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 .ترین صنایع و هنرهای دستی مردمان جنوب ایران استلنج سازی یکی از قدیمی: 1شکل 

لنج، نوعی کشتی کوچک است که برای مصارف تجاری یا حمل و نقل استفاده دارد و بیشتر در خلیج 

 شود.هایی از اقیانوس هند دیده میفارس، دریای عمان و بخش

 

 ساخت لنج تاریخچه

 (میالدی 1۹۷۱–1۹۷۱ن است که قدمت آن به دوره افشاریه )ترین صنایع در ایرایکی از قدیمی لنج ساخت

 . رسدمی
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 .رسدسابقه ساخت کشتی تجاری در ایران به پیش از اسالم می :2شکل 

عمدتا از لنج برای مصارف تجاری) ماهیگیری، صید مروارید، جا به جایی کاال ساکنان شمال خلیج فارس 

کردند. در گذشته بیشتر سفرهای دریایی تجاری به مناطق مختلف از جمله و...( یا حمل و نقل استفاده می

 بمبئی، بصره، کشورهای آفریقایی و... بوده که گاه تا یکسال این سفرها ادامه داشتند.

همزمان  1۷91شدند. در دهه اولیه لنج دارای بادبان بودند و با استفاده از نیروی باد جا به جا میهای نمونه

 ود موتورهای دیزلی به ایران در ساخت لنج از این موتورها استفاده شد.با ور

 ساخت لنج

ست. اهای ذهنی نقشه استفاده ازشود و معموال ساخت آن با بدون نقشه و طرح اولیه آغاز می ساخت لنج

نه به سینه و نسل به مانند بسیاری از هنرها و فنون کهن به صورت سی طراحی مراحلمهارت ساخت و 

 شود.گفته می "گالف "به افرادی که به کار ساخت لنج اشتغال دارند  شده است.نسل منتقل 
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 .دسال نیاز دار 4تا  2ساخت لنج به زمان :  ۷شکل 

 

 

ساخت لنج نیاز به مهارت باال در شناخت موقعیت ستارگان و اجرام آسمانی، محاسبه طول و عرض 

 وضعیت آب و هوایی و... است.جغرافیایی، پیش بینی 

 

درختان بومی و نوعی خاص از چوب مرغوب  جنگلی مقاوم در برابر رطوبت،ساخت لنج از چوب درختان در 

ها برای سال زمان نیاز دارد. لنج 4تا  2ساخت یک لنج معموال بین . شوداستفاده می "سای"هندی به نام 

 برداری دارند.و بهرهسال( امکان استفاده  111ان طوالنی) تا ممدت ز

 

؛ شود، انبار لنجگفته می "قماره"های مختلفی است که شامل: اتاق ناخدا که به آن هر لنج دارای بخش

 معروف است، آشپزخانه، موتورخانه و... است. "خن"که به 
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 .اتاق ناخدا نام داردها دارای انباری در کف و اتاقکی باالتر از عرشه هستند که لنج :4شکل 

دهند از امروزه به دالیل مختلف مانند هزینه باال و زمانبر بودن فرآیند ساخت بیشتر دریانوردان ترجیح می

  های آماده و ساخته شده از فایبرگالس استفاده کنند.نمونه

 های مسیریابی و هدایت هستند.تکنولوژیهای جدید در کنار حفظ ظاهر سنتی خود مجهز به انواع لنج

 

 میراث ساخت لنج و ثبت جهانی آن

رند. بلوچستان و خوزستان قرار دا های هرمزگان، بوشهر، سیستان وهای ساخت لنج در استانبیشتر کارگاه

 ترین بنادر ساخت لنج در ایران هستند. بندر الفت، گوران، کنگ، جاسک، گناوه و چابهار از مهم

هایی که در هنگام ساخت لنج  اجرا رهنگی غنی دارد؛ شعرها و آوازها و آیینساخت لنج پیشینه فصنعت 

ها و آوازهایی که زنان به هنگام آغاز سفر یا بازگشت از سفر با شود، مراسم به آب انداختن لنج، مراسممی

موس این صنعت محسوب روند و... همه و همه جزء میراث ناملآن به بدرقه یا پیشواز دریانوردان می

 شود.می
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 در "دانش سنتی ساخت و ساز و دریانوردی ایرانی در خلیج فارس"به پیشنهاد ایران  2111در سال 

 یونسکو به ثبت رسید. فرهنگی و معنوی فهرست میراث 

 

 

 .دانش ساخت لنج امروزه به عنوان میراثی جهانی به ثبت رسیده است :9شکل 

 

  : مرجان قنواتیگردآورنده  

 عکس: گالری همراه انگلیسی به زبان به مطلب لینک  
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