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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة ) -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16قياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة ال /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في در واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ر، وترجيح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ن ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث بالل
َ
غتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)عن نكليزية التقل واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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الصالت التجاروة بني املوانئ اهلندوة 

 م(2036_527/ـه434_210والصونوة)

 براهومِإسفوان واسني و  قاسم عمر عالوي اللهويب 

6262/>/59 تأريخ القبول:       6262/;/:6 تأريخ التقديم:     
 المستخمص:

الموانئ اليدف من البحث ىو التعرف عمى الصالت التجارية بين الموانئ اليندية و       
الصينية خالل ىيمنة الخالفة العباسية عمى منطقة بحر اليند، والكشف عن عمق تمك 
العالقة من خالل التطرق عمى العوامل التي ساىمت بديمومة التواصل التجاري بين 
موانئ البمدين وما كان لذلك من تأثير حضاري متبادل بين البمدين وتوطيد العالقات 

مجاليات التجارية والقرب الجغرافي فضاًل عن المواد األولية السياسية بينيما وكان ل
وتأثيرىا عمى التواصل التجاري وتشجيع االسر الحاكمة فضاًل عن تطرقنا الى وسائل 

 النقل وصيغ التعامل التجاري.
 .مومةيالموانئ ؛ ازدىار؛ د :الكممات المفتاحية  

    :المقدمة
د بالصين يننة قديمة فقد ارتبطت البين اليند والصين الى ازم صالتتعود ال

بسمسمة من العالقات كان ليا األثر في ديمومة التواصل بين الطرفين، وكان لمقرب 
العالقات التجارية والدينة والثقافية، الجغرافي ووجود الحدود الطويمة بينيما الى جانب 

بعضيما سببًا  وحاجة البمدين لمنتجاتالعالقات الجيدة بين حكام المنطقتين فضاًل عن 
في ديمومة التواصل بينيما، ومن ىنا تأتي أىمية الدراسة اذ أردنا ان نسمط الضوء عمى 
تمك العالقة ودورىا في تمتين التواصل التجاري بين الموانئ اليندية والصينة وانعكاسيا 
عمى الحياة االجتماعية واالقتصادية لدى سكان البمدين ومن ىنا جاء اختيارنا لموضوع 

                                                 

  جامعة الموصلتربية لمعموم اإِلنسانيةال/ كمية / قسم التاريخدكتوراه طالب/. 
  /قسم التاريخ/ كمية التربية لمعموم اإِلنسانية/جامعة الموصلأستاذ. 
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م"، والذي 2158_749ه/656_231بين الموانئ اليندية والصينيةالتجارية الصالت "
 سيكون إضافة جيدة في حقل الدراسات التاريخية الخاصة بالمشرق.  

وقد قسمت الدراسة الى مقدمة وثالثة مباحث فضاًل عن خاتمة وقائمة مصادر  
ادامة التواصل التجاري، في ومراجع، تناولنا في المبحث االول العوامل التي ساعدت عمى 

حين تطرقنا في المبحث الثاني عمى وسائل النقل والطرق البحرية، اما المبحث الثالث فقد 
 استعرضنا فيو صيغ التعامل التجاري.

 :العوامل التي ساعدت عمى ادامة التواصل التجاري _المبحث األول: 
ل التجاري بين لعبت مجموعة من العوامل عمى اختالفيا عمى ادامة التواص

الصين واليند بل وخمقت نوع من المنافسة بينيما من خالل العروض التجارية المقدمة 
 لتجار البمدين واالمتيازات الممنوحة وىي كاالتي: 

 _ العامل الديني والثقافي 5
كان لمعامل الديني اثره في التواصل بين بالد اليند والصين فعمى الرغم من  

ية في الصين اال ان الديانات الموجودة في الصين تعود في اصميا وجود الديانات المحم
وليس "بالقول :  (2)الى اليند اذ انتقمت من اليند لمصين وقد أشار الى ذلك سميمان التاجر

ألىل الصين عمم وانما اصل ديانتيم من اليند وىم يزعمون ان اليند وضعوا ليم البددة 
ت الرسمية في اليند آنذاك اليندوسية والبوذية ، في "، اذ كانت الدياناوانيم اىل الدين

 .الكونفوشيوسيةحين كانت الديانة الصينية ىي 
وقد لعب التجار الينود دورًا كبيرًا في نشر البوذية خالل حكم ساللة اليان حتى 

بتوالي السمطة في الصين وقد اثر ذلك عمى  م(907-628المغولية ) قيام ساللة التانغ
، وقد زار احد الحجاج الصينيون ممن كان (3)التي يدين بيا اىل الصين  (1)ةالكونفوشيوسي

                                                 

م( ، 1005التاجر، عجائب الدنيا وقياس البمدان، تحقيق: سيف شاىين المريخي، )دار البارودي_ ابوظبي:  (2)
 .59ص
قدات الدينية التي وضعيا كونفوشيوس من اجل تحيق السعادة، ىي مجموعة من اآلراء واألفكار الفمسفية والمعت (1)

اتخذىا الصينيون في ما بعد دينًا ليم : ه.ج.كريل، الفكر الصيني، ترجمة: عبد الحميم سميم، )الييئة المصرية 
 . 67_61م(،ص2972العامة لمكتاب _ مصر:

والثقافية في العيود االغريقية/ واإليرانية / سميمان حزين، المشرق العربي والشرق األقصى عالقتيما التجارية  (3)
م( 1009والعربية، ترجمة: محمد عبد الغني سعودي، )طبع بالييئة العامة لشؤون المطابع االميرية_ القاىرة: 
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وعند عودتو شجع التجار  (2)يعمل في التجارة احد االضرحة البوذية في سرنديب
الصينيون عمى التجارة مع ميناء سرنديب لما وجده ىناك من منتجات وحسن االستقبال، 

من الصين مثل ميناء كمو بار الى حدوث  وقد أدى ذلك وباألخص في الموانئ القريبة
تمازج اجتماعي وثقافي بين الطرفين انعكس عمى العادات والتقاليد اذ كان سكان ميناء 

ني المثمن وغيرىا من العادات الصينية التي يكمو بار يمبسون كاىل الصين االفرند الص
 .(1)ء كمو باركانوا يمارسونيا وانعكس ذلك عمى انتعاش الحركة التجارية في مينا

 :_ السفارات وتبادل الهدايا بين حكام الهند والصين6
كان لتشجيع االسر الحاكمة لمتجارة والتجار وباألخص الحكومات الصينية دورًا 
في ديمومة التواصل التجاري بين موانئ البمدين اذ اىتمت الحكومة الصينية بالتجارة 

العاشر الميالد  لميجرةالل القرن الرابع والسفارات التجارية وقد ظير ذلك بشكل واضح خ
اذ وضعت الحكومة الصينية يدىا عمى زمام التجارة وجعميا تحت ىيمنتيا اذ عمدت عمى 

الصين بأرسال الوفود التجارية الى الموانئ  باطرةتنشيط االعمال التجارية من خالل قيام ا
مبراطور ومقدارًا من الذىب اال تمالتجارية العالمية يحممون معيم الخطابات المختومة بخ

والفضة لشراء البضائع والدعاية بين التجار األجانب بسواحل بحر اليند وترغيبيم بزيارة 
ون الصين اسبق دول العالم في مجال كالصين ووعودىم بامتيازات خاصة بيم ، وبذلك ت

 .(3)اكانذ البعثات التجارية  وقد نجحت مساعي الحكومة فقد امتمئت المخازن بالبضائع

                                                                                                                         

؛ اندرية وينك، اليند تكوين العالم اإلسالمي، ترجمة: عبد االلو المالح، )دار الكتب الوطنية _ ابوظبي: 337،ص
 .395_2/391م( ، 1023

 الحموي ىي جزيرة عظيمة في بحر ىركند بأقصى بالد اليند: شياب الدين أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الرومي (2)
 .3/125م(،2995، )دار صادر ـــ بيروت: 3، معجم البمدان، ط

 ؛289؛ الحزين، المرجع السابق،ص3/445، المصدر السابق ،  الحموي(1)
Kennerth pletcher, the history of china, (Published by Britannica Educational 
Publishing:     ), p,    _   . 

؛ طارق فتحي سمطان، العرب والصين في القرون الوسطى )دراسة سياسية 123الحزين، المرجع نفسو، ص (3)
يع ؛ مروة صالح الدين محمد، تشج248م( ،ص1004م، )جامعة الموصل:2368_611ه/769_2حضارية( 

م( ، المؤتمر الدولي 2158_747ه/656_233التجارة بين الشرق اإلسالمي والصين في عصر الدولة العباسية )
الرابع حول العالقات العربية الصينية التاريخ والحضارة، كمية اآلداب _ جامعة قناة السويس، مصر: 
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الصين الجنوبية  تي حكمتالم( 2179-960ه/677-349)سونغ  السرةوكان 
م( التجارة مع اليند اذ كانت تجارة المواد 960ه/349)في ذلك اذ شجعت في عام 

الثمينة يييمن عمييا تجار اليند ، وقد وصمت البعثات التجارية الصينية الى ميناء 
ات وعمموا عمى تقوية العالقات التجارية بينيم سرنديب وقد اىتم حكام سرنديب بتمك البعث

وكان لميناء سرنديب األثر البالغ في سياسيًا، الى درجة اعالنيم انيم تابعين لمصين 
انتقال التجار الصينيون الى إقميم المنيبار وموانئو اذ كانت سفن المنيبار تجوب شواطئ 

س واثيوبيا كم كانت ترسل سفنيا الييا سفن بالد فار  وتأتيسرنديب وترسوا في مينائيا ، 
، كما ارسل امبراطور الصين وفادة الى سرنديب (2)لمصين لجمب المنتجات الصينية

 .(1)لمحصول عمى قطعة من الصخرة التي رسم عمييا قدم ادم عميو السالم
كما قام حكام ومموك اليند بتشجيع التجارة مع الصين اذ أرسمت حكومة جاوة 

م( دعمًا لمعالقات التجارية مع اسرة 2220،991/ ه503،381)بعثتين تجاريتين سنة
سونغ ، الى جانب ارسال حكام ممالك اليند األخرى المبعوثين التجاريين الى الموانئ 

 .  (3)الصينية، فضاًل عن االمتيازات الممنوحة لتجار الصين في موانئ اليند آنذاك
البالط الصيني وحكام وقد نتج عن ذلك تكوين عالقات طيبة وحسن جوار بين 

المجاورة لمصين ودل عمى ذلك كثرة اليدايا التي كانت ترد حاك واباطرة بمدان اليند 

                                                                                                                         

الصين واثره في الحضارة اإلسالمية ؛ يحيى محمد الشربيني القناوي ، نشاط المسممين التجاري في 305م،ص1021
م( ، رسالة ماجستير غير منشورة _ معيد الدراسات والبحوث االسيوية ، جامعة 2368_960في العصر اإلسالمي )
 ؛ 63الزقازيق: بال. ت(، ص

Michael Pearson, Trade, Circulation, and Flow in the Indian Ocean World,( Macmillan 
Publishers Limited_ London:    ),p.   

 .2/387؛ وينك، المرجع السابق، 290الحزين ، المرجع السابق، ص (2)
محمد بن عبد اهلل بن محمد بن إبراىيم المواتي الطنجي أبو عبد اهلل المعروف بابن بطوطة ، رحمة ابن بطوطة  (1)

م( ، 2427كة المغربية _ الرباط: المسماة تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب األسفار، )أكاديمية الممم
2/237. 

؛ عيساني شفيقة ،شبو القارة اليندية وبالد الصين من خالل الرحالة  124الحزين، المرجع السابق، ص (3)
والجغرافيين المسممين الفترة ما بين القرن الثالث الى الثامن اليجري / من التاسع الى الرابع عشر ميالدية، )رسالة 

 .49م( ، ص1020شورة _ كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة الجزائر: ماجستير غير من
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الصين وكانوا بدورىم يدون عمى تمك اليدايا مما أدى الى ادامة الصالت التجارية بين 
 .  (2)الموانئ اليندية والصينية

 _ الجاليات التجارية7
ن وجود الجاليات التجارية اذ شيدت الموانئ اليندية ال يخموا ميناء من الموانئ م

وجودًا لمجاليات الصينية وكان ذلك بعد تشجيع حكومات الصين لالتجار مع اليند بل 
وكولم  (3)وجاوة (1)كانت بعض الموانئ اليندية تعج بالتجار الصينيون مثل ميناء كمو بار

 .(5) (4)ممي
ة صينية فيو دائمة االتصال بالموانئ تتجمع جالية تجاري (6)ففي ميناء الديبل

 "بالقول:  (7)الصينية اذ كانت السفن الصينية دائمة الرسو فيو وفي ذلك أشار االدريسي
، كما كان لمصين وتجارىا "وقد ترد عمييا مراكب الصين ... بالثياب واألمتاع الصينية

ؤونيا وفي ذلك قال وجود في موانئ المنيبار وبشكل كبير الى درجة التدخل الصيني في ش
، وكانت المراكب الصينية تدخل "وأىميا يختارون لمصين ممكًا اذا مات ممكيم" (8)ابي دلف

وكولم ممي ويعود وجود الجاليات التجارية الصينية الى زمن قديم  (9)تدخل موانئ قاليقوط

                                                 

 ؛67سمطان، المرجع السابق، ص (2)
HANS BIELENSTEIN, DIPLOMACY AND TRADE IN THE CHINESE WORLD    -
    , (LEIDEN _ BOSTON:     ), p  _  . 

وقعيا من المعمورة في طرف خط االستواء: الحموي، فرضة باليند وىي منتصف الطريق بين عمان والصين وم (1)
 .4/478المصدر السابق،

 .19ىي بالد عمى ساحل بحر الصين مما يمي بالد اليند: القزويني، المصدر السابق، ص (3)
 .206مدينة عظيمة بأرض اليند: القزويني، المصدر نفسو، ص (4)
األندلسي، المسالك والممالك، )دار الغرب اإلسالمي_ لبنان: أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن محمد البكري  (5)

 .122، 289، 212الحزين، المرجع السابق، ص؛ 2/158م( ، 2991
 .239من مدن السند عمى ساحل البحر األعظم )بحر اليند(: مجيول، المصدر السابق، ص (6)
اق في اختراق اآلفاق، )عالم الكتب _ محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحسني الطالبي ، نزىة المشت (7)

 .2/267م( ، 2409بيروت: 
مسعر بن الميميل الخزرجي ، رحمة أبي دلف، تحقيق: جنان عبد الجميل محمد اليماوندي، )دار الكتب العمميةــ  (8)

 .48م( ، ص1023العمميةــ بيروت: 
 .4/44وىي إحدى البنادر العظام ببالد المميبار: ابن بطوطة، المصدر السابق، (9)
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الى حركة سفنيم الدائمة في ميناء  (2)وباألخص في ميناء قاليقوط وقد أشار ابن بطوطة
، ونظرًا ألىميتو "ان تجار الصين قد اكثروا المصاري ذاىبين وراجعين " :قاليقوط بالقول

سيطر الصينيون عميو فترة من الزمن وجعموه تابعًا ليم اذ القى اسطولو العظيم مراسية 
وربما يعود السبب في ذلك الى الضرائب  ،ىناك لبضعة اشير بعدىا ىجروا الميناء 

السفن التجارية الصينية اذ كان يأخذ منيا الف درىم ومن غيرىا  الكبيرة المفروضة عمى
، اما ميناء كولم ممي  فيو (1)من عشرة الى عشرين دينار ولكل جالية امتيازاتيا الخاصة 

اكثر الموانئ التي يسافر الييا التجار الصينيون وألىميتو كونو البوابة اليندية لمصين 
ن عميو تنافس تجاري كبير بين الجاليات العربية ومركز تجمع السفن العالمية فقد كا

 .(3)والصينية لمسيطرة عمى التجارة فيو 
اما ميناء سرنديب فكان تواجد الصينيون فيو قديم وتعود اقدم العالقات بين اليند 
والصين من خالل سرنديب ألىميتيا الدينية واالقتصادية فكان ميناء سرنديب اول الموانئ 

والييا  ":(4)مع فييا الجالية التجارية الصينية وفي ذلك قال االدريسياليندية التي تتج
 ."تقصد مراكب اىل الصين

وفي ميناء كمو بار كانت تتجمع فيو جالية تجارية صينية ازدادت تمك الجالية 
بعد االضطرابات واالحداث السياسية التي حصمت في الصين وباألخص في ميناء خانقو 

م( وتحول ميناء كمو بار الى 887ه/174_173)بعد ثورة سنة)كانتون( مجمع التجار 
مجمع كل  مركز تجاري عالمي تتجمع فيو مختمف الجاليات التجارية ومنيا الصينية وعد  

، وىناك رواية اشارت الى تجمع (5)البضائع الصينية والعراقية واليمنية واالفريقية واليندية

                                                 

 .4/47المصدر السابق،  (2)
؛ أنور عبد 16م( ، ص2999أبو زيد حسن بن يزيد السيرافي، رحمة السيرافي ، )المجمع الثقافي_ أبو ظبي:  (1)

؛ وينك، المرجع السابق، 61م( ، ص2990العميم، المالحة وعموم البحار عند العرب، )عالم المعرفة _ الكويت: 
3/147_148. 

 .3/146و، وينك، المرجع نفس (3)
 .2/74نزىة،  (4)
نقوال زيادة، الجغرافية والرحالت عند العرب، ) االىمية لمنشر والتوزيع _ ؛ 66السيرافي، الرحمة ،ص (5)

 ؛64_63؛ شفيقة، المرجع السابق، ص250ىامش337؛ الحزين، المرجع السابق،ص299م(، ص1001بيروت:
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والييا تنتيي مراكب "لتجارية الصينية اذ قال :التجار في ميناء كمو بار ومنيم الجاليات ا
اىل اإلسالم من السيرافيين والعمانيين في ىذا الوقت فيجتمعون مع من يرد من اىل 

، وكان لتوسع الصين البحري اثره عمى ميناء كمو بار فمم يقتصر (2)"الصين في مراكبيم
والثقافي واالجتماعي وىذا  التأثير عمى الجانب التجاري وانما تعداه الى الجانب السياسي

يعود الى التواجد الصيني الكبير في ميناء كمو بار من خالل جالياتيم التجارية، وقد اىتم 
حكام كمو بار بعالقاتيم مع الصين لدرجة انيم اعتبروا انفسيم إقميم تابع لمصين فيم 

لممك يمبسون كاىل الصين االفرند الصيني المثمن وممكيم دون ممك الصين ويخطب 
عن خضوع ميناء كمو بار سياسيًا  روايةفي  (3)وقد أشار القزويني (1)الصين واليو قبمتو

ويعين ممكيم من قبل ممك الصين واليو قبمتو وبيت  :"لممك الصين وان كان اسميًا اذ قال
ويعتقد سكان كمو بار ان طاعة ممك الصين عمييم  :"وفي رواية أخرى قال  "عبادتو

 .(4)"شؤم مباركة ومخالفتو

وفي ميناء جاوة وجزر إندونيسيا األخرى كانت ىناك جالية تجارية صينية كبيرة، 
وكان الصينيون من العناصر التجارية الميمة في ميناء جاوة، وكان من أسباب الوجود 
الصيني ىو سعي حكام جاوة لتقوية عالقاتيم التجارية مع التجار الصينيين من خالل 

تمخضت عن زيارة الوفد الجاوي الى الصين الى درجة اخذت منحيم امتيازات خاصة 
كما تواجدت جالية صينية في موانئ ساحل  الحضارة الصينية تنافس اليندية ىناك

 .(2) (5)كرومندل
                                                                                                                         

 Heyd, Wilhelm, Histoire du commerce du Levant au moyen-a  ge, (Leipzig:     ), 
v ,p  . 

أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي المسعودي ، مروج الذىب ومعادن الجوىر، تحقيق: أسعد داغر، )دار  (2)
 .2/259م( ، 2989ىجر _ قم: 

؛ وينك، المرجع السابق، 122، 210_229الحزين، المرجع السابق، ص؛ 3/445الحموي، المصدر السابق،  (1)
2/400. 

 . 205زكريا بن محمد بن يحيى، أثار البالد وأخبار العباد، )دار صادرـــ بيروت، د. ت(، ص (3)
 .206القزويني ، اثار البالد، ص (4)
المعبر )ساحل كرومندل( ، من أخصب بالد اليند، وبينو وبين دليي مسيرة ست ة أشير: ابن بطوطة، المصدر  (5)

 .3/237السابق،
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كما شيدت الموانئ الصينة وجود الجاليات التجارية اليندية فييا مستفيدين من 
اذ كانت ليم جوازات خاصة يبرزونيا االمتيازات الممنوحة ليم من قبل اباطرة الصين 

خاص ح اثناء تجوليم وسفرىم الى الصين تحمل ترخيص خاص ليم ، فضال عن تصري
بالمبالغ التي يحممونيا وكان لتمك الجاليات دورًا في ادامة الصالت التجارية بين الموانئ 

ي الموانئ اليندية والصينية الى جانب نشرىم الديانات والعادات والتقاليد اليندية ف
 .(1)الصينية

 _ القرب الجغرافي 8
من المعروف ان بالد اليند والصين تربط بينيما حدود طويمة برية وبحرية وقد 
ساعد ذلك عمى ازدىار الحركة التجارية بينيما فقبل ان يركب الطرفان البحر ويمارسان 

حتى القرن الثاني  التجارة فيو كان التجارة البرية بينيما مزدىرة فمم يكن لميند والصين
الميالدي تأثير تجاري ميم عمى جنوب شرق اسيا وذلك الن صمة الصين باليند كانت تتم 

ولعل  ،ن خالل ىضبة التبت عبر جبال اليماليا معن طريق البر عبر اسيا الوسطى 
او السونغ،  م(907_627الصينيون لم ييتموا بالمالحة في بحر اليند حتى ساللة التانج )

 .(3)العالقات التجارية أكثر في عيد أسرة )تانج( لتزدىر 

                                                                                                                         

 ,242جع السابق، صالحزين ، المر  (2)
Pearson, p.  . 

 ,395_2/393؛ وينك، المرجع السابق، 257سمطان ، المرجع السابق ، ص (1)
Pletcher, p,    . 

؛ شمس الدين الكيالني ، صورة شعوب الشرق األقصى في الثقافة العربية الوسيطة 242الحزين، المرجع ،ص (3)
؛ جمال بن 262م( ، ص1008لسورية لمكتاب وزارة الثقافة _ دمشق: )الصين واليند وجيرانيما( ، )الييئة العامة ا

مجدوب، تجارة المسممين مع اليند والصين خالل القرن الرابع اليجري العاشر لمميالد ، )رسالة ماجستير غير 
 ؛ وينك، المرجع السابق،17_16م( ، ص1009: 1منشورة ، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية _ جامعة الجزائر

 ؛391ص
Wilhelm,v ,p   
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وكان لموقع الموانئ اليندية القريب من الصين كموانئ كمو بار وجاوة وسرنديب وموانئ   
المنيبار )كولم ممي وكوشين وقاليقوط ( دورًا في ازدىار الحركة التجارية وديمومتيا فكانت 

 . (2)ن من القرب الجغرافي بينيماحركة السفن مستمرة بينيما وبشكل كبير مستفيدي
 :_ المواد األولية9

عدت المواد األولية والمنتجات الصناعية من العناصر الميمة التي ساعدت عمى  
ادامة التواصل بين الموانئ اليندية والصينية وذلك لحاجة البمدين لمنتجات بعظيما لسد 

عن طريق موانئيا الثياب واألمتعة النقص لدييا ومن اىم المواد التي كانت تستوردىا اليند 
المختمفة اذ كانت ترسوا السفن الصينية في ميناء الديبل محممة بالبضائع وعمى راسيا 

، كما (1)الثياب وكان ميناء الديبل ولغنى اىمو اكثر الموانئ استيرادًا لممنتجات الصينية
رير الصيني وفي الى ميناء سرنديب وكمو بار عدد من المنتجات ومنيا الح تأتيكانت 

 "يمبس خدام ممك سرنديب الثياب النفيسة من الحرير الصيني:" (3)ذلك أشار االدريسي
ومن المواد األخرى االفرند الصيني المثمن، الى جانب األدوات المنزلية والمواد الفخارية 

وغيرىا من المواد الكمالية محل الطمب لدى والسيراميك والخزف الصيني والبورسمين 
 .(4)نياء، كما انتشرت تجارة الرقيق بين موانئ الطرفيناألغ

في حين استوردت الموانئ الصينية عدد من المنتجات ومنيا المنتجات الزراعية 
العسل وشمع العسل من سومطرة وجاوة، وخشب القم الثمين من المنيبار، والتوابل 

والقاقمة والكباية والنارجيل  واالفاوية وحبة الييل والكافور والماكافور والجوز بوا والقرنفل
والقسط والقنا والخيزران واالعواد وخشب الصندل ونبات الصبر من المنيبار والزنجبيل 

                                                 

 4؛ ابن بطوطة، المصدر السابق، 205؛ القزويني ، المصدر السابق، ص42ابي دلف، المصدر السابق، ص (2)
 .124؛ الحزين، المرجع السابق، ص 47/

 .2/267االدريسي، المصدر السابق ، (1)
 .2/74االدريسي، المصدر السابق ، (3)
، 48ىامش167؛ الحزين، المرجع السابق، ص3/445حموي ، معجم، ؛ ال42ابي دلف، المصدر السابق، ص (4)

 ؛87_86شفيقة ، المرجع السابق، ص
Pearson,p.   
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، وياتي الفمفل في مقدمة المنتجات الزراعية األكثر طمبًا وبكميات كبيرة (2)وجوزة الطيب
حزين ير وأشار من سومطرة وجاوة والمنيبار اذ كان االستيالك الصيني لمفمفل اليند كب

 الى ميناء الزيتونةمن اليند عندما تحدث عن المنتجات القادمة  (1)ماركبولونقاًل عن 
استطيع ان اوكد انو في مقابل كل سفينة ")شون سو او شوان سو( اذ قال : الصيني

مائو  تأتيواحدة محممة بالفمفل تذىب لإلسكندرية او أي مكان اخر من العالم المسيحي 
 ."كثر الى مرفأ الزيتونسفينة او ا

ومن المعادن استوردوا الذىب من سومطرة وجاوة والمرجان من سرنديب فضاًل 
الذي يعالج بو الجوىر، واالحجار الممساء  والساذجعن الفضة والماس والبمور والجوىر 

 .(3)البراقة التي يطمق عمييا عيون القط 

بس واالنسجة الثمينة والفراء ومن المنتجات الصناعية والكمالية االقمشة والمال 
واالنسجة النباتية والمحمل والجوخ والموسمين والدباج المزكرش بالحرير واسالك الذىب ، 

، ومن المواد أيضا (4)والسجاد والبسط والمصميات واالقمشة الحريرة والقطنية والصوفية
من قرون الكركند العاج وانياب الفيمة، وقرون الكركند )وحيد القرن( واالحزمة المصنوعة 

                                                 

أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل المعروف بابن خرداذبة ، المسالك والممالك، )دار صادر ، اعيد طبعة  (2)
؛ أدوار بروي، تاريخ الحضارات 223،237،239؛ سمطان، المرجع السابق72م( ،ص2889باالوفست _ بيروت: 

 3/144م(،2986، )منشورات عويدات _ بيروت :1العام القرون الوسطى، ترجمة: يوسف اسعد داغر واخرون،ط
 .168الحزين، المرجع السابق، ص (1)
عة أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل المعروف بابن خرداذبة ، المسالك والممالك، )دار صادر ، اعيد طب (3)

؛ الحزين، المرجع 234،233،232؛ سمطان، المرجع السابق، ص70، صم(2889باالوفست _ بيروت:
؛ ىيمدا ىوخام، تاريخ الصين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن 2/392؛ وينك، المرجع السابق، 174السابق ،ص

 ؛297م(،ص1001العشرين، ترجمة اشرف محمد كيالني، )المجمس األعمى لمثقافة _ القاىرة:
Chau Ju-Kua,his work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth 
centuries, entitled Chu-fan-chi  , Translated from the Chinese and Annotated, by 
FRIEDRICH HIRTH and W. W^. ROCKHILL, (Printing Office of the Imperial Academy 
of Sciences, Vass. Ostr, Kinth Liao,        ), p.   _   . 

سفيان ياسين إبراىيم، جزر الديبجات  38؛سمطان، المرجع السابق، ص3/145بروي ، المرجع السابق،  (4)
م( ، مجمة التربية والعمم ، جامعة الموصل ، 24_ 9ىـ/ 8_ 3)المالديف( وبالد العرب في القرون الوسطى )القرن 

 .202م، ص1022،لسنة 3،ع28مج 
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والتي كانت تدفع فييا اثمان كبيرة اذ يمبسيا اباطرة الصين وحكام المقاطعات فييا وكذلك 
، ومن االخشاب الساج الذي يستخدم في صناعة السفن (2)السيوف اليندية الشييرة

، ومن (1)وخشب الصندل احتراقووالمنازل، وخشب الالكا الذي يستخدم كبخور عند 
، كما استوردت (3)يت والنحاس من اندونيسيا والرصاص القمعي من كمو بار المعادن الكبر 

الصين الفيمة الستخداميا في األلعاب والحفالت وفي حدائق الحيوان وكذلك في الحرب 
، اذ اشارت المصادر الصينية ان السفن الصينية المميئة (4)وكانت تدفع فيو اثمان كبيرة

قدم 100نديب وىي من الكبر بحيث يبمغ طول الواحدة من سر  تأتيبالسمع التجارية كانت 
رجل( مما يدل عمى عظمة المنتجات التي كانت تجمب من اليند 700_600وتسع لــ )

 .(6)، وانتشرت تجارة الرقيق بين الموانئ اليندية والصينية (5)وموانئيا
 _ تشجيع االسر الحاكمة في البمدين لمتجارة:

ل حكومات البمدين دورًا بارزًا في استمرار عممية كان لإلجراءات المتخذة من قب
التبادل التجاري بين الموانئ اليندية والصينية ومنيا تشجيع الصين لمتجارة معيا من 

وكانت ، (7(خالل الوفود والرسائل والدعوات المقدمة لمتجار لمقدوم الى الموانئ الصينية 

                                                 

أبو الحسن عمي بن الحسين بن عمي المسعودي ، أخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب البمدان والغامر  (2)
؛ سمطان، المرجع السابق، 95م( ، ص2996بيروت:  -بالماء والعمران، )دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع

ي في عصر السيادة اإلسالمية ،)عالم المعرفة _ الكويت ؛ شوقي عبد القوي عثمان، تجارة المحيط اليند67_66ص
م(، )مجمة آداب 9,20ىـ/ 3,4؛ حسين عمي الطحطوح، اليند في التراث البمداني العربي )248م(،ص2990:

 ؛174؛ الحزين، المرجع السابق، ص183، ص17م، ع2995الرافدين، كمية اآلداب _ جامعة الموصل(، لسنة 
 Paul Wheatley, Geographical Notes on some Commodities involved in Sung aritime 
Trade, Journal of the Malayan Branch, Royal Asiatic Society. Vol.   , June     , p  . 

 .169؛ الحزين، المرجع السابق، ص238؛ سمطان، المرجع السابق، ص248عثمان، المرجع السابق، ص (1)
سمطان، المرجع السابق، ؛ 101؛ الكيالني ، المرجع السابق، ص72السابق، صابن خرداذبو، المصدر  (3)
 . 231ص
 .67؛سمطان، المرجع السابق، ص2/45االدريسي، نزىة ،  (4)
 .224_223سمطان ، المرجع السابق، ص (5)
 .175الحزين ، المرجع السابق، ص (6)
 .2/378وينك، المرجع السابق، ؛ 305؛ محمد، المرجع السابق، ص123الحزين، المرجع نفسو، ص (7)
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كما أوردىا مجموعة الباحثين   عدد السفارات التجارية  الى جنوب شرق اسيا كاالتي
 (2)انتوني ريد ،موموكي شيرو ،فوجيتا كايوكو

 عدد البعثات السنوات عدد البعثات السنوات
 م966_947
 م986_967
 م2006_987

 م2016_2007
 م2046_2017
 م2066_2047
 م2086_2067
 م2206_2087
 م2176_2167

7 
34 
3 

33 
25 
21 
12 
22 
1 

 م2216_2207
 م2246_2217
 م2266_2247
 م2286_2267
 م2106_2287
 م2116_2107
 م2146_2117
 م2166_2147

7 
5 

21 
20 
6 
0 
1 
3 

كما قامت بعض حكومات اليند وجنوب شرق اسيا بأرسال بعثاتيم الى الصين في عيد 
اذ كان لتمك البعثات دورًا كبيرًا في زيادة البضائع المتبادلة وتعزيز العالقات اسرة سونغ 

وىي كاالتي ن االمتيازات التي تمنح لتجار البمدين خالل تمك البعثات التجارية فضاًل ع
 (،1)كما أشار الييا المؤرخ بيمي.ك.ل.سو

 عدد البعثات السنوات  عدد البعثات السنوات الدولة 
 جاوة
 اليند

 م2087_960
 م2087_960

1 
1 

 م2100_2087
 

2 
 

                                                 

(1) FUJITA KAYOKO, MOMOKI SHIRO, ANTHONY REID, OFFSHORE ASIA 
MARITIME INTERACTIONS IN EASTERN ASIA BEFORE STEAMSHIPS, (INSTITUTE 
OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES Singapore:     ), p.  . 
(2) Billy K. L. So, Prosperity, Region, and Institutions in Maritime China the South 
Fukien Pattern,    -    , (Published by the Harvard University Asia Center and 
distributed by Harvard University Press Cambridge (Massachusetts) and London: 
    ), p.  . 
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يازات خاصة لمتجار الصين لمتجار األجانب ومنيم التجار الينود امت تمنحاذ 
ومن تمك االمتيازات منحيم جوازات تكفل ليم حرية التنقل واالتجار وحفظ األموال الى 
جانب حرية ممارسة الطقوس الدينية ويظير ذلك جميًا من خالل قيام تجار اليند بنشر 

 .(2)ديانتيم في الصين بحرية تامة

ة التواصل التجاري قيام الصين بانشاء عدد من الموانئ التي عممت عمى ادم
وجذب التجار الى الصين من مختمف انحاء العالم اذ قامت ساللة سونغ بأنشاء العديد 

 _Hang( و)ىانج تشو /Ning po( و)ننج بو /kuang _chouمنيا ومنيا )كانتون /
chou)(1) وقامت الحكومة الصينية بأنشاء األماكن الخدمية الستقبال التجار ومنيا ،

ات اذ جعمت الفنادق داخل كل ضاحية وعمى مسافات متفرقة لينزل بيا الفنادق والخان
كما  األجانب"  ة، وكان لمتجار الينود وغيرىم مكان خاص بيم تسمى "حار التجار الوافدين

قاموا عمى طرق التجارة المؤدية الى مختمف المدن الصينية أماكن الراحة لمتجار 
-2160ـ/ ه694-618قوبالي خان )عظم والمسافرين تسمى خانات وقد امر الخان األ

اسرة التانج بغرس األشجار عمى جانبي الطرق العامة ووضع  عمى عيد (م2195
األحجار الكبيرة واالعمدة بمثابة عالمات ليداية التجار المسافرين لمطرق والموانئ 

 .(3)والمراكز واألسواق التجارية

جيودا كبيرة لحفظ االمن  كما اىتمت الحكومة الصينية بمكافحة القرصنة وبذلت
والنظام وقد شجع ذلك عمى استقرار التجار في الموانئ الصينية، اذ قامت اسرت تانج 

م( بأرسال حمالت تأديبية لمقرصنة المنتشرين بينيا وبين اليند وكان لتمك الحمالت 628)
أثرىا في تشجيع التجار لمذىاب الى الصين، كما شجعت المماليك اليندية في جنوب 

                                                 

 .257؛ سمطان، المرجع السابق، ص3/143لسابق، ؛ بروي ، المرجع ا335لحزين ، المرجع السابق، صا (2)
 ,297؛ ىو خام ، المرجع السابق، ص93؛ سمطان، المرجع نفسو، ص (1)

Geoff Wade, An Earlier Age of Commerce in Southeast Asia:    -     C.E, (Asia 
Research Institute National University of Singapore: No date), p. . 

 ,80؛ شفيقة ، المرجع السابق، ص307محمد، المرجع السابق، ص؛ 4/252بطوطو، المصدر السابق ،  ابن (3)
Billy K. L. So,p.  _   
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وجنوب شرق اسيا عمى إقامة عالقات طيبة مع الصين وكانت مممكة سرنديب في 
 .(2)مقدمتيا

كما كان الىتمام الصينيون وامانتيم دورًا في جذب التجار من خالل وجود 
الذي اشتير بصناعة االطباق الرائجة الزيتون األسواق العامرة بالبضائع ومنيا سوق ميناء 

راسان وغيرىا من البمدان، وسوق كانتون المشيور بصناعة وخواليمن تجارتيا في اليند 
الصينيون المخازن لحفظ البضائع أ الفخار والمصدر الى جميع انحاء المعمورة، كما انش

من التمف أضاف الى الحفاظ عمى استقرار أسعارىا تجنبًا لخسائر من يصل الصين من 
معين من البضائع من التجار التجار متأخرا واذا ارادت الحكومات الصينية اخذ نوع 

 .(1)دفعت اعمى األسعار بو 

كما اىتمت الممالك المسيطرة عمى الموانئ اليندية بعالقاتيا مع الصين بل 
وأعمنت بعضيا في أوقات قوة الصين االقتصادية تبعيتيا ليا، الى جانب منح التجار 

بيم وتقديم الخدمات حرية ممارسة الطقوس الدينة واالتجار مع اعطاىم امتيازات خاصة 
اقامتيم من توفير المساكن والمخازن واألسواق الى  بأماكنليم ، من خالل االىتمام 

جانب مكافحتيم لمقراصنة المنتشرين بالقرب من الموانئ اليندية أمثال الديبل وكولم ممي 
 وكوشين وسرنديب اذ كانوا يقطعون الطرق عمى السفن القادمة لموانئ اليند ومنا السفن

الصينية وكان القضاء عمييم سببًا في ازدىار الحركة التجارية بين موانئ البمدين، الى 
 .(3)جانب تشجيع التجار عمى جمب البضائع الصينية الثمينة

 

 
                                                 

 .289الحزين، المرجع السابق، ص (2)
؛ شفيقة، المرجع السابق، ص 93؛ سمطان، المرجع السابق، ص4/234ابن بطوطة، المصدر السابق، (1)

77،66. 
؛ شفيقة، المرجع السابق، 122،290؛ الحزين، المرجع السابق، ص206_205صالقزويني، اثار،  (3)
م( 2158_749ىـ/656_231سفيان ياسين إبراىيم، القرصنة في بحر اليند خالل العصر العباسي ) ؛87_86ص

 .44م،ص1026،لسنة 1،ع22،مجمة جامعة كركوك لمدراسات اإلنسانية ،مج
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 :المبحث الثاني: _ وسائل النقل والطرق البحرية
 :وسائل النقل _اواًل: 

ومنيا  االقتصاديةكانت والزالت وسائل النقل تمثل عصب الحياة لجميع األنشطة  
التبادالت التجاري في الموانئ العالمية كما انيا تمتاز بتنوعيا لتالئم الطرق التي تسير 
فييا وبما اننا نتحدث عن الموانئ سيكون حديثنا عن وسيمة النقل البحرية الوحيدة التي 

 ذاك اال وىي السفن.تستخدم في البحار آن
تعد احد اىم وسائل النقل البحري بل الوحيدة التي يمكن من خالليا اجتياز  

: (2)المسطحات المائية من بحار وانيار، وتعرف في كتب المغة بانيا الفمك قال ابن سيده
"الفمك السفن واحدىا فمك وجمعيا فمك"، كما ذكرت في القران الكريم في العديد من اآليات 

ريمة اذ لعبت دورًا كبيرًا في نقل البضائع واالشخاص كما تعد احد اسرع وسائل النقل الك
واكثرىا حمولة اذ تستطيع حمل الكثير من البضائع وىي تصنع بأحجام وأنواع مختمفة 

ومنيا ما يناسب المياه العذبة ومنيا سفن نيرية صغيرة منيا ما يناسب المياه المالحة 
، فالنيرية تتميز بصغر حجميا وتصميميا البسيط وامتالك رة الحجم واخرى بحرية كبي

الكثير من السكان ليا، في حين تكون المستخدمة في البحار كبيرة الحجم فضال عن 
تصميميا المتميز من حيث نوعية االخشاب المستخدمة في صناعتيا والحبال وغيرىا من 

قل بين الموانئ اليندية والصينية المميزات الصناعية وكانت السفن تعد من ابرز وسائل الن
(1). 

 

 
                                                 

 –دار إحياء التراث العربي ) لمخصص، تحقيق: خميل إبراىم جفال،أبو الحسن عمي بن إسماعيل المرسي، ا (2)
 .3/28م( ،2996بيروت: 

؛ أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن عبد المنعم 3/2338؛ الحنبمي، المصدر السابق،5/231الحموي، معجم، (1)
 -ثقافة ، تحقيق: إحسان عباس، ) مؤسسة ناصر لم1الحميري، الروض المعطار في خبر األقطار، ط

 ؛149م(،ص2980بيروت:
Dionysius A. Gaius, Classic Ships of Islam from Mesopotamia to the Indian Ocean, 
(linden, Boston:     ), p.   . 
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 الطرق البحرية _ثانيًا: 

ارتبطت كل من الموانئ اليندية والصينية بسمسة من الطرق البحرية تبدأ من  
ميناء الديبل مرورًا بموانئ كجرات وكنبايو وموانئ المنيبار " قاليقوط وكوشين وكولم ممي" 

سمين األول الطريق الذي يصل الى كمو بار ثم الى ميناء سرنديب وعندىا ينقسم الى ق
مباشرتًا والثاني من سرنديب الى موانئ كرومندل ومن ثم الى كمو بار ومنيا الى موانئ 

، وىناك طريق يربط ميناء قاليقوط بميناء الديبجات ومن ثم الى سرنديب ليتصل (2)الصين
ذي يربط ميناء جاوة ، ومن الطرق الميمة الطريق ال(1)بالطريق األول وصواًل لمصين

 .26.ينظر الخارطة ص(3)بموانئ الصين
 _ صيغ التعامل التجاري المبحث الثالث: 

بني  ارةالصيغ قديمة وجدت قبل قيام أمتمك كان لمتعامل التجاري عده صيغ و 
 ـبينيا: بعد قيام اإلمارة ومن  استمرتسامة وقد 

 :أـ المقايضة
منتجات بمد بمنتجات البمد ني تبادل التجاري وتعتبادل تعد من أقدم وسائل ال

فقد تكون البضائع التي  بالكمية نفسيان يتم أ الضرورةوىذا التبادل ليس من  األخر،
لذلك البد من حدوث فرق في التبادل حتى  ،تستورد أغمى من البضائع التي تصدر

دم وجود تتناسب عممية البيع والشراء ويتم المجوء إلى ىذا النوع من التبادل في حالو ع
، فضاًل عن التعامل الصامت الذي تم تداولو قبل ذلك في عممة متفق عمييا بين الطرفين

بعض مناطق افريقيا، واستخدم بعدىا في اليند والصين الختالف المغات بين أطراف من 
 .(4) يقوموا بعممية التبادل لذا يتم المجوء إلى المقايضة لحل االختالف المغوي بين التجار

                                                 

 .61_62ابن خرداذبو، المصدر السابق،ص (2)
 .4/54ابن بطوطة، المصدر السابق،  (1)
و ، القوى البحرية والتجارية في الخميج العربي خالل العصور ؛ عماد عم89_87االلوسي، المرجع السابق،ص (3)

 .16م( ، ص1027اإلسالمية، )دار الجنان _السودان: 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب، تحقيق: أنور محمود  سراج الدين أبو حفص عمر بن المظفر بن الوردي، (4)

عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، بالد اليند ؛ 125م( ،ص1008زناتي، )مكتبة الثقافة اإلسالمية_ القاىرة: 
 . 284م( ، ص2980في العصر االسالمي، )عالم الكتب ـ القاىرة: 
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 :نقودب ـ ال
 وباألخص الذىبية، من أفضل صيغ التبادل التجاري تمك التي تتم بواسطة النقود

وقد تعددت وتنوعت النقود المستخدمة في التبادالت التجارية بين الموانئ اليندية والصينية 
القاىريات ب الدراىم المعروفة في موانئ اليند النقود المستخدمةاذ كان لكل بمد عممتو ومن 

بيا فيباع الواحد  اإلتجارالطاطارية وىذِه الدنانير كانت تحمل إلى اليند ويتم  ردنانيالو 
الديبجات الودع كعممة لمتبادل  ركما استخدمت موانئ المنيبار وجز ، (2) منيا بثالثة دنانير

اما الموانئ الصينية فقد كانت تستخدم عممة نحاسية كما استخدمت أحيانا ،(1)التجاري، 
 .(3)تبادل تجاريالحرير كوسيمة 

 :الخاتمة
لقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج تم التوصل الييا من خالل تطرقنا لموضوع الصالت 

 _التجارية بين الموانئ اليندية والصينية ومنيا: 
_ كان لمعامل الجغرافي وقرب الدولتين من بعضيما احدى اىم أسباب التواصل 2

 التجاري بحرًا وبرًا منذ أقدم األزمنة.
_ تعد حاجة كال البمدين لمنتجات ومواد بعظيما من األسباب الرئيسية الزدىار الحركة 1

 التجارية في الموانئ اليندية والصينية.
_ الحرية الممنوحة لمتجار في كال البمدين سواء الدينية او االقتصادية الى جانب 3

اًل عن االمتيازات تشجيع حكام البمدين لمتجارة من خالل ارسال البعثات التجارية فض
 الممنوحة لمتجار من األسباب الرئيسية إلدامة التواصل التجاري بين الموانئ.

                                                 

؛ أبو عبد اهلل محمد بن أحمد البشاري المقدسي، أحسن التقاسيم في 94ـ 93السيرافي، المصدر السابق، ص (2)
أبو المعالي اطير المباركبوري، العقد ؛ 304م( ، ص2992، )مكتبة مدبولي ـ القاىرة: 3معرفة األقاليم، ط

؛ 293ىـ( ، ص2399الثمين في فتوح اليند ومن ورد فييا من الصحابة والتابعين ، )دار األنصار _ د.م:
زياد جابر إبراىيم مسمم، صورة اليند عند المؤرخين المسممين، دراسة في االوضاع السياسية واالقتصادية 

 .267م( ، ص 1009جستير غير منشورة، جامعو النجاح الوطنية ـ نابمس: واالجتماعية والثقافية, )رسالة ما
؛ابن بطوطة ، المرجع السابق، 2/291؛ البكري، المصدر السابق، 28السيرافي ، المصدر السابق، ص )1) 

4/60. 
(3) Pearson, p  , FUJITA KAYOKO, MOMOKI SHIRO, ANTHONY REID, p.  , 
pletcher, p.   ,    . 
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_ تعدد وسائل النقل المستخدمة بين البمدين والتي كانت تأخذ طريقيا لألسواق المتواجدة 4
 في الموانئ وان كانت السفن أبرز وسائل النقل بينيما.

يغ التعامل التجاري بين النقود المستخدمة في _ من المميزات في الموانئ تعدد ص5
الصين وكذلك المستخدمة في اليند الى جانب المقايضة مما خمق مرونة في تبادل السمع 

 عمى نطاق واسع ساىم في ازدىار العممية التجارية بين موانئ كال البمدين. 
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 طرق البحرية التي تربط بينهماخريطة توضح موقع الموانئ الهندية والصينية وال

 

 الخارطة من عمل الباحث
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Trade Links between Indian and Chinese ports  

(   _   A.H /    _    A.D) 

 Qasim Omar Allawi Al-Lihibi

 

Sufian Yassin Ibrahim

 

Abstract 

      The purpose of the research is to identify the commercial 

relations  between Indian ports and Chinese ports during the 

domination of the Abbasid Caliphate over the Indian Sea region, 

and to reveal the depth of that relationship by addressing the factors 

that contributed to the continuity of trade communication between 

the ports of the two countries, and what had a mutual civilizational 

effect between the two countries, and the consolidation of political 

relations between them, was for the commercial communities and 

geographical proximity in addition to the raw materials and their 

impact on commercial communication and encourage the ruling 

families in addition their beating the means of transport and 

commercial dealing.. 

       Key words : Ports ؛flourish ؛   Permanence  .  
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