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  ملخص

 في خالفة المأمون باهللا ،)سنجان(  سندانمدینة على الفضل بن ماهان سیطر

  بها إمارة  إقامة منوتمكن العباسي في مطلع القرن الثالث الهجري التاسع المیالدي،

مستقًال عن الخالفة العباسیة، ثم تولى بعده ابنه محمد بن الفضل؛ الذي حاول أن 

عهده وزال یتوسع خارجًیا، ففتح مدینة قالي، ولكن سرعان ما انهارت الدولة في 

سیطر  بسبب االنقالب الذي وقع ضده من قبل أخیه ماهان بن الفضل، الذي ؛أمرها

خیه محمد وقتله، فشكل هذا فرصة سانحة إیقاع الهزیمة بأ علي سندان وتمكن من

 بن الفضل أمام الحكام الهنود في المنطقة المحیطة بسندان، فنجحوا في هزیمة ماهان

  .ماهان في سندان نهائًیا، وقضوا على حكم بني وقتلوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الكلمات المفتاحیة

  –المأمون -ساحل بالد الهند  - الهند  – الراشتراكوت –  سندان–بني ماهان 

  .المعتصم
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  :مقدمة

 كما هو واضح من عنوانها الدور السیاسي تتناول الدراسة التي نحن بصددها

 والتي تعرف في اللهجة المحلیة الهندیة، مدینة سندانفي  ماهان بنوالذي قام به 

الهندیة باسم سنجان، وكانت تعد من الموانئ التجاریة المهمة علي المحیط الهندي في 

  .العصور الوسطى

في بدایة  دخول سندان في وتوضح الدراسة كیف نجح الفضل بن ماهان 

حكومة إقامة  في حیث نجحوالسیطرة علیها التاسع المیالدي،  / القرن الثالث الهجري

ل، الذي حاول أن یمد نفوذه خارج ابنه محمد بن الفضمن بعده ورثه و عربیة له هناك 

 نتیجة الحكومة ولكن سرعان ما انهارت تلك . مدینة سندان؛ ففتح مدینة قالي

 ماهان أنفسهم؛ فكان ذلك سبًبا مباشرة في سقوط  بین أسرة بني نشبتللخالفات التي

  .حكومتهم هناك

  : أهمیة العتبارات عدة منهالدراسةلتلك ا و 

أن هذا الموضوع یدخل في نطاق العالقات العربیة الهندیة في العصور  - 

 .الوسطى

كما أن هذا الموضوع لم یحظ بالقدر الكافي من المؤرخین العرب والمسلمین  - 

قدیًما؛ األمر الذي جعل الكثیر من الباحثین في العصر الحدیث لم یهتموا بالبحث 

 . هذا الموضوعیا ثناوالتنقیب في

جدیر بالذكر أن بعض الرحالة والجغرافیین العرب أمثال المقدسي ذكروا أن  - 

الرحلة إلى بالد السند والهند كانت في غایة الصعوبة، وذلك نظًرا للمخاطر التي 

تحیط بمن یذهب إلیها، وذلك لوجود أقوام تشكل خطًرا على من یصل إلیه مثل 

 .الجیت والمید



                                                                    العدد السابع واألربعونمجلة بحوث الشرق األوسط

 - ٢٤ -  

عدم تركیز المصادر العربیة كثیًرا على هذه الفترة، إال أننا وعلى الرغم من 

استطعنا الحصول على أخبار متناثرة هنا وهناك في بطون بعض المصادر، خاصًة 

 أبي عن  إنه نقل كالمه عن هذه اإلمارةذكرفي كتاب فتوح البلدان للبالذري؛ الذي 

 ي في ضوئها استطعنا منوالت الذي نزل الهند، وأقام بها،  النحويمنصور بن حاتم

تحدید مالمح هذا الموضوع، والسیما أن البالذري من أهم رواة التاریخ اإلسالمي الذین 

اهتموا بالفتوحات اإلسالمیة في بالد الهند، حتى إنه هو الوحید الذي تفرد بذكر 

  .اته في كتابه فتوح البلدانمین األولى في الدیبل، وبهروج، وتفتوحات المسل

 بنو ماهان  إلى تسلیط الضوء على الدور السیاسي الذي أدوهراسةتهدف الد

التاسع المیالدي، مع بیان أثر /  الثالث الهجريفي سندان في الربع األول من القرن

  .الخالفات األسریة في زوال دولتهم بشكل عنیف وسریع

  :فرضیة الدراسة

سكة ومترابطة  الحاكمة متمافرضیة وهي أنه كلما كانت األسرتتبنى الدراسة 

لصراع على الحكم بین أفراد كلما كانت دولتهم قویة وفترة بقاءها أطول، وكلما احتدم ا

، وهذا ما  وعجل بزوال دولتهم الحاكمة كلما زاد ذلك في انهیار حكومتهماألسر

  .حكومة بني ماهان في سندان تاریخ استعراض خالل سیتضح من 

  : منهاتحاول الدراسة أن تجیب عن عدة تساؤالت

 أین تقع سندان؟ 

 من هم بني ماهان وكیف قامت حكومتهم؟ 

 كیف انتهت حكومة بني ماهان؟ 

  أثر في اإلسراع بسقوط حكومة بني ماهان في إلى أي مدى كان للصراع األسري

 سندان؟

  في سندان؟تنبئ عنهمهل ترك بنو ماهان آثار  
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  :ومن الدراسات السابقة في هذا المجال

كتاب بیة في بالد السند والهند للمؤلف أطهر المباركبوري، و كتاب الحكومات العر  - 

 .رجال الهند والسند حتى القرن السابع الهجري لنفس المؤلف

دراسة لمحمد یوسف النجرمي بعنوان العالقات السیاسیة والثقافیة بین الهند  - 

 .والخالفة العباسیة

د نصر عبد كتاب الوجود العربي في الهند في العصور الوسطى لمؤلفه محم  - 

موسوعة النهضة الثقافیة لبالد السند والبنجاب خالل الحكم العربي  -  .الرحمن

 .لمؤلفها عبد اهللا مبشر الطرازي

  : التعریف بسندان:أوًال 

 على الساحل الغربي لبالد الهند، ویطلق علیها في اللغة المحلیة )١( سندانتقع

 سندان، وهي من الموانئ المهمة، ، وقد أطلق علیها العرب قدیًما)٢("سنجان"الهندیة 

 من بالد الهند، وهي )٣(أن سندان من بالد تانة: "والتي كتب عنها أبو الفداء قائالً 

، كما وصفها االصطخري والمقدسي بالخصب والمحصوالت الوفیرة، )٤("مجمع الطرق

التي ذكرها اإلصطخري إن ) فرضة(وتعني كلمة . )٦(" على البحر)٥(وهي أجّل فرضة

دان كانت مرفئ للسفن القادمة من الداخل أي انها تعد منفًذا بحرًیا للسلع والبضائع سن

للعدید من المدن الداخلیة والعكس؛ مما یوضح أهمیة موقع المدینة التجاري علي 

  .السواحل الشرقیة للمحیط الهندي

، وقال )٧("قریبة من صیمور: " فضًال عن ذلك  ذكرها  یاقوت الحموي بأنها 

 )٨(هي مدینة على مسیرة ثالثة أیام من تانة وبینها وبین المنصورة: " القلقشنديعنها

، وذكر اإلدریسي أن )١١(" والخیزران)١٠( والقنا)٩(خمسة عشرة فرسًخا، وهب بالد القسط

أن بینها وبین سوبارة : "سندان من جملة المدن الهندیة التي اتصلت بالسند فقال

  .)١٢("خمسة فراسخ
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 الجغرافیین العرب إن سندان كانت تتمیز بالخصب والنماء، ووفرة ویتضح من كالم

المحاصیل الزراعیة ، كما أنها كانت میناء تجاري مهم علي السواحل الغربیة لبالد 

  .الهند، فمن الطبیعي أن تكون المدینة مطمًعا للقوي الخارجیة المحیطة بها

  

  )١٣(لهند خریطة توصح موقع سندان على الساحل الغربي للبالد ا

/ هـ ٢٣- ١٣(منذ عهد الخلیفة عمر بن الخطاب  - كان المسلمون یسعون 

 للسیطرة على سندان -العباسیینمن بعدهم حتى عهد األمویین و ) م٦٤٣- ٦٣٤

؛ حیث أرسل )١٤(ونواحیها، ولذلك وجه الخلیفة المهدي العباسي جیًشا خاًصا لذلك

، بقصد فتح إقلیم )١٥( شهاب حملة بحریة إلى بالد الهند، بقیادة عبد الملك بن

الكجرات  والسیطرة علیه وعلى غیره من المناطق الساحلیة المهمة مثل سندان، وكان 

  .)١٦(هذا الجیش مكون من عدد كبیر من  الجنود والمتطوعه
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 السفن الحربیة التي ش حتى وصل إلى بالد فارس، ومنها ركبواتحرك هذا الجی

 ببالد الهند؛ حیث وقع قتال شدید )١٧( باربدسارت في البحر، حتى وصلت إلى میناء

  .)١٨(بین العرب والهنود

، وكانت الریاح الحارة تهب اأقام العرب أیاًما بالمدینة، وكان موسم الحر شدیدً 

فانتشرت األمراض الوبائیة الموسمیة في المنطقة، فأصیب العرب بمرض یسمى 

ذلك كان الرعب قد استولى ، ل)١٩(، حتى مات خالل أیام قلیلة نحو ألف رجل)موتان(

على قلوب العرب بسبب ذلك الوباء بحیث لم ینتظروا أن تهدأ الریاح أو یهدأ البحر، 

، بعد أن فشلوا في السیطرة على )٢٠(بالد فارس عائدین إلى فركبوا السفن، وتوجهوا

إقلیم الكجرات أو حتى الوصول إلى مدینة سندان، وبعد ذلك لم یفكر الخلیفة المهدي 

 من دخول حتي نحج الفضل بن ماهان.)٢١(إرسال حملة أخرى إلى بالد الهندفي 

التاسع المیالدي وتحدیًدا في /  الهجریینسندان والسیطرة علیها مطلع  القرن الثالث

  . وأخیه المعتصممون باهللا العباسيعصر كل من  المأ

  : سیطرة الفضل بن ماهان علي الحكم في سندان- ثانًیا

 عدة إشكالیات  یعتریهتاریخ بني ماهان في سندان بیان أن ینبغي في البدایة

صمت العدید من المؤرخین العرب وعدم تعرضهم ألحداث تلك الحكومة العربیة  :منها

 بعد زوال الدولة  والسندفي سندان، حیث أن الكثیر من الرحالة الذین زاروا بالد الهند

ید السیرافي ، وأبو ز )م٨٥١/ هـ٢٣٧(الماهانیة بعدة سنوات مثل سلیمان التاجر سنة 

تحدثوا كثیًرا عن أحوال بالد الهند السیاسیة واالقتصادیة، ، )م٨٧٧/ هـ٢٦٤(سنة 

 .ماهانإمارة بني ولكنهما لم یتحدثا إطالًقا عن 

یعد تحدید تاریخ بدایة ونهایة قیام حكومة بني ماهان في سندان أیًضا من         

حیث أن البالذري نفسه وهو أول من تفرد بالحدیث االشكالیات التي واجهها البحث، 

 لقیام تلك الحكومة أو نهایتها، وكل ما یفهم ا محددً اعن تلك الحكومة لم یذكر تاریخً 
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من روایته هو أن حكومة بني ماهان ظهرت في سندان في عهد الخلیفة المأمون، 

مة بني واستمرت حتى بدایة عصر المعتصم، األمر الذي جعل تحدید بدایة حكو 

 .ماهان في سندان ونهایتها على سبیل الترجیح

 أحد الحكام العرب على إحدى المقاطعات السندیة )٢٢(كان الفضل بن ماهان

 )٢٣(الحدودیة المتاخمة لبالد الهند، وكان یتبع والي السند موسى بن یحیى البرمكي

- ١٩٨(، وذلك في عهد الخلیفة العباسي المأمون )م٨٣٥- ٨٣١/ هـ٢٢١-٢١٦(

  .)٢٤()م٨٢٣-٨١٣/ هـ٢١٨

تحرك الفضل بن ماهان بجیشه في شكل مغامرة عسكریة متجًها إلى مدینة 

سندان القریبة من الحدود السندیة وفتحها وأخضعها لسیطرته، ومع األخذ في االعتبار 

أن سندان في ذلك الوقت لم تكن تتبع بالد السند، ولم یكن لها أي عالقة مع الخلفاء 

، ونالحظ أن )٢٥(ها كانت من أراضي الكجرات، وتتبع ملك البلهراالعباسیین، بل إن

العرب كانوا یحاولون السیطرة على هذه المنطقة منذ زمن بعید، ولكن لم یتحقق هذا 

الهدف إال في عهد المأمون العباسي، عندما استطاع هذا القائد العربي الفضل بن 

  .)٢٦(ماهان أن یفتح هذه المناطق

 سیاسًیا ناجًحا؛ حیث أنه على الرغم من أنه حكم كان الفضل بن ماهان

سندان حكًما مستقًال إال أنه لم یقطع عالقته بدولة الخالفة العباسیة؛ حیث أراد أن 

یجعل الخلیفة المأمون راضًیا عنه، فأمر أن یخطب باسمه في المسجد الجامع الذي 

 كبیًرا، فسر المأمون أن یسمع بناه بالمدینة، كما أرسل إلیه الهدایا القیمة والسیما فیالً 

أن أحد القواد العرب استطاع أن یفتح جزًء من بالد الهند ویؤسس إمارة عربیة 

  .)٢٧(صغیرة

إرضاء الخلیفة العباسي، بضم هذه : حقق الفضل بن ماهان بهذا هدفین، أوالً 

طه أنه كان مستقًال في حكمه تماًما رغم ارتبا: المنطقة إلى خالفة المسلمین، ثانًیا

  .)٢٨(األسمى بالخلیفة المأمون



  فیصل سید طه حافظ. د   مطلع القرن الثالث الهجري   ببالد الهندنافي سند  ماهانيبنعلى إمارة  أضواء جدیدة

 - ٢٩ -  

شكك البعض في وجود الدولة الماهانیة في سندان، لكننا وجدنا لها ذكر عند 

البالذري؛ الذي یعد أول مؤرخ یذكر خبر سیطرة الفضل بن ماهان على سندان، 

: حدثني منصور بن حاتم قال"وتأسیس إمارة عربیة لها، ومما ذكره في هذا الشأن 

اهان مولى بني سامة فتح سندان، وغلب علیها، وبعث إلى المأمون كان الفضل بن م

  .)٢٩("رحمه اهللا فیًال، وكاتبه ودعا له في مسجد جامع اتخذه بها

أشار هذا النص صراحة إلى أنه كانت هناك دویلة أقامها فضل بن ماهان بعد 

نت دخوله سندان، ولكن البالذري لم یذكر كیف فتح فضل بن ماهان سندان، وهل كا

هناك أیة مقاومة من جانب سكان سندان؟ وٕان كانت القرائن تشیر إلى أنه لم تكن 

هناك أیة مقاومة من جانب سكان السندان، بل إن الفضل بن ماهان قد فتح المدینة 

، ویتضح من كالم البالذري )٣٠(صلًحا ألنه لو كانت وقعت أیة مقاومة لذكرها البالذري

، ومهما یكن )٣١(ًدا في سندان بعد أن اتخذها مقًرا لهأن الفضل بن ماهان قد بنى مسج

من أمر فقد نجح الفضل بن ماهان من تأسیس إمارة مستقلة في سندان شمال 

الكجرات، وترتبط تلك اإلمارة بصورة غیر مباشرة بقبیلة بني سامة التي حملت 

حد أفراد تطلعات دائمة لالستقالل عن الدولة العباسیة، ولم یكن مؤسس هذه اإلمارة أ

 .)٣٢(تلك األسرة، بل أحد موالیها

ویبدو أن الفضل بن ماهان تخلى عن أحالم أسرة بني سامة باالستقالل بمدینة 

، واتجه مع بعض أتباعه جنوًبا نحو شمال الكجرات، وتحدیًدا في منطقة )٣٣(الملتان

ة،  وأسس بها إمارة مستقل-  كما سبق ذكره- ، وتمكن من فتحها)٣٤(سندان في سورشترا

وقد یبدو من الغریب أن یتجه لتلك المنطقة الخطرة التي اشتهرت كمرتع للقراصنة، 

وربما كان ذلك رغبة منه في الحصول على اعتراف العباسیین به كثغر جدید ضد 

هؤالء القراصنة، أو ربما أثر االبتعاد عن السند حتى ال یدخل في صراع ضد الوالي 

  .)٣٥(العباسي أو قبیلة بني سامة
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، وتولى الحكم )٣٦( یعش الفضل بن ماهان طویًال، وتوفى في سندان نفسهالم

- ٢١٨(بعده ابنه محمد بن الفضل بن ماهان في عهد الخلیفة المعتصم باهللا العباسي 

، ومن الواضح أن والده قد ترك له اإلمارة، وهي تتمیز بالقوة )م٨٤١- ٨٢٣/ هـ٢٢٧

توسع الخارجي بفتح بعض المدن واالستقرار الداخلي، األمر الذي شجعه على ال

الهندیة المجاورة لمدینة سندان بهدف القضاء على هؤالء القراصنة؛ الذین دائًما ما 

، وقد ذكر أحد الباحثین استناًدا لكالم )٣٧(كانوا یشكلون خطرا على حركة التجارة

ح البالذري أن تلك الحملة كانت بأمر من الخلیفة المأمون، رغم أن البالذري لم یصر 

  .)٣٨(بذلك

بلغ من قوة محمد بن ماهان الحربیة أن جهز حملة بحریة قویة تتكون من 

، وقام أوًال بالحملة على المنطقة المجاورة التي كان یسكنها قوم من )٣٩(سبعین بارجة

، وقتل منهم خلًقا كثیًرا حتى أخضعهم وسیطر على منطقتهم، وأمن لنفسه )٤٠(المید

 ففتحها، ثم قرر االستمرار في الفتوحات إال إنه )٤١(يالطریق، فتقدم نحو مدینة قال

سمع بخبر االنقالب الذي قام به أخوه ماهان بن الفضل بن ماهان في سندان 

واستیالئه على الحكم فیها، فأمر الجیش بالعودة إلى سندان نفسها، ولم یستطع أن 

منه المساعدة، یدخلها، فقد كان أخیه قد حصنها، وكتب إلى الخلیفة المعتصم طالًبا 

 لم یر أهل العراق مثله في )٤٢(وأرسل إلیه هدیة قیمة عبارة عن عموًدا من ساج

  .)٤٣(العظمة والجمال والطول

علم ماهان بن الفضل بن ماهان بأن الخلیفة سیرسل جیًشا لمساعدة أخیه 

محمد بن الفضل بن ماهان، والبد من اإلسراع في معالجة الموقف، وكان سیاسًیا 

 فقد استطاع أن یحصل على تأیید السنود المقیمین في سندان، وبعض القادة ماكًرا،

العسكریین هناك، وبعد ذلك جهز جیًشا، وخرج من المدینة، وقام بحملة شدیدة على 

  .)٤٤(أخیه، وانتصر علیه وأسره، بل كان قاسًیا علیه حین قتله غدًرا
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لم والغدر القاسي من  عن هذا االفتراق المؤ )٤٥(وقد عبر الشاعر أبو العتاهیة

  :األخ ألخیه بهذه األبیات

  ما على ذا أكنا افترقنا بسندان       وما كنا هكذا عهدنا اإلخاء

  )٤٦(تضرب الناس بالمهند البیض       على غدرهم وتنسى الوفاء

انتهز حكام بالد الهند من الراشتراكوتیین فرصة التفرقة بین األخوة، وعلموا أن 

 ماهان یحكم سندان حكًما مستقًال، ولیس له اتصال بالخلیفة ماهان بن الفضل بن

العباسي أو بحكام السند من المسلمین، وأنه قد یطول الوقت لتصله أیة مساعدة 

عسكریة منهما في حالة الحرب، فاتحد الهنود وقاموا بحملة شاملة من كل جهة على 

تفرقة، وأخذوا ماهان سندان وقالي وموطن المید، وفتحوها وهزموا جیوش ماهان الم

نفسه أسیًرا وقتلوه وصلبوه بعد أن سیطروا على سندان، ولكنهم تركوا مسجد سندان 

للمسلمین المقیمین هناك لیقیموا فیه الصالة وشعائرهم الدینیة، ویدعو فیه لخلیفتهم 

  .)٤٧(العباسي المعتصم باهللا

طیبة مع محمد، یفسر البعض قیام الحكام الهنود من الراشتراكویتیین بعالقة 

  .)٤٨(لذلك قاموا بمهاجمة أخیه ماهان، وقتلوه وانتزعوا اإلمارة منه

ویستنتج مما سبق أن ماهان بن الفضل بن ماهان، واغتنم فرصة غیاب أخیه 

وتسلط على سندان، وحاول أخذ االعتراف من الخلیفة العباسي المعتصم باهللا 

دایا، ولكنه فشل في ذلك بسبب لمشروعیة هذا االغتصاب، ولذلك أنه بعث إلیه به

استغالل حكام الهنود في المنطقة المحیطة بسندان الخالف بین األخوین، وتحالفوا 

  .)٤٩(ضده وهزموه وثاروا علیه وقتلوه وقضوا على تلك اإلمارة العربیة في تلك البالد

ومن الواضح أن محمد بن ماهان كان یحاول بقدر اإلمكان أن یسود السالم 

 المنطقة، وأنه كان غیر متعصب ضد غیر المسلمین، ولم نجد ذكره  في واألمن في

  .المصادر أي تصرف منه یشیر إلى تعصبه مما  جعل الهنود یمیلون إلیه
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أورد البالذري في سیاق كالمه عن انقالب ماهان بن الفضل على أخیه محمد 

. ن الفضلبن الفضل أن الهنود مالوا إلى محمد بن ماهان، وثاروا على ماهان ب

وكانت الهند في أمر أخیه فمالوا علیه فقتلوه وصلبوه، ثم أن الهنود بعد ذلك قد : "فذكر

  .)٥٠("غلبوا على سندان

التي لم ) م٨٥١/هـ٢٢٧(وهكذا زالت تلك الدویلة العربیة اإلسالمیة في عام 

ند، تدم كثیًرا، بسبب التفرقة بین األخوة الحكام في تلك البقعة المهمة من بالد اله

  .)٥١(وخیر أننا لم نجد أي نشاط لهذه الدویلة بعد هذه الفترة على اإلطالق

جدیر بالذكر أن أمراء دویلة بني ماهان كانوا من أتباع أهل الُسّنة كما كان 

سادتهم بنو سامة الذین كانوا دائًما ما یحرصون على إظهار ارتباطهم بالخالفة 

د أمراء الدولة الماهانیة حتى أن اثنین منهم ، فنفس هذه الظاهرة نجدها عن)٥٢(العباسیة

وهما الفضل بن ماهان وماهان بن الفضل قد بعثا بالهدایا الثمینة إلى الخلفاء 

  .)٥٣(العباسیین كنوع من الترضیة وٕاعالن التبعیة

والسؤال الذي یطرح نفسه اآلن هل كان لبني ماهان أي تأثیرات تذكر في 

الحقیقة أننا ال نجد أي دلیل مادي سوى المسجد سندان بعد زوال دولتهم بها؟ في 

 ولكن هناك دالئل تشیر -  كما سبق ذكره-الذي بناه مؤسس اإلمارة الفضل بن ماهان

إلى أن هذه اإلمارة قد تركت بعض االنطباعات الحسنة على غیر المسلمین، 

كیین واستمرت تلك االنطباعات بعد زوال تلك اإلمارة، فرغم استیالء الملوك الهندو 

على سندان فقد تركوا للعرب المسلمین الحریة الكامل في مزاولة طقوسهم وشعائرهم 

  . )٥٤(الدینیة

فقد زار سلیمان التاجر هذه المنطقة بعد انقراض الدولة الماهانیة سنة 

، وتحدث عن اطمئنان المسلمین في هذه البالد، وذكر أن أهلها )م٨٤٩/ هـ٢٢٥(

  .)٥٥(كانوا أكثر الناس حًبا للعرب
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ولیس في ملوك السند والهند من : "ذكر المسعودي في هذا السیاق ما نصه

یعز المسلمین إال البلهرا، فاإلسالم في ملكه عزیز مصون، ولهم مساجد مبنیة، 

وجوامع معمورة بالصلوات للمسلمین، ویحكم الملك منهم األربعین سنة والخمسین 

ار ملوكهم إلتباعهم العدل وٕاكرام فصاعًدا، وأهل مملكته یعتقدون إنما طالت أعم

  .)٥٦("المسلمین

فسر البعض المعاملة الحسنة من قبل الراشتراكوتیین تجاه التجار العرب 

والمسلمین المقیمین في سندان، وهو حرصهم الشدید على التقرب للدولة العباسیة 

، وما وللمسلمین على المستوى الشعبي خاصًة التجار، بما أسبغوا علیهم من امتیازات

ظهر من سلوكهم مع بقایا المسلمین في سندان بعد سقوط اإلمارة الماهانیة، إذ تركوا 

المسجد الجامع الذي أقامه الفضل بن ماهان، كما سمحوا لهم بالدعاء للخلیفة 

العباسي، ورغم ذلك لم تذكر المصادر العربیة أیة مراسالت ودیة على المستوى 

وٕان كان لدینا نص لبزرك بن شهریار . )٥٧(ال مثالً الرسمي، كما حدث مع مملكة البنغ

ربما حمل إشارة لوجود عالقات رسمیة حیث یروي النص قصه بحار عربي مسلم 

انتهك قدسیة أحد التماثیل الهندیة المقدسة في إحدى مدن الراشتراكوت، ویوضح 

ة النص رفض حاكم المدینة القصاص الفوري منه نزوًال على رغبة الجماهیر الثائر 

، وتوحي العبارة السابقة بوجود معاهدة )٥٨("أنه من العرب وبیننا وبینهم شروط: "بقوله

  .)٥٩(أو اتفاق رسمي على أقل تقدیر، جعل هذا الحاكم ال یسرع في قتل البحار

وٕاذا كان البعض یرى أن هذه االنطباعات الحسنة هي من فعل بني ماهان، 

مي مادي، فنحن نرى أن ما ذكره وٕان تلك االنطباعات ال تقل عن أي أثر إسال

سلیمان التاجر والمسعودي وغیرهما إن دل فإنما یدل على العدل واإلنصاف الذي 

 خاصة من التجار العرب - تمیز به الكثیر من الحكام الهنادكة وتعاملهم مع الغرباء

  . باحترام وكرم شدیدین في تلك الفترة- والمسلمین
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سندان وٕاقامتهم إمارة عربیة وٕاسالمیة وعلى أیة حال فإن دخول بني ماهان 

هناك ، فتح المجال أمام بعض المصادر العربیة لذكر المدینة بشيء من االهتمام، 

ووجدنا لها حضوًرا في الشعر العربي، ومن هذا ما ذكرناه سالًفا من شعر أبي 

  :  قائالً )٦٠(العتاهیة، وأیًضا ما ذكره البحتري

   وركبت هول اللیل في بّیاسولقد ركبت البحر في أمواجه     

  )٦١(وقطعت أطوال البالد وعرضها     ما بین سندان وبین سجاس

ونستدل من شعر أبي العتاهیة والبحتري أن سندان كانت معروفة ومشهورة، 

لذلك  زارها بعض شعراء العصر العباسي وذكروها في شعرهم، وهذا دلیل على أهمیة 

ویوضح أیًضا  أن المسلمین . ها كانت عاصمة في یوم ماتلك المدینة، مما یؤكد أن

فیها كانوا یتمتعون بمكانة متمیزة في مجتمع سندان، ویعیشوا فیها باطمئنان شدید 

  .بدلیل أن الشعراء قصدوها من أجل الزیارة وذكروها في شعرهم

ومن المصادر العربیة المهمة التي ورد بها ذكر سندان كتاب معجم البلدان 

، فإن دل هذا فیدل )٦٢("هي قصبة بالد السند: "ت الحموي، وذكر عنها ما نصهلیاقو 

على أهمیة تلك المدینة؛ ألن المصادر العربیة عندما تذكر مدینة على أنها قصبة، 

فهذا یعني أنها من أجل المدن وأهمها، وهذه إشارة من یاقوت توضح أهمیة المدینة، 

هان، ومن الطبیعي أن لسندان، ذكر في والتي كانت بالفعل عاصمة إمارة بني ما

  .المصادر العربیة

والغریب في األمر أن حكومة بني ماهان في سندان قامت وانتهت في الربع 

التاسع المیالدي، وبعد مرور مائة سنة على هذه / األول من القرن الثالث الهجري

ن ابن خرداذبة، الحكومة في تلك المنطقة البعیدة عن العالم اإلسالمي زار الهند كل م

واالصطخري، والمسعودي، وبزرك بن شهریار، وابن رسته، وابن حوقل، والمقدسي، 

  .وغیرهم كتبوا عن جغرافیتها
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/ ه٢٣٧(وبعد زوال الدولة الماهانیة بعدة سنوات كتب سلیمان التاجر 

عن أحوال الهند والصین ولكنهما لم ) م٨٧٧/ هـ٢٦٤(، وأبو زید السیرافي سنة )م٨٥١

ثا إطالًقا عن الدولة الماهانیة، ولكنهما أشارا إلى براجا بلهرا؛ الذي كان یوجد في یتحد

  .حدود مملكته حكومة إسالمیة

وال نستطیع أن نقول أن عدم تعرض هؤالء الجغرافیین والرحالة بالكالم عن 

هذه الدولة نتیجة لجهلهم بها خاصة، وأن آثارها واضحة أمام أنظارهم شأنها في ذلك 

غیرها من الحكومات العربیة األخرى التي قامت في السند، فهل یمكن أن یكون شأن 

المؤرخون قد أهملوا ذلك عمًدا بناء على اعتبارات عندهم أو لعدم توفر الشروط 

  .)٦٣(الواجبة في الدولة في نظرهم آنذاك
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  ةـــالخاتم

  : خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج العامة ومنها

مة بني ماهان في سندان بالقدر الكافي من اهتمام المؤرخین العرب  لم تحظ حكو - 

والمسلمین، بل نجد أن العدید من المصادر صمتت تماًما ولم تتعرض لها، ولم 

  .یهتم بها بشكل طبیعي سوى البالذري في كتابة فتوح البلدان

نجح الفضل بن ماهان في فتح مدینة سندان، وٕاقامة حكومة مستقلة باسمه مع  - 

 .لحفاظ على التبعیة اإلسمیة مع الخالفة العباسیةا

 والقوة، بدلیل أن الحاكم الثاني في  حكومة بني ماهان بمرحلة من االستقرارمرت - 

 .تلك الحكومة وهو محمد بن الفضل بن ماهان، قام بمحاولة التوسع الخارجي

عجل الصراع األسري بین أفراد بني ماهان بسقوط حكومتهم في سندان وزوال  - 

 .دولتهم

تمیز حكام الهنود في منطقة الراشتراكوت بالتسامح الدیني؛ حیث أنهم تركوا المسجد  - 

الجامع الذي أقامه الماهانیون، كما سمحوا لبقایا المسلمین في سندان العیش في 

المدینة مع الحفاظ على حریتهم الدینیة في إقامة الصالة وغیرها من الشعائر 

 . خطبة الجمعةوالدعاء للخلیفة العباسي في
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  الهوامش
                                                           

كم شماًال من محطة السكة الحدیدیة المركزیة في بومباي بین ١٤٥تقع حالًیا على بعد : سندان (1)

، ١رجال السند والهند إلى القرن السابع، ج:  المباركبوري، أبو المعالي أطهر.مهارشترا وكجرات

  .٣٤هـ، ص١٣٩٨، ١دار األنصار، ط

تاریخ الفرق والمذاهب اإلسالمیة في الهند من القرن الرابع حتى القرن : حلیم، وفاء محمودعبد ال (2)

، ٤١م، ص٢٠٠٣السادس الهجري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة القاهرة، 

 .٤٢هامش

: المباركبوري. هي بلدة على ساحل المحیط الهندي، تتصل بمومباي من جهة الشمال: تانة (3)

  .٣٢،٣١المرجع السابق، ص

تقویم البلدان، عني بتصحیحه رینود ): م١٣٣٢/هـ٧٣٢عماد الدین إسماعیل، ت (أبو الفداء  (4)

  .٣٥٨ م، ص١٨٤٠كوتین، دار صادر، بیروت، والبارون مالك 

أطلق العرب قدیًما على محطات السفن اسم فرضة، وهي التي ترفأ إلیها السفن وبها : فرضة5) (

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور ( ابن منظور .لذلكمیناء مجهز 

، هـ١٤١٤، دار صادر، بیروت، ٣ ط،٧ جلسان العرب،): م١٣١١/هـ٧١١ت، األنصاري 

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، ت (؛ الزبیدي ٢٠٦ص

، )ت.د(لمحققین، دار الهدایا،  تحقیق مجموعة من ا،٢ جتاج العروس،): م١٧٩٠/هـ١٢٠٥

 .٥٠ص

المسالك والممالك، ): م١٠/ هـ٤ إبراهیم بن محمد الفارسي، ت قأبي إسحاق(االصطخري  (6)

تحقیق محمد جابر عبد العال، مراجعة شفیق غبرال، الهئیة العامة لقصور الثقافة، سلسلة 

  .١٧٠م، ص ٢٠٠٤الذخائر، 

 للسند قرب الدیبل، وكانت تتبع ملك من ملوك الهند یقال بلد من بالد الهند المالصقة: صیمور (7)

  .٣٥المرجع السابق، ص: المباركبوري. له بلهرا

تعد المنصورة اسم لمدینة معروفة صارت عاصمة لبالد السند في عهد العرب منذ : المنصورة (8)

/ الهجريالثامن المیالدي، واستمرت إلى أوائل القرن الخامس / أوائل القرن الثاني الهجري
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المقدسي، أبو عبد اهللا . الحادي عشر المیالدي، وكانت تقع على الجانب الشرقي لنهر السند

أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، الطبعة الثانیة، لیدن، : م٩٨١/ هـ٣٧١محمد بن عبد اهللا، ت 

 . ٤٨٠،٤٧٩م، ص١٩٠٩بریل، 

 حیث یستخدم في البخور وتصنع منه القسط عود یجلب من الهند، ویعرف باسم العود الهندي،(9) 

المصدر السابق، :  ؛ الزبیدي ٣٧٩، ص٧، جالمصدر السابق: ابن منظور. بعض العقاقیر

  .٤٧٦، ٤٧٥، ص١٢ج

تشبه القصب األجوف،تتمیز ض الهند، تنبت في المیاه الراكدة، ر هي نبته بأ: ویقال: القنا(10) 

المصدر : ابن منظور . ع منها الرماحاشتهرت عند العرب حیث كان یصن. بطولها واستوائها

  .٢٩٠ص، ٧ ج،السابق

صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، ): م١٤١٨/ هـ٨٢١أبو العباس أحمد، ت (القلقشندي  (11)

  .٧٢م، ص٢٠٠٤ ، تقدیم فوزي أمین، الهیئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، عدد٥ج

نزهة المشتاق في ): م١٠٦٤/ هـ٥٥٩سي، تأبو عبد اهللا محمد الشریف اإلدری(اإلدریسي  (12)

  .٨٣هـ، ص١٤٠٩، الطبعة األولى، عالم الكتب، بیروت، ١اختراق اآلفاق، ج

أطلس تاریخ اإلسالم، الطبعة األولى، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، : مؤنس، حسین (13)

  .٣٨٨، ص١٩٨٧

 العزیز عزت عبد الجلیل، الحكومات العربیة في بالد السند، ترجمة عبد: المباركبوري )(14

/ هـ١٣٩٠الدراسات اإلسالمیة، مجلة معهد األبحاث اإلسالمیة، إسالم أباد، المجلد الخامس، 

  .٦٢م، ص١٩٧٠

تاریخ الرسل والملوك، الطبعة الثانیة، ): م٩٢٣/ هـ٣١٠محمد بن جریر الطبري، ت (الطبري  (15)

، ٢المصدر السابق، ج: وبي؛ الیعق١٥٩م، ص١٩٨٨، دار الریان للتراث، القاهرة، ٣ج

  .٤٧٩ص

 .١٦١م، ص١٩٤٧تاریخ السند، طبع أعظم كده، الهند، : الندوي، أبو ظفر )(16

، وهي میناء صغیر یقع على بعد سبعة أمیال من الجهة الغربیة )بهاربهوت(أصلها : باربد (17)

سالمي موسوعة التاریخ اإل: الطرازي، عبد اهللا مبشر. ببالد الهند) بروص(لمیناء بهروج 



  فیصل سید طه حافظ. د   مطلع القرن الثالث الهجري   ببالد الهندنافي سند  ماهانيبنعلى إمارة  أضواء جدیدة

 - ٣٩ -  

                                                                                                                                                    

م، ١٩٨٣، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ١والحضارة اإلسالمیة لبالد السند والبنجاب، ج

  ). ٢(، هامش ٢٠٠ص

الكامل في : م١٢٣٢/ هـ٦٣٠ابن األثیر، عز الدین بن الحسن بن أبي الكرم الشیباني، ت )(18

  .٣١م، ص١٩٨١، دار صادر، بیروت، ٦التاریخ، ج

  .٢٠٨م، ص١٩٧١/ هـ١٣٩١، بیروت، ٣خلدون، جتاریخ ابن : ابن خلدون )19(

  .٢٠٨، ص٣المصدر السابق، ج: ؛ ابن خلدون٦٥، ص٥المصدر السابق، ج:  ابن األثیر)(20

  .٢٠٢، ص١المرجع السابق، ج: الطرازي (21)

كان الفضل بن ماهان مولى بني سامة الذین استوطنوا عمان، وكان لهم فیها شأن كبیر،  (22)

القاسم السامي؛ الذي نجح في إمامة حكومة ألسرته في الملتان وینتمي إلیهم محمد بن 

 .١٢٦األعالق النفیسة، بریل، لیدن، ص: ابن رسته). م٨٩٢/ هـ٢٧٩(بالبنجاب سنة 

موسى بن یحیى بن خالد بن برمك البرمكي أحد رجال الدولة  هو:  موسى بن یحیى البرمكي(23)

فلما سار غسان إلى مدینة السالم سنة بن عباد في أرض الهند،  غسان  كان مع،العباسیة

 ،استعمله على بالد السند، فقام باألمر وأحسن إلى الناس، وقتل راجه باال ملك الشرق هـ٢١٦

 بذل له خمسمائة ألف درهم على أن یستبقیه، وكان باال هذا التوى على غسان وكتب إلیه وقد

استعمله سى أثرًا حسنًا، و وأثر مو  ، الملوك فأبى ذلك من حضره من في حضور عسكره في

سمعت المأمون : قال القاضي یحیى بن أكثم: قال ابن خلكان في الوفیات و .المأمون على السند

كیحیى بن خالد وكولده أحد في الكفایة والبالغة والجود والشجاعة، ولقد صدق  لم یكن: یقول

  :حیث یقول القائل

 رتهم طبائع الصنائعفهم إذا اختب     أوالد یحیى أربع كأربع الطبائع

من  أما الكفایة والبالغة والسماحة فنعرفها فیهم ففي! یا أمیر المؤمنین: فقلت له: قال القاضي

. هـ٢٢١توفي موسى سنة و  ،في موسى بن یحیى وقد رأیت أن أولیه ثغر السند: الشجاعة؟ فقال

أحمد بن یحیى بن (ري م؛ البالذ١٩٧٧وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، بیروت، : ابن خلكان

فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، المكتبة التجاریة ): م٨٨٧/ هـ٢٧٦جابر، ت

  .٤٤٦م، ص١٩٥٩الكبرى، مطبعة السعادة، مصر، 
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  .٢٢٢،٢٢١الطرازي، المرجع السابق، ص (24)

مروج الذهب ومعادن الجوهر، ): م٩٥٦/ هـ٣٥٤المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین، ت ) (25

  .٢٥٤، ص)ت.د(، تحقیق محمد محي الدین، المكتبة العصریة، بغداد، ١ج

  .٦٢الحكومات العربیة، ص: المباركبوري (26)

العالقات السیاسیة والثقافیة بین الهند والخالفة العباسیة، رسالة : النجرمي، محمد یوسف (27)

  .٩٣ صم،١٩٧٥/ هـ١٣٩٥ماجستیر غیر منشورة، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، 

 .٩٣المرجع السابق، ص: النجرمي (28)

  .٤٣٣المصدر السابق، ص: البالذري (29)

 .٩٤المرجع السابق، ص: النجرمي (30)

  .٤٣٢فتوح البلدان، ص: البالذري )(31

  .نفسه (32)

تعد إقلیًما واسًعا من أقالیم بالد السند، به مدینة تحمل نفس االسم، وبها صنم الملتان : الملتان )(33

صورة األرض، مطبعة : ابن حوقل. لذي یقصده أهل السند والهند بالهدایا والنذورالمعروف ا

 .٢٧٦م، ص١٩٣٨بریل، لیدن، 

الوجود : عبد الرحمن، محمد نصر. هي اآلن بلدة ساحلیة بالقرب من بومباي: سورشترا (34)

 العربي في الهند في العصور الوسطى، الطبعة األولى، الهیئة المصریة العامة للكتاب،

 ,Elliot (H.M): History of India, Edited by: John Dowson؛ ٦٨م، ص٢٠١٤

Vol, IV, London, 1872, 402.                     

  .٦٨المرجع السابق، ص: عبد الرحمن، محمد نصر )(35

  .٤٣٣المصدر السابق، ص: البالذري )36(

 .٩٩المرجع السابق، ص: النجرمي )37(
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م، ١٩٨٨مارات العربیة بالهند، مجلة كلیة اآلداب، جامعة المنیا، اإل: غزالي، نصاري فهمي )38(

 .٩٣، هامش٨٠المرجع السابق، ص: عبد الرحمن، محمد نصر؛ ٢٧٦ص

هي إحدى السفن التي كانت تصنع في الهند، والبارجة كلمة مأخوذة من الكلمة الهندیة : بارجة (39)

العالقات : الندوي، سلیمان.  من الرجال، وهي سفینة كبیرة الحجم تستوعب أعداًدا كبیرة"بیرا"

العربیة الهندیة، ترجمه عن األردیة أحمد محمد عبد الرحمن، الطبعة األولى، المركز القومي 

  .٥٢م، ص٢٠٠٨للترجمة، القاهرة، 

یعد المید من العناصر السكانیة التي سكنت معظم سواحل الهند الغربیة، عمل معظمهم : المید )(40

م، كما اعترضوا على الحكم العربي، فقاموا بالكثیر من األعمال االنتقامیة ضد برعي اإلبل والغن

، دار إحیاء التراث ١المسالك والممالك، ط): أبو القاسم عبد اهللا(ابن خرداذبة . سفن المسلمین

 .١٨١، ص١المصدر السابق، ج: ؛ اإلدریسي٦٢م، ص١٩٨٨/ هـ١٤٠٨العربي، 

. من المدن الهندیة التي كانت تقع بالقرب من سندانكانت في العصور الوسطي : قالي (41)

  ).٣(، هامش٢٢١، ص١المرجع السابق، ج: الطرازي

والساج خشب أسود، وكانت . شجر الساج ال ینبت إال بالهند، ویجلب منها إلى غیرها: الساج )(42

  .٥٠، ٤٩، ص٦، جالمصدر السابق: الزبیدي. تصنع منه األعمدة الفاخرة المطلیة بالذهب

 .٤٣٣المصدر السابق، ص: البالذري (43)

  .نفسه (44)

): م٨٩٧/ هـ٣٥٦، ت علي بن الحسین بن محمد األموي القرشيأبو الفرج (األصفهاني  (45)

: المباركبوري؛ ٥٠ صهـ،١٤١٨ دار إحیاء التراث العربي، ،٤ ج الطبعة األولى،األغاني،

  .٢٢٢، ص١المرجع السابق، ج: ؛ الطرازي٢٣٣، ص١رجال السند والهند، ج

هو إسماعیل بن القاسم بن سوید العنیزي، ولد في عین التمر بالعراق سنة، ثم : أبو العتاهیة (46)

انتقل إلى الكوفة، وكان من كبار شعراء العراق في القرن الثاني الهجري، كانت له عالقة 

 ت محمد، بن اهللا عبد (المعتز ابن. بالخلفاء العباسیین المعاصرین له، ومدحهم بشعره، توفى

 دار ،١المجلدتحقیق عبد الستار فراج،  الثالثة، الطبعة طبقات الشعراء، ):م٩٠٨/ ه٢٩٦

  .٢٢٧هـ، ص١٤١٩، القاهرة المعارف،
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  .٢٢٢، ص١المرجع السابق، ج: ؛ الطرازي٤٣٣المصدر السابق، ص: البالذري )(47

  .٧١ابق، صالمرجع الس: عبد الرحمن، محمد نصر؛ ٤٣٣المصدر السابق، ص: البالذري (48)

 .٩٩المرجع السابق، ص: النجرمي (49)

 .٤٣٣المصدر السابق، ص: البالذري (50)

  .٩٩المرجع السابق، ص:  النجرمي(51)

  .١٧٥المصدر السابق، ص: االصطخري (52)

  .٩٩المرجع السابق، ص: النجرمي (53)

  .١٠٠نفسه، ص (54)

: م، ص ؛ النجرمي١٩٤٨، أخبار الصین والهند، نشر جان سوفاجیه، باریس:  سلیمان التاجر(55)

  .١٠٠المرجع السابق، ص

  .٧٤، ص١مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج: المسعودي(56) 

ارتبطت الدولة العباسیة في عهد المأمون بعالقات ودیة رسمیة مع مملكة البنغال، إذا قام  )(57

ض حاكم البنغال بإرسال رسالة مطلوبة مع هدیة فخمة إلى المأمون، ومن حسن الحظ أن بع

: عبد الرحمن، محمد نصر. المصادر العربیة حفظت لنا نص الرسالة، ورد المأمون علیها

النبراس في تاریخ خلفاء بني : ؛ انظر نص الرسالتین  عند ابن وجیه٦٨المرجع السابق، ص

أخبار الدول المنقطعة، : ؛ األزدي٥٢،٥٠م، ص١٩٤٦العباس، تحقیق عباس العزاوي، القاهرة، 

الزخائر ): القاضي رشید(؛ ابن الزبیر ٢٦٠- ٢٥٧م، ص٢٠٠١ القاهرة، تحقیق علي عمر،

  .٣٢-٢١م، ص١٩٥٩والتحف، تحقیق محمد حمید الدین، الكویت، 

عبد الرحمن، ؛ ١٤٣م، ص١٨٨٦عجائب الهند، بره وبحره وجزایره، لیدن، : بزرك بن شهریار (58)

 .٧٢المرجع السابق، ص: ن نصرمحمد ب

  .٧٢ المرجع السابق، ص:عبد الرحمن، محمد نصر(59) 

أحد ) م٨٩٧/ هـ٢٨٤هو أبو عبادة الولید بن عبید بن یحیى التنوخي الطائي، ت :  البحتري(60) 

ظهرت  ،بجمن ولد في یقال لشعره سالسل الذهب،، أشهر الشعراء العرب في العصر العباسي
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إیوان كسرى : موهبته الشعریة منذ صغره، كان شاعًرا في بالط الخلفاء، ومن أشهر قصائده

  .٢٩٣صالمصدر السابق، :  ابن المعتز.والربیع

معجم ): م١٢٢٨/ هـ٦٢٦شهاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت الحموي المروزي، ت ( الحموي )61(

 .٩٦المرجع السابق، ص: النجرمي؛ ١٠١م، ص١٩٥٧، دار صادر، بیروت، ٥البلدان، ج

  .١٥١، ص٥المصدر السابق، ج: الحموي (62)

  .٦٤،٦٣الحكومات العربیة في بالد الهند والسند، ص: المباركبوري(63) 
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  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر العربیة: أوالً 

 الكامل في : م١٢٣٢/ هـ٦٣٠ابن األثیر، عز الدین بن الحسن بن أبي الكرم الشیباني، ت

 .م١٩٨١، دار صادر، بیروت، ٦التاریخ، ج

  نزهة المشتاق في اختراق ): م١٠٦٤/ هـ٥٥٩أبو عبد اهللا محمد الشریف اإلدریسي، ت(اإلدریسي

  .هـ١٤٠٩، الطبعة األولى، عالم الكتب، بیروت، ١اآلفاق، ج

 م٢٠٠١أخبار الدول المنقطعة، تحقیق علي عمر، القاهرة، : األزدي.  

 المسالك والممالك، تحقیق ): م١٠/ هـ٤أبي إسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي، ت ق(طخري االص

محمد جابر عبد العال، مراجعة شفیق غبرال، الهئیة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، 

 .م٢٠٠٤

  األغاني، ): م٨٩٧/ هـ٣٥٦أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد األموي القرشي، ت (األصفهاني

  .هـ١٤١٨، دار إحیاء التراث العربي، ٤بعة األولى، جالط

 ت.د(عجائب الهند، بره وبحره وجزایره، لیدن، : بزرك بن شهریار.( 

  فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد ): م٨٨٧/ هـ٢٧٦أحمد بن یحیى بن جابر، ت(البالذري

  .م١٩٥٩رضوان، المكتبة التجاریة الكبرى، مطبعة السعادة، مصر، 

  معجم ): م١٢٢٨/ هـ٦٢٦هاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت الحموي المروزي، ت ش(الحموي

 .م١٩٥٧، دار صادر، بیروت، ٥البلدان، ج

 م١٩٣٨صورة األرض، مطبعة بریل، لیدن، : ابن حوقل.  

  هـ١٤٠٨، دار إحیاء التراث العربي، ١المسالك والممالك، ط): أبو القاسم عبد اهللا(ابن خرداذبة /

 .م١٩٨٨

  م١٩٧١/ هـ١٣٩١، بیروت، ٣تاریخ ابن خلدون، ج: نابن خلدو.  

 م١٩٧٧وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان، بیروت، : ابن خلكان.  

 ت.د(األعالق النفیسة، بریل، لیدن، : ابن رسته.( 

  تاج ): م١٧٩٠/هـ١٢٠٥محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، ت (الزبیدي

 .)ت.د(المحققین، دار الهدایا،  تحقیق مجموعة من ،العروس

  م١٩٥٩الزخائر والتحف، تحقیق محمد حمید الدین، الكویت، ): القاضي رشید(ابن الزبیر. 

 م ١٩٤٨أخبار الصین والهند، نشر جان سوفاجیه، باریس، : سلیمان التاجر. 
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  ة، تاریخ الرسل والملوك، الطبعة الثانی): م٩٢٣/ هـ٣١٠محمد بن جریر الطبري، ت (الطبري

  .م١٩٨٨، دار الریان للتراث، القاهرة، ٣ج

  تقویم البلدان، عني بتصحیحه رینود ): م١٣٣٢/هـ٧٣٢عماد الدین إسماعیل، ت (أبو الفداء

 .م١٨٤٠والبارون مالك كوتین، دار صادر، بیروت، 

  ٥صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، ج): م١٤١٨/ هـ٨٢١أبو العباس أحمد، ت (القلقشندي ،

  .م٢٠٠٤ أمین، الهیئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة الذخائر، عدد تقدیم فوزي

  مروج الذهب ومعادن الجوهر، ): م٩٥٦/ هـ٣٥٤المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین، ت

 .)ت.د(، تحقیق محمد محي الدین، المكتبة العصریة، بغداد، ١ج

 تحقیق عبد  الثالثة، الطبعة طبقات الشعراء، ):م٩٠٨/ ه٢٩٦ ت محمد، بن اهللا عبد (المعتز ابن

  .هـ١٤١٩، القاهرة المعارف، دار ،١المجلدالستار فراج، 

  أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، : م٩٨١/ هـ٣٧١المقدسي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا، ت

 . م١٩٠٩الطبعة الثانیة، لیدن، بریل، 

  ابن منظور األنصاريمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین (ابن منظور ،

 .هـ١٤١٤، دار صادر، بیروت، ٣ ط،لسان العرب): م١٣١١/هـ٧١١ت

 م١٩٤٦النبراس في تاریخ خلفاء بني العباس، تحقیق عباس العزاوي، القاهرة، : ابن وجیه.  
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  :المراجع العربیة: ثانًیا

 ة لبالد السند والبنجاب، موسوعة التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمی: الطرازي، عبد اهللا مبشر

 . م١٩٨٣، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ١ج

 الوجود العربي في الهند في العصور الوسطى، الطبعة األولى، :  محمد نصر،عبد الرحمن

 .م٢٠١٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 األنصار، ، دار١ رجال السند والهند إلى القرن السابع، ج:، أبو المعالي أطهرالمباركبوري 

  .هـ١٣٩٨، ١ط

 ١٩٨٧أطلس تاریخ اإلسالم، الطبعة األولى، الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة، : مؤنس، حسین. 

 م١٩٤٧تاریخ السند، طبع أعظم كده، الهند، :  أبو ظفر،الندوي .  

 العالقات العربیة الهندیة، ترجمه عن األردیة أحمد محمد عبد الرحمن، الطبعة :  سلیمان،الندوي

  .م٢٠٠٨ألولى، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ا

  :الدوریات العلمیة: ثالثًا

 م١٩٨٨اإلمارات العربیة بالهند، مجلة كلیة اآلداب، جامعة المنیا، : غزالي، نصاري فهمي.  

 الحكومات العربیة في بالد السند، ترجمة عبد العزیز عزت عبد : ، أبو المعالي أطهرالمباركبوري

سات اإلسالمیة، مجلة معهد األبحاث اإلسالمیة، إسالم أباد، المجلد الخامس، الجلیل، الدرا

 .م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠

  :الرسائل الجامعیة: رابًعا

 تاریخ الفرق والمذاهب اإلسالمیة في الهند من القرن الرابع حتى القرن :  وفاء محمود،عبد الحلیم

  .م٢٠٠٣جامعة القاهرة، السادس الهجري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، 

 العالقات السیاسیة والثقافیة بین الهند والخالفة العباسیة، رسالة : النجرمي، محمد یوسف

  .م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥ماجستیر غیر منشورة، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، 

  

  : المراجع األجنبیة: خامًسا

- Elliot (H.M): History of India, Edited by: John Dowson, Vol. IV, London, 1872.  


