
بخش چهارم: اجزا و بخش  های کشتی 
در سنت کشتی سازی خلیج فارس و اقیانوس ھند وقتی کشتی را می سازند اول بدنھ 
آن حاضر می شود و پس از بھ آب انداختن، دکل و بادبان را بر آن نصب می کنند. 

ساختن بدنھ تازه ساز و بی دکل و بادبان را در بندر کنگ ُاوشار می گویند. مثال 
می گویند «فالنی دارد یک لنج اوشار می کند»، یعنی کشتی تازه ای در دست ساخت 

دارد. شاید  این واژه «اوشار» از ترکیب «اُو» (=آب)  و «شار» (= جریان؟) 
باشد بھ معنی کشتی قابل بھ آب انداختن. 

در بندر کنگ ھمھ اجزای مربوط بھ بادبان مانند دکل و بادبان و بندھا و قرقره ھای 
مربوط بھ آن را سامان می گویند. مثال گفتھ می شود کھ «این کشتی اوشار است 
ولی سامان ندارد.» یعنی بدنھ اش ساختھ شده و برای بھ آب انداختن حاضر است 

ولی ھنوز دکل و بادبان بر آن نصب نشده است.  

ساختار کشتی ھا و قایق ھای سنتی در خلیج فارس و اقیانوس ھند تا حد زیادی 
یکسان است و تفاوت ھایی جزیی در شکل سینھ و دم و برخی جزئیات دارد. در این 

بخش بھ مھم ترین اجزای بدنھ و بادبان بندی کشتی ھای این ناحیھ می پردازیم. 
توضیح بیشتر را در بخش بوم و نیز در واژه نامھ می بینید. برای بحث در باره 

اجزای قایق آن را در دو بخش بدنھ و سامان مطرح می کنیم. 

بدنھ کشتی 
بدنھ شناورھای چوبی سنتی جنوب ایران را در چند بخش نام  گذاری می کنند. سینه 

جلوی شناور است. ُدم کھ آن را «دوم» تلفظ می کنند عقب قایق است. دو طرف 
راست و چپ قایق را بُرد راست و بُرد چپ می گویند. برخی قایق ھا و کشتی ھا 
مانند بوم در سینھ و دم نوک تیز است و ھرچھ از این دو بخش بھ وسط شناور 

می رویم پھن تر می شود. بخش میانی شناور بخشی است کھ پھنای نسبتا ثابتی دارد. 
آن بخش از بدنھ را کھ بین نوک تیز شناور و این بخش میانی قرار دارد عالیه 

سینه و مشابھ آن در عقب را حیاب می خوانند.  روشن است کھ ھر قایق در راست 
و چپ دو عالیھ در طرف سینھ و دو حیاب در طرف ُدم دارد.  



بیس پایین ترین بخش کشتی است. بیس قطعھ چوب بزرگ و قطوری است کھ کار 
ستون فقرات قایق و کشتی را می کند و شلمان ھا و عطفھ ھا، یعنی «دنده» ھای بدنھ 

قایق را با میخ بھ آن وصل می کنند. 

بیس را عرب ھا بیص ھم می نویسند. ریشھ این نام روشن نیست ولی برخی 
می گویند از واژه انگلیسی base بھ معنی پایھ آمده است، گرچھ در انگلیسی بھ این 

قطعھ در کشتی ھا keel می گویند.  ابن ماجد آن را هیراب نامیده است کھ واژه ای 
فارسی بھ نظر می آید. در عمان ھم آن را ھیراب می گویند و نام بیس در آنجا رایج 

نیست. معادل بیس در متن ھای رایج فارسی امروزی شاه تخته و شاه تیر و تیر 
اصلی است ولی کشتی سازان جنوب ایران فقط بھ آن بیس می گویند. 

بر روی بیس عطفھ ھا و شلمان ھا نصب می شود کھ مانند دنده ھایی کھ بھ ستون 
فقرات وصل باشد پوستھ بدنھ کشتی را نگھ می دارد. انتھای ھر شلمان بھ عطفھ و 
آن ھم بھ بیس وصل است و تختھ ھای بدنھ بھ آن ھا میخ می شود. عطفھ قطعھ ھای 

چوبی بھ شکل  ٧  است کھ طرف باریک تر آن بھ بیس وصل می شود و دو شلمان 
در دو طرف ادامھ دو بازوی آن است. در بخش جلو و عقب کشتی بھ جای شلمان 

و عطفھ قطعھ ای بھ شکل ٧ بھ نام حلقوم بھ کار می رود کھ یک تکھ و تنگ تر است. 

میِل سینه و میِل دم دو تیر چوبی است کھ در جلوترین و عقب ترین جای کشتی 
قرار دارد. بر ھردوی آنھا یک تیر کمکی دیگر بھ ھمان عرض و ضخامت 

می کوبند تا ھنگام برخورد احتمالی کشتی بھ صخره یا ھر چیز دیگر ضربھ گیر 
باشد و آن را پرمیل می گویند. 

ساطور تختھ ای است کھ در ادامھ میل سینھ در جلوترین بخش قایق یا کشتی نصب 
می شود. بسیاری از انواع کشتی ھای چوبی اقیانوس ھند و خلیج فارس از روی 

شکل ساطورشان شناختھ می شود. بھ نظر می رسد شکل ساطور اھمیت کاربردی 
ندارد و بنا بھ سنت تعیین می شود. 



تختھ ھایی کھ لب بھ لب در دو طرف شناور بھ شلمان ھا میخ می شود بدنھ آن را 
می سازد. این تختھ ھا از پایین تا باال ھر کدام نامی دارد. پایین ترین این تختھ ھا را 

مالچ یا مالک می گویند. باالترین آنھا نیز تریچ نام دارد و قرنیز یا تختھ ای ھم روی 
تریچ می کوبند کھ پوش نام دارد و کار سوار شدن و دست گرفتن بھ لبھ کشتی و 

آوردن و بردن بار بھ کشتی را آسان تر می کند. 

ُسوار تیرھای افقی و عرضی است کھ دو طرف کشتی را بھ ھم وصل می کند.  

َسطحه، کھ در فارسی رایج بھ آن َعرشھ می گویند،  در کشتی های بزرگ از 
تختھ ھایی درست می شود کھ در امتداد طول کشتی روی ُسوارھا میخ می شود. در 

قایق ھای کوچک تر سطحھ وجود ندارد. فضای خالی زیر سطحھ را خن می گویند.  

َخن انبار بزرگ کشتی برای حمل بار است و بیشتر حجم کشتی را خن تشکیل 
می دھد. نام آن از کلمھ فارسی خان یا خانھ می آید. (در عین حال بھ بخش بندی ھای 

ھر دستگاه مدرجی ھم خن گفتھ می شود. مانند خن ھا در روی صفحھ قطب نما و 
خن ھای روی ھنداسھ. بھ ھمین دلیل بھ گونیای استادان کشتی ساز کھ در عربی 

ھنداسھ نام دارد خن ھم می گویند چون مدرج است و خن دارد.) 

در بخش عقب کشتی سطح دیگری روی سطحھ می سازند کھ آن را نیم می نامند. نیم 
ھم مانند سطحھ روی سوارھایی درست می شود. بھ این سوارھا سوار نیم می گویند. 

ناخدا و سکانی معموال روی نیم می نشستند. 
  

فضایی کھ بین نیم و سطحھ ایجاد می شود دبوسھ نام دارد کھ انبار مواد غذایی و 
جای اموال ناخدا و وسائل کشتی است. 



 
Figure 32 بخش ھای نزدیک بھ نیم 

در جلوی کشتی ھم سطحی مانند نیم ولی کوچک تر و باریک تر روی سطحھ 
می سازند کھ کشسیل نام دارد. کشسیل را عرب ھا کشتیل می نامند. بھ عقب کشسیل 

قطعھ چوبی بھ نام َکِسر می کوبند تا از ریختن آب روی کشسیل بھ روی سطحھ 
جلو بگیرد.  



 
Figure 33 بخش ھای سینھ 

در ادامھ کشسیل بھ طرف جلو و نوک شناور ده مردان است کھ سطحی است کھ 
جلوی کشسیل و دو طرف زیر ساطور قرار دارد و جاشوان برای جابجا کردن 

دستور روی آن می روند. عرب ھا بھ ده مردان َوساده می گویند. 

در روی سطحھ کشتی و اطراف آن اجزای دیگری ھم بھ چشم می خورد. 
جالی، یا جالی وسط، دریچھ اصلی خن است کھ در میان سطحھ یا عرشھ قرار 

دارد. شکل آن مستطیل یا ذوزنقھ کشیده ای است. از جالی برای ورود بھ خن و نیز 
بارگذاشتن در خن استفاده می شود. دول یا دکل اصلی کشتی ھم از میان جالی بھ 

درون خن می گذرد و بھ لبھ جلویی آن تکیھ دارد. 

چلب یا کلب، ِحمار بَّحار  و حاشیھ چوب ھای مدور و افقی و عرضی در جلو و 
عقب کشسیل و میان کشتی است کھ بندھا را بھ آن می بندند. 

گایم یا قائم نام دو تیر عمودی با قاعده مربع است کھ در دو طرف جلوی نیم نصب 
می شود. 



ُرّمان نام چوب ھای مدور کوتاھی است کھ مانند گایم از روی سطحھ برآمده است. 

دوار چرخ قرقره مانندی است کھ عمودی بر سطحھ نصب شده و برای باال کشیدن 
بادبان یا لنگر بھ کار می رود. در باالی آن دو یا چند سوراخ عمود بر ھم ھست کھ 
چوب ھایی را از آن رد می کنند مانند دستھ کھ برای گرداندن دوار بھ کار می رود. 
طناب را بھ دور دوار می بندند و آن را چند جاشو بھ آھنگی کھ نھیم ھا می خوانند 

می گردانند و بادبان یا لنگر را با آن باال می کشند. 

ُسّکان تختھ ای است کھ بھ میل دم یا پاشنھ لوال شده و در کشتی ھای بزرگ مانند بوم 
با دو بند یا زنجیر بھ چرخ یا فرمان کشتی وصل است و با گرداندن چرخ بھ راست 

و چپ می گردد و شناور را بھ چپ و راست می گرداند. 

برخی اختراع سکان را بھ ایرانیان نسبت می دھند اما باید توجھ کرد کھ سکان در 
طول تاریخ دریانوردی و در مناطق مختلف و بین اقوام دریانورد صورت ھای 

.  اگر منظور اختراع سکان مرکزی و لوالیی است بھ نظر  1گوناگونی داشتھ است

می رسد چینی ھا نوعی از آن را داشتھ اند کھ البتھ با شبیھ عربی/ایرانی آن متفاوت 
بود و احتماال اختراعی مستقل بوده است. در زبان عامھ بھ چرخ سکان یا فرمان 

کشتی ھم سکان گفتھ می شود. مثال می گویند «فالنی سکان را دردست داشت.» اما 
دریانوردان وقتی می گویند سکان منظورشان تیغھ سکان است. 

لنگر ابزاری است برای نگھداشتن قایق یا کشتی ھنگامی کھ نمی تواند یا 
نمی خواھند در بندرگاه پھلو بگیرد. معموال لنگر جسم سنگینی است کھ با طناب یا 

زنجیر یا ھردو بھ بدنھ وصل شده است. آن را در آب می اندازند و قسمت سنگین آن 
در کف دریا بھ سنگ یا گل و الی و گاه بھ گیاھان زیر دریا گیر می کند و 

نمی گذارد قایق از محل لنگر انداختن دور شود. در دریانوردی سنتی خلیج فارس 
بھ سھ نوع لنگر برمی خوریم: لنگر با دو ناخن، لنگر چنگکی با چند ناخن (معموال 

1  مثال نگاه کنید بھ
(Mott 1991)



چھار یا پنج) و لنگر سنگی. در بندر کنگ بھ لنگر دو ناخن دار پاوره می گویند و 
عرب ھا آن را باوره می خوانند. 

 
این لنگر تقریبا عینا مانند لنگرھای سنتی اروپایی است. آلن ویلیرز در کتاب 

پسران سندباد می گوید کھ احتماال نام باوره از واژه انگلیسی bower آمده کھ در 
نیروی دریایی بریتانیا بھ لنگر اصلی کشتی ھا گفتھ می شده است. ظاھرا لنگر با دو 
ناخن یا پاوره در قرن ھای اخیر و در اثر آشنایی با لنگرھای اروپایی رایج شده و 
در روزگار کھن لنگر چنگکی بھ کار می رفت و ھنوز بھ کار می رود. در نقاشی 

معروف کتاب مقامات حریری ھم لنگر چنگکی  نمایش داده شده است. لنگر سنگی 
بیشتر در صید مروارید بھ کار می رفت، چون لنگرھای ناخن دار فلزی در 

حفره ھای صخره ھای مرجانی گیر می کرد و بیرون کشیدن آن مشکل و گاه نا 
ممکن بود. اما لنگر سنگی با شکل گرد و بدون گوشھ ای کھ دارد بھ راحتی از میان 

صخره ھای مرجانی بیرون می آمد. لنگر سنگی را در بندر کنگ «ِسن» می گویند 
کھ نخست بھ نظر می آید تلفظ دیگری از «سنگ» است. ولی در آثار ابن ماجد 

سخنی از نوعی لنگر (سنگی؟) آمده کھ بھ آن انجرالصین یعنی لنگر چینی 
می گوید. بر پایھ نوشتھ ھا و یافتھ ھای باستان شناسی روشن است کھ چینیان در 

گذشتھ لنگرھای سنگی بھ کار می بردند. شاید «سن» کھ در بندر کنگ گفتھ می شود 
از «صن» یا «صین» عربی بھ معنی چین گرفتھ شده باشد. 



بیدک یا بیدق میلھ پرچم و بادنمای کشتی است کھ نزدیک قائم ھای عقب کشتی 
است. معموال از تیرکی ساختھ می شود کھ بھ آن پرچمی یا نوار باریکی از پارچھ 

وصل می کنند و در باد تکان می خورد و جھت و شدت باد را نشان می دھد.  

سریدان آشپزخانھ کشتی است کھ در واقع جعبھ ای چوبی است کھ اجاقی در آن 
قرار دارد و برای پخت و پز بھ کار می رود. جای آن در جلوی کشتی و پشت 

کشسیل است. 

زولی ھم مستراح قایق است. زولی را بھ صورت اتاقکی گرد و کوتاه و بدون 
سقف می سازند کھ کف آن سوراخی دارد. زولی بیرون از بدنھ بھ کشتی نصب 

می شود. در بوم دو زولی در دوطرف عقب کشتی نصب می شود کھ یکی 
مخصوص ناخدا است و دیگری برای دیگران. 

صندوق سکان ھم در عقب کشتی دیده می شود و در داخل آن سوبی قراردارد کھ 
قطعھ چوب مدوری است کھ زنجیرھای کنترل کننده سکان با گرداندن چرخ یا 

فرمان کشتی بھ دور آن می پیچد.  

سامان 
در گویش مردم بندر کنگ سامان ھر کشتی مجموعھ اجزایی است کھ بھ بادبان 

مربوط می شود. بھ جز خود بادبان ھا این اجزا عبارتند از بندھایی کھ برای 
نگھ داشتن و تنظیم بادبان بھ کار می رود و نیز دکل و بندھای نگھ دارنده آن و 

دستورھا کھ تیرھایی برای تنظیم بادبان ھا است. 



  
Figure 34 بخش ھای سامان بوم. 

بادبان کھ آن را اوزال می گویند قطعھ ای از پارچھ است کھ خود از قطعات و 
نوارھایی بھ نام َشّگھ دوختھ شده است. شگھ تلفظ محلی واژه عربی َشقّھ در بندر 

کنگ است. پارچھ آن در گذشتھ از ھند آورده می شد و جنس آن از کتان است. 
بادبان اصلی یا اوزال گپ از دور و در نگاه اول مثلث بھ نظر می آید اما در واقع 
چھارگوشی نامنتظم است. راس باالیی آن دوم (ُدم) و راس عقب و پایین آن دامن 

و راس پایین جلویی آن گُوش (بر وزن حوض) نامیده می شود کھ ھمان واژه گوش 
یا گوشھ فارسی است. عرب ھا آن را الجوش، و بھ لھجھ کویتی الیوش، می نامند. 

راس باالی جلویی را َدهمه می گویند. لبھ باالی اوزال را داسه باال و لبھ زیر آن 
داسه زیر نامیده می شود. لبھ عقب اوزال را ُشفره می گویند. برای اتصال بندھای 

نگھدارنده و تنظیم کننده بھ بادبان در راس ھای آن حلقھ ھایی از کمبار درست 
می کردند کھ َدھمھ و زاجول نامیده می شود. زاجول عالوه بر حلقھ ای کھ از طناب 

کمبار داشت یک قطعھ چوب سوراخ دار ھم دارد. 



 
Figure 35 بادبان لچکی در نظر اول مثلث بھ نظر می رشد، اما در واقع چھارضلعی است. اجزای آن در شکل نام برده شده است. بادبانی کھ در شکل می بینید 

یازده شگھ یا در دارد. 

اوزال در چند اندازه ساختھ می شد کھ ھر یک بستھ بھ وضع ھوا بھ کار می رفت. 
اوزال گپ در ھوای مساعد بھ کار می رفت. اوزال ھای بغلی و  میون کھ کوچکتر 

است در وقتی کھ باد شدید تر بود و اوزال ترکیت، کھ از ھمھ کوچک تر است، 
وقتی ھوا طوفانی بود بھ کار می رفت. 

در ھوای آرام  و باد مناسب و نسبتا آرام یک بادبان دوذنقھ شکل با قاعده نسبتا 
بزرگ بھ نام گابیھ (از قابیھ عربی) بر فراز بادبان اصلی برپا می شد. گابیھ دکلی 
کوچک و مخصوص داشت کھ یکی از جاشوان آن را بر باالی دکل اصلی برپا 

می کرد. باالی این دکل کوچک یک پروند کوچک بود کھ لبھ باالیی گابیھ را 
نگھ می داشت.  



 
Figure 36 نمونھ کوچکی از بوم با بادبان ھای کامل. باالترین بادبان در این عکس گابیھ است. بادبان کوچک سمت چپ تاپسر نامیده می شود. این نمونھ در خانھ 

آقای محمد ابراھیمی است کھ خانھ خود را بھ موزه ای از سنت دریانوردی بندر کنگ تبدیل کرده اند. 

دو گوش پایینی گابیھ ھم بھ پروند اصلی بستھ می شد و حرکات آن تابع حرکات 
بادبان اصلی بود. گابیھ را فقط در ھوای مناسب و وقتی کھ باد از پشت می وزید 

نصب می کردند تا سطح بادگیر کشتی را اضافھ کنند و بر نیروی جلو برنده 
بیفزایند. 

عالوه بر بادبان اصلی در جلوی بوم بادبان دیگری بھ نام جیب نصب می شد. جیب 
بادبان مثلثی شکل نسبتا کوچکی است کھ در جلوی دیگر بادبان ھا قرار می گیرد. 

گوشھ باالی آن با بندی بھ نام عالگی بھ سر دول وصل است و گوشھ جلوی آن بھ 
سر دستور جیب کھ بر ساطور می بندند. جیب در ھنگامی کھ باد تقریبا از روبرو 

می وزد بسیار مفید است و بر سرعت کشتی می افزاید.  

عین ھمین بادبان در کشتی ھا و قایق ھای امروزی اروپایی وجود دارد. در انگلیسی 
نیز بھ آن جیب می گویند. گرچھ بعضی بھ خاطر این شباھت نام گفتھ اند کھ نام این 
بادبان و خود آن از سنت دریانوردی انگلیسی بھ خلیج فارس آمده است اما شواھد 

نشان می دھد کھ بادبان جیب تنھا از قرن شانزدھم در اروپا رواج یافتھ است و 
احتماال در اثر آشنایی اروپاییان با سنت دریانوردی خلیج فارس و اقیانوس ھند بھ 

بادبان بندی کشتی ھای اروپایی افزوده شده است. در ھر صورت این ھمانندی بادبان 



و نام آن در گویش بندر کنگ و زبان انگلیسی از نظر تاریخ کشتی سازی جای 
بررسی دارد. 

بادبان بر چوب مدور و بلندی بھ نام پروند آویزان می شد. پروند ھم بر باالی دکل 
قرار می گرفت. این واژه پروند را عرب ھای خلیج فارس فرمن می گویند. پروند را 

معموال با نصب دو قطعھ دیگر بھ دو سر آن طوالنی تر می کنند. این دو قطعھ را 
نباشھ می گویند. 

دکل را در بندر کنگ دول می گویند. دول از تنھ یک تکھ چوب جنگلی یا پون 
ساختھ می شد کھ از ھند می آمد. در سال ھای اخیر بھ دلیل مقررات محدود کننده 

دولت ھند آن را ناچار از برمھ یا مالزی می آوردند. استاد و گالفان انتھای باالیی 
این تنھ درخت را بھ مقطع مربع در می آوردند و در آن دو قرقره برای ھدایت 

طناب ھای باالکشنده یا کنخھ و باال کشیدن پروند و بادبان درست می کردند. انتھای 
پایینی دکل نیز بھ شکل زبانھ ای بھ نام سیچ در می آمد کھ در کامی کھ در فلس 

درست شده بود قرار می گرفت. 

 
Figure 37 یک دکل قدیمی کھ در بندر لنگھ بر کناری افتاده است. زبانھ ویژه انتھای دکل کھ سیچ نامیده می شود در جلوی تصویر دیده می شود. 



دول اصلی را دول گپ می نامند کھ بھ معنی دکل بزرگ است. اگر کشتی دو یا سھ 
دکلھ باشد دول و قلمی و دول تاپسر ھم خواھد داشت. باالترین نقطھ دول را ُگب یا 

قُب می نامند. 

در یک سوم از باالی دول سھ نوار می کشند و بھ آن رنگ می گویند. رنگ عالوه 
بر جنبھ تزئینی نقش راھنمای جاشوان و ناخدا را برای جای پروند دارد. مثال 

می گویند کھ پروند را تا رنگ باال ببرید. 

عبد چوب قطور و مدور و کوتاھی است کھ در جلوی دول و مانند دول در فلس 
نصب می شود و دول را با طنابی بھ نام زیوارد بھ آن می بندند تا در جریان 

دریانوردی و وزش باد بھ بادبان از جلو و عقب رفتن دول جلوگیری کند. قطر آن 
مانند دول است اما طول آن بسیار کمتر از دول است. 

 
Figure 38 طرز بستن دکل (سمت چپ) بھ عبد. عبد و دکل را با طناب ھایی بھ نام زیوارد بھ ھم می بستند و روی آن پارچھ ای بھ نام سیان می کشیدند و رنگ سفید 

می زدند. بر خالف این عکس عبد معموال از یک چوب تشکیل می شد. این عکس را حمید اسکندری از یادبود بوم مسی در بندر کنگ گرفتھ است. 

بندھا یا طناب ھای بادبان از جنس کمبار است کھ از الیاف میوه نارگیل می سازند. 
بندرکنگی ھا بھ آن کمبار وعرب ھا قنبار و در بوشھر کمبال می گویند. ریشھ این نام 

بر من روشن نیست ولی بھ نظر واژه ای ھندی می آید ھمچنان کھ خود کمبار ھم 
بیشتر از ھند می آید. نیز گفتھ شده است کھ قنبار نام جایی در عدن ھم ھست ولی 
این احتماال ربطی بھ کمبار بھ معنی طنابی کھ از الیاف نارگیل می سازند ندارد. 



  
نام کلی طناب ھای نگھدارنده دکل ھا عگوس است. این طناب ھا از باالی دول بھ 

حلقھ ھایی در اطراف کشتی بستھ می شوند و جلوی حرکت جانبی دکل را می گیرند. 
بر خالف shrouds یا کابل ھایی کھ در قایق ھای مدرن برای ثابت نگھ داشتن دکل 
بھ کار می رود این طناب ھا ثابت نیستند و در ھنگام خایُر جای بستھ شدن آن ھا را 

عوض می کنند تا بتوانند پروند را بھ چپ یا راست ببرند. ھریک از این طناب ھا ھم 
نامی دارد: دو رشتھ بیوارد چپ و راست جلوتر بستھ می شود. بعد عقب تر از آنھا 
دو رشتھ عمرانی چپ و راست ھست. طنابی کھ پروند را باال می کشد بَّسھ است. 

شارت ھم طنابی است کھ با آن حلج را می کشند و پروند را بھ دول محکم می کند.  

مخاتف بھ چھار بندی می گویند کھ بین ُعبیدار و قرقره بزرگی بھ نام جامع قرار 
دارد. مخاتف در واقع یک بند است کھ با گذراندن آن از روی چھار قرقره عبیدار 
و جامع چھار بند بھ نظر می رسد. دو سر آن از دو طرف عبیدار بیرون می آید و 

معموال بھ تیر معروف بھ حاشیھ مھار می شود. 

عبیدار قرقره ای ثابت و بزرگ ترین قرقره کشتی است کھ جلوی نیم و روی سطحھ 
نصب می شود. چھار رشتھ طناب بھ نام مخاتف از آن بھ جامع می رود. جامع 

قرقره بزرگی است کھ باالی عبیدار قرار دارد و با چھار طناب بھ عبیدار وصل 
است. برخی بوم ھا دو جامع دارند. گفیھ ھا یا قرقره ھا برای کم کردن بار و نیروی 

الزم برای باالکشیدن بادبان بھ کار می رفت.  
بستھ بھ تعداد چرخ ھایی کھ در این قرقره ھا ھست نیروی الزم برای باالکشیدن 

پروند و بادبان چھار بھ یک و ھشت بھ یک و شانزده بھ یک کاھش می یابد. گفیھ ھا 
را مانند عبیدار و جامع از چوب فنس یا jackwood می ساختند.  

بندھایی کھ برای باال کشیدن لبھ بادبان ھا بھ کار می رود عالگی نامیده می شود. دو 
عالگی از باالی دول بھ زیر بادبان وصل است و وقتی بخواھند از نیروی باد 

بکاھند آن را باال می کشند. عالگی دیگر برای باال کشیدن جیب بھ کار می رود و بھ 
آن عالگی جیب می گویند. 



 
Figure 39 جامع. ظاھرا این جامع قدیمی پس از بھ کار رفتن بسیار ترک برداشتھ بوده و آن را با تسمھ ای آھنی محکم کرده بودند. از عکس ھای ماریون کاپالن 

در کارھای گوناگون کھ بھ بندھا و طناب ھای روی کشتی مربوط می شود گاه گره 
زدن ھم الزم می آید. این گره ھا انواعی دارد مانند گره شنبل و پسمھ و غرابی و 
کول. نوعی ویژه از حلقھ طنابی ھم می ساختند کھ بھ  دفره معروف است. دفره 

نقش ضربھ  گیر دارد و چند تا از آن را بھ اطراف بدنھ کشتی آویزان می کردند تا 
در صورت برخورد بدنھ دو کشتی بھ ھم، کھ در بندرگاه ھا پیش می آید، بدنھ کمتر 

آسیب ببیند. 



 
Figure 40 یک گفیھ قدیمی. یکی از گرد ھا یا چرخ ھای این قرقره در فاخ سمت راست شکستھ و سنفیر یا محور قرقره دیده می شود. 

دستور تیر مدور و قطوری است کھ گاه بھ گوش بادبان بستھ می شود. در حمل و 
جابجا کردن و بستن آن بھ گوش جاشوان روی بخشی از کشتی بھ نام ده مردان 

می روند. ھمچنین دستور جیب نام تیر باریک تر دیگری است کھ بر ساطور بستھ 
می شود تا یک گوشھ جلوی بادبان معروف بھ جیب را نگھ دارد. دستور جیب را در 

عربی «بومیھ» ھم می نامند و گاه در میان دریانوردان ایرانی ھم این نام بھ کار 
می رود. 

چبش قطعھ ای از چوب است کھ ھمراه با بندی کھ از سوراخ ھای آن می گذرد برای 
نگھ داشتن پروند بر باالی دول بھ کار می رود. 



گرھاف قطعھ ای چوبی با دوسوراخ کنار ھم است. چند گرھاف را کنار ھم 
می گذارند و طناب از ھر دو سوراخ آن رد می کنند این مجموعھ را حلج می نامند. 

حلج مجموعھ ای از قطعھ ھای چوبی موسوم بھ گرھاف است کھ بھ وسط پروند 
بستھ شده و دور دول را می گیرد. برای محکم کردن آن بھ دور دول بند شارت را 

کھ بھ چبش وصل است می کشند و انتھای شارت را بھ جایی روی عرشھ گره 
می زنند. حلج از لغزیدن پروند روی بندھای اطراف در زمان خایر جلوگیری 

می کند. 



 
Figure 41 مجموعھ گرھاف ھا را حلج می گویند. با کشیدن شارت و چبش، حلج بھ دور دول محکم می شود و پروند را باالی دول نگھ می دارد. 




