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 ران زمينيا یاجتماع انوردان در نظامير تحول قشر دريس

   پور یبحران یعل  

ن يدن به چنيرس یبرا. باشد یم یرانيانوردان اير تحوالت در قشر دريران و سيا یانورديمنشاء در يیحاضر شناسا ههدف مقال

ز عمدتًا يق نيمنابع تحق. گرفته شده است به آار) یاز منظر طبقات( یجامعه شناخت یديبا د یخين تارييل و تبي، روش تحلیهدف

از جمله مهرها  یباستان شناس یافته هاي، …د ويديفات هرودت، گزنفون، توسيهمچون تأل یخياز جمله آتب تار یمنابع آتابخانه ا

آن در  يیايع است، محدودة جغرافيوقا یب زمانيمتن مقاله گرچه براساس ترت. ران استيا یز منابع اسطوره ايو ن یبه هايو آت

ت يان تحت تابعيآه توسط هخامنش يیاما به آشورها. ران، استيا یانورديش دريدايج فارس، به عنوان هستة پيرامون خلياصل پ

 یدر آنها اشاره م یانوردين رو به سابقة دريز نظر دارد و از اين یهخامنش یتيچند مل يیايدر یروياز ن یدرآمد، بعنوان بخش

ع عصر يوقا ید از البالين مقاله خواهد آوشيانورد شده است، ايبه اقشار در یم اندآياشارات مستق یخيتارو چون در منابع . شود

ع ين رو جنگها و وقاياز ا. دين اقشار را استخراج واستنباط نمايا یب زندگيا بوده است، فراز و نشيآه مرتبط با در یهخامنش

  .بوده استن مقاله يا از مسائل مورد توجه در ايمربوط به در

  مدخل -1 

  ج فارسيخل يیآب و هوا يیاينة جغرافيزم 1-1

 یقه عرض شمال ميدق 30درجه و  26ج فارس بر حسب فاصله از خط استوا حدود ين نقطة خليتر یجنوب يیايت جغرافيموقع

قطة آن تا مدار رأس ن نيتر ین جنوبيفاصله ب. ن قرار دارديزم یج فارس تمامًا در منطقة معتدِل شمالين خليبنابرا. باشد

 7ج فارس آمتر از يشمال نقطة خل یست و حتيدرجه ن 3ش از ين است، بيو معتدل زم يیالسرطان، آه حد فاصل منطقة استوا

 یمنطقه معتدل شمال یار گرم و جنوبيج فارس در طوقة بسيب تمام خلين ترتيدرجه با مدار رأس السرطان فاصله دارد پس به ا

  1.قا استيآفر یشمال صحرا یو نواح یبيه به مصر، ليشب يیايجغراف یاست، آه از نظر عرض

مناطق از  یران در برخين است آه بدنة پله ماننِد فالت ايلومتر از ساحل چنيآ 200به فاصله  یدر نوار ساحل یوضع ناهموار

 یسمت شمال به جنوب آاسته م ز ازيج نيعمِق خل. ابدي یمتر ارتفاع م 3000تا  یداخل ینواح یشود و در برخ یساحل آغاز م

از بنادر ) یساحل یبا سنگها یخطر برخورد آشت(ران آسانتر، مساعدتر و آم خطر تر يدر بنادر ا یرانين رو آار آشتياز ا. شود

  2.ج فارس استيخل یساحل جنوب
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مورد استفادة  یعيبر طيمعادن نفت وجود دارد آه در گذشته به صورت تراوش ق) خوزستان(ج فارس يخل یدر سمت شمال غرب

  .بود یسازان آن نواح یمردم و آشت

ت يموقع. وجود نداشت يید، در حد قابل اعتنايايبزرگ ب یها یآه به آار ساخت آشت یتنومند یدرختان جنگل ین نواحيدر چن

 یت آب و هوايثبش وتيداي، موجب پیرة عربيابان شبه جزيآن و واقع شدن در آناِر ب یهايج فارس، وضع ناهمواريخل يیايجغراف

ن منطقه يا ین مقاله، به بادهايمتنوع آن، از جهت ارتباط به بحث ا یان اجزايآه از م. ج فارس شده استيدر منطقة خل یخاص

. ر ندارديث گرما نظيهم عرض خود از ح یان نواحيشك در م یا است آه بيار گرم دنيبس یج فارس از نواحيخل. شود یاشاره م

ن يگرمتر. رسد یدرجه م 53آن به حدود  یو حداآثر گرما. ر استيگراد متغيدرجه سانت 28تا  24آنجا از انة يسال یمتوسط دما

آم فشار  یهوا یر هسته هايج فارس تحت تأثيدر خل. و بهمن است ین ماهها در آنجا دير و مرداد و خنك تريسال ت یماهها

ن بطور متوسط هر يآبان تا فرورد یرسند، در ماهها یران ميه و عراق به ايسور یترانه آه پس از عبور از صحرايمد یايدر

هندوستان از جهت  یموسم یز طوفانهايگرِم سال ن یدر ماهها). یو جنوب غرب یشمال غرب یبادها(د يآ یك بار باد ميروز  5

ترانه يمد یغرب یانهاطوف یچ وجه به پاياثر آنها به ه یدهند ول یر قرار ميج فارس را تحت تأثيخل یده وهوايرس یجنوب شرق

ج يخل یمحل ین بادهايمهمتر. یمنظم و فصل یبادها یگري، و دیمحل یبادها یكي: بادها دو گونه اند یبطور آل. رسد ینم یا

 یوزد و برا یه و عراق مياز سمت سور یارير با نظم و شدت بسيباد شمال آه از اواسط خرداد تا اواخر ت: فارس عبارتند از

و باد . وزد و معموًال باران آور است یه هرمز مي، آه در ناح)یباد شمال شرق( یباد شن. مناسب است يیايآوتاه در یسفرها

آورد و  یا را به سواحل شمال ميوزد و در تابستان رطوبت در یترانه ميزمستانها به سمت مد   آه) یباد جنوب شرق( یشرج

ج فارس يگرم خل یمجاور آبها یستند، در زمستان آه هوايد نيوًال شد، آه معمیمنظم و فصل یاما بادها. ن نامطلوب استيبنابرا

 یج و از آنجا از سمت شمال غربيران گرمتر است، از شمال و جنوب به طرف داخل خليعربستان و ا یمجاور فالتها یاز هوا

فارس برسد، نظم بادها به هم ج يبه خل یترانه ايآم فشار مد ین آه هسته هاياما هم. وزند یبه موازات ساحل م یبه جنوب شرق

رود آه  ین احتمال ميبنابرا 3.وزند یترانه ميبه سمت مد یا جنوب غربي ی، شمال غربیخورد و از سمت جنوب شرق یم

ن و عمان و يج فارس به سمت بحريتوانسته اند از شمال خل یم یها در فصل زمستان به راحت یقيانوردان سواحل، مثًال فنيدر

  .ن مناطق بوده استيدر ا یانورديل رونق درياز دال یكين يد ايآنند و شا هندوستان مسافرت

  ج فارسيدر خل یانورديدر یواقتصاد یخينة تاريزم 2-1

هضم شد با توجه  یهخامنش يیايدر یرويآنان در ن يیايدر یروهاين است آه بعدها نيان در مقدمه ايان و بابليعلت آوردن آشور

ج يخل یدر آرانه ها یه ها، سه شاخة نژاد انسان باستانينظر یبر طبق برخ یهخامنش یراتوربودن بر امپ یف جهانيبه تعر

ره يشبه جز یها یسام  مكران و بلوچستان، یدر آرانه ها Dravidiansها يديدراو: سته اند، آه عبارتندازيز یفارس م
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 یبرخ. رانيا یان در جنوب غربيالميو ا .را در درون خود حل آردند Eur- Negrito یاه و بوميس یها یعربستان آه حام

  4.اد آرده انديج فارس يز در مجاورت خلين یو بابل یقي، فنیمنابع از سكونت اقوام سومر

، در یو آشور ی، در مشرق به نام بابلیبه نام آرام یرة عربياز آنها بعدها در شبه جز يیبودند آه شاخه ها یز اقواميها ن یسام

ن اقوام در يا یهمگ. مشهور شدند یهوديو  یقيبه نام فن) ترانهيدر سواحل مد یعني(ره يشبه جز جنوب به غرب و در مغرِب

شد  یده ميمن است و هالل اخضر ناميو  یره عربيشبه جز ن،يه، لبنان، فلسطيآه امروزه شامل عراق، اردن، سور يینهايسرزم

  5.ستنديز یم

ان، قبل از ي، از جمله سومرین اقوام سامياز ا یران آمده است برخيدر افرانسه  یچنانكه در گزارش پنجاه سال باستان شناس

گر يد یاز سو.ان به خدمِت آنان در آمدنديان بر آنجا ساميالميا یاليسته اند و با استيز یالم در اطراف شوش مياستقرار دولت ا

. اشاره دارد. م.ق 3ل هزارة يفارس در اوا جيدر خل يیايات تجارت دريبه ح ن دوره،يش منسوب به ايآما ب یو اآد یمتون سومر

. آرده اند یاز خود را وارد مياز مورد نيپ یو حت یمتيق یق مس، چوب، عاج و سنگهاين طرين از اين النهريتا آنجا آه مردِم ب

 23ها هم در قرن  یاآد. شود یادآور ميالم يسومر، حملة آنان را به ا یخيو تار یمه افسانه اي، نیشاهان افسانه ا یست نامهايل

و  یا نورديالم به دريا یگين قوم معاصر را آه در همسايد مشهور تريرا با یقياما فن 6.نمودند یالم حكمرانيرا بر ا یمدت. م.ق

  .اشتغال داشتند یانورديتجارت مشغول بودند دانست آه به امر در

. سازد یت منتسب ميآنان را به بحرالم یاما شواهد. دانستند یج فارس ميبنا به گفتة هرودت آنان منشأ خود را از سواحل خل

ج يدهد آه آنان در خل یان منسوب است، نشان ميقين آه به فنيبندر منامه در بحر یكيدر نزد یابوعل  درهر حال قبرستاِن منطقة

تورات . احل شام بردندرا از مصر به سو یروسيپاپ. م.ق 1100ن آنان در يعالوه بر ا. بوده اند یفارس بازرگانان ماهر و فعال

ز مهارِت ين) انيمندائ= ن يآتاب مقدس صائب(ات آتاب آهِن گنزاربا يروا. آنان اشاره نموده است يیايع دريز به تجارِت وسين

 یان در سواحل شرقيقيفن 7.د نموده استييراه موصل و شام را تا  انةيسازان شهر حران در ساحل فرات در م ینجاران وآشت

و ) یتونس فعل(در آارتاژ  یمستعمرات یرا بنا نمودند و حت Byblosبلوس يدا و بي، صTyre) ريت(در مشهور صور ترانه بنايمد

و با . ز به دست گرفتنديترانه را نيشرق مد يیايان هند و عربستان، تجارت دريو عالوه بر تجارت م. د آورندياحتماًال قبرس پد

 یبادبان یها یدر آنار آشت. م.ق 9آه در قرن  یبه طور. ساختند یبزرگ یها یتچوب چنار و سرو، آش یاستفاده از منابع محل

 یرا با خود م یزر یشال، انواع چوب، آبنوس و پارچه ها ر،يه، حريمردان پاروآش مجهز بودند و ادو یآه به گروه یهند

 یترانه واروپا ميمد  حوضة یدولت هامزبور را از راه فرات به  یترانه آااليمد یشرق یها ز در آرانهيها ن یقيفن. آوردند

ك عنبر، از قبرس مس و چوِب سرو و از يا قلع، از بالتيتانياز بر ا نقره،ياز تونس مرجان، از اسپان  قا عاج،يآنان از افر. رساندند

، یا نورديدر درات خود يها تجرب یقين معتقدند آه فنيمحقق یبرخ. آوردند یج فارس مياه آهن و برده به خليس یايدر یآرانه ها
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رة آرت يونان واطراف جزيها در  یونيش از اي، آه پ)ینوسيم(نوئن يرا به آمك قوم ِم يیايدر ین الملليتجارت و روابط ب

 يیايدر یرويافتند آه بعدها به خدمت نيدست  یعيوس يیايدر یرويو ن یها به چنان ثروت یقيفن 8.ل نموده بودنديستند، تكميز یم

ك يپون یان آنان را در جنگهاينكه روميتا ا. ترانه را حفظ نمودنديز قرنها بعد سلطة خود بر تجارت مديو ن. در آمدند یهخامنش

  .وارد ساختند یترانه ضربات مهلكيشكست دادند و بر اقتدار آنان در حوضة مد

به ين آتيچنانكه نخست. بردند یار مفتوحات به آ یخود را عمدتًا برا يیايبودند آه ناوگان در یقدرتمند ینظام یامپراتوران يآشور

در  يیايات دريز عمليو ن یدوك آ یرة نياز تصرف جز ینگاشته است، حاآ. م.ق 2872ر در يآه سارگن آب یآشور یها

مة اول يآنان در ن. اد شده استياهپوستان ين سيج فارس تحت عنوان سرزميبه از خلين آتيدر ا. باشد یج فارس ميسواحل خل

چنانكه . نمودند ید مين منطقه تأآيج فارس داشتند و بر سلطه بر تجارت ايدر خل یاريبس یالد منافع تجارياز م شيهزارة اول پ

چون، مس، سنگ چخماق و گله  یميو آوردن غنا) عمان(ن سارگن، خبر از تصرف ماگان يجانش ین آشورينارام س یبه هايآت

 ین هندوستان و نواحين انواع آاالها را بيعمان و بحر یها یان آشتن گذشته در آن زمياز ا. ن آشور دارديبز به سرزم یها

نقوش  9.دينما ید مييتأ یهند یز ُمهرهايبغداد و ن یكيافته شده در نزدي ین مطلب را تشابه ُمهرهايا. آردند یاروند جابه جا م

نفوذ به درون قلعه  یآه عمدتًا براز مجهز بود ين یغواص یان به گروهيآشور يیايدر یرويدهد آه ن ینشان م یبرجستة آشور

 یواناتيآه از پوست ح یچرم یك هاياز خ یو حت. داشته اند یاريشهرها، مهارت بس یپر از آب و آبراهها یق خندقهايها از طر

آنان بنا  10.دين نماير آب تأميتنفس در ز یاز خود را برايژن مورد نينمودند تا اآس یچون بز و گوسفند ساخته شده بود، استفاده م

 یم یمحكم یها یو آشت 11.بودند ی، نجاران و فلز آاران ماهریارمن یريمه اساطيات نيروا  منابع از جمله یاريبس یبه گواه

  . ساخته اند

ل قرار يبابل به دل. پررونق بودند یع و بنادريوس یو رودخانه ا يیايناوگان در یثروتمند و تجمل گرا و دارا یان مردميبابل

در  ین الملليوست، مرآز عمدة تجارت بيپ یاه ميس یايترانه و دريمد یايآه دره رود سند را به در يیايراه در  انةيمگرفتن در 

از اسفار تورات و مربوط به  یكيا، آه يآتاب اشع. ون ناوگان خود بودين رونق را مديشتر ايرفت و ب یبه شمار م یغرب یايآس

 یرويز ثروت بابل و مهارِت نين یونانيوس يسكيان اثر ايرانيشنامة اينما. دينما ید مييتأ ن مطالب راياست، ا. م.حدود قرن هفتم ق

   12.آن را ستوده است يیايدر

و ) نيريش یآبها یخدا(» رع«چون  یانيم خدا.ق 3000ونان، از حدود ينوئن ها در يهمچون م ها، یست آه بابليل نيدل یو ب

ز شهِر يدر آنار مرداب و ن یم بندر.ان در قرن ششم قيبابل 13.دنديپرست یه بود، ميافسانه ها شب يیايان درياز خدا یاريبس

صور در سواحل شرق  یقيبندر فن ین گذشته بخت النصر دوم بابلياز ا. فرات بنا نمودند یرا در ساحل غرب Teredonترودن 

ا ساالِر يدر(چنانكه تردون تا زمان نئار خرس . ديآن بندر را اشغال نما یگاه تجاريران نمود تا شهر تردون جايترانه را ويمد
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آن  يیايمهم تجارت در یز از شهرهاياور ن یشهر آلدان. عربستان و هند بوده است ین بازار آاالهايبزرگتر) یاسكندر مقدون

  .روزگار بود

 یز بهره ميفارس نج يالم سلطه داشته و از سواحل شمال خليبه ع) م.ق 1146 – 1123(ان از زمان بخت النصر اوليبابل

و  یبابل یر خدايتصو. ران منتقل شديز به اين یآنان در عصر هخامنش یا نوردياز فرهنگ و تمدن و در يینمادها یو حت. بردند

ر شده است، يآاخ بار آورش در پاسارگاد تصو یوارهايم انسان بر ديو ن یم ماهيآه به شكل ن Oannes یاها و آب و آنسيدر

  14.ستن مدعايبر ا یشاهد

  رانيدر ا یانورديدر -2

  انيرانيا یا نورديآغاز در 1-2

ن از مغرب ين النهريذه در شمال و تا بيج فارس از سمت جنوب، تا ايان خليران در ميا یجنوب غرب یالم آه در دشت هايتمدن ا

آه در باال ذآر  يیالد با تمدنهايمچهارم قبل از   زابل امتداد داشت، از اواخر هزارة  شهر اِد آرمان و شهر سوختة یكيو تا نزد

ان يان بندرليالميا یانوردين مراآز دريدهد، مهمتر ینشان م یات باستان شناسيچنانكه حفر. شد، معاصر و معاشر بوده است

Liyan )پزار . ژ.و.م یهايحفار. رة خارك بوده استيهند به شوش و جز یانورديراه در  به عنوان واسطة) ا بوشهريشهر ير

Pezard را در اطراف بوشهر  یالمياز عهد شوتروك ناخونتة ا یبه داريآت یآجر یم ساختمانها.1913در سال  یفرانسو

ز بنا به يرة خارك نيجز. 16ان بوده استيل یرشا موسوم به بانويويآ یالميالهة ا یبرا یوقف یآه احتماًال معبد 15.آشف آرد

ش از سه تا چهار ساعت يب یباد یك آشتيان تا آنجا با يم بود و فاصلة لالياز دولت ا یبخش. م.ق 3000از   رشمن،يات گيحدس

از تمدن  یبزرگ با نقوش ماه يینه هايسفال. ديرس یدر دشت فسا م) انيتپة ژال(الت فارس يالم تا ايدامنة قلمرو ا. 17نبوده است

با  یبازرگان یبرا یپر رونق یرا به مرآز تجار انيان بندر ليالميا 18آشف شده است یبه نام تولل یالم در آن نقاط توسط شخصيا

ن و تردون يخاراآس، بحر  ان توانست به بنادر مشهور آن روزگار از جمله جراء،يتا آنجا آه ل. ل نمودنديمصر و هندوستان تبد

مصنوعات  و ی، معدنی، دامیار متنوع و شامل مازاد محصوالت آشاورزين دوران بسيمهم ا یاقتصاد یآاالها. ديرقابت نما

از  یدام ین وخوزستان، بز وگوسفند و فراورده هاين النهرياز ب یجو، گندم، ذرت، خرما و سبز: بود آه از آن جمله اند یدست

  .19قايران، مس، سنگ آتش زنه و نمك از عمان، عاج، چوب و برده از شرق افريفالت ا

عمان  یايانوس هند، دريق اقيآه هند را از طر یراه یكيد مطرح بو ین الملليب يیايدر تجارت در یدر آن روزگار دوراه اصل

 یايدر یسرخ، به سواحل شرق یايو در یره عربيشبه جز یه غربين، حاشين النهريران، بيا یجنوب غرب یج فارس، رودهايخل
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ن ياز ا. آرد یصل مقا و جنوب اروپا متيترانه را به شمال آفريمد یايآه بنادر شرق در یراه یگريو د. آرد یترانه متصل ميمد

  20.رفت یاه و اروپا ميس یايترانه به دريمد یايدر یق سواحل شرقيوجود داشت آه از طر یگذشته راه

به دو قسمت  یك خط افقيالد به دست آمده است آه نقوش آن با يش از مياز شوش مربوط به هزارة سوم پ يیبايز یمهر استوانه ا

ستاده و يدارد، ا یچ و بلنديپرپ یآه شاخها یدر آنار بز آوه یبه صورت انسان یتآش یدر قسمت باال خدا. م شده استيتقس

ستاده يا یرانان است، درون آشت یآشت یآه حام یآشت یخدا ن،يدر قسمت پائ. گشوده بر صحنه نظارت دارد یبا بالها ینيشاه

ن يد ايبدون ترد. افته استيل يبه سر دارد تشكم تنة انسان آه تاج شاخ دار ياست و سكان آن از ن یبه شكل تِن ماه یآشت. است

 ینقش. شود یده ميك پلنگ دي، نقش یدر آنار نقش آشت. ستاده استيدرون آن ا یآشت یمظهر آرامش آب است آه خدا یآشت

مجموع طوفان است و  يیايو مقاومت در برابر حوادث در یبر آسمانها، نشان دهندة ادامة زندگ يیو فرمانروا ین نماد برتريشاه

 یالميقبل از ا ین ُمهر و ُمهرهايبر ا ینقوش آشت یاز بررس. 21ج فارسيخل یانورديان بر دريالمياست از سلطة ا ینقوش نماد

به سمت باال  یآه دو نوك آن به شكل حلزون یها را به صورت هالل مانند یآشت یالميسازان ا ید آه در آن عهد آشتيآ یبرم

 یمتصل م یآشت یشدند آه به الوارها یآنار هم گذاشته م ینرده مانند در عرض آشت یز چوبهاينساختند و  یچ خورده بود، ميپ

ق سازان يچنانكه امروزه قا. آرده اند یر پر ميان چوب ها را با قيم یرسد آه درزها یساخت و به نظر م یشد و بدنه آن را م

آه  يیبايز یخوزستان، موجود بود و هم ظروف و مجسمه ها ژه درير، بويرا هم منابع فراوان قيدهند، ز یانجام م یخوزستان

از  یريجلوگ یبرا یرا آنان حتيز. باشد ین ماده ميا یريو مهارت آنان در به آارگ يینشانة آشنا. 22ر ساخته انديان از قيالميا

بادبان به  بعدها،. ب و بارو بوده انددر عق یها مجهز به سكان ین آشتيا. آرده اند یر اندود مينفوذ آب به درون تابوتها، آنها را ق

خود با  يیايرة تجارت دريان، با توجه به وسعت دايالميا. است یالميسازان ا یمهارت قشر آشت یاين مطالب گويا. آن افزوده شد

آنان  یها یداشته و آشت يیبراساس ستاره ها و محاسبات مربوط به آن آشنا یابيو مكان  یگمان با ستاره شناس یه، بيملل همسا

. نبوده است یهم مهارت داشته، خال یآرده و در هواشناس یم یابيآه به آمك ستارگان راه يیا دست آم از ناخدايك منجم ياز 

 یو سومر یق اآديات دقياضياز علم نجوم ر يیم، نشانه هايشوش آه به آنها اشاره آرد یالميما قبل ا یر مهرهايتصاو

در آن  یانورديموانع در. ان منتقل شده باشديالميگر از مظاهر تمدن، به ايد یاريمانند بس راث،ين ميست آه ايد نيدربردارند و بع

از مشكالت مهم  یكي يیايدر یبلكه دزد. شد یمنحصر نم …به آب و هوا و  یحرآت آشت یو وابستگ یكيص تكنيزمان به نقا

نمود و گرچه بارها شاهان بابل  ید ميرا تهد یالملل نيب يیايو تجارت در یتجار یها یبود آه از آنان روزگار آشت یگريد

  .23ز دوام آورده استيش تا امروزه نيآما ب. الم با آن به مبارزه برخاستنديوا

خوزستان استان  یشمال شرق یدر مناطق آوهستان ،یالميپال قوم ا یم بدست آشوربان.ق 646الم در يپس از سقوط دولت ا

اد يو به احتمال ز. دادند یقرار م یار دولت هخامنشيوجه نقد، سرباز و دوام در اخت یزال دادند و در ايرا تشك يیمايال



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

دها دوباره بر يمائيان ادامه داشت و از آن پس اياست تا سقوط هخامنشين سيا. در خدمت آنان قرار گرفتند یالميانوردان ايدر

   24.با عربستان وهند مشغول شدند يیايدر یافتند و به بازرگانيران سلطه يا یجنوب غرب یساحل یجلگه ها

   

  رانياها در ايدر عهد ار یانورديدر 2-2

  مادها یانورديدر -1-2-2

 یل آمبود اساسين مشكل بدليد ايشا. وجود دارد یران در دوران مادها مطالب اندآيانوردان ايو در یانورديدربارة احوال در

قرار  یز، تا آنجا آه مورد بررسيد نيقات جديباشد، تحق یاد باستان شناختخ ماد، اعم از نوشته ها و اسنياست آه در منابع تار

ران را متناسب با امكانات و يا یانورديقات اوضاع درين تحقياز ا یبرخ. ندينما ینه عرض نمين زميدر ا یگرفت چندان اطالع

 یاز سو 25.ارائه نموده اند یا عصر هخامنشسه بيف را در مقاين توصيف نموده و البته ايتوص يیزمانه ابتدا یازهايامكانات و ن

 یو عمدتًا با ملل ینيزم یق راههايا تجارت، را از طريخود را با خارج، اعم از جنگ  ین الملليگر مادها قسمت اعظم روابط بيد

ژه در منطقة نسا و يژه آه مادها، بويبو. ها و اوراتورها، برقرار نمودند يیان، مانايآه در غرب آنها قرار داشتند، مانند آشور

. مجهز بودند یرومنديار داشتند و به سواره نظام نياسب را در جهان باستان در اخت ین پرورشگاههايارمنستان آوچك، بزرگتر

ن عهد يرا در ا یانورديم رواج درير مستقيترانه، بطور غيمد یاير درير و جزايصغ یايدر آس یو ارمن یالبته تجارت اسب ماد

ن است دربارة يو همچن 26.دينما یران در عهد ماد، نميا یانوردين مطالب آمك چندان به فهم چند و چون دريما اا. دهد ینشان م

مكران و (ان يديان و دراويكانيو منطقة پار) ستانيس(ة سكاها يج فارس، ناحير خليانورد سواحل آرمان و جزايت مردمان دريتابع

 یر را به آار ميچوب ِسدر و سرو، و ق یم آه مادها در معماريدان یز ميو ن). ِه ماداگ شايآست(گو يختو وياز دولِت ا) بلوچستان

معاصر با  27.افت نشدي یداد، مطلب یقرار م یآه نگارنده آنرا مورد بررس یآنان در منابع، تا حد یساز یاما دربارة آشت. برند

 یآاخ ساز یت هايفعال. جهان را در دست داشتند يیايان تجارت دريونانيان و يان، مصريها هند یها، بابل یقين زمان فنيا

 یريم اساطيات نيز در روايآنجا با اطراف، ن یاچة وان، با توجه به ارتباطات رودخانه ايدر آنار در) ها یارمن(اورارتوها 

  28.اد شده استي یارمن

ج فارس بوده ياز سواحل خل ی، آه حاآم بخشثراسيسد ارينو یوجود دارد آه م یونانيدس مورخ يداستان وار از آگاثار خ یتيروا

خته بودند، به آنجا يرة قشم گريده و از تنگة هرمز گذشته و به جزيترس یرين بار به دنباله گله اسبان خود آه از شياست، نخست

س يا اگوري( oractaرة ُاراآتا يثراس در جزيت از آن دارد آه آرامگاه اريگر از متون متقدم حكايد یبرخ. قدم گذاشته است

ogyris  =د آه يگو یدس ميِت آگاثار خياما روا. دندينام یتره ميار یايج فارس را دريو از آن رو خل. قرار دارد) ره قشميجز
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پاسارگاد ) آوروش بزرگ(ش از آوروش دوم يم آه پيدان یگر ميد یاز سو. گذرانده است یثراس زمستانها را د رپاسارگاد ميار

تا مدتها  یونانين ينكه مورخيبا توجه به ا. ز استيد آميت به عهد مادها تردين رواين انتساب ايابرابن. بنا نشده بوده است

به سواحل و  یدهد آه صاحب منصبان محل یت نشان مين رواياما در هر حال ا. 29دندينام یم) مدها(ان را به نام مادها يهخامنش

ا آنان در يآ. ستير چندان روشن نيدست به جزايا آنان از آوچاندن مردم تهام. نمودن آنجا توجه داشته اند یر فارس و مسكونيجزا

خواستند  یا ميآنان بوده اند  یبرا یانورديو در یريگية ماهيبر پا یشتين معيو تأم یعياز منابع دست نخوردة طب یريبهره گ یپ

د، ياد مروارير و صيگيماه یه آن به جامعه اجيند؟ هدف هر چه باشد، نتيد نماييمجاور تا یاهايج سلطة خود را بر دريبه تدر

ر يا تعمي یرهگذر همچون بادبان و طناب باف یها یز احتماًال عرضه آننده آاالها و خدمات مربوط آشتيانورد و بازرگان و نيدر

  .منجر شد یآشت

  یا نورديا و دريتوجه آورش بزرگ به در -1-2-2-2

  یران در عهد هخامنشيا یا نورديدر -2-2-2

ن شاه ماد آه ياگ آخريدهاك ،آست یبر آژ) یآورش بزرگ هخامنش(آورش دوم  یروزيق، با پ.ه 550هر حال در سال  در

تخت را در يآورش گرچه پا. ان گذاشته شديان بنيسلسلة هخامنش 30دانسته اند، یكيرا با ضحاك مار دوش  یو یريات اساطيروا

، را آه در آنارة یديچنانكه ل. و سواحل غافل نبود يیايز مراآز تجارت دراما چندان ا 31پاسارگاد و سپس همدان قرار دارد،

ن را يو سپس بحر. آن روزگار و بر ساحل فرات واقع بود، را تصرف نمود یاه بود، و بابل، را آه از مراآز مهم تجاريس یايدر

خود صنعتگراِن ملل  یها یورش در لشكر آشآ. ل دهديد را تشكيجد يیايدر یرويك نيران قرار داد تا يا يیايگاه دريبعنوان پا

م مداوم آن بپردازند چنانكه آهنگران، چرم سازان، اسلحه سازان و يز و ترميآرد تا به تجه یگوناگون را با سپاه خود همراه م

د است آه اقشار يو بع 33.پرداختند، را همراه سپاه نموده بود یر ارابه ها ميراندازان و تعميت یر و آمان براية تيآه به ته ینجاران

 ین شهرهايآورش همواره در ب. نخوانده باشد  فرا یژه در تصرف بابل به همكاريبو  ق ران را در فتوحات خود،يانورد و قايدر

بابل مرآز  یز شوش را به جايشوش تا سارد را بنا نهاد و ن یز جادة شاهيو بابل در رفت و آمد بود و ن) هگمتانه(شوش، همدان 

عالوه بر توجه به  یو. نديه نمايخود را در شوش تخل یق رود آارون آاالهايها از طر یقرار داد تا آشت ین الملليتجارت ب

 یكيج فارس در نزديساحل خل یكيخود را در نزد یاز قصرها یكيز توجه داشت چنانكه ين يیايدر یرهايبه مس ینيزم یراهها

) بوشهر(ان يل یالميا یا همانند آاخهاين آاخ در آنار دريساخته شدن ا. م بنا نموده بود.ق 529شهرستان برازجان در حدود 

نة يان در زميالميراث و تجارب ايان از ميد بتوان حدس زد آه هخامنشينجا شاياز ا 34.ا بوده استيبه در ینشانة توجه و

ست آه يد نيو بع. ز به خدمت گرفته باشنديرا ن) بوشهر(ان يانوردان ساآن بندر ليز بهره برده باشند و چه بسا آه درين یانورديدر

  .آمده است یم  آاخ یكيده است، تا نزدي، آه امروزه خشكیق رود آرديا و از طريآنان از در یق هايقا



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                      Info@persiangulfstudies.com 
 

انورد و يدر ین، دولت شهرهايعالوه بر ا. ديرس یه در غرب ميونيا یران تا دولت شهرهايقلمرو آورش از شماِل شرق ا

ز از ملِل تابعة دربار ير نيصغ یايآس یها یونيو تجارت اشاره شد، همانند ا یا نورديسابقة آنان در دران آه يقيبازرگان، فن

ران در ي، به خدمت ارتش و دولت ایهخامنش یان پس از الحاِق بابل به امپراتوريها و بابل یقيفن 35.رفتند یآورش به شمار م

 یها یران در آشتيال در تورات به حضور سربازان ايچنانكه حزق.شد یظ مق حفين طريآنها از ا یع تجاريرا منافع وسيآمدند، ز

   36.اشاره نموده است یقيفن

  یقيبه ناوگان فن یه و وابستگيفتح مصر در دوران آمبوج -2-2-2-2

. شد ران آشتهيا یشرق یل مهاجم ماساژت در مرزهايتصرف مصر بود اما در نبرد با قبا یدر پ یديآوروش پس از فتح بابل، ل

. دانست یپدر و تصرف مصر م یت خود را اتمام آارهاين مأموريبود، اول ینظام یتيآه شخص ین ويه، پسر و جانشيآمبوج

م آه يبدان) یتيچند مل( یجهان یك امپراتوريرا  یهخامنش ید گفت اگر امپراتوريان بايش از پرداختن به الحاق مصر به هخامنشيپ

ان يها وهند یونيان ، ايالميان، ايقيتوان درآنار فن یرا م یانوردان مصريدر. د آورديواحد پد یاز ملل تابعه جامعه ا یبيبا ترآ

در  یان از ملل ثروتمند و متمدن جهان باستان بودند آه سابقة درخشانيمصر. به شمار آورد یانوردان هخامنشيف دريدر رد

مجهز به  یقير قاير مصر به دست آمده است آه تصود) م.ق 3600 -3200(از حدود  یچنانكه آوزه ا. داشتند یرانيآشت

 37.شود یم یكاگو نگهدارين اثر اآنون در موزة دانشگاه شيا. دهد یك بادبان را نشان ميك پرچم و ين، يمتعدد، دوآاب یپاروها

دوس در ية آبيحواقع در نا khantyamentiv» ويامنتيخنت«ك معبِد يابان نزديب یر شن هايباستان شناسان در ز 1991در سال 

ك به طول يرا آه از جنس چوب و هر ) م.ق 290 -2775(فراعنه   ن سلسلةيمربوط به دوران اول یچهارده آشت یايمصر، بقا

رفت و آمد، حمل و  یبود آه برا یاز جنس ن يیقهايقا یه مصرينقل یله هاين وسيد گفت آه اولياما با 38.افتنديمتر بودند  25

ن به سبب گسترده يو ا. ل ساخته شده بوديبستر ن ین فراعنه و بزرگان بر رويتدف  فاتيانجام تشر یراب یو حت یريگينقل، ماه

حمل و نقل در مصر بوده  یآب، و رواج اندِك استفاده از چرخ و ارابه برا یل در سراسر مصر، حرآت بر رويشدن رود ن

  .است

سرخ و سپس در دوران رامسس سوم و  یايو در) ترانه و پونتيمد یقيبنادر فن(ترانه يمد یان ابتدا حوزه هايمصر یانورديدر

 یمايانوس پياق یچوب یها یز فن ساخت آشتيآنان چوب سرو و ن. و قبرس را در برگرفت) م.ق 12قرن (انوس هند يس اقيسزوت

 یآشت یعني kbntبه آبنت ها در مصر  ین گونه آشتيتا آنجا آه ا 39.بلوس به مصر آوردنديژه از بندر بيان بويقيبزرگ را از فن

موجود در  یمصر یواريگر واردات مصر بود آه براساِس نقوِش ديز از دين يیقايو آفر 40يیايبردگان آس. بلوس مشهور شدنديب

همچون  يیايدر یاآتشاف یسفرها. شدند یها به آار گماشته م یدر آشت  مجعد، یاه پوست با موهاين پاروزنان سيبرل یموزة مل
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قا به فرمان يآفر یبه سواحل شرق یقيملوانان فن یا سفر اآتشافيترانه، يبه پونت و قبرس در مد Hatshepsutت سفر حتشپسو

  41.ر گذار بوديان تأثيمصر یانورديز در رشد درين Nechoنخو 

 یره ايزرا در ج یقا مدتيسواحل شاخ آفر یآه در آب ها» یمصر ی شكسته یداستان ملوان آشت«ن گونه سفرها در يانعكاس ا

آند  یف ميرا توص يیا یم نوشته شده است و آشت.ق 2200ن داستان در حدود يا. خورد یسته است، به چشم ميز یر مسكونيغ

ن ملوانان مصر آه آسمان و يكصد و پنجاه تن از بهتريك بادبان بزرگ و يمتر عرض داشته و مجهز به  25متر طول و  75آه 

   42.بوده است» ر داشته انديتر از دل ش یقو یيده و دلهاين تا آنون به چشم ديزم

چون  یان فراعنه ايونانيها و  یونيچون ا یانورديدات ناوگان ملل دريز تهديو ن یساحل یدولت ها یان به آاالهاياز مصرين

از  ید آشتيخر  ،يیايدر یرويل نيرا به صدور فرمان تشك Ш Ramsesو رامسس سوم  Ш Thutmoseتتموس سوم 

ب، ين ترتيبه ا 43.چون دولت شهر ساموس و قبرس، واداشت یانورديدر يیاتحاد با دولت ها یه و حتيقين قبرس و فنچو یمراآز

ز يان، پاروزنان و نياز جمله تاجران، ناخدا یگوناگون ید آمده بود آه شامل گروههايپد یانوردانيدر مصر قشر در ج،يبه تد

» آمون یها ی، فرماندهان آشت» ]فرعون[دو جهان  یخدا یها یآشت ی اندهفرم» یسلطنت یها یفرماندهان آشت«چون  یمناصب

نفر  50حداقل ( يیايملوانان، سربازان در ،)معبد آمون(راه خانه  یها یآشت ی فرمانده« یو حت) آه شامل آاهنان معبد آمون بود(

  44.شد یو سكان داران م) زه داران بودنديراندازان و نيآه شامل دو گروه ت یك آشتيدر 

 یرانيتاجران ا یوش هخامنشيه و سپس داريبودند و با فتح مصر توسط آمبوج یقيو فن یانورد در آغاز تاجران مصريتاجران در

ژه آاهنان معبد ثروتمند يندگان فرعون و آاهنان، به ويبه عنوان نما یرا عمدتًا آاتبان یتاجران مصر. ز به آنان افزوده شدندين

مهاجرت نمودند و در مصر ) هيقيفن(ن يبه مصر و فلسط یرانياز تاجران ا یگروه یدر زمان هخامنش .دادند یل ميآمون، تشك

، الجورد، طال، نقره، مس، یآنان، و تاجران هند. مشهور شدند Martoا مرتو ي Mantuا منتو ي Amu» آمو«تحت عنوان 

انورد يآزاد از تاجران در ی، قشرین تاجران دولتيا در آنار. بردند یچون شتر را به مصر م یواناتيز حيمفرغ سخت و ن ینوع

  45.ت مشغول بودنديبه فعال ین تر از تجار دولتييپا یوجود داشتند آه در سطح یمصر

س قرار يچون آمون و سائ یرتبة معابد مهم یژه آاهنان عاليوانساالران و بويز غالبا در دست ديمصر ن يیايدر یروين یفرمانده

اوجار «وش بود، يه و داريآمبوج یخ مصر، آه معاصر با لشكرآشيتار يیايدر یرويدهان مشهور ناز فرمان یكي. داشت

چون آاهن اعظم، پزشك مخصوص فرعون و فرماندة سپاه  ی، مناصبيیايدر یروياست بر نينام داشت، آه عالوه بر ر» هورسنه

در مصر، از خود با » نوفوروس«بة خود در ير آتد یو. ديوش ابقا گرديه و سپس داريتوسط آمبوج یز بر عهده داشت ويرا ن

  46.اد آرده استيز مشاور آنها در امور مصر يو ن» وشيه و داريدست راست آمبوج«چون  ینيعناو
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بودند، در  یوناني  و یقيان فنيو ناخدا یون آاهنان مصريرا مد یو هواشناس یبه فنون ستاره شناس يیآه آشنا یان مصريناخدا

. ش بردنديش از پيب یان، بهره ايانورد تابعة هخامنشيگر ملل دريان و ديقيات فنياز تجرب) وشيه و داريآمبوج(ان يزمان هخامنش

  47.ت شدنديل به اقليتبد یونيو ا ی، آرتیونانيان يان اسكندر در برابر ناخدايو بعدها در زمان جانش

از  یستيسكان دار، آه از قرار معلوم با یه تعدادبلند به شكل پارو قرار داشت آ یدو سكان چوب یمصر یها یدر پشت آشت

ملوان آه  یاديعالوه بر سكان داران، تعداد ز. آردند یت ميرا هدا یآشت. بودند یبرخوردار م يیباال یبدن يیتجربه و توانا

چون  یوعمتن یت هايبه فعال یمصر یروسهاير پاپيد، آه بر طبق تصاويرس یم یك آشتينفر در  200تعداد آنان به  یگاه

ا ير و آمان يبا ت  آنان در زمان جنگ هم. پرداختند یگر ميو خدمات د یآشت یرات جزئيتعم  ،یغواص ،یده بانيم بادبانها، ديتنظ

 یدشمن را پاره م یآشت یمخصوص، طنابها و بادبانها يیا با پرتاب قالبهاي. دادند یدشمن را مورد هدف قرار م یبا فالخن آشت

  48.نمودند یواژگون م يیله هايآنان را با ح یا آشتيو . آردند

، حدودًا )یتجار یها یدر آشت یحت( یپنجاه نفرة مصر یك آشتيدر . بودند يیاي، سربازان دريیايدر یروين بخش نياما مهمتر

  49.تن به تن، بودند یجنگها یزه، براير و آمان و نيت  افت آه مجهز بهي یحضور م يیايسرباز در یس

 يیقاياه آفريآه اآثرًا از بردگان س یلة پاروزنانين خود داشت، آه بوسيپارو در طرف یف نه تايحداقل دو رد یمصر یها یآشت

 یاريبس یبدن یروياز به نيار سخت بوده، و نيپاروزنان احتماًال بس یط آار و زندگيشرا. آمد  یبودند، به حرآت در م يیايا آسي

 یل ميتشك یران جنگيداشتند، آه از اس یمرفه یاد، آه در دربار فرعون ها زندگگروه پاروزنان نه از بردگان خانه ز. داشت

رفتند و به همراه آن به فروش  یبه شمار م یآنان احتماًال جزو اموال آشت. دفاع بودند یب يیايدر یآنان در هنگام نبردها. شدند

 یتيچند مل  ، درهنگام فتح مصر، به جامعةیرن اقشار متنوع و ماهين چنيمصر با ا یو تجار یناوگان نظام 50.رفتند یم

  .افزوده شد یهخامنش

 ین لشكر آشيافت ايم تحقق .ق 525به آنجا در سال  ین پادشاه هخامنشيه دوميان درمصر، با حملة آمبوجيرانين حضور اياول

حكمران   Poly kratesراتس آ یگرداندن ناوگان پل یط روين مليان قبرس و همچنيقيو فن یقيناوگان فن یبانيمورد پشت ینيزم

وستن آنها به يس فرعون مصر متحد بودند، و پين با آمازيش از اين قبرس آه پيونان و همچني یكيرة ساموس در نزديجز

ژه در جنگ ي، بویروزين پيگر اياز عوامل مهم د. ان در مصر شديهخامنش یها یروزياز عوامل مؤثر در پ یهخامنش یروهاين

  ان بوديمصر با هخامنش يیايدر یرويفرماندة ن) اودز اگورسنت(اوجار هورسنه  یهمكار) ید آنونيرت سعپو(وم يپلوز يیايدر

س همراه با يوس، پس از شكست در ممفير تاايم شوند و فرعون اميس و تمام ناوگان مصر بدون مقاومت تسليموجب شد آه سائ

ب اوجار هورسنه همچون دست ين ترتيو به ا. د شدنديتبعاز جمله صنعتگران و سنگ تراشان به شوش  یر مصريشش هزار اس

مصر، و ساموس بر هستة  يیايدر یرويب نين ترتيبه ا 51.به ادارة امور مصر مشغول شد یر نظر ويه و زيراست آمبوج
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عتماد نبودند، چنانكه ان چندان قابل ايونانيان و ياما مصر. ان بود، افزوده شديها و بابل یقيران آه عمدتًا شامل فنيا يیايدر یروين

حفظ منافع  یها، احتماًال برا یقيانوردان فنيد بتوان گفت آه دريو شا. ه سر به شورش برداشتنديبالفاصله پس از مرگ آمبوج

ز حاضر نشدند آه در حملة ين وجود آنان نيانوردان به پارسها بودند، با اين دري، وفادارتریخود در سراسر قلمرو هخامنش یتجار

را نشان  یهخامنش يیايدر یرويدر ن ین امر نقصيا. ندينما یهمكار یبا و) یتونس آنون(ه به هم نژادان خود در آارتاژ يآمبوج

  . رفع آن برآمد یدر پ ین پادشاه هخامنشيوش، سوميبعد دار یداد، آه مدت یم

  یشوش هخامنيپارسها در عصر دار یران تحت فرماندهيا يیايدر یروين یانگذاريبن -3-2-2-2

بابل و   ان و شورشياز جمله شورش مصر یعيوس یخود با شورشها یدر آغاز شاهنشاه) م.ق 521 -486(وش بزرگ يدار

و  یاسياصالحات س یك سريو پس از انجام . اما به سرعت آنها را آرام نمود و فتنه ها را خاموش کرد . ديها مواجه گرد یونيا

ان در يهند یان را با تجربه هايرانيتصرف هند ا) م.ق 512(را فتح آرد  نمود و پنجاب یبه سمت هند لشكرآش یاقتصاد

 یانورد هندير با اقشار دريدر ز. ان قرار داديرانيرا خدمت ا یانورديانورد امكان آنان در دريآشنا آرد و اقشار در یانورديدر

  .ميشو یدر آن عصر آشنا م

ع از رودخانه يوس ین گذشته شبكه اياز ا. ن مجاور استيچ یايد و درانوس هنيهند از سه جهِت جنوب و شرق با اق  شبه قارة

ژه آه يبو. آردند یـــــق ميا و رودخانه ها تشويرا در در یق و آشتيان دارند، آه رفت و آمد قايا در خاك هند جريبزرگ آس یها

. وجود داشت یساز یآشت یرامرغوب ب یپر باران، انواع چوب ها یش جنگل هايمرطوِب آنجا، و رو یبه سبب آب و هوا

در دره سند به  Mohenjodaro »موهنجودارو«و  Harappa هاراپا یالد تمدنهايش از مين از حدود هزارة سوم پيبنابرا

بهار و  ، Kaviri – Pattanam پاتانام یريآو،  Tamralipti »یپتيتامرال«چون  یج بنادريو به تدر. پرداختند یانورديدر

احمد آباد، بنا  یجنوب غرب یلي، در پنجاه ما Lothal بندر لوتهالژه يو بو Surparaka سورپاراآا ،Bharukaccha آاآها

 يیداد به آانالها یرون آورده شد، آه نشان مير خاك بيم توسط باستان شناسان از ز 1955بندر لوتهال در سال  یايبقا. شدند

با آف  يیق هايافته شده در آنجا و در موهنجودارو قاي یهار ُمهريتصاو. در درون شهر مجهز بوده است یران یآشت یبرا

بندر لوتهال . انوردان آن شهِر پررونق بوده باشدياز در ید متعلق به گروهيو شا. گذارد یش مين را به نمايمسطح و بادبان و آاب

رة ين، شبه جزين النهريترانه، بيدانوس هند، مياق یاطراف، با سواحل غرب یگر از بنادر هند، عالوه بر شهرهايد یاريهمانند بس

 53.داشت يیايقا از جمله سكوترا، داد وستد دريآفر یر و سواحل شرقيز مصر و جزاير مجاور آن و نين و جزاي، بحریعرب

، یخيدانستند، متون تار یافراد م یرا موجب از دست رفتن اعتقادات مذهب يیايدور و دراز در یباستان سفرها یگرچه هندوها

داستانها و  …انا، مهابهاراتا، آثرواودا و ي، راما) م.ق2000ف حدود يتأل(گ ودا يژه ريآنان از جمله وداها به و یو حماس یمذهب

 ی، نبردها)النيبه س( Mahajanaka» مهاجانكا«از جمله  یشاهزادگان هند يیايدر یو جنگ یاآتشاف یرامون سفرهايپ یعيوقا
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ن گذشته مهاجر ياز ا. بردند، شرح داده اند یآه به آار م يیانواع اسلحه ها یو حت) انايمارا(سرخ و جاوه  یايآنان در در يیايدر

 یسكوترا و حت. ، سوماترا، برنئو)جاوه(در آامبوج، ) م.ق 3قرن (الن يدر س یانوردان هنديآه در يین ها، و سكونت گاههاينش

س نمودند يره تأسيران و غيا) م.ق 6ا ي 5قرون (رس ج فايمصر، سواحل خل یرة عربيام، شبه جزين و سيدر ژاپن، جنوب چ

، یانوردين به امر دريان ساحل نشياز هند یريل آثيمانع از پرداختن خ یآنان، به طور جد یدهد آه اعتقادات مذهب ینشان م

 یكي. مانده است یباق Pali یپالت و يبه خط سانسكر یباستان ینوشته ها یدر برخ یانورديان در امر دريتجارت هند. نشده است

 ی درباره Bhaja Narapti یبهوجاناراپتبه نام  ینام دارد آه توسط شخص Yakti kalpataraآالپاتارو  یاآتي«ن آتابها ياز ا

ن آتاب يطبق ا. ف شده استيشد، تأل یگوناگون ساخته م یآه در هند در اندازه ها يیها یو انواع مختلف آشت یساز یفنون آشت

ا ي یحيتفر یسفرها یبرا ی، برخینه ها و اسبان با ارزش سلطنتيجابه جا نمودن گنج یگ برابزر یها یآشت یبرخ

ها مشغول به  ین آشتيبر ا یمتنوع یو منطقًا اقشار و گروهها 54.رفت یجنگ به آار م یگر برايد یو بعض یــــــــــــريگيماه

در ) م.ق( چاندارگوپتادر زمان  ،يیايدر یرويك نيل يتشك یبرا انين تالش هندياما دانشمندان معتقدند آه اول. ت بوده انديفعال

ئت شش نفره يك هيبه  يیايدر یروين نيا یسد آه فرماندهينو یم) یمورخ روم( مگاستنوس. انجام گرفت یمائور ی زمان سلسله

به نام  یاستنوس منصبمگ ی بر طبق گفته. شد یادار ميبا در یهمكار یآه در واقع شامل پنج معادن برا. واگذار شده بود

به  یستيبا یو. را برعهده داشت یف گوناگونيز وجود داشت آه وظاين) ناوگان ی فرمانده( Navadhagaksa اآسايناوادا

گر يو د    sthaniya ايستهانمجاور شهر  یاچه ها و رودهايانوس هند، دهانة رودها، دريدر اق یانورديمحاسبات مربوط به در

ده يآنها آب د یا آااليشده بودند و  یا مشكليرا آه دچار خطر  يیها یتوانست آشت یو م. نمودند یم یدگيمستحكم رس یشهرها

 یرودها ی بر همه يیست پل هايبا یم یو. ديمعاف نما یات راهداري، از عوارض و مالیا تا اندازه ايشد را به طور آامل  یم

شهر  یاآساميد آه ناوادايآ ین مطالب بر مياز ا. نمود یافت ميدررا از مردم  یاتين منظور ماليو بد. نمودند یآشور بنا م

ن نكته را ياما ا. نداشت يیايدر یروين یدر امور نظام یداشت و عمًال دخالت یو تجار یمدن یفيعمدتًا وظا Kautalyaا يآائوتال

اآسا ياد ي، هست)سواران ی فرمانده( asvadhgaksa» اآساياسواد«از جمله  یگريد افزود آه مناصب ديز باين

hastgadhyaksa )ل هايدسته ف ی  فرمانده(اآسا ي، راشادrathadhgaksa   )ره در آنار يو غ) ارابه رانان ی فرمانده

ز در زمان صلح يادار نيدر یحت. داشتند یو تجار یمدن یفيآه در زمان صلح وظا. قرار داشتند) ناوگان ی فرمانده(اآسا يناوادا

 ی ن گذشته فرماندهياز ا. بود یه ايآرا یها یا آاال به آشتيحمل مسافر  ی آنها صدور اجازه ی جمله داشت و از یمدن یفيوظا

 یها ید با آشتين بايهم چن یو. بود ینظام ی فهيك وظين يپرداخت و ا یم يیايب و مجازات دزدان دريبه تعق یستيناوگان، با

  55.آرد یشكستند، برخورد م یرا م یرن بنديآه قوان يیها یا آشتيگذشتند  یدشمن آه از مرز م
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رفت، وجود  یقا ميا سواحل آفريترانه يآه به مد یهند یتجار یها یدر آشت یآوچك یحرفه ا راندازانيت ین گذشته گروههاياز ا

هند  يیايدر یرويژه در نير و آمان مجهز بودند و بويروها به تين نيا. را بر عهده داشتند يیايداشت آه دفاع در برابر دزدان در

  56.ار آارآمد بودنديبس

الن گرفته يانوس هند و سيبا در سراسر جهان باستان، از سواحل اقيانورد در هند، بازرگانان بودند آه تقريگر از اقشار دريد یكي

د و در همراه آنان بو ز همواره،ين یهند ملوانناخدا و  یتعداد. ج فارس در همه جا حضور داشتنديتا مصر و سواحل و جزائر خل

 یك ملوان هنديالد يش از ميت مربوط به قرن دوم پيك روايچنانكه طبق . مشهور بوده اند يیايدر یمهارت در شناخت راهها

را متقاعد آرد تا با جلب  Evdoxosادوآسس بنام  یونانيانورد يك دريونان و يكوس در سواحل يشكسته در اطراف آوز یآشت

  57.وس بازگشتيار نزد بطلميه و جواهرات بسيبعد ادوآسس با ادو یمدت. به هند برود یيايبه سفر در وس هفتميبطلمِت يحما

گ و يدر هند حضور داشتند چنانكه ر يین قشر از عصر ودايا. بودند )پاروزنان(پاروآشان انوردان يان درين قشر در مين ترييپا

 یاست از پاروها یلين عدد در واقع تمثيا. ده استاد آريآه صد پارو داشته اند  يیها یاز آشت) م.ق2000ف حدود يداد تأل

  58.یانوردان هنديان دريع پاروآشان در مياست از حضور وس یار آه نشانه ايبس

ن گروهها در يا. بود ساز یآشتداشت، قشر  یكيانوردان ارتباط نزديهند در دوران باستان، آه با در از اقشار مهم جامعة یكي

ن امر نشانة رشد و يو ا. خود بودند یدر نواح یساز یگوناگون و متنوع آشت یوه هايت ها و شمناطق گوناگون هند، تابع سن

) نجار یبه معن( Mestas or Acharisس يا آچاري مستاست ين قشر به زبان سانسكريا. در هند باستان بود یساز یرونق آشت

در . ساختند یرا م یگر آشتيو انواع د 59حمل مسافر یها یآشت یريگيماه یها یحمل آاال، آشت یها یآنان و آشت. ده شدندينام

 200شامل  يیايدر یأت اآتشافيك هيش از فتح هند يوش پيدار. ت بوده اندياز مردم مشغول به فعال یها اقشار گوناگون ین آشتيا

با  مورد اعتماد شاه بود،آه  یانديآار )scylaxالس يسك(سكوالآس بنام  یونانيدان يانورد و جغرافيك دري یرا به فرمانده یآشت

ا يجنوب آس يیايدر یعمان به رودخانة سند فرستاد تا به اآتشاف مصب آن و راهها یايج فارس و دريانورد از خليدر یگروه

در سواحل  یانورديماه در یانوس هند به سمت غرب رفتند و سپس از سين گروه پس از اآتشاف مصب سند از اقيا. بپردازند

) ة سوئزيناح(را فرستاده بود  یقيانوردان فنيدر) نخو(دند آه فرعون مصر، نخائو يرس یسرخ به همان مقصد یايعربستان و در

ن سفر بود آه يو پس از ا. گرفته باشند یاري یرانيو ا یانوردان هنديان و درين راه از راهنمايالآس در ايست آه اسكيد نيو بع

ترانه و با ارتباط دادن يسرخ و سواحل مد یايدر یان رأس شماليز را در مز آانال سوئيوش به پنجاب را تصرف نمود و نيدار

شتر بر مصر يا نظارت بيتصرف هند  یبرا یرا برخ يیاين اآتشافات دريا) م.ق 517. (ل حفر نموديرود ن ین دو با شعبه هايا

ج فارس قلمداد يخل يیايدر یر تجاريت مسيز تقويهند به مصر و ن یش راه تجارياء و گشاياح یگر آنرا برايد یدانسته اند و برخ

افت شده آه يوش در آنار آانال سوئز يبه از داريدر هر حال سه آت. ح دانستين هر دو نظر را صحيتوان ا یو م 60.نموده اند
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رس ك به چهار زبان پاينگاشته شداند آه هر ) ان در امور مصريس و مشاور هخامنشيآاهن معبد سائ(ا توسط اوجارهورسنه يگو

ن يا ین الملليبه ها عالوه بر اعتبار بين آتيمورد توجه در ا یبه نظر نگارنده زبانها. ف استيروگليو ه ی، اآدیالميباستان، ع

ا ي 24شامل  یبه ها ناوگانين آتياز ا یكي یبنابر متن مصر. انوردان مزبور از مصر دارديبا تردد در یزبانها ارتباط معنادار

و ) هيپوتا( یبي، ل)هندوش(ملل تابعه، از هند  یبه ها در ضمِن نامهاين آتيدر ا. به مصر آمده بوده اند از پارس یفروند آشت 32

بة آانال سوئز منظور ين آتيدر هر حال مشهورتر. فتح شده بودند یا به تازگياد شده است آه گويز ين) حبشه=هيآوش( یوپيات

از . ن آبگذر را بكننديمن فرمان دادم ا. مصر را گرفتم یهستم، از پارس یمن پارس«: آند ین عنوان ميوش از حفر آن را چنيدار

پارس  یان آن از مصر به سويها از م یو آشت…ديآ یم یآه از پارس يیايدر یست به سويل آه در مصر جاريبنام ن یآب روان

ج فارس را در آانون يسته است آه خلخوا ید آه ميآ یوش بر مياز آالم دار يیگو  60.»چنانكه من اراده آرده بودم روان شدند،

بر امور  یشتر دربار هخامنشيت و نظارت بيحاآم یبرقرار یاحتماًال در پ ین گذشته وياز ا. قرار دهد یانورديتوجِه در

رسد آه  یو به نظر م. بوده است یانوردان هندياز تجارب در یريع خود و سلطه بر ناوگان هند و بهره گيقلمرو وس یانورديدر

مرمره  یاياه، دريس یايان بر دريت هخامنشين سكاها و سپس به اروپا، اعمال حاآميبه سرزم یو یلشكرآش یزه هاياز انگ یكي

ش از شرح يپ. و ناوگان آن مناطق بوده است يیايونان و نظارت بر تجارت درير و يصغ یايآس یها یونيع نمودن ايو اژه، مط

. دينما یم یر ضروريصغ یايونان و آسيانوردان يو در یانورديبا سابقة در یصرمخت يیآشنا یونيوش به ايدار یات جنگيعمل

نوئن يمنه دارد، و اقوام يريبس د یونان سابقه اياژه و  یاير متعدِد دريدر سواحل و جزا یانوردين گفته شد، دريش از ايچنانكه پ

خ يتاربوده و آتاب  پلوپونز یونان در جنگ هاي يیايدر یرويآه خود از فرماندهان ن ديديتوس. ندگان آن بوده اندين نمايم ترياز قد

 یها یداند آه آشت یم یونانين مردمان يف نموده است، مردمان آورنت را از نخستيم تأل.ق 411را در سال  یجنگ پلوپونز

 نوآلسيآمبنام  یآورنت یساز ید، آشتيديش از توسيصد سال پيو حدود س. پاروزن ساخته اند 144ت يبا ظرف یبزرگ

Aminokles ساموس  یونيدولت شهر ا یبزرگ برا یچهار آشتSamos یايدر یه و در سواحل شرقيتراآ یكيواقع در نزد 

آه آتن در آنجا بود، را به هم  ك،يپلوپونز و آت یاژه واقع شده بود، همانند پل یايان دريم یكه ايآورنت آه در بار. اژه، ساخته بود

نبرد  یرومند براين یع وناوگانيوس یخود، تجارت یها یرشد آرد و با آمك آشت یت از نظر تجارن بسرعيبنابرا. آرد یمتصل م

بودند، از آن زمان ) امروز  ةيترآ(اژه  یايدر یدر سواحِل غرب یونانيها آه از مهاجران  یونيا. د آورديپد يیايبا دزدان در

ان در يدر برابر هخامنش ید آورده بودند و حتيپد يیقو يیايرد یرويه نيو در زمان آورش و آمبوج آرده، یانورديشروع به در

ه را به تصرف ناوگان خود ير همسايرة ساموس بود آه جزايونان جزي يیايگر از مراآز مهم دريد یكي. نمودند یا مقاومت ميدر

ا يو مسال Phokaiaا يفوآو یشهرها. داشت یهمكار یه به مصر، در جبهة ناوگان هخامنشيدرآورد و در حملة آمبوج

Messalia شدند یروز ميپ ،)تونس امروز(قا يشمال افر یقيِن فنيداشتند آه گاه بر ناوگان آارتاژ، مهاجر نش یز چنان ناوگانين .

سه ماندگار شده ياد و اوديلين آن بود و در حماسة ايونان اتفاق افتاده بود آه جنگ تروا مشهورتريدر  یبزرگ يیايدر یجنگ ها

 144با  يیها ید از آن پس آمتر آشتيديو به قول توس. ف و فرسوده شديونان تضعيناوگان  ین جنگ، تا مدتپس از آ. است
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وش يدار یها یالبته لشكرآش. بودند يیپنجاه پارو يیها همانند روزگار گذشته، زورقها یشتر آشتيپاروزن وجود داشت، بلكه ب

نژاد  یقيمردم فن 62.ا شديتاليل و آرآورا در سواحل ايسيرة سيگ در جزبزر یها یو ساخته شدن آشت یونانيموجب اتحاد ناوگان 

. آردند یت ميترانه فعاليبوده اند آه در حوضة مد یانوردان ماهريز دريوس نيچون لسبوس، ناآسوس وخ یريقبرس و جزا

از سراسر آشور  یمنظور و نيبه ا. نان از پشت جبهة خود به نبرد سكاها رفتياطم یونان، برايبه  یش از لشكرآشيوش پيدار

و خود سوار بر . ن منظور ساخته شوديبه ا يیها یز دستور داد آه آشتيو ن. بر تنگة بسفور بسازند یگردآورد تا پل یآارگران

رة ساموس ين جزياز مهندس یكيپل بسفور توسط . اژه و نظارت بر روند ساختمان پل پرداخت یايبه گردش در سواحل در یآشت

و  یانيسر یبه زبانها یبه ايآه بنا به گفتة هرودت بر آن آت. ساخته شد یسنگ یدر آنار پل، ستون. ساخته شد» آلماندر«بنام 

 ین لشكرآشيبه گفتة همو در ا. شرآت داشتند، آمده است ین لشكرآشيآه در ا ی، نوشته شد آه در آن نام اقوام گوناگونیوناني

) مرمره یايدر(و هلسپوئت  یائول یاز نواح یانيونانيدر دست  یشاه یها یشرآت داشت و ادارة آشت یجنگ یآشت 600حدود 

بود آه  ))آوئس پسر ارآساندر(( رة لسبوس بناميجز یاز اهال یلن شخصيت یمنطقة م یها یچنانكه فرماندة آشت. قرار داشت

در انتظار بازگشت ارتش  و در ساحل. رفتيرا نپذ) یهخامنش یروهايپس از عبور ن(ب پل يبر تخر یوش مبنيفرمان دار

را آه تصادفا در سواحل خود  یانيونانيملوانان طوفان زده و  ین مدت ابتدا تماميسكاها در ا. ماند یوش از نبرد با سكاها، باقيدار

شت و ان را به بازگيوناني  ه،يوش از سكائياما سكاها در بازگشت دار. نمودند یم یان خود قربانيخدا یآردند، را برا یر ميدستگ

لط يحاآم شهر مه ئوس يتيهساز جمله  یونانيفرماندهان  یاما برخ. آردند یك ميان تحريعدم حافظت از پل تنها گذاشتن هخامنش

   63.رفتينپذ

وسته يوش پيا تابع به ارتش داريمه مستقل و فقط به عنوان متحد ين یونان در حالتي يیايدر یروهايدهد آه ن یع نشان مين وقايا

ن ناوگان، يژه آه فرماندهان ايبو. داد یجا یران عصر هخامنشيانورد ايدر یتيتوان آنان را درطبقه چند مل ینوز نمو ه. بودند

بر ناوگان  یآل یز نظارتير، نيصغ یايه در آسيساتراپ آاپادوآ ا رامنسيآر، از جمله یرانيا یالبته ساتراپ ها. بودند یوناني

ا، يجغراف  را دربارة یاز ناوگان هخامنشي، اطالعات مورد نیهخامنش یروهاياز ن يیايدر یبانيو عالوه بر پشت. قلمرو خود داشتند

نمودند،  یم یانورد معرفيآه خود را بازرگانان در ین اطالعات را جاسوسانيا. نمودند ین ميونان تأمي يیايدر یگاههايراها و پا

  . آردند یفراهم م

مارد ترانه، يوش بزرگ در مدياساالر داري، پسر عمو و درمگاباتاز جمله  یدر آنار ساتراپ ها، فرماندهان ارتش هخامنش

ت ينوس، حاآميو -ن مارديسارد و جانش یرانيحاآم ا )سيآرتافرن(آرتافرن وش و يدار يیايو در ینيزم یرويسپهساالر ن نوسيو

 یاز آشت یكي یبود و ناخدا یناو جنگ 200چنانكه مگابات فرماندة . آردند یاعمال م یهخامنش یتيرا بر ناوگان چند مل یشتريب

خود به طناب  ین آشتييبر ناو خود بر عرشة پا یده بانيك مامور ديدر گماشتن  یل آوتاهيرا به دل) در آرت( یائينويم یها

نظارت داشت اما  یهزار سپاه 20و  یآشت 300ز بر ينوس نيماردو. بود یرون و بدنش در آشتيآه سرش ب ید بطوريآش
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ر، ارابه ها و يصغ یايه در آسيكيفتح آل یس هم برايآرتافرن) م.ق 493(ن رفت يدر دماغة آتوس از ب یدر طوفان یو یروهاين

  64.به صحنة جنگ انتقال داد یرا با آشت یرانيا یاسب ها

 یل مينا يیايدر ا با اتحاد با آنان به فتوحاتيت، يجبار مل ستاگوراسيآر، از جمله یونانيك حكمرانان ين فرماندهان به تحريا

ونان، از زبان ي یكيثروتمند ناآسوس، در نزد  رةيفتح جز یستاگوراس برايس توسط آريفرن -ك آرتايت تحريدر روا. آمدند

ناو و  200ن آار يا یدانسته و برا یفتح آنجا ناآاف یآه تحت فرمان داشت را برا یناو 100س يهرودت آمده است آه آرتافرن

ن ناوگان را مگابات يفرماندة ا. ان گردآورده بود در خواست آردين هخامنشيه متحدياز آل یو سربازان یومشامل افراد ب یانيسپاه

ستاگوراس نقشه يطبق نوشتة هرودت، آر. برعهده داشت يیايدر امور در یو یونانيستاگوراس و مشاور يوش آريدار یپسر عمو

   65.داد یاها را نشان ميدها و درحك شده بود و رو یبرنز یجهان نما داشت آه بر صفحه ا یا

، )هوتانه=توسط اتانس(مبروس، ساموس ير لسبوس، لمنوس، ايونان از جمله جزاي يیايمراآز در يیها ین آوششيجه چنيدر نت

 يیايدر یرويمة نيان در آمد و ضميع آن به تصرف هخامنشيرة ثروتمند قبرس و ناوگان وسيز جزيز و نية توسط مگابيتراآ

ج فارس يز به مصب دجله در مجاورت خليلت به شوش و نيان ميژه شورشيان، بويونانياز  ین گذشته برخياز ا. دش یهخامنش

هرودت از حضور . ان مؤثر واقع شديرانيا یافته هايل يدر تكم یانورديآنان در در یار تجربه هايد شدند آه به احتمال بسيتبع

) »؟«ها  یشانيم(ها  یسيانها و ميان، اوتيان، تمانيان زونگيچون سگارت یقوامج فارس در آنار اير خليدر جزا یونانيان يديتبع

ة يلت در اتحاديشورش م یبودند آه ط يیان همان سربازان، ملوانان پاروزنان و ناوبانهايدين تبعيو احتماًال ا. اد آرده استي

آه با جان  یقيت به جز ناوگان فنيمل یشورشسد آه در سرآوب ينو یهرودت م. وش حضور داشتنديدار یروهايه نيان عليوناني

 یه به ارتش هخامنشيكيانوردان آليها و در یان، قبرسيدادند، مصر یات مير ملل ماليرا آمتر از سايآردند، ز یو دل خدمت م

را احساس نموده و با استفاده از تجارب  يیايدر یرويان ضرورت نيدهد آه هخامنش ین تحوالت نشان ميا. رساندند یم یاري

ر و سواحل يصغ یايو آس یقيفن یساز -یآشت یآارگاهها. را شروع آرده بودند يیايدر یرويل نيگذشتگان و ملل تابعة خود تشك

ا يگو 66.عتر بوديبزرگتر و سر یوناني یهايساخت آه از آشت یم يیها یفعال بود و آشت یبسفر و داردانل به امر شاهان هخامنش

چون  یز از ملل گوناگونين یان هخامنشيلشكر. به دست آنها ساخته شده بود یبودند آه آشت یاز همان ملت یآارآنان هر آشت

ل يان تشكيآن را پارس یسازمان دهندة ارتش و هستة مرآز یاصل یروياما ن. بودند …ها و  یالميان و ايان، بابليان، مصرينوب

از سه  يیايدر یرويفرماندهان ن. گر آمتر بودين تعداد آنها در ارتش ا زملل ديالفانت یروسهايپاپ یگرچه بنا به گواه. دادند یم

ــــــــة يك و همساين امر را احترام و اعتماد پارسها به اقوام نزديهرودت علت ا. شدند یانتخاب م يیو سكا ی، مادیقوم پارس

صفه  یبة مدخل جنوبيد از جمله آتيوش در تخت جمشيدار یبه هايآت 67.ودندك نژاد بين سه قوم از يژه آه ايبو. دانست یخــود م

آه در  یانيونانيه، يونيه، ايالم، بابل، مصر، لوديچون ا یانورديدر یخود از ملت ها  ، در هنگام ذآر ملل تابعة)یمدخل اصل(
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آه احتماًال در مناصب بعد از  68. آند ید مايو مكران  یاند، هند شمال غرب ]اژه ی[ا يدر یآه در آن سو يیرند و آشورهايجزا

  . نموده اند یخدمت م يیايدر یفرمانده

  ونانيران و يا يیايدر يیار شاه اول و عصر زورآزمايخشا -4-2-2-2

ن آنها يونان داشته است آه مشهورتريرا با  يیايدر ین نبردهايشتريوش اول، بين داري، جانش)م.ق 485 -466(ار شاه اول يخشا

ده يرس یانوردياز تجربه در در یان به حديرانيدهد آه ا ین امر نشان ميا. كال بودنديم و جنگ م.ق 480در  سيساالمنبرد 

ن گذشته پس از يدند، از ايجنگ یان ميها و مصر یقيس بهتر از فنيساالم يیايهرودت ايرانيان در نبرد در یبودند آه بنا به گواه

وس پسر يآرتاآا و زوسيس فرزند مگابيبوبار یبنامها یرانيدو مهندس ا د پالته،وس پس از نبريغرق شدن ناوگان ماردون

ن وجود اندازة يبا ا 69.توانستند بگذرند یاز آن م يیق پارويض آردند چنانكه دو قايونان را عريدماغة آتوس در سواحل  وسيآرتا

 یها یونان از عوامل ناآامي یايدر یتنگه ها و یآنها در سواحل صخره ا یان و فراوانيهخامنش یها یبزرگ و آم تحرك آشت

دشمن  یحمله به آشت یبرا یمفرغ یراندازان ايران آه به قالبهايت يیس شده و هنرنمايژه در ساالميارشاه بويخشا يیايدر یروين

شهر  یاسيرت سقد یروزين پيپس از ا یملوانان آتن. نشد یاز ملوانان آتن یهخامنش يیايدر یرويمجهز بودند، مانع از شكست ن

ت ياز آن پس آتن به تقو. ا نهادنديبون خطابه را رو به دريتر یا متصل نمودند و حتيآتن را بدست آوردند، آتن را به بندر و در

 یم مبروتيستز، از جمله یاستمدار آتنيستوآل، سيتا آنجا آه مخالفان تم. ونان پرداختي یة دولت شهرهاياتحاد يیايدر یروين

بوجود آورد چنانكه برهر  یمنظم یايدر یروين یو» ها گرفت و پارو بدستشان داد یزه و سپر را از آتنين»توآل سيگفتند آه تم

  70.گرفت یزه و سپر، قرار ميه مسلح به خنجر و نيرانداز و بقي، شامل چهار تیهجده مرد جنگ یناو آتن

د، در ينام یا ميار شاه آه خود را ساالر دريپس از خشان صورت بود آه يار به ايران هم در عهد خشايا يیايدر یروين یقشربند

آن  یآن استفاده عال یمناصب عال یعهده دار یبرا یستوآل، از افراد خاندان هخامنشيل تمي، از قبیونانيآنار معدود فرماندهان 

آه در جنگ  امنسيمگابت آرر پس مگاباز، نياسپاتپسر  پرآزاسپهوش ، يپسر دار گنياربا پ :شد آه از جمله آنها است یاستفاده م

 یونانيمون يس از برابر سيكال و ساالميآه پس از شكست م تروس تس یتبه آب افتاد و آشته شد،  یوناني یك آشتيتن به تن در 

  .ار شاه بوديه در زمان خشايه و آاريونيا  ناوگان یاس آه فرمانده ياز دختر گبر  وشيپسر دار هخامنشخت و يگر

ه يبا ناوگان خود عل   كارناسيس فرماندار هاليه و دختر لوگداميهمسر حاآم سابق آارا يسيآرتمچون  یماندهانن گذشته فرياز ا

 یارشاه رأيران به اندازة او به خشايچ آدام از فرماندهان تابع ايه«ار شاه متحد شده بود و بنا به گفتة هرودت يان با خشايوناني

ن ناوها ي، معروفتریقيفن یفراهم نموده بود، پس از ناوها یآه و یو پنج ناو »ده استگرانبها نكر يیصائب نداده است و راهنما

  .بود
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 ین سفرهايا یشدند و حت یز اعزام مين یاآتشاف یگاه به سفرها ی، عالوه بر فرماندهيیايدر یرويدر ن یشاهزادگان هخامنش

ر يزوپبه سبب تجاوز به دختر  ش پشيستاسپه پسر چنكه شده چنا یم یاز آنان تلق یبرخ یبرا یبعنوان مجازات یپررنج و طوالن

ارشاه بود، ملزم شد آه در ياما با وساطت مادرش، آه عمه خشا. ارشاه به اعدام محكوم شديدر آغاز به حكم خشا زيفرزند مگاب

قا ياز دور زدن آفربه سمت غرب حرآت آرد تا پس  یبيستاسپه از سواحل ل. قا را اآتشاف آنديخود سواحل دور آفر یقبال آزاد

دانه، از همان راه به مصر بازگشت و به يپررنج، نوم یرانياما ستاسپه پس از ماهها آشت. سرخ به مصر بازگردد یاياز راه در

  .ار شاه اعدام شديحكم خشا

  :ودند ازشتر بود و عبارت بيار شاه بيخشا يیايدر یرويان افراد نيدر م یتين تر از فرماندهان، تنوع ملييدر اقشار پا

ز در شمار آنان يان نيالميو احتماال ا. ان آنان حضور داشتنديدر م یرانيو ا یونانيان يديج فارس آه تبعير خليـ سربازان جزا1

ن يا یفرمانده. مجهز بودند ین یاز جنس يیرهايو ت یبوم یزة آوتاه و آمانهاير، نيب یسبك بافته از ترآه ها یبودند و به سپر

  .ر، بوديصغ یايندة پادگان موآال در سواحل آسي، فرماندة آ سر مردونتسگس پدسته را با 

  ).ناو 300(ن داشتند يو سپرو زوب ینه بند آتانيان وسيونانيه يشب یآنان آاله خود یها آه ملوانها ینيان و فلسطيانيان، سريقيـ فن2

 200(ن، زره و آارد بر آمر ين سنگي، تبر ز یچوب یزه هايمشبك، سپر گوله لبه پهن، ن یبا آاله خودها یـ ملوانان مصر3

  ).ناو

و مانند ) عمامه(دند، از سربند ينام یم یا حبشي یقيرا فن یساختند، برخ یونان منتسب ميس و يها آه خود را به ساالم یـ قبرس4

  .آردند یز استفاده ميشتر ملوانها آاله خود نوك تيب

 یرهايه به شمشيشب یرين، شمشي، سپر سبك از پوست خام، دوزوبیپشم یبندهانه ي، سیبوم یآه آاله خودها یكيـ ملوانان آل5

  ).ناو 100. (نمودند یان منتسب ميقيداشتند و خود را به فن یمصر

  ).ناو 30(ان پس از جنگ تروا يونانيو منتسب به  یوناني یاسلحه ها یدارا یليـ ملوانان پامف6

 50(و آارد داشتند ) قالب(و بدون سپر، خنجر و چنگك  یاز جنس ن يیرهاي، تیوبنه بند، آمان چيها زره بر ساق پاو س یكيـ ل7

  ).ناو

  ).یآشت 30(بودند  یونانيزات ي، اصال از پلوپونز و مجهز به تجهيیايآس یهايـ دور8
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  ).یآشت 70(و چنگك و آارد  یونانيزات يها، مجهز به تجه یـ آار9

  . یوناني یها مجهز به اسلحه ها یونيـ ا10

  .یوناني یمجهز به اسلحه ها) ونانير يجزا(نها ير نشيـ جزا11

تنگه  یاز آنان به حفاظت پل ها یو برخ یوناني یو بسفور مجهز به اسلحه ها) داردانل(آرانه هلسپون  یشهرها یـ ملوانها12

  .شدند یبسفر و داردانل گماشته م یها

انوردان بر عهده يان دريرا در م یز نقش مهمين یصر هخامنشگذشته ذآر آنها رفت، در ع ین تمدنهايش از ايغواصان آه پ

ام، اهل  اسيسكولبود  یمرد یپارس یهايدر آشت«: سدينو یارشاه ميخشا يیايدر یداشته اند چنانكه هرودت در شرح نبردها

 یون برايبها در بلاجناس گران یمقدار آالن یرانين غواصان زمان بود و بعد از در هم شكستن جهازات ايون آه از ممتازتريس

ر يدر افته، به ز یو ]مشكوك یتيبر طبق حكا [....آرده بود یشتن جمع آوريخو یز براين یاديخود و مقدار ز یها -سر آرده 

اس نامبرده يسكول ی ز درباهين یگريز دياغراق آم یآب برآورده داستانها  ل سر ازيمعادل ده م یمسافت ونيزيآرتمآب رفته و از 

  72».از آنها اشاره آردم یكيمن فورا به . دينما یت آه راست نمياز چند رواگفته اند و 

بوده  یآند؛ و از انواع گوناگون یرا ذآر م یآشت 4207ز يار شاه رقم مبالغه آميهرودت دربارة تعداد ناوگان تحت فرمان خشا

تا پنجاه پارو بودند، را شامل   یس یآه دارا) یاسه رده ( ((رم یتر(( یق ها تا ناوهايحمل اسبان و قا یها ین آشتياند، آه از ا

ر يآردند، آه افسران ملل گوناگون بعنوان مزدور، در ز یرا جابه جا م يیو سكا ی، مادیها سربازان پارس ین آشتيا. شد یم

 یا ، ستاره شناسيراف، از جغ یانورديماهر به علوم گوناگون در یان و ناو بانانين گذشته ناخداياز ا. آردند یت ميدست آنان فعال

آردند  یشاه را برآورده م یو حت ینظام یست هاياستراتژ یعلم یازهايها حضور داشتند و ن ین آشتيدر ا …و  یو هواشناس

   73ديرس یار شاه ميو گاه اطالعات آنان بطور مكتوب به نظر خشا

تا پنجاه  یحدود س یسه رده ا یشتند آه در هر آشتن تر از سربازان و ناوبانان و سكان داران ، پاروآشان قرار داييدر ردة پا

 یبه نظر م. نمودند ین قشر را آسانتر ميالبته در هنگام وزش باد موافق، بادبانها آار ا. مشغول بودند ینفر از آنان به پارو زن

ا يدشمن  یكستن آشتمؤثر در ش يیرويونان، سرعت عمل و قدرت بازوان آنان ني، مثال در یرسد آه تنگه ها و سواحل صخره ا

ن علوفه و يفه تأميآه وظ) نفر در هر شناور 80(ان وجود داشتند يحمل چهارپا یز در شناورهاين یافراد. محاصرة آن بود

  74آنان را بر عهده داشتند ینگهدار
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. وارد شد یاري، تلفات بس480ونان در سال ي یاهايار شاه در دريخشا ین نكته توجه داشت آه پس از شكست هايد به اياما با

بر  یروزيز پس از پيونان نيدر . عه را مضاعف نمودين ضايران ايا یايدر یروياز ن یشورش مصر و جدا شدن ناوگان مصر

ن سابق خود، بجز يمتحد یها یرومند خود آشتيبر ناوگان ن  اما آتن با اتكا. د يفرو پاش یوناني یة دولت شهرهايارشاه، اتحاديخشا

د دانست يبا 75.ان آتن و اسپارت شديم یپلوپنز یطوالن ینة جنگهايو لسبوس را تصاحب آرد، آه زم chiosوس يخ یره يجز

ن در ينو یو در ابداع روشها. آردند یخود تلق يیايدر یرويان سرنوشت خود را وابسته به نيونانيس، يآه پس از نبرد ساالم

ا ياز تنگه آورنت به در یخود را از خشك یها یلة آن آشتيآه بوسساختند  یليدند تا آنجا آه اسپارتها وسايآوش یم یانورديدر

  .رساندند یم

  .يیايدر ینداز و حكومت آن و آاهش جنگهاياست و تفرقه بيس ینيگزيارشاه و جايروزگار پس از خشا -5-2-2-2

شتر بر يب یود و با اتكاخ یقي، گرچه گاه با آمك ناوگان فن)م.ق 466 – 425(ر اول يارشاه ، از زمان اردشينان خشايجانش 

ده بودند، را سرآوب يچيان پيان سراز اطاعت هخامنشيونانيك و با آمك يچون مصر آه به تحر یاالتيا یشورشها ینيزم یروين

ن وجود يبا ا. دات آنان بوديرفع تهد یان آتن و اسپارت برايم یريد رقابت و درگيآنها تشد یاست آلين پس سينمودند، اما از ا یم

اما . ع آرديش گرفته بودند، ابتدا اسپارتها را تطميدر پ یچيك آتن راه سر پيان مصر آه به تحريسرآوب شورش یر براياردش

ان يل چنان محاصره آرد آه آتنيدر رودخانة ن یرة پروسوپيرا در جز یه اثر بخش نشد، با ناوگان خود ناوگان آتنين رويچون ا

ل را يان آب نيز آه جريچون مگاب یر سرداريبا تدب یروزين پيا. فتندين یدست دشمن خود را آتش زدند تا به یها یبناچار آشت

 یمصر همكار یناروس، فرعون شورشيش در سرآوب شورش ايز آما بين یقيالبته ناوگان فن. عوض آرده بود، حاصل شد

س يرئ یمون آتنيشدند آه س یم محسوب یر اول هخامنشيگر ملل دربانورد دولت اردشيز از ديها ن یقبرس) م.ق 455(داشتند 

به  یصد ناو قبرسيبا س یول. د آنها نموديدر تهد یان، به انتقام شكست در مصر سعيه هخامنشيعل یوناني یه دولت شهرهاياتحاد

تا ياما نها. ا مواجه شديكيزوس در آليمگاب یبه فرمانده یشتريار بيبس یو ناوها) یرانيا ساالر ايدر(آرتابازوس  یفرمانده

دهد آه سرداران مزبور، آه  یع نشان مين وقايمت آنان رفت مجموع ايبه غن یكيو آل یقياز فن یو صد آشت. روز شدنديان پيوناني

و  ینيو زم يیايدر یروهايناوگان و ن یبودند، عالوه بر فرمانده یهخامنش یامپراتور یاالت ساحليا یخود معموال ساتراپ ها

  ك آتنيهمچون تحر یاسير سير رودها، به تدابيمس  از جمله برگرداندن  وناني يیايدر یرويا نمقابله ب یبرا يیراهكارها یطراح

 یف نمودن آنها متوسل مي، و به خودمشغول نمودن وتضعيیايدر یرويآنها از جمله ن یروهايت نيگر و تقويكديه يو اسپارت عل

در مقابل، . نمودند یت ميان قبرس ، را حفظ و تقويقيژه فني، بوونانيخود در مجاورت  يیايدر یگاههاين حال پايالبته در ع. شدند

از  یكينكه ياز ا یريو جلوگ یونانيگوناگون از جمله عدم پرداخت دستمزد ملوانان  یز به روشهايسافرن نيچون ت یسردار

 یبرا یجد یبيو به رق رديرا بطور آامل نابود آند، خود همة امكانات و قدرت را در دست گ یگريا اسپارت ديآتن  یدولتها

برقرار شده بود آه با  یونانيان يو ناخدا یرانيا یان ساتراپ هايم ین معامله اين بيدر ا. نمودند یم یريران، گردد، جلوگيا
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ز بعنوان ين یونانيسربازان  یت آنند و حتيران حمايان ايشدند آه از ساتراپ بعنوان فرماندة سپاه یمتعهد م یونانيان يناخدا

  76.نمود یت ميان خود آنان را حمايپا یز با ثروت بيساتراپ ن. دان شوندين سپاه جاويگزيجا مزدور

ر ياو را با اردش یدر آنجا آه برخ یونان وعمان و حكومت وي یايداراب در در یمربوط به سفرها یرانيا یريات اساطيروا

ن يدر ا. در آن اعصار اشاره دارد یانورديبه رونق درش يز آما بيدانند، ن یقابل انباق م) یر اول هخامنشياردش(دراز دست 

 یزديو فر ا یبدن یرويشده اند آه به آمك ن یاها معرفير دريانورد و حاآم بر جزايدر یونان را مردميداستانها مردم عمان و 

، بهره یون بهزاد ناماالصل همچ یرانين از مساعدت غالمان اين حيداراب در ا. نديآ یدر م  نيران زمير فرمان ايداراب به ز

ونان و ي یاهاي، آه همچون بهزاد غالم در دریاز جمله شاپور و مهراسب پارس یرانين داستانها به بازرگانان ايدر ا. برد یم

انورد به ين اقشار درياز خاطرات گذشته ا يیاين اشارات را بقايد بتوان ايو شا. عمان در آمد و رفت بوده اند، اشارت رفته است

  77.وردشمار آ

ونان يران و يروابط ا) م.ق 424-404(وش دوم ي، با آغاز سلطنت دار) م.ق 425 -424(ار شاه دوم يپس از سلطنت آوتاه خشا

ه وغرب يونيه، ايديوش دوم بعنوان ساتراپ ليدار یاز سو Tissaphernesسافرن ين زمان تيدر ا. ا از سر گرفته شديدر در

ن زمان يدر ا. به امور آن را برعهده داشت یدگيو رس يیايدر یروين یا فرماندهونان منصوب شده و طبعير يصغ یايآس

. شد یران ميبه دولت ا یآتن یات دولت شهرهايو آتن مانع پرداخت مال. ان آتن و اسپارت هنوز ادامه داشتيپلوپونز م یجنگها

ه آتن يآنجا بودند، با اسپارت عل يیايمهم در یهاگاهيوس و اروتره آه از پايخ یندگان شهرهايسافرن، به همراه نماين رو تياز ا

د يآوش یم) داردانل(م را داشت و با آمك ناوگان هلسپونت ين تصميز همير، نيصغ یايدر آس یرانيفرناباذ، ساتراپ ا. متحد شد

س يبنام فرون یسفرماندة ناوگان اسپارت، جاسو. را، ضمن اتحاد با اسپارت، بر آتن به شورش وادارد یوناني یآه دولت شهرها

سافرن و يدارد، با ت یآشت 60وس حدود يآه مطمئن شد آه خ یق آند و هنگاميوس تحقيرا فرستاد تا دربارة تعداد ناوگان خ

 ین لرزه فقط پنج آشتياما به سبب زم. فرستاد Melanechridasداس يمالنخر یرا به فرمانده یآشت 40و . وس متحد شديخ

. رساند یم یاريبه آتن و گاه به اسپارت  یز گاهيسافرن نيت. سافرن اعزام شديبه آمك ت یئوس نامديخالك یاز آنها به فرمانده

ندة يبه نام تاموس را بعنوان نما یو شخص. رفت) اژه یايدر در(به آسپندوس  یقيفروند ناوگان فن 147چنانكه به بهانة آوردن 

را تاموس يز. سافرن ناراحت شدنديبت تين آن از غياسپارت و متحد. مزد سربازان را بپردازد یاب ويگذارد تا در غ یخود باق

سافرن يمعتقد بودند آه مراد ت یعده ا یو حت. شد یف ناوگان آنها مين موجب تضعيو ا. نمود یدر پرداخت مزد سربازان تعلل م

به هر حال قصد نداشت  یچون و. پول بدهند یت از خدمت به ويمعاف یها برا ین بود آه خدمة آشتي، ایقياز آوردن ناوگان فن

را به همراه  یقيسافرن در بازگشت، ناوگان فنينكه تيد خود معتقد بود آه علت ايديتوس. از خدمت آنان استفاده آند و با آتن بجنگد

 یها یك از دو دولت آتن و اسپارت به سبب استفاده از آشتيچ ينكه هيف آند وايونان را تضعي یجنگ یروين بود آه نياورد، اين

خود در سواحل  یايدر یرويم نيان از نقش مستقيدهد آه هخامنش یمطالب فوق نشان م 78.نداشته باشند یبرتر یگرياو بر د
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آنان در  يیايدر یرويب نيتخر یان آتن و اسپارت را برايم یشيفرسا یق جنگهاياست تشوياژه آاسته بودند و س یايدر یوناني

ونان يت يحفظ تمام یآنان آه در گذشته برا. ز استين یونانيانوردان ير اخالق درييتغ ن امر نشان دريا. ش گرفته بودنديپ

 یرانيانوردان ايدر. شتر مالك عمل آنان شده بوديل شده بودند آه دستمزد بيتبد ین دوره به مزدورانينمودند، در ا یم یجانفشان

  .عربستان و مصر مشغول شده بودند -ان هنديشتر به تجارت ميز بين

. سافرن شدين تيگزيوش دوم جايسافرن، آورش کوچک پسر داريه تيان عليدربار یژه توطئه هايها و بو یات آتنيش شكايبا افزا

 یبه آورش دلبستگ یوناني یروهاين رو نياز ا. اسپارتها با آمك آورش بر آتن شورش آردند و آن را شكست دادند) م.ق 407(

نه يآ  ن امر به عالوةيكار شده بودند، اي، ب یپلوپونز  سالة 25 یان گرفتن جنگهايم با پا.ق 404ژه آه آنان پس از يافتند و بوي

ر دوم يبرادر بزرگتر خود اردش ینير در فكر ممانعت از جانشي، موجب شد آه آورش صغ یفرناباز ، سردار هخامنش یهايتوز

 یوناني یروهاينافرجام در قتل برادربه آمك ن یه ان رو پس از توطئي، افتد از ا) وش دوميدار(پدر  یبجا) م.ق404 – 358(

ادار نه يها در یاسپارت. آرد یه حكومت ميونيسافرن هنوز در ايت. ران حمله آرد و در نبرد آوناآسا شكست خورديا  خود به

نه . ندت نموديسافرن شكاير فرستادند و از دست تيمال نزد آوروش صغ  طلب آمك یة افسوس را برايآرخوس آه حاآم ناح

ت در يامن یار اعالم جنگ و مسئول برقرارياخت یخود و دارا يیايو داور آل حوزة در يیايدر یروين  را فرماندة یآرخوس مدت

از  یدر آنار فرماندة خود لوساندر اسپارت یو. بود يیايو حل و فصل مرافعات در يیايدر یاز راهزن یرية ِافسوس، جلوگيناح

 یايدر یرويان در نيونانين مسائل نفوذ يا 79.را برعهده داشته است یناوگان و یحتماال فرماندهمعاونان آورش کوچک بود و ا

جاذبة . وستيآورش کوچک پ يیايدر یرويخود به ن یآشت 35ز با يسامس ن  رةيادار جزيچنانكه در. دهد یران را نشان ميا

 یه دربار هخامنشيعل یرانيان ايق شورشيتشو یبرا یاملو البته خود ع. ن گروهها بوديدر جذب ا یان عامل اصليثروت هخامنش

استقالل مصر از  یف ناوگان هخامنشيگر از عوامل تضعيد یكي. ران شديا یف قوايو تضع) از جمله آورش کوچک(

لح آنجا بود، آه البته ص يیايدر یگاههاير وقبرس و پايصغ یايتصرف آس یان برايوناني یز تالشهايو ن) م.ق 400( یامپراطور

ر سوم يز اردشيآم تيموفق یتالشها) م.ق 387. (ر را ابقا آرديصغ یايران بر قبرس و آسياقتدار ا Antalcidasداس يآنتالس

. ديا نمايوش بزرگ را احيو دار  ارشاهيز نتوانست ناوگان دورة درخشان خشاير مجدد مصر نيدر تسخ) م.ق 358 -336(

چون هند، مصر، بابل، اعراب درة اردن  یانوردين ملل دريم و سوم نشان از تابعر دويبهرحال نقوش اورنگ بر آن مقابر اردش

، به يیايات درياز عمل یناوگان هخامنش) م.ق 336 -330(وش سوم يتا زمان دار. ا دارديدر یآن سو یها یوناني، ) ها یقيو فن(

را  يیاياز تجارت دريامكانات مورد ن ت ويتوانست امن ینم ین شاهان هخامنشيگرچه ضعف آخر. آورد یرو يیايتجارت در

ج فارس بنادر پر رونق و يخل یو جنوب ی، در سواحل شمال یا ساالر اسكندر مقدونينئارخوس، در ید، اما بنا به گواهين نمايتام

) ب امروزنايم(شهر هرمز ) در سواحل مكران(ا يآارمان: از آنها عبارتند از  یماهر وجود داشت آه برخ یانوردانيثروتمند و در

بندر لنگه امروز و بوستان (، آپوستانا ) و نابند یبندر طاهر یدخونيب یآبها(ج بزرگ ي، خل)یاحتماال قشم آنون(رة اورآتا ي، جز
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ها به آنار آن حفر  یعبور آشت یبرا یآه ترعه ا) بوشهر= ان يل(س يراتي، شهر پرباغ و ثروتمند ه)بندر آنگ(، گوگانا )سابق

ورود به  ینئارخوس حاآم آنجا را بعنوان راهنما برا(رة مازانس آه يد، جزيادان مرواريرة صيش، جزيآ رةيو جز) شده بود

ا، شهر ياس، آاتيدودونت، تارسيكاندروس، سي، بندرگاه س)به همراه خود بردن) Pasitigrisگرس يتيپاس(= مصب آارون 

ن مراآز يا. س و شهر تائو در آنار آنيدر دهانة راگون یبندرامنتاآوس، يك سينزد یا الس، بندرگاه اوآوس، اسكلهيا یبادلس، آباد

) سيرة دلوس وساالميجز(ونان يو ) دايژه صيبو(ه يقيوتجارت جهان باستان از هند و مصر و فن یانورديمهم در یگاههايبا پا

است  یپس از دوران هخامنش ن مناطق آه مربوط به اواخر ويافته شده در اي یداشت چنانكه سرستونها یو فرهنگ یارتباط تجار

   80.دهد یرا نشان م یهخامنش یر هنر حجاريتأث

  .ران يا یانورديعصر اسكندر و اصالحات در در -6-2-2-3

 یو البته تعداد. به شرق بود یونانيل مهاجران يم س.ق334-330 یدر سالها یهخامنش یامد حمالت اسكندر به امپراتوريپ

ان به يونانيآمدن . ونان رفتنديدار نمود، به يد یونانيدس مورخ يم در آتن با آگاثار خ.ق140ر ز، از جمله بوخشا آه دين یرانيا

 یر فرهنگ و سنت هايز تحت تأثيان نيونانيآن را با خود به همراه آورد، اما  یانورديبالتبع و سنن در یران گرچه فرهنگ هلنيا

 یبرا) ارساالريدر(رالبحر يانكه نئارخورس آه توسط اسكندر با سمت امان و ملل تابعة آنان قرار گرفتند، چنيرانيا  یانورديدر

 یان محليراهنما یج فارس تا مصب آارون اعزام شده بود، از آمك و همراهيعمان و خل یايسواحل در يیو شناسا یسفر اآتشاف

ج فارس در برابر ناوگان ينان خلين گذشته ، مقاومت ساحل نشيبرد از ا یبهره م) ان سواحل بلوچستانيناخدا(ا يگدروس

 یبزرگ س یآشت 32در ناوگان نئارخوس ، آه شامل . ج فارس استيدر خل یانورديقوت در یگر نشانه هاينئارخوس، از د

. نفر قشون حضور داشتند 2000ها ،  یپاروزنان و آارگران آشت). مالحان(آوچك بود، به جز ملوانان  یو چند آشت يیپارو

ن، ين النهريدر ب یانورديشتر دريشرفت هر چه بيپ یرا برا يیموجب شد آه اسكندر طرحها یشافات وت نئارخوس در اآتيموفق

ع يتا عالوه بر رونق تجارت، نظارت بر قلمرو وس. رديش گيدر پ) تخت اسكندريپا(ژه در مجاورت بابل يج فارس و بويساحل خل

ه حاآمان يد از آنها و تنبيو بازد یات ساحليمن ساختن واليه اش از رفتن به شوش، بين رو نئارخوس پياز ا. ن آنديخود را تضم

اس آه يج فارس اعزام شدند؛ ارآيخل یبه اآتشافات ساحل جنوب   زين یگريد یئت هاير از نئارخوس هيغ. آنها پرداخت یشورش

ن دو تن يآه از ا یلرون اهل سويه. آه از منطقة اندرستن هم جلوتر رفت یگريانورد ديدر. رفت) نيبحر(لوس يت یتا حوال

  ) . م.ق323(شد، اسكندر در گذشت  یرة عربستان آماده مياحت شبه جزيس یآه برا یتا نئارخوس در حاليو نها. شتر رفتيب

بنام  يیشهرها یج فارس، بنايمتروك بابل تا خل یترعه ها یروبين، به الين النهرياسكندر پس از آمدن نئارخوس از سند به ب

گاه يدر بابل، پا یدر مصب دجله، لنگرگاه یه اياسكندر(ج فارس و عربستان بودند يدر ساحل هندوستان، خل ه آه عمدتاياسكندر

س اسكندر و يتازه تاس يیايدر یرويان در نيقي، استخدام فن)در خارك یا هي، اسكندر یلكه آنونيرة فيكاروس در جزيا يیايدر
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پرداخته بود آه  یساز یآشت یت هاين، صدور فرمان آغاز فعالين النهريشان به بياز آنان به همراه ناوها یمهاجرت دادن برخ

گاه يانوردان در آنها جايشك در یآه ب 81.ن بودينش یوناني یها یس ّآلنيران و تأسيبه ا یو مقدون یونانيموجب ورود بازرگانان 

  . داشته اند یخاص

  جه ينت -3

دند آه تا زمان يبه ظهور رس یانوردانيستان دريس  تمدن شهر سوختة و) عمان ( مكران  یايدر یر باز در سواحل شمالياز د

 یآب یدا شدند آه راههايپ یگروه یانوردين جوامع به سبب رونق تجارت و دريدر ا.داشتند یبا هند روابط تجار یاسكندر مقدون

و مسلمًا در هر زمان . افتندي یم یررفت حضو یج فارس ميا خليآه به هند  يیها یدر آشت) راهنما( یرا شناختند و بعنوان بلدچ

  .افتي یآنان ارتقا م یگاه اجتماعيجه پايافت و ثروت و در نتي یت مين افراد اهميافت، نقش اي یم یاندك رونق يیايآه تجارت در

ان مهاجر ان آنان تاجريد آمده بود آه در ميپد یانوردانيره خارك اجتماعات دريو جز) بوشهر(ان يز در لين یاسالم  در جامعة

و  یوانساالرياز مظاهر د یاريان در بسيالميو چنانكه در متن مقاله گفته شد ا. شد یافت ميز ين یو بابل یقي، فنی، سومریهند

بر . ران حضور داشتند، اقتباس نموده بودنديش از آنها در جنوب ايآه پ یا یرا از اقوام سام يیايو علوم در یانورديتجارت در

آه با هندوعربستان  یا تاجرانيتاجر : اقشار گوناگون مشغول بوده اند یالميبزرگ ا یك آشتيحدس زد آه توان  ین اساس ميا

ان باد و يدربارة خدا یو معتقد به اعتقادات یآشنا به نجوم، هواشناس يیداشته اند، ناخدا یمشغول به تجارت بوده و ثروت سرشار

 يیايمقابله با دزدان در یبرا یسكان دار، ملوان و ناوبانان ینبود، تعداد یالميان اآاهن یهايياز از راهنماين ین باره بيآب آه در ا

 یرساندند، انتخاب م یج فارس به فروش ميان آنان را در خليقيآه فن یان بردگانيآه عمدتا از م یپاروآش یريو تعداد آث.... و 

ن يبود البته ا یاديو ص یتجار یها یدر آشت یغواصبعنوان  یالم ضرورتًا مستلزم وجود قشريد در ايتجارت مروار  شدند

البته ناوبانان و سربازان . گرفتند یف را بعهده مين وظايهم بودند، ا یامكان وجود دارد آه ملوانان، آه غالبا غواصان ماهر

ازان بعدها در ن سربيا. دانستند یر آب را ميتنفس در ز یمهارت داشتند و طرف استفاده از مشك باد برا یو غواص يیايدر

 یها یر نفت به آشتيمشتعل ق یآه در پرتاب توده ها یبه خدمت گرفته شدند و با مهارت یرانيا یدر ناوها یعصر هخامنش

 یوش ارتقا ميهزار نفر دار 10دان ارتش يجاو یرويتا درجة ن یآنان حت. دادند یل ميرا تشك یژه ايو یروهايدشمنان داشتند، ن

د يوش در شوش بدست آمده و مؤيبزرگ از آاخ دار یلعاب یك آاشي یبر رو یالميادة اياز سربازان پ یخچنانكه نقش بر. افتندي

  .ز داشتنديسازان حضور ن یآشت ی قابل مالحظه یشك قشر اجتماع یالم بين گذشته در اين مطلب است و از ايا

و گر چه . دادند یجارت خود با هند و عربستان ادامه مان به تيان و بابليقيان آه مردمان سواحل مكران، فنيالميدر دورة مادها ا

را در  یدولت ماد وقفه ا یبردند، بطور آل یدترانه بهره ميم یاير درياز ناوگان جزا یماد یاز تجارت اسب ها یمادها در بخش

  .د آورديپد یرانيانورد ايطبقة در یريروند شكل گ
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در  یديبابل، تصرف ل یرودخانه ا ین الملليان، بندر بيل یالميبندر ا نيبحر یقيفن يیايگاه درياقدامات آورش در تصرف پا

 يیايرا به رونق تجارت در ی، عالقة و)برازجان(ج فارس يدر سواحل خل یچون آاخ ساز يیها تيز فعالياژه و ن یايسواحل در

ت قلمرو آوروش و رفت و آمد ام با توجه به وسعين ايتوان حدس زد آه در ا ین رو مياز ا. دهد یو نظارت بر آن نشان م

. ج ثروتمند تر شده انديالم بوده اند، بتدريتا حدود هند، طبقة تاجران آه عمدتا اهل بابل، مكران، هند و ا یديآزادانة تاجران از ل

د را در وست و ناوگان خويان پيبه هخامنش یاقتصاد یزه هايز از زمان فتح بابل به سبب انگين یقيانورد و پر سابقة فنيقوم در

  .خدمت آنان قرار داد

هم نژادان (حمله به آارتاژ  یران براين صورت گرفت، اما نشان داد آه ايق زميه به مصر گر چه از طريآمبوج یلشكر آش

ن يبر تجارت و هم چن یقيانوردان فنيه دريدر زمان آمبوج. ازمند استين یقيمستقل از ناوگان فن يیايدر یرويك نيبه ) انيقيفن

ج فرستاد آه ير خليان صنعتگر را به شوش و جزاياز مصر یه تعداديآمبوج. افتنديار يران نفوذ بسيا يیايناوگان در یهفرماند

ز گسترده تر آردن تجارت در قلمرو ين نواقص و نيرفع ا یوش برايدار. جذب شدند یانوردياز آنان در بخش در یاحتماال گروه

ف مصب رود سند و حفر آانال سوئز انحصار تجارت مصر تا هند را به دست آورد و با اآتشا) ونانيهند تا مصر و (ع خود يوس

و  یو موجب شد آه روابط و اشتراك مساع. را به خود وابسته تر آرد یقي، بابل و فنی، مكرانیالمي، ایمصر یتاجران هند

ان يقيآن را فن ی آرد آه گر چه هسته يیايدر يیرويكل نيگر آغاز به تشيد یاز سو. با هم داشته باشند یكتريتبادل تجارت نزد

ز يان نيان و بابليالميان، عيان، مصريان، هنديونانياژه،  یسواحل شرق یها یونيچون ا یگريانورد ديدادند، اقوام در یل ميتشك

  . در آن حضور داشتند

ن برادرش ارتافرن و سردار خود و سرداران مورد اعتماد چو یرا به شاهزادگان هخامنش يیايدر یروين نيا یعال یفرمانده یو

 یمتعلق به خود را فرمانده یها یك آشتين افراد، فرماندهان آوچكتر از ملل گوناگون آه هر ير دست ايدر ز. زوس سپرديمگاب

 یك در آشتيو هر . ف قرار داشتندين رديبا در هميز تقرين یالميو ا یو بابل ی، مصریقي، فنیهند يیايتاجران در. نمودند یم

ا و تعداد يجغراف ی وش را دربارهياز ارتش داريآنان گاه اطالعات مورد ن. راندند یردستان خود فرمان مياز ز ید بر گروهخو

ل شده بودند، و يتشك یز از ملل گوناگونيشدند، ن یده ميز ناميآه گاه ناوبانان ن يیايسربازان در. آردند یدشمن فراهم م یروهاين

روها را افسران ين نياست ايسد رينو یمشهور بودند و چنان آه هرودت م یالميو نفت اندازان ا یرسراندازان پايان آنان تيدر م

انورد بودند آه از ملل يگر اقشار دريبانان از د دهيپس از سكان داران، ملوانان و د. بر عهده داشته اند يیو سكا ی، مادیپارس

 يیبا چنگك ها یژه ملوانان هندي، به ويیايدر یگرچه در جنگ ها. شتندرابر عهده دا یآشت یو فن یگوناگون بوده و خدمات داخل

 یان اسرايانوردان بودند آه معموال از مين قشر درين ترييپاروزنان پا. آردند یوارد م یدشمن خسارات یها یآه داشتند بر آشت

 یبه شمار م یك آشتياز  يیآنان جز. شدند یسخت مشغول م یو آارها یبه پاروزن ین آشتييو بردگان بودند در طبقات پا یجنگ

ن ياه در ايقا احتمال حضور بردگان سيوش در حبشه و شمال افريبا توجه به فتوحات دار. رفتند یرفتند و همراه آنان به فروش م
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 یحتج فارس به عنوان ملوان، ناوبان و ير خليلت به جزايان ميديان تبعيونانيان و يونيوش ايدرزمان دار. ار استيطبقه بس

وش يدار يیايستاگوراس مشاور درياز آنان هم چون آر یبرخ یو حت. گرفتند یران جايانورد ايدر طبقات در یآشت ی فرمانده

ه يوش، برخالف آمبوجين وجود داريبا ا. شدند یاعزام م یاآتشاف یبه سفرها یانديالآس آارياز آنان چون اسك یو برخ. بودند

وش يكبار دارين يآرد و هم چن یوش، خودآشياز انجام دستورات دار یل ناتوانيتاگوراس به دلسيبر آنها داشت آه آر یچنان تسلط

 یتيج اقشار چند مليدهد آه به تدر ین امور نشان ميا. ه آرديتنب یچيرا به سبب سرپ) آرت(نوئن ياز فرماندهان ناوگان م یكي

پارس ها و مادها شكل گرفت  یبه فرمانده یهخامنش یايرد یرويان، در قالب نيهخامنش یانوردان، مرآب از ملل تابعه ايدر

وسعت ناوگان . ان صورت گرفتيونانيچون  یانورديبا ملل در يیايمتعدد در یارشاه، جنگ هايچنان آه در زمان خشا

. دبو یانورد بحت خدمت ارتش هخامنشيو استقرار طبقات در یانورديرشد در ی شمار آن ها نشانه یزات بيارشاه و تجهيخشا

ان يونانيوش به يآه در عصر دار یاآتشاف یسفرها یش به انحصار پارس ها در آمد و حتيروها از پين نيا یعال یفرمانده ا

ارشاه عمدتا يز در زمان خشايران نيا يیايدر یفرماندهان عال. ل ستاسپه سپرده شدياز قب یشد، به شاهزادگان هخامنش یسپرده م

كارناس قرار يهال ی ا ملكهيسيميارشاه از جمله ارتيخشا یونانين تر متحدان ييپا یا در مرتبهق و يبرادران شاه و سرداران ال

تاجران،  یج شده بودند و حتيان بسيونانينبرد با  یبرا یناوگان تجار یار شاه حتيرسد آه در عصر خشا یبه نظر م. داشتند

و آار آنان  ین در زندگيوسته بودند و بنابرايپ یهخامنشزات، به ارتش يان و تجهيروها، چهارپايجابجا آردن ن یحداقل برا

آنان . بود یمطلق از دربار هخامنش یبه مواجب دولت و فرمانبردار یتوان وابستگ یآن م ی آه از جمله. رخ داده بود یراتييتغ

سربازان   ن طبقهيپس از ا. دروها را بر عهده داشتنياز ناوگان و نيتدارآات مورد ن ی هيحمل و نقل و ته ی فهيتجارت وظ یبه جا

نان تحت يوجود داشت هر گروه از ا یتين تنوع مليشترين طبقه بيدر ا. بودند آه مسلح شده بودند ی، ناوبانان و ملوانانيیايدر

ل يتشك یرا در هر آشت یده بانان و پاروآشان آه تعداد قابل توجهيسكان داران، د. قرار داشت یا مادي یپارس یافسر یفرمانده

 یده بان در حد پاروآشان و اعتاليقشر سكان دار و د یتنزل اجتماع ی ن مطلب نشانهيا. قرار داشتند یبعد ی دادند، در طبقه یم

ن در عصر يعالوه بر ا. باشد یارشاه، ميدر عصر خشا یط جنگي، به سبب حكمفرما بودن شرايیايسربازان در یگاه اجتماعيپا

ا حداقل تعداد آنان يانوردان افزوده شد يبه در) ها یان در آشتيچارپا ین نگهداريو مسئول نيمستخدم(د يك قشر جديارشاه يخشا

ه يارشاه قابل توجيت خشايپرجمع یع و ارتشيزات وسين امر با توجه به تجهيا) ینفر در هر آشت 80(افت ي یريش چشمگيافزا

  .است

ز جدا شدن يو ن یونانيناوگان  یريارشاه، اتحاد و قدرت گياخش يیايدر یبه سبب شكست ها يیاير اول ناوگان درياز زمان اردش

چون مصر و مقابله با  یانورديو به سرآوب شورش ملل در. آاسته شد يیايدر یف شد و جنگ هايران، تضعيموقت مصر از ا

م يدخالت مستق یجار به يد آورد آه اردشين امكان را پديان آتن و اسپارت ايپلوپونز م یجنگ ها. ونان محدود مانديكات يتحر

از به ثروت ياست نين سيا. ش گرفتيو حكومت آن را در پ  ندازياست تفرقه بين را با آمك سيف طرفياست تضعيناوگان خود س
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آه در فرمان  یانوردين لزومًا تاجران دريبنابرا. شد یژه تاجران گرفته ميات از مردم و به وين ثروت به صورت ماليداشت ا

افتن يان يژه از زمان پاين افراد بويا. بازگشتند) عمدتا با هند و مصر(وسته بودند، به آار تجارت خود يپارشاه به ارتش يخشا

ار يآه بس یوناني یانورديان دريجنگجو ی افت به خصوص آه از آن پس طبقهير دوم شدت يدر عصر اردش یپلوپنز یها جنگ

گر يكديمشغول داشتن آنان به جنگ با  یان برايآه ثروت هخامنشموجب شد  یكارين بيا. كار شديكباره بيرشد آرده بود، به 

كار را به جنگ يان بين جنگجويا یهخامنش یونان، ثروت دربارهايران در جنگ با يم ايدخالت مستق ین به جايبنابرا. مؤثر افتد

آوردند و  یبه تجارت رو ینشسابق هخام يیاياز فرماندهان در یاريتا آن جا آه بس. ساخت یگر مشغول ميكديبا  یشيفرسا یها

خود و  یدن به منافع تجاريرس ین تاجران برايش گرفتند اير پا پيتاجران آزاد د ی از طبقه یو حت. شدند یل به تاجران دولتيتبد

  .آردند یبذل م یونانيانوردان يان دريونان، ثروت خود را در ميران بر يا ی حفظ سلطه

. ان قرار گرفتنديالميان و ايان، هنديقيان، فنيچون بابل یملل ی ان پر سابقهين آزاد و ناخداان در آنار تاجراين زمان ناخدايدر ا

و در هر . ا حذف شدنديدرآمدند و  یتجار یها یبه خدمت آشت يیايمقابله با دزدان در یز با عنوان ناوبان براين يیايسربازان در

گاه سابق يج جايبه تدر يیايان دريده بانان و راهنمايان ملوانان، دسكان دار. افتي یريآاهش چشمگ ینظام یها یحال تعداد آشت

ان، تاجران ياسكندر سقوط هخامنش ی با حمله. خود ادامه دادند یافتند و پاروآشان همانند گذشته به شغل طاقت فرسايخود را باز 

 یطبقات تاجران دولت یساختند و به جا) يیاه هياسكندر( يیها و شهرها یو آلن: ران آمدنديبه ا یو مقدون یونانيانوردان يو در

ان يالميه و ايقيچون بابل و فن یافت و تاجران مللين اوضاع تجارت به سبب اصالحات اسكندر رونق ين حيدر ا. قرار گرفتند

  .ان قرار گرفتنديونانيافتند و در آنار يدوباره به ثروت و شهرت دست 

ات ين تجربيبدست آمده بودند ا يیايدر یرويل نيو تشك یساز ی، آشتیانورديان در دريرانيبود آه ا یاتيماند تجرب یاما آنچه باق

  .ز مستقل شدين یونانيبعد و مهاجران  یانورد به نسل هايتوسط اقشار در
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  نوشت ها   یپ

سحاب ،  یو آارتوگراف يیاي،تهران ، مؤسسه جغراف يیايمقالة جغراف 32ج فارس،يخل یآب و هوا((  یمحمد حسن گنج -1

تا، ص  یاداره آل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، ب: ، تهرانج فارسيخل، يیغمايو اقبال . 193و همان، ص 193، ص  1353

برازجان، بهبهان و خوزستان  یشتر جلگه هايار پهناورتر از امروز بوده و بيش بسيون سال پيليم 30ج فارس در حدود يخل. 5

دجله و  یر آب بوده اند و رودهايدر ز یشناس نين مناطق تا اواخر دورة سوم زميا .پوشانده است یزاگرس م یرا تا آوهها

ك يشوش استخوان و نوك  یدر آاوشها bz-17چنانكه در طبقة  2ج فارس، ص ي، خليیغماياند  ختهيا ريفرات جداجدا به آن در

  )یر استخوان اره ماهيصود به تيبنگر. (افت شده استيآند،  یم ی، آه معموال در اعماق آب زندگیاره ماه

Mission archeologipue francaise a Suse (( Fouilie Stratigraphique de L’acropole, ))Bastan 

chenassi Va Honar- e Iran, No. 11-12 (October 1974) P.B.   

  .197-203، صص يیايمقالة جغراف 32» ج فارسيخل یآب و هوا« یمحمد حسن گنج

، یاقتصاد یاسياطالعات س، ))ج فارسيان در خليرانيا(ج فارس يخل یخيتار یايبه جغراف ینگاه((هد زاده، روز مجتيدآتر پ. 2

حوزة : ، تهران پارس یايدر یخيتار یايجغراف، یستانيرج اقشار سيو ا. 4، ص )1373ن يفرورد( 79-80سال هشتم، شمارة 

  . 290، ص 1376، یغات اسالميسازمان تبل یهنر

 یعنيم .ق 7000ج فارس را به يترانه و خليمد یايسرخ، در یايدر در یريگيماه یانورديد سابقة دريقات جديتحق یگرچه برخ

  . ندينما یاشاره نم یاما به منبع خاص. آنند یش از بنا شدن اهرام مصر، منتسب ميپ یزمان

WWW.netiran .30 XXX SO03. htm (PersianCom / Htdocs/ Clippi../ 0106 Golf and Iranian 

Ships in the Course of History(  

، ین الملليو ب یاسيدفتر مطالعات س: ، تهرانفارس جيمجموعه مقاالت خل» باستان  ج فارس در روزگاريخل« یديمحمد سع. 3

  .290، ص1369
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آشور با شرآت  یراث فرهنگيم: ، تهرانرانيسه در افران یباستان شناس یپژوهشهاه، يكل شواليو ن یزهرا جعفر محمد. 4

خ مهر در يتار، یانيوملكزاده ب. 65و  53، ص 1380ران و موزة لولور، يفرانسه در ا یشناس رانيران، انجمن ايا یموزة مل

  . 50و  45-7، صص 1375زدان، ي: ، چاپ دوم، تهران1، جران از هزارة چهارم تا هزارة اوليا

و هنر  یباستان شناسمترجم ناشناس » ،یان و دو قرن اول هجريساسان  ج فارس در دورةيتجارت در خل«ون امسيليو ويآندر. 5

خ تا يش از تاريران از پيا یتحوالت جنوب باختر«زاده يو عباس عل. 142، ص )1351زمستان (نهم و دهم   ، شمارةرانيا

: م آشاورز، چاپ چهارم، تهراني، ترجمة آرخ ماديتارف، اآونويد. م.1و. 21، ص )1371تابستان ( 21، شمارة اثر» اسالم،

  .100، ص 1377، یو فرهنگ یعلم

فرهنگستان ادب و هنر، : ، تهرانید مازندرانيوح. ع ی، ترجمه و حواش)نايپولوم(، آتاب هفتم خيتوار، یونانيهرودت . 6

ج فارس آمده و يباشند آه به سواحل خل یمقا يان آفريها در اصل از حبش یقيمحققان معتقدند آه فن یبرخ. 381، ص 1356

ن عبداهللا، الطبعه الرابعه، ي، ترجمه محمد ام ج بلدانه و قبائلهيالخللز، يما. ب.س. ترانه آوچ آرده انديبعد به سواحل مد یمدت

  .308 - 9و الثقافه ، صص  یوزاره التراث القوم: عمان

ها در  یقيمعتقدند آه فن ین حتيمحقق یبرخ. 5، ص ج فارسيالت خلمجموعه مقا» ج فارس در روزگار باستان، يخل« یديسع. 7

آرده  یز طيقا را نيدور افر یده و حتيا رسيتانير بريافته و از آنجا به جزايانوس اطلس راه يم به اق.ق600

ور يشهر(ول، شمارة سوم ، سال اايبندر و در  ةينشر» ن مرز بزرگ،يعبور از آخر((نا،  یب                                     اند

  .62، ص 1367آتاب،  یايانتشارات دن: ، تهراناد رفتهيقوم از، یم برنجيو سل. 49ص ) 1364

و  62اد رفته ص ي، قوم از یبرنج 4-5، صص ج فارسيمجموعه مقاالت خل» ج فارس در روزگار باستان،يخل« یديسع. 8

  .33، ص )1371رماه يت( 36، شمارة ايمجله بندر و در» ج فارسيخل یخ اقتصاديتار« یميعظ یمهد

و هنر  یباستان شناس» ، یان و دو قرن اول هجريج فارس در دوره ساسانيتجارت در خل«امسون يليو و. 4-5همان، صص . 9

  .142ران، ص يا

  .49ر صفحة ي، تصواية بندر و درينشر» ن مرز بزرگ،يعبور از آخر«نا،  یب. 10

ات يادارة نشر: روانيان، اينعلبند یة گئورگي، آتاب اول ترجمه و تحشخ ارمنستانيتار ،)یخورن یموس( یس خورناسيموس. 11

  .5-7، صص ج فارسيمجموعه مقاالت خل» ج فارس در روزگار باستانيخل« یديسع. 12»53   ، ص1984روان، يدانشگاه ا
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  .48، ص اية بندر و درينشر، »ن مرز بزرگ ،يعبور از آخر«نا  یب. 13

،ترجمه  ج بلدانه و قبائلهيالخللز، يما. ب.س6ج فارس، ص يمجموعه مقاالت خل» ج فارس در روزگار باستان ،يخل« یديسع. 14

تخت و يپاسارگاد پا. یسام یوعل. 311تا، ص  یوالثقافه، ب یوزاره التراث القوم: ن عبداهللا،الطبعه الرابعه، عمانيمحمد ام

  .73، ص 1375 یاد فارس شناسيبن: راز يغالمرضا وطن دوست، ش ، به آوشش دآتر)نيذوالقرن( یآرامگاه آورش هخامنش

و سرفراز . 54، ص 1348دانشگاه تهران، : بهنام، تهران یسي، ترجمة عران باستانيا ی، باستان شناسواندنبرگ یلوئ. 15

  رةيآه نام جز معتقدند یبرخ. 22ران، ص يو هنر ا یباستان شناس  »ج فارس ،ير در ساحل خلياز عهد آورش آب یآشف آاخ«

ان يالميان احتماال قبل از ايرا سومريز. ن باشدين النهريش در بيآ ینام دولت شهر سومر یا حتي یالميش برگرفته از زبان ايآ

» ش ،يره آيره، جزيدر شهر حر یباستان شناس یآاوش« یمحمود موسو.ج فارس حضور داشته انديخل یدر سواحل شمال

  .208، ص 1376آشور،  یراث فرهنگيسازمان م: راستة مهرداد ملك زاده، تهرانيو، )1( یباستان شناس یگزارشها

  .61،ص  رانيفرانسه در ا یباستان شناس یپژوهشهاه، يو شوال یمحمد. 16

  6، ص 1350نا،  یب: ، چاپ چهارم، تهرانرة خاركيجزرشمن، يرومن گ. 17

 7-8، شماره رانيو هنر ا یباستان شناس» مشرق فارس ،ة ي، در ناح)یخوز( یالمين ايسفال یظرفها« یروشچيردوميپ. 18

  .76، ص )1350ز ييتابستان و پا(

  .33، ص ايمجله بندر و در» ج فارس ،يخل یخ اقتصاديتار« یميعظ. 19

 یبا همكار یدفتر نشر فرهنگ اسالم: ، چاپ دوم، تهرانیامك آاظمي، ترجمه سهيشم و ادويابر یراههاد، ياسترون ر. 20

UNESCO   ، 1376308-9ن عبداهللا، ص ي، ترجمه محمد امج بلندانه و قبائلهيالخللز، يو ما. 8-9، صص.  

  .45و  47، ص رانيخ مهر در ايتار، یانيب. 21

م به بعد است .ق 2000افته شده و مربوط به يدومكنم در شوش  یآه در آاوشها یريق ینات ظروف نذريد به تزئيرجوع آن. 22

، رانيو فرانسه در ا یباستان شناس یپژوهشهاه، يو شوال یجعفر محمد. شوند یم ین باستان نگهدارراين ظروف در موزة ايو ا

در  یآاوش باستان شناخت« یو موسو. رشمن، خارك، ص يگ. خارك  رةيش و جزيآ  رةيز جزيو ن. 54، ص 2ر شمارة يتصو

  .215، ص )1( یباستان شناس یگزارشها» ش ،يرة آيره، و جزيحر یخيشهر تار
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  .33، ص ايمجله بندر و در» ج فارس ،يخل یخ اقتصاديتار« یميعظ. 23

  .21، ص اثر» خ اسالم ،يش از تاريران از پيا یتحوالت جنوب باختر«زاده يعل. 24

 یاسيدفتر مطالعات س: ، تهرانج فارسيمجموعه مقاالت خل» آن ، یخينة تاريشيج فارس و پيدر خل یانورديدر« یاحمد مدن. 25

  .122، ص 1369وزارت خارجه،  یمللن اليو ب

  .146، 166، 327، صص خ ماديتاراآونوف، يد. 26

نفت آه بعدها در اروپا بعنوان . بردند یمشعلها بهره م یشناختند و از آن برا یش از خود نفت را ميمادها، همانند اقوام پ. 27

اآونوف، يد. رفت یبه آار م یر عهد هخامنشدشمن د یها یو آشت(شعله ور ساختن قلعه  یشناخته شد، برا» یروغن ماد«

  .83و  320و  379 -80، صص خ ماديتار

  .53، آتاب اول، ص خ ارمنستانيتار، یحوزن یموس. 28

راسته مهرداد ملك زاده، ي، ویباستان شناس یگزارشها» ج فارس ،يخل  دربارة يیهايدر آتن و آگاه یرانيك اي« یار عبديآام. 29

  .203، ص 1376، یآشور و پژوهشكدة باستان شناس یفرهنگراث يسازمان م: تهران

  .81-3، آتاب اول، ص خ ارمنستانيتار، یخورن یموس. 30

  .14، ص 1375آشور،  یراث فرهنگيسازمان م: ، چاپ دوم، تهرانديشرح مصور تخت جمش، یرضا شاپور شهبازيعل. 31

  .21، ص رانيو هنر ا یباستان شناس» ج فارس ،ير در ساحل خلياز عهد آورش آب یآشف آاخ«سرفراز . 32

  .220، ص 1342بنگاه ترجمه و نشر آتاب، : ، تهرانیخي، آتاب ششم، ترجمه مهندس رضا مشاآورش نامهگزنفون، . 33

  .31و  257، صص رانيو هنر ا یباستان شناس» ج فارس ،ير در ساحل خلياز عهد آورش آب یآشف آاخ«سرفراز . 34

، یاد فارس شناسيبن: رازي، به آوشش غالمرضا وطن دوست، شیتخت و آرامگاه آورش هخامنشيپاپاسارگاد ، یسام یعل. 35

  .64، ص1379، یاد فارس شناسيبن: رازي، شجامع پاسارگاد یراهنما، یرضا شاپور شهبازيوعل 268، ص 1375

  134-5، صص 1350نا، یب: ، تهران1، جانيرانيا یانورديدرن، يل رائياسماع. 36
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37. WWW-Oi – vchicago.edu/ OI/ Mus/ HiGH/ OIM-10758- 72dpi.html (Revised: 

December12/2001)  

38. Anita Stratos « Barqves, Barges, and Byblos Boats,»   

pt. Net/feature Stories / a boat. Html  

39. unanimous «Ancient Egy ptian overseas trade, »http: nefertiti. iweb land / trade/ index. 

html (updated: May 2003). and Unanimous «ships and Boats The archaeological evidence,» 

http: // nefertiti. iwebland. Com/ timelines/ topics/ navigation. html (updated: March 2003).   
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  .112، ص انيهخامنش یاسيخ سيتارف، يدانداما. 46
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