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العماني باندونيسيا وماليزيا والصين واليند
عالقة منطقة الساحل ُ
وأثرىا االقتصادي والفكري ،القرون اليجرية الخمسة األولى مثاالا
أ.م.د .صالح محمد زكي محمود المييبي
جامعة الشارقة  -كمية اآلداب والعموم االنسانية واالجتماعية
الممخص :

قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية

يتناول ىذا البحث موضوعاً دقيقاً أرى أنو حري بالبحث ،ذلك أنو يركز عمى المكانة

االقتصادية التي حظيت بيا عمان في مرحمة صدر اإلسالم وأثر ذلك في نشر الدين

اإلسالمي ،وترسيخ الثقافة العربية اإلسالمية في أرجاء واسعة من المعمورة السيما في

أرخبيل الماليو ،والصين وأفريقيا واليند .إن أىمية موضوع البحث تنبع من كونو يرتكز عمى
تبيان وصفي وتحميمي لمجموعة ميمة من المصادر والوثائق والنصوص التاريخية التي تجمي

العماني في مرحمة الـتأسيس اإلسالمي في المنطقة
الدور االقتصادي والثقافي والحضاري ُ
العربية والعالم عموماً ،والمكانة االقتصادية المرموقة التي تمتعت بيا عمان لقرون عدة وأثر
ذلك في تعزيز اليوية العربية واإلسالمية في مناطق بعيدة عن العالم العربي واإلسالمي.
والسؤال الذي يسعى البحث لمعالجتو ىو إلى أي مدى استطاع العمانيون عبر نشاطيم

االقتصادي العالمي نشر الدين اإلسالمي ،وما ترتب عمى ذلك من آثار ثقافية واجتماعية

وغيرىا .وسنستعمل في البحث المنيج التحميمي والوصفي لمعالجة الموضوع من جوانبو كافة
وصوالً لإلجابات المطموبة .وىيكمية البحث عمى النحو اآلتي:

العماني وتجمياتو اإلقميمية والعالمية:
المبحث األول :الدور الحضاري لمنطقة ُ
العمانيين في الشواطئ الشرقية لمخميج العربي ،وبعده االستراتيجي.
المطمب األول :استقرار ُ
المطمب الثاني :أىم السمع التجارية العالمية المستوردة عبر ُعمان في صدر اإلسالم.
العمانية وأثرىا االقتصادي والثقافي في كل من اليند
المبحث الثاني :المالحة البحرية ُ
وأرخبيل الماليو والصين.

العماني في المالحة والتجارة البحرية وأثره االقتصادي.
المطمب األول :الدور ُ
العماني في المالحة والتجارة البحرية وأثره الثقافي.
المطمب الثاني :الدور ُ

المقدمة :

يتناول البحث موضوعاً دقيقاً أرى أنو حري بالبحث  ،ذلك أنو يركز عمى المكانة

العماني بمفيوميا الواسع في مرحمة صدر
االقتصادية التي حظيت بيا منطقة الساحل ُ
اإلسالم وأثر ذلك في نشر الدين اإلسالمي ،وترسيخ الثقافة العربية اإلسالمية في أرجاء
واسعة من المعمورة السيما في أرخبيل الماليو ،والصين وأفريقيا واليند.
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إن أىمية موضوع البحث تنبع من كونو يرتكز عمى تبيان وصفي وتحميمي لمجموعة ميمة
من المصادر والوثائق والنصوص التاريخية التي تجمي االثر االقتصادي والثقافي والحضاري

العماني في مرحمة الـتأسيس اإلسالمي في المنطقة العربية والعالم عموماً  ،والمكانة
ُ
االقتصادية المرموقة التي تمتعت بيا عمان لقرون عدة وأثر ذلك في تعزيز اليوية العربية
واإلسالمية في مناطق بعيدة عن العالم العربي واإلسالمي .والسؤال الذي يسعى البحث

لمعالجتو ىو إلى أي مدى استطاع العمانيون عبر نشاطيم االقتصادي العالمي نشر الدين
اإلسالمي  ،وما ترتب عمى ذلك من آثار ثقافية واجتماعية وغيرىا  .وسنستعمل المنيج

التحميمي والوصفي لمعالجة الموضوع من جوانبو كافة وصوالً لإلجابات المطموبة .

تمييد تاريخي ،دخول ُعمان اإلسالم(:)1
ُعرف عن ُعمان في مرحمة صدر اإلسالم اثرىا الرائد في العمل الحضاري والمنجزات ذات

األبعاد البشرية واالقتصادية والفكرية ،حتى أنيا شغمت حي اًز الفتاً يتضح من اإلشارات الواردة
في المصادر التاريخية السيما المعني منيا بالجغرافية التاريخية ،فيكفي نظرة لحدودىا

الجغرافية لنجد حدودىا من الشمال سواحل البحرين ومن الشمال الغربي بالد اليمامة( ،)2ومن

الجنوب تطل ُعمان عمى بحر يحمل اسميا طيمة مرحمة العصر الوسيط ،فيذكر الحميري أن
العماني ،كما يطمق عمى البحار
لعمان كان يطمق عمييا البحر ُ
مياه المحيط المقابمة ُ

المواجية لميند بحر اليند( ،)3ويتصل جنوبيا الغربي بحضرموت ،ىذا وكان إقميم الشحر من

()4
لعمان عمى أنيا إقميم
توابع ُعمان  .كما يمكن مالحظة معاممة الجغرافيين والمؤرخين ُ
مستقل ،ذو حكم وراثي ،فيقول ابن حزم ":كانت العرب مموكاً في بالدىم يتوارثون الممك كاب اًر

عن كابر كمموك اليمن  ...وجيفر وعباد ابني الجمندي ممكي ُعمان"( .)5لقد كانت العاصمة

(صحار) والتي نجدىا واضحة الذكر والتبيان في مصادرنا التاريخية
العمانية في ذلك الحين ُ
ُ
الجغرافية إذ تمتعت بمظاىر الثراء كنتيجة طبيعية لمنشاط التجاري اليائل مع معظم مواني
الخميج العربي واليند وجنوب شرق آسيا( ،)6ومن ىنا تبرز األىمية الحضارية التي ستمعبيا

ُعمان في الحياة الدينية والثقافية؛ فقد تحولت بفعل النشاط االقتصادي الممحوظ إلى ممتقى
لمحضارات العريقة ،ىذا فضالً لما لطبيعة ُعمان الداخمية وبالتزامن مع ىذا النشاط

االقتصادي من أثر فأصبحت ُعمان ممتقى لحركة بشرية وفكرية كبيرة( .)7وما أن ظير
اإلسالم وبدأت إشراقات عصر النبوة حتى دخل اإلسالم ُعمان بمبادرة من أىميا العتناقو
لعمان دو اًر ممي اًز واستقاللية كبيرة
قبل أن تصميم دعوة رسول اهلل  لإلسالم  ،مما أعطى ُ
في عصر الخمفاء الراشدين؛ حيث تمتعوا باالستقالل في إدارة شؤونيم لما ُعرف عن أىميا
من اإلقبال عمى اإلسالم وخدمتو طوعاً( .)8ىذا وقد أشارت المصادر التاريخية إلى أن النبي

 أرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجمندي فأسمما وغمبا عمى ُعمان ،وان ىذا
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كان بطمب منيما ،وقد أسمم من معيما من العرب في ُعمان( ،)9أما المجوس فقد فرضت
عمييم الجزية( ،)10وىكذا أصبحت ُعمان جزءاً من دولة اإلسالم .
العمانية إلى النبي  مبايعة ،وتطمب منو أن يرسل معيم من يعمميم
ىذا وقد قدمت الوفود ُ

شؤون دينيم ويرتب ليم جممة من التغيرات الحاصمة تبعاً لممفيوم اإلسالمي السيما في
الجانب االقتصادي ،منيا :الوفد األزدي الذي كان برئاسة سممة بن عياذ األزدي في أُناس

من قومو ،فسأل النبي  عما يعبد وما يدعو اليو فأخبره الرسول  سممة ومن معو(.)11

كما أن النبي  قد بعث معيم حذيفة بن اليمان األزدي ليتولى أمر الصدقات وكتب ليم

فرائضيا( .)12وقد أرسل النبي  رسائل عدة ألىل ُعمان بعد العام الثامن لميجرة  ،فقد ذكر
ابن سعد كتابو  لوفد ثمالة والحدان( ،)13وذكر ابن حجر كتابو  ألىل ُعمان( ،)14وذكر
القمقشندي كتابو  إلى جيفر وعبد ابني الجمندي(.)15

العماني ،،وتجمياتو اإلقميمية والعالمية:
المبحث األول  :الدور الحضاري لمنطقة الساحل ُ
العمانيين في الشواطئ الشرقية لمخميج العربي ،وبعده
المطمب األول :استقرار ُ
اإلستراتيجي(:)16

استقر العرب في السواحل الشرقية لمخميج العربي منذ مدة بعيدة ،حتى أن ىناك من يرجع
استقرار األزد في ىذه المناطق إلى زمن اليجرة العربية من اليمن عمى أثر انييار سد

مأرب( ،)17فيقول اليمداني ":ولحق كثير من ولد نصر بن األزد بنواحي الشحر وريسوت
وأطراف فارس فالجويم فموضع آل الجمندي"( ،)18ويذكر ياقوت الحموي أن أردشير بن بابك

الساساني قد جعل األزد مالحين بشحر ُعمان قبل اإلسالم بستمائة سنة( .)19كما يفيدنا
الطبري بأن مجموعة من القبائل العربية من عرب البحرين وبالد عبد القيس وكاظمة وىجر
قد ىاجروا من شبو الجزيرة العربية واستقروا في السواحل الشرقية من الخميج العربي؛ وذلك

بسبب سوء األحوال االقتصادية ،وبعد مدة من الزمن تمكنوا من السيطرة عمى المكان

وأصبحوا أسياده( .)20لقد تميزت اليجرات العربية إلى ُعمان بسمميتيا وتدرجيا ،ومن أىم
اليجرات العربية إلى السواحل الشرقية لمخميج العربي ىجرة آل عمارة من األزد ،وىم أوالد

الجمندي ،وىم أقدم مموك اإلسالم في منطقة الخميج وأمنعيم جانباً كما يقول االصطخري(.)21

ويسيب االصطخري في وصفيم فيقول ":آل عمارة ويعرفون بأوالد الجمندي ،وليم مممكة

عريضة وضياع كثيرة وقالع عمى سيف البحر بفارس متاخمة لحد كرمان ،ويزعمون أن
ممكيم ىناك قبل موسى ...وىم قوم من أزد اليمن ،وليم إلى يومنا ىذا منعو وعدة وبأس

وعدد ،ال يستطيع السمطان أن يغيرىم ،والييم أرصاد البحر وعشور السفن"( .)22وآلل عمارة

العمانيين حصن عمى الخميج العربي يدعى (حصن ابن عمارة) وىو  ":حصن منيع عمى
ىذا البحر ،وليس بجميع بالد فارس حصن أمنع منو  ...وينتيي عمى ساحل ىذا البحر إلى
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()23
ىرمز"  .كما ليم قالع وحصون وأشيرىا قمعة ابن عمارة أو الديكدان وىي حصينة جداً

العماني ،ويصفيا االصطخري قائالً":
ومركز اقتصادي بحري ميم يوضح الدور االقتصادي ُ
ال يقدر أحد أن يرتقي إلييا بنفسو إال أن يرقى بو في شيء من البحر ،وىي مرصد آلل
عمارة في البحر يعشرون منيا المراكب"( .)24ومن قالعيم قمعة ىزو والتي أشار إلييا بعض

المؤرخين بالعظمة فينقل ياقوت الحموي عن إبراىيم بن ىالل الصابي قولو ":أنيا لم تفتح
عنوة قط ،وأن أىميا اختاروا اإلسالم رغبة ال رىبة ،وأن أصحابيا قوم من العرب يقال ليم

بنو عمارة يتوارثونيا ،وليم نسب يسوقونو إلى الجمندي بن كركر إلى أن انتيى ممكيا إلى

رجل يقال لو أبو المطمب رضوان بن جعفر ،وان عضد الدولة أرسل إلييا عمى بن الحسيني

()25
العمانيين الذين دخموا اإلسالم في
السيفي ففتحيا"  .ويمكن أن نممس قوة آل الجمندي ُ
عصر النبوة ومكانتيم في ىذه القمعة من قول الشاعر(:)26

عشي ار ومحتدا وجدودا

إن خير المموك آل الجمندي

وسادوا المموك نيالا وجود ا

ممكوا البحر بعد ما ممكوا البر

إن المتفحص والمتمعن في ىذه النصوص يممس السيطرة القوية آلل الجمندي عمى البحر،
فقد كانوا يؤمنون الحماية لمسفن ،ويحرصون عمى سير العممية المالحية في الخميج العربي

والذي كان بدوره منطمقاً لمبضائع باتجاه اليند والصين وأرخيل الماليو .ىذا وقد عرف من آل

ويؤمنون الحماية
الجمندي سيطرتيم عمى البر كما في البحر؛ حيث كانوا يجبون الضرائب ّ
لمقوافل ،وبيذا أصبحوا مموك البر والبحر ،وأطبقوا سيطرتيم التجارية عمى منطقة الساحل
الشرقي لمخميج العربي ،عبر جيش من ألوف المقاتمين في حصون وقالع عدة(.)27

كما أن عدداً من القبائل العربية قد استقرت بالساحل الشرقي لمخميج العربي ومنيم آل
السميمي والذين انتقل بيم سميمان بن عبد الممك بن بالل إلى ىناك فقد استقروا ىناك وبنوا

دورىم وعظموا تجارتيم وأمواليم( .)28كما استطاع آل الجمندي السيطرة عمى مناطق مقابمة

لمساحل العربي لمخميج وىي تقع داخل بالد فارس وممك الساسانيين ،فمثالً يذكر
االصطخري ":أحمد بن الحسن الذي نسبنا إليو رم الكاريان وىو من آل الجمندي وابنو حجر

بن أحمد ىو عمى الرم في منعة وقوة إلى يومنا ىذا"(.)29

والرم مفرد الرموم كما يقول ياقوت الحموي ىي محال األكراد بالمغة الفارسية( ،)30وىي مراكز
اقتصادية كبرى ،وىذا ما نفيمو من كالم االصطخري إذ يقول ":وأما رموميا فإن لكل رم

منيا مدناً وقرى مجتمعة ضمن خراج ،لكل ناحية منيا رئيس من األكراد ،وألزموا إقامة رجال
لبذرقة القوافل ،وحفظ الطرق ،ونوائب السمطان إذا عرضت ،وىي كالممالك"(.)31

ويضيف االصطخري ":وأما مموك الرموم الذين عمى أبوابيم الجيوش الدائمة من ألف إلى

ثالثة آالف رجل فإن منيم في رم الزميجان المعروف برم جيموية  ...وأما رم الكاريان فيو
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في أيدي آل الصفار وىم من آل الجمندي إلى يومنا ىذا عمى قديم األيام ورئيسيم حجر بن

()32
العمانيون قبل اإلسالم وبعدىا
أحمد بن الحسن"  .وبيذا نرى المكانة التي تمتع بيا العرب ُ
سياسياً وعسكرياً واقتصادياً .ومن ىنا تبرز األىمية الكبرى لدخول ُعمان اإلسالم في عصر

النبوة طوعاً ورغبة من أىميا وعمى رأسيم آل الجمندي الذين راسموا النبي  فاستجاب ليم ،

حيث أن دخول ُعمان إلى اإلسالم أعطى دفعة معنوية واقتصادية وسياسية وعسكرية كبرى
لدولة اإلسالم  ،إذ إن الصدقات المتأتية منيا كبيرة جداً  ،والسيطرة اإلسالمية عمى الساحل
الشرقي لمخميج العربي باتت أكيدة  ،وسمطان اإلسالم ُبسط فييا دونما قتال بل بدافع ذاتي
تام من أىميا حباً باإلسالم واعتناقاً لعقيدتو  ،لذا شيدت ُعمان معاممة خاصة في العيدين

النبوي والراشدي كما أسمفنا(.)33

المطمب الثاني :أىم السمع التجارية العالمية المستوردة عبر ُعمان في صدر اإلسالم(.)34
أدت الفتوحات الكبرى التي قام بيا المسممون إلى اتساع رقعة العالم اإلسالمي وانفتاحو
عمى جيات عدة من العالم؛ فامتداد رقعة العالم اإلسالمي من أواسط آسيا وحتى المحيط

األطمسي جعل المسممين إما منتجين ألغمب سمع العالم أو مم اًر ليذه السمع التجارية

الميمة( .)35ومما زاد من النشاط التجاري في الدولة اإلسالمية العقمية االقتصادية التي تمكن
المسممون من ترسيخيا في األسواق والتجارة من خالل رفعيم لمحواجز الجمركية ،وتشجيع

البناء واإلعمار ،واتاحة حرية التجارة ،وكل ىذا أدى الرتفاع مستوى المعيشة لرعايا الدولة

اإلسالمية مما انعكس إيجاباً عمى النشاط التجاري( .)36ىذا وكانت السمع الضرورية تأتي

عبر مناطق عدة وكانت ُعمان وسواحميا مرك اًز ميماً ليا ،وأىم المناطق التي تأتي منيا
السمع إلى ُعمان كانت أفريقيا واليند وجنوب شرق آسيا والصين ،وسنحاول ىنا إيجاز أبرز

السمع التجارية التي كانت ترد عبر ُعمان:

أوالا :الذىب :يعد الذىب أىم المعادن عمى اإلطالق في عممية التبادل التجاري كنقود
وكسمعة ،وىذا الحال منذ أقدم العصور ،حيث كان الدينار الذىبي ىو العممة البيزنطية في
بالد شبو الجزيرة العربية وفي حوض البحر المتوسط ،وفي عمميات التجارة الخارجية السيما

مع بالد المحيط اليندي( .)37وعندما اتسعت دولة اإلسالم وتمت السيطرة عمى مناجم الذىب

توفر الذىب سواء أكان عممة نقدية لمتبادل التجاري ،أم سمعة مصنعة كمصوغات ذىبية ،أم

تبر منقول من بعض المناطق كما سنرى .إن أىم المناجم العربية التي كانت تزود ُعمان

وباقي المناطق بالذىب تقع في مناطق الحجاز وشمالي اليمن وفي األطراف الغربية

()38
لعمان فيي في منطقة
والجنوبية لميمامة  .أما المناجم األفريقية التي كان الذىب يأتي منيا ُ
فنقل عبر
ُسفالة الزنج (موزمبيق) ،وقد ُعرف ىذا النوع من الذىب عند أىالي ُعمان بجودتوُ ،

أراضي ُعمان بشكل ممحوظ(.)39
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كما كان الذىب يأتي ُعمان من جزيرة قنبمو "مدغشقر" ،وفي ىذا يقول شيخ الربوة ":وبيا
أي – الجزيرة – األبنوس والبيار ومعادن الذىب"( .)40كما أن الذىب الذي كانت تتاجر بو
ُعمان أو ينقل عبرىا يأتي من أقاليم اليند والشرق األقصى ،وىذا ما يمكن أن نممسو في
تفاصيل كالم النويري وابن سعيد والمذين يؤكدان وجود كميات كبيرة من الذىب في جزائر

الميراج اليندي وجزائر الرامي( .)41كما كان الذىب يفد إلى ُعمان من الصين فيقول
المسعودي ":وبالد الواق واق وجزائرىا في مشارق الصين ،وىي كثيرة الذىب حتى أن مقاود
دوابيم وسالحيم وسالسل كالبيم ذىب ،ويعممون القصب المنسوجة بالذىب ذات التماثيل

العجيبة"( .)42كما أن ابن خرداذبة يشير إلى إنتاج الذىب في الصين والذي كان يرد إلى

ُعمان وغيرىا فيقول ":في آخر الصين بإزاء قانصو جبال كثيرة ومموك كثيرة وىي بالد الشيال
فييا الذىب الكثير"( .)43ىذا وقد أبقت ُعمان عمى الذىب كوسيمة رئيسة معتمدة في التعامل
مع بالد اليند والشرق األقصى ،كما استفادت ىذه البمدان كثي اًر من التجارة مع ُعمان؛ ذلك
أن االستيراد من ىذه البمدان كان أكثر من التصدير إلييا وكمو بالذىب ،فكانت تحصل عمى

كميات كبيرة من الذىب(.)44

ثاني ا :العاج  :كان العاج من أىم المواد التي يتاجر بيا عبر ُعمان ،ويجمب من اليند وجزيرة
أنومان وبالد الزنج(.)45
ثالثا :المعادن  :من أبرز المعادن التي كانت تنقل عبر ُعمان الرصاص القمعي وكان يجمب
من كمو والتوتيا ،وكذلك من اليند والصين ،وكان القصدير يجمب من كمو(.)46

رابع ا :البيارات والتوابل والعطور

تعد البيارات والتوابل من أىم المواد والسمع التي كان يتاجر بيا عبر ُعمان والييا ،ذلك أنيا
كانت تستعمل بكثرة في حفظ األطعمة ،وتغيير طعميا ،فضالً عن أن الكثير من النباتات

كانت تستعمل أيضاً كعقاقير وأدوية( .)47ىذا وكانت البالد العربية تنتج العديد من ىذه
النباتات وتستعمل فييا غير أنيا لم تكن كافية لسد االحتياجات المحمية؛ لذا كان البد من

العمانيون يستوردونيا من أفريقيا والمحيط اليندي(.)48
االستيراد من الخارج فكان التجار ُ
كما أن نباتات عدة وأبرزىا الفمفل كان يجمب من الماليو وتايمند والنيبال والبنغال وممي
وسندان ومميبار وسرنديب وجزيرة قنبمو وشرف أفريقيا إلى ُعمان فيستيمك في داخميا،
العمانيون بتصديرىا لمخارج( .)49كما كانت ُعمان تتاجر بالدارجيني
وأغمبيا يقوم التجار ُ
وأصل نباتو من شمال فيتنام وآسام ثم انتشر في الصين ،وكذلك كان يجمب من جنوب

السودان وجنوب الحبشة ومدغشقر والسواحل األفريقية المجاورة( .)50كذلك كان المسك يجمب

إلى ُعمان من أماكن مختمفة فيصنع عمى أشكال عدة وفي ىذا يذكر األصفياني أن العباس
بن محمد جاء يوماً إلى الرشيد ببرنية فييا غالية فوضعيا بين يديو ثم قال ":ىذه يا أمير
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المؤمنين غالية صنعتيا لك بيدي ،اختير عنبرىا من شحر ُعمان ،ومسكيا من مفارز التبت،
وبانيا من قصر تيامة ،فالفضائل كميا مجموعة فييا والنعت يقصر عنيا"( .)51وكذلك كانت
تجارة العود سائدة في ُعمان ويجمب ليا وعبرىا من الماليو واليند وجاوة والصين وغيرىا(.)52
أما الكافور فكان يستخرج من جذوع ورق شجر يزرع في الماليو وبورنيو وسومطرة ،واليابان
()53

والصين وفرموزة ،ويحمل إلى ُعمان ومنيا إلى أماكن عدة وخصوصاً في البالد العربية
خامسا :األخشاب

أدت تجارة األخشاب دو اًر ميماً في الصناعة حيث أنيا استعممت في جوانب صناعية

وحياتية عدة ،وكان لتجار ُعمان دور محوري في تجارة الخشب حيث يجمبونو من المناطق
الحارة غالباً( .)54فيجمب األبنوس من بالد الزنج والواق واق ،وقنبمو واليند والصين وجزر

()55
العمانيون بالساج والذي كان يستعمل بكثرة في بناء البيوت والقصور
القمر  .كما تاجر ُ
العمانيون يجمبونو من بالد الزنج والسند واليند( .)56واستيراد
السيما في بغداد والبصرة ،وكان ُ

العمانيين ،إذ كان يستعمل ألغراض عسكرية غالباً،
الخيزران والتجارة بو كان معروفا عند ُ
فيو األساس في صناعة الرماح ،وكان يجمب من اليند والصين وشالىط وقمار( .)57أما
()58

العمانيون من اليند وشالىط والصين وقمار
الصندل فيستورده التجار ُ
بمدان الدولة اإلسالمية.

ويصدر منيم إلى

سادسا :المنسوجات

استورد المسممون أنواعاً عدة من المنسوجات برغم أنيم كانوا يصنعون الكثير منيا ،حيث

كان الطمب في األسواق متزايداً عمييا ،وكان الحرير والديباج من أىم ما يتم استيراده من

()59
العمانية تعج بو ،ومنيا يصدر لمدول اإلسالمية األخرى.
الصين  ،إذ كانت األسواق ُ
وكانت الثياب القطنية وغيرىا تستورد من اليند( ،)60وكذلك من جزر القمر(.)61

العمانية وأثرىا االقتصادي والثقافي في كل من اليند
المبحث الثاني :المالحة البحرية ُ
وأرخبيل الماليو والصين(:)62

العماني في المالحة والتجارة البحرية وأثره االقتصادي:
المطمب األول :الدور ُ
ُعرفت ُعمان بنشاطيا المالحي وتجارتيا البحرية لقرون عدة ،إذ إن موقعيا الجغرافي
مالئم جداً فيي تمتد مواجية لمخميج العربي وبحر العرب ،وىي قريبة من اليند ،وتمتاز
مياىيا بالعمق ،وشواطئيا محاطة بالجبال التي تحمييا من الرياح العاتية والعواصف مما

يساعد في إنشاء الموانئ ،فكل ىذه الميزات أىمتيا ألن تكون المركز الرئيسي لمساحل الغربي

من الخميج العربي ،لذا ُعرف أزد ُعمان بأنيم من أمير المالحين منذ قبل عصر النبوة بستة
()63
العمانيين ودورىم البحري الرائد ،فيقول أحدىم:
قرون  .وقد تغنى الشعراء بالمالحين ُ
()64

فبشرىا بمالح مجيد

إذا أزدية ولدت غالما
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ىذا وقد أصبحت ُعمان بعد اإلسالم المركز الرئيس لممالحة والتجارة البحرية( ،)65وقد
العمانيون في الغرب عمى سواحل أفريقية الشرقية ،وجزيرة قنبمو (مدغشقر) وسفالة
سيطر ُ
()66
العماني بقولو :إن
(موزمبيق) والواق واق في الصين  .ويصف المسعودي الدور المالحي ُ
المحيط اليندي " لو خميج متصل بأرض الحبشة يمتد إلى ناحية بربري من بالد الزنج

والحبشة ويسمى الخميج البربري  . ..وأىل المراكب من المعانيين يقطعون ىذا الخميج إلى

جزيرة قنبمو من بحر الزنج  ...وىؤالء القوم الذين يركبون ىذا البحر من أىل ُعمان عرب
من األزد  ...وينتيي ىؤالء في بحر الزنج إلى جزيرة قنبمو  ...والى بالد سفالة والواق واق

ِ
أقاص أرض الزنج واألسافل من بحرىم"( .)67ثم يتكمم عن سفالة فيقول" :وىي أقاصي
من
بالد الزنج ،والييا تقصد مراكب العمانيين  ...وىي غاية مقاصدىم"( .)68ىذا وقد خبر

العماني بنفسو حيث ركب البحر سنة 304ىـ من جزيرة قنبمو إلى
المسعودي ىذا الدور ُ
()69
العمانية فيقول عن بالد الزنج":
ُعمان  .كما أن ابن الوردي يوضح لنا دور المالحة ُ
ومساكنيم من حد الخميج المنصب إلى سفالة الذىب والواق واق  ...وليس ليم مراكب بل

()70
العمانية تسير عمى شكل
تدخل إلييم المراكب من ُعمان"  .وكانت القوافل البحرية التجارية ُ
أساطيل كاممة  ،فيقول أحد النواخذة  ":دخمت بالد الزنج في سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة

فقال لي بعض القافة كم مركباً أنتم فقمت ستة عشر مركباً فقال :يسمم منيا إلى ُعمان خمسة
عشر مركباً وينكسر واحد"( .)71ىذا وكانت التجارة مع الصين والماليو قوية واذا أردنا أن
نأخذ مثاالً عمى التجارة مع الصين ،فيقول المسعودي ":مراكب الصين كانت تأتي بالد ُعمان
وسيراف وساحل فارس وساحل البحرين واألبمة والبصرة وكذلك كانت المراكب تختمف من

المواضع التي ذكرناىا إلى ما ىناك"( .)72وعند ذكر المسعودي لمدينة خانفو قال ":مدينة

وعمان
عظيمة عمى نير عظيم  ...تدخل ىذا النير سفن التجار الواردة من البصرة وسيراف ُ
ومدن اليند والجزائر الزابج والصنف وغيرىا من الممالك باألمتعة والجياز"(.)73

أما عن الماليو فيقول المسعودي عند ذكره كمو ":والييا تنتيي مراكب أىل اإلسالم من

العمانيين في ىذا الوقت فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين في
السيرافيين و ُ
()74
العمانيين الكبير في المالحة والتجارة البحرية
مراكبيم"  .فكل ىذه اإلشارات تدل عمى دور ُ
لعمان ودورىا االقتصادي العالمي.
بشكل يشير إلى المكانة الكبيرة ُ
العماني في المالحة والتجارة البحرية وأثره الثقافي(:)75
المطمب الثاني :الدور ُ

لعمان دور ميم في نشر الدين اإلسالمي وتعميم الثقافة اإلسالمية واألخالق العربية
كان ُ
العمانيين في فتح العراق وبالد فارس السيما من ناحية
في أماكن عدة ،ومنيا مثالً إسيام ُ

البحر ،حيث طمب عمر بن الخطاب  من والي ُعمان عثمان بن أبي العاص الثقفي بعد
معركة جموالء في العراق سنة 16ىـ أن يقطع البحر لمحاربة كسرى الفرس ،فخرج ومعو
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ثالثة آالف محارب من األزد وراسب وناجية وعبد القيس وأغمبيم من األزد ،فعبر بيم عثمان

بن أبي العاص من جمفار وىي مدينة خصبة بناحية ُعمان ،إلى جزيرة وكاوان وفييم قائد
العجم ،فسالم القائد الفارسي عثمان بن أبي العاص ولم يقاتمو( .)76ىذا وكان لألزد دورىم
الثقافي والروحي في نشر اإلسالم بعد أن خصص ليم حياً خاصاً بيم في مدينة البصرة في

زمن عمر بن الخطاب  .)77( ومن ُعمان انطمقت جحافل الفاتحين المسممين لفتح اليند
السيما في
ونشر اإلسالم فييا ،وىذا ما توضحو المصادر التاريخية وىو أن دولة الخالفة و ّ

العصرين الراشدي واألموي قد اعتمدت عرب ُعمان في نشر اإلسالم في اليند ،والتي
العمانيين(.)78
وصمتيا الثقافة العربية اإلسالمية بشكل جمي عن طريق البحارة ُ

العمانيين كانوا من أكثر الناس وروداً عمى اليند والتعامل معيا ومعرفة ثقافتيا؛
إن البحارة ُ
العمانية باليند تجارية وثقافية في ذات الوقت وىذا ما نجده واضحاً في
لذا كانت العالقات ُ

()79
العمانيون إيصال الثقافة اإلسالمية إلى جزر المالديف منذ
اليند وسرنديب  .كما استطاع ُ
()80
العماني عبر
مرحمة مبكرة من التاريخ اإلسالمي  .ىذا وقد امتد النشاط البحري والثقافي ُ

العمانيون (كمو) أو (كمو بار) ،كما وصل
خميج البنغال إلى أرخبيل الماليو والتي سماىا ُ
()81
العماني أن تكونت
العمانيون إلى سنغافورة وتسمى (صندابور)  .لقد نتج عن ىذا النشاط ُ
ُ
جاليات ومدناً ُعمانية في بالد الماليو وفي غيرىا من جزر األرخبيل ،ووصل نشاطيم إلى
كانتون وقانصو في الصين وبالد الشيال أي كوريا أو اليابان( .)82ىذا فضالً عن دور

العمانيين في نشر اإلسالم من خالل إسياميم في فتوحات المغرب واألندلس وما سبقيا ،وقد
ُ
استفاد معاوية بن أبي سفيان من خبرتيم في إنشاء أسطول بحري بعد موافقة عثمان بن
عفان  . وكان لنواخذتيم براعة في قيادة السفن المعروفة بالتيرماىية إلى اليند ومياه بحر

الزنج(.)83

المالحق :

أوالا  :كتاب الرسول صمى اهلل عميو وسمم إلى ابني الجمندي(:)84

جاء في كتاب الطبقات البن سعد رسالة النبي  التي بعثيا مع عمرو بن العاص في

السنة الثامنة لميـجرة إلى جيفر وعبد ابني الجمندي وىذا نصيا( " :)85من محمد رسول اهلل

إلى جيفر وعبد ابني الجمندي سالم عمى من اتبع اليدى  ،،أما بعد فإني أدعوكما بدعاية
اإلسالم ،أسمما تسمما ،فإني رسول اهلل إلى الناس كافة ،ألنذر من كان حياً ويحق القول عمى

الكافرين ،وانكما إن أقررتما باإلسالم وليتكما ،وان أبيتما أن تق ار باإلسالم فإن ممككما زائل
عنكما ،وخيمي تحل بساحتكما ،وتظير نبوتي في ممككما".

ثاني ا :كتاب الرسول صمى اهلل عميو وسمم إلى أىل ُعمان :روى ابن عبد البر عن أبي شداد
أن كتاب رسول اهلل  ورد ألىل ُعمان في قطعة من أديم "من محمد رسول اهلل إلى أىل
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ُعمان" وجاء فيو " :من محمد رسول اهلل إلى أىل ُعمان ،،فأقروا شيادة أن ال إلو إال اهلل
وأني رسول اهلل وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وكذا وكذا واال غزوتكم"(.)86

وفي رواية ثانية ":من محمد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم إلى أىل ُعمان :أما بعد فأقروا
أن ال إلو إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل وأدوا الزكاة وأعمروا المساجد واال غزوتكم"(.)87
ثالثا :كتاب الرسول صمى اهلل عميو وسمم لوفد ثمالة والحدان:

عن ابن سعد أن الرسول صمى اهلل عميو وسمم كتب لوفد ثمالة والحدان ما نصو(:)88

" كتاب من محمد رسول اهلل لبادية األسياف ونازلة األجواف مما حذت صحار :ليس عمييم
في النخل خراص وال مكيال مطبق حتى يوضع في الفداء  ،وعمييم في كل عشرة أوساق

العماني ،وىذه الرسائل بمجموعيا
وسق" .ونجد في ىذه الرسالة إشارة لطبيعة االقتصاد ُ
لعمان منذ عصر النبوة  ،والدور الذي كانت تمعبو ،
وتحميميا تشير إلى البعد اإلستراتيجي ُ
بحيث يعول عمييا في القرون الالحقة من التاريخ اإلسالمي .

العماني بأندونيسيا وماليزيا
الخالصة  :تناولنا فيما مضى من صفحات عالقة منطقة الساحل ُ
والصين واليند واألثر االقتصادي والفكري ليا خالل القرون اليجرية الخمسة األولى ،
وتوصمنا لجممة نتائج نوجزىا بما يأتي:

لعمان دو اًر حضارياً كبي اًر في التاريخ اإلسالمي  ،ويتجمى ذلك في عدد
 -1إن ُ
المراسالت بين النبي  وأىل ُعمان.

 -2حظيت ُعمان بمعاممة خاصة ومميزة في العصرين النبوي والراشدي ؛ لما تمتعت بو
من مكانة في نفوس العرب منذ قبل اإلسالم  ،ولدخوليم إلى اإلسالم طوعاً وبرغبة
ذاتية .

 -3سيطرت ُعمان عمى جانب كبير من الحياة االقتصادية في الحضارة اإلسالمية ،
حيث كان ليا األثر الكبير في المالحة والتجارة البحرية عمى مستوى العالم .
 -4لعبت ُعمان دو اًر ميماً في الجانب الروحي والثقافي مع جيات عدة حول العالم
والسيما اليند والصين وأفريقية وأرخبيل الماليو.

اليوامش

) (1ينظر :سمطان  ،عبد المنعم عبد الحميد  ،صفحات من تاريخ ُعمان في العصر اإلسالمي منذ دخول اإلسالم
حتى سنة 134ىـ ،بال.ط (مصر ،دار نشر الثقافة باإلسكندرية 1991 ،م) ص  3وما بعدىا.

) )2ابن خمدون،محمد عبد الرحمن(ت808ىـ) ،المقدمة ،تحقيق :عمي عبد الواحد وافي ،بال.ط (القاىرة1979 ،م)

ج ،1ص.375

) )3الحميري  ،محمد بن عبد اهلل (ت 900ىـ) الروض المعطار في خبر األقطار ،تحقيق :إحسان عباس ،بال.ط

(بيروت) مؤسسة ناصر لمثقافة1984 ،م) ج ،1ص.596
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) )4ياقوت الحموي ،شياب الدين بن عبد اهلل (ت 626ىـ) معجم البمدان ،ط( 2بيروت ،دار صادر1995 ،م) ج،3

ص.327

) )5ابن حزم األندلسي ،أبو محمد عمي بن أحمد (ت 456ىـ) الفصل في الممل واألىواء والنحل ،بال.ط (القاىرة،

مكتبة الخانجي ،د.ت) ج ،2ص.70

) )6االصطخري ،أبو إسحاق إبراىيم بن محمد (ت 346ىـ)،المسالك والممالك ،بال.ط (القاىرة ،الييئة العامة لقصور

الثقافة ،د.ت) ص.30

) )7سمطان ،صفحات من تاريخ ُعمان ،ص.6
) )8سمطان ،صفحات من تاريخ ُعمان  ،ص.7

) )9ابن األثير ،أبو الحسن عز الدين عمي (ت 630ىـ)،الكامل في التاريخ ،بال.ط (بيروت ،دار صادر1965 ،م)

ج ،2ص232؛ أبو الفدا  ،عماد الدين إسماعيل بن محمد (ت 732ىـ) ،المختصر في أخبار البشر ،بال.ط (بيروت،
دار الكتاب المبناني ،د.ت) ج ،1ص.812

) )10دحالن  ،أحمد زيني (ت 1304ىـ) ،السيرة النبوية واآلثار المحمدية ،طبعة حجرية (القاىرة ،المطبعة الوىبية،

1258ىـ) ج ،2ص.200

) )11ابن حبيب ،أبو جعفر محمد البغدادي (ت 245ىـ) المحبر ،تصحيح :إيمزة ليختن شتيتر  ،بال.ط (حيدر آباد

الدكن ،مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية) ص77؛ لالطالع عمى الرسائل النبوية إلى أىل ُعمان ؛ ينظر:
المالحق.

) )12ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ج ،2ص543؛ ابن حجر ،أبو الفضل أحمد بن عمي العسقالني (ت 852ىـ)،

اإلصابة في تمييز الصحابة ،ط(1بيروت ،دار الكتب العممية1415 ،ىـ) ج ،1ص.640

) )13ابن سعد ،أبو عبد اهلل محمد (ت 230ىـ) ،الطبقات الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر عطا ،ط( 1بيروت ،دار

الكتب العممية1990 ،م) ج ،1ص.218

) )14ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،1ص.641

) )15القمقشندي،أحمد بن عمي(ت821ىـ)صبح األعشى في صناعة اإلنشا ،بال.ط(بيروت،دار الكتب العممية ،د.ت)

ج ،6ص.365

) )16ينظر :العاني  ،عبد الرحمن عبد الكريم  ،تاريخ ُعمان في العصور اإلسالمية األولى ودور أىميا في المنطقة
الشرقية من الخميج العربي وفي المالحة والتجارة اإلسالمية ،تقديم:العمي ،صالح أحمد  ،ط( 1لندن ،دار الحكمة،

1999م) ص 129وما بعدىا.

) )17األصمعي  ،عبد الممك بن قريب (ت 216ىـ) ،تاريخ العرب قبل اإلسالم ،تحقيق :محمد حسن آل ياسين،

بال.ط (بغداد ،مطبعة المعارف1959 ،م) ص.88

) )18اليمداني  ،أبو محمد الحسن بن أحمد (ت 334ىـ) ،صفة جزيرة العرب ،تحقيق :محمد النجدي ،بال.ط

(مصر ،مطبعة السعادة1953 ،م) ص.211

) )19معجم البمدان ،ج ،1ص 521وما بعدىا.

) )20الطبري  ،محمد بن جرير ( ت 310ىـ) ،تاريخ الرسل والمموك ،ط( 2بيروت ،دار التراث1387 ،ىـ) ج،2

ص.55

) )21مسالك الممالك ،ص.141

) )22المصدر نفسو ،ص 140وما بعدىا؛ ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ج ،2ص.711

) )23االصطخري  ،مسالك الممالك  ،ص 34وما بعدىا ؛ القمقشندي  ،صبح األعشى  ،ج ،3ص.242
) )24مسالك الممالك  ،ص 116وما بعدىا ؛ ياقوت الحموي ،معجم البمدان  ،ج ، 3ص.838
) )25ياقوت الحموي  ،معجم البمدان  ،ج ،4ص97؛ العاني  ،تاريخ ُعمان  ،ص.136
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) )26األصمعي  ،تاريخ العرب قبل اإلسالم  ،ص.68

) )27العاني  ،تاريخ ُعمان  ،ص 131وما بعدىا.
) )28االصطخري ،مسالك الممالك ،ص164-163؛ ابن حوقل  ،أبو القاسم (ت 367ىـ) ،صورة األرض ،ط(2

ليدن ،مطبعة بريل1938 ،م) ص 470وما بعدىا.
) )29مسالك الممالك ،ص.141

) )30معجم البمدان ،ج ،2ص 821؛ العاني ،تاريخ ُعمان ،ص.135
) )31المسالك والممالك ،ص.113
) )32المصدر نفسو ،ص .145-144

) )33العاني ،تاريخ ُعمان ،ص 98وما بعدىا.
) )34العاني ،تاريخ ُعمان ،ص 147وما بعدىا.
) )35المصدر نفسو ،ص.147
) )36المصدر نفسو ،ص.148

) )37ينظر :النقشبندي  ،ناصر محمود  ،الدينار اإلسالمي في المتحف العراقي ،بال.ط( بغداد ،مطبعة الرابطة،

1953م) ص 204وما بعدىا.

) )38الجاسر  ،أحمد  ،معادن بالد العرب القديمة  ،مجمة العرب  ،حزيران1968 ،م ،ج ،9ص.398
) )39ابن الوردي ،جزيرة العجائب ،ص.49

) )40شيخ الربوة  ،شمس الدين محمد بن أبي طالب الدمشقي (ت 727ىـ) ،نخبة الدىر في عجائب البر والبحر،

بال.ط (اليبزك1923 ،م) ص.162

) )41ابن سعيد  ،عمي بن سعيد المغربي (ت 685ىـ) ،كتاب الجغرافية ،تحقيق :إسماعيل العربي ،بال.ط (بيروت،

منشورات المكتب التجاري لمطباعة والنشر والتوزيع1970 ،م) ص107؛ النويري  ،شياب الدين أحمد بن عبد الوىاب

(ت 733ىـ) نياية األرب في فنون األدب ،بال.ط (القاىرة ،المؤسسة المصرية العامة لمتأليف والترجمة والطباعة
والنشر1963 ،م) ج ،1ص .239

) )42الحسيني  ،أبو الحسن عمي بن (ت 346ىـ) ،أخبار الزمان ،ط( 2بيروت ،دار األندلس لمطباعة والنشر،

1966م) ص.59

) )43ابن خرداذبة  ،أبو القاسم عبد اهلل بن عبد اهلل (توفى نحو 280ىـ) ،المسالك والممالك ،بال.ط (بيروت ،دار

صادر ،أوفسيت ليدن1889 ،م) ص.7

) )44العاني ،تاريخ ُعمان ،ص.152
) )45المسعودي  ،مروج الذىب  ،ج  ،2ص  7-6؛ النويري  ،نياية األرب ،ج ، 9ص.305
) )46ابن الوردي ،فريدة العجائب ،ص90؛ ابن خرداذبة ،المسالك والممالك ،ص.66

) )47ابن خرداذبة ،المسالك والممالك ،ص71؛ ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ج ،1ص.506

) )48القزويني أبو زكريا بن محمد (ت 682ىـ) ،آثار البالد وأخبار العباد ،بال.ط(بيروت ،دار صادر1960 ،م)

ص.123

) )49ابن سعيد  ،كتاب الجغرافية ،ص120؛ شيخ الربوة ،نخبة الدىر ،ص 162؛ فيمي  ،نعيم زكي  ،طريق التجارة

ومحطاتيا بين الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى ،بال.ط (القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب1973 ،م)

ص.198

) )50العاني ،تاريخ ُعمان ،ص.160
) )51األغاني ،ج ،16ص.259
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) )52الثعالبي  ،أبو منصور عبد اهلل بن محمد (ت 429ىـ) ،لطائف المعارف ،تحقيق :إبراىيم األبياري وحسن

الصيرفي ،بال.ط (مصر ،دار إحياء الكتاب العربي ،عيسى البابي الحمبي وشركاه1960 ،م) ص.214
) )53العاني ،تاريخ ُعمان ،ص.163
) )54العاني ،تاريخ ُعمان  ،ص .165-164

) )55األبشييي  ،شياب الدين محمد بن أحمد (ت 852ىـ) ،المستطرف في كل فن مستظرف ،ط (1بيروت ،عالم

الكتب1429 ،ىـ) ص.382

) )56ابن سعيد  ،كتاب الجغرافية ،ص.119

) )57القزويني ،آثار البالد ،ص59؛ ابن خرداذبة ،المسالك والممالك ،ص.66

) )58الجاحظ  ،أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255ىـ) ،التبصرة بالتجارة ،تحقيق :حسن حسني عبد الوىاب ،بال.ط

(دمشق1930 ،م) ص.25

) )59العمي  ،صالح أحمد  ،األنسجة في القرنين األول والثاني ،مجمة األبحاث ،كانون األول لسنة  ،14بيروت ،دار

الكتاب المبناني1961 ،م ،ج ،4ص 550وما بعدىا.
R.B.SERJENT, Material for a history of islamic textiles to the mangol conquests ( ars
islamica); The Encyclopaedia of Islam. ( Leiden, Brill., New Edation).
) )60النوري ،نياية األرب ،ج ،1ص.366
) )61ابن سعيد  ،كتاب الجغرافية ،ص.87

) )62العاني ،تاريخ ُعمان ،ص  173وما بعدىا.
) )63ياقوت الحموي ،معجم البمدان ،ج ،4ص 521وما بعدىا ،ويرى بعض المؤرخين بثالث قرون ينظر :العاني،

تاريخ ُعمان ،ص.178
) )64المسعودي ،مروج الذىب ،ج ،3ص288؛ الخولي  ،أمين  ،مالك تجارب حياة ،بال.ط ( مصر ،المؤسسة
المصرية العامة لمتأليف والترجمة والطباعة والنشر ،د،ت).

) )65العاني ،تاريخ ُعمان ،ص179؛ M.P.Charles Worth.Trade Route 8 commerce in the Roman
Empire (Combridge,1923).
) )66العاني ،تاريخ ُعمان ،ص.180
) )67مروج الذىب ،ج ،1ص .108-107
) )68المصدر نفسو ،ج ،2ص.6

) )69المصدر نفسو ،ج ،1ص.108
) )70فريدة العجائب ،ص .50-49

) )71بزرك ،بزرك بن شيريار ىرمزي (توفى منتصف القرن الرابع اليجري) ،عجائب اليند بره وبحره وجزايره ،ترجمة

ل .مارسيل دفيك ،بال.ط (ليدن1883 ،م) ص.60
) )72مروج الذىب ،ج ،1ص.140

) )73المصدر نفسو ،ج ،1ص.138
) )74المصدر نفسو ،ج ،1ص.140

) )75القاسمي  ،خالد بن محمد ُ ،عمان تاريخ وحضارة ،ط (1الشارقة ،دار الثقافة العربية1999 ،م) ص 40وما
بعدىا.

) )76القاسميُ ،عمان ،ص41؛ سيدة إسماعيل الكاشفُ ،عمان في فجر اإلسالم ،سمسمة تراثنا ،العدد األول ،إصدار
و ازرة التراث القومي والثقافة بسمطنة ُعمان ،د.ت ،ص 34وما بعدىا.
) )77القاسميُ ،عمان ،ص.42
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.4 ص،) المصدر نفسو78)

.44  ص،) المصدر نفسو79)
.44  ص،) المصدر نفسو80)

.140 ص،1 ج، مروج الذىب،) المسعودي81)

.140 ص،1 ج،  مروج الذىب،) المسعودي82)

، و ازرة اإلعالم بسمطنة ُعمان،؛ مسيرة الخير الموجز من تاريخ ُعمان138 ص،1 ج، مروج الذىب،) المسعودي83)
. وما بعدىا28 ص،م1995
.211 ص، تاريخ ُعمان،) العاني84)

،2 ج، السيرة النبوية،؛ دحالن379 ص،6 ج، صبح األعشى، القمقشندي:؛ وينظر18 ص،1 ج،) الطبقات85)

.199ص

.105 ص،4 ج، اإلصابة،؛ ابن حجر العسقالني107 ص،1 ج،) االستيعاب86)

، كشف الغمة الجامع ألخبار األمة،  سرحان بن سعيد،  نقميا عن األزكوري212 ص، تاريخ ُعمان،) العاني87)
.أ325  ورقة، بدون رقم، جامعة بغداد،مخطوطة مصورة المكتبة المركزية
.35 ص،1 ج،) الطبقات88)

“Oman’s coast relations with Indonesia, Malaysia, China and India, and the
economic and intellectual impacts. The first five Hijri centuries as example”
Dr. Saleh Muhammad ZekiMahmood Al-Leheabi
Assistant professor
History and Islamic civilization department – University of Sharjah – United Arab
Emirates
This research deals with delicate topic that I think deserves to be researched, that it
focuses on the economic position of Oman at the stage of early Islam and its impact on
spreading Islam, and the enforcement of the Arabic-Islamic culture in large parts of the
globe, especially in the Malay Archipelago, China, Africa and India.
The importance of the research comes from being based on the descriptive and analytical
explanation for an important group of resources, mainly the historical documents and
texts that shows the Omani economic, cultural and civilizational role in the Islamic
establishment phase, in the Arab region and in the world, it also shows the prestigious
economic position that Oman had for several centuries which affected promoting the
Arab and Muslim identity far from the Arab and Muslim world.
The question that research seeks to address is to what extent the Omanis managed,
through their global economic activity, to disseminate the Islamic religion, and the
resulted cultural, social and other effects.
I will be using the descriptive and analytical methods in this research to cover the subject
from all its aspects working towards the required answers.
The topics of the research will beas follows:
 The settlement of Omanis in the eastern shores of the Arabian Gulf and its
strategic aspect.
 The world's most important commercial goods imported via Oman in early Islam.
 Omani marine and its economical and cultural impact.
 The economical and spiritual impact of Oman in India, the Malay Archipelago
and China.
The research will rely on number of primary sources, references and recent studies.

316

