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543...ي قرون بیستم و نوزدهمهانقشهدر فارسجیخلنام 

ي بنام اروپایی هاستیکارتوگرافي قرون بیستم و نوزدهم هانقشهدر فارسجیخلنام 
ي عثمانیامپراتوراز 

3، رسول دوجی2مرتضی فیروزي، 1دکتر سید هادي زرقانی

چکیده
یا بحرفارس فارسجیخل.استشدهگفتهسخن بسیاري فارسجیخلبانامي اخیر در ارتباط دههدر چند 

ي قدیمی است که در سراسر جهان هانقشهوي خطیهانسخهو مدارك، اسناد،هاکتابور در نامی مشه
ي توسط یکی از نمایندگان دولت بریتانیا مقیم در الدیم60ي دهه. این نام در گرددیمبدان استناد 

دچار تحریف ،ي اهداف و منافع کشور خود در منطقه بودتوسعهدنبالبهبه نام رودیک اوون که فارسجیخل
موجود است. وضوحبهفارسجیخلي قبل از این سال نام هانقشهدر تمام متون و کهیدرحالاین و؛گردید

ي مربوط به هانقشهبا استناد و اتکا به فارسجیخلتحلیلی به بررسی ذکر نام - مقاله حاضر با روش توصیفی
-وزدهم و بیستم که توسط رست فنر، جی.اندریویوامپراتوري عثمانی که توسط جغرافیدانان غربی در قرون ن

ي هازبانبه فارسجیخلنام ر و ادوارد استندفورد، ترسیم شده و در آنلیاشتآدولفگوجون، فرانز رادفلد، 
، پرداخته است.ذکرشدهانگلیسی، آلمانی و فرانسوي 

.هاي اروپاییکارتوگرافیست، امپراتوري عثمانیي هانقشه، فارسجیخل، نام فارسجیخل: کلیديواژگان

h-zarghani@um.ac.irدانشیار جغرافیاي سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد. -1

morteza.mine@gmail.comشهد. نویسنده مسئول:کارشناس ارشد جغرافیاي سیاسی، دانشگاه فردوسی م- 2

r.davagy@yahoo.comکارشناس ارشد جغرافیاي سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد.- 3
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مقدمه
است. قرارگرفتهخاورمیانه پرتنشيمنطقهدرکه هستخلیج جهان نیترکهنفارسجیخل
جایگاهکسبوجهانیتجارتدریالمللنیبيهاآبراهودریاهانقشدلیلبهبزرگيهاقدرت
وثابتمناطقآندرخودنظامیبرتريکهاندبودهدرصددتاکنوندوريهاگذشتهازیشیالجسوق

دردریاهااهمیت. )228: 1385حافظ نیا،(دهندکاهشرارقیبکشورهايحضورامکانحدتا
» ماهانتایرآلفرد«مانندپردازانهینظربرخیکهاستحديبهنظامیویاسیسبرترجایگاهکسب
ایننظربه.انددانستهنیقدرت جهایکبهشدنلیتبدبراياصلیشرطرادریاهابرکنترل

امکاناتازدارندقراربرتريدریاییموقعیتدرکهنیروهایی،هاقدرتبیننزاعدراندیشمند،
کنونی جهاندر.)122: 1385عزتی،(هستندبرخوردارعملابتکاردست گرفتندربرايبیشتري

منطقهمیان،ایندر.)150:1388ویسی،(هستسنگزغالعناصر انرِ نفت و گاز و نیترمهم
و شرق؛وغربمواصالتیيهاراهحدفاصلویشیالجسوقبودن جایگاهدارادلیل،فارسجیخل

است کشورهاي این شدهرهیذخمنطقه نیادر% نفت جهان 65کهوجود منابع غنی نفت و گاز 
عاملنیا.)25:1387(ولدانی،اردارندیاختنفت را در يشدهشناختهحوزه بیش از نیمی از ذخایر 

اساس نیابر.قرار گیرديامنطقهفرابزرگيهاقدرتموردتوجهمنطقه هموارهنیاتاباعث شده 
که اندجستهبراي رسیدن به اهداف خود از فاکتورهاي گوناگونی بهره يامنطقهفرايهاقدرت

و سواحل و فارسجیلخاولین سیاحی که از اندنوشتهاست فارسجیخلتغییر نام هاآننیترمهم
مقدونی است ریا نئارخس سردار دریایی اسکندکینئارگذاشته است،جابهییهاادداشتآن یجزایر 

بر این عالوهاست.شدهاعزامو دریاي عمان به این منطقه فارسجیخلنظامی يمطالعهکه براي 
ا اولین مطالعات علمی بفارسجیخلبیان کرد که نام وضوحبهتوانیمقدیمی نگارانخیتار

، فالویوس کوسیپرسبطلیموس،وسیگالداست.شدهیمعرفجهان در تاریخ بهينگارنقشه
انددادهتاریخی خود نشان يهانقشهنام خلیج فارس رابه خوبیدرمیان ...واسترابونآریانوس،
ي گوناگون به هامهدر این مقاله در بخش نظري با مرور اسناد و مدارك وتفاهمنا. )2:1381(وثوقی،

مقاله يهاافتهیدر ادامه در قسمت و؛خواهیم پرداختفارسجیخلبررسی مشروعیت تاریخی نام 
ي معروف از جغرافیدانان نامی غربی چند نقشهيهانقشهتحلیلی به بررسی -نیز، با روش توصیفی

ينهیدرزمالًقبتحقیق نیز، نهیشیپلحاظازخواهیم پرداخت.اندکردهعثمانی ترسیم يامپراتوراز 
ذکر فارسجیخلمنابع خود عثمانی که در آن نام يهانقشهعثمانی، يامپراتوريهانقشهبررسی
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545...ي قرون بیستم و نوزدهمهانقشهدر فارسجیخلنام 

از همین نویسندگان بررسی گردیده فارسجیخلپژوهشی -گردیده بود در دهمین همایش علمی
.1بود

روش تحقیق- 1
است و تالش دارد تا به بررسی این تحلیلی- توصیفی،این پژوهش از حیث ماهیت و روش

که عثمانیيامپراتورمربوط به يهانقشهمشابه در يهاواژهو فارسجیخلمسئله بپردازد که واژه 
يهانقشهدر ترقیدقچه جایگاهی دارد و به عبارت است،شدهمیترستوسط جغرافیدانان غربی 

ز چه واژه و بیشتر اهاي معروف اروپاییرافیستاز جغرافیدانان و کارتوگعثمانیيامپراتورمربوط به 
است.شدهیماستفاده فارسجیخلبراي توصیف منطقه ییهاواژهیا 

فارسجیخلبررسی جغرافیاي تاریخی و نام -2
پیش سالهزار5به حدود هستجهانآبراه نیترمهمکه فارسجیخلتاریخی ينهیشیپ

از طریق این آبراه هاملتنخستین پیوند میان یختشناباستانبر اساس مدارك گرددیبرم
نام دریاي پوئی یک یاپوئی دیک یا پودیگ بهفارسجیخلاست. در اوستا چندین جا از برقرارشده

دوم میالدي يسدهاست از میان مورخان مشهوریونانی نیز نخاویوس آریانوس که در ادشدهی
ن خلیج را پرسیکون کایتاس نوشته است. استرابون در کتاب معروف خود آنابازیس نام ایستیزیم

موسی مورخان مسلمان نیز محمدبنانیمدر.)68:1390(رضوي،نیز از این نام استفاده کرده است
فضالن قدامه، یاقوت حموي، حافظ ابرواز دریاي جنوبی ایران تحت خوارزمی، ابن خردادبه، ابن

درالبتهواندبردهنامي فارس، بحرالفارس، بحرفارس ، خلیج پارس، دریافارسجیخلازجملهعناوینی 
هاآنکه به اعتبار میخوریبرماز این منابع به خلیج عربی یا دریاي سرخ یا خلیج قلزم یبرخ

از ابتدا تاکنون جدا و مشخص از خلیج عربی بوده است و تحریف نام فارسجیخلبیان کرد توانیم
استراتژیکی از طریق به ی و ژئوکیتیژئوپلت رسیدن به مقاصد سیاسی جهيتوطئهیک درواقعآن 

وجودبا).44:1389(نایب پور،هستاز سوي غربفارسجیخلدست گرفتن منابع عظیم انرژي 
دنیا به همین يزندهيهازباندر تمام فارسجیخلاین تحریف را رد کرد توانیممنابع و اسنادي 

.)65-38:1341،مشکوروتداري اقاست (طباطبایی،شدهخواندهنام 

و منابع، هانقشهدر فارسجیخلبررسی نام «. 1393ي. آبادصالحو ریحانه دي، مرتضی فیروزيهازرقانی، سید-1
.بندرعباس، فارسجیخلدر دهمین همایش ملی شدهارائهپوستر »امپراتوري عثمانی
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در اسناد تاریخی:فارسجیخلنام - 3- 1
:فارسجیخلایرانیان و نام - 3- 1- 1

از وضعیت اندگذاشتهاسنادي را در تاریخ باقی هایالمیعاز میالد که شیپ4يهزارهاز 
است در آن زمان جنوب غربی خوزستان در کنار دستدراطالعاتی فارسجیخلجغرافیایی 

زمین را آغاز يدربارهقومی که مطالعاتی جدي نیتریمیقداستبودهواقع شورآباز يااچهیدر
يصفحهاست زمین را ماندهیباقسال پیش هزار2ازکردند قوم بابل بود آثاري که از آنان 

نیتریمیقداندآوردهاست که آشوریان نام آن را مرتو شورآبکه محاط در اندکردهمسطحی فرض 
هویت و يدربارهدیگري که سند).44:1389(مرتضوي،استدستدرفارسجیخلنامی که از 

متصرفات ایرانی یعنی مصر و در نزدیکی کانال نیترمهماز یکیدردارد وجودفارسجیخلاصالت نام 
است بر اساس مستندات تاریخی داریوش هخامنشی پس از فتح مصر دستور داد تا شدهکشفسوئز 

آب دریاي مدیترانه به اقیانوس هند لهیوسنیبدرعه اي بین دریاي سرخ و رود نیل حفر کنند که ت
به یادگار يابهیکت) داریوش در کنار این ترعه 51-45:1382، شیرودي،36:1335(رازي،ختیریم
نام دیآیمدریایی که از پارس عنوانبهفارسجیخلکه ضمن شرح کوتاهی از این کانال از سدینویم
.)18:1367(موسوي،بردیم

در غرب:فارسجیخلنام -3- 2-1
دریاهاي نیترمیقداست یونانیان شدهگرفتهتوسط یونانیان بکار فارسجیخليواژهاولین بار 

:اندکردهزیر تقسیم شرحبزرگ را به 
romen gulfدریاي متوسط یا خلیج روم 

Caspian seaدریاي خزر 

)99-89:1384شیخ نوري،(Persian gulfفارسجیخل
آکواریوم پرسیکوس نامی است که کورسیوسی دخوس مورخ رومی قرن اول و متخصص در 

در کتاب جغرافیاي جهان خود نام استرابوننامیده است.فارسجیخلتاریخ اسکندري براي 
انداشتهدسکونت و خلیج عربی فارسجیخلبین هاعربسدینویمو بردیمرا بکار فارسجیخل

فارسجیخلکه اسم اصلی کندیماز زبان جغرافیدان یونانی دیگري بیان ). 39: 1341(مشکور، 
بار در جزایر آن به کشاورزي پرداخته است تره بوده است نامفردي که نخستیندریاي اریته

.)102-98:1383(صنعتی،
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در میان اعراب:فارسجیخلنام -3- 3-2
ي بحر فارس هاقالببا به ترتیب در 400بیش از ثر پیش یافته عربیا500در فارسجیخلنام 

تکرار شده است بار10فارسجیخلبار و 19الفارسی جیالخل،بار27یالبحرالفارسبار،345
ي بزرگ و مشهور عربی العباب الزاخر و اللباب الفاخر نامهواژه3) نام این در یا در 30:1386(رسول،

است شدهنوشتهپیش قرن8ي یعنی در حدود هجر650ي معتبر در سال نامهژهواآمده است این 
را در این اثر به خلیج عربی تغییر فارسجیخلمصحح کشمیري تبار پاکستان نشین نام متأسفانهکه 

داده است.
آمده است:هاآندر فارسجیخلنام برخی از آثار عربی نام 

ي خلیل بن احمد فراهیدينوشتهي عربی نامهلغتنیترکهنالعین کتابقرن دوم هجري:
قرن دوم هجري: کتاب البلدان تالیف ابن فقیه

قرن دوم هجري: تقویم البلدان ابوعلی احمدبن عمربن رسته
قرن سوم هجري: عجائب االقالیم الی نهایه العماره تالیف سهراب

.)650- 655:1387زارع،ري(یکهاسکندیوسفعمربنمحمدبنفیتألالواله سوم هجري: کتابقرن
فی المص و المنصوب ابو منصور الشعابیثمارالقلوبقرن پنجم هجري:

ي میدانی نیشابوريقرن ششم هجري: مجمع المثال میدانی نوشته
ابن خلکانفیتألقرن هفتم هجري: وفیات االعیان 

صالح الدین الصفويفیتألقرن هفتم هجري: الوافی بالوفیات 
هجري: نهایه اعراب فی الفنون االدب تالیف النویسیقرن هشتم 

، 653:1389قرن نهم هجري: الروض االمطار فی خبراه قطار ابن عبدالحمیري (فتوحی،
).9:1387نیکویی،

:فارسجیخلی و نام المللنیبقراردادهاي - 2-3
ي نقشه1600میراثی کهن و جاودان وجود نام خلیج بر روي فارسجیخلدر کتاب اسناد نام 

قرآنی و مذهبی قرار ریتفس80ی و اسالمواروپایی عربی کتاب300و حدود وسطاقروني دوره
قرار دارد هاآندر فارسجیخلی که نام اصیل المللنیبي قراردادهابه برسی اکنونهمدارد که 

:میپردازیم
قراردادهاي ایران و غرب:-3- 1-2

ي کمپانی هند شرقی.ندهینماارد کنوك سفیر بریتانیا و و ادوعباسشاهمیان 1622قرارداد .1
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ي اعطاي اختیارات به ویلیام اندرویرایس حاکم بریتانیا در دربارهزند خانمیکرفرمان .2
).1763(فارسجیخل
) ایران و انگلیس حاکمیت ایران بر کل 1224(19مارس1809ي مجمل عهدنامهیا قرارداد.3

شد.به رسمیت شناخته فارسجیخل
ي دولت ایران قرارداد مفصل عباس میرزا با سرگور اوزلی اماده12ي عهدنامهدر متن فارسی .4

در فصل هفتم بحر قلزم و در فصل نهم بحر العجم آمده است.که1227در سال 
فارسی بحر متندر) 1814(1229ي طهران دارالخالفهي جیمز موریه در عهدنامهبند نهم .5

سی پرشین گلف آمده است.العجم و در متن انگلی
.فارسجیخلو انگلیس در خصوص منع تجارت برده در رانیا1851ي معاهدهدر .6
1857ي صلح پاریس معاهدهي صلح ایران و انگلیس معروف به عهدنامهدر فصل سیزدهم .7

بکار برده شده است.فارسجیخل
ست.بکار رفته افارسجیخلمنع تجارت برده عنوان 1882ي معاهدهدر .8
است.شدهاشارهفارسجیخلبه تجارت در 8بند1861ي تجارت ایران و یونان عهدنامهدر .9

و پرشین گلف فارسجیخلبه امضاي ژنرال گاردینبا1222ي ایران و فرانسه عهدنامهدر .10
است.شدهاشاره

انیایی و در متن اسپفارسجیخلمتن فارسی در1870ي ایران و اسپانیا معاهدهدر فصل دوم .11
است.شدهاشارهبهرسیک گلف 

قراردادهاي میان کشورهاي عربی:-3- 2-2
، عمان، قطر ف بحرین، عراق با تیکودر قراردادهایی که میان امارات متحده عربی، عربستان،

تحت عنوان بحر الفارس و در انگلیسی فارسجیخلاست در زبان عربی منعقدشدهدول خارجی 
قرارداد که در کتاب قراردادهاي سیاسی و 22از قرارداد18ست در پرشین گلف بکار رفته ا

بکار رفته فارسجیخلاست عبارات بحر فارس و شدهچاپاقتصادي بین امارات و عمان در بریتانیا 
است.

متن انگلیسی در1939ی م10قرارداد میان شرکت نفت انگلو ایرانی و حاکم دبی در تاریخ .1
ناقص بکار رفته است.صورتبهفارسجیخلنام 
22ي حکومت بریتانیا در ندهینماوقرارداد پروازهاي تجاري بین شیخ مکتوم حاکم دبی .2
است.شدهحذفبه قرینه فارسجیخلدر متن انگلیسی نام 1938ي جوال
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امضاي سلطان بن صقر، عبد بن سعید، رشید بن 1835ي الهدنه البحریه االولی معاهده.3
بکار رفته است.فارسجیخلحسین رسیده است نام حرمه، شخبوت و مال

.1836هیالثاني الهدنه البحریه معاهده.4
.1837ي الهدنه البحریه الثالثه معاهده.5
.1838ي الهدنه البحریه الرابعه و منع حمل برده معاهده.6
مشکوكي هایبازرسشیخ جواسم سلطان بن صقر براي با1839آوریل 17قرارداد .7

.)9- 1:1390عجم،(
ي اسامی سازکسانمجمع عمومی ی9ي شماره قطعنامهي و مدارك موجود هاگفتهاساس بر

هاملتی خیتاروو میراث فرهنگی خچهیتارراي تاریخی هانامصراحتبهجغرافیایی سازمان ملل 
دانسته و هرگونه تحریفی رابطور ضمنی محکوم کرده است.

ي تاریخی:هانقشه- 3-3
منتشرشدهي زمین به چه صورت و توسط چه کسی کرهي نقشهه نخستین از این موضوع ک

در السلطنهبیناندارد در کتاب خطی جام جم که توسط فرهاد میرزا وجوداست اطالعات دقیقی 
که یونانیان نخستین کسانی بودند که نقشه را رسدیمبه نظر ه.ق رونویسی شده است1272سال 

به رومیان رسیده هاعربو از هاعربر از آنان است از یونانیان به ی مندکسآناختراع کردند که 
و هاتركظن غالب این است که از یونانیان به ایرانیان رسیده است و از ایرانیان به کنیولایست 

ي جهان نمایی از دوران تمدن بابل به دست رسیده است که نشان نقشهتاتارها غربی رسیده است 
.انددهینامفارسجیخلرا هاآبي شور قرار دارد که این هاآبانیمدرقرصی زمین ماننددهدیم

ي هکاتایوس:نقشهدر فارسجیخل-3- 1-3
ي جهان نمود هکاتایوس جغرافیدان اهل میلیته نقشهاز نخستین کسانی که اقدام به ترسیم 

صورتبهو دریاي سرخ فارسجیخلاست که دریاي خزر و کردهتصورقرصی صورتبهاست زمین را 
در ارتباط هستند.هاانوسیاقدریاهاي آزاد با 

:وسیبطلمي نقشهدر فارسجیخل-3- 2-3
ي زمین کرهي را در جا700ي است بیش از امکرهینبه شکل وسیبطلمي جهان نماي نقشه

.هستو خلیج عربی فارسجیخلهاآنکه یکی از دهدیمنشان 
ي اصطخري:هنقشدر فارسجیخل-3- 3-3
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ي اکرهصورتبهي است که جهان انقشهکه داراي هستاصطخري فیتألممالک و مسالک 
گسترده که گرداگرد آن را آب فراگرفته است تصور شده است که دریاي خزر بسته است اما دریاي 

دارد.آزادراهبه دریاهاي فارسجیخل
در صوره االرض ابن حوقل:فارسجیخلي نقشه-3- 4-3
صورتبهاست کاربردهبهي محمد قزوینی اطالعاتی که ابن حوقل در این کتاب گفتهه ب

جهانگردي مهم را فراموش کرد که او یک نکتهو سوم از اصطخري است اما نباید این دومدست
ي اگونهبهپرداخته است فارسجیخلي دربارهوگوگفتبهاست که دریکی از فصول کتاب خود بوده

یی هاملتدریاي فارس خلیجی است که در میان تمام کهزار سال پیش چنین گفته است:که در ه
است.شدهشناختهبه همین نام ردیگیمصورت هاآنکه مبادالت در 

البلدان:معجم در فارسجیخلي نقشه-3- 5-3
اي ي جغرافیهاعبداهللا یاقوت حوموي صاحب یکی از جامع تریت دایره المعارفنیالدشهاب

راهاآني ساده از صوره االرض و بحور مهم انقشهاست یاقوت در جزء اول کتاب معجم البلدان 
دوشاخه از بحر عنوانبهو بحر فارس از بحر قلزم فراگرفتهترسیم کرده است که اطراف زمین را آب 

.)53- 36:1379عظیم هند جدا هستند (قراگوزلو،

ي تحقیقهاافتهی- 4
هاي بنام اروپایی از عثمانی:ي کارتوگرافیستهانقشهدر ارسفجیخلنام - 1-4

هاي به نام اروپایی که ي جغرافیدانان و کارتوگرافیستهانقشهبعد از بررسی شماري از 
ي هاقسمتی دقیق تمامی بررسبا واند؛کردهترسیم 20و 19جغرافیاي امپراتوري عثمانی در قرن 

ي هانقشهو با در نظر گرفتن اعتبار جغرافیدانان و شدهوشتهني مختلف هازبانکه به هانقشه
زیر آورده شده است:صورتبهذکر گردیده است فارسجیخلي زیر که در آن هانقشه، شدهمیترس

)1846درگذشته 1812زاده (فننري رست نقشه-4- 1-1
ف در بریتانیا بود. یست، هنرمند و نویسنده معروکارتوگراف)، ناشر، Rest Fenner(فننررست 

Fenner's pocket atlas, of(مدرنفننر نویسنده اطلس جیبی فننر در جغرافیاي باستان و 

modern & ancient geography( ایاالت اروپا، آسیا، آفریقا و دهندهنشاني که ايسرو اولین
,Wikimedia Commons(هستبودند، شدهمیتقسمعاهده صلح عمومی اساسبرآمریکا که 

2010.(
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ي رست فننر با عنوان امپراتوري عثمانینقشه:1نقشه شماره 
London: Josephي فننر که در لندن توسط جوزپ توماس (نقشهتوضیح نقشه: در این 

Thomas(نشان داده 1835ي آن را در سال هاالتیاجغرافیاي امپراتوري عثمانی و افتهیانتشار
Davidهست ( Rumsey Collection, 2016 .(در گوشه زیرین نقشه به واضح به فارسجیخل

.شودیمزبان انگلیسی دیده 
)1884درگذشته 1805گوجون (زاده -ي جی.اندریویونقشه-4- 2-1

و؛) کارتوگرافیست معروف فرانسوي بوده استJ.Andriveau-Goujon(گوجون-جی.اندریویو
)E.Soulier(ئریسولبا ا. همراه

توانیم. از آثار مشترك مهم این دو کارتوگرافیست اندکردههیتهار ارزشمندي را ي بسیهانقشه
به موارد زیر اشاره کرد:

Atlas élémentaire simplifié de(مدرنجغرافیاي اطلس ساده و ابتدایی باستان و -

géographie ancienne et moderne 1843) به زبان فرانسوي در.
.1838فرانسوي زبانبه) Oceanie(هیانوسیاق-
) به زبان فرانسوي در Mappemonde en deux hemispheres(مکرهیندودرجهاننقشه-
.1838سال 
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ي عثمانیامپراتورگوجون با عنوان -ي جی.اندریویونقشه: 2شمارهنقشه
Atlas Elementaire(سادهدر کتاب اطلس ابتدایی 1838توضیح نقشه: این نقشه در سال 

Simplifie (یعثماني امپراتوربا عنوان 30) در صفحهEmpire Ottomanتوسط جی.اندریویو (-
Davidهست (افتهیانتشارو میترسگوجون و ا. سولیئر  Rumsey Collection, 2016 در این .(

(به فرانسوي: فارسجیخلاست نام شدهدادهکه نشان طورهماننقشه در گوشه پایینی 
G.PERSIQE (.آورده شده است

)1874درگذشته 1788ي کارل کریستین فرانز رادفلد (زاده نقشه-4- 3-1
یست آلمانی در کارتوگراف)، Carl Christian Franz Radefeld(رادفلدکارل کریستین فرانز 

1811بوده است. کارل مطالعات تئولوژي خود را در جنا به پایان رساند و در سال نوزدهمقرن 
موقع اي که با جی. 1840. ولی کار کارتوگرافی را در اوایل دهه کارکردوکیل شروع به عنوانبه

یی هاآنمخصوصاًتشیفیباکي هانقشهمئیر وانیستواش همکاري مفید داشت شروع کرد. به داشتن 
به چاپ رسانید، مشهور 1846و اطلس هند گروسسر 1841که در اطلس زوم هندگبرانچ در سال 

Hrvatski Wikipedia(.است Franz Radefeld , 2012.(
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ي عثمانیامپراتوربا عنوان جغرافیاي رادفلدفرانزکارلي نقشه:3شمارهنقشه
از کارل فرانز رادفلد و 1845ي عثمانی در سال امپراتوري جغرافیاي نقشهتوضیح نقشه: این 

Bibliographischen)(وگرافشنیلیبي تویانست) است که در Meyer Josephمیئر جوزپ(

Institutsاست (افتهیانتشارCollections, 2016Stanford.( در این نقشه که جغرافیاي
فارسجیخلي آن نام ، در گوشهشدهمیترس)Osmanisches Reichsبه آلمانی (ي عثمانی امپراتور

ت که واژه خلیج در هستوجهقابلاست. فقط شدهداده) نشان busenPersischerیآلمانبه زبان (
)، یعنی Meer(مرولی بدون پیشوند شودیم) نوشته Meerbusen(مربوسنصورتبهزبان آلمانی 

).duden, 2016(هستشکل جمع صورتبه) به معنی مناطق دریایی است Busen(بوسن
)1836درگذشته 1775زاده (لریاشتي آدولف هانقشه-4- 4-1

نقش به کهبودهآلمانیکارتوگرافیستنیترمعروفیکی از )Adolf Stieler(لریاشتآدولف
خود را . او بیشتر فعالیت کاريداشتدر آلمان نگارينقشهدر پیشرفت دانش کارتوگرافی یاسزایی

Justus(پرتسدر موسسه جغرافیایی جاستوس  Perthes Geographical Institute( در
نام دارد، داراي ارزش )Stielers Handatlas(اطلس اشتیلراو کهاطلسد.داانجام میگوتاشهر
. اطلس آدولف اشتیلر یک اطلس پیشرو و الگو تا میانه قرن هستافیایی و تاریخی بسیاري جغر
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English(چاپ گردید1944هایی از این نقشه تا تاریخ رفت. قسمتبیستم در آلمان به شمار می

Wikipedi A.Stieler , 2016.(

ي عثمانیرامپراتوبا عنوان خاك آسیایی لریاشتآدولفي نقشه:4شمارهنقشه
به آلمانی: (ی عثماني امپراتورتوضیح نقشه: این نقشه آدولف اشتیلر، براي قسمت خاك آسیایی 

Das Osmanische Reich in Asien (جاستوس پرتسکه در موسسه 1846)، در سالJustus

Perthes (افتهیانتشار)David Rumsey Collection, 2016به (فارسجیخلي آن نام )، در گوشه
مشخص گردیده است.وضوحبه)MeerbusenPersischerی:آلمانبان ز
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اهیسيایدروترانهیمديایدر،یعثمانيامپراتوربا عنوان لریاشتآدولفي نقشه:5شمارهنقشه
توضیح نقشه: این نقشه آدولف اشتیلر، با عنوان امپراتوري عثمانی، دریاي مدیترانه و دریاي 

جاستوس در موسسه 1849) در سال Das mittellaendische und schwarze Meer(سیاه 
David(افتهیانتشار) Justus Perthes(پرتس Rumsey Collection, 2016آن نام )، در

ي منطقه دریایی فارس (به آلمانی: ) یعنی شکل فشردهPers.Bs(بسپرس.صورتبهفارسجیخل
busenPersischer شودیم) دیده.

)1904درگذشته 1827(زاده استنفوردي ادوارد نقشه-4- 5-1
انتشار و فروش نقشه در لندن منظوربه1853) در سالStanford's Ltd(استنفوردکمپانی 

نیترقیدقي پروژهزمانی که 1862در سال استنفوردنام . گردیدسیتأساستنفوردتوسط ادوارد 
فروششدرسال 150شه لندن هنوز نیز بعد از نقشه لندن را اجرا کرد، معروف شد و کتابخانه نق

.)English Wikipedia E.Stanford , 2016قرار دارد(العادهفوق
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وبالکانقلمروویسفلمصرباتركيامپراتورازیبخشبا عنوان استنفوردي نقشه: 6شمارهنقشه
ونانی

از امپراتوري ترك با مصر سفلی و از بخشی استنفوردتوضیح نقشه: در این نقشه با عنوان نقشه
Stanford's map of part of the Turkish Empire, with Lower(ونانقلمرو بالکان و ی

Egypt, the new Balkan provinces and Greece(توسط کمپانی با قرارداد برلینمطابق
)، یعنی ,2016University of Toronto map & data library( 1909استنفورد در سال 

نام شدهدادهي که نشان طورهمانهمزمان با سلطان عبدالحمید دوم ترسیم گردیده است. 
مشخص هست.وضوحبهبه زبان انگلیسی فارسجیخل

يریگجهینت
با در نظر طورنیهمو شدهمطرحبا توجه به مدارك و اسناد مسلمی که از گذشته تاکنون 

ادوار تاکنون یعنی نیترکهناز فارسجیخلنام کهکردبیان توانیمتاریخی عثمانی هانقشهگرفتن 
ي قرن هانامهموافقتو هاعهدنامهتاتمدن بابلی ازجملهي جهان هاتمدناز زمان پیدایش نخستین 

نشأتازآنجاو اسناد بوده است. اهمیت این منابع هانقشهبخشنتیزفارسجیخلنام همچنان21
خاك امپراتوري جزءدور چنداننهي گذشتهتا فارسجیخلشورهاي اطراف که بیشتر کردیگیم

ي کشورهاي فوق نیز هانقشهمنابع و حالنیدرعرسمی دولت علیه عثمانیه) بوده و بانام(یعثمان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


557...ي قرون بیستم و نوزدهمهانقشهدر فارسجیخلنام 

با توجه به باز شدن پاي دول استعمارگر و براي رسیدن به 19. ولی در قرن گرددیممحسوب 
ی هست حالدرتحریف نام این خلیج کهن گذاشتند. این درراهود قدم اهداف سیاسی اقتصادي خ

تغییرند. رقابلیغي تغییرناپذیري اسامی جغرافیایی، شدهرفتهیپذي جغرافیایی طبق اصل هانامکه 
کهییازآنجادرهرصورتی ادامه دارد. المللنیبحتی در مجامع بعضاًاین تغییر و تحریف حالنیباا

است و با استناد به شدهدادهی اعم از کتاب، نقشه، مکاتبات و غیره نیز نشان در اسناد تاریخ
جغرافیدانان مسلمان عثمانی و غیر کنندگانمیترسي معتبر دولت علیه عثمانی اعم از هانقشه

و بحر فارس و فارسجیخلو در عوض ذکر هانقشهو عدم ذکر نام خلیج عربی در این عثمانی
دهندهنشاني مربوط به عثمانی، هانقشهبه زبان آلمانی) در هر دو نوع (سفارمناطق دریایی 

و حتی این مشروعیت تاریخی باعث گردید سازمان ملل تحریف هستمشروعیت تاریخی این نام 
تحریف آثار فرهنگی ملل قلمداد کرده و آن را رد کند.جزءرانام 

تشکر و قدردانی
، پیشنهاد هاییراهنمااد دکتر سید هادي زرقانی بابت در اینجا الزم هست از زحمات است

و خیتاراز مسئولین سایت طورنیهمو؛اصالحات، مشاوره و پیشنهاد منابع تشکر و قدرانی نماییم
ارائه راهنمایی، اطالعات و منابع علمی و تاریخی در منظوربه)Tarihvemedeniyet(هیترکمدنیت 
ي عثمانی، تشکر و قدردانی کنم.نهیدرزمبراي تحقیق و منابع الزمهانقشهرابطه با 
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منابع
. تهران، دفتر مطالعات سیاسی.»فارسجیخلی موضوعی شناسکتاب«. 1368ژنیباسدي،-
در بیش از هفتاد متن فارسجیخلنام .«1386، محمدي فشارکی، محسن محمدرضاابن رسول، سید -

، 2ي دوره. ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهاندانشکدهی پژوهشی ي علممجله. »عربی نویافته
.51- 29صصشماره. 

. سال بیست و چهارم، اقتصادي-مجله اطالعات سیاسی. »و نام آنفارسجیخل«. 1389احمداقتداري، -
.62ص،8-7شماره

پلی.. مشهد، انتشارات پا»اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک«. 1385محمدرضا حافظ نیا، -
ی جهان در مورد اهمیت نظامی کیتیژئوپلنظریات دانشمندان «. 1389محمدجعفرچمنکار، -
.17-1صص. سال اول، شماره اول، ي ایران بعد از اسالمنامهخیتاري علمی پژوهشی فصلنامه. »فارسجیخل
، انتشارات . تهران»ي ماد تا عصر حاضرسلسلهسیتأستاریخ مفصل ایران از «. 1335عبداهللارازي، -

اقبال.
سال چهاردهم، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.. »تالطم تاریخی در دریاي پارس«. 1390رضوي، مسعود -

.71- 68صص، 155شماره 
صص، 87. شماره مجله اندیشه. »در برخی از اسناد تاریخیفارسجیخلنام «1382یمرتضشیرودي، -

45-51.
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102.
.1انتشارات، جلد کلي اداره. تهران، »ساختمان و پیدایش آنفارسجیخل«. 1341محمدطباطبایی، -
. تهران. انتشارات سمت.»ژئوپلیتیک«. 1385اهللا عزتعزتی، -
. کتاب تاریخ و جغرافیا. »یالمللنیبو قراردادهاي عربی و حقوق فارسجیخل.«1390محمد، عجم-

.9-1صص، 155شماره 
.1انتشارات. جلد کلي اداره. تهران. »فارسجیخلجغرافیاي طبیعی «. 1341مسعودکیهان، -
1د انتشارات، جلکلي اداره. تهران، »فارسجیخلي وهواآب«. 1341محمدحسنگنجی، -
.38- 34صص، 224. شماره کیهان. »من المحیط االطلسی الی الخلیج الفارس«1384میابراهگرجی، -
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.1جلد انتشارات.کلي اداره. تهران. »فارسجیخلنام «. 1341محمدجوادمشکور، -
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.50-23صص. 1، شماره 14سال
. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. »فارسجیخلجغرافیاي تاریخی «. 1389لقماننایب پور، محمد، ملکی، -

.55-44، صص 148ماره سال چهاردهم، ش
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.1انتشارات. جلد 
ي صدسالهچندتاریخ چند هزارساله پارسی در برابر تاریخ فارسجیخل.«1387یعلنیکویی، -
.9ص، 204. شماره 17سال گزارش.. »هانینشخیش
. ي مطالعات تاریخ روابط خارجیفصلنامه. »فارسجیخلي تاریخی هانقشه«. 1381دباقرمحموثوقی، -

.13، شماره 1381، زمستان 4سال 
صص. 2و1، شماره 9. سال مجله بهار. »در کتاب الوالهفارسجیخلنام «، 1387یکه زارع، سهراب -
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Name of the Persian Gulf in maps of the famous European
cartographers from the Ottoman Empire in the 19th and 20th centuries

Seyed Hadi Zarghani1

Morteza firouzi2

Morteza firouzi3

Abstract
In the last decades in connection with the Persian Gulf, many words have

been spoken .Persian Gulf or Bahr-e Fars is renowned name which can be
invoked in the books, documents, manuscripts of old maps in the all over world.
This name was distorted by Roderick Oven (government representative) and
named with Fake Name to develop their own national targets in this region in
the late 60s. While all texts and maps before this year is clearly the name of the
Persian Gulf. This research prepared with descriptive-analytical methods for
surveying of the Persian gulf name by invoking to the Ottoman Empire maps of
Rest Fenner, J.Andriveau-Goujon, Franz Radefeld, Adolf Stieler and Edward
Stanford in the 19th and 20th centuries, which in those maps the name of Persian
gulf at English, German and French have been shown.

Keywords: Persian Gulf, the Persian Gulf name, maps of the Ottoman Empire,
the European cartographers.
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