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الممخص
لقد لعبت الطرؽ كالمكاصالت دك انر كبي انر بتكثيؽ العالقات االقتصادية بيف
األندلس كبمداف المشرؽ اإلسالمي إذ ارتبطت األندلس بتمؾ البمداف بشبكة مف
الطرؽ البرية كالنيرية كالبحرية التي يسرت عمى الرحالة كالتجار كالعمماء
الترحاؿ مف كالى بالد األندلس .
كخاصة أف ىذه الطرؽ كانت في ىذه المدة خاضعة لحكـ المسمميف
األمر الذم ترتب عميو أستمرار كتكطيد األتصاالت األقتصادية كالثقافية
كالحضارية بيف أىؿ األندلس كأىؿ المشرؽ اإلسالمي ،ىذا فضالن عف
المكاصالت التي كفرت لمتجار نقؿ البضائع بمختمؼ أنكاعيا عمى الرغـ مف
المعكقات الطبيعية كالبشرية التي كانت تعرقؿ سير حركتيا .
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Abstract
Road and transport have played amajor role in do
cumenting the economic relations between and a lusia and
the countries of the Islamic East. And alusia was associa ted
with these countries with anet work of roads , vive ways and
sea which facilita ted travelers traders and scien tists
traveling to and from And alusia .Especially that these roads
were in this period subject to the sultan of the Muslims
which resulted in the continuafion and censdidation of
economic. Cultural and civilizational relations between the
People of And alusia and the people of the lslamic Mashreq.
as well as the tran sport that provided traders to tran sport
goods human obstacles that hampered the move mint of
movement
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المقدمة :
إف الباحث في العالقات األقتصادية كتطكرىا يالحظ أف تيار أقتصادم مزدىر

كاف يتـ بيف منطقتيف رئيسيتيف األندلس بما فييا مف خيرات كفيرة كبمداف المشرؽ
اإلسالمي ذات األقتصاد المزدىر  ،كقد فرضت قكانيف الطبيعية عمى ىاتيف
المنطقتيف تنظيـ عممية التبادؿ التجارم فيما بينيما عف طريؽ شبكة مف الطرؽ البرية

كالنيرية كالبحرية فضالن عف ما تكفر مف كسائؿ نقؿ مختمفة في أنكاعيا كأحجاميا
كستطرؽ اآلف األىـ كأشير الطرؽ التجارية بيف األندلس كبمداف المشرؽ األسالمي

كىي كاآلتي -:

أوالً  :الطرق البرية :
 )1طريؽ التجار الركس  :يبدأ انطالؽ رحمتيـ مف بالد الفرنجة اك األندلس باالتجاه
الى السكس االقصى ثـ الى طنجة(*) ،كبعدىا يجتازكف افريقيا ك مصر ثـ يكممكف
سيرىـ الى الرممة في فمسطيف كمنيا الى دمشؽ ك بعدىا الى الككفة ثـ الى بغداد
كمنيا الى البصرة ثـ الى االىكاز ك بعدىا الى فارس كمنيا الى كرماف ثـ الى السند

كمنيا الى الصيف(.)1

نقطة أنطالؽ ىذا الطريؽ تبدا مف شرؽ المانيا كمنيا الى إيطاليا كبعد أجتياز

فرنجة يتجو الى األندلس عف طريؽ نير الركف كممر قطمكنية ثـ يكمؿ سيره بأتجاه
طنجة عبر مضيؽ جبؿ طارؽ  ،فيجتاز بمداف المغرب األقصى عف طريؽ سبتة

كالمغرب األكسط عف طريؽ تممساف ككىراف كالمغرب األدنى عف طريؽ القيركاف
كطرابمس كصكالن الى برقة ثـ مصر ثـ يسير بأتجاه بالد الشاـ ما انر بالرممة كدمشؽ ثـ

العراؽ ما انر بالككفة كبغداد كالبصرة(.)2

 )2كيخرج طريؽ مف مدينة اشبيمية الى المكانئ الشرقية عند لقنت كمنيا يتجو الى
تاىرت (**) ،كثـ الى تكنس كمنيا الى القيركاف كبعدىا يكمؿ سيره الى مدف المشرؽ

اإلسالمي

()3
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 )3كايضان مف اشبيمية يخرج طريؽ آخر يتجو الى سال ثـ الى لبمة كمنيا الى مصر
كيكاصؿ سيره الى سكاحؿ كمدف بالد الشاـ ك ينتقؿ بعد ذلؾ الى بطرسكس كمنيا
ينطمؽ الى انطاكيا ثـ الى خميج القسطنطينية (. )4

 )4يبدأ انطالؽ ىذا الطريؽ مف بغداد ثـ الى الفسطاط مجتا انز ىيت ك الرصافة

كغيرىا مف المناطؽ في العراؽ ك دمشؽ كطبرية(***) ،كالعريش في بالد الشاـ ك

بعدىا يسمؾ طريقو الى االسكندرية كمنيا الى طرابمس
يتجو الى مدينة قابس

(*****)

(****)

ما انر بعدة مدف كمنيا

مجتا انز قصر الدرؽ ك الغكارة ثـ يسير الى القيركاف كعند

ىذه المحطة اما يكمؿ سيره الى األندلس اك يحط في المراكز االقتصادية في المغرب

لسد ما ينقص بضائعيـ مف سمع ك منتجات ثـ يتـ نقميا الى بالد األندلس(.)5
 )5طريؽ تجار الييكد الرذانية

(******)

:قد اعطى ابف خرداذبة كصفان ليـ فيقكؿ عنيـ "يتكممكف العربية كالفارسية

كالركمية كاالفريقية كاألندلسية كالصقمبية  ،كانيـ يسافركف مف المشرؽ الى المغرب
كمف المغرب الى المشرؽ ب انر كبح انر ....كيركبكف مف فنجة

(*******)

في البحر

الغربي فيخرجكف بالفرما كيحممكف تجارتيـ عمى الظير الى القمزـ  ...ثـ يركبكف
البحر الشرقي مف القمزـ(البحر األحمر)الى الجار كجدة ثـ يمضكف الى السند كاليند

كالصيف  ...حتى يرجعكف الى القمزـ ...ؼ ربما عدلكا بتجارتيـ الى القسطنطينية
فباعكىا مف الركـ ك ربما صاركا بيا الى ممؾ الفرنجة فيبيعكنيا ىناؾ  ،كاف شاؤكا

حممكا تجارتيـ مف فرنجة في البحر الغربي فيخرجكف الى انطاكيا "....

كبعد ذلؾ ينتقمكف الى (حكراف) بكاسطة الدكاب ثـ يركبكف نير الفرات فيدخمكف
قناة نير عيسى كالتي عف طريقيا يصمكف مباشرة الى بغداد ثـ الى دجمة ثـ الى
االبمة كبعدىا يركبكف البحر الى ساحؿ عماف ثـ السند كاليند كالصيف(.)6
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ثانياً :الطرق النهرية :
لقد كاف لالنيار دكر في نقؿ البضائع األندلسية لبمداف المشرؽ اإلسالمي عف
طريؽ اتصاليـ بالبحر المتكسط كمف ىذه االنيار ىي :
 )1نير الكادم الكبير الذم يربط بيف الكثير مف المدف األندلسية  ،فيك ينبع مف جبؿ
مدينة شقكرة

(********)

ينقسـ الى فرعيف فرع يتجو الى الغرب كيصب في المحيط

االطمسي .اما الفرع االخر كالذم يطمؽ عميو بالنير االبيض يتجو الى مرسية شرقان
كيصب في البحر الركمي(البحر المتكسط)(.)7

 )2كمف األنيار األخرل التي اتخذت مسمكان في الطرؽ التجارية  ،نير ابرة الذم
يخرج مف البرت (البرانس) مجتا انز مدينة سرقسطة ك يصب في البحر المتكسط اذ كاف
ىذا النير يعج بالمراكب التجارية الصغيرة لحمؿ البضائع(.)8

 )3نير شككر الذم تميز بشيرتو كينبع مف جبؿ الشارات كيجرم باتجاه جزيرة سكمر
كيصب في البحر المتكسط بيف بالكنية كدانية

()9

.

رابعان :فضالن عف ىذه األنيار تكجد أنيار أخرل كسنكردىا مجممة  ،كىي نير شقر
الذم يشبو نير النيؿ بجرياف مياىو( ، )11كنير تذابير( ، )11كنير شنتمرية كجميع ىذه

االنيار تنحدر مف األندلس كتصب في البحر المتكسط ،فضالن عف التقاء نيرم

اقميش كرباح مككنات ني انر كبي انر يصب في البحر المتكسط  ،ناىيؾ عف جبؿ الشارة

الذم ينبع منو اثنتا عشر ني انر ستو منو تجرم في البحر المتكسط كالقسـ االخر يصب
في المحيط االطمسي

()12

كمما يالحظ جميع ىذه االنيار تتصؿ بالبحر المتكسط  ،اال

أف المصادر لـ تعطينا أم تكضيح عف اتصاليا ببمداف المشرؽ  ،كبما اف البحر

المتكسط ىك حمقة األتصاؿ بيف األندلس كبمداف المشرؽ فيذا يعني تنحدر منو اما
الى مراكز التجارية في مصر كمنيا تنطمؽ لبقية بمداف المشرؽ اك ترسك في السكاحؿ

الشرقية لمبحر المتكسط كثـ تكمؿ سيرىا لممناطؽ التي نقصدىا .
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 )6كبما أف مدينة أشبيمية كانت مرك انز ميمان النطالؽ السفف منيا بمداف المشرؽ عف

طريؽ المحيط األطمسي كلرسك السفف القادمة الييا مف المشرؽ بعد أنطالقيا مف

المغرب كأجتيازىا المحيط األطمسي يجب أف نشير لمطرؽ النيرية التي كانت عند
المحيط األطمسي ثـ تكمؿ سيرىا الى بمداف المشرؽ بعد أجتيازىا المغرب اإلسالمي
كمف ىذه األنيار التي كانت تنطمؽ منيا كىي -:
نير الكادم الكبير كقد نكىنا اليو سابقان بعد أف ينبع مف شقكرة يتجو الى

أستجة قرطبة كأشبيمة – غربان كيصب في المحيط األطمسي تميزه ىذا الطريؽ بكثرة
حركتو التجارية سكاء مف قرطبة كغيرىا مف المدف باتجاه أشبيمة أك مف ىذه المدف

بأتجاه أشبيمية كالمحيط األطمسي( ، )13كىذا ما عبر عنو أبف حياف

()14

بقكؿ (( السفف

تجرم فيو صاعدة كنازلة )) كذكر بأنو يصمح لممالحة كاف مجراه األدنى في األثنيف

كالسبعيف ميالن األخيرة مف طكؿ العاـ  ،كليذا كاف يحج بالسفف التجارية الصاعدة
كالنازلة عميو .

 )7كلمرحيؿ لممشرؽ اإلسالمي أتخذ طريقان نيريان آخر بأتجاه الغرب كىك نير تاجو
يبدأ خركج ىذا النير مف الجباؿ المتصمة التي تقع في الشماؿ الغربي مف البكنت(،)15

ثـ يتجو الى طميطمة
المحيط األطمسي

()16

()17

.

كبعدىا الى شنتريف ما انر بطميبرة  ،ثـ الى أشبكنة فيصب في

 )8نير يانة الذم يبمغ طكلو ثالثة كعشركف ميالن

()18

 ،كيعرؼ أيض نا بنير أنو نسبة

الى قرية آنة القريبة مف قمعة رباح ينبعث ىذا النير مف المنطقة الكاقعة غرب جبؿ

شمير ما انر بقمعة رباح متجيان الى بطميكس

()19

ثالثاً  :الطرق البحرية :
 )1طريؽ تجار الركس البحرم  :يرتحمكف مف األندلس باتجاه صقمية فيسمككف البحر
المتكسط  ،كيدفعكف العشر لصاحب الركـ  ،اك يتخذكا نير تنس طريقان ليـ كمنو

يتجيكف لمدينة الخزر فيدفعكف العشر لصاحبيا ثـ يسيركا لبحر جرجاف بكاسطة االبؿ
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الى بغداد كبرفقتيـ الخدـ الصقالبة

(*********)

الجزية لممسمميف(. )21

ليترجمكا عنيـ كبعد ذلؾ يدفعكف

 )2يبدأ ىذا الطريؽ مف المرية الى االسكندرية مباشرة عف طريؽ البحر المتكسط اذ
كانت االسكندرية مف اكثر مدف مصر ارتباطان بمكانئ األندلس لتميزىا بمكقع جغرافي
ميـ فيي تقع في الجزء الشمالي الغربي مف دلتا النيؿ فيذا المكقع قربيا مف مكانئ

المغرب اإلسالمي

()21

كفي ذلؾ ذكر ناصر خسرك بقكلو "اف بحر االسكندرية كاف

يمتد حتى القيركاف الذم يفصميا عف مصر مسافة مائة ك خمسيف فرسخان" كعمى

الرغـ مف اف االسكندرية لـ تكف في نطاؽ بحث دراستنا اال انو ال يمكف اغفاؿ دكرىا
االقتصادم باعتبارىا محطة ميمة لرسك السفف األندلسية عند قدكميما لبمداف المشرؽ

اإلسالمي كالرحيؿ منيا لبالد األندلس؟ .

 )3فضالن عف ىذه الطرؽ يكجد طريؽ اخر تسمكو السفف يبدا مف البحر

المحيط(المحيط ا الطمسي) كبعدىا يسمؾ نير الكاركف ناقمة منتجات النحاس
كالقصدير الذم يحمالف مف انكمت ار كايرلندا كتتجو بيا الى تربكنة ثـ تجتاز البحر

المتكسط بكاسطة السفف االفرنجية الى االسكندرية كتعد ايضان مدينة شنتريف نقطة

انطالؽ ثانية ليا(.)22

 :)4يخرج ىذا الطريؽ مف مدينة اشبيمية الى مالقة ثـ الى غرناطة كمنيا الى المرية
كبعدىا الى بجانة في افريقية عف طريؽ البحر ثـ يتجو الى الميدية كمنيا الى

السكاحؿ المصرية بعد اجتياز البحر كبعدىا الى بالد الشاـ كمنيا الى بغداد كىك
الطريؽ الذم سمكو ابف عربي(.)23

 )5ينطمؽ ىذا الطريؽ مف بالد األندلس بأتجاه المغرب األقصى كصكال الى
سجمماسة كمنيا الى تكنس ثـ الى األسكندرية عف طريؽ البحر ثـ الى القاىرة كبعدىا

الى بغداد كمنيا الى بالد فارس ثـ بالد المجر كمنيا الى خكارزـ كثـ الى بغداد
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كىذا ما يتعمؽ بالطريؽ الذم سمكو أبك حامد الغرناطي  ،كفي طريؽ عكدتو كافتو
المنية في دمشؽ

(. )25

 )6فضالن عف الطريؽ الذم سمكو أبف الركمية بعد أجتياز البحر عبر الى الشماؿ

أفريقيا كمنيا كاصؿ طريقو الى مصر كمنيا اتجو الى مكة ثـ أنطمؽ الى بغداد

كالمكصؿ كدمشؽ ثـ عاد الى بالده بنفس الطريؽ

()26

.

 )7إضافة الى طريؽ اخر أجتازه أبف سعيد بعد خركجو مف األندلس أتجو الى تكنس
كمنيا الى األسكندرية ثـ القاىرة( .)27كمنيا الى الرحمي كبعدىا سمؾ طريقة الى دمشؽ

كبغداد كصكالن الى الحجاز ثـ عاد الى تكنس كبعدىا رجع الى بمداف المشرؽ

اإلسالمي

()28

.

 )8تبدا نقطو انطالقو مف المرية يتـ رككب البحر كصكالن الى تكنس عف طريؽ بجاية

الى مصر كمنيا الى بالد الشاـ كعف طريقيا يتكجو الى الحجاز ك في العكدة يسيركا

بنفس الطريؽ كصكالن الى بكنة(**********)ثـ مالقة ك بعدىا رندة كالجزيرة الخضراء
حتى يصؿ الى سبتو.كىك الطريؽ الذم سمكو ابف رشيد في رحمتو ألداء فريضة

الحج(. )29

مما يالحظ في بعض االحياف ال يكجد اختالؼ في الطرؽ الذم سمكيا الرحالة

عف الطرؽ التي اكردناىا سالفان فقط االختالؼ في المناطؽ التي انطمقكا منيا في
رحمتيـ لمبمداف المشرؽ اإلسالمي.

 )9يختمؼ ىذا الطريؽ عف الطرؽ االخرل الف نقطة انطالقو تككف مف الشماؿ

االسباني اذ يخرج مف تطيمة ثـ الى سرقسطة ما انر ببرشمكنة كبعدىا مرسيميا بح انر
كمنيا الى جنكب ايطاليا مرك ار في عدة مدف ك يستمر في طريقو كصكالن الى

قبرص(***********) ،ثـ الى انطاكيا كبعدىا صيدا كصكر ك عكا ثـ الى دمشؽ
كحمب كمنيا يسمؾ طريقو الى المكصؿ ك بغداد ثـ الى بالد فارس .كىك الطريؽ الذم

اتخذه بنياميف التطيمي في رحمتو لممشرؽ اإلسالمي(.)31
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)11ثامنان :يبدا ىذا الطريؽ مف غرناطة باتجاه سبتة ثـ يجتاز قصر

(************)
مصمكدة
كبعدىا تسمؾ السفف محاذاة بر األندلس لالتجاه غربان كصكالن

الى صقمية(************)مرك انر بالجزر الشرقية ميركقة ك منركقة ك يابسة كبعدىا
تبحر السفف الى االسكندرية كمنيا الى جزر الحماـ ك المسافة بينيا كبيف جزر
الحماـ اربعمائة ميؿ اما بالنسبة لممسافة مف سبتو الى االسكندرية فقطعيا السفف في

حكالي شير كاحد كبيف صقمية كمصر عشريف يكمان ثـ تكمؿ سيرىا الى الحجاز

كبعدىا الى العراؽ كفي العكدة يسمؾ البحر ايضا مرك ار بجزيرة صقمية كأف ما تطرقنا

اليو ىك الطرؽ الذم قطعو أبف جبير(.)31

ثانياً  :أنواع وسائل النقل
أ-

النقل البري:

َّ
إف الحديث عف الطرؽ التجارية يجرنا الى الحديث عف الكسائؿ المستعممة في
نقؿ البضائع عبر ىذه الطرؽ
كمف أكلى ىذه الكسائؿ (البغاؿ) التي استخدميا األندلسيكف بكثرة ،لقدرتيا عمى
تحمؿ مشاؽ السفر كالسير في الطرؽ الجبمية الكعرة ،ناىيؾ عف سرعتيا كحسف
سيرىا.

()32

كالى جانب البغاؿ استخدمت الحمير كالخيكؿ لنقؿ البضائع االقتصادية بيف
األندلس كبمداف المشرؽ اإلسالمي  ،كمف البضائع التي تحمميا تمؾ الكسائؿ الحرير

كالقطف كالتكابؿ كغيرىا( .)33ىذا فضالن عف استخداـ اإلبؿ لقطع المسافات البعيدة.

()34

كمف االحتياطات التي اتخذىا مالكييا عند اكترائيا ىي تدكيف اسـ المؤجر
كالمستاجر في العقد .
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الباحثة .وجدان عبدالزهرة عبود

كنكعية البضائع المحمكلة كالبمد المرتحؿ اليو ،كالطريؽ الذم يسمكو كتحديد نكعية
()35

كحث الفقياء عمى التعامؿ

الدابة بغالن اك حما انر اك فرس نا كذكر محاسنو كعيكبو
برفؽ مع ىذه الدكاب بعدـ ضربيا  ،كال يجكز تحميميا بسمع اكثر مف طاقتيا

()36

.

اما كسائؿ النقؿ البرم لبمداف المشرؽ اإلسالمي فيي مشابية لتمؾ التي

اكردناىا ،كاف ما اشتيرت بو ىي الجماؿ ذات السناـ الكاحد ،اذ كانت تسير عمى

شكؿ قكافؿ طكيمة ،يصؿ عددىا تقريبا الى اربعة االؼ كسبعمائة جمؿ

()37

،

فاستخدمت في المسافات البعيدة لقدرتيا عمى تحمؿ الصعاب ،كليذا شاع استخداميا

لحمؿ معظـ تجارات العرب

()38

كاضؼ اؿ ذلؾ مف الكاجب األخذ بيا بعيف االعتبار ىي معرفة اكقات

انطالؽ الرحمة  ،التي يجب اف تككف في فصؿ الخريؼ اك بداية فصؿ الربيع الف في
ىذه الفصكؿ تككف االجكاء مناسبة لسير القكافؿ كاف ما يعرقميا ىك فصؿ الصيؼ

شتاء ( )39كيجب عمى التجار
كالشتاء بسبب ارتفاع درجات الح اررة صيفان كشدة البركدة
ن
اك الرحالة اف يصطحبكا معيـ دليؿ (كشاؼ) تجنبان لمخاطر الطريؽ ،كمف الشركط
الكاجب تكفرىا في الكشاؼ اف يككف عمى معرفة تامة بالطرؽ  ،كاماكف تكاجد االبار

كاكراء اماكف إليكاء التجار في المناطؽ التي ينزلكف بيا ،كيعطي تنبييان لسكاف تمؾ
المناطؽ مف اجؿ القياـ بالضيافة(. )41
كتحدد اجرة الكشاؼ حسب المياـ التي يقكـ بيا فقد ذكر ابف بطكطة( )41اف

الكشاؼ الذم رافؽ رحمتيـ كاف مف مسكقة ،كتمف كراءه الؼ مثقاؿ ذىب.

كلتأميف الطرؽ أكثر كانكا يسعكف لكسب كد بعض القبائؿ المقيمة عمى الطرؽ

التجارية عف طريؽ تقديـ اليدايا لرؤسائيـ

()42

 .كالبعض مف القبائؿ كفرت حماية

لمقكافؿ مقابؿ الحصكؿ عمى بضائع مختمفة كذكر ايضان ابف بطكطة نصان بيذا الصدد
بقكلو "سافرت مف كككك الى تكدا في البر مع قافمة كبيرة لمغدامسييف ثـ كصمنا الى
بالد بردامة  ،كىي قبيمة البربر ال تسير القكافؿ اال مع خفارتيـ"( )43كدفع الضرائب

المفركضة عمييـ عند مركرىـ بالمراكز التجارية كغالبان ما تككف مف السمع المتاجر
()44
بيا
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ب :النقل البحري :
قبؿ اف تتطرؽ لكسائؿ النقؿ البحرم المستخدمة في العالقات االقتصادية بيف
األندلس كبمداف المشرؽ اإلسالمي يجدر بنا اف نبدا حديثنا بتاسيس صناعة السفف

كمراحؿ تطكرىا في بالد األندلس.

كاف الحديث عف تأسيس صناعة السفف في بالد األندلس يدفعنا الى التساؤؿ
عف السبب الذم دفع األندلسييف لالىتماـ بيذه الصناعة كلعؿ السبب في ذلؾ يكمف
في طبيعة بالد األندلس البحرية ألتي فرضت عمى اىميا اف يكلكا ىذه الصناعة قسط نا

كاف انر مف رعايتيـ ك اىتماميـ فالمكقع الجغرافي لبالدىـ  ،كإلحاطتيـ بالبحر مف ثالث
()45
ابتداء مف
جيات حتمت عمى اىميا حماية سكاحميـ بالبحر مف اليجمات الخارجية
ن
دكر لصناعة
عيد عبدالرحمف الداخؿ (172-138ىػ788-755/ـ) الذم شرع ببناء ن

السفف في المرية كقرطاجة كدانية كطرطكشة الى جانب الدكر السابقة

()46

لكنيا ال

ترتقى لمستكل يمكنيا الذكد عف البالد كلعؿ السبب في ذلؾ اف انشغاؿ االمكيف

بعدائيـ القائـ مع العباسيف ابعدىـ عف االىتماـ في القكة البحرية

()47

 ،فضالن عف

انشغاليـ بيجمات الدكلة الكاركلنجية كتقديميـ العكف كالمساعدة لمممالؾ االسبانية
الثارة الفكضى كاالضطرابات في األندلس كىكذا كاف االسطكؿ األندلسي ال يرتقي
لمستكل يمكنو حماية السكاحؿ األندلسية

()48

كمجابية التحديات الخارجية كلكف افاؽ

األندلسيكف مف غفمتيـ في عيد االمير عبدالرحمف االكسط(238-216ىػ-821/

852ـ) بعد اف ادرؾ االمير اف باالسطكؿ البحرم يستطيع اف يحقؽ نص انر عمى
اعداءه الكاركلنجيف

()49

كليذا اعد االمير عبدالرحمف االكسط قكتو البحرية عمى

السكاحؿ الشرقية لالندلس ثـ بدا بيجماتيـ البحرية سنة(236-224ىػ851-838/ـ)

عمى سكاحميا فدمركا قكاعدىا العسكرية في مرسيميا(**************)كغيرىا

()51

كالى جانب ذلؾ سير االمير اسطكالن مؤلؼ مف (311مركبان) فتح فيو جزيرتي

منركقة كمتركقة سنة(234ىػ848/ـ)

()51
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اضافة الى سببان آخر دفع األندلسيف لألىتماـ باألسطكؿ الحربي كىك كجكد المكاد

االكلية الالزمة لصناعة السفف كال سيما االخشاب فضالن عف تكفر مادة القير الذم
تطمى بو السفف لمنع تسرب الماء الى داخميا

()52

كاضؼ الى ذلؾ اف الغارات النكرماندية عمى السكاحؿ الشمالية الغربية كالتي
سبؽ االشارة الى ذكرىا ،ىي السبب االساسي الذم دفع األندلسيف الى االىتماـ بالقكة
البحرية

()53

فبعد ىجماتيـ شرع االمير عبدالرحمف االكسط اكامره ببناء دا انر لصناعة

السفف في اشبيمية لمجابية ىجماتيـ ،كالدليؿ عمى ذلؾ اف النكرماف عندما عادكا
ىجماتيـ عمى السكاحؿ األندلسية تصدل ليا االسطكؿ األندلسي بقكة نتيجة لتنامي

االسطكؿ األندلسي

()54

كقاـ النكرمانديف بمحاكالت اخرل لالستيالء عمى األندلس

لكنيـ فشمكا كنتيجة ليذه اليزائـ المتكررة تكقفت أطماعيـ في السيطرة عمى السكاحؿ
األندلس عمى سكاحؿ األندلس مدة تزيد عف قرف كنصؼ حتى اكائؿ النصؼ الثاني

مف القرف (4ىػ11/ـ)

()55

ككذلؾ الخميفة عبد الرحمف الناصر أكلى األسطكؿ عناية كبيرة مف الجية

الشرقية المتمثمة بالدكلة الفاطمية فضالن عف اليجمات النكرماندية( )56كغارات الدكلة
الكاركلنجية( )57كبمغ عدد السفف في عيده الى( )311مركبان( )58ك البعض االخر يذكر
()59

كصمت الى ( )211مركبان

بينما الفيداكم

()61

يذكر اف عدد قطع االسطكؿ

األندلسي عمى عيد الناصر كاف اكثر بكثير مما ذكر الف عبدالرحمف االكسط عندما

غ از جزيرتي ميركقة كمنركقة كاف باسطكؿ مككف مف( )311مركبان ،فضالن عف اىتماـ

الناصر باالسطكؿ كاقامتو لمعديد مف دكر صناعة السفف فقد اضافت اعدادان اخرل
مف السفف الى االسطكؿ ،كىذا بدكره ادل الى زيادة عدد سفف االسطكؿ األندلسي.

كبعيد ممكؾ الطكائؼ (422ىػ484-ىػ1131/ـ1191-ـ) فقدت األندلس
قكتيا البحرية الثارة الفتف كاالضطرابات مف جية كظيكر دكيالت متعددة حاكلت كال
منيا بسط سيطرتيا كتكسيع حدكد دكلتيا عمى حساب االخرل

()61

فانعكس ذلؾ سمبان

عمى النشاط الحربي فتقمص عدد السفف في معظـ المدف األندلسية ،كالبعض منيا
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استمر اىتماميـ بصناعة السفف كال سيما مدينة المرية

صمادح يكلييا اىتمامان كبير انك كذلؾ الحاؿ لمدينة اشبيمية

()62

()63

اذ كاف المعتصـ بف

كأستعاد األسطكلي األندلسي قكتو بدخكؿ المرابطيف الى األندلس أذ حرصكا
حرصان شديدان عمى نمك أسطكليـ البحرم منذ أف بدأكا بفتكحاتيـ في المغرب ألىمية
األسطكؿ ليـ سكاء عمى الصعيد السياسي أك األقتصادم بالرغـ مف بداكتيـ كقمة

خبرتيـ البحرية بحكـ تغمب الطابع البدكم عمييـ  ،بينما ذكر آخركف أف البداية
الحقيقية ألىتماـ المرابطيف باألسطكؿ عند دخكليـ بالد األندلس
عندما احرزكا نص اُر عظيما عمى الفكنسك السادس سنة(479ىػ1186-ـ) كقد

امكنيـ ىذا النصر مف بسط نفكذىـ في األندلس كخمع ممكؾ الطكائؼ بعد ذلؾ ،كانيـ
استفادكا بما تمتمكو األندلس مف امكانيات مادية ك كفايات بشرية في الشؤكف البحرية

كبذلؾ اصبح لدييـ اسطكؿ بحرم قكم

()64

كاستمر المرابطكف محافظيف عمى قكة

اسطكليـ الى اف انتيى امرىـ عمى يد المكحديف ،كبعد السمطة الييـ (المكحديف)

ادرككا اىمية االسطكؿ البحرم فنيضكا لبناء سفف اخرل الى جانب السفف السابقة

حتى بمغ اكج قمتو في عيد ابي يعقكب المنصكر(. )65

كا َّف تأسيس األسطكؿ التجارم في األندلس جاء استم ار نار لألسطكؿ الحربي

كىذا يعني اف ىناؾ تالزمان شديدان بينيما في الكقت الذم يقكـ فيو االسطكؿ التجارم

بممارسة نشاطو التجارم يقكـ االسطكؿ الحربي بتكفير الحماية لو مف أعماؿ

القرصنة(. )66

كقد زخرت كتب مؤرخي العرب كغيرىـ في العصكر الكسطى  ،كأسفار الرحالة

كالمستكشفيف بمئات مف أسماء السفف كما حظيت لغة العرب كأشعارىـ بالكثير مف
أسماء السفف كأدكاتيا ،مما يؤكد خبرتيـ الكاسعة برككب البحر ككسائمو

تمؾ السفف ىي -:

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

()62

فمف أشير

23

أ.د .عصام كاطع داود

الباحثة .وجدان عبدالزهرة عبود

 )1الطريدة  :أحدل مراكب البحر المتكسط التي تتميز بكبر حجميا كتككف ليا مؤخرة
تفتح كتغمؽ بأبكاب كفي معظـ األحياف تستخدـ لحمؿ الخيكؿ الحرب

(. )63

 )2البغمة  :مف مراكب الخميج العربي التي تميزت بكبر أنكاعيا إذ كانت تحمؿ أكثر
مف خمسيف طنان  ،كتنتيي بمؤخرة مربعة الشكؿ (.)64

 )3البارجة  :أحدل السفف الخميجية التي تستخدـ ألغراض التجارة كالحرب  ،كتتألؼ
البكارج مف ىيكؿ مسح مستك  ،كأكؿ مف بنى ىذا النكع ىـ اليكلنديكف ثـ شاع
أستعماليا في كؿ أكربا

()65

 ،كجاء في المخصص

()66

"" البارجة سفينة مف سفف

البحر تتخذ لمقتاؿ  ،كتقكؿ ما فالف بارجة  ،كجاء ذكرىا في كتاب فتكح البمداف في
عدة مكاضع

()67

 ،كأكرد الطبرم

()68

في حكادث سنة  251ىػ قائالن كلخمس بقيف مف

صفر دخؿ مف البصرة الى بغداد عشر سفائف بحرية تسمى البكارج في كؿ سفينة

أشتياـ  ،كثالثة نفاطيف كنجار  ،كخباز كتسعة كثالثكف رجالن مف الجذافيف كالمقاتمة
فيككف بذلؾ في كؿ سفينة خمسة كأربعيف رجالن " .

)4األىكرة  :كىي مف أسماء السفف أخذىا العرب عف اليند بعد اإلسالـ كتشبو

()69

الطريدة إال أنيا أكسع منيا كأقصر  ،كعمى نصفيا معرش مف الخشب يصعد اليو

عمى درج  ،كعدد مف يجدؼ بيا حكالي أربعيف رجالن

()71

 )5البدف  :العكيسة  :اكثر السفف العمانية شيرة كال تزاؿ تستعمؿ حتى في الكقت
الحاضر

()71

 ،أستخدمت بصيد السمؾ كلمنقؿ الساحمي كتعميميا منخفض مستقيـ ذك

صدر بارز  ،أما المؤخرة فعالية تثبت عمييا الدفة بالحباؿ  ،كالبدف مركب قميؿ العمؽ
إال أنو أكثر عمقان عند الدفة عف القاعدة كذلؾ لحفظ تكازف ىذه السفف عف السفف

التي تستخدـ لمتجارة كالتي عرفت بكبر حجميا  ،كيككف ليا صارياف يسمى العكيسة
كتتراكح الحمكلة في البدف كالعكيسة مف عشريف الى مائة طف  ،كيبمغ معدؿ طكؿ

البدف خمسة كأربعيف قدمان كعرضو حكالي عشرة أقداـ
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 )6البيتؿ  :مف السفف العمانية إذ كصفت بأنيا ذك غاطس صغير كذك مقدمة مدببة
كمؤخرة عالية بارزة كيحرؾ بكاسطة الحباؿ كيبمغ حمكلة مركب البيتؿ ذم الحجـ

الكبير مائتي طف كيزيد طكلو عمى خمسة كسبعيف قدمان ،كلو صارياف كأحيان نا

ثالثة

()73

 )7اآلمدة  :أستخدمت ألغراض تجارية تسير بالمجاديؼ في المياه الضحمة كالجكم
في المياه العميقة كالمحيطات

()74

.

 )8بريجنتيف  :سفينة حربية عرفت بصغر حجميا كخفتيا ككانت تستخدـ في بعض
األحياف لنقؿ البضائع كتحكلت ىذه السفف الى سفف شراعية يستعمميا القراصنة في

جكالتيـ البحرية

()75

.

 )9بكتيز  :أستخدمت ىذه السفينة في العصكر القديمة لمتجارة كأستمر أستخداميا
حتى العصكر الكسطى في سكاحؿ فرنسا التجارية ثـ أنتشرت في كؿ غرب البحر

األبيض المتكسط

()76

 )11السنبكؽ  :أستخدـ بكثرة بسكاحؿ المحيط اليندم إذ كجد عمى سكاحؿ قاليقكط

()77

كمما يدؿ عمى كثرة أستخدامو رؤية أبف بطكطة لو كيسميو الضبكؽ في أكثر مف

مكاف إذ راه في في مقدشك كفي ظفار كفي البصرة
بخصكص حجمو إذ ذكر دكزم

()79

()78

كقد أختمؼ المؤرخيف

أنو سفينة كبيرة تتراكح حمكلتيا ما بيف ثمانيف

كمائة كثمانية أطناف كىي مكشكفة ليس ليا ظير مدببة المقدـ عريضة المؤخر كليا

شراع مربع بينما ذكر أبف بطكطة

()81

أنو ركب مف ساحؿ البصرة في ضبكؽ كىك

القارب الصغير الى األبمة عمى حد قكلو كبينيا كبيف البصرة عشرة أمياؿ كعند كالمو
عف سمطاف مقديشك يذكر متى كصؿ مركب الى مقدشك يذىب اليو ضيكؼ السمطاف،

كعندما يشير الى ظفار يذكر أنو متى كصؿ مركب مف اليند أك غيرىا خرج عبيد

السمطاف الى الساحؿ كصعدكا في صنبكؽ الى المركب  .كفي كتاب عماف كتاريخيا
البصرم

()81

يذكر نكعيف مف صنبكؽ أكليما كىك الصنبكؽ فقط كىك مف أشير
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المراكب العربية في الخميج كعماف كجنكب الجزيرة العربية كالبحر االحمر اذ تككف لو
مقدمو منخفضو ذات شكؿ منحني كمؤخره عالية مما يضيؼ عمى السقكؼ شكال

جميال .تتراكح حمكلتو ما بيف طف كمائو كخمسيف طف كيبمغ طكلو ثمانيف قدـ كاما
لمسنبكؽ االخر يطمؽ عميو السنبكؽ المحيط كىك مف المكاكب العمانية الميمة لعراقتيا
في القدـ كيتكافر في ظفار كتككف لو دقو صغيره كمجاديؼ كصار كاحد كيعمؿ عميو

طاقـ مف اربع الى ثمانية رجاؿ عمى الرغـ مف اختالؼ االقكاؿ اال انو يميؿ الى
اصغر حجـ كخصكصا اذا كاف السفف كثيرة تصؿ حمكلتيا الى الفي طف كانكاعيا
مئة استخدمت كقكارب كبيرة نسبيا

()82

)11الشاتكرم  -:يبمغ طكلو حكالي ثالث عشر خطكه كاستخدمت لحركتيا المجاديؼ،
اك تككف ذك فتحة ضيقو ال تتسع لرجميف كتتميز بسرعتيا

()83

كيبدك انيا كانت

ت ستخدـ لتصؿ ما بيف السفف الكبيرة التي يتعذر دخكليا الى الميناء  .اك مالقاة تمؾ
السفف كارشادىا الى مسالؾ الميناء حيث يككف مجرل الميناء محفكفا بالصخكر
احيانا

()84

 )12برعاني  -:نكع مف السفف التي كاف العرب يستخدمكنيا في البحر االحمر ككاف
لبحارتيا براعو خاصو في استخداـ المجاديؼ في الحاالت الجكية القاسية
 )13جالكت  -:نكع مف السفف الحربية  .خفيفة الحركة استخدمت في بعض االحياف
لحمؿ البضائع النفيسة اك الشخصيات اليامو كقت الحركب

()85

)14الجراب  -:السفينة الفارغة  ،التي تستخدـ لنقؿ التجارة

()86

)15الجفاية  -:شبييا لسفينة الحرب ،تطمؽ عمى السفينة التجارية الضخمة الفارغة،
ام قبؿ شحنيا بالمنتجات

()87

اما طاقـ السفينة يككف مف رباف ك عدد مف المساعديف فالرباف ىك الذم
يتحمؿ كافة المسؤكلية كمف اكليا االىتماـ بالسفينة كالتأكد مف عدـ كجكد خمؿ فييا
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كتدكيف كؿ ما يشاىد فييا مف خمؿ  ،كتقييـ احكاؿ جميع الركاب كالمسافريف كالتأكد

مف جميع ادكات السفينة

()88

اضافة الى ذلؾ يجب اف يككف عمى معرفو تامة بيبكب

الريح كحركات النجكـ ككذلؾ معرفة الشعب المرجانية التي تككف سببا في حدكث

ككارث لمبحار كالمسافريف (. )89

يتكاجد الى جانب الرباف فريؽ كامؿ (عالنكاخذه ) اك الناخذة كىك مالؾ السفينة

اك مديرىا كليس قائدىا (.)91

كالمالح الذم يدير السفينة في البحر كيسمى (النكاشي) .
كاالشنياـ كىك رئيس البحارة

()91

كالتنديؿ كىك كبير المالحيف كيسمكنو ايضا

خالصي اك فاكرة ك ميمتو مالحظة اداء البحارة عمى السطح  ،كفحص البكرات
كالصارم كالمعدات االخرل كابالغ الرباف عف ام مشكمة تحدث بيف الركاب كتأخذ
خشب الذم يككف ميمتو تمكيؿ الركاب باألخشاب كمساعدة الشحف كانزاؿ ما في

السفينة ،

()92

كسرىنؾ كىك الذم يخمؽ الرباف اك المعمـ اذ لـ يكف مكجكدا كيتكلى

عممية ارساء السفينة في الميناء  ،كبشيارم تككف ميمتو االشراؼ عمى خزف كحفض
الطعاـ كالمأككالت  ،كالكراني الكاتب الذم يتكلى المكاتبات عمى السفينة كامانة
الشحف مف مسؤكليتو  ،كالسكاف الكبير الذم يقكد السفينة حسب تكجييات الرباف .
كيككف عددىـ اكثر مف شخص في المركب الكاحد كتكب انذار كىـ المحاربكف الذيف
يتكاجدكف عمى السفينة لمدفاع عنيا كحجـ السفينة ىك الذم يحدد عددىـ كعادة

يستخدمكف النفط المشتعؿ لمدفاع عف السفينة

()93

كبمغ عدد المراكب التي تقكـ بنقؿ البضائع التجارية بيف األندلس ك بمداف

المشرؽ اإلسالمي في عصر الخالفة حكالي الؼ مركب

()68

كأعطت لنا اكليفا

ككنستبؿ كصفان ليذه السفف  ،بانيا مزكدة باالشرعة ك تميؿ الى اف تككف كاسعة

كمزكدة كأبطأ مف القادس اك السفينة المزكدة بالمجاذيؼ كالتي كانت تشكؿ االساطيؿ
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البحرية كالقكادس مف كىي بعكس السفف المدكرة ذات ىيكؿ طكيؿ ك ضيؽ ما يجعميا

سريعة كفائقة المناكرة.)69( .

كتتميز ىذه السفف بأنيا اكثر ثباتان  ،ككانت االشرعة المثمثة مالكفة االستخداـ

مف قبؿ العرب كالمسيحيف في البحر االبيض المتكسط كعند سيرىا تعتمد عمى الرياح
كقكة دفع عمى الرغـ مف اف بعض انماط المراكب المتكسطية قد صممت الستخداـ
االشرعة كالمجاذيؼ معان اك يككف ليذه السفف مؤخرة ضخمة كمقدمة منعطفة اك
معقكقة (. )71

كاجكد انكاع االشرعة التي تستخدـ لمسفف كانت تتـ في جنكة ك مرسيميا ك
لالحتياط كاف يحتفظ بشراع متيف مف المشمع الستعمالو عند ىبكب الرياح العاصفة

كالختراع االشرعة ذات الصرايف فائدة كبيرة لمسفف المتكسطية لكي تككف سرعتيا
اكثر

()71

اما احجاـ كسعة المركب فقد كانت تتسع لعدة مئات مف المسافريف إذ َّ
أف

بعض السفف تنقؿ اربعمائة حاج مف األندلس الى المشرؽ في القرف الحادم عشر

كتذكر رسائؿ الجنيزة َّ
أف مركبان مساف انر الى اشبيمية كعمى ظيره ستو كثالثكف أك سبعةَ
كثالثكف مف الييكد كثالثمئة مسمـ تقريب نا ككاف ذلؾ في القرف (6ق12/ـ) (. )72

ككانت ىذه السفف تزكد بجميع المستمزمات التي يحتاج الييا المسافريف فتكفر
عمييـ مشقة الشراء كبيذا كصؼ ابف جبير المركب الذم نقمو مف عكا الى صقمية
قائالن "انو بمدينة جامعو لممرافؽ فكؿ ما يحتاج شراؤه يكجد مف خبز كماء كفكاكو
كالرماف كالسفرجؿ كالبطيخ السندم ك الجكز كالحمص كغيره(." )73

اما مكاعيد انطالؽ السفف كانت محددة بمكاسـ خاصة اذ كانت تبحر في
فصكؿ االعتداؿ مف شير مارس الى شير نكفمبر ،كاليكـ غير المالءـ إلبحارىا ىك

يكـ السابع عشر مف نكفمبر النغالؽ البحر كارتفاع السفف فيو(. )74
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ككاف لممغرب اإلسالمي دك انر في عبكر مكاصالت النقؿ البحرية األندلسية اذ

كانت الرحمة تتـ عبر البحر ثـ تكمؿ سيرىا في البر بكاسطة القكافؿ الى المكاف
المقصكد كبيذه الطريقة امكف لألندلس اف تبقى عمى اتصاؿ اقتصادم مع بقية
مناطؽ البحر المتكسط كبما اف مصر كتكنس احدل المراكز التي ترسك بيا السفف
األندلسية ،كعند انطالقيا تسمؾ الشاطئ عند ابحارىا الى مصر في حيف اف الرحمة

الى صقمية تككف عبر البحر كنتيجة لمفرؽ بيف الرحمة البرية ك البحرية اختمفت حقكؽ

كمسؤكليات رباف السفينة

(.)75

فيما يتعمؽ بالسفف التي استخدميا العرب كغيرىـ في البحر المتكسط ك البحر
األحمر ك المحيط اليندم ك الخميج العربي كانت عمى نكعيف منيا المراكب الصغيرة

التي تستخدـ لممالحة الساحمية كمنيا المراكب الكبيرة لألسفار البعيدة(.)76ككانت
مختمفة في صناعتيا فسفف البحر المتكسط تستخدـ المسامير في صناعتيا بينما سفف
البحر األحمر كانت مخرزة (مخيطة)

(*)

كقد اشتيرت مراكب سيراؼ بضاعتيا

()77

كاختفت اراء مؤرخيف حكؿ االسباب التي دعت الى صناعتيا عف طريؽ الخياطة
دكف استخداـ المسامير فقد عمؿ المسعكدم عدـ استعماؿ المسامير في بناء السفف
عند سيرىا في البحر األحمر خكفا مف تأكميا مياه البحر المالحة

()78

بينما الرام

االقرب الى الصحة باستخداـ خيكط الميؼ في بناء السفف عند سيرىا في البحر

األحمر ىك قدرة تحمؿ السفف المخيطة كاستطاعتيا التعامؿ مع امكاج المحيط اذ
تككف اكثر مف مثيمتيا فيمكنيا امتصاص صدمات االمكاج لمركنتيا  ،كتككف اقؿ
عرضة عند اصطداميا بالشعاب المرجانية المكجكدة في البحر األحمر التي ال مثيؿ

ليا في البحر المتكسط ،فضالن عف سيكلة اصالحيا اذ ما انقطع الخيط اك تعرض
الى عطؿ في كؿ سنة(.)79

ككانت مراكب البحر االبيض المتكسط اكبر مف مراكب البحر األحمر اذ اف

السفف ذات الدفتيف كانت مكجكدة فقط في البحر االبيض المتكسط بينما السفف في

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

29

أ.د .عصام كاطع داود

الباحثة .وجدان عبدالزهرة عبود

البحر األحمر كانت تحتكم عمى طبقة كاحدة كفي معظـ االحياف تككف ذات شراع

كاحد (. )81

كقد تنكعت ممكية ىذه السفف اما اف تككف ممكان لمسمطاف اك لمشخصيات

الميمة في الدكلة ك ايضا تككف ممكان لشخص كاحد اك عدد قميؿ مف االشخاص

يشترككف في امتالؾ سفينة كاحدة( )81كفؽ عقد يبرـ بينيـ ك يحؽ البيع لمف يريد بيع
حصتو فينظـ المشترم الجديد لبقية افراد السفينة اك يككف االتفاؽ عمى شخص كاحد

لقيادتيا ،كفي حالة عدـ كجكد مف تعطي السفينة لمف يسافر بيا ك يبرـ االتفاؽ بينيـ
عمى المناصفة اك المثالثة اك مرابعة

()82

اما اذا حصؿ العكس فذلؾ ال يتـ اال بضماف عقد الجرة الرباف ،كتحديد نفقات

صيانة السفينة ك تتـ ىذه العقكد لمدة سنة الف الرحالت شاقة ك طكيمة(. )83

كفي معظـ االحياف تحصؿ خالفات بيف مالكي السفينة ك بقيادتيا بسبب
تاخير كصكؿ السفف في الكقت المتفؽ عميو نتيجة لتعرضيا لمعكاصؼ كما شابو

ذلؾ( )84فتفقد السمع بسبب ىبكب الرياح العاصفة فتتبمؿ المكاد الغذائية مما يؤدم الى
اتالفيا فيضطر رباف السفينة في ىذه الحالة الى رمي جزء منيا لمنع غرؽ السفينة

فضالن عف تعرضيا لمنيب مف قبؿ القراصنة لكف ىذا لـ يمنع التجار مف نقؿ

بضائعيـ مف كالى األندلس(. )85
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نتائج البحث
كفي ضكء ما تقدـ نخمص الى القكؿ أف الركابط االقتصادية بيف األندلس
كبمداف المشرؽ اإلسالمي قد تعززت بفضؿ شبكة مف الطرؽ التجارية ككسائؿ نقؿ

برية كبحرية التي فرضت عمييا طبيعية المنطقة الجغرافية لمبحار أف تختمؼ في
صناعتيا فمنيا ما ىك خصص لمسير في لمسير في البحر المتكسط كالبعض اآلخر

خصصت صناعتو عند السير في البحر األحمر  ،كأرتبط مكعد أنطالقيا انطالقيا
بمكاعيد كأكقات الرياح المكسمية .
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***** قابس:مدينة في افريقية بينيا كبيف القيركاف اربع اياـ كبينيا كبيف طرابمس ثمانية

اياـ ،ينظر.الحميرم،الركض المعطار،ص451؛الحمكم  ،معجـ البمداف ،مج ،2ص.118

( )6قدامة بف جعفر ،أبك الفرج الكاتب البغدادم (ت 311ىػ924/ـ ) الخراج كصناعة
الكتابة ،شرح تعميؽ :محمد حسيف الزبيدم ،دار الرشيد ،بغداد1981 ،ـ ،ص115,116
()7المسالؾ كالممالؾ  ،ص.63
()8ابك الفداء،الخراج كصناعة الكتابة ،ص.118-115
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****** الراذانية :اف ىذه الكممة مشتقة مف نير ارادنكام نير الركف،ككاف ىؤالء يؤلفكف
جاليات عديدة مكزعة مف المنخفض الكاصؿ بيف نير المكر ك الساءكف .ينظر .لكمبارد،

لكيس،الجغرافية التاريخية لمعالـ اإلسالمي خالؿ القركف االربعة االكلى ،ص.276

******* فنجة:مدينة اندلسية تقع في جنكب شرؽ األندلس الى الشرؽ مف الجزيرة
الخضراء ،ينظر ،المياح،عبدالرحمف رشؾ،اكربا في كتب البمدانيف العرب ك المسمميف في
(8-3ق14-9/ـ)(،بغداد ،دار الشؤكف الثقافية  ،)2118،،ج ،2ص.139

()9ابف خرداذبة ،المسالؾ كالممالؾ،ص45؛ابف الفقيو ،أبك بكر أحمد بف محمد الحمداني
(ت  365ىػ 975 -ـ ) ،مختصر كتاب البمداف  ،مطبعة بريؿ  ،لندف ، 1885 ،
ص.271
********

شقكرة  :احدل اعماؿ األندلس  ،ينظر ،االدريسي ،نزىة المشتاؽ في

اختراؽ االفاؽ ،ج،2ص.227

( )11شيخ الربكة  ،شمس الديف أبك عبد اهلل الدمشقي ( ت  747ىػ 1326 -ـ )  ،نخبة
الدىر كعجائب البر كالبحر  ،ط ، 1دار أحياء التراث العربي  ، ،بيركت  1416 ، ،ىػ -
 1988ـ )  ،ص.112
( )11ـ  .ف  ،ص.112

( )12أبف سعيد  ،الجغرافيا  ،ص . 181
( )13ـ.ف ،ص556؛شيخ الربكة ،نخبة الدىر،ص.113
()14ابف حياف  ،المقتبس مف ابناءه لالندلس  ،ص.159
( )15شيخ الربكة ،نخبة الدىر  ،ص.112

()16القمقشندم  ،صبح األعشى ،ج ، 2ص  ، 232-234سالـ  ،قرطبة حاضرة الخالفة ،
صبغ األغشا في صناعة األنشاء  ( ،دار الكتب األميرية  ،القاىرة  1911 ،ـ ) ج، 1
ص. 16
( )17ابف حياف  ،حياف بف خمؼ بف حسيف ( ت  469ىػ  1176 -ـ ) المقتبس مف أبناء
أىؿ األندلس ،تح  :منشكر أنطكنيا ( ،مطبعة بكلس كنتر ) ،باريس  1937 ،ـ ) ج، 2ص

. 159

()18األدريسي  ،نزىة المشتاؽ  ،ج ، 2ص. 261
()19الزىرم  ،الجغرافية  ،ص . 181
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

13

الباحثة .وجدان عبدالزهرة عبود
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( )21األدريسي  ،نزىة المشتاؽ  ،ج ، 2ص ، 277 – 276أبف غالب الحافظ محمد أيكب
األندلسي ( 571ىػ  1175 -ـ ) ،فرحة األنفس في تاريخ االندلس  ،تح  :لطفي عبد البديع
العدد ،1القسـ ، 3مجمة معيد المخطكطات العربية  ،القاىرة 1955 ،ـ  ،ص ، 215ص
. 288

( )21أبف سعيد  ،الجغرافية  ،ج ، 1ص. 341
()22أبف فرحة األنفس  ،ص ، 318أبف سعيد  ،الجغرافية  ،ج.342 ، 1
()23أبف غالب ،فرحة األنفس ،ص  ، 318أبف سعيد الجغرافية  ،ج ، 1ص . 341
()24أبف خرداذبة المسالؾ كالممالؾ  ،ص . 341

()25العبادم ،أحمد مختار تاريخ البحرية اإلسالمية

في مصر كالشاـ  ،دار النيضة

العربية ،بيركت  ، 1981 ،ص .155
()26الحميرم  ،صفة جزيرة األندلس  ،ص . 46

*********

الصقالبة  :كاف ىذا يطمؽ عمى االسرة السالؼ الذيف اسرتيـ القبائؿ الجرمانية

كبيعكا لممسمميف كفي القرف (4ق11/ـ) اصبح يطمؽ عمى الرقيؽ الذم ىك مف اصؿ اكركبي
ممف استخدـ في الجيش  ،كالبالط األندلسي .ينظر ،المعاضيدم ك اخركف  ،دراسات في

تاريخ الحضارة العربية ،ص.21
()27ابف خرذابة  ،المسالؾ كالممالؾ  ،ص.46
()28العبادم  ،تاريخ البحرية اإلسالمية في مصر ك الشاـ  ،ص.155
()29ابك الفدا  ،تقكيـ البمداف ،ص.219

()31المقرم ،ازىار الرياض  ،تح :مصطفى السقا ك اخركف (مطبعة لجنة التاليؼ ك
الترجمة  ،القاىرة ، )1942،ج،3ص63؛ اعراب  ،سعيد  ،مع القاضي ابف بكر ف العربي
،دت،ط ،1دار الغرب اإلسالمي (،بيركت ،لبناف 1417 ،ق1987-ـ) ،ص،11
كراتشكفسكي ،تاريخ االدب الجغرافي  ،ج ،1ص.288

()31الفيؿ  ،محمد رشيد  ،آثر التجارة كالرحمة في تطكر المعرفة الجغرافية  ،نشرة دكرية
تعنى بالبحكث الجغرافية  ،الككيت 1979 ،ـ  ،ص . 18
()32المقرم  ،نفخ الطيب  ،تحقيؽ حساف أحساف عباس  ، ،دار الصادر  ،بيركت ،
 ، 1968ج ، 2ص ص ، 235كراتشكفسكي  ،ج ، 1ص . 295

()33الحساني  ،رحالت المغاربة كاألندلسيف الى الحجاز  ،ص . 38
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()34المقرم  ،نفح الطيب  ،ج ، 2ص . 274
()35أبف سعيد المغرب في حمى المغرب  ،ج ، 1ص . 16

**********

بكنة  :مدينة بافريقية بيف مكسى الخرز ك جزيرة بني مزغنام  ،ينظر .الحمكم،

معجـ البمداف ،مج ،ص.512
()36السبتي ،ابف رشيد(،ت721ق1321/ـ) ،رحمة ابف رشيد السيني  ،تح :احمد حدادم
(،مكتبة المجمس العممي  ،جدة،دت)،ص.231

***********

قبرص :جزيرة عمى البحر الشامي مقدارىا ستو عشر يكمان  ،ينظر .الحميرم،

الركض المعطار،ص.481

()37التطيمي ،بنياميف بف الربي النبارم ( 569ىػ 1172/ـ ) ،رحمة بنياميف التطبمي،
المجمع الثقافي  ،أبك ظبي  ،ص  11كما بعدىا

************

قصر مصمكدة  :حصف عمى ضفة البحر بينو كبيف سبتة اثنا عشر ميالن

*************

صقمية :جزيرة في البحر المتكسط مقابمة الفريقية كىي مثمثة الشكؿ بيف كؿ

كبينو كبيف طنجة عشركف ميالن ،ينظر .الحميرم ،ـ ف ،ص .514

زاكية ك االخيرة مسيرة سبعة اياـ ،ينظر .القزكيني  ،اثار البالد ك اخبار العباد  ،ص.172
()38ابف جبير  ،ابكالحسف محمد بف احمد،رحمة ابف جبير (،دار الصادر،بيركت ،
دت)،ص9كما يمييا،

( )39ابف أبي زرع ،الحسف عمي الفاسي ( ت 726ىػ  1325 /ـ ) االنيس المطرب
بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس  ،دار المنصكر لمطباعة
كالكراقة  ، 1972 ،ص.113

()41خميفاف ،محمد عطا اهلل  ،التجار في األندلس في عصر الدكلة االمكية الثانية(-138
422ق1131-755/ـ) رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة مؤتة ،االردف2114 ،ـ،
ص.72
()41ابف بطكطة ،محمد بف عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ المكاتي ( ت 779ىػ  1377 /ـ )
في رحمة أبف بطكطة المسماة تحفة النظار في غرائب األمصار كعجائب األسفار ( دار

الكتاب المبناني  ،بيركت  ،د .ت )  ،ج2

()42الجعماطي ،عبد السالـ  ،النقؿ كالمكصالت باألندلس خالؿ عصرم الخالفة كالطكائؼ
(  483 – 316ىػ ) ( دار بف حزـ  ،بيركت  2111 ،ـ ) ،ص.451
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( )43الكنتشريسي،أحمد بف يحيى ( ت  914ىػ  1518 /ـ )  ،المعيار المعرب كالجامع
المغرب عف فتاكل عمماء أفريقية كاألندلس كالمغرب خرجو جماعة مف الفقياء  ،بأشراؼ
محمد حجي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بيركت  ، 1991 ،ص .511
()44المسرم،حسيف عمي ،تجارة العراؽ في العصر العباسي  ،جامعة األسكندرية  ،كمية
اآلداب ، ، 1982 / 1442 ،ص.184

()45ـ  .ف  ،ص .184
( )46جبكدة  ،مريـ محمد عبد اهلل  ،التجارة في بالد أفريقية كطرابمس الغرب خالؿ العيديف
المكحدم الحفصي (  981 – 555ىػ  1572- 1161 /ـ )  ،أطركحة دكتكراة غير

منشكرة  ( ،كمية اآلداب  ،جامعة الزقايؽ  ، ) 2118 ،ص.88
( )47ـ  .ف  ،ص.89

()48خميفة،عمي حامد ،المراكز التجارية الميبية ،جمعية الدعكة ،ص.312
( )49ـ.ف  ،ص 83-81
( )51ابف بطكطة ،كتاب الرحمة ،ج،2ص.259

()51الخثالف،سعد بف محمد،دكر التجار المسمميف في ركاج التجارة بيف بالد المغرب
كالسكداف الغربي،مجمة جامعة عبدالعزيز ،مج،2المممكة العربية السعكدية ،1952ص.58
( )52ابف بطكطة كتاب الرحمة،ج،2ص.261
()53ـ ف ،ص.261

()54البكر ،خالد بف عبد الكريـ بف حمكد  ،النشاط االقتصادم في األندلس في عصر
اآلمارة  316-138 ( ،ىػ  928 – 755 /ـ )  ( ،مكتبة الممؾ عبد العزيز العامة ،
الرياض  ، ) 1993 ،ص.197
( )55دكيدار ، ،حسيف ،المجتمع األندلسي في العصر االمكم 422-138 ( ،ىػ 755 /
–  1131ـ) ،مطبعة الحسيف اإلسالمية ،القاىرة  1414 /ق 1994 /ـ ) ص.252

()56العمرم  ،فايزة  ،التجارة في األندلس مف العيد اآلمكم الى العيد المكحديف مف القرف
 712ىػ  1318 /ـ ) رسالة ماجستير غير منشكرة ( كمية العمكـ اإلنسانية كاألجتماعية ،
جامعة أكمي محند أك لحاج بالبكيرة . 193 ، 2115 ،
()57العبادم كاخركف ،التجارة في األندلس في العصر االمكم الى عيد المكحديف،ص.193
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( )58ابف سعيد،المغرب في حمى المغرب،ج،1ص39؛ابف الخطيب،اعماؿ االعالـ (تاريخ
اسبانيا اإلسالمية ؽ،)2ص.15-14

( )59ارسالف،شكيب(ت1366ق1946/ـ)،تاريخ غزكات العرب في فرنسا ك سكيس ار
كايطاليا كجزائر البحر المتكسط (،دار مكتبة الحياة،بيركت1966،ـ) ص.151
()61العبادم  ،دراسات في تاريخ المغرب ك األندلس ،ص.259-258

*************

مرسيميا  :احدل مدف الدكلة الكاركلنجية الميمة ،تقع جنكب فرنسا ،العبادم

،دراسات في تاريخ المغرب كاألندلس ،مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،
دت)،ص.258

()61ابف سعيد،المغرب في حمي المغرب ،ج،1ص49؛ينظر ،الفيداكم ،حازـ محمد جيراف
حسيف ،االسطكؿ البحرم األندلسي ك دكره التجارم مف القرف الثاني اليجرم الى نياية القرف

السادس اليجرم  ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة(،كمية االداب ،جامعة االنبار-1432،

، )2111ص.117
( )62ابف سعيد،المغرب في حمى المغرب ،ج،1ص.49
( )63االدريسي ،نزىة المشتاؽ،ج،1ص155؛ابف غالب ،فرحة االنفس ،ص.286
()64العبادم ،دراسات في تاريخ المغرب ك األندلس ،ص.248

( )65ابف عذارم  ،أبك العباس أحمد بف محمد ( ت  712ىػ  1312 /ـ ) البياف المغرب
في أخبار األندلس كالمغرب  ،تح  :ج  .س ككالف  ،كليفي بركفنساؿ ( ،دار الثقافة ،
بيركت  1411 ،ىػ  1981 -ـ ) ج ، 2ص . .237
( )66ابف خمدكف ،عبد الرحمف ( ت  818ىػ  ) 1416 -الخبر كديكاف المبتدأ كالخبر في
أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر ،ط ( ، 3دار الكتب
العممية  ،بيركت  ، 2116 ،ص . 154 – 151
()67ابف عذارم  ،البياف المغرب،ج،2ص415-418؛ابف الخطيب ،اعماؿ االعالـ ؽ2
،ص.311
()68البكرم المغرب في ذكر أفريقيا كاألندلس ص189؛ابك الفضؿ ،تاريخ مدينة
المرية،ص62

( )69ككنستبؿ  ،التجارة كالتجار في االندلس  ،ص63
( .)71ابف خمدكف ،العبر كديكاف المبتدأ كالخبر،ج ، 4ص.253
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

17

أ.د .عصام كاطع داود

الباحثة .وجدان عبدالزهرة عبود

()71الفيداكم  ،حازـ محمد جبراف  ،االسطكؿ التجارم األندلسي ك دكره التجارم في القرف
الثاني اليجرم الى نياية القرف السادس اليجرم  ،أطركحة دكتكراة غيرة منشكرة ( كمية
اآلداب  ،جامعة األنبار  2111 ،ـ ) ،ص128
()72ابف الخطيب ،اعماؿ االعالـ ؽ،2ص.112
()73الحميرم  ،الركض المعطار،ص.313
( )74كريـ كاخركف ،التجارة في عيد الدكلة المرابطية ،رسالة ماجستير غير منشكرة( ،كمية
العمكـ االجتماعية كاالنسانية،جامعة اكمي ميند الحاج-البكيرة2115 – 1436،ـ )،ص.82
( )75سالـ ،السيد عبد العزيز  ،تاريخ مدينة مرية اإلسالمية ،قاعدة أسطكؿ األندلس
(مؤسسة شباب الجامعة  ،األسكندرية 1984 ،ـ  ،ص.51
()76الفيداكم ،االسطكؿ األندلسي ك دكره التجارم ،ص.178
( )77ماىر البحرية في مصر كأثارىا الباقية  ،ص . 231
()78أبف سيده  ،أبك الحسف عمي بف أسماعيؿ (  458ىػ  1165 /ـ )  ،ط ، 1دار أحياء
التراث العربي  ،بيركت  1999 ،ـ )  ،ص .223
()79البالذرم  ،أحمد بف يحيى بف جابر ( ت  279ىػ  892 /ـ )  ،فتكح البمداف  ،كضع
حكاشيو  ،عبد القادر محمد عمي  ( ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ، 2111 ،ص . 163
()81الطبرم  ،أبي جعفر محمد بف جرير ( ت  311ىػ  923 /ـ ) تاريخ الرسؿ الممكؾ ،
تح  :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ( ،دار المعارؼ  ،بيركت  ، 1961 ،ص . 215
( )81عثماف  ،شكقي عبد القكم  ،تجارة المحيط اليندم في عصر السيادة اإلسالمية ( 41
–  914ىػ  1498 – 662 /ـ )  ،عالـ المعرفة  ،سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا
المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب – الككيت  ، 1991 ،ص .69
()82عثماف  ،تجارة المحيط اليندم  ،ص .96
( )83ـ  ،ف ص .96
( )84ـ  ،ف ص 97
( )85ـ  ،ف ص .98
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( )86سعاد  ،البحرية في مصر .329 ،
( )87ـ  ،ف ص 331
( )88ـ  ،ف ص 332
()89عثماف  ،تجارة المحيط اليندم  ،ص .115
( )91ـ  .ف ص .333
( )91سعاد ،البحرية في مصر  ، 349 ،نقالن عف دكر األسطكؿ العربي  ،ص .44
()92ابف االثير،الكامؿ في التاريخ ،ص.321
( )93أبف بطكطة  ،أبف بطكطة المسماة تحفة النظار  ،ص . 221
()94عثماف تجارة المحيط اليندم  ،ص 115
()95عثماف تجارة المحيط اليندم  ،ص 117
( )96ـ  ،ف ص 115
( )97ـ  ،ف ص 117
()98المقدسي  ،محمد بف أحمد بف أبي بر ( ت  391ىػ 1999 /ـ) مف أحسف التقاسيـ
في معرفة األقاليـ ،عمؽ عميو ككضع حكاشيو ،محمد أميف الضارم ( ،دار الكتب العممية ،
بيركت 2113 ،ـ  ،ص .34
( )99سعاد  ،البحرية في مصر  ،ص .335
( )111ـ  .ف ص 335
()111المسعكدم  ،عمي بف حسيف بف عمي ( ت  346ىػ  957 /ـ )  ،مركج الذىب
كمعادف الجكىر  ( ،المكتبة العصرية  ،بيركت  2115 ،ـ  ،ص . )129
( )112الصافي  ،محمد حسيف  ،العالقات التجارية بيف الشرؽ كالغرب غير العصر األحمر
في القرف 8ق14-ـ  ( ،اطركحة دكتكراة  ،غير منشكرة  ( ،كمية اآلداب  ،جامعة صنعاء ،
2118ـ .
()113المسعكدم  ،مركج الذىب  ،ج.34 ، 5
()114المقدسي  ( ،مف أحسف التقاسيـ )  ،ص 11
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الباحثة .وجدان عبدالزهرة عبود

( )115الصافي  ،العالقات التجارية  ،ص .45
( )116ـ  ،ف  .ص . 46
( )117أبف األثير  ،عز الديف أبي الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد
الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني ( 631ىػ  1232 /ـ )  ،الكامؿ في التاريخ ( ،دار المعرفة ،
بيركت  2117 ،ـ  ،ص . 341
( )118ـ  ،ف  ،ص . 322
( )119التجارم كالتجار في األندلس  ،تعريب  ،فيصؿ عبد اهلل ( مكتبة العبيكاف  ،المممكة
العربية السعكدية  2112 ،ـ  ،ص .63
( )111ـ  .ف  ،ص . 284 – 283
( )111أبف رشد  ،أبك الكليد محمد بف أحمد القرطبي ( ت 252ىػ  1126 /ـ )  ،فتاكم
أبف رشد  3 ،أسفار  ،تح  :مختار بف طاىر التميمي  ،ص ( ، 31دار الغرب اإلسالمي ،
بيركت  ، ) 1997 ،ص .354
( )112ـ  .ف .151 ،
()113ابف جبير  ،كتاب الرحمة  ،ص .115
()114الكتشريبي  ،المعيار  ،ج ، 8ص .418
()115المسعكدم  ،مركج الذىب  ،ج ، 1ص . 211
()116سعاد  ،البحرية في مصر  ،ص.193
()117حمدكف ،شذل أدريس ،التجارة في الخميج العربي في القرف الرابع كالخامس اليجرم ،
رسالة ماجستير غير منشكرة ( كمية اآلداب  ،جامعة المكصؿ  1986-1416 ،ـ ) ،
ص.34
()118عثماف  ،تجارة المحيط اليندم  ،ص 61
( )119متز ،آدـ  ،الحضارة اإلسالمية في القرف الرابع اليجرم  ،عدد فيارسو  :رفعت
البدراكم  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت  ،د .ت  ،ج ، 2ص .282
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أنواع طرق المواصالت االقتصادية بين األندلس وبمدان المشرق
()121القكصي  ،عطية أحمد محمكد ،تجارة مصر في البحر األحمر منذ فجر اإلسالـ
حتى سقكط الخالفة العباسية ،اطركحة دكتكراة غير منشكرة  ،كمية االداب  ،جامعة القاىرة ،
 ، 1973ص .15
()121الكتشريسي المعيار  ،ص .313-318
()122ابك مصطفى ،تاريخ األندلس االقتصادم،ص.288
()123التجارة كالتجار في األندلس،ص.63
( )124ـ.ف،،ص.284-283
()125ابف رشد ،ابك الكليد محمد بف احمد القرطبي(ت521ق1126/ـ)،فتاكل ابف
رشد3،اسفار،تح،المختار بف طاىر التميمي ،ط(3دار الغرب اإلسالمي ،بيركت 1987،ـ)
،ص.1154
( )126ابك مصطفى ،تاريخ األندلس االقتصادم،ص.351
()127ابف جبير،كتاب الرحمة،ص.115
()128الكتشريسي  ،المعيار  ،ج ، 8ص . 418
( )129ككنستبؿ،التجارة ك التجار في األندلس ،ص.74-73
( )131المسعكدم،مركج الذىب ،ج،1ص211؛حمدكف،شذل ادريس ،التجارة في الخميج
العربي في القرف الرابع اليجرم ك الخامس اليجرم،رسالة ماجستير غير منشكرة (،كمية
االداب،جامعة المكصؿ 1416،ق1986/ـ)،ص.133
اكضح لنا ابف جبير طريقة خياطتيا قائالن بانيا مخيطة بامراس مف القنبار كىك قشر جكز
النارجييؿ يدرسكتو الى اف يتخبيط كيفتمكف منو امكاسان يخيطكف بو المراكب ك يخممكنيا بدسر
مف عيداف النخؿ ،فاذا فرغكا مف انشاء المركب عمى ىذه الضفة سقكىا بالسمف اك بدىف
الخركع اك بدىف القرش كىك احسنيا ،ينظر،كتاب الرحمة ،ص 67كما بعدىا،
()131حمدكف ،التجارة في الخميج العربي،ص.134
( )132مركج الذىب،ج،1ص.362
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()133عثماف،شكقي عبد القكم ،تجارة المحيط اليندم في عصر السيادة اإلسالمية (-41
914ق1498-661/ـ)(،سمسمة عالـ المعرفة ،الككيت،)1991،ص.126-125
( )134متز،الحضارة اإلسالمية ،ج،2ص.228
( )135القكصي ،عطية احمد محمكد ،تجارة مصر في البحر األحمر منذ فجر االسالـ
حتى سقكط الخالفة العباسية ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة(،كمية االداب-جامعة
القاىرة1973ـ)،ص15
( )136الكتشريسي،المعيار،ج،8ص224؛الذيب ،عيسى ،المغرب كاألندلس في عصر
المرابطيف دراسة اجتماعية كاقتصادية(،كمية العمكـ االنسانية  ،الجزائر2119 ،ـ) ،ص.111
( )137الكنشريسي  ،المعيار ،ص.318
( )138ـ.ف،ص.311
( )139ـ.ف ،ص.313
( )141متز،الحضارة اإلسالمية،ج ،2ص.428
()141القكصي،عطية احمد محمكد ،تجارة مصر في البحر األحمر منذ فجر االسالـ حتى
سقكط الخالفة العباسية.151،
( )142عثماف  ،شكقي عبد القكم ،تجارة المحيط اليندم في عصر السيادة األسالمية (41
–  914ىػ  1498 – 661 /ـ ) ( سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني
لمثقافة كالفنكف كاألداب  ،الككيت .15 ، ، 1991 ،
( )143لممزيد ينظر  ،الصافي ،محمد حسيف ،العالقات التجارية بيف الشرؽ كالغرب.
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