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 من القرن األول وحتى القرن السادس الميالدي الصالت التجارية بين شمال شبه جزيرة العرب والهند
 أ.م.د. قيس حاتم هاني الجنابي

 جامعة بابل اسية/كمية التربية األس
 المقدمة

احتلت شبه جزيرة العػر  همييػب بغل ػب اػت التػغريكم  تذيػف مػذة ايمييػب اػت بػر ز حةػغرات كريتػب ي يػب ذغ ػت مػت 
ايبرز ات حةغرات العغلـ كي يًغ ليغ ه تجته ات شتى اليجغالتم اةاًل كف بر زمغ ذحلتب  صؿ بيف الشػرؽ  ال ػر   تلػت 

اذز  ي ا ئ التجغريػب اػت تلػؾ الي ػغطؽم  ذغ ػت شػيغؿ شػبه جزيػرة العػر  مػت ايبػرز اػت يجػغؿ البةغئع التجغريب يغ بيف ير 
 تؿ التجغرة يف ال  د  الصيف إلى يػ ا ئ البحػر اليت  ػط  بػغلعذسم اييػر الػذ  ههػرل مػذة الي طتػب  هدل إلػى بػر ز ييغلػؾ 

 ي يب اي غ ذييلذب اي بغط  ييلذب تدير  ييلذب الحيرة.
ب البحث تت ييه كلى كدة يبغحث ت غ ل غ اي غ تحديد ي طتب شيغؿ شبه جزيرة العر  هـ قػ ؿ العػر   قد تطلبت طبيع

ات التجغرةم  همـ الطرؽ التجغريب العغلييب التت تير بي طتب الدرا بم  بعدمغ اصل غ ات العالقغت التجغريب بيف اي بغط  ال  د 
  بيف تدير  ال  د  بيف الحيرة  ال  د.

ث اكتيػػد غ كلػػى كػػدد ال بػػ س بػػه يػػف اليصػػغدر اي ليػػب  اليراجػػع الي يػػب التػػت ههػػرت ي ةػػ ع البحػػثم  ال جػػغز البحػػ
 يتؼ ذتغ  )اإلشغرة إلى يحغ ف التجغرة( للديشتت ات يتديب مذة الذت م  ذتغ  )اليتديب( البف خلد فم  ذتغ  )اليفصػؿ 

ة الد ليػػػب ي ػػػذ هقػػػدـ العصػػػ ر إلػػػى   غيػػػب العصػػػر اػػػت تػػػغريك العػػػر ( لليرحػػػـ  الػػػدذت ر جػػػ اد كلػػػتم  ذتػػػغ  )العػػػر   التجػػػغر 
الر يغ ت( لليرحـ  الدذت ر ي ذر كبد الذريـ البذرم  ذتػغ  )طريػؽ البخػ ر  الحريػر( لشػ قت شػعثم  ذتػغ  )طريػؽ الحريػر 

لتػت  تدير يدي ب الت ااؿ( لبشير زمد م  ذتغ  )تدير  تجغرت غ التديريب( لييشيؿ غغايذ ا ذتم  غيرمػغ يػف الذتػ  الي يػب ا
 هدرج غمغ ات قغئيب ات   غيب الحث.

 حدود منطقة شمال شبه جزيرة العرب:
تشيؿ ي طتب شيغؿ شبه الجزيرة العربيب بالد الشغـ  جزء يف العراؽم ه  يػغ يعػرؼ بػغل الؿ الخصػي م إذ هف ال ػالؿ 

ا يبم  خ اصػه كػف الخصي  ايتداد ال ييذف اصػله كػف شػبه جزيػرة العػر م  مػ  جػزء ال يختلػؼ يػف حيػث طبيعتػه الصػحر 
 .(1) غئر ه حغء بالد العر 

تيتػػد يػػف يجػػرل   ػػر الفػػرات اي ػػفؿ اػػت  (2) الحػػد د الشػػيغليب لشػػبه جزيػػرة العػػر  ح ػػبيغ يػػراة )ابػػف الفتيػػه ال يػػذا ت(
يػرل هف  (3)الشيغؿ الشػرقت إلػى شػ اطئ ال ػطيف كلػى  ػغحؿ البحػر اليت  ػط اػت الشػيغؿ ال ربػتم اػت حػيف هف )ال يػدا ت(

الشػػيغليب لجزيػػرة العػػر  تشػػتيؿ كلػػى شػػبه جزيػػرة  ػػي غء  ال ػػطيف  الجػػزء ايذبػػر يػػف  ػػ ريب  بغديػػب العػػراؽم  ي ذػػد الحػػد د 
اػػػت هف بغديػػػب الشػػػغـ ذغ ػػػت جػػػزءًا يػػػف شػػػبه الجزيػػػرة العربيػػػبم  هف الحػػػد د ال يغ ػػػيب بػػػيف  (4)الي تشػػػرؽ الر  ػػػت )بليػػػغييؼ(

خػغيس  ال ػغدس الييالديػيفم ذغ ػت ير ػ يب كلػى  حػ  يبتػت بغديػب الشػغـ اإليبراط ريتيف ال غ غ يب  البيز طيبم ات التػر يف ال

                                                 

 .13ـ(م ص1981هحيدم يحغةرات ات تغريك العر  قبؿ اإل الـم دار الذت م الي صؿ )( العلتم صغلح 1)
مػػػػػ(م يختصػػػػر ذتػػػػغ  البلػػػػدافم تحتيػػػػؽل د  غ يػػػػهم يطبعػػػػب بريػػػػؿم 292ابػػػػف الفتيػػػػه هبػػػػ  بذػػػػر يحيػػػػد بػػػػف إبػػػػراميـ)ت (2)

 .38-36ـ(م ص ص1885ليدف)
ؽل يحيػػػد بػػف كلػػػت ايذػػ عم دار الشػػػ  ف مػػػ(م صػػػفب جزيػػرة العػػػر م تحتيػػ362-352( الح ػػف بػػف هحيػػػد بػػف إبػػػراميـ)ت3)

 . 85-84ـ(م ص ص1989الهتغايب العغيبم ب داد )
 .72ـ(م ص1973العر   اإل الـ  الخالاب العربيب ات التر ف ال  طىم ترجيبل ه يس اريحبم بير ت ) (4)
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ات ح زة  ذغ  غ ايصلييفم  مذا يغ ت يدة الت ييب التت هطلت غ العر  كلى بالدمـ )جزيرة العر ( يف اليغء يحيط ب ػغ يػف 
   ر الفرات.جييع الج غتم  مت بذلؾ ةيت يعظـ بالد الشغـ ذيغ ةيت جزء يف هراةت العراؽ ييغ يتع غر  

 ت ييب بالد الشغـ التت هطلتت كلى الت ـ ايذبر يف شيغلت شبه الجزيرة العربيبم إ يػغ ذغ ػت تع ػت الشػيغؿ اػت لفػظ 
العر م  ذغ ت لفظب الييف تع ت الج   م  يطلؽ ا ـ الشغيب ات ال قت الحغةر كلى الحػد د الشػيغليب لل ػع ديب اليحغذيػب 

الشػػغـ  الػػييف ذػػذلؾ لػػـ تذػػف قبػػؿ اإل ػػالـ داللػػب كلػػى ت ػػييب لرقعػػب ج راايػػب يحػػددةم إ يػػغ لػػدردفم  ييػػغ تتػػدـ يبػػد  هف لفظػػب 
ذغ ت تيتد لتشتيؿ كلى ي غحغت غير يحددة تتع كلى شيغؿ ه  يييف الذعبب ه  الحجغز كي يًغم  مذا يغ تشير إليه ت ػييب 

 .(1)الت ـ الشيغلت يف الدار ات بعض ي غطؽ الجزيرة بػ)شغـ الدار(
 رب في التجارة:رأي الع

هدت التجػػغرة د رًا بػػغرزًا اػػت حيػػغة  ػػذغف شػػبه جزيػػرة العػػر  قبػػؿ اإل ػػالـم  قػػد  ظػػر العػػر  إلػػى التجػػغرة بذػػؿ احتػػراـ 
م  ةػر  ب ػغ اييهػغؿ اػت ي اقػؼ (2) تتديرم  لذلؾ هشغر اهلل تبغرؾ  تعػغلى اػت التػراف الذػريـ إلػى ي اةػع ذهيػرة إلػى التجػغرة

م  التجػغرة اػت (3)هير اػت حيػغة العػر  قبػؿ اإل ػالـ  خاللػهم  كػد  التجػغرة ذ اةػؿ ي  ػب لالرتػزاؽيتعددة ليغ ل غ يف  قػع  تػ 
إيػػغ هف يختػػزف ))م  ربػػح التجػػغرة يػػ تت (4(()يحغ لػػب الذ ػػ  بت ييػػب اليػػغؿ بشػػراء ال ػػلع بػػغلرخص  بيع ػػغ بػػغل الء))ره  العػػر ل 

يػغ بػ ف ي تلػه إلػى بلػد اخػر ت فػؽ ايػه تلػؾ ال ػلعب  ال لعب  يتحيف ب غ ح الب اي ػ اؽ يػف الػرخص إلػى ال ػالء اػيعظـ ربحػه  ام
التجػػغرة مػػت كيليػػب شػػراء يػػف زامػػد ه  يةػػطر  بيػػع إلػػى راغػػ  ه  ))م اػػػ(5(()هذهػػر يػػف بلػػدة الػػذ  اشػػترامغ ايػػه اػػيعظـ ربحػػه

ه  ك ػػد  م  قػػد كراػػ ا حتيتػػب التجػػغرة اػػت ه  ػػغ شػػراء البةػػغكب ب ػػعر رخػػيص ه   قػػت رخصػػ غ  بيع ػػغ  قػػت ال ػػالء(6(()يحتػػغج
م  التجػػغر هالهػػب هصػػ غؼل الخػػزاف الػػذ  يشػػتر  البةػغئع يػػف هصػػحغب غ بصػػ رة يبغشػػرة  يخز  ػػغ اػػت هيػػغذف (7)ارتفػغع ه ػػعغرمغ

خغصب إلى هف يبيع غ كلى الص ؼ الهغ ت يف التجػغر  مػ  )الرذػغض(م الػذ  يتػـ  بعيليػب شػراء البةػغئع يػف اي ػ اؽ التػت 
طل  مذة البةغئعم ايبيع غ إلػى الصػ ؼ الهغلػث  مػ  )اليج ػز( الػذ  ي ػتتبؿ البةػغئع تت اار اي غ   تل غ إلى ه  اؽ هخرل ت

 . (8)الي ت ردة  يبيع غ ات ال  ؽ
 الطرق التجارية الرئيسة في شبه جزيرة العرب:

تػػػتحذـ بػػػغلطرؽ يجي كػػػب يػػػف الع ايػػػؿ الج راايػػػب التػػػت تػػػ هر اػػػت  جػػػ د الطريػػػؽ التجػػػغر م  يعػػػد ك صػػػر ايرض 
لفب همـ مذة الع غصرم اةاًل كف  ج د الييغة الصغلحب للشر   ت اارة كلى ي ػغاغت ذغايػب اػت يحطػغت بتةغري  غ اليخت

كلػػى الطريػػؽم هيػػغ العلػػؼ  الطعػػغـ بصػػفت غ ك غصػػر يػػ هرة اػػييذف هف يػػ تال يػػع الت ااػػؿ إف قةػػت الةػػر رة بػػذلؾم  ذغ ػػت 

                                                 

 .158مػ(م ص1398( العير  م كير غرايبم بالد رجغؿ الحجرم الريغض)1)
؛  29؛   ػػ رة اػػغطرم ايػػب 37؛   ػػ رة ال ػػ رم ايػػب 24؛   ػػ رة الت بػػبم 29؛   ػػ رة ال  ػػغءم ايػػب 282(  ػػ رة البتػػرةم ايػػب 2)

 .11الجيعبم ايب   ؛    رة12  رة الصغاغتم ايب 
مػػػ(م اإلشػػغرة إلػػى يحغ ػػف التجػػغرةم تحتيػػؽل البشػػر  الشػػ ربجتم يذتبػػب 6( الديشػػتتم هبػػ  الفةػػؿ جعفػػر بػػف كلػػت )التػػرف 3)

 .69ـ(م ص1977غمرة)الذليغت ايزمريبم الت
مػػػػػ(م اليتديػػػػبم ي   ػػػػب ايكليػػػػتم 828( ابػػػػف خلػػػػد فم كبػػػػد الػػػػرحيف بػػػػف يحيػػػػد بػػػػف خلػػػػد ف الحةػػػػريت الي ربػػػػت)ت4)

 .349ـ(م ص1971بير ت)
 .349( اليصدر  ف هم ص5)
 .66( الديشتتم اإلشغرة إلى يحغ ف التجغرةم ص6)
 .394( ابف خلد فم اليتديبم ص7)
 .75-72 ف التجغرةم ص ص( الديشتتم اإلشغرة إلى يحغ8)
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ف ذغ ػت ذات همييػب الي غاغت الخغليب يف اليركػى  يحطػغت التػز د ب يػغ ط يلػبم هيػغ اليػ هرا ت البشػريب  ال يغ ػيب اه  ػغ  ام
بغرزة ات الطرؽ  الحرذب كلى ايتدادمغ  حيغيت غ  صيغ ت غم إال هف ههرمغ ذغف هقؿ يف الع غصػر الج راايػبم  ذغ ػت الطػرؽ 

اػػت  التجغريػػب كػػغياًل ي يػػًغ يػػف ك ايػػؿ  شػػ ت اليػػدف  الييغلػػؾ اػػت شػػيغؿ شػػبه جزيػػرة العػػر م  الطػػرؽ البريػػب ه ةػػح تػػ هيراً 
تفغكؿ التبغئؿ العربيب يع التجغرة إلى حػٍد ذبيػر يػف الطػرؽ البحريػبم  ييذػف هف   تػد  إلػى الطػرؽ البريػب  يعرات ػغ بيعػغلـ 
همي غل  ج د يدف ذات ارتبغط تغريخت ات ي طتب يف الي غطؽم  ات خط ي ل  هف يذ ف يتصػاًلم  مػذا  جػد لػه يهػغاًل اػت 

لعربيب  شيغل غم  م غؾ كاليب هخرل  تعرؼ ب غ كلى الطريؽ البر   مػت ال تػ ش ه  الطريؽ التجغر  بيف ج  بت الجزيرة ا
م هيػػغ هشػػ ر الطػػرؽ الرئي ػػب التػػت يػػرت اػػت شػػبه جزيػػرة العػػر  ا يػػغ طريػػؽ البخػػ ر  طريػػؽ (1)الذتغبػػغت يػػف حيػػث ذهرت ػػغ

 الحريرل

عيػدم  ه ػػ ي ا اي ػػغ بتػػدر ذبيػػرم ل التجػػغرة حراػػب قدييػبم ك ػػت بػػػ غ العػػر  اػت شػػبه جزيرتػػػ ـ ي ػػذ زيػػف بطريققق البرققور .1
 خغصب همؿ الييػػف الػذيف ذػغف ل ػـ د ر ريػغد  اػت التجػغرة العغلييػب حيػث اشػت ؿ بػػ غ اليلػ ؾ  ايقيػغؿ  رجػغؿ الػديف 
 الحغةػػػػر  البػػػػغد ييػػػػغ حػػػدا بػػػبعض البغحهيػػػػف إلػػػى االكتتػػػػغد بػػػ ف الحةػػػغرة اليي يػػػب قغيػػػت كلػػػى التجػػػػغرة يػػػع البلػػػػداف 

 م  هحد الطرؽ التجغريب الرئي ب الذ  يربط بػالد م  لع البخػ ر ات  ظرمـ مت كيغد مذة التجغرةم  ذغ ت (2)ايخػرل
بالد العر  ببلداف الشرؽ  ال ر م  يشذؿ البخ ر ال لعب الرئي ب التت تػ جر ب ػغ كلػى مػذا الخػطم إذ يشػذؿ البخػ ر 

بػده مػذا الطريػؽ اػت بػالد العػر  الج  بيػب م  ي(3)ك صرًا ي يًغ ات الطت س الدي يب التت ذغ ت يتبعب اػت العػغلـ التػديـ
يػػف ي طتػػب ظفػػػغرم  ييػػر بعػػػدة ي ػػغطؽ ي  ػػػغل شػػب ة  يػػ ر   تي ػػػع  قر ػػغ م  تلتتػػػت بيختلػػؼ اتجغمغت ػػػغ اػػت  جػػػرافم 
 ك دمغ يتفرع الطريؽ إلى اتجغميفل اي ؿ  ح  الشػيغؿ الشػرقت كبػر قريػب الفػ   اػت  اد  الد ا ػرم هػـ كبػر الييغيػب 

م  الطريؽ الػرئيس ي ػتير يػف  جػراف  حػ  شػيغؿ شػبه (4)ج العربتم هـ إلى ج     اد  الرااديفإلى جرمغ كلى الخلي
جزيرة العر  إلى هف يصؿ إلى ديداف )العال( هـ إلى البتراء هـ يتفرع إلى اركيف هحدميغ يذم  إلى غزة كلى البحػر 

اييػغ بعػد يصػؿ بػيف إيلػب )العتبػب( هػـ اليت  طم  الهغ ت يذم  إلى تديرم  الهغلث إلى يصرم  قد ا تحدث ارع اخر 
تدير يغرًا بربب كي ف  بصرلم  القى الفرع الهغلث ك غيػب خغصػب يػف حذػغـ  يلػ ؾ الشػغـم إذ هقػغي ا لػه  تػغط حرا ػب 

م  يالحظ كلى طريػؽ البخػ ر ه ػه لػـ (5) يراذز ا تراحب كلى ايتداد الطريؽ إلى الحد د الفغصلب بيف الشغـ  الحجغز
 .(6)رة دائيبم بؿ ذغف يزدمر  يختلؼ تبعًغ للظر ؼ اليختلفبيذف ي تترًا بص  

                                                 

م 1( اي صغر م كبد الرحيف الطي م ليحغت كف بعض اليدف التدييب ات شيغؿ غربت الجزيػرة العربيػبم يجلػب الػدارةم ع1)
 .77ـ(م ص ص1975الريغض )يغرس

رة ( ي  ػػػػذغتتم  ػػػػبتي  م تػػػػغريك الحةػػػػغرات ال ػػػػغييب التدييػػػػبم ترجيػػػػبل ال ػػػػيد يعتػػػػ   بذػػػػرم دار الذتػػػػغ  العربػػػػتم التػػػػغم2)
 .197ـ(م ص 1957)

 .152ـ(م ص1996م ديشؽ )42( شعثم ش قتم طريؽ البخ ر  الحريرم يجلب الح ليغت ايهريب ال  ريبم يج3)
( البذرم ي ذر كبد الذريـم العر   التجػغرة الد ليػب ي ػذ هقػدـ العصػ ر إلػى   غيػب العصػر الر يػغ تم يجلػب اليربػدم جغيعػب 4)

 .52-49(م ص ص1972م البصرة)4البصرةم ع
( يحيىم لطفت كبد ال مػغ م العػر  اػت العصػ ر التدييػبم يػدخؿ حةػغر  اػت تػغريك العػر  قبػؿ اإل ػالـم دار ال  ةػب 5)

 .316ـ(م ص1978العربيبم بير ت)
ـ(م 1996م ديشػػػػؽ)42( زمػػػد م بشػػػػيرم طريػػػؽ الحريػػػػر  تػػػػدير يدي ػػػب الت ااػػػػؿم يجلػػػب الح ليػػػػغت ايهريػػػػب ال ػػػ ريبم يػػػػج6)

 .139ص
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تعد طريؽ الحرير البر   احد يف همػـ الطػرؽ التدييػب  هط ل ػغ  هشػ رمغ اػت العػغلـم ايتػد يػف الصػيف  طريق الحرير: .2
لى ي طتػب بيز طيػـ   الي  ػغفم لي ػغاب تتػدر ب حػ  )  رة ذػـ(م  ترجػع شػ9222إلى ال  احؿ الشرقيب للبحر اليت  ط  ام

الطريؽ إلى الترف الهغ ت قبؿ الييالدم  ا تير  شغطه حتى الترف الهغيف الييالد م ه  قرابػب ايلػؼ  ػ بم  مػ  بػذلؾ 
يعػد الطريػؽ التجػغر  الػرئيس الهػغ ت الػذ  يػربط بػالد العػر  ببلػداف الشػرؽ  ال ػر م  بػالد العػر  م ػغ بيهغبػب يحطػب 

اليػػ طف ايصػػػلت للحريػػر الػػػذ  يصػػدر كبػػر مػػػذا الطريػػؽ إلػػػى م إذ ذغ ػػػت الصػػيف (1) صػػؿ  ا ػػتراحب ل ػػػذا الطريػػؽ
م  ذغف الحرير يص ع اػت بعػض يػدف شػيغؿ شػبه جزيػرة العػر  هػـ صػدر إلػى الخػغرجم إال (2)ح ض البحر اليت  ط

هف ذلؾ ال يع ت بغلةر رة هف يذ ف ذؿ الحرير اليص ع الذ  يصؿ إلى ه ربغ  غيرمغ قد ص ع اػت بػالد العػر م إال 
ؿ شبه جزيرة العر  كلى طريؽ الحرير بعدمغ هقر   تطب تصؿ بيف يدف ح ض الفرات  بػيف ال ػغحؿ هف  ق ع شيغ

ال ربػػت لحػػ ض البحػػر اليت  ػػط جعػػؿ ي  ػػغ الي ػػتفيد ايذهػػر يػػف مػػذة التجػػغرةم اةػػاًل كػػف هف الطريػػؽ اليػػغر كبػػر 
يبم  ربيغ ذغف مذا  ببًغ اػت تفػ ؽ طريػؽ هراةي غ هذهر    لًب  هاةؿ كب رًا  ير رًا  هذهر هي ًغ   اليًغ للت ااؿ التجغر 

م  يرتبط طريؽ الحرير بشيغؿ شبه جزيرة العػر  كػف طريػؽ اركػت يػ تت (3)الحرير البر  كلى طريؽ البخ ر البحر 
( ي عطػؼ إلػى ج ػب الج ػ   ال ربػت ليصػؿ بػالد اػغرس هػـ (4)يف بػالد اػغرسم ابعػد هف ييػر طريػؽ الحريػر بػػ) يرق د

( هػػـ )ميػػت( كلػػى   ػػر الفػػرات  ي  ػػغ إلػػى (6)يلتتػػى الطػػرؽ البريػػبم هػػـ يتجػػه إلػى )طي ػػف ف ( التػػت ذغ ػػت(5)إلػى )يػػر 
م  ذػػغف لديػػغف الػػذ   اػػرة  ػػذغف (7)تػػديرم  ي  ػػغ إلػػى يػػدف ال ػػغحؿ ال ربػػت للبحػػر اليت  ػػطم  ي  ػػغ ت تػػؿ إلػػى ه ربػػغ

الطػرؽ التجغريػب كي يػًغ لػـ تذػف  شيغؿ شبه جزيرة العر  للت ااؿ التجغريب ههٌر ات تفةيل غ  ل ؾ مذا الطريؽم إذ هف
هغبتب الي غلؾ بح   الحغلب ايي يبم  قػد بػرع العػر  اػت تذػ يف اػرؽ لتيػغدة الت ااػؿ التجغريػب اػت الطػرؽ الصػحرا يب 

 .(8)التت خبر مغ جيداً 
 

                                                 

 .151بخ رم ص( شعثم طريؽ ال1)
ـ(م 1958( حتػػتم ايليػػ م تػػغريك  ػػ ريغ  لب ػػغف  ال ػػطيفم ترجيػػبل جػػ رج حػػداد  كبػػد الذػػريـ رااػػؽم دار الهتغاػػبم بيػػر ت)2)

 .391م ص1ج
 .139( زمد م طريؽ الحريرم ص3)
 ػػب ( يشػػير  مػػ  بػػف ي بػػه إلػػى ر ايػػب غيػػر صػػحيحب   ردمػػغ لذهػػرة يػػغ رددت اػػت اليصػػغدر العربيػػب اييػػغ بعػػد  مػػتل )يدي4)

الص د  راء جيح فم يشير اإلخبغري ف إلى هف اليلؾ الحيير  )شير يركش( قغـ ب ػدي غ   ػييت )شػير ذ ػد( ه  )شػير 
ذ ػػدا ( ه  )شػػير خرب ػػغ( بل ػػب الفػػرسم هػػـ كربػػت إلػػى ) ػػيرق د((. ذتػػغ  التيجػػغف اػػت يلػػ ؾ حييػػرم يرذػػز الدرا ػػغت 

 .238-233مػ(م ص ص1347 ايبحغث اليي يبم ص عغء)
 .1216م ص4يعر اب ات بالد اغرسم  الير  تع ت اليرج. البذر م يعجـم ج ( يدي ب5)
طي ػف ف. الحيػ  م  كلػى اعربػت ط  ػف ف  هصػل غ ارا ػكم هالهػب ب داد  بيف بي  غ االي افم اي غ التت ذ رل يدي ب ( مت6)

ـ(م 1979لعربػتم بيػر ت )مػػ(م يعجػـ البلػدافم دار إحيػغء التػراث ا626ش غ  الديف هبت كبد اهلل يغق ت بف كبػد اهلل)ت
 .55م ص4ج

 .298م ص1؛ حتتم تغريك   ريغم ج134( زمد م طريؽ الحريرم ص7)
ـ(م 1996م ديشؽ)42( ايؿم هر  تم تدير  طريؽ الحريرم ترجيبل إييغف   ديغفم يجلب الح ليغت ايهريب ال  ريبم يج8)

 .93ـ(م ص1996ديشؽ)
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 عالقة األنباط التجارية مع الهند:
التت ذغ ت تغبعب ل ـم  التت ت اارت اي غ بعػض بزغ  جـ اي بغط ات يجغؿ التجغرة الد ليب يف خالؿ اليراذز التجغريب 

اليزايغ التت هملت غ لتب ه مذة اليذغ ب اليري قب ات التجغرة العغلييبم  لعؿ الي قع مػ  همػـ اي ػبغ  التػت  ػغكدت كلػى قيغي ػغ 
ؿ ايتػد  شػغط ـ ب ذة الي غـم إال هف  شػغط التجػغر اي بػغط لػـ يتتصػر كلػى اليراذػز التجغريػب التػت ذغ ػت تغبعػب ل ػـ ح ػ م بػ

التجػغر  لي طػػت يعظػػـ اليراذػػز التجغريػػب اليعر اػػب اػػت العػػغلـ يػػـ  ذلػؾم اذػػغف ل ػػـ  جػػ د اػػت يػػ ا ئ البحػػر اليت  ػػط  يػػ ا ئ 
م  اي بػغط يػف الشػع   العربيػب التػت جيعػت هػر ة كظييػبم  اذت ػزت الػذم   الفةػب (1)الخليج العربت  يػ ا ئ ال  ػد  الصػيف

ي قع ػػغ الييتػػغز الػػذ  تلتتػػت ك ػػدة جيلػػب يػػف الطػػرؽ التجغريػػب البريػػب التػػت ذغ ػػت كيػػغد طػػرؽ  بفةػػؿ اشػػت غل غ بغلتجػػغرةم إذ
الت ااؿ ات ذلؾ الزيغفم  قد حيلت الت اؿ التجغريب البةغئع التجغريب يف ال  دم اةاًل كف ي تجغت إيػراف  الػد يالت العربيػب 

م  تجدر اإلشغرة إلى هف همػـ اليػ اد التػت ذػغف (2)اليت  طالشرقيب ذغلحيرة  تدير لت زع ي  غ ات الشغـ  يصر  ي ا ئ البحر 
 .(3)يتغجر ب غ ات العغلـ التديـ مت ل ل  الخليج العربت  ذم  ال  داف  ت ابؿ ال  د  حرير الصيف

م (4)ايتد ال شغط التجغر  لد بغط إلى ي غطؽ  غئيػبم اتػد كهػر كلػى اهػغر تجػغرت ـ اػت شػرؽ ا ػيغ ال ػييغ بػالد ال  ػد
م  كيؿ يل ؾ اي بػغط بذػؿ ذذػغء (5) بغط يف ا ت الؿ ي قع بلدمـ لير ر شراييف التجغرة بيف الييف  بالد الشغـ ب غ تيذف اي

ذذغء كلى اال ػتفغدة يػف مػذة الطػرؽ  ا ػت الل غ ليصػلحت ـ  يصػلحب ييلذػت ـم  تيذػف اي بػغط يػف تذػ يف كالقػغت تجغريػب 
ك د يلتتػى   ػر الذػغر ف يي غء جرمغ كلى الخليج العربتم  خغراذس يع يراذز تجغريب ذغ ت شبه ي تتلب كف الفرهييفم ي  غ 

 .(6)م لذا  جد هف اي بغط اتصل ا يع تجغرة ال  دم إذ ذغ ت الت ابؿ اليغدة الرئي ب التت ذغ ت ت ت رد يف ال  دب  ر دجلب
م  ييػر مػذا الطريػؽ اػت يف الطرؽ التت ربطت اي بغط بتجغرة ال  د الطريؽ الذ  يخرج يػف البتػراء إلػى شػيغؿ  ػ ريغ

الطفيلب هـ الذػرؾ هػـ إلػى ذبيػغف هػـ ي دبػغ هػـ كيػغف هػـ جػرش اػغليفرؽ )جييع ػغ اػت ايردف حغليػًغ(  هػـ إلػى دركػغ )اػت  ػ ريغ 
حغليًغ( هـ بصرل هـ يػف م ػغؾ إلػى ديشػؽ  شػيغؿ  ػ ريغم  قػد  ػيطر اي بػغط اػت ايتػدادمـ إلػى الشػيغؿ كلػى الطريػؽ الػذ  

ييب بػ)الطريؽ ال لطغ ت( الييتد بيف ديشؽ  البحر ايحيرم هـ ا ت ل ا كلى يدائف صػغلح بطريػؽ كرؼ ات العص ر اإل ال
تجغرة الخليج  بج    بالد العر م ايير الذ  جعل ـ قريبيف يف الح راء كلى البحر ايحير  مذا يصل ـ بغلطريؽ البحريػب 

 .(7)إلى ال  د
بحػػر  إلػػى ال  ػػد كػػف طريػػؽ جرمػػغم  مػػ  طريػػؽ تجػػغر  ي ػػـ يصػػؿ م ػػغؾ هيةػػًغ طريػػؽ اخػػر يػػربط البتػػراء بػػغلطريؽ ال

الخليج العربت بيدي ب البتراءم إذ يربط البتراء يع يدي ب )جرمغ( كلى الخلػيج العربػتم  لػـ يذػف شػ ف مػذة اليدي ػب اػت التجػغرة 
ليصػػلحت ـ  يصػػلحب هقػػؿ يػػف شػػ ف البتػػراءم  قػػد كيػػؿ يلػػ ؾ اي بػػغط بذػػؿ ذذػػغء كلػػى اال ػػتفغدة يػػف مػػذة الطػػرؽ  ا ػػت الل غ 

 .(8)ييلذت ـ

                                                 

 .242ـ(م ص1967 الـم دار اليعغرؼم اإل ذ دريب )(   غلـم ال يد كبد العزيزم درا غت ات تغريك العر  قبؿ اإل1)
 .22م ص3ـ(م ج1978 - 1968) م بير ت2( كلتم ج ادم اليفصؿ ات تغريك العر  قبؿ اإل الـم دار اليالييفم ط2)

 .22ص
 .138(  زمد م طريؽ الحريرم ص3)
 .242(   غلـم درا غتم ص4)
 .5م ص3( كلتم اليفصؿم ج5)
 .22م ص3( اليصدر  ف هم ج6)
 .128ـ(م ص1987بغسم إح غفم تغريك د لب اي بغطم دار الشر ؽم ايردف)( ك7)
 .22م ص3( كلتم اليفصؿم ج8)
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ذغ ت البتراء تتـ  بد ر ال  يط ات كيليب  تػؿ ال ػلع إلػى يصػر  يػ ا ئ البحػر اليت  ػط  هيػغذف هخػرلم  بػدهت تفتػد 
يذغ ت ػػغ تػػدريجيًغ بعػػد هف هخػػذت ال ػػفف التغديػػب يػػف ال  ػػد  ج ػػ   شػػبه جزيػػرة تت جػػه يبغشػػرة إلػػى يصػػرم  مػػذا يػػغ هدل إلػػى 

ـ(م  يع هف البتراء  تطت ب يد  الر يغفم إال ه  غ  اصلت ازدمغرمػغ اتػرة 126غ بيد الر يغف   ب )ةعؼ البتراء هـ  ت ط 
يػػػف الػػػزيف بعػػػد  ػػػت ط د لػػػب اي بػػػغطم  هصػػػبحت اػػػت العصػػػر الر يػػػغ ت يرذػػػزًا اقتصػػػغديًغ مغيػػػغ  لذ  ػػػغ هخػػػذت تفتػػػد يذغ ت ػػػغ 

 .(1)االقتصغديب تدريجيًغ  لتحؿ يحل غ تدير
 ع الهند:عالقة تدمر التجارية م

م   تطب كب ر اةطراريبم  يحطب ق ااؿ بيف البحر اليت  ط (2)تعد تدير هقر  طريؽ  غلؾ يف الفرات إلى ديشؽ
اليت  ط  الفراتم  ك د هحد اليعغبر التليلب التت تجتغز جبغؿ البغديبم ا صبحت تدير يتحذيب ات شبذب يف الطرؽ التجغريب 

ف  الر يػػغف يحرصػػ ف كلػػى يصػػغلح ـ اليشػػترذبم رغػػـ خصػػ يت ـم كلػػى التػػت تػػربط ال ػػ احؿ ال ػػ ريب با ػػيغم  ذػػغف الفرهيػػ  
 .(3)ا تيرار ال شغط التجغر  لطريؽ الصحراء اليختصر كبر تدير  م  يبغشر  ايف   بيغً 

 تذيػػف ايمييػػب البغل ػػب ليدي ػػب تػػدير التػػت تشػػذلت اػػت  احػػب تػػدير بحذػػـ ي قع ػػغ الج رااػػت بػػيف يرذػػزيف ه غ ػػييف 
يب بيف يدف  اد  الرااديف  ال  احؿ الفي يتيبم  يف هـ ال يطرة كلى همـ خط تجغر  يربط بػيف الشػرؽ لت زيع البةغئع التجغر 

م إذ يجتيػع التجػغر اػت  ػ ؽ تػدير  يتبػغدل ف  ػلع ـ التجغريػبم (4)التغدـ يػف ال  ػد  الصػيف  بػيف ال ػر  كبػر العػراؽ   ػ ريغ
 تطب ا طالؽ للتجػغرة العربيػب الج  بيػب  حػ  الشػيغؿم  يػف   لـ تذف يلتتى للتجغر يف الشرؽ  ال ر  ح  م بؿ ذغ ت هيةغً 

 .(5)هـ اتد ذ  ت ي ط ًغ يهغليًغ ال تترار بعض التبغئؿ العربيب
 قد ه ش ت تػدير العالقػغت التجغريػب التػت ربطت ػغ يػع غيرمػغ يػف البلػداف ذػبالد  اد  الرااػديف   اد  ال يػؿ  الجزيػرة 

غ  ػػتغف(  ا ػػيغ الصػػ رلم ر ابػػط يػػف العالقػػغت االقتصػػغديب بػػيف تلػػؾ الشػػع    ي ػػدت العربيػػب  ال  ػػد  الصػػيف  بذتيريػػغ )ها 
م ذيػػغ  جػػد الحريػػر الصػػي ت اػػت قبػػر تػػدير  يعػػ د إلػػى  ػػ ب (6)إلقغيػػب كالقػػغت  يغ ػػيب  اجتيغكيػػب  هتغايػػب  ا يػػب اييػػغ بعػػد

التػػديري ف كالقػػغت تجغريػػب يػػع  م  هقػػغـ(7)ـ(م ييػػغ يػػدؿ كلػػى د ر تػػدير اػػت التجػػغرة يػػع الشػػرؽ ايقصػػى  احتذػػغرمـ ل ػػغ83)
الفرهييفم إذ ذغف للتديرييف ا دؽ خغص ب ـ ات يدي ب )ا ل شػيغد( ال اقعػب كلػى الفػرات بػغلتر  يػف ب ر ػبغ ج ػ   بغبػؿم  قػد 
  ب ى قغئد الت ااؿ التدير  الش ير )  ادا( يعبدًا لدبغطرةم  ذغف تغبعًغ يخلصًغ للر يغف ات قل  البالد الفرهيػبم ذػذلؾ ذػغف ذ

حظ ة ح  ب لدل ال لطب الفرهيبم ذيػغ ذػغف كػزز العالقػغت التجغريػب يػع الشػرؽ ال ػييغ ال  ػدم إذ بػرع التػديري ف اػت التجػغرة 
 .(8)الد ليب التت هصبحت ال شغط الرئيس ل ـم اذغ  ا يجلب ف ي تجغت ال  د يف بالد اغرس  يصدر   غ إلى بالد الر يغف

ـ( إلى ازدمغر التجغرة التديريب  قيغدة الت ااؿ   تؿ البةػغئع ال  ديػب 192-147 تشير الذتغبغت التديريب بيف كغـ )
يف ي ا ئ يي غف تي يدًا لتصديرمغ إلى اي  اؽ ال ربيبم  ي  غ ذتغبب كهر كلي غ ات ذبي ب ي ت شػب كلػى شػغمد قبػر حجػر  

                                                 

 .238(   غلـم درا غتم ص1)
( لػ يز م جم تي يػد ج رااػت تػغريخت كػف حفريػػغت يديريػب ااهػغر العغيػب اػت ي قػػع حلبيػب ز  بيػغم يجلػب الح ليػغت ايهريػػب 2)

 .13ـ(م ص1951م ديشؽ)1العربيب ال  ريبم يج
 .148ـ(م ص1989( دل م برمغف الديفم جزيرة العر  قبؿ اإل الـم دار الفغرابتم بير ت )3)
 .37( ي  ذغتتم تغريك الحةغرات ال غييب التدييبم ص4)
 .169ـ(م ص1994( اليالحم مغشـم ال  يط ات تغريك العر  قبؿ اإل الـم دار الذت م الي صؿ)5)
 .241( شعثم طريؽ البخ رم ص6)
 .94( البذرم العر   التجغرة الد ليبم ص7)
 .95-93(  ايؿم تدير  طريؽ الحريرم ص ص8)
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ب ػػغء ال ػػفف كلػػى  ػػ احؿ ييلذػػب يي ػػغفم  ربيػػغ يذػػ ف التػػديري ف قػػد ايتلذػػ ا ح ةػػًغ ل م(1)ـ(184بػػغلخط التػػدير  تعػػ د لعػػغـ )
لػى يدي ػب بريجػغزا Barbarikon(2) لعل ـ يف م غؾ قغي ا برحالت بحريب إلى يدي ب )بغربػغريذ ف  ( ك ػد يصػ    ػر ال ػ د  ام

ليه البةغئع ال  ديب  العربيبم  ييغ يشير إلى امتيغـ التػديري ف بغلتجػغرة البحريػب العهػ ر  كلػى ات ال  دم إذ ذغ ت ت تؿ ي ه  ام
ـ( يػذذر  تغبػػب يػف الربغب ػػب التػػديرييف اػت البحػػر ايحيػػرم 183-117 تػش اػػت يصػر يرجػػع إلػػى هيػغـ اإليبراطػػ ر مغدريػػغف )

 .(3)ا ب ط ل غ الرزؽ  حظيت بغكتراؼ اإليبراط ر
 ذػػغف للتػػديرييف يصػػغ ع لب ػػغء ه  إصػػالح ال ػػفف اػػت الخلػػيج العربػػتم  هقػػغي ا  شػػغطغت تجغريػػب اػػت جزيػػرة خػػرج اػػت 

يج العربت ييغ هيغط اللهغـ كف جغ بًغ يج  اًل يف  شغطغت مذا اليرذػز التجػغر  البحػر  الػذ  يبػد  هف التجػغر التػديري ف الخل
م إذ ذغ ػػت ال ػػفف الذبيػػرة ت تػػؿ البةػػغئع يػػف ال  ػػد كبػػر اليحػػيط ال  ػػد  إلػػى جزيػػرة خػػرج اػػت الخلػػيج (4)ذػػغف ل ػػـ  شػػغط ايػػه

اػػت   ػػر الفػػرات إلػى يػػ ا ئ كلػػى ةػػفغؼ الفػػراتم  يػػف م ػػغؾ ت تػػؿ اػػت ق ااػػؿ العربػت هػػـ ت تػػؿ ب ػػفف صػػ يرة ت ػػتطيع ال ػػير 
تجغريب بريب كبر اليراذز التجغريب إلى ي ا ئ البحر اليت  طم  ك ديغ تعػرض طريػؽ الحريػر البػر  إلػى يةػغيتغت الفػرهييفم 

ى قػػ ار  يػػف التػػر   ذلػػؾ ا ػػتعغض التجػػغر التػػديري ف ك ػػه بطريػػؽ بحػػر م  يحتيػػؿ هف التػػديري ف ذػػغ  ا ي زلػػ ف الفػػرات كلػػ
 .(5)لي طلت ا يف الخليج العربت برحالت تجغريب بحريب جريئب

( اػت (6) تشير الذتغبغت اليذتشفب ات ال غحب العغيب ات تدير إلى  ج د كالقغت يبغشرة بيف تدير  بػالد )ال ػلهييف
م  مػذا يػغ يشػير إلػى ت ظػيـ التػديري ف ات شيغؿ غر  ال  د إذ ذغ ت يراً  لل فف التجغريػب التغديػب يػف يػ ا ئ الخلػيج العربػت

لرحالت تجغريب بحريب كبر ا اي غ ي غاغت شغ عبم  قد هشغرت ال ت ش التديريب إلى قيغـ تجػغر كغئػديف يػف ال  ػد كلػى يػتف 
 في ب تديريب بهقغيب تيهغؿ يحد التجغر التديرييف  يدكى )يرق س ه لبي س يغحػغ (  قػد هقػيـ مػذا التيهػغؿ اػت خػغراذس )ه  

م  ذػػغف مػػذا البحػغر الجػػر ء يعػػ د يحيػػاًل بغلبةػػغئع الهيي ػػب التػػت ذػػغف يػػف (7)ت يي ػػغف  مػػت اػػت ال قػػت الحغةػػر اليحيػػرة(اػ
بي  ػػغ ايقيشػػب التط يػػب  ايحجػػغر الذرييػػب يهػػؿ الػػالز رد  الفيػػر ز اةػػاًل كػػف الحريػػر الصػػي تم  اػػت  تػػش اخػػر يذػػـر  فػػس 

بف حػد داف لي ػغكدته ل ػـم  يشػير مػذا الػ تش إلػى الي ػغكدة التػت  الشخص يف قبؿ تجغر كغد ا يف ال  د ات يرذ  ح يف
 .(8)قدي غ مذا البحغر للتجغر الذيف ذمب ا إلى بربغريذـ  ال اقع كلى يص    ر ال  د س

                                                 

( لليزيد ي ظرل غغايذ ا ػذتم ييشػيؿم تػدير  تجغرت ػغ التديريػبم ترجيػبل كػد غف الب ػتم يجلػب الح ليػغت ايهريػب ال ػ ريبم 1)
 .122-118ـ(م ص ص1996م ديشؽ)42يج

يصػػؿم ايصػػ ؿ التغريخيػػب للحةػػغرة العربيػػب اإل ػػالييب اػػت الشػػرؽ ايقصػػىم دار ( اال ػػـ الر يػػغ ت لذراتشػػت. ال ػػغيرم ا2)
 .36(م ص1977الطليعبم ب داد)

 .443( حتتم تغريك   ريغم ص3)
ـ(م 1982( ال جػػػػغر  هبػػػػ  ي لػػػػتم يصػػػػطفى  يحيػػػػد  صػػػػفتم جزيػػػػرة خػػػػغرجم يرذػػػػز درا ػػػػغت الخلػػػػيج العربػػػػتم البصػػػػرة)4)

 .126ص
 ااػؿ اػت التػغريك العربػت التػديـم يػف ذتػغ  تجػغرة الت ااػؿ  د رمػغ الحةػغر  حتػى   غيػب ( ال غشيتم رةػغ جػ ادم تجػغرة الت5)

 .8ـ(م ص1984الترف التغ ع كشرم ي   ب الخليجم الذ يت)
ؽ.ـ(  142-152(  مػػ  اال ػػػـ الػػػذ  تعػػػرؼ بػػه قبغئػػػؿ )ال ػػػغذغ(م إذ ذ  ػػػت قبغئػػػؿ ال ػػغذغس د يػػػالت يتحػػػدة بػػػيف  ػػػ ب )6)

 ـ(.226تت دايت حتى   ب ) ذ  ت ييلذب ذ شغف الت يب ال
 .119( غغايذ ا ذتم تديرم ص7)
 .119( غغايذ ا ذتم تديرم ص8)
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 قػد ذغ ػت ال ػفف التجغريػب التغديػب يػف ال  ػػد  الصػيف تعبػر الخلػيج العربػت هػـ   ػػر دجلػب هػـ تصػؿ إلػى  ػل قيبم هػػـ 
م  ذغ ػػت (1)ر البػر اػػت طػريتيف يػػذمبغف إلػى  ػػ ريب اي ؿ يػف الفػػرات يػغرًا بيدي ػػب )الصػغلحيب( إلػػى إ طغذيػبتخػرج الت ااػؿ كبػػ

الػػييف مػػت ايخػػرل يحطػػب رئي ػػب كلػػى طريػػؽ التجػػغرة التػػغدـ يػػف ال  ػػد  ذغ ػػت تصػػدر مػػذة البةػػغئع إلػػى شػػيغؿ شػػبه جزيػػرة 
الييف بةغئع ال  د  الصيف إلى بغقت هرجػغء شػبه جزيػرة  العر   ي  غ تدير تصدر إلى ه  اؽ يصر  بلداف ه ربغم اتد  تلت

العػػر   ي  ػػغ شػػيغؿ شػػبه جزيػػرة العػػر م  يػػف مػػذة البةػػغئع اةػػاًل كيػػغ ذذر ػػغة الػػذم   العػػغج  ايحجػػغر الذرييػػب  التصػػدير 
 .(2) خش  الص دؿ  ايقيشب الحريريب  التط يب  الذتغ يب  اا يب الفةيب  ال حغ يبم اةاًل كف ي تجغت غ ايخرل

)جييع غ ي ا ئ ات شيغؿ الخليج العربت بيف يي غف  البصرة حغليػًغ(  ا ت رد التديري ف يف ايبلب  خغراذس  ا رت 
البةػػغئع التغديػػب يػػف ال  ػػد  الصػػيفم يهػػؿ الػػدم ف  الب ػػغر  الحريػػر الصػػي ت  ال حػػغس  خشػػ  الصػػ دؿ  خشػػ  ايب ػػ سم 

ل ف بعةػًغ ي  ػغ هيػغ الت ػـ ايذبػر اتػد ذػغف يصػدر يػرة هخػرل إلػى ه ػ اؽ  ا ت رد ا يف الخليج الػئ البحػريفم  ذػغ  ا ي ػتعي
 .(4)م  ا ت رد ا يف هاريتيب الشرقيب الذم   العغج  الجل د  خش  ايب  س  ريش ال عغـ  العبيد(3)ح ض البحر اليت  ط

 عالقة الحيرة التجارية مع الهند:
 ذغف يذغف الحيرة يػف هطيػ  الػبالدم  هرقػه مػ اء  هخفػه )) لهل بت (5)يتييز ي قع الحيرة بييزات رائعب ذذرمغ )البذر (

 هخفه يػغء  هكػذاة تربػبم  هصػفغة جػ ام قػد تعػغلى كػف كيػؽ ايريػغؼم  اتةػع كػف حز  ػب ال ػغئطم  اتصػؿ بػغليزراع  الج ػغف 
 (6)تشػد (م  يصػؼ )التل(( اليتغجر العظغـم ي  غ ذغ ت يف ظ ر البريب كلػى يراػ   ػفف البحػرم يػف الصػيف  ال  ػد  غيرميػغ

يحػػػؿ اليلػػػ ؾ  يػػػزارمـ  ي ػػػذ  ـ … بصػػػحب م ائ ػػػغ  طيػػػ  يغئ ػػػغ   زمػػػب ظغمرمػػػغ تصػػػلح للخػػػؼ  الظلػػػؼ ))ذاذػػػرًا الحيػػػرةل 
م  قد اشت رت الحيرة بي غظرمغ الطبيعيب رائعب الجيغؿم  خص بب تربت غم ذيغ هف   ر الفرات ذغف يتفرع ات هطراا ػغ (( يه امـ

تلػؾ الي طتػب حتػى هف بعػض اػر ع اي  ػغر ذػغف يصػؿ إلػى الحيػرةم يهػؿ   ػر الحيػرة إلى كػدة اػر ع ت خػذ ي ػه جػدا ؿ تػر   
 .(7)   ر ي  ؼ    ر البحريب

ذغف للي قع اإل تراتيجت ل اد  الرااديف اةاًل كيغ ح ته مذة ايرض يف خيرات ال ييغ هرةه الخصبب   ارة ييغمه 
قت الحةغر   اال تعغش االقتصغد م  بالد  اد  الرااديف كبر دجلب  الفرات     لب الت تؿ ات هرةهم ههر بغرز ات الر 

بي قعه اليتييز بيف قغرات العغلـ التديـ جعؿ ي ه ج رًا لعب ر التجغرة بيف الشرؽ ال ييغ التغديب يف ال  د  الصيف  بيف 
البةغئع ال  ديب ال ر  اليتج ب  ح  هقغليـ البحر اليت  طم  ذغف الزديغد طل  البيز طييف كلى بةغئع الشرؽ ال ييغ 

 بةغئع ج    شبه جزيرة العر م ههر ات بر ز د ر العراؽ ذحلتب  صؿ ي يب تربط ي ا ئ البحر اليت  ط بغل  د ات 
م  اتخذ تجغر الحيرة يجغر  اي  غر ل تؿ بةغئع ـم  ي  غ كبر الخليج العربت (8)كصر لـ يعرؼ ايه رهس الرجغء الصغلح

ل لع  ي  غ ي تجغت العراؽ  يغ ترد إليه يف بالد   ريب  الرـ   الي  غف يهؿ الحديد إلى ال  دم يحيل ف يع ـ ه  اع ا

                                                 

 .298م ص1( حتتم تغريك   ريغم ج1)
 .115م ص4( كلتم اليفصؿم ج2)
 .197( ي  ذغتتم تغريك الحةغرات ال غييب التدييبم ص3)
 .139-138( دل م جزيرة العر  قبؿ اإل الـم ص ص4)
 .479م ص2( يعجـم ج5)
مػػػػػ(م صػػػػبح ايكشػػػػى اػػػػت صػػػػ غكب اإل شػػػػغم تحتيػػػػؽل د. كلػػػػت ي  ػػػػؼ الط يػػػػؿم دار الفذػػػػرم 821( هحيػػػػد بػػػػف كلػػػػت )ت6)

 .344م ص2ـ(.م ج1987ديشؽ)
 .345م ص2( اليصدر  ف هم ج7)
 .131ـ(م ص1972( ذيغؿم هحيد كغدؿم الطريؽ إلى اليدائفم دار ال فغئسم بير ت)8)
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 ال حغس  التصديرم ايبيع ف مذة الي اد ات ج    شرؽ هاريتيغ ه  ات ال  د  يجلب ف يع ـ الحرير  اإل تبرؽ  التر فؿ 
غف  العطر  غيرمغ يف ي تجغت ال د  الصيفم  الدارصي ت  الفلفؿ  الزكفراف  ال يؿ  الصيغ  الصدؼ  العغج  الدر  اليرج

اتفرغ ال فف حي الت غ ات ي ا ئ العراؽ ذػ)ايبلب  خغراذس  ا رات(م  ي خذ  ذغف الي طتب احتيغجغت ـ  يصدر غغلبيته إلى 
 .(1)  ريب  يصر  ي ا ئ البحر اليت  ط حيث يصدر يف م غؾ إلى ه ربغ

 اتصؿ بغليزارع  الج غف ))د رمغ ات  تؿ التجغرة يف الصيف  ال  د قغئاًلل إلى همييب ي قع الحيرة    (2) يشير )البذر (
 .(( الج غف  اليتغجر العظغـم ي  غ ذغ ت يف ظ ر البريب كلى يرا   فف البحرم يف الصيف  ال  د  غيري يغ

تت ترتبط  تعد الذفؿ )ال غشيغ( هحد هبرز اليراذز التجغريب التت ارتبطت بغل  د كبر الخط ط اليالحيب ال  ريب ال
بغ ـ )بر يالحب(م  ا ي غ ي حت ب   غ ذغ ت يرذز لر    (3)بغلخليج العربت يتج ًب  ح  ال  دم  قد  يغمغ )يغق ت الحي  (

لر   ال فف التغديب كبر   ر الفراتم إذ ه  غ تتع كلى   ر مذا ال  ر ات اليذغف اليعر ؼ حغليًغم  ذغ ت إحدل يحطغت 
الت ااؿم  ي  غ تتجه إلى تدير حغيلب يع غ بةغئع الصيف  ال  د  الخليج العربت اةاًل  ال تؿ ال  ر  الي يب التت تحط اي غ

كف ي تجغت  اد  الرااديفم  ذغ ت الطريؽ التجغر  التغدـ يف البصرة كبر الفرات إلى الذفؿ يتجه  ح  البتراءم ل ق كه 
غ ةعفت البتراء  شغرات كلى الز اؿم لذا  جد هف تحت  يطرة اي بغطم إال هف الت ااؿ التجغريب بدهت تتجه إلى تدير بعدي

التديرييف قغي ا ب ةع حغييب ك ذريب كلى مذا الطريؽ لت اير الحيغيب الالزيب لت ااؿ التجغريبم  ا تتر اي غ بعض التجغر 
 .(4)التديرييفم  ب  ا يعبدًا اي غ

م  مػت (5)د ال  ػدم  ت ػيى هيةػًغ )ذرخػغ( يي غء خغراذس يف الي ا ئ الي يب التت ربطت شيغؿ شبه جزيرة العر  بػبال
ؽ.ـ( ك ػد يلتتػى   ػر الذػغر ف ب  ػر 324يف اليدف التجغريب الي يب كلى الخليج العربتم ب غمغ اإل ذ در ايذبػر اػت  ػ ب )

م  الظػػغمر هف مػػذة اليدي ػػب تيذ ػػت يػػف تذػػ يف د لػػب يي ػػغف بعػػد (6)دجلػػبم   ػػييت بغإل ػػذ دريبم  تعػػرؼ ااف بغ ػػـ اليحيػػرة
 غ كلى اال تتالؿ كف ال ل قييفم  قد ا تترت ات مذة اليدي ب اةػاًل كػف  ػذغ  غ ايصػلييف جغليػغت يػف تػدير  يػف حص ل

م  يبػد  (7)بلداف هخرل يهؿ اي بغط  الي  ػغف  الر يػغف  يػف جرمػغ كلػى الخلػيج العربػتم  يختصػ ف اخػر ف بطػرؽ الصػحراء
غراض اقتصغديبم تتؼ التجغرة كلى ره  غم إذ ذغ ت مػذة اليدي ػب هحػد هف ا تترار يهؿ مذة الجغليغت ات مذة اليدي ب ذغف ي

اليراذػػز الي يػػب للتجػػغرة يػػع ال  ػػدم اتػػد ذغ ػػت بعػػض ال ػػفف التغديػػب يػػف ال  ػػد صػػ   يػػ ا ئ الخلػػيج العربػػت تحػػط اػػت مػػذة 
كلػػى بةػػغئع غ بػػيف  اليدي ػػبم  قػػد ج ػػى التجػػغر اػػت مػػذة اليدي ػػب يػػف مػػذة التجػػغرة هربغحػػًغ طغئلػػبم  هصػػبحت ي ػػرحًغ للت ػػغاس

التجػغر التػديرييف  اي بػغطم  تشػير ال صػ ص التديريػب إلػى ايػتالؾ التجػغر التػديري ف يخػغزف تجغريػب اػت مػذة اليدي ػب لحفػظ 
البةغئع التغديب ل ـ يػف هقصػى الشػرؽم  ذػغف اي ػغ حػت تػدير  ه ػ ـ التجػغر التػديري ف اػت إ شػغئهم  ذػغف للجغليػب التديريػب 

 . (8) ل غ يعبد تعبد ايه اال ب التديريب ات خغراذس رئيس ي تخ 

                                                 

 .442م ص2( الحي  م يعجـم ج1)
 .479م ص2( يعجـم ج2)
 .423م ص1( يعجـم ج3)
 .87م ص3( كلتم اليفصؿم ج4)
 .115( غغايذ ا ذتم تدير  تجغرت غ التديريبم ص5)
 .435( ذيغ كرات بغ ـ ذغرخ التت تع ت بغاراييب اليدي ب الي  رة)  دليغفم يي غفم ص6)
 .95(  ايؿم تدير  طريؽ الحريرم ص7)
 .94التجغرة الد ليبم ص؛ البذرم العر    459(   دليغفم يي غفم ص8)
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 ر ت ال فف التجغريب ات يي غء ا رات الذ  ربط بيف شيغؿ شبه جزيرة العر  ال ييغ الحيػرة  بػيف يػ ا ئ شػرؽ ا ػيغ 
ال ػييغ يػػ ا ئ ال  ػػدم  تعػػرؼ بػػػ)ارات البصػرة(  )ب ي شػػير(   ػػبب إلػػى )ب يػػف هردشػػير( ب يػت كبػػر شػػط العػػر  بغتجػػغة ايبلػػب 

م  مت يدي ب البصرة حغليًغم  مت يف اليدف التجغريب الي يب التغبعب لد لب يي غفم تتػع كلػى ه ػفؿ   ػر (1) ا ط  البصرةبيف 
م  تظ ػر همييػب اػ رات التجغريػب اػت ه  ػغ اليي ػغء (2)ذػـ( ج ػ   خػغراذس19دجلب ات ج     اد  الرااديفم كلػى بعػد  حػ  )

 همي ػػػغ الطريػػػؽ البحػػػر  الػػػذ  يػػػربط يدي ػػػب خػػػغراذس  يي ػػػغء اػػػ رات هػػػـ الػػػذ  ت طلػػػؽ ي ػػػه خطػػػ ط تجغريػػػب بحريػػػب    ريػػػبم 
اب ل غ س )ايبلب( هـ جزيرة ايلذغ هـ إلى بغرابغريذ ف ك د   ػر ال ػ دم  الخػط الهػغ ت يػربط يدي ػب اػ رات بيدي ػب  ػل قيب كلػى 

 رات بيدي ب بغبؿ كبػر   ػر الفػراتم   ر دجلب الذ  ذغف صغلحًغ لليالحب إلى مذة اليدي بم هيغ الطريؽ الهغلث ايربط يدي ب ا
 ارتبطت اػ رات بعالقػغت تجغريػب يتييػزة يػع تػديرم  يتةػح ذلػؾ يػف خػالؿ ال صػ ص التديريػب التػت ذذرت ػغ بصػفت غ يرذػز 

ـ( حيث ه ش  التجغر التديري ف يراذز تجغريب 19تغجر يعه التديري فم  تع د العالقغت التجغريب بيف ا رت  تدير إلى كغـ )
م  قػػد بلػػغ يػػف قػػ ة الصػػالت التجغريػػب بػػيف اػػ رت  تػػدير هف ظ ػػرت (3)اػػ رت يغر ػػ ا يػػف خالل ػػغ  شػػغط ـ التجػػغر  اػت يدي ػػب

كلػػى الحيػػغة ال يغ ػػيب تػػ لى التػػديري ف ي غصػػ  إداريػػب اػػت اػػ رت حتػػى هف حػػغذـ يدي ػػب اػػ رت اػػت اتػػرة يػػف الفتػػرات ذػػغف 
 .(4)تديريغً 

بلػدة كلػى شػغطئ ))هف ايبلػب  (5)ت تجغريًغ بغل  دم  قػد ذذػر )الحيػ  ( تعد ايبلب يف همـ الي ا ئ التجغريب التت ارتبط
ايبلب ب   غ يرا  لل فف يف  (6)م  يصؼ )ابف خلد ف(((دجلب البصرة العظيى ات زا يب الخليج الذ  يدخؿ إلى يدي ب البصرة

 يف ال  د الصيفم ييغ يشير إلى ت  ع ال فف التغديب إلى ايبلب يف ال  د  الصيف ذذلؾ.
م  تعػرؼ ايبلػب (7)غ ت ايبلب ت تتبؿ ال فف التجغريب ال  ديب بغ تيرار  بذهغاب لدرجب هف هطلؽ كلي غ )هرض ال  ػد( ذ

م  ذغ ػت ايبلػب (8)ايبلب ات اليصغدر الذال يذيب بغ ـ )اب ل ج س(م  تتع قر  خغراذس    ػر الفػراتم يتغبلػب ليدي ػب اػ رات
ت تصل غ ال فف اليحيلب بغلبةغئع الشرقيب التغديب يف ال  د الصيفم  تعد ايبلػب بغلفعؿ يرذزًا رئي ًغ للتجغرة ات الخليج العرب

م   صػفت ب   ػغ يي ػغء ذبيػر  يخػزف للبةػغئعم (9)اليخرج الرئيس للبةػغئع الػ اردة  الصػغدرة إلػى العػراؽ كبػر الخلػيج العربػت
م لػذلؾ ذغ ػت الد لػب الفرهيػب تحػرص (12)عغلييب يبد  هف ايبلب ذغ ت يف هذبر ي ا ئ الخليج العربت بؿ  يف ذبرل الي ا ئ ال

                                                 

 .516م ص1( الحي  م يعجـم ج1)
 .123( البذرم العر   التجغرة الد ليبم ص2)
 .33ـ(م ص1986م ب داد)3م ع15( الح  تم يحيد بغقرم  ت د ييلذب يي غفم يجلب الي ردم يج3)
 .33؛ الح  تم  ت د ييلذب يي غفم ص94( البذرم العر   التجغرة الد ليبم ص4)
 .77-76م ص ص1( يعجـم ج5)
مػػػ(م تػػغريك ابػػف خلػػد ف الي ػػيى )ذتػػغ  العبػػر  ديػػ اف 828( كبػػد الػػرحيف بػػف يحيػػد بػػف خلػػد ف الحةػػريت الي ربػػت)ت6)

اليبتػػػػػده  الخبػػػػػر اػػػػػت هيػػػػػغـ العػػػػػر   العجػػػػػـ  البربػػػػػر  يػػػػػف كغصػػػػػرمـ يػػػػػف ذ   ال ػػػػػلطغف ايذبػػػػػر(م ي   ػػػػػب ايكليػػػػػتم 
 .123م ص2ـ(م ج1971بير ت)

غ ـ بػف  ػالـ ال ػر  م غريػ  الحػديثم تحتيػؽل يحيػد كبػد اليعػيف خػغفم يطبعػب يجلػس دائػرة ( ابف  الـم هبت كبيد الت7)
 .166م ص4ـ(م ج1964الدذفم ال  د ) –اليعغرؼ العهيغ ت بحيدر ابغد 

 .462(   دليغفم يي غفم ص8)
 .127(  يل  فم هر  لدم الخليج العربتم ترجيبل كبد التغدر ي  ؼم يذتبب اييؿم الذ يت)د.ت(م ص9)
( ايحيػػػػدم  ػػػػغيت  ػػػػعيدم تػػػػغريك الخلػػػػيج العربػػػػتم ي شػػػػ رات يرذػػػػز درا ػػػػغت الخلػػػػيج العربػػػػتم جغيعػػػػب البصػػػػرة)د.ت(م 12)

 .364ص
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كلى إيجغد ي اطئ قدـ ل غ ات ايبلب يف خػالؿ كيليػغت اال ػتيراد  التصػدير التػت ييغر ػ غ التجػغر الفػرس اػت يي ػغء ايبلػبم 
حيػرم إال هف الفرس لـ يتيذ  ا يف تحتيؽ مدا ـ مذا كلى الرغـ يف ةعؼ د لب يي غف ب ب  ا تتغؿ التجغرة إلػى البحػر اي

 .(1)ـ(225 لـ يحتت ا مدا ـ إال بعد  ت ط د لب يي غف كغـ )
 هدت ايبلب د رًا ي يًغ ات التجغرة الد ليبم اتد ذغ ت يرذز د لت يعترؼ بهم    ؽ لليتغجرة يػع ال  ػد  بػالد العػر م 

 .(2)إذ ذغ ت ال فف التجغريب تصل غ بغ تظغـ يف بريجغزام  ذغ ت تصدر البةغئع إلى الييف
 ادر والمراجعالمص

 التراف الذريـ.
 ايحيدم  غيت  عيدم تغريك الخليج العربتم ي ش رات يرذز درا غت الخليج العربتم جغيعب البصرةم )د.ت(. .1
اي صغر م كبد الرحيف الطي م ليحغت كف بعض اليدف التدييب اػت شػيغؿ غربػت الجزيػرة العربيػبم يجلػب الػدارةم  .2

 ـ(.1975م الريغض )يغرس1ع
 ـ(.1981ر كبد الذريـم الجذ ر التغريخيب لعر بب ايح ازم يطبعب جغيعب البصرة)البذرم ي ذ .3
البذػػرم ي ػػذر كبػػد الذػػريـم العػػر   التجػػغرة الد ليػػب ي ػػذ هقػػدـ العصػػ ر إلػػى   غيػػب العصػػر الر يػػغ تم يجلػػب اليربػػدم  .4

 (.1972م البصرة)4جغيعب البصرةم ع
 ـ(.1973 ف ال  طىم ترجيبل ه يس اريحبم بير ت )بليغييؼم العر   اإل الـ  الخالاب العربيب ات التر  .5
حتػػػػػػػتم ايليػػػػػػػ م تػػػػػػػغريك  ػػػػػػػ ريغ  لب ػػػػػػػغف  ال ػػػػػػػطيفم ترجيػػػػػػػبل جػػػػػػػ رج حػػػػػػػداد  كبػػػػػػػد الذػػػػػػػريـ رااػػػػػػػؽم دار الهتغاػػػػػػػبم  .6

 ـ(.1958بير ت)
 ـ(.1986م ب داد)3م ع15الح  تم يحيد بغقرم  ت د ييلذب يي غفم يجلب الي ردم يج .7
مػػػ(م يعجػػـ البلػػدافم دار إحيػػغء التػػراث العربػػتم 626 ت بػػف كبػػد اهلل)تالحيػػ  م شػػ غ  الػػديف هبػػت كبػػد اهلل يػػغق .8

 ـ(.1979بير ت )
مػػػػ(م اليتديػػػبم ي   ػػػب ايكليػػػتم 828ابػػػف خلػػػد فم كبػػػد الػػػرحيف بػػػف يحيػػػد بػػػف خلػػػد ف الحةػػػريت الي ربػػػت)ت .9

 ـ(.1971بير ت)
د ف الي ػيى )ذتػغ  مػػ(م تػغريك ابػف خلػ828ابف خلد فم كبد الرحيف بف يحيد بف خلد ف الحةريت الي ربت)ت .12

العبػػر  ديػػ اف اليبتػػده  الخبػػر اػػت هيػػغـ العػػر   العجػػـ  البربػػر  يػػف كغصػػرمـ يػػف ذ   ال ػػلطغف ايذبػػر(م ي   ػػب 
 ـ(.1971ايكليتم بير ت)

ابف  الـم هبػت كبيػد التغ ػـ بػف  ػالـ ال ػر  م غريػ  الحػديثم تحتيػؽل يحيػد كبػد اليعػيف خػغفم يطبعػب يجلػس  .11
 ـ(.1964الدذفم ال  د ) –حيدر ابغد دائرة اليعغرؼ العهيغ ت ب

 ال  غيبم تحتيؽل كلت شير م دار إحيغء التراث العربػتم  ابف ذهيرم هب  الفداء إ يغكيؿ بف ذهير الديشتتم البدايب .12
 مػ(.1428بير ت)

مػػػ(م يختصػػر ذتػػغ  البلػػدافم تحتيػػؽل د  غ يػػهم يطبعػػب 292ابػػف الفتيػػه ال يػػذا تم هبػػ  بذػػر يحيػػد بػػف إبػػراميـ)ت .13
 ـ(.1885ليدف) بريؿم

 ـ(.1989دل م برمغف الديفم جزيرة العر  قبؿ اإل الـم دار الفغرابتم بير ت ) .14

                                                 

 .51ـ(م ص1981( البذرم ي ذر كبد الذريـم الجذ ر التغريخيب لعر بب ايح ازم يطبعب جغيعب البصرة )1)
 .123-122( البذرم العر   التجغرة الد ليبم ص ص2)
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مػػػ(م اإلشػػغرة إلػػى يحغ ػػف التجػػغرةم تحتيػػؽل البشػػر  الشػػ ربجتم 6الديشػػتتم هبػػت الفةػػؿ جعفػػر بػػف كلػػت )التػػرف  .15
 ـ(.1977يذتبب الذليغت ايزمريبم التغمرة)

 ـ(.1996م ديشؽ)42الت ااؿم يجلب الح ليغت ايهريب ال  ريبم يج زمد م بشيرم طريؽ الحرير  تدير يدي ب .16
 ـ(.1967 غلـم ال يد كبد العزيزم درا غت ات تغريك العر  قبؿ اإل الـم دار اليعغرؼم اإل ذ دريب ) .17
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