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  :مقدمه 
ضرورت ھر تحقیقي را در این  اھمیت تاريخي و سیاسي خلیج فارس ، به حدي آشكار و ھويدا است كه

  . وادي توجیه مي كند 
نامي نگارنده در خالل بررسي اسناد تاريخي موجود در مراكز پژوھشي ، بويژه نقشه ھا و متون تاريخي ، 

اثبات اصالت این اصطالح و نام ، آنقدرھا ھم نیاز به دقت و  ،بنابر این.  .غیر از خلیج فارس مشاھده نكرد 
، موجب شد كه مجموعه اي در باره خلیج فارس در كتاب ماه تاريخ و جغرافیا انتشار  ،ا این وصفب. دلیل ندارد 

مجموعه كند و كاوھاي خود را در این حوزه و آن ھم بیشتر در میان اسناد الكترونیكي به معرض نقد و اطالع 
  باشد كه. رساني پژوھشگران قرار دھم 

 .شورمان قرار گیرد مورد توجه و نقد كاوشگران و محققین ك 
 

در این نوشتار ، به آن دسته از پايگاه اھاي اينترنتي متصل مي شويم كه نقش و جايگاه تاريخي و جغرافیاي 
شايد در فرصت ھاي بعدي ، بتوانیم به سراغ متون و . سیاسي خلیج فارس را مورد بررسي قرار داده اند 

  .اسناد تاريخي ، جغرافیايي و سیاسي ھم برويم 
ين سايت ھا ، از اچراكه . نبع اصلي در مقاله حاضر ، بیشتر سايت ھاي دانشگاھي و پژوھشي خواھد بود م

  .درجه اعتبار و ارزش علمي باالتري برخوردار ھستند 
  
  

                                             *         *       *  
  

  : مدخل كالم
خي ، در میان مورخین و جغرافي دانان ، با نگاھي واحد مورد مداقه مقوله ارزش گذاري روي نقشه ھاي تاري

 يك كارتوگراف ، ارزش يك نقشه تاريخي را به دقت و میزان تعیین حدود جغرافیايي آن مي. قرار نگرفته است 
 حال آنكه ، ھمان نقشه براي يك مورخ از جھت تاريخي مد نظر قرار گرفته و میزان نقش آن در شناخت. داند 

از آنجا كه اسامي و نام ھاي بكار رفته روي نقشه ھاي قديمي . حوادث  تاريخي  ، مورد توجه قرار مي گیرد 
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 .تر ، يكي از مواد اولیه تاريخي است ، بررسي صحت و سقم این نقشه ھا ، براي مورخ ارزش ويژه اي  دارد 
رافي دانان قديم در ترسیم به ھمین دلیل مشاھده نقشه ھاي قديمي ، علیرغم اشتباھات فاحش جغ

نقشه ، ھر اندازه براي يك جغرافیدان ، سرگرم كننده و عجیب است ، براي يك مورخ ، ماده خامي است 
  .براي بررسي تاريخي

تحقیقا به ھمین دلیلي است كه مجموعه بانك ھاي اطالعاتي در زمینه نقشه ھاي تاريخي ، بیشتر مورد 
مگر در مبحث تاريخ نقشه كشي . (افي دانان ، به آن اشاره مھمي ندارند گیرد و جغر توجه مورخین قرار مي

  .در مقايسه با دقت نقشه ھاي امروزي ، فاقد ارزش علمي است  از نظر دقت  زيرا اساسا این نقشه ھا ،)  
  
  

                                               *     *    *  
  

  . ، ارزش خاصي دارد  iي ، سايت اينترنتي ھنري ديويسدر میان نقشه ھاي باستاني و قديم
  .سال پیش از میالد تا دوره معاصر را يافت  ۶٠٠٠در اين مجموعه تاريخي ، میتوان نقشه ھاي باستاني از 

  :اين بانك اطالعاتي از نقشه ھاي تاريخي در سايت زير نگه داري میشود 
  

Http://www.henry-davis.com/MAPS/Ren/Ren1/carto.html 
  

 میالدي تھیه شده ، مي ۴٠٠پیش از میالد تا سال  ۶٠٠٠در میان نقشه ھاي تاريخ باستان، كه بین سال 
  :توان به موارد زير اشاره كرد 

تصوير .(تصوير نقشه جھان از نظر جغرافي دانان يوناني كه در آن نام خلیج فارس ھم ذكر شده است  -١
C1( 

قبل از میالد تھیه شده و در آن درياي احمر را درياي  ۴۵٠ه در سال تصوير نقشه جھان از نظر ھرودوت ك -٢
در اين نقشه ، خلیج فارس و درياي عمان و قسمتي از اقیانوس ھند  را با نام . عربي مینامد 
Erythrean Sea  دقت در اين تصوير نشان میدھد كه البته دقیقا محدوده خلیج فارس نیست ، .ذكر میكند

 )C4تصوير . (ربخش كامل خلیج فارس و درياي عمان نوشته شده استبلكه اين عبارت ب
وي اطالعات . قبل از میالد میزيسته است  ٢٧۵-١٩۴، كه در سال  iiنقشه جھان از نطر اراتوس تنس -٣

وي در زمان . جغرافیايي خود را در نتیجه جھان گشايي ھاي اسكندر و جانشینان او بدست آورده بود 
  .قبل از میالد تا زمان مرگش ، رئیس كتابخانه اسكندريه بود  ٢۴٠اسكندر ، از سال 

ھمین كارتوگراف نقشه ديگري ھم دارد ) C5تصوير .(كامال ھويدا است   Persian Golfدر نقشه او نام 
  .كه در آن ھم نام خلیج فارس ذكر شده است ) C6تصوير (

  
قبل از میالد تھیه شده ، محدوده  ١٣٠تا  ١۵٠كه بین سال ھاي  iiiدر نقشه جھان از پوسیدونیوس  -۴

  )C7تصوير .(اما مطالب نوشته شده روي آن خوانا نیست . خلیج فارس مشخص شده است 
  

تصوير .(میالدي كه وي ھم نام خلیج فارس را ذكر میكند  ١٨نقشه جھان از ديدگاه استرابن در سال  -۵
C8( 

  
ر كشیده و در دو نقشه اي كه از وي در میالدي نقشه جھان را به تصوي ۴٠در سال  ivپومپونیوس مال  -۶

و  C9تصاوير . (معرفي میكند  Persieus Sinusاين سايت گنجانده شده ، نام خلیج فارس را با عبارت 
C10 ( 
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 Sinusمیالدي ، در نقشه جھان ، خلیج فارس را با نام  ١٢۴جغرافي دان سال  vديونیسیوس  -٧
Persienus  ودرياي احمر را با نامSinus Arabius  تصوير . (ذكر میكندC11( 

میالدي تھیه شده و نام خلیج  ٢٠٠كه در سال ) Ptolemy(تصوير دو نقشه جھان از نظر بطلمیوس  -٨
 )C14و C13تصوير .(فارس ھم در آن ذكر شده است 

 .نقشه جھان از نظر ھكاتئوس در قن ششم پیش از میالد  -٩
مشخص شده ، اما به دلیل ضعف اطالعات  در اين نقشه ،علیرغم اينكه درياي خزر و درياي احمر

  )C2تصوير . (كارتوگرافي ، اثري از جايگاه خلیج فارس مشاھده نمیشود 
  

كه در آن ھم خلیج فارس وجود ) C3تصوير (تصوير يك نقشه ديگر از كارتوگراف ھاي باستاني  -١٠
 .است احتماال اين نقشه ھم براساس ھمان اطالعات غلط نقشه پیشین تھیه شده . ندارد 

میالدي تھیه شده ، اگرچه محدوده ايران مشخص  ٢٠كه به سال   viدر نقشه اوربیس تراروم  -١١
است ، اما اساسا اين نقشه اشتباھات زيادي دارد و نامي از خلیج فارس و يا اسم ديگري در آن ديده 

  ) C12تصوير .(نمیشود 
  
  
  
  

در سايت ھنري ديويس ، نقشه .رويم اينك به سراغ نقشه ھاي جھان كه در قرون وسطي تھیه شده می
  .ھاي متعددي از جغرافیدان ھاي اسالمي وجود دارد 

تصويري است كه ابوريحان بیروني از جھان رسم كرده و تاريخ آن به  به  يكي از اين نقشه ھا مربوط -١
در اين نقشه برخالف ديگر نقشه ھاي جغرافي دانان اسالمي . میالدي مربوط میشود  ١٠٢٩سال 
بحر "در اين نقشه نام خلیج فارس با عبارت . دوره ، اسامي روي آن واضح تر به نظر میرسد اين 

 )D1تصوير (مشخص شده است " فارس
در اين .میالدي كشیده شده است ١۵٠٠تا  ١۴٨۵نقشه اي از كاتوگراف ناشناخته كه بین سالھاي  -٢

 )D2تصوير .(نقشه نیز نام خلیج فارس ھويدا است 
میالدي تھیه شده ، و درآن نام  ١۴٨٩كه در سال viiشه جھاني از ھنريكوس مارتلوس دو تصوير از نق -٣

Sinus Persius  تصوير .(ديده میشودD3  وD4 ( 

  
  
                                          *     *     *  
   
  
  

در  Conncollنگاھي به مجموعه نقشه ھاي تاريخي  نگه داري شده در گروه مطالعات مذھبي دانشگاه 
سايت اينترنتي زير ، این مجموعه را در . امريكا نشان میدھد كه این نقشه ھا ، ارزش تاريخي ويژه اي دارد 

  :اختیار محققین قرار مي دھد 
  

http://camel2.conncoll.edu/academics/departments/relstudies/290/theory/worldmaps 
  

  . جلب توجه مي كند ) بسیار قديمي (يخي در این مجموعه ،تصوير شانزده نقشه تار



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

این نقشه از جغرافي دان قديمي ، . دومین نقشه در این مجموعه ، جايگاه خلیج فارس را ترسیم میكند 
قبل از میالد  ۴۵٠است ، اما مھمتر از آن تصوير نقشه جھان از ھرودوت است كه در سال  viiiھكاتئوس

این نقشه آشكارا نشان . براي معرفي درياي سرخ بكار میبرد كشیده شده و در آن اصطالح خلیج عربي را 
  .میدھد كه كه اصطالح خلیج عربي ، براي منطقه ديگري بكار میرفته است

تمام اسامي مكان ھا در نقشه جھان كه توسط محمد بن موسي الخوارزمي در این صفحه به نمايش درآمده 
كه متعلق به ابوريحان بیروني است ، و در سال  اما در نقشه ديگري در ھمین صفحه.، حذف شده است 

  .  ديده مي شود  میالدي تھیه شده ، نام درياي پارس را بر روي نقشه ١٠٢٩
  

در این نقشه نیز . است  xتھیه شده و برگرفته از نقشه اوربیس ixم از اطلس نوول ١٨٣٢نقشه بعدي در 
   .خلیج فارس نشان داده مي شود 

میالدي  ١۵٢٨اشاره كرد كه در سال  xiي توان به خلیج فارس در نقشه پیتر آپیاندر كنار این نقشه ھا م
   .كشیده شده است 

  :نقشه ھاي ذيل ھم در ھمین راستا است 
  .میالدي  تھیه شده است  ١٣٢٠كه در سال  xiiخلیج فارس در نقشه جھان از پتروس وسكونت  -١
 .ده شده است كشی ١۴۵٧، كه در سال  xiiiخلیج فارس در نقشه جھان از جنوس -٢
میالدي تھیه شده  ١۴٩٢، كه در سال  xivنقشه جھان و خلیج فارس در نقشه ھنري كاس مارتلوس -٣

 .است 
 .میالدي نشان مي دھد  ١۵٠۶كه حدود خلیج فارس را در  xvنقشه جھان از كونتاريني  -۴
 .م كشیده شده است  ١۵٠٧كه در سال  Woodcut Globe Goresخلیج فارس در نقشه  -۵
 .تھیه شده است  ١۶٩٠كه به سال  xviاز دومنیكو كاسیني خلیج فارس  -۶
میالدي  ١٨٣٢كه در سال  xviiو با الخره نقشه جھان  و جايگاه خلیج فارس از جوھان جام سونتي  -٧

 .تھیه شده است 
بر نام خلیج فارس ، در  Conncollنكته جالب توجه در تمام نقشه ھاي فوق ، تاكید پژوھشگران دانشگاه 

) حتي تلويحي يا غیر مستقیم (در ھیچ يك از نقشه ھاي مورد نظر ، اشاره اي . ھا است  معرفي اين نقشه
  .اشاره مي شود  Parsو يا   Persian Golfدر ھمه اين موارد به اصطالح .ھم به نام ديگري نشده است 

   
  

                                                      *      *     *  
  

در   Rainer Rauhutمجموعه نقشه ھاي . ه ھاي خلیج فارس طي پنج قرن گذشته مي پردازيم اينك به نقش
  .اين مجموعه از طريق آدرس اينترنتي زير ھم قابل مشاھده است . م در آلمان تھیه شده است  ١٩٧۴سال 

http://www.philographikon.com/mapsmiddleeast.html 
  

  .در اين نقشه ھاي تاريخي حائز اھمیت است  ترسیم موقعیت جغرافیايي خلیج فارس
دالر به فروش مي  ٩٠سانتي متر تھیه و به قیمت  ١٠در  ١۴م و در ابعاد  ١٧١٩يكي از اين نقشه ھا در سال 

البته با اشتباھات نقشه نگاري آشكاري )  Persian Golf(در اين نقشه حدود جغرافیايي خلیج فارس . رسد 
ھمچنانكه در تصوير نقشه ديگري از ھمین سايت ،كه در قرن ) قشه شماره يك ن( .مشھود به نظر میرسد 

م در ونیز منتشر شده ، علیرغم ھمه ضعف ھاي نقشه كشي ، نام خلیج فارس  ١۵۶٢شانزدھم و به سال 
  )نقشه شماره دو ( .كامال مشھود است 
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، كه درياي خزر  بطلمیوسط نام ھاي باستاني و اسامي شناخته شده جغرافیايي توسدر يك نقشه ديگر 
)Caspian Sea ( و خلیج فارس در غرب آن كشیده شده ، به نمايش در آمده است). سه نقشه شماره(   

اصل اين نقشه توسط . را نشان میدھد  سدقت در يكي ديگر از نقشه ھاي اين صفحه ، قدمت نام خلیج فار
با نظري اجمالي در اين  .میالدي تھیه شده است  ۴٣، و در سال  xviiiيك كارتوگراف رومي بنام پومپونیوس مال
) پايین و چپ (و خلیج فارس ) در قسمت وسط و چپ اين نقشه (نقشه روشن میشود كه درياي خزر 

. متون ذكر شده روي اين نقشه به زبان آلماني است . ،اھمیت ويژه اي براي جغرافیدانان قديم داشته است 
اين نقشه . دالر به فروش میرسد  ٣۵٠ست و ھم اكنون تصوير آن به قیمت سانتي متر ا ٢/٣۴در  ٢۵ابعاد آن 

   )نقشه شماره چھار .(م براي نخستین بار در باسل منتشر شده است  ١۵٧۴در 
نقشه بعدي در اين مجموعه متعلق به يك اطلس ايتالیايي است كه نقشه ايران و اياالت مختلف آنرا در سال 

. نشان میدھد   Golfo Persicoسانتي متر تھیه كرده و خلیج فارس را با نام  ١٣در  ۵/١۶م و در ابعاد  ١٧٢٠
   )نقشه شماره پنج . (نشان میدھد Mar Caspioھمچنانكه نام درياي خزر را با عنوان 

ت كه نقشه ايران را در سال س، از آمستردام ا xixنقشه بعدي در اين مجموعه ، متعلق به پتروس سنك 
اين نقشه داراي خطاھاي آشكار كارتوگرافي است ، اما نام خلیج فارس و اياالت . د م ترسیم میكن ١٧٢٢

در  ٨/۵۶در سمت چپ آن ، در ابعاد  اين نقشه رنگي با تعیین حدود بین النھرين. متعدد ايران را ذكر میكند 
  ) نقشه شماره شش . ( سانتیمتر ، ھم اكنون به قیمت پانصد دالر به فروش میرسد  ۴٧/٨

. م كشیده شده ، ديده میشود  ١۶٢۶، به سال  xxیج فارس در نقشه ديگري كه توسط جان اسپید خل
  )نقشه شماره ھفت (

. يك كارتوگراف ايتالیايي است ك ھنقشه شبه جزيره عربستان را كشید) م  ١٧٠۵ – ١٧۶۵( xxiايساك تیريون 
زئیات تاريخي و توپوگرافي منطقه نقشه فوق بخوبي ج. م در آمستردام منتشر شد ١٧۴٠اين نقشه در سال 

اسامي ذكر شده روي نقشه مانند خلیج فارس ، ھمگي با دقت فراواني تھیه شده و . را نشان میدھد 
  )نقشه شماره ھشت .( ن میدھد اتالش اين جغرافي دان را نش

حش نشان میدھد كه اين نقشه اشتباھات فا، xxiiدقت در نقشه منتشر شده توسط ويلي بالد پیر خیمر 
در اين نقشه ، درياي . اگرچه نقشه فوق اساسا توسط كلوديو پتولمي تھیه شده است . نقشه نگاري دارد 

انكه در نقشه بعدي در ھمین سايت ھمچن    )نقشه شماره نه . (خزر و خلیج فارس مشخص شده است 
كه محدوده وسیعي از درياي سیاه در غرب تا غرب چین در شرق را شامل میشود ، میتوان خلیج فارس را 

م در ژنو منتشر شده و در قرن  ١٧٨٠سانتي متر در سال  ۵/٣٢در  ٧/٢٠اين نقشه در ابعاد .مشاھده كرد 
  )نقشه شماره ده . (، تھیه شده است xxiiiھجدھم توسط ريجوبرت بون

در اين . م ، ايران را ترسیم كرده است  ١۵٧٠میرويم كه در سال  xxivاينك به سرغ نقشه آبراھام اورتلیوس
. نقشه ، خلیج فارس و درياي عمن در قرن شانزدھم ، جزيي از پادشاھي ايران محسوب میشده است 

از نقشه ھاي اين دوره ، اشتباھات  متون ذكر شده  روي اين نقشه به زبان آلماني است و مانند بسیاري
  ) نقشه شماره يازده . (آشكاري را در ترسیم حدود خلیج فارس ، مرتكب شده است 

در  مازندراندياي . از ھلند ، نقشه ايران را كشیده است ) م  ١۵٧١ – ١۶٢۴( xxvھمچنانكه پیتر كاريوس 
رودخانه ايندوس در جنوب . گرديده است  شمال ، خلیج فارس در جنوب غربي و درياي عمان در جنوب آن ذكر
  )نقشه شماره دوازده . (شرقي و تركمنستان در شمال لین نقشه نشان داده شده است 

وي دراين .  .م  در آمستردام منتشر ساخت  ١٧۵٠در ادامه اين سايت  ، ايساك تیريون ، نقشه ايران را در 
یج فارس و درياي عمان و اياالت مختلف كامال نقشه حدود سیاسي پادشاھي ايران را ، در حالیكه خل

  )نقشه شماره سیزده (. مشخص شده ، نشان  میدھد 
م تھیه شده و نكته جالب توجه در آن ، ذكر نام درياي عربي در  ١۶٨٠، در سال  آخرين نقشه در اين سايت 
                                                 )نقشه شماره چھارده . (كنار نام اقیانوس ھند است 

  
                                                    *    *      *  
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با وجود اسناد انكار ناپذير در مورد  اصالت نام خلیج فارس ، برخي مراكز و دانشگاه ھا در غرب ، ھچنان بر 

نمیشود ، بلكه رد پاي آنرا میتوان اين امر تنھا به موسسه نشنال جئوگرافي ختم .القاي شبھه تالش میكنند 
اما نكته سوال برانگیز در اين است كه چرا در ايران ،تنھا به .در برخي دانشگاه ھاي امريكا ھم جستجو كرد 

  .يك مورد آن اعتراض مي شود 
  

سايت اينترنتي كتابخانه . دانشگاه تكزاس نیز در زمینه نگه داري و ارائه نقشه ھاي تاريخي فعال است 
، مجموعه متنوع و فراواني از نقشه ھاي تاريخي را در  نشگاه تگزاس در امريكا از طريق آدرس اينترنتي زير دا

  :حوزه جغرافیايي خاورمیانه ارائه میدھد 
  

http://ftp.lib.utexas.edu/maps/historical/history_middle_east.html 
 

امپراتوري ايران را در حدود سال پانصد قبل از میالد  در اين میان میتوان به نقشه ھاي اشاره كرد كه در آن
تھیه شده و توسط  ١٩٢٣، در سال  xxviشفرد. ر. اين نقشه كه توسط ويلیام . ترسیم میكند ) ھخامنشیان(

  .يك موسسه اطلس تاريخي چاپ شده است 
  :براي مشاھده اين نقشه میتوان مستقیما به آدرس زير ھم مراجعه كرد

  
http://ftp.lib.utexas.edu/maps/historical/shepherd/persian_empire.jpg 

  
اين .اھمیت خاصي دارد در عین حال ، مجموعه نقشه ھاي مربوط به ايران در كتابخانه دانشگاه تگزاس ،

  :نقشه ھا در سايت زير نگه داري میشود 
  

http://www.lib.utexas.edu/maps/iran.html 
 

  :ا مورد توجه قرار میدھیم راز ايران در اين مجموعه دو نقشه سیاسي 
م تھیه شده  ١٩٨٠تھیه شده و دومي نقشه تنگه ھرمز كه در   م١٩٨١اول نقشه اي از ايران كه در سال 

اين نقشه ھا را میتوان با مجموعه نقشه ھاي سیاسي و تاريخي بخش خاور میانه در اين سايت .است 
  :آدرس آن چنین است .مقايسه كرد 

  
http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east.html 

 
،  )م  ١٩٨۴به سال (نقشه اي از منطقه شبه جزيره عربستان. چھار نقشه مورد نظر ما است ،در اين صفحه

 ،) ،توسط يك نشريه در خاورمیانه  ١٩٧٣تھیه شده به سال (نقشه مرزھاي سیاسي در منطقه خلیج فارس 
  .ه عربي دربوط به امارات متح، و نقشه ھاي ب ١٩٨١خلیج فارس در 

منحصرا از نام خلیج فارس ) م  ١٩٧٣نقشه خلیج فارس در سال به استثناي (در تمام نقشه ھاي منطقه 
اماھنگامي كه به آدرس زير مراجعه شود ، مشخص میگردد كه .براي معرفي اين آبراه استفاده شده است 

، بجاي خلیج فارس  خلیج عربيانديشه القاي شبھه  كه طراحان اين سايت به گونه اي نچندان آشكار ، در
  .ھستند 

   
http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/persian_gulf_1973.jpg 
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در نقشه ھاي مربوط به كشورھاي عربي ، در اين سايت ، بكار نرفته ، اما در كمال تعجب  خلیج عربيكلمه 

  .ربوط به ايران آمده است ، اين كلمه جعلي فقط در نقشه م
به گونه اي ديگر عمل كرده است ، xxviiنقشه ھاي سیاسي و تاريخي در موسسه خاوري دانشگاه شیكاگو

  :سايت زير را مشاھده كنید .
 

http://oi.uchicago.edu/OI/INFO/MAP/SITE/ANE_Site_Maps.html 
 

رس زير ھم قابل دسترسي است دراين نقشه كه از طريق آد.سپس به قسمت نقشه ايران وارد شويد 
  .خودداري شده استArabicيا   Persianمعرفي شده، و از بكار بردن  Golf،خلیج فارس با كلمه 

  
  

                                                   *     *     *  
  

  مجموعه ارزشمند و منحصرنقشه ھاي تاريخي كتابخانه ملبورن در استرالیا ، . از امريكا به استرالیا میرويم 
  
  
. بي نظیر باشد ) از لحاظ قدمت ،اصالت و شیوه ندرن ارائه شده (بفردي است كه شايد در نوع خود  

بسیاري از پژوھشگران تاريخي ، تحت تاثیر بانك ھاي اطالعات تاريخ امريكا قرار گرفته و از اين مجموعه غافل 
  . شده اند 

  :ق آدرس اينترنتي زير در اختیار محققین قرار دارد ھم اكنون اين اطالعات ، از طري
  

http://xena.lib.unimelb.edu.au/cgi/map_view.cgi  
   
  

در فھرست آشكار . كلیك كنید " Go"روي دكمه " Other Historical Maps By"در اين سايت ، در مقابل عنوان 
 ١۶٣٠،در سال  xxixوسط ھنر ھونديوست، xxviiiاين نقشه جھان.شده ، يك نقشه براي ما ارزش بیشتري دارد 

طراحان اين سايت ،امكاناتي را فراھم كرده اند كه كاربران میتوانند اين نقشه ھا را با . م تھیه شده است 
 ۵٠پیكسل و بزرگنمايي  x ۶۴٠ ۴٨٠اين نقشه را با مشخصات .وضوح ، دقت و اندازه متفاوتي دريافت كنند  
  Mare Persiنام خلیج فارس را با عنوان . یج فارس كلیك كنید درصد مشخص كرده و سپس روي منطقه خ

  )A13تصوير .(مشاھده خواھید كرد 
كلیك " Go"روي دكمه "  Walker Collection by"در سايت اصلي كتابخانه دانشگاه ملبورن در مقابل عنوان 

اي متعددي در حوزه در اين فھرست نقشه ھ. كنید تا فھرست مجموعه نقشه ھاي والكر را مطالعه كنید 
آن دسته از نقشه ھاي اين مجموعه كه در آن میتوان تصويري از خلیج .خاورمیانه ،آسیا و اروپا وجود دارد 

  :فارس را مشاھده كرد ،بشرح زير است 
  

در اين نقشه خلیج .م كشیده است ١۶۶٢،كه آن را در  xxxi، از فردريك وايت  xxxنقشه خاور میانه  -١
آمده است " Mare Elcatif"معرفي شده و در ذيل آن ھم كلمه "  Sinus Persicus"فارس با عنوان 

 )A4تصوير .(
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وقتي روي اين  xxxiii.م تھیه شده است ١۶٧٧كه در سال  xxxiiنقشه شرق مديترانه، از پیر دووال  -٢
را "  Golphe de Perse"درصد بزرگنمايي نگاه كنید ، روي قسمت خلیج فارس عبارت  ۵٠نقشه با 

 )A5تصوير ( .مشاھده میكنید 
در اين نقشه ، خلیج فارس با . م تھیه شده است  ١۶١۴كه در  xxxivنقشه خاور میانه از ويلیام ھول  -٣

 )A7تصوير . (معرفي شده است " The Persian Sea"عبارت 
در اين نقشه منطقه خلیج فارس با . م تھیه شده است  ١۶٩٠در سال  xxxvخاور میانه از جان سلر  -۴

 )A9تصوير .(شخص شده است م" G. of Persia"عبارت 
م ، حوزه شرقي امپراتوري روم را  ١۶٣٧كه در سال  xxxviنقشه خاور میانه از نیكوالس سانسون  -۵

مشخص شده " Sinus Persicus"در اين نقشه نیز خلیج فارس با عبارت  xxxvii.ترسیم كرده است 
 ) A10تصوير . (است 

م نشان  ١۶٢۴رمیانه را در سال كه مرزھاي خاو xxxviiiنقشه خاور میانه از فرانسیسكو ھارائوس  -۶
 )A11تصوير .(مشخص میكند  Sinus Persicvsاين جغرافیدان ، خلیج فارس را با عبارت . میدھد 

م توسعه امپراتوري مقدوني توسط اسكندر ١۵٩۵نقشه خاورمیانه از آبراھام اورتلیوس ، كه در سال -٧
. معرفي میكند  Sinvs Persicvsعبارت وي نیز در اين نقشه ، خلیج فارس را با  xxxix. را نشان میدھد 

 ) A12تصوير (
  

  .مشخص میكند  Arabiae Felicis Parsھمچنانكه منطقه جنوب تنگه ھرمز را با عبارت 
  

با ين ترتیب ،ھمانطور كه مالحظه شد ، در اكثريت قريب به اتفاق نقشه ھاي فوق ، تنھا از نام التین خلیج 
استفاده ) آنھم نه خلیج عربي ( ستثنايي نیز از نام ھاي غیر متعارف در موارد ا.فارس استفاده شده است 

  .شده است 
  
  

                  *     *     *  
  

اين نقشه ھا از آن جھت كه داراي قدمت چندين صد ساله بوده و حروف نوشته شده روي آن ،خوانا است ، 
قايسه با بسیاري از نقشه ھاي تاريخي داراي ارزش تاريخي منحصر بفردي است ، به ھمین دلیل قابل م

  . ديگر كه خوانا نیستند ، نمیباشد 
مقايسه كرد كه در  xlسومر . س .در اين مورد میتوان اين نقشه ھا را با مجموعه نقشه ھاي قديمي از آدينا 

  :سايت اينترنتي زير نگه داري میشود 
  

http://www.old-maps.biz/katalog/englisch/auswahl_e.htm 
  

اما متاسفانه مطالب . در اين مجموعه ،نقشه ھاي تاريخي امپراتوري روم و ھمسايگان آنرا میتوان ديد 
میالدي  ١٧و  ١۶اكثر اين نقشه ھا در قرن . نوشته شده در قسمت خلیج فارس نامشخص و ناخوانا است 

  .تھیه شده است  
  
  

                                                    *      *      *  
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براي شناخت جايگاه خلیج فارس در قن ھجدھم میالدي به بعد  Early Mapsنقشه ھاي تاريخي سايت 
  .،مفید است 

  :میالدي آماده شده ، و سپس در سايت زير قرار گرفت  ١٩۶١اين مجموعه ابتدا در سال 
  

http://www.earlymaps.com/asia/persia.htm 
  

  :ت از اين نقشه ھا عبارت اس
میلي متر كشیده  ٢۴٠در  ٣۵٠، در ابعاد xliبلین .ن.میالدي كه توسط ج ١٧۶۴در سال  ننقشه ايرا -١

در اين نقشه كه در قرن ھجدھم تھیه شدھع نام خلیج فارس مشاھده میشود . شده است 
 )E1تصوير .(

  )E2تصوير . (م  ١٨١٧، به سال  xliiاز جان تامسون ننقشه ايرا -٢
میالدي تھیه  ١٧٧١، كه آن را در سال  xliiiاز جرج رولوس) Persian Golfم و تعیین نا(نقشه ايران  -٣

 )E3تصوير .(كرده است 
 )E4تصوير (میالدي  ١٨٨٢نقشه ايران از چارلز اسمیت ، در سال  -۴
را ھم  Persian Gulfeكه كلمه ) E5تصوير (میالدي  ١۶۶٨، در سال  xlivنقشه ايران از پیتر ون دن كر -۵

 ذكر كرده است 
 )E6تصوير (م تھیه شده ات  ١٩٠٨ن از چارلز اسمیت كه به سال نقشه ايرا -۶
 )E7تصوير (م  ١٧۶٨، در سال  xlvنقشه ايران از گیلز روبرت واگوندا  -٧
 ) E8تصوير (م تھیه شده است  ١٧٢۶، كه در سال xlviتصوير نقشه ايران از گیالم ايسل  -٨
 )E9تصوير (م ١٨٠۶، در سال xlviiنقشه ايران از ادوارد پتیسون  -٩

  
ام نقشه ھاي فوق ، براي معرفي خلیج فارس تنھا از عبارت مشخصي كه معرف اصلي آن است ، در تم

تا بیستم ، اين سنت مرسوم  ١٨در تمام نقشه ھاي قرن .استفاده شده و كلمه ديگري مشاھده نمیشود 
  .بوده است 

  
  
  
  

                                                *       *       *  
  

كنون نیز ، سازمان ملل متحد ، به عنوان رسمي ترين مرجع براي شناسايي مرزھاي بین المللي ، در ھم ا
براي مشاھده نقشه غرب . است  Persian golfده میكند و آنھم كلمه انقشه خود تنھا از يك عبارت استف

  :آسیا در سايت سازمان ملل متحد ، به آدرس زير در اينترنت مراجعه كنید 
  

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/westasia.pdf   
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