٩نيز ترسيم آرده است در حاليكه تا سال ی ن را با نام گلفو اورموز بطور دقيق ترعمای دريا
موقعيت و مساحت خليج فارس را با نام ی بعد از اين تاريخ نيز همچنان بر پايه اطالعات قديمی ها قبل و حت

در رم ی رسی سال جياآومو ددر اين . سينوس پرسيكوس و گلفو پرسيا را همچنان غير دقيق ترسيم آرده اند
را به رنگ خاك ايران ترسيم آرده است اما ی جزاير سه گانه تمب و ابوموسی ترسيم و حتی دقيقی نقشه رنگ

دارد مثًال بحرين با نام بهرام در همه اين نقشه ها ی همچنان اندازه ها در نقشه ها تا واقعيت فاصله زياد
در اين ی جهان نما حتی اطالعات موجود در نقشه ها. م شده استقطر ترسيی بجای و گاهی غير واقعی بصورت

 آشور نرفته و به سبك قديم و سبك جغرافيانويسان مسلمان، چين در ٧ دريا و ٧دوره نيز همچنان فراتر از 
در نقشه ی حت. شودی دنيا تصور می پايانی غرب ، اروس در شمال فرانكه در اروپا و افريقيه در جنوب لبه ها

و در . وتريس اربيس استرابن جهان همچنان تنها به سه قاره محدود شده است١٧٤٠سال ی اــــنمجهان 
  ١٥١٥سال ی قشه جهان نماـــــــــدر ن. اين نقشه ها خليج فارس در مرآزيت جهان قرار داردی تمام

Johannes Stabius Durer ی ك شده ولنزديی جغرافيايی نقشه ها به واقعيت های جوهانز دوير تا حدود
 . قاره آمريكا و اقيانوسيه همچنان حلقه مفقوده جهان است

 
در . را داردی آره نقشه جهان را ترسيم نموده است آه البته نقص قبلی  جرارد مرآاتور بر رو١٥٥١در سال 

ترسيم آرده است آه قاره آسيا، اروپا، آفريقا و ی فليپ ايكبرخت نقشه جهان نماي Eckebrecht ١٦٦٠سال 
 از ١٧٥٣متعلق به حدود ی استراليا و اقيانوسيه است، نقشه ای فاقد سرزمين های گيرد ولی مريكا را در بر مآ

مانده است در اين نقشه جهان تقريبًا ی باقی و به شكل آره ای بصورت رنگ ) ١٧٥٤-١٦٩٤(فر ی نيكالس د
 . ترسيم شده استی به شكل امروز

 
درست ترسيم ی خليج فارس را تا حدودی ر نقشه خود جغرافياد Bertrand Rene Pallu ١٧٤٨در سال 

امروز جهان ی ترسيم آرده است آه به واقعيتهای  توماس جفريز نقشه جهان نماي١٧٥٨در سال . آرده است
تا آن روز را از جهان ارايه نموده ی  سامويل دون آامل ترين نقشه آرو١٧٧٤و بالخره در سال . نزديك است

 است
 

هرمز از ی نام دريای اولين بار بجای ترسيم آرده است آه در آن برای  آارستن نيبور نقشه ا١٧٧٢در سال 
. عمان وجود نداردی بنام دريای التين چيزی آه قبل از اين تاريخ در نقشه های بحر عمان نام برده شده در حال

اند و جزاير سه گانه نيز در موقعيت بنادر و جزاير به واقعيت نزديك تر شده ی جغرافيايی در اين نقشه اندازه ها
دقيق تر به رنگ ايران ترسيم شده اند علت دقيق بودن اين نقشه آن است آه نيبور چند سال در خليج فارس به 

رغم دقيق ی بوده است علی بر مشاهدات وی و متكی مستقل از اطالعات قبلی پژوهش مشغول بوده و نقشه و
ها ی ها ، فرانسوی آلمانها، انگليسی ترسيم شده از سوی از نقشه های ر بسيا١٨٣٥بودن نقشه نيبور تا سال 

بر اساس اطالعات نيبور ترسيم و ی ها از دقت برخوردار نيست تا اينكه در اين سال نقشه ای هلندی و حت
 دو نقشه با نام پرشن گلف وست و ايست ١٨٦٠و بالخره در سال . شودی توسط جوستوس پرتس منتشر م

ی جغرافيايی در لندن منتشر شده است آه با واقعيات و اندازه ها) آبنگاري(  هيدروگرافيتوسط موسسه
خليج چاپ شده ی  آتاب اطلس تاريخ٣١١و ٣١٠خليج فارس منطبق است اين دو نقشه در صفحه ی امروز
  .است

 
ی تاريخی قشه هااز نی نيز هستند آه تعدادی ديگری  اطلس آه ويژه خليج فارس هستند اطلسها٤عالوه بر اين 

 خليج فارس را دارند و در آرشيو وزارت خارجه موجود هستند
 .١٩٠١ اطلس جغرافيا و جهان نما چاپ چين -٣آويتی  ريشه ها-٢ اطلس آويت -١مانند 

 ژ١٨٦٣ پاريس -و تاريخيی اطلس جغرافيايي، فيزيكي، سياس
 ١٨٧٤ پاريس -و اقتصاديی اطلس جغرافيايي، فيزيكي، سياس

  Andrees Allgemeiner Hand Atlas ١٨٩٩آلمان ی تاطلس دس
   ١٨٧٣Hand Atlasآلمان . مربوط به آل جهانی اطلس دست



  Andrees Allgemeiner Hand AtlasI  آلمان١٩٢١ی اطلس دست
   Andrees Allgemeiner Hand AtlasII   آلمان١٩٢١ی اطلس دست
  Andrees Allgemeiner Hand Atlas ١٩٢٢آلمان ی اطلس دست

  Atlas Neuer ١٩٠٠اطلس آلمان 
  -Novo Atlas Escolar Portugues . ليسبون-اطلس جهان نما 

 Stielers. 1906پرتغال.یاطلس دست
 ١٩٨٧ ليسبون - جلد ٦پرتغال در ی تاريخی اطلس آارتوگراف

 ١٨٧٣.  لندن-رويال ی اطلس دست
  ١٩٦٧ مسكو -ی روسی اطلس جهان نما

 
توان ی التين آن بكار رفته است می خليج فارس يا مترادفهای  اطلس ها آه در همگاينی بر اساس نقشه ها

خليج فارس از دوره بطليموس تا قرن ی بويژه برای در آارتوگرافی طبيعی گفت آه دقت در اندازه ها و مقياسها
ی در سالهای ل چند نقشه پرتغا١٥٤٨در سال ی ونيزی نقشه گاستالد. نكرده استی  م هيچ تغيير قابل توجه١٧

در ی  و چند نقشه انگليس١٥٩٦در سال ی  ، نقشه يك آلمان١٦٥٤در ی  و ، نيكالس سنسون فرانسو١٥٦٠
رغم اينكه ی علی اضافه آرده اند ولی قبلی را به نقشه های خود اسامی ترسيمی  هرآدام درنقشه ها١٨٠٧سال 
و يا ی اما همچنان شيوه آالسيك و بطليموسدر منطقه خليج به آنها اضافه شده است ی جغرافيايی اسامی بعض

 عصر نوين ١٧٧٢توان گفت سال ی اطالعات برگرفته از آتب مقدس و آتب آالسيك بر همه آنها حاآم است م
آه چند سال در سواحل خليج فارس ی سينوس پرسيكوس است در اين سال آارستون نيبور هلندی در آارتوگراف

جزاير آوچك ی  سينوس پرسيكوس را ترسيم آرده در اين نقشه حت١٧٧٢مشغول بود نقشه ی به پژوهش علم
دقيق و مستند ی  آه نقشه ها١٨٦٢در قلمرو ايران بدقت ترسيم شده است اگر چه تا سال ی تنب و ابوموس

توان ی را داشتند اما می از نقشه ها همان اطالعات غيردقيق سنتی ها منتشر شد نيز همچنان بسياری انگليس
تنها در . گلف پرس يا سينوس پرسيكوس پايان داده استی آالسيك وسنتی شه به دوره نقشه هاگفت اين نق
ناميم بنام خليج فارس ی  آه آن را دوره نوين م١٧٧٢ تا ١٤٨٧ نقشه آالسيك از ٢٠١تعداد ی اطلس قاسم

 ١٧٧٢از سال .  نقشه است٦٠٠آه خليج فارس را ثبت آرده اند بالغ بر ی سنتی وجود دارد تعداد آل نقشه ها
آه به منطقه خليج فارس ی آنهايی در سراسر جهان منتشر شده است آه تمامی  نيز صدها نقشه علم١٩٥٧تا 

 و بعد از ١٩٧٥آن را در بر دارند در سال ی خليج فارس و يا معادلهای شود نام اصيل و تاريخی مربوط م
  . شده استجنگ نفت ايران و بريتانيا توطيه تغيير نام خليج فارس شروع

 
دقيق قبله در مساجد و ی دانيم آه به دليل واجب بودن جهت يابی می برگرفته از منابع اسالمی اطلس ها. ب
ی مسلمانان پيدا آرد و از اين زمان شخصيت های برای اهميت زيادی نماز علم جغرافيا از سده دوم هجری برا

 م جيهاني، ابوزيد و ١١٦٥ی متوفی م، ادريس ٩٥٨ی مسعود.  م٩٣٤ی بلخ.  م٨٨٥ی مانندمقدسی جغرافياي
 منبع الهام ١٧تا قرن ی و روسی سياحان پرتغالي، فرانسوي،هلندی آنها برای ظهور آردند و نقشه های استخر
 .بود
 

در آتابخانه و دارالوثايق قاهره ی خليج فارس به زبان عربی تاريخی نقشه های بررسی اين نگارنده شخصًا برا
در ی قديمی اطلس عراق در نقشه ها و چند اطلس را مورد مطالعه قرار دادم از جملهی يوار نقشه د١٠حدود 

 نقشه به ٣٩ی و اسالمی در عراق است بر اساس منابع يونانی اين اطلس آه تاليف احمد سوسه پدر آارتوگراف
 ، نقشه هيكاتوس ٦ در نقشه دوره آشوريان به شماره ترسيم شده است آه در اين نقشه ها از جملهی زبان عرب

به ی پارس و مصر سفر نموده است، نقشه ايراتوستين يونانی  آه در امپراتور٧م به شماره . ق٤٧٥ی متوف
بكار رفته و اما در ) ترجمه سينوس پرسيك(خليج فارس ی ، در همگ١٠ ، نقشه بطليموس به شماره ٩شماره 

ی  ، نقشه ديار عرب استخر١٢م به شماره ٩٣٤ی ، نقشه بلخ١١به شماره ی نقشه فتوحات قرن اول هجر
م به شماره ٩٧٧ابن حوقل ی  ، نقشه جهان نما١٨به شماره ی  و نقشه عراق از استخر١٦ م به شماره ٩٥١
ی ، نقشه جهان نما٢٦م به شماره ٩٧٧ی ، نقشه جهان از جيهان٢٢ ، نقشه عراق از ابن حوقل به شماره ١٩

 ، نقشه ابن ٣١ به شماره ١٢٨٣-١٢٠٣ی قزوينی ، نقشه جهان نما ٢٩ م به شماره ١١٦٤-١٠٩٩ی ادريس
 بنام مواضيع ٣٩ از جغرافيانويس مجهول و نقشه شماره ٣٨ نقشه شماره ٣٦م به شماره ١٣٤٨ی الورد

  .بكار رفته است) پارسی دريا( آلمه بحر فارس ی التاريخيه در همگ



 
از ی آه همگی  نقشه به زبان عرب٥١پ دوم آه در آن چا) در طول تاريخ(ی اطلس ضميمه آتاب الخليج الفارس

 ٢٤هستند مربوط به خليج فارس است آه در ی مختلف تاريخی برگرفته شده و متعلق به دوره های آتب عرب
 نقشه بحر فارس و در دو نقشه آن بحر العجم بكار رفته است در اين آتاب فصل ٢٥نقشه آن خليج فارس و در 

مسلمانان از قرن ی خليج فارس از آتب جغرافيايی و طبيعی مختصات جغرافيايی صيفهااز توی اول به گزيده ا
 نفر از سياحان و مورخين مشهور مسلمان در ٢٦را از آتب ی سوم تا قرن دهم اختصاص دارد و در آن متون

 قرون از نويسندگانی فصل دوم به برگزيده ا. خصوص توصيف بحر فارس را با ذآر منابع و ماخذ آورده است
 نفر از سياحان و مورخين مشهور عرب در خصوص ١٨را از آتب ی اخير اختصاص دارد آه در آن متون

از نويسندگان و مستشرقين ی  فصل سوم به برگزيده ا..توصيف بحر فارس را با ذآر منابع و ماخذ آورده است
و مورخين مشهور غرب در  نفر از سياحان ٨را از آتب ی قرون اخير اختصاص دارد آه در آن متونی غرب

خليج فارس است ی بخش دوم شامل نقشه ها. خصوص توصيف بحر فارس را با ذآر منابع و ماخذ آورده است
 نقشه است فصل دوم خليج ١٧آه فصل آول آن به خليج فارس در نقشه جهان و آسيا اختصاص دارد و شامل 

ايران نام ی  سوم به نقشه خليج در جغرافيا نقشه دارد فصل٢٣است آه ی عربی آشورهای فارس در نقشه ها
  .ايران برگرفته شده استی ويژه جغرافيای  نقشه از آتب عرب٢٠دارد آه در آن 

 
الدمشقي، از ی بن احمد الكردی حميدی به قلم مصطف" معرفه انساب قبائل العربی قالئد الذهب ف"در آتاب 

 نقشه با ذآر نام حليج ١٠ی  دارا٢٠٠٠كتبه الهالل می شرح و مقدمه سلمان الجبور. مولفين قرن دهم هـ ق
  .فارس است

 
ی  دار الفكر العرب.البنای عل. عبد المنعم ماجد" العصور الوسطيی فی للعالم االسالمی لس التاريخ اطا" در آتاب 
 ١٦-١٠-٩-٨-٧-٣-٢شماره ی  نقشه از جمله نقشه ها١٦ حدود ٢٥٤٠٠رمز ی  مكتبه القاهره الكبر١٩٨٦
 .ط به خليج فارس با همين نام استمربو

 
 ١٢وجود دارد آه در ی  نقشه از منابع عرب٩٠القاليم االرض الطبيعيه و السياسيه ی در آتاب مصور الجغراف

بحر فارس و خليج فارس وجود دارد اين آتاب تاليف ی نام تاريخی نقشه مربوط به منطقه خليج فارس در همگ
لوم است آه انتشارات مكتبه الهالل بشارع الفجاله بمصر چاپ يازدهم آنرا الشيخ محمد فخرالدين مدرس دارالع

  . انجام داده است١٩٢٥در سال 
 

 ٢٥٤٠٠رمز ی  مكتبه القاهره الكبر١٩٩٤چاپ " ی انساب العرب للعالم االسالم" بنام ی در آتاب اطلس
 . نقشه با ذآر نام خليج فارس وجود دارد١٠حدود

 
 ١٩٩٥الدآتر عبدالرحمن حميده،دارالفكر المعاصر ، دمشق ،سوريه " يين العرب اعالم الجغراف" در آتاب
بر اساس مورخين صدر اسالم با ذآر نام ی  سياح عرب و مسلمان و پنج نقشه تاريخ١٥٠از مطالب ی مختصر

 .شودی می از اطاله آالم خودداری جلوگيری آه از ذآر آن برای بيشمار ديگری خليج فارس دارد و آتابها
 و اطلس ١٩١٤و الخرايط التاريخيه احمد صالح قاهره ) ١٩٢٢محمد مختار قاهره ( اسالم ی اطلس تاريخ

با نام خليج فارس و ی  نقشه به زبان عرب٩ی معرفه انساب قبايل العرب آه دارای ضميمه آتاب قاليد الذهب ف
ی آه دارای  ميالد١٢٠٠ل از قبی متعلق به سالهای و فارسی ديگر عربی يك اطلس باستان. بحر فارس است

 دانشگاه آآسفورد از يك ٢٠٠١و دو نقشه جهان نما است اين اطلس را سال ی  نقشه منطقه ا١٥ صفحه و ٩٦
درست خود ثبت شده ی نيز خليج فارس در همه جا با نام تاريخی در اين سند تاريخ. آرده استی خريداری حراج
  .است

 
ی خود نسبت به يكديگر نقشه هائی ارضی در مورد اثبات ادعاهای عربی در طول دو دهه گذشته آشورها

تقديم نموده ی دادگستری خود منتشر و بعضًا به عنوان سند به ديوان بين المللی گروهی را در رسانه های تاريخ
 در -٢ قطر و بحرين، -١ی ارضی از جمله در دعاو. اند آه در آنها خليج فارس با همين نام توصيف شده است

يمن و عمان در نقشه ها و اسناد مورد استفاده آنها نام خليج فارس بكار ی دعاو  در -٣عربستان و قطر ی ودعا
 .رفته است



 
الخراءط ی الكويت ف" تحت عنوان ی  نقشه و سند تاريخ٨٠را مشتمل بر ی  آتاب١٩٩٢دولت آويت درسال 

آه از ی مه اين نقشه ها و اسناد تاريخبه چاپ رسانيده است آه در ه) جهانی آويت در نقشه ها" (العالم
 .شده است، نام خليج فارس وجود داردی مختلف گرد آوری اطلسها

 
به همت عبداهللا يوسف الغنيم " الخرايط التاريخيهی الكويت قراءه ف" در آويت تحت نام ی  اطلس١٩٩٤در سال 

  . نقشه با نام خليج فارس است٢٠حدود ی به چاپ رسيده آه حاو
 

 در هلند به چاپ ١٩٩١آه در سال ) اصول الكويت المنشور العام " ( آويتی ريشه ها" بنام ی ب ديگردر آتا
از ی جالب اينكه يك. نام خليج فارس ثبت شده استی وجود دارد آه در همگی  نقشه تاريخ١٥رسيده است، 

ارستون نيبور  آ١٧٦٢مهمترين استنادات آويت آه در هر سه اطلس مذآور به چاپ رسيده است، نقشه 
بومف و تنمب متعلق به ی است در نقشه مذآور تحت نام نقشه خليج فارس جراير سه گانه با نام ابرانی دانمارآ

  .ايران به ثبت رسيده است
 

 و ١٩٥١ی بويژه مصر در سالهای عربی آه در آمريكا و آشورها" اطلس تاريخ اسالم"در يك آتاب به نام 
ی آبهای  نقشه وجود دارد آه در همه آنها نام خليج فارس برا١٦ده است،  چندين بار تجديد چاپ ش١٩٥٥

 .جنوب ايران بكار رفته است
 

 نقشه ١٢ی رامنتشر نموده اند آه دارای بزرگی  تقويم ديوار١٩٩٦و بيت القرآن در بحرين در سال ی بانك عرب
 جود استنام خليج فارس در آنها موی است مربوط به بحرين است آه در همگی تاريخ

عربستان نيز چند نقشه آالسيك با توضيحات ی در وب سايت ذيل وابسته به دفتر مطالعات استراتژيك پادشاه
  :وجود داردی با نام الخليج الفارسی عرب

 
ی در تاريخ تحول نقشه های اهميت بسزاي) احمد سوسه( ١٩٥٩ی قديمی در اين ميان اطلس عراق در نقشه ها

ی دايره ای فهميم آه مسلمانان، جهان را همچون سينی اين اطلس ها می س نقشه هامسلمانان دارد بر اسا
اين دايره سلسله جبال قاف وجود دارد ی آردند آه دور تا دور آن را آب فراگرفته و لبه انتهايی تصور می شكل

در . بوده استشود و مرآز دنيا منطقه غرب خليج فارس و مكه ی می آه مانع ريختن آب به بيرون از اين سين
تصور ی جهان را همانند يك سينی خورد همگی به چشم نمی تكامل و تحول چندانی دوره اسالمی تمام نقشه ها

پارس و چين در جنوب بالد زنگ و افريقيه و در غرب بالد ی آن در شرق پايانه دريای آردند آه لبه پايانی م
محيط نيز لبه ی و ياجوج و ماجوج و آوه قاف و دريادنيا در شمال نيز روم ی و اندلس و انتها) تنگه( تنجه
 : جهان نيز در تصور مسلمانان عبارت بودند ازی دريا ها. شدندی ديگر دنيا تصور می پايانی ها
 
زنگ ی  دريا-٧چينی دريای  دريا-٦قلزمی  دريا-٥هندی  دريا-٤پارسی  دريا-٣رومی  دريا-٢محيطی دريا-١
آه بنظر . شده استی محيط آه همان اقيانوس است بزرگترين دريا ترسيم م یدر اين ميان دريا) افريقيه( 

از جغرافيانويسان مسلمان اين دريا سراسر دنيا رافرا گرفته و بعد از آن سلسله جبال قاف قرار دارد آه ی بعض
  خان٧ آسمان و ٧است آه اصطالح هفت شهر عشق و هفت سرزمين و ی گفتن. به دور دنيا آشيده شده است

ی قديمی آيد از همين تصور جغرافيايی از آتاب اوستا تا آتب معاصر از آن سخن به ميان می آه در ادبيات ايران
 .گيردی ريشه م

 
 

مختلف جهان تا آنون نام خليج فارس را ثبت نموده اند ی  نقشه و اطلس در آشورها٣٠٠٠حداقل حدود 
را نيز ترسيم و آنها را جزء قلمرو و حاآميت ی سجزاير آوچگ تنمب و ابوموی از اين نقشه ها حتی بسيار

 نقشه -گيرند الفی  گروه قرار م٣ايران تصوير آرده اند تعداد اينگونه نقشه ها با لغ بر يكصد عدد است آه در 
  :ذيل اشاره آردی توان به نقشه های  از جمله آنها م-ی دولتی رسمی ها

ارت خارجه فرانسه تهيه شده و جزاير به رنگ وزی  از سو١٧٦٤در سال  فارس خليجی ـ نقشه رنگ
  .ايران استی سرزمينها



  فارس ـ نقشه خليج
تهيه شده ، جزاير به ی هند شرقی به دستور آمپان C.B.Brucks  توسط آاپيتان بروآس١٨٢٩در سال -

آورده شده تحت تملك ايران ی ايران است و در يادداشت همراه نقشه نيز نام جزاير جزو نواحی رنگ سرزمينها
  .است

 ايرانی ـ نقشه امپراتور
سرجان مالكوم در ماموريت به ايران تهيه شده ، سياه ی  توسط جان مكدونالد آاينز مشاور سياس١٨١٣در سال 

چاپ شد و در آن، سرزمين ايران و جزاير از ی  توسط اروسميت به صورت رنگ١٨٣٢و سفيد است، در سال 
  .يك رنگ هستند

 واقع در شرق آنی شامل آابل، ايران، رود ايندوس و آشورهای آزمری ـ نقشه آسيا
 

Cabool, The river  and Countries Eastward of it comprising توسط ١٨٣٤ در سال 
و جزاير در آن به رنگ ی اروسمت تهيه شده ، رنگ معتبری ها نقشه« سرگرد الكساندر برنز بر اساس 

  .تحت حاآميت ايران استی سرزمينها
 

  ساحل مرواريدی ها ـ نقشه حدود فعاليت قبيله
فارس نشان  خط تقسيم آننده خليجی  توسط آاپيتان هتل تهيه شده ، جزاير را در بخش ايران١٨٣٥در سال 

  .دهد مي
 

. بخش اطالعات وزارت جنگ بريتانيا تهيه شدی  از سو١٨٨٦ در سال  Persian Gulfـ نقشه خليج فارس
وزير خارجه بريتانيا، تقديم ناصرالدين شاه ی  به دستور لرد ساليسبور١٨٨٨ در سال از اين نقشهی ا نسخه

آه وزير مختار بريتانيا در تهران ، سردروموندولف از تقديم آن به حضور شاهر ايران ی هنگام. قاجار شد
 سه گانه بود، فارس نشان داده شده بود آه شامل جزاير ابراز تاسف آرد، چون در آن متصرفات ايران در خليج

اهدا نگردد، با اين وجود، نقشه مزبور يكبار ی ا دقت آنيد آه در آينده هيج نقشه: يادآور شدی لرد ساليسبور
  . به چاپ رسيد و باز هم جزاير در آن به رنگ سرزمين ايران نمايش داده شده بود١٨٩١ديگر در سال 

 
وزارت ی سيمال، اداره مكان نگاری بردار قشه در بخش ن١٩٩٧در سال ) :  صفحه ٦ايران در ی نقشه رسم

  .اند در آن به رنگ سرزمين ايران نمايش داده شدهی خارجه حكومت هند، تهيه شده و جزاير تنب و ابوموس
 

 Afganistan and west Pakistanی نقشه ايران، افغانستان و پاآستان غرب
وزيران ی  تحت نظارت شورا١٩٦٧سال  ، تهيه شده در ١٤٣ ـ ١٤٤شماره ی ها  ورقه در اطلس جهان

به مناسبت پنجامين سالگرد انقالب اآتبر، آه در آن نام ايران زير نام ی شوروی اتحاديه جماهير سوسياليست
  .فارس آورده شده است خليجی و ساير جزاير ايرانی جزاير تنب و ابوموس

 :اشاره آردذيل ی توان به نقشه های از جمله آنها می نيمه رسمی ها نقشه) ب 
دولت بريتانيا تهيه شده و جزاير در آن به ی دانويل برای  توسط آقا١٧٧٠ايران در سال ی ـ نقشه امپراتور
  .رنگ ايران هستند

ی ها  توسط دانويل تهيه شده و در آن جزاير به رنگ بقيه سرزمين١٧٩٤در سال  ايرانی ـ نقشه جديد امپراتور
  .ايران است

  .توسط اروسميت در لندن تهيه شده و سه جزيره به رنگ ايران است : ١٨٣٧در سال  ـ نقشه ايران و آابل
تحت نظارت لرد آرزن ی جغرافيای  توسط انجمن سلطنت١٨٩١در سال  .ـ نقشه ايران ، افغانستان و بلوچستان

جزاير  نيز پيوست شده است آه در آنها ١٨٩٢چاپ سال » ايران و قضيه ايران « ی تهيه شده و به آتاب و
 .تحت حاآميت ايران ترسيم شده است

 :ذيل اشاره آردی توان به نقشه های از جمله آنها می غيررسمی ها نقشه) پ 
 اطلس بزرگ جديد تامسونی  در انگلستان برا١٨١٨ در سال the Mapof Persia ـ نقشه ايران 

Thomson new Grand تهيه شده است.  
  .هال تهيه شده استی ن توسط سيدن در لند١٨٢٨در سال     ـ نقشه ايران



انجمن ی النگ تهيه شده و از سوی  توسط ج١٨٣١در سال ی عثمانی از امپراتوری ـ نقشه ايران و بخش
  .در انگلستان چاپ شده است Society of Expanding Useful Education گسترش آموزش مفيد

  .پ شده استدر لندن چا  اطلس بالكی  برا١٨٤٠در سال     ـ نقشه ايران
 اطلس نشنالی  توسط جانستون برا١٨٤٤در سال  :  Map of persia a Cabul ـ در نقشه ايران و آابل

  .در انگلستان چاپ شده است
  .تهيه شده است اطلس جان تاليسی  توسط راپكين برا١٨٥١در سال     ـ نقشه ايران

دانشگاه ی  توسط بالك برا١٨٥٤سال در  :  Persia and Afghanistan ـ نقشه ايران و افغانستان
  .ادينبورگ تهيه شده است

 اطلس جنرالی  برا١٨٦٠ در سال  Persia and of Afghanistanـ نقشه ايران و افغانستان 
General Atlas ـ نقشه ايران، افغانستان و بلوچستان. آيت جانستون تهيه شده استAfghanistan 

Baluchistan Map of persين جهان در اطلس نو Modern Atlas of the World   آه در سال
 . در موسسه هاموند چاپ شده است١٩٠٩

 Cosmopolitan World Atlasجهانی در اطلس بين الملل The Map of Iran نقشه ايران
CentennialEd )  (  تهيه شده استی  توسط موسسه مك نال١٩٥٦آه در سال. 

 
دال بر ی آه مربوط به يكصد سال قبل ست سندی سديد السلطنه آباب یو متار الليالی در آتاب مغاص اللئال

 يك آارشناس حقوق بين الملل در فرانسه اظهار ٢٠/١/٧٣حاآميت ايران بر جزاير سه گانه وجود دارد در 
 .تعلق جزاير سه گانه به ايران را داردی  سند از اسناد وزارت خارجه انگليس گواه٥٠٠داشته است آه 

 
ميان شمال ی به دريای نقشه ها و آتب تاريخی اين نكته قابل ذآر است آه در بعضی طه با خليج عربدر رابی ول

ی سرخ اطالق و خليج شهر اسكندريه نيز خليج عرب نام دارد گاهی آفريقا و عربستان، خليج عرب و دريا
با ی آوچكتری ليج هاهمچنين در خليج فارس خ. عرب گفته شده استی عمان دريای ساحلی اوقات نيز به آبها

ی آه نام آنها آاربرد محل…وجود دارد مانند خليج قطيف خليج بحرين، خليج بصره، خليج آويت وی محلی نامها
  .برآل خليج همواره فقط آلمه فارس اطالق شده استی دارد ول

 
يج فارس ثبت  آه درهمه آنها خل١٨٩٠ی مربوط به قرون گذشته تا سالهای  هزار نقشه تاريخ٦از ميان حدود 

خليج بصره، خليج قطيف و خليج آويت ، خليج بحرين، خليج سيراف از اين ی شده فقط سه نقشه با نامها
شود و هنوز هم آاربرد ی گفته م منطقه نام برده اندآه البته اينها نام خليج ها آوچك هستند آه به آنها خور و

  ..شوندی بر آل خليج اطالق نمی خود را دارد ولی محل
 

جلد ی برده و آنرا روی زيادی تبليغاتی است آه اصالت و صحت اين سه نقشه آه عربها از آن استفاده های بديه
آنها اصيل ی آه تاآنون در مورد خليج چاپ شده ترسيم آرده اند ترديد وجود دارد اگر چه حتی از آتبی بسيار

يك آتاب و يك  ،ی تر از سيصد آتاب تاريخو بيشی هم آه باشند در مقابل هزاران نقشه ،آتاب و نوشته تاريخ
خزر نيز بطور ی اندازند ، آمااينكه در مورد دريای است و آنرا به عنوان خطا، به دور می نقشه فاقد ارزش علم

فنون ی ق در آتاب نهايه االرب ف٧٣٣ی از جمله شهاب الدين محمد النوبری مورخين قديمی انگشت شمار
و ترك آنرا ی بكار برده اند ولي، بدليل اينكه اآثريت مورخين عرب، اروپائعجم ی العرب بحر فارس و دريا

ی دانند و اسامی اصيل می اين سه نام را نامهای قزوين، آاسپين و خزر ثبت آرده اند در علم آارتوگرافی دريا
چشم ی ولقائل هستند ی يك نقشه اين همه اهميت علمی شناسند قطعًا اينكه اعراب برای ديگر را برسميت نم

است و اين ی غير منصفانه و مغاير با اصول علمی بندند اقدامی  هزار نقشه ديگر م٦بيشتر از ی خود را بر رو
ی جهالت ، تعصب و يا نگاهی نيست، بلكه از روی و تاريخی نشانگر آن است آه نگاه آنها به مسائل از ديد علم

قائل ی يك نقشه اين همه اهميت علمی اعراب برااز ی است آه بعضی اين در حال. و مغرضانه دارندی سياس
بندند؟ اين نشانگر آن است آه نگاه ی بيشتر از هزاران نقشه و سند ديگر می چشم خود را بر روی هستند ول

از اين نوع ی و مغرضانه دارند نمونه ای سياسی نيست، بلكه نگاهی و تاريخی آنها به مسائل از ديد علم
يك ميليون نسخه ی  با دستور جمع آور١٣٨٢در اسفند ی پرورش عربستان سعودبرخورد را وزير آموزش و 

 از مدارس سراسر آشور به دليل وجود نام خليج فارس انجام داده استی از يك آتاب درس
. 



چه ی نقشه ها و اطلسها و آتب مهم تاريخی دارند تمامی دارند توانايی آه اينگونه تعصبات غير منطقی آيا افراد
جنوب ايران را با نام خليج فارس ثبت ی  قبل و چه بعد از ميالد و چه در دوره معاصر آه شاهراه آبدر قرون

معاصر نيز تنها نام خليج فارس را ی بين المللی سازمانهای ؟ بعالوه اينكه تمام.نمايندی نموده اند را جمع آور
ثر اشتباه و يا تطميع بعضًا نام مجعول بندرت و آنهم در ای غير عربی آشورهای شناسند و در تمامی برسميت م

معتبر جهان نام ی گروهی عربي، رسانه های آشورهای رغم هزينه سنگين بعضی هنوز علی رود ولی بكار م
همواره تا دهه ی رسمی و نقشه های نيز در آتب درسی عربی در آشورها. را حفظ نموده اندی اصيل و تاريخ

شوند اصالت ی از نويسندگان بيطرف آه تطميع نمی و هنوز هم بسيار.  نام خليج فارس بكار برده شده است٧٠
شبيه آنچه وزير مذآور انجام داده است عرض ی آنند بنابر اين اقداماتی خود رعايت می اين نام را در نوشته ها

  .خود بردن و زحمت ديگران داشتن است
 

است آه ی مواره نام خليج فارس يگانه نامهی  ميالد٦٠تا دهه ی عربی آشورهای در تمام آتب و منابع دولت
" مصر آه در آن جملهی ملی از سرودهای توان به يكی از جمله م. بكار رفته استی توصيف اين پهنه آتی برا

 انور سادات رئيس جمهور سابق مصر -١ی آمده است وآتابها" بحر االبيضی حدودنا من خليج الفارسيه حت
در آتاب خود به نام ی  الحسن بن طالل وليعهد اردن هاشم-٢ ) ١٩٥٧" ( طغيان رود نيل سال" تحت نام

" مانند ی معتبر عربی فرهنگ لغتهای وحت" الخليج الفارسيی االستعمار ف" آتاب -٣" نحو السالم ی السع"
 ١٩٣٦عراق ی دولتی  و راهنما١٩٧٢لبنان ی مانند دايره المعارف اقتصادی عربی و دايره المعارفها" المنجد
ی اما رقابت ها. از آبراه جنوب ايران بنام خليج فارس نام برده اندی هها مورد ديگر اشاره آرد آه همگو د

ی افراد و يا دولتهای بعضی قومی و تعصبات افراطی ارضی های و طمع ورزی سياسی ، انگيزه های استعمار
 .شده استی جعلی مغرض باعث اقدام آنها به آاربرد نامها

 
است آه نام خليج فارس بر آنها ثبت ودر ی موجود در آتب مختلف عربی از صدها نقشه تاريخی اينها نمونه ا

اما از صدها نمونه ديگر در آرشيو ساير آشورها به . آنرا مستحكم گردانيده استی اعماق تاريخ ريشه ها
  .آنيمی موارد ذيل بسنده م

 
وجود دارد آه خليج فارس ی  نقشه تاريخ٢٠٠تر از نيويورك بيشی در آتابخانه آنگره آمريكا و آتابخانه آرگوس

 .در آنها ثبت شده استی با نام اصل
 

لندن و ی ، مرآز اسناد عموم)لندن(، آتابخانه و اسناد وزارت امور هند ) لندن(بريتانيا ی در آتابخانه مل
 فارس وجود دارد در  نقشه در بر دارنده نام خليج٣٠٠لندن بيشتر از ی آتابخانه دانشكده مطالعات خاورشناس

منطقه ی  نيز برا  Persian seaپارسی بلكه نام دريا نه تنها خليج فارسی اروپايی از نقشه های بسياري
  .توان به نقشه ذيل اشاره نمودی سواحل ايران و پاآستان و عمان ترسيم شده است از جمله در اين مورد م

 
Map drawn by Eman Bowen  : A new accurate map of Persia with the 
adjacent countries, drawn from the most approved modern maps and 
cartoghraphy the whole being regulated by astron observations by Eman 
Bowen 

 
در خصوص ی و پرتغالی عربي، فارسي، ترآی به زبانهای پرتغال دهها سند مهم تاريخی اداره آرشيو مل -٣

در اداره آرشيو وزارت خارجه ايران ، وزارت خارجه فرانسه، وزارت . و خليج فارس وجود داردی ر ايرانجزاي
از موزه ی خارجه روسيه، وزارت خارجه پرتغال ، وزارت خارجه هلند، هند، آلمان ، اسپانيا و ژاپن و در بسيار

ی مانند مصر و چه آشور های عرب یچه در آشور های خصوصی هتلها و يا آرشيو های ها ،آتابخانه ها و حت
نقشه موجود در موزه آبير قاهره آه بر اساس . ( با نام خليج فارس وجود داردی صدها نقشه تاريخی غير عرب

 در آنار اين لوح نصب است وبه نام خليج ١٩٠٣عظيم قبل از ميالد ترسيم شده است و از سال ی يك لوحه سنگ
ی آگاهی  مورد از آنها در ضمايم اين تحقيق برا٣٠٠قل آدرس نمونه حدای برا) باشدی فارس مزين م

يونسكو به عنوان ميراث بشريت برسميت شناخته ی از اين نقشه ها از سوی گردد آه بعضی خوانندگان درج م



 بر ١٩٩٥يونسكو در سال ی آه از سو تحت عنوان نوادر المخطوطاتی توان به آتابی شده و بطور نمونه م
 .خانه اسكندريه چاپ شده است اشاره آرداساس اسناد آتاب

 
  :بنامی  آتاب٢٠٠٢نيز در سال ی شرق با آمك دولت آره جنوبی موسسه دريا

East Sea in World   در جهت اثبات نام ١٨٠٠ تا سال ١٧١٥را از سال ی  نقشه تاريخ٤٠اين آتاب 
نام )  نقشه٣١(را در بر گرفته اند آه جنوب ايران ی نقشه هائی شرق به چاپ رسانده است آه در تمامی دريا

 ١٥٩٥ نقشه آتابخانه لندن از سال ٩٠در اين آتاب همچنين فهرست مشخصات . خليج فارس ثبت گرديده است
 راجع به ١٨٢٤ تا ١٥٧٠ی  نقشه موجود در دانشگاه آمبريج لندن متعلق به سالها٦١ و فهرست ١٨٩٤تا 

و درست خود ثبت شده ی همچنان خليج فارس فارس با نام تاريخآسيا را به چاپ رسانده در اين نقشه ها نيز 
 .است

 
آلمان چاپ ی خصوصی موجود در موزه ها و آرشيو های تصاوير نقشه های حاوی  در آلمان يك اطلس تاريخ

 .جهان نام خليج فارس را در بر داردی  مورد نقشه ها٩شده آه 
 

 .رس را با همين نام ثبت آرده اندمربوط به قرن گذشته خليج فای  اطلس تاريخ٣٠حدود 
 

 ، اطلس ١٨٦١ ، اطلس آلمان ١٨٦٣ ، اطلس پاريس دانشگاه لوساج ١٦٢٨اطلس توماس هربرت : از جمله
     SCHRADER and . پاريس آه توسط١٨٩٠مدرن ی ، اطلس جغرافيا١٧٦٠ی پاريس انويل

F.PRUDENT  ی  اين اطلس در مرآز اسناد مل. نقشه با ذآر نام خليج فارس است١٠ی شده دارای طراح
 جزاير سه گانه با رنگ و متعلق به ايران ٤٠شود و در نقشه شماره ی می نگهدار) دار الوثائق قومي( مصر 

 اطلس ١٨٩٩، اطلس بيلفيلد ١٩٢٢ ، اطلس ارنست امبروسيوس ١٨٧٣اطلس لندن . ترسيم شده است
 …  و. لندن١٩هارمسورث قرن 

 
 RAISONNE DE SCIENCE KOSJDK NHDVI جهان مانندبزرگ ی دايره المعارف ها

HGLUHVT 1751   فرانسه ، دايره المعارف بريتانيكا، دايره المعارف الروسكا، امريكانا ١٧٥١چاپ 
 .مشهور از قديم تا آنون خليج فارس را با همين واژه ثبت نموده اندی تمام دايره المعارف ها . .و.…و

  :در آتاب
THE ISLAND OF TUNB AND ABUMUSA An Iranian Argument in Search of 

Peace  به ايران، نام خليج ی آه عالوه تعلق جزاير تنب و ابوموسی  نقشه تاريخ٢٧فهرست و مشخصات
  .فارس را نيز ثبت آرده اند، ارائه گرديده است

 
آهن خليج فارس ی  هانقشهی جغرافيايی از سايتهای اينترنت در بسياری خليج فارس در شبكه جهانی نقشه ها

ی توان نقشه های نيز می عربی سايتهای معروف جهان در بعضی اطلسهای وجود دارد عالوه بر سايتها
 نقشه ٦٦به آدرس ذيل ی عربستان سعودی خليج فارس را يافت از جمله در وب سايت دفتر پادشاهی تاريخ

آن بكار ی نام خليج فارس و معادلهای همگوجود دارد آه در ی و ترآی عرب قرون گذشته از منابع اروپايي، 
  htm.images/trip/sa.org.darah.www  .رفته است

  
ی معتبر جهان از جمله آتابخانه اسكندريه و قاهره و نقاشی  موزه ها و آرشيوها اسناد موجود در آتابخانه ها،

سن پيتر واتيكان از جمله نقشه معروف ريچاردهالدينگان متعلق به سال ی ف گنبد آليسامانند سقی هاي
دهد آه واژه ی تخت جمشيد نشان می هزار لوح گلی شود و سی می آه در موزه هرفورد بريتانيا نگهدار١٢٨٥

از صدها ی خليج فارس از آغاز تمدن مكتوب در همه منابع و مراجع جهان وجود داشته است، اينها نمونه ا
آنرا ی است آه نام حليج فارس بر آنها ثبت و ريشه های موجود در آتب و منابع مختلف غيرعربی نقشه تاريخ

 .در اعماق تاريخ مستحكم گردانيده است
. داردی خردانه وا می بی است آه آنها را به انجام آارهای افراد بگونه ای رغم همه اين اسناد تعصب برخی عل

از مدارس ی موزش و پرورش عربستان دستور داده است يك ميليون از يك نسخه آتاب درساخيرًا وزارت آ
شود علت اين امر فقط نام خليج فارس بوده است اين تعصب آور است آه يك نقشه اين ی عربستان جمع آور



ن نشانگر بندند؟ ايی بيشتر از يك هزار نقشه ديگر می چشم خود را بر روی شود ولی قائل می همه اهميت علم
عالوه . و تعصب آميز دارندی سياسی نيست، بلكه نگاهی و تاريخی آن است آه نگاه آنها به مسائل از ديد علم

و همچنين مصوبات ی و حقايق جغرافيايي، انساني، علمی تاريخي، حقوقی بر وجود اسناد و واقعيتها
بر حقانيت و صحت نام خليج ی يل ديگربين المللي، اعتراف نويسندگان و پژوهشگران عرب نيز دلی سازمانها

 .آن استی بجای بودن آاربرد نام جعلی فارس و غير قانون
 بيدار و اعتراف به حقيقتی وجدانها

 محمد عجم: از کتاب خليج فارس نامی کهن تر از تاريخ 
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