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اد بشر ژ آن نةبوسيل احاديث مذهبي نخستين كشتي را ساخت و كه نوح طبق روايات و از روزي

 كه كشتي بصورت تنها ابزار ،تا قرنها بعد. انهدام نجات داد نسل ساير جانداران را از نابودي و و

 وسيله براي  پس از آن تا قرون اخير كه از اين،ي ناشناخته درآمدها  اكتشاف سرزمينجهانگردي و

سرانجام   و،شد ت استعماري مغرب زمين استفاده ميتثبيت قدر دست وتصرف سرزمين هاي دور

 ،تا قرن بيستم وجريان دو جنگ جهاني كه نيروي دريايي ضامن پيروزي نيروهاي متخاصم بود

ة  امروزه نيز با وجود توسع.بار خود را حفظ كرده استاعت  دريايي همچنان ارزش وةاين وسيل

 ه در كار تجارت و هوايي چاختراع وسايل مدرن زميني و ابداع و انگيز وسايل ارتباطي و شگفت

اعتباري كمتر   ارزش و،نيروي دريايي  كشتيها و،پاسداري از مرزهاي آبي چه در جريان جنگها و

 سخن تنها از دريانوردي ،يانوردي بطور اعم كاري نيستبا دراما در اينجا ما را . ندارداز گذشته 

 كرد و يار دور بر درياها فرمانروايي مياعصار بس  قومي كه از دورانهاي افسانه اي و.ايرانيان است

، گ خود را به اقطار جهان كشانيدهفرهن تمدن و ،پيما  سفاين اقيانوسبه كمك دريانوردان جسور و

 .آداب قوم ايراني بجاي نهاد  سنتها و، فرهنگ،شواهدي از زبان فارسي ر و عالم آثاةدر هر گوش و

ن وجود دارد كه ايرانيان خود يرانيان اين احتمال نزديك به يقيدر مورد دريا و دريانوردي ا
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دهد در آغاز  دريانوردي را از اقوام فنيقي آموخته باشند وحتي چنانكه شواهد تاريخي نشان مي

ولي اين نكته نيز مسلم است كه همين ايرانيان  .دان فنيقي را بكار گرفته باشنددريانور ها و كشتي

تا آنجا كه در جريان  موفق مبدل شدند، گر و، جستجوجسور ،يك قوم دريانورده خيلي زود ب

 ،ساالمين ه جنگهاي معروف ترموپيل وباالخر ساختمان راه بزرگ آبي سوئز و ،تصرف مصر

  .شد  كشتي هاي آن توسط خود ايراني ها هدايت ميةدند كه همصاحب ناوگان نيرومندي بو

سواحل مديترانه كوچ ه سپس از آنجا ب زيستند و  ميفارس خليج ةابتدا در ناحي ها، فنيقي  

تا  ، آنان از درياي مديترانه.مردم آن نواحي آموختنده تمدن را ب خط و كشتيراني و كردند و

  .كردند آمد مي ت وحتي درياي بالتيك رف اقيانوس اطلس و

  به مديترانه مربوط به دو هزار وفارس خليجمهاجرت اين اقوام را از  ، بيانيخانم ملكزادة  

 دارد كه پنچ هزار سال پيش  عقيده»بر تاموريس پاركر «اما 1.داند پانصد سال قبل از ميالد مسيح مي

هم او  2.رانه ساكن شدندگرد در سرزمين هاي شرقي درياي مديت  بياباننشين وهاي چادر فنيقي

نگ كه از خوش ر ي بود،گ قرمز رنة ماد،يكي از محصوالتي كه فنيقيان مي فروختند گويد مي

 قرمز رنگ بود به نام ارغوان صوري مشهور ،با آنكه اين ماده .آوردند نوعي صدف ماهي فراهم مي

اين فكر كه  . از آن بخرندثروتمندان مي توانستند فقط پادشاهان و قيمت بود و  گرانهاين ماد. شد

ه فنيقيان ب. شد كننده پيدا ة رنگدرباري است از استعمال همان ماد و  رنگ شاهانه،رنگ ارغواني

در سواحل  .هم كشتي پارويي ساختند و كشتي بادباني مي. تدريج دريانورداني زبردست شدند

بندر بيبلوس امروز جبيل  .بيبلوس و صيدا ،صور : توسعه يافتسه بندر پديد آمد و ،سرزمين آنان

جزايري  اين شهر بر  ارغوان صوري سبب شهرت شهر صور شد،ةكنند  رنگةماد .نام يافته است

در شهر .  شهر صيدا شهرت پيدا كردةشيش .ساخته شد كه از ساحل چندان فاصله اي نداشتند

فرانسه به معني  و كه در زبانهاي انگليسي »بيبل «ةكلم. كردند  و ستد مي پاپيروس داد،بيبلوس

 هنر افكار و حكومت ، علمةبار فنيقيان در. از نام همين شهر گرفته شده است،كتاب مقدس است

خدمتي  ، با اين حال.كار بودند  كاسب آنان فقط دريانورد و.كتابهاي مهمي ننوشتند .اي نداشتند تازه

د را به يونانيان منتقل الفباي خو ، در طي مسافرتهاي بازرگاني.بزرگ به پيشرفت تمدن كردند

  . به همين علت گاهي فنيقيان را مرسلين تمدن مي نامند.كردند



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط32

هاي عهد هخامنشي  ها با تكامل تدريجي به صورت كشتيهاي فنيقي، بعد شكل كشتي  

 هخامنشي مي توان به اين نتيجه ةالواح دور نقوش بر روي سكه ها و  آثار وةبا مشاهد مد وآدر

  .دست پيدا كرد

  

  اي انوردي در دوران افسانهدري

كمتر به آن پرداخته است، اما  حقيقت اين است كه هرچند ادبيات ايران از دريا دوري جسته و

 ةخمس ، اسديةنام ة فردوسي، گرشاسباهنامش  به طور نمونه در آثار.ايران خود چنين نبوده است

  .كنيم  مشاهده مي»دارآب نامه«ة اثر ارزند جامي و حافظ، ،نظامي

 پيشدادي ة جمشيد پادشاه سلسل،سازي پرداخت  نخستين ايراني كه به كار كشتيدر شاهنامه  

  .از كشوري به كشور ديگر رفت بود كه با كشتي خود بر آبها گذر كرد و

  :گويد باره مي ة فردوسي در اينشاهنام

  گذر كرد از آن پس كشتي در آب 

  3آمد شتاب زكشور به كشور بر            

در اين بحر گردآبهاست كه آنرا فم  و...  «ويدگ  القلوب ميةه مستوفي در كتاب نزحمداهللا  

  اهللا خالصش نباشد وءجز به ماشا  نيز گويند كه اگر كشتي در اوفتد،»در دور «االسد خوانند و

  4.»از آنان احتراز نمايند تا در امان باشند درياورزان آن مقامها را بشناسند و

  :گويد حافظ مي

  گردابي چنين هايلو اريك وبيم موج شب ت

  كجا دانند حال ما سبكباران ساحل ها                     

  : يا داريم  و

  كشتي شكستگانيم اي باد شرطه برخيز 

   شايد كه باز بينم ديدار آشنا را                      

ا در درياي  هجري كه كشتي اسكندر ر890متعلق به سال  ، نظاميةتصويري از كتاب خمس  

  .دهد  درياي مغرب نشان ميپاروزن در يك مالح و همراه با دو دانشمند و ،مغرب
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  نگارش ميرزا ابراهيم كرماني،،عذرا  ديگر مربوط به داستان وامق وةارزند طرح جالب و  

باز تصوير ديگر متعلق به  و هجري است 1214 و مربوط به سال كشتي دارد نشان از دريا و

از كتاب جامي تصوير يوسف در كنار رود نيل به همراه  ،استزليخا   يوسف وداستان معروف

 اثر ديگر و هجري است 1007رود، مربوط به سال مالحي كه از آن باال مي  كشتي بادباني و

نهم، كه قهرمانان داستان با كشتي از اسكندريه به  است از محمد بيغمي قرن هشتم و 5نامه داراب

پسر گشتاسپ  ،پسر اسفنديار قهرمان داستان داراب پسر بهمن، مي روند، » قبرسةجزير«قبروس 

اين كتاب  كه در دارايان آخرين پادشاه كياني است پدر داراي  كيانيان وةاز جمله پادشاهان سلسل

 اصل ودر داستان بيشتر از خود داراب است  كه نقش او شاه ناميده مي شود، فيروز،فرزندش

 با دريا و ،امپراتوري عظيم آنان حتي قبل از ظهور هخامنشيان و ،م ايرانياقوا .نام اوسته كتاب ب

از  دور ماندن بخش قابل توجهي از مردم، اما پس از دگرگونيهاي اقليمي و دريانوردي آشنا بودند،

 .وجود آمده استه دريا ب بلكه نوعي بيگانگي بين مردم و ،نه تنها خود فن فراموش شده دريا،

  .يز باقي نماندچهيچ  جز افسانه، تاريخ ايران،از ن طوالني پس از يك دورا

  

   ايران باستانةدور نوردي دردريا

حفاريهاي چغاميش  مهري است كه در قديمترين سندي كه از دريانوردي ايرانيان در دست است،

يك كشتي را با  حك شده است، ، اين مهر كه قبل از پيدايش خط،خوزستان بدست آمده

ة اين سرنشينان از يك لشكركشي پيروزمندان ، مكتشفينةدهد كه به عقيد نشان ميسرنشينان آن 

ين محل شهري از ا شناسان ثابت كرد كه در  حفاريهاي چغاميش به باستان.گردند دريايي باز مي

 ةقدمت آن به حدود هزار پيش از اختراع خط وجود داشته است و هاي ماقبل تاريخ و دوران

دهد كه شخصي  نشان مي) اثر مهر(تصوير روي گوي گلي  .مسيح مي رسدهارم پيش از ميالد چ

دست او  يك در. گردد شكركشي پيروزمندانه باز ميپيداست كه از يك ل در يك كشتي نشسته و

در دست ديگرش ريسماني است كه با آن دو اسير بهم بسته را نگاه داشته است كه يكي از  گرز و

چارپايه يا  .يزي به دست دارد، شبيه عالمت يا پرچم هالليچ  كشتي نشسته وةآنها روي دماغ
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 به اين ،عالمت مذهبي تركيب شده با بيرق و بلكه گاو نري است كه چون تخت عادي نيست،

  )1 و2ة شمار تصاوير( .بازگشت پيروزمندانه رنگ مذهبي داده است

عظمت دوران شاهنشاهي  جالل و و بابليها، ها،  عيالميسومريها، پس از فرمانروايي اكديها،  

هاي ملي ايران تا دوران   حكومتهخامنشي ايران دوران تاريخي اسالم را به خود ديده است و

 اروپاييان با اين خيال كه .بيند ي پارسي دوران تازه اي به خود مين اين درياآكه پس از  صفوي،

ن طريق تسلط خود را بر تا از اي  كليد استعمار شرق خواهد بود بدان روي مي آورند،فارس خليج

 از تاريخ دريانوردي فارس خليجنام  ،آنچه مسلم است .جزاير اندونزي حفظ كنند هندوستان و

  )5ة تصوير شمار( .ناپذير است جدايي ايران،

                          
  )1(تصوير

  2729  ملي ايرانة موزةاثر مهر شمار
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  )2 (ةتصوير شمار

  2729 ةشمار مهر اثر طراحي از

  

  نوردي در دوران هخامنشيان دريا

در آن زمان مردم  .ي دريايي قبل از هرچيز نياز به كشتي داشتة هخامنشيان نيرودر دور

توانستند به پارسها  بنابراين مي نورد بودند و درياكشورهاي ساحلي آسيا مخصوصا فنيقي ها اصوالً

 ها دولت ايران وقتي فنيقي. ت دريايي دست يابندكمك كنند تا درحداقل مدت مورد نياز به قدر

به امر شاهان ايران كشتيهاي  رغبت در كارگاههايشان گاه خود ديدند با ميل و را بزرگترين تكيه

چه از  بازرگاني و راههاي دريايي نيز چون بنادر داشتند چه از نظر تجارت و .بسياري ساختند

  .ناوبري لحاظ لشكركشي و

تي مركب از پانزده تن از بازرگانان پارس را با  آغاز پادشاهي خود هيئيوش كبير دردار  

درياي ه مور كرد كه بأم دربار ايران فرستاده شده بوده  طبيب يوناني كه از آن كشور ب»دمودكدس«

 در سفر 517پس از آن به سال  .روم تحقيقاتي به عمل آورند در سواحل يونان و مديترانه روند و

در نتيجه ارتباط   شرقي رود نيل وةشاخ اتصال درياي احمر و فر ترعه وبه مصر فرمان ح

داريوش كبير قسمتي از  .درياي عمان را از درياي سرخ با مديترانه صادر كرد  وفارس خليج

درصدد برآمد كه براي تجديد حيات   رود سند را گرفت،ةحوز ممالك غربي هندوستان و
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آفريقايي خود  متصرفات آسيايي و زرگاني ميان هندوستان وايجاد روابط با اقتصادي آن سرزمين و

بدين قصد يكي  و .مديترانه ايجاد كند از راه دريا يك خط كشتيراني از رود سند تا درياي احمر و

مور كرد كه كشتيهايي بسازد أرا كه در خدمت وي بود م» اسكوالكيس«نوردان يوناني به نام  دريااز

 ريزد، يد كه رود مزبور به كدام دريا ميمعلوم نما د كشتيراني كند واب در رود سن از حدود پنجو

انحطاط به جايي رسيده بود كه  اب در ضعف و اين زمان وضع اقتصادي وتجاري پنجزيرا در

در  اسكوالكيس تا مصب رود سند پيشرفت و. كلي موقوف شده بوده كشتيراني در رود سند ب

چند از درياي عمان  يس باز به امر آن پادشاه با كشتيهايآنجا به فرمان داريوش بندري ساخت سپ

از  پس از سي ماه مسافرت دريايي به آن كشور رسيد و سواحل عربستان عازم مصر گرديد و و

نانكه هرودت نوشته است به فرمان شاهنشاه ايران با سفاين  چ نيل به درياي مديترانه رفت وةترع

  6.خود دور آفريقا را گردش كرد

  

   سوئزةترع

حفر راه آبي قابل كشتيراني بين درياي احمر ومديترانه  مهمترين راه درياي در دوران هخامنشيان،

حفر كانال  .است كه افتخار آن براي هميشه از آن ايران خواهد بود كه به دستور داريوش كبير بود

دن اين راه مهم باز كر ساخته و ه رود نيل به درياي مغرب متصل ميسوئز كه درياي سرخ را از را

بصيرت فراوان او با ايجاد راههاي  كه عالقه و ،دريايي يكي از شاهكارهاي داريوش بزرگ است

 عظمت و ،اتصال قسمتهاي مختلف شاهنشاهي  امور بازرگاني وةتوسع سهل وكوتاه دريايي و

 با كانال البته كانالي را كه داريوش حفر كرد .كرد راتوري بزرگ هخامنشي را تضمين ميقدرت امپ

كمي اختالف  به اتمام رسيد  حفر شد و»مون فرديناند دولسپس« توسط 1896سال  كنوني كه در

در حاليكه كانال  به خليج سوئز منتهي مي شود، دارد، زيرا كانال كنوني از پرت سعيد شروع و

نيل  به رود شروع شده و 7»بوباستيس« به نام محل كنوني باالتر است واز داريوش كبير كمي 

بوباستيس  8.پيوندد در نزديكي سوئز به بحر احمر مي» تومليت «پس از عبور از وادي پيوندد و مي

 اين راه مخصوصاً ،يداريوش با توجه به اهميت راههاي درياي .يكي از شاخه هاي رود نيل است

 زرگ وبود اين كار ب به يادو دستور حفر كانال را صادر كرد ، ششم پيش از ميالدةدر اواخر سد
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مصري در آنجا نصب كرد كه  بابلي و  عيالمي،،پارسي ،اي سنگي با خطوط ميخي پرارزش لوحه

وزي ركمي به طرف غرب كانال ام ، كيلومتري كانال33 ميالدي در شرف التوبه 1866 در سال

 در وسط آن اسم داريوش به نفر حجاري شده و  سنگي نقش دوةروي اين لوح .بدست آمد

 6 اي بدين شرح كشف شده است به خط ميخي فارسي رف دست راست كتيبه ط.خورد چشم مي

 ديگري حاوي اطالعاتي راجب به حفر كانال با متن ة وكتيب- سطر3بابلي  -سطر 4 عيالمي -سطر

هفت سطر آن بيشتر سالم نمانده است  وجود دارد كه زير آن عيالمي است و  سطر12فارسي در 

ة طرف ديگر لوح كتيب  از بين رفته است،ير آن عيالمي بوده احتماالًبقيه با متن بابلي كه شايد ز و

از  ،من پارسي هستم :گويد  داريوش شاه مي.زبان مصري نقش شده است تري به خط و مفصل

مصر  من فرمان حفر اين كانال را دادم از رودخانه اي به نام نيل كه در ،پارس مصر را گرفتم

 چنانكه فرمان دادم و رود پس از آن اين كانال حفر شد، مياري است تا دريايي كه به پارس ج

  9.چنانكه ميل من بود كشتيها از مصر از وسط اين كانال به سوي پارس روانه شدند،

  

  نقره با اشكال دريايي سكه هاي طال و

لزوم آن در انجام مبادالت  ايرانيان پس از فتوحات پي درپي در آسياي صغير به وجود سكه و

شهرها  كمبوجيه به ضرب سكه دست نزدند ولي به مردمو چه كوروش  اما اگر.بردندشهري پي 

دادند كه به   اجازه مي،آنجا رواج داشت سكه در و  متصرفات ايران مي شد، ممالكي كه جزءو

 ة وقتي كشور تحت سلط،مانند ليدي البته در بعضي ممالك.  محلي خود ادامه دهندةضرب سك

 ايران به ضرب داريوش اول براي نخستين بار در. سكه متوقف شدضرب  هخامنشيان درآمد،

 سكه در ايالت غربي ة هخامنشي جريان معامالت بوسيلةدر دور نقره اقدام كرد و هاي طال و سكه

شناختند مانند  ها سكه را نمي  شهرهايي كه قبل از تسلط ايرانيشاهنشاهي رو به گسترش نهاد و

  )3 ةتصاوير شمار( 10.سكه اقدام نمودندصيدا به ضرب  صور و آرادوس و

توان به سكه ها يي برخورد كه از نظر هنري بسيار ممتاز است  هاي مختلف مي  ميان سكهدر  

هايي با نقش پادشاه در حال   سكه.رساند كه حكاكان اين مسكوكات هنرمندان واقعي بودند  ميو

  .ارابه نقش كشتي جنگي و شكار و تيراندازي و جنگ و
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ادوات جنگي تنها به  انتقال نيروها و شرايطي كه نظاميان مجبور نباشند براي نقل ودر   

هاي بزرگ كه  كشتي.  تكيه كنند،انداخت  پا مي آنها را از،يا جراحت حيوانات كه خستگي و

 كردند و آبي حركت ميهاي   يا جريانبا سرعت زيادي در مسير باد و  آنان باد بود وةنيروي محرك

صور بيشتر كشتي  سيدون و  صيدا وهاي  بر روي سكه.هاي بادباني شدند كشتيمعروف به 

صيدا يكي از شهرهاي مهم فنيقي بود كه . جنگي، كه مظهر نيروي دريايي است ضرب شده است

 351در سال . غرب بود  تجارت شرق وة واسطتقريباً در دريانوردي شهرت فراواني داشت و

  .يم اردشير سوم هخامنشي شدم پادشاه صيدا طي يك جنگ تسل.پ

  

   اردشير سومةسك

در طرف ديگر  طرف آن نقش كشتي جنگي و  اردشير سوم است كه يكةسك ،يكي از اين سكه

گان افسار اسب را  كه يكي از بزرگان يا شاهزاد،اردشير سوم شاه هخامنشي است سوار برگردونه

در  سلطنتي بدست دارد وكند كه عصاي  ، شخصي حركت ميدر پشت گردونه بدست گرفته و

  .باالي سكه دو حرف كه عالمت استراتون دوم است قرار دارد

هاي   نظير سكههاي او  سكهم سلطنت كرده است و.پ362 تا 373او از سال  :استراتون دوم  

  11.شاهان قبلي است

           
  )3(تصوير 

  497: ملي ايران ة موزةشمار
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پشت سكه  ،خط همراهان و  سوار بر ارابه و» سوماردشير«روي سكه نقش پادشاه هخامنشي 

  .پاروها نقش كشتي و

  

   باگواسةسك

 ديگري كه بر روي آن نقش كشتي جنگي حك شده است تصوير باگواس را بر روي خود ةسك

م كه اردشير .پ334سال  در. باگواس يكي از محارم طرف اعتماد اردشير سوم بوده است. دارد

ولي چون اردشير نسبت به مصريان شدت  .به فرماندهي سپاه برگزيدرا  او ،مصر را تسخير كرد

ة بر سك .را با زهر مسموم كرد او ،باگواس كه خود مصري بود سختگيري نشان مي داد، عمل و

در طرف ديگر نقش اردشير  طرف نقش كشتي جنگي و در يك هاي صيدا، باگواس نيز مانند سكه

ر روي پاهاي خود ايستاده تيراندازي به يك شير كه بيا در حال  سوم هنگام حمله با خنجر و

  )4 ةتصوير شمار( 12.باشد است، مي

   
  )4( ةشمار

  50: ملي ايرانة موزةشمار

  پاروها و پشت سكه نقش كشتي ،كمان روي سكه نقش پادشاه هخامنشي در حال تيراندازي با
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  5 ةتصوير شمار

  1921: ملي ايران ة موزةشمار

مكشوفه  سوراخ جهت عبور نخ، پاروها ودرخت نخل و امنشي، با نقش كشتي واثر مهر گلي هخ

  از شوش 

  

   هخامنشيناوگان

چگونگي پيدايش اولين ناوگان ايران در دوران   تاريخ ايران باستان،ة پيرنيا نويسندةبه عقيد

زيرا  بود،هخامنشيان به اين صورت بوده است كه ايران در اول در دوران مادها فاقد نيروي دريايي 

گشايي را كه  دولت هخامنشي كار كشورالجزاير درياي مغرب نرسانده بود، را به بحرهنوز خود

پس از دست يافتن به مستعمرات يوناني در آسياي صغير  دنبال كرد و مادها شروع كرده بودند،

نظر   دواما از .زيرا كشتيهاي يونان در اختيار دولت ايران قرار گرفت صاحب نيروي دريايي شد،

ها پس از الحاق بابل به   نيروي دريايي مقتدر شد كه فنيقيكه ايران تنها هنگامي صاحب بايد گفت
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يونانيهاي آسياي صغير نسبت به ايران صميمي  ،نخست اينكه با شهادت تاريخ .اين كشور پيوستند

ه توانست ب ه مي چگونكرد،  با يونانيهاي اروپايي برخورد ميچون ايران در دريا بيشتر نبودند و

 دولت ايران را ديگر اينكه وقتي فنيقيها، ناوگاني كه متعلق به خود يونانيها بود اعتماد داشته باشد،

به امر شاهان ايران كشتيهاي  ،رغبت در كارگاههايشان با ميل و گاه خود ديدند، ترين تكيه بزرگ

آمدند، ولي در اين مورد،  ار ميء ناوگان ايران به شمالبته سفاين مصري نيز جز. بسياري ساختند

اصلي نيروي دريايي ايران را   مركزي وةبنابراين هست .آنان نيز چون يونانيها مورد اعتماد نبودند

كشتيهايي كه  .شد ة اين ناوگان ميسفاين ديگر ضميم دادند و  مالحان فنيقي تشكيل ميكشتيها و

شد، چنانكه از   بسفور ساخته ميل داردانل وسواح كاريه و ،آسياي صغير به امر شاهان در فنيقيه و

 تا .تر بودندالسير  سريعآيد از كشتيهاي يوناني بزرگتر و ة اسكندر برميگفت هاي هرودت و نوشته

كشتيهاي ناوگان هخامنشي سه نوع  شود، حققان استنباط ميم هاي مورخان و آنجا كه از نوشته

  : به شرح زير بوده استمختلف و

 جزو ،اين كشتيها .گرفتند  در سه طبقه جاي مي سه رديف پاروزن داشتند وكشتيهايي كه -1

 نام »تري رم«از طرف يونانيها  ،به مناسبت سه طبقه بودن رفتند و كشتيهاي جنگي به شمار مي

  .گرفته بودند

سواره نظام مورد استفاده قرار نيروي  نقل اسبها و  براي حمل وكه معموالً ،كشتيهاي طويل -2

  .فتندگر مي

ة نيروها را حمل هاي امروزي آذوق  مانند باركشكشتيهاي كوچك كه مخصوص توشه بوده و -3

  13.كردند مي

كاركنان هر كشتي از همان ملتي بودند كه كشتي بدست آنها ساخته  ، هرودتةبنابر نوشت  

اگرچه  .ندشد  سكايي انتخاب ميمادي و ،ولي سرداران يا امير البحرها از سه قوم پارسي شده بود،

بيشتر  ترند، آنها را كه نزديك ها از همسايگان خود، ين امر نتيجه گرفته است كه پارسيهرودت از ا

وام ها به اق  ولي حقيقت اينست كه پارسيبه مردمان دوردست اعتنايي ندارند، احترام مي گذارند و

 سرداري را به آنان ياست ودانستند ر  چون آنها را از خودشان ميو ،كردند آريايي بيشتر اعتماد مي

  .سپردند مي
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  راههاي دريايي بنادر و

 ،آيد از مطالعات مورخان و محققان برمي بنادر تجاري دولت هخامنشي بايد گفت چنانكه ةباردر

دانان قديم فقط اسم   جغرافي.اين دولت از طرف درياي خزر، مبادالت بازرگاني نداشته است

 در كنار ،و آنهم چنانكه پيداست آباد كنوني مطابقت دارد با استراً كه تقريباند را برده» زادراكرت«

 زيرا ،سوي ايران روشن است  در سواحل اين، البته دليل نبودن بندر.درياي خزر واقع نشده است

 در »كادوسيان«عبارت بودند از  مازندران امروز سكونت داشتند  گيالن وةمردماني كه در منطق

ندران را به اسم ماز(» پتوريها «در مازندران امروزي ها در شرق آنان و»ماردا«ها يا »مارد «گيالن و

 نام داشته »آمرد«سفيدرود كنوني هم در زمان قديم  طبرستان ناميده اند و همين مردم پتورستان و

 اغلب اين .اند ناميده» هيركاني«دانان آنان را  ركانيان كه جغرافياز پتوريها به طرف مشرق و .)است

اما  .العاده دشوار بود آنان فوقمطيع ساختن  رفتار بسيار خشني داشتند و ام اخالق واقو

نست كه آاين خود دال بر   بنادر متعددي داشت و.چنين نبود ،خالف درياي خزر برفارس خليج

. اند آنروز از طريق راههاي دريايي بوده ةممالك تابع  تجارت بين ايران وة واسطفارس خليجبنادر 

  : اين اسامي شهرت بيشتر داشتهفارس، خليجروز  نآان بنادر در مي

مورخان  دانان و جغرافي 14.ديلمون كه بايد همان بندر ديلم كنوني باشد :از مغرب به مشرق  

  .اند ناميده» تااوگه «ن راآباستان 

 دو منطقه است، يكي در شرق فارس خليج ة امروزي در كرانة امروزي، بستانةاپستانه، يستان  

 .احتمال قوي همان بستانه در شرق بندرعباس است ديگري در شرق بندر لنگه، عباس وبندر

 اهميتي چون بنادر داشتند چه از نظر يايي نيز طبعاً راههاي در. همان هرمز استهرمزي نيز طبعاً

  .ناوبري كشي ور لشكرچه از نظ بازرگاني و تجارت و

 كب از پانزده تن از بازرگانان پارس را باتي مرآغاز پادشاهي خود هيئداريوش كبير در   

درياي ه مور كرد كه بأبار ايران فرستاده شده بود مه درن كشور بآ طبيب يوناني كه از »دمودكدس«

 در سفر 517پس از الن در سال . ورندآعمل ه روم تحقيقاتي ب در سواحل يونان و مديترانه روند و

نتيجه ارتباط  در شرقي رود نيل وةشاخ اتصال درياي احمر و به مصر فرمان حفر ترعه و

  .ياي عمان را از درياي سرخ با مديترانه صادر كرد در وفارس خليج
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  )6 (ةتصوير شمار

يانوردان بر روي كشتي به همراه پاروها از  درنقش كشتي و  هخامنشي باةمهر مربوط به دور

   ملي ايرانة موزةمجموع

  

نكه دولتهاي متمدن اروپا به اهميت آ پيش از 240اه بزرگ ايران در سال از اينقرار شاهنش  

 آنرا به انجام رسانيده  به چنين كار مهمي اقدام كرده و،ياي مديترانه پي برند دراتصال بحر احمر و

ة رود سند را حوز سال بعد هم كه داريوش قسمتي از ممالك غربي هندوستان وپنج . است

ايجاد روابط بازرگاني ميان  ن سرزمين وآبراي تجديد حيات اقتصادي مد كه آد برگرفت، درص

از رود سند تا  فريقايي خود از راه دريا يك خط كشتيرانيو آ سياييآمتصرفات  هندوستان و

 را كه »اسكوالكيس«دريانوردان يوناني بنام  بدين قصد يكي از و مديترانه ايجاد كند درياي احمر و

اب در رود سند كشتيراني كند جاز حدود پن كرد كه كشتيهايي بسازد ومور أدر خدمت وي بود م

تجاري  اين زمان وضع اقتصادي و ريزد زيرا در ه كدام دريا ميمعلوم نمايد كه رود مزبور ب و

 كلي موقوفه جايي رسيده بود كه كشتيراني در رود سند نيز به انحطاط ب اب در ضعف وجپن

فرمان داريوش بندري ساخت ه نجا بآدر   سند پيشرفت واسكوالكيس تا مصب رود .شده بود

 سواحل عربستان عازم مصر گرديد  چند از درياي عمان وين پادشاه با كشتيهايآسپس باز به امر 

  نيل به درياي مديترانه رفت وةاز ترع پس از سي ماه مسافرت دريايي به آن كشور رسيد و و
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از  15.شتفريقا را گآه ايران با كشتيهاي خود دور چنانكه هرودت نوشته است به فرمان شاهنشا

از  ممالك اطراف مديترانه از طريق دريا افتتاح گرديد و اين زمان باب تجارت هندوستان با مصر و

  .بابل كاسته شد اهميت راه زميني فلسطين و

  

  دوران سلوكي

كه از  هنگامي. يافت پيش از ميالد اسكندر مقدوني بر امپراتوري وسيع ايران تسلط 332به سال 

 ناچار به توقف شد، چون عبور لشكريان از دريا نياز به ه سوي سواحل دريا يورش بردمقدونيه ب

بر  رفت و مقدونيه دولت دريايي به شمار نميزيرا  .ن بودآناوگان مجهزي داشت كه اسكندر فاقد 

دادند،   به تعداد كم مياه وخواست، با اكر تي هم كه از يونانيها كشتي ميوق. درياها تسلطي نداشت

  .نها بكار برندآنان را بر ضد خود آترسيدند كه مقدوني ها كشتيهاي  زيرا مي

ناپذير  اين واقعيت انكار،صدماتي كه اسكندر به ايران وارد ساخت با وجود خسارات و  

  وفارس خليجعلمي خود را در مورد  گاهي دقيق وآ جهانيان قسمت زيادي از ةاست كه هم

ي كه نئارك سردار اسكندر از خود به جاي نهاد، ايه سفرنامه. يانوس هند مديون اسكندر هستنداق

نخستين  او اولين ناخداي بزرگ و .دريانوردان شد  جهانگردان وترين راهنماي بعدها ارزنده

در حقيقت با  با استفاده از سفرنامه و. ايران سفر كرده است مسافري است كه در درياي هند و

باز همين سفرنامه بود  مدند وآ فارس خليجسال قبل پرتغاليها به  يت نئارك بود كه چهارصدهدا

پس از فتح هندوستان، گذر . كه انگليسيها را به خيال تصرف هندوستان از طريق دريا انداخت

 قشون اسكندر در اينجا گرفتار قحطي و. مكران افتاد اسكندر در بازگشت به بلوچستان و

كه سفاين فراواني  پس از كاوش دريايي در نظر داشت اسكندر. تلفات بسيار داد گرسنگي شد و

  16. هيچگاه به تحقق نپيوست،رزوآاين  را گرفت و لي مرگ گريبان اوو. مجهز سازد فراهم و
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  7 ةتصوير شمار

   ملي ايرانة موزةاز مجموعسكه 

  ) بازيئلوس بازيئلون (:ةي با نوشتخطوط يونان اسب و سر  سلوكي با نقش لنگر كشتي وة دورةسك

  )زئوس خداي بزرگ: (ترجمه

  

  دوران اشكانيان

 ةنها باعث شده است كه خصوصيات يك سلسلآاقدامات درخشان   مقتدر اشكانيان وةسلسل

 بعدي ةالشعاع عظمت سلسل  در حقيقت تحت زيادي مكتوم بماند و تا حدود،دشاهي در ايراناپ

 سال حكومت بر قسمت 476  پادشاه و18حال اين سلسله نيز با  هرنكه بهآقرار گيرد، حال 

ة  سلسلةپايه چه ب اگر،نانآفعاليتهاي دريانوردي  ثر در تاريخ ايران دارند وؤقشي من ،سياآبزرگي از 

 .رحال در خور توجه است هرسد ولي به نمي) ساسانيان(ة بعدي سلسل و) هخامنشيان(پيشين 

 از گرگان تا ارمنستان بود ولي - اغلب مناطق شمالي،ي اشكانياننبردها  فعاليت وةاگرچه منطق

 وجود يك طبعاً هاي دريايي را ايجاب مي كرد و اي لشكركشي  پاره،النهرين  بينجنگهاي روم و

 سلطنت اشكانيان بر استقالل داخلي ممالك اصوالً .ناپذير بود اوگان مقتدر در اين جنگها اجتنابن

دولت ه چون جز در هنگام جنگ پرداخت ماليات وخراج ب  استوار بود واستانهاي مختلف ايران و

 يكي از برنامه ،مد مملكتآمين درأ به منظور ت،حفظ راههاي تجارتي ،مركزي صورت نمي گرفت
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ه روميها مي روم همين بود ك يكي از عوامل مهم جنگهاي ايران و .هاي اساسي حكومت بود

مال  عني كليد بازرگاني خاور دور تسلط يابند و يفارس، يجخلالنهرين بر  خواستند با تصرف بين

 عبور ، دريايي بين روم و خاور دور بودةترين فاصل  كه كوتاهفارس خليج خود را از راه ةالتجار

جز ايرانيان، مردم ديگري بر  دادند،  اجازه نميگرفتند و آنها را مي ياما اشكانيان جلو. دهند

از طرفي چون از زمان .  نفوذ كنند-خلي اشكانيان را داشت كه حكم درياي دا-فارس خليج

ها تا   فنيقيبدون احتياج به يونانيها و كشتيهاي خود را ند ودشنا شده بوآ با دريانوردي ،داريوش

زموده شده بودند كه آكار پيمايي تا بدان حد كاردان وقاط گيتي هدايت مي كردند، در بحراقصي ن

 نوميد شدند، ناچار فارس خليجچون روميان از راه يافتن به  ديدند وديگران را نيازمند خود مي 

نقل كاالهاي بازرگاني خود يك راه خشكي را از جنوب روسيه و سيبري به چين  براي حمل و

م با مخاطرات بسيار بود از سوي ديگر راه دريايي مصر به بحر أتو در نظر گرفتند، كه طوالني و

ولي اين راه نيز مانند راه خشكي جنوب  مانع بود، آنها بي براي اقيانوس هند هم گرچه احمر و

عالوه بيشتر اوقات كه روابطشان با ايران تيره مي شد، دچار  هب خرج بود و پرروسيه طوالني و

يا رودررو شدن با  ناچار از پرداخت عوارض خراج و تعرض كشتيهاي ايران مي شدند و

 بازرگاني و .روم بود هاي اصلي جنگ ايران و زهمل انگي اين عواةمجموع. نيروهاي ايران بودند

برابري مي  جا با روميان رقابت و  همهدريانوردي در عصر اشكانيان پيشرفت زيادي مي كرد و

ملل در طول شاهراه   اقوام وةي شبيه بود كه از هململال  حكومت اشكانيان به يك كشور بينكردند،

راه دريايي بازرگاني كه از . مده بودندآ) ي هندوستانمرزها (ن از باختر تا خاورآتجارتي 

 فارس خليجهايي كه در   كشتي.اي داشت العاده آغاز مي شد، در اين زمان اهميت فوق فارس خليج

 رفتند و  هند شرقي، حتي سواحل چين پيش ميجزاير  سيالن وةكردند تا جزير  شد ميمد وآ

نان نبود آافته بودند كه هيچكس را ياراي رقابت با قدرتي ي مالحان ايراني مهارت و ناخدايان و

در اين دوران ايرانيها دريا . مصري ها نيز برتري داشتند وحتي بر پيشينيان خود يونانيها، فنيقي ها و

ه باكانه ب خاطرات دريا بودند، با اينحال بياينكه متوجه م با را با نظر تقدس مي نگريستند و

باقي مانده خذ Ĥم بنابر به اسناد و .رفتند ود مياز خطرهاي گوناگون بكنده آدرياهاي خيلي دور كه 

تاثير بادهاي تند   ايرانيان اين زمان از تمام خصوصيات و،مورخان دوران قديم نظران و از صاحب
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 درياي عمان  موسميگردابهاي سهمگين درياها همچنين از بارندگيهاي فصلي و امواج و بادها و

ي طبيع. كردند بيني مي آنها پيشحوادث طبيعي را قبل از وقوع  گاه بودند وآ اقيانوس هند دقيقاً و

ر شك بيشتر از هر قوم ديگري ب است ملتي كه تا بدين حد در بحرپيمايي تخصص داشته باشد، بي

گاه بحري   تكيه كه در قلب شاهنشاهي ايران واقع بود وفارس خليج درياها تسلط خواهد داشت، و

ة خصوصياتش بر هم  شناخته شده وشد، براي اين ملت دقيقاً آنها محسوب ميني بازرگا نظامي و

  )8 (ةتصوير شمار .شكار بودآنوردان ايراني دريا

  

  
  8 ةتصوير شمار

   ملي ايرانة موزةسكه از مجموع

  ستاره و خطوط آرامي  ماه ويي با نقش لنگر كشتي وشاه و هالل اليماة مربوط به دورةسك
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  دوران ساسانيان

 به دست ايران افتاد گاني ابريشم كامالً بازرتاسيس ناوگان تجارتي ايران،  ساساني وةطلوع دور با

مده آ به انحصار اشكانيان درقبالً ن قسمت از اين كاال كه از راه خشكي به ايران مي رسيد وبه آو

متي كه از راه ة ساساني قسبه عالوه در دور .بود، به طور دربست در اختيار ايرانيان قرار گرفت

 كشتيراني تجارتي ةيا از طريق باكترا به بنادر هند راه مي يافت نيز بر اثر توسع رسيد و دريا مي

اي  آشفتهساسانيان وارث دستگاه  .در انحصار ايران قرار گفت ايران از دست رقبا خارج گشت و

از اوايل قرن . كردند از مدعيان حكومت اشكاني سلطنت مياش گروهي  بودند كه در هر گوشه

به  مرجي كه سراسر كشور را فرا گرفته بود هرج و شورش و سوم يعني پايان دوران اشكانيان،

 مركز شورش شهر تاريخي اصطخر  مهمترين. نيز سرايت كردفارس خليجسواحل   فارس وةمنطق

اردشير بابكان پس از جلوس بر  .مدآبود كه پايتخت قسمتي از سرزمين پارس به حساب مي 

به ترتيب  اي را كه تصرف كرد كرمان بود و  ميالدي، اولين منطقه212تخت سلطنت به سال 

در همين جا نبرد  . رسيدفارس خليجبدين ترتيب به سواحل  خوزستان را گرفت و اصفهان و

 ناچار به استفاده از نيروي ،عبور از دجله اردشير بخاطر فتح عمان و نهايي او با اردوان در گرفت و

  17. شدييدريا

يا ه يازده شهر بنادر دريايي هستند ايجاد يا تجديد بنا كرد، كه ب اردشير قريب هجده شهر را  

 گنجايش هايي كه قابل كشتيراني هستند و اند يا در كنار رودخانه  خود ساحل قرار گرفتهدر

 -531(ان انوشيرو و )م226-241( اردشير بابكان .خته شده است سا،پيما را دارندهاي دريا كشتي

در  و ماشتندگ ساساني در تقويت نيروي دريايي ايران همت ةبيش از ديگر پادشاهان سلسل )م579

درياي چين در   درياي مكران تافارس، خليج  و،بهاي درياي سرخآ ة پهن،عصر اين دو پادشاه

 دريايي شيروان نيرويويژه در عصر انوب بازرگانان ايراني بود و تحت نفوذ دريانوردان و تسلط و

سيالن  از جانب ديگر تا يمن را فتح كرد و فريقا را درنورديد وآشرق  ايران سواحل عربستان و

  .جا را پايگاه ايرانيان قرار داد آنپيش رفت و
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  نيروي دريايي انوشيروان

 چين وجود داشت كه  وفارس خليجدر زمان انوشيروان يك خط كشتيراني بازرگاني بين 

 18.پيمودند آن را ميدريانوردان دلير ايراني  مد وآ آن روزگا به شمار مييايي در ترين راه در طوالني

تجارت دريايي، پيشرفت زيادي  بازرگاني و  امور از جمله دريانوردي وةدر دوران انوشيروان كلي

 سيا وآجنوب   درياهايةناوگان جنگي ايران سرتاسر پهن ن سفاين تجاري وآ ةكرد كه در نتيج

 سرانديب در جنوب ةدر همين زمان بود كه جزير و  خود داشتندةقا را زير سلطفريآخاور 

قي، كه توسط نيروي ايران تصرف شده رفريقاي شآهاي  نشين زنگبار در كرانه كوچ هندوستان و

جمعي از  مد وآن روز درآ مهم دنياي ةترين مركز تجارت ايران در دو منطق بود به صورت عمده

  19.ر همانجا متوطن شدندو د به اين مناطق كوچ كرده، ،ان ايرانيور  پيشهبازرگانان و

بدين ترتيب  زمان با گسترش ناوگان بازرگاني، ناوگان مرزي ايران نيز گسترش يافت، هم  

 مد وآ درياهاي شرق كانال سوئز تا مرز درياي چين به زير نفوذ بازرگاني ايران درةپهن

خشش  در عظمت وةخرين دورآروزگار انوشيروان  .دادهاي بسياري را به ايران پيوند  سرزمين

بسياري  با مرگ انوشيروان قدرت نيروي دريايي ايران نيز رو به زوال گراييد و ايران باستان بود و

  .از نقاط تحت تصرف ساسانيان از چنگ ايرانيان خارج شد

  

    اسالميةنيروي دريايي ايران در دور

ناوگان دريايي از بين رفت  اي كشور به كلي از هم پاشيده شد وبا نفوذ اسالم در ايران نيروي دري

با استيالي كامل  .يا پراكنده شدند كاركنان كشتي ها نيز در جنگ ها كشته شد و افسران و و

 براي و نيروي دريايي بردند اعراب در ايران، حكومت هاي اسالمي كم كم پي به اهميت دريا و

 دست نياز به سوي ،هاي دريايي آن در جنگاستفاده از  ريزي يك نيروي دريايي قوي و پي

ايرانيان . نها ياري خواستندآاز  سازان ايراني دراز كردند و  كشتيخصوصاً دريانوردان، ناخداها و

نها آكاركردن براي  كه حكومت ها اسالمي بودند و اينعقيده و تازه مسلمان نيز به اتكاي ايمان و

  .ين محسوب خواهد شد، با اعراب همكاري كردندمسلم در حكم خدمت به اسالم و

  



 

  

  فارس زيست، تحوالت صنعتي خليج توسعه اقتصادي، محيط50

  اسالم ها در تجهيز نيروي دريايي اعراب و نقش ايراني

 دوم ة خليف، معاويه به عمرة نامساسابر. ات دريايي ايرانيان سكان بوديكي از سودمندترين اختراع

ز اين زمان به بعد ا هاي خود استفاده مي كردند و  تنها ايراني ها از سكان در كشتيتا ظهور اسالم

ملل ديگر سكان  ي اعراب و ها  لنجسازان ايراني، روي قايق ها و  لنجبود كه باز هم دريانوردان و

هاي  رانان نه تنها بر كرانه  كشتي:آيد كه ة دوم، چنين برمي معاويه به خليفةاز نام. نصب كردند

كردند بلكه سرتاسر مرزهاي  اني مييانوس هند تا مرز چين ناوراق  درياي مديترانه و،فريقاآخاوري 

  20.نزديكي هاي قطب شمال نيز پيموده اند تا دريايي اروپا را در اقيانوس اطلس و

  

  ل بويهآ ينيروي درياي

 ق در جنوب ايران 448 تا سال 320 ديلمي بودند كه از سال ةفرزندان بوي ايراني و ل بويه از نژادآ

، حسن )عمادالوله(ه نام علي  ديلمي بةلمه پسران بويگذاران ديا  بنيان.عراق سلطنت كردند و

ل بويه به سهم خويش در  آ.از امراي مرداويج پسر زيار بودند ،)معزالدوله(احمد  ،)الدوله ركن(

هاي  ان ايشان نيروي دريايي به پيروزيتقويت نيروي دريايي ايران كوشيدند، به طوري كه در زم

يه است كه اقتدار او از سواحل ل بوآامير  ترين ، معروفة ديلميعضدالدول .گيري نايل شد چشم

. و نخستين بار در بغداد خطبه به نام او خواندند حدود مصر مسلم گرديد ياي عمان تا شام ودر

 فارس خليجيايي ايران در ة اسالم به نيروي درعضدالدوله، نخستين پادشاهي بود كه پس از توسع

. وردن يك نيروي دريايي بزرگ زحمت فراواني متحمل شدآ براي به وجود اي بخشيد و ان تازهج

  .وردآ خود درةفريقا تحت سلطآ را تا سواحل فارس خليجناوگان او توانست 

  

  شاهناوگان دريايي نادر

پس از   تقويت نيروي دريايي ايران بودند وة بويژه شاه عباس همواره در انديش،پادشاهان صفويه

پادشاهان افشاريه، فكر ايجاد يك نيروي دريايي بزرگ را قوت  ةسلسلآنان نادرشاه افشار، سر

ند ناو از انواع ديگر از چ دو ناو چهارصد تني، و شاه دو ناو جنگي از نوع بريگانتين و نادر.بخشيد

شاه به كمك همين ناوگان  نادر. ايران بكارگرفتةهاي تحت سلط آبو در  ها خريد انگليسي
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ن آاز تسلط بيگانگان خارج كند وحكومت بر اين نقاط را از بحرين را   كيش وةتوانست جزير

  .ايران سازد

  

  سازي هاي كشتي أسيس كارخانهت

هاي مورد نياز  تيخواست براي تامين كش ت گرفتن نيروي دريايي ايران نادرشاه كه نميپس از قدر

ريزي را در   توپسازي در بوشهر و د، فرمان ايجاد كارخانه هاي كشتيها متوسل شو به انگليسي

 اه توپ كار گذاشته بودند و در هر كشتي پنجنود متر بود و طول كشتي نادر .عباس صادر كردبندر

به . كردند  كار مينهاآ كمي اروپايي در ةعد ملوانان كشتي هاي ايراني بودند و  ونبيشتر كارگرا

هجري  1114 در بهار سال فارس خليجبنادر   كل سواحل وة فرماندلطيف خان، ،دستور نادر

 قشم دو كشتي باسعيدوي حاكم بندر ،از شيخ رشيد  قشم رفت وة به جزير شخصاً،شمسي

جنگنده، دستور  يايي ونادرشاه براي تشكيل نيروي در: ة اسماعيل رايينبنابر نوشت. خريداري كرد

  وسازان  اكثر كشتيو بيست فروند كشتي جنگي در بندر سورت از بنادر هندوستان بسازند تا داد

 ةنها پس از حملآسازي، پارسياني بودند كه اجداد  سورتي يا مالكان كارگاه هاي كشتيناخدايان 

 .در اين بندر به كار ساختن كشتي مشغول بودند ان به هندوستان مهاجرت كرده وراعراب به اي

ايي سازان بندر كنگ دستور داد تا كشتي هاي جنگي براي نيروي دري بر اين نادر به كشتيعالوه 

  21.ايران بسازند

  

  گان دريايي قاجاريهناو

و براي   بودفارس خليجناصرالدين شاه قاجار نيز در فكر ايجاد يك نيروي دريايي كوچك در 

گونه كه دلخواه او بود موفقيتي به  آنولي سرانجام  .خريد چند كشتي كوشش فراوان به خرج داد

  .بين رفتهاي خريداري شده نيز از   و حتي كشتيدست نياورد
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  نيروي دريايي در قبل از جمهوري اسالمي ايران 

و  پرقدرت محروم ماند بعد از نادر تا عصر پهلوي كشور ما از داشتن يك نيروي دريايي مستقل و

  . خود را از دست داديبه همين سبب بيشتر متصرفات درياي

اقدامات  فتاد و پس از برقراري امنيت داخلي به فكر تاسيس نيروي دريايي اهرضاه شا  

 ة با حمل1320ورد ولي نيروي دريايي او در سوم شهريور سال آموثري هم در اين زمينه به عمل 

  . هجري شمسي حيات يافت1325 اين نيرو در سال و مجدداً بيگانگان نابود شد

  

   ناوگان دريايي نيرومند جمهوري اسالمي ايران

، اكنون ها به نيروي دريايي خود دارد ة زمينه همبا توجه و مراقبتي كه جمهوري اسالمي ايران در

ياي خزر به صورت يك نيروي  در، درياي عمان وفارس خليجهاي  آباين نيرو در سراسر 

  .مده استآبدون رقيب در دريايي برتر و

  

  ناوگان بازرگاني

ترين ناوگان تجاري   داراي بزرگفارس خليجگذشته از نيروي دريايي، كشور ما ايران در 

نقل  هاي وابسته، امكان حمل و  شركتكشتيراني جمهوري اسالمي ايران و .ورميانه استخا

رو خط دوم   از اينو بحراني فراهم مي كند موارد اضطراري و محصوالت را در شرايط طبيعي و

  . دفاعي كشور نام گرفته است

  

  گيري نتيجه

اند، زمان  ي بودهتر ايي قويت هايي كه داراي نيروي دري حكومتاريخ كشور ما نشان داده است

هاي   راه بنادر وجزاير و،از منابع ثروت سواحل تري به زندگي در كنار دريا ادامه داده اند و طوالني

 .اند  بنادر كشور شدههجوم بيگانگان به سواحل و اندازي و  و نيز مانع از دستاند دريايي بهره برده

هاي كشور لزوم تقويت  آباستقرار امنيت در   وبيآاين با توجه به طوالني بودن مرزهاي بنابر

جواري  ي بودند كه به سبب همايرانيان از نخستين ملتهاي .چه بيشتر اين نيرو احساس مي گرددهر
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 و ب ها به ساختن انواع شناور پرداختندآبراي عبور از روي  و ن جذب شدندآ به سوي ،با دريا

 هاي دور و  و به سرزميندل به دريا زدند و  كشتي هاي بزرگتري ساختند،هاي بعدي در قرن

لزوم  نفوذ خويش و سرانجام با افزودن به سرزمين هاي تحت سلطه و و نزديك سفر كردند

 و بازرگاني كردند  ناوگان جنگي وةهاي تجاري، اقدام به تهي  كاروانافزايش نيروي دريايي و

و  وردندآچين تحت نظارت خود درهاي درياها را از رود نيل تا سواحل   آببنادر و سواحل و

 ابداعات خود را به اختراعات دريايي بسياري زدند و خيلي زود از راه درياها، دست به ابداعات و

ترين   تاريخي، عهد هخامنشي از درخشانةشك مهمترين دور  بي.هاي ديگر هديه كردند ملت

 هخامنشي از مردان ةيران در دورنيروي دريايي ا. يدآهاي دريانوردي ايرانيان به شمار مي  دوران

 .هاي جنگي پيشرفته تشكيل شده بود  كشتيديده وآوران دريا آزموده، مهندسان مطلع و جنگكار

  وب راههاآنوردان ايراني تابع ي ايرانيان به جايي رسيد كه درياترق  هخامنشي پيشرفت وةدر دور

  .ساختند رو مي  راه كشتيبراه وآيي، كانال، هر جا الزم بود براي عبور ناوگان دريا و نبودند كانالها

شدند   عنصر بهتر محسوب ميبه همين مناسبت در اين دوره، ايراني ها همواره ملت برتر و  

هيچ نيروي دريايي ياراي برابري  بندرهاي دنيا بودند و سواحل و تنها قدرت حاكم بر درياها و و

بسيار پيشرفته فارس   در خليج در زمان ساسانيان نيزنيروي درياي ايران .نها را در درياها نداشتآبا 

 ايم و  داشتهافتخارية پر دريانوردي، گذشتةهمان طور كه اشاره شد، ما در زمين .قوي بود و

  . فريني هستيم اوگان بازرگاني غرورآخوشبختانه اكنون نيز داراي نيروي دريايي ون
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