
  

  

  

  

  

  ها فارس در متون و نقشه نام خليج

  

  احمد اقتداري

  
  

جاي گذاشته است،  هايي به ر آن يادداشتيفارس و سواحل و جزا اند اولين سياح كه از خليج نوشته
فارس و   نظامي خليجةمور وي براي مطالعأ اسكندر مقدوني و ميينئارك، نئارخُس سردار دريا

ت كه چون فالت بزرگ ايران از روزگاري بس دراز، پيش  ولي شكي نيست؛درياي عمان بوده اس
ي و يم آبادان بوده، به سبب مساعدت طبيعت و سهولت ارتباط درياه اسكندر ةاز حمل

فارس، پيش از او هم، آباد و مسكن اقوام زنده و كوشا و  ر خليجيدريانوردي، سواحل و جزا
  .دريانورد بوده است

هاي  فارس و يا در نوشته زبان يوناني و از ملل مجاور خليجه بها و اساطير باستاني كه  افسانه  
گذشته است، اشاراتي   كه در اين درياي كهن مييي غوغابه ،جاي مانده است ه قديم بمورخان

 هخامنشي بوده، درياي هانپايتخت شاهنشا) فارس و خوزستان (،هنگامي كه سرزمين پارس. دارد
هاي  ها ناظر حوادث بزرگ، رفت و آمدهاي اقوام، عبور كشتيماً نه تنهاي آن مسلّ فارس و كرانه

 رقابت ةجنگي و تجاري و رقابت ملل سوداگر و جنگجوي دنياي قديم بوده، بلكه خود در صحن
 و محل بروز وقايع و حوادث جنگي و تاريخي بوده است، تا آنجا كه هتجاري و نظامي قرار گرفت

شهرنشين و متمدن كه كتابت و مدنيت و نظام زندگي ترين اقوام   سرزمين كهن،ايالم و سومر
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مين درياي پرجوش و خروش و پرماجراي ه ةت گرفته است، از كنارئا نشجاساسي بشري از آن
  قديم را در مسير تاريخي و مدني پردنياي پايتخت ايالم كهن، ،اند و شوش ناآرام برخاسته

  .اي سوق داده است آوازه
قدر  شك آن بوده؛ بي) خوزي و پارسي(گ مانند قوم پارس سرزميني كه مسكن قومي بزر  

هاي معتدل شمالي اين سرزمين،   ارتفاعات پربرف دشتةآباد و پرجمعيت بوده كه نه تنها در دامن
ي، ي طبيعت و مقتضيات جغرافيابرحيات و نشاط زندگي و تالش مداوم وجود داشته، بلكه ج

باط بازرگاني از راه دريا، مردم را به نقاط مختلف كنجكاوي و تالش مداوم و وجود تسهيالت ارت
 يعني تمامي خاك و آب پارس و خوزستان و هرمزگان و بلوچستان پراكنده ،اين سرزمين بزرگ

كار، زندگي، تالش و تكاپو و   ه  و هامون و ساحل و جزيره به، و در كوه و دشت و درهساخت
ي داريوش كبير به همراهي سيالكس يريا كه ناوگان دجاتا آن. اداشته استوجنگ و ستيز 

فارس و  هاي خليج  آبةمور مطالعأ م، شاهنشاهي هخامنشييي افسر يوناني نيروي دريا،كارياندي
گردد و به روزگاري پادشاهان  فارس مي احمر و خليج حِر هندوستان از راه ب-راه ارتباطي مديترانه

نزديك بوشهر ( ريشهر ريان خود را در بندهاي فراخ، سپاه ايالم، از پس كوههاي بلند و دشت
فرستند و  مي) الجزاير بحرين مجمع(ن و ديلمة و سپاهي به جزيركشتيمتمركز ساخته و ) كنوني 

 در اينسازند و  ميرا خداي درياها ،  معبد پوزُئيدون،كر خاةدريانوردان اقيانوس هند در جزير
ي و رومي از ارمنستان و سوريه گذشته، ي پالميراهاي كنند و كاروان د و بارگيري مينآساي جزيره مي

  .كنند نياهاي دوردست را در اين جزيره مبادله و داد و ستد ميد امتعةآيند و  به اين جزيره فرود مي
ن و سواحل ياني، سرگذشت سرزمس ساةسس سلسلؤ م،اما از زمان ظهور اردشير بابكان  

ريخي اين سرزمين از نظر تاريخ مكتوب و تر شده و دوران مجد و عظمت تا درياي پارس روشن
ن آر يي و معرفت ما به چگونگي زندگي مردم سواحل درياي پارس و جزايمدون آشكارتر و آشنا

 پادشاهان ساساني است، ةسرزمين خوزستان كه خود خانه و پايتخت و آبادشد. بيشتر شده است
 جالل ديرين ةفارس، خاطر خ خليجبا يادگارهاي جاويدان تاريخي اين دودمان شاهنشاهي در تاري

 اردشير كه ذيوار اردشير، و ِهشْت آبارشهرهاي بثن اردشير، رام اردشير، . خود را حفظ كرده است
اكنون بندر بصره بر جاي آن است، به روزگار ساسانيان از بصره تا گناوه و بوشهر و سواحل 



 

  

  ادبيات ايران50

 از شوش تا استخر كه خوزستان را ،ارس پ-رو بزرگ خوزستان ابهراه ار. اند درياي عمان بنا گشته
 اين دو سرزمين ييوستگي باستانپ آبادي و  اينكرد، حكايت مختصري از به پارس وصل مي

پارس كه گهواره و آبشخور و مهد و زادگاه پادشاهان . بزرگ، بر ساحل درياي پارس بوده است
 ةه قسمتي از آن را كورفارس بستگي داشته است ك هاي خليج چنان به كرانه ساساني است، آن

يعني (يش ماهيگ مروزگار اردشير و شاپور كه خود شهرهاي  ه اند و ب ناميده  مي»اردشير خوره«
شود و بنياد   در عربستان جنوبي ناميده ميالمغوفكه امروز (هگْر و، )اوال و بحرين امروزي

ر پادشاهي شاپور ها مقّ را پي افكنده است، مدت) در محل قطيف كنوني عربستان(اردشير 
 بهمن اردشير ةهاي ساحلي خوزستان در كور كه قسمت همچنان. واليتعهدي اردشير بوده است هب

  .اند  بزرگ بودهة اين دو كور جزِء،ر پارس و خوزستانيقرار داشته و تمام سواحل و جزا
انايان  كه آتش پيشوايان و بخردان و د»آذر فَرنَبغ« بزرگ و پرشكوه ةبرخي از آتش آتشكد  

فارس تا به امروز  هاي آن، هم اكنون در نزديكي خليج بوده است، از خوارزم به كاريان كه خرابه
مين سبب  ه ايراني روزگار ساسانيان بوده و بهاقوامباقي است، آورده شده و مورد تعظيم و تكريم 

ردشير ساساني ا. اند شناخته رفضيلت ميشاهنشاهان ساساني، اين سرزمين را ملكوتي، طاهر و پ
آمده و در نزديكي درياي نيلگون پارس،  اين آتشكده ميبه  ،خود براي نيايش خداي بزرگ

  .كرده است خداوند دريا آفرين را نماز و نيايش مي
هاي آن هم اكنون در نزديكي بندر  يراف كه خرابهسبندر بزرگ و دولتمند دنياي قديم   

شده و پهن  چين درياي پارس بوده و راه سنگ نة در كرا،كنوني، واقع استبوشهر طاهري، 
 استخر اين بندر پر ثروت و پر دولت و پر رونق را از يك سو -)فيروزآباد فارس( گور -سيراف

پيوسته، و از سوي ديگر كاالهاي گوناگون شهرهاي آبادان  به خوارزم و خراسان و كاشان و ماد مي
 و و سوماترا درياهاي مجاور و دور مانند چين ايران را با هزاران كشتي كه خود داشته و يا از

اند، به چين و هند و آفريقا و درياي ژاپن  گرفته آمده و در بندرگاه آن لنگر مي اندونزي و هند مي
ي ساساني براي يفتح يمن به روزگار خسرو انوشيروان و اعزام ناوگان دريا. فرستاده است مي

نان يمن و مالص عدن از دشخ پادشاه يمن و استفريقا و عربستان و كمك بهآمطالعه سواحل 
 و سپهبدان و ها ساتراپ رتيسفون و گماردن رابارتباط شهرهاي ساساني بحرين ساحلي با در
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نام ايالت  ه و بحرين بحري ببری تمام بحرين شدنسواران ساساني در بحرين و يمن و ناميده 
 اقامت دودمان ساساني و ايرانيان پارسي هاي ديگري از كار و تالش و يش ماهيگ ساساني، نشانهم

  .باشد هاي اين درياي پرماجرا مي در خشكي
زودتر از ديگر  ، در دوران اسالمي، بحرين، كه حاكم ايراني آن، از دربار ساساني ناراضي بود  

ها و  شككشم  مسلمانان، ةبا غلب. نقاط ايران و به زمان خود حضرت پيغمبر قبول ديانت اسالم كرد
 اموي و يزمان كه خلفا فزوني گذاشت، تا آنه فارس رو ب هاي خليج  و ستيزها و آمد و رفتجنگ

 ولي در اين ،فارس نيز زير نفوذ سياسي آنها بود ي داشتند، خليجيعباسي بر دنياي اسالمي حكمروا
ي و هاي مذهب گاه، با قيام دوره هم مردم خوزستان و پارس به حكومت خلفا گردن ننهاده، گاه و بي

زدند و از نفوذ آنها در اين ديار  طغيان عليه ظلم و بيداد خلفا، سر از اطاعت خلفا باز مي
نج كه سياهان و بردگان را عليه خليفه  قيام علي بن محمد الصاحب الزّ،طور مثال هكاستند؛ ب مي

و كه از بندر ابي و ياران اد و در شهرك مختاره نزديك اهواز اقامت گزيد و قيام ابوسعيد جنّيشوران
دنياي اسالم را به جنگ و ستيز عليه خلفا واداشتند و بحرين ها تگناوة امروزين برخاستند و مد 

هاي پيروان   در خوزستان و قيام»ها قيام زطّ«را مركز حكومت بوسعيدي خسرواني قرار دادند و 
يان و قيام علويان و  مانند قيام شيعيان و جنگ با امو، ايراني داشتندةمذاهبي كه رنگ و انديش

اعتراض تسليم خلفا  اسماعيليان و امثال آن، هرگز خوزستان و پارس را يكدست و آرام و بي
  .نكرد

هاي حكام ايراني و جنبش ايرانيان و قيام عليه خالفت اموي و عباسي و  ايش سلسلهدبا پي  
ي ايران، يحدهاي جغرافيافارس هم مانند ساير وا  ايران زمين، خليجةكوتاه كردن دست آنها از خطّ

فارس در   رونق خليجةهاي ايراني درآمده به روزگار ديلميان، آواز تحت اداره و حكومت سلسله
) كيش( قيس ة ايران در جزيرةبه روزگار اتابكان دولت خان. تجارت و داد و ستد جهانگير شد

 پرتغالي پس از وِکرکآلب ستمگرانهبه روزگار صفويه، پس از آنكه شاه عباس كبير حكومت . بود
 نواحي ةفارس و شرق آفريقا برانداخت، در هم  سال استعمار پرتغال را در سرتاسر خليج١١٧

 حكام صفوي ،هاي نجد عربستان فارس تا بحرين و عدن و كرانه خوزستان و فارس و خليج
هاي  ذشتفارس، ماجراها و سرگ يان در خليجيهاي اقتصادي اروپا از آن پس رقابت. گماشته شدند
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، عنصر ايراني در هر احوالهر حال و در ه  ولي ب،وجود آورده آوري ب شگفت انگيز و حيرت
  . خود دل بست و هم اكنون نيز دل بسته استةفارس باقي ماند و بر خانه و كاشان خليج
ها در مجاورت آشور و  آب و خاكي كه قرن) فارس يعني فارس و خوزستان و خليج(پارس   

 مهد و زادگاه و پرستشگاه شاهنشاهان هخامنشي و ساساني ، و پس از آن،و سومر بودد بابل و اكّ
روزگاران دراز، در كشاكش خوب و بد حوادث افتاده است، ناگزير ه گرديد و به دوران اسالمي ب

 نام رفته است كه امروز ديگر ها خریطهها و  ون و نقشههاي مد ها و گزارش قدر از آن در كتاب آن
 بسيار مختصر ةممقصود از عرض اين مقد. ستجوي نام آن، از ديرباز تاكنون، رنجي نداريمبراي ج

ست كه روشن شود، چرا و چگونه نام  ا آن، از انبار استو مشتیواقع ارزني از خروار ه كه ب
فارس  خليجهمان  ،ون و مكتوب بازمانده از قرون و اعصارفارس بر مبناي يادگارهاي مد خليج
  :و بساست 

 پيش از  شايدجاي مانده است، نامي است كه آسوريان هفارس ب ترين نامي كه از خليج كهنه. ١
 از اين دريا به نام ،هاي آشوري در كهن كتيبه. اند ورود نژاد آريا به فالت ايران بر اين دريا گذاشته

»لوه نار ١. كه به معني رود تلخ يا درياي تلخ است ياد شده است»ماره  
 در ميان صدور دستور داريوش براي ،اند  سوئز يافتهةي كه از داريوش كبير در تنگا  تيبهدر ك. ٢

 اين خليج را ،ذكر شده است و در روزگار ساسانيان) ي كه از پارس آيديدريا (، سوئزحفر ترعة
۲.اند گفته درياي پارس مي

 

 يعني ،بر قسمتي از اقيانوس هندبرد كه   نام مي»هتراري«نام  ي بهيخ يوناني از دريا مور،هرودوت. ٣
و تره به معني آب و دريا ) آريا(شده و از دو جزء آري  فارس و درياي عمان اطالق مي خليج

  .ب استمركّ
نام ه  در كتاب خود ب،زيسته خ يوناني كه در قرن دوم ميالدي مي مور،فالويوس آريانوس. ٤
 ،سرخُنئا، ضمن شرح دريانوردي  كه تاريخ سفرهاي جنگي اسكندر مقدوني است»يسزآنابا«

۳. آورده است»پرسيكون كا اي تاس« نام اين خليج را ،ي اسكندريسردار دريا
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٥ .زيسته،   اول قرن اول ميالدي مية، جغرافيادان معروف يوناني كه تا نيم)استرابو(ن استراب
ن هم نام تراباس. و خليج پارس جاي دارند) بحر احمر كنوني(ها بين خليج عرب  نويسد عرب مي

  ۴.كار برده استه فارس ب  را براي خليج»پرسيكون كا اي تاي«
 عالم معروف علم هيئت و جغرافياي دنياي قديم كه در ،كلوديوس پتوله ما اوس يا بطلميوس. ٦

كرده، در كتاب معروف جغرافياي خويش كه به زبان التين نوشته  قرن دوم ميالدي زندگي مي
فارس   ياد كرده است كه درست به معني خليج»پرسيكوس سينوس«نام ه بشده است، از اين دريا 

سينوس «فارس را غالباً  هاي التيني كه در دانش جغرافيا نوشته شده، خليج است و در كتاب
ه رما«ها اصطالح  در اين كتاب. اند يا پرسيكوس سينوس  يعني درياي پارس نوشته،»پرسيكوس

  ۵. براي اين خليج ذكر شده است يعني درياي پارس نيز،»پرسيكوم
٧ .زيسته است، اين خليج را   كوين توس كورسيوس، كه در قرن اول ميالدي مي،خ روميمور
  ۶. يعني آبگير درياي پارس ناميده است،»آكوارم پرسيكوس«
 جهان، براي قرون متمادي ةهاي زند در ديگر زبان)سينوس پرسيكوس( اصطالح التيني ةترجم. ٨

 Persique، در زبان فرانسه. اند فارس را به اين نام خوانده  خليج، ملل جهانةو همباقي مانده 
Golfe  و به انگليسي، Persian Golf  و به آلمانيPersischer Golf گلفو پرسيكو و ، ييو به ايتاليا

ر فارس هستند كه د هاي خليج  نام، پرو شاوان، و به ژاپنيPersidskzaliv Persidskzaln ،به روسي
  ۷. آنها نام پارس وجود داردةهم

 و »الخليج الفارسي« و »البحر الفارسي« و »بحر فارس« نام اين خليج ،در دوران اسالمي  
  ۸.فارس مضبوط است المعارف اسالمي نيز اين اسامي براي خليجة ياد شده و در دائر»فارس خليج«

 كتب معروف و ،وران اسالمياحان دها و سي خوشبختانه نويسندگان و مورخان و جغرافيادان  
 ةون معتبر مورد مالحظه و مطالعه و استفادصورت اسناد مده اند كه اكنون ب جا گذاشتهه معتبري ب
است، از اين قرارمحققّان و اهل فن :  

 كه كتاب فقیهن ب معروف به االهمنرانی،ابوبكر احمد بن محمدبن اسحاق ابن ابراهيم . ٩
و «: نويسد  هجري تأليف شده است، مي٢٧٩نام دارد و در ) لبلدانمختصر كتاب ا(جغرافياي او 
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 درياي پارس و  كه يعني بدان،»اعلم ان بحر فارس و الهند هما بحر واحد االتصال احدها با االخر
  ۹.هند از براي پيوستگي به يكديگر هر دو يك دريا هستند

 ، هجري تأليف شده است٢٩٠ كه در »النّفسيهاالعالق «لف كتاب ؤسته مابوعلي احمد بن زُ. ١٠
  ١٠.»...فارسي ال الي ناحيه فارس يسمي الخليج جا ما البحر الهندي يخرج منه خليف«: نويسد مي
 كه در قرن »هب االقاليم السبعه الي نمايه العمارئعجا«لف كتاب ؤ م،جغرافياداني به نام سهراب. ١١

  ١١.»هو البحر الجنوبي الكبيرهبحر فارس و «: نويسد  مي،زيسته است سوم هجري مي
تأليف ابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا بن احمد خرداذيه خراساني » المسالك الممالك«در كتاب . ١٢

ريزند، چنين  فارس مي زيسته است، در بيان رودهايي كه به خليج كه در قرن سوم هجري مي
  :نويسد مي

  »حيه المزار ثّم يصّب الجميع الي بحر فارسو فرقه تمر الي البصره و فرقه اخري تمر الي نا«
  ۱۲. شهري بوده است بين واسط و بصرهمزارو ناحية 

بزرگ بن شهريار ناوخداي رامهرمزي از مردم رامهرمز خوزستان كه كتاب خود را به نام . ١٣
 ، اول قرن چهارم هجري تأليف كرده استةهاي نيم  به سال»ره و بحره و جزائرهالمند، ب عجائب«

ن االمواج اذا اضطربت وتكسرت بحر فارس مايراه الناس فيه با الليل فاّ من عجيب امر«: نويسد مي
و از «:  يعني،» منه النار، يتجيل الي راكب البحر انه يسير في بحر نارانقدحبعضها علي بعض 

 ها برهم خورند  چون موجببينند،هاي درياي پارس چيزي است كه مردمان به شب هنگام  شگفتي
ي ي پندارد كه بر دريا،و بر يكديگر شكسته شوند، از آنها آتش بر جهد و آنكه بر كشتي سوار است

  ۱۳.»از آتش روان باشد
 ابراهيم بن محمد الفارسي االصطخري از مردم استخر فارس و معروف به الكرخي حقاسابو. ۱۴

بحر فارس فانه «:يسدنو  مي»المسالك و الممالك«نام  ه در كتاب خود ب) هجري٣٤٦متوفي در (
   ۱۴.» بديار العرب منه و بسائر بلدان االسالملُصِّيشتمل علي اكثر حدودها و يت

١٥ .ابوالحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي در كتاب ،خ مشهورمور »ج الذهب و مرو
ي و يتشعب من هذا البحر خليج اآلخر و هو بحر فارس و منتهي ال« : نويسد  مي»معادن الجواهر

 »التنبيه و االشراف«نام ه و همچنين مسعودي در كتاب ديگر خود ب» انالخشبات و عبادو  اُبلّهبالد 
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سواد ل كثير من الناس او قد حد«: نويسد ، مي هجري تأليف آن را تمام كرده است٣٤٥سال ه كه ب
ان ذلمعروفه به ميان رو من جهه المشرق الجزيره المتصله باالبحر الفارسي ا حدهراق فقالوالعو هو ا

۱۵.»...يلي البحر  امن كوره بهمن اردشير و راء البصره مم  
  . همان خاك آبادان كنوني است،و ميان روذان يا ميان رودان

١٦ .هجري تأليف كرده ٣٥٥را به سال   كه آن» و التاريخءالبد«سي در كتاب طاهربن المطهر المقد 
ها في و يجتمع هذ االنهار كلّ... «: نويسد  مي،ريزند رس ميفا ي كه به خليجييان رودهاباست، در 
  ١٦.» في الخليج الفارسيفيصِّبه الي عبادان بلّله با االُدج رمدجله و ِت

١٧ .التفهيم « در كتاب ) هجري٤٤٠ي در فّمتو(د بن احمد البيروني الخوارزمي ابوريحان محم
 پارس و ي نام اين خليج را دريا،ف كرده استفارسي تأليه را ب  كه آن»الوائل صناعه التنجيم

 »قانون مسعودي« همچنين بيروني در كتاب معروف ديگر خود به نام ١٧.خليج پارس آورده است
  ۱۸.»م الخشبات في مصب دجله انبساطها بحر فارسفعبادان «: نويسد مي
١٨ .ري تأليف كرده  هج٣٦٧را به سال   كه آن»االرضةصور«د بن حوقل در كتاب ابوالقاسم محم

  ۱۹.ناميده است » بحر فارس«است، اين خليج را 
 كه »حدود العالم من المشرق الي المغرب«ترين كتاب جغرافيا به زبان فارسي به نام  در قديم. ١٩
 پارس برگيرد با پهناي اندك درياي پارس، از حد«: چنين آمده است،  هجري نوشته شده٣٧٢در 
  ۲۰.»حدود سندبه تا 
شاري در كتاب بسي معروف به د بن احمد بن ابوبكر شامي مقد الدين ابوعبداهللا محمشمس. ٢٠

ن دريا را ي ا، هجري تأليف كرده است٣٧٥را به سال   كه آن» االقاليمةفرعاحسن التقاسيم في م«
  ۲۱. خوانده است»بحر فارس«

بحر كرمان «: استد بن نجيب بكران چنين آمده  تأليف محم،»نامه جهان« كتاب ةدر نسخ. ٢١
 درين دريا است و چون از ، كيش كه مرواريد از آنجا آورندةپيوسته است به بحر مكران، و جزير

  ۲۲.»...ر كرمان بگذري، بحر پارس باشد بح
 ،تأليف كرده است  هجري به فارسي٥٠٠ خود كه در حدود »فارسنامة«ابن البلخي در كتاب . ٢٢

  ۲۳.است ناميده »درياي پارس«اين دريا را 
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 هجري تأليف ۵۰۰را اندكي پس از   كه آن»طبايع الحيوان«الزمان طاهر مروزي در كتاب  شرف. ٢٣
  ۲۴. خوانده است»الخليج الفارسي« اين خليج را ،كرده است

 هةنز« در كتاب ،) هجري٥٦٠متوفي به سال ( سيسيل ةشريف االدريسي از مردم جزير. ٢٤
  ۲۵. ياد كرده است»بحر فارس«فارس به نام   از خليج» في اختراق اآلفاقالمشتاق

 خود »عجم البلدانم« در ،) هجري٦٢٦متوفي در (الدين ابوعبداهللا ياقوت حموي  شهاب. ٢٥
ز راه كا (د االعظم و اسمه بالفارسيه كما ذكر حمزه ن شعبه من بحر الههوبحر فارس «: نويسد مي

بحر فارس « يعني ،»...بحر فارس الي عبادان يز من نواحي مكران علي سواحل ه من التّو حد )سيرم
 نام فارسي ،ذكر كرده است  ] اصفهانيةحمز[كه حمزه  گ هند است و چنانزري در درياي با شعبه
  ٢٦.»... آن از تيز از نواحي مكران در ساحل بحر فارس تا آبادان است  و حدزراه کامسيرآن 
آثار البالد و « در كتاب ،) هجري٦٢٨متوفي در (ي د بن محمود قزوينريا بن محمابوعبداهللا زكّ. ٢٦

 التي يحيط لهامن شرقها كرمان و من غربها ه المشهورحيةنا, فارس«: نويسد  مي»اخبار العباد
  ٢٧.»ت بفارس الخراسان و من جنوبها البحر سميةمغازخوزستان و من شمالها 

د نيخرج من بحر الهو«:  آمده است»عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات«در كتاب . ٢٧
  ۲۸.»...خليجان عظيمان احدها بحر فارس و اآلخر بحر القلزم 

يد عمادالدين اسماعيل بن علي امير حماه ؤ تأليف ابوالغداء الملك الم،»يم البلدانوتق«در كتاب . ٢٨
د شماالً بين مكران و نبحر فارس و هو يتشعب من بحر اله«:  آمده است) هجري٧٣٤متوفي در (

  ٢۹.»...د البحر ه مكران تيز ثم يمبرقيه و قصش علي فم بحر الفارس من هي
 ٧٢٧متوفي در (د بن ابي طالب االنصاري دمشقي الصوفي الدين ابوعبداهللا محم شمس. ٢٩

بحر «ر  نام اين دريا را مكر،»ر و البحرهر في غرائب الب الدخنبة«نام ه  در كتاب خود ب)هجري
  ۳۰.آورده است» بحر الفارسي« و »فارس

 يةنها« در كتاب ،) هجري٧٢٣متوفي در (د النويري الدين احمد بن عبدالوهاب بن محم شهاب. ٣٠
 القلع، احد اضالعه هيئةفارس، فانه مثلث الشكل علي  ا خليجام«: نويسد  مي»العرباالرب في فنون 

مهروبان و منها يفضي  كرمان علي هرمز من بالد فارس علي سيراف وببالدر من تيز مكران فيم 
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طّالخر باالبحر الي عبادان يتعطف الضلع االخر فيمد علي  و هو ساحل بالد عمان و الضلع االخر يم
صورت ه فارس، مثلث شكل است ب ا خليجام«:  يعني،»س الخيمهأسطح البحر من تيز مكران الي ر

رمان در هرمز و بالد پارس و ي آن از جانب تيز مكران و بالد كها ي از ضلعكبادبان كشتي كه ي
  ۳۱.»س الخيمه امتداد يابدأسيراف و مهروبان بگذرد و ضلع ديگر در سطح دريا از تيز مكران تا ر

  كه آن» القلوبةهنز« در كتاب ،) هجري٧٤٠متوفي در (ي بكر مستوفي قزويني بحمداهللا بن ا. ٣١
 سند تا عمان جزائري كه از حد«:  ياد كرده است»بحر فارس« اين خليج را ،فارسي نگاشتهه را ب

 و نعمت، مردم آن به كثرت ترين اند و بزرگ  از حساب ملك فارس شمرده،در بحر فارس است
  ٣۲.»و بحرين است ] كيش[ قيس ةجزير

 در كتاب ،) هجري٤٧٩متوفي در ( معروف به ابن الوردي ،الدين عمر بن مظفر ابوحفص زين. ٣٢
فصل في بحر فارس و ما فيه من الجزائر و «: نويسد  مي»ئب الغراةيدفر العجائب و ةخريد«

  ٣۳.»...العجائب 
 ٧٧٧متوفي در ( معروف به ابن بطوطه ،د بن عبداهللا طبخيالدين ابوعبداهللا محم شرف. ٣٣

فارس گذشته و در هرمز و آبادان اقامت كرده   كه دوبار به ايران سفر كرده و از خليج،)هجري
 معروف به رحله ابن بطوطه »االسفار و عجائب االمصارر في غرائب ظان الةفحت« در كتاب ،است

پس در خليج بيرون « يعني ،» من بحر فارس فصبحنا عبادانجنا في الخليج الخاربثم رك«: نويسد مي
  ٣۴.»از درياي پارس، بر كشتي نشسته به آبادان آمديم

صبح االعشي في «ر كتاب  د،) هجري٨٢١متوفي در (علي بن احمد بن احمد القلقشندي . ٣٤
  ٣۵.»دنا بحر فارس ينبعث من بحر الهفام«: نويسد  مي»ء االنشاةبكتا
 مشهور به حاج ،، مصطفي بن عبداهللا كاتب چلبي قسطنطيني»كشف الظنون«صاحب كتاب . ٣٥

 كه به تركي در »نما جهان« در كتاب ديگر خود به نام ) هجري قمري١٠٦٧متوفي در (خليفه 
 به ،گويند  پر سيقوس ميسینوس به اين دريا ؛»بحر فارس«: نويسد  مي،ا نوشته استدانش جغرافي

  ٣۶.ه پرسيقوم نيز گويندر ما،را  فارس واقع است و آن،كه در مشرق آن مناسبت آن
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خليج « و »خليج العربي« در مادة خليج، ،١٨٨٣ جلد هفتم طبع »المعارف البستانيةدائر«در . ٣٦
 ،مان بحر احمر است و خليج العجميه ،علوم است خليج العربي ياد شده كه م»العجمي

م اصطالح خليج عربي را فقط براي بحر احمر به كار ه عربفارس است و ديگر مؤلفان  خليج
  ٣۷.اند برده

  
  ها فارس در نقشه نام خليج

 ،ماندههاي قديم باقي  ن و امثال آن جغرافيادانفارس كه از بطلميوس و استراب  خليجةدر چند نقش
هاي   با حروف التين نوشته شده و در نقشه»سينوس پرسيكوس« ة كلم، درياي پارسدر محلّ

 و امثال آن نوشته شده و در »گلف پرسيك« و »پرشين گلف« ،ييهاي اروپا زبانه  و ببعدی
، بحر الفارسي »خليج الفارس«و» بحر فارس« ،هاي كتب دوران اسالمي هاي عربي و نقشه نقشه

يه شده هتوسيلة درياساالران ترك  هها كه از دوران عثماني ب در برخي نقشه. ه استنوشته شد
فارس   خليج، اما آشكار است كه درياي بصره؛اند  نوشته»خليج بصره«فارس،   در جاي خليج،است

هور «را   آنهمدر متون قديم . فارس و نه خليج بصره  نه خليج، بصره استر بلكه خو،نيست
  ).خ(به ) هـ( است با تبديل رمان خوهاند كه هور   ذكر كرده»اُبلَههور « و »بصره
 ر يعني خوراُبله يا خو» اُبلهدوخ«، و  يعني خورگناوه»بههور جنا«  از ،ييدر متون جغرافيا  

ر ياد شده استبصره مكر .  
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