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علی رسولی

*

چكیده
جغرافیای تاریخی سواحل خلیج فارس ،با وجود پژوهشهای صورت گرفته ،هنوز جنبههههای اانهناختهای دارد کهه
پژوهش در آنها ،به کسب آگاهیهای تازه درباره تاریخ تعامالت فرهنگی و تمدای این منطقه میااجامد؛ مااند اصهطال
سیف ( )sīfکه در تعدادی از متون جغرافیای تاریخی ،برای توصیف بخشهای بزرگی از سواحل نمالی خلهیج فهارس
به کار رفته است و فرهنگهای لغت آن را واژهای عربی فرض کردهااد .مقالة حاضر با این پهیش فهرض کهه منأهی یه
جایاام را در گام اخست ،باید در ارتباط با جغرافیای تاریخی منطقة مربوط جستجو کرد ،به طر این پرسهش پرداختهه
که اصطال سیف چه ارتباطی با جغرافیای تاریخی سواحل نمالی خلیج فارس دانته و از اظر مصداقی ،در گذر زمهان،
دچار چه تغییراتی نده است؟ بررسی نواهد جغرافیایی و تاریخی و زباای اأان میدهد که اصهطال سهیف ریأهه در
جغرافیای تاریخی سواحل خلیج فارس و زبان فارسی دارد و از قرن چهارم قمری/دهم میالدی به بعد ،از اامی برای کل
سواحل فارس قدیم ،به اامی برای ااحیه ساحلی نیف ،در نمال بونهر امروزی ،تغییر یافته است .این پژوهش بها رو
کتابخااهای و پژوهشهای نفاهی استفاده نده است.

تاریخی ااجام نده و در گردآوری اطالعات ،از تکنی
واژههای کلیدی :سیف ،نیوْ ،جلندیها ،خلیج فارس.

 استادیار گروه تاریخ دااأگاه خلیج فارس بونهر ( اویسنده
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چهههارم (متههوفی  913ق 213/م ،مفصّههلتههرین گههزار

مقدمه
در متهون جغرافیهایی بازمااهده از سهدهههای سهوم

موجود را درباره سیفهای سه گااه ارائه کرده اسهت .اگهر

قمری/اهم میالدی به بعد ،اصطالحات و جای اام ههای

متن جغرافیایی ابو زید بلخی (متوفی  999ق 813 /م) کهه

متعددی ثبت نده است که از اظر مکاای یا مفههومی،

محققاای چون کرمر ( )Kraemerو بارتولهد ( )Bartoldآن

دچار ابهام هستند و می توااند موضهو مناسهبی بهرای

را منبع اصلی اصطخری دااستهااد (اصهطخری)55 :5939 ،

پژوهش بانند .سیف ( )sīfهم واژه ای در زبان عربهی

موجود بود ،ناید تصور رونن تری از تاریخچهة موضهو

و هم اصطالحی در جغرافیای تهاریخی خلهیج فهارس

به دست می آمد .با این حال ،از معدود زمان های مأخصی

است و از جمله اصطالحاتی است کهه در تعهدادی از

همچون دور میمون و هارون و عمرولیث کهه اصهطخری

م تون مزبور ،درباره بخش هایی از سواحل خلیج فارس

ضمن گهزار

از سهیف ارائهه کهرده اسهت (اصهطخری،

به کار رفته است؛ اما بدون اینکه درباره منأی و مفهوم

 593 :5939و  ،)513مههیتههوان اتیجههه گرفههت کههه اخبههار

جغرافیههایی یهها تههاریخی یهها زبههان نههناختی آن اطههال

مربوط به سیف ،در کتا او ،بیش از آاکه مربوط بهه قهرن

چنداای داده نود؛ از سوی دیگر ،فرهنگ های لغت آن

چهارم قمری باند ،مربوط بهه قهرون دوم و سهوم قمهری

را جزء لغات عربی ثبت کرده ااد .از آاجا که محهدود

است .بنابراین محتمل است که اصطخری تمهام یها بخهش

مکاای این اصطال بخش یزرگهی از سهواحل خلهیج

عمد این گزار

را از آثار اویسندگان متقدّم ،مثل ابو زید

فههارس را در بههر مههی گیههرد ،ااجههام پههژوهش دربههاره

بلخی ،گرفته بانهد .جغرافهی اویسهان بعهدی یعنهی ابهن

جنبه های مبهم آن ،مهی توااهد رونهنگر برخهی اکهات

حوقل ،ابن بلخی ،یاقوت ،مستوفی و ابوالفهدا کهه در ایهن

درباره جغرافیای تهاریخی ایهن سهواحل بانهد .مقالهة

باره مطلبی اونته ااد بیأتر ،گزار

اصطخری را تکرار یها

حاضر با این پیش فرض که منأی و مفهوم جای اام هها

خالصههه کههردهااههد؛ بهها وجههود ایههن ،برخههی عبههارتههها و

و اصطالحات جغرافیایی را در قدم اخسهت ،بایهد در

توصیف ههای جدیهد در آن هاسهت کهه در ضهمن مقالهه،

تاریخ و جغرافیهای همهان منطقهه ای کهه کهاربرد دارد

بررسی مینهواد .دسهتهای دیگهر از منهابع جغرافیهایی ،از

حستجو کرد ،به پژوهش درباره برخی اکات مبهم در

ابهن خردادبهه،

جمله البلدان یعقهوبی ،مسهال

و مماله

بها

احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم مقدسی ،صور االقهالیم و

بررسی اطالعات تاریخی و جغرافیایی و زبان نهناختی

ایز آثار البالد و اخبار العباد قزوینی و اخبه الدهر دمأهقی،

موجود درباره منأی زباای و جغرافیایی ،زمان پیدایش،

انارهای به این موضو اکردهااد.

خصوص اصهطال سهیف پرداختهه اسهت؛ سه

حدود مکهاای ،تعیهین مکهان مراکهز مههم سهکواتی و
تغییرات نکلی و مصداقی آن اتیجه گیری کرده است.
در میان منابع ،قدیمیترین متنی که از سیف بهه عنهوان

در میههان پژوهأههگران جدیههد ،اخسههتین بههار پههاول
نههوارت

( ،)Paul Schwartzدر جغرافیههای تههاریخی

فارس که ترجمة فارسی بخشهایی از اثر بهزر تهر وی

بخأی از ساحل خلیج فارس یاد کرده ،سهفراامة منسهو

درباره جغرافیای تاریخی ایران است ،بها اسهتناد بهه آثهار

به سلیمان سیرافی ،مربوط بهه سهال  993ق 815/م اسهت.

اصطخری ،سلیمان سیرافی ،یاقوت ،طبری ،ابهن حوقهل،

وی از سیف بنی الصَفاق ،در بخش نهرقی سهاحل ایرااهی

ابن فقیه (گویا به اقل از سلیمان سهیرافی) و ابوالفهدا بهه

خلیج فارس ،اام بهرده اسهت (سهیرافی .)13 :5985 ،یه
سده بعد از سیرافی اصطخری ،جغرافیا اوی

اواسط سهد

بررسی سیفها پرداختهه اسهت؛ سه

 ،بهه ایهن اتیجهه

رسیده که اصطال سیف به معنای ساحل ،بهرای اهواحی
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ساحلی والیت اردنیرخرَه ،واقع در کنار خلیج فارس ،به
کار رفته است .نهوارت

نهاید بهه پیهروی از سهیرافی،

است .مهاجرتی که سرآغاز پیدایش واحدهایی بها عنهوان
سیف ند (وثوقی 39 :5983 ،تا .)33

سیف بنی الصّفار را بنیالصّفاق اونهته اسهت و بها ابهراز
تردید ،آاان را در سهرزمین سهاحلی جنهو
صقاره ،جایی ازدی

الر و نههر

واژة سیف در فرهنگهای لغت و متون جغرافیایی

بندر ریگ ،قرار داده است .او اظهر

فرهنگ های عربی سد چهارم ،به اتفاق ،لغت سهیف

( )Tomaschekرا درباره قرار دادن حصهن ابهن

( )sīfرا ساحلِ البحر معنی کهردهااهد (ابهن دریهد:5283 ،

عماره یا قلعة دیگدان ،در محل قلعة لأتان امروزی اقهل

813؛ ازهری ،بیتا33 :؛ ابن عباد ،921 :5151 ،جهوهری،

بها

5932 :5133؛ ابن فارس .)595 :5131 ،از این میان ،ابهن

وجود این اظریهههای راهگأها ،چهون از منهابع فارسهی،

فارس که متیخرترین آنها محسو

کرده

همااند ابن بلخی و مستوفی و وصاف ،اسهتفاده اکهرده و

است تا این لغت را ریأهیابی کند .وی ذیل لغت سَهیف

نههاید از نههیف امههروزی ایههز اطههال ادانههته ،دربههاره

( ،)saıfبه معنای نمأیر ،اونته است« :اصلٌ یَهدل علهی

تمان

کرده است (نوارت  538 :5989 ،تا  .)559نهوارت

مینود ،تال

مکان یابی خورنید و خور سیف ،حهدس و گمهانههای

اِمتدادٍ فی نیءٍ و طولٍ .من ذله

بیاتیجهای زده است .تا حدودی همزمهان بها نهوارت ،

المتَداده :اصلی است که بر امتداد و طول چیهزی داللهت

گهای لسهتراج ( )Guy Le Strangeدر کتها

جغرافیهای

السیهیف سُهمّیَ بهذل

میکند ،به همین دلیل سَیف ( )saıfبهه خهاطر درازیا

تاریخی سرزمینههای خالفهت نهرقی عهالوه بهر منهابع

چنین اامیده نده است ».س

استناد نوارت  ،از برخی آثار فارسهی ،همچهون فهارس

سیفِ البحر ( )sīf-el-bahrرا ناهد آورده اسهت« :و ممّها

حمهدات مسهتوفی ایهز

یَدُل علی هذا االنتقاقِ ،قولُهُم سِیفِالبحر و هو مها امتهدی

استفاده کرده است .لستراج ضمن همان تعریف از سیف،

معهُ من ساحلِه :و چیزی که بر این انتقاق داللت میکند

عمههاره و زهیههر و مظفههر را بههدون انههاره بههه اسههبت

سخن آنها در عبارت سهیف البحهر اسهت؛ زیهرا کهه آن

خوااده اسهت کهه از

امتداد دانهتن سهاحل در کنهار دریاسهت» (ابهن فهارس،

اامة ابن بلخهی و ازههه القلهو

خویأاوادی آاان ،سه عأیر عر

آن طرف خلیج فارس ،بهه سهواحل نهمالی کهود کهرده

در تییید این معنا ،عبارت

.)595 :5131

بوداد .وی مکان صهقاره را در ازدیکهی جنابهه دااسهته و

از این عبارت رونن مینود کهه روا لغهت سهیف

محل والیهت دسهتقان (دنهتی و دنتسهتان امهروزی) را

( ،)sīfدر معنای سهاحل ،از اظهر زمهاای مقهدّم بهر وجهه

منطبق با سیف بنهی صهفار حهدس زده اسهت (لسهتراج،

انتقاق پیأنهادی ابن فارس است؛ بنهابراین ،از آاجها کهه

 933 :5933و  933و  .)932در سههههالهههههای اخیههههر،

چهار لغت اوی

قبلی درباره وجه انتقاق سیف سکوت

محمههدباقر وثههوقی در کتهها مهههاجرت اقههوام در خلههیج

کردهااد ،پیواد دادن دو کلمة سَیف ( )saıfو سهیف ()sīf

دادن و جمههع بنههدی و تحلیههل

قااع کننده به اظر امیرسد .به عبارت دیگهر ،چهون ابهن

فههارس ،ضههمن گههزار

اطالعات موجود ،درباره علت و زمان مههاجرت اعهرا

فارس در فرض خود ،سیف البحهر را بهه عنهوان نهاهد

ازدی جُلندی به ایران ،بحث کهرده اسهت .او بها بررسهی

مثال ،برای لغت دیگری آورده است کمکی به ریأهیهابی

گزار های مهور عمهاای ،سَهرحان بهن سهعید ،زمهان

خودِ سیف ( ،)sīfدر معنای ساحل ،امهیکنهد .در همهان

مهاجرت جلندیها به سواحل ایران را اوایهل قهرن سهوم

حال ،برخی از لغت اویسان ،از جمله اویسندگان منتههی

تا ایمة اخست قرن چههارم قمهری/دهم مهیالدی دااسهته

و آاندرا  ،عالوه بر معنای لغوی ساحل دریها ،آن

االر
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را سههاحل دریههای عمههان ایههز خوااههدهااههد (دهخههدا،8 :

سیف تا قرن چهارم؛ اصطالحی برای سواحل فارس ،از

 .)59913رونههن اسههت کههه در ایههن خصههوص ،ایههن

گناوه تا تنگة هرموز

اویسههندگان سههیف ( )sīfرا اصههطالحی خههاص ،دربههاره
سواحل جنوبی ایران منظور کردهااد.

در قرون سوم و چهارم قمری/دهم میالدی سهواحلی
که سیف اامیده مینده ،در دست نهعبهههایی از طایفهة

جغرافیا اویسان ،بر خالف فرهنگنامه اویسهان ،بهه

جُلَندی بوده است که تبارنان را به قبیلهة ازد ،در عمهان،

معنای لغهوی سهیف انهاره اکهرده ااهد .اصهطخری از

میرساادهااد .در گزار ههای مربهوط بهه پهیش از قهرن

سیف های سه گااهای ،در ساحل نمالی خلهیج فهارس،

سوم قمری ،دست کهم دو نهخص بها اهام جلنهدی ،بهه

از گناوه تا ازدیکی های تنگه هرمز اام بهرده و بهه ههم

عنوان حاکم تمام یا بخشهایی از عمان ،دیده مهینهود؛

مرز بودن آن ها با دریا اناره کرده اسهت (اصهطخری،

اخست جلندی بن مُسهتنیر در مقطعهی اهامعلوم از زمهان

 13 :5939و  592تا  595و  .)112ابوالفدا سیف البحر

ساساایان (وثوقی 32 :5983 ،اقل از کأف الغمهه) و دوم

را اام ساحلی از سواحل فارس خوااده است (ابوالفدا،

جلندی بن مسعود ازدی کهه در سهال  593ق 311/م در

 .)935 :5912یاقوت سیف های بنی زهیر و بنی صهفار

حال جنگ با خوار بود (یعقوبی ،بیتا .)992 :بر اساس

را با عبارات «مِن سَواحل بَحرِ فارس :ازسواحل دریای

تحقیقات وثوقی ،با استناد به منابع عماای ،درگیهری ههای

فارس» و «علی سواحل بحر فارس :بر سواحل دریهای

مذهبی میهان اههل سهنت و اباضهی هها و درگیهری ههای

فارس» توصیف کرده و یکی از آن ها را که از جنابه تا

قبیله ای میان ازدی ها و ازاری هها در قهرون اول تها سهوم

اجیرم امتداد دانته« ،سیفً طویل :ساحل دراز» اامیهده

قمری/اهم مهیالدی عامهل عمهد مههاجرت ازدی هها بهه

است (یاقوت .)928/9 :5232 ،ذکر اأدن معنهای ایهن

سواحل ایهران بهوده اسهت .وی اتیجهه گرفتهه کهه آغهاز

لغت در آثار جغرافی اویسان ،ممکن اسهت از بهدیهی

مهههاجرت جلنههدیههها بههه ایههران ،در اوایههل قههرن سههوم

بودن معنای آن اانی باند؛ در حهالی کهه سهد سهوم

قمری/اهم میالدی بوده است (وثوقی 39 :5983 ،و .)31

قمههری/اهم مههیالدی مقههارن بههوده اسههت بهها پیههدایش

بر پایه برخی نواهد ،این تاریخ را میتهوان کمهی بهه

اخستین متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربهی کهه

عقب برد .بر اساس تحقیقی که ستار عودی در منابع قرون

در ضمن ،اام دریای فهارس را ایهز بهه کهار بهرده ااهد

اولیه اسالمی ااجام داده است ،پ

از اینکهه در سهال 591

(قهرماای مقبل 58 :5929 ،و  .)52اخسهتین انهاره بهه

ق 315/میالدی جلندی بن مسعود در ابرد با س اه عباسهی

اثهر جغرافیهایی و

کأته ند ،افرادی دیگر از جلندی ها ،مااند محمد بن زائده

درباره بخأی از سواحل ایران در نرق سهیراف بهوده

بن جعفر جلندایی و راند بن اظر جلنهدایی  ،تها  11سهال

(سیرافی )13 :5985 ،و از آن سهو ،ورود لغهت سهیف

بعد بر عمهان حکومهت کرداهد و سهرااجام در سهال 533

سیف ،به عنوان اام مکهان ،در یه

( )sīfبه فرهنگ ها ،مربوط به اوایل سد چهارم اسهت؛

ق 329/میالدی از بهین رفتنهد (عهودی .)1329 :5933 ،از

بنابراین ،ممکن است ورود این کلمه به منابع عربهی و

طرف دیگر ،ابهن حوقهل و اصهطخری کهه دربهار زمهان

دادن معنای ساحل بهه آن ،از واقعیهت وجهود اهواحی
ساحلی جنو

ایران بها اهام سهیف ( )sīfاانهی نهده

باند .این احتمال در بخهش ههای بعهدی تحقیهق پهی
گرفته مینود.

مهاجرت آنها سکوت کردهااد ،از نخصی بهه اهام جعفهر
بن ابی زهیر ،به عنوان سهر دودمهان نهاخة بنهی زهیهر از
جلندیها ،در زمان هارون الرنید ( 533تا  529ق 383/تها
 838م یاد کردهااد که خرا کوار ،در فارس را بهه مقاطعهه

در نیبِ کوه و ساحل دریاخاستگاه و تغییرات مفهومی اصطال سیف در جغرافیای تاریخی خلیج فارس55/

دانت .همچنین ،از یکی فرزادان او به اام ابو سهاره اهام

خلق پیأینهای دراز برای مهاجرتأان بوده باند.

بردهااد که در زمان میمون ( 528تها  958ق 859/تها 899

محتمل است که مهاجرت جلندیها به علهت ابههامی

زد (اصهطخری:5939 ،

که در تعیین همزمان مرزهای دو سیف بنی عماره و بنهی

 593و 513؛ ابن حوقهل .)32 :5911 ،اصهطخری دسهت

الصّفار وجود دارد ،اه یکباره بلکه به مرور زمان صهورت

و

گرفته است .بها ایهن فهرض و در فقهدان نهواهد کهافی،

در کاریان مستقر بوداد ،برنمرده است :احمد بن

ترتیب احتمالی ایهن مههاجرت را بها اسهتفاده از تقهدم و

حُجههر ،و فرزاههدان حجههر (اصههطخری،

تقدم ذکر آنها در منابع ،تنها میتوان گمااه زای کرد .این

 .)593 :5939از این طریهق ،تعیهین زمهان دقیهق ممکهن

سهلیمان

م ،در فارس ،دسهت بهه نهور

کم سه اسل از جلندیها را که تا زمان تهیلیف مسهال
ممال

حسههن ،پسههر

ایست؛ ولی به طور معمول ،میتواایم سه اسل را از زمان
اگار

کتا

ترتیب بدین قرار است :بنی صهفار در گهزار
سههیرافی ،بنههی عمههاره و س ه

بنههی زهیههر در گههزار

اصطخری تا اواخر قرن دوم قمری/هأهتم

اصطخری (سیرافی13 :5985 ،؛ اصهطخری 13 :5939 ،و

میالدی ،مقارن زماای که جعفر بن ابهی زهیهر در فهارس

 592تا  .)595با این تحلیل ،میتوان گفت کهه مههاجرت

سههاکن بههود ،بههه عقههب ببههریم .بنههابراین ،اگههر مهههاجرت

جلندیها با بنی صفار نرو نده و با بنی زهیهر خاتمهه

جلندیها را به ایران ،در زمان هارون الرنید فرض کنیم،

یافته است .در ههر صهورت ،ابههام دربهاره ایهن زمهان و

علت این رویداد میتوااد بهه خاتمهة حکومهت خااهدان

ترتیب مهاجرت همچنان باقی میمااد.

جلندی در عمان ،در سال 533ق 329/م مربوط باند.
از سوی دیگهر ،در منهابع ،اأهااهههای کهم راگهی از

سیف بنی صفار

مهاجرت گروهی از ازدیها ،در دور ساساای بهه چأهم

اصطخری دربهار سهیف بنهی صهفار ،در مقایسهه بها

مهیخهورد .مههورخی عمهاای داسههتاای دربهاره مهههاجرت

سیفهای دیگر ،اطالعات کمتری ارائهه کهرده :صهفار از

بن فهم از سران ازدی ،بها همراههااش

دودمههان جلنههدی بههوده ،سههیف بنههی صههفار از اههواحی

اقل کرده است .او افزوده است که آنهها

اردنیرخوره ،در همسایگی جنوبی زم کاریان بوده است.

در خاک ایران ازدوا کرده و صاحب فرزاهداای نهده و

تعداد قلعههای مستحکم آن ،در مقایسه با دیگهر اهواحی

به بنی االسفاهیه معروف نهداد (ازکهوی ،5283 ،اقهل از

فارس ،بیأتر بوده و از جمله نهرها یها آبهادیههای آن،

وثوقی .)35 :5983 ،زمهاای کهه ایهن روایهت را در کنهار

باسکوت و باورم بوده که اصهطخری بهه جهز ذکهر اهام،

تفسیر جغرافی اویساای کهه آیهة «و کهان وراءههم مله

اطال دیگری درباره آنها اداده است (اصطخری:5939 ،

ییخذُ کلّ سفینه غصبا :در آن سوترنان پادناهی بود کهه

 23و  21و  21و  533و  .)593در منهههابع دیگهههر و در

کأتیها را به غصب میگرفت» (کههف )32 :را در نهین

جغرافیای امروزی سواحل ،از باسکوت اثر و اأااهای در

جلندی ههای مسهتقر در حصهن ابهن عمهاره دااسهتهااهد

دست ایست؛ اما دو روستا با اهامههای قهدیمی بهاورد و

(اصطخری )592 :5939 ،قرار دهیم ،به اظر میرسهد کهه

باوردان در نهرستان لنگه وجود دارد که ممکن است بها

در سد چهارم قمهری/دهم مهیالدی ،تصهوری از سهابقة

باورم مندر در کتا

اصهطخری ارتبهاط دانهته بانهند.

طوالای حضور جلندیها یها ازدیهها در سهواحل ایهران

باورد در نمال نرقی لنگه (نمال کنهگ) و بهاوردان در

وجود دانته است .البته این احتمال ایهز وجهود دارد کهه

نمال غربی لنگه (نمال نرقی چارک) قرار دارد.

سلیمه ،پسر مال
به بندر جاس

چنین روایاتی ،تالنی آگاهااه از سوی جلندیهها ،بهرای

 /38پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و دوم ،دوره جدید ،سال هأتم ،نماره ی

نوارت

با استناد به گهزار

اصهطخری و بها تردیهد،

(پیاپی  ،)92بهار5921

سیف عماره

مکان سیف بنی صفار را در سرزمین سهاحلی جنهو الر

قلمرو آل عمهاره بها عنهوان سهیف عمهاره یها سهیف

تعیین کرده است؛ اما اضافه کرده است که در این صورت،

جلندی ،از اقطهای در جنو سیراف ،بعد از بطهن عملهه،

باید از آن به عنوان مرز نرقی سیف بنهی زهیهر اهام بهرده

نرو مینده و در امتهداد سهاحل تها رویسهت ،در مهرز

میند (نوارت  .)532 :5989 ،به اظر میرسد این تردیهد

کرمان و رو به روی قأم و تارم ،ادامه مییافته است .آنها

اصهطخری

بههه هههم

در اصل ،اانی از تناقضی است که در گزار

در امتههداد سههاحل ،نههبکهای از دژهههای ازدی ه

وجود دارد .اصطخری در حالی که سهیف را سهاحل دریها

دانتهااد که معروفترین آنها کون

خوااده و از سیف بنی صفار اام برده ،محهدود مأخصهی

دیگدان بوده است که به اظر میآید اام قدیمیتهر آن بهوده

در ساحل برای آن مأخص اکرده است .ناید با رجو به

است .اصطخری محل دقیق قلعه را مأخص اکرده اسهت؛

منابع قدیمیتر ،این ابهام را بتوان تا اادازهای برطرف کهرد.

اما فاصلة آن تا مهروبان را کهه «درازتهرین مسهافات اقلهیم

منسو به اوایل قرن سوم قمری/اهم مهیالدی،

فارس» خوااده ،از راه دریا ،یکصد و نصت فرسنگ ذکهر

از سلیمان سیرافی ،این عبارت آمده است« :در مأرق ایهن

کرده است .وی این قلعه را به عنوان بلندترین و آبهادترین

دریا میان سیراف و مسقط سیف بنی الصَفاق و جزیره ابهن

قلعه فارس ،مستحکم و افوذااپذیر و مکان مناسبی مأرف

کاوان است» (سیرافی.)13 :5985 ،

بر دریا توصیف کرده است که آل عمهاره از آاجها عبهور و

در گزار

ابن عماره یها قلعهة

اگر بنی الصّفاق را همان بنی صهفار بهداایم و جزیهر

مرور کأتیها را زیر اظر دانتهااد (اصهطخری13 :5939 ،

ابهن

و  21و  21و  539و  593و  592و 122؛ ابهههن حوقهههل،

ابن کاوان همان برکاوان و الفت منهدر در گهزار

حوقل باند (ابن حوقل ،)93 :5911 ،این قطعه مهیرسهااد

.)19 :5911

که سیف بنی صفار از نرق سیراف تا رو بهه روی جزیهره

به اظر میرسد این دژ مستحکم و نبکة دژهایی کهه

قأم امروزی امتداد دانته و این همان منطقهای اسهت کهه

آل عماره در طول ساحل در اختیار دانتند ،باعث میند

اصطخری سیف بنی عماره را در آن قرار داده اسهت .ایهن

آنها عبور و مرور کأتیهها را در خلهیج فهارس کنتهرل

تناقض ،به عالوه ایامدن ذکر سیفهای دیگهر در گهزار

کنند و این ابزار اصلی قدرت مالی آنهها بهود .در همهین

سلیمان ،اأان می دهد که انار اصطخری بهه سهیف بنهی

مکان بود که آل عماره ی

صفار ،در واقع روایتی از گذنهتهههای دورتهر اسهت و در

را میگرفتند ،و «امالک وسیع و ضهیا بسهیار و قهوت و

زمان او ،جای بنی صفار را بنی عماره گرفته بود .از سهوی

نوکت و عدتی» که اصطخری برمینهمارد ،بها اتکها بهه

دیگر ،ابن حوقل به همسهایگی زم کاریهان بها سهیف بنهی

همههین مزایهها بههود .دفهها موفقیههتآمیههز آنههها در برابههر

صفار اناره کرده است (ابهن حوقهل .)92 :5911 ،در ایهن

لأکرکأههی دو سههالة عمرولیههث صههفاری (اصههطخری،

صورت ،ممکن است که ازدیهای کاریان که برخی منهابع

 539 :5939و  592تهها  )593از همههین دو عامههل ،یعنههی

بههه آنههها انههاره کههردهااههد (وثههوقی ،31 :5983 ،اقههل از

قدرت مالی اانهی از بها گیهری از کأهتیهها و وجهود

جیهاای) ،از تبار رهبران بنی صفار بوده بانند که پهیش یها

استحکامات ،ممکن ند.

در آغاز قرن چهارم ،از سواحل بهه منهاطق داخلهی فهارس
مهاجرت کرده بوداد.

پاول نوارت

دهم بار یا ارز

که اظر تمانه

بار کأتیها

دربهاره ااطبهاق محهل

حصن ابن عماره با قلعة لأهتان در حهوالی کنهگ را اقهل

در نیبِ کوه و ساحل دریاخاستگاه و تغییرات مفهومی اصطال سیف در جغرافیای تاریخی خلیج فارس57/

کرده ،خود بها اسهتناد بهه اصهطخری ،آن را در منتههیالیهه

مأخص ایست مرجع ضهمیر آن بنهی زهیهر اسهت یها آل

جنو نرقی فارس در جایی واقع در ساحل مقابل قأهم

جلندی ،آنها را از فرزادان سامه بن لهوی خوااهده اسهت

تا کهیش قهرار داده اسهت (نهوارت  53 :5989 ،و .)555

(اصطخری .)593 :5939 ،محتمل است که جعفر بهن ابهی

عبارات اصطخری که ابن حوقل ایز مضهمون آن را تکهرار

زهیر اخستین نخص برجسته و باافوذ این دودمهان بهود.

از آن سسهیراف و بطهن عملهه

او در زمان هارون الرنید ،خرا کوار را به مقاطعه دانهت

میگذرد بر کنار دریا بر مواضع ممتنع و بریده و منقطهع و

و خلیفه را بهه کهاهش مقهدار خهرا ایهن ااحیهه تأهویق

کرده چنهین اسهت« :په

کوه و بیابان ،تا آاجا که به کون

ابهن عمهاره مهیرسهد»

میکرد (اصطخری.)513 :5939 ،

(اصههطخری13 :5939 ،؛ ابههن حوقههل .)3 :5911 ،ایهههن

اصطخری در نر رویدادهای بعدی ،کهران واقهع در

توصیف با اواحی حد فاصل سیراف و تنگه هرمهز منطبهق

فاصلة ده فرسنگی (حدود نصت کیلومتری) از سیراف یها

است و اگر با مأخصاتی که برای قلعة دیگدان ذکهر نهد،

ی

روز سفر در راه سیراف به دارابگرد را مسهکن و مقهام

کنار هم گذانته نود ،مکان قلعه را باید جهایی در حهوالی

ابی زهیر خوااده است .وی در اهایهت افهزوده اسهت کهه

بندر لنگه جستجو کرد .بها ایهن فهرض ،در سهواحل میهان

مظفّر ،پسهر جعفهر بهن ابهی زهیهر ،دسهتقان (دنتسهتان و

سهیراف و هرمهز ،دو اقطههه را مهیتهوان بههه عنهوان محههل

دنتی) و اواحی ساحلی میان جنابه و اجیهرم را در دسهت

احتمالی قلعه در اظر گرفت :اخست قلعة لأتان بهر فهراز

گرفت و در نهر ساحلی صقاره مستقر ند؛ سه

 ،سهایر

ناهین کوه در نش کیلهومتری نهمال نهرقی لنگهه و در

اعضای خاادان ابی زهیر از پایین اجیرم تا مرز بنی عمهاره

مجاورت روستای بارچاه که از اظر صعبالعبور بهودن ،بها

را مال

نداد (اصطخری .)595 :5939 ،یاقوت آن بخهش

توصیفات اصطخری از حصن ابهن عمهاره مأهابهت دارد.

از سههواحل ،یعنههی از جنابههه تهها اجیههرم را کههه بههه اونههته

هر چند که لأهتان بها سهاحل دریها در حهدود  3کیلهومتر

اصطخری در دست مظفر بن جعفر بهن ابهی زهیهر بهوده،

فاصله دارد ،از فراز آن ،حرکت کأتیهها دیهده مهینهود.

سیف آل المظفُر اامیده و آن را با عبهارت «سهیفً طویهل:

موضوعی که ممکن است در این هماای لأتان و دیگهدان

ساحل دراز» وصف کرده اسهت (یهاقوت.)928/9 :5232 ،

خلل وارد کند ،مدت زماای است که برای طی کهردن ایهن

افزایش افوذ و قدرت بنهی زهیهر کهه باعهث نهده اسهت

مسافت و ساحل دریا باید س ری میند .احتمال دوم ایهن

اصطخری تعبیر «ملوک آن سیف» را بهرای آنهها بهه کهار

است که حصن ابن عماره بها روسهتای بنهدری کهالت در

ببرد ،از آاجا آنکار مینود که یکی از افراد آن به اهام ابهو

لنگه تطبیق میکند .کالت در دهستان مقام ،از بخش

سههاره ،در زمههان مههیمون ( 528تهها 958ق) ،نورنههی را در

نیبکوه ،واقهع اسهت کهه اهام آن یهادآور وجهود دژی در

فارس سامان داد و به تعبیر اصطخری ،در آاجا «متغلّهب و

آاجاست.

قادر» ند (اصهطخری .)593 :5939 ،ترتیهب مکهاای ایهن

غر

گزار  ،سیر حرکت بنی زهیر را از داخل فارس به سمت
سیفهای بنی زهیر و آل مظفَر

دریا اأان میدهد؛ بنابراین ،به اظر میرسد که بنی زهیر بها

ساحل ممتد از جنابه تا ازدیکیهای قلعة ابهن عمهاره،

استفاده از موقعیتی که در اواحی داخلی فارس و در اتیجهة

به اام فرزادان ابی زهیر که ناخهای از جلنهدیهها بوداهد،

ارتباط با دستگاه خالفت بهه دسهت آورده بوداهد ،افهوذ و

سیف بنی زهیر خوااده میند .اصطخری در جملهای کهه

اقتدار خود را در سواحل برقرار کرده بانند.
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سیف از قرن چهارم به بعد؛ نامی برای ناحیه شیف
ااحیههه نههمالی از بخههش مرکههزی بونهههر امههروزی،

(پیاپی  ،)92بهار5921

را به جای گستر اوار ساحلی ،به عنوان موضع یا جایگهاه
مأخصی می دیده است .بنابراین در گهزار

ابهن بلخهی،

دهستانهای حومه و ااگالی را نامل مینود .نهیف ()šīf

ذکر اام سیف درباره قلمروهای بزر ساحلی را در واقهع

بندری است از توابع دهستان حومهه کهه در فاصهلة نهش

میتوان تکرار تعبیر متون قدیمیتهر و خبهری مربهوط بهه

کیلههومتری نههمال نهههر بونهههر ،در جنههو ااگههالی و در

گذنتة دورتر ،به زماای در قرون دوم و سوم ،قلمداد کرد.

منتهیالیه تاال حلّهه قهرار دارد .رود حلّهه کهه از بهه ههم

اصهطخری دربهاره

یاقوت عهالوه بهر تکهرار گهزار

پیوستن رودخااه های دالکی و ناه ور تأکیل نده اسهت،

سیفها ،برای اخستین بار و به صراحت ،از خهورُ السّهیف

در این ااحیه به خلیج فارس میریزد .به اظر میرسهد کهه

به عنوان ی

نهر اام برده و آن را چنهین توصهیف کهرده

از قههرن چهههارم قمههری/دهم مههیالدی بههه بعههد ،جغرافههی

است« :و هو موضع دونَ سیراف الی البصره و ههی مدینهه

اویسههاای هماانههد اصههطخری و ابههن بلخههی و یههاقوت،

فیها سُوَیقٌ یَتَزَوّدُ منهُ مسافرُ البحهر :جهایی اسهت در مسهیر

اصطالحاتی مثل سیف و خور السّیف و سیف البحر را در

سیراف به بصره ،نهری با بهازاری کوچه

کهه مسهافران

اناره به همین منطقه به کار بردهااد.

دریا در آن خواروبار خهود را فهراهم مهیکننهد» (یهاقوت،

اصههطخری ،عههالوه بههر تعریههف اههواحی

 .)133/9 :5232در ترجمة فارسی المأترک ،خور السّهیف

ساحلی ممتد از جنابهه تها حهوالی تنگهة هرمهز بهه عنهوان

به عنوان «نهرکی ازدی

سیراف که کأهتیهها داخهل آن

سیف ،مکان مأخصتر و محدودتری بهه همهین اهام ایهز

می نواد» وصف نده است (یاقوت .)33 :5913 ،ابوالفهدا

ساز جنابهه بهه کنهار دریها

با استناد به همین منبع ،جمله را با اادک تفاوتی اقل کهرده

میرود تا به اجیرم .بر کنار دریا موضعی هست کهه آن را

است« :نهرکی است پایینتر از سیراف که از دریا خلیجهی

سیف میگویند و آن میان جنابه و اَجیرَم است و در آاجها

بدان داخل نود» (ابوالفدا .)935 :5912 ،بدین ترتیهب ،بهه

دیهها و مزرعهها و خااهههها سی از یکهدیگر دور سهاخته

ابن بلخی دربهار راه نهیراز

در گههزار

درخور تأخیص است« :په

بسیار میباند .پ

از آن ساجیرم میرواد تها بهه سهیراف

میرسهند» (اصهطخری .)13 :5939 ،بهر خهالف توصهیف
مفصّل اصطخری ،ابن بلخی جغرافی اهوی

قهرن پهنجم،

اظر میرسد سیف در گزار

به اعمال سیف و خور السّیف در گزار
راه سیراف و بصره ،در واقع به ی
آاچه از این پ

یاقوت ،در میهان

مکان اناره میکنند.

مایهة سهردرگمی مهینهود ،گهزار

غیر از نر مختصری از سیفها که پیش از این ذکر ند،

یاقوت از مکاای به اام خورنید است« :آبادی زیبایی است

هنگام مأخص کردن حد و مرز فارس یا اواحی تابعه ،بهه

از گذنهتن از

در سرزمین ساحلی فارس .بها کأهتی په

فرسنگ طهول دارد بهه

تناسب موضهو  ،تنهها اهامی از سهیف آورده اسهت (ابهن

رنتة باریکی از دریا که حدود ی

بلخی 595 :5981 ،و )591؛ ولی درباره قلعههای سهاحلی،

آاجا میتوان رسهید ،بهزر اسهت و بهازاری دارد و بهین

آبههادیهههای باسههکوت و بههاورم و نهههر سههاحلی صههقاره

سههینیز و سههیراف قههرار گرفتههه» (یههاقوت199/9 :5232 ،؛

سکوت کرده است .تنها جایی که ابن بلخی اطالعاتی تهازه

نوارت  .)23 :5989 ،بهه اظهر مهیرسهد انهاره حمهدات

از سیف داده ،در ذکر منازل راه نیراز به سیف بوده اسهت

مستوفی به خورانی ایز که عالوه بر تکهرار گهزار

ابهن

(ابن بلخی .)539 :5981 ،او اام سهیف را بهه عنهوان اقطهة

بلخی از سیفها ،از اجیرم و خورانی از توابع سیراف اهام

مسکوای مأخصی بر ساحل دریا ،در منتهیالیه راه نهیراز

برده اسهت (مسهتوفی ،)553 :5939 ،بهه همهین خورنهید

به ساحل ،ذکر کرده و به این ترتیب اأان داده کهه سهیف

مندر در یاقوت معطهوف بانهد .ههاهر متفهاوت دو اهام

در نیبِ کوه و ساحل دریاخاستگاه و تغییرات مفهومی اصطال سیف در جغرافیای تاریخی خلیج فارس18/

جداگااهة یهاقوت از آن

نکل گفتاری خور السّیف در میهان فارسهی زبااهان بهوده،

خور السّیف و خورنید و گزار

دو ،در اگاه اخست دو جای مختلهف را اأهان مهیدههد.

ممکن است یاقوت و مستوفی متوجه یکی بهودن ایهن دو

ناید همین دوگااگی ،نوارت

را بهه سهمت تطبیهقههای

اام اأده و آنها را دو مکان جداگااه پندانته بانند.

مختلفی برای خور سیف هدایت کرده است« :مصهب رود

از طرف دیگر ،ابوالفدا در همان جهایی کهه بهه تکهرار

مند یا خور زیارت ،یا مصب رودخااة کوچ تر دیگهری،

گزار

یاقوت از خور السّیف پرداخته ،به سیف البحر ایهز

یا ده بیدخان در نمال اابنهد» (نهوارت )23 :5989 ،؛ امها

اناره کرده است« :اهام سهاحلی اسهت از سهواحل فهارس

و قرار دادن خور السّهیف و خورنهید

مأتمل بر قراء و مزار  .جایی است به

گهرم» (ابوالفهدا،

در حد فاصل سیراف به بصره و سیراف به سینیز ،میتوااد

 .)935 :5912با کنار هم قرار دادن گزار

یاقوت از خهور

حدس مأخصتری را موجب نود.

السّیف و توصیفهای ابن بلخی از راه نیراز بهه سهیف و

نباهت دو گزار

به اظر میرسد مکان خورنید یا خورانی کهه یهاقوت

خوری که نیف امروزی را در بر گرفته است ،این احتمال

آن را مکاای متفاوت از خور السّیف فرض کرده اسهت ،بها

مطر مینود که خور السّیف با نهیف مطابقهت دارد .بهه

فرسهنگی

همین ترتیب ،سیف البحهر مهذکور در تقهویم البلهدان ،بها

(حدود نش کیلومتری) که کأتیها طی مهیکرداهد ،تنهها

اواحی نرقی مجاور نیف یا ااحیة ااگالی منطبق مینود.

در دو اقطه ،در فاصلة سیراف و سینیز میتوااسهت بانهد:

در میان منابع متیخر ،فسایی ضمن توصهیف موقعیهت

توجه به نباهت توصیف دو مکان و باریکة ی

یکی خور نیف که اکنهون بنهدر نهیف در آن ،در فاصهلة
ی

این بندر در ی

فرسهخ و ایمهی (حهدود اهه کیلهومتری)

فرسنگی از بونهر واقع است؛ دوم خلهیج امهامزاده در

نمال نرقی بونهر ،بهه اهمیهت گذنهتة آن انهاره کهرده

نمال غربی بندر ریگ و کنار گناو کنوای .اما همان طهور

است« :در قدیم نیف بندر معتبری بهوده» (فسهایی:5933 ،

ایز اناره کهرده اسهت :کنهار ایهن خلهیج ،در

 .)5991واپسین زمان رواق یابی نیف ،مقاطعی ااپایهدار در

فاصهلة پهنج و اهیم کیلههومتر از دریها ،جنابهه قهرار دانههت

دو دهه اخست قرن بیستم مهیالدی/دو دههة پایهاای قهرن

(نهوارت  531 :5989 ،و )531؛ بنهابراین ،خورنهید تنهها

سیزدهم نمسی بوده است که در رقابتهای میان خهوااین

که نوارت

میتوااست در ساحل خور نیف واقع نده باند.

چاهکوتاه از ی

طرف و خوااین ااگهالی و حیهات داوود

امّا علت این دوگااگی میان خورنید یها خورانهی بها

از طرف دیگر ،در مواقعی با اعمال افهوذ خهوااین ااگهالی،

خور السّیف چیست؟ برای پاسهخ بهه ایهن سه ال ،نهاید

مسیر بونهر به نیف به جای مسیر بونهر به احمدی ،بهه

نکل خور نیف که وصّاف به جای خور السّیف بهه کهار

عنوان مسیر اصلی تجارت و رفت و آمد کهاروان هها میهان

برده است (وصاف ،)583 :5998 ،راهگأا بانهد .وصهاف

بونهر و نیراز به کار می رفت (زاگنه 553 :5983 ،و 593

در اواخر قرن هفهتم قمری/سهیزدهم مهیالدی ،آاجها را بها

و  513و  515و  .)539البته این احیها ااپایهدار بهود؛ ولهی

عنوان خور نیف ،محل تجدید قوای سلجوقأاه و مکهاای

صرف این ایده ،موقعیت مهم نیف را بهه عنهوان یکهی از

مناسب برای فرار او از راه دریا ذکر کرده اسهت (وصهاف،

مبادی بندری خلیج فارس به سمت نیراز یهادآوری مهی-

وصّاف برمیآید که در این زمهان،

کند که در گذنتهههای دورتهر ایهز مهیتوااسهته اسهت در

 .)583 :5998از گزار

خور نیف بندری آباد و محل ارتباط و سهفرهای دریهایی
بوده و پادگاای اظامی ،به فرماادهی مقامی با عنوان نهحنه،
در آاجا مستقر بوده است .با این احتمال کهه خهور نهیف

کااون توجه باند.
با این فرضها و با توجه به حهدس نهوارت

دربهاره

مکان نهر صقاره ،در حوالی بندر ریگ ،محتمل است کهه
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(پیاپی  ،)92بهار5921

خور السّیف یا نیف امروزی همان صقار قرن دوم بانهد

اامها انکال تغییر یافته و تحریهف نهدهای از واژ سهیف

که به اونتة اصطخری ،محل استقرار مظفر بن جعفهر بهن

هستند یا به اصطال قدیمیتری مربوط مینواد که منأهی

ابی زهیر بوده اسهت .در ایهن صهورت اهام مرکهز ،یعنهی

اام سیف هم بوده است؟» در پاسخ به این پرسش ،ممکهن

صقاره ،به مرور زمان به اام کل قلمرو ،یعنی سهیف ،تغییهر

اسههت ترکیبههی از نههواهد و اطالعههات زبههان نههناختی و

را که صقاره

جغرافیایی روننگر باند .به طهور کلّهی ،ارتبهاط احتمهالی

بنههدر ریههگ مکههانیههابی کههرده اسههت

جایاامهای امروزی نیوو ،نیبکوه (نیوْکوه و نهیکهوه)،

کرده است؛ بنابراین ،میتوان حدس نوارت
را جههایی ازدی ه

(نوارت  )559 :5989 ،با ااطباق صقاره ،با سهیف منهدر

نیکُو بار و نیف با جایاام از یاد رفتة سیف ،مستلزم ایهن

در فارس اامه ابن بلخی ،تکمیل کرد.

است که اوالً چهار اهام اخسهت ریأهه و منأهی مأهترکی

بدین ترتیب ،به اظر میرسد کهه در طهول قهرن سهوم
قمری/اهم میالدی ،کاربرد اصطال سیف با اهوعی زوال و

دانته بانند؛ دوماً میان آن ریأة مأترک و جایاهام سهیف
امکان تبدیل بوده باند.

اظر ،علت این امر ممکهن

نیبکوه ( )šībkūhو در گویشههای محلهی نهیوْکوه

است زوال حکومهت مسهتقیم خلفها و آغهاز قهدرتیهابی

( )šīvkohو نیکوه ( ،)šīkohاام بخأی ساحلی از توابهع

دودمانهای ایراای باند که به کاهش اقتدار جلنهدیهها در

نهرستان لنگهه ،در اسهتان هرمزگهان ،بهه مرکزیهت بنهدر

سواحل خلیج فارس منجر ند؛ از اظر دیگر ،ممکن اسهت

چارک است .این محل در حهد فاصهل گاوبنهدی و لنگهه

به تمرکز تدریجی مهاجران جلنهدی ،در اهواحی معینهی از

قرار دارد؛ اما این اام عالوه بر بخش امروزی نهیبکوه ،بهه

سواحل خلیج فارس بهاز گهردد .ایهن موضهو در نهکل

طور غیر رسمی ،به منطقة جغرافیهایی بهزر تهری نهامل

فرهنگی و زباای ،به صورت زوال کاربرد فراگیر اصهطال

بخشهایی از جنو نرقی استان بونهر امروزی و غهر

سیف برای گستر کلی سواحل فارس و فرو کاستن آن بهه

هرمزگان که از کنگهان تها ازدیکهی لنگهه امتهداد دارد ایهز

اواحی محدودتر و مأهخصتهری در ایهن سهواحل و در

اطالق مینود .این منطقه ،چنانکهه از اهام آن بهرمهیآیهد،

اهایت ،ههور نکل ایمه پارسی آن ،یعنی نیف ،جلهوهگهر

کمعرضترین بخهش از اهوار سهاحلی را در حهد فاصهل

ند.

جنوبیترین قسمت کوههای زاگرس و خلیج فارس نامل

کاهش مواجه نده است .از ی

مینود .اقتهداری گسهتر سهاحل نهیبکوه را از بنه

در

از شیوْ ( )šīvتا سیف ()sīf؛ ریشههیهابی جغرافیهایی و

سیزده کیلومتری مأرق دیر تا بندر چارک ،بهه طهول 913

زبانی اصطالح سیف

کیلومتر مأخص کرده و بنادر نیبکوه را چنین بهرنهمرده

در اههواحی کنههارهای خلههیج فههارس کههه زمههاای جههزو

است :کنگان ،طاهری(سیراف) ،عسلویه ،اابند ،بتن ،نهیوو،

محههدود سههیفهههای سهههگااههه بههوده اسههت ،امههروزه

چیرو ،چارک ،مغو ،اخیلو ،حصینه ،کالت ،مجامیل ،مقهام،

جایاامهایی وجهود دارد کهه تهداعی کننهد کلمهة سهیف

و کههالت العبیههد (اقتههداری 511 :5982 ،تهها  513و .)999

هستند .بندر نیف که ارتباط آن با سهیف اأهان داده نهد،

بخشهای مختلف این منطقه ،در تقسیمات دور قاجار تها

ااحیة نیبکوه ،ساحل نیکوبار و بندر نیوو از جملهة ایهن

به امروز ،با عناوین مختلفی همچون نهیبکوه الرسهتان یها

مکانها هستند .وجود و قدمت این جایاامهها و نهباهتی

نیبکویه ،فومستان (گاوبندی) ،بنادر دنتی و بلوک کنگهان

که با اام سیف داراد ،فرض ارتبهاط میهان آنهها را مطهر

خوااههده نههده اسههت (فسههایی 5139 :5933 ،و  5152تهها

میکند .چنین فرضی این پرسش را موجب مینود« :ایهن

5195؛ سدیدالسههلطنه 13 :5935 ،و  531 ،13و )533؛ امّهها

در نیبِ کوه و ساحل دریاخاستگاه و تغییرات مفهومی اصطال سیف در جغرافیای تاریخی خلیج فارس18/

اام عمومی نیبکوه ایز ،همچنان به صورت غیررسمی ،بهه

موقعیت نیوو ،در اوار باری

کل این اواحی اطالق مینده است .به عالوه مردم منطقه،

و دریا تناسب دارد .در ایمة قرن اوزدهم میالدی ،سهفراامه

در تقارن با اام نیبکوه و نیکوه بهرای سهواحل ،اصهطال

اویسی در توصیف موقعیت آن اونته است« :بنهدر نهیوو

پأتکوه را برای اواحی کوهسهتاای مجهاور  ،یعنهی جهم و

در وسط بندر اخیلو و بندر اابند واقع است در جهایی کهه

ریز و ایز اسیر و گله دار ،به کار میبرداد .هنهوز ایهز افهراد

فاصلة آاجا از زاجیر کوه به قدر ی

تیهر پرتها اسهت»

سههالخورده ،گههاه و بههیگههاه ،از ایههن دو اصههطال اسههتفاده

(آل داود 551 :5933 ،و .)551

میکنند (مطالعات میداای و تحقیقات نفاهی اویسنده).

ساحلی و در مجاورت کهوه

به اظر میرسد ،با وجود اینکه نیوو امروزه معروفیهت

اصههطال نیکوبار/نههیکووار ( )šıkobār/šıkovārدر

چنداای ادارد ،دست کهم در قهرن اهوزدهم و اوایهل قهرن

دیده امهینهود؛ امها در میهان مهردم ااحیهه

بیستم مهیالدی ،اهمیهت بنهدرگاهی بهرای منهاطق مجهاور

نیبکوه و اواحی پأتکوهی مجهاور آن ،کهاربردی دیرینهه

داخلی دانته است .همهان اویسهنده ادامهه داده اسهت کهه

دارد .این جایاام از سهه بخهش نهی و کهو و بهار یها وار

بیگلربیگی الر اصرار بسیاری بر استفاده از این بندر و آبهاد

تأکیل نده است و بهه سهواحل و بنهادر نهیبکوه انهاره

کردن آن دانت و حتی تال

کرد اام نیوو را به محمدیه

مهیکنهد .نهی ( )šīکههه نهکل گفتهاری نهیب اسههت ،در

تغییر دهد (آل داود .)551 :5933 ،همچنین ،سدیدالسهلطنه

گویشهای محلی این منطقهه ،بهه معنهای زیهر و پهایین و

نیوو را بندرگاه گاوبندی خوااده و اناره کرده که در میان

دامنه به کار میرود .ترکیبات زیر امواههایی از کاربرد ایهن

مههردم آاجهها ،نههغل غالههب تجههارت و غواصههی اسههت

کلمه است« :نی درخت :زیر درخت»« ،نی آمهدن :پهایین

(سدیدالسلطنه .)531 ،5935 :منابع چندان توجهی بهه ایهن

آمدن»« ،نی کُه :زیر یها پهایین کهوه» (تحقیقهات میهداای).

بنادر کوچ

اکردهااهد؛ امها ایهن توصهیفهها اأهااهای از

پسواد بار در اام نیکوبار که به معنای بنهدر و سهاحل بهه

اهمیت موقعیت بندر نیوو ،در تاریخ محلی جنو فارس

کار رفته است ،با اام سایر بنادر و سواحل خلهیج فهارس و

است .ناید در دورهههای گذنهته ایهز ،چنهین رویهههها و

اقیااوس هند همچون ملیبار ،کاالهبار ،کاتیهاوار ،زاگبهار ،و

بیتوچهیهایی تکرار نده باند.

متون مکتو

دلوار مأابهت دارد .پسواد بهار در معنهای بنهدر و سهاحل

جستجو در وجه تسهمیه سهه جهای اهام اخسهت،

امهروزه کهاربردی اههدارد؛ امها در قههرون متقهدم ،در بیأههتر

انههتراک لفظههی و معنههایی آن ههها را اأههان مههیدهههد.

اامهای مزبور و در نکل عهام ،دریابهار بهه کهار مهیرفتهه

نیبکوه و انکال گفتاری آن ،نیوْکُه و نهی کُهه ،بهه

است؛ بنابراین ،هر چند که در منابع مکتو اأاای از ایهن

معنههای دامنههة کههوه اسههت و در اههواحی جنههو  ،در

اام دیده امینود ،وجود آن در اهام نهیکوبار ،اأهااهای از

اصطال به مناطق حد فاصل کنگان تها حهوالی لنگهه

قدمت این اصطال است.

گفته می نود .نیبکوه همچنین ،اامی برای کهوه ههای

نیوو ( )šīvuروستایی بندری از توابع بخش کونهکنار

این منطقه است که ااحیة ساحلی را از اواحی داخلی

و نهرستان پارسیان (گاوبندی سابق) ،در استان هرمزگهان

جدا مهی کننهد و اهام ههای محلهی گواهاگوای داراهد.

است که در بیست و پنج کیلومتری جنو نرق گاوبندی

نههیکوبار بههه معنههای بنههادر دامنههة کههوه اسههت و در

و هأتاد کیلومتری غر بندر لنگه واقع نهده اسهت .ایهن

اصطال  ،به بنادر ااحیه نیبکوه گفتهه مهی نهود .بهر

جایاام از کلمة نیوْ که نکل گفتاری کلمة نیب اسهت و

اساس تحقیقات نفاهی ،اام نیوو به قرار گرفتن این

پسواد اناره یا تصغیر سا و تأکیل نده است .ایهن اهام بها

بندر در دامنه کوه و نیب دار بودن مکهان آن مربهوط

(پیاپی  ،)92بهار5921

 /81پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و دوم ،دوره جدید ،سال هأتم ،نماره ی

است و این معنا با نکل و موقعیت محهل ،بهه طهور

این کلمات و جایاام نیف یافت نود ،آاگاه ارتباط آنهها

کامل تناسب دارد (تحقیقات میداای) .در مقایسهه بها

با سیف هم محتمل مینود.

تمههام سههاحل ایرااههی خلههیج فههارس ،در اینجهها اههوار

ارتباط احتمالی این یافتهها با جایاهام نهیف ،مسهتلزم

ساحلی به کمترین عرض خود می رسد و کوه و دریا

بررسی اأااههای دیگری است .انهتراک لفظهی و معنهایی

می نهواد و حتهی در اقهاطی ،در حهد

نیف با نیوْ (نیب) را این گواه میتهوان توضهید داد.5 :

به هم ازدی

فاصل کنگان و سهیراف ،برخهورد کهوه و دریها اهوار

هر دو کلمه ت

ساحلی را قطع می کند؛ بنابراین ،اام نیبکوه تناسهبی

مصوتی) هستند .صامت یا همخوان اول ( )šو واکه ( )iدر

کامل با چأم ااهداز ایهن بخهش از سهواحل دارد کهه

هر دو یکسان است و صامتههای پایهاای ( )f,vههر چنهد

مأخص ترین ویژگی آن ،فاصلة ااهدک میهان کهوه و

یکسههان ایسههتند ،مخههر مأههابه داراههد .در اصههطال

دریاسههت .پ ه

هجایی و ت

واژی و ت

واکهای (ته

همچههون سههیف ،نههیبکوه در اصههل

زباننناسی ،هر دو لب و داداای هستند؛ بدین معنا کهه در

مفهومی جغرافیهایی اسهت کهه بهه ااحیهه سهاحلی و

تلفههآ آنههها ،ااسههداد ااقصههی در لههب و داههدان صههورت

هموار منتهی به دریا اطالق می نده است.

مههیگیههرد (اجفههی13 :5923 ،؛ بههاقری)553 :5913 ،؛ .9

همچنین با توجه به کاربرد این واژهها در گفتهار مهردم

صامت ( )vکه در زبان عربی فاقد حرف مستقل اسهت ،در

ساحل اأین ،بررسی آنها اأان میدهد که در هجای اول

اگار

به صورت (ف) درمیآید .این بهدان معناسهت کهه

انتراک لفظی و معنایی داراد .نیوْ ( )šīvو نهیب ( )šībو

آن دسههته از کلمههات موجههود در زبههان عربههی کههه ریأههة

نی ( ،)šīبه عنوان سه کلمه ،در واقع سهه نهکل متفهاوت

عربینان مأخص ایست و در آنها حهرف (ف) وجهود

کلمه در معنای سرانیب ،زیر ،دامنه ،و پهایین هسهتند.

دارد ،میتوااند کلمات دخیل از زبانهای دیگهر بانهند؛ .9

کاربرد نیوْ به جای نیب ،اانی از قاعهد تبهدیل صهامت

بنابراین اگر نیف را نکل اونتاری واژهای قدیمیترِ غیهر

( )bبه ( ،)vدر گویشهای ایرااهی منهاطق جنهوبی کأهور

عربی موجود در گویشهای محلهی فهرض کنهیم ،آن واژه

است .مثالهای دیگری از این گواهه تبهدیل ،در برخهی از

میتوااد نیوْ ( )šīvباند.

ی

تحقیقات زباننناسی وجهود دارد (کهرد زعفراالهو:5983 ،

دو واقعیت جغرافیایی و جغرافیای زباای ایهن حهدس

 .)521البته گسهتردگی کهاربرد سهه کلمهة مزبهور یکسهان

را تقویت میکند :اخست اینکه واژ نیوْ در گهویشههای

ایست .کاربرد نیوْ و نی تا حدودی در همة گویشههای

ایراای سواحل نهیبکوه ،جهم و ریهز ،دنهتی ،تنگسهتان و

محلی مناطق جم و ریز ،تنگستان ،دنتستان و بنهدر ریهگ

دنتستان کاربرد دارد و به عبارتی ،مکان نهیف در قلمهرو

متداول است؛ در حالی که نیب تنهها در اونهتار و گفتهار

کاربردی واژ نیوْ واقع است .دوم اینکه موقعیهت مکهاای

گهویش معیهار،

هر دو بندر نیف و نیوو در کنار دریها ،احتمهال انهتراک

انکال نیو و نی از زبان افراد جوانتر ،به جز در محافهل

لفظی و معنایی آنها را قوت میبخأد .بدین ترتیب ،ایهن

دوستااه و خااوادگی ،کمتر ننیده مینود .بهدین ترتیهب،

هماای اام نیف با واژ نیوْ و ارتباط آن با جهایاهامههای

آن ریأههة مأههترک جسههتجو نههده تهها اینجهها و بههرای

نیوو و نیبکوه و نیکوبار مأخص مینود .بنابراین نیو

رسمی به کار مهیرود .البتهه بها گسهتر

جایاامههای نهیوو ،نهیبکوه ،نهیکوه و نهیکوبار ،کلمهة

( )šīvمیتوااد همان واژ مادری بانهد کهه سهه جهایاهام

نیب در زبان معیار و کلمة نیوْ یا کوتاه ند آن نهی ،در

مذکور از آن مأتق نهدهااهد .در پرتهو ایهن یافتهه ،وجهود

گویشهای ایراای سواحل نیبکوه است .اگر ارتباطی میهان

جایاامهای متفاوت خورنید و خورانهی و خهور نهیف

در نیبِ کوه و ساحل دریاخاستگاه و تغییرات مفهومی اصطال سیف در جغرافیای تاریخی خلیج فارس17/

که اأان دادیم به ی

مکان واحد اناره میکننهد ،توضهید

دادای مینود :هر سه ت

هر چند که گزار

مأهابهی دربهاره سهیف در دسهت

واژ نید و نی و نیف ،انکال

ایست ،هماانهدی غیهر مصهوتههای آغهازی و پایهاای در

مختلف یا بهدخهواایههایی از واژ نهیوْ بهودهااهد .بهدین

سو و سیراف و سیف از سوی دیگهر،

ترتیب ،با پذیر

فرضهای فوق ،مسئلة چگواگی ارتباط

میان واژههای نیوْ و سیف مطر مینود.

نیراوْ و نیوْ از ی

میتوااد گویای معرّ ندن نهیوْ بهه سهیف بانهد .بقهای
اامهای اولیة نیوْ و نیف ایز ،با بقای اام آغازین نیراوْ در

تبدیل احتمالی میان نیو ْ( )šīvو سیف ( )sīfمسهتلزم

انکال نیالو و نیالف و نیلو ،در طول قرون گذنهته تها

دیگری باند .اول اینکه از آاجها

به امروز ،درخور مقایسه است (یاقوت921/9 :5232 ،؛ آبه

که اام سیف ،برای اخستین بار ،در متون عربی ذکر نهده

کاره595 :5983 ،؛ تحقیقات نفاهی) .به عبارت دیگهر ،بهه

است ،در صورتی که از ریأه عربی اباند ،ممکهن اسهت

اظر میرسد نکل گفتاری فارسهی نهیوْ ( ،)šīvبهه نهکل

کلمهای غیر عربی باند؛ دوم اینکه بهه دو

اونتاری عربی سیف ( )sīfتبهدیل نهده اسهت .در همهان

علت ،تنها کلمة نیوْ مهیتوااهد صهورت پیأهینی و غیهر

حال ،به اظر میرسد که استمرار کاربرد نفاهی کلمة نیوْ،

عربی سیف بوده باند :اخست :در متون فارسی و عربهی

همزمان با حفهآ نهکل اونهتاری عربهی نهد آن یعنهی

قرن پنجم قمری/یازدهم مهیالدی بهه بعهد ،اهام نهیوْ بهه

سیف ،نکل آمیخته و دو زبااة نهیف ( )šīfرا وارد متهون

انههکال اونههتاری مختلفههی ،در ترکیبههات خورنههیف و

فارسی ،همچهون تهاریخ وصّهاف ،کهرده اسهت (وصّهاف،

خورنید و خورانی ،به صورت مترادفی برای سهیف در

 .)583 :5998این بهدان معناسهت کهه نهکل عربهی نهد

ترکیب خور السّیف ،به کار رفته اسهت (وصّهاف:5991 ،

سیف ،در میان فارسی زبااان روا عام ایافته اسهت .بهدین

583؛ مسههتوفی553 :5939 ،؛ ابههن بلخههی539 :5981 ،؛

ترتیب ،نیف ناهد زادهای بر تحهول نهیوْ بهه سهیف بهه

یههاقوت)199/9 :5232 ،؛ دوم :بههر اسههاس قاعههد معهرّ

نمار میآید.

آن است که یکی معرّ

صورت معرّ

ندن اوالً صامت « »šدر کلمات فارسی ،به طور معمهول،
در اگار

عربی به « »sتبهدیل مهینهود .ایهن قاعهده را

نتیجه

میتوان در تعریب اامهای نهاپور ،بهه اردنهیر ،نهو ،

بررسهههی و تحلیهههل گهههزار ههههای تهههاریخی و

نونتر و اردنیرگان به سابور ،بهرسیر و بردسیر ،سوس،

جغرافیایی و زبان نناختی اأان مهی دههد کهه سهیف

تستر و سیرجان مأاهده کهرد (حمهزه اصهفهاای:5913 ،

( ) sīfنکل عربی ند واژ پارسی نهیوْ ( )šīvبهوده

 11و 13؛ مقدسی 31 :5981 ،و  .)31ثاایهاً صهامتههای

است .نیوْ که خود نکل گفتاری واژ نهیب اسهت،

« »vگفتاری یا « »bاونتاری ،در اونتار عربی ،به صهامت

در بخش هایی از سواحل اسهتان بونههر و هرمزگهان

« »fتبدیل مینود .این دو قاعده را یاقوت حموی با ذکر

امروزی ،در ترکیب با واژ کوه ،به صورت اصهطال

بهه سهیراف ،بهه

نیوْکوه (نیکوه ،نیبکوه) برای اامیدن سواحل میهان

مثالی ،از معر

روننی اأان داده است« :ثمّ عرّبهت فقلّبهت الأّهین الهی

کنگان تا ازدیکی های لنگه که در اوار بهاریکی میهان

السّین و الباء الی الفاء فقیهل سهیراف ،والتّجهار یسهمّواها

دریا و کوه قرار داراد ،به کهار مهی رود .ارتبهاط واژ

نیالو :پ

ندن نهیراو و نهیرا

ند ،نین به سهین

نیوْ با جای اام های نیکوه ،نیکوبار ،نیبکوه ،نهیوو

ساام نیرا /نیراو معرّ

و باء به فاء تبدیل گردید و سیراف گفته ند و بازرگااهان

و نیف از ی

سو و این هماای خور نهیف و خهور

آن را نیالو میخوااند» (یاقوت.)921/9 :5232 ،

السّیف از سوی دیگهر ،وجهود ارتبهاط میهان نهیوْ و
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سیف را اأان می دهد .به عالوه ،امواه های ثبت نهد

باند .از طرف دیگر ،استقرار مرکزیت آخرین سهیف،

تبدیل جای اام های پارسی به عربی ،امکان تبدیل نهیوْ

یعنی سیف مظفر ،در ااحیهه نهیف ادامهة کهاربرد اهام

به سیف را تییید می کند .در زماای کهه بهر مها معلهوم

سیف را برای این ااحیه موجب نده است.

ایست ،مدت ها پیش از آغاز قهرن سهوم قمهری /اههم

نههواهد بررسههی نههده ،بههه مکههان یههابی برخههی

میالدی ،محتمل است کهه اصهطال نهیوْ بهه واسهطة

جای اام های موجود در محدود سهیف هها ایهز کمه

کاربرد آن توسط اعرابی که با مردمان سواحل نهیبکوه

مههی کنههد .اخسههت ،بههازخواای گههزار هههای متههون

سیف درآمده است؛

جغرافیایی تاریخی بیااگر آن اسهت کهه سهیف صهفار

به عنوان مترادفی برای سهاحل ،در زبهان عربهی

کهن ترین ااحیه ای بوده که به این عنوان خوااده نهده

روا یافته است .این اصهطال در سهدهههای سهوم و

و جای آن در محدود سهیف بعهدی عمهاره ،در حهد

چهارم قمری/اهم و دهم میالدی ،وارد کتا های لغت

فاصل سیراف تا حوالی تنگة هرمز ،بهوده اسهت؛ دوم،

و برخی از متون جغرافیایی عربی مثل سفراامه سلیمان

در محدود سیف های صفار و عماره ،دژ معهروف بهه

اصطخری و صهوره االرض

حصن ابن ع ماره یا قلعة دیگدان ،ممکن اسهت بها دو

ابن حوقل نده و از قرن پنجم قمری/یازدهم میالدی،

محل در حوالی لنگة امروزی تطبیق اماید :یکی مکهان

وارد منا بع فارسی همچون فهارس اامهة ابهن بلخهی و

پیأنهادی تمان  ،یعنی قلعة لأهتان و دیگهری بنهدر

حمدات مستوفی نهده اسهت .در همهان

لنگه .سوم موقعیت باورم ،با توجه بهه

تماس دانته ااد ،به صورت معرّ
س

سیرافی ،مسال

ازهه القلو

و ممال

کالت در غر

حال ،وجود انهکالی از واژ نهیوْ ،در جهای اهام ههای

تأابه آوایی ،در روستای فعلی بهاورد در نهمال لنگهه

خور نیف و خورنید و خورانهی ،در متهون عربهی و

پیأنهاد مهی نهود .چههارم در محهدود سهیف مظفهر،

فارسههی سههده هههای هفههتم و هأههتم قمری/سههیزدهم و

برخی مأابهت ها در توصیف موقعیهت جغرافیهایی در

چهاردهم میالدی ،از جمله در معجم البلهدان و ازههه

کنار تأابه های آوایی ،اأان می دهد که جهایاهامههای

القلو  ،به چأم می خورد که فرضیة تحهول نهیوْ بهه

خورنید ،خورانی ،خور السّیف و خور نیف مربوط

«نیف» را تییید میکند.

به نهری بندری واحد در ااحیة مرکزی سهیف مظفهر،

اصطال سیف از اظهر مصهداقی ،تها اوایهل سهد

در حول و حو

نیف امروزی بوده ااد؛ بنابراین نهر

چهارم قمری/دهم مهیالدی ،بهه عنهوان اهامی عمهومی

بندری صقاره ،مرکز سی ف مظفر ایز بایستی در همهین

برای سواحل نمالی خلیج فهارس ،از گنهاوه تها تنگهة

اقطه بوده باند .البته مکان یابی های پیأنهادی مزبهور،

در فاصلة قرون چهارم

تاریخی و برخی نهواهد

هرمز ،به کار رفته است؛ س

مبتنی بر گزار های مکتو

تا نأم قمهری/د هم تها دوازدههم مهیالدی ،بهه اهامی

زبان نناختی و مأاهده های کلی موقعیهت جغرافیهایی

اختصاصی برای ااحیه ساحلی واقع در نهمال بونههر

بهههوده و تیییهههد کامهههل آن مسهههتلزم بررسهههیههههای

امروزی ،یعنی نیف ،تبهدیل نهده اسهت .علهت ایهن

باستاننناسااه است.

تحول که پژوهش تازه ای را مهی طلبهد ،ممکهن اسهت
اانی از تضعیف کلی افوذ اعرا

ساکن سهواحل ،در

پی زوال اقتدار سیاسی خالفت عباسی از یه

سهو و

تحکیم حکومت های مستقل ایراای از سوی دیگر بوده

پینوشت
 .5درباره واژهنناسی عربی ،از راهنمایی آقای دکتر
علی اصغر قهرماای مقبل ،دااأیار گروه ادبیات عر

و

در نیبِ کوه و ساحل دریاخاستگاه و تغییرات مفهومی اصطال سیف در جغرافیای تاریخی خلیج فارس15/

در مباحث زبان نناسی از راهنمایی خاام دکتر فاطمهه

 .اصههطخری ،ابههو اسههحاق ابههراهیم ،)5939( ،ممالهه

و

اعمتی ،استادیار گروه زبهان ااگلیسهی دااأهگاه خلهیج

مسال  ،ترجمة محمد بن اسعد بن عبدات تستری ،بهه

فارس ،بهره بردهام .بدین وسیله ،مراتب س اسگزاری خود

کونههش ایههر افأههار ،تهههران :بنیههاد موقوفههات دکتههر

را به ایأان ابراز میامایم.

محمود افأار یزدی.
 .اصفهاای ،حمزه بهن حسهن ،)5913( ،تهاریخ پیهامبران و
ناهان ،ترجمه جعفر نعار ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.

کتابنامه

 .اقتداری ،احمد ،)5982( ،خلیج فارس از دیرباز تا کنهون،

الف .کتابهای فارسی
 .آبهههکههاره ،بههارتلمی ،)5983( ،سههفراامه ،ترجمههه احمههد

د ،9تهران :امیرکبیر.
 .بههاقری ،مهههری ،)5913( ،مقههدمات زبااأناسههی ،د،59

بازماادگان خمیری ،تهران :گلگأت.
 .آل داود ،سیدعلی ،)5933( ،دو سفراامه از جنو ایهران،

تهران :قطره.
 .حموی ،یاقوت بن عبهدات ،)5913( ،برگزیهد مأهترک،

د ،9تهران :امیرکبیر.
 .ابن بلخی ،)5981( ،فارسهنامه ،تصهحید و تحأهیه گهای
لیسترااج و رینولد آلن ایکلسون ،تهران :اساطیر.
 .ابن حوقهل ،محمهد بهن علهی ،)5911( ،صهوره االرض،
ترجمة جعفر نعار ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .ابن درید ،محمد بن حسن ،)5283( ،جمههره اللغهه،9 ،

ترجمة محمد پروین گنابادی ،تهران :ابن سینا.
5922( ،..................................... .ق5232/م) معجم البلدان،
الجزء الثالث ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 .جوهری ،اسهماعیل بهن حمهاد ،)5133( ،الصهحا ،1 ،
مصههحد احمههد عبههدالغفور عطههار ،بیههروت :دارالعلههم
للمالیین.

بیروت :دارالعلم للمالیین.
 .ابههن عبههاد ،اسههماعیل ،)5151( ،المحههیط فههی اللغههه،

 .زاگنههه ،حسههن ،)5983( ،مأههروطیت جنههو ایههران بههه

پژوهأگر :محمدحسن آل یاسین ،8 ،بیهروت :عهالم

گههزار

بههالیوز بریتاایهها در بونهههر ،تهههران :م سسههة

الکتب.

مطالعات تاریخ معاصر.
اللغهه،9 ،

 .سدیدالسهلطنه بنهدرعباسهی ،محمهدعلهیخهان،)5935( ،

مصحد عبدالسالم محمد هارون ،قهم :مکتهب االعهالم

سرزمینهای نمالی پیرامهون خلهیج فهارس و دریهای

االسالمی.

عمان در صد سال پیش؛ مغاص اللئالی و منهار اللیهالی،

 .ابن فارس ،احمد ،)5131( ،معجهم مقهایی

 .ابوالفداء ،اسماعیلبنعلی ( ،)5912تقویم البلدان ،ترجمهه
عبدالمحمد آیتی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
 .االزکههوی ،سههرحان بههن سههعید ،)5283( ،تههاریخ عمههان
المقتب

من کتا کأف الغمه الجهامع االخبهار االمهه،

پژوهأگر عبدالمجید حسهیب القیسهی ،مطهابع سهجل
العر  .ساقل از وثوقی5983:
 .ازهری ،ابومنصور محمد بن احمد( ،بیتا) ،تهذیب اللغهه،
 ،59بیروت :دار احیاء التراث العربی.

تنظیم و تحأیه احمد اقتداری ،تهران :جهان معاصر.
 .سههیرافی ،سههلیمان ،)5985( ،سلسههله التههواریخ یهها اخبههار
الصَین و الهند ،با گردآوری و اضافات ابهوزیهد حسهن
سیرافی ،ترجمه حسین قرچاالو ،تهران :اساطیر.
 .نههوارت  ،پههاول ،)5989( ،جغرافیههای تههاریخی فههارس،
ترجمه کیکاوس جهااداری ،د ،9تهران :ااجمن آثهار و
مفاخر فرهنگی.
 .عودی ،ستار ،)5933( ،جلندی ،دااأهنامه جههان اسهالم،
 ،5تهران :بنیاد دایره المعارف بزر اسالمی.
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 .فسایی ،میرزا حسن ،)5933( ،فارسنامه ااصری ،تصهحید
منصور رستگار فسایی ،9 ،تهران :امیرکبیر.

(پیاپی  ،)92بهار5921

 .وثوقی ،محمهدباقر ،)5983( ،تهاریخ مههاجرت اقهوام در
خلیج فارس ،نیراز :دااأنامه فارس.

 .قهرماای مقبل ،علیاصغر ،)5929( ،بحر فهارس و خلهیج

 .وصاف الحضره ،فضلات بهن عبهدات نهیرازی،)5998( ،

فارس فیالمصهادر العربیهه القدیمهه .بونههر :دااأهگاه

تجزیه االمصار و تزجیه االعصهار؛ تهاریخ وصهاف ،بهه

خلیج فارس.

اهتمام محمدمهدی اصفهاای ،تهران :ابن سینا.

 .لستراج ،گای ،)5933( ،جغرافیای تاریخی سهرزمینههای
خالفت نرقی ،ترجمهه محمهود عرفهان ،د ،9تههران:
علمی و فرهنگی.
 .مسههتوفی قزوینههی ،حمههدات ،)5939( ،ازهههه القلههو ،
تصحید گای لیسترااج ،تهران :دایای کتا .
 .مقدسی ،ابوعبهدات محمهد بهن احمهد ،)5981( ،احسهن
التقاسیم فی معرفه االقالیم ،ترجمة علینقی منزوی ،د،9

 .یعقوبی ،احمد بن ابی یعقو ( ،بیتها) ،تهاریخ الیعقهوبی،
 ،9بیروت :دار بیروت.
مقاالت
 .کرد زعفراالو کامبوزیا ،عالیهه و فاطمهه اعمتهی،)5983( ،
«برخی فرایندهای واجی در گویش دلواری» ،فصهلنامه
علمی پژوهأی علوم ااساای دااأهگاه الزههرا ،س 53و
،53

 39و  ،31ص  585تا .933

تهران :کومش.
 .اجفی ،ابوالحسن ،)5923( ،مباای زبهاننناسهی و کهاربرد
آن در زبان فارسی ،د ،55تهران :ایلوفر.

اقأههة اهههاهمواریههههای ایههران  ،https://fa.wikipedia.org/wikiاویسهههنده جهههایگههذاری مکهههانهههها را بهها اسهههتناد بهههه
 /https://maps.google.comااجام داده است..

