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الملخص

ه ػػاؼ حث ا ػػث حثلى ػػيؼ ك ػػب راوت ػػخ اك ػػد ػػكي كلكي ػػك ك ا ػػاح ك ار ػػك كيال ػػك حثرر ػػكاي
حثبكاحتي ػػخ حإلس ػػةريخ كحثلكر ػػل ث ػػب هري ػػخ ركرى ػػك حثته حيو ػػا كلس ػػرول ك ك رس ػػكـ حثراوت ػػخ كركىل ػػك

 كحثلىػػيؼ كػػب رةرػي حثايػػكة حثىكرػخ ثككػػد ػػكي اإلداريةةواوالاسياةةسوا. كروتكئ ػك كسػػكيهك حثارػوف
واالجتميعسواوالدينسواواالقتصيدسو ) كحثكشف ف ح يهك وا لكطوا حثرةت حثلتكي خ بوف العربا

االصين ) كحوتكا ةركت لتكي خ كسيكسيخ سكريخ بوت ك كبوف لكؾ حثبكاحف الب غات رف,االهندا,
. حبيز راف تتكب شيؽ سيك آتذحؾ

City Kalhbȁr Indian in the Countries Sources
(3-7A.H./9-13A.C. Centuries)
Dr. Sufyan Yasen Ibrahim
Department Of History

College Of Education For Humanities/Mosul University

اAbstract :
The research aims at exploring the history and events of the city of
Kalhbȁr as it is reported by the Islamic Arab sources, and the research
attempts to reveal its geographical location, its name, and its parts with
reference to its castle, port, and its strong wall. In fact, it shows the aspects
of the public life in this city, focusing on its role in establishing the
economic relations between the countries of the Arabs, India, and China in
an attempt to find sound commercial and political links between the city
and these countries to the extent that it became one of the then southeast
cities. The research includes four sections in addition to the introduction
and the conclusion, a list of historical sources and references. The first
section discusses the geographical location and the nomenclature; the
second section is entitled the administration of Kalhbȁr and its foreign
relations. The third section is dedicated to the religious and social life.
Finally, the last section discusses the aspects of the economic life.
المقدمواا
حهػلـ حثلػيحث حثبكػػاحتا حإلسػةرا بلػكي حثبكػػاحف حثراػكااة فطػيحؼ حثىػػكثـ حإلسػةرا آتػػذحؾ

كرػف بوت ػك

ككتات وا حثظكهية حثبكاحتيػخ اػكحاث كترػكع ػف رػاف اوػاة ل ىػت لكػؾ حثرتػكط
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راوتػخ اكػد ػػكي حثلػا حرلػكزت ركرى ػػك حثته حيوػا ك اكحا ػك حثلكي يػػخ حثلػا ػات تػػز ح

رف لكي رتطقخ تتكب شيؽ سيك كحثرتػكط حثقي ػخ رت ػك ك سػ رت كحرػل ػاة وػا طػك اكػد
كي حالرلركاي ثلىاا يكحل ك حثطبيىيػخ كحثز حي يػخ كثتشػك

ػاا رػف حثرػتك كت وو ػك ونػة ػف

اتـ حثل كاالت حثلتكي خ بوت ك كبوف ةا حثىيب كلطكيت كحلسىت لكؾ حثل ػكاالت تػارك رػ ات

اكد ػكي حثراطػخ حف وػية ثكقكحوػل حثلتكي ػخ حثىيبيػخ حإلسػةريخ رػف ت ػخ كحثقكحوػل حثرػوتيخ رػف ت ػخ

ػػي كر كاثػػخ لكػػؾ حث نػػكئف ويرػػك بوت ػػك لاػػت رلك ىػػخ كي كيػػخ اكػػد ػػكي كرػػف هتػػك للبػػوف هريػػخ

ركنػػكع مدينةةةواكلةةة ابةةةيراالهندسةةةواصةةة االمصةةةيدراال لدانسةةةوا ةةةيناالقةةةرنينا(7-3ه13-9/م))ا
كايحسلد كو رت ج حثىيض كحثكرف حثلكي ا .

حشلرل حث اث كػب يبىػخ ر كاػث ونػة ػف حثرقارػخ كحث كلرػخ كل ىلػد ركئرػخ كثررػكاي
ذ شكي حثر اث حفكؿ حثركرف حثتهيحوا كحثلسريخ ثب هريخ حثركرف حثتهيحوا

كحثريحتف حثلكي يخ

كركهيخ لسريخ رتطقخ كراوتخ اكد كي كالسـ تفسد كتك حثر اث حث كتا احية اكد كي ك ةركل ػك

حث كيتيخ ثيسكط حثنك

كب لقسيركت اكد كي حإلاحي خ كايفيخ احيل ك كرةري ةركل ك حث كيتيػخ

وا اوف لنرف حثر اػث حث كثػث حثايػكة حالتلرك يػخ كحثاوتيػخ ك ػيض ثكىػكاحت كحثلقكثوػا كحفتظرػخ

كحفاا ػػكـ و ػػا اك ػػد ػػكي كحب ػػيز حفاي ػػكف حثل ػػا حتلش ػػيت وو ػػك كلط ػػيؽ حثر ا ػػث حث حي ػػف ث ػػب حثاي ػػكة
حالرلركايخ كح ذ اوز ابوي رف حث اث ثولةئـ رف حبيز رةرػي لػكي راوتػخ اكػد ػكي كحثػذي غكػب
كيخ حثطك ف حالرلركاي اكت ك حز ية ب يكحت طبيىيخ اواة ككوية وا حثز حي خ كتكاة وا حثرػتك خ

كروتك ايي حسلك ب تريف حفتشطخ حالرلركايخ حثلا ش ال ك اكد كي .

أواالا:االموقعاالجغراص اوالتامسو

لق ػػف اك ػػد ػػكي و ػػا تت ػػكب ش ػػيؽ س ػػيك يا ػػاهك رػ ػف حثه ػػيب ا ػػي هيات ػػا (خلةةةيلاال نغةةةي -

)Bengal Gulf

)1

كرف ـ حث تا ((ماتسيمنواعنابالداالهندا))

)2

كيااهك رف حثتتػكب كحثهػيب

تػػزي اػػي حث تػػا (المحةةسااالهنةةد ) كرػػف حثشػػركؿ حثرػػوف ذ ت ػػك ((أو ابةةالداالهنةةداممةةيايلةة ا
)4

)3
كسرا حث اي حثرايط ب ك أسػر ك اػي اكػد ػكي ذ كػا ذثػؾ شػو حثيبػكة
الصين)) ُ .
((يناةةباإليهةةياالبحةةر)).اكهػػا لػػلااـ رنػػو اكػػد ػػكي ك ركقػػك (Malkaاالحةةيل ) حثفكرػػل بوت ػػك

قكثػد:ا

كبوف تز ية حثيحراا()AlRameا(اومطرةاالحيلسو)  .)5كلىا رتطقخ حسلكحئيخ ذ يري كثقيب رت ك
ط حالسلكح .

)6

رك ف رسكاخ رتطقخ اكد كي ك راوتخ اكد كي وأف حغكب حثرركاي حثبكاحتيػخ

هركػػت ذاػػي ذثػػؾ كسػػل تك رسػػكاخ حثتز ػية حثرقكبكػػخ ث ػػك ((وه ة اجريةةرةاطططاطولهةةيائمينمي ةةوامي ة ا

وعرضهياخماونامي ا))ط

)7

ي ااكا (طططاط4امي امربع)اط

كرا حُطكقت لسريخ اكد كي كب رتطقخ ش د تز ية اكد كي رك وو ك راوتخ اكد كي (شب ا

جريرةاملقياالحيلسو) ونة ف حثتز ية حثرقكبكخ ث ك (انغيصورةاالحيلسو)

)8

كرػا شػكي حثقزك تػا

)9

ثػػذثؾ تػػارك كنػػف حثراوتػػخ نػػرف حإلركػػيـ حفكؿ رػػف رػػكثيـ حثىػػكثـ حثس ػ ىخ حثرىرػػكية آتػػذحؾ كرػػكؿ
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(( لةةدةابةةضرضاالهنةةد)) كرػػف ػػـ شػػكي ثكرتطقػػخ الاقػػك كنػػر ك ثػػب حإلركػػيـ حث ػػكتا رػػف
حفركثيـ حثرذاكية تفك .

)10

ئينسايا:اإدارةاكل ابيراوعالقيتهياالخيرجسواا

لنرتت رتطقخ اكد كي اا رف حثراف كلل ف ال راوتخ حثىاوا رف حثقي كحثيسكلو

ك ات راوتخ اكد كي رر خ (عيصمو) )12حثرتطقخ

اندونساسياالحيلسو) بكرف ك اا

)13

)11

كلل ف حثرتطقخ احي ك ثكػزحبج (Al-Zabej

ركثير ك حإلاحي خ ركؿ حبف حثفقيخ ت  360ه ػ  978 /ـ)

)14

((وه ة امةةناممللةةواال ة ار لاططط يجمعهةةمامل ة )) .كرػػف حثتػػاوي كثػػذاي ف حالنػػط حي كت حثاح كيػػخ
ك كنػػكع اكػػد ػػكي حثسيكسػػيخ س ػ رت وػػا لااوػػا طبيىػػخ ةرل ػػك ػػكثزحبج كحثرتػػكط حثرتػػككية ث ػػك
ك كثلػػكثا كػػب ل ىول ػك حإلاحي ػػخ كحثسيكسػػيخ رػػكؿ بػػك اثػػف (تا365ه975/م)

)15

القلعوا(قلعواكل ابير)اسمتنعوناعلىامللهماأ ا أرادوااوسطسعون اأ ااأح واا)).
ثقا اثت تركع الاقخ كياهك بك اثف

)16

((وأه ة اه ة ا

كب ل ىيخ اكد ػكي حثسيكسػيخ ثكرػوف تػارك

ذاي ف ركؾ اكد كي ((ومللهيادونامل االصيناويخطبالملة االصةينا)) .كرػا ذهػب حثقزك تػا

(تا686اهةةةا/ا1683ام)  )17ثػب ح ىػػا رػف ذثػػؾ بإشػػكيلد ثػب لىوػػوف ركػؾ اكػػد ػػكي رػف ربػػل ركػػؾ
حثرػػوف قكثػػخ ((ومللهةةيامةةن ق ةة املةة االصةةين)) .ذ وكا ػ

ف اكػػد ػػكي ر ػ ات ررككػػخ لل ػػف

سيكسيك ثكروف تلوتخ ثىاا رف حثظيكؼ كحفااحث حث كيتيػخ ال ف ذثػؾ ال يىتػا ورػل اكػد ػكي
ف حثزحبج اإاا كاػاحل ك حإلاحي ػخ حثلكي يػخ كتػيتي حسػلقةث ك احي ػك اررككػخ رسػلقكخ بػذحل ك رػف

حيل كط ك ىةركت تواة رف حثروف  .كرراف لأكوا ذثؾ رف ةؿ حثػتع حثػذي كياه حثقزك تػا

)18

اكؿ ركؾ اكد كي ذ ذاي ((وراوم اراوماصيحباالصينا(ملة االصةين)اوسعتقةدوناأناطيعةوا
مل االصيناعليهمامبيركواومخيلفت اشؤما)) .

حيل طػػت اكػػد ػػكي ىةرػػكت سػػكريخ كرلوتػػخ رػػف ػػةا حث تػػا (شةةب االقةةيرةاالهندسةةو),اك ػػةا

حثىػػيب كرػػا ات اياػػخ حثل ػػكاالت حثلتكي ػػخ اك حي ػػكي حز وػػا ايركرػػخ لكػػؾ حثىةرػػكت كرػػف ػػـ لقكيػػخ
كحري لكؾ حثىةركت سيرك حثلتكي خ ثلكؾ حثبكاحف .

)19

ئيلئيا:االحسيةااالجتميعسواوالدينسوا

ثقا لتك ت يحؽ ك ركؿ ساكف اكد كي ذ يىا حث تكا رف ساكت ك حفرػكووف سػكح كػكتكح

رف هتكا حثزحبج حك كثئؾ حثر كتي ف ثو ك رف ش د حثقكية حث تايخ
حثرسكروف كحغكب ـ رف حثلتكي كحسلكطتل ك اذثؾ يحؽ ساكتيخ
كغويهـ  .كرا كا ذثؾ بك حثفاح

والهنداوالفرس)) .

)23

)20

ثب تكتػب تكثيػخ رػف حثىػيب

ي اكثروتووف

)21

كحثفػي

)22

تػارك كرػف ك كػب ت ػك ((مدينةواعةيمرةاساةكنهياالماةلمونا

اؿ حث ػػتع حثرلق ػػاـ ف حثى ػػكاحت كحثلقكثو ػػا و ػػا اك ػػد ػػكي ح لكف ػػت كلى ػػاات بلى ػػاا يحر ػػػك

حثسػػاكتيخ كرػػا اترػػت حثىاوػػا رػػف حثررػػكاي حثبكاحتيػػخ ػػف ذاػػي لفكرػػول لكػػؾ حثىػػكاحت كحثلقكثوػػا
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كسػػل تك شػػكيحت سػػيطخ رت ػػك رػػك ُذاػػي وػػا حفث سػػخ ((يلباةةوناكضه ة االصةةين,ااالصرنةةدا

الصين االمئمن))

ركؿ حإلاي سا

)25

)24

كرا حرلريت لكؾ حفث سخ كب حف ي ك كحفر حي رك حثىكرخ رف حثتك

وقػا

وا ذثؾ ((لبيساأهلهياالفوطايلبساالرج اوالمرأةاصوطواواحدةا)) .

ه ػلـ حثياكث ػػخ ب ػػا اثػػف

)26

ت ػػا ز كال ػػد ثكك ػػد ػػكي ب ػػذاي ب ػػيز طىرػػل ـ وأللهةةةماال ةةةرا
ػػي اػػكؿ

والتمةةوراوبقةةولهماتبةةيعاورن ةيااوأرمفةةواخ ةةرهماعةةددا)) كحسػػلطيا وػػا ذاػػي رىككرػػكت
حثرتلرف وا اكد كي أف الاحميميتالهما اعندهماأعيناجيريواسغالوناصيهي))  )27ك كيت
حثىاوػ ػػا رػ ػػف حثىػ ػػكاحت كحثلقكثوػ ػػا حسػ ػػله حي د رت ػ ػػك ت ػ ػ حثاوكحتػ ػػكت حثركشػ ػػيخ كثػ ػػي

ذ ا ػ ػػك ذ ذاػ ػػي

وراةةمهماراةةماالصةةيناص ة اتةةر اال بيحةةو))  )28ال ّف رتلرىػػكت اكػػد ػػكي اكتػػت لاػػلكـ ثػػب
حثىاوػػا رػػف حثػػتظـ كحثقػكحتوف وػػا لسػػووي حثايػػكة حثىكرػػخ ثكسػػاكف كرىكر ػػخ حثر ػػكثفوف ث ػػك كرػػا لطػػكب
ذثػؾ رػف رػك كياه بػػك اثػف

)29

وػا ركثػد

لهةةماأحكةيماوح ةةوساوجنيسةيت)) كرػف حثرػػيتي ف

لكؾ حفااكـ ال للىكيض رف حثلىاا حثىيرا كحثساكتا وا اكد كي ك ذه ىوف حال ل كي تا كنػف
بتكا لكؾ حفااكـ .

حز حثلىاا حثىيرا كحثساكتا لىاات حفايكف كحثرىلقاحت (الوضعسوااوالاميوسو)اوػا اكػد

كي كرف بوت ػك حثايكتػخ حث تاكسػيخ (ال رهمسةو) حثلػا لُتسػب ثػب حآلي ػوف حثػذوف سػ ركح بتشػيهك وػا
قكب هتيل ـ ثب حث تا كرتكط تتكب شػيؽ سػيك وػا اػاكا سػتخ (1511اقطام) كنػرت وػا
قكئػػاهك لقػػاي

حفت ػػكي كحفشػػتكي كحفاتػػكي كرػػك حثطبيىػػخ ك ػػاحا رػػف حثاوكحتػػكت اكف قػػكي.

)30

كرػػا حيلكػػزت وػػا رىلقػػاهك كػػب ػػكت حث ػػكث كتفػػا حثيسػػل كحفتبيػػك  )31 .ك ُ ػػا رىبػػا اكػػد ػػكي رػػف
حبيز حثرىكبا حث تاكسيخ آتذحؾ ركؿ حثقزك تا  (( )32هيااجتميعاال راهمواحكميءاالهند)).
حتلشيت حثبكذيخ وا اكد ػكي ككرػكل ك رػف حث تػا كحثػزحبج كحتلقكػت رت ػك كرػف لكػؾ حثبكػاحف

ويرػػك ىػػا ثػػب حثرػػوف

)33

كحسػػلتات وػػا ااكر ػػك ثػػب حي حاػػا اارػػك حث تػػا حثقػػارك كهػػك تكلكرػػك

بكذح ((Gotama Buddhaا(481-557اقطم) كحزاحا ل كع حثايكتخ حثبكذيػخ ثرػك طيالػد رػف
لى ػػكثيـ يونػػػت وو ػػػك حثلقسػػػيـ حثط قػ ػػا ثكرتلرػ ػػف ك لكا ػػت ػػاا رػػػف حثاي ػػػكت حالتلرك يػػػخ بػػػوف
ل ك ك.

)34

حتلشػي حإلسػػةـ رػػف ػػةؿ حثتكثيػخ حثلتكي ػػخ حثىيبيػػخ حإلسػػةريخ كثقػا اػػكف ثاسػػف حثلىكرػػل

حثلتكيي كحثلسكري حإلسةرا اك حي كي حز وا حتنركـ حثىاوا رف ساكف اكد ػكي ثإلسػةـ  .)35ونػة
ػػف حثىاوػػا رػػف حثػػايكتكت حف ػػي ثىػػل رػػف بوت ػػك حثو كايػػخ كحثرسػػيايخ

ذ تػػيتي حتلشػػكيهرك ك كػػب

تطػػكؽ نػػو وػػا اكػػد ػػكي وقػػا غفكػػت حثررػػكاي حثبكاحتيػػخ ذاػػي لفكرػػول ذثػػؾ ال ف حتلشػػكي اػػة

حثايكتلوف وا حثرتػكط حثقي ػخ رػف اكػد ػكي يىػزز حالركثيػخ حتلشػكيهرك وو ػك ػكف ع ف روتػك اكػد
كي حسلقطب حثىاوا رف حثلتكي حثقكاروف رف بكاحف اة كرف ايكف ر لكفخ حسػلكطف حثػ ىض رػت ـ

وا اكد كي كحس ركح وا تقل ايكتكل ـ كتشيهك ويرك ىا بوف حثساكف حثراكووف .
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رابعيا:االحسيةااالقتصيدسوا

ا-1االئرواتاالط سعسواا

ز ػػيت اك ػػد ػػكي كحثرت ػػكط حثلك ى ػػخ ث ػػك ب ػػيكحت طبيىي ػػخ او ػػاة

رك ػػت ك ػػب حزاهكيه ػػك

حرلركايك رت ك كوية حثت كت حثطبيىا ذ ترت كػب حينػو ك ت كلػكت ك شػتكي كشػتويحت اوػاة رت ػك
حشتكي حثىكا حثىطي خ حثن رخ

)36

حثلا للـ حإلوكاة رت ك وا رتك خ حثىطكي كحثب ػكي كحثىقػكروي

حثطبيخ  .)37كرف حفشتكي حثىطي ػخ حف ػي شػتية حثرػتاؿ
شتكي حث وزيحف

)39

)38

كحفبتك .)40

كتا وا اكد كي ونل تكحع حثتػكحهي رػكؿ حثاروػيي
)42

كاكو ك حثيكركت
كرف هـ تكحهيهك ُ
ااكا ونة ف حاللتكي ب ك.
رت ك ُ

كحثرك

)46

)43

كحثذهب

)41
)44

كترػت اػذثؾ وػا حغكػب رتكطق ػك

(( هةياكئيةراصةيص االجةوهر))
كحثفنخ

)45

كحثكؤثؤ كحإلوكاة

كُسل يج حثااوا رف حثرتكط حثرايطخ قكىخ اكد ػكي

كرىػػاف حثيرػػكع حثقكىػػا حثػػذي ُ ػػا رػػف تػػكا ت ػكحع حثيرػػكع رػػكؿ بػػا اثػػف
معدنيااللرصيصاالقلع االاسكوناإال ص اقلعتهياص ااي راالدنسي)) .

)48

)47

((ووجةةدتا

وكا ررك لقاـ ف حث ػيكحت حثطبيىيػخ ثككػد ػكي كحثلػا كيال ػك حثررػكاي حثبكاحتيػخ حرلرػيت

كب اا ركول رف لكؾ حث يكحت

ذ تيتي كتكا ػيكحت

ػي ثػـ وػلـ حثلىػيض ث ػك كيبرػك يىػكا

حثسػػبب وػػا ذثػػؾ ثىػػاـ ز ػػكية حثياكثػػخ حثىػػيب حثرسػػكروف ثتريػػف رتػػكط اكػػد ػػكي هػػذح رػػف ت ػػخ
كحهلركر ـ كإلشكية ثكراوتخ كروتكئ ك اكف قيخ حثرتكط رف ت خ
-6االرراعوا

ي .

كرػفت أت ػػك
اظوػػت اكػػد ػػكي بليبػػخ ر ػ خ رػػكثاخ ثكز حي ػػخ ك ر ػكحيا ركئيػػخ رتكس ػ خ ذ ُ
((مريةةةةرةاالمةةةةيء))  )49كغط ػػت حثرزيك ػػكت رس ػػكاكت كحس ػػىخ ر ػػف حين ػػو ك ك رػ ػ ات ((كئيةةةةرةا

البايتين)) ُ )50زي ت وو ك تكحع اواة رف حثفكك خ كحث نػكي كحث قكثيػكت  .)51ك تػكحع اوػاة رػف
حثابػػكب اػػكثيز كحثقرػػي كحثشػػىوي ونػػة ػػف شػػتكي حثتكيتوػػل كحثت وػػل  .)52كُزيع وػػا اكػػد ػػكي

تػكا تػكحع حثكػكوكي ((وبهةةي اللةةيصوراالجيةةد))  )53كهػا شػػتية رػرهيخ ُيسػػل يج رػف ثاػػك شػػتيهك
حثررغ ثإلوكاة رتد لتكي ك كرتك يك  )54ك تطب ذثؾ كب ت كت حث قـ حثذي زيع وػا ػاة رتػكط

رف اكد كي.
اكثفوكخ

)55

كرػػف حثتػػاوي كثػػذاي حف حثررػػكاي حثبكاحتيػػخ حاترػػت ػػف ذاػػي ػػيكحت اكػػد ػػكي حثاوكحتيػػخ

)56

كحثكيااف

)57

حثكذوف لكحتات احا ا وية رت رك وا بكاحف حث تا كحثزحبج كتزي اي

حث تػػا كتػػيتي لكحتػػاهرك كغويهرػػك رػػف حثاوكحتػػكت ينػػك وػػا اكػػد ػػكي ونػػة ػػف هرػػكؿ حثلطػػيؽ
ث يكحل ك رف حثاوكحتكت حثركئيخ .
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-3االصنيعوا
حرلكزت اكد كي رتك خ تػكا تػكحع حثسػوكؼ كاكتػت احي رػتك خ حثسػوكؼ وػا ركىػخ اكػد

ػػكي ك ػػذت رت ػػك لس ػػرول ك (الاةةةيولاالقلعسةةةو)
حثر حيك ػػب حثرر ػػتىخ ر ػػف

ش ػػكب ش ػػتية حثى ػػكا  .)59كر ػػتك خ حثىط ػػكي كحثب ػػكي كحفاكي ػػخ ر ػػف

غركف ك كيحؽ شتكي حثىكا
شكب حث وزيحف

)62

كغويهك رف حثسركـ .

)58

كر ػػتىت و ػػا تكت ػػب ر ػػف روت ػػك اك ػػد ػػكي

)60

كحفبتك

كحثرتاؿ

)63

)61

كرتك خ حف كث حثرتزثا ك اا رف حثرتتكيحت رف

كرتك خ حفاكيخ رف ت كت حثػ قـ ثككركيػخ رػف سػركـ حفوػك ا

)64

حسػػل يج حثرػػرغ رػػف ثاػػك شػػتية حثكػػكوكي ثإلوػػكاة رتػػد وػػا حثىاوػػا رػػف حثرػػتك كت.

)65

كترػػف رػػكي حثىاوػػا رػػف شػػتكي حثلكحبػػل ك كط ػػك نػػرف ليحكوػػب رىوتػػخ رػػف ت كلػػكت طي ػػخ كلكحبػػل
ي السل احر ك وا احا حفطىرخ

)66

-4امينيءاكل ابيرا

حثاكا كحثرتكهيحت.
ونة ف رتك خ ُ

)67

س ػ رت ػػاة كحرػػل وػػا حزاهػػكي كهريػػخ روتػػك اكػػد ػػكي رػػف بيزهػػك كرك ػػد وػػا رتلرػػف

حثطي حثرةاا بوف ةا حثىيب كحثروف

رك كياه حثقزك تا

)69

)68

ككيات تركع اوػاة وػا هػذح حث رػكع رت ػك

أف حثروتػك ((ص امنتصفاالطريقا يناعميناوالصةين)) كبوتػد كبػوف روتػك

ػػكتقك حثرػػوتا (Khankuاكةةينتوناالحيلسةةو)ا((ئالئمي ةةواصرا ة )) رػػك يىػػكاؿ (1811اكةةم) )70ا

كبػػذثؾ ح ل ػزحؿ ثكرسػػكوخ كح لرػػكي ثكػػزرف وػػا سػػككؾ حثطي ػ حثرةاػػا كحا ػػكي ثكت ػػا كحثلكػػكثوف

حثركثيخ ثكسفف حثلتكي خ كلتتب ر كطي حإل اكي وا اي حثرػوف ذ حتػد غوػي رةئػـ ثكرةاػخ وػا

حغكػػب ش ػ ي حثسػػتخ رػػكؿ بػػا اثػػف

)71

تتجيورهيااإالاامرقت)) .

ف اكػػد ػػكي ((منتهةةةىاماةةةيراالمرالةةةباالايتهسةةةضالهةةةياأنا

حرلكز حثروتك كثسىخ حثراكتيخ ((مدينواعظسمو))

)72

كحرلكز كفركف وقا لـ لارػوف اكػد

كر ػفت أت ػػك ((منسعةةواعيلسةةواالاةةور)) )73اك ػػات
ػػكي كروتكئ ػػك كثىاوػػا رػػف حثلارػػوتكت الػػب ُ
ركىل ػػك ر ػػف حب ػػيز حثق ػػةع حثار ػػوتخ  )74ك رك ػػت ه ػػذه حثلار ػػوتكت ك ػػب اركول ػػك ر ػػف حف ط ػػكي
حث كيتيخ كحالنط حي كت حثاح كيخ كيوات حثروتك كفرػكف كحالزاهػكي كلكقػب حثلتػكي كػب ر لكػف
ركث ـ حثىيريخ كلىاا بكاحت ـ حثلياكب كحثاي خ وا حثىرل حثلتكيي .

)75

ككت ػػا و ػػا روت ػػك اك ػػد ػػكي لتظ ػػيـ ثككظ ػػكئف كحف ر ػػكؿ و ت ػػكؾ حثى ػػكركوف بلفي ػػغ كلارو ػػل

حث نكئف كحثسكف كآ ي ف ث زت ك ونة ف حثىكركوف وػا رلك ىػخ كريحر ػخ حث نػكئف كحثسػكف ثرتػف
غش ك كركت ك رف حثلة ػب بتكال ػك ك كاػ ذثػؾ رػف ػةؿ رػك ذاػيه حثاروػيي

)76

وػا رتػف غػ

حثتكحهي وا روتك اكد كي حذ ركؿ (( هياكئيراصيص االجوهراوالتجيراسغشون ابعداخروج امنهيا
ومنهيايتجراب اإلىاجمسعاال لدان))اط
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ثقػػا شػػتف لػػاتا ريرػػخ حثتقػػا وػػا روتػػك اكػػد ػػكي حثىاوػػا رػػف حثلتػػكي ثإلوػػكاة رػػف

حثفكيؽ حثتقاي كرف بوت ـ حثلتكي حثىيب حثرسػكروف كحزاحات رشػلي كل ـ رػف حثروتػك ثبيى ػك ويرػك ىػا

وا حفسكحؽ حثىيبيخ كحإلوػكاة رػف حإليبػكح حثىكئػاة ثػو ـ تػ حي ذثػؾ وقػا اػكف تقػا اكػد ػكي ((درهمهةما
يرنائلئ ادرهمنياوسعرلابيلفهر اولهماصلوسايتعيملونا هيا))ط )77ا

ات حإلاػػاحث حثاح كيػػخ حثلػػا ش ػ ال ك حثرػػوف وػػا سػػتخ (665ه878/م)ا تػػارك اكرػػي

حث كئي(هوانلاتايواا )Huang Tsaoراوتخ كتقك كسكا حثت ب كحثسكب حثراوتخ كُرلػل ػااح رػف
حثلت ػػكي حثر ػػوتووف كغو ػػيهـ ر ػػف حثبك ػػاحف حف ػػي  )78حتلقك ػػت حفتش ػػطخ حالرلر ػػكايخ ث ػػب اك ػػد ػػكي
ك رػ ػ ات ر ك ػػخ حثكس ػػيط حثلت ػػكيي و ػػا تػ ػ حي حثل ػػكاالت حثلتكي ػػخ حثر ػػوتيخ ر ػػف ن ػػكئف حثبك ػػاحف

حف ي وا روتكئ ك كرا كا ذثؾ حثرسىكاي

)79

قكثد ((وقداكةينوااصة ا ةدءاالرمةينا خةاللا لة ا

و ل اأنامرالباالصيناكينتاتضت ابالداعميناوايرالاوصيرساوايح االبحرينااواال لواوالبصةرةا

وكة ل اكينةةتاالمرالةةباتختلةةفامةةناالمواضةةعاالتة ا كرنيهةةياإلةةىامةةياهنةةي ا))ط ال ف ذثػػؾ حفرػػي

ح لكف وا حثقيف (الرابعاللهجرة/العيشراللمسالد) ذ كا كركؿ ((ولمياعدماالعد اوصاةدتاالنسةيتا
)80

كرػا حتسػاب ذثػؾ

وكيناأمراالصينطططاالتقىاالفريقيناجمسعيااص اه ااالنصفا]كلة ابةير[ا))ط
كػػب حثقكحوػػل حثلتكي ػػخ حثسػػكثكخ ثكطي ػ حثبػػيي ذ شػػكي حثرسػػىكاي  )81ثػػب ااكيػػخ حاػػا حثلتػػكي رػػف
يحسكف حثذي سكؾ حثطي حثبيي بلتكيلد تاػك حثىػيحؽ كرتػد اػ حي ثػب رػكف كرػكال ثػب اكػد ػكي

ذ كرل نكئىخ كسكىد حثلا يحا يركث ك ثب حثروف .

-5االتبيدالتاالتجيريوا

رػػايت اكػػد ػػكي كحسػػلكيات حثىاوػػا رػػف حث نػػكئف كحثسػػكف كلػػـ ل ػػكاؿ نػػكئف كسػػكف يبيػػخ
كرػػوتيخ و ػػا روتكئ ػػك كث ػػـ لشػػي حثرر ػػكاي حثبكاحتي ػػخ ثػػب ايفي ػػخ حثل ػػكاؿ ه ػػل لػػـ ش ػػال ر كش ػػي ـ
كإل قك

كب حث نكئف كحثسكف ثاوف رقكينل ك ك بيى ك كهل وينػت اكػد ػكي نػيحئب كػب ذثػؾ

ذ تيتي كتكا نػيحئب ركثيػخ ك وتيػخ اػا لػلـ حإلوػكاة حثركثيػخ كحثلتكي ػخ ثككػد ػكي رػف اياػخ لكػؾ

حثل كاالت .ثقا رايت اكد كي حغكب نكئى ك كسكى ك ثب حفسكحؽ حثىيبيخ كثىل رف بيزهك 

التالا ا ااااااااااااالصيدراتا
-1ا
-2

حف ش ػ ػ ػ ػ ػػكب حثى ػ ػ ػ ػ ػػكا
حث وزيحف

)85

كحث قـ)

حثاك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كحثتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكحهي حثيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكركت
ُ

حثرك
-3ا

)84

حفبتك

)82

حثر ػ ػ ػ ػ ػػتاؿ

)88

حثرىكاف

حثذهب

)89

حثااوا

حثفنخ

)92

)90

)83

)87

حثكؤثؤ ))91

حثيركع)
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اااااااااالمالحظيتا
حسل يج رف حث قـ حثلي كؽ

)86

ا
حشل يت اكد كي كثيركع
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-4ا

حفغذيخ حثفكك ػخ كحث نػكي

)94

)93

حثقكىا)
قكثيػكت

ا

حث ػ ػ ػ ػ ػ ػػيز حثقر ػ ػ ػ ػ ػ ػػي حثش ػ ػ ػ ػ ػ ػػىوي حثتكيتو ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ا
كحثلركي ))95

-5ا

اكيخ

-6

رتىت رف حثككوكي كحث قـ ك تكحع
ي .

طكي

حثسوكؼ

-7

)96

رتىت رف شتكي كت كلكت

طي خ اواة اكثىكا كحثرتاؿ

كغويهرك.

)98

)97

ا
)99

ا

-8ا

حثسفف كحثريحكب حثرهوية

-9

حف كث حثرتزثا

-10

حثررغ

رسل يج رف حثككوكي

-11

حثلكحبل

رايت اكد كي تكحع اواة رف

رتف رف
كحفبتك

شكب حث وزيحف

)100

كرتف حث ىض

رت ك رف حثفنخ كحثااواط )101ا

حثلكحبل .

)102

)103

رك حبيز كحياحت اكد كي و ا ارك يألا 
التالا ا اااااااالوارداتا

ال لداناالمصدرةا اااااااالمالحظيتا
)104

-1

حثىكج

حثروف

-2

حثىطكي

حثروف

حثت كلػػكت حثىطي ػػخ حثلػػا لتػػاي وػػا

-3

حثلركي

حث ةوخ حثى كسيخ

ت ػػك ت حغكب ػػك ر ػػف رك ػػيـ حثى ػ ػيحؽ

-4

حث وكؿ حثىيبيخ

حث ةوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخ
حثى كسيخ

)107
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كرف ـ رتكط تز ية حثىيب
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حثز لكف

-5

حث ةوخ حثى كسيخ

حث ر ػ ػػي كحثز ػ ػػت حثرس ػ ػػل كع ر ػ ػػف
حث ري

)108

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالخيتموا

 -1حلسرت اكد كي كحثرتكط حثرايطخ ب ك هتب يكحل ك حثطبيىيخ كحلسػكع رسػكاكل ك حثز حي يػخ

كلتػ ػػكع كلىػ ػػاا راكرػ ػػوك ك ررػ ػػك س ػ ػ ـ وػ ػػا ل ػ ػكحوي حثر ػ ػكحا حفكثيػ ػػخ حثةزرػ ػػخ ثتشػ ػػك حثىاوػ ػػا رػ ػػف

حثرػػتك كت ك كثلػػكثا يو ػػا اياػػخ ل كاالل ػػك حثلتكي ػػخ كرػػةل ك حالرلرػػكايخ ر ػػف حثىاوػػا ر ػػف
حثبكاحف .

ػػي

 ُ -2ػػات اكػػد ػػكي اػػا حفرسػػكـ حإلاحي ػػخ حثلك ىػػخ ثك ػزحبج لكي يػػك كرػػا ل ىػػت وػػا ايػػكف
ثكرػػوف سيكسػػيك كوقػػك ثرلهو ػيحت كنػػك ك حثسيكسػػيخ كركرف ػػك رػػف حثبكػػاحف حثكبػػي حثقي ػػخ رت ػػك
حثروف كحث تا) كرا ليؾ ذثؾ حفري حي وا طبيىيػخ ةركل ػك حث كيتيػخ ونػة ػف كنػك ك

حثاح كيخ كحثساكتيخ .

كرف روتك اكد كي رف حثركحتئ حثكبوية حثلا حسلك بت اكسيط لتكيي حفتشطخ حثلتكي خ بوف
ُ -3
ةا حثىيب كحث تا رف ت خ كحثروف كتزي اػي حث تػا رػف ت ػخ ػي كلػكحويت وػا حثروتػك
حثيرك ػػخ حثرػػكيرخ كػػب حث نػػكئف كحثسػػكف ثرتػػف غش ػ ك كحثلة ػػب بتكال ػػك ونػػة ػػف حثلىكرػػل
حثاسف رف حغكب حثلتكي حثقكاروف ثكروتك .

 -4لى ػػاات حف ػ ػيحؽ حثس ػػاكتيخ ثكك ػػد ػػكي ر ػػف حثػ ػزحبج كحثر ػػوف كحث ت ػػا ك ػػةا حثى ػػيب كر ػػا
حتس ػػاب ذث ػػؾ ث ػػب لى ػػاا حثى ػػكاحت كحثلقكثو ػػا كحفاي ػػكف و ػػا لت ػػكع ثق ػػب ن ػػةثد ك ػػب حثاي ػػكة
حالتلرك يخ كحثاوتيخ ثككد كي .

 -5ث ػػـ لش ػػي ي ر ػػف حثرر ػػكاي حثبكاحتي ػػخ ث ػػب ل ػػكي بت ػػك حثراوت ػػخ كال حثق ػػكئروف ك ػػب بتكئ ػػك ك
رؤسسػ ػ ك كيبر ػػك يى ػػكا حثس ػػبب و ػػا ذث ػػؾ ث ػػب ر ػػاـ حثراوت ػػخ كحهلر ػػكـ حثبك ػػاحتووف حث حزئ ػػي ف ث ػػك

بكرػػف ك كػػب ت ػػك راوتػػخ ػػكرية كثيػػخ حثسػػكي كللرلػػف ركرػػف ته حيوػػا اوػػكي بػػيز وػػا رػػيكي

حغك ػػب حثقكحو ػػل حثلتكي ػػخ حثرلت ػػخ ثكر ػػوف روتكئ ػػك كيبر ػػك اكت ػػت اك ػػد ػػكي

ػػي حثراط ػػكت

حثلتكي خ ثكىاوػا رػف حثقكحوػل ثلتتػب حالنػط حي كت حثاح كيػخ كحثرشػككل حثسيكسػيخ حث كيتيػخ وػا

حثرػػوف كلتتػػب رػػىك خ حإل اػػكي وػػا اػػي حثرػػوف وػػا ىػػض يػػكـ حثسػػتخ  .كثىػػل ثػػـ ياػػاا
لكي

ا

اكد كي) سػبب لػاح ل حالاكحي حثسيكسػيخ ث ػك ول حيهػك رػية رػف حثرةوػك كرػية رػف سػكرطية

كح ي رف ركقك كغويهك .

ا

اااااااااااااااااااااااااااخريطواللل ابيراوموقعهياالجغراص اا
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ا
ا

ا

ا

 -الخ اريطوامناعم االبيحثاطا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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الهوامشا:ا
) (1ثكرز ػػا رػػف حثرىككرػػكت اػػكؿ اػػي هياتػػا وتظي حارػػا بػػف بػػا يىقػػكب سػػاكؽ بػػف تىفػػي بػػف
كهػب بػػف كحنػي حثيىقػػكبا ت  284ه ػ 897 /ـ) لػكي حثيىقػػكبا لاقوػ

كوػػل رترػػكي

ط 2احي حثكلب حثىكريخ بويكت 2002ـ) ج 1ع158؛ وتظي حث كيطخ ع . 11
) (2بػػك اػػي حارػػا بػػف ذ حث رػػذحتا حثرىػػيكؼ ػكبف حثفقيػػد ت  360هػ ػ  978 /ـ)

ر لر ػي

الكب حثبكاحف رط ىخ بي ل الواف  1885ـ) ع.12
) (3زاي ػػك ذ بػػف رارػػكا حثقزك تػػا ت  682هػ ػ  1283 /ـ) ح ػػكي حث ػ ةا كح ػػكي حثى ػػكا احي
ركاي بويكت ا.ت) ع.105
) (4ذ بػػف بػػا طكثػػب حفترػػكيي حثارشػػقا حثرىػػيكؼ شػػو حثيبػػكة ت  727هػ ػ  1327 /ـ) ت ػػخ
حثػػاهي وػػا تكئػػب حثبػػي كحث اػػي رط ىػػخ حفككايريػػخ حإلربيحطكي ػػخ

طيسػػبكيغ 1865ـ) ع155؛

ش ػ كب حثػػاوف حارػػا بػػف بػػا حثكهػػكب حثتػػك يي ت  733هػ ػ  1333 /ـ) ت كيػػخ حفيب وػػا وتػػكف
حفاب حثرؤسس ػػخ حثرر ػػي خ حثىكر ػػخ ثكل ػػأثوف كحثليتر ػػخ كحثط ك ػػخ كحثتش ػػي رط ػػك ف اكسلكلس ػػكرك
كشياكئد

حثقكهية ا  .ت) ج 1ع.240

) (5اػػكؿ تز ػية حث حيرػػا وتظػػي حبػػك حثاسػػف كػػا بػػف حثاسػػوف بػػف كػػا حثرسػػىكاي ت  346ه ػ /
 957ـ)

ػػكي حثزرػػكف رػػف ػػكاة حثاػػا كف ك تكئػػب حثبكػػاحف كحثهػػكري كثرػػك كحثىر ػيحف ط3

احي حفتاث

بويكت 1978ـ) ع58؛ بك حثاسػف كػا بػف ركسػب حثرىػيكؼ ػكبف سػىوا

ت  685هػ ػ 1287 /ـ) الػػكب حثتهيحويػػخ لاقو ػ
ثكط ك خ كحثتشي كحثلكز ف
) (6حثقزك تا حثرراي حثسكب
) (7شو حثيبكة حثرراي حثسكب

" سػػرك ول حثىيبػػا حثرالػػب حثلتػػكيي

بويكت  1970ـ) ع. 16
ع.59
ع155؛ حثتك يي حثرراي حثسكب

ج 1ع.240

) (8ثكرز ا رف حثرىككركت ف ستهكوكية ككرف ك حثتهيحوا وتظي
)Singapore , The Encyclopedia Britannica , Printed In The (U.S.A.:1974
, Vol., 16, P., 784.
) (9حثرراي حثسكب

ع.59

) (10حثقزك تا حثرراي حثسكب

ع.105
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) (11حثيسلكؽ اكرخ رىيبخ حرك ك وكيسا كها حيض حثقػي حثفةايػخ ك حثقػي حثز حي يػخ ك حينػا
حثسػ ػ ػكحا .ط ػ ػػي حث س ػ ػػلكتا را ػ ػػيط حثرا ػ ػػيط رال ػ ػػخ ثبت ػ ػػكف تكش ػ ػػيكف بو ػ ػػيكت 1993ـ)
ع332؛ كػػا ػػك تا رىتػػـ رػػكي حثشػػىكب حإلسػػةريخ بوػػت حثاارػػخ

هػػاحا 2005ـ)

ع.345
) (12رر ػ خ حثبكػػا وػػا حثكهػػخ راوتلػػد كرر ػ خ حث ػ ةا رػػاوتل ك كهػػا راػػكف ركرػػخ حفروػػي ك حثاػػككـ
ك ر ك خ كررخ ثك ةا .بك حثفنل تركؿ بف ذ بف رايـ بف كا حثررػيي حثرىػيكؼ ػكبف
رتظػػكي ت  711ه ػ  1311 /ـ) ثسػػكف حثىػػيب حثراػػيط

ػػاحا كلقػػايـ وكسػػف يػػكط احي

ركاي بويكت  1956ـ) رج 1ع677-676؛ با حثت كي تكتا ايحسكت وا حثراف
حثىيبيخ حإلسةريخ حث رية 1981ـ) ع.411-410
) (13حثقزك تا حثرراي حثسكب
) (14حثرراي حثسكب

ع. 59

ع.12

) (15رسػػىي بػػف حثر ك ػػل حث زيتػػا حثرىػػيكؼ ػػكبا اثػػف اػكف ايػػك سػػتخ 365ق975/ـ) ياكػػخ
بػ ػ ػػا اثػ ػ ػػف ا حيسػ ػ ػػخ كلاقو ػ ػ ػ تتػ ػ ػػكف بػ ػ ػػا حثتكوػ ػ ػػل ذ حث رككتػ ػ ػػاي احي حثكلػ ػ ػػب حثىكريػ ػ ػػخ
بويكت 2013ـ) ع.42
) (16حثرراي تفسد كحثرفاخ .
) (17حثرراي حثسكب

ع. 105

) (18حثرراي تفسد ع.106
) (19وتظي ركا حثاوف حسرك ول بػف ذ بػف رػي حثرىػيكؼ ػأبا حثفػاح
ـ) لقكيـ حثبكاحف
) (20حثرسىكاي

كي

ت  732ه ػ 1331 /

1850ـ) ح كات ط ىد احي ركاي بويكت ا.ت) ع.375

كي ...ع 62,59,58؛ بك حثفاح

حثرراي حثسكب

ع . 375

) (21ذ بف با حثرتىـ حثارويي ت  910هػ 1213 /ـ) حثػيكض حثرىطػكي وػا وػي حفرطػكي
ط 2لاقو
) (22بك حثفاح

اسكف

ك

حثرراي حثسكب

) (23حثرراي حثسكب

رؤسسخ تكري ثك قكوخ
ع . 375

ع . 375

) (24بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 42
456
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) (25بك با هللا ذ بف ذ بف با هللا بف اي

حثرىيكؼ كإلاي سا ت  560ه ػ )1164 /

تزهػػخ حثرشػػلكؽ وػػا ح ل ػيحؽ حآلوػػكؽ رال ػػخ حث قكو ػخ حثاوتيػػخ

حثقػػكهية  1994ـ) رػػج 2

ع. 80
) (26حثرراي حثسكب

ع. 42

) (27بك اثف حثرراي تفسد كحثرفاخ .
) (28بك اثف حثرراي تفسد كحثرفاخ .
) (29حثرراي تفسد كحثرفاخ .
) (30ذ نيك حثيارف حال ظرا وركؿ وا حايكف حث تا حث تاكسيخ كحثبكذيػخ كحثتوتيػخ كحثسػو يخ
ك ةرخ حثلركؼ ب ػك احي حثب ػكيي ثكتشػي كحثلكز ػف

حثراوتػخ حثرتػكية 1997ـ) ع14؛

غكسػػلكؼ ثكب ػػكف ان ػػكيحت حث تػػا ليتر ػػخ ػػكاؿ ز ولػػي رط ى ػػخ يس ػػب حثاكب ػػا ك كالاه
حثقكهية 1969ـ) ع102؛

W. H., Moreland, A Short History Of India, Fourth Edition, Printed In
Great Britain, (London: 1966), p.15 .
) (31حثطبو ػػب ش ػػيؼ حثزر ػػكف ط ػػكهي حثر ػػيكزي ت و ػػا حثق ػػيف حثس ػػكا

ثك تػ ػية  /حث ػػكتا ش ػػي

ثكرػ ػػيةا) ط ػ ػػكئف حثاو ػ ػكحف تشػ ػػي روتكيسػ ػػاا ثتػ ػػاف  1942ـ) ع28؛ اسػ ػػوف كػ ػػا
حثطاطكح حث تا وا حثلػيحث حثبكػاحتا حثىيبػا
آاحب حثيحواوف
) (32حثرراي حثسكب

ػةؿ حثقػيتوف  4 3ه ػ  10 9 /ـ) رتكػخ

هاحا 1995ـ) ع  27ع.278
ع. 105

) (33بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 42

) (34بك حثي اكف ذ بف حارا حثبويكتا ت  440هػ  1048 /ـ) حال كي حث كريخ
حث كثيخ

ف حثقيكف

كات ط ىخ كالكوست رال خ حثر تب ف ط ىخ الوبزؾ – حثركتيك 1923ـ

هاحا ا  .ت) ع 204؛
A. V. Williams Jackson , History Of India , The Grolier , Society
Publishers ( London : 1906 ) , Vol. 1 , p. 284,304,318 ; Moreland
,Op. ,Cit. ,P.,40-43 .
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) (35بك حثفاح

ع. 375

حثرراي حثسكب

) (36بك ز ا حثاسف حثسويحوا ت وا حثقيف حث كثث ثك تية  /حثلكسف ثكريةا) ياكخ حثسويحوا
حثب حث تا كحثروف كحثيك كف كحتاكتيسيك لاقو

ظبا 1999ـ) ع66؛ حثتك يي حثرراي حثسكب

با هللا حثا شا حثرترف حث قكوا

بك

ج 12ع.23

) (37بك بوا با هللا بف با حثىز ز حث ايي ت  487ه ػ  1094 /ـ) رىتػـ رػك حسػلىتـ رػف
ررطفب حثسقك رط ىخ ثتتػخ حثلػأثوف كحثليترػخ كحثتشػي

سرك حث ةا كحثركحنف لاقو

حثقكهية  1951ـ) ج 4ع.1364
) (38حثسويحوا حثرراي حثسكب

ع.66

) (39حثقزك تا حثرراي حثسكب

ع.59

) (40حثبويكت ػػا و ػػا لاقوػ ػ ر ػػك ثك ت ػػا ر ػػف رقكث ػػخ رقبكث ػػخ و ػػا حثىق ػػل حك ريذكث ػػخ احي حثرى ػػكيؼ
حثى ركتيخ

اواي آ كا – حث تا  1958ـ) .169

) (41حثرراي حثسكب

ع. 494

) (42بػػك حثاسػػف ذ بػػف حارػػا حبػػف تبوػػي ت  614هػ ػ  1217 /ـ) يسػػكثخ ح ل ػػكي حثتكسػػؾ وػػا
ذا ػػي حآل ػػكي حثكي ر ػػخ كحثرتكس ػػؾ حثرىيكو ػػخ بياك ػػخ حب ػػف تبو ػػي احي رال ػػخ حثاي ػػكة

بو ػػيكت

 1981ـ) ع. 86
) (43ذ ب ػػف بػ ػيحهيـ ب ػػف س ػػك ا حفتر ػػكيي حثس ػػتتكيي حثرى ػػيكؼ ػػكبف حالكف ػػكتا ت  749ه ػ ػ /
1348ـ) ت ب حثذ كئي وا اكحؿ حثتكحهي ُ تا بلاي ػيه كلىكوػ اكحشػيد حثىكريػخ كحثكهكيػخ
كحفابي ػػخ حفب حتس ػػلك ر ػػكيي حثكيركػ ػا حث ه ػػاحاي حثرط ى ػػخ حثىر ػػي خ حثق ػػكهية 1939ـ)
ع. 20
ع. 325

) (44حبف حثفقيد حثرراي حثسكب

) (45سكيركف حثلكتي ت وا حثقيف حث كثػث ثك تػية  /حثلكسػف ثكرػيةا) ياكػخ سػكيركف حثلػكتي كياهػك
حثسػػويحوا نػػرف ياكػػخ حثسػػويحوا ثػػب حث تػػا كحثرػػوف كحثيك ػػكف كحتاكتيسػػيك ط ػػف احي رتشػػكيحت
حث ريي

هاحا  1961ـ) ع. 43

) (46حبف حالكفكتا حثرراي حثسكب
) (47بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 31-30

ع42؛ حثقزك تا حثرراي حثسكب
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) (48حثرراي حثسكب

ع. 42-41

) (49بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 41

) (50بك اثف حثرراي حثسكب

ع 41؛ حثقزك تا حثرراي حثسكب

) (51بػ ػػك اثػ ػػف حثررػ ػػاي حثسػ ػػكب

ع. 105

ع 42ش ػ ػ كب حثػ ػػاوف بػ ػػا بػ ػػا هللا يػ ػػكركت بػ ػػف بػ ػػا هللا

حثارػػكي ت  624هػ ػ  1227 /ـ) رىتػػـ حثبكػػاحف لاقو ػ

وي ػػا بػػا حثىز ػػز حثتتػػاي احي

حثكلب حثىكريخ بويكت 1990ـ) رج  4ع.543
) (52بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 42

) (53حثارويي حثرراي حثسكب

ع . 494

) (54حثيىقػػكبا حثررػػاي حثسػػكب

ج 1ع 158؛ حثرسػػىكاي

ػػكي ...ع63؛ بػػاي حثػػاوف

حثرظفػػي بػػف رتػػا حثػػاوف بػػا حثػػيارف بػػف بػيحهيـ حثرىػػيكؼ ػكبف ركنػػا ىك ػػؾ ت ىػػا سػػتخ
 650ه ػ  1252 /ـ) رفػيح حثػتف

رػػك وتكػب حثفػيح كحثسػيكي رػػف حفطىرػخ كحفاكيػخ كحفتهػػكـ

ب ػػا حثفلػػكح ب ػػا حثػػيزحؽ ات ػػكف كيكسػػي رػ ػ كغ احي حثكلػػب حثىكري ػػخ

كحثىطػػكي لاقو ػ

بويكت  2006ـ) ع. 19
) (55بك اي شػر

حثػاوف ذ بػف حارػا حثرقاسػا ت  380ه ػ  990 /ـ) اسػف حثلقكسػيـ وػا

رىيوػػخ حفر ػػكثيـ ط  2رط ى ػػخ بي ػػل
حثسكب

الو ػػاف  1906ـ) ع14؛ حثارو ػػيي حثرر ػػاي

ع . 494

) (56حثتك يي حثرراي حثسكب

ج 9ع. 303

) (57حثتك يي حثرراي تفسد كحثتز
) (58بك اثف حثرراي حثسكب
) (59حبف حثفقيد حثرراي حثسكب
) (60حث ايي حثرراي حثسكب

ع. 315

ع42؛ حثقزك تا حثرراي حثسكب

ع. 105

ع. 12
ج 4ع. 1364

) (61حثسويحوا حثرراي حثسكب

ع. 66

) (62حثقزك تا حثرراي حثسكب

ع. 59

) (63حثبويكتا وا لاقو  ...ع. 169
) (64حثرقاسا حثرراي حثسكب

ع14؛ حثارويي حثرراي حثسكب
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) (65حبف ركنا ىك ؾ حثرراي حثسكب

ع19؛ حثارويي حثرراي حثسكب

ع. 494

) (66ثكرز ا رف حثرىككركت اكؿ احا حثلكحبل ثألطىرخ كحفاكيخ وتظي شكرا با حثقكي

ركف

لتػػكية حثراػػيط حث تػػاي وػػا رػػي حثسػػيكاة حإلسػػةريخ 904-41ه ػ 1498-661 /ـ) سكسػػكخ

ػػكثـ حثرىيوػػخ

حثكك ػػت 1990ـ) ع 215-214؛ تياولػػك حوكسػػوف حثش ػػيؽ حإلسػػةرا و ػػا

حثىرػ ػػي حثكسػ ػػيط ليترػ ػػخ رترػ ػػكي بػ ػػك حثاسػ ػػف رؤسسػ ػػخ احي حثكلػ ػػكب حثاػ ػػاوث

بوػ ػػيكت

1986ـ) ع 295؛ سػ ػػكتيك.ي .هػ ػػكك وػ ػػا طكػ ػػب حثلكحبػ ػػل ليترػ ػػخ ذ ز ػ ػػز يوىػ ػػت كرارػ ػػكا
حثتاك

رال خ ت نخ رري كرط ىل ك حثقكهية 1957ـ) ع. 41

) (67حثارويي حثرراي حثسكب

ع. 494
ع66؛ حثرس ػػىكاي

) (68حثس ػػويحوا حثرر ػػاي حثس ػػكب

ػػكي ...ع  62,59,58؛ وتظػ ػػي

حث كيطخ ع . 11
59؛ ككيا حثػ ػػتع رػ ػػف ح ػ ػػلةؼ سػ ػػيط وػ ػػا حثرفػ ػػياحت تػ ػػا حثاروػ ػػيي

) (69حثررػ ػػاي حثسػ ػػكب
حثرراي حثسكب

. 294

) (70بك حثقكسـ بوا هللا بف با هللا حثرىػيكؼ ػكبف ياحذ ػخ ت  300ه ػ  912 /ـ) حثرسػكثؾ
كحثرركثػ ػ ػػؾ لاقو ػ ػ ػ

اي كيػ ػ ػػخ رتشػ ػ ػػكيحت رى ػ ػ ػػا لػ ػ ػػكي حثىكػ ػ ػػكـ حثىيبيػ ػ ػػخ كحإلسػ ػ ػػةريخ

ويحتاف ػػكيت 1992ـ) ع71؛ ب ػػك اث ػػف حثرر ػػاي حثس ػػكب

ع42؛ ذ ب ػػف حار ػػا ب ػػف

بيحهيـ حثككحلا حثطتتا حثرىيكؼ كبف طكطخ ت  779هػ  1377 /ـ) لافخ حثتظكي وا
غيحئب حفرركي ك تكئب حفسفكي حثرسركة ياكخ حبف طكطػخ رتشػكيحت رى ػا لػكي حثىكػكـ
حثىيبيػ ػػخ كحإلسػ ػػةريخ ويحتافػ ػػكيت 1994ـ) ج 3ع271؛ حثفيس ػ ػ يىػ ػػكاؿ  6اوكػ ػػكرلي)
وتظػػي وػػكثلي هتػػل

حثراكووػػل كحفكزحف حإلسػػةريخ كرػػك يىكاث ػػك وػػا حثتظػػكـ حثرلػػيي ليترػػخ

ػػف حفثركتي ػػخ اكر ػػل حثىس ػػكا رتش ػػكيحت حثتكرى ػػخ حفياتي ػػخ – رط ى ػػخ حثقػ ػكحت حثرس ػػكاخ
ركف 1970ـ) ع. 94
) (71حثرراي حثسكب

ع41؛ كتقل حثتع تفسد الاقك حثقزك تا حثرراي حثسكب

) (72بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 41

) (73حثقزك تا حثرراي حثسكب

. 105

) (74بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 42

) (75حثارويي حثرراي حثسكب

. 294
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) (76حثرراي تفسد كحثرفاخ .
ع. 42

) (77بك اثف حثرراي حثسكب

) (78حبػػف ياحذ ػػخ حثررػػاي حثسػػكب

ع71؛ حبػػف طكطػػخ حثررػػاي حثسػػكب

ج 3ع271؛

تػػكيج ونػػكك اػػكيحتا حثىػػيب كحثرةاػػخ وػػا حثراػػيط حث تػػاي وػػا حثىرػػكي حثقايرػػخ ك كحئػػل حثقػػيكف
حثكسطب ليترخ حثسوا يىقكب اي رال خ حفتتكك رري خ حثقكهية ا.ت) ع.250
) (79ريكج حثذهب كرىكاف حثتكهي ط 4لاقو

حثسىكاة حثقكهية 1964ـ) ج 1ع. 140

ذ راوا حثاوف با حثاروا رط ىخ

) (80حثرسىكاي حثرراي تفسد كحثتز كحثرفاخ ؛
Ptak Roderich ,Form Quan Zhou to The Sulu Zone And Beyond ,
Questions Related To Early Fourteenth Century , Journal of
Southeast Asian Studies ,(1998) , Vol. 29 , Part 2 , p. 1 .
) (81حثرسىكاي ريكج ...ج 1ع 140؛
Roderich , ,Op. ,Cit. ,P.,1 .
) (82حثسويحوا حثرراي حثسكب

ع 66حثتك يي حثرراي حثسكب

) (83حثسويحوا حثرراي حثسكب

ع. 66

) (84حثقزك تا حثرراي حثسكب

. 59

ج 12ع. 23

) (85حثبويكتا وا لاقو  ...ع. 169
) (86نػيك حثػاوف بػا ذ بػا هللا بػف حارػا حفتاثسػا حثرػكثقا حثرىػيكؼ ػكبف حثبيطػكي حثتػكرف
ثرفػ ػ ػ ػ ػػياحت حفاكيػ ػ ػ ػ ػػخ كحفغذيػ ػ ػ ػ ػػخ احي حثكلػ ػ ػ ػ ػػب حثىكريػ ػ ػ ػ ػػخ رتشػ ػ ػ ػ ػػكيحت ذ كػ ػ ػ ػ ػػا بينػ ػ ػ ػ ػػكف
بويكت 2001ـ) ج  1ع . 90
) (87بف تبوي حثرراي حثسكب
) (88حبف حالكفكتا حثرراي حثسكب
) (89حبف حثفقيد حثرراي حثسكب
) (90حثلكتي حثرراي حثسكب

ع . 86
ع. 20
ع. 325

ع. 43

) (91حبف حالكفكتا حثرراي حثسكب

ع. 31-30
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) (92حثقزك تا حثرراي حثسكب

. 105

) (93بك اثف حثرراي حثسكب

ع . 42-41

) (94بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 41

) (95بك اثف حثرراي تفسد ع. 42
) (96حثيىقػػكبا حثررػػاي حثسػػكب
حثرراي حثسكب

ج 1ع 158؛ حثرسػػىكاي

ع14؛ حبف ركنا ىك ؾ حثرراي حثسكب

) (97حثسويحوا حثرراي حثسكب

ػػكي ...ع 63حثرقاسػػا
ع. 19

ع 66حث ايي حثرراي حثسكب

) (98بك اثف حثرراي حثسكب

ع. 42

) (99حبف حثفقيد حثرراي حثسكب

ع. 12

ج 4ع. 1364

) (100حثبويكتا وا لاقو  ...ع169؛ حثقزك تا حثرراي حثسكب
) (101حثلكتي حثرراي حثسكب
) (102حثيىقكبا حثرراي حثسكب
حثرراي حثسكب

ع . 59

ع. 43
ػكي ...ع63؛ حثاروػيي

ج 1ع 158؛ حثرسػىكاي

. 494

) (103حوكسوف حثريتف حثسكب
) (104حثسويحوا حثرراي حثسكب

ع 295؛ هكك حثريتف حثسكب

ع . 41

ع.66

) (105حثسويحوا حثرراي تفسد كحثرفاخ .
) (106بك با هللا ذ بف حبا اػي حثزهػيي ت  550ه ػ  1155 /ـ) حثتىيحويػخ لاقوػ
ا ػػكج ر ػػكاؽ رتش ػػكيحت حثرى ػػا حثفيتس ػػا

ارشػ ػ

ذ

 1970ـ) ع 31؛ ػػكاؿ راو ػػا

حثاوف حالثكسا لتكية حثىيحؽ حث اي خ رف حتاكتيسيك الب كح ي حثقيف حثسك ف حث تيي  /كح ي

حث كثث شي حثريةاي احي حثاي خ ثكط ك خ

هاحا 1984ـ) ع.24

) (107تركؿ حثاوف حبػا حثفػلي وكسػف بػف يىقػكب حثرىػيكؼ ػكبف حثرتػككي ت  690ه ػ 1293 /
ـ) رػػفخ ػػةا حثػػيرف كراػػخ ك ىػػض حثاتػػكز حثرسػػركة لػػكي حثرسل رػػي لاقو ػ
ثكوهي ف

رط ىخ بي ل

) (108حثزهيي حثرراي حثسكب

الواف  1951ـ) ؽ 1ع. 144
ع 31؛ حالثكسا حثريتف حثسكب

462

ع .24

حكسػػاي

