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 چکیده

کام و سرانجام در  آمدمی درکشتی گرد آن به چرخش که دریا های  پهنهدر بودند هایی  ها جایگاه گرداب

ها آن که دربارةنگاران  بیشتر جغرافی عالوه برکه ای بود  ها به اندازه این جایگاهاهمیت رفت.  می فروآن 

 جایگاه آنبه رسم ای  های ناحیه بیشتر نقشهی جغرافیایی نیز در ها رسّامان نقشه ،اندمطالبی نوشته

 فم  ها جایگاه ترین گرداب شدهیکی از شناختهد. ها پرهیز دهنافتادن در آنبانان را از  تا کشتی اند پرداخته

های و  تهبه فراوانی در نوشکه ، دهان شیریا کام شیر ور از منظاست. در خلیج فارس  یرش کامیا  االسد

نماید که تا کنون دریافت روشنی از  است. چنین میفم االسد همین گاه   ه کار رفته،ب های قدیم سروده

 یعنی ،معنای ظاهری آنشتر به بلکه بی نموده نشده،در معنای جایگاه یک گرداب ترسناک « کام شیر»

ها،  تواند تفسیر ما را از نوشته ها می شناخت درست و بجای این واژهبسنده شده است.  ،دهان شیر جنگل

جایگاه و این نام  این نوشته به شرحاند دگرگون کند.  ها پرداخته هایی که به این جایگاه ها و نقشه سروده

پیشینۀ هر یک از این  پرداخته، اربردترند،ی قدیم پرکها نوشتهر که د ی،های گرداب های دیگر جایگاه گونه

   .هایی از آن را نشان داده است و نمونه کرده ویرا واکا کلمات
 

 دهان شیر، فم االسدایی، خلیج فارس، های دری گردابجغرافیای تاریخی،  :های کلیدیواژه

                                                           
  mehran.rezaie@ut.ac.ir                                                            مسئول: ةنویسند ۀ. رایانام1
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 مقدمه

 ها ن دشواریای های بسیار رویاروی بوده است. اما در قرون گذشته با دشواری رانی کشتی

را از دل زدن به دریاهای خروشان و جوشان رویگردان نساخت.  بانانهرگز کشتی

 در بودند هایی جایگاه ها گرداب ها بوده است. از این دشواریهای دریایی یکی  گرداب

 فرو آن کام در سرانجام و آمدمی در چرخش به آن گرد کشتی که دریا های پهنه

 فارس خلیج در شیر کام یا االسد فم ها گرداباین  ترین شدهشناخته از یکی. رفت می

شود که کام شیر و دهان شیر در متون قدیم همین فم االسد از جستجو معلوم می .است

کوشد راهکارهای  می خلیج فارس است نه کام شیر جنگل. بخش دیگری از نوشته

 ها بررسی کند. پیشینیان را هنگام رویارویی با گرداب

اند شدهروبرو میی هولناک هاییا گردابه وردان بکرات به هنگام ناوبری با گردابندریا     

و  هچرخاند میها را در خود  گرفته و زمانی آن میرا در خود   که کشتی و باشندگان آن

همچون شیری  ،ه استدیکشان نیستی میکام نشستگان را به سرانجام کشتی و کشتی

های  را در پنجه  س از فروگرفتن شکار خود آنخوی که پ خشمگین و درنده گرسنه،

« فم بنو اسد»برده است.  در کام خود فرو می پس از دریدن نیرومند خود فروپیچیده و

معجم البلدان  شاید آن گونه که های دریایی است. ترین این گرداب شناخته شدهاز یکی 
یکی از فرماندهان منصور  ،«االسدابو»نام  به« نهری»ا ی« فم االسد»تعبیر   ،روایت کرده

ولی  ،(315: 1995/5)یاقوت، همانند باشد  های دجله در راه بصره از شاخهبا یکی  ،عباسی

خلیج « فم االسد»گونه پیوندی از نظر جغرافیایی میان آن و  نماید که هیچ چنین می

نهر »ز ا ،هنگام بیان راه از بغداد به بصرهابن خردادبه،  مسالک و ممالکدر  .فارس نباشد

 (.59: 1992/1به، )ابن خرداذیاد شده است  راءالعو پس از بطائح و پیش از دجله« ابی االسد

میان »یاد کرده و نوشته:  قزوینی نیز از فم االسد ایب المخلوقات و غرایب الموجوداتعج

را حصن مهدی خوانند و آنجا رودی هست بزرگ و آب   بصره و اهواز جایی هست که آن

سخت و صعب و کس  ها خیزد و بانگا ید و ازای برآ مناره . گاه این آب چندِبسیار دارد

طوسی نیز فم االسد را در  عجایب المخلوقات (.203: 1361 )قزوینی، نداند که آن چیست

آب آن » و« ها انگیزد عظیم موج»دارد و  «آبی مهلک»جایی که د، دان می« بحیرة زره»

فرسنگ آواز وی  از پانزده»که « رود ن آسمان میافتد و بانگ وی تا عنا در هوری می

چنین روایت  ی پیشینیانها به گفته بناای آن را  استگاه اسطورهوی سپس خ«. شنوند

همه تن  ،ها دراز چون کیخسرو آنجا رسید، گاو آبی دید و مردم آبی، موی»که کند  می
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چون ماهی و سر و قومی  ها از پس و پای از پیش چون گاومیش دست، پر از پشم سرها

نهاد پارسی آن برابر حدود العالم من المشرق الی المغرب. (96-95: 1382)طوسی،  «نهنگ

د شوشتر است اندر ناحیت خوزستان و ابتدا ودیگر ر» نویسد:  را بیان و می« دهان شیر»

یر و حصن ش بگذرد تا به دهنۀ...  وشتر و سوق االربعا و اهوازاو از شهر جبال رود و بر ش

  .(45: 1340، حدود العالم)« د و آنگاه به دریای اعظم افتدهدی رسم
 

  ، تاریخی و جغرافیاییهای ادبی در نوشته ها  گرداباین   گاهجای. 1

است. شماری از شاعران و های دریایی فراوانی مذکور  افسانهها و  ادب پارسی داستاندر 

وردیده و به سفرهای دور و های دریا را درن خود پهنهنویسندگان بزرگ ادب فارسی 

. اندو احیاناً کشتی و زورق گرفتار در گرداب را به چشم خود دیده اند دریایی رفته نزدیک

کنیم که از مکان جغرافیایی این یاد میمنظوم و منثور در ادامۀ نوشته از بعضی شواهد 

 اند.بر خود دارند، آگاهی داده بعضی نام دهان شیرها، که ردابگ

  ابل. ب1-1

رنهاد فارسی براببا های هولناکی  چنین گرداباز  اسکندرنامۀ بحرییا همان نامه اقبال 

 : کند یاد می ،«کام شیر» ،آن
 پدید آمد از دور کوهی بلند

 

 ز گرداب در کنج آن کوه بند
 

 در آن بند اگر کشتیی تاختی
 

 ها دایره ساختی در او سال
 

 برون نامدی تا نگشتی خراب
 

 س زنده زآن بند آبفرستی ک
 

 که هر کشتیی کو بدینجا رسید
 

 از این بندگه رستگاری ندید
 

 خردمند خواند ورا کام شیر
 

 که چون کام شیر است بر خون دلیر
 

 (210-209: 1388)نظامی،  

 داند: می« حد بابل»را در  ها جای این گرداب (1) های دریایی رهنامهبر پایۀ یک  نظامی
 آرد دبیر دگرگونه در دفتر

 

 ز رهنامۀ رهشناسان پیر
 

 که آن کام شیر از حد بابل است
 

 سخن چون دو قولی بود مشکل است
 

 )همان جا( 

 . یونان1-2

هایی در  از بودن چنین گرداب ،«ذکر حکایت پادشاهی مهراسب»هنگام  ،نامه دارابدر 

 شود:  می های یونان یاد جزیره
های یونان  کوه سوراخی بود که آب دریا در وی فرو رفتی و به جزیرهآنجا رسید و در برابر آن  (2)عمد 

روز پیوسته و هیچ جای روشنایی و آفتاب ندید و گویند  رفت تا ده شبانه ... و آن عمد می بیرون آمدی
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)طرسوسی،  خواندندی« دهنۀ شیر»آن دربند را آن دربند دویست فرسنگ بود در زیر آن کوه ... و 

2536/1: 176-177). 

 . بصره1-3

سفر نموده و  زمین به ایران آن در اوایل قرن چهارم هجری که صاحبسفرنامۀ ابودلف، 

در جهت بصره گردابی »نگاشته شده است که چنین  ،هاست کهنترین سفرنامه از جملۀ

گاه است و هر فم البوابپیوندند و نام آن  است که چندین رودخانه در آن به هم می

-87: 1342)خزرجی، « چرخد تا هالک شود آن قدر در آن می ،آن بیفتد انسان یا حیوانی در

88). 

  خوزستان . 1-4

ن حص»و پیش از « باسبان»دهنۀ شیر را پس از  دود العالم من المشرق الی المغربح

دیگر رود شوشتر است اندر ناحیت خوزستان و ابتداء او دو»داند:  در این رود می« مهدی

اسبان بگذرد تا به و سوق االربعا و اهواز و جبی و ب بر شوشتراز حدود شهر جبال رود 

  .(45: 1340، حدود العالم)« دهنۀ شیر و حصن مهدی رسید
 

 
 در بحر فارس فم االسد. جایگاه  1شکل

  اصطخری،  بنیاد گوته آلمان مسالک و ممالک
 

را با  های جغرافیایی فم االسد امان نسخهو رسّنگاران  نماید که نقشه چنین می

خالی و  نگ آبی نشانگر آب و وجود یک دایرةزیرا ر اند، کرده طیف آبی رسم می های رنگ
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ای در  ها نشان از گردابی در میان آب و نه کرانه بنام فم االسد در این نقشهرنگ  بی

های خطی  نگاران نسخه نقشهنماید که  چنین مینیز  (3) .(1شکل) خشکی بوده است

که  های مستدیر و در نقشهده کرم ای رس های ناحیه در نقشه بیشترجایگاه فم االسد را 

    .(1386و دیگران،  گنجی)  اند گیرد نادیده گرفته می کره را در بر یا نیم کرة زمین

 . دریای چین1-5

کند که در این  از گردابی یاد می ،بحر صینهنگام برشماری عجایب عجایب المخلوقات، 

د، و ـوانـدن نتـاد به هیچ روی بیرون آمکه در آن فرو افت ای دریا هر مرکب و سفینه

ری توانند از آن دومیشناسند و تا  نویسد که مالحان آن گرداب را نیک میمی

از یک کشتی به گرداب  نمایند. قزوینی همچنین به هنگام شرح این گرداب داستانی می

، در عوض «معلم»مایی یک م با راهنسرانجاسوارشدگان به آن کند که  روایت می  هنشست

 (.، ذیل عجایب بحر صین1361)قروینی، ند ره یک نیمه از مال درون کشتی، از ورطۀ گرداب می

چیدة دریاها چیرگی های پی راه روشن   و  دریا بودند که به تاریک دانباکان راه بی ها  معلم

ه برد از خود نام از سه معلم پیش  ،دریانورد پرآوازة سدة نهم هجری ،ن ماجداب داشتند.

  (.443: 1379)کراچکوفسکی،  است

 خوارزم  .1-6

تحدید شده در خوارزم تا زمان نگارش کتاب نماید که نام گردابی خشک چنین می
  :، زیرا که آمدهبودهبر کوهی برجای نهایات االماکن 

را بند   ارزم آنشود و مردم خو خوانده می )فم األسد( «دهن شیر»و کوهی راه بر آن گرفت که اکنون 

های  نامند. آب در اینجا روی هم انباشته شد و باال آمد، چنانکه آثار تالطم امواج بر بلندی شیطان می

 ،گذشت های سست کوه ایستادگی سنگ و چون فشار و سنگینی آن از اندازةاین کوه هنوز آشکار است 

 (. 21: 1352/2ی، یک منزل در آن پیش رفت )ابوریحان بیرونرا شکافت و نزدیک   آن
 . یمن1-7

متن داستان بر گِرد واگویه شده است. فیروزشاه فرزند داراب داستان نامه  دارابدر 

گرفتار گرداب در راه یمن کشتی وی  . در جایی از داستانگردد های او می پهلوانی

کشتی را پرشتاب به سوی گرداب روان  ،به خود آمدهناگاه  نشستگان کشتیشود.  می

 دیدند:
اد ـچون بـت و همـچون نیک نگاه کردند خود را نزدیک گردابی دیدند که کشتی رو به گرداب داش

ایم که در این دریا  ... گفتند که ما از پدران و استادان خود شنیده ... فریاد و زاری برآوردند رفتمی

دیگر هیچ امکان  ،گردد و هر کشتی که بدان گرداب رسد ای می گردابی هست که آن گرداب گرد جزیره

پوسد و تخته تخته  گردد که آن کشتی می ندارد که از آن گرداب بیرون آید و در آن گرداب چندان می

 .آیند اند جمله از تشنگی و گرسنگی به هالک می ن کشتیآ شود و خلقی که در می
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 :تنداف می در ورطۀ گرداب فرو سرانجام
گرد آن  ،چون کشتی در گرداب افتاد ... ن گود داشتآ دردر میان دریا به مثال گودی دیدند که کشتی رو 

توانستند گشودن و سرهای  چنانکه از غایت تیزی دیده نمی ،گشت عظیم تیز تیز می .جزیره در چرخ آمد

 .(74-73: 2536هاشان سیاه شد )طرسوسی،  دیده .زدگردش آمد و صفرا بر سر ایشان بر ایشان در

 . زنگبار 1-8

 ،مُلک به وزیر سپردهشود که  می ی گفتهکلِداستان مَو القصص  مجمل التواریخدر 

چند ماه بر نوردد و  میزنگبار راه و زند می دل به دریابه سوداگری ها راست کرده  کشتی

چند ماه بر باد خوش »شود:  میدر چنبرة گرداب دریایی گرفتار که  راند تا باد خوش می

روز  ها بشکست و سه شبانه ها بگسست و بادبانراندیم، پس ناگاه بادی برآمد و لنگر می

گرد خویشتن گشتن گرفت و  کشتی»سرانجام « .ندانستیم که بر آسمانیم یا بر زمین

مَلک با آویختن بر درختی زنده  ، ولیدنشو نابود میتا اینکه سرنشینان کشتی  «دوید می

نجات خشکی گرفته و به را  دریاییسپید مرغ یک پای  چند روزماند و پس از  می

 .(390-389: 2000، )مجمل التواریخ رسد می

 

 تاریخی و جغرافیایی، های ادبیها در نوشته. نام این گرداب2
 . کام شیر، دهان شیر، دهنۀ شیر2-1

در سدة یازدهم یکی از  فرهنگ فارسی برهان قاطعاست.  االسد فمبرابرنهادِ  کام شیر

ن خطر عظیم است و از دریا که کشتی را در آجا و محل خطرناکی »را  فَلغَندبرابرهای 

 (،670: 1380)محمد حسین بن خلف تبریزی، دانسته است « خوانند االسد فمآن را به عربی 

با این  برابر دانسته نشده است. فلغندهای پیشین با  ظاهراً در فرهنگاین معنی  چهاگر

فم این واژه یاد کرده است. حال، این معنا در فارسی سابقه دارد و فردوسی نیز بارها از 
از (. 105: 1357) اقتداری،  را احمد اقتداری به نیکی کاویده است االسد در شاهنامۀ فردوسی

 فمدر بیت معروف حنظلۀ بادغیسی را به همین معنای  شیر کامتوان روی این قرینه می

 دانست: االسد
 در است« کام شیر»مهتری گر به 

 

 یبجو« کام شیر»شو خطر کن ز 
 

 یا بزرگی و عزّ و نعمت و جاه
 

 یا چو مردانت مرگ رویاروی
 

 (50-49: 1334)نظامی عروضی،  

اک را به ترسن ابیگردحنظله   دو بیتدر « مرگ»و « خطر»و « کام شیر»همنشینی 

 .آورد ذهن می
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 ، دردور صغیردوریا دور ، دُردورالدردور. 2-2

تنگنائى در کنار دریاى » و« و مهلک کنندهگردابی غرق» دُردور فرهنگ نفیسیدر 

 دُردور نگاران جغرافیکه نماید  چنین می. (1484: 1342/2)نفیسی، دانسته شده است « عمان

بازدید انوشیروان از یک سد  داستانالبلدان در اند.  انگاشته را یکی می« کام شیر»و 

لیه طریق فلیس اقال: : »شود از دیدن آن درگذرد شود. به وی پیشنهاد می می واگویه

 و ال ال یطمع فیه و ال فی سلوکه دردور، و فیه شیر  دهانک، و فیه موضع یقال له یسل

، (585: 1416)ابن فقیه، « منه، فقال: ال بدّ من رکوبه و اإلشراف على هذا الدردور تنجو سفینه

 شیر  دهانکه بتوان درنوشت و در آن جایى است که  گفتند: راهى به آن نیست» یعنی

و هیچ کشتى از آن  که کس در گذاره شدن آن طمع نبنددگردابى است   گویند. در آن

  (.133: 1379/1)ابن فقیه،  ...« رهایى نیابد

 

 
 کتابخانۀ ملی ملک ،العجایب خریدهنسخۀ  .2شکل

 

 جوهری صحاحرا که در متن تازی آمده در پانوشت به نقل از  دردورکتاب واژة  مصحح

 ، یادداشت1416)ابن فقیه، « حر یجیش ماؤه ال تکاد تسلم منه السفینهموضع فی وسط الب»

تیزد و کشتی را از آن نجاتی س جایی در میان دریا که آب آن می»یعنی  سته،دان (585

  .«نیست
آن واژه را چنین بیان « بحر سیراف و عمان»هنگام واگویۀ عجایب المخلوقات      

ها به سیراف بنهند تا هیجان دریا  ازرگانان متاعدر آن موجهاء هایل بود، ب» :کند می

خوانند، تنگی است میان دو کوه آب  دروداین دریا گردابی است که  ساکن شود و در

اگر نشکند  ،کشتی کوچک آنجا بدر شود مانند تیر در بحر الهند افکند ،بدانجا غلبه کند

کی از آن ورطه نجات  کنندرا شکر   ... و خدای به سالمت برود، آنگاه به آبی خوش رسند

های نسخه  در برشماری ضبط ،مصحح کتاب ،ستوده منوچهر .(96: 1382)طوسی، « یافتند

نوشت گنجانده است. با را از دستنویس دیگری برگرفته و در پا دردور، درودبجای   بدل
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 برابر« الدوردور»یا « دردور»ید که دور از پندار نباشد که نما چنین می این شواهد

آمده، آن چنان که   گرفتار می« دور»بوده باشد، جایی که کشتی در  گری از گردابدی

 داند.  برابر می« گردد آبی که ]گرد خود[ می»یا « الماء الذی یدور»با را   جوهری آن

هایی همراه است.  با دگرسانیعجایب المخلوقات در در البلدان روایت ابن فقیه      

داند که سد اسفندیار و سد  می« نهری عظیم مهلک»را  فم االسد عجایبپدیدآرندة 

است کی ببیند، گفتند: نتوانی نوشیروان خو»نوشیروان در آن استوار شده و هنگامی که 

ولی وی بر دیدن آن پای فشرد.  .«گردابی است کس از آن بنرهد شیر دهنۀکی 

عظمت آن، ت آن بساخت تا به گرداب رسید، درماند از عدّ»سرانجام هنگامی که 

توانست رفتن، لشکر وی فریاد کرد. نوشروان بگریست و تضرع کرد با آفریدگار و  نمی

آمد که زهره آب  رفت ... و هولی و بانگی از آن می ای دید کی موجهاء باالء آن می جزیره

و پرداختن به  در یک جا« فم االسد» آوردن آنکه خالصه (.100-99: 1382)طوسی، « شد می

ه و دو پنداشت نماید که گذشتگان این دو را یکی نمی در جای دیگر کتاب می «دورالدور»

  د.ان گاشتهان گون می با دو نام گونه  گرداب

گرفتاری و سپس  داستاناست که  الغرایب و فریده العجایب خریدهشاهد دیگر از      

ده است دریای پارس روایت کر (2شکل) «دردور صغیر» ازکشتی بازرگانی را رهایی یک 
« الصغیر ذرذور» ،بنا به گویش کاتب ، شایدی این کتابها در برخی از نسخه ؛228-227ق: 1428)ابن وردی، 

    .(3 و 2ک شکلر نگاشته شده است؛
نوشته شده، در رستۀ های سده هشتم هجری  که در واپسین سالالقلوب،  نزهه     

ه دانستاین دو را یکی ده و نه تنها ها یاد نمو هایی است که از این گرداب فرجامین نوشته

که همه بدین دو نام خوانده  در دریای پارس یاد کرده یزیاد دیگرهای  گرداباز که 

. ن را فم االسد خوانند و دردور نیز گویندهاست که آ و در این بحر گرداب»: اندشده می

 (1377)مستوفی،  «.هلل خالصی نباشدء اشا مااگر کشتی در او افتد ب
 

 
 العجایب، کتابخانه ملی پاریس هنسخۀ خرید .3شکل
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 . فم السبع2-3

« دددهان »یا  عالسبُ فم، االسد فممقدسی نام این گرداب را بجای احسن التقاسیم 

؛ 12: 1906مقدسی، )خوانده است « ای ترسناک تنگه»یا « مضیقٌ مخوف»آورده و آنجا را 

 .(18 :1361/1مقدسی، 

 . فم البواب2-4 

یان اصفهان و م در« پل ایذج»به هنگام ذکر  ،سفرنامه ابودلفدر  ،گونه که گذشت همان

تر از آنجا در جهت بصره گردابی است که چندین  دو فرسخ پایین»نویسد:  می اهواز،

است و هر گاه انسان یا حیوانی در  فم البواب پیوندند و نام آن  رودخانه در آن به هم می

 .(88-87: 1342)خزرجی، « چرخد تا هالک شود آن قدر در آن می ،آن بیفتد
 

 از گرداب گریز راهکارهای .3

رما ـت خـها و الیاف درخ شاخه ها، چوب بیشتر از ها را چند قرن بعد از اسالم کشتی

بایست که  می دهای اقیانوس هن ها و کرانه پهنه بر. برای روانه شدن کشتی ساختندمی

  پارس و شاخابۀ سفر یکی از بندرهای آغاز .دنه گردافراشتدر سوی باد شرطه ها  بادبان

و  (4) ، بسیالجاوه زی، عربستان، شرق آفریقا یا چین،هندوستان، سرندیب، مالمقصد آن 

ها به درازا  ماهخود پهناور چین  از دریای پارس تا رسیدن به سرزمین ه است.بود  جز آنها

، کشتی شدن سهمناک واجفضا، دستخوش ام انجامید. دگرگونی هوا، تاریکی می

از  به دام دزدان دریا گرفتار آمدن و بیماری جزئی شکستن، به کام نهنگان و

فرورفتن نیز دشواری   به ورطۀ گرداب بوده است. می های فراروی دریانوردان یدشوار

و  برای گریز از آن اندیشیده نشده بود اساسیراهکاری ظاهراً دهشتناک دیگری بود که 

   . کردها دریانوردان را به گذر از آنها امیدوار میی چارهتوسل به بعض

 نذرهای دریایی . 3-1  

یافته برآیند همین  نمودما های ادبی و جغرافیایی  در تاریخ نوشتهکه نذرهای دریایی 

ها قاهـانـخ ان و صاحبانپیربه  ولناک راه دریاست. این نذرها را گاهفراز و فرودهای ه

هیچ کشتی از جانب هندوستان یا چین »گزارش کرده که  لنظّارا تحفه. دادندمی

گونه نذرها با خود آورده باشد و همۀ این مبلغ به  که هزاران دینار از اینمگر  ،آید نمی

عجایب  (.235: 1361/1ابن بطوطه، شود ) آوری می زاویۀ شیخ جمع از جانب یلۀ وکالییوس
ایرانی به نام  ناخداییاز زبان هند را  دریایِ یافتگانِچنین نذرهایی از نجاتنیز الهند 
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نیز شاهنامه در  (.72: 1348 ؛91-90: 2002)رامهرمزی،  دکن میگویه محمد بن بامشاد وا

 رام است:آیی توفنده و نادریااز گذر  اسفندیارهفتمین خان 
 یکی ژرف دریا در این راه بود

 

 که بازارگان زآن نه آگاه بود
 

 ژّ بادز دریا برآمد یکی ک
 

 که مالح گفت این نداریم یاد
 

 به کشتی همه زار و گریان شدیم
 

 ز جان و تن خویش بریان شدیم
 

 (365-364: 1387/5)فردوسی،  

 خیزد:  راز و نیاز و پیمان بستن و نذر کردن از دل برمی ،در این هنگامه 
 رفتم از دادگر یک خداییپذ

 یکی بزم سازم به هر کشوری

 شم کم و بیش رابه خواهنده بخ

 گر من از ایدر رسم باز جایکه  

 که بدان کشور اندر سری

 گرامی کنم مرد درویش را

 )همان جا(                         

 : کندنذر خود را ادا می او بعد از شکرگزاری یابد ومیسرانجام کشتی نجات 
 

 فراوان به درویش بخشید چیز

  

 به مالح فرتوت و یارانش نیز

 ()همان جا                     

 . طلسم3-2

گریز از گرداب برای  فراروانی یکی دیگر از افزارهای آویختن به طلسمات  دست

 نظامی دلکش حکیمهای  ای از این افزار در چکامه سرگشتگان دریاها بوده است. نمونه

 بازنمایی شده است:
 طلسمی بفرمود پرداختن

 کزین بیشتر خلق را راه نیست

 سان طلسمی مسین ساختند  زینچو 

 رد آنجا شتابکه هر کشتیی کآ

 جای برنگذرد راه کس  کز این

 

 نان دستش افراختنکاشارت 

 از آن سوی دریا کس آگاه نیست

 ز رکن جزیره برانگیختند

 طلسمش نماید اشارت به آب

 جاست بس  ره آدمی تا بدین

 (208-207: 1388)نظامی،       

ی که گرد نیز پس از گرفتار آمدن کشتی فیروزشاه در گرداب بیغمینامۀ  دارابدر      

گیری شده  بهرهگشودن طلسم  از ،و ذکر آن در سطور قبل گذشت گشت ای می جزیره

های گشودن طلسم نموده، تن و روان  ای که بیغمی از شیوه در واگویهاست. 

 است: زدگانِ در پیکار با مرگ را نیز به نیکی به نگاره کشیده  گرداب
 در میان آن جزیره درختی آل بود و دهلی از پوست گرگ ساخته و از درخت گز به چوبی آویخته که بر

. چون کشتی در گرداب ها بود ن چوب اسمی چند نوشته بودند که باطل کردن آن طلسم بدان اسمآ

توانستند  ه نمیکه از غایت تیزی دید گشت، چنان. عظیم تیز نیز میگرد آن جزیره در چرخ آمد ،افتاد

زد. دیدهاشان سیاه شد. بعضی را گردش آمد و صفرا بر سر ایشان بر گشودن و سرهای ایشان در
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یشان زایل شد. ا استفراغ شد و سرهای ایشان به گردش درآمد و دل ایشان به شورش آمد و عقل از

ن قادرشاه هوش شدند. گویند که فیروزشاه دست در گرد همه ترک جان کردند. بعضی از ترس بی

حکمتی نباشد، البته  اند بی فیروزشاه گفت که این دهل که از این درخت آویخته انداخت و بیهوش شد.

اند که گرو خواهند  وبخته: از بهر آن آاز بهر کاری آویخته باشند. پیر مالحی که معلم کشتی بود گفت

 . (75-73: 1391)بیغمی،  که این کشتی از این گرداب بیرون رود
نامه بس شیرین و کشنده واگویه شده و در این نوشتار کوتاه  زدگان داراب ان گردابداست

زدگان با یاری معلم یا راهدان کشتی طلسم را  نکه گرداب، ولی سرانجام آگنجد نمی

 گریزند.    می گشت ی که گرد جزیره میگشایند و از گرداب می

 گردابپر کردن . 3-3

بوده و  آن پدیدههای پیشینیان از  بسته به انگاره رگریزی در آن اعصا های گرداب روش

کردار مردمان  ،پذیر و شایستۀ تلخند بوده باشد سرزنش در نگاه و نگرة ما امروزه اگرچه

 نمایاند: امروزیان می بهرا رکش گیتی گذشته در ستیز و چیره شدن بر نیروهای س
غرقابی  ها از آنجا نتوانستی گذشتن. تیوقتی چنان بودی که کش ،ه استنجا که فم نهر ابلّآ :گویند

عظیم بود. زنی از مالداران بصره بفرمود تا چهارصد کشتی بساختند و همه پر استخوان خرما بکردند و 

 گذرند )ناصرخسرو، ها می چنان شد که کشتی جا غرق کردند تا آن ها محکم کردند و بدان سر کشتی

1384 :133).  

افتادن به  آن  در که ناخدایان از  استنشان از گردابی ه نهر ابلّ گمان این غرقابِ بی

ساختن چهارصد کشتی و پرنمودن این غرقاب تهی آن هم به دست ند و ا هبود هراس می

نباشد، نشان از آن دارد که چگونه سوداگران اندیشه اگر دور از  ،زنی از مالداران بصره

 رگانیهای باز و کشتیان شد ناخدای و ها را فدای آمد چندین صد از این کشتی

 اند. نموده می

 زنی در ساحل . دهل3-4

 خریدهبه دریای پارس از « دردور صغیر»تر داستان گرفتاری یک کشتی بازرگانی در پیش

هایش از  در برابر انجام برخی درخواستاصفهانی مردی . گذشت الغرایب و فریده العجایب

در دهلی جزیره ر ساحل روز ب شبانهسه ا با پیشنهاد ناخدپذیرد که  میبازرگانان کشتی 

 على تضرب و البحر هذا ساحل على أیام ثالثه تقف أن آمرک: الرئیس له فقال»بدمد: 

و شود  اصفهانی با برداشتن توشه به سوی جزیره رهسپار می« .نهارا و لیال الدهل هذا

راند تا  را می و کشتی کندمی ایجاد یدر آب رانش آغاز به دمیدن در دهل می کند و این

 إلیهم أنظر أنا و المرکب جرى و المیاه فتحرکت»شود:  زمانی که از چشم او ناپدید می

رهایی اصفهانی از جزیره نیز به رهایی فیروزشاه مانند  « .بصری عن المرکب غاب حتى
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)رک:  ه آسمان بر فراز دریا بوده است.آسا و پرواز ب ای غول است و آن آویختن از پای پرنده

 .(229-227ق: 1428ابن وردی، 
 

 نتیجه. 4

ها  در نوشتهکه های دریایی  از گرداب دریافت پیشینیان این نوشته شرحی بود مختصر از

عالوه، شرحی بود بر کلمات های چند قرن پس از اسالم بازگو شده است. به و سروده

و  ها در سروده اهاز آن اند به همراه شواهدیپربسامدی که داللت بر معنای گرداب داشته

ارة بمختصری بود در . بخش دیگر این نوشته های تاریخی و جغرافیایی و ادبینوشته

های رویارویی با چنین گرداب در هنگامها ن و دریانوردان کشتیواکنش سرنشینا

 ارهایراهک ی محل رجوع ماها یک از نوشته که در هیچاین معنا  و دریافت دهشتناکی

های دستاویزبه تنها دریانوردان بیان نشده و ها  با این رخداد برخورددر  کاربردی و علمی

های دور از  و راه ،گشایی آن در خشکی، طلسمجای آوردن ه نذر و ب ای چون فراگیتیانه

  دریایی مرغیک به پای  آویختنزنی،  دهلنمودن گرداب، پرواری چون  خرد و فسانه

 اند.شدهخشکی متوسل میو برافتادن به سرگردان 
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