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دزد دریایی چیست؟
بزنیـم بـه دریـا! دزدان دریایـی مهاجمـان دریایـی هسـتند کـه به کشـتی های 
دیگـر حملـه می کننـد و شـهرهای سـاحلی را بـرای غنیمـت دچـار وحشـت 
می کننـد؛ امـا آیـا واقعـًا آن هـا ماجراجویان جسـوری، قهرمانانـی دروغین و یا 

دزدانـی وحشـی بودند؟

گزارش های نوشته شده
از  اعتمـاد  قابـل  و  شـده  نوشـته  مـدارک  برخـی 
دزدان دریایـی واقعـی وجـود دارد کـه آن هـا چـه 
ایـن نوشـته ها شـامل  انجـام می دادنـد.  کارهایـی 
اعترافـات دزدان دریایـی در پرونده های محاکمه، 
یادداشـت های روزانـه و حتـی یک دفتـر خاطرات 
نوشـته شـده توسـط یـک جراح اسـت کـه در یک 

کشـتی دزدان دریایـی سـفر می کـرده اسـت.

دزدان دریایی افسانه ای  
داسـتان های بسـیاری در مـورد دزدان دریایـی و 
ماجراهایشـان در ذهـن نویسـندگان و فیلم سـازان 
خلـق شـد. حتـی تصویـری محبـوب از یـک دزد 

دریایی سـاخته شـد.

اشیاء بدست آمده 
مصنوعاتـی ماننـد بطـری، آبخوری هـای بـزرگ، 
شـده  پیـدا  مکان هایـی  در  برنجـی،  قالب هـای 
اسـت کـه دزدان دریایـی بـه سـاحل می آمدنـد 

و سـرنخ هایی در مـورد آنچـه می پوشـیدند 
و کارهایـی کـه انجـام می دادنـد را نشـان 

می دهـد.
وعده ی ثروت

دزدی دریایـی بـه دالیـل زیـادی جـذاب 
و  بی قانونـی  آزادانـه،  زندگـی  بـود: 
عدالـت؛ امـا تمـام دزدان دریایـی بـا این 
ایـده تحریـک می شـدند کـه می توانند به 

ثروتمنـد شـوند. سـرعت 

سکه ی طال از کشتی وایده  

تئی احتمااًل نام 
دزد دریایی است 

که این حلقه را 
می پوشیده است.

دزدان دریایی 
لباس های مد 
زمان خود را 
می پوشیدند.

دزد دریایی شرور کاپیتان 
هوک-دشمن پیتر پن

۴



سرنخ های الشه ی کشتی 
یافته هـای روی الشـه ی کشـتی دزدان 
یافته هـای  از  متفـاوت  کمـی  دریایـی 
کشـتی های تجـاری و یا نیـروی دریایی 
اسـت. این سـرنخ ها بـه مورخان کمک 
می کنـد تـا حقایـق را در مـورد دزدان 

دریایـی کنـار هـم بگذارند.

 سفر وایده
کاوشـگران  توسـط  وایـده  کشـتی  الشـه ی   ،۱۹۸۴ سـال  در 
زیردریایـی کشـف شـد. در عرشـه ی آن گنـج، سـالح و امـوال 
شـخصی را پیـدا کردنـد. وایـده کشـتی دزدان دریایـی متعلـق به 
کاپیتـان سـام بالمـی بـود کـه در سـال ۱۷۱۷ غـرق شـده بـود.
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آن ها کجا بودند؟
و  دریاهـا  در  دریایـی  دزدان  تاریـخ،  طـول  در 
در  کشتی هایشـان  بـا  جهـان  سراسـر  اقیانوس هـای 
حـال سـفر بودنـد. بعضـی گروه هـای دزدان دریایـی 

داشـتند. متفاوتـی  نام هـای 

دزدان دریایی سواحل اسپانیا -آمریکا
ایـن دزدان دریایـی در قـرن ۱۷ حملـه می کردنـد و 
گنـج کشـتی ها و شـهرهای اطـراف دریـای کارائیب را 

بـه یغمـا می بردنـد.

صاحبان کشتی های تجارتی مسلح  
اجـازه  کشورهایشـان  از  کشـتی  صاحبـان  برخـی 
کشـورهای  کشـتی های  بـه  زمـان  در  کـه  داشـتند 
دیگـر جنـگ حملـه کننـد. اغلب آن هـا بعـد از اتمام 

می شـدند. دریایـی  دزد  جنـگ 

کلمات دزدان دریایی
فـری بوتـر: این نام دیگـری برای 

یـک دزد دریایی بود.
فلیبوسـتیر: یک اصطالح فرانسوی 

برای راهـزن یا غارتگر.
پیکـرون: یـک کلمه بـه معنی دزد 
دریایـی یـا قاچاقچـی کوچـک، بـه 

ویـژه در قـرن ۱۸.

ادوارد تیچ یکی از 
ترسناک ترین دزدان 
دریایی کارائیب در 
اوایل قرن ۱۸ بود.

آمریکای شمالی

دریای کارائیب

اقیانوس اطلس

آمریکای جنوبی
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