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هاي تاريخي بر روي  بررسي نقوش كشتي
 آثار معماري سواحل خليج فارس

 
 حسن توفيقيان

شناسي  عضو هيأت علمي پژوهشكده باستان  

htofighian@ yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چكيده

و ساختار تجارت دريايي خليج فارس  تاريخشناخت ما از 
از سازي  بسيار اندك است. فن كشتيتاريخي هاي  كشتي
در حاشيه خليج فارس و درياي عمان  يالدميش از پهاي  هزاره

به تدريج توسعه و تكامل يافته است، اما شواهد باستان 
بدليل انگشت شمار است.  در اين خصوص بسيار ي شناخت

عدم و در خليج فارس آب  زيرشناسي  فقدان مطالعات باستان
از  زمينه،اندك اطالعات در اين ، تاريخيهاي  كشف كشتي
مانند نقوش روي مهرها، نقوش ايجاد شناسي  مدارك باستان

هاي  هنمونها  و در  شده در سطوح سنگي بناها و يا سطح سفال
بر روي سطح آهكي معماري، بدست در اين مقاله مورد بحث 

آمده است. نخستين نشانه از جهازات دريايي خليج فارس به 
 از چغاميش برهزاره چهارم ق.م و به اثر مهر بدست آمده 

النهرين از هزاره سوم ق.م و آغاز ادبيات،  در بينگردد.  مي
ساخته شده از ني بر روي مهرها پديدار هاي  نقوشي از قايق

حاصلخيز بين هاي  در دشتسازي  شده است؛ اما توسعه كشتي
دجله و فرات توسط بابليها و آشوريها در هزاره اول و دوم ق.م 

از مهمترين  عداديران تاريخي تاتفاق افتاده است. در دو
مدارك كشف شده در اين زمينه كه نشان دهنده شكل كلي 

بر  ،باشد ي و اوايل اسالم ميتجاري در دوره ساسانهاي  كشتي
سيراف در  "F"و  " "Kمحوطه اعياني هاي  روي ورودي خانه

خطوط كنده صورت  به وير كهااين تص. شده است. شناسايي
شود،  مي ديده فضاهاي معماريشده بر سطح آهكي ديوار 

بادبان است كه قابل دكل و  سهكشتي تجاري با  دوشامل بدنه 
ش ياد شده وباربري امروزي است. در نقهاي  مقايسه با لنج

چوبي لبه هاي  جزئيات بيشتري شامل سكان كشتي و نرده
بسيار اين عرشه در قسمت عقب قابل مشاهده است. شباهت 

ها، نشان  تجاري سنتي امروزي يعني لنجهاي  كشتي به كشتي
هاي  لنجسنتي و هاي  كشتيدهنده استمرار سنت ساخت 

  امروزي از روزگاران گذشته تا به حال است.
  

  هاي كليدي واژه
  بين النهرين ، سيراف، تاريخي هاي  كشتي، خليج فارس

  
  مقدمه 

كشتي راني و تجارت دريايي خليج ، در مطالعات دريانوردي
  گيرد: ميفارس در دنياي باستان، عوامل زير مورد دقت نظر قرار 

مواد خام و ميزان توانايي ، تكنولوژي در دسترس -1
 دريانوردي در هر دوره 

 محيطي شامل فاصله از آبهاي آزاد كه ـوضعيت دريايي  -2
 شد، جزاير و تغييرات سطح دريا مي بايست طي مي

ري در آبهاي محلي يرهاي دريايي شامل ماهيگاهداف سف -3
به  و آبهاي ساحلي، و سفرهاي مستقيم در آّبهاي آزاد

 . منظور تجارت

 جنس شناور شامل كلك، قايق يا كشتي . -4

كه مهمترين آنها وزش  ه استدريانوردي تابع شرايطي بود     
از ديگر سو دريا و جزر و مد  است. آب  هاي جريان، بادها

ي لو توانايي آنها در دريانوردي نيز تابع عوامها  جنس كشتي
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مانند قدرت و دوام جهازات، يكپارچگي و ثبات و تعادل آنها 
 بوده  و ميزان و كيفيت بدنه فوقاني كشتي (پهلوي سطح آزاد)

است. همچنين ابعاد و شكل قايق و شيوه ايجاد و نيروي 
، انورمحركه و هدايت كننده آن نيز نقش مهمي در قابليت م

 Lucy). داشته استكنترل و سازگاري با درياي هر كشتي 

Blue,2008:18)  
تاريخي در هاي  و كشتيها  تمامي اطالعات ما از قايق     

خط هاي  خليج فارس محدود است به متون تاريخي شامل كتيبه
سفرنامه ، ان غربيمسافرين و جهانگردهاي  يادداشت، ميخي

شناسي  شناختي شامل تصوير مدارك باستان جهانگردان عرب؛
 روي ديواره؛هاي  و نقاشيها  نوشتهتكه سفالها و سنگ ها،  مهر

هاي  شامل مطالعه ماكت ،زير آبشناسي  مطالعات باستان
مربوط به جهازات شناسي  باستانهاي  يافتهها،  قايق باستاني
تاريخي و هاي  فرهنگي محوطههاي  بدست آمده از اليه ،دريايي

همچنين مطالعات . تاريخيهاي  شكسته نهايتا كشتي
سنتي متاخر نيز هاي  و كشتيها  و بقاياي قايقشناسي  مردم

 ,Lucy Blue )دهد. مي يشتري در اختيار ما قراراطالعات ب

2008: 23)   
 در مطالعات جهازات دريايي كهن سه دسته بندي كلي     

  وجود دارد: 
مسطح هاي  يا قايقها  كه شامل كلك نخست شناورها،     

ني و نهايتا الوار هاي  ساخته شده از دستههاي  الواري، شناور
  باشد.  مي چوبي به شكل شناور در آمده

ساخته شده هاي  هستند كه شامل قايقها  قايق ،دومين دسته     
هاي  قايق، گرد ساخته شده از كنده درختهاي  از پوست، قايق

  . است نيهاي  هساخته شده از دستهاي  سبدي و نهايتا قايق
و ها  بزرگ يا كشتيهاي  بندي جهازات، قايق سومين دسته     

ساخته شده با هاي  جهاست كه شامل لن جبه اصطالح محلي لن
يا ها  جالوار چوبي متصل شده با طناب است و ديگري لن

ساخته شده با الوار چوبي متصل شده با ميخ و به هاي  كشتي
  (Lucy Blue,2008:15)باشد.  مي روش ميخ كوب

از نقش ها  در اين مبحث ضمن اشاره به نخستين نمونه     

زاره چهارم و سوم چغاميش و شوش در ههاي  كشتي در مهر
جمدت نصر و هاي  ق.م در خوزستان، نقوش مرتبط در مهر

اوروك و هزاره سوم ق.م بين النهرين مورد دقت نظر قرار 
ختار خواهد گرفت. بيشترين اطالعات در خصوص سا

بابلي در  –تاريخي خليج فارس از نقوش كاسي هاي  كشتي
كودورهاي بابلي و نقوش آشوري در كاخ شمال غربي نيمرود 

كاخ سارگون دوم در خورس آباد ، در دوره آشور نصير پال دوم
آيد. در  مي و كاخ شمال غربي نينوا در دوره سناخريب به دست

نشي، نقش كشتي به بعد و به روزگار پادشاهان هخامهاي  دوره
هخامنشي مانند ساتراپ هاي  ساتراپهاي  نقوش روي سكه

اشكاني و ساساني هاي  گردد. در دوره مي مصر و فينيقيه محدود
همچنان با كمبود مدارك باستان شناختي رو به رو هستيم و 
 تنها نقوش صحنه شكار خسرو دوم در طاق بستان كرمانشاه

  راهگشاي ما در اين خصوص است. 
براي شناخت در مطالعه اخير، تنها داده باستان شناختي      

در  اواخر  تجاري بندر تاريخي سيراف هاي  ساختار كشتي
نقوش كنده ، نخست بعد از اسالمهاي  دوره ساساني و سده

ديوار بناهاي سيراف است كه حداقل در  آهكيشده بر سطح 
ت شامل باشد. نمونه نخس مي دو نمونه قابل مشاهده و توصيف

معماري اعياني  كه در فضاهاي  يك كشتي با سه دكل است
ه س شناسايي و معرفي شدوتوسط وايت هاو "K"محوطه 

 است. دومين نمونه در سمت راست ورودي فضاي معماري
"W" بازار  اعياني (هاي  از مجموعه فضاهاي معماري خانه ( 

وايت شناسي  باستانهاي  است كه طي كاوش "F" محوطه
نقش متاخر شامل طرح يك كشتي . س كشف شده استوهاو

با دو يا سه دكل است كه با جزئيات بيشتري نسبت به نقش 
ياد شده هاي  ايجاد شده است. معرفي نقش "K" محوطهكشتي 

سنتي امروزي خليج فارس يا همان هاي  و مقايسه آنها با كشتي
هاي  كمك شاياني به شناخت ما از ساختار كشتي ها، جلن

هاي  سده از دوره ساساني تا دوره رونق سيراف خي در تاري
سنتي خليج هاي  نخست اسالمي و استمرار ساخت كشتي

 نمايد.  مي فارس از روزگاران كهن و صدر اسالم تا به امروز
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ش دو قايق به 
- 3،2تصوير 

ل دو شناور 
ن و يك گاو 

هاي  ن نمونه
باشد بسيار  ي

گارش داراي 
9 (  

 
نصر در بين  
   

Heinrich,

  
نهرين با نقش 

  (Moort

 
وضوعات،  از 

(Lucy B  

نقش ،ر دو مورد
، تص20: 1380ده،

خالصه و شامل
 آنها چند انسان

نخستينكه ها  ق
مي بين النهرين

رهاي آغاز نگا
9و  8و  7صاوير 

 اوروك و جمدت
 )) با نقش كشتي

1936:pl17c(bm
 pl.43 no.63

ت نصر در بين  النه
  ه از ني

tgat 1969 pl a
 pl17 

ده از ني و ديگر مو
lue 2008 أخذ: 

اما در ،وده است
ست. (مجيدزاد

خصورت  به يق
باشد كه درون ي

ساختار اين قايق
پيش از ميالد ب

تعدادي از مهر 
(تصباشند.  مي ت

اي از دورانهاي نه
وران آغاز نگارش)
m 116722); A
37; 1980a :fig

 

اي از دوره جمدت ه
كشتي ساخته شده
a5. ; Strommen
 bottom row) 

  

ش كشتي ساخته شد
(مأ هزاره سوم ق.م.

اصلي بوهاي  يه
ر كشيده شده ا
قش اين دو قا

مي  شده از ني
س شده است. 

ز هزاره سوم پ
 اهميت است.

از اين دستني

اثر مهر استوا. 7ير
النهرين ( د

Amiet, 1961b:ذ
g 748) 

اثر مهر استوانه. 8ر

nger, 1964:خذ

اثر مهر با نقش. 9ر
 النهرين، احتماال ه

۵ 

 
 سوم

اهاي
ش از
لي و
مترين
اربرد

 : در
مانند 
 ن و
سبك
 شاه
آغلها

نقشماي
تصوير

) نق57
ساخته
ترسيم
قايق از
حائز ا
مضامين

تصوي

ماخذ(  

تصوير

مأخ(  

تصوير
بين

  

ني متعلق به هزاره
(Lucy Bl  

  لنهرين
وش برجسته بنا

م هزاره اول پيش
شمالهاي  بخش

قسمت  به مهمت
ده ساختار و كا

ش، جمدت نصر
،جمدت نصر

ان بين النهرين
خود را از نظر س
براي آنها نقش
مقدس و آ

ي ساخته شده از ن
lue 2008 مأخذ:

ي و بابلي بين ال
و يا نقواي  توانه

رش تا نيمه دو
مرسوم در بي
شود. در اين ق ي

ن كه نشان دهند
 

ره آغاز نگارش
ش يعني دوره
كا اوروك حكا

مراحل رشد خي 
اشتند. اگرچه ب

هاي گله، چي

هاي ش متعدد از قايق
(م  در بين النهرين

در آثار آشوري
ش مهرهاي است

دوره آغاز نگاز 
هاي ري از قايق
مي نهرين ديده

بين النهريني 
 ه خواهد شد: 

از دوراي  ستوانه
ره آغاز نگارش
ت يعني دوره

اي استوانههاي  ر
گذا مي شت سر

رچ موزي شكا

 

نقوش. 6تصوير 
ق.م

  
نقش كشتي د

بر روي  نقوش
بين النهرين از

تصاوير ،ميالد
جنوبي بين الن
ها نقوش قايق

آنهاست اشاره
اثر مهر اس     

نيمه دوم دور
دوره نخست
سازندگان مهر
و موضوع پش

شبان، دو
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سي را بدليل 
مي شكل كه 
 بين النهرين 
 اغلب شامل 
ريخي است 
ست كه تمام 
نمونه از اين 
شوش ساخته 

: 1380، زاده

 كه بين سه 
سنگ ر اين 

 اژدهايي كه 
 از قايق باال 
د بتوان اين 
وان عالوه بر 

توان  مي تيب
كل انسان با 

 كه تا زمين 
س خود نشان 

  )11صوير 

 
 مياني بدست 

 (Scheil, 

سته آشور نو 

 غربي نمرود 

كودوروهاي كاس
هرم ل شكل يا
ند ازهدايي بود

وي كودوروها
تا - اي  سطوره

ميخي آنهاسي 
 است. در يك ن

شود در ش مي ي
(مجيدز باشد.  ي

هايي برفراز آن
 در بخش ديگر

به شكل سري 
شود. سه ميله ي

چم باشند. شايد
انست. اين حيو
ارد و به اين ترت
كرد. وي به شك

استبلند اي  ه
ر با قايق مقدس

(تص )191-188

 متعلق دوران بابل
1902: pls. 16,

Moorg  

در نقش برجس 

 در كاخ شمال 

 بيشماري از ك
بودهاي مستطيل

اههاي  رز زمين
 برد. نقوش رو

نمادين يا اس -ي
ا ها به متن كتيبه

پوشاندهنگ را 
ه لندن نگهداري

مي نقش كشتي

يواري با باروه
 مشاهده است.
اي سطح و دماغه
مي ه است ديده

رسد پرچ مي ظر
، اژدها يا مار د

ط داك نيز ارتبا
 نيز شناسايي ك
و ملبس به جامه
لحظه آغاز سفر

1: 1379تگات، 

ك كودوروي كاسي
 ;17(مأخذ: كشتي

gat,1969:pl233
  
آب وري روي

  
سته تاالر تخت

تعداد ها،  كاسي
ت اين سنگ ياد
 كننده حد و مر
وش به غنيمت

 برجسته مذهبي
ميت واقعي آنه
 اصلي سطح سن
روها كه در موز
ست و داراي 

  )412تصوير 
دي ،ر اين سنگ

واقع شده قابل
قايقي با ته مس
 را بيرون آورد
ست كه به نظ
را موش هوش،

ن ديگر با مردوك
لنوع مردوك را

بلند واي  ستوانه
د، احتماال در ل

(مورتشده است. 

بخشي از يك. 11ر
 از شوش با نقش ك
3)

ناوشهاي  شكم
: ق.م )  859-

ن نقوش برجس

۶ 

  د:
هاي  ه

وچك
شمايه
چشم
ا دارا
ترديد

اند.  ده
رداب
ت. (

شان ن
نمونه
ز ني،
 آغاز
 ادامه

 
صوير

 (  D

ي از

سوي
 ق.م)
 عموم
لوب

كردن
اهميت
تعيين
به شو
نقوش
اما اهم
بخش
كودور
شده اس

، ت140
در     

برج و
نقش ق
زبانش
آمده ا
اژدها ر
خدايان
رب الن
تاج اس

رسد مي
داده ش

تصوير
آمده

منقش 
)883-

در ميان

از دوران آكدي
پيكرهآثاري از

ز مهرهاي كو
ي موضوع و نقش
 كاري آنها به چ
مرتبه نخست را

كه بي ترآب  ي
وير كشيده شد
 رودخانه يا مر

اين دوره استي
ش اين قايق نيز
ختاري همانند ن

ازها  ساخت قايق
 در بين النهرين

ها يها و بابلي

 النهرين شامل تص
Delaport, 1920

vol.1 :15  

ودوروي كاسي

كه از س هستند
ول هزاره دوم

ود به اطالع ع
ق.م بعد از مغل

اي ر مهر استوانه
 آكد نه تنها آ
مار زيادي از
ت كه گوناگوني
 رفته در كنده
 آكدي خدايان م

هاي نماد نهرا با
نمايد به تصو مي

 كه در آبهاي
هاي  ساختار قايق

) نقش167-3ير 
 ني و با ساخ
م پ.م است. س
م پيش از ميالد
  توسط آشور

 دوران آكد در بين
(مأخذ: ه سرنشين

57; Boehmer, 
  

از يك كواي  ه
  ق.م):   12

گذاري زمين ه
 كاسي (نيمه او
ل سنگ ياد بو

ق 12 در قرن

 سه سرنشين در
دشاهان سامي

اني، بلكه شم
جاي مانده است
ق العاده به كار
 سلسله مراتب آ
ي برخي مهرها
مي ستين را ارايه

خدا در قايقي
نشان دهنده ،د

، تصوي1380:74
شناور از جنس
ي در هزاره سوم
ه از هزاره سوم

بعد از آني 
  )10وير 

اي از استوانهر مهر 
ت شده از ني با سه
1965. Fig 526

قطعه بر روي 
2ق.م تا قرن  1

وز رسمي واگ
صاحب منصبان
ديد و به شكل
تروك ناهونته

 

نقش قايق با
از دوران پاد
باشكوه يادما

بر جاي  استوانه
و زيبايي فوق

خورد. در مي
بوده و بر روي
اقيانوس نخس
نمايش اين خ

كند مي حركت
4مجيده زاده، 

ك شدهنده ي
جمدت نصري
سنتي است كه

ها و تا هزاره
(تصويابد.  مي

اثر. 10تصوير 
يك قايق ساخت
6.)

نقش كشتي
1595شوش (

كودورها مجو
پادشاهان و ص

گرد مي صادر
رسيد. شو مي
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 شده از ني 
پر از باد اي 

اد كردن اين 
ش ديگري از 
پادشاه آشور 

از اي  . عده
نيز در ها  سب

اين  ه دهنه
: 1380، زاده
كه از ني ها 

 ارزشي از 
و  13صاوير 

 

  
تعلق به آشور 
قايق و حركت 

ده. 

م و تيگالت 
خته سنگهايي 

ساختههاي  يق
ها  مشكبوسيله 

نيز در حال باي 
شوند. در بخش ي

شود كه پ مي ده
رودخانه است.

كنند و اس مي ر
ستند در حاليكه
ق است. (مجيد
ه ختار اين قايق
و اطالعات با

(تصدهد.  رار مي

 غربي در نمرود مت
ادشاه آشوري  با ق

هاي باد شد   مشك
(Budge,19

  وسيله قايق : 
ور نصيرپال دوم
استاني را بر تخ

گي بوسيله قايق
از سربازان بي 

اي هستند و عده 
مي ودخانه ديده

ه شده از ني ديد
حال عبور از ر

عبوآب  ازها   ك
ز رودخانه هس
بازان درون قايق
ف و ب ) ساخ
 توجه بوده و
 در اختيار ما قر

رجسته كاخ شمال
حنه حمل ارابه  و پا
دخانه با استفاده از
914:pl21,22 :ذ

الوار از دريا بو
ود، آشوشينيان خ

از گزارشهاي د

جنگهاي  ر ارابه
اي شوند. عده مي

آب ل عبور از
ر ساحل رودها

ش قايق ساخته
 بر قايق در ح

مشكن بوسيله 
شنا و عبور از

در دست سرها
الف 139 تصوير 
قابلاند   شده

دوره آشوراي

نقش بر. 14و  13ر
پال دوم شامل صح
از عرض رود
 (مأخذ

برجسته انتقال ا
ون نيز مانند پيش

بسياري، سردوم

٧ 

جلب
ر اين
هر و
سوي
سوار
، زاده
است

هاي  ش
 دوره
، گات
 وريان
بازان
جهت
تعداد
طعات
  كاال

 
 نصير

براي  

(Bud
Fran
Strom
pl.26

و وم

 نقش
ر اين

تصوير
حمل

در حال
ه  مشك

اين نقش
سوار
سربازا
حال ش
ه اسب
190،

ساخته
ها قايق
14(  

تصوير
نصير پا

  
  

نقش ب
سارگو
پيله سر

 با برج و بارو ج
گرفته است. در
چند از اهالي شه

افتاده و بسآب  ه
كرده و  را باد

(مجيد شده اند.
قش قابل ذكر ا
ز نخستين روش

درها   رودخانه
 است. (مورتگ
ر از ترس آشو
ش آشوري سر
ر از رودخانه ج
ا استفاده از ت
 هم بوسيله قط
تر براي حمل

ود متعلق به آشور
 استفاده از مشك

dge,1914:pl.13
nkfort, 1954
mmenger, 19
61) 

ور نصير پال دو

ي نمرود، يك
نمايد. در مي جه

م نقش شهري
فرا گآب  آن را

عث فرار تني چ
 ترس دشمن به

هايي شكمآنها
دخانه ترسيم ش
آنچه در اين نق

عنوان يكي از هب
عبور از عرض

گرفته مي  قرار
ظاهرا اهالي شهر

ديگري از نقوش 
در حال عبورها 

گاهي اوقات با
 اتصال آنها به
ك هايي بزرگت

 شمال غربي نمرو
 و برج و بارو و

3:2; Hall,1928
4: pl86; B
964:pl204 cen

جنگي سپاه آشو
   نمرود:

شمال غربيكاخ
دخانه جلب توج

ر نصير پال دوم
د كه پيرامون آ
 سپاه آشور باع
شده است كه از
كنند. دو تن از آ
ل عبور از رود

آ )462 تصوير 
هاست كه ب شك

و عآب  ر روي
 مورد استفاده
در اين نقش ظ

هاي ا در نمونه
ه شكم بر اين 

شمن هستند. گ
وها  شكمن 

 به ساخت كلك
  )12صوير 

ش برجسته از كاخ
حمله به يك نهر

8:35,pl.16 abo
Barnett, 19
nter ; Moor

جهاي  حمل ارابه
با كشتي دري 
جنگي كهاي  نه

پاه آشور از رود

 

آشومتعلق به 
نمايد مي توجه

تصوير هجوم
پيشقراوالن ش

ك مي قلعه شنا
بر آن در حال

1380 :190،
شمكاربرد اين 

شناور شدن بر
آشور نو نيز

) د1379:256
گريزند، اما مي

آشوري سوار
حمله به دش

بيشتري از اين
اقدامچوب 

(تصكردند.  مي

نقش. 12تصوير 
پال دوم شامل

  شناور شدن.
ove; :مأخذ) 
960: pl22; 
rtgat, 1969: 

  

حهاي  صحنه
پادشاه آشوري
در ميان صحن
شامل گذر سپ
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ت  به ساخ
بومي هاي  ي

وم ق.م ميالد 
با  ها، شوري

 دليل فقدان 
بومي هاي  ق

   يافته است. 

ناخريب به 

يب در نينوا 
به شكركشي 

1380 :218 ،
انباشته از ي 
ساخته هاي  ق

در . شود  مي
ساخته شده و 

ديده  شده 
 ساخته و با 
ق از ني هنوز 

 22و  16ير 

 
هر نينوا شامل 
رين با حضور 
(Paterson,1

97 ; Hal

قادر ها  شوري
ساخت كشتي ي

هزاره سواز قل 
اقوام سلف آش 

برگ نخل و به
به ساخت قايق م

ادامهها   آشوري

لشكركشي سن
  رين: 

ب غربي سناخري
 مربوط به لش

(مجيد زاده، ت. 
هاي وجود مرداب

و قايقسازي  يق
ديدهين تصوير 

الي كه از ني س
 مرداب ساخته

خود را از ني 
ت ساخت قايق

(تصاو مه دارد.

خ جنوب غربي شه
ي  جنوب بين النهر

-pls.96:1912 ذ:
ll,1928:pl.33:2

Strommeng 

آشسازي  كشتي
تواناييده و آنها
حداقداشتند كه
خورد. چشم مي

مي مانند ني و ب
ن النهرين، اقدام
آ ت بعدا توسط

ش برجسته ل
جنوب بين النهر
سته كاخ جنوب

خورد كه  مي
ن النهرين است
 اين نقش به و
د استفاده در قاي
در جاي جاي اي

هااهاي  ش خانه
 ني بر روي

هاي ناطق قايق
كنند. سنت ميب 

 بين النهرين ادام

ه سناخريب در كاخ
ي آكنده از نيزارهاي

(مأخذه شده از ني.
2 ; Smith,193

ger,1964:pls.24

د تكنولوژي ك
چوبي نبودهاي

رانهرين از ني 
ن منطقه به چش
ه از مصالح بوم
 مناسب در بين

 نمودند. اين سنت

 قايق در نقش
ينهاي مردابي ج
ن نقوش برجس

به چشماي  
جنوب بينهاي  ب
اهميت) 516ر

عنوان مواد مورد
داست كه ز ني

هايي از اين نقش
كوهايي كه از

. اهالي اين مند
آ را ضد  قير آن

ر اين مناطق از
  

نقش برجسته. 16ر
هاي كشي به مردابي

هاي ساخته  و خانه
8:pls.37,49-52
4-25.)

٨ 

 دوم
هاي  ه

 ميان

سنگ
  ني

(Bo

ساحل
حمل
دگي
نوعي
 دماغه
لو از
210 ،
 سرو
 ادامه
ته نيز
 حمل
د كه
شتي،
  نظر

رسد مي
ه كشتي
بين النه
در اين
استفاده
چوب
از ني ن

  
نقش

سرزمين
در ميان
ا صحنه
مرداب
تصوير

ع هبني 
شده از
ه بخش
يا سك

شود مي
اندود ق
هم در

)23و 

تصوير
لشكرك

ها قايق
2 ; 

ته كاخ سارگون
 خالف صحنه
 دارد كه از آن

 ) 15تصوير

  
رس آباد بر روي س
هاي ساخته شده از

otta,1849-50,v

در ساي  نقطهز
ه) و پس از ح
هند شد. پراكند
 تداعي كننده ن
 شش قايق با د

مملآب  كنند و 
: 1380 زاده،

 تجارت چوب
 هخامنشي نيز

ين نقش برجسته
ه الوار چوبي ح

رسد  به نظر مي
سب ساخت كش
 ني بسازند. به

ز نقوش برجست
ق.م) و بر 7

متفاوت وجود
يق درياست. (ت

ارگون دوم در خور
ه  دريا بوسيله قايق

ol.1:pl.34 ; St
pl.229)  

ي سرو است از
د(احتماال فينيقيه
شور منتقل خوا

در اين تصوير 
. در اين صحنه

مي وار را حمل
 است. (مجيد

هخامنشيهاي
مديترانه تا دوره

ايدر آشوري ي 
 بوده و با اينكه

خته شده اند.
ي به الوار مناس

خود را ازاي

ست. در يكي از
722-705آباد (

، چند صفحه م
ار از طريقال الو

ش برجسته كاخ سا
حنه انتقال الوار از

trommenger, 1
)

ماال چوب قيمتي
آوري شده اند
ه زميني به آش

آب بر سطحا 
 به بيننده است
ول سر اسب ال

گر موجودات ا
ه  بر اساس كتيبه

سواحل شرقي مد
هاي ساختار قايق

ديگر از نيي 
خود از ني ساخ

رغم دسترسي ي
ها كه قايقاند  ده

 

تصوير كرده ا
آ در خورس
معمول جنگ
انتق يك صحنه

نقش. 15تصوير 
مرمر شامل صح

 :1964(مأخذ:

 
الوار كه احتم
مديترانه گردآ
دريايي از راه
ها نامنظم قايق

احساس عمق
بلند و به شكل
ماهي و ديگ

)513تصوير 
از فينيقيه و س
داشته است. س

ها مانند نمونه
كنند اما خ مي

عليها  آشوري
داد مي حترجي
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  ايران  نقش كشتي بر روي مهرهاي پيش از تاريخ
  : مهر چغاميش

محوطه چغاميش شامل يك تپه بزرگ و چند تپه كوچك در 
است. اين محوطه در چندين  فاصل رودخانه دز و كارون حد 

توسط پروفسور دولوگاز از  1348تا  1341فصل از سال 
شناسي  دانشگاه كاليفرنيا و سپس هلن كنتور از موسسه شرق

دانشگاه شيكاگو مورد كاوش قرار گرفت. محوطه چغاميش در 
شوش قديم و ميانه هاي  ق.م و دوره 3400بر دارنده آثاري از 

هاي  شي و در اليهادبيات تا دوره هخامنتا دوره عيالمي و آغاز 
  شامل يك گورستان از دوره ساساني است.  فوقاني تر،

مهري اين محوطه  در يكي از مهمترين اشياي مكشوفه     
و تعدادي كه نقش روي آن شامل يك كشتي  است از گل خام

نقش كشتي بر ترين  عنوان قديمي به . اين مهراست سرنشين
تاريخ ايران متعلق به هزاره چهارم ق.م  پيش ازهاي  روي مهر

بوده و اطالعات با ارزشي در خصوص ساختار كشتي و 
يك  ،مهرگذارد. در نقش روي اين  مي كشتيراني در اختيار ما

شود كه يك سردار پيروز ايراني بازگشته از  مي كشتي ديده
جنگ، به حالت نشسته و اسيران زانو زده در جلوي او به 

ده است. همچنين در اين مهر يك گاو نر و تصوير كشيده ش
شود كه تكميل كننده اين  مي يك پرچم هاللي شكل هم ديده

دست ديگرش در گرز و  ،. در يك دست فرماندهاست نقش
ريسمان است كه با آن اسيران را نگاه داشته است. در اين 

خورد كه يكي از آنها  كشتي تصوير دريانوردي به چشم مي
نشسته و شيء شبيه عالمت يا پرچمي را در روي دماغه كشتي 

به اعتقاد پروفسور دولوگاز اين تصوير  ) 3(تصوير  دست دارد.
نگر يك جنگ دريايي است كه به احتمال زياد در انماي

داخلي روي داده است. اما مشاهده گاو روي اين هاي  رودخانه
پردازد  مي نقش گلي، كه يكي از جاشوها به مراقبت از آن

گردد و  ز آن است كه فرمانده كشتي از راه دور بر ميحاكي ا
هاي  از زمانها  نيز رسم همراه بردن حيوانات زنده در كشتي

گذشته ميان دريانوردان ايراني در خليج فارس معمول بوده 

جنگ، هاي  چغاميش نشان دهنده صحنه يها است. ساير مهر
ديو و ساير ، حيوانات اهلي مانند بز و گوسفند و گاو، آدم

(ملك نقوش است كه هر يك به انجام كاري مشغول هستند. 
زير عنوان  ، Wikipedia.orgو  23- 67: 1378، شهميرزادي

  چغاميش)
  

  : شوشاي  مهر استوانه
از ديگر اسناد باستان شناختي كه در بردارنده نقش كشتي است، 

بدست آمده از شوش است كه صحنه آن به دو اي  مهر استوانه
خداي كشتي، انساني  ،تقسيم شده است. در قسمت باال قسمت

وهي و شاهين قرار دارد و در قسمت پائين خداي كدر كنار بز 
ه است. كشتي كه حامي كشتي رانان است، درون كشتي ايستاد

ست و سكان آن شبيه نيم تنه انسان كشتي به شكل اندام ماهي ا
فه ديگر، است كه تاج شاخدار بر سر دارد. در چند مهر مكشو
شود.  مي كشتي هايي از تنه درخت يكپارچه منقوش ديده

  ). 45-46: 1، ج 1363، (بياني
  

  هخامنشيهاي  ساتراپهاي  نقش كشتي بر روي سكه
  سكه باگواس، ساتراپ مصر: 

باگواس يكي از ، در ميان فرمانروايان (ساتراپ) هخامنشي
انتصاب محارم طرف اعتماد اردشير سوم بود. باگواس بعد از 

به فرماندهي سپاه هخامنشي در مصر، اقدام به ضرب سكه 
هاي  براي اولين بار در مصر نمود. سكه باگواس مانند سكه

فينيقي صيدا در يك طرف نقش كشتي جنگي و در طرف ديگر 
 اسب آنرا 3كه اردشير سوم بر آن سوار است و اي  گردونه

باستان يك كشند نقر است. در سكه ديگري در موزه ايران  مي
طرف نقش كشتي و طرف ديگر نقش اردشير سوم هنگام حمله 
به يك شير است كه روي پاهاي خود ايستاده است. ( ملكزاده، 

همچنين بر روي سكه فينيقي ديگري  )49، ش 85: 1339
نظامي آن و درموزه ايران باستان نقش كشتي جنگي و ساختار 

هيزات و گردونه انتقال دهنده تجعنوان  به پشت سكه نقش فيل
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 (ابول) و از 
 استاتر نقش 
ر گردونه و 

هاي  در سكه
دبان و طرف 
دو نقش نيم 
ضح تمام رخ 

هاي  ي سكه
 رديف پارو 
بدون بادبان 
ج (ملكزاده، 

فينيقي هاي  
 در اختيار ما 

، با بادباني 
هاي  ل كشتي

حت تابعيت 
شد.  مي سوب

  فينيقي ديده
دن يك قوچ 

ت ينيقيه تح
لي و رونق 
 نقش كشتي 
ي ديگر سكه 

6(  

كوچكهاي  كه
دوهاي   سكه

ر سوم سوار بر
) د52، ش ين

نگي با چهار باد
با دشيدن است 

 نقش غير واض
) در روي53ش 

ي جنگي با يك
كشتي جنگي ب
تي روي امواج
ش روي سكه

هخامنشيي ها
هاي كشتيصورت 

و عمدتا شامل 

 ديگر مناطق تح
 از فينيقيه محس
ز نقش سفينه

ور در حال دريد

ساير نواحي في
 ضرابخانه محل

آراد نيزهاي  ه
شود و روي مي

60 پيشين، ش 

م استاتر و سك
شوند. در روي
يرف ديگر اردش

پيشي،  (ملكزاده
نقش كشتي جنگ
 حال كمان كش
طرف پادشاه و

ين، شپيش، زاده
ه صورت كشتي

) كش54ن، ش 
كشتو ) 55ش 
شود. نقش مي ده

ه  ساختار كشتي
صو به ين نقوش

ها ف پارو زن
  ميت است. 

  فينيقيه): 
ا جبل نيز از 
خش كوچكتري
ن پادشاهي نيز
گر نقش الشخو

  )62ن، ش 

  د ( فينيقيه) : 
Aنيز مانند س (

وده و داراي
شت برخي سكه
م ي امواج ديده

ست. (ملكزاده،

تاتر، استاتر، نيم
ش مي  نقره ديده

 جنگي و طرف
شود. مي  ديده

 در يك طرف
اردشير دوم در
 كوهي در دو 
 محلي. ( ملكز
 نقش كشتي به
ملكزاده، پيشين
ده، پيشين، ش

ديد )56، ش 
ت با ارزشي از

دهد. تنوع اي مي
 بادبان، با رديف
 بسيار حائز اهم

بيبلوس ( فهاي
) ياBiblosس (

كه بخشيان بود 
اينهاي  ي سكه

د. در طرف ديگ
 (ملكزاده، پيشين

جزيره آرادهاي
Aradus آراد (

 هخامنشيان بو
در پش. ي بسيار

 فينيقي بر روي
خدايان فينيقي ا

١٠ 

  

ي
مل

لحاظ
هاي  ي

ده و
كي از
راوان

ق.م 
 شد.
مالك
حب

مظهر
تلف،

دو است
جنس
كشتي
اسب
استاتر
ديگر ا
تنه بز
خداي
فينيقي
زن (م
(ملكزا
پيشين،
اطالعا
م قرار
بدون
جنگي

  
ها سكه

بيبلوس
هخامنش
بر روي

شود مي
است.

  
ها سكه
هرجزي

تسلط
تجاري
جنگي
نقش خ

  

)17يد. (تصوير

 
هاي ي برخي ساتراپ

شت سكه براي حم
  )1391 باستان

 خاصي كه از لح
هان بود. كشتي

زمان بو آنهاي
دادند. صيدا يك 

ردي شهرت فر
8ود. در قرن

ق.م تابع بابل
قيه نيز جزو مم
 اين منطقه صا

9(  
شتي جنگي كه م
دا به اوزان مخت

نماي مي ب توجه

هاي ي بر روي سكه
ر و نقش فيل در پش

پوستر موزه ايران  

 
اسطه موقعيت
 توجه شاهنشاه

ه ترين كشتي ت
مي ن را تشكيل

در دريانور كه
شرق و غرب بو

6د و در قرن
فينيق ،سخير كرد

 دست داشتن
90: 1339اده، ز

 بيشتر نقش كش
صيدهاي  ت. سكه

دين جنگي جلب

نقش كشتي جنگي
ند فينيقيه و يا مصر

مأخذ:ت جنگي. (

 دا (فينيقيه) : 
منشي صيدا بوا
 بسيار مورد ت
رين و با قدرت
 از بحريه ايران
م فينيقيه بود ك
سطه تجارت شر
 آشوريها در آمد
رش بابل را تس
 و ايران با در

قوي شد. ( ملكز
صيداهاي  سكه

 است نقر است

 

نظامي در مياد

ن. 17تصوير 
هخامنشي مانن

تجهيزات
  

صيدهاي  سكه
در دوره هخا
بحريه داشت
صيدا مجهزتر
قسمت مهمي
شهرهاي مهم
داشت و واس
آ تحت تسلط
وقتي كه كور
ايران گرديد
بحريه بسيار ق

بر روي س     
تفوق دريايي
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شكار متعلق به 

مأخذ: نشاه (

 هاي  ساختمان
 غير معمول 

هاي  مجموعه
 روي بلندي 
گرفته است. 
ز سطح دريا 

زاويه دار و  

 به تجار و 
در  صطخري

ته است كه 
نار ي هزار دي

يك صحن  
،1972 :77 -

 هكتار است 
م بوده است، 

ك در يك صحنه ش
ته طاق بستان كرما

13 :150(  

  راف
س (محوطه)  

 داراي ابعادي
F" بزرگترين م

عه نخست بر
 سيراف قرار گ

متر از 40رتفاع 
صورت به موعه

 .  
مربوطاي  ننده

صن بوده است. ا
 مسكوني نوشت
ل اين شهر سي

صورت به وعه
، وايت هاوس 

ح حداقل يك
 سيراف مرسوم

يق و كشتي كوچك
ني در نقش برجست

373ورجينا هرمان 

سير "K" طه 
چهار مجموعه
وجود دارد كه

F "و  "K"ه 

ستند كه مجموع
خليج كوچك

به اراي  به پشته
ضاهاي اين مجم

باشند. مي انبارب 
 داليل قانع كن
نآصاحب منصب 

بزرگهاي  وعه
هر يك از منازل

جموپالن اين م
رامون است. (ي

  
جموعه در سطح

گونه كه در مان

نقش چند قاي. 18ر
 خسرو دوم ساسان
جو

محوطكشتي در 
يراف حداقل چ
ني و يا بازار و
. البته مجموعه
 در سيراف هس
ف به شهر و خ

بر لب "K "عه
شده و پالن فض

آب ل داراي يك
به ن مجموعه

نان بزرگ و ص
ص اين مجمو
 سيراف براي ه

كردند. پ مي ت
پيهاي  ي و اتاق
)6و  5تصوير 

ستردگي اين مج
) هم5ن، تصوير 

١١ 

ناسي

متر  7
36 
 بندر
 بندر
سبب
 پهلو
خليج
دارك
اوايل

شد.  ي
فالت
ود. به
رهاي
مي را
اوايل

آثار  
كه در
ز اين

ت. س
ي و
ستان
شكار
ر اين
حمل
گرفته

تصوير
دوره

  
نقش ك

سي در
مسكون
هستند
اعياني
مشرف
مجموع
واقع ش
حداقل

اين     
بازرگان

خصوص
اهالي

پرداخت
مركزي

و ت 73
گس     

(پيشين

شن باستانهاي  ش

700ر و عرض
رقي بوشهر و
ر حال حاضر
رار گرفته كه

ر سيراف به س
يط الزم براي

جارتي حوزه خ
و مدشناسي  ن

صر ساساني تا ا
مي ان محسوب

 و در واقع با ف
يگر كشورها بو
ف از نقطه نظر
خين دوره اسالم
كتب مربوط به ا
در شده است.
لعه نظامي آن ك
 به طور قطع از
 رونق داشته اس

تجاريهاي  شتي
دك اطالعات با
نقشه برجسته ش
 آمده است. در

ت حشود كه جه
 استفاده قرار گ

  يراف
سيراف و كاوش 

كيلومتر 4/5ول
ري جنوب شر
ن قرار دارد. در
 آثار سيراف قر

نيست. بندرش
 دارا بودن شرا
 دراز مركز تج
كشفيات باستان
ف از اواخر عص

بازرگاني ايرگ
زآباد با شيراز
 بين ايران با دي
صي كه سيراف
فيدانان و مورخ
اري از آثار و ك
راتي به اين بند
حدود است به قل

اما ،شده است
ن بندر تاريخي

ص ساختار كش
ندك است و اند
 سيراف كه از

كرمانشاه بدست
ش مي چوبي ديده

 سلطنتي مورد

از سيمكشوفه  
ي تاريخيرافيا

لگه باريكي بطو
كيلومتر 250 

رق بندر كنگان
آ ري بر روي
كم اهميتي بيش
 جغرافيايي و

روزگاري ها، 
رفت. ك ار مي

 آنست كه سيراف
جري بندر بزرگ
راه جم و فيروز
داشت و روابط
 و اهميت خا

توجه جغراف، ته
موده و در بسيا

بعد اشارهاي  ه
اني سيراف محد
جامع شناسايي ش
 دريايي در اين

جود در خصوص
ساساني بسيار اند
ين مورد نه از
ر طاق بستان ك
 تعدادي قايق چ
 و شكارچيان

  ) 18ر 

 

كشتي نقوش
نگاهي به جغر

  :آن
سيراف در جل
و به فاصله
كيلومتري شر
روستاي طاهر
كوچك و كم
موقعيت ويژه
گرفتن كشتي

شما هفارس ب
مكتوب گواه

قرن پنجم هج
اين شهر از ر
ايران ارتباط د
سبب شهرت
گوناگون داشت
مبخود جلب ن
اسالم و سده
مكشوفه ساسا
زير مسجد ج
دوره تجارت
اطالعات موج
نظامي دوره س
شناختي در اي
خسرو دوم د
نقش برجسته
گروه موزيك
است. (تصوير
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شده است و طراحي روي گچ  مي سطح ديوارها گچ اندود
معمول بوده است. نمونه هايي از قطعات گچ با خطوط قرآني، 
صفحات تكه تكه شده حاوي نقش ستاره و تزئينات چند 

) و يك هالل  a6ضلعي، قابل مقايسه با سيراف سه (پالن 
شكسته با نقش گچبري قالب زده شده در سيراف شناسايي 

  شده است. 
 ها  اتاق ي ازدر يك، باالترهاي  در اليهو  "K"در ساختمان      

نقش يك قايق با سه دكل بر روي ديوار گچ اندود خراشيده 
قطعا اين نقش يك جهاز اقيانوس )  19(تصوير  شده است. 

بر اساس مطالعات انجام شده در پيما با ابعاد قابل توجه است. 
تني،  230دو بادبانه  جخليج فارس، يك لنهاي  جخصوص لن
) اين 66: 1965خدمه كشتي نياز دارد. (پرينس،  30حداقل به 

تصاوير ديواري چند وقت قبل از تخريب ديوارها و احتماال در 
و  82: 1972وايت هاووس، (ايجاد شده بود.  ميالدي قرن هفتم

  )19(تصوير  )Vdو پالن  7تصوير 
  

  "F" محوطه ديواره  آهكينقش كشتي بر سطح 
دومين و مهمترين نقش كشتي تجاري خليج فارس در بندر 

وجود  "F"محوطه تاريخي سيراف در مجموعه بناهاي اعياني 
عنوان  به . اين مجموعه معماري كه توسط وايت هاووسدارد
مسيل در حاشيه بازار معرفي شده است،  اعياني و ياهاي  خانه

هاي  مجموعهصورت  به شد كه  مي ديده شيلو در غرب سيراف
از هم تفكيك شده  كوچكبزرگ و معابر هاي  با كوچه معماري

. هر واحد شامل يك حياط مركزي و فضاهاي پيرامون اند
صورت  به سقف بكار رفته در اين فضاها احتماال آنست.
مسطح چوبي بوده است. اصطخري و ابن حوقل به هاي  سقف

احتماال  كنند كه مي تجارت الوار از شرق آفريقا به سيراف اشاره
از همين الوار  "F"الوار بكار رفته در سقف بناهاي مجموعه 

آفريقايي بوده و در بندر طاهري نيز امروزه تيرهاي چوبي شبيه 
الوار وارداتي از شرق آفريقا كه مورد اشاره رود.  مي آن بكار

هاي  احتماال در ساخت كشتياصطخري و ابن حوقل است 

  ند. رفته ا مي تجاري بزرگ نيز بكار
و در   "w"در  سمت چپ ورودي خانه   "F" محوطه در     

ارتفاع حدود يك و نيم متري بر سطح گچي، نقش يك كشتي 
: 1968(وايت هاووس،  نمايد. مي جلب توجه ،با جزئيات بسيار

اگرچه اين بخش نيز  )IIIcو   IIc ،IIdو پالن  4و تصوير  48
كاوش شده توسط ديويد وايت هاووس  "K" محوطهمانند 
به اي  ارايه شده توسط نامبرده اشارههاي  اما در گزارش ،است

اين نقش نشده است. احتماال به دليل تكراري بودن اين نقش 
اووس از اشاره به آن صرف نظر شده است و يا اينكه وايت ه

اين نقش ) 20(تصوير . متوجه كشف اين نقش نشده است
است كه شامل شامل يك كشتي بزرگ تجاري خليج فارس 

عرشه، بخشي از سكان، محافظ ، بدنه فوقاني و مياني كشتي
چوبي كنار عرشه، دو يا سه دكل با بادبانهاي برافراشته و ديگر 

باشد. آنچه اين نقش را از نقش  مي جزئيات مخدوش شده
جزئيات بيشتر آنست كه ، كند مي متمايز "K"مجموعه 

دهد. شباهت  مي قرار نيققيمتي در اختيار محقاطالعات ذي
بسيار زياد طرح اين كشتي تاريخي تجاري كه به گفته وايت 

هاي  با كشتي ،ميالدي است اوايل قرن يازدهمهاووس متعلق به 
باربري بزرگ قابل تامل بوده و از هاي  سنتي امروزي يعني لنج
تجاري بزرگ در خليج فارس در هاي  استمرار ساخت كشتي

گونه كه اشاره  همانكند.  مي تطول تاريخ تا عصر حاضر حكاي
ساساني بسيار اندك هاي  اطالعات ما از ساختار كشتيشد 

است و تنها نقش برجسته شكار خسرو دوم ساساني در بر 
شناورهاي ها  اين قايق. چوبي استهاي  دارنده تعدادي قايق
گونگي داخلي بوده و دانش ما از چهاي  رودخانه و مرداب

بويژه در خليج فارس بسيار اندك بزرگ تجاري هاي  كشتي
مكشوفه هاي  است. شايد بدليل قرابت زماني بين نقش كشتي

باشند  مي نخستين بعد از اسالمهاي  در سيراف كه متعلق به سده
هاي  بين ساختار كشتي يشتريو دوره ساساني  بتوان شباهت ب

وفه در شد. در واقع نقوش مكشساساني و اين نقوش متصور 
تجاري ايران هاي  دهنده ساختار و بزرگي كشتيسيراف نشان 

قبل از آنست. به توجه به هاي  بعد از اسالم و سدههاي  در سده
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پيماي تجار  ساقيانوهاي  سه دكله بودن اين جهازات، كشتي
ايراني در خليج فارس تا چند صد تن كاال را بين بنادر ايراني و 

 ره هند جابجابنادر مقصد در شرق آسيا، شرق آفريقا و شبه قا
 ،ضمن ارايه يك طرحاز ديگر منابع تاريخي كه  كردند. مي

هاي  تجاري خليج فارس در سدههاي  اندك به كشتياي  اشاره
در  .كتاب مقامات حريري است است،  نخستين اسالمي نموده 

كشتي سنتي يعني لنج را به تصوير كشيده است يك اين كتاب 
كه با استفاده از الوار آفريقايي و  فن اتصال قطعات چوب 

سنت  )21بوسيله طناب و نه ميخ ساخته شده است. (تصوير 
مسافربري و يا تجاري بعد از هزاران سال هاي  ساخت اين لنج

هاي با استفاده از الوار چوب ،هنوز در سواحل ايراني خليج فارس
ايراني و آفريقايي و به سبك كامال سنتي و تاريخي ساخت 
  قالب يا اسكلت چوبي و سپس بدنه و عرشه چوبي ادامه دارد. 

  
 گيري نتيجه

گونه كه اشاره شد به تدريج تجارت بين ملل شرق و  همان
غرب عالم گسترش يافته و از محدوده خشكي وارد دريا 

هاي  ساخت كشتي دريانوردي و، گرديده و تجارت دريايي
تجاري رونق يافت. در اين ميان خليج فارس و رودهاي پرآب 

شرق و غرب نقش هاي  اتصال تمدنهاي  حلقهعنوان  به آن
سنن و آداب و  ها، مهمي در تبادل كاالهاي تجاري، فرهنگ

رسوم ملل مختلف دنياي باستان ايفاء نمود. در كنار رونق جاده 
كه محل عبور كاروانهاي  الدشم از سده نخست پيش از ميابري

دريايي مديترانه بود، جاده ابريشم سواحل تجاري بين چين و 
تجاري خشكي، هاي  دليل نا امني راه ي بهنيز رونق يافته و گاه

راههاي دريايي تنها مسيرهاي استمرار تجارت شرق و غرب 
تجارت دريايي و عبور و مرور بر روي هاي  بود. ضرورت

و فرات و خليج فارس باعث گسترش دجله هاي  رودخانه
كوچك و متوسط شده  و هاي  تدريجي ساخت نخستين قايق

بوسيله ها  ساخت اولين كشتي ها، سپس با مشاركت فينيقي
  سومريها و آشوريها آغاز گرديد. 

آور مانند برگ درخت نخل و ني  استفاده از مصالح بوم     
دجله و هاي  همتناسب با عمق رودخانهاي  باعث ساخت قايق

ها  دليل فقدان الوار مناسب جهت ساخت كشتي هبفرات گرديد. 
تفتيده بين النهرين و خوزستان، ساخت هاي  در دشت

شناورهاي دريايي از چوب ميسر نبود و تا قرنها همچنان از 
براي .  شد مي استفادهمصالح بومي مانند ني و برگ نخل 

صورت  به نيمتعدد هاي  دستهساخت اين جهازات بومي، 
هايي از جنس  طناببوسيله درهم تنيده آماده شده و هاي  فيتيله

كه از فراوان ترين گياهان بومي بين النهرين و حاشيه  برگ نخل
 شكلها  شد و ساختار قايق مي خليج فارس بود، بهم متصل

 قير كه مانندآب  گرفت. سپس با استفاده از ماده ضد مي
اي جاي بين النهرين و جوشان در جهاي  چشمهصورت  به

آب  ساخته شده ضدهاي  خوزستان قابل دسترس بود، قايق
بوسيله بادبانهاي سه ضلعي و ها  هدايت اين قايقگرديد.  مي

نيروي باد و يا بوسيله پارو بوده است. گاهي اوقات نيز از 
ها  شد. اين قايق مي استفادهها  نيروي حيوانات در مسير روخانه

 ري و مسافري مورد استفاده قراركه براي مقاصد تجا
  شدند.  مي گرفتند، بوسيله سكانهاي چوبي هدايت مي

با گسترش تجارت خليج فارس تا سواحل شرقي آفريقا و      
سازي  شبه قاره هند و آغاز تجارت الوار چوبهاي مناسب كشتي

بزرگ تر و هاي  از آفريقا به خليج فارس، شاهد ساخت كشتي
آفريقايي و هندي هستيم. قبل از هاي  چوباقيانوس پيما از 

الوار  يورود الوار تنومند و حجيم آفريقايي و هندي و گاه
بزرگ و هاي  سواحل شرقي مديترانه، امكان ساخت كشتي

اقيانوس پيما وجود نداشت. زيرا اساسا مواد آلي شامل ني و 
بزرگ هاي  برگ نخل از استحكام الزم براي ساخت كشتي

و شناورهاي ساخته شده از اين مواد قادر به  ندنيستبرخوردار 
دريانوردي طوالني و خطرناك نبودند. در مقابل ساخت 

بلند و مقاوم هاي  بزرگ از الوار و اتصال اين چوبهاي  كشتي
ميخكوب، امكان حمل كاالهاي صورت  به بوسيله طناب يا

طوالني تر در درياها و هاي  تجاري بيشتر و طي مسافت
  ساخت.  مي متالتم را فراهمي ها اقيانوس
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مدارك باستان شناختي بدست آمده از نقوش روي مهرهاي      
بين النهرين و خوزستان نشان دهنده ساخت و استفاده از 

پيش از هاي  كه از هزاره كوچك از مصالح بومي استهاي  قايق
به تدريج آغاز و تا هزاره نخست و آغاز دوران تاريخي ( ميالد 

 هخامنشي، اشكاني و ساساني) ادامههاي  دولت دوران آغاز
از هزاره نخست پيش  ،يابد. با آغاز تجارت دريايي با آفريقا مي

شاهان هخامنشي تا هاي  از ميالد و بنا بر ضرورت لشكركشي
بادباني چوبي پايدارتر و مقاوم تر هاي  ساخت كشتي، مديترانه

ز ادامه يافته است. در برابر امواج دريا آغاز گرديد و تا امروزه ني
بزرگ تجاري و جنگي در دوران حكومت هاي  ساخت كشتي

جهانگشاي هخامنشي بدون شك به كمك هنرمندان و كشتي 
در طول ميسر بوده است. ها  هايي همچون فينيقي سازان ساتراپ

سنتي (لنج ) ساخته شده از الوار هاي  چند هزار سال كشتي
هند، شرق آفريقا و حتي  آفريقايي، خليج فارس را به اقيانوس

  اند.   شرق آسيا متصل نموده
شناختي بجاي مانده از  يكي از مهمترين اسناد باستان     

تجاري اواخر دوران تاريخي يعني دوره هاي  ساختار كشتي
نخستين بعد از اسالم، كشف دو نقش هاي  ساساني و سده
طرح اين بندر تاريخي سيراف است. هاي  كشتي در كاوش

سنتي امروزي در خليج فارس هاي  قابل مقايسه با لنجها  كشتي
  است كه در دو محوطه سيراف شناسايي شده است. 

 سيراف  "F " و  "K" هاي  محوطهمقايسه طرح كشتي      
از كشتي كوچك يا قايق اي  : لنج گونهامروزي سنتيهاي  با لنج

كه در خليج فارس و درياي عمان  بزرگ باري و مسافري است
بادباني رايج در خليج هاي  بر پايه قايقها  شود. لنج مي يدهد

شود، با اين تفاوت كه به جاي بادبان با موتور  مي فارس ساخته
 1950عرشه باز يا نيمه باز دارد و از دهه  و كند حركت مي

بكار ها  ديزلي براي پيش راندن لنج ميالدي موتور بنزيني يا
ارند. در روزگار گذشته تمام موتور دها  رفت و امروز بيشتر لنج

و  ؛كردند جهاز مي بادي كه با شراع و بادبان حركتهاي  كشتي
موتوري لنج گويند. لنج از ديدگاه هاي  امروزه به كشتي

به معناي راه رفتن با ناز و كبر است و شايد از آن شناسي  لغت

رود به اين نام  مي خرامد و به جلو مي جا كه لنج با آهستگي
شده است. در جنوب كساني كه در كار ساخت لنج خوانده 

هستند را گالف (جالف) گويند و اتاق ناخدا را قماره و انبار 
  )412- 419: 1388پائيني را خن گويند. (رضا طاهري، 

داراي انواع بسياري در خليج فارس است كه تقريبا ها  لنج     
ي ها چهارده مورد از آن با اسامي مختلف و ابعاد و كاربرد

متفاوت معرفي شده است. انواع كوچكتر لنج به نامهاي سماچ، 
بتيل، شوعي، تشاله، ماشوه، بگاره  و سمبوك و ، حوري، كتر

بيشتر براي ماهيگيري و گاها مسافربري در طول تاريخ ساخته 
بزرگتر به نامهاي هاي  باشند. لنج مي شده و امروزه نيز فعال

شوند و به منظور  مي ندهبغله، كچي، جالبوت و بوم خوا، سمعه
تجارت دريايي و حمل و نقل كاال از بنادر خليج فارس به بنادر 

  گيرند. مي مقصد ساخته و مورد استفاده قرار
با طرح  "بوم"مقايسه انواع بزرگتر لنج بخصوص نوع      

و بخصوص  "k "ترسيم شده در مجموعه معماري هاي  كشتي
شباهت بسيار اين طرح نشان دهنده در سيراف  "F "مجموعه 

با لنج نوع بوم است. لنج بوم در حقيقت بزرگترين و ها  كشتي
زيباترين گونه لنج است و چوب بكار رفته در اين كشتي از 

شده است. انواع جديد با  مي انواع داخلي و خارجي تهيه
 20و باربري اند  كرده مي و انواع قديمي با بادبان حركت ،موتور

دوري مانند دبي، كويت، هاي  و به سرزمينتن داشته  300تا 
، كرده است. (طاهري مي هند، بصره، عدن و يمن مسافرت

  )420پيشين: 
جزئيات ، "F"با نگاهي دقيق به طرح كشتي مجموعه      

بخشي ، بسياري مانند عرشه كشتي، محجر (حفاظ) كنار عرشه
ه و از سكان كشتي، دو يا سه دكل به همراه بادبانهاي بر افراشت

باشد. تاكنون طرحي به  مي جزئيات ديگر قابل تشخيص و تميز
اين دقت و با اين حد از جزئيات شناسايي نشده است. طرح 

سنتي هاي  ياد شده و تشابهات بسيار آن با انواعي از لنج
نشان دهنده استمرار سنت  "بوم"امروزي بخصوص لنج نوع 

ج فارس از بزرگ باربري در خليهاي  و ساخت لنجسازي  كشتي
نخستين صدر اسالم تا به امروز است. با توجه به هاي  سده
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تاريخي در هاي  و كشتيآب  زيرشناسي  باستانهاي  قلت يافته
كمك شاياني به شناخت ها  خليج فارس، شناسايي اين نقش
سنتي هاي  تاريخي و لنجهاي  بهتر ما از طرح و ساختار كشتي

  . نمايد مي در خليج فارس
توجه به اطالعات اندك در خصوص تجارت دريايي و با      

هاي  پژوهشتجاري خليج فارس انجام هاي  ساختار كشتي
تواند  ميآب  زيرشناسي  بويژه بررسيهاي باستانشناسي  باستان

در شناخت هر چه بيشتر موثر بوده و اطالعات با ارزشي در 
 اختيار ما قرار دهد. علي رغم تاريخ طوالني تجارت در خليج

و وجود آثار و شواهد فراوان باستان ها  فارس بوسيله ايراني
انه برخي كشورهاي حشناختي در اين خصوص، فعاليت مذبو

ضرورت انجام ، حاشيه خليج فارس در تحريف تاريخ و نام آن
باستان شناختي در مورد خليج فارس را صد هاي  پژوهش
خليج ملي هاي  كند؛ و استمرار برگزاري همايش مي چندان

 خليج هميشه فارسمختلف هاي  فارس در راستاي معرفي جنبه
  تواند كمك شاياني به اين مهم نمايد.  مي
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