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 تمهید

" الطریــق البحــرى مــن أوربــا إلــى الهنــد والــصین"اهــتم المؤرخــون والرحالــة بالكتابــة عــن 
ًاهتمامـا كبیــرا ، آســیاذي یمـر بأواســط ً فأسـهبوا فــى وصـفه وصــفا یفــوق وصـفهم للطریــق البـرى الــ،ً

ًومرد ذلك إلى وعورة مسالك الطریـق البـرى وتـأثره كثیـرا باألحـداث والتقلبـات الـسیاسیة فـى الـدول 
َالتى یمر بها، ومن ثم فضل التجار والمسافرون استخدام الطریـق البحـرى، ولعـل خیـر مـا یفـسر  ّ

ً رجال من التجـار مـن أهـل لنا تردد التجار فى استخدام الطریق البرى ما ذكره المسعودى من أن
سمرقند قدم العراق فى متاع كثیر وانحدر إلى مدینة البصرة ومنها ركب البحر حتـى أتـى عمـان 
لیواصــل رحلتــه منهــا إلــى الــصین بعــد أن منعــه اضــطراب األمــور مــن التوجــه مــن ســمرقند إلــى 

  ١.ًالصین رأسا

ـــیج العربـــى إ لـــى أقاصـــي المحـــیط وكانـــت التجـــارة فـــى الطریـــق البحـــرى الممتـــد مـــن الخل
الهندى بالغة األهمیة لقیام امبراطوریتین عظیمتین فى وقت واحد على طرفى الطریـق فقـد توحـد 

ـــه مـــن أســـبانیا إلـــى الـــسند أیـــام الخال  – ٦٦٠/ هــــ١٣٢ – ٤٠ (ة األمویـــةفـــالعـــالم اإلســـالمى كل
) م٨٧٠ – ٧٥٠/ هــ ٢٥٧ -١٣٣(، ثم استمرت هذه الوحدة أكثر مـن قـرن مـن الزمـان )م٧٤٩

 وحكمت أسـرة تـانجین مـن بدایـة القـرن الـسابع .فى ظل العباسیین باستثناء أسبانیا وشمال أفریقیا
 فــنعم ،المــیالدى حتــى أوائــل القــرن العاشــر المــیالدى فــى الــصین، وهــى امبراطوریــة متحــدة قویــة

  .٣جنوب الصین مدة قرنین ونصف قرن بالهدوء السیاسى

 ؛تجــاري النهریــة والبریــة مــن البــصرة إلــى بغــدادوعنــد رأس الخلــیج تبــدأ فــروع الطریــق ال
ً ویتجــه الثــانى غربــا إلــى دمــشق ومنهــا ،ً یتجــه األول شــماال إلــى دیــار بكــر:حتــى یتفــرع فــرعین

 الــصغرى لیلتقـــى بــالطرق البریـــة آســـیاتخــرج فــروع إلـــى مــوانئ ســـاحل البحــر المتوســـط ومــصر و
وقــد فقــد هــذا الطریــق اتــصاله . روبــا ویتحــد معهــا إلــى القــسطنطینیة ثــم أوآســیاالقادمــة مــن وســط 

 ثـم عـاد ، المـیالدي خالل غزوات المغـول فـى القـرن الثالـث عـشرآسیابالطرق القادمة من وسط 
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 ٣

ّ الـصغرى وأمنـوا الطـرق المـارة بهـا، حتـى  آسـیااالتصال بعد ذلـك عنـدما سـیطر العثمـانیون علـى 
كلمـا تعطلـت الطـرق األخـرى أو أصبح الخلیج العربي یمثـل الطریـق االحتیـاطى للتجـارة الـشرقیة 

 .أصابتها كوارث القراصنة وقطاع الطرق

البحـــر "ٕواذا كانــت الرحلــة البحریـــة مــن المحــیط الهنـــدي إلــى أوربــا تأخـــذ أحــد الطــریقین 
: ، ذلــك ألن الطریــق األول لــه فرعــانهما؛ فــإن الطریــق الثــانى أفــضل"األحمــر أو الخلــیج العربــي

لبحر األحمر عبر سـیناء إلـى دمـشق ثـم مـوانئ سـاحل البحـر ًیتجه أحدهما شماال بعد أن یترك ا
َالمتوســط، ویتجــه اآلخــر عبــر الــصحراء إلــى النیــل فالقــاهرة ومنهــا بالنیــل أیــضا إلــى اإلســكندریة 

المــساحة البحریـة الواســعة مــن الــصین :  أوالهمــا:إال أن هــذا الطریــق تعترضـه صــعوبتان. فأروبـا
: وثانیهمــا. تیــارات بحریـة وهوائیـة متعارضــة معظـم الـسنةوالهنـد إلـى البحـر األحمــر ومافیهـا مـن 

  .كثرة الشعب المرجانیة التى تعترض المالحة فى البحر األحمر

تسجیل مـشاهداتهم، رغـم  في والتقصي الوصف بدقةالمسلمین  كتابات الرحالة  واتصف
 فـي مؤلـف بوضـع اهتمـامهم بقـدر حـد ذاتهـا البحریـة فـي الرحلة الرئیس هدفه یكن أن بعضهم لم

 دراسـة فـي جـاء كمـا إسـالمیة غیـر حـضارة وصـف أو  المقدسـي مـثال فعـل كمـا  البلـدان یمتقـو

 بـارز علـى دلیـل  ثریـة مـادة مـن قـدمت ومـا  األعمـال للثقافـة الهندیـة، ومـع ذلـك فهـذه البیرونـي
 یةالشخص والمعاینة  المالحظة المباشرة من المستمدة المعلومات  التى تعتمد علىرحالتهم قیمة

التجاریـة  للطـرق صـادقا وصـفا الـسیرافي قـدم ولقـد. ١والثقافیـة واالجتماعیـة الـسیاسة األحـوال عـن
 فـي المنتجات وألهم  واالقتصادیة االجتماعیة العادات والنظم ولبعض   العربيالمتصلة بالخلیج

 فـي كثـرت التي واألساطیر الخرافات قلة مع  وبالد العرب والفرس؛ینوجاوه والص وسرندیب الهند

  الثالـثینالقـرن فـي ینبالـص ینالمـسلم عالقـة عـن الوافیـة األخبـار إلـى باإلضـافة البحـارة أحادیث

  .الهجرة بعد والرابع

  :ـ وصف الخصائص المكانیةأوال 

خیـــر مـــن " المـــسالك والممالـــك"صـــاحب كتــاب ) م٩١٢/ هــــ ٣٠٠ت (خرداذبـــةیعــد ابـــن 
ــــى ا ــــیج العربــــي إل ــــا الطریــــق البحــــرى عبــــر الخل ــــد والــــصینوصــــف لن ــــم یكتــــف بتقــــدیر إذ ؛لهن  ل

المــسافات علـــى طـــول الطریــق بـــین المركـــز التجاریــة المختلفـــة التـــى تتمثــل فـــى المرافـــئ والمـــدن 
ًالهامـة، وانمـا اهــتم أیـضا بوصـف هــذه المر نتجــه تً مــسهبا وأمـدنا بمعلومـات وافــرة عمـا اًكـز وصـفإ
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/ هــ ٢٣٧(الذى ألفـه سـنة " ریخسلسلة التوا"وكذلك فعل سلیمان التاجر فى كتابه . صناعاتمن 
ـــه تكملـــة كتبهـــا أبـــو زیـــد الحـــسن الـــسیرافى) م٨٥١ ویعـــد هـــذان الكتابـــان مـــن أقـــدم وأحـــسن . ول

 وأخـــذ عنهمـــا معظـــم مـــن كتـــب بعـــد ذلـــك عـــن ،لتـــى تناولـــت وصـــف الخلـــیج العربـــياالمـــصادر 
  .الخلیج

تبلـــغ مــساحته حـــوالى و ، للمحـــیط الهنــدي  ضــحالا هامـــشیامتــداداالخلــیج العربـــي ویعــد 
 كـم إلـى ٣٤٠ كـم، ویتـراوح عرضـه بـین حـد أقـصى حـوالى ٩٩٠ وطوله حـوالى ٢كمألف  ٢٤١

الیـــة متـــرا، وهـــو مـــن البحـــار ع٢٥، ومتوســـط عمقـــه  كـــم فـــي مـــضیق هرمـــز٥٥حـــد أدنـــى مـــن 
الـشمال الـشرقي وتحـده إیـران مـن الـشمال و. . فـى األلـف٣٥الملوحة إذ تزید درجـة ملوحتـه علـى 

ُوالشرق؛ بینما تحده مـن الجنـوب كـل مـن عمـان واإلمـارات العربیـة المتحـدة، وتحـده مـن الجنـوب 
، وتقــع كــل مــن الكویــت والعــراق علــى وقطــرالغربــي والغــرب كــل مــن المملكــة العربیــة الــسعودیة 

وقـد وصـف  .شـمال قطـرغربیة، بینما تقع البحـرین ضـمن میـاه الخلـیج الغربیـة ال یةأطرافه الشمال
 ٢الخلـیج الفارسـى طولـه ألـف وأربـع مائـة میـل"اده بدقـة فقـال امتـد) م٩١٢/هــ٣٠٠ت (ابن رستة 

 وبـــین خلـــیج أیلـــة وخلـــیج فـــارس أرض الحجـــاز والـــیمن ،وعرضـــه فـــى األصـــل خمـــس مائـــة میـــل
وحــد بحــر فــارس ممـا یلــى المــشرق مــن فوهــة دجلــة . وسـائر بــالد العــرب ألــف وخمــس مائـة میــل

 وحـد ممـا .ومـن هنـاك یعـد أول حـد الـسند وآخره ینتهى إلى جزیـرة یقـال لهـا تیـز مكـران، ٣العوراء
وشــرقى بحــر فــارس مــن .  عــدن٤یلــى المغــرب مــن فوهــة دجلــة العــوراء إلــى أن ینتهــى إلــى غــب

البحـــرین وعمـــان ومـــسقط : وفـــى غربیـــه بـــالد العـــرب وهـــى. المـــدن بـــالد فـــارس ومكـــران وكرمـــان
ال لـه الـدوارج  وهناك الموضع الـذى یقـ،وسقوطرة إلى أن یبلغ غب عدن وهى آخر جزیرة العرب
  .٥"وهو الطریق فى البحر یؤخذ منه إلى بحر جدة ومصر

هو شعبة من بحر الهند األعظـم واسـمه بالفارسـیة ): "هـ٦٢٦ت (ویقول یاقوت الحموى 
فـى "فصال كـامال عـن الخلـیج عنوانـه ) هـ٧٢٧ت (وكتب شمس الدین الدمشقى . ٦"زراه كامسیر

بحــر : قــال أهــل العلــم: "، وممــا جــاء فیــه"جائبــهوصــف بحــر فــارس وحــدوده وعمــائره وجزائــره وع
                                                

 . كم١.٨٤٨= المیل ـ  ٢
  )یاقوت، معجم البلدان: انظر (لة البصرة ـ هى دج ٣
  .الداخل من ماء البحر یمعن فى البر ویكون ذلك حین المد:  الغب– ٤
 ٨٣ص كتاب األعالق النفیسة، ، ابن رستهـ  ٥
  ١/٣٤٣معجم البلدان، الحموي، ـ یاقوت  ٦



 ٥

ُفارس مبارك مأمون كثیر الخیر لـم یـزل مركوبـا، وهیجـ  وهـو ، واضـطرابه أقـل مـن سـائر البحـارُهً
ًشعبة من بحر الهند األعظم وان كان متصال بـه  وفیـه . إال أنـه مخـالف لـه فـى الهـیج والـسكون،ٕ

عقیــق والبجــادى والمــاذنبى والــذهب والفــضة وفیــه معــادن ال. مغــاص اللؤلــؤ الــصافى والــدر الجیــد
 .ومــده وجــزره مــع طلــوع القمــر ومــع توســطه بوتــد األرض. والحدیــد وفیــه أنــواع الطیــب والبهــار

وهـو مثلـث الـشكل علـى . ً وعرضـه مائـة وثمـانون فرسـخا٧ًوطوله أربع مائة فرسخ وستون فرسـخا
 واآلخـر مـن البـصرة إلـى ،هـرةأحد أضالعه من بصرة إلى رأس الجمجمة مـن بـالد م. هیئة القلع
ت ( وقــد ذهــب النــویرى ٨. والثالــث یأخــذ مــن رأس الجمجمــة ویمتــد علــى رأس البحــر،تیــز مكــران

وأمـا خلــیج فـارس فإنــه مثلـث الــشكل : "أیــضا إلـى أن الخلــیج العربـي مثلــث الـشكل فقــال) هــ٧٣٢
علـى سـطح البحـر ضالع متفاوتة فى الطول، فـإن الـضلع الـذى یمتـد وهذه األ. ٣على هیئة القلع

طوله خمسمائة میل، وطـول الـضلع اآلخـر مـن حیـث نبتـدئ مـن تیـز مكـران إلـى أن ینتهـى إلـى 
  .٩عبادان ثم ینعطف إلى أن یصل إلى رأس الجمجمة، تسعمائة میل

وهـــذا الخلـــیج مثلـــث الـــشكل ینتهـــى أحـــد : فیقـــول) م٩٥٧/ هــــ ٣٤٦ت (أمـــا المـــسعودى 
ٕى المـــشرق ســـاحل فـــارس ومدینـــة حـــسان والیهـــا تـــضاف  وعلیـــه ممـــا یلـــ،زوایـــاه إلـــى بـــالد األبلـــة

 وأمـا البحــار فأعظمهــا بحــر فــارس :)م٩٥١/هـــ٣٤٠(ویــضیف االصــطخرى . ١٠الثیـاب الحــسانیة
ً وهمــا خلیجــان متقــابالن یأخــذان مــن البحــر المحــیط وأعظمهــا طــوال وعرضــا ؛وبحــر الــروم بحــر "ً

   .١١"فارس

الخلـیج العربـي "ل میـاه كـل مـن عنده یشم" بحر فارس"ویبدو من مقولة االصطخري أن 
 مفتوحـة اباعتبارهـا بحـار" والبحر األحمر وبحر العرب وخلـیج عمـان وخلـیج عـدن وخلـیج البنغـال

)  هــــ٣٤٧ت (ویــسود هــذا المفهـــوم عنــد ابــن حوقــل ". البحـــر المحــیط"متــصلة المیــاه وتأخــذ مــن 
ً مغربــا إلــى وبحــر فــارس یعطــف مــن جزیــرة مــسقط: والــذي كــان معاصــرا لالصــطخري، إذ یقــول ّ

                                                
  كم٥.٥٤٤= الفرسخ  ـ  ٧
  نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ، الدمشقيـ  ٨
 شراع السفینة : لقلع ا– ٣
  ٢٣٥ـ ١/٢٣٢ـ النویري، نهایة األرب في فنون األدب،  ٩

  ١/١٥٥ـ المسعودى، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  ١٠
  ٦٥ ص مسالك الممالك،، االصطخريـ  ١١
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ًمكــــة والــــى القلــــزم عــــن خمــــسین فرســــخا مــــن عمــــان ویــــدعى ذلــــك الموضــــع رأس الجمجمــــة ٕ١٢ .
 وأرض الــزنج أطــول أراضــى .وأمــا الحبــشة فإنهــا علــى بحــر القلــزم، وهــو بحــر فــارس: "ویــضیف

ـــیمن وفـــارس وكرمـــان  لـــى أن تحـــاذى إالـــسودان وال تتـــصل بمملكـــة غیـــر الحبـــشة، وهـــى تجـــاه ال
وفــــي . ١٣"رض الهنـــد تجـــاه بـــالد الـــزنج مـــن جانـــب بحـــر فـــارس الـــشرقى وأ.بعـــض أرض الهنـــد

الذى یحیط بها بحـر فـارس مـن عبـادان وهومـصب ": دیار العرب"موضع آخر یقول في وصف 
مـــاء دجلـــة فـــى البحـــر، فیمتـــد علـــى البحـــرین حتـــى ینتهـــى إلـــى عمـــان ثـــم یعطـــف علـــى ســـواحل 

یمتــد  حتــى ینتهــى إلــى أیلــة، حــضرموت وعــدن، حتــى ینتهــى علــى ســواحل الــیمن إلــى جــدة، ثــم 
فما كان من عبـادان إلـى أیلـة فإنـه بحـر فـارس . ُوهذا المكان من البحر لسان یعرف ببحر القلزم

   ١٤.ویشتمل على نحو ثالثة أرباع دیار العرب، وهو الحد الشرقى والجنوبى وبعض الغرب

حــــار هــــو جملــــة المحیطــــات التــــى تجــــاور البالــــذي یقــــصده الرحالــــة " البحــــر المحــــیط"و
إذ لــــم یكــــن عنــــدهم تقــــسیم المحیطــــات الدفیئــــة إلــــى ، " وأوربــــا وأفریقیــــاآســــیا"المفتوحــــة والقــــارات 

فـي ویتـضح ذلـك . فضال عن عدم معرفتهم بالمحیطین المتجمدین" األطلنطي والهادي والهندي"
وفى رسالة أرسطاطالیس إلـى اإلسـكندر التـى تـسمى بیـت الـذهب  ":)هـ٦٨٢ت (مقولة القزوینى 

ومـن . ١٥"ر أوقیانوس بحر محیط بـاألرض كإكلیـل وینفجـر منـه خلجـان هـى سـائر البحـارأن بح
ًثـم فهــم یعتبــرون البحـار المفتوحــة بحــرا واحـدا إذ ربمــا یتعــذر التفریـق بینهــا؛ وفــي ذلـك یقــول ابــن 

ـــر فـــــارس والهنــــد همـــــا بحـــــر واحـــــد التــــصال أحـــــدهما بـــــاآلخر إال أنهمـــــا : "الفقیــــه واعلـــــم أن بحــ
ُرس قــد یركـب فــى كــل أوقــات الـسنة، وأمــا بحــر الهنــد فـال یركبــه النــاس عنــد متـضادان، فبحــر فــا

  . ١٦"هیجانه لظلمته وصعوبته

الوقــائع هم ولكـن لـیس هــذا المفهـوم ســائدا عنـد كــل الرحالـة والمــؤرخین، إذ أنـه حــین ذكـر
وجزیـرة العـرب یحـیط بهـا  ":)هــ٨٠٨ت (بدقة یجنحون إلى التفصیل؛ ومن ذلك قول ابن خلدون 

 فبحــر الهنــد مــن الجنــوب، وبحــر فــارس الهــابط، منــه إلــى البــصرة مــن : مــن ثــالث جهاتهــاالبحــر
                                                

ْالجمحمة: قال یاقوت. (١٥ ص صورة األرض، ،ابن حوقلـ  ١٢ سن خارج فى البحـر بأقـصى عمـان بینهـا : ُ
  ".رأس الجمجمة " البحریونیسمیه : وبین عدن

  ٢٥ ص ،ـ نفس المصدر ١٣
  ٢٩ ص ،ـ نفس المصدر ١٤
   ٤٥، ص الموجودات عجائب المخلوقات وغرائب، القزویني ـ ١٥
  ٨ـ ابن الفقیه، مختصر كتاب البلدان، ص  ١٦
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المشرق، وبحر السویس الهـابط منـه إلـى الـسویس مـن أعمـال مـصر مـن جهـة المغـرب كمـا تـراه 
  "١٧فى مصور الجغرافیا

فــإن " الخلــیج الفارســي"ولمــا كــان االســم األغلــب فــي العــصور الوســطى ومــا قبلهــا هــو 
نسبة إلـى فـارس بـن األشـور بـن سـام بـن : هأنقد ذكر سبب تلك التسمیة ب) هـ٦٨٢ت (القزوینى 

البحـر "و" الخلـیج الفارسـي": "الخلـیج العربـي"ومـن األسـماء التـى سـمى بهـا  ١٨.نوح، علیه السالم
  . "البحر األخضر" و"خلیج البصرة"و" بحر العجم"و" الفارسي

  :المد والجزرثانیا ـ  

بفعــل جاذبیـــة القمـــر والــشمس والقـــوة الطــاردة الناجمـــة عـــن ر ظـــاهرة المــد والجـــزتحــدث 
.  والمــد هـو االرتفـاع الــوقتي التـدرجي فـي منــسوب میـاه سـطح البحــردوران األرض حـول نفـسها،

وقـــد وصـــف الرحالـــة . ١٩والجـــزر هـــو انخفـــاض وقتـــي تـــدرجي فـــي منـــسوب میـــاه ســـطح البحـــر
 .لى التجارة البحریة والعمرانن تلك الظاهرة بدقة تامة لما لها من أثر بالغ عوالمسلم

ویعد الدمشقى من العلماء الذین ربطوا بین هذه الظاهرة وبین أوجـه القمـر حیـث أعطـى 
ًلنا وصفا دقیقا للدورة المدیة الیومیة التى تحدث في الجزء الشمالى من الخلیج العربـي عنـد شـط  ً

 وتـأخر میعـاد المـد فــي العـرب حیـث یوضـح فیـه عــدة مظـاهر طبیعیـة للمـد والجـزر كفتــرة الركـود
وكـــل هـــذه : "قـــولفـــى ذلـــك یو. كـــل یـــوم عـــن ســـابقه بـــنفس المـــدة التـــى یتـــأخر بهـــا ظهـــور القمـــر

ً البحـر جــرى المـاء فـي شـط العـرب شــماال ّاألنهـار تمـد وتجـزر فـي كـل یــوم ولیلـة مـرتین فـإذا مـد
ح وســقى ثــم وزاد وارتفـع فــامتألت جمیــع األنهـار والــسواقى ومــن أراد أن یـسقى أرضــه وبــستانه فـت

ً وال یــزال كــذلك إلــى مــضي ســت ســاعات ثــم یقــف المــاء قلــیال ویجــزر فیعــود جریانــه جنوبــا ،ســد ً ِّ
ًكما كان أوال وینقص وتفیض األنهار وتخلو السواقى وال یزال كذلك إلـى أكثـر مـن سـت سـاعات 

  .٢٠"فإن زمان الجزر أكثر من زمان المد

                                                
  ١١٨ ص ، مقدمة ابن خلدون،ابن خلدونـ  ١٧
  ٢٣٣ص  ـ القزوینى، أثار البالد وأخبار العباد،  ١٨
 .١١٢حسنین جودة، جغرافیة البحار والمحیطات، ص ـ جودة  ١٩
 ٣٦ص نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، ، الدمشقيـ  ٢٠
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وم وال لـسائر البحـار مـد وال جــزر ولـیس لبحـر المغـرب وال لبحــر الـر: یقـول االصـطخري
 .٢١ًغیر بحر فارس، وهو أن یرتفع الماء قریبا من عشرة أذرع ثم ینضب حتـى یرجـع إلـى مقـداره

المـــد والجـــزر فـــى بحـــر فـــارس یكونـــان علـــى : ویفـــصل المـــسعودى تلـــك الظـــاهرة تفـــصیال فیقـــول
ِ وقــد ذهــب كثیــر مــن نواخــذة.مطــالع الفجــر وهــو األغلــب مــن األوقــات َِ َ َ

ا البحــر وهــم أربــاب  هــذ٢٢
المراكب من السیرافیین والعمانیین ممن یقطعون هذا البحر ویختلفون إلى عمارة مـن األمـم التـى 
في جزائره وحوله إلى أن المـد والجـزر ال یكـون فـي معظـم هـذا البحـر إال مـرتین فـي الـسنة؛ مـرة 

 مـشارق البحـر  فـإذا كـان ذلـك طغـا المـاء فـي؛یمد فـي شـهور الـصیف شـرقا بالـشمال سـتة أشـهر
ًوالجــسر بالــصین ومــا وراء ذلــك الــصقع، ومــرة یمــد فــى الــشهور فــى الــشتاء غربــا بــالجنوب ســتة 

 وقــد یتحــرك البحــر .فــإذا كــان الــصیف طغــا المــاء فــى مغــارب البحــر والجــسر بالــصین. أشــهر
 وأن الشمس إذا كانت فى الجهة الجنوبیة فكذلك تكـون البحـار فـى جهـة الجنـوب .بتحرك الریاح

وتقـــل المیـــاه فـــى جهـــة البحـــار الـــشمالیة وكـــذلك إذا .  الـــصیف لهبـــوب الـــشمال طامیـــة عالیـــةفـــى
كانت الشمس فى الجنوب وسال الهواء من الجنوب فـى جهـة الـشمال سـال معـه مـاء البحـر مـن 
الجهة الجنوبیة إلـى الجهـة الـشمالیة فقلـت المیـاه فـى الجهـة الجنوبیـة منـه وینتقـل مـاء البحـر فـى 

ً أعنـــى فـــى جهتیـــى الـــشمال والجنـــوب فیـــسمى جـــزرا أو مـــدا شـــتویاهـــذین المیلـــین ً  وذلـــك أن مـــد .ً
 فــإن وافـق القمــر بعـض الكواكــب الـسیارة فــى ؛الجنـوب جــزره الـشمال ومــد الـشمال جــزره الجنـوب

أحد المیلین اشتد لذلك سیالن الهواء فاشتد لـذلك انقـالب مـاء البحـر إلـى الجهـة المخالفـة للجهـة 
  ٢٣.سالتى لیس فیها الشم

 هـو : فقـال؛المد والجزر في الخلیج العربي مـن العجائـب) هـ٦٨٢ت (وقد عد القزوینى 
ً وهــو بحــر مبــارك كثیــر الخیــر لــم یــزل ظهــره مركوبــا واضــطرابه ،شــعبة مــن بحــر الهنــد األعظــم

وهیجانـه أقـل مــن سـائر البحـار، قــال محمـد بــن زكریـا سـئل عبــد الغفـار الـشامى البحــرى عـن مــد 
فقال ال یكون المد والجزر فى البحر األعظم فى السنة إال مـرتین، مـرة یمـد فـى البحار وجزرها، 

ًشـهور الــصیف شــرقا بالــشمال ســتة أشــهر فــإذا كـان ذلــك طمــا المــاء فــى مغــارب البحــر وانحــسر 

                                                
  .)سم٦١.٢سم، والذراع الهاشمي ٤٦.٢ الذراع المصري  (٣٢صمسالك الممالك، ، االصطخريـ  ٢١
ِنواخذة  ـ٢٢ َِ َ   .بان السفینةة، وهو رنوخذمفردها  :َ
  ٧٠/ ١دن الجوهر، ـ المسعودى، مروج الذهب ومعا ٢٣
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عـن مــشارقه، وأمــا بحـر فــارس فإنــه یكـون علــى مطــالع القمـر وكــذلك بحــر الـصین والهنــد وبحــر 
  ٢٤)بحر بنطس(طرابزنده 

ویقــع فــى جمیــع : "فــي معرفــة مــدى المــد والجــزر فقــال) هـــ٧٣٢ت (جتهــد أبوالفــدا وقــد ا
 ثـم یهـبط حتــى ٢٥ وهـو أن یرتفـع البحـر نحـو عـشرة أذرع،بحـر فـارس فـى كـل نهـار ولیلتـه مـرتین

 إذ أن ،فـي هـذا التقـدیرـ ومـن قبلـه االصـطخري ـ وقـد بـالغ أبـو الفـدا . ٢٦"وللى مقـداره األإیرجع 
 ، مترا، وذلك في المنطقة المحیطـة بـشبه جزیـرة قطـر١،٥الك ال یزید عن المد والجزر هنمدى "

ــــى   ــــادرا مــــا یرتفــــع إل ــــى ٣،٤ون ــــشمال الغربــــي وال ــــرا فــــي ال ــــرا فــــي أقــــصى الجنــــوب ٣،٠ٕ مت  مت
  .٢٧"الشرقي

  :اللؤلؤثالثا ـ مغاصات  

المحــارة  یتكــون اللؤلــؤ نتیجــة دخــول جــسم غریــب مثــل ذرة رمــل أو كــائن دقیــق داخــل
یفــرز مــادة  یتــأذي الحیــوان الرخــو الــذي یــسكن داخــل الــصدفة فیــدافع عــن نفــسه بــأنف" الــصدفة"

حیـــث یكـــسوه  ،لؤلؤیــة تجعـــل ذلــك الجـــسم الغریــب أملـــس ناعمــا مـــستدیرا تقریبــا حتـــى ال یؤذیــه
 ،قـوة إفـراز الحیـوان  وتكـون جودتهـا علـى قـدر، فتتكـون مـن جـراء ذلـك اللؤلـؤة،بطبقات من إفرازه

مـع هـو الـذي یـساعد وهـذا الـسطح الال اتـه یجعـل داخـل المحـارة المعـا أملـسوالحیوان نفسه بإفراز
ویراعــى فــي تــصنیف اللؤلــؤ وتثمینــه إلــى جانــب  . .علــى تكــون اللؤلــؤة فیعطیهــا الــضوء الــالزم

نوع والــشكل واللـــون واإلشــراق ودرجــة االســـتدارة  كــال:والـــوزن مجموعــة مــن الخـــصائص الحجــم
وینتهـي موسـم  ،شـهر مـایو إلـى سـبتمبرمـن  موسـم الغـوص علـى اللؤلـؤ متـدیبو ،الملمس ونعومة

 ونهایـة ، ویكـون البحـر بـاردا،یتـساوي اللیـل والنهـار  سـبتمبر مـن كـل عـام حیـث٢٢الغـوص فـي 
 ، البقــــارة، البتیــــل:وص منهــــاهنــــاك أنــــواع كثیــــرة لــــسفن الغــــو. )القفــــال(موســــم الغــــوص تــــسمي 

یتـراوح عـدد البحـارة فـي سـفینة الغـوص مـا بـین أكثـر مـن  و، والبوم، الشوعي،الجالبوت ،السنبوك
 على حسب حجم السفینة ومقدرة النوخـذة علـى جمـع أكبـر ،شخص إلى نحو ثالثین شخصا مئة

  .البحارة عدد من

                                                
  ١١٠ صالموجودات، عجائب المخلوقات وغرائب، القزویني ـ ٢٤
   .سم٦١.٢= سم، والذراع الهاشمي ٤٦.٢ =  الذراع المصري  - ٢٥
  ٢٣ص  البلدان، تقویم، أبو الفداءـ  ٢٦
  ١٥٢ـ جودة حسنین جودة، جغرافیة البحار والمحیطات، ص  ٢٧
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 وقامـت علیهـا ،الحرفـة األشـهر بعـد التجـارةالخلـیج العربـي في كانت حرفة صید اللؤلؤ و
اقتصادیات عدة مدن خلیجیة، ومن ثم لقیت تلك الحرفة عنایـة الرحالـة المـسلمین فـسطروا عنهـا 

إذ " لفارســىمغاصــات الخلــیج ا"  وقــد أطلــق المــسعودي علــى أمــاكن صــید اللؤلــؤ ،فــي كتابــاتهم
وفــى هــذا البحــر مغاصــات الــدر والیــاقوت وفیــه العقیــق والبــادبیج وهــو نــوع مــن البجــادى : یقــول

 وحولــه ،وفیــه معــادن ذهــب وفــضة نحــو بــالد كلــة وســریرة. ٢٨وأنــواع الیــاقوت والمــاس والــسنباذج
  وفیـه أنـواع الطیـب واألفاویـة والعنبـر، ونحـاس بـأرض عمـان،معادن حدید مما یلـى بـالد كرمـان

ثــم یحــدد المــسعودي مواقیــت الــصید . ٢٩والــساج والخــشب المعــروف بالرداســجى والقنــا والخیــزران
الغــوص علــى اللؤلــؤ فــى بحـر فــارس إنمــا یكــون فــى أول نیـسان إلــى آخــر أیلــول وماعــدا : فیقـول

ذلك من شهور السنة فال غوص فیه وقد أتینا فیما سلف مـن كتبنـا علـى سـائر مواضـع الغـوص 
  ٣٠ كان ماعداه من البحار ال لؤلؤ فیهفى هذا البحر إذ

وتجــاه جنابــة مكـــان : "إلــى نفاســة لؤلــؤ الخلـــیج فیقــول) هــــ٣٤٧ت (ویــذهب ابــن حوقــل 
اللؤلــؤ یخــرج منــه الــشئ الیــسیر، إال أن النــادر إذا وقــع مــن هــذا  ، وبــه موضــع٣١یعــرف بخــارك

 وبعمـان وبـسرندیب المكان فاق فى القیمة غیـره، ویقـال أن الـدرة الیتیمـة وقعـت مـن هـذه المعـادن
  ٣٢ًفى هذا البحر معدنان لللؤلؤ وال أعلم معدنا لللؤلؤ إال ببحر فارس

ًواذا كــان ابــن حوقــل قــد عــد اللؤلــؤ معــدنا قــد فــصل حقیقــه ) هـــ٧٢٧ت ( فــإن الدمــشقى ؛ٕ
فـــى وصـــف الـــدر واللؤلـــؤ وكیفیـــة تولیـــده فـــى "تكـــوین  اللؤلـــؤ وعقـــد لـــه فـــصال فـــي كتابـــه ســـماه 

واللؤلــــؤ حجــــر شـــریف وجــــوهر ثمــــین معـــدنى حیــــوانى وهــــو : قــــول فیـــهی" أصـــدافه وذات حیوانــــه
ًالجـوهر المخــتص بتــسمیة الجوهریــة ومـا عــداه فمــن حیــث عمــوم الجـنس یــسمى جــوهرا وهــو مــن 

ًأجل األحجار قیمة وقدرا ونفعا وحلیا ً ً ّ تلبسه وتكوینه مباین لسائر ما عـداه مـن الجـواهر الـشفافة ،ّ
ن المطــر یقــع علــى ســاحل البحــر الفارســى فــى فــصل الربیــع  وذلــك أ،ألنهــا ترابیــة وهــو حیــوانى

فیخرج حیوان صغیر الجثـة مـن قعـر البحـر إلـى سـطحه فیفـتح لـه أذنیـه كالـسفطین فیلتقـف بهمـا 
مــن المطــر الواقــع فــى ذلــك المكــان واألوان قطــرات فــإذا أحــس بوقوعهــا وهــو كالعطــشان التقــف 

                                                
  ر مسن، معرب سنباذه بالفارسیةحج: والسنباذج. حجر كالیاقوت: ـ البجادى ٢٨
  ١/٧ـ المسعودى، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  ٢٩
  ١/٩١،  ـ نفس المصدر ٣٠
  ، وهي بالد جنابة، وفیها مغاص اللؤلؤ المعروف بالخاركيجزیرة كبیرة تتبع دولة إیران: خاركـ  ٣١
  ٥٢ص صورة األرض،  ،ابن حوقلـ  ٣٢
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ًمنها فإذا روى ضم علیها ضما شدیدا خوفـا علیهـا ً  أن یخـتلط بـشئ مـن مـاء البحـر ثـم ینـزل إلـى ً
ًرا أو صــغیرا وذلــك یــقــرار البحــر كمــا كــان ویقــیم فیــه إلــى أن ینــضج ذلــك المــاء وینعقــد لؤلــؤ كب ً

  ٣٣.بحسب صفاء القطرات وكبرها

صــید اللؤلــؤ حتــى بلــغ مــن شــهرتهم فــي ولقــد تخصــصت بعــض القبائــل وبعــض المــدن 
 إلــى مــصاید اللؤلــؤ علــى ســواحل جنــوب شــرق أنهــم حــین كــساد أســواقهم أو مــصایدهم یــذهبون

 ٣٥ًثــم ســافرنا إلــى مدینــة قــیس وتــسمى أیــضا بــسیراف): "هـــ٧٧٩ت (، یقــول ابــن بطــوط ٣٤آســیا
 طیبـــة ،نفـــشاح وســـعةا مدینـــة لهـــا ،وهــى علـــى ســـاحل بحـــر الهنـــد المتـــصل ببحـــر الـــیمن وفـــارس

 أهلهــا مــن عیـــون  فــى دورهــا بــساتین عجیبــة فیهــا الریـــاحین واألشــجار الناضــرة، وشــرب،البقعــة
 أشراف وفیهم طائفة من عرب بنى سـفاف، وهـم الـذین ،منبعثة من جبالها، وهم عجم من الفرس

   ٣٦"یغوصون على الجوهر

  :مواج األرابعا ـ  

 نــاتج عــن تــأثیر حركــة الریــاح  هــا، ومعظمتنــشأ األمــواج  حینمــا یــضطرب ســطح البحــر
  كمـا تنـشأ أیـضا مـن تـأثیر ،المـد والجـزر قـد تنـشأ بتـأثیر حركـات مـواج  غیـر أن األ،على الماء

ولكــل موجــة ارتفــاع یقــاس مــن قاعــدتها إلــى قمتهــا،  ولهــا .  الــزالزل والبــراكین فــى قــاع المحــیط
طول یعبر عنه بالمسافة بین قمتها وقمـة الموجـة التالیـة لهـا، أمـا مـدة الموجـة فهـو تعبیـر یقـصد 

 بنقطــة معینــة وهــذه المقــاییس متغیــرة وغیــر بـه الفتــرة الزمنیــة بــین لحظتــى مــرور قمتــین متتــالیتین
وجـدیر بالـذكر أن كتلـة المیـاه  تتحـرك وال تنتقـل مــع .  ثابتـة وتـرتبط بعمـق المیـاه وبحركـة الریـاح

 علــى شــدة الریــاح وعلــى مــواج وتتوقــف شــدة األ.  الموجــة ولكــن الــذى ینتقــل هــو الطاقــة الدافعــة
تحــت تــأثیر الریــاح وقــد تــصل هــذه المــسافة مــدة هبوبهــا وعلــى طــول المــسافة البحریــة التــى تقــع 

 فــــى مــــسار  َمــــواج أمامهــــا األُإلــــى آالف الكیلــــو متــــرات فــــى عــــرض المحیطــــات، فتــــدفع الریــــاح
  .اتجاهها

                                                
  ٧٧ص لبحر، نخبة الدهر في عجائب البر وا، الدمشقيـ  ٣٣
 ٢/٢٨ الغوص على اللؤلؤ في الكویت والخلیج العربي، تاریخ سیف مرزوق الشمالن،ـ  ٣٤
جزیـرة وهـى جزیـرة كـیش فـى بحـر عمـان :  قیس وسیراف مدینتان مـستقلتان وكمـا ذكـر یـاقوت، قـیس– ٣٥

  مدینة جلیلة على ساحل بحر فارس ولیستا مدینة واحدة: وسیراف
  ٢٧٨، ص "تحفة النظار في غریب األمصار وعجائب األسفار"وطة ـ ابن بطوطة، رحلة ابن بط ٣٦
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 عامــل هــام مــن عوامــل النحــت واإلرســاب فهــى تحطــم الــسواحل وتنحــت فــى مــواج واأل
ع كمیــات كبیــرة مــن رمــال  وتنتــز،ن الكهــوف والمغــارات البحریــةّتكوینهـا وتعمــل علــى تآكلهــا وتكــو

وتعمـل المیـاه الـضحلة واألرصـفة .  ب مكونة حاجزا أو جزیـرة صـغیرةِّ كما أنها قد ترس،الشواطئ
ویعمـــل الجلیـــد . مـــواج الـــصخریة والجـــزر الـــساحلیة عنـــد فتحـــات الخلجـــان علـــى اضـــمحالل األ

  .    وقد تقضى علیهامواج والثلج المتساقط واألمطار على تهدئة قوة األ

ــــى معرفــــة تامــــة بأوقــــات هبــــوب الریــــاح وتحتــــ وارتفاعــــات المــــوج، اج الرحلــــة البحریــــة إل
ویحدثنا التاریخ أن العرب والفرس بعد ظهور اإلسالم كانت لهم محاوالت علمیـة فـي مجـال علـم 
البحـــار، وأن الخلـــیج العربـــي بینهمـــا كـــان عامـــل وصـــل ال فـــصل، ویـــذكر العـــالم الجغرافـــي ابـــن 

أن المالحــین العــرب والفــرس فــي بحــر العــرب علــى علــم بــأن ): " م٨٤٦/هـــ٢٣٢: ت(خرداذبــة 
  . ٣٧"التیارات تعكس اتجاهها هناك مرتین في السنة

الخلـیج (وقد وصف السیرافى الظـواهر الجغرافیـة والفلكیـة التـى یتعـرض لهـا بحـر فـارس 
وبحــــر الهنــــد واألوقــــات التــــى یحــــسن فیهــــا اإلبحــــار، والخطــــورة التــــى قــــد یتعــــرض لهــــا ) العربــــى

 وسـجلوها بدقـة ؛وقد عرف الرحالة المـسلمون تلـك الحقـائق. ٣٨صحاب السفن عند هبوب الریاحأ
إن بحــر الــصین والهنــد وفــارس والــیمن متــصلة میاهــا غیــر  ": ومــن ذلــك قــول المــسعودى،تامــة

 .منفـــصلة إال أن هیجانهـــا وركودهـــا مختلـــف الخـــتالف مهـــاب ریاحهـــا وأثـــار ثورانهـــا وغیـــر ذلـــك
 .هأمواجــه ویــصعب ركوبــه عنــد لــین بحــر الهنــد واســتقامة ركوبــه وقلــة اجــأموفبحــر فــارس تكثــر 

ه أمواجــــه ویـــسهل ركوبـــه عنـــد ارتجـــاج بحـــر الهنـــد واضـــطراب أمواجـــویلـــین بحـــر فـــارس وتقـــل 
  . ٣٩وظلمته وصعوبة مركبه

عالمـة تنبـئ بـاقتراب هیجـان البحـر وسـرعة ریاحـه ) هــ٧٤٩ت (وقد الحـظ ابـن الـوردى 
مة هي طفـو نـوع مـن الـسمك الـذي یستـشعر اقتـراب تلـك النغیـرات؛ واضطراب موجة، وتلك العال

وملكـان نــوع مـن الـسمك یطفــو علـى وجــه البحـر فـى ثالــث عـشر كـانون الثــانى یـدل ذلــك : "یقـول

                                                
  ١٠١ص ـ ابن خرداذبة، المسالك والممالك،  ٣٧
  ٩٥ ـ ٧٤ ص ص السیرافي، رحلة، السیرافي – ٣٨
  .١/٩٥ـ المسعودى، مروج الذهب ومعادن الجوهر،  ٣٩



 ١٣

لــى بحــر فــارس ویــشتد هیجانــه إعلــى خــروج ریــح یــضطرب لهــا البحــر حتــى یــصل االضــطراب 
   ٤٠"واحدویتكدر لونه وتنعقد ظلمته بعد طفو هذا السمك بیوم 

   :التیارات البحریةخامسا ـ  

ن عـــترجـــع نـــشأة التیـــارات البحریـــة إلـــى التبـــاین فـــى الثقـــل النـــوعى لمیـــاه البحـــر الناشـــئ 
ویعتقــد البحــارة أن الــسبب الرئیــسى فــى تكــوین . اخــتالف درجــة الحــرارة والملوحــة فــى میــاه البحــر

فــى ذلــك،  ولكنهــا لیــست العامــل وممــا ال شــك فیــه أن للریــاح أثــر .  التیـارات البحریــة هــو الریــاح
بـل إن بعـض البـاحثین یعتقـد أن الریـاح ال تقـوى .  الوحید المسئول عـن تحریـك التیـارات البحریـة

بل مرد التیارت البحریة إلـى تبـاین حـرارة وملوحـة المیـاه .  على تحریك كمیات ضخمة من المیاه
مـن سـطح المحـیط مـن مكـان آلخـر والذوبان الفصلى لجلید المناطق القطبیة والتباین فـى البخـر 

  . ثم التباین فى الضغط الجوى

غیـرهم قـد طافـت مـراكبهم فـى المحـیط الهنـدى منـذ القـرن ووعلى الرغم من أن الیونـانین 
األول المـیالدى إال أن العــرب كــان لهــم فــضل اكتــشاف التیــارات البحریــة المنعكــسة فــى النــصف 

مــن الــشرق إلــى الغــرب فــى فــصل الــشتاء ومــن وهــذه التیــارات تــسیر . الــشمالى مــن هــذا المحــیط
ویتبـــع هـــذا النظـــام هبـــوب الریـــاح الموســـمیة فـــى هـــذا . الغـــرب إلـــى الـــشرق فـــى فـــصل الـــصیف

المنعكـــسة ورد فــى كتـــاب ابــن خرداذبـــة  وأقـــدم وصــف مـــدون لظــاهرة التیـــارات البحریــة. المحــیط
إذ منعكـسة فـى كتابـه  لنظـام التیـارات الهولیس أبدع من وصف .»المسالك والممالك«) هـ٣٠٠ت(

نمــا یكــون فــى بحــر فــارس علــى إنــه أر فــذكروا زالبحــر عــن المــد والجــ ٤١ئل اشــتیاموُوســ«: یقــول
فــى شــهور ال مــرتین فــى الــسنة مــرة بمــد البحــر إمطلــع القمــر وأنــه ال یكــون فــى البحــر األعظــم 

فمتـــى كـــان ذلـــك طمـــا المـــاء فـــى مـــشارق البحـــر بالـــصین . الـــصیف شـــرقا بالـــشمال ســـتة أشـــهر
فــإذا كــان . ومـرة یمــد فـى شــهور الـشتاء غربــا بـالجنوب ســتة أشـهر. نحـسر علــى مغـارب البحــروا

و یـدل هـذا الوصـف علـى أن العـرب قـد  .٤٢"ذلك طما الماء فى مغارب البحـر وانحـسر بالـصین
اعتمـــدوا فـــى وصـــفهم للبحـــار علـــى الخبـــرة والتجربـــة المباشـــرة وضـــربوا صـــفحا بنظریـــات فالســـفة 

  . الیونان

                                                
  ٦٥ص  ،ابن الوردي، خریدة العجائب وفریدة الغرائبـ  ٤٠

  .لمة فارسیة بمعنى صاحب السفینة أو الربانجمع اشتیام وهى كـ   ٤١
  ٣١٥ـ ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص  ٤٢



 ١٤

رحالــة المــسلمون التیــارات الــصاعدة المنبثقــة مــن األعمــاق واســتدلوا علیهــا كمــا عــرف ال
ن إلـذلك فقـد قیـل «: وفـى ذلـك یقـول البیرونـى. بطفو شباك الصید من األعماق إلى سطح الماء

 الــصین مكــان یــستدل علیــه ویعــرف هیجــان البحــر فیــه بارتفــاع الــشباك مــن ذاتهــا مــن بحــر فــى
بـــط العـــرب بنجـــاح بـــین كثـــرة األســـماك علـــى ســـطح المـــاء ور. »٤٣لـــى وجـــه المـــاءإقعـــر البحـــر 

وفـى ذلـك  الریـاح  فـى قـاع البحـر،والتیارات التى تنبثق من القـاع والتـى افترضـوا لتعلیلهـا تحـرك 
ویــذكر أنــه یقــع فــى قعــره ریــح تهــیج ذلــك ویــستدل علیــه بنــوع مــن الــسمك " :یقــول البیرونــى أیــضا

  . "٤٤نذار بتحرك تلك الریح فى قعرهإء یظهر فیكون طفوه فى أعالى البحر ووجه الما

  :المنارسادسا ـ 

شكل ُیتمیـز سـاحل الخلـیج فـي الجانـب اإلیرانـي بتركیبـة جبلیـة، وشـواطئ ضـیقة جـدا التـ
أمـا الـسهل . إال شقا ساحلیا رفیعا یتسع قلـیال أمـام مـصبات األنهـار الـصغیرة علـى حـدود الخلـیج

یـة، لیتحـد بعـد ذلـك مـع سـهول دلتـا أنهـار دجلـة الساحلي فیتسع شـماال فـي منطقـة بوشـهر اإلیران
فــم بحــر فــارس مــن بحــر الهنــد وعلــى  ":)هـــ٧٣٢ت ( أبوالفــدا یقــول.  الواســعةوالكــارونوالفــرات 

 ومـاء البحـر ،ریـخر عویر والثالـث لـیس فیـه خالدردور وهى ثالث جبال یقال ألحدها كسیر واآل
 قـالوا وهـذه الجبـال غارقـة فـى البحـر ویظهـر منهـا .ذا وقع فیه المركـب كـسره هنـاكإیدور هناك ف

دیـد مـن الجـزر الـساحلیة فیتكون من شواطئ رملیة، مـع العللخلیج أما الشاطئ العربي . ٤٥القلیل
متــرا، وقــد تــصل ٩٠ًوتعــد میــاه الخلــیج غیــر عمیقــة نــسبیا، إذ یبلــغ أقــصى عمــق فیهــا . الــصغیرة

 أمتـار، وذلـك فـي مدخلـه فـي الجـزء الجنــوبى ١١٠فـي منـاطق قلیلـة جـدا إلـى أعمـاق تزیـد علــى 
  .مترا٣٥بینما یبلغ متوسط العمق مایقارب . الشرقى

 مما أدى إلـى إنـشاء مـا ،ض غیر قلیل من السفن للغرقونتج عن ضحالة السواحل تعر
ًجانبــا كبیــرا مـــن اهتمامهــا فقامـــت البحریـــة ة العباســـیة الطــرق دولــولقـــد أولــت ال، "الفنــارات"یــشبه  ً

الة ح فالمنـاطق الـشمالیة مـن الخلـیج العربـى تتمیـز بـض؛بحمایتها وتنظیمها لتسهیل طرق التجارة
ولـذا فـإن الحكومـة العباسـیة أقامـت فـى تلـك ،  مـن األبلـة خص المنـاطق القریبـةمیاهها وعلى األ

 وقـد أشـار .ٕإلرشـاد الـسفن وابعادهـا عـن األمـاكن الـضحلة) منـار(المناطق عالمات من الخشب 

                                                
  ٢٥، ص اآلثار الباقیة عن القرون الخالیة، البیرونيـ  ٤٣
  ٢٦، ص نفس المصدرـ  ٤٤
  ذكر یاقوت هذه الجبالقد و، ٢٣ ص البلدان، تقویم، أبو الفداءـ  ٤٥



 ١٥

فــأول بحــر فــارس علــى مــا ذكرنــا خــشبات البــصرة والموضــع  ":الـسیرافى إلــى هــذه الخــشبات فقــال
 للمراكــب ٌ عالمــات؛ى البحــر معروشــةالمعــروف بــالكنكال وهــى عالمــات منــصوبة مــن خــشب فــ

  .٤٦"إلى عمان

وهــى داخلــة مــن البحــر إلــى البــر تقــرب : ("الفنــارات"ویقــول المــسعودى فــى وصــف تلــك 
 كالكرسـى فـى جـوف ٍ علیهـا أنـاس یوقـدون النـار باللیـل علـى خـشبات ثـالث،من نحو بالد األبلـة

 تقــع فــى تلــك الحــدارة، فــال ًخوفــا علــى المراكــب الــواردة مــن عمــان وســیراف وغیرهمــا أناللیــل، 
 بعـد ا المنـار، ویمدنا الرحالـة الفارسـى ناصـر خـسرو بوصـف أكثـر دقـة لهـذ٣) یكون لها خالص

یتكــون مــن أربعــة أعمــدة كبیــرة مــن : ( فیقــول،)م١٠٥١/ هـــ ٤٤٣(أن قــام بزیــارة األبلــة فــى ســنة 
فـع عـن ســطح وهـو مربــع قاعدتـه متـسعة وقمتـه ضــیقة، ویرت. خـشب الـساج علـى هیئــة المنجنیـق

ًالبحر أربعـین ذراعـا، وعلـى قمتـه حجـارة وقرمیـد علـى عمـد مـن خـشب كأنهـا سـقف، ومـن فوقهـا 
أربعـة عقـود یقـف بهـا الحـراس، ویقـول الــبعض أن الـذى بنـى الخـشابات هـذه تـاجر كبیـر، ویقــول 

 أحـــدهما أنـــه بنـــى فـــى جهـــة ضـــحلة :وكـــان الغـــرض منـــه شـــیئان. خـــرون بـــل بنـــاه أحـــد الملـــوكآ
ً عنــدها فــإذا بلغتهــا ســفینة كبیــرة ارتطمــت بــاألرض، ففــى اللیــل یــشعلون ســراجا فــى یــضیق البحــر

زجاجة بحیث ال تطفئه الریاح، وذلك حتى یـراه المالحـون مـن بعیـد فیحتـاطون وینجـون، والثـانى 
َشاب، بحیث الیرى، رأینا آخـر مثلـه، ولكـن لـیس علـى ِلیعرف المالحون االتجاه، ولما اجتزنا الخ ُ

  ) ٤٧نهم لم یستطیعون إكمالهسطحه قبة أل

وفــى هــذا البحــر هــورات كثیــرة ومعــاطف صــعبة : "فیقــول) هـــ٣٤٧ -ت( أمــا ابــن حوقــل
وأجـــوان مختلفـــة، وأشـــدها مـــا بـــین جنابـــة والبـــصرة فإنـــه مكـــان یـــسمى هـــور جنابـــة، وهـــو مكـــان 

وفیــه مكــان یعــرف بالخــشبات مــن عبــادان . مخــوف ال یكــاد تــسلم منــه ســفینة فــى هیجــان البحــر
 مــاء دجلـــة إلــى البحــر، وربمــا یــرق المــاء حتــى یخــاف علـــى ِنحــو ســتة أمیــال علــى جــرىعلــى 

 وبهــذا الموضـع أربــع ،الـسفن الكبــار أن تـسلكه خــشیة أن تجلـس علــى األرض إال فـى وقــت المـد

                                                
  ١٨٠ ص السیرافي، رحلة، السیرافي – ٤٦
 ١/٨٧ المسعودى، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ـ ٣

 ١٥١ـ ناصر خسرو، سفرنامة، ص  ٤٧



 ١٦

ٌخشبات منـصوبة قـد بنـى علیهـا مرقـب یـسكنه نـاظور یوقـد باللیـل لیهتـدى ویعلـم بـه المـدخل إلـى 
  .٤٨ینةٕالدجلة، واذا ضلت السف

  :الجزرسابعا ـ  

ــــغ عــــدد  ــــیج العربــــيیبل ــــیج ٢٢٠ الجــــزر فــــي الخل ــــاثرة فــــي طــــول الخل  جزیــــرة وهــــي متن
،   تظهر حتى على الخـرائط ذات المقیـاس الكبیـرصغیرة ال جزر بین هذه الجزر ومن. وعرضه

لـــى إقـــسم هـــذه الجـــزر نوت. نابـــسبب ظروفهـــا الطبیعیـــة خالیـــة مـــن الـــسكبعـــض الجـــزر الكبیـــرة و
  :جـزر الــساحل الــشرقي وأشــهر .الغربــي  جــزر الـساحل الــشرقي وجــزر الــساحل:همــا، قـسمین 

جزیـرة ، و)عبـاس بنـدر(جنـوب شـرقي مینـاء  جزیـرة الرك، ومـاركوبولو والتـي زارهـا جزیـرة هرمـز
 العدیــد مــن بهــا و)كانـان أو كــاوان بنــي( ذكرهــا علــى لـسان الجغــرافیین العــرب باســم اردوالــ قـشم

. یــاس فــي دبــي  امتــداد لقبیلــة بنــي)بنــي یــاس(ســكانها عــرب مــن قبیلــة و امجزیــرة هنجــ، والقــرى
كانــت مركـز ارتبــاط بــین ، وجزیـرة قــیس أو كـیش، وعـرب آل مــرزوقمــن سـكانها  وجزیـرة فــــرورو

 ثــار جــیش االســكندر المقــدوني فــي القــسم الــشمالي منهــاآ توالهنــد وفــارس ومازالــ بــالد النهــرین

جـزر الـساحل الغربـي للخلــیج أمـا أشـهر  .بــن الخطـابضرمي فـي عهـد الخلیفـة عمـر حـوحملـة ال
 جزیــرة القــسرم وجزیــرة الــسعدیات وجزیــرة ســاللي، وجزیــرة مــسندم وسالمـــة وبناتهــا : فهــىالعربــي

   .٤٩جزیرة دلمـة ورزنةأجزیرة و جزیرة داس وجزیرة قرنینوجزیرة زرقــا  وجزیرة الحسینیــةو

ت (فــصیال، یقــول الدمــشقى ولــم یخــل مــصدر مــن ذكــر تلــك الجــزر ووصــف بعــضها ت
وفى هذا البحر من الجزائر المشهورة على ألسنة التجار تسعة منهـا أربعـة عـامرة وهـى : "هـ٧٢٧

 وجزیــرة كــاس تــسمى جزیــرة ،ًجزیــرة خــارك یحــیط بهــا عــشرون مــیال وبهــا مدینــة بهــا جــامع حــسن
صاحب عمــان، ًقــیس، ویحــیط بهــا اثنــا عــشر مــیال وهــى عــامرة مأهولــة بهــا بــساتین كثیــرة وهــى لــ

وجزیــرة أوال وهــى تجــاه . ولـه فیهــا مراكــب تغــزو جزائـر الهنــد وبهــا وبجزیــرة خــارك مغـاص اللؤلــؤ
 وتعــرف ٥٠وجزیــرة یافــتًیــوم وبهــا مدینــة بهــا جــامع أیــضا، البحــر بــساحل بــالد البحــرین وبینهمــا 

ًبجزیرة بنى كافان طولها اثنا عـشر مـیال وعرضـها تـسعة أمیـال وهـى آهلـة عـامرة، وجزیـرة فـارس 
ومـن المعبـر الكبیـر یـسار . لغیرهـا فإنـه ینبـت بنفـسه زاء خوزستان، وبهذه الجزیرة من النخل مـاإب

                                                
 ٥١ص صورة األرض،  ،ابن حوقلـ  ٤٨
  ٣١ ص ،جزیرة خترج من جزر الخلیج العربي، صطفى عبد القادر النجارـ م ٤٩
  )وقد ذكرها یاقوت(الفت، بالالم :  وفى االصل– ٥٠
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ق كالبهـم ملون بالحدیـد كمـا یتعامـل النـاس بالـذهب حتـى أن أطـوااإلى جزائر الوقواق وأهلهـا یتعـ
ویقـــول ابـــن . ٥١"مـــن الـــذهب وسالســـل دوابهـــم لكثـــرة الـــذهب، والحدیـــد عنـــدهم أعـــز منـــه وأغلـــى

 بحر عمان شعبة من بحر فارس عن یمین الخارج من عمان وهو بحـر كثیـر العجائـب :الوردى
غزیــر الغرائــب وفیــه مغــاص اللؤلــؤ ویخــرج منــه الحــب الجیــد وفیــه جزائــر كثیــرة معمــورة مــسكونة 

  .٥٢وجزیرة سلطى] جاسك[ خارك وجزیرة خاسك منها جزیرة

خـــصائص كـــل مـــساحة وكمـــا عنـــى ابـــن خرداذبـــة بقیـــاس المـــسافات بـــین الجـــزر وذكـــر 
ًفمــن البــصرة إلــى جزیــرة خــارك خمــسون فرســخا وهــى فرســخ فــى فرســخ : "منهــا؛ ومــن ذلــك قولــه

وبهــا ً ثمــانون فرســخا وهــى فرســخین فــى فرســخین ٥٣وبهــا زرع وكــرم ونخــل، ومنهــا جزیــرة الوان
ثـم إلـى جزیـرة ، زرع ونخل، ثـم إلـى جزیـرة خـین وهـى نـصف میـل فـى نـصف میـل وال سـاكن بهـا

هــا غــوص اللؤلــؤ بكــیس ســبعة فراســخ وهــى أربعــة فراســخ فــى مثلهــا وفیهــا نخــل وزرع وماشــیة و
ً ثمانیـة عـشر فرسـخا وهـى ثـالث فراسـخ وأهلهـا شـراة أباضـیة، ٥٤الجید، ثم إلـى جزیـرة ابـن كـاوان

  .٥٦ سبعة فراسخ٥٥ن كوان إلى ارموزومن جزیرة اب

الهولنـدیون مركـزا لهـم  ومن ثم اتخذها ،ستراتیجياجغرافي  موقعوتعد جزیرة خارك ذات 
إن لـم ـ كمـا أن أغلـب الـسفن  ،بـالخلیج   سـطول سـفنهم ونفـوذهمأفـي القـرن الـسابع عـشر إلدارة 

 وهیجـان الخلـیج تلجـأ ج مـواالتي تبحـر فـي شـمال الخلـیج العربـي وعنـد اشـتداد األـ یكن جمیعها 
، رحلـتهم  لیواصـلوامـواج األ بالمـاء والمـؤن حتـى هـدوء وللتزود ،مواج لهذه الجزیرة التقاء شر األ

 مــن الــنفط الخــام %۹۰أكثــر مــن  وتقــوم الجزیــرة اآلن بتــصدیر ،"الخــواري" ویطلــق علــى ســكانها
لى فـى وسـط البحــر  هــى جزیـرة فـى وسـط البحــر الفارسـى، وهـى جبـل عــا:یقـول یـاقوت. یرانـياإل

إذا خرجت المراكب من عبادان ترید عمان وطابت بهـا الـریح وصـلت إلیهـا فـى یـوم ولیلـة، وهـى 
، ٥٧مـــن أعمـــال فـــارس، ویقابلهـــا فـــى البـــر جنابـــة ومهروبـــان، تنظـــر هـــذه مـــن هـــذه للجیـــد النظـــر

                                                
  .١٧٧ ـ ١٦٦  ص صلبحر،نخبة الدهر في عجائب البر وا، الدمشقيـ  ٥١
  .٦٤ص  ،ابن الوردي، خریدة العجائب وفریدة الغرائبـ  ٥٢
  .ـ هى جزیرة الشیخ شعیب ٥٣
  .جزیرة بنى كاوان وهى جزیرة الفت بین عمان والبحرین، وقد ذكرها یاقوت: ـ ویقال ٥٤
  )انظر یاقوت(ًهرموز ویقال أیضا هرمز : فى تقویم البلدانـ  ٥٥
  ٦٨ص لك والممالك، ـ ابن خرداذبة، المسا ٥٦
  ٢/٣٣٧معجم البلدان، الحموي، ـ یاقوت  ٥٧
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 ، وبجزیـرة خـارك مدینـة٥٨وجزیـرة خـارك بـالقرب مـن عبـادان فـى بحـر البـصرة: ویضیف أبو الفـدا
  ٥٩وهناك مغاص اللؤلؤ

یــاقوت  ویقــول ،عنـد مــدخل شــط العـرب هـي جزیــرة صــغیرة بـرأس الخلــیجف دورقــستانأمـا 
لیــدة رأیتهــا ترفــأ إلیهــا ســفن البحــر التــي تقــدم مــن ناحیــة الهنــد وهــي علــى ُ ب: دورقــستان:الحمــوي

إال ) جزیــرة قــیس( ال طریــق للمراكــب الــواردة مــن كــیش ،بــالبحر  تتــصل،ضــفة نهــر عــسكرمكرم
 ،البــصرة إلــى كــیش فتمــضي علــى طریــق أخــرى وهــي طریــق عبــادان  فأمــا المنفــصلة عــن،إلیهـا

هــي (لتلـك الطریـق بـسبب یطـول ذكــره فیقـصدون طریـق خوزسـتان  ع ال یهتـدونوٕواذا أرادوا الرجـ
نــه بعــد فــتح بــالد إ : ویــضیف الحمــوي.بــالبر فهــو أیــسر علــیهم ألن هورهــا متــصل) عربــستان

 وهـو ، ویقـال لـه أط بـن أبـي أط التمیمـي،أحـد عمالـه إلـى دورقـستان ولیدالعراق أرسل خالد بن ال
سـمه ازید مناة بن تمیم فنزل دورقستان على نهر منها فسمي ذلـك النهـر ب رجل من بني سعد بن

خمـسة فراسـخ فــى . هـى جزیــرة بـین بحـر فـارس ونهـر عــسكر مكـرم: القزوینـىویقـول ). نهـر أط(
 ابحر التى تقدم مـن ناحیـة الهنـد، ال طریـق لهـا إال إالیهـا، وبهـترفأ إلیها مراكب ال. خمسة فراسخ

ًوماؤها عذب، فإذا ورد المد عنها یبقى ملحا كثیرا. الجزر والمد فى كل یوم مرتین ً٦٠.  

 ویقــال: كاهــان جزیــرة: ن ذلــك قولــهمــویهــتم یــاقوت بأحــداث التــاریخ فــي تلــك الجــزر، و
 والبحــرین عمــان بـین فــارس بحـر مــن وهــي الفـت جزیــرة وهـي عظیمــة جزیــرة. كاهـان بنــي جزیـرة

 فــي فــارس غــزو أراد لمــا الخطــاب بــن عمــر أیــام فــي الثقفــي العاصــي أبــي بــن عثمــان افتتحهــا
 وهـي ومـزارع قـرى وفیهـا ،آهلة عامرة ،البحر جزائر ّأجل من وكانت ،طریقه في بها مر البحرین

 كاهـان :محمـد بـن هـشام لوقـا آهلـة، عـامرة ٣٣٣ سنة كانت أنها المسعودي وذكر ،خراب اآلن
 بـن عـوف بـن عـصر بـن زیـاد بـن مالـك بـن عـامر بـن حجـر بـن القیمـى امـرئ بن الحارث اسمه
   .٦١القیس عبد بن أفصى بن لكیز بن ودیعة بن عمرو بن أنمار بن الحارث بن عامر

  :جغرافیة العمرانثامنا ـ  

                                                
  .ه بحر فارسمقصودإال فى هذا الموضع ولعل " بحر البصرة"عثر فى التقویم ألبى الفدا على أ لم – ٥٨
  ٣٧٢ ص البلدان، تقویم، أبو الفداءـ  ٥٩
  ١٩٥ـ القزوینى، أثار البالد وأخبار العباد، ص  ٦٠
 ٢/٤٧٢بلدان،  معجم الالحموي، ـ یاقوت  ٦١
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حلیة المطلــة علــى نــتج عــن التجــارة الواســعة فــي الخلــیج العربــي أن ازدهــرت المــدن الــسا
 كمــا ظهـرت أنمــاط مــن ،"المـدن التجاریــة"الخلـیج والمــدن التــى فـي ظهیرهــا، ومــن ثـم ظهــر نمــط 

وبخاصــة . المعـایش ومــستویات الـسكان لــم تعرفهـا المــدن الداخلیـة فــي األقـالیم المحیطــة بـالخلیج
 وهـو ،وبحـر فـارس یـسمى البحـر األخـضر: یقـول ابـن الـوردى.  المـدن الـساحلیةمع تنـوع خیـرات

 قلیـل ، وطـئ الظهـر، دائـم الـسالمة، وهو بحـر مبـارك كثیـر الخیـر،عظمشعبة من بحر الهند األ
خــص اهللا بحــر فــارس بــالخیرات الكثیــرة :  قــال أبــو عبــد اهللا الــصینى.الهیجــان بالنــسبة إلــى غیــره

ر  منهــا مغــاص الــدر الــذى یخــرج مــن الحــب الكبیــ،والبركــات الغزیــرة والفوائــد والعجائــب والغرائــب
حجـار الملونـة البالغ وربما وجدت الدرة الیتیمـة فیـه التـى ال قیمـة لهـا ومعـادن أنـواع الیواقیـت واأل

 والعقیــــق وأنــــواع ٦٢النفیــــسة ومعــــادن الــــذهب والفــــضة والحدیــــد والنحــــاس والرصــــاص والــــسنبادج
وكـــان التجــــار الـــذین یـــذهبون إلـــى الــــصین والهنـــد یـــأتون بـــالحریر والفرنــــد . ٦٣الطیـــب واإلفاویـــة

ومـن الهنـد األعـواد والـصندل والكـافور  .لمسك والعود والسروج والسمور والغضائر مـن الـصینوا
 ومـــن ســـرندیب .والقرنفــل والنارجیـــل والثیــاب المعمولـــة مــن الحـــشیش والثیــاب القطنیـــة والمخملیــة

ویحمــل التجــار . ومــن كــاله الرصــاص القلعــى. الیــاقوت والمــاس والــدر ومــن ملــى وســندن الفلفــل
  ٦٤لصین العاج والعطور والكهرب والیاقوت والكافورمعهم إلى ا

 مـع العـرب تعامـل فـي كبیـر أثـر الـصحراء الجدبـة تلـك جانـب إلـى الموقـع لهـذا وكـان 

 نـدرة رغـم الـسفن وبنـاء المالحـة فـي برعـوا حیـث ةیمـاألزمنـة القد منـذ البحـر وركـوبهم المیـاه

 وكانـت وجهـتهم .لحـضارمةا وخـصوصا التجاریـة الـشؤون فـي تفوقـوا كمـا األخـشاب بـبالدهم
 وقـد .أفریقیـا فـي أو آسـیا سـواء فـي اإلنتـاجي والتنـوع الطبیعي الثراء ذات المناطق تجاه األساسیة

 المكانـة تـدعیم فـي عظـیم أثر وهیبتها اإلمبراطوریة اإلسالمیة مكانة وعظم اإلسالم النتشار كان

 الهجـرة مـن األولـى القـرون بحلـول إنـه قلنـا إذا شـئ فـي المبالغـة یعتبـر مـن وال .للعـرب التجاریـة

 بحیـرة الهنـدي إلـى المحـیط لـواّحو إنهـم بـل وتجاریـا مالحیـا الهنـدي المحـیط سـادة أصـبح العـرب
  .عربیة

                                                
  .ّحجر، معرب سنباذة بالفارسیة:  ویقال السنباذج– ٦٢
  ٦٢ص  ،ابن الوردي، خریدة العجائب وفریدة الغرائبـ  ٦٣
  ٧٠ـ ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص  ٦٤
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ومهمـــا تكـــن قیمـــة معلومـــات الجغـــرافیین اإلغریـــق والرومـــان عـــن الهنـــد فـــإن معلومـــات 
 هنـــاك مـــا یبـــرر هــــذا والواقـــع أن. الجغـــرافیین العـــرب والمـــسلمین تتفـــوق علیهـــا بدرجـــة واضـــحة

لجزیــرة لوقــد ظــل أبنــاء الــساحل الجنــوبى . ًلة العــرب بــشبه القــارة الهندیــة قدیمــة جــداِفــص. التفــوق
 یحتكــرون تجــارة العــالم مــع الهنــد لقــرون طویلــة قبــل أن یكتــشف هیبــالوس الرومــانى فــي یــةالعرب

ــــة الجن ــــى المــــوانئ الهندی ــــا إل ــــا معین ــــانى المــــیالدى طریقــــا بحری ًالقــــرن الث ً ــــة بمــــساعدة الریــــاح ً وبی
ولــم تــضعف الــصالت التجاریــة بــین ســواحل الجزیــرة والخلــیج العربــي فــي أى عــصر . الموســمیة

ـــة اإلســـالمیة وال ســـیما فـــي العـــصر  مـــن العـــصور بـــل ازدادت أهمیتـــه فـــي عـــصر ازدهـــار الدول
 هــــ توثقـــت ٨٩القاســـم فـــي فـــتح الـــسند عـــام بـــن العباســـى، وبعـــد أن نجـــح القائـــد العربـــي محمـــد 

ًوأخـذ الجغرافیـون المـسلمون یبـدون اهتمامـا خاصـا بالهنـد . الت بین الهنـد والعـالم اإلسـالمىالص ً
  .باعتبارها أحد أجزاء العالم اإلسالمى

 آسـیا وشـعوب ینالمـسلم ینبـ الهنـدي المحـیط نطـاق فـي االتـصال الحـضاري حـدثو
 تنفـرد التـي ثقافیـةال الخصوصیات بعض العربیة الجزیرة الخلیج وشبه منطقة أعطى الذي األمر 

 الـذي الـشعبي القـصص مـن العدیـد هناك تقدم فإن ما على عالوة ،العربیة المنطقة عن باقي بها

  ٦٥آسیا وشعوب الخلیج منطقة ینب ة والوطیدةیمالقد الصلة بجالء یوضح

منهـا المراكـب الـصغیرة التـى : أما السفن التـى اسـتعملها أهـل البحـر فكانـت علـى نـوعین
، وأمـــا عــــن مـــواد بنــــاء ٦٦ة الـــساحلیة، ومنهــــا المراكـــب الكبیــــرة لألســـفار البعیــــدةتـــستخدم للمالحــــ

المراكــب فــإن مراكــب البحــر األحمــر والخلــیج العربــى وخاصــة مراكــب ســیراف والمحــیط الهنــدى 
هـى مخیطـة بـأمراس :( ویصف لنا الرحالة بن جبیـر طریقـة بنـاء هـذه الـسفن فیقـول.فهى مخروزة

ًنارجیل یدرسونه إلـى أن یتخـبط، ویفتلـون منـه أمراسـا یخیطـون بهـا من القنبار، وهو قشر جوز ال
المراكــب ویخللونهــا بدســر مــن عیــدان النخــل، فــإذا فرغــوا مــن إنــشاء المركــب علــى هــذه الــصفة، 
ســقوها بالــسمن أو بــدهن الخــروع أو بــدهن القــرش وهــو أحــسنها، وهــذا القــرش حــوت عظــیم فــى 

المخــرزة التــى شــاهدها ابــن جبیــر فــى العــراق وفــى  ویبــدو أنــه إلــى جانــب هــذه الــسفن .٦٧)البحــر
هنــاك ســفن اســتخدم فــى صــناعتها المــسامیر، وممــا یؤكــد ذلــك مــا ) الخلــیج العربــى(بحــر فــارس 
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أول مــن أجــرى فــى البحرالــسفن المقیــرة (: ذكــره الجــاحظ مــن أن الحجــاج بــن یوســف الثقفــى هــو
مـــشحمة ( صرة بیــضاء ألنهــاوكانــت ســفن البـــ. ٦٨)المــسمرة غیــر المخــرزة والمدهونـــة والمــسطحة

، وكانـت المراكـب التـى تبحـر إلـى الـصین ذات أحجـام كبیـرة وعالیـة ممـا یـضطر )بالشحم والنورة
   ٦٩اإلنسان إلى استعمال الساللم إذا أراد بلوغ سطحها

 في جاء ما إلى واستنادا .العباسي العصر في الخلیج وأشهر مرافئ أكبر سیراف وكانت

 بعـض مـادتهم اسـتمدوا الـذین ینوالجغرافی ینالمؤرخ وكتابات  البحار بوارك الرحالة الذین روایات

 لـسیراف الحـضارى مظاهر الجانـب بعض میتز آدم األلماني المستشرق ذكر التجار قصص من
 ووارداتهـا فـارس صـادرات بهـا وكانـت  العربي الشرقي للخلیج الساحل على الرئیسي المیناء وهي

 آخـر بهـا المراكـب مـن تؤخـذ كانـت التـي المكـوس الد، وبلغـتالـب جمیـع المراكـب مـن وتقـصدها 

 سیراف أهل  وكان.عام كل في دینار ألف ینوخمس وثالثة ینمائت من نحوا الهجري القرن الثالث

 عدیـدة طبقات ذات عالیة مساكن لهم من كان ما ذلك على شاهد وخیر .كلها فارس تجار أغنى
 بنـاء فـي أنفـق أنـه أصحابه أحد عن االصطخري  ویحكي٧٠.الثمن غالي الساج خشب من مبنیة

علـى  تبعـث درجـة إلـى بـسیطة  الغنـى هـذا مـع  تجارهـا مالبـس وكانـت  .ألـف دینـار ینثالثـ داره
 مـع وتـراه  آالف دینـار األربعـة لـك یم مـن فـیهم لیجـد اإلنـسان إن :االصـطخري ویقـول .العجـب

  .٧١أیـضا البـصرة فـي لكونهـا یم رسـیراف متـاج ألهـل وكـان .أجیـره عـن لباسـه فـي یتمیـز ال هـذا
 سـیراف أهـل مـن كثیـر وكان. دینار ألف آالف ثالثة لكیممنهم  رجال لقى إنه :حوقل ابن ویقول

 البحـر ألـف مـنهم رجـال أن مـن االصـطخرى مـا رواه ذلـك فمـن  البحـر فـي كلهـا حیـاتهم یقـضون
 صـاحبه أخـرج البـر ربقـا إذا وكـان  سـنة ینأربعـ مـن نحـوا مـن الـسفینة یخـرج لـم أنـه ذكـر حتـى 

 إلـى عنهـا وتشعثت تحول فیها هو التي السفینة انكسرت إذا وكان  مدینة كل في لقضاء حوائجه

  .٧٢أخرى

 كثیـــرة النخـــل والفواكـــه الجرومیـــة مـــن .ٌوعمـــان ناحیـــة ذات أقـــالیم مـــستقلة بأهلهـــا فـــسحة
التجـــار  وبهـــا مـــن . وقـــصبتها صـــحارى وهـــى علـــى البحـــر.المـــوز والرومـــان والنبـــق ونحـــو ذلـــك
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ًمدینــة بعمــان وأكثرهــا مــاال وال یكــاد یعــرف علــى شــط  یحــصى كثــرة، وهــى أعمــر والتجــارة مــا ال
ًبحــر فــارس بجمیــع اإلســالم مدینــة أكثــر عمــارة ومــاال مــن صــحارى، ولهــا مــدن كثیــرة ویقــال إن 

  .٧٣حدود أعمالها ثالثمائة فرسخ

" قرانـــصة البحــــر"ر ونـــتج عـــن هـــذا الثــــراء الواســـع وتلـــك التجـــارة التــــى ال تبـــور أن ظهـــ
وقــد شــمل خطــرهم أرجــاء فــسیحة مــن المحــیط الهنــدى "یتتبعــون الــسفن لالســتیالء علــى خیراتهــا، 

فهـم یجیـرون فــى بـوارجهم علــى الـسفن الواصــلة إلـى هـذه المنــاطق ویـصلون فــى بعـض األحیــان 
  فكانـت تحتـاج إذا؛إلى مصب نهر دجلـة واألجـزاء الجنوبیـة مـن البحـر األحمـر وسـواحل سـیالن

  ٧٤ًما جازت هذه المناطق بأن تجعل معها جنودا من البحارة مدربین على رمى النار الیونانیة

  : الخلیج العربي واإلعجاز القرآنيتاسعا ـ

مـن المالحظـات التـى سـجلها العـرب ظـاهرة انبثـاق عیـون المـاء العـذب مـن قـاع الخلـیج 
حتــى أن بعــضهم . ك المیــاهربهم مــن تلــِ وكــان مالحــو البحــرین یمــألون قــ.فــى المنــاطق الــضحلة

َمـــرج﴿فــسر ذلـــك بقولــه تعـــالى فــي ســـورة الــرحمن  َ ِالبحــرین َ ْ َْ َ یلتقیـــانِ﴾َْ ََِ وال تــزال مثـــل هــذه العیـــون  ْ
ثنـاء خوضـهم فـى المـاء المـالح أربهم مـن المـاء العـذب ِهالى هناك قـألمعروفة حتى الیوم ویمأل ا

ن اآلیـة تــشیر إلــى أن كــال البحــرین  ولكــن هــذا التفــسیر بعیــد أل.فـى الخلــیج العربــى وخلــیج عـدن
  .یخرج منه اللؤلؤ، واللؤلؤ ال یعیش في المیاه العذبة

ْوالمـرجٍأصـل صـحیح یـدل علـى مجـيء وذهـاب واضـطراب، : لغـة "مـرج"والفعل  أصـله : َ
ًســمي البحـــر بحــرا الســـتبحاره وهــو انبـــساطه : قــال الخلیـــل . ذات نبــات تمـــرج فیهــا الـــدوابأرض
ّ المـالح حتـى قـل فـي علـىوقد غلـب  .في األصل للماء المالح دون العذبالبحر یقال و.. وسعته
والقـرآن یـستعمل . ٕ البحـر دل علـى البحـر المـالح، واذا قیـد دل علـى مـا قیـد بـهأطلقفإذا  .العذب
 البحــرویــستعمل لفــظ البحــر لیــدل علــى  . للداللــة علــى المیــاه العذبــة الكثیــرة الجاریــةاألنهــارلفــظ 

ِســخر لكــم الفلــك لتجــري فــي البحــر َ﴿والمــالح قــال تعالى ِْ َْْ ْ ِْ َِ ََ َ ُ ُ ُ َ َ ِبــَأمرهَّ ِِ َ وســخر لكــم األَنهــار﴾ْ َ َْ ْ َُ ُ َّ َ َ
: البــرزخ و ٧٥

  .وأصل البغي مجاوزة الحد. رىُ یال أنه إلىوقد ذهب أكثر المفسرین : الحاجزهو 
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 في سورة الرحمن أن البحرین یخرج منهمـا اللؤلـؤ والمرجـان، وقـد تبـین أن اآلیاتبینت و
لحین، ا یكـون إال فـي البحـار الملحـة، فـدل ذلـك علـى أن اآلیـة تتحـدث عـن بحـرین مــالالمرجـان 

ُیخـرج﴿ :تعالىقال  َُ َ منهمـا اللؤلـؤ والمرجـان﴾ْ ْ َ َ ُْ َ ُ ُ ْ ُّ والمعـروف أن المیـاه إذا .  كـل منهمـامـن یخـرج أي ِْ
 أمـواج  و فـي إنـاء واحـد تجانـست، فكیـف وعوامـل المـزج فـي البحـار كثیـرة مـن مـد وجـزراختلطت
 لـو وأعاصیر؟ واآلیـة تـذكر اللقـاء بـین بحـرین ملحـین یختلـف كـل منهمـا عـن اآلخـر، إذ وتیارات

ًكــان البحــران ال یختلــف أحــدهما عــن اآلخــر لكانــا بحــرا واحــدا، ولكــن التفریــق بینهمــا   اللفــظ فــيً
َمـرج﴿و. ٍالقرآني دال على اختالف بینهمـا مـع كونهمـا ملحـین َ ِالبحـرین َ ْ َْ َِ یلتقَْ ْ  البحـرین أن أي َیـانِ﴾َ

 اللغـة تـدلٕمختلطان، وهما في حالة ذهـاب وایـاب واخـتالط واضـطراب فـي منطقـة االلتقـاء، كمـا 
  .٧٦على ذلك بلفظ مرج

 ودرجـــةتختلـــف البحـــار فـــي تركیبهـــا عـــن بعـــضها الـــبعض مـــن حیـــث درجـــة الملوحـــة، و
رف دور الحــــواجز م عــــ١٩٦٢ عــــامبعــــد  و.الحــــرارة، ومقــــادیر الكثافــــة، وأنــــواع األحیــــاء المائیــــة

 طغیـان أحـد البحـرین علـى لمنـعالبحریة فـي تهـذیب خـصائص الكتـل العـابرة مـن بحـر إلـى بحـر 
 علــى خصائــصه وحــدوده بحــراآلخــر فیحــدث االخــتالط بــین البحــار الملحــة، مــع محافظــة كــل 

ً﴿ وجعل بین البحـرین حـاجزا ﴾:تعالىقال . ٧٧المحدودة بوجود تلك الحواجز ِ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ َ َ َ
ا مـا شـاهده وهـذ. ٧٨

ًجــد مــاء ثالثــا حــاجزا بــین البحــرین یختلــف فــي َ، فقــد ووأجهزتــهاإلنــسان بعــدما تقــدم فــي علومــه  ً
ومــع وجــود البــرزخ فــإن مــاء البحــرین المتجــاورین یخــتلط . منهمــاخصائــصه عــن خــصائص كــل 

 أحـــد البحـــرین علـــى اآلخـــر بخصائـــصه؛ ألن البـــرزخ منطقـــة یبغـــيبـــبطء شـــدید، ولكـــن دون أن 
 إلـى آخـر لتكتـسب المیـاه المنتقلـة بالتـدریج صـفات البحـر الـذي بحـر المیاه العابرة مـن تقلب فیها

 البحــــر الـــذي جــــاءت منـــه وبهـــذا ال یبغــــي بحـــر علــــى بحـــر آخــــر صـــفاتســـتدخل إلیـــه، وتفقــــد 
  .  اللقاءأثناءبخصائصه، مع أنهما یختلطان 

ألرقـام والحــسابات  میــاه خلـیج عمـان والخلــیج العربـي بابـین للمقارنـة میدانیــةفـي دراسـة و
 كل منهمـا عـن اآلخـر مـن الناحیـة الكیمیائیـة والنباتـات الـسائدة اختالفوالتحلیل الكیمائي، تبین 

                                                
 .)مختلط: مریج(وجاء في لسان العرب ].٥:سورة ق[ ﴿فهم في أمر مریج﴾: قال تعالىـ  ٧٦
  ٢٩ ص ـ عدنان الشریف، من علوم األرض القرآنیة،  ٧٧
  ٦١:النملـ سورة  ٧٨



 ٢٤

وهــذا مــا كــشفه العلــم مــن وصــف لحــال البــرزخ  .٧٩ البــرزخ الحــاجز بینهمــاووجــودفــي كــل منهمــا 
 أن عمــود كمــا .ً ومتــنقال فــي الفــصول المختلفــة بــسبب المــد والجــزر والریــاحًمتعرجــاالــذي یكــون 

الماء في هذه المنطقة یتكون من طبقتین من المیاه، إحداهما سـطحیة أصـلها مـن خلـیج عمـان، 
 تــأثیر اأمــا فـي المنــاطق البعیـدة والتــي ال یـصل إلیهــ. واألخـرى ســفلیة أصـلها مــن الخلـیج العربــي

 مــن عملیــة االخــتالط بــین الخلیجــین فــإن عمــود المــاء یتكــون مــن طبقــة واحــدة متجانــسة ولــیس
، وتواجـد نـوعین مـن المیـاه )فـي المنـاطق التـي بهـا میـاه مختلطـة(وبـرغم هـذا االخـتالط  .طبقتین

ًفوق بعضهما البعض فإن حاجزا ثابتا له استقرار الجاذبیة وقوتها یقـع بـین طبقتـي المیـاه، ویمنـع  ً
 وأوضـــحت النتـــائج أن هـــذا .مزجهمـــا أو تجانـــسهما حیـــث یتكـــون بـــذلك مخلـــوط غیـــر متجـــانس

 آسـیاإذا كـان اخـتالط میـاه الخلیجـین ر) امتـر ٥٠ إلى١٠من (اجز إما أن یكون في األعماق الح
ــــى الــــسطح إذا تجــــاوزت المیــــاه  ٕأي أن أحــــدهما فــــوق اآلخــــر، وامــــا أن یكــــون هــــذا الحــــاجز عل

  .السطحیة لكل من الخلیجین

إلــى هــذه الحقیقــة العلمیــة، وخــالف جملــة ) هـــ٨٢٥ت (وقــد ســبق تقــى الــدین المقریــزى 
ـــذین یتـــأولون الـــنص بأنـــه التقـــاء مـــاء البحـــر ومـــاء النهـــر، یقـــولا : البحـــر المحـــیط: "لمفـــسرین ال

َمــرج﴿أعظمهــا اثنـان وهمـا اللــذان عناهمـا اهللا تعــالى بقولـه . ویخـرج مـن هــذا المحـیط ســتة أبحـر َ َ 
ِالبحرین ْ َْ َ یلتقیان﴾َْ ََِ ً﴿ وجعل بین البحرین حـاجزا ﴾  وقوله ْ ِ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ ْ َ َ ن جهـة الـشرق واآلخـر مـن فأحـدهما مـ َ

جهـة الغـرب، فالخــارج مـن جهـة الــشرق یقـال لـه البحــر الـصینى والبحـر الهنــدى والبحـر الفارســى 
 .٨٠الیمنى والبحر الحبشى بحسب ما یمر علیه من البلدان

  

 :الخاتمة

  :نخلص في تتمة ذلك البحث إلى جملة من الحقائق والنتائج تتمثل فیما یلي

ق البحـــرى الممتـــد مـــن الخلـــیج العربـــى إلـــى أقاصـــي المحـــیط ــــ كانـــت التجـــارة فـــى الطریـــ
الهنـــدى بالغــــة األهمیــــة لقیـــام امبراطــــوریتین عظیمتــــین أولهمـــا االمبراطوریــــة اإلســــالمیة والثانیــــة 

  .كانت الرحلة فى الخلیج العربي أرجى من البحر األحمركما وقد . امبراطوریة الصین

                                                
 ٢٣ ص جاز العلمي للقرآن الكریم في عالم البحار،عبد المجید عزیز الزنداني، من أوجه اإلع ـ  ٧٩
  ١/٢٨، "الخطط المقریزیة" ـ المقریزى،  ٨٠



 ٢٥

خیــر مــن " المــسالك والممالــك"ب صــاحب كتــا) م٩١٢/ هـــ ٣٠٠ت(ـــ یعــد ابــن خرداذبــة 
ــــم یكتــــف بتقــــدیر  ــــد والــــصین؛ إذ ل ــــى الهن ــــیج العربــــي إل ــــا الطریــــق البحــــرى عبــــر الخل وصــــف لن
المــسافات علـــى طـــول الطریــق بـــین المركـــز التجاریــة المختلفـــة التـــى تتمثــل فـــى المرافـــئ والمـــدن 

ًالهامـة، وانمـا اهــتم أیـضا بوصـف هــذه المراكـز وصـفا مــسهبا وأمـدنا بمعلومـات ًً  وافــرة عمـا تنتجــه ٕ
فــصال كـامال عــن الخلــیج عنوانــه ) هـــ٧٢٧ت (كتـب شــمس الــدین الدمـشقى كمــا . مـن صــناعات

  ، "فى وصف بحر فارس وحدوده وعمائره وجزائره وعجائبه"

ــ  یعــد الدمــشقى مــن العلمــاء القالئــل الــذین ربطــوا بــین ظــاهرة المــد والجــزر وبــین أوجــه ـ
ًالقمــر حیــث أعطــى لنــا وصــفا دقیقــا للــدو رة المدیــة الیومیــة التــى تحــدث فــي الجــزء الــشمالى مــن ً

ت (وأبوالفــــدا ) هـــــ٦٨٢ت (كمــــا اجتهــــد كــــل مــــن القزوینــــى . الخلــــیج العربــــي عنــــد شــــط العــــرب
  في معرفة مدى المد والجزر) هـ٧٣٢

الحرفـة األشـهر بعـد التجـارة، وقامـت علیهـا الخلیج العربـي كانت حرفة صید اللؤلؤ في ـ 
جیة، ومن ثم لقیت تلك الحرفة عنایـة الرحالـة المـسلمین فـسطروا عنهـا اقتصادیات عدة مدن خلی

وقــد " مغاصــات الخلــیج الفارســى"فــي كتابــاتهم،  وقــد أطلــق المــسعودي علــى أمــاكن صــید اللؤلــؤ 
فـى وصــف "حقیقـه تكـوین  اللؤلــؤ وعقـد لـه فــصال فـي كتابـه ســماه ) هـــ٧٢٧ت (ّفـصل الدمـشقى 

  " فه وذات حیوانهالدر واللؤلؤ وكیفیة تولیده فى أصدا

وبحـر ) الخلـیج العربـى(وصف السیرافى الظواهر الجغرافیـة والفلكیـة التـى یتعـرض لهـا ـ 
الهنـد واألوقــات التـى یحــسن فیهـا اإلبحــار، والخطــورة التـى قــد یتعـرض لهــا أصـحاب الــسفن عنــد 

ابـن وقـد عـرف الرحالـة المـسلمون تلـك الحقـائق؛ وسـجلوها بدقـة تامـة، وقـد الحـظ . هبوب الریـاح
  عالمات تنبئ باقتراب هیجان البحر وسرعة ریاحه واضطراب موجة، ) هـ٧٤٩ت (الوردى 

غیـرهم قـد طافـت مـراكبهم فـى المحـیط الهنـدى منـذ القـرن وعلى الرغم من أن الیونانین ـ 
األول المـیالدى إال أن العــرب كــان لهــم فــضل اكتــشاف التیــارات البحریــة المنعكــسة فــى النــصف 

وأقدم وصف مـدون لظـاهرة التیـارات البحریـة المنعكـسة ورد فـى كتـاب . لمحیطالشمالى من هذا ا
   .»المسالك والممالك«) هـ٣٠٠ت(ابن خرداذبة 

ـ نتج عن ضحالة السواحل تعرض غیر قلیل من السفن للغرق، مما أدى إلـى إنـشاء مـا 
ًولقـــد أولــت الدولــة العباســـیة الطــرق البحریـــة جانبــا كبیــرا مـــ، "الفنــارات"یــشبه  ً ن اهتمامهــا فقامـــت ْ

  بحمایتها وتنظیمها لتسهیل طرق التجارة



 ٢٦

ــ لــم یخــل مــصدر مــن ذكــر جــزر الخلــیج أو بعــضها ووصــفها تفــصیال، كمــا عنــى ابــن  ـ
  .خرداذبة بقیاس المسافات بین الجزر وذكر مساحة وخصائص كل منها

علـى ـ نتج عن التجـارة الواسـعة فـي الخلـیج العربـي أن ازدهـرت المـدن الـساحلیة المطلـة 
، كمــا ظهـرت أنمــاط مــن "المـدن التجاریــة"الخلـیج والمــدن التــى فـي ظهیرهــا، ومــن ثـم ظهــر نمــط 

  . المعایش ومستویات السكان لم تعرفها المدن الداخلیة في األقالیم المحیطة بالخلیج

الـذین " قرانـصة البحـر"ـ نتج عن هذا الثراء الواسـع وتلـك التجـارة التـى ال تبـور أن ظهـر 
فن لالســـتیالء علـــى خیراتهـــا، فكانـــت الـــسفن تحتـــاج إلـــى وجـــود جنـــود مـــن البحـــارة یتتبعـــون الـــس

  مدربین على رمى النار الیونانیة

ــ  ولــه تعــالى قجملــة المفــسرین الــذین یتــأولون ) هـــ٨٢٥ت (خــالف تقــى الــدین المقریــزى ـ
َمـــرج﴿ َ ِالبحـــرین َ ْ َْ َ یلتقیـــان﴾َْ ََِ التقـــاء میـــاه البحـــر   بأنـــه التقـــاء مـــاء البحـــر ومـــاء النهـــر، وقـــال بأنـــه ْ

 .المحیط بالبحر الصینى والبحر الهندى والبحر الفارسى

  : المصادر والمراجع
مختــصر كتــاب البلــدان، لیــدن، ) أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الهمــدانى(ـــ ابــن الفقیــه 

 .م١٣٠٢

ء ، باعتنــا، خریـدة العجائـب وفریـدة الغرائـب) هــ٧٤٩ت سـراج الـدین أبـو حفــص، (ابـن الـوردي ــ 
   . هـ١٢٨٠محمد شاهین، القاهرة، : الشیخ

، رحلـة ابـن )م١٣٧٧/هــ٧٧٩أبو عبـد اهللا محمـد بـن إبـراهیم اللـواتي الطنجـي، ت (ـ ابن بطوطة 
، طبــع دار الــشرق العربـــي، "تحفــة النظــار فـــي غرائــب األمــصار وعجائــب األســـفار"بطوطــة 
  ت . بیروت، د
رسـالة اعتبـار الناسـك فـي (لة ابن جبیر ، رح)م١٢١٧/هـ٦١٤: محمد بن أحمد، ت(ـ ابن جبیر 

 .م١٩٨٦، نشر دار مكتبة الهالل، بیروت، "ذكر اآلثار الكریمة والمناسك

صـورة األرض، دار  ،)م٩٩٢/ هــ٣٨٠ ت، أبـو القاسـم محمـد بـن حوقـل البغـدادي (ابـن حوقـلــ 
   ١٩٣٩صادر، بیروت،  

ـــ ابـــن خرداذبـــة  المـــسالك والممالـــك، ) م٩١٢/ ـ هـــ٣٠٠أبـــو القاســـم عبیـــد اهللا بـــن عبـــد اهللا، ت (ـ
  . م١٨٨٩/ ١٣٠٧دى خویه، لیدن، : تحقیق



 ٢٧

ـــ  ـــدونـ كتـــاب العبـــر ودیـــوان المبتـــدأ  ، )م١٤٠٥/ هــــ٨٠٨عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد، ت  (ابـــن خل
  .م١٩٧٩/  هـ ١٩٣٩ بیروت ،"مقدمة ابن خلدون"والخبر 

، بریـل، لیـدن، كتـاب األعـالق النفیـسة، )٩١٢/هــ٣٠٠ت ، بو علي أحمد بـن عمـرأ (ابن رستهـ 
  م١٨٩٣

تـصحیح جوزیـف توسـن  البلـدان، تقـویم، )م١٣٣١/هــ٧٣٢، ت إسـماعیل بـن علـي(أبـو الفـداء ــ 
  م١٨٤٠ دار الطباعة السلطانیة، باریس، رینود وماك كوكین دیسالن،

ـــ أدم متــز، الحــضارة اإلســالمیة فــي القــرن الرابــع الهجــرى، نقلــه إلــي العربیــة محمــد عبــد الهــادى 
  م ١٩٥٧/ هـ١٣٧٧، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ٣طأبو ریدة، 

مـــسالك ، )م٩٥١/هــــ٣٤٠ت(، أبـــو إســـحاق إبـــراهیم بـــن محمـــد الفارســـي الكرخـــي(االصـــطخري ـــ 
  ١٩٣٧الممالك، مطبعة بریل، لیدن، 

ـــ  اآلثـــار الباقیـــة عـــن القـــرون ، )م١٠٤٨/هــــ٤٤٠ ، ت محمـــد بـــن أحمـــدأبـــو الریحـــان (البیرونـــيـ
  ٢٠٠٠، بیروت،  دار الكتب العلمیة،١، طخلیل عمران المنصور: یق، تحقالخالیة

عبـــد : ، كتـــاب الحیـــوان، تحقیـــق)م٨٦٨/ هــــ٢٥٥أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــر، ت ( الجـــاحظ –
 .م١٩٣٨، القاهرة، ١السالم محمد هارون، ط

 هــــــ٧٢٧ ت ، محمـــــد بـــــن أبـــــي طالـــــبشـــــمس الـــــدین أبـــــو عبـــــد اهللا  ،شـــــیخ الربـــــوة( الدمـــــشقيـــــ 
 ١٩٨٤بغداد، بة الدهر في عجائب البر والبحر، مكتبة المثنى،نخ، )م١٣٢٧/

أبــو  ّالمجمـع الثقـافي،  عبـداهللا الحبـشي،:الـسیرافي، تحقیــق رحلـة، )الحـسنأبـو زیـد  (الـسیرافي –
 ١٩٩٩ظبي، 

، أثــار )م١٢٨٣/ هـــ٦٨٢أبــو یحیــي عمــاد الــدین زكریــا بــن محمــد بــن محمــود، ت (ـــ القزوینــى 
  . م١٩٧٩ صادر، بیروت، البالد وأخبار العباد، دار

عجائـب  ،)م١٢٨٣/ هــ٦٨٢أبو یحیـي عمـاد الـدین زكریـا بـن محمـد بـن محمـود، ت ( القزویني ـ
  ١٩٨١الموجودات، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت،  المخلوقات وغرائب

ـــ المـــسعودى  ، مـــروج الـــذهب )م٩٥٧/ هــــ ٣٤٦أبـــو الحـــسن علـــي بـــن الحـــسین بـــن علـــي، ت (ـ
/ هــ ١٤٠٣محمد محیى الدین عبد الحمید، دار المعرفـة، بیـروت، : ومعادن الجوهر، تحقیق

  . م١٩٨٢



 ٢٨

ـــ المقریـــزى  ـــدین أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد القـــادر العبیـــدى، ت (ـ / هــــ ٨٤٥تقـــي ال
، وضـــــع "الخطـــــط المقریزیـــــة"، كتــــاب المـــــواعظ واالعتبـــــار بـــــذكر الخطـــــط واآلثـــــار )م١٤٤١
 . م١٩٨٨/ هـ ١٤١٨میة، بیروت، ، دار الكتب العل١خلیل المنصور، ط: حواشیه

، نهایـة األرب فـي فنـون األدب، ط ) هــ٧٣٣شهاب الدین أحمـد بـن عبـد الوهـاب، ت (ـ النویري 
  . هـ١٣٤٦، دار الكتب المصریة، القاهرة، ٢

ـــــ جـــــودة حـــــسنین جــــودة، جغرافیـــــة البحـــــار والمحیطــــات، دار المعرفـــــة الجامعیـــــة، اإلســـــكندریة، 
١٩٩٤.  

یعقـــوب بكــــر، .:  العـــرب والمالحــــة فـــى المحــــیط الهنـــدى، تعریــــب دــــ جــــورجى فـــضلو حــــورانى،
  .١٩٥٨القاهرة، 

ـ حسین محمد فهـیم، أدب الـرحالت، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون واآلداب، الكویـت، سلـسلة 
 . ١٩٨٩ حزیران / ١٤٠٩، شوال ١٣٨عالم المعرفة، ع

  م١٨١١س، ـ سلیمان التاجر، سلسلة التواریخ، المطبعة السلطانیة، باری
مطبعـة ، ١طالغـوص علـى اللؤلـؤ فـي الكویـت والخلـیج العربـي،  تـاریخ سیف مرزوق الـشمالن،ـ 

  .م١٩٧٥/ هـ ١٣٩٤حكومة الكویت،  الكویت، 
ـــ شـــوقى عبـــد القـــوى عثمـــان، تجـــارة المحـــیط الهنـــدى فـــى عـــصر الـــسیادة اإلســـالمیة، المجلـــس  ـ

  .هـ١٤١٠الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، 
 المعرفـة خدمـة فـي ودورهـا الهنـدي المحـیط فـي العربیـة الـشامي، الرحلـة الـدین علـى الحصـــ 

 .١٩٨٣ ،٤  العدد،١٣ لدلمجالكویت، ا ، الفكر عالم مجلة  الجغرافیة،

عبــد المجیــد عزیــز الزنــداني، مــن أوجــه اإلعجــاز العلمــي للقــرآن الكــریم فــي عــالم البحــار، هیئــة ـــ 
  .ت.نة، مكة المكرمة، داإلعجاز العلمي في القرآن والس

ــــ عـــدنان الـــشریف، مـــن علـــوم األرض القرآنیـــة، سلـــسلة الثوابـــت العلمیـــة فـــي القـــرآن الكـــریم، دار 
   .١٩٩٤، ٢العلم للمالیین، بیروت، ط

صـالح  ترجمـة تاریخ األدب الجغرافي العربـي،، )م١٩٥١، ت اغناطیوس یولیا (كراتشكوفسكيـ 
، ، اإلدارة الثقافیــة بجامعــة الــدول العربیــةرجمــة والنــشرالــدین عثمــان هاشــم، لجنــة التــألیف والت

  ١٩٥٦ ،القاهرة
ــ  دار الكتــاب  خورشــید وآخــرون، بــراهیمإ: ترجمــة الجغرافیــا عنــد المــسلمین،، وآخــرون كرامــرزـ

   ١٩٨٢ اللبناني، بیروت،



 ٢٩

ـــــ  ـــــد القـــــادر النجـــــارمــــــ ـــــي، صطفى عب ـــــرة ختـــــرج مـــــن جـــــزر الخلـــــیج العرب ـــــدار العربیـــــة ا، جزی ل
  ١٩٨٣ ،للموسوعات

  ١٩٩٩ بیروت،  دار الكتاب،ـ ناجى معروف، المدخل فى تاریخ الحضارة العربیة،
  ١٩٤٥یحي الخشاب، القاهرة، : ـ ناصر خسرو، سفرنامة، نقله للعربیة

فریـــد : تحقیــقمعجـــم البلــدان، ، )هـــ٦٢٦تاإلمـــام شــهاب الــدین أبـــي عبــد اهللا، (الحمــوي ـــ یــاقوت 
  .١٩٨٢ بیروت، الجندي، دار الكتب العلمیة،


