
  

  

  

  

  

  فارس فرهنگ دريايي خليج

  

  حسين نوربخش

  
  

ها و اخالقيات و آداب و رسوم و   دانستنيةاي از كلي  ادوارد تايلور، فرهنگ مجموعهةبه گفت
  .كند هايي است كه انسان از طريق زندگي در جامعه كسب مي ها و مهارت استعداد
 روند تاريخ براي پاسخ چكيدة تالش انسان در«در كتاب فرهنگ مردم شاهرود فرهنگ را   
هاي معنوي و مادي  تر براي پاسخ به نياز هاي دروني و بيروني وي يا به مفهومي وسيع به نياز

دار فرهنگ نسل قبل از خود است هر نسل بايد اين ميراث را  تعريف كرده است، هر نسلي ميراث
  ».بارورتر كرده و به نسل بعد از خود تحويل دهد

  بسيار وسيع و نامحدود است،فارس خليج فرهنگ دريايي ، خصوصاً فرهنگ درياييةدامن  
تواند تمام خصوصيات فرهنگ دريايي ايرانيان  تعريف فرهنگ، به هر زبان و در هر صورت نمي 

ها، علوم،   دانستهة ابعاد آن را روشن سازد، فرهنگ دريايي كشورمان شامل همةرا در بربگيرد و هم
شود كه در  ابداعات و ابتكارات دريايي ايرانيان مي ها، باورها،  رسوم، قصهها، آداب و  مهارتها، واژه

هاي بعدي در  داده و در طي قرن طول تاريخ دريانوردي خود كسب كرده و مورد استفاده قرار
  .اند اختيار جهانيان قرار داده
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گ كشور ما به سبب تاريخ طوالني دريانوردي و وسعت آبهاي تحت نظارت، داراي فرهن  
هاي بسيار دريايي در گوشه و كنار  ها و آيين دريايي غني و مفصلي است كه خود موجد رسم

  .باشد سواحل ما مي
  
  هاي كوتاه دريايي راه

رود كه هنر دريانوردي روزي ابداع شد   فرانسوي، چنين تصور ميةيرروسو نويسند  پيةبه عقيد
  1.باشند هاي زميني مي تر از راه تر و عملي هاي دريايي غالباً خيلي كوتاه  كه مالحظه كردند راه

  
   جايگاه بشر اوليه،فارس خليج

اند    بنمايم، نوشتهفارس خليج كوتاهي به ةدانم اشار قبل از ورود به بحث فرهنگ دريايي الزم مي
هاي نخستين براي اولين بار در اين دريا به   جايگاه  بشر اوليه بوده است و انسانفارس خليج

ها و  سازي را همراه دانش و فرهنگ دريايي خود به آبراه پرداختند و سپس هنر قايققايقراني 
  .نشين آموختند هاي ساحل  انسانةهاي ديگر بردند و رموز كار را به هم دريا

طوري كه مشهور است تاريخ بشر از ه ب: نويسد ال نايب كنسول فرانسه در بوشهر مي وادا  
ها روي   اولين دريايي است كه انسانفارس خليج بنابراين ،است آغاز گشته فارس خليجهاي  كرانه

  2.اند هاي كوچك بحرپيمايي كرده آن با قايق
  

  فارس خليجتاريخ استقرار ايرانيان در جوار 

رسد، زماني   دوم پيش از ميالد مية به هزارفارس خليجتاريخ استقرار ايرانيان در جزاير و سواحل 
 چنان كه پس از  يدند نام آن را درياي پارس يا آبگير پارس گذاشتند،ها به اين دريا رس كه پارسي

نويسندگان . آن و در اسناد معتبر تاريخي و به هر زباني اين نام رواج داشته و بر جاي مانده است
از متون و اسناد تاريخي سراسر   هاي مختلف و چهل و هفت سند، معاصر ايران نوزده نام به زبان

 خوانده شده فارس خليجاند كه در اين اسناد معتبر همه جا درياي جنوبي ايران  جهان ارائه كرده
ها ارغوان صوري، اسفنج، مرواريد و ديگر محصوالت را با   سالفارس خليجبازرگانان . است
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كردند و رونق بازرگاني   مديترانه و درياي چين مبادله مي، دريايفارس خليجنشينان  ي كرانهها كاال
هاي خويش فرهنگ و دانش دريايي خود  در اين خط به اوج رسانيدند و به همراه كاالدريايي را 

  .را هم به دنيا عرضه داشتند
  

  نخستين ايراني كه كشتي ساخت و آيين دريانوردي را رواج داد

هاي كشور و در اشعار شعراي ما آمده است، نخستين كسي كه در ميان  در فرهنگ دريايي و افسانه
 گذاري  پيشداديان بود و مهمتر از آن پايهة ساختن كشتي دست زد، جمشيد جم از سلسلايرانيان به

 او و نيز هدايت مردم به سمت و سوي دريا و ةي ملي بوسيلاه  و ساير آيين»آيين دريانوردي«
  .دريانوردي است

  ز كشور به كشور برآمد شتاب    گذر كرد از آن پس به كشتي برآب
به امر پروردگار ساخت ) ع(رآن كريم، اولين كشتي را حضرت نوح بنا به روايت تورات و ق  

آسا از آسمان باريدن گرفت و همه جا غرق در آب شد و باالخره كشتي  و منتظر ماند تا باران سيل
 قرار گرفت و سبب پيدايش »يدكوه جو« سر  به امر خداوند روي آبها روان گرديد و در پايان بر

  .هاي جهان گرديد ثر كشورهاي بسياري در اك نه افسا
  

  ترين سند دريانوردي ايرانيان قديمي

كه  پيش از ايناهاي دور حتي در ادوار قبل از تاريخ و مدته دهد كه در گذشته تحقيقات نشان مي
 اقوام آريايي بوجود آيند ايرانيان به ةهاي پهناور و پراكند هاي بزرگ در سرزمين حكومت
سفانه با تهاجم اقوام گوناگون به كشور ما كتابها و اسناد و مدارك أ متاند و ي اشتغال داشتهددريانور
فرهنگ ديگران  مانده از روزگاران گذشته به كلي از بين رفته و بعدها آنچه باقي مانده به باقي

ترين سند حاضر از دريانوردي ايرانيان  قديمي. پيوسته و به نام آنها ثبت و ضبط شده است
غاميش خوزستان به دست آمده و نشان  چةهاي ناحي  پخته كه در حفاريلاي است از ِگ گويچه
باشد اين گوي گلي از  دهد نقوش اين گويچه، مربوط به دوران قبل از پيدايش خط مي مي

 P-DOLOUGAZهاي پرفسور دولو گاز  شناسي به نام اكتشافات دو نفر از استادان معتبر باستان
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 هاي  استاد بخش زبانg-KANTOR  و پرفسور جي كانتور شرقي دانشگاه شيكاگوةاز دانشكد(
هزار سال قبل 6 فرهنگي اين گوي گلي به ة آنها ريشة به نوشت)خاور نزديك دانشگاه كاليفرنياست

 تصوير سركرده يا فرماندهي را   گلي حك شده،ةروي اين گويچ گردد، نقشي كه بر از ميالد برمي
كشي دريايي، پيروزمندانه با تعدادي  اشد و از يك لشكركرد كه در يك كشتي سوار مي ب نشان مي

  .گردد جنگاور و اسير باز مي
هاي مكشوفه از چغاميش به لحاظ قدمت  بنا به اظهار كارشناس ميراث فرهنگي تهران مهره  

ترين مدارك تاريخي باشند  ترين و مستندترين و گويا توانند مهم مي)  چهارم قبل از ميالدةهزار(
ين تاريخ خط اختراع نشده و ثبت وقايع تاريخي به صورت تصوير داراي اهميت بسياري زيرا تا ا
و خصوصا مهر  دار هاي گلي خط نشگاه شيكاگو تعدادي از لوحهاقرار اطالع، ده ب. است

مريكا آدريانوردي را براي مطالعه از كشور خارج كرده است و در حال حاضر اين آثار در 
  .زودي به ايران بازگرداننده ن هست كه مهرها را بشود و اميد آ نگهداري مي

  
  هايي كه ريشه در فرهنگ دريايي ما دارند ها و آيين  رسم

شود و از گذشته به يادگار   برپا ميفارس خليجهايي كه امروزه در آبهاي  ها و آيين بسياري از رسم
بي، عجايب درياها و آهاي  ن پري دريايي، انساةهايي كه دربار ها و قصه اند و بيشتر حكايت مانده

شود، بدون شك ريشه در فرهنگ دريايي ما دارند، با   رمز و راز دريا بيان ميةمطالبي كه دربار
توانيم پي به عمق، قدمت، ديرپايي،  خوبي ميه  ب ها، ها و گفته ها، قصه آيين  ها، مطالعه اين رسم

  .ماندگاري و گسترش فرهنگ دريايي خود ببريم
  :هايي از آنها در اينجا اشاره نمائيم اختصار الزم است به نمونهضمن رعايت 

 ايرانيان و روز جهاني دريانوردي -1

به . در گذشته، در فرهنگ دريايي ايرانيان، روز جهاني دريانوردي جايگاه خاصي داشته است
 براي اولينباشند و دريانوردان ما  استناد مدارك موجود، ايرانيان واضع روز جهاني دريانوردي مي

هاي فارسي و كتب   در نوشتهبار در جهان اين روز را تعيين كردند، جا دارد اين موضوع اوالً 
داشتن روز دريانوردي ايرانيان، مراسمي برپا   همه ساله براي زنده نگاهدرسي منعكس گردد، ثانياً



 

  

  فارس هاي خليج شناسي جزاير ايراني و كرانه عامه و مردم فرهنگ332

لمللي دريانوردي ا هاي بين نحو مناسبي به اطالع مردم و حتي سازمانه شود و ثالثاً موضوع ب
دانند و ما معتقديم كه روز جهاني دريانوردي  ايرانيان نوروز را از جمشيد جم مي. رسانيده شود

ايرانيان از همان روزهايي كه مردم ايران نوروز را گرامي داشتند برپا گرديد و مورد توجه 
تامبر را روز جهاني  سپ29 اگرچه دنيا روز هفتم مهرماه هر سال، برابر. دريانوردان قرار گرفت

توان مدعي شد كه  دريانوردي اعالم كرده است ولي با توجه به مدارك و سوابق موجود مي
  .ن است روز جهاني دريانوردي، ملت ايراةنخستين ملت برگزاركنند

نوروز «ايرانيان باستان روز دهم مرداد هر سال را كه برابر است با روز اول ماه اوت فرنگي،   
ند و آن را روز دريانوردي قرار داده بودند و اين روز را كه در حقيقت روز آغاز گفت  مي»دريا

گرفتند و طي تشريفات خاصي   جشن مي هاي موسمي است، ها و بهار دريا و وزش باد آرامش آب
 سبز درختان بويژه برگ نخل، ةبستند و با گل و گياه و شاخ هاي خود را آذين مي ها و كشتي قايق

رفتند و پس از شكر و سپاس به درگاه اهورا   دريا مية هرا، موز و نارگيل، به ميان درختةسرشاخ
 آب ةها را به نذر فرشت مزدا كه دريا را آفريده و رام و مسخر انسان ساخته است، گل و گياه و ميوه

يان هاي بيكران درياي پارس كه به اعتقاد پيشين و به آب 3كردند و دريا به پيشگاه خداوند هديه مي
ريختند و به شادي  شد مي اقيانوس هند مي درياي مكران،   ،فارس خليج  شامل درياي سرخ،

  .پرداختند مي
 اين مراسم در روز معين احياء فارس خليجها هنوز در تعدادي از بنادر   بعد از گذشت قرن  
اله در اوايل نگ يكي از بنادر جنوبي كشور و نزديك بندر لنگه همه س در بندر ُكمثالً  شود، مي

كنند و مردم شهر و روستاهاي اطراف به دريا  مرداد مراسمي به نام سال نو دريايي برگزار مي
كننده است و از اين طريق رنج و  روند و اعتقاد دارند كه در اين روز آب دريا شفادهنده و پاك مي

  .كند بال و مصيبت يك سال را از تن و بدن آنها دور مي
گيرند  نامند و جشن مي  هم روز اول مرداد هر سال را نوروز صيادي مي قشمةصيادان جزير  

 باروري خود ة و معتقدند كه در اين روز آبزيان دورنمايند ميو از صيد و شكار آبزيان خودداري 
پردازند و همچنين اعتقاد  شمارند و از روز بعد به صيد مي كنند و صيد آنها را گناه مي را طي مي
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ريزند، از اين رو  هاي معدني به دريا مي ت كه در آغاز نوروز صيادي تمام چشمهاين اس آنها بر
  .زنند تا بيماريهاي خود را با آبهاي معدني از تن بشويند براي رفع بيماريها به دريا مي

 دريانوردان بنادر عالوه بر سواحل كشور ما، هنوز در بعضي از كشورهاي جهان خصوصاً  
اند، در روز اول ماه اوت   قرار داشتهفارس خليجط با فرهنگ دريايي اتبهند و پاكستان كه در ار

دارند و به دريا  يعني در اول سال دريايي ايرانيان بويژه آغاز بهار دريا، اين روز را گرامي مي
كنند  گيرند و آرزو مي ريزند و آغاز سال دريايي را جشن مي روند و نارگيل و موز به دريا مي مي

  .خوبي در پيش داشته باشندسال آرام و 
هاي  ماه در كتاب موضوع نوروز دريايي و روز آغاز دريانوردي يعني روز دهم مرداد  
 الفوائد في اصول علم البحر و القواعد، -)سال پيش 1000(الهند ناخدا بزرگ رامهرمزي  عجائب

سال بعد از چند (هاي سليمان مهري  ، نوشته)سال پيش 500(شيخ شهاب الدين احمد بن ماجد 
بندر  ، كتاب)م1928( پرفسور هادي حسن ة، كتاب سرگذشت دريانوردي ايرانيان نوشت)ابن ماجد
 كبابي و كتاب دريانوردي ة و صيد مرواريد محمد علي خان سديد السلطنفارس خليجعباس و 

ز دريانوردي به نوروز دريايي ايرانيان و رو  ايرانيان اسماعيل رائين و ايرانيان دريانورد اينجانب،
  .اشاره شده است

 داستان پري دريايي -2

 كشورهاي جهان شنيده ة پري دريايي است كه تقريبا در همة دريايي دنيا قصةترين قص قديمي
  .شود و ريشه در فرهنگ دريايي ما دارد مي

 »اِ آ« انسان ماهي ة افسانةبا توجه به مداركي كه به دست آمده است نخستين كسي كه دربار  
 سوس يا بِرBeroseُآوري و نوشته است بروز   آن را جمعة بررسي كرده و يا افسان»اوآنس«يا 

Berosusويل «هاي  با توجه به گزارش كاهن بابلي و نوشته.  پبشواي مذهبي و كاهن بابلي است
 انسان ماهي »اُآنس«و ديگر نويسندگان و محققان موضوع  4 در كتاب تاريخ تمدن بشر»دورانت
ترين داستان و قصه از انسان ماهي يا پري دريايي در سطح جهان است كه  ، قديميسفار خليج

  .، بوده استفارس خليججايگاهش فالت ايران و 
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بهره بودند و مخلوق  هاي موجود، مردمان بابل در قديم االيام از تمدن بي  با توجه به نوشته  
 از دريا بيرون آمده و يا »اُآنس«عجيبي كه نصف بدنش انسان و نصف ديگرش ماهي بود به نام 

 فرو شده و از آن بيرون آمده و قواعد نوشتن، فارس خليجاز آسمان به    دانشمندان روسي،ةبه نوشت
ها و  سازي، تدوين قوانين، دانش هندسه در، ساختن شهر شناسي، مجسمه آداب زندگاني، ستاره

زارهاي مختلف را به مردم بابل معابد، ادبيات، علوم مختلف، هنرها، كشت زمين، ساختن اب
هاي زميني را تشخيص دهند و به ايشان  ها را مجبور ساخت دانه آموخته است همچنين انسان

توانست به  آوري نمايند و خالصه مردم را در هر چيزي كه مي ها را جمع آموخت كه چگونه ميوه
ه مفاهيم او افزوده نگرديده اند از آن زمان هيچ روش اصالحي بيشتري ب ايشان تعليم داد، نوشته

  .است
صدا و گفتارش شمرده و انساني بود و  اي و حكيم و دانا،  اين موجود عجيب و افسانه  

 نويسند او و مي. ها بگذراند  در بين انسان راروزها  ها را در آب دريا بسر برده، عادت داشت شب
  .گ نوح اين سلسله ناپديد شد سال مردم را ارشاد كردند و بعد از توفان بزر691300اخالفش 
 »اِآ«علي سامي، حجاري درگاه شرقي سالن كاخ كوروش از دو شكل يكي آقاي  ةبنا به نوشت  

پايش شكل انسان ولي يك شكل ماهي از سرتا پاي او كشيده  و كه تنه و سر(خداي آب و دريا 
هاي  يده، نقشو مظهر ديگري كه سر و پاي آن مثل گاو است حجاري گرد) شده در پشت دارد

. هاي هخامنشي ديده نشده است اين دو درگاه نقش منحصر به فردي است كه ضمن حجاري
هاي خيلي دور تاريخ در فرهنگ دريايي ايرانيان و   انسان ماهي يا پري دريايي از زمانةپديد

هاي قديمي و حتي اشعار شعراي نامي ما نام برده شده است از جمله  كتاب ها، خصوصا در قصه
  :در كليات حكيم نظامي شاعر گرانمايه، چنين آمده است

   گاه رضههمه شب برآيند از آن ُف  عروسان آبي چو خورشيد و ماه
  . از اين موجود نام برده شده استفارس خليجو نيز در اشعار محيا شاعر سواحل و بنادر   

   درياي مقدسفارس خليج -3

جايگاه وااليي را دارا ) ع(سليمان ، انگشتري حضرت فارس خليجدر فرهنگ مردم ساحل 
كرد و پيامبر خدا  انگشتري داشتند كه اعجاز مي) ع(باشد، معروف است كه حضرت سليمان  مي
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گويند بعد از  ها مي افسانه. گرفت كرد در اختيارش قرار مي  اين انگشتري هرچه اراده ميةواسطه ب
در سواحل . ن سوء استفاده كردندانگشتري به دست نااهالن افتاد و از آ) ع( حضرت سليمان

شهرت دارد، زيرا بنا به اعتقاد اهالي با  ،»انگشتر زنهاري« انگشتري حضرت سليمان به فارس خليج
خواستند براي آنان فراهم  ، هرچه مي)ع( قسم دادن به انگشتري مثال به نام حضرت سليمان

 شود، در پايان داستان انگشتر نقل ميداستاني هم در اين باره در بين اهالي سينه به سينه . شد مي
 فارس خليجزنهاري، قهرمانان داستان براي اينكه انگشتري به دست افراد نادرست نيفتد، به وسط 

داده و با چرم درب آن را محكم بسته و كوزه را به نام  اي قرار رفتند و انگشتري را در كوزه
باين جهت نزد مردم سواحل و بنادر . زگشتندپروردگار عالميان به آبهاي درياي پارس سپردند و با

 درياي مقدسي است و براي اينكه تقدس و پاكي دريا بيشتر شود و در فارس خليجدر كشورمان، 
و در طول سفر از  ند گردندوهنگام ورود و خروج شناورها، مسافران آنها مشمول بركت خدا

هاي پيش، از اهورامزدا يعني خداوند   را از قرنفارس خليج ورودي ة نام تنگ خطرات دور باشند،
  . مزين ساختند»هرمز«يگانه گرفتند و آن را به اسم 

ه  نياز به نشانه و بفارس خليجآبهاي  براي اثبات وجود انگشتري حضرت سليمان در  
 معتقد به حضور فارس خليجاصطالح امروزي مدرك و سند است، در اين مورد هم مردم سواحل 

اين ماهي . گردد  به دنبال انگشتري حضرت سليمان ميفارس خليجد كه در باشن يك نوع ماهي مي
 در بندرعباس به . معروف است»دولفين«و » ماهي سليمان« و در فارسي به »دخس«به زبان عربي 

گردد و  گويند و معتقدند كه اين ماهي به دنبال چيزي مي  مي»ماهي چيزكو« و يا »ماهي كَرّابو«اين 
 يعني آن شئي يا انگشتري كو و »چيزكو«آورد كه به گوش اهالي،   خود در ميمرتبا صدايي از
اهالي بندر كنگ .  معروف شده است»ماهي چيزكو«رسد و به همين مناسبت نيز به  كجاست، مي

آورد و صدايي از خود بيرون  گويند اين ماهي همواره سرش را زير آب كرده و بيرون مي هم مي
. باشد  يعني من نديدم، پيدا نكردم، نجستم مي»مااشوف«ها  ب زباندهد كه به اعتقاد عر مي

 هرمز و آبهاي بين جزاير ديده ة خصوصا در آبهاي تنگفارس خليجهاي  ها در بيشتر قسمت دولفين
 انگشتر ةقص«زنند سبب تداوم و استمرار   او ميةهايي كه دربار وجود اين ماهي و حرف. شوند مي
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 گرديده فارس خليجدر ) ع( ن داستان گم شدن انگشتري حضرت سليمان و جاويدان ماند»زنهاري
  .است
  ها ن  اثر دريا بر روي باروري انسا-4

اي در فرهنگ دريايي  در سواحل درياي پارس، اعتقاد به باروري انسان برروي دريا، جايگاه ويژه
شود و   مي ضعف و ناتواني محسوبة نشانيدر جوامع بشري موضوع نازاي. ساكنان آن دارد

 روي در ناز اي. گيرند همواره مورد سرزنش ديگران قرار مي  كساني كه دچار اين مشكل باشند،
 ، شهر»كنگ«در ندر ب. افتند  مييجوي فكر چارهه شود، مردمان آن ب هر كجا كه اين نقص ديده مي

 را »ردريا ما ب«سم هاي دور مرا اند و از زمان  دست به ابتكار جالبي زده،سازان دريانوردان و كشتي
كم اين  اند، به اين سبب به آن اعتقاد دارند و كم كنند و عجيب است كه نتيجه هم گرفته اجرا مي

 ندرتاً اتفاق افتاده است كه زن و مرد. مراسم جزء فرهنگ و معتقدات مردم كنگ درآمده است
ب ي گرديده ولي صاح و مدتي هم از زندگي مشترك آنها سپراند جواني كه با هم ازدواج كرده

آن زن و شوهر به بزرگترهاي بندر كنگ مراجعه كرده و در اند در اين صورت  فرزندي نشده
دهد زن و شوهر را از بندر كنگ  كنند، او هم دستور مي خواست اجراي مراسم دريا مابر را مي

) رب(ه ب) يك خشكي(ي رّبكنند و از ب) ساز مردم كنگ هاي چوبي دست كشتي(سوار بر جهاز 
هاي  نشين يكي از شيخ( قشم در آبهاي ايران و يا دوبي ةديگر ببرند، مثال از بندر كنگ به جزير

 ةبه اين ترتيب زن و شوهر سوار لنج و يا كشتي چوبي شده به جزير. ببرند) فارس خليججنوبي 
تراحت هاي مورد اشاره اقامت كرده و به اس روند و چند روزي در محل مي قشم و يا دوبي، 

گردند و پس  پردازند و بعد از گذشت اين مدت دوباره سوار كشتي شده و به بندر كنگ باز مي مي
  .شوند دار مي از بازگشت به شهر و بندر خود، بچه

» دريا مابر «مردمان بندر كنگ اعتقاد زيادي به مراسم«:  احمد نور دريايي كنگيةبنا به نوشت  
تا به حال سابقه نداشته است زن و شوهر جواني كه «گويند  مي) بزرگان شهر(ران َت پدارند و َگ

رسد كه مردم  نظر ميه چنين ب. دار نشوند را انجام دهند و بچه» دريا مابر«اند،  نابارور بوده
  5.بارور ساختن انسان دارند  درفارس خليجنشين بندر كنگ، اعتقاد به نيروي فوق طبيعي   ساحل
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   نگهبان كشتية فرشت-5

هاي نگهبان هستند و براي  ها داراي فرشته ها مانند انسان  كه كشتيدنوردان قديمي معتقد بودندريا
نشينان مراقبت و محافظت كند برحسب يك   نگهبان كشتي، همواره از كشتي و كشتيةاينكه فرشت

گذاشتند كه اغلب  اي از كشتي مي رسم قديمي، همه روزه مقداري غذا براي اين فرشته در گوشه
  .شد راك پرندگان دريا ميخو

، ناخدا بزرگ، به اين مطلب چنين »عجائب الهند«در كتاب تمدن اسالمي به نقل از كتاب   
پيما ظرفي از برنج و روغن هر روز براي  هاي اقيانوس همچنين در كشتي«: اشاره شده است

 حكايت كرد رختي ناخدا، يكي از بزرگان سيراف ابوزهر ب.»گذارند فرشتگان نگهبان كشتي مي
اي پنهان  گوشه مردي پنهان از چشم همه همراه ديگر بازرگانان و مسافران به كشتي او وارد و در

آوردي؟ گفت مالحان   ناخدا وقتي پرسيد كه در اين مدت نان و آب از كجا به دست مي.شد
كشتي هر روز ظرفي از برنج و سرشير و سطلي آب براي ارواح خير در مجاورت مكان من 

  6.كردم گذاشتند و من از آن تغذيه مي مي
   شروع صيد با نام خدا و پيامبران-6

، هر روز صبح قبل از شروع غوص، فارس خليجبنا به اظهار يكي از دريانوردان سواحل و بنادر 
كرد كه جلو آمده و  ها اشاره مي ايستاد و به غواص  كشتي ميةناخدا با چوب خيزران بر عرش

ها يكي پس از ديگري جلو آمده و طبق يك رسم بسيار قديمي با ذكر  صغوا. داخل دريا شوند
 دكتر  افتادند و هيچ غواصي اجازه نداشت بدون ذكر نام خدا داخل آب شود، نام خدا به آب مي

  :نويسد اين باره مي پور در مهدي تجلي
و يا ) ع( رها يا زماني ديگر به نام خضر پيامب  زماني به نام خداي دريافارس خليجغواص «  

زند و چشمان  ، پيامبران هميشه زنده و حافظ دريانوردان و غواصان، دل به دريا مي)ع( الياس نبي
كشد و  رسد به رسن صدف تيغ مي شكافد و چون به بستر دريا مي بندد و سينه آب را مي فرو مي

صيد مرواريد در  ة سابق.»آورد او را از صخره و بستر سخت دريا جدا كرده و با خود به كشتي مي
) يالديقرن دوم م( يوناني ة آريان نويسندةبنا به نوشت رسد،  ها پيش از ميالد مي  به قرنفارس خليج
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، در سال ورود نئارك، ) قبل از ميالد326(هاي نياركوس دريا ساالر اسكندر  با استفاده از يادداشت
  .ندكرد  مردم بومي مبادرت به صيد مرواريد ميفارس خليجدر سواحل 

   رسم گفتن اهللا اكبر در روي كشتي-7

دريانوردان ايراني، در روي دريا براي نشان دادن خوشحالي خويش و يا برطرف كردن نگراني از 
مسافران و يا به هنگام رفع خطر از كشتي و ديدن ساحل، در لحظات حساس مسافرت، صداي 

  .گشا و اميدواركننده بود مشكلكردند و اين كلمه هميشه كارساز،  خود را به تكبير بلند مي
  :نويسد آدام متز به استناد مطالب كتاب عجائب الهند ناخدا بزرگ مي

ها از هرگونه ابزار دريانوردي، مسافرت با انواع خطرات همراه بود  به علت فاقد بودن كشتي«  
ي به كردند و مسافر وقت گشت تعجب مي رفت و بازمي و اگر كشتيباني هفت بار اين راه را مي

انگاشتند و جاي   محال ميكردند و بازگشت به وطن را تقريباً رسيد بسيار تعجب مي چين مي
اهللا «كرد با  شگفتي نيست كه وقتي مردي از باالي دكل اولين عالمت خاك وطن را مشاهده مي

كديگر تبريك يو به  !اهللا اكبر: زدند نمود و جميع كشتي نشستگان فرياد مي   اعالم مي»اكبر
 ةعالوه بر موارد مذكور، دريانوردان هرگاه در دريا با حمل 7.گريستند گفتند و از شدت شوق مي يم

جمعي صدا را به گفتن تكبير  گشتند، دسته دريا مواجه مي نهنگ و كوسه و غراب شيطان و با باي
  .ا محو گرددگفتند تا غراب شيطان و يا خطر دريايي از نظر آنه كردند و آنقدر اهللا اكبر مي بلند مي

   سهمي از تور ماهي براي افراد مستمند-8

 شادروان انجم روز، هر صياد بندري به هنگام باال آمدن تور ماهي بهر يك از افراد ةبه نوشت
نوجواني كه از مادر يا پدر فقير و ندارشان مأمور آمدن به كنار ساحل و در انتظار وصول تور 

چه نيك . دهند وجوانان مقداري ماهي نيز به رايگان ميماهي است و به هريك از اين اطفال و ن
  :گويد سعدي بزرگوار و ناصح عالي مقدار ايران كه مي

  8ر، ديگري دهخداستَگكه سال دِ  راسته ُتنكوئي كن امسال چون دِ
   كشتيةالتجار  مشاركت فقرا در مال-9

ن دريانوردان ايراني رسم بر اين بود كه بي  ،فارس خليجدر روزگاران گذشته در سواحل و بنادر 
نشينان و برخورداري از دعاي خير ساكنين تهيدست سواحل و بنادر،  براي سالمتي كشتي و كشتي
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خواستند و آن را به امانت با خود  قبل از آغاز سفر دريايي از هر خانه كااليي هر چند اندك مي
فروختند و  خريدند و دوباره آن را مي  مي از همان محل كاالي ديگري پس از فروش،. بردند مي

  .گردانيدند سرانجام حاصل كار را بدون كسر دستمزد، به صاحبان كاال بر مي
گرفتند  دادند و آن را به فال نيك مي اين گونه معامالت را براي كمك به مستمندان انجام مي  

داستان «م نيكو يكي بهترين نمونه و مصداق اين رس. زدند و براي رضاي خدا دست به آن مي
باشد كه   مي»در يتيم« آمده است و ديگري حكايت »تاريخ وصاف« است كه در » قيسةگرب
  . تحرير درآورده استة در كتاب تنسوخ نامه خود آن را به رشت»خواجه نصير طوسي«

   رسم به دريا سپردن مرده-10

شد و  راد كشتي به علتي فوت مياگر ضمن مسافرت دريايي و يا به هنگام صيد مرواريد يكي از اف
كردند و در صورت نبودن  دادند و كفن پيچ مي  مرده را غسل مي جهاز يا كشتي از ساحل دور بود،
سنگ و يا زنجير  خواندند و جمعي بر او نماز مي پوشانيدند و دسته كفن با حصير و طناب او را مي

وقتي در مورد علت . انداختند ا سر به دريا ميبستند و او را ب  آهني به پايش مي لنگر كشتي و يا تكه
هر كشتي كه در آن مرده باشد :  فرهنگي آن جستجو كرديم اهالي كنگ گفتندةو سبب و ريش

اندازند و اين رسم از قديم در نزد دريانوردان ايراني  از اين روي مرده را به دريا مي. رود پيش نمي
نزد اهل دريا : ستباره چنين آمده ا  دهخدا در اينةدر لغتنام. رايج و معمول و مرسوم بوده است

گردد و  كشتي كه در آن مرده يا استخوان مرده گذاشته باشند آن البته توفاني ميمقرر است كه هر
  :شود چنانچه از اين مطلع تاثير معلوم مي

  شود پيدا چو دل در سينه شد افسرده، عصيان مي  
  شود پيدا آن كشتي كه باشد مرده توفان مي در          
هاي ديگر مناطق  شايد به خاطر رواج اين عقيده از جانب دريانوردان ايراني به سواحل و آب  

ها به همين صورت همچنان باقي است و  باشد كه در سراسر جهان رسم به آب انداختن مرده
  .شود انجام مي
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  تاثير فرهنگ دريايي ايرانيان در زندگي ساير ملل: بخش دوم

 هرچه بيشتر ة توسع ي مستمر و بدون وقفه ايرانيان به سواحل و بنادر دور دست،سفرهاي درياي
   ابزارها و لوازم كشتي، سازي،  كشتيةقلمرو دريايي ايرانيان، ابداعات و ابتكارات ايرانيان در زمين

 و مرور  تعيين مسيرهاي عبور ها، هاي دريايي، ترسيم نقشه  دستورالعمل ها،  نامه ، راه ها هدايت كشتي
وجود آمدن ه ها، اصطالحات و بسياري از مسائل ديگر دريايي، سبب ب  واژه ها، ابداع لغات، كشتي

 دريا و كشتي و توسعه و نفوذ اين فرهنگ در بين   ديرپا در امر صيد،  پربار، فرهنگي بسيار غني،
بسياري از دريانوردان ساير ملل و ساكنان سواحل و بنادر دور و نزديك گرديد بطوري كه 

اصطالحات دريايي و آداب و رسوم رايج در بعضي از سواحل و خصوصا نام تعدادي از بنادر، 
  . خاستگاه پارسي و ايراني داشت ها و صيد آبزيان، وسايل و ابزار كشتي جزاير، شناورها، 

در هاي دريايي مورد اشاره، يادگار روزگاراني است كه ايرانيان  ها و واژه نام اصطالحات،   
  . پيشگام و نوآور بودنديممتاز و در بيشتر امور درياي  آور،  نام ها،  درياها و اقيانوسةعرص
 فعاليت دريايي ساير ةبه منظور آشنايي با نوع و گسترش فرهنگ دريايي ايرانيان به حوز  
هاي نويسندگان و محققان ايراني و خارجي بيندازيم و به  ها الزم است نگاهي به نوشته ملت

  :هاي آنان بپردازيم قيقات و نوشتهررسي تحب
  

  آثار ايرانيان در زندگي دريايي ساير ملل

 تاثير فرهنگ دريايي ايرانيان در زندگي ملل ديگر ة در زمين،فارس خليج 1342در سمينار سال 
نيان اثرات بسياري در زندگي دريايي تازيان و ساير ملل بويژه ابه هر حال اير: چنين عنوان گرديد

 ناخدا، دكل،  بندر، دفتر،: دريايي پارسي همانند هاي واژه.  به جاي گذاشتندفارس خليجلل مجاور م
المللي نيز به لغاتي كه  در اصطالحات دريايي بين. شود خور و غيره در زبان تازي فراوان ديده مي

  9.كنيم  ناوي و غيره برخورد مي كانال، لنگر، ناو،:  فارسي دارند همانندةريش
  :عرض خواهد رسيده  اين قسمت از تحقيق تحت عناوين زير به اختصار مطالبي بدر  

  ؛آثار ايرانيان در فرهنگ دريايي اعراب -
  ؛راني اقيانوس هند هاي پارسي در قاموس كشتي ها و نام واژه -
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  .شناختي پرفسور هادي حسن مدارك زبان -
  
   آثار ايرانيان در فرهنگ دريايي اعراب-1

اند ناگزير به  در مورد آثاري كه ايرانيان در زندگي دريايي اعراب به جاي گذاردهجرج حوراني، 
به هر حال پارسيان اثرهاي بسياري در زندگاني دريايي آن روزگار به «: نويسد اعتراف شده و مي

هاي  هاي سده هاي دريايي عرب در واژه  ها كه خاستگاه پارسي دارد، بسياري از واژه  جاي گذاشتند،
  ».شود انه يافت ميمي

  هاي عربستان، در آفريقاي شرقي، گرد خط استوا، كرانه(، بندر )اتاق كشتي( بلنج: از جمله  
كسي كه (بان  ، ديده)هاي روي كشتي قايق(، دونيچ )راني دستور كشتي(، دفتر  )گرداگرد درياي هند

جمع : ، ناخدا يا ناخذا)تي قطب نما، انبار كشةنقط( خن  ،)كرد باني مي از باالي دكل كشتي ديده
  ).يك نوع كشتي(، سنبوق ) دريايي، از فارسي رهنامهةدستورنام(نواخذ، از فارسي ناوخدا، رهماني 

 ياد »عجائب الهند ناخدا بزرگ«نام بسياري از ناخدايان كه در كتاب «: كند حوراني اضافه مي  
هاي خود را از ميان ناخدايان  شده پارسي است، چون بزرگ، ايراني بوده و بسياري از داستان

ها را به نام تاشيه كه از فارسي  ها عرب باالخره حتي چيني. ايراني بندر سيراف گردآوري كرده بود
  10.شناختند آيد، مي  مي»تي« ةتازيك، از قبيل

  
   نام ناخدا و ربان فارسي به عربيةترجم

 دو نام ة ترجمةراني درباردي هند تاليف حوب دريانوردكتر محمود مقدم در قسمت آخر كتا
دچار اشكال شده »ربان« و »ناخدا« ةدر اين كتاب، نويسنده در ترجم«: نويسد بان ميناخدا و ر 

اين مشكل از .  ترجمه كرده است(CAPTAIN) و دومي را (SHIPMASTER)است و اولي را 
 »مهتر كشتيبانان«ناي  عربي گرفته شده و در كتاب لغت به معة واژاز» ربان«اينجا بيرون آمده كه 

 است، PILOTآمده است، در صورتي كه ربان صورت ديگري از رهبان فارسي است و معناي آن 
هاي رهبان و  گذشته از واژه. ترجمه شود) (PILOT و ربان (CAPTAIN)  تر بود كه ناخدا درست



 

  

  فارس هاي خليج شناسي جزاير ايراني و كرانه عامه و مردم فرهنگ342

ان نيز در عربي  ديگر فارسي يعني رهدار و رهدة، دو واژ)راني دستور كشتي(رهنامه يا راهنامه 
  .براي دريانوردي به كار رفته است

 هجري كه به عربي است از ابوكامل، از 431 كوفي در آنام هند و چين از سال ةدر يك كتيب  
 ابن المسالك و الممالك داشته است و نيز در كتاب »راهدار«دريانوردي نام برده شده كه عنوان 

دانستند و از راه خشكي و دريا ميان شرق و غرب   ميياد شده كه چند زبان» راذانيه«خردادبه از 
  11.از ميان آن افتاده است) ه(كردند، راذان صورت ديگري از راهدان است و مانند ربان  سفر مي

  
  هاي پارسي در قاموس عربي واژه

هاي   واژهة دربار»فارس خليجاسالم و تداوم نقش زندگي ايران در « ةدكتر تكميل همايون، در مقال
مطالب مفصلي دارد كه . رسي كه در فرهنگ و زبان عرب نفوذ كرده و ماندگار شده استپا

 در بسياري از امور  ،فارس خليجدر دوران رونق مجدد بازرگاني در : خالصه آن چنين است
هاي  ها و بندر هاي فارسي به شهر تجارتي و اجتماعي زيست مشترك در تمدن نوين اسالمي، نام

هاي فارسي عربي داخل گرديد كه مرحوم استاد  هاي جديدي در قاموس واژه. موجود باقي است
هاي فارسي يا  الدين همايي عدد آنها را تا سه، چهارهزار رسانده است و تعدادي از واژه جالل

بسياري از اوزان و . هاي اروپايي وارد شد عربي يا معرب به علت اهميت و گيرايي، به زبان
واصان و كشتيرانان و اصطالحات و عاليم دريايي و گاه نام بادها نيز هاي معمول ميان غ مقياس
  .تواند موضوع ديگري براي نوشتن باشد اكنون باقي مانده است كه بررسي آنها خود مي هم

دو .  فارسي است و نام سيما هيچ، معرب سيم ماهي استةشهر مركزي بحرين همان منام«  
 ةواژ] هاي فارسي است كه نام[ را داراست »خل زنگينخل مرزبان و ن«نخل معروف منطقه نام 
افزون .  تازيك فارسي دانسته شده استة واژ، چيني شد،شود ها گفته مي چيني تاشيه كه به عرب

هاي بسيار كه يادآور اهميت زبان و فرهنگ ايران در امر دريانوردي و كشتيراني  بر اينها واژه
  12. محققان قرار گرفته استتواند باشد، وجود دارد كه مورد توجه مي
  



 

  

343   فارس فرهنگ دريايي خليج

  

  هاي ايراني در قاموس كشتيراني اقيانوس هند  واژه-2

: راني اقيانوس هند، چنين نوشته است هاي ايراني در قاموس كشتي  واژهةدكتر اقتداري، دربار
خن، كان، زام، ناخدا، بندر، دفتر، س  دان، لنگر، دار، راه رهبان، رهمانج، رحماني، ره  كلمات رهنامه،«
راني  ، زيرباد و امثال آنها كه در قاموس كشتي)هاي بادنما خانه(ن بادنما ، َخ)كشتي طبقه و انبار(

 ينند نام بيشتر ستارگان آسمان برارود و ما اقيانوس هند قرنها به كار رفته و امروز هم به كار مي
هاي  ها و زبان واني در لهجهتير، ناگه، سماك و غيره به آساني و فرا: راني از قبيل استفاده در كشتي

توان  جاوه و مااليا و آسياي جنوب شرقي مي دريانوردان شرق آفريقا، سرانديب و هندوستان و
 آنها فارسي و بازمانده روزگاري است كه ايرانيان در درياي فارس ةشنيد و دريافت كرد، هم
  .اند پيشتاز و پركار و شهره بوده

 چينستان خوانده مي شده، صورت پارسي دارد و چينيان، نام كشور چين كه در دنياي قديم  
ناميدند كه در متون قديمي چيني به جاي مانده است و  ايران را پوسه و عربستان را تاشه مي

  13.هاي پارسي و تازي بوده است صورت ديگري از كلمه
  
  هاي پارسي در ناوراني درياي هند نام

 كتاب ةدربارة سرگرداني نويسند) نويسندة عرب(اني  كتاب جرج حورةدكتر مقدم، در پايان ترجم
دهد كه قابل توجه  دريانوردي عرب به خاطر چسباندن اعراب به علم دريانوردي توضيحاتي مي

  :است
كردند ولي وقتي در عين  كشتيراني مي) چين(و ) هند(خوانيم كه مردم عربستان در درياي  مي«

ها اصطالح ديگر دريايي و ناوراني و  هاي بادنماوده  خانه بينيم بندر، كشتي، ناخدا، رهبان، حال مي
اي كه دستور ناوراني در درياي هندرا در بر دارد، همه نام فارسي دارند، به وضع ناوراني  نامه راه

  .بريم كردند پي مي دادند و اداره مي آنها كه دريانوردي در درياي هند را انجام مي
ديگر كه » بار«ها  بار و ده ال ارياي هند از زنگبار گرفته تا مگرداگرد د: كند همچنين اضافه مي  

اند و از  ت كه ايرانيان به آنها دادهسهايي ا  نام هاي اين دريا از آفريقا تا هند شرقي است، نام كرانه
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هاي  كه در نام» بندر «ةهمچنين است واژ .شوند ها خوانده مي روزگار كهن تا امروز به همين نام
  14.».....شود اين دريا ديده ميبسياري در 

  
  شناختي پرفسور هادي حسن  مدارك زبان-3

پرفسور هادي حسن دانشمند هندي است كه با نوشتن كتاب سرگذشت كشتيراني ايرانيان، حق 
هاي ديگر راه يافته  هاي ايراني كه از پارسي به زبان گردن ما دارد، به استناد لغات و نام بسياري بر

  .د كه دريانوردي و فرهنگ دريايي ساسانيان از سيالن تا چين توسعه داشته استكن است ثابت مي
  :نويسد  وي ميةدكتر احمد اقتداري دربار

مرحوم پرفسور هادي حسن، استاد فقيد دانشگاه عليگره هندوستان، واقعيات تاريخي و طبيعي را «
 ميالدي در لندن چاپ 1928بين تحقيق علمي گذاشته است و كتاب او كه در سال  به زير ذره

شده، بهترين توصيف از دريانوردي ايرانيان را توأم با دقت نظر علمي و نقد و بررسي و تحقيق در 
  15.همه مباحث آن ارائه داده است

هاي بيگانه راه يافته است  ها، لغات و كلمات ايرانيان كه به زبان  نامةهادي حسن دربار  
  :نين است آنها چةمطالب مفصلي دارد كه خالص

دهد كه  نيز نشان مي) شناختي زبان(اي  اللغه سند مكتوب تنها منبع تاريخ نيست و مدارك فقه«
را و بنادر چين نيز گسترش سومات  سيالن و حدود قلمرو حمير تادريانوردي ساسانيان به فراسوي

  .ست اهيافته بود، دقت نظر آقاي گابريل فراند، اين مدرك را كامل، دقيق و قاطع ساخت
 روابط دريايي بين بنادر ةتثبيت و توسع  نقشي كه اعراب درةدربار: نويسد  مي وي  
كردند، به نظر من زياد غلو شده است، بيشتر احتمال دارد كه   و خاور دور بازي ميفارس خليج

  .ها گشوده بودند كردند كه ايراني اعراب به سادگي فقط مسيري را طي مي
  .امال به زبان عربي راه يافته است اند كه با همان معني و نها گرفتهرا اعراب از آ» ناخدا«لغت 
ابوالفدا، كه به امپراتور   مسعودي وةبه گفت» فغفور«يا » ابن خرداذ به «ةبه گفت» بغبور «ةواژ  

 لفظ ةاست كه ترجم) فرزند خدا(به معني » بغپور« فارسي ة عربي واژةشود، گون چين گفته مي
  ».است» فرزند آسمان«معني به  »تين تسو«چيني 
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 هايي كه در متون عربي به كار رفته است مانند ديبجات، خشنامي، بسياري از نام  
  .اند هاي محلي فارسي مشتق شده هاي مكان صندرفوالت، پولوكندر از نام

 شاهان چيني مربوط به اواخر قرن چهارم تا آغاز قرن هفتم ميالدي، تمامي ةدر تواريخ سلسل  
يعني » پوسي «ة شرقي آفريقا را امتع ساحل  سيالن، هندوستان، عربستان،هند و چين،محصوالت 

  .ناميدند ايران زمين كه كشور اصلي غالب واردكنندگان اين كاالها به چين است مي
تلفظ قديمي زنگ، (نامند  پوستان آنجا را زنج يا زنجي مي اعراب، آفريقاي شرقي و سياه  
 ايراني زنگ و زنگي گرفته شده است و ةكه همگي از واژ) زنجي  و زنج تلفظ امروزي،) (زنگي

شناسند كه همان لفظ تازي يا تاجيك فارسي است،  مي» تاشي«ها اعراب را با نام  باالخره چيني
ها   خود بر آنها نهاده بودند به چينيها بودند كه اعراب را با همان نامي كه قبالً  اين ايراني بنابراين،

  .شناساندند
نماي   عنصر ايراني در قطبةدر همين كتاب پرفسور هادي حسن از قول گابريل فراند، دربار  

   :نويسد كند و مي عربي صحبت مي
 تير در مطلع التير و در مغيب ةفارسي است، كلم» گاه«كلمات قطب الجاه به معني شمال همان 

سلبار در مطلع السلبار و در باشد،  التير همان تير فارسي چهارمين ماه سال شمسي ايرانيان مي
نما  باالخره خن در عربي به معني يك درجه قطب. باشد بار همان سربار فارسي ميلمغيب الس

  . فارسي استةمخفف خانه، كلم
رسي يعني تير، گاه و ا فةبردن سه واژ  به كارهك گويد گابريل فراند محقق فرانسوي مي  

توان تعبير كرد، مگر آنكه آنها را  ا به چيز ديگري نمينما ر سلبار، در ميان اسامي عربي براي قطب
  .نماي ايراني اقتباس كرده باشند از قطب

  
  هاي دريايي ايرانيان  هايي از واژه نمونه

  در فرهنگ ساير ملل
  در فرهنگ انگليسي: الف
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به » لت«، كشتي، ناو، قنات و )بارگي(در فرهنگ دريايي انگليس كلمات پارسي لنگر، باره 
 به تعدادي از آنها ، پارسي و ايراني دارندة آنها ريشةاند و هم هاي مختلف به كارگرفته شده صورت

  :نمايد در اينجا اشاره مي
  )انكر( لنگر -1

 ANCHOR                                            لنگر كشتي                          -لنگر

  ANCHORING                               لنگر اندختن 
  ANCHORAGE لنگراندازي                     - لنگرگاه
  TOLIFTANCHOR با لنگر باال كشيدن        ،برگرفتن لنگر
دارد، لغت انجر عربي و  مياي از دريا ثابت نگاه  اي است كه كشتي را در نقطه لنگر وسيله  
هاي  ر دو در فارسي آمده و به زبان انگليسي، از لنگر فارسي است، انكر و لنگر هANCHORانكر 

  .ديگر راه يافته است
  
   بارج-  باره-2

  BARGEبارج، دوبه، كرجي، با قايق حمل كردن      
  BARGEEبان                                 كرجي  بارجي،

 BARGEMANقايقران                                          

  (EMBARKTION) كشتي شدن  سوار-(EMBARK)به كشتي نشستن 
يا بارج ك ، بارگي و پهلوي آن باز»باره« آن بارج، بارجه نوعي كشتي و شناور است، فارسي  
و در قبطي به صورت بري و در » باريس«به صورت را  يوناني آن  به قول دكتر سجاديه در.است

  .نويسند  مي)(BARGEانگليسي 
   ناو-3

  NAV                            كشتي                 
  NAVALوابسته به كشتي و يا نيروي دريايي         

  NAVIGABLEراني، كشتي رو                    قابل كشتي
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 نيروي -  كشتي جنگي-)(NAVIGATIONناوراني  -(NAVIGATOR) ران ناوران، كشتي  
  (NAVY-YARD). مخصوص لنگراندازي ناوگان ة محوط-) NAVY(دريايي
، )نابند، ناوبند(معني كشتي و شناور دريايي و يك نام پارسي است، ناو در اسم بندر ناو به   

خدا و صاحب (ناوگان، ناوخدا   ،)ناوبان، مهناوي، ناوسروان  ناوبد، ناوي،(درجات نيروي دريايي 
  .، به كار رفته است)كشتي
و ناوگان، از   ناوةز ريشراني، ا قابل كشتي= ناوتاك   داريوش،ةكتيبدر« دكتر سجاديه ةبه نوشت  

  16».فارسي باستان، روشن است
   بيماري دريا-4

هايي كه از اين  اي بس كهن در تاريخ بشري دارد، نخستين گزارش ، ريشه(NAUS)بيماري دريا 
ترين پزشك جهان  ، بزرگ)م. ق460 تا 375(بيماري در دست است منسوب به سقراط حكيم 

  .باستان است
(NAUSEN)از ذهوع مأخو به معناي ت (NAUXIA)خود از ة به مفهوم بيماري دريا است كه به نوب 

NAUS 17.ريشه است، مشتق شده است فارسي به معني كشتي هم» ناو« كه با  
   شيپ- كشتي-5

 آن از خشپات ةكشتي يك اسم پارسي است و ممكن است ريش، (SHIP)كشتي شناور دريايي 
(XSHAPA-PAT)هاي دريايي ايرانيان  ، پاسدار دريا كه نام فانوس به معني نگهبان شب، شب پا
اسم عام كشتي در نزد اعراب و  (XOSHAB)ب َشتوان گفت، ُخ همچنين مي  است آمده باشد،

هاي دريايي  هاي دريايي ايرانيان باشد، چرا كه فانوس  در زبان انگليسي از نام فانوس(SHIP)شيپ 
اند  روي آب دريا در حال حركت بوده رت يك قايق برابداعي ايرانيان هم ثابت و هم بعضاً به صو

  . كشتي و شيپ انگليسي، از خشپات پارسي باشدةو اين احتمال هست كه ريش
   لَت-6

 LATEEN)                    سه گوش(لتين، بادبان لچكي 

 آن را ة چهارگوشي است كه دو گوشةلت، لشك، لچك، يك اسم پارسي است، لت پارچ  
بردند، هنوز  عنوان بادبان بهره ميه كردند و از آن ب انداختند و آن را سه گوش مي  ميباالي هم بر



 

  

  فارس هاي خليج شناسي جزاير ايراني و كرانه عامه و مردم فرهنگ348

گويند، از لت،   مي) لك يا لت(اي از پارچه   به پارچه يا تكهفارس خليجهم در سواحل و بنادر 
  .مشتق شده است) بان، قايقران كرجي(چي، لتكاچي  ، لتكه)زورق(، لتكه )قايق، بلم(لتكا 
   قنات-7

 CANALكانال، كنال، ترعه، زه آب، كاريز، آب راه                      

  CANALIZATIONمجراسازي، زه كشتي                                            
 دكتر محمد مقدم، مترجم فاضل كتاب دريانوردي عرب، كانال از ريشه كن، كندن، ةبه نوشت  

  .خندق و قنات فارسي است
  
  نگ عربدر فره: ب

 پارسي ةهاي بسياري در زبان و فرهنگ دريايي اعراب وجود دارد كه داراي ريش اصطالحات و نام
 تحقيق كامل و مستقلي صورت گيرد، چون در اينجا ةو ايراني است كه جا دارد در اين زمين

  :شود به ذكر چند اسم بطور نمونه اكتفا مي بنابراين باشد، فرصت پرداختن به آنها نمي
  ) درياةميان(م از اِستام و اِستل فارسي به معني ُتاُس

   لنگر فارسية از ريش:اِنجِر
  وعي كشتي از باره و بارگي فارسينيرجه بيا : بارجه
  به معني زورق كوچك: بلَم
   فارسيةجايي در كنار دريا از ريش: بندر
  اي از دريا، از نام پارسي شاخه: خليج
   فارسيةخاننما از  هاي قطب يكي از خانه: خَن
  اي از دريا شاخه: خور

   فارسيةاز درياچ: درياجه
اي كه در كشتي قرار دارد و به كشتي جهت و سوء و سمت  از سوكان فارسي وسيله: سكان
  .دهد مي

  صاحب و مالك و خداي كشتي از ناخداي فارسي: ناخدا
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  .و صدها امثال اين لغات، كلمات و اسامي
يك تمدن  هاي كوچكي از نشر اني و خارجي آمده، نمونههاي محققان اير آنچه در نوشته  

دي در سراسر ادار و نفوذ فرهنگي بسيار غني و پويا در دريانوردي و صي بزرگ و ديرپا و ريشه
، درياي سرخ، درياي عمان، اقياوس هند، درياي چين و ديگر درياها، از گذشته فارس خليجآبهاي 

 هنوز لغات، كلمات و اصطالحات دريايي بسياري در تا به امروز است و نشان از آن دارد كه
فرهنگ كشورها و درياهاي مجاور وجود دارد كه ريشه در زبان پارسي دارند و بايد براي پيدا 

 آنها را در يكجا گردآورد و ةداري زد و هم كردن آن همت گماشت و دست به تحقيقات دامنه
 دريايي ايراني در ةه، لغت، نام، اصطالح و واژهاي آينده به وديعه گذارد، وجود اينهم براي نسل

  .هاي دور و نزديك يكي ديگر از افتخارات ايرانيان است فرهنگ دريايي ملت
  
  ها نوشت پي
  . حسن صفاري، تهران، اميركبيرة، ترجمتاريخ صنايع و اختراعات، )1346 (،ير روسو، پي .1
 جغرافيايي و ة پرفسور شفيع جوادي، تهران موسسة، ترجم در عصر استعمارفارس خليج ،)1364 (،ال وادا. 2

 .كارتوگرافي سحاب
 قبل از ميالد به 480رسم هديه دادن و يا مجازات دريا، ريشه در فرهنگ زمان باستان دارد، خشايار شاه در تاريخ . 3

ها  د سازندگان پلهايي ساخت و بر اثر باد خراب شد، دستور دا  داردانل رسيد و چون در آنجا پل ةهلس پونت و تنگ
 سپس در طلوع خورشيد  را مجازات كردند و بعد دو زنجير به نشان به غل و زنجير كشيدن دريا در آب افكندند،

پس از آن، يك جام و يك صراحي . اي شراب در ظرفي از زر ناب ريخت و آفتاب را نيايش كرد  جرعه خشايار شاه،
انداخت و پس از اين مراسم دستور داد سپاهيان از پل ها عبور  »هلس پونت«زرين و يك قبضه شمشير پارسي به 

 ). حسن پيرنيا-ايران باستان: (كردند
 .342، ص 1370چاپ سوم، ... ، مترجمان احمد آرام و تاريخ تمدن مشرق زمين، گاهواره تمدندورانت، ويل، .4
 .93-94 ص  ،1384حسان، چاپ سال ، ناشر نشر امراسم آييني و فولكور مردم بندر كنگدريايي، احمد نور، . 5
 .19 تهران، ص  زاده بنياد فرهنگ ايران،  محمد ملكة ناخدا بزرگ شهريار رامهرمزي، ترجم ،عجائب الهندكتاب .6
 ..85-91 ص ، به نقل از كتاب عجائب الهند ،تمدن اسالميآدام، متز، . 7
 .138 ص  ،1373 سال  ناشر مؤلف، ، خرماستان ايران   عباس، انجم روز،. 8
 .79ص    جلد دوم،  كل راديو،ة، از انتشارات ادارفارس خليجمجموعه مقاالت سمينار . 9
 .87-88، ص 1338 ابن سينا، ة محمود مقدم، كتابخانة، ترجمدريانوردي عرب در درياي هند، .حوراني، جرج ف .10
 .181-183 ص ،همان مأخذ .11
 .184، ص فارس خليجمينار بررسي مسائل مجموعه مقاالت س  تكميل همايون، ناصر،. 12
 احمد، از درياي پارس تا درياي چين، از انتشارات شركت تحقيق و انتشار مسائل حمل و نقل ايران،  اقتداري،. 13

 .27 ص  ،1364
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 .485، جلد اول، ص دريانوردي ايرانيانرائين، اسماعيل، . 14
 احمد اقتداري، ناشر شركت به ة تحشي  اميد اقتداري،ة، ترجمراني ايرانيان سرگذشت كشتي  حسن، پرفسور هادي،. 15
 .13-14، ص 1371 ،نشر
 .33ص   ،1373، 1-2 ة، شمار آبزيانةمجل .16
 . دكتر عبدالحميد حسين پناهة دريازدگي نوشتة از مقال16ص   ،1375، 3 ة شمار،سال هفتم  ، آبزيانةمجل. 17


