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چكيده
مدتهاست كه نام «خلیج فارس» توجه عدهاي از محققان و مورخان را به
خود جلب كرده و مطالعات ایشان ،پیشینة این نام را نشان داده و اصالت
آن را ثابت كرده است .با این همه ،نامهاي كهن و كنونی دریاي عمان نیز
ایرانی است و این نكته تأیید میكند كه نهتنها خلیج فارس ،بلكه تمامی
پهنة دریاهاي جنوب ایران از دوران باستان ،همواره تحتاختیار و زیرنفوذ
ایران و ایرانی بوده است .پژوهش دربارة نام «دریاي اریتره» نشان میدهد
كه برخالف آنچه در ظاهر بهنظر میآید ،این واژه نهتنها یونانی نیست ،كه
ریشة ایرانی دارد و یونانیان در زمان اسكندر و پس از وي ،بهعمد ،نام
ایرانی دریاهاي جنوب ایران را تحریف كردهاند .افزون بر این ،در روزگار
اشكانیان و ساسانیان نیز نام دریاي عمان بهكار میرفته است و واژة «عمان»
نیز ریشة ایرانی دارد.
واژههاي كليدي :خلیج فارس ،دریاي عمان ،دریاي اریتره ،اروثراس،
دریاهاي جنوب ایران.
 .3استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
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مقدمه
مناقشهاي كه در دهههاي اخیر برسر نام بخشی از دریاهاي جنوب ایران میان ایرانیان و همسایگان
عرب ایشان درگرفته ،بهطور خاص بر نام خلیج فارس تمركز یافته است؛ اما آن نام مجعول كه
برخی از همسایگان ایران را خوش آمده است ،بنیادي ندارد و مطالعاتی كه در این باره انجام شده
است ،بیهویتی این نامگذاري را اثبات میكند3.با این حال ،آنچه در این مطالعات مغفول واقع
شده ،این نكته است كه نهتنها نام بخش غربی دریاهاي جنوب ایران (خلیج فارس) پیشینة ایرانی
آن را نشان میدهد ،بلكه بخش شرقی این آبها (دریاي عمان) نیز از دوران باستان ،نامی ایرانی
داشته و نام كنونی آن نیز ایرانی است .البته ،این نامگذاريها درنتیجة این است كه تمامی دریاهاي
جنوب ایران و حتی سواحل دو سوي این آبها در روزگاران پیش از اسالم ،همواره تحتتأثیر
فرهنگ ایرانی و زیر نفوذ سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي ایرانیان بوده است .از آنجا كه عدهاي از
نامداران مطالعات ایرانی ،پیشتر اسنادي متقن درباب اصالت نام خلیج فارس عرضه داشتهاند ،در
آنچه از پس خواهد آمد ،پهنة دریاهاي جنوب ایران بهصورت مجموعهاي واحد نشان داده میشود
و به ایرانی بودن نام بخش شرقی این آبها (دریاي عمان) توجه میگردد.
 .اهميت درياهاي جنوب ايران در جهان كهن
موقعیت و موضع راهبردي خلیج فارس و دریاي عمان سبب شده است كه از اواخر هزارة سوم و
اوایل هزارة دوم ق .م ،.این آبها به مسیر اصلی بازرگانی میان بینالنهرین و هند تبدیل شود؛ راهی
كه از آن ،چوبها و سنگهاي با ارزش و نیز فلزات پرفایده ،مانند مس ،جابهجا میشده است
( .)Salles, 1990: 126با این همه ،تجارت میان دنیاي آشوري و جهان هندي از اوایل هزارة یكم
 .3براي بررسی بعضی از پژوهشها دربارة پیشینه و اصالت نام خلیج فارس ،نگاه كنید به:
 خلیج فارس (مجموعه مقاالت سمینار خلیج فارس) ،ج ( ،3تهران :ادارة كل انتشارات و رادیو.)3133 ، مجموعه مقاالت خلیج فارس( ،تهران :وزارت امور خارجه ،دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی و مركز مطالعـات خلـیج فـارس،.)3139
 خلیج فارس در نگاه ایرانیان ،بهكوشش امیرهوشنگ انوري( ،تهران :بنیاد ایرانشناسی.)3183 ، -خلیج فارس در حدیث دیگران ،بهكوشش امیرهوشنگ انوري( ،تهران :بنیاد ایرانشناسی.)3183 ،
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ق .م .توسعة بیشتر یافت و از اواسط سدة نهم ق .م ،.در روزگار شَلمانِزِر سوم آشوري (حك:
 803 -858ق .م ،).تا میانة سدة ششم ق .م .در زمان نبونائید (حك 519 -555 :ق .م ،).فرمانرواي
كلدانی بابل ،بندرگاههاي شمالی خلیج فارس و دریاي عمان بهمنزلة مراكز واسط در این بازرگانی
پررونق شناخته شد (.)ibid.: 114
از این رو ،بی تردید از عصر كورش تا دورة داریوش سوم هخامنشی ،دریاهاي جنوب ایران
یكی از مهمترین محورهاي مبادالتی میان شرق و غرب شاهنشاهی هخامنشی بوده است 3.نه تنها
برپایة یكی از كتیبههاي داریوش یكم در شوش ( ، DSfسطرهاي  )35 -39میتوان احتمال داد
كه نقره و چوب آبنوسی كه از مصر ،و عاجی كه از حبشه و سند براي ساخت كاخ او بهكار رفته
( ،)Kent, 1953: 143- 144ازطریق دریاي عمان و خلیج فارس به شوش رسیده است ،بلكه
روایت هرودت كه میگوید دارچین از سرزمین دیونوسوس 0به قلمرو عربها میرسیده
( )Herodotus, 1942: 3/ 111نیز مؤید استفادة مكرر از آبهاي جنوب ایران بهمنزلة یكی از
مراكز پرآمدوشد بازرگانی در عصر هخامنشی است .اینكه در این گزارش ،سرزمین دیونوسوس،
حبشه و مصر است ( )ibid.: 2/ 146یا هند ( ،)Salles, 1990: 127تردید و شبههاي در اصل
موضوع وارد نمیكند .در پایان عصر هخامنشی ،اهمیت اقتصادي و تجاري دریاهاي جنوب ایران
به قدري چشمگیر بود كه به روایت آریان در آناباسیس ،اسكندر مقدونی آرزو داشت سواحل و
جزایر خلیج فارس به فنیقیة دیگري تبدیل شود ( .)Arrian, 1966: 19درواقع ،اسكندر قصد داشت
راهی بازرگانی از سِند تا دجله و فرات برقرار كند و از آنجا مسیري دریایی ازطریق دریاي سرخ
بهسوي رودخانة نیل بگشاید (.)Savory, 1980: 9
با فتح بابل بهدست كورش ( 519ق .م ،).قلمروهاي جنوبی خلیج فارس و دریاي عمان نیز
بهدست ایرانیان افتاد و سرزمینهاي دو سوي این منطقه به مجموعهاي واحد تبدیل شد؛ زیرا
سرزمینهاي ساحلی جنوب خلیج فارس و دریاي عمان پیشتر ،تابع یا متحد پادشاهان آشوري و
كلدانی بابل بودند .چنانكه برخی از محققان نشان دادهاند ،برطبق یك متن آشوري ،در حدود
 .3دربارة اهمیت سواحل و بنادر خلیج فارس در عصر هخامنشی ،نگاه كنید به :وثوقی.34 -10 :3183 ،
2. Dionysus
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سال  339ق .م ،.پادِ 3كه فرمانرواي سرزمین قَدِ 0بوده ،به نینوا رفته است تا به آشوربانیپال (حك:
 304 -338ق .م ).خراج بپردازد ( .)Potts, 1985: 82البته قَدِ ،نام اكّدي شبهجزیرة عمان در آن
ایام بوده است (.)ibid.: 81
موضوعی كه در بحث حاضر كمتر به آن توجه شده ،تأسیس نیروي دریایی هخامنشیان در
روزگار كمبوجیه (پیش از فتح مصر در  505ق .م ).و سپس ،گسترش آن در روزگار داریوش
یكم و خشیارشاست ( .)Wallinga, 1987: 47- 77بدیهی است كه هخامنشیان با دراختیار گرفتن
تمامی آسیاي غربی و مصر ،براي ایجاد یك شاهنشاهی یكپارچه و پایدار نیاز به ناوگان دریایی
نیرومندي داشتند ( .)Savory, 1980: 8اما آنچه از متنهاي یونانی دریافت میشود ،فقط حضور
ناوگان جنگی ایران در سواحل شرقی دریاي مدیترانه است .در تمامی اینگونه نوشتهها ،هیچ
نشانی از كشتیهاي رزمی هخامنشی در خلیج فارس و دریاي عمان نیست .افزون بر این ،در
متنهاي بازمانده از عصر هخامنشی یا در نوشتههاي مربوط به آن دوران ،هیچگاه از فتح نظامی
منطقهاي در سواحل یا جزایر خلیج فارس و دریاي عمان سخنی درمیان نیست و روایتی هم درباب
تحت سلطه درآوردن اقوام و مردمان این نواحی وجود ندارد ( .)Salles, 1990: 113هرچند این
نكته در ابتدا عجیب بهنظر میآید ،دلیل آن پیداست :سواحل دو سوي این دریاها دراختیار ایرانیان
بوده است و هخامنشیان این منطقه را بخشی از سرزمینهاي داخلی قلمرو خود میدانستند .درواقع،
بهسبب نبود احساس خطر ازجانب بیگانگان یا دشمنان ،دلیلی براي استقرار ناوهاي جنگی و
سازمان دفاعی دریایی در آبهاي جنوب ایران نبوده است.
 .2متنهاي كهن يوناني و درياهاي جنوب ايران
هرودت گزارشی دربارة نواحی بیستگانة مالیاتی در شاهنشاهی هخامنشی عرضه میكند
( )Herodotus, 1942: 3/ 93و آن را مربوط به روزگار داریوش یكم (حك 383 -500 :ق .م).
میداند .روزگار پررونق زندگی پدر تاریخ ،مقارن عهد اردشیر یكم هخامنشی (حك303 -335 :
1. Pâdè
2. Qadê
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ق .م ).است و مشخص نیست كه این بخشبندي مالیاتی از روزگار داریوش تا دورة اردشیر
بیتغییر مانده ،یا هرودت منعكسكنندة اوضاع اداري و اقتصادي زمان خود بوده است .با این همه،
ازنظر هرودت ،شهربانی (= ساتراپی) چهاردهم هخامنشی ،شامل سرزمین ساگارتیها ،زرنگیها،
ثامانیها ،اوتیها ،موكها و ساكنان جزایر دریاي اریتره 3میشده است كه به روایت پدر یونانی
تاریخ ،شاه بزرگ« ،تبعیديها» را به این جزایر میفرستاده است .وجود عدهاي تبعیدي را در
سواحل و جزایر دریاي اریتره ،كتسیاس و استرابن نیز تأیید میكنند .كتسیاس در گزارشی مربوط
به دورة اردشیر یكم هخامنشی ،از تبعید مگابوزُس 0به شهر كورتا 1در كنار دریاي اریتره سخن
میگوید ( .)Ktesias, 1972: 40استرابن نیز به نقل از نئارخوس ،3دریاساالر اسكندر ،مطلبی را
دربارة دریاي اریتره از میثروپاستس ، 5شهربان فروگیا ،روایت میكند كه برپایة آن ،داریوش سوم
هخامنشی به سببی ناگفته ،این شهربان را به جزیرة اُگوریس 3در دریاي اریتره تبعید كرده بوده
است (.)Strabo, 1961: 3/ 5
در متنهاي یونانی ،هر جا كه از دریاهاي جنوب ایران سخن گفته میشود ،بدون تمییز دادن
آبهاي دو سوي تنگة هرمز ،از «دریاي اریتره» نام برده میشود .درواقع ،یونانیان دستكم از
روزگار هرودت تا دورة ظهور و حضور اسكندر مقدونی كه منجر به انجام سفرهاي اكتشافی در
آبهاي جنوب ایران نیز شد ،از نام دریاي اریتره براي معرفی تمامی گسترة پهناور دریاهاي جنوب
ایران استفاده میكردند.
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1. Erythraean Sea
2. Megabyzos
3. Kyrta / Cyrta
4. Nearchus
5. Mithropastes
6. Ogyris
 .4براي آشنایی با برخی از منابع قدیم دربارة دریاي اریتره ،نگاه كنید به:
- H. Berger, "Erythra thalassa", Pauly, (Stuttgart, 1907), Pp. 592-601.
- A. T. Wilson, The Persian Gulf, (Oxford, 1928), Pp. 52- 55.
- G. F. Hourani, Arab Seafaring, (Princeton, 1951), Pp. 13- 17.
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 .3درياي اريتره
از روزگاران باستان ،یونانیان و سپس رومیان -و بهتبع آنها ،اروپاییان و غربیان -دو دریاي
شناختهشدة واقع در منطقة آسیاي جنوب غربی تا مرزهاي آفریقا را با نام واحدي خواندهاند:
دریاي اریتره.3
از این دو ،یكی دریاي سرخ (بحر احمر) ،میان شبهجزیرة عربستان و قارة آفریقا واقع است و
دیگري ،خلیج فارس و دریاي عمان ،میان سواحل جنوب ایران و شمال كشور عمان .جالبتوجه
است كه از همان روزگاران باستان ،خلیج فارس و دریاهاي جنوب ایران با وجود مزیتهاي
مشخص دریاي سرخ در امر بازرگانی ،همواره رقیب نیرومندي براي دریاي سرخ ،بهمنزلة مسیر
ارتباطی شرق و غرب عالم ،بوده ،و بنابراین ،موردتوجه یونانیان واقع شده است ( Savory, 1980:

 .)3افزون براین ،برخالف آنچه برخی گفتهاند ،نویسندگان و دریانوردان یونانی ،دستكم از
روزگار اسكندر مقدونی به بعد ،اقیانوس هند را میشناختهاند 0و بنابراین ،از نام دریاي اریتره،
اقیانوس هند را درنظر نمیآوردهاند.
خاستگاه نام «اریتره» را واژة یونانی «اِروثرا» 1یا «اِروثرُس» 3بهمعنی «سرخ /سرخفام» دانستهاند
( .)Schoff, 1913: 50; Muromtsev, 1977: 712ظاهراً سبب این نامگذاريِ دریاي سرخ (بحر
احمر) ،وجود خزههایی در این دریا بوده كه رنگ آب ،آن را ارغوانی یا سرخ نشان میداده است
و از این رو ،دریانوردان یونانی آن دریا را «اریتره» یا «دریاي سرخ» خواندهاند ( Sabbly, n. d.:

 .)28اما چنین تسمیهاي دربارة نام دریاهاي جنوب ایران معنا ندارد و تصریح یا اشارهاي دربارة
استفاده از صفت سرخ بودن رنگ آب براي نامیدن این آبها با عنوان دریاي اریتره در متنهاي
قدیم و جدید بهكار نرفته است .حتی یك نویسندة چینی سدههاي دوازدهم تا سیزدهم م /.ششم تا
5

هفتم ق ،.چائوجوكوا  ،دریاهاي جنوب ایران را «دریاي سبز» خوانده است ( Schoff, 1913:
 . 3نگاه كنید به:
- Encyclopedia Americana, ed. Danbury, (Connecticut, 2006), vol. 10, Pp. 562.
 .0براي نمونه نگاه كنید به.Arrian, 1966: Pp. 18, 20 & 21 :
3. erythra
4. erythros
5. Chau-Ju-Kua
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 .)355بنابراین ،اینكه یونانیان باستان خلیج فارس و دریاي عمان را نیز مانند دریاي سرخ ،با نام
«اریتره» خواندهاند ،سببی دیگر داشته است؛ چنانكه خود یونانیان نیز در این باره روایاتی گوناگون
نقل كردهاند .یك نمونه از آنها ،گزارش دینن ،3اهل كلفن ،0مورخ یونانی اواخر سدة چهارم و
اوایل سدة سوم ق .م ،.است كه «اریتره» را مأخوذ از نام اِروثراس ،1پسر پرسئوس ،3دانسته است .به
روایت دینن ،نام اروثراس پس از سفري كه وي به سرزمین پارس كرد ،ازسوي ایرانیان بر دریایی
كه او در آن دریانوردي كرده بود ،نهاده شد (.)Bosworth, 1997: 78
كورتیوس روفوس ،مورخ رومی اواسط سدة یكم میالدي ،نیز كه روایات مربوط به عصر
اسكندر را از منابع كهن گردآوري میكرد« ،اِروثروس» 5را بهعنوان فرمانرواي جزایر دریاهاي
جنوب ایران معرفی كرده و تأكید كرده است كه نام دریاي اریتره ،نه بهسبب رنگ آب آن ،بلكه
بهدلیل نام «اِروثروسشاه» است (.)Curtius Rufus, 1976: 8/ 9 & 14; 10/ 1, 13 & 14
 .4روايت آگاثارخيدس
یك گزارشگر یونانی كه اطالعات جالبی درباب خلیج فارس و دریاي عمان ارائه كرده،
آگاثارخیدس كنیدوسی 3است كه در سدة دوم ق .م .میزیسته 4و در حدود سال  309ق .م،.
رسالهاي بهنام دربارة دریاي اریتره» 8تألیف كرده بوده است كه متن كامل آن برجاي نمانده .او در
این رساله ،روایاتی دربارة خلیج فارس و دریاي عمان از یك ایرانی ساكن آتن نقل میكند.9
1. Dinon
2. Colophon
3. Erythras
4. Perseus
5. Erythrus
6. Agatharchides of Cnidos/ Cnidus
 .4براي آگاهی بیشتر دربارة آگاثارخیدس ،نگاه كنید به:
- Schwartz, (Ed.), "Agatharchides", Pauly, Stuttgart, vol.1/ 1 (1893), Pp. 739741.
- G. Sarton, Introduction to the History of Science, vol. 1, (Baltimore, 1927) Pp. 185.
8. De Mari Erythraeo
 .9براي دیدن آخرین ترجمة انگلیسی رسالة آگاثارخیدس ،نگاه كنید به:
(London, 1989).
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بخشهاي پراكندهاي از نوشتة آگاثارخیدس در آثار دیودُروس سیسیلی ( Diodorus, 1968: 1/

 )4- 10 & 41; 3/ 11, 18 & 48و استرابن ( )Strabo, 1966: 16/ 4دیده میشود؛ اما مفصلترین
بخش از متنِ دربارة دریاي اریتره در كتاب فُتیوس ،بطرك یونانی قسطنطنیه در سدة نهم م ،.با نام
كتابخانه (فصل  )059برجاي مانده است.3
بخشی از نوشتة آگاثارخیدس ،دربارة اشتقاق نام اریتره ،بهمعنی «سرخ  /سرخفام» است .او چهار
حكایت در این باره روایت میكند كه آخرین آنها از زبان یك پارسی بهنام «بُكسوس» 0است كه
كه در آتن زندگی میكرده است .بكسوس ،شكل یونانی نام ایرانی «بوخْشَ» 1است كه در نامهاي
نامهاي ایرانی دیگري چون «بَگَ بوخْشَ» (= خداداد) كه در یونانی بهصورت مگابازوس 3درآمده
درآمده است ،نیز میتوان آن را دید ( .)Justi, 1963: 72; Hinz, 1975: 68این نام در ایالمی
5

هخامنشی بهشكل «پوكشَ» در الواح تختجمشید بهكار رفته است ( ;Hallock, 1969: 746

.)Mayrhofer, 1973: 220
براساس روایت این ایرانی مهاجر ،مردي پارسی به نام «اِروثراس» نزدیك دریا و جزایري
زندگی میكرده كه در روزگار ماديها غیرمسكونی بوده است؛ اما بهدنبال هجوم شیران به گلّة
مادیانهاي او و گریز دیگر اسبان بهسوي دریا و رسیدن آنها به یكی از جزایر ،اِروثراس نیز با
ساختن كِلكی بهدنبال آنان رفت و چون آن جزیره را جایگاهی مناسب یافت ،تعدادي از مردم
تهیدست سواحل روبهرو را به جزیره برد و جزیرههاي اطراف را نیز احیا كرد و فرمانرواي آن
نواحی شد .برپایة این روایت ،اروثراسشاه چنان شهرت و محبوبیتی یافت كه آن دریا را به نام او
خواندند ( .)Strabo, 1966: 3/ 4استرابن به نقل از نئارخوس و اُرثاگُراس ،3آرمگاه اروثراس را در
جزیرة اُگوریس میداند ( )ibid.: 3/ 5و آریان نیز در كتاب هشتم آناباسیسِ خود كه به «ایندیكا»

4

 .3براي دیدن این بخش از كتاب فُتیوس ،نگاه كنید به:
- Photius, Bibliothèque, ed. and tr. René Henry, vol. 7, (Paris, 1974).
2. Boxus
3. Buxša
4. Megabazus
5. Pukša
6. Orthagoras
7. Indica
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موسوم است ،محل گور او را در جزیرة اُآراكتا 3یاد میكند ( .)Arrian, 1966: 37محققان ،گاه
اُگوریس را جزیرة هرمز ،و اُآراكتا را جزیرة قشم دانستهاند (مستوفی 51 :3115 ،؛ Wilson, 1928:

.)44
 .5تحريف تاريخ و جغرافياي ايران؛ از يونان باستان تا غرب معاصر
اطالعات ناقص ،مبهم و گاه نادرستی كه مورخان و جغرافیدانان جهان یونانی در نوشتههاي
خویش درباب ایران عرضه كردهاند ،در برخی موارد ،نتایج گمراهكننده و ویرانگري در مطالعات
جدید تاریخی و جغرافیاي تاریخی عصر باستان داشته است .در آنچه به جغرافیاي ایران در این
روزگاران مربوط میشود ،دربارة نادرستیهاي مسلّم جغرافیایی و مطابق نبودن گزارشهاي
نویسندگان یونانی با مكانهاي شناختهشده و عوارض طبیعی ،نمونههاي قابلتوجهی وجود دارد؛ به
طوري كه اسكندر و همراهانش آگاهی درستی از موقعیت جغرافیایی رودخانة سیردریا (سیحون)
و رشتهكوههاي هندوكش و قفقاز نداشتهاند .حتی قطعی نیست كه در روزگار باستان ،نویسندگان
یونانی دریاي خوارزم (دریاچة آرال) را میشناختهاند ( .)Spuler, 1979: 607این نكته كه آریان
از رودي بهنام تاناایس 0یاد میكند ،اما تأكید میورزد كه این رود ،با رودخانهاي به همین نام كه
هرودت به آن اشاره میكند ،تفاوت دارد ،نمونهاي از همین اطالعات مبهم و متفرق نویسندگان
یونانی است (پیرنیا.)3391 /0 :3130 ،
با این همه ،شواهدي دردست است كه نشان میدهد اسكندر و مورخان و جغرافیدانان همراه یا
همعصرش ،بهقصد و بهعمد ،براي تحریف واقعیتهاي تاریخی و جغرافیایی ایران و مشرقزمین
نیز كوشش كردهاند .این تالشها ،گاه براي تغییر و تحریف نامهاي جغرافیایی بوده است؛ چنانكه
بهگزارش آریان ،نئارخوس ،دریاساالر اسكندر ،در سفر دریایی خود كه از دهانة سند و بهقصد
آشنایی با دریاها و سواحل جنوبی ایران آغاز كرده بود ،نام یكی از بندرهاي شرقی دریاي اریتره
را تغییر داد و آن را «بندر اسكندر» نامید ( .)Arrian, 1966: 21استرابن نیز روایت میكند كه
1. Oaracta
2. Tanais
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آریستوبولوس 3رودي را كه از سغد میگذرد ]= رود زرافشان /رود سغد[« ،پُلوتیمتوس» 0نامید و
این بدان سبب بود كه یونانیان نام این رود را تغییر داده بودند ( .)Strabo, 1966: 11/ 5استرابن
همچنین تأكید میكند كه تاریخنگاران یونانی براي خوشامد سردار مقدونی ،مكان وقوع اسطورة
هركول را در سفر به كوههاي قفقاز -براي نجات دادن پرومتئوس از زنجیر -به هندوكش انتقال
دادند و با جعل واقعیات جغرافیایی ادعا كردند كه كوههاي هندوكش و قفقاز یكی است و
بنابراین ،اسكندر با گذر از هندوكش ،درواقع ،تمامی مناطق كوهستانی قفقاز را تسخیر كرده و
حتی اسطورهاي برتر از هركول است ( .)Strabo, 1966: 15/ 1 & 6- 8گواه دیگر در تحریف
عمدي تاریخ ،روایت كورتیوس روفوس ،نویسندة دوستدار اسكندر و مؤلف تاریخ اسكندر ،است
كه در شرح جریان نافرمانی سپاه اسكندر از پیشروي بهسوي درة رود گَنگ ،و پذیرش ناخواستة
سردار مقدونی ،میگوید كه اسكندر پیش از عقبنشینی و بازگشت سپاه ،فرمان داد تا اندازة
استحكامات پادگان محل استقرار وي و سرابازانش را بهشكلی اغراقآمیز افزایش دهند .بهخواست
اسكندر ،تختخوابهایی بزرگتر از قامت انسانهاي عادي ساخته و در آن مكان گذاشته شد تا
با بزرگنمایی دروغین در اندازة بقایاي م ربوط به سپاه مقدونی ،اسباب فریب و حیرت آیندگان
آماده شود.)Curtius Rufus, 1976: 9/ 3 & 19( .
به این ترتیب ،یونانیان ،چه پیش از اسكندر و چه پس از وي ،بهعمد یا بهسهو ،گامهاي بلندي
براي تحریف تاریخ و جغرافیاي تاریخی ایران باستان برداشتهاند و جالب آنكه ،برخی از این
گمراهیها ،بهویژه در تغییر و تصحیف نامها و اَعالم جغرافیایی ،گاه محققان بزرگ را به اشتباه
انداخته است .براي مثال ،جرج سارتن ،مورخ بزرگ تاریخ علم ،در شرح احوال آگاثارخیدس،
وقتی از كتاب او دربارة دریاي اریتره یاد میكند ،این تألیف را شامل آگاهیهاي جغرافیایی و
نژادشناسی ارزندهاي درباب اتیوپی (حبشه) و عربستان میانگارد ( )Sarton, 1927: 1/ 185و با
بیتوجهی ،تمایزي میان دریاهاي جنوب ایران و دریاي سرخ قائل نمیشود!

1. Aristobulus
2. Polytimetus

فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا (س) 441 /

 .6اريتره؛ نام كهن ايراني درياهاي جنوب ايران
برخی از محققان ،روایت اصلی و پذیرفتهشده ازطرف آگاثارخیدس دربارة نام دریاي اریتره را-
كه بهواسطة یك ایرانی نقل شده است -غیرواقعی دانسته ،آن را بهشكلی نمادین تفسیر كردهاند.
بهعقیدة اسكاف ،این روایت ایرانی ریشه در افسانههاي باستانی داشته و یورش دستة شیران،
استعارهاي است از حملة سپاه پارسی به نواحی ساحل جنوب ایران كه پیامد آن ،مهاجرت اجباري
بومیان ساكن این نواحی به جزایر نامسكون بوده است (.)Schoff, 1913: 357- 358
با این حال ،با توجه به اهمیت سنت شفاهی نزد ایرانیان باستان ،3شاید یافتن ریشههاي واقعی این
حكایت چندان هم بعید نباشد .درواقع ،بُكسوس یا بوخشَ حكایتی را كه نزد ایرانیان شهرت داشته
است ،براي آگاثارخیدس نقل میكند .تكرار این حكایت در منابع یونانی ،نشانگر اهمیت آن
است .این روایت ،دستكم از پایان عصر هخامنشی ،یعنی از اواسط سدة چهارم ق .م .تا دورة
زندگی استرابن در اوایل سدة یكم میالدي ،مشهور ،و بنابراین ،در میان ایرانیان پربسامد بوده و
ازطریق ایشان به یونانیان منتقل شده است.
درمیان گزارشهاي برجايمانده دربارة نام دریاي اریتره ،روایت آگاثارخیدس دقیق و
روشنگر است .آگاثارخیدس تأكید میكند كه «دریاي اروثراس» 0كه همان گسترة دریاهاي
جنوب ایران است ،با آنچه «دریاي سرخ» 1خوانده میشود ،كامالً متفاوت است؛ زیرا نام دریاي
نخستین ،یادگار نامدارترین مرد آن دریاست و نام دریاي دوم ،اشاره به رنگ آب دارد ( Schoff,

 . )1912: 51از این رو ،اكنون تردید نیست كه ازنظر آگاثارخیدس و بعضی دیگر از نویسندگان
یونانی ،برطبق یك روایت كهن ایرانی ،دریاي اریتره ،نه دریاي سرخ ،بلكه «دریاي اروثراسشاه»
بوده است (.)ibid.: 50

 .3براي مطالعه درباب سنت شفاهی در ایران باستان ،نگاه كنید به:
- M. Boyce, "Zariadres and Zarēr", BSOAS, vol. 17, (1955), Pp. 463- 477.
- Id., "The Parthian Gōsān and Iranian Minstrel Tradition", JRAS, (1957), Pp. 10- 45.
)2. Erythra thalassa (= Sea of Erythras
)3. Thalassa erythra (= Red Sea
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بنابراین ،نكتة قابلتوجه آن است كه بااینكه در روزگاران جدید ،همواره نام دریاي اریتره را
بهمنزلة نامی یونانی 3بر بخشی از دریاهاي جنوب ایران ،بهطور خاص بر دریاي عمان ،اطالق
كردهاند ،برخی از منابع كهن یونانی این نام را ایرانی برشمردهاند .اگر روایت بوخشَ ،این ایرانیِ
دور از وطن ،حكایتی واقعی باشد و یا اگر دستكم ،بخشی از واقعیت را بیان كرده باشد ،این نكته
بهمعنی حضور مؤثر و مستمر ایرانیان در خلیج فارس و دریاي عمان (= دریاي اروثراس) از آغاز
عصر هخامنشی است .در این صورت ،میتوان بهدنبال نامی ایرانی بود كه این روایت با آن ارتباط
داشته است.
اروثراس شكل یونانی تحریفشدة «اَریهرَثَ» 0است .این نام ،ایرانی و مركب از دو بخش
«اَریه» ،بهمعنی ایرانی یا آریایی و «رَثَ» ،بهمعنی گردونه یا ارابه است و درمجموع« ،دارندة گردونة
ایرانی /آریایی» معنا میدهد ( .)Hinz, 1975: 40این نام درمیان ایرانیان عصر هخامنشی و حتی
پس از آن ،درمیان ایرانیان ساكن در كاپادوكیا و پنتوس نیز رایج و حتی متواتر بوده است ( Niese,

 .)1895: 816- 820اریهرث درطول تاریخ ،به شكلهاي دیگري چون آریاراتس ،اَریارات و
اَریاسپ تحریف شده است (.)Justi, 1963: 23- 24
به این ترتیب ،یونانیان بهقصد تغییر نامهاي ایرانی ،با حذف و جابهجایی برخی واجها ،نام ایرانی
«اَریهرَثَ» را بهشكل واژة یونانی «اِروثراس /اِروثروس» تصحیف كرده ،آن را به صورتی
درآوردهاند كه در زبان یونانی بتوان از آن معنایی معادل دریاي سرخ -كه پیشتر ازسوي یونانیان
شناخته شده بوده است -افاده كرد .از این رو ،دریاي اریتره كه در متنهاي كالسیك یونانی و
رومی و سپس در متنهاي فرنگی ،ابتدا بهمفهوم تمامی دریاهاي جنوب ایران و پس از آن ،بهمعناي
دریاي عمان درنظر گرفته شده ،در واقع ،شكل فاسد نامی ایران است :دریاي اَریهرَثَ.

 .3بهعقیدة اسكاف ،نام اریتره یونانی است و از هیچ واژة مصري یا سامی مشتق نشده است .در این باره ،نگاه كنید بـهSchoff, :
.1913: 350
2. aryaraθa
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 .7عمان؛ نامي عربي يا ايراني؟
ظاهراً به تحقیق دانسته نیست كه از چه زمانی نام عمان بر بخش شرقی دریاهاي جنوب ایران اطالق
شده است .بهنظر میرسد در سدههاي نخستین اسالمی ،تمامی پهنة دریاهاي جنوب ایران «دریاي
فارس» خوانده میشد (امام شوشتري .)34 -5 :3134 ،شاید كاربرد وسیع نام دریاي عمان ،نسبتاً جدید
و مربوط به اواخر سدة هفدهم م .به بعد باشد .احتماالً پس از این زمان ،بهسبب برخی نظرگاههاي
سیاسی دولتهاي اروپایی و با این تصور نادرست كه واژة «عمان» عربی است ،بخشی از دریاهاي
جنوب ایران« ،دریاي عمان» نامیده شده است .با این حال ،برخالف آنچه برخی گفتهاند« ،3عمان»
نامی كهن و داراي پیشینة تاریخی ،و البته ،ایرانی است.
عمان از دو بخش  ،owبهمعنی «آب» -كه هنوز در برخی از گویشهاي ایرانی بهكار میرود-0
و بن مضارع ( mānاز مصدر فعل الزم  )māndanدر پهلوي ،بهمعنی «ماندن /باقی ماندن /خانه»
ساخته شده است ( Horn, 1893: 215؛  MacKenzie, 1971: 54؛  Boyce, 1977: 56؛ Back,

 )1978: 229و در مجموع« ،مكان ماندن آب /مانداب» معنی میدهد .با توجه به ساخت این واژه،
احتماالً در دورههاي اشكانی و ساسانی «اومان» براي نامیدنِ دستكم ،بخشی از این دریا به كار
میرفته و سپس ،عربها و عربینویسان ،این نام را بهشكل «عمان» تعریب و تصحیف كردهاند.
درواقع ،عرب كه نمیتوانسته است واژة اومان پهلوي را با «همزه» بهدرستی بخواند ،براي نزدیك
كردن قرائت كلمه به تلفظ اصلی ،آن را با «عین» نوشته است .از همین روست كه دربارة «عمان»،
بهمنزلة یك واژة عربی ،تاكنون ریشهشناسی قابلقبولی عرضه نشده است.
اومان در برخی متنهاي كالسیك ،بندري ایرانی در سواحل دریاي كنونی عمان در منطقة
مكران معرفی شده است .در متن مجهولالمؤلف گزارش سفر در دریاي اریتره( 1بند ،)13
تألیفشده در سدة یكم میالدي« ،اومانا» 3بازارْشهري یاد شده كه در دورة اشكانی ،واسطة تجاري
 .3براي تفصیل در این باره ،نگاه كنید به :امام شوشتري 3 :3134 ،و .38 -34
 .0براي نمونه ،نگاه كنید به :سروشیان33 :3149 ،؛ سالمی303 /0 :3183 ،؛ فرهوشی19 :3155 ،؛ اشرفی خوانساري339 :3181 ،
و 131؛ همایون.95 :3143 ،
3. The Periplus of the Erythraean Sea
4. Ommana
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هند و عربستان شمرده میشده 3و یكی از تولیدات شناختهشدة آن ،قایقها یا كشتیهاي كوچك
پیوسته بهدنبال یكدیگر ،بهنام «ماداراتا» 0بوده است .بطلمیوس ،دانشمند سدة دوم میالدي ،نیز از این
بندر بهصورت «اومانُن» 1بهمنزلة مركزي بازرگانی یاد كرده است (.)Ptolemy, 1998: 6/ 7
نامگذاري بندري مهم یا بخشی از سرزمینهاي ساحلی بهنام دریایی كه در كرانة آن جاي گرفته
است ،البته بدون سابقه نیست و نمونههایی از آن را میتوان در متنها و نقشههاي قدیم و جدید
یافت.
نتيجهگيري
در متنهاي یونانی باستان ،دریاهاي جنوب ایران و نیز دریاي سرخ (بحر احمر) ،بهنام «دریاي
اریتره» خوانده شده است .بیشتر پژوهشگران غربی در بررسی ریشهشناختی نام «اریتره» ،آن را از
واژة یونانی «اِروثرا» یا «اِروثرُس» ،بهمعنی «سرخفام» ،برشمردهاند؛ اما این تسمیه دربارة دریاهاي
جنوب ایران درست نیست.
جستوجو در منابع كهن یونانی نشان میدهد كه این نویسندگان استداللهاي گوناگونی
دربارة نام دریاي اریتره عرضه داشتهاند .در این میان ،گزارش آگاثارخیدس كنیدوسی در اواخر
سدة دوم ق .م ،.در رسالة دربارة دریاي اریتره جالبتوجه است .یك بخش از این گزارش ،از
زبان یك اریانی ساكن آتن بهنام بُكسوس (در فارسی باستان :بوخشَ) براي آگاثارخیدس نقل شده
است .بر این اساس ،نام دریاهاي جنوب ایران از نام «اِروثراس» كه جزایر جنوب ایران را مسكون و
آباد كرده بود ،گرفته شده است.
از آنجا كه ظاهراً نامهاي اروثراس و دریاي اروثراس (اریتره) یونانی است و ریشة یونانی دارد،
برخی از پژوهشگران ،روایت آگاثارخیدس دربارة نام دریاهاي جنوب ایران را بهمنزلة روایتی
استعاري و نمادین تفسیر كرده ،نام دریاي اریتره را داراي خاستگاه یونانی دانستهاند .با این همه،

 .3دربارة منطقة عمان در دورة اشكانی ،نگاه كنید به :وثوقی54. :3183 ،
2. madarata
3. Omanon
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دقت در روایات نویسندگان یونانی نشان میدهد كه اطالعات ایشان دربارة تاریخ و جغرافیاي
ایران ،دركنار ارائة بخشی از واقعیتها ،مشحون از آگاهیهاي ناقص و مبهم و گاه ،افسانهپردازي
است .در این میان ،شواهد موجود ثابت میكند كه تعدادي از اینگونه اطالعاتِ نادرست بهعمد
ساخته شده است و در عین حال ،از روزگار اسكندر به بعد ،تحریف نامهاي جغرافیایی مرسوم بود
و نهتنها این تغییر اعالم جغرافیایی ،نویسندگان یونانی و رومی دورههاي پس از سردار مقدونی را
به اشتباه انداخت ،كه عدهاي از نامدارترین دانشمندان معاصر را نیز در مسیر استنتاجهاي نادرست
قرار داد .به این ترتیب ،یونانیان نام ایرانی دریاهاي جنوب ایران را كه در عصر هخامنشی مشهور و
متواتر بوده است ،به نامی با ساختار زبانی یونانی تبدیل كردند .آشنایی یونانیان با دریاي سرخ (بحر
احمر) كه به لحاظ مبادالت بازرگانی براي ایشان مهم بوده است و از قدیم آن را دریاي اریتره (=
دریاي سرخ) میخواندهاند ،سبب شده است كه نام ایرانی دریاهاي جنوب ایران را تحریف و
همان نام یونانی را بر پهنة این آبها اطالق كنند.
مطالعة نامشناختی اِروثراس این احتمال را تقویت میكند كه این نام ،شكل یونانی نام ایرانی
«اَریهرَثَ» است .درواقع ،نام ایرانی و شناختهشدة «اریهرث» منشأ نام اریتره است .در عین حال،
تأمل در نام امروزي بخش شرقی دریاهاي جنوب ایران ،یعنی عمان ،نشان میدهد كه این نام نیز
ایرانی است و اصل آن «اومان» ،بهمعنی «مكان ماندن آب /مانداب» است .از اینرو ،نهتنها نام خلیج
فارس ،كه نامهاي باستانی و كنونی دریاي عمان نیز نامهایی با ریشهشناسی ایرانی است.
اختصارات
BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies
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JAOS = Journal of the American Oriental Society
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