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  و دگرگوني نام آن» خليج فارس«
 

  ريچارد فراي : نوشته
  اديك باغداساريان: ترجمه

 
پس از سقوط دودمان پهلوي، نام شهرها و خيابان ها دچار دگرگوني هايي شد، 

با اينحال، در گذشته . ليكن اين دگرگوني شامل حال رودها، كوه ها و ديگر جاها نگرديد
اين مقاله در نظر دارد به تغيير و . ي داده استچنين دگرگوني نامهاي جغرافيايي رو

تحوالتي بپردازد كه در زمان تحول تاريخي ايران از دوران شاهنشاهي ساساني به دوران 
  .اسالمي بوقوع پيوسته اند

معموال نام رودها، خليج ها و ديگر مقوالت فيزيكي كامال ثابت هستند با اين حال 
نخست به . ي جفرافيايي به چند نام نامزد شده انددر همين دوران تحولي برخي مكان ها

. بكار مي برند» خليج فارس«را براي » خليج عربي«اين امر بايد اشاره كرد كه تازيان نام 
پيش از دوران هخامنشي و يا حتي خيلي پيش تر از آن، سخن گويان به زبان اكدي و در 

احتماال گاهي هم . ناميده اند» درياي پست«يا » خليج پست«دوران بعدي آشوريان، آن را 
را داشته است ليكن حتي در زمان كورش بزرگ » درياي بزرگ خورشيد طلوع كرده«نام 

گسترش اسكان اقوام پارسي در آن نواحي كه . به آن اتالق مي شد» خليج پست«اساسا 
يي بايد باعث دگرگوني هايي در نامهاي جغرافيا) فارس كنوني(نام آنها را بر خود داشت 

اين امر براي ساكنان بابل . با واقعيت برابري نمي كرد» درياي پست«شده باشد، زيرا نام 
متاسفانه تا آنجا كه براي ما آشكار است نه الواح . قابل درك بود كه در شرق قرار داشت

ايالمي تخت جمشيد و نه سنگ نبشته هاي پارسي از اين خليج يادي نكرده اند و ما تنها از 
تنها از ) II، 102-2 (هرودوت. س از اسكندر مقدوني از آن آگاهي مي يابيممولفان پ

در اين جا بايد خاطر نشان شد كه . »خليج فارس«خليج عربي يا سوئز ياد مي كند و نه 
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 فرمانده نيروي دريايي اسكندر مقدوني، آگاهي مي يابيم كه هم  نئاكوسپس از سفر
وس بزرگي مرتبط بودند كه يونانيان به آن نام درياي سرخ و هم خليج فارس به آن اقيان

و گهگاه هر دو خليج نام خود را از اقيانوس . اتالق مي كردند) »سرخ«(درياي اريتره 
  استرابن بچشم مي خورد كه اراتوستنسنزد» خليج فارس«بدين سان . اخذ مي كردند
درياي «ر آن را علي رغم اين كه استرابن در جايي ديگ). .XVI, C 765(ياد كرده است 

مي نامد اين نام تا زمان ما پيوسته باقي مانده است كه مي توان آن را بصورت » پارس
Colfo Persico4 ( بطلميوس  نزد، VI( ،»آريانوسنوشته » تاريخ اسكندر ،)5 

،VI ( راوناي جغرافيدانو نزد) 17، V(در جاهاي ديگر تايورش تازيان يافت ، .  
مربوط » درياي سرخ«يا » خليج سوئز«به » خليج عربي«بر خالف مطلب فوق، نام 

» جهان نما«منابع ديگر چون )  و غيرهVII ،759 ،767استرابن ( مي شده است 
اكنون ثابت شده است كه به ( منتسب بود موسس خورناتسيكه به ) آشخاراتسويتس(

به منتسب  ( بارهبرئوس، همچنين تارخ آشوري) تعلق داردآنانيا شيراكاتسيقلم 
 بارهبرئوستنها در جغرافياي آشوري . را بكار برده اند» خليج فارس«نام ) بارهبرئوس

  .اتالق شده است» درياي ايالميان«به آن ) منتسب به بارهبرئوس(دروغين 
در دوره اسالمي، مي توان اذعان كرد كه همين سنت ادامه يافت و همه جفرافيدانان 

را بكار ) درياي پارس يا خليج فارس(» خليج فارس«يا » بحر الفارسي«پارسي و تازي نام 
ناميده است، در حالي ) بحر الصين(» درياي چين«آن را ) 419-8 (مقدسيتنها . برده اند

. مي داند» درياي حبشه«خليج را بخشي از ) 51-3(خود » كتاب التنبيه« در مسعوديكه 
ف جديد دانشمند عراقي از نظر تاريخي اين نامگذاري مبرهن و حتمي مي نمود اگر كش

شهرستان «روي نمي داد ليكن مسئله توسط يك متن ديگر يعني » خليج عربستان«يعني 
بكار رفته است كه » واري تاجيكان«پيچيده تر مي گردد زيرا در آن لفظ » هاي ايران

  ).سخن در باره خليج فارس است(درياچه عرب ها ترجمه مي شود 
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مانگونه كه همه متفق القول هستند وره اسالمي، هاواخر دوران ساساني يا اوايل د
درياچه عرب «مي توانست به معني » واري تاجيكان«اين متن پهلوي نگاشته شده و لفظ 

باشد در حالي كه مي توان بگونه هاي ديگر نيز آن را استنباط » منطقه بسته تازيان«يا » ها
ر متون پهلوي اين واژه مركب بايد به معني يك منطقه جفرافيايي باشد كه ما د. نمود

اگر نام خليج فارس در ادبيات پهلوي يافت مي شود، پس بايد از شيوه نامگذاري . يافته ايم
متن پهلوي سده هاي ميانه » مينوي خرد«براي نمونه در. اوستايي سرچشمه گرفته باشد

آب از اقيانوس پوتيك به درياي واركاش باز مي «به اين عبارت بر مي خوريم ) 14-44(
  . »گردد

ي اوستايي بصورت »وئوراكاشا«بعدها اقيانوس پوتيك بصورت اقيانوس هند و اما 
با اين حال اين امر كمكي به حل مسئله مورد بحث نمي . تفسير شده است» خليج فارس«

نوشته شده كه ) #25(بنابر اين ما مجبوريم به دو قطعه اي اشاره كنيم كه در اول . كند
وار عرب «باالتر از » هرا«، »مرزباني« را به مهرزادبنام شير شاهزاده اي دشاپور پسر ار

بوده است » منطقه بسته«در آغاز به معني » وار«منصوب مي كند، از آنجا كه واژه » ها
در بخش اول از قطعه . پس ما بايد تصميم بگيريم كه سخن در باره خشكي است يا دريا

سواحل عربي خليج » الحجر«اگر همان » حجر«خشكي است، اما » هرا«هاي ياد شده 
كه دور از » الحفوف«داللت مي كند، اگر چه حجر با » دريا«فارس باشد به مفهوم 

  .  سواحل ياد شده واقع است، همسان گرديده است
با اين . پيشنهاد كرده ايم» حجر«و نيز » هرا«را براي استنباط »  ديوار عرب ها«ما 

حتي تا مناطق دورتر امتداد » حجر«تا » هرا«فرضي كه سيستم استحكامات ساساني از 
اگر قطعات ياد شده را از نظر جفرافيايي بررسي كنيم، بايد بگوييم كه اردشير . داشت

بود و فرزند او شاپور  » حجر«مرزباني براي خليج فارس منصوب كرده بود، كه مركزش 
 و پسرش استحكامات مدت ها پس از حكومت اردشير. تغيير داد» هرا«محل او را به 
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تفسير كنيم پارسيان » حوضچه«يا » درياچه«را » وار«اگر واژه . شاپور بنا شده است
  .ناميده اند» عربي«برخالف ديگر منابع خليج را 

نظر بر اين است كه ساكنان يك منطقه، دريا يا آبهايي كه آنها را از كشورهاي 
ه كشتي هاي آنها در جهت ديگر مجزا مي سازد به نام آن ملت يا كشور نامزد مي كنند ك

. با اين تفسير مصداق نمي يابند» درياي ايرلند«يا » كانال انگليس«آنها قرار دارند، ليكن 
 ناميدند يا ساسانيان نام آن  مي«عربي«آيا پارسيان خليج را در تمام دوران پيش از اسالم 

 گرفت كه پارسيان را تغيير دادند؟ گزينه دوم كمتر محتمل است، بنابراين مي توان نتيجه
. را همواره بكار مي بردند و اين ساسانيان نبودند كه نام را تغيير دادند» خليج تازيان«نام 

  .بلكه عرب ها بودند كه پس از فتوحات خود چنين تغيير داده اند
را چه در منابع پارسي و چه » خليج فارس«ليكن در دوران اسالمي است كه نام 

ابراين ما در يك تنگنا و بن بست قرار مي گيريم كه آسان ترين بن. منابع عربي مي بينيم
ياد شده در متون » واري تاجيكان«راه براي خروج از آن قبول اين فرضيه است كه 

  .»دريا«يا » درياچه«است تا » منطقه بسته«يا » منطقه عربي«پهلوي به معني 
» وار«ز واژه، از سوي ديگر بايد فرض كنيم كه با پذيرش فرضيه فوق، بايد ا

با پذيرش مطالب ياد شده . و غيره» دماغه«، »درياچه«استنباط كرد و نه » منطقه بسته«
شهر هرا توسط شاپور پسر اردشير بنا شده است، و «: بايد قطعات فوق را چنين تعبير كرد

شهر آشور، «و دوم آنكه . » را مرزبان استحكامات عربان گردانيدميرزا داهل هراهم او 
  .  »...اردشير است كه توسط اردشير فرزند اسپنديار ساخته شده - وهشهر 

نامگذاري خليج فارس توسط ساسانيان بود، اين امر » واري تاجيكان«سر انجام، اگر 
خليج «ارمني نيز بايد منعكس مي گرديد، جايي كه لفظ ) آشخاراتسويس(» جهان نما«در 

ثابت نمود اما بنظر مي رسد كه لفظ علي رغم آنكه نمي توان  . قيد شده است» فارس
بنابراين هيچ دليلي ندارد كه فكر كنيم . باشد» دشت تاجيكان«معادل » واري تاجيكان«

 .خليج فارس نام ديگري داشته است
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