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 العNقات�اN�ِحيّ 
َ
 امِ ة�ب/ن�العرب�ووLية�ت

َ
  وادُ ل�ن

  

  أحمد�زب/.�.أ�م.�ك.��د/�������������������������������������������

  ،�تامل�نادو،�الهندشنائي،�الكلية�الجديدة،�ةم�العربيقس،�أستاذ�مساعد��������������������������������������������

  

�كانت�الهند�مركز  �كب$�ا �قبل�اPي[د.�ا �Wمنذ�زمن�قديم�ح
�العالم �وسط ��ي �وجودها �عdى��،بسبب �وجودها وبسبب

�العرب�وخليج��،اPحيط�الهندي �بح$�ة ��ي وبسبب�وقوعها
بالبضائع�إvى�الشرق�والشرق��السفن�ال�VWتمرّ ،�كانت�بنغال

�الغربية�_ �الهند �سواحل �عdى �مرسا«�ا �تر��� ��úق
�تمّر �؛والشرقية VWال� �الغرب�وإvى��والسفن �إvى �الشرق من

� �العربية �البلدان �كانت �شأيضا ��ي �مرسا«�ا �ئاطو تر���
كانت�الدول�العربية�و �الهند�شرقا�وغربا.�الع[قة�ب$ن�الهند

خرج�آدم�
ُ
قديمة�وعريقة�منذ�فجر�التاريخ.�وُيروي�أنه�لـّما�أ

هبط�بسرنديب�(سي[ن)�من�أرض�الهند�(ع)
ُ
اPناطق��إvىتGيء�.�وكانت�القوافل�التجارية�القديمة�من�الجنة�أ

�الساحلية��ي�جنوب�الهند �الساحل��الVWوتعّرف�العرب�عdى�اPدن�الرئيسية�، الطويل�مثل�الهندي�تقع�عdى
)� �(�،)Thondiوطوندي�(�،)Musriومس$�ي�(�،)Kallikottaiكليكوتى V�ÞوكوKochi(،�)� وكايل��،)Kollamوكولم

)Kayal(،�)� �(�،)Nagapattanamوناغاباتنم �باتنم �(و و �،)Masulipattanamومسوvي ).�Vijayanagaramجيانغرم
̄حتكاك�التجاري  تأثرت�الحياة�الهندية�اجتماعيا�وحضارة�ولغة�ح��Wوصلت�اللغة�العربية�إvى��،وبفضل��هذا�

  .)١(تامل�نادو�قبل�مج��üýس[م�بقرون�وبخاصة��ي�و�ية�،الهندية�الجنوبية�عموما

.�وكانت�السفن�التجارية�(ع)داود�الن�Vّþن�كانوا�يتجرون�مع�الهند��ي�عهد�$أن��سرائيلي�جاء��ي�العهد�القديم
�"ي�ي�تلك�_  �كل�ث[ث�سنوات�سواحل�اPليباريةلوف$�"�باأام�تصل�ميناء ��ي �اPعروف�باسم�مرة �وهو�اPيناء .
Beyporeع�� �الواقع �مدينة �من �أميال �سبعة �بعد �اليونان��)كاليكوت(dى �وتبعهم �البحر�العربي. �عdى مط[

�السواحل�الجنوبية�للجزيرة� �تأسست�مدينة�حضرموت��ي �ثم�Pا �الهند. �مع �التجارات�البحرية والرومان��ي
ة�بالفلفل�.�وكانت�البواخر�اPشحونلتجارة�ب$ن�الهند�والبلدان�_خرى أصبح�العرب�همزة�وصل��ي�ا�،العربية

وتع���أو��الخليج�الفار���Vح��Wتصل�إvى�هرمز�،�فيباع��،وال�éارات�والهيل�والعاج�تتجه�من�السواحل�الهندية
�هذه� �م½�ا �تنقل �كما �الشام، �وب[د �أرمينية �إvى �نحو�البصرة �تتجه �ومن�ثم �اPصدرات، �من�هذه هناك�جزء

الب[د�_وروبية،�و�ى�بعض�_حيان�كان�يأتي�تجار��وإvى�نوا�ي�،وم½�ا�إvى�إيطاليا�،ال¿�وات�إvى�مناطق�ب$�وت
  ��).٢(الب[د�إvى�البندقية�ويحملو�ا�إvى�ب[دهم�ههذ
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�عصر  ��ي �والهند �الص$ن �إvى �العرب �اP[حون �وصل ��لقد ̄س[مما � �ا�،قبل �العصور�واستمر�هذا ��ي لتفوق
�الص$ن�مع�  �تجارة ��ي �الرئيسية �الصينية �وكان�الحرير�السلعة �كانت�التوابل��س[مية، �كما �الغربى، العالم

فكان�الحرير�والتوابل�تنقل�من�الص$ن��،و_فاوية�والعن���السلع�الرئيسية��ي�تجارة�الهند�وجنوب�شرق�آسيا
�العربى �بالخليج �اPشرق��س[مى�مرورا �الغرب�_وربي.�،إvى �الطريق�إvى�الهند�والص$ن��ومن�هناك�إvى وهذا

�التجار�ال �يسلكه �كان �للحريروالذى �نقلهم �عند �وإيابا، �ذهابا �الشرق��،التوابلو �،عرب �من وسائر�السلع
 _ق��ú،�كان�همزة�الوصل�ب$ن�عاP$ن�مختلف$ن،�عالم�الشرق�وعالم�الغرب.�

تجار�العرب��ي�الجاهلية�تصل�إvى�الوكانت�سفن��،كان�للعرب�ص[ت�وع[قات�تجارية�مع�الهند�قبل��س[م
الهندية�ال�VWطاPا�تغنوا���ا��السيوفو وتعود�محملة�باÅقمشة�والحرير�والتوابل��،باريبحر�السند�وشواطئ�مال

�الهند�باPهند�،أشعارهم�ي� �السيف�اPطبوع�من�حديد �سموا �Wح� ���ا �سيف�مهند�وهندى��،وأولعوا وقالوا:
يتوافدون�عdى�بدأ�اPسلمون��،س[موبعد�� ).�١(وسموا�كث$�ا�من�نسا�èم�هندا�،وهندوانى�إذا�عمل�بب[د�الهند

كان�).�٢(وخور�الديبل�،أهمها�مكران�،وفتحوا�ثغورا�عديدة��ي�الهند�،سواحل�الهند��ي�عهد�الخلفاء�الراشدين
مع�تويجازا�(�ي��ةوهم�دائبون�عdى�أعمالها�التجاري�،الساحل�اليم��jمزدحما�بأصحاب�السفن�اP[ح$ن�العرب

ة�يكان�اPحيط�الهندي�مركزا�لنشاطات�تجار و ).�٣(قةيوالهند�وثالتجارية�ب$ن�هذا�اPيناء��الع[قةوكانت��،الهند)
�إنه�موقع�لتفاعل�الحضارات�_  �الحضارة�العربية�الفارسيةمتعددة�الجهات�والتبادل�الثقا�ي. وحضارة��،ربع:

  والحضارة�الصينية.��،والحضارة�الهندية�،جنوب�شرق�آسيا

 (و�ية�إن�
َ
 �لْ امِ ت

َ
��)وادُ ن �أقدام�العربوطأ«هندية�أول�و�ية�×ي �س[م�دخل��ي�و�ية�تامل�نادو��ي�عهد�و�،�ا

�Vþإن��.يعتنقون��س[م�ويفتخرون�به�جعلواو �،ام�استقبلوا�العرب�استقبا��حارا.�إن�السكان�والحك(ص)الن
jمواط� �أثرت��ي �العربية �واسع�النطاق�تامل�نادو�تأث$�ا�Vاللغة �لغات�أخرى�من�لغات��،عميقا �أثرت��ي كما

وتجار��وغلت�اللغة�العربية��ي�تامل�نادو�و�ترعرعت��ي�تربي±�ا�الخصبة.�إن�الع[قة�ب$ن�أهل�تامل�نادو�الهند.�ت
�كان�التجار�العرب�والهنود� العرب�فتحت�آفاقا�جديدة�لتبادل�_فكار�والخواطر�وتفاهم�الثقافات�واللغات.

ى�استيطان�العرب��ي�_ماكن�الساحلية�امتدت�هذه�_حوال�إv،�و يتبادلون�اPنتوجات�واPصنوعات�فيما�بي½�م
  ).٤)(مع��(مناطق�)،�و مليبار(اPليبارية�والتاملية�أي�مناطق�

�الرياح�اPوسمية �«�ب�ف¸�ا VWال� �_ �،وقد�عرف�العرب�_يام �اPحيط�وحددوا وقات�اP[ئمة�لس$��السفن��ي
ربى،�ولذلك�كانت�الرح[ت�العربية�الهندي.�أما�الرحلة�إvى�الهند�فكانت�ممكنة�طوال�العام�من�الساحل�الع

إvى�الهند�كث$�ة�حيث�كان�يمكن�القيام�برحلت$ن�أو�أك¿��ذهابا�من�عمان�والخليج�خ[ل�موسم�واحد.�وكانت�
�الغربية�حيث�تصل�إvى�سواحل�الهند� �الرياح�اPوسمية�الجنوبية السفن�العربية�تقوم�برح[ت�عند�هدوء

اب�و�ياب�مع�التوقف�للتبادل�التجارى�تستغرق�ث[ثة�أشهر�.�وكان�هذخ[ل�أسبوع$ن�تقريبا.�وكانت�رحلة�ال
�اPراكب�العربية�أن�تغادر�ساحل�كجرات� �قبل�أواخر��Konkanوكونكان��،Gujaratعdى �زيار«�ا ��اية شهر��ي

�اPوسمي�،يونيه �الرياح �فيه �_حوال�العادية�ةوهو�الوقت�الذى�تبلغ �و�ي �حد«�ا. ��úأق� �الغربية ،�الجنوبية
�لتغادر�قبل�ذلك�بوقت�طويل�أيت �الوقت�أمامها �أما�شهر��ي��يسع �عن�السفن�الكب$�ة، �هذا مارس�وأبريل.

فكانت�تتخذ�أحيانا�طريقا�ساحليا�من�الخليج،�حيث�تتوقف��ي�قيس�أو�هرمز�القديمة�أو��،السفن�الصغ$�ة
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كانت�هذه�السفن�تبحر�إما��،صحار�أو�ت$¡��ي�مكران�أو��ي�أحد�موانئ�السند،�وم½�ا�مساحلة�إvى�عدن�اPلبار
  .)١(تس$��إvى�سرنديب�وإما�،عن�اPضيق�من�سرنديب�وجنوب�الهند�إvى�خليج�البنغال

وتستمر�لف§�ة�من�الوقت،�ولذا�فساحل��،وتبدأ�الرياح�اPوسمية�الجنوبية�الغربية�مبكرة��ي�اPنطقة�الجنوبية
بتم��،�وهذا�يع��jأن�موسم�الرح[ت�البحرية��ي�مايو�ح���Wاية�سشهر�اPلبار�يعت���من�اPناطق�الخطرة�منذ�

.�و�ي�)كجرات(اPلبار�نفسها���يتعدى�سبعة�أشهر�أو�ثمانية�عdى�ح$ن�أنه�يمتد�إvى�عشرة�أشهر�عdى�ساحل�
لهندية�إvى�مواط½�ا�بد�من�عودة�السفن�ا�هذا�خطر�عdى�السفن�اPلبارية�أك¿��منه�عdى�السفن�العربية�إذ��

فإن�هذا�يعطى��،وقت�الذى�تكون�فيه�السفن�العربية�قد�خرجت�من�مياه�اPلبار�.�وبالتاvى�ي�القبل�شهر�مايو�
̄عتقاد�القائل�إن� � �يؤيد �وهذا �أطول. �البحرية �العربية�Åن�موسم�رح[«�ا �للسفن�القادمة�من�اPوانئ م$¡ة

�أن�يتغلبوا�عdى�الطرق�التجارية��ي�ا�Pالعرب�الذين�� �٢(حيط�الهنديتوجد�أخشاب�لد�Óم�استطاعوا إن�).
سنة�قبل��٢٣وبدأت�هذه�الصلة�منذ�،�التجار�الهنود�قد�عرفوا�الطرق�البحرية�ال�VWتصل�ب$ن�الهند�ومصر

مي[د�اPسيح�حيث�أبحروا�التجار�الهنود�مباشرة�إvى�مواني�الصومال�ح��Wوصلوا�مصر.�كانت�الطرق�البحرية�
��Wي[د.لجنوب�الهند�ومعلوما«�ا�معروفة�لدى�العرب�فقط�حPالسببان�الرئيسيان�هناك��القرن�_ول�قبل�ا

الرياح�اPوسمية�ال�VWتساعد�و �،اPوقع�الجغرا�ي�اPناسب�Pوانئ�سواحل�جنوب�الهندهو�_ول��،لهذه�التجارة
  الثاني�موانئ�جنوب�الهند�مراكز�هامة�للتجارة�العاPية�الساحلية.،�و �ي�س$��السفن

وإن�جمالها��.حسيقة�منذ�زمن�بعيد�جدا�ح��Wقبل�اPو أهل�تامل�نادو�موثكانت�الع[قة�الودية�ب$ن�العرب�و 
،�الزنجبيل،�و ون�إنتاجات�تامل�نادو���سيما�الفلفلبومناظرها�الطبيعية�أعجب���ا�العرب�إعجابا.�وكانوا�يجل

�بنساء�تامل�نادو�،مثل�اليمن�والشام�،Pسك�إvى�ب[د�بعيدة،�والعود،�وارنفلقالو  عضهم�وتوطن�ب�،وتزوجوا
��يس±�ان��جزءا�ح��Wصارت�،�ي�اPناطق�الساحلية.�وام§¡جت�ثقاف±�م�وحضار«�م�بتقاليد�تامل�نادو�وعاداتـها

ويصلون��،بحر�_حمر�ئيمشون�عdى�شاط�،وكان�العرب�يسافرون�من�مدين�VWمصر�والشام�بطريق�ال���به.
�السفن�،الحجاز�واليمن �والحبشة�،ويركبون �أفريقيا �إvى �وعمانوب�،ويسافرون �بحضرموت �يمرون �عضهم

�،ويرسون�سف½�م��ي�ميناء�بلوجستان�أو�ميناء�كرات¤��V،يرانإويصلون��،ئوالبحرين�والعراق�عن�طريق�الشاط
�غجرات �مثل �الهند �بمواني ��،وكاليكوت�،وبومبائي�،وكا«�ياوار�،ويمرون �كماري ،�Cape Comorinورأس

  ).٣(يدخلون�خليج�بنغال�بعد�هذه�الجولةو �،وأندومان�،أو�يصلون�مدراس�بطريق�سرنديب�،ومدراس

   ا�صادر�و�ا�راجع

�و�ية�تامل�نادو�منذ��محمد�سليمان�العمري، .١ ��ي �١٨٥٧الدراسات�العربية�و�س[مية �الدكتورةم، جامعة�،�رسالة
  م�١٩٩٣،مدراس

  � ه�١٢٩٩،تونس�،Pعرفةاعالم�شوÐى�عبد�القوي�عثمان،�تجارة�اPحيط�الهندي،� .٢

  ،م�١٩٦٨،ب$�وت�،دار�إحياء�ال§�اث�العربي،�١ج�س[م،�أحمد�أم$ن،�ض�ى��  .٣

٤. � �الوسطى، �العصور �وأوائل �القديمة �العصور ��ي �اPحيط�الهندي ��ي �العرب�واP[حة �فضلو�حوراني، ترجمة�جورج
  م�١٩٥٨نجلوا�اPصرية،�القاهرة،�السيد�يعقوب�بكر،�مكتبة�_ 
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