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جــل  إالنســان، بتــاريخ كـفــاح تــاريخ الســفن 
ٔ
الطويــل، مــن ا

ســـرار الطبيعــــة 
ٔ
ـــاليق ا وللمالحـــة منزلــــة رفيعـــة بــــين . فـــك مغـ

ة  إالنســـاناكـتشــافات 
ٔ
ــع علـــى جـــرا  إالنســـانالمتعـــددة ، فهـــي دليـــل ناصـ

ريخ الســــفن والمراكـــب فــــي . وعنـــاده 
ٔ
ولكـــي نوضــــح القصـــة المجيــــدة لتـــا

ن نرجـع قلـيال 
ٔ
ولئـكالـوراء لنصـل البحـث  ٕالـىالخليج العربي ، ينبغـي ا

ٔ
 با

رباب الحضـارات المجـاه
ٔ
  )١(.القديمةدين الذين جابوا البحار من ا

نتــائج مهمــة حــول الحضـــارات  ٕالــى ،وبــالرغم مــن توصــل البــاحثين
نهم ٕاال، القديمة

ٔ
ما زالوا في خالف شديد حول تحديد اسم البلـد الـذي  ا

ولظهرت فيه الحضارة 
ٔ
نهم في خالف . مرة  ال

ٔ
يضـاً ومعنى ذلك ا

ٔ
، حـول ا

  )٢(.ظهر فيه فن المالحةم البلد الذي تحديد اس
ن الفينيقيــين ٕالــىيـذهب بعــض البــاحثين 

ٔ
صــور وصــيدا، ، مالحــي ا

ول من جاب البحار
ٔ
ول مهم ا

ٔ
سس المستعمرات التجارية عبرها، وا

ٔ
. ن ا

مـن معلومــات فـي مجــال  ٕاليــهولكـنهم حفظـوا ســرهم وكـتمـوا مــا توصـلوا 
ول الرواد ا

ٔ
بحروا غربا للتجارة والكسبالبحار، فكانوا ا

ٔ
  )٣(.لذين ا

مـــا كيــــف تعلمـــوا ركــــوب البحـــر
ٔ
ضـــواء علــــى ا

ٔ
ســـاطير تلقــــي ا

ٔ
، فثمــــة ا

ولــىنشـاطاتهم 
ٔ
ن، ومنهــا اال

ٔ
ن يكــون هنـاك قــوم مــنهم  ا

ٔ
الصـدف شــاءت ا
رجـــاءيقطنـــون ســـواحل الشـــام فـــي غابـــات واســـعة 

ٔ
، فضـــربت صـــاعقة اال

شـــجاررؤوس 
ٔ
شــــجار  ٕالـــىوامتـــد اللهــــب  ، فاشــــتعلت،اال

ٔ
ن الــــتهم كـــل ا

ٔ
ا

هـل تلـك ،الغابة
ٔ
قطـع  ٕالـىالمنـاطق نجـاة مـن النـار عمـدوا  ولما لم يجـد ا

شجار تلك الغابة المحترقة ما 
ٔ
مكنهما

ٔ
واعتلـوا متنهـا والقوهـا فـي البحـر،  ا

وزوس
ٔ
ولئـــــك، ثـــــم ســـــعى وكــــان قائـــــدهم ا

ٔ
تحســـــين هـــــذا القـــــارب  ٕالـــــى ا

  )٤(.البسيط

خرىوثمة رواية 
ٔ
ول مـن صـنع التقول بان المصريين ا

ٔ
مراكـب ، هـم ا

نهـاروقادهـا فـي 
ٔ
شـجاربـاعتالء جــذوع  بـد�افقـد  . والبحــار اال

ٔ
حــد  اال

ٔ
مـن ا

بعضـــها  ٕالـــى، ثـــم ربطـــوا الجـــذوع المقابـــل الشـــاطئ ٕالـــىالنيـــل  شـــواطئ
عشابببعض، وشدوا وثاقها 

ٔ
، وكونوا منهـا كــتال مـن المتينة كالبردي باال

مســكوها 
ٔ
يــديهمالخشـب ا

ٔ
قـدامهم كمحركــات با

ٔ
، ثــم جعلــوا مســتعملين ا

يــديهم 
ٔ
وفيهــا مقاعــد واســتعملوا ا

ٔ
ن  ٕالــىيف دالخشــب كمجــا قطعــا مــن ا

ٔ
ا

تقنوا
ٔ
صنعها ، فحفروا تلك الكـتل الخشبية وجوفوهـا ، فصـارت مراكـب  ا

خـذت تطفــو علــى سـطح المــاء 
ٔ
ول صــورة مركــب شــراعي . ا

ٔ
ويرجــع تـاريخ ا

  )٥(. قبل الميالد  ٦٣٠٠سنة  ٕالىمصري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقنولئن 
ٔ
فقـد بـرع العراقيـون كـذلك فـي  ، المصريين ركوب البحـار ا

علــى جـــدران معابـــدهم مـــا ، وع وســـائل لـــنقلهم عبــر دجلـــة والفـــراتصــن
. )٦(المعـــروف" الكلـــك"، ففـــي خورســيباد مـــثال رســـوم تشــبه يثبــت ذلـــك

نومـن منـا يسـتطيع 
ٔ
حكـم  ا

ٔ
تقـنينكــر سـفينة نـوح التـي كانــت مـن ا

ٔ
مــا  وا

يــة((: سـبق ذكــره مـن ســفن ومراكـب
ٓ
نــا حملنـا ذريــتهم فـي الفلــك  وا

ٔ
لهـم ا

ـــدم علـــــى يـــــد  )٧(.))المشــــحون خـــــذ فــــن المالحـــــة نصـــــيبه مــــن التقــ
ٔ
ــم ا ثـــ

، ومـع هـذا فقــد كـان الرومـان يســتخدمون ، والرومـان القــدماءناليونـانيي
  )٨(. سفن الفينيقيين في حروبهم وتجارتهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، إالســالموجـاء دور العــرب الـذين لــم يبرعــوا فـي ركــوب البحـر قبــل 
 في اليمنباست

ٔ
هل سبا

ٔ
هل حمير وا

ٔ
ب فـي الجزيـرة فقـد خـاف العـر   .ثناء ا

امتــداد جبــال  ٕالــى، ولعــل الســبب فـي ذلــك يرجــع العربيـة ركــوب البحــر
ن العـرب، : (( وهنـاك مـن يقـول. بينهم وبين البحر الحجاز التي تفصل

ٔ
ا

لبــدواتهم، لــم يكونــوا مهــرة فـــي ثقافتــه وركوبــه كــالروم واالفرنجــة الـــذين 
حوالهلممارستهم 
ٔ
عـواومرباهم في التقلب علـى  ا

ٔ
مرنـوا عليـه واحكمـوا  دها

  )٩( ...))الدراية بثقافته 
زمـع فقت راياته على سواحل الشام ومصـر، وخإالسالمولما ظهر 

ٔ
، ا

ن . رب على ارتياد البحر والركوب فيهالع
ٔ
ويتناقل المؤرخـون روايـة تقـول ا

ول مـن ركـب البحــر مـنهم هـو
ٔ
، فــي العــالء بـن الحضـرمي والــي البحـرين ا

ــر بـــن الخطـــاب رضـــي هللا عنـــه هجريـــة  ٢٣-١٣( عهــد الخليفـــة الثـــاني عمـ
، والـــذي توجـــه بحـــرا لفـــتح بـــالد فـــارس فـــي اثنتـــي )ة ميالديــ٦٤٤-٦٣٤/

لفـــاعشـــر 
ٔ
ـــفن . مقـــاتلينمـــن ال ا لكنـــه فشــــل فـــي تلـــك الغـــزوة فعـــادت سـ

ضـــب ، وغالقليـــل ٕاالالبصـــرة وقيـــل انـــه لـــم يرجـــع منهـــا  ٕالـــىالمســـلمين 
  )١٠(.الخليفة عمر على العالء وعزله

-٦٤٤/هجريــــة  ٣٥-٢٣( ولمـــا ولــــي عثمــــان رضــــي هللا عنــــه الخالفــــة
بــي)ميالديــة ٦٥٦

ٔ
، وكــان يعمــل واليـــا ســـفيان ، طلــب منــه معاويـــة بــن ا

ن يســمح لــه بغــزو الــروم بحــرا فوافــق الخليفــة علـــى علــى 
ٔ
نــذاك، ا

ٓ
الشــام ا

حـــداً 
ٔ
ن ال يقســر ا

ٔ
، بـــل مـــن المســلمين علـــى ركــوب البحـــر ذلــك بشـــرط ا

مـر اختيـارا 
ٔ
، ونجـح معاويـة فـي هدفـه، وتشـجع المســلمين) ١١(.يجعـل اال

قـدموا علــى العنايــة بــالقوة البحريــة والتــي كـان لهــا اثــر كبيــر فــي اتســاع 
ٔ
وا

ن نشــير ٕالــى موقعـــة . إالســالميةرقعــة الدولــة 
ٔ
وقـــد يكــون مــن المناســـب ا

سـطول الرومــي
ٔ
سـطول إالســالمي واال

ٔ
 ذات الصـواري التـي حــدثت بـين اال

وكمـــا هــو معـــروف  .ميالديــة ٦٥٦ -هجريـــة ٣٤فــي البحــر المتوســـط ســنة 

  يرتبط 
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ن الخليفــــة معاويــــة
ٔ
ولــــع  )ميالديــــة  ٦٨٠-٦٦٠/هجريــــة  ٦٠-٤٠(فـــا

ٔ
قــــد ا

ـــم وخاصــــة، عنــــدما تســـــلم الخالفــــة، بٕانشـــــا ء الســــفن وقـــــد وصــــل حجــ
لــى قرابــة سـطول العربــي إالســالمي فــي عهـده ٕا

ٔ
وكانــت . ســفينة)١٧٠٠( اال

ــاك الســــفن التجاريــــة، المراكـــب البحريــــة العربيــــة نواعــــا مختلفـــة فهنــ
ٔ
، ا

وهنـاك الســفن البحريــة، والتــي منهـا الصــغار الخفــاف الســريعة ، ومنهــا 
عـــداء

ٔ
ي مقدمـــة وكــان فــ. الكبــار الضــخام لقــذف الـــنفط المشــتعل علــى اال

و اللجـام ٕاذا صـدمت مركـب العــدو 
ٔ
س ا

ٔ
المراكـب حديـده حـادة تسـمى الفــا

س الكـبش الـذي 
ٔ
غرقته، وهذا السالح الحربـي الفتـاك يـذكرنا بـرا

ٔ
خرقته وا

سوار
ٔ
  ) ١٢(.، ودك الحصون في المعارك البحريةكان يستعمل لثقب اال

سطول في فتح الكـثير من الجـزر الكبـرى 
ٔ
كما استخدم المسلمون اال

يـــــدي فــــي ال
ٔ
مثـــــال صـــــقلية ورودس وانتزعوهـــــا مـــــن ا

ٔ
ــــر المتوســـــط ، ا بحـ

دور الصـــــــناعة  وقـــــــد اهـــــــتم العـــــــرب بعـــــــد ذلـــــــك بٕانشـــــــاء. البيـــــــزنطيين 
ـــونس علــــى عهــــد الخليفـــــة  ،"الترســــانة" ول دار للصــــناعة بنيــــت فـــــي تـ

ٔ
وا

موي عبد
ٔ
   )١٣(.)م٦٧٤(هـ ٥٤الملك بن مروان سنة  اال

 ( وقـــد ســــمى العـــرب مجمــــوع الســــفن
ً
ســـطوال

ٔ
مســــتعيرين اللفــــظ ) ا

ضـخم Stolosاليوناني 
ٔ
ٕاال . مـن السـفن البيزنطيـة وكانت السفن العربية ا

نها
ٔ
قل منها سرعة، وسـرعان مـا تحسـنت السـفن العربيـة ا

ٔ
ويـدين . كانت ا

، ولكـــن العـــرب ين، بفضـــل تعلـــيمهم الفنـــون البحريـــةالعــرب للبيـــزنطي
صـــبحوا

ٔ
ســـاتذة بهـــ الــذين تعلمـــوا هـــذه الفنـــون مـــن البيـــزنطيين ا

ٔ
وقـــد . اا

وربــا 
ٔ
. انتشـرت بعــض االصــطالحات البحريـة التــي اســتعملها العـرب فــي ا

ميــر البحــر 
ٔ
 Coruetteوكلمــة  Admiralومـن هــذه االصــطالحات لفظـة ا

خوذة عن لفظة 
ٔ
نـواع المراكـب العربية والتـي تعنـ" غراب"الما

ٔ
ي نوعـا مـن ا

ثير العرب في مناطق حـوض البحـر المتوسـط ، كـان . العربية
ٔ
ن تا

ٔ
ويبدو ا

كـ
ٔ
وربــا، فقــد اســتخدم البنادقــة الغــراب العربــي فــي ا

ٔ
ثيرهم فــي ا

ٔ
ثـر مــن تــا

  )١٤(.عشر ٕابان معاضـدتهم للصليبيين القرنين العاشر والحادي

  
 

 

 

 

 

همـــا : لقــد توزعــت البحريـــة إالســالمية توزيعــا جغرافيـــا بــين بحــرين 
المحــيط الهنــدي والبحـــر المتوســط ، وتبعــا لـــذلك تميــزت الســفن التـــي 

فـي المحـيط الهنـدي والخلــيج تمخـر عبـاب البحـر المتوسـط عــن نظيراتهـا 
ـــد كانــــت مراكـــب المحــــيط ال. العربـــي هنــــدي والخلـــيج العربــــي تخــــاط فقـ
وقـد تــرك . اكـب البحــر المتوسـط تـدق بالمسـاميرر ، بينمـا كانـت مبـالليف

جانـبلنـا الرحالـة العــرب 
ٔ
وصــفا لتلـك السـفن ولعــل مراجعـة بســيطة  واال

لمــا كـتبــه ابــن جبيــر فــي القــرن الثــاني عشــر المــيالدي، ومــاركو بولــو فــي 
ويمكــن هنــا . القــرن الثالــث عشــر المــيالدي دليــل واضــح علــى مــا نقــول 

ن ابـــن جبيـــر قـــدم وصـــ ٕالـــى إالشــارة
ٔ
فا جمـــيال للخيـــوط المســـتعملة فـــي ا

لــواحتثبيــت 
ٔ
مراس مــن القنبــار  ٕان :فهــو يقــول اال

ٔ
هــذه الســفن مخيطــة بــا

ـــفن  ي صــــناع السـ
ٔ
ــل يرســـــونه ا ن ٕالــــىوهــــو قــــش جــــوز النارجيــ

ٔ
يتخـــــيط  ا

مراسا يخيطون بها المراكبويفتلو
ٔ
  ) ١٥(. ن منه ا

مـر
ٔ
فائن المحـيط الهنـدي، والخلـيج العربـي، ومهمـا يكـن مـن ا ، فسـ

حمـروالبحـر 
ٔ
مراس  ٕانمـايسـتعمل فيهـا مسـمار البتـة،  ال "اال

ٔ
هـي مخيطـة بـا

مــــن القنبــــاري وهـــــو قشــــر جــــوز النارجيـــــل ، يدرســــونه الــــى ان يتخـــــيط 
ويفتلون منه امراسا يخيطون بهـا المراكـب ، ويخللونهـا بدسـر مـن عيـدان 

علـى هـذه الصـفة سـقوها بالسـمن ) السـفينة( ٕانشاءفرغوا من  فٕاذاالنخل 
و بــدهن الخــروع، 

ٔ
هــلويقصـــد ا

ٔ
ولئـــكالخلـــيج والمحــيط  ا

ٔ
 ٕانشـــاء، مــن ا

وعلــى هـذه الصــفة سـقوها بالســمن ) السـفين(
ٔ
وبـدهن الخــروع  ا

ٔ
بــدهن  ا

حســنها 
ٔ
هـلوهــدف  )١٦(...." القـرش وهــو ا

ٔ
 ٕانشــاءالخلــيج والمحــيط مــن  ا

الشــعاب المعترضــة مـراكبهم بتلــك الصــورة ليلــين عودهـا ويرطــب لكـثــرة 
  )١٧( ".المركب المسماري ) فيها(يصرفون  ولذلك ال ،)تلك البحار(في 

  
  
  
  
  
  
  
ورد مـن الهنــد، الخشـب الــذي تعمـل منــه تلـك الســفن كـان يســت ٕان

وال يتحمـل دق المسـمار فيـه وكـثيـرا مـا يتصـدع مـن  وهـو شـديد الصـالبة،
حمـروعلـى العمــوم كانــت سـفن البحــر . جـراء ذلــك 

ٔ
، والخلــيج العربــي اال

غلبذات قيعان عريضة ، وذات سارية واحدة في 
ٔ
ولـم تكـن السـفن .  اال

  )١٨(.ذات الدفتين موجودة في غير البحر المتوسط
مـر

ٔ
 بـالزوال ســريعا ومهمـا يكـن مـن ا

ٔ
، فـان السـفن المخيطـة لـم تبـدا

وربيــةحينمــا غيـــرت التجـــارة  ٕاال
ٔ
االقتصـــادي كلــه فـــي المحـــيط  الوضـــع اال

. تركيـــب هيكــل الســـفينة وحمايتــه مـــن عــوادي البحـــر  ، وبصــددالهنــدي
نوهنـــاك مـــن يقــــول . فانـــه كـــان يـــدهن بمــــادة صـــلبة تســـمى الجلفطــــة

ٔ
 ا

مـواج
ٔ
ود بمـزيج القــار كانـت تصـ اال

ٔ
الـراتينج ودهـن الحـوت وكـان القصــد  ا

وكــــان  Ship Wormمـــن ذلـــك حمايـــة قـــاع الســـفينة مـــن دودة الســـفن 
ـــفن العربيــــةالطــــالء عــــادة بــــدهن الســــمك لخلــــيج العربـــــي فــــي ا ، وللســ

) ٤٠٠(والمحــيط الهنـــدي ظهـــر، وثمـــة ســفن كانـــت تحمـــل علـــى ظهرهـــا
، وكانــت دفــة السـفينة مــن النــوع الوحيــد مـن الــدفات التــي عرفهــا رجـل

وكـــان البــــد . كبيـــرة بــــين مـــؤخرة الســـفينة وجانبهـــاالعـــالم، وكانـــت دفـــة 
  )١٩(. للسفن من دفة على كل جانب 

بصــناعة الســفن والمراكــب منــذ لقـد بــرع العــرب فــي الخلــيج العربـي 
قــدم

ٔ
الحـــة ومعــرفتهم التامـــة مهــارتهم فــي الم ٕالـــىالعصــور ويرجـــع ذلــك  ا

وكان لموقـع الخلـيج العربـي الجغرافـي، واالسـتراتيجي، دور . بعلم الفلك
مــاكن بعيــدة 

ٔ
فــي تطــور الحركــة المالحيــة والتجاريــة وارتيــاد الخليجيــين ا

سياشملت وادي السند وشرق 
ٔ
  )٢٠(. ا

لقـد اختصــت الســفن الخليجيـة بالشــراع المثلــث، وهـو شــراع ســائد 
 ٕالـــىوكــان للخليجيــين دور مهـــم فــي نقــل هــذا الشــراع . حتــى يومنــا هــذا 

نه لوال الشراع الخليجـي المثلـث توسطالبحر الم
ٔ
، ومما يؤكده الباحثون ا

وربيــــونلمـــا قـــام 
ٔ
ــفوا فيهـــا منــــاطق  اال بـــرحالتهم المحيطيـــة التــــي استكشـ

و ســـعف الم ، وينســـج الشـــراع مـــمجهولــة مـــن العـــ
ٔ
وراق جـــوز الهنـــد ا

ٔ
ن ا

حـد البحــارة الغـربيين . النحيـل
ٔ
ي ا

ٔ
نوفـي القــرن التاسـع عشــر را

ٔ
الســفن  ا

كمـا لـوحظ . الخليجية ليس فيهـا وسـيلة لطـي الشـراع عنـدما يكـفهـر الجـو 
بــان الســفينة الخليجيــة تحمــل فــوق ظهرهــا مراكــب صــغيرة للنجــاة وهــي 

رجال مقابل  ) ١٥(  وقد يحمل القارب. نيج القارب ، والدو: على نوعين 
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 دراسات 

وللسـفن صـاري يسـمى الـدقل وهـو مـن جـذع النخيـل،  .فـي الـدونيج) ٤(
مــا االنكـر . قـدما )  ٧٦(ٕالـىوقـد يصـل طولــه 

ٔ
و Angkorا

ٔ
المرسـاة فكــان  ا

ـا الدفـــة فيـــه، وهـــو فـــي الســفن الخليجيـــة يصـــنع مـــن الحجـــر وفـــي  غليظـ
ــال  ن الســـفن العربيــــة  لـــىإ  إالشــــارةومـــن الطريـــف . وســـطه ثقـــب للحبــ

ٔ
ا

ـــم الخليجيـــة، لقوتهــــا ومتانتهــــا، عرفــــت فـــي ا وفــــي ) ماداراتــــا(لهنــــد باسـ
  )٢١(. العربية) مدرعات( ، فان ماداراتا تعني الواقع

ثمـة محـاوالت جـادة تـتم اليـوم فــي بعـض بلـدان الخلـيج العربـي مــن 
صيل وتجذير صناعة السـفن التقليديـة، واالهـم مـن ذلـك السـعي 

ٔ
جل تا

ٔ
ا

ئــل الــذين برعـــوا فــي بنـــاء باتجــاه  المحافظــة علـــى النجــارين المهـــرة القال
بــــواب 

ٔ
الســــفن والمراكــــب، والــــذين يســــتفاد مــــنهم كــــذلك فــــي صــــناعة ا

العربيــــة  إالمــــارات، وكمــــا هـــو معــــروف فــــان ية الجميلــــةالبيـــوت الخشــــب
هـم مراكـز صـناعة السـفن فـي الخلـيج العربـي حتــى 

ٔ
المتحـدة، كانـت مـن ا

نهـا
ٔ
قيــة، ولـم تكــن هــذه الصــناعة مقتصــرة علــى نالــت شــهرة مــا زالــت با ا

سواق ٕالىاالستخدام، بل كانت معدة للتصدير 
ٔ
  )٢٢(. المختلفة اال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هــاليوقـد حمــل عــدد مـن 
ٔ
، جمــع قــالف) قالليــف(ارة لقـب بجــد اال

كمــا تطــورت . وهـو صــانع الســفينة علــى امتــداد ســواحل الخلــيج العربــي 
شـكال 

ٔ
حجــاما

ٔ
مهـن البحريــة وتنوعهــا الســفن الخشـبية حســب تطــور ال وا

سـاتذة صــناعة السـفن فـي عبـر التـاريخ
ٔ
سـعداء بمـا يصــنعون  إالمــارات، وا

فــاقحيـث طبقـت شـهرتهم 
ٔ
نحتـى  اال

ٔ
الهنـود والباكسـتانيين والصــينيين  ا

ســرار مهنـــتهم تع
ٔ
ســف . )٢٣(لمــوا مــنهم بعـــض ا

ٔ
ائم تتـــوفر لــدينا قـــو ال ولال

سـماء صـناع السـفن 
ٔ
 .، لكـن ثمـة جهـود تبـذل لمتابعـة ذلـكالخليجيـونبا

ض صــناع السـفن المحـدثين فــي الكويـت، مـنهم الحــاج وقـد ورد ذكـر بعـ
، وعبــد جاسـم وٕاخوانـه، سـلمان وولـده احمـد، والحـاج صــالح بـن راشـد

  )٢٤( .هللا ، والحاج حمد بن بندر 
ظهــــرت فـــــي الســــنوات القليلـــــة الماضــــية، بعـــــض المراكــــز الثقافيـــــة 

صـــناعة ) مشـــاهد(تـــي حرصـــت علـــى اســـتعادة ســـيناريوهات الخليجيـــة ال
ـــذه الصـــــناعة، ارتبطــــــت  ن هـــ

ٔ
ـــفن فــــــي الخلـــــيج العربــــــي، خاصـــــة وا الســ

ناس كانوا يرتـادون البحـر ويمخـرون عبابـه 
ٔ
ومـن الطبيعـي . بالخليجيين كا

ن تختلــف صــناعة الســفن بــاختالف اســتخدامها ، فمــن البــانوش الـــذي 
ٔ
ا

، والــــذي حــــور لكــــي يعمــــل ابتكـــر فــــي الثالثينــــات مــــن القــــرن الماضــــي
 بالمحركـات، وهــو فـي 

ٔ
الشــوعي،  ٕالـىصــل سـنبوك غيــر شـكل مقدمتــه اال

نـــواعوالبــوم، والبغلــة وغيرهـــا مــن 
ٔ
ســـماكالتــي تســتخدم فـــي صــيد  اال

ٔ
 اال

   )٢٥(. نقل البضائع والركابوالغوص عن اللؤلؤ و
ــولهم علـــى  خشــــاباويمـــارس القالفــــون صـــناعة الســــفن بعـــد حصــ

ٔ
 ال

و النارجيـل المستوردة من الهند، و
ٔ
نواع خاصة مـن خشـب الصـاج ا

ٔ
هي ا

 ٕالــى إالشـارةومــن الطريـف . والصــنوبر المقـاوم للرطوبـة) لهنـديالجـوز ا( 
ن حكومة بومباي 

ٔ
القواسـم فـي سـنة  ءمـوانيالحملة البريطانية على  ٕابانا

 ٕالــــى، فرضـــت حظـــرا علــــى تصـــدير الخشـــب مــــن ســـاحل الملبـــار ١٨٠٩
ــن بنــاء المزيــد مـــن الخلــيج العربــي، فــي محاولـــة منهــا لمنــع  القواســم مـ

  )٢٦(. السفن
ـــفينة فــــي المكــــان المخصــــص لــــذلك علــــى   صــــناعة السـ

ٔ
 شــــاطئتبـــدا

ــــول والعـــــرض البحـــــر، حيـــــث يحـــــدد القـــــالف حجمهـــــ ــــن حيـــــث الطـ ا مـ
ووفـق قياســات  ،نوعهـا، والغايـة التــي ستسـتخدم لهـا، بحسـب واالرتفـاع

كــس ممــا يع ٕابحارهــامتناهيـة فــي الدقــة لكــي تحفــظ تـوازن الســفينة عنــد 
يبهـا بــدءا مــن وبعــد تحديــد الحجـم يــتم ترك  )٢٧(. مهـارة القــالف الخليجـي

، ويعــد )البــيص(، والــذي يعتمــد بنـاءه علــى تثبيـت الهيكـل الرئيســي لهـا
التـي  إالضـالعالعمود الفقري لها ، والذي يحفظ توزانها ، ثم تثبت عليـه 

 ، وتكـون مقوسـة ، وتمتـد مـن مقدمـة الســفينةتكـون متفاوتـة فـي الحجـم
ـــم ، ويكــــون كـــل ضــــلعين متمؤخرتهـــا ٕالـــى قـــابلين متســــاويين فـــي الحجـ

  )٢٨( .والوزن 
 القالفـون فـي تثبيـت وبعد االنتهاء من صناعة الهيكـل

ٔ
لـواح، يبـدا

ٔ
 اال

، وهـي السـطح العلـوي للسـفينة الـذي )الفنة(تم تركيب الخارجية ، ثم ي
 مــــن المقدمــــة ، وياـــــي دور الصـــاري 

ٔ
لــــدقل(يبـــدا صــــص لتثبيــــت المخ) ا

. ، وبواســطته يقــوم الربــان بــالتحكم بالســـفينة الشــراع ، ويشــد بالحبــال
) الداعومـــة(ويوضـــع فــي منتصـــف الهيكــل، وهنـــاك ) الكمــر(فضــال عـــن 

علــى 
ٔ
لمحافظــة علــى الســفينة مــن ل إالمــاممـن ) البــيص(التـي توضــع فــي ا

  )٢٩(. االرتطام
ما المرحلة  
ٔ
خيرةا

ٔ
) الفتيـل(، فتتلخص في وضع من بناء السفينة اال

لـواح، لسـد الفراغـات بـين لمصـنوع مـن القطـن والصـلا
ٔ
لمنـع تسـرب  اال

 مرحلـة الــدهان الخـارجي للسـفينة بزيــت الصـل التـي تشــكل . المـاء
ٔ
وتبـدا

كـل بسـبب الرطوبـة مادة دهنية عازلة للماء عن الخشب لحفظهـا 
ٓ
مـن التا

خيــرا تنــزل الســفينة . والحشــرات
ٔ
لـــواحالبحــر حيــث تســحب علــى  ٕالــىوا

ٔ
 ا

ن ٕالىخشبية دائرية 
ٔ
  )٣٠( .تستقر في البحر ا

ن هنـــاك تقاليـــد تــــرتبط بصـــناعة الســـفن، وقــــد 
ٔ
وممـــا ينبغـــي ذكــــره ا

تحـــدثت الســــيدة لؤلــــؤة عــــن والــــدها النوخــــذة الكــــويتي المعــــروف عبــــد 
نفقالـــت ) ١٩٦٧ -١٨٩٨(الوهـــاب عيســـى عبـــد العزيـــز القطـــامي 

ٔ
حــــد  ا

ٔ
ا

 ، فــــان عليــــه قــــرر بنــــاء ســــفينة ٕاذاالتجــــار 
ً
وال

ٔ
ن يبحــــث عــــن القبطـــــ  ا

ٔ
ن اا

، فالنوخـــذة لـــيس هــو ربـــان الســـفينة الـــذي ســـيتولى قيادتهــا) النوخــذة(
موالهــاعــن تجارتهــا  المســئولوحســب بــل ،هــو 

ٔ
ســرار، وهــو العــالم  وا

ٔ
 با

مــواجالريـاح 
ٔ
ب، وهــو واال

ٔ
خ اال

ٔ
وثمــة مــا  )٣١(. لكـل بحــار علــى ظهرهـا واال

ن ٕالـــىيشــير 
ٔ
القــوانين الســـائدة فــي الخلـــيج العربــي والمتعلقـــة بالعمـــل  ا

وامـر النوخـذة، وخاصـة فـي 
ٔ
البحري، كانت تلزم جميع البحـارة بامتثـال ا

وامره موسم الغوص برا وبحرا،
ٔ
  )٣٢(. وليس لهم الحق في مخالفة ا
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 دراسات 

ويســعى الخليجيـــون اليــوم للمحافظـــة علـــى تقاليــد صـــناعة الســـفن، 
ـــالحرفيين القال  لــــــذيواالحتفـــــاظ بـــ ـــــل ا ن يبرعـــــون فــــــي هــــــذه الصــــــناعة ئـ

الخليجــي، واســتجابة لتحـــديات  إالنســان، التــي تعكــس كـفـــاح العظيمــة
وقـــد يكــــون مــــن . ، والــــزمن، عبــــر العصـــور التاريخيــــة المختلفــــة البيئـــة

نالمناسب 
ٔ
نذكر بان صناعة السفن فـي الخلـيج العربـي ظلـت مزدهـرة،  ا

قلعلى 
ٔ
وقد ورد فـي مـذكرات شـاهد عيـان . ، حتى مطلع القرن الماضياال

ن، ١٩١٠عــاش فــي الخلــيج، وكــان فيــه ســنة 
ٔ
الكويــت وحــدها، كانـــت  ا

ــــل علـــــى ظهورهـــــا حـــــوالي              تملــــك قرابـــــة ثمانمائـــــة مركـــــب وســـــفينة، يعمـ
، رجـــل، ولـــم يكـــن كلهـــم مــــن الخليجيـــين، بـــل كـــانوا مــــن )٢٠٠٠٠(

جـــــزاء الخلـــــيج العربـــــي
ٔ
ــــدينا . مختلــــف ا بعـــــض ولحســــن الحـــــظ تتـــــوفر لـ

وليـة إالحصـائيات
ٔ
عـداد السـفن المملوكـة لمـوانيء الخلـيج  اال

ٔ
نـواع وا

ٔ
عـن ا

، )دليـــــل الخلـــــيج( التـــــي وردت فــــي كـتـــــاب  إالحصـــــائيةالعربــــي ومنهـــــا 
وممــا جــاء فــي .والمتعلقـة بالمراكــب الســائدة فــي مطلــع القـرن العشــرين 

ن جزر البحرين العديدة  إالحصائيةهذه 
ٔ
كانـت ) مملكة البحرين حاليا(ا

ــــذاكك تمتلـــــ نـ
ٓ
       بقــــــارة ) ١٦٠(بـــــوم و) ٢٢(، وبتيـــــل) ٦٠(بغلــــــة و) ١٣( ا

خــــــرىشــــــوعي وقــــــوارب ) ٦٩٤(ســـــمبوك وشــــــويس و ) ٧٨٩(و
ٔ
خفيفــــــة  ا

) ١٨٣٩٠(ة يعمـــــــل علـــــــى ظــــــــــهرها ســـــــفين) ١٧٦٠(ويكـــــــون المجمـــــــوع 
  ) ٣٣(.رجال

هــموفيمــا يلـــي وصـــف 
ٔ
نـــواع ال

ٔ
  :الســـفن فــي منطقـــة الخلـــيج العربـــي ا

طـن  ٢٠٠ـ ١٠٠تتـراوح حمولتهـا مـا بـين  ،وهـي سـفينة كبيـرة: البغلة) ١(
مـا مقـدمتها فمدببـة ، ولهـا صـاري . وتمتاز بان مؤخرتها عاليـة ومنحوتـة . 

ٔ
ا

رئــيس مثبــت فـــي وســطها، وبهـــا قمــرة واســـعة واحــدة قائمـــة علــى ســـطح 
وقـد اسـتخدمها العـرب فـي التجــارة .مائـل، وبهـا قاعـات ونوافـذ بالمقدمــة 

نـدي، ويتــراوح عـدد بحارتهـا بــين بيـنهم وبـين بـالد فــارس، والسـاحل اله
ــــــــــــــــارا  ٥٠ -٣٠ ـــــــــــــــــــــــــتعمالها . بحــــــــــــــ ـــــل اســــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــد قــــــــ نوقـــــــــــــ

ٓ
  ) ٣٤( . اال

 ٕالـىولـدينا مـا يشـير  ،بالمـدافع) البغلـة(ثـامن عشـر سـلحت وفي القرن ال
ن

ٔ
، وظلــت تمخــر عبـاب البحــر حتــى عــام ١٧٥٠واحـدة منهــا بنيــت عـام  ا

ســــطولكمــــا كــــان جــــزءا مــــن . ١٨٣٧
ٔ
لف مـــــن  ا

ٔ
القواســــم البحــــري، يتــــا

نحتى ) الترانكي(، و)تالبغال(
ٔ
المعركة التـي وقعـت  ٕالىهناك ما يشير  ا

ولكــــــــانون  ٢٥صــــــــباح يــــــــوم 
ٔ
ـــــــطولينبــــــــين  ١٨١٨ اال سـ

ٔ
ـــــــاني  اال البريطــ

، وفيها اعترضت السفن البريطانية تشكيال بحريا قاسما مؤلفـا والقاسمي
البحـــري لكـــن التشـــكيل ) ترانكـــي(و ) بغلـــة(مـــن ســـبع ســـفن مـــن نـــوع 

يـةلم يحصل االنكليـز علـى و إالفالتاستطاع  ،القاسمي
ٔ
نتيجـة، لكـنهم  ا

سطولظلوا يالحقون 
ٔ
القواسم حتى اسـتطاعوا حـرق سـفينة فـي الحملـة  ا

خيــــرةالبريطانيـــة 
ٔ
ـــي الســــنة  اال ، ١٨٢٠ -١٨١٩والكبــــرى التـــي حــــدثت فـ

نوكــــان مــــن نتائجهــــا 
ٔ
بريطانيــــا حققـــــت خطــــوة رئيســــية فــــي سياســـــتها  ا

  ) ٣٥(. يطرة على الخليج العربيالهادفة للس

  
  

العربــي وهـــو عبـــارة عــن مركـــب كبيـــر تتـــراوح ) الـــداو(والبغلــة تشـــبه 
ويمكـن التمييـز بـين الـداو والبغلـة بوجـود . طنـا  ٢٥٠ـ  ١٥٠حمولته بين 

ـــفينة يخـــتص بـــه الـــداو مـــن دون البغلــــة  . دهليـــز طويـــل فـــي مقدمـــة السـ
. ، تقتـرن بالــدوانيج وهـي كلمـة فارســية تعنـي سـفينة صــغيرة )داو( وكلمـة

نول وهناك من يق
ٔ
، ولكـن اسـم سـواحلي لـم يسـتعمله العـرب) اوالد(  ا

شـــاعه هــم الكـتـــاب االنكليــز، ويطلـــق علــى معظـــم 
ٔ
نــواعالــذي ا

ٔ
الســـفن  ا

هليــةالشــراعية 
ٔ
ولكـــل . لعربيــة اســم مركــب فــي ا) داو(، ويقابــل كلمــة اال

: منهــا ، بغـالت عرفــت فـي الخلـيجبغلـة اسـم، فهنـاك علــى سـبيل المثـال
ـــط الفــــــرات، البـــــدالمســـــالمي ، والســــــالمي، و ري ، والمنصــــــوري ، وشــ

  . وقطروشة
بــوام ، وهــو طــراز قــديم للســفن ينتهــي بطــرف : البــوم ) ٢(

ٔ
والجمــع ا

بـــي. حــاد فـــي كلتــا المقدمـــة والمــؤخرة ، وتعـــرف بهــذا االســـم العربــي
ٔ
 وال

، قصــيدة  ١٦١٩البحـر جعفـر بــن محمـد الحنطــي العبـدي المتــوفي سـنة 
  على الهك في االبـوام بحـارا وان سمعت مقالي فامض متكال )٣٦(: عهامطل

، وكــــان يعمـــــل بالتجــــارة بــــين الكويـــــت ويصــــلح البــــوم للميـــــاه العميقــــة
وتختلـف سـفينة البـوم، مـن بعـض . وزنجبار حتى مطلع القـرن العشـرين 

ن 
ٔ
لواحهــاالوجـوه، عـن السـفن الشـراعية العربيــة فـي القـرون الوسـطى بـا

ٔ
 ا

الشــيء وان ، وان معــداتها حديثــة الطــراز بعــض ســت مخيطــةمسـمرة ولي
نكمـــا . لهــا صــاريين 

ٔ
و ومــن البــوم مـــا يت. لهــا شــراعا مثلثـــا ا

ٔ
ســع لســـتين ا

شـخاص ٕاال، ومنهـا صـغيرة التسـع سـبعين شخصـا
ٔ
و سـتة ا

ٔ
ويعــد . خمسـة ا

البـــوم ســــفينة صــــالحة للميــــاه العميقــــة، وقـــد ظــــل البــــوم يســــتخدم فــــي 
، ١٩٣٩وورد ذكـر ذلـك فـي سـنة  ،عمليات التجارة بين الكويـت وزنجبـار

البـــوم فـــي بعـــض الوجـــوه عـــن الســـفن الشـــراعية العربيـــة التــــي  ويختلـــف
لواحهــاكانــت معروفــة فـــي العصــور الوســـطى 

ٔ
مخيطــة، ولهـــا  مســـمرة ال فا

نهـا ٕاالدفتـان علـى الجـانبين ومعـداتها حديثـة  دفة في المؤخرة ال
ٔ
تـزال  ال ا

فضـل السـفن . محتفظة بالطابع التقليـدي
ٔ
وهنـاك البـوم الكبيـر وهـو مـن ا

ســفارالتــي كانــت تســتخدم فـــي 
ٔ
وقدرتــه علــى نقـــل  البحريــة، لمتانتـــه، اال

  )٣٧(. الحمولة الكبيرة
   

  
  
  
  
  
  
  

ـــفينة شـــراعية صــــنعت فــــي  كبــــر سـ
ٔ
وتشـــير المصــــادر المتداولــــة بـــان ا
) فــتح الخيــر: ( كبيــر اســمه ) بــوم(الكويــت فــي الحقبــة المعاصــرة كانــت 

هــو مـــن او، وكانــت ملكيتـــه تعــود لحمــد عبـــد هللا الصــقر ، وويســمى الــد
ــار الكويـــت ســـنة  شــهر تجـ

ٔ
مـــا. ، وقـــد صــنعه عبـــد هللا بـــن راشـــد ١٩١٤ا

ٔ
 ا

ــد صــنع فـــي الكويــت كـــذلك ســـنة )نــايف( البــوم المســـمى  ،  ١٩٢١، فقـ
وتحـتفظ الكويــت اليــوم بســفينة . عبــد هللا بـن ناصــر بورســلي  ٕالــىويعـود 

ســـنة  ٕالــىيعـــود صــنعه ) المهلــب( اســمها شــراعية كبيــرة مــن طـــراز البــوم 
صـــــلي، وصــــاحبها  ١٩٣٦

ٔ
ــانم رحمـــــه هللا  اال وقــــد عـــــرف  .هــــو ثنيـــــان الغــ

بواما عديـدة، لهـا تسـميات لطيفـة، منهـا فضـال عمـا ذكرنـاه
ٔ
، الخليجيون ا

فــــتح الكــــريم ، وســــمحان ، وغالــــب ، وطــــارق ، وتيســــير، ومنصـــــور ، 
  )٣٨(.وسهيل ، ومرزوق 
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و غالبـا مـا يصـ والجـالبوط:  الجـالبوط) ٣(
ٔ
ل فـي حجمـه لبـوم كبيـر، ا

ويسـتخدم فـي الخلـيج العربـي . طنـا  ٥٠ -٢٠وحمولته تتـراوح بـين  ،بغلة
سـطولضـمن 
ٔ
ن . لؤلـؤ ، وخاصــة فـي الكويــت والبحـرينصــيد ال ا

ٔ
ويقــال ا

، حيــث يـرد اســمه فــي الخلـيج العربــي ٕالــىالجـالبوط دخــل مـع االنكليــز 
مـن مركــب وقــد يكـون اسـمه مشـتقا " جلـواط"المصـادر االنكليزيـة باسـم 

، لكن مما يـدحض ذلـك قـول صـاحب بوت -انكليزي قديم يسمى جولي
ـــفن  ــــن ســ التحفـــــة النبهانيـــــة ، مـــــن ان الجـــــالبوت ، والســـــنبوق كانـــــا مـ

ي للبحـرينيين فـي ا
ٔ
لسـابق ، ويقصـد قبـل القـرن البحرين، وكان لهـم ، ا

، )بقـارة(، و)بـوم(و ) بتيـل(، و)بغلة(، سفنا متنوعة يسمونها رينالعش
، ى البحرينيـــون بالجـــالبوت والســـنبوقلكــن هـــذه قـــل اســـتعمالها واكـتفــ

نهـم
ٔ
   ، وعــددها يتــراوح بــين) الخشـب(يعبــرون عــن مجمـوع الســفن بـــ  وا
الف سفينة ٤ -٣

ٓ
  )٢٩(. ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دور مهــــم فــــي  صــــنف خـــاص مــــن الســـفن ، كــــان لهـــا: الغالفـــة) ٤(
وقـد ظلـت . الخليج العربي خالل النصف الثاني مـن القـرن الثـامن عشـر 

هـذه السـفن شـائعة االســتعمال علـى طـول الســاحل الغربـي للهنـد، وفــي 
ســـفن  ،والغالفـــات. العربـــي حتـــى نهايــة القـــرن المـــذكور  منطقــة الخلـــيج

نها، وتتميز حربية تتحرك بالمجاذيف عادة
ٔ
تطيع السـير فـي منـاطق تسـ با

صــل كلمــة غالفــة يعــود الــى قالفــة، ومنهــا قلــف، وهـــو قليلــة العمــق
ٔ
، وا

لواححرز 
ٔ
لهـا  ا ويبلـغ طـول الغالفـة . السـفينة بـالليف وجعـل القـارف خال

مـــدافع ومؤخرتهــــا ) ١٠(قـــدما ويركــــب عليهـــا ) ٢٤(قـــدما وعرضـــها ) ٨٤(
مـــا. ذات نقـــوش

ٔ
ن لهــــا  ا

ٔ
ـــفينة شـــراع ضــــخم، كمـــا ا مقــــدمتها فناتئـــة وللسـ

ربعـــة وعشــرون مجـــذافا صــارية ضـــخمة، وف
ٔ
ســـطول الشـــيخ . يهـــا ا

ٔ
وكـــان ا

  )٤٠(. ١٧٦٥عشرة غالفات سنة  سليمان رئيس قبيلة كعب يضم
نــواع الســفن التـــي :  الغــراب) ٥(

ٔ
كلمــة عربيــة تطلــق علـــى نــوع مــن ا

كانــت شـــائعة االســـتعمال خــالل القـــرون الســـادس عشــر والســـابع عشـــر 
حمــروالبحــر والثـامن عشــر علــى سـواحل ماالبــار، والخلــيج العربـي، 

ٔ
. اال

ن يكـون الغـراب ســفينة ذات ثـالث صـاريات 
ٔ
والغـراب نــوع . )٤١(والعـادة ا

ـــفن مشـــــهور فــــي  شــــعار المحـــــدثين قــــال ابــــن الســـــاعاتيمــــن السـ
ٔ
  ) ٤٢(: ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــو كجلبـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــروم وهــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــر الــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــ   وركبـــــ
ـــــــــــــركض ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــادا تـ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــبه جيـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوج تحســــــــــــــ ـــــــــــــــــ   والمـــــــــــ

ـــــــــــــود  ـــــــــــــــــ ســـــــــ
ٔ
ــــــــــــــــــــــة ا ـــــــــــــراب للقطيعــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــن غـــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــم مــــ ـــــــــــــــــ   كــــــــــ

ــــــــــــــــــــــيض ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــاح ابـــ ـــــــــــــــــــه جنـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــر بـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــه يطيــــــــ    فيــــــــــــــ
س الغرابوقد سمي الغراب بهذا ا

ٔ
  .السم الن مقدمته تشبه را

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بقعرهــا المســطح المطلـــي  وهــي ســفن صـــغيرة تتميــز :التكنــات ) ٦(
قـــــار، وهـــــي حربيــــــة ســــــطولوكانـــــت تؤلـــــف العمــــــود الفقـــــري فـــــي  ،بال

ٔ
 ا

ي رئيس (
ٔ
سـطولالقابودان باشي ا

ٔ
العثمـاني فـي البصـرة، وقـد ظلـت )  اال

  ) ٤٣(. في الخليج حتى القرن الثامن عشر التكنات معروفة
نــوع مــن الســفن كـــان شــائع االســتعمال فــي الخلـــيج : الترانكــي) ٧(

ولالعربــي فـــي النصـــف 
ٔ
ن اال

ٓ
ــر، وقـــد انقـــرض اال ــامن عشـ . مـــن القــرن الثـ

وقـد . وكان يسير بالمجذاف والشـراع معـا ويسـتخدم فـي الحـرب والتجـارة 
نها سفن تحمل البن مـن 

ٔ
ورد اسم الترانكي في كـتاب الرحالة نيبور على ا

الحديدة ويشببها بالبرميل الكبيـر الـذي لـيس لـه سـطح، فالواحهـا رقيقـة 
نها مرتبطة 

ٔ
ن تطلـى بالزيـت،  يبعضـهاجدا،وتبدو وكا

ٔ
بـبعض فقـط بـدون ا

جزاؤهــــاو
ٔ
لــــواحمخاطــــة، وال تســــتخدم فيهــــا المســــامير وتــــربط فيهــــا  ا

ٔ
 اال

  ) ٤٤( .بالحبال
يضـــــاويقــــال ســــنبوك : الســــنبوق) ٨(

ٔ
وكـتبــــه ابــــن بطوطــــة بالصـــــاد  ا

هـلوالسـنبوك سـفينة صــغيرة اسـتعملها 
ٔ
، وسـمي السـنبوك مــن الخلــيج ا

وللســنبوك مقدمــة طويلــة تمتــد فــوق البحــر . تشــبيهســنبك الدابــة علــى ال
نا نحـو المـؤخرة حيـث قدما ويزيد ارتفاع المركب كلمـا مضـي )٢٠(حوالي 

طنــــا، وترتفــــع صـــــاريته ) ١٥٠(وقــــد قــــدرت حمولتــــه بـــــ  .مقاصــــير عاليــــة
مـا الشــراع. قـدما علـى سـطح البحـر) ٩٠(ب السـاج المصـنوع مـن خشـ

ٔ
، ا

شجارفكان يصنع من جذوع 
ٔ
طرافهاثالث تربط  ا

ٔ
قوة بقطع عديدة من ب ا

 وتضفي . الحبال القوية
ً
ن، وهنـاك مـن يقـول مقدمته علـى منظـره جمـاال

ٔ
 ا

الهولنديـــــة، وتعنـــــي الـــــزورق  CHINBOXاســـــم ســـــنبوك مشـــــتق مـــــن 
خـرونويقـول . الصـغير المخصـص لصـيد اللؤلـؤ 

ٓ
ن ا

ٔ
سـنبك كلمـة فارسـية  ا

تعنـــي زورق صـــغير وقـــد وردت كلمـــة صـــنبوك كنايـــة عـــن ســـفينة عمانيــــة 
ــع عشــــر المــــيالدي  بوك بمقدمتــــه ويمتـــاز الســــن. ســـادت فــــي القــــرن الرابـ

نويبـــــدو . المنحنيــــة 
ٔ
ثر بمجــــيء  ا

ٔ
وربيـــــينالســــنبوك قـــــد تـــــا

ٔ
، فحـــــاول اال

هـــالي
ٔ
وقــــد خلـــد الشـــاعر الخليجـــي ابــــراهيم . ) ٤٥(جعلـــه زورقـــا بخاريـــا  اال

  ) ٤٦(:  الســــــــــنبوك بقصـــــــــــيدة شــــــــــعرية مطلعهـــــــــــاالــــــــــديحاني رحمـــــــــــه هللا
ـــــــــار  ـــــــــــــــــ وشــــ

ٔ
ــــــــــــــــــــنبوك ا ــــــــــــــــــوق ســـــــــ ــــن فــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــب مــــــــ ـــــــــا راكــــ ـــــــــــــــــ   يـــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــت يمينــــــــ ـــــــــــــــــــواه عاشـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــن ســ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــرز ومـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   طــــــــ
ــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــر حولـــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــل النظـــــ هـــــــــــــــــ

ٔ
ــــــــــــــــارا ـــــــــــــــــ ــــديرون االفكــ ـــــــــــــــــ   يــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــبق مترحينــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــب بالسـ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــل الخشــــــ ـــــــــــــــــ هـــــــــــــ
ٔ
   وا
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و الغنجــة) ٩(
ٔ
ســفار، والجمــع غنجــات، وهــي مــن ســفن القنجـة ا

ٔ
 اال

 ٣٠٠ـــ١٣٠القديمـة ، وتشـبه البغلــة فـي مؤخرتهـا ، حمولتهــا تتـراوح بـين 
قـدم ، وهـي مـن سـفن التجـارة، واشـتهر  ١٠٠ـ ٧٥، وطولهـا مـا بـين طـن

  ) ٤٧(. بصــــنعها مالحــــو مينـــــاء صــــور فــــي عمـــــان والقنجــــة ســــفينة مغطـــــاة 
ـــــــــــــــــواع  نـــــ

ٔ
ــاك ا ـــــــــــــــــ ـــــــــــــرىوهنــ خــــــــ

ٔ
ــــــا  ا همهــــــــــــــــ

ٔ
ـــفن ا ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــن السـ   )٤٨(: مـــــ

صغر من الجالبوط، ) البتيل(
ٔ
وكان شائعا في القرن الثامن عشر ، وهو ا

علــى ٕالــىولــه نهايــة حــادة ومقدمــة ترتفــع 
ٔ
ويســتخدم . وكــذلك مؤخرتــه  اال

ســطولضـمن 
ٔ
صــيد اللؤلــؤ ، والبتيــل مــن الســفن الكبيــرة، وتســتعمل  ا

ــــاز بمقدمتـــــه الدائريـــــة  ــــاك . فيـــــه صـــــاريتين وشـــــراعين والبتيـــــل يمتـ وهنــ
وهــو عبــارة عـن قــارب صــغير شــائع فـي الكويــت قريــب الشــبه ) الشـوعي(

نــه اصــغر حج
ٔ
، طنــا) ١٥(مـا، حيــث تقــدر حمولتـه بـــ بالسـنبوك مــا عـدا ا

مــا. )٤٩() الشـــويعي(ويعــرف فــي العـــــراق بـــ 
ٔ
فهــي دون الســـفينة ) البقــارة( ا

كبــر مــن القــارب ، 
ٔ
كـثــروا

ٔ
مــا تســتعمل لصــيد اللؤلــؤ حيــث تنقــل فيهـــا  وا

خـر  ٕالىمعدات الصيادين من مكان 
ٓ
وهـو ذو مـؤخرة حـادة ) الـزاروك(و. ا
صـــغر حجمــا 

ٔ
هـــا التـــي تتميــز بـــان مؤخرت) والدنكيـــة. (كالســنبوك ولكنـــه ا

خر فيها 
ٓ
ي جزء ا

ٔ
على من ا

ٔ
وهـو القـارب الصـغير الـذي ) الهوري (وهناك . ا

نيعـدو  ال
ٔ
) والمشــحوف. (يكـون جــذع شـجرة منقــورة يجلـب مــن الهنـد  ا

  )٥٠(. وهو عبارة عن قارب طويل جدا ومستقيم المقدمة والمؤخرة 
مــا مراكــز صــنع الســفن فــي الخلــيج العربــي، فاهمهــا الكويــت التـــي 

ٔ
ا

يء المهمة في الخليج العربي في القرن التاسـع عشـر ومـا كانت من الموان
        وكـــان يبنــى فـــي الكويــت ســـفنا تتــراوح حمولتهـــا بـــين. بعــد ذلـــك بقليــل 

ويســتعمل فـــي بناءهــا خشـــب التــك الـــذي يجلــب مـــن . طنــا) ٣٠٠ -٧٥(
وال تخطـــط هياكـــل الســـفن مـــن قبــل مهندســـين، بـــل يتبـــع فـــي . الهنــد 

دية ، كما تستعمل المطارق والمسـامير لبنـاء عملية البناء النماذج التقلي
ســاتذةوهنــاك مـن . هـذه المراكــب 

ٔ
المتخصصــين فـي تصــميم وصــناعة  اال

مـاالسـفن، 
ٔ
و النواخــذة  ا

ٔ
كــرت كمـا ذ ). القباطنـة(بتوجيــه بعـض التجـار، ا

هلهـا، وكذلك البحرين التـي كـان البصرة كمركز لصناعة المراكب
ٔ
مهـارة  ال

ن الفــرق بـــين . كبيـــرة تامــة فــي صـــنع الســفن الشــراعية ال
ٔ
ومهمــا يكــن فـــا

العصـور الحديثــة السـفن التـي كانــت تبنـى فــي العصـور الوسـطى، وبدايــة 
ن، هــو فـي الخلـيج العربـي

ٔ
ولـىالسـفن  ا

ٔ
كانــت تبنـى بـدون اســتعمال ، اال

مـا ـ المساميرــ كمـا قدمناـ
ٔ
ثيرات ٕاحـدىالمســامير فقـد كانـت  ا

ٔ
وربيــة التـا

ٔ
 اال

  . المنطقة ٕالىدخلت  يتال
خــذتلقــد 
ٔ
 . كـــب التقليديــة بالتــدهور واالنقــراضصــناعة المرا ا

ً
 فضـــال

ن بعـــض بنـــاة الســـفن،اخذوا يعملــون علـــى 
ٔ
تحويـــل مصـــانع  ٕاعـــادةعــن ا

ن بعــض المؤسســـات . ســفنهم بقصــد صـــنع ســفن بخاريــة صـــغيرة 
ٔ
ومــع ا

 الحديثـة فـي بعـض منــاطق الخلـيج العربـي تبـذل جهــودا كبيـرة مـن 
ٔ
جــل ا

مــام  الإ ، حتفـاظ بصــناعة المراكــب التقليديــةاال
ٔ
ن ذلــك لــم يعــد ممكنــا ا

ٔ
ا

ــي فـــي التــي تعـــم منطقـــ ةوالتكنولوجيـــمغريــات الحضـــارة  ة الخلــيج العربـ
لــــدول الوقـــت الحاضــــر ن، ســــعي ا

ٔ
بــــرز مـــا تــــم بهــــذا الشـــا

ٔ
، ولعـــل مــــن ا

بنــــاء  بٕاعـــادةالخليجيـــة للـــتالؤم مـــع متطلبـــات المالحــــة الحديثـــة وذلـــك 
رصـــــــــفة وٕانشــــــــاء، المــــــــواني

ٔ
ــا يعـــــــــرف بـــــــــ  اال الحاويـــــــــات ( الخاصــــــــة لمــــــ

Containers ( ،وهـي وحـدات تعبئـة كبيـرة سـهلة التحميـل، والتفريــغ ،
التوالنقــل، بواســطة 

ٓ
و كــذلك الرافعـــة اال

ٔ
وثمـــة . مباشــرة  الشـــاحنات، ا

  )٥١( .لحاويات تمخر عباب الخليج العربيخطوط منظمة با

         ، العربــيمجيــدة لسـفن ومراكــب الخلـيج وفـي ختــام عـرض هــذه القصـة ال
ضــرورة االهتمــام بـالتراث البحــري الخليجــي،  ٕالـىيسـعنا ســوى الــدعوة  ال

حداثه وشخوصه ، وذلك من خالل 
ٔ
نـواعيضـم ) متحف( ٕاقامةوتوثيق ا

ٔ
 ا

نواعهـــــا الســــفن، وصــــورها،
ٔ
شــــكالها، وا

ٔ
بـــــرز ،وكيفية بناءهـــــاوا

ٔ
، وســــير ا

هــذه المهنــة العظيمــة عبــر  البحــارة، والتجــار، والصــناع، الــذين مارســوا
جيـالبــه  تهتـدي، ليكـون معلمــا التـاريخ

ٔ
القادمـة، ودلــيال علـى حيويــة  اال

  )٥٢( .ريقهذا الشعب الع

  الهوامش والمصادر

ي إالبحـار) ١( و سـفينة علــى البحـر ركــوب أ مـر نحوهــا، أ  ، القــدم فـي عريــق أ
ن والظاهر لى إالنسان ساق الذي أ شـجار ةرؤي البحر ركوب ٕا و ، االٔ  جـذوعها أ

 ويسـير ليركبـه الخشب من يتخذه شيء صنع حينئذ فحاول الماء، ظهر على
ى لما تحديا الماء على به  مجلة "العراق في السفن" ، الدجيلي كاظم انظر: رأ

رب لغة لع  ، العالف خليل ٕابراهيم وكذلك ٩٣ ص ، ١٩١٢ ايلول بغداد، ،ا
راسات العربي، الخليج ي د اريخ ف ت ل لسياسة ا  شؤون سلسلة ،والتعليم وا
ثير ابن دار ،إالقليمية الدراسات مركز) ١١( رقم ٕاقليمية  والنشر، للطباعة االٔ
   .٢٨٣ص) ٢٠٠٧ الموصل،( الموصل جامعة

رب حوراني، فاضلو جورج: انظر) ٢( لع مالحة ا ل ي وا لمحيط ف  ،الهندي ا
نجلــو مكـتبــة بكــر، يعقــوب الســيد الــدكـتور  عليــه وزاد ترجمــة

ٔ
 المصـــرية، اال

   .١٦ ص ،)ت.  ال القاهرة،(
  ٣٤ ـ ٣٣ ص ص ، نفسه المصدر) ٣(
  ٢٨٥ ص السابق، المصدر العالف،) ٤(
   ٣٠ ـ ٢٩ ص ص السابق، المصدر حوراني،) ٥(
لتـي كديـةواالٔ  السـومرية النقوش تتحدث) ٦( لـى ترجـع ا لـف ٕا  قبـل الثالـث أال

 وماجن) البحرين(  دلمون وبالد الجزيرة ارض بين بحرية صالت عن الميالد
  ٢٧ ص ، السابق المصدر ، حوراني:  انظر) عمان(
ر ) ٧( لق ريم نآ ا ك ل   )٤١( آالية يس، سورة ،ا
  ٢٨٦ ص السابق، المصدر العالف،) ٨(
مقدمة خلـدون، بن الرحمن عبد) ٩( ل )  ــ.  ال بيـروت، الكشـاف، مطبعـة(  ا

  : انظر وللتفاصيل ٢٥٣ ص
اريخ حسن، ٕابراهيم حسن  ،واالجتماعي والثقافي والديني السياسي السالم ت

  .٤٨ ص ،)١٩٦٤، القاهرة(ا ، ٧ط المصرية، النهضة مكـتبة ،١ج
لنظم الصالح، صبحي: وانظر ا :إالسالمية ا ه ت

ٔ
 العلم دار ،وتطورها نشا

 السـابق، المصـدر حسن، وكذلك ٥١٢ ص ،) ١٩٦٥، بيروت(  للماليين،
  . ٤٨٣ ،ص ٧ط ، ١ج
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 ، السـابق المصـدر ، حسـن ، ٥١٣ ص ، السـابق المصـدر ، الصـالح) ١٠(
  .٤٨٤ ـ ٤٨٣ ص ص

   .نفسها والصفحات المصدر) ١١(
  .٢٨٨ ـ ٢٧٨ ص ص السابق، المصدر العالف،) ١٢(
لة ، احمد نبا محمد الحسين ابن:  انظر للتفاصيل) ١٣( بن رح ر ا  ، جبي
  ) .١٩١٨ القاهرة،(
 ـ ٢٥٦ ، ٢٤٩ ـ ٢٤٨ ، ١٧ ـ ١٦ ص ص ، السابق المصـدر ، حوراني) ١٤(

٢٥٧  
  ٢٥٧ ـ ٢٥٦ ص ص ، نفسه المصدر) ١٥(
  ٢٦١ ـ ٢٦٠ ص ص ، نفسه المصدر) ١٦(
  ٢٦١ ـ ٢٥٩ ص ص ، السابق المصدر ، حوراني) ١٧(
ـاء) ١٨( ــي الخلـــــيج ٔابنـــ لعـــــود نـــــاعم منتــــديات ،أالرشـــــيف والبحـــــر، العربــ  ا
لكـترونية(   .)اال
  .٢٥٩ ـ ٢٥٨ ص ص السابق، المصدر حوراني،) ١٩(
 بالشارقة وإالعالم الثقافة دائرة نشرته كـتابا الوايل هللا عبد سعيد ٔاصدر) ٢٠(
لـى ٕاشـارة تضـمن) المتحدة العربية إالمارات دولة(  الخشـب ونقـوش ٔابـواب ٕا

ـارة فــي المنتشـرة  بعــرض حميــدة مهــدي محمـد وقــام التقليديــة، الشـارقة عمـ
ريدة:  انظر.  الكـتاب لزمان ج   ٢٠٠٧ مايو/ مايس ٢٨ ا

مع ، عمر خليل معن) ٢١( رات مجت ا مفاعيل إالم ل  الكـتاب دار ،العمالقة وا
  ٢٠٠٣ ص ،) ٢٠٠٠١ ـ ٢٠٠٠ العين( ، الجامعي

ليل القطامي، عيسى الوهاب عبد:  انظر) ٢٢( ار د محت ل ي ا  ،البحار علم ف
ذار ٣١) الكويتية(  القبس جريدة  في لوريمر ج.  ج اشار وقد ٢٠٠٨ مارس ـ آ
ليل:  كـتابه ليج د لخ  أعدها جديدة طبعة ، الرابع الجزء ، الجغرافي القسم ،ا
ميـر الســمو صـاحب بمكـتـب الترجمـة قسـم   )ت ال ، الدوحــة(  ، قطـر دولـة أ

ن ٕالى ٣١٠ ص  ويكسب الكويت في السنة في يبنى ،كان قاربا) ٢٥ ـ ٢٠( أ
ـوالي ــي معيشــــتهم، تــــاجر) ٣٠٠( حـــ  هــــذه مــــن العشــــرين، القــــرن مطلــــع فــ

  .الصناعة
)٢٣ (www.SA7el.net 
لقواسم دور  العابد، محمد صالح) ٢٤( ي ا ليج ف لخ  ١٨٢٠ - ١٧٤٧ العربي ا

  .٢٢٨ ص ص) ١٩٧٦ ، بغداد(  العاني، مطبعة
)٢٥ (www.moic.gov 
   نفسه المصدر) ٢٦(
   نفسه المصدر) ٢٧(
  نفسه المصدر) ٢٨(
صلها ، النوخدة) ٢٩(

ٔ
ي نوخـدا مقطعـين مـن مكونـة فارسية كلمة ا

ٔ
ي نـوا ا

ٔ
 ا

ي وخدا سفينة
ٔ
و السفينة رب الكلمة ومعنى رب ا

ٔ
 ، حوراني:  انظر.  صاحبها ا

ريدة ؛١٩٩ ص ، السابق المصدر لقبس ج كويتية(  ا ل  مارس/  ٓاذار ٣١ ،)ا
٢٠٠٨.  

ليج الرميحي، غانم محمد) ٣٠( لخ  التنمية ٕاشكالية في دراسة:  نفطا ليس ا
لوحدة  ص ،) ١٩٨٣ ، الكويت( والتوزيع، والترجمة للنشر كاظمة شركة ،وا

  .٢٤ ، ١٩ ص
   الجغرافي القسم ، السابق المصدر ، لوريمر:  انظر للتفاصيل) ٣١(
  ٢٨٩ ص ، السابق المصدر ، العالف) ٣٢(
 وكـذلك ٢٨٨ ــ ٢٨٧ ، ٨١ ص ص هـامش ، السـابق المصدر ، العابد) ٣٣(

لـى)  مـايلز( ويشير. ٢٠٠٨ مارس/  ٓاذار ٣١ القبس جريدة  فـي القواسـم ٔان ٕا
 ،)داو( نوع من السفن بناء في تغيير ٕاحداث استطاعوا البحري نشاطهم عز

 علــيهم يســهل ممــا مؤخرتــه فــي عاليــا جديــدا جــزءا ٔاضــافوا ٔانهــم ذلــك ومـن
 التاسـع القـرن مطلـع فـي وخاصـة المعاديـة السـفن مع االشتباك عند التسلق

  :انظر..  عشر
)٣٤(                                   S.B.Milles, Countries, and Tribes of the 

Persian Gulf , (London,1966)p..323 

  ٣٢٨ ص ، السابق المصدر ، حوراني) ٣٥(
)٣٦ (www.A3J-com 
ـــابق المصـــــدر العــــالف،) ٣٧( :  انظـــــر المقارنــــة ؤالغـــــراض. ٢٩٠ ص ، السـ

  ١٥ ص ، السابق المصدر ، النبهاني
لقوى ،ٔامين محمد أالمير عبد: انظر) ٣٨( رية ا لبح  في العربي الخليج في ا

رن لق امن ا ث ل ر ا   .٥٦ ص ،) ١٩٦٦، بغداد( ، اسعد مطبعة ،عش
" االٕسالم في والسفن المراكب معجم" زيات، جبيب انظر:  للتفاصيل) ٣٩(

لبيروتية( المشرق مجلة من مستل   .٢٥٤ ص ،١٩٤٩) ا
  ٢٩٠ ص السابق، المصدر العالف،) ٤٠(
  ٣١ص السابق، المصدر ٔامين،) ٤١(
  ٣٢ ص ، نفسه المصدر) ٤٢(
)٤٤(C.Niebuhr, Travel Through Arabia and other countries in 

the East, Translated by Robert Heron, (Beirut,n.d)p.123.vol.11 
 ابن" ، الغيطاني جمال وكذلك ٢٩١ ص ، السابق المصدر ، العالف) ٤٥(

لخليج ، وٓاخرون الرميحي محمد :في "بطوطة  الواحد القرن وٓافاق العربي ا
رين لعش   .٢٩ ص)  ١٩٩٧ ، الكويت(  ،) ٣٠( العربي كـتاب ،وا

ــبكة) ٤٦( ـــــش شــــــ ـــــــواء الثقافيـــــــــة، الجــــ ــى ٔاضــ ــناعة علــــــ ــي الســـــــــفن صـــــــ  فـــــــ
  .٢٠٠٧ سبتمبر/  ايلول www.aljesh.net 2الخليج

ــي الســفن صــناعة) ٤٧( ـارات دولــة فـ  بـــرزه منتــديات المتحــدة، العربيـــة إالمـ
  .٢٠٠٥ ديسمبر/ االٔول كانون ٢٤ عرب،

  . ٢٩٢ ص السابق، المصدر ، العالف) ٤٨(
غراض) ٤٩(  النبهـاني، موسـى بـن حمـد بـن خليفـة محمد:  انظر ، المقارنة الٔ

لتحفة نية ا ا نبه ل ي ا اريخ ف رة ت زي لج لعربية ا  ، المحـمودية المطبعة ، ٢ط ،ا
  .١٥ ص ،)هـ١٣٤٢ ، القـاهرة(
)٥٠ (www.sa7el.net 
مالحة االبرش، رياض) ٥١( ل لنقل ا ي وا ليج ف لخ ي ا رب لع  دراسات مركز ،ا

  .٧ ص ،) ١٩٨٠ ، البصرة(  البصرة، جامعة العربي، الخليج
ــى البحــث هـــذا قــدم) ٥٢( لـ ريخ الثـــاني المــؤتمر ٕا               حـــول العربــي الخلـــيج لتــأ

 ١٧ -١٥ من للمدة انعقد والذي) العربي الخليج في العربية البحرية تاريخ( 
 في إالسالمية والحضارة التاريخ قسم ونظمه ٢٠٠٨ الثاني تشرين - نوفمبر

داب كلية  سلطان الدكـتور  دارة مع باالشتراك الشارقة جامعة في والعلوم االٓ
  .الخليجية للدراسات القاسمي

  
  
  
  

   :صاحب الدراسة في سطور

  

  
  

ســــتاذ جـــــامعي متخصــــص بالتـــــاريخ مــــؤرخ عراقـــــي، وكاتــــب صـــــحفي
ٔ
، وا

ول  ٢٥الحديث ، ولد في الموصل بـالعراق يـوم 
ٔ
ديسـمبر / مـن كـانون اال

ــــحف . ١٩٤٥ســــنة  ـــي الصـ ــاالت فـ ولديـــــه كـتــــب وبحـــــوث ودراســــات ومقـــ
 ُمــنح وســام المـؤرخ العربــي مــن.والمجـالت الموصــلية والعراقيــة والعربيـة

ده فــي خدمــة تقــديرًا لجهــو ١٩٨٦تمــوز  ١٥اتحــاد المــؤرخين العــرب فــي 
ـــي المعاصــــر شــــرف علــــى قرابــــة . التـــاريخ العربـ

ٔ
رســــالة ماجســــتير )  ٣٠( ا

طروحـة دكـتـوراه،
ٔ
ـف وا

ّ
ل
ٔ
 عــدد مـع وباالشـتراك لوحــده كـتابـاً )  ٣٥(  قرابـة ا

ســتاذية لقــب نــال. زمالئــه مــن
ٔ
ول تشـــرين ١٧ منــذ)  بروفيســور (  اال

ٔ
/ اال

كـتوبر
ٔ
    . ١٩٩١ ا


