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  :الملخص

الهندیة بمختلف أنواعها،  لى األنشطة العمرانیة في الموانئعتهدف الدراسة الى التعرف   

والدور الذي لعبته تلك األنشطة في ازدهار الحركة االقتصادیة في تلك الموانئ، من خالل ما 

كانت تقدمة من خدمات للسكان المحلیین وللجالیات التجاریة والتجار القادمین لتلك الموانئ اذ 

الهند، وقد ركز البحث على  من حضارة اً مهم اً كانت تلك المظاهر العمرانیة تمثل آنذاك جزء

المواد العمرانیة المستخدمة في البناء آنذاك، والمظاهر العمرانیة بأنواعها المختلفة سواء الدینیة او 

المدنیة او العسكریة وقد اوضحنا دور كل جزء من تلك المظاهر في تطور وازدهار ودیمومة 

   الحركة االقتصادیة في شبه القارة الهندیة عمومًا.

  األسواق.   - المعابد - االخشاب  -األرصفة  -الموانئ  لمات المفتاحیة:الك

 

Urban Activities in Indian Ports 
Qassim Omar Allawi 

M.A Student 
Dr. Sufyan Yasen Ibrahim 
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Department of History 
Abstract: 

The study aims to identify the urban activities in the Indian ports of 
all kinds, and the role that those activities played in the prosperity of the 
economic movement in those ports, through what was provided by 
services to the local population and the commercial communities and 
merchants coming to these ports, as these urban aspects at that time 
represented an important part of the civilization of India, the research 
focused on the architectural materials used in construction at the time, 
and the urban aspects of their various types, whether religious, civil or 
military, and we have clarified the role of each part of those aspects in the 
development, prosperity and permanence of the economic movement in 
the Indian subcontinent in general. 
Keywords: Ports , Docks ,Timber , Temples , Markets. 
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  :المقدمة

في رسم جزء مهم من معالم  ریة المختلفة، التي كان لها دوراشتهرت الهند بفنونها المعما  

الحضارة الهندیة الخاصة بالجانب المعماري، وقد تحدثت المصادر عن عمارة الهند وانواعها اال 

ان تلك المصادر اهملت جانبًا مهما اال وهو الجانب المعماري في الموانئ الهندیة والذي یعد 

ن الى الهند، ودور الموانئ و والزائر الول الذي یشاهده التجار بوابة االستقبال والمظهر المعماري ا

وانعكاس أنشطتها االقتصادیة على تطور تلك المظاهر العمرانیة من عدمها ومن هنا جاءت 

أهمیة الموضوع وسبب اختیاره والموسوم بــــ " األنشطة العمرانیة في الموانئ الهندیة" اذ حاولنا من 

لمرافق المكونة للمیناء بمختلف أنواعها، خالل هذه الدراسة تسلیط الضوء على مواد البناء وا

  وتقدیم صورة متكاملة للباحثین.

مواد البناء،  الىمباحث تطرقنا في المبحث األول  وقد قسمت الدراسة الى مقدمة وأربعة  

اما المبحث الثاني فاستعرضنا فیه العمارة الدینة، في حین سلطنا الضوء في المبحث الثالث على 

ما المبحث الرابع فقد تناولنا فیه العمارة العسكریة، واستخدمنا في ذلك عدد من العمارة المدنیة، ا

المصادر المتنوعة التي استقینا من خاللها المعلومات الواردة في البحث، ومن صعوبات البحث 

  . یسیرةالموانئ الهندیة سوى إشارات قلة المصادر التي تناولت الحركة العمرانیة في 

  د البناءالمبحث األول: موا

اختلفت مواد البناء من میناء الى اخر تبعًا لطبیعة األرض والمناخ واألنشطة االقتصادیة   

  ومن بینها: 

  :األحجار - ١

تعد األحجار المادة األساسیة التي استخدمت في بناء الموانئ وتحصینها، فضًال عن   

المخازن واالبنیة الملحقة بها، الى جانب استخدامها في بناء دور المدن التي یقع فیها المیناء 

كونها تمتاز بقوتها وصالبتها وقدرتها على مقاومة التقلبات المناخیة المختلفة، وقد كانت تستخدم 

بكثرة في میناء الدیبل ومنطقته اذ استخدمت في بناء سور المدینة وتحصینها وقد أشار الى ذلك 

عندما تحدث عن قیام المسلمین بترمیم المدینة في عهد الخلیفة المعتصم  )١(البالذري

م):"وابتدأ في رمرمة المدینة بما نقض من حجارة تلك المنارة"، ٨٤٢_٨٣٣ه/٢٢٧_٢١٨باهللا(

  .  )٢(طقة میناء الدیبل سجنًا من الحجارةوبني في من

وقد استخدمت األحجار في بناء میناء كجرات اذ حتمت طبیعة المناخ هناك استخدام   

ذلك النوع من المواد وبني منها المعابد والمساجد وغیرها العتمادهم على األحجار بصورة تفوق 

جارة في إقلیم الكجرات اال ان ، وعلى الرغم من قلة الح )٣(اعتمادهم على الطین واالخشاب



  م.م. قاسم عمر عالوي          األنشطة العمرانیة في الموانئ الهندیة 

 سفیان یاسین ابراهیم أ.د.                    م)١٢٥٨-٧٤٩ه/٦٥٦-١٣٢(  

١٨٩ 

حكامها عمدوا الى جلبها من مناطق أخرى وعبر میناء كنبایه وقد استخدمت األحجار الجیریة 

  .  )٤( في بناء المیناء الن هذا النوع یالئم المناطق الساحلیة وتأثیر البحر علیها

كجرات بالحجارة كمادة  ونجد األحجار في عمارة میناء كنبأیه وكان الهتمام حكام إقلیم  

األبیض، وقد حصنت المدینة  ت على میناء كنبأیه الخاضع لهم، اذ تم استخدام الرخامفبناء قد ط

، وشاع استخدام الحجارة في موانئ )٥(ها بمادة الحجارة لقوتها وتحملها الهجمات القویةؤ ومینا

وبنیت منها المنازل  )٦(وف))المنیبار ((وعندهم الحجارة التي تعرف بالسندانیة یعمل بها السق

حجارة یكون طول الحجر منها ذراعین أو ثالثة ویجعلونها  نلمحیطة بمیناء الدیبجات (( ینحتو ا

، واخیرًا فان االكثار من استخدام األحجار في  )٧(صفوفا ویعرضون علیها خشب النارجیل))

مقارنة اخیة ولقداستها لدیهم العمارة الهندیة وبموانئها بوصفها مادة صلبة وتتحمل الظروف المن

  في المناطق الساحلیة من الهند. السیمامع االخشاب وغیرها و 

  :الطین - ٢

من اللبن أو في  ء عدد من مرافقهم العمرانیة سواءاتخذ الهنود من المواد الطینیة في بنا  

طالء السقوف وغیر ذلك، لما تمتاز به من خصائص كخفض درجات الحرارة العالیة في 

الصیف، فضًال عن التخفیف من حدة برد الشتاء اذ تعد من المواد التي تمتاز بدفئها شتاء، 

ن في بكثرة لدى الطبقات الفقیرة والمتوسطة من السكا موقد استخدصیفا للحرارة  امتصاصاواألقل 

بناء المنازل خاصة في القرى الزراعیة المحیطة بالموانئ وفي عدد من مرافقها وقد أشار عدد من 

، واستخدمت في )٨(الجغرافیین الى استخدام تلك المادة اذ قالوا: "وأكثر بنیانهم بالطین والخشب"

  بناء اسوار عدد من الموانئ.

  :االخشاب - ٣ 

دخلت االخشاب في بناء دور العبادة المختلفة والمنازل بأنواعها واألسواق والمخازن   

واستخدمت في  )٩(وغیرها، ففي میناء الدیبل استخدمت الى جانب الطین كمادة أساسیة للبناء 

رحلته الى میناء كولم ملي قوله:" والطریق في  في )١٠(مواني المنیبار بكثرة اذ ذكر ابن بطوطه

جمیعها بین ظالل األشجار، وفي كل نصف میل بیت من الخشب فیه دكاكین یقعد علیها كّل 

وارد وصادر"، وقد كانت اخشاب الساج والخیزران اكثر االخشاب استخدامًا في عمارة میناء كولم 

  .)١١(ملي وذلك لكثرتها وجودتها في تلك المنطقة

ودخلت االخشاب في بناء اغلب مرافق میناء الدیبجات "وبنیاتهم بالخشب ویجعلون    

ألن أرضهم ندیة، وكیفیة ذلك أن ینحتوا  ةمن الرطوبتحاشیا سطوح البیوت مرتفعة عن األرض 

حجارة یكون طول الحجر منها ذراعین أو ثالثة ویجعلونها صفوفا ویعرضون علیها خشب 

، وانطبق ذلك على میناء سرندیب" فاذا كانت )١٢(ان من الخشب"النارجیل، ثم یضعون الحیط
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بینما  )١٣(الیسارة أقاموا في منازلهم ألنها معمولة من خشب مكنسة السقوف مظللة بحشائش لهم"

استخدمت االخشاب الى جانب الحشائش وغیرها من مواد البناء كمادة أساسیة في میناء سرندیب 

،ودخل الساج في بناء )١٤(مظاهر العمرانیة لمیناء كله بارومنطقته، واخشاب الخیزران في ال

، او )١٥(المعابد والمساجد الملحقة بعدد من الموانئ وباألخص خشب الساج المصفح بالرصاص

  .)١٦(خشب العود لطیب رائحته لتزیین الجدران بالعود من الداخل 

   :مواد أخرى - ٤

مواد أخرى مساعدة لها او مكملة لها الى جانب المواد التي تم ذكرها فقد كانت هناك   

ومنها القش الذي كان یمزج مع الطین لبناء السقوف من اجل تثبیته وتقویته ، فضًال عن الحبال 

ضًال عن الجص المعروف والمسامیر التي تستخدم في توصیل االلواح واالخشاب مع بعضها، ف

ن یعد من ذكر الحدید اال انه كا طالء الحیطان وزیادة جمالها ،وعلى الرغم من عدمبالكلس في 

  . )١٧(في صناعة أبواب القالع والحصون او استخدامه لمراسي السفن السیمااهم مواد البناء و 

  المبحث الثاني: مظاهر العمارة الدینیة 

عدت العمارة الدینیة ضرورة للتجار على اختالف ادیانهم الى جانب وجودها في مناطق   

السكان المحلیین للمیناء اذ نجد في میناء الدیبل معبد للبوذیة" وكان بالدیبل بد عظیم ... والبد 

، تستخدم فیها مشاعل في )١٨(فیما ذكروا منارة عظیمة یتخذ في بناء لهم فیه صنم لهم أو أصنام"

اعاله ال رشاد السفن وحظي ذلك  بقدسیة لدى سكان الدیبل اجمع ومنهم التجار ومن المؤكد 

انهم كانوا یزورونه قبل القیام برحالتهم  التجاریة واثناء عودتهم ویقدمون له النذور لمباركة 

أعمالهم التجاریة، وانتشرت المساجد في اعقاب الفتح العربي اإلسالمي لعدد من موانئ الهند 

ومنها الدیبل وبني اول مسجد من قبل القائد محمد بن القاسم الثقفي وقد امتاز بضخامته وكان 

  .)١٩(احد أماكن ارتیاد الجالیات التجاریة المسلمة المتواجدة في المیناء

، وبعد انتشار )٢٠(وفي میناء كجرات انتشرت دور العبادة الهندوسیة المزودة باألجراس   

الى إقلیم كجرات انتشرت مساجد المسلمین بكثرة في كل مناطق اإلقلیم  اإلسالم ودخول المسلمین

ومنها المیناء وقد بنیت بطرز وتصامیم عمرانیة متعددة وأول تلك المساجد بنیت على ید الفضل 

  .)٢١(بن ماهان مؤسس االمارة الماهانیة في الهند

ة للهنود وعلى راسها دور ظهرت في میناء كنبایه التابع وبالقرب منه دور العبادة المتنوع  

أبرزها المسجد الجامع وقد تم ، وبنیت فیها المساجد ومن )٢٢(العبادة الخاصة بالطائفة الجینیة

  .)٢٣(ه من األجزاء المهدمة من المعابد الهندیة القدیمة ؤ بنا

 وانتشرت في موانئ المنیبار عمائر دینیة متعددة منها المعابد العائدة للیهود الراذانیة  

، وانتشرت المساجد في موانئ )٢٤(والكنائس النسطوریة التي تتبع المسیحیین القادمین من العراق
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 مین بممارسة شعائرهم الدینیة دورد الجالیات التجاریة والحریة الممنوحة للمسلو المنیبار وكان لوج

ومنهما كولم ملي  عند حدیثه عن مدن المنیبار )٢٥(كبیر في بناء المساجد اذ اكد ذلك ابن بطوطه

وقالیقوط التي یقع فیهما ابرز الموانئ الهندیة واعظمها بقوله: "وبها جماعة من المسلمین یسّمى 

كبیرهم بحسین السالط، وبها قاض وخطیب، وعّمر بها حسین المذكور مسجدا إلقامة الجمعة"، 

تى قبل دخول الجیوش اذ كان للملیبار وموانئها شرف السبق في التعرف على اإلسالم واعتناقه ح

   )٢٦(االسالمیة للهند من خالل الجالیات التجاریة والتي عمدت الى بناء المساجد هناك

تنوعت المعابد الدینیة ومنها معابد الدیانات الهندیة التي تعود فقد اما في میناء الدیبجات   

زیرة من جزائرهم ، وقد انتشرت المساجد في عموم الدیبجات" وفي كل ج)٢٧(الى طائفة السنهالیین

وقد اسهم عدد من التجار المسلمین في بنائها ومن بینهم التاجر أبو  )٢٨(المساجد الحسنة"

البركات المغربي اذ ذكر ابن بطوطة انه قرأ على مقصورة الجامع منقوشًا في الخشب مفاده ان 

على اهتمام  سلطان تلك الجزائر اسلم على ید ابي البركات البربري المغربي ، وفي ذلك داللة

  . )٢٩(في میناء الجزر السیماالحكام المحلیین بعمارة المساجد و 

انوا یشكلون اغلبیة سكان ووجدت في میناء سرندیب المعابد السنهالیة الذین ك  

 نشاء المساجد، وعلى نطاق ضیق بني، وكان لوجود الجالیات اإلسالمیة دور في ا)٣٠(الجزیرة

 .)٣١(عدد قلیل من المعابد الیهودیة والكنائس المسیحیة 

انشات  دور العبادة المختلفة في مینائي جاوة وكله بار، فكله بار كانت تمتاز بتنوعها   

، ومن )٣٢(الدیني نتیجة للتسامح الدیني فیها فهي" مدینة عامرة یسكنها المسلمون والهنود والفرس" 

اذ  )٣٣(س الذي یجتمع فیه كبار حكمائهم وقد ذكره  القزوینياشهر المعابد هنالك معبد الهندو 

  قال:" بها اجتماع البراهمة حكام الهند".

  المبحث الثالث: مظاهر العمارة المدنیة

شكلت العمارة المدنیة وما تتضمنه من أنواع أبرز المظاهر العمرانیة في الموانئ الهندیة 

  في تلك الموانئ ومن أبرز انواعها: _واسهمت في ازدهار وتنشیط الحركة االقتصادیة 

    :دور العامة - ١

عملت العمارة المدنیة لسكان المیناء الى تطویر العمارة في مرافق المیناء االخرى   

وازدهاره فقد كانت دور العامة في میناء الدیبل قد صنعت من الخشب والطین وبني هذا النوع 

مة ذلك النوع من المنازل للمناخ ءوالفقیرة، فضًال عن مالالمتوسطة من المنازل من قبل الطبقة 

الحار الذي كان یسود المنطقة ، ولم تخلوا المدینة من الدور المصنوعة من الحجارة فقد كانت 

بسیطة مكونه من عماریة دور الجالیة العربیة االسالمیة مصنوعة من الحجارة والجص وبطرز 



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٩٢ 

هندسیة ، وقد جلبت األحجار من خرائب المعابد في عدة غرف وسور خارجي، ومزخرفة برسوم 

  .)٣٤(صالح المنازل المتضررة في مناطق المیناءا

وفي میناء كجرات كانت المنازل في الغالب مصنوعة من الحجارة ،فقد قام حكام كجرات   

صنعت منازل سكان تلك  ، وفي میناء كنبایه)٣٥(بجلب الكثیر منها وبناء المدن والمساكن منها

  . )٣٦(المنطقة من الحجارة والرخام األبیض " وابنیتها باألجر وأهلها مسلمون وبها الرخام األبیض"

عمت العمارة من الخشب في موانئ المنیبار قالیقوط وكولم ملي وكوشین لتوافر الثروات   

سكان بأسلوب یتناسب مع ، وفي میناء الدیبجات صممت منازل ال)٣٧(الخشبیة  في اإلقلیم وموانئه

ظروف المیناء المناخیة وامكانیاتهم وكانت االخشاب والحجارة المادة األساسیة في ذلك مع رفع 

نازلهم دار خاصة الستقبال ، وكانوا یبنون وسط م)٣٨(المنازل عن األرض تجنبًا للرطوبة

م تتوسط ، ویحیطونها بسور مصنوع من جذوع القصب وقش النارجیل وكانت منازلهالضیوف

،واتخذوا بیوتًا من الخشب تسیر على الماء اشبه ما تكون بالبیوت العائمة متخذه )٣٩(البساتین

  .)٤٠(شكل السفن

، وانتشرت )٤١(واستخدمت االخشاب والحشائش في بناء دور العامة في میناء سرندیب  

العمارة من األحجار ، ومازج سكان میناء كله بار بین )٤٣(في میناء جاوة )٤٢(عمارة (البرهنكار)

  .)٤٤(واالخشاب في انشاء منازلهم

  :واجهة المیناء (األرصفة والمراسي) - ٢

من  عداد وعمران األرصفة والمراسي وامتدادها المكاني فعلى الرغمااهتمت إدارة الموانئ ب  

ذلك اال اننا نجد نصوص عدیدة  عن احجام المصادر التاریخیة األولیة عن ذكر معلومات اوفر 

بهذا الخصوص ال یمكن اغفالها وهي جزء من واجهة المیناء او الجهة المالصقة لساحل المیناء 

وأول المناطق المستقبلة للسفن والمراكب التجاریة فقد بني سوق میناء الدیبل بمحاذاة الساحل" 

حتى وصف "وهي متجر عظیم مع اتساع مساحة الرصیف العمرانیة  )٤٥(والبحر یدخل السوق"

اذ تطلب التنوع في تجارة المیناء وتعدد البضائع والسلع لذلك التنوع  )٤٦(وتجارتها من وجوه شتى"

  في الرصیف.

لقد فرضت الطبیعة الجغرافیة انحسار في الجانب العمراني لعدد من الموانئ فیما له   

ن والمراكب الرسو في أي موضع مما اتاحت للسف )٤٧( صلة برصیف المیناء منها میناء كنبایة

وتحملت تلك األرصفة الطبیعیة والعمرانیة االحمال الثقیلة من الحجارة  )٤٨(من مواضع المیناء 

ى إقلیم كجرات ومناطق هندیه التي استخدمت في عمارة أجزاء من المیناء وتنتقل منه ال

    .)٤٩(اخرى

انشاء ارصفتها ومراسیها ولمسافات تناسب  ن بعمارة موانئ المنیبارو لقد اتقن العامل  

البضائع والسع الصادرة والواردة لموانئ المنیبار ومنها میناء قالیقوط وقد اعد رصیفها ومرساها 
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المیناء وقال: "وأقمنا بمرساها وبه )٥٠( الستقبال العدید من المراكب مرة واحدة وقد زار ابن بطوطة

نسحب ذلك االهتمام على رصیف ومرسى میناء كولم یومئذ ثالثة عشر من مراكب الصین"، وا

اء بین مینائي اإلسكندریة وكولم ملي فقد أشار الى مین )٥١( ملي المجاور وقد قارن ابن بطوطة

في مراسي الدنیا مثله اال ما كان من مرسى كولم"، واستقبلت ارصفته  اإلسكندریة بالقول"ولم أر

، وامتدت  )٥٢(رة" لبالد كولم ملي تجئ السفن الصینیة"المبنیة من الحجارة الكبیرة السفن الكبی

األنشطة العمرانیة على شكل دائرة لها منفذ واحد في میناء الدیبجات " لها مدخل كالباب ال 

،وضاقت مساحة رصیف میناء جاوة لطبیعة إدارة المیناء القاضیة  )٥٣(تدخل المراكب اال منه"

ر ال ، وهذا االم )٥٤(الستقبال السفن واالتجار معهابخروج المراكب الصغار لمسافة عن الساحل 

 السیماین الصین والبلدان األخرى و بدور الوساطة التجاریة ب ي قامذینطبق على میناء كله بار ال

في فترات المشكالت السیاسیة والظروف المناخیة غیر المواتیة ولبعد المسافة ولذلك وجدت 

الساحل الستقبال البضائع والسلع المتعددة ولرسو  ارصفه طویلة ومنظمة عمرانیًا لمسافة عن

  .)٥٥(العدید من السفن في المیناء

استخدمت هندسة بحریة خاصة في بناء األرصفة البحریة للموانئ الهندیة من اجل 

م هذا من ناحیة ٣٧م ومن الشرق الى الغرب ٢١٩حمایتها من األمواج من الشمال الى الجنوب 

م) ففي میناء كنبایه مثًال تدخل ٤.٥ا المصنوعة من الطوب فكان (الطول، اما ارتفاع جدرانه

كم) ثم تدخل للرصیف لحمایتها من المد، وهناك ٢.٥م) وطوله (٣السفن في خلیج عرضة (

جدران عازلة على كال الجانبین على فم القناة، ومن البوند الجنوبي قناة أخرى تجعل الزاویة 

تلبي البوند ، وكانت توجد البوابات الخشبیة للسیطرة على الیمنى تتوقف على طرفي القناة حتى 

تدفق المیاه ویمكن اغالق القناة لحمایة السفن بعد دخولها وعند إصالحها، كما تم بناء صدمات 

م)  مصنوعة من الطوب ١٣_١٢المیاه خارج الجدران لتخفیف األمواج، كما بنیت منصة من (

  . )٥٦(م)  لتحمیل البضائع وتفریغها٢٣) وعرض(م٢٤٠غیر المصقول، باتجاه الغرب بطول (

  :األسواق - ٣

برز المظاهر العمرانیة، وال تشكل األسواق المنتشرة في الموانئ الهندیة وبالقرب منها أ   

وهو عبارة عن فناء كبیر یخرج منه  منها أي میناء من الموانئ ومنها سوق میناء الدیبل یخلو

شارع واسع یتم عن طریقة اتصال السوق بالمدینة ویعد من االهتمامات العمرانیة إلدارة المیناء  

وال یختلف عما هو موجود في المدن اإلسالمیة، وكان السوق مسقفًا ومبلطًا والهدف من ذلك 

وقصد بذلك  )٥٨(نه "مجمع التجار" ، وقد وصف میناء الدیبل على ا)٥٧(حمایة البضائع والسلع

سوقه الكبیر حتى زخرت مدینة الدیبل بالتجار والمسافرین "یجتمع فیها التجار ویؤتى إلیها بكثیر 
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وامتاز سوق المیناء بالسعة العمرانیة "وهي متجر  )٥٩(مما ینتج في الهند ومما یستخرج من البحر"

  . )٦٠( عظیم وتجارتها من وجوه كثیرة"

العمرانیة بأسواق میناء كجرات والذي بني من األحجار وكانت المحال نجد السعة   

، )٦١(التجاریة فیها قد بنیت في جزء من المنازل وادى ذلك لمشاركة النساء في عرض البضائع

وانطبق ذلك االمر على أسواق میناء كنبایة " وهي في ذاتها حسنه الشكل وبها جملة بضائع 

، وبنیت دور الجالیات التجاریة  )٦٢(منها الى كل الجهات"وتجارات  من كل االفاق ویخرج 

  بالقرب من سوق المیناء.

اما أسواق موانئ المنیبار فابرزها سوق میناء قالیقوط الذي یعد احد اهم المراكز التجاریة   

، واحتوى على خانات ووكاالت خاصه ببیع البضائع جملة للتجار الوافدین من  في إقلیم المنیبار

، وذكرت احدى الدراسات الحدیثة ان قالیقوط " كانت )٦٣(عرب وغیرها" ویجتمع بها تجار االفاق" 

  .)٦٤(آنذاك اكبر سوق هندیة"

بالخشب  اما میناء كولم ملي فقد انتشرت فیه وفي منطقته العدید من األسواق المسقوفة   

وهي على أنواع منها سوق الصفارین الذي تصنع فیه األدوات المنزلیة المختلفة ، وبني سوق 

أسواق المیناء بالقول" واسواقها حسان وتجارها  )٦٦(، وقد وصف ابن بطوطه)٦٥(لصناعة الزجاج 

كاكین یعرفون بالُصولیین ولهم أموال عریضة ویشتري احدهم المركب بما فیه"، هذا الى جانب الد

  .)٦٧(التي كانت منتشرة في منطقة المیناء وقربه

زخرت أسواق میناء الدیبجات بالعدید من الصناعات التي دلت على تنوع أسواقها فهناك   

،وفي میناء سرندیب بنیت العدید ) ٦٨(سوق الحیاكة وسوق الصفارین وغیرها من األسواق الكبرى

م مع حركة المیناء التجاریة المزدهرة وقد ساهم موقعها ءن األسواق وازدادت اعدادها لتتالم

االستراتیجي في ازدهار أسواقها وتنوعها وقد أشار الیها الرامهرمزي اذ قال عنها: "غباب سرندیب 

بلد یقال لها ( ابریر) بلد عظیم فیه نیف وثالثون سوقًا كل سوق منها طوله میل وبه الثیاب 

  . )٦٩(العتابیة الكبیرة"

ى میناء جاوة على سوق كانت تباع فیه منتجاتها وقد ازدهر كثیرًا بعد احداث واحتو   

الصین ،فقد كانت تفد الیه الكثیر من السفن للتبضع مما دل على سعته العمرانیة وتنوع 

، اما أسواق میناء كله بار فقد امتازت بسعتها وتنوعها فهي ملتقى التجارة بین )٧٠(منتوجاته

ى، وسكنت بالقرب من أسواقها جالیة تجاریة كبیرة من عرب وفرس وهنود، الصین والبلدان االخر 

  .)٧١(واسهم ذلك في االهتمام العمراني بأسواق ذلك المیناء

عدت موانئ ساحل كرومندل احدى اهم أسواق الساحل الغربي للهند فقد كانت تمثل اهم   

المنسوجات وأسواق السلع  هند، وامتازت بتنوعها فهناك سوقالمستودعات البضائع العربیة في 

النادرة كالجواهر والقصدیر فضًال عن سوق الفوالذ واخر للحیوانات التي كانت تجلب الیها من 
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بالد العرب والبلدان االخرى ،وقد كانت معظم المحالت في تلك األسواق تمتلكها الجالیة العربیة 

ربیة اإلسالمیة الموردة لموانئ اإلسالمیة والتي بنیت بمساحات توازي حجم السلع والبضائع الع

  . )٧٢(ذلك الساحل 

   :الفنادق والخانات والوكاالت - ٤

تعد الفنادق والوكاالت والخانات من ابرز المظاهر العمرانیة والخدمیة في الموانئ   

التجاریة الهندیة، فقد كانت المأوى للتجار القادمین الى الموانئ والمسافرین وكانت تقع بالقرب من 

 اً الموانئ او تتوسط األسواق وترتبط ارتباطًا وثیقًا بالموانئ، فقد بنى الهنود في كل مرسى ومكان

التجار والزوار ، وتكون على شكل مربع او مستطیل ویتكون من عدة طوابق فیه یسكن  اً تجاری

مخصصة لسكن فهي تخصص الطوابق األرضیة كمخازن وحوانیت تجاریة، اما الطوابق العلویة 

تجار، وكانت في اغلب الفنادق أماكن لعقد التعاقدات التجاریة من بیع وشراء فهي لم تكن ال

  . )٧٣(للعمل ایضاً  اً مكان للراحة فقط بل كانت مكان

انتشرت الفنادق في معظم الموانئ الهندیة، ففي الدیبل كثرة الفنادق في األسواق وذلك   

ي میناء كنبایه كانت الفنادق تستقبل في احد ، اما ف)٧٤(لكثرة الوافدین الیها من تجار وزوار 

ى لا )٧٥(أجزاء المیناء الستقبال التجار العرب وغیرهم من طوائف التجار وقد أشار ابن بطوطه

كثرة الوافدین الى كنبایه من المسافرین وكان یقطن معظمهم الفنادق، حتى وصفت على " ان 

  اكثر سكانها التجار الغرباء".

عبارة عن بناء من عدة طوابق وفیها فناء أوسط مستطیل ، وتحف به اما الوكاالت فهي   

مبان من عدة طوابق وفي اسفلها حجرات تفتح على الفناء وتوضع فیه المتاجر وتعلوها غرف 

لسكن التجار، وتمتاز بمداخلها الضخمة التي تعلوها العقود وتحیط بها األبراج ویوجد مصلى 

وانئ الهندیة تحتوي على مثل تلك الوكاالت ومنها میناء صغیر وسط صحن الوكالة، وكانت الم

، )٧٦(الدیبل الذي یحتوي على عدة وكاالت یقطن بها التجار وتتم فیها عملیات البیع والشراء 

اختلفت الخانات عن الوكاالت بوجود مساحات عمرانیة للحیوانات تشبه االسطبالت واتصفت 

حجراتها واحتوت على صحن في وسطها واروقة بجمال تصمیمها وضخامتها واتساعها وكثرة 

  بقوله:" ان الرجل یبتني في طرقهم الخانات للسابل". )٧٧(واسعة وقد أشار الیها السیرافي

حسب بوكانت تلك المساكن توفر أماكن امنه لهم ولبضائعهم، وتستقبلهم لفترات متنوعة   

لسفن للرسو في الموانئ الى استمرار رحالتهم او عند اضطراب األحوال المناخیة واضطرار ا

  حین هدوء األحوال الجویة.

  

  



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 

١٩٦ 

  :المخازن - ٥

ال یخلو أي میناء من الموانئ من وجود المخازن اذ تعد من المظاهر العمرانیة الهامة   

فهي المسؤولة عن حفظ المواد التجاریة من سلع وحیوانات وغیرها، وهي على أنواع واحجام 

میناء كولم ملي كانت المخازن من المكونات الهامة في المیناء وتختلف من میناء الى اخر، ففي 

الى  )٧٨(الى جانب تحدید جزء من دور التجار لتكون مخازن لبضائعهم وقد أشار ابن بطوطة

  ذلك اذ قال: ((ویسوقه من داره بالسلع)).

اشتمل میناء الدیبجات على العدید من المخازن لحفظ البضائع وكان هناك شخص   

تلك المخازن وهو المخزن (البندر) واقتصر عمله على شراء البضائع وخزنها وقد  مسؤول عن

اذ قال: " وفائدة المخزن ویسمونه البندر ، أن یشتري من كل سلعة بالمركب  )٧٩(ذكره ابن بطوطة

حظا بسعر معلوم سواء كانت السلعة تساوي ذلك أو أكثر منه ویسمونه: شرع البندر، ویكون 

ل جزیرة من الخشب یسمونه البجنصار، ... یجمع به الوالي وهو الكردوري للبندر بیت في ك

جمیع سلعه ویبیع بها ویشتري"، وقد توزعت مخازن میناء الدیبجات بالقرب منه لتسهیل عملیة 

نقل البضائع وبنیت في االغلب من الخشب وارتفعت قلیال عن األرض لتتالئم مع حركة المد 

ع مناسیب المیاه في بعض السنوات ولتجنب تعرض السلع والبضائع والجزر في المیناء والرتفا

  .)٨٠(للرطوبة

  دور صناعة السفن  - ٦

عدت من مكونات المیناء العمرانیة وتهتم بصناعة السفن واصالحها ومن بینها دور   

صناعة السفن في میناء كنبایه اذ كان یحتوي على احواض للسفن، وضم میناء الدیبجات دار 

الى وجود دار  )٨٢("ویبنون السفن"، وأشار االدریسي)٨١(فن ذكرها سلیمان التاجرلصناعة الس

اذ قال :"وأهل عمان ومربط من بالد الیمن ربما قصدوا إلى هذه  لصناعة السفن في سرندیب

الجزائر التي فیها النارجیل فیقطعون من خشب النارجیل ما أحبوه ویصنعون من لیفه حباال 

یحرزون به ذلك الخشب وینشئون منه مراكب ویصنعون منه صواریها ویفتلون من خوصه حباال 

ویمضون به إلى بالدهم فیبیعونه هناك ویتصرفون به"،  ثم یوسقون تلك المراكب بخشب النارجیل

ومن الجدیر بالذكر ان االهتمام العمراني بدور صناعة السفن لها تبعات وارباح اقتصادیة للمیناء 

  وتوجب اتساعها لتتناسب مع اعداد السفن ومراحل تصنیعها واصالحها وتهیئتها لألبحار.

 والماء ففي میناء كولم ملي ذكر ابنات ومن المظاهر العمرانیة األخرى وجود خزا

وجود تلك الخزانات "من الصهاریج المختزن فیها میاه االمطار"، كما كانت توجد في  )٨٣(دلف

الدیبجات احواض لخزن الماء وكانت تلك االحواض والصهاریج في الموانئ الهندیة تستخدم 

  . )٨٤(هالسقي المزروعات وتوفیر المیاه العذبة للشرب وتزوید السفن ب
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بها  ونلخص الى القول ان الحركة العمرانیة بالموانئ الهندیة اتسمت بازدهارها وتوافرت  

  ًا لمكونات الموانئ وحاجاتها لتلك المرافق.تبعاألرباح التجاریة وتعددت 

    :المبحث الرابع: مظاهر العمارة العسكریة

تعد العمارة العسكریة متمثلة بالحصون واالسوار والقالع وابراج المراقبة والمنارات من   

المظاهر العمرانیة البارزة في الموانئ الهندیة، وذلك لدرء خطر القراصنة واللصوص واالعداء، 

لذلك السور اثناء حدیثه  )٨٥(فمنطقة میناء الدیبل كانت محاطة بسور مرتفع وقد أشار البالذري

  ن فتح المدینة :" وأمر بالساللیم فوضعت وصعد علیها الرجال".ع

قدم)، وامتاز  ١٠٠x٢٠٠امتد السور الحجري حول قلعة الدیبل والتي تبلغ مساحتها(  

بسطح مائل مغشي باألحجار الملساء كي  م) تقریبًا وتم تدعیم أسفل سور الدیبل٣٧بارتفاعه (

عمارة ذلك  فيیصعب اختراقه او تسلقه ویتكون من كتل كبیرة من الحجر الجیري وقد ساعد 

بالقرب من الدیبل وعلى بعد   Kurko)السور الضخم وجود محجر للحجر األصفر (كیركو /

  .)٨٦(امیال منها  ةست

، زاء منه للهدم اثناء عملیة الفتحتعرض أج وقد اهتم المسلمون بتقویة السور وترمیمه بعد  

- ٨٣٣ه/٢٢٧- ٢١٨وقد اعید ترمیمه في العصر العباسي في عهد الخلیفة المعتصم باهللا (

م)الذي كلف والیه عنبسة بن محمد الضبي ببناء سجن وترمیم السور والمناطق المتضررة ٨٤٢

بأكملها بعد الزلزال الذي ضرب  من حجارة المعابد المهدمة، واعید ترمیمه مع المیناء والمدینة

م)، ٨٩٣هـ/٢٨٠(ة م) سن٩٠٢_٨٩٢ه/٢٨٩_٢٧٩الدیبل في عهد الخلیفة المعتضد باهللا(

  .)٨٧(العصور الالحقة ألهمیته الدفاعیة  أجریت علیه تعدیالت فیما بعدو 

دعمها وتزید من قوتها اذ ومن التحصینات العسكریة األبراج فوق االسوار، والتي كانت ت  

اد الحارقة، وهي على أنواع االسوار منها وفي االبراج أماكن لرمي السهام وصب المو  وال تخل

ان أبراج الدیبل كانت مستطیلة الشكل وهذا تناسب مع تصمیم القلعة واحتوى سور الدیبل  ویبدو

ة موزعة على الزاویة فهناك البرج الجنوبي والشمالي والغربي والشرقي، وقد أربعة أبراج رئیس على

متازت تلك األبراج بحصانتها وقوتها اذ صعب على المسلمین اختراقها آنذاك اال بعد ان فتح ا

أهلها الحصن وطلبوا األمان، وكان لتلك األبراج أهمیة كبرى فقد حافظ المسلمون علیها وقد 

جعلوا لكل برج قائد ومن أبرزهم عون من كلیب الدمشقي قائد البرج الجنوبي الذي عُین من قبل 

میر محمد بن القاسم وقد استمر االمر على ذلك طول العصر العباسي في االهتمام العمراني األ

  . )٨٨(بتلك الحصون واالبراج وتعیین القادة العسكریین علیها

برزت التحصینات العسكریة في میناء كنبایه "وهي في ذاتها حسنة الشكل وبها   

وان اغلب الهجمات كانت تأتي  السیماتحصینها و لمنطقة جهودًا في ، وقد بذل حكام ا)٨٩(القالع"
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١٩٨ 

من البحر باتجاه المیناء ویعود تحصینها لفترات قدیمة من الزمن "وعلى هذه المدینة حصن منیع 

، )٩١(ها باألحجار الكبیرةؤ ، وقد تم بنا )٩٠( بنته والة الهند عندما تغلب علیها صاحب جزیرة كش"

ود تحصینات واسوار سوى ذكر المنازل المسورة بحائط وفي موانئ المنیبار لم تذكر المصادر وج

عمارة فیها ، وفي میناء جاوة كانت االسوار والحصون واألبراج أحد مظاهر ال)٩٢(من الخشب

  .)٩٣(لى توافرها وترمیمها والعنایة بهاعوعملت إدارة المیناء 

هند فقد قي للاما میناء كله بار فیعد من المناطق األكثر تحصینًا في الساحل الشر   

"ولها حصن"، ولم تقتصر )٩٥(بینما ذكرها الحمیري )٩٤(انها" منیعة عالیة السور"بامتازت المدینة 

ا قلعة كبیرة ضربت فیها السیوف القلعیة هء على السور والحصن انما بنیت فیتحصینات المینا

تامین  الشهیرة مما دل على وجود منازل وسوق داخل قلعتها المحصنة وربما تكون احدى امكنه

  .)٩٦(السكان في حالة تعرضهم للهجمات الخارجیة او التمرد الداخلي

ومن المظاهر العمرانیة التي ال یمكن االغفال عنها وتجاوزها هي المنارات، اذ كانت 

احدى اهم مكونات الموانئ وتستخدم في توجیه وارشاد السفن لیًال من خالل النیران التي كانت 

یضیق توقد في اعالها، َوَكاَن اْلَغَرض ِمْنُها َشْیَئْیِن َأحدهَما َأنها كانت تبنى ِفي ِجَهة ضحلة 

اْلَبْحر ِعْندَها َفِإذا بلغتَها سفینة َكِبیَرة ارتطمت ِباْألَْرِض َفِفي اللَّْیل یشعلون ِسَراًجا ِفي زجاجة ِبَحْیُث 

َیاح َوَذِلَك َحتَّى یَراُه المالحون من بعید فیحتاطون وینجون، َوالثَّاِني لیعرف المالحون  َال تطفئه الرِّ

ن وجدوا لالبتعاد عنهم بتحویل اتجاه السَِّفیَنة الى وجهة جدیدة وقد االتجاه ولیروا كمائن القرصنة إِ 

َكِبیَرة من "یتكون من َأْرَبَعة أعمدة انها بناء  ها بقولهءالمنارات واجزا )٩٧(وصف ناصر خسرو

ة المنجانیق َوُهَو مربع َقاِعَدته متسعة وقمته ضیَقة ویرتفع َعن سطح اْلَبْحر أخشب الساج على َهیْ 

ِعیَن ِذَراعا وَعلى قمته ِحَجاَرة وقرمید مقامة على عمد من خشب َكَأنََّها سقف َومن َفْوقَها َأْرَبَعة َأْربَ 

، في )٩٨(ُعُقود یقف بَها الحراس"، وقد وجدت في میناء الدیبل "منارة عظیمة یتخذ في بناء لهم"

ا نرجح وجودها ألهمیتها حین اهملت المصادر التاریخیة ذكر المنارات في الموانئ األخرى اال انن

  الموانئ المزدحمة بالعمل التجاري. السیماكل میناء من موانئ الهند و  ولضرورتها في

  :الخاتمة

  :من اهم النتائج التي توصل الیها البحث 

تنوع مواد البناء المستخدمة في الموانئ الهندیة، اذ یبنى كل جزء من الموانئ بنوع معین  -١

 الظروف المناخیة والطبیعیة.من المواد یستطیع تحمل 

وجدت بالقرب من الموانئ دور العبادة من معابد وكنائس ومساجد مما یدل على حریة  -٢

 ممارسة الشعائر الدینیة واالهتمام بأماكن ادائها.
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تعد العمارة المدنیة أكثر المنشئات العمرانیة انتشارًا في الموانئ وأكثرها اتساعًا وذلك  -٣

ارصفة  أت وخاصة الهندیة على تلك المنشدي في الموانئ لتوقف النشاط االقتصا

 الموانئ والمخازن واألسواق ودور صناعة السفن.

ت الدفاع عنه من خطر القراصنة ولصوص البحر، أیخلو میناء من الموانئ من منشال -٤

  الى جانب وجود المنارات التي تستخدم في توجیه وارشاد السفن لیًال.

  

  خریطة

  موقع الموانئ الهندیة 

  
  

  :الخارطة من عمل الباحث باالستناد الى 

  شوقي عبد القوي عثمان، تجارة المحیط الهند في عصر السیادة االسالمیة
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  :الهوامش
                                                           

 م) ،١٩٨٨بیروت:  - أحمد بن یحیى بن جابر بن داود الَبَالُذري، فتوح البلدان، (دار ومكتبة الهالل (١)

  .٤٢٠ص

المصدر نفسه والصفحة، اطهر مباركبوري، الحكومات العربیة في الهند والسند، ترجمة: عبد العزیز عزت  (٢)

، ٢، ع٦عبد الجلیل، (مجلة الدراسات اإلسالمیة، الجامعة اإلسالمیة العالمیة _ مجمع البحوث اإلسالمیة، مج

  .٨٠م) ،ص١٩٧٢لسنة 

طین الكجرات بمدینة أحمد آباد بالهند في القرن التاسع الهجري /  محمود أحمد محمد إمام ، مساجد سال (٣)

  ؛١٥٨م)، ص٢٠١٧الخامس عشر المیالدي، (رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عین شمس _ كلیة االثار:

Ananda Coomaraswamy, The Indian Crafts man, London, 1909, P. 42؛Shweta Vardia, 

Building Science of Indian Temple Architecture,( Portugal IN :2008),p.16 

  ؛١٥٩امام، المرجع السابق،ص (٤)

Elizabeth Lambourn, Brick Timber and Stone: Building Materials and the 
construction of Islamic architectural History in Gujarat, (Muqarnas, vol, 23, 2006), 
P.193. 

إسماعیل بن محمد بن عمر أبو الفداء، تقویم البلدان ، (طبع في مدینة باریس المحروسة بدار عماد الدین  (٥)

  ٣٥٧م) ، ص١٨٥٠الطباعة السلطانیة: 

م) ، ١٩٩٥، (دار صادر ـــ بیروت: ٣شهاب الدین أبو عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الرومي ، معجم البلدان، ط (٦)

٣/٤٤٦.  

ن إبراهیم اللواتي الطنجي أبو عبد اهللا ، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار محمد بن عبد اهللا بن محمد ب (٧)

  .٤/٨٥م) ،١٤١٧في غرائب االمصار وعجائب األسفار، (أكادیمیة المملكة المغربیة _ الرباط: 

الم محمد بن محمد بن عبد اهللا بن إدریس الحسني الطالبي االدریسي ، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق، (ع (٨)

  .١/١٦٧م) ،١٤٠٩الكتب _ بیروت: 

  .١/١٦٧االدریسي، المصدر نفسه ، (٩)

 .٤/٣٦المصدر السابق، (١٠)

 . ٣/٤٤٦الحموي، معجم، (١١)

 .٤/٥٧ابن بطوطة، المصدر السابق، (١٢)

  .٨٣م) ، ص١٩٩٩أبو زید حسن بن یزید السیرافي، رحلة السیرافي ، (المجمع الثقافي_ أبو ظبي:  (١٣)

مجهول، حدود العالم من المشرق إلى المغرب، محقق ومترجم الكتاب عن الفارسیة: السید یوسف مؤلف  (١٤)

 .٣٥م) ،ص٢٠٠٣الهادي، (الدار الثقافیة للنشر _ القاهرة: 

  .٩٦زكریا بن محمد بن یحیى القزویني، أثار البالد وأخبار العباد، (دار صادرـــ بیروت، د. ت) ،ص (١٥)

 . ٨٥سابق،صالسیرافي، المصدر ال (١٦)

 .٨٥السیرافي، المصدر السابق ،ص (١٧)

 .٤٢٠البالذري، المصدر السابق ،ص (١٨)

  .٤٢١البالذري، المصدر السابق ،ص (١٩)
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م: ١٤٠٧هـ /٨١٠في الهند ( وفاء محمود عبد الحلیم، التاریخ السیاسي والثقافي لسلطنة الكجرات (٢٠)

؛ ٦٩٥م) ،ص٢٠٠٧م) ، (أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة القاهرة _ كلیة دار العلوم: ١٥٧٢هـ/٩٨٠

عبده قرقش، العالقات بین بالد الملیبار وجوجیرات وبین سواحل الخلیج العربي الغربیة، (أطروحة الشحات محمد 

 .٧٠م) ،ص١٩٩٠یة اآلداب: دكتوراه غیر منشورة، جامعة الزقازیق _ كل

 ؛٥امام ،المرجع السابق،ص (٢١)

Wolseley Haig., The Cambridge history of India, (Cambridge University Press Fetter 
Lane, London: 1928), v, III, P.608. 

بوجود االله هي حركة عقلیة متحررة من سلطان الویدات مطبوعة بطابع الذهن الهندوسي العام ال تعترف  (٢٢)

سمیت نسبة الى مؤسسها (مهاویرا) الذي كام یسمى (جینیا) أي القاهر والمتغلب، اذ عرفوا اتباع الحركة بقهر 

شهواتهم والتغلب على رغباتهم المادیة: ینظر احمد شلبي، ادیان الهند الكبرى، (مكتبة النهضة المصریة _ 

  .١١١_١٠٦م) ،ص١٩٨٤القاهرة: 

  .٦٩٨المرجع السابق،صعبد الحلیم،  (٢٣)

  .٨٨_٨٧قرقش، المرجع السابق،ص (٢٤)

  .٤/٣٩المصدر السابق، (٢٥)

  .٣٧الندوي، تاریخ الصالت بین الهند والبالد العربیة، (دار الفتح _ بیروت: د.ت) ،صمحمد إسماعیل  (٢٦)

_ ٩هـ/ ٨_ ٣(المالدیف) وبالد العرب في القرون الوسطى (القرن  سفیان یاسین إبراهیم، جزر الدیبجات (٢٧)

 .٢١م ،ص٢٠١١،لسنة ٣،ع١٨م) ، مجلة التربیة والعلم ، جامعة الموصل ، مج ١٤

 .٤/٥٧ابن بطوطة، المصدر السابق، (٢٨)

  .١/١٣٣ابن بطوطه، المصدر نفسه، (٢٩)

دیب وبالد العرب في القرون الوسطى ؛ حسین علي الطحطوح، جزیرة سرن٣١الندوي، المرجع السابق،ص (٣٠)

  .١٧_١٦م،ص٢٠٠٤،لسنة١،ع١١م) ، مجلة التربیة والعلم، جامعة الموصل،مج١٤_٩هــ/٨_٣(

 .١/٧٣االدریسي، نزهة ،  (٣١)

 ،م)٢٠٠٦وریا: الحسن بن أحمد المهلبي العزیزي، الكتاب العزیزي أو المسالك والممالك، (دار التكوین_ س (٣٢)

 .١٣٨ص

 .١٠٥السابق، صالمصدر  (٣٣)

  . ٤٢٠البالذري، المصدر السابق،ص (٣٤)

  ؛١٥٨امام، المرجع السابق،ص (٣٥)

Ananda Coomaraswamy, The Indian Crafts man, London, 1909, P. 42 

 .٣٥٧المصدر السابق،صأبو الفداء،  (٣٦)

  .٤/٣٦ابن بطوطة، المصدر السابق، (٣٧)

 .٤/٥٨المصدر نفسه،ابن بطوطة،  (٣٨)

 .٤/٥٨طوطة ، المصدر نفسه ،ابن ب (٣٩)

 .٢٣؛ إبراهیم، المرجع السابق،ص١/٧١االدریسي، المصدر السابق،  (٤٠)

  .٨٣المصدر السابق،صالسیرافي،  (٤١)



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 
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طائفة من الهمج ال یرجعون إلى دین الهنود وال إلى غیره، وسكناهم في بیوت قصب مسقفه بحشیش  (٤٢)

ابن بطوطة، المصدر  والفوفل والتنبول كثیر:األرض على شاطئ البحر، وعندهم من أشجار الموز 

  .٤/١٠٧السابق،

  .٤/١٠٧المصدر السابق،ابن بطوطة،  (٤٣)

ابي  دلف مسعر بن المهلهل الخزرجي ، رحلة أبي دلف، تحقیق: جنان عبد الجلیل محمد الهماوندي،  (٤٤)

 ٤١م) ،ص٢٠١٣(دار الكتب العلمیةــ بیروت: 

، (مكتبة مدبولي ـ ٣أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم، طشاري المقدسي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد الب (٤٥)

 .٤٧٩م) ،ص١٩٩١القاهرة: 

 .٢/٣٢٣المصدر السابق، (٤٦)

؛ وذكر الحقًا نص اخر مفاده ان كنبایة ((على خلیج من البحر)) أبو عبید عبد ١/١٨١نزهة،االدریسي،  (٤٧)

م) ١٩٩٢لمسالك والممالك، (دار الغرب اإلسالمي_ لبنان: اهللا بن عبد العزیز بن محمد البكري األندلسي، ا

،١/٢١٠.  

  .١/٢١٠البكري، المسالك ، (٤٨)

(49) Elizabeth Lambourn, Brick Timber and Stone: Building Materials and the 
Construction of Islamic architectural History in Gujarat,(Muqarnas, vol, 23, 2006), 
P.193 

  .٤/٤٥المصدر السابق، (٥٠)

  .١/١٧٩المصدر السابق،  (٥١)

  .٦٦السیرافي ، المصدر السابق ،  (٥٢)

 .٤/٥٣ابن بطوطه، المصدر السابق، (٥٣)

 .٤/١١٣ینظر ، ابن بطوطة ،المصدر نفسه، (٥٤)

  .٤١ابي دلف، المصدر السابق،ص (٥٥)

(56) Moti Chandra, Trade and Trade Routes in Ancient India, (ABHINAV _ NEW 
DELHI: 1977), p.32. 

  .٢٦_٢٥حافظ، المرجع السابق، ص (٥٧)

م) ، ٢٠٠٤أبو اسحاق إبراهیم بن محمد الفارسي االصطخري، المسالك والممالك، (دار صادر _ بیروت:  (٥٨)

اسم ، صورة األرض، (دار صادر ، افست لیدن _ بیروت: ؛ محمد بن حوقل البغدادي الموصلي أبو الق٣٥،ص

 .١/٥٠م) ،١٩٣٨

  .١٣٩مجهول، المصدر السابق، ص (٥٩)

 .٢/٣٢٣ابن حوقل، المصدر السابق، (٦٠)

 ؛١٥٨امام، المرجع السابق،ص (٦١)

Ananda Coomaraswamy, The Indian Crafts man, London, 1909, P. 42 . 

 ١/١٨١االدریسي، المصدر السابق ،  (٦٢)

  .٤/٤٤المصدر السابق،ابن بطوطة،  (٦٣)

اندریة وینك، الهند تكوین العالم اإلسالمي، ترجمة: عبد االله المالح، (دار الكتب الوطنیة _ ابوظبي:  (٦٤)

  .٢/٣١٣،م) ٢٠١٣
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 .٣/٤٤٦الحموي، المصدر السابق، (٦٥)

  .٤/٤٩المصدر السابق، (٦٦)

  .٤/٣٦المصدر السابق،  (٦٧)

بن الحسین بن علي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقیق: أسعد داغر، (دار هجر _ أبو الحسن علي  (٦٨)

  .٤/٦٠؛ ابن بطوطة ، المصدر السابق ،١/١٧٢م) ، ١٩٨٩قم: 

بزرك بن شهریار الرام هرمزي، عجائب الهند ، دراسة: حسن صالح شهاب، (هیئة أبو ظبي للثقافة  (٦٩)

 .٦٤م) ،ص٢٠١٠والتراث دار الكتب الوطنیة_ االمارات: 

 .٤/١١٣ابن بطوطه، المصدر السابق، (٧٠)

  أبو الفداء، المصدر السابق، ص. (٧١)

جاك .س. ریسلر، الحضارة العربیة ، ترجمة: غنیم عبدون، (الدار المصریة للتألیف والترجمة _ بال. ت)  (٧٢)

 .٣١٧_٢/٣١٥؛ وینك، المرجع السابق،١٣٠،ص

  .١/٢٧٢البكري، المصدر السابق، (٧٣)

 .٢٨حافظ، المرجع السابق،ص (٧٤)

 .٤/٢٨المصدر السابق، (٧٥)

 .٢٨حافظ، المرجع السابق،ص (٧٦)

  .٨٤السیرافي، المصدر السابق،ص (٧٧)

  .٤/٤٩المصدر السابق، (٧٨)

  .٤/٥٣المصدر نفسه، (٧٩)

 .٢٣ابن بطوطه، المصدر السابق،؛ إبراهیم، المرجع السابق،ص (٨٠)

عجائب الدنیا وقیاس البلدان، تحقیق: سیف شاهین المریخي، (مركز زاید للتراث والتاریخ ـ االمارات العربیة  (٨١)

 .٣٠م) ،ص٢٠٠٥المتحدة: 

  .١/٧٥المصدر السابق، (٨٢)

 .٥٠المصدر السابق،ص (٨٣)

  .٤/٦٠ابن بطوطة، المصدر السابق، (٨٤)

 .٤٢١المصدر السابق،ص (٨٥)

  .٤٢١السابق،البالذري، المصدر  (٨٦)

 ؛ ٤١٧ابن قدامة ، المصدر السابق،ص (٨٧)

Ishwari Prasad, A Short History of Muslim Rule in India,( the indian press Allahabad 
:1931) ,p.42. 

؛ أبو ١١٠م) ،ص١٩٩١ن.أ.بلوش، فتح السند، (دار طالس للدراسات والترجمة والنشر _ دمشق:  (٨٨)

المباركبوري، العقد الثمین في فتوح الهند ومن ورد فیها من الصحابة والتابعین ، (دار األنصار _ المعالي اطهر 

؛ محمد تاهجیني، اطالل على العمارة الحربیة في شرق العالم اإلسالمي عبر العصور، ١٧٣هـ) ،ص١٣٩٩د.م:

 .٣٢هر ،ص؛ علي ، مظا٣٨_٣٧م) ،ص٢٠٠٧(االكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي _ القاهرة: 

  .١/١٨١نزهة، االدریسي،  (٨٩)



 ٢٠٢١/  ٦ مجلد/  ٢ج مجلة آثار الرافدین / 
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  .١/١٨١نزهة، (٩٠)

  .٣٥٧أبو الفداء، المصدر السابق،ص (٩١)

  .٤/٣٦ابن بطوطة، المصدر السابق، (٩٢)

  .٤/١١٣المصدر نفسه،  (٩٣)

  .١/١٠٥؛ القزویني، اثار،٤١ابي دلف، المصدر السابق،ص (٩٤)

  .٤٩٤الحمیري، المصدر السابق،ص (٩٥)

 .١/١٠٥؛ القزویني، المصدر السابق ،٤٢_٤١سابق،صابي دلف، المصدر ال (٩٦)

 –، (دار الكتاب الجدید ٣أبو معین الدین الحكیم القبادیاني المروزي، سفر نامه، تحقیق: یحیى الخشاب،ط (٩٧)

  .٥١م) ،ص١٩٨٣بیروت: 

  .٤٢٠المصدر السابق،صالبالذري،  (٩٨)
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