گزارش پژوهشي

روايتي از مراسم به آب انداختن لنج در روستاي
سرريگ (جزيرة قشم)
عبدالجليل مرداسنگي

خليجفارس از ديرباز عالوه بر يک شاهراه اقتصادي و
مسيري براي حمل و نقل انسان و کاال ،شاهراه اطالعاتي
نيز بودهاست .انسانهايي که در اين شاهراه آبي در داد و ستد
و رفت و آمد بودهاند ،همراه با جابجايي کاالها ،به بده و
بستانهاي فرهنگ و انديشه نيز پرداخته و با آداب و رسوم،
عقايد و انديشههاي گوناگون از اين کرانه به کرانة ديگر درحال
تبادل بودهاند.
از اينگونه مبادالت ميتوان به ايدههاي مرتبط با اديان و
مذاهب متنوع ،قصهها و داستانهايي از عجايب و غرايب درياها و
سواحل و جزاير آن ،که توسط دريانوردان روايت ميشدهاست
و آداب و رسوم و آيينهايي که  بهمناسبتهاي گوناگون در هر
گوشة درياي پارس برگزار ميشدهاست ،اشاره کرد ،مانند
مراسم نورو ِز دريا که ميتوان رواج آنرا تا سواحل هندوستان
پيگرفت و يا مراسم زار که ريشه در آفريقا دارد.
از جمله آيينهايي که همراه با پيشرفت دانش و توسعة
جوامع ،در حال فراموشيست ،مراسم بهآب انداختن شناورهاي
چوبي در جزاير و سواحل هرمزگان است .آييني که تا يک
نسل قبل با آداب و رسوم خاص برگزار ميشد ،اما اينک به
خاطرهها سپرده شدهاست؛ چنانکه بسياري از يامالهاي آن از
ياد رفتهاست مگر در زمزمههاي ناخدايان پيري که خودشان

نيز به فراموشي سپرده شدهاند .در اين نوشتار سعي بر اين
است تا روايتي داشته باشيم از اين آيين از يادرفته ،در يکي از
روستاهاي جزيرة قشم ،تا بر اين مراسم فراموش شده ،پرتويي
هرچند اندک ،افکنده شود.
لنجسازي در قشم
قديميترين صنعت سواحل و جزاير «لنجسازي» است و
شايد بتوان گفت عمري به درازاي حضور بشر در اين سواحل
دارد .براي ساحلنشينان کرانههاي اين دريا همواره منبع
نعمت و برکت و راه تجارت و کسب ثروت بوده است ،از اينرو
زندگي مردم جزاير و ساحلنشينان از دريا جدا نبودهاست.
پايه و اساس زندگي و همچنين اقتصاد مردمان ساکن در
کرانههاي ساحلي و جزاير جنوبي درياي پارس ،وابسته به
درياست .در روزگاران خيلي دور ،دريانوردي و صيد بر روي
لنجهايي صورت ميگرفت که اين مردم از تنة چوب و برگ
نخل     درستميکردند .وابستگي به دريا ،موقعيت مناسب
کرانههاي ساحلي ،دسترسي به درياي آزاد ،دريانوردي و
تجارت دريايي از عوامل اصلي رونق لنجسازي در اين منطقه
بودهاست (پاکدامن.)138:1364 ،
وسيلة اصلي درتمام فعاليتهاي صيادي ،دريانوردي و حمل
و نقل کاال و مسافر ،شناورهايي بود که از قديم همواره بدست

 .1کارشناس ارشد تاريخ ايران باستان ،دانشگاه شهيد بهشتي
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بوميان اين نواحي ساخته و پرداخته ميشدند .اين لنجها
انواع و اقسام مختلفي داشت و بنامهاي متفاوتي ،همچون:
«بغله»« ،2بوم»« ،3سمبوک»« ،4جالبوت»« ،5تشاله»« ،6بوزي»،7
«ترتري»« ،8سماچ» 9و  ...ناميده ميشدند ،که هرکدام ،براي
کار خاصي مورد استفاده قرار ميگرفت.
مادة اصلي درساخت لنج ،چوب است و مهمترين آنها،
چوب ساج که بومي مناطق هند ،برمه و اندونزيست و بيشتر
از هندوستان تأمينميشود .چوب ساج به چوب سخت هند
شرقي معروف است و از آن براي قاببندي و روکش بدنة لنج
استفاده ميشود   .اين چوب بدليل روغنيبودن ،در مقابل
پوسيدگي ناشي از رطوبت و موريانه مقاوم است .ديگر چوبهاي
مورد استفاده در ساخت لنج ،شامل چوبهاي درختان بومي
مثل کهور؛ کنار؛ کرت و درختان غير بومي همچون چنار؛
توت و گردو است.
غير از تخته و چوب ،از ميخ و پيچ و مهرة فلزي نيز
درساخت لنج استفاده ميشود که درگذشته توسط حدادان
زحمتکش روستاي «گوران» ،که از مکانهاي قديمي ساخت
لنج در جزيرة قشم است ،تهيه ميشد .در تمام مراحل
ساخت ،حتي براي کوبيدن ميخ نيز بايد استادي و مهارت
کافي داشت .اگر ضربه و نيروي وارد برميخ همسان و متعادل
نباشد ،عالوه بر شکافهاي پنهاني که در تخته بوجود ميآيد،
موجب نفوذ آب و درنهايت پوسيدگي زودرس بدنة لنج خواهد
شد« .گالفان» 10پس از اتمام کار ،فتيلههاي پنبهاي آغشته
به روغن کنجد موسوم به «کلفات» 11را درون درزهاي مابين
 "Baghale" .2از لنجهاي بزرگ خليجفارس که در گذشته با آن به
سفرهاي هند و آفريقا ميرفتند.
 "Boom" .3بزرگترين و زيباترين نوع لنج
"4. "Sambook
"5. "Jalboot
 "Teshale" .6نوعي لنج کوچک که از آن بعنوان يدککش استفاده
ميشد.
 "Boozi" .7بوجي و بوصي هم گفته ميشود.
 "Tartary" .8لنج کوچک ماهيگيري
 "Sammach" .9لنج ماهيگيري
 "Gallaf" .10سازنده و تعميرکار لنج
"11. "Kalfat

تختهها ميگذاشتند ،تا از نفوذ آب به درون لنج جلوگيري
نمايند و بدنة لنج را نيز روغنمالي مينمودند .اينک وقت آن
بود تا مقدمات بهآب انداختن لنج فراهم شود.
مقدمات کار بهآب انداختن لنج
پس از اينکه ساخت لنج به پايان ميرسيد و گالفان
فراغت مييافتند ،لحظه بهآب انداختن لنج فرا ميرسيد که
با آداب و رسوم خاصي همراه بود .اگرشناور ،لنج بزرگي بود،
شايعات و حدس و گمانها پيرامون بهآب اندازي آن بيشتر بود
که چه روزي و چه زماني و چگونه قرار است بهآب انداخته
شود .اين مسئله به نقل داغ مجالس تبديل ميشد و هرکس
سعيميکرد ،آن روز خاص را پيشبيني کند .صاحب لنج که
معمو ًال ناخداي لنج نيز بود پس از مشورت با ريشسفيدان و
با توجه به سعد و نحس ايام و درنظرگرفتن اوقات جزر و مد
دريا ،روز خاصي را براي بهآب انداختن لنج تعيين ميکرد،
که معمو ًال روزهاي شنبه يا دوشنبه براي اينکار درنظر گرفته
ميشد .پس از تعيين يک روز معين براي اينکار همگي مردم
آبادي ،از مرد و زن و پير و جوان سعي ميکردند در آن روز
معين در روستا حضور داشته باشند تا در اين مراسم جذاب
شرکتنمايند.
بنا به اعتقاداتي که داشتند براي جلوگيري از چشمزخم،
تکهاي از سنگ نمکي که معمو ًال خودشان آن را از کوه
نمکدان 12تهيه ميکردند ،از ميل جلو لنج ميآويختند .براي
خوشيمني ،برکت و سعادت نيز با «گلک» 13سرخ آييني،
بر گوشههايي از لنج ،چليپايي نقشميبست؛ نماد باستاني
خير و برکت که در گوشهگوشة نقشهاي جزيره جاي دارد.
بر فراز لنج هم پرچم ايران و «بنديرهاي» 14سبز نيز به اهتزاز
درميآمد .در نهايت ،نوبت به «دوور» 15ميرسيد که بيشتر بار
بهآب سپاري لنج ،بر دوش آن بود .

 .12کوه و معدن نمک جزيرة قشم
 .13خاکي سرخ رنگ که از معادن خاک سرخ جزاير قشم و هرمز بدست
ميآيد.
 "Bandire" .14پرچم
 "Dowvar" .15بر وزن کوثر .دوار و داور هم گفتهميشود.
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دوور
دوور وسيلهاي چوبي است  .يک ماشين مکانيکي مانند
چرخ چوبي؛ چرخ چاه؛ سکان و ...که کار را براي انسان آسان
مينمود .اجزاي دوور شامل يک چهارپاية بزرگ چوبي بود
با پايههايي محکم و قطور که معمو ًال آنها را در زمين محکم
ميکردند .درون اين چهارپايه قرقرهاي بزرگ و فلزي بصورت
عمودي قرار ميگرفت .از ميان اين قرقره و متصل به آن تيري
چوبي ،محکم و قطور ،بيرون ميآمد که در حدود نيم متر
باالتر از سطح ميز قرار ميگرفت .در باالي اين تير عمودي
سوراخهايي وجود داشت که درون اين سوراخها ،تيرهايي
چوبي بصورت افقي قرار ميگرفت .چرخاندن اين تيرهاي افقي
باعث چرخش قرقرة فلزي دوور ميشد .هريک از اين تيرهاي
چوبي را معمو ًال دو تا سه نفر ميچرخاندند و در نهايت ،ده تا
دوازده نفر چرخاندن يک دوور را به عهده ميگرفتند .دوور
معمو ًال با مقداري فاصله با لنج در خشکي قرار ميگرفت .در
نقطهاي درون دريا که قراربود لنج تا آنجا کشيده شود ،ميله
يا لنگرهايي در دريا فرو ميکردند و به آنها «گوفيهاي» 16بسته
ميشد .از درون اين گوفيه طنابي خارج ميشد که يک سر
آن به دور لنج بسته ميشد و سر ديگر آن  به دور قرقرهي
دوور محکم ميشد .همراه با چرخاندن تيرهاي چوبي دوور،
قرقرة دوور ميچرخيد ،طنابها کشيده ميشدند و لنج آرام
آرام بهحرکتدرميآمد و بهسمت دريا کشيدهميشد .با توجه
به بزرگي و سنگيني لنج از يک ،دو و يا سه دوور براي اين کار
استفادهميشد .انواع کوچکتري از دوور نيز درون کشتي براي
باالکشيدن لنگر؛ تور؛ بادبان و «کولگير»( 17قفسهاي مخصوص
صيد ماهي) نيز  بکار گرفتهميشد .بهحرکت درآوردن دوور
هميشه با يامالهاي مخصوص به آن همراه بود.

ميشوند .متنوعترين يامالها مربوط به دريا و لنج هستند:
يامالهاي «ميداف» 18يا پاروزني در قديم؛ يامالهاي باالکشيدن
بادبانها؛ يامالهاي تورانداختن؛ يامالهاي باالکشيدن تور و ...
(درويشي.)58:1393،
بهآب انداختن لنج و چرخاندن دوور نيز يامال مخصوص
بخود را داشت .محور اشعاري که در اين يامال ،خوانده
ميشد ،براساس دوور بود و بيشتر طلب ياري از خداوند براي
چرخاندن  و بهحرکت درآوردن دوور بود؛ با خواندن يامال،
افراد بيشتري براي مشارکت در اينکار تهييج ميشدند.
در اجراي يامالها معمو ًال يک تکخوان سربندها را ميخواند
و جوابگوها (ملوانان و جاشوها) جواب تکخوان را ميدادند.
تداوم و تکرار اين روند ،ويژگي خلسهآميزي به اين مراسم
ميداد (درويشي.)58:1393،

دوور مخصوص باال کشیدن تور و بادبان
طراح :مالح نسب

يامال
يامالها آوازهاي کار دريا و خشکي هستند .بيشترآنها آواز
کارهاي دريايياند ،اما يامالهايي هم هستند که براي کار
در خشکي؛ در نخلستانها؛ حملبار با لنج يا خاليکردنبار
از لنج؛ کارهاي ساختماني؛ تنورسازي و غيره سروده
 "Goofie" .16گيرة قرقرة چوبي با چهار شکاف که در هر شکاف آن يک
قرقره وجود دارد.
 "Koulgir" .17گرگور هم ميگويند.
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طراح مالح نسب
 "Midaf" .18پارو
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اکثر آوازهاي يامال دوور از يادها رفتهاست و از معدود
اشعاري که بهياد مانده ،اين چنين است:
وور شامي
ِهِله يامِله ِهِله يامِل ِ
ه  هِله يا َد َ

صرف صبحانه آياتي از قرآن کريم توسط شيخ يا مالي آبادي
تالوت ميشد تا با ياد و نام خداي رحمان و رحيم و استعانت
از او کار را آغازکنند.
بعد از آن با توجه به بزرگي لنج و توان مالي صاحبش بز،
گاو يا شتري قربانيميشد که خونش بر «بيس» 19لنج ماليده
ميشد و از گوشتش غذايي پخته و در ظهر همان روز توسط
حضار صرفميشد.

وور شامي
ِهِله يامِله ِهِله يامِل
ِ
ه             هِله يا َد َ
وور شامي
وور شامي                َدو ِريا َد َ
َدو ِريا َد َ
َورشو َورشو خليلو سوريا     کليو ورشو خليلو سوريا
اين اشعار گاهي به زبان عربي خواندهميشد و گاهي هم
به زبان فارسي و محلي .بعضي اوقات نيز متناسب با اتفاقاتي
که رويميداد ،اشعاري فيالبداهه سرودهميشد .مانند اين
آواز که انگار در جواب به شکايت افراد از گرماي زمين سروده
شدهاست .با توجه به اينکه چرخاندن دوور با پاي برهنه انجام
ميگرفت و گرماي ظهر جنوب طاقتفرسا بود:
وور شامي
زمين َگر ِمن و پا ِمه ناسو ِز
ِ
ت       هِله يا َد َ
وور شامي
ياواش ياواش  پا ِمه ناسو ِز
ِ
ت      هِله يا َد َ
با توجه به نيرويي که براي به حرکتدرآوردن لنج و
کشاندن آن بسوي دريا الزم بود ،ريتم  آن تند يا آهسته ميشد
و افراد نيز با توجه به هر ريتم ،نيروي کمتر يا بيشتري مصرف
ميکردند .خواندن يامال دو کاربرد ويژه داشت :اول باعث
ايجاد هماهنگي و توازن در صرف همزمان نيرو بين کارکنان و
جاشوان ميشد و دوم باعث ايجاد شور و نشاط و خلسه ميان
آنها ميشد تا خستگي مفرط ناشي از کارهاي طاقت فرسا را
درک نکنند .همراه با چرخش دوور و نواي يامال ،لنج به آرامي
بهدريا سپرده ميشد.
بهدريا سپردن لنج
بعد از اينکه روز مشخصي را براي بهآب انداختن لنج
درنظر ميگرفتند ،از صبح زود براي کساني که قرار بود اين
کار را انجام دهند ،صبحانهاي تدارک ديده ميشد .پس از

به دور لنج تسمهاي ميبستند و اين تسمه به طنابي محکم
و کلفت وصلميشد .طناب را تا فاصلهاي مناسب درون دريا
ميبردند و در آنجا از درون «گوفيهاي» که در آنجا قرارداشت،
رد ميکردند؛ اين گوفيه  بوسيلة يک تير چوبي يا لنگرهاي
بزرگ ،درون دريا مهار شده بود .طناب پس از عبور از ميان
قرقرههاي گوفيه دوباره به ساحل برميگشت و در اينجا به دور
قرقرة دوور محکم ميشد.
دوور با مقداري فاصله از لنج درون خشکي قرار
ميگرفت .در جلو لنج براي تسهيل کار و حرکت راحتتر و
روانتر لنج ،چوبهاي استوانهاي مدوري با مقداري فاصله از
يکديگر ،پشت سرهم قرار ميگرفت که به آنها ترم 20گفته
ميشد و بر روي آنها سيفه 21ماليده ميشد .در زير شکم
لنج نيز براي جلوگيري از صدمات ناشي از سقوط احتمالي
لنج به طرفينِ ،س ِوند22پوسيده کار گذاشتهميشد که بدليل
نرمي آن در صورت سقوط لنج به طرفين ،هيچ لطمهاي به
لنج وارد نميشد .چرخاندن دوور را افراد داوطلب بهعهده
ميگرفتند .ترکيبي از جوانان و افراد باتجربه ،نوعي همکاري
و همياري بود و کسي براي اين کار مزد طلبنميکرد.
چرخاندن دوور همراه با يامالهاي مخصوص به آن بود و
اين تکسراييها و همخوانيها شور و وجد خاصي به مراسم
ميبخشيد .با مقداري فاصله از اينها مردم با شور و اشتياق
به تماشا ميايستادند .براي احتياط بيشتر بچهها معمو ًال از
 "Bis" .19چوب بلند و قطوري که در حکم شاسي لنج است.
"Tarm" .20
 "Sife" .21چربي کوسه ماهي
 "Sevend" .22حصيرهاي بافتهشده از چوبهاي نخل
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گزارش پژوهشي

فاصلهاي دورتر همراه با بزرگترهايشان اين مراسم را نگاه
ميکردند .زنها نيز از فاصلهاي دورتر يا از پس دريچة خانهها
به نظاره اين منظره مينشستند .همراه با چرخيدن دوور
و همراه با شور و هيجان تماشاچيان   لنج نيز به حرکت
در ميآمد و بغله خرامان خرامان رهسپار آغوش مام دريا
ميشد.
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