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ناشرپیشگفتار

))تَجرِي الفُلکحرَ لالب خَّر لَکُمي سلَفیهاهللاُ الَّذن تَبتَغُوابِاَمرِه وم
))فَضله و لَعلَکُم تَشکُرُون

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

»12ۀسوره جاثیه آی«

یک سوم مرزهاي کشور را دریا احاطه کرده است و به ایـن دلیـل   
ن کشوري است دریایی، اما آیا به واقـع چنـین اسـت؟ آیـا     باید گفت ایرا

توان گفت یک سوم مردم ایران با دریا انس و الفت دارند؟ و یـا دریـا   می
توان پیـدا  جزء الینفکی از زندگیشان است؟ کدامین دریانورد ایرانی را می

کرد که یادش در اذهان عمومی ماندگار باشد؟ کـدامین جنگـاور دریـایی    
ها جاریست؟ کدامین نبـرد بـزرگ   ش به دالور مردي بر زباناست که نام

کنیم؟ست که هر بار به افتخار از آن یاد میادریایی 
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باستان و عصـر هخامنشـی،   ةروهی برآنند که با بازگشت به دورگ
پیشـه و دریـانورد   کشورهایی قرار دهند کـه دریا ةردمان ایران را در زمرم

نال سوئز در زمان داریوش و یا ناوگان اند و براي مصداق، به حفر کابوده
کننـد و یـا بـا    عظیم دریایی خشایارشاه درجنگ ایران و یونان اشـاره مـی  

ۀثبات نظریدیدن چند نام شهر و یا بندر ایرانی در کتب تاریخی به دنبال ا
:خویش هستند، اما در پاسخ باید به چند مورد اشاره کرد

ی و یـا وجـود چنـد بنـدر     اوالً: با داشتن یک نیروي قـوي دریـای  
توان گفت مردمان آن کشور با دریا الفت دارنـد و دریـا در   بازرگانی نمی

اي اگرچه این امر براي عـده رود.زندگی آنان عنصري حیاتی به شمار می
.از مردمان ساحل نشین سازگار است

ثانیاً: اگرچه پادشاهان هخامنشـی بـه اهمیـت دریـا و دریـانوردي      
ام توان خود را براي ایجاد نیروي عظـیم دریـایی بکـار    واقف بودند و تم

هـا، گرفتند، اما به گواه تاریخ نیروي دریایی ایران متشکل بـود از مصـري  
هـاي یونـانی کـه جهـت سـاختن      هـا و سـاتراپ نشـین   قبرسـی ها،فنیقی
هاي بزرگ جنگی و ملوانی از سوي سپاه ایران اجیر شده بودنـد و  کشتی

جنگاوران ایرانی با فنون دریانوردي و جنگ دریـا  در نهایت عدم آشنایی 
اي به گونه»ساالمیس«و »ترموپیل«سرنوشت ایران را در نبردهاي دریایی 

دیگر رقم زد و پیروزي ایران را در مقابل یونان به یک رویا تبدیل نمود و 
را بـه تصـرف در   »آتـن «این در حالی بود که سپاه ایران در نبـرد زمینـی   

شاید اگر آن شکست دریایی نبود، اسکندري نبود که تخـت  وآورده بود
.به آتش کشد»آتن«جمشید را به تاوان 
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یــا همــان »ســلوکیان«و امـا بعــداز هخامنیشــان و روي کارآمـدن   
مهـري قـرار گرفــت.   جانشـینان اسـکندر، دریـا و دریـانوردي مــورد بـی     

که شاید دلیـل  دادنداي به دادوستد دریایی نشان نمینیز عالقه»اشکانیان«
شـد. هاي زمینی بود که از غرب به شرق کشیده میآن تسلط ایشان بر راه

با اهمیت دادن به دریا و دادوستد دریایی و احداث بنـادر،  »ساسانیان«اما 
عصـر هخامنشـی داشـتند امـا بـا انقـراض آن       ةسعی در شکوفایی دوبـار 

هاي بعد اد. در سالسلسله نیز، دریانوردي و بازرگانی دریایی از رونق افت
هـاي کشـور   نیز انجام معامالت دریایی به آنگونه نبود که بار اصلی هزینه

را بر دوش کشد. 
دریانوردي انجام ةاحیاي دوبارۀدر دوران صفوي اقداماتی در زمین

اي به خود گرفت اما با ها شکل تازهشد و نیروي دریایی ایران پس از قرن
قـدرت و صنایع دریایی عمالًۀملل در زمینتوجه به عقب ماندن از سایر

اي که ثـروت دریـایی ایـران در    گونهکارآیی خود را از دست داده بود. به
رفت و جزایر از نفوذ حکومـت مرکـزي   پیش چشم حاکمان به تاراج می

جسارت فارسخلیجنشین خارج بود. کار بجایی رسید که مردمان حاشیه
ریـایی ایـران حملـه کـرده و موجـب آزار      گاه به گاه به سواحل دکرده و

شدند و دریغا که حکومت صفوي با آن همه رشادت که ساحل نشینان می
هاي عثمانی از خود نشان داده بود. از دفع این مزاحمان دریـایی  در جنگ

عاجز ماند و براي دفع خطر دست بـه دامـان بیگانـه شـد. بیـرون رانـدن       
انجام شد که چشم طمع بـه ثـروت   هایی ها هم با کمک انگلیسیپرتغالی

دانستند. نـادر  کشور داشتند و ایران را مرکز ثقل اتصال غرب به شرق می
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شاه افشار نیز دست بـه یکسـري اقـداماتی زد، زنـدیان و قاجاریـان نیـز       
همینطور، اما ره بجایی نبردند. و به دور از تعصب بایـد گفـت در عمـل    

.هرگز ایرانیان بر دریاها حکمفرما نشدند

ثالثاً: شکوفایی اقتصادي بنـادر بسـته بـه رویکـرد پادشـاهان و یـا       
آن اي یـا برکنـاري حـاکمی،   حاکمان آن روزگار بود و با انقراض سلسله

انـد. ایـن فـراز و فـرود،     رونق افتاده و یا حتی رو به ویرانی نهادهبنادر از
در اي عمیـق همه و همه ناشی از آن است که دریا آنچنان که باید ریشـه 

ایـم  فرهنگ ایرانیان نداشته و به جرات باید گفت ما ایرانیان با دریا بیگانه
انـد  و این گفته را نیز سیاحان و دریانوردانی که پا بـه سـرزمین مـا نهـاده    

.اندهایشان نگاشتهاذعان داشته و در سفرنامه
در دوران معاصر با توجه به اهمیت روز افزون دریا و بخصـوص  

ساخت و تجهیز بنـادر و  ۀاقداماتی در زمینفارسخلیجیک استراتژۀمنطق
ها انجـام گرفتـه اسـت و همچنـین بـه مـدد پیشـرفت        نیز ساخت کشتی

تکنولوژي و آسـان شـدن سـفرها، ارتبـاط مردمـان مرکزنشـین و دور از       
ساحل با دریا بیشتر شده و امـروزه سـفر بـه شـهرهاي سـاحلی یکـی از       

اما با حضور در کنار ساحل ز دریاست.هاي همیشگی مردمان دور ابرنامه
ۀتوان گفت این جامعـه، یـک جامعـ   و لحظاتی را به تفریح گذراندن نمی

.ستادریایی 
:کنیمدر اینجا توجه شما را به نکاتی جلب می

هیچکدام از شهرهاي ساحلی مـا جـزء شـهرهاي صـنعتی و یـا      •
.شوندشهرها محسوب نمیکالن
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ــا ایــن جمعیــت، • اســتقبالی از ســفرهاي دریــایی در کشــوري ب
شود و هیچ شرکت کشتیرانی اقدام برگـزاري ایـن چنـین سـفرهایی     نمی
شـود  انجام مـی فارسخلیجۀکند. (البته سفرهایی به کشورهاي حاشینمی

را توان آنعلت کوتاه بودن مسیر نمیه بازرگانی داشته و بۀکه بیشتر جنب
.)حساب آوردهجزء سفرهاي دریایی ب

آشـکار اسـت مصـرف    بر آمارهاي رسمی و چیزي که کـامالً بنا•
کشور ۀغذایی دریایی در کشور پایین است. (باالترین مصرف سرانۀسران

کیلوست در صورتی که این رقـم بـراي سـایر    7در استان ساحلی گیالن 
).باشدکیلو می15کشورهاي دریایی

.مپیکهاي جهانی و الهاي آبی در بازيعدم موفقیت در ورزش•
تعداد باالي غرق شدگان در کشور و ناآشنایی عموم مـردم  •

.به فنون شنا
تـوان بـه ایـن نتیجـه     ملی در مورد نکات ذکر شده مـی أبا اندك ت

گـردد و دریـا   دریـایی محسـوب نمـی   ۀایرانی یک جامعۀرسید که جامع
ایی که کشـورمان  براي ما ناشناخته است و باید گفت تا رسیدن به مرحله

گـردد  ها داریم و این مهم محقـق نمـی  یک کشور دریایی بنامیم فاصلهرا
کتب و ،جرایدها،فرهنگ دریا و دریانوردي از طریق رسانهۀمگر با اشاع

.هاي دریایی از دوران کودکیآموزش
ورهبـري معظـم مقـام فرمـایش تحقـق نیروي دریـایی سـپاه در  

یـک کشـوري هربرايریاداهمیت« اینکهبرمبنیقواکلمعظمفرمانده
وکشـور یکبرايدریافوایداست،ملیمنافعحفظبرايبزرگفرصت
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بـا  و» .اسـت کـالن وبـزرگ فوایـد اسـت، راهبـردي فوایـد ملـت یک
رویکردي دانشی و در راستاي اشاعه فرهنگ دریـایی و شـناخت بیشـتر    

ا و هـ دریا و مناطق دریایی و گذشته دریایی این مـرز و بـوم بـه خـانواده    
سازمانهایی که بنوعی با زیر سـاخت آموزشـی سـروکار دارنـد همچـون      

ها و مراکزي که حیطه کاریشـان بطریقـی بـا    آموزش و پرورش و سازمان
کتاب «دریا عجین شده است اقدام به انتشار یک مجموعه کتاب با عنوان 

کرده است که امیدواریم در شناخت هرچه بیشتر دریا و دریانوردي »دریا
اي باشـد در جهـت   موطنان عزیز مؤثر واقع شده و این حرکت زمینهبه ه

مـورد اسـت امیـد رشد و ارتقاي دانش دریایی فرزندان این مـرز و بـوم.  
گیرد.قرارتوجه

والسالم
معاونت دانش وپژوهش نیروي دریایی سپاه



مولفانۀمقدم

چـو دریـاسـت ایـن گنبد نیلگون
زمین چون جزیره میان اندرون

(اسدي)
هزاران سال پیش براثر حرکات کوهزایی در دل دریـاي پـارس ـ     

هـایی بـه شـکل    فارس امروزي بخشی از آن است ـ برجسـتگی  که خلیج
امروزه مسافرانی که سـوار بـر هواپیمـا از    .جزیره از دل آب سربرآوردند

ی پـس از دیگـري همچـون    یکـ آنهـا را  کننـد،  عبور میفارسخلیجفراز 
گذرانند.  هاي انگشتري از جنس در و گوهر و مروارید از نظر مینگین

هـا  هـا را از قـرن  فارس، عموماً پارسی است. ایـن نـام  نام جزایر خلیج
تاریخی یـا محلـی هسـتند.    ۀاند و همگی داراي ریشپیش بر این جزایر نهاده

16اسـت. از ایـن تعـداد    جزیـره  34فـارس در مجمـوع   جزایر ایرانی خلـیج 
مسکونی است و شور و نشاط زندگی و کار و فعالیت در آنها وجـود  ةجزیر
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اند. براساس شـواهد موجـود، احتمـال داده    دارد و سایر جزایر خالی از سکنه
فارس بیش از تعـداد کنـونی بـوده اسـت؛ زیـرا اسـامی       شود جزایر خلیجمی

مده کـه امـروزه اثـري از آنهـا     هاي تاریخی آهاي دیگر در کتاببرخی جزیره
هـا بـر اثـر گذشـت     رسد که این جزیرهبرجاي نمانده است. چنین به نظر می

).  5657، 1348زمان به زیر آب فرو رفته باشند (اقتداري، 
ــخت    ــاکنان س ــواحل و س ــر و س ــن جزای ــت ای ــوش، سرگذش ک

هـا و بـاور هـا، و رسوم، آئینآدابۀساز آنها، با همآفرین و فرهنگتمدن
الي امـواج نیلگـون و   تـوان در البـه  هاي مادي و معنویشـان را مـی  داشته

بوسـه  خروشانی دید که در یک آمد و شد دائمی بر سواحل ایـن جزایـر  
بس حیاتی آبی ـ خاکی کشورمان همین ۀاهمیت این قطعةزنند. دربارمی

خیــزد، کــه بــدانیم جهــان امــروز، هــر صــبحگاهان کــه از خــواب برمــی
کند که از کنار جزایر ایرانـی  هایی تنظیم میا با عبور نفتکشهایش رنفس
گذرند. جزایر کیش، قشم، مهم و استراتژیک هرمز میۀفارس و تنگخلیج

هـاي کوچـک و بـزرگ، هنگـام و     ابوموسی، هرمز، خـارك، الوان، تنـب  
دیگر نبض امنیت، اقتصاد، تـاریخ و فرهنـگ نـه    ةها جزیرهندورابی و ده
و مـردم منطقـه  زمان ایران را در دست دارنـد، بلکـه نگـاه   تنها کشور عزی

حیات و پیشرفت و توسعه بـه ایـن منطقـه خیـره     ۀجهانیان نیز براي ادام
انگیـزي  هاي غـم شده است. با این همه در سرگذشت این جزایر، داستان

،و دریـادل ایـن خطـه   شـجاع نهفته است. برخی از این جزایر و ساکنان
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و براي در آغوش گرفتن ها بر پیکر دیدندد و زخمها کشیدنها ستممدت
هـا،  هـا خوردنـد. پرتغـالی   دلهـا کردنـد و خـون   مجدد مام میهن، مبارزه

هـا، هرکـدام بـه    ها و آمریکـایی ها، انگلیسیها، آلمانیها، فرانسويهلندي
سهم خود خنجري بر پیکر این جزایر و قلب ساکنانش زدند و نقشـی از  

خ این منطقه ترسیم کردند. هرچند که سرانجام غیـرت  ظلم و ستم بر تاری
و سلحشوري و غرور و جوشش خون ایرانی به آنان اجازه نـداد کـه آب   

فشـانی ملـت   گران فرو رود و با مجاهدت و جـان خوش از گلوي اشغال
ویژه آزادمردان و شیرزنان ساکن این جزایـر و  مسلمان و سربلند ایران، به

یکی پس از دیگري فرار را بر قـرار تـرجیح   فارس،سواحل شمالی خلیج
دادند و ناگزیر به ترك منطقه شدند.  

با توجه به موقعیت اسـتراتژیک ایـران در منطقـه و وجـود بـیش از      
فارس و قرار گـرفتن جزایـر   کیلومتر مرز آبی در نوار شمالی خلیج1000

نظـر  ها مـوقعیتی بسـیار ممتـاز از    این جزیرهایرانی در نقاط حساس آن،
اي کـه از طریـق برخـی از ایـن     گونهاند، بهنظامی و اقتصادي ایجاد کرده

بــزرگ و کوچــک، نظــارت کامــل بــر جزایــر از جملــه ابوموســی، تنــب
پذیر است. وجود ذخایر نفتـی  هرمز به سهولت امکانۀفارس و تنگخلیج

هـاي اطـراف آن   فـارس و آب نیز در برخی از این جزایـر ایرانـی خلـیج   
چنـین امکـان پهلـوگیري    کنـد. هـم  جزایر را صد چندان مـی اهمیت این

هاي طبیعی و اماکن تـاریخی و  ها در سواحل جزایر و وجود جاذبهکشتی
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دیدنی در آنها، ایـن جزایـر را از لحـاظ اقتصـادي و جـذب گردشـگران       
داخلی و خارجی، حائز اهمیت فراوانی نموده است.  

هـاي  همچـون سـرزمین  فـارس، کـه  آشنا شدن با جزایر ایرانـی خلـیج  
انگیزي داشته و دارنـد، بـراي عمـوم    آموز و شگفتسرگذشت عبرتساحلی

ویژه نسل جوان امروزي بسیار ارزشمند و پراهمیت اسـت. هـدف   مردم و به
نهایی گردآوري و تدوین این کتاب آشـنا کـردن خواننـدگان بـا موقعیـت و      

باشـد. امیـد   زیزمان مـی هاي این منطقه از کشور عها و قابلیتپیشینه، ظرفیت
بیشتري بـه آگـاهی و دانـش خواننـدگان     این کتاب، روشنیهاياست نوشته
و جزایـر آن بتابانـد و آنهـا را بـا اهمیـت و ارزش      فارسخلیجةمحترم دربار

و گردشگري این جزایر آشنا گرداند.  ژئواستراتژیک، اقتصادي

کیانوش کیانی هفت لنگ
مانی سعیدي




