
 

 

 

 

 

 

 پیشگفتار ناشر
 
اللَّهُ الَّذِی سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْکُ فِیهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنن فَضْنلِهِ وَلَعَلَّكُنمْ    »

 «تَشْكُرُونَ

ها بنه فرمنانش   خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما گردانید تا کشتی

 .در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید

 53ه جاثیه آیة سور
 

یک سوم مرزهای کشور را دریا احاطه کرده است و به این دلیل باید گفنت  

توان گفت یک سنوم  ایران کشوری است دریایی، اما آیا به واقع چنین است؟ آیا می

مردم ایران با دریا انس و الفت دارند؟ و یا دریا جزء الینفكنی از زندگیشنان اسنت؟    

توان پیدا کرد که ینادش در اههنان عمنومی مانندگار     میکدامین دریانورد ایرانی را 

هنا جاریسنت؟   باشد؟ کدامین جنگاور دریایی است که نامش به دالور مردی بر زبان

 کنیم؟ست که هر بار به افتخار از آن یاد میکدامین نبرد بزرگ دریایی

گروهی برآنند که با بازگشت به دورة باستان و عصر هخامنشی، مردمنان  

انند و بنرای   ا در زمره کشورهایی قرار دهند که دریاپیشه و درینانورد بنوده  ایران ر

، به حفنر کاننال سنوئز در زمنان دارینوش و ینا ناوگنان عظنیم درینایی          مصداق
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کنند، یا با دیدن نام چنند شنهر و ینا    خشایارشاه در جنگ ایران و یونان اشاره می

، امنا در پاسن    یش هسنتند بندر ایرانی در کتب تاریخی به دنبال اثبات نظریه خو

 باید به چند مورد اشاره کرد:

تنوان  اوالً؛ با داشتن یک نیروی قوی دریایی و یا وجود چند بندر بازرگانی نمی

گفت مردمان آن کشور با دریا الفت دارند و دریا در زندگی آننان عنصنری حیناتی بنه     

 سازگار است.   نشینای از مردمان ساحلرود. اگرچه این امر برای عدهشمار می

ثانیاً؛ اگرچه پادشاهان هخامنشی به اهمیت دریا و دریانوردی واقف بودند 

، امنا بنه گنواه    کار گرفتندو تمام توان خود را برای ایجاد نیروی عظیم دریایی به

هنا و  هنا، قبرسنی  هنا، فنیقنی  تاری  نیروی دریایی ایران متشكل بنود از مصنری  

های بزرگ جنگنی و ملنوانی از   ساختن کشتیهای یونانی که جهت نشینساتراپ

سوی سپاه ایران اجیر شده بودند و در نهایت عدم آشننایی جنگناوران ایراننی بنا     

و « ترموپیل»فنون دریانوردی و جنگ دریا سرنوشت ایران را در نبردهای دریایی 

ای دیگر رقم زد و پیروزی ایران را در مقابل یونان به ینک  به گونه« ساالمیس»

را بنه  « آتنن »تبدیل کرد و این در حالی بود که سپاه ایران در نبرد زمیننی،   رؤیا

، اسكندری نبود که تخنت  تصرف درآورده بود و شاید اگر آن شكست دریایی نبود

 به آتش کشد.« آتن»جمشید را به تاوان 

یا همان جانشنینان  « سلوکیان»و اما بعد از هخامنشیان و روی کارآمدن 

ای نینز عالقنه  « اشكانیان»مهری قرار گرفت. ریانوردی مورد بیاسكندر، دریا و د

هنای  دادند که شاید دلیل آن تسنل  ایشنان بنر راه   به دادوستد دریایی نشان نمی

با اهمیت دادن به « ساسانیان»شد. اما زمینی بود که از غرب به شرق کشیده می

ارة عصر هخامنشنی  ، سعی در شكوفایی دوبدریا و دادوستد دریایی و احداث بنادر

، دریانوردی و بازرگانی دریایی از رونق افتناد.  داشتند اما با انقراض آن سلسله نیز

گوننه نبنود کنه بنار اصنلی      های بعد نیز انجام معنامالت درینایی بنه آن   در سال
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های کشور را بر دوش کشد. در دوران صنفوی اقنداماتی در زمیننه احینای     هزینه

ای به ها شكل تازهو نیروی دریایی ایران پس از قرن دوباره دریانوردی انجام شد

 خود گرفت، اما با توجه به عقب ماندن از سایر ملل در زمینه صنایع دریایی عمالً

ای که ثنروت درینایی اینران در    قدرت وکارآیی خود را از دست داده بود. به گونه

خارج بنود.  رفت و جزایر از نفوه حكومت مرکزی پیش چشم حاکمان به تاراج می

گاه ینشین خلیج فارس جسارت کرده وگاه بکار به جایی رسید که مردمان حاشیه

شندند و  و موجب آزار ساحل نشینان منی  ندکردمیبه سواحل دریایی ایران حمله 

هنای عثمنانی از خنود    دریغا که حكومت صفوی با آن همه رشادت که در جننگ 

عاجز ماند و برای دفع خطر دست بنه  نشان داده بود، از دفع این مزاحمان دریایی 

هایی انجام شد که ها هم با کمک انگلیسیدامان بیگانه شد. بیرون راندن پرتغالی

چشم طمع به ثروت کشور داشتند و ایران را مرکز ثقل اتصنال غنرب بنه شنرق     

، زنندیان و  دانستند. نادر شاه افشار نینز دسنت بنه ینک سلسنله اقنداماتی زد      می

، اما ره به جایی نبردند. و به دور از تعصب بایند گفنت در   مین طورقاجاریان نیز ه

 فرما نشدند.عمل هرگز ایرانیان بر دریاها حكم

ثالثاً؛ شكوفایی اقتصادی بنادر بسته به رویكرد پادشاهان و یا حاکمان آن 

ای یا برکناری حاکمی، آن بنادر ازرونق افتاده و ینا  روزگار بود و با انقراض سلسله

، همه و همه ناشی از آن است که درینا  ند. این فراز و فرودرو به ویرانی نهاد حتی

ت باید گفنت  أای عمیق در فرهنگ ایرانیان نداشته و به جرآنچنان که باید ریشه

ایم و این گفته را نیز سنیاحان و درینانوردانی کنه پنا بنه      ما ایرانیان با دریا بیگانه

 اند.هایشان نگاشتهو در سفرنامه اند اهعان داشتهسرزمین ما نهاده

در دوران معاصر با توجه به اهمیت روز افزون درینا و بخصنوص منطقنه    

استراتژیک خلیج فارس، اقداماتی در زمینه ساخت و تجهینز بننادر و نینز سناخت     

ها انجام گرفته است و همچنین به مدد پیشرفت تكنولوژی و آسان شندن  کشتی
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نشین و دور از ساحل با دریا بیشنتر شنده و امنروزه     ، ارتباط مردمان مرکزسفرها

های همیشگی مردمان دور از دریاست. اما سفر به شهرهای ساحلی یكی از برنامه

تنوان گفنت اینن    با حضور در کنار ساحل و لحظاتی را به تفنری  گذرانندن نمنی   

 ست.جامعه، یک جامعه دریایی

 کنیم:در اینجا توجه شما را به نكاتی جلب می

    هیچكنندام از شننهرهای سنناحلی مننا جننزء شننهرهای صنننعتی و یننا

 شوند.ها محسوب نمیشهرکالن

 شود و هنی   دریایی نمی ، استقبالی از سفرهایدر کشوری با این جمعیت

کند. )البتنه سنفرهایی بنه    رانی اقدام برگزاری این چنین سفرهایی نمیشرکت کشتی

بیشتر جنبه بازرگنانی داشنته و بنه    شود که کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام می

 توان آن را جزء سفرهای دریایی به حساب آورد(.علت کوتاه بودن مسیر نمی

     بنا بر آمارهای رسمی و چیزی که کامالً آشكار اسنت مصنرف سنرانه

غذایی دریایی در کشور پایین است. )بناالترین مصنرف سنرانه کشنور در اسنتان      

که این رقم برای سنایر کشنورهای درینایی    کیلوست، درصورتی 7ساحلی گیالن 

 باشد(کیلو می 51

 های جهانی و المپیکهای آبی در بازیعدم موفقیت در ورزش 

  تعداد باالی غرق شدگان در کشور و ناآشنایی عموم مردم به فنون شنا 

توان به اینن نتیجنه رسنید کنه     ملی در مورد نكات هکر شده میأبا اندک ت

گردد و دریا برای ما ناشناخته است و امعه دریایی محسوب نمیجامعه ایرانی یک ج

ها ایی که کشورمان را یک کشور دریایی بنامیم فاصلهباید گفت تا رسیدن به مرحله

گردد مگر با اشاعه فرهنگ دریا و دریانوردی از طریق داریم و این مهم محقق نمی

 .کودکی های دریایی از دورانها، جراید و کتب و آموزشرسانه
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 و رهباری  معظا   مقاا   فرماایش  تحقا   درنیروی دریاای  ساها    

 یا   کشوری هر برای دریا اهمیت»  اینکه بر مبن  قوا کل معظ  فرماند 

 و کشاور  یا   بارای  دریا فواید است، مل  منافع حفظ برای بزرگ فرصت

باا رویکاردی    و« .است کالن و بزرگ فواید است، راهبردی فواید ملت ی 

ر راستای اشاعه فرهنگ دریای  و شناخت بیشتر دریا و مناط  دانش  و د

هاای  کاه   هاا و ساازمان  دریای  و گذشته دریای  این مرز و بو  به خانواد 

بنوع  با زیر ساخت آموزش  سروکار دارند همچون آماوز  و رارور  و   

ها و مراکزی که حیطه کاریشان بطریق  با دریا عجین شد  اسات  سازمان

تشار ی  مجموعه کتاب با عنوان )کتاب دریا( کارد  اسات کاه    اقدا  به ان

امیدواری  در شناخت هرچه بیشتر دریا و دریانوردی باه هموطناان عزیاز    

ای باشد در جهت رشد و ارتقای دانش و این حرکت زمینه شد مؤثر واقع 

 .گیرد قرار توجه مورد است امید دریای  فرزندان این مرز و بو .

  

 والسال 

 نیروی دریای  سها دانش ورژوهش  معاونت
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 مقدمه مؤلف

نظر به اهمیت دریا در گسترش اسالم و در حینات اجتمناعی مسنلمانان    

تاکنون کمتر اثری درباره موقعیت دریا در گسنترش اسنالم و فننون درینانوردی     

هنای  فادهمسلمانان نوشته شده است. در ادبیات فارسی ادیبان و شعرا از دریا اسنت 

اند. ادبا با زبان شعر احساس شناعرانه و قنوه تخینل بنه درینا توجنه       فراوان برده

هنای خینالی   اند تا برای درینا و متعلقنات آن صنورت   اند و در این صدد بودهکرده

تنوان شنرح   زیبایی خلق کنند. در آثار معدودی از سیاحان مسلمان است کنه منی  

منا در اینجنا بنرای     یانوردی را مطالعه کرد.مشاهدات و تجربیات آنها از دریا و در

اینم. در فصنل   فصنل تقسنیم کنرده    3این کتاب را بنه   ،آشنایی خوانندگان عزیز

نخست به بررسی آیات قرآنی در باب دریا و درینانوردی خنواهیم پرداخنت و بنه     

بیان روایات و احادیث مختلف در این موضوع از دیدگاه ائمه معصنوم )ع( اشناره   

مسلمان بنه ینادگیری احكنام    . در ادامه این فصل نیز با توجه به نیاز خواهیم کرد

هنای درینایی   های دریایی به بیان حكم شنرعی خنوردنی  خصوص خوردنیدریا ب

اشاره خواهیم کرد. فصل دوم با اشاره به نقنش درینا و درینانوردی در گسنترش     

هوم در قرون شد و در ادامه، این فصل به بررسی تاری  این مف اسالم آغاز خواهد

پردازد. فصل سوم ضمن بیان مختصری از درینا  مختلف و ابتكارات مسلمانان می
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در ادبیننات فارسننی بننه بررسننی آثننار شنناعران و ادیبننان ایرانننی از قبیننل موالنننا 

الدین محمد بلخی و همچنین فریدالدین عطار نیشابوری در اینن خصنوص   جالل

ی دو تنن از اندیشنمندان ایراننی بنه     هنا پردازد. در فصل پایانی نیز به دیدگاهمی

 های ابوریحان بیرونی و احمدابن ماجد در باب دریا اشاره خواهد شد.نام

امید است خواننده محترم با مطالعه این کتاب بتوانند تصنویری کامنل از    

توجه مسلمانان به دریا و دریانوردی و فننون آن و اینكنه چگوننه از درینا بنرای      

انند آشننا شنود. ضنمن اینكنه مطالعنه ننوع        ه بنرده رسیدن به اهداف خنود بهنر  

های مختلف به دریا در آثار ادبی و همچنین رموز دریا از نظنر درینانوردان   نگرش

 مشهور خالی از لطف نیست.

 
صادق بیگلری




