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العواملذاملؤثرةذدلباًذعلىذحركةذالدلعذوالبضائعذخاللذالعصرذالعبادي ذ
أ.م.د.ذعبدذالبادطذمصطفىذجميدذالرفاعي ذ
جامعةذدامراءذ–ذكليةذالرتبيةذذ ذ
املدتخلص ذ
اف عدـ وجود االخطار الطبيعية مع وجود االستقرار االمني والسياسي سيكوف كؿ

ذلؾ االثر االيجابي عمى حياة االمـ والشعوب في جميع جوانب الحياة سيما منيا النشاط
التجاري ،وىذا ما ىو واضح في تاريخ المسمميف وبخاصة في العصر العباسي.

كانت التجارة في الدولة االسالمية عمى عيد العباسييف قد ازدىرت داخمياً وخارجياً،

اال اف ىناؾ كانت اخطار كثيرة تيدد حركة السمع والبضائع وتعكر صفو جو اليتيا ،ىذه

االخطار كانت مف االسباب المباشرة سمباً عمى ىذه الحركة.

اما العوامؿ البشرية المتمثمة؛ بالمصوص ،والقراصنة ،تعد مف االفعاؿ المقصودة

غايتيا اغتصاب امواؿ التجارة مما يعني تعطيؿ ىذا النشاط وشؿ حركتو.

وفي نفس السياؽ لـ تكف االخطار الطبيعية المتمثمة؛ باالعاصير والظروؼ المناخية

الصعبة ،ووعورة الطرؽ ،باقؿ سمبية عف العوامؿ البشرية السالفة الذكر.

ولضماف نجاح وسالة حركة انتقاؿ السمع والبضائع فال بد مف وضع الحموؿ الناجحة،

مثمما فعؿ الخميفة العباسي المطيع باهلل ( 333ىػ  999 /ـ  363ىػ  973 /ـ) اذ أمف طرؽ

التجارة مف اخطار المصوص ،وكما فعؿ ايضاً غيره مف الخمفاء حيف قاموا بتقوية االسطوؿ
البحري لحماية السفف التجارية مف خطر القراصنة.

املقدمة :ذ
الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو اجمعيف
وبعد:

فإف الية انتقاؿ السمع والبضائع خارجياً وداخمياً في العصر العباسي ،لـ تكف حركة

عادية وسيمة ،بؿ كاف ىناؾ بعض ما يشوبيا مف عوامؿ تعيؽ مف حركتيا في بعض

االحياف ،وتكمف طبيعة ىذه العوامؿ بأنيا؛ عوامؿ بشرية او طبيعية ،تؤثر بشكؿ مباشر عمى

عممية التبادؿ التجاري نتيجة لوجودىا في طرؽ التجارة البحرية والبرية ،فمثمت ىذه العوامؿ
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اخطا ار حقيقية اثرت بشكؿ سمبي عمى حركة التجارة (الداخمية والخارجية) ،ومف جممة ىذه
العوامؿ تمؾ الخارجة عف سيطرة االنساف وقدرتو؛ كالعواصؼ ،واالعاصير وغيرىا ،في حيف
تمثمت العوامؿ البشرية باالخطار التي تكوف بفعؿ االنساف؛ كالقرصنة ،والخارجيف عمى

القانوف ،وغيرىا.

اما الطرؽ البرية فإف العوامؿ الطبيعية التي كانت تؤثر عمى حركة التجارة فييا قد

تمثمت؛ بوجود السالسؿ الجبمية الوعرة ،والعواصؼ الثمجية ،ووجود المناطؽ الصحراوية
القاحمة التي تعد مف موانع حركة التنقؿ ،بيد اف العوامؿ البشرية عمى الطرؽ البرية قد تمثمت؛
بالمصوص ،والفتف والحركات الداخمية ،ومف ىذا المنطمؽ كاف عنواف البحث قد اتسـ بػ

((العوامؿ المؤثرة سمباً عمى حركة السمع والبضائع خالؿ العصر العباسي)) وقد اشتمؿ عمى
مقدمة ومبحثيف رئيسيف ىما؛ المبحث االوؿ :العوامؿ البشرية ،والمبحث الثاني :العوامؿ

الطبيعية ،تمحقيما خاتمة ،ثـ قائمة بيوامش البحث ومصادره ومراجعو.

وقد استخدـ الباحث المصادر والمراجع الممكنة النجاز ىذا البحث قيد الدراسة ومنيا؛

المصادر التاريخية والجغرافية ،والمعاجـ المغوية .واهلل الموفؽ.
املبحثذاالول:ذالعواملذالبشروة :ذ
أ -المصوص :

لـ تكف جميع الطرؽ؛ البرية ،والنيرية ،والبحرية سالكة ،وانما تقع فييا كثير مف

حوادث السمب والسرقة والقتؿ عمى الرغـ مما كانت تقوـ بو الحكومات مف صيانة الطرؽ

والمحافظة عمييا وحمايتيا مف جية ،ووجود االدالء والفرساف الذيف يرافقوف القوافؿ لحمايتيا

مف المصوص والمتمرديف والقراصنة مف جية اخرى(.)1

لقد ساعدت طبيعة المنطقة الجنوبية مف العراؽ وال سيما في منطقة البطائح عمى

ايواء اعداد مف المصوص والمتمرديف ،فقد ذكر (ابف بطوطة) بأنيـ تعرضوا في البصرة الى
السمب في الموضع الذي يعرؼ بالعذار وقد وصؼ ذلؾ بقولو(( :وىو غابة قصب في وسط

الماء يسكنيا اعراب يعرفوف بالمعادي ،وىـ قطاع الطريؽ ... ،خرجوا عمى جماعة مف الفقراء

تأخروا عف رفقتنا فسمبوىـ حتى النعاؿ والكشاكؿ( ،)3وىـ يتحصنوف بتمؾ الغابة ويمتنعوف بيا

ممف يريدىـ))(.)3
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ويشير (الصولي) عف حادثة سمب اخرى تعرضت ليا التجارة البرية عمى طريؽ بغداد
– البصرة – خراساف بقولو(( :اف قافمة كبيرة خرجت مف بغداد ومتجية الى خراساف زمف
الخميفة المقتفي (333-339ىػ999-991/ـ) وقد حممت مف االمواؿ ما قيمتو ثالثة االؼ

دينار ،مف العيف و ِ
الورؽ ،ومف االمتعة ما تعادؿ قيمتو ىذا المقدار ،وقد تعرضت ليا جماعة

مف قطاع الطرؽ جميـ مف االكراد الشادنجاف وتكاثرت اعدادىـ فمـ يتمكنوا مف صدىـ،
فاستولوا عمى ما بالقافمة مف االمواؿ واالمتعة وكاف معظـ ما بيا مف الماؿ الصحاب بجكـ

القائد التركي (ت 339 ،ىػ991/ـ) ،وقيؿ اف الحد افرادىا المعروؼ بعدؿ حاجب بيجكـ مف

الماؿ ما يقدر بحوالي ثالثيف الؼ دينار ،وتكمؼ احد التجار في ىذه القافمة لكراء الجماؿ فقط
لحمؿ امتعة حوالي الؼ دينار))(.)9

كما شيد الطريؽ الشمالي الذي يربط بغداد بالموصؿ انتشار جماعة مف العياريف

الذيف لعبوا دو ار كبي ار في شؿ انتقاؿ السمع والبضائع بيف بغداد والموصؿ ،إذ قاموا باالستيالء

عمى القوافؿ والسفف التجارية القادمة مف الموصؿ وبغداد وبالعكس( ،)5وقد اشتير بيف ىؤالء

العياريف سراج اليمبقي ،إذ كاف يرأس قوة ،ولديو مجموعة مف القوارب يقطع بيا الطريؽ عمى
السفف التجارية ،وتمكنت الحكومة مف القاء القبض عميو وامرت بقطع رأسو في سنة (333ىػ/

999ـ)(.)6

وفي سنة (519ىػ1131/ـ) استولى جماعة مف العياريف عمى بعض السفف الصاعدة

والمنحدرة مف الموصؿ ،وفي نفس السنة تمكنت جماعة مف اىؿ السواد مف القبض عمى
جماعة مف العياريف فقتموىـ وبعثوا برؤوسيـ الى بغداد(.)7

اما طريؽ بغدادػ واسط فشيد ىو االخر نشاطا لمصوص اختصوا بسمب القوافؿ المارة

عمى الطريؽ ،وكاف (ابف حمدوف) في (القرف الرابع اليجري  /العاشر الميالدي) اشيرىـ،
ويصفو (متز) بأنو شيـ لعدـ التعرض لمفقراء واصحاب البضاعة القميمة ،حتى صار مضربا

لممثؿ( ،)8اال اف لصا مشيو ار آخر بجانبو ،عرؼ (بالكرخي) ،كاف يقطع الطريؽ المؤدي الى
واسط ،حتى تعاظـ خطره فيابو الناس وانقطع الطريؽ ،ولـ يأمف الناس عمى انفسيـ وامواليـ
اال بعد اف قبضت الحكومة عميو ونفذ فيو حكـ االعداـ(.)9

ويشير (الدوري) الى اف الخميفة العباسي المطيع (363-339ىػ973-999/ـ) كاف

حريصا عمى تأميف الطرؽ التي يتحرؾ عمييا التجار مف اخطار المصوص ،إذ اوكؿ تمؾ
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الميمة الى احد االشخاص مف بني حمداف سنة (366ىػ976/ـ) ،لممحافظة عمى ىذه الطرؽ
ليال ونيا ار في السيوؿ والجباؿ وفي البر والبحر ،وذلؾ بترأسو فرؽ متعددة تضـ اشخاصا

معروفيف بالشدة واالمانة ،يتـ توزيعيـ في انحاء العراؽ لحراسة القوافؿ التجارية النيرية

والبرية  ،وحتى يوفر االماف ألىؿ التجارات  ،وعابري السبيؿ ليأمنوا عمى انفسيـ وامواليـ(،)11
وقد اخبرنا (ابف بطوطة) اف االمر لـ يقتصر عمى العراؽ فحسب ،إذ انو صادؼ في طريقو

مف حصف (فيد)

()11

وىو متجو مف المدينة المنورة الى العراؽ ،بعض العرب يتولوف ميمة

حراسة القوافؿ( ،)13والذي كاف بدوره شديد الحذر مف االدالء حينما يصحبيـ مخافة اف يغدر
بو الدليؿ فيقتمو ،ويسمب مالو وثيابو(.)13

ب -القراصنة :

تعد القرصنة مف اخطر ما تتعرض لو حركة التجارة في الخميج العربي وبشكؿ اوسع

في المحيط اليندي( ،)19حيث كاف القراصنة يقوموف باليجوـ عمى السفف التجارية المحممة

بالسمع والبضائع المارة في ىذه المياه ،وبعدىا يأووف الى الشعاب والجزر الموجودة في البحر
بالقرب مف سواحؿ السند واليند والذيف عرفوا بإسـ (الميد والكرج)( ،)15وامتد نفوذىـ الى جزيرة

سقطرى

()16

وسمبيا(.)17

والتي اتخذوا منيا مرك از لرصد حركة السفف الذاىبة الى شرؽ افريقيا ومياجمتيا

ويشير (المقدسي) الى سقطرى بأنيا(( :صومعة في البحر المظمـ وىي سد البوارج

ومنيا تخاؼ المراكب ،ولـ تزؿ في ىمع حتى جاوزتيا))( ،)18ويالحظ اف القراصنة كانوا
يتجولوف بجوار الموانئ ال يخرجوف بعيدا عنيا في خضـ المياه ،ويبدو اف ذلؾ ام ار تحتمو

القرصنة ،ففي خضـ المحيط قد تشغميـ الرياح وامواجو العاتية عف اعماؿ القرصنة ،فضال
عف اتساع المجاؿ اماميـ ،مما يدع لمسفف فرصا كثيرة لميرب منيـ ،اما عند مدخؿ الموانئ

فال بد مف مرور السفف اماميـ ،وكانوا عادة يمكثوف بجوار الشعاب المرجانية او فوقيا ،إذا

كاف غاطس المركب صغي ار ،وذلؾ الف منطقة الشعاب المرجانية عادة ما تكوف ىادئة ساكنة
االمواج الف االمواج تتكسر عمييا وتخؼ حدتيا(.)19

وانتشر القراصنة ايضا في الخميج العربي عند البحريف

()31

خاصة( ،)31إذ كانوا

يياجموف السفف المارة الى البصرة والقادمة منيا ،وكذلؾ السفف التجارية الذاىبة الى اليند
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والصيف وشرؽ افريقيا( ،)33ويشير (حوراني) بأنيـ كانوا يصموف في غارتيـ في بعض االحياف

الى مصب نير دجمة(.)33

وكذلؾ انتشر القراصنة في كجرات في اليند ،إذ كاف ىذا الساحؿ مثوى ألشد انواع

القراصنة فضالً عف اف ساحؿ بالد المميبار في اليند لـ يخؿ مف القراصنة ايضا ،وكذلؾ

الجزيرة الصغيرة وبالد بنجالة (البنغاؿ) بيف ىنور وفاكنور ،فيشير (ابف بطوطة) الى ذلؾ

بقولو(( :لما وصمنا الى جزيرة صغيرة بيف ىنور وفاكنور خرج عمينا الكفار في اثني عشر
مركبا حربيا ،وقاتمونا قتاال شديدا وتغمبوا عمينا ،فأخذوا جميع ما عندي مما كنت ادخره

لمشدائد  ،واخذوا الجواىر واليواقيت واخذوا ثيابي والزوادات التي كانت عندي  ...ولـ يتركوا لي
سات ار خال السراويؿ))(.)39

كما لـ يقتصر نشاط القراصنة عمى المناطؽ السابؽ ذكرىا حسب بؿ كانوا ايضاً في

سرنديب ،والتي يرد ذكرىا بإسـ (سيالف) ،إذ انيا مرسى لعتاة المفسديف مف البحر لرسو

مراكبيـ ،إذ يؤكد (ابف بطوطة) عند كالمو عف جزيرة سيالف بقولو(( :ولما وصمناىا قاؿ

البحرية ،اف ىذا المرسى ليس في بالد السمطاف الذي يدخؿ التجار الى بالده آمنيف ،انما ىذا
مرسى في بالد السمطاف ايري شكروتي ،وىو مف عتاة المفسديف ،ولو مراكب تقطع البحر
فخفنا اف ننزؿ بمرساه))(.)35

ويضيؼ (ال ارميرمزي) عف خطورة سرنديب اذ يقوؿ(( :اف مف البحار الخبيثة الصعبة

الشديدة التي تقؿ فييا السالمة بحر غباب في سرنديب وىو ثالثمائة فرسخ وفيو مف التماسيح

امر عظيـ ،وفي ساحؿ ىذا البحر النمور والبوارج (أي الق ارصنة الذيف يركبوف البوارج) ،الذيف

يقطنوف في ىذا البحر اذا ظفروا بمركب اكموا اىمو وىـ شر قوـ ،وليس في سائر االماكف مف

يقطف البحار مثميـ ،فالمركب الذي يقطع ىذا البحر متى اخذه البوارج اكموا اىمو ،واف غرؽ لـ
يمض عميو ساعة حتى يأكؿ اىمو التماسيح ،واف انكسر بقرب البر وصعد اىمو الساحؿ

قطعيـ النمور في ساعة واحدة))(.)36

وال شؾ اف القراصنة كانت ليـ قوة بحرية كبيرة ومنظمة بحيث يذكر احد الربانية انو

اثناء ابحاره مف كمو الى عماف ىاجمتو سبعوف بارجة لمقراصنة ،فحاربيـ ثالثة اياـ الى اف

استطاع التخمص منيـ ،ويصفيـ اخر بأنيـ كانوا يطوفوف في البحر بأكثر مف مائة مركب
صغير ،ويستولوف عمى جميع السفف وينيبونيا  ،ولعؿ القرصنة كانت حرفتيـ المستديمة النيـ
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سكنوا البحر بأوالدىـ وازواجيـ ،ولكي يحكموا الخناؽ عمى السفف بحيث ال تفمت سفينة واحدة
منيا ،فإنيـ كانوا يمقوف مراسي سفنيـ مع جعؿ المسافة بيف السفينة واالخرى خمسة امياؿ
وبيذا تشغؿ عشروف سفينة متسعا مداه مئة ميؿ ،فإذا ظيرت سفينة اماـ واحدة منيـ اعطت

اشارة بالنار او الدخاف فتقرب مراكبيـ بعضيا مع بعض ،وتستولي عمى السفينة وىي تحاوؿ

المرور(.)37

وكانت السفف التجارية التي تسمؾ الطريؽ الى بالد الصيف تتزود بما يكفييا في

رحمتيا الطويمة مف ماء ومؤف في مينائي صحار ومسقط عمى سواحؿ عماف ،ثـ تواصؿ

رحمتيا عبر طريؽ ((ديرة المطمؽ))

()38

المار بالمحيط اليندي الى كولـ ممي جنوب مميبار

ومنيا الى الصيف ،والتي اثنى عمييا (ابف بطوطة) بقولو(( :انيا آمف البالد واحسنيا حاال
لممسافريف فإف االنساف يسافر منفردا مسيرة تسعة اشير وتكوف معو االمواؿ الطائمة فال يخاؼ

عمييا ،وترتيب ذلؾ اف ليـ في كؿ منزؿ ببالدىـ فندقا عميو حاكـ يسكف بو جماعة مف
الفرساف والرجاؿ ،فإذا كاف بعد المغرب والعشاء االخرة جاء الحاكـ الى الفندؽ ومعو كاتبو

فدعا كؿ انساف باسمو وكتب بو تفصيال ،وبعث معيـ مف يوصميـ الى المنزؿ الثاني لو،
ويأتيو ببراءة مف حاكمو اف الجميع قد وصموا اليو ،واف لـ يفعؿ طالبو بيـ  ،وىكذا العمؿ في

كؿ منزؿ مف حد الصيف الى خاف بالؽ ،وفي ىذه الفنادؽ جميع ما يحتاج اليو المسافروف مف
االزواد وخصوصا؛ الدجاج  ،واالوز ،واما الغنـ فيي قميمة))(.)39

وزيادة في ثنائو ومدحو يورد (ابف بطوطة) في موضع آخر فيقوؿ :واذا قدـ التاجر

المسمـ عمى بمد مف بالد الصيفُ ،خيِّر في النزوؿ عند تاجر مف المسمميف المتوطنيف ىناؾ او

في الفندؽ ،فإف احب النزوؿ عند التاجر حصر مالو ،وضمنو التاجر المستوطف وانفؽ عميو
منو بالمعروؼ .فإف اراد السفر بحث عف مالو ،فإف وجد شيء منو قد ضاع اغرمو التاجر
المستوطف الذي ضمنو ،واف اراد النزوؿ بالفندؽ ،سمـ مالو لصاحب الفندؽ وضمنو ،وىو

يشتري لو ما احب ويحاسبو(.)31

وكاف مف عادة سمطاف فاكنور في بالد المميبار اف يجعؿ ابنو رىينة في المراكب

حفاظا عمى راكبيو الذيف ينزلوف الى الساحؿ او يقابمونو ،فقد قاؿ (ابف بطوطة)(( :وسمطاف
فاكنور كافر اسمو باسدو  ...ولما ارسينا عند فاكنور بعث سمطانيا الينا ولده ،فأقاـ بالمركب

كالرىينة ،ونزلنا اليو ،فأضافنا ثالثا بأحسف ضيافة تعظيما لسمطاف اليند ،وقياما بحقو ،ورغبة
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فيما يستفيده في التجارة مع اىؿ مراكبنا ومف عادتيـ ىنالؾ اف كؿ مركب يمر ببمد ،فال بد

مف ارسائو بيا ،واعطائو ىدية لصاحب البمد يسمونيا حؽ البندر))(.)31

وألىمية الموضوع وتشجيعاً لمتبادؿ التجاري ايضاً كانت الخالفة العربية العباسية

ميتمة جدا بتقوية اسطوليا البحري لحماية السفف التجارية ،فضال عف تزويد القوافؿ التجارية
البحرية بالمقاتمة ،إذ يشير (المقدسي) :انو كاف في كؿ مركب عدد مف المقاتمة والنفاطيف

()33

وذلؾ لصد ما يتعرض لو التجار والمسافريف مف ىجمات المصوص والقراصنة( ،)33واحيانا
كاف التجار يقوموف باستئجار المقاتميف لكي يقوموا بالدفاع عنيـ وعف تجارتيـ في حاؿ

التعرض لالخطار ،فيطمؽ عمى ىؤالء اسـ اليماسرة( ،)39وكاف عددىـ في بعض االحياف
يصؿ الى اكثر مف عدد الركاب مف التجار في السفف وخاصة في الحمالت التي ارسموىا في

سنة (311ىػ835/ـ) و(311ىػ913/ـ) الى مياه الخميج العربي المتعمقة بيذا الغرض إذ

ذكرىـ (المسعودي) بقولو(( :وربما كاف في المركب اربعمائة نفس مف التجار وخمسمائة
مقاتؿ))(.)35

ج -الفتنوالحركاتالداخمية :
شيدت منطقة البصرة والخميج العربي العديد مف الفتف والحركات الداخمية السيما منيا
حركة الزط التي ادت الى توقؼ حركة انتقاؿ السمع والبضائع مما اضر ذلؾ بالتجارة العربية
بشكؿ مباشر ،إذ حالت دوف وصوؿ المؤف الواردة مف اليند والصيف عف طريؽ البصرة الى

بغداد( ، )36فالزط انتيزوا فرصة الصراع بيف االميف والمأموف فاستولوا عمى طريؽ البصرة
فقطعوه عف بغداد واخذوا يتعرضوف لمقوافؿ التجارية ويسمبونيا ،ويشير (البالذري) الى ذلؾ
بقولو(( :وكاف الناس في بعض اياـ المأموف قد تحاموا االجتياز بيـ وانقطع عف بغداد جميع

ما كاف يحمؿ الييا مف البصرة مف السفف))(.)37

ولـ يقتصر نشاط الزط في البصرة بؿ امتد الى البحريف واليمامة وذلؾ ما يتضح مف

الحمالت المتعاقبة التي كاف يبعثيا الخميفة المأموف ابتداءا مف عاـ (319ىػ817/ـ)،

لمحاربتيـ في البصرة والبحريف واليمامة( ،)38اال انو لـ يظفر بيـ ،وذلؾ الف الزط اتبعوا في

حربيـ طريقة التفرؽ بقواربيـ السريعة في تمؾ الفيافي المغطاة باالىوار والمستنقعات مما

يصعب عمى المياجـ اف يتبعيـ فييا( ،)39واستمر امرىـ حتى سنة (319ىػ839/ـ) عندما لجأ

الخميفة المعتصـ (337-318ىػ891-833/ـ) بحكـ تجاربو العسكرية في محاربة الزط الى
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خطة عسكرية تتفؽ مع طبيعة ىذه المناطؽ وسكانيا فأخمد حركتيـ في اوائؿ عاـ (331ىػ/
835ـ) وبعد اف عاثوا فساداً وتخريباً وشميـ لحركة التجارة في العراؽ ومنطقة الخميج
العربي(.)91

كما كاف لقياـ حركة الزنج في منطقة البصرة سنة (355ىػ868/ـ) اثر سيء عمى

البحرية لمدولة العربية االسالمية في منطقة الخميج العربي وجنوب العراؽ ،وذلؾ بعد تمكف
الزنج مف االستيالء عمى اىـ موانئ المدف التجارية وتدميرىا مثؿ؛ البصرة ،واالبمة ،وعباداف،

واالحواز ،وكاف ذلؾ خالؿ عامي (356ىػ857/ـ) و(369ىػ871/ـ)(.)91

لقد شكؿ احتالؿ البصرة والموانئ االخرى مف قبؿ الزط ضربة قوية لحركة انتقاؿ

السمع والبضائع نظ ار لما تشكمو ىذه المناطؽ مف اىمية كبرى لتمؾ التجارة ،إذ ادى ذلؾ الى
قطع التجارة مع ىذه المناطؽ لمدة اربعة عشر عاما ،بعد اف احدثت حركة الزنج دما ار كبي ار
لمدينة البصرة وقتميـ لمكثير مف اصحاب رؤوس امواليا( .)93فضال عف مقتؿ عدد كبير مف

اىالي البصرة قدر بثالثمائة الؼ قتيؿ ،ونيب االمواؿ النقدية الذىبية والفضية والتي قدرت
بمميوف دينار ذىبي وادت الى تفرؽ اىالي البصرة في المدف االخرى(.)93

ولـ يتوقؼ دمار الزنج عمى منطقة البصرة ،بؿ امتد الى بطائح واسط في عاـ (363

ىػ 875/ـ) وقياميـ بشتى انواع القتؿ والسمب والحرؽ ،وقطعت بذلؾ الطرؽ التجارية البرية
منيا والبحرية بيف بغداد والخميج والعربي وخاصة عف البصرة(.)99

وكاف ىناؾ تيديد آخر تمثؿ بحركة القرامطة التي ظيرت في منطقة الخميج العربي

وبالذات في البحريف سنة (378ىػ891/ـ) ،فتعد مف الفتف الخطيرة التي تركت اثارىا عمى

التجارة لمدولة العربية االسالمية ،فبعد اف اسسوا ليـ دولة في البحريف منذ أواخر (القرف
الثالث اليجري /الثامف الميالدي) قاموا بحمالت متعددة لمسيطرة عمى؛ القطيؼ ،واالحساء،

وىجر ،وعماف ،والبصرة التي احتموىا في عاـ (311ىػ933/ـ) ونيبوىا وقتموا الكثير مف

اىميا( ،)95وكذلؾ سيطروا عمى ميناء االبمة ،وبذلؾ قطعوا طريؽ التجارة التي تسير في الخميج

العربي والذاىبة الى البصرة وبغداد والتي تخرج منيا الى؛ عماف ،وسيراؼ ،واليند ،والصيف،
وشرؽ افريقيا( ،)96كما قطعوا الطريؽ عمى الحجاج وقتموىـ ونيبوا امواليـ(.)97

واتخذ القرامطة مف جزيرة (اواؿ) في البحريف مق ار لجباية الضرائب مف السفف التجارية

التي تمر في اتجاىيا الى البصرة وفي العودة منيا ،وكانت نسبة ىذه الضرائب مرتفعة عمى
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حد قوؿ (ابف حوقؿ)( ،)98وبذلؾ اضعؼ القرامطة بعد احتالليـ البصرة الشرياف النابض لتجارة
العراؽ الخارجية ومنفذه عمى الخميج العربي بفرض سيطرتيـ عمى طريؽ التجارة الدولية لمدولة

العربية االسالمية عبر الخميج العربي ،فأدى الى توقؼ تمؾ التجارة فمـ تستطع اف تعاود
نشاطيا اال في عاـ (969ىػ1176/ـ) عندما تمكف السالجقة مف القضاء عمى دولة القرامطة

في البحريف ،مما ادى الى اضعاؼ نفوذىـ في منطقة الخميج العربي( ،)99واستعاد الخميج

العربي بعامة ،والبصرة بخاصة مكانتيما التجارية بعد اف ساد االمف واالستقرار السياسي
واالقتصادي فييما.

كاف لمفتف والحركات الداخمية التي تتعرض الييا المناطؽ التي تسمكيا التجارة العربية

االسالمية اث ار سمبيا عمى حركة التجارة فتؤدي الى شميا وعرقمتيا ،واحيانا تعرض قوافميا

لمسمب ،وىذا ما حدث اثناء االزمة التي تعرضت ليا مدينة خانقو (كانتوف) التجارية الصينية
سنة (693ىػ878/ـ) ،وادت الى اضطراب االحواؿ السياسية في الصيف حتى تمكف (ىوانج
تنشاو) مف تقمد امور الحكـ في البالد إذ انتشرت اعماؿ القتؿ والتدمير وبالتالي انياء حركة

التجارة ،وقتؿ اعداد كثيرة مف التجار المسمميف والييود واختفاء معالـ التجارة البحرية

ىناؾ( ،)51وذلؾ لعدـ استطاعة السفف التجارية الوصوؿ مباشرة الى ميناء كانتوف حفاظا عمى

ارواحيـ وامواليـ ،واخذت السفف العربية والصينية تتالقى في ميناء (كمو بار) عمى الساحؿ

الغربي لشبو جزيرة ممقا( ،)51وىي تمثؿ منتصؼ الطريؽ بيف الصيف وعماف ،كما ذكر ذلؾ

(المسعودي) عند كالمو عف (كمو بار) بقولو(( :والييا تنتيي مراكب اىؿ االسالـ مف
السيرافييف والعمانييف فيجتمعوف مع مف ورد مف ارض الصيف في مراكبيـ  ،)53())...بؿ

اصبح ىذا الميناء نياية الرحالت التجارية البحرية االسالمية في المشرؽ ،بسبب الفوضى،

ولكف ظؿ بعض التجار العرب المسمميف يصموف الى الصيف عمى ىيئة افراد وليس عمى شكؿ

قوافؿ تجارية(.)53

املبحثذالثاني:ذالعواملذالطبيعية :ذ
اف عممية نقؿ السمع والبضائع المعدة لمتبادؿ التجاري الخارجي لـ تكف سيمة كما لـ

يكف باستطاعة أي تاجر اف يقوـ بيا ،بؿ اف التاجر يواجو صعوبات متعددة ومتنوعة وغير

موقوتة ،ليا تأثيرىا عمى حركة االنتقاؿ وحريتيا.
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يعد وجود السالسؿ الجبمية الوعرة والتي يصعب اجتيازىا بسيولة ،والعواصؼ الثمجية،
واالمطار الغزيرة التي تعيؽ حركة القوافؿ التجارية ،فضالً عف المناطؽ الصحراوية القاحمة
والتي تعد موا نع طبيعية تؤثر عمى حركة التنقؿ ،بسبب وجود الرماؿ المتحركة وانعداـ المياه

الضرورية لمقوافؿ التجارية ،ولنا اف نتصور حجـ المخاطر التي كانت تتعرض ليا القوافؿ

التجارية مف خالؿ بياف المساحات الجغرافية الواسعة اذا عممنا بأف اشير الطرؽ البرية كانت؛

الطريؽ مف مأرب إلى البتراء ،وطريؽ مأرب ػ جرىا ،وطريؽ جرىاػ البتراء ،وطريؽ البحر
العربي والمحيط اليندي والممالؾ العربية الجنوبية ،وطريؽ يمر عبر الطريؽ الشرقي مف الربع

الخالي ،وطريؽ القوافؿ التجارية التي تربط العراؽ ببالد الشاـ ،وطريؽ مكة – العراؽ ،وطريؽ
الحرير(.)59

اما الحركة في البحر ،فقد كانت معرضة الى كثير مف االخطار الطبيعية؛

كالعواصؼ واالعاصير الممطرة ،والدوامات( ،)55واالحياء البحرية التي تسبب تحطـ المراكب
ثـ غرقيا وموت مف فييا وبالتالي فقدانيا لمسمع والبضائع التجارية( ،)56واىـ ىذه الطرؽ

(طريؽ الرحمة الطويمة ،والطريؽ الساحمي ،وطرؽ التجارة مف الخميج العربي الى شرؽ افريقيا
والبحر االبيض المتوسط)( ،)57لذا كاف المالحوف العرب يتأثروف في رحالتيـ بنظاـ الرياح

الموسمية لذلؾ يحددوا اوقات سفرىـ بدقة متناىية ،كي ال يتعرضوف لتمؾ االخطار

الطبيعية(.)58

ويؤكد (الجاحظ) اف التجار العرب كانوا يوزعوف بضائعيـ عمى عدة سفف ليتحاشوا

الخسارة الكبيرة في حالة حمميا عمى سفينة واحدة قد تتعرض لمغرؽ(.)59

وليذا فالسفف القاصدة الى الصيف كانت تيبط الخميج العربي قبؿ اف تشتد عواصفو،

في شير ايموؿ او شير تشريف االوؿ ،وتعبر المحيط مف مسقط الى ساحؿ مميبار عمى

الشاطئ الغربي لميند ،مع الرياح الموسمية الشمالية الشرقية(.)61

ومف االخطار الطبيعية التي تواجو حركة التجارة البحرية؛ وجود الجباؿ تحت سطح

الماء في البحر االحمر بخاصة ،مما يؤدي الى اصطداـ السفف اذا مرت بالقرب منيا ،وناد ار
ما تسمـ سفينة مف اخطارىا( ،)61ويصؼ (االصطخري) تمؾ المعوقات في حديثو عف بحر

القمزـ(( :وبحر القمزـ مثؿ الوادي بو جباؿ كثيرة قد عال الماء عمييا ،وطرؽ السفف بيا معروفة
ال ييتدى فييا اال برباف ،يتخمؿ بالسفينة في اضعاؼ تمؾ الجباؿ بالنيار ،فأما بالميؿ فال
) ) 117

جملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

العددذ()1ذذذ(أولول)ذ 2015ذ

يسمؾ ،وماؤه صاؼ ترى تمؾ الجباؿ فيو))( ،)63اما في وصفو لممناطؽ الدوارة في البحر
فيقوؿ(( :وفي ىذا البحر ما بيف القمزـ وايمة

()63

مكاف يعرؼ بتاراف ،وىو اخبث ما في ىذا

البحر مف االماكف ،وذلؾ انو دوارة ماء في سفح جبؿ ،اذا وقعت ريح عمى ذروتو انقطعت

الريح عمى قسميف ،فتنزؿ الريح عمى شعبيف  ...فتتقابؿ فيثور الماء ،وتتمبد كؿ سفينة تقع في

تمؾ الدوارة باختالؼ الريحيف وتتمؼ فال تسمـ واحدة  ...وبقرب تاراف موضع يعرؼ بجبيالت،
يييج وتتالطـ امواجو باليسير مف الريح ،وىو موضع مخوؼ ايضا ،فال يسمؾ بالصبا

مغربا وبالدبور

()65

()69

مشرقا .)66())...

وال يفوتنا وجود مناطؽ في الخميج العربي تسمى الدردور ،وىي مناطؽ يدور فييا

الماء فاذا ما دخؿ مركب بحري يستمر بالدوراف حتى يتحطـ ويتعرض الى الغرؽ(.)67
سيراؼ

اما الزالزؿ فتعد مف اخطر العوامؿ التي تعيؽ حركة النقؿ البحري ،إذ تعرض ميناء

()68

الى خطر زلزاؿ مدمر استمر الى سبعة اياـ وذلؾ في عاـ (367ىػ977/ـ) ،ادى

الى تدمير الميناء ،وفي وقت كاف يعد مف اكبر المراكز التجارية في منطقة الخميج العربي
الذي ينافس البصرة مف حيث اىميتو التجارية(.)69

اخلامتة :ذ
 -1مثؿ العصر العباسي جانبا ميما في تاريخ المسمميف السياسي واالقتصادي واالجتماعي
والثقافي ،وقد القى ىذا االمر بثقمو عمى مسرح االحداث في حياة المسمميف وتأريخيـ
الطويؿ ،ولـ تكف التجارة بأدواتيا بمنأى عف ىذا التأثر فقد تأثرت كثي ار باالحداث

والتطورات التي تشيدىا الدولة سياسيا وجغرافيا.

 -3كانت سمعة الدولة االسالمية التي ورثيا العباسيوف ومف ثـ ازدياد حركة التجارة في
عيدىـ قد ظير اثره عمى النشاط التجاري الدولي والمحمي ،فكاف طوؿ طرؽ التجارة

البحرية والبرية ومرورىا بأقواـ مختمفة قد جعؿ بعض الخطر يحيؽ بالقوافؿ التجارية
وكاف ىذا الخطر اما ناتجا عف ظروؼ طبيعية تحدؽ بالقوافؿ ،او ظروؼ بشرية

مقصودة تضر بالقوافؿ التجارية ،بسبب طوؿ مسافة الطرؽ.

 -3اف االخطار الطبيعة التي كانت تحيط بالقوافؿ التجارية وتؤثر عمييا سمبا لـ يكف لمبشر

القدرة عمى صد ىذه االخطار او االحتراز منيا في بعض االحياف ،بينما تكوف

االخطار البشرية افعاؿ مقصودة غايتيا اغتصاب امواؿ التجارة المنقولة مف مكاف الى
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آخر ،لذلؾ عانت حركة انقاؿ السمع والبضائع في العصور العباسية بعض النكبات
التي تسببيا الكوارث الطبيعية مف؛ اعاصير ،ووجود طرؽ جبمية وعرة ،وعواصؼ

شديدة مف جية ،ووجود؛ المصوص ،والقراصنة في البحر ،وكثرة االضطرابات والفتف

الداخمية مف جية اخرى مما اثرت بشكؿ مباشر عمى ىذه الحركة.

 -9اف وجود العوامؿ السمبية اآلنفة الذكر وال سيما البشرية منيا قد جعؿ مف الخميفة
العباسي المطيع هلل (333ىػ999/ـ363-ىػ973/ـ) اف يكوف حريصا عمى تأميف طرؽ
التجارة مف اخطار المصوص ،فقد شكؿ فرقا مف الرجاؿ لممحافظة عمى اماف طرؽ

التجارة ليال ونيا ار ،وكانت الخالفة العربية العباسية ميتمة جدا بتقوية اسطوليا البحري
لحماية السفف التجارية مف خطر القراصنة فزودت القوافؿ التجارية البحرية بالمقاتمة

لضماف حماية االمواؿ واالنفس.

 -5اف عدـ وضع الحموؿ الناجحة التي تحد مف العوامؿ السمبية المؤثرة عمى حركة انتقاؿ
السمع والبضائع فاف ذلؾ ممكف اف يؤدي الى توقؼ ىذه الحركة ،لذا ال بد مف وجود
االمف واالستقرار السياسي واالقتصادي لكي تنجح ىذه الحركة ويتـ تحقيؽ الفائدة

المرجوة منيا.
ذ

هوامشذومصادرذالبحثذومراجعه :ذ
( )1متز ،ادـ :الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجري ،ترجمة :محمد عبد اليادي ابو ريده ،بيروت:
دار الكتاب العربي1967 ،ـ ،ج  /3ص .399
( )3الكشاكؿ :مفردىا كشكوؿ ،وىو جراب المكدي (الشحاذ) يجمع فيو رزقو .مف الفارسية )كش) أي الجر أو
السحب ،و(كوؿ) أي الكتؼ :ينظر :ضناوي ،سعدي (الدكتور) :المعجـ المفصؿ في المعرب والدخيؿ،
ط  ،1بيروت :دار الكتب العممية3119 ،ـ ،ص .397

( )3ابف بطوطة ،محمد بف ابراىيـ الطنجي (ت779 ،ىػ 1377 /ـ) :رحمة ابف بطوطة المسماة تحفة النظار
في غرائب األمصار ،ط  ،3تحقيؽ :الدكتور عمي المنتصر الكتاني ،بيروت :مؤسسة الرسالة1979 ،ـ،
ج  /1ص .313
( )9الصولي ،محمد بف يحيى (ت336 ،ىػ  997 /ـ) :اخبار الراضي باهلل والمتقي باهلل ،مصر :مطبعة
الصاوي1935 ،ـ ،ص _193ص .193
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( )5مجيوؿ :العيوف والحدائؽ في اخبار الحقائؽ ،تحقيؽ :نبيمة عبد المنعـ داود ،بغداد :مطبعة االرشاد،
1973ـ ،ج  /9ص _156ص .158
( )6متز ،ـ .س ،ج  /3ص  _199ص .195
( )7ابف الجوزي ،عبد الرحمف بف عمي (ت597 ،ىػ 1311 /ـ) :المنتظـ في تاريخ المموؾ واألمـ ،الدكف:
مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية1357 ،ىػ1938/ـ ،ج  /9ص  _316ص .317

( )8متز ،ـ .س ،ج  /3ص .195

( )9مجيوؿ ،ـ .س ،ج  /9ص .157
( )11الدوري ،عبد العزيز (الدكتور) :تاريخ العراؽ اإلقتصادي في القرف الرابع اليجري ،بيروت :مركز
دراسات الوحدة العربية1999 ،ـ ،ص .167

( )11فيد :منزؿ بطريؽ مكة :ينظر :ياقوت ،شياب الديف الحموي (ت636،ىػ1338/ـ) :معجـ البمداف ،قدـ
لو :محمد عبد الرحمف مرعشمي ،بيروت :دار احياء التراث العربي ،مج  ،3ج  /5ص .51
( )13الرحمة ،ج  /1ص .193
( )13ـ .ف ،ج  /1ص .395
( )19فيمي ،نعيـ زكي :طرؽ التجارة الدولية ومحطاتيا بيف الشرؽ والغرب ،القاىرة :الييئة المصرية العامة
لمكتاب1973 ،ـ ،ص .169

( )15الكرج :أقواـ مف اليند يرقصوف ويمعبوف بيياكؿ خشبية مصنوعة عمى ىيئة الحيوانات :ينظر :ابف
منظور ،محمد بف مكرـ (ت 711 ،ىػ  1313 /ـ) :لساف العرب ،بيروت :دار صادر ،ج  /3ص
.351

( )16سقطرى :جزيرة عظيمة فييا عدة مدف وقرى وىي شماؿ عدف تكوف الى بر العرب أقرب منيا الى بر
اليند :ينظر :ياقوت ،ـ .س ،مج  ،3ج  / 5ص .51
( )17الراميرمزي ،برزؾ بف شيرية (ت ،منتصؼ القرف الرابع اليجري  /العاشر الميالدي) :عجائب اليند
وبره وبحره وجزايره ،ليدف :مطبعة بريؿ 1883 ،ـ ،ص 85؛ متز ،ـ .س ،ج  /3ص .99

( )18المقدسي البشاري ،محمد بف محمد (ت 375 ،ىػ  985 /ـ) :احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ ،ليدف:
مطبعة بريؿ 1916 ،ـ ،ص .19
( )19الراميرمزي ،ـ .س ،ص  _135ص .136
( ) 31البحريف :اطمؽ العػرب اسـ البحريف عمى االقميـ الممتد عمى ساحؿ الخميج العربي الغربي بيف البصرة
وعماف ،فيو يشمؿ ما يعتبر في الوقت الحاضر؛ الكويت ،واالحساء ،وقطر ،وجػزر البحريف الحالية
المعروفة قديما بإسـ أواؿ وىي متصمة غربا باليمامة وشماال بالبػصرة وجنوبا بعماف :ينظر :النجـ،

عبد الرحمف عبد الكريـ :البحريف في صدر االسالـ واثرىا في حركة الخوارج ،بغداد :دار الحرية
لمطباعة1973 ،ـ ،ص .17
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( )31ابف خرداذبو ،عبيد اهلل بف عبد اهلل (ت311 ،ىػ 913/ـ) :المسالؾ والممالؾ ،تحقيؽ :دي غويو ،ليدف:
مطبعة بريؿ1889 ،ـ ،ص .61
( )33المسعودي ،عمي بف الحسيف (ت396 ،ىػ 957/ـ) :التنبيو واالشراؼ ،بيروت :دار ومكتبة اليالؿ،
1981ـ ،ص .99

( )33حوراني ،جورج فضمو :العرب والمالحة في المحيط اليندي ،ترجمو :السيد يعقوب البكر ،مراجعة:
يحيى الخشاب ،القاىرة :مطابع دار الكتاب العربي 1985 ،ـ ،ص .319
( )39ابف بطوطة ،ـ .س ،ج  /3ص .696
( )35ابف بطوطة ،ـ .ف ،ج  /3ص .676
( )36الراميرمزي ،ـ .س ،ص .86
( )37الراميرمزي ،ـ .ف ،ص .98
( )38الرفاعي ،عبد الباسط مصطفى مجيد (الدكتور)(( :وسائط النقؿ المائية ومسالكيا خالؿ سني الخالفة
العباسية 133ىػ799/ـ656-ىػ1358/ـ)) ،مجػمة سػر مف رأى ،جػامعة تكريت :كمية التربية سامراء،
المجمد ( ،)5العدد (1931 ،)19ىػ3119/ـ ،ص .89

( )39ابف بطوطة ،ـ .س ،ج  /3ص .731
( )31ـ .ف ،ج  /3ص .731

( )31ـ .ف ،ج  /3ص  .691البندر :المقصود ىنا ،مرسى السفائف ومربطيا :ينظر :قاموس المعتمد،
بيروت :دار صادر1931 ،ىػ  3111 /ـ ،ص .91

( )33المقدسي ،ـ .س ،ص .13

( )33ابف حػوقؿ ،محمد بف عمي (ت367 ،ىػ977/ـ) :صػورة األرض ،بػيروت :منشورات دار مكتبة الحياة،
1993ـ ،ص 53؛ ابف سيده ،عمي بف اسماعيؿ (ت958 ،ىػ 1165/ـ) :المخصص ،بيروت :دار
الفكر ،ج  /3ص .39

( )39ابف سيده ،ـ .ف ،ج  /3ص .39
( )35عمي بف الحػسيف (ت396 ،ىػ958/ـ) :مػروج الذىب ومعادف الجوىر ،تحقيؽ :الشيخ قاسـ الشماع
الرفاعي ،بيروت :دار القمـ1989 ،ـ ،ج  /1ص 138؛ السػامر ،فيصؿ :االصوؿ التاريخية لمحضارة
العربية االسالمية في الشرؽ األقصى ،بغداد :و ازرة اإلعالـ العراقية1977 ،ـ ،ص .133
( )36الزط :اسـ معرب لشعب ىندي قديـ يميؿ لونو الى السواد والسمرة النحاسية القاتمة ،وموطنيا األصمي
بالد السند والسواحؿ الممتدة غربي اليند ،ىاجروا تحت ظروؼ واسباب مختمفة الى ايراف والخميج
العربي والى جزيرة مدغشقر ،والساحؿ الشرقي االفريقي ،ولما انتشر االسالـ في تمؾ الجيات ،اسمـ
الزط وانضموا الى قبائؿ بني حنظمة :ينظر :العبادي ،مختار(( :حركة الزط في العصر العباسي))،
البحوث المقدمة الى مؤتمر دراسات تاريخ شرؽ الجزيرة العربية ،اتحاد المؤرخيف العرب ،قطر :لجنة

تدويف تاريخ قطر ،آذار 1976ـ ،ص  _339ص .337
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( )37البالذري ،احمد بف يحيى (ت379،ىػ893/ـ) :فتوح البمداف ،بيروت :مكتبة اليالؿ1988 ،ـ ،ص
.368
( )38ابف عبد الحؽ ،عبد المؤمف البغدادي (ت739،ىػ1338/ـ) :مراصد االطالع عمى اسماء االمكنة
والبقاع ،تحقيؽ :عمي محمد البجاوي ،القاىرة :دار احياء الكتب العربية1959 ،ـ ،ج  /3ص .366
( )39ـ .ف ،ج  /3ص .367

( )91البالذري ،ـ .س ،ص .369
( )91ابو الفداء ،اسماعيؿ بف محمد (ت733،ىػ1333/ـ) :المختصر في اخبار البشر ،القاىرة :المطبعة
الحسينية المصرية1335 ،ىػ1917/ـ ،ج  /3ص 98؛ السامر ،ـ .س ،ص  _111ص .111
( )93ابف االثير ،عمي بف محمد (ت631،ىػ1333/ـ) :الكامؿ في التاريخ ،بيروت :دار صادر1965 ،ـ،
ج  /7ص .369

( )93الحميري ،ـ .س ،ص .118
( )99الطبري ،محمد بف جرير (ت311،ىػ933/ـ) :تاريخ الرسؿ والمموؾ ،تحقيؽ :محمد ابو الفضؿ ابراىيـ،
القاىرة :دار المعارؼ1961 ،ـ ،ج  /11ص .973
( )95ابو الفداء ،ـ .س ،ج  /3ص 51؛ حوراني ،ـ .س ،ص .336

( )96المسعودي ،التنبيو واالشراؼ ،ص 38؛ ابف الجوزي ،ـ .س ،ج  /6ص  _173ص .179
( )97الطبري ،ـ .س ،ج  /11ص  _131ص .133
( )98ابف االثير ،ـ .س ،ج  /7ص .991
( )99ابف حوقؿ ،ـ .س ،ص .31

( )51ابف الجوزي ،ـ .س ،ج  /3ص  _137ص 138؛ ديموبيف ،موريس.غ :النظـ االسالمية ،ترجمة:
فيصؿ السامر وصالح الشماع ،بيروت :دار الجامعييف1961 ،ـ ،ص .315
( )51متز ،ـ .س ،ج  /3ص 993؛ حوارني ،ـ .س ،ص .336
( )53المسػعودي ،مػروج الذىب ،ج  /1ص 191؛ كراتشكوفسكي ،اغنػاطيوس يوليانوفتشي :تاريخ االدب
الجغرافي ،ترجمة :صالح الديف عثماف ىاشـ ،القاىرة :لجنة التأليؼ والترجمة والنشر1963 ،ـ ،ج /1

ص .193
( )53المسعودي ،مروج الذىب ،ج  /1ص .191
( )59ابف خرداذبة ،ـ .س ،ص  _97ص 159؛ اليمداني ،الحسف بف أحمد (ت339،ىػ995/ـ) :صفة
جزيرة العرب ،تحقيؽ :محمد بف عمي االكوع ،بغداد :مطابع دار الشؤوف الثقافية1989 ،ـ ،ص

 _351ص 351؛ الصقار ،فؤاد محمد :جغرافية التجارة الدولية ،مصر :منشأة المعارؼ باالسكندرية،
1973ـ ،ص 65؛ العاني ،عبد الرحمف(( :تحوؿ الطريؽ التجاري مف الخميج العربي الى البحر
االحمر وازدىار عدف)) ،مجمة كمية اآلداب ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)38آذار1981 ،ـ ،ص .117
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( )55الدوامة :حركة تحدث في المياه تشبو الدوار بالرأس :ينظر :ابف منظور ،ـ .س ،ج  /13ص .316
( )56الراميرمزي ،ـ .س ،ص .168
( )57حوراني ،ـ .س ،ص 393؛ االلوسي ،عادؿ محيي الديف :تجارة العراؽ البحرية مع أندونيسيا حتى
أواخر القرف السابع اليجري ،بغداد :دار الحرية لمطباعة1989 ،ـ ،ص 95؛ شياب ،حسف صالح:

فف المالحة عند العرب ،بيروت :نشر دار العودة1983 ،ـ ،ص .99

( )58العاني ،ع ماف في العصور اإلسالمية االولى ودور أىميا في المنطقة الشرقية مف الخميج العربي وفي
المالحة والتجارة اإلسالمية ،بغداد :دار الحرية لمطباعة1977 ،ـ ،ص .117
( )59الجاحظ ،عمرو بف بحر (ت355،ىػ 868/ـ) :البخالء ،تحقيؽ :طو الحاجري ،القاىرة :دار المعارؼ،
1963ـ ،ص .19

( )61الراميرمزي ،ـ .س ،ص .168
( )61الراميرمزي ،ـ .ف ،ص 96؛ ابف جبير ،محمد بف احمد (ت619 ،ىػ 1317 /ـ) :رحمة ابف جبير،
بيروت :دار ومكتبة اليالؿ1981 ،ـ ،ص .15
( ) 63ابراىيـ بف محمد (ت ،القرف الرابع اليجري  /العاشر الميالدي) :المسالؾ والممالؾ ،تحقيؽ :الدكتور
محمد جابر عبد العاؿ الحسيني ،القاىرة :و ازرة الثقافة واإلرشاد القومي1961 ،ـ ،ص  _39ص .31

( ) 63أيمو :في الطريؽ بيف مكة ومصر ،وىي اوؿ حد الحجاز ،مدينة جميمة القدر عمى ساحؿ البحر المالح
يجتمع فييا حجاج مصر والمغرب ،وبيا التجارة الكثيرة ،واىميا اخالط مف الناس ،وسميت بأيمو بنت
مديف ،قالوا :وىي القرية التي كانت حاضرة البحر المذكورة في القرآف الكريـ :ينظر :الحميري ،محمد

بف عبد المنعـ (ت737،ىػ1338/ـ) :الروض المعطار في خبر االقطار ،تحقيؽ :احساف عباس،
بيروت :دار نشر القمـ لمطباعى1975 ،ـ ،ص .71
( )69الصبا :وىو مف اسػماء الريح نافعة إللقاح االشجار :ينظر :الضامف ،حاتـ صالح (الدكتور)(( :رسالة
في اسماء الريح البف خالويو المتوفى (371ىػ))) ،نصوص في المغة ،تأليؼ مجموعة مف االساتذة،

ط  ،1بغداد :دار الشؤوف الثقافية العامة1987 ،ـ ،ص .39

( )65الدبور :وىو مف اسماء الريح لمعذاب والبالء :ينظر :الضامف ،ـ .س ،ص .39
( )66االصطخري ،ـ .س ،ص .39
( )67القزويني ،زكريا بف محمد (ت683،ىػ1383/ـ) :عجائب المخموقات ،بيروت :دار صادر ،ص .161
( )68سيراؼ :مينػاء عمى الشاطئ الشرقي لمخميج العربي وىو مػركز تجاري ميـ ،تمتقي عنده السفف المحممة
القادمة مف الشرؽ االقصى وشرؽ افريقيا لتفرغ بضائعيا ومف ثـ نقميا الى البصرة ثـ الى بغػداد:
ينظر :حمػدوف ،شذى ادريس :التجػارة في الخميج العربي في القرنيف الرابع والخامس اليجرييف( ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الموصؿ ،كمية االداب1981 ،ـ) ،ص  _118ص .131
( )69المقدسي البشاري ،محمد بف محمد (ت375 ،ىػ 985 /ـ) :أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ ،ليدف:
مطبعة بريؿ1916 ،ـ ،ص .936
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