
  
  
  

  پیشگفتار ناشر
  

ـ              « لک فیهِ بِـاَمرِه و لَتَبتَغُـوا مِـن فَ حرَ لِتَجرِي الفُ الب م خَّر لَکُ لَکُـم  اهللاُ الَّذِي س لَع ضلِهِ و
  »تَشکُرُون

ها به فرمـانش در   خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما گردانید تا کشتی           
  .آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید 

  12سوره جاثیه آیۀ 
  

  ران دلیـل بایـد ایـران   همـی  و بـه  بـوده دریا ، مرزهاي  سوم مرزهاي کشور     گرچه یک 
اما به دالیل گوناگون اجتماعی و فرهنگـی،  ، ردي و علوم دریایی دانست صاحب دریانو کشوري  

این عرصه دست کم در هزار سال گذشته چنـدان مـورد وثـوق اجتمـاعی و حتـی حکـومتی              
تنهـا در چنـد سـال اخیـر بـه      . نبوده، با فقر دانشی و تحقیقاتی دست به گریبان بـوده اسـت    

ریا و سبد غـذاهاي دریـایی شـده، گـستره           تدریج مردم مناطق داخلی ایران متوجه اهمیت د       
وسیع موضوعات پژوهش دریایی محققین را متوجـه خـود سـاخته و صـنایع دریـایی جـانی                   

  .اند که البته این خود جاي خرسندي دارد دوباره گرفته
یابیم دریا و دریانوردي هیچگاه اولویت اصـلی ایرانیـان نبـوده        با مروري بر تاریخ درمی    

 متـشکل بـود از   ایـن نیـرو   ، امـا      نیروي دریایی عظیمی داشتند   خامنشیان  همثالً گرچه   . است
  .هاي یونانی نشین ها و ساتراپ رسیها، قب ها، فنیقی مصري

 و صـنایع   بـا احـداث بنـادر    امـا  ساسانیان. اصوالً تمایلی به دریا نداشتند  نیز اشکانیان
در دوران  .اما چندان موفق نـشدند   ، سعی در شکوفایی دوبارة عصر هخامنشی داشتند           دریایی

 .ه کارایی الزم نرسـید  هرگز ب صفوي اقداماتی در زمینه احیاي دوباره دریانوردي انجام شد اما           
ما ره بـه  ، اگونه، زندیان و قاجاریان نیز همین     نادر شاه افشار نیز دست به سلسله اقداماتی زد        

  .فرما نشدند  و به دور از تعصب باید گفت در عمل هرگز ایرانیان بر دریاها حکمجایی نبرده
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در دوران معاصر با توجه به اهمیـت روز افـزون دریـا و بخـصوص منطقـه اسـتراتژیک        
 پزشکی دریـایی، مهندسـی      -زیست  ( تحقیقات علوم دریایی     خلیج فارس، اقداماتی در زمینه    

ها انجـام گرفتـه و ارتبـاط      ساخت و تجهیز بنادر و نیز ساخت کشتی...)دریایی، دریانوردي و   
و گـذران   دریـا امـا بـا حـضور در کنـار      داخلی فالت ایران با دریا بیشتر شده،        نواحیمردمان  

  .توان گفت این جامعه، یک جامعه دریایی ست نمیاوقات فراقت در سواحل، 
  :به بیان دیگر

  .شوند  محسوب نمیو کالن از شهرهاي ساحلی ما جزء شهرهاي صنعتی یک  هیچ¡
  .شوند  تبلیغ نمیسفرهاي دریایی در ایران رواج نداشته و ¡
تـر از سـطح       دریـایی در کـشور پـایین       مصرف سرانه غذاهاي   بنا بر آمارهاي رسمی      ¡
  . جهانی است
  .در کشورهاي آبی  موفقیت در ورزشاقبال و  عدم ¡
   تعداد باالي غرق شدگان در کشور و ناآشنایی عموم مردم به فنون شنا ¡

ه این نتیجه رسید که جامعـه ایرانـی   توان ب با اندك تاملی در مورد نکات ذکر شده می     
نشده و علی رغم مرز دریایی گـسترده، عمومیـت مـردم و حتـی      یک جامعه دریایی محسوب     

  . اند دانشمندان از این حوزه پر اهمیت غافل مانده
 قـوا  کـل  معظـم  فرمانـده  و رهبري معظم مقام فرمایش تحقق درنیروي دریایی سپاه    

 ملـی  منـافع  حفـظ  بـراي  بـزرگ  فرصـت  یـک  کشوري هر براي دریا اهمیت« اینکه بر مبنی
 شـناخت بیـشتر دریـا و    ،با رویکردي دانشی و در راسـتاي اشـاعه فرهنـگ دریـایی           و  » .است

،  معرفـی  »طب سطحی و زیر سطحی   «، آشنایی با مخاطرات دریایی در حوزه        مناطق دریایی 
ار یک مجموعـه کتـاب بـا    اقدام به انتشهاي نوین در ناوبري دریایی و مهندسی دریا ،          فناوري
 کرده است که امیدواریم در شناخت هرچه بیشتر دریـا و دریـانوردي بـه            »کتاب دریا «عنوان  

اي باشد در جهـت رشـد و ارتقـاي دانـش           و این حرکت زمینه    شدههموطنان عزیز مؤثر واقع     
   .دریایی فرزندان این مرز و بوم

  
  والسالم
  معاونت دانش وپژوهش ندسا

  


