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 :الممخص
سمطت الدراسة الضكء عمى مينتي صيد المؤلؤ كاالسماؾ في البحريف 
ككنيا ليا مكانة ىامة في تاريخ المنطقة االقتصادم كبينت طبيعة ىذه 

ميمة ليست يسيرة بؿ استنزفت الجيد  إلنجازالمينة كظركؼ عمؿ ككادرىا 
كقدمت فييا تضحيات جساـ كقد كزعت مادة الدراسة الى عدة محاكر 

ستحضارات كاعداد المستمزمات رئيسية ىي : التعريؼ بالغكص كاال
كاالدكات الخاصة بصيد المؤلؤ مع بياف ككادر العمؿ كتكزيع المياـ كما 

الغكص االربعة لمصيد ككيفية تككينو بينت اماكف الغكص كاصنافو كمكاسـ 
كانكاعو كاكزانو كاثمانو كالضرائب المفركضة عميو , كالى جانب صيد المؤلؤ 
كاف لؤلسماؾ دكرا ىاما في البحريف ككنيا تعد مف مصادر العيش اليامة 
لمسكاف كقد استخدـ اىؿ البحريف انكاعا مختمفة مف الكسائؿ لصيدىا 

االسماؾ كطرؽ صيدىا كجنكا منيا الربح كاصبحكا عارفيف بكؿ انكاع 
 .الكفي
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Abstract: 

This study sheds light on the pearling and fishing 

professions in Bahrain as they have an important place in 

the economic history of the region and showed the nature 

of this profession and the working conditions of its 

cadres to accomplish a task that is not easy , but rather 

drains the effort and makes huge sacrifices. And 

preparing the supplies and tools for pearl fishing, with a 

statement of the work cadres and the distribution of task, 

as well as the places of diving seasons for fishing, how it 

is formed its types, weights and prices, and the taxes 

imposed on it. Different types of means to catch them 

and they became familiar with all kinds of fish and 

methods of fishing and reaping the abundant profit.. 
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 أوال: صيد المؤلؤ: 
تعتبر البحريف مف اىـ االقاليـ التي اصبح ليا منذ القدـ نشاط كبير نحك االتجاه الى 
البحار كاالستفادة مما في جكفيا خاصة المؤلؤ كالسمؾ كنتيجة كفرتو اندفع السكاف في البحريف 

االتجار بو مع بقية المناطؽ التي تجاكر االقميـ ككاف سبب ىذا النشاط ىك اف بالد الى 
البحريف كانت مف المراكز الرئيسية اليامة لمصيد في حكض الخميج العربي كخاصة المؤلؤ 
الذم كاف معركؼ بجكدتو ككبر حجمو كشكمو المستدير كما انو يتميز بصفاء المكف مما 

كبيرة كمعركفة عف لؤلؤ البحريف كىك المفضؿ عمى بقية انكاع اعطى لتمؾ الصفات شيرة 
الاللئ االخرل في الخميج العربي ككانت حتى بمداف شرؽ اسيا تستكرد منو كاليند كالصيف 

كلجكدة لؤلؤ , لذلؾ فأف المصادر اعطت صكرة كاضحة كحسنة عف نكعية لؤلؤ البحريف
فقاؿ:)مف عجائب ما سمعنا مف ابكاب البحريف فقد ركم السيرافي عف االعرابي كالعطار 

الرزؽ اف اعرابيا كرد البصرة في قديـ االياـ كمعو حبة لؤلؤ تساكم جممة ماؿ فصار بيا الى 
عطار كاف يألفو فأظيرىا لو كسألو عنيا كىك ال يعرؼ مقدارىا فأخبره انيا لؤلؤة فقاؿ: كما 

حد يبتاعيا مني بما قمت فدفع لو قيمتيا قاؿ: مائة درىـ فأستكثر االعرابي ذلؾ كقاؿ: ىؿ ا
العطار مائة درىـ فأبتاع بيا ميرة ألىمو كاخذ العطار الحبة كقصد بيا مدينة السالـ)بغداد( 
فباعيا بجممة مف الماؿ كاتسع العطار في تجارتو كذكر انو سأؿ االعرابي عف سبب المؤلؤة 

بينيا كبيف الساحؿ مديدة التي كانت بحكزتو فقاؿ: مررت بالصماف كىي مف اراضي البحريف 
قريبة قاؿ: فرأيت في الرمؿ ثعمبا ميتا عمى فيو شيء قد اطبؽ عميو فنزلت فكجدت شيئا كمثؿ 
الطيؼ يممع جكفو بياضا ككجدت ىذه المدحرجة فيو فأخذتيا فعمـ اف السبب في ذلؾ ىك 

مما عايف خركج الصدفة الى الساحؿ تستنشؽ الريح كذلؾ مف عادة الصدؼ فمر بيا الثعمب ف
المحمة في جكفيا كىي فاتحة فاىا كثب بسرعتو فأدخؿ فاه في الصدؼ كقبض عمى المحمة 
فأطبقت الصدفة عمى فيو كمف شأنيا)الصدفة( اذا اطبقت عمى شيء كاحست بيد تممسيا لـ 
تفتح فاىا بحيمة حتى تشؽ مف اخرىا بألة مف الحديد ظنا منيا بالمؤلؤة كصيانة ليا كصيانة 

كلدىا فمما اخذت الصدفة بنفس الثعمب امعف في العدك يضرب بيا االرض يمينا المرأة ل
, كربما اف كجكد الصدؼ في البر (ٔ)كشماال الى اف اخذت بنفسو فمات كماتت فظفر رزقا(

كمف االماكف , يرجع الى اف مياه الخميج العربي نتيجة ىيجانو يقكـ بدفع الصدؼ الى السكاحؿ
, ككذلؾ عرفت (ٕ)لبحريف ىي جزيرة اكاؿ التي تقع بحدكد ىجرالتي عرفت بالمؤلؤ في ا
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األحساء بكثرة لؤلؤىا حتى اف الغكاصيف كانكا يعطكف نصؼ محصكليـ لمسالطيف كما يؤكد 
ذلؾ ىك ما ذكره ناصر خسرك فقاؿ: " يستخرجكف مف البحر المؤلؤ كلسالطيف الحسا نصؼ 

البحريف االخرل التي عرفت بالمؤلؤ ىك)تكأـ( , كمف مكاضع (ٖ)ما يستخرجو الغكاصكف منو"
, ككذلؾ عرفت خارؾ بالمؤلؤ كقد اشار االصطخرم (ٗ)حتى قيؿ فيو: بتكأـ مغاص المؤلؤ

بقكلو:  "بو معدف المؤلؤ يخرج منو الشيء اليسير اال اف النادر اذا كقع مف ىذا المعدف فاؽ 
, كذلؾ يكجد المؤلؤ في مدينة (٘)معدف " في القيمة غيره كيقاؿ اف الدرة اليتيمة تقع مف ىذا ال

, كيقكؿ البكرم: " مما يمي مف البحر الفارسي (ٙ)مراكر خارؾ  يكجد فييا المؤلؤ المرتفع الثميف
, كذكر المؤلؤ في القرآف الكريـ في قكلو (ٚ)شاطئ الفرات يؤخذ فيو حب المؤلؤ القطرم الجيد" 

   َفِبَأمِّ آاَلء َربُِّكَما ُتَكذَِّبافِ     َيْبِغَيافِ  الّ  َبْيَنُيَما َبْرَزخه    َيْمتَِقَيافِ  اْلَبْحَرْيفِ  َمَرجَ   تعالى:
 .  (ٛ)َيْخُرُج ِمْنُيَما المُّْؤُلُؤ َكاْلَمْرَجاُف ﴾

كبالرغـ مف كجكده في العديد مف بحار العالـ اال اف الجيد منو كاف يكجد في مناطؽ 
الجاحظ: " كخير المؤلؤ الجيد الصافي البحراني كالعماني الخميج العربي كما يؤكد ذلؾ قكؿ 

, كيذكر البكرم الى اف المؤلؤ يتركز كجكده في (ٜ)المستكل الجسد كالشديد التدحرج كاالستكاء"
, كقاؿ ابف (ٔٔ), ككذلؾ في سرنديب كغيرىا مف البحار ال لؤلؤ فيو(ٓٔ)خارؾ كقطر كعماف 

تكأـ احد مكاضع البحريف كلشيرتيا ذكرىا الشعراء كقاؿ   قتيبة "كالى تكأـ تنسب الدرة التكأمية"
 فييا الشاعر سكيد بف ابي كاىؿ:

 .(12)كالتوأمية ان باشرتها           قرت العين وطاب المضطجع
, ككاف مختمؼ التجار (ٖٔ)كقيؿ: " اف مما يمي عماف مف البحر يسمى تكأما" 

, كيعكد سبب شيرة البحريف منذ القدـ (ٗٔ)يسافركف الى البحريف لجمب المؤلؤ منيـ )البحراني(
بصيد المؤلؤ ىك ألنيا تعتبر مركزا رئيسا ىاما لصيد المؤلؤ لذلؾ كاف التجار يأتكنيا مف خارج 
حدكد االقميـ كفضمكه عمى غيره اما السبب الرئيسي الذم جعؿ اىؿ البحريف يكجيكف اىتماميـ 

ييـ امكاال كثيرة خاصة كاف لؤلؤ نحك صيد المؤلؤ ىك يعكد الى اف ىذا الصدؼ يدر عم
, كيقكؿ الزبيدم: " كانت البحريف مشيكرة بكجداف (٘ٔ)البحريف عرؼ بجكدتو كجمالو

, كيذكر اف اشير انكاع المؤلؤ ىك الذم يستخرج مف قطر كعرؼ بجكدتو (ٙٔ)الجكاىر"
 . ( ٚٔ)كحسنو

 الغوص والغواصين: 
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التي يحيف فييا كقت الصيد الغكص يقصد بو النزكؿ الى قاع البحار في المكاسـ 
كىذه المكاسـ عادة ما تككف بدايتيا مع بداية الفصؿ الصيفي كعندىا يقكـ البحارة بالبحث عف 

 . (ٛٔ)المحار كىك الصدؼ الذم يحتكم عمى الؤللئ
كقبؿ مكسـ الغكص عادة ما يتـ التحضر لمغكص قبؿ اياـ كاسابيع لذلؾ يقكـ رؤساء 

مف الغاصة كي يستخدمكنيـ في الغكص كاستخراج المؤلؤ  السفف كالمراكب بجمب اصحابيـ
مف قاع البحار كمف رؤساء تمؾ المراكب شخص يعرؼ باسـ )بنياميف( ككاف ذلؾ في 
الجاىمية كىك ييكدم االصؿ ككاف يرأس احدل السفف لالنطالؽ الى الغكص كجاء ذكره في 

 . (ٜٔ)شعر طرفة بف العبد كامرئ القيس
مى ساحؿ منطقة الخميج العربي لذلؾ فأف اغمب اىالييا قد كنظرا لكقكع البحريف ع

تكجيكا نحك تعمـ مينة الغكص عمى المؤلؤ في اعماؽ البحار كمف ثـ اخراجو كتنظيفو مف 
شكائب البحار ثـ المتاجرة بو كبيعو في االسكاؽ سكاء الداخمية في بالد البحريف اك المتاجرة بو 

داف الخارجية كاليند كالصيف كىؤالء كانكا يفضمكف لؤلؤ مع مناطؽ شبو الجزيرة العربية كالبم
البحريف عمى الرغـ مف انو اغمى األسعار في مناطؽ الخميج العربي لذلؾ مف يجيد ىذه 
الحرفة يسمى غكاص كيتبعو عدد مف الذيف يجيدكنيا كيسمى ىؤالء طائفة كعمى رأس ىؤالء 

 .(ٕٓ)يككف المصفي
: " في ىذه الجزيرة يتكاجد كبار الغكاصيف ألياـ كذكر االدريسي جزيرة اكاؿ قائال 

 .(ٕٔ) طكيمة حتى يحيف كقت الغكص "
كعندما ذكر الحميرم المؤلؤ في جزيرة خارؾ ذكر فييا زعماء الغكاصيف بقكلو: )) 
كيسكف في ىذه الجزيرة رؤساء الغكاصيف في البحر كيقصدىا التجار مف جميع االقطار 

االشير الكثيرة حتى يككف كقت الغكص فيكتركف الغكاصيف  باالمكاؿ الكثيرة كيقيمكف بيا
 . (ٕٕ) باسكاـ معمكمة تتفاضؿ عمى قدر تفاضؿ الغكص ((

كعندما يحيف كقت الغكص عادة ما يقكـ الناس باالستعداد كالتحضير كىؤالء بدكرىـ 
 . (ٖٕ)ينقسمكف الى مجاميع في مناطؽ العقير كداريف كجزيرة اكاؿ 

 أدوات الغوص: 
البد لمغكاص عندما يغكص في الماء اف يتجيز بكؿ االدكات التي يحتاجيا كمف ىذه 

 األدكات: 
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: كىي قطع تككف مع كؿ غكاص كيقدر كزنو بربع قنطار كظيفتو انو يشد مف الحجر -ٔ
احد اطراؼ الحبؿ مف قبؿ مساعديو في الساحؿ كيرمى بو الى الغكاص في الماء 
 كمف ثـ يمسكو 

نا يككف مف الرصاص يربط عمى جسـ الغكاص لمكصكؿ الى قاع , كاحيا(ٕٗ)الغكاص 
 البحر 
 . (ٕ٘)بسرعة 

: ىي الو مصنكعة مف الحديد ياخذىا الغكاص معو عند الغكص ككظيفتيا الة السكين -ٕ
 . (ٕٙ)قمع الصدؼ مف البحار كجمع ما يجده الغكاص ىناؾ

ىيـ عند حيث يستخدمو الغكاصكف عمى كجك  محمي الوجه وهو الغطاء او العظام: -ٖ
, كطكلو (ٕٚ)الغكص عمى المؤلؤ كىذا الغطاء مصنع مف عظـ الغيمـ كىي السمحفاة 

 .   (ٕٛ)نحك اصبع يمنع تسرب اليكاء كدخكؿ الماء 
: ىي مصنكعة مف الجمكد يقكـ الغكاص بصنع الو حديدية كيضعيا في تمؾ المخالة -ٗ

ىذه المخالة مربكطة المخالة الجمدية حتى يستخدميا في قطع المؤلؤ كعادة ما تككف 
في عنؽ الغكاص ... كعندما يرفع الممسؾ لمحبؿ عمى الساحؿ الغكاص الى القارب 
حيث يقكـ باخذ المخالة منو كيفتح فييا الصدؼ فيجد في اجكافيا قطع المحـ كيقـك 
بتقطيعيا بحديدة المخالة فأذا باشرت اليكاء جمدت فيصبح جكاىر كيجمعيا جميعيا 

 . (ٜٕ)مف صغير ككبير
: ىك مف ادكات الغكاص المصنكعة مف عظـ السمحفاة كيستخدمو الغكاص المقراض -٘

 . (ٖٓ)عمى انفو بعد اف يقكـ بشده عمييا ثـ يقـك بالغكص عمى المؤلؤ كالبحث عنو
: ىك مف االدكات الميمة التي يحتاجيا الغكاص عند الغكص كظيفتو يربط عمى الحبل -ٙ

احد اطرافو كيبقى الطرؼ االخر  جسـ الغكاص الغائص داخؿ مياه البحر مف
الخارجي في البر عند احد اصحابو كىك مف الحاجات الضركرية؛ ألنو في حاؿ 
تعرض الغكاص الى الخطر عندىا يقكـ بسحب نفسو الى االعمى كىذا الحبؿ اتصؼ 

متر كعند النزكؿ يربط في عنقو االناء الذم  ٓٛ, يبمغ طكلو بنحك (ٖٔ)بانو دقيؽ كثيؽ
, ككزف ىذا الحبؿ ربع (ٕٖ)لمؤلؤ كىك مصنكع مف الحباؿ اك الخيكطيجمع فيو ا

 .  (ٖٖ)قنطار
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 األدالء: 
إف الصياديف كثيرا ما كاف اعتمادىـ في التحركات الى الغكص عمى اىؿ الخبرة 
ألنيـ معركفيف بتحديدىـ لالتجاىات كالمناطؽ التي يريد الغاصة الكصكؿ الييا ككانكا 

كالشمس كالبعض مف شكاىد الطبيعة لكي يصمكا الى مغاص يستعينكف كذلؾ بالنجكـ 
 . (ٖٗ)المؤلؤ

كالغكاصيف ليـ مكاضع يعرفكنيا بأعيانيا فاذا خرج الغكاصكف تقدميـ الدليؿ كخمفو 
الغكاصكف في مراكبيـ صفكفا كطريقة عمؿ الدليؿ انو كمما مر بمكضع مف تمؾ المكاضع 

طس في البحر كنظر فأف كجد ما يرضيو التي يصاد بيا صدؼ المؤلؤ تنحى عف ثيابو كغ
خرج كامر بحط قمعة كارسى زكرقو كحطت جميع المراكب حكلو كارست كانتدب كؿ غكاص 
الى غكصو كىذه المكاضع يككف عمؽ الماء فييا مف ثالث قيـ الى قامتيف فدكنيا كيقـك 

, كىك (ٖ٘)ؿالغكاص بتجريد نفسو مف ثيابو كيبقي شيء يستر عكرتو ثـ يضع عمى انفو المنخ
الخمنجؿ كىك شمع مذاب بدىف الشيرج يسد بو انفو كيأخذ مع نفسو سكينا كمشنة يجمع فييا 

  . (ٖٙ)ما يجده ىناؾ مف الصدؼ المكجكد في قاع البحار بعد اف يقتمعو كيجمعو 
ككصفت المصادر ىؤالء بالماىريف كىؤالء يتبعكف الغكاص الى الغكص عندما 

رفة مكاضع المؤلؤ الف الصدؼ دينة كىؤالء ميمتيـ معيخرجكف مجمكعة كاحدة مف الم
  . (ٖٚ)مراع

كالحجر ال يفارقو كال يترؾ يده عف امساؾ حبمو فأف ادركو الغـ كثيرا صعد مع الحبؿ 
الى كجو الماء كاسترد نفسو حتى يسترجع كثـ يرجع الى غكصو كطمبو فإذا امتؤلت مشنتو 

شنة مما فييا مف الصدؼ في قسمو مف المركب اجتذبيا صاحبو مف اعمى الدكنج ثـ يفرغ الم
, كاف كاف الصدؼ ىناؾ كثيرا كعمى قدر الكجكد لو (ٖٛ)ثـ اعادتيا في البحر الى الغكاص

يككف طمبو فإذا اتـ الغكاص في البحر مقدار ساعتيف صعد فإذا لبسكا ثيابيـ كتدثركا كنامكا  
ر اليو حتى يأتي عمى اخره ثـ يقكـ صاحب الغكاص بشؽ ما معو مف الصدؼ كالتاجر ينظ

فيأخذه التاجر منو كيضمو اليو بعدد مكتكب فإذا كاف عند العصر انتدبكا الى طعاميـ 
يصنعكنو ثـ يتعشكا كينامك ليمتيـ الى الصباح ثـ يقكمكف كينظركف في اغذية يأكمكنيا الى اف 

افنكا  ككمما فرغك مف مكاف, (ٜٖ)يجيء كقت الغكص فيتجردكف كيغكصكف كىكذا كؿ يكـ
صدفو ثـ ينتقمكف الى غيره كال يزالكف بيذا الحاؿ الى اخر اغسطس ثـ ينصرفكف الى جزيرة 
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اكاؿ في الجمع الذم خرجكا فيو كما معيـ مف الجكىر في صررىـ كعمى كؿ صره منيا 
مكتكب اسـ صاحبيا كىي مطبكعة بطابع فإذا نزلكا اخذت تمؾ الصرر مف التجار كصارت 

ذمتو فإذا كاف يكـ البيع اجتمع التجار في مكضع البيع فأخذ كؿ كاحد  في قبض الكالي كفي
مكانو كاحضرت الصرر كدعي باسـ كؿ كاحد مف اصحابيا كفضت خكاتيميا كاحدة بعد 
كاحدة كصب ما في الصرة مف لؤلؤ في غرباؿ مكضكع تحتو ثالث غرابيؿ كتمؾ الغرابيؿ ليا 

كيمسؾ كؿ نكع منيا في صحف غرباؿ كال يبقى اعيف بمقادير ينزؿ منيا الدقيؽ كالمتكسط 
, كال يبقى عمى كجو الغرباؿ الثاني (ٓٗ)عمى كجو الغرباؿ االكؿ االعمى اال ما غمظ مف الجكىر

اال المؤلؤ المتكسط كيستقر عمى الغرباؿ االخر المؤلؤ الدقيؽ ثـ يعزؿ كؿ صنؼ منيا كينادم 
و كتبت عميو كاف شاء بيعيا مف غيره عميو بسكامو كمستحؽ اثمانو فأف اصب التاجر سمعت

, كالتاجر اذا اشترل متاعو انما يككف عميو اف يؤدم المكاـز التي كجبت (ٔٗ)باعيا كقبض مالو
عميو كينتصؼ التجار مف الغكاصيف كالغكاصكف مف التجار كينفصؿ كؿ كاحد عف كاحد 

رم انو ما كجد مف , كيذكر الحمي(ٕٗ)كينصرؼ الناس ثـ يعكدكف الى ىناؾ في العاـ القابؿ
الجكىر العالي النفيس امسكو الكالي ككتبو عمى نفسو باسـ امير المؤمنيف كالعدؿ ال يفارقيـ 

 .  (ٖٗ)في البيع كالشراء حتى ال يضاـ منيـ احد كال يشككا ظمما
 أجور الغواصين: 

 كانت بالد البحريف مركزا إلقباؿ التجار السيما عندما يحيف مكسـ صيد المؤلؤ كيكتمؿ
,  كيقكـ ىؤالء التجار (ٗٗ)نضجو داخؿ الصدؼ كبذلؾ يتكافد الى البحريف التجار لمبحث عنو

بتجييز المراكب باجر معمكمة حتى يككف كقت الغكص فيكتركف الغكاصيف باسكاـ اجر 
 . (٘ٗ)معمكمة تتفاضؿ عمى قدر تفاضؿ الغكص كاالمانة

احد منيـ يميز صاحبو كذكر االدريسي اف اعالىـ اجرة اصبرىـ تحت الماء ككؿ ك 
 . (ٙٗ)كال يتعدل طكره كال ينكر فضؿ مف تقدمو كفاقو في المعرفة كالصبر

كقد ذكر ابف بطكطة اف في الغكاصيف مف يصبر الساعة كالساعتيف في الماء مع 
العمـ الى اف الغكاص ال يمكنو تجاكز سبعيف الى مائة ثانية اال اف الشيخ )عبد اهلل االنصارم 

ممف زاكلكا الغكاصيف كقد حكى اف الغكاصيف كانكا يتنافسكف في مدل التحمؿ القطرم( كىك 
كذكر الى اف قصد ابف بطكطة ليس ىك الغكص تحت الماء طكاؿ تمؾ المدة كلكف قصده الى 
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اف عممية النزكؿ الى عمؽ البحر كالصعكد منو تستمر تمؾ المدة كىك الرأم الراجح في اغمب 
 . (ٚٗ)التراجـ

الغكاص جمع الآللئ يقكـ السمطاف بأخذ الخمس كضريبة عمى ما كبعد اف يكمؿ 
كذكر االدريسي اف امكنة المؤلؤ المشيكرة تكجد في نحك ثالثمائة , (ٛٗ)جمعكه مف الصدؼ

, منيا في جزيرة اكاؿ كجزيرة خارؾ كغيرىا . كعند جمع المؤلؤ يقـك النكاخذة بتقسيمو (ٜٗ)مكاف
بالمئة كيعطي  ٖٓبالمئة كيعطي السيب  ٓٙعمى الغاصة حيث يقـك بإعطاء الغكاص 

 .(ٓ٘)الرضيؼ عشرة بالمئة اما التباب فميس لو شيء سكل الفائدة مف التدريب عمى الغكص
كمما سبؽ يتضح اف حرفة الغكص عمى المؤلؤ في البحريف مف االمكر الميمة لسكاف 

الحرفة كانت تمؾ البالد ألنيا تعتبر مصدر حيكم لمعيشة السكاف ىذا فضال عف اف تمؾ 
تتطمب اكبر عدد مف السكاف كىؤالء بدكرىـ يتعممكف عمى الغكص كيتدربكف عميو كثيرا مف 
قبؿ معممكف يعممكنيـ اال اف ىؤالء المعمميف كانكا يأخذكف اجكرا عمى تعميميـ اياىـ ككانت 

يكمية تمؾ المينة تدر عمييـ الربح الكفير مف االمكاؿ التي قد تفيدىـ في سد احتياجاتيـ ال
ككانكا عندما يذىبكف مجاميع الى الغكص يساعدىـ في ذلؾ صاحب السفف لمكصكؿ الى 
اماكف الغكص لذلؾ فاف عدد الغكاصيف الكبير ال بد اف يحتاج الى صنع اكبر عدد مف 
السفف التي تقسـ بدكرىا الى مجاميع كتككف خاصة بالغكاصيف كليا مكانئ اك مرافئ ترسكا بيا 

الغكاص ىك المصفى اك المعاكف لو كىذا دكره اما جمع المؤلؤ ألنو ال ككاف ممف يساعد 
كيذكر بنياميف التطيمي اف مدينة القطيؼ  يستطيع الغكص؛ ألنو قميؿ الخبرة اك لصغر سنو.

يكجد فييا مغاص الجكىر المعركؼ بالدر كذكر انو في الرابع كالعشريف مف شير نيساف مف 
يرة عمى سطح الماء فيمتقميا المحار كينطبؽ عمييا كؿ عاـ تتساقط قطرات المطر الكب

كيغكص في قعر البحر كفي منتصؼ تشريف يحضر الغكاصكف فيربطكف حكؿ احقائيـ 
 . (ٔ٘)الحباؿ فيغكصكف في الماء طمبا لممحار ثـ يخرجكنو كيفتحكنو فيجدكف فيو الدر في جكفو

 العاممون في الغوص: 
 نكاخذة ميمتو مراقبة عمؿ العاممكف عمى سفينة : ىك رباف السفينة كالذم يسمى الربان -أ 

اك مركب الصيد كىك الذم يكجو كؿ شخص منيـ نحك تحمؿ مسؤكلية شيء ما ككثيرا ما 
 كاف يختار اشخاص ذكم خبرة عالية في مينة الغكص . 
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: ىك مساعد رباف السفينة كيتكلى زماـ االمكر في رحمة الغكص عند غياب الجعدي -ب 
 الرباف. 

 (ٕ٘)ميمتو ادارة عمؿ السفينة كاالشراؼ عمييا كىك بمثابة الرئيس لمبحارة: المقدمي -ج 
: الغكاص الذم تككف ميمتو الغكص الى قاع البحار كالعثكر عمى المؤلؤ الغيص -د 

 كقمعو مف االرض كمف ثـ جمعو. 
: كىك المّصفي الذم يقكـ بسحب المؤلؤ الممتقط مف البحار بكاسطة حبؿ الى السيب -ق 

 .  (ٖ٘)السطح كتنظيفو
: كىك الشخص المتعمـ حديثا عمى عمؿ الغكص كيقكـ بممارسة بعض اعماؿ الرديف -ك 

 الغكص البسيطة. 
 النياـ: ميمتو ترفيو عاممكا الغكص.  -ز 
 .(ٗ٘)العزاؿ: الغكاص الذم يعمؿ لنفسو دكف غيره -ح 
: كىك يمارس أدني اعماؿ رحمة الغكص كيعمؿ عمى تقديـ الخدمات لمغاصة التباب -ط 

لـ يكف لو شيء سكل ما يحص عميو مف مكافأة مف الرباف كىك يتبع كرباف السفينة ك 
 . (٘٘)الرظيؼ 

: اصحاب المؤلؤ اك تجاره اك الكافدكف مف قبؿ التجار ميمتيـ شراء كميات الطواويش -م 
 المؤلؤ مف مراكب الغكص. 

: ىك احد اقرباء البحار اك النكاخذة ميمتو تطبيؽ اكامر النكاخذة ككذلؾ يقـك المكدمي -ؾ 
 . (ٙ٘)يز لكاـز عمميات الغكص كاف يككف حافظا لنظاـ السفينة كالغكصبتجي

أما السفف التي يتألؼ منيا اسطكؿ الغكص ىي سفف الجالبكت ك سفف السنبؽ كلـ 
تكف ىذه السفف كحدىا تعمؿ برحالت الغكص بؿ كانت ترافقيا سفف اخرل لصيد المؤلؤ 
باإلضافة الى ما يرافؽ ىذه السفف مف مراكب اك سفف صغار تعمؿ عمى تكفير خدمات 

ا تستخدـ ىذه السفف في مناطؽ الخميج العربي بشكؿ الغكاصيف لمقياـ بعممية الغكص كعادة م
عاـ ككاف كؿ سفينة ليا اسـ خاص اطمقو المالحيف عمييا مثؿ البغمة ك البقارة كالبتبؿ كىي 
مف اقدـ االسماء التي عرفت بيا السفف كىذا االسطكؿ يطمؽ عميو عرب البحريف اسـ 

 . (ٚ٘)ج الى الصيد بؿ اختمؼ عددىا )الخشب( كلـ يكف عدد ىذه السفف ثابتا في مكاسـ الخرك 
 أصناف المؤلؤ: 
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اختمفت الآللئ كاسماءىا عند الجكىرييف باختالؼ اصنافو مف حيث الشكؿ كالمكف 
كىك ما اشار اليو صاحب كتاب الجماىر في معرفة الجكاىر بأنيا تختمؼ باختالؼ االماكف 

 . (ٛ٘)كاالزماف
 كمف اصنافو: 

, كيكشؾ اف يككف شبييا بالمتركب مف عدة (ٜ٘): ىك مف ادكنيا شكالالمتضرس -ٔ
 . (ٓٙ)حبات

في لؤلؤه اضطمار كيككف في اكسطو انظماـ لعدة حبات التصقت المؤلؤ المضطمر:  -ٕ
 كاتحدت كانشد فييا الراعي فقاؿ: 

 .(61)تألألت الثريا فأستنارت              تأللؤ لؤلؤ فيه اضطمار
كيسمى كمربشت ام المنطؽ كظنو قـك ام المعكج الظير كىك الذم  المؤلؤ المزنر: -ٖ

يككف اضطماره في كسطو كأنو شد بزنار يحيط بو كىذا النكع مما يزاد فيو االحتياط 
في المبايعة لئال يككف مطبقا مف قشرم لؤلؤتيف متساكيتيف مكصكلتيف مكتكمتي 

 . (ٕٙ)الجكؼ
ي قاتمة المكف يضرب بياضيا الى : ىي التي تسمى خشؾ اب بالفارسي كىالصينية -ٗ

الجصية كال ماء ليا كركنقيا ليس بكثير كفييا مخايؿ الحصى اما قيمتيا فيي نادرة 
 . (ٖٙ)عف قيـ غيرىا

ذكره صاحب كتاب رحمة السيرافي بأنو ربما كجد في الصدفة كىك  المؤلؤ القمعي: -٘
 . (ٗٙ)معنابت كلـ يقتمع فينقمع كقد سماه التجار البحرانيكف بالمؤلؤ الق

 . (٘ٙ): ىما المستدقتا الطرفيفالموزية والشعرية -ٙ
: كىي مستطيمة الشكؿ كطرفييا متشابياف مف حيث االستدارة كقد شبو ببعر الزيتونة -ٚ

 .(ٙٙ)األغناـ اك انو شبو بالزيتكف فقيؿ زيتكنة 
 . (ٚٙ): تككف قاعدتيا مسطحة كمف االعمى محاط كمقبب مثؿ الفكفؿالفوفمية -ٛ

فتختمؼ الآللئ مف حيث المكف منيا ذات المكف الرصاصي كاالبيض أما الكانو 
, كمنو كذلؾ الجمنارم كالمشمشي (ٛٙ)كالعاجي كاذا زاد كطاؿ زمانو اسكد ككنو سريع التغيير

, كمنو ما يضرب بياضو الى الصفرة فيسمى تبنيا كمنو عمى لكف الشمس فيك (ٜٙ)كاالترجي
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يا كيقكؿ صاحب كتاب الجماىر: " كـ رأيت انا مف الياسميني كمنو ما يشبو المبف كمنو كرد
 . (ٓٚ)الآللئ ما لـ تتميز عف النحاس في المكف 

 مغاصات المؤلؤ: 
عندما تحدث ابف حكقؿ عف جزر البحريف كصؼ جزيرتيف مف جزرىا اكاؿ كخارؾ 
فيقكؿ عف اكاؿ: " ىي جزيرة كانت ألبي سعيد الحسف بف بيراـ القرمطي كلكلده سميماف كبيا 
الضريبة العظيمة عمى المراكب المجتازة بيـ كبيا امكاؿ ككجكه مرافؽ كقكانيف كمراصد 

 (. ٔٚ)ا يصؿ الييـ مف بادية البصرة كالككفة كطريؽ مكة " كضركب مرسكمة مف الكمؼ الى م
أما جزيرة خارؾ فقاؿ عنيا: " ىي تقع في االتجاه المقابؿ لجنابة  كيكجد فييا مكاضع 
المؤلؤ يخرج منو الشيء اليسير اال النادر اذا كقع مف ىذا المكاف فاؽ في القيمة كيقاؿ اف 

 .(ٕٚ)الدرة اليتيمة كقعت مف ىذا المعدف"
كقد تحدث المقدسي عف الغكص عمى المؤلؤ في ىذا االقميـ كقاؿ: " المؤلؤ في ىذا  

االقميـ بحدكد ىجر يغاص عميو في البحر بإزاء اكاؿ كجزيرة خارؾ كمف ثـ خرجت درة اليتيـ 
يكترل رجاؿ يغكصكف فيخرجكف صدفا المؤلؤ كسطيا كاشد شيء عمييـ صكت يثب الى 

زكيني عف اقميـ البحريف قاؿ: " بيا مغاص الدر كدره احسف , كعندما تحدث الق(ٖٚ)عيكنيـ"
االنكاع كينتقؿ الييا قفؿ الصدؼ في كؿ سنة مف مجمع البحريف كيحمؿ الصدؼ بالدر 
بمجمع البحريف كيأتي الى البحريف كيستكم خمقو كاذا كصؿ قفؿ الصدؼ يينأ الناس بعظيـ 

انت مغاصات المؤلؤ تتركز في المنطقة , ك(ٗٚ)بعضا كليس ألحد مف الممكؾ مثؿ ىذه الغمة " 
الكاقعة بيف البحريف كبيف سيراؼ في خكر راكد كىك الكادم العظيـ   كيستخرج منو المؤلؤ مف 
اعماؽ قميمة كليست ببعيدة مقارنة مع بعض االماكف االخرل التي يتكاجد فييا المؤلؤ عمى 

جد بالقرب مف اكاؿ كىجر في , كما اف مغاص المؤلؤ يك (٘ٚ)اعماؽ بعيدة في الخميج العربي
؛ لذلؾ فقد احتمت البحريف مركز الصدارة في (ٛٚ), كقطر (ٚٚ), ككذلؾ في القطيؼ(ٙٚ)الخميج

تجارة المؤلؤ كذلؾ بسبب نكعيتو الجيدة فضال عف اف لؤلؤ البحريف مميز عف باقي لؤلؤ 
كقد اشار صاحب كتاب المسالؾ كالممالؾ الى اف الدرة اليتيمة تكجد بيذه . المنطقة عمكما

 . (ٓٛ)ككانت المغاصات تعرؼ باسـ اليير, (ٜٚ)المكاضع كىك مف الصدؼ النادر كيفكؽ غيره 
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كذكر المسعكدم اف المؤلؤ المستخرج مف قاع البحار يسمى المحار كالمعركؼ بالبمبؿ 
ـ ىك حيكاف يفزع عمى ما فيو مف المؤلؤ كالدر خكفا كذكر اف المحـ الذم في الصدؼ كالشح

 . (ٔٛ)مف الغاصة كخكؼ المرأة عمى كلدىا
كقد استخدـ اىؿ الخميج العربي المؤلؤ المستخرج مف البحار في الصناعات مثؿ  

صناعة االدكية كالعالجات كما انيـ استخدمكه في الزينة لذلؾ عرؼ المؤلؤ بأنو حجر كريـ 
بحرم ىالمي يعرؼ بالمحار كتتميز تمؾ الؤللئ بأشكاؿ مختمفة ككذلؾ يتككف داخؿ حيكاف 

االلكاف كافضؿ انكاعو ىك المؤلؤ الكبير المميز بأستدارتو كنعكمة مممسو كالمؤلؤة الكبيرة تسمى 
رأسا كمف انكاعو المشيكرة الحصباف كيسمى المتكسط بطنأ كالمؤلؤة الصغيرة تسمى قماش 

 . (ٕٛ)سحتيت كالذم يتميز بالنعكمة يسمى
 موسم الغوص وصفته: 

يذكر المسعكدم اف الغكص عمى المؤلؤ " انما يككف في اكؿ نيساف الى اخر ايمكؿ 
, كقد اعتبرت حرفة الغكص عمى المؤلؤ (ٖٛ)كما عدا ذلؾ مف شيكر السنة فال غكص فييا "

تمؾ الحرفة  الركيزة االساسية التي يعتمد عمييا اقتصاد البحريف كقد شغؿ اغمب سكاف البحريف
كبأعداد كبيرة حتى اف عرب البحريف كانكا يتدربكف عمى الغكص كثيرا كينفقكف عمييا االمكاؿ 
لكي يكسبكا مينة ليـ كألبنائيـ التي سكؼ تدر عمييـ االمكاؿ لكي يعيمكا انفسيـ كيسدكا 

يسي عف احتياجاتيـ اليكمية  في السنكات التي ال يككف فييا الؤللئ كالغكص كقد تحدث االدر 
كيفية تككيف الصدؼ فيقكؿ: " الجكىر يتككف حبو خمقا في ىذا الصدؼ مف ماء مطر نيساف 

, ككردت االشارة (ٗٛ)في سنتيـ تمؾ"  شيئان كاف لـ يمطر مطر نيساف لـ يجد الغكاصكف منو 
الى اف مكسـ الغكص يبتدأ في اكؿ شير مارت كحتى أب اك في بداية شير تشريف االكؿ 

المناطؽ التي تنطمؽ السفف لمغكص عمى المؤلؤ يتكاجد فييا مف يكدعيـ مف  كعادة ما تككف
اىمييـ بأىازيج شعبية كيدعكف اف تككف رحمتيـ كفيرة مف المؤلؤ كيرتدم اىالييـ احسف الثياب 
كيمارسكف طقكسيـ الشعبية اثناء تكديع الغاصة منيـ بممارسة المناسبات الشعبية كفي 

كقد اعتبر العبيدم اف اكاف خركج السفف الى الغكص ىك بمثابة  مقدمتيا الغكص عمى المؤلؤ
, كمدة الغكص ىي ست (٘ٛ)عيدا شعبيا بالنسبة ألىؿ البحريف ذكم العاممكف في الغكص

شيكر كمف افضؿ فصكؿ الغكاصيف لمبحث عف المؤلؤ ىك فصؿ الربيع الف المياه في ىذا 
 . (ٙٛ)الفصؿ تككف صافية كىادئة في مناطؽ الخميج العربي
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كقد تحدث ابف بطكطة عف مكسـ مغاص الجكىر فقاؿ: " يبدا مكسـ الغكص في 
القكارب الكثيرة كفييا الغكاصكف كتجار فارس كالبحريف كالقطيؼ  كتأتيشير ابريؿ كشير مايك 

في المنطقة الكاقعة ما بيف سيراؼ كالبحريف لمغكص عمى المؤلؤ كيجعؿ الغكاص عمى كجيو 
ئا يكسكه مف عظـ الغيمـ كىي السمحفاة كيصنع مف ىذا العظـ ايضا ميما اراد اف يغكص شي

, كما تحدث الحميرم (ٚٛ)شكال شبو المقراض يشده عمى انفو ثـ الغكص كالبحث عف المؤلؤ"
عف زماف الغكص فذكر انو يككف في شير اغشت كشتنبر فاذا كاف اكؿ ذلؾ كصفا الماء 

غكاصيف ثـ يخرجكف مف المدينة بنحك لمغكص كاكترل كؿ كاحد مف التجار صاحبو مف ال
مائتي زكرؽ كيقطعو التجار اقساما في كؿ زكرؽ خمس اقساـ اك ستة ككؿ تاجر ال يتعدل 
قسمو مف المراكب ككؿ غكاص لو صاحب يتعاكف بو في عممو كاجرتو عمى خدمتو اقؿ مف 

عشر اياـ ,  كذكر اف مكسـ الغكص يقتطع مف المكسـ الكاحد اربع شيكر ك (ٛٛ)اجرة الغطاس
كتبدا ىذه الفترة مف مايك ايار الى سبتمبر ايمكؿ كيككف الغكص عمى المؤلؤ في شير ابريؿ 

 مكاسـ كىي:  أربع. كاف صيد المؤلؤ لو (ٜٛ)كيسمى خنيجة  كشير اكتكبر يسمى الردة
ىك اىـ مكاسـ الغكص في اقميـ البحريف كتككف بدايتو في  الموسم الكبير الرئيسي: -ٔ

, كفيو السفف تخرج نحك جميع (ٜٓ)تيي في اكؿ ايمكؿ نحك ثالث شيكرشير حزيراف كين
االتجاىات في البحر ككاف افضؿ مكسـ الف االجكاء فيو مناسبة لمغكص ككذلؾ ىداكة 
البحار كعدـ كجكد ما يعيؽ السفف مف العكارض الطبيعية فضال عف اف المياه تككف 

المؤلؤ كىك بدكره اصبح يشكؿ  صافية كمناسبة لمغكص فييا الى قاع البحر لمبحث عف
, كىذا المكسـ ينقسـ الى (ٕٜ), كفيو اثناف مف الرباف النكاخذة(ٜٔ)مردا رئيسيا لمبحارة كاىمييـ

عدة اقساـ ككؿ قسـ ال يزيد عف الثالثيف يكما يعيشيا الغاصة في البحار كبعدىا يرجعكف 
كغيرىا يترككف اماكنيـ الى عكائميـ اما اذا ناحرىـ اجكاء ال تناسب الغكص مثؿ الرياح 

كيرجعكف الى سكاحؿ البحريف لحماية انفسيـ منيا حتى تيدأ كبعدىا يرجعكف الى الغكص 
كبعد انتياء فترة الغكص يقكـ النكاخذة رباف السفينة بتجميع كافة المؤلؤ ثـ يقكـ ببيعو ثـ 

دىا يكزع نصيب كؿ مف الغاصة بينما يككف نصيبو ىك خمس ما يستخرج مف المؤلؤ كبع
يقسـ المحصكؿ مف المؤلؤ عمى العامميف لكف بعد اف يقطع تكاليؼ اكميـ كشربيـ عمى 

 .  (ٖٜ)مدار طكؿ الرحمة 
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مف المكاسـ التي ال تحتاج الى السفف كال غكص ألف في ىذا المكسـ  موسم الردة: -ٕ
تقكـ جزر البحريف بقذؼ المحار الذم تجيء بو امكاج مياه الخميج العربي لذلؾ يخرج 

ىي اختيارية  , كالردة(ٜٗ)اىؿ البحريف خالؿ ىذا المكسـ اللتقاط المحار مف الشكاطئ
 .   (ٜ٘)الغكصبالعكدة الى مناطؽ 

: امتاز مكسـ الشتاء بقصر مدتو التي ال تتعدل اء ويسمى)المينا(موسم الشت -ٖ
االسبكعيف باإلضافة الى اف العامميف فيو يككنكف محدكديف كىـ مف ثالثة اشخاص الى 
سبعة اشخاص كيتجيكف نحك اماكف قريبة مف الشاطئ الستغالؿ الجزر كمكسـ الصيد 

البحارة في ىذا المكسـ نحك )المينا( ىذا يككف فيو الطقس غير مالئـ لشدة بركدتو كيذىب 
صباحا ثـ يرجعكف عصرا كيقكـ ممف ىك مختص بالمؤلؤ بفتح المحار كاخراج المؤلؤ منيا 
كمف الجدير بالذكر الى اف مكسـ الشتاء المينا ال يكجد فيو نظاـ السيب كالغيص ككذلؾ 

عماؽ ال يكجد مف يقكدىـ بؿ جميعيـ متساكيف كجميعيـ يجمعكف المؤلؤ مف اال
 . (ٜٙ)البسيطة

: كيسمى الصغير: مدة مكسـ الغكص في الصيؼ تستمر ثالثكف يكما موسم الصيف -ٗ
كفيو الغاصة يذىبكف نحك اعماليـ كفي مكسـ الصيؼ ىناؾ سمة مميزة تجعؿ الغكاصيف 
يمارسكف اعماليـ في الغكص ليال كنيارا بسبب استقرار حالة المناخ كتكفر االجكاء 

ف الغكاصكف في ىذا المكسـ ليـ احتراـ مف اصحاب سفنيـ ككثيرا المالئمة لمغكص ككا
ما كاف يكرمكىـ ككذلؾ في ىذا المكسـ ترجع سفف الغكص لالستراحة كاعطاء رباف 

 . (ٜٚ)السفينة النكاخذة العاممكف في السفينة االمكاؿ لسد حاجاتيـ كمصركفاتيـ
 رسطك في كتابو االحجار كلقد اختمفت اآلراء كالركايات حكؿ تككيف المؤلؤ كمنيـ ا

فقاؿ: ))اف البحر المحيط يييج في زمف الشتاء كتضطرب امكاجو فيككف عند اضطرابيا 
رشاش فيخرج مف البحر المتصؿ بو صدؼ الدر كداخؿ الصدؼ حيكاف بحسب الصدؼ 
فيمتقمو كما يمتقـ الرحـ النطفة ثـ يذىب بو الى المكاضع الساكنة في البحر فيفتح فمو 

الشمس كاليكاء بما ابتمعو مف القطرات اياما الى حيف يعمـ اف ذلؾ الماء انعقد فيغمؽ كيستقبؿ 
فمو كيغكص الى قعر البحر فيتغرس في ارضو كيضرب بعركؽ لو كيتشعب منو شجر 

,  كيقكؿ المسعكدم: " ىك حيكاف يفزع عمى ما فيو مف (ٜٛ) كيصير نباتا بعد اف كاف حيكانا ((
, اما االدريسي فقاؿ: " كالجكىر (ٜٜ)لغاصة كخكؼ المرأة عمى كلدىا"المؤلؤ كالدر خكفا مف ا
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يتككف حبو خمقا في ىذا الصدؼ ... مف ماء مطر نيساف كاف لـ يمطر مطر نيساف لـ يجد 
 . (ٓٓٔ)الغكاصكف منو شيء في سنتيـ تمؾ " 

كتحدث صاحب كتاب نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر عف تككيف المؤلؤ فقاؿ: "  
اف المطر يقع عمى ساحؿ البحر الفارسي في فصؿ الربيع فيخرج حيكاف صغير الجثة مف 
قعر البحر الى سطحو فيفتح لو اذنيو كالسفطيف فيمتقؼ بيما مف المطر الكاقع في ذلؾ 

بكقكعيا كىك كالعطشاف التقؼ منيا فإذا ركل ضـ عمييا  المكاف كاالكاف قطرات فإذا احس
ضما شديدا خكفا عمييا اف يختمط بشيء مف ماء البحر ثـ ينزؿ الى قرار البحر كما كاف 
كيقيـ فيو الى اف ينضج ذلؾ الماء كينعقد لؤلؤا كبيرا اك صغيرا كذلؾ بحسب صفاء القطرات 

تككف المؤلؤ في صدفو كتككف البيض  الذخائر:" يككف , كيقكؿ صاحب كتاب(ٔٓٔ)ككبرىا" 
 . (ٕٓٔ)كيككف لو قطر نيساف بمثابة النطفة " 

 فتح المحار وفحصه: 
عندما يقكـ البحارة بجمع ما جنكه مف المحار يقكمكف بفتحو كاخراج ما فيو مف المؤلؤ 

عد , كعادة يقـك البحارة بفتح المحار ب(ٖٓٔ)كذلؾ في االكقات التي ينيى فييا البحارة مف عمميـ
, كمف ثـ يقكـ (ٗٓٔ)صيده بيكـ كاحد بعد مكتو ألف المعركؼ اف المحارة تفتح فاىا بعد مكتيا

البحار بشطرىا بسكيف كيفتحيا ثـ يجد في اجكافيا قطع لحـ كيجد بيف ىذا المحـ المؤلؤة 
 . (٘ٓٔ)كتككف بارزة كيقكـ برفعيا بميارة كحذر

 أنواع المؤلؤ: 
البحريني اذا تدرج كبمغ غايتو في محاسف الصفات كاتزف النجـ كقد قيؿ: ))إف النجـ  -ٔ

نصؼ مثقاؿ فيك درة كقيمتيا الؼ دينار اما اذا بمغت مثقاليف فميست ليا قيمة اما اذا 
كانت المؤلؤة مستديرة مف احد اطرافيا كممتدة مف الطرؼ االخر فأف ىذا يحط مف 

ؼ مثقاؿ فقيمتو الؼ دينار ثمنيا كيقمؿ مف قيمتيا كاف النجـ البحريني اذا اتزف نص
كذكر اف , (ٙٓٔ) اما النجـ غير البحريني اذا اتزف مثقاؿ فأف قيمتو تككف الؼ دينار((

اىـ محصكؿ عند اىؿ البحريف ىك المؤلؤ حتى انيـ تدربكا عمى استخراجو مف قاع 
البحار لذلؾ شغؿ اكثر السكاف تمؾ الحرفة كي تعيميـ في حياتيـ اليكمية كنظرا 

لؤ البحريف حيث جاء فيو قكؿ:" كقد اجمع الجكىريكف عمى اف لؤلؤ البحريف لجكدة لؤ 
 .  (ٚٓٔ)يفكؽ سائر الآللئ بيجة كنفاسو" 
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, كىك مف اجكد اصناؼ المؤلؤ في البحريف (ٛٓٔ)الكبير كيسمى بالمؤلؤ ككاحدتو لؤلؤة -ٕ
اعو كتتميز بشكميا الرزيف البراؽ كالمستدير االستدارة التامة كمممسيا الرطب كمف انك 

 المشيكرة الجيكف, الشيريف, الجمكار, الجسط ك البدلة. 
 . (ٜٓٔ)الجكىر الذم يسمى رأسا كاشير انكاعو الحصباف, المتكسط كيسمى بطنا -ٖ
, كالمرجاف مف المؤلؤ الصغار ككاحدتو (ٓٔٔ)الصغير كيسمى الدر كجمعو درر -ٗ

 (ٔٔٔ)مرجانة
 .  (ٕٔٔ)كالناعـ منو يعرؼ باسـ سحتيت   -٘

يطمقكف عمى المؤلؤ الذم يجمبو اسطكؿ الغكص اسـ قماش  البحرينييفككاف البحارة   
كيطمقكف عمى الجكاىر اسـ الدانات كعند الكصكؿ الى قاع البحر يقكـ الغكاص بفتح عيكنو 
كتسمى ىذه العممية باسـ ربعة كيبدأ الغكاص بالكالـ مع مف يتبعو مف الغكاصيف الى قعر 

لؾ يبدك اف لؤلؤ البحريف ىك  مف اجكد الآللئ في كمف ذ .(ٖٔٔ) البحر بطريقة )الغمغمة(
منطقة الخميج العربي كافضميا كما اف بالد البحريف كانت تمتمؾ غاصة ماىريف ليـ دراية 
كبيرة بأكزاف المؤلؤ نتيجة الممارسة لمعمؿ  ككانت بمداف شرؽ آسيا تفضؿ لؤلؤ البحريف عمى 

في منطقة الخميج العربي كالذم عرؼ  بقية آللئ المنطقة عمى الرغـ انو اغمى االسعار
بأنكاعو المتعددة الكبير منيا كالصغير كالذم يتصؼ بالمممس الناعـ فضال عف انو يتميز 
بألكانو الزاىية كىذا كمو جعؿ البحريف اكبر سكؽ في الخميج العربي لتجارة المؤلؤ كيقصدىا 

ر المناطؽ المحمية كالبمداف االجانب كالتجار العرب كاصبحت  مركزا حيكيا ىاما لجذب انظا
 الخارجية كاليند كالصيف كغيرىا . 

 وزن المؤلؤ واثمانه: 
, (٘ٔٔ), كالكزف كالحجـ (ٗٔٔ)يككف المؤلؤ تقييمو عمى ثالثة اسس منيا: الصنؼ 

كيذكر صاحب كتاب الجماىر في معرفة الجكاىر اف قيـ الجكاىر ليس ليا قانكف ثابت كأأللئ 
كفيما يتعمؼ بحجـ المؤلؤ حيث يتـ تفريغو بغرابيؿ ثالثة فييا ثقكب , (ٙٔٔ)كانت تكزف بالمثقاؿ

 . (ٚٔٔ)مختمفة مف حيث اتساعيا كيقاس فييا المؤلؤ ككاف يشتريو التجار 
إف الآللئ الكبيرة ال تسمى بالدرة اال اف يبمغ كزنيا نصؼ المثقاؿ كاف يككف شكميا 

فثمنيا يككف مثقاؿ ذىب لذلؾ  مكتمؿ الدكراف كخمكىا مف العيكب كاف كجدت ىذه الصفات
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يقكؿ البيركني: " اف النجـ البحريني اذا تدحرج كبمغ غايتو مف محاسف الصفات كلتزف نصؼ 
 . (ٛٔٔ)مثقاؿ فيك درة كقيمتيا الؼ ديناركليس لما بمغ منيا مثقاليف قيمة " 

كما اف زيادة الكزف كشفافيتيا كصفائيا كنقائيا يرفع مف اثمانيا يقكؿ صاحب كتاب 
التبصرة بالتجارة في ذلؾ: " كاذا بمغت الحبة نصؼ مثقاؿ سميت درة كالمدحرجة المعتدلة في 
التدكر اذا بمغ كزنيا نصؼ مثقاؿ بمغت في الثمف الؼ مثقاؿ ذىبا كالبيضة دكف ذلؾ في 
الثمف كاثمانيا ترتفع عمى زيادة كزنيا كتدحرجيا كاذا بمغ كزنيا مثقاليف كاف شئت جعمت ثمنيا 

االؼ دينار كاف شئت مائة الؼ دينار كالمدحرجة عمى ىذا الكزف كالصفة ال قيمة ليا عشرة 
 . (ٜٔٔ)كىي فريدة ككمما كانت اصفى كانقى كاف ارفع لثمنيا كانفس " 

 أسواق المؤلؤ: 
, كبعض ىذه االسكاؽ (ٕٓٔ)إف اسكاؽ المؤلؤ تبدأ في العادة مع انتياء مكسـ الغكص

يككف ممتقى التجار حيث يستقبمكف السفف المحممة بالمؤلؤ كانت تقاـ عمى السكاحؿ كفييا 
, كالتجار كانكا يصدركنو الى خارج (ٕٔٔ)كيشتركنو كبعض ىذه االسكاؽ تككف داخؿ البحريف
, ككاف يكجد في مدينة االحساء سكقا (ٕٕٔ)حدكد االقميـ كبيعو في االسكاؽ كمنيا اسكاؽ العراؽ

ىذا فضال عف اف مدينة سيراؼ  (ٕٗٔ)القطيؼ , ككذلؾ في (ٖٕٔ)يقاـ فييا خاص ببيع المؤلؤ
, كقد امتاز التجار في البحريف بحذقيـ (ٕ٘ٔ)كانت مف االسكاؽ الكبيرة يتـ فييا تصريؼ المؤلؤ

في التعرؼ عمى مختمؼ انكاع الؤللئ ككانت االسكاؽ في البحريف مف المراكز التي يقيـ فييا 
 . (ٕٙٔ)بيع المؤلؤ الجيد

لبيع المؤلؤ ككاف يقيـ فييا الغكاصيف اشيرا كيقصد  كما اف جزيرة اكاؿ كانت سكقا
ككاف لؤلؤ البحريف مطمكبا في اسكاؽ , (ٕٚٔ)تجار المؤلؤ اسكاقيا ليشتركا منيا المؤلؤ الجيد

 . (ٕٛٔ)الشرؽ كاليند كالصيف ككذلؾ اسكاؽ العراؽ كفارس
 الضرائب عمى المؤلؤ: 

السفف كالمراكب كحمايتيا مف كانت السمطات الحاكمة في البحريف مسؤكلة عف مراقبة 
القرصنة كالمصكص, كتذكر مصادر البمداف الى اف السالطيف في البحريف كانكا يأخذكف في 
ذلؾ الكقت نصؼ محصكؿ ما استخرجو الغكاصيف مف المؤلؤ كىذه تعتبر مف الضرائب 

ي , كاف كجكد مغاصات المؤلؤ في الكثير مف االماكف ف(ٜٕٔ)المتفؽ عمييا مف قبؿ الطرفيف
البحريف ادل الى اف يقكـ مف ىك مسؤكؿ عمى الجزيرة اك المنطقة التي يتكاجد بيا المؤلؤ الى 
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, كبذلؾ يمكف اف (ٖٓٔ)اف يفرض الضرائب عمى التجار الذيف يبتاعكف المؤلؤ مف الغكاصيف
ندرؾ بأف المؤلؤ البحريني لو اىمية خاصة ككنو مف المكارد االقتصادية الميمة في البحريف 

اماكف تكاجده ذكره صاحب كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر اف البحريف كعماف بيا  كلكثرة
,  كما كذكر صاحب كتاب اثار البالد كاخبار العباد بأف لؤلؤ البحريف (ٖٔٔ)مغاصات المؤلؤ

, ككاف يسكف في البحريف امير غكاصي المؤلؤ, ككاف التجار (ٕٖٔ)ىك مف احسف االنكاع
كمعيـ امكاؿ كثيرة كتستمر االقامة بيا الى اف تحيف اكقات الغكص  يقصدكنيا مف امـ مختمفة

؛ لذلؾ اصبح لؤلؤ البحريف لو اىمية اقتصادية كبيرة بالنسبة ألىؿ البحريف كقد (ٖٖٔ)عمى المؤلؤ
كردت االشارة الى ذلؾ في بعض المصادر فيذكر اف البحريف كانت مشيكرة بالدرة اليتيمة 

ال يكجد ليا اخت في الدنيا كال قرينو ككاف احد التجار العراقييف  كسبب تسميتيا باليتيمة ألنيا
الذيف يجيزكف الغكاصيف الى طمب المؤلؤ في العصر العباسي قد حصؿ عمى درتيف احداىما 
يتيمة كاخرل دكنيا كحمميما الى الرشيد كباع عميو اليتيمة االكلى بسبعيف الؼ دينار كالثانية 

كيبدك مف ذلؾ اف الخمفاء العباسييف قد اىتمكا بحرفة الغكص  ,(ٖٗٔ)الصغيرة بثالثيف الؼ دينار
 الستخراج المؤلؤ في البحريف كاستحدثكا منصب جديد يشرفكف مف خاللو عمى اعماؿ الغكص. 

 ثانيا: صيد االسماك:  
اتخذ اىؿ البحريف حرفة صيد االسماؾ بحكـ مكقع البحريف الجغرافي الميـ عمى 

كخاصة سكنة السكاحؿ كتعد ىذه المينة مصدرا رئيسيا ىاما مف سكاحؿ الخميج العربي 
, كمنذ القدـ عرفت سكاحؿ الخميج العربي بأنيا تمثؿ اىـ مراكز الصيد لذلؾ (ٖ٘ٔ)معيشتيـ

يكجد العديد مف االسماؾ ذات االنكاع المختمفة في مياه الخميج العربي كتحديدا في البحريف 
, ككاف سبب تكجييـ (ٖٙٔ)يعد مف اغذية السكاف الرئيسيةكتعد ىذه االسماؾ بمثابة التمر الذم 

لتمؾ الحرفة نتيجة ظركؼ الحياة القاسية كالمكارد الشحيحة كالقميمة لذلؾ ىذه االسباب دفعتيـ 
الى التكجو صكب البحار التي امدتيـ بما يحتاجكنو لتسيير ظركؼ العيش عكس بيئتيـ 

اىؿ البحريف يتجيكف نحكىا لمبحث عف  الصحراكية التي عجزت عف ذلؾ كىذه البحار جعمت
؛  لذلؾ فقد استفاد اىؿ البحريف مف (ٖٚٔ)صدؼ المؤلؤ في جكؼ البحار ككذلؾ صيد االسماؾ

ىذه الثركة البحرية بحكـ قربيـ مف السكاحؿ كعاشكا منيا كخاصة االسماؾ ىذا فضال عف 
كتيا, ككانت ىذه الحيتاف الحيتاف الكبيرة ذات المحكـ الغزيرة كانكا يستفادكف مف جمكدىا كزي

. يذكر صاحب كتاب مركج الذىب اف مدينة (ٖٛٔ)مكجكدة كمعركفة في البحريف كسكاحميا
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, لصيد االسماؾ كاف البعض مف سكنة السكاحؿ كانت (ٜٖٔ)الزراة كانت مف المناطؽ الميمة
ـ , كما اف سكاف جزيرة اكاؿ كاف اعتمادىـ في غذائي(ٓٗٔ)معيشتيـ تعتمد عمى االسماؾ كحدىا

, ككاف اىؿ البحريف يقكمكف في بعض االحياف بتجفيؼ االسماؾ (ٔٗٔ)عمى التمر كالسمؾ
كيشمسكنيا  ليأكمكىا كقت ما يحتاجكف ليا كاحيانا تجفؼ كتقدـ كعمؼ لمدكاب, ككانت 

, كاف (ٕٗٔ)االسماؾ تحفظ بالممح اك بالخؿ ككانت االسماؾ المممكحة الطرية يقاؿ ليا "القريب" 
كمف االسماؾ المعركفة بالبحريف ىك , (ٖٗٔ)تمقر بالماء كالممح يقاؿ ليا "النشكط"االسماؾ التي 

سمؾ "األسبكر" كىك مف االسماؾ المعركفة في بحر الخميج العربي ككاف كقت ظيكرىا مرتاف 
, كما يكجد في (ٗٗٔ)في المكسـ الكاحد ككؿ مرة يكجد فييا ما يقرب مف ثالث شيكر ثـ ينقطع

, (٘ٗٔ)ثمة لسمؾ األسبكر منيا ما يعرؼ بالجكاؼ كاالربياف كالرؽ ىذا البحر انكاعا مما
كال شؾ انيـ قد كسبكا منيا امكاال كثيرة لذلؾ كاف , (ٚٗٔ), كالبرستكج كغيرىا(ٙٗٔ)كالككسج كالبرد

مف بيف االنكاع التي عرفت بيا البحريف مف االسماؾ ىك سمؾ عرؼ باسـ)كنعد( عرؼ ىذا 
اشتيرت بيا البحريف كىك ال يزاؿ معركفا فييا ككانكا  السمؾ بمذتو كىك مف االسماؾ التي

, كمف (ٛٗٔ)يحفظكنو لفترات بعد اف يممحكنو كي ال يتعرض لمتمؼ ك حتى يصمح لمغذاء
االنكاع األخرل مف االسماؾ ىك السمؾ الصغار التي تعرؼ )بالحساس( ككاف ىذا السمؾ 

كاشي كخاصة االسماؾ يجفؼ مف قبؿ اىؿ البحريف كيضعكنو في االعالؼ الخاصة بالم
, كمف االسماؾ االخرل التي اشتيرت (ٜٗٔ)الصغيرة التي تخمط مع التمر ككاحدتو حساسة 

, ككاف سكاف البحريف كالخميج العربي يصدركف الفائض عندىـ (ٓ٘ٔ)بالبحريف ىك سمؾ الشمؽ
 مف االسماؾ الى بمداف اخرل كيتاجركف بو كمف البمداف التي كانت تصدر الييا االسماؾ ىي

 باسـبالد اليند كما اف اىؿ البحريف كالخميج كانكا يصدركف نكع اخر مف السمؾ عرؼ 
الصكيمح الى اليمف في مدينة عدف كال شؾ انيا كانت تصؿ الييـ عف طريؽ المكانئ كما اف 

, كقد عمؿ اىؿ البحريف عمى (ٔ٘ٔ)اىؿ البحريف كانكا يتاجركف بالسمؾ المجفؼ كالربياف
ف السفف كالمراكب الخاصة بالصيد السيما صيد السمؾ كالمؤلؤ ككانت صناعة انكاع مختمفة م

ألف كؿ كاحدة منيا تختمؼ عف االخرل مف حيث حجميا  باسـىذه المراكب كؿ منيا يسمى 
كشكميا كاىـ ىذه المراكب كالسفف ىي: المراكب الشكعية كالجالبكتية كاليكرية كالزكارؽ 

مف السكاحؿ كاليانكش ككؿ ىذا قد زاد مف عمميات  الصغار التي تستخدـ عادة لمصيد القريب
, ككاف يستفاد مف االسماؾ في تسميد االراضي الصالحة لمزراعة ىذا الى (ٕ٘ٔ)صيد االسماؾ
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جانب االستفادة مف زيكتيا التي تستخدـ في دىف اك طمي خشب القارب كبالتالي فأف تكفر 
ف العامميف في حرفة الصيد الى حفظ انكاع مختمفة مف االسماؾ ادل الى اف يقكـ اىؿ البحري

الكثير مف االسماؾ الصغيرة عف طريؽ تجفيفيا كحفظيا في اماكف معزكلة لذلؾ جعمت كفرة 
االسماؾ اىؿ البحريف يشتغمكف بالصيد كبكثرة كذكر اف البحريف يكجد في مياىيا ما يزيد عمى 

كما اف اىؿ البحريف مف  ,(ٖ٘ٔ)نكع مف االسماؾ التي تصمح لمغذاء الصغار كالكبار  ٕٓٓاؿ 
كقد استخدـ , (ٗ٘ٔ)سكنة السكاحؿ كانكا يستخرجكف العنبر الثميف ككاف يدر عمييـ الربح الكفير

البحرينيكف الكثير مف كسائؿ الصيد ألف صيد االسماؾ يعتبر اىـ مكرد غذائي بحرم ليـ لسد 
ة خبرتيـ في الصيد معيشتيـ كاندفع الكثير مف ابناء مجتمع البحريف نحك تمؾ الحرفة كنتيج

منذ فترات طكيمة اصبحكا عارفيف بكؿ نكع مف انكاع االسماؾ كخصائصيا كاالماكف التي 
تتكاجد فييا ككذلؾ كانكا يعرفكف متى يحيف كقت الصيد ككانكا يستخدمكف افضؿ ما عندىـ 
مف كسائؿ الصيد في سبيؿ تحقيؽ مرادىـ ككانت المياه في الخميج العربي دافئة فضال عف 
انيا كانت ضحمة كخاصة في السكاحؿ الغربية مف الخميج العربي كىك ما ساعد السكاف 
القريبيف مف سكاحؿ الخميج العربي الى اف يعرفكا صيد االسماؾ منذ كقت قريب فضال عف اف 
التفاكت الحاصؿ في عمؽ مياه الخميج العربي ككثرة النباتات فيو كاالمالح المرتفعة ادل ذلؾ 

 مياه الخميج العربي ثرية بمختمؼ انكاع االسماؾ . الى اف تككف 
 أنواع وسائل الصيد: 

:كمنيا شباؾ معدنية ) ىي التي تعرؼ محميا بالقرقكر ( كنادرا ما كانت (٘٘ٔ)الشباك -ٔ
تستعمؿ الشباؾ عند صيادم سكاحؿ الشرؽ مف شبو الجزيرة العربية عكس كؿ مف 

 . (ٙ٘ٔ)البحريف كبالد عماف حيث اف صيادكىا كانكا يستخدمكف ىذه الشباؾ كثيرا 
ساحة كبيرة الستيعاب اكبر قدر : بمثابة االقفاص الكبيرة التي تحتكم عمى مالقراقير -ٕ

 .(ٚ٘ٔ)مف االسماؾ ككثيرا ما تستعمؿ لمصيد في اماكف عميقة
تعتبر مف كسائؿ الصيد البسيطة التي كاف يستخدميا الصبياف  الصيد بالخيط: -ٖ

,  ككانت مدينة )الزارة( التي قيؿ عنيا: بأنيا فرضة (ٛ٘ٔ)المتعمميف حديثا  لمصيد الصغار
ا عبد القيس اكثر ما اشتيرت بو ىك صيد االسماؾ لذلؾ مف فرض البحر ككاف يسكني

 .(ٜ٘ٔ)كالسمؾ قيؿ: اكثر غمتيا النخؿ
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: عبارة عف قفص يصنع مف الحباؿ كىذا القفص يككف في داخؿ المياه الحضرة -ٗ
كيدخؿ فيو كؿ ما يحممو البحر نحك الحضرة مف االسماؾ كيككف ذلؾ عند في حالة المد 

يعتمدكف في الصيد عمى االحجار في انشاء الحضرة كىي فضال عف اف السكاف كانكا 
, اك اف ىذه الحضرات يبنييا (ٓٙٔ)التي تسمى مساكر االسـ الذم عرؼ منذ قديـ الزماف

البحرانيكف الممارسيف لحرفة الصيد بكاسطة السعؼ بعد ربطو بحباؿ القفص بشكؿ يسمح 
 . (ٔٙٔ)دخكؿ السمؾ كعدـ خركجو

 النتائج
بينت الدراسة اف حرفة الصيد في البحريف ىي مف الركائز الميمة كاالساسية لحياة 
السكاف االقتصادية كقد بينت الطرؽ التي اتبعيا اىؿ البحريف في الغكص عمى المؤلؤ 
كاقتالعو كمف ثـ التقاطو مف جكؼ البحار كفتحو كتنظيفو كما بينت انكاع الؤللئ التي 

الى اكزانيا كاسكاقيا كالضرائب التي كانت تفرض عمييا  اإلضافةباشتيرت بيا بالد البحريف 
كتعتبر البحريف مف افضؿ اماكف مغاصات المؤلؤ مما جعميا مركزا لتصديره الى خارج مناطؽ 

كما اتضح لي اف سكاف البحريف كانكا يعتمدكف  ,االقميـ كخاصة البمداف البعيدة كاليند كالصيف
رئيسي مف مصادر العيش كبرع عرب البحريف في  رعمى صيد االسماؾ ككنو يعد مصد

 اختراع العديد مف الطرؽ الخاصة بالصيد. 
  االحاالت

 

                                                 

ـ(, رحمة السيرافي, المجمع الثقافي, ابك ظبي, ٔٗٙىػ/ٖٖٓ( السيرافي, ابك زيد حسف بف يزيد)ت بعدٔ)
 . ٕٜ-ٜٔـ, صٜٜٜٔ

 . ٔٓٔ, صٔ(  المقدسي, احسف التقاسيـ, جٕ)
 . ٗٗٔ(  خسرك, سفر نامة, صٖ)
 . ٖٕٖ, صٔمكضع بالبحريف كبو مغاص المؤلؤ . ينظر: البكرم, معجـ ما استعجـ, ج(  تكأـ: ىك ٗ)
 . ٚٗ, صٔ؛ ابف حكقؿ, صكرة االرض, ج ٕٖ( االصطخرم, المسالؾ كالممالؾ, ص٘)
 . ٖٙ, ص ٔ( مجيكؿ, حدكد العالـ مف المشرؽ الى المغرب, جٙ)
 .  ٕٛٓ, صٔ( البكرم, المسالؾ كالممالؾ, جٚ)
 . ٖٕ -ٜٔ, اية: ( سكرة الرحمفٛ)
 . ٕٔ(  الجاحظ , التبصرة بالتجارة, صٜ)
 .ٕٔٓ, صٔ(  البكرم, المسالؾ كالممالؾ, جٓٔ)
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( سرنديب: كىي جزائر كثيرة كفي ىذه الجزائر مدف كثيرة كفييا الجبؿ الذم اىبط عميو ادـ عميو السالـ ٔٔ)
ماع يخطؼ البصر كاسفؿ ىذا الجبؿ كيسمى جبؿ الراىكف كعميو اثر قدـ ادـ عميو السالـ كعمى القدـ نكر ل

تكجد سائر االحجار الثمينة النفيسة كليذه الجزائر)سرنديب( بحر فيو مغاص المؤلؤ الفاخر كيجمب مف ىذه 
الجزائر الدر كالياقكت كالسنباذج كااللماس كالبمكر كجميع انكاع العطر كتسافر في ىذه الجزيرة المراكب الشير 

ممؾ ىذه الجزائر صنـ مف الذىب مكمؿ بالجكاىر كليس عند احد مف الممكؾ كالشيريف بيف غياض كرياض كل
ما عنده مف الدر كالجكاىر النفيسة ... كيحمؿ اليو الخمس مف كؿ ما يكجد كيستخرج مف عراؽ العجـ كفارس 

نيا كمف كيقاؿ اف بيذه الجزائر مساكف كقبابا بياضا تمكح لمناس مف بعد فأذا قربكا منيا تباعدت حتى ييأسكا م
ربعة اشبار كأنيـ اكالد عجائب ىذه الجزيرة انو اذا كثرت امكاجيا اظيرت اشخاص سكد طكؿ كؿ كاحد منيـ ا

. ينظر: ابف الكردم, سراج الديف ابك حفص عمر بف المظفر البكرم القرشي المعرم الحمبي )ت االحابيش
تبة الثقافة , مكٔانكر محمكد زناتي, طـ (, خريدة العجائب كفريدة الغرائب, تح: ٚ٘ٗٔىػ/ٔٙٛىػ كقيؿ ٕ٘ٛ

 .  ٜٕٓ, صٔـ(, جٕٛٓٓىػ/ٕٛٗٔ)االسالمية, القاىرة,
؛ ابف عبد  ٗ٘, صٕ؛ ياقكت الحمكم, معجـ البمداف, ج ٖٕٖ, ص ٔ( البكرم, معجـ ما استعجـ, جٕٔ)

 . ٜٕٚ, صٔالحؽ, مراصد االطالع مف اسماء االمكنة كالبقاع, ج
 . ٖٕٖ, صٔ( البكرم, معجـ ما استعجـ, جٖٔ)
( البحراني: ىك ابك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف محمد بف قائد الخطيب مكفؽ الديف كىك سبكؽ ال ترد لو ٗٔ)

سائرة كسبكح ال تجرم معو في دائرة ... ذكره ابف المستكفي فقاؿ: ىك بحراني المكلد كالمنشأ اربمي االصؿ 
خطيبا اما نسب مكلده بالبحريف ىك اف اباه كنسب ابيو يكسؼ كاىمو في عداد االربمييف االف ككاف جده 

يكسؼ كاف تاجرا ككاف كثير السفر الى البحريف لجمب المؤلؤ كتزكج امرأة مف نساية كانت تدعى الصكفية 
فكلدت لو محمد ىذا كاقاـ بالبحريف الى اف ترعرع كماتت امو فيما بعد كخرج محمد مف البحريف فصار الى 

, ٚالعرب . ينظر: العمرم, مسالؾ االبصار في ممالؾ االمصار, ج اربؿ كىك عمى ىيئة الحفاة مف
 . ٖٖٔص

 . ٛٚ -ٚٚ( القزكيني, اثار البالد كاخبار العباد, ص ٘ٔ)
 . ٕٓٔ, صٔ( تاج العركس, جٙٔ)
 . ٗٙٔ(  جاسـ, النشاط االقتصادم في قطر في العصكر االسالمية , صٚٔ)
 .  ٙٔٔ, ص ٔ(  المسعكدم, مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٛٔ)
 . ٖٖٕٔ, صٗ(  البكرم, معجـ ما استعجـ, جٜٔ)
؛ السامرائي, عبد الرزاؽ احمد كادم, مينة صيد المؤلؤ في  ٖٛٛ, ٔ( االدريسي, نزىة المشتاؽ, جٕٓ)

 .  ٕٛٔ, صٕٛٓٓسامراء,  –البحريف كميف اخرل في العصكر االسالمية, جامعة تكريت, كمية التربية 
 .  ٖٚٛالفاؽ ص(  نزىة المشتاؽ في اختراؽ إٔ)
 .  ٕٕٔ(  الحميرم, الركض المعطار, صٕٕ)
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 .  ٜٙ(  اؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية, صٖٕ)
 . ٓٙٔ؛ العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, ص ٜٖٛ -ٖٛٛ(  االدريسي,نزىة المشتاؽ, ص ٕٗ)
الجماىر في معرفة الجكاىر, ـ(, ٚٗٓٔىػ/ٓٗٗ(  البيركني, ابك الرياحيف محمد بف احمد الخكارزمي )تٕ٘)

 .ٗٙ -ٖٙ, ص ٔد.ط, د. ت, ج
 . ٖٛٛ( االدريسي, نزىة المشتاؽ, صٕٙ)
؛ العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, ص  ٚٗٔ, صٕ( ابف بطكطة, رحمة ابف بطكطة, جٕٚ)

ٔٙٓ . 
 . ٙٔٔ, ص ٔ( المسعكدم, مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٕٛ)
 . ٓ٘ٔ, ص ٕبطكطة, ج( ابف بطكطة, رحمة ابف ٜٕ)
 . ٛٗٔ, صٕ( المصدر نفسو, جٖٓ)
؛ كاطمؽ عمى الحبؿ الذم يصؿ الى الغائص اسـ زنبيؿ كىك  ٕٕٓ( السامرائي, مينة صيد المؤلؤ, صٖٔ)

ذات فتحات كبيرة يحتفظ بالمحار ألف حجمو اكبر مف الشقكؽ المكجكدة عمى جكانب الزنبيؿ كيطمؽ عمى 
فو حامؿ يضعو الغائص في عنقو كالحمالة تسمى في عرفيـ عمقة ام العركة الزنبيؿ اسـ دينا كفي احد اطرا

كفييا حبؿ يصؿ الى ظير السفينة كيطمقكف عمى ىذا الحبؿ اسـ )جداء( ككؿ ىذه الحباؿ يشرؼ عمييا 
 . ٓٙٔالسيب المكجكد عمى ظير السفينة . ينظر: العبيدم, البحريف, ص

 . ٙٔٔ, صٔ( المسعكدم, مركج الذىب, جٕٖ)
؛ ابف منظكر,  ٕٓٔقيؿ ىك مائة رطؿ كقيؿ مائة مثقاؿ . ينظر: خسرك , سفر نامة, ص -( القنطارٖٖ)

 .ٜٔٔ, ص٘لساف العرب, ج
 . ٕٛٔ( شيخ الربكة, نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر, صٖٗ)
 . ٕٕٔ( الحميرم, الركض المعطار, صٖ٘)
 .  ٖٛٛ( االدريسي, صٖٙ)
 .  ٜٕٔالبحريف, ص( السامرائي, مينة صيد المؤلؤ في ٖٚ)
 . ٜٖٛ( االدريسي, نزىة المشتاؽ, صٖٛ)
 . ٖٕٔ(  الحميرم, الركض المعطار, صٜٖ)
 . ٜٖٓ – ٜٖٛ( االدريسي المصدر السابؽ, صٓٗ)
 . ٖٕٔ( الحميرم, المصدر السابؽ, صٔٗ)
 . ٜٖٓ( االدريسي, نزىة المشتاؽ, صٕٗ)
 . ٖٖٔ( الركض المعطار, ٖٗ)
 . ٕٕٓفي البحريف, ص( السامرائي, مينة صيد المؤلؤ ٗٗ)
 . ٖٛٛ, صٔ( االدريسي, نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ, ج٘ٗ)
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 . ٜٖٔ, ص ٔ( االدريسي, نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ, جٙٗ)
 . ٜٕٔ, صٔ( ابف بطكطة, رحمة ابف بطكطة, جٚٗ)
 . ٓ٘ٔ, صٕ( ابف بطكطة, رحمة ابف بطكطة, جٛٗ)
 .  ٜٖٔفاؽ, ص ( االدريسي, نزىة المشتاؽ في اختراؽ االٜٗ)
 . ٕٙٔ( العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, صٓ٘)
 . ٜٖٖ, صٔ( رحمة بنياميف التطيمي, جٔ٘)
؛ ٓٙٔ؛ العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, صٜٙ( اؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية, صٕ٘)

لتاريخ االجتماعي كاالقتصادم, رميض, صباح ميدم, صناعة الغكص )صيد المؤلؤ( في البحريف دراسة في ا
 .  ٗـ(, ص ٖٕٔٓىػ/ٖ٘ٗٔ, المجمد الثاني, كمية التربية ابف رشد) ٕٚٓمجمة االستاذ, العدد 

 .ٓٙٔ( العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, صٖ٘)
 .ٓٚ( اؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية, صٗ٘)
 . ٓٙٔ( العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, ص٘٘)
 . ٘( رميض, صناعة الغكص في البحريف, صٙ٘)
 .  ٜ٘ٔ( العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, ص ٚ٘)
 . ٕٕ, صٔ( البيركني, جٛ٘)
( التضريس: ىك تحزيز كنبر يككف في ياقكتو اك لؤلؤه يككف كالضرس . ينظر: ابف منظكر, لساف ٜ٘)

 .  ٛٔٔ, صٙالعرب, ج
 . ٘٘( البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, صٓٙ)
 .  ٗ٘البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, ص ( ٔٙ)
 . ٗ٘( البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, صٕٙ)
 .   ٗ٘( البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, صٖٙ)
 . ٜٔ( السيرافي, صٗٙ)
 . ٗ٘معرفة الجكاىر, ص ( البيركني, الجماىر في ٘ٙ)
 .  ٗ٘( البيركني, صٙٙ)
 . ٗ٘( البيركني, صٚٙ)
ـ(, نخبة الذخائر في ٖٛٗٔىػ/ٜٗٚ( ابف االكفاني, محمد بف ابراىيـ بف ساعد االنصارم السنجارم )تٛٙ)

 . ٗاحكاؿ الجكاىر, د.ط, د.ت, ص
 . ٕ( ابف االكفاني, نخبة الذخائر في احكاؿ الجكاىر, صٜٙ)
 . ٘٘جماىر في معرفة الجكاىر, ص(  البيركني, الٓٚ)
 .  ٕ٘( صكرة االرض, صٔٚ)
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ىي جزيرة في كسط البحر الفارسي كىي جبؿ عالي في كسط البحر اذا خرجت المراكب  -جزيرة خارؾ-( ٕٚ)
مف عماف تريد عباداف كطابت بيا الريح كصمت الييا في يـك كليمة كىي مف اعماؿ فارس يقابميا في البر 

. كقيؿ خارؾ: ىي جزيرة عمى اربعة  ٖٖٚ, ٕظر: ياقكت الحمكم, معجـ البمداف, ججنابة كميركباف . ين
فراسخ مف جنابة في البحر كىي عمى طريؽ البصرة كىي اسـ جزيرة في بالد البحريف بينيا كبيف جزيرة اكاؿ 

زيرة مائتا ميؿ كاربعكف ميال كىي ثالث امياؿ في ثالث امياؿ كبيا زركع كارز كثير ككرـك كنخؿ كىي ج
حسنة كثيرة االعشاب حصينة كبيا عيكف ماء كثيرة كمياىيا عذبة كىي تمر في كسط البمد كتطحف عمييا 

بفتح الجيـ كبعدىا نكف مشددة كبعد  -جنابة-. امإٕٔ, صٔاالرحاء. ينظر: الحميرم, الركض المعطار, ج
يمداني, االماكف كما اتفؽ لفظو االلؼ باء مكحدة بمدة في ناحية البحريف بيف ميركباف كسيراؼ . ينظر: ال

؛ كيقكؿ ياقكت الحمكم: ))ىي بميدة عمى ساحؿ بحر فارس سيئة اليكاء رديئة ٕ٘٘, صٔكافترؽ مسماه, ج
الماء, ال زرع بيا كال ضرع ألف أرضيا سبخة, كماءىا ممح, رأيتيا, ذكركا أنيـ إذا أرادكا ماء عذبان بيا حفركا 

يأتكف بو مف غير أرضيـ, فإذا طمكا الحفرة بالطيف الحر حفركىا بئران فييا حفيرة كبيرة كطمكىا بالطيف الحر 
 .ٓٛٔ, صٔيككف ماؤىا طيبان(( . ينظر: معجـ البمداف, ج

 . ٔٓٔ, صٔ( أحسف التقاسيـ, جٖٚ)
 .ٛٚ – ٚٚ, ص ٔ( القزكيني, اثار البالد كاخبار العباد, جٗٚ)
 .  ٜٕٔ(  السامرائي, مينة صيد المؤلؤ في البحريف, ص٘ٚ)
 .  ٔٓٔ, ص ٔ(  المقدسي, احسف التقاسيـ, جٙٚ)
 .  ٜٖٖ, صٔ(  بنياميف التطيمي, رحمة بنياميف, جٚٚ)
 .  ٙٛ, صٔ(  المسعكدم, مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٛٚ)
 . ٕٖ( االصطخرم, صٜٚ)
الجكىر, ( اليير: تعني مغاصات المؤلؤ التي يكجد فييا المحار. ينظر: المسعكدم, مركج الذىب كمعادف ٓٛ)

 . ٛٗٔ, صٔج
 .  ٙٔٔ, صٔ( مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٔٛ)
 . ٚٙ( اؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية , صٕٛ)
 .  ٙٔٔ, ص ٔ(  المسعكدم, مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٖٛ)
 .  ٜٖٔ, صٔ( نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ, جٗٛ)
 .ٜ٘ٔ( العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, ص٘ٛ)
 . ٜ٘ٔ( المطيرم, التاريخ السياسي كالحضارم ألقميـ البحريف, صٙٛ)
 . ٛٗٔ -ٚٗٔ, صٕ( رحمة ابف بطكطة, جٚٛ)
 .  ٕٕٔ( الركض المعطار في خبر االقطار, صٛٛ)
 . ٜٙ( اؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية, صٜٛ)
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 .  ٕٖٗٓ, ص ٙ( لكريمر, دليؿ الخميج, القسـ التاريخي, جٜٓ)
 . ٜ٘بد اهلل, صناعة الغكص عمى المؤلؤ, المنامة, البحريف, د.ت, ص( الشمالف خميفة عٜٔ)
 .  ٗٙ( الشمالف, صناعة الغكص عمى المؤلؤ, صٕٜ)
 . ٕٙٔ( العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, ص ٖٜ)
 . ٕٙٔ(  العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, صٜٗ)
 . ٜ٘(  الشمالف, صناعة الغكص عمى المؤلؤ, صٜ٘)
 . ٘ٙ( الشمالف, صناعة الغكص عمى المؤلؤ, صٜٙ)
 . ٓٙ( الشمالف, صناعة الغكص عمى المؤلؤ, صٜٚ)
 . ٚٚ( شيخ الربكة, نخبة الدىر في عجائب البر كالبحر, صٜٛ)
 . ٙٔٔ, صٔ( مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٜٜ)
 . ٜٖٔ, صٔ(  نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ, جٓٓٔ)
 . ٚٚ(  شيخ الربكة, صٔٓٔ)
 . ٖ(  ابف االكفاني, صٕٓٔ)
 . ٖٙ( البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, صٖٓٔ)
 . ٖٙ(  البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, ص ٗٓٔ)
 . ٓ٘ٔ, صٕ( ابف بطكطة, رحمة ابف بطكطة, ج ٘ٓٔ)
؛ المطيرم, التاريخ السياسي كالحضارم القميـ البحريف, ٘٘( البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, صٙٓٔ)

 .ٜٙٔص
 . ٜٚٔ( المطيرم, التاريخ السياسي كالحضارم إلقميـ البحريف, صٚٓٔ)
 .  ٖٖٚ, صٔ( ابف سيدة, المخصص, جٛٓٔ)
 . ٚٙ(  اؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية, صٜٓٔ)
 .  ٖٖٚ, صٔ( ابف سيدة, المخصص, جٓٔٔ)
 . ٖٗٚ, ص ٔ( ابف سيدة, المخصص, جٔٔٔ)
 . ٚٙ( اؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية, صٕٔٔ)
 .  ٔٙٔك ٜ٘ٔ( العبيدم, البحريف مف امارات الخميج العربي, ص ٖٔٔ)
( الصنؼ: ىك طائفة مف كؿ شيء ككؿ ضرب مف االشياء صنؼ عمى حدة كصنؼ شيء ميز بعضو ٗٔٔ)

 . ٜٛٔ, صٜمف بعض. ينظر: ابف منظكر, لساف العرب, ج
 . ٕٕ, صٔ( البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, ج٘ٔٔ)
 . ٕٕ( البيركني, صٙٔٔ)
 . ٜٖٓ, صٔ( االدريسي, نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ, جٚٔٔ)
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 . ٘٘( البيركني, الجماىر في معرفة الجكاىر, ص ٛٔٔ)
 .  ٖٔ -ٕٔ, ص ٔ( الجاحظ, التبصرة بالتجارة, جٜٔٔ)
 . ٙٔٔ, صٔ( المسعكدم, مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٕٓٔ)
 . ٛٚ -ٚٚ( شيخ الربكة, نخبة الدىر, ص ٕٔٔ)
 . ٕٓٙؾ كاماكف طرؽ الحج, ص( الحربي, المناسٕٕٔ)
 . ٖٙٛ, صٔ( االدريسي, نزىة المشتاؽ, جٖٕٔ)
 . ٜٖٖ, صٔ( بنياميف التطيمي, رحمة بنياميف التطيمي, جٕٗٔ)
 . ٜٕ٘ -ٜٕٗ, ص ٖ( ياقكت الحمكم, معجـ البمداف, جٕ٘ٔ)
 . ٚٚ( القزكيني, اثار البالد كاخبار العباد, صٕٙٔ)
 . ٖٚٛ, صٔ( االدريسي, نزىة المشتاؽ, جٕٚٔ)
؛ البمكشي ابراىيـ عطا اهلل, بالد البحريف في  ٕٛٔ( السامرائي, مينة صيد المؤلؤ في البحريف, صٕٛٔ)

العصر العباسي الثاني, رسالة ماجستير غير منشكرة , جامعة اـ القرل, كمية الشريعة كالدراسات االسالمية, 
 . ٖٛٔىػ(, صٙٓٗٔ -٘ٓٗٔالمممكة العربية السعكدية, مكة المكرمة, )

 . ٗٗٔسرك, سفر نامة, ص( خٜٕٔ)
 . ٜٖٓ, صٔ( االدريسي, نزىة المشتاؽ, جٖٓٔ)
 . ٕٓٔ, صٗ( ابف خمدكف, جٖٔٔ)
 . ٚٚ( القزكيني, صٕٖٔ)
 ٖٚٛ, صٔ( االدريسي, نزىة المشتاؽ, جٖٖٔ)
ـ(, الذخائر كالتحؼ, د.ط, تح: محمد حميد اهلل, دائرة ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗ)ت ( ابف الزبير, الرشيدٖٗٔ)

 .ٚٚٔ, صٜٜ٘ٔالمطبكعات لمنشر, الككيت, 
 .  ٜٓٔ, صٔ(  ابف المجاكر, تاريخ المستبصر, جٖ٘ٔ)
 . ٖٙٔ( جاسـ , النشاط االقتصادم في قطر في العصكر االسالمية , صٖٙٔ)
( الركابي, كريـ مسير, التجارة في البحريف قبؿ اكتشاؼ النفط, مجمة كمية التربية االساسية, العدد ٖٚٔ)

 .  ٖٚٔكمية التربية االساسية, ص –رية , الجامعة المستنصٕ٘ٓٓالخامس كاالربعكف, 
 . ٕٔٙ( الحربي, المناسؾ كاماكف طرؽ الحج, صٖٛٔ)
 . ٚٛ, صٔ( المسعكدم, مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٜٖٔ)
 . ٕٔٙ( الحربي, المناسؾ كاماكف طرؽ الحج, صٓٗٔ)
 . ٜٓٔ, صٔ( ابف المجاكر, تاريخ المستبصر, جٔٗٔ)
, ٔي طرائتو . ينظر: الفيركز ابادم, القامكس المحيط, ج( القريب: ىك السمؾ المممكح ما داـ فٕٗٔ)

 . ٖٕٔص
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 . ٜٓٙ, صٔ( النشكط: ىك سمؾ يمقر في ماء كممح . ينظر: الفيركز ابادم, القامكس المحيط, جٖٗٔ)
 . ٖٓٔ, صٗىػ, جٕٗٗٔ, دار الكتب العممية, بيركت, ٕ( الجاحظ, الحيكاف, طٗٗٔ)
 . ٖٔٔ, صٗ( الجاحظ, الحيكاف, ج٘ٗٔ)
الككسج: ىك نكع مف السمؾ شر مف االسد في الماء يقطع الحيكاف بأسنانو كما يقطع السيؼ الماضي ( ٙٗٔ)

كطكلو مقدار ذراع اك ذراعيف كاسنانو كأسناف االنساف ينفر الحيكاف منو كاذا ادرؾ سمكة كبيرة قطعيا كاذا 
الى دجمة في البصرة ثـ ينقطع  ادرؾ ادميا قتمو اك قطع يده اك رجمو ككجكده لو اكقات معينو مف بحر الزنج
 ٕٔٔبعدىا. ينظر: القزكيني,عجائب المخمكقات كالحيكانات كغرائب المكجكدات,ص

( البرستكج: قاؿ البحريكف اف ىذا السمؾ يقبؿ مف بالد الزنج يستعذب ماء دجمة البصرة كيعرؼ ىذا ٚٗٔ)
الزنج اال في اكاف مجيئو كفي الكقت النكع بأرض الزنج كال يكجد ىذا النكع مف االسماؾ فيما بيف البصرة ك 

الذم يكجد في البصرة ال يكجد بالزنج كفي الكقت الذم يكجد في الزنج ال يكجد في البصرة . ينظر: القزكيني, 
 .ٕٔٔالحيكانات كغرائب المكجكات, صعجائب المخمكقات ك 

ألقميـ البحريف,  ؛ المطيرم, التاريخ السياسي كالحضارم ٜٖٖ, صٔ( الحميرم, الركض المعطار, جٛٗٔ)
 . ٔٚٔ؛ المديرس , الدكلة العيكنية في البحريف, ص ٜٜٔ -ٜٛٔص 

 . ٖ٘, صٙ( ابف منظكر, لساف العرب, جٜٗٔ)
 .  ٙٛٔ, صٓٔ( ابف منظكر, لساف العرب, جٓ٘ٔ)
 . ٓٚٔ( المديرس, الدكلة العيكنية في البحريف, صٔ٘ٔ)
 . ٖٕٓ( شقمية, الجغرافية االقتصادية لجزر البحريف, صٕ٘ٔ)
(, دراسة تاريخية, مجمة كمية ٜٖٜٔ-ٜٜٔٔعيسى, حارث يكسؼ, االكضاع االقتصادية في البحريف ) (ٖ٘ٔ)

 . ٖٛ٘, الجامعة المستنصرية, صٕٙٔٓالتربية, العدد السادس, 
 .  ٚٛ, صٔ( المسعكدم, مركج الذىب كمعادف الجكىر, جٗ٘ٔ)
 . ٙٙيكنية, ص ؛ اؿ مال, تاريخ االمارة الع ٜٔ, صٓٔ(  االزىرم, تيذيب المغة, ج٘٘ٔ)
 . ٖٕٔ(  شقمية, احمد رمضاف, الجغرافية االقتصادية لجزر البحريف, صٙ٘ٔ)
ـ(, مجمع بحار االنكار في ٛٚ٘ٔىػ/ٜٙٛ( الصديقي, جماؿ الديف محمد طاىر بف عمي اليندم )تٚ٘ٔ)

, ـ(ٜٚٙٔىػ/ٖٚٛٔمانية, )غرائب التنزيؿ كلطائؼ االخبار, ط الثالثة, مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العث
 .ٚٙ؛ اؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية, صٜٕٗ, صٗج
 . ٖٕٔ( شقمية, الجغرافية االقتصادية, صٛ٘ٔ)
؛ العاني, البحريف في صدر االسالـ,  ٕٔٙ( الحربي, المناسؾ كاماكف طرؽ الحج كمعالـ الجزيرة, صٜ٘ٔ)

 ,ٕ٘ٔص
 . ٙٙ( آؿ مال, تاريخ االمارة العيكنية في البحريف, صٓٙٔ)
 . ٕٖٕ -ٖٕٔالجغرافية االقتصادية لجزر البحريف, ص ( شقمية, ٔٙٔ)
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