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 في مصر اإلسالمیة، فقد أصبحت العربیة شعاًعا من النور علي صناعة السفن يألقت أوراق البرد :ملخصال

كانت تمد هذا األسطول بخیرة و لصناعة السفن الالزمة ألسطول الخالفة،  مركًزاالفتح العربي اإلسالمي  بعدمصر 

كانت الخالفة تستخدم العمال والمالحین المصریین في دور الصناعة التى كما  المالحین والعمال المصریین،

ر اإلسالمیة كانت لى أن صناعة السفن في مصالعربیة إ يوأشارت أوراق البرد ،أنشأتها فى المشرق والمغرب

الحدید والقار والحبال والسالسل : ختلفة الالزمة لصناعة السفن، مثلمعین من األدوات واآلالت الم تحتاج إلى قدر

  .والمسامیر وآالت األساطیل والكتان والمنجنیقات

، كما كانت تأخـذ األسد والفیل والفرسیوانات ك، وكانت لها أشكال الحالمصریون في صنع سفنهم وزخرفتها تفننو 

ـــور، أو یصـــنعونها علـــي أشـــكال األســـماك كـــالبطس، أو علـــي شـــكل الحیوانـــات البحریـــة مثـــل الحـــوت  .أشـــكال الطی

نقـل البضــائع لوهـي إمـا سـفن تجاریـة  ،السـفن النیلیـة: انقسـمت السـفن فـي مصـر اإلسـالمیة إلـى نـوعین، النــوع األولو 

والنــوع  الخلــیج ولنزهــة الخلفــاء الفــاطمیین،فــاالت بتخلیــق عمــود المقیــاس وكســر ، أو ســفن تخصــص لالحتفــى النیــل

  .لغزو العدو خاصةوهي سفن األسطول تصنع  ،الحربیة السفن :الثاني

النشـارین والنجـارین والمقلفطـین : مثـل ،ناعة السفن كانت تضم طوائف كثیـرةأظهرت أوراق البردي العربیة أن صو 

 يأوراق البـــرد كمـــا بینـــت ،بـــال والقلـــوع إلــى جانـــب بنـــاة الســفنواتیـــة والقــذافین وصـــانعي الحالنفـــاطین والنو والحــدادین 

  . ودمیاط رشید والفرماو  زیرة الروضة والقلزم واألسكندریةج :منهامراكز صناعة السفن  بعض العربیة

  .ربیةالسفن النیلیة، السفن الح اإلسالمیة،مصر البردي العربي، صناعة السفن،  :الكلمات الدالة
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Abstract: The Arabic papyrus leaves a ray of light on the shipbuilding industry in 

Islamic Egypt. After the Arab Islamic conquest, Egypt became a center for the 

manufacture of ships for the fleet of the caliphate. The fleet provided the best Egyptian 

navigators and workers. The caliphate used Egyptian workers and navigators in the role 

of the industry. Orient and Morocco, the Arabicpapyrus pointed out that the ship 

industry in Islamic Egypt needed a certain amount of different tools and machines 

needed for the manufacture of ships suchas: iron, bitumen, ropes, chains, nails, fleets, 

linens and catapults. 

The Egyptians were skilled in making their ships and decorations, and had the forms 

of animals such as lion, elephant and horse, as they take the forms of birds, or make 

them on the forms of fish such as bass, or in the form of marine animals such as Pisces. 

The ships in Islamic Egypt were divided into two types, Type 1: Nile ships: They are 

either commercial ships for the transport of goods in the Nile, or vessels dedicated to 

the celebrations of the creation of the meter column and break the Gulf and the Fatimid 

caliphs, and the second type of warships: the fleet ships are made especially for the 

invasion of the enemy. 

The Arabian papyrus showed that the shipbuilding industry included many sects, 

such as: Sharks, carpenters, mandalins, blacksmiths, Psychiatry, vegetarians, thieves, 

rope makers and castors, as well as ship builders. The Arabic papyrus also showed some 

shipbuilding centers such as: Al-Rawda, Al-qulzam, Alexandria, Rashid, Faramah and 

Damietta. 
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فجــر اإلســالم  يالعربیــة أن بنــاء الســفن فــي مصــر اإلســالمیة كــان لــه شــأن عظــیم فــ يأظهــرت أوراق البــرد: مقدمــة

، اإلســـالمیةشـــعاًعا مـــن النـــور علـــي صـــناعة الســـفن بمصـــر  ي، فقـــد ألقـــت أوراق البـــرديخاصـــة فـــي العصـــر األمـــو 

، الحكومـة اإلسـالمیة لتلـك المهـارة ، وتقـدیر، ومهارة المالحیـین المصـریینلك الصناعةت وأظهرت مهارة المصریین في

  .١ومدي استغاللها علي ید األمراء المسلمین

مـن ، ومـن هنـا أفـاد العـرب ا علـي مصـرالبدایـة قاصـرً  العربیة أن بناء السفن كان فـي يكما یتبین من أوراق البرد

عة السـفن الالزمـة لصـنا مركـًزاالعربـي ، فقـد أصـبحت مصـر عقـب الفـتح قـبط، ومـن العمـال الریـةخبرة المصـریین البح

معاویـة بـن وظل كذلك إلـى زمـن ، بخیرة المالحین والعمال المصریین، كما كانت تمد هذا األسطول ألسطول الخالفة

ین ، وحتــي بعــد ذلـــك العهــد كانــت الخالفـــة تســتخدم العمــال والمالحـــ)م ٦٨٠  - ٦٦١/ هــــ  ٦٠ –٤١(ســفیان  يأبــ

  .٢المصریین في دور الصناعة التى أنشأتها فى المشرق والمغرب

العربیــة إلـى أن صــناعة الســفن  يأشــارت أوراق البـرد :الت المســتخدمة فــي صــناعة الســفنالمـواد واألدوات واآل

ت ، فقـد ارتبطـعة السـفنمن األدوات واآلالت المختلفة الالزمة لصنا معین اإلسالمیة كانت تحتاج إلى قدرفي مصر 

الحدیـد والقـار والحبـال والسالسـل : واألدوات الالزمة لصـناعتها مثـل، مصر بضرورة توفر أخشابها صناعة السفن في

  .نیقات وما إلى ذلك من أدوات أخرىوالمسامیر وآالت األساطیل والكتان والمنج

، وكـان غالبیـة یـدمصـر تفتقـر إلـى الخشـب الج ، وكانـتصـناعة السـفن وتعد األخشاب أهم المواد المسـتخدمة فـي

، فقــد اســتخدمته الدولــة فــي صــناعة المراكــب والــزوارق التــى تســتخدم فــي نقــل لخشــب المحلــى الیصــلح إلنتــاج الســفنا

       .٣السلع عبر نهر النیل

صـر تسـتوردها مـن أما األخشاب الجیـدة التـي یمكـن أن تصـنع منهـا ألـواح السـفن والصـوارى والمجـاذیف فكانـت م

ذلك فقـــد توجـــب علـــي مصـــر أمـــام ذلــك إقامـــة العالقـــات التجاریـــة مـــع مختلـــف الـــدول اآلســـیویة ، لـــاألقطــار المجـــاورة

، فقـــد كانـــت مصـــر تســـتورد خشـــب الصـــنوبر واألرز والبلـــوط والعرعـــر مـــن أســـیا واألوروبیـــة المنتجـــة لهـــذه األخشـــاب

 ریة مجمـع خشـباألســكندأنـه كـان بـالقرب مـن ": ريخویــذكر األصـط ،٤وسـوریة ولبنـان وجبـال بـالد الشـام يالصـغر 

كمـا كانـت مصـر تسـتورد خشـب اآلبنـوس مـن  ،٥"موضع یسمى حصن التیتـات يالصنوبر الذى یأتیها من األندلس ف

، كمــا كانــت ١) م ١٠/هـــ  ٤( لبنادقــة منــذ القــرن، والخشــب الــذى یتمیــز بصــالبته مــن أوروبــا عــن طریــق ا٦الســودان

                                                
1 Raif Georges Khoury, Papyri in Arabischer Sprache, Papyruskunde (Berlin: University of Heidelberg), 
351   

، ٣، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المعروف بالخطط المقریزیة، جـ)م  ١٤٤٢/ هـ ٨٤٥ت (تقي الدین أحمد بن علي المقریزي  ٢

: القاهرة(؛ زكي محمد حسن، مصر والحضارة اإلسالمیة ٨، )م١٩٩٨تبة مدبولي، مك: القاهرة(مدیحة الشرقاوي  -محمد زینهم : تحقیق

 .٣٢، )م٢٠١٢مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، 
لویس، القوي البحریة والتجاریة في . ر. ؛ أرشیبالد١٩٧، )م١٩٣٧دار الكتب المصریة، : القاهرة(زكي محمد حسن، كنوز الفاطمیین ٣

 .١١٦، )م١٩٥١مكتبة النهضة المصریة، : القاهرة(أحمد محمد عیسى، محمد شفیق غربال  :حوض البحر المتوسط، ترجمة
، )م١٩٦٨دار الكتب المصریة، : القاهرة( حسن إبراهیم حسن، محمد مهدي عالم: ، ترجمة٥أدولف جروهمان، أوراق البردي العربیة، جـ ٤

 . ٧ ،)م١٩٧٢دار األحد، :  بیروت(یة اإلسالمیة في مصر والشام العزیز سالم، تاریخ البحر  السید عبد ؛ أحمد مختار العبادي،٦٣
 . ١٩٧، )م١٩٣٧دار صابر، : بیروت(، مسالك الممالك )م ٩٥٧/ هـ  ٣٤٦ت (إبراهیم بن محمد اإلصطخري  ٥
 . ٧٨، ص)م١٨٥٥مطبع بریل، : لیدن(، مختصر كتاب البلدان )م ٩٥١/ هـ ٦٣٧ت (أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفقیه  ٦
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 ،اد مصر لألخشاب مـن بـالد األناضـولبطوطة إلى استیر ، ویشیر ابن ٢مصر تستورد األخشاب من كرواتیا ودلماشیا

  . ٣"ومنها یحمل إلى األسكندریةكثیرة األخشاب  ": فذكر أنها

ذه الصناعة فكان أهمها خشـب السـنط، وكـان یسـتهلك منـه أكبـر اعتمدت علیها ه يأما عن األخشاب المحلیة الت

وضـلوع  يعمـل الصـوار  ي، وكـان یسـتخدم فـ٤صـالبتهبناء السـفن وذلـك بسـبب متانتـه و  ي، وهو أنسب األنواع فكمیة

ألهمیتهـا  ، ونظـًرا٦، وقـوص، وأخمـیمفـى البهنسـا، واألشـمونین، وأسـیوط وكانـت أخشـاب السـنط توجـد ،٥جوانب السفن

وال ول یعمــل منهــا مراكــب األســط يمنــاطق هــذه األشــجار لحمایتهــا حتــ يالصــناعة كانــت الدولــة تقــیم حراســة علــ يفــ

  .٧االحاجة إلیهال عند یقطع من أشجارها ا

 ي، كما عملت علـكانت تحصل علیها من أشجار السنط احتكار األخشاب التى يوهكذا كانت الحكومة تعمل عل

، نط كان ال یتصرف فیـه إال الـدیوانالقرظ وهو شجر الس ": فى ذلك ي، ویقول المقریز احتكار صناعة السفن التجاریة

، فـإذا اجتمـع مـال القـرظ أقـیم منـه دیوان نكـل بـه واسـتهلك مـا وجـد معـهالـوٕاذا وجد مع أحد شـئ منـه اشـتراه مـن غیـر 

  .٨"مراكب تباع 

، وكـان مــن أغلــي أنــواع الخشــب الــذى أنصــنا كمـا اســتخدام خشــب اللــبخ فــي صــناعة السـفن وكــان ینمــو فقــط فــي

، ألنـه فــي حمــربنــاء مراكـب البحـر األ مــن الخشـب فـي هــذا النـوع ، واسـتعمل٩اسـتعمله المصـریون فیصــناعة المراكـب

 يجودتـه وشـهرته فـ ي، ممـا یـدل علـاواحـدً  أیام التحًمـا وصـاًرا لوًحـا ستة لمدة حال ضم لوحین منه وغمرهما فى الماء

                                                                                                                                          
الهیئة : القاهرة(اإلسالمیة منذ الفتح العربي حتي نهایة العصر الفاطمي والصناعات في مصر السید طه السید أبوسدیرة، الحرف ١ 

العظیم رمضان، المجتمع في مصر اإلسالمیة من الفتح العربي إلي  ؛ هویدا عبد)١٢(، حاشیة ٢٣٣، )م١٩٩١المصریة العامة للكتاب، 

 .٢٩٣، )م١٩٩٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ةالقاهر (العصر الفاطمي 
الهیئة المصریة العامة : القاهرة(اهللا، مدن مصر الصناعیة في العصر اإلسالمي إلي نهایة عصر الفاطمین  صفي علي محمد عبد ٢

 .١٦٤، )م٢٠٠٠للكتاب، 
ار غرائب األمص تحفة النظار في"المسماه رحلة ابن بطوطة  ،)م ١٣٧٨/ هـ  ٧٧٩ت (اهللا بن بطوطة  شمس الدین محمد بن عبد ٣

 .٢١٧، )م١٩٩٧أكادیمیة المملكة المغربیة، : الرباط(عبدالهادي التازي : ، تحقیق١، جـ"وعجائب األسفا
األول (دور المصریین في البحریة اإلسالمیة في القرن "؛ عبدالمنعم ماجد، ٦٤، ٥جروهمان، أوراق البردي العربیة، جـأدولف  ٤

 ٩، مجلة مركز الدراسات البردیة والنقوش، جامعة عین شمس، العدد "من خالل وثائق البردي العربي) سابع المیالديال/الهجري

 .٢٦٦،٢٦٧، )م١٩٩٣(
 .٢٤، ) م١٩٦٩دار النهضة العربیة، : بیروت(في المغرب والأندلس  أحمد العبادي، السید سالم، تاریخ البحریة اإلسالمیة ٥
 .٢٠٥، ١المقریزي، الخطط، جـ ٦
الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(سیدة إسماعیل كاشف، مصر في فجر اإلسالم من الفتح العربي إلي قیام الدولة الطولونیة  ٧

 .٩٣، )م١٩٩٤
 .٢٠٥، ١المقریزى، الخطط، جـ ٨
 محمد عبد: ، ترجمة٢رابع الهجري، جـ؛ آدم متز، الحضارة اإلسالمیة في القرن ال٦٥، ٥جروهمان، أوراق البردي العربیة، جـأدولف  ٩

 .٤٢٩، )م٢٠٠٣، ٥دار الكتاب العربي، ط: بیروت(الهادي أبوریدة 
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إلـى إرسـال خشـب اللـبخ مـن الصـعید والفیـوم إلـى الفسـطاط فـى العربیـة العدید مـن البردیـات أشارت  وقد ،١ذلك الوقت

  . ٢)يالعاشر المیالد/ الرابع الهجرى(القرن 

أن خشــب  وأظهــرت أوراق البــردي العربیــة، ٣المجــاذیف والقرایــاصــناعة  يخشــب الــزان واألثــل والــدوم فــ واســتخدم

قــرة بــن إحــدي أوراق البــردي العربیــة أن ورد فــي قــد ف، إصــالح الســفن يلجمیــز كــان یســتخدم فــجــذوع النخــل وخشــب ا

مــن ، )م٧١٠/هـــ  ٩٢( یرجــع تاریخــه إلــى عــاما خطاًبــدار الصــناعة  يمتــول المســلم يعبــداهللا بــن أبــإلــى كتــب  شــریك

هـذا الخطـاب علـى أن  ي، ویـدل تحدیـد أثمـان األخشـاب فـتحدیـد األثمـان المطلوبـة أجل تورید جذوع أشـجار نخـل مـع

القـاهرة فـى  يبضـواح يكانت توجد أشجار أخر و  ،٤تحصل علیها الدولة بالشراء ياألشجار كانت ملكیة خاصة لألهال

 ،٦وكــان مصــدر األخشــاب المحلیــة الحــراج الســلطانیة. ٥صــناعة الســفن يســتخدام أخشــابها فــفــى المطریــة وقلیــوب ال

أحـد إلـى  يأشـارت أوراق البـرد كمـا ،٧واألشـمونین وأسـیوط وأخمـیم وقـوص البهنسـاي فـ يالوجـه القبلـ يوكان أكثرها فـ

إلــــى  ریخــــهیرجــــع تا خطــــاب یشــــیر إلــــى إرســــال خشــــب وقضــــاء دیــــون،فقــــد ورد فــــي ، در األخشــــاب المحلیــــةامصــــ

  :ما یلي ،)م٩٤٥/هـ٣٣٤(سنة

  وصل بقیة الخشب الذى باألقصر وهو - ٩  

  بن تنوس سلمها فیه يمعدیة عیس يستة وعشرین قطعة وقد حملتها عل -  ١٠ 

  . ٨قطع بل یحمل منها زوج فى الجزیرةباألقصر ستة  يوبق - ١١ 

دیـدة كحدیـد طـوب والحدیـد البنـادقى وحدیـد أما عن الحدید المستخدم فى صناعة السفن فقـد اسـتعمل منـه أنـواع ع

، وقـد كشـفت ٩وكلها كانـت تسـتورد مـن الخـارج مثـل بـالد جنـوه والبندقیـة يمرزم وحدید سكین وحدید سكر وحدید جنو 

والخطـاطیف  والسالسـل يالصناع من عمل المسامیر والمثبتات والمراسـ يأید يعما كان یتم صنعه عل يأوراق البرد

فــي جامعــة فــي مجموعــة شــوت راینهــارت بردیــة محفوظــة : وممــا یؤكــد ذلــك ،١٠الســفن صــناعة ومــا تحتــاج إلیــه دور

 .)م٧١٠–٧٠٩/هـ٩١-٩٠( سنتي یرجع تاریخها إلى هایدلبرج بألمانیا،

                                                
االفادة واالعتبار في األمور المشاهدة والحوادث المعاینة بأرض مصر، ): م١٢٣١/ هـ  ٦٢٩ت (اللطیف بن یوسف البغدادي  عبد ١

 .٨، )م١٩٨٣دار قتبیة، : دمشق(أحمد غسان سبانور : تحقیق
 .٦٩ – ٦٥، ٦جروهمان، أوراق البردي العربیة، جـأدولف  ٢
؛ جورج فضلو حوراني، العرب والمالحة في المحیط الهندي فى العصور القدیمة وأوائل ٢٤، تاریخ البحریة، السید سالم، يأحمد العباد ٣

 .٢٥٩، )م ١٩٥٨مكتبة األنجلو المصریة، : القاهرة(السید یعقوب بكر : القرون الوسطى، ترجمة
   .٦١ – ٥٩،  ٥جروهمان، أوراق البردي العربیة ، جـأدولف  ٤
 .١٦٥مدن مصر الصناعیة، ، صفي علي محمد عبد اهللا ٥
. الحراج، هو ما اجتمع من سائر الشجر، وهي غیاض من شجر السلجم ملتفة ال یقدر أحد أن ینفذ فیها اللتفافها وضیق المسلك فیها ٦

 . ٥٨، )م٢٠٠٣، ٢دار صابر، ط: بیروت( ١، لسان العرب، جـ)م١٣١١/هـ٧١١ت(بن منظور جمال الدین محمد بن مكرم 

 .١١، )ت . مكتبة المثني، د: بغداد(، الكواكب السیارة في ترتیب الزیارة )م ١٤١٢/ هـ ٨١٤ت(شمس الدین محمد بن الزیات ٧ 

   . ٥٩، ٥٨، ٥جروهمان، أوراق البردي العربیة، جـأدولف  ٨ 
 :غیر منشورة، جامعة دمشق، سوریا رسالة ماجستیر" (النشاط البحري لدولة الممالیك في البحر المتوسط"د السخني، محمود خال ٩

  .٧٢، )م٢٠١٢

 10 C. H. Becker, Papyri Schott – Reinhardt I (Berlin: University of Heidelberg, 1906), 88,؛ 

 .٢٠٦، )م٢٠٠٤مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، : الریاض( جاسر بن خلیل أبوصفیة، بردیات قرة بن شریك العبسي 
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  :)١لوحة (نص البردیة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم – ١  

  من قرة بن شریك إلي أهل بندة بدیدة من كورة القیس فا – ٢  

  ن ماروت كورتكم خمسین رطل حدید مربز قبضوا م – ٣  

  ، فاصنعوا منها ثلثة وثلثین رطل من حدید اإلمارة – ٤  

  ، ثم ادفعوا ما صنعتم إلى عبد اوثلث رطل مسامیر – ٥  

  ألعلي بن أبي حكیم لصنعة العین والقوادیس سنة – ٦  

  فإن أعطیتم األجر . تسعین لجیش سنة إحدي وتسعین – ٦  

  وكتب . دینر وثلث دینرفأعطوا  – ٧  

    . ١مرثد في شوال من سنة تسعین – ٩  

القطـران الـوارد و ، ٢إلى ما یلزم صناعة السفن مـن النحـاس والقصـدیر والرصـاصالعربیة  يكما أشارت أوراق البرد

كانـت تصـنع مـن ألیافـه حبــال الـدقس  يمـن الكتـان یســم انـت تنبـت نوًعـاكمـا تمیـزت مصـر بأنهــا ك ،٣الـوارد مـن لیبیـا

یطـون بهـا المراكـب أو یخ يأن أهل البجـاه كـانوا یصـنعون الحبـال التـ": ، وقد ذكر ابن بطوطة٤ت السفن األخرىوأدوا

 يوقــد علــل المســعود ،٥"، مــن شــجر جــوز الهنــد ومــن ألیافــه التــى تشــبه الشــعرمــن مســامیر الحدیــد الجــالب عوًضــا

ضــعف المســامیر ورقتهــا حیــث  يمــل علــمیــاه البحــر األحمــر كانــت تع": ب اســتخدام لیــف شــجر جــوز الهنــد بــأنأســبا

  . ٦"تذیب الحدید فاتخذ صناع المراكب الخیاطة باللیف بدال منها

  :صناعة السفن

كانـت تأخـذ كمـا ، الحیوانات كاألسـد والفیـل والفـرس ، وكانت لها أشكالصنع سفنهم وزخرفتها يف المصریونتفنن 

أشـكال  ي، أو یصـنعونها علـطیـر مـن الطیـور كـالغرابشكل  يرأس السفینة أو مقدمتها عل ، فیصنعونأشكال الطیور

ـــــول ابـــــن خلـــــدون فـــــي ،٧مثـــــل الحـــــوتیشـــــكل الحیوانـــــات البحریـــــة األخر  ي، أو علـــــاألســـــماك كـــــالبطس              :ذلـــــك ویق

هي أجرام هندسیة صنعت علي قالب الحوت لیكون ذلك الشـكل أعـون اكب البحریة ذات األلواح والدسر صناعة المر "

، وربمــا أعینــت بحركـــة یـــاحالر  للســمك تحریــك يوجعــل لهــا عـــوض الحركــة الحیوانیــة التـــ ،ة المـــاءلهــا علــي مصــادم

 . ٨"األساطیل المجاذیف كما في

                                                
1 Becker, Papyri Schot , 88 

  . ٢٠٦جاسر أبو صفیة، بردیات قرة بن شریك،  ٢
 .٢٤، بادي، السید سالم، تاریخ البحریة؛ أحمد الع٢٥٩ ،حوراني، العرب والمالحة في المحیط الهنديفضلو جورج  ٣
 .٦٦ختصر كتاب البلدان، ابن الفقیه، م ٤
 . ٢١٧، ١ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، جـ ٥
الحمید  محمد محي الدین عبد: ، تحقیق١، مروج الذهب ومعادن الجوهر، جـ)م ٩٥٦/ هـ  ٣٤٦ت ( علي بن الحسین المسعودي  ٦

 . ١٦٣، )م ١٩٧٣،  ٥دار الفكر العربى، ط: القاهرة(
 .٧٣لدولة الممالیك، السخني، النشاط البحري خالد محمود  ٧
دیوان المبتدأ والخبر في تـاریخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم "، تاریخ ابن خلدون المسمي )م١٤٠٦/هـ٨٠٨(الرحمن بن خلدون، ت  عبد ٨

  ٢٠٧، )ت. بیت األفكار الدولیة، د: الریاض( أبو صیب الكرمى: ، تحقیق"من ذوي الشأن األكبر
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ــا للبحــار التــي ، فكــان لكــل بحــر مــا یناســبه مــن أنــواع الخشــب تســتخدم فیهــا واختلفــت طریقــة صــناعة الســفن تبًع

أو خشـب  سط كانت كبیرة وكانـت تصـنع مـن خشـب الصـنوبر، فسفن البحر المتو تفاوت التیارات واألمواج والصخورل

وكانـــت ذات دفتـــین واســـتخدموا المســـامیر ، عـــادة بطبقـــة مـــن خشـــب الـــزان يثـــم تغطـــ، يالبلـــوط واللـــبخ واألرز اللبنـــان

  . ١، كما كانت تقلفط بالقارأجزائهاعها لتثبت ألواحها وربط صن يفالحدیدیة 

وأكثرهـا مقاومـة وهو من أحسـن األنـواع  ،من خشب الساجنت تصنع فكا يالبحر األحمر والمحیط الهند أما سفن

، ولـم تسـتخدم المسـامیر ألن میـاه البحـر األحمـر المالحـة تثبیتهـا ي، واستخدم الفراء واللیف والحبال فللمؤثرات البحریة

كمـا یـذكر  ،٢الكبیـرةحالـة ارتطامهـا بالصـخور المرجانیـة  ي، ولضمان عـدم تحطیمهـا فـالحدید وتصدأ بسرعة يتؤثر ف

الخــروع أو بالســمن أو بــدهن  ي، ثــم تســقانــت تقلفــط بالدســر مــن عیــدان النخــلســفن البحــر األحمــر ك": أن ابــن جبیــر

ـــرة الشـــعاب بـــدهن القـــرش وهـــو أضـــمنها ـــة أن یلـــین عودهـــا ویرطـــب لكث ، ومقصـــد صـــناع الجـــالب مـــن دهـــان الجلب

  .٣"قاع البحر األحمر يالمعترضة ف

كــال الجــانبین  ياألرض وتــربط إلیــه ألــواح أفقیــة علــ يلهــراب أو ســیف الســفینة علــبوضــع ا يوكانــت الســفینة تبنــ

طــالء الســفن وبعــد ذلــك یــتم  ،٤، ثــم ظهــرت الدفــة المزدوجــةالســائدة ي، وكانــت الدفــة الجانبیــة هــبخیــوط مــن اللیــف

، ثیر أو االحـراقا مـن التـأال تفعـل فیهـا النـار شـیئً  يطالئهـا حتـ يالصناع یسـتخدمون حجـر الطلـق فـ وكان، وزخرفتها

وبعـد ذلـك یـتم تـرك الخشـب مـدة  ،٥يوكان هذا النوع من األحجار تحصل علیه مصر من جزیرة قبرص وجهـات أخـر 

األلـواح  يیسهل ملؤهـا بالقـار أو الشـمع المـذاب، ثـم تكسـ يتظهر الشقوق واضحة وحت يلیجف بعد طلیه وٕاعداده حت

، كمــا علقـوا حولهــا مــن الخـارج الجلــود واللبـود المبلولــة بالخــل ٦ًعـان القـار أو الشــمع أو االثنــین ممـن الخــارج بطبقـة مــ

  . ٧والشب لمقاومة اشتعالها بالنفط

وضــعت فیهــا حدیــدة طویلــة حــادة  يفیتكــون هیكــل الســفینة األمــامي مــن المقدمــة التــ: أمــا عــن أهــم أجــزاء الســفینة

تسـتخدمه السـفینة عنـد  وهـو المرسـي التـي: واألنجـر ،٨تسمى اللجام أو الفأس لتهشم مركب العدو إذا صـدمته وتغرقـه

، وكـان یصـنع عـن مرسـاها ها دون أن تقذف بها المیاه بعیًدافتثبت في مكان فتلقیه في بقعة معینة من البحر، رسوها،

وهـو  :والجؤجـؤ ،٩من أخشاب مفرغة ثم یصب فیها الرصاص المذاب فتصـبح ثقیلـة حتـي تكـاد تكـون صـخرة ضـخمة

تســـیر الســــفینة  وهـــي التــــى: والدفــــة ،١٠وهـــو ســــهم الســـفینة :والــــدقل وهـــو ذنــــب الســـفینة، :والكوثــــل صـــدر الســـفینة،

                                                
 .٤٧، )ت. دار صابر، د: بیروت(، رحلة ابن جبیر )م ١٢١٧/ هـ  ٦١٤ت ( یر أبي الحسین محمد بن أحمد بن جب ١
 . ١٦٣، ١المسعودي، مروج الذهب، جـ ٢
 .٤٧ابن جبیر، رحلة ابن جبیر،  ٣
 .٨٤، )م ١٩٧٨المجلس الوطني للفنون والثقافة واآلداب، : الكویت(، المالحة وعلوم البحار عند العرب العلیم أنور عبد ٤
 . ٢٤٠؛ السید طه، الحرف والصناعات، ٢٥٩حورانى، العرب والمالحة في المحیط الهندي،  فضلوجورج  ٥
 .٧٢السخني، النشاط البحري لدولة الممالیك،  خالد ؛ محمود٨٤، المالحة عند العرب العلیم، أنور عبد ٦
عواطف محمد العربي شنقارو، الحضارة  ؛ رحیم كاظم محمد الهاشمي،٢٤٤حوراني، العرب والمالحة في المحیط الهندي، فضلو جورج  ٧

 . ٩٦، )م٢٠٠٢الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرة(العربیة اإلسالمیة دراسة في تاریخ النظم 
 . ٥١، )م١٩٤٥مكتبة فؤاد هاشم الكتبى،  :دمشق(محمد یاسین الحموي، تاریخ األسطول العربى  ٨
 . ٧٤لسخني، النشاط البحري لدولة الممالیك ، اخالد ؛ محمود ٥١، تاریخ األسطول العربى الحموي، ٩

 . ٩٦؛ رحیم الهاشمي، عواطف شنقارو، الحضارة العربیة اإلسالمیة، ٢٦١حوراني، العرب والمالحة في المحیط الهندي، فضلو جورج  ١٠
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ــة اســتعملت لقــذف: والمجــاذیف ،١وتحركهــا : والقــیقالن الســفینة فــي المــاء، والمــرادي وهــي آالت وأعــواد خشــبیة طویل

وقـــد ، خــوصیصــنع مــن اللیــف أو ال وهــو حبــل ضــخم كـــان: األرض، والقلــس خشــبة تــدفع بهــا الســفینة ورأســها فـــي

 ،بعضها ببعض عند الحرب أو الضـرورة، أو لربط السفینة شدها أو جذبها إلى البر ياحتفظت به السفینة لیستعمل ف

 . ٢حبال من لیف أو كتان تشد بها السفن يهو : الدسرو 

 ي، واتخـذت صـوار ع العبء األكبر مـن سـیرها وحركتهـا، وعلیها یقوالشرع من أهم أجزاء السفینة يوكانت الصوار 

: استوردت من بـالد الهنـد، أمـا الشـراع يالعصور الوسطى من أشجار جوز الهند أو من أخشاب الساج الت يالسفن ف

  . ٣الكتانو  يفكان المصریون یصنعونه من التیل المكون من خلیط من ألیاف البرد

مقعـد وهـي : قیةخـاص كـان یجلـس فیـه رئـیس المالحـین، والسـلو  مكـان يوهـ: مـن المتلمظـة وتتكون السفینة أیًضا

عمـود  يأعلـ يقمـرة صـغیرة فـ يوهـ: ، والغریفـةالمسافر إلى المركب اآلخـرما یدفعه  يوه: والنول ،السفینة يالربان ف

ینة لیأخــذوا اســـتعدادهم الســـف حـــین مشــاهدته لســفن العـــدو یخبــر طــاقم يالســفینة یجلــس فیهـــا حــارس یراقــب البحـــر فــ

  . ٤العدو بقدور النفط والحجارة مراكب ي، واستعملت هذه القمرة لرملمواجهتها

  :أنواع السفن

نشـأ لحمـل إمـا سـفن تجاریـة ت يوهـ: النیلیـة السـفن: النـوع األول ،إلـى نـوعینفـي مصـر اإلسـالمیة السفن  انقسمت

أو سفن تخصص لالحتفاالت بتخلیق عمـود المقیـاس وكسـر ، بضائع فى النیل، ونقل هذه الالغالل واألحطاب وغیرها

 لمواجهـــة ســـفن األســطول تصــنع خصیًصــا وهــي: الحربیــة الســفنالنـــوع الثــاني و  ،الخلفــاء الفــاطمیین ةوالخلــیج ولنزهــ

  . ٥بالسالح وآالت الحرب والمقاتلة، وكانت تشحن العدو

  : السفن التجاریة

فقـد ورد فـي مصـر اإلسـالمیة،  مـن أهـم وسـائل النقـلكانـت التجاریـة السـفن  أوراق البـردي العربیـة إلـى أن أشـارت

الجزیـة أو الخـراج  دفـع يیحـثهم فیهـا علـ امدینـة أنصـن يدیة عبارة عن رسالة من الوالى قرة بـن شـریك إلـى أهـالفي بر 

كمـا أشـارت أوراق  ،٦تحمـل اسـم أمیـر المسـلمین يالمقرر علیهم عن طریق إرسـاله بواسـطة السـفن المرسـلة إلـیهم والتـ

، فقـد ورد فـي بردیـة محفوظـة فـى مجموعـة رینـر بـه ال یسـتهان إلى أن مصر كان لهـا أسـطول تجـاري العربیةالبردي 

حــدیث عـن بضــائع وتجـارة ومــن قــدوم ، )م ٩،  ٨/ هـــ  ٣،  ٢( إلــى القـرن یرجــع تاریخهـا، ینــایبالمكتبـة األهلیــة فـي ف

 .٧أربعین سفینة تجاریة من أنطاكیة

                                                
 .٧٤السخني، النشاط البحري لدولة الممالیك، خالد محمود  ١
 .٧٤، ٧٣الممالیك،  السخني، النشاط البحري لدولةخالد محمود  ٢
 . ٢٤٠؛ السید طه، الحرف والصناعات، ٢٦١حوراني، العرب والمالحة في المحیط الهندي،  فضلو جورج ٣
 . ٧٥السخني، النشاط البحري لدولة الممالیك، خالد محمود  ٤
  . ٢٤، ٣المقریزي، الخطط، جـ ٥
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واســعة أثنــاء التجاریــة ال كمــا أشــارت المصــادر العربیــة إلــى أن الســفن التجاریــة كانــت تبنــي لتلبیــة مطالــب الحركــة

  .١البضائع بین بلدان مصر طتهأداة للمالحة النهریة تنقل بواس، وكان نهر النیل الفتح اإلسالمي لمصر

 يقـام الفـاطمیون بإنشـاء أسـطول نهـر كمـا  ،٢يشـیدواإلخ يالعهـدین الطولـون يفـ صـناعة السـفن التجاریـة نشـطتو 

وقـد اسـتخدم هــذا ، الفـاطمیینعصــر  يهدته الـبالد فـشـ يالــذ يجـار نتیجـة للتوسـع الت، الفســطاط يدار الصـناعة فـ يفـ

كانـت محـط اسـتقبال  يتصـل إلـى األسـكندریة التـ ي، عـن طریـق النیـل حتـنقل السلع المجلوبة من الهنـد ياألسطول ف

تعــود لشــام و وجزیــرة صــقلیة وافریقیــا أشــمال  يلــع إلــى مــوانكانــت الســفن تقكمــا ، ا مــن أوروبــاالســلع الــواردة إلیهــا أیًضــ

وص النیل محملة بالغالل إلى الفسـطاط والمتـاجر مـن أسـوان وقـ ساحلكما كانت السفن تمأل ، محملة بالسلع الالزمة

  . ٣بعد وصول قوافل عیذاب إلیها

 يفــ يیمتلكـون هـذه السـفن التجاریـة ، فهنـاك سـفن كـان یملكهـا الخلیفـة الفـاطم ةالفاطمیـكبـار رجـال الدولـة كـان و 

یتقلـدها بعضـهم مثـل  كـان يباسـم الوظـائف التـ سـمیتوقـد  الدولـة،كانـت ملكیتهـا لكبـار رجـال  يالبحـر األحمـر وأخـر 

، بانتـاج المراكـب وبیعهـا للتجـار اكانت الدولة الفاطمیة تقـوم أیًضـو  ،٤ومركب الحاجب أو الوزیر وغیرهما مركب القائد

 . ٥مستقلةذلك نشطت هذه الصناعة بشكل كبیر حتي أصبح لكل تاجر سفنه التجاریة البو 

خــاص بــدفع مــن أوراق البــردي خطــاب  ي، مــا ورد فــالقــوارب والمراكــب النیلیــة يوممــا یؤكــد علــي أمــتالك األهــال

، ویرجـع تـاریخ ذلـك سـناأمـن مدینـة  أموال أن أحد التجار عمل علي تأجیر قارب من صاحبه یدعي صـدقه األسـناوي

العصــر  قــدم وازدهــار صــناعة المراكــب النیلیــة فــيكمــا تبــدو مظــاهر ت. ٦)م١٠–٩/هـــ  ٤ - ٣( القــرنالخطــاب إلــى 

كــان النــاس یخرجــون  ": حیــث قــالالحتفــال المصــریین بلیلــة عیــد الغطــاس  يوصــف المســعود يمــا جــاء فــ الفــاطمي

  . ٧"منهم في الزوارق والمراكب يمئات اآلالف من المسلمین والنصار 

  : ومن أهمها ألنواعفكانت كثیرة ا في مصر اإلسالمیةأما عن أنواع السفن التجاریة 

  

    

                                                
ل محمد أبو الفض: ، تحقیق٢، حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة، جـ)م ١٥٠٥/ هـ  ٩١١ت (الرحمن السیوطي  جالل الدین عبد ١

 . ٥٢، )م ١٩٦٨دار احیاء الكتب العربیة، : القاهرة(إبراهیم 
؛ عطیة القوصي، تاریخ مصر ٢٠٩، )م١٩٦٦الدار المصریة للتألیف والنشر، : القاهرة(سیدة إسماعیل كاشف، أحمد بن طولون  ٢

 .١٣٦، )م١٩٩٧دار الثقافة العربیة، : القاهرة(اإلسالمیة من الفتح العربي حتي الفتح العثماني 
لعربیة في القرن الخامس رحلة ناصر خسرو إلي لبنان وفلسطین ومصر والجزیرة ا"سفر نامة  ،)م ١٠٨٨/ هـ  ٤٨١ت (ناصر خسرو  ٣

 .٥٥، )م١٩٨٣، ٣دار الكتاب الجدید، ط: بیروت(یحیي الخشاب : ، تحقیق"الهجري
عطیة : اریخ اإلسالمي والنظم اإلسالمیة، ترجمة وتحقیقجواتیاین، دراسات في الت. د. ؛ س٢٤١، ٢٤٠السید طه، الحرف والصناعات،  ٤

 .١٨١، )م١٩٨٠وكالة المطبوعات، : الكویت(عطیة القوصي 
 . ١١٥، )م٢٠٠٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(الكریم أحمد، دراسات في تاریخ مصر اإلسالمیة  نریمان عبد ٥
 .١٠٥، ٥جروهمان، أوراق البردي العربیة، جـأدولف  ٦
 .١٦٣، ١المسعودي، مروج الذهب، جـ ٧
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 كما كانت ،١هي نوع من السفن الكبیرة التي كانت تستخدم في البحر المتوسط والبحر األحمر: العشاریات -

البضائع والرجال من ، واستخدمت في نقل النیل م عليهمخصصة للملوك والخلفاء وكانوا یستخدمونها أثناء تنزه

  .٢بي لنقل المقاتلة والعتاد، كما استخدمت في األسطول الحر ساحل إلى آخر

حل الفســطاط بــین ســا ، وكانــت تســتخدم كثیــًراالنیــلهــي المراكــب التــى اســتخدمت لتعدیــة النــاس عبــر : المعــدیات -

  . ٣، وبین جزیرة الصناعة والجیزة من ناحیة أخريوجزیرة الروضة من جهة

، یحمـل فیهـا األزواد للرجـال، كما كان ، وكانت مخصصة لحمل الغاللهي من أنواع المراكب الدیوانیة: التالحما -

  . ٤ویكون فیها غلمان الخیالة وصناع المراكب

  .٥نوع من السفن الشراعیة ذات المجادیفهي : الحمائم -

لطـراز لـه ثـالث مراكـب مـن ، وكـان صـاحب اخصصة لكبار رجال الدولـةهي نوع من المراكب كانت م: الدكاسات -

  . ٦اتهم من مال الدیوان، ولها رؤساء ونواتیه ونفقالدكاسات

  . ٧النیل يتتمیز بخفتها وسرعة جریانها ف ينوع من السفن النهریة القدیمة الت يه: الطیارات -

زیـادة النیـل  أوقـات يتعدیـة النـاس مـن الشـط إلـى اآلخـر فـل وكانـت مخصصـة، مـن المراكـب النیلیـة يه: خاتیرالش -

  . ٨واألعیاد الفاطمیةكانت تستخدم فى االحتفاالت و ، من مصر إلى الجیزة

، كانـت ألنهـار، كمـا تسـتعمل لنقـل التجـارةكانت تنقـل بهـا الجنـود والمـؤن وتقـام لحراسـة أفـواه اسفن  يه :السمیرات -

  . االحتفاالت واألعیاد الفاطمیة يتستخدم ف

  . ٩سفن مخصصة لنقل المتاجر إلى خارج البالد يه: المراكب السفریة -

  . ١٠الشكل حمولتها أكثر من خمسین طًنابعة ذات مؤخرة مر  يه: البغلة -

ســفن بســاریة واحــدة لهــا قلــوع  يوهــ، ل الســلع التجاریــة بــین مصــر والشــامنقــ يكانــت تســتعمل فــ: الســفن الشــراعیة -

 .١، ونصف ساریة ذات قلوع مخروطیةمربعة

                                                
میلورد . ج. ولیم: ، تحقیق٤٠، ج)هـ  ٤١٥ – ٤١٤(، أخبار مصر في سنتي )م ١٠٢٩/ هـ  ٤٢٠ت (اهللا المسبحي  محمد بن عبید ١

 ).١(، حاشیة ٣٠، )م١٩٨٠الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(
 .٤٠البغدادي، االفادة واالعتبار،  ٢
 ).٢١(، حاشیة ٢٥٩، ٣الخطط، جـالمقریزي،  ٣
مكتبة : القاهرة(عطیة سولایر عزیز : ، قوانین الدواوین، تحقیق)م١٢٠٩/ هـ  ٦٠٦ت (ن المهذب بن أبي ملیج بن مماتى األسعد ب ٤

 .٣٤٠، )م١٩٩١مدبولي، 
مطبعة : بیروت(رفن َكست : ، كتاب الوالة وكتاب القضاة، تهذیب وتصحیح)م٩٦١/ هـ  ٣٥٠ت (ن یوسف الكندي أبي عمر محمد ب ٥

 .٢٦٣، )م١٩٠٨الیسوعیین،  ءاآلبا
 .٢٦٦، ٢المقریزى، الخطط، جـ ٦
 .٩٣ – ٩٢، )م١٩٧٤جامعة األسكندریة، : األسكندریة(درویش النخیلي، السفن اإلسالمیة على حروف المعجم  ٧
 . ٢٠١، ١المقریزي، الخطط، جـ ٨
 .٢٢٣السید طه، الحرف والصناعات،  ٩

 . ٩٧مي، عواطف شنقارو، الحضارة العربیة اإلسالمیة، رحیم الهاش ١٠
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  . ٢المعدنیة ، وال یستعمل فیها المسامیرقل السلع التجاریة بالبحر األحمرهي سفن خاصة بن: لجالبا -

برســم الخلیفــة فــي عهــد الدولــة الفاطمیــة یخــرج بهــا أیــام االحتفــاالت بیــوم فــتح  منهــا مــا یعمــل خاًصــا: الدیماســات -

نــوع مــن ، كمــا كــان هنــاك لیم المصــریة المختلفــةلمشــارفین باألقــامــا هــو برســم والة األعمــال وا منهــا، و الخلــیج وغیــره

، كمـا تسـتخدم فـي نقـل الجنـود االحتفـاالت واألعیـاد الفاطمیـة تسـتخدم فـي ، وكانـتالشبابیك والـزوارقالمراكب تعرف ب

  .٣والمؤن وغیر ذلك من األغراض الحربیة

  :یةبحر السفن ال

/ هــ ٤١(عـامسـفیان  يبـن أبـ، خاصـة بعـد تولیـة معاویـة بصـناعة السـفن الحربیـة اإلسـالمیةمصـر  يهتم الوالة فـإ

وقـد  ،٤يندریة وغیرها من الموانكاألس يفد من سفن األسطول المصرى العدیفقد أمر ببناء ، شئون الخالفة، )م ٦٦١

وممــا یؤكــد  ،٥وصــناعة الســفن يقــرة بــن شــریك باألســطول اإلســالم يالعربیــة إلــى اهتمــام الــوال يأشــارت أوراق االبــرد

  .)Inv. 2344(سجل رقم جامعة السوربون بفرنسا بردیة محفوظة في  :ذلك

  :)٢لوحه (نص البردیة 

  من قرة بن شریك إلى  – ٢                            م اهللا الرحمن الرحیمبس - ١  

  أحمد اهللا الذي ال إ – ٤                       بسیله صاحب أشقوه ، فإني – ٣  

  أما بعد ، فإني قد أمر – ٦                                            له إال هو – ٥  

  مصر وسفن أهل الشام  – ٨                              ن ت بقسمة نواتیه سف – ٧  

  المقاتلة – ١٠                      وبأرزاق من یركب فیها من  – ٩  

  فمر أهل أرضك فلیتقدمو – ١٢                                فإذا جاك كتبي هذا – ١١ 

  ا صنعته ؛ فإنه ال یصلح ا  – ١٤                      ا في صنعة الخبز ولیحسن – ١٣ 

  واعلم أنك إن ترسل  - ١٦                        لجیوش إال الخبز الطیب  - ١٥ 

  فابعث . ویصبك فیه ما تكره  – ١٨                     بخبز غیر طیب ال یقبل منك – ١٧ 

  ينعته ؛ فإنیتعهده ویحسن ص – ٢٠                   علي صنعته هذا الخبز من  – ١٩  

  والسلم علي . إن شاء اهللا  – ٢٢                            غیر مرخص لك فیه  – ٢١  

  .٦یزید في شهر ربیع األول – ٢٤                         وكتب . من اتبع الهدي  – ٢٣  

الـروم دمیـاط فـى  بعـد نـزول ": فیـذكر المقریـزى ،العباسـى العصـرمصـر فـى  يصناعة السفن الحربیة ف وازدهرت

والیـة عنبسـة بـن اسـحق  يوفـ، )م ٨٦١ – ٨٤٧/ هــ  ٢٤٧ – ٢٣٢(خالفة المتوكـل  يف، )م ٨٥٢ /هـ  ٢٣٨( سنة

  .١"لغزاة البر ي، وجعلت األرزاق لغزاة البحر كما هبأمر األسطول، وقع اإلهتمام من ذلك الوقت مصر يعل

                                                                                                                                          
 .٢٢٣السید طه، الحرف والصناعات،  ١
 .٤٧ابن جبیر، رحلة ابن جبیر،  ٢
 . ٢٦٦، ٢المقریزي، الخطط ، جـ ٣
؛ حسن ٣٠٨، )م١٩٤٩مكتبة النهضة، : القاهرة(علي إبراهیم حسن، مصر في العصور الوسطي من الفتح العربي إلي الفتح العثماني  ٤

 . ٢١٧، )م١٩٦٠مكتبة األنجلو، : القاهرة(أحمد محمود، سیدة إسماعیل كاشف، مصر في عصر الطولونیین واإلخشیدیین 
 .٧٤جاسر أبو صفیة، بردیات قرة بن شریك العبسي،  ٥
  .٢٠٥، ٢٠٤بردیات قرة بن شریك،  ،جاسر أبو صفیة ٦
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، اا كبیـرً مصر اهتمامً  ياألسطول فسفن صناعة ب، )م ٨٨٤ – ٨٦٨/ هـ  ٢٧٠ - ٢٥٤(هتم أحمد بن طولون وإ 

ببنـاء  فـأمر ،مصـر يوذلك لیدافع بها عن نفسه وماله وعن والیته ضد محاوالت الدولة العباسـیة السـترداد نفوذهـا علـ

أمـر ، و لبنـاء مائـة مركـب حربیـة كبیـرة والبحـارة ، وحشـد الصـناعدار الصـناعة فیهـا يوأبقـى علـ، الجزیرة يالحصن عل

الحربیــة القادمــة مــن طرســـوس صــد الســفن ل، ٢يقــو  ، كمــا أمــر ببنــاء أســطولالروضــةار الصــناعة بجزیــرة د بتجدیــد

بــین ســواحل مصــر  يطــرق االتصــال البحــر  يالمحافظــة علــو ، ئه ومواجهــة الهجــوم البیزنطــى، وحمایــة شــواطوغیرهــا

  . ٣والشام

حصــار الثغــور  يالقطــع البحریــة فــاســتخدام هــذه  يعهــد األخشــیدیین فــ يوتبــدو أهمیــة صــناعة الســفن الحربیــة فــ

ا نـدً  ي، لتحقیـق أهـدافها العسـكریة لیقـف األسـطول الفـاطمياهتمت الدولة الفاطمیة بإنشـاء أسـطول قـو و  ،٤وغزو البالد

  . ٥البحر المتوسط يف يلألسطول البیزنط

مر بـــأ، )م١١٩٣–١١٣٨/ هــــ ٥٨٩–٥٣٢( صـــالح الـــدین األیـــوبيالســـلطان فقـــد إهـــتم  العصـــر األیـــوبي يأمـــا فـــ

ا عـرف باسـم دیـوان األسـطول ا كبیـرً ، فخصـص لـه دیواًنـاإلسـالمیة ياألسطول لمحاربة الصلیبیین وصدهم عن المـوان

، ، ثــم قــل االهتمــام بــهاســتمر الحــال فــي األســطول قلــیًال  ، فلمــا مــات صــالح الــدین األیــوبيإنشــاء الســفن وكـان یتــولي

هــد الممالیـك فقــد أهملـوا أمــر األســطول إلـى أن كانــت أیــام أمـا فــى ع. ٦وصـار ال یفكــر فـي أمــره إال عنــد الحاجـة إلیــه

رجـال  ، واسـتدعيحربیـة، فنظر في أمر الشـوانى ال)م ١٢٧٧ – ١٢٦٠/ هـ  ٦٧٦ – ٦٥٨(السلطان الظاهر بیبرس 

، وٕاقامتهــا علــي مــا كانــت علیــه فــي أیــام الملــك الصــالح نجــم وقطــع األخشــاب لعمارتهــا ، وأمــر بمــد الشــوانياألســطول

 . ٧)م ١٢٦٠ – ١٢٥٠/ هـ  ٦٤٧ – ٦٣٨( بالدین أیو 

عـن سـفن الصـین والیونـان والرومـان  لـم تكـن تختلـف كثیـًراف، مصـر اإلسـالمیة يأما عن أنواع السفن الحربیـة فـ  

  :ي، ومن أمثلتها ما یل٨ألنهم أخذوا هذه الصناعة عنهم وعدلوها

یتكـون  يمـن أهـم القطـع البحریـة التـ ي، وهـحـرالمركـب المعـد للجهـاد فـى الب ، وهيأقدم أنواع السفن هي: يالشوان -

، وكـانوا یقیمـون للجهـاد لحمـل المقاتلـة وأكثرهـا اسـتعماًال وكانت من أكبـر السـفن  ،الدولة اإلسالمیة يمنها األسطول ف

  . ٩بمائة مجداف ویجذف، رجًال  ١٥٠الواحد  ي، وكان متوسط ما یحمله الشینللدفاع والهجوم وقالًعا افیها أبراجً 

                                                                                                                                          
 .٩، ٣الخطط، جـ ،المقریزي ١
مكتبة الثقافة  :القاهرة(محمد كرد علي : سیرة أحمد بن طولون، تحقیق ،)م١٠/ه٤ق ت(البلوي محمد المدیني اهللا بن  أبي محمد عبد ٢

 .٢٠٨، )ت. الدینیة، د
 .٢١٨القضاة، و الوالة  ،الكندي ٣
 . ١٦١، )م١٩٠٢مطبعة الهالل،  :القاهرة(١تاریخ التمدن اإلسالمي، جـ ،جورجي زیدان ٤
 . ١٤٥، )م١٩٨١المعهد العلمي الفرنسي،  :القاهرة(المنتقي من أخبار مصر  ،)م ١٢٧٨/  هـ٦٧٧ت(محمد بن یوسف بن میسر  ٥
 .١٧، ٣المقریزي، الخطط، جـ ٦
   . ١٨، ٣المقریزي، الخطط، جـ ٧
 .١٠، )م١٩١٣مطبعة الهالل، : القاهرة(الفتاح عبادة، سفن األسطول اإلسالمي وأنواعها ومعداتها في اإلسالم  عبد ٨
مكتبة مدبولي، : القاهرة(عزیز سولایر عطیة : ، قوانین الدواوین، تحقیق)م١٢٠٩/هـ٦٠٦(ن المهذب بن أبي ملیج ابن مماتي، ت األسعد ب ٩

 .٣٤٠، )م١٩٩١
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بها الـنفط المشـتعل  ي، ویرمالبارود والمنجنیقات مدافع كانوا یحملون فیها مكاحل، سفن حربیة كبیرة يه: راقاتالح -

  .١األعداء يعل

 همركــب تقاتــل الغــزا يوهــ، نــت مخصصــة لنقــل المقاتلــة واألســلحةكا، ة كبیــرة مســطحةحربیــســفن  يهــ: الشــلندیات -

  . ٢، وجدافون یجدفون تحتهمظهره يعل

ل مــأكثــر مـا یحكـان ، و كانـت مخصصــة لنقـل الخیــل والجنـود والســالح، سـریعة الحركــةحربیــة سـفن  يهــ:الطـرادات -

  . ٣فیها أربعون فرًسا

، األسـطول اإلسـالمى يمن أكبـر السـفن فـ ي، وهكبیرة الحجم تشبه البطة نوع من السفن الحربیة يه: المسطحات -

  . ٤والمجدفون تحتهم ياألعل يویكون المقاتلة ف

  . ٥للحرب كانت تصنع خصیًصا يالتمن سفن األسطول نوع  يه: بیاتالعال -

  .٦ل الزاد والكراع والمتاع لألسطولكانت تحم من السفن الكبیرة التي هي: القراقیر -

    .٧هي نوع من السفن الصغیرة التابعة لألسطول المصري: االعوادیات -

دم فــي نقــل األزواد والــذخیرة وآالالت واألقــوات والمیــرة ، وتســتخحربیــة كبیــرة الحجــم كثیــرة القلـوع هــي ســفن: البطسـة -

  . ٨، وتتسع ألكثر من سبعمائة مقاتلللرجال والمقاتلة واألسلحة وجمیع ما یحتاج إلیه في الحروب

  . ٩فى أوراق البردي التى تم اكتشافها في كوم اشقاو كثیًرا ذكرت التي هي من السفن الحربیة :القرابیس -

 . ١٠كانت تحمل ألف رجلحربیة كبیرة  هي سفن: البوارج -

  . ١١سریعة شكلها یشبه رأس الغراب سفن حربیة هي: الغراب -

  . ١٢وكانت تستخدم للشحنالحربیة الصغیرة الملحقة باألسطول  السفنمن  يه: السنادل -

  . ١ج للدیوانلجمع الخراعمال الدیوان ینتقلون بها كما كان ، صغیرة من توابع األسطولسفن  يه: قوارب الخدمة -

                                                
 .٥٨، )م١٩٧١ت، . د: القاهرة(محمد حلمي : ، تحقیق٣، اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا، جـ)م١٤٤٢/هـ٨٤٥ت(المقریزي  ١

٥٨. 
 . ٣٤٠ماتي، قوانین الدواوین، ابن م ٢
 .٣٤؛ محمد الحموي، تاریخ األسطول العربي، ٦الفتاح عبادة، سفن األسطول اإلسالمي،  عبد ٣
 .٣٤٠ابن مماتي، قوانین الدواوین،  ٤
 ).٢٥(، حاشیة ٢٢٤، الحرف والصناعات، السید أبوسدیرة  السید طه ٥
 .٦الفتاح عبادة، سفن األسطول اإلسالمي،  عبد ٦
 .٥؛ درویش النخیلي، السفن اإلسالمیة، ٣٣٩ابن مماتي، قوانین الدواوین،  ٧
 .٩٧؛ رحیم الهاشمي، عواطف شنقارو، الحضارة العربیة اإلسالمیة، ١٠الفتاح عبادة، سفن األسطول اإلسالمي،  عبد ٨
 .٦٩، ٥جروهمان، أوراق البردي العربیة، جـأدولف  ٩

 .٢٢٤السید طه، الحرف والصناعات،  ١٠
 . ٩٧رحیم الهاشمي، عواطف شنقارو، الحضارة العربیة اإلسالمیة،  ١١
 ).٤(، حاشیة ٢٩٧، ١، جـالمجتمع في مصر، العظیم رمضان هویدا عبد ١٢
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  :صناع السفن

 ي، فهــوالصــناعات تضــم طوائــف كثیــرة مــن أهــل الحــرف كانــتصــناعة الســفن  العربیــة أن يأوراق البــردأظهــرت 

بـال والقلـوع إلـى الح يوصانعالنشارین والنجارین والمقلفطین والحدادین وغیرهم من النفاطین والنواتیة والقذافین : تشمل

ومقــدار مــا  ،مــنهم مـن مــواد غذائیــةكــل مقــدار مـا یحتــاج إلــى العربیــة  يوراق البــردأ كمــا أشـارت ،٢جانـب بنــاة الســفن

 يبـأن الـوالالعربیـة  يكمـا تشـیر أوراق البـرد ،٣يریخمصـدر تـا يأ يیدفع لكل فئة من رزق وأعطیـات ممـا ال نجـده فـ

الكـور  يان یفـرض علـ، وكـياألسـطول المصـر  يأجور هؤالء العمال والمالحین الذین یعملون ف يعل كان یتفق مقدًما

 ،سـطول وصـناعة السـفناأل بردیـة موضـوعها: ومما یؤكـد ذلـك ،٤اعداد األسطول يتموین المالحین الذین یشتغلون ف

  .)م٧١٠ – ٧٠٩ /هـ ٩١ – ٩٠( سنتي ىیرجع تاریخها إل

  )٣لوحة (علي الوجه : نص البردیة

ــــــــم اهللا الرحمن الرحیم  – ١     ـــــــ   بســـ

  ن قرة بن شریك إلي أهل مدینة أشقوهم  – ٢    

  فأعطوا لصنعة العین والقوادیس وا  – ٣    

  لسفن في جزیرة باب الیون قبل عبد األعلي بن أبي حكیم  – ٤    

  سنة تسعین لجیش سنة إحدي وتسعین نبطیین نو  – ٥    

  فإن أعطیتم . بجین ونجارا وجلفاطا ومعیشتهم لثلثة أشهر   – ٦    

  األجر فأعطوا في أجر كل نوبج دینرین ، وفي أجر كل رجل  – ٧    

  جلفاط دینر ونصف ، وفي أجر نبطي نجار دینر وثلث في  – ٨    

 .٥سنة تسعینم وكتب مرثد في ذي الحجة تما. كل شهر   – ٩    

الثغـور  يبنـاء السـفن فـ يكـان یسـتعان بهـم فـ ي، حتـصـناعة السـفن يفـ يأظهر العمال المصریون مهارة كبـر وقد 

أن هــاجم الــروم الســواحل حــدث ، )م ٦٦٩ /هـــ  ٤٩( ســنة يفــ ": يالــبالذر فیــذكر  ،٦اإلســالمیة مثــل عكــا وتــونس

: یقـول البكـري فـي ذلـك أیًضـاو  ،٧"، فـأمر معاویـة بإنشـاء دار للصـناعة بهـا اإلسالمیة، وكانـت الصـناعة بمصـر فقـط

اعة بتـونس إفریقیـة یـأمره بإتخـاذ صـن يعاملـه علـعمـان عبدالملك بن مـروان الخالفـة بعـث إلـى حسـان بـن الن يلما ول"

، أن یوجـه إلـى معسـكر مصـر يكتب عبدالملك بن مـروان إلـى أخیـه عبـدالعزیز وهـو والـ، وقد إلنشاء اآلالت البحریة

وكتـب إلـى ابـن النعمـان ، یصلوا إلى تـونس يبأهله وولده وأن یحملهم من مصر ویحسن عونهم حت يتونس ألف قبط

                                                                                                                                          
 .٢٢٤السید طه، الحرف والصناعات،  ١
: الریاض(تاریخ اإلسالمي ؛ جاسر بن خلیل أبو صفیة، أهمیة البردیات في كتابة ال٥٦، ٦جروهمان، أوراق البردي العربیة، جـأدولف  ٢

  .١١، ١٠، )م٢٠٠٢مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، 
3 Yusuf Ragib,"Lettres nouvelles de Qurra B Sarik" Journal of Near Eastern Studies 40 (1981): 161 
4  H. I. Bell, Greek Papyri in the British Museum (Catalogue with Texts), vol. v (London: Oxford 
University  Press, 1917), 275. 

جاسر أبو صفیة، بردیات قرة  ).PSR. 1(بردیة محفوظة في مجموعة بردیات شوت راینهارت في جامعة هایدلبرج بألمانیا، سجل رقم  ٥

 .٢١٠، ٢٠٩بن شریك، 
 .٣٠٩علي إبراهیم حسن، مصر في العصور الوسطي،  ٦
 .٢٢٩، )م١٩٠١مطبعة الموسوعات، : القاهرة(، فتوح البلدان )م ٨٩٢/ هـ  ٢٧٩ت (ذري أحمد بن یحیي البال ٧
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إلنشـاء الخشـب البربر جـر  ي، وأن یجعل علقوة وعدة للمسلمین إلى أخر الدهرلهم دار صناعة تكون  ينیأمره أن یب

  . ١"ا علیهم إلى أخر الدهرالمراكب لیكون ذلك جاریً 

، فقـد دار الصـناعة بـالقلزم يعل الذى كان مشرًفا، محمد بن أبى حبیبعن اسم العربیة  يوتكشف لنا أوراق البرد

 ٩١( عـام كـوم أشـقوه یرجـع تاریخـه إلـي حـاكمإلى ي قرة بن شریك موجه من الوالخطاب اق البردي ورد في إحدي أور 

  . ٢المذكور للعمل لمدة أربعة أشهر ، وفیه یطلب ارسال نجار مع أدواته إلى المشرف)م ٧٠٩/ هـ 

االشـراف  بشـأن األسـطول أن أسـند مهمـة، )م ٨٨٤ – ٨٦٨/ هـ  ٢٧٠ - ٢٥٤(وقد بلغ من اهتمام ابن طولون 

، فكــان عصـره ، وكـان أحـد علمـاء الهندسـة البــارزین فـيكامـل شـجاع بــن أسـلم الحاجـب أبـيدار الصـناعة إلـى  علـي

راكــب وتألیفهــا ، ویجیــد بنــاء المیحكمهــا یتفقــد صــناعة المراكــب ویستكشــف آالتهــا مــن الخشــب والحدیــد وغیــره حتــي

تمیــزون بالفطنـــة مــال والصــناع والنفـــاطین والنواتیــة ممــن ی، وینتقــي الصــواري والقلـــوع، ویتخیــر العوقلفطتهــا وتركیبهــا

 . ٣والذكاء والمهارة

  : ٤مراكز صناعة السفن

، وأصـــبح اســـم عة الســـفن الالزمـــة ألســـطول الخالفـــةلصـــنا مركـــًزا يأصـــبحت مصـــر بعـــد الفـــتح العربـــي اإلســـالم

 يالعربیـة والتـ يارت أوراق البـرد، وقـد أشـ٥فیه السفن الحربیة وغیرهـا يالمكان الذى تبن يمصر یدل عل يالصناعة ف

مصـر قـرة بـن  يوالـو  ،) م ٧١٥ – ٧٠٥/ هــ ٩٦ – ٨٦( الولیـد بـن عبـدالملك يترجـع إلـى عهـد الخلیفـة األمـو  يوالتـ

 دور الصــناعة المصــریة بجزیــرة الروضــة والقلــزم يمصــر كانــت تصــنع فــ ، أن صــناعة ســفن أســطوليشــریك العبســ

، فقــد ورد فــي بردیــة موضــوعها الهامــةبعــض مراكــز صــناعة الســفن ة العربیــ ي، كمــا بینــت أوراق البــرد٦واألســكندریة

، "مصر اثنـاء حكـم الطولـونیین لمصـر واألسطول المصري والتحصینات العسكریة البحریة التي كانت تتم في الجیش"

  .٧األسكندریة ورشید والفرما ودمیاط: عض مراكز الصناعة الهامة منهاب

  :األسكندریة

 ي، وكــان أســطول مصــر فــ٨اإلســالمي منــذ الفــتح العربــىفــي مصــر ز صــناعة الســفن كانــت مــن أهــم وأكبــر مراكــ

والیتــه وخالفتــه بإنشــاء دور  يمعاویــة بــن أبــى ســفیان فــالخلیفــة قــام فقــد ، ٩األســكندریةمدینــة مركــزه  يالعصــر األمــو 

                                                
 .٣٨، )م١٨٥٧مكتبة المثنى، : بغداد(، المغرب في ذكر بالد أفریقیة والمغرب )م ١٠٩٤/ هـ  ٤٨٧ت (أبي عبید البكري  ١

2 Yusuf Ragib, "Lettres Nouvelles", 161 
  .٢٢٧، ٢٢٦السید طه، الحرف والصناعات،  ٣
 .تم ترتیب مراكز الصناعة حسب األهمیة ٤
 . ٥، ٣المقریزى، الخطط، جـ ٥
، مجلة مركز الدراسات البردیة "م ٩ – ٧/ هـ  ٣ – ١خالل القرن  األسكندریة في ضوء وثائق البردي العربي"اللطیف،  محمد أحمد عبد ٦

: القاهرة(، )دراسة أثریة وحضاریة(المصریة في البردیات العربیة  المدن والقري؛ ٢٤٦، )م٢٠١١( ٢٨لنقوش، جامعة عین شمس، المجلد وا

  . ١٠٦، )م٢٠١٢المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، 
7 D. Litt, F. B. A., Margoliouth, Catalogue of Arabic Papyri in the John Rylands Library Manchester, 
(Oxford: The Manchester University Press, 1933), 5f. 

مكتبة الثقافة : القاهرة(علي محمد عمر : ، فتوح مصر والمغرب، تحقیق)م ٨٧٠/ هـ  ٢٥٧ت (الحكم  الرحمن بن عبد أبي القاسم عبد ٨

 . ٢٢٩؛ البالذري، فتوح البلدان، ٢١٩، )م٢٠٠٤الدینیة، 
 .٧٢، )م ٢٠٠٠مكتبة الخانجي، : القاهرة(علي حسني الخربوطلي، الحضارة العربیة اإلسالمیة  ٩
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ــ ترجــع إلــى  يتــكــوم أشــقاو وال يكشــفت فــ يالتــالعربیــة  يأظهــرت أوراق البــرد كمــا، ١األســكندریة يلصــناعة الســفن ف

مینـاء وأحـواض ، وكان یوجـد فیهـا ٢األسكندریة يأن صناعة السفن كانت مزدهرة ف عبدالملك الولید بنالخلیفة عصر 

  .٣لبناء السفن وبنائین من األقباط وأحواض متسعة

، ریةاألسـكندالسـفن فـي مدینـة مواصلة االهتمام بـدار صـناعة  يالعباس عل يحرص والة بن وفي العصر العباسي

العصــر  ي، وفـ٤مصـر ينـت قـد أصـبحت أكبـر قاعــدة بحریـة فـكا يذلـك أن المدینـة خـالل العصــر الطولـون يیـدل علـ

  . ٥األسكندریة ياهتم الفاطمیون بإنشاء دور صناعة السفن ف يالفاطم

، وقــد األسـكندریة يعهـده كانــت مزدهـرة فــ يصـناعة الســفن فـ": أن يفقــد ذكـر ابـن ممــات يالعصــر األیـوب يأمـا فـ

ن خــالل هــذا العصــر داریــ، فقــد حــوت المدینــة ياألســكندریة طــوال العصــر المملــوك يببنــاء الســفن فــظــل االهتمــام 

وقـد خصصـت  ،٦"السـفن والطرائـد  هاتین الـدارین عـدد كبیـر مـن ي، وأنشئ فغربیة يللصناعة أحدهما شرقیة واألخر 

ـــة األســـكندریة يدور الصـــناعة فـــ ـــةكمـــا اشـــتهرت بصـــناعة الســـفن  ،٧لصـــناعة الســـفن الحربی  يوكانـــت مرســـ ،٨النیلی

  . ١٠بها مراكب صید السمك بأسرها جتمعكما كانت ت ،٩للمراكب

  : الفسطاط

ــ وكانــت  ،١١ي، فقــد بنیــت بهــا الســفن العربیــة األولــمصــر اإلســالمیة يكانــت مــن مراكــز صــناعة الســفن الهامــة ف

المراكـب ، منهـا اع السـفنخصصة لرسو كل نوع مـن أنـو ، وكانت بها مراس مأعداد كبیرة السفن ترد إلى الفسطاط في

ناحیــة أخــرى منــه كانــت ترســو المراكــب المشــحونة  ي، وفــمــن الســاحل مرســي خــاص يالمشــحونة بــالغالل ترســو فــ

  . ١٢أو ألشغال النجارة وصناعة األثاث، خصصة لبناء السفن وصناعة المراكبباألخشاب الم

واسـتمرت  ،١٣لفة الحربیة والتجاریـة والنیلیـةتبناء السفن بأنواعها المخ يالفسطاط تعمل ف يوكانت دور الصناعة ف

، يبدایـــة العصـــر الفـــاطم يأهملـــت منـــذ انشـــاء دار الصـــناعة بـــالمقس فـــ إلـــى أنالفســـطاط ب صـــناعة الســـفن مزدهـــرة

                                                
 .٩٢رحیم الهاشمي، عواطف شنقارو، الحضارة العربیة اإلسالمیة،  ١
 . ٤٣اللطیف، المدن والقري المصریة في البردیات العربیة،  عبدأحمد محمد  ٢
 . ١٦٣، مدن مصر الصناعیة، صفي علي محمد عبد اهللا؛ ١٨٢جورج فضلو حوراني، العرب والمالحة في المحیط الهندي،  ٣
الرحمن، مراكز الصناعة في مصر اإلسالمیة من الفتح العربي  ؛ عاصم محمد رزق عبد٤٦العبادي، السید سالم، تاریخ البحریة،  أحمد ٤

 .١٠٩، )م١٩٨٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، : القاهرة(حتي مجئ الحملة الفرنسیة 
 .١١٣خ مصر اإلسالمیة، الكریم، دراسات في تاری ؛ نریمان عبد١٠٩عاصم رزق، مراكز الصناعة،  ٥
 . ٣٢٥ابن مماتي، قوانین الدواوین،  ٦
 .١٤٨زید شلبي، تاریخ الحضارة اإلسالمیة،  ؛ أبو١٠٩عاصم رزق، مراكز الصناعة،  ٧
 .٦١، ٤٠المسبحي، أخبار مصر، جـ ٨
 .١٢٦، )م١٩٨٨دار إحیاء التراث العربي، : بیروت(كتاب البلدان ) م٨٩٧/ هـ ٢٨٤ت (أحمد بن واضح الیعقوبي  ٩

، نزهـة المشـتاق )م١١٦٦/هــ٥٦٠(ت ، بـي عبـد اهللا محمـد بـن إدریـس المحمـودي الحسـیني اإلدریسـيا؛ ١٠٠خسرو، سفر نامـة، ناصر  ١٠

 ٣٣٠، )م٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدینیة، : القاهرة( ١في اختراق األفاق، جـ
 . ٣٢٥ ؛ ابن مماتي، قوانین الدواوین،١٩١الحكم، فتوح مصر والمغرب،  ابن عبد ١١
 .٢٢٩؛ السید طه، الحرف والصناعات، ١١٦، القوي البحریة لویس، .ر أرشیبالد ١٢
 .٣٢٥ابن مماتي، قوانین الدواوین،  ١٣
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 – ٥١٥(يالبطــائح مــأمون بــنالــوزیر ال يصــناعة الجزیــرة وبــالمقس إلــى أن ولــ يواســتمرت مراكــب األســطول تنشــأ فــ

  .١الفسطاطوالمراكب النیلیة بصناعة  ير أن یكون إنشاء الشوانوأم الذى أنكر ذلك )هـ ٥١٩

  :جزیرة الروضة

، ٢مصـر اإلسـالمیة يالعربیة إلى أن جزیرة الروضة كانت من أقـدم مراكـز صـناعة السـفن فـ يأشارت أوراق البرد

یـرة الروضــة بنیـت بجز  يالتـ يالعهـد اإلسـالمى هـ يأن أول دار أنشـئت لصـناعة السـفن بمصـر فــ ": يویـذكر المقریـز 

، )م ٦٧٢/ هـ  ٥٣( ، وكان سبب ذلك هو غزو الروم للبرلس سنةید مسلمة بن مخلد ي، عل)م ٦٧٣/ هـ  ٥٤( سنة

  .٣" وقتل الكثیر من أهلها

، فالمســلمون بــدأوا ي مصــر اإلســالمیة قبــل هــذا التــاریخفقــد أنشــئت الصــناعة فــلكــن ثبــت عــدم صــحة هــذا القــول 

اهللا  كانـت غـزوة عبـدو ، )م٦٥٥ –٦٤٣/هـ ٣٥ –٢٣( منذ عهد الخلیفة عثمان بن عفاناإلهتمام ببناء السفن الحربیة 

  .٤)م ٦٥٤ /هـ  ٣٤( عرفت باسم ذات الصوارى فى عام يبن سعد البحریة الت

 ٨٧٦/ هــ٢٦٣(سـنة  يالجزیرة فـ ي، فقد أمر ببناء الحصن علالمصريبشئون األسطول " أحمد بن طولون"واهتم 

هــ  ٢٧٠( خمارویـه كمـا اهـتم ،٦لمراكـب الحربیـة وأطافهـا بـالجزیرةوٕاهـتم بإنشـاء ا ،٥ناعة فیهـادار الص يعل ي، وأبق)م

أمـر  يواسـتمرت هـذه الصـناعة بـالجزیرة إلـى أیـام األخشـید الـذ ،٧باألسطول عنایة كبیـرة )م ٨٩٦ – ٨٨٤/م  ٢٨٢–

ة ابنــة الفــتح ابــن خاقــان زوجــة ، واتخــاذ دار خدیجــلهــا مــن الجزیــرة إلــى ســاحل الفســطاطبنق ،)م ٩٣٦/هـــ  ٣٢٥( سـنة

دار الصـناعة  يدار الصـناعة بـالجزیرة تـارة وفـ يفـ ي، وظلت صناعة السـفن تبنـالصناعة ا لهذهأحمد ابن طولون مقرً 

  .٨أخرى بالفسطاط تارة

خلیفـة الفـاطمى اآلمـر بأحكـام عصـر ال يحتـ يالعصـر الفـاطم يصـناعة السـفن مزدهـرة بجزیـرة الروضـة فـ وظلت

ـــره المـــأمون بـــن البطـــائح)م ١١٢٥– ١١٠١/  هــــ ٥١٩ – ٤٩٥( اهللا ، بنقـــل )م ١١٢٢/هــــ٥١٦( ســـنة ي، فـــأمر وزی

، وبــذلك اختصــت صــناعة الروضــة إلــى صــناعة الفســطاط فنقلهــابجزیــرة  يعمــارة المراكــب الحربیــة مــن الصــناعة التــ

  .١٠دولة الممالیكیة نها يالروضة حتالسفن بجزیرة واستمرت صناعة  ،٩ة ببناء السفن النیلیة والتجاریةالجزیر 

                                                
 . ٨، ٣المقریزي، الخطط، جـ ١
 .٧٧اللطیف، المدن والقري المصریة في البردیات العربیة، عبدأحمد ؛ محمد ٢٦٦ "دور المصریین "المنعم ماجد، عبد٢
 .٢٣، ٣ي، الخطط، جـالمقریز  ٣
 .  ٩٠؛ سیدة كاشف، مصر في فجر اإلسالم، ٢١٨، تاریخ البحریة أحمد العبادي، السید سالم، ٤
الرحمن زكي، الجیش المصري في العصر اإلسالمي من الفتح العربي إلى معركة  ؛ عبد٣٧٨، ٢السیوطي، حسن المحاضرة، جـ ٥

 .٢٠، )م١٩٧٠مكتبة األنجلو المصریة، : القاهرة(المنصورة 
 . ٢١٨الكندي، الوالة والقضاة،  ٦
مكتبة النهضة المصریة،         : القاهرة( ٥أحمد شلبي، مصر وسوریا من مطلع اإلسالم حتي العهد الحاضر، موسوعة التاریخ اإلسالمي، جـ ٧

 . ٩١، )م ١٩٩٢، ٦ط
 .٣٧٨، ٢؛ السیوطي، حسن المحاضرة، جـ٢٤، ٣المقریزي، الخطط، جـ ٨
المعهد العلمي الفرنسي لآلثار : القاهرة(، نصوص من أخبار مصر )م ١١٩٢/ هـ  ٥٨٨ت (لدین أبو علي موسي بن المأمون اجمال  ٩

 . ١٠١، ١٠٠، )م١٩٨٣الشرقیة، 
 .٨٢؛ عاصم رزق، مراكز الصناعة، ٣٥٨علي إبراهیم حسن، مصر في العصور الوسطي،  ١٠



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٥٤ 

 

  : صناعة مصر

بســـاحل ) م٩٢٦/هــــ٣٢٥( ســـنة، )م٩٤٦ – ٩٣٥ /هـــ ٣٣٤ – ٣٢٣(محمــد بـــن طغـــج األخشـــیدأنشــأ هـــذه الـــدار 

، ت هـذه الـدار تعمـل أیـام الفـاطمیین، وقـد ظلـدار صناعة مصـر يف يالسفن الحربیة والنیلیة تبن فأصبحت، الفسطاط

مصـر برسـم مـن ، أربـع حراریـق لصـناعة )م١٨٨١/هــ ٥٧٧( وأنشـئت سـنة ": بقوله يومما یؤكد ذلك ما ذكره المقریز 

 يفـ يالتقدم البحـر كان من مظاهر و  ،١"عامرة إلى ما قبل سنة سبعمائة ، ولم تزل هذه الصناعة تجرد إلى بالد الیمن

ت أمـدو  ،٢سـطول وكـان مقـره دار الصـناعة بمصـرإنشـاء دیـوان الجهـاد أو العمـائر ویخـتص باأل يالعصر الفـاطم يف

خـالل  بأسـاطیل البحـر المتوسـط )م١١٩٣ – ١١٧٤/ هـ ٥٨٩ – ٥٦٧(األیوبي صالح الدین السلطان هذه الصناعة

 – ٦١٥(عهــد الكامـــل  يهــذه الــدار علــ يبنیــت فــ يكــان للســفن الحربیـــة التــ كمــا، الشــام يمــع الصــلیبین فــ حروبــه

 يالفضـل فـ، )م١٢٦٠ – ١٢٥٠ /هــ  ٦٤٧ – ٦٣٨(أیـوب نجـم الـدین وابنـه الصـالح ، )م ١٢٣٨ – ١٢١٨/هـ٦٣٥

  . ٣مصر يصد العدوان الصلیبى عل

یمنـع النـاس مـن التصـرف  افقـد أصـدر السـلطان الظـاهر بیبـرس مرسـومً ، إهتم سالطین الممالیك بهذه الدارأیضا 

قــالوون خلیــل بــن الســلطان ، كــذلك اهــتم ن شــونةبــأن تنشــأ لتخــزین هــذه األخشــاب عشــرو ، وأمــر خشــب الســفن يفــ

محمـد السـلطان  ي، ثـم بنـ)م١٢٩٢/هــ٦٩٢( صناعة مصر سنة يببناء أسطول ف، )م١٢٩٣–١٢٩٠/هـ٦٩٣–٦٨٩(

طــرابلس  ي غــزا بــه جزیــرة أرواد شــمالهــذه الــدار أســطوًال  يفــ )م ١٣٠٩ – ١٢٩٩/ هـــ  ٧٠٨ – ٦٩٨(بــن قــالوون 

 ة الروضـــةالبحــر الــذى یفصـــل بینهــا وبــین جزیــر  يبســبب جـــرف فــ، الــدارهــذه  يال أن الصــناعة توقفــت فـــإ، بالشــام

  . ٤إلى بستان عرف ببستان كیسان، )م١٣٠٠ /هـ٧٠٠( فتحولت أرضها سنة

  :المقس

هــ  ٣٦٥ – ٣٦٢(، فقد أقام بها الخلیفة المعز لـدین اهللا مصر اإلسالمیة يكانت من أهم مراكز صناعة السفن ف

سـواحل  يهجمـات الـروم علـ فیهـا سـتمائة سـفینة لبنـاء األسـطول لصـد يوبن، لصناعة السفن داًرا) م ٩٧٥ – ٩٧٢/ 

 جـددت هـذه الـدار وأمـر مـن فیهـا سـنة، )م ٩٩٦ – ٩٧٥/ هــ  ٣٨٦ – ٣٦٥( العزیز بـاهللالخلیفة عهد  ي، وف٥شامال

قواعد الروم المجـاورة للشـام، ولكـن مـا كـادت دار صـناعة المقـس  يببناء أسطول ضخم للهجوم عل، )م٩٦٦/هـ٣٨٦(

 . ٦معظم قطعه يعل يریق هائل أتشب ح يهذا األسطول حت أن تفرغ من بناء

  

  

                                                
 .٢٤، ٣المقریزي، الخطط، جـ ١
 .٨٣المالحة وعلوم البحار عند العرب،  العلیم، أنور عبد ٢
 . ٣٩عاصم رزق، مراكز الصناعة،  ٣
 . ٣٩عاصم رزق، مراكز الصناعة،  ٤
 .٢٠، ٣؛ المقریزي، الخطط، جـ٦١، ٤٠المسبحي، أخبار مصر، جـ ٥
تاریخ مصر اإلسالمیة حتي  العزیز سالم، سحر عبدالعزیز سالم، ؛ السید عبد٩٤العلیم، المالحة وعلوم البحار عند العرب،  أنور عبد ٦

 .  ٢٢٢، )م٢٠٠٢مؤسسة شباب الجامعة، : اإلسكندریة(نهایة العصر الفاطمي 



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٥٥ 

 

  :         القلزم

فقـد ورد  ،بـإمرة عبـدالرحمن بـن إلیـاس يوه ،القلزم يأشارت أوراق البردي العربیة إلى وجود دار لصناعة السفن ف

نـاء می يفـ يأرسله قرة بن شریك إلـى نائبـه بـالقلزم یطلـب منـه اصـالح السـفن التـالعربیة  يخطاب من أوراق البرد يف

  . ١بل جفاف میاة خلیج أمیر المؤمنینق زم وارسال البحارة سریًعاالقل

وقاعـدة بحریـة بفضـلها  ، ومركـًزا تجارًیـاالبحـر األحمـر يصـدر اإلسـالم مینـاء مصـر الرئیسـى فـ يوكانت القلـزم فـ

، والـیمنجـاز القلـزم كـان مینـاء مصـر إلـى الح": أن ي، ویذكر الیعقوب٢البحر األحمر ياحتفظ األمویون بقطع بحریة ف

  . ٣"ا تعبر البحار العالیة ا كبارً نً وأن به سف

  : تنیس

، ٥لمراكب الواردة من الشام والمغـربل يمرس كانت، ف٤كز صناعة السفن في مصر اإلسالمیةكانت تنیس من مرا

، فقـد مـن النـاحتین الحربیـة والصـناعیة العصـور الوسـطى شـأن خطیـر يكـان لتنـیس فـ ": ي، ویقـول المقریـز ٥والمغـرب

ومــن  ،٦"بهـا دار صـناعة وأسـطول مقـیم ولهـذا كــانغـزو مصـر  يغیـرون علیهـا بأسـاطیلهم كلمــا فكـروا فـكـان الـروم ی

، حیـث بلغـت مائـة البحیـرة يوكانـت تعـد لصـید الطیـور فـكانت تصنع بتنیس نوع یسـمى العصـافیر  يأنواع السفن الت

ة مـن تواصـل السـیر إلـى سـواحل الشـام ومـن أنـواع السـفن التجاریـة والكمـائن والعشـاریات الصـادر  ،اوثالثة عشـر مركًبـ

٧ازدهار صناعة السفن بتنیس ي، وهذا یدل علكل سنة نحو خمسمائة قارب ومركب يف
 .  

  : دمیاط

 وقد إزدهرت بها صناعة السفن التجاریة والنیلیـة، ولـم ،٨میةمصر اإلسال يكانت من أهم مراكز صناعة السفن ف

، خاصـة وأنهــا أصـبحت المینــاء أهلهــا یشـتغلون بهــذه الصـناعة كـان ، وانمـاتقتصـر علــى دار الصـناعة الحكومیــة ولـم

دمیــاط لصــناعة الســفن  يوقــد خصصــت دور الصــناعة فــ ،٩مــن البحــر المتوســطي الجــزء الشــرق يالمصــرى الوحیــد فــ

بردیــة ل عــن دراســتهمــا ذكــره جروهمــان دمیــاط  يبنــاء أســطول فــ يوممــا یؤكــد علــ ،١٠لحربیــة الالزمــة لبنــاء األســطولا

ورد بها معلومات مهمة عن غـزو ، )م ٨٥٢ /هـ ٢٣٨( ، یرجع تاریخها إلى سنةتحف جامعة بنسلفانیامحفوظة في م

  .دمیاط يعل يلقة بالغزو البیزنطمتع ي، وهلتاریخیةدمیاط لم تذكرها المصادر ا

                                                
 .  ١٠١جاسر أبو صفیة، بردیات قرة بن شریك،  ١
 .٣٨، )م١٨٧٣مطبع بریل ، : لیدن(، المسالك والممالك )م ٩٨٨/ هـ  ٣٦٧ت بعد (بي القسم بن حوقل ا ٢
 .١٢٦، اب البلدان، كتالیعقوبي ٣
 .٩٥؛ ناصر خسرو، سفر نامة، ٥٢اإلصطخري، مسالك الممالك،  ٤
دار : بیروت( ٢، معجم البلدان، جـ)م١٢٢٩/ هـ٦٢٦ت(اهللا بن یاقوت الحموي  ؛ شهاب الدین بن عبد١٢٦الیعقوبي، كتاب البلدان،  ٥

 . ٥١، )م٢٠٠٤صابر، 
 .١٥٥، ١المقریزى، اتعاظ الحنفا، جـ ٦
 .٢٢٢تاریخ مصر اإلسالمیة، السید سالم، سحر سالم،  ٧
 . ٥٢٣، ٣؛ القلقشندي، صبح األعشي، جـ٢٠، ١ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، جـ ٨
 . ٥٢اإلصطخري، مسالك الممالك،  ٩

  .٣٢٥ابن مماتي، قوانین الدواوین،  ١٠



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٥٦ 

 

  :)٤لوحة (نص البردیة 

  لو رأیت الناس فیه عندنا الیوم من التخلیط والسخرة یؤخذ یابا حفص ٤    

  وكل من قدروا علیه أخذوه یدخلوا كل یوم جماعة من كل موضع أسألالنواتیة وغیر النواتیة  ٥    

  .١ه اهللا قد خرج إلى المحلة ودمیاطاهللا الفرج من عند رحمته واألمیر أید ٦    

 والشــلندیات يكانــت تجهــز بهــا األســاطیل ومراكــب الشــوان يلصــناعة الســفن التــ اكمــا أنشــأ الفــاطمیون بــدمیاط دورً 

 .٣يالعصر المملوك يدمیاط تعمل حت ي، وقد ظلت دار صناعة السفن ف٢والمسطحات

  :یدــــــــرش

ــ الســفن صــناعة بهــا فقــد إزدهــرت ،یةاإلســالم مصــر يفــالهامــة الســفن  صــناعة مــن مراكــز كانــت ة التجاریــة والنیلی

، ٥"النیـل يتصـیر فـ يالبحر حتـ ب منكانت تدخلها المراك" :في ذلك يیقول الیعقوبو  ،٤الالزمة ألعمال النقل والتجارة

العصــر  يصـناعة الســفن رائجــة بهــا فــ واســتمرت، ي، وكانــت صــناعة الســفن رائجــة بهـا خــالل العصــر الفــاطم٥"النیـل

  . ٦ياألیوب

  :الصالحیة

ویقـول ناصـر ، أحواض كثیرة لبناء السـفنوكان یوجد فیها ، مصر اإلسالمیة يكانت من مراكز صناعة السفن ف 

أبــواب دكــاكین  يتنقــل البضــاعة إلــى مدینــة مصــر حتــ ي، وهــدینــة تصــنع بهــا ســفن كثیــرةم يهــ": ذلــك يخســرو فــ

 . ٨لتعدیة العساكر مخصصة، كما كان بها مراكب كثیرة صناعة القوارب والمعدیات النیلیةل قد خصصت، و ٧"البقالین

 . ٨العساكر

  : بوالق

وازدهــرت هــذه ، )المیالدىالرابــع عشــر /الثــامن الهجــري (القــرن  منتصــفبــوالق قاعــدة لصــناعة الســفن منــذ  كانــت

إلــى مــا بعــد بــوالق عــامرة  يواســتمرت دار الصــناعة فــ، ص فــى عصــر دولــة الممالیــك الجراكســةالصــناعة بوجــه خــا

  . ٩انتهاء دولة الممالیك

بأقـل حركـة أو نشـاط ، والبهنسـا، وأسـیوط، وأخمـیم، وقـوص، النیـل مـن أسـوان يولم تكن مدن الصعید الواقعـة علـ

لخشـب الصـالح لبنـاء الهامـة لمصـادر الحـد أ، خشـاب السـنطأ مصـدروأنها كانت  خاصة ،لنیلیةفى صناعة المراكب ا

  . ١السفن

                                                
1 Adolf Grohmann,  From the World of Arabic Papyri (Cairo: Al–Maaref Press, 1952), 122. 

 .١٤١؛ عاصم رزق، مراكز الصناعة في مصر اإلسالمیة، ١٤٨زید شلبي، تاریخ الحضارة اإلسالمیة،  بوأ ٢
3 Grohmann, From the World, 122.  

  .٩٠ابن حوقل، المسالك والممالك،  ٤
 .١٢٧، ١٢٦الیعقوبي، كتاب البلدان،  ٥
 .  ٣٢٥ابن مماتي، قوانین الدواوین،  ٦
 .٩٥ناصر خسرو، سفر نامة،  ٧
 .٣٣١، ١، جـاإلدریسي، نزهة المشتاق ٨
 .٦٣، ٢السیوطى، حسن المحاضرة، جـ ٩



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٥٧ 

 

أظهرت أن بناء السفن كـان و في مصر اإلسالمیة،  صناعة السفن جوانب عنأوراق البردى العربیة  كشفتوهكذا 

عة الســفن الالزمــة ألســطول لصـنا اأصــبحت بعــد الفـتح العربــي اإلســالمي مركــزً  وأنهــا، مصـرالبدایــة قاصــًرا علــي  فـي

الصـــناعة التـــى أنشـــأتها فـــى المشـــرق  ، كمـــا كانـــت الخالفـــة تســـتخدم العمـــال والمالحـــین المصـــریین فـــي دورالخالفـــة

أن إلـى  وأشـارت، الهامـة فـي مصـر اإلسـالمیة السفنبعض مراكز صناعة  أوراق البردي العربیة ، كما بینتوالمغرب

مـنهم مـن مـواد مقـدار مـا یحتـاج كـل بینـت ، و رة مـن أهـل الحـرف والصـناعاتئـف كثیـصناعة السـفن كانـت تضـم طوا

  . ریخيوأعطیات مما ال نجده في أي مصدر تا ومقدار ما یدفع لكل فئة من رزق، غذائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
   .٢٣١السید طه، الحرف والصناعات،  ١



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٥٨ 

 

  

  وحاتلال

  
  

  علي الوجه) ١(لوحة 

  " سطول وصناعة السفناال"بردیة موضوعها عبارة عن 

  هایدلبرج بألمانیامحفوظة في مجموعة بردیات شوت راینهات في جامعة 

  )م ٧١٠ - ٧٠٩ /هـ  ٩١ - ٩٠(تي یرجع تاریخها إلي سن

  )PFA. 9(سجل رقم 

 Becker, Papyri Schott – Reinhardt I, 89  :عن نقًال 

 
 
 

  



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٥٩ 

 

  

 

 
  

  علي الوجه) ٢(لوحة 

  محفوظة في جامعة السوربون بفرنسا

  )م ٧١٠ – ٧٠٩ /هـ  ٩١ - ٩٠(تي سن یرجع تاریخها إلى

  )Inv. 2344(سجل رقم 

  .٣٦٦، بردیات قرة بن شریك ،جاسر أبو صفیة: عن نقًال 

  
  



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٦٠ 

 

  

  

  علي الوجه) ٣(لوحة 

  محفوظة في مجموعة بردیات شوت راینهات في جامعة هایدلبرج بألمانیا

  )م ٧١٠ - ٧٠٩ /هـ  ٩١ - ٩٠( تيیرجع تاریخها إلي سن

  )PAF. 8(سجل رقم 

  .٣٦٨، بردیات قرة بن شریك ،جاسر أبو صفیة: عن نقًال 

  

  

  
  



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٦١ 

 

  

  

  علي الوجه) ٤(لوحة 

  محفوظة في متحف جامعة بنسلفانیا 

  )م ٨٥٢ /هـ ٢٣٨( یرجع تاریخها إلى سنة

  Grohmann, From the World of Arabic Papyri, 122 :عن نقًال 

  

  

  

  

  



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٦٢ 

 

  صادر والمراجع العربیة واألجنبیةقائمة الم

 :المصادر العربیة المطبوعة - وًال أ

نزهـة المشـتاق فـي اختـراق  ،)م١١٦٦/هــ٥٦٠(ت ، اإلدریسين إدریس المحمودي الحسیني اهللا محمد ب أبي عبد - ١

 .م٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدینیة،  :القاهرة ،١، جـاألفاق

 . م١٩٣٧دار صابر،  :بیروت ،، مسالك الممالك)م٩٥٧/هـ٣٤٦(ت إبراهیم بن محمد اإلصطخري، - ٢

رحلــة ابــن  ،)م١٣٧٨/هـــ٧٧٩(ت ابــن بطوطــة، لطنجــي اهللا محمــد بــن عبــداهللا اللــواتي ا شــمس الــدین أبــي عبــد - ٣

 ،عبـــدالهادي التـــازي: تحقیـــق، ١، جــــ"غرائـــب األمصـــار وعجائـــب األســـفار تحفـــة النظـــار فـــي"بطوطـــة المســـماة 

  .م١٩٩٧أكادیمیة المملكة المغربیة،  :الرباط

دة والحــوادث اهاالفــادة واالعتبــار فــي األمــور المشــ ،)م١٢٣١/هـــ٦٢٩( ت اللطیــف بــن یوســف البغــدادي، عبــد - ٤

 .م١٩٨٣دار قتبیة،  :دمشق ،أحمد غسان سبانور: المعاینة بأرض مصر، تحقیق

ـــة والمغـــرب المغـــرب فـــى ذكـــر ،)م١٠٩٤/هــــ٤٨٧( ت عبیـــد البكـــرى، بـــىا - ٥  مكتبـــة المثنـــى، :بغـــداد ،بـــالد أفریقی

 .م١٨٥٧

  .م١٩٠١، مطبعة الموسوعات :القاهرة ،، فتوح البلدان)م٨٩٢/هـ٢٧٩(ت البالذري، أحمد بن یحیي   - ٦

ـــوي، بـــي محمـــد عبـــدأ  - ٧ العاشـــر /جـــريالنصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الرابـــع اله(ت  اهللا بـــن محمـــد المـــدیني البل

 .ت. مكتبة الثقافة الدینیة، د :القاهرة ،محمد كرد علي: ، تحقیقسیرة أحمد بن طولون ،)المیالدي

 .ت. ر صابر، ددا :بیروت ،، رحلة ابن جبیر)م١٢١٧/هـ٦١٤(ت  أبي الحسین محمد ابن جبیر،  - ٨

 .م١٨٧٣مطبع بریل،  :لیدن ،لكالمسالك والمما ،)م٩٨٨/هـ٣٦٧بعد (ت ابن حوقل، أبي القسم  - ٩

 م١٩٧٤جامعة األسكندریة، : األسكندریة، درویش النخیلي، السفن اإلسالمیة على حروف المعجم -١٠

والجزیـرة رحلة ناصر خسـرو إلـي لبنـان وفلسـطین ومصـر "سفر نامة  ،)م١٠٨٨/هـ٤٨١( تخسرو،  ناصر -١١

 .م١٩٨٣كتاب الجدید، دار ال: بیروت ،٣یحیي الخشاب، ط :، تحقیق"العربیة في القرن الخامس الهجري

دیـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاریخ "تاریخ ابن خلدون المسمي  ،)م١٤٠٦/هـ٨٠٨(ت  ،الرحمن بن خلدون عبد -١٢

بیــت األفكـــار  :الریــاض ،رمــىأبــو صــیب الك: ، تحقیــق"ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن األكبـــر العــرب والبربــر

  . ت .د، الدولیة

لكواكــب ا ،)م١٤١٢/هــ٨١٤(ت ابـن الزیــات، الــدین األنصـاري  اهللا محمـد بــن ناصـر شـمس الـدین أبــو عبـد -١٣

  .ت. مكتبة المثني، د :بغداد ،السیارة في ترتیب الزیارة

ریخ مصــر المحاضــرة فــي تــا حســن ،)م١٥٠٥/ هـــ٩١١(ت  الــرحمن الســیوطي، ظ جــالل الــدین عبــدالحــاف -١٤

  .م١٩٦٨دار احیاء الكتب العربیة،  :القاهرة ،محمد أبو الفضل إبراهیم: ، تحقیق٢، جـوالقاهرة

علـى محمـد : ، فتـوح مصـر والمغـرب، تحقیـق)م٨٧٠/هــ٢٥٧(ت الحكـم،  ابـن عبـد الـرحمن أبي القاسم عبد -١٥

  .م٢٠٠٤مكتبة الثقافة الدینیة،  :القاهرة ،عمر

 :بریــل ،، مختصــر كتـاب البلــدان)م٩٥١/هــ٣٤٠(ت  ابـن الفقیــه، ســحاقاهللا أحمـد بــن محمـد بــن إ أبـي عبــد -١٦

  .م١٨٥٥، مطبع لیدن

 ،٣صــبح األعشــي فــي صــناعة اإلنشــا، جـــ ،)م١٤١٨/هـــ٨٢١(ت القلقشــندي، أبــي العبــاس أحمــد بــن علــي  -١٧

  .م١٩١٤المطبعة األمیریة،  :القاهرة



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٦٣ 

 

: اب القضـاة، تهـذیب وتصـحیحكتـاب الـوالة وكتـ ،)م٩٦١/هــ٣٥٠(ت الكنـدي، أبي عمر محمـد بـن یوسـف  -١٨

  . م١٩٠٨الیسوعیین،  ءبیروت، مطبعة اآلبا: رفن َكست

 :القــاهرة ،نصــوص مــن أخبــار مصــر ،)م١١٩٢/هـــ٥٨٨(ت ابــن المــأمون، جمــال الــدین أبــو علــي موســي  -١٩

 . م١٩٨٣د العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، المعه

، ٤٠، جـ)هـ ٤١٥ – ٤١٤(في سنتین أخبار مصر  ،)م١٠٢٩/هـ٤٢٠(ت المسبحي، اهللا  محمد بن عبید -٢٠

  .م١٩٨٠الهیئة المصریة العامة للكتاب،  :القاهرة ،میلورد. م جولی: تحقیق

محمد : ، تحقیق١، جـمروج الذهب ومعادن الجوهر ،)م٩٥٦/هـ٣٤٦(ت المسعودي، علي بن الحسین  -٢١

  .م١٩٧٣دار الفكر العربى،  :القاهرة ،٥محي الدین، ط

اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا،  ،)م١٤٤٢/هـ٨٤٥(ت لمقریزي، اتقي الدین أحمد بن علي  -٢٢

 .م١٩٧١ت، . د :القاهرة ،محمد حلمي محمد: ، تحقیق٣جـ

ار بذكر الخطط واآلثار المواعظ واالعتب، )م١٤٤٢/هـ٨٤٥(تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، ت  -٢٣

مكتبة مدبولي،  :القاهرة ،مدیحة الشرقاوي -ینهم محمد ز : ، تحقیق٣، جـ١المعروف بالخطط المقریزیة، جـ

  . م١٩٩٨

عزیز سولایر : قوانین الدواوین، تحقیق ،)م١٢٠٩/هـ٦٠٦(ت ابن مماتي، األسعد بن المهذب بن أبي ملیج  -٢٤

 .م١٩٩١مكتبة مدبولي،  :القاهرة ،عطیة

: ٢، ط١ـ، لسان العرب، ج)م١٣١١/هـ٧١١(ت بن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم األنصاري  -٢٥

   .م٢٠٠٣ ،دار صابر :بیروت
د العلمي المعه :القاهرة ،، المنتقي من أخبار مصر)م١٢٧٨/هـ٦٧٧(ت  ابن میسر، محمد بن یوسف -٢٦

  . م١٩٨١الفرنسي لآلثار الشرقیة، 

دار  :بیروت ،٢، معجم البلدان، جـ)م١٢٢٩/هـ٦٢٦(ت بن یاقوت الحموي، اهللا  شهاب الدین بن عبد -٢٧

  .م٢٠٠٤صابر، 

دار إحیاء التراث  :بیروت ،كتاب البلدان ،)م ٨٩٧/هـ٢٨٤(ت الیعقوبي، بي یعقوب بن واضح ان أحمد ب -٢٨

  .م١٩٨٨العربي، 

  :المراجع العربیة - اثانیً 

 .م٢٠١٢، مكتبة وهبة :القاهرة حضارة اإلسالمیة والفكر اإلسالميتاریخ ال زید شلبي، أبو - ١

دار النهضة العربیة، : بیروت(ندلس األمیة في المغرب و أحمد العبادي، السید سالم، تاریخ البحریة اإلسال   - ٢

  .٢٤، ) م١٩٦٩

: القاهرة، ٥، جـ)موسوعة التاریخ اإلسالمى(اضر مصر وسوریا من مطلع اإلسالم حتى العهد الح أحمد شلبي، - ٣

  .م١٩٩٢، ٦، طمكتبة النهضة المصریة

دار األحد، : بیروت ،میة فى مصر والشامالبحریة اإلسالتاریخ  العزیز سالم، أحمد مختار العبادى، السید عبد - ٤

 .م١٩٧٢

 .م١٩٧٨المجلس الوطنى للفنون والثقافة، : الكویت، المالحة وعلوم البحار عند العرب العلیم، أنور عبد - ٥



  

  )م١٥١٧–٦٤١/ هـ  ٩٢٣ –٢١( - العربیة يضوء أوراق البرد يصناعة السفن في مصر اإلسالمیة ف

   

١٦٤ 

 

السید عبد العزیز سالم، سحر عبدالعزیز سالم، تاریخ مصر اإلسالمیة حتي نهایة العصر الفاطمي  - ٦

 ،)م٢٠٠٢ة، مؤسسة شباب الجامع: اإلسكندریة(

مركز الملك فیصل، : الریاضردیات في كتابة التاریخ اإلسالمي، أهمیة البصفیة،  و جاسر بن خلیل أب - ٧

 .م٢٠٠٢

 .م٢٠٠٤، مركز الملك فیصل :الریاض ،ردیات قرة بن شریك العبسي، بجاسر بن خلیل أبو صفیة - ٨

 .م١٩٠٢مطبعة الهالل، : القاهرةجورجي زیدان، تاریخ التمدن اإلسالمي،   - ٩

مكتبة : القاهرةر فى عصر الطولونیین واإلخشیدیین، مص ،، سیدة إسماعیل كاشفمد محمودحسن أح -١٠

 .م١٩٦٠األنجلو المصریة، 

 . م١٩٧٤جامعة األسكندریة،  األسكندریة، السفن اإلسالمیة على حروف المعجم، ،درویش النخیلى -١١

اإلسالمیة دراسة في تاریخ  لعربیةالحضارة ا ،، عواطف محمد العربي شنقارورحیم كاظم محمد الهاشمي -١٢

 . م٢٠٠٢الدار المصریة اللبنانیة، : القاهرةالنظم، 
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