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األوضاع االجتماعية واالقتصادية لبالد ُعمان عند الرحالة والجغرافيين
المسلمين
خالل القرن الرابع الهجري /العاشر الميالدي
د /طه حسين عوض هُديل
أستاذ التاريخ اإلسالمي وحضارته المشارك
كلية التربية عدن  -جامعة عدن

المقدمة:

إن املتطلع للتاريخ العُماين االجتماعي واالقتصادي يالحظ أن هناك كثري من املؤلفات اليت ُكتبت فيه،
وفيما شهده من أحداث ،وما قام به أهل عُمان من أعمال تُبني لنا املستوى احلضاري والفكري الذي وصلوا إليه ليس
على مستوى املنطقة؛ بل وعلى مستوى الشعوب اليت ارتبطوا معها بعالقات خمتلفة سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية،
وقد وثقت املؤلفات التارخيية سرية حياة هذا الشعب ،ومنجزاته ،وتارخيه ،فتنوعت بني مؤلفات تاريخ عام ،وسري وتراجم،
وتاريخ خاص وغريهَّ ،
فشكلت تلك املؤلفات مادة غنية استقى منها أهل عُمان أصالتهم اليت ميزهتم عن بقية الشعوب
اإلسالمية ،ومن خالل حبثنا يف الوثائق اليت أرخت لعُمان وغريها من البالد اإلسالمية ،وجدنا أنه كان ملؤلفات الرحالة
واجلغرافيني العرب واملسلمني باع يف هذا اجلانب ،إذ َّ
شكلت مؤلفاهتم مادة غنية من الصعب احليد عنها ،أو إمهاهلا ملا
فيها من معلومات مهمة بينت لنا العديد من اجلوانب املبهمة من التاريخ العُماين ،فكانت رافداً عظيماً ميكن أن تستقى
منه كثري من احلقائق عن تاريخ هذا الشعب ،وما متيز به من أمور أبرزهتا يف اجلوانب االجتماعية واالقتصادية.
ومن هنا جاءت فكرة كتابة هذا البحث املعنون بـ " :األوضاع االجتماعية واالقتصادية لبالد عُمان عند
الرحالة واجلغرافيني املسلمني خالل القرن الرابع اهلجري /العاشر امليالدي " ،لنتعرف على ما جاء به هؤالء من أخبار يف
مؤلفاهتم ،اليت تعد اليوم من أهم املصادر اليت كتبت عن تاريخ عُمان ،واليت من الصعب على أي باحث أن يتغاضى
وعما أوردته من معلومات عن بالد عُمان ،ولتحقيق اهلدف املنشود قمت بتقسيم هذا البحث إىل مقدمة ،وثالثة
عنهاّ ،
مباحث رئيسة ،تناولت يف املبحث األول دراسة تارخيية ألهم الرحالة واجلغرافيني املسلمني يف القرن الرابع اهلجري/
العاشر امليالدي ،وما جاء به هؤالء من معلومات عامة عن عُمان وتارخيها ،ودرست يف املبحث الثاين ما وثقه املؤرخون
من الرحالة واجلغرافيني اجتماعياً عن عُمان وأهلها ،وجذورهم التارخيية القبلية ،وأماكن سكنهم واستقرارهم ،ووضعهم،
ومشاركتهم يف احلياة العامة ،وخصصت املبحث الثالث للتعرف على ما أورده هؤالء عن وضع عُمان االقتصادي،
ومفاصل ذلك االقتصاد املختلفة :التجارية والزراعية ،مع اإلشارة إىل أسواقها ،وعالقاهتا بالعامل اخلارجي ،وأهنيت حبثي
هذا خبامتة خلصت فيها أهم النتائج واالستنتاجات اليت توصلت إليها.
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◄ الرحالة والجغرافيين في القرن
مسعوه ،فضالً عن األسباب اليت دفعتهم إىل ذلك،
وهدفهم من وراء تسجيل مشاهداهتم عن عُمان ،ملا
الرابع الهجري /العاشر الميالدي
لذلك من أمهية يف إثراء املوضوع ،وفتح اجملال أمام
وتاريخ عُمان:
الباحثني واملهتمني بتاريخ عُمان ،للتوسع يف دراسة
ما جاء به هؤالء من معلومات ،وإن كانت بسيطة
شكلت املساحة اجلغرافية اليت تقع عليها بالد
يف بعضها ،ولكنها تعد اليوم مادة ميكن أن نسرتشد
عُمان اليوم واحدة من بني أهم مناطق العامل ذات
هبا يف دراساتنا املستقبلية ،يف خمتلف التخصصات
املكانة االسرتاتيجية ،واملوقع اهلام عرب التاريخ ،إذ
العلمية اليت تطرق هلا هؤالء الرحالة واجلغرافيون.
كان هلذا املوقع الذي حىب اهلل تعاىل به عُمان دور
كبري يف ربط عُمان مبراكز الثقل التجاري مثل :اهلند ◄ أهم الرحالة والجغرافيين في القرن
والصني والشرق األفريقي ،وربط تلك املراكز ببعضها الرابع الهجري /العاشر الميالدي:
عرب عُمان نفسها ،وانعاش التجارة الدولية ،عن طريق
دعم املسافرين والتجار وسفنهم مبا حيتاجون إليه من
حظيت عُمان كغريها من البالد اإلسالمية
مؤن تنوعت بني طعام وشراب وراحة ،وإصالح باهتمام وعناية كثري من املؤرخني من الرحالة
لسفنهم ،وتزويدها مبا حتتاج إليه ،فضالً عن رفد البالد واجلغرافيني الذين كان هلم إسهام كبري يف م ّدنا بكثري
احمليطة بعُمان بكل ما تفردت به عُمان من بضائع من املعلومات واحلقائق عن هذا القطر الذي يعد
جتارية ،وسلع شكلت يف ذلك الزمان مصدر دخل جزء ال يتجزأ من هذه األمة ذات التاريخ العريق،
مهم للعُمانيني ،ونتيجة لكل تلك األسباب حظيت وقد حاولنا البحث والتقصي فيما وثق يف كتب
بالد عُمان كغريها من البالد اإلسالمية باهتمام الرحالت واجلغرافيا ( البلدانيات ) للوصول إىل أهم
وعناية كثري من املؤرخني من الرحالة واجلغرافيني الذين ما جاء به الرحالة واجلغرافيون الذين أشاروا من قريب
انبهروا هبا فبذلوا جهودهم ،وسخروا أقالمهم فقط أو بعيد لعُمان ،أو ألحد مدهنا ومعاملها وتارخيها
للبحث والتوثيق ملا شاهدوه يف رحالهتم ،أو مسعوه وثرواهتا وسكاهنا ،وما إىل ذلك من األمور اليت وردت
من غريهم ،أو قراؤوه يف مؤلفات من سبقهم من يف مؤلفاهتم ،يف حماولة جلمع كل تلك املعلومات
املؤرخني عن هذه البالد الغنية خبرياهتا ،وقواها البشرية وقراءهتا وحتليلها ،واالستفادة منها يف إغناء تاريخ
اليت ذاع صيتها يف بقاع األرض ،فضالً عما متيزت به عُمان مبا تركه لنا هؤالء من ثروة علمية ،لوالها ما
من قدرات خمتلفة حنن بصدد دراستها ،والتعريف هبا عرفنا شيئاً عن حضارة وتاريخ أهل عُمان ،ومن
يف حبثنا هذا ،من خالل مؤلفات الرحالة واجلغرافيني خالل حبثنا واطالعنا يف كتب اجلغرافيا والرحالت
الذين عاشوا يف مدة الدراسة.
متكنا هنا من رصد أمساء أهم تلك املؤلفات اليت
لقد حاولنا قبل اخلوض يف دراسة ما جاء يف توفرت لدينا ،وتدوينها حبسب سنة وفاة كتاهبا،
وثائق ومؤلفات الرحالة واجلغرافيني املسلمني عن خالل القرن الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي يف
عُمان ،رصد أمساء أهم هؤالء ومؤلفاهتم يف القرن حماولة للتعريف هبا ومبؤلفيها ،وما قدموه عن عُمان
الرابع اهلجري  /العاشر امليالدي موضوع الدراسة ،وتارخيها ،ليكون متهيد ومدخل مهم لدراستنا هذه،
والتعريف هبم ،وبدورهم يف تدوين ما شاهدوه أو ويعد املؤرخ واجلغرايف أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل
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البحار ،وتأيت أمهية ما جاء به هذا الرحالة كونه َد َّون
كل مشاهداته اليت كان قد عاشها بنفسه يف أثناء
رحلته ،مبيناً لنا بشيء من التفصيل املستوى الذي
وصل إليه بعض التجار العُمانيني ،وما كسبوه من
أموال ،استثمرت أكثرها يف اخلارج ،وصارت عماد
لالقتصاد العُماين مبجرد دخوهلا األراضي العُمانية،
ودور احلكام يف احلفاظ على هذه األموال وأصحاهبا،
عما تتعرض له سفن العُمانيني من أخطار
فضالً ّ
الرياح والعواصف الشديدة ،وما يعرتضها من سفن
اللصوص والقراصنة ،مبا يعطي لنا صورة لبعض املعاناة
اليت كان يعاين منها أهل التجارة والبحر يف عُمان(.)7

املعروف بابن خرداذبة ،املتوىف حوايل سنة 300هـ/
900م( ،)1من أوائل اجلغرافيني الذين ذكروا بالد
عُمان ،يف كتابه ( :املسالك واملمالك ) ،ورغم شحة
املعلومات اليت مدنا هبا ،السيما فيما يتعلق مبوقعها،
وارتباطها اجلغرايف ببقية البالد احمليطة هبا ،أو اليت
ارتبطت معها بعالقات خمتلفة()2؛ إال أننا أحببنا هنا
اإلشارة إليه ،وإىل ما قدمه من أخبار خمتلفة ،علماً
بأن ابن خرداذبة عاش يف النصف الثاين من القرن
الثالث اهلجري /التاسع امليالدي ،ووفاته كانت مع
مطلع القرن الرابع اهلجري /العاشر امليالدي ،هلذا
اعتمدنا عليه وعلى ما جاء به من معلومات ،فذكرناه
عما جاءوا به عن
ضمن اجلغرافيني الذين سنتحدث ّ
وحيدد املؤرخ اجلغرايف أبو إسحاق إبراهيم بن
عُمان يف حبثنا.
حممد الفارسي املعروف باألصطخري ،املتوىف سنة
ويف الوقت نفسه ،قدم لنا الرحالة أبو زيد احلسن 346هـ957 /م ،يف كتابه ( :املسالك واملمالك )،
بن يزيد السريايف ،املتوىف بعد سنة 330هـ930 /م ،موقع عُمان بالنسبة لبالد العرب ،مشرياً إىل أهم ما
يف كتابه ( :أخبار اهلند والصني املعروف برحلة متيزت به عن غريها من البالد اإلسالمية وغريها،
ابن السريايف ) معلومات مهمة ،وإن كانت يسرية فضالً عن وصفه ألجوائها ،وذكره ألشهر مدهنا،
عن بالد عُمان ،وبعض أهم مدهنا مثل صحار( )3وأمهيتها اجلغرافية واالقتصادية ،ومدى صعوبة طرقها
ومسقط( ،)4وعالقاهتا التجارية مع بعض مراكز الثقل الربية والبحرية ،ومما مييز األصطخري أنه تطرق يف
التجاري يف ذلك احلني مثل :اهلند والصني ،وبعض كتابه املذكور إىل شذرات من بعض اجلوانب
األمور املتعلقة بالبحر ،والسلع التجارية اليت كانت السياسية لعُمان خالل القرن الرابع اهلجري /العاشر
متداولة بني عُمان وبعض املراكز التجارية العاملية امليالدي ،وعالقتها باخلالفة العباسية ،اليت كان من
اجملاورة هلا( ،)5ومن املالحظ أنه كان لوصول السريايف أهم أهدافها التوسعية الوصول إىل األراضي العمانية،
إىل عُمان يف رحلته أثر كبري يف ما دونه عن مشاهداته وإخضاعها هلا(.)8
هناك ،وهو ما يعطي ملؤلفه هذا أمهية خاصة ،السيما
إال أن أكثر املعلومات دقة ووفرة عن عُمان،
ٍ
أنه عاين كل شيء بنفسه ،ويعد شاهد حي على كل وأهلها ،وبعض مدهنا ،ومسالكها ،وطرقها فقد مدنا
()6
ما رآه  ،ومبا قدمه السريايف نستطيع إكمال فجوة هبا املؤرخ واجلغرايف والنسابة اليمين أبو حممد احلسن
وإن كانت بسيطة عن التاريخ العُماين.
بن أمحد بن يعقوب اهلمداين ،املتوىف سنة 360هـ/

وميدنا الرحالة بزرك بن شهريار الناخذاة الرام
هرمزي ،املتوىف سنة 342هـ953 /م ،يف كتابه( :
عجائب اهلند بره وحبره وجزايره ) ،مبعلومات مهمة
وقيمة عن احلياة التجارية اليت ربطت عُمان بغريها
من البالد ،مثل :اهلند والصني وفارس وغريها عرب
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تعد غزيرة وذات أمهية ،السيما وأن اهلمداين استقى عُمان ،مشرياً إىل طرقها ومسالكها مع غريها من
معظمها من مصدر موثوق به ،وهو والده حسب البالد احمليطة هبا براً وحبراً(.)15
قوله ،إذ يقول عن مصدر معلومات كتابه املذكور:
وميدنا الرحالة الفارسي اجملهول اهلوية ،صاحب
« قال يل أيب  -رمحه اهلل تعاىل  :-قد دخلت كتاب ( :حدود العامل من املشرق إىل املغرب )،
الكوفة وبغداد والبصرة وعُمان ومصر ومكة ،وأكثر املتوىف بعد سنة 372هـ982 /م ،مبعلومات مهمة
()9
بالد النخل «  ،مما يؤكد لنا أن اهلمداين مل يزر عن عُمان ،وإن كانت يسرية ،ويصفها بصفات قد
عُمان ،ومع ذلك يعد كتابه ( :صفة جزيرة العرب ) ال جندها يف الكثري من البالد اإلسالمية ،فضالً عن
من املصادر اجلغرافية املهمة للدراس يف تاريخ عمان ،ذكره لبعض األمور املتعلقة بتجارهتا مع غريها من
علماً بأن ما جاء به اهلمداين عن قبائل عُمان وما البالد يف أفريقيا وغريها( ،)16وهو ما سنتحدث عنه
تفرع عنها يشكل رافد مهم للمعلومات عن عُمان الحقاً يف مباحث الدراسة.
وسكاهنا األوائل.
ويفصل الرحالة واجلغرايف أبو عبد اهلل حممد
ّ
ويقدم الرحالة واجلغرايف أبو عبد اهلل أمحد بن بن أمحد املقدسي البشاري ،املتوىف سنة 380هـ/
حممد بن إسحاق ابن الفقيه اهلمداين ،املتوىف سنة 990م ،يف كتابه ( :أحسن التقاسيم يف معرفة
365ه975 /م ،يف كتابه ( :البلدان ) معلومات األقاليم ) ،عند حديثه عن عُمان يف ذكر مواقع
ال تقل أمهية عن تلك اليت قدمها لنا من سبقه من مناطقها ومدهنا اليت برزت يف ذلك احلني ويعددها،
الرحالة واجلغرافيني الذين ذكرناهم سابقاً ،مشرياً إىل مشرياً إىل بعض الصفات اليت متيزت هبا تلك
بعض مصادره يف احلصول على املعلومة ،مثل الرحالة املناطق ،وأثر ذلك يف بروزها جتارياً ،موضحاً ما كان
()10
سليمان التاجر ،وبعض الكتب الفارسية  ،وقد يرد هلا من سلع جتارية خمتلفة ،تنوعت مصادرها،
كان لبعض األخبار التفصيلية اليت مدَّنا هبا ابن والعملة اليت كانت متداولة هبا ،وأنواع متورها ،وما
الفقيه اهلمداين دور كبري يف تعريفنا بالعديد من يؤخذ منها من ضرائب ،وقيمة ما يوصل بيت مال
األمور املتعلقة حبياة العُمانيني الزراعية والتجارية املسلمني منها سنوياً ،وأهم السلع التجارية اليت
والبحرية ،ومدى تأثري األجواء على حياهتم ،وما اعتمد عليها العُمانيون يف دخلهم ومعيشتهم ،ويعد
يرتتب على ذلك من انتشار لبعض األوبئة واألمراض ما قدَّمه املقدسي عن عُمان ذا أمهية مقارنة بغريه،
وغري ذلك(.)11
ودون كل
السيما وأنه زار عُمان ومناطقها املختلفةَّ ،
ويعد كتاب املؤرخ واجلغرايف أبو القاسم حممد مشاهداته يف كتابه املذكور وبنوع من التفصيل ،وهو
بن حوقل البغدادي املوصلي ،املتوىف سنة 367هـ /ما سنتحدث عنه بالتفصيل الحقاً(.)17
977م ،املعروف بـ ( :صورة األرض ) ،من بني أهم
وفضالً عن ذلك ،فقد شكلت املعلومات
املصادر التارخيية اجلغرافية اليت اعتمدنا عليها يف حبثنا البسيطة اليت قدمها لنا املؤرخ اجلغرايف احلسن بن أمحد
هذا ،ملا مدنا به من أخبار خمتلفة عن عُمان ،وأهلها املهليب العزيزي ،املتوىف سنة 380هـ990 /م ،يف
وقبائلها ،وبعض مدهنا اليت ذاع صيتها وشهرهتا كتابه ( :العزيزي أو املسالك واملمالك ) ،عن عُمان
()13
يف ذلك احلني ،مثل :مدينة مرباط( ،)12وظفار
مادة مهمة متكنا من االستفادة منها يف حبثنا هذا،
()14
وصحار ،ونزوى وغريها ،موضحاً بعض السمات السيما حول األمهية اليت احتلتها عمان يف املنطقة
اليت متيزت هبا بعض تلك املناطق وغريها من مناطق
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يف ذلك احلني ،وأهم مدهنا ،وساكنيها ،وجباهلا
الشهرية( ،)18وقد أعطت تلك املادة رافداً جديداً،
ومادة علمية ال ميكن احليد عنها يف دراستنا هذه.
لقد كان ملا وصلنا من وثائق هؤالء املؤرخني من
الرحالة واجلغرافيني ،دور كبري يف رسم صورة لواقع
بالد عُمان خالل القرون الثالثة األوىل للهجرة من
العصر اإلسالمي عامة ،والقرن الرابع اهلجري /العاشر
امليالدي خاصة ،على الرغم من أن بعض هذه
املصادر اعتمدت على بعضها يف إيصال املعلومة،
ومع ذلك كانت لبعض الزيادات اليت قدمها هؤالء
من مشاهداهتم الشخصية أو ما مسعوه من غريهم
أثره يف إثراء تاريخ عُمان ،مما مكنا عند قراءتنا لكل
تلك الوثائق من إعطاء صورة ولو تقريبية لذلك الواقع
الذي عاشه هذا القطر العريب يف ذلك الوقت ،علماً
بأن االهتمام ببالد عُمان من قبل املؤرخني من الرحالة
واجلغرافيني مل يكن وليد ذلك العصر فقط؛ بل كان
له مقدمات وثقها لنا بعض ممن زاروا عُمان ،أو كتبوا
عن جغرافيتها ،ومميزاهتا يف القرن السابق ،وقد حاولنا
هنا رصد بعض من تلك املؤلفات والوثائق اجلغرافية
اليت ورد فيها ذكر بالد عُمان ،بغض النظر عن حجم
املعلومة وكثرهتا ،وأحببنا هنا ذكر بعض منها على
سبيل املثال ال احلصر :مثل كتاب :املؤرخ اجلغرايف
إسحاق بن احلسني املنجم ،املتوىف قبل القرن الرابع
اهلجري /العاشر امليالدي ( ،آكام املرجان يف ذكر
املدائن املشهورة يف كل مكان )( ،)19وكتاب املؤرخ
اجلغرايف :أمحد بن إسحاق أيب يعقوب بن جعفر بن
وهب بن واضح اليعقويب ،املتوىف بعد سنة 292هـ/
892م ( ،البلدان )( )20وغريها من مؤلفات الرحالة
واجلغرافيني ،مع العلم أن بعض مؤرخي القرن الرابع
اهلجري  /العاشر امليالدي وجغرافيَّه استقوا معلوماهتم
من هذه املصادر ،واعتمدوا على ما جاء فيها من
أخبار خمتلفة  -وإن كانت موجزة  -عن طبيعة
عُمان ،وواقعها خالل مدة الدراسة ،ومن خالل
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توسعنا يف وثائق هؤالء الرحالة واجلغرافيني تبني لنا
أنه كان هلؤالء أسباهبم اخلاصة والعامة يف تدوين ما
مسعوه أو شاهدوه عن عُمان ،وهو ما دفعنا إىل ضرورة
البحث والتقصي عن تلك األسباب ،والتعريف هبا
يف مستهل حديثنا يف هذا البحث.

◄  - 2أسباب توثيق الرحالة
والجغرافيين لما وصلهم أو شاهدوه
عن عُمان:

إن الدارس ملا ُوثَّق يف املؤلفات التارخيية للرحالة
واجلغرافيني املسلمني يستطيع من خالل تعمقه فيما
جاء فيها أن خيرج خبالصة لألسباب اليت دفعت
هؤالء إىل ذكر بالد عُمان ومدهنا ،واالهتمام هبا
وبتارخيها ،وموقعها وغري ذلك من األمور اليت حنن
بصدد دراستها ،على الرغم من عدم إشارة بعضهم
إىل ذلك صراحة ،وهو ما دفعنا إىل التقصي والبحث
لرصد تلك األسباب ،وحتديدها يف اآليت:
 - 1أمهية موقع بالد عُمان بالنسبة للبالد
اإلسالمية ،ومواقع الثقل التجاري يف العامل يف ذلك
احلني ،مثل :اهلند والصني والشرق االفريقي ،وكثرة
التواصل بينهما ،مما جعل من شهرة عُمان وجتارها
أن تصل إىل اآلفاق ،السيما وأهنا مثلما تذكر تلك
املصادر اجلغرافية كانت من أهم املنافذ الرئيسة إىل
اجلزيرة العربية واخلليج العريب ،وفرضة مجيع العامل ،عرب
موانئها الشهرية( )21اليت سوف نتحدث عنها الحقاً.
 2شهرة العُمانيني يف البالد اإلسالميةوغريها ،باألعمال اليت متيزوا هبا بشكل كبري يف العامل
يف ذلك الوقت ،مثل :التجارة ،والصناعة ،والزراعة،
وركوب البحر ،ومعرفتهم بأحواله ،وأهواله ،وموامسه
وغريها من األمور اليت أشار هلا بعض من الرحالة
واجلغرافيني(.)22
 3-رغبة كثري من الرحالة واجلغرافيني التعريف
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مبسالك ،وطرق بالد عُمان الشمالية واجلنوبية
والشرقية والغربية ،اليت وصفها بعضهم بالصعبة
واخلطرية ،لكثرة القفار فيها ،وخلوها من السكان،
وارتفاع حرارهتا اليت جعلت أكثرها صحاري قاحلة
يصعب السفر فيها أو السري إليها( ،)23إال مبرشد له
معرفة هبا ،وهو ما دفع ببعض املؤرخني من الرحالة
واجلغرافيني أن جيعلوا من مؤلفاهتم دليالً للتعريف
باملنطقة ،وطرقها ،ومسالكها ،وممالكها.

السالكة ،واألكثر سهولة ويسر ،لسفرهم ورحالهتم
التجارية أو العلمية أو الدينية عرب الرب أو البحر،
واملسافات اليت تبعد عنها ،مما أسهم  -من وجهة
نظرنا اخلاصة  -يف أن تصبح تلك املؤلفات دليالً
قياسياً يهتدي به هؤالء يف رحالهتم وسفراهتم ،جلهل
كثري من الناس يف تلك املدة ملثل هذه الطرق اليت
كانت متتلئ باألخطار واألهوال املنتشرة يف الرب
والبحر(.)27

 4وجود كثري من السلع التجارية اليت متيزتهبا عُمان عن غريها ،فضالً عن املنتجات الزراعية اليت
ذاع صيتها يف اآلفاق يف ذلك الوقت ،لدرجة دفعت
بعض هؤالء الرحالة واجلغرافيني إىل التفصيل يف أنواع
هذه املنتجات السيما التجارية والزراعية منها(،)24
وهذا دليل على االنبهار واإلعجاب هبا ،لتميزها عن
منتجات بقية البالد اليت زاروها أو مسعوا عنها.

وخالصة القول ،إن القرن الرابع اهلجري
 /العاشر امليالدي شهد بروز عدد من الرحالة
واجلغرافيني الذين جابوا العامل ،وزاروا العديد من
البالد اإلسالمية وغريها ،ودونوا مشاهداهتم فيما
وصلنا من مؤلفات تعد اليوم من أهم املصادر اليت
ال ميكن كتابة التاريخ إال هبا ،السيما تاريخ بالد
عُمان اليت كان هلا نصيب فيها ُد َّون يف هذه املؤلفات
اجلغرافية املهمة ،مع العلم أن أمهية ما جاء به هؤالء
عن عُمان يظهر لنا من خالل الوصف الدقيق الذي
قدمه بعض الرحالة واجلغرافيني عن موقع عُمان،
وطبيعتها ،وأهم مناطقها ومدهنا ،ومميزاهتا ،وقبائلها،
وجذورهم التارخيية ،وتفرعاهتم القبلية واألسرية يف
املدن العُمانية املختلفة ،وهو ما سنتحدث عنه يف
املبحث القادم.

 - 5رغبة بعضهم يف التعريف بعُمان ،وأشهر
من سكنها من القبائل العربية وغريها ،وما تفرع
عنها من أقوام ،ومواقع سكنهم وإقامتهم ،وأهم
أعماهلم ،السيما وأن املنطقة اشتهرت بأصالة قبائلها
وساكنيها(.)25
 - 6حاجة بعضهم إىل تدوين ما شاهدوه،
أو مسعوه عن عُمان ،هبدف توثيق تلك املعلومات
لألجيال ،لتكون شاهداً لتاريخ هذا القطر اإلسالمي
الذي ذكره املؤرخون لكونه جزء ال يتجزأ من البالد
اإلسالمية ،السيما وأنه شهد الكثري من األحداث
التارخيية اليت شهدهتا الدولة اإلسالمية يف مدة
الدراسة ،لدرجة دفعت بعض اجلغرافيني والرحالة إىل
اإلشارة إىل تلك األحداث اليت شهدهتا عُمان(.)26
 - 7اإلسهام يف إرشاد املسافرين والتجار
واحلجاج وغريهم  -على ما يبدو  ،-ومساعدهتم يف
حتديد املسافات بني الطرق من وإىل عُمان وغريها،
لتسهيل حركتهم ،وتعريفهم باخلطوط والطرق

◄ موقع بالد عُمان وأوضاعها
االجتماعية عند الرحالة والجغرافيين:
ش ّكلت وثائق الرحالت واجلغرافيا عرب التاريخ
عما جاء
مادة غنية ومهمة من الصعب االستغناء ّ
فيها ،ألمهيتها التارخيية والعلمية ،وإسهامها يف إعادة
كتابة تاريخ الشعوب ،ويعد ما ُد َّون يف هذه املؤلفات
عن مواقع بعض البالد اإلسالمية توثيق حلدودها
اجلغرافية ،وإثبات ألصالة تارخيها ،على الرغم من
بعض التداخالت اليت وقع فيها بعض هؤالء الرحالة
واجلغرافيني ،نتيجة لعدم زيارة بعضهم هلذه املناطق
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والبالد ،واعتماد بعضهم اآلخر على السماع من
غريهم ،وقد كانت عُمان من البالد اإلسالمية اليت
حظي موقعها باهتمام الرحالة واجلغرافيني يف القرن
الرابع اهلجري /العاشر امليالدي ،ملا متيز به هذا املوقع
من أمهية ،جعلت منه مادة تفنن بعضهم يف وصفها،
واحلديث عن مكانتها.

 - 1 موقع عُمان عند الرحالة
والجغرافيين:

مما ال شك فيه ،أن عُمان تقع يف أقصى جنوب
شرقي اجلزيرة العربية ،من الشمال متتد إىل مسندم
على ساحل مضيق هرمز ،وتتداخل أراضيها مع رمال
الربع اخلايل من الغرب واجلنوب الغريب ،ويفصلها عن
البحرين وقطر رمال بينونة ،وعن حضرموت رمال
األحقاف( )28املتصلة بالربع اخلايل( .)29وقد كان
للموقع الذي متيزت به عُمان أثره الواضح والكبري
يف وثائق بعض الرحالة واجلغرافيني املسلمني ،الذين
راحوا يوصفون ما شاهدوه عن ذلك املوقع ،أو ما
مسعوه عنه ممن زاره( ،)30يف حماولة للتعريف مبوقع
عُمان وحدودها اجلغرافية ،وإبراز أمهيتها بالنسبة
لديار العرب املرتبطة هبا حدودياً ،لدرجة بلغت
باهلمداين( )31إىل وصف املساحة اجلغرافية اليت تقع
ضمنها عُمان من بني أفضل البالد املعمورة ،مشرياً
وع َّد
إليها كإقليم مستقل بذاته ،له حدوده اجلغرافيةَ ،
املقدسي( )32عُمان كورة جليلة مستقلة يف جزيرة
العرب ،يف حني يُدخل ابن الفقيه اهلمداين( )33عُمان
ضمن البالد اليت وصفها بصفوة األرض بقوله « :مث
برية العرب إىل عُمان ،وإىل كرمان وأرض طربستان
وإىل كابل وطخارستان ...،وهذا اجلزء هو صفوة
األرض ووسطها ،ال يلحقه عيب ،وال يناله تقصري
«.
وحيدد ابن خرداذبة

()34

شرق اجلزيرة العربية بقوله « :مث يف االحنراف حنو
املشرق ،أعمال عُمان واليمامة والبحرين « ،وهو
ما يؤكده اهلمداين( ،)35بقوله « :وشرقيها :عُمان
والبحرين وكاظمة والبصرة « .أما حدود عُمان
الشمالية الشرقية ،واجلنوبية الشرقية والغربية ،فيلُفُّها
البحر ،مثلما يشري إىل ذلك األصطخري( )36عند
حديثه عن البحر املمتد من مشال عُمان بقوله« :
حت ينتهى إىل عُمان ،مثّ يعطف
فيمت ّد على البحرين ىّ
على سواحل مهرة  ،»)37(...وهو ما يؤكده ابن
حوقل( ،)38من أن حدود عُمان تارخيياً امتدت شرقاً
حىت اخلليج العريب ،وقد مسي البحر الذي يقع جنوب
شرق عُمان تارخيياً ،باسم حبر عمان(.)39
ويف الوقت نفسه ،حتدد تلك الوثائق واملؤلفات
بشيء من التفصيل املسافات اليت حتد عُمان جبرياهنا
يف بعض اجلهات ،واملناطق احلدودية ،فعن اجلهة
الشمالية الشرقية ،املمتدة إىل البحرين ،يقول
ابن خرداذبة( « :)40واملنازل من عُمان اىل البصرة
السبخة ،وهى بني عُمان والبحرين قطر العقري ساحل
هجر محض « ،وتقدر مسافة السفر بينهما بنحو
شهر( ،)41ويشري ابن حوقل( )42إىل أن املسافة بني
عُمان والبحرين كانت غري قابلة للسكن أو السفر،
صحراوية ،لكوهنا ال ماء فيها ،وال مرعى ،وال سكان،
فقال « :بني اليمامة والبحرين وبني عُمان ،ومن وراء
عبد القيس ّبريّة خالية عن اآلبار والس ّكان واملراعي،
قفرة ال تسلك وال تسكن « ،ويشري يف موضع
آخر إىل أن الطريق بينهما كانت حمفوفة باملخاطر
شاق
قائالً « :وكذلك ما بني عُمان والبحرين فطريق ّ
يصعب سلوكه لتمانع العرب وتنازعهم فيما بينهم
«( ،)43وهو ما يؤكده األصطخري( )44بقوله « :وبني
البحرين وبني عُمان برية ممتنعة «.

وعندما يستعرض اهلمداين( )45ملا يفصل بني
عُمان واليمن من جهة الغرب ،واجلنوب الغريب
موقع عُمان يف جنوب هلا ،يقول « :مث الرمل رمل الكديد ،وهو بينه وبني
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يربين( ،)46وليس بينهما ماء ثالثة أيام بلياليها يف
()47
اخلن رمل إىل عُمان «،
الدهناء  ،ووراء يربين ،و ّ
ويقدر األصطخري( )48املسافة بني عُمان واليمن (
مهرة ) بنحو شهر ،ومن املالحظ أن الطريق الربي
من عُمان إىل اليمن كانت تكتنفه كثري من املشاق
واملخاطر ،بعكس الطريق البحري الذي يسهل
السفر فيه إىل اليمن أو إحدى مناطق اجلزيرة العربية
مثل :جدة أو مكة ،ويقول ابن حوقل( )49عن هذا
الربيّة،
الطريق « :وطريق عُمان يصعب سلوكه يف ّ
وإنا طريقهم يف البحر
لكثرة القفار وقلّة الس ّكان ،مّ
اىل ج ّدة ،فإن سلكوا على السواحل من مهرة وحضر
وقل ما
موت إىل عدن أو إىل طريق عدن بُعد عليهم ّ
يسلكونه» ،ويزيد ابن حوقل أن املناطق اليت تفصل
عُمان عن اليمامة مما يلي البحر إىل حدود اليمن
هي مناطق صحراوية خالية من السكان ،وديار
العرب(.)50
ومن هنا نستطيع من خالل ما وصلنا من أخبار
يف وثائق الرحالة واجلغرافيني أن حندد املوقع اجلغرايف
لعُمان ،واملسافات اليت كانت تفصل بينها ،وبني
بعض املناطق اجملاورة هلا يف مدة الدراسة ،فضالً عن
إشارهتا إلمكانية التواصل بني عُمان وغريها ،والتنبيه
للمناطق اليت من الصعب الوصول عربها إىل عُمان،
وأسباب هذه الصعوبة ،وعلى ما يبدو أن عامة الناس
وخاصتهم من أهل عُمان وغريها استفادوا مما جاء
يف هذه الوثائق اليت َك ُّونت بالنسبة هلم دليل إرشادي
عما جاء
مهم للمسافرين من وإىل عُمان ،فضالً ّ
فيها من ذكر لعدد من مدن عُمان التارخيية اليت
راحت بعض تلك املؤلفات تصفها ،كما سنالحظ
فيما بعد.

الرحالة واجلغرافيون املسلمني يف القرن الرابع اهلجري/
العاشر امليالدي لعُمان كثرياً من املدن والقرى
التارخيية الشهرية هناك ،وقد توزعت تلك املدن على
األراضي العُمانية اليت اختلف اجلغرافيني يف تقدير
مساحتها ،بعد أن اجتهد بعضهم يف ذلك ،مثل:
األصطخري( )51الذي حددها بنحو ثالمثائة فرسخ.
أما املقدسي( )52فقد حددها بنحو مثانني فرسخاً،
وانفرد عن غريه من الرحالة واجلغرافيني املسلمني
بذكر أمساء أكثر تلك املدن العُمانية ،مع تعريفه
ملوقع بعضها ،وما متيزت به من أمهية ،وثروات خمتلفة
وغري ذلك ،مما أسهم يف احلصول على معلومات
كافية عن بعض تلك املدن بعد االستعانة مبا قدمه
لنا بقية الرحالة واجلغرافيني ممن عاشوا خالل مدة
الدراسة ،ومن أبرز هذه املدن اليت ورد ذكرها :مدينة
السَر ،وضنك ،وحفيت ،وسلوت،
صحار ،ونزوة ،و َ
ودبا ،وجلفار ،ومسد ،ولسيا ،وملح ،وبرمن ،والقلعة،
وضنكان ،واملسقط ،وتوأم( ،)53وتزيد مصادر أخرى
أمساء ملناطق عُمانية مهمة غفل عنها املقدسي ،مثل:
دما ،وحاسك( ،)54ومرباط ،وظفار( )55وغريها(.)56

وقد قدم املقدسي يف سياق عرضه ألمساء هذه
املدن تفاصيل دقيقة لبعضها ،وعلى ما يبدو أن
تقدميه هذا خضع ملشاهداته اخلاصة ،بعد زيارته هلا
دون غريها ،فضالً عن األمهية اليت احتلتها بعض هذه
املدن ،اليت راح يصف موقعها ،ومكانتها الداخلية
واخلارجية ،وأهم ثرواهتا ،وأسواقها ،وجوامعها،
وآبارها ،وهوائها وغري ذلك ،وكانت مدينة صحار
هي أول املدن العُمانية اليت حظيت باهتمام
الرحالة واجلغرافيني يف املدة موضوع الدراسة ،فقال
عنها املقدسي( )57الذي راح يصفها وصفاً دقيقاً:
« صحار هي قصبة عُمان ،ليس على حبر الصني
 - 2 أهم المناطق والمدن
أجل منه ،عامر ،آهل ،حسن ،طيّب ،نزه،
بلد
اليوم
ّ
العُمانية عند الرحالة والجغرافيين:
ذو يسار ،وجتار ،وفواكه ،وخريات ،أسرى من زبيد
ضمت املساحة اجلغرافية اليت حتدث عنها وصنعاء ،أسواق عجيبة ،وبلدة ظريفة ،ممت ّدة على
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اآلجر والساج ،شاهقة نفيسة،
البحر ،دورهم من ّ
واجلامع على البحر ،له منارة حسنة ،طويلة ،يف آخر
األسواق ،وهلم آبار عذبة ،وقناة حلوة ،وهم يف سعة
كل شيء ،دهليز الصني ،وخزانة الشرق والعراق،
من ّ
ومغوثة اليمن ،قد غلب عليها الفرس ،املصلّى وسط
النخيل ،ومسجد صحار على نصف فرسخ ،مثّ
بركت ناقة رسول اهلل ﷺ ( ،)58قد بىن أحسن بناء،
وهواءه أطيب هواء من القصبة وحمراب اجلامع بلولب
كرة أخضر ،وحينا أمحر «.
مرة أصفر ،و ّ
يدور تراه ّ
وزيادة على ما قال املقدسي عن صحار ،قال
األصطخري( )59عنها يف أثناء وصفه لعُمان وقصبتها
صحار « :وهي على البحر ،وهبا متاجر البحر،
وقصد املراكب ،وهى أعمر مدينة بعُمان ،وأكثرها
ماالً ،وال تكاد تعرف على شاطئ حبر فارس جبميع
بالد اإلسالم مدينة أكثر عمارة وماالً من صحار،
وهبا مدن كثرية ،وبلغين أ ّن حدود أعماهلا حنو من
()60
ثالث مائة فرسخ « .يف حني اكتفى اهلمداين
بقوله عنها « :أرض عُمان كورهتا العظمى صحار،
وأما قراها فأكثر جمامعها هرود من أوديتها «.
كما تطرق ابن حوقل( )61عند حديثه عن
عُمان ،ووصفه لطبيعتها إىل منطقة صحار ،فقال« :
التجار
وقصبتها صحار ،وهي على البحر ،وهبا من ّ
والتجارة ما ال حيصى كثرة ،وهي أعمر مدينة بعُمان،
ط حبر فارس
وأكثرها ماالً ،وال يكاد يعرف على ش ّ
جبميع اإلسالم مدينة أكثر عمارة وماالً من صحار،
وهلا مدن كثرية ،ويقال أ ّن حدود أعماهلا ثلثمائة
فرسخ « .ومن خالل عرض اهلمداين واألصطخري
وابن حوقل نستطيع أن نستنتج أن صحار ضمت
الكثري من القرى ،واملدن الواسعة املعروفة يف التاريخ
العُماين اليت دخلت يف اإلطار اجلغرايف هلا ،وهو ما
يؤكده لنا املقدسي( )62بقوله « :أن نزوة والسر وضنك
من مدن صحار'' ،كإشارة واضحة ملا ذهبنا إليه ،يف
حني يقول العزيزي( )63الذي كان معاصراً للمقدسي
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يف أثناء تعريفه لعُمان « :والقصبة امسها صحار،
أجل منها ،وأعماهلا حنو
وليس على حبر فارس مدينة ّ
ثالمثائة فرسخ " .ومن املالحظ أن هناك تقارباً كبرياً
يف الوصف الذي قدمه ابن حوقل واألصطخري عن
صحار ،السيما وأهنم عاشوا يف مدة زمنية متقاربة،
واألرجح أن ابن حوقل نقل عن األصطخري لتأخره
عنه يف سنة الوفاة ،وهو ما يدلل لنا أن هناك تقارباً
كبرياً فيما قدمه الرحالة واجلغرافيون يف حديثهم
عن صحار السيما يف القرن الرابع اهلجري /العاشر
امليالدي لتقارب املدة الزمنية اليت مجعت بينهم ،ومع
ذلك نالحظ أن هناك زيادة بني تعريف وآخر رغم
تشاهبها ،وهو ما ميكن متييزه واالستفادة منه.
وفضالً عن ذلك ،فقد حظيت بقية املدن العُمانية
أيضاً باهتمام بعض هؤالء الرحالة واجلغرافيني ،وراح
ُجلُّهم يصفها بنوع من االقتضاب ،دون التوسع يف
ذلك ،يف حني يقدم لنا املقدسي  -دون غريه -
معلومات تفصيلية ،وأن كانت خمتصرة عن تلك
املدن ،ولكنها من حيث األمهية؛ تعد ذات أمهية
كبرية ،السيما بعد أن أحصاها وأورد أمساءها ،ومن
تلك املدن مدينة نزوة اليت يقول عنها « :ونزوة يف
ح ّد اجلبال كبرية ،بنياهنم طني ،واجلامع وسط السوق
إذا غلب الوادي يف الشناء دخله شرهبم من أهنار
وآبار «( .)64ويذكر يف موضع آخر نزوة بأهنا من
مدن صحار ،وعلى يسارها مدينة عُمانية تعرف
بسلوت( .)65ويزيد اهلمداين( )66إىل أن نزوه ناحية
كانت للشراة( ،)67وأن إمامهم وماهلم ومجاعتهم
كانت تقيم فيها حىت عصره.
كما يصف املقدسي( )68املدن العُمانية األخرى
بصفات نستطيع أن حندد من خالهلا مساحتها من
وم ْن منها يتبع اآلخر إدارياً،
حيث كربها وصغرهاَ ،
والطابع اجلغرايف هلا ،الذي على ما يبدو أنه متيز
بالتنوع الطبيعي الذي فرضته البيئة اليت تفردت هبا
مناطق عُمان املختلفة ،السيما الزراعي منها واحليواين
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السّر
والبحري ،حيث يقول يف وصفه هلذه املدن « :و ّ
أصغر من نزوة ،واجلامع يف السوق ،شرهبم من أهنار
وآبار قد الت ّفت هبا النخيل .وضنك صغرية يف النخيل
أبداً ،هبا سلطان قوي؛ الهنم شراة عصاة .وحفيت
كثرية النخيل من حنو هجر اجلامع يف األسواق.
وسلوت مدينة كبرية على يسار نزوة .ودبا وجلّفار
ومها من حنو هجر ،قريبتان من البحر .ومسد منرب
لنزوة .ولسيا ،وملح ،وبرمن ،والقلعة ،وضنكان مدن
أيضا « .ومن العجيب تفرد املقدسي بذكر مثل
تلك املدن ،وجتنب بقية الرحالة واجلغرافيني ذكرها،
وهو ما يضع أمامنا بعض عالمات االستفهام حول
ذلك ،وقد يكون لتوسع مدارك املقدسي ،وزيارته
للمنطقة دور يف تدوين كل ذلك ،وذكر األمساء اليت
أوردناها(.)69

مدينة صغرية على شاطئ البحر ،وعلى مسرية يوم
ونصف منها مدينة ظفار « .ويذكرها اهلمداين(،)75
هي ومدينة حاسك( )76يف أثناء حديثه عن بعض
األحداث اليت شهدهتا عُمان يف ذلك احلني ،معتقداً
أهنما جزء من مهرة ،فضالً عن ذكره لبلدة دما اليت
تعد من أوائل بالد عُمان على حدود اليمن ،وكانت
من أسواق العرب املشهورة(.)77

وخالصة القول ،إن ما قدمته لنا وثائق الرحالة
واجلغرافيني عن املدن العُمانية سالفة الذكر خالل مدة
الدراسة تعد مادة مهمة لكتابة تاريخ عُمان ،ومن
الصعب احليد عنها ملا فيها من معلومات ،وإن كان
بعضها يسري ،ولكنها تفتح اجملال للدارسني للتوسع
فيها ،إذا ما عادوا إىل ما ذكره غريهم من الرحالة
واجلغرافيني يف الفرتات الزمنية الالحقة ،علماً بأن
ويف الوقت نفسه ،حظيت مدينة مسقط باهتمام أمهية تلك املعلومات تربز بشكل أكرب لتطُّرق بعضها
بعض رحالة القرن الرابع اهلجري /العاشر امليالدي للبنية القبلية هلذه املناطق واملدن ،واجلذور التارخيية
وجغرافيوه ،ملا كان هلا من مكانة اقتصادية يف ذلك هلا ،وهو ما سوف نتطرق له يف النقطة اآلتية.
الزمان ،على الرغم من حمدودية
( )70املعلومات اليت ذكرها  - 3سكان عُمان وجذورهم
هؤالء عنها ،مثل السريايف الذي وصفها بأهنا
موضع يستعمله أهل البحر ،وينطلقون منه كميناء  -التاريخية:
إن املتطلع لدراسة تاريخ عُمان قد يالحظ بأن
تقريباً  ،-وأهنا آخر عُمان من اجلهة اجلنوبية الشرقية،
ويزيد ابن الفقيه اهلمداين( )71على ما ذكره السريايف ،اجلزء األكرب من سكان تلك املساحة اجلغرافية هم
أن مسقط متتاز مبائها العذب ،الذي يستخرج من من القبائل اليت هاجرت من املناطق القريبة منها ،أو
أحد آبارها ،وأن هناك جبل فيه غنم ورعاة .ويصفها اليت ارتبطت معها بعالقات اجتماعية أو اقتصادية
املقدسي( )72بقوله « :املسقط أول ما يستقبل املراكب قوية ،ومن خالل قراءتنا ملا جاء يف وثائق الرحالة
ّ
اليمنية ،ورايته موضعا حسنا كثري الفواكه وتوأم « .واجلغرافيني يف مدة الدراسة جند أن هناك إشارات
ً
ً
ّ
ونستشف من خالل عبارة أوردها لنا ابن حوقل( )73لبعض القبائل واألقوام اليت سكنت عُمان ،واستقرت
أن مسقط كانت من املناطق العامرة بالسكان ،وما فيها ،وأن مصدر أكثر تلك القبائل كانت بالد
تالها من املناطق املتجهة إىل املغرب كانت ال ساكن اليمن اليت تقع يف اجلزء الغريب من عُمان ،وحتديداً
بالد مهرة ،وعلى ما يبدو أنه كان للتداخل اجلغرايف
هبا ،وصوالً حىت بالد مهرة يف اليمن.
بني األراضي العُمانية واليمنية دور يف انتقال بعض
ومن املدن العُمانية أيضاً اليت حظيت باهتمام
القبائل اليمنية إىل عُمان وبقائها فيها ،ليصبح هؤالء
بعض الرحالة واجلغرافيني املسلمني يف مدة الدراسة
هم السكان األصليون هلا ،السيما املناطق اليت نزحوا
مدينة مرباط اليت وصفها ابن حوقل( )74بقوله« :
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إليها ،وبقوا فيها دون أن ينافسهم عليها أحد ،تنسب إليهم جزر القمر ،ألن العُمانيني واحلضارم
ومما يؤكد ذلك ما ذكره اهلمداين( )78من أن سكان وصلوا إىل مدغشقر ،واجلزر احمليطة هبا واستقروا هبا
عُمان هم من قبائل األزد ،وهو ما ذهب إليه أيضاً «.
عدد من الرحالة واجلغرافيني املعاصرين له ،أو الذين
كما سكنت بالد عُمان أيضاً قبائل أخرى
()80
()79
جاءوا بعده ،مثل :ابن الفقيه  ،والعزيزي  ،تنسب إىل بين سامة بن لؤي( ،)89وهي قبائل عربية
()81
ويذكر النسابة أن األزد قبائل عربية تنسب إىل :قرشية عدنانية( ،)90انتقلت إىل عُمان بعد أن اختلف
األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد مناة بن كبريهم سامة بن لؤي مع أخيه كعب بن لؤي ،فأقام
كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ،يف عُمان ،وتزوج منها ،وبقي فيها حىت مات(،)91
وقد خرجت هذه القبيلة من مأرب بعد تصدع يف حني يذكر املقدسي( )92أنه سكن يف منطقة تؤام
سدها الشهري ،واختالف أفرادها مع بقية القبائل العُمانية قوم من قريش فيهم بأس وشدة.
اليمنية األخرى ،وتفرقت بطوهنا يف أودية وسهول
ويورد املقدسي إشارة أخرى يبني من خالهلا لنا
اليمن ،ويف البالد العربية بني مكة ،ويثرب ،واليمامة،
أن هناك أقواماً أخرى سكنت بالد عُمان إضافة إىل
والبحرين ،والشام ،والعراق ،واستقرت هناك ،ويقول
القبائل العربية اليت قمنا بذكرها ،ومن هؤالء مجاعات
اهلمداين( )82يف ذلك « :فصار كل فخذ منهم إىل
من الفرس الذين انتشروا يف مناطق من عُمان،
السروات ،ومنهم من ختلف
بلد ،فمنهم من نزل َّ
واستقروا فيها ،مع احتفاظهم بلغتهم الفارسية،
مبكة وما حوهلا ،ومنهم من خرج إىل العراق ،ومنهم
على الرغم من وجودهم يف األراضي العُمانية ،وقال
من سار إىل الشام ،ومنهم من رمى قصد عُمان،
املقدسي( )93يف ذلك « :وبعُمان داوديّة( ،)94هلم
واليمامة ،والبحرين «.
جملس أهل هذا اإلقليم ،لغتهم العربيّة الاّ بصحار،
ومن املالحظ ،أنه كان لعُمان نصيب من تلك فإ ّن نداهم وكالمهم بالفارسيّة «.
اهلجرة اليت كانت سبباً يف انتشار الكثري من قبائل
وعلى أية حال ،فقد انتشرت تلك القبائل يف
األزد بني مدهنا وقراها( ،)83وقد عرفت تلك القبائل
()95
مناطق عُمان ومدهنا املختلفة  ،فسكن بنو جديد
لدى املؤرخني من الرحالة واجلغرافيني يف مدة الدراسة
يف منطقة ريسوت( )96بني عُمان وعدن( ،)97وأقام بنو
بأزد عُمان( ،)84متييزاً هلم عن بقية فروع األزد اليت
()98
حيمد منازهلم جببال اليحمد القريبة من الشحر ،
انتشرت يف خمتلف البالد العربية.
وسكن بنو ريام يف موض ٍع يقال له رضاع ،وكان هلم
()85
ويقدم لنا اهلمداين معلومات مهمة عن أهم يف عُمان حصن عظيم ال يرام( ،)99وسكنت قبائل بين
فروع األزد اليت سكنت عُمان ،فيقول يف ذلك « :فأما لؤي بن سامة منطقة صحار ،وكانوا من كربائها(،)100
ساكن عُمان من األزد :فيحمد ،وحدَّان ،ومالك ،واستقرت مجاعات من الفرس يف مناطق متفرقة من
واحلارث ،وعتيك ،وجديد « .وبنو ريام ،بطن من عُمان ،ويف صحار(.)101
القمر( ،)86وهم من قضاعة ،قدموا عُمان ،فجاوروا
لقد كان لبعض األحداث اليت شهدهتا عُمان
األزد هبا ،وأقاموا معهم ،وصاروا من أتالد عمان(،)87
نصيب يف مؤلفات املؤرخني من الرحالة واجلغرافيني،
ويعلق الدكتور عبد الرمحن الشجاع( )88على هذا
على الرغم من حمدودية تلك املعلومات ،وهامشيتها،
البطن من القمر ،بقوله « :لعل القمر هؤالء الذين
إال أهنا تعد مهمة ألي قارئ يف تاريخ عُمان ،علماً بأن
كانوا يسكنون عُمان والشحر هم أنفسهم الذين
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ما ذكره هؤالء الرحالة واجلغرافيون عن هذه األحداث عرف مبوسى بن ربيع من العدس(.)105
جاء يف سياق حديثهم عن القبائل العُمانية ،وما كان
ويصف لنا األصطخري( )106يف أثناء حديثه عن
دائر بينها من صراعات مذهبية ،أو صراع ألجل صحار األوضاع اليت كانت تعيشها املنطقة وقبائلها،
النفوذ ،هبدف توسع كل قبيلة على حساب أراضي مشرياً إىل أن الغالب عليها الشراة من أهل عُمان،
القبيلة األخرى ،وقد جتنب مجيع الرحالة واجلغرافيني وأنه كانت هناك حروب دائرة بينهم ،وبني مجاعات
يف القرن الرابع اهلجري /العاشر امليالدي اخلوض من بين سامة بن لؤي ،زعماء تلك النواحي ،مما دفع
يف هذا اجلانب ،والتوسع فيه ،نتيجة الهتماماهتم بأحد رجاهلم ويعرف مبحمد بن القاسم السامي إىل
()107
كرسها أكثرهم لتدوين مشاهداهتم عن اخلروج إىل العراق ،لالستنجاد باخلليفة املعتضد
األخرى ،اليت ّ
املناطق والبلدان اليت دخلوها أو مسعوا عنها.
الذي بعث معه بقائد عرف بابن ثور ،متكن من
ويعد اهلمداين( )102من بني أهم املؤرخني
اجلغرافيني الذين أشاروا إىل بعض تلك األحداث
اليت حصلت يف أول عصره  -وإن كانت إشارات
جانبية  -وذلك يف أثناء حديثه عن األزد من بين
جديد الذين سكنوا منطقة ريسوت ،وصراعهم مع
قوم من القمر من بين خنزريت ،وما نتج عن ذلك
الصراع من قتل وتشريد لبين جديد ،أودى حبياة بعض
زعاماهتم ،مثل :عمرو بن يوسف اجلديدي األزدي،
وتشريدهم يف بالد مهرة ،ومناطق أخرى حدودية بني
عُمان واليمن ،مثل :حاسك ومرباط ،وموقف مهرة
من ذلك الصراع ،ووقوفهم إىل جانب بين جديد،
ومساندهتم هلم ،ليستعيدوا أرضهم وأمالكهم ،بعد
أن هرب منها بنو خنزريت ،الذين تفرقوا يف مناطق
خمتلفة من عُمان ،مثل منطقة رضاع اليت هرب إليها
رئيسهم حممد بن خالد ،ومجاعة منهم ،وإقامتهم فيها
إىل جانب سكاهنا من بين ريام الذين يعود نسبهم
()103
إىل القمر ،وجماورهتم هلم ،يف حني يذكر اهلمداين
أن بين جديد من األزد نزلوا منطقة ريسوت ،وترأسوا
على سكاهنا القدامى من البياسر( ،)104مث جاوروا
عدداً من أحياء العرب الذين نزلوا إىل جانبهم ،فضالً
عن مهرة ،وقد نتج عن ذلك اجلوار ،زيادة الروابط
األسرية بني جديد ومهرة ،لكثرة املصاهرة اليت وثقت
بينهم األواصر األسرية ،وقد نتج عن تلك الروابط
ظهور زعامات جديدة ترأست فيهم ،مثل شخص

دخول عُمان باسم املعتضد ،وأقام هبا اخلطبة له ،مما
دفع بالكثري من الشراة إىل النزوح إىل بعض املناطق
اليت كانت خاضعة هلم وألنصارهم ،مثل منطقة
نزوة ،وظلوا فيها بعد أن أقاموا هلم إمام هناك ،ويؤكد
األصطخري( )108أهنم ما زالوا فيها هم وإمامهم
وماهلم وما عليهم ومجعاهتم حىت عصره.
لقد كان ملا َمدَّتنا به وثائق الرحالة واجلغرافيني
املسلمني أمهية كبرية ،متكنا من خالهلا التعرف على
جوانب من احلياة االجتماعية لسكان بالد عُمان من
القبائل العربية وغريها ،وأماكن إقامتهم ،وجذورها
التارخيية ،فضالً عن الوضع العام حلياة هذه القبائل،
والعالقات اليت ربطتها ببعضها ،مما يعطي لنا صورة،
ولو بسيطة عن وضع عُمان خالل مدة الدراسة.

◄الوضع االقتصادي لعُمان عند
الرحالة والجغرافيين:

مما ال شك فيه ،أنه كان للتنوع الكبري يف األخبار
اليت قدمتها مؤلفات الرحالة واجلغرافيني دور عظيم
يف زيادة أمهيتها العلمية بالنسبة جلميع الباحثني ،ملا
احتوته من معلومات مهمة ومتنوعة ،مشلت جوانب
من حياة الناس العامة ،على الرغم من اختالف حجم
تلك املعلومات من جانب إىل آخر ،وهو ما حاولنا
توضيحه من خالل قراءتنا يف املباحث السابقة ،إال
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أن أمهية تلك الوثائق واملؤلفات تربز بشكل أكرب من
خالل ما قدمته لنا عن بعض جوانب حياة الناس
االقتصادية ،السيما التجارية والزراعية ،اليت كانت
تُعد من أكثر األعمال واألنشطة اليت زاوهلا أهايل
بالد عُمان خالل مدة الدراسة ،وكانت سبباً يف علو
صيت املنطقة وأهلها يف ذلك احلني ،علماً بأن ارتفاع
ذلك الصيت ألهل عُمان جاء نتيجة للسمعة الطيبة
اليت متيزوا هبا ،واخلربات العملية املختلفة اليت اشتهروا
من خالهلا ،بعدما ارتبطوا بالعامل اخلارجي جتارياً،
وتعطي لنا مؤلفات الرحالة واجلغرافيني الذين عاشوا
يف القرن الرابع اهلجري /العاشر امليالدي معلومات
مهمة يف هذا اجلانب ،كدليل على ما وصل إليه
العُمانيون يف اجلوانب االقتصادية املختلفة ،التجارية
والزراعية والصناعية.
وكيفما كان األمر ،فقد اظهرت املعلومات
االقتصادية اليت وصلتنا عرب وثائق الرحالة واجلغرافيني
املسلمني أن اقتصاد بالد عُمان الداخلي خالل
مدة الدراسة قام على ثالثة مفاصل رئيسة ،هي:
التجارة والزراعة والصناعة ،مع تركيز هذه الوثائق على
التجارة ،والعالقات التجارية اليت ربطت عُمان بالعامل
اخلارجي ،وتأثري ذلك األمر على املنطقة ،وبروز
موقعها جتارياً بعد اشتهار موانئها الواقعة على حبر
عُمان وحبر العرب ،يف حني يقدم لنا هؤالء الرحالة
واجلغرافيون معلومات قيمة؛ وأن كانت خمتصرة عن
الزراعة يف بالد عُمان ،وأهم احملاصيل الزراعية اليت
اشتهر بزراعتها أهايل بالد عُمان ،وأهم املناطق
الزراعية هناك.

وخالل مدة الدراسة خاصة؛ ومما يؤكد ذلك ما
أشار إليه كل من َد َّون هلذا القطر العريب من الرحالة
واجلغرافيني وغريهم ،حبكم موقعه املهم على ساحل
حبر العرب ،فيذكر املقدسي( ،)109بالد عُمان ضمن
أبرز املناطق واملدن التجارية العربية يف ذلك احلني،
وينصح ملن أراد الرزق والتجارة هبا ،بقوله « :ومن
أراد التجارة فعليه بعدن ،أو عُمان ،أو مصر « .يف
()110
حني يقدم لنا صاحب كتاب ( :حدود العامل )
وصفاً دقيقاً ومجيالً لعُمان ،وتجَُّارها ،وجتارهتا ،وما
نعمت به من ثراء بسبب عالقاهتا التجارية ،موضحاً
ما كسبته من شهرة جتارية عاملية ،ومسعة بلغت هبا
اآلفاق يف املشرق واملغرب واجلنوب والشمال ،فقال
يف ذلك « :عُمان مدينة عظيمة على ساحل البحر،
هبا جتار كثريون ،وهي فرضة مجيع العامل ،وال توجد
يف العامل مدينة لتُ َّجارها من الثراء ما لتُ َّجار عُمان،
تقع إليها جتارات املشرق واملغرب واجلنوب والشمال،
حيث حتمل من هناك إىل اآلفاق «.

فصل بعض الرحالة واجلغرافيني
ويف الوقت نفسهّ ،
يف وصف جتارة عُمان ،من خالل احلديث عن بعض
مدهنا الساحلية اليت اشتهرت مبوانئها التجارية،
وأسواقها ،مثل مدينة صحار اليت ُميزت مبوقعها
التجاري على شاطئ حبر عُمان واخلليج العريب (
حبر فارس كما يسميه بعضهم ) ،وبكثرة متاجرها،
وتجَُّارها ،ملا كان يصلها من سفن جتارية ،حىت أن
ذلك كان سبباً يف أن تصبح هذه املدينة من أعمر
()111
مدن املنطقة ،وأكثرها ثروة ،ويصف األصطخري
ما وصلت إليه من ثراء وجتارة بقوله « :وهبا متاجر
البحر ،وقصد املراكب ،وهي أعمر مدينة بعُمان،
 - 1 تجارة عُمان عند الرحالة
وأكثرها ماالً ،وال تكاد تعرف على شاطئ حبر
والجغرافيين:
فارس جبميع بالد االسالم مدينة أكثر عمارة
نالحظ من خالل قراءتنا ملا جاء يف املؤلفات وماالً من صحار « .ويقول عنها ابن حوقل(:)112
التارخيية ،وكتب الرحالت واجلغرافيا أن بالد عُمان
التجار والتجارة ما ال حيصى كثرة «.
« وهبا من ّ
اكتسبت مسعه جتارية متميزة عرب التاريخ عامة ،ويزيد املقدسي( )113يف وصفه ملوقع مدينة صحار،
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وجتارهتا ،وجتارها ،وأسواقها ،وأمهيتها التجارية بالنسبة
لدول العامل واملنطقة بقوله « :ليس على حبر الصني
أجل منه ،عامر ،آهل ،حسن ،طيّب ،نزه،
اليوم بلد ّ
ذو يسار ،وجتار ،وفواكه ،وخريات أسرى من زبيد
وصنعاء ،أسواق عجيبة ،وبلدة ظريفة ممت ّدة على
اآلجر والساج ،شاهقة ،نفيسة،
البحر ،دورهم من ّ
واجلامع على البحر له منارة حسنة طويلة يف آخر
األسواق ،وهلم آبار عذيبيّة ،وقناة حلوة ،وهم يف
كل شيء ،دهليز الصني ،وخزانة الشرق
سعة من ّ
والعراق ومغوثة اليمن ".
كما متيزت مدينة مسقط مثلما يذكر
السريايف( )114مبينائها التجاري يف ذلك احلني ،وباملوقع
املتميز لذلك امليناء الذي أصبح يف املدة موضوع
الدراسة منطقة انطالق للسفن التجارية املتجهة إىل
املشرق واملغرب ،وموقع تتزود به السفن املسافرة عرب
()115
اخلليج العريب واحمليط اهلندي ،ويذكر السريايف
وابن الفقيه( )116أن السفن كانت ترسو يف مسقط،
حيث تتزود باملياه العذبة ،مث تقلع هذه السفن إىل
بالد اهلند ،ومتر يف طريقها إىل كوكم ملي ( الساحل
الغريب لبالد اهلند) ،وتقطع السفن تلك املسافة يف
()117
مدة شهر ،على اعتدال الرياح ،ويذكر املقدسي
عن مسقط أهناّ « :أول ما يستقبل املراكب اليمنيّة،
ورأيته موضعاً حسناً «.

السفن
واهلند والصني والزنج « .كما يُذكر أن أكثر ّ
الصينية حتمل من سرياف( )119يف بالد فارس بأنواع
السلع التجارية ،اليت كانت تصلها من البصرة وعُمان
وغريها ،وهناك يتم شحن سفن صينيّة أكرب منها
ببضائع البصرة وعُمان إىل الصني وغريها(،)120
()121
ويكشف لنا صاحب كتاب ( :حدود العامل )
العالقة اليت ربطت العُمانيني بالشرق األفريقي ،بقوله:
« القول يف بالد احلبشة ومدهنا :شرقيها بعض بالد
الزنج؛ وجنوبيها وغربيها مفازة؛ ومشاليها حبر ،وبعض
خليج الرببر ،بالد ميتاز أهلها باعتدال الوجوه ،وهم
سود مساملون ذوو مهم قعس ،مطيعون مللكهم ،يأيت
إليها التجار من عُمان واحلجاز والبحرين «.
وكيفما كان األمر ،فقد اشتهرت ًعمان بأهنا
كانت منطقة شحن عاملية ،ترد إليها السفن حلمل
أنواع البضائع ،بعد أن تقوم بإنزال ما حتمله من سلع
بالد العامل املختلفة ،مث حتمل تلك السفن الكثري من
اخلريات اليت كانت تكتنزها موانئ عُمان ،ويصف
()122
السفن
السريايف ذلك بقوله « :فذكروا أن أكثر ّ
الصينية حتمل من سرياف ،وأن املتاع حيمل من البصرة
وعُمان وغريها إىل سرياف ،فيعبّا يف السفن الصينيّة
بسرياف « .ويذكر ابن الفقيه( )123نقالً عن سليمان
التاجر أن أكثر السفن الصينية حتمل من البصرة
وعُمان ،يف حني َّ
شكل وصول مثل تلك السفن
التجارية إىل املوانئ العُمانية مصدر دخل عظيم
بالنسبة للعُمانيني ،ومورد رئيس للبالد ،ملا كانت
جتنيه موانئ عُمان من أموال وضرائب على السفن
والبضائع اليت يتم تفريغها يف هذه املوانئ ،ويذكر لنا
الرحالة بزرك( )124أن أحد التجار وصل عُمان يف
سنة 317هـ929 /م ،قادماً من سرنديب (جزيرة
سيالن ) ،وبلغت عشور مركبه ستمائة ألف دينار.

لقد ارتبطت عُمان عرب تارخيها الطويل بعالقات
جتارية متميزة مع الكثري من الدول اليت عرفت
بثقلها التجاري يف ذلك احلني ،مثل اهلند ،والسند،
والصني ،وبالد فارس ،وشرق أفريقيا ( بالد الزنج
) وغريها ،وميدنا بعض الرحالة واجلغرافيني يف القرن
الرابع اهلجري /العاشر امليالدي بصورة واضحة
ومجيلة لنوع تلك العالقة ،وما نتج عنها من تواصل
وقد تنوعت البضائع والسلع اليت كانت تفرغها
وانتعاش جتاري ،رفع من نسبة االقتصاد العُماين،
وزاد من شأنه ،فالعزيزي( )118يصف ذلك بقوله « :السفن التجارية يف املوانئ العُمانية ،وتوزعت بني
وعُمان مدينة جليلة هبا مرسى السفن من السند أدوية ،وعطور ،ومعادن بأنواعها ،وأخشاب ،وهبارات
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أطعمة وغري ذلك ،ويقدم لنا املقدسي( )125وصف
ملا كان يصل عُمان من تلك البضائع والسلع قائالً:
« فإىل عُمان خيرج آالت الصيادلة ،والعطر كلّه
حت املسك ،والزعفران ،والب ّقم ،والسلج ،والساسم،
ىّ
والعاج ،واللؤلؤ ،والديباج ،واجلزع ،واليواقيت،
واألبنوس ،والنارجيل ،والقند ،واإلسكندروس،
والصرب ،واحلديد ،والرصاص ،واخليزران ،والغضار
والصندل ،والبلّور ،والفلفل وغري ذلك '' ،و يذكر
لنا السريايف( )126أن املراكب اهلندية كانت تشحن
بالنارجيل إىل عُمان ،وهناك يتم تفريغه وبيعه،
ويضيف الرحالة بزرك( )127يف أثناء وصفه حلركة
التجارة بني عُمان واهلند أن السفن التجارية كانت
حمملة بأمو ٍال ٍ
طائلة ،وثروات
تتنقل بني عُمان واهلند َّ
ال حتصى من املِسك ،والعود اهلندي املعروف
جبودته ،ورائحته الطيبة ،الذي كان يصل بكميات
كبرية إىل ميناء صحار ،ليشرتيه التجار هناك رغم
ارتفاع سعره ،مث يتم إعادة تصديره إىل بالد أخرى من
العامل ،مستفيدين من وراء ذلك األموال الطائلة ،كما
يقول السريايف( )128عن عالقات عُمان جبزر الشرق
األقصى ،وما اشتهرت به من خريات ،إن يف جزيرة
كلة ( جزيرة يف شبه جزر املاليو)  جممع األمتعة من:
األعواد ،والكافور ،والصندل ،والعاج ،والرصاص
القلعي ،واألبنوس ،والبقم ،واألفاوية وغريها ،وتنقل
هذه السلع من هذه اجلزيرة إىل عُمان ،فضالً عن
املراكب اليت جتهز بصنوف السلع العربية يف طريقها
إىل اهلند ،يف حني يؤكد ابن خرداذبة( )129أن التجار
كانوا يقصدون بالد عُمان يف أثناء طريقهم إىل
األبلة يف جنوب العراق إىل اهلند والسند والصني،
وكانوا جيلبون معهم من بلدان الشرق األقصى أنواع
البضائع ،مثل :املسك والعود والكافور وغريه ،مث
يعودون يف طريقهم إىل بالد الروم (أوروبا ) عرب البحر
األمحر وخليج القلزم ( البحر األمحر ) ومصر.
وتذكر بعض وثائق الرحالة واجلغرافيني أن
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الطرق البحرية اليت ربطت عُمان بغريها كانت يف
نشاط جتاري مستمر ،وحركة حبرية دائمة طوال أيام
السنة( ،)130مما يؤكد لنا مدى حالة االنتعاش التجاري
اليت وصلت إليه بالد عُمان خالل مدة الدراسة ،مبا
جيعلها من بني األقاليم اليت اشتهرت بتميزها التجاري،
وعالقاهتا الواسعة مع مراكز الثقل التجاري يف العصر
اإلسالمي ،على الرغم من األخطار اليت كانت هتدد
بحِ ارها ،والسفن اليت كانت تسافر عربها ،مثلما يشري
إىل ذلك السريايف( )131الذي يبني لنا مدى هول أمواج
البحر اليت متر هبا السفن املتجهة من عُمان إىل غريها
من املراكز التجارية العاملية والعكس ،فضالً عن قلة
مياه البحر يف مواضع أخرى( ،)132مما قد يعرض تلك
السفن إىل االرتطام بقاع البحر يف حالة عدم معرفة
حبّارهتا لطبيعة ذلك البحر ،وغرقها بسبب اصطدامها
ببعض الصخور املرجانية ،واجلبال اخلطرية ،لدرجة
بلغت بالسريايف( )133إىل أن حيدد لنا الطرق اليت البد
أن تسلكها السفن الصغرية ،والطرق اليت البد أن
تسلكها السفن الكبري يف السواحل العُمانية ،فضالً
عن خطر لصوص البحر من القراصنة واللصوص
الذين كانت سفنهم جتوب اخلليج العريب(،)134
واحمليط اهلندي للرتبص بالسفن املسافرة عربه إىل
عُمان وغريها ،ويذكر الرحالة بزرك( )135على لسان
أحد الربابنة ويعرف بـ ( :إمسعيلويه الناخذاة ) أنه
كرة واحدة وهو يف طريقه من كلة
قد اجتمع له يف َّ
إىل عُمان سنة 317ﻫ929 /م سبعون بارجةً من
بوارج القراصنة ،وهو ما مل حيدث ألحد قبله ،فحارهبا
مدة ثالثة أيام متوالية ،ومتكن من إحراق عدد منها،
وقتل مجاعة من القراصنة ،وبعد هذه املعركة عاد هذا
الناخوذة إىل مواصلة الطريق إىل حبر العرب (عُمان)،
ووصله ساملاً مبن معه من حبارة وجتار ومسافرين،
ميسها مكروه.
وأمو ٍال
وبضائع ،دون أن َّ
َ
وعلى أية حال ،فإن املطلع ملا جاء يف وثائق
الرحالة واجلغرافيني املسلمني يف القرن الرابع اهلجري/
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العاشر امليالدي ،يالحظ أن هناك عدداً من بعد أن ذاع صيتها مبثل هذه السلع النادرة يف ذلك
األسباب اليت جعلت من عُمان منطقة جتارية متميزة ،الزمن.
والعُمانيون من أبرز رجال املال واألعمال ،والتجارة
د  -معرفة أهل عُمان ملواسم تغري الرياح يف
والبحر يف ذلك احلني ،وميكن حصر تلك األسباب البحار ،وأوقات هبوهبا ،والعواصف اليت قد تأثر
يف اآليت:
على السفن من عُمان وإليها ،وقدراهتم على اختيار
أ  -موقع بالد عُمان االسرتاتيجي الذي املراكب اليت يتحركون هبا عرب البحر ،حبسب قوة
جعل منها واحدة من أهم املنافذ التجارية البحرية ،حركة هذه الرياح أو هدوئها ،ومما يؤكد ذلك ما
واألقاليم االقتصادية املؤدية إىل اجلزيرة العربية واخلليج ذكره لنا السريايف( )140عن نوع السفن اليت كان
العريب  -وهو ما اشرنا له سابقاً عند حديثنا عن يستخدمها أهل عُمان ،ومىت يتم ركوب البحر هبا
أمهية موقع عُمان  ،-فضالً عن موقعها على خطوط إىل اهلند وغريها ،فيقول يف ذلك « :وليس يكاد
التجارة البحرية العاملية اليت تفرض على مجيع السفن يقطع من عُمان حبر اهلند يف تري ماه ،إال مركب
ضرورة املرور مبوانئها ،للتموين ،والراحة ،وإصالح ما مغرر محولته يسرية ،وتسمى هذه املراكب بعُمان اذا
خربه البحر والسفر ،وهو ما جعل من موانئ عُمان قطعت إىل أرض اهلند يف هذا الوقت التري ماهية،
ّ
وذلك أن بالد اهلند ،وحبر اهلند يكون يف اليسارة،
حمطة جتارية البد من املرور هبا.
ب  -قدرة أهل بالد عمان يف التعامل مع وهو الشتاء ،ودوام املطر يف كانون ،وكانون وشباط
ُ
البحر ،وخربهتم املتنوعة يف ركوبه ،ومعرفتهم ألماكن عندنا صيف وعندهم شتاء ،كما يكون عندنا احلر
الثروة فيه ،وهو ما يؤكده السريايف( )136بقوله « :يف حزيران ومتوز وآب فشتاؤنا صيفهم ،وصيفهم
وأخربين غري واحد من نواخذة السريافيني والعمانيني شتاؤنا ،وكذلك سائر مدن اهلند والسند وما اتصل
ُ
بعمان وسرياف ،وغريها من التجار ممن كان خيتلف بذلك إىل أقاصي هذا البحر «.
ُ
ه  -كثرة عدد التجار العُمانيني من رجال
إىل هذه اجلزائر ،أن العنرب ينبت يف قعر هذا البحر،
ويتكون كتكون أنواع الفطر من األبيض واألسود املال واألعمال يف املدة موضوع الدراسة ،وإزياد
َّ
والكماة واملغاريد وحنوها ،فإذا خبث البحر ،واشتد شهرهتم يف خمتلف بقاع األرض ،وتنامي ثروهتم،
قذف من قعره الصخور واألحجار ،وقطع العنب « .بعد استثمارها مع مراكز الثقل التجاري املعروفة يف
ج  -اشتهار بالد عمان وبحِ ارها عرب التاريخ ذلك احلني ،ليصبحوا من أثرى أثرياء املنطقة والعامل،
ُ
باحتوائها على العديد من الكنوز النادرة اليت من مثلما يذكر لنا صاحب كتاب ( :حدود العامل )
الصعب أن جندها يف بالد أخرى غريها ،مثل ،اللؤلؤ ( ،)141عند حديثه عن عُمان الذي يقول عنها« :
الذي كان ينتشر يف حبارها ،ويستخرج من قبل هبا جتار كثريون ،وهي فرضة مجيع العامل ،وال توجد
العمانيني ليباع بأرفع األمثان على من يرد إليها من يف العامل مدينة لتجارها من الثراء ما لتجار عُمان «.
ُ
التجار ،أو أغنياء عمان وغريهم( ،)137وتوافر شجرة ويصف لنا الرحالة برزك( ،)142حال أحد جتار عُمان،
ُ
الكندر ( اللبان )( ،)138والعنرب( )139وغري ذلك من الذين كانوا يستثمرون أمواهلم يف الصني ،وما أخذ
السلع اليت من الصعب احلصول عليها يف الكثري من منه من ضرائب وصلت إىل مخسمائة ألف دينار على
البالد اليت يتجه جتارها إىل عمان للحصول عليها ما جاء به من أمتعة إىل عُمان ،لدرجة بلغت باخلليفة
ُ
املقتدر( )143إىل أن يرسل يف طلبه إىل بغداد ،ليستفيد
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من ثروته أمام متنع أحد حاكم عُمان واملعروف بأمحد
بن هالل ،خوفاً من عزوف التجار عن بالده.

عُمان مقدار ميل « .وحيدد األصطخري( )150املسافة
بني البحرين وعُمان ،وعُمان ومهرة بقوله « :ومن
البحرين اىل عُمان حنو من شهر ،ومن عُمان إىل
أرض مهرة حنو من شهر « ،وهو ما أشار إليه الكثري
من الرحالة واجلغرافيني يف مدة الدراسة(.)151

و  -شهرة بالد عُمان والبالد اجملاورة هلا بصناعة
املراكب التجارية ،اليت أسهمت يف تسهيل وتوفري
وسائل النقل البحري يف املنطقة ،وساعدت على
خالصة القول ،إن ما مدَّتنا به املؤلفات التارخيية
تواصل عُمان وأهلها بغريهم من بلدان العامل ،فقال
املقدسي( )144يف ذلك « :وأن أكثر صنّاع املراكب للرحالة واجلغرافيني يف املدة موضوع الدراسة هي
تأكيد ملا وصلت إليه بالد عُمان من تطور وازدهار يف
وملاّ حيها فرس ،وهو من عُمان «.
ر  -خربة العمانيني يف معرفة الطرق البحرية اجلانب التجاري ،بلغ حد العاملية ،وهي املرحلة اليت
ُ
والتجارية اليت ربطتهم بالعامل اخلارجي ،واملناطق كانت تعيشها مراكز الثقل التجاري العاملي آنذاك،
اجملاورة لعمان برا وحبرا ،وقدرهتم على قياس املسافات ،مثل :اهلند والصني وغريها ،علماً بأن ما مت توثيقه يف
ً ً
ُ
وحتديدها ،وتؤكد لنا قياسات املسافات اليت ورد ذكرها هذه املصادر يعد مادة مهمة ميكن االستفادة منها
يف كثري من الوثائق اجلغرافية أن الرحالة واجلغرافيني يف إعادة صياغة وتدوين التاريخ العُماين ،ملا جاء فيها
املسلمني قد استقوا معلوماهتم هذه من سكان من معلومات اقتصادية من الصعب تركها أو غض
تلك املناطق الذين كانوا ينزلون هبا ،فكانوا أكثر الطرف عنها ،ملن أراد الكتابة عن تاريخ عُمان ،وهو
دراية ومعرفة مبسالكها ،ومسافات تلك املسالك ،ما الحظناه أيضاً من خالل دراستنا للجانب اآلخر
السيما البحارة والنواخذ ،ممن سافروا وغامروا يف من الثروة االقتصادية لعُمان يف ذلك احلني ،أال وهي
البحار ،واستطاعوا أن يكونوا فكرة عن املسافات الثروة الزراعية اليت اشتهرت هبا بالد عُمان كمصدر
اليت يستطيع أن يقطعها الفرد يف حالة أراد السفر ثاين من مصادر ثروهتا.
إىل أي من بالد العامل براً أو حبراً ،فضالً عن خربهتم  - 1 ثروة عُمان الزراعية
يف معرفة الطرق اآلمنة من الطرق اخلطرية ،وقد اجته وأسواقها عند الرحالة والجغرافيين:
كل من هؤالء إىل اختيار املقياس املناسب يف حتديد
�تَُع ُّد الثروة الزراعية يف القرن الرابع اهلجري/
املسافات ،فمنهم من حددها باأليام أو األشهر،
العاشر امليالدي  -وما قبله  -الوجه اآلخر لالقتصاد
ومنهم من حددها باملرحلة( ،)145أو الفرسخ( ،)146أو
العُماين يف املدة موضوع الدراسة ،حىت أن القارئ
امليل( ،)147وهو ما أشار إليه بعض الرحالة واجلغرافيني
يف وثائق الرحالة واجلغرافيني املسلمني يستطيع أن
يف مؤلفاهتم سالفة الذكر ،ومن تلك املسافات اليت
يستشف أن كثرياً من العُمانيني َس َّخروا جهدهم
ورد ذكرها :املسافة بني مسقط وسرياف الذي
ووقتهم للعمل الزراعي ،كمصدر مهم من مصادر
حيددها السريايف( )148بنحو مائيت فرسخ ،واملسافة من
دخلهم اليومي ،كما سخر غريهم وقته للعمل يف
مسقط إىل كومل يف اهلند تقدر بشهر على اعتدال
التجارة مثلما أوضحنا سابقاً ،وعلى ما يبدو أن
الرياح ،ويذكر اهلمداين( )149املسافة من عُمان إىل
طبيعة بالد عُمان الصحراوية احلارة ألزمت العُمانيني
عدن بقوله « :فمن أراد عدن فطريقه عليها فإن أراد
بزراعة حماصيل معينة ،فرضتها عليهم أجواء املنطقة،
أن يدخل دخل وإن أراد جاز الطريق ومل يلو عليها،
ونتيجة ألمهية تأثري األجواء الطبيعية يف عُمان على
وبني الطريق الذي يفرق إليها والطريق املسلوك إىل
قضايا تاريخية العدد  1437 03هـ  2016 /م

27
الناس والزراعة؛ ركز بعض الرحالة واجلغرافيني عليها،
()152
وراح بعضهم يصفها ،مثلما ذكر ابن الفقيه
حرها شديد
الذي وصف أجواء عُمان ،بقولهَ « :
« ،وابن حوقل( )153الذي قال عنها « :وعُمان بالد
حارة جروميّة ".
ّ

ومما ال يدع جماالً للشك ،أن االرتفاع الشديد
يف حرارة أجواء عُمان كان سبباً يف معاناة كثري من
أهلها ،بعد أن تسبب ذلك يف تكدر اجلو ،وسخونة
املاء ،وانتشار أنواع احلشرات الضارة على اإلنسان
والزرع ،وهذا ما يؤكده ابن الفقيه قائالً(« :)154
احلر ،ألنك إذا أضفت
علمت أن الربد أصلح من ّ
الربد ،وهو اجلبال إىل ما يقاسيه أهل عُمان ،وأهل
البصرة ،وسرياف ،وبغداد من أذى السمائم ،من
اهلواء الكدر الغليظ ،واملاء السخن الزعاق ،وكثرة
الذباب ،واجلعالن ،واخلنافس ،واحليات ،والعقارب،
اجلرارات ،والنمل ،والبعوض ،والبق ،واجلرجس وغري
و ّ
ذلك مما يطول ذكره ''.
وعلى الرغم من كل ذلك ،فقد اشتهرت بالد
عُمان بزراعة أنواع خمتلفة من اخلضار والفواكه اليت
بلغ من تنوعها إىل أن يذكرها الرحالة واجلغرافيون
الذين كتبوا عن عُمان وغريها من البالد اإلسالمية
يف ذلك احلني ،وقد قدمت لنا وثائق هؤالء تفاصيل
متنوعة عن تلك احملاصيل ،لدرجة بلغت ببعضهم
مثل املقدسي( )155إىل أن حيدد حىت نسب الزراعة
يف بعض املناطق واملدن العُمانية ،من حيث الكثرة
أو القلة ،يف حني راح غريه إىل التفصيل فيما زرعه
العُمانيون يف بساتينهم اليت انتشرت يف الكثري من
()156
املدن والقرى والبوادي العُمانية ،أما األصطخري
فيقول عن عُمان وما اشتهرت به من حماصيل زراعية:
« وعُمان مستقلّة بأهلها ،وهى كثرية النخيل،
الرمان ،والنبق وحنو
والفواكه اجلروميّة من املوز ،و ّ
ذلك « .وهو ما أكده ابن حوقل( )157عند حديثه
عن عُمان وما متيزت به زراعياً « :وعُمان ناحية،

ذات أقاليم مستقلّة بأهلها ،فسحة ،كثرية النخل،
الرمان ،والنبق وحنو ذلك
والفواكه اجلروميّة من املوز ،و ّ
« .ويقول املقدسي( )158أيضاً عن زراعة عُمان« :
وعُمان كورة جليلة ،تكون مثانني فرسخاً يف مثلها،
عامة « .ودفعت شهرة عُمان
كلّها خنيل وبساتني ّ
()159
بزراعة أشجار النخيل إىل أن يعدها اهلمداين
ضمن بالد النخيل الشهرية بأجود أنواع التمور يف
العامل اإلسالمي يف املدة موضوع الدراسة ،ويقول
على لسان والده يف ذلك « :قد دخلت الكوفة،
وبغداد ،والبصرة ،وعُمان ،ومصر ،ومكة وأكثر بالد
النخل « .وقد بلغ من شهرة عُمان بزراعة النخيل إىل
تنوع متورها اليت ركز عليها بعض الرحالة واجلغرافيني
جلودهتا ،ولذة مذاقها وطعمها  -على ما يبدو ،-
ويعدد لنا ابن الفقيه( )160أنواع التمور العُمانية بقوله:
« أجود متر عُمان :الفرض ،والبلعق ،واخلبوت "،
ويزيد املقدسي( )161نوع آخر هو من أجود متور
عُمان ويعرف با مصني.

ويف الوقت نفسه ،يفصل املقدسي( )162أيضاً
عند تعريفه لبعض املدن العُمانية الشهرية مبا تفردت
به بساتينها من زراعات متنوعه ،مثل مدينة صحار
اليت يقول أهنا اشتهرت بفواكهها ،وخنيلها ،ومدينة
السَر اليت اشتهرت أيضاً مبزارع النخيل اليت كانت
َ
حتيط هبا ،ومدينة ضنك اليت رغم صغرها؛ إال أن
أهلها زرعوا النخيل ،واعتمدوا عليه يف معيشتهم،
حملدودية تلك املزارع فيها ،ومدينة حفيت اليت
وصفت بكثرة أشجار النخيل يف أراضيها ،ومدينة
مسقط اليت عُرفت بكثرة فواكهها.
وتوضح لنا وثائق بعض هؤالء الرحالة واجلغرافيني
العوامل اليت كانت وراء تمَُ ُّكن العُمانيني من زراعة
أنواع احملاصيل اليت ذكرناها سابقاً ،على الرغم من
الصعوبات اليت واجهتهم؛ بسبب :طبيعة عُمان
الصحراوية ،وحرارة اجلو ،وكثرة احلشرات اليت قد
تؤدي إىل إتالف الزرع وختريبه ،ومن تلك العوامل
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اليت أسهمت يف التطور الزراعي يف بالد عُمان:
توافر املياه اجلوفية ،وحفر اآلبار اليت كانت سبباً يف
إحياء تلك األراضي وريها ،ومتكنهم من استخراجها
من قاع األرض ،يف الكثري من املدن العُمانية ،مثل
مسقط اليت اشتهرت بعذوبة مياه آبارها اجلوفية(،)163
وقد استخدم أهل عُمان بعض البهائم يف استخراج
تلك املياه وجرها ونقلها ،مثل األبقار ،وقال املقدسي
عنها ،عند وصفه لطبيعة عُمان الزراعية أن(« :)164
عامة ،سقياهم من آبار قريبة،
كلّها خنيل وبساتني ّ
ينزعها البقر أكثرها يف اجلبال ".
كما تُبني لنا بعض تلك الوثائق أن العُمانيني
اكتسبوا ثروة حيوانية متنوعة ،استفادوا منها  -على
ما يبدو  -يف مواصالهتم ،ومحل أثقاهلم ،واستخراج
مائهم من قاع األرض ،ونقله على ظهورها ،كما
استفادوا على ما يظهر من حلمها ،ولبنها ،وجلودها،
وقد شكلت األغنام( ،)165واألبقار( )166أبرز
تلك الثروة اليت أوردهتا لنا مؤلفات بعض الرحالة
واجلغرافيني ،يف حني اشتهرت عُمان حبكم وقوعها
على شريط ساحلي طويل بثروهتا البحرية الغنية،
�فَعُ ّد صيد مسك البحر واحد من أبرز مصادر الدخل
اليومي للكثري من أهل عُمان ،الذين استقروا يف
()167
املناطق الساحلية ،وهو ما يؤكده لنا ابن الفقيه
عند حديثه عن امتداد الثروة السمكية لعُمان ،وأكثر
مناطق انتشار األمساك يف السواحل العُمانية ،قائالً:
«  ...ريف الدنيا من السمك ما بني ماهريويان إىل
عُمان ".

اسم احملمدية ،وقد خضعت هذه األسواق للضرائب
اليت كانت تأخذها الدولة ،علماً بأن عُمان كانت
يف ضرائبها عشرية ،ويورد بعض الرحالة واجلغرافيني
أن عُمان كغريها من أقاليم اجلزيرة العربية خضعت
للعشر يف كل شيء ،فكان يؤخذ من كل خنلة درهم.
وخالصة القول ،أن ما قدمه لنا الرحالة
واجلغرافيون من معلومات يسرية عن التجارة والزراعة
والبحر واألسواق يف عُمان خالل القرن الرابع
اهلجري /العشر امليالدي وما قبله ،شكل مادة مهمة
ال يستهان هبا ،السيما وأهنا كشفت لنا الغموض
الذي اكتنف كثرياً من جوانب حياة الشعب العُماين،
وما وصل إليه من تطور ورقي يف هذا املضمار الذي
كان سبباً يف تواصله التجاري واحلضاري مع غريه
من الشعوب ،ومن مث تأثره وتأثريه يف هذه الشعوب،
والذي كان سبباً فيما وصل إليه العُمانيون من تطور
وازدهار.

◄ الخالصة:

لقد توصلنا يف حبثنا هذا املوسوم بـ « :األوضاع
االجتماعية واالقتصادية لبالد عُمان عند الرحالة
واجلغرافيني املسلمني خالل القرن الرابع اهلجري/
العاشر امليالدي « إىل عدد من النتائج واالستنتاجات
اليت ميكن حصرها يف اآليت:
 - 1أن القرن الرابع اهلجري /العاشر امليالدي
شهد وجود  -على ما يبدو  -أكرب عدد ممكن من
املؤرخني ،الرحالة واجلغرافيني املسلمني الذين سخروا
مؤلفاهتم للتعريف بالبالد اإلسالمية وجغرافيتها،
وسكاهنا ،ومساحتها ،واقتصادها ،ومصادر متيزها،
وعالقاهتا الداخلية واخلارجية بغريها من الشعوب،
وأثر تلك العالقات على التطور والرقي الذي شهدته
املنطقة.

لقد عُرفت بالد عُمان بأسواقها الشهرية اليت
انتشرت يف بعض مدهنا الرئيسة ،مثل :صحار،
السَر ،وحفيت وغريها( ،)168وبيعت
ومسقط ،ونزوة ،و َ
يف هذه األسواق أنواع البضائع احمللية واملستوردة اليت
أوردنا ذكرها سابقاً ،وقد استعمل العُمانيون الدينار،
 - 2أن بالد عُمان كانت من أبرز بلدان
يف معامالهتم املالية يف هذه األسواق ،وهو عبارة
عن ثالثني درهم ،وأطلق على هذه الدراهم يف مكة املنطقة اإلسالمية اليت حظيت بعناية واهتمام
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املؤرخني من الرحالة واجلغرافيني ،الذين أولوها اهتمام إىل التوصية لطالب الدراسات العليا يف املاجستري
خاص يف مؤلفاهتم ،نتيجة ملا متيزت به هذه املنطقة والدكتوراه إىل ضرورة االستعانة ،واالستفادة مما جاء
عن غريها يف الكثري من األمور اجلغرافية واالجتماعية يف هذه املؤلفات؛ ألمهيته التارخيية يف إبراز تاريخ
عُمان واملنطقة.
واالقتصادية والفكرية.

 - 3أن أمهية وثائق ومؤلفات البلدانيني من
الرحالة واجلغرافيني تتجلى يف كون بعض مؤلفيها
ود َّون مشاهداته ،ومالحظاته
زار األراضي العُمانيةَ ،
أثناء هذه الزيارة ،ومن مث يُعد مؤلفه هذا شاهد حي ◄ الهوامش:
على تاريخ عُمان ،السيما وأن كاتبه عاش املرحلة،
وعاصر أحداثها.
( )1التطيلي ،الرايب بنيامني بن الرايب يونة التطيلي
 - 4أن وثائق الرحالة واجلغرافيني تُعد اليوم النباري اإلسباين ( ت569 :هـ ) ،رحلة بنيامني التطيلي،
من بني أهم مصادر التاريخ العماين خاصة ،وتاريخ ط ،1أبو ظيب ،اجملمع الثقايف2002 ،م ،ص172؛ حاجي
ُ
البالد اإلسالمية عامة ،ومن الصعب على أي باحث خليفة ،مصطفى عبد اهلل ( ت1067 :هـ ) ،كشف الظنون
يف التاريخ أو اجلغرافيا أو غريها أن يكتب عن عمان يف أمساء الكتب والفنون ،ج ،2صححه وطبعه :حممد شريف
ُ
دون العودة إليها ملا احتوته من كنوز معرفيه ،وضعتنا الدين ،ط ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1306 ،هـ /
أمام الكثري من احلقائق عن طبيعة املنطقة ،وحياة 1941م ،ص.278
( )2ابن خرداذبة ،أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل
سكاهنا.
 - 5أنه على الرغم من حمدودية األخبار اليت
قدمها لنا بعض الرحالة واجلغرافيني عن عُمان يف
املدة موضوع الدراسة ،اليت ال يتعدى بعضها الشيء
اليسري يف املعلومة الذي قد يصل إىل كلمة واحدة،
أو عدد من الكلمات ،أو األسطر ،لكنه من الصعب
على أي باحث أو مؤرخ االستغناء عن هذه املعلومة
أو احليد عنها؛ ألمهيتها اليت قد تفتح له الباب على
مصرعيه لغريها من املعلومات اليت قد جيدها يف غريها
من املؤلفات التارخيية األخرى.
 - 6أن تاريخ عُمان يف حاجة اليوم إىل إعادة
مجع وحتليل وتدوين وصياغة ،وتوثيق معلوماته ،بعد
االستعانة مبؤلفات مجيع الرحالة واجلغرافيني الذين
كتبوا عنها عرب العصور ،السيما وأننا الحظنا بأن
هناك كثرياً من مؤلفات الرحالة اجلغرافيني مل يتم
العودة إليها يف الدراسات احلديثة ،وهو ما يدفعنا هنا

( ت300 :هـ ) ،املسالك واملمالك ،بريوت ،دار صادر،
1889م ،ص.251 ،248 ،193 ،192 ،60

( )3صحار :قصبة عمان مما يلي اجلبل ،وتؤام قصبتها
مما يلي الساحل .وهي مدينة طيبة اهلواء واخلريات والفواكه،
مبنية باآلجر والساج كبرية ،ليس يف تلك النواحي مثلها،
وقيل :إمنا مسّيت بصحار بن إرم بن سام بن نوح عليه
السالم ،وهي من أهم مدن عُمان ملا متيزت به من موقع
وثروة زراعية ساعدهتا على أن تكون عاصمة لعمان خالل
فرتات زمنية خمتلفة .للمزيد انظر :شهاب الدين أبو عبد اهلل
ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي ،معجم البلدان ،ج،3
ط ،2بريوت ،دار صادر1995 ،م ،ص393؛ ويلكسون،
صحار تاريخ وحضارة ،ط ،2عمان ،وزارة الرتاث
جونُ ،
القومي والثقايف1998 ،م ،ص 6وما بعدها؛ الغيالين،
سعيد بن حممد ،صحار يف كتابات اجلغرافيني واملؤرخني،
صحار عرب التاريخ،
حبث منشور يف كتاب حصاد ندوة ُ
صحار يف الفرتة من  28إىل
اليت أقامها املنتدى األديب يف ُ
قضايا تاريخية العدد  1437 03هـ  2016 /م

30
 29حمرم 1418هـ املوافق  4إىل  5يونيو 1997م ،ط،1
1412هـ2000 /م ،ص.26 - 13
( )4مسقط :مدينة عُمانية ساحلية تقع بني جبلني،
يف أخر بالد عُمان من جهة الشـرق ،وترسـو فيها السفن،
لتستقـي من آبارها العذبـة .انظر :احلميـري ،الروض املعطار
يف خبـر األقطار ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت ،مكتبة
لبنان1984 ،م ،ص.559
( )5السريايف ،أبو زيد احلسن بن يزيد ( ت بعد:
330هـ ) ،أخبار اهلند والصني املعروف برحلة ابن السريايف،
أبو ظيب ،اجملمع الثقايف1999 ،م ،ص،26 ،25 ،24
.120 ،117 ،117 ،116 ،115 ،88 ،86 ،66
( )6السريايف ،أخبار اهلند والصني ،ص.120
( )7بزرك بن شهريار الناخذاة الرام هرمزي ( ت:
342هـ953 /م ) ،عجائب اهلند بره وحبره وجزايره )،
حتقيق :عبد اهلل حممد احلبشي ،أبو ظيب ،منشورات اجملمع
الثقايف1421 ،هـ2000 /م ،ص.109 ،108
( )8األصطخري ،أبو إسحاق إبراهيم بن حممد
الفارسي ( ت346 :هـ ) ،املسالك واملمالك ،بريوت ،دار
صادر2004 ،م ،ص- 31 ،28 ،27 ،26 ،25 ،12
.227 ،32
( )9اهلمداين ،أبو حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب (
ت360 :ﻫ 970 /م ) ،صفة جزيرة العرب ،حتقيق :حممد
بن علي األكوع ،ط ،1صنعاء ،مكتبة اإلرشاد1410 ،ﻫ/
1990م ،ص.319
( )10ابن الفقيه اهلمداين ،أبو عبد اهلل أمحد بن
حممد بن إسحاق ( ت365 :هـ) ،البلدان ،حتقيق :يوسف
اهلادي ،بريوت ،عامل الكتب1416 ،هـ1996 /م،
ص.388 ،67
( )11انظر :املصدر نفسه ،ص،86 ،72 ،67
،311 ،239 ،182 ،170 ،164 ،144 ،93 ،87
.592 ،487 ،484 - 483 ،405 ،388

(ِ )12م ْرباط :فرضة مدينة ظفار ،بينهما مخسة
فراسخ ،وهى مدينة منفردة هلا أسواق ،بني حضرموت
وعمان ،على ساحل البحر ،وقرهبا جبل حنو ثالثة أيام،
فيه شجر اللبان ،وهو صمغ خيرج منه جيتىن وحيمل إىل
سائر الدنيا .ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ج ،5ص97؛
صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق ،ابن مشائل
احلنبليّ ،
القطيعي البغدادي ( ت739 :هـ ) ،مراصد االطالع على
امساء االمكنة والبقاع ،ج ،3ط ،1بريوت ،دار اجليل،
1412ه ،ص .1252
( )13ظفار :مدينة عظيمة مجيلة ،حمادة لبالد اليمن،
كانت مثلما يذكر املغريب قاعدة بالد الشحر وفرضتها،
جيلب إليها خيل العرب ومنها حيمل إىل بالد اهلند .انظـر:
املغريب ،ابن سعيـد ،كتاب اجلغرافيا ،حتقيق :إمساعيل العريب،
بريوت ،املكتب التجاري للطباعة والنشر1970 ،م،
ص102؛ فيليبس ،وندل ،تاريخ عُمان ،ترمجة :حممد
أمحد عبد اهلل ،ط ،3مسقط ،وزارة الرتاث القومي الثقايف،
1409ﻫ1989 /م ،ص.25
( )14نزوة :جبل بعُمان ،عنده عدة قرى واسعة
يسمى جمموعها هبذا االسم ،يسكنها قوم من العرب ،خوارج
منمقة باحلرير
أباضية ،اشتهرت بعمل صنف من الثياب ّ
جيدة فائقة ال يعمل مثلها يف بالد العرب ،ومآزر من ذلك
الصنف يبالغ يف أمثاهنا .ياقوت احلموي ،معجم البلدان،
ج ،5ص.281
( )15ابن حوقل ،أبو القاسم حممد بن حوقل
البغدادي املوصلي ( ت :بعد 367هـ ) ،صورة األرض،
بريوت ،دار صادر1938 ،م ،ص،22 ،19 ،18 ،6
،48 ،46 ،41 ،39 - 38 ،34 ،27 ،26 ،25
.401 ،158
( )16جمهول ( ت :بعد 372هـ) ،حدود العامل من
املشرق إىل املغرب ،حمقق ومرتجم الكتاب (عن الفارسية):
السيد يوسف اهلادي ،القاهرة ،الدار الثقافية للنشر،
1423هـ ،ص.203 ،195 ،173 ،170 ،36 ،26
( )17املقدسي ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد املقدسي
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البشاري ( ت380 :هـ ) ،أحسن التقاسيم يف معرفة
األقاليم ،ط ،3بريوت ،دار صادر ،القاهرة ،مكتبة مدبويل،
1991/1411م ،ص،68 ،35 ،18 ،17 - 16 ،12
،103 ،99 ،98 ،97 ،96 ،93 - 92 ،87 ،70
.470 ،463 ،105
( )18العزيزي ،احلسن بن أمحد املهليب ( ت:
380هـ) ،الكتاب العزيزي أو املسالك واملمالك ،مجعه
وعلق عليه ووضع حواشيه :تيسري خلف ،د .ن ،د .ت،
ص.138 ،25
( )19إسحاق بن احلسني املنجم ( ت :ق 4هـ)،
آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان ،ط،1
بريوت ،عامل الكتب1408 ،هـ ،ص.55 ،54 ،49
( )20أمحد بن إسحاق ( أبو يعقوب ) بن جعفر بن
وهب بن واضح اليعقويب ( ت :بعد 292هـ ) ،البلدان،
ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية1422 ،هـ ،ص.211
( )21ابن الفقيه اهلمداين ،البلدان ،ص67 - 66؛
جمهول ،حدود العامل173؛ العزيزي ،املسالك واملمالك،
ص.25
( )22السريايف ،أخبار اهلند والصني ،ص120؛
املقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص35 ،18؛ ابن حوقل،
صورة األرض ،ص.38
( )23السريايف ،املصدر نفسه والصفحة؛ اهلمداين،
صفة جزيرة العرب ،ص. ،28
( )24السريايف ،املصدر نفسه والصفحة؛ اهلمداين،
املصدر نفسه ،ص25؛ ابن الفقيه ،البلدان87 ،؛ ابن
حوقل ،صورة األرض ،ص.38
( )25اهلمداين ،املصدر نفسه ،ص،92 9 91
330؛ العزيزي ،املسالك واملمالك ،ص25؛ ابن الفقيه،
املصدر نفسه ،ص.170
( )26ابن حوقل ،صورة األرض ،ص.39 - 38
( )27االسريايف ،أخبار اهلند والصني ،ص،25 ،24

116 ،115 ،26؛ اهلمداين ،صفة جزيرة العرب ،ص،27
91 ،28؛ االصطخري ،املسالك واملمالك ،ص28؛ ابن
الفقيه اهلمداين ،البلدان ،ص.592 ،67
( )28األحقاف :مفازة رمال رقيقة معروفة يف مشال
حضرموت ،فيما بني عُمان وحضرموت .األكوع ،البلدان
اليمانية ،ص.19
( )29غنيم ،عبد اهلل يوسف ،أقاليم اجلزيرة العربية بني
الكتابات العربية القدمية والدراسات املعاصرة ،الكويت ،د.
ن1981 ،م ،ص.42
( )30اهلمداين ،صفة جزيرة العرب ،ص.319
( )31املصدر نفسه ،ص.237 ،39
( )32أحسن التقاسيم ،ص.68
( )33البلدان ،ص.388
( )34املسالك واملمالك ،ص.248
( )35صفة جزيرة العرب ،ص.39
( )36األصطخري ،املسالك واملمالك ،ص.12
( )37مهرة :صقع واسع يف الشرق من حضرموت.
األكوع ،إمساعيل بن علي ،البلدان اليمانية عند ياقوت
احلموي ،ط ،2بريوت ،مؤسسة الرسالة ،صنعاء ،مكتبة
اجليل اجلديد1408 ،هـ1988 /م ،ص.277
( )38البلدان ،ج ،1ص.18
( )39جمهول ،حدود العامل ،ص ،26املقدسي،
أحسن التقاسيم ،ص.17
( )40املسالك واملمالك ،ص.193
( )41األصطخري ،املسالك واملمالك ،ص27؛ ابن
حوقل ،صورة األرض ،ج ،1ص.39
( )42صورة األرض ،ج ،1ص.34
()43
.41

ابن حوقل ،صورة األرض ،ج ،1ص،39

( )44املسالك واملمالك ،ص.26
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( )45صفة جزيرة العرب ،ص.263
الزبيدي،
( )46يربين :منطقة رملية ال يُدرك أطرافهاَّ .
الرزاق احلسيين ( ت:
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
أبو مرتضى ّ
1205هـ) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج،14
احملقق :جمموعة من احملققني ،د .ت ،دار اهلداية ،ص.453
ويبدو أن املقصود هبا منطقة الربع اخلايل.
( )47الدهناء :وهي صحراء متداخلة مع الربع اخلايل،
وتعد من أشهر صحاري العرب .البالدي ،املقدم عاتق بن
غيث ،بني مكة وحضرموت ،رحالت ومشاهدات ،ط،1
مكة املكرمة ،دار مكة1402 ،هـ1982 /م ،ص.165
( )48املسالك واملمالك ،ص.27
( )49صورة األرض ،ج ،1ص.41
( )50املصدر نفسه واجلزء ،ص.401
( )51املسالك واملمالك ،ص.25
( )52أحسن التقاسيم ،ص.93
( )53املصدر نفسه ،ص .93وانظر :ابن خرداذبه،
املسالك واملمالك ،ص.60
( )54اهلمداين ،صفة جزيرة العرب ،ص.91 - 90
( )55صورة األرض ،ج ،1ص.38
( )56سوف يتم احلديث والتعريف بتلك املدن الحقاً.
( )57أحسن التقاسيم ،ص.93 - 92
( )58عبارة عجيبة ويبدو أهنا دخيلة على النص.
( )59املسالك واملمالك ،ص.25
( )60صفة جزيرة العرب ،ص.237
( )61صورة األرض ،ج ،1ص.38
( )62أحسن التقاسيم ،ص.70
( )63املسالك واملمالك ،ص.25
( )64أحسن التقاسيم ،ص.93
( )65املصدر نفسه ،ص.70
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( )66صفة جزيرة العرب ،ص.26
( )67يذكر السمعاين أن الشراة هم اخلوارج .انظر:
عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي،
أبو سعد ( ت562 :هـ ) ،األنساب ،ج ،8احملقق :عبد
الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه ،ط ،1حيدر آباد،
جملس دائرة املعارف العثمانية1382 ،هـ1962 /م،
ص.13
( )68أحسن التقاسيم ،ص.93 ،71 ،53
( )69للمزيد من التفاصيل عن تلك املناطق انظر:
العاين ،عبد الرمحن عبد الكرمي ،تاريخ عُمان يف العصور
اإلسالمية األوىل ودور أهلها يف املنطقة الشرقية من اخلليج
العريب ويف املالحة والتجارة اإلسالمية ،ط ،1لندن ،دار
احلكمة1420 ،هـ1999 /م ،ص .91 - 77
( )70أخبار اهلند والصني ،ص.25
( )71البلدان ،ص.67
( )72أحسن التقاسيم ،ص.93
( )73صورة األرض ،ج ،1ص.39
( )74ابن حوقل ،صورة األرض ،ج ،1ص.38
( )75صفة جزيرة العرب ،ص.92
( )76حاسك :مدينة عُمانية ساحلية هلا مرسى
للسفن ،تسكنها قبائل عربية ،يعمل أفرادها يف صيد
السمك ،ومتتاز مناطقهم بوجود شجرة الكندر ( اللبان ).
ابن بطوطة ،أبو عبد اهلل ،حممد بن عبد اهلل بن حممد بن
إبراهيم اللوايت الطنجي (ت779 :هـ) ،رحلة ابن بطوطة
(حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،ج،2
الرباط ،أكادميية اململكة املغربية1417 ،هـ ،ص.130
( )77انظر :الشجاع ،عبد الرمحن عبد الواحد،
عُمان ثقافياً يف عني اهلمداين ( لسان اليمن ) ( تويف بني
 350و 360هـ 960 /و 970م ) ،حبث منشور يف
كتاب الندوة الدولية “ التبادل احلضاري العُماين اليمين “،
مج ،1مسقط ،مطبعة جامعة السلطان قابوس2011 ،م،
ص.118
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( )78صفة جزيرة العرب ،ص.330 ،91
( )79البلدان ،ص.170
( )80املسالك واملمالك ،ص.25
( )81ابن السائب الكليب ،أبو املنذر هشام بن حممد
( ت204 :هـ ) ،نسب معد واليمن الكبري ،ج ،2احملقق:
الدكتور ناجي حسن ،ط ،1عامل الكتب ،مكتبة النهضة
العربية1408 ،هـ 1988 /م ،ص .508بن حزم ،أبو
حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب
الظاهري ( ت456 :ه ) ،مجهرة أنساب العرب ،حتقيق:
جلنة من العلماء ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
1983/1403م ،ص.373
( )82صفة جزيرة العرب ،ص.328
( )83كحالة ،عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد
الغين كحالة الدمشق ،معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة،
ج ،1ط ،7بريوت ،مؤسسة الرسالة1414 ،هـ 1994 /م،
ص.16
( )84اهلمداين ،صفة جزيرة العرب ،ص330 ،91؛
ابن الفقيه ،البلدان ،ص170؛ العزيزي ،ملسالك واملمالك،
ص.25

زكار ورياض الزركلي ،ط ،1بريوت ،دار الفكر1417 ،هـ
1996 /م ،ص.46
( )92أحسن التقاسيم ،ص.93
( )93املصدر نفسه ،ص.96
( )94فرقة من البهرة اإلمساعيلية ،تنسب إىل الداعية
داود بن قطب شاه ،رابع الدعاة الذين استدعوا من اليمن
لنقل الدعوة إىل اهلند ،وقد تسلم الدعوة من الداعية داود
بن عجب شاه وهو الذي أطاعه البهرة يف اهلند ،وهلذا مسوا
بالداودية ،وهم السواد األعظم من هذه الطائفة ،ومركزهم
مدينة سورت يف أقليم كجرات .انظر :النداوي ،ابو ظفر،
عقد اجلواهر يف أحوال البواهر ،كراتشي ،دون دار نشر،
1936م ،ص .105 - 104
( )95للمزيد من التفاصيل عن قبائل األزد وغريها
من القبائل اليت سكنت عُمان ،انظر :عاشور ،سعيد عبد
الفتاح ،تاريخ أهل عُمان ،مسقط ،وزارة الرتاث القومي
والثقافة1400 ،هـ1980 /م ،ص.26 - 15
( )96ريسوت :بلدة على البحر شرق حضرموت.
األكوع ،البلدان اليمانية ،ص.136
( )97صفة جزيرة العرب ،ص.90

( )85صفة جزيرة العرب ،ص.330

( )98املصدر نفسه ،ص.91

( )86املصدر نفسه ،ص.91

( )99املصدر نفسه ،ص.92

( )87البكري ،أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز بن
حممد األندلسي ( ت487 :هـ) ،معجم ما استعجم من
أمساء البالد واملواضع ،ج ،1ط ،3بريوت ،عامل الكتب،
1403ه ،ص.46
( )88عُمان ثقافياً يف عني اهلمداين ،ص،121
وهامش رقم (.)199
( )89املسالك واملمالك ،ص.26 - 25
( )90كحالة ،معجم قبائل العرب ،ج ،3ص.947
( )91ال�بَلاَ ذُري ،أمحد بن حيىي بن جابر بن داود
( ت279 :هـ) ،أنساب األشراف ،ج ،1حتقيق :سهيل

( )100املسالك واملمالك ،ص26 - 25؛ ابن
حوقل ،صورة األرض ،ج ،1ص.38
( )101أحسن التقاسيم ،ص.93
( )102صفة جزيرة العرب ،ص.92 - 91
( )103املصدر نفسه ،ص.92
( )104البياسرة :قوم من السند ،وقيل اهلند ،يستأجرهم
النواخذة أهل السفن حلرب عدوهم ،وهم عرب موالدة من
حممد بن
حممد بن ّ
أب عريب وأم هندية .انظر :الزبيديّ ،
الزبيدي (
الرزاق احلسيين ،أبو الفيض ،املل ّقب مبرتضىَّ ،
عبد ّ
ت1205 :هـ ) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج،10
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حتقيق :جمموعة من احملققني ،دار اهلداية ،د .ت ،ص176
 177؛ املباركبوري ،القاضي أطهر مباركبوري اهلندي،العرب واهلند يف عهد الرسالة ،القاهرة ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب1973 ،م ،ص.79 ،78
عدس :بطن من بين دارم بن متيم من
( )105بنو َ
العدنانية .القلقشندي ،أبو العباس أمحد بن علي ( ت:
821هـ) ،هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ،حتقيق:
إبراهيم األبياري ،ط ،2بريوت ،دار الكتاب اللبنانيني،
1400هـ 1980 /م ،ص  .352ويبدو أهنم من أحياء
العرب اليت ذكرها اهلمداين.
( )106املسالك واملمالك ،ص.26 - 25
( )107هو اخلليفة أبو العباس املعتضد باهلل ،أمحد
بن املوفق باهلل أيب أمحد طلحة بن املتوكل جعفر بن املعتصم
حممد بن الرشيد اهلامشي العباسي ( 289 - 242هـ ).
للمزيد انظر :ابن قَايمْ از ،مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن
أمحد بن عثمان بن قَايمْ از الذهيب ( ت748 :هـ ) ،سري
أعالم النبالء ،ج ،10القاهرة ،دار احلديث1427 ،هـ/
2006م ،ص486 - 480؛ ابن شاكر ،صالح الدين
حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون
( ت764 :هـ) ،فوات الوفيات ،ج ،1احملقق :إحسان
عباس ،بريوت ،دار صادر1973 ،م ،ص.72
( )108املسالك واملمالك ،ص .26وانظر ابن
حوقل ،صورة األرض ،ج ،1ص.39 - 38
( )109أحسن التقاسيم ،ص.35
( )110حدود العامل ،ص.173
( )111املسالك واملمالك ،ص .25وانظر :ابن
حوقل ،صورة األرض ،ج ،1ص.38
( )112صورة األرض ،ص.83
( )113أحسن التقاسيم ،ص.92
( )114أخبار اهلند والصني ،ص.25
( )115املصدر نفسه ،ص.26
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( )116البلدان ،ص.67
( )117أحسن التقاسيم ،ص.93
( )118املسالك واملمالك ،ص.25
( )119سرياف :مدينة كبرية حارة ،طيبة اهلواء،
جيتمع هبا التجار ،وهي فرضة فارس .حدود العامل ،ص.145
( )120السريايف ،أخبار اهلند والصني ،ص.24
( )121جمهول ،ص.203
( )122أخبار اهلند والصني ،ص.24
( )123البلدان ،ص.66
( )124عجائب اهلند ،ص.128
( )125أحسن التقاسيم ،ص.97
( )126أخبار اهلند والصني ،ص.86
( )127عجائب اهلند ،ص.108 ،107
( )128أخبار اهلند والصني ،ص.66
( )129املسالك واملمالك ،ص.154
( )130السريايف ،أخبار اهلند والصني ،ص.86
( )131املصدر نفسه ،ص.24
( )132ابن الفقيه ،البلدان ،ص.67
( )133أخبار اهلند والصني ،ص.25
( )134ابن خرداذبه ،املسالك واملمالك ،ص.60
( )135عجائب اهلند ،ص،144 ،126 ،86
.152
( )136أخبار اهلند والصني ،ص.120
( )137بزرك ،عجائب اهلند ،ص132؛ اآلصطخري،
املسالك واملمالك ،ص32 - 31؛
( )138اهلمداين ،صفة جزيرة العرب ،ص.88
( )139السريايف ،أخبار اهلند والصني ،ص.120
( )140أخبار اهلند والصني ،ص.116

35
( )141جمهول ،ص.173
( )142عجائب اهلند ،ص.109 ،108
( )143هو اخلليفة املقتدر باهلل ،أبو الفضل جعفر بن
املعتضد باهلل أمحد بن أيب أمحد طلحة بن املتوكل على اهلل
اهلامشي ،العباسي ،البغدادي ،بويع بعد أخيه املكتفي يف سنة
295هـ ،وظل حيكم حىت مات مقتوالً يف سنة 320هـ.
انظر :ابن قامياز ،سري أعالم النبالء ،ج ،11ص369
 370؛ ابن شاكر ،فوات الوفيات ،ج ،1ص- 284.285
( )144أحسن التقاسيم ،ص.18
( )145ابن حوقل ،صورة األرض ،ص .39واملرحلة
مثلما يقول نشوان احلمريي :هي مسرية يوم .انظر :نشوان
بن سعيد احلمريى اليمين ( ت573 :هـ ) ،مشس العلوم
ودواء كالم العرب من الكلوم ،ج ،4حتقيق :د .حسني بن
عبد اهلل العمري ،ومطهر بن علي اإلرياين ،ود .يوسف حممد
عبد اهلل ،ط ،1بريوت ،دار الفكر املعاصر ،دمشق ،دار
الفكر1420 ،هـ1999 /م ،ص.2448
( )146ابن خرداذبه ،املسالك واملمالك ،ص.60
يقول ابن منظور الفرسخ ثالثة أميال .أبو الفضل مجال
الدين حممد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري اإلفريقي
( ت711 :هـ ) ،لسان العرب ،ج ،3ط ،3بريوت ،دار
صادر1414 ،هـ ،ص ،44ج ،11ص.639
( )147األصطخري ،املسالك واملمالك ،ص.27
امليل ثلث الفرسخ ،أربعة آالف ذراع ،طوهلا أربعة وعشرون
أصبعاً ،وعرض كل أصبع ست حبات شعري ملصقا .انظر:
نكري ،القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد ( ت :ق
12هـ ) ،جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ،ج ،3ط،1
عرب عباراته الفارسية :حسن هاين فحص ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1421 ،هـ 2000 /م ،ص.269

( )151انظر :ابن خرداذبه ،املسالك واملمالك،
ص.60
( )152البلدان ،ص.484 ،144
( )153صورة األرض ،ج ،1ص.39
( )154ابن الفقيه ،البلدان ،ص.484 - 483
( )155أحسن التقاسيم ،ص.93
( )156املسالك واملمالك ،ص.25
( )157صورة األرض ،ج ،1ص.38
( )158أحسن التقاسيم ،ص.93
( )159صفة بالد العرب ،ص.319
( )160البلدان ،ص.87
( )161أحسن التقاسيم ،ص.470
( )162املصدر نفسه ،ص.93 - 92
( )163السريايف ،أخبار اهلند والصني ،ص.26
( )164أحسن التقاسيم ،ص.93
( )165السريايف ،أخبار اهلند والصني ،ص.26
وانظر :ابن الفقيه ،البلدان ،ص.67
( )166املقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص.93
( )167البلدان ،ص.182 ،164
( )168املقدسي ،أحسن التقاسيم ،ص.93

( )148أخبار اهلند والصني ،ص.26 ،25
( )149صفة جزيرة العرب ،ص.91 - 90
( )150املسالك واملمالك ،ص.27
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