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  بخش ارس  یدرودمان بسان خروش هست

  پارس یايد دريو به شكوه آارون ، بر گستره جاو

  نيران زميدر ا یپيشينه دريانورد

  سورن يوسفی : نگارنده 

دريای ،دريای بزرگ پارس  ینهاياآانمان در سرزميشه نياند يیار دور و شكوفايبس ینه دريانوردی ما از زمانهايشيپ

ر و درخشان و چندين يهند ساخته شد بنابراين ما دارای يك گزشته چشمگ یايو بزرگ در) عمان(ُمكرانسرخ، دريای 

  .هزارساله دريانوردی هستيم

دا آردند و با ساخت شناورهای گوناگون ، در آن به يستند به سوی آن آشش پيايرانيان از زمانی آه در آنار دريا ز

) جزاير(یلمونهاي، بندرها و ت) سواحل(افته و به آناره هايسياری را در دريا های ب رفت و آمد پرداختند به زودی راه

نه يشيدر درياها شدند و سرآمد دريانوردان گرديده و پ یز زمان نماد برتريدور و نزديك دست يافتند و در گر

  . از دريانوردی برجای گذاشتند یشكوهمند

شدند آه هنوز هم  يیهايافته ها و نوآوري یدريايی ، دارا یودنهاميهمچنين ايرانيان در گزر سده ها دريانوردی و رهپ

شتر گاه نگاران و نويسندگان گزشته آشور ، از ينه و گزشته سربلند ، بيشياز آنها آاربرد دارند ، با اين همه پ یشمار

ك يست و ما هنوز ين ستهياند آوتاه و شا اند و يا آنچه نوشته گستره دريانوردی ما چيز درخوری به نوشت در نياورده

غ آه با گزشت زمان برروی همه چيز گرد فراموشی آشيده شده يم و دريه درباره دريانوردی خود نداريآاوش همه سو

  .شود می) افزوده(اين تيرگی اپزوده یروز هم بر ژرفا به است و روز

در  یانوردينه دريشيپ. ز بوده اندشتايز پين یانورديگر هنرها ، در دريبودند آه همچون د ین مردمانيان نخستيرانيا

 دزفول بدست آمده است ُچغاميشدريانوردی ايرانيان، ُمهری است که در ) سند(ترين ُبنچاك کهن. ار آهن استيران بسيا

اين ُمهر گلين، يک کشتی را با سرنشينانش نشان . رسد ش میيسال پ 8000ش از يبخش چغاميش به ب ینه زمانيشيپ

زده در جلوی او  زانو) اسيران(در اين کشتی يک سردار پيروز ايرانی، بازگشته از جنگ، نشسته، و دربندان. دهد می

  .شوند می هم ديده)هاللی(یُمهر يک گاو نر و يک پرچم آمان در اين. شوند ديده می
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 سازی کشتی  

 یايهای دريای پارس، در آب. سازی بسيار پربار است فرهنگ مهندسی ايرانيان از ديدگاه دريانوردی و کشتی

ايران، ) جنوب غربی(یمروچ باختريهای ن ، همچنين رودخانه)اقيانوس هند(هند یاي، و بزرگ در)دريای عمان(ُمكران

سازی و  در شاهنامه فردوسی بزرگ ، چندين بار از کشتی. بوده است يرانياناز ديرباز پهنه دريانوردی و درياپويی ا

های  و پيشينه اين رشته از دانش و شگرد مهندسی ايرانيان را از سروده ینگيريرانی ايرانيان سخن رانده شده وديکشت

سازی  و هنر کشتی شناگریکه هنر  ی، پادشاه پيشدادی، به نام نخستين آسجمشيداز  فردوسی. توان دريافت فردوسی می

ا ير يتوان دريافت که دانشمندان ايرانی در دوره تابندگی نژاد ا می. و دريانوردی را به ديگران آموخت ، نام برده است

افتن و ساختن کشتی و يروز به ينام برده شده است ، پ* جمشيد * ه پادشاهی که در شاهنامه فردوسی به نام دور آريا

  اند؛ دريانوردی و درياپويی شده یشگردها

  ز کشور به کشور برآمد شتاب                     گذرکرد زان پس به کشتی بر آب

  ردوسی بزرگ ف 

  

  دهم امردادماه روز جهانی دريانوردی ايرانيان

اآانمان آن روزها را يهای نزديك به زمان ما روزهايی بوده آه ن های دور تا سال پارس از زمان یايدر یدر آرانه ها

اند و چيزهايی  رفته اند و يا به دريا می پرداخته می یژه اين ويياند و در آغاز آن روزها به برگزاری آ داشته گرامی می

 یسازمان جهان. آردند ش میيايشكار بيشتر به درگاه خداوند ن اند و برای آغاز راه دريايی و يا آرده را به دريا هديه می

سپتامبر را به نام روز  29مهر برابر با  7روز ) یديخورش1357،یزاد1978(ش يسال پ 31دريانوردی ، در 

  .ده استيبرگز جهانی دريانوردی

 **نوروز دريا ** هرسال را به نام ) مرداد نادرست است(ست آه ايرانيان باستان روز دهم امردادين در هنگاميو ا

ها و بهار دريا و وزش بادهای  ده بودند و در اين روز آه آغاز آرامش آبيناميدند و آن را روز آغاز دريانوردی نام می



 
 

yousefi@persiangulfstudies.com                                                                  www.Persiangulfstudies.com 
 

های گرمسيری به  ژه با موز و نارگيل و ميوهيگرفتند و با گل و گياه و شاخه سبز درختان بو موسمی است جشن می

و آن را رام و در دسترس آنان ) دهيآفر(رفتند و پس از سپاس به درگاه خداوند آه دريا را برای آنها آپريده ميانه دريا می

تا يآناه*  یتيگ یآبها و درياها و نگاهدارنده و پاسبان همه آبها یزدبانويها را به سرنام ا ساخته است گل و گياه و ميوه

رنده؛ دريای سرخ ، يهای بيكران دريای پارس آه به باور ايرانيان دربرگ آردند و به آب به پيشگاه خداوند هديه می، * 

پرداختند و پس از يك روز  ريختند و به شادی می شد می دريای پارس ، دريای ُمكران ، دريای هند و دريای چين می

ار به يگشتند و از فردای آن روز با اميد بس خود باز می یزندگ یو آرانه ها) رياجز(یلمونهايشادمانی به بندرها و ت

ان دريانوردان و ين روز دريانوردی در مييآ. آردند دور و دراز دريايی خود را آغاز می یمودنهايمهر خداوند راه پ

نوروزی و دريايی ) تقويم(درياهای سرخ ، پارس ، ُمكران و هند آه با گاهشمار یدرياورزان و مردمان آناره ها

  . شده است یايرانيان آشنا بودند انجام م

ن آرامش يهستند آه روز جهانی دريانوردی آه روز راست یبا نگاه به آنچه آمد بايد گفت آه ايرانيان نخستين مردمان

 یاين روز جهانی نيز برا گاه بلنديم است را با ِخَرد و هوش خدادادی ساخته اند و جايبدون ب یهاييماياپيدريا و آغاز در

  . ايرانيان است

گيرند و در اين روز هر يك از   َاُمرداد را جشن می 10هند ، دريانوردان روز   یدر آرانه ها(نويسد؛ ين میياسمعيل را

ريزند و با خواندن سرودها چند روزی را با شادی برگزار  دريانوردان هر اندازه نارگيل داشته باشند ، به دريا می

  .)آنند می

زير آمده است؛ ) های آتاب(یسال پيش به اين سو در َنسكها 1000نوروز دريايی و روز آغاز دريانوردی ايرانيان از  

اصول علم  فی ، نسك الفوايد)شيسال پ 1009در (الهند از ناخدا بزرگ رامهرمزی ا عجايبيهند  یهايدر نسك شگفت

های سليمان مهری ، نسك سرگزشت آشتيرانی  ، نوشته)شيسال پ500ك ينزد(البحر و القواعد نوشته احمد بن فاجد

" با نام  ینييان مردم آيدر م) قشم(لمون ابرآاوانيدر ت. گريو د) شيسال پ81(دانشمند هندی  ايرانيان از هادی حسن

داد هر كم امريشكارگران آنجا . گمان ريشه در نوروز دريايی باستان دارديبرپاست آه ب) نوروز صيادی(نوروز شكار

  .آنند ن نوروز شكار را برگزار میييروز به آغاز نوروز دريايی ، آنها آ10نامند و درست  سال را نوروز شكار می
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سازی و  شده و با نگر به اين آهن روش دريانوردی ، نياز به کشتی های ايران از ديرباز انجام می کشتيرانی در آب

آمد و شد  رودان ميانهای  هايی که در رودخانه نخستين کشتی. ه استسودجستن از اپزارهای دريانوردی در ايران بود

افته ياز پرشمار  یر به برخيدر ز. آنها پارو بوده است يیشدند و اپزار جابجا های گوناگون ساخته می کردند ، به نما می

  م؛ يانداز یم ینگاه یانوردينه دريان در زميرانيا یها و ساخته ها

   ؛)ینقشه بردار(اب يدن رهيِآش

) نقشه(ابيو پياده کردن ره یرياندازه گ یکارهای مهندسی با سود جستن از اپزارها های پيشين در ايرانمان  از دوران

آم  یآرام دريايی ، به ويژه در بخشها یو آشكار آردن راه ها) سواحل(از آناره ها یاب ِآشيره. گرفته است میانجام 

  .بوده است رانيا يیايدر یروين یژرفا ، از آارها

 ؛ )قطب نما(آس نما

. دهند ها نام می ها و يا ايتاليايی تنی چند از دانشمندان آن را به چينی. هست یاريبس یداستانها آس نما در باره ساخت

ايرانی در برابر همانند چينی  آس نمای. به دست ايرانيان ساخته شده است آس نمابيشتر دانشمندان همداستانند که  یول

 آس نمای بيشتر یزسنجيدادن ر بر نشان) افزون(اپزون 32شماره . است سو بوده  32داشت ، دارای  یسو 24که 

پيشرفته آنان است ، که خود ) رياضی(و دانش آماری 2ايرانی ، نمايانگر آشنايی ايرانيان با شماره ها در ريشه 

به  ن تنييار روياسپنديرانی آمده است که کهن ا یدر نوشته ها. خواهد را می یجداگانه و بسيار پردامنه ا يیگفتگو

را به او نشان می داده  یكساني یجسته ، که همواره سو شدن برای نبرد با اژدها از پيکانی آهنين سود می یهنگام راه

  . است

  دوری ياب و راهنمای سنجش دريايی گره

يکی از . اند برده دريايی به کار می یاه هار یريهای باستان ، اپزارهايی برای اندازه گ دريانوردان ايرانی ، از زمان

ان ، يشده ، که پس از رسيدن به پا خود بوده و آم آم باز می یاين اپزارها ريسمانی بوده که دارای گره هايی در درازا

 ١٨۵٢مينامند که خود برابر " گره " نماد اندازه گيری راه را در دريا را . برده اند یپيچيدند و دوباره بكار م آن را می



 
 

yousefi@persiangulfstudies.com                                                                  www.Persiangulfstudies.com 
 

؛ گره می باشد و بنابر واژه نامه )معنای(نات به َچم ینامگذاری نموده اند که در پارس" نات " متر است و در باختر 

گرسو نيز يپارسی باستان دارد و از دگنج نامه است گره نامی پارسی است و ريشه در  یدهخدا که به باورم به راست

آنان . افتند يك چهارم چارک است گويند که دريانوردان ايران باستان به نخستين بار اين نماد را ينماد اندازه گيری و 

ريسمان  یمتر بر روی آن گره ای زده شده بود و درازا ۶ريسمانی را به درون آب رها می نمودند که به اندازه هر 

ستاده بود گره ها نا پيدا بودند و هر چه بر شتاب کشتی يبه زير آب رها بوده ، به آن هنگام که کشتی امتر و  ۶٠

اپزوده می گشت گره های روی ريسمان يک به يک بيرون ميآمدند و دريانوردان با شمارش گره های بر روی 

ن يان باستان ايايران. دنديسنج یندازه را ممانده ، ا یريسمان شتاب شناور را روشن می نمودند و با نگاه به راه برجا

ريسمانی بافته شده از کنف که خود همان از پوست کتان . سمان را از کنف و کنخا که هر دو از واژگان پارسی استير

ست بر نخستين نماد سنجش يسفت و استوار و کنخا از الياف کنف بر هم تنيده و گواه یبود و پيچ در پيچ و به اندازه ا

  .دريايی در ايران باستان شتاب

  گيری اپزارهای اندازه

. مند ايرانی ، ساخته شده استسازنده و دانش"  کرجی" آيد به آوشش  تراز شاهينی ، که نخستين گونه تراز به شمار می

توان اندازه  با آن می. شده است ای آويزان می شماره دار بوده که با زنجيری از ميله یاين دستگاه دربردارنده برگه ا

ها ،  ین دستگاه در ساخت تنه آشتيا. آن روشن نمود) بندی درجه(ینه بنديان دو بخش را از روی زيم یو بلند یآوتاه

  .بوده است یاپزار مهندسان سازنده آشت

  )سفر نامه ها(ها رهنامه

 یوند به دريانوردی نبشته و دسته بنديها در پ یهايی بودند که در آنها همه آگاه و نوشته) ها نقشه(ابهايها، ره نامه راه

کمک آنها دريانوردی و درياپويی اند و به  هايی بوده ايرانيان از روزگار باستان، سازنده و دارنده رهنامه. شده بود

، ) یابيجهت (شناسی و سو يابی ، گاه)جزاير(لمونهايهايی درباره بندرها و ت های ايرانيان ، آگاهی رهنامه. اند کرده می

ان ، بسياری يزش تازيپس از خ. اند را در بر داشته... گردشهای دريايی ، گردشهای هوايی ، اپزارهای دريانوردی و 
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نمان بدست آمده بود به ير سرزميار بدست مردان و زنان دليو تالش بس یهای دوران ساسانی آه با سخت از رهنامه

  .، بهره بسياری از آنان گرفتند یبرگردانده شد و دريانوردان دوران تاز یتاز

  استرالب

رفته  ه زمين به کار میگاه ستارگان در برابر به کريُاسترالب ، اپزاری بوده که در جهان باستان برای روشن آردن جا

  . شده است ای و استرالب کروی ساخته می ، استرالب برگه یاسترالب ، در سه گونه استرالب نوار. است

آنها و ) جغرافيايی(يیتايگ یستارگان بلندا یتوانستند سو استرالب در برابر يکديگر تكان خورده و می یتكه ها

های  استرالب. رفته است يابی به کار می استرالب در دريانوردی، برای سو. ان آنها را آشكار نماينديم) فاصله(بازه

ن استرالب يساخت نخست) مورخان(سانيای گاه نو هرچند پاره. اند شده ايرانی از برنج و آميزه های ديگر مس ساخته می

و اپزودن  یو بهسازگوناگون  یورزان ايرانی در ساخت استرالبها دهند ، ولی آار انديش را به يونانيان نام می

  .انوردان نوشته شده استيژه دريسان و بويهای آن ، بی چون و چرا بوده و از سوی همه گاه نو بخش

  راهنمای خورشيدی

در آغاز، . گردد به زمان باستان برمی) آفتاب(گيری سايه آپتاب زمان از راه اندازه یپيشينه روشن نمودن دگرگون

ها و درختان ساخته  فروغ خورشيد ، از سايه ساختمان يیگيری زمان با جابجا هراهنماهای خورشيدی ، ويژه انداز

داده  یجا یستا بر روی برگه ايآم آم ، دريانوردان ايرانی با گزشت زمان از اپزارهايی که به گونه ا. شده است می

روزانه را آشكار ) يیايفعرض جغرا( يیتايگ یخورشيد و پهنا یشتر بلندايراهنماهای آپتابی ب. شده ساخته شدند می

هم در دست است که ايرانيان از اپزارهای آپتابی ديگری برای آشكار  يیاپزون بر اين راهنماها نشانه ها. نمودند می

  . جستند در دريا سود می یابيو سو) طول جغرافيايی(يیتايگ ینمودن درازا

  اپزار نمايش و پردازش جنبش گردندگان

  )حرکت سيارات(

رد ، اين يگ یشناسی و دريانوردی دربرم ستاره یآن را نياز به آاوشها یهای باستان ارهايی بوده که ريشهاز شمار اپز

. رفته است گوشه ای و درازا به کار می ی، زمين و خورشيد و همچنين سنجشها جنبش گردندگاناپزارها برای نمايش 
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را، به ويژه در دريا از نيمروز  يیتايگ یتوانستند درازا میسال پيش از اروپاييان  1500کم  اينکه ايرانيان، دست

اين سنجش و . سان پزيرفته شده استيبسنجند ، از سوی بسياری از دانشمندان و گاه نو) النهار مبدا نصف(سيستان

،  رود به کار می) زاويه ای(گوشه ای یها یريهای پيچيده ، بدون سودجستن از اپزارهايی که در اندازه گ پردازش

  .بوده است یناشدن

  ماده نفتی 

. شده است گوناگون در جهان باستان ايران و ميانرودان شناخته شده و به کار برده می یوه هاينفتی به ش یماده ها

جاويدان بوده در  در آتش و آتش یريو بكارگ) ريق(ی که از آغاز شناخت کرفيسوختی و گرما یگزشته از آاربردها

. بوده است) مالت(کاربرد آن به گونه چسباننده ، روکش و آژند. شده است می یريز بكارگيآن ن یدانش و شاخه ها

 یريآب به آن جلوگ یابينگونه از راهياند و بد ساخته و روآش دار می) غيراندود(ها را کرف اندود ايرانيان، کف کشتی

  .آشورمان آاربرد دارد یآرانه ا یها و لنجها در استانهايساخت آشت ین روش هنوز هم برايا. شد یم

  يیايو در یاز آتش در هنر آرتش یريبكارگ

در . دريايی دشمن ، از دوران باستان آاربرد داشته است یها و سازه ها کاربرد آتش در جنگ ، برای سوزاندن کشتی

، با جامه نفات انداز يا  نپتان ، نفتآرتش ايران ، هم در نيروی زمينی و هم در نيروی دريايی همواره گروهی به نام 

پرتاب آتش با تير بوده  ترين روش  ساده. اند و نفتی را بر دوش داشته) غيری(کرفی یويژه خود آار پرتاب ماده ها

های  برای پرتاب آوند. شرفت پيدا نمودياز آتش و نارنجک مانند پ) ظرفی(یاست ، اين روش سپس به گونه پرتاب آوند

" نفت يا نپتا ، که در شاهنامه از آن با نام؛ . جستند ، سود می) منجنيق(نچنيکبزرگ از اپزارهای خودکار ، همچون م

س رومی در چهارده سده ي، باستان نوپروکوپيوس. بود یآرتش یار از رازهايبس یتا زمانها. ياد شده است" قاروره 

هايی از روغن مادها و گوگرد را پر کرده و  گويد که ايرانيان در دريا ، آوند برد و می نام می "روغن مادها " ش  از يپ

گويد که؛ اين ماده در روی آب شناور مانده و به  پروکوپيوس می. کنند آنها را آتش زده و به سوی دشمن پرتاب می

در شاهنامه فردوسی بزرگ واژه قير به گونه قار به . کشيده است های دشمن را به آتش می کشتی یزمان برخورد ، آن

  کار رفته است؛
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  همه روشناييش گشته نهان                             چو دريای قار است گفتی جهان

  سيه شد جهان، چشمها گشت تار                    سر از رود قاريکی خيمه زد بر 

  

 سو کان

، ناخدای سيستانی پرآوازه ) بادی است که از سوی رود بوزد(= *سندباد * ايرانی چنين آمده است که  یدر نبشته ها

سوکان که آنرا سکان . کشتيهای ايرانی است یافت شده سکان نيز براين نمونه های يو آهنتر. ايران ، سکان را ساخت

ن چرخ يجابجاآردن راه کشتی را بر دوش دارد ، دريانوردان ايرانی سازنده نخست یست که راهنماينيز می نامند اپزار

پيش از . می ناميدند) دهنده یسو(را که اين آار به دوش داشت را سوکانی يا سوکاندار یکشتی يا سوکان بودند و آس

سوکان نبودند اين آار را دو ملوان با نگهداشتن دو پاروی بلند  ین و در دوره ای که شناورهای دريايی داراآن دورا

در آن زمان . را جابجا می نمودند یشرويدر ته کشتی بر دوش داشتند که با چرخانيدن آن به چپ يا راست راه پ

 یبه لنگه در داشت ، ساخت سوکان بازتاب یه همانندتخته آلفت همچون ساج يا شاه می ساختند ک یسوکان را از گونه ا

  .شگرف بر هنر دريانوردی داشت و دريانوردان را از رنج به راه در آوردن پاروهايی سنگين رهانيد

  )چراغ دريايی(خشاب 

اين  .شد می) افروخته(هايی ساخته بودند که بر فراز آنها آتش اپروخته های پيشين در دريای پارس ساختمان از دوران

. دادند رسانی انجام می یدريايی را برای راهنمايی دريانوردان و همچنين آگاه  دريايی و چراغ  ها آار ُبرج ساختمان

های دريايی ، با  برج. شده است های دريايی چنان بوده که با ناپديد شدن يکی ديگری نمايان می اين چراغ) فاصله(بازه

های  شدند؛ نخست آنکه؛ با باال آمدن آب در زمين ساخته می) دليل(، به چند ُشوند شد آتشی که بر باالی آنها اپروخته می

دوم آنکه؛ با . های کم ژرف رفته ، به شن نشسته و نابود شوند ها ندانسته به سوی آب م بوده که کشتیيکم ژرفا اين ب

سوم اينکه؛ در . خود را بيابند یشبانگاه و هوای ابری راه و سو یرگيها ، در ت در تاريکی ، کشتی) نور(ديديدن ش

از  یريجلوگ یداده تا به شتاب برا یناوها آگه های زمينی و رزم زمان يورش دزدان و تاراژگران دريايی ، به پادگان

 یهای هواشناختی و درياشناختی را م ها ، پديده ها در اين ساختمان و چهارم اين بوده است که؛ دريابان. آنها آار کنند
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کار و جوان ايرانی از اين نبشته ها برای آموزش و رويارويی با رخدادهای هوا و دريا به  دريانوردان تازه. نوشته اند

  . بردند یای بهره م ای و دوره ويژه رخدادهای چرخه

  چکيده نويسی

کشور را  رامونيهای رسيده از پ داشتند که گزارش) فهيوظ(یشكاريدر دربار پادشاهان  ايرانی ، گروهی از دبيران خو

رانی هم نياز دريانوردان ايرانی در به همراه  در آار دريانوردی و کشتی. گاه باالتر بدهندينوشته کرده به جا کوتاه 

ه گسترش اين شگرد در ميان يپيشين ديگر درياپويان در راههای دريايی ، ما) سفرهای(یای از رهنامه ها داشتن چکيده

  .دريانوردان بوده است

  )تلسکوپ(دوربين 

. ار داشته و دارديآاربرد بس یانورديست آه در دريرانيهوشمندان ا یگر از ساخته هايد یكيز يگوناگون ن ینهايدورب

ساختمان ستاره شناسی پکن ، به  يیدودمان پادشاهی يوان در چين نوشته شده که برای ساخت و برپا یدر نامه ها

در ايران  ستاره شناسی مراغهری اپزارهای ستاره بين از سرپرستی کوُووشوچينگ ستاره شناس دربار ، شما

ته نه تنها برای ديدن ستاره ها و گردندگان پادشاهی يوان ، ايرانيان از اين ساخ یبه گفته نامه ها. خريداری شده است

  .اند جسته ها ، به ويژه در دريا سود می دن دوردستيآسمانی ، که ، برای د

   يیايدر یپزشك

نخستين . پرداختند یم ینباره به آاوش و گردآوريرباز در اين بودند و از ديز نخستين يیايدر یان در پزشكيرانيا

 ربان تبری ، است که از) فردوس الحکمه(ینوشته شد ، بخشی از نسك ، دانش بهشتکه در اين باره ) کتابی( ینسك

دريايی  یمودنهايبود در ره پ یربان تبرستانی، پزشک. ، پزشک ايرانی ، گردآوری و نوشته شده است) تبرستانی(

های ارزشمند خود را  او يادداشت. های دريانوردان و درمان آنها گردآوری نمود درباره بيماری يیهايار خود ، آگاهيبس

های  ر در پزشکی را نوشت که بخشی از آن به بيماریيربان تبری نخستين نسك فراگ . برای پسرش علی به جا گزاشت



 
 

yousefi@persiangulfstudies.com                                                                  www.Persiangulfstudies.com 
 

 * یراز* به آموزش پزشکی پرداخت و  شهر ریهم او بود که در زمان بودنش در . پرداخت یدريايی و درمان آنها م

  . را از وی آموخته بود یدانش پزشك یشه هايابنده الکل ، شاگرد او بوده و ريپزشک نامدار ايرانی و 

های  را به بيماری یهای تن ، بخش هم در بخش پنجم نسك قانون ، بيماری!) نايس یابوعل؛ یبه تاز**(نا يپور س** 

 يیش در اين زمينه نوشته هايسال پ 1000زشکی خود در نيز در دانشنامه پ یعباس اهواز. دريايی پرداخته است

نازند ،  یبرند و گاه بدان م یخود بهره م یانوردين در دريان در روزگار امروزي، آنچه جهان یبه هر رو. داشته است

وه ها و راه يشه خواستار باال بردن شيست آه چون هميرانيادالن ايانوردان و دريبس دور در یبازتاب هرازه ها

  .بوده اند ، هستند و خواهند بود یانورديدر یآارها

  ايدان پارسا ِدرايجاو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه ها؛ يبن ما
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