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 :الممخص

لقد اشتيرت الحضارة الصينية في عالـ العصور الوسطى بما امتازت بو مف 
عف فضًًل مبراطورية عريقة ونظـ سياسية وحضارية ميزتيا عف غيرىا مف البمداف، ا

دقة صناعاتيا وكثرة سمعيا وبضائعيا التي راجت سمعتيا في فترة العصور الوسطى، 
سيما  لتأثر بالحضارات األخرى، الوكاف ليذه الحضارة العريقة أوصاؿ لمتأثير وا

الحضارة اإلسًلمية، وكاف لُبعد بًلد الصيف ما ُيضرب بو المثؿ في البًلد العربية، 
 ،في عالـ العصور الوسطى إلى زيارة ىذه البًلدالرََّحاَلَة كؿ ىذه األسباب دفعت 

ة، واالضطًلع عمى حضارتيا، فكاف مف ىؤالء الزائريف الرحالة المسمـ ابف بطوط
َف  ،الذي زار بًلد الصيف في عيد أسرة يواف بوصفو رحالة  كؿ ما رآه وشاىدهوَدوَّ

عف تمؾ البًلد، فكانت ىذه المشاىدات مرجًعا لتاريخ أحواؿ المسمميف في ىذه  أجنبيِّا
أبيرتو في زيارتو التي  ،بعض مظاىر الحضارة الصينيةإظيار  عففضًًل البًلد، 

 لبًلد الصيف.
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Abstract: 

Chinese civilization was famous in the world of the middle 

ages for its ancient empire and political and civilized systems that 

distinguished it from other countries, As well as the accuracy of its 

industries and the abundance of its goods, Which popularized its 

reputation in the middle ages. 

This ancient civilization had connections to influence and be 

influenced by other civilizations, Especially the Islamic civilization, 

and the remoteness of China was an example in the Arab countries. 

All these reasons prompted travelers in the world of the middle ages to 

visit these countries and learn about their civilization. 

One of those visitors was the Muslim traveler Ibn Battuta, 

who visited China during the Yuan Dynasty, and he recorded 

everything that he saw as a foreign traveler in those countries, these 

observations were a reference for the history of the conditions of 

Muslims in these countries, In addition to the flourishing of some 

aspects of Chinese civilization, which dazzled him on his visit to 

China 
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 مقدمة:

 لقد، و وأعرقيا التي عرفتيا البشرية الحضارات الحضارة الصينية مف أقدـإفَّ 
المجتمع الصيني منذ القدـ بعادات وتقاليد ميزتو عف غيره مف حيث التنظيـ َتَميََّز 
أفَّ عف فضًًل والنظاـ الحكومي المتكامؿ، ودقة التعامًلت المالية والتجارية،  ،الدقيؽ

 ،الجغرافييف المسمميفالرَّحالة  كاف لو مف العادات ما استرعى انتباهىذا المجتمع 
َف  ،ابف بطوطة الذي زار بًلد الصيف في عيد أسرة يواف المغولية وخاصة كؿ ما وَدوَّ

نقدـ ىذا البحث تحت لكي  ،رأى وسمع أثناء زيارتو، فكانت تمؾ المعمومات دافًعا لنا
لبًلد تعريًفا جغرافيِّا قدمنا فيو  ،بطوطة" "بًلد الصيف مف خًلؿ رحمة ابف:عنواف

عف مشاىدتو في تمؾ الرحمة الصيف مع ترجمة بسيطة لصاحب الرحمة، ثـ تحدثنا 
وصًفا لألنظمة القائمة وقتيا والمعامًلت، أـ كانت لبعض العادات والتقاليد أسواء 

 مف وصؼ لبعض الطيور والحيوانات واألطعمة ىناؾ.َقدََّمُو  وأخيًرا ما

 أهمية البحث:

الوقوؼ عمى بعض مظاىر الحياة الحضارية لبًلد وَتْكُمُف أىمية البحث في  
ـ(، وذلؾ مف خًلؿ أحد مظاىر التدويف التاريخي، وىو تدويف ٗٔىػ/ٛالصيف في )ؽ 

لممجتمعات األجنبية، السيما المجتمع الصيني،  ورؤيتيـ حالة المسمميفالرَّ  مشاىدات
ـ( مف خًلؿ رحًلت ٜىػ/ٖلعرب المسمميف منذ القرف )الذي كاف عمى تواصؿ مع ا

 ؛عف شيرة ىذا المجتمع في عالـ العصور الوسطىفضًًل حالة المسمميف، التجار والرَّ 
 ومنتجاتو التجارية. ،وشيرة سمعو ،لدقة تنظيمو
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 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:

 وأىـ المدف التي زارىا. ،معرفة مسار رحمة ابف بطوطة مف اليند إلى الصيف -

وأيًضا بعض الطيور والحيوانات التي رآىا ابف  ،بعض العادات والتقاليد معرفة  -
 في المجتمعات العربية.موجودًة  ولـ تكف ،بطوطة

وذلؾ مف خًلؿ استقباليـ البف بطوطة  ،أوضاع المسمميف ىناؾ معرفة محاولة -
وممارسة  ،وسفارة سمطاف اليند، وأيًضا مف خًلؿ المساجد التي رآىا ابف بطوطة

 المسمميف لشعائرىـ الدينية.

وحرص عمى تدوينو في  ،أىـ ما استرعى انتباه ابف بطوطةعمي  تعرؼالمحاولة  -
 رحمتو إلى الصيف.

 فرضية البحث وتساؤالته:

 كؿ ما يراه الزائر األجنبي لمجتمع مف المجتمعات يمثؿ لوأفَّ مف المعروؼ 
وتسجيؿ مشاىداتو، فكمما زادت فترة  ،عميو، فيسعى إلى تدوينوا وجديدً  شيًئا مختمًفا

ذلؾ الزائر قد يدوف أفَّ عف فضًًل زيارتو ومكوثو، زادت معو المشاىدات والتدوينات، 
اعتادوا ألنَّيـ  ؛وال تسترعي انتباىيـ ،عادية اىي بالنسبة لسكاف المجتمع أمورً أموًرا 

أحد أىـ  بوصفيا عمييا في حياتيـ اليومية، فتأتي ىذه التسجيًلت )تدويف المشاىدات(
َـّ كانت ىذه األسئمةمصادر التدويف التاريخي لعادات الشعوب األجنبية، و  التي ،مف ث
 -:طرحناىا ونرجو اإلجابة عمييا مف خًلؿ ىذا البحث 

 ابف بطوطة المجتمع الصيني؟ كيؼ رأى -
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 وما الذي استرعى انتباىو عف غيره؟ -

نَ دَ وىؿ كؿ شيء  -  عميو؟ مَّؽَ عَ ابف بطوطة و وَّ

 وما القيمة التاريخية لتمؾ التدوينات؟ -

 الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها:

ىناؾ عدد مف الدراسات التي تحدثت عف بًلد الصيف، وكاف ىناؾ بعض 
تناولت رحمة ابف بطوطة لتمؾ البًلد، وكانت بحؽ خير التي  المتخصصةالدراسات 

معيف لنا في ىذا البحث، واستفدنا منيا قدر المستطاع بجانب المصادر األصمية 
 والمراجع العممية، أذكر منيا:

، 7رحمة ابن بطوطة، مجمة تراث اإلنسانية، المجمد :محمد محمود الصياد -
 .123 – 227، صم2652، القاهرة، 1العدد

قدمت ىذه الدراسة لنا رحمة ابف بطوطة بدًءا مف خروجو مف بًلد المغرب حتى  
انتياء المطاؼ بو في خدمة سًلطيف دىمي باليند، وقد تعرضت ىذه الدراسة إلى 
زيارة ابف بطوطة لبًلد الصيف مف قبؿ سمطاف دىمي، وعمى الرغـ مف تناوؿ ىذه 

نجحت في فإنيا  لصيف بشيء مف االختصار،الدراسة لرحمة ابف بطوطة إلى ا
حيث  ،يزور بًلد الصيف إلى الباحثيف بوصفو رحالة عربيِّا تقديـ رؤية ابف بطوطة

لفتت األنظار إلى اىتماـ ابف بطوطة بكؿ ما يشاىده ويراه في زيارتو لمصيف، 
لكنيا في  ،وكذلؾ حديثو عف بعض العادات والتقاليد ،ووصفو لبعض الصناعات

وىذا ما  ،المقابؿ لـ تتطرؽ إلى حديث ابف بطوطة عف أوضاع المسمميف ىناؾ
 ستحاوؿ دراستنا التعرض لو وذكره بشيء مف التفصيؿ.

  



 1211 مايو –السبعون الخامس و  العدد             واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 75 May 2022 25 

أحمد :ابن بطوطة )رحمة مسمم من القرن الرابع عشر(، ترجمة :روس دون -
 .م2653إسماعيل، دار القمم، الكويت، 

ومؤلؼ ىذه  ،رحمة ابف بطوطةىذه الدراسة إحدى دراسات المستشرقيف عف 
الدراسة، ىو أحد أعمدة المدرسة اإلنجميزية في الدراسات الشرقية، وقد نجح في 

وكتابات  ،نشأة عمـ الجغرافيا عند العرب المسمميف عف في الحديثىذه الدراسة 
الرحالة المسمميف، كما تحدث عف دوافع الرحمة وأىدافيا، وأعطى نماذج لرحالة 

و أسيب أننا نرى أنَّ إالَّ  الحديث عف ابف بطوطة ورحمتو،في وأسيب  ،مسمميف
كثيًرا في حديثو عف الرحمة وأىدافيا ودوافع الرحالة لتدويف ما يراه، كما أسيب 
أيًضا في الترجمة البف بطوطة ومؤلفو الذي بيف أيدينا )تحفة النظار(، أما فيما 

معموماتو بشيء مف يخص زيارة ابف بطوطة إلى بًلد الصيف، فجاءت 
وىذا ما دفعنا إلى  ؛جًداضعيًفا االختصار، فكاف نصيب ىذه الزيارة في مؤلفو 

تقديـ دراستنا مف خًلؿ رؤية ابف بطوطة لممجتمع الصيني في عالـ العصور 
 الوسطى.

والجغرافيين الرَّحالة شبه القارة الهندية وبالد الصين من خالل :شفيقة عيساني -
م(، رسالة ماجستير، كمية العموم اإلنسانية 24-6/ هـ 5-7المسممين )ق 

 .م1226واالجتماعية، جامعة الجزائر، 

دتنا كثيًرا في بحثنا، لكف مع طوؿ اىذه الدراسة ىي أطروحة ماجستير، وقد أف
الفترة الزمنية ليذه الدراسة )حوالي خمسة قروف(، ومع اتساع اإلطار المكاني ليا 
ليشمؿ الصيف واليند، جاءت زيارة ابف بطوطة لمصيف بيف السطور، عمى الرغـ 
مف اعتمادىا في تعريؼ المدف الصينية وتسميتيا اإلدارية عمى ابف بطوطة، لكف 

 .اىتماًما لياتعطي ت ابف بطوطة داخؿ بًلد الصيف لـ تتطرؽ إلييا أو مشاىدا
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ابن بطوطة في الصين، مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع، :مصطفى غنيم -
  م.1221اإلسكندرية، 

اعتمدنا عمى ىذه الدراسة في معرفة رؤية ابف بطوطة عف المجتمع الصيني 
في حوالي أربعيف  جاءتا، حيث ومشاىداتو ىناؾ، لكف يؤخذ عمييا صغر حجمي

عف تقسيمات مباحثيا التقميدية مثؿ حديث مؤلؼ ىذه الدراسة عف فضًًل صفحة، 
مشاىدات ابف بطوطة في الصيف، فأردنا أف نختمؼ في بحثنا عف النمط التقميدي 

ودراسة  ،بتقديـ تمؾ المشاىدات وفؽ التقسيمات العممية البحثية لمحاور
 )المشاىدات( مف جوانب حضارية وسياسية.

 التسمية في المصادر:

ْيف  وأشير ما  لبمد، ، اسـوسكوف الياء وفي آخرىا نوف بكسر الصاد (ٔ) الصِّ
، (ٕ)وىي مممكة واسعة ذات سمطاف عظيـ  ،بيذا بًلد تقع في مطمع الشمس ُسمِّي

 .(ٖ)وذلؾ لكثرة الذىب فييا  "؛الشيًل"في بعض المصادر باسـ بًلد  ُعِرَفتْ و 

ًء مف النصؼ األوؿ مف القرف اوظيرت التسمية في المصادر اإلسًلمية ابتد
فتأتي نحو  ،المصادر اإلسًلمية في بمفظ بًلد ُيؤتى معيا ؛ وغالًبا ما(ٗ) (ـٜىػ/ٖ)

وأىميتيا السياسية مف جية  ،لمداللة عمى شساعة البًلد مف جية ؛بًلد الصيف
 .(٘)أخرى

 الموقع الجغرافي:

؛ وعرضيا أكثر مف (ٙ)تمتد بًلد الصيف مف اإلقميـ األوؿ إلى اإلقميـ الثالث
 ،التي بيف الصيف وبًلد اليند (ٚ)طوليا، ويحيط بالصيف مف جية الغرب المفاوز
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ومف جية الشماؿ أراضي األتراؾ وغيرىا مف  ،ويحيط بيا مف جية الجنوب البحار
 .(ٛ)األراضي

الساحمية تقع الصيف في أقصى البحر الكبير )المحيط اليندي(؛ ومف الناحية 
وىو أشير المراكز  ؛، ثـ يأتي ميناء خانقو(ٜ)الصيف ىو ميناء لوقيف ئوأوؿ مراف

 .(ٓٔ)ـ(ٜىػ/ٖالتجارية الصينية عند المسمميف في القرف )

كما يوجد في أقصى السواحؿ الشمالية الشرقية لبًلد الصيف ميناء مدينة 
، كما يقع شرؽ بًلد الصيف حسب المصادر اإلسًلمية بًلد تعرؼ باسـ (ٔٔ)قانصو 

عف الحدود الشمالية البرية لبًلد الصيف فيي األراضي التي تحاذي ا مَّ أ، (ٕٔ))الواقواؽ(
 .(ٖٔ)أراضي بًلد الترؾ والتبت، بينما يقع إلى الغرب منيا بًلد اليند 

 ابن بطوطة:

اهلل بف محمد بف  عبد بفحاليف المسمميف محمد رَّ ىو شيخ الجوابيف وأمير ال
 دَ لِ وُ  ، الطنجي مولًدا، وكنيتو أبو عبد اهلل، ولقبو شمس الديف،(ٗٔ)إبراىيـ المواتي قبيمة 

 ىكذا ـ(،ٖٗٓٔىػ/ٖٓٚ)السابع عشر مف رجب سنة ثنيف اإلفي مدينة طنجة يوـ 
لتقى بو في مدينة غرناطة قبؿ ايوـ  ،(٘ٔ)رحمتو ابف جزي  كاتبىو عف نفسو  َحدَّثَ 

 .(ٙٔ)أف يممي عميو رحمتو بسنوات 

وكاف ابف بطوطة مف أسرة ينتمي معظـ أفرادىا إلى مجاؿ القضاء والفقو 
ـ( عندما قاـ ٕٖ٘ٔىػ/ٕٙٚوكانت بداية حياتو في الترحاؿ والسفر عاـ ) ،اإلسًلمي

لؾ أف حج عدة بأولى رحًلتو بيدؼ الحج إلى مكة المكرمة، ولكنو ما لبث بعد ذ
مرات، وفي أعقاب قيامو بالحجة األولى قاـ بجولة في كؿ مف العراؽ وفارس قبؿ أف 

 ،قاـ برحًلت في كؿ مف شرؽ إفريقية وشبو الجزيرة العربية ثـ يعود إلى مكة ثانية،
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ـ( قاـ برحمة إلى اليند ٖٖٓٔىػ/ٖٔٚوبخاصة في كؿ مف عماف ونجد، وفي عاـ )
 ؛وخراساف وأفغانستاف، ثـ استقر في اليند لمدة ثمانية أعواـ عبر سوريا وآسيا الصغرى

 ،وفي تمؾ الفترة قاـ برحًلت في جنوب اليند ،في سمطنة دليي شغؿ وظيفة قاضٍ  إذ
 .(ٚٔ)وبًلد الصيف ،وجزر المًليو ،وجزيرة سيًلف

 الطريق إلى بالد الصين:

يرسمو  أثناء وجود ابف بطوطة في بًلد اليند، طمب منو سمطاف دليي أف
 .(ٛٔ)سفيًرا إلى ممؾ الصيف ومعو ىدية إليو

 ؛ممؾ الصيف قد بعث إلى سمطاف دليي ىدية فَّ وكاف سبب ىذه البعثة ىو أ
 وخمسة أثواب ،وخمسة أواٍف مف المسؾ ،ثوب ئةاموخمس ،عبارة عف مائة عبد وجارية

َعةٍ  ممؾ الصيف قد أرسميا إلى  فَّ وسبب ىذه اليدية أ ؛وخمسة سيوؼ ،بالجواىر ُمَرصَّ
ليحج إليو أىؿ الصيف،  ىناؾ؛ ألصناـ في مكافل تًاسمطاف دليي مقابؿ أف يبني بي

 .(ٜٔ)وكاف ىذا المكاف سابًقا معبًدا لمبوذية

ىذا المطمب  فَّ فمما وصمت ىذه اليدية إلى السمطاف كتب إلى ممؾ الصيف بأ
 يرض فْ ، فإ(ٕٓ)يعطي الجزية لَمفْ  الَّ ه إؤ ال يباح بنا ؛ إذال يجوز في ممة اإلسًلـ

 .(ٕٔ)بإعطائيا أباح لو السمطاف بناء البيت

وقد رد سمطاف دليي عمى ممؾ الصيف بيدية خير منيا، حيث يذكر ابف 
مف مائة فرس عمييا السروج، ومائة عبد وجارية،  ةٌ نَ وَّ كَ ىذه اليدية كانت مُ  أفَّ  بطوطة

قيمة الثوب منيا مائة دينار، وأثواب مف  ،ومائة ثوب مف الثياب القطنية الفاخرة
ولكنيا متعددة األلواف، وخيمة كبيرة، وتحؼ مف الذىب والفضة، وعشرة  ،الحرير
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وغير ذلؾ، وكاف عمى ابف بطوطة أف يسافر إلى الصيف مع ىذه اليدية  ،سيوؼ
 .(ٕٕ)السمطاف ليخرج معو  وُ نَ يَّ والوفد الذي عَ 

وتوجو إلى ميناء  ،معو مف الجواري َمفْ أخذ ابف بطوطة ىدية السمطاف و 
؛ لكف حدثت حادثة غريبة قبؿ رحمة ابف (ٕٗ)منتظًرا السفف الصينية  (ٖٕ)قاليقوط
السفر ىو وجواريو عمى سفينة ككـ محممة بالبضائع وىدية ر رَّ قو نَّ وىي أ ؛بطوطة

وىاجت  ،ت عاصفة شديدةبَّ ، لكف ى(ٕ٘)السمطاف حممت عمى إحدى سفف الجنؾ
عمى الساحؿ ال يستطيع الصعود  َمفْ وأصبح عمى حد تعبير ابف بطوطة  ،األمواج

وغرقت سفينة الجنؾ  ؛فيو النزوؿ، وازدادت العاصفة َمفْ  وال يستطيع ،إلى المركب
أصحابيا  فَّ التي بيا ىدية السمطاف، أما سفينة الككـ التي عمييا متاع ابف بطوطة فإ

يـ كؿ متاع ابف بطوطة، وبقي عمى ومع ،رأوا ما حدث لمجنؾ فروا بمركبيـ الم
 .(ٕٙ)عشرة دنانير الَّ إالشاطئ وحيًدا ليس معو 

وضاع متاع ابف بطوطة،  ،ىكذا ضاعت ىدية السمطاف إلى ممؾ الصيف
 .(ٕٚ)ر السفر بمفرده ر و خشي أف يعود إلى السمطاف ليخبره بما حدث، وقنولك

وقدمت إحدى السفف العربية متجية  ،انتظر ابف بطوطة حتى ىدأت العاصفة
وقد استراحت ىذه السفينة في قاليقوط ، (ٜٕ)إلى ميناء سامودرا  (ٕٛ)مف ميناء مسقط

 .(ٖٓ)مف أجؿ التزود بالماء والطعاـ، فركب معيـ ابف بطوطة حتى وصؿ إلى سامودرا
ـ( في عيد السمطاف الممؾ الظاىر الثاني ممؾ إمارة ٕٖٗٔىػ/ٖٗٚوكاف ذلؾ عاـ )

 ،وأضافو في إمارتو ،ب ىذا السمطاف كثيًرا بابف بطوطةحَّ وقد ر ، (ٖٔ)سامودرا  ياباس
 .(ٕٖ)جياده ضد ميراج سياـ )تايًلند(  يسبجاريتيف وغًلميف مف  وأىداه

وقد نزؿ ابف بطوطة ضيًفا عمى السمطاف الممؾ الظاىر باىياف شاه في قصره 
( لمدة أسبوعيف، وكانت تمؾ الزيارة قد Shamtaliraالمعروؼ باسمو قصر )شمتاليرا 
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وىو زيف العابديف باىياف شاه  ،سمحت البف بطوطة بحضور حفؿ زواج ابف السمطاف
 .(ٖٖ)ولي العيد 

وتحرؾ معو،  ،ركب ابف بطوطة سفف الممؾ الظاىر المتجية إلى الصيف
 .(ٖ٘)ومنيا إلى ميناء الزيتوف بالصيف  ،(ٖٗ)في ميناء جاوة  لكنيـ نزلوا أواًل 

 مشاهدات ابن بطوطة في الصين:

إقميـ الصيف متسع الخيرات كثير ":يصؼ ابف بطوطة بًلد الصيف بقولو
 ،(ٖٙ)"الفواكو والزرع والذىب والفضة، وال يضاىيو في ذلؾ إقميـ مف أقاليـ األرض...

ومعناه ماء  ؛ويتحدث ابف بطوطة عف نير يخترؽ تمؾ البًلد يسمى )آب حياة(
 .(ٖٚ)ف جباؿ قرب مدينة خاف بالؽ وىو ينبع م ،الحياة

القرى  فَّ إ":ويقارف ابف بطوطة بيف ىذا النير ونير النيؿ في مصر، فيقوؿ
ىذا النير أكثر  فَّ  أالَّ والمزارع والبساتيف واألسواؽ تحيط بو كالنيؿ في مصر إ

 .(ٖٛ)ة"عمار 

 عمى الجانب االقتصادي: -أواًل  

السكر الكثير الذي :مثؿ ،الصيفيذكر ابف بطوطة ما رآه مف خيرات في بًلد 
الذي يفوؽ ما رآه مف  ،يضاىي السكر المصري، وبيا األعناب واإلجاص )الكمثرى(

إجاص دمشؽ، أما البطيخ فيو عجيب يشبو بطيخ خوارـز وأصفياف، وبيا القمح 
 .(ٜٖ)قمًحا أطيب منو، وكذلؾ العدس والحمص رَ الذي لـ ي

فًل يصنع منو إال ":طة عنو بقولوأما الفخار الصيني، فقد حدثنا ابف بطو 
بمدينة الزيتوف، وىو مف تراب جباؿ ىناؾ تقد فيو النار كالفحـ، ويضيفوف إليو حجارة 
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ثـ يصبوف عمييا الماء، فيعود الجميع تراًبا،  ،عندىـ، ويوقدوف النار عمييا ثًلثة أياـ
وىو ىناؾ بقيمة الفخار ببًلدنا، ويحمؿ  كامًًل، ثـ يخمدونو، فالجيد منو ما خمر شيًرا

 .(ٓٗ)" إلى اليند وسائر األقاليـ، وىو أبدع أنواع الفخار

يذكر صناعة الفخار في الصيف،  فْ وفي الحقيقة لـ يكف ابف بطوطة أوؿ مَ 
وعندىـ مف الفخار ما ىو ":زيد السيرافي بقولو أبو حيث سبقو في الحديث عف ذلؾ

، وىناؾ مف أسرد القوؿ في الفخار الصيني الذي (ٔٗ) "أجود مف فخار أىؿ الشاـ
وليـ حمـ مف النار أصميا تراب يجمب مف أحد الجباؿ، بعد حرقيا ":شاىده ىناؾ بقولو

 .(ٕٗ) "وتركيا في اليواء أياـ، يخرج منيا أجود أنواع الفخار

ىو أضخـ مف األوز ":ثـ انتقؿ ابف بطوطة لمحديث عف الدجاج الصيني بقولو
وبيض الدجاج عندىـ أضخـ مف بيض األوز عندنا، ولقد اشترينا دجاجة عندنا، 

في برمتيف، ويكوف الديؾ  هواحدة، فجعمنا (ٖٗ)فأردنا طبخيا، فمـ يسع لحميا في برمة
بيا عمى قدر النعامة، وأوؿ ما رأيت الديؾ الصيني ببًلد اليند، فظننتو نعامة وعجبت 

. فمما وصمت إلى الصيف "ىو أعظـ منوإف ببًلد الصيف ما ":منو، فقاؿ لي صاحبو
. وقد أشار إلى ذلؾ قبؿ ابف بطوطة، (ٗٗ)" رأيت مصداؽ ما أخبرني بو مف ذلؾ

ورأينا في مجمس الحاكـ طعاـ الدجاج، فرأيتو كبير الحجـ :"حالة ماركو بولو بقولوالرَّ 
دىـ، أخبروني أنو دجاج ببًل احتى ظننتو لحـ كحيواف عندنا يشبو األغناـ عندنا، فمم

 .(٘ٗ) "عجبت منو ولـ أصدؽ

وأىؿ الصيف أعظـ األمـ ":ثـ تحدث ابف بطوطة عف الصناعات ىناؾ بقولو
إحكاًما لمصناعات، وأشدىـ إتقاًنا فييا، وذلؾ مشيور مف حاليـ، قد وصفو الناس في 

، وأكثر الصناعات التي تحدث عنيا نجد صناعة الحرير، حيث "تصانيفيـ فأطنبوا فيو
وتأكؿ منيا، فًل تحتاج إلى  ،الدود تتعمؽ بالثمار ألفَّ ؛ والحرير عندىـ كثير جًدا:"قاؿ 
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وىو لباس الفقراء والمساكيف بيا، ولوال التجار لما كانت لو  ،ولذلؾ كثر ؛ةكثير مؤن
 .(ٙٗ) "قيمة، ويباع الثوب الواحد مف القطف عندىـ باألثواب الكثيرة مف الحرير

ما فحميـ تراب إنَّ ":الفحـ عند أىؿ الصيف بقولوثـ تكمـ ابف بطوطة عف تراب 
فيقطعونو  ،، تأتي الفيمة باألحماؿ منوالطفؿولونو لوف  ،فؿ عندناعندىـ، منعقد كالط

 .(ٚٗ) قطًعا عمى قدر قطع الفحـ عندنا، ويشعموف النار فيو فيقد كالفحـ(

وأخيًرا عمى الجانب االقتصادي نرى حديث ابف بطوطة عف بعض نظـ 
وأىؿ الصيف ال يتبايعوف بدينار وال درىـ، ":المعامًلت المالية ألىؿ الصيف بقولو

نما بيعيـ وشراؤىـ بقطع الكاغد،  وجميع ما يحصؿ ببًلدىـ مف ذلؾ يسكبونو قطًعا، وا 
كؿ قطعة منيا بقدر الكؼ، مطبوعة بطابع السمطاف، وتسمى الخمس والعشروف قطعة 

ذا تمزقت تمؾ الكواغد في يد إنساف حمميا وىو بمعنى الدينا ،منيا َباِلبشت ر عندنا، وا 
إلى دار كدار السكة عندنا، فأخذ عوضيا ُجدًدا ودفع تمؾ، وال يعطى عمى ذلؾ أجرة 

ألف الذيف يتولوف عمميا ليـ األرزاؽ الجارية مف قبؿ السمطاف، وقد ُوكؿ ؛ وال سواىا
ذا مضى اإلنساف إ لى السوؽ بدرىـ فضة أو بتمؾ الدار أمير مف كبار األمراء، وا 

ويشتري بو  ،وال يمتفت إليو حتى يصرفو بالبشت ،خذ منوؤ دينار يريد شراء شيء، لـ ي
 .(ٛٗ) "ما أراد

وىكذا نجد أف أىؿ الصيف عند قدوـ ابف بطوطة عمييـ، كانوا يتعامموف 
ـ( ٜٙٓ – ٛٔٙىػ/ٜٕٗ -التي عرفوىا منذ عيد أسرة التانغ تقريًبا ) ،باألوراؽ المالية

. (ٜٗ) ـ(ٜٚٛىػ/ٕٓٗخاصة مع بداية طرحيا مف قبؿ اإلمبراطور لي شي فو عاـ )
في بًلد الصيف يباع ويشترى  اوىذا ما أشار إليو سميماف التاجر بأنو رأى أوراق

 .(ٓ٘)بيا
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 عمى الجانب االجتماعي: -ثانًيا

لعمنا نًلحظ أف أىـ ما استرعى انتباه ابف بطوطة عمى الجانب االجتماعي 
 ،ىو إعجابو الشديد بدقة التنظيمات األمنية ىناؾ، واالىتماـ بالضيوؼ والمسافريف

التي كاف مف أىميا حسف إكراـ  وتقاليدىـ، أىؿ الصيف ولعؿ ذلؾ يبرز عادات
واإلجراءات التي  ،الضيوؼ، فيحدثنا ابف بطوطة عف قدوـ التجار المسمميف إلى ىناؾ

ىو سمعة بًلد الصيف بيف غيرىا مف البمداف  والتي ىدفيا األوؿ واألخير ،تتـ معيـ
ذا َقِدـ التاجر المسمـ عمى بمد مف بًلد الصيف ُخّير في النزوؿ عند تاجر ":فيقوؿ وا 

مسمـ عندىـ أو في الفندؽ، فإف أحب النزوؿ عند التاجر حصر مالو، وضمنو التاجر 
شيًئا ، فإف وجد وأنفؽ عميو منو بالمعروؼ، فإذا أراد السفر بحث عف مالو ،المستوطف

ف أراد النزوؿ بالفندؽ، سّمـ  منو قد ضاع أغرمو التاجر المستوطف الذي ضمنو، وا 
مالو لصاحب الفندؽ وضمنو، وىو يشتري لو ما أحب ويحاسبو، فإف أراد التسري 

وأسكنو بدار يكوف بابيا في الفندؽ وأنفؽ عمييما، والجواري  ،اشترى لو جارية
ؿ الصيف أجمعيف يبيعوف أوالدىـ وبناتيـ، وليس ذلؾ عيًبا أى ألفَّ  ؛رخيصات األثماف

عندىـ، غير أنيـ ال يجبروف عمى السفر مع مشترييـ، وال يمنعوف منو إف اختاروه. 
وكذلؾ إف أراد التزوج تزوج. وأما إنفاؽ مالو في الفساد فشيء ال سبيؿ لو إليو 

 ."أمواليـ في بًلدنا ال نريد أف يسمع في بًلد المسمميف أنيـ يخسروف":ويقولوف

لممسافر، فإف حااًل وبًلد الصيف آمف البمد وأحسنيا  :"وفي موضع آخر يقوؿ
وتكوف معو األمواؿ الطائمة فًل يخاؼ  ،اإلنساف يسافر منفرًدا مسيرة تسعة أشير

عميو حاكـ يسكف بو في  ،عمييا، وترتيب ذلؾ أف ليـ في كؿ منزؿ ببًلدىـ فندًقا
لرجالة، فإذا كاف بعد المغرب والعشاء جاء الحاكـ إلى الفندؽ جماعة مف الفرساف وا

وختـ عمييا، وأقفؿ باب  ،ومعو كاتبو، فكتب أسماء جميع مف يبيت بو مف المسافريف
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وكتب  ،الفندؽ عمييـ، فإذا كاف بعد الصبح جاء ومعو كاتبو، فدعا كؿ إنساف باسمو
ي لو، ويأتيو ببراءة مف حاكمو ، وبعث معيـ مف يوصميـ إلى المنزؿ الثانتفصيًًل  بو

ف لـ يفعؿ ط ،أف الجميع قد وصموا إليو لبو بيـ، وىكذا العمؿ في كؿ منزؿ اوا 
ببًلدىـ، وفي ىذه الفنادؽ جميع ما يحتاج إليو المسافر مف األزواد، وخصوًصا 

 .(ٔ٘)" الدجاج واألرز، وأما الغنـ فيي قميمة عندىـ

ابف بطوطة لـ يكف أوؿ مف يذكر األمف في بًلد الصيف وسًلمة  والحقيقة أفَّ 
زيد السيرافي أسيب في ذلؾ األمر بشيء مف أفَّ أبا ودقة إجراءاتو ىناؾ، فنجد 

ومف أراد سفًرا مف بعضيا إلى بعض أخذ كتابيف مف الممؾ ومف ":التفصيؿ بقولو
كـ عمره وعمر مف و  ،الخصي، أما كتاب الممؾ فالطريؽ باسـ الرجؿ واسـ مف معو

بد  ومف أي قبيمة ىو، وجميع مف ببًلد الصيف مف أىميا ومف العرب وغيرىـ ال ،معو
 ؛ليـ أف ينتموا إلى شيء ُيعرفوف بو، وأما كتاب الخصي فبالماؿ وما معو مف المتاع

ورد :وذلؾ ألف في طريقيـ مسالح ينظروف في الكتابيف فإذا ورد عمييـ الوارد كتبوا
ومعو كذا، لكي ال  ،وسنة كذا ،وشير كذا ،بف فًلف الفًلني في يـو كذاعمينا فًلف ا

فمتى ما ذىب منو شيء أو مات  ،وال مف متاعو شيء ضياًعا ،يذىب مف ماؿ الرجؿ
 .(ٕ٘) وُرد عميو أو عمى ورثتو مف بعده" ،ُعمـ كيؼ ذىب
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 عمى الجانب الديني والثقافي: -ثالثًا

ويحرقوف  ،كفار يعبدوف األصناـوصؼ ابف بطوطة أىؿ الصيف بأنيـ 
وكفار الصيف يأكموف لحوـ الخنازير ":آخرقوٍؿ موتاىـ كما تفعؿ الينود، وفي 

وىذا ما ذكره ابف بطوطة عف ممة أىؿ الصيف دوف  "،والكًلب، ويبيعونيا في أسواقيـ
، ولعؿ تفسير ذلؾ مف وجية نظرنا ىو (ٖ٘)الدخوؿ في تفاصيؿ عبادتيـ أو مناسكيـ

عف كثرة تنقًلتو في ىذه فضًًل قصر المدة الزمنية التي قضاىا ابف بطوطة ىناؾ، 
مف الوقت لسرد تفاصيؿ متسًعا فمـ يكف يممؾ  ،المدة بيف ثًلث مدف صينية كبيرة

دىا في والتي تتواجد بكثرة في القرى واألقاليـ الزراعية أكثر مف تواج ،حياتيـ الدينية
 .(ٗ٘)ةيالرئيسالمدف 

ابف بطوطة مف براعة الصينييف في فف اندىاش وعمى الجانب الثقافي نرى 
حكامو مف الروـ وال سواىـ؛ فإف إوأما التصوير فًل يجارييـ أحد في ":التصوير بقولو

ليـ فيو اقتداًرا عظيًما، ومف عجيب ما شاىدت ليـ مف ذلؾ، أني ما دخمت مدينة قط 
عدت إلييا، إال ورأيت صورتي وصورة أصحابي منقوشة في الحيطاف  مف مدنيـ ثـ

..، .والكواغد، موضوعة في األسواؽ، وتمؾ عادة ليـ في تصوير كؿ مف يمر بيـ
وينتيي حاليـ في ذلؾ إلى أف الغريب إذا فعؿ ما يوجب فراره عنيـ، ُبعثت صورتو 

 .(٘٘) "إلى البًلد، وُبحث عنو، فحيثما وجد شبو تمؾ الصورة أخذ

البيروني  وقد سبؽ ابف بطوطة في الحديث عف براعة الصينيف في التصوير
وفي زيارتي إلى سوؽ الري وجدت لوحات عمى فخار مموف بيا تصاوير رائعة  :"بقولو

مف جماليا وألوانيا الزاىية، حتى ظننت أنيا مف بًلد فارس لبراعتيـ في ذلؾ، ولكف 
الموحة  المحممة مف الحرير والخزؼ، وكانتجاءت مع السمع الصينية إنيا قيؿ لي 

 .(ٙ٘) تباع بحوالي عشرة دنانير"
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وصؼ ابف بطوطة ليا اقتصر فقط عمى المدف أفَّ وفي مجاؿ العمارة نجد 
ولـ يتطرؽ لشيء مف تفاصيؿ العمارة حيث قاؿ في وصؼ مدينة  ،واألسوار واألبواب

رأيت بو نحو  ،مراسي الدنياوىي مدينة عظيمة كبيرة؛ ومرساىا مف أعظـ ":الزيتوف
؛ وفي حديثو عف مدينة صيف "مائة جنؾ كبار، وأما الصغار فًل تحصى لكثرتيا

ىي مف أكبر المدف وأحسنيا أسواًقا، وفي وسط ىذه المدينة كنيسة ":الصيف يقوؿ
عظيمة ليا تسعة أبواب، داخؿ كؿ باب أسطواف ومصاطب يقعد عمييا الساكنوف بيا، 

اني والثالث منيا موضع فيو بيوت يسكنيا العمياف، وفي داخميا وبيف البابيف الث
 (ٛ٘). وفي وصفو لمدينة َقْنَجْنفو(ٚ٘) "المارستاف لممرضى والمطبخة لطبخ األغذية

مدينة كبيرة حسنة تحيط بيا البساتيف وكأنيا غوطة دمشؽ، ودخمنا المدينة وليا ":يقوؿ
عبيد السمطاف مف حراس المدينة،  أربعة أسوار. يسكف ما بيف السور األوؿ والثاني

ويسكف ما بيف السور الثاني والثالث الجنود واألمير الحاكـ عمى البمد، ويسكف داخؿ 
وىو أعظـ المدف  ،كف داخؿ السور الرابع الصينيوفسالسور الثالث المسمموف، وي

 .(ٜ٘) "األربعة

 السفر إلى ممك الصين:

أياـ جاءه أمر القاف بأف يأتي إلى عاد ابف بطوطة إلى مدينة الزيتوف، وبعد 
مف السفر في البر، فجيزوا لو  حضرتو، وقد اختار ابف بطوطة السفر في النير بداًل 

وبعث معو األمير أصحابو، وبعد عشرة أياـ  ،مركًبا مف المراكب المعدة لركوب األمراء
يا مف السفر في النير وصؿ ابف بطوطة إلى مدينة تسمى )قنجنفو(، وىي كما يصف

مدينة كبيرة حسنة تحيط بيا البساتيف، وعند وصولو خرج القاضي وشيخ اإلسًلـ 
تعظيًما لضيؼ السمطاف،  ؛امو الستقبالوو، كما خرج أمير البمدة وخدَّ نوالتجار يقابمو 

 .(ٓٙ) اوبقي ابف بطوطة في ىذه المدينة خمسة عشر يوم
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 من الزيتون إلى الخنسا:

وكما يصفيا  ،(ٔٙ)واصؿ ابف بطوطة السفر حتى وصؿ إلى مدينة الخنسا 
ابف بطوطة فيي أكبر مدينة رآىا عمى وجو األرض حيث يحتاج طوليا إلى مسيرة 

والمدينة عبارة عف ست  ،ثًلثة أياـ، وكؿ ساكف مف سكانيا لو بستاف في وسط داره
ؿ ابف بطوطة في ر واحد؛ تجو و مدف يحيط بكؿ منيا سور، ويحيط بالجميع س

واسمو قرطي الذي أتى بالطباخيف المسمميف  ،ثـ استضافو أمير أمراء الصيف ،المدينة
وأثناء  ،ثـ يناولو البف بطوطة ،ليعدوا لو وليمة، وكاف ىذا األمير يقطع المحـ بيده

الذي حضر إلى ، الساحر الصيني دوجود ابف بطوطة في قصر ذلؾ األمير شاى
 .مير أرنا مف عجائبؾوقاؿ لو األ ،المجمس

إلى اليواء، فارتفعت  افرمى بي طواال اثـ ثقب فييا سيور  ،أخذ كرة خشب"
مف  حتى غابت عف األبصار، ونحف في وسط المشور أياـ الحر الشديد، فمـ يبؽَ 

وصعد في اليواء إلى  ،أمر متعمًما لو )صبي( فتصمؽ بوثـ  اليسير، الَّ اليسر في يده إ
وتعمؽ  ،فأخذ سكينة بيده كالمغتاظ ،أف غاب عف أبصارنا، فدعاه فمـ يجبو ثًلثًا

برجمو، ثـ بيده  ىرمبيد الصبي إلى األرض، ثـ  ىرمباليسر إلى أف غاب أيًضا، ثـ 
وثيابو ممطخة  ،ثـ برجمو األخرى، ثـ بجسده، ثـ برأسو، ثـ ىبط وىو ينفخ ،األخرى
مو بالصيني، وأمر لو األمير بشيء، وكمَّ  ،ؿ األرض بيف يدي األميربَّ قنزؿ و ثـ بالدـ، 

، فعجبت مًعا وركضو برجمو، فقاـ ،ثـ أخذ أعضاء الصبي فألصؽ بعضيا ببعض
منو، وأصابني خفقاف القمب كمثؿ ما كاف أصابني عند ممؾ اليند حيف رأيت مثؿ ذلؾ 

خر الديف إلى جانبي، فقاؿ دواء أذىب عني ما وجدت، وكاف القاضي ف فسقاني
 .(ٕٙ) "..."ما شعوذةنَّ وا   ،واهلل ما كاف مف صعود وال نزوؿ وال قطع عضو:"لي
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 نهاية رحمة ابن بطوطة:

وىي  ؛بعد أف تنقؿ في مدف وقرى الخنسا، سافر ابف بطوطة إلى بًلد الخطا
عمى وصؼ ابف بطوطة آخر أعماؿ الصيف وأحسف البًلد عمارة، كما تحدث عف 
كثرة البساتيف والقرى والمزارع المنتشرة عمى جوانب أنيارىا، وفييا وصؿ ابف بطوطة 

وىي حضرة القاف سمطاف البًلد وعظيميـ الذي مممكتو بًلد  ؛(ٖٙ)إلى خاف بالؽ 
المدينة قد نزؿ عند الشيخ برىاف الديف الصيف والخطا، وكاف ابف بطوطة في ىذه 

وقد أسيب ابف بطوطة في وصؼ المدينة وممحقاتيا، وكذلؾ جيوش  ،الصاغرجي
 .(ٗٙ)وكذلؾ القصر الممكي وخواصو وما بو  ،القاف المرابطة ىناؾ

 أوضاع المسممين في بالد الصين من خالل وصف ابن بطوطة:

حدثنا عف المسمميف ىناؾ ونراه ي ،منذ وصوؿ ابف بطوطة إلى بًلد الصيف
وليـ فييا  ،وفي كؿ مدينة مف مدف الصيف مدينة لممسمميف ينفردوف بسكناىا":بقولو

المسمميف بمساكف انفراد ، وىذا األمر وىو (٘ٙ) المساجد إلقامة الجمعات وسواىا"
ابف بطوطة في أكثر مف موضع حيث قاؿ عف مدينة صيف  أكده ، وقدخاصة بيـ

جيات ىذه المدينة بمدة لممسمميف، ليـ بيا المسجد الجامع والزاوية وفي بعض :"الصيف
بد في كؿ بمد مف بًلد الصيف مف شيخ اإلسًلـ تكوف  وشيخ، وال والسوؽ، وليـ قاضٍ 

 .(ٙٙ) "يقضي بينيـ أمور المسمميف كميا راجعة إليو، وقاضٍ 

المسمميف في بًلد الصيف خاصة وبًلد جنوب شرؽ آسيا عامة،  ونًلحظ أفَّ 
وذلؾ لتميز  جمعات سكنية تتميز بطابع اإلسًلـ؛كانت ليـ أحياء خاصة بيـ وت

وىذا ما أكدتو بعض المصادر التاريخية  ،مساكنيـ عف مساكف أىؿ البًلد األصمييف
ووجدت ىناؾ ":قوليـب (ٚٙ)التي تحدثت عف المسمميف في الصيف وبًلد أرخبيؿ المًليو

، ولممسمميف في الصيف (ٛٙ))في ممقا( مساكف تشبو البيوت التي رأيتيا في البصرة
تجمعات سكنية تتميز بالطابع اإلسًلمي بناىا التجار المسمموف ىناؾ، واتخذوا منيا 
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وحوانيت يعرضوف فييا بضائعيـ، فكانت مساكف المسمميف  ،لمعبادة اودورً  ،مساكنيـ
 .(ٜٙ) "دف داخؿ المدف الصينيةىناؾ وكأنيا م

واألمر لـ يقؼ عند أحياء المسمميف ىناؾ، بؿ نجد ابف بطوطة يحدثنا عف 
ينظر في  بد لكؿ مدينة قاضٍ  منصب شيخ اإلسًلـ ىناؾ وقاضي المدينة، حيث كاف ال

الخصومات وشيخ اإلسًلـ مف أجؿ أحواؿ المسمميف العامة والخاصة فيقوؿ ابف بطوطة 
بد في كؿ بمد مف بًلد الصيف مف شيخ اإلسًلـ تكوف  وال:"عف مدينة صيف الصيف

يقضي بينيـ، وكاف نزولي عند أوحد الديف  أمور المسمميف كميا راجعة إليو، وقاضٍ 
عنده أربعة عشر وأقمت األمواؿ الطائمة،  وألكابر ذو السناري، وىو أحد الفضًلء ا

ويسكف داخؿ السور الثالث المسمموف، وىناؾ نزلنا :" وفي قولو عف مدينة َقْنَجْنفو "،يوًما
عند شيخيـ ظيير الديف الُقرالني وىناؾ )عنده( التقيت بموالنا قواـ الديف السبتي وكاف 

وكاف لو  ،اف لو في بًلد الصيف شأف عظيـوك ،مف حذاؽ الفقياء والعمماء يحفظ الموطأ
 .(ٓٚ)أىدى إلّي منيـ غًلميف وجاريتيف" غًلًما ومثميـ مف الجواري فقدخمسوف 

وفي اليـو الثالث دخمنا المدينة الثالثة، ويسكنيا :"وفي حديثو عف مدينة الخنسا
لمساجد المسمموف، ومدينتيـ حسنة، وأسواقيـ مرتبة كترتيبيا في بًلد اإلسًلـ، وبيا ا

ونزلنا منيا بدار أوالد عثماف بف عفاف  ،والمؤذنوف، سمعناىـ يؤذنوف بالظير عند دخولنا
وكاف أحد التجار الكبار، وليـ زاوية تعرؼ بالعثمانية حسنة العمارة ليا أوقاؼ  ،المصري

كثيرة وبيا طائفة مف الصوفية، وبنى عثماف المذكور المسجد الجامع بيذه المدينة ووقؼ 
 .(ٔٚ)"...عميو وعمى الزاوية أوقاًفا عظيمة، وعدد المسمميف بيذه المدينة كثير

لنا ابف بطوطة وصًفا لممسمميف ىناؾ بأنيـ كانوا يسكنوف في أحياء  ـَ دَّ ىكذا قَ 
خاصة بيـ وليـ قاض وشيخ ومكانة التجار المسمميف بينيـ كبيرة، وأنيـ مارسوا 
شعائرىـ بحرية تامة دوف إيذاء مف أحد فكؿ النصوص التي ذكرىا ابف بطوطة لـ 

  الصيف المحمييف.تشر إلى أي إيذاء أو مضايقات سواء مف الحكاـ أو أىؿ 
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 الخاتمة:

ومف خًلؿ مشاىداتو وتجولو في المدف  أثناء وجوده،لقد استطاع ابف بطوطة 
عض العادات وب ،وأحواؿ سكانيا ،الصينية أف يقدـ لنا وصًفا دقيًقا عف بًلد الصيف

 .والتقاليد الخاصة بيـ

ىناؾ لـ يغفؿ ابف بطوطة في حديثو عف الصينييف أف يتكمـ عف المسمميف  
 سواء كانوا مف التجار أو مف الصينييف المسمميف.

َنو  معظـ ما مف األمور التي لـ يعتد  وا استرعى انتباىمَّ ابف بطوطة ىو مِ َدوَّ
 عمى مشاىداتيا في بًلد العرب المسمميف.

رحمة ابف بطوطة إلى الصيف خير شاىد عمى رؤية رحالة عربي في ُتَعدُّ  
 ني.العصور الوسطى لممجتمع الصي

َنو لقد أثبت ابف بطوطة مف خًلؿ مشاىدتو وما ، أف ما وصؿ إليو المجتمع َدوَّ
الصيني مف دقة في التنظيـ والعمؿ الحكومي استحؽ بو أف يحصؿ عمى سمعة طيبة 

عف اشتياره ببعض المنتجات التي كانت عصب فضًًل في عالـ العصور الوسطى 
 .وىي الخزؼ الصيني والحرير ،التجارة وقتيا
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 الهوامش
 

إفَّ التسمية ترجع إلى كممة صواني )أواني(، :سميت بالصيف نسبة إلى )صيف بف بغبر( وقيؿ( ٔ)
لساف العرب، :صينية. ومنيا جاء الصيف، ولمف ينسب إلييا صيني. ابف منظور:ومفردىا

الروض المعطار في خبر :؛ الحميريٖٚ، صٗجـ، ٕٕٓٓمطبعة دار المعرفة، بيروت، 
 .ٖٓٚـ، صٜٗٛٔ، مكتبة لبناف، بيروت، ٕإحساف عباس، ط:األقطار، تحقيؽ

 .ٓٗٗ، صٖـ، جٖٜٜٔمعجـ البمداف، دار صادر لمنشر، بيروت، :ياقوت الحموي( ٕ)
صادر، ـ، وأعاد نشره وتوزيعو دار ٜٛٛٔالمسالؾ والممالؾ، مطبعة بريؿ، ليدف، :ابف خرداذبة( ٖ)

 .ٓٚٔ، صٔـ، جٜ٘ٛٔبيروت، 
سيؼ شاىيف :عجائب الدنيا وقياس البمداف، دراسة وتحقيؽ:وتمثؿ ذلؾ في سميماف التاجر( ٗ)

عبد :رحمة السيرافي، تحقيؽ:زيد السيرافي وـ؛ أبٕٕٓٓالمريخي، مركز زايد لمتراث، أبو ظبي، 
 ـ.ٜٜٜٔاهلل الحبشي، أبو ظبي، 

، ٔ، جـٜٜٙٔسؼ اليادي، عالـ الكتب لمطباعة والنشر، بيروت، البمداف، تحقيؽ يو :اليمذاني( ٘)
شبو القارة اليندية وبًلد :؛ شفيقة عيسانيٕٗٗ، صٖمعجـ البمداف، ج:؛ ياقوت الحمويٓٙص

ـ( رسالة ماجستير، كمية ٗٔ-ٜىػ/ٛ-ٖالصيف مف خًلؿ الرحالة والجغرافييف المسمميف )ؽ 
 .ٗٔـ، صٜٕٓٓئر، العمـو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزا

كامؿ سمماف الجبوري، دار الكتب العممية، :مسالؾ األبصار في ممالؾ األبصار، تحقيؽ:العمري( ٙ)
 .ٕٗ، صٖبيروت، د.ت، ج

مفردىا مفازة؛ وىي مصدر ميمي مف فاز بػ/فاز مف / فاز عف، وىي مف المعاني المتضادة، ( ٚ)
أحمد  الميمكة(:الصحراء المقفرة؛ )أي)ىمؾ أو ربح(، وتطمؽ عمى :وىي مشتقة مف فاز؛ أي

 ،ٔطمختار عبد الحميد عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ الكتب، القاىرة،
 .ٕ٘ٚٔ، صٖـ،جٕٛٓٓ

ـ، وأعاد نشره وتوزيعو، دار ٓ٘ٛٔتقويـ البمداف، دار الطباعة السمطانية، باريس، :أبو الفداء( ٛ)
 .ٖٖٙـ، صٜٙٛٔصادر، بيروت، 

رافئ الصيف مف جية الشرؽ؛ وىو فرضة الصيف العظمى، ويتميز ذلؾ الميناء ىو أوؿ م( ٜ)
أوضح المسالؾ إلى معرفة :باألمف واالزدىار التجاري، وىو اآلف ميناء )ىانوي( البروسوي

، ٔـ، جٕٙٓٓالميدي عيد الروايضة، دار الغرب اإلسًلمي، بيروت، :البمداف والممالؾ، تحقيؽ
 ؛ انظر:ٙٔٔص

Beasley W.G:Historians of china, oxford university press, 1964, P.138. 
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عرفت ىذه المدينة في المصادر اإلسًلمية باسـ خانقوا، وبعض المصادر ذكرتيا باسـ ( ٓٔ)
ا ابف بطوطة فقد أطمؽ عمييا اسـ )صيف صيف(، وقاؿ إفَّ أىميا يسمونيا )الصيف :خانفو، أمَّ

تحفة النظار في غرائب :؛ ابف بطوطةٛٗٗ، صٖج معجـ البمداف،:كًلف(. ياقوت الحموي
األمصار وعجائب األسفار، شرحو وكتب ىوامشو طًلؿ حرب، دار الكتب العممية، بيروت، 

( Guangzhou؛ أما المصادر الصينية فقد ذكرتيا باسـ )جوانج زىو ٘ٓٙـ، صٕٚٓٓ، ٗط
جنوبي لمصيف. ( التي تقع عمى الساحؿ الKouang-Tchouوىي اآلف مدينة )قوانغ تشو 

يوسؼ عمي راشد، :االتصاالت المتبادلة بيف الصيف وعماف عبر التاريخ، ترجمة:تشانغ زوف ياف
 .ٗٔٔـ، صٕٕٓٓ، مسقط، ٖط

قانصو ىو آخر مواني بًلد الصيف مف جية الشرؽ؛ وىو آخر ما بمغو الرحالة العرب ( ٔٔ)
قاء المعارؼ البحرية، وكالة فضؿ العرب في ارت:والجغرافييف المسمميف. إبراىيـ محمد الفحاـ

 .ٖٗٔـ، صٕٛٔٓالصحافة العربية لمنشر، القاىرة، 
مف الجغرافييف المسمميف مف يجعؿ الواقواؽ قريبة مف الساحؿ الشرقي األفريقي فيي آخر بًلد ( ٕٔ)

كماؿ حسف مدعي، المكتبة :مروج الذىب ومعادف الجوىر، تحقيؽ:الزنج عنده. المسعودي
مف يجعميا تًلمس ساحؿ الصيف.  ـ؛ ومنيٖٛٔ، صٔـ، جٜٜٛٔالعصرية، بيروت، 

؛ ٜٕٓـ، صٕٕٓٓنزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، :اإلدريسي
بينما يرى المستشرؽ )دي خويو( أفَّ بًلد الواقواؽ التي تتحدث عنيا المصادر العربية إنَّما ىي 

 بًلد الياباف.
Degoese M.J.:Le Japan connudes arabes exarsion, f., dans livre des merveilles 

de l’inde, Berlien, 1975, P.295. 

 .ٕٗٔ، صٕمصدر سابؽ، ج:المسعودي( ٖٔ)
لواتو قبيمة بربرية كبيرة تعرؼ في لساف البربر باسـ )إيمواتف(، وكانت بطونيا تنتشر عمى ( ٗٔ)

رحمة ابف بطوطة، :س. محمد محمود الصيادطوؿ الساحؿ اإلفريقي مف المحيط حتى طرابم
 .ٖٓٔـ، صٜ٘ٙٔ، القاىرة، ٕ، عٖمجمة تراث اإلنسانية، مج

ىو محمد بف جزي الكمبي، ولد في غرناطة، والتحؽ بخدمة بني نصر، وترقى في الوظائؼ ( ٘ٔ)
حتى شغؿ منصب كاتب السمطاف أبي الحجاج بف يوسؼ، فمما اختمؼ معو ىاجر إلى فاس 

نفسو في بًلط السمطاف أبي عناف المريني، وأصبح محؿ ثقتو، وقد عيد إليو  المنصب ليشغؿ
ويسجؿ ما يممى  ،بكتابة أخبار ابف بطوطة، فقضى في ذلؾ ثًلثة أشير، يستمع إلى الرجؿ

عميو منيا فيقوؿ:"... وكاف الفراغ مف تقييدىا في ثالث ذي الحجة عاـ ستة وخمسيف 
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ابف بطوطة، رحمة مسمـ مف القرف الرابع :روس دوف؛ ٘ٔ..". تحفة النظار، ص.وسبعمائة
 .ٙٛـ، صٜٚٛٔأحمد إسماعيؿ، دار القمـ، الكويت، :عشر، ترجمة

 .ٖٕٙ، ص٘الزركمي، مصدر سابؽ، ج( ٙٔ)
 ؛ انظر:ٙٓٔرحمة ابف بطوطة، ص:محمد محمود الصياد( ٚٔ)

Chan-Ju_Kua:On the Chinese and arab trade, translated by hirth and rook mill, 

Amsterdam, 1966, P.193. 

 ٕٖ٘ٔىػ/ٕ٘ٚ – ٕ٘ٚكاف سمطاف دليي آنذاؾ ىو السمطاف محمد تغمؽ، والذي حكـ عاـ )( ٛٔ)
وذلؾ بعد أف ارتقى العرش بعد اغتياؿ أبيو السمطاف غياث الديف تغمؽ، أوؿ  ،ـ(ٖٔ٘ٔ –

سًلطيف آؿ تغمؽ في اليند، وممؾ الصيف ىو اإلمبراطور تسي شو أحد أباطرة أسرة يواف 
ـ(. ابف ٖٛٗٔ – ٖٖٚٔىػ/ٜٗٚ – ٖٛٚالمغولية، والذي حكـ بًلد الصيف مف عاـ )

التاريخ السياسي واإلداري لممسمميف في :؛ محمود مرعي عميٜٛٗمصدر سابؽ، ص:بطوطة
، ٜٕٔٓ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ٕٖ٘اليند، سمسمة تاريخ المصرييف، عدد 

 .ٙٗص
ىي عقيدة ىندوسية جاءت إلى بًلد الصيف مف اليند، وذلؾ عف طريؽ رحيؿ الرىباف :البوذية( ٜٔ)

إلى راىب  بُ سَ نْ  في الصيف، وتُ ًضا خصبة إالَّ البوذييف إلى الصيف، فيذه العقيدة لـ تجد ليا أر 
وتقديس األباطرة. مجموعة  ،الحياة المادية، وىي تؤمف بتناسخ األرواح:يدعى بوذا، وتعني

، دار العًلء لمنشر، دمشؽ، وآخريفمؤلفيف موسوعة تاريخ األدياف، ترجمة سيؼ الديف القيصر 
 .ٜٛمرجع سابؽ، ص:؛ بورس دوفٕٕٚ، صٗـ، جٕٙٓٓ

ىي ضريبة إسًلمية سنوية كانت الدولة اإلسًلمية تفرضيا عمى األشخاص غير :الجزية( ٕٓ)
والذيف عرفوا باسـ )أىؿ الذمة(، وقد ثبتت  ،المسمميف الذيف يعيشوف داخؿ الدولة اإلسًلمية

مشروعيتيا في الكتاب والسنة واإلجماع، وليست الجزية مف مستحدثات اإلسًلـ، بؿ عرفت 
، وكانت تفرض عمى الرءوسنت تعرؼ في الحضارة الرومانية باسـ ضريبة األمـ السابقة وكا

عفائيـ مف الخدمة العسكرية، وفرضت عمى  أىؿ الذمة مقابؿ حمايتيـ داخؿ الدولة اإلسًلمية وا 
الرجاؿ القادريف عمى حمؿ السًلح، وُأعفى منيا النساء والشيوخ واألطفاؿ والرىباف. عبد اهلل بف 

جزية وأحكاميا في الفقو اإلسًلمي، دار المجمس العممي لمنشر والتوزيع، ال:إبراىيـ الطريفي
 .ٕٚ – ٕ٘ـ، صٕٚٓٓالرياض، 

ش؛ ٖٖٔٔىوايت حسف، تيراف، :تاريخ مباركشاىى، تصحيح:ورد ىذا الخبر عف السييرندى( ٕٔ)
يحيى الخشاب، القاىرة، :محمد صادؽ وآخريف، مراجعة:جامع التواريخ، ترجمة:اليمذاني
 .ٕٚٔ، صٕـ، جٜٓٙٔ
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 .ٖٕٙمصدر سابؽ، ص:ابف بطوطة( ٕٕ)
وىو الساحؿ المواجو لغرب المحيط وأوؿ  ،يقع ىذا الميناء عمى ساحؿ المميبار:قاليقوط( ٖٕ)

السواحؿ المقابمة لمسفف العربية، وكاف ىذا الميناء مف أىـ المراكز التجارية عمى ذلؾ الساحؿ، 
ببًلد المميبار، يقصدىا أىؿ الصيف وسيًلف إحدى البنادر العظاـ ":وصفو ابف بطوطة بقولو

وكاف ىذا الميناء عندما زاره ابف بطوطة حوالي  ،، وكاف لمميناء أمير يسمى )شاه بندر("والميؿ
المصدر السابؽ، :؛ ابف بطوطةٜٕٓ، صٔالبمداف، ج:ثًلث عشرة سفينة صينية. اليمذاني

 .ٖٓٗص
بمراكب الصيف التجارية أو  إالَّ  يسافر فيو أحديذكر في المصادر أفَّ بحر الصيف الجنوبي ال ( ٕٗ)

الجنؾ؛ وىي مراكب كبيرة اشتيرت بيا المواني :الحربية، وىذه المراكب كانت عمى ثًلثة أنواع
الصينية، وكانت تحمؿ أكثر مف ألؼ رجؿ. الزو؛ وىي المراكب المتوسطة الحجـ. الككـ؛ وىي 

في مياه المحيط اليندي، مطبعة الجاحظ، صناعة السفف :المراكب صغيرة الحجـ. خالد العزي
 .ٖٕٔـ، صٜ٘ٚٔبغداد، 

نوع مف السفف الكبيرة استخدميا التجار العرب في تجارتيـ مع الصيف، وكاف التجار :الجنؾ( ٕ٘)
العرب يشتروف ىذه السفف مف ميناء الزيتوف كما ذكر ذلؾ ابف بطوطة، وكاف ثمف ىذا النوع 

وكانت المركب الواحدة يتراوح قموعيا )شراع  ،ألؼ درىـ مف السفف ُيقدر بنحو مائة وخمسيف
عشر قمًعا، وتصنع القموع مف الخيزراف منسوجة بالحصر، وقد  اثني المركب( مف ثًلثة إلى

شاىد في ميناء الزيتوف نحو مائة جنؾ كبار، وأما الصغار فًل تحصى مف أنَّو  ذكر ابف بطوطة
السفف اإلسًلمية عمى حروؼ :درويش النخيمي؛ ٓٔٙتحفة النظار، ص:كثرتيا. ابف بطوطة
 .ٗ٘ـ، صٜٗٚٔالمعجـ، اإلسكندرية، 

 .ٜٗ٘مصدر سابؽ، ص:ابف بطوطة( ٕٙ)
ابف بطوطة في الصيف، مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، :مصطفى غنيـ( ٕٚ)

 .ٛـ، صٕٕٔٓ
مسافرة إلى الصيف، وقد ازدىر ُيَعدُّ مف أقدـ مواني الساحؿ العماني، وكاف منطمؽ السفف ال (ٕٛ)

ـ(، وكاف أىـ ما ُصدر مف ذلؾ الميناء نجد ٖٔ-ٓٔىػ/ٚ-ٗىذا الميناء في الفترة مف )ؽ
دور العمانييف في :الخيوؿ العربية التي حممت إلى ميناء قاليقوط في اليند. عبد الرحمف العاني

 .ٖٔـ، صٜٓٛٔـ، عماف، ٓٔىػ/ٗالمًلحة والتجارة اإلسًلمية حتى القرف 
يقع ىذا الميناء عمى الساحؿ الغربي لجزيرة سومطرة، وأماـ الطريؽ البحري لمسفف الفارسية ( ٜٕ)

 واليندية والعربية قبؿ دخوليا مياه مضيؽ ممقا؛ انظر:
Arena wati:Silsilah malau:Dan Butis, pustaka antora kualalumpur, 1973, P.39. 
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 .ٖٙ، صـٜٙٙٔؾ دياف كوتاييارو، جيتقئف، فرتاـ، سيجاره مًليو، فستا:إسماعيؿ حاج عمي( ٖٓ)
حمد باىياف شاه الممقب بالسمطاف الممؾ الظاىر الثاني ممؾ إمارة باساي أىو السمطاف ( ٖٔ)

ـ(. وفي عيده جاء ابف ٜٖٗٔ-ٕٖ٘ٔىػ/ٓ٘ٚ-ٕٙٚسامودرا اإلسًلمية وحكـ في الفترة مف )
الصيف مف قبؿ سمطاف دليي والثانية عاـ بطوطة مرتيف إلى بًلده، األولى أثناء سفره إلى بًلط 

سيجاره سامودرا، ترجمة عف :ـ( أثناء عودتو مف الصيف. أسعد تكاوريٖٙٗٔىػ/ٚٗٚ)
ـ، ٜٜ٘ٔسميـ عمي حاج عمر، دار أىؿ اليدى لمنشر والتوزيع، كوااللمبور، :المًليوية

 .ٙٗٔص
 .ٗٚمصدر سابؽ، ص:إسماعيؿ حاج عمي( ٕٖ)
ـ، ٕٔٓٓة المًليو، دار الفرقاف لمطباعة والنشر، ماليزيا، تاريخ أم:محمد أميف حسيف( ٖٖ)

 .ٔٗٔص
فييا السفف العربية ترسو  يقع ىذا الميناء داخؿ جزيرة جاوة، وكانت ىذه الجزيرة محطة( ٖٗ)

وقد سماىا العرب  ،واليندية والصينية، وىي أعمر جزائر األرض عمى حد وصؼ المصادر
 .ٜٔ، صٔمصدر سابؽ، ج:باسـ )جاية(. المسعودي

يقع ىذا الميناء عمى ساحؿ بحر الصيف الجنوبي شماؿ ميناء كانتوف، وعرؼ عند أىؿ ( ٖ٘)
( التابع إلقميـ فوجياف، وقد أطمؽ الرحالة األجانب Tsen-Thoungالصيف باسـ )تزوتونغ 

عمى ىذا الميناء اسـ الزيتوف مف خًلؿ وجود أشجار الزيتوف في منطقة الميناء. بوؿ 
ذانج ىو، دار النشر بالمغات األجنبية، :الصينية في العصور الوسطى، ترجمةالموانيء :فاف

 .ٖ٘ـ، صٕٔٔٓبكيف، 
 .ٜٕٙتحفة النظار، ص:انظر( ٖٙ)
عرفت في المصادر اإلسًلمية باسـ )خاف بالؽ( وتقع شماؿ بًلد الصيف شرؽ بًلد الخطا ( ٖٚ)

وصفيا ابف  ،بكيف اليـووقد أسسيا )قوبًلي خاف(، أوؿ أباطرة أسرة يواف المغولية، وىي 
 ويقطعيا النير الذي تنتشر حولو ،بطوطة بأنيا مدينة كبيرة تقع في وسط سيؿ أخضر فسيح

 .ٖٔٙمصدر سابؽ، ص:؛ ابف بطوطةٜٚٔ، صٕمصدر سابؽ، ج:القرى الزراعية. أبو الفداء
 .ٜابف بطوطة في الصيف، ص:مصطفى غنيـ( ٖٛ)
 .ٖٗٙتحفة النظار، ص:انظر( ٜٖ)
 المصدر نفسو.:بطوطةابف ( ٓٗ)
 .ٜٗرحمة السيرافي، ص:انظر( ٔٗ)
 .ٔٚٔ، صٕرحًلت ماركو بولو، ج:ماركو بولو( ٕٗ)
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أحمد مختار عبد :البرمة ىو القدر المصنوع مف الحجارة المحروقة أو الفخار الطيني. انظر( ٖٗ)
 .ٜ٘ٔص، ٔجمعجـ المغة العربية المعاصر، :الحميد عمر

 .ٖٓٙصالمصدر السابؽ، :ابف بطوطة( ٗٗ)
 .ٜٚٔ، صٕالمصدر السابؽ، ج:ماركو بولو( ٘ٗ)
 .ٖٔٙالمصدر السابؽ، ص:ابف بطوطة( ٙٗ)
 المصدر نفسو.( ٚٗ)
 المصدر نفسو.( ٛٗ)
تاريخ أسرة تانغ القديـ، تعريب رضواف ليوروي، دار النشر بالمغات األجنبية، بكيف، :سي فوياف (ٜٗ)

 .ٙ٘ـ، صٜٔٛٔ
 .ٔٗسمسمة التواريخ، ص:انظر (ٓ٘)
 .ٖٖٙالمصدر السابؽ، ص:ابف بطوطة (ٔ٘)
 .ٖ٘ – ٕ٘سمسمة التواريخ، ص:سميماف التاجر (ٕ٘)
 . ٖٓٙالمصدر السابؽ، ص:ابف بطوطة (ٖ٘)
 .٘٘ٔرحمة ابف بطوطة، ص:محمود الصياد (ٗ٘)
 .ٖٔٙالمصدر السابؽ، ص:ابف بطوطة (٘٘)
لكتب العممية، بيروت، خميؿ عمراف، دار ا:اآلثار الباقية مف القروف الخالية، تحقيؽ:البيروني (ٙ٘)

 .ٗٔٔ، صٔـ، جٕٚٓٓ
 .ٖٗٙالمصدر السابؽ، ص:ابف بطوطة (ٚ٘)
في مقاطعة كيانج  Fu-Hoعمى نير فو  Kien – chang – Fuىي مدينة كياف تشانج فو  (ٛ٘)

جغرافيا الصيف، مكتبة فريؽ القيادة الوطني لتعميـ المغة :. مجموعة مؤلفيفKieng –Cieسي 
 .ٗ٘، صٔـ، جٕٙٓٓبكيف، الصينية في العالـ، 

 .ٖٚٙالمصدر السابؽ، ص:ابف بطوطة (ٜ٘)
ف ىناؾ. يأحد التجار المسمم:نزؿ ابف بطوطة خًلؿ إقامتو في منزؿ ظيير الديف القرالني( ٓٙ)

 .ٙ٘ٔمحمد محمود الصياد، رحمة ابف بطوطة، ص
( والتي Hang – Chou Fuoعرفت ىذه المدينة في المصادر الصينية باسـ )ىانغ تشو فو ( ٔٙ)

( شماؿ شرؽ كانتوف، وقد ذكرىا ابف بطوطة وأبو Che – Kiangكانت تتبع مقاطعة )شكيانغ 
مرجع سابؽ، :؛ تشانغ زوف يافٔٚٔ، صٔتقويـ البمداف، ج:الفداء باسـ خنسا. أبو الفداء

 .ٜٙص
 .ٔٗٙتحفة النظار، ص:انظر( ٕٙ)
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)خاف بالؽ(، وذلؾ عند أبو الفداء عرفت ىذه المدينة في المصادر اإلسًلمية بذلؾ االسـ ( ٖٙ)
وابف بطوطة، وىي تقع شماؿ بًلد الصيف، وأف أوؿ مف أسس ىذه المدينة ىو )قوبًلي خاف( 

مصدر سابؽ، :الخاف األعظـ لألسرة المغولية )أسرة يواف(، وىي اآلف مدينة بكيف، أبو الفداء
 ؛ انظر:ٜٚٔ، صٔج

Beasley W.G:op.cit, P.144. 

 .ٕٗٙنظار، صتحفة ال:انظر( ٗٙ)
 المصدر نفسو.:ابف بطوطة( ٘ٙ)
 .ٖ٘ٙالمصدر نفسو، ص:ابف بطوطة( ٙٙ)
التي تمتد مف  ،يطمؽ مصطمح أرخبيؿ المًليو عمى مجموعة ضخمة مف الجزر وأشباه الجزر( ٚٙ)

شمااًل أقصى الطرؼ الجنوبي الشرقي لمقارة اآلسيوية، والتي تتاخـ جنوب بًلد سياـ )تايًلند( 
أستراليا جنوًبا، بينما يحدىا شرًقا بحر الصيف الجنوبي، ويحدىا غرًبا المحيط حتى شماؿ قارة 

 ،اليندي، وبعبارة أخرى يمتد األرخبيؿ عمى شكؿ قوس عظيـ بيف المحيطيف اليندي واليادي
أندونيسيا  –)ماليزيا :دوؿ ٖويتكوف اليـو مف اتحاد  ،أكبر مجموعة مف الجزر في العالـويعد 

، ـٜٜٚٔ، بيروت، ٔماليزيا لمقارئ العربي، دار الرشاد، ط:د إبراىيـ كريريوالفمبيف(. سعي –
 .ٖٔص

 .ٖٔ، صٖرحًلت ماركو بولو، ج:ماركو بولو( ٛٙ)
(69) Chan – Ju – Kua:on the chines and Arab trade in the Twentieth and thirteenth 

centuries, translated by birth and rock hill, Amsterdam, 1966, P.84. 

 .ٖٚٙالمصدر السابؽ، ص:ابف بطوطة( ٓٚ)
 .ٖٛٙالمصدر السابؽ، ص:ابف بطوطة (ٔٚ)
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 المصادر والمراجع

 المصادر العربية: -أوالً  

نزىة المشتاؽ في اختراؽ :ـ(ٓٙٔٔىػ/ٙ٘٘)أبو عبد اهلل محمد بف محمد الياشمي ت اإلدريسي  .ٔ
 ـ.ٕٕٓٓاآلفاؽ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 

أوضح المسالؾ إلى معرفة البمداف والممالؾ، :ـ(ٛٛ٘ٔىػ / ٜٜٚالبروسوي )محمد بف عمي ت  .ٕ
 ـ.ٕٙٓٓتحقيؽ الميدي عيد الروايضة، دار الغرب اإلسًلمي، بيروت، 

تحفة النظار في :ـ(ٖٚٚٔىػ / ٜٚٚابف بطوطة )محمد بف أبي عبد اهلل المواتي الطنجي ت  .ٖ
غرائب األمصار وعجائب األسفار، شرحو وكتب ىوامشو طًلؿ حرب، دار الكتب العممية، 

 ـ.ٕٚٓٓ ،ٗبيروت، ط
الخالية، اآلثار الباقية مف القروف :ـ(ٛٗٓٔىػ/ٓٗٗالبيروني )أبو الريحاف محمد بف أحمد ت  .ٗ

 ـ.ٕٚٓٓخميؿ عمراف، دار الكتب العممية، بيروت، :تحقيؽ
الروض :ـ(ٜ٘ٗٔىػ / ٜٓٓالحميري )أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عبد المنعـ ت  .٘

 ـ.ٜٗٛٔ، مكتبة لبناف، بيروت، ٕإحساف عباس، ط:المعطار في خبر األقطار، تحقيؽ
المسالؾ والممالؾ، مطبعة :ـ(ٕٜٔىػ / ٖٓٓ ابف خرداذبة )أبو القاسـ عبيد اهلل بف عبد اهلل ت .ٙ

 ـ.ٜ٘ٛٔـ، وأعاد نشره وتوزيعو دار صادر، بيروت، ٜٛٛٔبريؿ، ليدف، 
عبد اهلل :رحمة السيرافي، تحقيؽ:ـ(ٓٔىػ / ٗأبي زيد السيرافي )أبي زيد محمد بف عمي ت ؽ  .ٚ

 ـ.ٜٜٜٔالحبشي، أبو ظبي، 
الدنيا وقياس البمداف، دراسة عجائب :ـ(ٜىػ / ٖسميماف التاجر )أبي سعيد حسف ت ؽ  .ٛ

 ـ.ٕٕٓٓسيؼ شاىيف المريخي، مركز زايد لمتراث، أبو ظبي، :وتحقيؽ
مسالؾ األبصار في ممالؾ :ـ(ٖٛٗٔىػ / ٜٗٚالعمري )شياب الديف أحمد بف يحيى ت  .ٜ

 كامؿ سمماف الجبوري، دار الكتب العممية، بيروت، د.ت.:األبصار، تحقيؽ
تقويـ البمداف، دار :ـ(ٖٖٔٔىػ / ٕٖٚمحمود بف عمر ت أبو الفداء )إسماعيؿ بف عمي بف  .ٓٔ

 ـ.ٜٙٛٔـ، وأعاد نشره وتوزيعو، دار صادر، بيروت، ٓ٘ٛٔالطباعة السمطانية، باريس، 
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رحًلت ماركو بولو، ترجمو إلى اإلنجميزية ولياـ مارسدف ونقميا إلى العربية عبد :ماركو بولو .ٔٔ
 ـ.ٕٗٓٓالعزيز جاويد، مكتبة األسرة، القاىرة، 

مروج الذىب ومعادف :ـ(ٜٚ٘ىػ/ٖٙٗالمسعودي )أبو الحسف عمي بف الحسيف بف عمي ت  .ٕٔ
 ـ.ٜٜٛٔكماؿ حسف مدعي، المكتبة العصرية، بيروت، :الجوىر، تحقيؽ

لساف العرب، مطبعة :ـ(ٖٔٔٔىػ/ٔٔٚابف منظور )أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ت .ٖٔ
 ـ.ٕٕٓٓدار المعرفة، بيروت، 

محمد :جامع التواريخ، ترجمة:ـ(ٜ٘ٗىػ/ٖٖٙف فضؿ اهلل اليمذاني تاليمذاني )رشيد الدي .ٗٔ
 ـ.ٜٓٙٔيحيى الخشاب، القاىرة، :وآخريف، مراجعة صادؽ

البمداف، تحقيؽ :ـ(ٜ٘ٚىػ/ٖ٘ٙاليمذاني )أبو عبد اهلل أحمد بف محمد بف إسحاؽ بف الفقيو ت  .٘ٔ
 .ٜٜٙٔيوسؼ اليادي، عالـ الكتب لمطباعة والنشر، بيروت، 

معجـ البمداف، دار صادر :ـ(ٕٕ٘ٔىػ / ٕٕٙالحموي )شياب الديف أبو عبد اهلل ت ياقوت  .ٙٔ
 ـ.ٖٜٜٔلمنشر، بيروت، 

 :المعربة المصادر الصينية -ثانًيا
تاريخ أسرة تانغ القديـ، تعريب رضواف ليوروي، دار النشر بالمغات األجنبية، بكيف، :سي فوياف .ٔ

 ـ.ٜٔٛٔ

 منها:والمعربة  ،المصادر الماليوية -ثالًثا
 ـ.ٜٙٙٔ سيجاره مًليو، فستاؾ دياف كوتاييارو، جيتقئف، فرتاـ،:إسماعيؿ حاج عمي .ٔ
سميـ عمي حاج عمر، دار أىؿ اليدى :سيجاره سامودرا، ترجمة عف المًليوية:أسعد تكاوري .ٕ

 ـ. ٜٜ٘ٔلمنشر والتوزيع، كوااللمبور، 

 المصادر الفارسية: -رابًعا
 ش.ٖٖٔٔىوايت حسف، تيراف، تاريخ مباركشاىى، تصحيح :السييرندى .ٔ

 المراجع العربية: -خامًسا
فضؿ العرب في ارتقاء المعارؼ البحرية، وكالة الصحافة العربية لمنشر، :إبراىيـ محمد الفحاـ .ٔ

 ـ.ٕٛٔٓالقاىرة، 
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، ٔمعجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ الكتب، القاىرة، ط:أحمد مختار عبد الحميد عمر .ٕ
 ـ.ٕٛٓٓ

 ـ.ٜ٘ٚٔالسفف في مياه المحيط اليندي، مطبعة الجاحظ، بغداد، صناعة :خالد العزي .ٖ
 ـ.ٜٗٚٔالسفف اإلسًلمية عمى حروؼ المعجـ، اإلسكندرية، :درويش النخيمي .ٗ
-ٖشبو القارة اليندية وبًلد الصيف مف خًلؿ الرحالة والجغرافييف المسمميف )ؽ :شفيقة عيساني .٘

 ـ.ٜٕٓٓواالجتماعية، جامعة الجزائر،  ـ( رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلنسانيةٗٔ-ٜىػ/ٛ
المًلحظات المغوية لمرحالة ابف بطوطة، مكتبة اآلداب لمنشر، جامعة القاىرة، :عادؿ حمؽ .ٙ

 ـ.ٜٜٗٔ
ـ، عماف، ٓٔىػ/ٗدور العمانييف في المًلحة والتجارة اإلسًلمية حتى القرف :عبد الرحمف العاني .ٚ

 ـ.ٜٓٛٔ
كاميا في الفقو اإلسًلمي، دار المجمس العممي لمنشر الجزية وأح:عبد اهلل بف إبراىيـ الطريفي .ٛ

 ـ.ٕٚٓٓوالتوزيع، الرياض، 
مجموعة مؤلفيف موسوعة تاريخ األدياف، ترجمة سيؼ الديف القيصر وآخريف، دار العًلء لمنشر،  .ٜ

 ـ.ٕٙٓٓ، ٗدمشؽ، ج
لعالـ، جغرافيا الصيف، مكتبة فريؽ القيادة الوطني لتعميـ المغة الصينية في ا:مجموعة مؤلفيف .ٓٔ

 ـ.ٕٙٓٓ، ٔبكيف، ج
 ـ.ٕٔٓٓتاريخ أمة المًليو، دار الفرقاف لمطباعة والنشر، ماليزيا، :محمد أميف حسيف .ٔٔ
 ـ.ٜ٘ٙٔ، القاىرة، ٕ، عٖرحمة ابف بطوطة، مجمة تراث اإلنسانية، مج:محمد محمود الصياد .ٕٔ
صرييف، عدد التاريخ السياسي واإلداري لممسمميف في اليند، سمسمة تاريخ الم:محمود مرعي عمي .ٖٔ

 .ٜٕٔٓ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، ٕٖ٘
ابف بطوطة في الصيف، مؤسسة حورس الدولية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، :مصطفى غنيـ .ٗٔ

 ـ.ٕٕٔٓ

 المراجع المعربة: -سادًسا
ذانج ىو، دار النشر بالمغات األجنبية، :الموانئ الصينية في العصور الوسطى، ترجمة:بوؿ فاف .ٔ

 ـ.ٕٔٔٓبكيف، 
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االتصاالت المتبادلة بيف الصيف وعماف عبر التاريخ، ترجمة يوسؼ عمي راشد، :تشانغ زوف ياف .ٕ
 ـ.ٕٕٓٓ، مسقط، ٖط

أحمد إسماعيؿ، دار القمـ، :ابف بطوطة، رحمة مسمـ مف القرف الرابع عشر، ترجمة:روس دوف .ٖ
 ـ.ٜٚٛٔالكويت، 

 المراجع األجنبية: -سابًعا
1. Arena wati:Silsilah malau:Dan Butis, pustaka antora kualalumpur, 1973. 

2. Beasley W.G:Historians of china, Oxford University press, 1964. 

3. Chan – Ju – Kua:on the chines and Arab trade in the Twentieth and thirteenth 

centuries, translated by birth and rock hill, Amsterdam, 1966. 
4. Chan-Ju_Kua:On the Chinese and Arab trade, translated by hirth and rook mill, 

Amsterdam, 1966. 

5. Degoese M.J.:Le Japan connudes arabes exarsion, f., dans livre des merveilles 

de l’inde, Berlien, 1975. 

6. Dorm S.J:Financial systems in the middle Ages, Oxford University press, 

1989. 
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