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ي ، ا نورديا و دريفرهنگ در
          چالشها وراهکارها

 عضو هيئت علمي دانشگاه دريانوردی و علوم دريائی )1( مهندس جمتبی ثقفی نيا
 چاهبار

 

 :چكيده مقاله
دريا نوردي يكي از باستاني ترين و پر ماجرا ترين   

فعاليتهاي بشر بوده و هست آه گسرتش متدن و فرهنگ در 
يشرفت علوم و فنون و حيت آشف بسياري از طول تاريخ ، پ

سرزمينهاي ناشناخته مهچون قاره امريكا و شكل گريي 
بسياري از حكومتها در دوران بعد از قرون وسطي ، 
استعمار و تسلط اروپائيان بر خبش هاي عظيمي از دنيا 

 .)2(در پرتو پديده دريا نوردي صورت گرفته است
ي بزرگ دريايي در مشال با آنكه آشورمان با داشنت مرزها

و جنوب ، از سابقه چند هزار ساله در دريانوردي 
برخوردار مي باشد، اما جز در مقاطعي اندك از تاريخ 

در اين . نتوانسته است جايگاه واقعي خود را بيابد 
مقاله سعي برآن شده است آه با بررسي گذرا بر گذشته 

 هاي و مقايسه آن با ساير آشور ها ، به علل و ريشه
اين ضعف تارخيي دست يافته و با نگاهي به تالش هاي به 
عمل آمده بعد از انقالب به پاسخي در زمينه هاي زير 

 :دست يابد
% 90آيا توانسته امي در مقوله اي آه بيش از  -

از % 70واردات و صادرات از نظر حجمي و بيش از 
 تأمني در جهتنظر مايل از طريق آن صورت مي گريد 

 ، موفق باشيم ؟مورد نياز اني و جتهيزات نريوي انس
آيا توجه صرف به امر آموزش و تربيت متخصصني علوم  -

دريايي ميتواند سبب گردد تا مشاغل دريايي و 
امهيت و  دريا نوردي و بندري و صنايع وابسته ،

جايگاه خود را بيابند و يا نيز بايد در زمينه 
 یتربنيادي ديگر چون فرهنگ دريا قدمهاي موثر

 برداشت؟
چه مانعي در گسرتش فرهنگ دريا وجود دارد و  -

 راهكارهاي آن چه مي باشد؟ 
دريانوردان بعنوان عنصر اصلي صنعت محل و نقل  -

دريايي با چه چالشهايي دست به گريبان هستند و 
 چگونه مي توان بر آا فائق آمد؟ 

 
 فرهنگ دريا ، دريانوردي ، بندر ،  : آلمات آليدي

  ، آموزش ، سالمت روان  دريانورديساحل ، موزه
________________________________________

_____ 
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با آنکه دريانوردي در کشورمان سابقه ديرينه اي    
هاي بارز آن در ناوگان  دريايي  منونهبه و  دارد

سال قبل و يا ناوگان نادرشاه در 2000داريوش کبري در 
ااي ايراني در خبشهايي حضور خاند و  سال قبل300حدود 

 نشان مي که ....از آفريقا مهچون زنگبار و تانزانيا 
دهد بازرگانان ايراني در جهت دستيابي به بازارهاي 

، تالشهايي داشتند اما اين نقاط  نقاط ديگر جهان
و آشور ما با ايران اندک مي باشد  برجسته در تاريخ

ر جنوب و وجود سابقه طوالني و مرزهاي بزرگ دريايي د
مشال خود به داليل زيادي اين حرفه و اصوال خود دريا و 
فرهنگ و زيبايي هاي آن مورد بي مهري واقع شده است 

ه اشعار شاعران بزرگ آشورمان مراجعه مي بآه حيت وقيت 
  دريا مبيان مي ايد منظره هايصحبت از اجنا آه شود

ول  مي شود و به ق تصوير آشيدهطوفان ، موج و غرق شدن
ايراني ها با وجود پيشتاز بودن در " يكي از مستشرقني 

دريا نوردي ، هيچوقت نتوانستند با فرهنگ دريا 
سازگاري يابند و آنانكه آه حاآم بودند از دريا خربي 
نداشتند و آنانكه دريانورد بودند از سياست و مملكت 

 ".داري خربي نداشتند 
 معدود ران جزوي توان گفت با آنکه ايدر جمموع م

 در سراسر ي آبيمرزها ي بوده است که داراييکشورها
نه ي در زم باشدياز مشال خود م يعي وسيجنوب و قسمتها

 و ارتباط با جنوب يريگي به ماه،يانورديا و دريدر
 . ج فارس حمدود شده است يخل

:            کردي توان بررسي آن را در سه موضوع ميعلت اصل    
 ي خشک ودر برخراني اي سواحل جنوبيهواآب و  

و   کمي بارندگيساحل يمناطق سوزان ودر نواح
ت ين وضعيگاه شدت ا.حاصل هستند ينها بياکثر زم

 ي ميزرعي مل يابااي به بي شرقيخبصوص در نواح
 ي حاصليب  ويلومرترا در خشکيرسد که هزاران ک

 .قرار داده است
 در ياسي و سي روابط اجتماعي حلقه هاينامهخوان 

الت و ي ايهايري که در اثر درگيخي تاريپرو سه ها
تعارض ، ي مرکزياسي سي حکومتهايعملکردها،ريعشا

 .توان جستجو کردي میگانگان در قالب اشغالگرايب
 ي اجنام مي اقتصاديهايه گذاري که سرمايدر زمان 

 يخصوصا بعد از کشف نفت در سواحل جنوب غرب(شده 
ه ي نسبت به سرمايآشکارح ويبنحو صر )ران يا

 تقدم داشته است و ي و فرهنگي اجتماعيگذار
 يق اجتماعي به مصادي توجهيچنانچه بنا بر ضرورت

 شده است که يي خالصه در طرحها، رفتهيصورت پذ
 آن ي و مباني فرهنگيش از آنکه به ساختارهايب

ها توجه ي نگريابد به روساختها و سطحيارتباط 
 متاثر از فقدان برنامه تين وضعيکرده است و ا

 ني و مضام در مقوالتيداي بلند مدت و بني هايزير
 .  است يفرهنگ
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و   تالشهاريبعد از انقالب خصوصا در ده سال اخ   
ا يا و درينه دري در زمي  نسبتا خوبيهايه گذاريسرما
ا يآشود که  اما اين سئوال مطرح می. شده است ينورد

 افت کرد ؟يکتها درن حري از ا توان پاسخ مناسيبيم
افراد و از   بعلت آمبود کهمسئله مهمتوان در يا ميآ

ا م که کشور در حايل ،استفاده آنيم  ي خارجيشرکتها
 است که يلقوه توامنندا بيوهاريمملو از جوانان و ن

 و کار ي مناسب زندگياد فضاجي آموزش و است بايبايم
 در  که قباليا افراديت گردند و ين مقوله هداي ايبسو

زه يرت و با انگيبتوانند قو ن خبش وارد شده انديا
  ؟شرت به کار و تالش ادامه دهنديب

 و يلمع و ين منظور عالوه بر مسائل آموزشي ايبرا  
 يبرخاسته از فضانسبت به آنچه که   ميبايست، يختصص

 توجه منود و يمي و اقليط بومي متاثر از شرايطيحم
ا يها و فطرت خاص در ييباين نگرش را به زيابعاد ا

کان من ين رهگذر به سواحل که هبرتيواز ا.معطوف منود 
ا هستند هبا داده شود ي درييباي انعکاس مظاهر زيبرا

 و ياورزي و دريانورديدر ، يبندر ، ييايتا مشاغل در
برای  .ابنديبگاه خود را يت و جايع وابسته امهيصنا

 ،ینوردريا و دريا فرهنگ  ، به اين اهداف دستيابی
  مشکالتبرای حل يی راهکارهاچگونگی تعميق آا و

 : دري گيمورد حبث قرار م در دو خبش  ، موجود
  موانع و راهکارها ،ايفرهنگ در-1  
  و راهکارها يانوردان چالشها و مشکالت کاري در-2  

 
 : موانع و راهکارها،اي فرهنگ در- 1

ه جوانب  موفق است کد توسعه وقيتيدانيمهانطور که م    
 ،ي فرهنگ، ياسي س ، ياجتماع( خمتلف آن يو حلقه ها
با  ) آن ي و فرا مادي مادير جمموعه هايو زاقتصادي 

گر اگر ي ديابند به عبارتيگر متناسب ومهاهنگ رشد يکدي
گر يابند  و در دي نه شاخصها ارتقاءيک زميفقط در 

ط ين شرايدر ا  حاصل نگردديو رشد نه ها ارتقاءيزم
در جمموع .خواهد بود"توسعه "مناسبرت از " رشد "اطالق 

 با ياسي و سي روابط اجتماعيحلقه ها يتوسعه مهخوان
توان توسعه را کامل دانست که ي ميگر است و زمانيکدي

 ، ياقتصاد ، ياسي سيک از حلقه هايدر پرتو آن هر 
شرفت ي پيگر برايکدي راهنما و حمرک يفرهنگ ، ياجتماع

 يتي شخصيه هايت بن مايفاه و تقو آستانه رءو ارتقا
 ياتبا مطالع. آن باشد ي و ارزشيتي هويجامعه و حمور ها

 کشور اجنام گرفته است  ي ساحلي اوضاع مردم نواحکه در 
 با جنبه ي اقتصاديهايه گذاري دهد که سرماينشان م

 و ي شهريو به فضاها مهراه نشده است ي توسعه فرهنگيها
 يت مجعي و شخصيو هبداشت عموم و رفاه ي مجعيط زندگيحم

 ي برايياي به آنسان که بتواند زبان گوييايجامعه در
  . پردازد ي آن باشد مني فرهنگيشاخصها
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 قرا در يت حمتاسفانه جمموعه آنچه که در طول ساهلا و  
 پرورش داده شده است کشور ي بنادر و شهرهاي ساحليفضا
 : ر نبوده استيقادر به حتقق اهداف ز، 

 ي خاص اقتصاد و زندگي فرهنگي را در فضايدمآ •
  ، قرار دهديساحل

 ي براي و فرهنگيطيحم، يت مکاني شخصينه اعتاليزم •
 ،جامعه و فرهنگ جنوب بوجود آورد

گر نقاط کشور را نسبت به ي دي فرهنگيهايآگاه •
 ،ش دهدي جامعه و فرهنگ جنوب افزايفضا

و  ي ارزشي با حمورهاب شهرها را متناسيفضا •
 .)3( قراردهدييايو در ي فرهنگ ساحليکردهاعمل

 
 :ند اهداف فوق را حتقق خبشداتوير مي زيتهايفعال

  دريانوردي ملي زهمو 1 -1
با توجه به ظرفيت ها و پتانسيلهاي غين آشور در   

حوزه تاريخ دريانوردي و ضرورت شناسايي و توسعه 
اين مرياث گرانبها د رمقياس ملي و بني املللي تأسيس 

و ضرورت آن با توجه .ملي دريا نوردي مي باشدموزه 
به عدم وجود آن در آشور بسيار بيشرت مي باشد زيرا 
آشورهايي آه آمرت از يك دهم از نظر مرز دريايي و 
سابقه بسيار آمرتي در اين رشته دارند داراي دهها 

موزه دريانوردي مي باشند از مجله در امريكا بيش از 
 .دارا مي باشند... موزه و 38صد موزه و در انگليس 

 در اين موزه تنها به مجع آوري و معريف وسائل عتيقه
 قدميي دريايي و دريانوردي پرداخته مني شود بلكه و

مهگام با موزه هاي موضوعي دنيا عالوه بر معريف گذشته 
به وضعيت فعلي دريانوردي آشور و جهان آينده آن 

 .است نيز پرداخته مي شود آه شامل خبشهاي زير 
 ثار قدميي آ خبش 1-1-1
 معريف چرخه تكامل فن آوري دريانوردي  •
معريف دريانوردان قدمي االيام و جديد و نامه هاي  •

 به يادگار مانده آنان و مهر و انگشرتي آنان 
 اسناد و نقشه هاي قدميي دريايي •
معريف و تبيني آثار دريانوردي ايرانيان مهچون حفر  •

 ، ناوگان دريايي ريآب آانال سوئز توسط آوروش
 ادام نريوهاي دريايي ايران در  داريوش آبري ،

  توسط انگليس 1320
معريف قالع ايران مهچون قلعه پرتقاليها در تيس  •

 سال دارد آه 2000چاهبار آه خود سابقه بيش از 
پرتقاليها بر روي آثار گذشته ديده باني اين 

 . بنا ادند راقلعه
 ر سابق گمرآات و منايي ار بناد •
انواع لنچ و آشتيهاي قدميي و سازندگان ايراني  •

 آا 
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 چرخه تكامل فن آوري دريانوردي  •
 معريف نقشه ها و جتهيزات دريايي  •
عكس و طراحي حجمي از دريانوردان ايراني و يا  •

دريانوردان بزرگ دنيا آه خدمات ارزمشندي به 
 بشريت آرده اند و هتيه زندگي نامه آا 

 
 تارخيچه و معريف جايگاه فعلي خبش ) 2-1-1
 مراآز حتقيقاتي و آموزشي ودانشگاهها  معريف •

 دريايي و علوم دريايي آشور 
معريف سازماا و افراد موثر در پيشرفت صنعت  •

دريايي آشور مهچون شرآت ملي نفتكش سازمان بنادر 
 ...و آشترياني و

معريف نريوي دريايي ارتش مجهوري اسالمي ، نريوي  •
 در دوران دفاع مقدس  ً سپاه خصوصادريايي 

 معريف بنادر آشور ، ظرفيت و اهداف و تارخيچه آا  •
معريف موزه ها و دانشكده ها و شرآت هاي بزرگ  •

 ) خبش بني املللي( دريانوردي جهان 
 
 آينده دريانوردي  ) 3-1-1
معريف طرح ها و سرمايه گذاريهاي عظيم آشورمان در  •

  ساله 20 اين رشته در برنامه توسعه
در ... معريف طرح ساخت بنادر جديد ، آشيت سازي و •

 آشور 
معريف طرح ها و ايده هاي آشور ها و شرآت هاي  •

 بزرگ براي آينده دريانوردي جهان 
در آنار اين موزه مي توان موزه آبزيان و گياهان   

دريايي ، آآواريوم دريايي را افزود و با توجه به 
فضاهاي فرهنگي تنها به اينكه در طراحي هاي جديد 

يك موضوع پرداخته مني شود لذا خبش هاي زير مي 
توانند اين طرح را به طرح عظيم فرهنگي مبدل منايند 

: 
 پارك فرهنگهاي دريايي جنوب ايران  
 ...آتاخبانه ختصصي دريانوردي و 
 آمفي تئاتر  
مهچون موالژ ( فروشگاه عرضه حمصوالت فرهنگي دريايي  

صنايع دسيت بومي  يايي و آشيت ها ،آثار باستاني در
  ...) و استان مناطق جنوب و

 
 بزرگ يک  تابلوي ساحل به مثابه يچشم اندازها 2-1

 يا برايتواند به اشاعه فرهنگ دري است که  ميهنر
 يز مکاايهمانان و گردشگران بپردازدو نيم، اهايل
 هستند که مردم  مناسيبي جماور در ساحل فضايحيتفر

 يه هايمظاهر وآرا، يامونريعت پيد از طبتواننيم
 ، شنا مهچون اجنام ورزشهاي آبيمستقردر بدنه ساحل با
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 گريی ازد اعصاب و هبره يمتدبه ...  و  سواریقايق
 .ندردازپب زيبای آجنا  طبيعت

 منطبق با مضمون اشاعه يتبادل اطالعات فرهنگ 3-1
سازمان نظام ، يا با جامعه مهندسيفرهنگ در

 ي استااي و سازمان مسکن و شهر سازيشهردار،يمهندس
  ي معماري و حلاظ روشهاياد مهاهنگجي به منظور ايساحل

 ي طوري شهري فضاي و طراحيادار، ي مسکونيتمااخسا
 و مبارزات مردم يخ اسالميعمل شود که عالوه برتار

 آب و ي و جلوه هاي بوم شناخيتييبايآداب ز، جنوب 
ا انتقال دهد گرچه حضور فعال عت منطقه  ري طبيي هوا

 مرتبط با حوزه ي و سازماايياي دري ارگاايو مهکار
 ين رابطه ضروري در اييايع دريا و صناي درياقتصاد

 . باشديم
ه ي با تکي و بوميت اسالمي هوي سازت و غينيتقو  4-1

 يق آموزش و پرورش و گردشهاي از طري درسنيبر مضام
 و يخيق از جمموعه آثار تارن مناطي دانش آموزان ايعلم
 ييايع دريصنا

 يفرهنگ از پژوهشگران ي و معنويت ماديمحا  5-1
 سان وي نويياي منطقه و دري بومي در فضاياجتماع

 يج کارهاي نتا ارائهوا ي فرهنگ درنيحمققان بر مضام
 و يخي از آثار تاريونيزي تلويآنان بصورت برنامه ها

  يفرهنگ
جامعه  نيق هنرمندان و حمققيطرتها از يج خالقيترو 6-1
 ياهلايا سري  يينماي سيلمهايش في و به افزاييايدر

ان و ريگيماه ،ياز تالش مردم بوم يونيزيتلو
 ي آنان خصوصاتالشهايها و رجنهايشاد انوردانيدر

و  ناوگان نفتکش،سپاه و  ارتش يیايدر وهایرين،مردم
  از آنو پس  در زمان دفاع مقدسي اسالمي مجهوريانريکشت

 ي فرهنگ شفاهي و پردازش و طبقه بندي آورعمج 7-1
ک مردم يفولکولور ، ينيمراسم آئ،)نه ينه به سيس(

ق ياز طر  نشر و اشاعه آا، انوردانيساحل جنوب و در
  کوتاهي مصور و داستاايکتاهبا ، مايصدا وس

ش دهنده فراورده ي مناينهايرتي وصبنغات ويتبلاجنام 1–8
 و ي مسافربريانه هاي در پاي ساحلياا است دسيتيها

 ن مناطقي ايفرود گاهها
 
 : و راهکارهايمشکالت کار،انوردان چالشها يدر - 2

 ختصص و دانش روز و جتربه کايف، ياستعداد و عالقه مند   
 يالزمه کار و حفظ اعتبار حرفه ا ، انورديک دري يبرا

فوق ک از موارد ي باشد و هر گونه اشکال در هر ياو م
 و  کشيتيجه براين اعتبار را خمدوش ودر نتي تواند ايم

. )5(ز باشدي آن خماطره آميانوردان مستقر بر رويدر
 ي درصد حوادث بر رو80ش از يدهد بيآمار نشان م

 ي از آن مي است که خبشي انسانيها مربوط به خطايکشت
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 يارياما در بس  از ضعف در موارد فوق باشديتواند ناش
ن حوادث نه تنها مربوط ياز موارد ثابت شده است که ا

 يستگيو شازات مستقر در آن ي و جتهبه ساختمان کشيت
 ي و روحي باشد بلکه مربوط به سالمت جسمينفرات من

نه يد هزيدانيمهانطور که م . )6(نان بوده استکارک
دن به سطوح يا نوردان خصوصا تا رسي و آموزش دريليحتص

 ياد ميار زي بسيو سر مهندس  يانده مانند فرمعايل
 است که افراد ي طورا جاذبه کار در کشيتيباشد و آ

 را داشته يدن دوران بازنشستگيل به کار تا رسيمتا
خود را به  ، در تالشند که در اولني فرصتا يو  )7(باشند

 .آنند منتقل يخشک
ان به خاطر فرهنگمان از يرانيآنچه مسلم است ما ا  

خصوصا افراد (مي باشيه خانواده وابسته مب ينظر عاطف
 ياي وحمبت مزاين وابستگيا  خمتلفيو از جنبه ها )متاهل

اما در   دارد مايتي و شخصي در روابط اجتماعياريبس
ا پنج ماه از ي که فرد چهار يانوردي مهچون دريمشاغل

 به خود و ي و رواني روحي شود فشارهايخانواده دور م
 و يتواند سبب افت کاريکه م ردد گي وارد ماشخانواده 

ر ي  و سا به خطر افتادن سالمت کشيتي در مواقعحيت
 است که مورد ين موضوع از موارديانوردان شود و ايدر

 ي اسالمي در مجهوريانري کشتي شرکتهانيتوجه مسئو ل
ن موضوع اشاره کرده ي به اخمتلفباشد که در مصاحبه يم

 . دارند ي اعالم م خودي کاريو حل آنرا جزء دغدغه ها
 بتوانند يرانيا نوردان اينکه دري ايدر جمموع برا   

ر يد در چهار وجه زيبادر اجنام وظائف خود موفق باشند 
 : قرار داشته باشند ييدر سطح باال

  به رشته و کار خود ياستعداد و عالقه مند •
 ختصص و دانش روز  •
  و کارآمد جتربه کايف •
  ي و روحيسالمت کامل جسم •
 ري و چه غيرانيچه ا (يت آنستکه هر فرديگرچه واقع  
شود بدنبال آنستکه ين رشته مي وارد ا آه )يرانيا

ر ي آن نسبت به ساي بااليايبتواند از حقوق و مزا
 مشکالت خاص خود بايداند  ديو م مشاغل هبره مند شود

د اما يزان و خانواده را حتمل مناي از عزيخصوصا دور
 به خاطر حفظ حيت (يانري کشتيا شرکتهنيفه مسئوليوظ

د يبا) باشد ي و پرسنل جمرب آن مه شرکت که کشيتيسرما
 .ن مشکالت را به حداقل برساننديا
و عالقه که استعداد ک از چهار مورد فوق يمورد      

وابسته به خود شخص بوده و   می باشدمندي دريا نورد
 يرسا که در خبش قبل مورد حبث و بريهر چه قدر فرهنگ در

 قرار يدر سواحل و بنادر در سطوح باالترقرار گرفت 
 .گردديشرت مي بين عالقه منديند  اريگ

 و ي آموزشيمورد دوم وابسته به موسسه ها     
 و ست مراکز فيني باي شود که ميد آا مي اساتييتوانا
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 يانوردي دردانشگاههاي  و و مراکز آموزش عايليحرفه ا
ت يشرت تقويو امکانات هر چه بزات يد و جتهياز نظر اسات

 .شوند 
 ي م و جتربه کايفیمورد سوم که مربوط به کارآمد    

 و يريگيشود خبش مهم آن وابسته به خود فرد وتالش و پ
فعاليت او در شگاه و ي او به دروس آزمايعالقه مند

باشد اما خبش ي مايدر  در،س از آن پ و يدوران کارآموز
 ياکم بر آموزش مراکز آموزشگر آن وابسته به نظام حيد

 .)7( باشد ي منانآ ليحمل حتص
.  باشدي مانانورديروان در مورد چهارم سالمت جسم و  

ت باال يفيه مناسب و خوب و با کي که با تغذيسالمت جسم

ها و ي و بازيانوردان به اجنام حرکات ورزشيق دريو تشو

 علمي   در طول سفر و الزام معاينات دقيق و  مسابقات

قبل از احلاق به آشيت به نتيجه خوب رسيد گرچه  تر

آموزش هر چه بيشرت پرسنل دريا نورد در جهت چگونگي 

مراقبت شخصي از خود در خصوص تغذيه ، داشنت حترك ، 

مؤثر مي باشد البته در   بسيار … آنرتل فشار خون

بعضي از شرآتهاي آشترياني با بكار گريي پرسنل اندك ، 

با در نظر گرفنت اجراي قوانني ( آشيت فشار آاري پرسنل 

مضاعف مي شود و در نتيجه موجب ) جديد جهاني در دريا 

آارآنان و در خطر افتادن سالميت و خستگي بيش از حد 

 .اميين آشيت مي شوند “ ايتا

اما سالمت روان از جنبه هاي مهمرت و پيچيده تر از 
م شده  در بررسي هاي اجنا.متامي موضوعات ديگر اســـت

پيشنهادات زير براي به حداقل رساندن فشار روحي وارد 
  :)8(بـر دريانوردان ارائه مي گردد

 تأسيس و گسرتش سازمااي محـاييت از خـانواده هـاي             2 -1
ــصوصا  ــوردان خ ــا ن ــه  “ دري ــه ب ــأهلني در زمانيك مت

مأموريتهاي طـوالني مـدت چنـد ماهـه مـي رونـد تـا               
      حتـت  “ ا سـريعا  خانواده او بتوانند با مراجعه به آ

ي آنان قرار گرفتـه و سـعي در         هاپوشش خدمات و محايت   
اين سازماا مي بايـست بـراي         .شودرفع مشكالت آا    

دريا نوردان جواني آه قـصد ازدواج دارنـد مـشاوره           
داده و در انتخاب مهسر و حيت حمل سكونت آا را يـاري             
آنند آه در آينده با مشكالت خانوادگي مواجه نـشوند          

. 
 اجازه ارتباط به متامي دريا نوردان در طـول سـفر            2 -2

آه بتوانند بطور رايگان در هر هفته دوبار حـداآثر          
 و يـا   Chat دقيقه از طريق اينرتنت بوسيله 5“ جمموعا

Massanger در ايـن روش ارتبـاط   . ارتباط برقرار کنند
تصوير هـم ارسـال ميـشود        ،   بعلت آنکه عالوه بر صدا    

 و در صـورت     روحيـه افـراد دارد    خوبی در    اثر بسيار 
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افزايش تعداد و يا زمان جمـــــاز مي بايست هزينـه          
 .آن توسط خود او پرداخت شود 

بـه  ) 1( افزايش گروههاي دريانورد آـه در ضـميمه          2 -3
تشريح اين پيشنهاد و نقاط قوت و ضـعف آن پرداختـه            

  .مي شود
از مواردي آه اآثر دريا نوردان در مصاحبه ها به           2 -4

 احساس تبعيض بني حقـوق خارجيهـا         ،   اره داشته آن اش 
حيت خارجيهاي از آشور هاي افريقايي و يا هنـدي بـا            
ايرانيــان مــي باشــد در حاليكــه مــسئولني شــرآتهاي 

 مـسئولني بـاالی کـشور     آشترياني ادعا مي آردند آه اگر     
را اسـتخدام آنـيم     خـارجي    دريـانوردان اجازه دهند   

 تـا   50ل افزايش   ع شرآت خواهد بود زيرا در مقاب      نفب
 ديگر مشكل هزينه هاي گزاف آموزش       اا درصد حقوق    80

را  …و هتيــه امكانــات جــانيب ماننــد وام ، بيمــه و
ندارند و در جمموع نريوهـاي انـساني ايرانـي هزينـه            

 در هـر    .باالتر از خارجي به سيستم حتميـل مـي آننـد          
صورت مي بايست اين مطالـب بطـور مـستدل بـه اطـالع              

و آا توجيه گردند نـه اينكـه احـساس          پرسنل رسيده   
 .تبعيض منايند 

مي تواننـد   ) Key Personel( چه افرادي آليدي آشيت گر2 -5
مهسر خود را به سفر دريايي بياورند اما بطـور آلـي            

مانند آار در مرآـز     ( ان در مشاغل خاص     نبكار گريي ز  
ــپزخانه و  )Deck(فرمانــدهي  ــا در آش ــه )  … و ي آ

 .يانورد خود در آشيت آار آنندبتوانند با مهسر در
 لذا پيشنهاد مي گردد ، بـه زنـان اجـازه داده                 

شود تا در حد فوق ديپلم در رشته هاي دريايي مانند           
 و در صورتيكه بـا مهـسر        هدوعرشه حتصيل من    خمابرات ،   

دريانورد ازدواج آنند به استخدام شرآتهاي آشترياني       
د ازدواج مناينـد    در آيند و اگر با مهسر غري دريـانور        

ــري    ــاي غ ــته ه ــصيل در رش ــه حت ــراي ادام ــد ب بتوانن
شرآتهاي آشترياني   و يا    دريانوردي ادامه حتصيل منايند   

البتـه ايـن     ( . گردنـد   اسـتخدام   خشکی آار در  برای
موضوع مي بايست بطور عميق و مهه جانبه توسط افـراد           

 .)ذيصالح مورد بررسي قرار گريد 
 شـرايط و احکـام آن        ، تتبيني فلسفه ازدواج موقـ     2  -6

برای دريانوردان که می تواند تـاثري مثبتـی در حـل            
 .مشکالت دريانوردان جمرد داشته باشد

 انطباق شرآتهاي آشترياني مجهوري اسالمي ايران بـا          2 -7
فن آوري پيشرفته و قوانني بني املللي دريـايي مبنظـور           

 .آاهش زمان سفرهاي دريايي 
ظـايف مهـم فرمانـده      يكي از و  با توجه به اينکه       2 -8

آشيت شاد نگاه داشنت حميط آاري و زندگي آارآنان آـشيت           
يکی از راههـای آن اسـتفاده       مي باشد و    در طول سفر    

 در اعياد   می باشدبدين صورت که   قابليتهاي پرسنل   از  
ملي و مذهيب و يا هر مناسبت و حيت هبانـه اي خبواهنـد              
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ي آه پرسنل هر چه مي دانند و مي توانند بـراي شـاد            
 ارائه دهند و با برگزاري مسابقات ورزشـي و          ديگران

، جو دوسيت   بني راه   خريد هدايا براي پرسنل در بنادر       
 .و مهكاري را بني دريانوردان توسعه دهند 

 مسلما خانواده هاي دريانوردان با توجه به دوري          2 -9
چند ماهه آا حيت با فرض وجود سازمااي محـاييت قـوي            

   در فرزندان به هـيچ     “ ا را خصوصا  باز آمبود وجود آ
طريقــــي منــي تــوان جــربان آــرد امــا قــدر دانــي و 
تشويقهاي مسئولني شرآتها و مقامات آشوري در مراسـم         
روز جهاني دريـانوردي و يـا مناسـبتهاي ديگـر مـي             

 آمك مؤثر منايـد زيـرا       ، يم اين آمبود  متواند در تر  
ديگر به پدر و آار او به چشم يك فـرد عـادي نگـاه                
مني آند بلكه او را قهرماني احساس مي آند آه بـراي            

آشورش ، چنني تالشـي     و  خوشبخيت و سعادت او و خانواده       
  .)9(را اجنام مي دهد و دوري آا را حتمل مي منايد

قرار گرفنت دريانوردي در زمره آارهاي سخت و  2 -10

لذا هبره مندي از امتيازات ان براي افرادي آه روي 

 .ستندآشيت مشغول آار ه
 

پيشنهاد افزايش گروههاي دريانورد ، نقاط قوت   :)1(ضميمه 
 و ضعف

 وجود داشته باشد و هم اآنون II و Iفرض آنيد دو آشيت 
شامل فرمانده ، سرمهندس ،  (B وAدو گروه دريانورد 

ن آشيت ها آار مي ي ماهه در ا4درسفري ... ) ملوان و
ورد ديگر ما مي توانيم با بكارگريي گروه دريان.آنند

)  ماه 2حدود (  ماهه را به نصف 4 زمان آاري Cبنام 
با فرض آنكه گروه هاي فوق به متام مسائل ( آاهش دهيم 

و هر گروه دو ماه )  تسلط آامل داشته باشندII و Iآشيت 
 .بر روي يك آشيت آار آرده و يك ماه به مرخصي بروند

 

 
 

 باشد اين پيشنهاد داراي نقاط ضعف و قوت بسياري مي
به بودجه شرآت % 50آه مهمرتين آن حتميل بودجه حدود 

 50هاي آشترياني ميباشد آه با توجه به اختالف حقوقي 
 درصدي بني نريوهاي خارجي با نريوهاي ايراني شايد 80تا 

طرح اين موضوع بي مناسبت نباشد و اشكال ديگر طرح 
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روحيه نريوهاي ايراني و بي نظمي هايي آه ممكن است به 
داليل خمتلف براي بازگشت آل تيم پس از يكماه مرخصي از 
خود نشان دهند آه اين را مي توان با در نظر گرفنت 
حقوق صفر يا مينيمم در حال مرخصي و اآثر و يا متامي 

. امتيازات آار را در موقع حضور د رآشيت اختصاص داد 
گرچه توصيه مي شود با افزايش چند درصدي در حقوق 

ر آشيت ، در جمموع حقوقي آه فعال در يك سال موقع آار د
، يك دريانورد مي گرفته با اجراي اين طرح در عرض 

 .يكسال بتواند مهان حقوق را دريافت آند
اشكال ديگر طرح افزايش آار مسئولني در خشكي مي باشد 
آه براي مهاهنگي بني اين سه گروه دريانورد و شكل هتيه 

ت صرف شود البته با توجه بليط جاجبايي متيها مي بايس
به زمانبندي ها از ماهها قبل مي تواند برنامه ريزي 

 . از ماهها قبل صورت گريدوشود 
 آاهش  مهمرتين مزيت طرح، در مقابل اين اشكاالت   

فشار روحي و رواني دريانورد نسبت به خانواده اش از 
اين طرح براي  .مي باشدچهارماه دوري به دو ماه 

 از نظر مسائل وتواند بسيار مؤثر باشد متأهلني مي 
پرسنلي شرآتهاي آشترياني را مشابه شرآتهاي مقيم در 

 در عني حال کهمنايد ... سايتهايي مهچون عسلويه و 
 .دن داریبسيار باالترمالی امتيازات 

البته با توجه به اينكه در هر آشيت يك سري افراد    
سر خود در آشيت جمرد بوده و يا متأهليين هستند آه با مه

آنند ويا از افراد آليدي در آشيت حمسوب مي  آار مي
اند  شوند و يا افرادي هستند آه بداليل خمتلف موفق شده

خود و خانواده خود را به اين شرائط عادت دهند لذا 
حذف  C وB و Aاين افراد مي توانند از اين گروههاي 

 .شوند
مي باشد مي  آشيت 30شرآتهايي مانند نفتكش آه داراي 

 فروند آشيت از چنني روشي براي افرادي 10توانند براي 
آه داراي مشكالت خاص خانوادگي هستند ختصيص يابد و 

 فروند مابقي حالت عادي باشد ،اين طرحها با 20براي 
وجود ضعفهاي خود اين هدف را دنبال مي آنند تا اين 
صنعت مهم را از يك صنعت دشوار و طاقت فرسا آه تنها 
جاذبه حقوق باال را دارند تبديل به صنعيت آند آه عالوه 

 آه در در حد ساير مشاغل دارد یبر حقوق باال مشكالت
 30اين صورت عالوه بر حفظ دريانوردان موجود آه تا 

وموفق  روي آشيت آار آنند ،  برسال حداقل در اين حرفه
به جذب دانشجويان با رتبه هاي باالي آنكور و يا 

 .شودشته هاي ديگر به اين صنعت متخصصني ر
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Maritime Culture, Challenges and Solutions 

M Saghafinia 

Faculty member of Chabahar Maritime University 

Abstract: 

Seafaring has been one of the most ancient and adventurous activities of the man. It has resulted 

in science and technology progresses, discovering unknown lands such as the America continent, 

formation of governments after the middle ages, and colonization of Europeans over vast parts of 

the world. Although Iran has long marine borders in north and south and thousand years of 

seafaring, it hasn’t gained its real place in history except in some sections. The present article 

investigates the past and compares Iran with other countries to find the reasons of this historical 

weakness and answer some questions with looking at the efforts done after the revelation. Some 

of these questions are: 

- Have we being able to be successful in supplying human power and needed equipment in 

subjects which are done by 90 percent of import and export and more than 70 percent 

done fundamentally? 

- Does mere attention to training the marine expert result in marine jobs and the dependent 

industries find their importance and place? Or more effective steps should be put in other 

fundamental fields such as maritime culture? 

- What obstacles are front of developing the maritime culture and what are the solutions? 

- What challenges are seafarers facing and how can these challenges be solved? 
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