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صاحب طامل األطظؿي الـدوي
مؼدمة:

احلؿد هلل رب اًمعوعملم ،واًمصالة واًمسالم قمغم ؾمقدكو حمؿد ظموشمؿ اًمـبقلم واعمرؾمؾلم ،اعمبعقث رمحي
ًمؾعوعملم ،وقمغم آًمف وصحبف ومـ دقمو سمدقمقشمف ،واشمبع هداه سمنطمسون إمم يقم اًمديـ ،أمو سمعد:
فمـ اعمعؾقم شمورخي ًقو َّ
أن يمتوسموت اًمرطموًمي ومذيمراهتؿ شمعتؼم مـ إدب اًمراىمل ،إ ْذ أكف يعؽس
أوضوع اًمبؾدان اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي وآضمتامقمقي واًمثؼوومقي اًمتل زارهو اًمرطموًمقن ،ومـ هـو يشؽؾ هذا
اًمـقع مـ إدب اًمقؾمقؾي إيمثر ىمدرة قمغم رصد مشوهدات اًمرطموًمي عمختؾػ ضمقاكى احلقوة واًمطبقعي
وشمقصمقؼفو سموًمؽؾؿي واًمقصػ مـ ظمالل رؤيي اًمرطموًمي هلو ،هذه اًمرؤيي اًمتل يػؽمض ومقفو احلقود كحق اًمظقاهر
طملم وصػفو ،وًمؽـفو هموًم ًبو مو ضموءت مػعؿي سمؿشوقمر اًمرطموًمي وهذا مو ضمعؾفو ممصمرة ذم أؾمؾقهبو وممتعي ذم
شمػوصقؾفو ،يمام أهنو شمقصمؼ اعمقاىمػ واًمعودات واًمسؾقيمقوت اًمتل شمبدو قموديي ًمدى اًمسؽون اعمحؾقلم ذم طملم
هل همويي ذم إمهقي ذم دراؾمي شمطقر هذه إكامط اًمثؼوومقي ويمذًمؽ ذم اًمدراؾموت اعمؼوركي ًمعودات وىمقؿ
وشمؼوًمقد اًمشعقب وصمؼووموهتو ،وقمغم هذا اًمـحق يقومر اًمرطموًمي مودة قمؾؿقي ىمقؿي ًمؾدراؾموت آضمتامقمقي
وآكثرسمقًمقضمقي عمـ ؾمقلشمقن مـ سمعدهؿ مـ اًمبوطمثلم واًمدارؾملم.
وىمد ؿمؽؾً إمهقي اجلغراومقي واًمتورخيقي عمقىمع ؿمبف اًمؼورة اهلـديي قمغم اخلورـمي اًمعوعمقي أطمد أهؿ
يمثػما مـ اًمرطموًمي اًمعرب واًمغرب ًمزيورهتو ( ) ،ومؽون اًمرطموًمي اًمعرب ىمد سمرقمقا ذم هذا
اًمعقامؾ اًمتل دومعً ً
* سموطمٌ ذم مريمز طمسـ سمـ حمؿد ًمؾدراؾموت اًمتورخيقي ،اًمدوطمي ،ىمطر.
 مـ اعمعؾقم شمورخي ًقو أن اًمرطمالت اًمعرسمقي إمم ؿمبف اًمؼورة اهلـديي سمدأت ىمبؾ اًمتوريخ ومرت سموًمعرص اجلوهكم واإلؾمالملقمغم اًمتقازم؛ وذًمؽ ذم إـمور اًمتجورة اعمتبودًمي سملم اًمعرب واهلـد ،طمقٌ اعمـوـمؼ اًمعرسمقي اًمسوطمؾقي ىمومً قمؼم اًمعصقر=
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اًمـؿط مـ إدب ،ودوكقا ًمؽثػم مـ اًمبؾدان صمؼووموهتو وقموداهتو وـمبقعتفو ،وسمذًمؽ ىمدمقا مودة مفؿي عمـ ضموء
مـ سمعدهؿ مـ اًمدارؾملم قمغم مدى ىمرون ،ومـ صمؿ ومفمٓء مل يعد يـظر إًمقفؿ يمؿحؽموملم ومبدقملم ذم
اًمتوريخ وإدب ومحسى؛ سمؾ يمعؾامء رطمالت قمظوم .صمؿ ضموء دور اًمرطموًمي اًمغرسمقلم اًمذيـ وومروا اعمعؾقموت
اعمػقدة مـ ظمالل شمدويـ أقمامهلؿ اًمتورخيقي واجلغراومقي ًمؾدول اًمغرسمقي ،اًمتل يموكً شمتؽوًمى قمغم صمروات اهلـد
مـذ أمد سمعقدً ،مؾغزو وآؾمتعامر اًمتجوري وآىمتصودي صمؿ اًمسقود ،ومؽوكً رطمؾي واؾمؽق دي گومو إمم
كذيرا سمتحريؽ أؾموـمقؾ اًمؼمشمغول وإؾمبون كحق سمؾدان اًمنمق  ،وىمد قمؿؾ يمثػم مـ اًمرطموًمي اًمػركسقلم
اهلـد ً
واًمؼميطوكقلم وإعمون واًمبؾجقؽ واهلقًمـديلم قمغم متفقد اًمطريؼ اًمتجوري ذم اًمؼرن اخلومس واًمسودس
واًمسوسمع قمنم إمم أن اؾمتؼرت هذه اًمدول مـ ظمالل ذيموهتؿ اًمتجوريي مو أقمطك اًمػرص ومقام سمعد ٓؾمتعامر
ؿمبف اًمؼورة اهلـديي.
هذا ،وؾمقؼترص هذا اًمبحٌ قمغم دراؾمي اًمرطموًمي ومورشمقام اجلوؾمقس إيطوزم اجلـسقي اًمذي زار
اًمنمق إوؾمط (مرص ،اًمشوم ،احلجوز ،اًمقؿـ ،وومورس) صمؿ دظمؾ إمم اهلـد واؾمتؼر ومؽمة ـمقيؾي مـ رطمؾتف
إمم أن قمود إمم أورسمو ،وسمدأ رطمؾتف اجلوؾمقؾمقي ذم قموم 908هـ1503/م قمغم طمسوب اًمدوًمي اًمؼمشمغوًمقي اًمتل
ظمصقصو ،وهل اًمػؽمة
يمؾػتف أن يؽتشػ اًمطرق اًمؼميي اعممديي إمم اًمدول اًمعرسمقي واًمػورؾمقي قمؿق ًمو واهلـد
ً
كػسفو اًمتل أرؾمؾً احلؽقمي اًمؼمشمغوًمقي قمغم كػؼتفو اخلوصي اًمرطموًمي اًمؼمشمغوزم واؾمؽق دي گومو اًمذي سمدأ
رطمؾتف اًمبحريي وايمتشػ ـمري ًؼو ضمديدً ا سمعد اًمدوران طمقل اًمؼورة إومريؼقي إمم أن وصؾ مـطؼي "يموزم يمً"
اجلـقسمقي اًمقاىمعي ذم اهلـد قموم 903هـ1498/م.

= سمدور اجلسقر اًمتجوريي سملم اهلـد وسملم سمالد مو سملم اًمـفريـ وسمالد ومورس ومرص وهمػمهو ،ومـ هـو رطمؾ يمثػم مـ
اًمرطموًمي اًمعرب إمم اعمـوـمؼ اهلـديي ومؽثقا هـوك وؾمجؾقا مو وضمدوا مـ اًمعجوئى واًمغرائى ،ومـ رواد همٓء
اًمرطموًمي أسمق اًمؼوؾمؿ قمبقد اهلل سمـ قمبد اهلل اسمـ ظمرداذسمي (ت 250هـ ،)864/وؾمؾقامن اًمتوضمر (ت 237هـ851/م)،
وأبزيد اًمسػماذم (ت 264هـ878/م) ،وأسمق دًمػ مسعر سمـ مفؾفؾ اًمقـبققمل (ت 331هـ943/م) ،سمزرگ سمـ
و
ؿمفريور (ت 300هـ913م) ،واعمسعقدي (ت 303هـ915/م) ،واإلصطخري (ت 340هـ951/م) ،واسمـ طمقىمؾ
(ت358هـ969/م) ،واًمبشوري اعمؼدد (ت 375هـ985/م) ،واًمبػموين (ت 400هـ1010/م) ،صمؿ اًمرطموًمي
قمؾام أن همٓء اًمرطموًمي زاروا اهلـد ذم ومؽمات شمورخيقي خمتؾػي وىمدمقا
اًمـوسمغي اسمـ سمطقـمي (ت 779هـ1377/م)ً ،
اعمعؾقموت واعمعورف اهلوئؾي ًمتسجقؾ شموريخ اهلـد اًمسقود واحلضوري قمؼم اًمعصقر ،وسمجوكى ذًمؽ هـوك قمدد ٓ
سملس سمف مـ اًمرطموًمي اًمذيـ دوكقا شموريخ اهلـد اًمسقود واحلضوري معتؿدً ا قمغم اًمرطموًمي اعمذيمقريـ أقماله.
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ودمدر اإلؿمورة إمم أكف إذا يمون مفؿي اًمرطموًمي دي گومو ىمد اكتفً سمويمتشوف اًمطريؼ اًمبحري
ًمؾفـد ،ومنن مفؿي ومورشمقام يموكً أيمثر شمعؼقدً ا وأمهقي ،طمقٌ يمون مؽؾ ًػو سمتسجقؾ ووصػ دىمقؼ ًمعودات
يؿر هبو ذم ـمريؼف ًمؾفـد ،وًمؾفـد كػسفو ،ويمتوسمي شمؼورير ظموصي ًمؽؾ يمبػمة
وشمؼوًمقد اًمشعقب اًمعرسمقي اًمتل ّ
وصغػمة قمـ إوضوع اًمسقوؾمقي واًمعسؽريي واًمديـقي وآضمتامقمقي وآىمتصوديي واًمزراقمقي.
أمهقة البحث:
ؾمقدرس هذا اًمبحٌ أقمامل رطم ّوًمي مل يدرس مـ ىمبؾ ذم اًمؾغوت اًمنمىمقي سمصقرة قمومي ،مع وضمقد
أمهقي سموًمغي عمو وصػ هذا اًمرطموًمي إوضوع احلضوريي اهلـديي سمؽؾ شمػوصقؾ ،ويمذًمؽ قمؿؾف هق اعمصدر
اًمقطمقد ًمؾؿعرومي قمـ هذه اًمرطمؾي ،يمام أكف يعد أول رطموًمي زار إمويمـ اعمؼدؾمي سمام ومقفو مؽي واعمديـي ،سمجوكى
ذًمؽ كجد اًمتبويـ وإوصوف واًمتعؾقؼوت ذم شمصقراشمف عمو ؾمجؾفو كظػمه واؾمؽق دي گومو ذم رطمالشمف؛
وذًمؽ ٕن ـمبقعي قمؿؾف خمتؾػي قمـ ؾمؾػف .وشمؽتسى هذه اًمدراؾمي أمهقي ظموصي سموًمـظر إمم اجلقاكى اًمتوًمقي:
-1

دوهنو اًمرطموًمي فارشمقام.
أمهقي رصد شموريخ اعمظوهر احلضوريي اًمتل ّ

-2

رصد اًمؼقؿ واًمعودات واًمتؼوًمقد  ،وسموًمتوزم اًمقضع إكثروسمقًمقضمل ًمؾػؽمة اًمزمـقي اًمتل و ّصمؼفو
اًمرطموًمي ومورشمقام.

-3

مع َّ
دوكف يسوقمد اًمدراؾمي قمغم رصد أكامط
أن اًمرطموًمي ومورشمقام مل يتجقل داظمؾ اهلـد يمؾفو ،إٓ َأ َّن مو ّ
اإلكتوج ،وخمتؾػ اًمـشوـموت اًمسؽوكقي ذم شمؾؽ اًمػؽمة ،ممو يشؽؾ ىموقمدة معؾقموت مفؿي
ظمصقصو ذم اهلـد
ًمؾدراؾموت طمقٌ يتـوول قمؿؾف خمتؾػ ضمقاكى احلقوة ذم ؿمبف اًمؼورة اهلـديي
ً
اجلـقسمقي.

اهلدف من البحث:
كظرا ٕمهقي دراؾمي اعمظوهر احلضوريي اهلـديي ذم أدب اًمرطمالت ،هتدف هذه اًمدراؾمي إمم شمقضقح
ً
ظمصقصو ،واًمنمق قمؿق ًمو ،مع اإلؿمورة إمم ذيمر
أؾمبوب اًمرطمالت اًمعرسمقي وإورسمقي إمم ؿمبف اًمؼورة اهلـديي
ً
اًمرطموًمي اًمعرب اًمذيـ زاروا اهلـد ذم ومؽمات خمتؾػي مع

شمبويـ أهداومفؿ ،صمؿ ؾمتحوول هذه اًمدر اؾمي إسمراز

اًمظروف اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي واًمديـقي إورسمقي طمقل مو ىمومً سمف مـ إرؾمول اًمرطموًمي إمم اًمنمق قمؿق ًمو
ظمصقصو ،مع اًمؽميمقز اخلوص قمغم رطمؾي ومورشمقام مـ ظمالل قمؿؾف اًمذي كنم ذم إيطوًمقو قموم
واهلـد
ً
وكظرا ٕمهقي هذا اًمعؿؾ
915هـ1510/م ،أي سمعد قموم واطمد مـ قمقدشمف مـ اهلـد قموم 914هـ1509/م،
ً
ومؼد أقمقد ـمبوقمتف ذم قمومل 1589 ،1563 ،1535 ،1518 ،1517م هذا ،وىمد فمفر ًمف أول شمرمجي ٓشمقـقي
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ذم مقالن قموم 1511م .وؾمتتـوول هذه اًمدراؾمي مو ىموم سمف هذا اًمرطموًمي مـ وصػ وشمدويـ ًمؾؿظوهر
احلضوريي اهلـديي مـ اًمسقوؾمي وآىمتصود واًمتجورة واًمزراقمي واجلقاكى اًمديـقي وآضمتامقمقي  ،ومو يتضؿـف
مـ قمودات وشمؼوًمقد وضمقاكى صمؼوومقي وهمػمهو.
مـفج البحث:
وىمد اشمبعً ذم إقمداد هذا اًمبحٌ اعمـفٍ اعمقضققمل واًمتحؾقكم

وأيضو اًمقصػل آؾمتؼرائل
ً ،

وؾمقتضؿـ اًمبحٌ اًمـؼوط اًمتوًمقي:
اًمتورخيل ذم سمعض إطمقون ًمدى احلوضمي إًمقف .هذا،
ّ
-1

شمعريػ مقضمز طمقل سمدايي اًمرطمالت إمم اهلـد.

-2

يلم اًمذيـ زاروا اهلـد مو ىمبؾ ومؽمة اًمبحٌ.
اًمرطموًمي اًمعرب واًمغرب
شمعريػ مقضمز ب

-3

اًمرطموًمي ومورشمقام وقمؿؾف اًمتورخيل.
شمعريػ ب

-4

كتوئٍ اًمبحٌ.

ً
أوو:

بدايات الرحالت إىل اهلـد
ًمؼد أصبحً قمؿؾقي اًمبحٌ قمـ اعمعرومي وايمتشوف اعمـوـمؼ اجلديدة رهمبي ؿمديد ًة وملًمقوم ًي ًمدى

اًمعرب ًمؾحصقل قمغم اعمعورف اجلديدة قمـ اًمشعقب وإرايض اًمـوئقي ،وذًمؽ مـ ظمالل اًمـشوـموت
اًمتجوريي وآىمتصوديي ،ويموكً اهلـد مـ أيمثر اًمدول اًمتل ارشمبطً سموًمصالت اًمتجوريي وآىمتصوديي مع
اًمعرب مـذ سمدايي قمؿؾقي اًمرطمالت وآيمتشوفات  ،طمقٌ يموكً اعمـوـمؼ اًمعرسمقي شمؼقم سمدور وؾمقط ذم شمقصقؾ
ظمصقصو ذم قمرص طمضورة وادي
اًمتجورة اهلـديي مع اًمدول مو سملم اًمـفريـ ومرص اًمػرقمقكقي وومورس،
ً
اًمسـد مو ىمبؾ اًمتوريخ ( )  ،وشمميمد قمغم هذه اًمصالت اًمتجوريي كؼقش اًمؾغي اًمعرسمقي وقمالموهتو ذم اعمسالت
 -طمضورة وادي اًمسـد اًمتل شمؿ اًمعثقر قمغم سمؼويو مثػمة مـ آصمورهو ذم مـطؼي

"مقهـجدارو  "Mohenjo-daroاًمقاىمعي ذم

مـطؼي اًمسـد ،و "هرپو  "Harappaاًمقاىمعي ذم مـطؼي اًمپـجوب اًمغرسمقي ،هل اًمصقرة إىمدم اًمتل سمحقزشمـو قمـ طمضورة
اهلـد اًمؼديؿي ،واًمتل شمطقرت سمقاؾمطي مجوقموت يموكً متورس اًمزراقمي واًمرقمل وقمؿؾً سمعضفو مع سمعض سموًمتجورة،
وشمؼري ًبو ذم قموم  2500ق.م أصبحً هذه اجلامقموت أيمثر احتو ًدا مـ طمقٌ آضمتامع واًمعؿران ،طمقٌ ىمومً سمنكشوء
اعمدن اعمخططي ممو يؽمشمى قمغم ذًمؽ أن هذه احلضورة اؾمتغرىمً آٓومو مـ اًمسـلم طمتك وصؾً إمم ذًمؽ اعمستقى
اًمعوزم مـ احلضورة ،ومل شمؽـ طمضورة وادي اًمسـد شمضوهل طمضورات اًمعومل اًمؼديؿي مـ سمالد ومورس ومو سملم اًمـفريـ
ومرص اًمػرقمقكقي ومحسى؛ سمؾ يموكً متقاصؾي معفو مـ ظمالل إجيود اًمعالىموت اًمتجوريي قمؼم اعمـوـمؼ اخلؾقجقي اًمعرسمقي
اًمقؾمقطي ،طمقل اًمتػصقؾ راضمع:
Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, Sixth Impression 1988, Delhi, p. 69-70
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وإوراق اًمؼمديي اًمتل يرضمع شمورخيفو إمم قمرص راضمو أؿمقيمو ىمبؾ مقالد اعمسقح ( ) ،ومو شمؼقًمف اعمصودر إورسمقي
قمـ صؾي سمالد اًمعرب اعمالطمقي واًمتجوريي سموهلـد

أيضو  :إن اعمالطمي ىمد
أهنو مل شمؽـ ذات ىمقؿي ،سمؾ شمؼقل ً

ازدهرت ذم اعمـطؼي اًمعرسمقي سمعد اًمػتح اعمؼدوين وىمقيً اًمصؾي سملم مقاكئ اًمبحر إمحر ومقاكئ اخلؾقٍ
اًمعرسمقي مـ ضمفي  ،وسملم اًمسقاطمؾ اهلـديي مـ ضمفي أظمرى ( ) م ردودٕ ،ن قمرب اجلـقب أي مـطؼي اًمقؿـ
يموكقا يسفؿقن ذم ازدهور اًمتجورة اًمبحريي مع اهلـد ىمبؾ وصقل اًمققكوكقلم ،طمقٌ يصػ اًمرطموًمي اًمققكوين
أضموصموريمقدس قمرب ؾمبل سملهنؿ مالطمقن مفرة وحمورسمقن أؿمداء" ،يبحرون ذم ؾمػـ يمبػمة ًمؾبالد اًمتل شمـتٍ
اًمعطقر ،ويموكً هلؿ ومقفو مستعؿرات يستقردون مـفو كققمًو مـ اًمعطر ٓ يقضمد ذم ضمفي أظمرى " ،ويؼقل
أيضو" :إ َّن اًمسػـ يموكً شمليت مـ اهلـد إمم ؾمبل اًمقؿـ ،صمؿ شمصؾ مرص
ً

"( ) .ومؽوكً ًمعرب اجلـقب مـ

طمضورمي ومحػميلم وقمامكقلم قمالىمتفو اًمتجوريي اًمبحريي اًمؼقيي مع اهلـد ( ) ،مو أدى إمم ىمقوم سمعض إرس
اًمعامكقي سموؾمتؼرارهو ذم سمالد اهلـد ىمبؾ وظمالل اًمعرص اإلؾمالمل ،واًمتل أؾمفؿً ذم شمرؾمقخ اًمعالىموت
اًمثؼوومقي واًمديـقي سملم اًمطروملم قمؼم اًمعصقر( ).
 -يـتؿل راضمو أؿمقيمو إمم إرسة اعمؾؽقي يطؾؼ قمؾقفو

"أرسة مقريف " اًمتل يموكً قموصؿتفو آكذاك ذم "مگده" شمؼع هذه

اعمـطؼي طموًم ًقو ذم وٓيي هبور ،وىمد أيمد حمؼؼق ومـ يمتوسموت اًمؾغوت اهلـديي واًمسومقي و اًمؾغوت إظمرى ،أن هذه
اخلطقط اًمؼديؿي مشتؼي مـ ومروع اخلطقط أرامقي ،وًمؽـ ًمغي هذه اخلطقط مؽتقسمي سموًمؾغي اًمپوًمقي اًمؼديؿي أي اًمؾغي
اًمديـقي اعمؼدؾمي ًمبقذا ،راضمع :اًمسقد ؾمؾقامن اًمـدوي ،مؼاوت سؾقامن  ،دار اعمصـػلم ،أقمظؿ گره2006 ،م ،ص ،49
أيضو ،ومؽوكً هلام قمالىموت
هذا ودمدر اإلؿمورة إمم أن اهلـد يموكً قمغم صؾي ىمقيي مع دول اجلقار سمام ومقفو اًمصلم ً
دموريي وصمؼوومقي وديـقي ممو وومرت اًمبقئي اًمصوحلي ًمؾرطموًمي واعمبنميـ مـ اًمبقذيلم ًمؾتجقل ذم اهلـد وشمدويـ إوضوع
ظمصقصو مـذ اًمؼرن
اًمسقوؾمقي واًمتجوريي واًمثؼوومقي  ،واًمذي يميمد قمغم وضمقد صؾي ىمقيي سملم اًمبؾديـ قمؼم اًمتوريخ،
ً
إول إمم اًمؼرن اًمسوسمع ًمؾؿقالد .راضمع ًمؾتػصقؾ:
Richard B. Mather, Chinese and Indian Perceptions of Each Other between the First and Seventh
Centuries, Source: Journal of the American Oriental Society, Vol. 112, No. 1 (Jan. - Mar., 1992), pp. 1-8

 راضمع :أكقر قمبد اًمعؾقؿ، -اًمسقد ؾمؾقامن اًمـدوي،

ادالحة وطؾوم البحار طـد العرب  ،قمومل اعمعرومي ،اًمؽقيً1990 ،م ،ص .18
العالقات العربقة واهلـدية  ،شمرمجي :أمحد حمؿد قمبد اًمرمحـ ،اعمريمز اًمؼقمل ًمؾؽممجي ،اًمؼوهرة،

2008م ،ص .61-60
 -حمؿد يمريؿ إسمراهقؿ،

"اًمعالىموت اًمتجوريي سملم قمدن واهلـد ظمالل اًمؼركلم اًمسودس واًمسوسمع اهلجريلم " ،جمؾة ادؤرخ

العريب ،قمدد  ،33قموم 1987م.
 قمبد احلؾقؿ رضمى حمؿد،مسؼط1983 ،م.
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العامكقون وادالحة والتجارة وكرش اإلسالم مـذ ضفوره إىل قدوم الربتغالقني  ،مؽتبي اًمعؾقم،

أمو مو يتعؾؼ سموخلؾقٍ اًمعريب ومؼد ازدهرت اعمالطمي ومقف ذم قمرصي اًمبطوعمي واًمرومون ،ومـشطً ذم
ذًمؽ اًمقىمً سمعض اعمقاكئ اًمتل أؾمفؿً ذم امتداد اًمتجورة إمم اهلـد واًمبحر اعمتقؾمط

( ) .وسمسبى هذه

اًمـشوـموت اًمتجوريي أصبح اًمرومون مـ أكشط دمور اًمدول اإلؾمالمقي ومقام سمعد ،طمتك يموكً هلؿ ضموًمقي مـ
اًمتجور ذم مديـي "ضمػموومً اًمتجوريي سملواؾمط يمرمون ( ) ،مثؾام اؾمتؼرت اجلوًمقي اًمرومقي اًمتجوريي ذم
"يمركگوكقر" ذم اعمؾبور ذم اًمؼرن اًمثوًمٌ اعمقالدي ،وسموعمؼوسمؾ يموكً هـوك ضموًمقي هـديي دموريي ىمد اؾمتؼرت ذم
اإلؾمؽـدريي واًمتل أسمودهو اعمؾؽ اًمروطمل "يمػمايمال  ،"Carracallsذم مطؾع اًمؼرن اًمثوًمٌ ًمؾؿقالد( ).
وٓ ؿمؽ أن أؾمس اًمعالىموت اًمتورخيقي سملم اجلزيرة اًمعرسمقي واهلـد كشلت ذم كسؼ شمطقري ،وىمد
هقل هذا اًمرصقد مـ اًمعالىموت اًمؼديؿي إرضقي اعمـوؾمبي ًمدظمقهلو مرطمؾي اًمـضٍ وآيمتامل ذم اًمعرص
ظمصقصو سمعد اًمػتقطموت اإلؾمالمقي اًمؽؼمى حتً ىمقودة اًمؼوئد حمؿد سمـ اًمؼوؾمؿ ذم قموم
اإلؾمالمل،
ً
93هـ 712-711/م ،ومؽوكً هلذه اًمػتقطموت اإلؾمالمقي أصمر يمبػم وقمؿقؼ ذم شمرؾمقخ اًمصالت احلضوريي
ظمصقصو ذم اًمسـد وىمومقا سمنكشوء
ظمصقصو أن اعمسؾؿلم اؾمتؼروا ذم سمعض اعمـوـمؼ اًمسوطمؾقي
سملم اًمطروملم،
ً
ً
اعمدن اًمتجوريي ومـ أهؿ هذه اعمدن "سمـبفقر (  )Banbhoreاًمقاىمعي ذم مديـي ديبؾ اًمتل ومتحفو اعمسؾؿقن ذم
أول مطوف حتً ىمقودة اًمؼوئد حمؿد سمـ ىموؾمؿ ،ومؼومقا سمنكشوء هذه اعمديـي اًمتجوريي ،صمؿ ىمومً ومقام سمعد اإلدارة
اإلؾمالمقي سمنكشوء اعمدن إظمرى ،مثؾ مديـي اعمحػقفمي قموم

112هـ730/م ،ومديـي "اعمـصقرة" قموم

121هـ738/م ،ومديـي "اًمبقضوء" قموم 225هـ839/م ،ومديـي " ُضمـدور" ذم قموم 340هـ950/م،
ويمؾؿي ُضمـدور مشتؼي مـ يمؾؿي " ُضمـد" اًمعرسمقي ،و " ُو ْر" اهلـديي سمؿعـك مؽون ،ومؽوكً هذه اعمـطؼي شمستخدم
دورا ؾمقوؾم ًقو
ذم سمدايي إمر يمؿعسؽر أو سيمـوت ًمؾجقش اإلؾمالمل إمم أن حتقل إمم اعمديـي اعمزدهرة وأدت ً
واىمتصود ًيو ودمور ًيو ًمرسمط اهلـد دمور ًيو واىمتصود ًيو مع اًمدول اًمنمىمقي واًمغرسمقي( ).
 -ضمقرج ومضؾق طمقراين،

العرب وادالحة دم ادحقط اهلـدي  ،شمرمجي :يعؼقب سمؽر ،مؽتبي إكجؾق اعمرصيي1958 ،م

ص .45-42
 -آدم متز،

احلضارة اإلسالمقة دم الؼرن الرابع اهلجري  ،شمرمجي :حمؿد قمبد اهلودي أسمق ريدة ،مطبعي جلـي اًمتلًمقػ
واًمؽممجي واًمـنم ،اًمؼوهرة ،ط 1377 ،3هـ1957/م ،ج ،2ص .324

-

Tara Chand, The influence of Islam on Indian Culture, India, p. 29-30

-

اًمسقد أسمق فمػر اًمـدوي ،تاريخ سـد ،دار اعمصـػلم ،اهلـد ،ص  ،366-360عمزيد مـ اًمتػوصقؾ طمقل دور هذه اعمدن ذم
Mohammad Rafique Mughal, “Early Muslim Cities
شمػعقؾ اًمعؿؾقي اًمتجوريي قمغم اعمستقى اًمعوعمل راضمع اعمؼوًمي اًمتوًمقي:
in Sindh and Patterns of International Trade”, Source: Islamic Studies, Vol. 31, No. 3 1992, pp. 267-286

76

ودمدر اإلؿمورة إمم أن اعمالطمي واًمتجورة اًمبحريي ذم اعمحقط اهلـدي سمؼقً سمقد اًمعرب واهلـقد،
وهـوك ؿمقاهد وضمقفي يؿؽـ آؾمتدٓل هبو ،مـفو اكتشور اإلؾمالم قمؼى فمفقره سمػؽمة ىمصػمة مـ
اعمستقـمـوت اًمتجوريي اًمعرسمقي قمغم ـمقل اًمنميط اًمسوطمكم ذم ضمـقب اهلـد واجلزر اعمجوورة هلو مـ دول ذق
آؾمقو ،وذم اعمقاكئ اًمتل شمقضمد هبو ضموًمقوت دموريي قمرسمقي ،مـ ؾموطمؾ اهلـد اًمغريب واجلزر اعمجوورة هلو .ومفذه
اهلجرات يموكً دمري سموًمطبع سمقاؾمطي اًمسػـ اًمعرسمقي( ).
وىمد مفدّ ت كشوـموت اًمعرب اًمبحريي اًمطريؼ ًمتجور اًمعرب وهمػمهؿ  ،سمجوكى اًمرطموًمي اًمػرس
واًمعرب سمؼقوم اًمرطمالت مبوذة إمم اهلـد ،ومظؾً هذه اًمرطمالت اًمتجوريي واًمثؼوومقي سملم اًمعرب واهلـد
مزدهرة إمم ومؽمة ـمقيؾي( ) ،ممو ؾموقمد قمغم شمؼقيي اًمصالت اًمتجوريي واًمثؼوومقي سملم اًمطروملم.
وحيؼ ًمـو أن كسلل :أمو يمون ًمؾفـقد اًمؼدامك مـ ظمؼمة وشمؼوًمقد مالطمقي ىمبؾ اإلؾمالم؟ إن سمعض
اعمستنمىملم ومـفؿ "اًمػـستقن" يـؽرون هذا إمر قمغم اهلـقد ،ويؼقًمقن  :إن اهلـقد مل يؽـ هلؿ درايي سموًمبحر
وإهنؿ يرهبقن ريمقسمف ( ) ،وجيدر سمـو أن كؼػ ً
ىمؾقال ًمــوىمش هذه أراء دون حتقز ،ومفـوك يمتى ىمديؿي هـديي
شمميمد قمغم درايي اهلـقد سموًمسػر قمؼم اعمحقط ،ومؿث ً
أمقرا
ال ضموء ذم مـقؿموؿمؽم" :إن مـ يراع ذم رطمؾتف اًمبحريي ً
أرسمعي :اًمصحي ،اًمبؾد ،اًمقىمً ،اهلدف ،يـؾ مو يبغل "( ) .وٓ ريى أكف ًمقٓ إؾمفوموت اهلـقد ذم ذًمؽ عمو يمون
يؿؽـ هلؿ أن يػدوا قمغم مقاكئ اًمعراق ،وشمػقد سمعض اعمصودر اًمؼديؿي أن اهلـقد يموكقا قمغم ؾمػر دائؿ قمؼم
اًمـفر مـ اًمپـجوب إمم اًمسـد( ).
 عمزيد مـ اًمتػصقؾ طمقل ذًمؽ راضمع ضمقرج ومضؾق طمقراين، -ؾمؾقامن اًمـدوي،

 :أكقر قمبد اًمعؾقؿ ،ادالحة وطؾوم البحار طـد العرب  ،ص  15ومو سمعدهو.

العرب وادالحة دم ادحقط اهلـدي  ،ص .89
العالقة العربقة واهلـدية ،ص .88

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.89

 -سمزرگ سمـ ؿمفريور،

طجائب اهلـد ً ،مقدن ،قموم 1886م ،ص  ،104وذم أطمد اعمقاضع ،اؾمتخدم اًمرطموًمي كػسف،

ًمػظلم خمتؾػلم :سمـقو ،واًمتوضمر ،ويؼصد سموٕول :اًمتوضمر اهلـدود ،وسموًمثوين :اًمتوضمر اًمعريب ،ويؼقل:

"وٓ شمزال

اًمعرب شمطؾؼ ًمؼى "سمـقو" قمغم اًمتوضمر اهلـدود ،ومو زاًمً دمورهتؿ مستؿرة طمتك اًمققم ذم يمؾ مـ اًمعراق واًمبحريـ
وقمامن واًمسقدان وسمقر ؾمعقد واًمؼوهرة ،وىمد اًمتؼقً سملوًمئؽ "سموكقو" أصمـوء رطمؾتل احلجوز ومرص ،وهؿ يتحدصمقن
اًمؾغي اًمعرسمقي اًمعومقي اًمشوئعي سمؼماقمي وموئؼي ،ممو ضمعؾ قمؾامءكو يتؿؾؽفؿ اًمعجى واًمدهشي ،طملم يسؿعقن طمديثفؿ،
وأهمؾى همٓء مـ اًمسـد واعمؾتون واًمگجرات ،واهلل وطمده يعؾؿ متك ذع همٓء ذم اًمرطمؾي إمم هذه اًمبالد ،وهؽذا،
ومؼد فمفر اهلـدوس قمغم متـ اًمسػـ اًمعرسمقي قموم 300هـ سموًمؼرب مـ قمدن ،راضمع :اعمصدر كػسف ،ص .147
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كستطقع أن كستـتٍ ممو ؾمؾػ أن ًمؾفـقد درايي يموومقي سمريمقب اًمبحر وقمؾقم اًمبحورٕ ،كف ًمقٓ ذًمؽ
عمو اكتؼؾً أداب اهلـديي اعمبؽرة اعمتعؾؼي سموعمعرومي اجلغراومقي واًمػؾؽقي قمؼم إقمامل اًمسـسؽريتقي اعمؽممجي إمم
اًمعرسمقي ،ومـفو قمغم ؾمبقؾ اعمثول" :ؾمداهـً" ،و "آريف هبتو " اعممًمػ قموم 499م ،وظمـدظموديؽو اعممًمػ قموم
665م ،واًمسمال اًمذي يطرح كػسف  :هؾ فمفرت اًمتلصمػمات اهلـديي ذم اجلغراومقو اًمقصػقي واخلرائطقي ،وإمم
متك أصمرت أداب اًمسـسؽريتقي ذم اجلغراومقو اًمريوضقي واًمػقزيوئقي واًمبنميي وآىمتصوديي( )؟
ٓؿمؽ أن اًمثؼوومي اهلـديي ؾموقمدت اًمرطموًمي اعمسؾؿلم قمغم شمطقر قمؾؿ اجلغراومقو ،طمقٌ ىمدم
اجلغراومققن إوائؾ اعمودة إؾموؾمقي ذم اًمصقوهموت اًمـظريي واعمالطمظوت اًمػؾؽقي ًمعدد متزايد مـ اجلغراومقلم
اعمسؾؿلم اًمذيـ أؾمفؿقا ذم شمطقير اعمعرومي قمـ طمريمي اًمشؿس واًمؼؿر واعمد ومستقيوت ؾمؼقط اعمطر،
ومقاصؾ اعمػؽرون اعمسؾؿقن إضوومي اعمعؾقموت مـ ظمالل اعمالطمظوت اًمريوضقي واًمػؾؽقي ،طمقل ىمقوس
اعمسووموت ،سمتحديد مقاىمع اًمبؾدان واعمدن وأسمعود إرايض واًمبحور وأـمقال إيوم ومقاىمع اًمؽقايمى.
وسمحؾقل اًمؼرن اًمثوًمٌ اهلجري/اًمتوؾمع اعمقالدي فمفرت كققمقي خمتؾػي مـ اعمقاد اجلغراومقي ،ويمون قمؾؿ

 -قمبقد قمكم سمـ سمطل،

كتابات الرحالة وادبعوثني طن مـطؼة اخلؾقج العريب طرب العصور  ،مريمز مجعي اعموضمد ًمؾثؼوومي

واًمؽماث ،ديب ،قموم 1996م ،ص  ، 52ودمدر اإلؿمورة إمم أن ًمؾفـقد أقمامٓ يمثػمة متـققمي ذم قمؾقم اًمػؾؽ مـذ أىمدم
اًمعصقر ،أمو يمؾؿي "ؾمدهوكً " ومؿعـوهو "اعمعرومي وآؾمتؼومي " وًمؽـ هذا آؾمؿ أـمؾؼ ومقام سمعد قمغم يمؾ يمتوب
يبحٌ ذم قمؾؿ اًمـجقم ذم ؿمبف اًمؼورة ،وهـوًمؽ مخسي جمومقع ذم اًمريوضقوت واًمػؾؽ حتؿؾ هذا آؾمؿ أىمدمفو،
 .1سوريا أو سورج سدهاكت  .2 ،بسشست سدهاكت  .3 ،پؾس سدهاكت  .4 ،رومك سدهاكت  .5 ،براهم
سدهاكت ،راضمع طمقل هذه اعمجومقع  :اًمبػموين ،حتؼقق ما لؾفـد ،ص  ،119-118ويرضمع وضع اعمجؿقع إول إمم
اًمـصػ إول مـ اًمؼرن اخلومس ًمؾؿقالد ،ومـ هذه اعمجومقع پـچ سدهاكك اًمتل وضعفو اًمعومل اهلـدي فرامهفر قموم
505م .واعمجؿقع أظمر أي براهم سدهاكت وضعف "سمرهؿ گپتو " قموم 628م ( 8-7هـ) ،وىمد أدت هذه اعمجومقع
دورا حمقريو ذم مسوئؾ طمسوب اعمثؾثوت ،واًمػؾؽ ،واًمريوضقوت ،عمزيد مـ اًمتػوصقؾ راضمع

 :قمؿر ومروخ ،تاريخ

العؾوم طـد العرب  ،ص  125-123ذم قموم 154هـ771/م ،ضموء إمم سمغداد ذم قمفد اخلؾقػي اعمـصقر ،وومد مـ
اًمسـد ،يمون ومقف قمومل وـمبقى هـدي "يمـؽف" ،وهق همػم "مـؽف" اًمطبقى اًمذي ورد قمغم اخلؾقػي هورون اًمرؿمقد،
قمورف سموًمريوضقوت واًمػؾؽ ،ويبدو أكف يمون حيؿؾ كسخي مـ يمتوب سوريا سدهاكت وملمغم مقضمزا ًمف ،أو سمعضو مـف،
ومـ صمؿ أمر اعمـصقر سملن يـؼؾ هذا اعمقضمز إمم اًمؾغي اًمعرسمقي ،وقمفد سمذًمؽ إمم إسمراهقؿ سمـ طمبقى اًمػزاري
أب اًمعبوس ،طقون األكباء دم صبؼات األصباء  ،حتؼقؼ :كزار
(ت161هـ .)777/راضمع :اسمـ أيب أصقبعي ،مقومؼ اًمديـ و
رضو ،دار مؽتبي احلقوة ،سمػموت ،دون شموريخ ،ص .473
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اًمطرق هق اعممصمر اًمسوئد قمغم إقمامل اجلغراومقي إومم ،ويمون هدومفو شملًمقػ يمتى اًمطرق واًمدراؾمي
اًمطبقهمراومقي ًمؾطرق اًمرئقسقي ًمؾدول اإلؾمالمقي ،ومؽوكً هذه اعمعؾقموت شمستػقد مـفو اإلدارة اإلؾمالمقي قمغم
اعمستقيوت يموومي ،وإمر اعمػقد ًمؾبوطمثلم هق وومرة اعمعؾقموت اًمتل شمضؿفو يمتى اًمرطموًمي اعمسؾؿلم طمقل
قمودات اًمشعقب وشمؼوًمقدهو وأوضوقمفو اًمديـقي واًمسقوؾمقي وآىمتصوديي واًمتجوريي ،ومـ اًمقاضح أن ذًمؽ
يمون مقالد اجلغراومقو اًمطبقعقي واًمبنميي( ).
ثاك ًقا :كبذة

طن الرحالة العرب الذين زاروا اهلـد ما قبل فرتة البحث
هذا ،وأن أذيمر ً
جمؿال اًمرطموًمي اًمعرب ورهمبتفؿ احلؼقؼقي ذم اًمرطمالت اًمؼميي واًمبحريي جلؿع

اعمعؾقموت واعمالطمظوت وشمسجقؾ دمورهبؿ واًمذيـ زاروا اهلـد ومؽثقا ومقفو وؾمطروا مو ؿموهدوا مـ
إوضوع اًمسقوؾمقي وآضمتامقمقي واًمديـقي واًمثؼوومقي ،وهؿ يمؤيت:
-1

سؾقامن التاجر وزيد حسن السريادم
ُي َعدُّ مو َو َر َدكَو قمـ ؾمؾقامن اًمتوضمر مـ اعمصودر اعمفؿي اًمتل وصػً اهلـد ذم شمؾؽ اًمػؽمة مـ ىمبؾ

قمريب ،ومؼد دون ؾمؾقامن اًمتوضمر رطمؾتف ذم مذيمرات قموم 237هـ851/م ،وهق مل يؽـ رطموًمي ،وٓ ضمغراوم ًقو
ً
شموضمرا مـ ؾمػماف اؾمؿف ؾمؾقامن  ،اقمتود اًمسػر إمم اهلـد واًمصلم جلؾى اًمسؾع مـ هـوك وسمقعفو
أو
ممرظمو ،سمؾ ً
ذم اًمبالد اًمعرسمقي .ومل ُي ْع َثر ذم اًمؽتى واعمخطقـموت قمغم سمؼقي اؾمؿف أو شمػوصقؾ طمقوشمف ،وىمد قمُثِ َر قمغم خمطقـمي
ًمؽتوب سؾسؾة التواريخ اًمذي أًمػف قمراىمل مـ مقاـمـل ؾمؾقامن قموش ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري ،سمعد كحق
ؾمتلم قمومو مـ شموريخ يمتوسمي ؾمؾقامن عمذيمراشمف ،ويدقمك زيد طمسـ اًمسػماذم وىمد ؾمجؾ رطمؾي ؾمؾقامن ،وأضوف
أظمبور وأىمقال اًمتجور سمجوكى حتديد شموريخ شملًمقػ اجلزء إول ذم مؼدمي يمتوسمف سمعوم 237هـ .وىمد قمثر قمؾقفو
اعمستنمق اًمػركز ريـقدو قموم 1130هـ1718/م ذم إطمدى مؽتبوت سموريس اخلوصي ،وؾمؾؿً سمعد ذًمؽ
إمم دار اًمؽتى إهؾقي ،وىموم ريـقدو سمؽممجي اعمخطقط ًمؾػركسقي وكنمه سمعـقان

"أظمبور ىمديؿي مـ اهلـد

واًمصلم أوردهو اصمـون مـ اًمرطموًمي اعمسؾؿلم ،ؾموومرا إمم هـوك ذم اًمؼرن اًمتوؾمع اعمقالدي" وسمعدهو كنم إصؾ
اًمعريب وشمرمجتف اًمػركسقي ؾمـي 1261هـ1845/م( ).

 -قمبقد قمكم سمـ سمطل،

كتابات الرحالة وادبعوثني طن مـطؼة اخلؾقج العريب طرب العصور  ،ص .54-53

 يقؾمػ اًمشوروين ،حتؼقؼ ودراؾمي ًمؽتوب.23-14
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أخبار الصني واهلـد  ،اًمدار اعمرصيي اًمؾبـوكقي ،مرص اًمعرسمقي2000 ،م ،ص

ذم أكف مـ أوائؾ اًمؽتى اًمتل اؾمتػودت ممو وصؾً إًمقف ظمؼمات اعمالطملم

شمؽميمز أمهقي هذا اًمؽتوب

واًمرطموًمي اًمعرب ذم اعمحقط اهلـدي طمتك اًمؼرن اًمثوًمٌ اهلجري

 /اًمتوؾمع اعمقالدي ،وأقمودت وملومودت

يمؿرؿمد سمحري هلمٓء اعمالطملم واًمرطموًمي ،ويؿؽـ ذيمر مـزايو رطمالهتؿ ذم اًمسطقر اًمتوًمقي:
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يؼدمون ًمـو صقرة قمـ اًمطرق اًمبحريي اًمتل ؾمؾؽفو اًمعرب طمتك ذًمؽ اًمقىمً ذم اعمحقط اهلـدي
همر ًسمو طمتك ؾموطمؾ إومريؼقو اًمنمىمل ،وطمتك مقـوء يموكتقن ( )cantonذم اًمصلم( ).

-2

يشػمان إمم اجلزائر اًمتل زارهو ظمالل اًمرطمؾي مع وصػ دىمقؼ ًمؾحقوة آضمتامقمقي واًمديـقي( ).

-3

اًمؼقوم سمذيمر مؾقك اهلـد وقموداهتؿ ذم اعمؾبس واعمليمؾ وكظومفؿ اًمعسؽري واًمسقود وآضمتامقمل
وآىمتصودي( ).

-4

معرضو ًمؾعودات واًمتؼوًمقد ذم
اًمؼقوم سمتـوول اًمـظؿ واًمؼقاكلم اًمسقوؾمقي واًمؼضوئقي وآىمتصوديي،
ً
إطمقال اًمشخصقي( ).
اًمؼقوم سمذيمر اًمعؾقم اًمعؼؾقي مـ اًمطى واًمػؾسػي واًمـجقم واًمػؾؽ واًمتل يمون اهلـقد يامرؾمقهنو

آكذاك( ).
-2

أبو دلف مسعر بن مفؾفل اخلزرجي (ادتوذم أواخر الؼرن الرابع اهلجري)

ًمعؾ أسمو دًمػ اخلزرضمل مـ أوًمئؽ اًمرطموًمي اًمذيـ ؿموءت هلؿ إىمدار أن يؼقمقا سمرطمالت ـمقيؾي،
أب دًمػ أول رطموًمي قمريب دظمؾ إمم اهلـد قمـ ـمريؼ اًمؼم ( ) .إن اعمصدر اًمقطمقد اًمذي يقومر ًمـو كبذة
يمام يعد و
خمترصة ضمدً ا قمـ طمقوشمف هق يمتوب يتقؿة الدهر ًمؾثعوًمبل ( ) ،اًمذي مل يؼدم أي معؾقمي قمـ شموريخ ومؽون

 -راضمع:

املصدر الؾموسمؼ ،ص .38-37-18

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص .33-32

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص .76-43-42

-

أخبار الصني واهلـد ،ص .67-66-42-40-39-38

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص .90-89

 -اًمسقد ؾمؾقامن اًمـدوي،

العالقات العربقة اهلـدية  ،ص .51

يمثػما مـ أقمامل أيب دًمػ اًمشعريي
 -شمـوول اعممًمػ اعمذيمقر ؿمقئًو ً

أب مـصقر قمبد اعمؾؽ اًمثعوًمبل اعمتقرم 429هـ ،يتقؿة
 :و

الدهر دم حماسن أهل العرص  ،ذح وحتؼقؼ :مػقد حمؿد ىمؿقحي ،دار اًمؽتى اًمعؾؿقي1403 ،هـ1983/م ،ج ،3
ص .436-413
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وٓدشمف وووموشمف ،واعمعؾقموت اعمذيمقرة اعمتعؾؼي سمشخصقتف قمـد اعمحرر اًمعريب اسمـ اًمـديؿ خمترصة وىمؾقؾي
ضمدً ا( ) ،ويمذًمؽ اًمرطموًمي اًمؼزويـل أشمك سمبعض اعمعؾقموت وًمؽـ هو ؿمحقحي ( ) ،سمجوكى ذًمؽ كجد سمعض
اعمعؾقموت قمـف ذم ـمقوت اًمرؾموًمي إومم واًمثوكقي ممو شمػقدكو سملكف قموس رضمول اًمؼرن اًمراسمع اهلجري ،دون
حتديد عمؽون وٓدشمف وووموشمف.
وشمرك ًمـو أب

و دًمػ وص ًػو ؿمق ًؼو ًمرطمؾتف ذم هذا اًمعرص إمم شمؾؽ اعمـوـمؼ واًمؼبوئؾ اعمجفقًمي ذم

ظمصقصو ضمـقب اهلـد واًمسـد واعمؾتون ،وشمـوول مو
شمريمستون اًمغرسمقي ،واًمنمىمقي ،واًمتبً ،واًمصلم ،واهلـد
ً
وضمدهو مـ قمودات هذه اعمـوـمؼ وشمؼوًمقدهو ،وأقمراومفو ،وصـوقمتفو ،ودمورهتو ،وـمرق معقشتفو ،وطمقوهتو
قمومي ،وسمذًمؽ اؾمتققمى اجلوكى اًمديـل واًمسقود وآىمتصودي واًمتجوري وآضمتامقمل( ).
-3

بزرگ بن شفريار هرمزي (ت .بعد  340هـ 956/م)
هق ىمبطون ؾمػقـي دموريي ورطموًمي ،مـ أهؾ ظمقزؾمتون .مـ آصموره يمتوب طجائب اهلـد بره و بحره و

جزايره  ،شمـوول ومقف اًمقىموئع اًمعديدة طمقل مـوـمؼ ضمـقب اهلـد ،ومـطؼي گجرات ،ومـ إطمداث اعمفؿي اًمتل

 حمؿد سمـ إؾمحوق اسمـ اًمـديؿ، -زيمريو سمـ حمؿد سمـ حمؿقد اًمؼزويـل،

الػفرست ،دار اعمعرومي ،سمػموت1398 ،هـ1978/م ،ص .491-486
آثار البالد وأخبار العباد  ،دار صودر ،سمػموت1389 ،هـ1969/م ،ص ،589

اقمؽمف اًمؼزويـل ً
ىموئال  :إكف أظمذ يمؾ مو يتعؾؼ سمبالد اًمؽمك وىمبوئؾفو ،مـ مسعر سمـ مفؾفؾ

ؾمقوطمو رآهو
"ومنكف يمون
ً

يمؾفو" راضمع :ص .589
ً -مؼد ؾمجؾ أب

و دًمػ يمؾ ذًمؽ ذم رؾموًمتلم مفؿتلم  ،ىموم سمـنم أوٓمهو اًمبوطمٌ مريزن ؾمعقد مريزن قمسػمي مع

دراؾمتفو وحتؼقؼفو ،وىمسؿفو إمم ىمسؿلم  :يشتؿؾ اًمؼسؿ إول قمغم اًمدراؾمي اًمتل شمضؿ ومصؾلم ،يتحدث اًمػصؾ
إول قمـ طمقوة أيب دًمػ وقمرصه وصمؼوومتف وأقمامًمف إدسمقي ،أمو اًمػصؾ اًمثوين ومؼد ظمصص ًمدراؾمي اًمرؾموًمي إومم
واًمتعريػ هبو واؿمتؿؾ ذًمؽ قمغم صػتفو وحتريرهو وأمهقتفو وىمقؿتفو اًمعؾؿقي ،أمو اًمؼسؿ اًمثوين ومقشتؿؾ قمغم اًمـص
واًمتحؼقؼ ،وـمبع هذا اًمؽتوب ذم ضمومعي أم اًمؼرى 1416هـ1995/م ،أمو اًمرؾموًمي اًمثوكقي ومحؼؼً وكنمت مرشملم،
طمقٌ طمؼؼفو مقـقرؾمؽل ،ضمومعي اًمؼوهرة1955 ،م ،يمام طمؼؼفو سمطرس سمقًمغويمقف وأكس ظموًمدوف ،شمرمجي وشمعؾقؼ:
حمؿد مـػم مرد ،ـمبع قمومل اًمؽتى .طمقل اهلـد راضمع  :اًمرؾموًمي إومم ص  73-59هذا ،وأهؿ اعمدن اًمتل زارهو ذم
قمورضو ًمقضع اإلؾمالم ،مميمدً ا قمغم كنم اًمثؼوومي
اهلـد هل اًمسـد ،واعمـصقرة واعمؾتون ،مع ذيمر اًمتطقر اًمعؿراين،
ً
اإلؾمالمقي وىمقوم اإلدارة اإلؾمالمقي سموحلدود اًمنمقمقي واًمعدل واإلطمسون وإمر سموعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ،ومـ
اعمدن اًمسوطمؾقي اهلـديي اًمتل زارهو هل اًمديبؾ ويمـبويي وهوسمون ،وسمؾفرا ،وىمـقج ،وؾمـدان ،وصقمور ،طمتك وصؾ إمم
رأس يمامري أي هنويي اهلـد اجلـقسمقي ،راضمع :ص .74-73
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ذيمرهو ،أن مؾؽًو هـد ًيو ىمد شمرضمؿ اًمؼرآن إمم اًمؾغي اعمحؾقي ًمؾؿعرومي واًمتدسمر ذم آيوشمف .ومـ سملم اعمدن اهلـديي
اًمتل زارهو وذيمرهو ذم يمتوسمف هل :يمقمل ،يمشؿػم اًمسػغم (اًمپـجوب) ،مقسقر (ضمقسقر) ،ؾمقسموره ،هتتفـ،
هتوكف ،ؾمقالن وهمػمهو( ).
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اإلصطخري إبراهقم بن حمؿد (ت كحو 346هـ957/م)
أيضو ،ضمغراذم ورطموًمي،
أسمق إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ حمؿد اًمػورد اإلصطخري ،ويعرف سموًمؽرظمل ً

يـسى إمم مديـي إصطخر ،ذم ضمـقب همريب إيران ،وشمعرف اًمققم سمـ  :ختً مجشقد .قموش ذم اًمؼرن اًمراسمع
اهلجري/اًمعوذ اعمقالدي ،وٓ يعرف قمغم وضمف اًمدىمي متك وًمد ،وٓ يمقػ شمؼؾبً سمف احلقوة طمتك ووموشمف .وشمدل
اًمؼرائـ قمغم أكف يمون طم ًقو يرزق ذم اًمعؼد اخلومس مـ اًمؼرن اًمراسمع اهلجري ،مـ ذًمؽ مو يرويف اسمـ طمقىمؾ ذم
يمتوسمف ادسالك واداملك وادػاوز وادفالك أو صورة األرض

أكف اًمتؼك سموإلصطخري ذم سمغداد ؾمـي

340هـ951/م .يعد اإلصطخري ذم اجلغراومقلم اًمذيـ مجعقا مودهتؿ اًمعؾؿقي قمـ ـمريؼ اعمشوهدة سمؿعويـي
إمويمـ اجلغراومقي ووصػفو إضوومي إمم مو ىمرأه ذم مصـػوت مـ ؾمبؼف .وىمد ـموف سمال ًدا يمثػمة مبتدئًو سمديور
اًمعرب ،مـ اخلؾقٍ إمم اعمحقط إـمؾز يمام زار سمعض سمالد اهلـد ،إضوومي إمم سمالد ومورس ،مقـمـف إصكم ،اًمتل
(
وسمحورهو).
ظمؼمهو ضمقدً ا ،ودل قمغم ذًمؽ وصػف اعمػصؾ ًمؽقرهو ومدهنو وأطمقوئفو وطمصقهنو وأهنورهو

وًمف يمتوسمون أطمدمهو

صور األقالقم  ،وأظمر هق يمتوب ادسالك واداملك اًمذي ًمؼل قمـويي يمبػمة،

مفام ًمؽؾ مـ ضموء سمعده ،وشمرضمؿ إمم اًمػورؾمقي واًمؽميمقي ،وكنم اعمستنمق مقًمؾر
ومؼد يمون مرضم ًعو ً

Moller

اًمؽتوب ؾمـي 1830م ،يمام كنمه دي همقيف  De Geoieؾمـي 1870م ضؿـ ؾمؾسؾي مؽتبي اجلغراومقلم اًمعرب.
وذم قموم  2004م أقمودت وزارة اًمثؼوومي اعمرصيي كنم اًمؽتوب ذم اًمسؾسؾي اًمتل شمصدرهو سمعـقان تراثـا وطمؼؼف
اًمديمتقر حمؿد ضموسمر قمبد اًمعول( ).

أيضو اًمعالىموت اًمتجوريي مع اإلؿمورة إمم كبقغ اهلـقد ذم جمول اًمرطمالت وريمقب اًمبحر مـ ظمالل
 سمجوكى ذًمؽ ذيمر ًأيضو سمعض اجلقاكى آضمتامقمقي وآىمتصوديي ،وىمد ـمبع قمؿؾف ذم ًمقدن قموم
اًمعؿؾقوت اًمتجوريي ،ويمذًمؽ شمـوول ً
1886م ،صمؿ كنمهو طمسـ صوًمح ؿمفوب سمعد حتؼقؼف قموم

2010م مـ دار اًمؽتى اًمقـمـقي  ،أسمقفمبل  ،اإلمورات

اًمعرسمقي اعمتحدة.
يمثػما قمـ مدن اهلـد ومـفو :اعمؾتون ،واعمـصقرة ،واًمسـد ،وأًمقر ،وهنر اًمسـد ،ورؾمؿ اخلرائط اًمداًمي قمغم يمؾ
 يمتى ًهذه اعمدن ،راضمع :حتؼقؼ حمؿد ضموسمر قمبد اًمعول ،ص .119
ً -مالؾمتزادة راضمع

 :قمبد اًمرمحـ محقدة ،أطالم اجلغرافقني العرب  ،دار اًمػؽر ،دمشؼ1980 ،م.
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ابن حوقل (ت 367هـ977/م)
أسمق اًمؼوؾمؿ حمؿد سمـ قمكم اعمقصكم اًمبغدادي اعمعروف سموسمـ طمقىمؾ ،رطموًمي مـ سمؾدة كصقبلم

سموجلزيرة .اختذ اًمتجورة مفـي ًمف ،وسمدأ دمقاًمف مـ سمغداد قموم

331هـ943/م .ومحؿؾتف أؾمػوره إمم ؿمامزم

إومريؼقي وإكدًمس ،وزار كوسمقزم وسموًمػممق ذم إيطوًمقي ،وقمرف اًمعراق وإيران وضمز ًءا مـ اهلـد أي مـطؼي
اًمسـد قمـ يمثى ( ) ،وقمود مـ أؾمػوره قموم 362هـ973/م .وهذا يعـل أكف ىمه ذم اًمؽمطمول كحق صمالصملم
قموم ًو.
يعد اسمـ طمقىمؾ مـ أوائؾ اًمذيـ ظمرضمقا قمغم اعمـفٍ اًمققكوين ذم شمؼسقؿف إرض إمم إىموًمقؿ
اًمسبعي ،وختػموا مـوـمؼ حمددة يمقطمدات ضمغراومقي متؿقزة .واشمبع ذم يمتوسمف صورة األرض اعمـفٍ كػسف اًمذي
إىمؾقام .ومؼد اشمبع اسمـ
ؾمور قمؾقف اإلصطخري ذم شمصـقػف اإلىمؾقؿل ،وشمؼسقؿف اًمعومل اإلؾمالمل إمم قمنميـ ً
طمقىمؾ مـذ اًمبدايي ـ يمغػمه مـ اجلغراومقلم اًمعرب اعمسؾؿلم

ـ إؾمؾقب اًمصحقح ذم يمتوسمي اجلغراومقي

اًمقصػقي اًمتل شمعتؿد أؾمؾقب اعمشوهدة واًمدراؾمي اعمقداكقي .وهل شمريمز ذم معظؿفو قمغم اجلقاكى اًمبنميي أيمثر
مـ شمريمقزهو قمغم اجلقاكى اًمطبقعقي  ،ومتـوول سموًمقصػ خمتؾػ كقاطمل احلقوة اًمبنميي ،متحدصم ًو قمـ اًمعودات
واًمتؼوًمقد واحلرف وإديون ،واًمطبؼوت آضمتامقمقي ،واعمليمؾ واعمؾبس ،إمم آظمر مو يتصؾ سمحقوة اإلكسون ( ).
وٓؿمؽ ذم أن ازدهور اجلغراومقي ذم اعمـطؼي اًمعرسمقي إكام يدل قمغم مؽوكي هذا اًمعؾؿ ذم إدارة ؿممون اًمدوًمي
صورة

اًمـوؿمئي ،ومعرومي أطمقاهلو وصمرواهتو ووضمقه أمقاهلو وهذا مو أؿمور إًمقف اسمـ طمقىمؾ ذم مؼدمي يمتوسمف
األرض سمؼقًمف" :إكف قمؾؿ يتػرد سمف اعمؾقك اًمسوؾمي ،وأهؾ اعمروات واًمسودة مـ مجقع اًمطبؼوت"( ).
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ادؼدد شؿس الدين حمؿد بن أمحد (335ـ كحو390هـ 947/ـ كحو 1000م)
حمؿد سمـ أمحد سمـ أيب سمؽر اًمبـّوء اعمؼدد ،ويؼول ًمف اًمبشوري  ،ؿمؿس اًمديـ أسمق قمبد اهلل ،ضمغراذم

ورطموًمي قمريب .ويرى سمعض اًمبوطمثلم ذم اعمؼدد أيمثر اجلغراومقلم أصوًمي ومقام يتعؾؼ سمؿالطمظوشمف اًمشخصقي

 ظمصص اًمؼسؿ اًمثوين مـ يمتوسمف ًمذيمر طمدود اهلـد مع اإلؿمورة إمم إوضوع اًمسقوؾمقي واحلضوريي ذم مدن هذهأيضو ًمػفؿ هذه اعمدن ومو جيوورهو مـ اعمـوـمؼ اًمنمىمقيً ،مؾتػصقؾ راضمع
اعمـطؼي ،يمام وضع ظمريطي ً

 :اسمـ طمقىمؾ،

صورة األرض ،ـمبعي سمػموت1992 ،م ،ص .284-274
 راضمع اسمـ طمقىمؾ، -راضمع مؼدمي يمتوب

صورة األرض ،ص .281-279
صورة األرض  ،ص ً ،10مالؾمتزادة راضمع  :اهمـوـمققس يقًمقو كقومتش يمراشمشؽقومسؽل ،تاريخ

األدب اجلغرادم العريب ،شمرمجي صالح اًمديـ قمثامن هوؿمؿ ،اإلدارة اًمثؼوومقي سمجومعي اًمدول اًمعرسمقي ،اًمؼوهرة1975 ،م.
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قمغم اًمعودات واًمتؼوًمقد واعمـتجوت واخلصوئص اعمتعؾؼي سموٕمويمـ اًمتل زارهو ويـسى إًمقف اًمػضؾ يمذًمؽ
ًمؾتؼديؿ اعمـفجل عمعؾقموشمف ،وذم اًمعديد مـ اجلقاكى ًمؾصقر اًمتل رؾمؿفو سمقصػف ؿموهد قمقون ،ودمعؾ ىموئؿي
اعمصطؾحوت احلضوريي واًمثؼوومقي اعمعروومي ذم زموكف هذا اًمعؿؾ أيمثر ىموسمؾقي ًمالقمتامد قمؾقف( ).
سمدأ اعمؼدد سمتلًمقػ يمتوسمف أحسن التؼاسقم دم معرفة األقالقم قموم 375هـ985/م ويمون ىمد سمؾغ
إرسمعلم مـ قمؿره ،واؾمتغرق إكجوزه كحق صمالصمي أقمقام ،ويمون يمتوسمف هذا آظمر مو يؿثؾ اًمدراؾمي اًمتؼؾقديي
"اًمؽالؾمقؽقي" مـ يمبور اجلغراومقلم اًمعرب ذم اًمؼرن اًمراسمع اهلجري .ووضمد اًمؽتوب ذم مسقدشملم شمعقد
إطمدامهو ـ ووم ًؼو ًٕمػوظ اعممًمػ كػسف ـ إمم قموم 375هـ986 -985/م ،أمو اًمثوكقي وهل اًمتل اؾمتعؿؾفو
يوىمقت ومؼد أيمؿؾً سمعد صمالصمي أقمقام مـ ذًمؽ اًمتوريخ قموم 378هـ989 -988/م( ).
واىمترص يمتوب اعمؼدد أحسن التؼاسقم دم معرفة األقالقم قمغم شمؼديؿ معرومي واؾمعي ًمألىمطور
مـفجو ذم يمتوسمف  ،إذ سمدأ ذم اًمعؿقمقوت قمـ يمؾ إىمؾقؿ ىموم سمدراؾمتف صمؿ اكتؼؾ سموًمقصػ إمم
اإلؾمالمقي ،واشمبع
ً
اعمدن واًمـقاطمل ،وسمعدهو ىمدم معؾقموت ختص إظمالق واًمعؼوئد اًمديـقي .وىمسؿ اعمؼدد ذم يمتوسمف ،اًمعومل
اإلؾمالمل إمم أرسمعي أىمسوم ،وًمؽؾ ىمسؿ مـفو ظمرائط مستؼؾي ،واؾمتخدم ـمر ًىمو ًمتؿثقؾ اًمظقاهر اجلغراومقي
طمتك يؿؽـ ًمؾجؿقع ومفؿفو؛ ومرؾمؿ اًمطرق اعمعروومي سموحلؿرة ،واًمرمول اًمذهبقي سموًمصػرة ،واًمبحور اعموحلي
سموخلرضة ،وإهنور سموًمزرىمي ،واجلبول اعمشفقرة سموًمغؼمة.
ومو يراه اعمؼدد مـ اظمتالف يمتوسمف قمـ ممًمػوت مـ ؾمبؼف يؽؿـ ذم رطمالشمف اًمتل ىموم هبو،
ومـفجف ذم اًمؽتوسمي اًمذي يبدأ ومقف احلديٌ اإلمجوزم صمؿ يـتفل سمؿعؾقموت شمػصقؾقي يتـوول ومقفو اعمـوخ واًمديوكي
واًمتجورة واًمغرائى واعمظوهر اجلغراومقي إظمرى ،وذم ذًمؽ ىمقًمف قمـ إىمؾقؿ اًمسـد:

"هذا إىمؾقؿ اًمذهى

واًمتجورات ،واًمعؼوىمػم وأٓت ،واًمػوكقذ واخلػمات ،وآرزار واعمقز . ..سمف رظمص وؾمعي كخقؾ ومترات،
وقمد وإكصوف وؾمقوؾموت ،وسمف ظمصوئص وومقائد وسمضوقموت ،ومـوومع ومػوظمر ومتوضمر وصـوقموت ،ومرص
ومدن رسيي وىمصبوت وؾمالمي وقموومقي وصمؿ أموكوت...

" ،صمؿ يتوسمع شمعداده ًمبؼقي قمجوئى سمالد اهلـد

إظمرى( ).
 -قمبقد قمكم سمـ سمطل،

كتابات الرحالة وادبعوثني طن مـطؼة اخلؾقج العريب طرب العصور  ،ص .55

 ًمالؾمتزادة راضمع :قمبد اًمرمحـ محقدة، -ؿمؿس اًمديـ اعمؼدد،

أطالم اجلغرافقني العرب  ،دار اًمػؽر ،دمشؼ1980 ،م.

أحسن التؼاسقم دم معرفة األقالقم  ،حتؼقؼ وكنم دي همقيي ( ً ،)DE. GOEJEمقدن ،ط ،2

1906م ،ص .474
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وهـوًمؽ رطموًمي آظمرون زاروا اهلـد ذم اًمػؽمات اًمعديدة وًمؽـفؿ ٓ يلشمقن ذم صػقف اجلغراومقلم،
سمؾ هؿ سموطمثقن مقؾمققمققن ذم اًمدرضمي إومم ،ومـفؿ اعمسعقدي (

283هـ346-هـ957-896/م)،

قمظقام اؾمتؿرت رطمالشمف صمالصملم قمو ًمو
واًمبػموين(440-362هـ1048-973/م) ،ومؽون اعمسعقدي رطموًمي
ً
قمؼم قمـف "اًمرطمؾي ذم ـمؾى اًمعؾؿ " إكجوزً ا ديـ ًقو ،ومـ
دون شمقىمػ شمؼري ًبوَ ،و َقمدَّ هق ؾمػره ـمؾ ًبو ًمؾعؾؿ أو يمام َّ
أهؿ أقمامًمف "اًمتـبقف واإلذاف " ،و "مروج اًمذهى ومعودن اجلقهر " ،شمـوول ذم إظمػم ضمغراومقي اهلـد
وأهنورهو ومدهنو( ) ،وىمد وصؾ سمـػسف إمم يمـبويً قموم 303هـ912/م ،ويمون حيؽؿفو ذم ذًمؽ اًمقىمً أطمد
اًمتجور اًمؼمامهي ،واًم ًقو مـ ىمبؾ اعمؾؽ اهلـدود

"وًمبفـ رائ "( ) ،وقمـد وصقًمف إمم اعمؾتون قموم

ودون اعمسعقدي هذا اًمؽتوب سمعد أن أهنك
303هـ912/م ،ذيمر ًمـو أؾمامء اعمؾقك واًمقزراء واًمعرب ( )ّ ،
رطمالشمف قموم 332هـ943/م( ).
أمو اًمبػموين ،ومفق أول رطموًمي قمريب اؾمتغؾ وضمقده ذم اهلـد ًمتسجقؾ إوضوع اًمديـقي واًمسقوؾمقي
واًمثؼوومقي وآضمتامقمقي سمدىمي سموًمغي ،ويليت يمتوسمف "حتؼقق ما لؾفـد من مؼولة مؼبولة دم العؼل أو مرذولة " مـ
أهؿ اًمؽتى اًمعرسمقي اًمتل ٓ شمثري اعمؽتبي اًمعرسمقي ومحسى ،سمؾ شمقضح إوضوع ًمؾبوطمثلم اهلـدوس اًمذيـ
يبحثقن قمـ سمعض احلؼوئؼ اًمديـقي وآضمتامقمقي آكذاك ذم اعمجتؿع اهلـدود ،وسمجوكى هذا أدرج اًمبػموين
معؾقموت مفؿي وشمػصقؾقي طمقل إكشطي اًمبحريي واًمتجوريي ًمؾفـد ذم اًمؼرن اخلومس ًمؾفجرة/احلودي قمنم
ًمؾؿقالد( ).
 -اعمسعقدي،

مروج الذهب ومعادن اجلوهر  ،حتؼقؼ :حمؿد حمقل اًمديـ قمبد احلؿقد ،اعمؽتبي اًمتجوريي ،مرص،

1384هـ1964/م ،ج  ،1ص .381-389
 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ج

 ،1ص .254

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ج

 ،1ص .326

 -عمزيد مـ اًمتػوصقؾ طمقل شمرمجي اعمسعقدي وأقمامًمف ،راضمع :اسمـ اًمعامد احلـبكم،

شذرات الذهب دم أخبار من ذهب ،

أذف قمغم حتؼقؼف قمبد اًمؼودر إركوؤوط ،دار اسمـ يمثػم ،دمشؼ ،سمػموت1410 ،هـ1989/م.
 -سمجوكى يمتوسمف اعمذيمقر أقماله ،ؾمطر يمت ًبو قمديدة ذم اًمعؾقم اًمعؼؾقي ،ومـ أمهفو:

اآلثار الباققة طن الؼرون اخلالقة ،

ومؼالة استخراج األوتار دم الدائرة بخواص اخلط ادـحـي فقفا  ،و الصقدكة دم الطب  ،و الؼاكون ادسعودي دم اهلقئة
والـجوم ،و استقعاب الوجوه ادؿؽـة دم صـاطة اإلصطروب  ،و غرة الزجيات  ،و التػفقم ألوائل صـاطة التـجقم ،
وحتديد هنايات األماكن لتصحقح مسافات ادساكن و تاريخ األمم الرشققة  ،و تاريخ اهلـد ً ،مالؾمتزادة راضمع :كتاب
البريوين ،اعمجؾس إقمغم ًمؾعؾقم ذم ؾمقريي1974 ،م.

85

ويعدُّ يمتوب اًمرطموًمي اسمـ سمطقـمي (

779-703هـ1377-1304/م) سمعـقان حتػة الـّظار دم

مفام وصمر ًيو طمووم ً
ال سموًمعطوء ذم اجلغراومقو واإلصمـقهمراومقو واًمتوريخ
غرائب األمصار وطجائب األسػار ،
مصدرا ً
ً
مصدرا مـ مصودر اًمتوريخ
ظمصقصو ومقام يتعؾؼ سموهلـد ضمـقب ذق آؾمقو ،سمجوكى يمقكف
اًمثؼوذم واحلضوري،
ً
ً
اًمدوزم ًمؾعومل اإلؾمالمل وقمالىموت أىمطور هذا اًمعومل سمعضفو سمبعض وقمالىموشمف سموًمعومل اعمسقحل( ).
815-720هـ-1321/

ظمصقصو قمرص سمـل شمغؾؼ (
ومو ورد ذم يمتوسمف قمـ اهلـد اإلؾمالمل
ً

1413م) ًمف أمهقي إصمـقضمراومقي يمبػمة ًمؽشػف قمـ سمعض كقاطمل آًمتؼوء واًمتامزج سملم احلضورشملم اإلؾمالمقي
واهلـديي ،وذم وصػف ًمؾؿـوؾمبوت وآطمتػوٓت ـ وإن سمدا ومقفو سمعض اعمبوًمغوت ذم سمعض إطمقون ـ ومفل
شمقضح وٓ ؿمؽ ـمبقعي اًمتػوقمؾ سملم اهلـقد واعمسؾؿلم سمعد صمالصمي ىمرون شمؼري ًبو مـذ اًمػتح اإلؾمالمل ( ) .هذا
وشمؼدم اًمرطمؾي سمصػي قمومي مو يؿؽـ وصػف سمنـمالًمي سموكقرامقي قمغم اًمعومل اإلؾمالمل ذم اًمؼرن اًمثومـ اهلجري،
وموًمرطمؾي شمػصح قمـ شمرامل أـمراومف ،وامتداد سمؼوقمف ،وشمـقع ؿمعقسمف ،وشمبويـ شمؼوًمقد إىمقام وقموداهتؿ ( ) .هذا،
وسمعد مو اكتفقً مـ ذيمر اًمرطموًمي اًمعرب أكتؼؾ أن إمم اًمرطمالت إورسمقي إمم ؿمبف اًمؼورة اهلـديي.
ثال ًثا:

سؼوط السقادة البحرية اإلسالمقة وطرص الـفضة األوروبقة

ًمؼد شمعوفمؿً ًمدى أورسمو مظوهر طمى آـمالع واعمعرومي وآيمتشوف ذم أواظمر اًمؼرن اخلومس
قمنم ًمؾؿقالد ،وملظمذت شمتؼقى وشمقطمد صػقومفو ،وشمػؽر وشمتدسمر وشمتعؾؿ ،مو أدى إمم أن دمقب اًمبؾدان
ؿمػ إمصور ،واًمتل متخض قمـفو ايمتشوف أمريؽو قمغم يد دوًمي إؾمبوكقو ذم قموم 903هـ1498/م ،مـ
كت
وت
ظمالل إرؾمول اًمرطموًمي اإليطوزم يمريستقومر يمقًمقمبقس (

Columbus

 ،)Christophorusصمؿ ىمومً دوًمي

اًمؼمشمغول سمنرؾمول اًمبعثي اًمتجوريي حتً ىمقودة اًمرطموًمي وموؾمؽق د ى گومو ( ) ()Vasco da Gamaسموًمدوران طمقل

 -ؿمؿس اًمديـ أب

و قمبد اهلل امل لىمى سموسمـ سمطقـمي ،حتػة الـظار دم غرائب األمصار وطجائب األسػار

 ،حتؼقؼ:

قمبد اهلودي اًمتوزي ،أيموديؿقي اعمؿؾؽي اعمغرسمقي ،اًمرسموط1417 ،هـ1997/م ،ص  9ومو سمعدهو.
 ظمصص اعمحؼؼ اعمجؾد اًمثوًمٌ مـ يمتوسمف ًمبقون مو ذيمره اسمـ سمطقـمي قمـ اهلـد وؿمعبفو وقموداهتو وشمؼوًمقدهو وكظؿفوودوًمتفو ووضعفو اًمسقود وآىمتصودي واًمديـل وآضمتامقمل ،راضمع :ج  ،3اًمػصؾ اًمعوذ واحلودي قمنم واًمثوين
قمنم واًمثوًمٌ قمنم ،ص .249-67
 طمسلم حمؿد ومفقؿ، -وموؾمؽق دا گومو (

أدب الرحالت ،قمومل اعمعرومي ،اًمؽقيً1978 ،م ،ص .23
( )Vasco da Gamaوًمد ذم 1469م ذم اًمؼمشمغول وشمقذم ذم  24ديسؿؼم 1524م ذم يموًمقؽقت

سموهلـد) يعد مـ أكجح مستؽشػل اًمؼمشمغول ذم قمرص آؾمتؽشوف إوريب وهق أول مـ ؾموومر مـ أورسمو إمم اهلـد =
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اًمؼورة اإلومريؼقي ويمشػ ـمريؼ اهلـد مبوذة وسمعقدً ا قمـ اًمسقودة اًمبحريي اإلؾمالمقي ،ومؽون هذا اًمطريؼ
اجلديد ضوًمي أورسمو اعمـشقدة ًمرضب اًمدول اإلؾمالمقي ؾمقوؾم ًقو واىمتصود ًيو ودمور ًيو ،وًمؼد يموكً هلذه
اًمؽشقف قمدة دواومع مـ أمهفو:
-1

اًمداومع آىمتصودي أي معرومي اًمطرق اعممديي إمم صمروات وظمػمات اًمنمق قمؿق ًمو وؿمبف اًمؼورة
قمكم ْ
اعممرخ اهلـدي
اهلـديي
ً
أن أ ْذيم َُر هـو مو يمتبف ِّ
ظمصقصو ،وًمؽل كػفؿ هذه اًمؼضقي سملطمسـ صقرة َّ
ظمصقصو اًمؼمشمغوًمقلم واإليطوًمقلم
سموكقؽر ذم يمتوسمف إ ْذ يؼقل" :إِ َّن اًمرطمالت اًمتل سمدأهو إوروسمققن
ً
مل شمؽـ اىمتحو ًمو ًمؾؿجفقل ،وإكام ضمزء مـ حمووٓت مستؿرة ٓكتزاع اًمسقطرة قمغم ذيون
يمثػما مو يموكً معوديي ." ...صمؿ
اىمتصودي مفؿ يمون طمتك ذًمؽ اًمقىمً ذم أيد أضمـبقي (اعمسؾؿلم) ً
ً
متسوئال" :عموذا مل يؽـ اًمعرب اًمذيـ يتحؽؿقن ذم اًمطرق اًمؼميي اعممديي إمم
اعممرخ اعمذيمقر
يػف ّ
ّ
مـحـك اًمـلج ر يشغؾقن أكػسفؿ سموًمبحٌ قمـ ـمريؼ سمديؾ .ويموكً رضورة اًمتغؾى قمغم اعمقىمع
آطمتؽوري ًمعرب ؿمامل إومريؼقي هل اًمتل دومعً

"چـقا" وهمػمهو مـ اعمدن اإليطوًمقي إمم

آؿمؽماك ذم محالت قمؿؾقي اًمؽشػ .ومل يؽـ ًمدى اًمعرب داومع مـ هذا اًمؼبقؾ ،وقمغم اجلوكى
أظمر يمون مـ صوحلفؿ وىمػ يمؾ حمووًمي ٓيمتشوف ـمرق سمديؾي ،ومض ً
ال قمـ ذًمؽ أظمػؼ اًمعرب
ذم اؾمتخدام آسمتؽورات اًمتؼـقي اًمتل حتؼؼً قمـد هنويي اًمعصقر اًمقؾمطك"( ).
-2

اًمداومع اًمسقود واًمتجوري أي قمؿؾقي آؾمتؿرار ذم طمرب آؾمؽمداد ( ) ،واًمسقطرة قمغم اًمتجورة
ظمصقصو
اًمعوعمقي مـ ظمالل اًمتعومؾ اعمبوذ مع اًمدول اًمنمىمقي
ً

 ،وأن اًمدول إورسمقي يموكً

شمستفؾؽ سمؽؿقي واومرة اًمبفورات اًمتل يموكً شمصؾ إًمقفو مـ ظمالل اًمدول اإلؾمالمقي اًمقاىمعي قمغم

سمحرا .وكجح سموًمػعؾ قموم  1498م ذم إجيود اًمطريؼ طمقل ىمورة إومريؼقو قمؼم رأس اًمرضموء اًمصوًمح ًمؾسػر إمم اهلـد مـ
ً
أورسمو سمدٓ مـ ـمريؼ احلرير واًمبحر إمحر واًمطرق اًمبحريي إظمرى اًمتل يموكً حتً ؾمقطرة اعمسؾؿلم ذم اًمنمق
إوؾمط وآؾمقو اًمقؾمطك .عمزيد مـ اعمعؾقموت راضمع  :يومقاته ،شمرمجي ودراؾمي :قمبد اًمرمحـ قمبد اهلل اًمشقخ ،اهلقئي
اًمعومي اعمرصيي ًمؾؽتوب ،اًمؼوهرة1995 ،م.
 -ك .مودهق پوكقؽور،

الوثـقة واإلسالم :تاريخ اإلمرباصورية الزكجقة دم غرب إفريؼقة  ،شمرمجي :أمحد ومقاد سمؾبع ،اعمجؾس

إقمغم ًمؾثؼوومي ،مرص اًمعرسمقي ،ط1998 ،2م ،ص .221-220
 -عمزيد مـ اًمتػوصقؾ راضمع

 :أهمسطس رازم :مؽة ادؽرمة دم طقون رحالة كصارى  ،شمرمجي :طمسلم ؾمعقد همزاًمي ،دار

اعمؾؽ قمبد اًمعزيز ،اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي1430 ،هـ ،ص .20
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اًمبحر اهلـدي وإمحر واًمبحر اعمتقؾمط ،ومؽون مـ اًمرضوري يمف هذا آطمتؽور اإلؾمالمل
واًمتعومؾ اًمتجوري اًمنمىمل واًمسقطرة قمغم إؾمقاق اًمتجوريي مبوذة.
-3

اًمرطموًمي إورسمقلم
اًمداومع اًمديـل اًمذي ضمعؾً احلروب اًمصؾقبقي مـ أهؿ اًمعقامؾ اًمتل دومعً ّ
ظمصقصو إمم إمويمـ اعمؼدؾمي ًمدهيؿ ذم ومؾسطلم ،وذم ذًمؽ
إمم اًمرطمؾي وآكتؼول إمم اًمنمق
ً
أصوب اعمستنمق سمركود ًمقيس ،طمقٌ يؼقل:

"واحلؼقؼي أن هـوك ؾمؾسؾي ـمقيؾي مـ اًمرطموًمي

واحلجوج اًمذيـ رطمؾقا مـ أورسمو إمم اًمنمق ،وهمٓء اًمذيـ ؿموريمقا ذم احلؿالت اًمصؾقبقي ذم
اًمؼرون اًمقؾمطك"( ) ،سمجوكى مشوريمتفؿ ذم احلروب اًمصؾقبقي ضد اعمسؾؿلم ،كجد أهنؿ وصػقا
ذم أقمامهلؿ اًمؽـوئس وإديرة واعمـزارات اًمديـقي ،وريمزوا آهتامم قمغم أمويمـ دومـ اًمؼدؾمقلم( ).
وىمد يموكً إؾمؽماشمقجقي اًمؼمشمغول قمغم ؾمبقؾ اعمثول ـ هل اًمبحٌ قمـ ـمريؼ دمعؾ اًمبضوئع شمصؾ
دورا حمقر ًيو ذم اًمتجورة
مبوذة مـ اهلـد واًمصلم وهمػممهو مـ اًمدول اًمنمىمقي اًمتل يموكً شممدي آكذاك ً
اًمعوعمقي؛ ذًمؽ دون اعمرور سموًمبحر إمحر واخلؾقٍ اًمعريب ،صمؿ قمؼم اًمدول اإلؾمالمقي اعمحقطي سمتؾؽ اًمطرق
اًمبحريي اًمتل اؾمتؿدت ىمقهتو مـ اًمتجورة اًمبحريي واًمؼميي ،ومؽون ذًمؽ مصدر اًمؼقة آىمتصوديي واًمسقوؾمقي
ًمؾبالد اإلؾمالمقي ذم شمؾؽ احلؼبي ،ويموكً هلو ؾمقودة ذم هذه اعمجوٓت اعمذيمقرة أقماله دون أي مـوزع( ).
وذم اًمؼرن اخلومس قمنم اعمقالدي موزاًمً اًمؼمشمغول وإؾمبوكقو حتورسمون اعمسؾؿلم ذم إكدًمس،
وأصبحً اًمؼمشمغول ىموئدة اعمسقحقي ضد اإلؾمالم واعمسؾؿلم طمقٌ أصبحً حمورسمتفؿ قمـد اًمـصورى
اعمتديـلم واًمقـمـقلم مـ ؿمعى إيبػميو واضم ًبو مطؾ ًؼو ،ومريم ًبو ذا ىمقة متعودًمي سملم اًمقاضمى اًمديـل اًمقـمـل( ).

 -سمركود ًمقيس،

اإلسالم دم التاريخ :األفؽار والـاس واألحداث دم الرشق األوسط

 ،شمرمجي :مدطمً ـمف ،اعمجؾس

إقمغم ًمؾثؼوومي ،مرص اًمعرسمقي2003 ،م ،ص .85
 حمؿد ي-

وكس أمحد قمقض ،الرحالة األوربقون دم ممؾؽة بقت ادؼدس الصؾقبقة  ،مؽتبي مدسمقزم ،اًمؼوهرة1992 ،م.

Maqbul Ahmad, Indo-Arab Relations (Delhi: Indian Council for Cultural Relations, 1969, p. 87.

 وىمد يمون اًمؼمشمغوًمققن يرون أن حمورسمي اإلؾمالم واضمى مؼدس ،ويمون اًمػوشمقؽون يعؿؾ قمغم شمـؿقي هذا اعمقىمػاًمعدواين .ومـجد أن اًمبوسمو كقؽقٓس (  1447ـ 1455م) يؼقل ساطمي" :إكف مـ واضمى اًمؼمشمغوًمقلم أن يؼضقا قمغم
اًمطوقمقن أيـام وضمدوه " ،ويمون يؼصد سموًمطوقمقن اإلؾمالم واعمسؾؿلم ،راضمع :حمؿد طمسـ اًمعقدروس ،دراسات دم
اخلؾقج العريب ،دار اًمؽتوب احلديٌ ،اًمؽقيً1999 ،م ،ج  ،2ص .44
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قمظقام ،وشمطؾع
هذا ،وشمـبغل اإلؿمورة إمم أكف يموكً دمورة اًمتقاسمؾ ذم أورسمو ىمد سمؾغً ؿملكًو
ً
إورسمققن إمم مصدر هذه اًمتقاسمؾ ذم اهلـد وضمزر اهلـد اًمنمىمقي .ويمون اًمطريؼ اًمتؼؾقدي ًمـؼؾفو هق اًمطريؼ
اًمبحري سملم مقـوء هرمز ع سمر اخلؾقٍ اًمعريب ،أو مقـوء قمدن ع سمر اًمبحر إمحر ،صمؿ ًسمرا إمم اعمقاكئ اًمعرسمقي ع سمر
اًمبحر اعمتقؾمط ومـفو إمم أورسمو .واطمتؽرت مجفقريي اًمبـدىمقي سمػضؾ أؾمطقهلو اًمؽبػم ،وطمسـ قمالىمتفو
سموًمعرب ،كؼؾ اًمتقاسمؾ مـ اعمقاكئ اًمعرسمقي إمم اًمبـدىمقي طمقٌ شمقزع مـفو إمم مرايمز اًمتجورة ذم أورسمو .ويمقن
دمور اًمبـدىمقي صمروات ـموئؾي ،ممو أوهمر صدور اًمدول إورسمقي إظمرى ،ودومع سمعضفو إمم حمووًمي اًمقصقل إمم
اهلـد قمـ ـمريؼ اًمدوران طمقل إومريؼقو .اؾمتفؾً دول أورسمو اًمؼرن اخلومس قمنم اعمقالدي وهل مشغقًمي
مجقعو سمؿشويمؾفو اًمداظمؾقي سموؾمتثـوء إؾمبوكقو واًمؼمشمغول طمقٌ يموكً اًمظروف اًمسقوؾمقي أيمثر اؾمتؼرارا.
ودمؿعً قمدة قمقامؾ أظمرى ذيمرت آك ًػو ضمعؾً اًمؼمشمغول شمـظر إمم اًمبحر يمؿخرج وطمقد ًمطؿقطمفو ،ومفل
معزوًمي قمـ أورسمو سمنؾمبوكقو وًمقس أمومفو ومرصي ًمؾتقؾمع قمغم طمسوب ضمورهتو اًمؽبػمة( ).
ومـ هـو أرؾمؾ اًمؼمشمغوًمققن رطمالت يمثػمة ومـفو ومرديي إمم اًمدول اإلومريؼقي واهلـد طمظقً
سموهتامم مـ ىمؿي اًمؼقودة ذم ًمشبقكي ،ويمون مؾقك اًمؼمشمغول يـعؿقن قمغم اًمرطموًمي سمعد قمقدهتؿ سمـجوح سمؿؽووملة
يمبػمة( ) .ومـ اًمرطمالت اًمػرديي اًمتل شمذيمرهو أدسمقوت هذا اعمقضقع رطمؾي

"سمػمو دي يمقومقؾفو

Pêro da

 "Covilhãقموم 892 -891هـ1488 -1487/م اًمذي يمون أول سمرشمغوزم يصؾ إمم يمؾقؽً  Calicutوگقا
أيضو أول أورويب يدظمؾ مؽي اعمؽرمي واعمديـي اعمـقرة ،إذا
 Goaاهلـديي قمؼم مرص واًمبحر إمحر ،ورسمام يؽقن ً
صح ادقموؤه ( ) .وهل رطمؾي وضمف هبو اعمؾؽ اًمؼمشمغوزم ضمقن اًمثوين (  )John II of Portugalمـ أضمؾ متوسمعي
اعمفؿي اًمتل يمون ىمد سمدأهو "سمورصمقًمقمقق ديوز" ( )Bartolomeu Diasهبدف اًمبحٌ قمـ ـمريؼ سمحري إمم اهلـد

 -ؾمؾقؿ أكطقن،

"رطمؾي جمالن طمقل اًمعومل ٕكطقكقق سمقجوومقـون " ،جمؾة تراث اإلكساكقة  ،اعمجؾد اًمسودس ،قمدد ،1

1968م ،ص .75-74
 -يذيمر اًمرطموًمي ومورشمقام ،وهق مقضقع سمحثـوً ،مدى آكتفوء مـ شمسجقؾ رطمؾتف ،ومقؼقل:

"ًمؼد ذهبً ـ سمعد مو قمود مـ

وهموكام ـ ًمؾؼوء مؾؽ اًمؼمشمغول ،وقمـدمو وصؾً ذهبً ًمتؼبقؾ يد قمظؿتف اًمذي أطموـمـل سمرقمويي وموئؼي مـف،
اهلـد ؾموعمًو
ً
واؾمتؼسمؾين قمدة أيوم ذم سمالـمف ًمقسؿع مـل قمـ ؿمئقن اهلـد اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي وآضمتامقمقي ،وسمعد سمضعي أيوم،
ً
متقؾمال إًمقف ـ إذا رهمى ـ أن يعتؿدهو ويقىمعفو سمقده
ىمدمً ًمف وصمقؼي اًمػروؾمقي اًمتل مـحـل إيوهو ،كوئبف ذم اهلـد،
وخيتؿفو سمختؿف ،ومتـوول مـل اًمقصمقؼي ووىمعفو سمقده ووضع قمؾقفو ظمتؿف ،وشمؿ شمسجؾقفو ...ص .298
-
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The Prester John of the Indies, Hakluyt Society, Cambridge, 1961, p. 369-376

يدور طمقل اًمؼورة اإلومريؼقي ذم قموم 891هـ1487/م .وىمد ضموءت أظمبور رطمؾتف قمـ ـمريؼ ـمرف صمون هق
ممثؾ اًمؼمشمغول ذم احلبشي اًمتل موت هبو "يمقومقؾفو"( ).
صمؿ وصؾ وموؾمؽق دي گومو ،اعمستؽشػ اًمؼمشمغوزم اعمعروف ،سمؿسوقمدة اعمالح اًمعريب اًمشفػم أمحد
سمـ موضمد إمم "يموًمقؽقت" سمجـقب اهلـد ذم قموم 902هـ1497/م ،ومؽون مـ أهؿ مفامشمف ايمتشوف اًمطريؼ
اجلديد ًمقصقل مـتجوت آؾمقو اجلـقسمقي ًمألؾمقاق إورسمقي دون احلوضمي إمم اعمرور قمـ ـمريؼ اًمبحر إمحر.
وـمب ًؼو ًمبعض اًمبوطمثلم اهلـقد رسمام يمون اًمداومع اًمتجوري وآىمتصودي ذم اًمدرضمي إومم ًمدى اًمؼمشمغوًمقلم مـ
أضمؾ اعمزيد مـ اًمؽشقف اجلغراومقي ،إٓ أن ذًمؽ اًمداومع يمون حيؿؾ ذم ـمقوشمف احلامس اًمديـل سمومتقوز ،سمحقٌ
إن اعمراؾمؿ وإوامر اًمصودرة ٓرشمقود اًمبحور وآًمتػوف طمقل اًمعومل اًمعريب واإلؾمالمل حتؿؾ رؾمؿ
اًمصؾقى يمشعور ًمتؾؽ احلؿالت آيمتشوومقي ،ويمون اهلدف مـ ذًمؽ سمطبقعي احلول كنم اعمسقحقي سملم
اًمشعقب اًمعرسمقي واإلؾمالمقي وهمػم اإلؾمالمقي سموإليمراه( ).
ومؽون ًمدهيؿ أهداف أظمرى شمتؿثؾ ذم إضمبور اعمسؾؿلم واهلـدوس قمغم اقمتـوق اعمسقحقي وكنم
دقمقهتؿ سموحلديد واًمـور .ويتبلم ذًمؽ مـ يمالم اعممرخ اعمعوس أمحد زيـ اًمديـ اًمذي يمتى ً
ىموئال:

"ىموم

اًمؼمشمغوًمققن سمنطمراق مسوضمد اعمسؾؿلم ،ووـمموا اعمصوطمػ واًمؽتى اًمديـقي سملرضمؾفؿ ،وأطمرىمقهو سموًمـور،
وهتؽقا طمرموت شمؾؽ اعمسوضمد ،وطمرضقا قمغم ىمبقل ىمقل اًمردة واًمسجقد ًمصؾقبفؿ ،وقمرضقا هلؿ إمقال
قمغم ذًمؽ ...وىمتؾقا احلجوج ،وؾم ّبقا رؾمقل اهلل صغم اهلل

قمؾقف وؾمؾؿ ...ويمؿ مـ مسؾؿلم ومسؾامت

ك ُّرصوا ،ويمؿ مـ أمثول ذًمؽ ومضوئح وىمبوئح شمؽؾ إًمسـي قمـ ذيمرهو .. .صمؿ إن سمغقتفؿ اًمعظؿك ،ومهتفؿ
ىمديام وطمدي ًثو شمغقػم ديـ اعمسؾؿلم ،وإدظموهلؿ ذم اًمـرصاكقي.) ( "...
اًمؽؼمى ً
وقمؾقف ومؽون اًمؼمشمغوًمققن يرون أن حمورسمي اإلؾمالم واضمى مؼدّ س

 ،ويمون اًمػوشمقؽون يعؿؾ قمغم

شمـؿقي هذا اعمقىمػ اًمعدواين .ومـجد أن اًمبوسمو كقؽقٓس ىمول ساطمي" :إكف مـ واضمى اًمؼمشمغوًمقلم أن يؼضقا
قمغم اًمطوقمقن أيـام وضمدوه " ،ويمون يؼصد سموًمطوقمقن اإلؾمالم واعمسؾؿلم ( ) .ويتؿ اًمتليمقد قمغم ذًمؽ مـ ىمقل

-

اإلسالميممؾمسي ؿمبوب اجلومعي ،اإلؾمؽـدريي1993،م ،ص.108 -107
،
قمبد اًمعزيز ؾمومل،البحر األمحر دم التاريخ

-

K. M. Panikar, Lectures on India's Contact with the world in the Pre-British Period, Nagpur, Nagpur
University, 1964, p. 67.

 -أمحد زيـ اًمديـ،

حتػة ادجاهدين ،ص .263

 -حمؿد طمسـ اًمعقدروس،

دراسات دم اخلؾقج العريب ،دار اًمؽتوب احلديٌ ،اًمؽقيً1999 ،م ،ج  ،2ص .44
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اًمؼوئد اًمؼمشمغوزم طمقـام اؾمتقمم اًمؼمشمغوًمققن قمغم مقـوء گقا قموم 912هـ1506/م ،ومؼومقا سمؿذسمحي مروقمي ضد
اًمتجور اعمسؾؿلم ،وملرؾمؾ اًمؼوئد اًمؼمشمغوزم اًمبقيمػمك إمم مؾؽ اًمؼمشمغول ،يبنمه سموًمسقطرة قمغم گقا ،وسمؼتؾف
ًمؾتجور واًمسؽون اعمسؾؿلم ،ومؼول ذم كشقة" :طمقثام أمؽـ اًمعثقر قمغم قمريب يمون إومالشمف مـ يدي رضسمو مـ
اعمحول" ،ومؽون يؿأل هبؿ اعمسوضمد صمؿ يرضم ومقفو اًمـور"( ).
وؾمقؽقن مـ اعمستحسـ أن أؿمػم ذم هذا اعمؼوم

إمم سمعض اًمبوطمثلم إورسمقلم اًمذيـ ىمومقا سمدر اؾمي

ذًمؽ اجلوكى دراؾمي مستػقضي ،وأصمبتقا ومقفو سملن اًمؽثػم مـ اًمبوطمثلم وإيموديؿ ييـ إورسمقلم واًمؼمشمغوًمقلم
يزقمؿقن اًمققم سملن اًمداومع اًمرئقس ٕقمامل اًمسؾى واًمـفى واًمؼرصـي يمون يتؿثؾ ذم ؾمؾى إمقال وهنبفو
واًمسقطرة قمغم اًمـشوـموت اًمتجوريي ذم شمؾؽ اعمـوـمؼ اًمنمىمقي ومحسى ،وًمؽـ مزاقمؿفؿ مردودة ،إكام احلؼقؼي
شمؽؿـ ذم أن شمؾؽ إقمامل اهلٍ م يي وهمػم اإلكسوكقي مـ اًمبطش واًمتـؽقؾ يموكً يتؿ شمـػقذهو سمقاؾمطي اخلطط
اعمؿـفجي ضؿـ احلروب اًمصؾقبقي ضد اإلؾمالم واعمسؾؿلم ،ومعـد اًمـظر اًمدىمقؼ ذم مجقع اهلجامت اًمؼمشمغوًمقي
اعمعل
يتضح ضمؾ ًقو أن اًمروح اًمصؾقبقي يمون هلو طمضقر ىمقي ،ومـ أضمؾ حتؼقؼ شمؾؽ إهداف ّ

نة ىموم مجقع

اعمسموًملم اًمؼمشمغوًمقلم وطمؾػوئفؿ اًمدقموة اًمقسققمقلم سمتضػػم ضمفقدهؿ وسمذل ىمصورى ضمفدهؿ مـ أضمؾ اًمؼضوء
قمغم اإلؾمالم واعمسؾؿلم سمام ومقفو ىمطع ـمرق احلٍ مـ ؿمبف اًمؼورة اهلـديي ومـوـمؼ آؾمقو اجلـقسمقي ،وشمعطقؾ
رطمالت احلٍ اًمسـقيي ،إكام طموول اًمؼمشمغوًمققن إًمبوس أقمامهلؿ اهلؿجقي سمؾبوس اًمطؿقح اًمتجوري وآىمتصودي
إًمخ( ).
ظمطرا قمغم مجقع اًمدول
إذن يمون سمروز اهلقؿـي اًمؼمشمغوًمقي وشمرؾمقخفو ذم اًمبحور اهلـديي سموت أؿمد ً
اعمطؾي قمغم اعمحقط اهلـدي واًمبحر إمحر واخلؾقٍ اًمعريب إسمون شمؾؽ اًمػؽمة اًمتورخيقي .وسمحؾقل قموم 921هـ/
 1515م اؾمتقمم اًمؼمشمغوًمققن قمغم معظؿ اعمقاكئ اعمفؿي اًمقاىمعي ذم هذه اعمـوـمؼ اًمسوطمؾقي ،طمتك إن اهلقؿـي
ظمطرا طمؼقؼ ًقو قمغم احلرملم اًمنميػلم ،ومػل قموم 920هـ1514/م ،قمغم ؾمبقؾ اعمثول،
اًمؼمشمغوًمقي سمدأت شمشؽؾ ً
وضع أومقكسقد اًمبقيمػمك كوئى اعمؾؽ ًمؾؿستعؿرة اًمؼمشمغوًمقي ذم اهلـد ،ظمطي ًمغزو مؽي اعمؽرمي .وذم رؾموًمتف
اعمقضمفي إمم اعمؾؽ دوم موكققل يمتى ً
ىموئال" :جيى أن شمؽقن ظمطقشمـو إومم كحق اًمسقطرة اًمؽومؾي قمغم مقـوء
مصقع وشملمقـفو يمؼوقمدة قمسؽريي سمرشمغوًمقي ًمغزو اعمـوـمؼ اخلورضمقي اعمجوورة هلو ،وًمق كجحـو ذم ذًمؽ ًمؼؿـو
ّ
 يمل ايؿ پوكقؽور،-

91

آسقا والسقطرة الغربقة  ،شمرمجي :قمبد اًمعزيز شمقومقؼ ضموويد ،اًمؼوهرة1962 ،م ،ص .46

Mahmood Kooria, “Killed the Pilgrims and Persecuted Them”: Portuguese Estado da India’s Encounters
with the Hajj in the Sixteenth Century" in The Hajj and Europe in the Age of Empire, edit., by Umar
Ryad under the Leiden studies in Islam and society, Leiden: 2017, Vol. 5, p. 17, 23-25.

سمضامن اإلمدادات واعمموكوت ًمؼقاشمـو ،سمحقٌ إن هذا اعمؽون يعد مـ أهؿ اعمقاين اًمتجوريي وآىمتصوديي،
وسمعد إكجوز هذه إمقر ؾمقؽقن اًمقىمً ىمد طمون ًمؾتػؽػم ذم همزو ضمدة ومؽي واًمسقيس واًمسقطرة قمؾقفو،
وسمام أكف يقضمد ًمديـو اًمؽثػم مـ اخلققل ذم أرايض سمريسؽم ضمقن ،وسموًمتوزم ؾمقؽقن إمر ً
ئ مـ
ؾمفال خلؿس ما ة
اًمػرؾمون اًمؼمشمغوًمقلم أن يصؾقا إمم ضمدة ومـفو إمم مؽي ًمتدمػمهو وحتقيؾفو إمم رمود ،وذًمؽ ظمالل يقم واطمد
ومؼط"( ).
ومـ هـو ،ومنن معرومي اًمظروف اًمتورخيقي اًمتل متً ظمالهلو اًمرطمالت اًمؼمشمغوًمقي أمر رضوري ،ومؼد
يمون هلو وٕورسمو قمؿق ًمو ذم أواظمر اًمؼرن اخلومس قمنم وسمدايوت اًمؼرن اًمسودس قمنم أهداف ظموصي إلقمودة
شمؼقيؿ معورومفو قمـ اًمعومل اإلؾمالمل ،ويمذًمؽ إقمودة شمرشمقى أوراىمفو عمقاضمفتف سملؾموًمقى ضمديدة ىمقامفو اًمعؾؿ
واعمعرومي ،سموإلضوومي إمم أؾمبوب قمؿؾقي مؾحي ،شمؾح قمغم إورسمقلم مثؾ شمعؿقؼ معرومتفؿ سموًمـظؿ اًمسوئدة ذم
اًمعومل اًمنمىمل واًمعريب ،ومـ هـو ،إذا يموكً رطمؾي وموؾمؽق دا ضمومو (  )Vasco da Gamaاًمؼمشمغوزم ىمد اكتفً
سمويمتشوف اًمطريؼ إمم اهلـد اًمذي يمون حيتؽره اعمسؾؿقن ومنن مفؿي اًمرطموًمي اًمؼمشمغوًمقلم وإورسمقلم أيمثر
شمعؼقدً ا ومقام سمعد ،ومـفؿ اًمرطموًمي ومورشمقام مقضقع اًمبحٌ ،ومؼد يموكقا مؽؾػلم سمقصػ قمودات اًمشعقب
ظمصقصو ذات
وشمؼوًمقدهو ،ويمتوسمي شمؼورير قمـ ضمققؿمفو ومعسؽراهتو ،وطمرص مـتجوهتو اًمزراقمقي واًمصـوقمقي،
ً
اًمؼقؿي اًمتجوريي اًمعوعمقي ،وسموظمتصور يموكً مفؿتفؿ اًمتجسس اًمشومؾ قمغم يمؾ اًمشعقب واجلامقموت اًمتل
ظمصقصو اإلؾمالمقي مـفو( ).
مروا هبو
ً
هذا ،وسمجوكى اًمرطموًمي اًمؼمشمغوًمقلم ىموم سمعض اًمرطموًمي مـ اًمروس وإيران ذم اًمػؽمة كػسفو سمزيورة
-

F. G. Danvers, The Portuguese in India, London, 1966, Vol. I, p. 305.

 -مـ اًمرطموًمي إورسمقلم كقؽقًمق دا يمقكتل (

1469-1385م) شموضمر ومستؽشػ إيطوزم مـ مجفقريي اًمبـدىمقي وًمد ذم

ؿمقغقو (  )Chioggiaوؾموومر إمم اهلـد وضمـقب ذق آؾمقو ،ورسمام إمم ضمـقب اًمصلم ذم سمدايوت اًمؼرن اخلومس قمنم،
طمقٌ همودر اًمرطموًمي كقؽقًمق كحق  1419م ،واؾمتؼر ذم دمشؼ ،طمقٌ درس اًمؾغي اًمعرسمقي واًمثؼوومي اإلؾمالمقي ،ودمقل
ذم اًمدول اًمعرسمقي وآؾمقو اًمنمىمقي قمغم مدى ومؽمة مخسي وقمنميـ قمو ًمو ،وذًمؽ سمسبى وضمقد إمـ وإمون واًمتسومح
اًمديـل اإلؾمالمل اعمـتنم ذم اًمبؾدان اًمعرسمقي واإلؾمالمقي متؽـ مـ اًمدظمقل إمم مـوـمؼ يمثػمة مـ ظمالل ريمقسمف يمتوضمر
يمثػما مـ اًمعجوئى
قمغم متـ اًمسػـ اًمتل يمون يؿؾؽفو اًمتجور اعمسؾؿقن مـ اًمعرب واهلـقد .ودون رطمؾتف وذيمر ً
واًمغرائى اهلـديي اًمتل ؿموهدهو ظمالل وضمقده ذم اهلـد .عمزيد مـ اًمتػصقؾ راضمع رطمؾتف ذم يمتوب:
Major, R. H. (ed.). India in the fifteenth century: Being a collection of narratives of voyages to India
in the century preceding the Portuguese discovery of the Cape of Good Hope, Works issued by the
Hakluyt Society, English trans. by J. Winter Jones, Hakluyt Society, London 1857, under the title
"The Travels or Nicolo Conti, In the East, in the early part of the fifteenth century", p.1-39.
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اهلـد سمغقي احلصقل قمغم اعمعؾقموت اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي أو شمؼقيي اًمعالىموت اًمدسمؾقموؾمقي مع سمعض
اإلمورات اإلؾمالمقي  ،مـفؿ اًمرطموًمي واعممرخ اًمدرسموري قمبد اًمرزاق ( 886-815هـ1482-1413/م)
()
اًمتقؿقري.
اًمذي زار سمقجوسمقر ويمؾقؽً واعمـوـمؼ اهلـديي اجلـقسمقي إظمرى ،يمدسمؾقمود ًمسؾطون ؿموه رخ

راب ًعا:

الرحالة فارتقام ورحؾته
تعريف ب
قمغم اًمرهمؿ مـ أن هذا اًمرطموًمي يعد مـ اًمرواد اًمذيـ ـمبعً أقمامهلؿ ظمالل اًمؽشقف اًمبـرشمغوًمقي،

إٓ أن اعمعؾقموت اًمشخصقي قمـف ىمؾقؾي ضمدً ا كجدهو ًمدى سمعض اعمستنمىملم ،ومـفؿ حمؼؼ يمتوسمف اعمستنمق
سمودضمر (  )George Percy Badgerاًمذي ذيمر سمعض اعمعؾقموت اًمؼؾقؾي قمـ هذا اًمرطموًمي ،أو مو ذيمره اًمرطموًمي
كػسف قمـ كػسف ذم ـمقوت رطمؾتف ،وشمػسػم ذًمؽ أن ومورشمقام مل يؽـ ومقف مـ إيطوًمقو ؾمقى أهنو مقضع مقًمده،
مقل رطمؾتف ،واًمذي ىمدم
ومصدر ًمغتف ،أمو ومقام قمدا ذًمؽ وموًمرضمؾ يمون يعؿؾ حلسوب مؾؽ اًمؼمشمغول ،اًمذي ّ
ًمف كوئبف ذم اهلـد سمراءة آمتقوز واًمػروؾمقي وضؿف جلققؿمف اعمحورسمي ذم مديـي كا ًمقؽً ضد اعمسؾؿلم( ).
ومع يمؾ هذا اًمغؿقض اًمذي حيقط سمحقوة ومورشمقام ومفـوك إمجوع قمغم أكف وًمد ذم سمقًمقكقو ( )Bologna
سمنيطوًمقو ،وأكف رطمؾ مـفو إمم اًمبـدىمقي ،وىمد ذيمر هق ذم رطمؾتف أن واًمده يمون ـمبق ًبو

( ) ،وذم قموم 908هـ/

متقضمفو إمم اإلؾمؽـدريي صمؿ زار اًمؼوهرة وسمػموت ،وـمراسمؾس وأكطويمقي
1503م همودر ومورشمقام مديـي اًمبـدىمقي
ً
ودمشؼ ،اضمتؿع ذم دمشؼ مع ىمبطون ممؾقيمل وصؿؿ قمغم زيورة مؽي سمصػتف مرشمدً ا ممؾقيم ًقو ،أي أكف اقمتـؼ
اإلؾمالم وارشمد قمـ ديـف إول ،ذم  16ؿمقال اعمقاومؼ  14أسمريؾ همودر دمشؼ سمصػتف واطمدً ا مـ ؾمتلم ممؾقيمًو
 هق قمبد اًمرزاق سمـ إؾمحوق اًمسؿرىمـدي ،يؾؼى سمؽامل اًمديـ ،وًمد سمؿديـي هرات مـ سمالد ومورس قمومومقفو قموم 887هـ ،قمؿؾ قمبد اًمرزاق اًمسؿرىمـدي دسمؾقموؾم ًقو ذم طمؽقمي اخلوىمون اًمسعقد

816هـ ،وشمقذم

"ؿموه رخ " ،وشمؼؾى ذم

وفموئػ يمثػمة ،ومـ ظمالل رطمؾتف متؽـ مـ مجع اعمعؾقموت اجلغراومقي قمـ اهلـد وؾمؿرىمـد ويمقالن ومرص واجلزيرة
اًمعرسمقي ،صمؿ شمػرغ ًمؾؽتوسمي ذم قموم  867هجريي ،وموكتفك مـ شملًمقػ يمتوسمف اعمعـقن مطؾع السعدين وجمؿع البحرين ،
وذًمؽ ذم قموم  872هـ اًمذي أيمسبف ؿمفرة قمؾؿقي قمظقؿي ،ويعتؼم هذا اًمؽتوب مـ أهؿ اًمقصموئؼ واعمصودر اًمتورخيقي
قمؾام أن رطمؾتف ذم
اًمتل متدكو سمجوكى اًمتػوصقؾ قمـ اهلـد اجلـقسمقي سموعمعؾقموت قمـ اعمعرومي اجلغراومقي ذم ذًمؽ اًمعرصً .
اهلـد اؾمتغرىمً مو سملم قمومل 1442م إمم 1445م .راضمع اًمؽتوب اًمتوزم:
Muzaffar Alam Sanjay, Subrahmanyam (2007). Indo-Persian Travels in the Age of Discoveries,
1400–1800, Cambridge, Cambridge University Press, p. 54–67.

 -يؼقل اًمرطموًمي:

"ومؼد فمؾؾً سمعقدً ا قمـ سمقتل وطمبل ؾمبع ؾمـلم حمتػ ًظو سمؿشوقمري اًمطقبي طمقول وـمـل ...ومـحـل

كوئى اعمؾؽ رشمبي اًمػورس ًمبعض اعمؼوشمؾلم ،ويمـً مـ سملم همٓء سمػضؾف ...راضمع :الرحؾة ،ص .288-286
 -إن واًمدي يمون يعؿؾ ـمبق ًبو ذم سمؾدكو ،وقمرومً سموعمامرؾمي مو قمؾؿـل إيوه ...راضمع:
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الرحؾة ،ص .263

ظمصص هلؿ مؽون ذم ىموومؾي يمبػمةً ،معؾ ذم إمر مبوًمغي ،وًمؽـف يؼدر قمددهو سملرسمعلم أًمػ رضمؾ ومخسي
وصمالصملم أًمػ مجؾ( ).
واؾمتغرىمً اًمرطمؾي إمم مؽي أرسمعلم يق ًمو ( ) ،مـ ضؿـفو سمضعي أيوم شمقىمػً ومقفو اًمؼوومؾي ذم اعمديـي
اعمـقرة( ) ،إمم أن وصؾً إمم مؽي ذم  20مـ ذي اًمؼعدة اعمقاومؼ  18مويق( ) ،ومؽثً ىموومؾتف قمنميـ يق ًمو ذم
طمؽام سموإلقمدام قمغم يمؾ مـ رومض اًمعقدة
مؽي اعمؽرمي ( ) .قمـد اكؼضوء اًمعنميـ يق ًمو أصدر ىموئد اًمؼوومؾي ً
معفو إمم ؾمقريو ( ) ،وعمو مل يؽـ ذم كقي اًمرطموًمي ومورشمقام اًمعقدة مـ اًمطريؼ كػسفو اًمتل ىمدم مـفو ،سمؼل خمتبئًو ذم
سمقً أطمد اعمامًمقؽ اًمذي يمسى صداىمتف وؾموقمدشمف زوضمتف ذم اًمقصقل إمم ضمدة طمقٌ أسمحر إمم ومورس ( ) .سمعد
وصقًمف إمم ومورس ىموسمؾ ومورشمقام صديؼف ذم ؿمػماز واًمذي ىموسمؾف ذم مؽي ،يمون يطؾؼ قمؾقف "اعمعؾؿ ذو اًمـقر "،
واًمذي راومؼف ومورشمقام ـمقل رطمؾتف ذم اهلـد ( ) .مـ سمالد ومورس ارحتؾ ومورشمقام إمم اهلـد وىمه هـوك ومؽمة ـمقيؾي
متجقٓ ذم اعمدن اهلـديي اجلـقسمقي واجلزائر أؾمققيي سمام ومقفو ؾمقالن ،واعماليق ،وهمػمهو ،صمؿ ؿمورك ذم سمعض
متقضمفو إمم اجلزر اإلومريؼقي وموحلبشي ودار
احلروب اًمتل دارت سملم اعمسؾؿلم واًمؼمشمغوًمقلم ،صمؿ همودر كا ًمقؽً
ً
وأظمػما قمود ؾموعمو إمم مديـي رومو سمعد ًمؼوء مؾؽ السمرشمغول ذم ًمشبقكي( ).
طمقل رأس اًمرضموء اًمصوًمح،
ً
أقسام الؽتاب من الـاحقة الشؽؾقة
ىمسؿ ومورشمقام يمتوسمف إمم صمامكقي أؾمػور:
-1

اًمس ْػر إول مالطمظوت قموسمرة قمـ اًمؼوهرة وسمػموت وـمراسمؾس وطمؾى ومحوة ودمشؼ ،
شمـوول ذم ِّ
ص .15-5

 -راضمع:

الرحؾة ،ص .18

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.18

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.28-26

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.36

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.48

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.49

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.51-50-49

 طمقل شمػوصقؾ رطمؾتف ذم ومورس ،راضمع: -طمقل وصقًمف إمم ًمشبقكي ،راضمع:

الرحؾة ،ص .103-91
الرحؾة ،ص .298
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-2

اًمس ْػر اًمثوين جلزيرة اًمعرب سمبعض اًمتػصقؾ قمـ مؽي واعمديـي ووضعفو اًمسقود
شمعرض ذم ِّ
وآضمتامقمل واًمديـل ،ص .54-16

-3

اًمس ْػر اًمثوًمٌ ومخصصف ًمبقون سمالد اًمعرب أي اًمقؿـ واخلؾقٍ اًمعريب ،ص .90-55
أمو ِّ

-4

وذيمر ذم اًمسػر اًمراسمع أوضوع سمالد ومورس اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي واًمتجوريي ،ص.103-91

-5

اًمس ْػر اخلومس واًمسودس واًمسوسمع ومؼسؿفو إمم اًمؽتوب إول (ص
أمو ِّ

 )134-105واًمثوين

(ص )177-135واًمثوًمٌ (ص )288-178قمغم طمسى اًمزمون واعمؽون ،طمقٌ ظمصص
اًمؽتوب إول ًمذيمر مو يتعؾؼ سمجـقب همرب اهلـد ،وشمعرض ذم اًمؽتوب اًمثوين ٕوضوع موٓسمور
اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي وآضمتامقمقي واًمديـقي ،أمو اًمؽتوب اًمثوًمٌ ومتـوول ومقف ضمـقب ذق اهلـد
قمورضو ًمألوضوع اًمسقوؾمقي واحلضوريي
ومو جيوورهو مـ اإلمورات اإلؾمالمقي ذم اجلزر اعمالويي،
ً
ًمؽؾ مـ ضمزيرة ؾمقالن ،وسمقركقق ،وضمووا ،وماليو.
-6

اًمس ْػر اًمثومـ وإظمػم ومذيمر ومقف أطمقال ذق إومريؼقو وايتفقسمقو ،واجلزر اعمختؾػي اًمقاىمعي ذم
أمو ِّ
ؾمقاطمؾ ذق إومريؼقو ،ورأس اًمرضموء اًمصوًمح طمتك وصؾ إمم ًمشبقكي صمؿ إيطوًمقو.
هذا ،وىمبؾ اًمدظمقل إمم اًمتػوصقؾ ومقام يتعؾؼ رطمؾتف سموهلـد ،يـبغل أن أذيمر هـو سموًمـؼوط سمعض

إمقر اعمفؿي طمقل اًمرطموًمي ومورشمقام واًمتل جيدهو اًمؼورئ ذم ـمقوت يمتوسمف ،وهل يمؤيت:
-1

سمدأ رطمؾتف سموًمؽذب واخلداع ذًمؽ ٕكف يمون يعؿؾ حلسوب مؾؽ اًمؼمشمغول ،اًمذي ويمّؾف ًمتسجقؾ
ووصػ إوضوع اًمديـقي وآضمتامقمقي واًمسقوؾمقي وآىمتصوديي واًمذي مل يؽـ ممؽـًو ًمف إٓ
سموًمتـؽر واخلداع.

-2

هـوًمؽ أمهقي يمؼمى ًمؽتوب ومورشمقام يمقصمقؼي مفؿي شمرؾمؿ صقرة طمؼقؼقي ٕوضوع اهلـد اًمديـقي
وآضمتامقمقي واًمسقوؾمقي وآىمتصوديي ،وشمعدّ معؾقموشمف صحقحي ودىمقؼي ذم وصػف عمشوهداشمف
ًمؾعودات واًمتؼوًمقد واًمعجوئى واًمغرائى اًمتل ؾمجؾفو ذم يمتوسمف اعمذيمقر .واًمتل ؾمطرهو سملؾمؾقب
آظمر يمثػم مـ اًمرطموًمي إورسمقلم واًمعرب ىمبؾف وسمعده.

-3

كػسف
ذم يمثػم مـ إطمقون كجد اعمبوًمغوت ومقام ؾمطر ومورشمقام ،وهل ؾمؿي سمورزة ذم يمؾ مو مل يشوهد ه ب
يـؿ ع
وؾمؿعه مـ أظمريـ ،سمجوكى كظرشمف اًمدوكقي ًمؾؿسؾؿلم ممو ُّ

ن طمؼد وضغقـي وقمدم

مقضققمقي ،ممو ضمعؾف ذم يمثػم مـ إطمقون متحقزً ا ًمغػم اعمسؾؿلم واًمـصورى ،ومع يمؾ هذه اعمآظمذ
ٓ خيؾق يمتوسمف مـ دٓٓت شمورخيقي قمغم أىمؾ شمؼدير.
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-4

وأظمػما قمكم أن أذيمر اًمبقوكوت اًمؽومؾي ًمؾطبعي اإلكجؾقزيي اًمتل اقمتؿدت قمؾقفو إلقمداد هذا
ً
اًمبحٌ وهل يمؤيت:
The travels of Ludovico Di Varthema in Egypt, Syria, Arabia deserts, Arabia felix, in
persia, India and Ethiopia. Translated from the original Italian edition of 1510 with a
preface by John winter Jones, and with notes and an introduction by George Percy
Badger. New York 1863.

الؽتاب األول
متجفو إمم اًمسـد طمتك وصؾ إمم مقـوء ضمق ( )Cheoاًمقاىمع
اكطؾؼ اًمرطموًمي ومورشمقام مـ مقـوء هرمز
ً
سمؿديـي يمؿبويي اًمتل يٍري ومقفو هنر اإلكدس (  ،)Indusوشمظفر أول مالطمظوت ومورشمقام قمغم مديـي يمؿبويي،
وقمامرهتو ،وزراقمتفو وظمػماهتو ،وأقمجى سمام رآه ،ومقؼقل" :واحلؼقؼي أهنو مجقؾي ضمدً ا ،قمومرة سموًمغالل واًمػقايمف
اًمطقبي ضمدً ا "( ) .صمؿ يسجؾ مالطمظوشمف طمقل دور هذه اعمديـي ذم اًمتجورة اًمعوعمقي ومقؼقل" :يتؿ إكتوج يمؿقوت
هوئؾي مـ اًمؼطـ هـو ،ومػل يمؾ قموم يتؿ حتؿقؾ أرسمعلم أو مخسلم ؾمػقـي سموعمـسقضموت اًمؼطـقي واحلرير اًمتل
شمصدر ًمؾبالد اعمختؾػي " .ودمدر اإلؿمورة هـو إمم أن هذه اعمديـي يموكً شموسمعي ًمسؾطـي گجرات اإلؾمالمقي،
اًمتل يمون حيؽؿفو آكذاك اًمسؾطون حمؿقد سمقگره ( ) ،ومل يدظمؾ ومورشمقام ذم اًمتػوصقؾ طمقل طمقوة اعمسؾؿلم
آضمتامقمقي واًمديـقي مع أهنو يموكً إمورة إؾمالمقي ،وسمدًٓ مـ ذًمؽ ريمز قمغم إقمطوء اًمتػوصقؾ قمـ اًمطقائػ

-

الرحؾة ،ص .106-105

 -سمعد ؾمؼقط اًمدوًمي اًمتغؾؼقي ذم قموم

793هـ1391/م ،اؾمتؼؾ اًمقازم فمػر ظمون ذم وٓيي گجرات ،ووصؾً هذه

اإلمورة اإلؾمالمقي ذم قمفد طمػقده أمحد إول إمم رىمل احلضورة ،أمو اًمسؾطون حمؿقد سمقگرة (

917هـ1511/م)

ومقعتؼم قمفده اًمزاهر اًمذي امتد إمم أرسمعي ومخسلم قمو ًمو ،مـ أقمظؿ اًمػؽمات ذم شموريخ هذه اإلمورة اإلؾمالمقي ،طمقٌ
ذم قمفده وصؾً هذه اإلمورة إمم أىمىص اشمسوع هلو .وىمد فمفر اًمؼمشمغوًمققن قمغم اًمسوطمي اًمسقوؾمقي سمغرب اهلـد وضمـقهبو،
طمقٌ ىموم اًمؼمشمغوًمققن سمتحقيؾ اًمؽثػم مـ اًمـشوـموت اًمتجوريي سموعمحقط اهلـدي ًمصوحلفؿ ،متجووزيـ سمذًمؽ دمور
مرص واًمؽجرات ،ومـ هـو حتوًمػ اًمسؾطون حمؿقد سمقؽره ذم قموم 913هـ1507/م مع اًمسؾطون اعمؿؾقيمل اعمرصي
ىمـصقه اًمغقري ضد اًمؼمشمغوًمقلم ،وًمؽـ قمغم اًمرهمؿ مـ آكتصور اًمبحري اًمذي طمؼؼف إؾمطقل اإلؾمالمل ذم أول
إمر قمغم اًمؼمشمغوًمقلم وإحلوىمف اهلزيؿي سموٕؾمطقل اًمؼمشمغوزم ىمرب مـطؼي ممبئ ،ومنن اًمؼمشمغوًمقلم ىمد متؽـقا مـ آؾمتقالء
أب فمػر
قمغم گقا ،وهق إمر اًمذي اضطر معف اًمسؾطون حمؿقد سمقگره إمم قمؼد صؾح معفؿ .راضمع ًمؾتػصقؾ  :اًمسقد و
أيضو راضمع:
اًمـدوي ،تاريخ الگجرات احلضاري دم العفد اإلسالمي  ،دار اعمصـػلم ،اهلـد2005 ،م ،ص ً ،194
زامبوور ،معجم األكساب واألرسات احلاكؿة دم التاريخ اإلسالمي  ،شمرمجي :زيمل حمؿد طمسـ ورومؼوئف ،دار اًمرائد
اًمعريبً ،مبـون1980-1400 ،م ،ص .436-435
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ظمصقصو اجلقـقي ،وقموداهتؿ وشمؼوًمقدهؿ ،ذم امل
اًمديـقي اهلـدوؾمقي،
ً

أ يمؾ واعمنمب ،ومقؼقل" :أمو ًمبوؾمفؿ

ىمؿقصو ،وسمعضفؿ أظمر قمراة إٓ مـ ىمطعي ىمامش يؾػفو اًمقاطمد مـفؿ
وملصػف يموًمتوزم" :سمعض مـفؿ يؾبس
ً
طمقل ظمرصه يؿشقن طمػوة ،ويضعقن قمغم رؤوؾمفؿ ىمطعي ىمامش محراء يمبػمة ،وأًمقان سمنمهتؿ ؾمؿراء
مصػرة.) ("...
ومل يلت سملي ذيمر قمـ قمالىمي أهوزم هذه اإلمورة مـ اعمسؾؿلم واهلـدوس واجللم مع سمعضفو
ظمصقصو مع
اًمبعض ،وًمؽـ يدظمؾ ذم شمػوصقؾ رظموء اًمسؾطون وقمالىمي اًمگجرات اإلؾمالمقي مع اجلػمان،
ً
اعمؾؽ اعمجوور (يقگل  )IOGHIا ًمذي شمبعد إمورشمف اهلـدوؾمقي مخسي قمنم يق ًمو قمغم طمسى ىمقًمف "( ) .وسمعد
ضمقًمتف ذم اًمؽجرات اكطؾؼً رطمؾتف إمم إمورة مؾؽ يقگل اعمذيمقر آكػو ،ومل يذيمر ومورشمقام اؾمؿ هذه اإلمورة
اهلـدوؾمقي ،ومـ ضؿـ قمودات مؾؽ يقگل يذيمر ومورشمقام أكف أي

املًمؽ يذهى ًمؾحٍ يمؾ صمالث أو أرسمع

أيضو سمعض
مصطح ًبو معف صمالصمي آٓف أو أرسمعي آٓف مـ ؿمعبف ،سمجوكى أهؾف وأرسشمف ،ويصطحى معف ً
اًمطققر واحلققاكوت مثؾ اًمؼرود واًمـؿقر ،وهق يؿر سموهلـد يمؾفو وهق ذم ـمريؼف ًمؾحٍ( ) ،مل حيدد ومورشمقام مؽون
وأيضو سموًمغ ومقام يمتى قمـ قمدد اًمـوس اعمصطحبلم معف ( ) .وسمعد ذًمؽ يدظمؾ ذم شمػوصقؾ مالسمس
احلًٍ ،
إرسة احلويمؿي واًمشعى واعمجقهرات اًمتل يستخدمقهنو قمؿق ًمو وسموعمـوؾمبوت ،وًمدى وصػ احلقوة
آىمتصوديي واًمزراقمقي يؼقل" :وأرض يقگل ًمقسً ظمصبي ضمدً اً ،مذا ومفؿ يعوكقن مـ ضمدب اعمحوصقؾ
وىمؾي اعممن ،وموجلبول ذم سمالدهؿ أيمثر مـ اًمسفقل ،واًمسؽون ومؼراء ضمدً ا وًمقس ذم سمالدهؿ مقاضع مسقرة ( ).
دائام ذم طمرب مع هذه اإلمورة اهلـدوؾمقي
واًمغريى أن ومورشمقام ذيمر مرشملم أن اًمسؾطون حمؿقد سمقؽرة ً
اًمػؼػمة( ) .وىمد همودر ومورشمقام مديـي يمؿبويي ووصؾ إمم مديـي ؿمقل (  )CEVULاًمتل شمبعد قمـ يمؿبويي اصمـل
قمنم يق ًمو قمغم طمسى مو ذيمره ،وذم وصػ هذه اإلمورة يؼقل" :إن مؾؽ هذه اإلمورة وصمـل وًمؽـف يقضمد

 -راضمع:

الرحؾة ،ص .109-108

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.111

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.112-111

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.112

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.113-112

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.111
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ومقفو قمدد يمبػم مـ اًمتجور اعمسؾؿلم اعمسومهلم ذم اًمتجورة "( ) .وهذا يدل قمغم وضمقد اًمعالىموت اًمطقبي سملم
اهلـدوس واعمسؾؿلم.
ؾمػما طمسـًو ذم هذه اًمبالد ،وًمقس
وطمقل إطمقال اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي يؼقل" :واًمعداًمي شمسػم ً
ً
وأسمؼورا سملقمداد مجي "( ) .سمعد اًمتجقل
ظمققٓ وصمػماكًو
ًمدى اعمؾؽ قمدد يمبػم مـ اعمؼوشمؾلم ،ويؿؾؽ اًمسؽون هـو
ً
ذم هذه اإلمورة رطمؾ ومورشمقام إمم مديـي جموورة مـ ؿمقل يطؾؼ قمؾقفو "داسمقزم  ،"Dubuliومقؼقل" :يقضمد ومقفو
قمدد يمبػم مـ ضموًمقوت اعمسؾؿلم اًمتجور ،وطمسى يمالم ومورشمقام يراقمل اعمؾؽ اهلـدود هـو حتؼقؼ اًمعداًمي
آضمتامقمقي سمشؽؾ صورم ،أمو أؾمؾقب احلقوة واًمؾبوس واًمعودات واًمتؼوًمقد ذم داسمقزم ومفل مجقعفو شمشبف مو رآه
وؿموهده ذم مديـي ؿمقل"( ).
همودر ومورشمقام داسمقزم وشمقضمف إمم ضمزيرة "گقا" اًمتل يموكً شموسمعي ًمسؾطـي سمقجوپقر آكذاك ( ) ،وىمد
اؾمتقمم اًمؼمشمغوزميـ قمغم هذه اجلزيرة قموم 1510م ،إٓ أن طمويمؿفو قمودل ؿموه اًمبقجوسمقري رسقمون مو ـمرد
يمبػما ذم احلقوة اًمسقوؾمقي
اًمؼمشمغوزميـ اًمذيـ اؾمتطوقمقا اؾمتعودهتو مرة أظمرى ،وىمد أدت هذه اجلزيرة ً
دورا ً
واًمعسؽريي ًمؾؼمشمغوًمقلم يمؼوقمدة طمرسمقي ودموريي ومقام سمعد ( ) .سمعد مو اكتفك ومورشمقام مـ ضمقًمتف ذم هذه اعمديـي
اكتؼؾ إمم إمورة سمقجوسمقر اإلؾمالمقي ،وأقمجى سمام رآه مـ مجوهلو وظمػماهتو ودمورهتو اعمزدهرة ،ومقؼقل" :ومديـي
اًمديمـ ذم اًمغويي مـ اجلامل ،وأرضفو ظمصبي ضمدً ا ...وهل مديـي مسقرة قمغم كسؼ أؾمقار اعمدن اًمـرصاكقي
ومـوزهلو مجقؾي ضمدً ا ،ويعقش مؾؽ اًمديمـ ذم أهبي وقمظؿي ...وهذه اعمؿؾؽي قمومرة سمؽؾ رء وأهؾفو مجق ًعو

-

الرحؾة ،ص .114

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.114

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.115

 دمدر اإلؿمورة هـو إمم أن ؾمؾطـي سمقجوسمقر يموكً شموسمعي ٔل هبامين ،وهل ؾمالًمي أومغوكقي طمؽؿً ذم اًمديمـ أي ضمـقباهلـد مو سملم 932هـ1526/م ،صمؿ اكؼسؿً هذه اًمدوًمي ومقام سمعد وىمومً هبو أرس قمديدة ومـفو :اًمعامد ؿموهققن
980هـ1572/م ذم مـطؼي سمرار ،اًمـظوم ؿموهققن 1004هـ1595/م ذم أمحد كگر ،اًمؼميد ؿموهققن 1018هـ/
1609م ذم سمقدر أو سمدر ،اًمعودل ؿموهققن 1097هـ1686/م ذم سمقجوپقر ،اًمؼطى ؿموهققن 1098هـ1687/م ذم
گقًمؽـده ،ويمون اكؼراضفو مجقعفو قمغم يد أسموـمرة اعمغقل .طمقل شموريخ هذه اإلمورات اإلؾمالمقي راضمع :اًمسقد أسمق
فمػر اًمـدوي ،خمترص تاريخ هـد  ،دار اعمصـػلم أيموديؿقي ؿمبكم اًمـعامين ،اهلـد2006 ،م ،ص .141-117
 -عمزيد مـ اًمتػوصقؾ راضمع

 :هومش الرحؾة ،ص .115
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دائام يموكقا أىمؾقي ذم اهلـد طمتك ذم
مـ اعمسؾؿلم "( ) .وهـو سموًمغ ومورشمقام ٕن مـ اعمعؾقم شمورخي ًقو أن اعمسؾؿلم ً
اعمـوـمؼ اًمتل يمون هلؿ طمضقر ىمقي ودور سمورز ذم جمول اًمسقوؾمي وآىمتصود واًمتجورة ،وشمشػم اعمصودر إمم
وضمقد اًمعـوس اهلـدوؾمقي اعمحؾقي ذم اًمبالط اعمؾؽل اًمبقجوسمقري ،وهذا يدل قمغم اًمتسومح اًمديـل
واإلؾمالمل مع همػم اعمسؾؿلم ،وقمدم إيمراهفؿ قمغم اقمتـوق اإلؾمالم( ).
ويصػ ومورشمقام ًمبوس اعمسؾؿلم ذم سمقجوسمقر ،ومقؼقل" :ويتؽقن ًمبوؾمفؿ مـ إصمقاب أو اًمؼؿصون
احلريريي رائؼي اجلامل ويؾبسقن أطمذيي ،ورساويؾ ىمصػمة يمتؾؽ اًمتل يرشمدهيو اًمبحورة ،أمو اًمـسوء ومؿحجبوت
يمـسقة دمشؼ "( ) .مل يذيمر ومورشمقام احلقوة اًمديـقي واًمعالىموت اًمتجوريي اخلورضمقي واًمداظمؾقي ،ويمذًمؽ مل ينم
إمم قمالىمي اعمسؾؿلم مع همػم اعمسؾؿلم .صمؿي إؿمورة إمم احلقوة اًمعسؽريي ومقؼقل" :إن مؾؽ سمقجوسمقر اإلؾمالمقي
دائام ذم طموًمي طمرب مع مؾؽ كوراؾمـگفو (  .")Narsingeصمؿ يصػ مؾؽ سمقجوسمقر ومقؼقل" :ومؾؽ هذه اًمبالد
ً
ً
أؾمطقٓ سمحر ًيو وهق قمدو
ىمقي ضمدً ا وصمري ضمدً ا ،ومتحرر ذم اعمسوئؾ اًمديـقي ،وهق يؿتؾؽ سموإلضوومي ًمذًمؽ
ًمدود ًمؾـصورى"( ).
سمعد زيورة إمورة سمقجوسمقر اكتؼؾ ومورشمقام إمم اعمدن اًمسوطمؾقي اًمغرسمقي مثؾ

"هبتؽؾ "Bathacala

و"ؾمـتو يمقٓ " ،وضمزيرة أكزديػو " "Anzediveو "أكقر" و "مـگؾقر" ،ووصػ هذه اعمـوـمؼ سملهنو رائعي
ومجقؾي ،وريمز قمغم سمقون دور هذه اعمـوـمؼ اًمتجوريي وآىمتصوديي ،ودىمؼ ومقام يتعؾؼ سمقضمقد قمدد اعمسؾؿلم ذم
هذه اعمـوـمؼ وأوضوقمفؿ آضمتامقمقي وآىمتصوديي ودورهؿ اًمتجوري وآىمتصودي واًمعسؽري سمجوكى
اليمالم قمـ اًمعودات واًمتؼوًمقد ذم اعمؾبس واعمليمؾ ،ومقؼقل" :ويقضمد ذم هذه اعمـوـمؼ اًمسوطمؾقي قمدد يمبػم مـ
ظمصقصو "مـگؾقر" اًمتل شمؼوم سمدور يمبػم ذم شمصدير اعمقاد
كظرا ٕهنو مريمز دموري مفؿ،
ً
اًمتجور اعمسؾؿلم ً
ظمصقصو إرز طمقٌ يمون سمف أيمثر مـ مخسلم أو ؾمتلم ؾمػقـي حمؿؾي سموٕرز"( ).
اًمغذائقي
ً
ظمصقصو اهلـدوس ومقؼقل" :هؿ يسػمون قمراة إٓ مـ أىمؿشي
وأمو قمـ مالسمس أهؾ هذه اعمـوـمؼ
ً
يؾػقهنو طمقل ظمصقرهؿ ،ويقضمد هـو أرز يمثػم ،يمام هق ملًمقف ذم اهلـد ...يمام شمقضمد احلققاكوت واًمطققر...
 -راضمع:

الرحؾة ،ص .118

 طمقل اهلـدوس وأمهقتفؿ ذم هذه اإلمورة اإلؾمالمقي راضمع :سمشػم اًمديـ،-

الرحؾة ،ص .118

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.118

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.119
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واقعات ممؾؽة بقجاپور ،طسمعي اهلـد.

وشمتقومر هـو حلقم إسمؼور وإهمـوم سمؽؿقوت يمبػمة( ).
سمعد آكتفوء مـ ضمقٓشمف ذم هذه اعمـوـمؼ اًمسوطمؾقي يدظمؾ إمم إمورة هـدوؾمقي وضمقوكگر اًمتل يمون
حيؽؿفو آكذاك مؾؽ كورؾمـگفو ،يصػ ومورشمقام هذه اإلمورة ومقؼقل" :وهل مديـي يمبػمة وحمصـي سمسقر ىمقي،
وشمؼع قمغم ضموكى ضمبؾ ،وهلو ؾمقر صمالصمل أي صمالصمي أؾمقار متتوًمقي ،وهل قمومرة سموًمبضوئع ،وأرضفو ظمصبي
ضمدً ا ،وهبو يمؾ أكقاع إـمعؿي اًمؾذيذة ...ومل أؿمفد هقاء أرق وٓ أـمقى مـ هقائفو ...ومؾؽ هذه اًمبالد
وصمـل ويمذًمؽ يمؾ رقمويوه ،وهق مؾؽ ذم همويي اًمؼقة وحيتػظ سمشؽؾ دائؿ سملرسمعلم أًمػ ومورس.) ("...
سمجوكى ذيمر احلقوة آىمتصوديي واًمزراقمقي يعطل ومورشمقام اعمعؾقموت اًمدىمقؼي قمـ اًمـؼقد ،وقمـ
سمعض احلققاكوت مثؾ اًمػقؾ ،طمقٌ حتظك اًمػقؾي مـ ومورشمقام سمروايوت ـمقيؾي ومقام يتعؾؼ سمدورهو ذم احلقوة
اًمعسؽريي واًمتجوريي وهمػمهو ( ) .ومع أن ومورشمقام يذيمر أن هذه اإلمورة اهلـدوؾمقي ظموًمقي مـ وضمقد اعمسؾؿلم
إٓ أكف يذيمر شملصمػم اًمثؼوومي اإلؾمالمقي ذم سمعض اًمعودات واًمتؼوًمقدً ،
ومؿثال طمقل مالسمس اًمعومي واخلوصي يؼقل:
ىمصورا ،ويضعقن قمغم
"أمو قمـ ًمبوؾمفؿ ،وموًمرضمول ذوو اًمقضعقي آضمتامقمقي اًمعوًمقي يؾبسقن ىمؿصوكًو
ً
رؤوؾمفؿ طمريريي مقؿموة سموًمذهى قمغم اًمـؿط اإلؾمالمل ،أمو اًمـوس اًمعوديقن ومقسػم اًمقاطمد مـفؿ قمور ًيو إٓ
مـ ىمطعي ىمامش طمقل ظمرصه( ).
ويـفل ومورشمقام يمتوسمف إول قمـ اهلـد ،سمذيمر وضمقد اًمعالىموت اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي مع
ظمصقصو مؾؽ اًمؼمشمغول ،ومفق ٓ يعرف
اًمؼمشمغوًمقلم ومقؼقل" :ومؾؽ هذه اًمبالد صديؼ يمبػم ًمؾؿسقحقلم،
ً
يمثػما قمـ مسقحقلم آظمريـ وقمـدمو يصؾ اًمؼمشمغوًمققن ًمبالده يستؼبؾقهنؿ سمؽمطموب يمبػم"( ).
ً
الؽتاب الثاين
ظمصص ومورشمقام اًمؽتوب اًمثوين ًمذيمر إطمقال اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي وآضمتامقمقي واًمديـقي عمديـي
يموًمقؽً (  )Calicutقموصؿي إمورة موٓسمور اًمتل شمطؾؼ قمؾقفو اًمققم

"يمػمآ" واًمتل شمؼع قمغم آظمر ضمـقب

اهلـد ،ومسطر ومورشمقام مو صودف مـ اًمعجوئى واًمغرائى ذم هذه اعمـطؼي ،ويبدأ يمتوسمف اًمثوين ً
ىموئال:
 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.122-121

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.126-125

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.130-129

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.130

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.131

"طمون
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أمقرا ذم همويي إمهقي ،يمام أهنو أمقر ممتعي
اًمقىمً اعمالئؿ أن أسمدأ يمتويب اًمثوين ٕىمدم ومقف ًمؾؼراء سمػئوهتؿ اعمختؾػي ً
ذهـ ًقو ،سموإلضوومي إمم أهنو شمشؽؾ طموومزً ا يزيد مـ ؿمغػـو سموًمرطمؾي طمقل اًمعومل ،ويزيد مـ معورومـو اًمتل ختدم
أهداومـو.) ( "...
وسمدأ يصػ ومورشمقام مو رآه مـ مديـي يموًمقؽقت ،ومقؼقلً" :مقس هلذه اعمديـي ؾمقر ،وهل متتد كحق
سمعضو ،وشمغطل مسوطمي شمبؾغ
مقؾ ،ومسويمـفو متالصؼي ،صمؿ شمليت اعمـوزل اًمقاؾمعي ،وهل متبوقمدة مـ سمعضفو ً
طمقازم ؾمتي أمقول ،وٓ شمبـى ًمؾؿـوزل طمتك ًمؼرص اعمؾؽ همرف قمؾقيي ،واًمسبى ذم ذًمؽ أهنؿ قمـدمو حيػرون
إرض إمم قمؿؼ أرسمعي أؿمبور أو مخسي جيدون موءً ،مذًمؽ ٓ يستطقعقن سمـوء مـوزل ضخؿي"( ).
وحيظك مؾؽ يموًمقؽقت مـ ومورشمقام صػحوت قمديدة ظمصصفو إظمػم ًمذيمر مو يتعؾؼ سمعؼقدة
اعمؾؽ اًمديـقي وقموداشمف وشمؼوًمقده ذم شمـوول اًمطعوم واعمؾبس ،ومعقشتف وىمرصه ومو حيتقي مـ اًمؽامًمقوت،
ومقؼقل " :مؾؽ يموًمقؽقت وصمـل ويعبد اًمشقطون ،واًمشعقب قمغم ديـ مؾقيمفؿ ،ومفق وؿمعبف يعتؼدون أن
هـوك إهلًو هق اًمذي ظمؾؼ اًمسامء وإرض ويمؾ اًمعومل ،وإذا أراد أن يؼيض قمغم أطمد ،ومػمؾمؾ روطمف اًمتل هل
ظمػما ،جيزيف اهلل سموخلػم ،ومـ يػعؾ
اًمشقطون إمم اًمعومل ًمتحؼقؼ ىمضوئف ،وسموًمـسبي ًمؾخػم واًمنم ومنكف مـ يعؿؾ ً
ذا جيزيف سموًمنم ،وهؿ يسؿقن اًمشقطون "ديق" أمو اهلل ومقطؾؼ قمؾقف سمؾغتفؿ "شمومػماين  ،"Tameraniومعوسمد
ً
اعمؾؽ وؿمعبف مؾقئي سمتامصمقؾ "ديق"( ).
صمؿ يرصد ومورشمقام مظوهر وـمرق قمبودة إوصمون واًمشقوـملم ويمقػقي شمؼديؿ اًمؼراسملم وإضوطمل
احلققاكقي هلو ( ) .وطمقل قمودة اعمؾؽ ذم أيمؾ اًمطعوم يذيمره سمدىمي سموًمغي وسموًمتػصقؾ ،ومقؼقل:

"قمـدمو يرهمى

مؾؽ يموًمقؽقت ذم شمـوول ـمعومف ،ومؼبؾ أن يؼدم ـمعومف ًمف حيؿؾف أرسمعي مـ اًمؼمامهي إمم اعمعبد ٓضمتقوز سمعض
اًمطؼقس اًمديـقي أموم اًمشقوـملم أي "ديق" ،صمؿ يستطرد ذم ذًمؽ ومقؼقل" :ويقضع اًمطعوم ذم آكقي ظمشبقي هبو
ورىمي ؿمجر يمبػمة ،طمقٌ يؽقن اًمطعوم اعمؽقن مـ إرز وهمػمه ومقق ورىمي اًمشجر ،ويتـوول اعمؾؽ ـمعومف
قمغم إرض ،دون موئدة ،ويؽقن اًمؼممهققن واىمػلم طمقًمف قمغم سمعد صمالث ظمطقات أو أرسمع وىمد أسمدوا ًمف يمؾ
مظوهر اًمتبجقؾ وآطمؽمام ،ويظؾقن مـحـلم قموىمديـ أيدهيؿ قمغم أومقاهفؿ ،وًمقس ٕي واطمد اًمبتي أن
 -راضمع:

الرحؾة ،ص .135

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.156-136

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.137-136

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.139-138
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يتؽؾؿ أصمـوء حتدث اعمؾؽ ،إكام يؼػقن مصغلم ًمؽؾامشمف سمتقىمػم وإضمالل ؿمديد ،وقمـدمو يـتفل اعمؾؽ مـ شمـوول
وضمبتف يلظمذ اًمؼممهققن ؾموًمػق اًمذيمر مو شمبؼك مـ ـمعومف وحيؿؾقكف إمم ؾموطمي اًمؼرص ويضعقكف قمغم إرض،
صمؿ يؼقمقن سموًمتصػقؼ سمليدهيؿ صمالث مرات ومقتجؿع قمدد يمبػم مـ اًمغرسمون اًمسقد ومقؾتفؿقن هذا اًمطعوم،
وىمد درب اًمؼممهقن هذه اًمغرسمون هلذا اًمغرض"( ).
وطمقل أكقاع ـمعوم اعمؾؽ وإذاف يؼقل ومورشمقام" :أمو ومقام يتعؾؼ سمطعوم اعمؾؽ وإذاف ومفؿ
ٓ يليمؾقن اًمؾحقم إٓ سمنذن اًمؼمامهي ،أمو أومرادهو ومقليمؾقن خمتؾػ أكقاع اًمؾحقم سموؾمتثـوء حلؿ اًمبؼر ،أمو
اًمطبؼي اعمـبقذة ومتليمؾ اًمػئران وإؾمامك سمعد دمػقػفو ذم اًمشؿس "( ) .وأقمجى مو رآه ومورشمقام اؾمتفتور اعمؾؽ
وؿمعبف اهلـدوس ذم اعمسوئؾ اجلـسقي ،ومقؼقل" :قمـدمو يريد اعمؾؽ أن يتزوج ومنكف خيتور أيمثر همٓء اًمؼمامهي
صمراء ويمر ًمو ممتدً اً ،مقضوضمع زوضمتف ـ أي زوضمي مؾؽ ـ ذم اًمؾقؾي إومم مـ قمؼد ىمراكف أي اعمؾؽ ـ قمؾقفو،
ًمقػض سمؽورهتو( ) .وٓ شمظـ أن اًمؼمامهي يؼقمقن هبذه اعمفؿي راهمبلم ومرطملم ،وإكام يتعلم قمغم اعمؾؽ أن يدومع
ًمف ًمؼوء ذًمؽ أرسمعامئي دويموت أو مخسامئي ،وٓ يامرس هذا اًمعؿؾ (شمؽؾقػ اًمؼممهل سمػض سمؽورة زوضمتف) ذم
يمؾقؽقت ـ ؾمقى اعمؾؽ( ).

 ًمؾتػصقؾ راضمع: -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

الرحؾة ،ص .141-140
.143

 ويبدو أن مثؾ هذه اًمعودات اًمبشعي يموكً ؾموئدة آكذاك ذم معظؿ اعمـوـمؼ اجلـقسمقي طمقٌ يذيمر سمودضمر مؽمضمؿ يمتوبومورشمقام كؼال قمـ اًمرطموًمي هومؾتقن مو يكم" :قمـدمو يتزوج اًمسومقريـ أي اعمؾؽ (  )Samorinومنكف جيى أٓ يضوضمع
زوضمتف إٓ سمعد أن يؼقم اًمـومبقري (  )Nambouriوهق رئقس اًمؽفـي ـ سمؿضوضمعتفو ،وإذا رس مـ مضوضمعتفو ومنكف
مؼدؾمو ًمإلًمف اًمذي شمعبده اًمعروس ،وىمد أيمد
يؼيض معفو صمالث ًمقول ٕن أول صمامر زواضمفو جيى أن يؽقن ىمرسموكًو
ً
أيضو ذم يمتوسمف راضمعPinkertows Voyages, Vol.3, pp. 374-734 :
سمقؿموكـ ( )Buchananذًمؽ ً

 شمميمد اعمصودر اًمعديدة قمغم وضمقد وؿمققع مثؾ هذه آكحراوموت اجلـسقي ذم اعمجتؿع اهلـدود ذم يمؾ مـ يمؾقؽقتوؾمقالن وهمػمهو مـ اعمـوـمؼ اجلـقسمقي اهلـديي ،صمؿ شمفسمً مـ اعمؾقك وإهمـقوء إمم قمومي اًمشعى ،ومقذيمر ومورشمقام ذم
رطمؾتف إمم اعمـوـمؼ اهلـديي اًمسوطمؾقي ،مـ ضؿـ قمودات وشمؼوًمقد مديـي شموركوؾموري:

"مؾؽ اعمديـي اًمتل ذيمرهتو آك ًػو

ٓ يسؿح ًمؾؼممهقلم سمػض سمؽورة قمروؾمف ،وهق ذم هذا قمؽس مؾؽ يمؾقؽقت ،وًمؽـف يسؿح ًمؾرضمول اًمبقض سمذًمؽ،
ؾمقاء يموكقا مسقحقلم أو مسؾؿلم ،وهمٓء اًمقصمـققن ،يبحٌ اًمقاطمد مـفؿ قمـ رضمؾ أسمقض مـ أي سمؾد يمون،
ويصحبف إمم سمقتفً ،مقػض ًمف سمؽورة قمروؾمف ىمبؾ أن يبـل هبو ،وًمؼد طمدث ًمـو قمـد وصقًمـو هلذه اعمـطؼي اعمذيمقرة أقماله،
ومؼد ىموسمؾـو سموًمصدومي صمالصمي دمور سمدءوا يتحدصمقن مع رومقؼل هبذا اًمشلن ،" ..صمؿ يدظمؾ ومورشمقام ذم اًمتػوصقؾ طمقل ذًمؽ=
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ومـ اًمظقاهر اًمالومتي ًمؾـظر اًمتل يرصدهو ومورشمقام مـ طمقوة اعمؾؽ آضمتامقمقي "أكف إذا موت ويمون
ًمف أسمـوء ذيمقر أو إظمقة أو أسمـوء أخ ومنن أيو مـفؿ ٓ خيؾػقن ذم اعمؾؽ وإكام خيؾػ أطمد أسمـوء أظمتف ،وإذا مل يؽـ
ًمألظمً اسمـ ،ظمؾػف أىمرب أىمرسموئف ،وىمد ؾمودت هذه اًمعودة ٕ ،ن اًمؼمامهي هلؿ طمؼ ومض سمؽورة اعمؾؽي ،وقمـدمو
يسوومر اعمؾؽ ،يؼقم أطمد اًمؼمامهي طمتك وًمق مل يتجووز قمؿره اًمعنميـ ،سموًمبؼوء مع اعمؾؽي ذم اعمـزل ،ويشعر
اعمؾؽ سمومتـون ؿمديد إذا ضوضمع هذا اًمؼممهل زوضمتف (اعمؾؽي) ،وًمذا ومؿـ اعمميمد أن اعمؾؽ وأظمتف ىمد وًمدا مـ
صؾى واطمد ،وسموًمتوزم ومفل ـ أي أظمتف ـ أيمثر ىمراسمي مميمدة ًمف مـ أسمـوئف (أسمـوء اعمؾؽ) ،ومـ هـو ،ومقراصمي اعمؾؽ
شمؽقن ٕسمـوء أظمتف"( ).
وطمقل اًمطؼقس اًمديـقي وآضمتامقمقي ًمدى ووموة مؾؽ يؼقل ومورشمقام" :وحيؾؼ يمؾ اًمـوس ذم اعمؿؾؽي
حلوهؿ ورؤوؾمفؿ قمـد مقت اعمؾؽ...

وحيظر قمغم صوئدي إؾمامك قمؿؾقي اًمصقد ًمثامكقي أيوم متتوًمقي،

ويامرس اًمـوس مثؾ هذه اًمعودات ذاهتو إذا موت أطمد أىمرسموء اعمؾؽ ،يمـقع مـ اًمقوموء ًمؼريبف اعمقً ،ومنن اعمؾؽ
ٓ يضوضمع زوضمتف مدة قموم"( ).
سمعد مو ومرغ ومورشمقام مـ ذيمر اًمعودات واًمتؼوًمقد اًمتل يمون يامرؾمفو اعمؾؽ واًمؽفـي واًمؼمامهي ،ذيمر
مشػما إمم ؿمدشمف وىمسقشمف وومضؾف سملم ـمبؼي وـمبؼي ،ومؼسؿ إمم
سموًمتػصقؾ كظوم اًمطبؼوت اهلـدوؾمقي اجلوئر،
ً

= ومو ىموم صديؼف اًمػورد سمـزوضمي اًمتوضمر ،وخيتتؿ سمؼقًمف" :وعمو أدى واطمد مـو هذه اخلدمي هلؿ ،ومؽوكقا قمغم اؾمتعداد
يمثػما سموإلضوومي
ٓؾمتضوومتـو ،وهؿ ؾمعداءٕ ،رسمعي أؿمفر أو مخسي ،قمغم كػؼتفؿ ،ومؽؾ مو يتطؾبف اإلكسون ٓ يؽؾػ ً
ٕهنؿ ىمقم متحررون وفمروموء " ،ويـبغل هـو أن أذيمر شمعؾقؼ مؽمضمؿ اًمؽتوب سمودضمر ،طمقٌ يؼقل" :مل أضمد مو يميمد
هذا اًمػعؾ اعمشلم واًمػوضح ...وقمغم أيي طمول ومنن هذه اًمعودة اًمغريبي اًمتل شمؾقث يمؾ اًمرواسمط اًمزوضمقي ...وٓ أضمد
أي ؾمبى ًمؾتشؽقؽ ذم روايي ومورشمقام؛ ٕن هـوك روايوت وردت قمـ رء مشوسمف ؿموئع ذم مـطؼي جموورة مـ أريمون
مفام سموًمـسبي هلؿ ،وإزواج يموكقا يػضؾقن أن يؽقكقا آسموء ٕوٓد أظمريـ أيمثر
أمرا ً
( ،)Aracanوموًمعذريي ًمقسً ً
مـ شمػضقؾفؿ ًمؾبؽر أو اًمػضؾي .راضمع ،ص .204-202
 -راضمع:

الرحؾة ،ص .144-143

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

 144هذا ،ويذيمر ومورشمقام ذم مؽون آظمر طمقل هذه اًمعودات واًمطؼقس اًمديـقي ،ومقؼقل" :وهلذا

اعمؾؽ قمودة أظمرى ،ومعـدمو يؿقت واطمد مـ ذوي ىمرسموه ،يـتظر طمتك شمـتفل ؾمـي احلداد ،صمؿ يدقمق يمؾ رؤؾموء اًمؼمامهي
ذم ممؾؽتف ،وسمعض اًمؼمامهي مـ ظمورج ممؾؽتفً ،مقؼقؿقا ً
يمبػماً ،مثالصمي أيوم متتوًمقي ...وسمعد ىمضوء إيوم اًمثالصمي
طمػال ً
يؼدم اعمؾؽ ًمؽؾ رئقس سمرمهـً ،
موٓ معؾق ًمو ،صمؿ يعقد يمؾ إمم مـزًمف ،ويؼقم يمؾ ومرد مـ أومراد اعمؿؾؽي سمحؾؼ حلقتفؿ
اسمتفوضمو ،" ...راضمع :ص .175
ً
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ؾمً ـمبؼوت مو وضمدهو آكذاك ،ويبدو أن اًمؼمامهي سمعد وصقهلؿ إمم اًمؼقة واًمبطش وضعقا مرؾمق ًمو ضمديدً ا
ًمؾؿجتؿع اهلـدي ،وأًمػقا ذم ذًمؽ ىموكقكًو مدك ًقو وؾمقوؾم ًقو ،واضمتامقم ًقو ،اشمػؼً قمؾقف اًمطبؼوت يموومي وملصبح
ىموكقكًو رؾمؿ ًقو ومرضم ًعو ديـ ًقو ذم طمقوة اًمبالد ومدكقتفو ذم ؿمامل اهلـد وضمـقهبو( ).
وىمد ىمسؿ ومورشمقام اعمجتؿع اهلـدي اجلـقيب إمم ؾمً ـمبؼوت مفؿي .1 :اًمؼمامهي .2 ،اًمـػمي ،Naeri
أي اًمـبالء وإذاف .3 ،شمققا  Tivaأي احلرومققن .4 ،مچفقا  ،Mechuaوهؿ صوئدو إؾمامك .5 ،پقًمقور
 ،Poliarوهؿ جيؿعقن اًمػؾػؾ واًمبـدق واجلقز ويعرصون اخلؿر .6 ،هػماومو  ،Hiravaأي رضمول اًمزراقمي( ).
صمؿ يزيد ً
وًمقور واهلػماومو ٓ يؼؽمب أومرادمهو مـ أومراد ـمبؼي
ىموئال" :واًمطبؼتون إظمػمشمون ومهو الپ
اًمـػمي أو اًمؼمامهي ،وإكام يبؼقن قمغم سمعد مخسلم ظمطقة مـ أي واطمد مـ اًمطبؼتلم اعمذيمقرشملم إٓ إذا
وًمقور واهلػماومو ٓ يسػمون إٓ ظمالل ـمرق ظموصي قمؼم
ؾمؿحً هلؿ سموٓىمؽماب ،وهؿ أي أومراد ـمبؼتل ال پ
اعمستـؼعوت ،وهؿ ذم ؾمػمهؿ قمؼم هذه اًمطرق يصقحقن سملصقات قموًمقي طمتك ٓ يؾتؼقن سموًمـػمي أو اًمؼمامهي،
وإذا طمدث أن شمقىمػ أومراد هوشملم اًمطبؼتلم قمـ اًمصقوح سملصقات قموًمقي ويمون أي مـ أومراد اًمـػمي يسػم ذم
وًمقور واهلػماومو ومنن اًمـػمي يستطقع ىمتؾف دون أن يتحؿؾ أي قمؼوب،) (" ...
اًمطريؼ ذاشمف واًمتؼك سملطمد مـ الپ
وهذا يدل قمغم آمتقوزات اًمتل يموكً ـمبؼي اًمؼمامهي شمتؿتع هبو ،ومـحتفؿ مثؾ هذه اًمؼقاكلم اًمصورمي
آمتقوزات واحلؼقق اًمتل أحلؼتفؿ سمؤهلي.
ومـ أهمرب قمودات هذه اًمطبؼوت اعمذيمقرة آك ًػو ومقام ذيمر ومورشمقام يؽقن ًمؾؿرأة مخسي أزواج أو ؾمتي
أو ؾمبعي ،سمؾ وأطمقوكو صمامكقي ،ويـوم يمؾ مـفؿ معفو ًمقؾي ،وقمـدمو شمـجى ومنهنو هل اًمتل حتدد واًمد اًمطػؾ،
وهؽذا يتحدد اًمـسى سمؽؾؿي مـفو( ).

 ًمؼد شمـوول اًمػقؾسقف واعممرخ اهلـدي اًمبػموين ذم يمتوسمف اًمطبؼوت اًمتل وضمدهو ذم زيورشمف ذم ؿمامل اهلـد ،ومؼد ذيمرهوقمغم طمسى مو ىمسؿ اًمؼوكقن مـقؿموؾمؽم إمم أرسمع ـمبؼوت ممتوزة وهل:

 .1اًمؼمامهي أي ـمبؼي اًمؽفـي ورضمول اًمديـ،

 .2چفؽمي أي رضمول احلرب .3 ،ويش :رضمول اًمزراقمي واًمتجورة .4 ،ؿمقدر :رضمول اخلدمي .راضمع ًمؾتػصقؾ:
أب اًمرحيون اًمبػموين ،كتاب حتؼقق ما لؾفـد من مؼولة مؼبولة دم العؼل أو مرذولة  ،اًمذظموئر ،اًمؼوهرة2003 ،م ،سموب
و
ذم ذيمر اًمطبؼوت ،ص .80-75
 -راضمع:

الرحؾة ،ص .142-141

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

.142

 -اعمصدر اًمسوسمؼ ،ص

أيضو اًمرطموًمي كقؽقًمقدي يمقكتل
 ،147-145شمعدد إزواج اًمذي ؿموع ذم يمؾقؽقت شمـووًمف ً
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ومـ اعمالطمظ أن مسلًمي اًمعداًمي ذم اهلـد يموكً حمؾ إقمجوب مـ أمد سمعقدً ،مدى اًمرطموًمي اًمعرب
وإورسمقلم( ) ،طمقٌ يـوىمش ومورشمقام هذه اًمؼضقي سمنقمجوب ؿمديد سمعد مو رأى ضبط اًمعداًمي واًمؼقاكلم
اًمصورمي طمقل ذًمؽ ،وكرضب هـو ً
مؿيمتبف" :إذا اىمؽمض أطمد ومعؾقف أن يدومع ديـف ذم اًمقىمً
مثوٓ واطمدً ا ا
اعمتػؼ قمؾقف ،ومؾق مل يػعؾ ذًمؽ ،ومؿـ طمؼ اعمؼرض أن يلظمذ اًمغصـ إظمرض سمقده وًمدى مؼوسمؾتف مع اعمديـ
يرؾمؿ هبذا اًمغصـ دائرة طمقل اعمديـ ،صمؿ يؼقل صمالث مرات :إكـل أـموًمبؽ سمحؼ رؤوس اًمؼمامهي ورأس
اعمؾؽ أٓ شمغودر هذه اًمدائرة طمتك شمدومع زم يمؾ طمؼ ،ومػل هذا احلول قمؾقف أن يرضقف أو يبؼك داظمؾ هذه
اًمدائرة طمتك اعمقت ...وإذا طمدث وهرب مـ هذه اًمدائرة ومل يسدد ديـف ،ومنن اعمؾؽ يؼتؾف"( ).
أمو قمؼوئد اهلـدوس اًمشعبقي ومػمصد ومورشمقام مـفو ،شمؼميمفؿ سموٕوموقمل واًمعؼورب ،واًمتامؾمقح
وهمػمهو مـ احلنمات واحلققاكوت اًمسومي ،ومقؼقل" :وجيى أن شمعؾؿ أكف إذا قمؾؿ مؾؽ يمؾقؽقت سمؿؽون
إطمدى أقمشوش هذه اًمؽوئـوت اعممذيي ،أىموم ومقىمفو ً
صغػما ظمق ًومو مـ شمؾقيثفو اعموء ،وإذا ىمتؾ أطمد
مـزٓ
ً
وقمبد اًمرزاق ،وًمؽـ آظمتالف يقضمد ومؼط ذم اًمتػوصقؾ ،راضمع:

The Travels or Nicolo Conti, In the East, in

 the early part of the fifteenth centuryوشمـبغل هـو اإلؿمورة إمم مو ذيمره سمودضمر ً
كؼال قمـ اًمديمتقر سمقؿموكون ومقؼقل:
"يتزوج اًمـػم ىمبؾ سمؾقغ اًمقاطمد مـفؿ ؾمـ اًمعوذة ...إٓ أن اًمزوج ٓ يضوضمع زوضمتف ،ويؿؽــو أن نقمد هذه إمقر
ً
ووموطمشو ،واًمزوج ذم هذه احلوًمي يـػؼ قمغم زوضمتف ومفق يتؽػؾ سمام حتتوج مـ دهون ومالسمس وزيـي وـمعوم،
ؿمقئو سمذيئًو
إٓ أهنو مع ذًمؽ شمعقش ذم سمقً أمفو ،وإذا موت واًمدهو ومنهنو شمعقش مع أظمقفو ،ويضوضمعفو ذم هذه إصمـوء أي ؿمخص
يؼع قمؾقف اظمتقورهو ؾمقاء مـ ـمبؼتفو أو مـ ـمبؼي أقمغم مـ ـمبؼتفو ،وٓ يعقى اعمرأة اًمقصمـقي سمليي طمول أن شمؼقل أهنو
أىمومً قمالىموت ضمـسقي مع أؿمخوص قمديديـ ،سمؾ اًمعؽس هق اًمصحقح وموعمرأة مـ اًمـػم شمػخر سمؽثرة قمشوىمفو مـ
اًمؼمامهي واًمراضمقات وإمراء اهلـقد ،وهمػمهؿ مـ ذوي اًمطبؼوت اًمعؾقو ...وكتقجي هذه إوضوع اًمغريبي ومال أطمد
مـ اًمـػم يعرف أسموه ويـظر يمؾ ومرد مـفؿ إمم أوٓد أظمتف سموقمتبورهؿ ورصمتفً .مؾتػصقؾ راضمع :هومش

رحؾة فارتقام ،

ص.146-145
 -يذيمر اًمرطموًمي اًمعرب اإلدريز ذم يمتوسمف ومقؼقل:

"وسمسط اًمعدل ذم أهؾ اهلـد ـمبقعي همٓء ٓ يعقًمقن قمغم رء ؾمقاء

وًمػضؾ قمداًمتفؿ وطمػظ قمؼقدهؿ وطمسـ ؾمػمهؿ ذيمروا أهنؿ ومجؾي أهؾ شمؾؽ اًمبالد ذم ظمػم...راضمع اإلدريز:
كتاب كـزهة ادشتاق دم اخرتاق اآلفاق  ،مؽتبي اًمثؼوومي اًمديـقي ،مرص ،دون شموريخ ،ص .189
 -راضمع

الرحؾة ص /148ويـبغل هـو أن أذيمر مو يمتبف اًمرطموًمي اًمعريب اإلدريز طمقل ذًمؽ:

"ومـ اكؼقود قمقامفو

ًمؾحؼ واشمبوقمفؿ ًمف ويمراهقتفؿ ًمؾبوـمؾ أن اًمرضمؾ يؽقن ًمف قمـد أطمد مـفؿ طمؼ ومقؾؼوه طمقٌ مو ًمؼقف ومقخط ًمف ظمطو ذم
إرض يموحلؾؼي ويدظمؾف اًمطوًمى ذم شمؾؽ احلؾؼي ومقدظمؾفو اعمطؾقب ـموئ ًعو مـ ذاشمف وٓ يبـرح مـفو إٓ سمنكصوف قمـف
وأداء مو ًمـزمف أو يعػق قمـف اًمذي ًمف احلؼ ومقخرج قمـ احلؾؼي " .راضمع :اإلدريز ،كزهة ادشتاق ص.189
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إؿمخوص إطمدى هذه اًمؽوئـوت أقمدمف اعمؾؽ ذم احلول ،ويفي احلؽؿ كػسف قمغم يمؾ مـ ىمتؾ سمؼرة ،ومفؿ
يؼقًمقن إن هذه اًمؽوئـوت اعممذيي هل أرواح اهلل"( ).
ومو إن ومرغ ومورشمقام مـ ذيمر هذه اًمعجوئى واًمغرائى ،يذيمر أطمقال اًمـظؿ اًمعسؽريي ومقؼقل:
"يتدرب همٓء اًمقصمـققن ـ سمشؽؾ قموم ـ يقم ًقو ،سموًمسققف واًمؽموس واًمرموح ،وقمـدمو يذهبقن ًمؾؼتول حيتػظ
دائام سمامئي أًمػ مـ اعمشوة ٕهنؿ ٓ يستطقعقن اؾمتخدام اخلققل ،ويصحى سمعض اًمػقؾي
مؾؽ يموًمقؽقت ً
ٓؾمتخدامف اًمشخيص ومؼط ...وذم سمعض إطمقون يريمى اعمؾؽ ً
ودائام مو شمصوطمى اعمؾؽ
ومقال،
ً

أٓت

اعمقؾمقؼقي اعمتعددة ،ويدومع اعمؾؽ ًمؽؾ واطمد مـ اًمـػمي أرسمع يمورًمقـوت (اؾمؿ اًمعؿؾي اًمسوئدة) ذم اًمشفر ،أمو
ذم أصمـوء احلرب ومقدومع يمؾ واطمد كصػ دويموت ،وهؿ يعقشقن مـ هذه اًمرواشمى ...وقمـدمو يؿقت واطمد
مـ اًمـػمي ومنكف حيرق ذم طمػؾ يمبػم ًمؾغويي ،وحيػظ سمعض اًمـوس رمود ضمثتف ،أمو اًمـوس اًمعوديقن ومنن اًمقاطمد
مـفؿ إذا موت دومـقه ذم مـزًمف"( ).
وسمام أن اًمزراقمي يموكً اعمصدر إؾموس ًمالىمتصود اهلـدي ،ومؼد اهتؿ مؾقك اهلـد وؿمعبف سمتـؿقي
اًمثروة اًمزراقمقي ،ومـ هـو كجد ومورشمقام اظمتص أرسمع صػحوت يمومؾي ًمذيمر اًمبفورات واًمػقايمف ،ومـ أؿمفر
اًمبفورات اًمؽثػمة اًمزراقمي  :اًمػؾػؾ ،واًمزكجبقؾ ،وإمؾٍ (  )Emblicواًمسؿسؿ ،وهمػمهو ،أمو اًمػقايمف
اعمشفقرة ومفل :إمبٍ ،واعمقز وأكقاقمفو اًمعديدة ،واجلقز اهلـدي ،واًمبطقخ وهمػممهو ،وىمد ظمصص ومورشمقام
صػحي يمومؾي ًمقصػ ومويمفي "اًمؽويموو  ،"Cocoaواقمتؼمهو أومضؾ أؿمجور اًمعومل ،و يطؾؼ قمؾقفو ذم يموًمقؽقت
( ،)Tengaويذيمر ومورشمقام ومقائد هذه اًمشجرة ،ومقؼقل" :ومـ هذه اًمشجرة يستػقدون سمعنم ومقائد ،وملظمشوهبو
وىمقد ،وضمقزهو ـمعوم ،وأًمقوومفو شمستخدم ذم اعمالطمي اًمبحريي ،ومـفو يصـعقن أكسجي شمبدو يموحلرير ،يؽػـقن
ومحام ممتوزً ا ،ومـفو يستخرضمقن ً
وؾمؽرا ،ويغطقن مسويمـفؿ
كبقذا ،وموء وزيتًو
ً
هبو مقشموهؿ ،يمام يصـعقن مـفو ً
وكظرا ًمػوئدة هذه اًمشجرة ومنن اًمسالم يؿؽـ أن يسقد سملم مؾؽلم حتورسمو وىمتؾ يمؾ مـفام أسمـوء
سملوراىمفو...
ً
أظمرً ،مؽـف ٓ يؿؽـ أن يسقد إذا ىمطع أطمدمهو أؿمجور اًمؽويموو اًمتل يؿتؾؽفو أظمر"( ).
وطمقل اًمتجورة اًمداظمؾقي واخلورضمقي ودور اعمسؾؿلم ذم ازدهورهو ورىمقفو يؼقل ومورشمقام" :وقمـدمو

 -راضمع

 :الرحؾة ،ص.150

 -راضمع

 :الرحؾة ،ص.174-173

 -راضمع

 :الرحؾة ،ص.166-162-160-159
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يمبػما ضمدً ا مـ اًمبنم اًمذيـ يـتؿقن إمم أضمـوس خمتؾػي ومـ سمالد خمتؾػي...
يمـً ذم يمؾقؽقت وضمدت قمد ًدا ً
ومسلًمً وقمؾؿً أكف يقضمد هـو قمدد يمبػم ضمدً ا مـ اًمتجور اعمسؾؿلم اًمذيـ ضموؤوا مـ اًمبالد اًمعرسمقي ومـ
اعمـوـمؼ اهلـديي ومـ اًمبؾدان اًمقاىمعي سمجقار اهلـد ،ودمدر اإلؿمورة إمم أن اًمقصمـقلم مـ أهؾ اًمبالد ٓ يبحرون
يمثػماً ،مذا وموعمسؾؿقن هؿ اًمذيـ جيؾبقن اًمبضوئع ،إذ يقضمد ذم يمؾقؽقت
ً

 15000مسؾؿ قمغم إىمؾ ممو

جيعؾفؿ يشؽؾقن أيمثريي أهؾ اًمبؾد"( ).
ويـبغل هـو اإلؿمورة إمم أن ومورشمقام اعمتعصى ايمتػك سمذيمر قمدد اعمسؾؿلم ودورهؿ اًمتجوري
وآىمتصودي ذم ؾمطر مـ هذه اًمسطقر اعمذيمقرة أقماله ،ومل يذيمر أي رء قمـ ـمبقعي قمالىمي اعمسؾؿلم مع
أهوزم هذه اعمـطؼي ومؾقيمفو وؿمعبفو ،مع أكف دىمؼ ذم يمؾ مو يتعؾؼ سمقضع اهلـدوس اًمسقود وآضمتامقمل
سمعض .وإذا دل هذا قمغم رء ومنكام يدل قمغم طمؼد ومورشمقام
واًمديـل وقموداهتؿ وشمؼوًمقدهؿ وقمالىموت سمعضفؿ ب
وضغقـتف ويمراهقتف طمقول اعمسؾؿلم وكشوـموهتؿ اًمتجوريي وآىمتصوديي واًمديـقي.
ومو إن ومرغ ومورشمقام مـ شمسجقؾ رطمؾتف ذم اًمؽتوب اًمثوين ،سمدأ يسجؾ مو رآه ذم ضمقًمتف اًمثوًمثي
ًمؾؿـوـمؼ اهلـديي اجلـقسمقي اًمنمىمقي.
الؽتاب الثالث
زار ومورشمقام ذم هذه اجلقًمي إظمػمة ًمؾفـد مـوـمؼ قمديدة مـفو اًمقاىمعي ذم داظمؾ اهلـد وظمورضمفو،
كستطقع أن كرصد وىموئعفو ذم اًمـؼوط اًمتوًمقي:
هنرا ذم هذه اًمرطمؾي عمشوهدة اعمدن اًمقاىمعي قمغم ضمـقب اهلـد اًمنمىمقي ،ومذيمر مو
ؾمؾؽ ومورشمقام ً

-1

ؿموهده مـ وضمقد إضمـوس اًمعديدة مـ اهلـدوس واعمسؾؿلم واًمـصورى ،وأطمقاهلؿ اًمتجوريي
وآضمتامقمقي( ).

 -راضمع

 :الرحؾة ،ص/152-151وشمـبغل هـو اإلؿمورة إمم مو يمتبف سمودضمر طمقل ىمضقي اعمالطمي اهلـديي ،ومقؼقل" :وممو ٓ

ؿمؽ ومقف يمراهقي اهلـدوس ًمؾبحر ٓقمتبورات ديـقي أو ًمػطرهتؿ اًمتل ضمبؾقا قمؾقفو أو عمـزاج مـ هذه اعمشوقمر م ًعو-هذه
اًمؽراهقي أيو يمون ؾمببفو-ضمعؾً اعمالطمي ذم اعمحقط اهلـدي مـذ قمفقد ىمديؿي ذم أيدي اًمعرب إيمثر مفورة ذم هذا
اعمضامر ممو ضمعؾفؿ يسقدون اعمالطمي ذم سمحري اًمعرب واهلـد سمال مـوزع .وىمد ٓطمظ موريمقسمقًمق يمراهقي اهلـدوس
ذات اًمطوسمع اًمديـل ًمؾبحر اًمذي ذيمر قمـد طمديثف قمـ قمودات أهؾ موٓسمور...راضمع
ص.152،151
 -راضمع
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 :الرحؾة ،ص.186-178

 :هومش رحؾة فارتقام ،

وصؾ إمم ضمزيرة ؾمقالن ،وؿموهد وضعفو اًمسقود وآىمتصودي واًمزراقمل واًمعؿراين ،ومـ

-2

ظمصقصو
يمثػما قمـ اًمػقايمف وإطمجور اًمؽريؿي واحلققاكوت واًمبفورات
ً
ضؿـ ظمػماهتو يمتى ً
"ؿمجرة اًمؼرومي  ،"Canellaوأمهقتفو وومقائدهو( ).
وىمد اؾمتطرد ومورشمقام ذم وصػ سمعض اًمعودات اًمغريبي واًمطؼقس اًمديـقي مثؾ يمقػقي طمػظ أضمسود
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اعمقشمك ،وإطمراق اًمزوضموت طمقي مع أزواضمفـ اعمتقوملم ،ذًمؽ يمؾف مع اعمؼوركي سمام رآه ذم اعمدن
اجلـقسمقي اهلـديي اًمغرسمقي( ).
قمود ومورشمقام مـ ضمزيرة ؾمقالن ومزار إمورة سمـگول اإلؾمالمقي ( ) ،ودهش سمام رآه ذم قموصؿي "ضمقر"

-4

اًمبـگوًمقي مـ اًمتؼدم اًمتجوري وآىمتصودي ،يؼقلً" :مؼد وصؾـو إمم مديـي سمـؽوٓ ذم أطمد قمنم
يق ًمو ،وهل إطمدى أومضؾ اعمدن اًمتل رأيتفو وهل قموصؿي ممؾؽي قمظقؿي ،وؾمؾطوهنو مسؾؿ وًمديف
ضمقش مؽقن مـ موئتل أًمػ مؼوشمؾ سملم راضمؾ وومورس ،ومجقعفؿ مسؾؿقن ،وهذه اعمـطؼي شمزظمر
سموًمغالل واًمؾحقم مـ خمتؾػ إكقاع ،وسمؽؿقوت يمبػمة مـ اًمسؽر واًمزكجبقؾ ،ويمؿقوت هوئؾي
مـ اًمؼطـ ،أيمثر ممو هق مقضمقد ذم أي مـطؼي سموًمعومل ،ويتؿ حتؿقؾ مخسلم ؾمػقـي يمؾ قموم مـ هذا
اعمقـوء سموًمؼطـ وإصمقاب احلريريي ،وشمصؾ إمم سمالد إشمراك ،وؾمقريو ،وومورس وسمالد اًمعرب
اًمسعقدة وؾمقاطمؾ ذق إومريؼقو ،وسمجوكى ذًمؽ شمقضمد هـو دمورة مزدهرة ذم اجلقاهر اًمتل شمرد هـو
مـ سمالد أظمرى.) ( "...
-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.191-188

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.206-204-202

 -يموكً مـطؼي سمـگول شموسمعي ًمسؾطـي دهكم إمم أن اؾمتؼؾً مـفو ذم قموم

737هـ1336/م واؾمتؿرت يمنمورة مستؼؾي إمم

قموم 984هـ1576/م ،طمؽؿً ظمالل هذه اًمػؽمة ؾمالًمي مؾؽقي قمديدة ،ومـ أؿمفرهو ؾمالًمي إًمقوس ؿموه

-746

817هـ114-1345/م ،وؾمالًمي إطمبوش 899-892هـ1494-1487/م ،وؾمالًمي ؾمقد طمسلم ؿموه -899
946هـ1539-1494/م ،وؾمالًمي إومغون اًمسقريلم

971-946هـ1564-1539/م ،وؾمالًمي ؾمؾقامن

اًمؽراراين 984-971هـ 1576-1564/م ،إمم أن شمؿ إحلوق هذه اإلمورة سموًمدوًمي اعمغقًمقي ،ذًمؽ سمعد اًمغـزو اعمغقزم
اهلـدي ذم اًمسؾطون أيمؼم ؿموه اًمتقؿقري .راضمع  :يمؾقػقرد.ا .سمقزورث :األرس احلاكؿة دم التاريخ اإلسالمي ،دراسة
دم التاريخ واألكساب  ،شمرمجي ؾمؾقامن إسمراهقؿ اًمعسؽري ،ممؾمسي اًمنماع اًمعريب  ،اًمؽقيً ط 1995 :2م ص-263
.266
 -راضمع

الرحؾة ،ص.211-210
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سمجوكى اًمؽالم قمـ ازدهور هذه اعمديـي اإلؾمالمقي دمور ًيو واىمتصود ًيو ،شمـوول ومورشمقام وضع
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اًمـصورى واًمقفقد اًمتجوري وآىمتصودي وقمؼوئدهؿ وقموداهتؿ وشمؼوًمقدهؿ

(

) ،وًمؽـ سمسبى

شمعصبف اًمشديد ضد اإلؾمالم واعمسؾؿلم ،مل يدظمؾ إمم اًمتػوصقؾ ومقام يتعؾؼ سموحلقوة آضمتامقمقي
واًمديـقي ذم هذه اإلمورة اإلؾمالمقي ،ووضمقد اًمتسومح اًمديـل اعمـتنم ممو ضمعؾ اجلوًمقوت اًمـرصاكقي
واًمقفقديي شمستؼر ومقفو ،ومتورس احلقوة اًمتجوريي وآىمتصوديي سمؽؾ طمريي وأمون .قمغم أيي طمول
ًمدى مغودرشمف مـ سمـؽول اإلؾمالمقي ،يؼقل" :وهمودركو مديـي سمـؽول اًمتل أقمتؼد أهنو أومضؾ مديـي
ذم اًمعومل يؿؽـ ًمؾؿرء أن يعقش ومقفو"( ).
همودر ومورشمقام مـطؼي سمـؽول متقضمفو إمم ضمزر ذق آؾمقو ،ومزار يم ً
ال مـ ضمزيرة پقگق

-6

(

)،

ؾمقمطرة( ) ،ضمزيرة سموكدان ( ) ،ضمزيرة سمقركقق (سمقركوئ احلوًمقي) ( ) ،ضمزيرة ضمووا ( ) ،وهمػمهو مـ
اجلزر اًمتل شمؼع معظؿفو أن ذم دوًمي إكدوكقسقو ،وىمد ريمز ومورشمقام ذم زيورشمف إمم هذه اعمـوـمؼ قمغم
سمقون مو يتعؾؼ سموٕوضوع آىمتصوديي واًمتجوريي

(

)
يمثػما قمـ اًمبفورات مثؾ اًمػؾػؾ،
 ،ويمتى ً

واحلرير واًمؾبون ( ) ،واًمعقد اهلـدي ( ) ،وضمقز اًمطقى ،واًمؼركػؾ ،واًمؼرومي ( ) ،هذا سمجوكى ذيمر
قموداهتؿ وشمؼوًمقدهؿ وقمؼوئدهؿ ،مع سمقون سمعض اًمغرائى واًمعجوئى( ).

 ًمؾتػصقؾ راضمع -راضمع

 :املصدر الؾموسمؼ ،ص.213-212

الرحؾة ،ص .214

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.215

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.242-228

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.244-243

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.246

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.258-246

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.258

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.259

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.260

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.260

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.260
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(

) ،وصؾ إمم يموًمقؽقت اًمتل يموكً شمدور ومقفو احلروب

اًمعسؽريي سملم اًمتجور اعمسؾؿلم واًمؼمشمغوًمقلم ،ومـ هـو ومؽر ومورشمقام اعمتعصى واعمخودع ذم اهلروب
مو يمون يعرف قمـ اًمقضع اًمعسؽري ذم مديـي يموًمقؽقت ،وىموسمؾ
إمم أؾمطقل سمرشمغوزم إلظمبوره ب
سموًمصدومي اًمـرصاكقلم اًمؾذيـ يموكو يعؿالن ًمدى مؾؽ يموًمقؽقت ذم صـوقمي اعمداومع احلرسمقي ،ومـبففام
وطمثفام قمغم أٓ يػعال مـ هذه إقمامل اًمتل شمرض سموعمسقحقلم

(

) .وومؽر ضمد ًيو ذم اهلروب إمم

مو جيري ذم مديـي يموًمقؽقت ،وذًمؽ مـ ظمالل اًمتـؽر
أؾمطقل اًمؼمشمغوًمقلم احلريبً ،مؽل خيؼمهؿ ب
واًمـػوق وظمداع أهوزم يموًمقؽقت اًمذيـ ىمدمقا ًمف ظمدموت يمثػمة ظمالل مؽقصمف اًمطقيؾ ذم مديـي
يموًمقؽقت ،يؼقل ومورشمقام" :ورهمبي مـل ذم اهلروب مـ يموًمقؽقت ومؽرت أكف ٓ يؿؽـ ظمداع أهوزم
اعمديـي ومؾقيمفو إٓ سموًمـػوق ،وموعمسؾؿقن هؿ أهمبك ؿمعقب اًمعومل (شمعبػم يـؿ قمـ طمؼد وشمعصى
ؿمديد ،مع أن رومقؼف ظمقاضمف ذو اًمـقر وأهوزم هذه اعمـوـمؼ مـ اعمسؾؿلم ىمدمقا ًمف ظمدموت
ىمودرا قمغم احلديٌ سموكتظوم مع اعمسقحقلم ٕهنام يعرومون يمؾ
ضمؾقؾي) ،ومتـؽرت طمتك أيمقن ً
إطمداث يق ًمو سمققم مـ سمالط مؾؽ يموًمقؽقت ،وسمدأت سموًمػعؾ أضع ظمطتل ذم اًمـػوق واخلداع
مقضع اًمتـػقذ"( ).
وهؽذا اؾمتطوع ومورشمقام احلصقل قمغم اعمعؾقموت اعمفؿي اًمعسؽريي ،صمؿ دسمر سمعض إمقر ذم
وأظمػما ومؼد
اهلروب إمم أؾمطقل اًمؼمشمغوًمقلم ،وكجح سموًمػعؾ .ويستحسـ هـو ذيمر مو يمتبف هق سمـػسف ،يؼقل" :
ً
شمػؼدت ضمقدً ا إؾمطقل اًمذي ضمفزه اعمسؾؿقن سموًمتـسقؼ مع مؾؽ يمؾقؽقت خلقض احلرب ضد اًمؼمشمغوًمقلم،
وملرسقمً سموخلروج مـفو ًمتـبقف اًمؼمشمغوًمقلم وشمؼديؿ مالطمظوت هلؿ قمـ اؾمتعدادات اًمعدو ،وإلكؼوذ كػز مـ
أيدي همٓء اًمؽالب ...وسمعد وصقزم إمم أؾمطقل اًمؼمشمغوًمقلم ،رطمى يب كوئى مؾؽ اًمؼمشمغول ...وأمسؽـل
مـ يدي وىمودين إمم همرومي ٓؾمتجقايب قمـ ؿممون يموًمقؽقت ،واطمتجزين ٕظمذ يمؾ مو ًمدي مـ معؾقموت
مدة صمالصمي أيوم ،وىمد ىمدمً هلؿ يمؾ اًمتػوصقؾ سموٕؾمطقل اًمذي جيفـزه إقمداء ذم يمؾقؽقت"( ).
ومل يؽتػ ومورشمقام هبذا اًمؼدر سمؾ ـمؾى مـ كوئى اعمؾؽ وفمقػي قمسؽريي ،ومقفمػف إظمػم سمقفمقػي
-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.258

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.262-261

 راضمع-

 :الرحؾة ،ص.263-262

املصدر الؾموسمؼ ،ص.274-271-268-267
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اًمقيمقؾ اًمتجوري ،ومظؾ ؿموهمال هلذه اًمقفمقػي مدة قموم وكصػ اًمعوم

(

) .وؿمورك ظمالل مدة قمؿؾف مجقع

احلروب اًمتل ؿمـفو اًمؼمشمغوًمققن ضد يموًمقؽقت ،ويمتى شمػوصقؾ هذه احلروب اًمتل ىمتؾ ومقفو أهوزم مديـي
يموًمقؽقت مـ اعمسؾؿلم واهلـدوس ،ومتؽـ اجلقش اًمؼمشمغوزم مـ آؾمتقالء قمغم ؾمػـفؿ ،يصػ ومورشمقام سمعض
هذه اعمعورك ومقؼقل" :ومو ًمبٌ ىموئدكو جيد ذم أصمر ؾمػقـي اعمسؾؿلم اًمؽبػمة إظمرى ،واًمتل يموكً مشتبؽي مع
أيضو دارت معريمي ىموؾمقي ىمتؾ ومقفو مخسامئي مسؾؿ ،وسمعد أن شمؿ آؾمتقالء قمغم هوشملم
إطمدى ؾمػــو ،وهـو ً
اًمسػقـتلم اًمؽبػمشملم ،دظمؾ سموىمل أؾمطقل اعمسؾؿلم اعمعريمي سمروح سموئسي ،ومؼسؿـو ؾمػــو اًمستي قمنمً ،مقضمقد
سمعض ؾمػــو حيوسهو اعمسؾؿقن سمخؿس قمنمة أو قمنميـ ؾمػقـي ...إكف عمـظر مبفٍ أن شمرى إقمامل اًمػذة
ًمؼوئدكو ،اًمذي اؾمتطوع سمسػقـي ذات ذاقملم أن يؼقؿ مذسمحي ًمؾؿسؾؿلم سمطريؼي يصعى وصػفو ،ومػل وىمً
مـ إوىموت يمون طمقل ؾمػقـي مخسقن ؾمػقـي ،سمعضفو سموعمجوديػ وسمعضفو أظمر سموٕذقمي ،ويمؾفو مزودة
سموعمداومعً ،مؽـ سمؼميمي اًمرب مل يؼتؾ أطمد مـ اًمؼمشمغوًمقلم ،وإن ضمرح يمثػمون ٕن اعمعريمي اؾمتؿرت ـمقال
اًمـفور( ) ...وصبقحي اًمققم اًمتوزم أرؾمؾ ىموئدكو ؾمػـو ذوات جموديػ وؾمػـو مـ ذوات اًمنماقملم قمغم ـمقل
اًمسوطمؾ ،إلطمصوء ضمثٌ اًمؼتغم ،وموشمضح أن قمدد اًمؼتغم ذم اًمؼم واًمبحر واًمسػـ اًمتل اؾمتقًمقـو قمؾقفو ،صمالصمي
آٓف وؾمتامئي ،وجيى أن شمعؾؿ أن يمثػميـ آظمريـ ىمد ىمتؾقا أصمـوء اهلروب ،وملًمؼقا سملكػسفؿ ذم اًمبحر.) ("...

-

املصدر الؾموسمؼ ،ص.286-280

-

الرحؾة ،ص.275-274

-

يمثػما صوطمى حتػة ادجاهدين  ،ومل يستؽـ عمقاىمػ اًمغزاة
املصدر الؾموسمؼ ،ص  /286طمقل هذه آقمتداءات يمتى ً
اًمؼمشمغوًمقلم اًمذيـ أذاىمقا اعمسؾؿلم اًمقيالت واعمصوئى ،سمؾ وأضمؼموهؿ قمغم اقمتـوق اًمـرصاكقي ،وهنبقا ممتؾؽوهتؿ،
واقمتدوا قمغم أقمراضفؿ ،وؾمؾبقا دموراهتؿ وجمدهؿ آضمتامقمل اًمؽبػم ،وًمـدع اعمصـػ كػسف يصػ ًمـو احلوًمي
اعملؾموويي اًمتل وصؾ إًمقفو اعمسؾؿقن ذم فمؾ اًمغـزو اًمؼمشمغوزم" :ومظؾؿقهؿ وأومسدوا ومقفؿ وومعؾقا ومعوئؾ ىمبقحي ؿمـقعي
ٓ حتىص ،مـ رضهبؿ وآؾمتفـزاء هبؿ واًمضحؽ قمؾقفؿ إذا مروا هبؿ اؾمتخػو ًومو ،وضمعؾفؿ مرايمبفؿ ذم حمول اعموء
ظمصقصو ؾمػر احلٍ ،وهنى أمقاهلؿ ،وإطمراق سمالدهؿ
واًمقطمؾ ،واًمبصؼ ذم وضمقهفؿ وأسمداهنؿ وشمعطقؾ أؾمػورهؿ
ً
ومسوضمدهؿ ،وأظمذ مرايمبفؿ ،ووطء اعمصوطمػ واًمؽتى سملرضمؾفؿ ،وإطمراىمفو سموًمـور ،وهتؽ طمرموت اعمسوضمد،
وحتريضفؿ قمغم ىمبقل اًمردة واًمسجقد ًمصؾقبفؿ وقمرض إمقال قمغم شمـزيلم كسوئفؿ سموحلكم واًمثقوب اًمـػقسي ًمتػتـ
ضمفورا...صمؿ إن سمغقتفؿ اًمعظؿ
كسوء اعمسؾؿلم وىمتؾ احلجوج وؾموئر اعمسؾؿلم سملكقاع اًمعذاب ،وؾمى رؾمقل اهلل
ً

ى

ىمديام وطمدي ًثو شمغقػم ديـ اعمسؾؿلم وإدظموهلؿ ذم اًمـرصاكقي " ....راضمع  :زيـ اًمديـ اعمعؼمي اعمؾقبوري
ومهتفؿ اًمؽؼمى ً
اعمتقرم سمعد ؾمـي 991هـ1582م حتػة ادجاهدين دم أحوال الربتغالقني  ،حتؼقؼ حمؿد ؾمعقد اًمطرحيل ،ممؾمسي اًمقوموء،
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ٓؿمؽ أكف يمون اًمؼمشمغوًمققن شمعؿدوا ىمتؾ اعمسؾؿلم إسمريوء ،وطمووًمقا سمؽؾ اًمطرق اًمؼضوء قمغم
كشوـموهتؿ اًمتجوريي وآىمتصوديي وآضمتامقمقي ،وختػقػ شملصمػمهؿ اإلؾمالمل ذم اًمثؼوومي اهلـدوؾمقي  ،وذًمؽ مـ
ظمالل اؾمتبعود اعمسؾؿلم مـ احلقوة اًمتجوريي واًمسقوؾمقي مـ ظمالل اًمعؿؾقوت اًمعسؽريي اعمخططي ،وسمجوكى
يمرهو ،وذم
ذًمؽ ىموم اًمؼمشمغوًمققن سمنرؾمول اًمبعثوت اًمـرصاكقي إمم أهوزم يموًمقؽقت ٓقمتـوق اًمـرصاكقي ـمققمًو أو ً
ظمصقصو
ذًمؽ يشؽر ومورشمقام اًمؼمشمغوًمقلم ،ومقؼقل" :واحلؼقؼي أن مؾؽ اًمؼمشمغول يستلهؾ يمؾ ظمػم ،ومػل اهلـد،
ً
ؿمخصو مـ اًمقصمـقلم واعمسؾؿلم سموقمتـوق
ذم يمقچـ طمقٌ يؼقم يقم ًقو مو سملم قمنمة أؿمخوص واصمـل قمنم
ً
اعمسقحقي مـ ظمالل اإلهمراء واإليمراه ،وموعمسقحقي شمـتنم يقم ًقو سمػضؾ هذا اعمؾؽ ،وهذا هق اًمسبى ـ ومقام أكو
أقمتؼد ـ اًمذي جيعؾ اهلل يـرص هذا اعمؾؽ ،وؾمقحؼؼ ًمف اًمـجوح واًمرظموء ذم اعمستؼبؾ"( ).
وسمسبى مو ىمدم اًمرطموًمي ومورشمقام اخلدموت اجلوؾمقؾمقي واًمعسؽريي مـح رشمبي اًمػورس وهمودر اهلـد
معززً ا ومؽر ًمو مـ ضموكى اجلقش اًمؼمشمغوزم

(

وأظمػما وصؾ إمم ًمشبقكي سمعد مو مر قمغم يمثػم مـ اعمدن
).
ً

واجلزر اًمقاىمعي قمغم ؾموطمؾ إومريؼقو اًمنمىمل ،ودار طمقل رأس اًمرضموء اًمصوًمح( ).
ويصػ ومورشمقام مؼوسمؾتف مع مؾؽ اًمؼمشمغول ًمدى وصقًمف إمم ًمشبقكي:

"ومؼد ذهىت ًمؾؼوء مؾؽ

اًمؼمشمغول ،وقمـدمو وصؾً شمؼدمً ًمتؼبقؾ يد قمظؿتف اًمذي أطموـمـل سمرقمويي وموئؼي مـف ،واؾمتبؼوين قمدة أيوم ذم
سمالـمف ًمقسؿع مـل قمـ ؿمئقن اهلـد اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي واًمتجوريي وآضمتامقمقي واًمديـقي ،وسمعد سمضعي
ً
متقؾمال إًمقف
أيوم ،ىمدمً ًمف وصمقؼي اًمػروؾمقي اًمتل مـحـل إيوهو كوئبف ذم اهلـد،

ـ إذا رهمى ـ أن يعتؿدهو

ويقىمعفو سمقده وخيتؿفو سمختؿف ،ومتـوول مـل اًمقصمقؼي ووىمعفو سمقده ووضع قمؾقفو ظمتؿف ،وشمؿ شمسجقؾفو ذم
اًمديقان اعمؾؽل ،ومـ صمؿ اؾمتلذكً ومخومتف ذم اًمرطمقؾ ،ووصؾً إمم مديـي رومو

(

) .هـو اكتفك ومورشمقام مـ

شمسجقؾ رطمؾتف.
هذا ،وسمعد هذه اًمرطمؾي اًمعؾؿقي مـ ظمالل يمتوب اًمرطموًمي ومورشمقام اًمذي شمـوول اجلقاكى اًمعديدة
ًمؾثؼوومي اهلـديي اًمتل رآهو ذم ضمقٓشمف إمم اهلـد ودول اًمنمق أؾمققيي .وٓطمظً مـ ظمالل حتؾقؾ مو يمتبف
سمقـروت 1405هـ1985/م ،ص.263-262
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قمـ اهلـد أن اًمعودات واًمتؼوًمقد اًمغريبي واعمدهشي اًمتل صودومفو هق ظمالل رطمؾتف ذم اعمدن واعمـوـمؼ اًمتل
اًمثؼوومي اإلؾمالمقي سمسبى قمدم وضمقد واؾمتؼرار اجلوًمقوت اإلؾمالمقي سمصقرة يمومؾي ،وأيمؼم مثول قمغم
مل شمتلصمر ب
ذًمؽ مـطؼي يمػمآ ومو طمقهلو ،واجلزر اًمنمىمقي مـ ؾمقالن واعماليق وهمػمهو مـ اعمـوـمؼ اًمنمىمقي اًمتل وصؾ
متلظمرا قمؼم مقضموت إقمامل اًمتجوريي ،وًمؽـ مـ اعمميمد أن اإلؾمالم
اإلؾمالم إًمقفو سمصقرة متؽومؾي
ً
وصمؼوومتف ذم هذه اعمـوـمؼ أي ذم اًمنمق إىمىص اكتنم مع طمريمي اًمتجور اًمتل يموكً إطمدى ىمـقات آشمصول
اعمفؿي طمقٌ كؼؾ اًمتجور اعمسؾؿقن اًمؽثػم مـ مظوهر اًمثؼوومي اإلؾمالمقي إمم ؿمعقب هذه اعمـوـمؼ ذم اًمؼرون
إومم.
وكجد أكف مل يذيمر اًمعودات واًمتؼوًمقد اًمعجقبي ذم اعمـوـمؼ اًمتل يمون ت شموسمعي ًمإلمورات اإلؾمالمقي
مثؾ اًمگجرات واًمؽركوشمؽ ذم همرب ضمـقب اهلـد واًمبـگول ذم ذق ضمـقب اهلـد

 ،وذًمؽ ٕن اًمثؼوومي

شملصمػما سموًمغًو ومتؿؽـ اعمجتؿع اإلكسوين مـ اًمؼضوء قمغم اًمؼمسمريي واًمعودات
اإلؾمالمقي أصمرت ذم هذه اعمـوـمؼ ً
واًمتؼوًمقد همػم اإلكسوكقي ،وًمقس ومؼط هذا سمؾ أصمرت اًمثؼوومي اإلؾمالمقي ذم مقدان اًمعؼقدة واًمديـ اًمذي فمفر ذم
طمريموت اإلصالح اًمديـقي اهلـدوؾمقي اًمتل ىمومً وسمدأت ذم ضمـقب اهلـد ،ومقضمد قمـدهؿ مـ يـؽر قمبودة
إوصمون وإصـوم ،ومـ يـؽر يمذًمؽ اًمقؾموـمي سملم اهلل وسملم قمبوده ،وأيمد يمثػم مـ اًمبوطمثلم همػم اعمسؾؿلم
قمغم كشلة احلريموت اًمديـقي اهلـدوؾمقي اًمتل ىمومً حتً شملصمػم اًمعؾامء واًمصقومقي اًمذيـ ىمومقا سمـنم اًمثؼوومي
اإلؾمالمقي وإمـ واًمسالم وإظمقة ذم هذه اعمـوـمؼ قمؼم اًمؼـقات اًمعديدة ومـ أمهفو ومتح اًمزوايو
مسؾام يمون أم هـدوؾم ًقو .ويـبغل هـو ذيمر
واخلوكؼووات اًمتل يموكً شمستؼبؾ أي إكسون يريد أن يؾجل إًمقفو
ً
سمعض اعمؼتطػوت مـ يمتوب اعمػؽر اهلـدود شمورا چـد اًمذي شمـوول هذه اعمقضققموت سمدىمي سموًمغي ،ومقؽتى
طمقل إؾمفوموت اعمصؾحلم اهلـدوس ذم شمطقير اًمديـ واًمعؼقدة اهلـدوؾمقي ومقؼقل:

"إن اإلؾمالم ذم سمدايي

إمر سمدأ يمصمر ذم اًمديوكي اهلـدوؾمقي شمدرجي ًقو وسمطريؼي همػم مبوذة ،ومـ ظمالل اًمرصد اًمتورخيل كستطقع أن
كحدد أن اًمتغقػمات اًمتل طمدصمً ذم اًمديوكي اهلـدوؾمقي مل شمؽـ سمسبى اًمدراؾموت اإلؾمالمقي ،إكام يموكً سمسبى
اًمصقومقي وإىمبول اًمـوس إمم زوايوهؿ وظموكؼوواهتؿ عمشوهدة أقمامهلؿ اًمديـقي واًمروطمقي واإلصالطمقي ومـ
ظمالل آؾمتامع إمم يمالمفؿ اًمديـل ( ) .وهق إمر اًمذي دومع اعمػؽريـ اهلـدوس ورضمول اًمديـ إمم إصالح
اعمجتؿع اهلـدود مـ ظمالل إكشوء اخلوكؼووات اهلـدوؾمقي سمجوكى اخلوكؼووات اإلؾمالمقي ،وفمفر يمثػم مـ

-
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اعمصؾحلم ذم ضمـقب اهلـد ،ويميمد اًمبوطمٌ كػسف قمغم وضمقد صؾي ىمقيي سملم شمعوًمقؿ احلريمي اًمبفگتقي وسملم
ظمصقصو اًمصقومقي ،مع اإلؿمورة إمم شملصمػم اًمػؽر اإلؾمالمل سمقضقح ذم هذه احلريموت اهلـدوؾمقي
اإلؾمالم
ً
اًمػؽريي واإلصالطمقي ،ومـ أمثؾي ذًمؽ ،شمـزايد اًمدقمقة إمم اًمتقطمقد ،واًمعبودة اًمعوـمػقي ،وإظمضوع اًمـػس
وشمعظقؿ اعمعؾؿ ،واًمؼضوء قمغم كظوم اًمطبؼوت اجلوئر ،وىمؾي آيمؽماث سموًمطؼقس اًمديـقي ،وىمد شملصمر هبو هموًمبقي
اعمصؾحلم اًمديـقلم ذم قمرص ؾمؾطـي دهكم ومو سمعدهو( ).
وىمد ذيمر اًمبوطمٌ اعمـصػ ذم مؽون آظمر أهؿ اًمتقورات واحلريموت اًمديـقي اًمتل شملصمرت سموٕومؽور
اإلؾمالمقي واًمتل اؾمتـؽرت قمبودة إصـوم ،وأكؽرت اًمؽفـي ،وـموًمبً سمرؤيي اًمعروس ىمبؾ اًمزواج،
وأكؽرت زواج إـمػول ،ويمون اًمطالق طمرا ًمو مغؾ ًظو قمـدهو ،وأوصً سمتزويٍ إرامؾ مـ اًمرضمول
واًمـسوء ،وؾمـً اًمؼقاكلم سمدومـ اعمقشمك سمدٓ مـ طمرىمفؿ ،واعمحووًمي اجلودة ًمؾؼضوء قمغم كظوم اًمطبؼوت
اجلوئر ،واًمدقمقة إمم اعمسوواة واًمعداًمي آضمتامقمقي( ).
شملصمػما ًمؾعؼؾقي اإلؾمالمقي وذيعتفو وومؽرهو ذم أظمالق وأومؽور
واكطالىمو ممو ؾمبؼ كستطقع أن كرى ً
اعمجتؿع اهلـدود ومو أظمذه مـ اًمػؽر اإلؾمالمل وـمبؼف ذم ذيعتف وومؽره وطمريمتف اإلصالطمقي ،سمدايي مـ
اًمتقطمقد وكزقموت آطمؽمام ًمؾؿرأة وطمؼقىمفو وآقمؽماف سمؿبدأ اعمسوواة سملم ـمبؼوت اًمبنم إمم همػم ذًمؽ ممو
ؾمبؼ إًمقف اإلؾمالم وامتوزت سمف ذيعتف وومؽره ،وًمقٓ هذه اعمـشآت اًمديـقي وىمقوم اًمصقومقي سمػتح زوايوهؿ
وظموكؼوواهتؿ قمغم مجقع اًمشعى اهلـدي وإؾمفوموهتؿ ذم كنم اًمثؼوومي اإلؾمالمقي عمو اكتنم اإلؾمالم وٓ صمؼوومتف
وومؽره ذم اعمجتؿع اهلـدود.

-
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كتائج طامة
يؿؽـ شمؾخقص اًمـتوئٍ اًمتل شمقصؾ إًمقفو اًمبحٌ ظمالل هذه اًمرطمؾي اًمعؾؿقي:
-1

مشػما إمم اًمصالت
أوضح اعمبحٌ إول سمدايوت اًمرطمالت اًمعرسمقي واًمغرسمقي إومم إمم اهلـد،
ً
اًمتجوريي وآىمتصوديي سملم اًمعرب واهلـد وذًمؽ مـذ سمدايي قمؿؾقي اًمرطمالت وآيمتشوف ،مبقـًو
إدوار اًمتل يموكً شمؼقم هبو يمؾ مـ اهلـد واًمعرب ذم شمقصقؾ ظمػمات اهلـد إمم اًمنمق واًمغرب
قمورضو ًمؾظروف اًمسقوؾمقي واًمتجوريي ومـ أمهفو اًمػتقطموت اإلؾمالمقي اًمتل أدت
قمغم اًمسقاء.
ً
إمم شمرؾمقخ اًمعالىموت اًمثؼوومقي واًمديـقي واًمسقوؾمقي واًمتجوريي وآىمتصوديي سملم اًمطروملم ،مبقـًو
اعمدن اًمتل كشلت إصمر هذه اًمػتقطموت واًمتل اؾمتؼرت ومقفو إرس اًمعرسمقي اًمتل ىمومً سمدور حمقري
ذم كنم اًمديـ اإلؾمالمل واًمؼضوء قمغم اجلفؾ واًمعودات واًمتؼوًمقد همػم اإلكسوكقي .وكوىمش هذا
مشػما إمم قمؿؾقي كؼؾ أداب
أيضو ىمضقي معرومي اهلـقد سمريمقب اًمبحر وقمـ قمؾقم اًمبحور،
اعمبحٌ ً
ً
اهلـديي مـ اجلغراومقي واًمػؾؽقي إمم اخلالومي اإلؾمالمقي ،مميمدً ا قمغم دور هذه أداب ذم شمؼقيي
معرومي اًمرطموًمي اعمسؾؿلم مـ اًمعرب واًمػرس سمعؿؾقي اًمرطمالت وآيمتشووموت ،واًمؼقوم
سمنؾمفوموت ضمؾقؾي ذم شمدويـ أداب اجلغراومقي اًمتل يموكً شمسوقمد اخلالومي اإلؾمالمقي قمغم شمرؾمقخ
اًمدوًمي اإلؾمالمقي ؾمقوؾم ًقو واىمتصود ًيو ودمور ًيو وصمؼووم ًقو وديـ ًقو.

-2

شمـوول اعمبحٌ اًمثوين اًمرطموًمي اًمعرب اًمذيـ زاروا اهلـد ذم رطمالهتؿ اًمؼميي واًمبحريي ،وملًمؼك كظرة
رسيعي قمغم يمؾ مـ اًمرطموًمي ؾمؾقامن اًمتوضمر وزيد طمسـ اًمسػماذم ،وأيب دوًمػ مسعر سمـ مفؾفؾ
اخلزرضمل ،وسمزرگ سمـ ؿمفريور هرمزي ،واإلصطخري ،واسمـ طمقىمؾ ،واعمؼدد ،واًمبػموين واسمـ
قمورضو عمو ىمدمً هذه إقمامل اجلغراومقي واعمعرومقي
مشػما إمم أقمامهلؿ واًمتعريػ هبو،
سمطقـمي،
ً
ً
ًمؾرطموًمي اًمعرب وهمػم اًمعرب ذم اعمعرومي سموًمرطمالت إمم اهلـد واًمدول أؾمققيي.

-3

قمورضو ًمؾدواومع اًمتل
كوىمش اعمبحٌ اًمثوًمٌ ىمضقي ؾمؼقط اًمسقودة اًمبحريي اإلؾمالمقي وقمقامؾفو،
ً
ؾموقمدت اًمغرب قمغم آكطالق إمم آـمالع واعمعرومي وآيمتشووموت ذم أواظمر اًمؼرن اخلومس
مشػما إمم دور اًمرطموًمي اًمغرسمقلم مـ اًمؼمشمغول ذم يمشػ أمريؽو ،ويمشػ اًمطريؼ
قمنم اعمقالدي،
ً
أيضو اًمدواومع
إمم اهلـد ًمرضب اًمدول اإلؾمالمقي ؾمقوؾم ًقو واىمتصود ًيو ودمور ًيو .وشمـوول هذا اًمبحٌ ً
آىمتصوديي واًمسقوؾمقي واًمتجوريي وآىمتصوديي واًمديـقي اًمتل دومعً اًمدول اًمغرسمقي إمم اًمدظمقل
ذم مغومرات ذم اًمطريؼ إمم اًمدول اًمنمىمقي ومـفو سموًمدرضمي إومم اًمدول اًمعرسمقي وومورس واهلـد
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مشػما إمم سمعض أهؿ اًمرطموًمي اًمؼمشمغوًمقلم واإليطوًمقلم
واًمصلم واًمدول أؾمققيي اجلـقسمقي،
ً
واًمػورؾمقلم اًمذيـ وصؾقا إمم اهلـد ىمبؾ اًمرطموًمي ومورشمقام ،وذًمؽ سمغقي احلصقل قمغم اعمعؾقموت
اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي أو شمؼقيي اًمعالىموت اًمدسمؾقموؾمقي مع سمعض اإلمورات اإلؾمالمقي اهلـديي.
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مشػما
شمـوول اعمبحٌ اًمراسمع طمقوة اًمرطموًمي ومورشمقام ومسؼط رأؾمف وشمعريػف وشمعريػ قمؿؾف اعمطبقع،
ً
قمورضو ًمبدايي رطمؾتف مـ اًمبـدىمقي ىموصدً ا إمم اإلؾمؽـدريي
إمم يمقػقي سمدايتف ذم اًمرطمؾي إمم اًمنمق،
ً
مشػما إمم
وًمزيورشمف ًمؽؾ مـ اًمؼوهرة و ؾمقريو ،صمؿ شمـوول اعمبحٌ يمقػقي دظمقًمف إمم مؽي واعمديـي،
ً
كشوـموشمف ذم هذه إمويمـ طمتك ظمروضمف إمم مقـوء ضمدة مع اإلؿمورة إمم وصقًمف إمم يمؾ مـ اًمقؿـ
واخلؾقٍ اًمعريب صمؿ إمم ومورس اًمتل ىموسمؾ ومقفو صديؼف اًمذي صوطمبف ذم رطمؾتف إمم اهلـد.
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شمـوول اعمبحٌ اًمراسمع طمقل يمتوسمف إول اعمتعؾؼ سموهلـد ،زيورة ومورشمقام إمم اعمـوـمؼ اهلـديي اجلـقسمقي
اًمغرسمقي ،واًمتل زار ومقفو اًمرطموًمي اعمدن واإلمورات اإلؾمالمقي ،وؾمطر ذم يمتوسمف قمـ أوضوع هذه
اعمدن واإلمورات اإلؾمالمقي واهلـدوؾمقي وطمضورهتو وصمؼوومتفو وقمالىموهتو سمعضفو مع سمعض.
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ظمصقصو مديـي
أمو اًمؽتوب اًمثوين وملًمؼك اًمبحٌ كظرة ومقام يتعؾؼ سمرطمؾي ومورشمقام إمم ضمـقب اهلـد،
ً
مقضحو سمام يمتى قمـفو اًمرطموًمي طمقل إطمقال اًمسقوؾمقي وآىمتصوديي وآضمتامقمقي
يموًمقؽقت،
ً
واًمديـقي ،سمجوكى اعمـوىمشي طمقل مو يمتبف اًمرطموًمي طمقل اًمغرائى واًمعجوئى اًمتل صودومفو ذم
رطمؾتف اًمطقيؾي.
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وأًمؼك اليمتوب اًمثوًمٌ اًمضقء قمغم مو يمتبف اًمرطموًمي ذم ضمقًمتف اًمثوًمثي وإظمػمة ًمؾؿـوـمؼ اهلـديي

مشػما إمم وصقًمف إمم مـطؼي ذق ضمـقب اهلـد مـ اًمبـغول وؾمقالن صمؿ وصقًمف إمم ضمزر ذق
وظمورضمفو،
ً
قمورضو عمو شمـووًمف اًمرطموًمي مـ اًمعجوئى واًمغرائى وإوضوع اًمسقوؾمقي واًمديـقي واًمثؼوومقي واًمتجوريي
آؾمقو،
ً
واًمزراقمقي هلذه اجلزر ،مع اإلؿمورة إمم اًمعجوئى واًمغرائى اًمتل ؿموهدهو اًمرطموًمي ذم هذه اًمرطمؾي إظمػمة.
مقضحو يمقػقي قمقدشمف مـ هذه اًمرطمالت إمم مديـي يموًمقؽقت ،مبقـًو اًمدواومع اًمتل أدت سموًمرطموًمي ومورشمقام إمم
ً
آكضامم إمم اجلقش اًمؼمشمغوزم ًمؾؿحورسمي ضد اًمتجور اعمسؾؿلم ذم يموًمقؽقت ،صمؿ يػف هذا

اًمؽتوب دور

ومورشمقام ذم اجلقش اًمؼمشمغوزم ىمبؾ وسمعد اكضاممف إًمقف ،مبقـًو ظمدموشمف ًمؾجقش اًمؼمشمغوزم ذم اًمعؿؾقوت اًمعسؽريي
متقضمفو إمم اًمؼمشمغول قمؼم اجلزر اإلومريؼقي ،صمؿ خيتؿ اًمبحٌ سمؿؼوسمؾتف
ضد أهوزم يموًمقؽقت إمم أن يغودر ومورشمقام
ً
مع مؾؽ اًمؼمشمغول واًمذي مـحف وصمقؼي اًمػروؾمقي ،إمم أن قمود اًمرطموًمي إمم مسؼط رأؾمف أي إيطوًمقو.
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مالحق
صقرة اًمغالف ًمؽتوب ڤورشمقام
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شمصػ هذه اخلريطي مسور رطمؾي ڤورشمقام إمم اًمنمق إوؾمط
واجلزيرة اًمعرسمقي واهلـد ومـوـمؼ ضمـقب آؾمقو
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ظمريطي ًمؼورة آؾمقو ذم قموم 1561م رؾمؿفو ضمقويمقمق هموؾمتوًمدي )(Giacomo Gastaldi

ومفـدؾمو قموش ذم إيطوًمقو
اعمتقرم قموم 1566م ،ويمون ضمقويمقمق رؾمو ًمو ًمؾخرائط وومؾؽ ًقو
ً
ذم اًمؼرن اًمسودس قمنم اعمقالدي .ويقضمد كسخي ًمتؾؽ اخلريطي ذم صمـويو يمتوب ڤورشمقام.
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