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 امللخص 

بدأت العالقة بني الشرق األوسط ومناطق جنوب شرق آسيا منذ عهد سحيق، عندما توافد املالحون من أرخبيل املاليو             
واخلليج العريب إىل االخنراط مع التجارة البحرية والتعامل مع املنتجات املرحبة من جنوب شرق آسيا مثل التوابل واملعادن والعطرايت،  

البحرية  وعليه؛ هدفت هذه   التجارة  البحرية بني عمان وماليزاي يف جمال  التجارية  الدراسة إىل تسليط الضوء على على العالقات 
ا الناجعة  واملالحة، وحتديًدا معرفة ونقل التجربة التارخيية والواقعية لبيان الدور البارز للعالقات البحرية بني ماليزاي وعمان وبيان مسامهته

األنشطة البحرية من خالل إبراز أمهية العالقة التجارية بني عمان وأرخبيل املاليو عامة، مث اكتشاف ووصف  يف التجارة العاملية و 
املصادر التارخيية اليت ذكرت املناطق  الكشف عن  العالقة اخلاصة بني عمان وقدح العريقة يف جزيرة املاليو، كما هتدف الدراسة إىل  

وقد وظَّفنا املنهج التارخيي معتمدين على طريقة   كتوبة من قبل مؤرخني ورحالة عرب ابرزين. املاليوية يف قصص الرحالت املتنوعة امل
ة.  التحليل الوصفي بوصف األحداث والعالقية التجارية البحرية بني ماليزاي و عمان، وحتليل الواثئق و الصور املرافقة و املصادر التارخيي 

دقيقة، مت استعمال املراجع واملصادر التارخيية حول موضوع الدراسة، والواثئق املكتوبة،  و من أجل التوصل إىل استنتاجات علمية  
واتباع منهج علمي دقيق يقوم على دراسة وحتليل املعطيات ومقارنتها ونقدها نقدا علميا اترخييا متاشياً مع الزمان و املكان، وبعد  

رية املالحية البحرية بني عمان و ماليزاي لعبت دورًا ابرزًا يف إدارة التجارة  التحليل والوصف؛ خلص البحث إىل أّن أن العالقات التجا
لذا يرجى توجيه   البحرية، و التحكم يف أبرز املمرات الضيقة املهمة، وتنشيط التجارة البحرية، و السيطرة على على الشبكة البحرية.

 ذه الرابطة. املزيد من اجلهود يف جمال التاريخ واآلاثر ملعرفة املزيد عن ه

 املالحة، التجارة البحرية، عمان، أرخبيل املاليو، قدح العريقة  الكلمات املفتاحية:

Abstract 

The relationship between the Middle East and the Southeast Asian region had begun since time 

immemorial when sailors from the Malay Archipelago and those from the Arabian Gulf started 

to get involved in maritime trade dealing with lucrative products from the Southeast Asian 

region such as spices, metals, and aromatics. Thus, this study aims at highlighting the maritime 

trade relations between Oman and Malaysia in the field of maritime trade and navigation to 

know and convey the historical and realistic experience and the prominent role of maritime 



relations between Malaysia and Oman to demonstrate its effective contribution to world trade 

and maritime activities. To do so, the researchers attempt to uncover historical sources that have 

mentioned Malay regions in the stories of various journeys written by prominent Arab 

historians and travelers. We have employed the historical approach based on descriptive 

analysis by describing the events and maritime trade relationship between Malaysia and Oman, 

and analyzing enclosed documents, photographs and historical sources. This study has found 

that in history the Omanis and the Malays respectively controlled important chokepoints, 

specifically along the Strait of Ormuz and the Strait of Malacca. Their vital and active roles in 

international trade and maritime activities remain extant up until the 18th century CE. Indeed, 

their trade and cultural legacies could still be traced up to the present time. However, steps that 

are more active should be taken in promoting the study of historical and archaeological 

resources to further discover the extent of the connection. 
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 مقدمة 

بدأت العالقة بني الشرق األوسط ومناطق جنوب شرق آسيا منذ عهد سحيق، عندما توافد املالحون من أرخبيل املاليو             
واخلليج العريب إىل االخنراط مع التجارة البحرية والتعامل مع املنتجات املرحبة من جنوب شرق آسيا مثل التوابل واملعادن والعطرايت.  

نذ القرن األول امليالدي عاودت أساطيل ضخمة من السفن املاليوية ابلذهاب إىل عدن وموانئ أخرى يف الشرق  ذكر التاريخ أن م 
األوسط واإلايب. على األقل منذ زمن اخلالفة اإلسالمية عرفت سواحل جنوب شرق آسيا وأرخبيل املاليو عند العرب مجيعا ابسم  

اليو لسري فيجااي. االمرباطورية وشعبها املعروفون وقتها ابسم سيابيجا أصبحوا مركزا  الزابج، وهو اسم عريب أطلق على امرباطورية امل 
للتجارة الفخمة واملرحبة حيث استمر إىل العهد اإلسالمي. العصر الذهيب للساللة العباسية وثّقت هذه األنشطة يف كتاابهتم التارخيية  

دي عشر امليالدي تعدت عرب املناطق يف احمليط اهلندي واحمليط اهلادئ،  حيث ذكروها بكثرة يف حدود القرن التاسع إىل القرن احلا
 وابلتحديد تركزت حول املوانئ العمانية. ولألسف هذا األمر غالبا ما يكون مهمشا من قبل الدراسات السائدة يف هذا اجملال. 

كاان تتوقف فيه كل السفن مؤقتا لليت تعرب  يف الواقع املوانئ العمانية مثل صحار وصور وهرمز ومسقط وقلهات أصبحت م         
الصينية مثل كينشو   املوانئ ابلربط بني املوانئ  تلك  العتيقة وابساي وملقا، وهبذا تقوم  املاليوية مثل قدح  املمالك األصيلة  موانئ 

 وجوانزو من جانب ومن جانب آخر املوانئ العباسية مثل عدن والبصرة يف منطقة اخلليج. 

 مشكلة البحث 

التاريخ أن منذ القرن األول امليالدي عاودت أساطيل ضخمة من السفن املاليوية ابلذهاب إىل عدن وموانئ أخرى يف الشرق    ذكر
األوسط واإلايب، حمملني مبنتجات من أمهها القرفة إىل أسواق شبه اجلزيرة العربية والبحر األبيض املتوسط، وهي اتبل مشهور عند  

ذ الفرتة األخرية للساللة الساسانية، عرفت سواحل جنوب شرق آسيا أو أرخبيل املاليو عند العرب  الناس هناك. من جانب آخر من
مجيعا ابسم الزابج، وهو اسم عريب أطلق على امرباطورية املاليو لسري فيجااي. االمرباطورية وشعبها املعروفون وقتها ابسم سيابيجا  

ر إىل العهد اإلسالمي. العصر الذهيب للساللة العباسية وثّقت هذه األنشطة يف  أصبحوا مركزا للتجارة الفخمة واملرحبة حيث استم



كتاابهتم التارخيية حيث ذكروها بكثرة يف حدود القرن التاسع إىل القرن احلادي عشر امليالدي تعدت عرب املناطق يف احمليط اهلندي  
ذا األمر غالبا ما يكون مهمشا من قبل الدراسات السائدة يف  ولألسف هواحمليط اهلادئ، وابلتحديد تركزت حول املوانئ العمانية.  

ففي الواقع املوانئ العمانية مثل صحار وصور وهرمز ومسقط وقلهات أصبحت مكاان ترسو فيه كل السفن مؤقتا اليت    هذا اجملال.
انئ ابلربط بني املوانئ الصينية مثل كينشو  تعرب موانئ املمالك األصيلة املاليوية مثل قدح العتيقة وابساي وملقا، وهبذا تقوم تلك املو 

 وجوانزو من جانب ومن جانب آخر املوانئ العباسية مثل عدن والبصرة يف منطقة اخلليج.  

 أمهية البحث 

ة  تتمثل أمهّية  هذه الدراسة يف كوهنا تسعى إىل نقل قضية مهمة و اتريخ عظيم يف العالقات املاليزية العمانية فيما خيص التجارة البحري
و املالحة، إذ إهنا تناقش حقيقة يف التاريخ وهي أن العمانيون واملااليويون كانوا يتحكمون ابملمرات الضيقة املهمة ملدة طويلة خاصة  

املضائق املائية كمضيق هرمز ومضيق ملقا، حيث أن دورهم البارز يف التجارة العاملية واألنشطة البحرية ظلت ابقية إىل القرن  عرب  
الثامن عشر للميالد، ومعا سيطروا على الشبكة البحرية قبل جميء القوى االستعمارية األوروبية، وما زال ابإلمكان تتبع مورواثهتم  

 إىل عصران احلاضر، وجيب تسليط الضوء عليها من وقت آلخر.  التجارية والثقافية  

سطّران سؤاالً أساسًيا، حناول من خالل هذه الدراسة اإلجابة    ، و لتحقيق األمهية،انطالقا من املقدمة ومشكلة البحث          
 عليه وهو: 

املالحة بني عمان و ماليزاي قدميا؟، و ما هي روابط التجارة البحرية بينهما؟  ما هي أهم املضايق و كيف كانت  
 املوانئ اليت سيطرت عليها الدولتني؟ وما ما هي أهم الواثئق التارخيية يف رصد هذه العالقة؟ 

 اسة إىل: حلل مشكلة الدراسة واجلواب على السؤال املطروح، هتدف هذه الدر  أهداف الدراسة: 

 .على العالقات التجارية البحرية بني عمان و ماليزاي يف جمال التجارة البحرية واملالحة تسليط الضوء على  -1
معرفة ونقل التجربة التارخيية والواقعية لبيان الدور البارز للعالقات البحرية بني ماليزاي و عمان و بيان مسامهتها الناجعة يف   -2

 لبحرية اليت ظلت ابقية إىل القرن الثامن عشر للميالد. التجارة العاملية واألنشطة ا
ن  الكشف عن    -3 ي قصص الرحالت المتنوعة المكتوبة من قبل مؤرخي 

ي ذكرت المناطق الماليوية فن
المصادر التاريخية الت 

 ورحالة عرب بارزين. 
معرفة ودراسة وصف العالقة التجارية بني عمان وأرخبيل املاليو عامة، مث اكتشاف و وصف العالقة اخلاصة بني عمان   -4

 وقدح العريقة يف جزيرة املاليو من خالل رصد أهم املضايق، و املوانئ و األساطيل البحرية بني البلدين.  
 حدود الدراسة 

الدراسة على اك   احلد املوضوعي:  البحرية دراسة  اقتصرت هذه  التجارة  القدمية وروابط  املاليوية  العمانية  تشاف و دراسة املالحة 
 اترخيية. 



 موانئ ماليزاي و عمان  احلد املكاين:

 القرون األوىل ما قبل حقبة اإلستعمار  احلد الزماين: 

كوهنا األوىل من نوعها يف تسعى إىل نقل قضية مهمة و اتريخ عظيم يف العالقات املاليزية العمانية    ما مييز هذه الدراسة عن غريها
فيما خيص التجارة البحرية واملالحة. تعترب الدراسة مهمة كوهنا واحدة من الدراسات اليت استخدمت الواثئق التارخيية و املصادر  

ص العالقة التجارية البحرية العمانية املاالوية، و تسلط هذه الدراسة الضوء على أهم  املوثوقة الصادرة عن املؤرخني األوائل فيما خي
املوانئ و املضايق البحرية ما بني عمان قدميا و ماليزاي، و ما مييز هذه الدراسة عن غريها كوهنا سلطت الضوء بطريقة خاصة و أولية  

رة البحرية واملالحة املاالوية و العمانية. كذلك تتميز هذه الدراسة ابلدقة يف  على مدينة قدح  املاليزية و دورها يف تعزيز مكانة التجا
نقل تفاصيل العالقة التارخيية من خالل القيام بتحليل واثئق و مصادر اترخيية أصلية واقعية ملموسة سامهت يف التوصل إىل النتائج  

ذا البحث كونه يسلط الضوء على موضوع جتاري حبري له أن  و االستنتاجات املأمولة حتقيقها يف هذه الدراسة.  كذلك يتميز ه
  يتيح الفرصة للقراء والباحثني واملتخصصني يف االستفادة من هذا التبادل التجاري البحري وتعزيز التجارة الدولية البحرية. لذلك تعترب 

 هذه الدراسة مميزة ومهمة.  

 منهجية البحث  

ل التعرف على واقع و ماضي العالقات التجارية البحرية بني عمان و ماليزاي و خاصة يف جمال  لقد وظَّفنا املنهج التارخيي ألج       
املالحة، و ألجل اكتشاف املعارف واحلقائق، حيث ينهج هذا البحث منهًجا وصفيا واقعًيا حتليلًيا؛ معتمدين على طريقة التحليل  

البي التارخيية و  الواثئق و الصور و  الوصفي من خالل وصف وُمطالعة املعلومات  الفرتات املاضية ابستخدام  اانت اليت ُدوِّنت يف 
التحليل   التجارية املالحية، و طريقة  كتاابت املؤرخني العرب، و استخدمنا الطريقة الوصفية بوصف األحداث و خاصة العالقة 

جات علمية دقيقة، استعملنا املراجع و املصادر  بتحليل الواثئق و الصور املرافقة و املصادر التارخيية. و من أجل التوصل إىل استنتا
التارخيية حول موضوع الدراسة، والواثئق املكتوبة، و اتباعنا منهج علمي دقيق يقوم على دراسة وحتليل املعطيات ومقارنتها ونقدها  

 نقدا علميا اترخييا متاشياً مع الزمان و املكان. 

 املالحون والتجار البحريون املاليو والعمانيون  -1

كانت آسيا قدميا منطقة عاملية نشطة مرتبطة عن طريق الشبكات البحرية بني الشرق األوسط والشرق األقصى، حيث               
أصبح احمليط اهلندي واحمليط اهلادئ طريقا رئيسيا للبحارة والتجار واملسافرين الذين يتنقلون من مكان آلخر ألغراض خمتلفة منذ  

ني النهرين يف القرن الثالث قبل امليالد. فمنذ القرن األول للميالد انطلقت أساطيل ضخمة للماليو من  عصر مبكر كعهد بالد ما ب
أذرع االمتداد ذهااب وإاياب إىل موانئ اخلليج الفارسي وخليج عدن من ضمنها عدن. مهمتهم الرئيسية كانت تزويد أسواق الشرق  

أرخبيل املاليو من ضمنها القرفة ونبات القلقاس. مع ذكر أن بعض املاليزيني    األوسط والبحر األبيض املتوسط مبنتجات معروفة من 
( بينما سافر اآلخرون إىل مناطق أبعد مثل الدول الواقعة يف سواحل شرق  Shaffer ,1996 :16استقروا يف ميناء مدينة عدن )

 (. Md. Salleh ,2020 :63اليني )أفريقيا، وكذلك إىل مدغشقر حيث استقروا هناك وأصبحوا أسالفا لسكان ملقاش احل



 
 أذرع االمتداد )املصدر: جوجل( 

من جانب آخر سفن من اخلليج العريب توجهت إىل وادي السند من أجل تبادل املنتجات ذات إقبال كبري كوهنا                 
. وقد استمر هذا األمر عرب القرون إىل عصر الساسانية حيث تردد  1اندرة وغري معتادة مثل الفضة والربونز واحلديد واللؤلؤ وغريها 

واهلنود إىل موانئ جنوب الصني للحصول على منتجات معاصرة يف ذلك الوقت مثل اخلزف واحلرير والورق    العرب الفينيقيون والفرس 
واليت أصبحت املصدر الرئيسي للثراء الذي دعم وأغىن    2والشاي، إذ كانت هذه املوانئ تزود املناطق الغربية هبذه املنتجات املرحبة 

سواحل احمليطني اهلندي واهلادئ. إضافة إىل ذلك قاموا بوضع شرط أن على كل  أغلب اجلهات السياسية املوجودة على امتداد  
حضارة تزويد منتجات حضارية أساسية بشكل مستمر وتكون جبودة رفيعة متثل املنطقة املعنية. إن ارتقاء اإلمارة اإلسالمية يف الشرق  

امليالدي عمليا منحت الفرس والعرب مبا فيهم العمانيني الدور  األوسط يف القرن السابع امليالدي والدولة العباسية يف القرن الثامن  
بينما عليهم املرور عرب جنوب شرق آسيا وابلتحديد   املهيمن يف الشبكة االقتصادية حيث كانت السفن تتجه إىل اهلند والصني 

ط العمانيني يف التجارة البحرية ابلشرق  سريوجيااي ويشمل ذلك قدح العريقة. املقولة التالية لسليمان التاجر تعطي حملة حول مدى نشا
 (: Nadvi :2007 ,45األقصى )

"معظم السفن الصينية تكون حمملة يف سرياف. جيلبون البضائع من سرياف وعمان على منت قوارب          وحيملوهنا                 
 3على منت سفن تبحر إىل الصني..." 

ت مع منطقة جنوب شرق آسيا يف مصادر عربية متنوعة مثل كتاابت الطربي الذي ذكر  مت تسجيل التجارة والعالقا               
الزابج وهو مصطلح خيص إمرباطورية سريوجيااي اليت حكمت ساحلني يف مضيق ملقا وجزيرة جاوة من القرن السابع إىل القرن الثاين  

يرى بعض العلماء أن االسم أصله من كلمة جاوة، جاوكا  عشر للميالد. وقد عرفت سريوجيااي عادة بسااي ميجا وهي مجع الزابج. و 
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وقد كانت هلا السيادة املطلقة يف املنطقة    4أو جاودويبا وهي أمساء قدمية أعطيت ملناطق جنوب شرق آسيا حتت حكم سريفيجااي، 
اي بني خمتلف املمالك املتحدة  على شكل سيادة حبرية، فصارت كإمرباطورية حبرية. على وجه التحديد لقد كانت تعاوان احتكاراي حبر 

لشبه جزيرة   الشمايل  اجلزء  الوسطى )حتت ساللة سيلندرا(، وكذلك يف  تركزت يف جنوب سومطرة عند جاوة  القبلية  املناطق  أو 
 5املاليو. 

التارخيية يف زمن  يف فرتة سيادهتم البحرية كان هؤالء األابطرة من ضمن الشخصيات القوية األكثر ذكرا يف الكتاابت                 
الدولة العباسية إىل جانب نظرائهم اهلند والصني. وقد مت حتديد احلكومات الساحلية للزابج بشبه جزيرة املاليو يف ماليزاي احلديثة  
بشكل متكرر يف سجالت املسعودي وأيب زيد بزرك الرام هرمزي وسليمان التاجر وغريهم من املؤرخني. فاألمساء مثل قلحا وكاله  

لهبار وكدرام كانت مذكورة كثريا وكلها إشارة إىل مملكة قدح العريقة اليت تقع داخل املنطقة مرورا ابلساحل من جنوب ميامنار إىل  وك
 اجلزء الشمايل من شبه جزيرة املاليو. 

حيث كانت    6وكما ذكر سابقا فإن قدح العريقة أو كاله كانت شريكا رئيسيا ضمن السيادة البحرية لسري فيجااي،                
نقطة اتصال للبحارة العرب القادمني من موانئ منطقة عمان الكربى مثل البصرة وسرياف وبوشهر وصحار وصور وقلهات ومسقط  

لألسف يتم دوما هتميش البحارة العمانيني يف الدراسات األكادميية مقارنة أبمساء أكثر بروزا للعرب    وجلفار وغريها من املناطق. ولكن 
م  الفرس وابلتايل ال يتم متثيلهم متثيال جيدا ابلرغم من كياهنم الثقايف االجتماعي البارز وطبيعتهم البحرية، حيث أهنم مميزون بطريقته

من السجالت التارخيية للشرق األوسط املتعلقة ابالتصاالت املالحية مع ساحل املاليو مبا يف    اخلاصة. ومن اجلدير ابلذكر أن الكثري
ذلك قدح العريقة جاءت عادة من البحارة العمانيني األصليني أو من البحارة العمانيني املوجودين يف املوانئ الفارسية وكذلك من  

العمانية. ف العمانيني الذين يشتغلون يف املوانئ  العمانية ) من ضمنهم األزد الذين  غري  منطقة اخلليج كانت تتخللها املستعمرات 
هاجروا من اليمن( الذين ارتقوا كبحارة ومالحني ابرزين منذ الفرتة الساسانية، حيث حصلوا على هذه املكانة نظرا لوجود مستعمراهتم  

يق هرمز االسرتاتيجي، لذا فإنه من املهم اإلشادة  منذ األزل وعيشهم على السواحل وابلتحديد يف مسقط وموانئ أخرى حول مض 
بدور البحارة العمانيني يف سفنهم اليت تسمى البغلة يف الفرتة اليت كانت املالحة العربية يف أوّجها حيث ساعدوا على احلفاظ ودفع  

 التجارة االقتصادية يف احمليطني اهلندي واهلادئ. 

 
4 G. Coedes (1968), The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press. 
5 Paul Wheatley (2010), The Golden Khersonese. Kuala Lumpur: University of Malaya Press. 
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 1838سقط  البغلة )سفينة عمانية قدمية( يف ميناء م

)oman/-museum-https://andyinoman.wordpress.com/tag/historical( 

         

يف العامل يطلق عليه مضيق  موقع عمان منح هلم دورا يكاد يكون مشاهبا للماليو الذين سيطروا لوقت طويل على أهم ممر مائي ضيق  
ملقا عن طريق سري فيجااي ومملكة قدح العريقة. لكن يف القرون التالية فقدت قدح شأهنا بعد التفكك احلاصل لسري فيجااي بسبب  

عام   تشوال  ساري  1025غزو  سينجو  من  اجلاويني  وبني سالالت  طرف  من  السيام  بني  للنزاع  حمال  اجلزيرة  شبه  وأصبحت   ،
ن طرف آخر، بينما الورثة املاليويون يعانون بني األمرين. مث يف القرن الثالث عشر للميالد بدأت األمور تتغري حني  ماجاابهيت م

أتسست سلطنة ملقا اليت قامت الحقا ابلسيطرة    1411ختطت ممالك املاليو يف ابساي وسنغافورة القدمية فرتة خلو العرش، ويف عام  
و  املاليو أبكملها  شبه جزيرة  نشأهتا  على  ومنذ  الشرق"،  بـ"بندقية  لُّقبت  رايو، حيث  أرخبيل  لسومطرة وكذلك  الشرقي  الساحل 

 . 1511أصبحت ملقا شريكا جتاراي مهما للمملكة العمانية الفارسية هبرمز يف اخلليج العريب حىت عام 

 
 ملقا، "بندقية الشرق" )املصدر: جوجل(

قة تغري سلطاهنا ابستمرار حتت استعباد السيام وامللقا، ويف بعض األحيان يكونون  بينما يف الشمال كانت قدح العري               
، عندما غزاهم السيام وسلبوا منهم استقالهلم حىت  1821مستقلني ويسيطرون على الساحل الشمايل الشرقي لشبه اجلزيرة حىت عام  

 ة الربيطانية حتت معاهدة األجنلو السيامية. عندما قاموا بتسليمها للسلط  1909، وظلوا حتت حكمهم حىت عام 1842عام 

https://andyinoman.wordpress.com/tag/historical-museum-oman/


وابلرغم من ضعف قدح العريقة واحلكومات املاليوية التقليدية إىل حد ما آنذاك إال أهنم كانوا معروفني إبسهاماهتم جتاه                 
إىل يومنا هذا. وستقوم املناقشات  الشبكات البحرية العاملية حىت أن هيمنتهم ومشاركتهم وإرثهم الذي خلفوه من ذلك ما زال ابقيا  

التالية ابلكشف عن عدة مراجع اترخيية مهمة أو قصص من العمانيني وغريها من املصادر العربية الفارسية حول وجودهم يف أرخبيل  
 يل املاليو. املاليو، وهذه املراجع والقصص تتماشى إىل حد كبري مع االتصاالت الدولية الليت متت بني منطقة الشرق األوسط وأرخب 

 مراجع حول الوجود العماين يف أرخبيل املاليو   -2

االتصال املبكر بني البحارة العرب الفارسيني مع أرخبيل املاليو ميكن رؤيتها عن طريق ممرين حبريني، األول عرب ممر البحر             
األمحر والثاين عرب ممر اخلليج العريب. وابلظهور املبكر لإلسالم يف هضبة احلجاز وسهولة التواصل مع موانئ البحر األمحر يف هتامة  

عّزز ذلك املنطقة لتكون نقطة البداية للتجار املسلمني األوائل واملؤرخني ابإلحبار حنو الشرق، إال أن عدم تطور أنواع الكتابة    واليمن، 
األدبية اليت كانت على شكل نثر اترخيي وقصص الرحالت والشعرية القدمية مثل الرجز والشعر أو السجع، جعلت تفاصيل الرحالت  

شرق غري موثّقة ومقدمة بشكل مالئم، ومع ذلك بفضل التطور السريع للمالحة العربية واحلضارة اإلسالمية  واألحداث املتعلقة ابل
بدأت األمور ابلتغري، حيث أن التحول من املدينة ودمشق إىل بغداد )مدينة السالم( فيما يتعلق أبمهية السياسة االجتماعية على  

ر والبحر األبيض املتوسط إىل قلب اخلليج العريب. وهبذا حّول املمر العريب اإلسالمي  سبيل املثال عّلمت التحول من قلب البحر األمح
الشرقي العميق احلكومات الساحلية ببصره إىل شبكة من االتصاالت مع مدن املوانئ األخرى، البعض منها قدمي والبعض أسس  

 لقدمي ومستعمراهتم هناك. حديثا مثل بوشهر وسرياف وصحار وجلفار وصور حيث كان الوجود العماين ا 

املدن اليت ازدهرت وّسعت أنشطتها البحرية إىل الشرق، واالستثمارات على العواصم والسلع جعلت املنطقة تتفوق                 
ارتقاؤها  على الساسانية من انحية االتصال العاملي مع اهلند وجنوب شرق آسيا والصني. الدليل على ثراء امرباطورية التجارة البحرية و 

مدعومة من قِّبل بغداد وبعدها من خلفاء السامراء، وإبمكان تتبع ذلك من السجالت التارخيية واألدبيات املختلفة اليت ذكرت  
مئات من األماكن اليت كانت على اتصال دائم مع جتار ومالحني اخلليج العريب. وقد أعادت هذه السجالت علم املشرق الغريب  

اليو، حبيث أن العرب والفرس بتنشئتهم الفكرية الثقافية يف موطنهم كانوا حريصني ومتحمسني ملعاينتها. وكانت  مبا يف ذلك أرخبيل امل
السجالت التارخيية والرحالت غنية ابملعلومات املتعلقة ابجلغرافيا وعلم النبات وعلم احليوان وعلم البحار وعلم الفلك وكذلك علم  

 اليت درسوها يف رحلتهم الطويلة إىل املشرق.  اإلنسان وعلم االجتماع من املواضيع

كانت أشهر القصص من الرحالت والسجالت التارخيية تتحدث عن املنتجات املرحبة مثل الكافور وأنواع خمتلفة من                  
ا منتجات الشرق األقصى  الصبار والتوابل )القرنفل، القرفة، البهار(، وكذلك لبان اجلاوي والرصاص واحلديد واألخشاب املعطرة، أم 

االستثمار   مع طبيعة  يتماشى  املادي  احلساب  املاليوية.  املوانئ  اجمللوبة عن طريق  اليشم  الكرمي  الشاي واخلزف واحلجر  وتتضمن 
االقتصادي واملصلحة التجارية جملتمعات الساحل العريب آنذاك والذي كان بغرض تلبية الطلبات العالية يف بغداد وسامراء. عموما  
السياسية لدى احلكومات املاليوية اليت   فإن املعلومات املهمة اليت جلبوها لوطنهم يف األمور املتعلقة ابلثقافة واالجتماع والبيئات 
قابلوها، وهذا الفضول دليل على أن اجملتمعات البحرية العربية الفارسية كانت على إدراك اجلانب اإلنساين من اتصاهلم مع اجملتمعات  

ليهم واليت تبعد آالف األميال من أوطاهنم، وهذه املعلومات كانت مبثابة تقرير مثني حيتاجه حاكم مدينة السالم ومسؤولية  الغريبة ع
 حيث أهنا توفر بياانت مفيدة لتنظيم التجارة املرحبة وإذا أمكن إقامة البعثات السياسية. 



ألبكر ألنشطة التسجيل املتعلقة بشكل مباشر ابجملتمعات التجارية  هذا النوع من الرحالت التارخيية عّلمت الشكل ا               
العمانية أو بشكل غري مباشر عرب اجملتمعات غري العمانية اليت سافرت إىل الشرق عرب موانئها العديدة. اترخييا هذه كانت الفرتة اليت  

 الشرق، واليت دوما ما تعرب موانئ ماليو العتيقة على  أمت فيها العصر الذهيب لألدبيات العربية النشاط البحري األكثر ازدحاما إىل
طول مضيق ملقا وعرب شبه اجلزيرة املعروفة حاليا ابسم شبه جزيرة املاليو. الكتاب املسؤولون عن أعمال الرحالت التارخيية أو شبه  

 c. 902ابن الفقيه )  (،8/ 897(، اليعقويب )ت  CE  912-820(، ابن خرداذبة )c. 850 CEاترخيية هم سليمان التاجر )
CE ( أبو زيد السريايف ،)c. 916 CE( أبو دلف اخلزرجي ،)c. 942 CE( املسعودي ،)956-896  CE  بزرك بن ،)

(، وايقوت احلموي  CE  1165-1100(، اإلدريسي )CE  1050-973(، البريوين )c. 953 CEشهراير الرام هرمزي )
قاموا مبنح قرائهم تفاصيل مثينة وإن كانت غري مكتملة ومبهمة. وما  (، وعن طريق عناصر العجائب أو اخلرب  1229  -1179)

يقدم من هذه الكتاابت ميكن أن يكون مزجيا من وقائع وأحداث حقيقية ممزوجا أبساطري وخرافات، وتلك القبائل اهلجينة مع وجه  
ن أن تستند يف الواقع إىل قصص حقيقية، وما سّبب  الكلب أو األجنحة، واخلرافات املتعلقة ابلثعابني البحرية أو التماسيح املاكرة ميك

حتريف املعىن املقصود من هذه املخلوقات اخلرافية اليت ميكن أن تكون عادية يف الواقع أو أهنا انقرضت; هو عدم معرفتهم التامة بعلم  
ركه جانبا من قبل الباحثني يف اخلليج  النبات وعلم احليوان وكذلك علم اإلنسان. ومع األسف فإن هذا األمر عادة ما يتم جتاهله أو ت 

 العريب والرحالة العمانيني املوجودين على طول سواحل املاليو. 

 
 ( 2017رحلة السريايف لسليمان التاجر وأيب زيد السريايف )نشر من ِقبل بيت احلكمة، بينانج، 
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من ضمن الرواايت املبكرة للمسافرين من اخلليج العريب واتصاهلم مع سواحل شبه جزيرة املاليو ميكن أن تعود لسليمان             
الصني، وعلى حسب   فارسي ذهب إىل  امليالدي، وهو حبار واتجر سريايف  التاسع  القرن  الثاين من  النصف  أوائل  التاجر حوايل 

الطرق اليت متر فيها سفن اخلليج العريب األخرى. عادة ما متر السفر جبانب مسقط قبل عبور احمليط   ج.فرياند فقد كان مير من نفس 
الشاسع ابجتاه كوالم وسيالن، وذلك عن طريق الرايح املومسية اليت حترك األشرعة من شهر إبريل ابجتاه ساحل اهلند، ورايح شهر  

وابلفعل بعد مرور شهر واحد من مغادرته وصل سليمان إىل كاله ابر )إحالة    7سبتمرب اليت تساعد على الوصول إىل موانئ املاليو. 

 
7 Paul Munoz (2016), Early Kingdoms Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore: Edition 

Didier Millet. 



عربية فارسية ألرض كاله( أو مملكة قدح )التهجئة احلديثة: قدح( وتيومن. وتقع هذه األسواق التجارية على اجلانب الغريب والشرقي  
 8بوداي يف اهلند الصينية وكانتون يف جنوب الصني. لسواحل شبه جزيرة املاليو اليت كانت تعربها السفن قبل الوصول إىل كم

ذكر سليمان يف رواايته املراحل اليت متر هبا البضائع احململة إلرساهلا إىل الشرق، أهنا جتمع أوال عند سرياف من قبل                 
حسب    9معامل جغرافية متنوعة.   طاعمون يف البصرة، ومن هناك تقوم السفن الصينية ابالجتاه حنو مسقط وصحار من خالل عبور 

قول بعض العلماء فإن السفن الصينية املذكورة هنا ميكن أن تعود لسفن احمليط اهلندي املرتبطة ابلتجارة الصينية  أكثر من كوهنا  
ر ذلك  سفن مأهولة ابلصينيني، مع العلم أن السفن الصينية كانت معروفة بكوهنا أقل قدرة على عبور حميط عميق وهائل، واستم

حىت حلول سالليت سونغ ومينغ عندما قام الصينيون بتبين التكنولوجية البحرية من السفن املاليوية املعروفة لديهم ابسم كونلوم بو  
وفقا لسليمان فإن مملكة كاله كانت على اجلانب الشرقي من اهلند و حيكمها آنذاك ملك، وشعبها من كل اخللفيات    10وتشامبا بو. 

ماليوي، بينما مورد املاء لديهم    سارونغ ا يرتدون نوعا متشاهبا من الفوط والذي كان يعد إزارا مينيا معاصرا، وكذلك  والطبقات كانو 
ويستذكر سليمان الطريق إىل بيتومه )إشارة إىل تيومه وهي تيومن( من كاله، وهي    11كان من اآلابر عوضا عن األهنار والينابيع. 

ل اجلنويب الشرقي لشبه جزيرة املاليو ضمن حدود والية فهغ احلديثة واليت حتتوي على اخلزف  نقطة انطالق مشهورة قبالة الساح 
إضافة إىل ذلك فقد ذكر سليمان يف نسخة موسعة من قبل أيب زيد أن كاله كانت الدولة    12الصيين والعباسي كشاهد على ذلك. 

 اليت جتد فيها السعي للثروات من قبل جتار العرب:  

  80"... دولة كاله، اليت تقع يف منتصف الطريق بني الصني وشبه اجلزيرة العربية. دولة كاله تغطي مساحة قدرها                  
مدينة كاله كانت سوقا جتمع تداوالت للعود والكافور وخشب الصندل والعاج والرصاص واألبنوس واخلشب الربازيلي،    13فرسخا. 

 14ال تعد وال حتصى. يف هذا امليناء تبحر السفن من عمان."  وأنواع متعددة من التوابل واألعشاب اليت

 
8 Arsyad Mokhtar (2017), Rihlatus Sirafi: Catatan Pengembaraan di Alam Melayu, China, India dan Afrika. Pulau 

Pinang : Baytul Hikmah. See also Paul Wheatley (2010), The Golden Khersonese. Kuala Lumpur : University 
Malaya Press. p. 217. 
9 Ibid. Saif Bani Saffaq, Jazirah Ibn Kawan, the mountains of Kusair and 'Uwair. 
10 G. Coedes (1968), The Indianied States of Southeast Asia. Honolulu: University of Hawaii Press. 
11 Arsyad Mokhtar (2017), Rihlatus Sirafi: Catatan Pengembaraan di Alam Melayu, China, India dan Afrika. Pulau 

Pinang: Baytul Hikmah 
12 Derek Heng (2012), Sino-Malay Trade and Diplomacy from the Tenth through the Fourteenth Century. 

Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 
(. إذن فإن منطقة مملكة قدح العتيقة التي على شبه جزيرة 2006كم وفقا لباول مونوز ) 4.44يعادل حوالي  1كم طوال. فرسخ  400قرابة   13

 فوكيت وترانج، وجنوب بلدان سالنغور وكيالنج. املاليو يمكن أن تصل إلى الشمال كـ
 (،2006ترجمت إلى العربية من ترجمة ج. فيّراند املأخوذة من باول مونوز ) 14

 Early Kingdoms of Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula. Singapore: Edition Didier Millet. p.146. See 
also Paul Wheatley (2010), The Golden Khersonese. Kuala Lumpur. University Malaya Press, p. 217. 



 
 )املصدر: جوجل(   اجلزيرة  شبه عرب الطريققدح العتيقة و 

 
 امليناء الرئيسي لقدح العتيقة )املصدر: جوجل( 

 

 
 ( 2015للميالد ُوجد يف قدح )املصدر: نيوس برييتا،    110هيكل سفينة قدمية  من  
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كان أبو زيد املؤرخ العريب األكثر تفصيال يف وصف العالقة اليت متتعت هبا منطقة عمان وقدح من شبه جزيرة املاليو.                  
كل شبه جزيرة املاليو على امتدادها  م عن امرباطورية سريوجيااي الشاسعة ذكر أن مملكة قدح اليت احتلت على    916يف تقريره عام  

 كانت تعترب كنقطة مركزية هامة لألنشطة البحرية بني شبه اجلزيرة العربية والصني. 

 15"إىل هذا امليناء أتيت السفن العمانية، ومن هذا امليناء كانت السفر تغادر إىل عمان."                

خرداذبة أشار يف كتابه املسالك واملمالك أن كاله كانت جزءا من حكومة كبرية  متاشيا مع ما ورد أعاله فإن ابن                 
وكان البحارة العمانيون القادمون من عمان أو ذاهبون إليها يتوقفون يف الدولة جلمع املواد احمللية    16معروفة جببه اهلند مرتبطة ابلزابج، 

 واألبنوس وخمتلف أنواع التوابل. املرحبة مثل العود والكافور وخشب الصندل والعاج والرصاص  

 
 أوائل خرائط جتارة اخلليج العريب وحبر العرب مع اهلند، وقدح والصني

يف القرن العاشر ردد املسعودي حكاايت مماثلة عن كاله أو كاله ابر اليت رواها خالل رحلته من سرياف ومسقط                 
 وبعض من نصوصه فريدة إىل حد ما مقارنة ابلبقية. وهنا بعض األمثلة لذلك:  17وصحار وكوالم وأنيقبالوس، 

"وأما البحر الرابع فهو كالهبار، على حسب ما ذكران، وتفسري ذلك حبر كلة، وهو حبر قليل املاء، إذا قل ماء البحر                 
وذلك أن أهل املراكب يسمون ما بني اخلليجني إذا كان  كان أكثر آفات وأشد خبثا، وهو كثري اجلزائر والصراوي، وأحدها صرو،  

 18طريقهم فيه الصرو، وهبذا البحر أنواع من اجلزائر واجلبال عجيبة..." 

 
15 Ibid. Also, Munoz (2016), p. 131. 
16 Arsyad Mokhtar (2017), Al-Masalik wal Mamalik. Kuantan: Geroda Merah Press. pp. 74-75. 
17 Allama Syed Sulaiman Nadvi (2007), The Arab Navigation. New Delhi: Adam Publishers and Distributors.  

في سلسلة أخرى جاءت كاله بعد أن أبحرت السفن من بحر الفرس أو خصبة البصرة، يليه بحر الروي وبحر هركند وبحر كلة وبحر الصنف   

  .وبحر الصين والتي ظهرت في البحار السبعة لسندباد
 119، ص1م، ج2005-هـ 1425، 1أبي الحسن علي املسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، املكتبة العصرية صيدا، بيروت، ط 18



"... وبني بالد كلة جبال معادن الرصاص األبيض وجبال من الفضة، وفيها أيضا معادن من الذهب، ورصاص ال                 
 19يكاد يتميز منه" 

"ومنها خبلجاانت بالد الزابج يف الصني ويف مملكة املهراج ملك اجلزائر، وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب أن                  
هذه   يف  ابلكثرة  معروفة  الصقع  هذا  يف  مشهورة  القرود  وهذه  الصني،  وملك  البلهرا  مملكة  بني  وهو  الصني،  ملك  يوازي  ملكه 

محل إىل املقتدر منها، وجاءت يف سالسل عظام، وكان يف القرود ذوو حلى وسبال كبار  اخللجاانت، وهي ذات صور اتمة، وقد كان  
وشيوخ وشبان مع أنواع من اهلدااي من عجائب البحر، محل ذلك أمحد بن هالل أمري عمان يومئذ، وهذه القرود أمرها مشتهر عند  

 20أتيت ابحليلة لصيد التماسيح من جوف املاء". البحريني من أهل سرياف وعمان ممن خيتلف إىل بالد كلة والزابج، وكيف 

ومن املثري لالهتمام أن كاله ظهرت يف قصة سندابد، وهو رابن شجاع وبطل مغامر وشخصية مهمة يف األدب العريب                 
مان وسرياف. يف  ألف ليلة وليلة، كما يظن الكثريون أن سندابد عبارة عن شخصية اترخيية، ويعتقدون أنه ينحدر من سواحل ع

 رحلته الرابعة أبلف ليلة وليلة ذكر أنه:     

"من جزيرة الناقوس ذهبنا يف ستة أايم إىل منطقة جماورة لكاله مث دخلنا مملكة كاله. إهنا إمرباطورية عظيمة على حدود                 
لك حاكم قوي، كما وحيكم جزيرة الناقوس، واليت فيها  اهلند، واليت فيها مناجم من الرصاص، ومزارع اخليزران والكافور املمتاز. امل

  21بلدة تدعى الناقوس كذلك، وهي متتد على مدى يومني". 

 خبصوص نفس الدولة ذكر ايقوت احلموي وهو مؤرخ عباسي يف كتابه معجم البلدان أن:                 

"مير خط االستواء عرب جزيرة كاله... بلد أبقصى اهلند جيلب منه العود، قال أبو العباس الّصفري شاعر سيف الدولة:                 
 22د الكالهي" "هلا أرج يقّصر عن مداه ... فتيت املسك والعو 

 
 وأضاف: 

 23"فرضت ابهلند وهي منتصف الطريق بني عمان والصني وموقعها من املعمورة يف طرف خط االستواء."                

يف هذا البلد يستطيع املرء احلصول على حديد نقي معروف ابسم القلعي، وكانت سيوف القلعي تنتج وتقّدر يف                 
 24ند ويعود السبب لرقي جودته ونقاوة املعدن كما ذكر البالذري وأبو دلف وايقوت يف كتابه مراصد االطالع. عموم عرب اليمن واهل

 وقد كتب أبو الفداء أن: 

 
 . 119، ص 1املسعودي، مروج الذهب...، ج  19
 . 151، ص1املسعودي، مروج الذهب...، ج 20

21 Paul Wheatley (2010), The Golden Khersonese. Kuala Lumpur: University Malaya Press. p. 218. 
 . 475، ص4م، ج1995، 2شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط  22
 .478الحموي، معجم البلدان...، ص  23

24 Paul Wheatley, The Golden…, p. 218. 



  25درجات عرضا".   8درجة طوال و  130" من قانون )املسعودي( وكتاب األطوال والعروض، تكون جزيرة كاله                 
"خارجة عن االّول إىل اجلنوب يف حبر اهلند. وجزيرة كله فرضه ما بني عمان والصني ومنها جيلب الرصاص املنسوب إليها... وفيها  

 26هلند الفرس... ومنابت اخليزران وشجر الكافور وبينها وبني جزائر املهراج عشرون جمرى" مدينة عامرة يسكنها املسلمون وا

غري ما سبق قد يرغب املرء بتصفح فصول من عجائب اهلند بره وحبره لبزرك الرام هرمزي الذي روى عدة قصص عن                 
اليو مثل رمين وفنصور وقاقله وكاله. روى بزرك العديد من القصص  حبارة من البصرة وسرياف وعمان الذين اراتدوا موانئ أرخبيل امل

إال أن احلكاايت املروية من قِّبل إمسعيلويه كانت األكثر وضوحا، وكان إمسعيلويه قبطاان حبراي فارسيا وقد ذكر كاله عدة مرات وقصد  
 الدولة شخصيا. 

ابجتاه كاله، إال أنه يف طريق عودته تعرض للهجوم من قِّبل    للهجرة أحبر إمسعيلويه مباشرة من عمان   317ورد أن يف السنة    27
يوما متكن من حصد    41ويف غضون    28أسطول من القراصنة احملليني. وبعد مواجهتهم لثالثة أايم متكن من الفرار إىل شحر لبان، 

املبلغ لسلطان عمان بينما ضاع  الثروة اليت مجعها من التجارة القدحية واليت تقدر حوايل ستة ماليني دينار، حيث أعطي ُعشر  
البعض يف املعركة اليت عاىن منها مع القراصنة والباقي مت توزيعه على املواطنني العمانيني. وفيما خيص حباكم عمان فقد يكون إماما  

يديروهنا، أو    إابضيا طّبق بشكل مستقل القانون اإلسالمي الذي ينص على مجع ضريبة العشر من السفن اليت ترسو على املوانئ اليت 
  29قد يكون ذلك احلاكم مكّلفا من الدولة العباسية. 

ويف جزء آخر من قصص رحالته روى بزرك قصة ملك كاله املسمى سر انات وكيف تعامل بطيبة مع املالح العماين                 
ثين األرجل عندما حضر الديوان امللكي،  املعروف بـجهود كوتة. حيث عاىن املالح املسن من إبقاء وضعية اجللوس اليت تعتمد على  

وقد كتبه بزرك كـ"الربسال" وهي ترمجة عربية للعرف املاليوي برسال. ويصعب إجياد هذا النوع من الذوق االعتيادي يف الغرب والشرق  
م أن ملك  من املثري لالهتما   30حيث جيلس الناس من كل الطبقات يف احتفال عادة على الكراسي أو يف أماكن جلوس خاصة. 

أو   الزابج  ملوك  امليالدي كان  العاشر واحلادي عشر  القرنني  الواقع خالل  الذهب. يف  الزابج وأرض  ملك  أيضا  قدح وقتها كان 

 
25 Paul Wheatley, The Golden…, p. 220. 

. نوع من املعادن يصنع 374،375أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر، تقويم البلدان، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت. ص 26

خذ من اليهود قطعة مماثلة من التعدين وأعطيت للنبي محمد صلى 
ُ
به السيف وجد من ِقبل عبد املطلب في بئر زمزم، الحقا بعد حرب خيبر أ

سلم. في الحاضر يمكن رؤيته في متحف طوب قابي في اسطنبول، تركيا. الشكل املموج للسيف يمثل خنجر املاليو، وهو نوع من  هللا عليه و 

 األسلحة التقليدية واملحترمة جدا. ينظر كذلك أنساب األشراف للبالذري. 
27 Arsyad Mokhtar(2016), Ajaibul Hind Barrihi wa Bahrihi Karya Buzurg al-Ramhurmuzi. Pulau Pinang: Baytul 

Hikmah.   يعد هذا العمل املترجم إلى اللغة املاليوية من ِقبل عالم جديدا. كان اسمه الكامل إسماعيل بن إبراهيم بن مرداس املعروف أكثر

   .بـإسمعيلويه خاتان أشكانين وهو لقب فارس ي واضح
ية لحضرموت. هنا كان معروفا بإنتاج صمغ اللبان أو بالعربية يسمى اللبن،  شحر كان جزءا من عمان الكالسيكية داخل الحدود التقليد  28

 املجاور ملرباط وظفار بمنتجات مماثلة.
  تاريخ عمان ذكر بوضوح أن "السلطان املذكور هنا هو سلطان بغداد". املعنى أقرب إلى حاكم عباس ي للعراق والبحرين منذ الفترة التي عّين   29

 G.H. House (1874), Annals of د وهو في املقابل عّين أحمد بن هالل الشهير كحاكم لعمان بناء على البحلة.فيها محمد بن نور كواح

'Oman. Calcutta: Baptist Mission Press. 
30 Arshad Mokhtar (2016), Ajaibul Hind Barrihi wa Bahrihi Karya Buzurg al-Ramhurmuzi. Pulau Pinang : Baytul 

Hikmah. ألثر الناتج عن خرق هذا الذوق عادة ما يتبعه غرامة معينة والتي لم يتم ذكرها بالتفصيل في تلك املسألةا .  



إمرباطورية سريوجيااي ميلكون قدح بوضوح، لذا كان من الطبيعي أن االمرباطورية حيكمها عواصم شقيقة، إحداها يف سومطرة واألخرى  
ابلعودة إىل احلكاية وهي ظريفة بعض الشيء، فإن امللك سامح املالح ملخالفته عرف الربسال، هذا    31يرة املاليو. يف قدح يف شبه جز 

بعد أن قام املالح بدهاء برواية قصة عن نوع من األمساك موجودة يف عمان طويلة بشكل غري اعتيادي واملعروفة ابسم الكنعد، وهبذا  
يه املخدرتني واملتأملتني على علم من امللك واحلاضرين. شعر امللك ابلشفقة جتاهه ومن  متكن من وصف القصة عن طريق مد ساق

وقتها أمر بعدم تنفيذ هذا الذوق العريف على األجانب وخباصة املسلمني. وفقا ألرشاد خمتار فإن هذه القصة اليت مل تذكر شيئا عن  
الديوان امللكي ميكن أن تكون قد حدثت عرب لغة ماليو بسيطة ومفهومة  مرتجم وكذلك غياب عملية الرتمجة تشري إىل أن احملادثة يف  

 معروفة لدى الضيوف. 

دلف                  أبو  مثل  اآلخرين  املعاصرين  املستكشفني  قِّبل كتاابت  من  مدعوم  ابسم كاله  املعروف  البلد  ذكر  تكرار  إن 
ت السابقة اليت ذكرت أن كاله كانت مدينة حمصنة وكبرية للغاية، وغري  اخلرساين. رسالته من القرن العاشر امليالدي تعد متممة للروااي 

  قابلة لالخرتاق ومبنية بشكل مرتفع مع الكثري من احلدائق واملصادر املائية. وقد كان كاله البلد الذي يستمد منه املواد اخلام للرصاص 
 32اخل جدران املدينة احملاطة ابلعديد من املدن والقرى. من أجل سيوف القلعي الثمينة املذكورة يف أنساب للبالذري، واملشّكل د

امتلك كاله أساسا نظامه القانوين اخلاص، حيث أمكن للمواطنني احلصول على موقف دميقراطي معترب يف مواجهة حكامهم. عموما  
ية تتم عن طريق استخدام الدرهم وكانت التعامالت التجار   33إن الناس أيكلون البقوليات والتمور وكذلك اخلضروات واخلبز املتداول، 

الفهري الذي يكاد يكون مشاهبا للمعيار العباسي، وكذلك استخدام الفلوس للمعدن األدىن، بينما يرتدي امللك نوعا من احلرير  
 34الصيين. 

 
ساالنج.  وصلت إىل جزيرة فوكيت/بوكيت املعروفة آنذاك ابسم أوجونج  1753الشمال األقصى لساحل سلطنة قدح عام 

 ميكن العثور على اجملتمعات املاليوية يف أقصى الشمال ملريجوي يف جنوب ميامنار  يف احلاضر. 
 (http://www.farelli.info/pages_colonies/asia/thailand.htm )المصدر: 

 

 
31 Paul Wheatley (2010), The Golden Khersonese. Kuala Lumpur. University of Malaya Press. 
32 Arsyad Mokhtar (2018), Risalah al-Ula Abu Dulaf al-Muhalhil. Kuantan : Geroda Merah Press.  
33 Ibid. 
34 Ibid. 



قدح                  أن  أظهرت  السابقة،  ابحلوارات  املتعلقة  الفارسية  العربية  املصادر  إىل  املركزية  استنادا  النقطة  العتيقة كانت 
لالتصاالت التجارية املتواصلة مع عمان واخلليج العريب، كاشفة عن هيمنة حكومة املاليو كقوة جتارية تسيطر على أغلب السواحل  

اين يف قدح العريقة  الغربية املمتدة لشبه جزيرة املاليو. مل يفت األوان بعد لتسليط األضواء على املصادر احمللية املتعلقة ابلوجود العم
 وحوهلا.  

هذا املصدر يعد سجال اترخييا رمسيا حول سلطنة قدح ُكتب يف أوائل  التاريخ سلسلة والية قدح.  من تلك املصادر                 
ة  ( من قِّبل توك كرياين حممد أرشد، األمني اخلاص للسلطان الراحل عبد احلميد حليم شاه الذي حكم يف الفرت 1900التسعينات )

االنتقالية من أواخر القرن التاسع عشر إىل أوائل القرن العشرين. حسب السجل التارخيي فإن امللك األول لقدح نشأ من جومريون،  
، ذكر أن امللك جاء من  أسطورة مريونج ماهاوانغسا وهو اسم آخر هلرمز الواقع يف اخلليج العريب. ويف املعارف القدحية األخرى  

ونيات اإلسالمي الكالسيكي فإنه يشري إىل احلضارة اهللنستية واملقاطعة البيزنطية املمتدة من األانضول إىل  الروم، وحسب علم الك
هندوكوش. اهلوية الرومية للملك مريونج ماهاوانغسا ميكن أن يتوافق مع هوية ملك ماهراجا دارابر راجا من جومريون يف هرمز. ومن  

يتعلق ابلعائلة امللكية، يبدو أن كال املصدرين يؤكدان على الرابط القدمي بني اخلليج العريب مبا يف    املثري لالهتمام اإلشارة إىل أنه فيما
  35ذلك عمان واحلكومة املاليوية. 

يقّدم على ما يبدو إشارة واضحة للوجود العماين يف  التاريخ سلسلة والية قدح  فيما يتعلق ابلعائلة امللكية كذلك،                 
الشمايل ملضيق ملقا على طول شبه جزيرة املاليو. تُذّكر القصة أبمهية احلفاظ على سجل اترخيي أصلي لألمة يف مواجهة  الساحل  

اهلوية االجتماعية املستمرة والتحدايت السياسية من قِّبل السيام واثنيا القوة االستعمارية الربيطانية. حيث ينقل السجل التارخيي أن  
درت حنو الظالم واالرتباك عندما تويف السلطان الراحل من دون وريث، هذا ألن ابنه الوحيد األمري  ه احن1122مملكة قدح يف  

حممد جيوا زين العابدين كان غائبا لسنوات بدون أثر. وفقا لسجل األحداث قبل عدة سنوات قام ويل العهد مبباشرة رحلة البحث  
عبد اجلليل املهدين )املهديل؟(، حيث درس على يد الشيخ لسنوات ينتقل    عن النفس اليت أوصلته إىل العامل التقي املعروف بشيخ

مع معلمه من فلمبان مث جاوة إىل أن استقرا يف ماالابر يف جنوب اهلند، وهنا قرر يف النهاية العودة إىل الداير. لذا حوايل عام  
ة ابسم داو يف شرق أفريقيا( املتجهة إىل مارغي  للميالد قاموا بركوب بغلة عمانية )نوع من السفن الشراعية، وهي معروف  1721

 )مريغوي( يف جنوب ميامنار. 

 يروى أن: 

 
 بالنسبة لقصة أصل جوميرون انظر  35

 Muhammad Hassan bin Muhammad Arshad (1968), Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kuala Lumpur: Dewan 
Bahasa dan Pustaka 

 بالنسبة لقصة أصل الرومي انظر 

 Siti Hawa Hj. Salleh (1998), Hikayat Merong Mahawangsa. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan and University 
Malaya Press. 



للهجرة، طلب األمري حممد جيوا من السيد شيخ عبد اجلليل    1122"هكذا يف اليوم األول من مجادى اآلخر عام                 
 36وهابيس ساب الذهاب إىل قدح وذكر أن اململكة كبرية وأن امللك مسلم يسمى سلطان عبد هللا.." 

 

 وأضاف: 

ثتهم  جتهزوا مجيعا وذهبوا على منت البغلة اخلاصة برجل مسقطي الذي صادف  "... وهكذا األمري حممد جيوا وثال               
 "...37 )تينغارا( أن توقف يف اهلند وهو يف طريقه إىل اجلنوب الشرقي  

استمرت الرحلة إىل أن رسوا يف مارغي وهناك قابلوا فريق حبث من قدح، وهنا مت مل مشل األمري أبقرابئه الذين بكوا                 
حبرارة إثر هذا اللقاء، إال أنه سرعان ما أصبح كئيبا لألمري حممد جيوا عندما مسع خرب وفاة والده، وهكذا وافق األمري مباشرة على  
العودة إىل قدح لتويل مسؤولية اعتالء العرش امللكي. يعد صانع السفن املسقطي حمظوظا جدا خبلوده يف اتريخ أمة املاليو ومرافقته  

 العودة مع السلطان املستقبلي على منت السفينة حىت وصوهلم إىل جزيرة لنكاوي على بعد بضعة أميال من ساحل قدح. جنواب لفريق  

عندما رأى أمريال قدح سفينة البغلة والسفن املاليوية املصاحبة قام مباشرة إبيقافهم يف تقاطع مضيق اتجنونج تيمون                 
ن الذي رست فيه البغلة العمانية يشار إليه مبضيق بغلة األمري حممد جيوا العائدة، ويف احلاضر  ومضيق تيلوي، وهكذا أصبح املكا 

 38يسمى مضيق البغلة العائدة، الذي يقع يف جنوب كواه بني اتجنونج تشاوات وجزيرة بومبون. 

طريق إىل بر قدح ملشاهدة مراسم  ما زال أمر صانع السفن املسقطي غري واضح خبصوص مرافقته للحاشية طوال ال               
القدر الذي حصل عليه كمكافأة من قِّبل احلكومة. مع ذلك هو على األقل كان حاضرا حىت زايرة   أنه ال يعرف  التتويج، كما 

بد من وجود  العائدين جلزيرة دااينج بونتينج، حيث أنه حلظة رؤيته للماء األزرق الفاتن للبحرية الطبيعية يف قلب اجلزيرة اقرتح أنه ال 
 كنوز قدمية حتتها.  

البغلة إىل األمري حممد جيوا ابلعربية، "يف حدود حسايب                  العريب صانع سفينة  التايل أحال الشخص  اليوم  "إَذن يف 
   39الفلكي املتواضع، هناك الكثري من الكنوز الثمينة داخل هذه البحرية. هكذا ابتسم األمري حممد جيوا..." 

 
36 Muhammad Hassan bin To' Kerani Muhammad Arshad (1968), Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. p.101. 
37 Ibid. p.102 
38 Kedah Dari Segi Sejarah (Terbitan Khas Pulau Langkawi). 1971. Cawangan Kedah Alor Setar: Persatuan 

Sejarah Malaysia 
39 Muhammad Hassan bin To' Kerani Muhammad Arshad (1968), Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ibid. pp. 108-109. 



 
 ق بغلة األمري حممد جيوا العائدة’. يف احلاضر يعرف املكان بـمضيق البغلة العائدة، جنوب مدينة كواه ’مضي

 
 مضيق البغلة العائدة، جنوب مدينة كواه 

 (https://www.youtube.com/watch?v=3sJJMHa17ao)المصدر: نبيل ندري، 

الظهور العماين النادر لكن املرّكز يف منطقة قدح كما مت إثباته أعاله يتحتم عليه منح أولوية االهتمام به، حيث أنه                 
يوثق الرابطة القوية بني عمان وقدح. يف الواقع سيكون من الطبيعي النظر إليهما كأنظمة سياسية شقيقة تقعان يف جهتني معاكستني  

ض، وحترسان مداخل املمرات املائية املهمة اليت تتدفق إىل احمليط اهلندي. إَذن سيكون من املفيد يف سيناريو عصران  على وجه األر 
احلاضر إذا ما متكنت قدح من تويل مكانتها جمددا يف ربط عمان احلديثة مع ماليزاي جبميع األشكال البحرية واألنشطة اجلغرافية  

 السياسية. 

 النتائج واالستنتاجات

احتلت  العالقة بني عمان وماليزاي فيما خيص التجارة البحرية واملالحة قدميا مكانة كبرية، حيث حتكموا ابملمرات الضيقة   -1
املهمة مثل مضيق ملقا، و نتج عن ذلك دوٌر ابرز يف التجارة العاملية واألنشطة البحرية اليت ظلت ابقية إىل القرن الثامن  

 عشر للميالد. 



العالقة بني عمان و املاليو يف مدينة قدح، و اليت  ، فقد متركزت  املؤرخني انطالقا من اعرتافات و مصادر و خمطوطات   -2
كانت تعترب كنقطة مركزية املرّكز يف منطقة قدح كما مت إثباته أعاله يتحتم عليه منح أولوية االهتمام به، حيث أنه يوثق  

 الرابطة القوية بني عمان وقدح. 
ه الدراسة، استنتجنا الدور اجلدير ابلذكر، انطالقًا من السجالت التارخيية للشرق األوسط املتعلقة ابملالحة، أن  بعد هذ -3

 أبرز االتصاالت املالحية مع ساحل املاليو مبا يف ذلك قدح العريقة جاءت من البحارة العمانيني األصليني. 
الطربي( والفارسية واملاليوية دليال قواًي   وخاصة كتاابت لعربية ) فيما يتعلق ابملخطوطات، لقد كانت املراجع التارخيية ا -4

 على دعم وجود االتصال الدويل بني منطقة عمان والعامل املاليوي.  

 التوصيات  

من خالل الدراسة و االستنتاجات والنتائج اليت ُتربز أمهية العالقات العربية املاالوية يف التجارة البحرية، ومعاجلة             
التهميش الذي تعرض له البحارة العمانيني يف الدراسات األكادميية مقارنة أبمساء أكثر بروزا للعرب الفرس، فنوصي ابالملام املتوسع  

و النظر يف العالقات اليمنية املاالوية و االهتمام ابلتاريخ يف جمال املالحة و التجارة الدولية بني دول آسيا عامة.   حول املوضوع 
كذلك، نوصي، من خالل هذه الدراسة، الباحثون ابلتنقيب و البحث أكثر عن املخطوطات التارخيية الكتشاف املزيد من  

 التفاصيل. 

 اخلامتة 

قضية تناقش حقيقة يف التاريخ وهي أن العمانيون واملاليويون كانوا يتحكمون ابملمرات الضيقة املهمة ملدة طويلة  هذه ال                
خاصة عرب املضائق املائية كمضيق هرمز ومضيق ملقا، حيث أن دورهم البارز يف التجارة العاملية واألنشطة البحرية ظلت ابقية إىل  

يطروا على الشبكة البحرية قبل جميء القوى االستعمارية األوروبية. لقد كانت املراجع التارخيية  القرن الثامن عشر للميالد، ومعا س
ن  العربية الفارسية واملاليوية الدليل األقوى على دعم وجود االتصال الدويل بني منطقة عمان والعامل املاليوي، فبدوهنا يكاد األمر يكو 

ر حول االكتشافات املتنوعة لألدلة األثرية للشرق األوسط اليت عثرت فيها والعكس  شبه مستحيل للحصول على تفاصيل سياقية أكث
 صحيح، ومل يكن أحد ليتمكن من معرفة الدور األكرب اليت لعبتها يف الشبكتني الدولية والعاملية. 

لقة ابلعالقة بني املنطقتني. لذا يرجى  تعد نقطة انطالقة جيدة إلزاحة الستار حول املراجع التارخيية املتع  الدراسة هذه                 
توجيه املزيد من اجلهود يف جمال التاريخ واآلاثر ملعرفة املزيد عن هذه الرابطة، وهذا ميكن أن يضم تشكيل مركز أكادميي للحفاظ على  

 مواصلة أحباث تتعلق ابلدراسات العمانية املاليزية وغريها املزيد. 
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