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 )ص(آشنايى عرب با دريا و دريا نوردى و اھمیت آن از ديدگاه پیامبر. الف
گار , اعراب از ديرباز به ويژه قرن ھا قبل از اسالم ھا از طريـق تجـارت روز با دريا و دريانوردى آشنايى داشتند و چون اكثر آن 

از اين رو كشتى ھاى تجارى آنان ھمواره در حال فعالیت بود در اين مورد مى توان بـه حمیريــان و قـوم سـبا ,  مى گذرانیدند
 )1.(اشاره داشت

يا و ارتباطـات دريايـى , در منطقه اى سكونت داشته كه به سبب محاصره دريا از سه طرف, عرب جزيره العرب ھمواره بـا در
مى توان گفت نخسـتین بـار . از درياى سرخ عبور كرده است, آشنا بوده است و بارھا در تجارت زمستانى به سوى حبشه

آن مھـاجران را , زمان مھاجرت به حبشه بود و به دلیل مسافرت با كشتى, كه در میان مسلمانان يك سفر دريايى پديد آمد
نیز اھمیـت آن اســت كـه در قـرآن كـريم سـى . لقب دادند)) اصحاب سفینه(( به علت آشنايى عرب جزيره العرب بـا دريــا و 

ين وصـف) 3.(و چھار بار نیز از كشتى يا سفینه نام برده شــده اسـت) 2(وھشت بار از بحر و بحیره و بحرين با ا ما  جاى , ا
يه : او روايت مـى كنـد كـه. تعجب است كه چگونه طبرى از عدم آشنايى خلیفه دوم نسبت به دريا سخن گفته است معاو

براى او , مترصد كسب اجازه از خلیفه براى يك نبرد دريايى بود ست دريـا را  مروبن عـاص خوا كه از ع پس از آن  اما خلیفه 
به خدا : ((چنین اجازه اى را نداد و خطاب به معاويه گفت, توصیف كند و مطمئن شد كه دريا براى جان مسلمانان خطر دارد

نم ست) 4)).(سوگند ھرگز مسلمانان را به اين راه وادار نمـى ك ين در حـالى ا بل از آن) 5(ا خدا, كـه ق بارھـا ) ص(رسـول 
در ) (6(;))او معتمرا او غازيـا فـى سـبیل هللا, التركب البرح االحاجا: ((مسلمانان را به جھاد از طريق دريا تشويق فرموده بود

من غزا فى البحر غزوه فى سـبیل : ((و نیز آن حضرت مى فرمود; )دريا حركت نكنید جز براى حج و عمره و جھاد در راه خدا
جھاد مى كند آگاه تر ] در دريا[ خداوند از احوال كسى كه در راه او, كسى كه در راه خدا به نبرد در دريا بپردازد) (7(;...))هللا

خود مـى گريزانـد, پس او در اطاعت خود به خداوند پناه برده, است تش او را از  ند و آ از ام ). بھشت او را به خـود مـى خوا
نه او فرمـود) ص(حرام نقل شده است كه روزى رسـول خـدا لى غــزاه فـى سـبیل هللا : ((در خا من امـتى عرضـوا ع ناس 

سوار ) (8(;...))يركبون ھا  شتى  يا برك شاھان و ملــوك در در خدا ھمچـون پاد ھد در راه  گروھى از امت من به عنــوان مجا
مود. از او خواستم كه از خدا بخواھد من ھم جزء آنان باشم: ام حرام مى گويد). خواھند شد ین :  پس آن حضـرت فر تو اول

كه ; بعدھا محقق شد) ص(اين گفته پیامبر. آنان خواھى بود سپاھى  صامت در  باده بـن  سرش ع ام حرام بـه ھمـراه ھم
فت و در  یا ر به زمیـن افتـاد و از دن ستر خـويش  براى فتح قبرس حركت كرده بود حضور يافت و در آن نبرد دريايى از پشت ا

 )9.(ھمان جا مدفون گشت
شھید دريا مثل شھید خشكى است و سـرگردان شـده در دريـا چــون كسـى : ((روايت شده است, ھم چنین از آن حضرت

ست و : ((و نیز مى فرمود; ))است كه خون او در خشكى ريخته شده باشد شكى ا نگ در خ يك جنگ در دريا برابر با ده ج
ته شـود )). كسى كه در دريا گرمازده يا سرگردان شود چون كسى است كه خون او در راه خداوند سبحان در خشكى ريخ

)10( 
 
 نیروى دريايى در عصر خلفاى راشدين و اموى. ب

مد, و پس از او) ص(در دوران پیامبر شد. ابوبكر موقعیت براى نبرد دريايى پیش نیا بال ذكـر  يتى كـه ق غم آن روا چنـد , بـه ر
ين كـه; عملیات دريايى در دوران خالفت عمر گزارش شده است له ا سوى والــى بحـرين: از جم يايى از  ھاجم در , اولیـن ت

بئى در مكـانى , عثمان بن عاص ثقفى يك بم كه تـا نزد فت  نه((به نـام به سواحل ھند صورت گر تا مصـب )) تا رسـیده و 
سال , عإلبن حضرمى, والى ديگر بحرين, ھم چنین) 11.(رودخانه سند پیش رفت 17از طريق دريا به ايران حمله نمود و در 

سالم بــه مناطـق  از ھنگامى كه نیروى نظامى مسلمانان از مرزھاى جزيره العرب خارج شده و در صدد گسـترش ا
با , مجاور برآمدند در مراحل مختلف عملیاتى و فتوح خويش با پديده اى جديد در جنگ ھا روبرو گرديدند كـه مقابلــه 

ھاى زمیـنى تنھـا , بر اساس شرايط جديد. ابزار و تاكتیك ھاى جنگى جديد و ويژه بود, آن نیازمند تكنیك ديگر جنگ 
شرفت . جنگ ھايى نبودند كه مسلمانان با آن روبرو باشند به پی مسلمانان در اين راه با تالش و كوشش بى نظیر 

يا. ھا و تكامل چشمگیرى دست يافتند نگ در در صان ج ھا و ملوانـان و متخص , ديرى نپايید كه استفاده از كشتى 
ايجاد كارخانجات كشتى سازى در سواحل كشورھاى فتح شده و ساخت سالح ھـا و ابزارھـاى جنگـى مخصـوص 
ير  سیله آن توانسـتند جزا سلمانان بـه و كه م كشتى ھا باعث به وجود آمدن ناوگـان ھـاى عظیــم جنگـى گشـت 

قا ندلس, مختلف و نیز سواحل شمالى آفري ترين نقـاط , ا سالم را تـا دور سـواحل دريـاى مديترانــه را فتــح كـرده و ا
در اين مقاله برآنیم تا سیر تحول و تطور نیروى دريايى مسلمانان از آغاز تا پايان عصر عباسى را به , گسترش دھند

 . اجمال مورد بررسى قرار دھیم
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شه از , 20در سال . به شھر اصطخر رسید' ه به سـوى حب خلیفه عمربن خطاب به علقمه بن مجزر براى حمله اى دريايى 
ھاى اسـالم  بر سـواحل مرز شیان  مات دريـايى حب طريق درياى سرخ فرمان داد تا به اين شكل از مسلمانان در قبال تھاج

.در حبشه پیشروى نمايند)) اودلس((مسلمانان توانستند تا شھر , اما با اين وجود, دفاع كنند اين حمله اگر چه عقیم ماند
)12( 

در ايـن نـوع جنــگ , نخستین تجربه موفق بود و چون مسلمانان از اين نبرد پیروز بیرون آمدنـد' ه28يا  27فتح قبرس در سال 
سال . نیز بیشتر فعال شدند ـ بـه  پذيريم 27اگر روايت نه چندان صحیح طبرى در مورد جنگ اندلس در عصر عثمان  (,ــ را ب

كرده انـد, بايد گفت مسلمانان يك سال قبل از فتح قبرس و پس از فتح افريقیه) 13 ندلس اقـدام  تح ا . از طريق دريا براى ف
ند ھاجم بر نده . طبرى گزارش مى كند كه خلیفه به عبدهللا بن نافع دستور داد تا از طريق دريا به سوى اندلس ت به فرما او 

 :سپاھش چنین نوشت
سى , اما بعد(( پاداش ك جر و  جز اين نیست كه قسطنطنیه از طريق اندلس فتح خواھد شد و شما اگر آن را گشوديد در ا

 )14)).(كه قسطنطنیه را فتح كرده شريك ھستید
تح قسـطنطنیه جــز از طريـق , عثمان در فتح اندلس كه ف ين  قصد داشت يك استراتژى پیشرفته را به نمايش بگذارد و آن ا

مھم ' ه34مسلمانان ابتدا رودس و سیسیل را فتح كردند و در سال . اروپا و آن ھم از طريق دريا و فتح اندلس میسر نیست
در آن نبرد كه به فرماندھى عبدهللا بن سعدبن ابـى . ترين نبردھاى دريايى در تاريخ فتوح اسالم را علیه روم به راه انداختند

 )15.(به يك پیروزى درخشان دست يافتند, نامیده شد)) ذات الصوارى((صورت گرفت و نبرد , حاكم مصر, سرح
كشتى ھاى مسلمانان در درياھا بر كشتى ھاى بیزانس تفوق يافته و سیادت خود را بر درياھا محرز نموده و '  ه28از سال 

بن محمـد بــه مصـر) 16.(حمالت متعددى را علیه سواحل تحت سلطه بیزانس انجام دادند مروان  سیدن  گام ر كـه , بـه ھن
وى بخشى از نیروھاى خود را به سوى دريا فرستاد تا تمامى كشتى ھا را در سواحل دريــاى , عباسیان در تعقیب او بودند

ند . مديترانه به ويژه در اسكندريه به آتش كشند ستقر بود او ھم چنین كشتى ھاى موجود در فسطاط را كه در رود نیـل م
 )17.(به آتش كشید

 
 نیروى دريايى در عصر عباسیان. ج

آن ھا كشـتى ھـا . عباسیان براى نخستین بار در مقاصد نظامى و به ھنگام محاصره شھر واسط از كشتى استفاده كردند
سر راه آن ھـا قـرار دارد  تا ھـر چـه  را پر از ھیزم كرده در داخل آن ھا آتش انداختند و سپس به سوى واسط روان ساختند 

سیله آن كشـتى ھـاى مھـاجم را ; سوزانیده شود به و كه  اما ابن ھبیره حاكم اموى اين شھر قالب ھايى آماده كرده بود 
 )18.(مى كشید و غرق مى ساخت

خلیفه منصور نیز به نیروى دريايى و ساخت كشتى ھاى جنگى اھمیت مى داد و بدين منظور كارخانه ھايى براى ساختن 
شويق مـى كـرد كار در ; كشتى به ويژه در مصر احداث نموده و مردم را به كار كـردن در آن ت مان  تا ز مى ھـا را  حتى ذ او 

 )19.(كارخانه ھاى ساخت كشتى از پرداخت جزيه معاف كرد
به فرمانده سپاه خود عإلبن ' ه146از اين رو در سال , منصور به بازگردانیدن اندلس به حاكمیت دولت عباسى مى انديشید

ند كت ك ندلس حر جه فـرود آمـد و . مغیث الحیصبى دستور داد تا با يك نـیروى دريـايى عظیـم بـه سـوى ا او در مرزھـاى با
بدالرحمان ; نیز به او پیوستند, به ويژه فھريان و يمانیان, دشمنان عبدالرحمان الداخل كه ع انقالب گسترش پیدا كرد تا ايـن 

 )20.(توانست اين شورش و انقالب را سركوب نمايد
یه و طـرابلس در سـال ' ه146منصور در سال  یه الذق ' ه140به دلیل اين كه مردم تونس بیزانسیان را در تھاجمات ايشان عل

عباس بن سفیان , فرماندھى اين تھاجم دريايى را امیر البحر شامى. از طريق دريا مورد حمله قرار داد, يارى رسانیده بودند
شد, خثعمى برعھده داشت و اين نخستین لشكرى بود كه از زمان تشكیل دولت عباسیان منصـور . به سوى قبرس عــازم 

مورد ' ه153در سال . يك ناوگان دريايى براى مقابله با تھاجمات دريايى تدارك ديده بود جده را  حبشیان با ناوگان ھاى خود 
 )21.(تھاجم قرار دادند و منصور ناوگان دريايى خود را علیه آنان به كار گرفت و توانست تجاوزات آنان را دفع نمايد

شتى  ھم چنین منصور پس از بازگشت از حج بعد از آن كه خبر تھاجمات و يورش ھاى راھزنان ساكن در مناطق سند به ك
يك حملـه دريـايى از طريـق , براى از بین بردن اين تھاجمـات, ھا و شھرھاى ساحلى و تخريب سواحل حجاز را دريافت كرد

 )22.(بصره تدارك ديد
كـه ) 'ه157(و سواحل آســیاى صـغیر ) 'ه156(از جمله تھاجم به قبرس ; در دوران او نیروى دريايى چند جنگ ديگر انجام داد

به  البته بیزانس توانست ارتباط بین نیروى دريايى و زمینى مسلمانان را قطع كرده و عملیات ثمامه بن وقـاص را در تھـاجم 
 )23.(آسیاى صغیر ناكام گذارد

ين ) منصور(دولت عباسى در اين دوران  كه ا يايى  سازد و بـا راھزنـان در ند برقـرار  كوشید تا سیطره خود را بر درياھـاى ھ
او اين كار را به منظور تإمین راه تجارت با ھند و چیــن انجـام . درياھا را دستخوش تجاوز و غارت خود مى كردند برخورد نمايد

ماران((عمر بــه . از ين رو عمربن جمیل را با كشتى ھاى جنگى به اين مإموريت فرستاد, مى داد به قنــدھار )) ت سپس  و 
 )24.(دست به يك جنگ دريايى زد' ه160المعمربن عباس خثعمى در سال , در دوران مھدى نیز. رفت و آن جا را فتح كرد

خود را  ھاى  عباسیان در اين عصر به خاطر مرزھاى مشترك دريايى ناچار به درگیرى با ناوگان ھاى بیزانس بودند و ناوگـان 
ھاى , عالوه بر آن) 25.(براى تحت نظر گرفتن تحركات دريايى ناوگان ھاى بیزانس وارد عمل مى كردند به تھاجمات و جنگ 

يا , اما در حقیقت.  دريايى و يا مقابله با تھاجمات بیزانس نیز مى پرداختند ندان پو فعالیت دريـايى عباسـیان در ايـن عصـر چ
يك فـترت روبـرو شـده بـود; نبود لت ھـاى اروپــايى بـه . زيرا اين دولت در برخوردھاى دريايى به ويژه در درياى مديترانه با  دو

شته بودنـد ,خاطر مشكالت داخلى  از اين دريا غافل شده و در حدود نیم قرن راه را براى سیطره بى رقیب بـیزانس بـاز گذا
ند ين دريـا غافـل مـى ما , بـا ايـن حـال) 26.(كه البته بیزانس نیز گـاھى بـه خـاطر درگـیرى بـا بلغارھـا در اروپـا از مسـائل ا

سال '  ه149و  148مسلمانان در سال ھاى  ند و تـا  حدودى ' ه156سلسله حمالتى را به قبرس و سیسـیل تــدارك ديد تا 
يد فراھم گرد .(فعالیت ھا و نبردھاى دريايى فعال شد و زمینه براى افزايش حمالت نظامى دريايى در دوران خلیفه مھدى 
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عبدالملك بن شھاب مسمعى را به فرماندھى يك ناوگان دريايى منصـوب نمـوده و او را بـه سـوى , خلیفه در اين دوران) 27
یز . را تسخیر كـرد)) باربد((شھر ' ه160وى در سال . سرزمین ھاى ھند اعزام داشت یق ن سیان در ايـن حملـه از منجن عبا

 .در اين دوران فعالیت ھاى دريايى گسترش بیشترى يافت) 28.(بھره بردند
. چند درگیرى عمده به وقوع پیوست' ه174تا  170در دوران ھارون نیز تھاجمات و درگیرىھاى دريايى افزايش يافت و از سال 

شد' ه174در سال  شروع  قبرس  به  ضى از راه ھـاى . مجددا تحركات دريايى لشكر عباسى براى تھاجم  سال بع در ايـن 
با ناوگـان ) 29.(دريايى عباسیان كه مصر را به شام مرتبط مى ساخت از سوى ناوگان رومى مورد تھاجم قرار گرفت ھارون 

سواحل جنوبـى آسـیاى . عباسى شام در ھمان جزيره قبرس به مقابله با اين تھاجم پرداخت ناوگان او به خلیـج ايتالیـا در 
سارت گرفـت) 30(صغیر رسید .(و با ناوگان رومى درگیر شده و آن را شكست داد و حتى فرمانده نیروى دريايى روم را به ا

31( 
)) المنسیتر((از جمله پايگاه ; پايگاه ھايى را جھت مقاله با تھاجمات بیزانس در سواحل شمال افريقیه برپا كردند, عباسیان

ھا را كـه . ايجاد نمود' ه180كه ھرثمه بن اعین در سال  صور((اغالبه ھم ايـن پايگـاه  یده مـى شـد)) پاسـگاه((يا )) ق , نام
ند, به فرماندھى اغالبه' ه191و  190ناوگان عباسى در سال . گسترش داد قرار داد ھاجم  . سواحل يونان و رودس را مورد ت

 )32.(در دوران امین نیز اين فعالیت ھاى دريايى ھم چنان در درياى مديترانه برقرار بود
یش رفـت) 33))(تنیس((عبدهللا بن طاھر تعدادى كشتى جنگى از طرسوس به راه انداخت و تا , در دوران مإمون مـإمون . پ

بود' ه210در سال  ھا را در . او را براى سركوبى شورش ھاى داخلى مصر بـدان جــا اعــزام داشـته  وى توانسـت اندلسـى 
در دوران معتصم نیز فعالیت ھاى دريايى در درياى مديترانه ھم چنـان قابـل مالحظـه ) 34.(اسكندريه به محاصره خود درآورد

 )35.(بود و تسلط بر آن دريا از شرق تا غرب كامل گرديد
ديـوان ((در دوران عباسیان توجه به دريا و نیروى دريايى به اندازه اى گسترش يافت كه ديوانى به نام : در مجموع بايد گفت

میزان , در اين ديوان. براى آن پديد آمد)) االسطول مراه  اسامى كسانى كه مى بايست در آن ناوگان ھا خدمت كنند بــه ھ
ظامى كـه ) 36.(حضور در نیروى دريايى از روى اختیار و داوطلبانه بود. مواجب و عطايا و غنیمت ھا ثبت مى شد نیروھاى ن

تجربه و شجاعت بـوده و بتواننــد , مى خواستند در دريا و نیروى دريايى خدمت كنند مى بايست به اندازه الزم داراى مھارت
خلفا بعضى افراد را به سوى مناطق . به تعمیر و اصالح كشتى ھم بپردازند و يا تیراندازى و دريانوردى نمايند, در صورت نیاز

به  ناطق پشـتیبان  نوان م يايى و سـواحل را بــه ع ھاى در سرحدى و سواحل مى فرستادند تا در آن جا مقیم شــده و مرز
مسلمانان به جھاد فراخوانـده مـى , براى جذب نیرو در نبردھاى دريايى) 37.(وسیله ساختن ديوار و حصار مستحكم نمايند

در يـك . شدند و در آن حال بسیارى افراد داوطلبانه در پايگاه ھا و سواحل مستقر مى شدند تا در فريضه جھاد شركت كنند
بر عھـده گرفـت كـه در آن يـك صـد كشـتى بـا ده ھـزار , قاضى قیروان, اسدبن فرات, نمونه فرماندھى يك ناوگان دريايى را 

 )38.(نیروى نظامى براى فتح سیسیل حضور داشتند
شمنانى كـه از , در بسیارى از سرحدات و سواحل شام ستقبال د پايگاه ھايى ساخته شده بود تا مجاھدان در آن جا بـه ا

نام ) 39.(اين مجاھدان از شھرھاى شام و مصر مىآمدند. طريق دريا تھاجم مى كنند بشتابند كه  يكى از مجاھدان معروف 
بزرگ عصـر منصـور بـود)) عبدالرحمن بن عمر اوزاعى((او در ديوان ساحل شام براى جھاد ثبت شده بود  او در سـال .  فقیه 

به نـام ايـن عصـر ) 40.(در يكى از جنگ ھاى با روم در اين منطقه حضور يافت' ه140 ھدان  براھیم بـن ((يكى ديگـر از مجا ا
به شـھادت ) 41(عارف و صوفى مشھور بود كه در چندين درگیرى در درياى شام حضور يافت)) ادھم و در يكى از جنگ ھـا 
 .رسید

ند و آن ھـا , عباسیان با ايجاد كارخانه ھايى در بصره بغداد و مصر به ساخت كشتى ھاى مخصوص عبور در رودخانه پرداخت
شت. را در رود دجله و فرات و نیل به حركت در آوردند بل از او سـابقه ندا در . ھارون به ساخت كشتى ھايى پرداخت كه ق

 )42.(ھزار نفر از آنان را به وسیله كشتى از بصره به بغداد منتقل نمودند 27, دوران معتصم پس از سركوب شورش زطھا
 

 تجھیزات و تسلیحات كشتى ھاى جنگى
 تجھیزات. الف

يك از آن  كه در ھـر  سه طبقـه بودنــد  ند معمـوال داراى  كشتى ھايى كه در گذشته در جنگ ھاى دريايى شركت مى كرد
بان ھـا, تمامى تجھیزات و امكانات مورد نظر آنان از قبیل آب انبار جھت ذخیره كردن آب آشامیدنى ريسمان ھـا, طبقات , باد

خود و . كارد و ساير وسايل مورد احتیاج جمع مى شد, تبر ھر دريانوردى ملزم به فراھم ساختن ابزارھا و تجھیزات كشـتى 
تاب آن پرتابـه ھـا . نیز وسايلى براى پرتاب آتش بود كه معموال بر باالى برج و دكل كشتى نصب مى شد جنگجويان براى پر

بر باالى اين برج كه اطراف آن با صفحاتى پوشیده شده بود مستقر مى شدند و آتش يا سنگ و تكه پاره ھـاى تـیز آھـن را 
غرق نماينـد در طبقـه اول و دوم .  به سوى دشمن پرتاب مى كردند تا آنان را به قتل برسانند و كشتى آن ھا را سوزانده يا 

ھاى ديگـر  50ھر يك از اين كشتى ھا حدود  روزنه يا پنجره تعبیه شده بود تا جنگجويان و تیراندازان براى پرتاب تیر و پرتابــه 
شد. در كنار آن موضع بگیرند و به سوى دشمن نشانه روند ستقر مـى  شتى م قك جلـوى ك ھـر . رئیس و ناخدا نـیز در اتا

در بعضى . نفر آنان وظیفه پرتاب پرتابه ھا و بقیه وظیفه جنگیدن داشتند 50; نفر را در خود جاى مى داد 200كشتى حدود 
به جـاى سـالح از آن بـراى پرتـاب  كه  تیزى  ھاى  از اين كشتى ھا منجنیق ھايى نصب مى شد و كـف كشـتى از سـنگ 

 )43.(پر مى شد, استفاده مى كردند
 
 تسلیحات. ب

 :سالح كشتى ھاى جنگى را مى توان به دو بخش تقسیم كرد
 .ـ سالح سربازان و جنگجويان1
 .ـ سالح مخصوص كشتى ھا2
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 ـ سالح سربازان1
مان: سالح سربازان عبارت بـود از تبر, خنجـر, شمشـیر, نـیزه, ك سپر. سنگ و  توان از  مى  سايل نظـامى نـیز  زره و , از و

 )44.(كالھخود نام برد
به . يكى بر پھلو و ديگرى در داخل لباس, يكى در داخل سپر; آن ھا معموال سه خنجر ھمراه داشتند شمشیر مى بايست 

حت تـر , زيرا براى جنگجويان در دريا بر خالف خشكى; نه اين كه به كمر بسته شود, گردن انداخته شود به گـردن را مل  ح
مورد نیـاز ) 45.(دبوس يا گرز نیز مى بايست به وسط كمربند آنان بسته شود. بود ھر ناو جنگى قبل از جنگ ھر آن چه كـه 

 )46. (را در خود جاى مى داد, از جمله سالح و تجھیزات و تداركات, سربازان بود
 
 ـ سالح مخصوص كشتى ھا2
 قالب ھا) = 47(ـ كاللیب1ـ2

شد به كشـتى ھـا متصـل مـى  گامى كـه . وسیله اى آھنین با نوك ھاللى و خم شده بود كه ھمراه بـا حلقـه ھـايى  ھن
ند  مى انداخت كشتى خودى به دشمن نزديك مى شد آن را به سوى كشتى دشمن پرتاب مى كرد و بر روى آن صفحاتى 

 )48.(از روى آن عبور كرده و براى جنگ با سرنشینان كشتى دشمن داخل آن شوند, تا مانند يك پل
 ـ باسلیق2ـ2

از اين وسیله براى سرنگون كردن و شكستن . پرتابه ھايى از آھن بوده كه به وسیله حلقه ھايى به كشتى وصل مى شد
 )49.(كشتى ھاى دشمن از طريق زدن ضربه ھاى پى درپى استفاده مى شده است

 ـ توابیب3ـ2
لشكريان در داخل آن مى نشسـته و از آن . صندوق ھايى بوده كه باالى آن باز بوده و بر فراز كشتى نصب مى شده است

يا سرنشـینان  جا سنگ و يا پاره ھاى آتش و مواد آتش زا به سوى دشمن پرتاب مى كردند و كشتى آن ھـا را سـوزانده و 
 )50.(گاھى از آن جا مار و عقرب به داخل كشتى ھا مى انداختند. آن را كور مى كردند

 لگام= ـ لجام 4ـ2
به كشـتى . از سالح ھاى مھم دريايى بوده است شدت  ابزارى مثل تبر و نوك تیز در جلو كشتى قرار مى دادند و با آن به 

 )51.(ھاى دشمن كوبیده و آن را واژگون مى كردند
 
 آب آھك= ـ مإالزرق 5ـ2

اين ماده مخلوطى از نمـك جوشـیده و زرنیـخ سـفید ھمـراه بـا . از سالح ھاى مورد استفاده در نبردھاى دريايى بوده است
تاب مـى كردنـد تـا . يا از ماده اى به نام زاج بوده است, آب سوى دشـمن پر فى ريختــه آن را بـه  خل ظر ين مـاده را در دا ا

 )52.(چشمان آنان را كور سازد
 
 ـ برج كشتى6ـ2

تا دشـمن را از فـراز . براى مراقبت و حفاظت از كشتى و سرنشینان آن ساخته مى شد ستادند  گروھى بر اين برج مى اي
 )53. (آن با پرتاب سنگ ھاى نوك تیز مورد ھدف قرار دھند

 
 ـ منجنیق و عراده7ـ2

عراده منجنیق كوچكى بوده كه ابتدا در كشتى ھا مورد استفاده قرار مى گرفته و به وسیله آن سنگ ھاى نسبتا بـزرگ را 
كه , در اواخر عمر اموى و در عصـر عباسـى. به سوى دشمن پرتاب مى كردند فت  قرار گر منجنیـق وقـتى مـورد اسـتفاده 

 )54.(وسیله اى خاص جھت حمل و نقل آن ساخته شد
 
 ـ آتش يونانى8ـ2

شده ست مـى  شتى قـرار , اين آتش كه از مخلوط كبريت و مقدارى روغن مـايع و روان در لوى ك سطوانه اى كـه در ج از ا
كه در , به صورت گلوله اى مشتعل به سوى دشمن پرتاب مى گرديده, داشت و يا اين كه اين آتش از كتان آغشته به نفت 

نفت خام و مواد غیرروان كه كتان را به آن آغشته مى كردند نیـز , ھم چنین. به وجود مىآمده است, آب خاموش نمى شده
 )55.(در آن به كار مى رفته است

 
 المرايا المحرقه= ـ آينه ھاى آتش افكن 9ـ2

خالى تشـكیل شـده بـوده كـه . آينه در نیروى دريايى اسالمى مورد استفاده قرار مى گرفته است اين آينه ھا از كره اى تو
اشعه انعكاس يافته از خورشید را در يك نقطه جمع كرده و سپس اين اشعه را بر كشتى ھاى دشمن متمركز نمـوده و آن 

بر انعكـاس اشـعه . را به آتش مى كشیده است اين عمل مستلزم آن بوده كه موقعیت كشتى ھاى دشـمن مناسـب و برا
 )56.(قرار داشته باشد

 
 سازماندھى و آرايش ناوگان به ھنگام جنگ

منظــور از . انجــام مــى شــد)) بیرونــى((و )) درونــى((ســازماندھى و آرايــش كشــتى و ناوگــان ھــاى جنگــى در دو مرحلــه 
ترتیب و استقرار نیروھاى جنگى در داخل كشتى بر اساس جايگاه خود و نیز تقسیم وظايـف , سازماندھى و آرايش درونى

سانى كـه , بر اساس گفته ابن منكلى. آن است نیروھاى غیر شجاع و ضعیف بايد در طبقه پايین كشتى استقرار يابند و ك
از طبقه اول دچار جراحت و زخم شده اند بايد به طبقه پايین منتقل شوند و جاى آنان با كسانى كه در طبقه پايین ھستند 

حان حضـور , البته بر حسب ضرورت و بر اساس تدبیر. عوض شود در ھر كشتى بايد چھار نفر مجرب و آگاه به مداواى مجرو
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 )57.(داشته باشند تا سالح ھاى آنان را گرفته و آن ھا را سیراب نموده و زخم ھايشان را مداوا نمايند
قه عملیـات دريـايى اسـت, منظور از سازماندھى بیرونى خل آب و در منط ھا در دا آرايـش . نحوه آرايش و استقرار كشتى 

مه و , كشتى ھا در جنگ ھاى دريايى ھمانند آرايش لشكريان در خشكى بوده است و كشتى ھا به قلـب جنـاحین و مقد
براى . ساقه تقسیم مى شدند و براى محاصره دشمن به صورت نیم دايره ھاللى آرايش مى يافتند ھا  گاھى نیز كشـتى 

یز  ند در بعضـى مواقـع ن مقابله و برخورد با كشتى ھاى دشمن و غرق كردن آن ھا به صورت خط مستقیم آرايش مى گرفت
 )58.(به صورت ھالل وارونه آرايش مى يافتند

بايد ھمواره براى نبرد آماده , اگر نزديك سرزمین دشمن يا داخل آن بوده و يا دشمن به سوى ما مىآمد, به گفته ابن منكلى
بر اسـاس , به حدى كه مكان و نیز میدان تیر اجازه مى دھد, بوده و در ھنگام درگیرى كشتى را بـا شــكل ھـاى مختلـف و 
ظارت داشـت و نقـاط . صفوف سازماندھى كرد يش ن بايد میمنه و میسره و قلب تشكیل داد و به طـور مسـتقیم بــر ايـن آرا
بر او آتـش افكنـد. ضعف آن را برطرف كرد صره درآورد و  به محا یم دايــره او را  به صـورت ن يد  . در ھنگام محاصــره دشـمن با

خود  گردد و او را بـه  شمن وارد  بر د تدا  گروه اب جنگجويان بر حسب تعداد كشتى در دو يا سه جھت تقسیم شوند و يـك 
بر دشـمن , مشغول سازد آن گاه گروھى ديگر از پشت وى و از پھلوھا وارد شوند و سپس كشتى ھاى ديگرى غافلگیرانه 

 )59.(بتازند و آن ھا را تیرباران كنند
ھاى دريـايى داشـتند كـه بـر اسـاس انـواع , ناوگان اعراب به ويژه عباسیان روش ھاى متعددى براى سازماندھى در جنگ 

يك آن ھـا , اگر جنگ بین كشتى ھاى بزرگ و عظیم بود. كشتى و امكانات آنان صورت مى گرفت با كشتى ھاى كوچك نزد
شوند, نمى رفتند و پشت يا جلو و يا اطراف آنان قرار نمى گرفتند نان غـرق  ظام و ; زيرا ممكن بود توسط آ كه از دور بـا ن بل

سطح آنـان بـود. آرايش خود مى جنگیدند تا كشتى ھاى دشمن را غرق كنند , اما اگر جنگ بین كشتى ھاى كوچك و ھم 
به كشتى ھاى دشمن نزديك مى شدند و نردبان ھا را مى انداختند و سربازان با سالح داخل كشتى دشمن شده و مى 

 )60.(جنگیدند
ند كديگر مـى كرد به جـدا كـردن آن ھـا از ي سیدند و اقـدام  ) 61.(رومیان از نزديك شدن به كشتى ھاى مسلمانان مـى تر

ناوگان ھاى دريايى ) 62.(نبردھاى دريايى كمتر در عمق دريا اتفاق مى افتاد و بیشتر نزديك سواحل و جزيره ھا رخ مى داد
سوى جنـگ و يـا بازگشـت از آن در مقابـل , مسلمانان به ھنگام اعیاد و مراسم رسمى و يا در ھنگام وداع براى حركت به 

 )63.(خلفا به انجام مانور و سان مى پرداختند
 

 انواع كشتى ھاى جنگى
بوده و بـراى ; كشتى ھاى جنگى در اعصار مورد نظر داراى انواع مختلفى بوده است سريع  ما  بعضى كشتى ھـا كوچـك ا

بزرگ بـوده و ; مى گفتنـد) كشتى بادبانى(اما بعضى ديگر كه به آن قالع ; انجام مانور و شناسايى به كار گرفته مى شده
بعضى از اين كشتى ھا ھم داراى . براى انتقال سربازان و تداركات و ساز و برگ جنگى مورد استفاده قرار مى گرفته است

 .حجمى متوسط بوده كه براى پرتاب نفت و مواد آتش زا استفاده مى شده است كه آن ھا را آتش افكن ھا مى نامیدند
 :مھم ترين كشتى ھاى آن دوره عبارت بودند از

 
 )64.(نامى عام براى كشتى ھاى دريايى بوده است: ـ سفینه1
ست: ـ اشونه2 ين كشـتى بــه . بزرگ ترين نوع كشتى و كاربردىترين آن ھا و داراى برج و قلعه براى دفاع و تھـاجم بـوده ا ا

 )65. (سرباز را حمل مى كرده است 150طور متوسط 
به : ـ البارجه3 ندىھا فـرا گرفتـه بودنــد و دزدان دريـايى از آن در تھـاجم  كشتى جنگى اى بوده كه اعراب ســاخت آن را از ھ

غداد شـد' ه251در سال ) 66.(كشتى ھاى تجارى استفاده مى كردند شتى از بصـره وارد ب نوع ك ين  در ھـر . ده فروند از ا
 )67.(نفر ظرفیت داشت 45جنگجو و دريانورد و چند نجار و نفت انداز حضور داشتند و ھر يك از اين كشتى ھا  39كشتى 

كت مـى , كشتى بزرگى بوده كه ھمراه كشتى ھاى جنگى براى حمل تداركات: ـ القرقور4 لوازم كشـتى ھـا حر سـالح و 
 )68.(كرده است

كشتى جنگى اى بوده كه عباسیان در جنگ ھا از آن براى حمل آالت و ادوات جنگى و تیراندازان و دريانوردان : ـ السمیريه5
 )69.(استفاده مى كردند

.(يك نوع كشتى جنگى بوده كه در آن مواد آتش زا و وسايل مخصوص پرتاب آتش يونانى حمل مى شده است: ـ الحراقه6
شده اســت, ھم چنین) 70 شتى. منجنیق نیز در آن حمل مـى  نوع ك غرق كـردن , در ايـن  براى كشـیدن و  قـالب ھـايى 

 .اين آتش افكن ھا براى سوارى ھم استفاده مى شده است) 71.(كشتى ھاى دشمن وجود داشته است
ستفاده : ـ صندل7 برگ جنگـى و تـداركات ا از كشتى ھاى جنگى بزرگ و مسطح بوده كه براى حمل سربازان و نیز ساز و 

 )72.(مى شده است
 .از كشتى ھاى جنگى بوده كه در زمان ھارون مورد استفاده قرار مى گرفته است: ـ الحربیه8
ساير  40از اين كشتى براى انتقال اسبان استفاده مى شده و گنجايش حمل : ـ الطرائد9 به اضـافه لـوازم آن ھـا و  اسـب 

 )73. (آالت و ادوات جنگ و سالح و تجھیزات را داشته است
, عدد مى رسیده و در آن عالوه بـر جنگجويـان 40از كشتى ھاى بزرگ جنگى بوده كه تعداد بادبان ھاى آن به : ـ البطس10

جو  700ھر يك از اين كشتى ھا گنجايش صدھا جنگجو را داشته و گـاھى . منجنیق و سالح نیز حمل مى شده است جنگ
ته , اين كشتى داراى چند طبقه بوده كه در ھر طبقه. در آن جاى مى گرفته اند مى ياف گروھى خاص از لشكريان استقرار 

 )74.(اند
نیز )) حماله((از كشتى ھاى جنگى در ناوگان دريايى بوده كه وظیفه آن حمل سالح ناوھا بوده است و آن را :ـ المسطح11

سازى ) 75.(مى خوانده اند باز  شتى كـه بـراى حفاظـت و يـا  سازندگان ك در اين كشتى ھا عالوه بــر خدمـه اسـب ھـا و 
 .ساز و برگ و غله و حبوبات نیز حمل مى شده است, كشتى ھا حضور داشتند
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ست 180از كشتى ھاى بزرگ كه جلو آن شبیه منقار كالغ بوده و ظرفیت حمـل بیـش از :ـ االغربه12 . دريـانورد را داشــته ا
 )77.(مى خواندند) 76))(كروته((دشمنان از اين كشتى به وحشت مى افتاده اند و اروپايیان آن را 

 .يك كشتى كوچك براى حمل و نقل سربازان و اسب ھا بوده است: ـ الفلوكه13
سب , دريانورد به حركت در مىآمده 80اين كشتى كه از سرعت بسیار زيادى برخوردار بوده و توسط : ـ الشیطى14 براى ك

 .اطالعات از كشتى ھاى دشمن مورد استفاده قرار مى گرفته است
دريانورد حركت مى كرده و براى انتقال سربازان و ساز و برگ جنگى استفاده مى  20قايق ھايى بوده كه با : ـ العشیرى15

 .شده است
 )78.(كشتى كوچكى بوده كه براى پوشش و حفاظت از كشتى ھاى بزرگ استفاده مى شده است: ـ الشموط16
شینان : ـ القارب17 براى انتقـال مـواد مـورد نیـاز سرن كشتى كوچك بوده كه ھمراه كشتى ھاى ناوگان حركت مى كرده و 

 )79.(كشتى ھا كاربرد داشته است و در امور شناسايى نیز مورد استفاده قرار مى گرفته است
نه دجلـه و : ـ الطیاره18 از كشتى ھاى مخصوص حركت در رودخانه ھا بوده كه به سبكى و سرعت ممتـاز بـوده و در رودخا

 )80.(فرات مورد استفاده قرار مى گرفته است
لوازم آن ھـا اسـتفاده : ـ الزنبريه19 از كشتى ھاى مخصوص حركت در رودخانه بوده كه در رود فرات براى انتقال سربازان و 

 )81.(مى شده است
مى داد: ـ لوسرى20 اسـتفاده مـى شـده , از جملـه در دجلــه و فـرات, اين كشتى نیز در جنگ ھايى كه در رودخانه ھا رخ 

 )82.(است
شتى ھـاى . قايق مخصوص رودخانه بوده كه در دجله مورد استفاده قرار مى گرفته است:ـ الشباره21 به غـیر از ك مـإمون 

 )83.(چھار ھزار از اين نوع قايق كوچك و بزرگ را در اختیار داشت, جنگى
 ) 84.(از كشتى ھاى جنگى است كه جزء ناوگان مصر در عصر اموى و عباسى بوده است: ـ العالبیات22
سالح و تـداركات را منتقـل : ـ ملقوطه23 كشتى جنگى بزرگى بوده كه معموال پس از ناو حركت مى كرده تا سربازان و نیز 

 )85.(نمايد
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 .251ـ350, پیشین, ابن منكلى. 42
 .303, پیشین, سعاد ماھر. 43
 ).769, راعد(در فارسى قالب , جمع كالب, كاللیب. 44
 .197, م1295, مطبقه برالق, قاھره, آثار االول فى ترتیب الدول, حسن بن عبدهللا عباسى. 45
 .203, پیشین, سعاد ماھر 196, ;پیشین, حسن بن عبدهللا. 46
 .ھمان جا, سعاد ماھر; ھمان جا, حسن بن عبدهللا. 47
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 .ھمان جا, حسن بن عبدهللا. 48
به سوى سرنشـینان , بودند كه مخلوطى را كه شرح آن گذشت)) زراقین((, يكى از گروه ھاى موجود در نیروى دريايى. 49

 .كشتى دشمن پرتاب مى كردند
 .51/4, النجوم الزاھره فى اخبار ملوك المصر و القاھره, ابن تغرى بردى. 50
 .74, پیشین, سعاد ماھر. 51
 .525ـ522, الجیش و االسطول, محمود عواد. 52
 .529, ھمان. 53
 .244, پیشین, ابن منكلى. 54
 .195, پیشین, حسن بن عبدهللا. 55
 .249ـ248, االدله الرسمیه فى التعالبى الحربیه. 56
 .109ـ108, تاريخ اسطول العربى, محمدياسین الحموى. 57
 .246, العقلیه العربیه, جھاديه القره غولى. 58
 .247, ھمان. 59
 . م1956ص , 2ط , مطبعه اسد, بغداد, الجنديه فى الدوله العباسیه, نعمان ثابت. 60
 161, النظم االسالمیه, انور رفاعى. 61
 .ھمان جا. 62
, على بن حسین مسعودى 26/10' , ;ه1398, دارالفكر, بیروت, المخصص فى اللغه و االدب, ابوالحسن على ابن سیده. 63

 .207, ]بى تا[ ,بیروت, التنبیه و االشراف
 .306/9, پیشین, طبرى. 64
 .161, پیشین, انور رفاعى. 65
 .248, پیشین, جھاديه قره غولى. 66
 .412, پیشین, محمد عواد. 67
 .143, پیشین, نعمان ثابت. 68
 161, پیشین, انور رفاعى. 69
 .243, االدله الرسمیه فى التعابى الحربیه, ابن منكلى. 70
ــون االرب, شــھاب الــدين نويــرى. 71 احســن , مقدســى 123/9', ;ه1345, دارالكتــب المصــريه, قــاھره,  نھايــه االرب فــى فن

 .32, التقاسیم فى معرفه االقالیم
 .161, پیشین, انور رفاعى. 72

Corrette..73  
 .75, تاريخ الحضاره االسالمیه, عبدالمنعم ماجد. 74
 .32, احسن التقاسیم, مقدسى. 75
 .415, پیشین, محمود عواد 75, ;پیشین, عبدالمنعم ماجد. 76
 .ھمان جا, عبدالمنعم ماجد. 77
 .149/7, پیشین, طبرى. 78
 .249, العقلیه العربیه, جھاديه القره غولى. 79
 .ھمان جا. 80
 .250, ھمان. 81
 .31, پیشین, مقدسى. 82
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