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المستخمص:
ارتبطت عماف كالصيف بعالقات تجارية نشطة عبر العصكر التاريخية فقد شكمت ىذه العالقات
التجارية بيف البمديف عبر تاريخ امتد آلالؼ السنيف نمكذجان حيان لعالقات مدت جسكر التكاصؿ بيف البمديف إلى
الكقت الحاضر.
كما شكمت عالمة بارزة في تاريخ العالقات التجارية العالمية منذ القدـ كصكالن إلى العصكر اإلسالمية
كاف الجذكر التاريخية ليا ترجع إلى ما قبؿ الميالد حتى ظيكر اإلسالـ كما كاف كصكؿ اإلسالـ إلى الصيف
متزامنان مع بداية الدعكة اإلسالمية بتأثير مباشر نتج مف احتكاؾ الصينييف بالتجار المسمميف بصفة عامة كالتجار
العمانيكف الذيف اندمجكا مع الصينيف كتاجركا معيـ بصفة خاصة فكانكا مف أىـ القكل التجارية التي ساىمت
بقدر كافر في حركة التبادؿ التجارم في المحيط اليندم.
فكاف نتيجة ذلؾ ظيكر عالقات تجارية نشطة عبر طريؽ الحرير البحرم بيف مكانئ الصيف الجنكبية
كمكانئ الساحؿ العماني فقد كاف لالستقرار السياسي كاألمني لتمؾ المكانئ أكبر األثر ليذا االزدىار التجارم بيف
مكانئ الصيف الجنكبي (كانتكف) كمكانئ الساحؿ العماني (صحار).
فإف ازدىار ىذيف المينائيف في الفترة مجاؿ البحث ترجع بصفة خاصة إلى ثراء تمؾ المنطقة مف العالـ
الطريؽ الرئيسي الذم تمر عبره التجارة البحرية ىك المحيط اليندم فتتجو السفف التجارية نحك مرافئ الخميج
العربي أك مرافئ البحر األحمر.
كنتج عف ذلؾ حركة تجارية نشطة تمثمت في تبادؿ السمع كقياـ األسكاؽ التجارية ،مما زاد مف ثراء
كأىمية تمؾ المكانئ كبتزايد التبادؿ التجارم ككضكح أىميتو االقتصادية تزايدت األىمية التجارية لكؿ مف ميناء
كانتكف كصحار في فترة العصكر اإلسالمية.
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The commercial relations between the Chinese ports andOman
ports through the Islamic ear (Sahar port, Kant noon) as
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Abstract
Oman and china have active commercial relation through the historical ages. this
commercial relation between the two countries formed a viral model of the relation which
extended the communication between the two countries through the history and up to the
present.
it also formed a notable mark in the history of the international commercial relationship from
ancient time and up to the Islamic era. and its Islamic roots refer to prehistory. The emergence of
Islam was coincided with the beginning of the Islamic data and has a direct impact which
resulted from the intelligence of the Chinese with Islamic merchant generally. and Oman
merchant particularly. They were the most important commercial powers which contribute in
the commercial exchange movement in the Indian ocean.
That led to appearance of active commercial relations through Harar road between the north
ports of china and the Oman cost ports. the political and security stability for these ports has a
big impact on the commercial
followership between the south ports of china and Oman cost ports (Sahara). the followership
of north ports of china (canton) and the Oman cost ports in the period of the research refers to
wealth of these land of the world
particularly. The main road through which maritime trade passes through the Indian ocean and
that due to the travel to the Arabic. ports and the red sea ports.
active commercial movement represented in good exchange and that caused an increasing in
the importance of these ports, and by increasing of the commercial exchange and clarify its
economic importance which led to increasing in the importance of canton ports and Sahara
ports in the Islamic era.
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أهمية البحث:
 الدراسة تعكس عمؽ العالقات التجارية الصينية العمانية كبصفة خاصة تسميط الضكء عمى كؿ مفميناء كانتكف كصحار.
 كما تكضح الدكر الرائد الذم قاـ بو التجار في نشر اإلسالـ في الصيف. كما جاءت أىمية البحث في تأصيؿ جذكر تمؾ العالقات التجارية فقد كاف لكؿ مف كانتكف في الصيفكصحار في عماف أىمية كبرل في النشاط التجارم لدل البمديف عبر التاريخ فقد نصبت كؿ منيما دك انر
اقتصاديان مؤث انر فبرزت أىميتيا كمكانئ تجارية في فترة العصكر اإلسالمية األكلى.

أهداف البحث:
 الغاء الضكء عمى أىمية العالقات التجارية بيف الصيف كعماف عبر العصكر اإلسالمية. معرفة اآلثار التي نتجت عف تمؾ الصالت كالتي تركت بصمات كاضحة في التاريخ االقتصادمكالحضارم كالثقافي كالسياسي لمبمديف.
 تكضيح دكر النشاط التجارم البحرم لممكانئ الصينية كالعمانية (كانتكف-كصحار) كما نتج عنو مفانتشار اإلسالـ كتبادؿ السمع كقياـ األسكاؽ التجارية.

منهج البحث:
منيج البحث ىك المنيج التاريخي كالذم يتبع عادةن دراسة األحداث كالكقائع التي مف أىدافيا جمع

المادة مف مصادرىا األصمية كتحميؿ الكاقعة التاريخية كالمنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى كصؼ الظاىرة
كالحدث التاريخي كتحميمو.

مشكمة البحث:
الصيف مف اكثر دكؿ العالـ تكاصالن بالعالـ االسالـ كلكف رغـ ذالؾ فأف تاريخ عالقة بالد الصيف
بالمسمميف في العصكر االسالمية المبكرة كالذم يمثؿ صفحة مشرقة في التاريخ االسالمي كالتاريخ الصيني لـ
ينؿ حظو الكافر مف الدراسة
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المقدمة:
لعبت التجارة دك انر كبي انر في تكطيد العالقات بيف الصيف كعماف عبر المحيط اليندم كال شؾ أنيما قدمتا
اسيامات كبيرة في مجاؿ التجارة العالمية عبر طريؽ الحرير البحرم في فترة العصكر اإلسالمية األكلى.
ككانت تمؾ العالقات التجارية امتدادا لعالقات تجارية قديمة قبؿ اإلسالـ كبعد ظيكر اإلسالـ سيطر
العرب المسممكف عمى مقاليد التجارة في المحيط اليندم منذ القركف اليجرية األكلى كمما ساعدىـ عمى ذلؾ
انتشار اإلسالـ كقكة الدكلة اإلسالمية(.)1
ففي مطمع القرف الثالث اليجرم تكفرت كؿ مقكمات النشاط التجارم بيف المسمميف كالصيف بتكفر عدد
المدف كالمكانئ التجارية( ،)2عمى طكؿ الساحؿ الغربي لمخميج العربي كالسكاحؿ الجنكبية لمصيف.
فقد لعبت مكانئ الساحؿ العماني دك انر كبي انر في تجارة المحيط اليندم كمف أىـ كأقدـ ىذه المكانئ ميناء
صحار التي ازدىرت فييا التجارة كحظيت باشادة العديد مف الرحالة الجغرافييف فكانكا يسمكنيا بكابة الصيف ألنيا
كانت سكؽ حرة كقبمة التجار كبضائعيـ كمخزنان لمسمع الكاردة مف اليند كالصيف حيث برزت أىميتيا كميناء
كازدادت مكانتيا صحار التجارية في العصر اإلسالمي كبمغت مكانة رفيعة في القركف األكلى لميجرة كأصبحت
المركز الرئيسي لممالحة كالتجارة كنقطة انطالؽ السفف إلى اليند كالصيف كالشرؽ األقصى.
كما لعبت مكانئ الصيف الجنكبية دك انر كبي انر في تجارة المحيط اليندم كمف أىـ ىذه المكانئ ميناء
كانتكف التي كصفيا ابف النديـ "بأنيا مدينة التجار كاألمكاؿ"( ،)3كأيضا حظيت ىذه الميناء التجارم بإشادة العديد
مف الرحالة الجغرافييف مما يبيف عظمة ىذه المدينة التجارية كسعة التجارة فييا كنشاطيا فإف مرافئ السفف العربية
في الساحؿ العماني كانت نقطة تجمعيا مدينة صحار كتنطمؽ عبر طريؽ الحرير البحرم في المحيط اليندم
نحك مكانئ الساحؿ الجنكبي لمصيف حيث ترسى السفف في ميناء كانتكف الصيني.

( )1شوقً عبد القوي ،تجارة المحٌط الهندي فً عصر السٌادة اإلسالمٌة ،سلسة كتب تصدر تصدر عن المجلس الوطنً للثقافه
والفنون  .الكوٌت ٌناٌر 1187م ص .26
( )2قوة ده ٌنغ  -تارٌخ العالقات الصٌنٌة العربٌة .ترجمة تشانغ جٌامٌن المركز العربً للمعلومات.مصطفى السفاري 2004م ص
.51
( )3ابن الندٌم .محمد بن اسحق .الفهرست  .بٌروت 1114م ج ،1ص .413
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الطرق التجارية بين الصين وعمان:
النشاط التجارم كالمالحي في الخميج العربي قد نشأ منذ أقدـ العصكر كذلؾ نسبة لككنو مم انر طبيعيان
لمتجارة العالمية بيف الشرؽ األقصى كحكض البحر المتكسط بحكـ مكقعو الجغرافي المتميز.
فاألىمية الجغرافية كاالستراتيجية لمخميج العربي أدت إلى ممارسة التجارة كالمالحة فيو عمى نطاؽ كاسع
كما كانت الطرؽ التجارية في المحيط اليندم التي تنتيي عند الخميج العربي كالبحر األحمر مف طرؽ التجارة
األساسية لكثير مف النشاطات التجارية كالتبادالت الحضارية فيما بيف الحضارات الكبرل في الشرؽ كمثاؿ ليذه
النشاطات التجارية تمؾ السفف التجارية التي كانت تجكب مياه المحيط اليندم متجو نحك مرافئ الخميج العربي أك
مرافئ البحر األحمر.
كاف لطبيعة شبو الجزيرة العربية كمكقعيا الجغرافي أثر كبير في االتجار بح انر عمى شكاطئ فيي تطؿ
عمى طريقيف مف الطرؽ التجارية الكبيرة في العالـ ىما البحر األحمر كالخميج العربي( ،)1كما سبؽ لمعرب أف
اشتيركا بخبرتيـ في المالحة في كقت مبكر مف العصكر التاريخية إذ أف القحطانييف أكشككا أف يحتكركا التجارة
في المحيط اليندم كأف الييمنة العربية في البحار قد بدأت منذ القرف  4ـ.ـ(.)2
أما أىؿ الصيف فقد سبؽ ليـ في أقدـ العصكر أف بدأكا النشاطات البحرية فيما بيف الجذر عمى امتداد
شكاطئيا كصار ليـ عمـ بالرياح المكسمية في القرف الثالث ؽ-ـ(.)3
عمى أف خط المكاصالت البحرية بيف الصيف كبالد العرب قديمان ىك طريؽ البخكر كيسمى بطريؽ
الخزؼ الصيني أك طريؽ الحرير البحرم( ،)4كالذم ينقسـ مساره إلى فرعيف فرع يتجو نحك الخميج العربي كآخر
يتجو نحك البحر األحمر.

-1الخميج العربي:
عرؼ الخميج العربي التجارة البحرية قبؿ اإلسالـ مع اليند كالصيف فالسفف الخارجو مف الخميج العربي
كالقاصدة الصيف فإنيا تمخر المحيط اليندم متجو نحك اليند فتصؿ إلى ككلـ ممي ثـ أم الجزء الجنكبي مف
سرنديب متجو نحك الشرؽ إلى جذر ليخالكس ثـ إلى كمو بار كبعد ذلؾ تعبر مضيؽ شالىط (ممطا) نحك جزيرة
تيكمة ثـ تقصد مباشرة كندرانج ثـ إلى الصنؼ كمنيا إلى خكالر ثـ أبكاب الصيف كمنيا إلى خانقك* (كانتكف) (.)5
كيذكر المسعكدم أف السفف التجارية كانت تبحر مف ميناء عماف كسيداؼ كغيرىا بصكرة مباشرة إلى
الصيف( ،)6ككانت الرحمة تستغرؽ أربعة أشير كقت ىبكب الرياح المكسمية الشمالية.

) )1أحمد رمضان أحمد ،الرحلة والرحالة المسلمون ،دار البٌان العربً للطباعه والنشر بدون تارٌخ ص .23
) )2ب.ك هٌتً /تارٌخ العرب ،طبعة نٌوٌورك 1184م ،ص .51-57
) )3تشانغ شتون ،المواصالت البحرٌة فً الزمن القدٌم ،بكٌن دار الشؤون1176 ،م ،ص .1
( )4قوة ٌنغ دة ،تارٌخ العالقات الصٌنٌة والعربٌة ،ص .5
*
خانفو اسم كان ٌطلق قدٌما على مٌناء كانتون
( )5حوانً ،العرب والمالحة فً المحٌط الهندي فً العصور القدٌمة واوائل العصور الوسطى .ترجمة السٌد ٌعقوب بكر .القاهرة
مطابع دار الكتاب 1157،م ص .13-11
( )6المسعودي ،ابً الحسن بن الحسٌن ا.مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ج ،1مصر طبعة السعادة 1164م ص .14
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كمف ىنا تتجمى لنا أىمية الخميج العربي في حركة التجارة قديمان عف طريؽ الحرير البحرم مف الصيف
إلى مكانئ الجزيرة العربية بصفة عامة كمكانئ الساحؿ العماني بصفة خاصة(.)1

طريق البحر األحمر:
كاف البحر األحمر مف أىـ طرؽ المكاصالت البحرية بيف الشرؽ كالغرب منذ العصكر التاريخية ككاف
مف الطبيعي أف يتصؿ العرب بالصيف بح انر عف طريؽ البحر األحمر كالمحيط اليندم( ،)2غير أف العرب
احتفظكا باحتكارىـ لطريؽ التجارة عبر البحر األحمر إلى أكاسط القرف األكؿ الميالدم كظمت تجارة البخكر
بأيدييـ كاكتشافيـ لمرياح المكسمية أدل إلى تنظيـ حركة السفف(.)3
كفي جنكب الجزيرة العربية كانت ىناؾ عالقات تجارية بيف مكانئ الصيف كالمكانئ العمانية تعكد إلى
القرف األكؿ الميالدم فقد صنع العمانيكف السفف كفتحكا بيا خطكط لممكاصالت البحرية بيف الخميج العربي
كالبحر األحمر( .)4ككاف نتيجة ذلؾ أف نشأت عالقات تجارية قكية بيف مكانئ البمديف.

الرحالة والرحالت الجغرافية بين الصين وعمان:
تتحدث المصادر العربية كاألجنبية كثي انر عف رحالت العرب البحرية في العصكر الكسطى كأف العرب
ألفكا كاشتيركا بالمالحة كالتجارة البحرية في ذلؾ الكقت ففي النصؼ األكؿ مف القرف الثالث اليجرم اشتير عدد
مف الرحالة عبر طريؽ الحرير البحرم إلى الصيف كاف أشيرىـ سميماف التاجر كالذم تعتبر رحمتو مف أقدـ
الرحالت.
كطالئع ىؤالء الرحالة رباف مف عماف اسمو عبيرة جاء ذكره (في كتاب عجائب اليند بره كبحره)
لمرحالة المشيكر برزؾ بف شيريار كما ذكره حكراني فقاؿ إف" :أصمو مف كرماف كاف راعي لمغنـ ثـ صار
لممالحة فركب مركب اليند ثـ إلى الصيف سبع مرات كلـ يكف سمؾ قبمو إلى الصيف إال مف غرر (أم جازؼ
بالمخاطر) كما سمعت أنو سمـ مف الذىاب كالمجيء سكاه( ،)5معنى ىذا أف برزؾ يشير إلى أف عبيرة الرباف
كانكا مف أكائؿ الرحالة الذيف فتحكا الطريؽ بيف الخميج العربي كبحر الصيف.
كيركم كراتشكفسكي شكاىد رحمتيف لتجار مف عماف األكلى رحمة ابف عبيدة عبد اهلل بف القاسـ
األباضي كاف تاج انر لكف رحمتو غير معركفة أما التاجر االباضي فيك النضر بف ميمكف الذم عاش في القرف
الثامف الميالدم كالذم سافر إلى الصيف كأيضان تفاصيؿ رحمتو غير معركفة كيمكف اعتبارىما بمثابة مميدم
الطريؽ لرحمة سميماف التاجر كابف كىب القرشي( ،)6كيرجع بعض المؤرخيف الصينيف أف أبا عبيدة عبد اهلل ىك

( )1أنور عبد الحلٌم ،المالحة وعلوم البحار عند العرب ،الكوٌت  .المجلس الوطنً للثقافه واالداب .ص .82
( )2نقوال زٌاة ،الجغرافٌا والرحالت عند العرب ،بٌروت .دار الكتاب اللبنانً 1178م ص .211
( )3المصدر نفسه ،ص .211
) )4صالح أحمد العلً ،تارٌخ عمان فً العصور اإلسالمٌة األولى ،مجلة عمان وتارٌخها البحري .صادرة عن الحكومة العمانٌة
وزارة العدل 1181 .م ص .5
) )5حوارنً :المالحة والعرب فً المحٌط الهندي ،ص  .213برزك بن شهرٌار :عجاب الهندوبرة وبحرة وجزازة ،تحقٌق محمد
حبشً ابوظبً المجمع الثقافً 2000.م .ص .78
) )6كراتشوفسكً ،تارٌخ األدب الجغرافً ،ترجمة صالح الدٌن عثمان .القاهرة .1163 .ص .137
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السندباد البحرم الذم ركب البحر سبع مرات كجاء ذكره في ألؼ ليمة كليمة( ،)1فالتاجر العماني أبكعبيدة عبد اهلل
بف القاسـ يعتبره الكثير مف المؤرخيف أكؿ تاجر عربي عماني قاـ برحمتو مف صحار إلى الصيف غير أف ىؤالء
الرحالة لـ يدكنكا رحالتيـ في سجالت كلكنيـ ميدكا الطريؽ إلى سميماف التاجر الذم يعتبر أكؿ مف كتب مدكنة
تضمنت مجمكعة مف األخبار كالركايات عف اليند كالصيف فقد كتب عف الصيف كأىميا كعاداتيـ كطرؽ تعامميـ
في البيع كالشراء كصناعتيـ كفنكنيـ(.)2
فقد سافر سميماف التاجر م ار انر إلى اليند كالصيف بغرض المتاجرة كيصؼ الطريؽ التجارم بدقة كىك
خير مثاؿ لمتجار المسمميف المسافريف إلى الصيف( ،)3كتقدـ رحمتو كصفان ممتع لمطريؽ المالحي بيف عماف
ككانتكف(.)4
كتحدث حسيف فكزم عف ىذه الرحمة في كتابو حديث السندباد قائالن أنيا تعد مف أىـ اآلثار العربية عف
الرحالت البحرية في المحيط اليندم كبحر الصيف في القرف التاسع الميالدم(.)5
كقد دكف قصص سميماف التاجر كابف دىب في بداية القرف العاشر أبك زيد حسف السيرافي مف أىؿ
البصرة( ،)6كأضاؼ إلييا مؤلؼ عرؼ برحمة السيرافي كاعتمد عمى ما سمعو مف قصص الرحالة كالتجار في
بحار الصيف خاصة ابف كىب(.)7
عمى أية حاؿ فإف رحمة سميماف التاجر كالذم كصفو أبك زيد السيرافي تميزتا بكصؼ صادؽ لمطرؽ
التجارية كما تميزت باألخبار الكافية عف العالقات التجارية بيف المسمميف كالصيف خالؿ القرنيف الثالث كالرابع
اليجرييف.
مما سبؽ يتضح أف رحمة سميماف التاجر مف أىـ كأقدـ الرحالت البحرية العربية كأنو قدـ معمكمات
صادقة لمتجارة البحرية بيف المسمميف كالصيف بصفة عامة كبيف الصيف كعماف بصفة خاصة ،فسميماف التاجر
أثناء تدكينو رحمتو إلى الصيف كتب كثي انر عف عماف عمى اعتبار بأف مكقعيا الجغرافي المتميز كأنيا أىـ مكانئ
رأس الخميج في مجاؿ التبادؿ التجارم مع الصيف.

النشاط التجاري بين الموانئ العمانية وموانئ الصين:
بعد ظيكر اإلسالـ سيطر العرب عمى مقاليد األمكر التجارية في المحيط اليندم منذ القركف اليجرية
األكلى كساعدىـ عمى ذلؾ قكة الدكلة اإلسالمية( ،)8فمـ تكف الصيف بعيدة عف اتصاؿ المسمميف بيا فمـ يأتي
القرف الثامف الميالدم حتى امتألت سكاحميا كجذرىا بالجاليات العربية اإلسالمية خاصة التجار الذيف سمككا
الطريؽ البحرم كأنيـ كانكا مف األجانب الذيف فتح ليـ ميناء خانفك (كانتك) .
) )1قوة ٌنغ ده ،تارٌخ العالقات الصٌنٌة العربٌة ،ص .20
) )2سلٌمان التاجر ،سلسلة التوارٌخ .رحلة سلٌمان التاجر  .طبعة لٌدن 2711 –.م ص 1
( )3كراتشوفسكً ،تارٌخ األدب الجغرافً ،ص .141
( )4أنور عبد العلٌم ،المالحة وعلوم البحار عند العرب ،ص .33
) )5حسٌن فوزي ،حدٌث السندباب القدٌم ،القاهرة1183 ،م ،ص .22-21
) )6أنور عبد العلٌم ،المالحة وعلوم التجار عند العرب ،ص .33
) )8زكً محمد حسن ،الرحالة المسلمون فً العصور الوسطى ،القاهرة .دار المعارف 1154.م .ص .24
) )8شوقً عبد القوي :تجارة المحٌط الهندي فً عصر السٌادة اإلسالمً ،ص .36
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فقد كانت العالقات التجارية بيف المسمميف كالصيف أكؿ مظير مف مظاىر العصر الذىبي لمتجارة
البحرية كساعدىـ في ذلؾ االستقرار السياسي الذم الزـ العالـ اإلسالمي في عصر العباسييف(.)1
كتمثمت تمؾ العالقات التجارية في الرحالت البحرية إذ كانت السفف التجارية تنطمؽ مف الصيف ثـ نحك
مكانئ الخميج العربي ككاف ال بد ليا مف التكقؼ في بعض المكانئ لممتاجرة أحيانان كلمتزكد بالمياه أحيانان أخرل(.)2
أخرل(.)2
كقد دكف الرحالة الجغرافيكف العرب ىذه المكانئ البحرية كخطكط التجارة مع الصيف كأكؿ مف كصؼ

الطريؽ التجارم البحرم الذم يربط الخميج مع الصيف ىك سميماف التاجر.

()3

كتعتبر مخطكطة سمسمة التكاريخ مف أقدـ الرحالت الغربية عف الرحالت البحرية إلى الصيف  ،كمف
بعد الزيؿ الذم كتبو أبكزيد السيرافي في كتابو رحمة السيرافي( ،)4فيما أقدـ مصدريف لمعالقات التجارية بيف
المسمميف كالصيف كالمعمكمات التي نجدىا في كتب الرحالة الجغرافييف (المسعكدم ،اليعقكبي ،ابف حكقؿ ..إلخ
ترجع إلى مخطكطة سميماف التاجر كالزيؿ الذم كضعو السيرافي.
كأىـ ما ذكر سميماف التاجر كأبكزيد السيرافي عف ىذه الصالت التجارية ىك أف أكثر السفف الصينية
تحمؿ مف سيراؼ كأف المتاع قد يحمؿ مف البصرة كعماف كغيرىا إلى سيراؼ( ،)5فيك يبيف أىمية سيرافي كميناء
ىاـ عمى الخميج العربي تتجمع فيو السفف ثـ تبحر إلى مسقط ثـ يكضح خط سير السفف قائالن" :كتسمؾ السفف
إلى صحار في عماف ثـ بالد اليند كتقصد المراكب إلى ككلـ ممي كفييا تجئ السفف الصينية إلى مركف كتاله
يا ار ثـ تبكمو ثـ كندريخ ثـ صنؼ ثـ صندرفكالت ثـ أبكاب الصيف المكضع الذم ترسى فيو ىك كانتكف( ،)6مف
خالؿ كصؼ خط سير السفف التجارية نالحظ أنيا مف عماف حيث تجتمع السفف في صحار كأف المرسى الذم
ترسى فيو السفف التجارية ىك كانتكف مما يؤكد أىمية الميناء في حمؿ المتاع كاالتجار مف الصيف إلى عماف
كالعكس.
أما عف التاريخ الزمني لرحمة ىذه السفف التجارية فقد ذكر شكقي عبد القكم بأنو لعبت تيارات المحيط
اليندم دك انر رئيسيان في حركة التجارة بؿ ارتبطت مكاعيد االبحار بمكاعيد تمؾ الرياح إذ كانت السفف تتكقؼ
سيرافي عند مدخؿ الخميج العربي كيتـ شحنيا بما تحتاجو مف سمع كتنطمؽ لمتكقؼ في صحار كمسقط في
النصؼ الثاني مف نكفمبر إلى النصؼ األكؿ مف ديسمبر كبعد ذلؾ تتجو عبر المحيط اليندم إلى ساحؿ لمبار
مستعينة بالرياح المكسمية الشمالية الشرقية كتصؿ إلى ككـ مالي خالؿ ديسمبر ثـ تنطمؽ إلى كمو بار في يناير

) )1الفاتح الزٌن ،التجارة البحرٌة فً الدولة اإلسالمٌة من الفترة القرن 2هـ4 --هــ  ،رسالة دكتوراه منشورة مقدمة الى كلٌة االداب
جامعة الخرطوم ،ص .127
) )2شوقً عبد القوي :تجارة المحٌط الهندي فً عصر السٌادة اإلسالمً ،ص .31
( )3سلمٌان التاجر ،سلسلة التوارٌخ ،ص .14-13
) )4أبو زٌد السٌرافً ،ابو الحسن ابو زٌد .رحلة السٌرافً فً القرن الرابع الهجري  .تحقٌق عبدهللا محمد الحبشً 1111 .م ،ص
.37
) )5المرجع نفسه ،ص .37
) )6سلٌمان التاجر ،ساسلة التوارٌخ .ص .21-15
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كمنيا إلى جزائر البحار الجنكبية ثـ تتجو في نياية المطاؼ إلى كانتكف في فترة مالئمة لمرياح المكسمية الجنكبية
الغربية كتقؼ فييا فترة الصيؼ(.)1
ككانت ىذه الرحمة مف ميناء صحار إلى ميناء خانفك تستغرؽ حكالي ستة اشير كمثاله في العكدة(.)2
عمى اف السفف االسالمية كالسفف الصينية كانت تشكؿ مشيدان رائعان في المحيط اليندم كىي تدفعيا
الرياح مع االمكاج فالسفف االسالمية تتجو نحك المرافئ الصينية كالسفف الصينية تتجو الى المكانئ كالمرافئ في
الخميج العربي
كركل المسعكم اخبار تاج ار مف سمرقند كمعو متاع كثير حتى انتيى الى العراؽ فحمؿ مف جيازه
كانحدر الى البصرة كركب البحر حتى كصؿ الى عماف كركب بالد كمو بار فيجتمعكف مع مف يرد مف ارض
الصيف في مراكبيـ كقد كانكا في بدء الزماف بخالؼ ذلؾ الف مراكب الصيف كاف تاتي عماف كسيراؼ مف ساحؿ
عماف ()2مما سبؽ يتضح لنا الدكر الرائد الذم لعبو كؿ مف ميناء كانتكف كصحار في حركة النشاط التجارم بيف
الصيف كعماف خالؿ العصكر اإلسالمية.
كفي العصر الحديث تخميدان لمدكر الريادم التجارم الذم قامت بو صحار عبر التاريخ العماني كاحياء
لتمؾ الرحالت البحرية التجارية التي أبحرت مف صحار أك مرت عبرىا في طريقيا إلى أقصى الشرؽ الصيني
أصدر السمطاف قابكس بف سعيد أكامره بتنظيـ رحمة تاريخية إلى الصيف ككاف ذلؾ في نكفمبر 1981ـ ،حيث
أبحرت السفينة صحار كىي صكرة طبؽ األصؿ مف سفف العصكر الكسطى كقد بنيت مف األخشاب المثبت
بعضيا البعض مف الياؼ جكز اليند كانتيت الرحمة في كانتكف بالصيف كاستغرقت تقريبان نفس المدة التي
(.)3

تستغرقيا رحالت العصكر الكسطى

أنواع السمع المتبادلة:
كاف لتطكر كازدىار العالقات التجارية بيف الصيف كعماف دليؿ ىاـ لمتحكؿ االقتصادم الذم قاـ بو
الجانباف في عالـ العصكر الكسطى إذ كانت السفف اإلسالمية تحمؿ أنكاعان مختمفة مف السمع إلى أسكاؽ المكانئ
الصينية ثـ تعكد في رحمة العكدة محممة بمختمؼ البضائع منيا إلى األسكاؽ التجارية في مكانئ الساحؿ العماني
في عممية متكاممة لكؿ مف الطريقيف(.)4
ككاف الرحالة العرب يجمبكف في رحالتيـ البحرية مف اليند كالصيف مختمؼ البضائع كالسمع التي
تحتاجيا الدكلة العربية اإلسالمية مثؿ السيكؼ كالعاج كالقرنفؿ كالجمكد كالبيارات كالتصدير كالصندؿ كالمنسكجات
كالحرير الصيني كالفخار الصينيي كالكافكر كغيرىا(.)5

) )7شوقً عبد القوي ،تجارة المحٌط الهندي فً عصر السٌادة اإلسالمٌة ،ص.66
( )1حورانً ،العرب والمالحة فً المحٌط الهندي ،ص .211
( )2المسعودي  .مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1ص38
( )3خالد بن الخوالدي،صحار مدٌنة التارٌخ والعلماء.مجلة شهرٌة تصدر عن سلطنة عمان 2014\11\1م ص12
( )4شوقً عبدالغنً،تجارة المحٌط الهندي فً عصر السٌادة االسالمٌة ص227-205
( )5فٌصل السامر ،األصول التارٌخٌة للحضارة العربٌة اإلسالمٌة فً الشرق األقصى.بغداد دار الشؤون الثقافٌة 1176م ص 12
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كما تحدثت المصادر العربية عف أنكاع السمع التي حممتيا السفف اإلسالمية فأشار ابف خردازيو فأشار
*

إلى ما يستكرد مف المكانئ الصينية بقكلو" :كالذم يجيء في ىذا البحر الشرقي مف الصيف كالحرير كالفرند
كالمسؾ كالعكد كالسركج ...إلخ(.)1

كسيطر التجار المسممكف في القرف الثالث اليجرم عمى جزء كبير مف تجارة المسؾ فكانكا يستكردكنو
مف الصيف عبر طريؽ الحرير البحرم ما انر بصار إلى البصرة كيصؼ اليعقكبي نشاط تجارة المسمميف في
العطكر كاستيراد المسؾ بقكلو" :كأفضؿ ما يؤتى بو مف خانفك( ،)2كما كاف يجمب مف الصيف إلى بالد العرب
الحرير كالديباج كالفخار الصيني كالخزؼ الصيني كسائر األكاني الصينية كاألرز كالفضة كالذىب كالياقكت
كالكافكر كاالبنكس كالصندؿ كالعنبر كالقرفة كالتكابؿ(.)3

نموذجا لمنشاط التجاري بين (صحار وكانتون):
كمثاؿ ليذا النشاط التجارم بيف ميناء صحار ككانتكف ما ذكرتو المصادر الصينية بأف أكؿ الكافديف مف
التجار المسمميف إلى الصيف ىك تاجر عماف مف صحار اسمو أبك عبيدة عبد اهلل بف القاسـ.
أقمع مف صحار إلى ميناء كانتكف عاـ (123ىػ751-ـ) كاشترل مف الصيف أخشاب الند كتعتبر رحمتو
أقدـ رحمة لمعرب المسمميف إلى بالد الصيف حسب رأم المؤرخيف الصينييف(.)4
كما ذكرتو المصادر األجنبية التي أشارت إلى أنو مف أكائؿ التجار العرب الذيف دخمكا الصيف كاشتغمكا
بالتجارة كالدعكة معان ىـ أبك عبيدة عبد اهلل القاسـ كىك عماني مف طبقة تابعي التابعيف عاش في النصؼ األكؿ
مف القرف الثاني اليجرم كالنضر بف ميمكف قد استقركا ىنالؾ كعممكا عمى نشر اإلسالـ بيف األىالي( ،)5كيتفؽ
معيـ المؤرخيف العرب الذيف ذكركا أف أكؿ الرحالة كالتجار العرب الذيف قصدكا الصيف تاجر عماني األصؿ ىك
أبكعبيدة القاسـ الذم اقمع مف عماف (صحار) إلى كانتكف (133ىػ) لشراب الصبار كاألخشاب كىك الرجؿ الذم
يقكؿ عنو العمانيكف أنو أكؿ مف أطمؽ عميو كصؼ السندباد(.)6
كمف ىنا نالحظ مف خالؿ اتفاؽ المصادر األجنبية كالعربية كالصينية:
 .1أف التجار العمانييف أكؿ مف نقؿ اإلسالـ إلى الصيف.
 .2أف أكائؿ التجار العمانييف الذم دخمكا الصيف كاشتغمكا بالتجارة كالدعكة معان أبكعبيدة عبد اهلل كالنضر بف
ميمكف كأف رحمتيـ أقدـ مف رحمة سميماف التاجر.
*

الفرند نوع من انواع المسك
( )1ابن خردازبه ،ابو القاسم بنن عبدهللا  .المسالك والممالك ،بٌروت المكتبة التجارة للطباعه والنشر 1171 .م ص .81-80
( )2الٌعقوبً ،احمد بن ٌعقوب .تارٌخ الٌعقوبً ،ج ،1بٌروت 1160م ص .36
) )3سلٌمان التاجر ،سلسلة التوارٌخ ،ص .11
المقدسً – أحسن التفاسٌم فً معرفة االقالٌم ص  -24ابن خردازٌه – المسالك والممالك ص .80-66
) )4قوة ٌنغ دة ،تارٌخ العالقات الصٌنٌة العربٌة ،ص 20
تشانغ زاون ٌان ،االتصاالت الودٌة المتبادلة بٌن الصٌن وعمان عبر التارٌخ ،وزارة التراث القومً والثقافً  .عمان  .بدون تارٌخ
ص .7
) )5كراشتكوفسكً ،تارٌخ األدب الجغرافً العربً .ج،1ترجمة صالح الدٌن عثمان القاهرة 1163م  .ص .127
( )6فٌلٌب بوجار .عمان وتارٌخها البحري صادرة عن الحكومة العمانٌة وزارة العدل 1181م ،ص .33
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 .3أف ىؤالء التجار انطمقت رحالتيـ التجارية مف صحار إلى كانتكف كالعكس.

أهمية ميناء كانتون التجارية:
مف أىـ نتائج االزدىار كالنشاط التجارم بيف الصيف كالمسمميف ازدىار عدد مف المكانئ التجارية في
الساحؿ الجنكبي لمصيف كمف أىميا مدينة كانتكف التي كصفيا ابف النديـ بأنيا (مدينة التجار كاألمكاؿ كطكليا
أربعكف فرسخان) (.)1
كقاؿ عنيا االدريسي "بأنيا أكؿ مرافئ الصيف كىي المرفأ األعظـ عمى خكر يصعد فيو إلى كثير مف
بالد اليخبكغ"( .)2ككصفيا السيرافي بأنيا" :مرفأ السفف كمجتمع تجارات العرب كأىؿ الصيف"(.)3
كما ذكر ابف خرداذيو بأنيا" :المرفأ األكبر فييا الفكاكو عمى اختالؼ أنكاعيا كالبقكؿ كالحنطة كالشعير
كقصب السكر( .)4أما المسعكدم فيذكر "أنيا مدينة عظيمة عمى نير عظيـ أكبر مف دجمة يصب إلى بحر
الصيف كتدخؿ ىذا البحر سفف التجارة الكاردة مف بالد البصرة كسيداف كعماف كغيرىا مف الممالؾ باألمتعة(.)5
كما يضع المركزم كصفان دقيقان لكانتكف فقاؿ" :فييا مرفأ عظيـ كبيا نير كبير يخترؽ البمدة كعميو جسكر كعمى
أحد جانبيو أسكاؽ التجار الغرباء كأكثر مف يقصدىـ مف التجار الفرس كالعرب(.)6
كما كصؼ سميماف التاجر ميناء كانتكف (بأنيا مرفأ لمسفف كمجمع تجارات العرب) أم أنيا الميناء
الرئيسي كالمدخؿ القريب لمف يقصدىا مف التجار(.)7
مف خالؿ ىذه اآلراء التي كردت في المصادر العربية يتبيف لنا عظمة ىذه المدينة التجارية كمرفأ كبير
لمسفف التجارية كما تحممو مف سمع تجارية مما يدؿ عمى سعة التجارة الخارجية كنشاطيا كاستمرارىا في تمؾ
الفترة ،كيصؼ صاحب كتاب قصة الحضارة ىذا االزدىار التجارم فيقكؿ" :اكتظت أنيارىا كقنكاتيا بالسفف
التجارية"(.)8
كمثاؿ ليذا االزدىار نجد أنو في فترة االمبراطكر زكاف تشكنغ (712ـ756-ـ) أسس أكؿ إدارة صينية
لشؤكف السفف التجارية القادمة مف مختمؼ البمداف كحددت ليذه اإلدارة حيان في كانتكف ليككف سكقان يعرض فيو
األجانب بضائعيـ كفرضت عمييـ ضريبة بسيطة(.)9
كقد اشتير في كانتكف سكقاف تجارياف سيطر عمييما المسممكف كىما سكؽ (كانتكف) (تشكاف تشك)
ككاف المسؤكؿ عنيا رجؿ اسمو أبك عمي إبراىيـ الصيني كيمقب (بأبي السكقييف) كرقي إلى منصب مدير عاـ
إدارة المراقبة كالمالحة كالتجارة(.)11
( )1ابن الندٌم ،الهفرست ج ،1ص .413
) )2االدرٌسً ،عباهلل بنمحمد االدرٌسً .نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق ،ج ،1مصر  .مكتبة الثقافة الدٌنٌة1781 .م ص .30
) )3السٌرافً ،رحلة السٌرافً ،أخبار الصٌنوالهند ،ص .31
) )4ابن خرداذٌه ،المسالك والممالك ،ص .66
) )5المسعودي ،مروج الذهب ،ج ،1ص .55
) )6المروزي،شرف الزمان المروزي .أبواب فً الصٌن والهند والترك  ،لندن نشر مٌنسورسكً 1164م .ص .100
) )7سلٌمان التاجر ،سلسلة التوارٌخ ،ص .14
) )8ول دٌورانٌت ،قصة الحضارة ،ج ،4المجلد االول .الطبعة الثالثة القاهرة 1161.م  ،ص .102
( )1قوة ٌنغ دة ،تارٌخ العالقات الصٌنٌة العربٌة ،ص .61
) )10بدر الدٌن حً الصٌنً ،تارٌخ المسلمٌن فً الصٌن ،لبنان .دار االنشاء والطباعه والنشر 1341 .هـ ص .22
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كقػػد أكلػػت الحككمػػة الصػػينية اىتمامػان كبيػ انر لممحافظػػة عمػػى أركاح كأمػكاؿ التجػػار المسػػمميف الػػذيف يفػػدكف
إلى الصيف ككضح سميماف التاجر ذلؾ بقكلو "أف التاجر عندما يصػؿ إلػى الصػيف يػزكد بكتػابيف األكؿ مػف الممػؾ
كالثػػاني مػػف ككيػػؿ التجػػارة أمػػا األكؿ فكػػاف يخػػتص بػػالطريؽ يػػذكر اسػػـ التػػاجر كأسػػماء مػػف معػػو كعم ػره كأعمػػارىـ
كالقبيمة التي ينتمكف إلييا  .أما الكتاب الثاني فكاف يتعمؽ باألمكاؿ التي يحمميا التػاجر يػدكف فيػو كػؿ مػا معػو مػف
مػػاؿ كمتػػاع ككػػاف بػػيف كػػؿ مدينػػة كأخػػرل م اركػػز تنظػػر فػػي ىػػذه الكتػػب حيػػث يقكمػػكف بتػػدكيف أسػػماء التجػػار كمػػا
معيـ مف ماؿ كتاريخ مركرىـ باليكـ كالشير كالسػنة" ،1كلعػؿ ذلػؾ لمتابعػة تحركػاتيـ كحمػايتيـ كحمايػة مػا يحممػكف
مف ماؿ أك بضائع.
كمػػا فرضػػت الحككمػػة الصػػينية تنظيمػػات خاصػػة عمػػى التجػػارة كقػػد ذكػػر السػػيرافي الرقابػػة عمػػى السػػمع
المسػػتكردة فقػػاؿ "إذا دخػػؿ البحريػػكف مػػف البحػػر قػػبض الصػػينيكف متػػاعيـ كصػػيركه فػػي البيػػكت كضػػمنكا الػػدرؾ إلػػى
سػػتة أشػػير إلػػى أف يػػدخؿ آخػػر البحػرييف ثػػـ يؤخػػذ مػػف كػػؿ عشػرة ثالثػػة كيسػػمـ البػػاقي إلػػى التجػػار كمػػا احتػػاج إليػػو
السمطاف أخذه بأغمى الثمف كعجمو كلـ يظمـ فيو".2
كيكضػػح المػػركزم بعض ػان مػػف تمػػؾ التنظيمػػات فقػػاؿ " :إذا كصػػمت المركػػب إلػػى خػػانفك خػػرج األمنػػاء
كالكتاب مف أىؿ البمد فيكتبكف عدد ما في المركػب مػف الرجػاؿ ك النسػاء كالصػبية ثػـ يكتػب اسػـ صػاحب المركػب
كأسػػماء الػػذيف معػػو مػػف التجػػار كمػػف أم بمػػد ىػػك كيثبتػػكف جميػػع مػػا فػػي المركػػب مػػف األمتعػػة فػػإذا ثبت ػكا أذن ػكا ليػػـ
بالنزكؿ ثـ يخرج ما في المركب مف األمتعػة كيخػتـ عمييػا األمنػاء كيمنػع البيػع كالشػراء إلػى سػتة أشػير إلػى آخػر
كقت الريح فإذا عممكا أف المراكب انقطعت كجاء كقت ال يقدـ فيو أحد سممكا المتػاع إلػى التػاجر بعػدما أخػذكا منػو
المكس فيبيعكف ما يريدكف". 3
إف الغرض مف احتجاز السػمع كميػا حتػى نيايػة مكسػـ المالحػة ىػك إتاحػة فرصػة متسػاكية لمجميػع كػذلؾ
تخفيض األسعار كعممنا مف حديث المركزم الطريقة التي تدير فييا سمطة المدينة مع التجار كطريقة تعامميـ مػع
التجػػار المسػػمميف  .ككػػاف ثمػػة قيػػكد أخػػرل قبػػؿ رحمػػة العػػكدة فقػػد كػػاف ىنػػاؾ مفتشػػي لمتجػػارة البحريػػة صػػيني ككػػاف
عمػػى التجػػار تسػػجيؿ أسػػمائيـ فػػي مكتبػػو يفحػػص بيانػػات شػػحنيـ كيجمػػع مػػنيـ ض ػرائب التصػػدير كرسػػكـ الشػػحف
كيحرـ عمييـ السمع النادرة الغالية.4

()1
() 2
() 3
()4

سميماف التاجر .سمسمة التكاريخ  ،ص . 43-42
السيرافي ،رحمة السيرافي.ص46
المركزم ،أبكاب في الصيف كاليند كالترؾ ،لندف :نشر مسفكرسكي 1942ـ ،ص . 11

HirthF: Chau-ju-kus.his work on chinese and arabs in twelfth and thirteenth
centuries. St. petersburg the 1911 p. 9
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ىذه اإلج ارءات كالتنظيمات التجارية تنبئ عف اىتماـ أسرة تانغ بالتجار المسممكف كالحرص عمييـ فقد
تمتعكا برعاية خاصة كلعؿ السبب في ىذه الرعاية ترجع إلى أف التجار المسممكف كانكا يمثمكف العصب الرئيس
لمتجارة فضالن عف قكتيـ كالركاج االقتصادم الذم يحدثكنو؛ لذلؾ حرصت حككمة تانغ عمى تكفير الحماية
الكافية ليـ كالعناية بأحكاليـ كترؾ حرية التنقؿ ليـ فقد كاف مسمكحان ليـ بممارسة التجارة دكف قيكد .1كأدت كؿ
ىذه التدابير إلى حماية كتأميف سالمة التجارة عمى امتداد الطريؽ البحرم بيف الصيف كبالد اإلسالـ كالى تطكير
العالقات االقتصادية بيف الجانبيف.
مما سبؽ يتضح األىمية التجارية لميناء كانتكف في الصيف كأنيا كانت المدخؿ الرئيسي لمتجار
األجانب.

أهمية ميناء صحار التجارية:
لعب الساحؿ العماني دك انر كبي انر في تجارة المحيط اليندم ألف مكقعو المثالي عمى مدخؿ الخميج العربي
يتكسط التجارة القادمة مف الشرؽ كالغرب كىك يحتكم عمى أكثر مف ميناء تجارم الستقباؿ التجارة الشرقية.
كمف أشير ىذه المكانئ ميناء صحار التي تعد مف أىـ كأقدـ مكانئ الساحؿ العماني عبر التاريخ
كشكمت بمكقعيا االستراتيجي عمى ساحؿ بحر عماف مرك انز ميمان مف مراكز االقتصاد العماني عبر العصكر
كاشتيرت بعدة اسماء مختمفة أشيرىا اسـ صحار المعركفة بو حاليا كيرجع المؤرخ ياقكت الحمكم صحار إلى
أحد أحفاد النبي نكح عميو السالـ كىك صحار بف أرـ بف حاـ بف نكح عميو السالـ(.)2
كما يرل فيميب بكجاز أف صحار عرفت منذ القدـ بنشاطيا التجارم منذ نياية القرف الثاني الميالدم
قاـ البحارة العرب برحالت إلى الصيف ككانت تجارة المؤلؤ كالذىب كالمنتجات الزراعية كالتكابؿ كالعطكر كالمباف
كالخشب ىي السائدة كأف السفف كانت تبحر مف صحار إلى اليند كالصيف كمف المفترض أف تككف صحار ىي
المدينة التي كلد فييا السندباد البحرم مشي انر إلى األسطكؿ البحرم كاف مؤلفان مف  311سفينة(.)3
كيتفؽ معو محمد سيد كامؿ في أف لمتجارة في صحار تاريخ سحيؽ قبؿ ظيكر اإلسالـ فكانت تنتج
فائضان كبي انر مف المنتجات الزراعية كالفكاكو كتصدر التمر العماني كالنحاس الصحارم كاألقمشة كالمؤلؤ ككاف
التجار الصحاريكف يستكردكف الحرير كالمسؾ كالذىب كالفضة كالديباج كالقطف كاألخشاب مف الصيف كشرؽ
آسيا(.)4
كلعؿ ذلؾ يكضح أف عماف كاف ليا تجارة كسكؽ مزدىر قبؿ اإلسالـ حيث تأتييا القكافؿ الكثيرة
لمتجارة ،ككانت ىنالؾ طرؽ تجارية برية إلى جانب الطرؽ التجارية البحرية إلى مدينة النحاس (صحار) حيث

( )1أخبار الصيف كاليند ،ص . 18
)ٌ )2اقوت  ،شهاب الدٌن ابو عبدهللا الحموي .معجم البلدان .القاهرة  10أجزاء 1107م .ص 77
) )3فٌلٌب بوجار ،عمان والجزٌرة العربٌة فً الشبكات القدٌمة فً التجارة فً المحٌط الهندي منذ القرن األول ،ص.11
جرٌدة الرؤٌة ،معهد العالم العربً ببارٌس ،ندوة عمان والمالحة البحرٌة فً المحٌط الهندي2018/7/21 ،م.
) )4محمد سٌد كامل ،صحار ودورها فً نشر الثقافة واإلسالم فً شرق آسٌا والصٌن فً القرون األولى للهجرة ،المؤتمر العلمً
الثالث ،عمان ودول جنوب شرق آسٌا والصٌن.
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اشتيرت في العصكر القديمة بصير ىذا المعدف الميـ كأف غالبية ىذه الطرؽ كانت تتجو نحك صحار أكالن ثـ
نحك الخميج العربي فمكقع صحار يقع في منطقة كسيطة مف الساحؿ العماني(.)1
كما ازدادت مكانة صحار التجارية في العصر اإلسالمي كبمغت مكانة رفيعة في القركف األكلى لميجرة
فأصبحت بعد اإلسالـ المركز الرئيسي لممالحة كالتجارة كنقطة انطالؽ السفف التجارية إلى اليند كالصيف كالشرؽ
األقصى.
كقد حظيت بإشادة العديد مف الرحالة كالجغرافييف قاؿ عنيا المقدس" :صحار ىي قصبة عماف ليس
عمى بحر الصيف بمد أجؿ منو عامر بيا تجارة كخي ارت كأسكاؽ عجيبة ممتدة عمى البحر دىميز الصيف كخزانة
الشرؽ كالعراؽ كمغكثة اليمف(.)2
فكاف مكقع عماف سبب في ازدىار صحار فيي مكاجية لكؿ مف الخميج العربي كالبحر األحمر فضالن
عف انيا تقع عمى الطريؽ الرئيس لمتجارة الرائجة الممتدة مف الصيف إلى عماف.
كقاؿ عنيا االصطخرم في كصفيا كىي عمى البحر كبيا متاجر البحر كقصد المراكب كىي أعمر
مدينة بعماف كأكثر ماالن كال تكاد تعرؼ عمى بحر فارس كجميع بالد اإلسالـ مدينة أكثر عما انر أك ماالن مف
صحار(.)3
كذكر االدريسي "بأنيا أقدـ مدف عماف كأكثرىا أمكاالن كيقصدىا في كؿ سنة مف تجار البالد ما ال
يحصى عددىـ كيتجيز منيا بأنكاع التجارات كأحكاؿ أىميا كاسعة كمتاجرىا مربحة(.)4
كما أشار سميماف التاجر إلى أىمية صحار التجارية فذكر أف صحار كانت تنطمؽ منيا سفف اليند
كالصيف(.)5
كنستدؿ مف ىذه األكصاؼ التي ذكرتيا المصادر العربية بعظمة كأىمية صحار تجاريان حيث لعبت دك انر
اقتصاديان مؤث انر في تاريخ عماف فبرزت أىميتيا التجارية كميناء كبمغت أكج ازدىارىا في العصر اإلسالمي في
القرف الرابع اليجرم (العاشر الميالدم).

الصعوبات التي واجهت التجارة البحرية:
مف أكثر الصعكبات التي كانت تكاجو التجارة البحرية في الخميج العربي ما اتصفت بو البحار مف
دكامات كأمكاج عاتية كحيكانات بحرية كجذر كيشير المسعكدم إلى ذلؾ بقكلو" :كىذه المكاضع في البحر كجباؿ
سرك ذاىبة في اليكاء ال نبات فييا كال حيكاف يحيط بيا مياه مف البحر كأمكاج متالطمة كىذا المكضع مف بالد
عماف كسيراؼ ال بد لممراكب مف الجكاز عمييا كالدخكؿ في كسطيا فتخطئ كتصيب( ،)6كأيض نا يذكر سميماف

) )5سعٌد بن محمد الغٌالنً ،صحار عبر التارٌخ ،وزارة التراث القومً والثقافه .سلطنة عمان  .مسقط 1172م.ص .25
) )1المقدسً ،شمس الدٌن ابو عبدهللا .أحسن التقاسٌم فً معرفة االقالٌم  .تحقٌق محمد مخزوم  .بٌروت  .دار احٌاء التالاث العربً
1178م ،ص .13
( )2االصطخري .ابو اسحق ابراهٌم محمد الفارسً  .المسالك والممالك ،كتاب األقالم السبعة موكر1721 ،هـ ،ص .154
( )3االدرٌسً ،نزهة المشتاق فً اختراق االفاق ،ص ..56
( )4سلٌمان التاجر ،سلسلة التوارٌخ ،ص .12
( )5المسعودي ،مروج الذهب ،ج ،1ص .107
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التاجر خطكرة البحر عند جباؿ عماف حيث يكجد بيا المكضع الذم يسمى (الدردكر)* ،حيث تتزكد منيا السفف
ثـ تكاصؿ مسيرىا إلى مسقط ...إلخ( ،)1كيؤكد ذلؾ شكقي عبد القكم قائالن" :إف أطكؿ الرحالت المالحية كاف
الطريؽ الذم تقطعو السفف مف الساحؿ العربي الخميجي إلى سكاحؿ الصيف إذ كانت السفف الضخمة تتكقؼ
بسيراؼ عند مدخؿ الخميج لكثرة األمكاج كقمة الماء في مكاضع منو(.)2

مهاجمة القراصنة:
أيضا أشار المسعكدم إلى خطكرة كجكد القراصنة في الجذر المنتشرة في عرض المحيط اليندم
كأماكف قياميـ باإلغارة عمى السفف( ،)3فكاف عمى الفالحيف محاذرتيـ كفي سبيؿ التصدم ليـ ذكدت السفف
التجارية بالجنكد المدربيف(.)4

المصاعب السياسية:
كثير ما كانت االضطرابات السياسية التي تكاجييا القكل السياسية في المنطقة تكقؼ سير حركة
المالحة كالسفف التجارية عمى طكؿ الطريؽ البحرم الكاصؿ بيف الخميج كالشرؽ(.)5
نالحظ أنو مف أىـ الصعكبات التي كانت تكاجو السفف التجارية في أىكاؿ الخميج العربي كالقرصنة
كالظركؼ السياسية التي كانت تكاجو تمؾ المكانئ.

خاتمة:
العالقات التجارية بيف الصيف كعماف قديمة كترجع صالتيـ إلى ما قبؿ اإلسالـ حيث كانت الصالت
التجارية مفتكحة بيف الجانبيف عبر المحيط اليندم بفضؿ طريؽ الحرير البحرم.
ككاف لكؿ البمديف دك انر مؤث انر كفعاالن في ازدىار حركة النشاط التجارم في العصكر اإلسالمية كنتج عف
ذلؾ االزدىار ظيكر عدد كبي ر مف المكانئ عمى الساحؿ العماني كسكاحؿ الصيف الجنكبية كمف أىميا ميناء
صحار ككانتكف.
فمنذ ظيكر اإلسالـ تكاصؿ التبادؿ التجارم الكاسع بينيما عبر المحيط اليندم كبمجئ القرف الثالث
اليجرم (التاسع الميالدم) تكفرت كؿ مقكمات ىذا النشاط التجارم بتكفر االستقرار السياسي كاألمني لكؿ منيما.
كمف ثـ كاف ىنالؾ تبادؿ كاسع لمسمع التجارية مف صادرات الصيف (كانتكف) إلى السكاحؿ العمانية
(صحار) كبالعكس.

*

الدردور :مضٌق بٌن جبلٌن تسلكه السفن الصغٌرة وال تسلكه السفن الكبٌرة.
( )6سلٌمان التاجر ،سلسلة التوارٌخ ،ص .14
) )1شوقً عبد القوي ،تجارة المحٌط الهندي فً عصر السٌادة اإلسالمً ،ص .65
) )2المسعودي ،مروج الذهب ،ج ،1ص .154
) )3المقدسً أحسن التقاسٌم،فً معرفة االقالٌم ص .12
) )4صباح ابراهٌم الشٌخلً واخرون  ،دراسات عن تارٌخ الخلٌج العربً واجزٌرة العربٌة  ،شعبة الدراسات والعلوم الجتماعٌة
جامعة البصرة ص .14
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النتائج:
 .1عماف بمكقعيا الجغرافي المتميز تعتبر مف أىـ مكانئ رأس الخميج في مجاؿ التبادؿ التجارم مع
الصيف.
 .2كانت ىنالؾ عالقات تجارية نشطة عبر طريؽ الحرير البحرم بيف الصيف كعماف فقد كاف لالستقرار
السياسي كاألمني الذم تمتعت بو البمديف أكبر األثر في ظيكر مكانئ تجارية (كانتكف كصحار) كما
كاف لثراء ىذه المكانئ أث انر كبي انر في قياـ تبادؿ تجارم كاسع بينيما كقياـ أسكاؽ تجارية باإلضافة إلى
نشر اإلسالـ.
 .3كاف ليذا االتصاؿ التجارم آثا انر حضارية مف أبرزىا انتشار الديف اإلسالمي كالثقافة العربية اإلسالمية
في بعض بمداف الشرؽ األقصى خاصةن الصيف.
 .4تككنت جاليات عربية استقرت في الصيف (كانتكف) كأدل التجار المسممكف كىذه الجاليات دك انر كبي انر في
نشر اإلسالـ كالعادات كالتقاليد العربية.
 .5إف العمانييف كانكا مف أكائؿ التجار الذيف ذىبكا إلى الصيف فأكؿ تاجر عربي دخؿ كانتكف مف عماف
كمف ميناء صحار اسمو أبك عبيدة عبد اهلل بف القاسـ كتبعو آخركف النضر بف ميمكف كغيرىـ.
 .6كاف لصحار كما زاؿ أىمية تجارية كبرل ساىمت في تقدـ االقتصاد العماني.
 .7برزت أىمية كانتكف التجارية ككانت مف أىـ كأكائؿ المكانئ الصينية التي استقبمت التجار المسمميف.

التوصيات:
لمصيف مكانة كبيرة عمى المستكل الرسمي في العالـ كأصبحت مف الدكؿ القكية التي تمعب دك انر بار انز في صنع
األحداث أكصي باآلتي:
 .1دعكة الدكؿ اإلسالمية إلى تطكير عالقتيا مع الصيف بما يحقؽ المصالح المشتركة لمطرفيف.
 .2زيادة التبادؿ التجارم كالسياسي كالدبمكماسي ما بيف الصيف كالبالد اإلسالمية.
 .3تكسيع دائرة البعثات كالتبادالت الثقافية بيف عماف كدكؿ جنكب شرؽ آسيا (الصيف).
 .4إجراء دراسات في عالقة الصيف كدكؿ جنكب شرؽ آسيا التي تأثرت بالعالقات العمانية.
 .5دعـ كتعزيز االحتراـ كالصداقة بيف الصيف كعماف عف طريؽ جمعيات الصداقة مع الصيف لبناء منصة
كاسعة لمتبادؿ كالتعاكف بيف البمديف.
 .6إف العالقات اإلسالمية الصينية عميقة كعريقة مف أجؿ ذلؾ البد مف بذؿ الجيكد المشتركة بيف الدكؿ
اإلسالمية كالصيف مف أجؿ اإلستمرار في تعزيز التفاىـ كالثقة كالتبادالت المشتركة مف أجؿ تكسيع
مجاالت التعاكف بينيـ لخمؽ آفاؽ رحبة لمتطكر في كافة المستكيات اإلقتصادية كالسياسية كالثقافية.
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 .7اإلسالـ ديف عريؽ في الصيف لذلؾ يجب السعي لتحسيف أكضاع المسمميف في الصيف كايجاد الحمكؿ
التي تدافع عف حقكقيـ كتأخذ بأيدييـ كتغير أكضاعيـ اإلقتصادية كالسياسية كالثقافية مف خالؿ
الجمعيات كالمنظمات اإلسالمية فالبد مف دكر ليا لدعـ القكميات المسممة في الصيف في كافة
المجاالت.
 .8أكصي بتكثيؼ البحكث حكؿ تمؾ العالقات بيف المسمميف كالصيف في كافة المجاالت حتى العصر
الحديث.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المصادر:

\1ابف النديـ  .محمد بف اسحؽ (ت411ىػ )الفيرست ج .1بيركت 1119ـ
\2ابف خردازبو – ابك القاسـ بف عبداهلل المسالؾ كالممالؾ.بيركت المكتبة التجارية ط1889 1ـ
 \3السيرافي،ابك زيد السيرافي .رحمة السيرافي.في القرف الرابع اليجرم تحقيؽ محمد عبداهلل الحبشي 1999ـ

 \4االدريسي ،عبداهلل بف محمد االدريسي .نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ .مصر .ط1مكتبة الثقافو الدينية
1879ـ
 \5االصطخرم .ابك اسحؽ ابراىيـ بف محمد (ت411ق)المسالؾ كالممالؾ ،كتاب األقالـ مككر1829 ،ق.
\6المركزم ،شرؼ الزماف المركزم .أبكاب في الصيف كاليند كالترؾ .لندف نشر سينكرسؾ 1942ـ
\7المسعكدم ،ابي الحسف بف عمى الحسيف المسعكدم (ت346ىػ)مركج الذىب كمعادف الجكىر ،ج .1مصر

طبعة السعادة 1964ـ

\8المقدسي – شمس الديف ابك عبداهلل (ت881ىػ)أحسف التفاسيـ في معرفة االقاليـ بيركت دار احياء التراث
العربي 1987ـ.
\9اليعقكبي ،احمد بف يعقكب تاريخ اليعقكبي ،ج .1بيركت 1961

\11ياقكت الحمكم ،شياب الديف ابك عبداهلل الحمكم معجـ البمداف .القاىرة 1918ـ.
 \11سميماف التاجر ،سمسمة التكاريخ ،ج 9طبعة ليدف بارس1911 -ـ

ثانيا :المراجع:

 \1أحمد رمضاف أحمد ،الرحمة كالرحالة المسممكف .دار البياف العربي لمطباعو كالنشر بدكف تاريخ

 \2انكر عبدالعميـ .المالحو كعمكـ البحار عند العرب .الككيت .الجمس الكطني لمثقافو كاالداب 1978.ـ
\3ب.ؾ ىيتي /تاريخ العرب ،طبعة نيكيكرؾ 1974ـ.
 \4بدر الديف حي الصيني ،تاريخ المسمميف في الصيف .لبناف دار االنشاء لمطباعو كالنشر 1349ىػ
 \5برزؾ بف شيريار :عجاب اليند برة كبحرة كج ازئرة .تحقيؽ محمد حبشي ابكظبي المجمع الثقافي 2111مـ
 \6تشانغ شتكف ،المكاصالت البحرية في الزمف القديـ ،بكيف دار الشؤكف1986 ،ـ.

\7حسيف فكزم ،حديث السندباب القديـ ،القاىرة1973 ،ـ.
\8حكارني :المالحة كالعرب في المحيط اليندم .ترجمة السيد يعقك بكر  .القاىرة مطابع .دار الكتاب 1958ـ
 \9السامرم :فيصؿ السامر ،األصكؿ التاريخية .لمحضارة العربيةفي الشرؽ االقصي  .بغداد  .دار الشؤكف
الثقافية 1986ـ

 \11زكي محمد حسف ،الرحالة المسممكف في العصكر الكسطى .القاىرة  .دار المعارؼ1945ـ

 \11سعيد بف محمد الغيالني ،صحار عبر التاريخ .ك ازرة التراث القكمي كالثقافو  .سمطنة عماف  .مسقط
1982.ـ
 ، \12صباح ابراىيـ الشميخي كاخركف :دراسات عف تاريخ الخميج العربي كالجزيرة العربية  .شعبة الدراسات
كالعكـ االجتماعية  .جامعة البصرة
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 \13شكقي عبد القكم ،تجارة المحيط اليندم في عصر السيادة اإلسالمي .سمسمة كتب اسالمية تصدر عف
المجمس الكطني لمثقافو كالفنكف  .الككيت 1986ـ

 \14قكة ده ينغ  -تاريخ العالقات الصينية العربية .ترجمة تشانغ جياميف المركز العربي لممعمكمات 2114ـ
 \15كراتشكفسكي ،تاريخ األدب الجغرافي العربي ج 1ترجمة صالح الديف عثماف القاىرة 1963ـ.
 \16نقكالر زياة ،الجغرافيا كالرحالت عند العرب.بيركت.دار الكتاب المبناني 1987.ـ

 \17كؿ ديكرانيت ،قصة الحضارة ،ترجمة محمد بدراف ج ،4المجمد االكؿ.الطبعة الثالثة  .القاىرة 1969ـ
 \18عبدالعزيز عبدالحمرف المسند  .الصيف  .قصة ياجكج كماجكج  .مطابع الفرزدؽ التجارية  .الرياض
1989ـ

ثالثا :الدوريات والمؤتمرات والندوات:

\1صالح أحمد العمي ،تاريخ عماف في العصكر اإلسالمية األكلى.
عماف كتاريخيا البحرم صادرة عف الحككمة العمانية ك ازرة العدؿ 1979ـ.
 \2خالد بف عمى الخكالدم  .صحار مدينة التاريخ كالعمماء .شرؽ غرب مجمة شيريو ثقافيو تصدر عف سمطنة
عماف 2114 \11\1 .ـ
\3محمد سيد كامؿ ،صحار كدكرىا في نشر الثقافة كاإلسالـ في شرؽ آسيا كالصيف في القركف األكلى لميجرة،
المؤتمر العممي الثالث ،عماف كدكؿ جنكب شرؽ آسيا كالصيف.

\4فيميب بكجار ،عماف كالجزيرة العربية في الشبكات القديمة في التجارة في المحيط اليندم منذ القرف األكؿ.
جريدة الرؤية .معيد العالـ العربي بباريس .ندكة عماف كالمالحة البحرية في المحيط اليندم 2117 \8\21 .ـ

رابعا :الرسائل العممية:

الفاتح الزيف ،التجارة البحرية في الدكلة اإلسالمية منذ القرف الثاني لميجرة  ،رسالة دكتكراه منشكرة .مقدمة الى
كمية االداب جامعة الخرطكـ

خامسا :المراجع األجنبية:

HirthF: Chau-ju-kus.his work on chinese and arabs in twelfth and thirteenth
centuries. St. petersburg the 1911 p. 9

21

