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 مقدمة:

أ قالمي العامل الس بعة تقع مدينة ادليبل يف بالد الس ند، يف الإقلمي الثاين من 

عىل ساحل احمليط الهندي، ويه مدينة  -اليت حددها اجلغرافيون العرب –املعمورة 

مشهوره ذاع صيهتا بسبب موقعها اجلغرايف املمتزي، ووصفت العديد من كتب الرحاةل  

املدينة، حيث اكنت ميناًءا جتارًًي كبرًيا اعمتد عليه العرب يف نقل جتاراهتم من بالد  

قلمي  الهند  لهيا، ويه تقع عند أ كرب مف لهنر همران. كام أ هنا تعد اثين أ مه املدن يف اإ واإ

م حىت  710هـ/92الس ند. ومرت ادليبل مبراحل س ياس ية خمتلفة منذ فتحها عام 

 هناية القرن الرابع الهجري/العارش امليالدي. 

 وىف هذا الس ياق تتناول هذه ادلراسة  

 

 أ وًل: التعريف ابدليبل. 

 اثنًيا: التطور الس يايس لدليبل. 

 اثلثًا: النشاط الاقتصادي يف ادليبل. 

 رابًعا: احلياة الثقافية يف ادليبل. 
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 أواًل: التعريف بالديبل 

تتبع ادليبل بالد الس ند، اذلي يقع يف الإقلمي الثاين من أ قالمي العامل الس بعة 

احمليط الهندي، ويه مدينة  عىل ساحل -اليت حددها اجلغرافيون العرب –املعمورة 

مشهوره ذاع صيهتا بسبب موقعها اجلغرايف املمتزي، حيث اكنت ميناًءا جتارًًي كبرًيا  

لهيا، ويه تقع عند أ كرب مف لهنر  اعمتد عليه العرب يف نقل جتاراهتم من بالد الهند واإ

قلمي الس ند. ومرت ادليبل مبراحل س ي اس ية همران. كام أ هنا تعد اثين أ مه املدن يف اإ

م حىت هناية القرن الرابع الهجري/العارش امليالدي؛ 710هـ/92خمتلفة منذ فتحها عام  

حيث س يطرة علهيا ولة اخلالفة ال موية مث العباس ية اإىل أ ن دخلت يف مرحةل الولة  

 املس تقلني. 

من مصب   (2)  . عىل بـــعد فرخسني(1)  تقع ادليبل عىل ساحل بــــــــــــحر الهند

 عىل الضفة الغربية منه  - (4) حددها املسعودي مسافة يومني  – (3) نـــهر همران

. (8)يُسمًّى خور ادليبل  (7)، عىل شاطئ خور(6)   . ويه تقع عىل خليج من احمليط(5)

قال عهنا املقديس:" وديبل حبرية، أ حاط هبا حنو مائة قرية أ كرثمه كفار، والبحر 

. (9)ة...مث يفيض هنر همران يف البحر...والبحر يدخل السوق"يسطع جدران املدين

 موقعها   اجلغرافية  املصادر  ذكرت  حيث  الفليك،  ادليبل   موقع  ال وائل  اجلغرافيون  حدد

  ودوائر   الغرب،   هجة   من "    دقيقة  20"  و "    درجة  92"    الطول   خطوط  حيث  من 

 س بايه ابن  ذكر بيامن ،(10) " دقيقة  30" و"    درجة 24"    اجلنوب  هجة  من  العرض 

 .(11) دقيقة10.25 عرضها أ ن  زاده

ورمغ كرثة املعلومات عن موقع ادليبل، فهناك اختالف حول حتديد موقعها يف 

العرص احلايل، يرجع ذكل اإىل ما ذكره "يك لسرتجن" يف مجمل الكمه عن الس ند؛ 

حيث قال: "البدلانيني العرب أ نفسهم مل يعنوا بوصف هذه البالد وصفًا اكماًل  

جيعل حتديد موقع ادليبل بدقة . بيامن ذهب هوروفزت اإىل سبب أ خر (12)شاماًل "

غري ممكن وهو أ ن أ غلب املناطق اليت جيري علهيا هنر همران ل س امي عند مصبه يف  



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

113 

كام أ هنا   (13) البحر يه أ رايض سهليه مما جيعل الهنر يغري جمراه من أ ن اإىل أ خر

أ رايض منحدرة ساعدت الهنر أ حياًًن يف تغيري مساره املس تقمي اإىل شلك حلزوين  

أ ماكن، ابلإضافة اإىل اخنفاض ضفاف الهنر اذلي ساعد عىل ترسب املياه   يف عدة

 وخروهجا من مساره ال صيل.

 موقعها   عن   الواردة  البياًنت  اختالف:  اإىل  ادليبل   موقع  حتديد  صعوبة  ويرجع   

 هبا قام اليت والتحقيقات ال حباث أ ن كام . احلقيقة اإىل الوصول صعَّب مما وتناقضها

 متقاربة  عديدة مواضع  ولكهنا ادليبل، مواضع  حتديد  عىل ساعدت ال اثر علامء

  همران،  هنر مصب عىل أ يًضا وتقع بعدها، ظهرت اليت املوائن مع (14)ومتشاهبة

 الس ند أ هايل  احتفاظ  هو ال خر والسبب ،(15)الهنر جمرى تغري اإىل ذكل  ويرجع 

  مهربا "  اس  يطلقون الساكن  مثالً  فرنى  انداثرها،  بعد حىت القدمية، مدهنم بأ سامء

 الشهري ادليبل  اس ظل فقد وهكذا ،(16)زوالها بعد"  برمهناابد "  مدينة عىل" 

  اإىل الوسطى العصور يف جديدة موائن اإىل نقهل ومت الس ند، بالد موائن اإىل يرمز

 ظهرت   كام ،(18)"ادليو " مدينة املثال  سبيل  عىل فظهر ؛(17) ال سايس امسها  جانب

  اليت الس ند موائن بعض بني ملتبًسا ادليبل موقع جعل هذا لك. (19) "دابول"

 . لحقًا  ظهرت

  ،(20)"كراتش :"  يه  مواضع   أ ربعة  يف   احملمتةل  ادليبل   مدينة  مواقع  حرص   وميكن  

براهمي"،(22)"لكفتون" و الس ند مدن أ كرب من  ويه (21)"هبمبور "و   " حيدري  واإ

 لهنر الغريب الساحيل  الرشيط عىل  تقع ومجيعها كراتش، ضوايح من  وهام

 القدمية،   لدليبل  احلقيقي  املوضع  يه "  هبمبور "  مدينة  أ ن  اإىل   بعضهم  ومال.  (23)الس ند

ليه ذهب ما وهذا  يف  يقع القدمية ادليبل مدينة ماكن: "قال اذلي (24)الطرازي اإ

  تؤيد   اليت   ال دةل  من   العديد  وذكر"    كراتش  من   وقريبة  احلالية  هبمبور  مدينة  موضع

  ل : " قال حيث متاًما؛ مغاير رأ ي اإىل"  Bathan" ابذان  يذهب بيامن الرأ ي، ذكل 

  ادليبل،  مدينة أ طالل يه ال حوال  من  حال بأ ية  هبمبور مدينة تكون أ ن ميكن 
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  ادليبل : " املباركفوري  قال  بيامن.  (25) "جرياهنا  أ و  كراتش  هو  لها  الوحيد  احملمتل  واملوقع

  مياًل،  وعرشين ثالثة بعد عىل حالًيا، كراتش جنويب يف هبمبور، اليوم لها يُقال

 .(26)"احلفر معلية بعد أ اثرها  ظهرت

 الباكس تانية  احلكومة  أ اثر   دائرة  فتوصلت   الرمسية؛  ال وساط  مس توى  عىل   أ ما 

  ال رايض  داخل تقع ادليبل مدينة أ طالل أ ن هبا قامت اليت احلفرًيت نتاجئ من 

 بعد وعىل هبمبور، منطقة يف كراتش  رشق شامل ميالً  35 بعد عىل الباكس تانية

  وهذا  ،Dabheji" (27)" دهبجي قطار حمطه رشق جنوب أ ميال  مخسة أ و أ ربعة

"  Thatta"ثتا جنوب  2مك23 بعد عىل املدينة  موضع وحدد الطرازي عليه أ كد  ما
(28). 

 لعدة  ثتا من  ابلقرب   هبمبور  يف ادليبل   ملوقع  ماكن  أ قرب  أ ن  س بق   مما   يتضح   

  من  العرب اجلغرافيون  ذكرها اليت املعلومات  مع  املوقع  هذا يامتش :  أ ولها أ س باب،

 ،(29)يومني   مبسافة  املسعودي  حددها  وقد  الهندي،  البحر  ساحل  عىل  ادليبل  وقوع

  يتفق  املوقع هذا  أ ن : اثنًيا (30)الس ند لهنر الغربية الضفة عىل  وقوعها مع يامتش كام

  ديفد  فقال  احلديث؛ العرص يف املؤرخني وكتاابت اجلدد الرحاةل مشاهدات مع

  أ طالل   توجد: "–  املايض  يف  املاكن  رأ ي  من   أ ول  وهو  -  David Ross"" روسو

 والبيوت وال براج  وال سوار  املعاقل تشمل  هبمبور،  يف القدمي العرص من  عظمية

 ذكر كام" القدم يف واسعة وجتارة الساكن من  كبري عدد وجود تُْظهر اليت

:  فقال عرش التاسع  القرن  من  مبكر وقت يف  كتب  اذلي" "Pottingerبوتنجر

 .(31)  "جًدا كبرية مدينة قدمياً  اكنت هبمبور  أ ن"

 تكون  أ ن   املس تحيل   من   قال  واذلي"  Pattan"ابذان  املؤرخ  رأ ى  وخبصوص

 التقرير يف التشكيك عىل الرأ ي هذا يف فاعمتد القدمية، ادليبل موضع يه هبمبور

  اليت  ال ثرية  املكتشفات  لك  يف والتشكيك  الباكس تانية، ال اثر  دائرة  أ صدرته  اذلي

عى  البعثة  حققهتا   ال اثر،   قسم  مع  عالقات   هلم  معروفني  أ شخاص  من   ملفقة  أ هنا  ويدَّ
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عى   أ نه   كام ل   ابلتنقيب   تقم   مل  احلكومة  أ ن   يدَّ  أ خري   مناطق   وهناك  املنطقة،   تل   يف   اإ

 .(32) للمدينة حممتل  مكوقع  فهيا يشتبه أ مهلت

ذا  بأ نه ،الرأ ي هذا  عىل  الرد  وميكن   املنطقة يف املكتشفات  أ ن جدًل  افرتضنا اإ

  كتاابت   يف   واملوثوق  فالثابت  ملفقة،  معدنية  ومعةل   خفار   وقطع  وحفرًيت   نقوش  من 

 وامليناء  املهدم،   املعبد  وأ طالل   احملصنة  الكبرية   ال سوار   وجود  ادليبل   عن   املؤرخني 

  يف  موجودة شواهد لكها فهذه. (33) السفن  من  كبرًيا  عدًدا يسع اكن اذلي  الكبري

  ابحلكومة   صةل  أ ية  هلم  ليس  -  أ جانب  ورحاةل  علامء  زار  فقد  ذكل   عىل  عالوة  املنطقة،

  – "  روسو  ديفيد " و" بوتنجر:" أ مثال عراقهتا،  عن  وكتبوا املنطقة -الباكس تانية

  لكها،   احملمتةل  ال ماكن   يف   التنقيب  عدم  خيص   فامي  أ ما .  كرث  وأ خرون  –  ذكره  س بق  كام

  لك  مشلت جديدة حفرًيت فظهرت م،1968 عام املؤرخ عهد منذ ذكل  فاكن

 يثبت  هذا  لك .(34)  مهنا  العديد  استبعاد   عىل  فساعدت  ادليبل  ملوقع   احملمتةل   املناطق 

 . هبمبور يف توجد القدمية ادليبل  مدينة  أ طالل أ ن

؛ تعد ادليبل من أ مه مدن بالد الس ند، كام أ هنا حبمك موقعها وخالصة القول

قلمي. حيث تقع عىل هنر همران، وترتبط   عىل البحر تعد املدينة التجارية ال وىل لالإ

جغرافيًا ببايق مدن الإقلمي. واختلف الباحثون يف حتديد موقعها بدقة ل س باب 

 عديدة من أ مهها تغيري الهنر اإىل جمراه بسبب ال رايض السهلية اليت جيري فهيا.

 

 : الهجري   الرابع   القرن   هناية   حىت   الإسالم   الفتح   منذ   لدليبل   الس يايس   التطور :  اثنياً     

اكن استيالء قراصنة ادليبل عىل سفن التجار املسلمني هو السبب املبارش   

م(  715  –  705هـ/  96  –  86لفتح املدينة يف عهد اخلليفة الوليد بن عبد املل )

يتضح هذا من تل القصة اليت ساقهتا العديد من املصادر واليت مفادها أ ن التجار  

الهند وجزره، واس تقروا هبا، العرب املسلمني اذلين وصلوا اإىل سواحل حبر 

وأ سهموا يف نرش الإسالم يف تل البقاع مهنا جزيرة الياقوت أ و رسنديب )س يالن 
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. وتزوج قسم مهنم من نساء اجلزيرة وأ جنبوا مهنن، وتوطدت العالقات (35)  احلالية(

بيهنم وبني مل اجلزيرة، وحافظ مل رسنديب عىل هذه العالقة بعد وفاهتن. وأ كرم 

أ راملهم وبناهتن املسلامت. وأ راد أ ن يتقرب هبن اإىل اخلليفة الوليد بن عبد املل،  

. بيامن يذهب الكويف اإىل أ ن مل  (36) فأ رسلهن اإىل أ هلهن وذوهين يف بالد العرب

رسنديب أ رسل للحجاج سفينة محمةل ابلتحف والهداًي واجلواهر المثينة والغلامن 

وال حباش، وتوهجن النساء املسلامت مع الهداًي لزًيرة الكعبة املرشفة وليشاهدن 

رسال   (37) دار اخلالفة وهناك من يرى أ ن حامك س يالن اعتنق الإسالم، وقام ابإ

 .(38) داًي اإىل اخلليفة الوليداله

؛ هبت رًيح عاتية قذفت ابلسفينة اإىل سواحل ادليبل، حيث وخالصة القول 

اكن يقطهنا مجموعة من القراصنة فاعتدوا عىل السفينة، وقتلوا بعض رجالها، وأ خذوا 

الباقني من الرجال والنساء وال طفال أ رسى وعبيًدا، كام صادروا مجيع التحف 

. واكن القراصنة قد علموا بأ خبار تل السفينة بسبب نزولها (39) موالوالهداًي وال  

وانترش خربها، فاس تولوا عىل هذه  (40) للراحة ملدة أ ربعة أ ًيم عىل ساحل املليبار

 .(41) السفن 

َّ رأ ى احلجاج رضورة فتح الس ند والثأ ر لشهداء املسلمني، فاس تأ ذن  ومن مثم

رسال جيش كبري   ومنظم لغزو الس ند فوافق، فوجه ابن أ خيهاخلليفة الوليد يف اإ

. واكن محمد بن القاس والًيا عىل بالد فارس،  (43) "محمد بن القاس الثقفي"  (42)

ليه فضاًل  (44)  عىل رأ س جيش قوامة س تة أ لف جندي  –ومقره شرياز   . مث مض اإ

. ووفر هل احلجاج لك ما حيتاج (45)  عن هؤلء س تة أ لف فارس من أ هل الشام

لي م(، ومتت حماصـــــــــــرة املدينة 710هـ/92ه من سالح ومتاع. وذكل يف عام )اإ

. وعندئذ أ مر (46)وحفر خندق حولها، ونصبت علهيا املنجنيقات متهيًدا لرضهبا، 

برضب العمل. وأ مر ابلسالمل فنُصبت عىل   (47) محمد ابن القاس جعونة السلمي
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القتال داخل املدينة ملدة ثالثة أ ًيم مع لك من  ال سوار، وفتحت ال بواب، واس متر  

 . (48) حيمل السالح، اإىل أ ن مت الس يطرة علهيا

  92مبراحل س ياس ية خمتلفة: املرحةل ال وىل )   مرت ادليبل بعد الفتح الإسالم 

، يه الفرتة اليت تعرف اصطالحا ابس "عرص  م( 854–  710هـ /  240- 

 يعني ويعزل مبرسوم من اخلليفة ال موي الولة "، حيث اكنت البالد ختضع لوايل

مث العبايس وذكل حىت قيام ادلوةل الهبارية. واكن ذكل الوايل خاضًعا للخليفة 

دارًًي ومالًيا. أ ما حاكم املناطق فاكنوا يتبعون الوايل، مبا يف ذكل وايل   س ياس ًيا واإ

 .(49) امللتان

، يف م( 1025– 855هـ/ 416- 240املرحةل الثانية مرحةل الإمارة الهبارية) 

م( س يطر ال تراك عىل 861 – 846هـ/ 247 –  232عهد اخلليفة املتولك )

اخلالفة وبدأ  لك واِل يس تقل بوليته، ومينع اخلراج. واكنت الس ند من هذه 

أ ن يس يطر عىل  (51)حيث اس تطاع معر بن عبدالعزيز الهباري (50)  الولًيت

د بعد مقتل هارون املروزي، ومض  عامصة بالد الس ن  (52)ال مور يف مدينة املنصورة 

ادليبل، وأ رسل للخليفة املتولك يطلب منه املوافقة عىل تعيينه والًيا عىل بالد  

ل املوافقة . (53) الس ند. ويتعهد بضبط ال مور دلوةل اخلالفة، مفا اكن من اخلليفة اإ

واجلدير ابذلكر أ ن يف تل ال ثناء اكنت امللتان قد خرجت عن الس يطرة أ يًضا،  

ن املل فهيا أ صبح من ودل سامة بن لؤي بن غالب اذلي أ سس دولته   حيث اإ

 .(54) وجعل احلمك يف أ بنائه

وحافظ الهباريون عىل اخلطبة يف املساجد ابس اخلليفة العبايس حىت القرن 

اخلامس الهجري. وجاء بعد وفاة معر ابنه عبد هللا مما ثَّبت فكرة احلمك الورايث  

ند، واكنت ادلوةل العباس ية توافق اضطرارًي، وانقطعت بذكل للهباريني لبالد الس  

نَّة جميء الولة من العراق. وتواتر أ بناء معر بن عبد العزيز عىل احلمك يف بالد   س ُ

الس ند. اإىل أ ن فتحها حمود الغزنوي حيث قال الكمرديزي: "وحيامن دخلت س نة  
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هب اإىل هناك، واس توىل امللتان من غزنة وذ   اإحدى وأ ربعامئة قصد )محمود الغزنوي(

. وهذا  (55)عىل لك ما بقي من امللتان، وقبض عىل أ كرث القرامطة اذلين اكنوا هناك"

 .(56) يعين دخول ادليبل يف حقبة جديدة يف العرص الغزنوي

 

 ثالًثا: النشاط االقتصادي يف الديبل

ونواحهيا،  تنوعت ال نشطة الاقتصادية وموارد املعيشة للساكن يف ادليبل 

حففلت أ سواقها مبختلف السلع والبضائع، فقد مارس أ هلها النشاط الزراعي، فاكنت  

معظم أ راضهيا جدبة قليةل اخلصوبة أ كد عىل ذكل الإدرييس اذلي قال عهنا واصفًا  

" جدبة ال رض، قليةل اخلصوبة، ليس فهيا جشر ول خنل، جبالها جرد، وسهولها  

 تكن الزرعة ابلقدر اذلي عليه التجارة والصناعة. . فمل(57) قشفه، عدمية النبات"

 وعرفت ادليبل النشاط الصناعي اذلي اكن خمصًصا هل املنطقة الشاملية يف املدينة

. ومن أ هلها من مارس همنة (59) ، فهيي كام ذكر داهر مدينة التجارة والصناعة(58)

قال عهنم: "لكهم    التجارة اليت اكنت النشاط الرئييس هلم للحد اذلي جعل املقديس

 ، ذكل بفضل موقعها اجلغرايف املمتزي. فنشطت التجارة بشلك كبري.  (60)جتار"

 الزراعة: 

من أ هل ادليبل من مارس همنة الزراعة ولكن عىل نطاق ضيق يف املناطق   

التابعة لها، ومهنم من مارس همنة الرعي يف بوادهيا، وتربية اجلاموس اذلي يتغذون 

هنا وعىل خزب اذلرة. كام معل بعضهم يف صيد ال سامك وطيور املاء  عىل أ لباهنا وأ جبا

 .(61)بغية توفري الغذاء الالزم هلم. 

ويعد هنر همران املعروف بهنر الس ند هو املصدر ال ول للمياه العذبة يف ادليبل  

وسائر بالد الس ند، ولول هنر همران ل حضت ادليبل حصراء جرداء ل زرع فهيا  

 (62)ج هنر همران من أ عايل مملكة قنوج وأ رض كشمري من جبال شقنانول حياة. خير 

بيامن ذكر بعض اجلغرافيني أ ن خمرجه من أ عايل جبل خيرج منه بعض أ هنار  
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، حىت يصل اإىل (64)، وقيل أ نه ينبع من التبت شامل جبال كيالس(63)جيحون

. وهو أ طول  (65)الهندامللتان مث املنصورة حىت ينهتيي اإىل ادليبل ويصب يف حبر 

 .(66) أ هنار الهند

 أ ما عن نظام جرًين الهنر، فيتجه هنر همران من املرشق متوهًجا اإىل املغرب 

. ويتفرع منه بعض ال هنار قبل دخوهل بالد الس ند، جتمتع هذه ال هنار عند (67)

مدينة "أ لرور"، ويسمى هناك همران، مث يصب يف حبر الهند رشق ادليبل عىل  

مياًل وهو من أ طول أ هنار ادلنيا، 1800. ويبلغ طول الهنر (68) مسافة فرخسني

. وعرض  (69) " مياًل تقريًبا580جيري الثلث منه داخل بالد الس ند؛ أ ي حنو "

، وتذكر بعض (70) الهنر بصفة عامة واسع يف معظم أ جزائه يصل اإىل ربع ميل

. أ ما العمق  (72)  دجةل ، وعظمي بقدر(71) املصادر أ ن عرضه كعرض هنر جيحون

، (73)  أ قدام يف ال وقات العادية  6اإىل   4فبس يط يف معظم أ جزائه حبيث يبلغ من 

 .(74) يزداد هذا العمق يف وقت الفيضان

ويعد موس الصيف هو موس الزراعة ل نه موس ال مطار، فيحرص أ هايل  

ويعد ال رز  ،(75) ادليبل عىل الزراعة يف ذكل املوس، ويضعف النشاط التجاري

واذلرة من أ مه تل احملاصيل اليت اكن تُزرع يف جزيرة ادليبل يف فصل الصيف، 

. ويعد حمصول  (76) ويعمتد علهيا أ هالها يف طعاهمم، كام اكنت تزرع فهيا القنا الهندية

، فقال عهنا ابن  س بايه (77)السمسم أ حد أ مه احملاصيل الزراعية اليت متزيت هبا

، ويرجع سبب اهامتم أ هلها هبذا (78)احلر وهبا مسسم كثري"زاده :"ويه شديدة 

احملصول اإىل دخوهل يف صناعة زيوت الشعر، واس تخدامه كعالج من بعض أ مراض  

عفاء ادلوةل هذا  (79) التجدل ادلموي، والنحافة، وأ مراض اذلكور ضافة اإىل اإ . اإ

ليه  .(80)احملصول من اخلراج حلاجهتا اإ

اذلي  (81) ة يف ادليبل؛ حمصول قصب السكرومن احملاصيل اليت اكنت منترش 

ع يف الصيف وينضج يف الش تاء، وانترشت زراعته يف تل املناطق لتوافر   اكن يُزرم
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اإىل مناخ حار، كام أ نه   (82)البيئة الالزمة لمنوه حيث حتتاج زراعة قصب السكر

 . واهمت أ هايل ادليبل بزراعة ذكل (83)يمنو عىل الشواطئ البحرية خاصة اجلزر

احملصول دلخوهل يف صناعة بعض ال دوية لعالج بعض الامراض مثل أ مراض  

، كام أ نه يُْصنمع منه الفانيد؛ (84)الصدر والرئة واحللق والهتاب املعدة وحبة الصوت

وهو عصارة قصب السكر، ويدخل الفانيد يف صناعة أ نواع عديده من احللوى 

رت ادلي  بل ذكل النوع من احللوى لسائر اليت اكنت منترشة يف تل املناطق، وصدَّ

.أ ما احملاصيل الش توية، فال يوجد عندمه حماصيل يف فصل  (85)البدلان الإسالمية

 .(86)الش تاء وذكل بسبب انقطاع املطر، وابلتايل انعدام الزراعة

مل تتنوع احملاصيل الزراعية يف ادليبل، فهيي بدلة قشفه، هبا  يتضح من ذكل؛ 

مساحات كبرية من ال رايض، غري صاحلة للزراعة بسب ملوحة الرتبة. فاكنت  

لهيا  احملاصيل حمدودة، غري متنوعة، تنحرص يف احملاصيل الرضورية اليت حيتاج اإ

 اجملمتع، واحملاصيل اليت حتظى بأ مهية اقتصادية. 

 الصناعة: 

قلمي الس ند   تعددت الصناعات يف ادليبل، وصف ذكل املقديس اذلي زار اإ

قلمي اذلهب، والتجارات والعقاقري والفانيد واخلزيران  985هـ/375س نة   م فقال:"اإ

وال رز واملوز وال جعبات به رخص...وفوائد وبضائع ومنافع ومفاخر ومتاجر  

قلمي الس ند، فهيي كام   . اكنت ادليبل اإحدى أ كرب املدن وأ مهها يف(87)وصناعات" اإ

 .(88) ذكر داهر، مدينة التجارة والصناعة

اليت اكنت  الصناعات الغذائيةواش هترت ادليبل ابلعديد من الصناعات؛ مفهنا 

تقوم عىل احملاصيل الزراعية املوجودة ابملدينة، ومن أ مه تل احملاصيل حمصول  

ناعة السكر،  قصب السكر اذلي اكن يدخل يف العديد من الصناعات، مثل ص 

قال عهنا ادلمشقي: "وبلك هذه البالد    (89)  وصناعة الفانيد )ويه نوع من احللوى(

ل اإىل بالد خراسان والعراق" مم ، وذاع صيهتا يف سائر البالد  (90) تصنع الفانيد وحُيْ



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

121 

. واليت اكنت تصدر من ادليبل اإىل  (91)  الإسالمية، كام اكنت هناك صناعة العسل

 مية. سائر البدلان الإسال

ويس تخدم ال رز يف صناعة اخلل اذلي مل يكن معروفًا يف ادليبل قبل الفتح  

. ودخلت صناعة (92)  الإسالم، ومعل الولة عىل اس ترياد اخلل من البدلان العربية

اخلل ادليبل يف عهد الهباريني؛ حيث اكنوا يصنعون اخلل من ماء ال رز املطبوخ؛ 

رز املطبوخ حيمضونه حىت يصري مبزنةل  فقال ابن رس ته: "خفلهم من ماء ال  

. (94) . ويدخل النارجيل أ يًضا يف صناعة اخلل بعد أ ن جُيمفف لعدة أ ًيم(93) اخلل"

 .(95) واس تخدم ال هايل اخلل لعالج مرض ال سقربوط

يف ادليبل بأ نواعها اخملتلفة؛ القطنية  صناعة ال مقشة واملنسوجاتكام ازدهرت 

. وتطورت هذه (96)واحلريرية والصوفية، ويه من الصناعات القدمية املوجودة هبا

الصناعة يف عهد العرب بشلك كبري، وأ صبح احلرير الس ندي من أ جود أ نواع احلرير  

اري، يف ادلوةل الإسالمية للحد اذلي جعل الوايل موىس بن معر بن عبد العزيز الهب  

يف مجةل الهداًي    م( 892  –   869هـ/  279  –   256يقدم بعًضا مهنا للخليفة املعمتد) 

. واكنت (97)م، حيث أ هداه أ مقشة حريرية884هـ/271المثينة اليت قدهما هل س نة  

 .(98) ال مقشة واملالءات الس ندية، خاصة الفوط، لها رواج كبري عند العرب

املتاع  ياب عرف ابس " وكذكل اش هترت ادليبل بصناعة نوع من الث 

واذلي اكن عىل قامئة صادرهتا وفقًا لقول أ بو الفداء: "وجُيْلب مهنا املتاع    (99) "ادليبيل

. وهو نوع من الثياب القطنية اليت اكنت تُْصنع يف ادليبل، ويه أ جود  (100)ادليبيل"

ر من الهند من ثياب، ذاع صيهتا بني املسلمني دَّ ابلفخامة، مزينة . تمتزي  (101)  ما يُصم

ابس تخدام اخليوط النفيسة من اخلرز امللون اذلي اكن يُْصنمع أ يًضا يف ادليبل بأ لوان 

. كام اش هتر نوع أ خر من الثياب عرف ابس "الثياب الزطية" ويه (102) خمتلفة

 .(103)  ختتلف يف صناعهتا عن ابيق الثياب املعروفة، وكرث بيعها يف ال سواق العربية
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بل العديد من اخلياطني املهرة، اذلين انتقلوا مهنا لبدلان خمتلفة وخرج من ادلي 

اذلي انتقل   (104)  ومعلوا ابحلياكة فعىل سبيل املثال ل احلرص: أ يب العباس ادليبيل

اإىل مرص، واكن يعمل ابخلياطة وذاع صيته، فاكن خييط لك أ س بوع مقيًصا بدرمه  

صناعة ال مقشة واملنسوجات اليت ذاع  . يدل هذا عىل براعة أ هلها يف  (105)  ودانقني

 صيهتا.

، فصنعت ال بواب والتحف اخلشبية ابلصناعات اخلشبيةكام اهمت املسلمون 

ة وصناديق وغريها  ، أ و لصناعة السفن التجارية واحلربية(106)  من كرايس وأ رِسَّ

والقنا املتوفر يف  ( 109) واخلزيران (108) . وكذكل اس تخدم خشب الساج(107)

. كام اس تخدمت ال خشاب ك معدة  (110) يبل يف بناء املنازل يف املدينةجزيرة ادل 

. واكن أ كرث بنيان سوقها من الطني  (111) لرفع أ سقف املنازل ومسجد ادليبل

 .(112) واخلشب

، وذكل بفضل موقعها (113) وعرفت ادليبل صناعة السفن قبل الفتح الإسالم

عىل الاهامتم بتل الصناعة  . ومعل املسلمون(114) املمتزي عىل البحر الهندي

. وتطورت (115) وتطويرها، جفاء محمد بن القاس اإيل ادليبل ومعه مخس سفن 

صناعة السفن بعد دخول أ عداد كبرية من امليد اإىل الإسالم واكنت دلهيم اخلربة يف  

وسعي محمد بن القاس اإىل بناء ترسانة كبرية من  (116)صناعة السفن وركوب البحر

دريس" و"نوبة بن هارون" عىل أ مر   السفن، فقام بتعيني الًك من: " نوبة بن اإ

قامة ترسانة   السفن، وأ ولك هلم الإرشاف عىل السفن املوجودة يف مواين الس ند واإ

 .(117)حبرية لصناعة السفن وترمميها مما أ دى اإىل زًيدة معليات بناء السفن 

يف ادليبل، وذكل بسب وجود الفيةل اليت يأ خذون مهنا   صناعة العاج اش هترت  

، كام أ كد املقديس  (118)العاج وأ كد اجلاحظ عىل ذكل فقال: "عظام الفيل لكها عاج"

. ومل يكتف أ هل ادليبل بعاج أ فياهلم فاكنوا  (119)عىل وجود العاج يف بالدمه

ريادمه العاج من رشق أ فريقيا عرب يس هتلكون مكيات كبرية منه، مما أ دى اإيل اس ت
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عامن، خاصة وأ ن الُصنَّاع الهنود اكنوا يفضلون العاج ال فريقي عىل عاج أ فياهلم ل نه  

 .(120)اكن ميتاز بليونته وسهوةل تشكيهل

اإحدى الصناعات اليت اكنت موجودة يف ادليبل، فأ هلها صناعة الامتثيل تعد 

حمرتفون يف تل الصناعة، فقال عهنم اجلاحظ: "وهلم خرط الامتثيل، وحنت الصور  

م تل  (121) ابلإصباغ " ، ورمغ دخول أ عداد كبرية مهنم يف الإسالم اذلي حُيمرَّ

. وعىل  (122)الصناعة، ظل عدد كبري من أ هلها عىل ديهنم ويعملون بتل الصناعة

 ذكل فاكنت صناعة الامتثيل يف بالد الس ند تمتركز يف ادليبل. 

حيث عرثت بعثات صناعة الفخار، ومن الصناعات املشهورة يف ادليبل 

 التنقيب يف املنطقة عىل أ لف من كرس القطع الفخارية املنترش بكرثة يف املنطقة

ينة. ويصنع الفخار  . تظهر هذه مدى تقدم صناعة الفخار بشلك كبري يف املد(123)

من الطني احملروق دون طالء وطينته أ قل نقاء من طينة اخلزف، وجدرانه أ كرث  

ذا طيل الفخار يكون ذكل بعد احلرق  .(124) مساًك وهو هش كثري املسام، واإ

ويتضح من كرس الفخار اذلي مت العثور عليه يف موقع املدينة، عىل اس تخدام  

ريقتني يف صناعة الفخار؛ حيث مت العثور عىل  صناع الفخار يف ادليبل هاتني الط

 .(125) قطع خفار بيهنا ما هو مصنوع ابليد وما هو ابدلولب أ و ابلعجةل ادلوارة

)أ دوات  صناعة الورق وال قالم ومن الصناعات اليت ازدهرت يف ادليبل  

الكتابة( ويه من الصناعات املعروفة يف املنطقة منذ القدم، حيث اكنت تس تخدم 

 .(126) يف املراسالت واملاكتبات بني الولة واحلاكم

عرفت ادليبل نوعًا جيًدا من الورق، اكن يُس تخرج من حلاء جشر  

  والقرطاس (128)، متزي جبودته وحسن راحئته، وهو أ فضل من الاكغد(127)الاكذي

املس تخدم عند العرب والفرس. ووصف القايض رش يد ذكل الورق عند ذكره  

الكتاب اذلي أ رسهل أ حد ملوك الهند ويُْدعمى "دمهي" اإىل اخلليفة العبايس املأ مون 

فقال: " اكن الكتاب يف حلاء جشرة تنبت ابلهند يقال لها الاكذي، أ حسن من الاكغد 
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. واكن  (129)زوردى مفتح ابذلهب"والقرطاس، مييل لونه اإىل الصفرة، واخلط ل

لبد من وجود ال قالم لس تخداهما يف الكتابة، حيث اكنت تصنع من سائر أ نواع  

القصب والفلفل، كام وجدت أ نواع أ خرى من ال قالم ك قالم الريش وغريها،  

. ويعد الصمغ من الصناعات اليت  (130)  ابلإضافة اإىل أ نواع خمتلفة من ال حبار

ج الصمغ من جشر الاكفور الضخم  ارتبطت بصناعة ال  تمْخرم ورق، حيث اكن يُس ْ

 .(131)  اذلي اكن ينبت ابدليبل

، وصف اجلاحظ أ هل ادليبل  صناعة ال دوية والعقاقري الطبية كام عرفت ادليبل  

والس ند فقال: "ويقدمون يف الطب وهلم أ رسار الطب وعالج فاحش  

ل وهل غالم س ندي، فبلغوا  وقال عهنم أ يًضا: "ولك صيدلين عندًن    (132) ال دواء" اإ

أ يًضا يف الربهبار، واملعرفة ابلعقاقري ويف حصة املعامةل واجتالب احلرفاء مبلغًا حس نًا 

قلمي العقاقري(133)" قلمي الس ند اس اإ ، وذكر املسعودي (134)  ، ويطلق املقديس عىل اإ

أ ن   يف أ ثناء زًيرته لبالد الس ند مطلع القرن الرابع الهجري/ العارش امليالدي،

 .(135)صناعة العالج وال دوية متقدمة هبا

ومما ساعد عىل تقدم صناعة ال دوية يف ادليبل، توفر العطور وال عشاب الطبية 

م يف صناعة العالج وال دوية، فربع أ هلها   تمْخدم وغريها من احملاصيل الزراعية اليت تُس ْ

اكنت تمتزي به يف صناعة الزيوت معمتدين يف ذكل عىل حمصول السمسم اذلي 

، فاكن يدخل يف صناعة زيوت  (136) املدينة وهو من أ مه احملاصيل الزراعية هبا

،  (137)الشعر؛ فقال ابن بطوطة: "وأ هل الهند جيعلون يف رؤوسهم زيت السمسم"

ويدخل أ يًضا يف صناعة زيت يدهن به اجلسد للوقاية من لسع اجلراد، واس تخدم 

 .(138) ادلموي، والنحافة، والضعف اجلنيسكعالج من بعض أ مراض التجدل 

مَّي" الهبطة "ويه  ويدخل ال رز أ يًضا يف صناعة صنف مشهور من احللوى يُسم

، وتس تخدم أ يًضا كغذاء  (139) لكمة س ندية تعين ال رز املطبوخ ابللنب والسمن 

م يف صناعة ال دوية(140) للمرىض تمْخدم ، (141) . وهناك نوع من الفلفل ال بيض يُس ْ
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متزيت بالد الس ند والهند بوجود نوع من امللح مييل لونه اإىل السواد اس ُتْخِدم كام 

. فاكنت صناعة ال دوية والعقاقري اإحدى الصناعات (142)  يف صناعة العقاقري الطبية

 املوجودة ابدليبل. 

أ ن توفر املواد اخلام يف ادليبل سواء عن طريق النشاط   يتضح من هذا،  

يف تقدم الصناعة يف ادليبل وتطورها يف فرتة احلمك   الزراعي أ و الصناعي، أ سهم

الإسالم، ابلإضافة جلهود حاكهما يف الهنوض ابملدينة وتطوير صناعاهتا. فتنوعت  

الصناعات املوجودة هبا مفهنا السلع الاس هتالكية اليت ختص الاس هتالك اليوم،  

ات اخلاصة والصناعات اليت ختتص ابلنشاط التجاري والسلع املعمرة، والصناع

ابلرفاهية ومس توى املعيشة. يشري هذا اإىل قيام جممتع ممتدن يف املدينة يف العرص  

 الإسالم، هل نشاط اقتصادي كبري.

 التجارة:

اكنت التجارة متثل ذروة س نام احلياة الاقتصادية يف ادليبل بفضل موقعها املمتزي  

عيل البحر الهندي، فاعمتد علهيا ال هايل يف نشاطهم الاقتصادي، وترتب عىل ذكل 

سفهنا جتوب الكثري من   وأ حضتنشاط حركة القوافل التجارية الربية والبحرية، 

مبجموعة من الطرق التجارية برية وحبرية   البالد؛ وساعد عىل ذكل ارتباط ادليبل

نة، مما سهْل اتصالها ابلعامل اخلاريج مؤمَّ  . امل

وطوقت شهرة جتار ادليبل ال فاق، ومن بني هؤلء التجار اذلين ذاع صيهتم 

يف البالد العربية التاجر العامل "حسن بن محمد بن حامد ادليبيل" تويف مبرص عام 

داد يف درب الزعرفران وهل قرص هبا ابس يسمي  م واكن يقمي يف بغ1016هـ/407

"رساي خان بن حامد"، لعب هذا التاجر دوًرا كبرًيا يف تنش يط التجارة بني  

. ومن جتار ادليبل املشهورين أ يًضا "س يابوقة (143) ادليبل وبغداد عامصة اخلالفة

ادليبيل"، اذلي ساعد يف تنش يط جتارة ادليبل مع املوصل ونصبني وقد بىن  

اي" يف مدينة مونسه، ويه مزنل للتجار، تقع بني املوصل ونصبني وأ وقفها "رس 
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. كام هاجر عدد من ساكهنا، واس تقروا عىل سواحل الرشق (144)  لراحة التجار

ال فريقي يف مدينة زجنبار، وأ سسوا منطقة "بوس تولند" اخلاصة هبم، واكنوا يعملون 

فاكن هلم امهية س ياس ية واقتصادية  ابلتجارة، أ طلق علهيم ال هايل أ س "وادبويل" 

هنم لعبوا دوًرا كبرًيا يف تنش يط التجارة بني ادليبل وموائن الس ند  يف املدينة حيث اإ

 .(145) من ًنحية، والساحل ال فريقي ومدينة زجنبار من ًنحية أ خرى

 : الصادرات    

اكنت هناك بضائع عديدة يمت تصديرها من بالد الس ند مبارشة أ و من بعض 

الهندية عن طريق ميناء ادليبل، ويمت تصدير هذه املنتجات اإىل البالد العربية   املدن

ن ما  وبالد فارس وأ فريقيا، فاكن املزيان التجاري مييل دامئًا لصاحل الس ند، حيث اإ

يصدر من سلع الس ند والهند اكن يفوق ما تس تورده من سلع املناطق ال خرى،  

ت تل السلع مطلوبة يف أ غلب مناطق  فضال عن أ نه أ كرث قمية وأ عىل سعًرا اكن

 العامل، وبعض هذه السلع اكنت صناعية وبعضها زراعية.

جاء عىل رأ س السلع املصدرة من بالد الس ند عرب ميناء ادليبل اإىل البدلان  

ل اإىل البرصة والعراق   مم العربية ال خشاب، ومن أ مهها خشب الساج اذلي اكن حُيْ

، نظًرا اإىل افتقار معظم أ رايض  (146)امتهومرص، وذكل بسبب طوهل الكبري وخض

؛ ال مر (147)ادلوةل الإسالمية اإىل ال خشاب وعدم مالمئة مناخها لمنو جشر الساج

تمخدم يف صناعة   اذلي أ اتح لتجار اخلليج احلصول عىل أ لواح خشبية متينة تُس ْ

ال خرى . ومن ال خشاب (148) السفن، والبيوت والقصور لكبار التجار وال ثرًيء

اليت خرجت من الس ند عرب ميناهئا خشب النارجيل )جوز الهند( اذلي اكن حيظى  

 بشعبية كبرية، ويس تخدم عىل نطاق واسع يف اخلليج العريب يف بناء السفن واملنازل 

. ومن ال خشاب املهمة اليت اكنت تس تورد من الس ند خشب اخلزيران،  (149)

حة الفرسان عند العرب، واش هترت  اذلي اكن يس تعمل للرماح، ويه من أ مه أ سل
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، حيث اكن يزرع  (150)  الرماح اخلطية عند العرب اليت اكن جيلب قناها من ادليبل

 .(151)  القنا يف جزيرة ادليبل

، فقال ادلمشقي:  (152) وصدرت ادليبل أ يًضا قصب السكر والعسل والفانيد

ل اإىل بالد خراسان والعر  مم ، وهناك (153) اق""وبلك هذه البالد تصنع الفانيد وحُيْ

، ويصدر (155) ، وال رز(154)بعض السلع اليت اكنت تزرع وتصدر مهنا اكلسمسم

عرب ميناء ادليبل امحلص والفول والسلجم واملوز والرمان والعنب والتوت وال ترج  

. ومن املنتجات الزراعية اليت تصدر مهنا أ يًضا، املسك (156) واللميون والتفاح

 .(157) والعود الهنديوالاكفور والعنرب والفلفل 

وعرفت ادليبل نوعًا جيًدا من الورق، اكن يُس تخرج من حلاء جشر 

، متزي جبودته وحسن راحئته، وهو أ فضل من الاكغد والقرطاس  (158)الاكذي

در للبدلان العربية، واكنت ال قالم تصنع   املس تخدم عند العرب والفرس، واكن يُصَّ

ت أ نواع أ خرى من ال قالم؛ ك قالم  من سائر أ نواع القصب والفلفل، كام وجد

.ووجد يف خزائن اخلليفة الفاطمي املستنرص عدد كبري من (159)الريش ال حبار

ليه من بالد الس ند  .(160)ال قالم املربية وغري املربية أ هديت اإ

كام عرفت ادليبل جتارة احليل، حيث متزيت بصناعة أ نواع عديدة من اذلهب  

عان من الزمرد؛ هام الزمرد البحري ُومسَّي بذكل والفضة والزمرد، واكن هناك نو 

ل   مم لرغبة ملوك البحر من الس ند والهند فيه، والزمرد امليك، وعرف بذكل ل نه حُيْ

 .(161) من بالد الس ند والهند اإىل عدن يف سواحل المين مث اإىل مكة

لها صدرت ادليبل العديد من السلع الزراعية والصناعية، واكنت جتارة ادليبل   

أ سواق يف البرصة وبغداد وعدن وعامن والمين وجدة وبالد فارس وخراسان  

وسرياف، فاكنت موائن عامن من أ عظم املراكز التجارية لتجميع بضائع ادليبل  

وحتويلها اإىل ميناء جدة اذلي يس تقبل السفن العامنية، ويوجه ما فهيا للموائن املرصية  

 وسائر بدلان العامل الإسالم.
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 ادليبل   واردات   

اكنت ادليبل يف حاجة ماسة اإىل توطيد عالقهتا مع البدلان العربية، وبالد   

لهيا مهنا،  الهند حلاجة البالد لبعض السلع املهمة والرضورية اليت اكنت جتلب اإ

 اكلتايل:

اذلي يقول عنه اجلاحظ:    (162)  اس توردت ادليبل من البرصة المتر  من العراق: 

"ول هل البرصة من النحيل وأ نواع المتور ما عدم مثهل يف مجيع كور  

 .(164) . واس توردت اخلل املنقوع أ يًضا(163) النخيل"

اس توردت اخليول العربية ال صيةل من عامن، حيث سارع ال مراء  من عامن: 

ظفار عىل وجه  ، واكنت (165)  والطبقة العليا يف اس تريادها، ويه مرتفعة المثن 

اخلصوص ول زالت مركًزا لرتبية اخليول وجتارهتا مع بالد الهند، بسب كرثة  

مراعهيا نظًرا اإىل هطول ال مطار فهيا ل كرث من ثالثة شهور، ويذكر بعض 

املؤرخني أ نه اكن يصدر س نوًًي حنو عرشة أ لف رأ س، لك عام ويبدو أ ن 

بخور من عامن، مفن املعروف أ ن أ رابهحا اكنت طائةل. كام اس توردت اللبان وال 

العامل القدمي والوس يط اكن حباجة اإىل البخور واللبان لس تخداهما يف املعابد 

نتاج هذه السلع منذ القدم، خاصة   والكنائس والقصور، واش هترت عامن ابإ

 .(166) املنطقة اجلنوبية

 بل اكنت ال مقشة احلريرية تصدر من نيسابور اإىل الهند عرب ادلي  من خراسان:  

. فربع أ هلها يف صناعة (168)  ، واس توردت من خراسان أ يًضا الزيت واللوز(167)

أ نواع معينة من الزيوت، معمتدين يف ذكل عىل السمسم اذلي اكنت تمتزي به 

 .(170) واكن يدخل يف صناعة زيوت الشعر (169)املدينة 
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لهيم من مرص ثياب الكتان" من مرص:   ، وجيلب (171) قال المتميي: "وجتلب اإ

لهيم من مرص الزمرد البحري، اذلي مسي بذكل لرغبة ملوك الس ند والهند  اإ

لهيم من مرص أ نواع   فيه، فتصنع منه فصوص اخلوامت اذلهبية، كام اكن جيلب اإ

 .(172)هنجعديدة من ال جحار الكرمية اليت ل مثيل لها يف الس ند اكملرجان وادل

 .(173) الزيت والزيتون من الشام: 

 .(174) اكن جيلب مهنا ثياب الصوف اليت تس تخدم يف صناعة عاممئهم  المين:  

 .(175) عرق الورد  من فارس:  

 .(176) جلود اخلز وجلود الثعالب السود والس يوف من بالد الروم:  

 اس توردت ادليبل العود الهندي واملسك التبيت، واخلزن احملمكة من الهند:  

  ، والثياب، وال فاوية والعطور الهندية، اليت تصدر مهنا اإىل خمتلف البدلان (177)

(178). 

اكنت ترد اإىل ادليبل من الصني بضائع خمتلفة مثل املسك، والعود،   الصني: 

والاكفور، وادلارصيين، وغري ذكل من البضائع العديدة اليت اكنت تصدر عرب 

 .(179) البحر والرب اإىل خمتلف ال صقاع

لهيم من ال ندلس الزيت والكربيت ال محر وأ نواع راقية من  ال ندلس:  جيلب اإ

 .(180) الثياب

: محل الهيود الرزاتية اذلين اكنوا خيرجون من غرب أ وراب من أ وراب من غرب  

بروفانس، السلع والبضائع ال وربية، فاكنوا يبيعون ويشرتون البضائع طوال  

لون من الغرب اجلواري والغلامن  مم رحلهتم اليت متتد حىت الصني، فاكنوا حُيْ

 .(181) وادليباج واجللود
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صادي لدليبل، وزخرت ابلعديد من : تنوع النشاط الاقتخالصة القول 

الرثوات الطبيعية والبرشية واليت مكنهتا من احتالل ماكنة كبرية بني مدن الس ند 

واخلالفة الإسالمية، فاكنت حلقة الوصل بني الهند وبالد العرب. متتع ساكهنا 

مبس توى معيش مرتفع، وتوافد علهيا العديد من التجار العرب والغرب، وأ خذت 

 أ س باب احلضارة املتغلبة ووسائل املدنية املتقدمة خاصة يف املعامالت  ادليبل بلك 

املالية، واكنت مشلكة القرصنة من امه الصعوابت اليت واهجها النشاط الاقتصادي 

 للمدينة.
 رابًعا: مظاهر احلياة الثقافية.

 علوم القرآن:

ادليبل واسطة مثل اجملاهدون من الصحابة والتابعني اذلين شاركوا يف فتح  

العقد بيهنا وبني الإسالم؛ حيث اكنت فهيم جامعة من محةل العمل ورواة احلديث  

؛ حيث شارك يف فتحها (182)وال اثر، فهؤلء العلامء اكنوا مه نواة علوم ادلين هبا 

الش يخ "أ بو تراب احلنظيل" املعروف حبايج تراب، هو من بين حنظةل، ومه  

مهنم بعمل احلديث، ويعد الش يخ أ بو تراب من   جامعة من غطفان، اش هتر العديد

.كام نزل ادليبل بعض (183)أ تباع التابعني، نزل ادليبل وشارك يف فتحها ودفن هبا

التابعني اذلين شاركوا يف فتحها، أ مثال العامل الكبري "الشيباين"، اكن الشيباين وامسه  

يف الفتوحات مع محمد  غري مذكور من العلامء العرب الكبار اجملاهدين اذلين شاركوا 

بن القاس، وعينه محمد ابن القاس عىل مدينة "سوسيتان" اإحدى املدن القريبة من 

، كام شارك يف فتحها (184)ادليبل، وتتلمذ عىل يده العديد من طالب العمل فهيا

العامل الفقيه" مويس بن يعقوب الثقفي"، وله محمد بن القاس القضاء واخلطابة 

والإرشاف عىل الش ئون املذهبية والتعلميية وتبليغ الإسالم، وتداول أ ولده من  

بعده بوراثة هذا املنصب، واكن لهذه ال رسة دور كبري يف نرش العلوم الإسالمية  

 .(185)يف البالد
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لعب هؤلء العلامء دوًرا كبرًيا يف نرش الإسالم يف ش ىت أ رجاء الس ند، كام  

مبجرد فتحها، واكن "قيهل بن همرتاجئ" أ ول من دخل   انترش الإسالم يف ادليبل

، ودخل الإسالم أ عداد كبرية من أ هلها البوذيني، ول أ دل  (186)  الإسالم من أ هالها

وايل بالد الس ند يف عهد املعتصم   -عيل ذكل من قيام "عنبسه بن اإحساق الضيب"  

 وبالد الس ندهبدم املعبد البوذي يف ادليبل وحتويهل اإىل جسن مركزي لدليبل  –

، مما يشري اإىل انداثر ادلًينة البوذية من املدينة. أ دت هذه العوامل من نزول  (187)

قبال ال هايل عىل   التابعني والعلامء املسلمني لدليبل، وانتشار الإسالم هبا اإىل اإ

 دراسة علوم القرأ ن، احلديث، الفقه، أ م غريها كام سيتضح. 

يبل، وهذا أ مر طبيعي يف ظل حداثة وحظي القرأ ن وعلومه ابهامتم أ هل ادل  

عهدمه ابلإسالم، بوصفه املدخل الرئيس للعلوم ادلينية، وصار ذكل عرفًا متبًعا يف  

. وتشمل  (188)  بالد الس ند لعصور عدة، اس مترت اإىل ما بعد سقوط ادلوةل الهب ارية

 علوم القرأ ن؛ عمل القراءات، وعمل التفسري.

اإحدى علوم القرأ ن وأ قدهما، وهو عمل قراءة   يعد عمل القراءاتعمل القراءات:  

القرأ ن بأ كرث من طريقة، واس تقر يف ادلوةل الإسالمية س بع طرق لقراءة القرأ ن  

الكرمي، تُمثَّل لك طريقة مهنا مدرسة معرتفًا هبا، ترجع قراءهتا ل حد العلامء، وترتبط 

فرتة ادلراسة  . وعرفت ادليبل يف (189) ابمسه، وتستند اإىل أ حاديث موثوق هبا

قراءة القرأ ن الكرمي ابلقراءات الس بعة، قال ابن حوقل:"... ويف أ هلها رغبة يف 

 .(190)القرأ ن، وعلمه، وال خذ ابملقارئ الس بعة"

نس بة  -واجنبت ادليبل فرتة ادلراسة عدًدا كبرًيا من القراء، فاش هتر ابدليبيل  

واحملدثني ورواة احلديث، ودل   عدد كثري من العلامء والفقهاء والقراء  – اإىل املدينة 

بعضهم يف داخلها والبعض يف خارهجا، ويف العرص العبايس جند أ سامء عدد من 

علامء ادليبل هاجر معظمهم اإىل البالد العربية وبقي البعض ال خر مهنم فهيا،  

وانشغلوا بنرش العلوم الإسالمية جبانب العلامء العرب، وظهر أ سامء عدد من علامء  
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ذلين يعود نس هبم اإىل املدينة أ مثال: "أ محد بن محمد بن هارون سلامين بن القراءات ا

م، وهو  888هـ/ 275عيل أ بو بكر الرازي ادليبيل البغدادي" ودل ابدليبل عام 

نزيل بغداد، تعمل القراءة عيل يد "الفضل بن شاذان" أ حد القراء املعروفني يف  

و"حسونة بن الهيمث" التجويد،    زمانه، حصل عنه الإمام "عامص الكويف" القراءات،

 .(191)م80هـ/370وتويف يف بغداد عام

ومن أ بناء ادليبل اذلين نبغوا يف عمل القراءات العامل "محمد بن احلسني بن محمد  

أ بو بكر ادليبيل الشام"، اكن من علامء ادليبل وقراهئا املعروفني، نزل دمشق،  

"، اش تغل بتدريس العلوم وتعمل عيل يد "محمد بن نصري" و" ابن أ يب داود

الإسالمية، واش هتر يف التالوة وعمل التجويد، ومن أ شهر من تتلمذ عيل يديه يف  

دمشق وقرأ  عليه عبد البايق بن احلسن بن أ محد بن السقا، وأ بو احلسن ادلار  

قطين، كتب عنه أ بو احلسن عيل بن داود القطان املقرئ، وأ بو بكر محمد بن أ محد  

 .(192)م1008هـ/399ويف عام بن محمد اجلنيب، ت

ومن علامء القراءات املعروفني واذلين يعود نس هبم لدليبل العامل "محمد بن عبد  

هللا ادليبيل أ بو عبد هللا"، املقرئ املعروف يف العلوم القرأ نية والتجويد والقراءة،  

قدم خدمات جليةل ل هلها يف هذه العلوم، حيث تتلمذ عىل يديه العديد من  

نزل بالد الشام واكن مقرئا مشهورا يف مدينة الرمةل وحصل تعلميه من الطالب، 

. وهناك عدد أ خر من (193)ش يوخ كبار أ مثال العامل "جعفر بن محمد بن سفيط"

علامء القراءات اذلين ينمتون لبالد الس ند. فاكن عمل القراءات أ حد العلوم اليت  

ا يف عمل القراءات والتجويد،  فرضت نفسها بقوة يف املدينة، ونبغ العديد من أ بناهئ

وانتقل البعض مهنم اإىل بغداد وبالد الشام، واكن هلم تصانيف وتالميذ عديدة،  

 واكن هلم أ ثر كبري يف تطور عمل القراءات. 

يعد عمل التفسري من علوم القرأ ن املهمة، اليت يعمتد علهيا املسلمون   عمل التفسري:  

ت نزول أ ًيته. اهمت املسلمون يف ادليبل  يف معرفة معاين القرأ ن الكرمي، ومناس با
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قباهلم عىل تعمل القرأ ن   بعمل التفسري، بعد أ ن ازداد عدد ادلاخلني يف الإسالم واإ

 .(194) الكرمي وعلومه، وتفسري أ ًيته وتدبرها

وتُذكر املصادر أ سامء بعض العلامء اذلين ملعت أ سامؤمه يف عمل التفسري، واكن  

ات الكتب يف تفسري القرأ ن الكرمي، أ مثال العامل " أ بو  هلم دوًرا كبرًيا يف رشح أ هم

، اكن  (195) جعفر محمد بن ابراهمي ادليبيل "، العامل املفرس، جاور مكة املكرمة

يروي "كتاب التفسري" عن أ يب عبد هللا بن سعيد بن عبد الرمحن اخملزوم، كام  

ن املروزي، تويف  رشح كتاب" الرب والصةل " ل بن املبارك بن أ يب عبد هللا احلس

. فاكن عمل التفسري أ حد العلوم اليت  (196) م933هـ/322يف جامد ال ول يف عام 

أ قبل علهيا أ هل ادليبل، لفهم معاين القرأ ن الكرمي، ومعرفة أ ًيته، والوصول اإىل  

 مقاصده.

 علم احلديث والفقه:

الشطر الثاين من العلوم ادلينية؛ حيث يأ يت يف املرتبة الثانية   عمل احلديثميثل   

بعد علوم القرأ ن الكرمي من حيث ال مهية، ولكنه احتل املرتبة ال ويل يف ادليبل  

قبال طالب العمل عليه، خفرج العديد من علامء ادليبل اذلين ذاع صيهتم  من حيث اإ

د ورجال العمل وادلين يف أ رجاء  يف عمل احلديث، وانترش العلامء واحملدثون والعبا

ادلنيا وجابوا بالد الإسالم من املرشق اإىل املغرب، يؤدون واجهبم، ويقومون بتأ دية  

ال مانة اليت أ خذوها عىل عواتقهم، ذلكل فعمل احلديث من العلوم ادلينية ال ساس ية  

 .(197)اليت انترشت يف ادليبل فرتة ادلراسة

لكني مهنج احملدثني، بعيدين عن التعصب،  فاكن أ هل ادليبل أ حصاب دًينة سا 

واكن جل اهامتهمم بعمل احلديث والفقه، واجنبت ادليبل فرتة ادلراسة جياًل كبرًيا من  

احملدثني، حيث انرصف حمدثهيا دلراسة عمل احلديث وتدريسه يف املسجد عن  

تصانيف، ، وحملدثهيا العديد من ال (198)طريق الراوية، فاكنت مركًزا للرواة واحملدثني

ومن بواعث ال سف أ ن اترخينا مل حيتفظ بأ سامء كتب احلديث اليت اكنت تدرس  
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، عىل الرمغ من تأ كيد املقديس اذلي زار بالد الس ند س نة (199)أ نذاك

م عىل اهامتم أ هل ادليبل بعمل احلديث، وانتشاره بيهنم، فقال عهنم:  985هـ/375

 .(200)"أ كرثمه أ حصاب حديث" 

ل أ نه يظهر يف مصادر التارخي والرتامج ذكر لبعض علامء ادليبل، اذلين برعوا    اإ

يف عمل احلديث واكن هلم دور كبري يف ظهور عمل احلديث هبا، كام أ ن هلم الفضل  

يف تدريسه يف العديد من البدلان الإسالمية، ومن هؤلء العلامء "عيل بن مويس 

ين حدثوا ابدليبل عن داؤود بن  ادليبيل" وهو من كبار علامء احلديث اذل

، واكن "خلف بن محمد املوازيين ادليبيل" من أ شهر تالميذه اذلين مسعوا  (201)صغري

عىل يديه يف ادليبل، مث نزل "عيل بن مويس ادليبيل" بغداد وحدث هبا أ يًضا،  

لهيا، وهو من رجال   ومسع منه تلميذه "خلف بن محمد ادليبيل" اذلي انتقل معه اإ

رابع الهجري. ويعد "خلف بن محمد املوازيين ادليبيل" أ حد علامء احلديث القرن ال

اذلين ذاع صيهتم، ومسع احلديث يف ادليبل، وحدث يف بغداد، روى عنه أ بو  

 .(202)احلسن أ محد بن محمد بن معران اجلندي

براهمي    ومن مشاهري علامء احلديث يف القرن الرابع الهجري "أ بو جعفر محمد بن اإ

اكن من أ برز من أ جنبت   -اذلي س بق ذكره يف عمل التفسري  - ادليبيل"  بن عبد هللا

ادليبل يف عمل احلديث، أ طلق عليه العلامء لقب "حمدث مكة"، لغزارة علمه، 

وتس يده عىل علامء مكة املوجودين يف عهده، اكن يروي احلديث عن محمد بن 

ملروزي، وعبد امحليد  زنبور، وسعيد ابن عبد الرمحن اخملزوم، واحلسني بن حسن ا

بن صبيح وغريمه، تتلمذ عىل يديه يف مكة العديد وروى عنه أ بو احلسن أ محد بن  

براهمي بن عيل املقري براهمي بن فراس امليك، وأ بو بكر محمد بن اإ ، وصفة (203)اإ

. وورث ابنه عنه العمل، وهو العامل (204)اذلهيب قائاًل: " احملدث الصدوق ..."

براهمي بن عبد هللا ادليبيل"، اذلي تتلمذ عىل يد   براهمي بن محمد بن اإ احملدث " اإ
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أ بيه يف مكة، وروى احلديث عن موىس بن هارون، ومحمد بن عيل الصائغ الكبري  

 .(205)وغريهام، ونزل بغداد وحدث هبا، واكن من أ عيان بغداد

احلديث، "احلسني بن محمد بن أ سد أ بو القاس ادليبيل"،  ومن علامء ادليبل يف   

م عن أ يب صاحل احلسن بن زكرًي العالف،  951هـ/  340حدث بدمشق يف عام 

حساق بن اثبت، وأ يب يعىل   ومحمد بن حيىي املروزي، وموىس بن هارون، واإ

املوصيل، واحلسن بن علويه القطعان، ومحمد بن عامثن بن أ يب شيبة، وأ محد ابن 

د بن عبدوس النيسابوري، روى عنه متام بن محمد، عبد الرمحن بن معر بن محم

نرص، وأ بو العباس بن البسمسار، واكن من أ برز تالميذه "شعيب ادليبيل" اذلي  

 .(206)روى عنه

ومهنم أ يًضا: العامل احملدث "أ بو القاس شعيب بن محمد بن أ محد بن بزيغ بن  

ويقال هل أ يًضا ابن س نان ادليبيل، أ حد   سوار ادليبيل"، املعروف اببن قطران،

تالميذ "أ يب القاس ادليبيل"، حدث بدمشق، مث نزل مرص وصار من حمدثهيا، 

م، وحدث 917هـ/305، وقدم أ صهبان عام (207)كتب عنه أ بو سعيد بن يونس

هبا عن سهل بن سقري اخلالطي، وأ يب القاس ادليبيل، وروى عنه أ بوبكر املفيد،  

جامعة، واكن من رجال احلديث يف القرن الرابع الهجري/ العارش   مسع احلديث منه

 . (208)امليالدي

ومن علامء ادليبل يف عمل احلديث "محمد بن احلسني بن محمد بن أ محد بن عيل   

نزل دمشق يف عام    -اذلي س بق ذكره يف عمل القراءات  - أ بو بكر ادليبيل"،

السلمي، وهو أ يًضا من  م وحدث هبا عن محمد بن أ محد بن محمد 952هـ/341

 .(209)م1008هـ/ 399القراء املشهورين، تويف عام 

ومن علامء احلديث اذلين ينمتون لدليبل ومل يعرف عهنم الكثري، العامل "أ يب   

العباس محمد بن محمد بن عبد هللا ادليبيل الزاهد" اكن صاحلًا عاملًا، مسع من الفضل  

سن الغرًيين، وعبدان بن أ محد بن  بن احلباب امجلحي، وجعفر بن محمد بن احل 
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موىس العسكري، ومحمد بن عامثن بن أ يب سويد البرصي مسع منه احلامك أ يب عبد  

م، صىل عليه عند وفاته "أ بومعر  956هـ/345هللا احلافظ، تويف يف شهر رمضان  

 .(210) بن جنيد" أ حد علامء عرصه

دليبيل"، ذكره ابن وأ يًضا العامل "أ بو محمد بن أ محد بن احلسني بن منبوية ا  

عساكر يف ترمجة احملدث سعد بن أ يب سعد أ بوصاحل الفرغاين فقال: "سعد بن أ بو 

سعد الفرغاين"، حدث بدمشق عن أ يب غامن اإسامعيل بن عبد الرمحن الصابوين،  

وأ يب منصور محمد بن أ محد بن القاس ال صهباين، وأ يب احلسني عيل بن طاهر بن  

رحيان عبد الواحد بن محمد، وأ يب محمد أ محد بن احلسني    محمد املقديس، وأ يب الوفاء 

 .(211)  بن منبويه ادليبيل

ًنل عمل احلديث اهامتًما كبرًيا من أ هايل ادليبل، وتوافد عىل  يتضح من هذا،  

دراس ته عدد كبري من طالب العمل هبا، عىل يد كبار العلامء املسلمني اذلين شاركوا  

 الرتحال اإىل ش ىت البالد الإسالمية رغبة مهنم يف فتحها، كام رشع طالب العمل يف

يف حتصيل أ كرب قدر ممكن من أ حاديث رسول هللا) صىل هللا عليه وسمل(، أ دى  

هذا اإيل ظهور عدد كبري من أ سامء علامء احلديث اذلين ينمتون لدليبل يف كتب  

الب  الرتامج، اكن هلم دوًرا كبرًيا يف مجع احلديث وروايته، وهلم العديد من الط 

 اذلين تعلموا مهنم ومسعوا عىل أ يدهيم احلديث. 

يُعد عمل الفقه من العلوم ادلينية املهمة، اليت ذاع انتشارها يف ادليبل  عمل الفقـه:   

اهامتًما خاًصا بعمل  . وأ وىل احلاكم الهب اريني (212) وبالد الس ند يف فرتة احلمك العريب

جيابية كبرية يف اجملمتع؛ فيخرج من دارس يه من يتولون اإحدى  الفقه؛ ملا هل من أ اثر اإ

أ مه سلطات ادلوةل ويه السلطة القضائية، هذا ابلإضافة اإىل اس تعانة الولة ابلفقهاء 

ر لنرش الإسالم، وحماربة ال فاكر املنحرفة والتيارات الشاذة اليت من املمكن أ ن تظه

 .(213) يف اجملمتع
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املذاهب الفقهية اليت اكنت معروفة يف العامل -فرتة ادلراسة  - عرفت ادليبل 

الإسالم أ نذاك؛ فقال اذلهيب:" ادليبل يه عىل ضفاف حبر الهند والتزي، ويه  

أ يًضا عىل ساحل البحر، فتحت يف أ ًيم احلجاج بن يوسف، ومذهب أ هلها الغالب 

ومبرو ال ًيم دخلت مذاهب جديدة اإيل املدينة، ، (214) علهيا مذهب أ يب حنيفة

فيشري املقديس أ ن املذاهب املتبعة يف بالد الس ند اقترصت عىل املذهب الشافعي 

واملذهب احلنفي، وأ نه ل وجود للمذاهب ال خرى، اليت اقترص ذكرها عىل انامتء  

ل احلقيقة بعض العلامء لها دون أ ن يكون لها قاعدة أ و أ فاكر اثبتة فأ كد املقديس ت

بقوهل: "ول ختلو القصبات من فقهاء عىل مذهب أ يب حنيفة وليس به مالكية ول  

 .(215)معزتةل ول ماكن للحنابةل"

اهمت أ هايل ادليبل بدراسة الفقه وبرعوا فيه، خفرج مهنا عدد من الفقهاء اذلين  

الإسالمية، واكنت غالبيهتم اكن هلم دوًرا كبرًيا يف وضع النظم القضائية يف احلضارة 

هنم ارحتلوا مهنا بغية تعمل الفقه من علامئه الكبار.   عىل املذهب الشافعي، حيث اإ

خفرج مهنا "أ بو احلسن عيل بن أ محد بن محمد الشام ادليبيل"، الشافعي الفقيه،  

ذكره ابن عساكر فمين دخلوا اإىل دمشق، روى الكثري عن مس ند الإمام الشافعي 

سن بن هارون بن بندر اجلويين عن أ يب العباس ال مص وروى عن أ يب  عن أ يب احل 

. وهو صاحب كتاب "أ داب (216)  عبد هللا محمد بن أ محد بن مويس الواتر ادليبيل

ن اكن أ حد   القضاء" تناول فيه جملس القايض وأ حاكمه؛ وبعض ما جاء فيه " واإ

ون الوكيل  اخلصمني، ولك وكيل يتلكم عنه، وحرض جملس القايض فيجب أ ن يك

  واملولك واخلصم جيلسون بني يديه، ول جيوز أ ن جيلس املولك بني القايض..." 

(217). 

وبعض النصوص ال خرى اليت أ وردها الس بيك مدى  يتضح من هذا النص    

ليه علامء ادليبل، ووضع مبادئ وأ سس لإرساء مبدأ  املساواة   النضج اذلي وصل اإ

القايض، فاكن أ بو احلسن ادليبيل من  حىت يف الإجراءات الشلكية اليت يتخذها 
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رساء مبادئه، فقام يف   القامئني عىل دراسة النظام القضايئ يف احلضارة الإسالمية واإ

سبيل ذكل برشح كتاب "أ دب القايض"، وهو من الكتب املهمة اليت ظهرت يف  

 .(218) عرصه

 كام خرج من ادليبل القايض الفقيه "أ محد بن نرص بن احلسني ال نباري أ بو 

العباس املوصيل ادليبيل" املعروف بأ يب العباس ادليبيل، وهو شافعي املذهب،  

من أ هل املوصل، نزل ال نبار، مث انتقل لبغداد، اكن ًنئب قايض القضاة يف بغداد  

"أ بو الفضائل القاس بن حيي الشهروزي"، اذلي فوض هل تويل القضاء حبرمي دار  

ل خالق، فاكن من الصاحلني، وعىل دراية  اخلالفة، ملا اكن عليه من حسن ادلين وا

مضاء احلمك فامي   ابملذاهب الفقهية، هل أ خبار حسان عن روعة دينه وامتناعه عن اإ

 .(219) ل جيوز، واكن ل تأ خذه يف احلق لومة لمئ

ومن فقهاء ادليبل اذلين ذاع صيهتم يف عمل الفقه "أ محد بن محمد أ بو العباس   

جيد املعرفة ابلفقه عىل املذهب الشافعي، نزل مرص، واكن هل  ادليبيل"، اكن فقهيًا  

، اكن يعمل ابخلياطة لكسب قوته، فاكن خييط لك  (220) تدريس يف كتاب "ال م"

مجعة مقيًصا بدرمه ودانقني، واكن رجاًل صاحلًا من أ رابب ال حوال واملاكشفات هل  

أ هل مرص تعظميًا العديد من الكرامات، وعاش يف مرص يف عهد الفاطميني، فأ ظهر  

جالًل هل بشلك كبري، ورفعوا من قدره، ومتسكوا بأ ثره، وخري دليل عىل ذكل   واإ

م، خرج وراء جنازته مجيع أ هل  983هـ/ 373أ نه عندما تويف أ بو العباس يف عام  

، ويف ذكل قال الس يوطي: "نزيل مرص، اكن جيد املعرفة ابملذهب،  (221)مرص

ا، صاحب كرامات، كثري العبادات، مات يف  كثري النظر يف ال م، صاحلًا زاهدً 

م، واكن يرى امجلع بني الصالتني بعذر املرض، واكنت  983هـ/373رمضان س نة  

 .(222)جنازته شيئًا جعيبا مل يبق مبرص أ حد اإل حرضها"

ومن الفقهاء الصوفية احملدثني اذلين ينمتون لدليبل "أ بو العباس أ محد بن عبد  

ي قال عنه السمعاين: "من الغرابء الرحاةل املتقدمني يف  هللا بن سعيد ادليبيل" اذل
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طلب العمل، ومن الزهاد الفقراء العباد، سكن نيسابور أ ًيم أ بو بكر محمد بن اإحساق 

بن خزمية...اكن يصىل الصلوات يف املسجد اجلامع واكن يلبس الصوف ورمبا مش  

بن محمد الغرًيين،   ، مسع ابلبرصة أ اب خليفة القايض، وببغداد جعفر(223)حافيًا"

براهمي ادليبيل، ومبرص عيل بن عبد الرمحن، وبتسرت  ومبكة محمد بن زًين ومحمد بن اإ

براهمي التسرتي، وببريوت أ اب عبد الرمحن مكحول، ومسع منه احلمك أ بو   أ محد بن اإ

عبد هللا احلافظ احملدث املشهور، ملا مسع عن ابن خزمية أ حد علامء عرصه خرج  

هًجا اإىل نيسابور وسكن يف زاوية احلسن بن يعقوب، وتوافد العلامء  من ادليبل متو 

عىل زاويته لياًل من مرص والشام وبريوت وحران وتسرت والعسكر، تويف يف 

. فاكن أ بو العباس ادليبيل من الفقهاء (224)م954هـ/343نيسابور يف رجب 

 الصوفية احملدثني اذلي اكن هل أ ثر كبري يف مدينة نيسابور. 

احتلت العلوم ادلينية املرتبة ال وىل بني العلوم يف ادليبل، ويرجع   : ذكل  وعىل  

ذكل اإىل حداثة عهد ادليبل ابلإسالم، ودخول أ عداد كبرية من ساكهنا الإسالم،  

ورغبهتم يف التعرف عيل أ مور ديهنم، وقراءة القرأ ن وفهمه بشلك حصيح، ومعرفة 

، والتفقه يف أ مور ادلين، واختيار  أ حاديث الرسول )صىل هللا عليه وسمل( وسامعها

قبال ال هايل عىل   املذهب املناسب هلم. فاكنت تل العوامل دافًعا كبرًيا وراء اإ

العلوم ادلينية، مما أ دى اإىل ظهور أ سامء عدد كبري من العلامء اذلين ختصصوا يف عمل 

هلم   القراءات، والتفسري، واحلديث، والفقه، ومه ينمتون يف ال صل للمدينة واكن

 دوًرا كبرًيا يف تدريس العلوم ادلينية يف بالدمه وسائر البدلان الإسالمية. 

 العلـوم العقليــة:

مل يكن ميدان النشاط يف العلوم العقلية يف ادليبل كبرًيا يف العرص ال موي بل   

اكن متواضًعا، لنشغال العرب بتنظمي ش ئون حكومهتم، ونرش الإسالم، واختاذ  

املساجد اليت بنوها معاهد لدلرس والعمل، وجعل املدن الكربى مثل ادليبل، مراكز  

كن هذا امليدان العلمي للعرب اتسع يف  للثقافة الإسالمية، ولتبليغ لالإسالم. ل



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

140 

العرص العبايس، ووجه العرب يف ادليبل وبالد الس ند عنايهتم ابلنوايح الثقافية يف 

البالد، ومعلوا عىل تقدم العلوم وسريها مع التطور الفكري يف العامل الإسالم  

 . (225)أ نذاك

العقلية اكلطب   وجدير ابذلكر أ ن هناك العديد من الشواهد تدل عىل أ ن العلوم 

والفل والرًيضيات اكنت موجودة يف البالد بطبيعة احلال، ولكن تصمت املصادر  

أ مام ذكر أ سامء لعلامء ينمتون اإىل ادليبل. وقد معل املسلمون عىل تقدهما من هجة  

، وزاد ذكل من تشجيع احلاكم العرب عىل  (226) والاس تفادة مهنا من هجة أ خرى

رسال الوفود  بذل مزيد من اجلهود لتوس ي ع دائرة انتشار تل العلوم؛ وذكل ابإ

العلمية، والكتب القمية، والعلامء، وال طباء الس نود والهنود اإىل دار اخلالفة، ونقل  

 الكثري من الكتب الس ندية يف العلوم العقلية اخملتلفة، وترمجهتا اإىل اللغة العربية

 ء العلامء وتل الكتب. . واكنت ادليبل اإحدى احملطات اليت خيرج مهنا هؤل(227)

يعد عمل احلساب والرًيضيات من العلوم العقلية  عمل احلساب والرًيضيات:  

 املهمة واملزدهرة ابدليبل منذ القدم، واش هتر أ هلها مبهارهتم يف ال عامل احلسابية

. وقال عهنم اجلاحظ: " فأ ما الس ند، فلهم طبيعة يف الرصف؛ ل تري ابلبرصة  (228)

ل  وقال عهنم أ يًضا: " فهم قوم هلم عقول   (229)وصاحب كيسة س ندي"صريفيًا اإ

. ويعد" قيهل ابن همرتاجئ "، جسان ادليبل اذلي اعتنق  (230)وعمل وأ داب وأ خالق "

. وأ خذ العرب (231) الإسالم، أ حد اخلرباء يف أ عامل احلساب والنفقات من أ هلها

، وال رقام (232)أ سس عمل احلساب من الس نود، فنقلوا عهنم حساب الغبار

، وذلكل يعرتف العرب بفضل أ هل الس ند والهند علهيم يف  9: 1احلسابية من 

معرفة عمل احلساب والرًيضيات، فيسمى العرب هذا العمل ابحلساب الهندي أ و  

. وقال عهنم اجلاحظ: "ولول خطوط الهند لضاع من احلساب (233) ال رقام الهندية

 .(234) ..."الكثري والبس يط، ولبطلت معرفة التضاعيف 
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: عمل الفل والنجوم من أ شهر العلوم العقلية عند أ هل عمل الفل والنجوم 

الس ند والهند منذ القدم؛ وذكل لتعلق أ مور املةل به، حيث يبحث يف أ رسار الكون 

، كام اكن ل هل الس ند معرفة حس نة (235)   وأ خباره، ويف الغيبات، وتوقع املس تقبل

وأ براهجا، كام عرفوا الكواكب، وحددوا ترتيهبا فالشمس أ سفلها ابلنجوم ومواقعها 

لهيم   وفوقه القمر وفوقه عطارد مث الزهرة مث املرخي واملشرتي وزحل، ويرجع الفضل اإ

. واهمت أ هايل ادليبل مبعرفة الوقت اذلي اكن يسمي (236) يف تسمية بعض أ سامهئا

يل لبالدمه ومقارنته مع توقيتات التوقيت احمل  ، واهمتوا حبساب (237)بلغة الهند "اكل"

خيتلف عن توقيت ال ندلس مقدار ست ساعات،    البالد الإسالمية، فاكن توقيهتا

نصف هنار الس ند مطلع هنار الاندلس، ونصف  ذكر البريوين ذكل قائاًل: "اإن

 .(239). كام درسوا ظاهرة تعاقب الليل والهنار(238)هنارمه مغرب ال ندلس "

من العلوم القدمية املتقدمة عند الس نود، وأ مجع املؤرخون  يعد الطب الطب: 

عىل تقدم عمل الطب يف الس ند ومهنا ادليبل، فذكر اجلاحظ أ ن أ هل الس ند والهند 

ابرعون يف الطب، واختصوا مبعرفة الكثري من ال دوية، فقال اجلاحظ: "يقدمون 

رىق النافذة يف  يف الطب وهلم أ رسار الطب، وعالج فاحش ال دواء خاصة، وهلم ال

. وقال عهنم السريايف:" والطب ابلهند والفلسفة، وهلم  (240)السموم ويف ال وجاع"

 .(241)طب اليك..."

أ كد املسعودي اذلي زار بالد الس ند بداية القرن الرابع الهجري/ العارش   

امليالدي تقدم عمل الطب وصناعة ال دوية؛ فعندمه " العالج وال دوية واليك ابلنار  

، وقال  (242)وهلم التقدم يف صناعة الطب، وهلم فيه اللطافة واحلذق -وغريه

نسان يف دًير   الكمرديزي عن عمل الطب عند الس نود:" وعمل الطب مما مل ير مثهل اإ

املسلمني، وأ دعيهتم يف الطب كثرية، مهنا حلفظ الصحة، والقضاء عيل املرض،  

 . (243)الش يخوخة..."وتأ خري الش يخوخة، وزًيدة القوه، وغري ذكل من أ مراض 
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املدن الس ندية املشهورة بصناعة  اكنت مدينة ادليبل واحدة من أ مه الصيدةل:  

ال دوية، فمتزي أ هلها برباعهتم يف صناعة ال دوية، فقال اجلاحظ: "ولك صيدلين  

ل وهل غالم س ندي، فبلغوا أ يًضا يف الربهبار، واملعرفة ابلعقاقري ويف حصة   عندًن اإ

. واملقصود هنا ابلربهبار يه توابل بر (244) الب احلرفاء مبلغًا حس نًا"املعامةل واجت

الهند حيث اس تخدم أ هلها بعض النبااتت وال عشاب يف صناعة أ نواع من ال دوية  

قلمي  (245)لها كتاب يدعى " كتاب التفصيل"  واليت خصصوا . وأ طلق املقديس عيل اإ

قلمي العقاقري وذكر املسعودي يف أ ثناء زًيرته لبالد الس ند مطلع  (246) الس ند اس اإ

القرن الرابع الهجري/ العارش امليالدي، أ ن صناعة العالج وال دوية متقدمة 

 .(247)هبا

فربع أ هل ادليبل يف صناعة الزيوت معمتدين يف ذكل عىل حمصول السمسم  

، فاكن يدخل  (248)  اذلي اكنت تمتزي به املدينة وهو من أ مه احملاصيل الزراعية فهيا

يف صناعة زيوت الشعر، يقول ابن بطوطة" وأ هل الهند جيعلون يف رؤوسهم زيت  

، ويدخل أ يضا يف صناعة زيت يدهن به اجلسد للوقاية من لسع  (249) السمسم"

اجلراد، واس تخدامه كعالج من بعض أ مراض التجدل ادلموي، والنحافة، والضعف 

يف عالج عدد    (251). مك اس تخدم قصب السكر اذلي اكن موجودا هبا(250)  اجلنيس

ويدخل ال رز    (252)من ال مراض مثل أ مراض الصدر والرئة واحللق والهتاب املعدة

أ يًضا يف صناعة " الهبطة "ويه لكمة س ندية تعين ال رز املطبوخ ابللنب  

بيض  . وهناك نوع من الفلفل ال  (254)، وتس تخدم كغذاء للمريض(253)والسمن 

، كام متزيت بالد الس ند والهند بوجود نوع من (255) يس تخدم يف صناعة ال دوية

 .(256) امللح مييل لونه اإىل السواد اس ُتْخِدم يف صناعة العقاقري الطبية

أ ن موقع ادليبل أ سهم يف جعلها موضعا للتقاء الثقافات. وبعد   : يتجىل مما س بق  

الفتح الإسالم، اهمت املسلمون الفاحتون اهامتًما كبرًيا ابحلياة الثقافية عن طريق  

لهيم وعقد جمالس العمل يف قصورمه، فانترشت   جلب بعض العلامء للمدينة، وتقريهبم اإ
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اجملالس رغبًة مهنم يف طلب العمل،   اجملالس العلمية، وهاجر العديد من طالب هذه 

واكن   –خاصة يف العلوم ادلينية  -فظهر عدد كبري من العلامء اذلين ينمتون للمدينة

هلم دوًرا كبرًيا يف نرش العلوم ادلينية هبا، ويف البالد الإسالمية، واكنت العلوم 

لمون العقلية موجودة بطبيعة احلال يف ادليبل قبل الفتح الإسالم وسعى املس 

 لالس تفادة مهنا وتطويرها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

144 

 حواشي البحث:

  

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

145 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

146 

 

N. 

B. ( Baluch ):" The Most Probable Site Of Debal ", Islamic Culture , 

Vol.(XXI), No(3) , 1952, p 89                                                   

. 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

147 

 

 

 

                                                                                .N. 

B. (Baluch ) : OP.Cit , p 97-98 

(25                                                      )                                       Bathan , M :" 

The Ruins Of Bambhor and Its Identification With Al Daybul, Th Arab 

Seaport Of Sind ", Islamic Culture ,43, 1969, p304.                   

                                                                                           .N. 

B. ( Baluch ) : OP.Cit, P 98 

(32(                                                                                                                  

.Bathan , M : OP.Cit, p303,304 

(33(                       Archaeology Report:1963, Morning News, supplemen dated 

(14-8-1963), XII  Bathan.M: OP.Cit, 

p302.  

P98.

N. B. ( Baluch ): OP.Cit



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

148 

 

Sayyed Hashimi: The Arab Rule In Sindh, Islamic Culture, 1,1927, 

p192.   



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

149 

 

– Stanleylun – Pool: The History Of India 

Medieval India From The Mohammedan Conquest To The Reign Of 

Akbar The Great , Vol III , The Grolier Society , London , 1903, 

p6

S. M .( Ikram ): Mushim Civilization In India , Newyork , 1964 , 

p6



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

150 

 

Mumtaz Husina. Pthan ," 

Foundation Of Al Mansura And Its Situation" , Islamic Culture , 38, 1964, 
p187

 Pthan

؛ فيصل سيد طه: 

 .105، ص



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

151 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

152 

 

 

. 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

153 

 

S.M(Ikram): OP.Cit,p 7

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

154 

 

(109                                                                 )                              F.A.(Khan):" 

Muslim Architecture Of East Pakistan, Cultural Herit Age Of Pakistan", 

Department Of Archeology, Karachi , 1966, p 43.               

() 

 .

F.A.(Khan): OP.Cit, p 43

 .Jaffer. S:" The arab Administration In Sind ", Islamic Culture, 17 , 1943, p 

123                                                                               



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

155 

 

Archaeology 

Report: OP.Cit, p 1,2

 

. 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

156 

 

 

. 

(UAE  Trade Relations Between the Coast of OmanFaisal Sayed: 

NOW) and Indian Subcontinent in The Fourth century AH, Arab – Indo 

Relations Through the ages in History. Art 8 Culture, 22–23 November,Abo 

Zaby, 2010, P 24.                                                                                                                                 

 

B.Davidson: The African Past, London, 1964,p208-                                  



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

157 

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

158 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

159 

 

             P 86.                                                      

,  N. B. ( Baluch ):OP.Cit

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

160 

 

 

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

161 

 

 

 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

162 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

163 

 

Faisal Sayed: OP.Cit, P 24                                                                                             

 


