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  مقدمه

 در خيتار وي زندگ كهي هنگام از .است جهان مردم  همةو انيرانياي برا آشناي نام فارس خليج
 خورده گره فارس خليج باي نوع به جهان و رانيا سرنوشت ،تاكنون دهيگرد آغاز رانيا فالت
 محل و توجه كانون شهيهم منطقه نيا� چرا و ؟ستيچ در فارس خليج تياهمي راست به.است

 وي نظام ويي ايجغراف تيموقع بر عالوه فارس خليج ؟است بوده بزرگي ها قدرت نزاع و رقابت
 .است جهان دريي واال و ژهيو گاهيجاي دارا زيني نيرزميز منابع وجود ثيح از آني تيترانز تياهم

 در .استي بشر ةشد شناخته خيتار طول تمام در جيخل نياي رانيا تيهو ازي حاك اسناد و ها بهيكت
 شرق مناسبات دري مهم نقش منطقه نياي ها كرانه پس و ها كرانه ريجزا ساكنان زيني اسالم ةدور

 در .داشتند اسالمي ايدن با آني جنوب سواحل و ريجزا و هند ةقار شبه خصوص به روز آن وغرب
 و روز آن الملل نيب تجارت در فارس خليج گاهيپا و گاهيجا كه شد خواهدي سع مقاله نيا
  .  رديگ قراري بررس و كاو و كند مورد هند ةقار شبه با ارتباط در آني فرهنگ وي اسيسي آمدها يپ
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  مسئله انيب

ي ها زمان دري نيزمي راهها ةليوس به چه و فارس خليج سواحل و بنادر قيطر از چه انيرانيوا رانيا
ي ازهاين و ضرورت ازي ناش مهم امر نيا. اند داشته ارتباط هند ةقار شبه ساكنان با دور اريبس

 اقوام و ساكنان ازي اريبس. گردد يم ثعمنب آني خيتار وي فرهنگ اشتراك از هم و بودي اقتصاد
 استخدامي ساسان عصر سپاه دري برخ .بودند افتهي يدائم اسكان و كرده مهاجرت رانيا به قاره شبه

 به توان يم اقوام نيا ةجمل از .بودند مشغول... وي رانيكشت امور ،يكشاورزي كارها به زيني برخ و
   1.كرد اشاره »تكاتره« و »اسرهيب« ،»احامره« ،»اساوره« ،»ابجهيس« ،»ديم« ،»زط«

 و شمال در آن بودن العبور صعب ا يو قاره شبهي ايجغرافي مرزها انسداد به توجه با  
 ضرورت و تياهم از نيالنهر نيب و رانيا با قاره شبه ساكنان مناسبات و مراودات ،غرب شمال

 بوده برخورداري اديز تياهم از دو هريي ايدر وي نيزمي راهها گرچه .بود برخورداري اديز اريبس
 و كمتري نيزمي راهها تيامن كه آنجا ازي ول ساختند،ي م متصل روز آن متمدن يايدن با را هند و

 كاال حمل قدرتيي ايدر ناوگان گريد طرف از و كردندي م جاديا فراواني ها مزاحمت راهزنان
 با قاره شبه ساكنان آمد و رفت د،يگردي م نيمأت بهتر زين راهها تيوامن داشته راي شتريب ومسافر

 اريبس تياهم از آمدي م شمار به روز آني ايدن تجارت ثقل مركز كه فارس خليج لسواح و بنادر
 مراكز با قاره شبهي فرهنگ وي فكر مناسبات وي اقتصاد مبادالت واقع در .بود برخورداري اديز

 فيك و كمي بررس .افتي يم تحقق فارس خليج قيطر از نيالنهر نيب و رانياي فرهنگ وي تجار
 مورد دري اساس مسائل از آني فرهنگ وي اجتماع ،ياسيسي آمدها يپي ابيارز و مناسبات نوع نيا

  :سازدي م رهنمون ريز سواالت بهي پاسخ افتن يدر را ما و ديآي م حساب به فارس خليج
 راهها كدام قيطر از هند ةقار شبه و فارس خليج سواحل و ريجزا نيبي اقتصاد مناسبات) 1

  است؟ گرفته صورت
 است؟ شده يم بدل و رد فارس خليج ريجزا و وسواحل قاره شبه ساكنان نيبيي كاالها نوع چه) 2

 ؟است بوده چه مناسبات نياي فرهنگ وي اسيسي آمدها يپ) 3
 و شرقي ايدني اقتصاد مناسبات دري گاهيجا و نقش چه آن سواحل و ريجزا و فارس خليج) 4

 اند؟ داشته روز آن غرب
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   فارس خليج سواحل و ريجزا با هندي اقتصاد مناسبات ةسابق

 سليمان. دارد  ديرينه بسيار اي سابقه فارس خليج ريوجزا سواحل و هند بين بازرگاني مناسبات
 ،سرخ درياي ةكران در بطالسه. كرد مي تهيه هند از طاووس و ميمون عاج، نقره، طال، پادشاه،

 در نيت همين به نيز سلوكيان. برند بهره هندي كاالهاي از بيشتر بتوانند تا بودند نهاده بنا بندرهايي
 و زنجبيل برنج، ماالبار، سواحل از نيز يونانيان. بودند نموده احداث هايي بندرگاه فارس خليج

 در منظور اين به و بودند هند با تجارت كار در نيز روميان و ايرانيان. كردند مي تهيه دارچين
 در كه كرد اشاره »2بلهاُ« بندر به توان مي جمله از كه بودند نهاده بنا بنادري فارس خليج سواحل

  3.اند داشته آمد و رفت آن اطراف نواحي در هندي دريانوردان ميالدي شش و پنج هاي قرن
 اهميتي چنان از آن هاي سرزمين ديگر و هند با اقتصادي روابط اسالم، ظهور از قبل  

 بودند توانسته روم و ايران. گرفت در آن سر بر روم و ايران بين شديدي رقابت كه بود برخوردار
 ولي سازند، خارج اعراب دست از را مديترانه شرق و هند اقيانوس بازارهاي زيادي حدود تا

 روم، تحريك به حبشه م 525 سال در. بودند رسيده درگيري مرز به آن تصاحب سر بر اكنون
 دسترسي كار اين از وميانر هدف. كرد تصرف داشت، قرار سرخ درياي ةدهان در كه را يمن

 و داشت كامل اختيار در را فارس خليج كه ايران. بود آسيايي  بازارهاي و هند اقيانوس به مستقيم
 سعي م616 سال در سوريه و مصر تصرف با بود، كرده تأسيس مكران تا آن سواحل در را بنادري

 روميان، توسط م626 سال در مصر تصرف با. داشت خود اقتصادي منافع و اهداف ةتوسع در
 هاي رقابت با روم و ايران نظامي -سياسي نزاع بيترت اين به. شد وارد ايران به مهلكي ةضرب

 از اعراب برداري  بهره و كشور دو هر تضعيف آن ةنتيج كه گشت توأم بازرگاني و اقتصادي شديد
  4.بود آنها ضعف
 و يمن حضرموت، عمان، بحرين،. داشتندي اديز �امتيازات جغرافيايي نظر از هم اعراب  
 دارند قرار محلي در طبيعي صورت به و اند گرفته قرار فارس خليج و سرخ درياي كنار در حجاز

 داراي اعراب، آن بر عالوه .است آن هاي اولويت از يكي دريايي تجارت به پرداختن ضرورت كه
 از حركت از پس  ها كشتي. دندبو اروپا جمله از ديگر نواحي به كاال انتقال جهت مناسبي موقعيت
 طريق از و شدي م حمل شتر با ،كاالهايشان آنجا از و رسيدندي م يمن بنادر به هند سواحل
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 زير قرار به زميني و دريايي تجاري هاي راه ترين مهم 5.گرديد مي منتقل اروپا به مديترانه درياي
  : بود

 سرخ درياي شرقي سواحل در زميني ايه جاده طريق از سوريه و مصر از ابتدا بازرگانان) 1  
 ،عمان حضرموت، به ديگر برخي و فريقاآ به برخي شده، كشتي سوار آنجا از. آمدند مي يمن به

 به بازرگانان ايران، طريق از. رفتند مي فارس خليج در ايران سواحل به آنجا از و عراق و بحرين
 وكاتياوار) كمبايات (خمبايات تا دورتر ينواح به يا و سند در ديبل بندر يا مكران در تيز بندر
 پس و ،7كرومندل به آنجا از و 6كومورين كيپ يا كاليكوت به دريا طريق از آنجا از. رفتند مي پيش

 نيز بازگشت هنگام و رسيدند مي چين و مااليا و برمه به بنگال خليج در بندر چند در توقف از
 اقوام ديگر و ميدها قلمرو از گذشتن ،راه اين مشكالت از يكي 8.كردند مي طي را مسير همين
 دجله تا نفوذشان ةدامن و داشتند زيادي قدرت منطقه اين در نيزي درياي دزدان. بود سند در راهزن

 الزم آزمودگي كه دريانورداني بودند مجبور بازرگاني هاي كشتي آنها برابر در دفاع براي. رسيد مي
 پذيرش متضمن سند به مسافرت صورت هر در 9.ببرند خود اب داشتند، را آنان با مقابله براي

  10.بود بسياري ها رنج و فراوان خطرهاي
 و جزاير و بنادر طريق از توانستند مي بازرگانان. بود تر امن و تر كوتاه دوم راه) 2  

. دبرون ماالبار در مِلي كولِم به هند درياي ميان از مستقيم صورت به فارس خليج دريي هالنگرگاه
 از. بودند چين عازم كه هايي كشتي خصوص به ،گزيدند برمي را راه اين ،تجاري هاي كشتي بيشتر
 توقف ضمن توانستند مي ها كشتي ماالبار، سواحل از پس. شد مي يكي اول راه با راه اين ملي كولم

 ها كشتي از برخي. دهند ادامه خود راه به سرانديب و مالديو چون جزايري ساكنان با ستد و داد يا
 در كانتون بندر ها، كشتي نهايي هدف بيشتر ولي رفتند، مي سوماترا يا جاوه به ماالبار از پس نيز

 بسياري ولي 12.است شده ذكر جغرافيايي كتب در ها راه اين از بسياري مسافت ميزان 11.بود چين
 و نيستند امروزي احينو و شهرها اسامي و اماكن با انطباق قابل جغرافيايي اماكن و اسامي از

  .نمود تعيين را آنها دقيق محل توان نمي
 داشت وجود چين و ايران يا و هند و ايران بين زميني راههاي جمله ازي گريد راههاي) 3  

 برخي. بودي اديز اريبس تياهمي دارا كه بود ابريشم معروف راه همان چين، ارتباطي راه البته كه
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 از يا و مركزيي آسيا طريق از و گشت مي منشعب ابريشم راه از كه راهي از تجار و سياحان از
 در مسلمان تجار از زيادي تعداد. رفتند مي سند و هند غربي شمال نواحي به غزنين و كابل طريق

 به ملتان از مرور و عبور حال در تجاري هاي كاروان از بسياريو  ،13ساكن منطقه اين شهرهاي
  14.بودند خراسان

 

   فارس خليج سواحل و ريجزا با هند اقتصادي باتمناس ضرورت

 نواحي از بازرگانان و تجار توجه مورد كاالها و محصوالت اقسام و انواع بودن دارا علت به هند
 اهميت سازي كشتي براي كه ،ساج چوب چون كاالهايي هند از. بود روز آن دنياي مختلف

 مرواريد، عنبر، عود، فلفل، ادويه، كتان، و ميابريش هاي پارچه مشك، كافور، ،داشت اي العاده فوق
 شده ساخته مصنوعات طوطي، طاووس، فيل، چون جانوران انواع دارو، مرجان، الماس، ياقوت،

 آبنوس، چوب بيد، چوب بلور، كنف، نارگيل، عطريات، غذايي، مواد قيمتي، هاي سنگ عاج، از
 كفش، خيزران، عصاي سرب، ورق خوشبو، هاي چوب صندل، چوب هندي، جوز ميخك،
 و گرديد مي وارد كُندر و) بروص (بروچ بندر از خصوص به نيزه چيني، ظروف سفالي، ظروف

 شمشير خز، و ابريشم قيمتي، هاي سنگ ديگر و مرجان مصري، زمرّد لباس، چون كاالهايي
  15.دش مي صادر آسيا شرقي نواحي ديگر و هند به خرما و عربي اسب ايراني، گالب بيزانسي،

 و اعراب اي واسطه نقش و چين و هند با ارتباط اقتصادي منافع و اهميت به توجه با  
 زيادي ضرورت و اهميت ،تجاري و اقتصادي هاي راه امنيت اروپا، به كاال انتقال جهت مسلمانان

 با مقايسه در كه ناحيه اين از تنها درآوردند، خود تصرف به را سند ،مسلمانان كه هنگامي .داشت
 درهم ميليون يك كم دست ساالنه نداشت، زيادي اقتصادي اهميت هند، ةقار شبه ديگر نواحي
 يا شده آوري جمع مبالغ از بسياري كه بود حالي در اين 16.شد مي ارسال خالفت دربار به ماليات

  .شد مي داده اختصاص محلي حكومت مخارج به يا و هزينه، منطقه همان در
 ناشي اقتصادي منافع. دادند مي زيادي اهميت بازرگاني و تجاري هاي هرا امنيت به مسلمانان  

 و ايران مسلمانان، آنكه از پس. بود حياتي اهميت داراي مسلمانان براي ها راه اين در بازرگاني از
 و يافتند دست تجاري هاي راه از بسياري بر درآوردند، خود تصرف به را آن اطراف نواحي برخي
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 را اقتصادي هاي راه امنيت راهزنان، سركوب و مهم مناطق و ها گلوگاه رفتص با كردند سعي
 به مربوط اطالعات تا يافتند مأموريت آنان وزراي و خلفا طرف از افراد از بسياري. كنند برقرار

 را آنها اقتصادي و انساني طبيعي، هاي ويژگي ديگر و شهرها محصوالت ،ها راه مسافت
  .است موجود و مسطور ممالك و مسالك باكت در كه كنند آوري جمع

 حداقل يا و دانست اقتصادي ضرورت يك از ناشي بتوان شايد را سند به مسلمانان ةحمل  
 مراكز و بنادر از برخي بر بلوچستان و مكران تصرف با مسلمانان. بود اقتصادي جنگ، آغاز ةبهان

 اعراب اقتصادي منافع و ها راه نيتام براي كافي اطمينان هنوز اما يافتند، دست تيز چون تجاري
 كه ندوي سليمان سيد. كردند مي مزاحمت ايجاد »زط« و  »ميد« چون قبايلي اتباع. نداشت وجود

 منظر از گرديد، هند نواحي از ديگر برخي و سند فتح به منجر كه را وقايعي و حوادث از بسياري
 هاي لشكركشي نخستين كه است وربا اين بر بيند، مي معنوي مقاصد و اهداف براي و مذهبي

  17.است گرفته صورت اقتصادي هاي ضرورت به بنا ديبل و بروچ تانه، به مسلمانان
 جهت وي اصرار و ثقفي يوسف بن حجاج حد از بيش گيري سخت كه گفت بتوان شايد  
 18.است بوده وي اقتصادي مطامع از ناشي اموي، ةخليف اقناع جهت تالشش و سند به حمله

 حمل سرانديب حاكم جانب از خليفه براي نيز هدايايي البته كه كشتي اين به حمله ةيجدرنت
 اقتصادي مراودات مواتد براي تضميني گونه هيچ و گرديد مختل كلي طور به ها راه امنيت كرد، مي

 به دريايي راهزنان و دزدان اقدامات از جلوگيري به قادر كه كرد اعالم سند حاكم و نماند باقي
 در مسلماناني سو از كه بود شهري نخستين كه ديبل بندر. نيست »زط« و »ميد« قبايل وصخص
 بلكه و سند در زيادي بازرگاني و اقتصادي اهميت داراي و گرفت قرار حمله مورد حجاج ةدور

 بود، نهفته حمله اين پشت پس در كه را اقتصادي اهداف حدودي تا تواند مي بود، هند غرب
  . سازد آشكار
 در اطالعات و اخبار كسب ،جويان جنگ با بازرگانان و تجار همكاري هاي زمينه از يكي  
 اقوام، مورد در دور بسيار هاي زمان از انيرانيا. بود نظامي يا و جغرافيايي سياسي، مسائل مورد
 بوميان با اختالط طريق از هند و چين اقتصادي اوضاع و جغرافيايي هاي ويژگي رسوم، و آداب
 از پس يرانيا مسلمان سياحان و دريانوردان از بسياري 19.بودند كرده كسب زيادي عاتاطال
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 كردند مي  صحبتكشورها�اين … و حيوانات� معتقدات، رسوم، آداب، از چين و هند از بازگشت
 آن از تاجر سليمان و شهريار بن بزرگ سيرافي، حسن ابوزيد ةسفرنام كه نوشتند مي كتاب يا و

  . بود برقرار نيز ارتباطي ديگر هاي راه و فرهنگي و علمي مبادالت. است جمله
  

  ��اسالم گسترش و نفوذ در آنها نقش و هند بنادر و سواحل در مسلمان تجار هاي استقرارگاه

 در بنادري و مراكز هند، ةقار شبه و اسالم دنياي بين بازرگاني و تجاري روابط گسترش پي در
 يا ،شده سيسأت ها كشتي توقف و بازرگانان استقرار منظور به هند سواحل و اسالمي هاي سرزمين

 اُبله نام به هند با تجارت براي مهم بسيار بندري بصره، نزديكي در. كردند پيدا شكوفايي و رونق
 بندر اين به هند و چين از ها كشتي. بود زياد بسيار بندر اين در هند تجار تعداد. داشت وجود

 انواع و جواهر از پر هاي سرزمين را، آن جزاير و سواحل و هند مسلمانان. ختنداندا مي لنگر ،آمده
. بودند قائل هند با تجارت به زيادي بسيار اهميت و دانستند مي بديل بي ي كاالها و داروها اقسام و
 بصره ولي داد، دست از را خود اهميت ابله كرد، پيدا بيشتري شكوفايي و رونق بصره كه زماني از
 نظامي و سياسي اهميت از ناشي بايد را امر اين علت. نيافت را ابله اهميت و جايگاه گاه چهي

 كه مالياتي از عباسيان. دانست آن تجاري و اقتصادي هاي جنبه بر ها ويژگي اين ارجحيت و بصره
 بكس دينار، هزار بيست بر بالغ درآمدي ساليانه  انداختند، مي لنگر بصره در كه هايي كشتي از

  20.كردند مي
 در مهمي نقش و بود برخوردار زيادي بسيار اهميت از نيز فارس خليج در سيراف بندر  
 و رفت چين و هند به بندر اين از تجاري هاي كشتي. داشت اسالم دنياي و هند بين تجاري روابط

 روز آن جهان مناطق ديگر و هند با تجارت در زيادي بسيار اهميت نيز هرمز بندر .كردند مي آمد
 نويسان جغرافي از بسياري 21.رفت مي ديگر نواحي و گجرات سرانديب، به كشتي آنجا از و داشت

  .اند گفته سخن سيراف اقتصادي و تجاري اهميت از
 شده برده نام سيرافي مسلم بن محمد نام به سيرافي بازرگاني از رامهرمزي الهند عجائب در  

 از او 22.است كرده مسافرت هند شهرهاي بيشتر به و بوده يممق تانه بندر در سال بيست از بيش كه
 و گفته سخن سيراف با هند تجاري مراكز ديگر و سندان و تيز  صيمور، بنادر بين تجاري ارتباط
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 كرده اشاره …و كاالها مقدار آنان، مسائل و مشكالت شرح و گانانرباز ،ها كشتي نام به حتي
  23.است

 حدود كشتي، ةخدم و باربرها كاال، بر عالوه كه بودند بزرگ انچن آن مسير اين هاي كشتي  
 حركت چين مقصد به كه هايي كشتي. كنند سفر آن با توانستند مي راحتي به نفر چهارصد

 مقاالت از يكي در ندوي. گرفتند مي جاي آن در نفر هزاران و بودند تر بزرگ بسيار كردند، مي
 و تيرانداز صد چهار خدمه، ششصد داراي ،رفتند مي ينچ به كه هايي كشتي كه است آورده خود
 و العاده فوق حالت براي هايي قايق كشتي هر در آن بر عالوه و بودند مسافر هزاران و انداز نفت

 با كه است بطوطه  ابن ةسفرنام به ندوي استنادات از برخي گرچه ،24داشت وجود اضطراري
 نيز بطوطه ابن از قبل ولي ،دارد زيادي نسبتاً مانيز ةفاصل حاضر، ةرسال موضوع زماني ةمحدود

 شهريار بن بزرگ اينكه كما. اند بوده حركت در تفاوتي اندك يا و صورت همين به ها كشتي اين
  .است گفته سخن آنها مورد در

 از بسياري. بود مسلمان بازرگانان استقرار محل كه داشت وجود زيادي بنادر نيز هند در  
 از بسياري در. بودند داده تشكيل پرنفوذي هاي اقليت و ،يافته دائمي اسكان ،بنادر ناي در مسلمانان

 با كه حاكم اين. كرد مي رسيدگي آنان امور به كه بودند خود از حاكمي داراي مسلمانان هند، بنادر
 ينا .پرداخت مي اسالم دين اساس بر مسلمانان امور قتف و رتق به شده، ياد آن از »هنرمن« عنوان

 داخلي استقالل باعث نوعي به ولي شد مي محسوب منطقه هندي حاكم ةنمايند ،شخص
 با هنرمن از. گرديد مي تجار خصوص به آنان حقوق احتمالي شدن پايمال مانع و شده مسلمانان

 اجراي در و بودند مسجد داراي هند، بنادر از بسياري در مسلمانان.است شده ياد نيز قاضي عنوان
 نيز منطقه حكام منافع. بودند آزاد بازرگاني و تجاري امور انجام همچنين و شرعي و يمذهب امور

 مسلمان بازرگانان سكونت. داشت قرار بازرگان مسلمانان اين مالي و جاني امنيت تأمين گرو در
 و عادات با اسالمي رسوم و آداب تأثر و تأثير و آميختگي هم در باعث ايراني و عرب از اعم

  25.بود گشته هندي يها آيين
 از زيادي تعداد استقرار يا آمد و رفت محل كه هند شهرهاي و بنادر ترين مهم جمله از  

 28عسيفان و 27ديبل مكران، در 26تيز به توان مي بود، بازرگانان و تجار خصوص به مسلمانان
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 سنجان ،32چيمور يا رصيمو ،31سوپاره يا سوباره ،30خامبايات يا كامبايات ،29تانه سند، در) اسيوان(
 39بروچ يا بروص ،38صندابور يا بور چندا 37گوگه ،36بيرم ،35گاوي ،34قندهار يا گندهار  ،33سندان يا

  . داشت قرار امروزي بمبئي نزديكي در چيمور يا صيمور بندر 41.كرد اشاره گجرات در 40بهارابهات
 قاضي يا هنرمن يك هميشه منطقه اين حاكم كه بود زياد چنان شهر اين در مسلمانان تعداد  
 او. است كرده ديدن شهر اين از ق304 سال در مسعودي. كرد مي تعيين ايشان ةادار براي

. داشت قرار 42بلهرا حكومت قلمرو در بندر اين. بودند ساكن اينجا مسلمان هزار ده تعداد گويد مي
 بغداد بصره، عمان، سيراف، از ديگري تعداد و بودند شده متولد شهر اين در مسلمانان از بسياري

  43.بودند كرده پيدا دائمي اسكان و آمده نجايا به فارس خليج سواحل و ريجزا ديگر و
 از. بود 44»بيسر« جمع كه شد مي گفته »بياسره« بودند شده متولد صيمور در كه مسلماناني به  
 سوم قرن اواخر در كه سحاقا بن موسي و زكريا بن معروف ابوسعيد به منطقه اين معروف تجار

 آنان براي منطقه ةراج كه است شده اشاره ،اند زيسته مي شهر اين در هجري چهارم قرن اوايل و
 پيشواي و هنرمن ماهان بن عباس از نيز رامهرمزي هند عجائب در 45.بود قائل زيادي اهميت

 بن عباس و داشته قاتمال شخص اين با شهريار بن بزرگ. است شده ياد منطقه اين در مسلمانان
  46.است آورده خود كتاب در كه كرده نقل هايي داستان وي براي ماهان
 مسلمانان بود، سندان يا سنجان بودند، ساكن آن در زيادي مسلمانان كه گجرات بنادر ديگر از  

 اين نام. كردند راني حكم آنجا در مسلمان حاكم وسه بودند برخوردار استقالل از شهر اين در
 سنجان. بودند ماهان بن فضل بن ماهان و ماهان بن فضل بن محمد ماهان، بن فضل اكمانح

 گذشته در ولي است اقتصادي اهميت گونه هر فاقد و دارد قرار بمبئي نزديك تانه ةناحي در امروزه
 به آنجا از موز و انبه  ساج، چوب پارچه، برنج، عسل، چون كاالهايي. بود بزرگ بندري

 معروف كمبانيه نعلين به اعراب ميان در منطقه اين هاي كفش. شد مي صادر اسالمي هاي سرزمين
 زيادي تعداد و بوده توجهي قابل بازرگاني و تجاري اهميت داراي نيز گجرات ديگر بنادر 47.بود

 داراي مسلمانان شد، گفته كه طور همان شهرها اين بيشتر در و بودند ساكن آنجا در مسلمانان از
 بندر آخرين. كردند مي عمل اسالم اساس بر مذهبي امور و شعائر به آزادانه و ودندب مسجد
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 نيز زيادي مسلمانان ،بودند هندو شهر، ساكنان گرچه. داشت نام تانه ناحيه، اين جنوب در گجرات
  48.بودند برخوردار كافي آزادهاي و حقوق از و شده ساكن
 ناحيه اين شهرهاي و بنادر در مسلمانان تعداد هرابل راجه ةدوستان و عادالنه برخورد علت به  
 وي كه احترامي و مسلمانان به نسبت او ةدوستان هاي سياست از محققان و سياحان. بود زياد بسيار
 هيچ سيرافي حسن ابوزيد و تاجر سليمان ةگفت به. گويند مي سخن بود، قائل مسلمان اتباع براي

  49.نداشت وستد را مسلمانان وي ةانداز به پادشاهي
 به حجاج ةگيران سخت هاي سياست كه است معتقد هندي محققان از قمرالدين محمد  

 از بسياري ،وي ةگفت به. است بوده مؤثر هند در مسلمان هاي كلني پيدايش در غيرمستقيم صورت
 براي محلي وجوي جست به عراق، در وي حكومت آغاز محض به اميه، بني مخالف مسلمانان

 و گرفتند نظر در مهاجرت براي را هند غرب جنوب و غرب سواحل آنها از برخي. ختندپردا فرار
 نواحي به نيز برخي و شدند ساكن بمبئي نزديكي در 51تينيولي و 50كونكان چون شهرهايي در

 تشكيل را مسلمانان كلني ترين بزرگ و رفته ماالبار سواحل به آنان از بسياري و گريخته ديگر
  52.بود منطقه اين محلي پادشاه توسط اسالم پذيرش آنان حضور نتايج از يكي. دادند

 فراوان قدمت داراي هند غرب و جنوب نواحي در را مسلمانان سكونت ةسابق نيز چند تارا  
 پدرانشان كه مسلماني فرزندان و زنان حامل سرانديبي كشتي ارسال را آن شواهد از يكي و دانسته

 تشديد اصلي عوامل از يكي حجاح ستم كه است باور اين بر و داند يم بودند، كرده فوت آنجا در
 كه است معتقد او. است بوده هند جنوبي و غربي سواحل به مسلمانان از زيادي تعداد مهاجرت

 تبعيد اين از بخشي. كرد تبعيد دوردست نواحي به را هاشم بني ةقبيل از زيادي تعداد حجاج
 سنگ يك از او. شدند روانه كومورين ةدماغ جانب به ديگري تعداد و رسيده كونكان به شدگان

 دار هميشه براي ق166 سال به عثمان بن علي« عبارت آن روي بر كه هند جنوبي سواحل در قبر
 مسلمانان حضور بر گواه بهترين را كتيبه اين و گويد مي سخن شده، نوشته ،»گفت وداع را فاني

 آنان افزون روز افزايش و هند جنوب در مسلمان مبلغان تبليغ زا همچنين او. داند مي منطقه اين در
  53.گويد مي سخن
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 ،56منگلور ،55پاكنور ،54سرور ابي به توان مي ماالبار در مسلمانان هاي گاه سكونت ترين مهم از  
 مالديو، ،64چاليات ،63كولم ،62كاليكوت ،61پينداري ،60پتان بده ،59داهپاتان ،58جرپاتان ،57هيلي

 مسجد چند يا يك شهرها اين بيشتر در. كرد اشاره 65ويجيانگار و كرومندل گالي، انديب،سر
 66.بود شده ساخته بود، گرويده اسالم به كه اي راجه توسط مساجد اين بيشتر و داشت وجود
  67.پرداختند مي اسالم نشر به شهر اين در بازرگانان و تجار

 جزاير سواحل، به ،ايران و فارس خليج سواحل ،عربستان ةجزير شبه از مسلمان بازرگانان  
 جا همه خود راه سر و رفتند مي ديگر نواحي و كشمير و سند ،گجرات به آنجا از و هند جنوبي

  :68نويسد مي چنين مورد اين در آرنولد. پرداختند مي خود آيين و دين تبليغ به گوناگوني انحا به
  بود كه مانندغيرعادي بودند، پراكنده لمانانغيرمس شهرهاي در كه بازرگانان اين براي«  

  69».كنند كوتاهي تبليغ در و ننمانيد اقدام تبليغاتي هاي  فعاليت به ديگر مناطق بازرگانان
 يا و بوميان ةواسط به توانستند نيافتند، راه آنجا به مسلمان بازرگانان كه مناطق  از بسياري در  
 طبيعي معبر يك به را آن هند، غربي سواحل در جراتگ موقعيت. گردند آفرين نقش هندي تجار
 ةوسيل به بايست مي هند مركزي و شمالي نواحي كاالهاي بيشتر. بود كرده تبديل قاره شبه براي

 گجرات از هند شمالي و مركزي هاي راه تمام ،ديگر عبارت به و آمد مي آنجا به زميني هاي راه
 كه مختلف نواحي از تجار و مسافران با بودند ساكن نواحي اين در مسلمانان چون و 70گذشت مي

 تعامل يا تقابل بينشان ،كرده برخورد داشتند، را گجرات از عبور يا و خود كاالهايي فروش قصد
 منتشر هند سراسر به مسلمانان و اسالم اخبار بيش و كم و گرفت مي صورت ديني و فكري

  . گشت مي
 پيامبر و اسالم دين از تبليغي مشخص اهداف براي ونه عادي و طبيعي صورت به مسلمانان  

 صحبت نيكو عمل و مساوات برادري، توحيد، از اسالم چون و كردند مي صحبت) ص (خدا
 حديث ،برد مي رنج ديگر مشكالت و طبقاتي نظام و تفرقه از زمان اين در نيز هند و كند مي

 را آنها دل اسالم ترتيب اين وبه سيدر مي آنها گوش به كه بود جديد اي نغمه ،مساوات و توحيد
 و رفت و مساجد بناي چه و اسالمي احكام اجراي ةزمين در چه مسلمانان عمل آزادي. كرد فتح

  71.كرد مي كمك رسالت اين انجام در را آنها آمدهايشان،
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 چون اقشاري نقش و هند در اسالم گسترش چگونگي به كه هند تاريخ محققان از انصاري  
 و نكردند كوششي هيچ اسالم گسترش در سند، مسلمان فاتحان كه است معتقد داخته،پر صوفيان

 نظامي هاي شهرك سند در فاتحان گويد مي او. داشتند توجه خود اقتصادي منابع و منافع به بيشتر
 اين نگهداري و حفظ آنها هدف تنها و نهادند بنا تجاري هاي پايگاه بنادر، در يا و كرده ايجاد

. نبودند سند ساكنان دين تغيير به قادر هم زور به آنان ديگر طرف از. بود دشمنان دستبرد زا شهرها
 مربوط وتفكرات اسالم خود، تجاري كاالهاي همراه به كه بودند تجار اين كه است باور اين بر او
 از رديگ هاي دسته مهاجرت هاي زمينه آنان تعداد افزايش با و آوردند جديد سرزمين به را آن به

 فرهنگ با بومي، افراد با ازدواج طريق از مسلمانان مختلف هاي دسته. شد فراهم نيز سادات جمله
 برايشان را قرآن و 72دادند قرار خود مذهبي هاي انديشه تأثير تحت را آنها و شده آشنا آنان زبان و

  . كردند ترجمه
 فعاليت ةدرنتيج سال هر در كه را هايي هندي تعداد هندي، محققان از ديگر يكي مجومدار  
 نه را سند به مسلمانان ةحمل و است كرده ذكر نفر هزار پنجاه شدند، مي مسلمان بازرگانان، و تجار
 محققان از مجيب اما 73.است دانسته ارضي متصرفات ةتوسع منظور به كه اسالم گسترش براي

 براي زمينه سند، فتح از پس كه است معتقد او. است نگريسته مسئله اين به تر منصفانه معروف
 عربي اراضي و ايران افغانستان، مركزي، آسياي از مهاجراني و گرديد فراهم تجار بيشتر مهاجرت

 عربي قبايل بلكه نداشت، تجار به ارتباطي نيز گاهي و بود تدريجي ها مهاجرت. آمدند هند به
 دست نيز قاره شبه خود داخل در كه آمدند شده فتح هاي سرزمين به هايشان خانواده با كه بودند

  74.زدند مي مهاجرت يا جايي جابه به
اكم اين منطقه را به آئين خود  بازرگانان توانستند ح،در شهر عسيفان در شمال سند  

هايي كه بر سر راه هاي   اما قلمرو تبليغاتي تجار و بازرگانان به شهرها يا سرزمين75.آورنددر
گرديد كه البته قلمروي بسيار وسيع از ماالبار در جنوب تا كشمير  تجاري قرار داشتند، محدود مي

 در هر حال ساكنان روستاها يا شهرها و 76.گرفت مي هند را دربرةاليه شمال شبه قار در منتهي
مناطقي كه به كشاورزي پرداخته و يا به هر دليل ديگري بر سر راه تجاري قرار نداشتند با 

  .شتندمسلمانان ارتباطي ندا
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  جهينت

 خصوص به بشر سكونت ثيح از جهان مناطق نيتر يميقد و نيمهمتر ازي ك يفارس خليج
 اطراف در  النهريننيبي ها تمدن و ميقد الميا تمدن .است آني ها كرانه پس و كرانه در انيرانيا
 از و الملل نيب تجارت ثقل مركز فارس خليج ،تاكنون زمان آن از .اند گرفته شكل منطقه نيا

 خود به را بزرگي ها قدرت و انيگشا كشورتوجه كه استي الملل نيبي آبراهها نيتر يساسا
 اطراف در  تدريجبه و افتي نما و نشو منطقه نيهم به زين اسالم كه آنجا از . استكرده جلب

 و افته يتسلط منطقه سواحل تمام بري زود به مسلمانان .كرد دايپ گسترش فارس خليجي آبها
 به آن خالل در و كاال ستد و داد به ايدن  مختلفنقاط به آن سواحل و بنادر از مانمسل بازرگانان
 ةيحاشي كشورها  و ديگررانيا بازرگانان قيطر از و پرداختندي فرهنگ و  فكريمبادالت

 به  هندانوسياق ريجزا و سواحل گريد و نيچ ،يمالزد، اندونزي، هن ةقار شبه با فارس خليج
 گسترش و رونق هم آن حاصل كه پرداختند ميي فرهنگ وي فكر ادالتمب وي تجار معامالت
 ازي عيوس بخش در  و اسالمييرانيا فرهنگ نشر هم و كاالها وستد داد و  بازرگانيو تجارت

 و  سيرافچوني مناطق خصوص به و فارس خليج انيم نيا در . بودايآس جنوب و هند ةقار شبه
  .كردند فاياي مهم نقش هرمز
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