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 فيرس المحتويات
                الموضوع                                                             رقم الصفحة

 I....................... ............................................................اإلىداء
 II.......................... ....................................................ُشكر وتقدير

 ٔ......................................................................... فيرس المحتويات

 ٗٔ............................................................ ُممّخص البحث بالمغة العربّية
  ٘ٔ................................................... ..........................المختصرات

 ٙٔ.................................................................................. مقّدمة
 ٛٔ........................................................................ ُمخّطط األطروحة

 ٕٓ............................ في ىذه األطروحة استخدامياالتي جرى  عرض ألىّم المصادر
 ٕٔ......................................................................... المصادر األدبّية

 ٕٔ................................................................... أّواًل: المصادر الغربّية
 ٕٔ................................................................ (Strabon)استرابوف -ٔ
 ٕٕ................ ...........................................(Propertius)بروبرتيوس -ٕ
 ٖٕ.... (....................................................................Ovidأوفيد) -ٖ
 ٕٗ.................................................................. (Senecaسينيكا) -ٗ
 ٕ٘............................................................ (Petronius)بيترونيوس -٘
 ٕٙ......... ..........................................(Pliny The Elderبميني األكبر) -ٙ
 ٕٛ.............................. (Periplus Maris Erythraeaدليؿ البحر اإلريثيري ) -ٚ
 ٖٓ................................................................... (Martialمارتياؿ) -ٛ
 ٖٔ............... ...................................................(Juvenalجوفناؿ) -ٜ

 ٖٔ.................................................................... (Arrianأرياف) -ٓٔ
 ٕٖ................................... (Claudius Ptolemaius)بطميموسكبلوديوس  -ٔٔ
 ٖٖ............... (.......................................Philostratusفيموستراتوس) -ٕٔ

 ٖٗ.................................................................. ثانيًا: المصادر الشرقّية
 ٖٗ........................................... (Hou Han shuسجبلت الياف المتأّخرة) -ٔ
 ٖٗ........................ (.................................Wei lueسجبّلت ِوي ليو) -ٕ
 ٖ٘................................ (Ancient Tamil Literatureاألدب التاميمي القديـ) -ٖ
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 ٖ٘...................................................................... المصادر اآلثرّية -
 ٖ٘.................................... .........................................النقوش -ٔ
 ٖٙ............................................................................... النقود -ٕ
 ٖٚ.......................................................... (ostrakaِقطع األوستراكا) -ٖ
 ٖٚ.................................................... ....................أوراؽ البردي -ٗ
 ٖٛ................................................... في أعماؽ البحار األثريةالدراسات  -٘
 ٖٛ.......................... في ىذه األطروحة استخدامياعرض ألىّم المراجع التي جرى  -

 ٖٛ................................................................. ...أّوال: المراجع العربّية
 ٓٗ................................................................... ثانيًا: المراجع الُمعّربة
 ٔٗ ..................................................................ثالثًا: المراجع األجنبّية

 الفصل األّول
 ٗٗ .........................واليند في العصر اليممينستي تطّورات التجارة بين الغرب و اليمن

 ٙٗ.................................................................................. ُمقّدمة
 تطّورات التجارة مع اليمن والشرق : أّواًل: تمييد تاريخيّ 

 ٙٗ............................................... نذ أقدم العصور حّتى العصر اليممينستيم
  ٚٗ ...................................................يف مع اليمفالفراعنة المصريّ  تجارة -ٔ
 ٛٗ.......... .........................................................الفرس األخمينّيوف -ٕ

 ٓ٘ .......................................ق.م(ٖٕٖ -ٖٙ٘عيد اإلسكندر المقدونّي) -ثانياً 
 ٓ٘.................................................................. اإلسكندر في اليند -ٔ
 آثار غزو اإلسكندر المقدونّي لمشرؽ -ٕ

 ٗ٘................................................... ة الشرقّيةواليند وانعكاساتيا عمى التجار 
 ٗ٘...................................................................... الناحية السياسّية -أ
 ٙ٘.................................................................. الناحية االقتصادّية -ب
 ٚ٘.................................................................... لناحية العمرانّيةا -جػ
 ٛ٘............................................................ ناحية الكشوفات الجغرافّية -د
 ٕٙ............. ........................ُمخّططات اإلسكندر لمسيطرة عمى الجزيرة العربّية -ىػػ

 ٘ٙ.............................................. ق.م(ٖٓ – ٖٕٖثالثًا: العصر اليممينستّي)
 ٚٙ................................................. ق.م(ٗٙ -ٕٖٔ) مممكة السموقّيةال -ٔ
 ٚٙ......................... ...................الطرؽ التجارّية السموقّية نحو اليمف واليند. -أ
 ٜٙ............... ..............النشاط التجارّي في العصر السموقيّ  في دورىا و الجرىاء -ب
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 ٕٚ.............................  الجيود السموقّية الُمبّكرة لتنشيط التجارة مع اليمف واليند -جػ 
 ٚٚ........ ..........................شيط التجارة الشرقّيةلتن جيود الممؾ أنطيوخس الثالث -د
 ٓٛ...... ............................لتنشيط التجارة الشرقّية جيود الممؾ أنطيوخس الرابع -ىػ
 ٕٛ........................ ....................................العبلقات السموقّية اليندّية -و
 ٙٛ............................................... ...ق.م( ٖٓ-ٖ٘ٓالمممكة البطممّية) -ٕ
 ٚٛ............... .........لمبحر األحمر. الغربيّ عمى الجانب  البطالمة التي أقامياوالموانئ -أ

 ٜٓ......................................  ...جارة البخورلمسيطرة عمى ت لبطالمةا جيود –ب 
 ٕٜ.........................  تطّورات التجارة مع اليمف واليند خبلؿ الفترة البطممّية الُمبّكرة -جػ
 ٜ٘................................................  القرصنة النبطّية والرّد البطممّي عمييا -د
 ٜٙ........................  التجارة مع اليمف واليند خبلؿ الفترة البطممّية الُمتأّخرة تطّورات -ىػ

 ٔٓٔ........ ........................الرياح الموسمّية ًا: تعّرف اليونان عمى سّر استخدامرابع
 ٔٓٔ........ .......................................ماىّية الرياح الموسمّية مواعيد ىبوبيا -ٔ
 ٕٓٔ..................................................  التعّرؼ اليونانّي عمى استخداميا -ٕ
 ٙٓٔ...............................................  أثر التعّرؼ اليونانّي عمى استخداميا -ٖ

 ٛٓٔ.................. واليند ًا: السمع التجارّية التي جمبيا العالم اليممينستّي من اليمنخامس
 ٛٓٔ..................................................................... المواد العطرّية -ٔ
 ٓٔٔ.............................................................................. الفيمة -ٕ

 الفصل الثاني
 ٖٔٔ. ...............................بر الُطرق البّرية والبحريةالتجارة الرومانّية مع اليمن ع

 ٘ٔٔ................................................................................. ُمقّدمة
 ٘ٔٔ..................... أواًل: الحالة السياسية في اليمن عشّية التبادالت التجارّية مع روما

 ٚٔٔ....................................................................... معيفمممكة  -ٔ
 ٛٔٔ......................................................................... مممكة سبأ -ٕ
 ٕٓٔ....................................................................... مممكة قتباف -ٖ
 ٕٔٔ.................................................................. مممكة حضرموت -ٗ
 ٕٕٔ....................................................................... مممكة حمير -٘

 ٖٕٔ...........  .......................ثانيًا: التجارة الرومانّية مع اليمن عبر الطريق البّرية
 تقسيمات الُطرؽ الّبرّية التي سمكتيا -ٔ

 ٕ٘ٔ.......................................... السمع اليمنّية إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية
 ٕٙٔ.............................................................. الُطرؽ الفرعّية الداخمّية -أ
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 ٕٛٔ................................... الرئيسّية)طريؽ البّخور وتفّرعاتو الشمالّية( الطريؽ -ب
 التجارّية بيف اليمف األنباط ودورىـ في الوساطة -ٕ

 ٖٓٔ........................................ ـ.ٙٓٔ -ؽ.ـٕٚ ةّ وأسواؽ اإلمبراطورّية الروماني
 الوساطة التجارّية النبطّية عشية -أ

 ٖٓٔ.................................................. ؽ.ـٕٚالسيطرة الرومانّية عمى مصر 
 ٕٖٔ............................. تجارة األنباط بالمواد العطرّية في القرف األّوؿ الميبلديّ  -ب
 ٖٙٔ.. ................................................حممة إيميوس غالوس  عمى اليمف -ٖ
 ٖٙٔ...................................................................... أسباب الحممة -أ
 ٖٚٔ............................................................. األسباب االقتصادّية -أ -أ
 ٖٛٔ................. .........................................األسباب االستراتيجّية -أ -ب
 ٜٖٔ....................................................................... سير الحممة -ب
 ٓٗٔ...................................................................... نتائج الحممة -جػ
 يمف الوالية العربّية ودورىا في تجارة روما البّرية مع ال -ٗ

 ٓٗٔ....................................... ـ حّتى أزمة القرف الثالث الميبلديّ ٙٓٔمف العاـ 
 ٕٗٔ................ ..............................................بناء طريؽ نوفا تراجانا -أ
 ٗٗٔ.............. .......................................التحصيف الرومانّي لموقع إجرا -ب
 التجارة البّرية مع اليمف خبلؿ انحطاط -ٗ

 ٙٗٔ.................................................... أزمة القرف الثالث وتعافييا مع نيايتو
 ثالثًا: التجارة الرومانّية مع اليمن عبر طريق

 ٛٗٔ ..............................................البحر األحمر خالل القرن األّول الميالديّ 
 ٛٗٔالنيؿ...................  وبيف بينيا الصحراوّية والُطرؽ المصرّيةموانئ البحر األحمر  -ٔ
 ٜٗٔ.......... .........................................................ميناء كميوباتريس -أ
  ٜٗٔ....... ............................................................ميناء فيموتريس -ب
 ٜٗٔ.... ...ف......................................وليوكوس ليم ميناَءي ميوس ىرموس -جػ
 ٖ٘ٔ. ......................................................................ميناء نيقيسيا -د
 ٖ٘ٔ....................................................... ...............ميناء برنيكي -ىػ
 الطرؽ الصحراوّية بيف موانئ التجارة الشرقّية -و

    ٙ٘ٔ............................................................. ومدينة كوبتوس عمى النيؿ
 ٜ٘ٔ........................ .....مدينة كوبتوس ودورىا في تجارة روما مع اليمف والشرؽ -ٕ
 ٔٙٔ................................. خّط سير الرحمة التجارّية الرومانّية إلى موانئ اليمف -ٖ
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 ٘ٙٔ................................. الموانئ والمحّطات التي تعامؿ معيا التّجار الروماف -ٗ
 ٘ٙٔ .................................................................ميناءُ لوْيِكي كومي -أ
 ٛٙٔ.................................. ..............................)العقبة( أيمة ميناء -ب
 ٜٙٔ............................................ .......................ميناء ُمخا)موزا( -جػ
 ٖٚٔ.............................................. ........................ميناء أوكميس -د
 ٗٚٔ........................................... .............................ميناء عدف -ىػػ
 ٚٚٔ....................................... ....................................ميناء قنا-و
 ٔٛٔ..................................................................... جزيرة سقطرى -ز

 ات التجارة الرومانّية مع اليمنًا: تطّور رابع
 ٖٛٔ.................................... عبر طريق البحر األحمر في القرن الثاني الميالديّ 

 ٘ٛٔ......................................................................... قناة تراجاف -أ
 ٙٛٔ.......................... .......................القاعدة الرومانّية في جزيرة فرساف -ب

 الفصل الثالث
 التجارة الرومانّية مع اليند 

 ٜٛٔ......................... .............................والصين عبر طريق البحر األحمر
 ٜٔٔ. ................................................................................ُمقّدمة

 ياسّية في اليند والصين أّواًل : الحالة الس
 ٕٜٔ.......................... ...........................عشّية التبادالت التجارّية مع روما

 ٕٜٔ........................... ............اليند....................................... -ٔ
 ٖٜٔ................................ ...........شمالي اليند )الكوشاف(.................. -أ
 ٜٗٔ........................ ...........وسط اليند )الساتافاىانا(....................... -ب
 ٜ٘ٔ.............  ...........بارثييف والساكاس(...... -المنطقة الشمالّية الغربّية )اليندو -جػ
 ٜٚٔ............... ............ة(...........................جنوبّي اليند)الممالؾ التاميميّ  -د
 ٜٚٔ...............  ....................................................مممكة التشيرا -أ-د
 ٜٛٔ.............. ..........................الباندياف........................ مممكة -ب -د
 ٜٛٔ............  ......................................................تشوالمممكة ال-جػ -د
 ٜٜٔ......................... ............الصيف....................................... -ٕ

 ثانيًا: الرحمة التجارّية البحرّية الرومانّية 
 ٕٓٓ.... ........................................................نحو اليند والشرق األقصى
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 ثالثًا: المناطق والمحّطات التي تعامل معيا 
 ٖٕٓ............... ..................................التّجار الرومان في شبو القاّرة اليندّية

 ٖٕٓ...... .........................................السكيثية............. -مممكة اليند -ٔ
 ٕٗٓ...................... ......................................مدينة مينانجارا اإلندوس -أ
 ٕ٘ٓ...... ...........................الصادرات الرومانّية إلى مدينة مينانجارا اإلندوس.. -ب
 ٜٕٓ....... ................................مممكة الساكاس............................. -ٕ
 ٜٕٓ.............. ...........ازا.............................................ميناء باريج -أ
 ٕٔٔ.......... .............................التجارة الرومانّية في باريجازا................ -ب
 ٕٙٔ. .............................................مممكة الساتافاىانا................... -ٖ
 ٜٕٔ....... ............................................الممالؾ التاميمّية................ -ٗ
 ٕٕٔ................ ...........(..................................Cheraمممكة التشيرا) -أ
 ٕٕٕ.............. ......................التجارة الرومانّية في ميناء موزوريس......... -أ -أ
 ٕٕٚ........... .........................مممكة الباندياف............................... -ب
 ٕٕٛ................ .........................ميناء نيؿ كيندا....................... -ب -أ
 ٜٕٕ........ ..............................مممكة التشوال................................ -جػ
 ٖٕٓ...... ..................................................ميناء كامار ........... -جػ -أ
 ٖٕٔ.... ...........................................................ميناء بودوؾ.. – جػ -ب
 ٕٖٕ....... ............تاميمّية.........................الصادرات الرومانّية إلى الممالؾ ال -د
 ٖٕٚ... .........................التجارة الرومانّية مع منطقة الغانج وجنوبّي شرقي أسية.. -ىػػ

 ٕٓٗ....... ...........................رابعًا: التجارة الرومانّية مع جزيرة سيالن أو سريالنكا
 ٖٕٗ........... ...................الرومانّية مع الصين عبر الطرق البحرّية خامسًا: التجارة

 سفارة اإلمبراطور ماركوس أوريميوس -ٔ
 ٕ٘ٗ................. ............ـ...................ٙٙٔالتجارّية إلى الصيف حوالي العاـ  

 سادسًا: التجارة الرومانّية مع اليمن و اليند والصين عبر 
 ٕٛٗ................... ....................طريق البحر األحمر خالل القرن الثالث الميالديّ 

 ٜٕٗ.... ...............ؿ القرف الثالثواليند خبلارة الرومانية البحرية مع اليمف التج كساد -ٔ
 ٕٓ٘............... ............القرف الثالث الميبلدّي..............في  االقتصاديةاألزمة  -أ
 ٕٕ٘.... ............األمف عمى ُطرؽ التجارة بيف موانئ البحر األحمر وكوبتوس.. انعداـ -ب
 ٕٗ٘...... ...........الحضور التجارّي الرومانّي في الصيف في القرف الثالث الميبلدّي... -ٕ

 التجارة الرومانّية مع اليند والشرق عبر طريق البحرسابعًا: تعافي 
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 ٕٛ٘  ...............................م(ٖٖٓ -ٖ٘ٓاألحمر مع بداية القرن الرابع الميالدّي)
  الفصل الرابع

 ٕٓٙ..................... والصين عبر سورية واألراضي الفارسّية التجارة الرومانّية مع اليند
 ٕٕٙ ............................التجارّية الرومانّية مع الشرق.ىا في الصالتأّواًل: تدمر ودور 

 ٕٕٙ .................................بروز مدينة تدمر كوسيط تجارّي بيف الشرؽ والغرب -ٔ
 ٕ٘ٙ..................... ............................التجارة التدمرّية مع الخميج العربي. -ٕ
 ٕ٘ٙ............................. نقوش القوافؿ التدمرّية ودورىا في دراسة التجارة التدمرّية. -أ
 ٕٛٙ.................................................. وجيات القوافؿ التجارية التدمرية. -ب
 ٕٛٙ.............. ..................................................مدينة خاراكس. -ب -أ
 ٕٓٚ............................... ...................................ميناء ُفرات. -ب -ب
 ٕٕٚ............................... .............................مدينة فولوجازيس. -ب -جػ
 ٖٕٚ................. ...............................................اليند السكيثية. -ب -د
 خّط سير الرحمة التجارّية التدمرّية -جػ
 ٕٚٚ................. .........................................مف تدمر إلى الخميج العربّي. 
 ٕٚٚ ...............................................خّط سير الرحمة التجارّية التدمرّية -جػ -أ
 ات التي مّرت بيا القافمة أىـّ المحطّ  -جػ -ب

 ٕٓٛ.......................................................... التدمرية حّتى وصمت خاراكس
 ٕٔٛ ................................................................محّطة دورا أوروبوس -
 ٖٕٛ.............. ..........................................................محّطة ىيت. -
 ٕٗٛ.................... .............................................محّطة عانة أو أناثا -
 ٕ٘ٛ................................................................... محطة فولوجازيس -
 رف الثانيالعبلقات الرومانّية البارثّية خبلؿ الق -د

 ٕ٘ٛ ...........................................................وانعكاساتيا عمى تجارة تدمر
 وانعكاسيا عمى صعود  حممة تراجاف عمى بارثيا  -د -أ

 ٕٙٛ ..............................................التجارة التدمرّية مع مممكة ميساف الخميجّية
 كيوس فيروس حممة لو  -د -ب

 ٜٕٔ ...............................عمى بارثيا وانعكاسيا عمى الطرؽ التقميدّية لمتجارة التدمرّية
 ٜٕ٘ .................... ـٕٕٚالتجارة التدمرّية خبلؿ القرف الثالث حّتى سقوط تدمر عاـ  -ٖ
 ٖٔٓ .............................................آثار سقوط تدمر عمى التجارة الرومانّية -ٗ
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 ثانيًا: التجارة الرومانّية مع الشرق 
 ٖٔٓ............................................ عبر طريق الفرات الشمالية وطريق الحرير.

 ٖٔٓ ..............................................................طريؽ الفرات الشمالّية -ٔ
 ٖ٘ٓ ....................................جارة عبر أسية واّتصاالت طريؽ الحريرُطرؽ الت -ٕ
 ٖ٘ٓ ........................................................مسار طريؽ الحرير وتفّرعاتو -أ
 ٖٛٓ. ..........................نقاط التقاء التجارة بيف اإلمبراطورّية الرومانّية والفارسّية.  -ب
 ٖٓٔ...... ......................لتجارة الحرير عبر طريؽ الحرير البارثيّ  االحتكارحقيقة  -جػ
 ٖٔٔ .............................الصينّية إلى اإلمبراطورّية الرومانّية. سفارة جاف ينغ -جػ -أ
 ٖٗٔ................. ....................التجارّية إلى الصيف. بعثة مايس تيتيانوس -جػ -ب

 ٖٙٔ ...................................ثالثًا: السمع الشرقّية من الفرات إلى أسواق الُمتوّسط
 الفصل الخامس

 ٕٖٓ........................................ إدارة التجارة الرومانّية مع اليمن واليند والصين
 ٕٖٔ .................................................................................مقدمة

 ٕٖٔ...................... أّواًل: إدارة التجارة الرومانّية مع اليمن والشرق عبر البحر األحمر.
 ٕٕٖ ...................................التّجار العامموف في تجارة البحر األحمر المصرّية -ٔ
 ٕٕٖ......................................................... لروماف مف الذكور.التجار ا -أ
 ٕٖ٘ .........................................................التّجار الروماف مف اإلناث -ب
 الرومانّية التي عممت في التجارة مع االجتماعيةالفئات  -جػ

 ٕٖٚ ........................................................اليمف واليند عبر البحر األحمر
 ٖٖٖ ........................الُمشاركة اإلمبراطورّية في التجارة الشرقّية عبر البحر األحمر -د
 ٖٖ٘ ............التّجار األجانب العامموف في التجارة الرومانّية الشرقّية عبر البحر األحمر -ىػ
 ٖٖٚ ......................التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ عبر البحر األحمرتمويبلت  -ٕ
 السفف الرومانّية العاممة في التجارة الرومانّية  -ٖ

 ٖٗٗر................................................... مع اليمف والشرؽ عبر البحر األحم
 تجارة الرومانّية مع طاقـ الُسفف الرومانّية العاممة في ال -ٗ

 ٖٓ٘....................................................... اليمف والشرؽ عبر البحر األحمر
 ٖٖ٘........................................................... نقؿ القوافؿ ضمف مصر -٘
 الضرائب التي فرضتيا الحكومة الرومانّية عمى  -ٙ

 ٖٙ٘ ......................................................ّية عبر البحر األحمرالتجارة الشرق
 ٖٙ٘ ......................................................................َتْعِرفة كوبتوس -أ
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 ٖٖٙ...............................................  رسوـ التصدير في ميناء اإلسكندرّية -جػ
 ٖ٘ٙ..........................................................  إدارة الضرائب في مصر -د

 ٖٚٙ ................ ..........................................ثانيًا: إدارة التجارة التدمرّية.
 ٖٚٙ.........................................................  القافمة التدمرّية وتمويبلتيا -ٔ
 ٖٔٚ ............في تدمر االجتماعي ومركزىـ القوافؿ التّجار التدمرّيوف العامموف في تجارة -ٕ
 ٖٗٚ .............................................................حماية القوافؿ التدمرّية -ٖ
 ٜٖٚ .....................................................الضرائب عمى التجارة التدمرّية -ٗ

 الفصل السادس
 ٖٔٛ........... وحضورىا في المجتمع الرومانيّ  الرومانّية من اليمن واليند والصين الواردات
 ٖٖٛ................................................................ .................ُمقّدمة

 ٖٗٛ ....................................................أّوال: الواردات من الُمنتجات النباتّية
 ٖٗٛ. ....................................................................السمع العطرّية -ٔ
 ٖٙٛ. ..............................................................أنواع السمع العطرّية. -أ
 ٖٗٛ .................................................................البخور أو المباف -أ -أ
 ٖٛٛ ..........................................................................الُمرّ  -أ -ب
 ٜٖٓ .........................................................................البلدف -أ -جػ
 ٜٖٔ ..........................................................................القسط -أ -د
 ٜٖٔ .........................................................القرفة أو الدار الصينيّ  -أ -ىػ
 ٖٜٖ ..........................................................................النارد -أ -و
 ٜٖٗ ...................................السمع العطرّية في المجتمع الرومانيّ  استخدامات -ب
 ٜٖٗ ..............................ئر الجنائزّيةفي الطقوس الدينية والشعا استخداماتيا -ب -أ
 ٔٓٗ ...........................كعطور شخصّية وكُمستحضرات تجميؿ استخداماتيا -ب -ب
 ٙٓٗ ........................................................كُمنّكيات استخداماتيا -ب -جػ
 ٛٓٗ ...................................الطّبيةفي تركيب الُمستحضرات  استخداماتيا -ب -د
 ٓٔٗ ............................................................................التوابؿ -ٕ
 ٓٔٗ ...........................................................طبيعة وقواـ الفمفؿ األسود -أ
 ٔٔٗ .............................................جتمع الرمانيّ الفمفؿ في الم استخدامات -ب
 ٙٔٗ ..........................................................................الزنجبيؿ -ٖ
 ٚٔٗ ..................................................................األلوة أو الصبر  -ٗ
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 ٛٔٗ ..........................................................................األخشاب -ٙ
 ٜٔٗ ......................................................................النبيذ العربيّ   -ٚ

 ٜٔٗ .................................................من الُمنتجات الحيوانّية الوارداتثانيًا: 
 ٜٔٗ ............................................................................الحرير -ٔ
 ٕٓٗ ..................................................................منشأ وقواـ الحرير -أ
 ٕٓٗ ..........................................ُمعالجة الحرير في اإلمبراطورّية الرومانّية -ب
 ٕٕٗ ...........................................الحرير في المجتمع الرومانيّ  استخدامات -جػ
 ٕ٘ٗ .............................................................................العاج -ٕ
 ٕ٘ٗ ....................................العاج وحضوره في الُمجتمع الرومانيّ  استخدامات -أ
 ٖٓٗ .............................................................................الآللئ -ٖ
 ٖٔٗ ............................................الآللئ في المجتمع الرومانيّ  استخدامات -أ
 ٖ٘ٗ ...........................................................ُصدؼ)أغطية( السمحفاة -ٗ
 ٖٙٗ ..................................ُصدؼ السمحفاة في المجتمع الرومانيّ  استخدامات -أ
 ٖٚٗ ...................................................................الحيوانات البّرية -٘

 ٜٖٗ ....................................................................ثالثًا: ورادات أخرى
 ٜٖٗ ...................................................................األحجار الكريمة -ٔ
 ٜٖٗ ..................................ار الكريمة في المجتمع الرومانيّ األحج استخدامات -أ
 ٖٗٗ .................................................................األصبغة الُمتنّوعة -ٕ
 ٗٗٗ .............................................................................العبيد -ٖ
 ٘ٗٗ ................................................................طع الَشْعر الينديّ قِ  -ٗ
 ٘ٗٗ..................................................................... أحجار الُمرُمر -٘

 ٙٗٗ .........................والشرقّية السمع اليمنّية استيرادرابعًا: مرابح التّجار الرومان من 
 ٜٗٗ ...............................................................................الخاتمة
 ٘٘ٗ............................................................................... المالحق

 ٘٘ٗ........................ كؿ منيـقائمة بأسماء األباطرة الروماف وفترة ُحكـ : الممحؽ األّوؿ
 قائمة لما تساويو بعض العمبلت المتداولة في : الممحؽ الثاني

 ٚ٘ٗ.................................... العصر اإلمبراطورّي الرومانّي، ُمقابؿ بعضيا البعض
  استوردىاقائمة أسعار لبعض السمع التي  الممحؽ الثالث:

 ٚ٘ٗ ........................................................ليمف واليندالتّجار الروماف مف ا
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 ٜ٘ٗ. ..................................الخريطة األولى: إمبراطورّية اإلسكندر المقدونّي الكبير
 ٜ٘ٗ. اتساعيا.............................الخريطة الثانية: اإلمبراطورّية الرومانّية في أقصى 
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 والتقسيمات : شبو الجزيرة الينديةالسادسةالخريطة 
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 ة: خّط سير الرحمة التجارّية بعالساالخريطة 

 ٖٙٗ. ....................................................الرومانّية نحو اليمف وشرقّي أفريقية
 ٖٙٗ ........................................: خّط سير حممة إيميوس غالوسالثامنةالخريطة 
 ٗٙٗ. ..................................ىرموس : ميناء برنيكي وميناء ميوسالتاسعةالخريطة 
 ٘ٙٗ. ..................................: المحيط اليندّي وشبو الجزيرة العربّيةالعاشرةالخريطة 
 عشرة: الموانئ والمحّطات التي تعامؿ معياالحادية الخريطة 

 ٙٙٗ. ........................................التاجر الرومانّي في اليمف وشبو الجزيرة اليندّية
 ٙٙٗ.. بطميموس................................ خريطة بحسب  العالـ: عشرة الثانية الخريطة
 ٚٙٗ .سورية.................... جنوبيّ  التجارية والطرؽ األنباط  مممكة: عشرة الثالثة الخريطة
 ٛٙٗ .البخور.......................... طريؽب الشيير التجاريّ  الطريؽ: عشرة الرابعة الخريطة
  ٜٙٗ .اتساعيا...........................عشرة: المممكة التدمرّية في أقصى  الخامسةالخريطة 
 ٜٙٗسورية ................................  ضمف تدمر مدينة موقع: عشرة السادسة الخريطة
 مّرت التي اتوالمحطّ  تدمر مدينة: عشرة السابعة الخريطة

 ٓٚٗالتدمرّي...............................  التاجر معيا تعامؿ التي وتمؾ التدمرّية، القافمة بيا
 التي والطرؽ تدمر واحة موقع: عشرة الثامنة الخريطة
 ٓٚٗ............................................................... .تدمر بيف القوافؿ عبرتيا
 ٔٚٗ .الحرير................ بطريؽ التجارّي الشيير الطريؽ سير خط: عشرة التاسعة ةالخريط
 ٔٚٗالبارثية.................................................  اإلمبراطورية: العشروف الخريطة

 ٕٚٗ................................................... الممحق الخامس: الصور التوضيحّية
 ٕٚٗ .فرساف........................................................... نقش: األولى الصورة

 ٕٚٗ. .................................الصورة الثانية: اليند كما صّورىا لوح)خريطة( بيوتنجر
 الصورة الثالثة: مجموعة مف الروماف يقفوف بالقرب مف 
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 الموضوعُممّخص 
 

تقديـ دراسة أكاديمّية عف التجارة والعبلقات التجارّية التي جمعت بيف ىذا البحث إلى  ييدؼُ 
اإلمبراطورّية الرومانّية ومناطؽ جغرافّية ثبلث ىي اليمف واليند والصيف خبلؿ الفترة الزمنّية 

 .ـٖٖٓؽ.ـ حّتى العاـ ٕٚمف العاـ  الممتدة
حث في التطّورات التي مّرت وب :وبحثت ىذه األطروحة في سّتة محاور أساسّية، المحور األّوؿ

بيا تجارة الغرب مع اليمف واليند انطبلقًا مف عصر الفراعنة والُفرس األخمينييف، ُمرورًا بعيد 
 ف والبطالمة.ي، وصواًل إلى السموقيّ المقدونيّ  اإلسكندر

ـّ  فقد بحث في التجارة الرومانّية مع اليمف عبر الطرؽ البّرية والبحرّية، :أّما المحور الثاني لذلؾ ت
ـّ تسميط الضوء عمى  .تسميط الضوء عمى طريؽ البّخور الذي كاف يربط بيف اليمف وسورية كما ت

والسمع  ،الروماف في اليمف التجاروالمحّطات األساسّية التي  تعامؿ معيا  ،طريؽ البحر األحمر
 ر في أسواؽ اليمف.االتج ىؤالءالتي طرحيا 

روما مع اليند والصيف عبر الطريؽ البحرّية الماّرة عبر  فبحث في تجارة :أّما المحور الثالث
ـّ في ىذا المحور البحث في المحطّ و البحر األحمر والمحيط اليندّي.  ة التي تعامؿ ات التجاريّ ت

الروماف في أسواؽ اليند والشرؽ التّجار والسمع التي طرحيا  والشرؽ،معيا الروماف في اليند 
 األقصى.

 ُخّصصفبحث في التجارة الرومانّية مع اليند والشرؽ عبر سورية، لذلؾ فقد  :أّما المحور الرابع
دور مدينة تدمر في الوساطة التجارية بيف الشرؽ والغرب، باإلضافة إلى  لمبحث في المحورىذا 

، و اآلراء العممّية بخصوص ما ُعرؼ باالحتكار البارثّي دراسة طريؽ الحرير الشيير وتفّرعاتو
 ريؽ الحرير.لمتجارة عبر ط

أّما المحور الخامس مف ىذه الدراسة: فقد جاء ُموّجيًا لدارسة إدارة التجارة الرومانّية مع اليمف 
والشرؽ، فبحث في أنواع التجار وجنسّياتيـ، والمصادر التي مّولوا منيا رحبلتيـ التجارّية، 

 والضرائب التي توّجب عمى ىؤالء التجار دفعيا لمحكومة الرومانّية.
ا المحور السادس: فُخّصص لدراسة السمع التي جمبيا التجار الروماف مف اليمف والشرؽ، أمّ 

وحضور تمؾ السمع في المجتمع الرومانّي، واألوُجو التي أنفؽ بيا التجار الروماف أرباحيـ مف 
 ىذه التجارة.
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 مقّدمة:
كاّفة أنحاء العالـ  الُمتبادلة في االتصاالت" بعظمِة اإلمبراطورّية الرومانّية ترّسخت  

مكف ألّحد أْف ُينكر أّف الحياة قد تطّورت بتبادؿ السمع الذي حّؿ في ىذه الشراكة يُ  المعروؼ. ال
ـْ تكف موجودة سابقًا، موجودًة اآلف وفي متناوؿ يِد  مف السبلـ. وكنتيجة لذلؾ غدت األشياء التي ل

ـ الرومانّي وُمستشار اإلمبراطور عالِ . ىذه ىي العبارة الشييرة التي عّبر فييا ال(ٔ)الجميع"
ـ( "بميني األكبر" عف عظمة الصبلت التجارّية التي ربطت ٜٚ -ٜٙ()Vespasian) فسباسياف

اإلمبراطورّية الرومانّية بجميع أنحاء العالـ المعروؼ آنذاؾ. ىذه الصبلت التي دفعيا ُقدمًا عمؿ 
تجارّية ضخمة  اتصاالتبمعونة دولتيـ التّجار الروماف النشيطيف الذيف طّوروا بجيودىـ و 

 جمعت بيف روما مف جية واليمف واليند والصيف مف جية أخرى. 
قتصاد القديـ، إْذ كانت تنتج أجود أنواع سمع اليمف واليند والصيف مكانًا ُمتمّيزًا في اال واحتمت

ّخور والُمّر، وأنتجت الترؼ وأكثرىا طمبًا في العصر الرومانّي. فأنتجت اليمف السمع العطرّية كالب
 اليند التوابؿ والسّيما الفمفؿ األسود، وأنتجت الصيف الحرير. 

ـْ ُيعمف اإلمبراطور أوغسطس) ـ(، بيزيمتو لغريمو ماركوس ٗٔ -ؽ.ـٕٚ()Augustusول
 Cleopatraالسابعة ) وحميفتو كميوباترةؽ.ـ(، ٖٓ-ٕٗ()Marcus Antonius)أنطونيوس

VII()٘ٔ- ٖٓ )بْؿ أعمف  ،ر سياسّي جديد فحسب) أّي العصر اإلمبراطورّي(عف بداية عصؽ.ـ
الذي نشأ مف الثروات  االجتماعية،جديدة، وُمستوى جديد مف الحياة  اقتصاديةعف مرحمة 

التي سَرْت في أوصاؿ المجتمع الرومانّي عقب ضـّ أوغسطس مصر البطممّية لمحكـ  ،الضخمة
 ؽ.ـ. ٕٚالرومانّي عاـ 

كاف عنوانو إقباؿ المواطنيف الروماف عمى حيازة سمع  االجتماعيةمف الحياة ىذا المستوى الجديد 
الترؼ الغالية التي أنتجتيا اليمف واليند والصيف والتي غدت سمة أساسّية مف سمات المجتمع 
الرومانّي طواؿ العصر اإلمبراطورّي. وبدوره تمّقؼ التاجر الرومانّي ىذه اإلشارة، فسّخر نفسو 

آالؼ الكيمومترات لموصوؿ إلى اليمف ومف ورائيا اليند وجنوبّي شرقّي أسية التي  و قاطعاً ومالَ 
ؽ.ـ ٕٙٓكانت جزءًا مف إمبراطورّية الياف الصينّية التي حكمت الصيف خبلؿ الفترة بيف عامّي 

 ـ.ٕٕٓو 
ية وبالرغـ مف أّف اإلمبراطورّية الرومانّية كانت ترتبط مع اليمف واليند والصيف عبر ُطرؽ برّ 

وصؿ بعضيا إلى شرقّي والية سورية، وبعضيا إلى غربّي والية سورية، إاّل أّف الحكومة 
اإلمبراطورّية تبّنت سياسة تقـو عمى تشجيع الطريؽ البحرّية التي كانت تنطمؽ مف موانئ مصر 
في ميوس ىرموس و برنيكي. ىذه السياسة كاف سببيا يقيف روما أّف ىذه الطريؽ ىي األنجع، 

                                                           
1 Pliny; N. H, XIV, 1. 
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( مف التعّرؼ عمى سّر الرياح Hippalusّيما بعد أْف تمّكف البحار اليونانّي ىيبالوس)والس
يابًا.  الموسمّية التي تيّب في المحيط اليندّي ذىابًا وا 

وحّققت الحكومة الرومانّية نجاحًا منقطع النظير في مجاؿ تنشيط التجارة الشرقّية بعيدة المسافة، 
سفينة في العاـ.  ٕٓٔسفينة إلى  ٕٓحر نحو الشرؽ مف فتضاعؼ عدد السفف التي كانت تُب

ىذه السفف المائة وعشروف، التي كانت تُبحر مف مصر الرومانّية سنوّيًا، كانت تحمؿ عمى متنيا 
كّميات كبيرة مف العممة الرومانّية الذىبّية و الفّضية التي كانت ضرورّية لشراء السمع اليمنّية 

وعو استنزافًا كبيرًا لمخزينة الرومانّية، ومصدر نقد مف األدباء والشرقّية، وىو ما شّكؿ بمجم
ـْ يُرْؽ ليـ ىذا اإلسراؼ الرومانّي الكبير مف جية، وال حضور سمع  والُكتّاب الروماف الذيف ل

 الترؼ في المجتمع الرومانّي مف جية أخرى. 
ف خاسرًا بقّوة، وبالرغـ مف وبالرغـ مف أّف الميزاف االقتصادي في تجارة روما مع اليمف والشرؽ كا

النقد البّلذع الذي وّجيو الكتّاب الروماف لسمع الترؼ، والذي سيبدو واضحًا مف بداية ىذا البحث 
حّتى نيايتو، إاّل أّف ىؤالء الُكتّاب الذيف ىاجموا التجارة الشرقّية، كانوا ىـ أنفسيـ فخوريف بما 

قصى العالـ المعروؼ آنذاؾ. ىذا الفخر عّبر حّققت إمبراطورتييـ وتّجارىـ مف الوصوؿ إلى أ
ـ(، حيف أورد   ٛٙ -ٗ٘()Neroعنو الفيمسوؼ سينيكا، وىو الذي كاف ُمعّمـ اإلمبراطور نيروف)

 .  (ٔ)" أقمنا اتصاالت مع جميع أنحاء األرض، ويمكف لنا أْف نّدعي أّف كامؿ العالـ ىو بمٌد لنا"
مف والشرؽ، ومف حضور ىذه التجارة والسمع التي جمبتيا و انطبلقًا مف أىّمية تجارة روما مع الي

في المجتمع الرومانّي، لذلؾ فقد ُوّجيت ىذه األطروحة لتكوف دراسة اقتصادّية واجتماعية تجمع 
لى يومنا ىذا.  ـْ يفترقا منذ األزؿ وا   بيف التاريخ والجغرافيا، وىما العمماف المذاف ل

جوانب الُميّمة مف االقتصاد الرومانّي والُمتمّثؿ بالتجارة مع وُتعالج ىذه األطروحة بالبحث أّحد ال
ؽ.ـ، أّي العاـ الذي  ٕٚاليمف واليند والصيف. ويبدأ اإلطار الزمانّي ليذه األطروحة مع العاـ 

قاـ فيو اإلمبراطور أوغسطس بضـّ مصر إلى الحكـ الرومانّي، والذي ترافؽ مع بداية تنشيط 
رّية الُمنطمقة مف مصر عبر البحر األحمر. وينتيي إطارىا الزمانّي مع روما لشبكات التجارة البح

 -ٖٙٓ( )Constantineـ أّي العاـ الذي قاـ فيو اإلمبراطور قسطنطيف الكبير )ٖٖٓالعاـ 
( والتي أعمف مف خبلليا عف بداية العصر Constantinopleـ( ببناء مدينة القسطنطينية)ٖٖٚ

فترة الكبلسيكّية لمتجارة الرومانّية، وبداية مرحمة جديدة كاف عنوانيا البيزنطي الذي أّشر لنياية ال
 األساسّي منافسة فارسّية لمتّجار البيزنطييف العامميف في المحيط اليندّي. 

أّما اإلطار المكانّي ليذه األطروحة فيشمؿ ثبلث مناطؽ جغرافّية تعامؿ معيا التاجر الرومانّي 
شبو الجزيرة العربّية، وشبو الجزيرة اليندّية التي تتوّسط المحيط وىي اليمف الواقعة جنوب غرب 

                                                           
1 Seneca, On Tranquillity of Mind, IV, 4 
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اليندّي ُمسبغًة عميو اسميا، والصيف الواقعة إلى الشرؽ مف اليند في منطقة الشرؽ األقصى. 
وعند الحديث عف اإلطار المكانّي ليذه األطروحة، فبلبّد مف اإلشارة إلى نقطتيف ىاّمتيف، األولى 

سياسية لممناطؽ الجغرافية التي ستجري دراسة تجارة روما معيا كانت تختمؼ وىي أّف الحدود ال
عف الحدود السياسّية الحالّية، إْذ شممت ببلد اليمف السعيدة في العصر الرومانّي أراضي 
جميورّية اليمف اليوـ وبعض مناطؽ سمطنة ُعماف والمممكة العربّية السعودّية. كما شممت اليند 

اليندّية اليوـ بما فييا اليند والباكستاف. أّما الصيف، التي كانت خاضعة لسمطة  كامؿ شبو القاّرة
الياف، فقد كانت تشمؿ حدودًا واسعًة تضـّ اليوـ كامؿ أراضي جميورية الصيف الشعبّية، وجنوبّي 
شرقّي آسية مثؿ كمبوديا و الفيتناـ. لذلؾ فعند الحديث عف الصبلت التجارية مع جنوبّي شرقّي 

 ة فإّف ىذا يندرج، ضمنًا، تحت عنواف التجارة الرومانية مع الصيف. أسي
أّما النقطة الثانية، والتي البّد مف اإلشارة إلييا أيضًا، فيي أّف معظـ الدراسات الحديثة قد درجت 
عمى تعميـ ُمصطمح" التجارة الشرقّية" عمى كامؿ النشاط التجارّي الذي ربط بيف اإلمبراطورّية 

ـّ في األطروحة استخداـ الرومانيّ  ة مف جية واليمف واليند والصيف مف جية أخرى. إاّل أّنو سيت
ُمصطمح التجارة الشرقّية ولكف بيدؼ اإلشارة إلى التجارة الرومانّية مع اليند والصيف فقط. أّما 

ـّ السمع التي جمبيا التاجر الرومانّي مف المناطؽ الجغرافية الثبلث" اليمف واليند والصيف" فس يت
 إجماليا جميعيا تحت اسـ السمع الشرقّية. 

 ُمخّطط األطروحة:  -
ُقّسمت ىذه األطروحة إلى سّتة فصوؿ فرضتيا المحاور العممّية التي عالجيا البحث،  

ـّ فييا توضيح وشرح االختصارات والرموز التي  ويسبؽ ىذه الفصوؿ قائمة الُمختصرات، التي ت
ُمقّدمة تتناوؿ أىّمية التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ واإلطار ورَدت في ىذه األطروحة، يمييا 

الزمانّي والمكانّي ليذه األطروحة، مع عرض ألىـّ المصادر والمراجع التي جرى االعتماد عمييا 
 في ىذه األطروحة.

 العصر في واليند اليمن و الغرب بين التجارة " تطّوراتوىو بعنوافالفصل األّول:  -
وجاء ىذا الفصؿ عمى شكؿ فصؿ تمييدّي لتوضيح األرضّية لمصبلت التجارّية  تي".اليممينس

ـّ فيو دراسة التطّورات  بيف اإلمبراطورّية الرومانية مف جية واليمف والشرؽ مف جية أخرى. وت
التي مّرت بيا تجارة الغرب مع اليمف واليند انطبلقًا مف عصر الفراعنة والُفرس األخمينييف، 

عيد اإلسكندر المقدونّي، وما بذؿ مف جيود حثيثة لتنشيط التجارة والُطرؽ البحرّية والبّرية ُمرورًا ب
ـّ فيو دراسة الجيود التي بذليا السموقّيوف في سورية والبطالمة  إلى موطف البّخور والبيارات. كما ت

ـّ إلقاء الضوء  عمى تعّرؼ في مصر بيدؼ زيادة منافعيـ مف التجارة مع اليمف واليند. كذلؾ ت
اليوناف عمى سّر الرياح الموسمّية، وما كاف ليذا التعّرؼ مف انعكاسات عمى ُمجمؿ العالـ 
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اليممينستي والرومانّي فيما بعد. وتطّرؽ ىذا الفصؿ كذلؾ لتاريخ وألىّمية السمع العطرّية في الفترة 
 التي سبقت العصر اإلمبراطورّي الرومانّي.

ـّ والبحرية" البّرية الُطرق عبر اليمن مع الرومانّية التجارة وىو بعنواف" الفصل الثاني: - . وت
فيو البحث في الُطرؽ التي سمكتيا السمع اليمنّية إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية، ودور مممكة 
ـّ في ىذا الفصؿ  األنباط في الوساطة التجارية بيف الُمنِتج اليمنّي والُمستيِمؾ الرومانّي. كما ت

إلقاء الضوء عمى دور موانئ البحر األحمر المصرّية في التجارة الرومانّية مع اليمف  أيضاً 
والشرؽ، والخطوات العسكرّية والموجستّية التي قامت بيا روما لتشجيع عمؿ تجارىا مع اليمف. 
باإلضافة إلى دراسة الموانئ اليمنّية التي تعامؿ معيا التاجر الرومانّي والسمع التي طرحيا في 

 األسواؽ اليمنّية.
ـّ األحمر".  البحر طريق عبر والصين اليند مع الرومانّية " التجارةوىو بعنوافالثالث:  الفصل وت

فيو أواًل البحث في األوضاع السياسّية التي سادت في اليند والصيف عشّية التبادالت التجارية 
الرومانية نحو الشرؽ عبر  الرومانية معيا. ومف ثـّ عالج ىذا الفصؿ طبيعة الرحمة التجارية

البحر األحمر والمحيط اليندي وتوقيتيا والزمف التي استغرقتو. كذلؾ بحث في المحّطات التجارّية 
التي نزؿ بيا التاجر الرومانّي والسمع التي عرضيا فييا. باإلضافة إلى دراسة عبلقات روما 

ر لكسر االحتكار البارثي لمطريؽ التجارّية مع الصيف والسعي الرومانّي لموصوؿ إلى أرض الحري
البري والخاضع لمنزاعات السياسّية اإلقميمّية. باإلضافة إلى دراسة أسباب كساد التجارة الرومانية 
مع اليمف والشرؽ خبلؿ القرف الثالث الميبلدّي وتعافييا في نيايتو. مع عرض لما أوردتو 

 بيف فترة وأخرى. المصادر الصينّية عف وصوؿ تّجار روماف إلى أرض الصيف
" التجارة الرومانّية مع اليند والصين عبر سورية واألراضي  وىو بعنواف: الفصل الرابع -

وبحث ىذا الفصؿ في ثبلثة محاور، المحور األّوؿ ىو دور مدينة تدمر السورّية في الفارسّية" 
شرؽ والغرب، مع الصبلت التجارية الرومانية مع الشرؽ مف بداية ظيورىا كوسيط تجارّي بيف ال

تبياف الوجيات التجارية التي قصدتيا القوافؿ التدمرّية بيدؼ الحصوؿ عمى السمع التي وجدت 
طريقيا إلى األسواؽ الرومانّية، والطريؽ الذي سمكتو تمؾ القوافؿ مف تدمر إلى الخميج العربّي، 

 النشاط التجارّي التدمرّي. وانعكاسات العبلقات الرومانّية مع البارثييف وخمفائيـ الساسانييف عمى
أّما المحور الثاني، فيشمؿ الطريؽ التجارّية المعروفة باسـ طريؽ الفرات الشمالية، والتي شّكمت 
ىي األخرى شريانًا تجارّيًا ميّمًا في العصر الرومانّي. أّما المحور الثالث ليذا الفصؿ، فيترّكز 

ات التي كاف يصؿ إلييا في ببلد مايف النيريف، عمى البحث في طريؽ الحرير، وامتداداتو، والنياي
 مع البحث في اآلراء العممّية بخصوص االحتكار البارثّي ليذا الطريؽ.

ويبحث ىذا إدارة التجارة الرومانّية مع اليمن واليند والصين"  "وىو بعنوافالفصل الخامس:  -
ذه التجارة، مع مراكزىـ الفصؿ في التّجار، مف الروماف وغير الروماف، الذيف شاركوا في ى
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االجتماعية، ومصادر حصوليـ عمى األمواؿ التي مّولوا فييا بعثاتيـ التجارية نحو اليمف 
ـّ في ىذا الفصؿ معالجة  والشرؽ، وشكؿ وبنية السفف التي شاركت في تمؾ البعثات. كذلؾ ت

لتجارة اليمنية الضرائب والرسـو التي فرضتيا الحكومة الرومانية عمى التجار العامميف في ا
والشرقية، وطريقة جباية تمؾ الضرائب. أضؼ إلى ذلؾ دراسة إدارة مدينة تدمر لتجارتيا مع ببلد 

 ما بيف النيريف والخميج العربّي، والمكانة االجتماعية التي حازىا التجار التدمريوف وُممّولييـ. 
وحضورىا في  يند والصينالرومانّية من اليمن وال الواردات وىو بعنواف": الفصل السادس -

وُخّصص لدراسة السمع التي جمبيا التاجر الروماني في رحمتو نحو اليمف ". المجتمع الرومانيّ 
ـْ مف  ـْ حيوانّي أ ـّ البحث في ىذه السمع بحسب مصدرىا سواء أكاف نباتّي أ واليند والصيف. فت

اليمنية والشرقية،  خيرات المناجـ الشرقّية. كذلؾ بحث ىذا الفصؿ في استخدامات السمع
وأسعارىا، ومدى الطمب عمييا في المجتمع الرومانّي. أضؼ إلى ذلؾ تقديـ دراسة اقتصادية 
ُمقتضبة لممرابح التي حققيا التجار الروماف مف استيرادىـ لمسمع اليمنية واليندّية و الصينية، 

 واألوجو التي جرى بيا إنفاؽ تمؾ المرابح.
ـّ فييا عرض الخاتمة:  - أىـّ النتائج التي توّصؿ إلييا ىذا البحث. وُأدرجت كؿ نتيجة بحسب وت

 الفصؿ الذي تْتبع لو.
وتشتمؿ عمى عدد مف الجداوؿ التوضيحّية، كأسماء األباطرة الروماف وفترة حكـ كؿ  المالحق: -

ائط منيـ، وأسعار السمع اليمنّية واليندّية في السوؽ الرومانّية، باإلضافة إلى مجموعة مف الخر 
 والصور التوضيحّية.

وُعرض فييا جميع المصادر والمراجع والدراسات العممية التي جرى المصادر والمراجع:  -
تسخيرىا في ىذه األطروحة. وُرتّبت بحسب الترتيب األبجدّي الُمتعارؼ عميو في منيجية البحث 

 التاريخّي.
 عرض ألىّم المصادر التي جرى استخداميا في ىذه األطروحة: -

إّف أّي دراسة عممّية تحتاج أواًّل لجمع مصادر الفترة التي ستعالجيا، سواًء أكانت مصادر  
ـْ أثرية، عمى اعتبار أّف ىذه المصادر ُتشّكؿ العمود الفقرّي لمدراسة األكاديمّية، وبدونيا ال  أدبّية أ

مانية مع اليمف يمكف السير ولو خطوة واحدة في طريؽ البحث الناجح. والبحُث في التجارة الرو 
واليند والصيف يحتاج، كأّي بحث آخر، إلى جمع المصادر التي تخدمو. إاّل أّف ما يميز ىذا 
البحث ىو أّنو ال يحتاج إلى المصادر الرومانّية فقط، بؿ كاف البّد مف االطبلع عمى الترجمات 

جاؿ العبلقات التجارّية اإلنكميزية لممصادر الصينّية واليندّية والتي قّدمت معمومات ُميّمة في م
 التي جمعت روما مع الشرؽ. 
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 وتُقسـ المصادر التي اعتمدت عمييا ىذه األطروحة إلى نوعيف ىما:
 المصادر األدبّية:   -

وىي تشمؿ كتابات األدّباء والعمماء الروماف الذيف قّدموا ماّدة ميّمة جرى االعتماد عمييا  
روما مع اليمف والشرؽ. كما تشمؿ الكتابات اليندّية في توضيح الجوانب الُمبيمة مف تجارة 

ـّ تقسيـ  والصينّية التي أشارت في مواضع مختمفة إلى حضور التجار الروماف في ببلدىـ. وسيت
 تمؾ المصادر ىنا إلى صنفيف، غرّبية أّي يونانّية و رومانّية، وشرقّية أّي ىندّية وصينّية.

 المصادر الغربّية: -أّوالً 
ـّ ى  المصادر األدبّية الغربّية والتي كاف ليا حضورىا وفضميا عمى  أىمّ نا عرض وسيت

 وىذه المصادر بحسب ترتيبيا الزمنّي، اعتبارًا من األقدم فاألحدث، ىي: ىذه األطروحة.
 م(: ٕٓ/ٜٔ -ق.مٖٙ/ٗٙ()Strabon)استرابون -ٔ

 وجغرافي العيف". مؤرخ هالُمشوّ  ويعني اسمو" أو استرابوف، العالـ اليونانّي الشيير استرابو 
( Pontusبونتوس) ( فيAmeseiaسيا )يـ، بمدينة  أمؽ. ٖٙأو  ٗٙ حوالي العاـ ولد ، يونانيّ 
 ـ.ٕٓ/ٜٔ حوالي العاـ وتوفي بارماؾ". "إيشيكيؿ حالياً  وتسمى نير إيريس وادي قمب فيالواقعة 

ّسعيـ في عالـ البحر في الفترة التي كاف فييا الروماف في ذروة مجدىـ وتو  استرابوف نشأ
 إعجابو إظيار في جيداً  يأؿُ  المتوّسط، لذلؾ فقد كاف ُيكّف ليـ احتراما كبيرًا ، وىو نفسو لـ

دارتيـ الحكيمة وسياستيـ الحربّية بعظمتيـ الشديد  لمروماف وتعمقو حبو عمى يدؿ الحازمة. ومما وا 
 عمييا. عطؼ أو أسى بأي يشعر ـرأسو، فإّنو ل ، مسقطسيايأم  عمى استولوا عندما أنيـ ، بيـ
 بعظمة الروماف وُحسف إدارتيـ. اإليماف شديد كاف بذلؾ، ألنو فخوراً  كاف ربما بؿْ 
 ، ؽ.ـٗٗفي العاـ  بيدؼ الدراسة، إلييا، ارتحؿ بمدينة روما التي الولع استرابوف شديد كاف كما
 كاف أّنو إالّ  يونانّي األصؿ، أّف استرابوف كاف مف لذلؾ، وبالرغـ ذلؾ. بعد مرات عدة زارىا ثـ

 فييا يخفي أف يستطعْ  لـ التي ، كتاباتو عمى جمّياً  انعكس الذي األمر والُميوؿ، رومانّي اليوى
  لمروماف. إعجابو وتأييده

 مف أّف شيرة استرابوف قامت عمى أساس أّنو جغرافّي، إاّل أنو كاف في الواقع ُمؤّرخا، وقد وبالرغـ
 التاريخّية أطمؽ عميو اسـ" المذكرات الكبير الذي تاريخو مادة يجمع كاف يوـ جغرافّيتو مادة جمع

(Historical Memoirs)، استغرؽ  قد كتابًا. وكاف ٚٗ كتابًا، وُيقاؿ ٖٗ مف يتألؼ الذي
  طويبًل، إاّل أّف ىذا العمؿ التاريخي الضخـ قد ُفقد بأكممو مع األسؼ. وقتاً  تأليفو في استرابوف

األشير الذي قامت شيرة استرابوف عميو، فكاف كتابو الشيير " الجغرافية" أّما العمؿ 
(Geographica)، ُعمرٍ  في حينئذ والذي كتبو بعد كتابو األوّؿ المذكرات التاريخّية، وكاف 

كتابًا. ومف ُحسف الحّظ أّنيا التزاؿ موجودة  عشر  "الجغرافية" عمى سبعة مؤلؼ ويشتمؿ  متقدـ.
 منذ الجغرافية لعمـ نقدّياً  استعراضا والثاني . وقّدـ استرابوف في الكتاباف األوؿ اآلف حتى جميعيا
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()العاِلـ اليونانّي Eratosthenesايراتوسثنيس) آلراء، وتصحيحو ونقده عصره، إلى العصور أقدـ
 حتى الثالث  مف الُكتب ؽ.ـ(. أماٜٙٔ -ٕٙٚومدير مكتبة اإلسكندرّية الذي عاش بيف عامي 

 الرومانّية اإلمبراطورية  واليات  لمعظـ وتاريخياً  َجغرافّياً  وصفاً  تضمنت فقد  عشر الخامس
 اشتمؿ وعقائدىـ. وقد وتقاليدىـ وعاداتيـ ، وأنشطتيـ سّكانيا أحواؿ شارحاً  األطراؼ، المترامية
فقد خّصصو  عشر، وببلد فارس. أّما الكتاب السادس لميند وصؼ عمى عشر الخامس كتابو

 وسوريا النيريف، بيف ما فيو ببلد فتناوؿ أسية،  غرب جنوب لمبحث في جغرافّية استرابوف
 الكتاب أما العرب واليمف. وببلد وسواحمو األحمر والبحر العربي والخميج وفمسطيف ، وفينيقية
 الشمالّي. أفريقية وساحؿ وأثيوبية لػمصر عشر فقد تضّمف وصفاً  السابع

 مؤلفو، فأخذ عف الجغرافّي الشيير في ووضعيا سبقو مف قسمًا مف معارؼ وجمع استرابوف
 العرب ببلد عف والمفّصمة الُمقنعة المعمومات الكثير مف سرد مف أّوؿ ُيعدّ  ايراتوسثنيس، الذي

لمجغرافّي  فقرة( ٕٓ) طويٍؿ يتضمف بنصٍ  ايراتوسثنيس، نص وأعقب استرابوف والّسيما اليمف.
 ؽ.ـ(.ٓٓٔ -ٗٓٔجغرافّي يونانّي اشتير بيف عامّي ()Artemidorosاليونانّي أرتميدورس)

( حاكـ والية Aelius Gallusغالوس) الرومانّي، اليوس صديقو عمى استرابوف  اعتمد كما
 الحممة سير عف بمعمومات زّوده ؽ.ـ، والذيٕٗعمى اليمف عاـ  الرومانية الحممة قائد مصر، و

 التي المعارؼ مف وغيرىا العربية، ئؿو بعض القبا بعض المواضع وبأسماء العرب، ببلد في
العرب. كما استقى استرابوف بعض معموماتو مف الممؾ والعالـ جوبا  ببلد مف الروماف اكتسبيا
 َسَنُده ُيرفع آخر مورد استرابوف مف نقؿ ـ(، ممؾ موريتانية. كمإٗ -ؽ.ـٕ٘()Juba IIالثاني)
اإلسكندر المقدوني مف وادي نير اليند ، قائد األسطوؿ الذي سّيره (Nearchus)نيارخوس   إلى

نما ، الَسَند رجاؿ يذكر لـ استرابوف أف غير الكبير حّتى الخميج العربّي.  ُجممة" قاؿ يذكر كاف وا 
نيارخوس". وأورد استرابوف معمومات قّيمة فيما يتعّمؽ بنشاط التجار الروماف في البحر األحمر 

غرافية أّحد المصادر الميّمة التي اعتمدت عمييا ىذه والمحيط اليندّي، لذلؾ فقد شّكؿ كتاب الج
األطروحة. ويتوّفر لمكتاب السادس عشر مف جغرافّية استرابوف ترجمة عربّية ُمتاحة لمف يرغب 

 باالطبلع عمييا.
 ق.م(:٘ٔ()اشتير حوالي العام Propertiusبروبيرتيوس) -ٕ

( في حوالي العاـ Umbriaا)( في أومبريAssisiشاعر  رثائّي رومانّي ولد في أسيسي) 
ـْ يُعّمر ٜٗؽ.ـ أو ٗ٘ ؽ.ـ. تعّمـ في روما، وأظير قدرة ُمبّكرة عمى الشعر، وبالرغـ مف أّنو ل

أشعاره سوى لفترة قصيرة، إاّل أّنو غدا خبلؿ تمؾ الفترة رأسًا لمشعر الرثائّي الرومانّي. وّجو 
ترؾ موتيا أثر كبير في نفسو، فّكرر  ( التيCynthiaمحبوبتو كينيثيا) ( إلىElegiesالرثائّية)

ذكر موتيا في جميع أنحاء مراثيو. تاريخ موتو غير واضح إاّل أّنو كاف، عمى األرجح، مع نياية 
 القرف األّوؿ قبؿ الميبلد.
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شّكؿ رثائو ووصفو في بعض جوانب مراثيو لممناسؾ الدينية الرومانية ماّدة ميّمة في حضور 
ع الرومانّي، لذلؾ كاف البّد عمى الباحث مف االعتماد عميو في دراسة السمع الشرقّية في المجتم

 الواردات الرومانية مف اليمف والشرؽ.
 م(:ٛٔ/ٚٔ -ق.مٖٗ()Ovidأوفيد) -ٖ

. مف أىـّ الشعراء الروماف (Publius Ovidius Naso)بوبميوس أوفيديوس ناسو 
الضخـ، الفترة التي نتاجو األدبّي وأكثرىـ شيرة ونجاحًا. عاصر أوفيد، الذي اشتير بفصاحتو و 

، مما جعؿ مف كتاباتو ماّدة ميّمة في لدت فييا اإلمبراطورّية الرومانّية مع اإلمبراطور أوغسطسوُ 
دراسة المجتمع الرومانّي الذي بدأ يشيد، مع بداية العصر اإلمبراطورّي، إقبااًل كبيرًا عمى سمع 

 الترؼ الُمستوردة مف اليمف والشرؽ.
( الواقعة في منطقة Sulmo)سولمو ؽ.ـ في بمدةٖٗوفيد في حوالي العاـ لد أوُ 

اإليطالّية. وتنّقؿ بيف مدينة أثينا اليونانّية وروما، ودرس القانوف، إاّل أّنو  (Apenninesأبينيس)
(، Horaceوّجو اىتمامو نحو الشعر ووّطد أواصر الصداقة مع كبار شعراء عصره مثؿ ىوراس)

 (. Propertiusوبروبيرتيوس)
ـ، وفي الوقت الذي كاف فيو أوفيد في قّمة شيرتو ونشاطو األدبّي أصدر  ٛوفي حوالي العاـ 

اإلمبراطور أوغسطس، ولسبب غير معروؼ، قرارًا بنفيو إلى بمدة صغيرة عمى البحر األسود 
. ومف المحتمؿ أّف سبب النفي ىو قيامو ببعض المخالفات لمعائمة  (Tomiُتدعى تومي)

براطورّية. إاّل أّف بعض الباحثيف يقترحوف أّف سبب نفيو كاف أعمالو األدبّية نفسيا والسّيما اإلم
ـْ يُرؽ لئلمبراطور Ars Amatoriaعممو المشيور" فف الحّب) ("، إْذ مف المحتمؿ أّف ىذا العمؿ ل

 ( وأفعالياJuliaأوغسطس الذي كاف في تمؾ الفترة قد ضاؽ ذرعًا بممارسات ابنتو جوليا)
 الُمسرفة المنافية لؤلخبلؽ.

ـ حّتى وفاتو عاـ  ٛلـ يتوّقؼ أوفيد خبلؿ الفترة التي عاشيا في منفاه، والتي امتدت مف العاـ 
ـ، عف الكتابة بؿ قضى وقتو في الكتابة، وفي التماس المغفرة مف أوغسطس وخميفتو ٜٔ/ٛٔ

 ـ(.ٖٚ -ٗٔ()Tiberiusاإلمبراطور تيبريوس)
ّيًا ضخمًا، وغمب عمى كتاباتو األسموب الرثائّي، وىو ما كاف سّببو، رّبما، ترؾ أوفيد نتاجًا أدب

 حالة الحزف التي عاشيا في منفاه. وأىـّ أعماؿ أوفيد ىي: 
ؽ.ـ. وقّدـ أوفيد ٙٔ(:  وجاء في خمسة كتب، ُنشرت حوالي العاـ Amoresقصائد الحّب) -أ

لتجار الروماف مف اليمف واليند والسّيما في قصائده ىذه إشارات ميّمة إلى السمع التي جمبيا ا
 إشارتو المثيرة إلى الببغاوات اليندّية، وحضورىا في المجتمع الرومانّي.

(: وجاء في ثبلثة كتب. ويعتبر عممو ىذا مف أكثر أعمالو قيمًة Ars Amatoriaفّف الحّب) -ب
عّمـ الشاعر كُمعّمـ. واحتوى ىذا وشعبّية. ومّثؿ فيو أوفيد الحّب كماّدة لمدراسة، و مّثؿ الشاعر كمُ 
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الكتاب بيف طّياتو عمى إشارات قّيمة لمسمع المستوردة مف اليمف والشرؽ مما جعؿ منو ماّدة ميّمة 
 جرى االعتماد عمييا في المواضع المناسبة مف ىذه األطروحة.

أْف ُيقّدـ (: وكتبو بعد كتابو "فّف الحّب"، وحاوؿ فيو أوفيد Remedia Amorisعبلج الحّب) -جػ
لُقرائو الوسائؿ لتجّنب الوقوع في براثف الحّب. وجرى االعتماد في ىذه األطروحة عمى بعض 

 اإلشارة إلى السمع الشرقية التي قّدميا أوفيد في كتابو ىذا.
: وىو عمؿ عف التقويـ الرومانّي، تضّمف معمومات ىاّمة عف األساطير، (Fastiالتقويـ) -د

 فمكّية. إاّل أّف نصؼ ىذا العمؿ، تقريبًا، مفقود. الطقوس، والتغّيرات ال
أورد أوفيد في ىذا العمؿ إشارات إلى حضور السمع العطرّية في الطقوس الرومانّية، لذلؾ شّكؿ 

 مصدرًا ميّمًا لدراسة أىّمية سمع التجارة اليمنّية في المجتمع الرومانّي. 
ـّ االعتماد عميي ـْ يت ا في ىذه األطروحة، منيا: التحوالت و ألوفيد أعماؿ أخرى، ولكف ل

(Metamorphoses(رسائؿ مف البحر األسود ،)Epistulae Ex Ponto شجرة ،)
 (.Tristia(، رسائؿ في الحزف)Nuxالبندؽ)

 م(:٘ٙ -٘()Senecaسينيكا) -ٗ
(، شاعر، فيمسوؼ، ورقـ أدبّي Lucius Annaeus Senecaلوكيوس أنايوس سينيكا) 

ـ. انتقؿ إلى ٘الميبلدّي. ولد سينيكا في قرطبة بوالية إسبانية في العاـ  صعب خبلؿ القرف األوؿ
روما شاّبًا، فدرس الخطابة والفمسفة. وأظير نبوغًا ُمبّكرًا في األدب والشعر الرومانّي، فطغت 
شيرتو إلى درجة ُأطمؽ عميو لقب" سّيد القمـ". ىذه الشيرة جّرت عميو نقمة اإلمبراطور غايوس 

ـ(. إاّل أّف النقمة األكبر عمى سينيكا جاءت مف خمفو اإلمبراطور ٔٗ -ٖٚ()Caligulaغاليغوال)
 ـ. ٔٗ( في العاـ Corsicaـ( الذي نفاه نحو كورسيكا)ٗ٘-ٔٗ()Claudiusكموديوس )

 Agrippina Theواستمر سينيكا في منفاه حّتى قامت اإلمبراطورة أغريبينا الصغرى)
Younger ميّمة تعميـ ولدىا نيروف. وبعد موت كموديوس وتوّلي نيروف ( بإعادتو، وأوكمت إليو

ـ، تحّوؿ سينيكا إلى مستشار رئيسّي في ببلط نيروف. وتّمكف مف فرض ٗ٘الحكـ، في العاـ 
شخصّيتو في القصر اإلمبراطورّي خبلؿ السنوات األولى مف حكـ نيروف، فسارت األمور فييا 

 ـ.ٜ٘ؿ فييا نيروف أّمو أغريبينا عاـ بُيسر باستثناء الحادثة الشييرة التي قت
وبعد عّدة سنوات مف حكـ نيروف، وبعد أْف بدأ في التفّرد بالحكـ، فقد سينيكا سطوتو في قصر 
تمميذه نيروف، لذلؾ قّرر ترؾ الحياة السياسّية، وانكفأ إلى أمبلكو وعقاراتو في منطقة 

يـ سينيكا بضموعو في مؤامرة عمى حياة (غربّي إيطاليا. وبعد فترة قصيرة ات  Campaniaكمبانيا)
 ـ.٘ٙاإلمبراطور، فجرى إعدامو في حوالي العاـ 

ترؾ سينيكا مجموعة كبيرة مف األعماؿ األدبّية تراوحت بيف النثر والشعر الذي ضّمف فيو اليجو 
 والرسائؿ. وكغيره مف األدباء الروماف، فقد شّكؿ نقده وىجوه لممجتمع الرومانّي، الُمنكّب عمى
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سمع الترؼ المستوردة، ماّدة ميّمة جرى االستفادة منيا في ىذه األطروحة، والسّيما الفصؿ 
 األخير منيا.

 وأىـّ أعماؿ سينيكا ىي: 
ـ، وىي تُقسـ إلى صنفيف ُىما، ٔٗ -ٖٚ(: وكتبيا بيف عامّي Dialogiالمحاورات) -أ

 االستجوابات الفمسفّية، والتعازي. ومحاوراتو الفمسفّية ىي:
 (.De Providentia"في التدبير) -
 (De constantia spientisفي ثبات أو إخبلص الفيمسوؼ ) -
 (De Iraفي الغضب) -
(". أّما "تعازي سينيكا" فكانت ُموّجية إلى عّدة أشخاص De Vita Beataفي الحياة السعيدة) -

الرومانّي عف التقاليد  مف بينيـ أّمو، وقّدـ سينيكا في تعازيو بعض اإلشارات إلى انحراؼ المجتمع
قبالو عمى السمع اليمنية والشرقّية. لذلؾ فقد تُمت االستفادة، في ىذه األطروحة، مف  األصيمة، وا 

 اإلشارات إلى السمع الشرقّية والتي قّدميا سينيكا في محاوراتو بيف الحيف واآلخر.
 ٕٓؽ صّنفيا في رسالة في األخبل ٕٗٔ(: وتضّمف Epistulae Moralesرسائؿ أخبلقّية) -ب

( إشارة إلى انتشار العطور والروائح الشرقّية بيف أفراد الطبقة ٙٛكتاب. وتضّمنت الرسالة رقـ)
 الرومانّية الراقية.

كتب وقّدـ نصائح لؤلفراد  ٚ(: وىو كتاب نثرّي جاء في De Beneficiisفي المنافع) -ب
لممجتمع الرومانّي تّمت االستفادة  الروماف. وتضّمنت بعض الفقرات مف ىذا الكتاب نقدًا شديداً 

 منو في ىذه األطروحة.
كتب، أّلفيا بيف عامّي  ٜ(: وىو نوع مف الشعر الحزيف، وجاء في Tragediesالتراجيدّيات) -جػ
(، Agamemnon(، أجاميمنوف)Troades(، ترواديس)Herculesـ. وىي: ىرقميس)ٕٙ -ٜٗ

(، Phoenissae (، فوينيسا)Medeaا )(، ميديPhaedra(، فايدارا)Oedipusأوبيديبوس)
(. واحتوت تراجيدّية "فايدار" عمى إشارة إلى جواىر Oetaeus(، أويتايوس )Thyestesثيستيس)

 المحيط اليندّي وسمعو األخرى، لذلؾ فقد تّمت االستفادة منيا في ىذه األطروحة.
ـّ االستفادة منيا ( جمع فييا بيف النثر والشعر، ولكSatireو لسينيكا مقطوعات ىجائّية) ـْ يت ّف ل

 في ىذه األطروحة.
 ()القرن األّول الميالدّي(:Petroniusبيترونيوس) -٘

(، مف أكثر الشخصّيات المثيرة لمخبلؼ Gaius Petroniusغايوس بيترونيوس) 
ـ(. إْذ ُوجد في الفترة نفسيا شخصاف ٛٙ -ٗ٘والجدؿ، والتي عاشت في عيد اإلمبراطور نيروف)

نفسو ، األّوؿ بيترونيوس القنصؿ السابؽ وحاكـ والية أفريقية، ورجؿ نيروف الُمقّرب، حمبل االسـ 
والذي أطمؽ عميو بميني اسـ تيتوس بيترونيوس. والثاني بيترونيوس المؤّلؼ المعروؼ وصاحب 
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(. ومع أّنو مف غير المعروؼ ماىي طبيعة العبلقة بيف Satyriconكتاب اليجائّيات الشيير )
صّيتيف، فإّف أغمب الباحثيف يذىبوف إلى أّف االسميف يعوداف لمشخص نفسو، وأّف ىاتيف الشخ

 بيترونيوس كاف سياسّيًا وُمؤلِّفًا شأنو في ذلؾ شأف سينيكا. 
وبالرغـ مف أّف بيترونيوس كاف مف المقّربيف لنيروف، إاّل أّنو القى مصير سينيكا نفسو ، إْذ حقد 

( رئيس الحرس البريتورّي، لذلؾ قاـ بالتخّمص Tigellinusعميو نيروف بتحريض مف تيجيمينوس)
منو بطريقة غريبة، إْذ بعث إليو نيروف رسالة يأمره فييا باالنتحار، فما كاف مف بيترونيوس إاّل 

ـ. وسيجري التطّرؽ إلى حادثة انتحاره، مّرة ثانية، في سياؽ ٙٙأّف نفذ األوامر وقتؿ نفسو عاـ 
 ىذه األطروحة.

والتي ُفقد القسـ األكبر منيا، إاّل أّف  (Satyricon)ؿ بيترونيوس  كانت اليجائّياتاشير أعما
( كاف كافيًا إلظيار روعة ىذا Cena Trimalchionisالقسـ الُمتبّقي منيا والذي ُيعرؼ باسـ)

العمؿ وصورتو. فصّور بيترونيوس في عممو ىذا الفسؽ والسموؾ الشنيع مف خبلؿ وصفو لُمعتؽ 
(، فوصؼ ثروة ىذا المعتؽ التي حّققيا مف التجارة، كما Trimalchioدعى تريمالخيو)رومانّي يُ 

وصؼ مأدبتو وأصناؼ الطعاـ الُمستورد الذي ُقّدـ عمييا. ومف المحتمؿ أّف بيترونيوس كاف ُيشير 
في شخصّية تريمالخيو إلى اإلمبراطور نيروف، فقّدـ نقدًا إلسراؼ نيروف وتبذيره، ولكّف غّمفو 

ناع واىي خوفًا مف بطش نيروف. وشكؿ ىجو بيترونيوس ىذا ماّدة ميّمة ساىمت في إعطاء بق
صورة عف كبار التجار الروماف وأرباحيـ، باإلضافة إلى إشارتو ىنا وىناؾ إلى السمع الشرقية و 
وجودىا في المجتمع الرومانّي. لذلؾ فقد فرض بيترونيوس نفسو عمى ىذه األطروحة عند 

 مويبلت التجار الروماف، وعند مناقشة أىّمية السمع الشرقية في المجتمع الرومانّي.الحديث عف ت
 م(:ٜٚ -ٕٗ/ٖٕ()Pliny The Elderبميني األكبر) -ٙ

 األكبر بميني باسـ ( المعروؼGaius Plinius Secundusسيكندوس) بمينوس جايوس 
ـّ اإلشارة إلى ـ( صاحب الرسائؿ إٕٔ -ٔٙاألصغر) بميني أخيو ابف عف لو تمييزاً  لشييرة. وسيت

بميني في ىذه األطروحة باسمو الُمجّرد" بميني". أّما عند االستشياد بابف أخيو بميني، فسيتـ تمييزه 
  عف عّمو بإيراد صفة" األصغر".

  وتوفي شماؿ إيطالية.( Novum Comum)كوميوـ نوفوـ في ـٕٗ/ٖٕ بميني األكبر عاـ ُولد
 في البارزة وأّحد الشخصيات روماني، وعاِلـ إدارة رجؿ كافـ. و  ٜٚ العاـ أب مف ٕٗ في

 بو يثؽ أميناً  مستشاراً  ومحاميًا، ثـ إسبانيا، في إقميـ حاكـ كاف إذْ  الرومانّية، اإلمبراطورّية
 في (Misenumميسينوـ)  في أسطوؿ فسباسياف، وقائد اإلمبراطور مف ُمقّرباً  فكاف األباطرة.

حساسو العممي فضولو ـ(. وكافٔٛ -ٜٚ()Titusتيتوس) اإلمبراطور عيد  في سبباً  بالواجب وا 
( بيدؼ إجبلء السّكاف Napleفي خميج نابولي ) مف ميسينوـ خػرج أسطوالً  قاد حياتو. إذْ  نياية

 ثوراف رؤية ورغبتو في لبلستطبلع، حبو ، إاّل أفّ (Vesuvius)خبلؿ ثوراف بركاف فيزوؼ 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٕ7 
 

 ُمتأّثرًا بالغاز اختناقًا، فمات ب كثيرًا مف منطقة البركاف،كثب، دفعو إلى االقترا عف البركاف
 ضحّية العالـ".  بذلؾ لقب " شييد أو فاستحؽ ـ،ٜٚ الُمنبعث منو عاـ

 مقداراً  الحديث لمعاَلـ نقؿ إذ كبير، استطبلعٍ  وحبّ  وفضوالً  عممّية، عقمّية إنسانًا يمتمؾ بميني كاف
 تاريخ عف كتب إذْ  المختمفة، الموضوعات مف كثير في  بميني القدماء. وكتب معارؼ مف كبيراً 

 أفّ  غير ، ضاع قد ذلؾ كؿّ  أفّ  ولؤلسؼ . عصره في حدثت التي والحروب األلمانية، الحروب
 أكثر بأّنو شيرتو قد بميني مؤلفات وكانت أعمالو. مف كثيراً  عنو األصغر روى بميني  أخيو ابف

 والحربّية، العسكرّية األعماؿ جانب إلى موسوعّيًا، فتناوؿ عالماً  كاف إذْ  ، عصره في عمماً  الناس
 موسوعتو سوى ،(ُمؤّلؼ ٕٓٔ )عددىا البالغ مؤّلفاتو مف يبؽَ  ولـ والمغة. والتعميـ التاريخ،

. والتي جرى االعتماد عمييا، بشكؿ كبير، Naturalis Historia)الطبيعّي ) الموسومة بالتاريخ
 عف معارؼ دائرة بميني، أعّدىا التي الطبيعي، التاريخ عةموسو  في ىذه األطروحة. وُتعدّ 

 مف العمؿ ىذا وتأّلؼ بذلؾ. ىو ُيفاخر كما روماني، أو يوناني كاتب أيّ  إلييا يسبقو لـ الطبيعة،
 والتاريخ، العممّية. فبحث بميني فييا في الجغرافية، المجاالت مختمؼ شممت كتابًا، ٖٚ

 والصيدلة، والنبات، الحيواف، وعموـ األعضاء، وظائؼو  البشرية، والسبلالت واألجناس،
 وروماف.  يوناف مؤّلفيف مف ُمستقاة ألؼ مادة ٕٓ عمى الموسوعة وتحتوي والمعادف.
 فُخّصص الثاني الكتاب والمصادر. أّما بالمحتويات قائمة الموسوعة مف األوؿ الكتاب يتضّمف

 بحث في السابع ُخصصت لمجغرافية. والكتاب (ٙ -ٖوالكتب مف) النباتّية، الطّبية لمُمستحضرات
الكتب  أما النائية، الشعوب عف والغرائب األمثمة وبعض والعقمّية، البدنية وقواه وسماتو، اإلنساف،

( ٕٚ -ٕٔوالكتب مف) منيا. الُمستخرجة والعقاقير الحيوانات في (، فبحث فييأٔ -ٛمف)
 والكتب النباتية. العقاقير ثـ لمزراعة، لميّمةا بالنباتات العناية مع النبات لدراسة خّصصيا 

 -ٖٖمف) الكتب أّما منيا. المستخرجة والعقاقير لمحيوانات، أخرى ( كّرسيا لدراسةٕٖ -ٕٛمف)
 الجميمة. لمفنوف دراسة وكذلؾ الطبية، والعقاقير األدوية، في وفوائدىا المعادف ( فقد درس فيياٖٚ

 فيارس وتذكر مختار. مرجع( ٓٓٔ)و مجمداً ( ٕٓٓٓ) حوالي بميني في موسوعتو ىذه واستخدـ
 مراجع منيا الكثير لكف اإلغريؽ، مف كاتباً  عمى الثبلثيف يزيد ما منيـ كاتبًا،( ٖٚٗ( )بميني)

 قميمة. فكانت الرئيسة المصادر أّما ثانوية،
 سوعّي عفإْذ تحّدث بشكؿ مو  كبير، بتفصيؿ تناوليا اليمف واليند، فقد عف بميني معارؼ عف أّما
التجارّية، ومراحؿ الرحمة التجارّية الرومانّية نحو  والمراكز التجارة بُطرؽ المّتصمة األمور كافة

موانئ اليمف واليند. كما قّدـ في كتابو األخير معمومات مفّصمة عف األحجار الكريمة اليندّية 
لشرؽ. أضؼ إلى أّف نقده وصفاتيا. وقّدـ أسعارًا ألغمب السمع التي جرى استيرادىا مف اليمف وا

لمرفاىيات الشرقّية قد جعؿ مف كتاباتو ماّدة ميمة جرى االعتماد عمييا في ىذه األطروحة بشكؿ 
 كبير.
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 (:Periplus Maris Erythraeaاإلريثيري ) البحر دليل -ٚ
ـْ يكف أّىميا عمى اإلطبلؽ كاف دليؿ البحر اإلريثيري ،   أّحد أىـّ المصادر الرومانّية إْف ل

 الذي ُصّنؼ عمى أّنو الدليؿ األكثر شمواًل وتفصيبًل لمتجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ. 
 والمؤّرخيف الجغرافييف عند كثيراً  اسُتعممت وقد دورة، أو رحمة تعني( Periplus)"بيربموس" و كممة

 داريوس األوؿ األخميني الممؾ بو بعث الذي ،(Scylax)سيبلكس فوضع والرحالة،
(Darius)(ٕٕ٘-ٗٛٙ ؽ.ـ)، الُمؤّرخ أرياف بيربموس. وكتب وضع (Arian ) كتابًا أطمؽ عميو

 (. Periplus Of The Black Seaاالسود ) بيربموس البحر اسـ
 البحر ىو بحراً  ىناؾ أف ومع "األحمر". تعني كممة يونانية  فيي ،(Erythrean)إريثريّ  كممة أما

 األحمر البحر بيا ُيقصد يكف لـ العصور القديمة، اليونانية، في ىذه الكممة فإف األحمر،
 بعد حتى الكبلسيكييف، الجغرافييف لدى ُيسمى كاف األحمر الحاليّ  البحر أفّ  المعروؼ اليوـ. إذ

 . (Sinus Arabicus)"الخميج العربي"أو  العرب"، "خميج اإلريثري، البحر دليؿ كتاب تأليؼ زمف
 الينديّ  المحيط مف الشماليّ  القسـ العصر، ذلؾ في تعني، انتفك "إريثري" اليونانيةالكممة أّما 

 والبحر ُعماف، خميج بضمنو العربيّ  والخميج العربّي، البحر ذلؾ في بما و ُمتفرعاتو، وأجزائو
 األحمر.
 الكتاب طبيعة عمى ألنيا ، أو دورة رحمة عمى "دليؿ" كممة استعماؿ المؤرخيف بعض وُيفّضؿ
لى أدّؿ،  اإلريثري".  في البحر دليؿ"  الكتاب ىذا عمى ُأطمؽ وعميو فقد أقرب. نوم المقصود وا 
 الكتاب عمى فأطمقوا "الدليؿ"، مف بدالً " الطواؼ" كممة استعماؿ إلى المؤرخيف مف قسـ ذىب حيف
 اإلريثيري ". البحر حوؿ الطواؼ "كتاب اسـ
يونانّيًا مف سّكاف  كاف الُمؤلؼ  ُيؤّكد الدليؿ أفّ  وكّمما مجيوؿ، فيو الكتاب، مؤلؼ اسـ عف أّما

مبلحًا، لو تجربة شخصّية بالتجارة مع اليمف وشرقّي أفريقية  أو تاجراً  كاف وأنو مدينة اإلسكندرّية،
 والشرؽ.
 وثيقة ُيعدونو الذيف المؤرخيف جميور لدى الكتاب ىذا حازىا التي الواسعة الشيرة مف الرغـ وعمى

 قصيرًا، وعدد فصبلً  أو(، koineفقرة) ( ٙٙمف) يتألؼ إذ صغير فإّف حجمو ، ميمة تاريخية
(، وىي الترجمة التي Schoffلػؤلستاذ شوؼ) اإلنجميزية لمترجمة وفقاً  فقط، ( صفحةٕٛصفحاتو)

ـّ اعتمادىا في ىذه األطروحة.   ت
 المصري الشاطئ مف بدءاً  األحمر لمبحر الغربي الساحؿ ( لوصؼٛٔ-ٔمف) الفقرات وُكرست
 فقد (،ٖٙ-ٜٔالفقرات مف ) أما الشرقي. األفريقي الساحؿ عمى( Rhapta)و أو ربطةرىابت حتى

 إلى العقبة خميج عند الشماؿ مف األحمر لمبحر الشرقيّ  والساحؿ العرب، ببلد لوصؼ ُخّصصت
 الفقرات تناولت حيف في العربّي. والخميج ُعماف حتى العربيّ  البحر وساحؿ جنوبًا، المندب باب
  اليندّية. والموانئ لمناطؽ( اٙٙ-ٖٚمف)
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 البحر ساحؿ عمى واليندّية الواقعة اليمنّية لمموانئ ُمفّصبلً  وصفاً  الدليؿ كتاب صاحب وقّدـ
 تمؾ والواردة عبر الصادرة التجارّية لمسمع تفصيبلً  وأورد العربي والُمحيط اليندّي. والبحر األحمر
 نادرة ُمبلحظات عف فضبلً  التجارّي، التبادؿ ـونظا األسواؽ عف قّيمة معمومات كما قّدـ الموانئ.

 عمى ُيؤّثر قد والذي والموانئ األسواؽ تمؾ في التاجر يواجيو قد الذي السياسي الوضع عف
شارات ُتدفع، قد التي والضرائب والرسوـ التجاريّ  بالتعامؿ تّتصؿ أخرى ومعمومات تجارتو.  وا 
 أراضييـ. عبر الماّرة ارةالتج عمى وسيطرتيـ والحّكاـ المموؾ عف ُموجزة
 قصصّية حبكة أي فييا ليس عممّية واقعّي، وذىنّية لغويّ  بأسموب الدليؿ كتاب مؤلؼ امتاز وقد

 لو ما كؿّ  عينيو ُنصب يضع عمميّ  كتاجر كتابو في نفسو ُيقدـ الدليؿ كتاب خيالّية. وُمؤلِّؼ
 منيا يّتصؿ ما سواءً  والتجار، وفالمبّلح معرفتو إلى يحتاج ما البحرّية، وكؿّ  بالتجارة عبلقة

 العربّية السواحؿ عمى تقع التي الببلد عف العاّمة بالمعمومات يّتصؿ ما أو واألسواؽ، بالمبلحة
 منيا. مقربةٍ  عمى واليندّية أو

 اآلخر، تمو الواحد األحمر البحر موانئ تناوؿ فقد والتّجار،  البّحارة تُفيد الدليؿ معمومات وقّدـ
 ووصؼ ووارداتيا، وصادراتيا فييا، تُباع التي والسمع الموانئ، تمؾ في لموجودةا واألسواؽ
 األحمر، البحر عمى الواقع ىرموس المصريّ  ميوس ميناء مف بدءاً  األحمر لمبحر الغربيّ  الساحؿ

 الساحؿ وصؼ الى انتقؿ ثـ الشرقّي ألفريقية، الساحؿ رىابتا أو ربطة عمى حتى استمر ثـ
 الحجاز، شماؿ في  كومي لويكي ميناء مف ِبدءاً ( العربّية الجزيرة ساحؿ)األحمر لمبحر الشرقيّ 
 الغربّية اليند سواحؿ إلى ومنو خميج ُعماف، حتى العربّية الجزيرة ساحؿ بمحاذاة سار ومنو

  الغانج. نير مصب حتى والشرقّية
والمحيط  األحمر البحر سواحؿ عف ُمفّصمة وجغرافية تاريخية وثيقة وجاء الدليؿ عمى شكؿ

 والصادرة الواردة التجارّية السمع كما بحث في ومبلحّية، تجارّية وُطرؽ موانئ مف فييا اليندّي بما
  واألسواؽ. الموانئ تمؾ عبر
ـْ غير رومانّي يوازيو بالمعمومات والشروح التي قّدميا.  يوجد وال أّي مصدر سواء أكاف رومانّي أ
فريقية األحمر البحر لسواحؿ جغرافياً  وصفاً  دليؿ البحر اإلريثيري يورد إذْ   باب وراء فيما وا 

 الغربي والجزء الجنوبية، العربية الجزيرة بشواطئ وعني يومئذ. الناس عرفيا حيث إلى المندب،
نظر دليؿ  في وأولى الدليؿ اىتمامًا خاّصًا لمموانئ. والميناء ممبار.  حدود آخر إلى اليند مف

 التجارّية لمسمع ومخازف وسوؽ السفف لرسو مكاف فييا التي يوجد األرضالبحر اإلريثيري ، ىو 
 الكثيرة. 

 المتاجر وفّصؿ في فييا. محدودة بتجارة والقياـ السفف لتوّقؼ تصمح التي كما عرض األماكف
 ُتغذي قد التي الداخمّية المراكز إلى ميّمة إشارات وأورد – والمصدرة المستوردة – المختمفة
 الموانئ. تمؾ مف تحتاجيا التي السمع تشتري أو لسمعبا الموانئ
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 الشواطئ مف انطبلقاً  البحريّ  الخط يستعمؿ الذي لمتاجر دليبلً  دليؿ البحر اإلريثيري  لذلؾ يعدّ 
 مسار عف موجزة عف تقديمو إشارات فضبلً  واليند، أفريقية شرؽ حتى األحمر لمبحر المصرّية
 الموانئ، عبر والمستوَردة المصدَّرة السمع عف دقيّقة تومعموما التوّقؼ، ومحّطات المبلحة،
 أخرى. عممّية وأمور البّحار ُتصادؼ قد التي والعوائؽ المحمّية والظروؼ المبلحة وطرؽ وأوقات

 اإلريثري. فانقسموا البحر دليؿ كتاب تأليؼ زمف حوؿ والمؤّرخيف العمماء ودار جداؿ طويؿ بيف
 منتصؼ حوالي في كاف الكتاب تأليؼ زمف أفّ  ترى األولى، و فئات: الفئة ثبلث إلى ذلؾ في

 في كاف الكتاب تأليؼ أف ثانية فئة وترى منو. الثاني النصؼ بداية أو الميبلدّي، األوؿ القرف
 أف ثالثة فئة وترى بالتحديد.  الثمانينات وفي األّوؿ الميبلدّي، القرف مف الثاني النصؼ حوالي
 الميبلدييف. إاّل أّف أغمب الثالث أو الثاني القرنيف في وذلؾ متأخر فزم إلى يعود الكتاب تأليؼ

عامّي  بيف الكتاب، أي لتأليؼ زمناً  الميبلدي األوؿ القرف مف الثاني النصؼ ُيرّجحوف المؤّرخيف
 تاريخ ـ. ويعتمد ىؤالء الُمؤّرخيف في تحديدىـ ىذا لزمف وضع الدليؿ عمى  ٓٛ -ٓ٘

 (Malichus IIماليكوس الثاني)تاب ومف ضمنيا ِذكره لممؾ األنباط الك ذكرىا التي الشخصيات
 ـ. ٓٚ -ٓٗالذي حكـ بيف عامي 

ومف المحتمؿ أّنو قد جرى أرشفة ىذا الدليؿ ضمف السجبلت الرسمّية لمحكومة الرومانّية في 
 اإلسكندرّية بيدؼ خدمة الروماف العامميف في التجارة مع اليمف والشرؽ. 

بعض الترجمات العربّية الجزئّية، والسّيما الفقرات الخاّصة بالحديث  اإلريثيريلبحر وتتوفّر لدليؿ ا
 عف اليمف وموانئيا. 

 م(:ٗٓٔ/ٖٓٔ -ٓٗ)(Martialمارتيال) -ٛ
(، أّحد أعظـ الشعراء Marcus Valerius Martialisماركوس فاليريوس مارتياليس) 

 قية في األدِب الرومانّي.الروماف الساخريف، ومف الذيف تركوا بصمة قوّية وبا
 (Hispania) ( الواقعة في والية ىيسبانياBilbilisفي بيمبيس)ـ ٓٗفي حوالي العاـ د مارتياؿ لِ وُ 

. إنتقؿ مارتياؿ إلى مدينة (Valerius Frontoوكاف والده ُيدعى فاليريوس فرونتو) .)إسبانية(
ومنيـ سينيكا  ،الشعراء الروماف مفـ، وىناؾ ناؿ صداقة ودعـ أقرانو ٗٙروما في حوالي العاـ 

. وبعد فترة قصيرة ناؿ صداقة أوفيد وبميني األصغر. وبحكـ مينتو وميارتو (Lucanولوكاف)
األدبّية ولسانو الُمتمّمؽ، فقد تمّكف مارتياؿ مف التقّرب مف اإلمبراطور تيتوس وخميفتو دومتياف 

(Domitian()ٛٔ- ٜٙ وبعد اغتياؿ دومتياف عاـ .)ي مارتياؿ مف نقمة خمفو ـ خشٜٙـ
ـ(، لذلؾ قّرر العودة إلى موطنو في إسبانية وبقي ىناؾ ٜٛ -ٜٙ) (Nerva) نيرفااإلمبراطور 

 ـ.ٗٓٔ/ٖٓٔحّتى موتو عاـ 
( قصيدة ٓٓ٘ٔقامت شيرة مارتياؿ عمى قصائده التي وضعيا والتي زاد عددىا عمى)

(Epigrammata(تـّ جمعيا في ،)ٔٗ كتاب، وجرى نشرىا بيف ) ـ. وقد ٖٓٔ -٘ٛعامّي
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تنّوعت المواضيع التي عالجيا مارتياؿ في قصائده كتنّوع جوانب الحياة نفسيا، فشممت الصداقة، 
الخسارة، والسموؾ البشرّي البذيء كماّدة يستحّؽ نقدىا. ىذه األفكار التي عرضيا مارتياؿ في 

الرومانّي، جعؿ مف تمؾ القصائد قصائده، باإلضافة إلى أسموبو القاسي في النقد الُموّجو لممجتمع 
ماّدة ُميّمة جرى االعتماد عمييا، بشكؿ البأس بو، في ىذه األطروحة والسّيما في الفصؿ 

 الخاّص بالسمع الشرقّية وحضورىا في المجتمع الرومانّي. 
(" الذي Liber Spectaculorumولمارتياؿ كتاب آخر ُيطمؽ عميو اسـ "العروض المسرحّية )

( في روما. Colosseumـ. بالتزامف مع االفتتاح الكبير لمدّرج الكولسيوـ) ٔٛلعاـ أكممو في ا
وتضّمف ىذا الكتاب بعض اإلشارات إلى الحيوانات الُمستوردة مف اليند والتي عرضيا 

 ـ.ٔٛاإلمبراطور دومتياف في افتتاح الكولسيوـ عاـ 
األّول من القرن الثاني ()النصف الثاني من القرن األّول والنصف Juvenalجوفنال) -ٜ

 الميالدّيان(:
، واحٌد مف أعظـ (Decimus Junius Juvenalisديكيموس جونيوس جوفيناليس) 

اليّجائيف الروماف. وبالرغـ مف شيرتو، إاّل أّف المعمومات عف تفاصيؿ حياتو قميمة جّدًا، باستثناء 
 قّدميا نظيره مارتياؿ. بعض اإلشارات التي أوردىا ىو في أعمالو، وبعض اإلشارات التي 

(، التي ىاجـ فييا الحالة التي آَؿ إلييا Satyriconأشير أعمالو كانت مقطوعاتو اليجائّية)
المجتمع الرومانّي في أّيامو، والتي رأى فييا انحرافا عف قيـ المجتمع الرومانّي الحقيقّية. ورسـ 

لذي طغت عميو، في نظره، حاالت جوفناؿ في مقطوعاتو تمؾ صورًة قاتمًة لممجتمع الرومانّي ا
الشذوذ األخبلقّي. وشّكؿ ىجو جوفناؿ لممجتمع الرومانّي ماّدًة ميّمًة صّور فييا انتشار سمع 
الترؼ القادمة مف اليمف والشرؽ، والتي رأى فييا مظيرًا مف مظاىر االنحراؼ عف عادات 

مف بعض ما أورده في طّيات  األسبلؼ الروماف، وترفًا غير ُمبّرر. لذلؾ فقد تّمت االستفادة
 مقطوعاتو تمؾ في سبيؿ توضيح أنواع السمع الشرقّية.

 ()من القرن الثاني الميالدّي(:Arrianأريان) -ٓٔ
(، ُمؤّرخ وحاكـ وقنصؿ رومانّي. ولد في Flavius Arrianus) فبلفيوس أريانوس 
زًا. عمؿ في السياسة ، وتوّلى ـ وتشّرب تربية وتعميمًا ممتآٜ( في حوالي العاـ Bithyniaبيثينيا)

 -ٚٔٔ()Hadrianـ، وأرسمو اإلمبراطور ىادرياف )ٜٕٔمنصب القنصؿ في حوالي العاـ 
ـ( كحاكـ عمى كبادوكية. أّما تاريخ وفاتو الدقيؽ فيو غير معروؼ، إاّل أّنو كاف، عمى ٖٛٔ

(. ترؾ ـٓٛٔ -ٔٙٔ()Marcus Aureliusاألرجح، في عيد اإلمبراطور ماركوس أوريميوس )
 أرياف عّدة مؤّلفات أىّميا: 

األكبر.  اإلسكندر فيو جميع فتوحات وشرح أو الُفتوحات ،(Anabasis) كتاب األناباسيس -أ
 عندىا توقؼ التي المدة مف اليوناني التاريخ أرياف موضوع وخبلؿ وصفو لتمؾ الفتوحات، تناوؿ
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لؾ فإّنو يكوف قد عالج . وبذ(ؽ.ـٖٗ٘-ٖٓٗ()Xenophon) اليوناني إكسينيفوف المؤرخ
 موضوعًا بعيدًا عف عصره فترة تصؿ إلى مئات السنيف.

 بطمميوس وىما، اإلسكندر قادة أبرز مف اثنيف تقارير عمى اعتمد أنو أرياف ويقوؿ
(Ptolemaios )بف (الجوسLagos،) اإلسكندر، و أرسطوبولوس قادة كبار أحد وىو 
(Aristobulus)، جيشو. ّحد قّوادوأ اإلسكندر ثُقاة مف وىو  

منيا خبلؿ البحث في األوضاع السياسّية في  االستفادةوقد قّدـ ىذا الكتاب معمومات ميّمة جرى 
اليند خبلؿ عيد اإلسكندر، وخبلؿ البحث في تطّورات التجارة بيف الغرب والشرؽ خبلؿ العصر 

 اليممينستّي.
تفاصيؿ مّما كتبو نيارخوس الذي قاد  (: مف كتب أرياف الياّمة، إْذ جمع فيوIndicaاإلنديكا) -ب

( السفير Megasthenesأسطوؿ اإلسكندر العائد مف اليند إلى الخميج العربّي، و ماكاسثنيس)
( اليندّية بتكميؼ مف الممؾ سموقس األّوؿ Mauryaالسموقّي الذي أقاـ في ببلط مممكة موريا )

(Seleucid I) (ٖٕٔ-ٕٛٔ)ىذا الكتاب عند دراسة رحمة . واعتمدت ىذه األطروحة عمى ؽ.ـ
 نيارخوس والنشاط التجارّي في الخميج العربّي خبلؿ العصر السموقّي.

 ()القرن الثاني الميالدّي(:Claudius Ptolemaiusبطمميوس) كالوديوس -ٔٔ
 القموذي"،  إْذ خمطوا العرب  الُمسمموف "بطميموس أسماه كما أو بطمميوس كبلوديوس  

المعمومات عف سيرة حياتو ضئيمة، إاّل  اإلسكندرية، مواطني مف ىو يونانيوالنسبة. و  اإلسـ بيف
أّف المعروؼ منيا أّنو ولد وُتوّفي في مصر، وأّنو كتب في منتصؼ القرف الثاني الميبلدّي. 

 الرومانّي. العصر في جغرافّية شخصّية ورياضيات، وُيعّد أعظـ وجغرافية، فمؾ، عالـ وبطميموس
والرياضيات، والذي  الفمؾ، عمـ ("، فيAlmagest""المجسطي) كتاب منيا شييرة ترؾ مؤلفات

الجغرافية أو  كتاب ( كتاب. إاّل أّف ُمؤلَّفو األكثر ُقربًا مف ىذه األطروحة كافٖٔاشتمؿ عمى )
 ما إلى العالـ مدارس معظـ في ُدّرس (، والذيGeographike Hyphegesisالدليؿ الجغرافّي)

 مف الكتاب ىذا احتواه األوربّية بما النيضة عصر رجاؿ ُأعجب وقد الوسطى. القروف انتياء بعد
 خطوط خبلؿ مف الورؽ عمى العالـ في المعروفة األماكف مواقع بتعييف سمح عممي اكتشاؼ
  بيا. الخاّصة والعرض الطوؿ

ا وم ،وما سمعو ىو بنفسو ،جمع  بطميموس في كتابو كّؿ ما عرفو العمماء اليوناف السابقوف
ـ العالـ إلى أقاليـ بحسب درجات الطوؿ والعرض. وىو تقسيـ ال يختمؼ كثيرًا شاىده بعينو. وقسّ 

 . وقد اعتمد بطميموس عمى مف سبقو مف الجغرافييف اليوناف، إذْ القائـ في أّيامنا ىذهعف التقسيـ 
 ايراتوسثنيس( عميو،  كما اعتمد عمى  Marinus)الصورّي  أشار إلى فضؿ مارينوس

رسـ بطميموس خريطة لمعالـ المعمور و . ؽ.ـ(ٕٓٔ -ٜٓٔ) (Hipparchus) يبارخوسوى
مدينة أو قرية   (ٗٔٔ)يقؿ عف آنذاؾ، كما رسـ خارطة لببلد العرب.  وأورد قائمة تتضمف ما ال
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 مدينة أخرى في  العربية الصحراوية  (ٕٙ) و  أّي اليمف (Arabia Felixفي  العربية السعيدة)
(Arabia Disertaإلى جانب ، )(٘ٚ )ة عاصمة وعدد مف السبلسؿ الجبميّ  (ٖٔ) ، وقبيمة

و أة ة الصخريّ والعربيّ  ،ةقساـ : العربية الصحراويّ أإلى ثبلثة  العربِ  ـ ببلدَ واألنيار. وقد قسّ 
ـْ تِرد (، والعربية السعيدةArabia Petreaة)الحجريّ  . كما أّنو أشمؿ معمومات ومواقع في اليند ل

، وجنوبّي شرقّي أسية، (Sri Lanka)ف سبقوه، والسّيما المواقع في جزيرة سريبلنكاعند أّحد ممّ 
مما جعؿ مف جغرافّيتو مصدرًا ميّمًا لدراسة التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ في القرف الثاني 

 الميبلدّي.
 ()اشتير في بداية القرن الثالث الميالدّي(:Philostratusفيموستراتوس) -ٕٔ

(، كاتب وخطيب رومانّي. ينتمي إلى Flavius Philostratusيوس فيموستراتوس)فبلف 
(.  Mysia( عمى ساحؿ ميسيا)Lemnosعائمة سفسطائّية غنّية كانت تُقيـ في جزيرة ليمنوس)

تمّقى فيموستراتوس تعميمو، كما غيره مف األدباء والعمماء، في مدينة أثينا ومنيا سافر إلى روما. 
 Juliaرومانّية انتشرت شيرتو وسمعتو حّتى وصمت إلى مسامع جوليا دومنا)وفي العاصمة ال

Domna(زوجة اإلمبراطور سبتيموس سيفيروس ،)Septimius Severus()ٜٖٔ- ٕٔٔ ،)ـ
التي كانت تحاوؿ أْف تمؤل القصر اإلمبراطورّي بكّؿ مثّقؼ ُيمكف أْف تجده. بناًء عمى ذلؾ أصبح 

 لحاشية ومف المقّربيف لجوليا دومنا.فيموستراتوس واحدًا مف رجاؿ ا
 Lives of Theترؾ فيموستراتوس عدد مف األعماؿ كاف أىّميا: حياة السفسطائييف)

Sophists(وحياة أبولونيوس مف تيانا ،)Life Of Apollonius Of Tyana وكتاب .)
ـّ االعتماد عميو بشكؿ البأس في ىذه األطروحة، جاء  ( كتب ٛفي)أبولونيوس مف تيانا، والذي ت

 ـ.ٕٓٔ -ُٕٛٓنشر، عمى األرجح، بيف عامّي 
وتمحور كتاب أبولونيوس مف تيانا حوؿ فيمسوؼ ُيدعى أبولونيوس قاـ برحمة بّرية إلى اليند، 
وىناؾ التقى بعدد مف الحكماء الينود، ودخؿ معيـ في مناظرة حوؿ طبيعة الكوف واإللو. ىذه 

ىذا الُمؤلَّؼ، تّمت االستفادة منيا بشكؿ كبير في  المناظرة التي جاءت في الكتاب الثالث مف
 بيذا أفكاره أبولونيوس إْذ شرح وصؼ طبيعة، وبنية السفف الرومانية العاممة في المحيط اليندّي.

 الروماف. التّجار استخدميا التي األحمر البحر لسفف الوظيفي التناظر خبلؿ مف الخصوص
اآللية لكّؿ منيـ دور يقوـ بو حّتى تصؿ  مف ُمتسمسمة ىيئة تقودىا جّداً  كبيرة بسفينة الكوف فشّبو

  السفينة إلى وجيتيا المنشودة.
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 ثانيًا: المصادر الشرقّية:
انطبلقا مف حقيقة أّف ىذه األطروحة ُتعالج موضوعًا ُمتشّعبًا يمتّد مجالو مف إيطالية  

بًا، لذلؾ كاف البّد مف االطبلع غربًا إلى الصيف شرقًا، ومف بحر قزويف شمااًل إلى اليمف جنو 
عمى ما كتبو الينود والصينّيوف عف التجار الروماف في ببلدىـ. ولعّؿ أىـّ ما جاء في ىذا 
المجاؿ كاف السجبّلت الصينّية المعروفة باسـ حولّيات أو سجبّلت الياف، وما أنتجو األدب 

 التاميمي مف أشعار ممحمّية. 
 ()القرن الثاني الميالدّي(:Hou Han shuسجالت اليان المتأّخرة) -ٔ

وىي مجموعة مف الوثائؽ والمحفوظات الرسمّية، تعود إلى سبللة الياف اإلمبراطورّية  
ـ. وحصمت تمؾ الوثائؽ الصينّية عمى ٕٕٓؽ.ـ و ٕٙٓالتي حكمت الصيف بيف عامّي 

عمى ممالؾ معموماتيا مف مصدريف: األّوؿ، قواد الجيش الصيني، الذيف شاركوا في اليجـو 
التاريـ، الواقعة في أسية الوسطى، في نياية القرف األّوؿ الميبلدّي، والذيف قّدموا لحكومتيـ تقارير 
عف الشعوب التي تستوطف في مناطؽ الغرب البعيد ومف بيف تمؾ الشعوب كاف شعب الدا 

لياف، ومف بيف ( أو الروماف. والثاني، تقارير السفراء الذيف زاروا قصر إمبراطور اDa Qinكيف)
ىؤالء السفراء كاف مجموعة مف الروماف ذكرت سجبلت الياف أّنيـ قدموا مف اإلمبراطورّية 
ـْ تبَؽ تمؾ السجبلت والوثائؽ بشكميا الذي كانت عميو حيف دّونت في القرف الثاني  الرومانّية. ول

تواريخ أو سجبلت الميبلدّي، بؿ ُأعيد جمعيا وتنسيقيا في القرف الخامس الميبلدّي تحت اسـ 
 الياف. 

ـّ Hirthواضطمع العالـ األلمانّي ىيرث) ( بميمة دراسة تمؾ السجبلت الصينّية وترجمتيا، وت
االعتماد في ىذه األطروحة عمى الترجمة التي قّدميا ىيرث، مع عرض اآلراء التي طرحيا 

 بخصوص طبيعة الصبلت التجارّية بيف روما والصيف.
ت مف أّنيا سجبلت رسمّية، أواًّل، أّي حكومّية، وبالتالي فيي ذات وتنبع أىّمية تمؾ السجبل

موثوقّية ومصداقّية. وىذه النقطة أجمع عمييا جميع الدراسيف لتاريخ العبلقات الرومانّية الصينّية. 
وثانيًا أّنيا تقّدـ معمومات عف الروماف، ورغبتيـ في إقامة عبلقات تجارية مباشرة مع الصيف. 

ـْ غير مباشرة. لذلؾ فقد وىذه المعم ـْ ترْد في أّي مصدر رومانّي سواًء بصورة مباشرة أ ومات ل
 ساىمت في رأب الصدع في المعمومات عف التجارة الرومانّية مع الصيف. 

 ()القرن الثالث الميالدّي(:Wei lueسجاّلت ِوي ليو) -ٕ
، وىي إحدى (Weiوىي أيضًا مجموعة مف السجبّلت الصينّية، تعود لسبللة ِوْي) 

ـ. وتُنسب ىذه ٕٕٓالسبلالت التي حكمت في الصيف بعد انييار إمبراطورّية الياف في العاـ 
( Leslie(. وقاـ العالماف ليزلي)Yu Huanىواف) -السجبّلت إلى عاِلـ صيني ُيدعى يو

( بترجمة تمؾ السجبّلت ووّضحا أىّميتيا في دراسة العبلقات الرومانّية Gardinerوجاردنر)
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ـّ في ىذه األطروحة االعتماد عمى الترجمة التي قّدميا ىذاف العالماف. واحتوت ال صينية. وت
سجبّلت ِوْي ليو عمى معمومات ميّمة عف تّجار روماف وصؿ بعضيـ إلى الببلط الصينّي، 
وبعضيـ وصؿ إلى أراضي جنوبّي شرقّي أسية في الفيتناـ وكمبوديا، لذلؾ فقد شّكمت تمؾ 

 ميّمة جرى االعتماد عمييا في ىذه األطروحة.  السجبّلت ماّدة
 (:Ancient Tamil Literatureاألدب التاميمي القديم) -ٖ

ُيطَمؽ اسـ التاميؿ عمى القسـ الجنوبّي مف اليند. واألدب التاميمي ىو مجموعة مف  
الفترة التي  القصائد، والقصص الممحمّية اليندّية التي تعود إلى القروف الميبلدّية األولى، أّي إلى

شيدت ذروة النشاط الرومانّي مع اليند. وعمى اعتبار أّف األدب التاميمي كاف في األصؿ قصائد 
ـّ تناقميا شفيّيًا حّتى جرى جمعيا في القرف السابع الميبلدّي ضمف نصوص  ممحمّية، لذلؾ فقد ت

 أدبّية حافظت عمى شكميا حّتى يومنا ىذا.
ي ىذه األطروحة مف أّنو ُيقّدـ إشارات ُميّمة إلى نشاط التّجار ويأتي أىّمية األدب التاميمي ف

(، وصّور سفنيـ Yavanasالروماف الُمولعيف بالفمفؿ األسود، فَأطمؽ عمييـ اسـ اليافاناس)
الكبيرة التي ترسو في موانئ جنوبّي اليند، كما قّدـ معمومات عف روماف عمموا كحرس وُمرتزقة 

ند. لذلؾ فقد شّكؿ ىذا األدب مصدرًا ال يمكف تجاىمو حيف دراسة في قصور المموؾ جنوبّي الي
 الصبلت التجارية الرومانّية مع اليند.

 ثانيًا: المصادر األثرية:   
لطالما شّكؿ عمـ اآلثار رديفًا قوّيًا لعمـ التاريخ، ولطالما ساىمت الُمكتشفات األثرية في  

ّية. لذلؾ كاف البّد مف الوقوؼ عمى نتائج سّد الثغرات والنقص الموجود في المصادر األدب
ـّ  األبحاث األثرية، واستخبلص المفيد منيا ليذه األطروحة. وتُقسـ المصادر األثرية التي ت

 االستفادة منيا في ىذه األطروحة إلى عّدة أنواع ىي:
 النقوش:  -ٔ

لنقوش كانت وتأتي عمى رأس المصادر األثرية الُمعتمدة في ىذه األطروحة. وأىـّ تمؾ ا 
النقوش التدمرّية، والتي حممت اسـ "نقوش القوافؿ التدمرّية" وغّطت الفترة الزمنّية الممتدة بيف 

ـ. وجاءت عمى شكؿ أعماؿ تشريفّية وتذكارّية لؤلشخاص التدمرييف العامميف ٕٓٙ -ٜٔعامّي 
ُكتبت تمؾ النقوش في تجارة القوافؿ، ولؤلشخاص الذيف ساعدوا تمؾ القوافؿ بطريقٍة أو بأخرى. و 

بالمغتيف اآلرامّية واليونانّية، وقّدمت الشكر ألفراد مّولوا القافمة أو أّمنوا ليا الحماية أو يّسروا عمؿ 
 التّجار التدمرييف في مواقَع مختمفة.

وتأتي أىّمية ىذه النقوش مف أّنيا المصدر الوحيد لدراسة التجارة التدمرّية البعيدة المسافة، إْذ 
لمصادر األدبّية عف ذكر تجارة القوافؿ التدمرّية. كما قّدمت تمؾ النقوش معمومات عف أحجمت ا

األفراد الذيف شاركوا في تجارة تدمر، وُوجيات تمؾ القوافؿ في ببلد مايف النيريف والخميج العربّي 
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الشرؽ.  وّحتى في اليند. لذلؾ كاف البّد مف دراستيا بيدؼ تحقيؽ فيـ أشمؿ لمتجارة الرومانّية مع
 Inventaire desوُنشر القسـ األكبر مف النقوش التدمرّية في مجموعة النقوش التدمرّية)

inscriptions de Palmyre جاولوفسكياف العالم( التي صّنفيا (Gawlikowski وستاركي )
(Starcky)( أّما ما تبّقى منيا فجرى نشره في تقارير  ٔٔ. وجاءت تمؾ المجموعة في .)جزء

ـّ في ىذه األطروحة التنقيب ات األثرية التي تّمت في تدمر، أو في بعض المقاالت األكاديمّية. وت
 Garyاالعتماد عمى الترجمات اإلنكميزّية لتمؾ النقوش والتي قاـ بيا األستاذ كيري يونغ )

Young ومف النقوش التدمرّية األخرى التي جرى االعتماد عمييا في ىذه األطروحة كاف .)
ـ، والذي وّثؽ السمع الخاضعة لمضريبة في مدينة ٖٚٔريبّي التدمرّي والعائد لمعاـ النقش الض

 تدمر.
ومف النقوش األخرى التي قّدمت بعض المعمومات ليذه األطروحة، كانت النقوش البلتينّية التي 
 ُعثر عمييا جنوبّي سورّية، وكاف أغمبيا نقوش عسكرّية، وثّقت مكاف تمرّكز الوحدات العسكرّية
الرومانّية في تمؾ المنطقة بيدؼ حماية طرؽ القوافؿ الوافدة إلى جنوبّي سورية مف اليمف جنوبًا 

 ومف الخميج العربّي شرقًا.
كما قّدمت النقوش والُمخربشات التي ُوجدت عمى الطرؽ الصحراوية بيف 

( و ميوس Berenice()عمى النيؿ( وموانئ البحر األحمر في برنيكي)Coptosكوبتوس)
( معمومات ىاّمة عف األشخاص الذيف شاركوا في التجارة مع اليمف Myos Hormosموس)ىر 

والشرؽ، وجنسياتيـ، وفئاتيـ االجتماعية. وبدت روعة المصادر األثرية وتماىييا مع المصادر 
األدبّية في أحد النقوش التي ُعثر عمييا في مصر، والذي قّدـ لمباحثيف اسـ ُمعَتؽ رومانّي ذكر 

ـْ يذكر اسمو، فجاء النقش، وسّد الثغرة الموجودة عند بميني  نشاطو في البحر األحمر، ولكّنو ل
بميني ُموردًا اسـ ذلؾ الُمعَتؽ. ومف النقوش الياّمة التي جرى االعتماد عمييا، كاف نقش ُعثر 
عميو في كوبتوس، وّثؽ الرسـو التي فرضتيا الحكومة الرومانية عمى المسافريف بيف مدينة 

 توس عمى النيؿ وموانئ البحر األحمر العاممة في التجارة مع اليمف والشرؽ. كوب
 النقود: -ٕ

مف المصادر األثرية اليامة التي جرى االعتماد عمييا في ىذه األطروحة كانت النقود،  
والسّيما تمؾ التي اكتشفت في جنوبّي اليند، وجنوبّي شرقّي آسية. إْذ عثر في جنوبّي اليند عمى 

ات كبيرة مف العممة الرومانّية تعود إلى فترات متقّطعة مف القرف األّوؿ الميبلدّي. فحّددت كّمي
تمؾ النقوش مجاؿ عمؿ التّجار الروماف، ومدى نشاطيـ في اليند. كما أّكدت تمؾ المكتشفات 
ى النقدية المعمومات التي أوردتيا المصادر األدبّية عف حجـ التجارة الرومانية مع الشرؽ، ومد

االستنزاؼ الذي تسّببت فيو تمؾ التجارة. كما أثبتت الُمكتشفات النقدّية الرومانّية في التايبلند، 
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جنوبّي شرقّي أسية، وصوؿ التجار الروماف إلى تمؾ المنطقة الواقعة في الشرؽ األقصى. بناًء 
 الرومانية مع الشرؽ.عمى ذلؾ فإّف النقود ُتشّكؿ مصدرًا ىاّمًا ال يمكف تجاىمو عند دراسة التجارة 

 (:Ostrakaِقطع األوستراكا) -ٖ
ىي ِقطع صغيرة)ُشقؼ أو ُشقافات( مصنوعة مف الفّخار أو الحجر، كانت ُتستخدـ في  

مصر الرومانّية في شّتى األغراض، والسّيما تمؾ الُمتعّمقة بتدويف اإليصاالت الضريبّية، 
رينات المدرسّية. وكانت ُتصنع إّما مف الفّخار والخطابات الخاّصة، والُمذّكرات، والحسابات والتم

 أو الحجر الجيرّي الذي يسُيؿ تسويتو. وُتدرج ىذه القطع في المتاحؼ تحت اسـ "األوستراكا" .
وُعثر عمى كـّ كبير مف ىذه األوستراكا في ميناء برنيكي ومدينة كوبتوس عمى نير النيؿ، 

روماف العامميف في التجارة الشرقّية. ومف بيف وحفظت إيصاالت ضريبّية خاّصة ببعض التجار ال
 Archive ofمجموعات األوستراكا الياّمة، كانت  المجموعة المعروفة باسـ " أرشيؼ نيكانور)

Nicanor وتعود ىذه المجموعة لعائمة يونانية كانت تقيـ في مصر الرومانية. تمؾ العائمة .")
ف كوبتوس وموانئ البحر األحمر. وحفظ أرشيؼ كانت ُتدير شركة خاّصة بنقؿ السمع و المؤف بي

نيكانور معمومات ىاّمة عف أسماء وجنسّيات التّجار العامميف في التجارة الشرقّية، وعف الطرؽ 
التي سمكيا ىؤالء التّجار في نقؿ السمع الشرقّية عبر الصحراء المصرّية. بناًء عمى ذلؾ فقد 

 ف االستغناء عنو في ىذه األطروحة.كانت قطع األوستراكا مصدرًا أثريًا ال يمك
 أوراق البردي: -ٗ

مف المصادر األثرية الياّمة التي تكاد تنفرد بيا أرض مصر، إْذ ساعدت الطبيعة  
الصحراوية الجاّفة لمصر في حفظ كنز كبير مف أوراؽ البردّي، التي كانت مف الوسائؿ الشائعة 

بردّي، التي ُعثر عمييا أثناء التنقيبات في ميناء في الكتابة في مصر الرومانّية. وقّدمت أوراؽ ال
برنيكي عمى الساحؿ الغربّي لمبحر األحمر، معمومات ىاّمة عف التجارة الرومانّية مع اليمف 
والشرؽ. ولعّؿ أىـّ تمؾ األوراؽ كانت ورقة أطمؽ عمييا الباحثوف اسـ" ورقة بردي موزوريس". 

( بعرض محتوياتيا Leone Cassonليونيؿ كاسوف) والتي قاـ كؿ مف األستاذيف كيري يونغ و
( قرضًا حصؿ عميو rectoبالمغة اليونانية وترجمتيا إلى المغة اإلنكميزّية. ووّثؽ وجو تمؾ الورقة)

( versoتاجر رومانّي مف تاجر آخر مقيـ في ميناء موزوريس جنوبّي اليند. أّما ظير الورقة)
( عائدة مف اليند. وقّدمت Hermapollonيرمابولوف)فقد وّثؽ حمولة سفينة رومانّية ُتدعى ى

ورقة بردي موزوريس معمومات ىاّمة عف مصادر تمويؿ التجار الروماف العامميف في التجارة 
الشرقّية، وعف السمع التي جمبيا ىؤالء التجار مف اليند، البؿ وثّقت اسـ واحدة مف السفف التي 

لؾ فقد ساىمت أوراؽ البردّي في تقديـ معمومات قّيمة شاركت في التجارة الرومانية مع الشرؽ. لذ
ليذه األطروحة، وساىمت في توضيح جوانب متعّددة مف التجارة الرومانية مع الشرؽ، تمؾ 

 الجوانب كانت ستبقى مبيمة لوال اكتشاؼ أوراؽ البردي تمؾ.
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 االكتشافات األثرية في أعماق البحار: -٘
الج تجارة بعيدة المسافة تّمت في أغمب األحياف عمى عمى اعتبار أّف ىذه األطروحة ُتع 

متف سفف تمُخر عباب المحيط اليندّي، وبعضيا نقؿ السمع مف اإلسكندرّية المصرّية إلى روما 
عبر البحر المتوّسط. لذلؾ فقد قّدمت االكتشافات األثرية لبعض السفف الغارقة في البحر األحمر 

عمومات ميّمة بخصوص طبيعة السمع التي جرى تبادليا، والمحيط اليندّي والبحر المتوّسط م
وأسماء التّجار الُمشاركيف في نقؿ السمع، والنشاط التجارّي الرومانّي بشكؿ عاـ. فاكتشفت سفينة 
رومانّية غارقة بالقرب مف موقع ميناء ميوس ىرموس عمى الساحؿ المصرّي، وىي محّممة 

أختاـ بأسماء تّجار روماف وىنود. كما اكتشفت سفينة بحاويات فّخارية لنقؿ النبيذ حمؿ بعضيا 
رومانّية غارقة شماؿ غربّي اليند، احتوت أيضًا عمى حاويات لمنبيذ المتوّسطي. أضؼ إلى أّف 
الباحثيف جعموا مف زيادة عدد السفف الرومانية، الغارقة في المتوّسط، دليبًل عمى زيادة حجـ 

ت التجارة الشرقّية بدور كبير في دفعو ُقدمًا إلى األماـ، النشاط التجارّي المتوّسطي الذي قام
 الغربيّ  الشماليّ  ، عمى الساحؿ(Pozzino) بوّزينو اسـ بدليؿ العثور عمى سفينة، تحمؿ

تمؾ السفينة عمى صناديؽ ضخمة ممتمئة جميعيا بالفمفؿ األسود الُمستورد مف  واحتوت. إليطاليا
األثرية تحت البّحار مصدرًا ميّمًا لدراسة التجارة اليمنية اليند. لذلؾ فقد شّكمت االكتشافات 

 يجب أخذه في عيف االعتبار عند تصنيؼ مصادر دراسة التجارة اليمنية والشرقّية. والشرقّية
 عرض ألىّم المراجع التي جرى استخداميا في ىذه األطروحة: -

يرة ساىمت في إنجاز ىذه قّدمت الدراسات الحديثة، والسّيما األجنبّية، منيا معمومات كث
األطروحة، تمؾ المراجع تتراوح بيف المراجع العربية بما فييا المقاالت، والدورّيات، والرسائؿ 

 العممّية، والمراجع األجنبّية بما فييا األبحاث، ونتائج التنقيبات األثرية. 
 أّوال: المراجع العربّية:

ة بالتجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ مف سوء الحّظ أّف الدراسات العربّية الُمتخّصص 
جاءت قميمة مع أّف البحث عف الماّدة العممّية ليذه األطروحة قد شمؿ عّدة دوؿ عمى امتداد 

 الوطف العربّي. ولعّؿ أىـّ ما جاء في ىذا المجاؿ ىي الدراسات العممّية اآلتية:
 السموقّية الدولة بين ارّيةالتج العالقاتبحث لمدكتور عبد المجيد حمداف، وىو بعنواف) -ٔ

(. ُنشر ىذا  البحث في مجّمة الدراسات التاريخية في مدينة دمشؽ، وقّدـ العرب وبالد واليند
معمومات ىامة فيما يخّص التجارة السموقّية مع اليمف واليند، مما جعؿ منو مرجع ميـّ في 

يف الغرب والشرؽ في العصر الفصؿ األّوؿ مف ىذه األطروحة، والذي بحث في تّطورات التجارة ب
 اليممينستي.

 حتى اإلسكندر من السموقيين عصر في )سورياكتاب لمدكتور مفيد رائؼ العابد، وىو بعنواف -ٕ
ُنشر ىذا الكتاب في مدينة دمشؽ، وقّدـ معمومات ميّمة لمفصؿ م(، .قٗٙ -ٖٖٖبومبيوس 
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تجارية السموقية مع اليند، والُطرؽ األّوؿ مف ىذه األطروحة، والسّيما فيما يتعّمؽ بالعبلقات ال
 التجارية بيف سورية السموقّية والشرؽ.

 العربي الخميج بين الحضارية )العالقاتبعنواف وىو صراي، بف محمد حمد كتاب لمدكتور -ٖ
 السابع القرن إلى الميالد قبل الثالث القرن من آسيا شرق وجنوبي اليندية القارة وشبو

تاب عدد كامؿ مف مجمة الدارة التي تصدر في مدينة الرياض، وقدـ ، شغؿ ىذا الكالميالدّي(
معمومات قّيمة عف الموانئ اليندية التي تعامؿ معيا التجار الروماف، واآلثار الرومانية التي ُعثر 

 عمييا في تمؾ الموانئ. 
لبحر مجموعة مف األبحاث عف اليمف والطرؽ التجارية فييا، مع ترجمة جزئّية لكتاب دليؿ ا -ٗ

الثاني منيا وُنشرت  الكتاب ( فيالعربّية الجزيرة تاريخ في سمسمة دراساتاإلريثيري، تضّمنتيا )
 سعود في الرياض. الممؾ في جامعة

 -م.قٕ٘ العربي الخميج ومنطقة )الرومانبحث لمدكتور حمد محمد بف صراي، وىو بعنواف -٘
 واالجتماعية في جامعة اإلنسانية العموـ كّمية ، ُنشر ىذا البحث في مجّمة دراساتم(ٖٕ٘

المّتحدة. وقّدـ معمومات ميّمة عف السياسة الرومانية تجاه الخميج العربّي  العربّية اإلمارات
 والسّيما مممكة ميساف، ودور االقتصاد في توجيو تمؾ السياسة.

 ةالجزير  شبو تجاه الرومانّية )السياسةبحث لمدكتورة حناف عيسى جاسـ، وىو بعنواف -ٙ
الفراىيدي في مدينة تكريت في العراؽ،  آداب مجّمة ، ُنشر ىذا البحث فياإلسالم( قبل العربّية

وقّدـ معمومات ميّمة عف دور التجارة في توجيو السياسة الرومانية في اليمف. كما قّدـ معمومات 
 ميّمة عف حممة إيميوس غالوس الرومانّية عمى اليمف.

 التاريخ في الفرات طريق أىّمية حول )أضواءى، وىو بعنوافأحمد عيس بحث لمدكتورة شذى -ٚ
تاريخية في مدينة الَبصرة في العراؽ، وقّدـ معمومات  دراسات نشر ىذا البحث في مجّمة ،القديم(

ُميّمة عف وجيات القوافؿ التدمرّية، والمحّطات التي مّرت بيا تمؾ القوافؿ، والوسائؿ الُمستخدمة 
 ييف في اإلبحار عمى نير الفرات.مف قبؿ التّجار التدمر 

ُنشر في مجّمة ، (الرومان و البحر األحمر)، وىو بعنواف الناصريّ  سّيد أحمدبحث لمدكتور  -ٛ
الدارة في الرياض، وقّدـ معمومات ىاّمة عف الخطوات التي قاـ بيا الروماف في سبيؿ تنشيط 

ـّ إقامتيا  ىناؾ، كما أورد نقشًا التينّيًا مع ترجمتو التجارة عبر البحر األحمر، وعف الموانئ التي ت
 إلى العربّية يعود إلى معتؽ رومانّي وصؿ إلى جزيرة سريبلنكا جنوبّي اليند.

الحممة الرومانية األولى عمى )، وىو بعنوافالذييب الرحمف سميماف بف عبدكتاب لمدكتور  -ٜ
 في مدينةبحوث والدراسات مركز الممؾ فيصؿ  لم ُنشر في  ،(جنوب غرب شبو الجزيرة العربية

. وقّدـ معمومات ىاّمة عف حممة إيميوس غالوس عمى اليمف والسّيما األسباب االقتصادية الرياض
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ليا، واألىـّ أّنو قّدـ نقدًا ُمعّمبًل لمبحوث السابقة التي تناولت تمؾ الحممة، مما جعؿ منو مرجع ميـ 
 في دراسة تفاصيؿ تمؾ الحممة الرومانية عمى اليمف.

 في العربية الجزيرة في االقتصادي الوضعاهلل النعيـ، وىو بعنواف) عبد كتاب لمدكتورة نورة -ٓٔ
(، ُنشر في مدينة الرياض، الميالدي الثالث القرن وحتى الميالد  قبل الثالث القرن من الفترة

واليمف، وقّدـ معمومات ىاّمة بخصوص الطرؽ التجارية التي ربطت بيف اإلمبراطورّية الرومانية 
والسمع التي أنتجتيا اليمف، باإلضافة إلى شروح فيما يخّص شكؿ األشجار العطرّية ،وطريقة، 

 ووقت جني محصوؿ تمؾ األشجار.
 ثانيًا: المراجع الُمعّربة:

وتشمؿ الدراسات واألبحاث المنقولة مف المغات األجنبّية إلى المغة العربّية، وأىـّ تمؾ  
 د عمييا في ىذه األطروحة ىي:المراجع التي جرى االعتما

 الشرق عمى اإلسكندر حممة -)العالم اليممينستيكتاب لؤلستاذ فرانؾ ولبانؾ، وىو بعنواف  -ٔ
، ُنشر في القاىرة، وقّدـ معمومات ميّمة فيما يخّص الطرؽ التي اليممينستية( الممالك ونشأة

يا السمطة البطممية لتنشيط التجارة سمكتيا التجارة السموقية نحو اليند، واإلجراءات التي قامت ب
 عبر البحر األحمر، أضؼ إلى تعريجو عمى مسألة اكتشاؼ الرياح الموسمية، وأىّميتيا.

 في اليندي المحيط في والمالحة العرب) فضمو حوراني، وىو بعنواف كتاب لمدكتور جورج  -ٕ
عمومات قّيمة فيما يخّص ُنشر في القاىرة، وقّدـ م الوسطى(، العصور وأوائل القديمة العصور

التجارة السموقّية و البطممّية مع اليند، أضؼ إلى ُمعالجتو العممية لتوقيت، وكيفّية، وأىّمية تعّرؼ 
 البّحار اليونانّي ىيبالوس عمى سّر لرياح الموسمّية.

ا ُنشر ىذ ،أولّية"( تاريخّية دراسة" )ميسانآرثر نولدماف، وىو بعنواف  بحث لمدكتور شيمدف -ٖ
وقّدـ معمومات ىاّمة عف تاريخ مممكة ميساف عمى   األستاذ في مدينة بغداد، البحث في مجّمة

 الخميج العربّي، وعف أىّميتيا التجارّية.
ُنشر في مدينة دمشؽ، وقّدـ  (،القديم السوري المجتمعكتاب لؤلستاذ شيفماف، وىو بعنواف) -ٗ

 نيؼ النقوش التدمرّية.معمومات ىاّمة عف تجارة القوافؿ التدمرّية وتص
ظبي  أبو ، ُنشر في مدينةالكونّي( التاريخ  -)التوابلكتاب لؤلستاذ فريد كزار، وىو بعنواف -٘

الُمّتحدة، وقّدـ معمومات ىاّمة فيما يتعّمؽ بالتوابؿ التي استوردىا التّجار  العربّية في اإلمارات
 مانّي.الروماف مف اليند، وحضور تمؾ التوابؿ في المجتمع الرو 
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 ثالثًا: المراجع األجنبّية:
وتشمؿ الدراسات واألبحاث األجنبّية عف التجارة الرومانية مع اليمف والشرؽ، بالتوازي مع  

المصادر، العمود الفقرّي ليذه األطروحة، إْذ تناولت أغمب جوانب ىذه الدراسة مع ترجمات 
 دمرّية. وأىـّ تمؾ المراجع ىي:لممصادر الصينّية واليندّية والنقوش الرومانّية والت

 كتاب لؤلستاذ كيري يونغ وىو بعنواف: -ٔ
Rome’s Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy31 

BC– AD 305. 
 ـ. ٖ٘ٓ -ؽ.ـٖٔالتجارة الرومانّية الشرقّية: اقتصاد دولّي وسياسة إمبراطورّية 

ارة الرومانية مع اليمف واليند، إْذ بحث  في الطرؽ البّرية وقّدـ معمومات ميّمة فيما يخّص التج
والبحرّية، والخطوات التي قامت بيا الحكومة الرومانّية لتشجيع تمؾ التجارة، كما قّدـ عرضًا 
شامبًل، مع ترجمة لمنقوش البلتينية التي تخدـ ىذا الموضوع، باإلضافة إلى عرضو لنقوش 

وىو ما جعمو مف المراجع الميّمة ذات الفضؿ الكبير عمى ىذه  القوافؿ التدمرّية مع ترجماتيا،
 األطروحة.

 كتاب لؤلستاذ وارمنغتوف، وىو بعنواف: -ٕ
The Commerce between the Roman Empire and India. 
 

وىو أقدـ دراسة أجنبّية متخّصصة عف التجارة بيف اإلمبراطورّية الرومانية واليند، وقّدـ شرحًا 
التجارة، وأىّميتيا، ونشاطات التجار الروماف في اليند. باإلضافة إلى تقديمو لدراسة  لطبيعة تمؾ

 ُمعّمقة عف السمع الشرقّية. 
 كتاب لؤلستاذ راؤوؿ ماكموجيف، وىو بعنواف: -ٖ

Rome and the Distant East. 
 

مع بحث  روما والشرؽ األقصى. وتناوؿ فيو بشكؿ ُمعّمؽ الصبلت التجارية بيف روما والشرؽ،
عف التجارة مع اليمف، وقّدـ دراسة اقتصادية لحجـ تمؾ التجارة ودورىا في االقتصاد الرومانّي. 

 كما تناوؿ الصبلت السياسية التي جمعت اليند مع روما.
 كتاب أخر لؤلستاذ راؤؤؿ ماكموجيف وىو بعنواف: -ٗ

The Roman Empire and the Indian Ocean. 
 

ر األحمر حودرس التجارة الرومانية مع اليند عبر الب .ية والمحيط الينديّ اإلمبراطورّية الرومان
كما قّدـ معمومات قّيمة عف الموانئ اليندّية، وطبيعة النشاط التجارّي الرومانّي والمحيط اليندّي، 

 فييا، باإلضافة إلى معمومات ميّمة عف السمع اليندّية وحضورىا في المجتمع الرومانّي.
 تاذ ىيرث، وىو بعنواف:كتاب لؤلس -٘

China and the Roman Orient. 
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الصيف والشرؽ الرومانّي. وقّدـ ترجمة لسجبّلت الياف الصينّية، مع تعميقات عف طبيعة الصبلت 
الرومانية مع الصيف، وفّند بالدليؿ صّحة سّجبلت الياف التي ذىب عدد مف الباحثيف لمتشكيؾ 

 فييا.
ٙ- ،  وىو بعنواف: كتاب لؤلستاذ نيجيؿ جرـو

Frankincense and Myrrh, A study of the Arabian incense trade. 

المبات والُمّر، دراسة في تجارة البّخور العربّية. ُيعّد ىذا الكتاب مف أىـّ الدراسات الغربّية عف 
يت أشجار البّخور والُمّر اليمنّية. إْذ قّدـ معمومات قّيمة عف شكؿ شجرة البّخور والمر، وتوق

ـّ بيا تصدير المحصوؿ نحو سورية ومصر  وطرؽ حصاد محصوليا، والطرؽ التجارّية التي ت
الرومانّية. كما قّدـ نظرّية ميّمة بّيف فييا مع الدليؿ استمرار أىّمية طريؽ البّخور في القرنيف 

 األّوؿ والثاني الميبلدّياف.
 ، وىو بعنواف:شوؼتكتاب لؤلستاذ  -ٚ

The Periplus Of The Erythraen Sea, Travel and Trade in The Indeian 
Ocean, By Amerchant Of The First Century. 
 

دليؿ البحر اإلريثيري ، سفر وتجارة في المحيط اليندّي، مف قبؿ تاجر مف القرف األّوؿ 
البحر مف أىـّ المراجع لدراسة التجارة الرومانّية مع جميع المناطؽ التي ذكرىا دليؿ  الميبلدّي.

اإلريثيري  في كتابو. ومع أّف ىذا الكتاب كاف ُمخّصصًا لترجمة الدليؿ مف اليونانّية إلى 
اإلنكميزّية، إاّل أّنو قّدـ شروحًا، وتوضيحات ساىمت في تخفيؼ المصاعب التي واجيت الباحث 

 الدليؿ.في تحديد المواقع المضبوطة لمموانئ اليندّية، وفي فيـ بعض الُمصطمحات التي أوردىا 
 كتاب لؤلستاذ ليونيؿ كاسوف، وىو بعنواف: -ٛ

The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, Translation, and 
Commentary. 
 

دليؿ البحر اإلريثيري: النّص مع مقّدمة)مدخؿ(، ترجمة، وتعميؽ. ترجمة أخرى لدليؿ البحر 
باإلضافة إلى الترجمة، شرح لموسط التجارّي الذي قاـ بو دليؿ اإلريثيري، إاّل أّف الُمترجـ قّدـ فيو، 

البحر اإلريثيري برحمتو التجارّية. كما قّدـ معمومات ميمة عف التجار الروماف المشاركيف في 
 التجارة مع اليمف والشرؽ، ومستواىـ االجتماعي ومصادر تمويبلتيـ. 
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 كتاب لؤلستاذ دابمي، وىو بعنواف: -ٜ
Empire of Pleasures: Luxury and Indulgence in the Roman World. 
 

إمبراطورّية مف الُمتع)الممّذات(: الرفاىّية واالنغماس في الترؼ في اإلمبراطورّية الرومانّية. وقّدـ 
دراسة ُمعّمقة عف اإلقباؿ الحاصؿ في المجتمع الرومانّي نحو سمع الرفاىّية، واأللعاب الضخمة 

تسمية الجميور. كما قّدـ معمومات ميّمة عف حضور السمع الشرقّية المستوردة التي كانت تُقاـ ل
 في المجتمع الرومانّي. والحيوانات اليندية التي كانت تعرض في األلعاب، والعروض العاّمة.

 كتاب لؤلستاذ ثابار، وىو بعنواف: -ٓٔ
Asoka and the Decline of the Mauryas. 
 

رّية. مف أىـّ المراجع التي عالجت تاريخ إمبراطورّية موريا اليندّية أسوكا وانحطاط الدولة المو 
والتي أقامت عبلقات دبموماسّية وتجارية مع السموقييف، وعبلقات دبموماسّية مع البطالمة. لذلؾ 

 فقد قّدـ ىذا المرجع معمومات ميّمة لمفصؿ األّوؿ مف ىذه األطروحة.
 نواف"مقاؿ لؤلستاذ ليونيؿ كاسوف، وىو بع -ٔٔ

New Light on Maritime Loans: P. Vindob. G 40822. 
 

وتناوؿ كاسوف فيو أّحد . .P. Vindob. G 40822 أضواء جديدة عمى القروض البحرّية
مصادر التمويبلت لمتّجار الروماف العامميف في التجارة الشرقّية، عبر دراستو لورقة البردي 

ي فيينا كما أسماىا كاسوف. لذلؾ فقد كاف ىذا المقاؿ المشيورة بورقة بردي موزوريس أو ورقة برد
في غاية األىّمية عند دراسة ورقة البردي تمؾ، وعند دراسة تمويبلت التجارة الرومانية مع اليمف 

 والشرؽ.
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 الفصل األّول
 تطّورات التجارة بين الغرب و اليمن واليند في العصر اليممينستيّ 

 
 ُمقّدمة.
 مع اليمف والشرؽ منذ أقدـ العصور حّتى العصر اليممينستّي. الغربية رات التجارةتطوّ  أواًّل:
 الفراعنة المصرّيوف.  -ٔ
 الُفرس األخمينّيوف. -ٕ

 .ـ(.ؽ ٖٕٖ -ٖٙ٘عيد اإلسكندر المقدونّي) -ثانياً 
 اإلسكندر في اليند. -ٔ
 ارة الشرقّية.آثار غزو اإلسكندر المقدونّي لمشرؽ، واليند وانعكاساتيا عمى التج -ٕ
 الناحية السياسّية. -أ
 .االقتصاديةالناحية  -ب
 الناحية العمرانّية. -جػ
 ناحية الكشوفات الجغرافّية. -د
 ُمخّططات اإلسكندر لمسيطرة عمى الجزيرة العربّية. -ىػػ

 ؽ.ـ(.ٖٓ – ٖٕٖثالثًا: العصر اليممينستّي)
 ؽ.ـ(.ٗٙ -ٕٖٔالسموقّيوف ) -ٔ
 سموقّية نحو اليمف واليند.الُطرؽ التجارّية ال -أ
 في النشاط التجارّي في العصر السموقّي. دورىا و الجرىاء -ب
 الجيود السموقّية الُمبّكرة لتنشيط التجارة مع اليمف واليند. -جػ 
 لتنشيط التجارة الشرقّية. ؽ.ـ( ٚٛٔ-ٖٕٕ)جيود الممؾ أنطيوخس الثالث -د
 لتنشيط التجارة الشرقّية. ؽ.ـ( ٖٙٔ-٘ٚٔ)جيود الممؾ أنطيوخس الرابع -ىػ
 العبلقات السموقّية اليندّية. -و
 ؽ.ـ(. ٖٓ-ٖ٘ٓالمممكة البطممّية) -ٕ
البعثػػػات االستكشػػػافّية البطممّيػػػة والمػػػوانئ  التػػػي أقاميػػػا البطالمػػػة عمػػػى الجانػػػب الغربػػػّي لمبحػػػر  -أ

 األحمر.
 استكشاؼ البطالمة لمساحؿ الشرقّي. -ب 

 عمى تجارة البخور.لمبحر األحمر وجيودىـ لمسيطرة 
 تطّورات التجارة مع اليمف واليند خبلؿ الفترة البطممّية الُمبّكرة. -جػ
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 القرصنة النبطّية والرّد البطممّي عمييا. -د
 تطّورات التجارة مع اليمف واليند خبلؿ الفترة البطممّية الُمتأّخرة. -ىػ

 ؽ.ـ(.ٓٓٔوالي العاـ رابعًا: تعّرؼ اليوناف عمى سّر استخداـ الرياح الموسمّية)ح
 ماىّية الرياح الموسمّية مواعيد ُىبوبيا. -ٔ
 التعّرؼ اليونانّي عمى استخداميا. -ٕ
 أثر التعّرؼ اليونانّي عمى استخداميا. -ٖ

 خامسًا: السمع التجارّية التي جمبيا العالـ اليممينستّي مف اليمف واليند.
 المواد العطرّية. -ٔ
 الفيمة. -ٕ
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 ُمقّدمة:
خبلؿ عيد اإلسكندر والعصر اليممينستّي ُأطر ومعالـ واضحة لتجارة  تكف قد تبمور تلـ  

ّنما كانت تمؾ التجارة تخضع لتطّورات وتشيد قياـ بنية تحتّية  بعيدة المسافة مع اليمف والشرؽ، وا 
 برزت معالميا بشكٍؿ جميٍّ في العصر الرومانّي.

ي غاَص فييا ىذا الفصؿ، كانت التجارة اليمنّية واليندّية بأيدي الوسطاء وخبلؿ الفترة الزمنّية الت
العرب الذيف تحّكموا بتجارة المواد العطرّية التي أنتجيا اليمف مف بّخور وُمّر، والتي أنتجتيا اليند 
وجمبيا ىؤالء الوسطاء إلى موانئ اليمف كميناء عدف الذي كاف سوقًا يمتقي فييا تّجار الغرب 

 رؽ. والش
ىؤالء الوسطاء العرب انتشروا في المراكز الحيوّية مف شبو الجزيرة العربّية فجنوبًا سيطر عرب 
سبأ، وشمااًل سيطر عرب األنباط، أّما شرقًا فسيطر عرب الجرىاء وميساف. في حيف اكتفت 

ف عمموا في الدوؿ اليممينستّية بُمحاوالت السيطرة عمى نيايات تمؾ الطرؽ، باستثناء البطالمة الذي
 الفترة الُمتأّخرة مف تاريخيـ عمى فتح طريؽ ُمباشر نحو موانئ اليمف واليند نفسيا. 

وبناًء عمى التدّخؿ الخجوؿ لمدوؿ اليممينستّية في ىذه التجارة فقد ُعنوف ىذا الفصؿ بتطّورات 
 التجارة اليممينستّية وليس التجارة. 

ـّ في ىذا الفصؿ دراسة المراحؿ التي م انطبلقًا مف  ،ّرت بيا تجارة الغرب مع اليمف واليندوسيت
بعثة حتشبسوت، وُمحاوالت داريوس لفتح الطريؽ البحرّية إلى اليند، ُمرورًا بعيد اإلسكندر، 

ضافة إلى دراسة الجيود الحثيثة إلوفتوحاتو في اليند والتقسيمات اإلدارية التي قاـ فييا ىناؾ. با
نشيط التجارة الُطرؽ البحرّية والبّرية إلى موطف البّخور والبيارات. التي بذليا اإلسكندر الكبير لت

ـّ سيتـّ بحث عصر الدوؿ اليممينستّية  تمؾ الجيود التي بترىا موت الممؾ المقدونّي الُمبّكرة. ومف ث
كما أّي البطالمة والسموقّيوف.  ،التي ُعنيت بشكؿ ُمباشر أو غير ُمباشر بالتجارة مع اليمف واليند

التي بذلتيا تمؾ الدوؿ لضماف منافعيا مف  ،ـّ إلقاء الضوء عمى الجيود الُمبّكرة والُمتّأخرةسيت
الواسع عمى  االمتدادتجارة اليمف واليند، ىذه الجيود التي كانت جمّية في مصر البطممّية صاحبة 

 أكثر مف سورية السموقّية صاحبة الصبلت البّرية الُمباشرة مع اليند. ،البحر األحمر
 أّواًل: تمييد:

 مع اليمن والشرق منذ أقدم العصور حّتى العصر اليممينستّي:الغربية تطّورات التجارة 
لػػػـ يُكػػػف الرومػػػاف ُمبتػػػدعيف بقػػػدر مػػػا كػػػانوا وارثػػػيف، ولػػػـ يكونػػػوا ُمؤّسسػػػيف بقػػػدر مػػػا كػػػانوا  

تفتػػػرض  ُمطػػػّوريف. وىػػػذا لػػػيس بالغريػػػب عمػػػى الحضػػػارات العظيمػػػة، إْذ أّف مسػػػيرة التػػػاريخ الطويمػػػة
التكافؿ بيف الحضارات، فُكّؿ حضارٍة تأخُذ مف سابقتيا وُتورث لبلحقتيا. ولذلؾ فإّف دراسة التجػارة 
الرومانّية مع اليمف والشرؽ البّد مف أْف ُتزّود بتمييد تاريخّي ُيعالج طبيعػة العبلقػات التجارّيػة بػيف 

نػاطؽ الػيمف والشػرؽ مػف جيػة وم ،التي سبقت الحضارة الرومانّية مػف جيػة ،الشعوب والحضارات
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أخرى بيدؼ تكويف صورة تاريخّية ُمتكاممة ُتساعد عمى فيـ التطػّور الشػامؿ لمتجػارة الرومانّيػة مػع 
 اليمف والشرؽ.

 :ين مع اليمن و الشرقالفراعنة المصريّ تجارة  -ٔ
ًا في الرومانّي، بؿ كاف ليا تاريخ طويؿ يمتّد عميق وليدة العصرلـ تكف التجارة الشرقّية  

الماضّي البعيد. إْذ أّنو ومنذ أّياـ الفراعنة كاف لممصريّيف اّتصاالت تجارّية مع اليمف وسواحؿ 
. وبحموؿ األلؼ الثالث قبؿ الميبلد حازت المواد العطرّية العربّية عمى أىّمية (ٔ)أفريقية الشرقّية

وا المناطؽ التي تُنتج المواد كبيرة في المراسـ الدينّية المصرّية لدرجة أّف المصرييف القدماء دع
االكتشافات األثرّية في أرض مصر وكذلؾ النصوص  و ُتؤيد. (ٕ)العطرّية باألرض الُمقّدسة

اآلراء التي تقوؿ بأىّمية البّخور والُمّر  ،الييروغميفّية مف عصر المممكة المصرّية القديمة
 . (ٖ)ومكانتيما في الطقوس الدينّية والجنائزّية والسّيما التحنيط

تندرج في إطار التجارة المصرّية مع اليمف وسواحؿ  ،وُيسجّؿ التاريخ المصرّي القديـ حادثة ُممّيزة
ؽ.ـ( ٛ٘ٗٔ -ٖٚٗٔ()Hatshepsutأفريقية الشرقّية. إْذ أرسمت الممكة المصرّية حتشبسوت )

. وُتخّمد (٘)نة، لمحصوؿ عمى المواد العطرّية الثمي(ٗ)(Puntبعثة تجارّية بحرّية إلى أرض البونت)
الرسوـُ الجدارّية والنحُت النافر عمى جدراف معبد حتشبسوت، قرب وادّي المموؾ في الدير 
البحرّي، كيؼ أّسست الممكة حتشبسوت قاعدة عمى ساحؿ البحر األحمر في مصر، وأرسمت 

ثة ، وبالفعؿ نجحت تمؾ البع(ٙ)خمس سفف مصرّية الستكشاؼ الطريؽ البحرّية إلى ببلد البونت
                                                           

1 Byl. S. A;  The Essence and Use of Perfume In Ancient Egypt, University Of South 
Africa, 2012, p43. 

ٌّد: كذلك ٌّة، القدٌمة، العصور فً وظهٌره األحمر البحر(: الحلٌم عبد المنعم عبد) س  م،99ٖٔ اإلسكندر

ٙٙ٘ص . 
2  Naville. E; The temple of Deir el-Bahri,Vol. 3, Egyptian Exploration Fund, London, 
1898, p15 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, MPG Books Group Ltd,   New York, 2010, 
p23.   

 Herodotus; Histories; II. 85.                   كذلك:                                                          
ٌّة للصومال  ٗ تعّددت اآلراء فً تحدٌد منطقة البونت. فذهب الرأي األّول إلى أّنها تقع بالعروض الجؽراف

 ًّ ًّ للبحر األحمر. وذهب الرأي الثانً إلى أّن المقصود بها هو مناطق جنوب وأرٌتٌرٌة على الساحل األفرٌق
ًّ منطقة الجزٌرة ال ًّ جنوب ٌّة)الٌمن(. أّما الرأي الثالث، فذهب إلى أّنها تشمل الجانبٌن األسٌوي واألفرٌق عرب

ٌُقابها على الجانب اآلخر(. ولعّل من اإلشارات الُمهّمة إلى أّن ببلد البونت قد تقع  البحر األحمر)أّي الٌمن وما
ٌّة ٌّة حتشبسوت هً تلك الرسومات الجد ،فً مناطق جنوبً الجزٌرة العرب ٌّة التً خلّدت بعثة الملكة المصر ار

ًّ Barhoوالتً ظهر فٌها " بارحو) ("، كبٌر ببلد البونت، الذي استقبل بعثة حتشبسوت، وهو ٌرتدّي الزّي الٌمن

ًّ حّتى ٌومنا هذا. انظر: صالح)عبد العزٌز(: شبه  ًّ والُعمان والخنجر الشهٌر، الذي الٌزال ٌظهر فً الزّي الٌمن
ٌّة القدٌمة، مجلّة عالم الفكر، مجالجز ٌّة فً المصادر المصر  .8ٖٓ -98ٔم، ص98ٗٔ، ٔ، عددٌ٘ٔرة العرب

5 Glenister. C. L; Profiling Punt: Using Trade Relations To Locate God’s Land’, 
Stellenbosch University, 2008, pp 40- 44. 
6 Sidebotham, S. E;  The Red Land: The illustrated Archaeology of Egypt’s Eastern 
Desert, New York: American University in Cairo Press, 2008, p61- 94. 
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وعادت السفف المصرّية ُمحّممة بالمباف الذي كاف ُمخّصصًا لبلستعماؿ الممكّي ولمكينة الذيف 
 .(ٔ)أداروا المعابد الممكّية

 الفرس األخمينّيون: -ٕ
( Cambyses IIفػػي القػػرف السػػادس قبػػؿ المػػيبلد تمّكػػف الممػػؾ الفارسػػّي قمبيػػز الثػػاني ) 

حت مصػػر بػػذلؾ ضػػمف امبراطورّيػػة كبيػػرة ؽ.ـ( مػػف السػػيطرة عمػػى مصػػر، فأصػػب ٕٕ٘ -ٖٓ٘)
، ممػا فػتح المجػاؿ لقيػاـ عبلقػات تجارّيػة بػيف (ٕ)ُممتّدة مف شػرقّي البحػر الُمتوّسػط إلػى حػدود الينػد

ىػػػذه المنػػػاطؽ البعيػػػدة عػػػف بعضػػػيا الػػػبعض، ىػػػذا عػػػدا عػػػف إمكانّيػػػة لقػػػاء الػػػوكبلء التجػػػارّيوف مػػػف 
(، مػع أقػرانيـ مػف الُتّجػار الينػود الُمتواجػديف Anatoliaالجاليات اليونانّية، الُمقيمة فػي األناضػوؿ)

(Babylonفػػي مدينػػة بابػػؿ)  األوؿ . وفػػي إطػػار سػػعي خمفػػو، الممػػؾ داريػػوس(ٖ)()قػػرب بغػػداد اليػػـو
(Darius()ٕٕ٘- ٗٛٙالػػػػذي تمكػػػػف مػػػػف السػػػػيطرة عمػػػػى الينػػػػدوكوش ،)وقػػػػاد الجيػػػػوش ( ٗ)ؽ.ـ ،

، إمبراطورتيػػوعبػػر  لبلتصػػاؿرؽ جديػػدة ، لتأسػػيس طُػػ(٘)ؽ.ـٕٓ٘الفارسػػّية إلػػى شػػمالّي الينػػد عػػاـ 
( والبحػػػػر Nileؽ.ـ بإعػػػػادة بنػػػػاء القنػػػػاة التػػػػي تػػػػربط بػػػػيف نيػػػػر النيػػػػؿ) ٜٛٗفإّنػػػػو قػػػػاـ فػػػػي العػػػػاـ 

، والتي يعود الفضؿ في وضػع أُسسػيا األولػى لمفرعػوف المصػرّي نخػاو (ٙ)األحمر)قناة سيزوتريس(
(Necho( )ٙٔٓ- ٜ٘٘)أّحػػد فػػروع النيػػؿ قػػديمًا، بػػالقرب ، وىػػي تبػػدأ مػػف الفػػرع البمػػوزّي، (ٚ)ؽ.ـ

ـّ البحيػػػرات إلػػػى السػػػويس)  . كمػػػا قػػػاـ درايػػػوس(ٛ)(Suezمػػػف الزقػػػازيؽ، وتشػػػّؽ وادّي الطمػػػيبلت، ثػػػ
الطريػػؽ البحرّيػة التػػي كانػػت تنطمػؽ مػػف مصػػر، وتػػدور  الستكشػػاؼبإرسػاؿ عػػدد مػػف السػفف  األوؿ

ريػػوس انجازاتػػو فػػي مصػػر بنقػػوش حػػوؿ شػػبو الجزيػػرة العربّيػػة وصػػواًل إلػػى الخمػػيج العربػػّي. وخمّػػد دا
                                                           

1 Parker. P; The Great Trade Routes, Conway, 2012, p29. 
2 Smith. M. A; the development of The Maritime Trade between India and the West 
from 1000 B.C to 120 B.C, university of Arizona, Texas, 1995, pp380- 389. 
3 McLaughlin. R; op, cit, p23. 

 وجبال. بامٌر بجبال شماالً  ّتتصل وهً. الٌوم أفؽانستان شمال الوسطى أسٌة فً هضبة:  الهندوكوش ٗ

ٌّة العاصمة الٌوم تفصل اإلسكندر قطعها التً الهندوكوش ٌّة)الوسطى أسٌة عن كابول األفؽانستان  جمهور
 : انظر(. تركستان

Debra. S, Pamela.D; Empire Of Alexander The Great, Chelsea House, New York 2009, 
p44. 

 .7ٖٔص م،97ٙٔ المشرق، دار بٌروت، ،8 ط األعبلم، فً المنجد(: توتل فردٌنان)الٌسوعً: أٌضاً  انظر
5 Herodotus; Histories, III, 89- 96. 

، لبلقتصاد كٌرة أهّمٌة للهند نوكا ًّ  الملك زّودت قد الهند أنّ  إلى الفقرات هذه فً هٌرودوت أشار إذْ  الفارس

ًّ  دارٌوس  .الواسع امتدادها على إمبراطورتٌه كامل من ٌتقاضاها كان التً الجزٌة ثلث بحوالً الفارس
ٌّد) الناصريّ  ٙ  الجزٌرة تارٌخ فً دراسات سلسة ،البطالمة عصر فً األحمر البحر على الصراع(: أحمد س

ٌّة،  .٘ٓٗ،ص8ٕٗ -ٔٓٗص م،98ٗٔ سعود، الملك جامعة الثانً، الكتاب العرب
7 Herodotus; Histories, II, 85. 

ٌُشٌر ًّ  المإّرخ و ًّ  كان القناة تلك طول أنّ  إلى هنا هٌرودوت الٌونان  عامل الؾ ٕٓٔحوالً وأنّ  كم، 8ٗ حوال

 .الضخم المشروع اهذ تنفٌذ خبلل حٌاتهم فقدوا
8 Shea. W. H; A Date for the Recently Discovered Canal of Egypt, Bulletin of the 
American Schools of Oriental Research, No 226, 1977, pp31- 34,  p32. 
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. إاّل أّف أىـّ حدث فيما يتعّمؽ بُمحاوالت داريوس لتنشيط التجارة (ٔ)منحوتة عمى قطع مف الغرانيت
، ُدعػػي سػػكيبلكس ) (، فػػي Scylaxالبحرّيػػة بػػيف الينػػد ومصػػر، كػػاف قيامػػو بإرسػػاؿ بّحػػاٍر يونػػانيٍّ

. وممػا الشػّؾ (ٕ)( جنوبػاً Indusأو الينػد)نيػر السػند  عبػرأسطوؿ، ضـّ بحارة يونػانييف وفينيقيػيف، 
فيو أّف اليوناف كانوا بّحاريف ميرة إاّل أّنيـ كانوا ُمتمّرسيف عمى المبلحة في البحر الُمتوّسط ولػيس 

مثؿ سػكيبلكس   التي كاف يسمعيا البّحارة اليوناف الرواياتفي المحيط اليندّي. ومف الُمحتمؿ أّف 
فػي أذىػانيـ  تتشػابوالشاسعة كانػت  المحيطاتاليند، وامتدادات وغيره، عف الزواحؼ الخطيرة في 

( فػي ممحمتػو األوديسػة Homerاألسػطورّية التػي رواىػا األديػب اليونػانّي ىػوميروس) الروايػاتمع 
(Odyssey)(ٖ) وعػػّززت صػػورة اإللػػو الينػػدّي ذو العشػػرة أرجػػؿ تمػػؾ األفكػػار فػػي أذىػػاف البحػػارة ،

مػف استكشػاؼ مجػرى نيػػر األوؿ ف البّحػارة الػػذيف أرسػميـ داريػوس . عمػى أّيػة حػاؿ، تمّكػ(ٗ)اليونػاف
ميػػؿ فػػي األراضػػّي األراضػػي المجيولػػة بالنسػػبة ليػػـ.  ٕٓٓالينػػد بعػػد قطعيػػـ مسػػافة تبمػػغ حػػوالي 

( بالقرب Pattalaوعند وصوليـ إلى دلتا نير اليند أّسس ىؤالء البّحارة محّطة ُعرفت باسـ باتاال)
دؤوا بعدىا فػي رحمػة بحرّيػة نحػو مصػر. ونظػرًا ألّف سػكيبلكس وزمبلئػو ب . و(٘)مف دلتا نير اليند

كػػانوا يجيمػػوف سػػّر الريػػاح الموسػػمّية، التػػي كانػػت تيػػّب موسػػمّيًا فػػي المحػػيط الينػػدّي، فػػإّف الرحمػػة 
. ومػف السػاحؿ اإليرانػّي تمّكنػوا (ٙ)البحرّية عمى الساحؿ الجنوبّي إليراف استغرقت معيـ عّدة أشػير

إلى طريؽ أخذىـ حوؿ الجزيرة العربّية، ووصموا في النياية إلػى السػويس بعػد ُمضػّي  االىتداءمف 
 ادعػػػاء. ويبػػػدو أّف ىػػػذه الرحمػػػة كانػػػت سػػػببًا فػػػي (ٚ)شػػػير عمػػػى تػػػركيـ لمسػػػاحؿ الينػػػديّ  ٖٓحػػػواؿ 

                                                           
ٌّة باللؽة المكتوب النقش هذا ُوجد ٔ ٌّة)القدٌمة الفارس ٌّة العٌبلم  النٌل بٌن الواصلة ةالقنا من بالقرب( واألّكاد

ًّ  أنا: " هفٌ األحمر. وجاء والبحر  النهر من القناة هذه بشقّ  أمرت أنا مصر، على سٌطرت أنا فارس، من فارس
 هذه شقّ  أتممت أنْ  وبعد. فارس من ٌجري الذي البحر إلى مصر فً( ٌتدّفق)ٌجريّ  الذي النٌل نهر ٌُسّمى الذي
 :  انظر للمزٌد". رؼبتً كانت هذه. فارس إلى القناة هذه فً السفن ُتبحر أنْ  أمرت أنا القناة،

Kent. R .G; Old persian Texts, JNES, No1 , 1942, p419. 
2 McLaughlin. R; op, cit, p23. 

ٌّة، القاّرة شبه فً نهر وأطول أهمّ  هو الهند ونهر ًّ  طوله ٌبلػ الهند  جبال شمال التبت من ٌنبع. كم88ٕٓ حوال
ًّ  والجنوب الؽرب نحو جرٌانه فً هوٌّتج الهمبلٌا  مدٌنة تقع واسعة دلتا فً الهنديّ  المحٌط فً وٌنتهً الؽرب
ٌّة كراتشً ٌّة نهاٌتها على الباكستان ٌّة القارة اسم صٌػ وقد. الؽرب  على قامت الذي النهر هذا اسم من بؤكملها الهند
ٌّة الحضارات أقدم ضفافه  :                 انظر. الهند

 Higham, C. F; Encyclopedia of Ancient Asian Civilizations, Library of Congres,  New 
York, 2004, p150, 151.                                                                                                                                       

ٌّة، الكتب دار مكتبة خشبة، درٌنً: ترجمة األودٌسة،: هومٌروس ٖ  م9ٗ٘ٔ القاهرة، األهل
4 Herodotus; Histories; IIII. 44. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, Pen & Sword Military, 
Great Britain,  South Yorkshire, 2010, p74. 

 حر العرب بالقرب من مدٌنة حٌدر آباد الٌوم. انظر: ومٌناء باتاال ٌقع عن مصّب نهر الهند فً ب

Worthington. I; Ptolemy I King and Pharaoh of Egypt, Oxford, 2016, p63.  
6 Smith. M. A; op, cit, p28. 
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p23. 
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. وفػي ختػاـ ىػذه الرحمػة كتػب سػكيبلكس (ٔ)أّنو قد فتح ببلد الينػد لممبلحػة الفارسػّية األوؿ داريوس
تضّمف ُمشاىداتو بينما كػاف يستكشػؼ نيػر الينػد. والجػدير بالػذكر أّف ىػذا التقريػر قػد درسػو  تقريراً 

 . (ٕ)( الذي توّلى تربية اإلسكندر المقدونّي وتعميموAristotleفيما بعد العالـ اليونانّي أرسطو)
و فػػي فػػي الكويػػت، أ (ٖ)(Failakaوكشػػفت الحفريػػات األثرّيػػة التػػي ُأجريػػت سػػواء فػػي جزيػػرة فيمكػػا)

تعػػود  إغريقيػػةالخمػػيج العربػػّي، عػػف وجػػود آثػػار لكتابػػات  مػػفُجػػزر البحػػريف، أو فػػي منػػاطؽ أخػػرى 
لمقرف الخػامس والرابػع قبػؿ المػيبلد، مّمػا يػدّؿ عمػى أّف التّجػار اإلغريػؽ، الػذيف كػانوا يتعػامموف مػع 

 أّف ذلػػؾ بقػػي أمػػرًا الفارسػػّية، كػػانوا يمػػّروف وُيتػػاجروف مػػع منػػاطؽ الخمػػيج العربػػّي، إالّ  اإلمبراطوريػػة
 . (ٗ)محدوداً 

في تاريخ اإلمبراطورّيات التي سبقت عصر اإلسكندر  االستثنائيةوبالرغـ مف أّف ىذه األحداث 
قياـ اتصاالت تجارّية بعيدة المسافة، إاّل أّف التجارة في تمؾ الفترة  إمكانيةالمقدونّي قد عرضت 

 االنتظاردة المناؿ إلى حّد ما، وتطّمب األمر بقيت محّمية، وبقيت التجارة البعيدة فرصة بعي
 .(٘)بضعة قروف أخرى حّتى تتييأ السبؿ لقياـ تجارة ُمباشرة بيف الغرب واليند

 ق.م(:ٖٕٖ -ٖٙ٘عيد اإلسكندر المقدونّي ) -ثانياً 
 اإلسكندر في اليند: -ٔ

مر لكاف لو كاف عيُد اإلسكندر عيدًا فاصبًل في تاريخ الغرب والشرؽ، ولو امتّد بو الع 
. (ٙ)ُمّتحدة عمى ُأسس ثابتة في الببلد التي سيطر عمييا إمبراطوريةآثار أجّؿ وأىـّ، ولرّبما أنشأ 

. وبما (ٚ)ؽ.ـٕٖٚ -ٖٖٗالفارسّية بيف عامّي  اإلمبراطوريةلقد تمّكف اإلسكندر المقدونّي مف فتح 
الفارسّية  اإلمبراطوريةف أّف األجزاء الشمالّية الغربّية مف اليند أو البنجاب كانت مف ضم

                                                           
1 Ray. H. P;  The Winds of Change: Buddhism and Maritime Links of Early South Asia, 
Oxford: Oxford University Press, 1994, p52.   
2 Plutarchus; Alexander, VII  .  

ٌّة المصادر فً ُعرفت: فٌلكا جزٌرة ٖ ًّ  الخلٌج فً تقع .(Ikaros)إٌكاروس باسم الكبلسٌك  بعد على العرب

ٌّة ساحل الكوٌت من متر كٌلو عشرٌن حوالً اً  تتبع هًو ،الحال ٌّ  كم ٕٔ حوالً طولها ٌبلػ الٌوم. لها سٌاس
ًّ  وعرضها ٌّة الطرق على موقعها األضبلع. ساعدها ُمستطٌل مثلث شكل على كم ٙ حوال ٌّة التجار  بٌن البحر

ٌّة الرافدٌن واديّ  ًّ  الخلٌج مناطق وبق ٌّة حضارة لقٌام األسباب جمٌع توافر على العرب  التبادل على تعتمد ؼن
ٌّة والرسوم التجاريّ  ًّ  اإلسكندر منها واّتخذ موانئها، فً تمرّ  كانت التً السفن على البحر  لجٌشه قاعدة المقدون
ٌّة والجزٌرة الخلٌج تارٌخ(: الُمحسن عبد الدٌن عبلء)شاهٌن: انظر. وأسطوله  للطباعة السبلسل دار القدٌم، العرب
 .8ٙ ،7ٙص م،997ٔ الكوٌت، والنشر،

ٌّد)الناصريّ ٗ  ٌّة، النهضة دار الهللٌنستً، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س  العرب

  .87ص القاهرة،
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p23. 

 الوسطى، العصور وأوائل القدٌمة العصور فً الهندي المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً ٙ

 القاهرة، المصرٌة، األنجلو مكتبة الخّشاب، ٌحٌى: له وقّدم راجعه بكر، ٌعقوب السٌد: علٌه وزاد ترجمه
 .ٕٗص ، م9٘8ٔ

7 Curtis. V. S; The Age of the Parthians, Vol 2, I.B.Tauris & Co Ltd, New York, 2007, p7. 
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. لذلؾ، وفي ربيع العاـ (ٔ)األخمينّية، فإّف إخضاعيا كاف أمرًا البّد منو بالنسبة لمفاتح المقدونيّ 
، وتوّجو نحو الجنوب الشرقّي حيث تمّكف مف اكتساح (ٕ)ؽ.ـ، عبر اإلسكندر اليندو كوشٕٖٚ

 . (ٖ)(Pauravaُمعظـ األقاليـ الُمتاخمة لمممكة )
 -ٖٓٗ()Porus، واجو اإلسكندر الممؾ بوروس)(ٗ)(Hydaspesر الييداسيبس )وعند ني

. وبالرغـ مف تمّكنو مف إلحاؽ ىزيمة صعبة بيذا الممؾ اليندّي (٘)ؽ.ـ( ممؾ مممكة  باورافاٖٚٔ
، ومتابعتو التقّدـ حّتى وصؿ إلى (ٙ)ؽ.ـٕٖٙفي المعركة  المعروفة باسـ الييداسيبس في العاـ 

، إاّل أّف معركة الييداسيبس تمؾ كانت إيذانًا بتوّقؼ فتوحاتو (ٚ)(Hyphasisنير الييفاسيس )
عانوه مف  إْذ رفض الجنود المقدونيوف التوّغؿ في أراضي اليند أكثر، لما .عمى الجبية الشرقّية

، عمى اعتبار أّف األخير قد استخدـ سبلح (ٛ)صعوبات وخسائر أثناء المعركة مع بوروس
. أضؼ إلى أّف (ٓٔ)اً ُمدّرب فيبلً  ٖٓٔجيشو أثناء المعركة مع اإلسكندر حوالّي  ، وتضّمف(ٜ)الفيمة

المقدونييف قد راعيـ حجـ الممالؾ الشرقّية لميند وامتداداتيا الواسعة. وبعد أخٍذ ورّد قرر اإلسكندر 
 . (ٔٔ)شرقًا، والعودة إلى بابؿ إلمبراطورتيوجعؿ نير الييفاسيس)بياس( حّدًا 

ر اإلسكندر رحمة العودة نحو بابؿ، قاـ بتقسيـ منطقة وادّي نير اليند التي سيطر وقبؿ أْف ُيباش
 عمييا إلى ثبلث ُمقاطعات)واليات(:

                                                           
 .٘ٙٔص ،979ٔ دمشق، الجدٌدة، المطبعة اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات(: رائؾ مفٌد) العابد ٔ
 نادٌة: ترجمة طالبان، سقوط حتى األكبر اإلسكندر عصر منذ العسكريّ  التارٌخ أفؽانستان(: ستٌفن)تانر ٕ

 .9٘ ،8٘ص م،ٕٓٔٓ القاهرة، والنشر، للترجمة عربٌة كلمات أحمد، الدٌن شهاب: مراجعة إبراهٌم،
ًّ الهند ضمن ٖ ٌّة قدٌمة تقع فً شمال ؼرب ًّ الباكستان وشمال  مملكة باورافا: مملكة هند ُمقاطعة البنجاب)شرق

ًّ الهند( الٌوم، وبالتحدٌد بٌن نهرّي جٌلوم وتشٌناب)من روافد نهر السند(. انظر:  ؼرب

                                                                                  Arrian;  The Anabasis. V, 29.                                                                       

، بؽداد،  حسٌن توفٌق محمد :ترجمة الٌونان، تارٌخ : )روبرت أندرو (كذلك: برن ًّ ، مطبعة التعلٌم العال
 .ٖٙٗم، ص989ٔ

اً ( Jhelum)جٌلوم نهر وهو الهند، نهر روافد أّحد: الهٌداسٌبس ٗ ٌّ ٌّة، كشمٌر ؼرب من ٌنبع. حال  و الباكستان

 العالم تارٌخ(: فوزيّ )مّكاويّ : انظر. الهند بنهر وٌلتقً البنجاب، فٌعبر جنوباً  ٌمتدّ  ثمّ  كشمٌر، عبر ؼرباً  ٌسٌر
 ًّ ٌّة، المملكة البٌضاء، الدار الحدٌثة، الرشاد دار وحضارته، اإلؼرٌق  7ٕٕص  م،98ٓٔ المؽرب

5 Glover. T.R;  The Ancient World  A Beginning, Cambridge university,London, 1948, 
p207.   

، العهد حّتى البداٌة من القدٌم إٌران تارٌخ(: حسن)بٌرنٌا ٙ ًّ  و المنعم عبد الدٌن نور محمد: ترجمة الساسان

باعً ، محمد السِّ ًّ باع  .ٗٙٔص م،99ٕٔ الفجالة، والتوزٌع، للنشر الثقافة دار الخّشاب، ٌحٌى: ُمراجعة السِّ
اً، وهو بٌاس نهر هو: الهٌفاسٌس 7 ٌّ  فً ٌصب الذي الهند، نهر تكّون التً الخمس الروافد من رافد وآخر حال

  :انظر. الؽربٌة لباكستان الرئٌسٌة المنطقة الهند نهر مع الروافد هذه وُتكّون الؽربً. الجنوب

Debra. S, Pamela.D; op, cit, p59.                                      
8 Curtius Rufus; History Of Alexander The Great, VIII.14. 

ٌّؾ كاللٌسثٌنٌس 9  القومً المركز السعدنً، إبراهٌم محمود: وتعلٌق وتقدٌم ترجمة اإلسكندر، حٌاة: الُمز

 .ٕٙٔ ،ٔٙٔ ص م،ٕ٘ٔٓ القاهرة، للترجمة،
10 M'crindle. J. W; The Invasion Of India By Alexander The Greatas Described By 
Arrian Q. Curtius, Diodoros, Plutarch, And Justin, Edinburgh, 1892, p270. 
11 Arrian;  The Anabasis. V, 28, 29. 
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، ممؾ المنطقة المشيورة باسـ (ٔ)(Ambhiالوالية األولى: وترّكزت في مناطؽ أمبيي)
(، والمنطقة شماؿ وتكّونت مف المنطقة غربّي نير جيمـو )الييداسيبيس قديماً  .( Taxilaتاكسيبل)

. والراجا)الزعيـ( (ٕ)(Chinab( أو تشيناب)Acesinesالتقاء نير اليند الكبير مع رافده أسينيس)
مما أتاح لو فرصة االحتفاظ  ،اليندّي أمبيي كاف قد تحالؼ مع اإلسكندر حّتى قبؿ دخولو اليند
ْف كانت بصيغة غير ُمستقّمة. أّما الحامية المقدونّية ا لتي رّكزىا اإلسكندر في ىذه بمممكتو وا 

. وُدّعـ فيميب ىذا (ٖ)(Mchatas( ابف ماكاتاس)Philipالوالية، فأسند قيادتيا إلى القائد فيميب )
 .(ٗ)(Theacian( قائد القّوات التراقّية)Eudamusبالقائد يوداموس )

ركة الذي ىزمو اإلسكندر الكبير في مع الوالية الثانّية: وكانت بقيادة الممؾ بوروس،
، واستبسالو، وشخصّيتو، لذلؾ أعاد إليو جميع توالييداسيبس)جيموـ(. إْذ ُأعجب اإلسكندر بشجاع

ـّ بعد ذلؾ أضاؼ إلى ُممؾ بوروس جميع فتوحاتو شرقّي نير تشيناب(٘)أراضيو ، ث
. وتجدر (ٙ)
 اكسيبل.اإلشارة إلى أّف اإلسكندر لـ ُيثّبت ُمستوطنيف مقدونييف في مممكة بوروس كما فعؿ في ت

وبذلؾ يكوف بوروس قد اكتسب قّوة تفوؽ تمؾ التي كاف يممكيا قبؿ أف ُييـز عمى يد اإلسكندر، 
. وُيورد الجغرافّي (ٛ)شرقّي الييداسيبس )جيموـ( (ٚ)(Punjabُمسيطرًا عمى جميع ُمقاطعة البنجاب)

يبس والييفاسيس حوالّي استرابوف أّف السكف في ىذه المنطقة كاف كثيفًا جّدًا، إْذ كاف بيف الييداس
      ( ٜ)(Cosخمسة آالؼ بمدة، ُكؿ واحدة منيا مساحتيا توازي مساحة مدينة كوس)

                                                           
 :  انظر(". Omphis)أومفٌس"  باسم كورتٌوس كوٌنتوس دعاه ،تاكسٌبّل  ملك أمبهً ٔ

Curtius Rufus; History Of Alexander The Great, VIII.12. 
 :   انظر(. Mophis)موفٌس باسم ًالصقلّ  دٌودوروس ودعاه

.Diodorus Siculus; Library of History, XVII, 87 
2 Smith. M. A; op, cit, p89. 

  :انظر. الكبٌر الهند الخمسة لنهر الروافد أّحد هو  أسٌنٌس ونهر

Debra. S, Pamela.D; op, cit, p60. 
3 Arrian;  The Anabasis. VI, 14. 
4 Smith. M. A; op, cit, p89.  
5 Diodorus Siculus; Library of History, XVII. 89. 
6 Arrian;  The Anabasis. V. 29.  2. 

ًّ  ٌقع كبٌر إقلٌم: البنجاب 7 ًّ  وشمال الباكستان شرق  الخمس األنهار أرض ٌعنً البنجاب وإسم. الٌوم الهند ؼرب

 بوتامٌا بٌنتا" باسم اإلؼرٌق إلٌها أشار. الهند رنه روافد إلى إشارة فً مٌاه وتعنً وآب خمسة وتعنً: بونج من

(Pentapotamia .")ًالبوابة هً البنجاب منطقة وكانت. الخمسة وروافده الهند نهر من تكّون كبٌر سهل وه 

 :   انظر. الهند دخلوا الذٌن األجانب الؽزاة لمعظم

Debra. S, Pamela.D; op, cit, p58.     
 شمؤل، دار ،(م.قٗٙ -ٖٖٖ)بومبٌوس حتى اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً ٌاسور(: رائؾ مفٌد) العابد 8

 .٘٘ص م،99ٖٔ دمشق،
 مٌبل ٕٔ نحو طولها ٌبلػ. وهالٌكارناسوس كنٌدوس بٌن واقع خلٌج فً اإلٌجً البحر فً جزٌرة: كوس 9

 رقم دون م،9ٕٓٓ بؽداد، اإللكترونً، المقدس الكتاب قاموس(: هنري أٌمن) ٌونان: انظر. أمٌال ٙ وعرضها
 .صفحة
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. وبالرغـ مف الُمبالغة الواضحة في ىذا الرقـ الذي شّكؾ فيو استرابوف نفسو، إاّل أّنو قد (ٔ)اليونانّية
 ُيعطي انطباعًا عاّمًا عف الحجـ التقريبّي لمممكة بوروس.

يػة الثالثػة: وتمتػّد مػف مممكػة تاكسػيبل حتّػى المحػيط الينػدّي جنوبػًا، وجعػؿ عاصػمتيا باتػاال أو الوال
( ابػػػػػػف أجينػػػػػػور Pithonوأسػػػػػػند اإلسػػػػػػكندر ُحكػػػػػػـ ىػػػػػػذه الواليػػػػػػة إلػػػػػػى بػػػػػػايثوف)(، ٕ)(Taualaتػػػػػػاوال)

(Agenor)(ٖ) . 
، (ٗ)باالنييػارنظيماتػو، حتّػى بػدأ البنػاء اليػّش لت ،إاّل أّنو وما كاد اإلسكندر ُيغادر المشيد في اليند

والتػػػػي لػػػػـ ُتشػػػػّجع اإلغريػػػػؽ  ،انييػػػػار قػػػػد ُيعػػػػزى إلػػػػى الظػػػػروؼ الطبيعّيػػػػة فػػػػي شػػػػماؿ غربػػػػّي الينػػػػد
، أضػػػؼ إلػػػى أّف سػػػكاف الػػػببلد األصػػػمييف لػػػـ يسػػػتكينوا، فقػػػاموا بعػػػّدة االسػػػتيطافوالمقػػػدونييف عمػػػى 

 . (٘)يات المقدونّيةحركات استقبللّية نتيجة لممعاممة القاسية التي القوىا مف قادة الحام
وأّوؿ إشارة إلى انييار البنية المقدونّية في اليند كانت مقتؿ فيميب بف ماكاتاس عمى يّد بعض 

 ما لبث. فيميب ىذا ُقتؿ حّتى قبؿ أْف يصؿ اإلسكندر إلى بابؿ، إاّل أّف التمّرد (ٙ)الُمرتزقة اليوناف
جراء وقتّي)سريع(، كّمؼ اإلسكندر أمبيي أْف ُقمع عمى يّد حرس القائد المقدونّي المقتوؿ. وكإ

ريثما ُيرسؿ شخص مف قبمو يحكـ ىذه المنطقة، إاّل أّف  ،بأخذ مكاف فيميب ،اليندّي و يوداموس
 . (ٚ)اإلسكندر ُتوّفي قبؿ أْف ُيرسؿ أّحد

 ،ُأىممت الواليات اليندّية مف قبؿ القادة اليوناف ،وخبلؿ الصراع الذي دّب بيف ورثة اإلسكندر
 ذيف انشغموا بالصراعات السياسّية. فعاد بايثوف إلى الغرب وانضـّ إلى معسكر أنتيجونوسال
(Antigonos(األعور لُيقتؿ في معركة غّزة )Gaza)(ٛ)  يوداموس ىو (ٜ)ؽ.ـٕٖٔفي العاـ .

، فقاـ بقتؿ بوروس واستولى عمى فيمتو قبؿ أْف يتوّجو إلى الشرؽ (ٓٔ)اآلخر دعـ الخبلؼ الممكيّ 
                                                           

1 Strabo; the geography. XV. 1. 3. 
أونٌسٌكرٌتوس      والبّحار الكاتب  من بوروس مملكة حجم عن المعلومة هذه نقل استرابون أنّ  األرجح وعلى

( (Onesicritus، ٌّة رحلته فً نٌارخوس القبطان رافق الذي البّحار وهو ًّ  الخلٌج إلى الهند من الكشق  فً العرب

 انظر:. م.قٕٖ٘ العام

Curtius Rufus; History Of Alexander The Great, IX. 10. 3 .    
 تاوال باسم دٌودوروس ذكرها. الٌوم آباد حٌدر مدٌنة من بالقرب فً الهند نهر دلتا رأس على مدٌنة: باتاتاال ٕ

(Tauala .)انظر   :Diodorus Siculus; Library of History. XVII. 104.                                         
3 Smith. M. A; op, cit, p90. 
4 Worthington. I; op, cit, p64. 

 .87ٔص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات( : رائؾ مفٌد) العابد ٘
6 M'crindle. J. W; op, cit, p 401. 
7 Arrian;  The Anabasis, V, 8,  3.  

 ملك وبطلٌموس جهة من أنتٌجونوس بن دٌمترٌوس بٌن كانت م.قٕٖٔ امالع ربٌع فً جرت التً ؼّزة معركة 8

ٌّده مصر . طرابلس مدٌنة إلى وفراره دٌمترٌوس بهزٌمة المعركة هذه وانتهت. األّول سلوقس ٌُإ
 البولٌسٌة، المكتبة منشورات الرومانً، الفتح إلى المقدونً فٌلٌبوس من الٌونان تارٌخ(: أسد)رستم:انظر

 .9٘ ،8٘ص ،م9ٙ9ٔ بٌروت،
9 M'crindle. J. W; op, cit, p 400. 
10 Curtius Rufus; History Of Alexander The Great, X, 1, 21. 
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. عمى أّية حاؿ (ٔ)(Eumenesإلى قّوات يومينيس ) لبلنضماـفي محاولة  ،ؽ.ـٖٚٔاـ في الع
عدامو في العاـ  . (ٕ)ؽ.ـٖٙٔخيانتو تمؾ استحّقت ُمكافأة عادلة، إْذ تمّكف أنتيجونوس مف أسره وا 

والمقدونييف قد غادروا اليند خبلؿ ىذه الفترة  يفمف اليونان اً كبير  اً ومف الُمحتمؿ أّف قسم
ضطربة، أو انتقموا إلى البمدات المجاورة ليصبحوا جزءًا مف السكاف اليونانييف الُمرتحميف إلى المُ 

 .(ٖ)المنطقة الشمالّية الغربّية مف اليند
 آثار غزو اإلسكندر المقدونّي لمشرق واليند وانعكاساتو عمى التجارة الشرقّية: -ٕ

عّدة لغزو اليند، فكاف في المقاـ  مّما الشّؾ فيو أّنو كاف لدى اإلسكندر األكبر دوافع 
يتوّجب فتحيا  ،كانت في نظره ساترابية)والية( فارسّيةعمى اعتبار أنيا  يااألّوؿ يرغب في ضمّ 

، أضؼ إلى رغبتو في الوصوؿ إلى الُمحيط الشرقّي، (ٗ)الفارسّية اإلمبراطوريةحّتى يكتمؿ فتح 
 ال . و(٘)إلسكندر لرؤية البحر المحيط"عّبر عنو بموتارخوس حيف قاؿ": وىّز الشوؽ ا وىو ما

 . (ٙ)ُحّب اإلسكندر لممجد والمعرفة وسبر أغوار المجيوؿ ،يجب أْف يغرب عف الباؿ ىنا
، إْذ كاف أّوؿ احتكاؾ ُمباشر بيف اليوناف األثرلقد ترؾ غزو اإلسكندر لمشرؽ ولميند نتائج بعيدة 

لدرجة أّف العالـ  ،اليسير مف المعمومات واليند، التي لـ يكف يعمـ عنيا اليوناف سوى النذر
ظاّنًا أّف  ،لّقنو معمومات خاطئة عف حجـ شبو الجزيرة العربّية، اليونانّي وأستاذ اإلسكندر أرسطو

. ىذه اآلثار (ٚ)الُمحيط، عمى الجانب البعيد مف اليند، كاف قريبًا كفاية لُيرى مف اليندو كوش
 عّدة:  ُيمكف تقسيميا إلى نواحٍ 

  لناحية السياسّية:ا -أ
مػػػػػف العػػػػػوالـ  ٙٔكػػػػػاف شػػػػػماؿ الينػػػػػد، فػػػػػي القػػػػػرف السػػػػػادس قبػػػػػؿ المػػػػػيبلد، ُمقّسػػػػػما إلػػػػػى  
(، ىػػػذه العػػػوالـ تضػػػّمنت ممالػػػؾ Mahajanapadas( أو مػػػا ُيسػػػّمى)Great Realmsالكبيػػرة)

ـّ إلػى أربػع دوؿ ُمتنافسػة د . بعػ(ٛ)وجميورّيات. وبعد فترة قصيرة ُخفّػض ىػذا الػرقـ، بالسػيطرة والضػ
تقػػّدـ اإلسػػكندر فػػي شػػمالي الينػػد وصػػؿ حتػػى نيػػر الييفاسػػيس)بياس(. وِعْبػػر ذلػػؾ النيػػر، وخػػبلؿ 

 ( التي اّتخذتMagadhaالقرف الرابع قبؿ الميبلد، نمت مممكة ُعرفت باسـ مممكة مغاذا)

                                                           
1 Diodorus Siculus; Library of History, XIX, 14,  8. 
2 Smith. M. A; op, cit, p91. 
3 Thapar. R; The Penguin History Of Early India From The Origins To 1300 A. D, 
Penguin Group, New Delhi, India, 2002, p160. 

 .ٕٖص بومبٌوس، حتى اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً سورٌا(: رائؾ مفٌد) العابد ٗ
 العربٌة الدار هللا، فتح جرجٌس: ترجمة مجلدات، ٖ االؼرٌق، وفبلسفة أباطرة تارٌخ(: فلوطرخوس)بلوتارك ٘

 ٕٖٔٔص ،ٖجم م،ٕٓٔٓ بٌروت، ، للموسوعات،
6 Worthington. I; op, cit, p53. 
7 Atristole; Metaphysics. I. 13. 15 
8 Smith. M. A; op, cit, p88. 
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. ولػػو تػػابع اإلسػػكندر تقّدمػػو وعبػػر نيػػر الييفاسػػيس لكػػاف (ٕ)عاصػػمة ليػػا (ٔ)مػػف مدينػػة "باتاليبورتػػا"
 . (ٖ)طدـ بتمؾ المممكةاص

وفػػػي الوقػػػت الػػػذي كػػػاف فيػػػو اإلسػػػكندر يتقػػػّدـ فػػػي الينػػػد، بػػػرز شػػػاّب ُيػػػدعى تشػػػاندراجوبتا موريػػػا 
(Chandragupta Maurya ( )ٖٕ٘- ٕٜٚ ينتمػّي ألسػرة نانػدا الحاكمػة. ويبػدو أّنػو قػد ،)ؽ.ـ

ثػر فشػمو ىػرب إلػى المنػاطؽ الشػمالّية الحاوؿ  . وُيػورد (ٗ)الغربّيػةسيطرة عمى الحكػـ، لكّنػو فشػؿ. وا 
ُكػػػػػّؿ مػػػػػف بموتػػػػػارخوس وجوسػػػػػتيف أّف تشػػػػػاندراجوبتا، الػػػػػذي دعػػػػػاه جوسػػػػػتيف باسػػػػػـ سػػػػػاندراكوّتوس 

(Sandrokottosقػػػد قابػػػؿ اإلسػػػػكندر بالفعػػػؿ ،)(٘) لكػػػػّف حػػػػاوؿ إقناعػػػو بمتابعػػػة غػػػػزو الينػػػد، و ،
أّف األخيػر  اإلسكندر، وبحسب جوستيف، قد غضب مف ىيئة تشاندراجوبتا الوقحة وأمر بقتمػو، إالّ 

فيما بعد، استغؿ حالة الفوضى السياسّية، والفراغ السياسّي،  و. (ٙ)تمّكف مف اليرب بفضؿ رشاقتو
والحقػػػد الينػػػدّي عمػػػى اليونػػػاف، وقػػػاـ بالتوّسػػػع فارضػػػًا سػػػيطرتو عمػػػى كامػػػؿ المنطقػػػة الشػػػمالّية مػػػف 

 . (ٚ)اليند
ُكؿ التقسيمات السياسّية  ،ف اليندلقد أزاحت فتوحات اإلسكندر في المنطقة الشمالّية الغربّية م

اإلسكندر، إثر  إمبراطورية. وبعد انييار (ٛ)الصغيرة التي مّيزت الطابع السياسّي لتمؾ المنطقة
موتو، تشّكمت حالة مف الفراغ السياسّي استغّميا الزعيـ اليندّي، وأّسس اإلمبراطورّية الموريانّية في 

، والتي جمعتيا (ٓٔ)موّحدة في تاريخ اليند القديـ براطوريةإم، والتي ُتعتبر أّوؿ (ٜ)ؽ.ـٕٖ٘العاـ 
 مع الدوؿ اليممينستّية عبلقات دبموماسّية وتجارّية رائدة.

ونسب جوستيف إلى تشاندراجوبتا قيامو باليجوـ عمى الحامية المقدونّية في وادّي نير اليند وقتميا 
 .(ٔٔ)عف بكرة أبييا

 
                                                           

ٌّة،( Patna)باتنا مدٌنة مدنٌة هً باتالٌبورتا ٔ  بعد على بوذا، رأس  مسقط ، الٌوم بٌهار والٌة فً وتقع الحال

ٌّة الضفّة  على كلكّتا من كم 9ٓ٘  الهند(:  إسماعٌل محمد) الندوي: انظر(. Ganges) لؽانجا لنهر الجنوب

 .ٕ٘ٗ ،ٗٔص م،97ٓٔ القاهرة، الشعب، دار ودٌاناتها، حضارتها القدٌمة
2 M'crindle. J. W; op, cit, p 407. 

 تارٌخ، ببل القاهرة، ، المصرٌة النهضة مكتبة ،ٖمج أندروس، فإاد:  ترجمة العالم، تارٌخ(: أ. جون)هامرتن  ٖ

 .ٕٓص
4 Moreland. W. H and Chatterjee. A.C; A short History of India, 2nd ed, Ballauyne 
press, London, 1945, p48. 
5 Plutarchus; Alexander, LXII .; Justin; Historiae Philippicae, XV. 4.  
6 Justin; Historiae Philippicae, XV. 4. 
7 Thapar. R; op, cit, p176. 
8 Smith. M. A; op, cit, p91.  

 .87ٔص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات( : رائؾ مفٌد) العابد 9
10 Skinner. M; Reconstructing A Regional History from the Sixth century B. C to the 
first century B. C, University of Hawai, 2005, pp35, 36. 
11 Justin; Historiae Philippicae, XV, 4. 
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 الناحية االقتصادّية: -ب
الفارسّية، قاـ الممؾ داريوس ببناء العديد مف الُطرؽ التي ربطت بيف  في الفترة 

الفارسّية. أىـّ تمؾ الُطرؽ كانت الطريؽ الممكّية التي امتّدت مف  اإلمبراطوريةساترابّيات)واليات( 
( اليونانّية عمى ساحؿ البحر المتوّسط حّتى وادي نير اليند الكبير، Ephesusمدينة إفسوس)
 . (ٔ)النيريف عابرًة سورية ومنيا إلى مصر ما بيفى طرؽ أخرى امتّدت مف ببلد باإلضافة إل

ومّكنت ىذه الطريؽ الحكومة الفارسّية مف تحقيؽ خدمة بريدّية ُمتمّيزة، إْذ ُقّسـ ىذا الطريؽ 
( محّطة بريدّية ُمزّودة بخيوؿ قوّية وسريعة. وسّيمت ىذه الطريؽ ، إلى حّد ما، فتح ٔٔٔإلى)

. ىذه الطريؽ الممكّية لـ تكف ُمجرد طريؽ يسمكيا ُسعاة البريد، (ٕ)ر لئلمبراطورّية الفارسّيةاإلسكند
بؿ كانت كذلؾ طريؽ تجارّية عبرتيا القوافؿ البّرية مف اليند والصيف شرقًا إلى أسواؽ البحر 

 . (ٖ)المتوّسط غربًا، وىي التي ُعرفت فيما بعد باسـ طريؽ الحرير
يراف إلى اليند آثار إيجابّية لقد كاف لحركة الجي ش المقدونّي عبر ىذا الطريؽ مف غربّي أسيا وا 

حركة جيش اإلسكندر الطريؽ مف شماؿ غربّي اليند عبر أفغانستاف  أّمنتعمى حركة القوافؿ، إْذ 
يراف وصواًل إلى البحر المتوّسط. وىو ما أّدى بمجموعو إلى دفع لحركة التجارة والتبادؿ  وا 

 . (ٗ) الشرؽ والغرب التجارّي بيف
وكانت أغمب النشاطات التجارّية، في العصور التي سبقت اإلسكندر، محّمية، تنحصر بيف القرى 
والمدف القريبة مف بعضيا البعض، ولكف في ظّؿ حكـ اإلسكندر شيدت التجارة الدولّية بيف 

بيف الشرؽ والغرب ُيمكف الشرؽ والغرب دفعة قوّية نحو األماـ. ىذا االزدىار في الحركة التجارّية 
رّده إلى عّدة عوامؿ أىّميا كاف التحّوؿ مف االقتصاد العينّي إلى االقتصاد النقدّي، ىذا التحّوؿ 

، (٘)الذي يعزا إلى الكّميات الكبيرة مف النقود الذىبّية والفّضية التي غنميا اإلسكندر مف الفرس
بيف أيدّي التّجار، والتي كاف يستخدميا  ؿالتداو باإلضافة إلى العممة الجديدة التي ُوضعت في 

الواسعة. العامؿ األخر الُميـّ كاف تبّني المغة اليونانّية عبر األراضّي  اإلمبراطوريةجميع رعايا 
 التي سيطر عمييا اإلسكندر كمغة ُمستخدمة في الدبموماسّية والتجارة. 

ّف التجارة الدولّية قد شيدت تطّورًا إذف، بإمبراطورّية واحدة، وبعممة موّحدة، ولغة ُمشتركة، فإ
يغرب عف الباؿ الثروات الكبيرة التي ضّختيا فتوحات اإلسكندر في  . وىنا يجب أْف ال(ٙ)كبيراً 

                                                           
ٌّد)الناصريّ  ٔ ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .٘٘ص الهللٌنست

2 Debra. S, Pamela.D; op, cit, p84. 
3   Wiesehöfer. J; Ancient Persia From 550 B. C To 650 A. D, Translated By; Azize 

Hazodi, 

I.B.Tauris Publishers, London: Newyork, 2001, p 77. 
4 Thapar. R; op, cit, p160.  

 .7ٕٓص ،(م.قٗٙ -ٖٖٖ)بومبٌوس حتى اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً سورٌا(: رائؾ مفٌد) العابد ٘
6 Debra. S, Pamela.D; op, cit, p84. 
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شراييف البمدات والُمدف اليونانّية التي دعمت فتوحاتو، وىو ما أّدى إلى ثراء كبير رافقو طمب 
اليوناف عف قرب مف بيارات، وتوابؿ، وأحجار  ُمتزايد عمى السمع الشرقّية التي تعّرؼ عمييا

 .(ٔ)كريمة، ومحظّيات شرقّيات، وغيرىا مف سمع الترؼ
 الناحية العمرانّية: -جـ

لـ يكف اإلسكندر الكبير ُيمّثؿ في شخصو القائد العسكرّي الفاتح لممدف والكاسر لمجيوش  
بيف الحضارات شرقييا وغربييا  فحسب، بؿ تعّدى ذلؾ إلى كونو إنسانًا ساميًا، حاوؿ جيده لمزج

. ىذا المزج قرنو اإلسكندر بخطوات عممّية كاف أىّميا إنشاء عدد مف (ٕ)عمى أساس مف المساواة
التي قامت بدور كبير في التاريخ البلحؽ سياسّيًا، وكانت تندرج ضمف ُخططو  ،المدف الياّمة

( الشييرة، التي بناىا Alexandria) ةاإلسكندريّ لتنشيط التواصؿ التجارّي العالمّي. فيذه مدينة 
، كانت بمثابة الصمة بيف (ٖ)ؽ.ـٖٖٔاإلسكندر في مصر في شير كانوف األّوؿ مف العاـ 

البحريف األحمر والُمتوّسط عبر القناة التي ربطت بيف النيؿ وبرزخ السويس، فكانت بذلؾ ميناًء 
إّنو ليس مف الُمغاالة القوؿ أّف اإلسكندرّية . بؿ (ٗ)مثالّيًا تَفد إليو السمع التجارّية مف ُكّؿ صوب

كانت صمة الوصؿ األولى بيف العالميف الشرقّي والغربّي، فاضطمعت بنفس الدور الذي تضطمع 
بو قناة السويس اليوـ، دور استمّر حّتى تمّكف البرتغالّيوف مف الدوراف حوؿ أفريقية واكتشاؼ رأس 

ازدىر الدور االقتصادّي ليذه المدينة اليونانّية القوّية، . إْذ (٘)ـٜٛٗٔالرجاء الصالح في العاـ 
 . (ٙ)سية وأفريقية، وبيف البحر الُمتوّسط والمحيط الينديّ آوالقريبة مف مفرؽ الطرؽ بيف 

ؽ.ـ، عند ُممتقى نير ٕٖٗكما بنى اإلسكندر مدينة أخرى عمى رأس الخميج العربّي، في العاـ 
، وُسّميت أيضًا باسـ (ٛ)()الُمحّمرة( أو ميسافCharax)خاراكسبدجمة وىي مدينة  (ٚ)قاروف

، إْذ أراد اإلسكندر مف ىذه المدينة أف تكوف ميناًء لعاصمتو (ٜ)اإلسكندرّية نسبة لمفاتح المقدونيّ 
وكاف يستيدؼ منيا السيطرة عمى طرؽ المواصبلت بيف الخميج العربّي  .،(ٓٔ) الشرقّية)بابؿ(

                                                           
ٌّد)الناصريّ  ٔ ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .9ٕ ،9ٔص الهللٌنست
 أمٌن إبراهٌم: وتقدٌم ُمراجعة حسنٌن، محمد النعٌم عبد:  ترجمة وحاضرها، ماضٌها إٌران(: دونالد) ولبر ٕ

 .7ٖص م، 9٘8ٔ القاهرة، مصر، مكتبة الشواري،
3 Curtius Rufus; History Of Alexander The Great, IV. 8. 

ٌّة(: زكً)علً ٗ  .ٗص م،9ٙ7ٔ، القاهرة المستقبل، دار والرومان، البطالمة عهد فً اإلسكندر
ٌّد) الناصريّ  ٘  .ٙٓٗص البطالمة، عصر فً األحمر البحر على الصراع(: أحمد س
 .ٙ٘ص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً ٙ
ٌّة المصادر أطلقت: قارون نهر 7  إلى العرب شطّ  نهر فً الٌوم ٌصبّ ( Eulaeus)ٌوالٌوس إسم علٌه الكبلسٌك

 المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً:  انظر. مٌل عشرٌن بنحو بصرةال مدٌنة من الجنوب
 .8ٖص الهندي،

ٌّة دراسة" مٌسان(: "آرثر شٌلدن)نولدمان 8 ٌّة، تارٌخ   جامعة ،ٕٔ المجلّد األستاذ، مجلّة جمٌل، فإاد: ترجمة أول

 .ٖٖٗص ،ٔٙٗ -ٕٖٗص م،9ٙٗٔ بؽداد،
9 Smith. M. A; op, cit, p114. 

 المٌبلد  قبل الثالث القرن من الفترة فً العربٌة الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) نعٌمال ٓٔ

 .ٔ٘ص م،99ٕٔ ، الرٌاض ، والتوزٌع للنشر الشواؾ دار ، المٌبلدي الثالث القرن وحتى
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شار استرابوف إلى مدينة ميساف، فذكر أّف ببلد العرب مف ناحية بابؿ . وأ(ٔ)وببلد الرافديف واليند
. كما أشار إلييا بميني الذي جعؿ منيا، ىو اآلخر، بداية لببلد العرب السعيدة وجزءًا (ٕ)تبدأ بيا

 . (ٖ)منيا، وذكر أّف اإلسكندر المقدونّي أقاميا في نياية الخميج العربّي)أّي خميج البصرة اليوـ(
الوقت أصبحت خاراكس سوقًا تجارّية لمبضائع الشرقّية القادمة مف بارثيا، ولمبضائع وبمرور 

زارىا رّحالة صينّي، ُيدعى جاف ينغ في حوالي العاـ  . وقدالقادمة مف أسواؽ البحر الُمتوّسط
 . (ٗ)ـ، وقّدـ وصفًا لياٜٛ

ر يمّر بالجرىاء، ودومة وارتبطت خاراكس مع البتراء النبطّية بطريقيف، أّحدىما ُمباشر، واآلخ
( جنوبّي مدينة Phorathالجندؿ، ومنيا إلى البتراء. ومف أىـّ مدف خاراكس كانت مدينة ُفرات)

 . (ٙ)( عمى رأس الخميج العربيّ Apologos، ومدينة األبمة)(٘)القرنة عند قرية السويب في البصرة
ف الُمدف التي حممت ىي األخرى م اً وفي اليند أيضًا، في البنجاب بالتحديد، بنى اإلسكندر عدد

عند دلتا نير اليند قبؿ أْف يصّب في بحر  (Potana). كما قاـ ببناء مدينة بوتانا(ٚ)اسمو
، والتي تحّولت، ىي األخرى، إلى ِوجية ىاّمة لمتجار القاصديف شماؿ غربّي اليند، (ٛ)العرب

( حيف Agatharchidesس وورد ذكرىا لدى ديودورس الصقّمي)نقبًل عف الجغرافّي أغاثارخيد
أورد أّف البّحارة كانوا يقصدوف جزيرة سقطرى مف جميع األنحاء خصوصًا مف مدينة بوتانا التي 

 . (ٜ)عمى نير اليند األكبرأسسيا اإلسكندر 
وأّدت ىذه الُمدف، بمجموعيا، إلى حركة تجارّية نشطة، والسّيما مدينة اإلسكندرّية في مصر، 

 يج العربّي)خاراكس(.واإلسكندرّية عمى الخم
 ناحية الكشوف الجغرافّية:  -د

مف اآلثار الجميمة لفتوحات اإلسكندر في الشرؽ كاف قيامو بحركة استكشافّية لوادّي نير  
، إْذ وبعد أْف قّرر اإلسكندر التوّقؼ عف فتوحاتو في اليند، وّجو (ٓٔ)اليند الكبير قادىا بنفسو

و نير اليند الكبير، والسيطرة عمى خطوط االّتصاؿ البحرّي قبمو، نح األوؿ ، كما داريوساىتمامو

                                                           
، الخلٌج ومنطقة األنباط(: زٌاد)السبلمٌن ٔ ًّ ، ٌؾاألرش عن الصادرة لٌوا مجلّة العرب ًّ  السابعة، السنة الوطن

، حزٌران، عشر، الثالث العدد ًّ ٌّة اإلمارات أبوظب  .8ص ،ٕٗ -ٖص م،ٕ٘ٔٓ الُمّتحدة، العرب
2 Strabo; the Geography of Strabo. XVI.4. 1 
3 Pliny; N. H, VI, 32. 

 .     9ٕ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٗ
، الخلٌج ومنطقة األنباط(: زٌاد)السبلمٌن ٘ ًّ  .9ص العرب
ٙ  ًّ ًّ  الخلٌج فً القدٌم التجاريّ  النشاط(: جواد رضا)الهاشم ٌّة، وآثاره العرب ، المإّرخ مجلّة الحضار ًّ  العرب

 .ٕٙص ،8ٙ -7٘ص م،98ٓٔ بؽداد، ،ٕٔ عدد
7 Thapar. R; op, cit, p160. 
8 Diodorus Siculus; Library of History. II. 47; V. 41. 
9 Diodorus Siculus; Library of History. II. 47; V, 41. 
10 Smith. M. A; op, cit, pp61, 62. 
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فإّف اإلسكندر لـ ُيحّقؽ سوى قدر ضئيؿ مف النجاح  األوؿ بيف اليند و الغرب. وأيضًا كداريوس
 .  (ٔ)في سعيو ىذا

بعض المعمومات الجغرافّية الخاطئة، إْذ  ،وكما ُأشير سابقًا، تمّقؼ اإلسكندر عف أستاذه أرسطو
لعاِلـ اليونانّي أّف الُمحيط عمى الجانب البعيد مف اليند كاف قريبًا كفاية لُيرى مف اليندو اعتقد ا
. عمى أّية حاؿ ما (ٖ). كما تبّنى اإلسكندر فكرة أّف بحر قزويف ىو خميج ناتئ مف المحيط(ٕ)كوش

 . (ٗ)ما أْف عبر اإلسكندر نير اليند الكبير حتى أيقف بخطأ نظرّية معممو أرسطو
كانت قياـ اإلسكندر ببناء أسطوؿ مف قرابة ألفيف  ،خطوة في مجاؿ االكتشاؼ البحريّ وأّوؿ 

، تحت إشراؼ صديؽ طفولتو نيارخوس (٘)سفينة عند ضفاؼ نير الييداسيبيس
(Nearchus()ٖٙٓ- ٖٓٓ)وبعد االنتياء مف إعداد ىذا األسطوؿ أبحر اإلسكندر، مع (ٙ)ؽ.ـ .

. ومف (ٚ)ير حّتى وصبل إلى ميناء باتاال عمى دلتا ذلؾ النيرنيارخوس، جنوبًا في نير اليند الكب
باتاال بدأت الخطوة الثالثة في سبيؿ فتح الطريؽ التجارّية بيف اليند والخميج العربّي أماـ المبلحة 

ؽ.ـ بإرساؿ نيارخوس، يصحبو ٕٖ٘اليونانّية، إْذ قاـ اإلسكندر في العاـ 
وؿ وكّمفيما باستكشاؼ الطريؽ البحرّي بيف اليند ، في أسط (ٛ)(Onesicritusأونيسيكريتوس)
 . (ٜ)والخميج العربيّ 

الُمؤّرخ كورتيوس أّف ومف غير المعروؼ عدد السفف التي كانت تحت قيادة نيارخوس، إاّل 
( ُيشير إلى أّف اإلسكندر كّمؼ نيارخوس وأونيسيكريتوس بأخذ السفف Curtius Rufusروفوس)

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p74. 
2 Atristole; Metaphysics. I. 13. 15. 
3 Arrian;  The Anabasis. VII.16.  1- 4 
4 Smith. M. A; op, cit, p56. 
5 Diodorus Siculus; Library of History. XVII. 89. 

ٌّات من:  نٌارخوس ٙ ، الفاتح بتارٌخ تارٌخها ارتبط التً العظٌمة الشخص ًّ  قادة من أّحد الٌوجد ولعلّه المقدون

 نشبت التً بالصراعات ٌتدّخل ولم سمعته ٌُلّطخ لم األقّل، على أّنه، إذْ  نٌارخوس، كسمعة بسمعة تمّتع اإلسكندر

أمفٌبولٌس  مدٌنة فً استقرّ  أّنه إاّل ( Crete)كرٌت مدٌنة إلى نٌارخوس ٌنتمً. اإلسكندر وفاة عقب

(Amphipolis )ٌّة الحدود قرب ًّ  مناطق مع( Lykia)لٌكٌا والٌة اإلسكندر إلٌه أسند. التراق طوروس  جنوب

(Tauros .)ًالهند، لؽزو بكترٌا ٌؽادر أنْ  قبل اإلسكندر بصدٌقه لٌلتحق سنوات أربع هذا منصبه فً وبق 

ٌّنه  :      انظر. الهٌداسٌبس عند ُبنً الذي لؤلسطول قائداً  اإلسكندر ولٌع

M'crindle. J. W; op, cit, pp 395, 396  
7 Debra. S, Pamela.D; op, cit, p60. 

ًّ  مإّرخ: أونٌسٌكرٌتوس 8 ًّ  اإلسكندر رافق ٌونان ٌّة، حملته فً المقدون  عن الفلسفة أونسٌكرٌتوس أخذ األسٌو

 مع للمناظرة إلرساله اإلسكندر دفع الذي السبب هو هذا أّنه وٌبدو( Diogenes)دٌوجٌنٌس الساخر الفٌلسوؾ

ٌّة اإلسكندر ببعثة أونسٌكرٌتٌوس شارك. تاكسٌبّل  من الهنود الفبلسفة بعض ًّ  الخلٌج صوب البحر  وكتب العرب
 الحقائق مع واقعٌة ؼٌر لقصص  اختبلط من تضّمن لما المثالب من الكثٌر فٌه اإلسكندر اةحٌ عن تارٌخاً 

ٌّة  :انظر. كبٌر لنقد عرضه مما التارٌخ

M'crindle. J. W; op, cit, p398. 
9 Engels.D; Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army, California 
University Press, 1978, pp 155, 156 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٙٓ 
 

إلى  ٓٓٔ( فيقترح، مف جيتو، أّف عدد السفف كاف يتراوح بيف Tarnرف). أّما األستاذ تا(ٔ)األقوى
 .(ٕ)بّحار ٓٓٓ٘إلى  ٖٓٓٓسفينة، مع طاقـ تراوح بيف  ٓ٘ٔ

انتظر نيارخوس وطاقمو ريثما تنتيي الرياح الموسمّية  ،بعد انطبلؽ اإلسكندر ورجالو نحو بابؿ
ؽ.ـ، ٕٖ٘حادي والعشريف مف شير أيموؿ عاـ أْف انطمؽ، في ال ما لبثالجنوبّية الغربّية، إاّل أّنو 

مف ميناء مجيوؿ عمى نير اليند. بعد وصوليـ المحيط اليندّي نزؿ نيارخوس وطاقمو في ميناء 
( )ىو عمى األغمب مدينة كراتشي Alexander's Havenَأطمؽ عميو اسـ" مرفأ اإلسكندر" )

)  . (ٖ)اليـو
 مام ،س تعّرض ليجوـ مف بعض الينود األصمييفوُيورد استرابوف، في ىذا المجاؿ، أّف نيارخو 

طي دليبًل عمى أّف ُيع و ىو ما.(ٗ)اضطّره لمغادرة اليند قبؿ انقضاء موعد ىبوب الرياح الموسمّية
طاقـ نيارخوس لـ يكف يضـّ أّي ىندّي، إْذ لو كاف معو بّحار ىندّي لكاف عرؼ الموعد الصحيح 

 . (٘)لبلنطبلؽ مف اليند
( )مدينة باسيني اليوـ( التقط األسطوؿ اليونانّي Mosarnaوعند مدينة موسارنا)وأثناء الرحمة 

وعد ىذا البّحار أْف  (، وHydraces، ُيدعى ىيدراكيس )(ٙ)(Gedrosiaبّحارًا مف جدروسية)
 ،، ومف ىناؾ فإّف الرحمة أصبحت أسيؿ(ٚ)(Carmaniaيقود األسطوؿ اليونانّي حّتى كرمانية )

 والمقدونييف كانوا عندىا ُيبحروف في مياه مألوفًة ليـ.  ؽاإلغريرّبما ألّف 
 ،بصورٍة قميمة ،وُيشير نيارخوس في تقريره إلى أّف المنطقة عمى طوؿ جدروسية كانت مطروقةً 

تدعيما النظرة العاّمة لمقدماء، مف ضمنيـ  ،قبؿ عيد اإلسكندر المقدونّي. ووجية النظر ىذه
 رحمة نيارخوس. اإلسكندر، عف الطبيعة الخطيرة ل

ليمتقّي باإلسكندر  ،ثـّ عبر شّط العرب ،عمى أّية حاؿ تمّكف نيارخوس مف عبور الخميج العربيّ 
عد مع مف تبّقى مف جيشو ب (ٜ)ؽ.ـٖٕٖالتي وصميا اإلسكندر في ربيع العاـ ، (ٛ)في مدينة بابؿ

 . ، التي مات فييا عدد كبير مف قّواتو(ٓٔ) ةرحمة شاّقة، عبر صحراء جدروسي
                                                           

1 Curtius Rufus; History Of Alexander The Great, IX. 10. 3  
2 Tarn . W. W; Al exander The Geraet, Vol. 1, Cambridge, 1948, p105. 
3 Arrian;  Indica. XXI. 10. 
4 Strabo; the Geography of Strabo, XV. 2. 5.                                                 
5 Smith. M. A; op, cit, p66. 

ًّ  الشاطئ طول على( Makran)ماكاران باسم الٌوم ُتعرؾ: جدروسٌة ٙ  : انظر. الٌوم إلٌران الؽرب
Smith. M. A; op, cit, p66. 
7 Arrian;  Indica. XXVII. 1.   

ًّ  كرمان باسم الٌوم وُتعرؾ فارس، شرقً تقع و كرمانٌة  : انظر. هرمز مضٌق الًشم الوسطى إٌران جنوب
Debra. S, Pamela.D; op, cit, p62. 

 .8ٔٔ -ٙٔٔص األكبر، اإلسكندر: وبٌرٌن فوكس 8
9 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p75. 

 .ٓٗص ، الرومانً الفتح إلى المقدونً فٌلٌبوس من الٌونان تارٌخ(: أسد)رستم ٓٔ
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يوـ، حدثًا بالغ األىّمية، إْذ كانت بمثابة ٙٗٔكانت رحمة نيارخوس ىذه، والتي استمّرت قرابة 
عف افتتاح خّط مبلحّي دائـ بيف اليند وببلد الرافديف، تكوف فيو بابؿ المحّطة الرئيسّية  إعبلفٍ 

 . (ٔ)لمتجارة مع اليند والشرؽ األقصى
بيف وادي  ،أّف الطريؽ التجارّية البحرّية ،الكبلسيكّيوف ويبدو واضحًا مف خبلؿ ما أورده الُكتّاب

أّوؿ  ،جعؿ مف رحمة نيارخوس ،. وبميني نفسوييفكانت مجيولة لميونان ،نير اليند وببلد الرافديف
 . (ٕ)مرحمة في الرحبلت والمواصبلت بيف اليند والغرب

يند إلى بابؿ، إاّل أّف ِكبل لقد ترؾ ُكّؿ مف نيارخوس و أونيسيكريتوس تقريرًا عف الرحمة مف ال
 ،التقريريف ُفقد، ولـ يصؿ منيما سوى شذرات تّضمنتيا كتابات المؤّرخيف الكبلسيكييف البلحقيف

. ويفوؽ تقرير نيارخوس في أىّميتو  (ٖ)الذي ضّمف قسـ كبير مف تقرير نيارخوس ،والسّيما أرياف
مما عّرضو ِلنقد كبير مف  ،كثير مف جوانبو تقرير أونيسيكريتوس، إْذ كاف تقرير األخير خيالّيًا في

 . (ٗ)المؤّرخيف الُقدامى والحديثيف
ىدؼ  ،مف جية أخرى فإّف رحمة نيارخوس، كما تبدو مف تقريره ىو نفسو، كانت نشاطًا تجارّياً 

كانت، في تمؾ  ، التي(٘)اإلسكندر منو لمسيطرة عمى خطوط التجارة بيف ببلد الرافديف واليند
الذيف كانوا يحتكروف النقؿ البحرّي مع اليند. وأشار نيارخوس في تقريره إلى  ،د العربالفترة،  بي

شمالي  (ٙ)النيريف مف رأس مكاي ما بيفكانت ُتستورد إلى ببلد  ،أّف القرفة وسمع شرقّية أخرى
رت إلى .  والقرفة كانت تنمو في اليند والشرؽ األقصى، لذلؾ فبلبّد أّنيا قد ُصدّ (ٚ)الجزيرة العربّية

رأس مكاي عبر البحر. كما أشار نيارخوس، أيضًا، إلى أّنو الحظ وجود نشاط تجارّي بحرّي 
 .(ٛ)عمى طوؿ الساحؿ الشرقّي لمخميج العربيّ 

النيريف،  ما بيفولـ تقتصر أىّمية حممة نيارخوس عمى فتح طريؽ تجارّي بيف اليند وببلد 
 عبرتعّدت ذلؾ إلى إيراد إشارات عف التجارة  ووصؼ النشاط التجارّي في الخميج العربّي، بؿ

                                                           
، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد دسٌّ )الناصريّ  ٔ ًّ  .89ص الهللٌنست

2 Pliny; N. H, VI. 26.   
3 Smith. M. A; op, cit, p65. 
4 Badian. E; Nearchus the Cretan, Yale Classical Studies, No 24, 1975, pp147-  170. 
5 Smith. M. A; op, cit, p69. 

ٌّة اإلمارات دولة فً الخمٌة رأس)دممسن رأس هو: مكاي رأس ٙ (: جواد)علً: انظر(. الٌوم الُمّتحدة العرب

 ذكره. 7ص ،ٕج م،99ٖٔ بٌروت، ،ٕط للمبلٌٌن، العلم دار اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل
( إٌران فً)كرمانٌا نحو متجها ٌمتد رأس مكاي أنّ  بلٌنً وأضاؾ مكاي، أٌضاً  االسم بهذا وبلٌنً اٌراتوسثنٌس

 : انظر. مٌبلً  خمسٌن  قُرابة  عنه البعٌدة

Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 3. 2 

                                                                                                                .Pliny; N. H, VI. 26كذلك: 
7 Arrian;  Indica. XXXII. 7.  
8 Smith. M. A; op, cit, p69. 
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( أو Taprobaneالمحيط اليندّي، فأشار أونيسيكريتوس إلى جزيرة تابروباني أو تامروباني)
 .(ٕ)التي سمع عنيا، رّبما مف أّحد البحارة الينود الذيف زاروا تمؾ المنطقة ( ٔ)(Ceyleonسيبلف )

أّف األسطوؿ المقدونّي غير كاٍؼ لتنفيذ ، ومف ضمف اُلمبلحظات التي عاد بيا نيارخوس
مشروعات اإلسكندر البحرّية. لذلؾ عمد اإلسكندر إلى عدد مف اُلخطوات في سبيؿ تحقيؽ 

، (ٖ)بناء ميناء كبير في بابؿ يّتسع لحوالي ألؼ سفينة ،المرحمة الثانية مف مشروعو، كاف أىّميا
كبيرة العابرة لمبحار، وىي مف نوع السفف سفينة( مف السفف الٕٔوبناء أسطوؿ جديد يتكّوف مف)

، (ٗ)طوابؽ مف المجّدفيف ةطوابؽ مف المجّدفيف، وثبلث بوارج مف ذوات األربع ةذات الثبلث
 .  (٘)باإلضافة إلى ثبلثيف سفينة إمداد صغيرة

ولـ يوّجو اإلسكندر اىتمامو إلى اكتشاؼ الطريؽ البحرّي بيف اليند وببلد ما بيف النيريف فحسب، 
لذلؾ كّمؼ القائد ىيراكميديس  .(ٙ)بؿ وّجو اىتمامو أيضًا نحو اسكتشاؼ بحر قزويف

(Heraclides(بالذىاب إلى ىركانيا )Hyrcania .لبناء سفف ليذا الغرض ) ()مازاف ديراف اليـو
بالبحر األسود،  يرتبطإلى معرفة فيما إذا كاف بحر قزويف  ،وكاف اإلسكندر ييدؼ مف ىذه البعثة

ـْ كاف  سية. إاّل أّنو وبينما كانت تجرّي ىذه الخطط توّفي آيرتبط بالمحيط الكبير حوؿ أ
اإلسكندر. وتجدر اإلشارة إلى أّف مموؾ سورية السموقييف قد تابعوا خطط اإلسكندر الُمتعّمقة ببحر 

 . (ٚ)قزويف
 ُمخّططات اإلسكندر لمسيطرة عمى الجزيرة العربّية: -ىــ

ركيا اإلسكندر بعد سيطرتو عمى الشرؽ، كانت ُمحاولتو السيطرة مف اآلثار الياّمة التي ت 
عمى الجزيرة العربّية، منشأ البّخور والتوابؿ وباقي النباتات العطرّية. إْذ وضع اإلسكندر في ذىنو 

و عمييا  االستيبلء، غير أنو كاف يعمـ، عمـ اليقيف، أّف (ٛ)ُمخّطط لمسيطرة عمى الجزيرة العربّية
عف طريؽ البر أمرًا صعبًا، لذلؾ فّضؿ السيطرة عمييا عف طريؽ البحر، أّي  بيا االحتفاظ

                                                           
ًّ  الهنديّ  المحٌط شمال تقع. الٌوم سٌرٌبلنكا على ٌُطلق كان الذي سماال هو: سٌبلن ٔ  الجزٌرة شبه وجنوب

ٌّون علٌه فؤطلق التارٌخ عبر ُمختلفة بؤسماء سّمٌت. تقرٌباً  كم ٖٔ عنها وتبعد الهندٌة ٌّون الجؽراف  اسم الكبلسٌك
 الذي االسم وهو سٌبلو باسم فسّموها البرتؽالٌون أّما سرندٌب، اسم المسلمون العرب علٌه وأطلق ابروبانً،ت

 انظر:  .سٌبلن إلى البرٌطانٌون حّوله

Ward. A. M; Taprobane(modern Ceyleon), University of Missouri Press, Columbia, 

1977, pp102, 103. 
2 Strabo; the Geography of Strabo, XV. 1. 15.                                                 
3 Bevan. E. R; The House of Seleucus, Vol 1, London, 1902, p 247.  
4 Casson, L; Ships and Seamanship in The Ancient World, Princeton, 1971, p136.     
5 Curtius Rufus; History Of Alexander The Great, X. 1. 19.  
6 Arrian;  The Anabasis. VII.16.  1- 4. 

، 7ٕٙص ،(م.قٗٙ -ٖٖٖ)بومبٌوس حتى اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً سورٌا(: رائؾ مفٌد) العابد 7

ٕ77. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p75.  
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. فأرسؿ ليذا الغرض بعثة استكشافية مف (ٔ)باحتبلؿ الموانئ البحرية عمى سواحؿ الجزيرة العربية
عاد عند أنو (، إاّل Anaxikratesحمر لتطوَؼ حوؿ جزيرة العرب بقيادة أناكسراتيس)البحر األ

. وأتبعيا ببعثات أخرى مف مصب نير الفرات في (ٕ)ندب بسبب نقص المؤوفمضيؽ باب الم
، فمـ يصؿ (ٖ)الخميج العربي حتى مصر ىدؼ منيا إلى استطبلع سواحؿ الجزيرة العربّية

(، وكذلؾ األمر بالنسبة إلى Tylos( إلى أبعد مف جزر البحريف)Androsthenesأندروسثنايس)
(، فمف الُمعتقد أّنو نجح في الوصوؿ إلى Hieronالصولّي). أّما ىيروف (ٗ)(Archiasأرخياس)

 . (٘)خميج السويس بعد أْف طاؼ حوؿ سواحؿ الجزيرة العربّية
وبالرغـ مف أف تمؾ البعثات لـ ُتكمؿ تنفيذ األىداؼ المرسومة ليا، إذ أنيا رجعت قبؿ أف تدور 

عمى معمومات حقيقية عف ، ولممرة األولى، يحصموف ييفحوؿ ُعماف، إال أنيا جعمت اليونان
 . (ٙ)جنوب الجزيرة العربية)اليمف(

فيما يتعّمؽ بالتجارة مع  الجزيرة العربّية  ،ووضع اإلسكندر المقدونّي ُنصب عينيو ىدفيف أساسييف
وفتح خّط مبلحي مف الخميج العربّي إلى خميج  ،األّوؿ، استكشاؼ سواحؿ الجزيرة العربّية ،واليند

 . (ٚ)ح خّط مبلحّي مف الخميج العربّي نحو اليندالسويس، والثانّي فت
وأورد الجغرافّي استرابوف، في ىذا المجاؿ، أّف اإلسكندر أراد السيطرة عمى ببلد العرب، بعد 

ألّف العرب امتنعوا عف إرساؿ  إمبراطورتيو،عودتو مف اليند، وأْنو أراد أْف يجعؿ منيا ُجزءًا مف 
. أّما المؤّرخ أرياف، مف القرف الثانّي الميبلدّي، فعّدد (ٛ)بعده قبؿ زحفو إلى اليند و إليوسفراء 

ثبلثة أسباب رأى أّنيا السبب في قياـ اإلسكندر بحممتو البحرّية عمى الجزيرة العربّية. السبب 
و في تنصيب السبب الثانّي ىو رغبتُ  ، واألّوؿ ىو رغبتو في تحقيؽ المزيد مف الفتح والسيطرة

. ال ينفصـفي إطار سعيو لتوحيد شعوب المعمورة، وربطيـ برابط دينّي  ،عربآخر لم نفسو إلياً 
اإلسكندر عف ِغنى ببلد العرب بالمواد العطرّية مف بّخور وُمّر  ما سمعوأّما السبب الثالث، فيو 

                                                           
ٌّة الجزٌرة بٌن العبلقة(: الدٌن صبلح مةفاط)موسى ٔ  العصر بداٌة حّتى اإلسكندر عصر منذ والٌونان العرب

، ًّ ٌّة، والدراسات الوثائق مركز مجلّة الرومان  .ٕٕٔص ،8٘ٔ -٘ٔٔص م،99ٓٔ قطر،  جامعة االنسان
2 Smith. M. A; op, cit, p58. 
3 Arrian;  Indica. XVIII. 3.; XXVII. 8- 28. 9; XXXIV. 6- 35. 8. 

 .ٓٗص ، الرومانً الفتح إلى المقدونً فٌلٌبوس من الٌونان تارٌخ(: أسد)رستم ٗ
5 Arrian;  The Anabasis, VII, 29, 7- 8. 

ًّ  النبات عالم كتابات على ٌّطلع من لكلّ  واضحة تبدو  النقطة هذه ٙ  ثٌوفراستوس أورد إذْ  ثٌوفراستوس. الٌونان

ٌّمة معارؾ ٌّة ومعلومات القدٌمة، منٌةالٌ الممالك عن ق  عن بعٌدة األولى، للمّرة ترد العطرٌة نباتاتها عن تفصٌل
ٌّة والرواٌات الخٌال  :انظر للمقارنة. هٌرودوت سلفه كتابات بها امتؤلت التً األسطور

Theophrastus;  Enquiry in to plants, IX, 4- 5. 
 .Herodotus; Histories; III, 103- 117                                                          :         كذلك

ٌّة الجزٌرة بٌن العبلقة(: الدٌن صبلح فاطمة)موسى 7  العصر بداٌة حّتى اإلسكندر عصر منذ والٌونان العرب

، ًّ  .ٕٕٔ ،ٕٔٔ ص  الرومان
8 Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 1. 11, 4. 27.                                                 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٙٗ 
 

تقّؿ طواًل عف سواحؿ اليند)سمع  وقرفة، وما سمعو عف سواحؿ الجزيرة العربّية الطويمة التي ال
 . (ٔ)يروف الصولي(، وكثرة الجزر الُمحيطة بياذلؾ مف ى

ذكره ُكّؿ مف بموتارخوس اليونانّي  قد تتّفؽ مع ما ،ىذه األسباب التي أوردىا أرياف في األناباسيس
وبميني الرومانّي مف أّف اإلسكندر العظيـ كاف في أّحد المّرات، في صباه، يحمؿ البّخور في كمتا 

التضحية، فرأه ُمعّممو ليونيداس وىو يقـو بذلؾ، فقاؿ لو، ناصحًا  يديو، ويقذؼ بيا إلى نار مذبح
إّياه، بشكؿ غير ُمباشر، بغزو ببلد العرب: "حريٌّ بؾ أْف تكوف أشّد حرصًا في تقدماتؾ، وأْف ال 

. (ٕ)تكوف كثير البذؿ إلى أْف تغدو سّيد تمؾ الببلد التي تِرد منيا التوابؿ والمباف الزكّي الرائحة"
استخدـ فيو  ،ؽ.ـ، بعد حصار شاؽّ ْٕٖٖف تمّكف اإلسكندر مف فتح مدينة غّزة في العاـ وبعد أ

أدوات الحرب الكبيرة القتحاـ أسوارىا الخارجّية العالّية، قاـ جنوده بنيب مخزف كبير مف البّخور 
مف   (ٗ)(Talantتاالنت) ٓٓ٘، فأرسؿ إلى ُمعّممو ليونيداس في مقدونية ما زنتو حوالّي (ٖ)والُمرّ 

َلَقْد بعثنا إليك بالكثيِر مَن البّخوِر تاالنت مف الُمّر، مع رسالة يقوؿ فييا: "  ٓٓٔالبّخور، و
، ِلكيال تكوَن في الُمستقبِل بخياًل مَع اآلليِة"  . (٘)والُمرِّ

ىنا أّف اإلسكندر، شأنو شأف أقرانو مف الفاتحيف، كاف، والبّد، يرغب في  الباؿ عف يغرب ال و
الذي كاف ينطمؽ مف اليمف جنوبًا عبر الصحراء ُمحاذيًا  ،عمى الطريؽ التجارّي البّري السيطرة

، التي كانت تمتقي (ٙ)لينتيي بو المطاؼ في مدينة البتراء، عاصمة األنباط العرب ،لجباؿ السراة
ي أّياـ . إْذ كاف ىذا الطريؽ، ف(ٚ)فييا الخطوط التجارّية القادمة مف الجرىاء شرقًا واليمف جنوباً 

اإلسكندر، يقوـ بالدور األساسّي في نقؿ السمع العطرّية إلى عالـ البحر الُمتوّسط بدليؿ الكّميات 
 .  (ٛ)الكبيرة مف المواد العطرّية التي غنميا اإلسكندر مف مدينة غّزة ُمنتيى طريؽ البخور الشيير

في ىذا المجاؿ:" ُيحضر األنباط الصقّمي)حوالّي بداية القرف الرابع قبؿ الميبلد(  ديودورسوُيورد 
مع األنواع األكثر قيمًة مف التوابؿ. وىـ يحصموف عمى  ،إلى البحر المتوّسط لبانيـ ونبات الُمرّ 

 .(ٜ)مف ىؤالء الذيف ُيحضرونيا مف جنوبّي ببلد العرب" ،ىذه البضائع)السمع(

                                                           
1 Arrian;  The Anabasis, VII, 20. 
2 Pliny; N. H, XII, 32. 

ًّ  اإلسكندر حكم تحت القدٌم األدنى الشرق(: عدنان أسامة)ٌحٌى ٖ  األبحاث مجلّة ،(م.قٖٕٖ -ٖٕٗ)المقدون

ٌّة،  .ٕٓص ،ٕٖ -ٗص م،ٕ٘ٔٓ بؽداد، للكتاب، بانٌبال أشور األّول، العدد التارٌخ
ًّ  التالنت ٗ ًّ  لٌونٌدٌس لمعلّمه أرسل اإلسكندر أنّ  أيّ  تقرٌباً، ؼرام كٌلو ٕٙ ٌساوي الٌونان  من طنٖٔ حوال

 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p194.         :انظر. الُمرّ  من طنٕو اللبان
5 Plutarchus; Alexander, XXIX .  

ٌّد)الناصريّ  ٙ ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة ختارٌ(: أحمد س ًّ  .88ص الهللٌنست
7 Smith. M. A; op, cit, p132.  
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p130. 
9 Diodorus Siculus; Library of History. XIX. 94. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٙ٘ 
 

د قادتو، وُيدعى تابعو أحّ  اليدؼ)غير الُمكتمؿ( لئلسكندر في السيطرة عمى ىذا الطريؽ
أنتيجونوس، الذي أرسؿ ثبلث حمبلت لمسيطرة عمى ببلد األنباط فشمت جميعيا. إاّل أّنو تمّكف 

 . (ٔ)ؽ.ـ مف نيب كّميات كبيرة مف البّخور وسبائؾ الفّضةٕٖٔفي بداية الحممة األولى عاـ 
، أصيب اإلسكندر عمى أّية حاؿ، وبينما كاف االستعداد لمحممة الكبيرة يسير وفؽ خّطة ُمحكمة

بالحّمى، ورغـ مبلزمتو لمفراش، إاّل أّنو لـ يتوّقؼ عف االستعداد لمحممة البحرّية حّتى اشتّد عميو 
 مخططاتو، وماتت معو (ٕ)ؽ.ـٖٕٖالمرض، ومات في الثالث عشر مف شير حزيراف عاـ 

يند. وظّمت الممالؾ لمسيطرة عمى الجزيرة العربّية، والتحّكـ بالخطوط التجارّية البحرّية نحو ال
 العربّية تحتفظ بسيطرتيا عمى ُطرؽ السمع العطرّية، وتجارتيا الُمربحة. 

ىذا ويرى بعض الباحثيف أّف اإلسكندر لـ يكف يقصد مف حممتو البحرّية فرض السيطرة عمى 
الجزيرة العربّية، بؿ كاف ييدؼ إلى السيطرة عمى بعض الموانئ والمواضع الُميّمة عمى ساحؿ 

. ولرّبما لو ُقّدر وعاش اإلسكندر الكبير، لكانت حممتو العربّية، بالتوازي مع (ٖ)جزيرة العربّيةال
طموحاتو الكبيرة في تشجيع التجارة البحرّية، قد أحدثت تغييرًا كبيرًا في التجارة مع اليمف، ومف 

 ورائيا شبو القاّرة اليندّية. 
 ق.م(: ٖٓ – ٖٕٖثالثًا: العصر اليممينستّي)

أكثر غزارة بالنسبة لمفترة  ،مع اليمف واليند ،تبدو المعمومات عف التجارة الغربّية 
اليممينستّية والسّيما في المصادر الغربّية. وىذا يعود بشكؿ خاّص إلى زيادة االىتماـ الغربّي 
باليمف واليند، ويعكس بالتأكيد زيادة في النشاط التجارّي مع ىذه المناطؽ، إْذ شيدت الفترة 

 . (ٗ)زيادة في وتيرة التجارة الدولّية بجميع أنواعيا اليممينستية
و أنطاكية، و سموقية عمى دجمة،  ،وُيورد األستاذ تارف أّف أكثر المدف ازدىارًا في ىذه الفترة كانت

ديموس. ىذه الُمدف التي نالت مداخيؿ ماّدية و كورنثة، و اإلسكندرّية،  و إفسوس، و رودوس،
 إْف صّح التعبير.  ،(٘)الترانزيت كبيرة مف تجارة

 ما بيفأغمب ُخططو البحرّية، وُمخططو لتعزيز التجارة بيف ببلد  تبعد وفاة اإلسكندر ُأوقف
. إْذ كاف ورثة اإلسكندر (ٙ)األخرىالنيريف واليند أوقؼ أيضًا، وحممتو العربّية ألغيت ىي 

أكثر مف قمقيـ بشأف تعزيز، وتطوير  )الديادوخ( مشغوليف بدعـ مراكزىـ السياسّية والعسكرّية،

                                                           
1 Diodorus Siculus; Library of History. XIX. 95. 

ًّ  العصرٌن فً األدنى الشرق(: فوزيّ )مّكاويّ  ٕ ، الهللٌنست ًّ  المطبوعات، لتوزٌع المصريّ  المكتب والرومان

 .ٕ٘ص م،999ٔ القاهرة،
 .8ص ،ٕج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً ٖ

4 Smith. M. A; op, cit, p75. 
5 Tarn . W . W; Hellenistic civilization, New York, 1952, p251. 

 .ٖٓٗص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات( : رائؾ مفٌد) العابد ٙ
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عاـ  (ٔ)(Ipsosاّتصاالت تجارية بعيدة. ىذا الصراع المحمـو استمّر حّتى معركة إبسوس)
المباشر مف التجارة مع اليمف  االنتفاع. والدولتاف اليممينستّياف المتاف كاف بإمكانيما (ٕ)ؽ.ـٖٔٓ

عمى زيادة نصيبيما مف ىذه  العمؿتاف بدأتا واليند، كانتا الدولتاف البطممّية والسموقّية، والم
 التجارة. 

بأرباح التجارة مع اليمف واليند، وعمى  ،ومنذ تأسيس ىاتيف الدولتيف دخمتا في تنافس عمى الفوز
استغبلؿ الطمب الغربّي الُمتزايد عمى السمع العربّية واليندية. ىذه التجارة، عدا عف دورىا في 

ف، تيفي دخؿ الخزينة ِلِكبل المممكتيف اليّممينستيّ  اً ميمّ  اً ّنيا كانت مصدر تنشيط النمو االقتصادّي، فإ
أّف العداَء بيف الدولتيف جعؿ ُكّؿ منيما تعمؿ عمى حرماف األخرى مف  االعتبارمع األخذ بعيف 
 .(ٖ)منافع ىذه التجارة

مّيزات فيما يتعّمؽ النيريف،  ما بيفلقد كاف لدى السموقييف، بدولتيـ الُمتمركزة في سورية وببلد 
التي تنتيي إلى الخميج العربّي ومع اليند عبر الطريؽ  ،عبر الطريؽ البحرّية ،بالتجارة مع اليمف

البّرية، مّما جعؿ منيا أّوؿ مممكة ىممينستّية ُتطّور اّتصاالت سياسّية مع القوى اليندّية كنتيجة 
حّتى بدأ البطالمة بمنافستيـ في ىذا  قصيرةطبيعّية لمقرب الجغرافّي، إاّل أّنو لـ يمِض سوى فترة 

المجاؿ. فبدأت ُمنافسة محمومة بيف المممكتيف عمى السيطرة عمى الُطرؽ التجارّية الُمؤّدية إلى 
كاف النزاع الُمستمّر بيف الدولتيف عمى السيطرة  ،اليمف واليند. وكنتيجة ليذه الُمنافسة االقتصادّية

، ومف (ٗ)ت تمّر عبرىا الُطرؽ التجارّية القادمة مف اليمف جنوباً التي كان ،عمى سورية الجنوبّية
الخميج العربّي شرقًا، باإلضافة إلى كونيا المنفذ الرئيسّي لمبضائع العربّية واليندّية التي كانت 

 .(٘)تُنقؿ بّرًا عبر الطريؽ الذي كاف يخترؽ الصحراء السورّية ويصؿ إلى ميناء غّزة
ـْ تقـ أّي مف الدول تيف بمحاولة جّدية لمسيطرة عمى ببلد العرب، وتحقيؽ سيطرة كاممة عمى ول
الُمسيطريف عمى  ،. بؿ عممتا عمى توطيد عبلقاتيما مع الوسطاء العرب(ٙ)التجارة العربّية واليندّية

                                                           
 وحلٌفه سلوقس بٌن معركة فٌها وجرت الصؽرى، سٌةآ ؼربً وسط فً فرٌجٌة ُمدن إحدى: إبسوس ٔ

 وحلٌفه لسلوقس حاسم بنصر انتهت. األخرى جهة من دٌمترٌوس وولده وأنتٌجونوس جهة من لٌسماخوس
 هً ُمستقلّة ممالك ثبلث لتظهر اإلسكندر، امبراطورٌة توحٌد لفكرة نهاٌة المعركة هذه وضعت. لٌسماخوس

ٌّة، المملكة ٌّة، والمملكة البطلم  العصر فً دراسات(: الوّهاب عبد لطفً)ٌحٌى: انظر. مقدونٌا مملكة السلوق
، ًّ ٌّة، النهضة دار الهللٌنست  .9ٗ ،9ٖص م،978ٔ بٌروت، العرب

2 Debra. S, Pamela.D; op, cit, p70.      
3 Smith. M. A; op, cit, p77. 

 اإلنسانٌة والبحوث للدراسات عٌن والسلوقً، البطلمً العصرٌن فً فلسطٌن فً الٌهود(: هانً)جوهر ٗ

 .٘ٔص م، ٕ٘ٓٓ  واالجتماعٌة،
5 Smith. M. A; op, cit, pp122, 123. 

ٌّة جزٌرةال على للسٌطرة ُخططه اإلسكندر خلفاء من أيّ  ٌُتابع لم ٙ  بسٌطرتهم كانوا، جهتم، من فالبطالمة، العرب

ٌّة النهاٌة على ٌُسٌطرون سورٌة، جوؾ على ٌّون. الشهٌر البّخور لطرٌق الشمال  قّدروا، ناحٌتهم من والسلوق
، قربهم بحكم البطالمة، أعدائهم أنّ  رّبما، ًّ ٌُحّققون الجؽراف  حال فً هم ٌحققوها قد التً تلك تفوق اً أرباح س
ٌّة الجزٌرة على السٌطرة فً حوانج  اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً سورٌا(: رائؾ مفٌد) العابد: انظر. العرب

 .77ٕ ،7ٕٔص ،(م.قٗٙ -ٖٖٖ)بومبٌوس حتى
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ُطرؽ التجارة البّرية القادمة مف اليمف، والبحرّية عبر الخميج العربّي. فعمؿ البطالمة جيدىـ 
قاتيـ مع الجرىائييف عمى الخميج العربّي، في حيف سعى السموقّيوف لترسيخ عبلقاتيـ لتمكيف عبل

 .(ٔ)مع المممكة النبطّية
 ق.م(:ٗٙ -ٕٖٔالمممكة السموقّية ) -ٔ

ؽ.ـ في  ٖٔٓوضع أوزاره في العاـ  ،بعد وفاة اإلسكندر دخؿ خمفاُؤه في  صراٍع سياسيّ  
سموقس األّوؿ المعركة كاف القائد  معركة أبسوس. ومف بيف الُمنتصريف في ىذه

حاكـ بابؿ، الذي أقاـ دولة ُمستقّمة وّطد ؽ.ـ(، ٕٔٛ-ٕٖٔ( )Seleucid I Nikatorنيكاتور)
 . (ٕ)النيريف عمى وجو الخصوص ما بيفدعائميا في سورية وببلد 

وكاف لدى خمفاء سموقس دولة موّطدة الدعائـ، مما أتاح ليـ الفرصة لتحويؿ البعض مف 
. ومف موقعيـ الجغرافّي كاف ليؤالء المموؾ السموقييف أفضمّية االقتصاديةنحو الشؤوف  ،ميـاىتما

عمى باقي الممالؾ اليممينستّية في الوصوؿ إلى البضائع الشرقّية ذات الطمب الُمتنامي في 
 .(ٖ)الغرب

 الُطرق التجارّية السموقّية نحو اليمن واليند: -أ
وقّواده مف وادي نير الكبير أّف ىناؾ ثبلث ُطرؽ مف  أثبتت رحمة عودة جيش اإلسكندر 

 : اليندالنيريف نحو  ما بيفببلد 
كبتانا. و كاف ىذا  الطريق األّول: طريؽ بّري، وىو يّتجو إلى بابؿ عبر تاكسيبل وباكترا)بمخ( وا 

 .(ٗ)الطريُؽ، الطريَؽ األكثر أىّمية في العصر اليممينستيّ 
ىو الطريؽ الذي سمكو نيارخوس وأسطولو مف مصّب نير اليند طريؽ بحرّي، و  الطريق الثاني:

، مع طريؽ فرعّي كاف يأتي مف موانئ اليمف (٘)(Seleukeia-Tigrisالكبير حّتى سموقية  دجمة)
 . (ٙ)والسّيما عدف، ويسير ُبمحاذاة السواحؿ الغربّية لمخميج العربّي، وينتيي في الجرىاء

نا ُمستخدميف قبؿ العصر اليممينستّي، بدليؿ أّف نيارخوس الحظ وِكبل الطريقيف األّوؿ والثاني كا
وجود مركز ُمزدىر لممواد العطرّية كالقرفة عند رأس مسندـ، كما الحظ نشاطًا تجارّيًا عمى 

. إاّل أّف استخداـ الطريؽ البحرّي كاف قميبًل إلى حّد ما، وبقي (ٚ)الساحؿ الشرقّي لمخميج العربيّ 

                                                           
ٌّد)الناصريّ  ٔ ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .ٖ٘ٔص الهللٌنست

2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p75. 
3 Debra. S, Pamela.D; op, cit, p86. 

 .7ٕٔص ،(م.قٗٙ -ٖٖٖ)بومبٌوس حتى اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً سورٌا(: رائؾ مفٌد) العابد ٗ
 مالآ: وتقدٌم ترجمة ،(الهٌللنستٌة الممالك ونشؤة الشرق على اإلسكندر حملة)الهٌللنستً العالم(: فرانك)ولبانك ٘

 .8ٕٕص م،9ٕٓٓ القاهرة، للترجمة، القومً المركز بكر، إبراهٌم محمد: ُمراجعة الروبً، محمد
6 Smith. M. A; op, cit, p117. 
7 Arrian;  Indica. XXXII. 7. 
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والوسطاء العرب حّتى نياية العصر اليممينستّي تقريبًا. وُتشير الشواىد األدبّية حكرًا عمى التّجار 
 .(ٔ)إلى أّف الطريؽ البّري كاف األكثر استخداماً 

: ىو الطريؽ الذي سمكو اإلسكندر خبلؿ عودتو مف اليند، الطريق الثالث، الُمحتمل، إلى اليند
ء جدروسية وكرمانيا فارس ومنيا إلى وسمؾ ىذا الطريؽ وجية جنوبّية مف اليند عبر صحرا

. وكاف ىذا الطريؽ قميؿ االستخداـ، في العصر اليممينستّي، وىو ما قد يعود إلى (ٕ)سوسة
خبلؿ رحمة العودة قي صحراء جدروسية والتي كانت  ،الصعوبات التي عاناىا اإلسكندر وجيشو

 .(ٖ)سببًا في اإلحجاـ عف استخدامو
البّري الجنوبّي، وكاف ينطمؽ مف موانئ اليمف مثؿ ميناء قنا وميناء  وىو الطريؽ الطريق الرابع:

عدف، ويشّؽ الصحراء العربّية بمحاذاة جباؿ السراة، وينتيي في البتراء، لينطمؽ منيا فرع إلى غّزة 
. و كانت منافع ىذا (ٗ)عمى البحر المتوّسط، وفرع آخر عبر صحراء سيناء نحو المممكة البطممّية

ؽ.ـ، لتنتقؿ ٕٓٓالبطالمة الذيف كانوا ُيسيطروف عمى جنوبّي سورية حّتى العاـ  الطريؽ بيدّ 
 منافعو إلى السموقييف.

ولـ يُقـ السموقّيوف بأّي ُمحاوالت إليجاد ُطرؽ جديدة إلى اليند، بؿ رّكزوا عمى التحّكـ بنيايات 
جارّية مع اليمف واليند، مما الُطرؽ القائمة. وشيدت الفترة السموقّية زيادة في كـّ االّتصاالت الت

انعكس إيجابّيًا عمى حضور السمع العربّية واليندّية في الُمجتمع اليممينستّي بدليؿ زيادة حضورىا 
 . (٘)في المصادر الكبلسيكّية

لدرجة كاف معيا الممؾ سموقس األّوؿ، وولده أنطيوخس  ،وكانت كّمية ىذه السمع العطرّية غزيرة
، قرب  (ٙ)(Didymaؽ.ـ( قادريف عمى إىداء معبد ديديما)ٕٔٙ -ٕٔٛ)(Antiochus Iاألّوؿ )

، كّميات كبيرة مف القرفة والقسط مع عشرة تاالنتات مف البّخور وتاالنت (ٚ)(Miletusميميتوس)

                                                           
1 Tarn .W.W; Hellenistic civilization, op, cit, p243.  
2 Rostovtzeff. M; The Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford, 
1941, rpt. Oxford, 1953, p112.; Tarn .W.W; Hellenistic civilization, op, cit, p243.  
3 Smith. M. A; op, cit, p117. 

ٌّة الُطرق(: عاطؾ مروان)الضبلعٌن ٗ  ،٘ العدد األردن، البلقاء، التمّدن، مجلّة األنباط، مملكة فً التجار

 .ٖ٘ٔ -ٔ٘ٔص ،78ٔ -9ٗٔص م،ٕٓٔٓ
5 Smith. M. A; op, cit, p109.  

 البناٌة هو أبولو ومبعد كبٌر، دٌنً مركز هً ودٌدٌما. أبولو األله لعبادة ُكّرس ٌونانً معبد: دٌدٌما معبد ٙ

ٌّة  طرٌق بٌنهما ٌصل وكان منها، الشمال إلى كم ٕٓ نحو الواقعة مٌلٌتوس ةمدٌن إلى دٌدٌما تعود. فٌها الرئٌس
ًّ م  وحظً بناإه، اإلسكندر فؤعاد م،.ق9ٗٗ عام األخمٌنٌٌن الفرس ٌد على المعبد هذا أُحرق.  ُمقّدس وكب

ٌّة الدولة نشوء(: حمزة حسن)جواد: انظر. األّول سلوقس الملك من خاّصة برعاٌة  دراسة)وقٌامها السلوق
 .ٕٔٔص م،8ٕٓٓ اد،بؽد جامعة الموسوّي، جواد: بإشراؾ ماجستٌر رسالة ،(م.قٗٙ -ٕٖٔ تارٌخٌة

ًّ  الساحل على ،(Aegean Sea)أٌجة بحر ساحل على تقع قدٌمة، مدٌنة: مٌلٌتوس 7  الصؽرى، ألسٌة الؽرب

ٌّة كارٌا فً وبالتحدٌد ٌّة، بالمبلحة اشتهرت(. Ionian Caria)األٌون  األسود، البحر ساحل على وتوّسعت البحر

. م.ق79ٗ العام فً إعمارها أهلها أعاد ثمّ . م.ق9ٗٗ/9٘ٗ عام الفرس ٌدّ  على للتدمٌر تعّرضت أّنها إاّل 
 أعوام بٌن للبطالمة مٌلٌتوس خضعت. كبٌراً  دماراً  بتدمٌرها عاقبها الذي اإلسكندر تقّدم مٌلٌتوس عارضت
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. ومف غير المعموـ أّي طريؽ سمكت ىذه الُمنتجات إاّل أّنيا، وعمى األرجح، ُنقمت (ٔ)مف الُمرّ 
 . (ٕ)عبر الطريؽ البّري

والدليؿ اآلخر عمى حجـ التبادؿ التجارّي بيف المممكة السموقّية واليند واليمف كانت تمؾ الكّمية 
الكبيرة مف الُمنتجات اليندّية، مثؿ العطور، والقرفة، والنارد، وأنياب الفيمة، والفيمة، التي ذكر 

ؽ.ـ(  ٖٙٔ-٘ٚٔ)(  Antiochus IV (أبيفانس أنطيوخس الرابعالُمؤّرخ بوليبيوس أّف الممؾ 
 .(ٗ)ؽ.ـٚٙٔعاـ  (ٖ)(Daphnaeاستعرضيا في احتفاالت دافنو)

 في النشاط التجارّي في العصر السموقّي: دورىا ( وGerrhaالجرىاء) -ب
ـّ التطّرؽ إلى النشاط التجارّي السموقّي حّتى تُذكر مدينة الجرىاء )  ( Gerrhaما أْف يت

، إْذ كانت ىذه المدينة أّحد أبرز المناطؽ (٘)السموقيّ التي حازت ُشيرة تجارّية كبيرة في العصر 
الحضارّية شرقي الجزيرة العربّية، أضؼ إلى أّنيا كانت المركز الرئيسّي الذي ارتبطت بو تجارة 

 .(ٙ)اليند عبر منطقة الخميج العربيّ 
، مقابؿ (ٚ)تقع الجرىاء عمى ساحؿ األحساء، شرقّي الجزيرة العربّية الُمطّؿ عمى الخميج العربي

( عمى ساحؿ األحساء وسكانيا مف Chaldaean. وىي مدينة كمدانية)(ٛ)جزيرة تيموس)البحريف(
 العرب.

: " وبعد اإلبحار عمى طوؿ ساحؿ  وفيما يتعّمؽ بموقعيا فإّف استرابوف ُيورد نقبًل عف ايراتوسثنيس
لمرء يصؿ إلى جرىا، ( كيمومتر تقريبًا،  فإّف آٖٛ= ) (ٜ)( ستاديإٓٓٗببلد العرب مسافة )

وىي مدينة تقع عمى خميج عميؽ، ويسكنيا  الكمدانّيوف المنّفيوف مف بابؿ. وىذه األرض تحتوي 

                                                                                                                                                                      

 من بعضاً  واستعادت للرومان خضعت م.قٖٓٔ العام وفً. م.ق97ٔ -ٕ٘ٗ وأعوام م،.ق8ٕ٘ -79ٕ

 .Bunson. M: op, cit, p368                                                        :             انظر. ازدهارها
1 Wells. C. B; Royal Correspondence in the Hellenistic period, London, 1934, pp33- 
35. 
2 Smith. M. A; op, cit, p109.  

ٌّة العاصمة ضواحً من ضاحٌة: دافنه ٖ . أمٌال أربعة بحوالً منها الجنوب إلى تقع ،(Antioch)أنطاكٌة السلوق

 سلوقس الملك بناها.  الدفلى شجرة إلى الموقع هذا فً وتحّولت أبولو االله تبعها حورٌة إسم من دافنً إسم اشتقّ 
 الوّراق بٌت ،ٕج القدٌمة، الحضارات تارٌخ فً ُمقّدمة(: طه)باقر: انظر. ألبولو كبٌراً  معبداً  بها وأقام األّول

 .7ٖ٘ص م،ٕٔٔٓ بؽداد، والنشر، لطباعةل
4 Polybius; the Histories, XXXI, 3- 4. 

 .ٖٗص  الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً ٘
ٌّة العبلقات(: المجٌد عبد)حمدان ٙ ٌّة الدولة بٌن التجار ٌّة، دراسات مجلّة العرب، وببلد والهند السلوق  تارٌخ

 .9ٖص ،ٖ٘ -ٕ٘ص م،ٕٗٔٓ دمشق، األّول، كانون -تموز ،8ٕٔ -7ٕٔ العددان
ًّ  العبد 7 ٌّد محمد)الؽن ٌّة التجارة فً ودورها الجرهاء(: الس ٌّة المملكة القطٌؾ، الواحة، مجلّة القدٌمة، العرب  العرب

ٌّة،  .ٕٖٔص ،ٗٗٔ -ٕٖٔ ص م،998ٔ السعود
ٌّد) الناصريّ  8  .8ٔٗص مة،البطال عصر فً األحمر البحر على الصراع(: أحمد س
ٌّة، للمسافات قٌاس وحدة:  الستادٌا 9  البحر دلٌل(: نقوال)زٌادة: انظر. الكٌلومتر وسدس المٌل عشر ُتعادل البحر

ٌّة، الجزٌرة وتجارة  اإلرٌثريّ  ٌّة، الجزٌرة تارٌخ فً دراسات سلسة العرب  الملك جامعة الثانً، الكتاب العرب
 .9ٕٙص ،79ٕ -9ٕ٘ص م،98ٗٔ سعود،
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( ءجرىاالويعيش السكاف في بيوت مبنية مف صخور الممح. وتبعد المدينة) أّي  ،عمى الممح
ة طيوب وبضائع ميؿ تقريبًا( عف البحر. ويعمؿ الجرىائيوف في تجار  ٓٙمسافة مائتي ستاديا )

. أّما بميني فأورد، بيذا الخصوص، أّف جرىا تقع عمى الساحؿ عكس تيموس عمى (ٔ)ببلد العرب"
 .(ٕ) ُمشّيدة بكتؿ مربعة مف الممح اً ميؿ نحو الداخؿ، وأّف فييا أبراج ٓ٘بعد نحو

ج عمى الساحؿ السعودّي لمخمي والموقع األكثر احتمااًل لمجرىاء ىو موقع العقير الحالي)
 . (ٗ). وبرز احتماؿ أْف تكوف تحت مدينة ثاج(ٖ)العربّي(

كانت جرىا في القرف الثالث ؽ.ـ مركزًا أساسيًا لمتجارة اليندية، إْذ كاف أىميا آنذاؾ سادة المبلحة 
في الخميج العربّي، وكانوا تّجارًا ُنشطاء، عمموا في تجارة طيوب وسمع اليمف، وبضائع الشرؽ 

 . (٘)األقصى، وأفريقية
وُيمكف االستدالؿ مف كبلـ ايراتوسثنيس أف الجرىائييف نقموا السمع التجارّية، التي كانت تصميـ، 

. (ٙ)إلى بابؿ إّما بحرًا بوساطة المراكب الخشبية، أو عف طريؽ البر بوساطة القوافؿ التجارية
البحر كانت تصؿ إلى  وبكّؿ األحواؿ، فإّف ِكبل الطريقيف كاف ُمربحًا، إْذ أّف البضائع القادمة عبر

 . (ٛ)أو إلى اإلسكندرّية سوسيانا)خاراكس فيما بعد( (ٚ)تيريدوف
ـّ نقؿ ىذه السمع بّرًا مف  وشممت البضائع التي ُنقمت بوساطة الجرىائييف البّخور والُمّر والقرفة، وت

ّية في المصادر إشارة إلى السمع اليند ال يوجد. وبالرغـ مف أّنو (ٜ)منطقة حضرموت جنوباً 
الواصمة إلى المدينة، إاّل أّف األستاذ تارف يرى أّف القسـ األعظـ مف البضائع اليندّية الواصمة 

أّنو، وبناء عمى  و يرى تارفكانت عف طريؽ الجرىاء.  ،عف طريؽ البحر ،النيريف ما بيفلببلد 

                                                           
1 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 3. 3.  
2 Pliny; N. H.VI.32. 

 .8ٖص م،989ٔ بؽداد، القدٌم، التارٌخ فً العربً الخلٌج( : سعٌد سامً) األحمد ٖ
4 Bibby. G; Looking for Dilmum, New york, 1969, pp297- 300. 

 على تقع وهً العربً. الخلٌج ساحل من كم 9٘ بعد على السعودٌة العربٌة كةالممل شرق شمال تقع و ثاج:
ٌّة القوافل ُطرق ٌّة، التجار  الُمرّشحٌن وأّحد  الُمجاورة المناطق ُمحٌط فً البّرٌة المدن أهمّ  من فكانت العالم

ٌّة الكشوؾ(: ٌوسؾ نبٌل)ٌعقوب الشٌخ: انظر. الجرهاء مدٌنة لموقع الرئٌسٌٌن  جمعٌة مجلة ثاج، موقع فً اآلثر
ٌّة المملكة -الدمام اإلقلٌمً، الدمام ُمتحؾ ،ٕٔ العدد البحرٌن، وآثار تارٌخ ٌّة، العرب  -ٙ٘ص م،ٕٕٓٓ السعود
 .7٘ص ،٘ٙ
 المربد، مجلة الرومانً، العصر نهاٌة الى العصور أقدم منذ الدولٌة والتجارة العرب(: الكرٌم عبد منذر) البكر ٘

 .8٘ص م،97ٓٔ، البصرة جامعة اآلداب، كلٌة ثة،الثال السنة ،ٗالعدد
6 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 3. 3. 

 فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً:  انظر. الجنوب جهة من الفرات نهر رأس على: تٌرٌدون 7

، العصر فً ّمٌةاأله بالػ مٌناءً  كانت. ٗٗص  الهندي، المحٌط ًّ  األّول القرن فً أهّمٌتها فقدت أّنها إاّل  الهللٌنست
 :   انظر. األبلة مٌناء لصالح المٌبلديّ 

Schoff. M. Wilfred. H; The Periplus Of The Erythraen Sea Travel and Trade in The 
Indeian Ocean, By Amerchant Of The First Century, New York, 1912, p149. 
8 Smith. M. A; op, cit, p114. 
9 Arrian;  Indica. XXXXI. 6- 7.  
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ُمزدىر نافس  اً جاريّ ت اً الدليؿ النقدّي، كاف يوجد عمى خميج ىرمز، خبلؿ الفترة اليممينستّية، مركز 
 . (ٔ)الجرىاء في ىذه الناحية

وحظَي أىؿ الجرىاء، بفضؿ وساطتيـ التجارّية، بثراء كبير خبلؿ العصر السموقّي، ويورد  
يبدو أف ثّمة شعب أكثر ثراء مف  أغاثارخيدس الكنيدي)مف القرف الثانّي قبؿ الميبلد(:" ال

، وىـ سبب أوربة قع تحت اسـ النقؿ مف آسية والسبأييف والجرىائييف، فيـ وكبلء لكّؿ شيء ي
 . (ٕ)غنى سورية البطممية بالذىب، وىـ الذيف أتاحوا لمتجار الفينيقييف تجارة رابحة"

ويقصد أغاثارخيدس بكبلمو، في ىذه الفقرة، الطريؽ التجارّية البّرية التي ربطت الجرىاء بسورية 
بسورية البطممّية، سورية الُمجّوفة قبؿ أْف يتّمكف  الُمجّوفة عبر شمالّي الجزيرة العربّية. ويقصد

 . (ٖ)ؽ.ـٕٓٓالسموقّيوف مف استعادتيا عاـ 
ويعود ازدىار الجرىاء التجارّي إلى العصر اليممينستّي، إْذ أّدت ىزيمة الفرس أماـ اإلسكندر 

ألصمييف إلى المقدونّي إلى تحرير منطقة الخميج مف قبضتيـ، مّما أفسح المجاؿ أماـ أىؿ الببلد ا
 . (ٗ)العمؿ بالتجارة والسيطرة عمييا

وكػػاف الصػػراع السػػموقّي البطممػػّي أّحػػد الػػدوافع التػػي أّدت إلػػى قيػػاـ عبلقػػات بػػيف السػػموقييف وأىػػؿ 
الجرىػػاء، إْذ عمػػؿ السػػموقّيوف عمػػى إرىػػاب الجرىػػػائييف ودفعيػػـ لزيػػادة السػػمع التػػي ُيصػػّدروىا إلػػػى 

.  ومػػػف الُمحتمػػػؿ أّف تّجػػػار (٘)ّجيػػػة نحػػػو جنػػػوبّي سػػػوريةسػػػموقية دجمػػػة عمػػػى حسػػػاب السػػػمع الُمتو 
الجرىاء قد ساعدوا السموقييف في جمػب الفيمػة اليندّيػة التػي اسػتخدموىا فػي حػروبيـ مػع البطالمػة، 
إْذ كاف يتـّ جمب تمؾ الفيمة عبر سواحؿ الُمحيط اليندّي والخميج العربّي، ومف الجرىاء كانت تمػؾ 

 .  (ٙ)سورية السموقّيةالفيمة تُتابع رحمتيا إلى 
كذلؾ ارتبطت الجرىاء مع الػيمف بطػرؽ بّريػة، إْذ أشػار اسػترابوف )نقػبًل عػف ايراتوسػثنيس( إلػى أّف 

، وعبػر ىػذا الطريػؽ كػاف بخػور (ٚ)الرحمة مف حضرموت إلى الجرىػاء كانػت تسػتغرؽ أربعػيف يومػاً 
لػى سػورية غربػًا ومدينػة النيػريف شػ مػا بػيفظفار ُينقؿ إلى الجرىاء، ومنيا إلى أسواؽ ببلد  مااًل، وا 

 .(ٛ)التجارّي الرئيسّي ليـ والمركزسموقية دجمة التي كانت العاصمة الشرقّية لمسموقييف 

                                                           
1 Tarn .W.W; the Greek in Bactria and India, Cambridge,1951, rpt. Oxford, 1984, 
pp367, 481- 486. 

  الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً :عن ُمقتبس" الكنٌدي أؼاثارخٌدس" قول ٕ

 .ٓٙص
3 Smith. M. A; op, cit, p114. 

     .ٔٗالنعٌم )نورة عبد هللا العلً(: الوضع االقتصادي فً الجزٌرة العربٌة، ص ٗ
ٌّة دراسة" مٌسان(: "آرثر شٌلدن)نولدمان ٘ ٌّة، تارٌخ  .ٖٙٗص أول

6 Smith. M. A; op, cit, pp 114, 115. 
7 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4. 4. 

ٌّد)الناصريّ  8 ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .ٖٕٗص الهللٌنست
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( وسموقية Laodikeiaالسورّي في البلذقّية )و ومف سموقية ُنقمت السمع إلى مدف الساحؿ اإليجي 
لى إفسوس )Seleukeia-Pieriaبيربو )  . (ٔ)(Smyrna) ( وسميرنةEphesos(، وا 

ؽ.ـ ٕٔٙكما ارتبطت الجرىاء بعبلقات تجارّية مع مصر، إْذ ُتشير بردّية مصرّية تعود إلى العاـ 
يػػػدّؿ عمػػػى أّف أىػػػؿ الجرىػػػاء لػػػـ يكػػػف يعنػػػييـ الصػػػراع السياسػػػّي بػػػيف  ممػػػا.(ٕ)إلػػػى المبػػػاف الجرىػػػائيّ 

، لػػػذلؾ بعثػػػوا قػػػوافميـ إلػػػى السػػموقييف والبطالمػػػة، بػػػؿ كػػػاف يعنػػػييـ الػػػربح التجػػارّي، بالدرجػػػة األولػػػى
وأّنيػـ، أّي الجرىػائّيوف، كػانوا يسػتوردوف المبػاف مػف  أمػاكف إنتاجػو فػي جنػوبي  .(ٖ)مصر البطممّية

الجزيػػػرة العربّيػػػة وشػػػرقّي أفريقيػػػة، ويقومػػػوف بإعػػػادة تصػػػديره. إْذ مػػػف المعػػػروؼ أّف منطقػػػة شػػػرقّي 
 المباف. فييا شجر  ال ينموالجزيرة العربّية، حيث قامت الجرىاء، 

التػي كانػت مػف أبػرز المحطّػات ، ( أيضػاً Delosكما وصؿ التّجار الجرىائّيوف إلى جزيػرة ديمػوس)
 . (ٗ)التجارّية في البحر المتوّسط

الواصػمة  ،ومف الصعب تحديػد النصػيب الػذي حصػؿ عميػو الممػوؾ السػموقّيوف مػف التجػارة الشػرقّية
 ،لػـ يكػف كمػا تمّنػى ورغػب ىػؤالء الممػوؾ السػورّيوفإاّل أّنو يمكف القوؿ أّف ذلؾ النصيب  .لمجرىاء
ـّ ُمعالجتو في فقرة الحقة. لمتمويح بالقّوة لزيادة ذلؾ النصيب، وىو ما ـمما دفعي  سيت

 الجيود السموقّية الُمبّكرة لتنشيط التجارة مع اليمن واليند: -جـ 
في مجاؿ  ،كبرشيئًا مف اىتماـ اإلسكندر األ ،أظير بعض المموؾ السموقييف األوائؿ 

كما قاموا بجيود، ُتحسب ليـ، في مجاؿ  .السيطرة عمى خطوط التجارة البّرية والبحرّية نحو اليند
االنتفاع مف خيرات التجارة الشرقّية. ومف ىذا الباب، حذا المموؾ السموقّيوف األوائؿ حذو 

ناء عدد مف المراكز التواصؿ التجارّي، كما قاموا بب لتنشيطاإلسكندر في بناء عدد مف الُمدف 
 . (٘)العسكرّية عمى امتداد الُطرؽ التجارّية لنشر األمف وحماية الطرؽ التجارّية

، المدينة األكثر ُشيرة ونجاحًا، إْذ وكما (ٙ)(Opiseوكانت مدينة سموقية دجمة  في موقع أوبيس)
صمة الشرقّية كانت أنطاكية عاصمة غربّية لممممكة السموقّية، كذلؾ كانت سموقية دجمة العا

مِض فترة طويمة حّتى حّمت سموقية دجمة محّؿ بابؿ كمركز اقتصادّي وتجارّي في ت. ولـ (ٚ)ليا
الذيف يقوموف برحبلت في موانئ أسية،  ،بيف النيريف، ومركز لتجّمع التّجار اليونانييف ببلد ما

                                                           
1 Van Beek. G. W; Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia,  Journal of the 
American Oriental Society, 78, No. 3, 141-152, 1958,  p145. 

، الخلٌج ومنطقة األنباط(: زٌاد)السبلمٌن ٕ ًّ  .8ص  العرب
ٌّة العبلقات(: فاٌز بن سعٌد)السعٌد ابراهٌم ٖ ٌّة الجزٌرة بٌن الحضار  القدٌمة، النقوش ضوء فً ومصر العرب

ٌّة، فهد الملك مكتبة  .ٕٕٔص م،ٖٕٓٓ الرٌاض، الوطن
 .    ٕٗص العربٌة، جزٌرةال فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٗ
 .ٖٖٙص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات( : رائؾ مفٌد) العابد ٘
 العصرٌن فً األدنى الشرق(: الٌسر أبو) فرح: انظر. الٌوم بؽداد مدٌنة أسفل دجلة نهر على تقع: أوبٌس ٙ

ٌّة والبحوث للدراسات عٌن والرومانً، الهللٌنستً ٌّة، االنسان  .9ٖص ، مٕٕٓٓ ، الهرم واالجتماع
 .9٘ٗص القدٌمة، الحضارات تارٌخ فً ُمقّدمة(: طه)باقر 7
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قاـ السموقّيوف، عمى . وأ(ٔ)ؽ.ـ قسـ كبير مف ُسّكاف مدينة بابؿٕٗٚكما انتقؿ إلييا في العاـ 
. وعمى الخميج العربّي (ٕ)مقربة منيا، مدينة سموقّية عمى نير يواليوس أو سموقية عمى القاروف

أقاـ سموقس مدينة سموقية اإلريثيرية إلى الشرؽ مف مصّب نير دجمة. كما أقاـ السموقّيوف األوائؿ 
لممؾ أنطيوخس األّوؿ بدعوة . وُعثر عمى نقش ُيسّجؿ كيؼ قاـ ا(ٖ)مدينة أنطاكية في برسيس

، (ٗ)(Magnesia-Menanderُمستوطنيف مف مدينة مغنيزيا، الواقعة عمى نير ميناندر)
. إاّل أّف ىذه المدينة لـ ُتحّقؽ النجاح الذي أممو المموؾ (٘)لُمساعدتو في بناء ىذه المدينة

 السموقّيوف. 
عمى طوؿ الساحؿ الشرقّي لشبو الجزيرة  ،مف الحواضر اً كما أقاـ المموؾ السموقّيوف األوائؿ عدد

(، Chalcis(، خمقيس)Larissaعمى شكؿ مدف دفاعّية صغيرة، كاف أىّميا الرسيا ) ،العربّية
. ومما الشّؾ فيو أّف ىذه المدف قد قامت بدور اقتصادّي في سبيؿ (ٙ)(Areyhusaأريوثا)

القبائؿ العربّية في شماؿ  صدِّ في  السيطرة عمى النشاط التجارّي في الخميج العربّي، وبدور دفاعيّ 
ـْ ُيكتب ليا االستمرار، إْذ (ٚ)الجزيرة العربّية . إاّل أّف القسـ األعظـ مف ىذه الُمدف، عمى الخميج، ل

أشار بميني إلى أّنو في زمانو)القرف األّوؿ الميبلدّي( كانت ىذه الُمدف قد ُدّمرت بفعؿ حروب 
 . (ٛ) بيف السموقييف والبارثييف ُمتعّددة

( أو Failakaومف أىـّ المواقع الدفاعية في العصر السموقّي كانت جزيرة فيمكا)
 اسـعمى وظيفتيا، إْذ يعني  اسميا(، عمى رأس الخميج العربّي، والتي ُيدلؿ Ikarosإيكاروس)

. ويورد أرياف، في األناباسيس، أّف ىذه الجزيرة أثارت إعجاب اإلسكندر (ٜ)فيمكا "الحارسة"
( الواقعة في بحر إيجة قرب Ikariaإيكاروس تشبييًا ليا بجزيرة إيكاريا) اسـا فأطمؽ عمييا بجمالي
 اسمياإيكاروس يعني "الشبيية بإيكاريا". ومف ثـّ غّير سموقس  واسـ. (ٓٔ)سية الصغرىآسواحؿ 

                                                           
1 Potts. D. T; Mesopotamian Civilization "The Material Foundations", Cornell 
University Press , London 1997, p281. 

ٌّد)الناصريّ  ٕ ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .ٖٖٗص الهللٌنست
ٌّة فً بوشٌر مدٌنة موقع  أّنها إلى الباحثون ٌذهب: برسٌس أنطاكٌة ٖ ٌّة الجمهور ٌّة اإلسبلم  : انظر. االٌران

Smith. M. A; op, cit, p 116. 
 التً مؽنٌزٌا ؼٌر وهً الصؽرى، أسٌة فً( Phrygia)فرٌجٌا فً مٌناندر نهر على تقع: مٌناندر مؽنٌزٌا ٗ

ًّ  الملك بٌن م.ق89ٔ معا الشهٌرة المعركة فٌها جرت -ٖٕٕ( ) Antiochus III) الثالث أنطٌوخس السلوق

 Magnesia ad) لسٌبٌلٌوم الُمجاورة أو الُمتاخمة مؽنٌزٌا باسم تعرؾ كانت والتً والرومان،( م.ق87ٔ
Sipylum .)انظر: 

Bunson. M: op, cit, p26. 
5 Bevan. E. R; The House of Seleucus, Vol. 1,  London, 1902,  p 247. 
6 Pliny; N. H.VI. 160 . 
7 Smith. M. A; op, cit, pp 116. 
8 Pliny; N. H.VI. 160. 

ٌّد)الناصريّ  9 ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .ٖٖ٘ص الهللٌنست
10 Arrian;  The Anabasis. VII, 20. 
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يرى وأقاـ فييا حامية عسكرّية قد تكوف مف بقايا حامية يونانية. و  ،(ٔ)"فيمكا" اسـوأطمؽ عمييا 
أّنيا قد تكوف مف بقايا الجيش الذي أرسمة اإلسكندر لمسيطرة عمى الخميج  ،األستاذ جواد عمي

 .  (ٕ)العربّي، ولفتح اليند والجزر الُمقابمة لببلد العرب وسواحؿ شبو الجزيرة العربّية
ائج بيا في العصر السموقّي، أىّمية تبوح بيا نت ال يستيافويبدو أّنو كاف إليكاروس أىّمية 

. إْذ َعثر (ٖ)ٖٜٙٔ -ٜٛ٘ٔ ما بيفخبلؿ الفترة  ،التي تّمت في ىذه الجزيرة األثريةالحفريات 
، ونقود تعود لعيد (ٗ)عمماء اآلثار عمى عدد مف القطع النقدّية تعود لعيد سموقس األّوؿ

ـّ العثور عمى آثار تُثبت (٘)ؽ.ـ(ٚٛٔ-ٖٕٕ( ) Antiochus III)أنطيوخس الثالث . كما ت
(. Artemisطاف اليونانّي ليذه الجزيرة في العصر السموقّي مف ضمنيا معبد لمرّبة أرتميس)االستي

، وُيسّجؿ ىذا النقش (ٙ)ؽ.ـ(ٕٕٙ -ٕٙٗ()Seleucid II)ونقش يؤّرخ لعيد الممؾ سموقس الثانّي 
(، إلى تابع لو ُيدعى أناكساراخوس Ikadionرسالة مف موّظؼ سموقّي، ُيدعى إيكاديوف )

(Anaxarchos أناكساراخوس، بدوره، أضاؼ رسالة توضيحّية، ووّجو النقش إلى سكاف .)
ـّ بأمر ىذه الجزيرة . الجزء األكثر أىّمية مف النقش، (ٚ)الجزيرة ُمبّينًا ليـ أّف الممؾ شخصّيًا ُميت

بوجوب إيقاؼ خصوماتيـ وخبلفاتيـ مع  ،كاف توصية)أمر( مف الممؾ لممستوطنيف اليوناف
 . (ٛ)ييف في الجزيرةالسّكاف المحمّ 

ُيمكف تكويف صورة تاريخّية عف جزيرة إيكاروس. فمف  ،بُمساعدة الدليؿ اآلثارّي و ىذا النقش
 -ٕٛٙالُمحتمؿ أّف الممؾ السموقّي أنطيوخس األّوؿ قد قّرر، في الفترة الممّتدة بيف عامّي 

ارية الُمبحرة في الخميج ؽ.ـ، إقامة ُمستوطنة في الجزيرة لتكوف محّطة دفاعّية لمسفف التجٕٔٙ
وزاد عدد المستوطنيف اليوناف فييا إلى درجة  ،قد ازدىرت اإلغريقيةالعربّي. ويبدو أّف الُمستوطنة 

، ورّبما كاف ىذا ىو الخبلؼ الذي (ٜ)دخموا معيا في نزاعات وخبلفات مع سّكاف الجزيرة المحمييف
الُمستوطنوف اليوناف بموجب توصّيات تناولو نقش إيكاديوف. ومف غير المعموـ فيما إذا عمؿ 

                                                           
ٌّد)الناصريّ  ٔ ، العصر فً دنىاأل والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .ٖٖ٘ص الهللٌنست
 فٌلكا جزٌرة فً حجر على العثور تمّ  وقد. ٕٖص ،ٕج ، اإلسبلم قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً ٕ

ٌّن  :انظر. وأرتمٌس وبوسٌدون زٌوس اآللهة إلى الجزٌرة على ُمقٌمٌن ٌونان جنود من تقدمة أّنه لآلثارٌٌن تب
ٌّة الجزٌرة بٌن العبلقة (:الدٌن صبلح فاطمة)موسى  العصر بداٌة حّتى اإلسكندر عصر منذ والٌونان العرب

، ًّ  .ٖ٘ٔص الرومان
ٌّة والجزٌرة الخلٌج تارٌخ(: الُمحسن عبد الدٌن عبلء)شاهٌن ٖ  .ٙٙص القدٌم، العرب
 .8ٖٖص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات( : رائؾ مفٌد) العابد ٗ
 .ٖٖص ،ٕج ، اإلسبلم قبل ربالع تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً ٘
ٌّة العبلقات(: المجٌد عبد)حمدان ٙ ٌّة الدولة بٌن التجار  .8ٖص العرب، وببلد والهند السلوق
 -م.قٕٖٓٓ)اإلسبلم صدر إلى البرونزيّ  العصر من العرب جزٌرة فً العرب تارٌخ(: روبرت)ُهٌلِْند 7

 .8ٗص م،ٕٓٔٓ بٌروت، والتوزٌع، للنشر سقُدم شركة ُمنى، زٌاد: ُمراجعة حسن، عدنان: ترجمة ،(مٖٓٙ
ٌّة الفّنٌة التؤثٌرات(: إٌمان)العزٌز عبد 8 ٌّة بحوث مجلّة الُمتؤؼرق، العصر فً العربٌة الجزٌرة شبه فً الٌونان  كل

 .  ٖٙٔص ،7٘ٔ -7ٕٔص المنوفٌة، جامعة م،ٕٕٓٓ تموز، ،ٓ٘ العدد اآلداب
9 Smith. M. A; op, cit, pp 118, 119. 
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ـْ ال. إاّل أّف المؤّكد ىو أّف السموقييف قد أولوا الخطوط التجارّية، عبر الخميج  الممؾ السموقّي أ
قامة حامية فييا. كما ازدىر في العصر  اّل لما قّرروا استيطاف إيكاروس وا  العربّي، أىّمية كبيرة، وا 

والتي تحّولت  ،(ٔ)(Delmon( أو ديمموف)Tylosتيموس)خر ىو جزيرة آالسموقّي مركز تجاري 
إلى ُمستودع ُميـّ لمبضائع الشرقية في الخميج العربيّ 
إلى استيطاف دائـ  األثرية. وُتشير الدالئؿ (ٕ)

كما كاف الحاؿ مع جزيرة  ،في الجزيرة، إاّل أّنو، وعمى األرجح، لـ يكف ىناؾ مستوطنيف يوناف
 . (ٖ)فيمكا)إيكاروس(

السموقّي، بالسمع اليندّية، والعربّية، والتجارة الشرقّية، العناية بالطرؽ التجارّية  االىتماـشمؿ ولـ ي
. فيورد (ٗ)فقط، بؿ تعّدى ذلؾ إلى ُمحاولتيـ نقؿ زراعة بعض النباتات اليندّية والعربّية إلى سورية

( أو Nardكالنارد) ،يةبميني أّف سموقس قاـ بمحاولة لنقؿ زراعة بعض النباتات العطرّية والطبّ 
عمى اعتبار أّف تمؾ  ،، وأّنو جمبيا عف طريؽ البحر(٘)(Anomumسنبؿ الطيب و األنوموـ )

سموقس الذي ذكره بميني كاف سموقس األّوؿ،  . و(ٙ)تتحّمؿ السفر لمسافات طويمة النباتات ال
لو اىتمامات بيكذا  تمّمف حمموا ىذا االسـ كان ،عمى األغمب، إْذ أّنو ىو مف بيف جميع خمفائو

نواحي. وُيمكف االستدالؿ مما أورده بميني عمى أّف سموقس األّوؿ أراد كسر االحتكار العربّي ليذه 
 ،كما أّف اختياره لمطريؽ البحريّ  .(ٚ)بيدؼ جعميا في متناوؿ الُمستيمكيف وخفض أسعارىا ،السمع

وأّف الطريؽ البحرية إلى اليند كانت  بيف الدولة السموقّية واليند، ،يدّؿ عمى وجود تجارة بحرّية
ـّ تفضيميا عمى الطريؽ البّرية لنقؿ ىذه الُمنتجات  . (ٛ)األقصر حّتى ت

ـْ يكف ىو الممؾ السموقّي الوحيد الذي قاـ بيذه التجربة، إْذ ُيشير بميني إلى أّف  ويبدو أّف سموقس ل
حاولة سموقّية لنقميا، إاّل أّف بميني لـ ، مما يدّؿ عمى قياـ مُ (ٜ)أْف تنمو في سورية ال يمكفالقرفة 

 ُيشر إلى الممؾ السموقّي الذي قاـ بتمؾ المحاولة. 

                                                           
ًّ  الخلٌج عبر التجاريّ  الطرٌق منتصؾ فً تقع وهً البحرٌن، اسم الٌوم علٌها ٌُطلق: تٌلوس ٔ  دلتا بٌن العرب

ًّ  الساحل على ٌُطلق البحرٌن اسم كان. جنوباً  هرمز ومضٌق شماالً  والفرات دجلة نهريّ  ًّ  للخلٌج الؽرب  العرب
ٌّة النصوص علٌها أطلقت. شماالً  الكوٌت ودولة جنوباً  قطر إمارة بٌن المنطقة وٌشمل  كما دٌلمون اسم السومر
ٌّون الُكّتاب علٌها أطلق حٌن فً". أوال" باسم ُعرفت  عبد الدٌن عبلء)شاهٌن: انظر. تٌلوس اسم الكبلسٌك
ٌّة والجزٌرة الخلٌج تارٌخ(: الُمحسن  .ٕٕٔ -9ٔٔص القدٌم العرب

2 Pliny; N. H,VI, 147. ; Arrian;  The Anabasis, VII, 20. 
3 Smith. M. A; op, cit, p120. 

 .ٕٙٙص ،(م.قٗٙ -ٖٖٖ)بومبٌوس حتى اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً سورٌا(: رائؾ مفٌد) العابد ٗ
( رائؾ مفٌد) العابد: انظر. الهال حبّ  تكوٌنه فً ٌُشبه الطّبٌة، األمور فً ٌُستخدم كان عطريّ  نبات: األنوموم ٘

 .7ٕٖص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات: 
6 Pliny; N. H, XI, 135.  

 .7ٕٖص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات( : رائؾ مفٌد) العابد 7
ٌّة الدولة نشوء(: حمزة حسن)جواد 8  .ٕٔٔص وقٌامها، السلوق

9 Pliny; N. H. XI. 135. 
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أنطيوخس الرابع  وأبدى الُمموؾ البلحقوف في المممكة السموقّية، باستثناء أنطيوخس الثالث، و
) Antiochus IV ()ٔٚ٘-ٖٔٙ )أيضًا  ، اىتمامًا أقؿ بالشؤوف االقتصادّية، البؿ والسياسّيةؽ.ـ

 . (ٔ)لمقسـ الشرقّي مف المممكة السموقّية، وكاف ىناؾ تغّير عاـ نحو الغرب في اىتمامات المممكة
أّدى إلى إعبلف واليات باكترية وبارثية الستقبلليما عف  ،ىذا اإلىماؿ لمقسـ الشرقّي مف المممكة

تمّر عبر  تلشرؽ، إْذ كانوىو ما انعكس سمبًا عمى التجارة السموقّية مع ا .(ٕ)المركز في أنطاكية
 . (ٖ)النيريف واليند ما بيفالخطوط التجارّية الواصمة بيف ببلد  ،تمؾ الواليات

كاف مف صالح مدينة  ،في ىذه الفترة ،وبطبيعة الحاؿ فإّف ضعؼ االىتماـ السموقّي بالشرؽ
 . (ٗ)الجرىاء التي ُتركت وحيدة لتحتكر تجارة المواد العطرّية

عف الباؿ، عند بحث عناية السموقييف بالتجارة مع اليمف والشرؽ، الصراع  ال يغربويجب أْف 
البطممّي السموقّي عمى جنوبّي سورية. فبالرغـ مف األبعاد السياسّية التي اّتخذىا ىذا الصراع، إاّل 

إغفاؿ الجانب االقتصادّي لو، حيث كاف لجنوبّي سورية أىّمية خاّصة في العصر  ال يمكفأّنو 
، (٘)تّي. إْذ، وكما ُأشير سابقًا، كانت تنتيّي إلييا الخطوط التجارّية القادمة مف اليمف جنوباً اليممينس

الذي كاف يخترؽ  ،كانت تُنقؿ بّرًا عبر الطريؽ ،كما أّف تجارة اليند القادمة إلى الخميج العربيّ 
نوبّية دفع المموؾ . لذلؾ فإّف أىّمية موقع سورية الج(ٙ)الصحراء السورّية ويصؿ إلى ميناء غّزة

ُعرفت باسـ الحروب  ،السورّييف لمعمؿ دائمًا عمى استعادتيا، وأدخؿ الدولتيف في حروب طويمة
ؽ.ـ لصالح السموقييف، ُممثّميف بالممؾ ٕٓٓ، بمغ عددىا سّت جوالت وانتيت في العاـ (ٚ)السورّية

( أو Banionبانيوف) فيأنطيوخس الثالث الكبير، الذي تمّكف مف ىزيمة البطالمة في معركة 

                                                           

  .9٘ٗص القدٌمة، الحضارات تارٌخ فً ُمقّدمة(: طه)باقرٔ 
ًّ  االهتمام لضعؾ نتٌجة ٕ ٌّة الدولة بها مّرت التً الصعبة ولؤلوضاع بالشرق السلوق  الملك عهد فً السلوق

ٌّة الدولة عن استقبلله بارثٌا حاكم( Andgoros)أنداجاروس أعلن فقد( م.قٕٙٗ -ٕٔٙ)الثانً أنطٌوخس  السلوق

ًّ  حاكم مكانه وحلّ  هذا، أنداجاروس ُعزل م.ق9ٖٕ العام حوالً وفً. م.قٕ٘ٗ العام فً  ٌُدعى محلًّ بارث

 م،.ق8ٖٕ العام فً ،(م.ق255- 237)(Diodotos) دٌوتوس باكتٌرٌة حاكم أعلن كما(. Arsaces)أرشاق

ٌّة، المملكة عن استقبلله ٌّة سبللة وأّسس السلوق  : انظر. تقرٌباً  م.ق8ٕٔ العام حّتى باكترٌا حكمت ٌونان

Colledge. M; the Parthians, New York, 1967, p25. 
، إٌران رٌختا موسوعة(: كرٌم حسن)الجاؾ: كذلك ًّ  بٌروت، للموسوعات، العربٌة الدار أّول، مجلّد السٌاس
 .7ٙ -9ٙ ص  م،8ٕٓٓ

ٌّة الدولة نشوء(: حمزة حسن)جواد ٖ  .ٙٗٔص وقٌامها، السلوق
 .8ٗص العرب، جزٌرة فً العرب تارٌخ(: روبرت)ُهٌلِْند ٗ
 .٘ٔص والسلوقً، البطلمً العصرٌن فً فلسطٌن فً الٌهود(: هانً)جوهر ٘

6 Smith. M. A; op, cit, pp122, 123.  
 م،999ٔللكتاب، المصرٌة الهٌئة م،.ق واألول الثانً القرنٌن فً البطالمة دبلوماسٌة(:محمد منٌرة)الهمشري 7

 .9ٕص
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ُموّجيًا بذلؾ ضربة قاصمة لمتجارة البطممّية  ،واستعاد ىذه المنطقة االستراتيجّية ،(ٔ)بانياس الداخؿ
 . (ٕ)الخارجّية

الُطرؽ التجارّية البّرية  تنشيطفي سبيؿ  ،ومف الخطوات األخرى التي قاـ بيا المموؾ السموقّيوف
أو أنطيوخس األّوؿ بإرساؿ حممة استكشافّية بقيادة  ،ؿنحو الشرؽ، كاف قياـ الممؾ سموقس األوّ 

. إاّل أّف (ٗ)، وىو المشروع الذي بدأه اإلسكندر الكبير(ٖ)إلى بحر قزويف (Patroklesباتروكمس )
 . (٘)ىذه الخطوة لـ ُتحّقؽ سوى قدر ضئيؿ مف النجاح

 :لتنشيط التجارة الشرقّية ق.م( ٚٛٔ-ٖٕٕ)جيود الممك أنطيوخس الثالث -د
 ٚٛٔ -ٖٕٕ)ؽ.ـ، كاف الممؾ أنطيوخس الثالثٖٕٕمنذ وصولو إلى العرش، في العاـ  
كما كانت في عيد أجداده األقوّياء مف  واتساعيا،يطمح إلعادة الدولة السموقّية إلى قّوتيا  ؽ.ـ(

 . (ٙ)أنطيوخس األّوؿ أمثاؿ سموقس األّوؿ و
حّتى  ٕٕٔالي سبع سنوات، مف العاـ ىذا الطموح دفعو لقيادة حممة صوب الشرؽ، استمّرت حو 

. فحاوؿ أواًّل إخضاع والية باكتريا، إاّل أّنو (ٚ)ؽ.ـ، قّمد فييا اإلسكندر المقدونيّ  ٕ٘ٓالعاـ 
بعد ثبلث سنوات لعقد تسوية شّرعت استقبلؿ حاكـ بكتريا أيثوديموس  اضطر
 . (ٛ)(Euthydimos Iاألّوؿ)

و كوش، وعقد ُمعاىدة مع الممؾ اليندّي فيما بعد عبر أنطيوخس الثالث جباؿ اليند
، حصؿ بموجب أّحد شروطيا عمى عدد مف الفيمة (ٜ)(Sophagasenosسوفاجاسينوس)

كاف  ،ّمما الشّؾ فيو أّف أّحد أىداؼ أنطيوخس الثالث مف حممتو الشرقّية تمؾ . و(ٓٔ)اليندّية
ة السموقّية اآلثار االقتصادّية . إْذ رّبما أدرؾ ساسة الدول(ٔٔ)تشجيع التجارة السموقّية مع اليند

، أو عمى األقؿ استعادتياالتي ترتّبت عمى فقدانيـ لمنطقة بارثية وباكترية، فعمدوا إلى  ،السمبّية
                                                           

1 Bickerman. E; From Ezra to the last Maccabess, New York, 1986, p 64.                     
ٌّد)الناصريّ  ٕ ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة رٌختا(: أحمد س ًّ  .8ٕ٘ص الهللٌنست

3 Bevan. E. R; op, cit, p282. 
4 Arrian;  The Anabasis. VII.16.  1- 4. 
5 Smith. M. A; op, cit, p121. 

 .ٓٗٔص والرومانً، الهللٌنستً العصرٌن فً األدنى الشرق(: الٌسر أبو) فرح ٙ
ٌّة ةالدول نشوء(: حمزة حسن)جواد 7  .78ٔص وقٌامها، السلوق
 م9٘ٓٔبٌروت، ،ٔج رافق، الكرٌم وعبد حداد موسى:  ترجمة وفلسطٌن، ولبنان سورٌا تارٌخ(: فٌلٌب) حّتً 8

 .          ٖٔٗص ،
سوفاجاسٌنوس: أّحد القادة الهنود الذٌن تصارعوا على العرش فً الهند بعد موت ملك مورٌا باساراثا  9

(Dasaratha( )ٕٖ٘- ٕٕٔ )قام الملك أنطٌوخس الثالث بدعمه للوصول إلى مورٌا سبللة فً ملك آخرق.م .

ٌّة ودفع مبلػ من المال باإلضافة إلى  ٌّة للسلطة السلوق . انظر:             ٓ٘ٔالعرش ُمقابل االعتراؾ بالتبع ًّ  فٌل حرب

Ravchaudhuri. H; op, cit, p195. 
10 Grainger. J; Great Power Diplomacy in the Hellenistic World, Routledge, London: 
New York, 2017, p112. 
11 Rostovtzeff. M; op, cit, p459. 
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ضماف منافعيـ االقتصادّية في تمؾ المنطقة. وكاإلسكندر المقدونّي، أدرؾ أنطيوخس الثالث 
لمقياـ بحممة عمى مممكة الجرىاء العربّية  مما دفعو ،(ٔ) العطرّية ياوُمنتجات ،أىّمية الجزيرة العربّية

 . (ٕ)ؽ.ـ ٕٗٓ/ٕ٘ٓفي العاـ 
ويبدو أّف التمويح بالقّوة العسكرّية أتى ثماره، إْذ سارع أعياف الجرىاء وُوجيائيا إلى استعطاؼ 

خ مف نعمتي" السمـ والحرّية"، عمى حّد تعبير المؤرّ  ال يحرميـالممؾ السموقّي، طالبيف منو أْف 
. فرضي الممؾ السموقّي ولّبى طمبيـ، وقّرر العودة ُمقابؿ جزية تعكس طبيعة التجارة (ٖ)بوليبيوس

تاالنت مف المباف  ٓٓٓٔتاالنت مف الفّضة و  ٓٓ٘التي عمموا بيا. إْذ تكّونت تمؾ الجزية مف 
 . (ٗ)(Stacteتاالنت مف تشكيمة واسعة مف الُمّر العالّي الجودة المعروؼ باسـ ستاكت) ٕٓٓو

نحو تيموس، فحصؿ مف أىميا، ىي األخرى، عمى كّمية  الثالث ومف الجرىاء انطمؽ أنطيوخس
 . (٘)مف المؤلؤ، ليعود بعدىا إلى مدينة سموقية دجمة

ومف الُممكف أْف ىدؼ أنطيوخس، مف ىذه الحممة الجرىائّية، لـ يكف السيطرة عمى الجرىاء، بْؿ 
ومنيا إلى باقي المممكة  ،لقادمة مف الجرىاء نحو سموقية دجمةكاف يسعى لزيادة السمع التجارية ا

التي  ،نحو البتراء وجوؼ سورية ،عمى حساب تمؾ التجارة العابرة شماؿ الجزيرة العربّية ،السموقّية
 . (ٙ)كانت التزاؿ خاضعة لسيطرة البطالمة

، ىو رغبة الممؾ عف السبب األّوؿ ال ينفصؿوالتفسير اآلخر الُمحتمؿ لتمؾ الحممة، والذي 
إْذ مف النقاط  .(ٚ)وزيادة مدخوؿ الخزينة الممكّية مف غنائـ تمؾ الحممة ،السموقّي بالكسب الماديّ 

السوداء التي لّطخت تاريخ أنطيوخس الثالث، كاف استخدامو لمنيب كوسيمة لتدعيـ خزينة 
. (ٛ)ؽ.ـٚٛٔـ في العاـ مممكتو. وىو نفسو َفَقد حياتو أثناء محاولتو نيب أّحد المعابد في عيبل

 . (ٜ)وثروة الجرىائييف وأمواليـ كانت كبيرة لدرجة يسيؿ معيا ُلعاب ممٍؾ كأنطيوخس الثالث

                                                           
 .ٕٗٙص ،ٔج وفلسطٌن، ولبنان سورٌا تارٌخ(: فٌلٌب) حّتً ٔ
 .ٓ٘ص العرب، جزٌرة فً العرب تارٌخ(: روبرت)ُهٌلِْند ٕ

3 Polybius; Histories, XIII, 9, 4 - 5. 
ًّ  شمال نهضة(: دانٌال)بوتس ٗ ٌّة الجزٌرة شرق ٌّة، الحقبة فً العرب  طرق معرض دلٌل فً بحث الهللٌنست

ٌّة المملكة آثار روائع القدٌمة التجارة ٌّة، العرب  الهٌئة مع بالتعاون اللوفر متحؾ أٌلول، 7ٕ -تموز ٗٔ السعود
ٌّة، والسٌاحة لآلثار العاّمة  .7ٖٓص م،ٕٓٔٓ بارٌس، السعود

 .ٓٗص الرومانً، الفتح إلى المقدونً فٌلٌبوس من الٌونان رٌختا(: أسد)رستم ٘
6 Rostovtzeff. M; op, cit, p459. 

 .ٓ٘ص العرب، جزٌرة فً العرب تارٌخ(: روبرت)ُهٌلِْند: كذلك
7 Smith. M. A; op, cit, p123. 

 ،8ٔٔص ،(م.قٗٙ -ٖٖٖ)بومبٌوس حتى اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً سورٌا(: رائؾ مفٌد) العابد 8

ٔٔ9. 
9 Smith. M. A; op, cit, p123. 
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إاّل أّنو وبالرغـ مف التأثيرات السموقّية في الجرىاء، فإّنيا لـ تخضع ليـ وبقيت تتحّكـ في أمور 
 .(ٔ)سموقّيةتجارة الخميج العربّي ُمقابؿ جزية سنوّية دفعتيا لمدولة ال

، إْذ (ٕ)االقتصادي ازدىارىاوصمت مدينة سموقية دجمة إلى ذروة  ،وخبلؿ حكـ أنطيوخس الثالث
كانت تنطمؽ منيا شبكة مف الطرؽ التجارّية التي تخترؽ  وأوالىا عناية ىاّمة عمى اعتبار أنّ 

. إاّل أّف (ٖ)والصيفشمالي ببلد الرافديف لتمتقي بشبكة الطرؽ الُكبرى الُمتوّجية إلى أواسط أسية 
والحقًا سُتعاني ىذه المدينة مف ىبوط  ؽ.ـ ٚٛٔالعاـ ىذا االزدىاَر لـ ُيكتب لو االستمرار، فمف 

ؽ.ـ( ٖٛٔ -ٔٚٔ( )Mithridates Iقبؿ أْف يتمّكف الممؾ البارثّي ميثراديتس األّوؿ) اقتصادي،
 . (ٗ)ؽ.ـٔٗٔمف السيطرة عمييا في العاـ 

في مياه الخميج  ،وخس الثالث في مجاؿ تنشيط التجارة البحرّية الشرقّيةوّمما ُيذكر لمممؾ أنطي
(، أمينًا عاّمًا Tychonؽ.ـ، بتعييف أّحد قادتو، وُيدعى تيخوف )ٕٕٓقيامو في العاـ  ،العربيّ 

وكاف ىدؼ أنطيوخس مف تعييف ىذا الرجؿ، ذو  .(٘)لمجيش لئلشراؼ عمى والية البحر اإلريثيري
يكوف قادرًا عمى السيطرة عمى  ،مجاؿ البحر، ىو الشروع في بناء أسطوؿ الخبرة الواسعة في

الخميج العربّي، وتأميف ُطرؽ التجارة مع اليند. ومف الُمحتمؿ أّنو كاف ليذا األسطوؿ دور فّعاؿ 
 . (ٙ)ؽ.ـ أي العاـ الذي قاـ فيو أنطيوخس الثالث بحممتو عمى الجرىاءٕ٘ٓفي العاـ 

ىو تمّكنو خبلؿ الحرب  ،توضع في ميزاف مآثر الممؾ أنطيوخس الثالث ومف بيف اإلنجازات التي
، مف استعادة منطقة جوؼ سورية ذات األىّمية (ٚ)ؽ.ـ(ٜ٘ٔ -ٕٕٓالسورية الخامسة)

الكبيرة، ُمتمّكنًا بذلؾ مف السيطرة عمى منطقة ُميّمة تمتقي فييا الخطوط التجارّية  االقتصادية
لخميج العربّي شرقًا، وُمساىمًا بذلؾ في حرماف البطالمة مف القادمة مف اليمف جنوبًا ومف ا
عبر الطرؽ البّرية، وموّجيًا ضربة قاصمة لمتجارة البطممّية  ،نصيبيـ مف منافع التجارة الشرقّية

 .(ٛ)الخارجّية

                                                           
 .    ٖٗص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٔ

2 Morkholm. O; Antiochus IV of syria, Kobenhaven, 1966, p31. 
ٌّد)الناصريّ  ٖ ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .ٖٕٗص الهللٌنست
ٌّة الدولة نشوء(: حمزة حسن)جواد ٗ  .ٖٔٔص وقٌامها، السلوق
ًّ  ُمصطلح( Thalassa  Erythrean)  اإلرٌثري البحر ُمصطلح ٘  هناك أن ومع ،(األحمر البحر)  ٌعنً ٌونان

ًّ  الُمصطلح فإن األحمر، البحر  ٌُسّمى بحراً   إذ ق،السحٌ الزمن ذلك فً االحمر البحر بها ٌقصد ٌكن لم الٌونان

 Sinus( )العربً الخلٌج)أو( العرب خلٌج)الكبلسٌكٌٌن الجؽرافٌٌن جمهور لدى ٌسمى كان االحمر البحر إن
Arabicus  )وأجزائه الهندي المحٌط من الشمالً القسم العهد، ذلك فً تعنً، كانت( ريٌإرث) الٌونانٌة فالكلمة 

 الرومان ترجم وقد. االحمر والبحر عمان، خلٌج منهبض العربً والخلٌج العربً، البحر ذلك فً بما ومتفرعاته،

ٌّة ٌُعرؾ فؤصبح الُمصطلح هذا   اإلرٌثريّ  البحر دلٌل(: نقوال)زٌادة: انظر( Rubrum mare)باسم بالبلتٌن

ٌّة، الجزٌرة وتجارة  ٖٕٙص العرب
 .ٔٗٔ ،ٓٗٔص والرومانً، الهللٌنستً العصرٌن فً األدنى الشرق(: الٌسر أبو) فرح ٙ

7 Bickerman. E; op, cit, p64. 
ٌّد)الناصريّ  8 ، العصر فً األدنى والشرق مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  .8ٕ٘ص الهللٌنست



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

8ٓ 
 

 التجارة الشرقّية: الرابع لتنشيطجيود الممك أنطيوخس  -ـى
والده أنطيوخس الثالث في القّوة  ؽ.ـ(  ٖٙٔ-٘ٚٔ)أنطيوخس الرابع الممؾ شارؾ 

والطموح، إْذ، ومنذ وصولو إلى العرش، باشر في العمؿ عمى تنظيـ مممكتو وتقويتيا. وكاف ىدفو 
اليدؼ  و ىوقبؿ أف تصبل إلى قّوتيما الُعظمى،  ،األّوؿ التعامؿ مع الدولتيف البارثّية والباكتيرّية

 . (ٔ)الذي مات قبؿ أْف يتمّكف مف تحقيقو
التجارة  لتنشيطنشاطو السياسّي بنشاط اقتصادّي، إْذ حاوؿ جيده  ،َرف أنطيوخس الرابعوقَ 

ـْ  .الشرقّية، وزيادة منافع أنطاكية منيا يكتِؼ بالضغط المباشر عمى الجرىائييف، بؿ لذلؾ فإّنو ل
 ندريةإسك. ولتحقيؽ ىذا الغرض قاـ بإعادة بناء مدينة (ٕ)رأى أْف ُيمسؾ زماـ ىذه التجارة بنفسو

ؽ.ـ وأسماىا ٘ٙٔ/ٙٙٔ، التي كانت قد ُخّربت بفعؿ أّحد الفيضانات عاـ (ٖ)دجمة )خاراكس(
. وىذا في الواقع (٘)(Hespasosines)ُيدعى ىيسباوسينوس اً ، وعّيف عمييا حاكم(ٗ)باسـ أنطاكية

ي الت إمبراطورتيوالذي ُعرؼ بولعو بتقوية  ،ليس بغريب عف ممؾ قوّي كأنطيوخس الرابع أمرٌ 
  .(ٙ)شيدت في عيده حركة تمديف واسعة

عمؿ عمى تغيير مسار ُطرؽ القوافؿ وفي إطار دعـ أنطيوخس الرابع لمتجارة الشرقّية، فإّنو 
تمّر بأراضّي اإلمبراطورّية البارثّية، التي كانت تفرض مكوسًا وجمارؾ باىظة  الشرقّية حّتى ال

ر طريقًا مباشرًا، دوف وسيط، لمتجارة مع اليند . ولكّي ُيوفّ (ٚ)عمى التجارة التي تمّر بأراضييا
الذي كاف يبدأ مف موانئ اليمف  ،و وعنايتو لطريؽ البّخورمواليمف، قاـ أنطيوخس بتوجيو اىتما

وأسواؽ  ،ومنيا نحو أسواؽ المتوّسط شماالً  ،جنوبًا ويقطع الجزيرة العربّية وصواًل إلى البتراء
. كما حاوؿ تغيير مسار طريؽ البّخور لكّي يّتجو (ٛ)ريف شرقاً الني ما بيفمصر غربًا وأسواؽ ببلد 

بعيدًا عف الخّط الفرعّي الُمّتجو شمااًل إلى  ،مباشرة إلى فمسطيف وأسواؽ سورية عمى الُمتوّسط
مصر حّتى يحـر مصر مف نصيبيا مف تجارة الجزيرة العربّية، وليمنع السمع المصرّية مف العودة 

 . (ٜ)و البتراء واليمفمع القوافؿ العائدة نح

                                                           
1 Smith. M. A; op, cit, pp124, 125. 

ٌّة دراسة" مٌسان(: "آرثر شٌلدن)نولدمان ٕ ٌّة، تارٌخ  .ٖٙٗص أول
3 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p149. 

 .ٖٔ،ٕٔص ،ٕج ، اإلسبلم قبل العرب تارٌخ  فً لُمفّصلا(: جواد)علً ٗ
ٌّة دراسة" مٌسان(: "آرثر شٌلدن)نولدمان ٘ ٌّة، تارٌخ  .ٖٙٗص أول
 عّمان، الشروق، دار عباس، إحسان: ترجمة رومانٌة، والٌة كانت حٌن الشام ببلد مدن(: مارتن)جونز ٙ

 .٘ٗ ص م،987ٔ
ٌّد)الناصريّ  7 ، العصر فً األدنى الشرقو مصر وحضارة تارٌخ(: أحمد س ًّ  8ٕ٘ص الهللٌنست

8 Bowen. J. R; Ancient Trade Routes In South Arabia, In : Archaeological Discoveries 
In South Arabia, Vol. 2 , London, 1939, p35. 

ٌّة الدولة نشوء(: حمزة حسن)جواد 9  ٖٕٙص وقٌامها، السلوق
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تنظيـ مسح لمجانب بإرساؿ أسطوؿ لوفي ىذا المجاؿ أيضًا، ُيورد بميني أّف أنطيوخس الرابع قاـ 
ـّ في حوالي العاـ (ٔ)العربّي مف الخميج العربيّ  ؽ.ـ، بدأ مف خاراكس ٘ٙٔ. ىذا المسح، الذي ت

ا بالقرب مف شبو جزيرة قطر، في موضع م األسطوؿ عاد إاّل أفّ  .الجرىاء ما وراءواستمّر إلى 
، نتيجة لمصخور عمى الساحؿ  ،. ومف الُممكف أّف أنطيوخس كاف ييدؼ مف ىذا المسح(ٕ)اليـو

 إلى تأميف ُمحور جديد لخطوط التجارة البحرّية الشرقّية.
لمسيطرة عمى  ،أنطيوخس الرابع التي قاـ بيا أنطيوخس الثالث و ،وبالرغـ مف بعض الخطوات

وفشؿ مموؾ سورية في  .ة الشرقّية، فإّف تمؾ الخطوات بقيت خجولة إلى حّد ماخطوط التجار 
اإلمساؾ بزماـ التجارة مع اليمف واليند، في حيف بقي الوسطاء العرب ُمسيطريف عمى الُطرؽ 
التجارّية البّرية، ففرض عرب اليمف واألنباط سيطرتيـ عمى تجارة طريؽ البّخور، البؿ وعمى 

سيطرتيـ عمى  ،. وفرض أقرانيـ العرب في الجرىاء وميساف(ٖ)يط الينديّ التجارة عبر المح
 . (ٗ)الطرؽ التجارّية عبر الخميج العربيّ 

( مف Hespasosines) ىيسباوسينوس تمّكف حاكـ خاراكس ،وخبلؿ النزاع السموقّي البارثيّ 
س والمناطؽ استغبلؿ الفوضى في المممكة السموقّية، فأعمف استقبللو في ميساف)شممت خاراك

. إاّل أّنو وبحموؿ العاـ (٘)المحيطة فييا(، وخبلؿ فترة قصيرة وّسع دولتو حّتى شممت بابؿ نفسيا
النيريف، وتمّكف ميثراديتيس الثاني مف  ما بيفأصبح لمبارثييف اليد الُعميا في ببلد  ،ؽ.ـٕٓٔ

. وبذلؾ (ٙ)ّية لمبارثيّيفُمجبرًا ممؾ ميساف عمى إعبلف التبع ،النيريف ما بيفالسيطرة عمى ببلد 
ف قد فقدوا صبلتيـ الُمباشرة مع الخميج العربّي نيائّيًا. وانعكست ىذه السيطرة و يكوف السموقيّ 

إْذ  .وعمى الجرىاء ىي األخرى ،سمبًا عمى التجارة الشرقّية ،النيريف ما بيفالبارثّية عمى ببلد 
ر ُطرؽ التجارة إلى الجانب الشرقّي مف دخمت األخيرة في جمود اقتصادّي، رّبما كاف سببو تغيّ 

. وزاد التعّرؼ اليونانّي عمى سّر الرياح الموسمّية، في أواخر القرف األّوؿ الميبلدّي، مف (ٚ)الخميج
األمر سوءًا بالنسبة لمجرىاء، إْذ فقدت، نتيجة لتنشيط المبلحة في البحر األحمر، البقية الباقية 

. كما أّدت السيطرة البارثّية إلى فقداف السموقييف لتجارتيـ (ٛ)مف أىّميتيا لصالح ميساف وتدمر

                                                           
1 Pliny; N. H. XI. 135.  
2 Smith. M. A; op, cit, p125. 

ٌّة للعلوم صنعاء جامعة مجلّة بالهند، وصبلته القدٌم الٌمنً التجاري النشاط(: هللا عبد)الؽٌث أبو ٖ  االجتماع

ٌّة،  .ٗص ،ٕ٘ -ٔص م،ٖٕٔٓ صنعاء، ،ٙ العدد واالنسان
4 Smith. M. A; op, cit, pp125, 126. 

 ،8ٕٓٓ بؽداد،  جامعة ،7ٙ العدد األستاذ، مجلّة واألموّي، الراشديّ  العهدٌن فً مٌسان(: عّبود سعد)سمار ٘

 .99ٙص ،7ٖٓ -99ٙص
ٌّة، ص ٙ ٌّة أول  .ٙٗٗنولدمان)شٌلدن آرثر(: "مٌسان" دراسة تارٌخ

7 Rostovtzeff. M; op, cit, pp457, 458. 
، الخلٌج ومنطقة األنباط(: زٌاد)السبلمٌن 8 ًّ  .8ص العرب
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البّرية مع اليند، وغدا العالـ المتوّسطّي ُمجبرًا عمى الحصوؿ عمى السمع اليندّية عبر الوسطاء 
 . (ٔ)البارثييف مف جية الشرؽ، والوسطاء األنباط مف جية الجنوب

 أنطيوخس األّوؿ و ء مف أمثاؿ سموقس األّوؿ وبو المموؾ السموقّيوف األقويا ما قاـوبناًء عمى 
فإّنو مف الُمجحؼ بحّقيـ ما أورده بعض الباحثيف  ،أنطيوخس الثالث و أنطيوخس الرابع

، إذ أّف عنايتيـ الخاّصة بالجرىاء وميساف لـ (ٕ)بخصوص أّف السموقييف لـ يعتنوا بالتجارة الشرقّية
التجارّية والسّيما الجرىاء التي كانت ُممتقى التجارة أىّمية ىذه المدف بتكف إاّل مف باب عمميـ 

. أضؼ إلى أّف حركة بناء (ٖ)وحّتى شرقّي أفريقية ،العالمّية بيف الخميج العربّي واليند واليمف
 لمطرؽ التجارّية.  تنشيطالمدف الواسعة التي تبّنوىا ىّي بحّد ذاتيا 

السموقّي مع  لبلىتماـمرّده ُمقارنتيـ  قد يكوف ،إليو ىؤالء الباحثوف ما ذىبعمى أّية حاؿ 
والنجاح الكبير الذي أحرزه البطالمة في مجاؿ تنشيط التجارة  ،البطممّي بالبحر األحمر االىتماـ

 مع اليمف واليند.
 العالقات السموقّية اليندّية: -و

، ؽ.ـ ، إثر موتو ٖٕٖاإلسكندر العظيـ عاـ  إمبراطوريةُذكر سابقًا أّنو وبعد انييار  
استغّميا الزعيـ اليندّي تشاندراجوبتا موريا، وأّسس اإلمبراطورّية  ،تشّكمت حالة مف الفراغ السياسيّ 

، بعد أْف تمّكف مف طرد الحاميات المقدونّية مف البنجاب ووادي نير اليند، ومف (ٗ)الموريانّية
لموريانّية التي دخوؿ عاصمة مممكة مغاذا "باتاليبورتا" التي أصبحت عاصمة اإلمبراطورّية ا

امتّدت، في عيود ازدىارىا، مف جباؿ اليندو كوش غربًا، إلى خميج البنغاؿ شرقًا، حّتى ميسور 
 .(٘)في ىضبة ديكاف جنوباً 

كاف ىناؾ ممؾ، عمى الطرؼ اآلخر،  ،جوبتا يوّطد دعائـ مممكتوافي الوقت الذي كاف فيو تشاندر 
الذي سرعاف ما اصطدـ بالعاىؿ  ،سموقس األّوؿيوّطد ىو أيضًا دعائـ مممكتو. ىذا الممؾ ىو 

ؽ.ـ، عـز عمى إعادة الواليات ٕٖٔ. إْذ ومنذ عودة سموقس إلى بابؿ في العاـ (ٙ)اليندّي القويّ 

                                                           
1 Smith. M. A; op, cit, p127. 
2 Cary. N; A History Of The Greek World From 323 to 146 B. C, London, 1932, p289. 

 .ٖٗص  الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً:  كذلك
ٌّة المبلحة خطوط تطّور(: ؼالب مٌهوب) كلٌب أحمد ٖ ٌّة الجزٌرة حول البحر  واألّول الثالث األلفٌن بٌن العرب

 .7ٕٔص م،ٕٓٔٓ ،7٘العدد الوثٌقة، مجلّة د،المٌبل قبل
ٌّة والهند وببلد العرب، ص ٗ ٌّة بٌن الدولة السلوق (: ستٌفن)تانر. كذلك: 9ٕحمدان)عبد المجٌد(: العبلقات التجار

 .7ٗص طالبان، سقوط حتى األكبر اإلسكندر عصر منذ العسكريّ  التارٌخ أفؽانستان
5 Ravchaudhuri. H; Political History of Acncient India, Forgotten books, London, 
2014, pp140, 141. 
6 Avari. B; India: The Ancient Past A history of the Indian sub-continent from c. 7000 
B. C to 1200 A. D, Routledge, New York, p106. 
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لقيادة  ما دفعو. وىو (ٔ)التي كاف الوضع قد تغّير فييا كثيراً  ،الشرقّية ومف ضمنيا شماؿ اليند
ة البنجاب لسيطرة دولتو الفتّية. فعبر سموقس نير اليند وفي نّيتو إعاد ،ؽ.ـٖ٘ٓجيشو في العاـ 

فضبًل عف إرادة صمبة وشخصّية  ،الذي كاف يمتمؾ جيشًا قوّياً  ،ليصطدـ مع الممؾ تشاندراجوبتا
فّذة. العناد مف ِكبل الطرفيف دفعيما إلى سموؾ طريؽ التفاوض، ىذا التفاوض الذي انتيى بتوقيع 

 . (ٕ)ؽ.ـٖٗٓمعاىدة بيف الجانبيف عاـ 
 يمي: وتضّمنت تمؾ الُمعاىدة ما

اعتراؼ سموقس بالممؾ تشاندراجوبتا ممكًا ُمستقبّلً عمى اليند، والتخّمي لو عف البنجاب، مع  -ٔ
 .(ٖ)بقاء باكتريا تابعة لمسيادة السموقّية

. ىذه الفيمة التي ستمعب دورًا كبيرًا (ٗ)فيؿ ىندّي مف فيمة الحرب ٓٓ٘حصوؿ سموقس عمى  -ٕ
 .(٘)ؽ.ـٖٔٓي معركة أبسوس عاـ ف

لـ ُتغفؿ الُمعاىدة العبلقات التجارّية بيف الجانبيف، فأصبحت بموجب بنود ىذه الُمعاىدة  -ٖ
األراضي السموقّية واليندّية مفتوحة لِكبل الجانبيف، مما انعكس عمى التجارة التي شيدت انتعاشًا 

 . (ٙ)كبيراً 

د حصموا عمى تجييز دائـ مف فيمة الحرب، باإلضافة إلى وبيذه الُمعاىدة يكوف سموقس وخمفائو ق
بيف الجانبيف ُعقد زواج سياسّي بيف  لبلتفاؽ. وتوثيقًا إمبراطورتييـتأميف تدّفؽ السمع اليندّية إلى 
 . (ٚ)أميرة سموقّية والممؾ تشاندراجوبتا

بعض المؤّرخيف يذىبوف ونظرًا لغموض المعمومات فيما يتعّمؽ بيذا الصداـ السموقّي اليندّي، فإّف 
اّل لما كاف ليوافؽ عمى التخّمي عف جميع  ،إلى أّف سموقس ُىـز في الحرب مع تشاندراجوبتا وا 

ُمقابؿ عدد مف الفيمة التي كاف لدى تشاندراجوبتا  ،األراضّي السموقّية عبر نير اليند الكبير
 .(ٛ)مصدر دائـ ليا

                                                           
بٌثون وٌحٌى الثعالبً، مطبعة الرابطة،  أولٌري)دي السً(: انتقال علوم االؼرٌق إلى العرب، ترجمة: مّتى ٔ

 .ٖٙٔم، ص9٘8ٔبؽداد، 
2 Smith. M. A; op, cit, p92. 

، ص ًّ ٌّد أحمد(: تارٌخ وحضارة مصر والشرق األدنى فً العصر الهللٌنست  .9ٕٔكذلك: الناصرّي)س
ٌّة وقٌامها، ص ٖ  .ٕٓٔجواد)حسن حمزة(: نشوء الدولة السلوق

4 Avari. B; op, cit, p107. 
 .ٖٕٓق.م(، صٗٙ -ٖٖٖ)العابد )مفٌد رائؾ(: سورٌا فً عصر السلوقٌٌن من اإلسكندر حتى بومبٌوس ٘
ٌّة وقٌامها، ص ٙ  .ٕٓٔجواد)حسن حمزة(: نشوء الدولة السلوق

7 Ravchaudhuri. H;op, cit, p42. 
8 Smith. M. A; op, cit, p94. 
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السموقّي واليندّي، إْذ أرسؿ سموقس األّوؿ سفيرًا وشيدت ىذه الفترة عبلقات دافئة بيف الجانبيف 
، كما أرسؿ (ٔ)(، أقاـ في ببلط تشاندراجوبتاMegasthenesسموقّيًا، ُيدعى ماكاسثنيس )

 . (ٕ)تشاندراجوبتا شحنة مف العقارات الطّبية إلى سموقس األّوؿ

عيد خمفائو، إْذ أرسؿ ىذه العبلقات السموقّية اليندّية، التي وضع سموقس ركائزىا، استمّرت في 
الممؾ أنطيوخس األّوؿ، ىو اآلخر، سفيرًا إلى المممكة الموريانّية، ولكف ىذه المّرة إلى خميفة 

. وعمؿ السفير (ٖ)ؽ.ـ(ٕٕٚ -ٜٕٚ( )Bindusaraتشاندراجوبتا، وكاف ُيدعى بيندوسورا )
وأحواؿ  (،  كسمفو، عمى تأليؼ كتاب عف اليندDemachosالسموقّي الجديد، ديماخوس )

، ُفقد ولـ يبَؽ منو سوى شذرات تضّمنتيا أيضاً  إاّل أّف ىذا الكتاب، وكحاؿ سمفو .(ٗ)شعوبيا
 . (٘)كتابات المؤّرخيف البلحقيف والسّيما أرياف

األّوؿ يطمب منو إرساؿ شحنة مف  أنطيوخسالممؾ بيندوسورا، مف جيتو، أرسؿ إلى الممؾ 
. أنطيوخس األّوؿ، بدوره، عّبر (ٙ)تيف ُمجّفؼ و فيمسوؼ و  تتضّمف نبيذ حمو ،البضائع اليونانّية

عف سروره بإرساؿ النبيذ والتيف الُمجّفؼ، إاّل أّنو اعتذر عف إرساؿ الفيمسوؼ، ُمعّمبًل ذلؾ أّنو، 
 . (ٚ)وطبقًا لمتقاليد اليونانّية، فإّف الفيمسوؼ لـ يكف سمعة لمبيع أو التصدير

العبلقات التجارّية بيف المممكة السموقّية واليند، إْذ  ،الموريانيّ  وقد تعكس السمع التي طمبيا الممؾ
سيظير بصورة أوضح في  ، وىو ما(ٛ)لطالما كاف النبيذ الُمتوّسطي سمعة مرغوبة مف الينود

 العصر الرومانّي. 

والذي ُيعتبر عيده أزىى  ،ؽ.ـ(ٕٖٕ -ٕٛٙ()Asokaبعد موت بندوسورا خمفو الممؾ أسوكا)
. وسّببت الحروب، التي (ٜ)التي شممت في عيده أغمب أجزاء اليند ،طورّية الموريانّيةعيود اإلمبرا

مّما أّثر في نفسو، ودفعو إلى اعتناؽ  ،خاضيا أسوكا، سقوط عدد كبير مف القتمى والمنفييف

                                                           
ربً وشبه القارة الهندٌة وجنوبً شرق آسٌا من بن صراي)حمد محمد(: العبلقات الحضارٌة بٌن الخلٌج الع ٔ

القرن الثالث قبل المبلد إلى القرن السابع المٌبلدّي، الجمعٌة التارٌخٌة السعودٌة، اإلصدار العشرون، جمادى 
 .8ٕٕكذلك:  ولبانك)فرانك(: العالم الهٌللنستً، ص ;7٘م، صٕٙٓٓهـ/ أؼسطس، 7ٕٗٔاآلخرة، 

2 Athenaeus; Deipnosophists, I,18.  
3 Bevan. E. R; op, cit, p297. 
4 Strabo; the geography. II. 1. 9. 
5 Smith. M. A; op, cit, p94.  

ٌّة والهند وببلد العرب، ص ٙ ٌّة بٌن الدولة السلوق  .ٖٓحمدان)عبد المجٌد(: العبلقات التجار
7 Athenaeus; Deipnosophists, XIV, 652. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p45. 

 .7٘ص طالبان، سقوط حتى األكبر اإلسكندر عصر منذ العسكريّ  التارٌخ أفؽانستان(: ستٌفن)تانر 9
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. فقاـ بإرساؿ عدد مف المبعوثيف نحو الممالؾ اليممينستّية (ٔ)ؽ.ـٕٔٙالديانة البوذّية في العاـ 
 . (ٕ)دبموماسّي، ُمؤّرخ، بيف اليند والغرب اتصاؿحّققًا بذلؾ أّوؿ مُ 

ممكييف أرسميـ أسوكا إلى الجية  مبعوثيفؽ.ـ، إلى ٕ٘٘/ٕٙ٘وُيشير نقش ىندّي، يؤّرخ لمعاـ 
، وعّدد أسوكا في ىذا النقش  أربعة مف مموؾ العصر اليّممينستّي الذيف أقاـ معيـ (ٖ)الغربّية

عمى التوالّي كما وردوا في ىذا النقش: " أنطيوخس الثانّي ثيوس  صبلت دبموماسّية، وىـ
(Antiochus II Theos( )ٕٙٓ- ٕٗٙ ممؾ سورية السموقّية، بطميموس الثانّي )ؽ.ـ

ؽ. ـ( ممؾ مصر البطممّية، ٕٙٗ -ٕٗٛ( )Ptolemy II Philadelphusفيبلدلفوس)
مقدونيا، ماجاس  ؽ.ـ( ممؾٜٖٕ -ٕٙٚ( )Antigonus Gonatusأنتيجونوس جوناتاس)

(Magas( )ٖٓٓ- ٕ٘ٛ(ممؾ قورينائّية )ؽ.ـCyrene(واإلسكندر ،)Alexander( )ٕٕٚ- 
 . (ٗ)("Epirusؽ.ـ( ممؾ إيّبيروس )ٕٛ٘

ومع األسؼ، لـ تُقّدـ المصادر التاريخّية مزيدًا مف المعمومات عف طبيعة السفارات التي أرسميا 
سمكتيا فيما إذا كانت بّرية أو بحرّية، إاّل أّنو،  أسوكا إلى ىؤالء المموؾ، أو عف الُطرؽ التي

وعمى األرجح، أّف ىذه السفارات كانت تحمؿ ىدايا، وسمع ىندّية تتوافؽ ومكانة إمبراطور كأسوكا 
اليندّي، إْذ مف المعروؼ أّف عيد أسوكا شيد قّمة االزدىار التجارّي بيف اليند والممالؾ 

 .(٘)اليونانّية
 واقتصاديؽ.ـ، مف ىبوٍط سياسّي ٕٖٕالموريانّية، بعد موت أسوكا في العاـ  اإلمبراطوريةعانت 
ؽ.ـ(، آخر ٗٛٔ -ٕٕٔ( )Brihadrathaؽ.ـ الممؾ برييادراثا )ٗٛٔ، إْذ ُقتؿ في العاـ (ٙ)حادٍّ 

. فتقّدـ (ٚ)ممؾ في سبللة موريا، فدخمت اليند في نزاعات سياسّية أّدت لصعود عّدة دوؿ ُمتنافسة
ؽ.ـ،  نحو الجية ٖٕٛ، التي كانت أّوؿ والية سموقّية ُتعمف استقبلليا في العاـ حاكـ باكترية

ؽ.ـ فرض ُحّكاـ باكترية سيطرتيـ عمى كامؿ ٓٛٔالشمالّية الغربّية مف اليند. وبحموؿ العاـ 
التي طمح  ،يوجد سوى القميؿ مف المعمومات عف تاريخ ىذه الممالؾ اليندو يونانّية البنجاب. وال

 . (ٛ)إلى السيطرة عمى الموانئ التي تقع شماؿ غربّي اليندمموكيا 
 

                                                           
 .ٗٙٔأولٌري)دي السً(: انتقال علوم االؼرٌق إلى العرب ، ص ٔ
ً شرق آسٌا، بن صراي)حمد محمد(: العبلقات الحضارٌة بٌن الخلٌج العربً وشبه القارة الهندٌة وجنوب ٕ

 .9٘ص
3 Rock Edict XIII From: Thapar. R; op, cit, p 182. 
4 Thapar. R;  Asoka and the Decline of the Mauryas, Oxford, 1961, pp255, 256. 

 .7ٖٔودٌاناتها، ص حضارتها القدٌمة (: الهند إسماعٌل محمد الندوي) ٘
 .7ٙص طالبان، سقوط حتى األكبر اإلسكندر عصر منذ العسكريّ  التارٌخ أفؽانستان(: ستٌفن)تانر ٙ

7 Smith. M. A; op, cit, p107. 
8 Adhya. G. L; Early Indian Economics, New York, 1967, p162. 
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 ق.م(:  ٖٓ-ٖ٘ٓالمممكة البطممّية) -ٕ
( Ptolemy Iؽ.ـ حصؿ القائد بطميموس األّوؿ )ٖٕٖبعد وفاة اإلسكندر في العاـ  

ؽ.ـ( ، بدىائو، عمى مصر ذات التاريخ الطويؿ مف الحكـ المركزّي. وفي العاـ  ٕٗٛ -ٕٕٖ)
، وأّسس سبللة (ٔ)لقب ممؾ واتخذالقائد بطميموس نموذج أنتيجونوس األعور، ؽ.ـ تبع ٖ٘ٓ

 . (ٕ)ؽ.ـ، فكانت مف أكثر القوى اليممينستّية ثباتًا واستقراراً ٖٓحكمت مصر حّتى العاـ 
قامت الدولة البطممّية في مصر، التي قامت، بدور القنطرة بيف البحريف الُمتوّسط واألحمر. كما 

يا التجارات القادمة مف حوض الُمتوّسط وأفريقية فيرافّي جعؿ منيا سوقًا تمتقّي أّف موقعيا الجغ
، لذلؾ فإّف البطالمة قّدروا أىّمية التجارة البحرّية فأولوىا (ٖ)مف جية، واليمف واليند مف جية أخرى

ندر مدينة اإلسكندرّية التي بناىا اإلسك عناية فاقت تمؾ التي أوالىا ليا السموقيوف. كما أفّ 
قد تحّولت، بفضؿ براعة المموؾ البطالمة، والنشاط التجارّي الذي بذلو الُتّجار  المقدونّي في مصر

سية واليمف والُمحيط اليندّي، وبمغت بيذه التجارة حّدًا آاليونانيّوف، إلى مركز لمتجارة الوافدة مف 
ـْ آجبلً لئلسكندرية. وكاف ُمقّدرًا (ٗ)لـ ُيعيد بو مف قبؿ ، أْف ُتؤّثر في اقتصاد ببلد العرب ، عاجبًل أ

. والمموؾ البطالمة أنفسيـ (٘)تمامًا في العصر الرومانيّ  ما حصؿالجنوبّية واليند تأثيرًا قوّيًا، وىو 
 مف بقية أقرانيـ مف المموؾ اليممينستييف. ،كانوا، رّبما، األكثر اىتمامًا بالشؤوف االقتصادّية

حمبلت استكشافّية إلى البحر األحمر، وأقاموا عدد كبيرًا مف  ،لقد أرسؿ المموؾ البطالمة األوائؿ
. ىذه الموانئ والحمبلت االستكشافّية (ٚ)عمى طوؿ الساحؿ األفريقّي لمبحر األحمر (ٙ)الموانئ

استندت، في األصؿ، عمى الرغبة البطممّية بحيازة الفيمة األفريقّية لمواجية أقرانيـ السموقييف الذيف 
 .(ٛ)مى أعداد كبيرة مف الفيمة اليندّيةكانوا يحصموف ع

وكاف لدى المموؾ البطالمة األوائؿ، مف أمثاؿ بطميموس الثاني فيبلدلفوس، وبطميموس الثالث 
(Ptolemy III()ٕٗٙ- ٕٕٔشغؼ خاّص باصطياد الفيمة وحيازتيا ،)ما دفعيـ، وىو (ٜ)ؽ.ـ 

. لذلؾ ُيمكف القوؿ أّف (ٓٔ)إلى صرؼ أمواؿ ضخمة عمى البعثات لمحصوؿ عمى ىذه الفيمة
رساؿ البعثات  التجارة، وتنشيط المبلحة التجارّية، لـ تكف ىي حافز البطالمة لتأسيس الموانئ، وا 

                                                           
ٌّة، ٔ ، دار المعرفة الجامع ًّ  .ٕٙٔم، ص998ٔ، اإلسكندرٌة أبو بكر)فادٌة محمد(: دراسات فً العصر الهللٌنست

2 Worthington. I; op, cit, p83. 
 .ٖٕ، صٕاإلسبلم ، ج قبل العرب تارٌخ  فً علً)جواد(: الُمفّصل ٖ
 .ٙ٘حورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً المحٌط الهندي،  ص ٗ

5 Strabo; the Geography, XVII, 1. 13. 
 ة.من هذه الموانئ: أفرودٌتس، لوٌكس لٌمن، برنٌكً، أرسٌنوى. انظر الفقرة البلحقة لهذه الفقر ٙ
ٌّة،  7 ٌّة فً العهود اإلؼرٌقٌة والعرب ٌّة والثقاف ًّ والشرق األقصى، عبلقتهما التجار حزٌن)سلٌمان(: المشرق العرب

ًّ للترجمة، القاهرة،   .8ٙم، ص9ٕٓٓترجمة وتقدٌم: محمد عبد الؽنً سعودّي، المركز القوم
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p75. 
9 Diodorus Siculus; Library of History. III. 36. 3; III. 18. 4. 
10 Smith. M. A; op, cit, p134  
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ُيعزى إلى أّف البطالمة كانوا يسيطروف عمى  ما قداالستكشافّية في الفترة األولى مف تاريخيـ وىو 
بًا ومف الجرىاء شرقًا، إاّل أّف تمؾ الموانئ القادـ مف اليمف جنو  ،جوؼ سورية نياية الخّط التجاريّ 

 .(ٔ)واليمف والشرؽ مف جية أخرى ،ت فيما بعد بنية تحتّية لتجارة ُمزدىرة بيف مصر مف جيةأىيّ 
 الموانئ التي أقاميا البطالمة عمى الجانب الغربّي لمبحر األحمر: -أ

المة قد أولوا ىذا البحر البحر األحمر، فإّف المموؾ البطبحكـ إطبللة مصر الكبيرة عمى  
( في رحمة استكشافّية Philoعنايتيـ ورعايتيـ، فقاـ بطميموس األّوؿ بإرساؿ قائد أسطولو فيموف)

لمبحر األحمر، بيدؼ التعرؼ عمى مواطف شعوبو وثرواتو، وتمّكف فيموف ىذا مف الوصوؿ إلى 
كة برنيكي والدة الممؾ . وبعد عودتو قّدـ بعض المجوىرات لممم(ٕ)سواحؿ أفريقية الشرقّية

. ورّبما كاف فيموف أّوؿ مف لفت أنظار البطالمة إلى أىّمية أفريقية في جمب (ٖ)بطميموس الثانيّ 
الفيمة وتدريبيا عمى المشاركة في الحروب البطممّية ضّد السموقييف الذيف كانوا يجمبوف فيمتيـ مف 

( التي كانت موضع طمب Ivoryلعاج). ىذا عدا عف رغبة البطالمة في استغبلؿ سمعة ا(ٗ)اليند
 . (٘)كبير في الغرب

كانت في عيد بطميموس الثاني  ،إاّل أّف ذروة االىتماـ البطممّي بالبحر األحمر والتجارة مع اليمف
التي كانت تربط نير النيؿ بالبحر األحمر حوالّي العاـ  ،فيبلدلفوس، إْذ أمر بتطيير القناة القديمة

ـّ بدأ فيبلدلفوس حركة كشوؼ ُمنّظمة، وعممّية (ٙ)قناة بطميموس اسـؽ.ـ، وأطمؽ عمييا ٜٕٙ . ث
لمساحؿ األفريقّي لمبحر األحمر. وكانت أّوؿ بعثة مف ىذا النوع، البعثة التي قادىا ُمستكشؼ، 

ؽ.ـ، وكانت ُميّمتو استكشاؼ الساحؿ النوبّي ٕٛٚ(، في العاـ Satyrusُيدعى ساتوروس)
 . (ٚ)إلقامة الموانئ ومحّطات صيد األفياؿالصومالّي الختيار مناطؽ 

                                                           
1 Young, G. K; Rome’s Eastern Trade: International Commerce and Imperial Policy31 
BC–AD 305. London: Routledge, 2001, p24.  
2 Holbl. G; A History Of The Ptolemaic Empire, Tr; Tina Saavedra, London, 2001, p55. 
3 Pliny; N. H, XXXVII, 108. 
4 Richard A; "Elephants in Ancient Egypt and Nubia" Anthrozoos, Rhode Island 
College 2000, p 237. 

ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة، ص ٘  .7ٓٗالناصرّي )س
6 Diodorus Siculus; Library of History, I, 33- 7- 12. 

 .ٕٖٕولبانك)فرانك(: العالم الهللٌنستً، ص كذلك:
وكانت تبدأ هذه القناة من منطقة، شرقً الدلتا، ؼٌر بعٌدة عن بوبسطة)تّل بسطة( عبر وادي الطمٌبلت، ثّم 

حٌرات الُمّرة إلى خلٌج القلزم، لٌنتهً تجري عبر بٌثوم وهٌرنوبولٌس)تّل المسخوطة(، عبر بحٌرة التمساح والب
                   فّم القناة عند القلزم)أرسنوى( أو )السوٌس الٌوم(. انظر:  

Ball. J; Egypt In Classical Geographers, Cairo,  1942, p 3.  
7 Tarn. W. W; Ptolemy II and Arabia, Journal Egypt archeology, The Egyptian 
Exploration Society, London, 1929, Vol. 15, pp9- 25, p 16. 
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، كما (ٔ)التي ُتعرؼ اليوـ باسـ أثيوبيا ،وبالفعؿ تمّكف ساتوروس مف الوصوؿ جنوبًا إلى المنطقة
( عمى Philoterasتمّكف شمااًل مف استكشاؼ خميج السويس الذي أطمؽ عميو اسـ فيموتريس )

 . (ٕ)أخت الممؾ فيبلدلفوس اسـ
(، الذي ينسب إليو استرابوف تأسيس ميناء Eumedesانت بقيادة أيوميديس )البعثة الثانية ك

. ولـ يقؼ بطميموس عند حّد الكشؼ الجغرافّي، بْؿ (ٖ)(Ptolemy Theronبطميموس ثيروف )
تبدأ مف  ،عمى الساحؿ األفريقّي لمبحر األحمر ،قرف أعمالو تمؾ بحركة بناء لعدد مف الموانئ

الذي أطمؽ عميو الروماف اسـ ميناء ميوس  ،(ٗ)(Afrodites)الشماؿ بميناء أفروديتيس
. ويبدو أّف بطميموس الثانّي ىدؼ مف تأسيس ىذا الميناء إلى (٘)(Myos Hormosىرموس)

جعمو قاعدة بحرّية لعممّياتو ضّد القراصنة في البحر األحمر. وتحّوؿ ىذا الميناء، في العصر 
كما أّسس ميناء فيموتريس   .(ٙ)جارّية القاصدة اليمف واليندالرومانّي، إلى ميناء رئيسّي لمسفف الت

(Philoteras)(ٚ)(وميناء ليوكوس ليمف ،Leucos Limen)(ٛ) ( وميناء برنيكيBerenice)(ٜ) 

                                                           
1 Tarn. W. W; Ptolemy II and Arabia, op, cit, p 16. 
2 Strabo; the Geography, XVI, 4,  5.            
3 Strabo; the Geography, XVI, 4,  7. 

، أو مدٌنة بالقرب من مٌناء بورتسودو مٌناء بطلٌموس ثٌرون أو بطلٌموس الصٌد ٌقع  ًّ ان الحال

ٌّةSuakinسواكن)  . انظر:( الحال

Smith. M. A; op, cit, p136. 
ٌّروا اسمه فً العام  مٌناء أفرودٌتٌس: أطلق ٗ ق.م إلى ٖٓعلٌه البطالمة اسم افرودٌتس، إاّل أّن الرومان ؼ

ٌّات تعٌش فً أعماق مٌنائه. ٌّد  مٌوس هرموس أّي مٌناء بلح البحر حٌث التزال هذه الرخو انظر: الناصرّي )س
. ورد اسمه فً دلٌل البحر اإلرٌثرّي  باسم ٖٔٗأحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة، ص

  .P. M. E; XIX(. انظر:                                                                             Mussilموسل )

ًّ مٌناء  القبلً م جنوب المدخل إلى خلٌج السوٌس بالقرب من بٌر أبو شعرك ٓ٘على بعد وٌقع هذا المٌناء  شمال
ٌّة فً ضوء األوراق ٕٓالؽردقة بحوالً  ٌّة الرومان )عبد اللطٌؾ أحمد(: مصر واإلمبراطور ًّ كم. انظر: عل

ٌّة، مصر،  ٌّة، دار النهضة العرب  .ٙٙم، ص9ٙٔٔالبرد
5 P. M. E;  XIX. 
6 Strabo; the Geography, XVI, 4, 24  

7  ًّ الواقع جنوب مٌناء سفاجة باثنٌن وعشرٌن كٌلومتر.  ،مٌناء فٌلوترٌس: هو موقع مرسى الجواسٌس الحال

انظر: محمد محمود)راجح زاهر(: عبلقات األنباط بالدول والشعوب الُمجاورة، رسالة دكتوراه  بإشراؾ: محمد 
 .8ٖٔم، صٕٗٓٓ خلٌفة حسن عبد المنعم و محمد عادل، جامعة الزقازٌق،

ًّ ثمانٌة كٌلومترات.  8 ًّ الواقع شمالً القصٌر بحوال مٌناء لوٌكوس لٌمن: هو مٌناء مرسى القصٌر القدٌم الحال

ٌّة على صخور الحجاز و  ٌّد)عبد المنعم(: "صبلت األنباط بمصر من خبلل النقوش النبط انظر: عبد الحلٌم الس
ٌّة"، البحر األحمر وظهٌره ف ٌّة، صخور مصر الشرق  .ٗٙٗم، ص99ًٖٔ العصور القدٌمة، اإلسكندر

9  : ًّ . سوانأمدٌنة الهراس الحالٌة شرق  وحمر الؽربً، وهمٌناء مصري على ساحل البحر األمٌناء برنٌك

 انظر:

Bunbury. E. H; A History Of Ancient Geography Amon The Greek And Ramans From 
The Earliest Ages Till The Fall Of The Roman Empire, Vol. 1, New York, 1959, , p577. 
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ـّ الممؾ بطميموس الثانيّ  اسـعمى  ( النبطّي، Aelanaوكاف اليدؼ منو الحّد مف أىمّية إيبلنا) ،أ
 . (ٕ)أخت الممؾ بطميموس الثانيّ  اسـوىو عمى  ،(ٔ)(Arsinoeوميناء أرسينوى)

ـّ تجييزىػػػػا  ،وحػػػرص البطالمػػػة عمػػػى ربػػػػط ىػػػذه المػػػوانئ مػػػػع نيػػػر النيػػػؿ عبػػػر طُػػػػرؽ صػػػحراوّية تػػػ
لصػيد الفيمػة وجمبيػا إلػى  ،وأصػبحت ىػذه المػوانئ بمثابػة قواعػد ُمتقّدمػة .بمحّطات ورجاؿ لمحراسػة

ُميّمػػتيـ حمايػػة  ،نئ بحػػّراس مػػف الجػػيش البطممػػيّ إْذ زّود بطميمػػوس ىػػذه المػػوا .(ٖ)الدولػػة البطممّيػػة
السػػػػػػػػفف البطممّيػػػػػػػػػة الكبيػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػت ُتحضػػػػػػػػػر الفيمػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػاف ُيطمػػػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػـ 

 . (ٗ)(Elephantegoiإيمفانتيجي)
ـّ العثػور فػي دلتػا النيػؿ عمػى نقػش، ُيعػرؼ باسػـ نقػش بيثػوـ) (، يوثّػؽ عممّيػات Pithom Steleوتػ

ـّ حظػػائر عمبلقػػة  ،كانػػت ىػػذه الفيمػػة تنػػزؿ فػػي مينػػاء برنيكػػيّ صػػيد تمػػؾ الفيمػػة ونقميػػا. و  الػػذي يضػػ
. ومف برنيكّي كانت (٘)التزاؿ آثارىا واضحة في موقع ميناء برنيكي القديـ ،ُمحاطة بخنادؽ عميقة

 ،حوالي األسبوعيف تستمركـ، ٖٓٚتمؾ الفيمة تُنقؿ في رحمة صحراوّية، يبمغ طوؿ طريقيا حوالّي 
 . (ٙ)(Coptosنئ وادي نير النيؿ، والسّيما ميناء قفط أو كوبتوس)حّتى تصؿ إلى موا

وترؾ الُعماؿ والُحراس الُمتعّيديف لنقؿ ىذه الفيمة، دليبًل عمى رحمتيـ بخدش رسومات لفيمتيـ عمى 
. ومف موانئ النيؿ كانت تُنقؿ تمؾ الفيمة (ٚ)التي كانوا ينزلوف بالقرب منيا ،الصخور الطبيعّية
رّية ضخمة، حيث كانت تجرّي مع التيار إلى مدينة اإلسكندرّية ليجرّي تدريبيا عمى مراكب ني

 .(ٛ)فييا عمى االنخراط في حروب الجيش البطمميّ 
والده الشغؼ بصيد الفيمػة، فاسػتمّرت فػي عيػده عممّيػة استكشػاؼ السػاحؿ  بطميموس الثالث شارؾ

فأرسػػؿ أوال صػػػديقو سػػػمياس  ،وماؿوالسػػػّيما سػػػاحؿ القرفػػة فػػػي الصػػػ ،االفريقػػّي مػػػف البحػػػر األحمػػر
                                                           

 موضع فً السوٌس رأس خلٌج فً ،حمراأل للبحر الشمالً الطرؾ على وٌقعأوكلٌوباترٌس  مٌناء أرسٌنوى ٔ

الٌوم. وٌجب هنا اٌضاً التفرٌق بٌن أرسٌنوى السوٌس وأرسٌنوى الواقعة شمالً مضٌق باب  السوٌس مدٌنة
ٌُظّن أّنه بطلٌموس المندب التً ذكرها س ترابون. وما ٌزال الملك الذي أنشؤ أرسٌنوى الثانٌة مجهوالً ولكّن 

 ق.م( انظر :ٕٕٔ -ٕٕٙٗالثالث)

Cohen. G. M; The Hellenistic Settlements In Syria, The Red Sea Basin, And North 
Africa, University Of California Press, Los Angeles: London, 2006, pp308- 310. 
2 Pliny; N. H, VI, 167. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p24. 
4 Diodorus Siculus; Library of History, III, 36,  3; III, 18, 4 
5 Tomber. R; Indo-Roman Trade: From Pots to Pepper, London, 2008, p64. 
6 De Romanis. F ;' relations between Rome and Sri Lanka in the first century AD, in 
De Romanis, F. and Tchernia, A. eds 1997, Crossings: Early Mediterranean Contacts 
with India. Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, 1997,  pp161- 237, p166. 

ٌّا، تبعد و قُفط أو كوبتوس هً مدٌنة على نهر  النٌل بالقرب من مدٌنة السوٌس الٌوم، وهً تّل المسخوطة حال
ٌّة بٌن الجزٌرة  ٓٗ ًّ من األقصر. انظر: ابراهٌم السعٌد)سعٌد بن فاٌز(: العبلقات الحضار كم إلى الشمال الؽرب

ٌّة ومصر، ص  .٘ٔالعرب
7 Sidebotham. S. E;  op, cit,  pp162- 164. 
8 Smith. M. A; op, cit, p139. 
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ـّ أرسػػػؿ شخصػػػ(ٔ)الستكشػػػاؼ تمػػػؾ المنطقػػػة وُيعػػػّدد  .(ٕ)آخػػػر ُيػػػدعى فيمػػػوف الستكشػػػاؼ أثيوبيػػػا اً ، ثػػػ
اسػػػػػػػترابوف عػػػػػػػدد مػػػػػػػف الُمستكشػػػػػػػفيف الػػػػػػػذيف أرسػػػػػػػميـ بطميمػػػػػػػوس الثالػػػػػػػث، وىػػػػػػػـ عمػػػػػػػى التػػػػػػػوالي: 

(، leon(، ليػػػػػػػػوف)Pythangelis(، بيثػػػػػػػػانجيموس)Lichas(، ليخػػػػػػػػاس )Petholausبيثػػػػػػػػوالوس)
. وجميػػع ىػػؤالء أقػػاموا نقػػوش وُنصػػب تذكارّيػػة فػػي النقػػاط التػػي (ٖ)(Charimortusخػػاريمورتوس )

 . (ٗ)وصموا إلييا ليخّمدوا االمتداد الواسع لرحبلتيـ
ويّتضح مف كتابات أغاثارخيدس، والذي ُيعتبػر المصػدر األساسػّي لممعمومػات عػف البحػر األحمػر 

ف البطالمػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػػػموا إلػػػػػػػػػػػػى أبعػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف رأس خػػػػػػػػػػػػبلؿ تمػػػػػػػػػػػػؾ الفتػػػػػػػػػػػػرة، أّف الُمستكشػػػػػػػػػػػػفي
 .(ٙ)، إْذ أّنو لـ ُيورد معمومات أبعد مف تمؾ المنطقة(٘)(Guardafuiجاردافوي)

استكشاف البطالمة لمساحل الشرقّي لمبحر األحمر، وجيودىم لمسيطرة عمى تجارة  -ب 
 البخور: 
ر، بػػؿ أرسػػموا بعثػػات لػػـ يكتػػِؼ الممػػوؾ البطالمػػة باستكشػػاؼ السػػاحؿ الغربػػّي لمبحػػر األحمػػ 

(، وكّمفػػػو Aristonالستكشػػػاؼ السػػػاحؿ الشػػػرقّي أيضػػػًا. فأرسػػػؿ بطميمػػػوس الثػػػاني القائػػػد أرسػػػتوف )
. ويبػدو (ٚ)باستكشاؼ ساحؿ شػبو الجزيػرة العربّيػة مػف خمػيج العقبػة شػمااًل إلػى بػاب المنػدب جنوبػاً 

ة القادمػػػة مػػػف الػػػيمف، أّف ىػػػدؼ فيبلدلفػػػوس فػػػي ذلػػػؾ، كػػػاف الييمنػػػة عمػػػى مسػػػالؾ التجػػػارة العالمّيػػػ
 ،ومحاولػػة إقصػػاء األنبػػاط  عنيػػا، وتوجيييػػا ُمباشػػرة إلػػى مػػوانئ مصػػر دوف المػػرور بػػببلد األنبػػاط

. بمعنػػػػى آخػػػػر كػػػػاف (ٛ)الػػػػذيف كػػػػانوا يفرضػػػػوف عمييػػػػا ضػػػػرائب باىظػػػػة قبػػػػؿ خروجيػػػػا مػػػػف البتػػػػراء
ربّيػػة، وخمػػيج فيبلدلفػػوس ييػػدؼ إلػػى فػػتح الطريػػؽ التجػػارّي بػػيف سػػبأ، فػػي جنػػوبّي شػػبو الجزيػػرة الع

التػػي كانػػت رائجػػة فػػي ذلػػؾ  ،السػػويس فػػي الشػػماؿ، ووضػػع قػػدـ مصػػر فػػي تجػػارة التوابػػؿ والبيػػار
ساحؿ البحر  استكشاؼ. وبالفعؿ نجح أرستوف في (ٜ)العصر وُتسيطر عمييا مممكتي سبأ واألنباط

                                                           
ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة، ص ٔ  .ٙٔٗالناصرّي )س

2 Strabo; the Geography, II, 1, 10. 
3 Strabo; the Geography, XVI, 4. 15. 

ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة، ص ٗ  .ٙٔٗالناصرّي )س
ٌّة الصومال الٌوم. انظر: : هو رأس عسٌر الواقع رأس جاردافوي ٘ ًّ من جمهور  فً الجزء الجنوب

Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p87. 

: انظر : ًّ                          .Strabo; the Geography, XVI, 4. 14 ذكره استرابون باسم الرأس الجنوب

 (. انظر:    Cape Of Spicesوورد إسمه فً دلٌل البحر اإلرٌثرّي  باسم رأس التوابل)

P. M. E; XXX. 
6 Smith. M. A; op, cit, p138. 
7 Diodorus Siculus; Library of History, III, 42, 1.   

ٌّة فً العصرٌن الٌونانً  8 ٌّة مع مصر فً المواد العطر عبد العلٌم)مصطفى كمال(: تجارة الجزٌرة العرب

، سلسة ًّ ٌّة، الجزٌرة تارٌخ فً دراسات والرومان  م،98ٗٔ سعود، الرٌاض، الملك جامعة الثانً، الكتاب العرب
 ٕٕٓ، صٖٕٔ -ٕٔٓص
ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة، ص 9  .8ٓٗالناصرّي )س
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د وُيػػػػور  .(ٔ)األحمػػػػر الشػػػػرقّي وخمػػػػيج العقبػػػػة بالػػػػذات، ووصػػػػؿ جنوبػػػػًا حتّػػػػى مضػػػػيؽ بػػػػاب المنػػػػدب
، وىػو ُيشػير (ٕ)ديودورس، نقبًل عف أغاثرخيدس، أّف ممؾ اإلسكندرّية جعػؿ البحػر صػالحًا لممبلحػة

 ىنا، عمى األرجح، إلى خميج العقبة.
ومػػف اإلجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا بطميمػػوس الثػػانّي فػػي سػػبيؿ تشػػجيع الحركػػة التجارّيػػة البطممّيػػة فػػي 

(، فػػػػي آسػػػػية الصػػػػغرى، Miletusميتػػػػوس)البحػػػػر األحمػػػػر، كػػػػاف جمبػػػػو عػػػػدد مػػػػف أىػػػػالّي مدينػػػػة مي
التػػػػي أقاميػػػػا عمػػػػى السػػػػاحؿ الشػػػػرقّي لمبحػػػػر ( ٖ)(Ampeloneوتػػػػوطينيـ فػػػػي ُمسػػػػتوطنة أمبيمػػػػونّي)

. وكػػاف اليػػدؼ مػػف إقامػػة ىػػذا المينػػاء)أمبيمونّي( وىػػذه الُمسػػتوطنة ىػػو الحػػّد مػػف أىّميػػة (ٗ)األحمػػر
ُتصػػػّدر منػػػو السػػػمع  (ٕ)محطّػػػة ديػػػداف)العبل(، ولتكػػػوف مينػػػاًء ل(ٔ)النبطػػػّي أوالً  (٘)(Egraمينػػػاء إجػػػرا)

                                                           
 . 8٘، 7٘حورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً المحٌط الهندي،  ص ٔ

ٌجة ؼٌر ُمباشرة لبعثة أرسطون وؼٌره من الُمستكشفٌن وهنا البّد من اإلشارة إلى نقطة ُمهّمة، وهً فً الواقع نت

والتجارة  ،والعاملٌن فً حقلً الكشؾ الجؽرافً ،تشجٌع دوائر اإلسكندرٌة العلمٌةالٌونان، إْذ دأب البطالمة على 

. و مام السفن البطلمٌةأالهند و  الٌمنفتح الطرٌق المبلحً المباشر إلى  بهدؾالبحرٌة على بذل المزٌد من الجهد 

ٌّما  ًّ والس كان لبعثة أرسطون، على وجه الخصوص، فضل كبٌر على العلم والعلماء فً العصر الهللٌنست

 على الذي حصل ، آنذاك العلمً النشاط اإلسكندرٌة، رائدة مكتبة مدٌر( ق. م9ٙٔ -7ٕٙ))اٌراتوسثنٌس( 

 سكانها، ونشاط ومواردها، لٌمن،ا ببلد ممالك سٌما ،العرب ببلد طبوؼرافٌة عن وتفصٌلٌة بل قٌمة معلومات

 . انظر:          (اٌراتوسثنٌس)لـ بمعرفتها ٌُدٌن الِعلم األولى للمرة وردت أخرى ومعارؾ

Tarn . W. W; Ptolemy II and Arabia, op, cit, pp13- 14.                      

ر األحمر والٌمن من أرسطون، هو أّنه لم اٌراتوسثنٌس قد استقى القسم األكبر من معلوماته عن البح والدلٌل أنّ 
ًّ إْذ أّن مصدر معلوماته)أرسطون( لم ٌصل إلى حضرموت، ألّنه  ٌذكر حضرموت  فً كتاباته، وهذا طبٌع
ٌُدٌن العلم ألرسطون أٌضاً أّنه أّول من  استدار عائداً إلى السوٌس عند مضٌق باب المندب)مضٌق دٌرة(. كما 

ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر ذكر اسم الثمودٌٌن، ونقل اس ٌّة. انظر: الناصرّي )س مهم إلى اللؽة الٌونان
ٌّة مع  ;.9ٓٗ، 8ٓٗفً عصر البطالمة، ص  انظر كذلك: عبد العلٌم)مصطفى كمال(: تجارة الجزٌرة العرب

 .ٕٕٓ، ٕٔٓمصر، ص
2 Diodorus Siculus; Library of History, III, 43, 5.  

 .9٘ -8٘)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً المحٌط الهندي،  صحورانً كذلك:  انظر
: وتعنً الكروم فً إشارة إلى دٌونٌسٌوس، رّب الكروم عند اإلؼرٌق، الذي اّتخذه البطالمة جّداً  ٖ ًّ أمبٌلون

اً لهم.  ٌّ ، فهناكتضاربأسطور ًّ  الًالح ٌنبع مٌناء من بالقرب تقع كانت أنها ٌرى من ت اآلراء فً موقع أمبٌلون

 ، حمد وادي مدخل من بالقرب الحالً، مٌناء جدة من بالقرب تقع  أنها آخرون ٌرى حٌن فً الحجاز، شمال فً

 على البطالمة قاعدة هرموس، مٌوس مٌناء إلى وبحراً  مّحطة دٌدان إلى البر طرٌق عن الوصول ٌسهل حٌث

نوا من تدمٌر هذه الُمستوطنة وأقاموا مكانها أو األحمر. وتجدر اإلشارة إلى أّن األنباط تمكّ  للبحر الؽربً الساحل

ٌّد أحمد(: الصراع على بالقرب منها مٌناًء ُدعً باسم)لوٌكً كومً( أو القرٌة البٌضاء. انظر:  الناصرّي )س

  .٘ٔٗص ،البحر األحمر فً عصر البطالمة

 .Smith. M. A; op, cit, pp 144                                                                     انظر أٌضاً: 
4 Pliny; N. H, VI, 159. ; Smith. M. A; op, cit, p143.  

ثمود التً وردت قوم رض الحجاز من وادي القرى وبها كانت دٌار ؤقرٌة صؽٌرة بمٌناء إجرا: أو الحجر،  ٘

بالوجه، على ساحل  ٌومي ٌعرؾ النها المٌناء الذأومن المحتمل  وكانت ُتعرؾ بمدٌن صالح. فً القرآن الكرٌم
وكانت الحجر مٌناء اللحٌانٌون العرب الذٌن كانوا (. ملج( و)الموٌلحأملج( بٌن )أالبحر االحمر الى الشمال من)

وكان مركزهم الرئٌس  ،وكانوا سادته منذ القرن الخامس حتى  القرن الثالث قبل المٌبلد ،ٌقطنون هذا االقلٌم
تدرٌجٌا حتى  واثم توسع ،الذٌن كانوا من رعٌة اللحٌانٌٌن . األنباطفٌما بعد ،حلهم األنباطم وقد حلّ . دٌدان)العبل(

 موسل. أ:تابعاً لهم أّي لؤلنباط.. انظر : التً باتت مركزاً تجارٌاً  ،بضمنه الحجر ،استولوا على االقلٌم كامبلً 
ٌّة،  شمال   .8ٔٔ، ٙٔٔ، 7ٓٔ، ٙٓٔم، ص9ٕ٘ٔالحجاز: ترجمة: عبد الُمحسن الحسٌنً، اإلسكندر
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. (ٖ)بػداًل مػف ُمتابعتيػا صػوب مممكػة األنبػاط ،القادمة مف اليمف باّتجاه المػوانئ المصػرّية ،العطرّية
وبالفعؿ تمّكف بطميموس مف تحقيؽ اليدؼ المرجو مف أمبيمونّي، إْذ أشار الجغرافّي استرابوف إلػى 

قريػػػػة سػػػػاحمّية تابعػػػػة لعبػػػػوداس أو ُعبػػػػادة  ،ؽ.ـ(ٕ٘العػػػػاـ أّف مينػػػػاء أجػػػػرا كػػػػاف فػػػػي زمنػػػػو)حوالي 
 ٕٓٓ. ويبػػدو أّنػػو فػػي فتػػرة مػػا بعػػد العػػاـ (٘)ممػػؾ األنبػػاط( ٗ)ؽ.ـ(ٜ -ٖٓ( )Obodas IIIالثالػػث)

قػػاـ األنبػػاط، رّبمػػا بمسػػاعدة سػػموقّية، بتػػدمير  ،ؽ.ـ أّي بعػػد أْف خسػػر البطالمػػة إقمػػيـ جػػوؼ سػػورية
 اسػـعنيػا كثيػرًا، مينػاء أطمػؽ عميػو اليونػاف  ال يبعدفي مكاف آخر  ، وأقاموا مكانيا، أو(ٙ)أمبيموني

 .(ٚ)( أو القرية البيضاءLeuke Komeلويكي كومي)
 تطّورات التجارة مع اليمن واليند خالل الفترة البطممّية الُمبّكرة: -جـ 

مّية مع كاف لعممّيات صيد الفيمة و نقميا نتائج إيجابّية، غير ُمباشرة، عمى التجارة البطم 
إْذ  خمقت عمميات نقؿ الفيمة ىذه ، وبدوف قصد، بنية نقؿ تحتّية َحمت  .أفريقية واليمف والشرؽ،

                                                                                                                                                                      

ًّ استرابون باسم إ وذكر أّن حملة إٌلٌوس ؼالوس، الفاشلة، عام  ،(Egraجرا)ورد ذكر الحجر لدى الجؽراف

ق.م قد مّرت بها أثناء عودتها من الٌمن. ومن الحجر انطلق ؼالوس بحراً نحو مٌناء مٌوس هرموس ٕٗ
 المصرّي. انظر: 

Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 4, 24.  
 (. انظر :   Haegraكما ذكرها بلٌنً األكبر باسم حجرا)

Pliny; N. H, VI, 159. 
ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة ٔ  .٘ٔٗص ،الناصرّي )س
ٌّة من المملكة العربدٌدان أو العبل:  ٕ ٌّة الؽرب ٌّة وُعرفت أحٌاناً باسم معان مصران، تقع فً المنطقة الشمال

ٌّة الٌوم، على ُبعد  كم، وكانت المركز 97٘كم إلى الجنوب من الحجر)إجرا(، وتبعد عن دمشق حوالًٕٓالسعود
ٌّة، فؤُطلق علٌها إسم معٌن الشمال أو  ٌٌّن العرب. وٌبدو أّنها كانت خاضعة لمملكة معٌن الجونب ًّ للحٌان الرئٌس

 . 8ٔٔ، ٙٔٔ، 7ٓٔ، 99، 98، صالحجاز شمالمعان مصران. انظر: موسل .أ: 
ٌّة خصباً ووفرة للماء. وجاءت أهّمٌتها من أّن القوافل  ومّثلت دٌدان منطقة من أكثر مناطق شمال الجزٌرة العرب

ٌّق ُمحاط بالجبال والرمال ٌّة كانت ُمجبرة على المرور عبرها إْذ أّنها كانت تقع فً ممّر ض  . انظر: التجار

Al-Said. S. F;  Dedan (Al-Ula), in: Roads Of Arabia A Rchaeology And History Of The 
Kingdom Of Saudi Arabia, Musée du Louvre, Paris, 14 July– 27 September, 2010, 
pp263- 269. 

ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمةانظرأٌضاً:   .ٔٔٗص ،الناصرّي )س
ٌّة الجزٌرة بٌن العبلقة(: الدٌن صبلح فاطمة)موسى ٖ  العصر بداٌة حّتى اإلسكندر عصر منذ والٌونان العرب

، ًّ  .ٖٔٔص  الرومان
ٗ  ًّ ًّ الذي جكم بٌن عام ق.م. أورد عنه استرابون أّنه لم ٌكن ُمهتّماً 9 -ٖٓعبوداس: عبادة الثالث الملك النبط

ٌّة. شارك ( أو صالح ٌتحّكم فً شإون Syllaeusكثٌراً بشإون الحكم مما جعل وزٌره سٌبلوس) الدولة النبط

ق.م 9ق.م بقّوة من ألؾ رجل. مات عبادة فً العام ٕٗعبادة هذا فً حملة إٌلٌوس ؼالوس على الٌمن فً العام 
 وكان سبب موته دّس الُسّم من أّحد أفراد حاشٌته قد ٌكون وزٌره سٌبلوس. انظر:

Strabo; the Geography, XVI, 4,  24. ; Bunson. M: op, cit, p397.   
 .ٖٙ م، ص9ٖ٘ٔ ، المصرٌة االنجلو كذلك: كامل)وهٌب(: استرابون فً مصر، مكتبة

5 Strabo; the Geography, XVI, 4,  24.  
6 Tarn. W. W; Ptolemy II and Arabia,  op, cit, p 23.  
7 Smith. M. A; op, cit, p138.  

                                                          .P. M. E; XIX. ; Strabo; the Geography, XVI, 4. 23كذلك: 
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السموقّيوف  فقدَ  ،ؽ.ـ ٕٓٓالي العاـ و . ذلؾ أّنو و في ح(ٔ)وسّيمت قياـ تجارة بعيدة المسافة
ة، فانحسر بالتالي ولـ يعد بإمكانيـ الحصوؿ عمى الفيمة مف المصادر الشرقيّ  ،تأثيرىـ في اليند

، لذلؾ ترؾ البطالمة عممّيات صيد الفيمة في شرقّي أفريقية، وفقدت (ٕ)تيديد تفّوؽ الجيش السموقيّ 
موانئ البحر األحمر وظيفتيا كمحّطات لصيد الفيمة، ِلتتطّور الحقًا إلى موانئ لمتجارة مع اليمف 

 . (ٖ)أضافوا عمييا بعض التحسينات بعد أفْ  ،اعتمد عمييا الروماف في الفترات البلحقة ،واليند
كما أّف البطالمة، وكنتيجة عرضّية، لبعثاتيـ لمحصوؿ عمى الفيمة، تمّكنوا مف الحصوؿ عمى 

الذي ِبيع بقصد الربح المادّي في أسواؽ البحر  ،( األفريقيّ Ivoryكّميات كبيرة مف العاج)
ذي كاف ُيصّدر جزئّيًا عبر اإلمبراطورّية ال ،المتوّسط. ىذا العاج كاف في البداية مف النوع الينديّ 

فقد أصبح القسـ األكبر مف العاج  ،، أّما بعد تنشيط البطالمة لمتجارة مع أفريقيا(ٗ)السموقّية
 الُمصّدر مف النوع األفريقّي.

أسواؽ البحر المتوّسط في  مؤلقد  ،إلى أّف ىذا العاج األفريقيّ  ،وُيشير نقش مف جزيرة ديموس
، وىو ما سّبب ىبوطًا كبيرًا في أسعاره انطبلقًا مف مبدأ العرض (٘)ؽ.ـٕٓ٘ -ٜٕٙ يفما بالفترة 
والتجارة مع  ،. وفي ىذا العصر بدأ التّجار اليوناف بالعمؿ في موانئ البحر األحمر(ٙ)والطمب

 . (ٚ)الموانئ عمى الساحؿ األثيوبيّ 
بحر األحمر قد أتت ُأُكميا إْذ تشّجع البطممّية في مجاؿ تنشيط التجارة في ال اإلجراءاتويبدو أّف 

عدد مف التجار، مف مناطؽ ُمختمفة في البحر الُمتوّسط، عمى االنخراط في ىذه التجارة، فُتشير 
يونانّية إلى أرض البّخور ضّمت ُمستثمريف  -ورقة بردّي  إلى قياـ رحمة تجارّية بحرّية مصرّية 

. (ٛ)( في جنوبي فرنساMarseillesة مرسمّية )ومف منطق ( في وسط إيطاليةVeiiمف منطقة فيي)
 ،النقش، الذي عثر عميو في الجيزة بمصر، وجود جالية تجارّية معينّية في مدينة منؼ كما ُيظير

. وُكتب ىذا النقش، بالخّط العربّي، عمى تابوت مصرّي، ُوجد (ٜ)منذ أّياـ الممؾ بطميموس الثانيّ 
يؿ دفنو في تابوت عمى طريقة األثرياء المصرييف(، يدعى بداخمو مومياء لتاجر معيني ثرّي )بدل

، كاف يعمؿ، عمى األرجح، في استيراد المواد العطرّية مف اليمف (ٓٔ)(Zabd Eelزيد إيؿ)

                                                           
1 Young, G. K; op, cit, p24.      
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p76 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p27.  
4 Smith. M. A; op, cit, p138. 
5 IG; I, 2, 163. 
6 Sidebotham. S. E;  op, cit, pp162- 164. 
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p24. 

 .ٕٖٓص م،978ٔبٌروت،  الهللٌنستً، العصر فً دراسات(: لطفً الوهاب عبد)ٌحٌى 8
 .ٌٓٙط الهندّي،  صحورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً المح 9
 .7٘ص الشرق األدنى فً العصرٌن الهللٌنستً والرومانً، فرح )أبو الٌسر(: ٓٔ
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، وفي تصدير األقمشة والمصنوعات والسّيما الزجاجّية (ٔ)كالبّخور والُمّر لصالح المعابد المصرّية
عيد بطميموس بف بطميموس، وىو بطميموس الثاني ( مف ٕٕمنيا. والنقش مؤرخ بالسنة)

. مما يدّؿ عمى أّنو وبالرغـ مف سيطرة البطالمة عمى (ٕ)ؽ.ـٖٕٙفيبلدلفوس، أي في حوالّي العاـ 
نياية طريؽ البخّور، إاّل أّنيـ عمموا عمى إقامة عبلقات تجارّية ُمباشرة مع اليمف، وخمؽ أرضّية 

 . لقياـ تجارة بعيدة المسافة الحقاً 
وألىّمية المواد العطرّية في تجارة مصر الخارجّية، فقد عّيف البطالمة في مدينة غّزة، )في الفترة 

 فييا سورية المجّوفة بيدىـ(، موّظؼ ُأطمؽ عميو لقب "الُمشرؼ عمى إدارة البّخور") تالتي كان
ho epit tes libanotikes)(ٖ) ّة القادمة ، كانت ُميّمتو تحصيؿ الضرائب عمى السمع العطري

 . (ٗ)إلى ميناء غّزة قبؿ انتشارىا في أنحاء العالـ اليممينستّي آنذاؾ
ومف األدلة األخرى التي تنيض شاىدًا عمى حجـ العبلقات بيف البطالمة واليند، كاف تبادؿ 

ّف أ إلى فُيشير بميني .(٘)الممؾ بطميموس الثانّي لمسفراء مع إمبراطور موريا اليندّية أسوكا
( إلى ببلط ممؾ Dionysusالثانّي قد أرسؿ مبعوثًا مف طرفو ُيدعى ديونيسوس ) بطميموس

وُيعّمؽ تارف عمى ىذه الفقرة فيرى أّف ىدؼ فيبلدلفوس مف إيفاد ديونيسوس كاف  .(ٙ)موريا
( وعمى ُمدّربيف Mahoutُيعرؼ باسـ الماىوت) ما كافالحصوؿ عمى سائقيف لمفيمة البطممّية أو 

أصناؼ مف الرخاـ و طيور، و وبدوره رّد الممؾ اليندي، وأرسؿ محظّيات ىندّيات،  .(ٚ)لتمؾ الفيمة
                                                           

ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة ٔ وعند هذه النقطة بالذات  .ٕٔٗص ،الناصرّي )س

ٌّة إلى تكلٌؾ تاجر ٌمن ًّ عن مصر( بالقٌام ٌُطرح تساإل ُمهّم بخصوص السبب الذي دفع المعابد المصر )أجنب ًّ
ٌّة تخّص المعبد رؼم ما عُ  رؾ عن رجال الدٌن المصرٌٌن، وتشّددهم فً هذه المواضٌع. ولعّل بؤعمال كهنوت

ٌّة القدٌمة لمكانة وأهّمٌة)زٌد إٌل( بالنسبة القتصاد  الجواب األقرب للمنطق هو، نظرة أصحاب المإّسسة المصر
ٌّة مع المعبد المصرّي القدٌم. فرّبما كا ًّ الجزٌرة، وخبرته التجار نوا ٌؤملون من خبلل انتماء زٌد إٌل إلى جنوب

ًّ الجزٌرة  مصر ٌّة فً جنوب ٌّة ُمباشرة مع مراكز إنتاج المواد العطر ٌُتٌح لهم بناء عبلقات تجار أّن ذلك س
ٌُساعد على ح ٌّة س ًّ بالذات ٌقوم بالوساطة التجار ٌّة، اضؾ إلى أّن وجود تاجر ٌمن صولهم على المواد العرب

ًّ قادر أكثر من ؼٌره على التعامل مع السوق فً الٌمن  ٌّدة، إْذ أّن التاجر الٌمن ٌّة ج ٌّة بسعر ُمناسب ونوع العطر
ٌّد من المؽشوش على مبدأ)أهل مّكة أدرى بشعابها(. انظر: ابراهٌم السعٌد)سعٌد بن  وعلى كشؾ النوع الج

ٌّة بٌن الجزٌرة ٌّة ومصر، ص فاٌز(: العبلقات الحضار  . 9ٔٔ -8ٔٔالعرب
ٌّة ، انظر:     وبخصوص الؽّش الذي قد تخضع له السلع العطر

Pliny; N. H, XII, 32- 35. 
. ولبلطبلع على هذا النقش مع 7ٖ -ٖ٘، صٕاإلسبلم ، ج قبل العرب تارٌخ  فً علً)جواد(: الُمفّصل ٕ

ٌّة ومصر، صترجمته انظر: ابراهٌم السعٌد)سعٌد بن فاٌز(: العبلقات الحض ٌّة بٌن الجزٌرة العرب  .7ٓار
ٌّة الجزٌرة تجارة(: كمال مصطفى)العلٌم عبد ٖ  هذا لوضع بالذات ؼّزة واختٌار. ٕٕٓص مصر، مع العرب

ٌّة بمكانة تتمّتع كانت ؼّزة ألنّ  بل ُمصدافًة، ٌكن لم فٌها الموّظؾ  النهاٌة ُتمّثل كانت أّنها اعتبار على ُمهّمة تجار
ٌّة  :  انظر الشهٌر، البّخور رٌقلط الشمال

Pliny; N. H, XII, 32.      
ٌّة مع مصر، ص ٗ  ٕٗٓعبد العلٌم)مصطفى كمال(: تجارة الجزٌرة العرب

5 Smith. M. A; op, cit, p95. 
6 Pliny; N. H, VI, 159. 
7 Tarn. W. W; Ptolemy II , Journal Egypt archeology, The Egyptian Exploration 
Society, London, 1928, Vol. 14,pp246- 260, p 250. 
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الذي أقامو بطميموس الثانّي في مصر في  ،التي ُعرضت في موكب النصر ،وغيرىا مف اليدايا
عمى تكريس  ،. كما ُعثر في الطريؽ الصحراوّي بيف البحر األحمر والنيؿ(ٔ)ؽ.ـ ٕٓٚالعاـ 

 . (ٕ)ُشكرًا لآللية عمى قيامو برحمة تجارّية ناجحة ،(Sofonُيدعى ُسوفوف)أقامو تاجر ىندّي 
 القرصنة النبطّية والرّد البطممّي عمييا:  -د

أزعج األنباط ازدياد النفوذ البطممّي في البحر األحمر، وخشوا عمى مصالحيـ التجارّية  
منذ القرف الخامس قبؿ الميبلد،  عمى اعتبار أّنيـ كانوا يحتكروف التجارة بيف سبأ وخميج العقبة،

ىذه المصالح التي باتت ُميّددة  .(ٖ)عمى رأس خميج العقبة ،عف طريؽ مينائيـ الشيير إيبلنا)أيمة(
"أرستوف" اليونانّي،  ،في عيد فيبلدلفوس أكثر مف أّي وقٍت مضى والسّيما عندما رأى سادة البتراء

. فكاف أْف قاـ العرب األنباط (ٗ)ج العقبةوىو يجوؿ في سواحؿ البحر األحمر، ويستكشؼ خمي
 . (٘)أخذت ُتياجـ السفف البطممّية وتسمبيا بضاعتيا ،بتشكيؿ مجموعات مف القراصنة

ـْ  تتـّ ومف غير المعموـ فيما إذا كانت أعماؿ القرصنة البحرّية النبطّية  بموافقة الحكومة النبطّية أ
ْف لـ تكف ُموافقة عم ييا فإّنيا، عمى األغمب، قد غّضت النظر عنيا. وقد ال، إاّل أّف األخيرة وا 

يجوز تشبيو أعماؿ القرصنة التي قاـ  بيا األنباط قبؿ الميبلد بأعماؿ القرصنة التي قاـ بيا 
ضّد السفف  ،(Francis Drake( وفرانسيس دراؾ)John Hawkinsالبريطانياف جوف ىاويكنز)

عشر الميبلدّي، والتي كانت بدعـ، غير ُمعمف، مف  في أواخر القرف السادس ،التجارّية اإلسبانّية
 . (ٙ)(Elizabeth Iممكة إنكمترا إليزابيث األولى)

                                                           
1 Smith. M. A; op, cit, p128. 
2 Ray. H. P; op, cit, p66. 

ٌّة)سوبهانو) ( وتعنً الُمتؤلّق. انظر:  حورانً)جورج Subhanuواسم "سوفون" منقول عن الصٌؽة السنسكرٌت

علومة فً التعلٌقات التً قام بها .)وردت هذه الم٘ٙ، ٗٙفضلو(: العرب والمبلحة فً المحٌط الهندي،  ص
 ُمترجم هذا الكتاب فً الحواشً(.

ٌّد) الناصريّ  ٖ  .ٓٔٗص البطالمة، عصر فً األحمر البحر على الصراع(: أحمد س
4 Smith. M. A; op, cit, pp 141, 142. 
5 Strabo; the Geography, XVI, 4. 18. 

 بالقرصنة، ٌقومون بدإوا ذلك بعد ثمّ  ،ُمسالمٌن وماً ق كانوا األنباط أنّ  الخصوص بهذا" استرابون" وٌورد
 منذ األنباط كان: "فٌورد" الكنٌدي أؼاثارخٌدس" أما. مصر من بالقوارب إبحاراً  القادمٌن للتّجار فٌتعّرضون

 ملوك جعل عندما بعد فٌما ولكنّ  ؼذاء، من قطعانهم به تمّدهم بما قانعٌن راضٌة عٌشة ٌعٌشون القدٌم
ٌّة  ُسفن وٌبنون الُمحّطمة، الُسفن من الناجٌن ٌُهاجمون أخذوا التّجار، أمام للمبلحة صالحاً  الخلٌج اإلسكندر
ٌّة، ترجمات(: هللا عبد) الشٌبة: فً أؼاثارخٌدس: انظر. المبّلحٌن لسلب القرصنة  الٌمن تارٌخ فً دراسات ٌمان
 لم األنباط أنّ  ٌُبلحظّ  ما سبق خبلل ومن. 8ٕص م،8ٕٓٓ صنعاء، الجامعً، الكتاب دار منشورات ،(ٕ)القدٌم
ٌّة االجراءات على فعل ردّ  كانت قرصنة أعمال من به ما قاموا بل البادئٌن ٌكونوا  عن للدفاع ووسٌلة البطلم
. ٖٗ ،ٖٖص ،987ٔ  عّمان، ، الشروق دار األنباط، دولة تارٌخ( : إحسان) عباس: انظر. رزقهم مصدر
ًّ  التارٌخ(: الرحمن عبد بن سلٌمان)الذٌٌب: راجع النقطة، هذه عن التفصٌل من ولمزٌد  الهٌئة لؤلنباط، السٌاس
ٌّة، فهد الملك مكتبة فهرسة واآلثار، للسٌاحة العاّمة  .8ٕ ،7ٕص م،ٕٔٔٓ الرٌاض، الوطن

6 Moose. I. F; Sand And Spice: Roman Arabia In World Historical Context From The 
Third Century B. C. E To The Seventh Century C. E, San Diego State University, 2010, 
p30. 
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عمى أّية حاؿ، فإّف بطميموس الثاني لـ يقؼ مكتوؼ األيدي إزاء ىذه األعماؿ، التي وصفيا 
مة كبيرة بمياجمة السفف النبطّية، مما أّدى إلى ىزي بؿ قاـالُكتّاب الكبلسيّكيوف بالقرصنة، 

. ولـ ينَس األنباط لبطميموس (ٔ)ؽ.ـٕٚٚ/ٕٛٚلؤلنباط، دّمرت ُمعظـ ُسفنيـ في حوالي العاـ 
ىذه الخطوة، فقاموا بتدمير ُمستوطنة أمبيمونّي، رّدًا عمييا. وعندما قدـ الروماف إلى مصر وقفوا 

 التطّرؽ إليو في الفقرة التالية.  ما سيتـفي صّفيـ ضّد البطالمة. وىو 
 تطّورات التجارة مع اليمن واليند خالل الفترة البطممّية الُمتأّخرة: -ىــ

 ٕٓٓأّدت السيطرة السموقّية عمى جوؼ سورية عمى يد الممؾ أنطيوخس الثالث في العاـ  
أضؼ إلى أّف  .إلى حرماف البطالمة مف نصيبيـ مف عائدات التجارة مف اليمف واليند ،ؽ.ـ

ألحمر قد غدت، ىي األخرى، مصدر إزعاج فعمّي لمبطالمة، مما األنباط وتحركاتيـ في البحر ا
. لذلؾ بدأ مموؾ مصر (ٕ)دفعيـ لمعمؿ عمى إيجاد مصدر جديد لمبيارات والتوابؿ الشرقّية

يعني بالضرورة االشتراؾ  ما كافالبطممّية يعمموف عمى إيجاد طريؽ ُمباشر إلى اليمف، وىو 
 بالطريؽ البحري الُمباشر نحو اليند.

ؽ.ـ(، أّوؿ مف عمؿ عمى شّؽ ٙٔٔ -ٙٗٔ( )Ptolemy VIIIكاف الممؾ بطميموس الثامف )
لتحقيؽ منافع اقتصادّية. وخبلؿ عيد ىذا الممؾ وضع  ،طريؽ بحرّية ُمباشرة إلى اليمف

أغاثارخيدس مؤّلفو عف البحر األحمر. ويرى روستوفتزؼ أّف أغاثارخيدس، رّبما، كاف ييدؼ مف 
ى تزويد البّحارة اليوناف، والرجاؿ الُمسّمحيف عمى متف السفف، بمعمومات وضع مؤّلفو ىذا إل

 .(ٖ)جغرافّية أثناء إبحارىـ في البحر األحمر
مف أنشط المموؾ البطالمة في مجاؿ تنشيط التجارة البحرّية في البحر  ،وكاف بطميموس الثامف
إلى موّظؼ بطممّي مسؤوؿ  ؽ.ـ ٖٓٔإْذ ُيشير نقش يعود إلى العاـ  .(ٗ)األحمر والُمحيط الينديّ 

 .(٘)عف تسيير الُسفف وعف الطريؽ الصحراوّي الُممتّد بيف ميناء قفط )كوبتوس( والبحر األحمر
. (ٙ)كما بدأ يترّدد، في أواخر عيده، ِذكر لموّظؼ آخر يحمؿ لقب" قائد البحريف األحمر واليندّي"

شراؼ عمى المحّطات البطممّية الموجودة ومف الُمحتمؿ أّف الموّظؼ األخير كاف مسؤواًل عف اإل
الخاضع لسمطة البطالمة، فضبًل عف إشرافو عمى التجارة البطممّية  ،عمى أجزاء البحر األحمر

. كما ُينسب (ٚ)والسّيما فيما يتعّمؽ منيا بالمواد العطرّية ،عبر البحر األحمر والُمحيط الينديّ 
                                                           

1 Diodorus Siculus; Library of History, III, 43, 5. 
2 Smith. M. A; op, cit, p128.  
3 Rostovtzeff. M; op, cit, p925.  

ٌّة الجزٌرة بٌن العبلقة(: الدٌن صبلح فاطمة)موسى ٗ  العصر بداٌة حّتى إلسكندرا عصر منذ والٌونان العرب

، ًّ  .ٖٖٔص  الرومان
 .ٙٙحورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً المحٌط الهندي، ص ٘
 .ٕٖٕولبانك)فرانك(: العالم الهللٌنستً، ص ٙ
ٌّة مع مصر، ص 7  .ٖٕٓعبد العلٌم)مصطفى كمال(: تجارة الجزٌرة العرب
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رس البحرّي)أو شرطة بحرّية(، جعؿ ُميّمتو تقديـ ُيشبو الح لبطميموس الثامف قيامو بتشكيؿ ما
الذيف كانوا يقوموف  ،المساعدة لمسفف التجارّية البطممّية التي قد تتعرض لغارات مف القراصنة

 .(ٔ)مف بضائع ما تحمموبيجمات ُمباغتة عمى السفف في عرض البحر األحمر، ويسمبونيا 
قامة الموانئ عميو وبطبيعة الحاؿ فإّف أجداد بطميموس الثامف باست كشافيـ لمبحر األحمر، وا 

وضعوا األسس لتجارة يونانّية بعيدة المسافة، وأصبح عبور البطالمة لمضيؽ باب المندب نحو 
اليند مسألة وقت. ىذا الحدث األخير أخذ مكانو في التاريخ البطممّي عمى يد بحار يونانّي، 

، الذي تمّكف مف القياـ بأّوؿ رحمة (ٕ)(Cyzicus( مف كيزيكوس )Eudoxusُيدعي يودكسوس )
ؽ.ـ اكتشفت ٛٔٔ. إْذ وفي حوالي العاـ  (ٖ)ُمباشرة بيف مصر واليند بمعونة مف بّحار ىنديّ 

دورّية استطبلع بحرّية بطممّية، أثناء تجّوليا في خميج عدف، بقايا سفينة غريبة، وأنقذت البّحار، 
 . (ٗ)ديّ الذي وجدتو بقربيا، والذي اّتضح أّنو بّحار ىن

فأخبره البّحار أّنو كاف ، أخذت الدورّية البطممّية البّحار اليندّي إلى قصر الممؾ بطميموس الثامف
. كما عرض البّحار اليندّي عمى الممؾ (٘)عمى متف سفينة ىندّية في رحمة تجارّية إلى اليمف

. (ٙ)رحمة تجارّية إلى اليندخدماتو بأْف يكوف دليبًل ألّي مف البحارة اليوناف الراغبيف في القياـ ب
 ،بدوره الممؾ البطممّي بطميموس الثامف تحّمس لفكرة البّحار اليندّي، وخّطط إلرساؿ بعثة تجارّية

التي  ،بيدؼ تأسيس صبلت تجارّية ُمباشرة مع اليند، وعّيف اإلغريقّي يودكسوس قائدًا ليذه البعثة
. وبالفعؿ تمّكف (ٚ)مف البّحار الينديّ  شّقت طريقيا البحرّي إلى شماؿ غربي اليند بإرشاد

يودكسوس مف الوصوؿ إلى اليند، ومف العودة مع عدد مف الُسفف الُمحّممة بالتوابؿ والعطور 

                                                           
 .ٕٙ، صٕ، ج اإلسبلم قبل العرب تارٌخ  فً علً)جواد(: الُمفّصل ٔ
ٕ
ٌّة(Bithynia) بٌثٌنٌا  مقاطعة مدن إحدى هً كٌزٌكوس   داخل نتوء على وتقع الصؽرى، سٌةآ فً الرومان

 منطقة فً مهم مٌناء أّنها الدوام على الرومانً التارٌخ فً كٌزٌكوس ُعرفت وقد(. Marmara) بحر مرمره

 :انظر .البوسفور

 Bunson. M: op, cit, p164              .                                                                          
3 C. A . H; IX, p237.  

ٌّد) الناصريّ  ٗ  . ٕٓٗص البطالمة، عصر فً األحمر البحر على الصراع(: أحمد س

ٌّة حول العلماء بٌن جدل دار وقد  أّول قٌام فً بباً س وكان الهند إلى ٌودكسوس قاد الذي الهنديّ  البّحار هذا هو

ًّ  خطّ   وسوفون(. Sofon)سوفون ٌُدعى كان أّنه إلى منهم األكبر القسم فذهب والهند، مصر بٌن ُمباشر مبلح

 األحمر البحر بٌن الصحراويّ  الطرٌق فً ُعثر أّنه وُذكر سابقاً، ُذكر الذي الهنديّ  التاجر نفسه هو هذا
ًّ  نقش على وكوبتوس  ٌرد لم أّنه اعتبار وعلى. المٌبلد قبل الثانً أو الثالث القرن إلى ٌعود اسمه ٌحمل تكرٌس

ٌّة أو األثرٌة المصادر فً هنديّ  تاجر أليّ  ذكر . الُمرّجح هو سوفون اسم بقً فقد لذلك سوفون باستثناء الكبلسٌك

                                         .Smith. M. A; op, cit, pp146, 147                                                                   :    انظر
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p25. 
6 Strabo; the Geography, II, 3, 4- 5.  
7 Singer, C; An outline history of the South Arabian incense trade, in Peacock. D  and 
Williams. D. (eds), Food for the Gods: New Light on the Ancient Incense Trade, 
Oxford, 2007,p18.  
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واألحجار الكريمة. إاّل أّف الممؾ البطممّي سمبو ُكّؿ ما أحضره، وال ريب أّف يودكسوس أبدى 
 . (ٔ)سمع الثمينة التي جمبيا مف اليندانزعاجو مف قياـ السمطات البطممّية بمصادرة كؿ ال

بعد سنوات قميمة مات بطميموس الثامف، وُأرسؿ يودكسوس في ُميّمة تجارّية ثانية، بتكميؼ مف 
. وبعد عودتو (ٕ)ة أكبر ىذه المّرةن(، إّنما عمى متف سفيCleopatra IIIالممكة كميوباترة الثالثة)

التي جمبيا  ،خفاء بعض العطور واألحجار الكريمةمف رحمتو البحرّية الثانية، حاوؿ يودكسوس إ
معو، إاّل أّف كميوباترة اكتشفت ذلؾ وُحـر البّحار اليونانّي، لممّرة الثانية، مف البضائع الشرقّية التي 

 . (ٖ)جمبيا
ومّما الشّؾ فيو أّف يودكسوس، وبُحكـ خبرتو التجارّية، كاف ُمدركًا لؤلرباح التي قد تنشئ مف 

كما كاف ُمدركًا أيضًا أّف الدولة البطممّية كانت  .ؽ البحر الُمتوّسط بالسمع الشرقّيةتمويف أسوا
، (ٗ)بُمصادرتيا لمسمع التي يجمبيا التّجار العامميف في تمؾ التجارة ،ُتعيؽ تطوير التجارة الشرقّية

جبارىا لمتجار العامميف في التجارة الخارجّية، عمى بيع سمعيـ التجارّية لمدولة  حصرًا وبأسعار وا 
 . (٘)أقّؿ بكثير مف السعر األصمّي ليا

ومما الشّؾ فيو أّف ىذه السياسة قد أّدت إلى الحّد مف التجارة مع اليمف واليند بحكـ عدـ توّفر 
 ظروؼ اقتصادّية مثالّية ليا. 

س عمى أّية حاؿ، وبغّض النظر عف سياسة الحكومة البطممّية االحتكارّية، فإّف يودكسوس قّد أسّ 
، وأعمف عف بداية عصر جديد وميـّ في تطوير (ٙ)لخّط مبلحّي مباشر بيف مصر واليند

الذي كاف رّبما  ،لـ ُيضاىيو شيء سوى التعّرؼ عمى سّر الرياح الموسّمية ،االقتصاد القديـ
 . (ٚ)مقرونًا بيذه الرحمة نفسيا

حكرًا عمى عدد مف السفف بقي  ،فإّف ىذا الخّط المبلحيّ  ،وبالرغـ مف أىّمية رحمة يودكسوس
التجارّية اليونانّية. إْذ استغرقت الرحمة بيف مصر واليند حوالي عشرة أسابيع. ىذه الرحمة كانت 

بمغت قيمتيا حوالي ُربع قيمة الُمنتجات  ،ىناؾ ضرائب جمركّية تطويمة وُمكمفة وخطرة، كما كان
التجارّية دفعت التجار اليوناف . ىذه الظروؼ والشروط (ٛ)في مصر، وحوالي ُخمسيا في اليند

البضائع  و يتبادلوا ،والينود لكي يتقابموا في موانئ تقع في ُمنتصؼ الطريؽ بيف مصر واليند

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p25.  

 القرن إلى المٌبلد قبل السادس القرن من والبلتٌن اإلؼرٌق عند األقصى المؽرب(: الُمصطفى)رشٌد موالي ٕ

 .ٕٕص م،999ٔ البٌضاء، الدار والتوزٌع، للنشر المدراس شركة المٌبلدّي، السادس
ٌّة الجزٌرة تجارة(: كمال مصطفى)العلٌم عبد ٖ  .ٕ٘ٓص مصر، مع العرب

4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p77.  
5 Rostovtzeff. M; op, cit, p926. 
6 Smith. M. A; op, cit, p146. 

 .7ٙص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً 7
8 India: Arthasastra, II. 22. 
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أو االجتماع  االلتقاءحيث أجور الميناء كانت ُمنخفضة أو غير موجودة أبدًا. إحدى أماكف 
خصوص أماكف االلتقاء ىذه، يورد . وب(ٔ)الُمّبكرة ىذه كانت جزيرة سقطرى قرب القرف األفريقيّ 

ديودوروس الصقّمي، نقبًل عف أغاثارخيدس: " في ىذه الجزر تستطيع رؤية السفف التجارّية، 
والكثيروف يأتوف مف اليند، حيث أّسس اإلسكندر مرفأ عمى نير اليند، إلى ىذا المكاف)يقصد 

 . (ٕ)سقطرى("
تجارّية الوسيطة إلى ميناء عدف عمى الساحؿ انتقمت ُمعظـ ىذه التبادالت ال ،وبعد فترة قصيرة

عندما أورد أّف عدف كانت  ،صداه واضحًا في دليؿ البحر اإلريثيري ما يبدووىو  .الغربّي لميمف
عمى اعتبار أّنيا كانت مركزًا اللتقاء السفف والبضائع القادمة  ،في األوقات السابقة مدينة ُمزدىرة
ومع حموؿ منتصؼ القرف األّوؿ قبؿ الميبلد، أنيت أغمب  .(ٖ)مف اليند شرقًا ومف مصر شماالً 
حيث التقوا مع التجار الشرقييف لمحصوؿ عمى السمع اليندية.  ،السفف اليونانّية رحبلتيا في عدف

لمقياـ  ،في ىذا العصر، بضعة سفف بطممّية فقط كانت تتحمؿ خطر القرصنة وخطر العواصؼ
ُيبّرره قوؿ الجغرافّي استرابوف أّنو في  ما قد. وىو (ٗ)برحمة بحرّية كاممة مف مصر إلى اليند
 . (٘)تجرؤ عمى اإلبحار أبعد مف خميج عدف ،سفينة ٕٓاألوقات الُمبّكرة لـ يكف ىناؾ أكثر مف 

ويبدو أّف اىتماـ البطالمة بالبحر األحمر والمبلحة فيو لـ يكف مصمحّيًا فحسب، بؿ رافؽ السبللة 
فكاف قدرًا محتومًا فرضتو الظروؼ التي عاشتيا تمؾ السبللة  .لظّمو البطممّية كمرافقة اإلنساف

ي ُمني بيا القائد الرومانّي توىي تحتضر في أواخر عصرىا. ذلؾ أّنو وبعد اليزيمة ال ،اليونانّية
، الممكة البطممّية وساحرة عظماء روما، في (ٙ)ماركوس أنطونيوس، وحميفتو كميوباترة السابعة

، قامت كميوباترة (ٛ)(Octavianؽ.ـ أماـ القائد أوكتافيوس )ٖٔعاـ ( ٚ)(Actiumمعركة أكتيوـ)

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p77.  
2 Diodorus Siculus; Library of History, III, 47.  
3 P. M. E; XXVI. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p26.    
5 Strabo; the Geography, XVII, 1. 3. 

ٌّة، مصر على ملكة آخر ٙ  حّبها فً قٌصر ٌولٌوس وقع م،.ق ٖٓ العام حّتى ٔ٘ العام من مصر حكمت البطلم

ٌّت م،.ق ٗٗ عام روما زارت قٌصرٌون، ُسّمً ولد منها وأنجب  ىإل فعادت قٌصر ٌولٌوس اؼتٌال حّتى فٌها وبق
 فٌها هزٌمتها بعد لتنتحر م.ق ٖٔ عام أكتٌوم معركة فً أوكتافٌوس ضدّ  معه وقاتلت أنطونٌوس أحّبت مصر،

 : انظر.  م.ق ٖٓ العام فً
ٌّة كلٌوباترة(: محمود)كحٌلة ٌّة، الثقافة فً البطلم ٌّة العالم ٌّة، كان دور  م9ٕٓٓحزٌران، ، الرابع العدد التارٌخ
 .٘ٔ -7،ص

، التارٌخ فً لفاصلةا المعارك أّحد  7 ًّ  ٌقوده كان الذي أوكتافٌوس أسطول بٌن م. ق ٖٔ العام فً جرت الرومان

 فً المعركة جرت. كلٌوباترة وحلٌفته أنطونٌوس أسطول وبٌن( Marcus Agrippa)أؼرٌبا ماركوس صدٌقه

 أنّ  من وبالرؼم .وكلٌوباترة أنطونٌوس أسطول بهزٌمة وانتهت ،(Ambracia)أمبراكٌا مدخل عند أكتٌوم خلٌج

اً  نصراً  ٌكن لم أكتٌوم نصر ٌّ اً  نصراً  كان أّنه إاّل  حاسماً  عسكر ٌّ  :  انظر للمزٌد.  كبٌراً  سٌاس
 Tarn. W. W; The Battle of Actium,  J. R. S, No 21, 1931, pp 172 -200, p180  .  
8 Shotter. D; Augustus Caesar, Routledge, London: New York, 1991,p 27. 
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.  فتذكر المصادر (ٔ)(Caesarionجو بنفسيا مع ولدىا قيصريوف )تنبمحاولة عممّية يائسة ل
الكبلسيكّية أّنيا قامت بمحاولة لسحب بعض السفف الُمتبّقية مف أسطوليا في البحر الُمتوّسط 

 . (ٕ)( إلى البحر األحمرSuezعبر برزخ السويس)
مف وراء ىذا المشروع الذي وصفو  ،وقد اختمفت آراء الباحثيف في ىدؼ الممكة البطممّية

 أإيجاد ممج كاف. فرأى بعضيـ أّف اليدؼ منو (ٖ)( بػ" الجريء و الغريب"Plutarchبموتارخوس)
ة أّف كميوباترة كاف بإمكانيا ؿ أماـ حقيقءوىو احتماؿ قد يتضا. (ٗ)يحمييا في مكاف ما في أثيوبيا

الوصوؿ مع أمواليا إلى أثيوبية بّرًا. ورأى البعض اآلخر أف ىدفيا كاف مممكة الحميرّييف في 
. في حيف ذىب فريؽ ثالث إلى أّنيا كانت تريد الذىاب إلى اليند مع أمواليا وبصحبة (٘)اليمف

 . (ٙ)عدد مف رجاليا المؤتمنيف
كميوباترة، فإّف ىذا المشروع قد آؿ إلى الفشؿ، إْذ قامت السفف وبغّض النظر عف ىدؼ مشروع 

 Quintusالتابعة لمممكة األنباط ، بتحريض مف حاكـ سورية الرومانّي، كوينتوس ديدوس)
Didiusباليجوـ عمى السفف البطممّية أثناء رسّوىا في البحر األحمر ودّمرتيا ،)(ٚ) . 

ة األخير باليرب، وبتأسيس ُحكـ بطممّي في الشرؽ البعيد ىذا التصّرؼ النبطّي أنيى حمـ كميوباتر 
 إلرساؿإاّل أّف الممكة كميوباترة، بعزميا وشخصّيتيا الفّذة، رفضت االستسبلـ، إْذ ظّمت ُتخّطط 

 .(ٛ)ابنيا قيصريوف إلى اليند مع عدد مف الُمستشاريف وكّمية كبيرة مف األمواؿ
 بنًا، غير شرعّي، ليوليوس قيصر، لذلؾ فإّنو كاف ا وقيصريوف ىذا، كاف وريث الُحكـ البطممّي 

                                                                                                                                                                      

كذلك: سوٌدان)قاسم محمد(: تارٌخ ملكات الشرق، تقدٌم ومراجعة: محمد محفل، دار كنان للطباعة والنشر، 
 .9ٕٕ -7ٕٕم، صٕٗٔٓدمشق، 

1 Smith. M. A; op, cit, p148. 
 ُكلّ  عالجها األحمر البحر ساحل على ما منطقة إلى مصر من الهروب كلٌوباترة ُمحاولة تتناول التً الُنقطة ٕ

ًّ  التارٌخ" كتابه فً كاسٌوس ودٌو ،"الُمتقابلة السٌر" موسوعته فً لوتارخوسب من  اّتفقا وكبلهما". الرومان
ٌّة الرحلة بتلك للقٌام حّضرتها التً السفن بإحراق قاموا من ُهم األنباط وأنّ  الهرب، محاولتها ُنقطة على . البحر
 الباحثٌن بعض ما دفع وهو. مصر حدود ما وراء إلى لئلبحار ُتخّطط كانت أّنها ذكر بلوتارخوس أنّ  فارق مع
 ذكر دون األحمر البحر مناطق أّحد كان مقصدها أنّ  فذكر كاسٌوس دٌو أّما. أثٌوبٌا كان مقصدها أنّ  ترجٌح إلى

ٌّة الملكة بإمكان كان واسعة مناطق على الباب ما ٌفتح وهو ُمحّدد موضع ٌّما قصدها، البطلم  ُمصطلح أنّ  والس
ٌّة المصادر فً ألحمرا البحر ٌّة مناطق ٌضمّ  كان الكبلسٌك  : انظر للمقارنة،. سابقاً  ذكرها جرى واسعة جؽراف

Plutarchus; Antony, LXIX  .   
  .Dio Cassius; Roman History, LI, 7                        :                                             كذلك

 .7ٔ8ٔص االؼرٌق، وفبلسفة أباطرة ٌختار(: فلوطرخوس)بلوتارك ٖ
4 Mahaffy. J. P; The Empire of the Ptolemies, London, 1895, p482. 

ٌّد) الناصريّ : كذلك  .ٕٔٗ ،ٕٓٗص البطالمة، عصر فً األحمر البحر على الصراع(: أحمد س
٘  ، ًّ ٌّد أحمد(: تارٌخ وحضارة مصر والشرق األدنى فً العصر الهللٌنست  .ٖٕٓصالناصرّي)س

6 Rostovtzeff. M; op, cit, p929. 
7 Dio Cassius; Roman History, LI, 7. ; Plutarchus; Antony ,LXIX  .  

ٌّام م.ق78ٕ العام فً ُسفنهم بإحراق قٌامهم للبطالمة ٌنسوا لم األنباط أنّ  وٌبدو ًّ  بطلٌموس أ  قاموا لذلك الثان
ٌّد) الناصريّ : انظر. السابعة كلٌوباترة بالمكلة لٌنُممثّ  البطالمة من لبلنتقام الفرصة هذه باستؽبلل (: أحمد س
 .ٕٕٗص البطالمة، عصر فً األحمر البحر على الصراع

8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p26. 
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. وبما أّف ُمخّطط (ٔ)ُيشّكؿ تيديدًا كبيرًا ألوكتافيوس الذي كاف ابنًا ليوليوس قيصر بالتبّني فقط
ـّ بسرّية، لذلؾ فإّف إحرازىا ألّي تقّدـ مف عدمو بقي مجيوالً  كميوباترة ىذا قد ت
. إاّل أّف ىذا (ٕ)

يبًل قاطعًا عمى أّف البطالمة قْد تمّكنوا مف كسر االحتكار العربّي لممبلحة في الُمخّطط يبقى  دل
 المحيط اليندّي، وتمّكنوا مف فتح خّط مبلحة مباشر مف مصر إلى اليند. 

  توتصفي تعمى أّية حاؿ، لـ يمِض قيصريوف كثيرًا في رحمتو إلى اليند، عف طريؽ أثيوبية، إْذ تم
. وبمقتؿ (ٖ)أوكتافيوس بالُحكـ انفرادة التيديد الذي قد ُيشّكمو عمى عمى يّد أوكتافيوس إلزال

 ٕٚأنطونيوس وانتحار كميوباترة وتصفية قيصريوف، تـّ ضـّ مصر إلى العالـ الرومانّي في العاـ 
سواحؿ طويمة  امتمكتسية وأفريقية ، والتي آؽ.ـ، وُنقمت ىذه األرض، ذات الموقع الميـ بيف 

، التي فرضت سيادتيا الكاممة عمى الُمتوّسط (ٗ)إلى أحضاف الدولة الرومانّية عمى البحر األحمر،
، كاف ِقسـ ال ُيستياف بو منيـ يطمب السمع اليمنّية (٘)مميوف شخص ُ٘ٗيقارب مف  وعمى ما

، مّما دفع قيادتيـ السياسّية لبدء مرحمة جديدة مف الصبلت التجارّية (ٙ)واليندّية بشكؿ يومّي تقريباً 
 اليمف والشرؽ البعيد لتوفير ُمتطمّباتيـ مف تمؾ السمع.مع 

 :رابعًا: تعّرف اليونان عمى سّر استخدام الرياح الموسمّية
ُيمكف إنياء البحث في التجارة الغربّية مع اليمف واليند في العصر اليّممينستّي مف دوف  ال 

سّر استخداـ الرياح الموسمّية التي عمى  ييفالتطّرؽ إلى مسألة ُميّمة، وىي تعّرؼ البّحارة اليونان
أّف ىذا الحدث كاف أّحد  (. إْذ أّنو ليس مف الُمبالغة القوؿMonsoonsُتعرؼ باسـ المونسوف)

فيما يتعّمؽ بالمبلحة المباشرة في الُمحيط  ،أىـّ األحداث التي حصمت في العصر اليممينستيّ 
مف فتح خّط مبلحّي مباشر  ،مف بعدىـ الرومافو  ييفاليندّي، وكاف سببًا أساسّيًا في تمكّف اليونان

، مف دوف الحاجة لمتوّقؼ في عدف، مف جية، وبيف الخميج العربّي واليند مف (ٚ)بيف مصر واليند
 .(ٛ)جية أخرى

 ماىّية الرياح الموسمّية ومواعيد ىبوبيا: -ٔ
مراكب الرياح الموسمّية، ىي رياح تيّب في المحيط اليندّي، كانت تعتمّد عمييا ال 

مف سواحؿ اليمف إلى موانئ غربي  ،في اإلبحار  العربّية، قبؿ تعّرؼ الغرب عمى سّر استخداميا
                                                           

1 Suetonius; Julius Caesar, LII. The Deified Julius, XVII . 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p26. 
3 Plutarchus; Antony, LXXXI .  
4 Augustus; The Deeds of the Divine Augustus , XXVI.         

ٌّة إلى مصر ضمّ  عن إنجازاته، سجل فً ، هنا أوؼسطس عّبر ٌّة اإلمبراطور  مصر أضفت لقد" قائبلً  الرومان
ًّ  الشعب ُحكم إلى  ".الرومان

5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p78. 
 .ٓٔص بالهند، وصبلته القدٌم الٌمنً التجاري النشاط(: هللا عبد)الؽٌث أبو ٙ
 .ٖٖٕص الهٌللنستً، العالم(: فرانك)ولبانك 7
، الخلٌج ومنطقة  األنباط(: زٌاد)السبلمٌن 8 ًّ  .9ص العرب
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كانت تمؾ المراكب تعتمد عمى الرياح الموسمّية  ،. فعند اإلبحار غربًا مف اليند إلى اليمف(ٔ)اليند
د السفر نحو الغرب فإّنيا . أّما عن(ٕ)التي تيّب بيف شيرّي تشريف األّوؿ وآذار ،الشمالّية الشرقّية

كانت تعتمّد عمى الرياح الموسمّية الجنوبّية الغربّية التي كانت تتمّيز بيدوئيا، وكانت تيّب في 
شيرّي نيساف وأّيار لتنقطع خبلؿ شير تموز، وُتعاود ىبوبيا بيف  ما بيففصؿ الصيؼ في الفترة 

 .(ٖ)شيرّي آب وأيموؿ
 يا:التعّرف اليونانّي عمى استخدام -ٕ

، خبلؿ (ٗ)(Hippalusفي القرف األّوؿ قبؿ الميبلد تمّكف بّحار يونانّي ُيدعى ىيبالوس) 
، مف تعّمـ فّف المبلحة الُمباشرة في (٘)ؽ.ـ(، أو بعده بقميؿٓٓٔ -ٛٔٔرحبلت يودكسوس)

ّب في الُمحيط اليندّي بيف اليمف وغربي اليند ُبمساعدة الرياح الموسمّية الجنوبّية الغربّية التي تي
 . (ٙ)فصؿ الصيؼ بعد أْف تعّمـ فّف االّتجاىات في المحيط الينديّ 

إاّل في قطع المياه الشمالّية  ،لـ يتمّكف اليوناف، في بداية األمر، مف استثمار خطوة ىيبالوس ىذه
ف مف البحر العربّي بيف الُميرة ودلتا نير اليند مباشرة. ولكّف فيما بعد بدأ الربابنة اليوناف يزدادو 

ُجرأة، وأخذوا في اإلبحار ُمباشرة وبشكؿ ُمستقيـ مف الطرؼ الجنوبّي لمبحر األحمر إلى ساحؿ 
 . (ٚ)ْف يضطّروا ُلمحاذاة الشاطئأدوف  ،الممبار غربّي اليند ُمباشرة

ىذه المعمومات، فيما يخّص ىيبالوس، الترّد في أّي مصدر كبلسيكّي سابؽ لدليؿ البحر 
بعض الباحثيف إلى تأخير ىذا  ما دفعني في التاريخ الطبيعّي، وىو اإلريثيري، وموسوعة بمي
ـّ حّتى عيد  . إاّل أّف (ٛ)ـ(ٗ٘ -ٔٗ( )Claudiusالرومانّي كموديوس ) اإلمبراطورالحدث اليا

األغمبّية تقوؿ بتحديد ىذه الحدث المبلحّي في أواخر العصر البطممّي. ومف الُممكف أْف يكوف 
 . (ٜ)ؽ.ـٛٔٔؽ القائد يودكسوس في رحمتو مف مصر إلى اليند في العاـالبّحار ىيبالوس قد راف

وُيورد دليؿ البحر اإلريثيري)في القرف األّوؿ الميبلدّي( قّصة البّحار ىيبالوس فيقوؿ:" كاف 
ىيبالوس أّوؿ مبّلح عرؼ الطريؽ المباشر إلى اليند في عرض المحيط، ىذا البّحار أعطى فكرة 

                                                           
1 Smith. M. A; op, cit, pp150,151.  
2 Olson. D. B; Monsoons And The Arabian sea, Sea frontiers, No. 31, 1990, p37. 

ٌّة، والثقافة االعبلم وزارة: البحريّ  وتارٌخها ُعمان ٖ  .9ٔص م،979ٔ ُعمان، سلطنة الُعمان
4 Charlesworth, M. P; Trade Routes and Commerce of the Roman Empire. Cambridge 
University Press, Cambridge, 1924, p46. 

 .ٕٙ،صٕج ، اإلسبلم قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً ٘
 .ٙٙص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً ٙ
ٌّة، الجزٌرة وتجارة  اإلرٌثريّ  البحر دلٌل(: نقوال)زٌادة 7  .ٕٔٙص العرب

8 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit,  p227.  
9 Smith. M. A; op, cit, p161. 
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ؿ البحر، وأدرؾ أّف الرياح الموسمّية تيّب مف الُمحيط عمى شواطئ عف موقع الموانئ، وشك
 . (ٔ)اليند، وتيّب موسمّيًا. ىذه الرياح أصبحت ُتدعى ىيبالوس بعد ىذا المبّلح"

، بؿ يصؼ مراحؿ تطّور (ٕ)أّما بميني)القرف األوؿ الميبلدّي(، فبل ينُسب االكتشاؼ لشخص ُمحّدد
البحرّية أقصر وأكثر أمانًا، والتي تبّنى خبلليا المبّلحوف ُطرؽ معابر البحر التي جعمت الرحمة 

السواحؿ التي  امتداداتجديدة الستغبلؿ الفرص التجارّية الُمتزايدة في األسواؽ البعيدة، لتفادي 
ّما لمنزاعات اإلقميمّية  .(ٖ)أصبحت ُعرضة إّما لمقراصنة، وا 

 يند إلى سمسمة مف المراحؿ: وُيقّسـ بميني الرحمة البحرّية الُمباشرة إلى ال
الرحمة البحرّية الساحمّية القديمة، وىي التي تبعيا أسطوؿ اإلسكندر العظيـ. )يقصد رحمة  -ٔ" 

 نيارخوس وأسطولو(.
إلى ميناء باتاال عمى  (ٗ)(Syagrusقطع المسافة مف العربّية مف مكاف ُدعي سياجروس) – ٕ

 .دلتا نير اليند الكبير
( رّبما في مكاف ما جنوبي Sygrusًة مف العربّية إلى ميناء ُدعي سيجروس)اإلبحار ُمباشر  -ٖ

 .(٘)(Barygazaباريجازا)
." وىذه ىي المرحمة التي (ٙ)اإلبحار ُمباشرة مف البحر األحمر إلى الموانئ الجنوبّية في اليند -ٗ

إلى أرض  كانت ميمة عمى اعتبار أّنيا أوصمت التّجار و. االكتشاؼافتتحيا ىيبالوس بيذا 
األسواؽ اليممينستّية  تحتاجياالتاميؿ التي أنتجت كّميات كبيرة مف السمع الكمالّية التي كانت 

 .(ٚ)وبعدىا الرومانّية

                                                           
1 P. M. E; LVII.  
2 Pliny; N. H, VI,  26.  
ًّ من  ٌّة ُتعّد فً ؼاٌة األهّمٌة، إْذ حصل علٌها العالِم الرومان ٌّة الشرق ٌّة الجنوب معلومات بلٌنً عن الرٌاح الموسم

ًّ ُوضع خبلل الفترة مابٌن  ًّ رومان  م. انظر :ٕ٘ -8ٗتقرٌر حكوم

Tchernia, A., Winds and Coins In;  De Romanis, F. Manohar Publishers, 1997, p252. 
3 De Romanis. F;  ‘Rome And The Notia Of India: Relations Between Rome And 
Southern India From 30 BC To The Flavian Period’, In De Romanis, F. And Tchernia, A. 
(Eds), (1997), Crossings: Early Mediterranean Contacts with India.: Manohar 
Publishers,New Delhi, 1997, pp 80- 160, pp85, 88. 

ًّ  الساحل على الٌوم فرتاك رأس هو: سٌاجروس ٗ ٌّة الجزٌرة لشبه الجنوب  وكان. وقنا موشكا مٌنائً بٌن العرب

 :   انظر. قنا  مٌناء إلى شحنها ٌتمّ  أنْ  قبل اللبان لتخزٌن مخزناً 

Schoff. M. Wilfred. H; op, cit,  p133. 
ًّ  الهند ساحل على تقع. الٌوم( Broach)براخ مدٌنة هً: بارٌجازا ٘ ًّ  الشمال  نهر حوض فً الؽرب

ٌّة المراكز أهمّ  من وكانت(. Narbada)ناربادا  فٌه كتب الذي الوقت فً الرومان التّجار معها تعامل التً التجار

ًّ  التارٌخ: همإلّف بلٌنً  ". الطبٌع

 .Schoff. M. Wilfred. H; op, cit,  p180    :                                                            انظر
6 Pliny; N. H,  VI, 26. 
7 Smith. M. A; op, cit, p161.  
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لدرجة دفعت بميني لمقوؿ  ،ويبدو أّف ىذه الطرؽ قد أّمنت، بالفعؿ، مرورًا بحرّيًا أسرع وأسمس
 .(ٔ)ليند أقرب وأقرب"ُمتيّكمًا: " إّف الرغبة في تحقيؽ المكاسب تجعؿ ا

وىنا، البّد مف اإلشارة إلى ُنقطة ُميّمة، وىي أّف ىيبالوس لـ يكتشؼ وجود الرياح الموسمّية، فقد 
نيارخوس مف  كاف العمـ بوجودىا وبمواسميا شائعًا بيف اليوناف منذ عودة 

فإّف العرب ؽ.ـ(. وعمى فرض أّف اليونانييف لـ يكونوا عمى عمـ بيذه الرياح، ٕٖ٘/ٕٖٙالسند)
كانوا قد عمموىا وخبروا استخداميا جّيدًا، وكانوا يستطيعوف القياـ بالرحمة عبر المحيط اليندّي في 

التي توّفر أفضؿ  ،جميع الفصوؿ ُمستعينيف في فصؿ الشتاء بالرياح الموسمّية الشمالّية الشرقّية
ة الغربّية لمذىاب إلى اليند في ، وُمستعينيف بالرياح الموسمّية الجنوبيّ (ٕ)الظروؼ لممبلحة غرباً 

. إْذ كانت تُبحر المراكب العربّية بالقرب مف سواحؿ ببلد العرب الجنوبّية إلى (ٖ)فصؿ الصيؼ
(Moschaنقطة بعيدة شمااًل إلى ُعماف بالقرب مف موشكا) أو أبعد منيا قميبًل  ،(ٗ)()سميـر

كاف أيسر عمى المراكب العربّية،  لبلستعانة بتمؾ الرياح في االتجاه الشرقّي. وىذا اإلبحار
، منو عمى المراكب اليونانّية والرومانّية ذوات الصوارّي (٘)(Dowsالمخيطة، المعروفة باسـ دوس)

، إْذ كانت تمؾ المراكب ُمزّودة بجياز يمتّد مف الُمقّدمة إلى المؤّخرة، كما أّف أجساـ (ٙ)األربعة
لحباؿ، وكانت أدّؽ تركيبًا مف أجساـ المراكب المراكب العربّية كانت مشدودة أو مخيطة با

كانت  ،اليونانّية الرومانّية الُمثّبتة بمسامير، ولذلؾ فإّف الرياح الموسمّية الشمالّية الشرقّية اليادئة
مف الرياح الموسمّية الجنوبّية الغربّية التي كانت ُتبلئميا المراكب  ،أكثر ُمبلئمة لممراكب العربّية

. أضؼ إلى أّف المراكب الُمرّبعة الشكؿ)عمى فرض أّف اليوناف كانوا (ٚ)ومانّية المتينةاليونانّية الر 
اإلبحار إاّل مع  ُيمكنيا يستخدموف في الُمحيط اليندّي سُفنًا ُمرّبعة كسفنيـ في البحر الُمتوّسط( ال

الُمحتمؿ أْف يكوف ولذلؾ فمف  .(ٛ)الرياح الموسمّية الجنوبّية الغربّية في رحبلتيا شرقًا إلى اليند
الروماف قد تدّربوا عمى االستعانة بالرياح الموسمّية الجنوبّية الغربّية لمعبور  -البّحارة اليوناف

. وعندما تبّيف (ٜ)ُمباشرًة عبر المحيط اليندّي ُمستغّميف الطريقة العربّية في اإلبحار ولكّف بحذر

                                                           
1 Pliny; N. H, VI, 26. 

 .9ٙلهندي، صحورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً المحٌط ا ٕ
 .٘أبو الؽٌث)عبد هللا(: النشاط التجاري الٌمنً القدٌم وصبلته بالهند، ص ٖ
فً الموضع الذي ٌعرؾ الٌوم ٌقوم كان  مٌناء مهّم، عرفه التّجار الٌونان والرومان باسم)سمهرم(. موشكا:  ٗ

ن ساحل عمان بمنطقة ظفار م وٌقع خور روي على بعد نحو مٌلٌن الى الشرق من طاقة بخور روري،
 انظر:                .الجنوبً

 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, pp140, 141.                     
 8ٕٗالنعٌم )نورة عبد هللا العلً(: الوضع االقتصادي فً الجزٌرة العربٌة، ص ٘
 .9ُٔعمان وتارٌخها البحرّي، ص ٙ
 .7ٕ، 7ٔالهندي، ص حورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً المحٌط 7

8 Smith. M. A; op, cit, p163.  
9 Smith. M. A; op, cit, p163. 
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ذه الرياح، أقدموا عمى االستعانة بيا، بجرأة، أّف مراكبيـ أكثر قدرة عمى اإلبحار مع ى ييفلميونان
 . (ٔ)سائريف في عرض البحر ُموغميف فيو عمى امتداد الساحؿ الجنوبّي لشبو الجزيرة العربّية

وحقيقة أّف ىيبالوس لـ يكتشؼ وجود الرياح الموسمّية، بؿ تعّرؼ عمييا، أّيدىا ُكّؿ مف بميني 
ة، بدليؿ أّنيا لـ ُيشيرا إلى تحقيؽ ىيبالوس ليذا ودليؿ البحر اإلريثيري، بصورة غير مباشر 

حّققو البرتغاليوف بدورانيـ  حّققو ىيبالوس يتشابو إلى حّد كبير مع ما . وبذلؾ فإّف ما(ٕ)االكتشاؼ
ُمكتشؼ  ما ىوـ. بمعنى آخر ىيبالوس تعّرؼ عمى ٜٚٗٔحوؿ رأس الرجاء الصالح في العاـ 

يقوؿ صراحًة أّف ىيبالوس قد تعّمـ كيفّية استخداـ الرياح ومعروؼ قبمو، ودليؿ البحر اإلريثيري 
 . (ٖ)الموسمّية في اإلبحار إلى اليند

 االحتفاظعمى أّية حاؿ فإّف العرب قد تمّكنوا مف االحتفاظ بسّر الرياح الموسمّية لفترة طويمة، ىذا 
د السمع اليندّية عف استيرا ييفمّكنيـ مف احتكار التجارة البحرّية مع اليند، وفرض عمى اليونان

وقد يبدو ىذا االحتكار العربّي، جمّيًا، في المعمومات التي أوردىا الُكتّاب  .(ٗ)طريقيـ حصراً 
الكبلسيّكيوف عف محصوؿ القرفة، فقد اعتقد جميع ىؤالء الُكتّاب، واىميف، طبعًا باستثناء بميني، 

اسات النباتّية الحديثة ُتشير إلى عدـ نمو ، في حيف أّف الدر (٘)أّف القرفة تنمو في الجزيرة العربّية
القرفة في الجزيرة العربّية، وأّنيا ىندّية، أو صينّية األصؿ، وبعضيا ينمو في شرقّي أفريقيا 
والسّيما في مناطؽ الصوماؿ، وكاف العرب يجمبونيا ويقوموف بإعادة تصديرىا مع بقّية ُمنتجات 

 . (ٙ)ببلدىـ مف السمع العطرّية
العرب كانوا عاجزيف عف االحتفاظ بسّر الرياح الموسمّية، كسّر تجارّي، كعجزىـ عف إاّل أّف 

، جاىديف، لموصوؿ إلى ىذا السّر، حّتى تمّكف يوفإخفاء الشمس والقمر، إْذ سعى اليونان
                                                           

ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد ٔ ٌّة التجارة فً العرب  المٌبلد قبل األّول القرن بٌن الدول

ٌّة، الجامعة العلٌا، الدراسات كلٌّة النعٌمات، سبلمة: بإشراؾ ماجستٌر رسالة المٌبلدّي، الثالث والقرن  األردن
 .ٓٔٔص م،99٘ٔ

2 P. M. E; LVII. ;  Pliny; N. H, VI, 26. 
3 P. M. E; LVII. 

ٌّة، الجزٌرة وتجارة  اإلرٌثريّ  البحر دلٌل(: نقوال)زٌادة ٗ  .ٕٓٙص العرب
 لبلطبلع على اجماع الُكّتاب الكبلسٌكٌٌن عند ُنقطة نمو القرفة فً الٌمن انظر:  ٘

Herodotus; Histories; III, 107. 
 .Arrian;  The Anabasis, VII, 20كذلك:                                                                         

 .Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4كذلك:                                                         

Strabo; the geography , XVI, 4, 19.                                                                    :كذلك 
  .Diodorus Siculus; Library of History, II, 49كذلك:                                                      

رد: " هذا الشعب لٌس لدٌه القرفة" . وتؤكٌد بلٌنً، الصارخ أّما بلٌنً فنفى وجود القرفة فً الٌمن صراحًة، إْذ أو
ٌّة عن الٌمن لدى العلماء فً القرن  على عدم وجود القرفة فً الٌمن ٌنهض دلٌبلً على تطّور المعلومات الجؽراف
ًّ الذي تنمو فٌه القرفة فً اله ند. األّول المٌبلدّي، وقد ٌكون دلٌبلً على وصول الرومان إلى الموطن الحقٌق

                                                                                                               .Pliny; N. H, XII, 41انظر: 
     .ٕٙٗالنعٌم )نورة عبد هللا العلً(: الوضع االقتصادي فً الجزٌرة العربٌة، ص  ٙ
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الذيف بدؤوا  ييف، ومف بعدىـ الرومانييفىيبالوس مف معرفتو، وفتح المجاؿ واسعًا لمبّحارة اليونان
ُمعالجتو في الفصؿ الثالث مف  ما سيتـف ُمباشرة مف موانئ مصر إلى موانئ اليند، وىو ُيبحرو 

 ىذه األطروحة.
 الرياح الموسمية: أثر التعّرف اليونانّي عمى استخدام -ٖ

لقد كاف لمتعّرؼ اليونانّي عمى سّر استخداـ الرياح الموسمّية نتائج ًميّمة بقيت آثارىا  
قدت الُطرؽ البّرية أىّميتيا لصالح الُطرؽ البحرّية. وفقدت موانئ أىّميتيا لعّدة قروف تالية، إْذ ف

لصالح موانئ أخرى. وفقدت شعوب ودوؿ سيطرتيا عمى التجارة الدولّية لصالح دوٍؿ أخرى. 
 :كاآلتيوتفصيؿ ذلؾ 

تمّكف البّحارة اليوناف، ومف بعدىـ الروماف مف فتح خّط مبلحّي ُمباشر بيف موانئ مصر 
 . فأصبح الجدوؿ الزمنّي لتنّقؿ السفف عمى النحو التالّي:(ٔ)ندوالي

ُتغادر السفينة الميناء المصرّي في شير تّموز، فتخرج مف البحر األحمر في شير آب، وعندىا 
تدفع بيا الرياح الموسمّية الصيفّية الشمالّية الشرقّية مف أّحد الموانئ التالية مف قنا أو عدف أو 

ساحؿ مّمبار غربّي اليند، أو جزيرة سيبلف)سريبلنكا(، فتصؿ بعد رحمة  رأس جاردافوي إلى
تستغرؽ حوالّي األربعيف يومًا. وفي الشتاء تعود السفف التجارّية ُمستفيدًة مف الرياح الموسمّية 

 . (ٕ)الجنوبّية الغربّية
لصالح موانئ أخرى. ىذا الخّط المبلحي الُمستجّد أّدى بدوره إلى فقداف عدد مف الموانئ ألىمّيتيا 

التّجار العرب مع الّتجار الينود واليوناف َفَفقد  اللتقاءَفَفَقد مينائي أوكميس وعدف أىمّيتيما كنقطة 
. وىذه النتيجة تبدو بوضوح في (ٖ)العرب بالتالّي احتكارىـ لممبلحة  البحرّية في المحيط الينديّ 

كاف ميناء  ،الرحبلت المُباشرة بيف مصر واليند مف أّنو وقبؿ قياـ ،أورده دليؿ البحر اإلريثيريا م
عدف محّطة تجارّية ُميّمة، ُتشبو مدينة اإلسكندرّية بنشاطيا، أّما في زمانو، أّي خبلؿ النصؼ 

الميبلدّي، فإّف عدف باتت ُمجّرد محّطة تنزؿ بيا السفف لمتزّود بالمياه  األّوؿ مف القرف األّوؿ
 . (ٗ)العذبة

ى سّر استخداـ الرياح الموسمّية أثر كبير في النيضة التجارّية التي شيدتيا كما كاف لمتعّرؼ عم
كموانئ برنيكي وميوس ىرموس، فغدت ىذه الموانئ تعّج بحركة تجارّية  ،موانئ مصر الشرقّية

                                                           

  .ٙٙة فً المحٌط الهندي، صحورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحٔ 

ٌّة، ص ٕ  .ٕٔٙزٌادة)نقوال(: دلٌل البحر اإلرٌثرّي  وتجارة الجزٌرة العرب

3 Smith. M. A; op, cit, pp163, 164. 
4 P. M. E. XXVI. 
ٌّة، بل وّسع وصفه هذا لٌشمل أوكلٌس كذلك،  لم ٌكتِؾ دلٌل البحر اإلرٌثري بوصؾ عدن على أّنها ُمجّرد قر

ٌّة، وبالمحّطة للتزّود بالمٌاه العذبة. انظر:فوصفها هً   األخرى بقر

 P. M. E; XXV. 
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واضحًا في  ما يبدويمييا إلى الشرؽ شرقًا. وىو  بيف اليمف جنوبًا واليند، وما ،نشطة تراوح مجاليا
مف أّنو وفي األوقات الُمبّكرة، أّي في العصر البطممّي، لـ يكف عدد   استرابوف الجغرافي ما أورده

السفف التجارّية التي تنطمؽ مف ميناء ميوس ىرموس المصرّي  نحو اليند تتجاوز العشريف 
 . (ٔ)سفينة ٕٓٔسفينة، أّما في أّيامو فقد وصؿ عدد تمؾ السفف إلى 

أثر كبير في فقداف الُطرؽ البّرية، العابرة   ،مى الرياح الموسمّيةكما كاف لمتعّرؼ اليونانّي ع
لمجزيرة العربّية، لجزء كبير مف أىّميتيا لصالح الُطرؽ البحرّية، مّما أّثر عمى حركة القوافؿ في 
المسالؾ البرّية التي بقيت حّتى عيد ىيبالوس ىي الوسيمة األولى في نقؿ سمع ومنتجات العالـ 

 .(ٕ)القديـ
في ىذا المجاؿ ُيورد جيميف باورسوؾ أّف أّحد األسباب التي دفعت األنباط إلى القياـ بأعماؿ و 

القرصنة في البحر األحمر، كاف تعّرؼ البطالمة اليوناف عمى الرياح الموسمّية، وفتح خّط 
مما انعكس عمى االقتصاد النبطّي الذي كاف يحتكر  ،مبلحّي ُمباشر بيف الشرؽ وموانئ مصر

ع العطرّية عبر سيطرتو عمى النياية الشمالّية لطريؽ البّخور البّري، ويحتكر النقؿ البحرّي السم
 . (ٖ)عبر ميناءي لويكي كومي و أيمة

عمى سّر استخداـ الرياح الموسمّية عمى اليمف، وبحر  ييفىذا ولـ تنحصر آثار تعّرؼ اليونان
دينة الجرىاء، عمى الساحؿ الشرقّي العرب، بؿ تعّدت ذلؾ إلى الخميج العربّي، إْذ شيدت م

لمخميج العربّي، بيف نياية القرف األّوؿ الميبلدّي وبداية القرف الثانّي الميبلدّي، تدىورًا كبيرًا في 
مكانتيا التجارّية نتيجة قياـ رحبلت تجارّية ُمباشرة في الخميج العربّي بيف مدينة خاراكس)ميساف( 

التجارّية الُميّمة لمكانتيا لصالح خاراكس أواًل، ومدينة تدمر  ّطةواليند، ففقدت بالتالّي ىذه المح
 . (ٗ)ثانياً 

حّتى وصمت إلى المطبخ المنزلّي في البيوت  ،وتوّسعت آثار التعّرؼ عمى الرياح الموسمّية
اليونانّية، والرومانّية بعدىا. إْذ وكنتيجة ُمّتصمة لسيولة وصوؿ التّجار الغربييف إلى موطف 

والفمفؿ في الينّد، فإّف تمؾ البيارات َغَزْت المطبخ لدى الشعوب الغربّية، وأصبح يدخؿ  البيارات
 .(٘)في كثير مف وصفات الطعاـ اليونانّية المتأّخرة والرومانّية

 

                                                           
1 Strabo; the Geography, XVII, 1, 3. 

ٌّة القوافل مسالك(: حسٌن أحمد)الدٌن شرؾ ٕ ٌّة الجزٌرة شمال فً التجار  فً دراسات سلسة وجنوبها، العرب

ٌّة، الجزٌرة تارٌخ  .ٕٕ٘، ٕٔ٘، ص7ٕ٘ -ٕٔ٘ص م،98ٗٔ عود،س الملك جامعة الثانً، الكتاب العرب
3 Bowersock. G.W; Roman Arabia, Harvard University Press, Cambridge: London, 
1983, p21.  

، ص ٗ ًّ  .8السبلمٌن)زٌاد(: األنباط ومنطقة الخلٌج العرب
، هٌئة أبو ظبً ٘ ًّ للسٌاحة والثقافة، ابو  كوفمان)كاثً. ك(: الطبخ فً الحضارات القدٌمة، ترجمة: سعٌد الؽانم

ٌّة الُمّتحدة،  : اإلمارات العرب ًّ  .ٖٕٔم، صٕٔٔٓظب
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 خامسًا: السمع التجارّية التي جمبيا العالم اليممينستّي من اليمن واليند:
بّخور، وُمّر، وقرفة، وتوابؿ أخرى ُمتنّوعة كانت مّما الشّؾ فيو أّف المواد العطرّية مف  

عمى رأس السمع التجارّية، التي أنتجتيا اليمف واليند، وكانت موضع طمب دائـ مف جميع شعوب 
العالـ القديـ. ُيضاؼ إلى ىذه المواد العطرّية، حيوانات القت ُشيرة كبيرة في العصر اليممينستّي، 

ف الحيوانات في مجاؿ الحرب والصراعات العسكرّية، ىذه رّبما لـ ُيضاىييا أّي نوع آخر م
 مف الفيمة األفريقّية. نظيراتيا الحيوانات كانت فيمة الحرب اليندّية و

 :  *المواد العطرّية  -ٔ
يمتّد الشاىد التاريخّي عمى تجارة المواد العطرّية عميقًا نحو الماضي البعيد، إْذ كاف  لمبخور قيمة 

أىمّية  المصرّيون القدماء. فعرؼ (ٔ)لقديمة إلى درجة أّنو ُعرؼ بػػغذاء اآلليةكبيرة في العصور ا
الطيوب، واستعمموا القيـ الطّبية والعبلجّية ليذه المواد في تحنيط الموتى، باإلضافة إلى قياميـ 

 .(ٕ)بحرؽ البّخور في المراسـ الدينّية
القدماء، وخبلؿ وصفو يبدو  ط لدى المصرييفوصفًا لعممّية التحني وقّدـ المؤّرخ اليونانّي ىيرودوت

في تحنيط الموتى لدرجة أّنو قّسـ ىذه العممّية، بحسب تكاليفيا، إلى ثبلثة  ،واضحًا أىّمية الُمرّ 
أنواع، أغبلىا تكمفة النوع الذي ُيستخدـ فيو الُمّر. فيقوؿ ىيرودوت في وصؼ النوع األّوؿ مف 

يستخرجوف جزًءا مف المخ عف طريؽ األنؼ بوساطة حديدة عممية التحنيط وىو األغمى ثمنًا:  " 
معقوفة، ويستخرجوف الجزء المتبقي بوساطة عقاقير يصّبونيا في الرأس، ثـ يشّقوف الخاصرة 
بػحجر خشبي حاّد، ويستخرجوف كّؿ األحشاء، وينّظفونيا، ويغسمونيا بنبيذ التمر، ثـ يطّيرونيا  

لبطف بػالُمّر المسحوؽ الناعـ، ويكوف مف النوع النقي، ثـ بػالطيوب المسحوقة، ثـ يممؤوف جوؼ ا
مسحوؽ القرفة، وسائر أنواع الطيوب، ويخيطوف الشؽ، ثـ ُيمّمحوف الجثة بتغطيتيا بػ)النطروف( 
ويبقونيا سبعيف يومًا، وال يجوز أف تبقى في الممح المذكور أكثر مف ىذه المّدة. وبعد انقضاء 

يا بمفائؼ قطنية مصمغة بالصمغ العربي، وىـ يستعمموف ىذا الصّمغ ىذه المّدة يغسمونيا ويمفون
غراًء. ثـ يأخذ أقارب المّيت الجثة، ويصنعوف ليا ىيكبًل مف الخشب عمى شكميا، ويضعونيا 
فيو، ويجعمونيا في قاعدة معّدة ليذه الغاية، ويقيمونيا مسندة إلى الحائط، وىذه أفخر طرؽ 

يبدو واضحًا أىّمية الطيوب في مصر القديمة ليس في التطّيب  تىيرودو . مف كبلـ (ٖ)التحنيط"

                                                           
ٌّة، أّما عن  * ٌّة فً حٌاة الحضارات التً سبقت الحضارة الرومان سٌتم فً هذه الفقرة دراسة أهّمٌة المواد العطر

بحثه فً فصل الواردات إنتاج هذه المواد، وأنواعها، وأسعاراها، وُكّل ماٌتعلّق بجوانبها الُمختلفة فسٌتّم 
ٌّة من الٌمن والشرق.  الرومان

1 Diodorus Siculus; Library of History, III, 46.  
2 Byl. S. A; op, cit, pp22, 23.   
3 Herodotus; Histories; II, 85. 
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الطقوس الجنائزية وتحنيط الموتى أيضًا. وبناًء عميو  و فيوتقديميا كقرابيف لآللية فحسب، بؿ 
 .(ٔ)يّتضح سبب تسمية المصرييف القدماء لمببلد التي تنتج الطيوب بػ "األرض المقدسة"

تعود إلى عيد الممكة  التي يّمًا عمى تجارة الطيوب الُمبّكرة، وحفظت اآلثار المصرّية شاىدًا مُ 
. وبالفعؿ (ٕ)التي أرسمت بعثة تجارّية إلى ببلد البونت لمحصوؿ عمى المبافحتشبسوت، المصرّية 

. ويبدو أّف الممكة المصرّية قد قامت بمحاولة إنبات (ٖ)شجرة لباف ٖٔعادت ىذه البعثة البحرّية بػ
 ال ،اّل أّف ُمحاولتيا فشمت نظرًا إلى أّف المباف يحتاج إلى ظروؼ ُمناخّية ُمعّينةالمباف في مصر إ
 . (ٗ)وبعض مناطؽ شرقي الصوماؿ وجزر اليند ،تتوفّر إاّل في اليمف

استخدـ البابمّيوف  القدماء البّخور في الطقوس الدينّية، كما أف األغنياء  ،بيف النيريف وفي ببلد ما
ا أنفسيـ قبؿ ممارسة الِجماع، وىو ما أشار إليو ىيرودوت، إْذ أورد أّف الرجؿ مف البابمييف بّخرو 

وزوجتو، قبؿ عممية الجماع، كاف يجمس كؿ منيما أماـ اآلخر، وتحت كؿ منيما ِمبخرة يفوح 
 .(٘)منيا البخور

عمى شكؿ كّميات كبيرة مف  ،ودفعت أىمّية البخور مموؾ الفرس لتقاضي الضريبة مف العرب
( Dariusإْذ يذكر ىيرودوت أّف العرب كانوا، في زمانو، ُيعطوف ممؾ الفرس داريوس) .ورالبخ

. وبحموؿ القرف الخامس قبؿ (ٚ)مف البخور عمى سبيؿ اليدية )ضريبة( (ٙ)كؿ سنة ألؼ تاالنت
الميبلد، كانت اإلمبراطورّية الفارسّية تستيمؾ كّميات كبيرة مف البخور الذي كاف ُيحرؽ في بابؿ 

 . (ٛ)(Belى المذبح الذىبّي لئللو بعؿ)عم
أّما اإلغريؽ فقد عرفوا ىـُ أيضًا أىّمية البخور، والمواد العطرّية، فاستخدموىا في المراسـ الدينّية. 

.ـ، أوصى ؽ ٓٓ٘إلى درجة أّنو وفي حوالي العاـ  ،ووصمت أىمّية البّخور لدى اإلغريؽ
الُمصّميف أْف  ؽ.ـ( ٜٛٗ -ٓٚ٘)(Pythagorasالفيمسوؼ وعالـ الرياضيات الكبير فيثاغورث)

                                                           
1 Naville. E; op, cit, p15.  
2 Sidebotham. S. E;  op, cit, pp152- 156. 
3 Glenister. C. L; op, cit, pp4- 44.   
4 Shackley. M; op, cit, p2.  
5 Herodotus; Histories, I, 198. 

ٌُقّدر بـ  ؼرام كٌلو ٕٙ تساوي ٌونانٌة وزن وحدة :التاالنت  ٙ  ًّ  كٌلو ؼرام انظر:  ٖٓتقرٌباً. والتاالنت البابل

McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p194. 
Groom.N; Frankincense and Myrrh, A study of the Arabian incense trade, Longman, 
librairie du Liban, London and New York , 1981. p60. 
7 Herodotus; Histories; I,  183. ; Pliny; N. H, XII, 40. 
8 Badria. F. A; Frankincense (Heaven’s Gift) - Chemistry, Biology, and Clinical 
Applications, Pharmacognosy Department, Faculty of Pharmacy, Mansoura 
University, Mansoura, Egypt, 2015, pp3- 22, p4  



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٔٔٓ 
 

، كما استخدمت (ٔ)ُيحرقوا البّخور لمتقّرب مف اإللو بداًل مف تقديـ القرابيف أو التضحية بالحيواف
 . (ٕ)النساء في ببلد اليوناف المباف كمعجوف عطرّي استعممنُو كماّدة تجميمّية لمجسـ

المباف في ببلدىـ،  بمحاولة إلنبات يوفاليونان وكما ىو الحاؿ مع الممكة المصرّية حتشبسوت، قاـ
 . (ٖ)إاّل أّف ُمحاولتيـ أيضًا باءت بالفشؿ كما باءت ُمحاولة حتشبسوت قبميـ

وُعرؼ عف اإلسكندر األكبر أّنو كاف مف أكثر اليوناف حرقًا لمبّخور تكريمًا لآللية، ىذا البّخور 
مى جزيرة العرب أو عمى األقّؿ موانئيا الياّمة. الذي دفعو إلى التفكير بصورة جّدية في السيطرة ع

وشيد عصر ىذا الفاتح المقدونّي زيادة في ثراء الُمجتمعات اليونانّية، ترافقت مع زيادة في الطمب 
عمى السمع الشرقّية، وفي ىذه الفترة بدأ الفمفؿ مف شمالي اليند يدخؿ في وصفات الطعاـ في 

 .(ٗ)البيوت اليونانّية
اؿ، فإّف المواد العطرّية كالّبّخور والمباف، قد حافظت عمى أىّميتيا خبلؿ العصر وبطبيعة الح

واضحًا في اليدايا  ما بدىاليممينستّي، إاّل أّف استخداميا اقتصر عمى معابد اآللية وكينتيا، وىو 
ش . وفي نق(٘)التي قّدميا الممؾ سموقس األّوؿ وولده أنطيوخس األّوؿ لمعبد ديديما في ميميتوس

التاجر اليمنّي زيد إيؿ، الذي تّمت اإلشارة إليو سابقًا، والذي كاف يعمؿ في استيراد البّخور والُمّر 
دفعت سموقس  ،. ووصمت أىّمية ىذه المواد العطرّية لدرجة(ٙ)لصالح المعابد في مصر البطممّية

تبار أّف تمؾ المواد عمى اع ،األّوؿ لُمحاولة زراعتيا في سورية، إاّل أّف ُمحاولتو باءت بالفشؿ
. أّما التوابؿ اليندّية فبقي (ٚ)تتوّفر إاّل في مواطنيا الطبيعّية العطرّية تحتاج لظروؼ ُمناخّية ال

استخداميا قميبًل حّتى تعّرؼ ىيبالوس عمى سّر استخداـ الرياح الموسّمية، ِلتصبح بعدىا ُعنصرًا 
 .(ٛ)أساسّيًا في األطعمة اليونانّية

 الفيمة:  -ٕ
التي  ،التي استوردىا العالـ اليممينستّي كانت فيمة الحرب ،مف أىـّ الُمنتجات الحيوانّية 

ؽ.ـ، ٛٛٔقامت بدور كبيٍر في الحروب التي خاضيا مموؾ ذلؾ العصر. دوٌر استمّر حّتى العاـ 
غنيزيا، بعد ىزيمتيا في معركة م ،تقريبًا، عندما ُحرمت الدولة السموقّية مف اقتناء الفيمة في جيشيا

. كما كانت الفيمة سببًا أساسّيًا (ٜ)(Apamiaؽ.ـ، أماـ الروماف وعقد معاىدة أباميا )ٜٛٔعاـ 
                                                           

1 Diogenes Laertius; Life of Pythagoras, VIII, 8. 
2 Crone. P; Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton, 1987, p17. 
3 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4.  

 .ٙٙٔص القدٌمة، الحضارات فً الطبخ(: ك. كاثً)كوفمان ٗ
5 Wells. C. B; op, cit, pp33- 35. 

ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة ٙ  .ٕٔٗص ،الناصرّي )س
7 Shackley. M; op, cit, p2. 

 .ٖٕٔمة، صكوفمان)كاثً. ك(: الطبخ فً الحضارات القدٌ 8
وُمعاهدة أبامٌة)فً فرٌجٌا فً أسٌة الصؽرى(  .8ٕٗ، صالعابد )مفٌد رائؾ( : دراسات فً تارٌخ اإلؼرٌق  9

 ق.م انظر: 89ٔوقُعت بٌن الرومان و أنطٌوخس الثالث عقب هزٌمة األخٌر فً معركة مؽنٌزٌا عام 
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في قياـ العبلقات بيف السموقييف والممالؾ اليندّية، عدا عف كونيا سببًا أساسّيًا في تنشيط بطالمة 
درات القتالّية لمفيمة مصر لممواصبلت عبر البحر األحمر، لجمب الفيمة اإلفريقّية ومواجية الق

 السموقّية. 
لقد كاف لفيمة الحرب، التي يبمغ وزنيا حوالي خمسة أطناف، حضور ُمرعب في ساحات المعارؾ 

. إْذ تمتمؾ الفيمة (ٔ)القديمة، وقامت بدور يوازي الدور الذي تقوـ بو الدبابات في الوقت الحاضر
ضخمة جعمتيا،  اً ، كما أّنيا تمتمؾ أنياب(ٕ)ّدةطبقة جمدّية قاسية تحمييا مف السياـ واألسمحة الحا

التأثير الكبير الذي  ذلؾ مع حجميا الكبير، ُتمّزؽ قّوات الُمشاة في الجيوش الُمعادّية، أضؼ إلى
 كاف ُيحدثو ُصراخيا الُمدّوي، ورائحتيا القوّية عمى سبلح الُفرساف في الجيوش المواجية ليا. 

اف يقودىا ويوّجييا سائؽ ُمختّص، ُعرؼ باسـ الماىوت    ىذه القدرات القتالّية لمفيمة ك
(Mahout)(ٖ)وقد منح وضع امتطاء  .، كاف يجمس عمى رقبتيا، وُيوجييا نحو صفوؼ العدو

الفيؿ الُمرتفع ليذا الفّياؿ فرصة الرؤية الجّيدة، والحماية مف أسمحة المعركة. وسّجمت معركة 
الكبير والممؾ بوروس اليندّي، أّوؿ لقاء ُمباشر لمغرب ؽ.ـ، بيف اإلسكندر ٕٖٙالييداسيبس عاـ 
، ومنذ ذلؾ الحيف بدأت الفيمة تأخذ حّيزًا كبيرًا مف اىتماـ الزعماء (ٗ)مع الفيمة اليندّية

 اليممينستييف. 
بتطوير القدرات القتالّية لمفيمة بإضافة درع  يوفوخبلؿ العصر اليممينستّي قاـ  الميندسوف اليونان

الية، تضّمنت تمؾ الدروع ُخوذ لحماية سائؽ الفيؿ)الماىوت( مف القذائؼ النارّية، وسبللـ قت
بصنع أبراج خشبّية وا ودروع لساؽ الفيؿ لحمايتيا مف فؤوس جنود القّوات الُمعادية. كما قام

ُربطت عمى ظيور الفيمة، ىذه األبراج كانت قادرة عمى استيعاب ثبلث جنود ُمجّيزيف بحراب 
 . (٘)احوأقواس ورم

السموقّيوف مف جيتـ، كاف لدييـ وصوؿ ُمباشر إلى غابات الفيمة اليندّية. فتمّكف الممؾ سموقس 
بموجب المعاىدة التي عقدىا مع ممؾ موريا  ،فيؿ حربيّ  ٓٓ٘األّوؿ مف الحصوؿ عمى 

لغاؿ وعّبر الممؾ أنطيوخس الثاني عف تقديره ألىّمية الفيمة في انتصاره عمى ا .(ٙ)تشاندراجوبتا
الوحوش السّتة  ألولئؾؽ.ـ الذي حمؿ لقب "نصر الفيمة" بقولو: " نجاتنا ىذا اليوـ تعود ٕ٘ٚعاـ

 . (ٚ)يقصد الفيمة(، ولوالىـ ماكنا لنعرؼ ماذا كاف سيحّؿ بنا"عشر)
                                                                                                                                                                      

Polybius; Histories, XXI, 16, 1 - 21                                                                                
 .7٘حورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً المحٌط الهندي، ص ٔ

2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p74. 
 ٖٕٓق.م(، صٗٙ -ٖٖٖ)العابد )مفٌد رائؾ(: سورٌا فً عصر السلوقٌٌن من اإلسكندر حتى بومبٌوس ٖ

4 Curtius Rufus; History Of Alexander The Great, VIII, 14. 
5 Kistler. J. and Lair. R; War Elephants, Praeger, 2007, pp10, 20, 34, 136. 
6 Avari. B; op, cit, p107. 
7 Bevan. E. R; op, cit, p143. 
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في تأميف تمؾ الفيمة كّمما سنحت الفرصة. فمف ضمف بنود  االستمراركما حرص خمفاؤه عمى  
كاف  ،ؽ.ـ مع سوفاجاسينوس الينديّ ٕٙٓالممؾ أنطيوخس الثالث في العاـ  االتّفاؽ الذي عقده

بموجب  ،، ىذه الفيمة التي ُحّرـ عمى جيشو اقتنائيا(ٔ)فيؿ مف فيمة الحرب ٓ٘ٔحصولو عمى 
بنود معاىدة أبامية مع الجميورّية الرومانّية. وبالرغـ مف الحظر الرومانّي عمى ىذه الفيمة، فإّف 

، (ٕ)ؽ.ـٚٙٔعرض مخزونو منيا في احتفاالت دافنو عاـ  عف الرابع لـ يتوافَ الممؾ أنطيوخس 
 . (ٖ)وعمى مرأى مف الوفد الرومانّي الذي حضر تمؾ االحتفاالت

طعاميا، والتي كاف أىّميا مدينة  كما قاـ المموؾ السموقّيوف بتخصيص مناطؽ لتربية تمؾ الفيمة وا 
( فيؿ باإلضافة إلى عدد ّٓٓ٘وؿ كاف ُيرّبي في أبامية ). وأورد استرابوف أّف سموقس األ(ٗ)أبامية

 . (٘)كبير مف الخيوؿ
مبدأ،  إلىالبطالمة مف جيتيـ، لـ يكونوا ليسمحوا لمجيش السموقي بالتفّوؽ عمييـ، لذلؾ عمدوا 

، (ٙ)الفيمة إلى معاركيـ. والمصدر الذي توّجيوا إليو كانت الغابات األفريقّية فأدخمواتوازف الرعب، 
قامة قواعد ُمتقّدمة لمحصوؿ عمى ف مجؤوا إلى إرساؿ البعثات االستكشافّية الواحدة تمو األخرى، وا 

لى بناء حظائر عمبلقة  الفيمة األفريقّية، وموانئ عمى طوؿ ساحؿ البحر األحمر الغربّي، وا 
فو إلى الستيعاب تمؾ الفيمة وتدريبيا عمى القتاؿ. كما قاـ بطميموس الثاني بإرساؿ مبعوث مف طر 

 . (ٚ)اليند لمحصوؿ عمى سائقيف وُمدّربيف لفيمتو األفريقّية
وقد ُأشير سابقًا إلى أّنو وبعد أْف توّقؼ السموقّيوف عف استخداـ الفيمة في حروبيـ، خبلؿ القرف 

عمّميات صيد الفيمة، إاّل أّنيـ أوجدوا، مف غير  االثاني قبؿ الميبلد، فإّف البطالمة ىـ أيضًا تركو 
الروماف وليس ، بنية تحتّية لتجارة شرقّية ُمزدىرة، شاء القدر أْف يكوف الُمستفيد منياقصد، 
 البطالمة.

 

                                                           
  كذلك:   .ٓٗالفتح الرومانً ، ص رستم)أسد(: تارٌخ الٌونان من فٌلٌبوس المقدونً إلى ٔ

Ravchaudhuri. H;op, cit, p195. 

 
2 Polybius; the Histories, XXXI, 3- 4. 

، ٕٕٓق.م(، صٗٙ -ٖٖٖ)العابد )مفٌد رائؾ(: سورٌا فً عصر السلوقٌٌن من اإلسكندر حتى بومبٌوس ٖ

ٕٖٓ. 
ٌّة الٌوم على ُبعد ٗ ٌّة السور ٌّة العرب كم شمال ؼربً مدٌنة حماه. ٌمّر بالقرب ٔ٘حوالً  أبامٌة: تقع فً الجمهور

العابد كم. وُتعرؾ خرائبها الٌوم باسم قلعة المضٌق. انظر: ٖمنها وإلى الؽرب نهر العاصً على ُبعد حوالً 
 .ٖٙٓ، ص)مفٌد رائؾ( : دراسات فً تارٌخ اإلؼرٌق

5 Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 2, 10.                                                 
6 Bannikov. A; War Elephants of the Indian and the African Origin in the Classical 
Literature, Middle-East Journal of Scientific Research, No. 21 (2) Saint Petersburg, 
Russia: pp396- 400, 2014,p 398. 
7 Tarn . W. W; Ptolemy II , op, cit, p250. 
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 الفصل الثاني:
 التجارة الرومانّية مع اليمن عبر الُطرق البّرية والبحرية

 
 .ُمقّدمة

 .أواًل: الحالة السياسية في اليمف عشّية التبادالت التجارّية مع روما
 .مممكة معيف -ٔ
 .مممكة سبأ -ٕ
 .مممكة قتباف -ٖ
 .مممكة حضرموت -ٗ
 .مممكة حمير -٘

 .ثانيًا: التجارة الرومانّية مع اليمف عبر الطريؽ البّرية
 .تقسيمات الُطرؽ الّبرّية التي سمكتيا السمع اليمنّية إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية -ٔ
 .الُطرؽ الفرعّية الداخمّية -أ
 .ة)طريؽ البّخور وتفّرعاتو الشمالّية(الطريؽ الرئيسيّ  -ب
 و الرومافاألنباط ودورىـ في الوساطة التجارّية بيف اليمف  -ٕ
 .الوساطة التجارّية النبطّية عشية السيطرة الرومانّية عمى مصر -أ
 .تجارة األنباط بالمواد العطرّية في القرف األّوؿ الميبلديّ  -ب
 .حممة إيميوس غالوس عمى اليمف -ٖ
 .أسباب الحممة -أ
 .األسباب االقتصادّية -أ -أ
 .األسباب االستراتيجّية -أ -ب
 .سير الحممة -ب
 .نتائج الحممة -جػ
 .الوالية العربّية ودورىا في تجارة روما البّرية مع اليمف -ٗ
 .بناء طريؽ نوفا تراجانا -أ
 .التحصيف الرومانّي لموقع إجرا -ب
 .خبلؿ أزمة القرف الثالث وتعافييا مع نيايتو التجارة البّرية مع اليمف انحطاط -ٗ

 .ثالثًا: التجارة الرومانّية مع اليمف عبر طريؽ البحر األحمر
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 وية.الصحرا الطرؽ موانئ البحر األحمر المصرّية  -ٔ
 .ميناء كميوباتريس -أ
 .ميناء فيموتريس -ب
 .ليوكوس ليمفو  ،ميناَءي ميوس ىرموس -جػ
 .ميناء نيقيسيا -د
 .ء برنيكيمينا -ىػ
 .الطرؽ الصحراوّية بيف موانئ التجارة الشرقّية ومدينة كوبتوس عمى النيؿ -و
 .مدينة كوبتوس ودورىا في تجارة روما مع اليمف والشرؽ -ٕ
 .خّط سير الرحمة التجارّية الرومانّية إلى موانئ اليمف -ٖ
 .الموانئ والمحّطات التي تعامؿ معيا التّجار الروماف -ٗ
 .لوْيِكي كوميميناء ُ  -أ
 .)العقبة( أيمة ميناء -ب
 .ميناء ُمخا)موزا( -جػ
 .الصادرات الرومانّية إلى ميناء ُمخا -
 .ميناء أوكميس -د
 .ميناء عدف -ىػػ
 .ميناء قنا-و
 .الصادرات الرومانّية إلى ميناء قنا -
 .جزيرة سقطرى -ز

 .األحمر في القرف الثاني الميبلديّ ًا: تطّورات التجارة الرومانّية مع اليمف عبر طريؽ البحر رابع
 .قناة تراجاف -أ
 .القاعدة الرومانّية في جزيرة فرساف -ب
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 ُمقّدمة:
 الطيوب مف الضخمة الكمية تمؾ كاممة، سنة في تُنتج أف تستطيع ال العربِ  ببلدَ  " إفّ  

. (Poppaea)يا بوبّ  زوجتو جنازة مراسيـ في واحد نيروف في يوـ ُيحرقيا اإلمبراطور كاف التي
 مف مكاف كؿّ  في الجنائزية سنويًا، المراسـ ليا تُقاـ التي الجنائز، مف ىائبلً  عدًدا ىناؾ أفّ  ثـّ 

 أجساد شرؼ عمى الطيوب مف أكواـ وُتحرؽ خبلليا لآللية الطيوب فييا تُقّدـ والتي العالـ،
أىمّية الطيوب)البخور والُمّر(،  . بيذه الكممات عّبر العاِلـ الرومانّي بميني األكبر عف(ٔ)الموتى"

التي تنتجيا ببلد العرب )اليمف(، في حياة الطبقة الرومانّية الراقّية أواًّل، وفي حياة الشعوب 
ـّ ثانيًا.   القديمة بشكٍؿ عا

وانطبلقًا مف األىّمية التي حازتيا السمع العطرّية، التي أنتجتيا اليمف، في الُمجتمع الرومانّي، فقد 
رة ُمربحة بيف التّجار الروماف وأقرانيـ اليمنييف، اعتمدت عمى نوعيف مف الُطرؽ: بّرية قامت تجا

أساسيا الطريؽ المعروؼ بطريؽ البّخور، والذي كاف ينتيي الفرع الشمالّي منو إلى مممكة 
ينة األنباط، وبعدىا والية العربّية، وبحرّية تنتيي إلى موانئ البحر األحمر المصرّية، ومنيا إلى مد

 اإلسكندرّية. 
وسيتناوؿ ىذا الفصؿ دراسة الوضع السياسّي في اليمف عشّية تعامؿ روما التجارّي معيا، ومف 
ثـّ سيبحث في الطرؽ التي سمكتيا السمع اليمنّية إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية، وسيجري 

ـ، دور ٙٓٔبوا، حّتى العاـ التركيز عمى دور مممكة األنباط في ىذه التجارة عمى اعتبار أّنيـ لع
الوسيط بيف التاجر الرومانّي واليمنّي. مع البحث في السياسة الرومانّية تجاه تجارتيا مع اليمف، 

 واألدلة التي قّدمتيا األبحاث األثرية عمى صعود تمؾ التجارة وىبوطيا. 
ـّ إلقاء الضوء عمى دور موانئ البحر األحمر المصرّية في التجارة ا لرومانّية مع اليمف كما سيت

والشرؽ، مع دراسة الموانئ اليمنّية التي تعامؿ معيا التاجر الرومانّي. ىذا وستؤّجؿ دراسة كساد 
التجارة الرومانّية مع اليمف عبر طريؽ البحر األحمر خبلؿ أزمة القرف الثالث وتعافييا مع نيايتو 

األحمر، نظرًا لمتداخؿ في  إلى الفصؿ الخاّص بتجارة روما مع اليند والصيف عبر البحر
الخطوط التجارّية البحرّية أواًّل، وعمى اعتبار أّف األدلة عمى ىبوط تمؾ التجارة وتعافييا جاءت 

 أغمبيا مف موانئ البحر األحمر مع جزء قميؿ مف اليمف نفسيا.
 في اليمن عشّية التبادالت التجارّية مع روما: السياسيةأواًل: الحالة 

 ،بمكانة خاّصة بيف مناطؽ الشرؽ القديـ ،ة العربّية عمومًا واليمف خصوصاً تمّتعت الجزير  
في مجاؿ إنتاج المواد  ىامةكما احتمت مكانة  .وذلؾ لوقوعيا عمى ُممتقى الطرؽ العالمية

نظرًا لتعدد  ،بأىمّية توازي أىمّية البتروؿ في وقتنا الحاضر تتمّتع التي ،مف لباف ومرّ  ،العطرّية

                                                           
1 Pliny; N. H, XII, 41. 
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الوسيمة األولى لحمؿ التجارّية، ، فأصبح سّكانيا و قوافميـ (ٔ)في ُمناسبات كثيرة ااستخداماتي
وتوّفرت ليـ  ،تجارتيـ فازدىرت، (ٕ)فضبًل عْف منتجات ببلدىـ ،والعكس ،منتجات الشرؽ لمغرب

تي وأّسسوا عددًا مف الدوؿ الُمزدىرة والمراكز التجارّية في المناطؽ ال والرخاء، االستقرارمقّومات 
اعتمدت  ، كمعيف وسبأ،قامت في جنوبي الجزيرة العربّية ممالؾ عديدةو  . تمّر بيا الطرؽ التجارّية

  .(ٖ)أكثر دوؿ المنطقة استقرارًا وثباتاً مف عمى أساس اقتصادّي قوّي جعميا 
حسب المصادر الكبلسيكّية، تتقاسـ السيطرة عمى أجزاء ببلد بوكانت الممالؾ اليمنّية القديمة، 

لى  قامتففي الشماؿ  .(ٗ)(Arabia Felixعرب السعيدة)ال دولة معيف وعاصمتيا قرناو، وا 
أّما مممكتا أوساف  .(Marsiaba) ( وعاصمتيا مأربSaba)سبأ الجنوب منيا قامت دولة

لى الشرؽ منيو فقد تعاقبتا النفوذ عمى األجزاء الساحمّية الغربّية،   ،(Kitibainaوقتباف) ا كانت ما 
كانت فأّما آخر الممالؾ اليمنّية القديمة ظيورًا  (.Hadramyta) دولة حضرموت منطقة نفوذ
(، وىي أقرب الممالؾ اليمنّية عيدًا باإلسبلـ، وشممت مناطؽ  نفوذىا Homerite) مممكة حمير

في البداية األجزاء الساحمّية الغربّية، إاّل أّنيا تمّكنت، في عيد مموكيا األقوياء، مف بسط 
  .(٘)مى معظـ أجزاء اليمفسيطرتيا ع

                                                           
الٌزابٌث مونرو: الجزٌرة العربٌة بٌن البخور والبترول، ترجمة: محود محمود، مجلة الدارة، العدد األّول،  ٔ

 .ٖٖ، ص97ٙٔآذار، السنة الثانٌة، الرٌاض ، 
ٌّة للسلع من عصور ما ق ٕ بل التارٌخ حّتى تعلّم الؽرب كانت الُطرق والقوافل البّرٌة هً وسٌلة النقل األساس

ٌّة أواخر القرن األّول قبل المٌبلد، انظر: شرؾ  القوافل مسالك(: حسٌن أحمد)الدٌن الستخدام الرٌاح الموسم
ٌّة ٌّة الجزٌرة شمال فً التجار  .ٕٕ٘، ٕٔ٘وجنوبها ، ص العرب

ٌّة فً التجارة اأحمد مبلعبة)نهاٌة عبد الرحمن(:  ٖ ٌّةدور ممالك الجزٌرة العرب  .ٖٙ، صلدول
ٌّةأحمد مبلعبة)نهاٌة عبد الرحمن(:  ٗ ٌّة فً التجارة الدول  .ٖٙ، صدور ممالك الجزٌرة العرب

ٌّة السعٌدة) ( فً اإلشارة إلى الجزء الجنوبً من الٌمن فً ما أورده الجؽرافً Arabia Felixو ورد اسم العرب

ن، نقبلً عن اٌراتوسثنٌس" تمّتد ببلد العرب كتابه الجؽرافٌة فؤورد استرابوفً  اٌراتوسثنٌساسترابون عن 
أّي ()األطلنطً البحر) باتجاه الجنوب تقرٌباً، من متر كٌلو( ٖٕٕٕرٙ=) ستادٌا( ٕٔرٓٓٓ)السعٌدة)الٌمن( 
 انظر:. (البحر المتوّسط

 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4. 2 .  

نتٌجة الحتكارها  ،ٌه أّن تسمٌة السعٌدة جاءت انطبلقاً من الثراء الكبٌر الذي تمتعت به هذه المنطقةومما الشّك ف
 وازدهارها بها العٌش ورؼد مدى ثراء أهل الٌمن، أؼاثارخٌدس لتجارة البخور والطٌوب. وقد وصؾ 

هم  أنهم وذكر حربٌة،وال المبلحٌة ومهارتهم الراقٌة، ومساكنهم التجاري سكانها نشاط الحضاري، ووصؾ
 العرب. وهذا الوصؾ جاء أٌضاً فً كتاب المإّرخ دٌودوروس ببلد على(السعٌدة العربٌة) صفة أسبؽوا الذٌن

ٌّة. انظر:                                                                   .Diodorus Siculus;II, 49 الصقلً، المكتبة التارٌخ

                                                                                                .Diodorus Siculus, III, 46كذلك فً: 
ًّ كبلودٌوس بطلٌموس  ( Arabia diserta)الصحراوٌة العربٌة: أقسام ثبلثة إلى العرب ببلدكما قّسم الجؽراف

 . انظر:(Arabia Felix) السعٌدة والعربٌة ،(Arabia petrea)الحجرٌة او الصخرٌة والعربٌة

 Forster, C; Geography Of Arabia, London, 2Volums, Vol1, 2ed, 1984, P110, 112.                 
ٌّة السعٌدة(. انظر:  كذلك أشار المإّرخ دٌو كاسٌوس إلى الٌمن باسم)العرب

Dio Cassius; Roman History, LIII, 29. 
 .7ٖ، ص9ٙٔٔكنوز مدٌنة بلقٌس، ترجمة: عمر الداٌراوي، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت،  فٌلبس)وندل(: ٘
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كانت بؿ  ،ىذا ولـ يكف ظيور ىذه الدوؿ في المنطقة التي يشمميا البحث، قاصرًا عمى ىذه الفترة
 . (ٔ)تقريباً  قروف سابقة، إاّل أّنيا بمغت أوج ازدىارىا في ىذه الفترة منذ عّدة موجودة

ـّ في ىذه الفقرة عرض ألىـّ الدوؿ التي قامت في جنوبي شبو  أقامتالجزيرة العربّية والتي  وسيت
عبلقات تجارّية بينيا وبيف اإلمبراطورّية الرومانّية، مع اإلشارة إلى أّف ىناؾ تداخؿ واضح في 
تواريخ ىذه الدوؿ، فضبًل عف أّف تاريخ بداية ونياية كّؿ مممكة مف ىذه الممالؾ اليزاؿ موضع 

 خبلؼ بيف الباحثيف. 
 معين:مممكة  -ٔ

وىي منطقة  ،في منطقتي الجوؼ و نجراف ،الشمالي الشرقي مف اليمف قامت في القسـ 
 . وامتّدت مراكز معيف التجارّية مف نجراف جنوبًا إلى محّطة ديداف)العبل((ٕ)ذات أرض خصبة

الباحثوف صعوبة كبيرة في وضع  واجووقد شمااًل، ومف نجراف غربًا إلى وادي الدواسر شرقًا. 
معيف، الذيف اّتخذوا مف مدينة قرناو)القرف( عاصمة ليـ، مما أّدى إلى قائمة موّحدة بأسماء مموؾ 
 . (ٖ)تمفة بخصوص أولئؾ المموؾخإنشاء قوائـ بتواريخ وأسماء مُ 

في المصادر الكبلسيكّية، فذكرىـ ثيوفراستوس الذي أطمؽ عمييـ  المعينّييف اسـ وحضرَ 
. أيضًا ورد (٘)قرناو عاصمتيـ وذكرىـ وكذلؾ ايراتوسثنيس الذي ذكر  .(ٗ)(Mamaliاسـ)ممالي()

، وذكر عاصمتيـ (Minaeiالذي ذكرىا باسـ أرض الػ)ميناي() ،اسـ معيف لدى بميني األكبر
اتفقت المصادر الكبلسيكّية عمى ذكر معيف كدولة عربّية وكما  .(ٙ)(Carnusباسـ كارنوس)

. إاّل أّف الخبلؼ بقي (ٚ)ي ذلؾ الوقتالتجارة الدولّية ف ىّميتيا فيفإّنيا اتفقت أيضًا عمى أ ،جنوبّية
ولكّف مف خبلؿ دراسة التقرير الذي قّدمو استرابوف عف حممة الوالي  ىا.قائمًا بشأف تاريخ انتياء

يّتضح أّف دولة معيف  ،عمى اليمف ؽ.ـٕٗعاـ  (ٛ)(Aelius Gallusالرومانّي إيميوس غالوس)

                                                           
 .ٖٖالعربٌة، ص الجزٌرة فً االقتصادي الوضع :العلً( هللا عبد )نورة النعٌم ٔ
ٌّة، القاهرة، ببلالتارٌخ العام لببلد العرب الجنوبٌة (:فرتز )هومل ٕ  ، ترجمة: فإاد حسٌن، مكتبة النهضة المصر

 .ٗٙتارٌخ، ص
للوقوؾ على األراء المختلفة للباحثٌن حول قٌام دولة معٌن ونهاٌتها والقوائم التً تّم إنشائها بخصوص الملوك  ٖ

 .ٗٓٔ، 77، صٕج ،اإلسبلم قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل: علً)جواد(الذٌن حكموها، انظر: 
4 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4.  
5 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4. 2. 
6 Pliny; N. H, XI, 32. 

(، رّبما كانت  7 ًّ أبرز إشارة إلى مدى براعة أهل معٌن بالتجارة هً ما أورده بلٌنً األكبر فً)التارٌخ الطبٌع

() المعٌنً) اسم العطر اخذ ومنهم اصة،بخ ومارسوها التجارة ابتكروا الذٌن هم المعٌنٌٌن أنّ  حٌن قال

Minaean) :انظر . 

Pliny; N. H, XII, 30. 
ٌّة بهدؾ إخضاعها للسلطة  8 إٌلٌوس ؼالوس: والً روما على مصر، قاد حملة على جنوبً شبه الجزٌرة العرب

ٌّة هذه الحملة، وانطبلقاً من قول بلٌنً األكبر أّن الرومان فً حم ٌّة، ونظراً ألهم ٌّة كانوا الرومان بلتهم العسكر
 ٌفّكرون بعقلٌة التجارة، فإّن حملة إٌلٌوس ؼالوس قد تّم إفراد فقرة ُمستقلّة لها الحقاً.
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بدليؿ عدـ ورود اسميا في تقرير استرابوف  ،ؽ.ـ أو قبمو بقميؿٕٗكانت قد انتيت في حدود العاـ 
 . (ٔ)عف الحممة الرومانّية آنفة الذكر

 وتّكوف في أراضييا ما ،ويبدو أّف معيف قد تعّرضت لغزو مف مممكة سبأ قضى عمى وحدتيا
 .(ٕ)ولكّنيا خاضعة لممؾ سبأ ،ُيشبو نظاـ دولة المدينة الُمستقّمة ذاتياً 

نواًبا يحكموف األقاليـ المترامية التي تتبع لو، ويّمقب ، وكاف لمممؾ اممكيً في معيف نظاـ الحكـ كاف 
وجمع  ،والقضاء ،ي رئاسة حكـ اإلقميـ أو المدينةومف ميامو تولّ  .)كبر( أي الكبيرػواحدىـ ب
قامة المشروعات العامّ  ،الضرائب  .(ٖ)ة في اإلقميـوا 

)مسد  ائؿ وأعياف العاصمة، ُسّميُمكّوف مف شيوخ القب ،كما استعاف المموؾ بمجمس استشاريّ 
والتصديؽ عمى العقود  ،دعى لتقدير الضرائبيُ  . وكاف ىذا المجمسمفعف( بمعنى المجمس المنيع

 .(ٗ)داولة في أمر الحربولممُ  ،مع كبار األفراد
مركز  ،كـ إلى الشرؽ مف الخـرٙالتي تبعد حوالي العاصمة، أشير المدف المعينّية كانت قرناو 

ـّ مدينة يثؿ وُتعرؼ ببراقش .لحالي في الجوؼالحكومة ا  معبد وفييا ،وىي مركز دينّي ىاـ ،ث
، (ٙ)(عند بمينيNascusكذلؾ اشتيرت مدينة نشف)نيشاف(، وىي مدينة ناسكوس) .(٘)عثتر اإللو

 .(ٚ)وُتسّمى حالّيًا الخربة السوداء
 مممكة سبأ:   -ٕ

في المصادر التاريخّية، و أقواىا نفوذًا.  أكبر الممالؾ التي قامت في اليمف، وأقدميا ذكراً  
ُعرفت البدايات األولى لسبأ، التي اتخذت مف مدينة مأرب عاصمة ليا، مف خبلؿ عبلقاتيا 

                                                           
 تضمنها التً( ٕٙ -ٕٕ) من الفقرات ضمن راجع تقرٌر استرابون عن حملة ؼالوس على الٌمن الذي جاء فً ٔ

 عشر من جؽرافٌة استرابون: السادس الكتاب من الرابع الفصل

 Strabo; the Geography, XVI, 4, 22- 26.                                                                          
 هللا عبد علً: بإشراؾ دكتوراه رسالة اإلسبلم، قبل العرب ببلد فً السٌاسٌة التنظٌمات(: علً مجتبى)محمد ٕ

 .ٖٔص م،9ٕٓٓ الخرطوم، جامعة الخاتم،
3 Philby. H. st J, B; The background of Islam, Alexandria, 1947, p47. 

م، 997ٔ اإلسكندرٌة، الجامعٌة، المعرفة دار القدٌمة، العصور فً العرب وحضارة تارٌخ: أمٌن( سلٌم)أحمد ٗ

 .89ص
ٌُمّثل كوكب الزهرة، له صلة بالماء، فُعرؾ الري المو ٘ ًّ باسم)سقً اإلله عثتر: إله ُعبد فً الٌمن القدٌم،  سم

عثتر(، وهو رّب الخرٌؾ، ورّب الربٌع وإلٌه ُتوّجه الصلوات واألدعٌة  والتوّسبلت إلرسال األمطار، كما 
ٌُهلك كّل من ٌحاول التعّرض لها أو نبشها. للمزٌد انظر:  اعتبر حامٌاً للقبور من خبلل كتابة األدعٌة باسمه ل

)منٌر عبد الجلٌل(: الفّن المعمارّي  ًّ م، ٕٕٓٓوالفكر الدٌنً فً الٌمن القدٌم، مكتبة مدبولً، القاهرة، العرق
 .77ص

 وحمٌر، سبؤ وحضارة دولة تارٌخ فً الجدٌد(: حسٌن محمد)الفرحوللمزٌد عن تارٌخ مملكة معٌن وُمدنها انظر: 
ٌّة، والسٌاحة الثقافة وزارة منشورات ،ٕمج  .79ٓ -7ٗٔصم، ٕٗٓٓ صنعاء، الٌمن

6 Pliny; N. H, VI, 32. 
7 Philby. H. st J, B; op, cit, p 42. 
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. اختمؼ المؤّرخوف في بداية (ٔ)التجارّية بشماؿ شبو الجزيرة العربّية، وببلد الشرؽ األدنى القديـ
قرف العاشر قبؿ الميبلد، نظرًا الرتباط قّصة بمقيس تاريخ مممكة سبأ، فمنيـ مف ُيرجعيا إلى ال

 . (ٖ). وىناؾ مف يرجعيا إلى القرف الثامف قبؿ الميبلد(ٕ)ممكة سبأ مع النبي سميماف عميو السبلـ
واحتّمت سبأ المنطقة الوسطى بيف معيف وقتباف، ونالت حظًا وافرًا مف اىتماـ الكتّاب اإلغريؽ 

أىميا. فنقؿ استرابوف عف أرتميدوروس أّف سبأ كانت قبيمة كبيرة تمتاز والروماف الذيف تغّنوا بثراء 
. كما ذكرىا (ٗ)أراضييا بالخصوبة، وتنتج المباف والُمّر والقرفة، وأّف عاصمتيا كانت مأرب

. وذكرىا بميني عمى أّنيا مف أكثر القبائؿ (٘)ثيوفراستوس كأّحد الدوؿ الُمصّدرة لممواد العطرّية
يمة ُشيرًة بسبب طيوبيا، وأّنيا تمتّد مف البحر إلى البحر)أّي مف بحر العرب إلى اليمنّية القد

 . (ٙ)البحر األحمر(
عاصر السبئيوف الحضرميوف الذيف كانوا ُيقيموف إلى الشرؽ منيـ، ويتحّكموف في الساحؿ 

ّية البّرية الجنوبّي، ويبدو أّنيـ تحالفوا معيـ في بعض الحقب التاريخّية، لضماف مصالحيـ التجار 
والبحرّية. كما استغّؿ السبئّيوف فترات الضعؼ التي مّرت بيا دولة معيف فتوّسعوا عمى حسابيا 

 . (ٚ)وتمّكنوا مف القضاء عمييا
و اشتير أىؿ سبأ بممارسة التجارة ونقميا بيف اليند والحبشة ومصر وسورية وببلد ما بيف 

ميبلد، مف أعظـ الوسطاء التجارييف بيف تمؾ النيريف، حّتى أصبحوا، في القرف األّوؿ قبؿ ال
. كما سيطروا عمى الطريؽ التجارّي البحرّي، الذي كاف يربط الجنوب بالشماؿ حّتى (ٛ)الدوؿ

 . (ٜ)حازوا لقب" فينيقّي البحر الجنوبّي"
، لـ تتمّكف سبأ مف الحفاظ عمى قّوتيا و ازدىارىا، إْذ تعّرضت، ومنذ بداية القرف األّوؿ الميبلديّ 

. ىذا الصراع انعكس عمى قّوتيا، والسّيما أّنو ترافؽ (ٓٔ)لصراعات داخمّية بيف القبائؿ المكّونة ليا
مع تدىور اقتصادّي أصاب تجارتيا، نتيجة لسيطرة الروماف عمى المبلحة البحرّية في البحر 

                                                           
1 Van Beek Gus. G. W; The Land of Sheba , Soloman and Sheba, edited by; B. 
Pritchard Edimburgh, R. and R. Clark, 1974, pp 40, 41.  

 .ٕ اآلٌة ،ٓٔ اإلصحاح الملوك، سفر: القدٌم العهد ; ٕٔ اآلٌة النمل، سورة: الكرٌم القرآن ٕ
 النً المقارنات خبلل من سبؤ مملكة تارٌخ بداٌة بشؤنّ  االختصاصٌٌن بٌن الخبلؾ مسؤلة( علً جواد)تناول ٖ

 العرب تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً: انظر. سبؤ حكموا الذٌن األوائل( الُمقّربون) المكّربون بخصوص قدمها
 .7ٕٓ ،9ٕٙص ،ٕج اإلسبلم، قبل

4 Strabo; the geography, XVI, 4, 19. 
5 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4. 
6 Pliny; N. H, VI, 32. 

ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد 7 ٌّة التجارة فً العرب  .9ٙص ، الدول
8 Munro-Hay. S;Aksum: A Civilization of Late Antiquity, Edinburgh: University Press, 
1991, p58. 

 مطبعة الٌمن، فً الجنوبٌة الدول تارٌخ ، اإلسبلم قبل العرب تارٌخ فً دراسات:  الكرٌم( عبد البكر)منذر 9

 .ٕ٘ٔ، ص98ٓٔ ، العراق ، البصرة جامعة
 .8ٖالعربٌة، ص الجزٌرة فً االقتصادي الوضع :العلً( هللا عبد )نورة النعٌم ٓٔ
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السبئي، وتأسيس  ، مّما مّكف الحميرييف مف انتزاع العرش(ٔ)األحمر، وتحّكميـ في التجارة الشرقّية
 . (ٕ)مممكة جديدة ُعرفت باسـ مممكة سبأ وذي ريداف

والممكّي، واّتخذت مف مدينة صرواح عاصمة ليا قبؿ أْف  (ٖ)وعرفت مممكة سبأ النظاميف المكربي
 .(ٗ)تُنقؿ العاصمة في الفترة الممكّية إلى مدينة مأرب

 مممكة قتبان: -ٖ
 ىذه ، وتمركزت(٘)(E:13/5,6[ )ف ب ت ؽ] بػ النقوش العربّية اسـ قتباف في ورد 
 مف الجنوبية المنطقة عمى نفوذىا إاّل أّنيا ما لبثت أْف بسطت ،(ٙ)بيجاف وادي منطقة في الدولة
، فأصبحت دولة ساحمّية ُتطّؿ عمى البحر (ٚ)شرقاً  حتى أبيف  غرباً  المندب باب مف اليمف

ًا ال يستياف بو في التجارة البحرية، باإلضافة العربّي، ويتبعيا عدد مف الموانئ، وأصبح تمعب دور 
 إلى دورىا في التجارة البرّية. 

 السادس القرف ، مف(ٛ)تاريخ قتباف، التي اّتخذت مف  مدينة تمنع)ىجر كحبلف( عاصمة ليا يمتد
 تاريخيا بداية حوؿ اليزالوف مختمفيف إاّل أّف المؤرخيف الميبلدي، األوؿ القرف حتى الميبلد قبؿ
 . (ٜ)تياهومن
 التجارة في ىاـ بدور نيوضيا عمى يدؿّ  مما الباكرة، الكبلسيكية المصادر في قتباف اسـ وورد

، كما ذكرىـ إيراتوسثنيس باسـ (ٓٔ)(Kitibaina( )كيتباينا)باسـ  ثيوفراستوس فذكرىا الدولّية،
                                                           

ٌّة تجاه ٔ ٌّة قبل اإلسبلم، مجلّة آداب الفراهٌدي، مج جاسم)حنان عٌسى(: السٌاسة الرومان ، ٔشبه الجزٌرة العرب

 .ٖٕٗ، ٕٕٗ، ص7ٕٙ -ٕٓٗم،صٖٕٔٓ، أٌلول، جامعة تكرٌت، ٙٔالعدد
ٌّةأحمد مبلعبة)نهاٌة عبد الرحمن(:  ٕ ٌّة فً التجارة الدول  .7ٕص، دور ممالك الجزٌرة العرب
 أنّ  و مقّرب، بمعنى أّنه إلى( علً جواد) ذهب قدف مكرب، لقب معنى فً االختصاصٌٌن آراء تعّددت: مكرب ٖ

 بٌنها واسطة أو والناس اآللهة بٌن وسٌط أو مقّرب هو المكرب فإنّ  وبالتالً اآللهة، من التقرٌب على تدلّ  اللفظة
 ذهب حٌن فً. 9ٕٙ ،8ٕٙص ، اإلسبلم قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً: الخلق. انظر وبٌن
ٌّة اللؽة فً الثبلثً الجذر من ُمشتقّ  اللقب أنّ  إلى( الّحداد ٌزالعز عبد فتحً) ( حشد أو جمع)وٌعنً القدٌمة الٌمن

 شبه جنوبً دول فً الملوك أوضاع(: العزاز عبد فتحً)الحّداد: انظر. الُمجّمع هو المكرب ٌكون وبالتالً
ٌّة الجزٌرة ، الوطن آثار فً دراسات اإلسبلم، قبل العرب ًّ  محمد) أّما. ٖص تارٌخ، ببل شمس، عٌن جامعة العرب
ٌّة قبٌلته ؼٌر قبائل له تخضع ملكاً  عنًٌ مكرب لقب أنّ  إلى ذهب فقد( بافقٌه ٌّون ملوكها لها األصل  األصل

ٌّون ، والبحوث الدراسات مركز السعٌدة، العربٌة(: القادر عبد محمد)بافقٌه: انظر. القبل ًّ  م،987ٔ صنعاء، الٌمن
 .٘ٗ ،ٗٗص
 .9ٕ، ص اإلسبلم قبل العرب ببلد فً السٌاسٌة التنظٌماتتبى علً(: محمد)مج ٗ
ٌّة القدٌمة)رٌدان(، العدد ٘ ٌّة اآلثار النقوش الٌمن ٌّة جدٌدة، حول ، وزارة 8عرٌش)منٌر( وآخرون: نقوش قتبان

ٌّة، صنعاء،   .7ٗم، صٖٕٔٓالثقافة والسٌاحة الٌمن
 .79ٓ، صٕ، مجوحمٌر سبؤ ةوحضار دولة تارٌخ فً الجدٌدالفرح)محمد حسٌن(:  ٙ
 رسالة المٌبلد، قبل الثانً القرن نهاٌة حّتى السابع القرن من قتبان مملكة(: العّزي محمد حسٌن هللا عبد)الذفٌؾ 7

 .ٕ، ٔص م،7ٕٓٓ صنعاء، جامعة الشٌبة، حسن هللا عبد: بإشراؾ ماجستٌر
 مطبوعات حمٌر، مملكة نهاٌة حتى العربٌة ةالجزٌر ؼرب جنوب فً التشرٌعاتالنعٌم )نورة عبد هللا العلً(:  8

 .9ٙم، صٕٓٓٓ، الرٌاض، الوطنٌة فهد الملك مكتبة
،  97ٕٔعدن ،، الثانٌة السنة  ،ٙٔ التارٌخ السٌاسً لدول الٌمن القدٌمة، مجلة الحكمة ، عدد (:سلطان)ناجً 9

 .ٕٙص
10 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٕٔٔ 
 

ؽ)أّي مضيؽ المضي حتى وذكر أّف َسكف ىؤالء القتبانييف يمتد ،(Cattabanians)كاتابانيانس 
وذكر أيضًا أّف  .(األحمر أّي البحر)العربي  الخميج عبر ىو الذي والممر باب المندب(

. كما ذكرىـ بميني األكبر (ٔ) (تمنع)=(Tamna( )تمنا) تسمى الممكية عاصمتيـ
= (ثومنا()Thomna)وذكر عاصمتيـ تمنع، لكّنو أطمؽ عمييا اسـ  ،(Catapani()كتباني)باسـ
 .(ٕ) تمنع
ا ىو الحاؿ بالنسبة لبقّية الدوؿ التي قامت في اليمف فقد عرفت قتباف النظاـ المكربي وكم

والممكّي. أّما نياية ىذه المممكة التجارّية، فقد كانت في نياية القرف األّوؿ الميبلدّي)بيف عامّي 
ـ(، إْذ تعّرضت لغزو حضرمي، تمّكف الحضرمييوف، عمى إثره،  مف دخوؿ العاصمة ٓٓٔ -ٜٓ
 . (ٖ)منع والقضاء عمى مممكة قتبافت

، (ٗ)(بيجاف وادي) في( كحبلف ىجر)بػ اليـو وتعرؼ و أىـّ مدف قتباف كانت تمنع العاصمة،
ومدينة ذي غيبلف وُتعرؼ اليوـ باسـ ىجر بف حميد، وتقع عمى مسافة حوالي تسعة أمياؿ إلى 

 . (٘)الجنوب مف العاصمة تمنع
 مممكة حضرموت:  -ٗ

العرب، وامتّدت مف  بحر ساحؿ عمى اليمف الياّمة التي قامت شرقيإحدى الدوؿ  
)خور روري( في  صحراء الربع الخالي شمااًل، حّتى بحر العرب جنوبًا، وشرقًا حّتى سميـر

  .(ٙ)ظفار
، كما ورد اسميا في المصادر (ٚ) [ت ـ ر ض ح] بػ النقوش دولة حضرموت في تردد اسـ

، وذكرىا ايراتوسثنيس باسـ (ٛ)(Hadramyta)س باسـ ىدراميتا  الكبلسيكّية، فذكرىا ثيوفراستو 
. (ٜ)(=) شبوة(Sabataساباتا) ، و ذكر أّف عاصمتيا ىي(Chatramotitae)شاتراموتيتاي 

( Sabota) ىي ، وذكر أّف عاصمتيا(Astramitae)وذكرىا بميني األكبر باسـ استراميتاي 

                                                           
1 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4. 2. 
2 Pliny; N. H, VI, 32. 
3 Forster.C; op, cit, p86. 
ٌّة، التً قامت بؤبحاث فً الٌمن، قد َخلُصت إلى أّن دولة قتبان لم تنته فً العام  مع اإلشارة إلى أّن البعثة الفرنس

ٌّة القدٌمة. م، وهو ما ٌٕٓٓم وإّنما فً العام 9ٓ ندرج تحت عنوان االختبلؾ بشؤن بداٌة ونهاٌة الممالك الٌمن
 .8ٓ8، صٕ، مجوحمٌر سبؤ وحضارة دولة تارٌخ فً الجدٌدللمزٌد انظر: الفرح)محمد حسٌن(: 

 .ٕٕٕص ،ٕج ،اإلسبلم  قبل العرب فً  تارٌخ الُمفّصل)جواد(:  علً ٗ
5 Phillps. W; Qataban and sheba, Explorin ancient kingdoms, On the Biblical spice 
Routes of Arabia, London, 1955, pp110- 114. 

 .7ٙ، ٙٙالتارٌخ السٌاسً لدول الٌمن القدٌمة، ص (:سلطان)ناجً ٙ
ٌّة القدٌمة)رٌدان(، العدد 7 ٌّة اآلثار النقوش الٌمن ، 8نعمان)خلدون هزاع عبده(: نقوش جدٌدة من ذمار، حول

ٌّة، صنعاء، وزارة الثقافة   .ٖٔٓم، صٖٕٔٓوالسٌاحة الٌمن
8 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4. 
9 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4. 2. 
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ثيري  فقد ذكرىا باسـ أرض البخور، وذكر عاصمتيا . أّما دليؿ البحر اإلري(ٔ) (شبوة)=(سابوتا)
 .(ٕ) (Sabbatha()ساباتا)شبوة باسـ 

بمغت دولة حضرموت أوج ازدىارىا، في الفترة الُممتّدة بيف القرف األّوؿ قبؿ الميبلد والقرف األّوؿ 
ـ(، فأصبحت تمتّد بيف وادي حرب غربًا وظفار شرقًا، ووصؿ نفوذىا ٓٚ –ؽ.ـ ٘ٔٔالميبلدّي)

. إاّل أّنيا دخمت في القرف األّوؿ الميبلدّي في صراعات سياسّية مع سبأ (ٖ)حّتى جزيرة سقطرى
وحمير، فنجح الحميرّيوف في القضاء عمى سيادة حضرموت عمى الساحؿ الجنوبّي، وسيطروا 

 . (ٗ)عمى معظـ أنحاء اليمف
ميف المكربي والممكّي، وكما ىو الحاؿ بالنسبة لسبأ، فإّف حضرموت ىي األخرى قد عرفت النظا

 عف الدينية الصبغة انتفاء يعني فحمؿ زعماؤىا في البداية لقب مكرب، ثـّ حمموا لقب ممؾ، مما
  .(٘)الحكاـ

أشير مدف حضرموت كانت العاصمة شبوة، ومدينة ميفعة العاصمة القديمة لحضرموت، وكذلؾ 
حضرموت، والمركز الرئيسّي ميناء قنا، وىو يقع إلى الشرؽ مف عدف، وكاف مف أىـّ موانئ 

  .(ٙ)لتجميع البخور والمباف القادـ مف الداخؿ اليمنّي، والصوماؿ، وجزيرة ُسقطرى
 مممكة حمير:  -٘

ؽ.ـ، وىـ ُينسبوف ٜٓٔؽ.ـ أو العاـ ٘ٔٔيعود تاريخ نشوء الدولة الحميرّية إلى العاـ  
 .(ٚ)إلى حمير بف سبأ بف يشحب بف يعرب بف قحطاف

يرّييف في المصادر الكبلسيكّية، ورد عند بميني األكبر، الذي ذكرىـ باسـ أقدـ ذكر لمحم
. كما ذكر دليؿ البحر اإلريثيري  أّف الحميرييف كانوا يحكموف في (ٛ)(Homeritae( )ىوميريتي)

أّيامو، في القرف األّوؿ الميبلدّي، منطقة واسعة مف ساحؿ البحر األحمر، وساحؿ المحيط 
( شرقّي أفريقية، وكاف Azania، كما كانوا يمتمكوف ساحؿ عزانيا)اليندي حّتى حضرموت

يحكميـ ممؾ ُيدعى كرب إيؿ اّتخذ مف مدينة ظفار عاصمة لمممكتو، كما ذكر الدليؿ أّف الممؾ 
 .(ٔ)الذيف تبادلوا معو اليدايا والسفراء (ٜ)الحميرّي كاف عمى عبلقة جّيدة مع األباطرة الروماف

                                                           
1 Pliny; N. H, XII, 30. 
2 P. M. E; XXVII.  
3 P. M. E; XXXI. 
4 Sicker. M; Pre-Islamic Arabia, License Journal, Praeger, 2000, p3.   

 .8ٔم، ص99ٖٔ اإلسكندرٌة، الجامعٌة، المعرفة دار اإلسبلم، قبل العرب ):حسٌن)الشٌخ ٘
6 P. M. E; XXVII. 

م، 98ٔٔ، ٕالحمٌري)نشوان(: منتخبات فً أخبار الٌمن، تحقٌق: عظٌم الدٌن أحمد، دار الفكر، دمشق، ط 7

 .8ٕص
8 Pliny; Natural History, VI. 

ٌرى األستاذ "تشوؾ"، استنادا إلى الزمن الُمرّجح الذي ُكتب فٌه دلٌل البحر اإلرٌثرّي ، أّن هإالء األباطرة  9

 م(. انظر:8ٙ -ٗ٘م( ونٌرون)ٗ٘  -ٔٗاإلرٌثرّي  هم، على األرجح، كلودٌوس) الذٌن ذكرهم دلٌل البحر
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الذي كاف ُيمّقب بذي ريداف، مف غزو العاصمة السبئّية مأرب، وغّير لقبو  تمّكف الممؾ الحميري،
، عمى اعتبار أّف األراضي التي عاش عمييا الحميرّيوف كانت ُتعرؼ (ٕ)إلى ممؾ سبأ وذي ريداف

. وأّدت ىذه السيطرة (ٖ)باسـ أرض ريداف، نسبًة إلى قصر ريداف الذي بنوه في عاصمتيـ ظفار
جارة والموانئ الميّمة، إلى ُأفوؿ العبلقات االقتصادية بيف سبأ ودوؿ العالـ الحميرّية عمى الت

. أّما أىـّ المدف الحميرّية كانت (ٗ)الخارجّي وظيور عبلقات تجارّية جديدة يقودىا الحميرّيوف
 .(٘)كـ تقريبا جنوب يريـ الحالّيةٕٓالعاصمة ظفار الواقعة عمى بعد 

 اليمن عبر الطريق البّرية:ثانيًا: التجارة الرومانّية مع 
أنتجت اليمف والسواحؿ األفريقية، في العصور القديمة، السمع العطرّية القّيمة، مف  

ضمنيا المباف ونبات المّر، التي احتّمت مكانة ُمتمّيزة، مف الناحيتيف الطّبية والدينّية، لدى 
حاّر، إلطبلؽ دخاف أبيض الشعوب القديمة، التي لجأت إلى حرؽ البخور عمى الفحـ الحجرّي ال

 . (ٙ)ورائحة طّيبة في المراسـ الدينّية
وكانت تمؾ السمع العطرّية قّيمة لدرجة أّنيا كانت توازي المعادف الثمينة واألحجار الكريمة، 

 . (ٚ)والسّيما أّف غبلءىا ترافؽ مع محدودّية، بؿ وندرة أحيانًا في المصادر الُمنتجة ليا
القديمة، بيدؼ سّد متطّمبات السوؽ الرومانّية، الواقعة إلى الشماؿ منيا  ولجأت الممالؾ اليمنّية

في سورية، ومف ورائيا بقّية أنحاء اإلمبراطورّية الرومانّية، إلى تطوير تجارة بّرية مزدىرة، جمبت 
لى أسواؽ  كّميات كبيرة مف السمع العطرّية، ليس فقط إلى أسواؽ البحر المتوّسط، بؿ وا 

 .(ٛ)ة البارثّية في الشرؽ أيضاً اإلمبراطوريّ 
ؽ.ـ، نتائج بعيدة األثر عمى التجارة ٕٚو كاف لسيطرة اإلمبراطور أوغسطس عمى مصر عاـ 

مكانياتيا إلى  الرومانّية مع اليمف خصوصًا، ومع الشرؽ عمومًا، إْذ أّنيا جمبت مصر بموانئيا وا 
السيطرة إلى تطوير تجارة بحرّية  أحضاف الدولة الرومانّية والسبلـ الرومانّي، كما أّدت ىذه

 . (ٜ)مزدىرة مع  اليمف واليند أيضاً 
                                                                                                                                                                      

Schoff. M. Wilfred. H; op, cit,  p109. 
1 P. M. E; XXIII. 

ٌّةأحمد مبلعبة)نهاٌة عبد الرحمن(:  ٕ ٌّة فً التجارة الدول  .77، صدور ممالك الجزٌرة العرب
3 Philby, H; op, cit, p 42.  

ٌّةأحمد مبلعبة)نهاٌة عبد الرحمن(:  ٗ ٌّة فً التجارة الدول  .77، صدور ممالك الجزٌرة العرب
 .7٘م، ص9ٙ7ٔ، القاهرة، ٕطبعة الكٌبلنً، جشرؾ الدٌن)أحمد حسٌن(: تارٌخ الٌمن الثقافً، م ٘

6 Singer, C; op, cit, p6. 
7Ben-Yehoshua. S; Frankincense, Myrrh, and Balm of Gilead: Ancient Spices of 
Southern Arabia and Judea, Hebrew University, Al Qods, p3.  
8 Orchard. J; Finding the ancient sites in Southern Yemen, JNES, vol. 41, 1982, p4. 
9 Ladds.B; Persians, Ports and Pepper The Red Sea Trade in Late Antiquity, University 
of Ottawa, Ottawa, Canada, 2015, p10.  
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ىذا التحّسف في الصبلت التجارّية كاف مرّده، ُجزئّيًا، إلى األحواؿ االقتصادّية الُمستجّدة في 
. فمف المعروؼ أّف أوغسطس قد وضع يده عمى مجموعة كبيرة مف (ٔ)أسواؽ البحر المتوّسط

ممكة البطممّية كميوباترة السابعة، وىذا ما ساىـ في إغناء الُمجتمع الرومانّي األمواؿ، العائدة لم
الذي بدأ يميؿ نحو شراء الكماليات مف السمع، وىو ما أّدى بالُمّحصمة إلى انعاش أسواؽ البحر 

 . (ٕ)المتوّسط
أثقمت كاىؿ  وجاء عمى رأس قائمة السمع الكمالّية، السمع العطرّية التي حممت قيمة ماّدية كبيرة 

. الخزينة الرومانّية في الفترة التي صّنؼ فييا بميني موسوعتو الشييرة المعروفة بالتاريخ الطبيعيّ 
فُيورد بميني أّف الخزينة الرومانّية كانت تنفؽ سنويًا مبمغ خمسيف مميوف سيستريس 

(Sesterces)،  ًبالعر  لممنتجات التي كاف يجمبيا التّجار الروماف مف ببلد ثمنا(ٖ) . 
ىذا الغبلء في أسعار السمع العطرّية، كاف سببو األّوؿ، احتكار الممالؾ العربّية لتجارة المواد 
لزاـ التّجار الروماف عمى شرائيا عبر وسطاء، تابعيف مباشرة لؤلسر الحاكمة ليذه  العطرّية، وا 

ذه المواد العطرّية تحتاج . أضؼ إلى أّف الممالؾ اليمنّية القديمة قد استغّمت ميزة أّف ى(ٗ)الممالؾ
، لـ تكف تتوّفر إاّل في ممالكيـ، (٘)إلى ظروؼ ُمناخّية مبلئمة حّتى تنمو)أي بيئة حاّرة رطبة(

. كما أّف تكاليؼ نقؿ (ٙ)وعمى السواحؿ األفريقّية الشرقّية التي كانت خاضعة بمعظميا لسمطتيـ

                                                           
ٌّة األحوال هذه بشؤن( Paulus Orosius) المإّرخ باولوس أورٌسٌوس ٌورد ٔ      : فٌقول الُمستجّدة االقتصاد

ٌّة على أوؼسطس سٌطر"   روما ثروات زادت وثرواتها. وثروة ؼنىً  الُمدن أكثر من كانت التً اإلسكندر
 كبٌر بشكل تضاعفت للبٌع القابلة السلع وأسعار الممتلكات، قٌمة رفع إلى أّدت منها األموال توافر أنّ  لدرجة
 : انظر". مضى قت فً علٌه كانت مما أكثر

Paulus Orosius; VI, 19. 
ًّ بعد السٌطرة على مصر فٌما أورد المإّرخ سوٌتونٌوس، إْذ مدى الؽنى الذي دّب فً الٌبدو صَ  ٕ جتمع الرومان

جلب أوؼسطس كنوز البطالمة إلى روما لعرضها فً موكب نصره اإلسكندرّي، وسرت بٌن الرومان  قال: "

ٌّة وهو ماأّدى إلى خفض شدٌد فً نسبة ا لفوائد على القروض، بٌنما ارتفعت أسعار كّمٌات كبٌرة من العملة النقد

 انظر: العقارات بشكل كبٌر.

Suetonius; The Deified Julius, XLI  .  

ٌّة، طانظر أٌضاً:  ٌّة الرومان ، دار المعارؾ، القاهرة، ٖالحوٌري)محمود محمد(: رإٌة فً سقوط اإلمبراطور

 .ٗٔم، ص99٘ٔ
3 Pliny; N. H, XII, 41.   
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p72. 

 األلؾ بداٌة من  الممتدة بالفترة العربٌة الجزٌرة شبه لشعوب التجارى النشاط:  السعٌد( محمد السٌد هللا) عبد ٘

. وتّمت اإلشارة سابقاً إلى أّن الفراعنة ٖٙ، صم8ٕٓٓ ، المٌبلدي السادس القرن منتصؾ حتى  م.ق األول
ٌّون حاولو ا نقل زراعة البّخور إلى ببلدهم إاّل أّنهم فشلوا فً ذلك لعدم توّفر بٌئة مناسبة لنمّوه. للمزٌد المصر

ٌّة لدى الفراعنة ومحاولتهم نقل زراعة البخور إلى مصر، انظر:  عن النباتات العطر

Byl. S. A;  op, cit. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p78.  

ٌّة انظر:  ولبلطبلع ٌّة فً الٌمن وانعكاسها على مواردها الطبٌع  على الظروؾ الُمناخ
أنموذجاً(، رسالة  سبؤ )حضارة القدٌم الٌمن فً الطبٌعٌة ٌوسؾ(: الموارد )عبدالرحمنالجاوٌش عبدالرحمن

 .7ٔ، ٗٙم، صٕٕٔٓالصالحً وآخرون، جامعة صنعاء،  إسماعٌل ماجستٌر بإشراؾ: واثق
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مانية عمى موانئ االستيراد، سواّء أكاف المواد العطرّية، والرسوـ التي كانت تفرضيا السمطة الرو 
في مصر أـ سورية، جميعيا شّكمت أعباء إضافّية، أّدت إلى وصوؿ ىذه المنتجات إلى أسعار 
خيالّية، انعكست عمى خزينة اإلمبراطورّية الرومانّية إنفاقًا كبيرًا، وعمى الممالؾ العربّية مدخواًل 

 . (ٔ)وأرباحًا ىائمة
ريخّية إلى النظاـ الُمترابط الُمعّقد مف الُطرؽ التجارّية، التي بدأت في أغمب وُتشير المصادر التا

. إْذ أبحرت السفف الرومانّية مف (ٕ)األحياف مف المناطؽ نفسيا ، وأّدت إلى المقاصد نفسيا أيضاً 
موانئ اليمف عبر األحمر، حاممًة المواد العطرّية، إلى موانئ مصر الرومانّية. وفي الوقت نفسو 
شّقت القوافؿ العربّية طريقيا شمااًل عبر الصحراء الشاسعة لببلد العرب لموصوؿ إلى مممكة 
األنباط، التي كانت تفرض نفسيا كوسيط بيف ممالؾ اليمف واألسواؽ الرومانّية في سورية 

 .(ٖ)ومصر
 ومانّية:تقسيمات الُطرق الّبرّية التي سمكتيا السمع اليمنّية إلى أسواق اإلمبراطورّية الر  -ٔ

كاف لمتجارة البّرية بالمواد العطرّية تاريخ طويؿ، عندما سيطر الروماف عمى سورية عاـ  
ؽ.ـ، إْذ َوجدت تمؾ السمع العطرّية سوقًا رائجة في عاَلـ البحر ٕٚؽ.ـ، وعمى مصر عاـ ٗٙ

ُطرؽ  الُمتوّسط، وغدا السّكاف في ِكبل المناطؽ الُمنتجة لتمؾ السمع، والمناطؽ الواقعة عمى
 . (ٗ)تجارتيا، قادريف عمى استغبلؿ الفرص التجارّية في ىذه األسواؽ لتحقيؽ مداخيؿ مالّية كبيرة

وأّحد أىـّ الدوؿ التي قامت عمى ُمفترؽ الطرؽ التجارّية، بيف اليمف والبحر الُمتوّسط، كانت الدولة 
ة البّرية القادمة مف اليمف. النبطّية، التي فرضت سيطرتيا عمى النياية الشمالّية لمطريؽ التجاريّ 
 . (٘)ـٙٓٔىذه السيطرة استمّرت حّتى قاـ الروماف بإلحاؽ المممكة النبطّية عاـ 

                                                           
ٌّة ٌبدو كبل الج  ٔ ٌّة على المواد العطر ٌّة الرومان ٌّة القدٌمة و نفقات اإلمبراطور انبٌن من أرباح الممالك الٌمن

ٌّون بثراء أهل الٌمن من مدخول هذه التجارة  ٌّة، إْذ تؽّنى الُكّتاب الكبلسٌك واضحاً فً المصادر الكبلسٌك
 ووصفوا ؼناهم وثرواتهم. انظر:  

Agatharchides, in: Bunbury. A History, Vol 2, p58, 59. 
Eratosthenes; The geographyica, in :Strabo, the Geography of Strabo, XVI, 4. 3.                                
Artemidoros; in :Strabo, the Geography of strabo, XVI, 4. 19.                                   
Didorus of sicily; Library of History, III, 45.   
Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 4. 26.                                                                                                                                                               

ٌّة فؤبرز أّما عن النفقات الكبٌرة التً  ٌّة وؼٌرها من السلع الشرق ٌّة من هذه السلع العطر تحّملتها الخزٌنة الرومان
اً مبلع ٌقارب  ٌّ ٌّة تحّملت سنو ملٌون  ٓ٘دلٌل علٌها قول بلٌنً الذي سبقت اإلشارة إلٌه من أّن الخزٌنة الرومان

                                                    .Pliny; N. H, XII, 41سٌسترٌس من تكالٌؾ لهذه السلع الشرقٌة. انظر: 
ٌّة كانت تذهب إلى "الؽرباء". انظر: ٌّاته من أّن األموال الرومان  وفٌما أورد تاكٌتوس فً حول

Tacitus; Annales, III, 53.   
2 Jacobson. H. R; A History Of Roads from Ancient Times To The Motor Age, Georgia   
School of Technology Atlanta, Georgia, 1940, p186. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p50. 
4 Young. G. K; op, cit,  p81. 
5 Gluck . N; The Story of the Nabataeans, New York, 1965, p543.  
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وكانت الُطرؽ التجارّية البّرية مف اليمف إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية تُقسـ إلى قسميف: 
بكة مف الطرؽ، تمتقي جميعيا أّوليا: ُطرؽ فرعّية داخمّية، أّي داخؿ اليمف، و ىي عبارة عف ش

. وثانييا: الطريؽ البّري الرئيسّي الذي ُعرؼ (ٔ)في بداية طريؽ البخور في مينائي عدف وقنا
اصطبلحًا بػ)طريؽ البّخور(، وكاف يمتّد مف شواطئ اليمف جنوبًا حّتى البتراء، ومنيا إلى غّزة 

 .(ٕ)بّي شرقاً عمى المتوّسط شمااًل أو إلى مصر غربًا و إلى الخميج العر 
 الُطرق الفرعّية الداخمّية: -أ

 أىّمية وكانت البخور، بالنياية الجنوبّية لطريؽ تتصؿ فرعية برية طرؽ عّدة ىناؾ كاف 
 فعمى العربية. الجزيرة شبو جنوب في واالقتصادية السياسية لؤلوضاع وفقاً  الطرؽ تتنّوع، تمؾ
 البخور تجارة انتقاؿ في يتسبب مما البحرية، الطرؽ عمى سمبي تأثير لمقرصنة المثاؿ كاف سبيؿ
 عمى الممالؾ الُمسيطرة تفرضيا التي المرتفعة، الضرائب كانت المقابؿ وفي .(ٖ)الطريؽ البّري إلى

 . وقد(ٗ)تجارتيـ نقؿ في البحرية الُطرؽ إلى استخداـ يمجؤوف التجار تجعؿ طريؽ البخور،
 ليتـ أقرب الموانئ إلى إّما إنتاجو، مناطؽ مف البخور نقؿ في الفرعية الطرؽ تمؾ ُاستخدمت

ـّ ُينقؿ عف شحنو بالسفف لينقؿ بعد ذلؾ  الببلد، داخؿ التجارية المحطات إلى أو البحر، طريؽ ث
. وكانت ىذه الُطرؽ الفرعّية الجنوبّية تجتمع في مدينة نجراف شماؿ (٘)بالجماؿ عبر طريؽ البخور

قي فييا السمع التجارّية، قبؿ أْف ُيصار إلى إعادة توزيعيا اليمف، التي فرضت نفسيا كُعقدة تمت
عبر فرعيف، يّتجو أحدىما شمااًل إلى ديداف)العبل(، ومنيا إلى البتراء، بينما يّتجو الفرع اآلخر 

 . (ٙ)إلى الشماؿ الشرقّي نحو مدينة الجرىاء الشييرة الواقعة عمى ساحؿ الخميج العربيّ 
ى الساحؿ الجنوبّي لميمف، مركزًا ُميّمًا لتجميع السمع العطرّية، قبؿ أْف وكاف ميناء قنا، الواقع عم

ُيعاد تصديرىا إلى الشماؿ عبر طريؽ البخور ، إْذ امتّد منو طريؽ يربطو بمدينة تمنع، ومنيا إلى 
مدينة مأرب ليتابع مسيره نحو الشماؿ. وىذا الطريؽ الفرعي بيف قنا وتمنع، كاف مف أسمس 

. كما امتّد مف ميناء قنا طريؽ أخر ربط بينو (ٚ)القادمة مف اليند والشرؽ األقصىالطرؽ لمسمع 
 . (ٛ)وبيف نجراف بعد مروره بمأرب والجوؼ

                                                           
1 Bowen. J. R; op, cit,  p35. 

، جامعة ٖٓ: العبلقات االقتصادٌة والسٌاسٌة بٌن االنباط والبطالمة، مجلّة الفتح، العدد(هادي فرحة)عطٌوي ٕ

 .ٕم، ص7ٕٓٓدٌالى، 
ٖ  ، ًّ ٌّته فً العصر الجاهل  تارٌخ فً دراسات سلسةالرشٌد)ناصر بن سعد(: تعامل العرب التجارّي وكٌف

ٌّة ، الجزٌرة  .7ٕٔ، ص9ٕٗ -ٕ٘ٔص م،98ٗٔ سعود، الملك جامعة الثانً، الكتاب العرب
ٌّة من القرن العاشر إلى نهاٌة القرن  ٗ عبد المولى)أسامة محمود(: تجارة البخور فً جنوب شبه الجزٌرة العرب

 .ٓ٘م، صٖٕٔٓاألّول قبل المٌبلد، رسالة ماجستٌر بإشراؾ: محمد حمدي ابراهٌم حافظ، جامعة الزقازٌق، 
5 Van Beek. G. W; op, cit, p144. 

ٌّة القدٌمة، صالعبد الؽنً) ٙ ٌّد(: الجرهاء ودورها فً التجارة العرب  .9ٖٔمحمد الس
ٌّة، ص (:محمود أسامة)المولى عبد 7  .ٔ٘تجارة البخور فً جنوب شبه الجزٌرة العرب

8 Brice. W. C; The classical trad – Routes of Arabia, from Evidence of ptolemy, strabo 
and pliny, in: studies the history of Arabia, Vol. 2, Riyadh, soudi Arabia, 1979, p38. 
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وامتّدت ُطرؽ فرعّية أخرى، ربط أّحدىا بيف ميناء قنا ومدينة شبوة، عاصمة حضرموت. ومف 
ريؽ آخر مف شبوة إلى ميناء قنا، . كما امتّد ط(ٔ)شبوة ُيتابع ىذا الطريؽ مسيره نحو مدينة تمنع

لى ميناء (ٕ)ومنيا إلى ظفار)منطقة إنتاج المباف( . ىذا بالنسبة لمطرؽ الفرعّية التي امتّدت مف وا 
 قنا.

لى ميناء عدف، فكاف أىّميا طريؽ بّري يربط عدف بمدينة  أّما الطرؽ الفرعّية التي امتّدت مف وا 
 أىـّ  أّحد قتباف ، حيث كانت تقـو مدينة(ٖ)ادي بيجافشبوة، وطريؽ أخر يربط الميناء المذكور بو 

سيره نحو نجراف مرورًا بمأرب  الطريؽ ىذا ُيتابع بيجاف ومف الفترة، تمؾ في الُمرّ  إنتاج مناطؽ
 . (ٗ)والجوؼ

لى مينائي قنا وعدف، بؿ  ولـ تقتصر الُطرؽ الفرعّية الجنوبّية عمى الُطرؽ التي تنطمؽ مف وا 
ّية أخرى ربطت بيف موانئ الساحؿ العربّي الجنوبّي لمبحر األحمر، كانت ىناؾ ُطرؽ فرع

ومناطؽ إنتاج البّخور. فكاف ىناؾ طريؽ يمتّد مف ميناء أوكميس إلى مدينة تمنع عاصمة 
ـّ نقؿ (٘)قتباف ، وطريؽ أخر امتّد مف ميناء ُمخا إلى حضرموت في الداخؿ، وعمى ىذا الطريؽ ت

 . (ٙ)حضرميّ جزء كبير مف مخزوف البّخور ال
ـّ اختصار الُطرؽ الفرعّية الجنوبّية عمى الشكؿ التالّي:  وُيمكف لمتوضيح أْف يت

 مأرب. وُيتابع مسيره نحو الشماؿ. -تمنع -طريؽ قنا -
 نجراف. -الجوؼ -مأرب -طريؽ قنا -
 تمنع. -شبوة -طريؽ قنا -
 ظفار -شبوة -طريؽ قنا -
 شبوة. -طريؽ عدف -
  .(ٚ)نجراف -الجوؼ -ربمأ -بيجاف -طريؽ عدف -

ىذه كانت أىـّ الُطرؽ الفرعّية الجنوبّية التي ربطت بيف مناطؽ إنتاج المواد العطرّية والموانئ 
الرئيسّية في قنا وعدف مف جية، وبيف ىذه الموانئ ونجراف مف جية أخرى. والبّد مف اإلشارة ىنا 

يس، والذي كاف يمتّد مف شبوة عاصمة إلى الطريؽ الذي أشار إليو استرابوف، نقبًل عف ايراتوسثن
                                                                                                                                                                      

 
ٌّة التجارة طرق(: سعٌد أسمهان)الجرو ٔ ٌّة البر  االجتماعٌة للعلوم عدن جامعة مجلّة الٌمن، فً والبحر

ٌّة، ، المجلّد واإلنسان ًّ  م،999ٔ عدن، للنشر، عدن جامعة دار حزٌران، -الثانً كانون الثالث، العدد الثان
 .ٕٙص ،7ٗ -ٖٕص

2 P. M. E; XXVII. 
 .8ٕٔص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٖ

4 Bowen. J. R; op, cit, p138. 
5 Van Beek. G. W; Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia, op, cit, p145.  
6 P. M. E; XXIII. 
7 Brice. W. C; op, cit, p177. 
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حضرموت إلى مدينة جرىا عمى الخميج العربّي، واستغرقت الرحمة التجارّية عمى ىذا الطريؽ 
 . (ٔ)نحو أربعيف يوماً 

 :الطريق الرئيسّية)طريق البّخور وتفّرعاتو الشمالّية( -ب
صر القديـ، مف موانئ يمتّد طريؽ البخور، الذي كاف أّحد أشير الُطرؽ التجارّية في الع 

، ويمّر بعواصـ الدوؿ العربّية الجنوبّية مثؿ شبوة وتمنع (ٕ)شبو الجزيرة العربّية جنوبًا في قنا وعدف
 بحوالي نجراف إلى قنا مف المسافة تُقّدر)، ومنيا يّتجو شمااًل نحو نجراف(ٖ)ومعيف ومأرب

ُمرورًا بعدد مف الواحات كاف أىميا . ومف نجراف ُيتابع الطريؽ سيره، باّتجاه ُمستقيـ، (كـٕٓ٘
، ومنيا إلى مدينة البتراء، عاصمة المممكة النبطّية، حيث كاف يتفّرع في عّدة  محّطة ديداف)العبل(

 . (ٗ)ُطرؽ شرقًا وغربًا وشماالً 
 عف عوضاً  ـ، وكاف.ؽ الثاني األلؼ أواخر لىإوطريؽ البخور ىذا طريؽ قديـ يرجع استخدامو 

مياه الخميج العربّي، في فترة األلؼ الثالث قبؿ  عبر مزدىراً  كاف الذي البحرّي، التجاريّ  الطريؽ
. وقاـ ىذا الطريؽ البّري باألساس عمى الطريؽ القديـ، الذي كاف ُيستخدـ لنقؿ الممح (٘)الميبلد

 . (ٙ)بعد استخراجو مف مناجمو في عدف وشبوة ووادي جرداف وظفار
ؽ مع النفقات الكبيرة التي كانت تترّتب عمى نقؿ البّخور مف اليمف وُيقّدـ بميني وصفًا ليذا الطري

  القتبانييف ببلد طريؽ عف البخور إلى البحر الُمتوّسط، فُيورد العاِلـ الرومانّي: " ُيمكف تصدير
 تبعد التي( Thomna) تمنع ىي القتبانييف ىؤالء لممكيـ. وعاصمة ُتدفع لضريبة وفقاً  وذلؾ فقط،
 خمس وفؽ الرحمة المتوسط. وتنقسـ البحر ساحؿ عمى  غزة مدينة عف ميؿ( ٚٛٗٔر٘) مسافة

ومحددة مف  ثابتة ِنسب ُتعطى الجماؿ. وكانت الستراحة توقؼ محطات وجود مع وستيف مرحمة،
 ، والخدـ(الحجاب)وحرس األبواب والحضور، إّف الُحّراس، بؿ الممؾ، وسكرتارية لمكينة البخور
 عمى األمواؿ دفع في االستمرار التجار عمى كاف وفعبلً  ـ أيضًا،حصصي عمى يحصموف كانوا
لمجماؿ،  العمؼ وشراء لمطعاـ، أخرى وفي الماء، لشراء يدفعوف كانوا أماكف الطريؽ. ففي طوؿ
 الجمؿ نفقات فإف وىكذا متنوعة. أخرى وضرائب التوقؼ، محطات في لبلستراحة أجرة ودفع
 مرة ضرائب دفع يتـ ذلؾ وبعد دينارًا.( ٛٛٙ) تبمغ وسطالمت البحر ساحؿ وصولو قبؿ الواحد
 . (ٚ)إمبراطورتينا" في الجمارؾ لمسؤولي ثانية

                                                           
1 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4. 4. 
2 Shackley. M;  The Frankincense Route: A proposed cultural itinerary for the Middle 
East, Historic Environment, 16, 2, Leiden ,2004, pp 12-17, p13. 
3 Duncan. J; Routes  in south Arabia, Antiquity, No. 19, 1958, pp361, 365. 

ٌّة الُطرق(: عاطؾ مروان)الضبلعٌن ٗ  .ٖ٘ٔ ،ٔ٘ٔص األنباط، مملكة فً التجار
ٌّة، الجزٌرة شبه جنوب فً البخور تجارة(: محمود أسامة)المولى عبد ٘  .9ٗص العرب
ٌّةدور ممالك الجزٌرة العأحمد مبلعبة)نهاٌة عبد الرحمن(:  ٙ ٌّة فً التجارة الدول  .87ص، رب

7 Pliny; N. H, XII, 32. 
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محّطة ُفصمت عف بعضيا  ٘ٙويبدو واضحًا مف كبلـ بميني أّف طريؽ البّخور كاف ُمقّسمًا إلى 
. (ٔ)احدالبعض، عمى األرجح، بمسافة توازي المسافة التي ُيمكف لمجمؿ أْف يقطعيا في يوـ و 

 . (ٕ)كـ(ٖٓٓٗواجتاز طريؽ البخور، مف ظفار إلى غّزة، مسافة تُقّدر بػ)
( ٜٓ -ٓٚوتقترح التقديرات الحديثة أّف الرحمة مف اليمف إلى غّزة كانت تستغرؽ سفر مف) . (ٖ)يـو

وكاف لطريؽ البخّور تفّرعات وامتدادات انطمقت مف مدينة البتراء، التي كانت ُعقدة خطيرة مف 
 . أىـّ ىذه التفّرعات:(ٗ)المواصبلت العالمّية في العصر الرومانيّ ُعقد 
طريؽ يمتّد مف البتراء إلى ميناء لويكي كومي عمى ساحؿ البحر األحمر، وكاف ىذا الميناء  -

ميؿ، وورد ذكره لدى استرابوف الذي وصفو  ٓٓ٘تابعًا لمممكة النبطّية. يمتّد ىذا الطريؽ حواليّ 
 .(٘)ؿبالطريؽ اآلمف والسي

طريؽ يمتّد مف البتراء إلى سواحؿ البحر المتوّسط، وكاف ينطمؽ مف مدينة البتراء عبر وادي  -
. و ىو مف أىـّ ُطرؽ التجارة التي كانت (ٙ)(Rhinocolouraعربة، إلى غّزة ومنيا إلى العريش)

 .(ٚ)تنطمؽ مف مدينة البتراء
ؽ، ومنيا إلى صيدا عمى ساحؿ ( إلى دمشJudaeaطريؽ يمتّد مف البتراء عبر جودايا) -

 .(ٛ)الُمتوّسط
طريؽ يمتّد مف البتراء عبر جودايا إلى دمشؽ، ومنيا إلى تدمر في الصحراء السورّية، ومنيا  -

 .(ٜ)إلى دورا أوروبوس، ليتابع سيره نحو الخميج العربّي ماّرًا ببابؿ
 . (ٔ)طريؽ يمتّد مف البتراء إلى مصر عبر صحراء سيناء -

                                                           
1 Demange. F; The Frankincense Caravans,in: Roads Of Arabia A Rchaeology And 
History Of The Kingdom Of Saudi Arabia, Musée du Louvre, Paris, 14 July– 27 
September, 2010, p134. 
2 Sedov. A. V; ‘The Port of Qana and the Incense Trade’, in Peacock.D  and Williams, 
D. (eds),Food for the Gods: New Light on the Ancient Incense Trade, Oxford: Oxbow, 
2007,p94. 
3 Millar. F; Caravan cities; the Roman Near East and long-distance trade by land, 
Institute of Classical Studies, London, 1998, pp122- 137, pp123, 124.   
4 Accettola. A; The Nabataean Trade Nation The Public and Private Cultures of the 
Nabataean Kingdom, Brandeis University, 2012, p7. 
5 Strabo; the Geography, XVI, 4, 23.  

 الواردة السلع من كبٌر جزء تصدٌر ٌتمّ  كان ومنها سورٌة، إلى القادمة ارةللتج مهّمة محّطة ؼّزة مدٌنة كانت ٙ

ًّ  والخلٌج الٌمن من  تحصٌل ُمهّمته جمارك موّظؾ بوضع البطالمة، أسبلفهم كما الرومان، قام فقد ولذلك. العرب
 : انظر. المدٌنة هذه إلى القادمة القوافل من الضرٌبة

Crone. P; Meccan Trade and the Rise of Islam, Princeton, 1987, p18. 
7 Strabo; the Geography, XVI, 4, 24. 

ٌّة القوافل مسالك(: حسٌن أحمد)الدٌن شرؾ 8 ٌّة الجزٌرة شمال فً التجار  .ٕٕ٘ ،ٕٔ٘ص وجنوبها، العرب
 .ٕٕٓص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم 9
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 ط ودورىم في الوساطة التجارّية بين اليمن و الرومان:األنبا -ٕ
األنباط شعب عربّي قديـ، نشأ في شمالّي شبو الجزيرة العربّية، وبحموؿ القرف الرابع قبؿ  

. ومع بداية القرف األّوؿ (ٕ)الميبلد استوطنوا المنطقة الواقعة إلى الجنوب والشرؽ مف البحر المّيت
مصدر ثروتيـ، وتوّسعوا لُيصبحوا مممكة قوّية وغنّية بسيطرتيـ قبؿ الميبلد، طّور األنباط 

 .(ٖ)واستغبلليـ لّطرؽ القوافؿ التي مّرت عبر أراضييـ
 ق.م:ٕٚالوساطة التجارّية النبطّية عشية السيطرة الرومانّية عمى مصر  -أ

ّي:   " في أّوؿ إشارة أدبّية إلى األنباط ومصدر ثروتيـ، ُيورد المؤّرخ ديودوروس الصقمّ  
بالرغـ مف أّنو ال يوجد سوى بضعة قبائؿ عربّية تستخدـ الصحراء كمرعى، فإّف ىذه تتجاوز 
اآلخريف بالثروة، مع أّف عددىـ ال يتجاوز العشرة آالؼ. ألّف ىؤالء اعتادوا عمى جمب البّخور 

يصاليا إلى والُمّر والنباتات العطرّية األكثر قيمة مف ببلد العرب، التي ُتدعى العربّية الس عيدة، وا 
. وُيمكف أْف ُيفيـ مف ىذا االقتباس أف ثروة األنباط كانت مستندة عمى تجارتيـ بالمواد (ٗ)البحر"

العطرية القادمة مف اليمف كالمباف والُمّر. ىذه التجارة التي كانت ُمؤّسسة بشكؿ جّيد في العاـ 
 ؽ.ـ. ٕٚ

ت األنباط، ُتشير إلى المواد العطرية عمى أنيا وبالرغـ مف أّف جميع المصادر األدبّية، التي ذكر 
، إاّل أّف بعض الباحثيف ذىبوا إلى أّف األنباط طّوروا ثروتيـ مف (٘)كانت قاعدة الثروة النبطّية

إيرادات السمع اليندّية والصينّية، التي وجدت طريقيا الى البتراء قادمة مف الموانئ اليمنّية 
 . (ٙ)الجنوبّية

استرابوف أّف تجارة البّخور النبطّية كانت تتزّود مف محوريف، األّوؿ مف اليمف  وُيورد الجغرافيّ 
. المحور األّوؿ، ىو المحور األكثر أىّمية (ٚ)جنوبًا، والثاني مف الجرىاء شرقّي الخميج العربيّ 

ة وىو الطريؽ التجارّي المعروؼ باسـ طريؽ البّخور، والذي تّمت دراستو ودراسة تفّرعاتو الخاِرج
مف العاصمة النبطّية. وقّدمت األبحاث األثرية، ىي األخرى، دليبًل إضافّيًا عمى العبلقات 
التجارّية النبطّية مع اليمف خبلؿ ىذه الفترة. فُعثر عمى كـّ كبير مف الفّخارّيات النبطّية في ميناء 
                                                                                                                                                                      

ٌّة النقوش من كبٌر كمّ  عن ألثرٌةا األبحاث كشفت  ٔ  إلى تعود سٌناء صحراء فً( تقرٌباً  نقش آالؾ ثبلثة)النبط

ًّ  استٌطان إلى هذا الباحثٌن بعض أرجع وقد. المٌبلدٌٌن والثالث الثانً القرنٌن  القوافل حماٌة بهدؾ نبط
ٌّة ًّ  العصر إبان مصر فً العرب(: مطلق بن فهد)العتٌبً: انظر. التجار  الوثائق ضوء فً دراسة)الرومان
 الرٌاض، األربعون، و الحادٌة السنة الثالث، العدد العزٌز، عبد الملك دارة الدارة، مجلة ،(والنقوش البردٌة
  7ٗٔ ،ٙٗٔص م،ٕ٘ٔٓ/ هـٖٙٗٔ رجب،

2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p50. 
3 Young. G. K; op, cit,  p81. 
4 Diodorus Siculus; Library of History, XIX, 94, 4- 5.                            
5 Crone. P; op, cit, p18. 
6 Miller. J. I;  The Spice Trade of the Roman Empire 29 BC–AD 641, Oxford 1969, 
pp133, 134. 
7 Strabo; the Geography, XVI, 4, 8. 
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مى الساحؿ الشرقّي قنا جنوبّي اليمف، بالتوازي مع بقايا أواني زجاجّية نبطّية في ميناء ُمخا ع
. أّما المحور الثاني، الذي حصؿ عبره األنباط عمى السمع اليمنّية، والذي أشار إليو (ٔ)لميمف

، فكاف ينطمؽ مف الجرىاء شرؽ الخميج العربّي، التي كاف يصؿ إلييا التّجار (ٕ)استرابوف وبميني
( Jawf( أو الجوؼ)Dumataثا)برحمة استمّرت أربعيف يومًا، ومنيا إلى البتراء مرورًا عبر دوما

. ويوجد دليؿ أثرّي عمى استيطاف نبطّي لمنطقة الجوؼ، (ٖ)شمالي المممكة العربّية السعودّية اليوـ
إْذ ُعثر عمى نقوش نبطّية تدّؿ عمى أّف الموقع قْد ُحّصف مف قبؿ األنباط. مف بيف ىذه النقوش 

(" الذي كاف قائدًا عسكرّيًا في Ganimuمو)ـ، تقريبًا ُيشير إلى" جانيٗٗنقش ُيؤّرخ إلى العاـ 
دوماثا، مما يدّؿ عمى أّف األنباط قد حافظوا عمى تواجد عسكرّي في ىذه المنطقة بيدؼ حماية 
القوافؿ التجارّية القادمة مف الجرىاء، ويدّؿ عمى أّف تمؾ التجارة كانت ُمربحة بما فيو الكفاية حّتى 

 .(ٗ)لحمايتيا تُبّرر االستيطاف العسكرّي النبطيّ 
باإلضافة إلى ىذيف المحوريف مف ُطرؽ التجارة العربّية، فإّف األنباط قد استمموا كّميات البأس مف 
السمع اليمنّية عبر مينائيـ عمى الساحؿ الشرقّي لمبحر األحمر، والذي ُعرؼ باسـ" لويكي 

. ىذا (٘)بالسمع العطرّيةكومي"، والذي كاف يربطو بالبتراء طريؽ بّري تسمكو القوافؿ الُمحّممة 
الميناء بناه األنباط، عمى األغمب، لُيحّولوا قسـ مف السمع القادمة مف اليمف عبر طريؽ البحر 

 .(ٙ)األحمر إلى مممكتيـ
بعد وصوؿ السمع اليمنّية إلى البتراء، كاف القسـ األكبر منيا ُيتابع طريقو نحو مدينة غّزة عمى 

. وزّود األنباط ىذه الطريؽ بالمحّطات واألبراج، (ٚ)ينة العريشساحؿ البحر المتوّسط، و نحو مد
. ومف ىذه الموانئ ُشحنت (ٛ)التي حافظ عمييا الروماف بعد أْف أدخموا عمييا بعض التحسينات

السمع العطرّية نحو العاصمة روما، أو إلى غيرىا مف أسواؽ اإلمبراطورّية، مع األخذ بالحسباف 
ـّ إعادة تصنيعيا ىناؾأّف قسمًا مف تمؾ السمع  كاف ُيشحف بّرًا إلى مدينة اإلسكندرّية لتت

(ٜ) . 
وىنا البّد مف اإلشارة، إلى أْف الجغرافّي استرابوف ُيشير إلى أّف التجار القادميف مف اليمف إلى 

 -ٜٛ()Trajanسورية الرومانّية، كانوا يستخدموف الطريؽ الذي أعاد اإلمبراطور تراجاف )
                                                           

1 Sedov. A. V; New Archaeological and Epigraphical Material from Qana (South 
Arabia), AAE , No. 3, 1992,pp 110,137. 
2 Strabo; the Geography, XVI, 4, 8.; Pliny; N. H, XI, 32. 
3 Young. G. K; op, cit,  p83. 
4 Bowersock. G. W; op, cit, pp154, 159. 
5 Strabo; the Geography, XVI, 4, 23. 
6 Lightfoot. C. S ; The Eastern Frontier of the Roman Empire I , Oxford 1989, p117. 
7 Pliny; N. H, XI, 32. 
8 Cohen. R; New Light on the Date of the Petra-Gaza Road,  Biblical Archaeologist , 
No. 45, 1982, pp240- 247. 
9 Young. G. K; op, cit,  p87. 
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(، وكاف يمتّد Nova Traianaبيده، وىو الطريؽ الذي ُعرؼ باسـ نوفا تراجانا)ـ( شّقو وتعٚٔٔ
 .(ٔ)مف ميناء أيمة إلى البتراء، ومنيا شمااًل إلى ُبصرى فمدينة دمشؽ

إشارة الجغرافّي استرابوف ىذه جاءت في سياؽ وصفو لؤلرض حوؿ دمشؽ، فذكر أّف " البرابرة 
ُيمارسوف القرصنة)السرقة( ضّد التجار الذيف يأتوف مف )ُقطاع الُطرؽ( في الجباؿ األيتورّية 

. ويرى األستاذ كيري يونغ، في سياؽ تعميقو عمى ىذه الفقرة التي (ٕ)العربّية السعيدة)اليمف("
أوردىا الجغرافّي اليونانّي، أّف التّجار العرب العابريف ليذه المنطقة)أّي جنوبّي دمشؽ( أمكف أْف 

لطريؽ الذي ُعرؼ فيما بعد باسـ نوفا تراجانا فقط. مما يدّؿ عمى أّف ىذا يصموا إلى البتراء عبر ا
الطريؽ كاف ُمستخدمًا في الفترة النبطّية قبؿ أْف يضـّ اإلمبراطور تراجاف مممكة األنباط عاـ 

. وتأكيد رأي األستاذ يونغ جاء (ٖ)ـ، ويبدأ ببناء الطريؽ المعروؼ باسمو في الموقع نفسوٙٓٔ
ألثرية التي كشفت عف عّينات مف القطع الفّخارّية والرسومات، ُوجدت عمى ىذا مف األبحاث ا

ـْ يكف إبداعًا (ٗ)الطريؽ، تعود إلى الفترة النبطّية . وىو ما يدؿ عمى أّف طريؽ نوفا تراجانا ل
ّنما إعادُة استخداـٍ رومانّي لمسار القافمة النبطّية.   رومانّيًا، وا 

 عطرّية في القرن األّول الميالدّي:تجارة األنباط بالمواد ال -ب
مف دراسة توّضع الُطرؽ التجارّية البّرية، الحاممة لمسمع اليمنّية، بدا بوضوح أّف األنباط  

كانوا يفرضوف سيطرتيـ عمى تجارة تمؾ السمع، مما منحيـ دور الوسيط الثرّي بيف مناطؽ 
مف السيطرة النبطّية عمى التجارة  اإلنتاج في اليمف، وأسواؽ التصريؼ الرومانّية. ىذه الحاؿ

القادمة مف اليمف، تعّرضت النتكاسة كبيرة مع بداية القرف األّوؿ الميبلدّي، امتّدت آثارىا إلى 
كامؿ طريؽ البّخور، الذي فقد قسمًا كبيرًا مف أىّميتو، نتيجة لتنشيط الدولة الرومانّية لمتجارة عبر 

مف السمع اليمنّية، نحو موانئ مصر عمى البحر البحر األحمر، وتحويميا لمقسـ األكبر 
. وبالرغـ مف ذلؾ، فإّف طريقّا تجارّيّا كطريؽ البّخور ليس مف السيؿ أْف يفقد كامؿ (٘)األحمر

أىّميتو بيف ليمٍة وُضحاىا، َبْؿ حافظ عمى بعض األىّمية، ولكف ليس بالزخـ الذي كاف يتمّتع بو 
تجارة البحرية. لذلؾ ستتـ ىنا ُمناقشة الدالئؿ عمى ىبوط قبؿ السيطرة الرومانّية عمى ُطرؽ ال

 تجارة البّخور النبطّية أواًّل، وعمى استمرارىا، بوتيرة ضعيفة، ثانيًا. 
و تبدو صدى االنتكاسة التي ُأصيبت بيا التجارة البّرية مع اليمف، بوضوح، لدى الجغرافّي 

ة مف اليمف، فُيورد:" تُنقؿ السمع مف لويكي استرابوف، الذي ُيعّبر عف تغّير ُطرؽ السمع القادم
                                                           

1 Crone, P; op, cit, p29. ; C. A. H, XI, p 123. 
2 Strabo; the Geography, XVI, 2, 20. 
3 Young. G. K; op, cit, p87. 
4 Graf. D. F; A Preliminary Report on a Survey of Nabataean- Roman Military Sites in 
Southern Jordan, ADAJ, No. 23, 1979, pp 121- 127, p126. 
5 Negev, A; The Nabataeans and the Provincia Arabia, ANRW , No. 8 , 1977, pp520- 
686, pp561, 562. 
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كومي إلى البتراء، ومنيا إلى العريش في فينيقية، ومف ىناؾ إلى األماكف األخرى. لكف اآلف 
ُتجمب األغمبّية إلى اإلسكندرّية عبر النيؿ، عف طريؽ ميناء ميوس ىرموس الذي يتمّقاىا مف 

 .(ٔ)العربّية السعيدة، واليند"
رابوف يبدو واضحًا أّف قسمًا كبيرًا مف تجارة السمع العطرّية، قد خرج مف أيدي مّما أورده است

الوسطاء األنباط، لصالح التّجار الروماف وموانئ مصر الرومانّية، وىو ما قد ُيعزى إلى انخفاض 
ؿ تكمفة النقؿ البحرّي، باإلضافة إلى سياسة التجارة الحّرة، التي تمّتع بيا التاجر الرومانّي في ظ

 .(ٕ)ُحكـ اإلمبراطورّية الرومانّية
وقّدمت األبحاث األثرية دليبًل ثانيًا عمى ىبوط تجارة األنباط في القرف األّوؿ الميبلدّي، ُيضاؼ 
إلى الدليؿ األدبّي الذي قّدمو استرابوف. إْذ أظيرت األبحاث األثرية عمى الُطرؽ التجارّية، بيف 

تمؾ الُطرؽ شيدت تراجعًا ممحوظًا في نشاطيا مع ُمنتصؼ  البتراء وموانئ البحر الُمتوّسط،  أفْ 
، بالتوازي مع دمار حّؿ ببعض البمدات الواقعة عمى تمؾ الُطرؽ، قْد (ٖ)القرف األّوؿ الميبلديّ 

ُيعزى إلى ىجمات مف قبائؿ بدوّية، استغّمت تراجع العناية النبطّية بيذه المواقع نتيجة انخفاض 
 .(ٗ)تجارة الماّرة عبرىاالمداخيؿ المالّية مف ال

الدليؿ الثالث عمى ىبوط تجارة البّخور البّرية جاء مف العمبلت الفّضية النبطّية، إْذ تعّرضت تمؾ 
العمبلت، خبلؿ القرف األّوؿ الميبلدّي، لتخفيض كبير في الُمحتوى الفضّي فييا، حّتى وصمت 

 -ٓٗ()Malchus IIلثاني )% في السنوات األخيرة مف عيد الممؾ ماليكوس إٓإلى نسبة 
. ويعزو األستاذ أبراىاـ (٘)ـ(ٙٓٔ -ٓٚ()Rabbel IIـ( وكامؿ عيد الممؾ رّب إيؿ الثاني)ٓٚ

( ىذا التخفيض في نسبة الفّضة في العممة النبطّية إلى تراجع Avraham Negevنيجيؼ)
 . (ٙ)العائدات المالّية النبطّية، مف التجارة القادمة مف اليمف

ْف بضعؼ، فتأتي أيضًا مف  أّما بالنسبة إلى الدالئؿ عمى استمرار أىمّية طريؽ التجارة البّري ، وا 
المصادر األدبّية واألثرية. فعندما يتكّمـ بميني عف التجارة بالسمع العطرّية مع اليمف، فإّنو يتكّمـ 

حرًا إلى مصر، عف ِكبل النوعيف مف التجارة البّرية والبحرّية، وُيشير إلى أّف التجارة المنقولة ب
. كما ُيشير دليؿ البحر اإلريثيري إلى استمرار (ٚ)تزامنت مع التجارة البّرية عبر المممكة النبطّية

                                                           
1 Strabo; the Geography, XVI, 4, 24. 
2 Negev, A; op, cit, pp 562. 
3 Young. G. K; op, cit,  p90. 
4 Negev, A; op, cit, pp 620- 624. 
5 Meshorer. Y;  Nabataean Coins , Al Qods,  1975, pp  73, 74. 
6 Negev.  A; Numismatics and Nabataean Chronology,  PEQ , No. 114 , 1982, pp119- 
127, pp 122, 124. 
7 Pliny; N. H, VI, 26.; XII, 32. 
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، وىذا الطريؽ كاف بشكؿ أو بآخر (ٔ)تدّفؽ السمع مف ميناء لويكي كومي النبطّي إلى مدينة البتراء
 فرع لطريؽ البّخور. 

ارة السمع العطرّية، عبر الطريؽ البّري، جاء مف األبحاث إاّل أّف الدليؿ األبرز عمى استمرار تج
األثرّية في موقع إجرا أو الحجر)مدائف صالح( في شمالي الحجاز. إْذ أظيرت تمؾ األبحاث أّف 

، ىذا (ٕ)ـ تقريباً ٘ٚاألنباط حافظوا عمى استيطاف عسكرّي في محّطة إجرا، استمّر حّتى العاـ 
قوش الموجودة عمى قبور الضّباط والمسؤوليف العسكرييف االستيطاف العسكرّي ُمثبت بالن

النبطّييف، والتي َأّرخت بدّقة كبيرة لمتاريخ الذي ُدفف فيو صاحب القبر. فُيؤّرخ القبر األقدـ إلى 
. وبالرغـ مف اآلراء الُمختمفة التي ُطرحت (ٖ)ـ٘ٚـ، بينما ُيؤّرخ القبر األحدث إلى العاـ ٔالعاـ 

التحصيف في إجرا، إاّل أّف الثابت أّف إجرا كانت أّحد المحّطات الياّمة التي حوؿ اليدؼ مف ىذا 
يمّر بيا طريؽ البّخور. لذلؾ فإّف إقامة ىذه القاعدة العسكرّية فييا كانت، عمى األرجح، بيدؼ 

ذلؾ  . بناًء عمى(ٗ)حماية القوافؿ التجارّية الُمحّممة بالسمع العطرّية والقادمة إلى المممكة النبطّية
فإّف استمرار االستيطاف العسكرّي النبطّي إلجرا، يدّؿ عمى استمرار أىّمية طريؽ البّخور وتجارة 
البّخور، عمى األقّؿ، حّتى الربع األخير مف القرف األّوؿ الميبلدّي. مع مبلحظة أّف موقع إجرا قد 

ـ، ٙٓٔة األنباط عاـ حافظ عمى أىّميتو كنقطة لحماية مرور البّخور حّتى بعد ضـ تراجاف لمممك
 . (٘)إْذ أقامت الحكومة الرومانّية قاعدة عسكرّية في نفس الموقع

ودار جدؿ بيف العمماء حوؿ السبب الذي أّدى إلى استمرار استخداـ طريؽ البّخور البّري، بالرغـ 
مف انخفاض تكمفة النقؿ البحرّي عبر طريؽ البحر األحمر، فكاف الرأي األرجح ىو ما قاؿ بو 

)ا (، الذي عّمؿ ذلؾ بتوقيت حصاد المباف في اليمف، وُمقارنتو بتوقيت إبحار Groomألستاذ جرـو
التّجار الروماف مف موانئ مصر نحو الموانئ اليمنّية، بالتزامف مع المطمب الُمتزايد عمى السمع 

ات جمع . فأوق(ٙ)العطرّية الذي دفع الُمزارعيف في اليمف لحصاد محصوؿ المباف مرتيف في السنة
العادة عند وجود فرص أقؿ لبيع  فيأّنو كاف محصوؿ المباف ُمثبتة مف قبؿ بميني، الذي ذكر 

أّدت  ،فإّف زيادة اإلقباؿ عمى تجارتو ،البخور، يتـ جمعو في موسـ واحد في السنة، أما في أّيامو

                                                           
1 P. M. E; XIX.  
2 Bowsher. J ; The Frontier Post of Medain Saleh, In Freeman and Kennnedy (eds), 
The Defence of the Roman and Byzantine East I, Oxford, 1986, pp23- 29. 
3 Negev. A; The Nabataean Necropolis at Egra,  Biblical Archaeologist , No, 83 , 1976, 
pp203- 236, pp207, 208. 
4 Young. G. K; op, cit,  p94. 
5 Bowsher. J ; op, cit, pp25- 27. 
6 Groom.N; Frankincense and Myrrh, A study of the Arabian incense trade, Longman, 
London and New York , 1981, pp 146- 148, 212, 213. 
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وىو األكبر  . الموسـ األّوؿبجمعو مرتيف في موسميف في السنة قياـ الُمزارعيف في اليمفإلى 
 . (ٔ)وكاف ُيجمع في الخريؼ، أّما الموسـ الثاني فيو األصغر وكاف ُيجمع في الربيع

وبُمقارنة أوقات الحصاد التي قّدميا بميني، مع ما قّدمو دليؿ البحر اإلريثيري مف أوقات لئلبحار 
ر البّري حّتى التجاري مف مصر، يظير نموذج عف التجارة ُيفّسر البقاء الُمستمّر لطريؽ البّخو 

 بعد أْف أصبح طريؽ البحر األحمر ىو الُمسيطر. 
فيذكر دليؿ البحر اإلرثيرّي أّف السفف التجارّية الرومانّية الُمبحرة نحو اليند، ال تستطيع أْف ُتشارؾ 
في المحصوؿ الخريفّي مف المباف، عمى اعتبار أّنيا تُبحر مف مصر في شير تّموز، و ال تعود 

د جمع المحصوؿ الربيعّي. وذكر الدليؿ بوضوح أّف تمؾ السفف كاف بإمكانيا تمّقؼ حّتى يحّؿ موع
. بناًء عمى (ٕ)كّميات محدودة مف المحصوؿ األدنى ُمستوى في ميناء موشكا أثناء رحمة العودة

ذلؾ فإف السفف الرومانّية كاف لزامًا عمييا أْف تُبحر إلى اليمف في شير أيموؿ، إذا أرادت 
ى المحصوؿ الخريفّي ذو الجودة العالية، وأْف تعود مع الرياح الموسمّية الشمالّية الحصوؿ عم

. وىذا أعطى القوافؿ البّرية السالكة (ٖ)الشرقّية، التي تبدأ عادة في ُمنتصؼ شير تشريف األّوؿ
يصالو إل ـْ تكف بحاجة النتظار الرياح الموسمّية، فرصة حمؿ البّخور وا  ى لطريؽ البّخور، والتي ل

. لذلؾ فإّف قدرة التّجار عمى إيصاؿ (ٗ)غّزة، حّتى قبؿ أْف تبدأ السفف الرومانّية ُبمغادرة اليمف
بّخورىـ بّرًا، إلى السوؽ الرومانّية قبؿ أْف يتمّكف التّجار، السالكيف لمطريؽ البحرّية، مف تزويد 

ؽ البّرية بالرغـ مف أّف السوؽ بذلؾ المحصوؿ، قّدـ سببًا منطقّيًا الستمرار التجارة عبر الطري
 النقؿ البحرّي قْد وّفر بديبًل أرخص. 

وبالُمحّصمة، فإّنو مف الواضح أّف طريؽ البّخور قد حافظ عمى أىّميتو خبلؿ القرف األّوؿ 
الميبلدّي، وواصمت السمع العطرّية تدّفقيا عمى البتراء رغـ تنشيط روما لشبكات التجارة البحرّية. 

التي تقوؿ أّف أىّمية طريؽ البّخور قد ذىبت أدراج الرياح، وأّف تجارة البحر  لذلؾ فإّف النظرّية
األحمر حّمت محؿ القوافؿ البرّية، خبلؿ القرف األّوؿ الميبلدّي، ال تبدو نظرّية ذات أساس قوّي 
في ضوء ما أوردتو المصادر الكبلسيكّية، وما أثبتتو األبحاث األثرّية مف استمرار االستيطاف 

كرّي النبطّي في محّطة إجرا، بْؿ األصّح القوؿ أّف الُطرؽ البّرية والبحرّية استمّرت بالتزامف العس
 .(٘)مع بعضيا البعض وحافظ ُكؿ منيا عمى ّميزاتو خبلؿ القرف األّوؿ الميبلدّي عمى األقؿّ 

 
 

                                                           
1 Pliny; N. H, XII, 32.    
2 P. M. E; XXXII.  
3 Groom. N; op, cit, pp212, 213. 
4 Young. G. K; op, cit,  p96.  

 .ٕٓ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٘
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 عمى اليمن: حممة إيميوس غالوس -ٖ
، بشكؿ صارخ، في الحممة التي أرسميا بدا االىتماـ الرومانّي باليمف وبتجارة البّخور 

 Aelius)ؽ.ـ، بقيادة واليو عمى مصر إيميوس غالوسٕٗأوغسطس إلى اليمف عاـ اإلمبراطور 
Gallus) (ٔ) إْذ ما كاد أوغسطس يصؿ إلى الحكـ في روما حّتى كّمؼ إيميوس غالوس بقيادة .

  .(ٕ)حممة بّرية عمى أرض البّخور
لقاء الضوء ىنا عمى حممة  إيميوس غالوس ليس اليدؼ منو البحث في موضوع سياسّي، أو وا 

الدخوؿ في الجدؿ الدائر بيف العمماء بخصوص المناطؽ التي سمكتيا، أو المناطؽ التي 
ـّ التركيز عمى الجانب االقتصادي منيا، عمى  ّنما سيت أخضعتيا، أو بخصوص أسباب فشميا، وا 

ّي مف اإلمبراطورّية الرومانّية ولمتجارة بشكؿ اعتبار أّف ىذا البحث ُمخصص لمجانب االقتصاد
خاّص. إاّل أّف السياسة، دائما، ال تنفصؿ عف التجارة في البحث في تاريخ الدوؿ. فجزء ُميـّ مف 
الحمبلت العسكرّية، التي قاـ بيا الروماف قاموا بيا بدوافع اقتصادّية عمى مبدأ الدينار القوّي 

ممة إيميوس غالوس لـ تكف تخرج عف ىذا اإلطار، بؿ إّنيا كانت سفير لئلمبراطورّية القوّية. وح
ُتكّرس مبدأ دفاع الجندّي الرومانّي عف المصالح االقتصادية لمتاجر الرومانّي. وانطبلقًا مف 
اىتماـ القيادة السياسّية الرومانّية بمصالح تّجارىا، تتّضح األسباب التي دفعت اإلمبراطور 

مصر في حممة رومانّية، نادرة، خارج حدود اإلمبراطورية، ضمف  أوغسطس إلرساؿ واليو عمى
ّنما القياـ بحروب ذات طابع دفاعيّ  . (ٖ)استراتيجّية ىذا اإلمبراطور القائمة عمى عدـ التوّسع وا 

وعمى ما يبدو أّف أوغسطس رأى أّف مبرر الحممة موجود وىو الدفاع عف مصالح روما التجارّية 
 في البحر األحمر.

 باب الحممة:أس -أ
 ُيمكف تمخيص أسباب حممة إيميوس غالوس فيما يمّي: 

 

                                                           
ًّ استرابون الذي رافق قائد الحملة،  ٔ ٌّة لحملة اٌلٌوس ؼالوس كانت تقرٌر الجؽراف ٌّة األساس المصادر األدب

باإلضافة إلى إشارات ُمتفّرقة لدى بلٌنً ودٌو كاسٌوس وفبلفٌوس ٌوزٌفوس. أّما المصادر األثرٌة فتتمّثل فً 
ٌّة باإلضافة إلى ورودها ضمن االنجازات التً سّجلها االمبراطور ن قش ُعثر علٌه فً مدٌنة براقش الٌمن

 أوؼسطس فً أثر أنقرة. انظر:

Strabo; the Geography, XVI, 4. 22- 24.                     

 .Dio Cassius; Roman History, LIII, 29كذلك:                                                               

Pliny; N. H, XI, 32 .                                                                                           :كذلك 

Augustus; The Deeds of the Divine Augustus , XXVI.                                          :كذلك 
Josephus; Ant. Jud, XVI, 9 , 3 .                                                                           :كذلك 
2 Young. G. K; op, cit,  p91. 

ٖ  ، ًّ ٌّد أحمد(: الرومان و البحر األحمر، مجلّة الدارة، السنة السادسة، العدد الثانً، كانون الثان الناصرّي)س

 .9ٕم، ص98ٔٔالرٌاض 
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 األسباب االقتصادّية: -أ -أ
أعطى الُكتّاب الكبلسيكّيوف وصفًا لممالؾ اليمف وحياتيا الُمترفة، وصفًا ما يكوف إلى  

ب الرومانسّي، فّصوروا قصورىا، وغنى أىميا، ومدى توافر الذىب والفّضة بيف أيدييـ، ىذا الذى
. وفتحت ىذه التقارير، التي قّدميا اُلكتّاب (ٔ)الذي جنوه مف احتكارىـ لتجارة المواد العطرّية

الكبلسيكّيوف، أعيف ساسة روما عمى أىمّية أرض اليمف وغناىا، فرؤوا أّنو مف الضرورّي ضـّ 
 .  (ٕ)اليمف إلى عالـ السبلـ الرومانيّ 

أوغسطس(  اإلمبراطورىدفو)أّي  صراحة: "كافوعّبر استرابوف عف أسباب حممة غالوس، فقاؿ 
ما العرب، يسترضي أف إّما  أفّ  القدـ منذ الشائعة  الروايات نفسو في أّثرت كما يخضعيـ. أف وا 

 أف دوف مف والذىب، الفّضة الكريمة وأحجارىـ بعطرىـ يستبدلوف وأّنيـ الثراء، واسعوا قوـٌ  العرب
 أصدقاء يكسب أف إّما  ىدفو شيئا. وكاف لتجاريةا مقايضتيـ في عميو يحصموف مما ُينفقوا

ّما أغنياء،  . (ٖ)أغنياء" أعداء عمى يتغمب أف وا 
ومف األسباب التي دفعت الروماف إلى إرساؿ حممتيـ ىذه، كاف الرغبة في السيطرة عمى طريؽ 

قبؿ البّخور الشيير والذي كاف ُيوصؿ أغمب السمع العطرّية إلى أسواؽ اإلمبراطورّية، طبعًا 
. لذلؾ فقد وضع أوغسطس ُنصب عينيو ىدفيف، إّما السيطرة عمى (ٗ)تنشيط ُطرؽ التجارة البحرّية

الطريؽ البرّية، أو تحويؿ التجارة العربّية لتصّب في موانئ مصر الرومانّية في برنيكي وميوس 

                                                           
ٌّون على نقطة ؼنى أهل الٌمن وتوافر الذهب والفّضة  بكثرة بٌن أٌدٌهم: فؤورد ٔ  اجتمع الُكّتاب الكبلسٌك

 فقد لذلك ، قاطبةً  االرض بلدان أؼنى العطرٌة المواد بتجارة والجرهائٌون ؼدى السبئٌون وقد:" أرتميدوروس
 ، الصؽٌرة والموائد واالسرة ، والفضة الذهب من المصنوعة كاآلنٌة الفخامة بالؽة ومصنوعات أثاث لدٌهم كان

 ٌرصع بما األلوان مختلفة منازلهم وسقوؾ جدران كانت فقد ، الرائعة منازلهم فخامة عن فضبلً  ، والكإوس
 ". انظر :   الكرٌمة واألحجار والفضة والذهب العاج من فٌها

Artemidoros; In :Strabo, the Geography of strabo, XVI, 4, 5. 
 الُمشـٌد سبؤ، فً بخاصة ببلدهم فً بؽزارة  والفضة الذهب لتوافر ونتٌجة ،: " ديودوروس الصقلّيوأورد  

 الرسوم بؤنواع والمزخرفة والفضة الذهب من المصنوعة والكإوس اآلنٌة شّتـى لدٌهـم الملكً، فإن القصـر فٌها
 األثاث قطع وكل الفضة من المصنوعة ،جلاألر ذات األرجل ثبلثٌة والقوائم واألسرة واألرائك واألشكال
 التً الكبٌرة باألعمدة المحاطة( الصاالت) والفسحات العقل، ٌصدقها ال التً الثمٌنة والنفائس األخرى الفخمة
 المفصلة وأبوابها وسقوفها ، الفضة من مصورة بؤشكال منمقة تٌجان ذات واالخرى ،بالذهب مطلٌة بعضها
 بعضها جوار الى المرصوصة الكرٌمة باألحجار ومرّصعة الذهب، من مصنوعة نوخزائ خشبٌة الواح بوساطة

 الذهب من تشٌٌدها تم الدور أجزاء بعض إنّ  بل نفائسه، فً أعجوبة منازلهم فً جزء كل شكل جعل مّما ،
 انظر :والفضة. 

 Diodorus Siculus; Library of History, III, 47.                    
 و روما الثروة من لتدفق قاطبة العالم أمم )أّي العرب( أؼنى وهمبصٌؽة ال تخلو من الحسد: "  بلينيوٌقول 

 ٌشترون وال ؼاباتهم البحر ومن من علٌه ٌحصلون ما ٌبٌعون فهم أٌدٌهم، بٌن وتكدسها إلٌهم، (Parthiaبارثٌا )

 اآلخرٌن" . انظر:   من شٌئاً 

Pliny; N. H, XII, 32.                                                                                                                     
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, pp171, 172.   
3 Strabo; the Geography, XVII, 4, 22. 

ٌّة عل ٗ ٌّة أو السعٌدة، مجلّة ُكلٌّات التربٌة، باوزٌر)محمد عبد هللا بن هاوي(: الحملة الرومان ٌّة الجنوب ى العرب

 .ٖٕٙ، ٖٕ٘، صٕ٘ٙ -ٖٕٔم،ص8ٕٓٓ، أب، 9جامعة عدن، العدد 
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التي كانت . أضؼ إلى أّف الروماف عانوا مف نير االحتكار العربّي لمسمع العطرّية، و (ٔ)ىرموس
. كما أّف اليمف وبحكـ موقعيا عمى الطريؽ البحرّية (ٕ)موضع طمب ىائؿ في اإلمبراطورّية الفتّية

التي كانت تصؿ إلى اليند، فإّف السيطرة عمييا كاف يعنّي مزيدًا مف التسييؿ لمتجار الروماف 
ّر عبر الدولة البارثّية التي ، والسّيما أّف الطريؽ البّري الوحيد إلى اليند كاف يم(ٖ)القاصديف اليند

 .(ٗ)كاف يجمعيا مع الروماف عبلقات اّتسمت بالطابع العدائي
 األسباب االستراتيجّية: -أ -ب

عميو  السيطرة في الحؽّ  وأصحاب األحمر، البحر في البطالمة ورثة أنفسيـ الروماف عدّ  
 .(٘)وتحويمو إلى بحيرة رومانّية ُأسوًة بالبحر المتوّسط

سباب االستراتيجّية، التي دفعت أوغسطس إلرساؿ حممة إيميوس غالوس عمى اليمف، وتكاد األ
تتّفؽ مع األسباب التي دفعت مجمس الشيوخ الرومانّي إلرساؿ القائد بومبيوس 

(Pompeius()ٔٓٙ- ٗٛ)في حممتو ضّد قراصنة المتوّسط، الذيف ىددوا ُطرؽ إمداد  (ٙ)ؽ.ـ
اف يرغب في تطيير البحر األحمر مف القراصنة، الذيف ىّددوا . إْذ أّف أوغسطس ك(ٚ)روما بالقمح

الُطرؽ التجارّية البحرّية الرومانّية عبره، األمر الذي دفع السفف التجارّية لممبلحة فيو بشكؿ 
جماعّي، وبحماية جنود ُمسّمحيف، وىو ما أّدى بمجموعو إلى زيادة في أسعار السمع الشرقّية 

. ولـ يكف مف الُممكف القضاء عمى القرصنة، وتطيير البحر (ٛ)مانّيةالقادمة إلى الموانئ الرو 
األحمر، مف دوف السيطرة عمى ممالؾ اليمف الُمطّمة عمى جزء كبير منو عدا عف تحّكمو بمدخمو 

 . (ٜ)الجنوبيّ 
بناًء عمى ما سبؽ أرسؿ أوغسطس واليو عمى مصر في حممة عمى اليمف، يعود الفضؿ في حفظ 

 الجغرافّي استرابوف، الذي شارؾ في الحممة بنفسو كعاِلـ وكصديؽ لقائد الحممة.تفاصيميا إلى 
 

                                                           
ٌّد أحمد(: الرومان و البحر األحمر، ص ٔ  .ٕٗالناصرّي)س

2 McLaughlin. R; op, cit, p61. 
ٌّة، مجلّة ٖ ، الرٌاض، 9، السنة ٖالدارة، العدد الشتلة)ابراهٌم ٌوسؾ(: حمبلت الرومان على الجزٌرة العرب

 .ٖٓٔ، صٙٔٔ -ٔٓٔم، ص98ٗٔ
ٌّة قبل اإلسبلم ، ص ٗ ٌّة تجاه شبه الجزٌرة العرب  .ٕ٘ٗجاسم)حنان عٌسى(:  السٌاسة الرومان
 مركز العربٌة، الجزٌرة شبه ؼرب جنوب على األولى الرومانٌة الحملة(: عبدالرحمن بن سلٌمان)الذٌٌب ٘

 .ٔٗص م،ٕ٘ٔٓ الرٌاض، اإلسبلمٌة، والدراسات للبحوث  فٌصل الملك
ًّ  قائد ٙ ، وسٌاس ًّ  .سواّل  الدكتاتور مع بالعمل  م.ق 8ٖ العام فً األحداث مسرح على له ظهور أّول كان رومان

 م.ق 7ٙ العام وفً. م.ق 7ٓ العام فً القنصل منصب على وحصل العظٌم، لقب علٌه ُخلع م.ق 8ٔ العام فً
ٌّة الدولة على القضاء من تمّكن المتوسط، فً القراصنة لمحاربة -استثنائٌة تبسلطا -تفوٌض على حصل  السلوق
ٌّة للدولة سورٌة وضمّ   :   انظر. م.ق ٗٙ عام الرومان

Bunson;  op, cit, p 441. 
7 Plutarch; Pompy,XXIV- XXV.                                                                                                                
8 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, III, 35. ;  Pliny; N. H, XI, 26.     
9 Accettola. A; op, cit, pp16, 17. 
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 سير الحممة: -ب
ؽ.ـ مف ميناء كميوباتريس)قرب السويس(، ٕٗانطمؽ إيميوس غالوس بحممتو في العاـ   

. (ٔ)فأقمعت نحو ميناء لويكي كومي في استعراض واضح لمقّوة الرومانّية أماـ األنباط والسبئييف
ؽ.ـ، تابع غالوس سيره، في ٕٗبعد مكوثو في ميناء لويكي كومي طواؿ صيؼ وشتاء عاـ و 

ؽ.ـ، برفقة عدد مف الجنود الييود واألنباط، فسار بمساعدة ُمرشديف مف األنباط عمى ٖٕالعاـ 
، عبر الطريؽ الصحراوّية حّتى وصؿ إلى سيؿ نجراف، فسيطر (ٕ)رأسيـ الوزير النبطّي سيبلوس

، ووضع  فييا حامية (ٗ)فأخضعيا (ٖ)دنو، ومنو تابع إلى مدينة أثروال)يثؿ أو براقش(عمى بعض مُ 
ثـ اّتجو نحو مدينة مأرب، التي فشؿ في دخوليا نتيجة لممقاومة العربّية، وقّمة المياه،  عسكرّية. 

 . (٘)وفتؾ األمراض بجنوده، فقّرر العودة بحممتو الفاشمة إلى مصر
 شاىد عبارة عف وىو الحممة، لتمؾ يشير ىاـ نقش عمى العربية جزيرةال شبو جنوب في ُعثر وقد
 عميو في ، وُعثر(ٙ)المنطقة تمؾ في يظير الذى نوعو مف األوؿ وىو جنودىا، مف لجندي قبر

 الحجر.  مف  قطعة والبلتينّية عمى اليونانية بالمغتيف مدوناً  براقش

 النص عمى الشكؿ اآلتي: ُمحتوىوقد جاء 
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 : النقش ترجمة
 .........] ليوس [ ينر كو  ]. ف [

 [. . . . . . . .ف[ سر فا
                                                           

ٌّد أحمد(: الرومان و البحر األحمر، ص ٔ  .ٕ٘الناصرّي)س
ٌّد   من ؼٌر المعلوم ماهو السبب الذي دفع األنباط إلى  ٕ تقدٌم الُمساعدة للرومان فً هذه الحملة، وٌذهب "س

 األنباط م(، إْذ رّبما أمل ٕ٘٘ –ق.م ٘ٔٔالحمٌرٌة) الدولة أحمد الناصرّي" إلى أّن السبب هو رؼبتهم فً اسقاط
االحمر، انظر:  الناصرّي  البحر بتجارة ٌنفردون ٌتركوهم بؤن الرومان ٌكافئهم أن المساعدة، تلك وراء من
 . ٌّٕٕٗد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة، ص)س

اً  -إاّل أّنه من ؼٌر المعقول ٌّ أّْن ٌكون األنباط ساذجٌن إلى الحّد الذي ٌجعلهم ٌتوّهمون أّن الرومان  -منطق
لهم.  هبونهاوٌ ، العرب الجنوبٌٌن ٌد من االحمر البحر تجارة سٌتركون لهم ثمرة نتائج هذه الحملة، وأْن ٌنتزعوا

ٌُناقضها قٌام الوزٌر سٌبلوس بقٌادة الحملة عبر أصعب الُطرق وأعقدها. فلو كان  ٌّة  أضؾ إلى أّن هذه النظر
ٌّة لما فعل سٌبلوس ذلك. لذلك فإّن الُمرّجح أّن األنباط، وكمملكة  هدؾ األنباط إخضاع الٌمن للسٌطرة الرومان

ق.م( سوى ٗ -ٓٗأمامها، كما كان الحال مع الملك هٌرودٌس الكبٌر)قّوة، لم ٌكن  تابعة للرومان الحول لها وال
                         .Josephus; Ant. Jud, XVI,  9 , 3تقدٌم المساعدة، ُمرؼمٌن، ألسٌادهم الرومان. انظر : 

. لحالٌة كم جنوب مدٌنة الحزم ا ٘ٔالبٌضاء الحالٌة الواقعة فً وادي الجوؾ على مسافة  ،براقش أثروال: ٖ

ٌّةأحمد مبلعبة)نهاٌة عبد الرحمن(:  انظر: ٌّة فً التجارة الدول  .8ٙ، صدور ممالك الجزٌرة العرب
4 Dio Cassius; Roman History, LIII, 29.  
5 Strabo; the Geography, XVII, 4, 24. 
6 Bowersock. G. W;  op, cit, p48. 
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 .......[يميوس[ كوقف بوبميس
 (ٔ) . . . . . . . . سر فا

 نتائج الحممة: -جـ
نجاحًا كبيرًا مف الناحية  أخفقت حممة غالوس مف الناحّية السياسّية، إاّل أّنيا حّققت 
. فبفضؿ حممة غالوس تعّرؼ الُكتّاب الروماف عمى المجيوؿ مف أرض اليمف ونقموا، (ٕ)العممّية

. ومف خبلؿ تقرير استرابوف (ٖ)لؤلجياؿ البلحقة، وصفًا ألرضيا، وُسّكانيا، ومنتوجاتيـ، وتجارتيـ
بعضيا سياسّي، وبعضيا  عف الحممة حصؿ الباحثوف عمى معمومات كثيرة عف أرض اليمف

اجتماعّي، وبعضيا اقتصادّي. وىو ما أدى بمجموعو إلى زيادة المعارؼ عف المجيوؿ مف اليمف 
 . (ٗ)التي تفاخر أوغسطس أّنو وصؿ فييا إلى سّد مأرب

وعند طرح سؤاؿ، ىؿ نجحت حممة إيميوس غالوس في تحقيؽ اليدؼ االقتصادّي المرجو منيا؟ 
إْذ فشمت في السيطرة عمى طريؽ البّخور كما فشمت في تقميـ أظافر  فإّف الجواب يكوف ال.
لى عقد عبلقات (٘)الممالؾ اليمنّية القديمة . وىو ما دفع روما إلى تنشيط الشبكات البحرّية وا 

، مع أّف أوغسطس نظر، عمى الدواـ، إلى حممة غالوس (ٙ)صداقة وتبادؿ لميدايا مع مموؾ اليمف
 . (ٚ)لمرومافعمى أّنيا نصر عسكرّي 

م حّتى أزمة القرن ٙٓٔالوالية العربّية ودورىا في تجارة روما البّرية مع اليمن من العام  -ٗ
 الثالث الميالدّي.

واألرباح  ،مّما الشّؾ فيو أّف موقع مممكة األنباط عمى النياية الشمالّية لطريؽ البّخور 
جعؿ منيا  ،ليمنّي والُمستيمؾ الغربيّ بيف الُمنتج ا ،التي كانت تجنييا مف الوساطة التجارّية

مف تمؾ  العتداءاتضيا عمى الدواـ وعرَّ  ،مف القوى الكبرى التي قامت بجوارىا سدموضع ح
 القوى التي أرادت ُمشاركتيا مرابح التجارة اليمنّية. 

 بغيةؽ.ـ، ٕٖٔفي العاـ ىاجـ األنباط ، تذكر المصادر الكبلسيكّية أّف القائد أنتجونوس األعور
كذلؾ دخؿ البطالمة في صراع معيـ لمسيطرة عمى ُطرؽ التجارة مع  .(ٛ)السيطرة عمى مممكتيـ

أّما الروماف، فجعموا مف األنباط تابعيف ليـ، وشاركوىـ أرباح التجارة اليمنّية بدليؿ  . (ٜ)اليمف
                                                           

1 Bowersock. G. W; op. cit,  Appendix I, pp148- 153. 
ٌّة قبل اإلسبلم ، ص ٕ ٌّة تجاه شبه الجزٌرة العرب  .ٖٖٗجاسم)حنان عٌسى(: السٌاسة الرومان

3 Pliny; N. H, XI, 32.                           
4 Augustus; The Deeds of the Divine Augustus , XXVI.   

 .٘ٙٔص م،99ٔٔ بٌروت، لبولٌسٌة،ا المكتبة ثانٌة، طبعة وخلفائه، قٌصر أوؼسطس عصر(: أسد)رستم ٘
6 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, pp109, 110. 
7 Taylor. J; Petra and the Lost Kingdom of the Nabataeans, I.B. Tauris & Co Ltd, 
London, 2001, p62. 
8 Diodorus Siculus; Library of History, XIX, 95-  97. 

 .9٘، 8٘والمبلحة فً المحٌط الهندي، ص حورانً)جورج فضلو(: العرب 9
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ى السمع تعيينيـ لضابط رومانّي في ميناء لويكي كومي النبطّي، ليقـو بُميّمة جمع الضرائب عم
. واستمّر الحاؿ عمى ىذا المنواؿ حّتى قّرر اإلمبراطور تراجاف (ٔ)العطرّية النازلة في ذلؾ الميناء

 . (ٕ)ـ ضـّ مممكة األنباط، وتنظيميا ضمف ما ُعرؼ باسـ والية العربّيةٙٓٔفي العاـ 
راجاف لضـّ وبالرغـ مف الجداؿ الطويؿ، الذي دار بيف العمماء، عف السبب الفعمّي الذي دفع ت

، إاّل أّف السبب االقتصادي، الذي يتمحور حوؿ رغبة (ٖ)مممكة األنباط في ىذا التوقيت بالذات
السمطة الرومانّية بتشديد قبضتيا عمى تجارة البّخور القادمة مف اليمف، والقضاء عمى الوساطة 

ع اإلمبراطور تراجاف ببناء . والدليؿ عمى ذلؾ ىو شرو (ٗ)النبطّية نيائّيا، يبقى سببًا ُمحتمبًل بقّوة
 Corneliusالطريؽ المعروؼ باسـ نوفا تراجانا، في العاـ نفسو الذي قاـ قائده كورنيميوس بالما)

Palma()ٜٜ- ٜٔٓ)ـ (ٙٓٔبضـّ المممكة النبطّية)أّي في العاـ  (٘)ـ(ٙ) . 
لعاصمة القديمة و أّدى ضـّ األنباط إلى اإلمبراطورّية الرومانّية، إلى فقداف مدينة البتراء ا

ألىّميتيا التجارّية لصالح ُمدف أخرى عمى رأسيا مدينة ُبصرى، التي ازدىرت وأصبحت العاصمة 
 . (ٚ)(Nova Bostra Triainaالجديدة تحت اسـ ُبصرى الجديدة التراجانّية )

ـْ يقوموا بتغييرات كبيرة، بعد ضـّ مممكة األنباط،، فاستمّرت القوافؿ  التجارّية ويبدو أّف الروماف ل
. وىو أمر يبدو طبيعّيًا، إْذ لـ يكف مف المنطقّي أْف (ٛ)تتدّفؽ عمى الوالية الجديدة قادمة مف اليمف

يقوـ الروماف بأّي عمؿ مف شأنو عرقمة التجارة البعيدة المسافة، في ضوء ما كانت تجمبو تمؾ 
تييئة البنية التحتّية لتمؾ  التجارة مف أمواؿ إلى الخزانة اإلمبراطورّية. ال بْؿ عممت روما عمى

قامة الحصوف، لحمايتيا مف ىجمات قّطاع الُطرؽ والبدو  . (ٜ)التجارة كبناء الطرؽ، وا 

                                                           
1 P. M. E; XIX.  
2 Dio Cassius; Roman History, LXVIII, 14, 5. ; Bowersock. G. W; op, cit, pp76- 89. 

ٌّة ٖ ٌّة، انظر:  ،للوقوؾ على اآلراء العلم  التً ُطرحت بخصوص أسباب القرار الرومانً بضّم المملكة النبط

Freeman. P; ‘The Annexation of Arabia and Imperial Grand Strategy’ in D.L.Kennedy, 
(ed.) The Roman Army in the East , Ann Arbor 1996, pp91- 118,  pp93, 102. 
4 Young. G. K; op, cit, pp106, 108.  

 سورٌة قنصل منصب تولّى. تراجان اإلمبراطور ثقة نالوا الذٌن الرومان القادة من واحد: بالما كورنٌلٌوس ٘

ًّ  بٌن ٌّة األنباط مملكة بإلحاق ُكلّؾ. م9ٓٔ -99 عام ٌّة باإلمبراطور  الُمهّمة هذه تحقٌق من تمّكن. الرومان
ًّ  بٌن بسهولة  الذي تراجان قبل من بحفاوة استقبل م8ٓٔ العام فً روما إلى عودته وعند. مٙٓٔ -٘ٓٔ عام
ٌّة ومنصب الُمنتصر، شارة منحه  الثقة من الحال هذه. روما العاصمة فً تمثال له وأقٌم الثانٌة، للمرة القنصل

ٌّة ٌّرت اإلمبراطور  حٌاة على التآمر بتهمة م7ٔٔ العام فً بإعدامه األخٌر أمر إذْ  الحكم، هادرٌان تولًّ مع تؽ
 :انظر. اإلمبراطور

Bunson;  op, cit, p 408. 
6 Dio Cassius; Roman History, LXVIII, 14, 5. 
7 Bowersock. G. W; op, cit, p84. 
8 Young. G. K; op, cit, p107. 
9 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p64.   
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ؽ.ـ( أّي قبؿ ضـّ مممكة ٕٚوىو أمر بدأتو الحكومة الرومانّية منذ بداية العيد اإلمبراطورّي)
ـ السمطة الرومانّية بالقضاء األنباط بفترة طويمة، إْذ حفظ الجغرافّي استرابوف معمومات عف قيا

 بأماف، المنطقة ىذه لمتّجار بعبور سمح مما وحوراف، دمشؽ بيف عمى ُقّطاع الطرؽ والمصوص
فيقوؿ الجغرافّي اليونانّي:" البرابرة)ُقطاع الُطرؽ(  ومزدىرة، آمنة تجارة لقياـ الظروؼ وىيأ

دة)اليمف(. وىذا األمر يحدث اليـو ُيمارسوف السرقة ضّد التجار الذيف يأتوف مف العربّية السعي
( بسبب التطبيؽ Zenodorusبشكؿ أقّؿ بعد القضاء عمى المصوص، الذيف حوؿ زينودوروس )

 . (ٔ)الجّيد لمقانوف مف قبؿ الروماف، وبسبب األمف الذي يُوّفره الجنود الذيف يعيشوف في سورية"
لقادمة مف اليمف. ولعّؿ أبرز ما قاموا بو وتابع الروماف سياستيـ الرامية لتنشيط التجارة البّرية ا

في ىذا المجاؿ كاف بناء طريؽ نوفا تراجانا، وتحصيف موقع إجرا، وتزويده بحامية رومانّية 
لحماية القوافؿ التجارّية، القادمة مف اليمف عبر طريؽ البّخور. وىذه اإلجراءات بحّد ذاتيا ُتعّد 

 . (ٕ)فظ عمى قسـ مف أىّميتودليبًل إضافّيًا عمى أّف طريؽ البّخور حا
 (:Via Nova Traianaبناء طريق نوفا تراجانا) -أ

ـ، حّتى شرعوا ببناء ما ُعرؼ باسـ ٙٓٔما أْف ضـّ الروماف مممكة األنباط في العاـ  
، الذي كاف يمتّد مف ميناء (ٖ)(Via Nova Trajanالطريؽ الممكّي، أو طريؽ تراجاف الجديد)

ويعكس ىذا  .(ٗ)األحمر، إلى مدينة البتراء فمدينة بصرى فمدينة دمشؽ أيمة)العقبة( عمى البحر
الطريؽ الوعي الرومانّي ألىّمية ىذه المنطقة الحيوّية، أّي جنوبّي سورية، في التجارة البّرية مع 
اليمف، ويندرج ضمف سياسة روما الساعية لتنشيط التجارة البّرية مع اليمف. وتّمت اإلشارة سابقًا 

ّنما سمؾ طريؽ القوافؿ نفسو الذي كاف ُمستخدمًا  إلى أفّ  ـْ يكف إبداعًا رومانّيًا، وا  ىذا الطريؽ ل
 .(٘)مف قبؿ األنباط لفترة طويمة مف الزمف

ـّ  وتوّضح نقوش أحجار المسافات أّف بناء ىذا الطريؽ ترافؽ مع تشكيؿ الوالية الجديدة، وأّنو ت
(، الذي توّلى حكـ الوالية الجديدة بعد Claudius Severusتحت حكـ كبلوديوس سيفيروس)

 ، الذي توّلى ُميّمة ضـّ المممكة النبطّية إلى سورية. (ٙ)عودة كورنيميوس بالما
 
 

                                                           
1 Strabo; the Geography, XVI, 2, 20. 
2 Young. G. K; op, cit, p87. 
3 C. A. H, XI, p 123. 
4 Crone. P; op, cit, p29. 
5 Graf. D. F; ‘The Via Nova Traiana in Arabia Petraea.’ In The Roman and Byzantine 
Near East: Some Recent Archaeological Research, pp 241- 265, p264. 
6 Boucher. K; Roman Syria and the near East, The British Museum press,London, 
2003, p45.  
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 ويقوؿ النقش الذي ُيخّمد بناء طريؽ نوفا تراجانا:
 

Imp. Caesar 

Diui Neruae f. Nerua 

Traianus Aug. Germ. 

Dacicus Pont. Max. 

Trib. Pot. XV Imp. VI Cos. V 

P.P.redacta in formam 

prouinciae Arabia uiam 

nouam a finibus Syriae 

usque ad Mare Rubrum 

aperuit et strauit per 

C.Claudium Seuerum 

leg. Au[g. pr. pr.]
 

 

اإلمبراطور قيصر.... ترايانوس أوغسطس .... عندما ببلد العرب تحّولت إلى  :النقش ترجمة
ورصؼ طريقًا جديدًا مف حدود سورية حّتى البحر األحمر. مف ِقبؿ الحاكـ  والية، فتح،

 . (ٔ)كبلوديوس سيفيروس الحاكـ
وقد مكنت طريؽ نوفا تراجانا، باإلضافة إلى الُطرؽ األخرى التي أقامتيا الحكومة الرومانّية، 

نّية مف بسط والتي بدأت مف شرقّي األردف وانتيت عند البحر األحمر، مّكنت الدولة الروما
سيطرتيا عمى المراكز النبطّية الشمالّية، فتدّفقت كاّفة أنواع تجارة البحر األحمر، مف مينائي 

 أكبر لبلتصاالتأيمة، عمى دمشؽ والمدف األخرى، وىو ما أّدى إلى تشجيع  ولويكي كومي 
 . (ٕ)تجارّية بيف والية مصر وجنوبي سوريةال

( سكرتير الفرقة الثالثة  Julius Apollinaris) ناريسوُتشير ورقة بردي مف جوليوس أبولي
إلى أّف التّجار كانوا يصموف إلى  بصرىمدينة ( التي ُوضعت في Cyrenaica IIIكيرينايكا)

. وىذا ُيشير إلى أّف التجار (ٖ)مدينة بصرى قادميف مف البموزيوـ، شرقّي مصر، كّؿ يوـ
 ى األرجح مف التجارة القادمة مف اليمف. المصرييف رؤوا فرصًا تجارّية في بصرى كانت عم

ويبدو أّف طريؽ نوفا تراجانا مع البنية التحتّية التي زّودتو بيا السمطة الرومانّية ، مف محّطات 
غّزة، وعمى المرور التجارّي عبر  -، أّثر عمى استخداـ طريؽ البتراء(ٗ)استراحة ومراكز ُمراقبة

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p108. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p64.   
3 Elton. H;  Frontiers of the Roman Empire, London, Batsford, 1996, p80.     
4 Graf. D.F; A Preliminary Report on a Survey of Nabataean- Roman Military Sites in 
Southern Jordan, pp123, 124. 
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، ومنيا إلى (ٔ)(Decapolisفا تراجانا إلى الديكابوليس)النقب، فأصبح التّجار يسمكوف طريؽ نو 
 .(ٕ)الُمتوّسط. وىو ما قْد ُيفّسر االزدىار الُمتنامي لمدف الديكابوليس خبلؿ ىذه الفترة

 :لموقع إجرا التحصين الرومانيّ  -ب
ور يأتي الدليؿ األبرز عمى استمرار أىّمية التجارة الرومانّية مع اليمف عبر طريؽ البخ 

، أو مدائف صالح، والتي كانت واحدة مف المحّطات الُميّمة التي نزؿ بيا (Hegra)موقع إجرامف 
. إْذ قاـ الروماف، كما األنباط قبميـ، بتحصيف ىذا (ٖ)التاجر القادـ مف اليمف عبر طريؽ البّخور

، عمى األرجح، الموقع الُمتقّدـ جنوبّي والية العربّية، ورّكزوا فيو حامية رومانّية، كانت ُميّمتيا
. ويبدو ىذا الحضور الرومانّي في موقع إجرا (ٗ)حماية القوافؿ التجارّية البّرية القادمة مف اليمف

مف النقوش التي ُعثر عمييا في الموقع والتي تعود لعناصر عسكرّية رومانّية، كانت، عمى 
عيد اإلمبراطور ماركوس  . وُتؤرَّخ تمؾ النقوش إلىكيرينايكااألرجح، جزءًا مف الفرقة الثالثة  

العسكرّي الرومانّي في ىذه  ـ(. إاّل أّف الحضورٓٛٔ -ٔٙٔ( )Marcus Aurelius) أوريميوس
 . (٘)ـ(ٕٚٔ  -ٕٔٔ()Caracalla) المنطقة استمّر إلى ما بعد عيد اإلمبراطور كركبّل 

قادمة مف اليمف، إْذ وينيض ىذا الحضور العسكرّي دليبل عمى األىّمية الُمستمّرة لمتجارة البّرية ال
مف الصعب تفسير وجود قّوات رومانّية في ىذه النقطة البعيدة عف اإلمبراطورّية)تبعد محّطة إجرا 

كـ( بغير حماية مرور القوافؿ القادمة عبر ٜٓٓعف مدينة بصرى مركز الفرقة الثالثة حوالي 
طقة كانت ُعرضًة ليجمات مؤّثرة طريؽ البّخور، والسّيما أّنو ال يوجد دليؿ مؤّكد عمى أّف ىذه المن

. وعمى اعتبار أّنو يوجد حالة ُمشابية مف االستيطاف العسكرّي الرومانّي، (ٙ)مف القبائؿ البدوّية
بيدؼ حماية الطرؽ التجارّية في الصحراء الشرقية لمصر، فإّف ىذا التحصيف العسكرّي في 

                                                           
ٌّة  فٌماٖٙعنً إّتحاد الُمدن العشرة، أّسسه القائد بومبٌوس فً العام الدٌكابولٌس: وٌ ٔ  ق.م، وضّم الُمدن السهل

هٌبوس  ، ( (Pellaبٌبلّ  ، (Scethopolis) سكٌثوبولٌس)بٌسان( دمشق. هذه الُمدن هً: مع األردن وراء

Hippos))دٌوس ،Dios))، جدرة(Gadara)تً أصبحت عاصمة لهذا ، قناتا، فٌبلدلفٌا، جرش، أبٌبل، ودمشق ال

، الذي ٌبدأ فً العام  ًّ ق.م، بداًٌة لتؤرٌخها. انظر: ٙٙالحلؾ. واتخذت هذه المدن من التقوٌم البومبٌائ
ٌّة فً ببلد العرب، ترجمة: عبد اإلله المبّلح، هٌئة أبو ظبً للثقافة والتراث،  إرسكٌن)ستٌوارت(: المدن المنس

ٌّة الُمّتحدة،  . 7٘ٔ -9ٗٔم، ص9ٕٓٓ أبوظبً، اإلمارات العرب
 التارٌخٌة، العددان الدراسات مجلّة السلوقً، التقوٌم (:محمد)ولبلطبلع على تقوٌم بومبٌوس وبداٌته انظر: الزٌن

 .ٖٙ ، ص8ٔ-9ٕم، ص ٕٗٓٓ ، ، دمشق8ٙ -8٘
2 Cohen. R; op, cit, pp243- 246. 

راء، دار الُبستانً للنشر والتوزٌع، القاهرة، الساٌح)إبراهٌم(: مدائن صالح من مملكة األنباط إلى قبٌلة الفق ٖ

 .٘، ٗم، صٕٓٓٓ
4 Young. G. K; op, cit, p110. 
5 Speidel. M.P; The Roman Army in Arabia,  ANRW II, No .8,  1977, pp687- 730, p706.   
6 Young. G. K; op, cit, p110. 
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طريؽ التجارّية بيف موانئ مصر محّطة إجرا قد ينيض حالة ُمشابية لتمؾ التي كانت عمى ال
 . (ٔ)الرومانّية ومدينة كوبتوس النيمّية

وُيقّدـ الُمؤّرخ ىيرودياف األنطاكّي إشارة ُمقتضبة إلى استمرار تجارة البّخور خبلؿ الفترة السيفيرّية 
ـ(، فُيورد:" بعد عبور المنطقة بيف أنيار الفرات ودجمة وببلد أديابيف ٖٕ٘ -ٖٜٔ)
(Adiabene)(ٕ) سيبتيموس سيفيروس)، عّجؿ سفيروس)يقصد اإلمبراطورSeptimus 

(Severus(ٜٖٔ- ٕٔٔ إلى ببلد العرب فيميكس، الببلد التي تُنتج النباتات العطرّية التي ))ـ
. وبالرغـ مف أّف ىيرودياف ال يذكر فيما إذا كاف ذلؾ البّخور (ٖ)نستخدميا في عطورنا وبّخورنا"
ـْ بالطريؽ البحرّية، إاّل أّنو مف الثابت أّف قْد وصؿ إلى أسواؽ اإلمبرا طورّية بالطريؽ البّرية أ

التجارة الرومانّية مع اليمف عبر الطريؽ البّرية قد حافظت عمى استمرارىا، وىو ما تؤّكده النقوش 
الرومانّية التي ُعثر عمييا في صحراء وادي السرحاف الذي كانت تمّر بو القوافؿ التجارّية العابرة 

نوبّي سورية، والتي ُتظير نشاطًا عسكرّيًا رومانّيًا واضحًا خبلؿ الفترة السيفيرّية عمى امتداد لج
. وىو ما يدّؿ عمى استمرار الروماف بتسيير دورّيات (ٗ)دوماثا)الجوؼ(وادي السرحاف وصواًل إلى 

في دوماثا أقيـ  بغية حماية طريؽ القوافؿ البّرية القادمة مف اليمف. أّحد تمؾ النقوش التي وجدت
في الفرقة الثالثة كتكريس لئلمبراطوريف  (Centurionمف قبؿ قائد مئة أو سينتورويوف )

 . (٘)وكركبّل سيبتيموس سيفيروس 
وانطبلقًا مف التحصيف النبطّي السابؽ ليذه المنطقة، فإّف التحصيف الرومانّي ليا، يدّؿ عمى 

ىذه المنطقة، التي اكتسبت أىّمية أكبر خبلؿ القرف  استمرار قدوـ القوافؿ التجارّية مف اليمف نحو
الثاني الميبلدّي، فأصبحت طريقًا ليس لمقوافؿ التجارّية القادمة مف اليمف فحسب، بؿ ولمقوافؿ 
القادمة مف الخميج العربّي أيضًا. إْذ عرقمت الحرب بيف البارثييف والروماف في ببلد ما بيف 

، مما دفع التّجار إلى االستعاضة بالطريؽ الماّرة (ٙ)ؾ المنطقةالنيريف الطريؽ التجارّية عبر تم
ـْ يعد أمنًا. وىو األمر الذي أكسب  عبر الجوؼ، بداًل عف طريؽ ببلد ما بيف النيريف، الذي ل
المرور التجارّي عبر والية العربّية المزيد مف األىّمية، فغدت َتِفْد إلييا السمع اليمنّية بالتوازي مع 

                                                           
1 Adams. C; Land Transport in Roman Egypt, Oxford University Press, Oxford, 2007, 
p24. 

ٌّة باسم إمارة حّزة، ٕ وهً تقع بٌن الزاب األعلى واألسفل . ظهرت فً النصؾ  ُتعرؾ فً المصادر العرب

الثانً من القرن الثانً قبل المٌبلد. وبلؽت أوج ازدهارها فً القرن األّول المٌبلدي. فاّتسع نفوذها، وبسطت 
ٌّة،سلطتها على منطقة نصٌبٌن و ٌّة .عاصمتها هً مدٌنة أربٌل العراق  حّران وماردٌن ، وشملت جزءا من أرمٌن

ٌّة) ٌّة البارث ًّ الٌوم . وكانت هذه المملكة تابعة لئلمبراطور م (.  ٕٕٙ -ق .م  7ٕٗعاصمة إقلٌم كردستان العراق
ٌّة، بؽداد، انظر: سوسة)أحمد(: مبلمح من التارٌخ القدٌم لٌهود العراق، مركز الدراسات الفلسطٌ م، ص  978ٔن

ٗٔ. 
3 Herodian; History of the Roman Empire, III, 9,  3. 
4 Speidel. M. P; op, cit, p 694. 
5 Bowersock. G. W; op, cit, p 98. 
6 Poirot. J; Romano- Parthian Relation, 70 BC- 220 AD, Louisiana, 2003, pp72,73 
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. وبذلؾ يبدو واضحًا أّف التجارة الرومانّية (ٔ)دّية، والصينّية الواصمة إلى الخميج العربيّ السمع الين
مع اليمف، عبر والية العربّية وطريؽ البّخور، حافظت عمى استمرارّيتيا خبلؿ عيد األسرة 

ضت ـ، إْذ تعرّ ٖٕ٘السيفيرّية، إاّل أّف ىذا الحاؿ تغّير مع انتياء عيد تمؾ األسرة في العاـ 
اإلمبراطورّية الرومانّية ألزمة اقتصادية خانقة عصفت بأغمب مفاصؿ الحياة االقتصادية ومف 

 بينيا التجارة البرية مع اليمف.
 انحطاط التجارة البّرية مع اليمن خالل أزمة القرن الثالث وتعافييا مع نيايتو: -ٗ

اطورّية خبلؿ القرف الثالث انعكست األزمة السياسّية واالقتصادية التي تعّرضت ليا اإلمبر  
الميبلدّي، سمبًا عمى تجارة البّخور عبر الطريؽ البّري. فتعّرضت تمؾ التجارة إلى جمود وكساد 

 . (ٕ)خبلؿ ىذه الفترة الُمّضطربة مف تاريخ اإلمبراطورّية الرومانّية
ىذه الفترة  وىو أمر يبدو طبيعّيًا في ظّؿ االنخفاض الكبير الذي أصاب العممة الرومانّية في

نتيجة النخفاض نسبة االحتياطات الرومانّية مف المعادف الثمينة، أضؼ إلى ذلؾ انخفاض القدرة 
. وفي ىذه الظروؼ لف يكوف مف الُمفاجئ أّف ىذا النشاط التجارّي، (ٖ)الشرائّية لممواطف الرومانيّ 

 الُمعتمد عمى العاصمة روما، قد تأّثر بشكؿ كبير. 
لبّخور البّرية قد خضع، بشكؿ كبير، لمتكاليؼ الُمتزايدة وُفرص السوؽ الُمتناقصة ويبدو أّف تجارة ا

لمتجارة في القرف الثالث الميبلدّي، إْذ ُيوجد دليؿ قوّي عمى تراجع التجارة العربّية، ىذا الدليؿ جاء 
ة في نياية الفتر مف ىْجر رومانّي واضح لمقاعدة األمامّية في محّطة إجرا أو مدائف صالح 

ـْ َيُعْد لو قيمة كافية تُبّرر إرساؿ قّوات رومانّية لتتمركز فيو السيفيرّية. إْذ يبدو أّف الموقع ل
(ٗ) .

وتّمت اإلشارة سابقًا، إلى أّف السبب الوحيد لتركيز قّوات رومانّية في ىذا الموقع، البعيد حوالي 
. لذلؾ فإّف إزالة مة مف اليمفكـ عف مدينة ُبصرى، كاف حماية قوافؿ البّخور البّرية القاد ٜٓٓ

 ىذه الحامية يعكس ىبوط حاّد في تجارة البّخور الماّرة عبر ىذه المحّطة. 
كما يبدو التراجع في حجـ النشاط التجارّي البّري القادـ مف اليمف إلى اإلمبراطورّية الرومانّية، 

كانت تعتمد في مداخيميا، وتراجع اإليرادات مف تجارة البّخور في  مدينة البتراء نفسيا، التي 
بشكؿ رئيسّي، عمى تجارة البّخور العربّية. فتعّرضت تمؾ المدينة إلى تراجع في سكنيا، والسّيما 

 . (٘)عمى الجانب الشمالّي منيا، مما يدّؿ عمى كساد في التجارة البّرية القادمة إلى تمؾ المدينة
                                                           

1 Young. G. K; op, cit, p113.  
2 Harl. K;  Coinage in the Roman Economy, Baltimore, 1996, pp 132- 134. 
3 Walker. D. R; The Metrology of the Roman Silver Coinage III , Oxford, 1978,  pp49- 
51. 
4 Young. G. K; op, cit, p114. 
5 Parr. P. J;  ‘The Last days of Petra’ in: Bakhit. N. A and Asfour. M (eds) Proceedings 
of the Symposium on Bilad es-Sham during the Byzantine Period, Amman, 1986, 
pp192- 205, pp200- 203. 
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ياية القرف الثالث الميبلدّي تقريبًا، لتبدأ الحالة واستمّر ىذا الكساد في تجارة البّخور البّرية حّتى ن
ـ(.  ٖ٘ٓ -ٕٗٛ()Diocletianبالتحّسف مع السنوات األخيرة مف حكـ اإلمبراطور ديوكميتياف )

ىذا التحّسف يبدو بوضوح في عودة الحكومة الرومانّية إلى  تسيير دورّيات عمى طوؿ وادي 
 عمى نقش ُيوّثؽ عودة ىذه الدورّيات. يقوؿ النقش:. وُعثر في منطقة دوماثا أو الجوؼ (ٔ)الجوؼ

[D.n. Diocletiano… 

per mil. Fortiss. Suos 

legg. XI Kl. Et VII Kl. 

Et I Ital. et IIII Fl. Et 

I Ill., praetensione 

coligata mil. Suis ex 

leg. III Kyr. A Bostra 

Basianis m. p. LXVI et 

a Basienis Amat. LXX 

et ab Amata Dumata 

m. p. CCVIII 
 XIجنوده الُشجعاف مف الفرؽ: الحادية عشرة كبلوديا) مف ِقبؿ، ديوكميتيافترجمة النقش: 

Claudia) ،(السابعة كبلودياVII Claudia(األولى إيتاليكا ،)I Italica(الرابعة فبلفيا ،)IIII 
Flavia(األولى إيّميريكوروـ ،)I Illyricorumاألمامّية إلى جنوده مف الفرقة  (، ُمرتبطة بالمخافر

ميؿ، ٓٚميؿ، مف بازينايس إلى أماتا ٙٙ( Basianisالثالثة كيرينايكا، مف ُبصرى إلى بازيانيس)
 .(ٕ)ميؿٕٛٓومف أماتا إلى دوماثا 

وُيشير ىذا النقش إلى أّف القوافؿ البّرية عادت الستئناؼ عمميا خبلؿ ىذه الفترة، وأّف تجارة 
د عادت ِلُتدّر أرباحًا مالّية دفعت الحكومة الرومانّية لتسيير دورّيات لحمايتيا كما البّخور البّرية ق

 فعؿ أسبلفيـ األنباط قبميـ.
الدليؿ اآلخر عمى تعافي تجارة البّخور البّرية بعد أزمة القرف الثالث جاءت مف ميناء أيمة الذي 

ريؽ نوفا ترجانا، الواصؿ بينو وبيف شيد ازدىارًا واضحًا خبلؿ ىذه الفترة، ترافؽ مع نشاط عمى ط
، في ُمعجمو، إلى أّف (Eusebiusالقيصرّي ) ُيشير الُمؤّرخ الكنسّي يوسابيوس. و (ٖ)مدينة دمشؽ

ميناء أيمة كاف ُيستخدـ لمتجارة مع اليند، وُرّكز فيو حامية كبيرة ُمكّونة مف الفرقة العاشرة 
 .(ٗ)دس( التي ُنقمت إليو مف القX Fretensisفريتنسيس)

                                                           
1 Speidel. M. A; The Roman Road to Dumata (Jawf in Saudi Arabia) and the Frontier 
Strategy of Praetensio Colligare, Historia, No. 36 ,1987, pp213- 221, pp 215- 219. 
2 Speidel. M. A; The Roman Road to Dumata, op, cit, pp215-  217. 
3 Young. G. K; op, cit, p115. 
4 Eusebius;  Onomastikon, VI, 17- 21. 
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وبذلؾ يبدو واضحًا أّف تجارة روما مع اليمف، عبر طريؽ البّخور شيدت انخفاضا واضحًا، نتيجة 
لؤلزمة االقتصادية والسياسية خبلؿ القرف الثالث الميبلدّي. إاّل أّنيا ما لبثت أْف استعادت بعضًا 

الرومانّية لمدورّيات في  مف ألِقيا في نياية القرف الثالث، وىو ما انعكس في إعادة تسيير الحكومة
لى طريؽ نوفا تراجانا.  وادي الجوؼ، وفي عودة النشاط إلى ميناء أيمة وا 

 ثالثًا: التجارة الرومانّية مع اليمن عبر طريق البحر األحمر خالل القرن األّول الميالدّي:
نباط بالرغـ مف أىّمية طريؽ البّخور، والتجارة اليمنّية التي كانت تصّب في مممكة األ 

وبعدىا في والية العربّية إاّل أّف التجارة الرومانّية مع اليمف، عبر شبكات الُطرؽ العابرة لمبحر 
األحمر، كانت تفوقيا في األىّمية، بؿ وطغت عمييا لدرجة أّف بعض الباحثيف قْد تبّنوا نظرية 

حر األحمر، في القرف انييار أىّمية طريؽ البّخور، مع تنشيط الحكومة الرومانية لمتجارة عبر الب
 .(ٔ)األّوؿ الميبلديّ 

وينعكس نشاط التجارة الرومانّية البحرّية مع اليمف بوضوح، في المصادر الكبلسيكّية، مف تمؾ 
الفترة، والسّيما دليؿ البحر اإلريثيري، وموسوعة التاريخ الطبيعّي لبميني األكبر، وجغرافّية 

معمومات شاممة عف تجارة روما مع اليمف عبر البحر  بطميموس. إْذ قّدمت ىذه المصادر األدبّية
األحمر، والموانئ التي انطمؽ منيا التاجر الرومانّي في مصر، بالتوازي مع تمؾ التي تعامؿ 
معيا في اليمف. وجاءت األبحاث األثرية لتؤّكد ما أوردتو تمؾ المصادر مف معمومات. فساعدت 

صورة ُمتكاممة عف التجارة الرومانّية مع اليمف عبر  تمؾ المصادر األدبّية واألثرية في تكويف
 طريؽ البحر األحمر.

 موانئ البحر األحمر المصرّية، والُطرق الصحراوّية بينيا وبين النيل: -ٔ
ؽ.ـ، حّتى بدأت الحكومة الرومانّية بوضع ٕٚما أْف سيطر أوغسطس عمى مصر عاـ  

مر. وبناًء عمى ذلؾ قامت الحكومة الرومانّية، الخطط لمنيوض بالتجارة الشرقّية عبر البحر األح
ُمستخدمًة الجيش الرومانّي كقّوة عمؿ ىائمة، بإدخاؿ التحسينات واإلصبلحات عمى موانئ البحر 

، (ٕ)األحمر، التي كانت القواعد األساسّية التي انطمؽ منيا التاجر الرومانّي في تجارتو الشرقّية
ّية، التي كانت تربط بيف تمؾ الموانئ ومدينة كوبتوس كما شممت التحسينات الُطرؽ الصحراو 

. وىنا البّد مف اإلشارة إلى أّف الموانئ المصرّية، والسّيما مينائي برنيكي وميوس (ٖ)النيمّية
ىرموس، كانت قاعدة االنطبلؽ األساسّية لمسفف التجارّية الرومانّية ليس نحو اليمف فحسب، بْؿ 

إلى أّف مدينة كوبتوس عمى النيؿ كانت مركزًا لتجميع السمع  ونحو اليند والصيف كذلؾ. أَضؼ

                                                           
1 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, pp5- 6. ;  Crone. P; op, cit, pp18- 22. 
2 Thomas. R. I; Maritime Cultures of the Erythraean Sea, University of Southampton, 
2009, p142. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p27. 
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اليمنّية، بالتوازي مع السمع اليندّية. لذلؾ فإّف دراسة ىذه  الموانئ، ودورىا في النشاط التجارّي 
الرومانّي، ال ينطبؽ عمى التجارة البحرّية مع اليمف فحسب، بْؿ وعمى التجارة مع اليند والصيف 

ّف الطرؽ التجارّية عبر الصحراء الشرقّية، كانت ُتشّكؿ معبرًا لكامؿ السمع أيضًا. أضؼ إلى أ
ؽ.ـ، ٕٚالشرقّية، وليس اليمينّية فحسب، وىو أمر استمر منذ السيطرة الرومانّية عمى مصر عاـ 

ـ، مع بعض التغييرات الطفيفة  ٖٖٓحّتى نياية الفترة التي ُتعالجيا ىذه األطروحة، أي العاـ 
 التطّرؽ إلييا في مقاِميا الُمناسب. التي سيتـّ 

ساحؿ الأسماء سّتة موانىء عمى طوؿ  ،مف القرف الثاني الميبلديّ ، أدرج الجغرافّي بطميموس
 فيموتريس(، Cleopatris) وىي مف الشماؿ إلى الجنوب: كميوباتريس ،مبحر األحمرالمصرّي ل

(Philoteras) ،( ميوس ىرموسMyos Hormos ،)مفيكوس لو لي (Leucos Limen،) 
ـْ تكف ىذه الموانئ السّت عمى سوية واحدة  .(ٔ) (Berenice(، برنيكي)Nechesiaنيقيسيا) ول

مف األىّمية في تجارة روما الشرقية، بْؿ تفاوتت أىّميتيا بحسب الُبنى التحتّية المتوّفرة فييا، والتي 
ناء كميوباتريس بعد بناء يحتاجيا التاجر الرومانّي، وتبعًا لظروؼ أخرى كازدياد أىّمية مي

 .(ٕ)اإلمبراطور تراجاف لقناة وادي الطميمبلت بيف النيؿ والبحر األحمر
 :ميناء كميوباتريس -أ

في رأس خميج السويس في موضع مدينة  ،األحمر الي لمبحريقع عمى الطرؼ الشم 
ـْ ُيستعمؿ في الع(ٗ)أّسسو البطالمة باسـ ميناء أرسينوى .(ٖ)السويس اليوـ صر الرومانّي، ، ول

ـّ ُمعالجة مسألة نشاطو عند التطّرؽ إلى  بشكؿ ممحوظ، حّتى القرف الثاني الميبلدّي تقريبًا، وسيت
 فتح اإلمبراطور تراجاف لمقناة المعروفة باسمو)قناة تراجاف(.

  ميناء فيموتريس: -ب
 ميناء سفاجة بإثنيف وعشريف كيمومتر يّ جنوب، ىو موقع مرسى الجواسيس الحاليّ  
الرومانّي، بدليؿ عدـ وروده في أّي مف المصادر  . كانت لو أىّمية محدودة في العصر(٘)تقريباً 

 الكبلسيكّية باستثناء جغرافّية بطميموس.
 :منيكوس لو ليو  ميوس ىرموسميناَءي  -جـ

الميناء الثالث في قائمة بطميموس كاف ميناء ميوس ىرموس، وكاف الميناء األكثر أىّمية  
 .(ٙ)األوغسطيّ في العصر 

                                                           
1 Ptolemy; Geography, IV, 5, 8. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p33.   
3 Cohen. G. M; op, cit, pp308.  
4 Pliny; N. H, VI, 167.   

 .8ٖٔمحمد محمود)راجح زاهر(: عبلقات األنباط بالدول والشعوب الُمجاورة، ص ٘
6 Adams. C; op, cit, pp35, 36. 
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(، إاّل أّف الروماف غّيروا اسمو إلى Afroditesأّسسو البطالمة وأطمقوا عميو اسـ أفروديت)
"موسؿ"، وتعني بمح البحر، وىي نوع مف الرخوّيات تعيش بكثرة ُقرب ىذا الميناء، فأطمؽ 

 . (ٔ)الروماف اسميا عميو
. أّما دليؿ البحر (ٕ)الُعظمى في أّيامووُيورد استرابوف أّف ميوس ىرموس كاف يتمّتع باألىّمية 

اإلريثيري  فذكر أّف ميوس ىرموس،  بالتوازي مع ميناء برنيكي، كانا المركزاف األنشط في 
 . (ٖ)التجارة الشرقّية

ودار جداؿ طويؿ بيف الباحثيف وعمماء اآلثار، بشأف الموقع الُمحّدد لميناء ميوس ىرموس، وفيما 
. وىذه النقطة تحتاج إلى ِوْقفة عندىا، بغية تسميط (ٗ)كوس ليميفإذا كاف ىو نفسو موقع ليو 

الضوء عمى اآلراء الُمختمفة بيذا الخصوص. إْذ بقي موقع "أبو شعر القبمّي"، الذي يقع إلى 
كـ، ىو الموقع األكثر احتماال لعّدة سنوات، حيث  ٓ٘الجنوب مف مدخؿ خميج السويس بحوالي 

في الموقع، األمر الذي دفع الباحثيف لتحديد مكاف ميوس  توجد بقايا بمدة وحصف رومانيّ 
. إاّل أّف التنقيبات في موقع أبو شعر قد كشفت عف عدـ وجود نشاط (٘)ىرموس في ىذا الموقع

فيو حّتى القرف الثالث الميبلدّي، مّما دفع الباحثيف إلى رفض نظرّية أْف يكوف أبو شعر ىو موقع 
 . (ٙ)ميوس ىرموس

كـ، في نياية الطريؽ الرومانّي ٓ٘ٔالُقصير القديـ" الذي يقع جنوبّي أبو شعر بحوالّي أّما موقع "
ـّ تنقيبو بيف عامّي  ـ، ومّيزه الُمنّقبوف استنادا ٕٜٛٔو ٜٛٚٔالُمحّصف إلى مدينة كوبتوس، فقد ت

ا الدليؿ . ىذ(ٚ)إلى الدليؿ اآلثارّي والمعمومات التي قّدميا بطميموس عمى أّنو ميناء لويكوس ليمف
اآلثارّي اشتمّؿ عمى جزء مف ورقة ُبردي تضّمنت أسماء جنود روماف، وفي الخمؼ منيا ُكتب ما 

 ُمّيز عمى أّنو اسـ وعنواف الُمرسؿ إليو. يقوؿ النّص: 
 

Seren[o c]ura[(tori)] Le[uci Limenis] 

 

                                                           
ٌّد أحمد(: الصراع على البحر األحمر فً عصر البطالمة، ص ٔ  .ٖٔٗالناصرّي )س

2 Strabo; the Geography, XVII, 1, 54.  
3 P. M. E; I.  
4 Young. G. K; op, cit, p35. 
5 Casson. L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, Translation, and 
Commentary, Princeton University Press , Princeton, 1989, p96.; Sidebotham. S; 
Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, Leiden, 1986, pp51, 
52. 
6 Bagnall. R. S., and J. A. Sheridan J. A; Greek and Latin Documents from ‘Abu Sha’ar, 
1990–1991,  JARCE,  No. 31, 1994, pp 159- 168. 
7 Johnson. J. H; ‘Inscriptional Material’ in D.S.Whitcomb and J.H.Johnson (eds) Quseir 
al Qadim, 1980 Preliminary Report ,Malibu, 1982, pp263- 266, p264. 
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 .(ٔ)يكوس ليمف( ميناء لو Curator( مسؤوؿ)Serenusالترجمة الُمرّجحة لمنص: إلى سورينوس)
ويبدو أّف الرسالة، عمى ورقة الُبردي ىذه، ُتشير إلى مسؤوؿ عسكرّي ُعرؼ بالمسؤوؿ أو القّيـ 

 لميناء لويكوس ليمف، ورّبما كاف قائد حامية عسكرّية صغيرة ُمتمركزة في الميناء. 
يكوف ىو ميناء  وبشأف ىذه النقطة يرى األستاذ سايدبوثاـ أّف موقع "الُقصير القديـ" ال يمكف أفْ 

لى أّف  ميوس ىرموس، استنادا إلى انخفاض كمية اآلثار البطممّية التي ُعثر عمييا فيو، وا 
مصادر استرابوف)أغاثرخيديس وأرتيميدروس( قد ذكرا وجود ميوس ىرموس في العصر 

" . وىو مازاد في قضّية موقع ميوس ىرموس تعقيدًا. إْذ يّتصؿ موقع "القصير القديـ(ٕ)البطمميّ 
مع مدينة كوبتوس بطريؽ صحرواّي ُمحّصف، وُمزّود بمحّطات لمتزّود بالمياه تبعد عف بعضيا 

. كما ُعثر في ىذا الطريؽ عمى رسومات ونقوش تُثبت أّف ىذا (ٖ)كـٛٔ -ٙٔمسافة تتراوح بيف 
 . (ٗ)الطريؽ كاف نشطًا بقّوة خبلؿ العصر اإلمبراطورّي الُمبّكر

ابط بيف موقع" القصير القديـ" وكوبتوس، واألدّلة عمى أّف" الُقصير ىذا النشاط عمى الطريؽ الر 
القديـ" ىو ليوكوس ليمف وضع الباحثيف أماـ قضّية شائكة. فمف ناحية يبدو أّف موقع القصير 
القديـ ىو األكثر نشاطًا، انطبلقًا مف األدّلة التي تُقّدميا الطريؽ الصحراوّية التي تربطو مع 

 كوبتوس. 
ية ثانية ُوجدت أدّلة تُثبت أّف القصير القديـ ىو ليوكوس ليمف، أضّؼ إلى أّف المصادر ومف ناح

الكبلسيكّية مف العصر اإلمبراطورّي الُمبّكر تذكر وجود مينائيف نشيطيف ىما ميوس ىرموس 
ـْ تذكر ليوكوس ليمف وبرنيكّي ول
(٘) . 

أّف موقع القصير القديـ)يقصد  ( حّؿ ىذه القضّية، فيقترحL. Cassonوُيحاوؿ ليونيؿ كاسوف)
ليوكوس ليمف( قد ازدىر بعد الفترة التي ُكتب فييا دليؿ البحر اإلريثيري)الدليؿ ُكتب بيف عامّي 

. إاّل أّف يونغ رفض نظرّية كاسوف، استنادًا إلى أّف الدليؿ اآلثارّي قْد أثبت أّف (ٙ)ـ(ٓٚ -ٓٗ
ـ( أي قبؿ كتابة دليؿ ٖٚ -ٗٔ()Tiberius)الميناء كاف نشطًا خبلؿ عيد اإلمبراطور تيبريوس

 . (ٚ)البحر اإلريثيري

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p35. 
2 Sidebotham. S; Survey of the ‘Abu Sha’ar-Nile Road,  AJA , No. 95, 1991, pp571- 
592, p573. 
3 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p63. 
4 Young. G. K; op, cit, p36. 
5 Strabo; The Geography, XVII, 1, 54., XVI, 4, 5., XVI, 4, 24.; Pliny; N. H, VI, 26.; P. M. E; 
I.  
6 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, pp96, 97. 
7 Young. G. K; op, cit, p37.  
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لذلؾ وبناًء عمى المعمومات الواردة في المصادر الكبلسيكّية، وعمى ما قّدمتو نتائج األبحاث 
األثرّية فإّف الرأي األقرب إلى الصواب ىو أّف يكوف ليوكوس ليميف وميوس ىرموس إسمييف 

 ءيف في نفس المنطقة.  لنفس المكاف، أو إسمييف لمينا
وصفًا لميناء ميوس ىرموس فيقوؿ: " ُقرب  وُيورد ديودورس الصقّمي، نقبًل عف أغاثارخيدس،

البحيرة عمى سيؿ كبير يظير جبؿ أحمر، بعده يوجد ميناء كبير ُيدعى سابقًا موسؿ، أّما 
ثنتاف مزروعتاف اليوـ)أّي في أّياـ أغاثارخيدس( ُفُيدعى أفروديت. ويوجد فيو ثبلث ُجزر، ا

بالزيتوف، والثالثة ُمشّجرة بشكٍؿ أقّؿ، ولكّف فييا سرب طيور كبير ُيدعى طيور 
. أّما استرابوف فيصؼ الميناء الكبير في ميوس ىرموس، الذي كاف لو (ٔ)("Guineaجوينيا)

زاؿ مدخؿ ُمتعّرج مع تجييزات وبنية تحتّية كبيرة، لدرجة أّف إيميوس غالوس، كاف قادرًا عمى إن
 . (ٕ)أسطولو بعد عودتو مف حممتو الفاشمة عمى اليمف

وتحّوؿ ميناء ميوس ىرموس، بوصفو أّحد قواعد االنطبلؽ لمتّجار الروماف نحو اليمف واليند، 
إلى بمدة عمؿ إْف صّح التعبير، تزخر بالنشاط االقتصادي. فُمعظـ السّكاف الذيف كانوا في الميناء 

. واشتممت التجييزات (ٖ)وا فيو بيدؼ إجراء وتسيير عممّياتيـ التجارّيةكانوا ُسّكاف مؤّقتيف تواجد
التي أدخمتيا الحكومة الرومانّية عمى ميناء ميوس ىرموس، عمى أبنية ُبنيت مف حجارة محّمية، 
ولبف طينّي. أّما األسطح فكانت مصنوعة مف قطع ُمرجانّية مكسّوة باألخشاب، وُمعظـ تمؾ 

 . (ٗ)ؤّقتة أو مخازف ُمؤّقتةاألبنية كانت مساكف م
وكشفت التنقيبات األثرية أّف البنية التحتّية في الميناء، شيدت توّسعًا كبيرًا في العصر 
األوغسطّي، إْذ تـّ جمب الرماؿ مف المقالع القريبة، وجرت عممّية ردـ لممياه عمى حاّفة 

( آالؼ القوارير الرومانّية إلى بع(٘)الشاطئ ضيا البعض لتكويف ُمقّدمة . كما جرى ربُط)حـز
شاطئ اصطناعّية عمى شكؿ منّصة إنزاؿ لمحمولة القادمة مف الشرؽ، وبمغ طوؿ تمؾ المنّصة 

. كما مّيز عمماء اآلثار بنايات أكبر قرب تمؾ التجييزات، واقترحوا أّنيا كانت (ٙ)مترٓٙحوالّي 
ممة في مجاؿ التجارة مع اليمف تجييزات حكومية، أو مخازف تتبع لُكبرى الشركات التجارّية العا

                                                           
1 Diodorus Siculus; Library of History, III,  39, 1- 2.                             
2 Strabo; the Geography, XVI, 4, 23- 24.  
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p32.   
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p32. 
5 Blue. L; Myos Hormos – Quseir al-Qadim: A Roman and Islamic port on the RedSea 
coast of Egypt – a maritime perspective’. Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies, Seminar 
for Arabian Studies, London, 2002, pp 139- 150, p138.  
6 Tomber. R; op, cit, p60.  
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. أضؼ إلى ذلؾ العثور عمى بقايا خاف كبير كاف فيو قسـ ُمخّصص الستقباؿ األعداد (ٔ)واليند
 . (ٕ)الكبيرة مف الِجماؿ والتي كانت ُتعّد لنقؿ الحمولة بيف ميوس ىرموس وكوبتوس عمى النيؿ

 :(Nechesiaنيقيسيا)ميناء  -د
ـْ ُيعرؼ أيف يقع بالتحديد، إاّل الميناء التالي بعد لويكوس   ليمف جنوبًا ىو ميناء نيقسيا. ل

(، الذي قاـ بالمسح اآلثارّي لمصحراء المصرّية Delawareأف الفريؽ اآلثارّي مف جامعة ديموار)
 Marsaالشرقّية، كشؼ عف قطع فّخارّية رومانّية مف الفترة الُمبّكرة في موقع مرسى ناكاري)

Nakari ّمع دليؿ آثاري ) (لطريؽ صحراوّي يربط بيف ىذا الموقع ومدينة إدفوEdfu .) 
وبّينت تمؾ التنقيبات األثرية أّف الطريؽ كاف قيد االستخداـ، مف الفترة البطممّية الُمتأخرة مرورًا 
بكامؿ العصر الرومانّي. مما دفع عمماء اآلثار إلى ترجيح مرسى ناكاري كموقع لميناء 

 .(ٖ)نيقيسيا
 يكي:ميناء برن -ىـ

ثاني أىـّ ميناء، أو رّبما األىـّ في تجارة روما البحرّية مع اليمف واليند 
. يقع ميناء (ٗ)

ـّ الكتؼ في موقع مدينة  برنيكي عمى الحدود الجنوبّية لئلمبراطورّية الرومانّية، عمى خميج ُأ
. إاّل أّنو (ٙ)د. أّسسو بطميموس الثاني في القرف الثالث قبؿ الميبل(٘)سوافأاليراس الحالية شرؽ 

تعّرض لئلىماؿ في العصر البطممّي الُمتأّخر، حّتى جاء الروماف وقاموا بإعادة تأىيمو ليبمغ ذروة 
. ىذا اإلىماؿ البطممّي (ٚ)ازدىاره خبلؿ العصر الرومانّي والسّيما خبلؿ القرف األّوؿ الميبلديّ 

. (ٛ)زّود بمواقع نزوؿ)ميابط( سيمة"( مُ Siteلبرنيكّي دفع الجغرافّي استرابوف لوصفو بمفظ "موقع)
 وليس بوصفو كميناء.

كاف ميناء برنيكي الميناء األكثر أىّمية في الفترة التي ُكتب فييا دليؿ البحر اإلريثيري،  بدليؿ أّف 
الدليؿ يضبط منو جميع المسافات وأوقات اإلبحار نحو اليمف واليند، وليس مف ميوس 

ة، التي حظي بيا ميناء برنيكي في تجارة روما العربّية واليندّية، . ولـ تأِت ىذه األىّمي(ٜ)ىرموس
مف فراغ بْؿ كانت نتيجة لمّيزات طبيعّية تمّتع بيا موقعو. إْذ وبالرغـ مف أّف برنيكّي كاف بعيد 

                                                           
1 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp55, 56. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p32.   
3 Young. G. K; op, cit, p38. 
4 Adams. C; op, cit, pp35, 36. 
5 Bunbury. E. H; op, cit, p577. 

ٌّد) الناصريّ  ٙ  .9ٓٗص البطالمة، عصر فً األحمر البحر على الصراع(: أحمد س
7 Young. G. K; op, cit, p39. 
8 Strabo; the Geography, II, 5, 12., XVI, 4, 24. 
9 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p 97. 
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، أّي ضعؼ المسافة التي كانت تفصؿ بيف ميوس (ٔ)كـ عف مدينة كوبتوس ٖٓٚمسافة حوالي 
ىذا العائؽ كاف ُيعّوض بالزمف)حوالي خمسة أياـ( الذي كانت تحتاجو  ىرموس وكوبتوس، إاّل أفّ 

، أضؼ إلى أّف الرياح في شماؿ البحر (ٕ)السفف التجارّية، لموصوؿ إلى ميوس ىرموس شماالً 
، لذلؾ فإّف السفف الرومانّية، بأشرعتيا الُمرّبعة، كانت ستجد (ٖ)األحمر كانت بشكؿ عاـ شمالّية

عكس تمؾ الرياح لموصوؿ إلى ميوس ىرموس. وىذا ما أعطى برنيكي مّيزة  صعوبة في اإلبحار،
أكبر عمى ميوس ىرموس، وشّجع التجار الروماف عمى النزوؿ فيو ونقؿ بضاعتيـ منو إلى 

 . (ٗ)كوبتوس
وفي الوقت نفسو، فإّف اإلىماؿ البطممّي ليذا الميناء في الفترة الُمتأّخرة مف تاريخيـ وقّمة 

ضعؼ البنية التحتّية لو في بداية العصر الرومانّي، منح ميناء ميوس ىرموس  التجييزات مع
. وىذا ما (٘)األفضمّية حّتى عيد اإلمبراطور تيبيريوس الذي نيض بميناء برنيكي وُبنيتو التحتّية

يُوّضح األىّمية الُمبّكرة لميوس ىرموس، واألىّمية الُمتصاعدة لبرنيكي في النصؼ األّوؿ مف 
 -ٗٔألّوؿ الميبلدّي، بدليؿ قياـ استثمار حكومي أكبر في برنيكي خبلؿ الفترة بيف القرف ا

. ىذه النقطة تبدو بوضوح لدى استرابوف الذي يورد: " يوجد في برنيكي ميابط سيمة. في (ٙ)ـٖٚ
ر، الوقت الحالّي، ُتجمب السمع العربّية واألفريقّية واليندّية إلى ىذا الميناء عف طريؽ البحر األحم

ـّ تُنقؿ إلى كوبتوس المتجر الضخـ عمى النيؿ الذي يستمـ الحمولة" ومف ث
. وفي وصؼ (ٚ)

استرابوف لبرنيكي بُمصطمح "موقع"، في حيف أّف دليؿ البحر اإلريثيري)البلحؽ لسترابوف زمنّيًا( 
ء يضع المينائيف عمى سوية واحدة مف األىّمية دليؿ عمى أّنو كاف ىناؾ صعود في أىّمية مينا

. وكشفت التنقيبات األثرية في برنيكي عف وجود مبنى ومخازف في (ٛ)برنيكي بعد زمف استرابوف
الميناء كانت ناشطة خبلؿ القسـ األّوؿ مف القرف األّوؿ الميبلدّي، كما أظيرت تمؾ التنقيبات أّف 

الثالث  ميناء برنيكي كاف نشطًا طواؿ العصر اإلمبراطورّي باستثناء النصؼ الثاني مف القرف
 . (ٜ)الميبلديّ 

                                                           
1 Pliny; N. H, VI, 26, 102. 
2 Tomber. R; op, cit, p63. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p33. 
4 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp51, 52.  
5 Young. G. K; op, cit, p39. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p31. 
7 Strabo; the Geography, VII,  1, 45. 
8 P. M. E; I. 
9 Sidebotham. S. E. and Webdrich, W. Z; Berenike 95 Preliminary Report of the 1995 
Excavations at Berenike and the Survey of the Egyptian Eastern Desert, including 
Excavations at Shenshef, Leiden, 1996, p94- 97.  
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ـْ يكف برنيكي ُمجّرد ميناء، بْؿ قاـ بوظيفة المركز اإلدارّي لكامؿ منطقة شرقّي وادّي النيؿ،  ىذا ول
التي كانت في القرف األّوؿ الميبلدّي، عمى أقّؿ تقدير، تحت سمطة ُموّظؼ ُدعي" برايفكتوس 

لذي كاف مسؤواًل عف الموانئ (، واPraefectus Montis Berenicidae مونتيس بيرنيكيدا)
 الرومانّية عمى البحر األحمر. 

كما ُتشير نقوش، ُعثر عمييا في محاجر جباؿ البحر األحمر، إلى أّف ىذا الموّظؼ كاف ُمشرفًا 
. مّما يدّؿ عمى أّنو كاف مسؤواًل عف مصادر (ٔ)عاّمًا عمى المحاجر والمناجـ في حدود منطقتو

حراء الشرقّية مف ضمنيا الرسوـ الجمركّية المتوّجب دفعيا عمى الدخؿ اإلمبراطورّي مف الص
 . (ٕ)التجارة مع اليمف واليند

وجمب ميناء برنيكّي بنشاطو التجارّي الُمزدىر جاليات تجارّية نشطة، مف ضمنيا رجاؿ مف 
. وتقترح الدراسات (ٖ)أصحاب الحرؼ البلزميف لتصنيع السفف التجارّية، وأرباب الميف األخرى

جمؿ( شيرّيًا لمقياـ بنقؿ السمع الواردة مف ٕٓٓلحديثة أّف برنيكي كاف بحاجة إلى ما ُيقارب لػ)ا
 . (ٗ)اليمف واليند نحو كوبتوس، أضؼ إلى ما تحتاجو ىذه الجماؿ مف أطعمة و موؤنة

(" أّف قسمًا مف السمع الزجاجّية، التي صّدرتيا اإلمبراطورّية Meyerويفترض الباحث" ميير)
ذا صّح ىذا االفتراض (٘)انّية نحو اليمف والشرؽ، كانت ُتصّنع في ميناء برنيكي نفسوالروم . وا 

دارّي فحسب بؿ ومركز تصنيعّي  ـْ يكف مركز استثمار تجارّي وا  فإّنو يدّؿ عمى أّف برنيكي ل
 أيضًا.

 ىذه ىي الموانئ التي ذكرىا بطميموس عمى الساحؿ المصرّي لمبحر األحمر، وبدا واضحًا عند
دراستيا أّف المينائيف األىـّ فييـ كانا ميناء ميوس ىرموس وميناء برنيكي، الواقع إلى الجنوب 
لييا التاجر الرومانّي في تجارتو العربّية واليندّية وبعدىا  منو، إْذ كانا القاعدة التي ينطمؽ منيا وا 

 الصينّية.
 وس عمى النيل:  الطرق الصحراوّية بين موانئ التجارة الشرقّية ومدينة كوبت -و

بعد أْف تنزؿ السمع العربّية واليندّية والصينّية في أّحد موانئ البحر األحمر المصرّية،   
كانت تُنقؿ بّرًا عبر شبكة مف الطرؽ الُمحّصنة التي كانت تشّؽ الصحراء الشرقّية  لتصؿ إلى 

 .(ٙ)مدينة كوبتوس عمى وادي نير النيؿ

                                                           
1 Ladds. B; op, cit, p12.   
2 Young. G. K; op, cit, p39. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p30. 
4 Adams. C; op, cit, p225. 
5 Meyer. C; Glass from Quseir al-Qadim and the Indian Ocean Trade, Chicago,  1992, 
p159. 
6 Strabo; the Geography, VII,  1, 45. 
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لبحر األحمر ومدينة كوبتوس، إاّل أّف أىّميا كاف طريقيف، وكاف يوجد عّدة ُطرؽ تربط بيف ا
. أّما الثاني (ٔ)كـ ٓٛٔاألّوؿ ينطمؽ مف ميناء ميوس ىرموس نحو كوبتوس، ويبمغ طولو حوالي 

. وكانت تختمؼ (ٕ)كـ ٖٓٚفينطمؽ مف ميناء برنيكي نحو كوبتوس أيضًا، ويبمغ طولو حوالي 
اختبلؼ أىّمية الميناء الذي يتبع لو. وتوّصمت التنقيبات  أىّمية ُكّؿ طريؽ مف ىذه الُطرؽ بحسب
كوبتوس، كاف الطريؽ األكثر أىّمية، بدليؿ أّف التجييزات  -األثرية إلى أّف طريؽ ميوس ىرموس

كوبتوس. كما جاءت محّطات الحراسة والتزّود  -فيو كانت أكبر مف التجييزات في طريؽ برنيكي
(" قريبة مف بعضيا البعض أكثر مف الطريؽ اآلخر، إْذ Hydreumataبالمياه " ىيدريوماتا )

 .(ٖ)كـ فقطٙٔكانت تبعد عف بعضيا البعض مسافة وسطّية تتأّلؼ مف 
ـّ (ٗ)كوبتوس، فكاف الطريؽ الوحيد الذي أشارت إليو المصادر الكبلسيكّية -أّما طريؽ برنيكي ، وت

دد مف المواقع الكبلسيكّية، مف ـ، مف تمييز عٜٜ٘ٔ -ٜٜٓٔمسحو أثرّيًا، خبلؿ الفترة بيف 
 ضمنيا عدد مف محّطات التزّود بالمياه، التي أشارت إلييا المصادر الكبلسيكّية. 

ُوعثر عمى نقش ُميـّ، بالمغة البلتينّية، ُيوّثؽ عممّية تطوير الروماف لمبنية التحتّية، والسّيما 
كوبتوس. يقوؿ  -و برنيكيكوبتوس،  -لمحّطات التزّود بالمياه، عمى طريقّي ميوس ىرموس

 النقش، الذي ُأّرخ لعيد اإلمبراطور تيبيريوس:
Per eosdem, qui supra scripti sunt, 

lacci aedificati et dedicati sunt: Apollonos hydreuma VII k.Ianuar., 

Compasi k. Augustis, 

Berenicide XVIII k.Ianuar., 

Myoshormi idus Ianuar. 

castram [sic] aedificauerunt et refecerunt
 (٘). 

 ترجمة النقش:
( Apolloniosمف ِقَبؿ الرجاؿ نفسيـ الذيف ُكتبوا فوؽ. اآلبار ُبنيت وُكّرست: محّطة أبولونيوس )

أوغسطس/ آب، بيرنكيدي  ( فيCompasiسبعة أّياـ قبؿ يناير/ كانوف الثاني. كومباسي)

                                                           
1 Adams. C; op, cit, p45. 
2 Pliny; N. H, VI, 26, 102. 
3 Ladds.B; op, cit, p15.   
4 Strabo; the Geography, VII,  1, 45. ; Pliny; N. H, VI, 26. ; Peutinger Table; VIII. 

 .Young. G. K; op, cit, p41              النقش ُمقتبس عن:                                                     ٘
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(Berenicideثمانية عشرة يومًا قبؿ يناي )(ر/ كانوف الثاني. في ميوس ىرموسMyoshormi )
 . (ٔ)في يناير/ كانوف الثاني. ُىـ بنوا وجّددوا الحصف

ـْ تكف ُمستعّدة لقبوؿ أّي تيديد ُيعرقؿ إّتصاالتيا البّرية بيف  وزّودت الحكومة الرومانّية، التي ل
أبراج ُمراقبة ُمتقّدمة موانئ البحر األحمر وكوبتوس، تمؾ الُطرؽ الصحراوّية بمخافر عسكرّية، و 

. واحتوت كؿ محّطة مف تمؾ (ٕ)لحماية القوافؿ التجارّية مف ىجمات قّطاع الُطرؽ والبدو
جندّي رومانّي، ُأرسؿ بعضيـ في دورّيات أشبو  ٕ٘ٔالمحّطات أو المفارز عمى ما ُيقارب مف 

القوافؿ التجارّية حيف تمّر ما تكوف بدورّيات الشرطة الجّوالة كانت ُميّمتيا، عمى األرجح، ُمرافقة 
 ٘ٙ. وُأقيمت تمؾ األبراج، التي بمغ عددىا حوالي (ٖ)ضمف نطاؽ المنطقة الُمكّمفيف بحمايتيا

ُبرجًا، بالقرب مف الطريؽ الصحراوّية، أو عمى التبلؿ العالية الُمحيطة بيا. وكانت تزداد كثافة 
، وتقّؿ في األرض األكثر تسّطحًا في منطقة الجباؿ الشرقّية حيث تكوف مسافات الرؤية أقصر

 .(ٗ)القريبة مف وادي النيؿ التي كانت أقّؿ حاجة لؤلبراج
ويبدو خوؼ وحرص الحكومة الرومانّية عمى تجارتيا العربّية واليندّية أمرًا طبيعّيًا، في ضوء 

دمة مف موانئ الحمولة الثمينة مف البّخور والتوابؿ والحرير، التي كانت تحمميا القوافؿ البّرية القا
البحر األحمر نحو كوبتوس، أضؼ إلى أّف روما، في حاؿ عدـ تقديميا الحماية لتمؾ القوافؿ، 
سُتشّجع أكثر عمى حياة المصوصّية، التي كاف يمجأ إلييا الكثير مف القروييف المصرييف لمتيّرب 

 .(٘)مف دفع الضرائب لمحكومة الرومانّية
(" دليبًل عمى أّف Xenophon of Ephesusنيفوف اإلفسوسّي)وُيقّدـ الروائّي اليونانّي" إكسي

القوافؿ القادمة مف اليند كانت ُتمّثؿ ىدفًا ُمغريًا لقّطاع الُطرؽ، فوصؼ قّطاع الُطرؽ الذيف 
 .(ٙ)يستقّروف في مصر ويعيشوف عمى سمب التّجار القادميف مف اليند

ة والتي أّمنت حماية لمتّجار وسمعيـ لذلؾ فإّف ىذه األبراج، التي كانت عمى مسافات ُمتقارب
لى موانئ  الثمينة، زادت مف ثقة التاجر الرومانّي، وشّجعتو عمى اجتياز الصحراء الشرقّية مف وا 

 .  (ٚ)البحر األحمر
 

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p 41. 
2 Adams. C; op, cit, pp210, 213. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p32. 
4 Raschke. M. G; New Studies in Roman Commerce with the East.’ ANRW, 9, 2, 
Berlin, 1978, pp 604- 1378, p648. 
5 Duncan. J; The Impact of the Antonine Plague, JRA, No. 9, 1996, pp 108-136, p121. 
6 Xenophon of Ephesus; Ephesian Tale, IV. 
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p32. 
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كما زّودت الحكومة الرومانّية تمؾ الُطرؽ بمحّطات لمتزّود بالمياه أو ما كاف ُيعرؼ باسـ 
  .(ٔ) (Hydreumataىيدريوماتا)

ـْ تكف موجودة في العصر البطممّي، إْذ ُيشير  وكانت ىذه المحّطات تطويرًا رومانّيًا حيث أّنيا ل
الجغرافّي استرابوف إلى أّف التجار، أّياـ البطالمة، كانوا ُيضطّروف إلى حمؿ المياه معيـ أثناء 

ـْ يعودوا بحاجة لذلؾ، فُيورد:   " في ا ألوقات السابقة، سافر سفرىـ، أّما في العصر الرومانّي فم
التّجار عمى جماليـ، ليبًل، كما يفعؿ البّحارة، وحمموا معيـ الماء. ولكّف الروماف بنوا اآلف 
"الييدريوماتا" بالَحْفر إلى أعماؽ كبيرة، كما بنوا صياريج لتخزيف مياه األمطار التي كانت نادرة 

 . (ٕ)في تمؾ البقعة مف األرض"
بنية التحتّية عمى الُطرؽ الصحراوّية استمّر خبلؿ القرف األّوؿ الميبلدّي. ىذا التطوير الرومانّي لم

ـ( كانت تمؾ الُطرؽ ُمجّيزة وُمحّصنة بمحّطات كبيرة ٖٛٔ -ٜٙوبحموؿ عيد األسرة الفبلفّية)
. فُيورد العاِلـ بميني، بيذا الخصوص :" كاف التجار يقوموف (ٖ)تكفي لتجييز قوافؿ تجارّية كبيرة

مف كوبتوس إلى برنيكي بالجماؿ، وكانت ىناؾ نقاط لمتزّود بالمياه في نقاط ُمتقاربة عمى بالرحمة 
(" حيث Troglodyticumطوؿ الطريؽ، وكانت ىناؾ ىيدريوماتا قديمة ُدعيت" تروغموديتيكوـ)

ـّ ليبًل  كاف يوجد حصف ُيمكنو أْف يستوعب ألفي شخص. القسـ األعظـ مف مسير الرحمة كاف يت
 . (ٗ)حرارة العالية، وخبلؿ النيار تُقيـ القافمة في ىذه المحّطات"نظرًا لم

 مدينة كوبتوس ودورىا في تجارة روما مع اليمن والشرق: -ٕ
كوبتوس، ُتعرؼ اليوـ باسـ ُقفط، تقع في صعيد مصر، عمى الشاطئ الشرقّي لمنيؿ  

ت في نياية الُطرؽ . عرفيا اليوناف والروماف باسـ كوبتوس، وكان(٘)شرقّي مدينة األُقصر
الصحراوّية التي تربط بيف موانئ ميوس ىرموس و برنيكي مف جية ووادي نير النيؿ مف جية 

لييا كانت تنيي السمع القادمة مف اليمف والشرؽ قبؿ أْف تُنقؿ، عبر نير النيؿ، إلى (ٙ)أخرى . وا 
 .(ٚ)كـٓ٘ٙمدينة اإلسكندرّية في مسافة تُقارب 

                                                           
 الصحراء تضارٌس فً مسٌرهم ظروؾ فً إلٌها بحاجة لهم الُمرافقة والحٌوانات التّجار كان التً المٌاه هذهٔ

ٌّة ٌّة الشرق  انظر: .المصر

 Adams. C; op, cit, pp 24, 38, 45. 
2 Strabo; the Geography, XVII,  1, 45. 
3 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp 60, 61. 
4 Pliny; N. H, VI, 26, 102- 104. 

ٌّة  القدٌمة الجؽرافٌة قاموس(: أحمد) بك زكً ٘ ٌّة، بالعرب ٌّة المطبعة والفرنس  مصر، -بوالق الُكبرى، األمٌر

 .ٖٙص م،899ٔ
6 Ladds. B; op, cit, p11.   
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p29. 
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ا عمى النيؿ، وتوّسطيا بيف موانئ البحر األحمر ومدينة اإلسكندرّية، كانت كوبتوس، بحكـ موقعي
ميناًء نيرّيًا رئيسّيًا وُمستودعًا كبيرًا لمسمع الشرقّية، أضؼ إلى كونيا مركزًا تجارّيًا ضخمًا. 
فوصفيا استرابوف" بالمتجر الضخـ عمى النيؿ، الذي يستمـ الحمولة القادمة مف البحر 

 . (ٕ)ميني فوصفيا" بسوؽ السمع العربّية واليندّية". أّما ب(ٔ)األحمر"
كانت مدينة كوبتوس قاعدة لمجمعّيات المينّية وشركات النقؿ، كما عممت كمقّر لمُممّثميف 
الحكومييف الُمختمفيف الذيف راقبوا، وفرضوا الضريبة عمى السمع الواردة والصادرة نحو موانئ 

اجر يعبر الصحراء أْف يدفع تعرفة في كوبتوس، يستمـ . إْذ توّجب عمى ُكّؿ ت(ٖ)البحر األحمر
ـّ إبرازه لممواقع والمفارز العسكرّية الرومانّية، عمى طوؿ الُطرؽ الصحراوّية  ُمقابميا إذف سفر يت

 .(ٗ)نحو موانئ البحر األحمر
 وأسيمت ىذه الترخيصات التجارّية المرورّية)إذف سفر تجارّي تقريبًا( في رفع عائدات الحكومة
الرومانّية مف التجارة العربّية واليندّية، ومّكنت المسؤوليف الروماف مف ُمراقبة المرور، وضمنت 

 . (٘)أّف أي تاجر يجتاز الُطرؽ الصحراوّية كاف لديو ترخيص لذلؾ
ـْ تكف كوبتوس محّطة لتجميع السمع اليمنّية واليندّية فحسب، بْؿ كانت مركزًا صناعّيا لبعض  ول

. (ٙ)دخمت في الصادرات الرومانّية إلى اليمف والشرؽ كصناعة المنسوجات مثبلً  الصناعات التي
كما اشتركت كوبتوس في شراء السبائؾ الفّضية التي استخدمت أيضًا في تجارة روما مع اليند. 

ـ إلى التقّمبات اليومّية في سعر الفّضة في كوبتوس. فتقوؿ ٘ٔٔوُتشير رسالة ُمؤّرخة إلى العاـ 
دراخمة، ألّنو كما تعرؼ ُمعظـ األسعار تتغّير  ٕٖٙ" الفّضة غير المسبوكة ُتساوي اليوـَ الرسالة:

. ويبدو مف إفراد ىذه الرسالة لكوبتوس كمكاف لتذبذب أسعار الفّضة أّف (ٚ)يومًا بيوـٍ في كوبتوس"
يند، أو إلى ىذا التقّمب ناجـ، رّبما، عف الطمب عمييا مف قبؿ التّجار الروماف الُمسافريف إلى ال

شرقّي أفريقية لمقياـ بتعامبلتيـ التجارّية ىناؾ. لذلؾ مف الُمحتمؿ أّف تّجار الفّضة الُمتواجديف في 
كوبتوس قد زادوا مف أسعارىا حيف كانوا يروف أّف ىناؾ طمبًا عمييا مّما كاف ُيسبب ذلؾ التقّمب 

 في األسعار الذي أشارت إليو الرسالة آنفة الذكر. 
ا مف اإلشارة إلى ُنقطة ُميّمة، وىي أّنو كاف مف المحظور عمى  التاجر الرومانّي بيع أّي والبّد ىن

مف سمعو العربّية أو الشرقّية في أسواؽ كوبتوس، بْؿ كاف ِلزامًا عميو حمميا إلى مدينة اإلسكندرّية 
                                                           

1 Strabo; the Geography, VII,  1, 45. 
2 Pliny; N. H, VI, 26, 102- 103. 
3 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp 80, 81. 
4 Young. G. K; op, cit, p 42. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p82.  
6 Raschke. M. G; op, cit, p 851. 
7 Young. G. K; op, cit, p45. 
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( Tetarteلكي تقوـ الحكومة الرومانّية بجمع ضريبة الرسـ الجمركّي المعروؼ باسـ تيتارت )
% مف الِسمع. بعدىا ُيسمح ليـ ببيعيا أو نقميا إلى باقي أسواؽ اإلمبراطورّية ٕ٘البالغ قدرىا 

 . (ٔ)الرومانّية
و كانت لتمؾ لبنية التحتّية، التي أقامتيا اإلمبراطورّية الرومانّية، نتائج إيجابّية عمى تجارتيا مع 

التجارة بشكؿ واضح، وىو ما ينعكس فيما اليمف واليند عبر البحر األحمر، إْذ ازدىرت تمؾ 
ـْ يكف عدد السفف التي تُبحر إلى  أورده استرابوف، مف أّنو وقبؿ السيطرة الرومانّية عمى مصر ل

سفينة تُبحر إلى  ٕٓٔالشرؽ يتجاوز العشريف سفينة، أّما في زمانو فأصبح ما يزيد عمى 
" في الوقت الحالّي عدد كبير مف السفف ُترسؿ  . وُيورد الجغرافّي اليوناني، في فقرة أخرى:(ٕ)اليند

لى أقاصي أفريقية لتعود إلى مصَر وىي ُمحّممة بالسمع الثمينة"  .(ٖ)إلى اليند، وا 
وتمّكف الروماف مف فرض سيطرتيـ عمى المبلحة التجارّية في البحر األحمر، وقاموا بتثبيت 

ير بميني إلى قياـ ُمعَتؽ رومانّي ثرّي موّظفيف ميمتيـ جباية الضرائب مف موانئو الياّمة. وُيش
. ولّما كاف بميني (ٗ)بميّمة جمع الضرائب مف موانئ البحر األحمر لحساب اإلمبراطورّية الرومانّية

لـ يذكر اسـ ىذا المعتؽ الثرّي، فإّف اسمو بقي مجيواًل، حّتى كشفت التنقيبات األثرّية، التي تّمت 
برنيكي، عف نقش يحمؿ اسمو وىو بوبميوس أنيوس في الطريؽ الصحراوّي بيف كوبتوس و 

 ،  يقوؿ النقش، المكتوب بالمغة البلتينّية: (٘)(Publius Annius Plocamusبموكاموس)
 

LYSA. P, Anni Pliocami Veni XXXV, III. Non, IVL. 
 : النقش ترجمة

والثبلثيف مف  " أنا لوساس عامؿ بوبميوس أنيوس بموكاموس أتيت)إلى ىنا( في العاـ الخامس 
شير أبيب ) الموافؽ السادس مف شير  منحكـ القيصر)يقصد أوغسطس قيصر(، الثامف 

 .(ٙ)يوليو/تموز مف العاـ السادس الميبلدّي(" 
 
 
 
 

                                                           
1 Ladds. B; op, cit, p12. 
2 Strabo; the Geography, II,  5, 12. 
3 Strabo; the Geography, XVII,  1, 13. 
4 Pliny; N. H, VI, 24.    

 لبلتحاد العلمٌة المجلة عدن، مٌناء وتدمٌر العسكرٌة قٌصر جاٌوس حملة حول(: محمود بن رشاد)البؽدادي ٘

 .ٖٔص ،ٕٖ -٘ٔص م،ٖٕٓٓ الثانً، كانون ،ٗالعدد القاهرة، العرب، لآلثارٌٌن العام
ٌّد)الناصريّ  ٙ  .ٖٓص األحمر، البحر و الرومان(: أحمد س
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  خّط سير الرحمة التجارّية الرومانّية إلى موانئ اليمن: -ٖ
ًا، االلتزاـ بجدوؿ مواعيد توّجب عمى السفف الرومانّية الُمبحرة إلى اليمف، كما إلى اليند أيض
، الستغبلؿ األحواؿ الجوّية الُمبلئمة في البحر األحمر . فكانت السفف الرومانّية (ٔ)موسمّي صاـر

تنطمؽ نحو اليمف تاركًة ميناء ميوس ىرموس أو برنيكي في شير أيموؿ، أّي بعد شيريف مف 
 . (ٕ)ُمغادرة السفف الرومانّية نحو اليند

اإلريثيري  فُيورد:" أفضؿ أوقات اإلبحار إلى اليمف ىي في شير أيموؿ، ويوّضح دليؿ البحر 
. ىذا التوقيت الذي وضعو دليؿ البحر اإلريثيري، (ٖ)ولكف ال شيء يمنع المغادرة في وقت أبكر"

 . (ٗ)رّبما، كاف بيدؼ وصوؿ التاجر الرومانّي مع وقت حصاد المباف
ـّ في شير تشريف  األّوؿ مع موعد ىبوب الرياح الموسمّية الشمالّية أّما رحمة العودة فكانت تت
 .(٘)الشرقّية التي تبدأ عادًة في ُمنتصؼ تشريف األّوؿ

وكاف أماـ السفف الرومانّية، الُمنطمقة مف الموانئ المصرّية، خياراف مف اإلبحار لموصوؿ إلى 
رقي لمبحر األحمر، لتصؿ اليمف. الخيار األّوؿ:  وتتّجو فيو السفف الرومانّية بمحاذاة الساحؿ الش

. ويصؼ دليؿ البحر اإلريثيري مخاطر اإلبحار نحو ميناء (ٙ)(Muzaإلى ميناء مخا أو موزا)
 ىذا طوؿ عمى خطرة مخا جنوبًا عمى طوؿ الساحؿ الشرقّي لمبحر األحمر، فيقوؿ: "المبلحة

 ويصعب سيئة سففال فييا ترسو التي األماكف وحتى فيو، ال موانئ الذي العرب ببلد الساحؿ مف
 .(ٚ)ناحية" كؿ مف ُمزعج ساحؿ أّنو إذْ  الناتئة، والصخور العاتية األمواج بسبب إلييا، الوصوؿ

وخبلؿ العصر الرومانّي، استوطف في السواحؿ، التي امتّدت ما بعد مممكة األنباط جنوبًا، أناٌس 
أّف ىؤالء الناس لـ يكونوا متباينيف في ليجاتيـ، وكانوا ُيقيموف في أكواخ قرب الشاطئ. ويبدو 

ُمسالميف مما دفع المموؾ العرب لمقياـ بيجمات انتقامّية ضّدىـ لردع خطرىـ الذي كاف يتيّدد 
 . (ٛ)المبلحة في البحر األحمر

وُيشارؾ بميني دليؿ البحر اإلريثيري وجية نظره بأّف السواحؿ الُممتدة جنوب مممكة األنباط كانت 
ّرضت التجارة إلى ىجمات مف قبيمة عربّية ُدعيت سكينتاي سواحؿ خطرة، فأورد: " تع

(Scenitae كانت تقُطف في الجزر، وىـ يضعوف جمديف ضخميف مف جمود الثيراف تحت ،)

                                                           
1 Ladds. B; op, cit, p11. 
2 Young. G. K; op, cit, p30. 
3 P. M. E; XXIV. 

                                                                                         .Pliny; N. H, XII, 32 بخصوص أوقات حصاد اللبان، انظر:  ٗ

5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p134.  
 .7ٙص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً ٙ

7 P.M.E; XX. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p70. 
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. ولذلؾ كاف لزامًا عمى المراقبيف (ٔ)طوؼ مف الخشب، ويؤّدوف ىجماتيـ بواسطة سياـ ُمسّممة"
نّية، أْف يبقوا ُمتيّقظيف عند االقتراب مف ىذه السواحؿ، والنّباليف، عمى متف السفف التجارّية الروما

اّل وقعوا ضحّية ىجمات ىؤالء القراصنة، الذيف أخذت ىجماتيـ شكؿ اليجمات الخاطفة . (ٕ)وا 
 وتستمّر السفف التجارّية الرومانّية برحمتيا جنوبًا، حّتى تصؿ إلى نقطة أو َمعَمـ سّماىا دليؿ

وعند وصوؿ السفف الرومانّية إلى ىذه الجزيرة، كاف  .(ٖ)"يرة المحروقةاإلريثيري  باسـ" الجز  البحر
 . (ٗ)التجار الروماف يعمموف أّنيـ قد وصموا إلى الشواطئ اآلمنة لمممكة حمير

( الذي كاف Muzaوأّوؿ ميناء يمنّي كانت تتاجر معو السفف الرومانّية كاف ميناء مخا أو موزا)
. وبعد القياـ بالمبادالت (٘)لة الحمّيرية، مسير اثني عشر يوماً عاصمة الدو  يبعد عف مدينة ظفار،

(. وبعد عبور Ocelisالتجارّية مع ىذا الميناء، كانت السفف الرومانّية تتوّجو إلى ميناء أوكميس)
(، ثـ كانت السفف Deireمضيؽ باب المندب الذي سّماه اليوناف والروماف بمضيؽ ديرة)

( فتنزؿ في الميناء Arabia Eudaimonالعربّية يودايموف) الرومانّية تدخؿ خميج عدف أو
  .(ٙ)المعروؼ باسمو أي ميناء عدف

ومائتي ستاديا=  وبحسب دليؿ البحر اإلريثيري  فإّف المسافة بيف أوكميس وعدف ىي ألؼ
 . (ٚ)تقريبا كيمومتر( ٕٕٕرٖٙ)

. وبعد االنتياء مف (ٛ)(()بير عميQanaومف عدف كانت السفف الرومانّية تُبحر إلى ميناء قنا)
المبادالت التجارّية في ميناء قنا، كانت السفف التجارّية الرومانّية تُقسـ إلى قسميف: القسـ األّوؿ، 

 Rasوكاف ُيتابع إبحاره عمى طوؿ ساحؿ حضرموت إلى رأس سياجروس أو رأس فرتاؾ)

                                                           
1 Pliny, N.H. VI, 34. 

ٌّة المبلحة من الُمبّكرة الفترة فً ٕ ٌّة السفن كانت األحمر البحر فً الرومان  ُمسلّحة قّوة متنها على تحمل الرومان

ٌّة حماٌة لتؤمٌن ٌّاتهم سٌٌربت الرومان قٌام بعد أهّمٌة ذي ٌَعد لم اإلجراء هذا أنّ  إاّل  القراصنة، من ذات  عبر دور
 الثانً القرن بداٌة مع األحمر البحر مٌاه فً أسطولهم من قطع وتركٌز برنٌكً، مٌناء من انطبلقاً  األحمر البحر

 :انظر. المٌبلديّ 

Sidebotham, S. E;  The Red Land: The illustrated Archaeology of Egypt’s Eastern 
Desert, op, cit, pp 189, 190. 

 جزٌرة هً(  Bunbury) جزٌرة فً جنوبً البحر األحمر، وبحسب األستاذ بونبوريٌرة المحروقة: الجز ٖ

  جزٌرة من الؽربً الجنوب الى شماالً،( ٙٔ)العرض ودائرة شرقاً ( ٕٗ) الطول خط فً الواقعة الزبٌر جبل
 انظر: .قمران

 Bunbury. E.H; op, cit, Vol 2, p455.      
ٌّة، صكذلك: زٌادة)نقوال(: د  .7ٕٓلٌل البحر اإلرٌثرّي  وتجارة الجزٌرة العرب

4 P.M.E; XX. 
ٌّةأحمد مبلعبة)نهاٌة عبد الرحمن(:  ٘ ٌّة فً التجارة الدول  .٘ٔٔ، صدور ممالك الجزٌرة العرب

6 Casson. L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p159. 
7 P.M.E; XXVI. 
8 Sedov. A. V; ‘The Port of Qana and the Incense Trade’, op, cit, p100. 
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Fartak)(ٔ)أّما القسـ (ٕ)ّي نحو اليند، ومنو ُيتابع مسيرتو البحرّية الطويمة عبر المحيط اليند .
الثاني، وىو الُمتخّصص بالتجارة العربّية، فكاف ينتيي مف التجارة مع ميناء قنا ويعود إلى موانئ 

 . (ٖ)اإلمبراطورّية الرومانّية
ىذا بالنسبة لمرحمة التجارّية الرومانّية المتوّجية نحو اليمف. أّما في طريؽ العودة فكانت السفف 

ـو بإفراغ حمولتيا، مف الشحف والبضائع الشرقّية في ميناء برنيكي أو ميناء ميوس الرومانّية تق
، لتتابع السمع التجارّية طريقيا عبر الصحراء (ٗ)ىرموس، عمى الساحؿ الغربّي لمبحر األحمر

عمى ظيور الجماؿ صوب ميناء كوبتوس، ومف كوبتوس في رحمة نيرّية نحو مدينة اإلسكندرّية 
 . (٘)ي األسواؽ الرومانّيةومنيا إلى باق

وىنا البّد مف اإلشارة إلى أّف بعض السفف التجارّية الرومانّية والنبطّية، أيضًا كانت تتّجو إلى 
اليمف انطبلقًا مف ميناء لويكي كومي أو أيمة عمى الساحؿ الشرقّي لمبحر األحمر، ومنو نحو 

. أيضًا ىذا (ٙ)دف، ومنو إلى ميناء قناميناء ُمخا، لُيتابع طريقو إلى ميناء أوكميس، فميناء ع
ـّ إفراغ حمولة السفف  بالنسبة لمسفف التجارّية الُمّتجية إلى اليمف، أّما في رحمة العودة، فقد كاف يت
مف السمع الشرقّية في ميناء لويكي كومي أو أيمة، ومنو تّتجو القوافؿ البّرية حاممة ىذه السمع  

 . (ٚ)ع الطريؽ البّري إلى عّدة فروع شرقًا وغربًا وشماالً صوب مدينة البتراء، حيث كاف يتفرّ 
أّما الخيار الثاني الذي كاف أماـ السفف الرومانّية الُمبحرة مف موانئ الساحؿ المصرّي لمبحر 
األحمر لموصوؿ إلى اليمف فكاف باإلبحار عمى الساحؿ الغربّي لمبحر األحمر صوب 

 نحو الساحؿ اليمنّي.وشرقي أفريقيا، ومنيا  (ٛ)(Axumأكسوـ)
                                                           

ٌّون الُكتاب علٌه أطلق: فرتاك رأس ٔ  ؼرباً  قنا مٌناء بٌن ٌقع وهو ،(Syagrus)سٌاجروس اسم الكبلسٌك

 ٌتٌع وكان ظفار، ومن( الشحر)ساخالٌتٌس من اللبان لشحن ُمخّصص مٌناء فرتاك لرأس وكان شرقاً، وموشكا

      .Schoff. M. Wilfred. H; op, cit,  p133               :انظر. قلعة علٌه أقاموا الذٌن حضرموت ّكاملح

 .7ٕ٘،ٕٙ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: علً عبدهللا نورة)النعٌم: أٌضاً  انظر
ٌّة وأثرها فً الن (:هللا جار حمزة محمد) الشّمري ٕ شاط التجاري البحري قبل اإلسبلم، موانئ شبه الجزٌرة العرب

 .ٖٔٔ، ٕٔٔ، صمٕٗٓٓرسالة دكتوراه بإشراؾ: جسٌن علً الداقوقً، جامعة بؽداد، 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p75. 

 .7٘ص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً ٗ
5 Ladds. B; op, cit, p11. 

ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)عبةمبل أحمد ٙ ٌّة، التجارة فً العرب  .٘ٔٔص الدول
7 Accettola.  A; op, cit, p7. 

ًّ للبحر األحمر، مكان أثٌوبٌة الٌوم. وعلى األؼلب أّن من قاموا  8 قامت مملكة أكسوم على الساحل الؽرب

ٌّة)الٌ من(. انظر: حورانً)جورج فضلو(: العرب والمبلحة فً بتؤسٌسها كانوا ُمستوطنٌن من ببلد العرب الجنوب
. وقامت هذه المملكة، التً اشتهرت بإنتاجها للعاج، فً القرن األّول قبل المٌبلد، إاّل أّنها 8٘المحٌط الهندي، ص

و ازدهرت، وتحّولت إلى مملكة خبلل القرن األّول المٌبلدّي. وكان ٌتبع لمملكة أكسوم مٌناء هام ُدعً أدولٌس أ

 (. للمزٌد انظر:Adulisعدولٌس)

 Phillipson .D. W; Excavations at Aksum, Ethiopia, 1993-1994, Antiquaries Journal, 
LXXV (1995), pp 16- 22, figs. 21- 24·                                                                       

ٌّة ًّ ألفرٌقٌا على اعتبار أّن هذه البحث ُمكّرس  ولن ٌتّم معالجة التجارة الرومان مع أكسوم وموانئ الساحل الشرق
ٌّة مع الٌمن والشرق، إاّل اّنه كان البّد من دراسة الخط التجارّي البحرّي للرومان نحو  للبحث فً التجارة الرومان
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وكاف الساحؿ الغربّي  لمبحر األحمر ساحبًل أجردًا ُمقفرًا، يستوطف فيو أناس عاشوا في مساكف 
ُتشبو األكواخ، و اعتمدوا عمى الصيد وجمع الثمار. و كانت السفف الرومانية تسير بمحاذاتو 

. وكانت ىذه (ٕ)سوـالميناء الرئيسّي لمممكة أك (ٔ)(Adulisحّتى تصؿ إلى ميناء عدوليس)
(، ويبمغ Troglodytesدوليس، تعرؼ باسـ تروجموديتيؾ )عالمنطقة، بيف ميناء برنيكي وميناء 

. ومف ىذه المنطقة كاف يقوـ البطالمة بشراء الفيمة التي (ٖ)امتدادىا حوالي ألؼ كيمومتر
 . (ٗ)يستخدمونيا في حروبيـ

يعبر البحر األحمر نحو ميناء مخا اليمنّي،  وبعد ميناء عدوليس كاف قسـ مف السفف الرومانّية
وىو ما يبدو صداه في ما ذكره المؤّرخ بروكوبيوس مف أّف امتداد البحر، بيف الموانئ 
األثيوبّية)أكسوـ( والموانئ العربّية عمى البحر األحمر، ُيعبر برحمة بحرّية تستغرؽ خمس أّياـ 

  .(٘)ولياٍؿ عندما تيّب رياح مواتية ليذه الرحمة
أّما القسـ اآلخر مف السفف الرومانّية، فقد كاف ُيتابع اإلبحار جنوبًا حّتى يصؿ إلى باب المندب، 
عمى اعتبار أّف المنطقة بيف عدوليس وباب المندب فقيرة، بؿ ومعدومة مف الموانئ الصالحة 

ًا صوب . ومف مضيؽ باب المندب كانت تمؾ السفف تتابع إبحارىا شرق(ٙ)لرسو السفف الرومانّية
. وبالعموـ فإّف المسافة مف ميناء برنيكي إلى ميناء مخا، بحسب دليؿ (ٚ)األسواؽ األفريقّية البعيدة

                                                                                                                                                                      

ٌّة كانت ُمتداخلة مع بعضها البع ، هاتٌن المنطقتٌن، على اعتبار أّن الخطوط البحر ًّ ض فً العصر الرومان
فكانت بعض السفن ُتتاجر مع هذه المناطق، وُتتابع إبحارها إلى الٌمن والهند. ولمن ٌرؼب باإلستزادة عن تجارة 

ٌّة:  روما مع أكسوم ، فلٌراجع: من المصادر الكبلسٌك

P. M. E; IV. ;  P. M. E; V. ; Pliny, N.H, VI, 32,145.; Ptolemy, Geography, IV, 7.    
 ومن الدراسات الحدٌثة: 

Munro. S. C;  Aksumite overseas interests, in Reade, J. (ed.), The Indian Ocean in 
Antiquity, 
London, 1996, pp 400- 420. 

ٌّة: ٌُراجع: من المصادر الكبلسٌك  ولمن ٌرؼب باالستزادة عن تجارة روما مع شرقً أفرٌقٌا، فل

Pliny, N.H.II, 42. ; P. M. E; VII- XVIII.; Ptolemy, Geography, I, 9.                 
 :  ومن الدراسات الحدٌثة 

Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, pp127- 132. 
 

ٌّام مانٌةث حوالً مسٌرة أكسوم العاصمة عن وٌبعد الٌوم، مصوع قرب زوال مٌناء هو: أدولٌس مٌناء ٔ : انظر. أ

ٌّد) الناصريّ   .ٙٔص األحمر، البحر و الرومان(: أحمد س
2 Pliny; N.H, VI. 32. 145.; Ptolemy; Geography, IV, 7. 4 
3 Thomas. R. I; op, cit, pp 208- 210. 

ٌّد) الناصريّ  ٗ  .9ٓٗص ،8ٕٗص البطالمة، عصر فً األحمر البحر على الصراع(: أحمد س
5 Procopius, Persian Wars, I , XIX, 23, 24. 
6 P.M.E; VII. 
7 Charlesworth, M. P; op, cit, pp58- 61. 
 

ٌّة األسواق وُمصطلح ٌّة األفرٌق ٌُشٌر ،(P.M.E; VII) اإلرٌثريّ  البحر دلٌل فً ورد البعٌدة أو الثانو  إلى فٌه و

ًّ  الساحل على الواقعة الموانئ  ،(Avalithes)أفالٌتس أو زٌلع: وهً ان،الروم معها تاجر والتً ألفرٌقٌا الشرق

 ،(Spice Promontory)التوابل مٌناء ،(Mosyllon)موسلٌن ،(Mundu)موندو ،(Malao)مبلو

 الُمهّمة السلع من عدد توّفر الموانئ هذه وكانت. زنجبار قرب( Rhapta) ربطة أو رهابتا ،(Opone)أوبونً
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نقبًل عف ، استرابوف. وأورد (ٔ)تقريبا متر كيمو ٖٕٕٕرٙستاديا=  ألؼ ٕٔالبحر اإلريثيري ، ىي 
  .(ٕ)وجنوبي ببلد العربايراتوسثنيس، أّف الزوارؽ العربّية كانت تستغرؽ سبعيف يومًا بيف أيمة 

. وىو ما يتطابؽ مع (ٖ)يوـ ٖٓأورد أّف الرحمة مف برنيكي إلى أوكميس كانت تستغرؽأّما بميني ف
كـ وتستغرؽ ٕٓٓٔما تقترحو الدراسات الحديثة مف أّف المسافة بيف مصر وأوكميس ىي 

 .(ٗ) إبحاراً يـو  ٖٓحوالي
الرومانّية مع اليمف وشرقي أفريقية عمى الشكؿ ولمتوضيح يمكف اختصار الطرؽ البحرّية لمتجارة 

 التالّي:
رأس  -قنا)حصف الغراب( -عدف -أوكميس -مخا -برنيكي - -برنيكي أو ميوس ىرموس -

 اليند. -فرتاؾ)سيجروس(
 عدف. -أوكميس -مخا -لويكي كومي -أيمة -
ندب، ومنو عدوليس، ومنيا: قسـ نحو اليمف وقسـ نحو باب الم –برنيكي أو ميوس ىرموس  -

 . (٘)نحو األسواؽ عمى الساحؿ الشرقّي ألفريقيا
 الموانئ والمحّطات التي تعامل معيا التّجار الرومان: -ٗ
 ميناءُ لوْيِكي كومي: -أ

مف أىـّ الموانئ وأقدميا عمى الساحؿ الشمالي الشرقّي لمبحر األحمر. يقع قبالة ميناء  
. وتسمّية لويكي كومي ىي تسمية (ٙ)ميؿٕٓٓوالي برنيكي المصرّي بمسافة فاصمة بينيما تبمغ ح

 . (ٚ)إغريقّية، وتعني القرية البيضاء
وبالرغـ مف انعداـ المعمومات الكافّية حوؿ زماف تأسيس ميناء لويكي كومي، إاّل أّف مكانتو تظير 

 يف مذاىب شتى بما نالو مف شيرة واسعة في التجارة الدولّية في العصر القديـ. وذىب الباحثوف
كبير. فذىب ُكّؿ مف  حد إلى ذلؾ في وتباعدت آراؤىـ ىذا الميناء، موقع تحديد

( ونقوال زيادة  إلى القوؿ بأّف ميناء لويكي كومي ىو ميناء Musil( وموسيؿ)Schoff)تشوؼ)
                                                                                                                                                                      

 أهّمها كان السلع تلك. مصر عن متر كٌلو آالؾ ٖب ُتقّدر وٌلةط لمسافة ابحارهم ٌُفّسر مّما الرومان، للتجار
 : انظر. والعاج والقرفة والُمرّ  البّخور

 Pliny; N.H, VI, 104. ; P. M. E; VII- XVIII. ; Ptolemy; Geography, I, 9 .  
 .77ص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً: أٌضاً  انظر

 

ٌّة، ترجمات(: هللا عبد)الشٌبة ٔ  .79ص ٌمان
2 Strabo; The Geography, XVI, 4. 4. 
3 Pliny; N.H, VI,  104. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p41. 
5 Charlesworth, M. P; op, cit, p58- 61. 

ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد ٙ ٌّة،ال التجارة فً العرب  .ٙٔٔص دول
7 Forster. C; op, cit, p.220. 

 .8ٕ، 7ٕ، صٕاإلسبلم ، ج قبل العرب فً  تارٌخ كذلك: علً)جواد(: الُمفّصل
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( إلى Ford. بينما ذىب الباحث فورد)(ٔ)الحوراء)أممج( انطبلقًا مف أّف الحوراء تعني البيضاء
 . (ٕ)في ينبع البحرتحديد موقعو 

، فيقوؿ أّف ميناء لويكي كومي ىو موضع (Kirwan)أّما الرأي الُمرّجح والذي أخذ بو كيرواف
. وترجيح ىذا الرأي جاء بناًء عمى الُمعطيات (ٖ)أوفاؿ وادي إلى المدخؿ مف بالقرب العينونة

سبعة  في نبطي فخار سرك ُوجدت الجديدة التي قّدمتيا األبحاث األثرّية في موضع العينونة، إذْ 
 ضخـ نبطي قبر، وبناء مئة مف أكثر إلى عينونة، باإلضافة إقميـ منطقة عينونة، أو في مواقع
 في مزدىرة مدينة وجود إلى ُتشير وممرات وساحات وكذلؾ أبراج غرفة، ٖٓٔ مف أكثر يضـ
 لويكي كومي لموقع ءالمر  يتوقعو ما بكؿ تفي عينونة باإلضافة إلى أفّ  .(ٗ)الميبلدي األوؿ القرف
 واإلبؿ لئلنساف نقية ومياه ،لمغذاء ومنتجةة، واسع داخمية أراض، فيو فسيح ميناء يي، فالقديـ
 القوافؿ وتطرقُ  كانت والذي ،(٘)أوفاؿ واديعبر  ف، ويصؿ بينيا وبيف البتراء طريؽوالحيوا
 .(ٙ)سيولةُيسر و ب والتوابؿ، بالبخور المحممة البرية التجارية
أضؼ إلى زدىرة، كاف ميناء لويكي كومي محّطة تجارّية م ،عمى مصرسيطر الروماف  وعندما

وكانت السمع التجارّية مف اليمف والشرؽ  .(ٚ)كونو ميناء األنباط األساسّي عمى البحر األحمر
 بشكؿ منتظـ، ومنو تنتقؿ عبر الطريؽ البّري الذي وصؿ بيف ىذا الميناء ومدينة إليوتصؿ 
 كاف يمرّ  تجاراتيـ مف كبيراً  جزءاً  أفّ  إذْ  لؤلنباط، بالنسبة حيوّياً  طريقاً  كاف الطريؽ ذاى .(ٛ)البتراء
 مف لحمايتو مُنتظمة حراسة دورّيات سيّروا ورّبما كبيرًا، اىتماماً  األنباط أواله فقد لذلؾ خبللو،

                                                           
1 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p101. 

  .7ٓٔ ،ٙٓٔص الحجاز، شمال: أ. موسل: كذلك
 .9ٕٙ -ٕٗٙص ة،العربٌّ  الجزٌرة وتجارة  اإلرٌثريّ  البحر دلٌل(: نقوال)زٌادة: كذلك

2 Ford. G. W. B; The Periplus of the Erythraean Sea, Hokluyt Society, 1978, p289. 
3 Kirwan. L.P; “Where to Search for the Ancient Part of Leuke Kome”, Studies in the 
History of Arabia, Vol. II, Pre- Islamic Arabia, King Saud University Press,1984, p 55- 
58. 

ٌّة الُطرق(: عاطؾ مروان)الضبلعٌن ٗ  .9ٙٔص األنباط، مملكة فً التجار
 .ٖٕ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٘
 البحثٌة، لبلستشارات الخدمة مركز مجلة كومً، لوٌكً مٌناء موقع حول( :حسٌن محمود أحمد)صابون ٙ

 .8ٕص ،9ٕٓٓ المنوفٌة، جامعة ، 8ٕ مرق االصدار
ًّ  المجتمع مجلّة استرابون، جؽرافٌة من العرب ببلد(: جبرا ابراهٌم)جبرا: فً استرابون: كذلك ، العلم ًّ  العراق
 .ٕ٘ٙص ،7ٕٓ -ٕٙٗص م،9٘ٔٔ بؽداد ،ٕج

7 Whitewright. J; ‘How fast is fast? Technology, trade and speed under sail in the 
Roman Red Sea’, in Starkey. J. and Starkey, P. and Wilkinson, T. (eds), Natural 
Resources and Cultural Connections of the Red Sea. Oxford, 2007, pp 77- 87, pp 85- 
87. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p63. 
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خرة بالنشاط ومدينة البتراء العاصمة النبطّية كانت ىي األخرى زا .(ٔ)الُطرؽ وقّطاع المصوص
 التجارّي لمتجار الروماف الذيف عاشوا فييا جنبًا إلى جنب مع أجانب آخريف. 

وُيشير استرابوف إلى السمع التجارّية، التي كانت محّط اىتماـ مف التّجار النبطييف، والتي كاف 
ف لمحصوؿ عمى بإمكاف التاجر الرومانّي توفيرىا ليـ مقابؿ البّخور. فأورد أّف األنباط كانوا ُمتميفي

الفّضة، و الحديد، و النحاس، و القماش األرجواني، و مسحوؽ الزعفراف العطرّي، باإلضافة إلى 
القطع التزيينّية التي صنعيا الحرفّيوف الروماف، مف ضمنيا األدوات المنقوشة، والصور التزيينّية 

 .(ٕ)الكبلسيكّية، واألعماؿ الفنّية المنحوتة
اطورّي كاف ميناء لويكي كومي ميناًء كبيرًا قادرًا عمى استيعاب أسطوؿ ومع حموؿ العصر اإلمبر 

سفينة تقريبًا، والدليؿ عمى ذلؾ ىو أّنو استوعب أسطوؿ إيميوس غالوس  ٖٓٔتجارّي مكّوف مف 
مركب ضمنو سفف حربّية كبيرة،  الذي نزؿ فيو مع ما ُيقارب مف  ٖٓٔالحربّي، المكّوف مف 

. مما يدّؿ عمى أّف ىذا الميناء كاف (ٖ)اتيـ وأسمحتيـ ولمّدة عاـ تقريباً عشرة آالؼ رجؿ مع تجييز 
يقع في سيؿ ساحمّي فسيح و خصب قادر عمى توفير أماكف إلقامة المعسكرات لمجنود وتأميف 

 .(ٗ)ما يحتاجونو مف مؤف والسّيما الماء النقيّ 
ت فيو مجموعة مف كما اشتممت التجييزات في ميناء لويكي كومي عمى حصف رومانّي نزل

(. ىذه الحامية الرومانّية كانت تقـو Centurionالجنود الروماف يقودىـ قائد، قد يكوف قائد مئة)
 . (٘)بميّمة حماية السفف الرومانّية التي تنزؿ في لويكي كومي

كذلؾ أقاـ في لويكي كومي موّظؼ رومانّي يقوـ بميّمة جباية الضرائب عمى البضائع التي تنزؿ 
. وُيورد دليؿ البحر اإلريثيري  أّف قيمة الضرائب كانت بمقدار ربع السمع الواردة إلى (ٙ)ميناءفي ال

. ووضع موّظؼ لجباية الضرائب في لويكي كومي ُتعتبر (ٚ)% مف السمع(ٕ٘لويكي كومي)
ّف خطوة ذكّية مف جانب السمطات الرومانّية، التي كانت تسيطر نظرّيًا عمى المممكة النبطّية، إْذ أ

روما كفمت عف طريؽ ىذا الموّظؼ أّف التّجار الذيف استوردوا بضائعيـ الشرقّية إلى ميناء لويكي 
التي خضع ليا أقرانيـ مف التّجار النازليف في  يامرسوـ الجمركّية نفسلكانوا خاضعيف  ،كومي

                                                           
1 Strabo; the Geography, XVI, 4. 23. 
2  Ibid. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p63.  

 قد ؼالوس إٌلٌوس ُسفن من به البؤس قسم أنّ  بخصوص استرابون أورده ما االعتبار بعٌن األخذ من البدّ  وهنا

ٌّة، ترجمات(: هللا عبد)الشٌبة: انظر. كومً لوٌكً إلى مصر من االبحار أثناء فُقدت  .ٗ٘ص ٌمان
 .ٖٕ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٗ

5 Young. G. K; op, cit,  p86. 
ٌّد)الناصريّ  ٙ  .ٕٔص األحمر، البحر و الرومان(: أحمد س

7 P. M. E; XIX. 
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رض عمى . كما أّف ىذا الجمركّي الرومانّي كفؿ لروما أّف الضرائب ستُف(ٔ)موانئ والية مصر
. باإلضافة إلى أّنو في حاؿ (ٕ)جميع السمع قبؿ أْف تنتشر عمى كامؿ الطرؽ البّرية لمممكة األنباط

مف البضائع كانت ستُنزؿ في لويكي  اً كبير  اً الجمركّية فإّف كمّ  -لـ تُقـ روما بيذه الخطوة األمنية
ّف ىذا الطريؽ كاف أقّؿ كومي، وتتّجنب موانئ مصر الشرقّية عمى البحر األحمر، عمى اعتبار أ

دليبًل إضافّيًا عمى أىّمية  ،. وُيعتبر وضع موّظؼ ُجمركّي في ميناء لويكي كومي بالذات(ٖ)تكمفة
 مركزّيتو بالنسبة لمتجارة العابرة لمبحر األحمر. ىذا الميناء و

نشائيـ ميناء لويكي كومي جزءًا كبيرًا مف أىّميتو بعد تنشيط روما لموانئ مصر الشرقيّ  دَ قَ وفَ  ة، وا 
 .(ٗ)قاـ بالمتاجرة ُمباشرة مع اليمف واليند دوف الحاجة لمنزوؿ في لويكي كومي أسطوالً 

 )العقبة(: أيمة ميناء -ب
يقع عمى رأس الخميج المعروؼ باسـ خميج العقبة عمى الحافة الشمالّية مف البحر  

البحرّية  الرئيسّي لمتجارة معبرىذا الميناء ال . شّكؿ(٘)األحمر، إلى الشماؿ مف ميناء لويكي كومي
تؤّكده المصادر  ، وىو ما(ٙ)القادمة مف جنوبي شبو الجزيرة العربّية والشرؽ نحو جنوبي سورية

باسـ  ايراتوسثنيسالتي ذكرت نشاط ميناء أيمة إّنما بأسماء ُمختمفة، فذكره  ،الكبلسيكّية
حر األحمر، وأّف التجار كانوا يصموف (، وذكر أّف أيمة مدينة تقع عمى جانب البAelana)أيبلنا()

. وذكره بميني باسـ )الينا( (ٚ)اً ىذا الميناء مف مممكة معيف خبلؿ فترة تصؿ إلى سبعيف يوم
(Laeana( )( و)لينيتيLaenitie فذكر أّف )(، كما أورد بميني عّدة تسمّيات لخميج ايبلنا)العقبة

، وجوبا Alaenitic)وروس ُيسّميو )الينيتيؾ()(، وأّف أرتميدAelanitieغيره ُيسّميو )ايبلنيتي()
(Juba)(ٛ) ( )ُيسّميو )لينيتيؾ(Leanitic(ٜ) . 

وبغّض النظر عف التسمّية، فإّف ما أورده بميني مف تعدد التسمّيات لميناء ايبلنا ُيعّد دليبًل واضحًا 
 وجود ىو عدـ اخميج ايبلن يميز ما عمى شيرة ىذا الميناء حّتى ورد ذكره لدييـ جميعًا. وأىّـ 

                                                           
1 Mcleister. K; The Traders In Rome‟S Eastern Commerce, McMaster University, 
Hamilton, Ontario, 2011, pp 39, 40. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p63. 
3 Raschke. M.G; op, cit, p664. 

 .9ٕ ،8ٕص ،ٕج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد) علً ٗ
5 Thomas. R. I; op, cit, p142. 

ٌّة جزٌرةال بٌن العبلقة(: الدٌن صبلح فاطمة)موسى ٙ  العصر بداٌة حّتى اإلسكندر عصر منذ والٌونان العرب

 ًّ  .ٖٖٔص ، الرومان
7 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4. 4. 

 أؼسطس) أوكتافٌوس صؾّ  فً وقؾ نومٌدٌا،  ملك األّول جوبا ابن(. م9ٔ -م.ق ٓٗ) الثانً جوبا هو:  جوبا 8

 جوبا  ألؾ. لمورٌتانٌا ثم( الحالٌة الجزائر) لنومٌدٌا ملكاً  قٌصر أؼسطس  فعٌنه ، أكتٌوم معركة فً( بعد ٌماف
 ببلد عن كتاباته فً اساسً بشكل علٌها اعتمد بلٌنً أن ؼٌر مفقودة، وهً العرب، ببلد جؽرافٌة  فً  دراسة
 :     انظر: للمزٌد. الٌمن بخاصة العرب

Bunbury. E.H; op, cit, p179. 
9 Pliny; N. H,  VI. 32. 
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تجاريا  مركزاً  وجعمو مما سمح لمسفف التجارّية بالمبلحة فيو بأماف وُيسر ،فيو المرجانية الجزر
 . (ٔ)جنوباً  اليمف موانئ إلى المؤّدية الطرؽ منو وتتفرع التجارة وفي تتجمع ميماً 

أّف التجار  ،بوفأّما عف النشاط التجارّي الرومانّي في ميناء أيمة، فيبدو واضحًا في قوؿ استرا
كانت الُمصّدر األساسّي   ،. وبما أّف مممكة معيف واليمف بشكؿ عاـ(ٕ)كانوا يقصدونو مف معيف

لمبخور والمّر، فمف المؤّكد أّف ىاتيف السمعتيف قد وفدتا إليو، عدا عف ما كاف يحممو التجار 
 . (ٖ)الروماف مف السمع األخرى مف اليند وشرقي أفريقية كالتوابؿ والعاج

كما أورد المؤّرخ الكنسّي يوسابيوس القيصرّي إشارة إلى أّف السفف كانت تقصد أيمة مف مصر 
في المصادر  ما جاءالتي جرت في ميناء أيمة)العقبة( لتؤّكد  األثرية. وجاءت التنقيبات (ٗ)واليند

تعود إلى  ،توردةاألدبّية، إْذ عثرت تمؾ التنقيبات عمى عدد مف القطع الزجاجّية والفّخارّية الُمس
قد تكوف  ،كالفخار الصقمّي والفخار القبرصّي ومصابيح وآنية عمى شكؿ جرار ،العصر الرومانيّ 

 .  (٘)أوعية ُمستخدمة لتعبئة بعض المواد التجارّية والسّيما الخمور
 :ميناء ُمخا -جـ

أّحد أىـّ الموانئ في جنوبي غرب الجزيرة العربّية عمى ساحؿ البحر األحمر 
، ويرى (ٙ)

المصرّي مسافة  ، وىو يبعد عف ميناء برنيكي(ٚ)فريؽ مف المؤرخيف أنو ميناء )المخاء( الحاليّ 
. ومف الُمرّجح أف ُمخا ىي مدينة موزع التي (ٛ)كيمو متر تقريبا ٖٕٕٕاثني عشر ألؼ ستاديا = 

شرقّي مف ميناء . وىي مدينة قديمة ال زالت عامرة، آىمة بالسكاف في الشماؿ ال(ٜ)ذكرىا اليمداني
 . (ٓٔ)المخاء الحالّي، وتبعد عنو مسافة ثبلثيف كيمومتر

في الفترة التي قاـ بيا التجار الروماف بتعامبلتيـ مع مخا، كاف ىذا الميناء تابعًا لمدولة الحمّيرّية 
ال بؿ كاف مف أىـّ موانئيا
. اكتسب ميناء مخا شيرة عالمّية كبيرة في العصر الرومانّي، إْذ (ٔٔ)

                                                           
 .ٕٕص ، الحجاز شمال: أ. موسل ٔ

2 Strabo, The Geography, XVI, 4. 4. 
3 Thomas. R. I; op, cit, p142. 
4 Eusebius;  Onomastikon. VI,  17-21 

 المٌبلدي، والثانً بلدالمٌ قبل الرابع القرنٌن بٌن البحرٌة األنباط تجارة(: عبدالرحمن بن عبدهللا)العبدالجبار ٘

 .9ص ،ٕٙ -ٔص ،ٕٔٔٓ ،ٖالعدد ،٘ المّجلد واآلثار، للتارٌخ األردنٌة المجلة
 .ٕٗ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٙ

7 Bowen, J.R; op, cit, p38. 
ٌّة، ص 8  .79الشٌبة)عبد هللا(: ترجمات ٌمان
 علً بن محمد : تح العرب،  جزٌرة صفة ( :م9ٙٔهـ/ ٖٓ٘ ت) (ٌعقوب بن حمد بن الحسن)الهمدانً  9

 .9٘م، ص99ٓٔ صنعاء، اإلرشاد، مكتبة ، الحوالً األكوع
10 Thomson. J. O;  History of ancient geography, Cambridge press, 1948, p298. 
11 Wissmann. V; Himyar ancient history, lemuseon, 1881, p449. ; Doe. B. and 
(others): Southern Arabia, New Aspects of Antiquity, Edited by, Sir , Mortimer 
wheeler, Thames and Hudson, London, 1971, p56. 
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ف سوقًا كبيرًا ترده البضائع ويقصده التجار مف اإلمبراطورّية الرومانّية ومف اليند وشرقي كا
 . (ٔ)أفريقية

ومف ُحسف الحّظ أّف المصادر الكبلسيكّية أمّدت الباحثيف المعاصريف بمعمومات قّيمة عف ميناء 
فقاؿ:  ،يناء برنيكيمخا، فذكره بميني ضمف عدد مف الموانئ التي قصدتيا السفف الرومانّية مف م

" تُقمع السفف مف برنيكي، وبعد ثبلثيف يومًا تصؿ إلى أوكميس أو قنا. وىناؾ ميناء ثالث ُيسّمى 
ّنما يستخدمو الُمتاجروف بالبّخور  موزا، وىذا الميناء ال ُيذكر عمى طريؽ السفر إلى اليند، وا 

 .(ٕ)العربّي"
والروماف  الزاخر بالتّجار العرب ،عف ميناء مخاأّما دليؿ البحر اإلريثيري  فيرسـ صورة حيوّية 

نما الطبيعة وىبتو خميج رممي  والينود. ويورد كذلؾ أّف مخا لـ يكف فيو ميناء بمعنى الميناء، وا 
فراغ حمولتيا فيو . وكاف يتبع ميناء مخا مدينة داخمّية (ٖ)كبير، وّفر موقعا مناسبًا لرسو السفف وا 

. ومف ىذا الميناء كاف التاجر (ٗ)بط مع العاصمة ظفار بطريؽ بّريتحمؿ نفس اإلسـ، كما أّنو ارت
الرومانّي يحصؿ عمى أجود أنواع المباف الذي كانت تُنتجو المممكة الحميرّية، فضبًل عّما كاف َيفْد 

 العربمف السواحؿ األفريقّية الُمقابمة لميمف، والتي كاف يقصدىا التّجار بّخور وُمّر  إليو مف
باإلضافة ا البخّور إلى ميناء ُمخا، ألّنيـ أدركوا الطمب الكبير عميو في ىذا الميناء. ويجمبوف مني

إلى البّخور كاف التاجر الرومانّي يحصؿ مف ُمخا عمى الرخاـ الحميرّي الذي ُطرح كسمعة 
 .(٘)منو األواني التزيينّية وأواني العطور الغالية الثمفمرغوبة مف الصانع الرومانّي الذي صنع 

 الصادرات الرومانّية إلى ميناء ُمخا: -جـ  -أ
كاف ميناء ُمخا تابعًا لمدولة الحميرّية لذلؾ فقد صّدر التجار الروماف عبره إلى حمير،  

منتوجاتيـ التي حمموىا مف شّتى أنحاء اإلمبراطورّية، كاأللبسة والمنسوجات، التي  ُصنعت في 
تباه في الممبوسات التي حمميا التجار الروماف إلى مخا . والشيء الُممفت لبلن(ٙ)ورش اإلمبراطورّية

،)الموضة إْف (ٚ)مخا أّنيا قد ُصنعت خّصيصًا لتناسب األذواؽ العربّية والنمط الممبوس في اليمف
صح التعبير(. وىو أسموب يعكس مدى التطور الذي وصمت إليو التجارة الرومانّية ومف ورائيا 

                                                           
ٌّة، الجزٌرة شبه موانئ(: هللا جار حمزة محمد) الشّمري ٔ  .ٙٗٔص العرب

2 Pliny; N. H, VI, 104. 
3 P. M. E; XXIV. 

ٌّة التجارة طرق (:سعٌد أسمهان)روكذلك: الج ٌّة البر   .ٖٓ، صالٌمن فً والبحر
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p71. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p67. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, pp134, 135. 
7 P. M. E; XXIV. 
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لبسة، إْذ أّف ىذا األسموب مف التصنيع تمجأ إليو في الوقت الورش الرومانّية التي صنعت ىذه األ
 .(ٔ)الحاضر ُكبرى الشركات العالمّية الُمصّنعة لممواد االستيبلكية

ولذلؾ فإّف الصادرات التي حمميا التجار الروماف إلى ُمخا تضّمنت ألبسة ذات أكماـ عمى الطراز 
، أيضًا (ٕ)لمخصر، وألبسة ُمحاكة بخيوط ذىبّية العربّي، وألبسة ممّونة، و عبّي، و أحزمة ُمطّرزة

صّدر الروماف إلى ُمخا، األغطية أو البطانّيات الُمطّرز منيا وغير الُمطّرز والتي ناسبت أيضًا 
 .(ٖ)األذواؽ المحّمية لتمؾ األسواؽ

كما كاف في ُمخا سوؽ لممراىـ، التي ُصنعت في اإلمبراطورّية، والتي ُعرضت مع مواد أخرى مف 
. (ٗ)ضمنيا الزعفراف األصفر مف آسية الصغرى، والذي كاف ُيستخدـ لؤلصباغ والعطور واألدوية
، (٘)وبالرغـ مف أّف النباتات التي تحمؿ صفات طّبية كانت تنمو في اليمف في العصر الرومانيّ 

يفّي بطمب إاّل أّف الطمب عمييا كاف كبيرًا في الممالؾ العربّية، مما جعؿ الناتج المحّمي منيا ال 
السوؽ، لذلؾ لجأت ممالؾ اليمف إلى استيراده مف اإلمبراطورية الرومانّية، والسّيما النوع المصرّي 

. بالعودة إلى قائمة السمع التي جمبيا (ٙ)(Cyperusمف الزعفراف، الذي ُعرؼ باسـ كيبروس)
وّسطي، والقمح ُصّدرا إلى التجار الروماف إلى ُمخا، فإّف المصادر الكبلسيكّية تذكر أّف النبيذ المت

. كما أرسؿ التّجار الروماف إلى الببلط الحميرّي، عبر ميناء ُمخا والطريؽ (ٚ)ُمخا بكّميات قميمة
الذي يربطو بعاصمة الدولة الحميرّية)ظفار(، مجموعة مف السمع الغالّية كالخيوؿ واألدوات 

 . (ٛ)الفاخرةالذىبّية والفّضية المنقوشة واألدوات النحاسّية واألقمشة 

                                                           
ًّ  الخطّ  من النمط هذا ٔ ٌّة، الٌوم، الشركات إلٌه تلجؤ االنتاج ٌّة مواد بصنع تقوم التً الصٌن  ُمخّصصة استهبلك

ٌّة الدول لبعض  : انظر. وأفرٌقٌة األوسط الشرق فً النام

Liu. G; Finance Leasing In International Trade, University of Birmingham, 2010, pp 
40- 49. 

 .ٕ٘ٙص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٕ
ٌّة، ترجمات(: هللا عبد)الشٌبة ٖ  .78ص ٌمان

4 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p153. 
ٌّة المصادر تذكر ٘  حمد بن الحسن) الهمدانً: انظر. الٌمن فً بكثرة الورس وأ الزعفران وجود البلحقة اإلسبلم

 من كمادة الورس ٌستعملن قرٌب عهد إلى ُكنّ  الٌمن نساء أنّ  كما. 9ٖٔص العرب، جزٌرة صفة(: ٌعقوب بن
 الٌمن فً االقتصادٌة الحٌاة( : عبده شاٌؾ) سعٌد: انظر. فاتحاً  لوناً  والجسم الوجه على ٌضفً أّنه إذْ  الزٌنة مواد
 والبحوث الدراسات مركز ، ٔٗ العدد ٌمنٌة، دراسات مجلة الوسطى، العصور فً العرب الجؽرافٌٌن لدى

 .78ٔص ،99ٓٔ ، صنعاء الٌمنً،
6 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p153. 
7 P. M. E; XXIV. 

ٌُعلّل دلٌل البحر اإلرٌثرّي انخفاض ال كّمٌة من النبٌذ التً حملها التجار الرومان إلى مٌناء ُمخا بؤّن تلك و
ٌّة التً  الببلد)الٌمن( كانت تنتج كّمٌات كبٌرة من النبٌذ. ووفرة انتاج النبٌذ فً الٌمن ُمثبت فً المصادر الكبلسٌك

 أوردت أّن أهل الٌمن، كؤهل الهند، ٌستخرجون النبٌذ من النخٌل ولٌس من العنب. انظر:

Strabo; the Geography, XVI, 4. 25.                                                       
                                                                                    .Pliny; N.H, XII. 40                                                                                         كذلك:

8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p71. 
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وما يمفت االنتباه ىنا ىو أّف دليؿ البحر اإلريثيري  يذكر ىذه السمع، التي قّدميا التّجار الروماف 
بصفة ىدايا. مما دفع بعض الباحثيف لمذىاب إلى   (ـٓٚ -ٓٗ)إلى ممّؾ حّمير كرب إيؿ وتار

مى ىؤالء الوافديف تقديـ ىدايا أّف أىؿ ميناء ُمخا، لـ يكونوا ُيرّحبوف بالوافديف األجانب، فترّتب ع
. وىذا تفسير قد يبدو غير منطقّي، إْذ يذكر بميني أّنو رأى (ٔ)لمحكاـ ُمقابؿ النزوؿ في ميناء ُمخا

. ويذكر دليؿ البحر (ٕ)في روما سفراء ومبعوثيف مف ببلد العرب الُمنتجة لمباف)أّي اليمف(
عمى ميناء مخا، كانت تربطو عبلقات اإلريثيري، أّف الممؾ كرب ايؿ ممؾ حمير، الُمسيطر 
أّف المصادر اليندّية التي ، أضؼ إلى (ٖ)صداقة باألباطرة الروماف، وجرى تبادؿ اليدايا بينيما

إلى الموانئ اليندّية وّصفت السمع التي حمميا التّجار الروماف ، تناولت التجارة الرومانّية مع اليند
دليؿ البحر  تفسير األقرب إلى الصواب، لما أوردهلذلؾ فإّف ال .(ٗ)بُمصطمح" ىدايا" أيضاً 

ُممؾ شخصّي عمى أّنيا جميع خيرات ببلدىـ  نظروا إلىمموؾ اليمف واليند اإلريثيري، ىو أْف 
فوصفوا األثماف التي قّدميا  .عبلقة شخصّية بنظرىـ، وبالتالي فإّف التبادالت التجارّية كانت ،ليـ

 ". ليدايا"با السمعالتّجار الروماف عف ىذه 
ومف السمع األخرى التي عرضيا التجار الروماف في أسواؽ ميناء ُمخا، كاف زيت الزيتوف الذي 
ُحمؿ قبؿ نضوجو، لتفادّي تمفو خبلؿ الرحمة البحرّية الطويمة، باإلضافة إلى األدوات النحاسّية 

لسمع، التي عرضيا . ويبدو أّف ا(٘)إسبانيةوكّميات مف القصدير الذي، رّبما، كاف مصدره والية 
التّجار الروماف، لـ تكف كفيمة بسّد المبمغ الُمستحّؽ عمييـ لقاء البخور والمّر الذي كانوا يحصموف 
عميو، لذلؾ فإّف دليؿ البحر اإلريثيري ينصحيـ بجمب كّميات كبيرة مف العمبلت الذىبّية إلى 

التاجر الرومانّي في أسواؽ اليمف . وىذا الكـّ مف العمبلت الذىبّية التي صرفيا (ٙ)موانئ اليمف
ُيفّسر ما أورده بميني مف أّف التجارة اليمنّية كانت تكّمؼ الخزينة الرومانّية، سنوّيًا، مبمغ خمسيف 

 . (ٚ)مميوف سيستريس
 
 
 
 

                                                           
 مصطفى)العلٌم عبد: كذلك. ٕٗ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٔ

ٌّة الجزٌرة تجارة(: كمال  .9ٕٓص مصر، مع العرب
2 Pliny; N. H, XII, 31.                           
3 P. M. E; XXIV. 
4 McLaughlin. R;  Rome and the Distant East,op, cit, p117. 
5 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p153. 
6 P. M. E;  XXIV. 
7 Pliny; N. H,  XII, 41.   
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 أوكميس: ميناء -د
يقع في أقصى الجنوب مف البحر األحمر بالقرب مف مضيؽ باب المندب، وىو ُيقابؿ  

. تناوبت (ٕ)( اليوـSela، ويبعد عنيا حوالي أربعة أمياؿ. وُيعتقد أّنو مدينة ِسبل)(ٔ)جزيرة بريـ
القوى السياسّية التي حكمت في اليمف عمى السيطرة عمى ىذا الميناء، فسيطرت عميو قتباف 

 . (ٗ). أّما في الفترة الرومانّية فكاف تابعًا لمدولة الحميرّية(ٖ)وسبأ
ة، وفي الفترة التي احتكر فييا العرب المبلحة في المحيط اليندّي، قبؿ اكتشاؼ الرياح الموسميّ 

كاف ميناء أوكميس محّطة لمسفف الينّدية، التي كانت تنزؿ فيو و ال تتابع اإلبحار شمااًل في 
البحر األحمر، إّما ألّنيا ُمنعت مف ذلؾ أو ألّنيا كانت تجد النزوؿ في أوكميس أيسر ليا، فكانت 

ـّ بيعيا لمتجار الوافديف تُنزؿ بضاعتيا  في ىذا الميناء، ومنو كانت تُنقؿ إلى ميناء ُمخا، ليت
. أّما بعد قياـ السفف الرومانّية برحبلتيا المباشرة إلى اليند، فقد تدىورت أىّمية ىذا الميناء، (٘)إليو

تُتابع رحمتيا  وأصبح مركزًا تنزؿ فيو السفف التجارّية الرومانّية، لمتزّود بالمياه العذبة، قبؿ أفْ 
. أضؼ إلى أّف ميناء أوكميس، ونظرًا لقربو مف سواحؿ أفريقّية (ٙ)الطويمة عبر المحيط الينديّ 

الشرقّية، أصبح محّطة أساسّية لمتجارة مع مناطؽ أفريقية الشرقّية، وكانت ترده السمع التي تنتجيا 
 . (ٚ)ىذا الميناء تمؾ المناطؽ مما سمح لمتجار الروماف بالحصوؿ عمى تمؾ السمع مف

وقد ورد ذكر ميناء أوكميس في العديد مف المصادر الكبلسّيكية، فذكره أرتميدوروس باسـ أكيبل 
 باب إزاء العرب ببلد جنوب مف الناتئ ، وحّدد موقعو بأّنو عمى الرأس(Acila)أو عقيبل 

 الذي القتبانييف ناءمي أنو وذكر ،(Ocilia) أو عقيميا أوكيميا . كما ذكره بميني باسـ(ٛ)المندب
. أّما دليؿ البحر اإلريثيري  فقد ذكر ىذا الميناء (ٜ)األفريقي الساحؿ مف السفف إليو تأتي كانت

، وذكر أّف السفف الرومانّية الُمبحرة إلى اليند كانت تتزّود منو (Ocelis)باسـ أوكميس أو عقيميس
. ويتّفؽ (ٓٔ)عدف والمحيط الينديّ بالمياه العذبة، التي كانت بحاجتيا في رحمتيا عبر خميج 

 .  (ٔٔ)بطميموس مع دليؿ البحر اإلريثيري  فأطمؽ عمى ىذا الميناء اسـ أوكميس
                                                           

ٌّة المصادر فً وردت: برٌم جزٌرة ٔ  مٌل بعد على المندب باب مضٌق فً فً تقع. دٌودوروس باسم الكبلسٌك

 ؼٌر قسمٌن على المندب باب مضٌق تقسم. االفرٌقً الساحل من مٌبلً  عشر  وإحدى الٌمنً، الساحل من ونصؾ
 .9ٔص م،97ٕٔ صنعاء، الٌمنٌة، الجزر تارٌخ(: علً حمزة)لقمان: انظر. متساوٌٌن

 .ٕٗ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٕ
3 Forster. C; op, cit, p148. 
4 P. M. E; XXV. 

ٌّة، ص ٘  .7ٕٔزٌادة)نقوال(: دلٌل البحر اإلرٌثرّي  وتجارة الجزٌرة العرب
 .7ٙ، صالعرب والمبلحة فً المحٌط الهنديحورانً)جورج فضلو(:  ٙ
 .ٕ٘٘العربٌة، ص الجزٌرة فً االقتصادي الوضع :العلً( هللا عبد )نورة النعٌم 7

8 Artemidoros; In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4, 5. 
9 Pliny; N. H, VI, 104.; XII, 88. 
10 P. M. E; XXVI. 
11 Ptolemy; Geography, VI, 6. 7. 
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 (:Adenميناء عدن) -ىــ
أّوؿ الموانئ في طريؽ السفف ، و ميناء ُميـّ عمى الساحؿ الجنوبّي لمجزيرة العربّية 

ميناء أوكميس عف يبعد . (ٔ)اب المندبالرومانّية القادمة مف البحر األحمر بعد عبورىا مضيؽ ب
 . (ٕ)( كيمومتر تقريبإٕٕرٖٙستاديا= )ٕٓٓٔالبحر اإلريثيري  بحوالّي  دليؿمسافة قّدرىا 

ة يضاويّ بة جزيرة صخريّ شبو وىو في  ،الموقع المعروؼ حالّيًا بػ)صبرة( ،يحتؿ ميناء عدف القديـ
 يقع بيف ،ف الجنوبي، برزخ رممي أشبو بالعنؽصمي مف ساحؿ اليماأل يربطيا بالبرّ  ،الشكؿ تقريباً 

ىذا الموقع الجغرافّي الُمحّصف منح ميناء  .(ٖ)وبيف خميج التّواىي غرباً  ،شرقاً   بيفأغّبة  خميج
  .(ٗ)والرياح الموسمّية الشمالّية الشرقّية ،و حماية طبيعّية مف العواصؼ ،عدف مرفًأ طبيعياً 

ـْ َتغفؿ المصادر الكبلسيكّية عف  ذكر عدف، فأشارت إلييا بأسماء ُمتعّددة، إْذ ذكرىا  بميني ل
. أّما دليؿ البحر اإلريثيري  فذكر ميناء عدف (٘)، وذكرىا بصفة بمدة(Athenae()أثيناي)باسـ

، إاّل أّنو ذكر أّنو كاف ُمجّرد محّطة (Eudaemon Arabia)باسـ العربّية الميمونة أو السعيدة
لمتزّود بالمياه العذبة، التي كانت تفوؽ بجودتيا تمؾ التي كانت في  تمّر عمييا السفف التجارّية

 األياـ في قائبًل: " ألف (يودايموف). وذكر ىذا المصدر سبب تسمّية عدف بػ (ٙ)ميناء أوكميس
 أحد يكف لـ وعندما مصر، إلى اليند مف مباشرةً  رحبلت ىناؾ تكوف أف قبؿ المدينة، ليذه الُمبكرة
 كاف المحيط، سواحؿ عمى الواقعة الموانئ إلى مصر مف اإلبحار عمى ؤيجر  المبلحيف مف

يقصد ) البمديف كبل مف القادمة السفف يستقبؿ المكاف)أي عدف( الذي ىذا في يتجمعوف الجميع
ومف  الخارج مف القادمة البضائع تستقبؿ زمننا اإلسكندرية في ىي كما ، تماما(مصر واليند
 .(ٚ)خّربيا قيصر" زمننا عف بعيدة تليس مّدة قبؿ أّنو مصر. غير

و تبرز في كبلـ دليؿ البحر اإلريثيري،  ُنقطتاف ىاّمتاف: أّوليما: تشبييو لميناء عدف، قبؿ 
تدميره، بمدينة اإلسكندرّية. ومدينة اإلسكندرّية في العصر الرومانّي كانت مف أىـّ نقاط التقاء 

                                                           
ٌّة، الجزٌرة شبه موانئ(: هللا جار حمزة محمد) الشّمري ٔ  .98ص العرب

2 P. M. E; XXVI.  
 .7ٔم، ص99ٓٔ صنعاء، ، الٌمنً والبحوث الدراسات مركز فرضة الٌمن، عدنشهاب)حسن صالح(:  ٖ
ٌّة التجارة طرق (:سعٌد أسمهان)الجرو ٗ ٌّة البر  .ٖٓ، صالٌمن فً والبحر

5 Pliny; N. H. VI. 32.  
ٌُشر بلٌنً هنا إلى عدن على أّنها مٌناء، مما ٌدّل على أّنها لم ٌّة. ولم   تكن ذا شؤن كبٌر فً التجارة الرومان

 .ٖٓ، صٕاإلسبلم، ج قبل العرب فً  تارٌخ انظر كذلك: علً)جواد(: الُمفّصل
6 P. M. E; XXVI. 

 أحواض عن عبارة الخزانات تلك وكانت. الصخور فً محفورة خزانات فً جمعتُ  العذبة المٌاه هذه وكانت
 لتجمٌع الُمرتفعات واجهات على ُحفرت قنوات بٌنها تصل كما. تقنوا بٌنها وتصل البعض بعضها مع ُمّتصلة
 العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم: انظر. للخزانات وتوجٌهها السٌول، مٌاه
  .             ٕٙ٘ص

7 P. M. E; XXVI. 
ٌّة، ترجمات(: هللا عبد)الشٌبة: أٌضاً  انظر  .79ص ٌمان
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. وىو ما ُيعتبر دليبًل عمى مدى (ٔ)عصر بحؽّ التجارة بيف الغرب والشرؽ، فكانت بورصة ذلؾ ال
ـ) الفترة الُمفترضة لكتابة الدليؿ  ُ٘ٛقبيؿ العاـ  االزدىار االقتصادي الذي شيده ىذا الميناء

 اإلريثيرّي(.
 وثانييما: حديثو عف تخريب ميناء عدف عمى يّد قيصر، فمف ىو قيصر الذي تّحدث عنو دليؿ

 اإلريثيري ؟. البحر
ار جداؿ طويؿ بيف الباحثيف حوؿ ىوية "قصير" ىذا. وىذا الجدؿ ُيمكف إدراجو تحت في الواقع د

 العنواف العريض و الُمتمحّور حوؿ سياسة روما تجاه اليمف.
، وأّف (ٕ)فرأى بعض الباحثيف، أّف تدمير ميناء عدف، كاف جزءًا مف الصراعات الداخمّية في اليمف

ـ بمداخؿ البحر األحمر والساحؿ الصومالي واألثيوبّي مف موقع عدف االستراتيجّي الياـ، الُمتحكّ 
جية، و الطريؽ البحرّي الُمّتجو إلى اليند والخميج العربّي مف جية أخرى، قد جّر عميو حقد 
الموانئ اليمنّية األخرى. مما دفع ممؾ حمير، الذي كاف ميناء مخا يتبع لو، لمقياـ بتدمير ميناء 

. وذىب مف أخذ بيذا الرأّي إلى أّف كممة قيصر في (ٖ)إلى ميناء ُمخاعدف لنقؿ النشاط التجارّي 
دليؿ البحر اإلريثيري ما إاّل ىي ترجمة خاطئة لمقب " ممؾ" عند العرب. وأّف المقصود بو ىو 

، ودّعموا رأييـ بأّف المصادر الرومانّية لـ تذكر قياـ أّي (ـٓٚ -ٓٗ)الممؾ الحميرّي كرب إيؿ
 . (ٗ)اليمف، باستثناء حممة إيميوس غالوس الفاشمة، وىي لـ تصؿ حّتى عدفحممة رومانّية نحو 

وىذا في الواقع تفسير غير منطقّي، إْذ أّف الممؾ الحميرّي لـ يكف ُمجبرًا عمى تدمير ميناء عدف 
بعد إخضاعو، بؿ كاف األولى بو ىو االعتناء بو، إْذ أصبح تحت سيطرتو، وخيراتو أصبحت 

 جبره عمى تدميره؟!ممكو، فما الذي يُ 
 (٘)أّما الرأي الثاني، فذىب إلى أّف القيصر الذي ذكره دليؿ البحر اإلريثيري ىو غايوس قيصر

حفيد اإلمبراطور أوغسطس. وأّف أوغسطس قد كّمفو بتدمير ميناء عدف، خوفًا عمى مصالح 

                                                           
1 Strabo; the Geography, XVII, 1. 13.;  Dio Chrysostom; Orations, XXXII.36         . 

 .ٕ٘ص عدن، مٌناء وتدمٌر العسكرٌة قٌصر جاٌوس حملة حول(: محمود بن رشاد)البؽدادي ٕ
3 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, pp 115, 116. 

 اإلرٌثريّ  البحر دلٌل على تعلٌقاته ضمن( ٕٙ)رقم التعلٌق فً ورد هذا( شوؾ) ورأي
ٌّد)الناصريّ  ٗ  .8ٕ ،7ٕص األحمر، البحر و الرومان(: أحمد س
 جّده ثقة ؼاٌوس نال. أؼرٌبا الٌمنى وٌده وصدٌقه ٌولٌا ابنته من أوؼسطس حفٌد هو: قٌصر ؼاٌوس ٘

ٌّات ُمتمّتعاً  بارثٌا مع والعبلقة أرمٌنٌة، شإون تنظٌم مهّمة إلٌه فؤسند أوؼسطس،  بصفته اسعةو بصبلح
ٌّتٌن بٌن الحدّ  الفرات نهر من جعل الذي االتفاق ؼاٌوس فؤتمّ  م،ٔ العام فً بروقنصل ٌّة اإلمبراطور  البارث
ٌّة  فً األخٌر داهم الموت أنّ  إاّل  له، خلٌفةً  ؼاٌوس تنصٌب ٌنوي كان أوؼسطس أنّ  وٌبدو. مٕ العام فً والرومان

 إثر موته فً السبب كانت خطرة إصابة إصابته إلى أّدت مٌنٌةأر فً لها تعّرض اؼتٌال عملٌة إثر مٗ العام
 : انظر: للمزٌد. مٗعام اٌطالٌا إلى وصوله

Paterculus; Historiae Romanae, II, 101, 1. 
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تيـ بأّف دليؿ البحر . وُيقّدـ أصحاب ىذا الرأي ُحجّ (ٔ)اإلمبراطورّية االقتصادية في البحر األحمر
اإلريثيري قد ذكر أّف التدمير قد جاء قبؿ فترة قصيرة مف زمانو. فإذا كاف تاريخ قياـ تأليؼ دليؿ 

، فإّف الفاصؿ الزمنّي المناسب قد يكوف ثمانيف أو (ٕ)ـٓٛ -ٓ٘البحر اإلريثيري ىو بيف العاميّ 
ا الرأي وجية نظرىـ بما خمسة وثمانيف عاـ، أي في زمف أوغسطس نفسو. ودّعـ أصحاب ىذ

ذكره بميني، أثناء حديثو عف النباتات التي كانت تنمو في شبو الجزيرة العربّية، مف أّف غايوس 
موريتانية كاف أّوؿ رومانّي شاىد شجر المباف ودرسيا عف ُقرب، ونقؿ معموماتو عنيا إلى ممؾ 

. فيكؼ إذف كاف لغايوس حفيد (ٖ)عف الجزيرة العربّية لُيضّمنيا في كتابو الثاني، العالـ جوبا
أوغسطس أْف ُيعايف صفات المباف بنفسو إْف لـ يذىب إلى سيؿ حضرموت حيث ينمو المباف 

 .(ٗ)وحيث تقع عدف
عمى أّية حاؿ، وبغّض النظر عمف قاـ بتدمير عدف، فإّف ىذا الميناء فقد أىّميتو لصالح ميناء 

لحماية السفف الرومانّية العابرة لمضيؽ باب مخا، وتمّكف الروماف مف تركيز حامية عسكرّية 
 .  (٘)المندب

والبّد مف اإلشارة ىنا إلى أّف األبحاث األثرية، التي ُأجريت في موانئ مصر عمى البحر األحمر، 
والسّيما برنيكي وميوس ىرموس، تؤّيد قوؿ دليؿ البحر اإلريثيري،  بأّف عدف قد ُدّمرت فعبًل، 

لتجارّي إلى ميناء مخا. إْذ ُعثر عمى قدر كبير مف الصخور البركانّية وانتقؿ إثر ذلؾ النشاط ا
الشاطئّية في ميناء برنيكي المصرّي، ىذه الصخور كاف الُثمث منيا فقط يعود لميناء عدف والباقّي 

 . (ٙ)يعود لميناء قنا
 ( ُيقّدـ تفسيراً (Peacock أّما عف سبب تواجد ىذه الصخور في مصر، فإف الباحث بايسوؾ

يتعّمؽ بالسفف الرومانّية، والمحافظة عمى توازنيا أثناء اإلبحار. فيرى أّف السفف التجارّية 
الرومانّية، الُمتخّصصة بالتجارة مع اليمف، وبعد أْف تنيي ُمبادالتيا التجارّية، كانت تقوـ بوضع 

حر األحمر. صخور عمى متنيا بيدؼ المحافظة عمى توازنيا أثناء رحمة العودة شمااًل عبر الب
وبعد وصوليا إلى موانئ برنيكي وميوس ىرموس كانت تقوـ بإلقاء ىذه الصخور عمى الشاطئ 

                                                           
1 Mommsen. T; The Provinces Of The Roman Empire From Caesar To Diocletian, Vol. 
II, London, 1909, pp293, 294. 

ٌّة، الجزٌرة وتجارة  اإلرٌثريّ  البحر دلٌل(: نقوال)زٌادة ٕ  .ٖٕٙ ،ٕٕٙص العرب
3 Pliny; N.H. XII. 31. 

 .9ٕ ،8ٕص عدن، مٌناء وتدمٌر العسكرٌة قٌصر جاٌوس حملة حول(: محمود بن رشاد)البؽدادي ٗ
 .ٕٙص ،ٕج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً ٘

6 McLaughlin. R;  Rome and the Distant East,op, cit, p75.  
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. وىذا الشاىد األثري ُيعّد دليبًل عمى دور ُميناء قنا في (ٔ)لتضع مكانيا بضائع تحمميا نحو اليمف
 التجارة البحرّية الرومانّية.

 ميناء قنا)حصن الغراب أو بير عمي(:-و
 كيمومترات ثبلثة مسافة عمى ميـ عمى الساحؿ الجنوبّي لمجزيرة العربّية. يقعميناء  
. وتوّضح بقايا الميناء أّنو كاف يقع عمى (ٕ)(عمي بير)بػ المعروفة الحديثة القرية غرب جنوب

ساحؿ رممّي قاحؿ، حيث تتقاطع الصخور البركانّية مع خّط الشاطئ. والُمستوطنة القديمة لقنا 
، وتقوـ بالقرب مف خميج محمّي بصخرة (ٖ)متر عرضاً  ٖٓٓـ طواًل، وٓٓ٘مسافة كانت تمتّد 

 . (ٗ)متر فوؽ الميناءٓٗٔبركانّية قديمة ترتفع كنتوء صخرّي ُقرابة 
. (٘)كاف ميناء قنا، في القرف األّوؿ الميبلدّي، ميناء حضرموت الرئيسّي ومنفذىا عمى بحر العرب

مباف، إْذ كاف ُيغّذي الُطرؽ البّرية بما يصؿ إليو مف محاصيؿ عف كما كاف ميناء رئيسّيًا لتجارة ال
، أضؼ لكونو ميناًء عالمّيًا (ٙ)سقطرى أو الساحؿ األفريقيّ  طريؽ البحر، سواًء مف ظفار و

. ومنو كاف يمتّد عدد مف (ٚ)يقصده التجار مف اإلمبراطورّية الرومانّية، ومف اليند وشرقي أفريقيا
. ىذه الُطرؽ البّرية التي ربطت بيف شبوة وقنا، (ٛ)شبوة عاصمة حضرموتالطرؽ البّرية إلى 

. إْذ أّنو وفي الفترة التي كاف فييا الحميرّيوف (ٜ)كانت  المنفذ الرئيسّي لتصدير المباف الحضرميّ 
ُيصّدروف أجود أنواع الُمّر، فإّف القبائؿ الحضرمّية في منطقة ظفار كانت تحكـ أفضؿ المناطؽ 

لمباف في ببلد العرب، فضبًل عف أّف حضرموت قد احتكرت المباف، الذي كاف يردىا مف  الُمنتجة
 . (ٓٔ)شرقي أفريقية وجزيرة سقطرى

                                                           
1 Peacock. D. and Williams.D;  Food for the Gods: New Light on the Ancient Incense 
Trade, Oxford: Oxbow, 2006, pp29- 31. 
2 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p116. 
3 Reddy. A; Looking From Arabia To India: Analysis Of The Early Roman ‘India Trade’ 
In The Indian Ocean During The Late Pre- Islamic Period (3rd Century BC - 6th 
Century AD), vol 1, Deemed University, Pune, p131. 
4 Sedov, A. V; op, cit, pp71- 101. 

ٌّة التجارة طرق(: سعٌد أسمهان)الجرو:  كذلك ٌّة البر  .ٖٔص الٌمن، فً والبحر
5 Groom, N; The periplus, Pliny and Arabia, Arab. Arch. Epig,  No. 6, Denmark, 1995, 
pp180- 195, p185. 

 .ٕٙ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٙ
7 P. M. E; XXVII. 

 كٌلو( ٕٕرٖٕٙ= )ستادٌا( وعشرٌن مئة) كان وشبوة قنا بٌن الطرٌق طول أنّ   اإلرٌثريّ  البحر دلٌل وأوضح
 تقرٌبا متر

8 Sedov.  A. V; Sea-trade of the Hadramawt Kingdom from the 1st to the 6th 
Centuries A.D، Rome, 1997, pp371, 372. 

 .ٕٙ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم 9
10 Tomber. R; op, cit, p105.  
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وُيوحي الدليؿ األثري أّف قنا كانت ميناًء ميّمًا في العصر األوغسطّي، أّي عندما شيدت ىذه 
ل . ورّبما لجأ (ٔ)ى الموانئ المصرّيةالمنطقة زيادة كبيرة في حجـ الُسفف الرومانّية الُمبحرة مف وا 

مموؾ حضرموت إلى تطوير ىذا الميناء، عندما شاىدوا حجـ االستثمارات التجارّية الواردة 
أّنو  وارّجحف ،بارز وقع القديـ لقنا، عمى بقايا بناء. إْذ َعثر عمماء اآلثار، الذيف نّقبوا في الم(ٕ)إليو

إلى الميناء، كما عثروا عمى مراسي حجرّية لرسو السفف،  يعود لمنارة ُبنيت لتوجيو السفف القادمة
 . (ٖ)باإلضافة إلى بقايا مف المباف المحروؽ

وتؤّكد الفخارّيات األجنبّية التي ُكشفت في ميناء قنا عمى متانة االرتباطات التجارّية الُمبّكرة، التي 
. إْذ  أّف (ٗ)ارثيا واليند أيضاً جمعت ىذا الميناء ليس مع اإلمبراطورّية الرومانّية فقط، بؿ ومع ب

ربع الفخارّيات التي اكتشفت في ميناء قنا ىي مف الصناعة المحّمية، والباقي يعود إلى صناعات 
. وتضّمنت االكتشافات األثرية  أجزاء مف الفّخارّيات المصقولة مف ببلد ما بيف (٘)خارجّية

ميج العربّي، وُيرّجح عمماء اآلثار أّف ىذه النيريف، وأوعّية خشبّية ذات لوف أسود ورمادّي مف الخ
 . (ٙ)القوارير كانت ُتستخدـ لنقؿ البمح والنبيذ إلى ميناء قنا

أّما االتصاالت النبطّية مع قنا فيي ُمثبتة باالكتشافات الخزفّية الوردّية والحمراء، التي ُعثر عمييا 
  .(ٚ)الغربّية مف اليند فيو، إلى جانب قطع خزفّية أخرى تعود إلى المناطؽ الشمالّية

الصادرات الرومانّية إلى ميناء قنا: -و -أ  
تشابيت الصادرات الرومانّية إلى ميناء قنا مع تمؾ التي كاف يعرضيا التجار الروماف  

ليحجب  -منطقّياً  -. وىذا شيء يبدو طبيعّيًا، إْذ أّف التاجر الرومانّي ما كاف(ٛ)في ميناء ُمخا
ُمخا كاف خاضعًا لمدولة الحميرّية  ر ُمخا ليعرضيا في قنا، والسّيما أّف ميناءسمعًا بحوزتو عف ُتجا

في حيف أّف ميناء قنا كاف خاضعًا لدولة حضرموت. لذلؾ فإّف الصادرات الرومانّية إلى قنا، كما 
، وكّميات مف (ٜ)ىو الحاؿ بالنسبة إلى ُمخا، اشتممت عمى األنسجة والمباس العربّي الُمطّرز

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p141.  
2 Sedov. A. V; ‘Qana (Yemen) and the Indian Ocean: the archaeological evidence’, in 
Ray. H  and Salles J; Tradition and Archaeology Early: Maritime Contacts in the Indian 
Ocean Manohar Publishers and Distributors, New Delhi, 1996, pp 28- 80, p12. 
3 Reddy. A; op, cit, p130. 
4 P. M. E; XXVII. 
5 Sedov. A. V; The Port of Qana and the Incense Trade, op, cit,pp 76- 90. 
6 McLaughlin. R;  Rome and the Distant East,op, cit, p73.  
7 Reddy. A; op, cit, pp136, 137. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p141. 
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. كما عرض التجار الروماف عمى التجار الحضرمييف في (ٔ)ف الخاـ كالنحاس والقصديرالمعاد
 . (ٕ)ميناء قنا الخمور المتوّسطّية باإلضافة إلى كميات محدودة مف القمح المصريّ 

وتؤّكد األبحاث األثرية ما أوردتو المصادر األدبّية بخصوص تجارة الروماف بالنبيذ مع ميناء قنا، 
يقارب مف نصؼ القطع الفّخارّية، التي ُعثر عمييا في ميناء قنا، تعود إلى القوارير إْذ أّف ما 

. كما ُيشير عمماء اآلثار إلى أّف خمس القطع الفخارّية، التي (ٖ)الرومانّية الُمستخدمة لتعبئة النبيذ
في كامبانيا ُعثر عمييا في قنا تحمؿ ُبقع بركانّية سوداء في تركيبيا، مما يدّؿ عمى أّنيا ُصنعت 

. كما صّدر الروماف إلى ميناء قنا (٘)ـٜٚعاـ  (ٗ)(Vesuviusقبؿ انفجار بركاف فيزوفيوس )
زيت الزيتوف والسمؾ الُمجّفؼ مف إسبانية، بدليؿ العثور عمى بعض القوارير التي كانت ُتستخدـ 

 . (ٙ)لحفظ ىذيف النوعيف مف الُمنتجات الرومانّية

لى قنا ِقطع خزفّية وفّخارّية غالية الثمف، إْذ َعثر األثاريوف في وحمؿ التجار الروماف معيـ إ
. ومف ضمف االكتشافات (ٚ)ميناء قنا عمى قطع مف ىذا الخزؼ تعود إلى القرف األّوؿ الميبلديّ 

مف الفخار الرومانّي الُمزخرؼ، الذي كاف ُيستخدـ كأوعية طعاـ عمى موائد الطبقة الراقّية، ِقطع 
. والبعض مف ىذه (ٛ )(Terra Sigillataالدراسات الحديثة باسـ" تيرا سيجبّلتا)وىو ماُيعرؼ في 

القطع الفّخارّية حممت ختـ بشكؿ قدـ رجؿ، فاستدّؿ األثاريوف عمى أّنيا مصنوعة في إحدى 

                                                           
1 P. M. E; XXVIII.  
2 Reddy. A; op, cit, p137. 
3 Sedov, A. V; The Port of Qana and the Incense Trade, op, cit, p78. 

 التارٌخ فً بركان أشهر(. Vesvius)فٌزفٌوس أو( Vesvus)فٌزفوس باسم أٌضاً  ٌُعرؾ: فٌزوفٌوس بركان ٗ

، ًّ وهركوالنٌوم ( Pompeii)بومبً بلدات من بالقرب( Campania) كمبانٌا ساحل على ٌقع الرومان

(Herculaneum )ونٌابولٌس (Neapolis .)ومن. الزمن من طوٌلة لفترة خامداً  ُبركاناً  الرومان اعتبره 

ٌّات فً ثورتهم أثناء مؤوى منه اّتخذوا قد( Spartacus)سبارتاكوس مع العبٌد الثوار أنّ  معرفة الطرٌؾ  سبعٌن

 هذا بانفجار الكارثة لتحص( تٌتوس االمبراطور عهد فً)م79العام من آب9ٕ وفً. المٌبلد قبل األّول القرن
 العالم فقدان فً السبب البركان هذا وكان. الرماد تحت ودفنها به المحٌطة الُمدن بمحو تسّبب الذي البركان

 ًّ ٌّة مبلحظات تسجٌل محاولته أثناء لحٌاته" األكبر بلٌنً" الموسوع  :انظر. عنه علم

Bunson.M; op,cit, p576. 
5 Sedov. A. V; ‘Qana (Yemen) and the Indian Ocean: op, cit, pp12-15.                                         
6 Singer, C; op, cit, p22. 
7 Sedov. A. V; ‘Qana (Yemen) and the Indian Ocean: op, cit, pp15- 60.  

اً  حدٌث مفهوم: سٌجبّلتا تٌرا 8 ٌّ  نماذج إلى لئلشارة استخدم. المٌبلديّ  عشر الثامن القرن إلى استخدامه ٌعود نسب

ًّ  من ٌّة األوان ٌّة فً االستعمال شائع كان الذي ،المصقول البلمع األحمر اللون ذات الفّخار  االمبراطور
ٌّة  على كذلك اشتمل بل. فحسب قوالب فً ٌُصبّ  كان مما بالصور الُمحبّلة األوانً على ٌقتصر ال و. الرومان
ًّ  عجلة تصنعه انتك مّما ملونةال ؼٌر األنواع ُمختلؾ ًّ  ومنشإها الصناعة هذه وأصل. الفخران  البحر شرق
: انظر. المٌبلد قبل الرابع القرن منذ المنقوشة القوالب صبّ  صناعة شاعت حٌث المتوّسط

 ومحمد علً زكً: ترجمة واالجتماعً، االقتصادي الرومانٌة اإلمبراطورٌة تارٌخ(: مٌخائٌل)روستوفتزؾ
 انظر كذلك:  .ٕٔٗص ،ٕٔٔص م،9٘7ٔ  القاهرة، المصرٌة، هضةالن مكتبة ،ٔج  سالم،

Kiiskinen. H; Production And Trade Of Etrurian Terra Sigillata Pottery In Roman 
Etruria  And Beyond Between C. 50 BCE And 150 CE, University of Turku, Turku, 
2013, pp23- 26.  
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كما ُعثر عمى قطع مف ىذه  .(ٔ)( الرومانّيةSicilyالورشات التي كانت تقوـ في جزيرة صقمية)
( الذي كاف Agathemerus)السـ(، وىو اختصار AGATEؿ النقش أو الختـ)الفّخارّيات تحم

. وبدورىـ قاـ الوكبلء (ٕ)رجؿ أعماؿ يممؾ ورشًا لصنع ىذه األوانّي الفّخارّية في شرقّي صقمية
الممكّيوف، الذيف كانوا يحتّكروف تجارة المباف الحضرمّي، بنقؿ كّميات مف ىذا النبيذ الرومانّي 

 . (ٖ)ة، عبر الطريؽ البّري، إلى العاصمة شبوةوالقطع الخزفيّ 
كما جمب الروماف إلى قنا مواد غالية الثمف مف ضمنيا الفّضيات المنقوشة، وسمع ذىبّية، وغيرىا 

 Eleazosالثاني) مف المواد التي كانت موضع طمب وتقدير مف الممؾ الحضرمّي العزيمط
II()ٕ٘- ٙ٘)الخيوؿ الرومانّية، والتماثيؿ الكبلسيكّية  الذي كاف ُمتحّمسًا لمحصوؿ عمى (ٗ)ـ

. ويبدو صدى ىذا التبادؿ التجارّي بيف الروماف والنخبة (٘)الفاخرة، واأللبسة العالية الجودة
تشكيؿ الذىب  يتـ ما وعادةً  السياسّية الحاكمة في حضرموت في قوؿ دليؿ البحر اإلريثيري :"

 . (ٙ)الخيوؿ والتماثيؿ والثياب الفاخرة رفيعة الصنعة" وألواح الفّضة، وحمميا لمممؾ، باإلضافة إلى
وتّمت اإلشارة في الفقرة الخاّصة بميناء عدف، إلى أّف عمماء اآلثار عثروا في مينائي ميوس 
ىرموس وبرنيكي عمى كـّ ليس بالقميؿ مف الحجارة البركانّية الشاطئّية التي كاف مصدرىا ميناء 

 الرتباطات التجارّية بيف ىذه الموانئ وميناء قنا. قنا مّما يدّؿ عمى مدى متانة ا
ومف خبلؿ دراسة المحّطات التي تعامؿ معيا التجار الروماف في اليمف يقُؼ الباحث عمى 

ىاّمتيف. الُمبلحظة األولى: لـ تكف جميع الموانئ والمحّطات عمى الساحؿ اليمنّي،  ُمبلحظتيف
أو الساحؿ الجنوبّي، عمى سوّية واحدة مف األىّمية سواًء أكانت الموانئ عمى الساحؿ الغربّي، 

ّنما كاف البعض منيا ميناًء وسوقًا بحكـ كونو منفذًا حيوّيًا لمدولة التي  بالنسبة لمتجارة الرومانّية. وا 
 يتبع ليا كما ىو الحاؿ بالنسبة لميناء ُمخا، التابع لممممكة الحميرّية، وميناء قنا التابع لمممكة

 . (ٚ)حضرموت

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p142. 
2 Sedov. A. V; ‘Qana (Yemen) and the Indian Ocean: op, cit, p60.  
3 Tomber. R; op, cit, p105. 

 -ٕ٘ الفترة خبلل حضرموت ملك ، ذخر عمّ  ابن وهو" الٌزاوس" باسم الرومان التجار عرفه: الثانً العزٌلط ٗ

 فً مقٌماً  كان الذي وذي رٌدان سبؤ  ملك  وترٌهنعم اٌل كرب  للملك ومعاصراً  شبوة فً مقٌماً  كان م. ٘ٙ
 مملكة فً بعد فٌما اندمجت التً حضرموت عرش على جلس من آخر الثانً العزٌلط وكان ظفار، العاصمة

 .8ٙ8 ،8ٙ٘ص ،ٕمج وحمٌر، سبؤ وحضارة دولة تارٌخ فً الجدٌد(: حسٌن محمد)الفرح:  انظر. سبؤ
5 Dalby. A; Empire of Pleasures: Luxury and Indulgence in the Roman World, 
Routledge, London, 2000, p195. 
6 P. M. E; XXVIII. 

ٌّد)الناصريّ : كذلك. 7ٙص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً 7  الرومان(: أحمد س

 . كذلك: ٖٖص األحمر، البحر و

                                                        P. M. E; XXI, XXVII 21.                                             
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ي حيف كاف البعض منيا مراكز تمّر عمييا السفف الرومانّية لمتزّود بالمياه العذبة كميناء أوكميس ف
 .(ٔ)وميناء عدف في فترة تدىور تجارتو

الُمبلحظة الثانّية: اقتصرت التعامبلت التجارية لمروماف عمى ىذه الموانئ، ولـ يكونوا يتوّغموف 
ّده إلى خوفيـ مف الدخوؿ إلى ىذه المناطؽ المجيولة إلى الداخؿ اليمنّي. وىو ما قد يكوف مر 

بالنسبة إلييـ، والسّيما أّف مف دخؿ قبميـ مف الجنود الروماف، الُمنخرطيف في حممة إيميوس 
. ىذا عدا (ٕ)غالوس، قد ضاعوا في الُمستنقع اليمنّي، الذي ابتمع جزءًا كبيرًا مف جنود غالوس

مف أف التجارة بالمواد العطرّية كانت تحتكرىا النخبة الحاكمة، عّما أثبتتو المصادر الكبلسيكّية، 
، لذلؾ فإّف التجار (ٖ)وال تسمح لمتجار األجانب بالتعامؿ إاّل مع وكبلء ممكّييف تابعيف ليـ ُمباشرة

 الروماف لـ يكونوا يجرؤف عمى التوّغؿ إلى الداخؿ. 
ضارب المعمومات التي أوردتيا المصادر وأصداء ما ورد في الُمبلحظة الثانية، يبدو واضحًا في ت

الكبلسيكّية بخصوص شكؿ شجرة البخور، وطريقة جنّي محاصيميا. وىو ما عبر عنو بميني 
الوصؼ الذي قدمو و  عمى شكؿ شجرة البخور نفسيا. اتفاؽال يوجد بشكؿ واضح حيف أورد أّنو " 

أكواـ  مف أليّ  ال يمكف يري : ". كما يبدو بوضوح في قوؿ دليؿ البحر اإلريث(ٗ)"اليوناف متنوع
 حّبة تحميؿ تـّ  فإذا الممؾ. بإذف إالّ  سرّية، وال عبلنية المراكب، ال ظير عمى ُتحمؿ أف البخور
. (٘)( يقصد ميناء موشكا أو سميـر)الميناء مف تخرج لمسفينة أف يسمح ال األذف ىذا دوف واحدة

مر)لويكي كومي و أيمة( فقد كانت موانئ ينزؿ ّأما بالنسبة لموانئ الجزء الشمالّي مف البحر األح
فييا التّجار األنباط والروماف، أحيانًا، بعد نياية رحمتيـ التجارّية. إاّل أّنيـ استغموا وجودىـ فييا 

 لمقياـ ببعض التبادالت التجارّية.
 : جزيرة ُسقطرى -ز

اف في اليمف، مف البّد، قبؿ إنياء البحث في المحّطات التي تعامؿ معيا التجار الروم 
اإلشارة إلى منطقة تعامؿ معيا الروماف، ولكّنيا تقع خارج النطاؽ الجغرافّي لميمف، وتبعت في 

 تمؾ الفترة لمممكة حضرموت، وىي جزيرة سقطرى.
 رأس شرؽ كـ ٖٕ٘ نحو وتبعد العرب. وبحر عدف خميج في اليمنية الجزر و ُسقطرى مف أكبر

 مف الجنوبي الجزء في التوابؿ، رأس أو العسير الرأس نويسمو  العرب كاف الذي جاردافوي،

                                                           
ٌّد)الناصريّ  ٔ  كذلك:  .ٖٕص األحمر، البحر و الرومان(: أحمد س

McLaughlin. R;  Rome and the Distant East,op, cit, p71. 
ٌّةالر السٌاسة(: عٌسى حنان)جاسم ٕ ٌّة الجزٌرة شبه تجاه ومان  .ٖٖٗص اإلسبلم، قبل العرب

3 Pliny; N.H, XII, 30.;  McLaughlin. R; op, cit, p72. 
4 Pliny; N.H,  XII, 31. 
5 P. M. E; XXXII. 
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. ورد ذكر سقطرى في (ٔ)اليمنية الجميوريةوىي اليوـ ضمف أراضي  .الصوماؿ جميورية
الييا  المصادر الكبلسيكّية التي اعتبرتيا جزء مف أراضي ببلد العرب السعيدة)اليمف(. ، فأشار

عنيا  تحدث . كما(ٕ)العرب لحكـ خاضعة وأنيا ا،مني يأتي البخور أفضؿ أف ثيوفراستوس، وذكر
 كافية، بكميات البخور وتُنتج مزدىرة أنيا ، وذكر(Hiera)وسماىا المقدسة الصقمي ديودوروس

 البحارة وأف العطرة، الرائحة ذات األخرى البخور أنواع وكؿ المر إنتاج مف إضافية حّصة وليا
 نير عمى األكبر اإلسكندر أسسيا التي ينةبوتانا، المد مف بخاصة بمد، كؿ مف يزورونيا

 . (ٖ)اليند
ما ُيقارب  ،(فرتؾ رأس)سياجروس رأس عف جزيرة شييرة، تبعد أنيا كما أشار إلييا بميني وقاؿ

، وذكر أّنيا (Dioscorida). أّما دليؿ البحر اإلريثيري، فذكرىا باسـ ديوسكوريدا (ٗ)ميؿٕٓٛ
شرقييف، ولذلؾ فقد كانت مأىولة بأناس مف أصوؿ، وثقافات كانت نقطة التقاء تقميدّية لمتجار ال

  .(٘)ُمتعّددة
 Dracaenaوأنتجت جزيرة ُسقطرى ماّدة صمغّية ثمينة ُدعيت دـّ األخويف أو دـ التنيف)

Cinnabari)(ٙ)ىذا عدا عف (ٚ)، كما أّف ُمناخيا كاف ُمبلئمًا لنمو الصبر)األلوة( والمباف .
والتي كانت أصدافيا مف السمع الغالّية الثمف في العصر السبلحؼ التي عاشت عمييا 

 . (ٛ)الرومانيّ 
وزار التّجار الروماف، في العصر األوغسطّي، ُسقطرى بعد انتيائيـ مف التبادالت التجارية في 
ميناء قنا. وىذه االتصاالت التجارّية الرومانّية مع ُسقطرى ُمثبتة بالتنقيبات األثرية التي كشفت 

                                                           
 دار والسٌاحة، للثقافة ظبً أبو هٌئة الضامن، خٌري: ترجمة األساطٌر، جزٌرة سقطرى(: فٌتالً)ناومكٌن ٔ

ٌّة االمارات ظبً، أبو ٌّة،الوطن الكتب  .ٕٔص م،ٕ٘ٔٓ الُمّتحدة، العرب
2 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 9. 
3 Diodorus Siculus; Library of History, V, 41.                            
4 Pliny; N. H,  VI, 153. 
5 P. M. E; XXXI. 

 فٌتالً" ٌورد إذْ . سقطرى بجزٌرة المقدونً اإلسكندر تلمٌذه أوصى أرسطو العظٌم العالم أنّ  معرفة الجمٌل ومن
 الى سار حٌن اإلسكندر إلى قد كتب أرسطاطالٌس وكان: "فٌقول الحموّي، ٌاقوت  الرحالة عن نقبلً " ناومكٌن
 الذي رالقاط الّصبر ألجل بها لٌسكنهم الٌونانٌٌن من جماعة الٌه وأرسل بها، ٌوصٌه الجزٌرة هذه أمر فً الشام
 مدٌنة وهً أرسطاطلٌس، مدٌنة من وأكثرهم الٌونانٌٌن من جماعة الجزٌرة هذه الى اإلسكندر فسٌر. فٌها ٌقع

ٌّرهم. بؤهالٌهم المراكب فً ،(ستاجٌرا)أسطاؼرا  على ؼلبوا بها، حصلوا فلما ،(األحمر البحر)القلزم بحر فً وس
 هللا عبد بن ٌاقوت هللا عبد ابً الدٌن شهاب) الحموي: انظر". بؤسرها الجزٌرة وملكوا الهند، من بها كان من

 كذلك. 7ٕٕص ،99٘ٔ بٌروت، صادر، دار ،ٕط، ،ٖالبلدان،ج معجم(: م8ٕٕٔ/ هـٕٙٙت( )البؽدادي
 .ٙ٘ ،٘٘ص األساطٌر، جزٌرة سقطرى(: فٌتالً)ناومكٌن

 وتواجدت. التنٌن دمّ  إسم علٌها ٌُطلق الطوٌلة األشجار من نوع من ُتستخرج اللون حمراء ماّدة: األخوٌن دمّ  ٙ

                                             .P. M. E; XXX                                                      :   انظر. خاصّ  بشكل ُسقطرى جزٌرة على

ًّ  بن هابٌل أنّ  تقول قدٌمة أسطورة من جاءت األخوٌن دمّ  واسم  هذه على عاشا قابٌل خاهأ قتله الذي نوح النب
                                                         . 7ٕص األساطٌر، جزٌرة سقطرى(: فٌتالً)ناومكٌن: انظر. الجزٌرة

7 Sedov. A. V; The Port of Qana and the Incense Trade, op, cit, p100. 
8 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit,. pp168, 169. 
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القطع الفّخارّية الرومانّية في الجزء الشمالي مف الجزيرة. إاّل أّف ىذا الوضع مف  عف كـّ مف
التجارة الُمباشرة  مع ُسقطرى تغّير مع النصؼ الثاني مف القرف األّوؿ الميبلدّي. إْذ قامت حكومة 
حضرموت بتأجيرىا إلى مجموعة مف التجار العرب الذيف قاموا بإدارة ىذه الجزيرة كسوؽ عمؿ 
وجّيزوا مواردىا الطبيعّية لؤلسواؽ الخارجّية، ومنعوا السفف الرومانّية مف النزوؿ فييا لمحفاظ عمى 

، ولذلؾ أصبح التاجر الرومانّي ُمرغمًا عمى شراء  الصمغ والصّبار (ٔ)مصالحيـ التجارّية فييا
. وُيعّبر (ٕ) راً والبّخور المتوافر في ىذه الجزيرة مف موانئ اليمف وعف طريؽ ىؤالء التّجار حص

دليؿ البحر اإلريثيري عف ىذا التغّير في التبادؿ التجارّي مع سقطرى، فُيورد:" ديوسكوريدا 
 خاضعة لَممؾ أرض المباف)يقصد ممؾ حضرموت(، وفي الوقت الحالّي قاـ الممؾ )يقصد العزيمط

لعرب، مف ُسقطرى، قد . ومف الُمحتمؿ أّف ىؤالء التّجار ا(ٖ)الثاني( بتأجيرىا وىي تحت الحراسة"
الجزيرة إلى األسواؽ الرومانّية، إْذ ُعثر في أّحد  تُنتجياتوّلوا بأنفسيـ ُميّمة إيصاؿ السمع التي 

الكيوؼ شماؿ شرقّي الجزيرة، عمى وثائؽ ونقوش تحمؿ كتابات بالنبطّية والتدمرّية مّما قد يدّؿ 
 . (ٗ)عمى قياـ صبلت ُمباشرة بيف ىذه المناطؽ و ُسقطرى

 ًا: تطّورات التجارة الرومانّية مع اليمن عبر طريق البحر األحمر في القرن الثاني الميالدّي:رابع
وىو أمر يبدو  ،التجارة الرومانّية مع اليمف خبلؿ القرف الثاني الميبلديّ  ازدىار استمر 
تّية في البحر الحكومة الرومانّية مف بنية تح وضعتياالتي  ،إلى اأُلسس القوّية استناداطبيعّيًا 
 في القرف الثاني واالزدىارالسبلـ  اقترفولذلؾ فقد  .وأمف وسبلـ في ربوع الُمتوّسط ،األحمر
ُمماثؿ في تجارة المواد العطرّية  بازدىارـ( ٖٜٔ -ٖٛٔ، والسيّما في الفترة األنطونّية)الميبلديّ 

 . (٘)مف بّخور وُمرّ 
وفؽ النمط الذي تّمت  ،رف الثاني الميبلديّ خبلؿ الق ،التجارة مع اليمف استمرتوبشكؿ عاـ 

تعامؿ معيا التاجر الرومانّي  ،ومحّطاتانطبلؽ مف نقاط  ،دراستو خبلؿ القرف األّوؿ الميبلديّ 
عبر  ،التجارة الرومانّية مع اليمف استمراروتحفظ المصادر أدّلة ُميّمة عمى . النازؿ في اليمف

إْذ أرجع عمماء اآلثار، الذيف نّقبوا في ميناء قنا،  .بلديّ طريؽ البحر األحمر في القرف الثاني المي
أغمب القطع الفخارّية الرومانّية، الُمصّنعة في إيطاليا ومصر، لمقرف الثاني الميبلدّي، مما يدّؿ 

 . (ٙ)عمى استمرار العبلقات التجارّية الرومانّية مع ىذا الميناء خبلؿ القرف الثاني الميبلديّ 

                                                           
1 McLaughlin. R;  Rome and the Distant East,op, cit, p79.  
2 Van Beek. G. W; Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia, op, cit, p146. 
3 P. M. E; XXXI. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p145. 
5 Young. G. K; op, cit, p66. 
6 Sedov, A. V; The Port of Qana and the Incense Trade, op, cit, p78. 
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، األثريةبالرغـ مف أّف بعض األدلة  ،ئ ميوس ىرموس وبرنيكي بدورىا التجاريّ استمّرت موانكما 
الذي كانا يتمّتعاف بو خبلؿ القرف  االزدىار،، ُتشير إلى أّنيما قد ىبطا مف قّمة الميناءيفمف ِكبل 

ميناء ميوس و  . ُفتشير الرسومات عمى الطريؽ الصحراوّية بيف كوبتوس(ٔ)األّوؿ الميبلديّ 
كما أّف تعميؽ ديو  .(ٕ)كاف اليزاؿ يقوـ بدور نشط في ىذه المرحمةاألخير إلى أّف  ،ىرموس

ينيض  ـ(ٖٛٔ -ٚٔٔ)خريستوـ عمى نشاط مدينة اإلسكندرّية خبلؿ عيد اإلمبراطور ىادرياف
فُيورد ديو  .النشاط التجارّي الرومانّي مع اليمف والشرؽ خبلؿ ىذه الفترة استمراردليبًل عمى 
، غا بطًا وحاسدًا أىؿ اإلسكندرّية عمى ماليـ مف حظوظ في التجارة العالمّية: " أنتـ أّييا خريستـو

البحر وراء  المياه الخارجّية، اإلسكندرّيوف لديكـ احتكار عمى شحف كامؿ البحر المتوّسط
نادرًا في  اسموالذي ُسمع  ،الُمتوّسط ضمنت وصولكـ إلى البحر األحمر والُمحيط الينديّ 

 .  (ٖ)الماضية"األوقات  
كتب تعميقًا ُمماثبًل لمذي أورده ديو  ـ(، قدٔٛٔ -ٚٔٔ)(Aristides) كما أف أريستيديس

وشيدت ىذه الفترة أيضًا ازدياد أىّمية ميناء أيمة الذي طغى بأىّميتو عمى ميناء . (ٗ)خريستوـ
تراء وبصرى، ، نتيجة لبناء تراجاف لمطريؽ الواصؿ بينو وبيف دمشؽ مرروا بالب(٘)لويكي كومي

 .(ٙ)مما أكسبو ازدىارًا كبيرًا بدا واضحًا في قياـ تراجاف بوضع إدارة جمركّية فيو لجباية الضرائب
قد استعادا البعض مف أىّميتيما التي كاف يتمّتع بيا اليمنّييف أوكميس  ويبدو أّف مينائي عدف و

وبتوس إلى أّف مواطف يمنّي قبؿ العصر الرومانّي، إْذ ُيشير نقش مف معبد يوناني مف مدينة ك
( كاف يزور مصر، Hermeros Ben Athenionمف عدف يحمؿ اسـ ىيرميروس بف أثينوف)

مندوبًا لتجارة قادمة يعمؿ أّنو كاف عف  ىذا مع بداية القرف الثاني الميبلدّي، ويكشؼ ىيرميروس
 . (ٚ)مف عدف

ّنو يصفيما عمى أّنيما مراكز ، فإالميناءيفذكر ىذيف يكما أّف الجغرافّي بطميموس، عندما 
، ازدىارىما، بعد الميناءيف. وعمى األرجح أّف التجارة الرومانّية مع ىذيف (ٛ)(Emporiomتجارّية)

ـْ تكف لتختمؼ عف تمؾ التي كانت مع ُمخا وقنا والسّيما فيما يتعّمؽ بالسمع التي صّدرىا التاجر  ،ل

                                                           
1 Sidebotham. S. E., and Wendrich W .Z;  ‘Interpretive Summary and Conclusion.’ In 
Sidebotham and Wendrich (eds) Berenike, 1997, pp445- 456, pp454- 456 
2 Young. G. K; op, cit, p66. 
3 Dio Chrysostom; Orations,  XXXII, 36. 
4 Aristides; Oration, XIV, 321. 

ٌّد)الناصريّ  ٘  .ٓٗص األحمر، البحر و الرومان(: أحمد س
6 Thomas. R. I; op, cit, p149. 
7 McLaughlin. R;  Rome and the Distant East,op, cit, p34. 
8 Ptolemy; Geography, VI, 7.  
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كباقي السمع التي حصؿ عمييا مف ا والتي كانت والسمع التي حصؿ عمييا منيم ،الرومانّي إلييما
 المعروؼ. ُمّر وبعض الرخاـ الحميريّ البّخور و كال بقية الموانئ

إاّل أّف الدليؿ األبرز عمى استمرار التجارة الرومانّية مع اليمف، عبر طريؽ البحر األحمر، كاف 
الميبلدّي والتي كاف اليدؼ منيا الُمبادرات التي قامت بيا الحكومة الرومانّية خبلؿ القرف الثاني 

إيجاد ُطرؽ جديدة لمتجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ عبر البحر األحمر، وحماية تمؾ التجارة 
 .(ٔ)مما قد يتيّددىا مف أخطار

ومف أىـ تمؾ الُمبادرات كاف قياـ اإلمبراطور تراجاف بإعادة بناء قناة وادي الطميبلت بيف النيؿ 
( Farasanتركيز السمطة الرومانّية لقاعدة عسكرّية رومانّية في جزيرة فرساف)والبحر األحمر. و 

 في البحر األحمر ُقرب الساحؿ الغربّي لميمف.
 قناة تراجان: -أ

قاـ اإلمبراطور تراجاف بإعادة شّؽ القناة التي كانت تمتّد عمى طوؿ وادي الطميبلت بيف  
 . (ٕ)الفرع الشرقّي لنير النيؿ ورأس خميج السويس

ـْ يكف تراجاف ىو مف ابتدع ىذه القناة، بْؿ ُبنيت تمؾ القناة عّدة مّرات سابقًا مف قبؿ الفرعوف  ول
المصرّي نخاو، وبعده الممؾ الفارسّي داريوس، وبعده الممؾ البطممّي بطميموس الثاني فيبلدلفوس. 

 .(ٖ)وُسّجمت مف قبؿ عّدة مؤّرخيف في الفترة الكبلسيكّية
ىذا العمؿ مف  .فقّرر إعادة بنائيا ،جاف قد وجد تمؾ القناة ُميممة وُممتمئة بالطميويبدو أّف ترا

، (Traianus)ترايانوس الذي أشار إلى بناء قناة ،جانب تراجاف حفظو الجغرافّي بطميموس
(قرب القاىرة اليوـ إلى ميناء كاليسما عمى البحر Babylonوكانت تنطمؽ مف موقع بابيموف)

 .(ٗ)األحمر
الشّؾ فيو أّف قناة تراجاف ىذه، ساىمت في تنشيط تجارة روما البحرّية مع اليمف أواًّل، واليند  ومما

ثانيًا. إْذ أّف قسمًا كبيرًا مف السمع العطرّية القادمة إلى مصر لـ تعد بحاجة لممرور عبر الُطرؽ 
 .(٘)الصحراوّية بيف موانئ البحر األحمر والنيؿ

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p132. 
 
2 McLaughlin. R;  Rome and the Distant East,op, cit, p33.  
3 Herodotus; Histories; II, 158- 159. ; Diodorus Siculus; Library of History, II, 33, 7- 
12.; Strabo; the Geography, XVII, 1, 25- 26.; Pliny; N. H,  VI, 33, Ptolemy; Geography, 
IV, 5. 
4 Young. G. K; op, cit, p67. 
5 Adams. C; op, cit, p35. 
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ـ، إلى أّف قناة كاليسما قد جعمت السفر بيف ٓٚٔحوالي العاـ (، في Lucianوُيشير لوكياف)
اإلسكندرّية واليند أكثر ُيسرًا وسيولة. فُيورد:" انطمؽ الشاب مف اإلسكندرّية عبر القناة إلى مدينة 

 .(ٔ)كاليسما، وعندما أوصمتو السفينة إلى البحر جرى إقناعو بالقياـ برحمة بحرّية إلى اليند"
ذي أورده لوكياف، يدّؿ بوضوح عمى أّف قناة تراجاف كانت ُمشتِركة بفعالّية في ىذا االقتباس ال

تجارة البحر األحمر. والبّد أّف التّجار القاصديف اليمف قد استخدموىا في رحبلتيـ التجارّية. 
 وحافظت ىذه القناة عمى دورىا في المبلحة البحرّية بقية الفترة الكبلسيكّية، إْذ ُتشير عّدة أوراؽ

 .(ٕ)ُبردي مف القرف الثالث وما بعده إلى استخداميا
وبالرغـ مف أّف ىذه القناة ساىمت في تخفيض التكاليؼ واألعباء التي كاف يتحّمميا التاجر 
ـّ المرور الصحراوّي لموصوؿ  الرومانّي جّراء نزولو في موانئ برنيكي وميوس ىرموس، ومف ث

ـْ تتم(ٖ)إلى مدينة كوبتوس ّكف مف إلغاء أىّمية تمؾ الموانئ، فُتشير المصادر األثرية ، إاّل أّنيا ل
إلى استمرار استخداـ ىذه الموانئ في التجارة اليمنّية واليندّية. وُيعّمؿ األستاذ سايدبوثاـ استمرار 
استخداـ التّجار الروماف ليذه الموانئ، بالرغـ مف انخفاض تكمفة النقؿ عبر قناة تراجاف ُمقارنة 

صحراوّي إلى كوبتوس، بأّف الرياح الشمالّية في القسـ الشمالّي مف البحر األحمر مع المرور ال
تجعؿ مف الصعب اإلبحار لموصوؿ إلى رأس خميج السويس حيث ميناء كاليسما، لذلؾ فقد كاف 
مف األسيؿ عمى السفف النزوؿ في برنيكي وميوس ىرموس مف مواصمة اإلبحار شمااًل إلى 

 .(ٗ)كاليسما
 (:Farasanة الرومانّية في جزيرة فرسان)القاعد -ب

جزيرة فرساف ىي أكبر جزيرة في مجموعة الُجزر، التي يضّميا األرخبيؿ الُمسّمى  
باسميا)أرخبيؿ فرساف(، ويقع جنوبّي البحر األحمر. وىي تتبع اليـو لمنطقة جازاف جنوبّي 

 المممكة العربّية السعودّية. 
 ٓٙف الحدود الجنوبّية لئلمبراطورّية الرومانّية، وحوالي ميؿ ع ٓٓٙكانت فرساف تبعد حوالي 

ميؿ عف ميناء عدوليس عمى الساحؿ الشرقّي  ٕٓٔميؿ عف ميناء ُمخا اليمنّي، وحوالي 
 .(٘)ألفريقيا

وتُثبت المصادر األثرية تركيز السمطة الرومانّية لقّوة عسكرّية، أشبو بالقواعد العسكرّية في 
الجزيرة، التي تقع في موضع كاف يسمح لئلمبراطورّية الرومانّية مف العصر الحديث، عمى ىذه 

                                                           
1 Lucian;  Alexander the False Prophet, XLIV.    
2 Young. G. K; op, cit, p68. 
3 Adams. C; op, cit, pp35. 
4 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p57. 
5 P. M. E; XVI. 
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خبللو، بالسيطرة عمى المبلحة التجارّية جنوبّي البحر األحمر. إْذ كاف بإمكاف البحرّية الرومانّية، 
لى البحر األحمر عبر  انطبلقا مف الجزيرة، فرض رقابتيا عمى السفف التجارّية المُبحرة مف وا 

 ندب. مضيؽ باب الم
ووجود ىذه القاعدة الرومانّية عمى جزيرة فرساف ُمثبت بنقشيف التينّييف، أقامتيما القّوات الرومانّية 

 .(ٔ)الُمتمرّكزة عمى الجزيرة
ـ، أّي خبلؿ عيد تراجاف، أّف روما أرسمت ُٕٓٔيسّجؿ النقش األّوؿ، الذي ُيوّرخ إلى حوالي العاـ 

. والفرقة السادسة (ٕ)()الحديدّية( إلى جزيرة فرسافVI Ferrata)قّوات تابعة لمفرقة السادسة فيّراتا
كانت، في األصؿ، متمركزة في والية سورية، إاّل أّنيا ُنقمت إلى مممكة األنباط بعد ضّميا إلى 

 .  (ٖ)ـٙٓٔاإلمبراطورّية الرومانّية وحّؿ الجيش النبطّي في العاـ
ـ، والنقش ٗٗٔرساف، فُيؤّرخ إلى حدود العاـ أّما النقش الثاني، الذي ُعثر عميو في جزيرة ف

ُمستطيؿ الشكؿ، مصنوع مف حجارة كمسّية، وىو ُمكّرس إلى اإلمبراطور أنطونيوس 
 ـ(. ٔٙٔ -ٖٛٔ()Antoninus Piusبيوس)

يقوؿ النقش:" إلى اإلمبراطور أنطونيوس أوغسطس بيوس، بالنيابة عف قّوات الفرقة الثانية تراجانا 
 Castricius()الشجاعة(، أقاـ وكّرس كاستريكوس أبرونيوس )II Traiana Fortisفورتيس)

Aprinus(ابف بوبميوس )Publius"وُيشير النقش الثاني، (ٗ)( حاكـ ميناء فرساف ىذا الُنُصب .
بوضوح، إلى أّف تبعّية الجزيرة قد ُنقمت إلى قيادة والية مصر عمى اعتبار أّف الفرقة الثانية 

 ة، حينيا، في مصر.تراجانا كانت ُمتمركز 
وُطرحت نظرّيات عديدة حوؿ الطريقة التي حصمت بيا روما عمى ىذه الجزيرة القريبة مف اليمف. 

، وذىب البعض اآلخر إلى أّف الحكومة (٘)فذىب البعض إلى أّف روما قد سيطرت عمييا بالقّوة
مف منحت ىذه ، ىي (ٙ)الحميرّية، التي كانت يجمعيا عبلقات صداقة مع األباطرة الروماف

الجزيرة لمحكومة الرومانّية، عمى اعتبار أّف المصادر األدبية الكبلسيكّية تحفظ حاالت ُمشابية 
ليذه الحالة، قاـ فييا مموؾ اليمف بمنح أراض تابعة ليـ، لبعض االتحادات التجارّية الستثمار 

، (ٚ)( أو ربطة قرب زنجبارRhaptaمواردىا. منيا مثبًل قياـ السمطة الحميرّية بمنح ميناء رىابتا)

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p131. 
2 Sidebotham. S;  Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, University of 
California Press, 2011, p188. 
3 Freeman. P; op, cit, pp102, 103. 
4 Phillips. C; ’A Latin Inscription from South Arabia’ In Proceedings of the Seminar for 
Arabian Studies, No. 34, 2004, pp 239- 250, p245. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p132. 
6 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, pp109, 110.  
7 P. M. E; XVI. 
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تجارّي. وقياـ ممؾ حضرموت بمنح الحقوؽ التجارّية في  كاستثمارلمجموعة مف التّجار العرب 
 .(ٔ)مواردىا وتجارتيا الستغبلؿجزيرة سقطرى لمجموعة مف التّجار العرب 

يا تخدـ مف ىذه الجزيرة، كاف بإمكاف الحكومة الرومانّية القياـ بعّدة مياـ، جميع انطبلقاً  و
تجارتيا مع اليمف. الُميّمة األولى، ىي حماية ُسفنيا التجارّية الُمبحرة إلى اليمف، مف خطر 

(، Eutropiusالقراصنة وىي ُميّمة اضطمع بيا اإلمبراطور تراجاف. إْذ ُيورد الُمؤّرخ أيوتروبيوس )
مف السفف الحربّية  في ممّخصو عف تاريخ روما، أّف اإلمبراطور تراجاف قاـ بتأسيس أسطوؿ جديد

. لذلؾ مف الُمحتمؿ أّف القاعدة ىذه قْد كانت (ٕ)في البحر األحمر أثناء تحضيراتو لحممتو الشرقّية"
ُجزءًا مف ُمخّططات تراجاف الرامية إلى حماية السفف التجارّية الرومانّية مف خطر القراصنة 

 الُمتواجديف في البحر األحمر. 
السيطرة عمى الموارد ُقرب سواحؿ اليمف، والتي كاف أىّميا الثروات أّمأ الُميّمة الثانية فيي 

. وفي ىذا المجاؿ ُيشير (ٖ)السمكّية المؤلؤّية الُمتواجدة في تمؾ المنطقة مف جنوبّي البحر األحمر
(، في قائمة مف اإليرادات التي استممتيا الحكومة Statiusشاعر الببلط الرومانّي ستاتيوس)

. وىي رّبما كانت (ٗ)الثروة التي يجمعيا الغّواصوف الذيف ُيفّتشوف البحار الشرقّيةالرومانّية، إلى 
إشارة إلى إدارة حكومّية رومانّية لمثروات المؤلؤّية في جنوبّي البحر األحمر تنطمؽ مف قاعدة 

 فرساف. 
يدؼ عمى أّية حاؿ، وبغّض النظر عف الطريقة التي حصمت فييا روما عمى ىذه الجزيرة، وعف ال

مف تركيز قسـ مف قّواتيا فييا، فإّف اإلثبات التاريخّي عمى وجودىا، يدّؿ عمى سياسة رومانّية 
حازمة تجاه تجارتيا مع ىذه المنطقة، وعمى مدى االىتماـ الذي أولتو الحكومة الرومانّية لتجارتيا 

 مع اليمف والشرؽ عبر البحر األحمر.
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 McLaughlin. R;  Rome and the Distant East,op, cit, p79. 
2 Eutropius; Abridgment of Roman History, VIII, 3.  
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p132. 
4 Statius; Silvae, III, 3, 89. 
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 الفصل الثالث
 ة مع اليند والصين عبر طريق البحر األحمرالتجارة الرومانيّ 

 
 ُمقّدمة.

 أواًّل : الحالة السياسّية في اليند والصيف عشّية التبادالت التجارّية مع روما.
 اليند. -ٔ
 شمالي اليند )الكوشاف(. -أ
 وسط اليند )الساتافاىانا(. -ب
 بارثييف والساكاس(. -المنطقة الشمالّية الغربّية )اليندو -جػ
 وبّي اليند)الممالؾ التاميمّية(.جن -د
  .مممكة التشيرا -د -أ
 .ممكة الباندياف -د -ب
 .مممكة التشوال -د  -جػ
 الصيف. -ٕ

 ثانيًا: الرحمة التجارّية البحرّية الرومانّية نحو اليند والشرؽ األقصى.
 دّية.ثالثًا: المناطؽ والمحّطات التي تعامؿ معيا التّجار الروماف في شبو القاّرة الين

 . السكيثية -مممكة اليند -ٔ
 مدينة مينانجارا. -أ
 ا.الصادرات الرومانّية إلى مدينة مينانجار  -ب
 س.مممكة الساكا -ٕ
 .ميناء باريجازا -أ
 .التجارة الرومانّية في باريجازا -ب
 .مممكة الساتافاىانا -ٖ
 .التاميمّية الممالؾ -ٗ
 .مممكة التشيرا -أ
 .ة في ميناء موزوريسالتجارة الرومانيّ  -أ -أ
 .مممكة الباندياف -ب
 ميناء نيؿ كيندا. -ب-أ
 .مممكة التشوال -جػ
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 .ميناء كامار -جػ -أ
 .ميناء بودوؾ –جػ  -ب
 الصادرات الرومانّية إلى الممالؾ التاميمّية. -د
 وجنوبّي شرقي أسية. جارة الرومانّية مع منطقة الغانجالت -ىػػ

 .فع جزيرة سيبلنّية مرابعًا: التجارة الروما
 خامسًا: التجارة الرومانّية مع الصيف عبر الطرؽ البحرّية.

 ـ.ٙٙٔإلى الصيف حوالي العاـ  التجاريةسفارة اإلمبراطور ماركوس أوريميوس  -
سادسًا: التجارة الرومانّية مع اليمف و اليند والصيف عبر طريؽ البحر األحمر خبلؿ القرف الثالث 

 الميبلدّي.
 ط( التجارة الرومانية البحرية مع اليمف كساد)ىبو  -ٔ

 واليند خبلؿ القرف الثالث الميبلدّي.
 في القرف الثالث الميبلدّي. االقتصاديةاألزمة  -أ
 كوبتوس. األمف عمى ُطرؽ التجارة بيف موانئ البحر األحمر و انعداـ -ب
 الحضور التجارّي الرومانّي في الصيف في القرف الثالث الميبلدّي. -ٕ
بعًا: تعافي التجارة الرومانّية مع اليند والشرؽ عبر طريؽ البحر األحمػر مػع بدايػة القػرف الرابػع سا

 ـ(.ٖٖٓ -ٖ٘ٓالميبلدّي)
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 ُمقّدمة: 
مّثمت شبو القاّرة اليندّية، والتزاؿ، القمب بالنسبة لمُمحيط اليندّي، فشطرتو إلى قسميف  

ليندّي(، وفرضت نفسيا عميو كمحوٍر لتبادالتو التجارّية )ااسمياغربّي وشرقّي، وأسبغت عميو 
التي َغزت المطبخ والموائد الرومانّية. في حيف شّكمت الصيف،  ،التي ترّبع عمى عرشيا التوابؿ

ىي األخرى، المصدر األّوؿ لمحرير الذي غدا أّحد أىـّ سمع الترؼ الرومانّية لدرجة دفعت 
تو والشكوى بمرارة، مف ولِع المواطف الرومانّي بيذه السمعة اإلمبراطور تيبريوس نفسو، لرفع صو 

 . (ٔ)القادمة مف أقصى الشرؽ
وُخّصص ىذا الفصؿ لمبحث في تجارة روما مع اليند عبر طريؽ البحر األحمر والتي انطمقت، 

برنيكّي وحّطت عمى السواحؿ اليندّية  بمعونة رياح ىيبالوس، مف موانئ ميوس ىرموس و
 غربّية وموانئ الصيف الجنوبّية. الشرقّية وال

وشّكؿ طريؽ البحر األحمر الشرياف األساسّي لتجارة روما الشرقّية عمى اعتبار أّف بارثيا وبعدىا 
 الساسانييف كانوا عائقًا قوّيًا أماـ الولوج الرومانّي لطريؽ الخميج العربّي. 
سياسّية التي مّيزت تاريخيا وسيبحث ىذا الفصؿ في تجارة روما مع اليند بحسب التقسيمات ال

وانعكاس تمؾ التجزئة السياسّية اليندّية عمى التاجر  في فترة تبادالت روما التجارّية معيا
كما سيجرّي التعامؿ مع خّط سير الرحمة التجارّية الرومانّية نحو اليند  الرومانّي القاصد اليند. 

ات التجارّية التي نزؿ بيا التاجر الرومانّي لمحطّ وتوقيت انطبلقيا وعودتيا، باإلضافة إلى دراسة ا
ـّ دراستيا بالتوازي  والصيف  وُأرجئت دراسة واردات روما مف اليند .والسمع التي عرضيا فييا لتت

 مع قريناتيا القادمة مف اليمف في فصؿ ُمستقّؿ. 
ؿ كما سيبحث ىذا الفصؿ في عبلقات روما التجارّية مع الصيف وذلؾ السعي الدؤوب مف قب

التاجر الرومانّي لموصوؿ إلى أرض الحرير لكسر الطريؽ البّري العابر ألراِض بارثيا والخاضع 
أزمة القرف الثالث عمى تجارة روما  انعكاساتلمنزاعات السياسّية اإلقميمّية. أضؼ إلى دراسة 

الضوء ، وأسباب الجمود الذي حّؿ بتجارة روما الشرقّية. كما سيجري تسميط البحرّية مع الشرؽ
بيف الفينة  ى أرض الصيفعف وصوؿ تّجار روماف إل ّية القديمةمصادر الصينالما أوردتو  عمى

 واألخرى.  وُختـ الفصؿ بدراسة تعافي تجارة روما الشرقّية في بداية القرف الرابع الميبلدّي.
 

                                                           
ًّ بخصوص نفقة  ٔ ٌّة جاءت فً خطاب وّجهه تٌبرٌوس إلى مجلس الشٌوخ الرومان هذه الشكوى اإلمبراطور

ًّ  ٌلبسه، من دون  ٌّات الحرٌر الذي ؼدا المواطن الرومان ٌّة. فذكر من ضمن تلك الرفاه ٌّات الرومان الرفاه
 خجل، بحسب تعبٌر تٌبرٌوس. انظر:   

                                                                                 Tacitus; Annals, III, 53.             
ٌّة   والشكوى األقوى من انتشار الحرٌر كانت لدى بلٌنً، الذي كان هو اآلخر محسوب على الطبقة الرومان

ًّ ؼدا ٌلبس ال .الراقٌة ٌّة  صٌفاً شتاًء. انظر:فشكا من أّن الرجل الرومان  حرٌر بعد أْن كان ٌلبس الدروع الجلد
 Pliny; N. H, XI, 27.                                     
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 أّواًل : الحالة السياسّية في اليند والصين عشّية التبادالت التجارّية مع روما.
 اليند: -ٔ

العالمّي القديـ، إْذ  لبلقتصادمّما الشّؾ فيو أّف اليند كانت أساسّية)محورّية( بالنسبة  
ساعد مناخيا االستوائّي عمى ُنمو التوابؿ التي تعّذر نمّوىا بصورة ناجحة في ُمناخ البحر 

عدد سكاف اليند المتوّسط الُمعتدؿ، أو في أوربة الغربّية. وبحموؿ القرف األّوؿ الميبلدّي بمغ 
، وُيورد العالـ بميني األكبر، الذي خدـ في المجمس االستشارّي (ٔ)مميوف شخص ٓٙحوالي 

لئلمبراطور فسباسياف، أّف اليند ُتشّكؿ ثمث مساحة األرض بكامميا، وأّف عدد سّكانيا غير 
ْف كاف ُمبالغًا فييا، إاّل أّني(ٕ)محدود ا ُتعطي فكرة عف أىمّية . ىذه الُمقاربة التي قّدميا بميني، وا 

 اليند ونظرة العارفيف مف الروماف ليا.
ؽ.ـ، السمطة السياسّية الموّحدة التي كانت تقـو ٗٛٔالموريانّية عمـ  اإلمبراطوريةانيارت، بسقوط 
مف العاصمة "مغاذا"، فظيرت عدد مف الدوؿ الُمتنافسة في ُمختمؼ  إمبراطورتييابتسيير أمور 
 محّؿ الُحكـ اإلمبراطورّي المركزّي حكومات ممكّية إقميمّية ُمتناحرة.  . وحؿّ (ٖ)أنحاء اليند

أسيؿ  ،ا الشّؾ فيو أّف دراسة األحواؿ السياسّية في اليند خبلؿ عصر اإلمبراطورّية الموريانّيةموم
، إْذ دخمت اليند في ىذه الفترة في مرحمة مف الفوضى اإلمبراطوريةمف دراستيا بعد سقوط تمؾ 

، انعكست عمى الدليؿ التاريخي الُمتبّقي مف تمؾ الفترة التي ُتعاني مف نقص في كـّ (ٗ)ةالسياسيّ 
المصادر البلزمة لمدراسة والتي كاف أىّميا النقوش الممكّية، واألدب التاميمي مف جنوبّي اليند 

 اطوريةواإلمبر والنصوص الدينّية البوذّية، باإلضافة إلى المصادر األجنبّية القادمة مف الصيف 
وخبلؿ القروف الميبلدّية الثبلثة األولى، خضعت اليند لُحكـ عدد مف السبلالت  الرومانّية.

ففرض ُكّؿ منيا سيطرتو عمى قسـ مف أراضي شبو القاّرة اليندّية، . (٘)المتُنافسة عمى السيطرة
لسياسّية لميند وفيما يمي التقسيمات اودخمت تمؾ القوى، أحيانًا، في صراع عمى النفوذ والسيطرة. 
 بحسب المناطؽ الجغرافّية التي خضعت لنفوذ تمؾ السبلالت.

 (.Kushansالكوشاف) -
 (.Satavahanasالساتافاىانا) -
مف المجموعة األسيوية مف  األخر( الغربّيوف، وىـ الفرع Sakasاليندو بارثييف والساكاس) -
 .(ٙ)سية الوسطىآ

                                                           
1 Avakov. A; Two Thousand Years of Economic Statistics , Algora Publishing, 2010, p4. 
2 Pliny; N. H, VI, 2, 1. 
3 Smith. M. A; op, cit, p107. 
4 Dunbar. G;  A History of India from the Earliest Times to the Present Day, Nicholson 
& Watson, London, 1943, p68. 
5 Avari. B; op, cit, p129. 
6 Ravchaudhuri. H; op, cit, p330. 
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(، Cheras(، تشيرا)Pandyasي: باندياف)الممالؾ التاميمية قي جنوبّي اليند وى -
 .(ٔ)(Cholasتشوالس)

 شمال اليند )الكوشان(:  -أ
( والتي Yueh-chiتشي) -ويِ يالكوشاف ىـ، في األصؿ، أّحد القبائؿ الُميّمة مف يُ  

ؽ.ـ لمنزوح مف غربّي الصيف نحو باكتريا تحت ضغط قبيمة ٖٓٔاضطّرت في حوالي العاـ 
 . (ٕ)(Huns( أو الياف)Hsiung-nuونج نو)ُمنافسة ُدعيت باسـ ىسي

نيف خمس  -ويتطّور الي تشي، بعد اإلستقرار في باكتريا، مف أناس بدو إلى أناٍس ُمستقّريف،  ُمكوِّ
( أو Kuei-shuangشوانغ) -مجموعات ُمختمفة، كاف أىّميا المجموعة التي ُعرفت باسـ كوي

 . (ٗ)عاصمة ليـ (ٖ)(Purushapuraالذيف اّتخذوا مف مدينة بوروشابورا ) ،الكوشاف
ويصؼ دليؿ البحر اإلريثيري  ىؤالء الكوشاف بأّنيـ شعب قوّي ُمحب لمحرب، وأّنيـ يخضعوف 

رّبما كاف كوجوال كادفيسيس  ،. ىذا الممؾ الذي أشار إليو دليؿ البحر اإلريثيري(٘)لممؾ واحد
(Kujula Kadphises( )ٖٓ- ٖٛقائد الكوشاف )فرض سيطرتو عمى باقي الذي تمّكف مف  ،ـ

 . (ٙ)تشي، ومف السيطرة عمى أغمب المناطؽ في أفغانستاف الحالّية وشرقّي إيراف -مجموعات الييو
 Wimaىذه السيطرة التي تّمت مع بداية القرف األّوؿ الميبلدّي تابعيا ويما كادفيسيس)

Kadphises()ٜٓ- ٔٓٓي ـ(، حفيد كوجوال كادفيسيس، الذي تمّكف مف دخوؿ شمال
 اليند)البنجاب وكشمير( في منتصؼ القرف األّوؿ الميبلدّي. 

ؼ ويما كادفيسيس الذي خمَ  ،كاف كانيشكا ،الذيف حكموا شماؿ اليند ،إاّل أّف أشير مموؾ الكوشاف
. ولكانيشكا شيرة كبيرة في تاريخ أسية (ٚ)بعد سمسة مف الحروب إمبراطورتيوووّطد دعائـ 

ّكف مف إقامة نظاـ قوّي ُمستند عمى القانوف والعدؿ الُمستمّد مف الوسطى وشمالي اليند، إْذ تم
مبراطور . والبوذّية نفسيا تنظر إلى كانيشكا عمى أّنو في المرتبة الثانية بعد اإل(ٛ)الديانة البوذّية

. إاّل أّف عنايتو (ٜ)ازدىارىاأسوكا. ففي عيد ىذا العاىؿ الكوشاني بمغت البوذية أقصى درجات 

                                                           
1 C. H. I; Vol. I, p596.  
2 Harmatta. J; History Of Civilizations Of Central Asia, Volume II, UNESCO Publishing, 
France: Paris, 1994, p239 

ٖ
ٌّة فً تقع الحالٌة، بٌشاور مدٌنة هً: بوروشابورا   عاصمة وهً أفؽانستان، مع الحدود على الباكستان جمهور

                                                                       .Higham.  C. F; op, cit, p189:    انظر. باسمها الُمسّمى اإلقلٌم
4 Avari. B; op, cit, p132. 
5 P. M. E; XLVII .  
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p155. 

 .ٗٔبدر)فاروق حلمً(: تارٌخ أفؽانستان، مكتبة اآلداب و مطبعتها، الحلٌمة الجدٌدة، ببل تارٌخ، ص 7
8 Liu. X; Ancient India and Ancient China: Trade and Religious Exchanges, 1- 600 AD, 
Oxford University Press,  Oxford, 1994, pp109, 110, 113, 114. 

 .87ص طالبان، سقوط حتى األكبر اإلسكندر عصر منذ العسكريّ  التارٌخ أفؽانستان(: ستٌفن)تانر 9
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لـ تكْف عائقًا أماـ انتشار الديانات األخرى، فُعرؼ عنو تسامحو مع أتباع الديانة الوثنّية  بالبوذّية
الرومانّية، وحممت العمبلت التي سّكيا صور اآللية الُمختمفة التي انتشرت في  -اليونانية
 . (ٔ)مممكتو

، الساكاسبعد موت كانيشكا تقّمصت سمطة ورثتو كثيرًا عمى اليند، ودخموا في صراعات مع 
سيطر عميو تُ ـ تقريبًا، لٕٓ٘حّتى فقدوا سيادتيـ عمى شمالي اليند مع العاـ  د، شماؿ غربي الين

 .(ٕ)مع نياية القرف الثالث الميبلدّي عدد مف الجميوريات العشائرّية والدوؿ الممكّية
 وسط اليند )الساتافاىانا(: -ب

د بعد سقوط اإلمبراطورّية الموريانّية، الساتافاىانا ىي أّحد السبلالت التي قامت في الين 
(، وسط اليند وصواًل إلى الساحؿ الشرقي Deccanوفرضت سيطرتيا عمى ىضبة ديكاف)

ؽ.ـ( مف توطيد دعائـ ٕٚ -ٖٚ()Satakarni. إْذ تمّكف ممؾ الساتافاىانا ساتاكارني)(ٖ)لميند
 (ٗ)(Maharashtraمممكتو عمى كامؿ ىضبة ديكاف والسّيما في شماؿ غربّي ماىارشترا )

. إاّل أّف الساتافاىانا، وبعد موت ساتاكارني، عانوا مف ىزيمة كبيرة (٘)(Andhraومنطقة أندرا)
غربّي ىذه  يحكموف، وبقوا (ٙ)مف غربّي ىضبة الديكاف عمى يد الساكاس الذيف تمّكنوا مف طردىـ

 ميبوتراحيف تمّكف الممؾ جاوتا ،اليضبة حّتى بداية القرف الثانّي الميبلديّ 
(Gautamiputra()ٖٔٔ- ٖٔٛ مف استعادة )الساتافاىانا مف ىضبة الديكاف ما فقدهـ(ٚ) . 

واستمّرت سبللة الساتافاىانا ُتسيطر عمى كامؿ ىضبة الديكاف حّتى سقطت في حوالي العاـ 
 . (ٛ)عاـ تقريباً ٖٓٓـ، بعد أْف حكمت لحوالي ٖٕٙ

( الواقعة شرقّي ىضبة الديكاف Dharanikotaوتا )اّتخذ مموؾ الساتافاىانا مف مدينة دىارانيك
، لذلؾ قامت (ٜ)قاـ اقتصاد الساتافاىانا عمى الزراعة والتجارة، و عمى خميج البنغاؿ، عاصمة ليـ

                                                           
1 Harmatta. J; op, cit, pp313- 315. 
2 Avari. B; op, cit, p132. 
3 Higham. C. F; op, cit, p299. 

ٗ   ًّ ًّ لها. وهً الٌوم ثالث أكبر والٌات هضب ماهارشترا: تقع ؼرب ة الدٌكان، وٌشّكل بحر العرب الشاطئ الؽرب

 لٌوم. انظر:الهند من حٌث المساحة وثانٌها من حٌث عدد السّكان، وعاصمتها مدٌنة بومباي أكبر مدن الهند ا

Higham. C. F; op, cit, p239. 
ًّ  تقع: أندرا ٘ ًّ  جنوب  من أّما. مهارشترا منها الؽرب وإلى الشرق، جهة من البنؽال خلٌج على تطلّ  الهند، شرق

ٌّة وعاصمتها الهند والٌات أكبر الٌوم ُتعتبر. التامٌل ممالك فتمتدّ  الجنوب  ؼٌر وهً الدكن، أباد حٌدر مدٌنة الحال

                                                                        .Avari. B; op, cit, p132 انظر:. اإلندوس فً أباد حٌد
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p47. 
7 Cribb.  J; ‘Western satraps and Satavahanas: old and new ideas of 
chronology ’، Harman Publishing House, New Delhi, 1998, p177. 
8 Avari. B; op, cit, p132. 
9 Ray, H; Monastery and Guild: Commerce under the Satavahanas, Oxford University 
Press, Oxford, 1986, pp98- 102. 
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حكومتيـ بفتح ُطرؽ جديدة لمتجارة مف المناطؽ الداخمّية في ىضبة الديكاف إلى الموانئ عمى 
 .(ٔ)راكز الحضارّية في كامؿ الديكاف وخصوصًا منطقة أندراالساحؿ، مّما وّفر ازدىارًا كبيرًا لمم

 بارثيين والساكاس(: -المنطقة الشمالّية الغربّية )اليندو -جـ
بعد انفصاؿ والية بارثيا عف الدولة السموقّية أخذت بالتوّسع شرقًا نحو اليند حّتى ضّمت  

، (ٖ)(Pahlavasد اسـ باىبلفاس ). الباريثّيوف، الذيف أطمؽ عمييـ الينو (ٕ)بعدىا البنجاب وما
سية الوسطى ُعرفت باسـ الساكاس أو السكيثييف والتي نزحت آمف جماعة مف  اً واجيوا ىجوم

 .(ٗ)(Yueh-chiىي األخرى بضغط مف قبائؿ ييو تشي)
ؽ.ـ، مف ترويض الساكاس، وفرضوا سيطرتيـ عمى المدف ٓٔتمّكف البارثّيوف ، في حوالي العاـ 

وتوّسعوا شمااًل في اليندوكوش. واّتخذ أسياد الحرب اليندو بارثييف  ،دي نير اليندالرئيسّية في وا
. ودخؿ ىؤالء المموؾ اليندو (٘)( عمى نير اليند عاصمة ليـMinnagarمف مدينة مينانجارا)

بارثييف في نزاعات ُمستمّرة مع بعضيـ البعض ومع جيرانيـ، وىو ما عّبر عنو دليؿ البحر 
الذيف يطرد بعضيـ بعضًا  ،أورد أّف شماؿ غربّي اليند يخضع لؤلمراء البارثييف اإلريثيري  حيف

. ىذه السيطرة البارثّية عمى منطقة اإلندوس أجبرت الساكاس عمى (ٙ)مف العرش بشكؿ ُمستمرّ 
( شماؿ غربّي اليند ُمّتخذيف مف مدينة Gujaratتقميص سمطتيـ عمى منطقة جوجارات)

 . (ٛ)يـعاصمة ل (ٚ)(Ujjainوجيف)
واشتير مف مموؾ  ،وقد استمّرت سيطرة الساكاس عمى جوجارات حّتى القرف الرابع الميبلديّ 

. وحمؿ ىؤالء المموؾ (ٜ)ـ(ٓ٘ٔ -ٖٓٔ( )Rudradaman Iالساكاس الممؾ رودراداماف األّوؿ )
. الفارسّي القديـ "ساتراب" التعبيرّؽ مف ("، وىو تعبير قديـ اشتُ Kshatrapasلقب "كشاتراب )

                                                           
1 Yazdani. G; The Early History of the Deccan, Vol. 1, Hyderabad: Oxford University 
Press & Government of Andhra Pradesh, 1960, pp138- 140.  
2 Boyce. M; ‘The Parthians: Defenders of the Land and Faith’,In Godrej. P and 
Mistree. F. P (eds), A Zoroastrian Tapestry: Art, Religion and Culture, Ahmedabad: 
Mapin, 2002, pp99- 115, p110. 

، أصل ذو ُمصطلح: باهبلفس ٖ ًّ  وٌعنً(" Verethrugna)فٌرٌثروجنا" من الٌونانً والُمرادؾ فارس

ٌّة العمبلت بعض على الُمصطلح هذا واستخدم المنتصرون.  :         انظر". الفاتح" معنى على لٌدلّ  البارث
C. H. I; Vol. I, p578.   
4 Avari. B; op, cit, p131. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p42. 
6 P. M. E; XXXVIII. 

(. وهً إحدى الُمدن Ozene(.) P.M.E; XLVIIIوجٌن: وردت فً دلٌل البحر اإلرٌثرّي  باسم أوزٌن) 7

ٌّة لنهر سٌبرا) ًّ الهند على الضّفة الشرق ٌّة ( أّحد الروافد الرSipraالُمقّدسة فً الهند، تقع فً شمالً ؼرب ئٌس

ٌّة فً Madhya Pradesh(. فً والٌة مادهٌا برادٌش)Gangesلنهر الؽانج) (. وكانت أّحد أهم المراكز التجار

                                                           .Higham, C. F; op, cit, p360مملكة الساكاس الؽربٌٌن. انظر: 
8 Avari. B; op, cit, p131. 
9 Ravchaudhuri. H;op, cit, p267. 
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عمى موقع الساكاس كأمراء حرب  وولكّنو دّؿ في الوقت نفس ممكياوكاف لقب كشاتراب لقبًا 
 . (ٔ)فرضوا سمطتيـ عمى الُسّكاف الينود المحمييف

السكيثية إلى  سوحفظت المصادر الكبلسيكّية معمومات عف سفارتيف مف مممكة الساكا
يفقد الساكاس نفوذىـ شماؿ اليند لصالح  . ىاتاف السفارتاف كانتا قبؿ أفْ (ٕ)أوغسطس اإلمبراطور

أوغسطس  اإلمبراطورؽ.ـ، ُوسّجميا ٕٙالمموؾ اليندو بارثييف. السفارة األولى، في حوالي العاـ 
      فقاؿ:   ،ضمف اإلنجازات العظيمة في عيده ُمتفاخرًا أّنو أوؿ قائد رومانّي يستقبؿ سفارة مف اليند

ـْ يسبؽ أْف ُشوىدوا برفقة أّي قائٍد رومانّي " ُأرسمت إلّي سفارات مف مموؾ ال يند، ىؤالء السفراء ل
أّف سمعة أوغسطس قد وصمت إلى حّد دفع  ،. كما أورد المؤّرخ الرومانّي سويتونيوس(ٖ)آخر"

. أّما المؤّرخ بالوس (ٗ)الينود والسكيثييف إلرساؿ سفرائيـ إليو ُممتمسيف صداقة الشعب الرومانيّ 
فذىب إلى أبعد مف ذلؾ، إْذ ذكر أّف السفراء مف اليند  ،ف الخامس الميبلديمف القر ، أوروسيوس

السكيثية قد َقِدموا إلى أوغسطس، وىو في إسبانية، وقطعوا مسافات كبيرة. وكانت أمنيتيـ 
 . (٘)الوحيدة ُمقابمة أوغسطس، ومدحو بأمجاد توازي أمجاد اإلسكندر األكبر

، ويذكر (ٙ)ؽ.ـٕٔبحوالي خمس سنوات، أي في حوالي العاـ أّما السفارة الثانية فكانت بعدىا 
سفراء الساكاس وىـ في أنطاكية في طريقيـ لمقابمة  شاىدوااسترابوف كيؼ أّف شيودًا ُمتحّمسيف 

" يقوؿ نيكوالوس أّنو في أنطاكية، بالقرب  :استرابوفأوغسطس قيصر. فأورد الجغرافّي اليونانّي 
ند ُأرسموا لمقابمة أوغسطس قيصر، والرسالة التي حمموىا، والتي مف دافنة، صادؼ سفراء مف الي

ُكتبت باليونانّية، ُتشير إلى أّنيـ كانوا ثبلثة سفراء، ولكف بقي واحد والبقية ماتوا، رّبما بسبب 
 . (ٚ)الرحمة الطويمة"

ما يدّؿ عمى ربّ  ،نزوؿ المبعوثيف الينود في مدينة أنطاكية، وما أورده استرابوف عف الرحمة الطويمة
كاف يجري الذي  ،أّف ىؤالء السفراء قد سمكوا الطريؽ البّري مف شمالي اليند نحو سورية الرومانية

. وبعد نزوليـ في أنطاكية أرسؿ (ٛ)عبر جنوبي ببلد فارس حيث كانت السيطرة البارثّية ضعيفة
                                                           

1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p160. 
2 Warmington. E. H; The Commerce between the Roman Empire and India, Curson 
Press, London, 1928, pp35, 36. 
3 Augustus; The Deeds of the Divine Augustus, XXXI.    
4 Suetonius; Augustus, XXI. 
5 Paulus Orosius; VI , 21, 19. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p158. 

 كان أّنه اعتبار على ،("Azes II)الثانً أزٌز"  الساكاس هو ملك السفارتٌن هاتٌن أرسل الذي أنّ  األؼلب وعلى

ٌّة، الهند فً حكموا الذٌن الساكاس ملوك آخر ٌّة بالثقافة تؤّثره من الملك هذا عن ُعرؾ ولِما السكٌث  الذي الٌونان
 :   انظر. أثٌنة اإللهة صورة بعضها حمل والتً سّكها التً العمبلت فً انعكس

                                                                             Harmatta. J; op, cit, pp188- 190.          
7 Strabo; the Geography, XV, 1, 73. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p113. 
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يا ينزؿ في جزيرة أوغسطس الذي كاف حين اإلمبراطورحاكـ سورية الروماني ىؤالء السفراء إلى 
اليونانّية. وىناؾ سّمموا رسالتيـ إلى اإلمبراطور الرومانّي، وتوّصموا إلى  (ٔ)(Samosساموس )

 الساكاس.  اتّفاؽ يتضّمف ُمعاىدة صداقة بيف روما و
كاسيوس بيذا الخصوص:" عاد أوغسطس إلى ساموس حيث عالج العديد مف  وُيورد المؤّرخ ديو

لعديد مف السفارات، والشعب اليندّي أقاـ اآلف معاىدة صداقة مع المسائؿ. وجاءت إليو ا
ـْ يذكر فحوى ىذه المعاىدة، إاّل أّف استرابوف ُيمّمح إلى  . وبالرغـ مف أّف ديو(ٕ)قيصر" كاسيوس ل

أّنيا كانت تعاوف عسكرّي ُمستقبمّي بيف الساكاس وروما. فأورد الجغرافّي اليونانّي:" بالرغـ مف أّف 
ممؾ(، إاّل أّنو كاف ُمتمّيفًا لصداقة أوغسطس قيصر، وكاف  ٓٓٙكاف حاكمًا عمى ) (ٖ)بوروس

 . (ٗ)ُمستعّدًا لمسماح لو بالمرور عبر بمده إلى أّي مكاٍف يشاء"
ويبدو واضحًا مف إدراج أوغسطس لمسفارة اليندّية ضمف المآثر العظيمة مف عيده، وما أوردتو 

، أّف أوغسطس والمصادر الرومانية قّدمت ىذه السفارات كدليؿ المصادر الكبلسيكّية الغربّية عنيا
ففي الوقت الذي سار فيو اإلسكندر إلى وادي نير اليند  .عمى مدى التأثير الرومانّي في اليند

 .إمبراطورتيووىو داخؿ  يـفإّف أوغسطس حصؿ عمى اعتراف ،ليكسب اعتراؼ المموؾ الينود
 :جنوب اليند)الممالك التاميمّية( -د

سيطرت ، منذ بداية القرف الثالث قبؿ الميبلد، عمى الجنوب اليندّي ثبلث ممالؾ  
 ، ىذه الممالؾ ىي: (٘)ُمتنافسة عمى األرض ومصادر الثروة

(" Vanjiبعاصمتيا مدينة" فانجي ) (:Kerala( أو كيراال)Cherasمممكة التشيرا) -د -أ
. وسيطرت عمى قسـ كبير (Periyar)يريار (الحالّية عمى نير بTiru-karur)مدينة تيرو كارور)

 . (ٙ)(Malabarمف الساحؿ الجنوبّي الغربّي مف اليند والذي ُيعرؼ باسـ ساحؿ ماالبار)

                                                           
 فً الرومان ضّمها. صؽٌر مضٌق الصؽرى أسٌة ساحل عن ٌفصلها أٌجة، بحر فً جزٌرة: ساموس جزٌرة ٔ

ًّ  من الشتاء شهور فً أوؼسطس اإلمبراطور فٌها أقام. اسٌة والٌة من جزءاً  وُجعلت م.ق 8ٗ العام  ؤٕ عام
 : انظر. م.ق ٕٓ

 Bunson. M: op, cit, p486. 
2 Dio Cassius; Roman History, LIV, 9. 

 ملك بوروس بالملك تشّبهاً  رّبما بوروس، إسم أوؼسطس إلى رسالته فً نفسه، على الساكاس، ملك أطلق ٖ

ٌّة باورافا مملكة  مملكته على بعدها وثّبته م،.قٕٖٙ العام فً الهٌداسٌبس معركة فً كندراإلس هزمه الذي الهند
 تحالؾ عقد كان الساكاس هدؾ أنّ  على آخراً  دلٌبلً  ٌُعتبر رّبما وهذا. أخرى أراض   أمبلكه إلى اضاؾ أنْ  بعد

 ًّ  :  انظر. بوروس مع اإلسكندر عقده الذي التحالؾ شبٌه حرب
Arrian;  The Anabasis. V. 29.  2.; Diodorus Siculus; Library of History. XVII. 89. 
4 Strabo; the Geography, XV, 1, 73. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p172. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p48. 
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أسفؿ شبو  (Maduraiوسيطرت عمى منطقة مادوري) (:Pandyasمممكة البانديان) -د -بـ
 ف مف مدينة كولكي(. واّتخذ مموؾ الباندياComorinالجزيرة اليندّية حّتى رأس كوموريف)

(Kolkai)  عمى نير تامرابارنيTambraparni  عاصمة ليـ. 
وسيطرت عمى الجزء األكبر مف الساحؿ الجنوبّي الشرقّي مف  (:Cholasمممكة التشوال)-د -جـ

وجعؿ مموؾ التشوال عاصمتيـ في  (.Coromandelاليند والذي ُيعرؼ باسـ ساحؿ كورمانديؿ)
 . (ٔ)( الحالّية(Uraiyur()مدينة أورايور )Trichinopolyمدينة تريشينوبولي)

وبالرغـ مف ضبابّية المعمومات فيما يتعّمؽ باألحواؿ السياسّية ليذه الممالؾ الثبلث، باستثناء أّنيا 
كانت في نزاع دائـ وتنافس لمسيطرة عمى الموارد والثروة جنوبّي شبو القارة اليندّية، إاّل أّف المؤّكد 

ر الرئيسّي لمفمفؿ واألحجار تجارّيًا كبيرًا، إْذ أّنيا كانت الُمصدِّ  ازدىاراشيدت  أّف تمؾ الممالؾ
 . (ٕ)الكريمة

وكما َسعت ممالؾ اليند الشمالّية والشمالّية الغربّية إلقامة عبلقات سياسية وصداقة مع الروماف، 
سّي ليذه الممالؾ مع فارؽ أّف الحافز الرئي ،كذلؾ سعت ممالؾ التاميؿ إلقامة عبلقات ُمشابية

كما كانت الحالة مع مممكة  ،التجارة مع الروماف وليس التحالؼ العسكريّ  تنشيطالجنوبّية كاف 
. إْذ وبعد أْف الحظ مموؾ الباندياف حجـ التبادالت التجارّية بيف الروماف وُمنافسييـ (ٖ)سالساكا

أوغسطس  اإلمبراطوراؿ سفارة إلى في مممكة التشيرا الواقعة إلى الشماؿ منيـ، فإّنيـ بادروا بإرس
ؿ المبعوثوف مف مْ حَ  . و(ٗ)لتدعيـ العبلقات بينيـ، ولعرض منتوجات مممكتيـ مف الآللئ الثمينة

الباندياف لآللئ ُيعتبر خطوة ذكّية قد يكوف اليدؼ منيا تقديـ عّينة مف منتوجات ببلدىـ لمببلط 
الباندياف الذيف نشدوا صداقة قصير قد استغرقت  الرومانّي. وُيورد المؤّرخ فموروس أّف رحمة سفراء

 . وىو ما يدّؿ أّف رحمتيـ، ىـ أيضًا، كانت رحمة بّرية عبر اليند وببلد فارس. (٘)أربع سنوات
، سفارة إلى أوغسطس ىي (ٙ)ورّبما أرسمت مممكة التشوال، التي اّتخذت مف النمر شعار ليا

ويتونيوس أّف أوغسطس عرضيا في مدينة أثينا عاـ األخرى. وقد تكوف النمور الحّية التي ذكر س
 .(ٚ)ؽ.ـ أّحد اليدايا التي جمبتيا سفارة مممكة التشوالٔٔ
 
 
 

                                                           
1 C. H. I; Vol. I, p595. 
2 Young. G. K; op, cit,  p26.   
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p116. 
4 Warmington. E. H; op, cit, p36. 
5 Florus; The Epitome of Roman History, II, 34. 
6 Perumpanarruppatai; 349 351. 
7 Suetonius; Augustus, XLIII. 
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 :(ٔ)الصين -ٕ
سمعت السمطات الرومانّية إشاعات كثيرة عف أرض ىاّمة في الشرؽ األقصى ُدعيت  

  .(ٕ)(Tarim(، وقعت وراء سيوؿ التاريـ)Thina( أو ثينا)Sinaeباسـ سيناي)
القّوة السياسّية  ،الصينّية المحكومة مف سبللة الياف اإلمبراطوريةىذه األرض البعيدة كانت 

واالقتصادّية الكبيرة التي نافست روما في مساحتيا وعدد سّكانيا، وقامت بدور الُمصّدر األّوؿ 
 . (ٖ)لمحرير إلى أنحاء العالـ المعروؼ آنذاؾ

( القوّية تحكـ Hanصاالتيـ مع الصيف، كانت سبللة الياف)في الفترة التي قاـ بيا الروماف باتّ و 
. (ٗ)ـٕٕٓؽ.ـ، واستمّرت حّتى العاـ ٕٙٓ، وسبللة الياف تأّسست في العاـ اإلمبراطوريةىذه 

وبمغت الصيف في عصر الياف مرحمة ُمتقّدمة مف االزدىار السياسّي والتطّور التجارّي واالدارّي 
عيد اإلمبراطور مينغ  في ،خمت الديانة البوذّية إلى الصيفوالعمرانّي. وخبلؿ ىذا العصر د

 .(٘)ـ(٘ٚ -ٛ٘()Ming- Tiتي)
ؽ.ـ(، الذي اّتخذ مف مدينة ٜ٘ٔ -ٕٚٗ()GAOZUأّوؿ إمبراطور في سبللة الياف ىو جاوزيو)

 عاصمة لو.  (ٙ)(Changanتشانجاف)
تمّكف مف توسيع ؽ.ـ( الذي  ٚٛ -ٔٗٔ()WU DIوو دي) اإلمبراطورواشتير مف سبللة الياف 

( الحالّية، وشبو الجزيرة الكورية، وسيؿ التاريـ مما ىّيأ Vietnamنحو الفيتناـ) إمبراطورتيوحدود 
 .(ٚ)لمصيف سيطرة أكبر عمى طريؽ الحرير

 مّرت سبللة الياف في بداية القرف األّوؿ الميبلدّي بفترة مف االضطراب والنزاعات أّدت إلى فترة 

                                                           
ٌُطلق علٌها اسم" تاٌن هوا)تسمٌة الصٌن تعود للقرن الثالث قبل المٌ ٔ  Tienبلد، أّما قبل تلك الفترة فكان 

Hua88ٖ(" وتعنً" تحت السموات": انظر: باقر)طه(: ُمقّدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة، ص . 

ق.م، وحملت اسم" ٕٙٓ -ٕٕٔوجاء اسم الصٌن من سبللة حكمت الصٌن خبلل الفترة بٌن عامً 

 (". انظر: Ch’inتشٌن)

Casson. L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p238. 
ًّ  أّما(". Thina)ثٌنا" اسم الصٌن على اإلرٌثري البحر دلٌل  أطلق ٕ  علٌها فؤطلق بطلٌموس كبلودٌوس الجؽراف

ٌّة األسماء من ُمشتّقة األسماء وهذه(" Sinae)سٌناي" اسم ٌّة لهذه السنسكرٌت  أقصى فً لواقعةا اإلمبراطور

 :انظر. الشرق

P. M. E; LXIV. ; Ptolemy, Geography, XVI, 6  . 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p131. 

ٌّة، تارٌخ(: أرنولد)توٌنبً ٗ ٌّة دار زٌاده، نقوال: ترجمة البشر  م،988ٔ بٌروت، والتوزٌع، للنشر األهل

 .9ٖٗص
5 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p275. 

ٌٌّن بالعاصمة بالهان المعروفٌن الهان لسبللة األولى العاصمة: تشانجان مدٌنة ٙ  اإلمبراطور اختارها. الؽرب

 من شخص ألؾ ٕٓ حوالً بنائها فً عمل. م.قٕٕٓ العام فً المبراطورٌته عاصمة لتكون جاوزٌو
ًّ  القانون بموجب المحكومٌن  وضّمت. كمٕ٘ بلػ أسوار بطول ،ٕكمٖٗ لـ قاربتُ  مساحة ُتؽّطً كانت. الصٌن

 :            انظر. مٖٕالعام حتى عاصمة بقٌت. شخص ملٌون ربع حوالً

Higham. C. F; op, cit, p65.      
 .9ٖٔص القدٌمة، الحضارات تارٌخ فً ُمقّدمة(: طه)باقر 7
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 Luoـ بنقؿ العاصمة مف تشانجاف إلى مدينة ُلويانج)ٖٕانتيت في العاـ مف الفراغ في العرش 
yang)(ٔ)  فُعرفت السبللة الجديدة مف الياف باسـ " سبللة الياف الشرقّية" تمييزًا ليا عف سبللة ،

ـ، ٕٕٓالياف األولى التي ُعرفت باسـ الغربّية. واستمّر حكـ سبللة الياف الشرقّية حّتى العاـ 
 . (ٕ)إمبراطور ٕٔ وحكـ منيا

الصيف، بعد انييار حكـ الياف، إلى ثبلث ممالؾ، حكـ كّؿ منيا قائد عسكرّي وىي:  انقسمتو 
 .(ٖ)(Shu Han(، ُشو ىاف)Wu(، ُوو)Weiِوي)

 ثانيًا: الرحمة التجارّية البحرّية الرومانّية نحو الشرق:
مشروعًا ضخمًا، إْذ كانت تعني  كانت الرحمة البحرّية لمتجار الروماف مف مصر إلى اليند ُتعدّ 

البقاء في البحر لعّدة أسابيع في ظروؼ إبحار خطرة، وخطورتيا تفوؽ خطورة تمؾ الرحبلت التي 
 . (ٗ)وأماناً  وءكانت تتـّ عبر البحر المتوّسط الذي كاف أكثر ىد

ـ الستغبلؿ وتوّجب عمى السفف الرومانّية الُمبحرة إلى الشرؽ االلتزاـ بجدوؿ مواعيد موسمّي صار 
. وتبدأ الرحمة التجارّية الرومانّية (٘)األحواؿ الجوّية الُمبلئمة في البحر األحمر والُمحيط الينديّ 

إلى الشرؽ مف أّحد موانئ مصر الرومانّية )ميوس ىرموس أو برنيكي(، فكانت تتجو السفف 
الشمالّية التي تيّب بثبات الرومانّية تاركًة ىذه الموانئ في شير تّموز لتستغّؿ الرياح الموسمّية 

 . (ٙ)واستمرار في البحر األحمر خبلؿ الشيور الصيفّية
ميؿ تفصؿ بيف ميناء برنيكي والميناء  ٓٓٚالمرحمة األولى في الرحمة البحّرية كانت تتكّوف مف 

. في أوكميس كانت السفف (ٚ)أسابيع مف اإلبحار المتواصؿ ٖالعربّي أوكميس، واستغرقت حوالي 
نّية تتزّود بالمياه، وتنتظر بداية الرياح الموسمّية الجنوبّية الغربّية التي تيب عبر الُمحيط الروما
 .(ٛ)الينديّ 

                                                           
( Jian)جٌان نهريّ  التقاء عند الوسطى الصٌن سهول فً تقع. الشرقٌٌن الهان عاصمة: لوٌانج مدٌنة ٔ

ًّ ( Luo)ولُوو  سّكان بعدد هكتار9ٓٓ لـ ُتقارب مساحة ؼّطت. األصفر النهر أو( Huang)هوانج نهر جنوب

 من كبٌر عدد على احتوت إذْ  ازدهارا، القدٌم العالم مدن أكثر من وُتعتبر. شخص ملٌون نصؾ من قارب
 فً الصٌن فً الداخلٌة الحروب بفعل لوٌانج ُدّمرت. منها ٌنطلق كان الحرٌر طرٌق أنّ  عن فضبلً  األسواق

  Avari. B; op, cit, p135.                                                                    :  انظر. م89ٔالعام

 .Higham, C. F; op, cit, p207              :                                                              كذلك
2 Higham. C.  F; op, cit, p122. 

ٌّة، تارٌخ(: أرنولد)توٌنبً ٖ  .ٖٔ٘ص البشر
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p40. 
5 Ladds. B; op, cit, p11. 
6 Young. G. K; op, cit,  p25. 
7 Pliny; N. H, VI, 26, 104. 

 .7ٙص الهندي، المحٌط فً والمبلحة ربالع(: فضلو جورج)حورانً 8
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األوّؿ  ،وكاف لدى الُسفف الرومانّية الواصمة لخميج عدف خياراف مف اإلبحار لموصوؿ إلى اليند
والثاني وكاف االبحار  ،(ٔ)وكاف باتّباع الساحؿ اليمنّي حّتى ميناء قنا ومنو إلى رأس سياجروس

عمى طوؿ الساحؿ األفريقّي وصواًل إلى رأس جوردوفاوي. ومف الُمحتمؿ أّف تمؾ السفف كانت تمّر 
عمى جزيرة سقطرى، فتُتاجر معيا كما تاجر أقرانيا النازلوف في ميناء قنا مع التّجار العرب. ومف 

ا الطويمة، في المحيط المفتوح ُمطمئّنًة إلى أّحد ىذه المواقع،  كانت السفف الرومانّية تُتابع رحمتي
أّف الرياح الموسمّية القوّية ستأخذىا ُمباشرة إلى الساحؿ اليندّي. ىذه الرياح الموسمّية كانت تدفع 

 .(ٕ)ميؿ في الساعة ٓٙميؿ في الساعة، ترتفع أحيانًا لتصؿ إلى  ٓٗالسفف بسرعة 
فف اليونانّية إلى السير بمحاذاة السواحؿ الفارسّية خبلؿ القرف األّوؿ قبؿ الميبلد كانت تميؿ الس

الجنوبّية لموصوؿ إلى اليند، وىو ما ُيعّبر عنو دليؿ البحر اإلريثيري عندما يورد: " اعتاد الرجاؿ 
 . (ٖ)سابقًا عمى اإلبحار في سفف صغيرة ُمتتّبعيف أقواس)ُمنحنيات( الخمجاف"

قيقي لمساحؿ اليندّي، فإّنيـ شرعوا في العبور ُمباشرة ولكف عندما أدرؾ ىؤالء البّحارة الشكؿ الح
 .(ٗ)عبر المحيط اليندّي ُمختصريف بذلؾ المسافة والوقت

لـ يقبؿ الجغرافّيوف اليوناف، مثؿ إيراتوسثنس واسترابوف، بالواقع الذي يقوؿ أّف اليند شبو جزيرة 
ّنما صّوروا ىذه األرض عمى أّنيا عبارة عف ساحؿ أ . (٘)فقّي يتوّجو شرقًا إلى حاّفة العالـُمثمثّية. وا 

ولكّف وبعد أْف أدرؾ البّحارة اليوناف، وعمى رأسيـ ىيبالوس، أّف الساحؿ اليندّي يّتجو شماؿ 
جنوب فإّنيـ أخذوا يسمكوف ُطرقًا ُمباشرة مف اليمف مف دوف خوؼ أْف يِتييوا عف اليند ضمف 

 .(ٙ)الُمحيط الواسع
دّي فكاف لدى السفف التجارّية الرومانّية خياراف لدخوؿ أسواؽ اليند. أّما في داخؿ الُمحيط الين

 إلى مينائي باريجازا وبارباريكـو ،األّوؿ كاف ساحؿ اليند الشمالي الغربّي)سكيثيا(
(Barbaricum)(ٚ) وىذا الخيار مف الرحمة البحرّية تؤّيده النقوش التدمرّية التي أشارت إلى سفف .

 . (ٛ)و االسـ الذي أطمقو الروماف عمى شماؿ غربّي اليندسافرت إلى سكيثيا، وى

                                                           
1 Casson. L; The Sea Route To India, Classical Quarterly , No 34 , New York, 1984, 
473- 479, p475. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p150. 
3 P. M. E; LVII. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p41. 
5 Tchernia. A; Winds and coins: from the supposed discovery of the monsoon to the 
denarii of Tiberius, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, 1997, pp250- 276, 
p257. 

 .7ٕص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً ٙ
7 Warmington. E. H; op, cit, p9. 
8 Young. G. K; op, cit,  p25. 
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وكانت السفف الرومانّية قوّية بما فيو الكفاية لئلبحار مف سواحؿ اليمف إلى شمالّي اليند قاطعة 
. أّما الخيار الثاني وىو الذي تبّناه القسـ األكبر (ٔ)كـ(ٓٓٙٔخبلؿ أربعيف يومًا مسافة تُقارب لػ)

، فكاف االّتجاه ُمباشرة مف قنا إلى جنوبّي اليند ُمباشرًة، حيث كانت تقوـ مف التّجار الروماف
 . (ٕ)(Muziris( وموزوريس)Nelcyndaالموانئ التاميمّية في نيؿ كيندا)

وُيورد بميني أّف الرحمة البحرّية الجنوبّية إلى األراضي التاميمّية كانت ُتعتبر أكثر فائدة مف 
يا(، وُيوّضح، فيقوؿ: " الطريؽ األفضؿ لئلبحار إلى اليند ىو أْف اإلبحار إلى شماؿ اليند)سكيث

تنطمؽ السفينة مف أوكميس. ومع رياح ىيبالوس)الرياح الموسمّية الجنوبّية الشرقّية(، فإّف الطريؽ 
يومًا، وموزيريس ىي أّوؿ محّطة تصميا السفف  ٓٗمف ىناؾ إلى موزيريس تستغرؽ حوالي 

  .(ٖ) التجارّية في اليند"
وكانت ُتحاوؿ السفف الرومانّية أْف تبقى ُمجتمعة طواؿ الرحمة البحرّية إلى اليند، وأْف تُبحر عمى 

شبو األساطيؿ الصغيرة. وبذلؾ فقد كانت تمؾ يُ  مسافات ُمتقاربة مف بعضيا البعض مكّونة ما
 . (ٗ)اصنةالسفف التجارّية قادرة عمى تقديـ الدعـ لبعضيا البعض في حاؿ تعّرضت ليجمات القر 

ووّقت القادة البحرّيوف الروماف رحبلتيـ لكي يصموا إلى اليند في بداية شير أيموؿ، أّي عندما 
. وكانت بعض السفف (٘)، وتكوف ُطرؽ التجارة الساحمّية مفتوحةباالنحسارتبدأ الرياح الساحمّية 

ّتجو إلى الساحؿ الذي يفصؿ بيف اليند وجزيرة سيرالنكا، وت ،الرومانّية تعبر مضيؽ البالؾ
( التابع لمممكة Arikameduالجنوبّي الشرقّي لميند نحو ميناء أركاميدو بودوؾ أو أركاميدو )

 .(ٙ)التشوال
آالؼ كيمو متر عف  ٘كانوا يبعدوف حوالي  ،الذيف نزلوا في الموانئ اليندّية ،والمسافروف الروماف

اليمنّي حّتى جنوبّي اليند مسافة حوالي ، وقطعت السفف الرومانّية مف الساحؿ إمبراطورتييـطرؼ 
. وُيعّمؽ دليؿ البحر (ٚ)يوـ كما اقترح بميني ٓٗوليس  اً يوم ٓٚكـ استغرؽ إبحارىا حوالي ٕٓٓٚ

اإلريثيري  عمى الرحمة التجارية مف مصر إلى اليند فيقوؿ:" ىؤالء الذيف ُيبحروف بالرياح اليندّية، 
 . (ٛ)رحمة تجري بشّدة إاّل أّنيا ُمناسبة جّدًا وأقصر"ُيغادروف في شير تموز. ومع أّف ىذه ال

وفي القرف الثاني الميبلدي تابع البعض مف التّجار الروماف اإلبحار نحو جنوبي شرؽ أسية في 
شو،  ذكرتو الحولّيات الصينّية المعروفة، باسـ ىو ىاف شبو الجزيرة المبلوّية، مع ُمبلحظة ما

                                                           
1 Ladds. B; op, cit, p11. 
2 P. M. E; LIII. 
3 Pliny; N. H, VI, 26, 104.;  Tchernia. A; op, cit, p251. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p42. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p151. 
6 Higham. C. F; op, cit, p25. 
7 Ladds. B; op, cit, p11.  
8 P. M. E; XXXIX. 
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. إاّل أّف متابعة الرحمة (ٔ)مت إلى العاصمة الصينّية  لويانجعف جماعة مف التجار الروماف وص
الرومانّية نحو الصيف بقيت بنسبة قميمة إلى حّد ما، في حيف حصؿ التّجار الروماف، القاصديف 
اليند بحرًا، عمى أغمب ُمنتجات الصيف مف الحرير، والفراء، وصدؼ السمحفاة، عبر الوسطاء 

 . (ٕ)ذه السمع نحو موانئ اليند، ومنيا إلى أيدي التّجار الرومافالينود الذيف كانوا يجمبوف ى
وبذلؾ فإّف الرحمة البحّرية الرومانّية إلى اليند ومف ورائيا الشرؽ األقصى كانت تتـّ عمى الشكؿ 

 :(ٖ)التالي
اليند)إّما إلى الشماؿ  -رأس جوردافوي -الساحؿ الصوماليّ  -أوكميس -موانئ مصر الرومانّية -

 ّي سكيثيا أو الجنوب التاميمي(.الغرب
اليند)إّما  -رأس سياجروس -قنا -أوكميس -موانئ مصر الرومانّية)ميوس ىرموس أو برنيكي( -

 إلى الشماؿ الغربّي سكيثيا أو الجنوب التاميمي(.
قسـ مف التجار الروماف تابع مف الجنوب اليندّي نحو الساحؿ الشرقّي في أركاميدو، ومنو  -

 رؽ أسية والساحؿ الصيني.نحو جنوبي ش
 ثالثًا: المناطق والمحّطات التي تعامل معيا التّجار الرومان في شبو القاّرة اليندّية:

نظرًا لمتقسيـ السياسّي الذي عانت منو اليند في القروف الميبلدّية الثبلثة األولى، فإّف  
ة الحاؿ فإّف ىذا التقسيـ التاجر الرومانّي كاف عميو التعامؿ مع قوى وموانئ ُمختمفة. وبطبيع

  .السياسّي كاف لو انعكاس عمى التجارة الرومانية مع اليند
 (:Indo-Scythianالسكيثية) -مممكة اليند -ٔ

أولى المناطؽ التي تعامؿ معيا التاجر الرومانّي في اليند كانت أراضّي مممكة سكيثيا  
، والتي كاف ليا صبلت مع أراضّي (ٗ)التي سيطرت عمى األراضّي شماؿ غربّي اليند ،اليندّية

. كما (٘)أسية الوسطى، مما ىيأ ليا الوصوؿ إلى  السمع األسيوّية كالفراء والحرير الصينيّ 
جراء  ،تضّمنت ىذه األراضّي محّطات ىاّمة كاف بإمكاف التاجر الرومانّي النزوؿ فييا بسيولة، وا 
 .(ٙ)التبادالت مع التّجار والوكبلء الينود

البحر اإلريثيري الساحؿ الُمنبسط لمممكة سكيثيا شماؿ غربّي اليند فيقوؿ: " الساحؿ ويصؼ دليؿ 
الشمالّي لسكيثيا ُمسّطح كثيرًا، ويجري عبره نير اليند، النير األضخـ عمى طوؿ الُمحيط 

                                                           
1 Hou Hanshu; LXXXII, 12. 
2 Warmington. E. H; op, cit, p9. 
3 Casson. L; Ancient naval technology and the route to India,  in Begley, V. and De 
Puma. R. (eds), Rome and India: The Ancient Sea Trade.: University of Wisconsin 
Press, Madison, 1991, pp 8, 9. ; Warmington. E. H; op, cit, pp50, 51. 
4 Avari. B; op, cit, p130, 131. 
5 Warmington. E. H; op, cit, p9.  
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p43. 
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اليندّي. مخارج)مصّبات( نير اليند السبعة تقذؼ كّميات كبيرة مف المياه العذبة في اُلمحيط 
لذلؾ فإّف التّجار الروماف القادميف مف عرض الُمحيط اليندّي كاف بإمكانيـ تمييز  اليندّي،

إشارات مياه نير اليند مف مسافات كبيرة، فيدركوف أّنيـ قد أصبحوا عمى مقربة مف دلتا نير 
 (ٕ)بارثييف -. ىذه المنطقة مف دلتا نير اليند كانت تخضع ألمراء الحرب اليندو(ٔ)اليند الكبير"

 .(ٖ)يف حكموا الُمدف الرئيسّية في منطقة وادي نير اليند الكبيرالذ
المحّطة الشمالّية األولى التي كاف ينزؿ بيا التاجر الرومانّي ُعقب وصولو إلى اليند كانت و 

، الذي يقع عند فـ نير اليند عمى الُمحيط اليندّي، وكاف يتبع  (Barbaricumميناء بارباريكوـ)
 .(ٗ)(Minnagaraت مينانجارا اإلندوس)لعاصمة داخمّية ُدعي

  مدينة مينانجارا اإلندوس: -أ
وىي واحدة مف عّدة ُمدف ىندّية حممت ىذا االسـ في الفترة التي سيطر فييا السكيثييف  

("، Min" ميف)اسـعمى الشماؿ والشمالي الغربّي مف اليند، إْذ أطمؽ الينود عمى السكيثييف 
 . (٘)أي" مدينة ميف" فعرفت ُمدنيـ باسـ مينانجارا

وتقع مينانجارا ىذه في موقع ما بالقرب مف دلتا نير اليند في الشماؿ الغربّي مف اليند، وعمى 
األرجح أّف موقع ىذه المدينة يتطابؽ مع موقع مدينة باتاال)حيدر أباد السند اليوـ( التي كانت أىـّ 

. أّما الباحث (ٙ)در المقدونّي بحممتو اليندّيةمدينة في دلتا نير اليند في الفترة التي قاـ بيا اإلسكن
( الحديثة عمى ُبعد Bahmanabadتشوؼ، فيذىب لتحديد موقع ىذه المدينة في باىماناباد )

. وُتعرؼ ىذه المدينة في (ٚ)( الحديثةMansuriyahحوالّي سّتة أمياؿ إلى الغرب مف مانسورياه )
زًا ليا عف عاصمة الساكاس الغربييف والتي كانت األبحاث الحديثة باسـ مينانجارا اإلندوس تميي

 . (ٛ)(Gujuratُتعرؼ باسـ مينانجارا في غوجارات)

                                                           
1 P. M. E; XXXVIII. 

 الملك وهو م(،٘ٗ -ٕٓ)(-Gondophares)جوندوفارٌس ٌُدعى ملك بارثٌٌن الهندو الحّكام هإالء من اشتهر ٕ

 قصر بناء ُمهّمة له أوكل و قصره، فً زاره  األخٌر أنّ ( Acts of Thomas)توما القّدٌس أعمال أوردت الذي

 ًّ  :انظر(. Andrapolis)أندرابولٌس اسم لتحم التً الُمدن إحدى فً ملك

Acts of Thomas; III, XVII. ; Parker. G; The Making of Roman India, Cambridge 
University Press, 2008, pp297- 301. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p151. 
4 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p165. 
5 Isidore; Parthian Stations,  XVIII. 
6 Diodorus Siculus; Library of History, XVII. 104.; Debra. S, Pamela.D; op, cit, p60. 
7 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, pp165, 166.  
8 P. M. E; XXXIX. 
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ـّ  وبالرغـ مف أّف السفف الرومانّية كانت ترسو في بارباريكوـ، إاّل أّف التبادالت التجارّية كانت تت
نيرّية عبر نير  ، التي كاف تُنقؿ إلييا البضائع شمااًل في قوارب(ٔ)في العاصمة مينانجارا

. ويبدو أّف إجبار التّجار الروماف عمى نقؿ بضائعيـ كاف ضمف إطار تعميمات وأوامر (ٕ)اليند
ـّ إلى العاصمة، رّبما بيدؼ تسييؿ  ممكّية توصي بنقؿ كامؿ السمع الواردة إلى المممكة، ومف ث

. ىذه السياسة (ٖ)مممكةفرض الضرائب عمى السمع، والسيطرة عمى التجارة الدولّية القادمة إلى ال
اليندّية تجاه التّجار األجانب القادميف إلى اليند ُيمّخصيا مصدر ىندّي قديـ، ُيدعى 

. إْذ يحتوي ىذا الدليؿ اليندّي عمى مقاطع ُتشير إلى أّف الممؾ (ٗ)("Arthasastra"األرثاساسترا)
حدود. وكانت ُميّمتو فحص (، أّي مسؤوؿ الAntapalaاليندّي قد عّيف موّظفًا ُيدعى أنتاباال)

نوعّية السمع القادمة إلى ميناء بارباريكوـ، وتحصيؿ الضرائب عمييا قبؿ توّجييا إلى العاصمة، 
 . (٘)باإلضافة إلى وضع ختمو عمى السمع والبضائع الداخمة لمميناء

ّية كانت وُيفيد األرثاساسترا أّف قيمة الضريبة عمى السمع الواردة إلى اليند عبر الُطرؽ البحر 
قيمة % مف  ٓٔقيمة السمع النازلة في الميناء. وترتفع الضريبة إلى مقدار مف  % ٘بمقدار 

خشب و مكّونات األصباغ، و المعادف، و الُمنتجات التالّية: المبلبس القطنّية والصوفّية، 
ضعت الجمود. أّما المبلبس الفاخرة واألحجار الكريمة فقد خو العاج، و النبيذ، و الصندؿ، 

ف ليذه التعميمات الحكومّية اليندّية، و . أّما التّجار الُمخالف(ٙ)%  ٓٔلضريبة أعمى تجاوزت مقدار 
. وىو ما قد يعني أّف (ٚ)فإّنيـ كانوا ُيغّرموف بضريبة أعمى ُتعادؿ ثماف أضعاؼ الضريبة األولى
 كومّية اليندّية. التاجر الرومانّي كاف سيفقد كامؿ بضاعتو في حاؿ ُمخالفتو لمتعميمات الح

 ( اإلندوس:Minnagaraالصادرات الرومانّية إلى مدينة مينانجارا) -ب
كانت اليند السكيثية منطقة تجارة حيوّية ليس بالنسبة لمروماف فحسب، بؿ بالنسبة  

إلى أسواؽ  القدرة عمة الوصوؿلمتجار العرب والفرس كذلؾ، إْذ منحيا موقعيا شماؿ غربّي اليند 

                                                           
1 Seland. E;  Ports and Political Power in the Periplus: Complex Societies and 
Maritime Trade on the Indian Ocean in the First Century AD ,Archaeopress, 2010, 
p49. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p152. 
3 Seland. E;  op, cit, p50. 

 ٌُنسب". الحكم إدارة فً بحث" ٌُسّمى أن ٌُمكن كته،ممل إدارة طرٌقة الهنديّ  للحاكم ٌشرح عمل: األرثاساسترا ٗ

ٌّة الفلسفة العمل هذا ٌُوّثق.  تشاندراجوبتا مورٌا ملك ُمستشار(" Kautilya)كاوتٌبّل " إلى  فً الهند فً السٌاس

ًّ  جنوبً مناطق فً بل الهند، فً فقط لٌس قرون لعّدة تؤثٌره بقً والذي المٌبلد قبل الرابع القرن . أسٌة شرق
ًّ  الفٌلسوؾ أفكار من هذا عمله فً كاوتٌبّل  قتربٌ ًّ  اإلٌطال " الوسٌلة ُتبّرر الؽاٌة" حول( machiavelly)مٌكافٌل

ٌّة األفكار من اقترابها من أكثر   : انظر. المورٌانً تشاندراجوبتا اعتنقها التً البوذ

Higham, C. F; op, cit, p26. 
5 Arthasastra; II, 16. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p152. 
7 Arthasastra; II, 21. 
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. ومنح ىذا الَجمع مف التواجد التجارّي، في مناطؽ (ٔ)الطمب العالي في العالـ القديـالحرير ذي 
مممكة اليند سكيثية، التاجر الروماني إمكانية القياـ بالمبادالت التجارّية مع التّجار الينود 
باإلضافة إلى شريحة واسعة مف التّجار األجانب اآلخريف، ومنحو إمكانّية جّيدة لتصريؼ 

 . (ٕ)وجات التي حمميا مف أسواؽ، وورش اإلمبراطورّية الرومانّيةالمنت
وشممت السمع التي طرحيا التاجر الرومانّي عمى التّجار في مدينة مينانجارا االندوس كّميات مف 

، باإلضافة إلى (ٖ)الثياب، والمنسوجات الُمتعددة األلواف، واأللبسة الرومانّية المرسومة بعناية
التي كاف يستخدميا المموؾ الينود عمى موائدىـ  ،اني الزجاجّية والفّضيةالعطورات، واألو 

لمتطّور الذي أدخمو  انعكاسا. ىذه الصادرات الرومانّية مف األواني الزجاجّية تنيض (ٗ)الفاخرة
الحرفّي الرومانّي عمى صناعة الزجاج. إْذ تّمكنت ورشات البحر المتوّسط مف تطوير تقنيات 

جاج الشفاؼ بأشكاؿ وُطرؽ جميمة وزاىية. كما ابتكر الُصّناع الروماف ُطرؽ سمحت بتمويف الز 
. (٘)جديدة لنفخ الزجاج مما سمح بإنتاج عدد أكبر مف األواني الزجاجّية بسرعة أكبر ووقت أقؿّ 

وبالرغـ مف إنتاج األواني الزجاجّية في اليند والصيف، إاّل أّف تمؾ السمع الزجاجّية كانت صغيرة 
ما، ومميئة بالشوائب مما جعؿ الزجاج الرومانّي موضع طمب وترحيب مف التّجار في  إلى حدّ 

مينانجارا. ومف ضمف السمع التي طرحيا التاجر الرومانّي في ىذه السوؽ كاف البّخور الذي 
حصموا عميو، بالتأكيد، مف األسواؽ العربّية واألفريقّية التي نزلوا بيا خبلؿ رحمتيـ البحرّية  إلى 

التي تّمت في  األثريةكّميات مف النبيذ المتوّسطّي. وعثرت التنقيبات  ذلؾ . أضؼ إلى(ٙ)ليندا
ميناء بارباريكوـ عمى قطع مف األواني الفخارّية الرومانّية التي كانت ُتستخدـ في تعبئة الخمور 

 . (ٚ)المتوّسطّية
ىو منع السمطات اليندّية بيع  ،يثّيةبالنسبة لمصادرات الرومانّية إلى اليند السك االنتباه ما يمفت و

األسمحة والدروع، أو أّي أدوات حربّية لمرعايا الينود. ليس ذلؾ فقط بؿ إّف ُكؿ تاجر ُيعثر معو 
. وىذا اإلجراء ُيعتبر (ٛ)عمى مثؿ ىذه البضائع، ُتصادر بضاعتو، ويدفع غرامة لمسمطات الحاكمة

إلى وضع التجارة في إطارىا الطبيعّي كعبلقة لتبادؿ إجراء دقيقًا وحكيمًا لمغاية، ييدؼ، رّبما، 
 السمع واألفكار الحضارّية، وليس لبيع أدوات القتؿ، وىو إجراء تفتقر إليو عدد كبير مف حكومات

 العصر الحديث.  العاَلـ في
                                                           

1 Warmington. E. H; op, cit, p9. 
2 Avari. B; op, cit, p137. 
3 P. M. E; XXXIX. ; Young. G. K; op, cit,  p25. 
4 P. M. E; XXXIX. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p153. 
6 Young. G. K; op, cit,  p25. 
7 Tomber. R; op, cit, pp117- 151. 
8 Arthasastra; II, 21. 
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 وبطبيعة الحاؿ فإّف السمع الرومانّية لـ تكف كافية ليحصؿ التاجر الرومانّي عمى البضاعة اليندّية
ُمقابميا، لذلؾ فإّنو اضطّر لحمؿ قدر كبير مف األمواؿ الرومانّية)القطع النقدّية الرومانّية الذىبّية( 

، بيدؼ (ٕ)جو مناجـ والية مصرنتالتي كانت تُ  الكيرماف، والسّيما (ٔ)والُمرجاف واألحجار الكريمة
 . (ٖ)إجراء الصفقات التجارّية الغالية الثمف كالحرير مثبلً 

  ، فيقوؿ:" ُيقّدر(ٗ)بميني أّف الينود كاف لدييـ اىتماـ خاّص بالُمرجاف الرومانّي األحمروُيبلحظ 
اليندّية. والعّرافوف والكينة  الآللئالرجاؿ الينود الُمرجاف بنفس الطريقة التي ُيقّدر بيا نساؤنا 

عجبوف بو بوصفو الينود يعتقدوف أّف لممرجاف قّوة خفّية قادرة عمى دفع األخطار، لذلؾ فإّنيـ يُ 
 . (٘)ماّدة جميمة وسمعة دينّية"

وما أورده بميني، بوصفو شاىدًا غربّيًا عمى قيمة الُمرجاف الرومانّي في األسواؽ اليندّية، تؤّكده 
المصادر اليندّية القديمة، إْذ يبدو مف خبلؿ تمؾ المصادر أّف الينود كانت لدييـ معمومات 

ر، فتورد األرثاساسترا أّف الُمرجاف يأتي إلى اليند مف البأس بيا عف مصدر المرجاف األحم
لمدينة  (ٙ)(Sanskrit(. واألنكاداكا ىي الترجمة السنسكريتّية)Alakandakaاألنكانداكا)

وتوّضح النصوص اليندّية أّف  .(ٚ) (Vaivarnakaومف الفيفارناكا ) ،اإلسكندرّية المصرّية
( أّي الروماف، ورّبما كانت ىذه إشارة ىندّية Yavanas)الفيفارناكا ىو بحر ُقرب جزيرة اليافاناس

 . (ٛ)( التي أنتجت سواحميا الُمرجاف األحمرSicily( أو صقمية)Sardiniaإلى جزيرة سردينيا )
("، والذي كاف ُيشير في Yonaاليافاناس السنسكريتّي جاء مف التعبير الفارسّي " يونا) واسـ

ـّ  اإلغريؽاألصؿ إلى  عّممو الينود حّتى ُأطمؽ عمى جميع اليوناف والروماف الذيف األيونييف، ث
 . (ٜ)خمفوىـ كّقوة رئيسّية في البحر المتوّسط

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p43. 

ٌّد)الناصريّ  ٕ  ٖٔص األحمر، البحر و الرومان(: أحمد س
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p153. 

ٌّة، األساطٌر بحسب األحمر، الُمرجان جاء ٗ  ُتدعى كانت( مسخ)جّدا بشعة أنثى دمّ  من الرومان

 من كتلة إلى بعٌنها عٌنه ٌضع مخلوق أيّ  تحّول أنْ  ٌُمكن ونظراتها ساحرة، كانت التً( Medusa)مٌدوسا

ًّ  البطل قتلها مٌدوسا. الحجر  إلنقاذ المقطوع رأسها واستخدم( Perseus)برسٌوس الٌونان

ٌّدة كانت التً( Cepheus)سٌفٌوس الملك بنت( Andromeda)أندرومٌدا  لتقدٌمها البحر فً صخرة إلى ُمق

ًّ  كائن مكّونة البحر فً تساقطت المقطوع الرأس من الدمّ  قطرات بعض أنّ  إاّل  كؤضحٌة،  ٌتحّول البحر تحت ح
 : انظر. األحمر الُمرجان وهو مكانه من ٌُزاح عندما حجارة إلى

Ovid; Metamorphosis, IV , 835- 843. 
5 Pliny; N. H, XXXII, 11. 

ٌّة ٙ ٌّة لؽة: السنسكرٌت . العائلة هذه من( Indo-Aryan)آريّ  الهندو للفرع تنتمً( Indo-European)هندوأورب

 ٌُدعى هنديّ  نحويّ  وَعِمل. بلد،المٌ قبل الثانٌة األلفٌة فً الهند على دخلت أّنها االختصاص أصحاب ٌرى

 علٌه وأطلق اللؽة هذه وتنقٌة إتقان فً ٌُساهم عمل وضع على المٌبلد، قبل الرابع القرن فً ،(Panini)بانٌنً

                                                                             .Higham. C. F; op, cit, p294 :انظر للمزٌد. اسمه
7 Arthasastra; II, 11. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p154. 
9 Thomas. R. I; op, cit, p237. 
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والحظ بميني أّف الطمب اليندّي الكبير عمى الُمرجاف الرومانّي كاف سببًا في إحجاـ شعب الغاؿ 
كاف الغاؿ يستخدموف  " عف عادة تطعيـ أدواتيـ الحربّية بالُمرجاف، فيقوؿ العاِلـ الرومانّي:

الُمرجاف لتزييف سيوفيـ ودروعيـ وخوذىـ قبؿ أْف ُيعرؼ الُحّب)اإلعجاب( اليندّي ليذه الماّدة. 
أّما في زماننا)أي في القرف األّوؿ الميبلدّي( فإّف الُمرجاف أصبح نادرًا بسبب السعر العالي الذي 

 .(ٔ)ادرًا في المناطؽ التي ينمو فييا"يجمبو في األسواؽ الشرقّية لدرجة أّننا أصبحنا نراه ن
ويصؼ األدب اليندّي الُمرجاف الرومانّي وصفاتو الُممّيزة فُيورد:" ُمرجاف اليافاناس )الروماف( 

ب أناقة وثراء، ويمنح النساء السعادة الزوجّية، إّنو ناعـ وُمشرؽ، لو لوف أحمر جميؿ. إّنو ُيكسِ 
 .(ٕ)يقضي عمى المرض وُيجّنب األخطار"

تفرض نفسيا في المصادر الرومانّية  ال ،وأىّمية الُمنتجات الرومانّية في مناطؽ شمالي اليند
واليندّية فحسب، بؿ تتعّداىا إلى المصادر الصينّية أيضًا. وىو أمر يبدو طبيعّيًا في ضوء 

قرف األّوؿ في ال اإلمبراطوريةالتوّسعات العسكرّية التي حققتيا إمبراطورّية الياف، إْذ توّسعت ىذه 
، فأصبحت عمى تماس ُمباشر مع مناطؽ (ٖ)الميبلدّي حّتى فرضت سيطرتيا عمى أسية الوسطى

. فتورد حولّيات (ٗ)شماؿ اليند، وبدأت التقارير تتوالى عف التّجار الذيف يقصدوف ىذه المنطقة
ير اليند ()أّي منطقة وادي نTianz Huالياف الصينّية المعروفة باسـ ُىو ىاف شو:" تيانز ىو)

قصدير و ال، و اؿذىب، و الأصداؼ السبلحؼ، و وحيد القرف، و أو شمالي اليند( تُتنج الفيمة، 
(، واألشياء الثمينة مف دا كيف Da Qinوُتصّدرىا إلى الغرب. وتيانزىو تّتصؿ مع الدا كيف)

 .  (٘)المنطقة" كاألقمشة القطنّية الغالية، والسّجاد والعطور الُمختمفة ُيمكف أْف ُتشاىد في ىذه
كما ُتشير المصادر الصينّية مف تمؾ الفترة إلى أّف السمع الرومانّية قد وجدت طريقيا إلى أسواؽ 
أسية الوسطى، وزّودتيا بالسمع عبر الُطرؽ التي ربطت أسية الوسطى بموانئ شماؿ غربّي 

، ىذه المعمومات التي أفغانستاف ، التي تّمت في شماؿ اليند واألثرية. وتؤّكد األبحاث (ٙ)اليند
إْذ عثرت تمؾ التنقيبات، في قصر ممؾ الكوشاف في مدينة ، أوردتيا المصادر الصينّية

. وتضّمنت تمؾ (ٔ)ـ تقريباً ٓٓٔ، عمى عدد مف القطع الفّنية تعود إلى العاـ (ٚ)(Begramبيجراـ)

                                                           
1 Pliny; N. H, XXXII, 11. 
2 De Romanis. F ; relations between Rome and Sri Lanka in the first century AD, op, 
cit, pp190- 229. 

ًّ  التوّسع هذا مّ ت  ٖ ًّ  القائد ٌدّ  على الوسطى أسٌة إلى الصٌن  وتزامن( .Pan Ch’ao)شاو بان المشهور الصٌن

ًّ  التوّسع هذا ًّ  نحو الكوشان به قام أخر توّسع مع الصٌن ٌّة اصطدام إلى أّدى ما وهو الهند، شمال  إمبراطور
                                                            .Harmatta. J; op, cit, p248: انظر. الكوشان مملكة مع الهان

4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p43. 
5 Hou Hanshu; LXXXV, 15 
6 Thapar. R; op, cit, p238. 

ٌّة  ( فً دولة أفؽاKabul( إلى الشمال من مدٌنة كابول)Kabulمدٌنة بٌجرام: تقع فً إقلٌم كابٌسا) 7 نستان الحال

كم. وعندما وصؾ المإّرخ أرٌان حمبلت اإلسكندر األكبر، فإّنه وصؾ مدٌنتٌن فً كابٌسا، وهما  8ٓبحوالً 
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ت مشاىد وصور مف القطع تماثيؿ برونزّية صغيرة، وأواني زجاجّية ُممّونة، وآنية لمزينة حمم
 . (ٕ)األساطير اليونانّية والرومانّية، مف ضمنيا ُمصارع رومانّي ومنظر لفنار اإلسكندرّية الشيير

 :مممكة الساكاس -ٕ
بعد أف كاف التجار الروماف ُينيوف تبادالتيـ التجارية في مينانجارا، فإّنيـ كانوا يصعدوف  

العودة النيرّية نحو ميناء بارباريكوـ. وفي بارباريكـو  الزوراؽ اليندّية التي كانت تُقّميـ في رحمة
كـ  ٜٓٓكانوا يصعدوف إلى سفنيـ التي تشّؽ مياه اُلمحيط اليندّي جنوبًا، وتقطع مسافة تُقّدر بػ 

( Sakas، الذي كاف الميناء الرئيسّي لمممكة الساكاس)(ٖ)(Barygazaلتصؿ إلى ميناء باريجازا)
 . (ٗ)أراضي منطقة غوجارات غربّي اليند التي كانت تفرض نفوذىا عمى

كانت أراضي منطقة الساكاس غنّية جّدًا بسكانيا، وثروتيا الزراعّية. وُيورد دليؿ البحر اإلريثيري  
القطف، وتعيش فييا قطعاف و السمسـ، و الرّز، و أّف المنطقة خصبة جّدًا تُتنج الحبوب، 

 . (٘)بشرة داكف الماشية، ويستوطنيا رجاؿ ليـ قواـ كبير ولوف
ويبدو أّف الروماف قد استوردوا بعضًا مف محاصيؿ ىذه المنطقة، ونجحوا في توطيف زراعتيا في 

ّي في النصؼ األّوؿ مف القرف ، أإيطاليا. إْذ يورد بميني أّنو، وضمف السنوات العشرة األخيرة
دمًا مف اليند. ( إلى إيطاليا قاSetaria sppدخؿ نوع جديد مف الدخف) الميبلدي،األّوؿ 

"ىذا النبات ىو األكثر غزارة في اإلنتاج مف جميع أنواع الذرة األخرى، ولكف  وُيضيؼ بميني:
 . (ٙ)يجب أْف ُيبذر في أرٍض رطبة"

  ميناء باريجازا: -أ
الميناء األشير في مممكة الساكاس. ُيطمؽ عميو في وقتنا الحالي اسـ برواخ  

(Broach)(ٚ)السنسكريتّي بياروكاخا لبلسـلترجمة اليونانّية . واسـ باريجازا ىو ا 
(Bharukaccha)(ٛ)(ويقع في والية غوجارات اليوـ في حوض نير ناربادا .Narbada عمى ،)

                                                                                                                                                                      

ٌّزت نٌقٌا على أّنها نفسها بٌجرام. وتعّرضت هذه المدٌنة Hopain()مدٌنة النصر( وهوبٌن )Nikaiaنٌقٌا) (، فُم

 ن. انظر:    م على ٌّد الساسانٌٌٕٗٗللدمار فً حدود العام

Higham. C. F; op, cit, p294.  
1 Tomber. R; op, cit, pp123, 124. 
2 Harmatta. J; op, cit, p410. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p44. 
4 Avari. B; op, cit, p133. 
5 P. M. E; XLI. 
6 Pliny; N. H, XVIII, 10. 
7 Deloche. J; Roman Trade Routes In South India: Geographical And Technical Factors 
(C. 1st Cent. Bc - 5th Cent.AD), Indian Journal of History of Science, No. 45, 2010, pp 
33- 46, p 39. 
8 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p180. 
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) ، الذي أطمؽ عميو دليؿ البحر اإلريثيري اسـ ناّمادوس (ٔ)خميج كامباي)كامبيات اليـو
(Nammadus)(ٕ)الخميج حوالي ثبلثيف ميؿ، غربي  . ويبعد باريجازا عف مصب نير باربادا في

 . (ٖ)ميؿ ٕٓٓاليند. ويبعد عف شماؿ مدينة بومباي الحالّية حوالي 
كاف ميناء باريجازا، في القرف األّوؿ الميبلدّي، ميناًء ُميّمًا جّدًا، إْذ كاف المحور الرئيسّي لتجارة 

أفريقية والخميج العربّي الُمحيط اليندّي آنذاؾ، وكاف يستقبؿ تّجار مف ببلد العرب، وشرقّي 
المحدودة التي تّمت في ىذا الميناء إلى  األثرية. وُتشير التنقيبات (ٗ)إلى التّجار الروماف باإلضافة

استيطاف ىندّي ُمبّكر لو يعود إلى عّدة قروف قبؿ الميبلد. إاّل أّنو وكما كاف الحاؿ مع مدينة 
الُمستمّر إلى وقتنا الحالّي قد حاَؿ دوف إجراء اإلسكندرّية المصرّية، فإّف االستيطاف السّكاني 

 . (٘)كافية في ىذا الميناء االستراتيجيّ  أثريةتنقيبات 
فصؿ( مف  ٜٔمّرة( في )ٕٛوتبدو أىّمية باريجازا واضحة في دليؿ البحر اإلريثيري ، إْذ ذكره )

ألخطار المبلحة في  ّرس قسمًا كبيرًا مف تقريره. كما كَ (ٙ) فصؿ( ٙٙفصوؿ الدليؿ البالغ عددىا)
مف ميناء باريجازا كاف خطرًا، إْذ توجد تيارت قوّية ومياه ضحمة  االقترابخميج كامباي، فذكر أّف 

المصاعب حّتى بعد دخوؿ السفينة إلى خميج كامباي  وصخور قريبة مف سطح الماء، وتستمرّ 
ـّ النير)نير ناربادا( المؤّدي إلى باريجازا كاف صعب  ال ًا، فاألرض ُمنخفضة، وذلؾ أّف إيجاد ف

 . (ٚ)يبدو شيء واضح حّتى مف المسافات القريبة
ولمتقميؿ مف ىذه األخطار، وفي إطار سياستيـ لتشجيع التجارة الخارجّية مع الروماف، قاـ مموؾ 

بتنظيـ مجموعة مف الزوارؽ ُميّمتيا توجيو السفف الرومانّية، وسحبيا عكس تيار نير  سالساكا
وحي األرثاساسترا أّف القادة الروماف عمى متف ىذه السفف يييا إلى ميناء باريجازا. وتُ ناربادا، وتوج

إلى باريجازا كانوا يدفعوف مااًل ُمقابؿ ىذه الخدمة الحكومية، ىذا الماؿ كاف يذىب إلى الخزانة 
 .(ٛ)الممكّية طبعاً 

 
                                                           

، واقٌمٌ جمٌل و فرٌد فاروق ترجمة روما، حضارة(: دونالد)ددلً ٔ ًّ  ببل القاهرة، مصر، نهضة دار الذهب

 .ٖٕٔص تارٌخ،
2 P.M.E; XLIII.   
3 Tomber. R; op, cit, p125. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p44. 
5 Higham. C. F; op, cit, p57.                                                                                                
6 P. M. E; XLVIII. 

ٌّة لبعض فصول الكتاب فً:  و لبلطبلع على تقسٌم فصول دلٌل البحر اإلرٌثري  انظر الترجمة العرب
ٌّة، ص  .ٕٗٙ -ٕٕٙزٌادة)نقوال(: دلٌل البحر اإلرٌثرّي وتجارة الجزٌرة العرب

7 P. M. E; XLIII. 
8 Arthasastra; II, 11. 

                  .Seland. E;  op, cit, p54الخصوص:     بهذا" سٌبلند" الباحث قّدمها التً الُمناقشة اً أٌض انظر
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 التجارة الرومانّية في باريجازا: -ب
ازا التابع لمساكاس كاف أّحد المحاور الُميّمة في تجارة الُمحيط ُذكر سابقًا أّف ميناء باريج 

اليندّي. فيو يستقبؿ التّجار مف شّتى أصقاع العالـ الواقع إلى الغرب مف اليند. كما أّف اّتصالو 
مع نير نارمادا، الذي يمتّد نحو الدخؿ اليندّي، منحو مّيزة الوصوؿ إلى وسط اليند حيث 

. أضؼ إلى أّف ىذا الميناء كاف ُيخّدـ مدينيتف ىاّمتيف لمساكا األولى (ٔ)ائمةالثروات والموارد الي
 . (ٕ)مدينة أوزيف)أوجيف( والثانية مدينة مينانجارا في غوجارات

ويذكر دليؿ البحر اإلريثيري أّف ميناء باريجازا ُيديف بازدىاره إلى صبلتو التجارّية مع مدينة أوزيف 
. أّما مدينة مينانجارا في غوجارات (ٖ)الروافد الرئيسّية لنير الغانج الواقعة وسط اليند عمى أّحد

فكانت العاصمة الثانية لمساكاس بعد أوزيف، وقد أنشأىا الساكاس بعد أْف استولى البارثّيوف عمى 
، وتحّولت إلى محور ىاـ لمصادرات اليندّية، مف القماش (ٗ)مدينة مينانجارا في اإلندوس

وكانت األحجار الكريمة، التي كاف يجمعيا شعب  ،(٘)إلى ميناء باريجازاواألحجار الكريمة، 
الساكاس مف المناجـ الداخمّية في وسط اليند، خاضعة لمسيطرة الممكّية. إْذ كاف السّكاف 

التي تبيعيا بدورىا، وتقوـ بنقميا مف أوجيف إلى باريجازا عمى طوؿ  ،يجمعونيا لصالح الحكومة
 . (ٙ)ميؿ تقريباً  ٕٓٓمسافة تُقّدر بػػ

وبخصوص ىذه المواد الثمينة، فإّف دليؿ البحر اإلريثيري يوّضح: " في الشرؽ توجد مدينة ُتدعى 
. ومف ىذا المكاف قِدمت سمع ثمينة ساىمت في ازدىار كانت مقّر السكف الممكيّ  و ،أوزيف

 .(ٚ)المنطقة، وزّودتيا التجارة معنا ببضائع ثمينة"
مع الثمينة في أوجيف ونقميا إلى التّجار الروماف في باريجازا، تعّرض ىذا الوضع، مف جمع الس

، مما (ٛ)ـٓ٘عندما تمّكنت مممكة الساتافاىانا مف السيطرة عمى أوجيف عاـ  ،لبعض التغييرات
عمى  ،أّدى إلى توّقؼ العمؿ الحكومي في المدينة، وغدا التجار الروماف ُمضطّريف إلى االعتماد

التي أدارىا تّجار محّميوف لكي يحصموا عمى السمع الداخمّية مف ضمنيا  الشبكات التجارّية
 ،مف الُمستيمكيف الرئيسييف لمسمع الرومانّية الساكاس لمممكة. وكاف الببلط الممكّي (ٜ)المجوىرات

البّحار والتي كاف يأتي عمى رأسيا النبيذ  ما وراءالتي جمبيا التّجار الروماف إلى باريجازا مف 
                                                           

1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p44.   
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p163.  
3 P.M.E; XLVIII.   
4 Seland. E;  op, cit, p59. 
5  P. M. E; XLI. 
6 Prasad. K; Cities, Crafts and Commerce under the Kusanas, Agam Kala Prakashan, 
Delhi, 1984, p127. 
7 P. M. E; XLVIII. 
8 Avari. B; op, cit, p132. 
9 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p164. 
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طي، باإلضافة إلى كّميات مف الخمور العربّية التي حصؿ عمييا التّجار الروماف مف المتوسّ 
 . (ٔ)المحّطات التجارّية خبلؿ نزوليـ في موانئ اليمف قبؿ القدوـ إلى اليند

مفاداىا أّف إلو الخمر اليونانّي  ،وفي ىذا المجاؿ تداوؿ اليوناف والروماف حكاية شعبّية
قد سافر إلى اليند لُيعّرؼ الينود عمى مذاؽ النبيذ الُمتوّسطّي، ورّبما  (ٕ)(Dionysusديونيسيوس)

( في تونس، والتي Sousseكانت الفسيفساء الرومانّية، المحفوظة اليوـ في ُمتحؼ مدينة سوسة)
ُعثر عمييا في شمالي أفريقية، ويظير فييا اإللو ديونيسيوس وىو يركب عربة تجّرىا أربع نمور 

. وفي ىذا المجاؿ (ٖ)أبرز دليؿ عمى ىذا التقميد الشعبّي في أىّمية الخمر في اليندىندّية كبيرة، 
أيضًا ُيبلحظ لوقياف أّنو، ونتيجة لممناخ الحاّر الرطب في اليند، فإّنو وعندما يشرب الينود الخمر 

 .  (ٗ)فإّنيـ ُيصابوف بالُسكر بصورة أسرع بضعفيف مف الصورة التي يْسكر بيا اليوناف والروماف
وتضّمنت الصادرات الرومانّية إلى باريجازا، باإلضافة إلى النبيذ، كّميات مف الزجاج الرصاص 

في الساحؿ الشمالي لغوجارات عف حطاـ سفينة رومانّية  األثريةوالقصدير. وكشفت التنقيبات 
 .(٘)ُحّممت بكتؿ مف الرصاص وآنية فخارّية لتعبئة الخمور

ى التّجار الينود في باريجازا أنواعًا ُمختمفة مف األلبسة، واألحزمة كما عرض التّجار الروماف عم
في لُيبلئـ األذواؽ والتقاليد الشعبّية  اإلمبراطوريةالممّونة، والسّيما النوع الذي ُصنع في ورش 

ولمعطور وماّدة لصناعة  ،لممرجاف المتوّسطي األحمر اً . كما ُوجد في باريجازا سوق(ٙ)اليند
( أو كبريتات الزرنيخ. ويذكر بميني أّف Realgarيينية أطمؽ عمييا اسـ ريمغار )األصباغ التز 

النوع الحارؽ مف ىذه الماّدة كاف يدخؿ في األدوية، إْذ استخدـ إليقاؼ النزيؼ الحاّد، ولمعالجة 
. مف جيتيا، قامت سمطات الساكاس بتحديد (ٚ)الربو والحاالت األخرى مف صعوبة التنفس

، ومما الشّؾ فيو أّف ىذه السياسة االقتصادية اليندّية (ٛ)لسمع الواردة إلى مممكتيااألسعار عمى ا

                                                           
1 Young. G. K; op, cit,  p25. 

 إله وهو ،(Bacchus)باخوس باسم الرومان عرفه األولٌمبس، جبل أهّم آلهة وأّحد زٌوس، ابن: دٌونٌسٌوس ٕ

. بللشرا ُمعّدة الخمرة تكون عندما آذار شهر فً سنويّ  احتفال له ٌُقام كان. عاّمة واإلخصاب الخمر، خاّصة،
ر ٌُتّوج الفهود، تجّرها عربة فً عادًة، دٌونٌسٌوس، ٌُصوَّ  : انظر. الكروم أؼصان من إكلٌل رأسه و

Bunson. M; op, cit, p65. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p45. 
4 Lucian; Nigrinus, V.  
5 Strauss, J. E; op, cit, p253. 

ٌّة السفٌنة هذه حطام وُوجد   :انظر .(Kutch) كوتش خلٌج فً (Bet Dwarka)دواركا بٌت جزٌرة فً الرومان
Catsambis. D; The Oxford Handbook of Maritime Archaeology, 2012, pp 518, 519. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p45. 
7 Pliny; N. H, XXXIV, 55. 
8 Seland. E;  op, cit, p54. 

ٌّة السلطات تحدٌد وجوب عن القبٌل هذا من شًء األرثاساسترا أوردت وقد  إلى الواردة السلع ألسعار الهند
 بهذا قامت قد الساكا سلطات أنّ  الُمحتمل ومن. سلعهم وبٌع القدوم على األجانب التّجار تشجٌع بهدؾ أسواقها

 Arthasastra; II, 16.                                                 :  انظر. التوصٌة تلك على بناء اإلجراء



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٕٖٔ 
 

قد وّفرت نسبة ربح ُميّمة لمتّجار الروماف لمقياـ بمعامبلتيـ التجارّية بالعممة المحّمية التي حصؿ 
رومانية مف خبلؿ استبداؿ العممة ال ،عمييا التاجر الرومانّي مف تجار العممة التابعيف لمحكومة

سعر الصرؼ مصطمح ،وىذا يتشابو اليوـ مع (ٔ)الذىبّية والفّضية بالعممة المحّمية لمممكة الساكاس
النقدّية، إْذ كانت العممة الرومانّية  المبادالتإْف صّح التعبير. وشّجعت حكومة الساكاس ىذه 

الثميف الداخؿ  موضع تقدير مف الممالؾ اليندّية ِلما اّتسمت بو مف ثبات ونقاء في المعدف
 . (ٕ)فييا

في اليند تستحّؽ الوقوؼ عندىا إْذ لطالما أشارت المصادر  (ٖ)وىذه النقطة وقيمة العممة الرومانية
لى النزيؼ النقدي الذي أصاب  الكبلسيكّية الغربّية والشرقّية ألىمّية العممة الرومانية ونقائيا، وا 

  الخزينة الرومانية نتيجة لمتجارة الشرقّية. 
غرامات( مف الذىب الصافي، أّما الدينار الفّضي، فُسّؾ  ّٛكت روما األوري الذىبّي بمعيار بمغ)س

. ىذه العمبلت الرومانّية كانت مف بيف الصادرات الرومانية (ٗ)غرامات(ٜ,ٖبمعيار بمغ )
                                                           

ًّ  التاجر حقٌّقه الذي الربح هذا أصداء ٔ ٌّة العملة قٌمة بٌن الفرق من الرومان  ٌبدو الساكا مملكة عملة إلى الرومان

اً  ٌّ ًّ  المال أنّ  أورد الذي  اإلرٌثريّ  البحر دلٌل فً جل ًّ )الرومان ًّ  ذهب  الُعملة ُمقابل ُمربحاً  تبادالً  حقٌّق قد( وفّض

 P. M. E; XLIX.                                                                            :انظر. المحلٌّة فً الهند
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p164.  

ٌّة الُعملة تمّتعت ٖ ٌّةالٌ األسرة عهد فً الرومان  الدٌناري على إصبلحاته بإدخال نٌرون قٌام حّتى ، ولٌوكبلود

 العملة هذه جعل مّما. الثمٌن المعدن من الُمحتوى فً واألمانة االستقرار من كبٌرة بدرجة  م،ٗٙ عام الفّضً
ٌُش.  والشرق الهند ممالك من وتقدٌر ترحٌب موضع  الشرق شعوب تقدٌر إلى ُمختلفٌن موضعٌن فً بلٌنً ٌرو
 الرومانٌة للعملة الشرق تقدٌر وعن. الهند مع روما تجارة خلقته الذي النزٌؾ وإلى واستقرارها روما لعملة

 .Pliny; N. H, VI, 24                                                                                  :        انظر

Pliny; N. H, VI, 26 .                                                                          كذلك:                   

ًّ  النزٌؾ وعن  من كبٌرة لكّمٌات سوق الهند فً ٌوجد أّنه اإلرٌثري البحر دلٌل ٌورد الهند، إلى الرومانً الذهب

 P. M. E; XLIX .                                                                            :انظر. الرومانٌة العملة

ًّ  الهنديّ  األدب ٌُشٌر كما  على للحصول الذهب من كبٌرة كّمٌات ٌُحضرون كانوا الرومان التّجار أنّ  إلى التامٌل

 .Akananuru; 149, 7 - 11                                                                    :     انظر. الفلفل
ٌّة سلطاته لفرض عاد م،.قٖٔ عام أكتٌوم معركة فً أوؼسطس انتصار بعد ٗ  فقام،. روما فً اإلمبراطور

ٌّة الملكة خزائن من علٌها حصل التً الثمٌنة المعادن من الضخمة الكّمٌات بُمساعدة  بتثبٌت كلٌوباترة، البطلم
ٌّة، العملة قٌمة ٌّة العملة أنواع شهروأ. ُتسكّ  كانت التً األنواع على والحفاظ الرومان  اآلس،) هً الرومان

ٌّة الثمٌنة المعادن قٌمة فً الثبات هذا أنّ  إالّ (. الكٌونارٌوس سٌسترٌوس، األورٌوس، دٌنارٌوس،  فً الرومان
 جدٌدة أنواع دخلت كما. التالة الفترة وطوال نٌرون عهد منذ لتؽٌٌرات تعّرض بل حاله على ٌبقَ  لم العملة سكّ 

ٌّةالرو العملة من  السولٌدوس ،(Caracalla)كركبّل  اإلمبراطور وسّكه( Antoninianus)كـاألنتونٌنٌانوس مان

(Solidus )قسطنطٌن اإلمبراطور وسّكه(Constantine .)ٌّر من وبالرؼم ٌّة العملة قٌمة فً التؽ  من الرومان

 : اأبرزه القٌم هذه من أنماط عّدة ٌستنتج أنْ  للباحث ٌمكن أّنه إاّل  عصر، إلى عصر
ًّ  العهد فً القٌم  األوؼسط

ًّ  األوري -  .سٌسترٌس ٓٓٔ= فّضً دٌنار ٕ٘= الذهب
ًّ  الكٌونارٌوس -  .آسٌس ٕٓٓ= سٌسترٌس ٓ٘= دٌنار ٕٔ= الذهب
 .أسٌس ٙٔ= سٌسترٌس ٗ= الفّضً الدٌنار -

 آسٌس 8= سٌسترٌس ٕ= الفّضً الكٌونارٌوس
 .أسٌسٗ= سٌسترٌوس ٔ -

 .Bunson. M: op, cit, pp131- 135     :    انظر المعلومات من ٌدللمز. سٌسترٌوس ربع=  آس نصؾ -

ٌّر على ولئلّطبلع ٌّة العملة فً الثمٌن المعدن نسبة تؽ ٌّة امتداد على الرومان ٌّة اإلمبراطور  :انظر الرومان
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دييا األساسّية إلى مممكة الساكاس، إْذ أّف معظـ الممالؾ اليندّية، ومف ضمنيا الساكاس لـ يكف ل
عممة ذىبّية، وعمبلتيا الفّضية لـ تكف صافية وكاف يدخؿ في تركيبيا الكثير مف المعادف 

. لذلؾ فإّف عمبلء الساكاس قد استخدموا األوري الذىبّي الرومانّي في الصفقات (ٔ)الرخيصة
 . (ٕ)التجارّية الغالية الثمف مع جيرانيا مف الممالؾ اليندّية األخرى

ُمؤّرخ إلى القرف األّوؿ الميبلدّي، كيؼ قاـ رجؿ، مف الطبقة الحاكمة في  وُيسّجؿ نقش ىندّي،
(، بتقديـ ىدّية إلى ضريح ىنودسّي في غربّي Usavadataمممكة الساكا ُيدعى أوسافاداتا )

ألؼ  ٓٚ)أّي  karsapanasألؼ كارسابانس) ٓٚىضبة الديكاف. يقوؿ النقش: " أوسافاداتا قّدـ 
قطعة ذىبّية قد تكوف األوري(، المجموع  ٖ٘)أّي  (Suvarnasرفانا)سو  ٖ٘قطعة فّضية( مع 

. مف خبلؿ ىذا النقش ُيبلحظ أّف اليدّية ُقّدرت بالعممة (ٖ)سورفانس(" ٕٓٓٓكاف يساوي)
لى نسبة إ. واستنادًا (ٗ)الفّضية)كارسابانس(، إاّل أّف المجموع ُقّدر بالعممة الذىبّية)األوري رّبما(

ى العممة الذىبّية، فإّنو يبدو واضحًا أّف المقدار الواحد مف الذىب في اليند العممة الفّضية إل
أّما في روما فكاف مقدار واحد مف الذىب، في القرف األّوؿ  .ُيساوي عشريف مقدار مف الفّضة

أّف التاجر الروماني كاف سيكسب أكثر  ما يعنيوىو  .(٘)مقدار مف الفّضة ٕٔالميبلدّي، ُيساوي 
. وىو ما (ٙ)ـ بشراء الفّضة اليندّية بالذىب الرومانّي سواء أكاف قطع نقدّية أـ سبيكةفي حاؿ قا

 . (ٚ)حّقؽ أرباحًا ُميّمة في سعر الصرؼ بالنسبة لمتّجار الروماف النازليف في باريجازا
ولجأت حكومة الساكاس، التي أدركت مدى قيمة العمبلت الرومانية، وصفائيا إلى فرض نسب 

لسحب المعدف الثميف مف يّد التّجار الروماف وصيره، بيدؼ إنتاج عممة خاّصة صرؼ مبلئمة 
مف العمبلت النقدّية لمممكة الساكا أّف تمؾ  األثريةبيـ بدرجة أعمى قيمة. وتؤّكد االكتشافات 

العمبلت قد شيدت تطّورًا ُميّمًا خبلؿ القرف األّوؿ الميبلدّي، فُأنتجت ُعممة جديدة بسبيكة جديدة، 

                                                                                                                                                                      

Zgur. A; The economy of the Roman Empire in the first two centuries A.D, university 
of Aarhus, 2007, pp23- 26. 

ٌّة، العمبلت إلى التعّرؾ(: سٌمون)جٌمس و( رٌتشارد)رٌس: أٌضاً  انظر  سلسلة زهران، طلعت: ترجمة الرومان
ٌّة الجمعٌة ،(ٖ)آثارٌه دراسات ٌّة، فهد الملك مكتبة األثرٌة، للدراسات  السعود  حزٌران، الرٌاض، الوطن
 .ٖٓ -ٙٔ ص م،ٕٓٓٓ

1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p117. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p165. 
3 Epigraphia Indica, 8. 
4 Macdowell.  A; ‘Indian Imports of Roman Silver Coins’ In Jha. A; (ed.) Coinage Trade 
and Economy,India Institute for Research in Numismatic Studies, 1991,pp 145- 163, 
pp151, 152. 

 : انظر. فّضة ؼرام 9,ٖ على فٌحتوي الدٌنار أّما ذهب، ؼرام 8 ٌحتوي الواحد األورٌوس ٘

Young. G. K; op, cit,  p204. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p165. 
7 P. M. E; XLIX. 
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عادة تشكيميا في  الساكاسبنسبة فّضة أعمى، مما يؤّكد فرضّية سحب مموؾ و  لمعممة الرومانية وا 
 .(ٔ)عمبلت جديدة

وكانت ىذه العمبلت الرومانّية الفّضية والذىبّية مف األىمّية لدرجة أّنيا ُأىديت إلى المعابد 
العمبلت مف عدد مف  مف استرجاع بعض مف تمؾ األثريةالبوذية الُمقّدسة. وتمّكنت األبحاث 

. كما تحّولت اُلعمبلت الرومانّية إلى رمز شعبّي لمثروة في اليند، فقاـ (ٕ)المعابد شمالّي اليند
الصّناع الينود بنسخ الصور والرسومات اإلمبراطورّية عمى النقود الرومانّية إلى أقراص تزينيية 

األحمر. وُعثر في مدينة  ُصنعت مف المعادف الرخيصة البلمعة أو الطيف الخزفيّ  ،صغيرة
بيدؼ ُمحاكاة الكممات البلتينّية وصور األباطرة  ،عمى قوالب أعّدىا الصانع الينديّ  (ٖ)(Terتير)

عمى العمبلت الرومانّية. وانتشرت ىذه القوالب بيف الينود كأدوات لمزينة، فثُقب بعضيا مف 
ُذكر مف سمع وعمبلت رومانّية،  . باإلضافة إلى ما(ٗ)طرفو، أو ُوضعت لو حمقة لُيمبس كحميّ 

كذلؾ َوجد التّجار الروماف في باريجازا سوقًا لتصريؼ بعض مف المنتوجات ذات القيمة العالية 
 . (٘)كالخصياف، والمحظّيات مف النساء، والعبيد الميرة في عزؼ الموسيقى

ندّي القديـ، إْذ ُتشير ولممحظّيات والعبيد مف اإلمبراطورّية الرومانّية حضور قوّي في المجتمع الي
مسرحّية ىندّية قديمة إلى محظّية مف اليافاناس) أي الروماف( تدخؿ القصر الممكّي وفي  يدىا 

تنتمي إلى ، . كما ُتشير أعماؿ القديس توما إلى محظّية تعمؿ في العزؼ عمى الناي(ٙ)قوس
القّديس توما مف جودايا،  خدمت في قصر ممؾ السكيثييف، ويبدو أّف الفتاة قد أدركت أفّ  ،جودايا

كاعتراؼ ضمنّي منيا أّنيا  ،لذلؾ اقتربت مف الحوارّي وعزفت عمى الناي لفترة طويمة مف الزمف
. كما ُتشير ورقة بردّي، تعود إلى القرف الثاني الميبلدّي، ُعثر عمييا في مصر إلى (ٚ)عبرّية مثمو

لى انتشار النبيذ المتوّسطي بشكؿ كبير في المجتمع  محظّيات باعيـ التّجار الروماف في اليند، وا 
 . (ٛ)اليندّي خبلؿ تمؾ الفترة

                                                           
1 Turner.P and Cribb. J; ‘Numismatic Evidence for the Roman Trade with Ancient 
India’ in Reade, J. (ed.), The Indian Ocean in Antiquity (Kegan Paul International, 
1996,pp 309-319, p312.  
2 Turner. P; Roman Coins from India, Royal Numismatic Society, 1989, pp17, 18. 

ٌّة مدٌنة(. Thaier)ثاٌر باسم أٌضا ُتعرؾ: تٌر ٖ (. Maharashtra)ماهارشترا والٌة فً الهند وسط فً رئٌس

ٌّة السواحل بٌن تقرٌباً  متساوٌة مسافة على تقع ٌّة الؽرب  طرق على ُتسٌطر وهً. للهند والشرق

 باسم  اإلرٌثريّ  البحر دلٌل اوذكره. الهند وسط تجارة فً كبٌرة أهّمٌة احتلّت(. Godavari)نهرجوادفري

 : انظر(. Tagara)تاجارا

Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p196. 
4 Tomber. R; op, cit, p37. 
5 P. M. E; XLIX. 
6Gupta. S; Roman Egypt to Peninsular India: Archaeological Patterns of Trade, 1st 
century BC–3rd Century AD, Pune: Deccan College, 1997, p8.  
7 Acts of Thomas; VIII, IX. 
8 Varadpande. M.  L; History of Indian Theatre, New Delhi, 1987, p129. 
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ومف بيف السمع الثانوّية التي عرضيا التاجر الرومانّي في أسواؽ مممكة الساكا كانت المراىـ، مف 
النوعيف العربّي)مف اليمف( أو الرومانّي، إاّل أّف ىذه السمعة كانت تخضع لمُمنافسة مف المراىـ 

 . (ٔ)ة المحّمية مما جعؿ سوقيا محدودًا أماـ التّجار الرومافالينديّ 
 :مممكة الساتافاىانا -ٖ

تابع قسـ مف التّجار الروماف، بعد أْف أنيوا تبادالتيـ التجارّية في باريجازا، نحو الجنوب  
الساحؿ الشمالي الغربّي لميند( لموصوؿ إلى أراضي مممكة أسي  عمى طوؿ ساحؿ كونكاف)

التي كانت تفرض سيطرتيا عمى أغمب أجزاء ىضبة الديكاف ، (Satavahanasاىانا)الساتاف
الداخمّية وصواًل إلى الساحؿ الشرقّي لميند، كما كاف ليا نفوذ سياسّي عمى ساحؿ كونكاف غربّي 

 . (ٕ)اليند
يمّية وامتمؾ ساحؿ كونكاف عشرة موانئ تجارّية، إاّل أّف ُمعظـ تمؾ الموانئ كاف لمتعامبلت اإلقم

( الميناء الوحيد الذي لو حضور في التبادالت Kallienaفي حيف كاف ميناء كالينا ) ،المحدودة
 .(ٖ)التجارّية الدولّية
(، عمى Ulhas( الحالّي. يقع عمى نير أولياس )Kalyana: ىو ميناء كاليانا)وميناء كالينا

. Bombayالشاطئ الشرقّي مف ميناء بومباي) عني" األقدر أو األبرع". ومف كاليانا ي اسـ( اليـو
يبدو بوضوح أّنو كاف مف أىـّ الموانئ عمى الساحؿ الشرقّي لميند، البؿ كاف أىـّ ميناء خدـ  اسمو

. فُوّجيت السمع مف وعبر مممكة (ٗ)مممكة الساتافاىانا في التعامبلت التجارّية الخارجّية
 . (٘)ار القادميف مف المحيط الينديّ لبيعيا إلى التجّ  ،الساتافاىانا إلى ىذا المخرج التجاريّ 

قّدر ُمموؾ الساتافاىانا أىّمية التجارة الخارجّية في تدعيـ اقتصادىـ، وعثر عمى ُعمبلت 
ـ( تصّور سفينتيف ٗٔٔ -ٛٚ()Vasisthiputraرصاصّية سّكيا ممؾ الساتافاىانا فاسيسثيباتورا )

بّي اليند عمى رسـو لسفف ىندّية ىندّيتيف كبيرتيف. كما عثر في داخؿ كيوؼ بوذّية في غر 
، والشيء البّلفت لبلنتباه ىو العثور عمى رسومات ُمشابية في (ٙ)بيياكؿ مدّورة وسواري ُمتعّددة

ميناء موشكا عمى الساحؿ الجنوبّي لميمف، مّما يدّؿ عمى قياـ عبلقات تجارّية بيف ىذه المنطقة 
 . (ٚ)واليمف أيضاً 

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p45. 
2 P. M. E; L. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p168.  
4 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p197. 
5 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p215. 
6 Tripati. S; Ancient maritime trade of the eastern Indian littoral,  Marine 
Archaeology Centre, National Institute of Oceanography, CURRENT SCIENCE, vol. 
100, No. 7, 10 April : 2011, pp1076- 1086, p1077.  
7 Sidebotham.S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route,op, cit, p202. 
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فكانت تتشابو إلى حّد كبير مع تمؾ التي  نّية إلى مممكة الساتافاىانالمصادرات الروماأّما بالنسبة 
صّدرىا التّجار الروماف إلى مممكة الساكاس ومممكة اليندو بارثييف،  إْذ تضّمنت نبيذ متوّسطي، 

في مدينة  األثرية. وكشفت التنقيبات (ٔ)قطع برونزّية قديمة)ُتحؼ(و قوالب رصاص، و 
(، غربّي اليند، عف مخزف يحتوي عمى أكثر مف Kolhapurوليابور)( أو كKolhapurكوالبور)

قطع خزفّية وتمثاؿ صغير لئللو و مف ضمنيا مرايا،  ،عشرة قطع برونزّية كبلسيكّية
. ىذه القطع كاف مصدرىا كامبانيا في إيطالية، مما قد ُيشير إلى أّف (ٕ)(Poseidon)بوسيدوف

. (ٖ)ع كمصدر ربحّي إلى جانب تجارة النبيذ اإليطاليّ التّجار الروماف كانوا يجمعوف ىذه القط
قيمة ليا  ومف الُمحتمؿ أّف الروماف نظروا إلى ىذه القطع التزينيية عمى أّنيا قطع رخيصة ال

 . (ٗ)عمى اعتبار أّف المواطف الرومانّي كاف ينحو نحو األحدث
ممكة الساتافاىانا فتُقّدمو النقوش أّما الشاىد األىـّ عمى متانة الصبلت التجارّية الرومانّية مع م

. إْذ ُتشير تمؾ النقوش، التي (٘)(Nasikالبوذّية الموجودة في بعض الكيوؼ في مدينة ناسيؾ)
. ىؤالء (ٙ)ُتؤرَّخ إلى القرنيف األّوؿ والثاني الميبلدييف، إلى تبّرعات قّدميا اليافاناس لممعابد البوذّية

الذيف استقّروا في بمدات الديكاف  ،ار اليوناف والرومافاليافاناس كانوا عمى األرجح مف التجّ 
وأرسؿ تّجار تمؾ  .ُمكّونيف ُمستوطنات تجارّية أقامت تبادالت تجارّية مع السكاف الينود

.  كما ُتشير (ٚ)الُمستوطنات بضاعتيـ إلى أقرانيـ مف التّجار الروماف النازليف في ميناء كالينا
الذيف اعتنقوا الديانة  ،تبّرعيف الروماف كانوا مف التّجار األثرياءتمؾ النقوش إلى أّف ىؤالء المُ 

. وُتشير تمؾ النصوص (ٛ)بوذّية لتحقيؽ اندماج أكبر في ديانتيـ الجديدة سماءً أالبوذّية وتبّنوا 
(" التي كانت عمى األرجح الترجمة Romanakasالنذرّية إلى أشخاص ُتسّمييـ" راموكاس )

 . (ٜ)( أّي رومانّي"Romanusتينّية" رومانوس)اليندّية لمكممة البل
                                                           

1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p47. 
2 Tomber. R; op, cit, pp130- 133. 
3 Ray. H. P;  Th e Winds of Change: Buddhism and Maritime Links of Early South Asia, 
op, it, pp72, 73. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p169. 

ًّ  فً تقع: ناسٌك ٘ ًّ  الشمال إلى الهند ؼرب ًّ  فً( بومباي)مومباي مدٌنة من الشرق . تراماهارش والٌة ؼرب

ٌّة بالكهوؾ اشتهرت  : انظر. الساتافاهانا لملوك ُمهّمة أحداث سّجلت والتً تضّمنتها التً البوذ

Higham. C. F; op, cit, p239. 
6 Thapar. R; The Penguin History Of Early India From The Origins To 1300 A. D, op, cit, 
p260. 
7 Thapar. R; Early Mediterranean contacts with India: an overview’, in De Romanis.F 
and Tchernia. A;  Crossings: Early Mediterranean Contacts with India, Manohar 
Publishers, New Delhi, 1997, pp34, 35. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p170. 
9 Ball. W; Rome in the East: the Transformation of an Empire,Routledge, 2000, p126. 
Warmington. E. H; op, cit, p112. كذلك:                                                                                                                                                                       
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 فإّف الروماف لـ يذكروا مينتيـ في النصوص النذرّية، وىو ما ،وبعكس الُمتبّرعيف الينود اآلخريف
قْد يكوف مرّده إلى الِعمـ الُمسبؽ لمينود أّف ىؤالء الروماف كانوا تّجارًا لذلؾ ليس ىناؾ مف داعي 

مف الوصوؿ إلى عدد مف  األثرية. كما تمكنت التنقيبات (ٔ)ةلذكر مينتـ في النصوص النذريّ 
النصفّية لشخصّيات رومانّية مصّوريف بييئة ىادئة وحالمة ُتشبو ىيئة الفبلسفة وبشعر  التماثيؿ

 . (ٕ)طويؿ ُيشبو الطريقة التي يطمؽ فييا الرىباف البوذييف شعورىـ
اليندّية لمسيطرة عمى األراضي والموانئ، فقد  وفي إطار النزاعات الُمستمرة والتناحر بيف الممالؾ

ـ مف السيطرة عمى ميناء كالينا، موّجييف التجارة الدولّية مف ٓ٘في العاـ  الساكاستمّكف مموؾ 
كالينا نحو ميناء باريجازا، وىو ما جعؿ النزوؿ في ميناء كالينا أمرًا خطرًا بالنسبة لمتّجار الروماف 

والربح المادّي ثانيًا، لذلؾ لـ يكف مف مصمحتيـ الدخوؿ في غمار  الساعيف إلى السبلمة أواًل،
 . (ٖ)تمؾ النزاعات اإلقميمّية

ورّبما تعكس تمؾ النزاعات أىّمية الموانئ اليندّية في التجارة الدولّية كونيا مصدر ريع مالّي كبير 
اليند كانت تحصؿ عمى لخزائف تمؾ الممالؾ الُمتناحرة. ويكفي االستشياد بما أورده بميني مف أّف 

مميوف سيستريس( رومانّي سنوّيًا مف خبلؿ تعامبلتيا التجارّية مع روما لتخّيؿ حجـ  ٓ٘مبمغ)
مميوف سيستريس(  ٓ٘، والّسيما وأّف مبمغ)(ٗ)الربح الذي حّققتو ممالؾ اليند مف تجارتيا مع روما

الضريبة التي  العائداتيفوؽ  كاف ُيعتبر مبمغًا ضخمًا في إطار الحسابات الرومانّية، إْذ كاف
والتي كانت تبمغ  ،روما مف والية كاممة كوالية جودايا في فمسطيف تتقاضاىاكانت 
، البؿ (ٙ)مميوف سيستريس ٓٗ، أو الغاؿ التي كانت عائداتيا (٘)مميوف سيستريس(ٛٗعائداتيا)

 . (ٚ)كاف ذاؾ المبمغ يكفي لدفع الرواتب السنوّية ألربع فرؽ رومانّية كاممة
ـ، مف استرداد أراضييـ عمى الساحؿ ٔٙعمى أّية حاؿ تمّكف مموؾ الساتافاىانا، في حوالي العاـ 

 . (ٛ)عميو الساكاسالغربّي لميند، ومف ضمنيا كالينا، بعد حوالي عشر سنوات مف سيطرة 
                                                           

1 Tomber. R; op, cit, pp132. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p47. 
3 Casson. L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p215. 
4 Pliny; N. H, VI, 26. 
5 Josephus; Ant.  Jud, XIX, 8, 2 .    
6 Suetonius; Julius Caesar, XXV. 

ٌّة الفرقة جنود مجموع ما تقاضاه بلػ 7 ٌّة -الٌولٌو األسرة عهد فً الرومان  حوالً( مٗٙ -م.ق7ٕ)كبلود

                                                    .Bunson. M: op, cit, p309:              انظر. سٌسترٌس ملٌونٔٔ

 سنوات خبلل علٌها طرأت التً والتؽٌٌرات دفعها، وطرٌقة توقٌتو الرومان الجنود رواتب عن وللمزٌد
ٌّة ٌّة، اإلمبراطور ٌّة الدراسة انظر الرومان ًّ  الجٌش عن العلم ًّ : فً الرومان فرٌد)بوخلؾ(: الجٌش الرومان

م(، رسالة ماجستٌر بإشراؾ: وٌزة أٌت عمارة، جامعة الجزائر، ٓٗ -ق.مٙٗٔوهٌؤته فً المؽرب القدٌم)
ٌّة، الجمهور  . 8ٕ -79م، ص ٖٕٔٓ/ٌٕٕٔٓة الجزائر

ٌّة فً:  ًّ  الجٌش: (بدٌع)العمرانظر كذلك الدراسة العلم  م،8ٕٗ -م.ق ٖٔاإلمبراطورٌة  الفترة فً البّري الرومان
 .ٙٔٗ -9ٓٗص م،ٕٓٔٓ دمشق، جامعة حمدان، المجٌد عبد: بإشراؾ ماجستٌر رسالة

8 Cribb. J; Western Satraps and Satavahanas, Harman Publishing House, 1998, p177. 
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الروماف مف أّف ميناء كالينا كاف الُمصّدر األساسّي لمحيوانات الغريّبة التي استخدميا  انطبلقا و
في المصارعات والعروض العاّمة، فإّف توقيت إعادة تشغيؿ الميناء كاف ُمبلئمًا وفي مصمحة 

الرومانّي  اإلمبراطورمموؾ الساتافاىانا. فعمى الطرؼ اآلخر مف العاَلـ، أّي في إيطاليا، أمر 
ـ( ببناء ميداف جديد ىائؿ في روما ُدعي" ُمدّرج فبلفياف" أو ٜٚ -ٜٙفسباسياف)

 . (ٕ)الحقاً  (ٔ)(Colosseumكولوسيوـ)ال
وأقاـ األباطرة الروماف في ىذا الميداف عروضًا تضّمنت حيوانات شرقّية غريبة ُيقاتؿ بعضيا 
بعضًا مثؿ وحيد القرف والنمور الُمفترسة. لذلؾ فإّف مموؾ الساتافاىانا كاف بإمكانيـ تزويد التّجار 

 .(ٖ)ا مف األنواع كالقرود و األفاعي الروماف بيذه الحيوانات باإلضافة إلى غيرى
 التاميمّية: الممالك -ٗ

الثبلث)تشيرا، الباندياف، تشوال( مف أىـّ الوجيات التجارّية لمتّجار  التاميميةكانت الممالؾ  
لمروماف القاصديف اليند. وىذا ما دفع بعض التّجار إلى اإلبحار إلييا ُمباشرة مف رأس جوردوفاي 

. أّما القسـ اآلخر (ٗ)أو مف رأس سياجروس عمى الساحؿ الجنوبّي لميمف ،ليّ عمى الساحؿ الصوما
اآلخر مف التّجار الروماف القاصديف ليذه المنطقة، فكانوا َيفدوف إلييا بعد أْف ُينيوا تعامبلتيـ 

 . (٘)مف ميناء بارباريكوـ شمااًل إلى ميناء كالينا جنوباً د، التجارّية عمى امتداد الساحؿ الغربّي لمين
  ،ويبدو النشاط الرومانّي الكبير في الممالؾ التاميمّية واضحًا في ما أورده دليؿ البحر اإلريثيري

. وما أورده دليؿ البحر (ٙ)مف أّف الماّدة الرئيسّية التي ُجمبت إلى ىذه الممالؾ كاف الماؿ الرومانيّ 
التزاؿ  ،ؾ األبحاث اكتشافاتفي موانئ ىذه المنطقة، فحّققت تم األثريةاإلريثيري  تؤّكده األبحاث 

تعنيو  إلى يومنا ىذا تُثير إعجاب اآلثارييف والباحثيف في التاريخ. إْذ ُعثر عمى كنوز، بكّؿ ما
تضّمنت آالؼ القطع النقدّية مف  ،، مف الُعمبلت الرومانّية الفّضية والذىبّيةمف معنى الكممة

 . (ٚ)األوري الذىبّي والدينار الفّضي

                                                           
ٌّة تارٌخ فً واألجود األكبر المعماريّ  اإلنجاز: الكولوسٌوم ٔ ٌّة اإلمبراطور  شكل له معماريّ  تركٌب. الرومان

، ًّ  بعض واستمّرت(. م8ٔ -79)تٌتوس ولده وأكمله م،7٘ أو 7ٕ العام فً فسباسٌان اإلمبراطور بنائه بدأ إهلٌج
 من ألؾ ٖٓ حوالً بنائه فً عمل(. م9ٙ -8ٔ)دومتٌان اإلمبراطور عهد حّتى أي م8ٔ العام ىحتّ  البناء أعمال
ٌّة الكولسٌوم كان. ُمتفّرج ألؾ ٘٘ لحوالً إنجازه، بعد ٌّتسع، وكان الٌهود. األسرى  الرومان إلى فسباسٌان هد
 وإذا روما، سقطت الكولسٌوم سقط اإذ" لٌفٌوس تٌتوس المإّرخ مقولة هذا، ٌومنا إلى ٌُرّددون، الٌزالون الذٌن
 :انظر". العالم سقط روما سقطت

 Bunson. M: op, cit, pp135- 137. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p169.  
3 P. M. E; L . 
4 Young. G. K; op, cit,  p26. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p172. 
6 P. M. E; LVI. 
7 Raschke. M.G; op, cit, pp663- 670. 
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، فإّف العثور عمى ىذا الكـّ مف القطع النقدّية الرومانّية، في ىذه المنطقة بالذات، وفي واقع األمر
يبدو أمرًا طبيعيًا لمعارفيف بطبيعة التجارة الرومانّية مع اليند. إْذ تقاسمت ممالؾ التاميؿ الثبلث 

صوؿ أغمب خيرات اليند وجنوبّي شرقّي أسية والتي قطع التاجر الرومانّي آالؼ األمياؿ لمح
محاصيؿ ضخمة  اعمييا. فسيطرت مممكة التشيرا عمى مناجـ األحجار الكريمة، وحصد رعاياى
 . (ٔ)مف الفمفؿ األسود الموجود في ُمرتفعاتيا، باإلضافة إلى بعض الحرير الصينيّ 

ذي  ،سيطرت مممكة الباندياف ىي األخرى عمى مساحات واسعة مف محاصيؿ الفمفؿ األبيض
 ،. باإلضافة إلى سيطرتيا عمى الثروات السمكّية المؤلؤّية(ٕ)مف الفمفؿ األسودالمذاؽ األقؿ حّدة 

. في حيف فرضت مممكة التشوال (ٖ)الموجودة بالقرب مف الرأس الجنوبّي لشبو القاّرة اليندّية
سيطرتيا عمى التجارة في منطقة الغانج في المنطقة الشرقّية مف جنوبّي اليند، فضبًل عف 

)مناطؽ بورما (ٗ)القرفة وأصداؼ السبلحؼ الموجودة في جنوبي شرقّي أسية وصوليا لمحاصيؿ
 وماليزيا والتايبلند اليوـ(. 

بناًء عمى أىّمية ىذه المناطؽ، فإّف التّجار الروماف لـ يكونوا ليغادروا اليند مف دوف الُمرور عمى 
التجارّية في  تعامبلتيـ ،ماؿفبعد أْف ُينيي التّجار الروماف الذيف زاروا موانئ الش .ىذه الممالؾ

ميؿ تقريبًا، خبلؿ فترة  ٓٚٚتمؾ الموانئ، فإّنيـ كانوا ُيتابعوف إبحارىـ جنوبًا قاطعيف مسافة 
 . (٘)تصؿ إلى عّدة أسابيع، ليصموا إلى جنوبّي اليند

تاميمييف شمااًل" ناورا  ميناءيفكانت رحمة اإلبحار الجنوبّي ىذه، مف ميناء كالينا إلى أّوؿ 
(Naura)(ٙ) ( وتينديسTyndis")(ٚ) رحمة خطرة. إْذ كاف الشريط الساحمّي جنوبّي كالينا يعّج ،

الذىب والفّضة وُمنتجات  بسبائؾبالقراصنة الذيف احترفوا اليجوـ عمى السفف الرومانّية الُمحّممة 
 . (ٛ)شمالّي وشماؿ شرقّي اليند

 اإلريثيري  مف أّنو ينبغي عمى البحارةوتنعكس خطورة ىذه السواحؿ فيما أورده دليؿ البحر 
                                                           

1 Young. G. K; op, cit,  p26. 
2 Warmington. E. H; op, cit, p181.  
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p53. 
4 Ptolemy; Geography, VII, 1.   
5 P.M.E; LI. 

ًّ  الساحل على: اوران مٌناء ٙ  موقع فً كان أّنه" تشوؾ" ٌرى. ماالبار شمال للهند الشرق

 الهند، مع التجارٌة بتبادالتها روما بها قامت التً الفترة فً نشطاً  مٌناءً  كان. الٌوم( Cannanore)انوركان

ٌّة القطع من عدد على الموقع هذا فً ُوعثر ٌّة النقد (. نٌرون كبلودٌوس، تٌبرٌوس،)األباطرة عهد من الرومان
 :انظر

 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p204. 
ًّ  الساحل على: تٌندٌس مٌناء 7 ًّ ( Ponnani)بونانً موقع فً أّنه تشوؾ األستاذ وٌرى للهند، الشرق  عند الحال

 :    انظر. الهنديّ  المحٌط فً بونانً نهر مصبّ 

                                                                       .Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p204                                   
8 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period,  op, cit, p92. 
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. كما أّف لوح (ٔ)الروماف الحذر مف القراصنة الُمستوطنيف لمساحؿ جنوبّي كالينا
( بأحرؼ حمراء PIRATE(، ىو اآلخر، يعرض كممة قرصاف)Peutinger Tableبيوتنجر)

 .(ٕ)واضحة قرب ذلؾ الجزء مف جنوبّي اليند
العسكرّية بيف الممالؾ التاميمّية فإّف السفف الرومانّية تعّرضت  بْؿ ونتيجة لمنزاعات ،ليس ىذا فقط

. (ٖ)أحيانًا ليجمات مف بعض الزوارؽ التابعة لتمؾ الممالؾ الُمتناحرة حيف تدخؿ مياىيا اإلقميمّية
وتحفظ المصادر التاميمّية حادثة مف ىذا النوع عندما قاـ ممؾ التشيرا، في القرف الثاني الميبلدّي، 

عمييا. فيقوؿ المصدر التاميمّي:" َأَسَر الَممؾ  واالستيبلءـ عمى بعض السفف الرومانّية باليجو 
اليافاناس )الروماف(، صّب الزيت عمى رؤوسيـ، ربط أيدييـ إلى رؤوسيـ وأخذ ُسفنيـ الجميمة 

 .(ٗ)الُمحّممة بالمجوىرات"
نيو التاجر الرومانّي مف ىنا عف حجـ الربح المالّي الضخـ الذي يج يتساءؿويحّؽ لممرء أْف 

 حّتى ُيغامر بنفسو أواًّل وبرزقو ثانيًا لموصوؿ إلييا. ،ممالؾ اليند التاميمّية
 مممكة التشيرا: -أ

اختار عدد مف قادة السفف الرومانّية والتّجار عمى متنيا تفادي أخطار القراصنة  
اإلبحار ُمباشرة إلى مممكة تشيرا التي ابتمى بيا الساحؿ الشمالّي لميند، و  ،والنزاعات اإلقميمّية

(Chera) مف الساحؿ الصومالّي أو مف خميج عدف(٘). 
ىو أْف ينطمقوا مف ميناء  ،ويوّضح بميني أّف الطريؽ األكثر فائدة لمتّجار الروماف القاصديف اليند

ميناء  أوكميس، ُمستخدميف رياح الرياح الموسمّية الجنوبّية الشرقّية في رحمة بحرّية ليصموا إلى
. ويبدو واضحًا مف كبلـ بميني أّف (ٙ)المركز التجارّي األّوؿ في اليند (Muzirisموزوريس)

الساحؿ الشمالّي الغربّي أس  التاجر الرومانّي كاف بإمكانو االستغناء عف زيارة ساحؿ كونكاف)
س كاف مف لميند(، ويسير ُمباشرة إلى ميناء موزوريس التاميمّي. كما يّتضح أّف ميناء موزوري

يتّفؽ مع ما أورده دليؿ  ، وىو ما(ٚ)األىّمية بمكاف حّتى جعمو بميني المركز األّوؿ لمتجارة اليندّية

                                                           
1 P. M. E;  LIII.; Pliny; N.H. VI, 26, 104; Ptolemy; Geography, VII,1. 
2 Peutinger Table; XI. 
3 P. M. E; LII. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p172. 
5 Young. G. K; op, cit,  p26. 
6 Pliny; N. H, VI, 26, 104. 

 الحاجة وبسبب القرصنة، بسبب مرؼوباً  مٌناءً  ٌكن لم موزورٌس ٌناءم أنّ  إلى هانفس الفقرة فً بلٌنً ٌُشٌر 7

 إلى هذا التناقض  التطّرق سٌتمّ  معلوماته، و فً تناقض فوقع فً. الحمولة ونقل إلفراغ الصؽٌرة المراكب إلى

                         .Tchernia. A; op, cit, p252               :   انظر. الُمحتملة فً فقرة الحقة أسبابه وإلى
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البحر اإلريثيري مف أّف القسـ األكبر مف السمع اليندّية تأتي مف ميناء موزوريس الذي اّتجيت 
 .(ٔ)إليو ُمباشرة ُمعظـ السفف التجارية الرومانّية

 :(Muzirisالرومانّية في ميناء موزوريس)التجارة  -أ -أ
عمى الساحؿ  ،( الحديثةPattanamيقع ميناء موزوريس بالقرب مف مدينة باتناـ ) 

. ويذىب تشوؼ إلى تحديد (ٕ)(Malabarُيعرؼ بساحؿ ماالبار) الجنوبّي الغربّي لميند، أو ما
( Periyarنير بيريار) ، إلى الجنوب مف مصبّ (ٖ)( الحالّيةCranganoreموقعو في كرانجانور)

 . (ٗ)كـ ٕٔبحوالي 
كاف ميناء موزوريس أىـّ ميناء في مممكة التشيرا، ومف الموانئ النشطة جّدًا في الُمحيط 

بفضؿ تعامبلتيـ التجارّية مع السفف القادمة مف االمبراطورّية  فاحشي. وغدا سّكانو (٘)الينديّ 
 . (ٙ)الرومانّية، ومف غوجارات وساحؿ كونكاف

، يبدو جمّيًا في المصادر (ٚ)"سوؽ الفمفؿ" اسـا النشاط التجارّي لميناء موزوريس، الذي حمؿ ىذ
الكبلسيكّية الرومانّية واليندّية عمى حّد سواء. فيذكر دليؿ البحر اإلريثيري أّف موزوريس تُديف 

ربّي ويقصد ساحؿ كونكاف شماؿ غ ()Ariakeبازدىارىا إلى التجارة القادمة مف ساحؿ أرياؾ)
 . (ٛ)الرومانّية اإلمبراطوريةاليند(، والقادمة مف 

أّما  .(ٜ)كذلؾ وصؼ بميني الرحمة التجارّية مف اليمف إلى موزوريس بالرحمة األكثر ربحًا وفائدة
األدب اليندّي التاميمّي فيصؼ ُسفف اليافاناس)الروماف( المصنوعة بإتقاف والراسية في موزوريس، 

اس ليحصموا عمى الفمفؿ األسود المحّمي ُمقابؿ كّميات كبيرة مف الذىب حيث ينزؿ تّجار اليافان
 .(ٓٔ)الرومانيّ 

ويصؼ األدب التاميمّي، في موضٍع آخر، كيؼ يجمب المزارعوف الينود محاصيؿ الفمفؿ األسود 
إلى مخازف ميناء موزوريس ليبيعوه إلى اليافاناس، فُيورد:" القوارب الصغيرة تأخذ إلى 

                                                           
1 P. M. E; LIII. 

 .9ص بالهند، وصبلته القدٌم الٌمنً التجاري النشاط(: هللا عبد)الؽٌث أبو ٕ
3 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p205. 

 آسٌا، شرق وجنوبً الهندٌة القارة وشبه العربً الخلٌج بٌن الحضارٌة العبلقات(: محمد حمد)صراي بن ٗ

 .ٗٙص
5 Deloche. J; op, cit, p39.  
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p173. 

 آسٌا، شرق وجنوبً الهندٌة القارة وشبه العربً الخلٌج بٌن الحضارٌة العبلقات(: محمد حمد)صراي بن 7

 .٘ٙص
8 P. M. E; LIV. 
9 Pliny; N. H, VI, 26, 104. 
10 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and 
India from 30 BC to the Flavian period, op, cit,  pp95, 136, 137. 
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التي جمبتيا ُسفف اليافاناس الكبيرة. موزوريس ُمزدحـ، ويعّج بالحركة  (ٔ)الذىب( الشاطئ)ىدايا
حيث ُتكّوـ أكياس الفمفؿ عمى مستوى عاٍؿ في البنايات الُمحيطة. ُىنا الممؾ ُيقّدـ إلى الزّوار 

 . (ٕ)الُمنتجات النادرة مف الجباؿ والبحار"
التي كشفت عف بقايا أبنية،  ،الحديثة في باتناـ ريةاألثوما أورده األدب التاميمي أثبتتو التنقيبات 

. كما تضّمنت (ٖ)وُمستودعات، وأرصفة في الموقع ُصنعت مف القرميد أو الطوب المشويّ 
االكتشافات في الموقع آالؼ القطع الخزفّية مف اآلنية الرومانّية، وأجزاء مف الخزؼ الرومانّي 

، باإلضافة إلى عدد مف العقود النحاسّية، (ٗ)يجبّلتا"" تيرا ساسـالُممّوف الذي كاف ُيطمؽ عميو 
وقطع مف المباف العربّي، والزجاج الرومانّي، وعدد مف األحجار الكريمة التي كاف ُينتجيا البحر 

 . (٘)األحمر ُقرب شاطئ ميناء برنيكي المصريّ 
، والتي ُأشير إلييا في ويبدو أّف العبلقات السياسّية التي أقاميا ُمموؾ تشيرا مع األباطرة الروماف

بداية ىذا الفصؿ، كاف ليا نتائج إيجابّية عمى التجارة الرومانّية، إْذ تعامؿ مموؾ التشيرا بتسامح 
لدرجة أّنيـ سمحوا ليـ باالستيطاف في الميناء  ،كبير مع التّجار الروماف في ميناء موزوريس

 .(ٙ)البؿ وبإقامة معبد وثنّي أوغسطيّ 
مصادر كبلسيكّية. المصدر األّوؿ: ىو  ةالرومانّي في موزوريس ُمثبت في ثبلثوبناء ىذا المعبد 

 خريطة أو لوح بيوتنجر التي ُتسّجؿ وجود معبد رومانّي في المدينة اليندّية )موزوريس( بالعبلمة
. ومثؿ ىذا البناء ال ُيمكف أْف ُيبنى إاّل مف قبؿ (ٚ)("Templum Augusti" معبد أوغسطّي)

مبراطورّية الرومانّية مف الذيف استقّروا في الميناء، أو عمى األقّؿ أقاموا فيو لفترات رعايا مف اال
 .(ٛ)طويمة

                                                           
ًّ  األدب ٌصؾ ٔ  بما ذّكرٌُ  وهو ،"هداٌا" ُبمصطلح التشٌرا ملوك إلى الرومان التّجار ٌدفعها التً األموال التامٌل

" هداٌا" ٌُقّدمون كانوا ُمخا  مٌناء فً ٌنزلون كانوا الذٌن الرومان التّجار أنّ  من  اإلرٌثريّ  البحر دلٌل أورده
ًّ  ُملك ببلدهم خٌرات جمٌع أنّ  إلى والهند الٌمن فً الملوك نظرة إلى رّدهم ٌكون ماقد وهو. حمٌر لملوك  شخص
ٌّة التبادالت فإنّ  بالتالً و لهم ٌّة، عبلقة كانت التجار  هذه عن الرومان التّجار قّدمها التً األثمان فوصفوا شخص

 : انظر". الهداٌا"بُمصطلح  البضائع
P. M. E; XXIV. ; McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p117. 
2 Gupta. S; op, cit, p5. 
3 Sidebotham.S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit,pp190, 191. 
4 Avari. B; op, cit, p138.  
5 Sidebotham.S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit,p 191. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p117. 
7 Peutinger Table; XI. 

ًّ  المعبد هذا ٌكن لم و  حدود خارج ببناءه الرومان الّتجار قام الذي الوحٌد المعبد هو موزورٌس فً األوؼسط
ٌّة، ٌّة النقوش حفظت بل اإلمبراطور  معبد بتؤسٌس ءاألثرٌا الرومان التّجار بعض قٌام عن معلومات  التدمر
 ًّ ٌّة المدن بعض فً أوؼسطس ٌّة، عبلقات بها جمعتهم التً البارث  أمور تسٌٌر بؽرض فٌها وأقاموا تجار
 : انظر. تجارتهم

Elton. H; op, cit, p94. 
8 Warmington. E. H; op, cit, p18.  
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المصدر الثاني: ىو دليؿ البحر اإلريثيري  الذي ُيورد:" َتجمب السفف الرومانّية إلى موزوريس 
الذيف أشار  أولئؾ. (ٔ)"ال يستخدمونوالذيف يعمموف بالشحف ألّف التّجار  ألولئؾالحبوب الكافية 

أّنيـ يعمموف بالشحف، وَيجمب إلييـ التّجار الروماف الحبوب)القمح( ىـ مف  اإلرتيريدليؿ البحر 
. إْذ مف المعروؼ أّف النظاـ الغذائّي في الُمجتمع اليندّي (ٕ)الروماف الُمستوطنيف في الميناء
 يعتمد عمى الرّز وليس القمح. 
"، فيـ الينود المحّميوف. وما ال يستخدمونوؿ بقولو: " ألّف التّجار أّما التّجار الذيف قصدىـ الدلي

مف  اً كبير  اً الذيف يعمموف في الشحف يدّؿ عمى أّف عدد أولئؾأورده دليؿ البحر اإلريثيري عف 
كانوا يقيموف في موزوريس في  ،تّجار وصّناع وحرفييف ومرتزقة ُمسّمحيف ما بيفالرعايا الروماف 

 .(ٖ)التجاريّ  راإلبحاذروة فصؿ 
أّما المصدر الثالث: فيو ورقة ُبردي، ُتعرؼ باألبحاث الحديثة باسـ" ورقة بردّي موزوريس". إْذ 
ُعثر في مصر عمى ورقة ُبردي، تعود لمقرف الثاني الميبلدّي، تُقّدـ تفاصيؿ قرض تجارّي كانت 

     يمي: رقة البردي ىذه ما، ومف بيف التفاصيؿ التي تذكرىا  و (ٗ)الغاية منو شراء سمع مف اليند
" بنود)شروط( القرض تّمت في موزوريس". مما يدّؿ عمى أّف بنود القرض قْد تّمت مع مواطف 
رومانّي ُمقيـ في ميناء موزوريس لكي يشتري السمع لرحمة تجارّية مف اليند إلى مصر ذىابًا 

ياباً   .(٘)وا 
التّجار الروماف لبناء ىذا المعبد األوغسطي وىنا بالذات ُيطرح تساؤؿ ُميـّ حوؿ السبب الذي دفع 

في ميناء موزوريس بالذات؟. فيبرز جواباف ُمحتمبلف لبناء ىذا المعبد في موزوريس. األّوؿ ىو 
ما ُذكر سالفًا مف أّف مموؾ التشيرا كانوا ُمتسامحيف مع التّجار الروماف، لذلؾ سمحوا ليـ بإقامة 

. والثاني: ىو أّف النشاط التجارّي في ميناء (ٙ)ـ الدينّية فيومعبد وثنّي وُممارسة طقوسيـ وشعائرى
بحكـ أّف موزوريس كاف الُمصّدر ، موزوريس كاف يفوؽ النشاط التجارّي في بقية الموانئ اليندّية

                                                           
1 P. M. E; LVI. 
2 Casson.  L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p24. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p174. 
4 Avari.  B; op, cit, p138. 
5 Young. G. K; op, cit,  p26. 

ًّ  وحده هو الُمستدٌن ٌكن لم و ، كان أٌضاً  الدائن بل رومان ًّ  ٌّةٌونان بلؽة ُكتبت قد القرض وثٌقة أنّ  إذْ  رومان
 كوبتوس فً للُمدٌن ُعمبلء إلى ُتشٌر البرديّ  ورقة أنّ  كما اللؽة، هذه ٌفهمان كانا الطرفٌن أنّ  على ٌدلّ  مّما

ٌّة  فً بالفعل استخدم قد القرض أنّ  من لٌتؤّكدوا الُمستدٌن التاجر نقلها التً السلع تفّحص بمهّمة قاموا واإلسكندر
ٌّة سلع شراء  :    انظر. موزورٌس من هند

McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, pp90, 92. 
 : راجع ترجمتها مع موزورٌس بردي لورقة الكامل النصّ  على ووللوقوؾ

De Romanis.  F; Playing Sudoku on the Verso of the Muziris Papyrus, Journal of the 
Ancient Indian History, 2012, pp75- 101. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p117. 
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. مّما دفع التّجار الروماف إلى االستيطاف فيو بيدؼ تسييؿ تعامبلتيـ (ٔ)األساسّي لمفمفؿ األسود
اموا بالتالي ببناء معبد وثنّي عمى اعتبار أّنو كاف أّحد الركائز األساسّية في أّي ، فق(ٕ)التجارّية

(" أّف Philo. وفي ىذا السياؽ ُيورد الفيمسوؼ اإلسكندرانّي" فيمو)(ٖ)ُمجتمع أو جالية رومانّية
مصرّية، كانت قوّية في مدينة اإلسكندرّية ال ،الديانة اإلمبراطورّية )أّي التي تُقّدس اإلمبراطور(

وأّنو كاف يوجد فييا معبد أوغسطّي، وبناية كبيرة ُوضعت تجاه الميناء. ُمضيفًا أّف ىذا المعبد كاف 
رشاد  مميئًا بالصور، والتماثيؿ، والزينة المصنوعة مف الذىب والفّضة، وأّنو كاف مصدر أماف وا 

ألوغسطّي في موزوريس قد . ومف الُمحتمؿ أّف المعبد ا(ٗ)جميع مف قدموا إلى ميناء اإلسكندرّيةل
 الذيف يقوموف برحبلت تجارّية بحرّية إلى اليند.  ،قاـ بوظيفة ُمماثمة لمتّجار اإلسكندرييف

ولـ يكف في جنوبّي اليند معبد وثنّي فحسب، بؿ ُتشير المصادر التاريخّية إلى أّف الرعايا 
المؤّرخ  الكنسّي يوسابيوس الروماف قد أدخموا الديانة المسيحّية إلى جنوبّي اليند، فُيشير 

الينود، فإّنو  (٘)(Pantaenusإلى أنو عندما زار عالـ البلىوت المسيحّي باتانيوس ) ،القيصري
وجد بينيـ أناس ُيؤمنوف بالمسيحّية، ويعرفوف عف المسيح مف خبلؿ كتابات لمرسوؿ 

عمى أّف الُمجتمع  ،يند. ورّبما يدّؿ وجود إنجيؿ عبرّي في ال(ٙ)( بالمغة العبرّيةMatthewمّتى)
مسيحّي. وىو أمر يبدو معقواًل جّدًا في ضوء  -لو ارتباطات مع فرع دينّي ييوديّ  تاليندّي كان

ما أثبتتو المصادر الرومانّية مف أّف بعض الييود األثرياء كانوا ُيديروف شركات تجارّية كبيرة ليا 
 . (ٚ)ارتباطات بالتجارة الشرقّية

 Marcus Juliusرزيف كاف شخص ُيدعى ماركوس جوليوس ألكسندر)مف ىؤالء الييود البا
Alexander)(ٛ)  الذي كاف مسؤواًل عف جمع الضريبة الرومانّية المعروفة باسـ ضريبة الُربع أو

                                                           
1 Warmington. E. H; op, cit, p181. 
2 Young. G. K; op, cit,  p27. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p49. 
4 Philo; Embassy to Gaius, XXII, 150. 

ًّ  الهوت عالم: باتانٌوس ٘  إدراة فً( Clement)كلٌمنت خلؾ المٌبلدّي، الثانً القرن فً عاش. مسٌح

ٌّة المدرسة ٌّة، فً المسٌح ًّ  عالم أّول كان وكلٌمنت اإلسكندر  اإلسكندر ُمناظرة إلى وٌتطّرق بوذا ٌذكر مسٌح
 :   انظر. العشرة الهنود الفبلسفة مع العظٌم

Stavig. G; Historical Contacts Between India and Egypt Before 300 A. D, Journal of 
Indian History (1989- 1992), pp 1- 22, p9.       

 .8ٕٔص ،979ٔ القاهرة، داوود، مرقص: ترجمة الكنٌسة، تارٌخ(: ٌوسابٌوس) القٌصري ٙ
7 Young. G. K; op, cit,  p60. 

 ؼنىً  وأكثرهم مصر فً ٌهودال زعماء أّحد ،(Alabarch) أالبارخ ألكسندر ابن  ألكسندر: جولٌوس ماركوس 8

 وتولّى فلسطٌن، فً جوداٌا والٌة تولّى الذي ألكسندر تٌبرٌوس أخ نفسه الوقت فً وهو. الفترة تلك فً وشهرة
ٌّة فً مناصب عّدة ٌّة اإلمبراطور  ملك األّول أؼرٌبا هٌرودٌس بنت برنٌكً تزّوج نفسه وماركوس. الرومان

 :انظر. جوداٌا

Josephus; Ant. Jud, XX, 5, 2 . ; Modrze jewski. M; The Jews of Egypt From Ramses II 
to Emperor Hadrian, Tr; Robert  Cornman, Jewish Publication Society, Philadelphia, 
1995, pp90- 185. 
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، و َكّمؼ ولده بإدارة أعماؿ (ٔ)( عمى السمع الشرقّية القادمة إلى اإلسكندرّيةTetarteتيتارت)
. ومف الُمحتمؿ أّف (ٕ)فيف وصّدر السمع التجارّية عبر الُمحيط الينديّ استأجر فييا موظّ  ،تجارّية

منيـ إلى المسيحّية، ُىـ مف أدخؿ الديانة المسيحّية إلى  اً ىؤالء التّجار الييود، الذيف تحّوؿ قسم
اليند. وىو أمر يبدو منطقّيًا في ضوء القاعدة التي تفترض التوازي بيف القنوات التجارّية 

 .والحضارّية
ىو أّف بميني ُيورد  ،والنقطة الغريبة التي البّد مف اإلشارة إلييا بخصوص أىّمية ميناء موزوريس

، وأّنو ليس ميناًء مرغوبًا بسبب  انتشار القراصنة في المناطؽ القريبة توإشارة إلى تناقص أىّمي
لشحف بالقوارب منو، وألّف مرسى السفف بعيدة عف األرض مما َحتـّ عمى التّجار الروماف نقؿ ا

مف أّف ميناء موزوريس كاف  ياالصغيرة إليو. وىذا ُيناقض ما أورده)أي بميني( في الفقرة نفس
. والتفسير الُمحتمؿ ليذا التناقض الذي وقع فيو بميني ىو (ٖ)األكثر فائدة لمتّجار الروماف االتجاه

المؤّرخ إلى الفترة بيف ، الحكوميّ أّف يكوف قد أورد ما أورده عف أىّمية الميناء بناًء عمى التقرير 
الذي اعتمد عميو بميني في موسوعتو عف التاريخ الطبيعّي، ثـّ عاد وجّدد ىذه ، ـٕ٘ -ٛٗ

 .(ٗ)ـٚٚ -ٕ٘التفاصيؿ بمعمومات أحدث عف حالة الميناء ومممكة تشيرا خبلؿ الفترة بيف عامي 
إلى ُمياجمة السفف الرومانّية النازلة في إْذ خبلؿ ىذه الفترة بدأ القراصنة الينود بتوسيع عمّمياتيـ 

ميناء موزوريس، مما دفع التّجار الروماف إلى نقؿ عمّمياتيـ التجارية إلى مممكة الباندياف القريبة 
التي كانت توّفر ىي األخرى كّميات كبيرة مف الفمفؿ وتُقّدـ حماية أكبر لمسفف التجارية 

 .(٘)الرومانّية
يناء موزوريس قد حافظ عمى أىّميتو بالرغـ مما أورده بميني، إْذ ُيشير عمى أّية حاؿ، يبدو أّف م

كما أّف ورقة البردي التي سّجمت  .(ٙ)بطميموس في جغرافّيتو إلى موزوريس عمى أّنيا متجر
القرض التجارّي في موزوريس والتي ُأشير إلييا سابقًا، والتي تعود إلى القرف الثاني الميبلدّي، 

بطميموس وُتدرج عدد مف السمع التجارية التي ُجمبت مف ميناء موزوريس مف بينيا  ُتؤّكد ما أورده
 .(ٚ)الفمفؿ والعاج وصدؼ السمحفاة

 
 

                                                           
1 Mcleister. K; op, cit, pp26, 27. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p174.  
3 Pliny; N. H, VI, 26. 
4 Tchernia. A; op, cit, p252. 
5 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period, op, cit, p108. 
6 Ptolemy; Geography, VII, 1- 2.   
7 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, pp 89- 92. 
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 :مممكة البانديان -ب
المممكة التاميمّية الثانية التي كانت موانئيا وثرواتيا محّط اىتماـ مف التاجر الرومانّي  

 سيطرتيا عمى أقصى جنوبّي شبو القاّرة اليندّية، التي فرضت  (Pandianكانت مممكة الباندياف)
(، وأنتجت ُمرتفعاتيا كّميات Nelcyndaوامتمكت عدد مف الموانئ كاف أىّميا ميناء نيؿ كيندا)

، باإلضافة إلى الآللئ الثمينة (ٔ)كبيرة مف الفمفؿ الذي كاف مرغوبًا بشّدة في الُمجتمع الرومانيّ 
كانت مف األىّمية  الآللئ. ىذه (ٕ)(Mannarمف خميج ماّنار)التي حصؿ عمييا مموؾ الباندياف 

بمكاف لدرجة أّف دليؿ البحر اإلريثيري قد أدرجيا في المرتبة الثانية، بعد الفمفؿ، في قائمة السمع 
 . (ٖ)التي حصؿ عمييا التاجر الرومانّي مف ممالؾ اليند التاميمّية

ميع أنحاء العالـ القديـ، وحاَؾ الُكتّاب الروماف واشتيرت ثروات مممكة الباندياف المؤلؤّية في ج
الوحيدة  البنتو( بتأسيس مممكة الباندياف Herculesاألساطير كيؼ قاـ ىرقؿ)

. ويشرح الُمؤّرخ أرياف في حكاية جميمة كيؼ قاـ ىرقؿ بجمع جميع (ٗ)(Pandaeaبانديا)
نتو بانديا. وُيضيؼ أرياف:" ىذه ىي الجواىر مف البحار، وجمبيا إلى ىذا الجزء مف اليند لُتزّيف اب

التي يشترييا التّجار الروماف بأسعاٍر عالية ويبيعونيا إلى األثرياء الروماف بأسعاٍر  يانفس الآللئ
 . (٘)باىظة"

ىذه الثروات المؤلؤّية في خميج ماّنار كانت حكومة الباندياف تجمعيا بوساطة الُمجرميف 
ببيعيا عف طريؽ وكبلئيا الممكييف إلى التّجار الروماف  المحكوميف باألعماؿ الشاّقة، وتقـو

. وأصداء أىّمية ىذه الآللئ التاميمّية وقيمتيا الكبيرة تبدو بوضوح (ٙ)النازليف في موانئ المممكة
لدى بميني الذي يورد أّف " الآللئ التي ُيرسميا إلينا الُمحيط اليندّي تحمؿ القيمة والسعر األغمى 

 . (ٚ)ألخرى" مف جميع المواد ا
ُيشّدد دليؿ البحر اإلريثيري، ىو اآلخر، عمى أىّمية ثروات التاميؿ المؤلؤّية، فُيورد:" تُتنج ىذه و 

حضور التّجار فيو الوقت الذي اقتصر و في . (ٛ)المنطقة كّميات كبيرة مف الآللئ الُممتازة"
والحرفييف توّغموا نحو الداخؿ إلى  ، فإّف الصّناع(ٜ)الروماف عمى الُمدف الساحمّية كميناء نيؿ كيندا

                                                           
1 Warmington. E. H; op, cit, p181. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p176.  
3 P. M. E; LVI. 
4 C. H. I; Vol. I, p597.  
5 Arrian; Alexander, VI, 8. 
6 Arthasastra; VI, 12. 
7 Pliny; N. H, IX, 56. 
8 P. M. E; LIX. 

ٌُورد الهندّي، الساحل على الرومان التّجار نزول على خرٌستوم دٌو ٌُعلّق 9  الهند إلى ٌُسافرون الذٌن هإالء:" ف

ٌّة األرباح وراء سعٌاً   انظر:              ".الساحل على الهنود مع ؼالباً، ٌختلطون، التجار

                                                                      .Dio Chrysostom; Orations, XXXV,22 
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، حيث كانت ِحرفيـ ومياراتيـ مطموبة مف (ٔ)(Maduraiعاصمة مممكة الباندياف مادوروي)
 . (ٕ)مموؾ الباندياف الذيف وّظفوىـ في تزييف المعابد والقصور الممكّية

لرّد  ،لسفف الرومانّيةكما وجد الُمرتزقة الروماف مف الُمسّمحيف الُمحترفيف، والذيف كانوا ُيرافقوف ا
الذيف وّظفوىـ كحرس وُمرافقيف  ،خطر القراصنة عنيا، فرص عمؿ لدى مموؾ الباندياف

يصؼ األدب التاميمي كيؼ قامت قّوات اليافاناس بحراسة ممؾ الباندياف،  و .(ٖ)عسكرييف
ا وصفت ووصفتيـ بالحّراس الُممتازيف الُمتمّتعيف بنظرات ثاقبة وُمسّمحيف بسيوؼ صارمة، كم

إلى العاصمة مادوروي عمى أْف ال ُيثيروا شكوؾ اليافاناس الذيف  ،كيؼ عمؿ السّكاف الداخميف
 .(ٗ)يحرسوف العاصمة

 (:Nelcyndaميناء نيل كيندا) -ب -أ
لى الداخؿ  ٜٓيقع ميناء نيؿ كيندا إلى الجنوب مف ميناء موزوريس بحوالي)  كـ(، وا 
 االسـنيؿ كيندا مف  اسـ. وجاء (٘)(Pambiyarر)ميؿ( عْكس تيار نير بابميأٖبحوالي )

 .  (ٙ)(" ويعني" مدينة نيؿ"Nellin Urالسنسكريتّي" نيؿ أور)
في المصادر الكبلسيكّية، فاقت غيره مف الموانئ اليندّية.  اً ناؿ ىذا الميناء شيرة، وحضور قويّ 

عند الجغرافّي بطميموس (". و Nincyldaفورد في لوح أو خريطة بيوتنجر باسـ" ميناء ناينكيمدا )
. و ورد في دليؿ البحر اإلريثيري باسـ نيؿ كيندا (ٚ)(Melkyndaباسـ ميؿ كيندا )

(Nelcynda)(ٛ). 
. وبغّض النظر عف تعّدد تسمّيات ىذا (ٜ) ("Neacyndiنياكيندي ) اسـأّما بميني فأطمؽ عميو 

ى أىّمية تجارّية كبيرة استحوذ الميناء، فإّف وروده في ُكّؿ ىذه المصادر ُيشير مف دوف شّؾ إل
 عمييا في العالـ القديـ. 
ليذا الميناء غير معمـو إلى يومنا ىذا، إاّل أّف تشوؼ يرى أّف  الُمؤكدوبالرغـ مف أّف الموقع 

وىي المدينة  .(ٔ)( الحديثةKottaiamالموقع، األكثر ترجيحًا لو، ىو بالقرب مف مدينة كوتاياـ )
 . (ٕ)آالؼ( أوري ذىبيّ  ٛكبير مف القطع النقدّية الرومانّية تبمغ ) التي ُعثر فييا عمى كنز

                                                           
1 Ptolemy; Geography, VII, 1.   
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p182. 
3 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period,  op, cit, p 105. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p55.   
5 Deloche.  J;op, cit, p39. 
6 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period, op, cit, pp 142-144. 
7 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p208. 
8 P.M.E; LV.  
9 Pliny; N. H, VI, 26- 105- 106. 
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تمّتع ميناء نيؿ كيندا بمّيزات إضافّية عف ميناء موزوريس، إْذ أّف نير بابميار عميؽ لدرجة 
 . (ٖ)تمّكنت معيا السفف الرومانّية الكبيرة مف اإلبحار فوقو لمرسو في المياه المحمّية بجانب الميناء

ُمحاط بخندؽ  ،األدب التاميمي القديـ إلى ميناء نيؿ كيندا عمى أّنو مركز حضرّي كبيروُيشير 
جعمت مف  ،مائّي دفاعّي عريض. وُيضيؼ بميني أّف صعوبات التحميؿ في ميناء موزوريس

 . (ٗ)ميناء نيؿ كيندا أكثر فائدة لمتّجار الروماف مف نظيره موزوريس
الممّرات البحرّية التي تفصؿ شبو القاّرة اليندّية عف جزيرة  كما أّف إطبللة ميناء نيؿ كيندا عمى

التي تُنقؿ مف شرقّي اليند  ،منحت مموؾ الباندياف فرصة الوصوؿ إلى السمع والبضائع، سريبلنكا
مف جية، وفرص أكبر لمُمتاجرة بالسمع القادمة مف جزيرة سيريبلنكا مف جية  إلى موانئ ماالبار

  .(٘)أخرى
 تشوال:مممكة ال -جـ

 (Chola)كانت مممكة التشوال ،المممكة التاميمية الثالثة التي تعامؿ معيا التّجار الروماف 
الفاصمة بيف شبو القاّرة  ،مضائؽ البالؾ ما بعد ،التي سيطرت عمى الحاّفة الجنوبّية الشرقّية لميند

 . (ٙ)اليندّية وجزيرة سريبلنكا، وكانت ُتطّؿ عمى خميج البنغاؿ
ية ىذه المنطقة اليندّية مف إنتاجيا، ىي األخرى، لمحاصيؿ الفمفؿ، فضبًل عما كانت وتأتي أىمّ 

سية كالقرفة آتوّفره لمتاجر الرومانّي مف منتوجات كانت تصؿ إلى موانئيا مف جنوبّي شرقي 
التي أتاحت لمتّجار  ،وأصداؼ السبلحؼ. واحتوت مممكة التشوال عمى عدد مف الموانئ الُميّمة

. وُيورد دليؿ البحر اإلريثيري أسماء ثبلثة (ٚ)القياـ باّتصاالت تجارّية مع ىذه المنطقةالروماف 
(، Poduke(، بودوؾ)Kamaraموانئ عمى الساحؿ الجنوبّي الشرقّي مف اليند ىي: كامارا)

. ويبدو أّف كامارا وبودوؾ قد قاما بالدور األكبر في التجارة اليندّية. أّما (ٛ)(Sopatmaسوباتما )
(، فقاـ Madrasسوبتاما، الذي يرى األستاذ تشوؼ أّنو يتطابؽ مع موقع مدينة مادراس الحالّية )

ُيشير إلى حضور رومانّي قوّي  بدور ثانوّي إْذ لـ تتمّكف األبحاث األثرّية مف التوّصؿ إلى ما
 . (ٜ)فيو

                                                                                                                                                                      
1 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p208. 
2 Raschke. M.G; op, cit, pp 665- 668. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p52.  
4 Pliny; N. H, VI, 26. 
5 Ptolemy; Geography, VII, 1.   
6 C. H. I; Vol. I, p595. 
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p56. 
8 P. M. E; LX.  
9 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p240. 
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احؿ الغربّي ويصؼ دليؿ البحر اإلريثيري كيؼ قامت ىذه الموانئ بتعامبلت تجارّية مع الس
لميند، ووصفيا كموانئ لممراكب الصغيرة التي أبحرت عمى طوؿ الساحؿ حّتى ساحؿ ليميريؾ أو 

 . (ٔ)ماالبار
 ميناء كامار: -جـ -أ

(. كاف ميناء Kaveripumpattinamُيعرؼ أيضًا باسـ كافيريوبومباتيناـ) 
 . (ٕ)في مممكة التشوال (  ميناًء ومدينة بنفس الوقت، البْؿ أىـّ مركز حضريّ Kamaraكامار)

( Kaveriنير كافيري) مدخؿيقع عمى الساحؿ الجنوبّي الشرقّي لميند)ساحؿ كورمانديؿ( قرب 
الذي ُيعتبر الممّر المائّي األضخـ في جنوبّي اليند، ويصّب في الُمحيط عبر دلتا بعّدة مخارج أو 

يتطابؽ و ىو . (ٗ)ي جنوبي اليند( اليوـ فTamil Nadu. في والية التاميؿ نادو)(ٖ)مصّبات كبيرة
 . (٘) (Karikaمع موقع مدينة كاريكا الحالّية )
. (ٙ)بالميناء الواقع عمى الخميج)أّي خميج البنغاؿ( ميناء كامار وصؼ دليؿ البحر اإلريثيري

ووصفو األدب التاميمي كمركز حضرّي كبير، وأشار إلى التجارة الُمبّكرة فيو التي تضّمنت:  " 
و مجوىرات ثمينة وذىب، و مف الفمفؿ األسود ُنقمت بالعربات،  اً عة ُنقمت بحرًا، أكياسخيوؿ سري

بضائع ثمينة أخرى كانت  مصنوعات يدوّية، وو الآللئ مف البحار الجنوبّية،  و خشب الصندؿ،
 . (ٚ)ُمتراكمة في الشوارع العريضة"

لُمتاجرة فيو، والبعض منيـ امتمكوا التجاري في الميناء جذب التّجار الروماف إلى ا االزدىارىذا 
. وَيصؼ األدب التاميمّي ىذا النشاط التجارّي لمتجار (ٛ)مخازف ضخمة أقاموىا داخؿ الميناء

الروماف في الميناء، فُيورد:" ُتشرؽ الشمس عمى البنايات الرائعة لميافاناس)الروماف( التي كانت 
. أّما (ٜ)ي البعيدة التي تعيش كجالية واحدة فيو"ُمزدىرة بشكٍؿ كبير. يوجد ىناؾ بّحارة مف األراض

وسط المدينة فكاف ُمخّصصًا لؤلعضاء البارزيف في ُمجتمع التشوال، وتضّمف معابد، وأبنية 

                                                           
1 P. M. E; LX. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p182. 
3 Seland. E;  op, cit, p50. 
4 Higham, C. F; op, cit, p122. 
5 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p240. 
6 P. M. E; LX. 
7 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period, op, ciy, pp 114, 115. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p56. 
9 Champakalakshmi. R;  Trade, Ideology and Urbanisation: South India 300 BC to AD 
1300, Oxford University Press, Delhi, 1996, p105. 
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الذي كاف رمزًا  ،ضخمة، وقصور، ومحّطة لتحصيؿ الرسوـ الجمركّية، ُرفع فوقيا شعار النمر
 . (ٔ)رة لتوجيو السفف القادمة خبلؿ الميؿكما كاف يوجد قرب الشاطئ منا .لمممكة التشوال

ويبدو أّف ميناء كامار قد تعّرض لكارثة نجمت عف تسونامي)إعصار كبير( غمر الميناء وأّدى 
إلى محوه بشكٍؿ كامؿ. ىذه الكارثة حدثت عمى األغمب في فترة قريبة مف القرف الثالث 

كيؼ َلعنت اآللية اليندّية ممؾ  الميبلدّي، وانعكست أصدائيا في األدب التاميمي الذي وصؼ
فرضّية غرؽ  األثرية. وبالفعؿ أثبتت األبحاث (ٕ)التشوال ألّنو رفض أداء الطقوس الُمقّدسة ليا

الميناء بالكامؿ، إْذ عثر عمماء آثار ما تحت الماء، عمى بقايا األبنّية التي كانت قائمة فيو وىي 
ُتمقي ببقايا خزفّية مف الخراب الغارؽ عمى الشاطئ  . و التزاؿ حوادث المّد والجزرهمغمورة بالميا
 .(ٖ)إلى يومنا ىذا

 :ميناء بودوك –جـ  -ب
(. مف أىـّ الموانئ اليندّية عمى Arikameduميناء أريكاميدو) اسـُيطمؽ عميو اليوـ  

ة ( الحالّية بحوالّي ستّ Pondicherryالساحؿ الجنوبّي الشرقّي لميند. يقع جنوبّي بمدة بونديشيري)
. و ُيطمؽ عميو السّكاف (ٗ)كيمومترات في مواجية خميج البنغاؿ، إلى الشماؿ مف ميناء بوىار

يصّب  وويتدّفؽ بالقرب منو نير يحمؿ االسـ نفس .(Ariyankuppamأريانكوّباـ ) اسـالمحّميوف 
 . (٘)في خميج البنغاؿ

 ـ.ٕٓٓ –ؽ.ـٕٓٓخبلؿ الفترة بيف  ناؿ ىذا الميناء ُشيرة كبيرة، ونشاطًا مبلحّيًا وتجارّيًا واسعاً 
تعامؿ معيا التّجار الروماف عمى الساحؿ  ،ضمف ثبلثة موانئ ،ذكره دليؿ البحر اإلريثيريف

لى ُمشاركة التّجار  ازدىاره. وأشارت المصادر اليندّية التاميمّية إلى (ٙ)الشرقّي لميند التجارّي، وا 
شعر التاميمّي إلى مصابيح الروماف الجّذابة. ورّبما الروماف في العممّيات التجارّية فيو. فُيشير ال

والذي استخدـ  ،الذي صّدره التّجار الروماف إلى ىذه المنطقة ،كانت ىذه إشارة إلى زيت الزيتوف
 . (ٚ)ومف دوف أْف ُيصدر رائحة ،ُحرؽ في المصابيح بشكٍؿ جميؿ كوقودٍ 

 أريكاميدو،جارة الروماف في ميناء بقيت المصادر الكبلسيكّية ىي الدليؿ الوحيد عمى نشاط ت
ـ(، عندما بدأت أعماؿ التنقيب األثرّية ُتظير إلى ٖٜٚٔحّتى القرف العشريف الميبلدّي)في العاـ 

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p200. 
2 Gaur. A; Underwater Exploration off Poompuhar and Possible Causes of its 
Submergence, Bulletin of the Indian Archeological Society, No. 28, 1998, pp84- 90. 
3 Gaur. A; op, cit, pp 86- 90. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p201. 

 آسٌا، شرق وجنوبً الهندٌة القارة وشبه العربً الخلٌج بٌن الحضارٌة العبلقات(: محمد حمد)صراي بن ٘

 .٘ٙص
6 P. M. E; LX.  
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p56. 
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الرومانّية والتي كانت مف دوف شّؾ، نتيجة حضور  األثريةعدد كبير مف الُمخّمفات  ،العياف
 . (ٔ)تجارّي رومانّي قوّي فيو

، التي امتّدت عمى عّدة عقود، ُعثر في الميناء عمى صورة ُتمّثؿ ريةاألثوخبلؿ التنقيبات 
التي  ،االمبراطور أوغسطس، كما استعادت التنقيبات مئات مف القطع الفخارّية مف الحاويات

. البعض مف ىذه القوارير (ٕ)كانت ُتستخدـ لنقؿ الخمور المتوّسطية وزيت الزيتوف اإليطاليّ 
. كما ُعثر عمى (ٖ)د لجزيرة رودوس والبعض اآلخر يعود إلى جزيرة كوسوالحاويات الفّخارّية يعو 

 -ٗٔتؤّرخ إلى عيد االمبراطور تيبيريوس) ،قطع مف الخزؼ الرومانّي الممّوف)تيرا سيجبّلتا(
كانت ُتستخدـ في تعبئة الزيوت ، ـ(. باإلضافة إلى قطع زجاجّية عمى شكؿ آنية زجاجّيةٖٚ

اشتيروا في القرف  ،أختاـ فّخارّية، يحمؿ قسـ منيا أسماء تّجار روماف . كما ُعثر عمى(ٗ)العطرّية
 (، إيّتي)VIBIEاألّوؿ الميبلدّي بإدارة شركات تجارّية كبيرة عبر الُمحيط اليندّي مثؿ فيبي)

ITTA(كامفري ،) CAMVRI(وكورنيميوس فيبي ) C. VIBIخر يحمؿ أسماء تّجار (. والقسـ اآل
. مف ىؤالء التّجار كاف (٘)ومصر الرومانّية أريكاميدوأعماؿ تجارّية بيف  شاركوا في ،ىنود تاميؿ

 ،منقوشًا عمى قطع فخارّية في ميناء أركاميدو الينديّ  اسموالذي ُعثر عمى  ،(Kananكاناف)
وعمى قطع ُمشابية في ميناء ميوس ىرموس المصرّي. ويبدو أّف كاناف ىذا كاف مف كبار رجاؿ 

 . (ٙ)ـ اسمو لختـ تأشيرات ُممكّية البضائع ودفعات التسميـاألعماؿ حّتى اسُتخد
دفعت ُعمماء اآلثار الذيف نّقبوا في الموقع  ،ثرّية الضخمة في موقع أريكاميدوىذه االكتشافات األ

 .(ٚ)محّطة التجارة اليندّية الرومانّية" أريكاميدوإلى تسميتو بػ" 
 ة:الصادرات الرومانّية إلى الممالك التاميميّ  -د

و عرض التّجار الروماف عمى الوكبلء التاميؿ مواد الُمرجاف المتوّسطّي األحمر،  
 األثريةأصباغ لممبلبس، باإلضافة إلى النبيذ. وكشفت التنقيبات و ريمغار)كبريتات األمونيوـ(، 

عف أجزاء مف قوارير رومانّية في أكثر مف خمسيف موقع في اليند مف ضمنيا األراضي 
 . (ٛ)التاميمّية

                                                           
1 Deloche. J;op, cit, p40. 
2 Will.E. L; Mediterranean amphoras in India , in Eiring J. and Lund J. (eds), Transport 
Amphorae and Trade in the Eastern Mediterranean.: Aarhus University Press, 
Aarhus, 2004, pp. 433- 440, pp438, 439. 
3 Sidebotham.S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, 191. 
4 Tomber. R; op, cit, pp132- 137. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p57. 
6 Champakalakshmi. R;  op, cit, p135. 
7 Higham. C. F; op, cit, p25. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p187.  
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وبخصوص صادرات النبيذ إلى الموانئ التاميمّية، فإّف دليؿ البحر اإلريثيري  ُيحّدد: " نبيذ، 
 .(ٔ)بكّميات محدودة، وليس بنفس الكّمية الُمصّدرة إلى باريجازا"

وبما أّف النبيذ كاف في أعمى قائمة الصادرات إلى باريجازا، لذلؾ فقد تكوف الكّمية التي صّدرىا 
الموانئ التاميمّية )محدودة( ُمقارنًة مع البضائع والسمع األخرى والسّيما المعادف  الروماف إلى

. وناؿ النبيذ الرومانّي ُشيرة كبيرة في الُمجتمع التاميمّي، ُفيشير الكتّاب الروماف إلى (ٕ)الرخيصة
ؿ اليندّية. مى تّجار التوابع ،عمى األرجح النبيذ، التّجار الروماف الذي يعرضوف ُمنتجات إيطالية

 اً إيطالي اً فُيورد برسيوس:" تحت الشمس الُمتصاعدة)الشرؽ البعيد( ترى شخصًا ُيقايض ُمنتج
 .(ٖ)لمحصوؿ عمى الفمفؿ الُمجّعد وبذرة الكّموف الشاحبة"

نوعية  ،ويقترح الدليؿ اآلثارّي بيذا الخصوص أّف الممالؾ التاميمّية استممت مف التّجار الروماف
الذي حصمت عميو  ،المتوسط العادي نسبّيًا، إْذ تتشابو نوعّيتو مع نوعّية النبيذمف نبيذ البحر 

. وتمّيز النبيذ الذي صّدره الروماف إلى (ٗ)الرومانّية اإلمبراطوريةالحاميات اإليطالّية عمى حدود 
ة التاجر فّسره عمماء اآلثار برغب الممالؾ التاميمّية باحتوائو عمى نسبة ممح عالية نسبّيًا. وىو ما

الرومانّي بالحفاظ عمى ماّدة النبيذ مف الفساد خبلؿ الرحمة البحرّية الطويمة)إْذ مف المعروؼ أّف 
. ولـ يزرع التاميؿ كرمة العنب، إاّل أّنيـ شربوا مشروب (٘)الممح يقوـ بدور الماّدة الحافظة(

. ىذا األمر جعؿ مف (ٙ)نخيؿ" الخمر" أنتجو العامؿ التاميمّي مف فاكية ال اسـكحولّي ُيطمؽ عميو 
. (ٚ)يتمّتع بيا رجاؿ الببلط الممكّي واألثرياء مف التاميؿ فقط ،النبيذ الرومانّي العادّي سمعة غالية

وفي ىذا المجاؿ يصؼ الشعر التاميمّي كيؼ صّب الخدـ النبيذ األجنبّي لمنخبة الحاكمة، فُيورد:" 
بالبيجة والسرور، في الكؤوس الذىبّية الُمزّينة، النساء المواتي يرتديف أساور ُمشرقة يصّبوف، 

.  وكشفت أعماؿ التنقيب في (ٛ)النبيذ الحمو البارد الذي جمبتو ُسفف اليافاناس)الروماف( الرائعة"
ميناء أريكاميدو التاميمّي عف مئات القطع الفخارّية، نصفيا يعود إلى األوعية الُمستخدمة في 

ت العديد مف القطع الفخارّية عمى ُحبيبات بركانّية في تركيبيا تعبئة النبيذ اإليطالّي. واحتو 
 . (ٜ)الداخمّي مما ُيشير إلى أّنيا قد ُصنعت في منطقة كمبانيا في وسط إيطالية

                                                           
1 P.M. E; LVI. 
2 P. M. E; LVI. 
3 Persius; Satires, VI, 53- 5. 
4 Rauh. N; Merchants, Sailors and Pirates in the Roman World, Tempus, 2003, pp98, 
99.  
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p187. 
6 Strabo; the Geography, XVI, 4. 25.; Pliny; N.H. XII. 40.  
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p51. 
8 Begley. V. and Francis.P. and Mahadevan. I; Th e Ancient Port of Arikamedu: New 
Investigations and Researches 1989–1992. Pondicherry, 1996, p23. 
9 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p187.  
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عمى صناعة النبيذ  سمبّيةً  اً ترؾ آثار ، ـٜٚبركاف فيزوؼ في العاـ  انفجارو مّما الشؾ فيو أّف 
. ورّبما أجبر انخفاض كّميات (ٔ)الصادرات مف النبيذ إلى اليند الكمبانّية، وىو ما انعكس عمى كـّ 

زيادة اعتمادىـ عمى الذىب)نقودًا وسبيكة( لمقياـ  عمى ،النبيذ اإليطالّي الُمنتج التّجار الروماف
ذا ُأخذ في الحسباف أّف ما أورده بميني مف أّف اليند (ٕ)بالتبادالت التجارّية مع الممالؾ التاميمّية . وا 

ت تستنزؼ خمسيف مميوف سيستريس سنوّيًا مف الذىب الرومانّي، كاف قبؿ انفجار بركاف كان
، فإّنو ُيمكف أْف نفترض أّف حجـ الصادرات الذىبّية الرومانّية إلى اليند قد (ٖ)ـٜٚفيزوؼ عاـ 

   .(ٗ)شيدت ارتفاع الرقـ الذي أورده بميني رّبما بمقدار الضعؼ
اجر الرومانّي إلى الممالؾ التاميمّية أصنافًا مف المبلبس التاميمّية باإلضافة إلى النبيذ، جمب الت

 . (٘)كّميات كبيرة مف الزجاج والقصدير والرصاص منسوجات ُمتعّددة األلواف، وو البسيطة، 
وكانت تجارة المعادف الرخيصة واسعة النطاؽ في اليند، إْذ ُيشير بميني إلى أّف اليند اعتمدت 

الرومانّية في أغمب حاجتيا مف المعادف الرخيصة، فيقوؿ بميني بشكؿ واضح:  عمى اإلمبراطورّية
" اليند ليس فييا نحاس أو رصاص، لذلؾ فإّف ىذا البمد يحصؿ عمى ىذه المعادف كبديؿ لآللئ 

 . (ٙ)واألحجار الكريمة"
  ،ذىبّية منيا والفّضيةصّدره الروماف إلى الممالؾ التاميمّية كاف العمبلت الرومانّية ال إاّل أّف أىـّ ما

 التاميمي لمؤّخرة  االسـ(، وىو Cirupuram" كيربوراـ )اسـأطمؽ التاميؿ عمى العممة الرومانّية و 
رقبة اإلنساف، ورّبما كانت ىذه إشارة إلى صورة اإلمبراطور التي تظير عمى العمبلت الرومانّية 

 .(ٚ)بشكؿ صورة جانبّية لمرأس مع العنؽ
ؿ، كغيرىـ مف الممالؾ اليندّية، غّش في العممة الفّضية والنحاسّية التي ُسّكت وكاف لدى التامي

بحسب ثروة الممؾ الحاكـ. لذلؾ فإّنيـ اعتمدوا عمى العمبلت الرومانّية، التي تمّتعت بقيمة كبيرة 
 . (ٛ)في جنوبّي اليند بسبب محتواىا الموثوؽ مف المعدف الثميف وتصاميميا الُممّيزة

                                                           
1 Williams. D; ‘The Eruption of Vesuvius and its Implications for the Early Roman 
Amphora Trade with India’ in Eiring.J; Transport Amphorae and Trade in the Eastern 
Mediterranean, Aarhus University Press, 2004,  pp441- 450. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p188.  

ًّ  العالم اقترب إذْ  م،79 العام فً أيّ  الشهٌر فٌزوؾ بركان فٌه ثار الذي العام فً بلٌنً مات ٖ  من أكثر الرومان

ٌّة فراح ثورانه، أثناء البركان من البلزم  ٌقذفها، كان التً الحمم ىوعل الهٌجان هذا على التعّرؾ محاولته ضح
ٌّة" لقب بذلك فحمل  : انظر". العلم ضح

Pliny the Younger; Letters, VI, 16, 20.       
ٌّة، الجزٌرة وتجارة  اإلرٌثريّ  البحر دلٌل(: نقوال)زٌادة: كذلك   .ٕٕٙص العرب

4 Pliny; N. H, VI, 26.  
5 P. M. E; LVI. 
6 Pliny; N. H, XXXVIII, 48. 
7 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period, pp139, 140. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p188.  
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يعود أغمبيا إلى اإلمبراطورّية  ،ء اآلثار أّف العمبلت المعدنّية الموجودة في اليندوالحظ عمما
 .(ٔ)مف الممالؾ اليندّية األخرى إصداراتتضّمنت  الرومانّية، ونادرًا ما

وتّمكف عمماء اآلثار مف استرجاع كنوز كاممة مف العمبلت المعدنّية الرومانّية)حوالي عشريف 
أغمبيا مف مواقع داخمّية وليست ساحمّية، ُوضعت أغمبيا في قدور طينّية كنز( في جنوبّي اليند 

 . (ٕ)صغيرة أو أكياس)حقائب( جمدّية أو قماشّية تفّسخت مع الزمف
لعمبلت الرومانّية قرب عاصمة مممكة التشيرا "كاروفور وجود وكاف التركيز األكبر ل

(Karuvur") ،ؽ الداخمّية إلى فترة مف عدـ االستقرار وعزا عمماء اآلثار ىذا التركيز في المناط
 .(ٖ)دفعت السّكاف المحّمييف إلى إخفاء ثرواتيـ ،رّبما أثناء حرب ما

والتي خّبئت  ،أّما المجموع األكبر مف العمبلت الرومانّية التي ُعثر عمييا في المناطؽ الساحمّية
عمى ساحؿ  (Kottayamـ)ُيعرؼ باسـ كنز كوتايا مف قبؿ تّجار روماف، عمى األرجح، فكاف ما

ياـ أكبر كنز لعمبلت معدنّية ا. وُيعّد كنز كوت(ٗ)في الموقع الُمحتمؿ لميناء نيؿ كيندا، ماالبار
رومانّية ُعثر عميو في جنوبّي اليند. وُعثر عمى ىذا الكنز في كثيب رممّي إلى الشماؿ مف موقع 

آالؼ أوري ذىبّي رومانّي موضوعة  . احتوى ىذا الكنز عمى أكثر مف ثمانية(٘)ميناء نيؿ كيندا
في وعاء نحاسّي كبير. ومف المحتمؿ أّف ىذا الكنز كاف وديعة لرحمة تجارّية رومانّية واحدة إلى 

ىو  ،جنوبّي اليند. والتفسير الُمحتمؿ لوجود ىذا الكـّ الكبير مف العمبلت الرومانّية ُمخّبأة سويةً 
ىذا الكـّ الكبير مف  أةإلى تخب ما دفعو ،ة تعّرض لكارثةأّف طاقـ إحدى السفف التجارّية الرومانيّ 

ـْ يتمّكف مف العودة   . (ٙ)الماؿ الذي خّبأه الستعادةالعمبلت الذىبّية. إاّل أّف الطاقـ، ولسبب ما، ل
ألؼ سيستريس  ٓٓٛمجموعو آالؼ أوري ذىبّي( تساوي ماٛىذه الكّمية الضخمة مف الذىب) 

ميني عف حجـ النزيؼ مف العمبلت الذىبّية الرومانّية إلى اليند كاف مما يدّؿ عمى أّف ما أورده ب
 .(ٚ)اإلمبراطورّية الرومانّية القتصادأمرًا واقعّيًا، وأّف ىذا النزيؼ كاف ُيمّثؿ قضّية ِجّدية بالنسبة 

سفينة  ٓٙألؼ سيستريس ُيمّثؿ وديعة مالّية لرحمة تجارّية واحدة إلى اليند فإفّ  ٓٓٛفإذا كاف رقـ
 .(ٛ)مميوف سيستريس سنوّياً  ُٛٗيساوي ِلػ كانت قادرة عمى تصدير ما

ذا ُوضع ىذا الرقـ مف كـّ العممة الرومانّية الُمصّدر إلى اليند في سياؽ ما أوردتو المصادر  وا 
الصينية عف حجـ الربح الرومانّي مف التجارة اليندّية، فإّنو سيكوف قاببًل لمتصديؽ. ذلؾ أّنو وفي 

                                                           
1 Turner. P; Roman Coins from India, op, cit, pp55, 56.  
2 Ball. W; op, cit, p132. 
3 Seland. E;  op, cit, pp64- 66. 
4 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p208.  
5 Raschke. M.G; op, cit, pp665- 668. 
6 Turner. P; Roman Coins from India, op, cit, pp8, 9, 62, 63. 
7 Pliny; N. H, VI, 26. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p189. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٕٖٙ 
 

ـ وصمت سفينة رومانّية إلى اإلمبراطورّية الصينّية، فاستجوب قصر الياف ٙٙٔـ حوالي العا
. وبناء عمى المعمومات التي قّدميا ىؤالء التّجار فإّف سجبّلت (ٔ)ىؤالء التّجار عف حجـ تجارتيـ

الروماف( تجارة رابحة مع يقصد دا كيف )الاليو ىاف شو الصينّية ُتورد:" ُيجري 
عشرة  ارثيا( ومع تيانزىو)يقصد اليند(، ويكسبوف عند عودتيـ نسبة()يقصد بAnxiأنكسي)
 . (ٕ)أضعاؼ"

يبدو معقواًل في إطار ما  ،بيف مصر واليند ،ىذا المكسب الضخـ مف التجارة بالسمع اليندّية
أوردتو حسابات مالّية، مف القرف السادس عشر الميبلدّي، مف أّف كّمية الفمفؿ التي كانت ُتشترى 

حد مف الفّضة مف اليند كانت تُباع في مدينة اإلسكندرّية بأكثر مف عشرة أضعاؼ السعر بغراـ وا
ُيقارب  عمييا أْف ُتصّدر ما ،ىذا يعني أّف السفينة التجارّية الرومانّية ،(ٖ)الذي ُأشتريت بو مف اليند

مف لتعود بشحف ىندّي، موّثؽ في ورقة بردّي  ،مف ثروة البحر المتوّسط ،مميوف سيستريس
 . وبالفعؿ فإّف كنز كوتاياـ يقترب مف ىذا الرقـ(ٗ) مميوف سيستريس ٜ  موزوريس، ُيساوي حواليّ 

 ألؼ سيستريس.  ٓٓٛ بقيمتو النقدّية البالغة ما ُيساوي
، إاّل أّف (٘)ـ(ٛٙ -ٗ٘وتعود أحدث القطع النقدّية في كنز كوتاياـ إلى عيد اإلمبراطور نيروف)

قة التجارّية قد تّمت في عيد نيروف بالذات، ففي ُمعظـ الحاالت فإّنو، أّف ىذه الصف ال يعنيىذا 
لتحديد الفترة التي  اً جّيد وعندما يتعّمؽ األمر بالتجارة اليندّية، فإّف توقيت سّؾ العممة ليس دليبلً 

ّكت . إْذ فّضؿ التاميؿ أنواع أو إصدارات ُمعّينة مف العممة الرومانّية سُ (ٙ)ُصّدرت فييا إلى اليند
. وُيورد المؤّرخ الرومانّي (ٚ)تيبريوسمف ِقبؿ أباطرة ُمحّدديف كانوا في الغالب أوغسطس وخميفتو 

( حالة ُمشابية، فيذكر أّف القبائؿ األلمانّية، التي كانت تعيش عمى حدود Tacitusتاكيتوس )
وثوقة في التعامبلت ُمحّددة مف العممة الرومانّية الم اً اإلمبراطورّية، كانت تُقّضؿ استبلـ أنواع

. دليؿ آخر مف القرف السادس الميبلدّي (ٛ)التجارّية ُمفّضميف العمبلت المعدنّية القديمة والمعروفة
( بخصوص أّف التاجر Cosmasُيمكف إسقاطو عمى ىذه الحالة، وىو ما أورده المؤّرخ كوزماس)

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p134. 
2 Hou Hanshu; LXXXVIII, 29. 
3 Braudel. F; Civilization and Capitalism 15th–18th Century,Vol. 2, Collins, 1981, 
p405. 
4 Casson. L; New Light on Maritime Loans: P. Vindob. G 40822 in Bagnall; R, Studies 
in Roman Law, 1990, pp195- 206, p195. 
5 Wheeler. R. M; Arikamedu: an Indo-Roman Trading Centre on the East Coast of 
India, Ancient India, No. 2, 1946, pp116- 121. 
6 Turner. P; Roman Coins from India, op, cit, pp1, 2, 20- 26, 120- 122. 
7 Young. G. K; op, cit,  p26. 
8 Tacitus; Germania, I, 5. 
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. وفّضؿ (ٔ)س تصميميا ونوعّيتياالرومانّي كاف يختار لمصادرات الشرقّية نقودًا رومانّية عمى أسا
الذي صّور األمراء واإلمبراطورييف غايوس ولوكيوس،  ،التّجار التاميؿ الدينار الفّضي األوغسطي
والذي حمؿ صورة  تيبريوسالذي أصدره اإلمبراطور  ،كما ثّمف التّجار التاميؿ الدينار الفّضي

 .(ٕ)والدتو ليفيا
ـّ ُيمكف القوؿ أّف جميع ال عمبلت الفّضية، التي ُعثر عمييا في جنوبّي اليند، قد ُسّكت وبشكؿ عا

. وىو ما ُيعّمؿ بقياـ (ٖ)ـٗٙقبؿ اإلصبلحات النقدّية التي تبّناىا اإلمبراطور نيروف عاـ 
الجديدة مف الدينار الفّضي بيدؼ سّؾ  اإلصداراتاإلمبراطور نيروف بإدخاؿ معادف رخيصة في 

 ة مف المخزوف الحكومي المتوّفر مف الفّضة، فّيوّفر بذلؾ أمواالً كّميات أكبر مف العمبلت المعدنيّ 
 .(ٗ)إضافّية لئلنفاؽ الحكوميّ 

عمى اعتبار  ،إاّل أّف ىذه اإلصبلحات النيرونّية لـ يكف ليا تأثير فورّي كبير عمى التجارة الشرقّية
تزاؿ في التداوؿ بيف اإلصبلحات، كاف ال ما قبؿأّف المبلييف مف الدنانير الرومانّية، مف فترة 

. واستّمر وجود ىذه العمبلت الفّضية الُمبّكرة حّتى القرف الثاني (٘)أيدي المواطنيف الروماف
الميبلدّي ليضطّر بعدىا التاجر الرومانّي القاصد اليند أْف يتحّوؿ لتصدير الفّضة عمى شكؿ 

ة في الدينار الرومانّي في نسبة الفضّ  االنخفاض. ىذا (ٙ)سبائؾ، وليس عمى شكؿ ُعممة مسكوكة
%( في الفترات الرومانّية ٗ,ٖ%( في عيد األسرة اليوليو كبلودّية إلى نسبة)  ٜ,ٖ) مف نسبة

القديمة مف الدينار الفّضي عمى اعتبار  اإلصداراتالبلحقة، دفع التاجر الرومانّي إلى تفضيؿ 
 .(ٚ)أّنيا كانت أكثر قيمة في سوؽ التصريؼ في األسواؽ اليندّية

 التجارة الرومانّية مع منطقة الغانج وجنوبّي شرقي أسية:  -ىــ
، أكثر مناطؽ اليند القديمة Bengal(، أو البنغاؿ)Gangesُتعّد منطقة الغانج)  ( اليـو
نًى بالثروات الطبيعّية والكثافة الُسّكانّية. وىي ُتشّكؿ ُمعظـ منطقة اليند الشرقّية غِ  ،والحديثة

 . (ٛ)ويجري عبرىا نير الغانج ثاني أكبر أنيار اليندوالشمالّية الشرقّية. 
عاصمة المممكة  كانت تضـّ شيدت ىذه المنطقة حركة تمديف نشطة عمى نطاؽ واسع، إْذ 

. وخبلؿ القرف األّوؿ الميبلدّي ُحكمت ىذه المنطقة مف قبؿ عدد مف (ٜ)الموريانّية" بالتيبوترا"

                                                           
1 Cosmas Indiopleustes; Christian Topography, XI, 441. 
2 Turner. P; Roman Coins from India, op, cit, pp20- 24. 
3 Tchernia. A; op, cit, pp264, 265. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p189. 
5 Tchernia. A; op, cit, p264, 265. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p189. 
7 Turner. P; Roman Coins from India, op, cit, pp24- 27. 
8 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p255. 
9 Higham. C. F; op, cit, p260. 
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أّنيا كانت كبيرة وُمزدىرة بما فيو الكفاية حّتى تتفادى  الممالؾ التي كانت أشبو بدوؿ الُمدف، إالّ 
 . (ٔ)االنضماـ إلى الممالؾ األخرى

الواسع  االمتدادالساحؿ الشمالّي الشرقّي لميند بالمنطقة ذات ، يصؼ دليؿ البحر اإلريثيريو 
 .(ٕ)نحو الداخؿ، والُمنتجة لّكميات كبيرة مف المبلبس القطنّية

الميناء أو المدينة األىـّ في ىذه المنطقة خبلؿ فترة التبادالت التجارّية مع وكانت "مدينة الغانج" 
روما. وىي تقع بالقرب مف رأس خميج البنغاؿ، ووصفيا دليؿ البحر اإلريثيري  بالميناء التجارّي 

العالّية والتي ُعرفت باسـ قطف  المبلبس القطنّية ذات الجودةو النارد،  و الذي شحف القرفة،
في ىذه المنطقة، ووجود  (ٗ). كما نقؿ التّجار الروماف معمومات عف وجود مناجـ لمذىب(ٖ)الغانج

 . (٘)(kaltisّؾ ُعمبلت ذىبّية ُعرفت باسـ كالتيس)كياف سياسّي ىندّي سَ 
( Pentapolisالجغرافّي كبلوديوس بطميموس مف جيتو وجود مجموعة مف خمس ُمدف)يذكر 

ووصؼ بطميموس  .، ووّفرت ليـ األحجار الكريمة(ٙ)الروماففي منطقة الغانج زارىا التّجار 
ذات الماس الجّيد التي أنتجت كّميات كبيرة مف النارد العالي الجودة والطيور " الغانج بالمنطقة 

 . (ٚ)"مف ضمنيا ديوؾ بريش ممّوف وغرباف بيضاء وببغاوات ،الغريبة
 ؤّكدىا ُمعّمـ يونانّي ُيدعى ديونيسيوسو االّتصاالت التجارية الرومانّية مع منطقة الغانج يُ 

. (ٛ)(، الذي أّلؼ دليبًل صغيرًا عف ُجغرافّية العالـ لُطبّلبوDionysius Periegetesبيريجيتيس )
ـْ أسافر عمى السفف السوداء عبر ىذه الطرؽ  فيصؼ ديونيسيوس المحيط اليندّي، وُيعّمؽ:" أنا ل

ـْ أُزْر الغانج مثؿ ألف التجارة ليست باب رزقي الموروث. أنا  الذيف يعبروف الُمحيط،  أولئؾل
 . (ٜ)وُيخاطروف بحياتيـ مف أجؿ جمع محاصيؿ الثروة اليائمة"

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p203.  
2 P. M. E; LXI. 
3 P. M. E; LXI. 

ًّ ( Chota Nagpur)ناجبور تشوتا هضبة فً هذه الذهب مناجم تقع ٗ  البنؽال خلٌج فً الؽانج نهر مصبّ  ؼرب

 الطمً من الذهب من كبٌرة كّمٌات المنطقة هذه فً وؼرباً  شماالً  تتدّفق التً األنهار هذه أنتجت إذْ . جنوباً 
ًّ  االسم هو الذهب على األنهار هذه احتواء على والدلٌل تحملها، التً والرسوبٌات  الهنود أطلقه الذي السنسكرٌت

-hiranya)فاهً هٌرناٌا" بـ فؤسمته الؽانج، فً بالتٌبوترا مدٌنة من بالقرب ٌصبّ  الذي ،(Son)سون نهر على
vahay ")ًانظر. للذهب الحامل وتعن:                           .Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p258 

5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p203. 
ًّ  ٌذكر لم ٙ  خمس من مجموعة هاأنّ  على إلٌها باإلشارة واكتفى الخمس، الُمدن هذه أسماء بطلٌموس الجؽراف

 .Ptolemy; Geography, VII, 2                                               :   انظر(. Pentapolis) ُمدن
7 Ptolemy; Geography, VII, 1. 
8 Berggren. J. L. and Jones. A; Ptolemy’s Geography: An Annotated Translation of the 
Theoretical Chapters,: Princeton University Press, New York, 2000, pp26, 27, 74. 
9 Dionysius;  Periegetes, MCCVII- MCCXII. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٕٖ9 
 

وتابعت بعض السفف الرومانّية إبحارىا أبعد شرقًا لتصؿ إلى بورما التي أطمؽ عمييا التّجار 
 . (ٔ)(India Trans Gangemالغانج) ما بعداليند  اسـالروماف 
، تُتنج أجواد أنواع القرفة  (ٕ)(Brahmaputraورما، التي يجري عبرىا نير براىمابوترا )وكانت ب

. ويصؼ دليؿ البحر اإلريثيري  منطقة (ٖ)(Malabathrumالتي اشتيرت باسـ ماالباثرـو )
( أي الصيف، وأّف فييا تجارة قرفة ُمزدىرة يتوالىا Thinaeبورما، ُفيورد أّنيا تقع عمى حدود ثينا)

 . (ٗ)(Besadae( أو بيساداي)Sesataiسيساتاي ) اسـناس قبمّيوف أطمؽ عمييـ أ
الذيف يستوطنوف في بورما ويقوموف بأعباء  ،أّما الجغرافّي بطميموس فُيقّدـ وصفًا ليؤالء الناس
جباىيـ و ف، و بدائيو ليـ ظيور ُمنحنية، و تجارة القرفة، فيصفيـ كػأشخاص" ِقصار القامة، 

 . (٘)ُيمّقبوف باسـ بيساداي" تيـ شاحبة وبشر و واسعة، 
(. ووصؼ الُكتّاب الكبلسيكّيوف ُسّكاف جنوبّي شرقي أسية Besوتسمية بيساداي تعني أبناء بيس)

الذي كاف إليًا بدينًا وذو جبية واسعة وتوّلى  ،كأبناء بيس ألّنيـ تشابيوا مع اإللو المصرّي)بيس(
كما ُيورد بطميموس أّف ىذه المنطقة كانت موطنًا لمنمور . (ٙ)حماية األّميات والشباب اليافعيف

 . (ٚ)والفيمة، وأّنيا أنتجت كّميات كبيرة مف الذىب والمعادف
و ُيشير المؤّرخ فبلفيوس يوزيفوس إلى قياـ التّجار الروماف برحمة تجارّية إلى أرض أطمؽ عمييا 

 Aureaأو أوريا تشيرسونيسوس) سـ" شبو الجزيرة الذىبّية" التي تنتمي إلى اليندايوزيفوس 
Chersonesus)(ٛ)ُيعرؼ اليوـ باسـ بورما  . ومف الُمحتمؿ أّف يوزيفوس يقصد بيذا التعبير ما

 ،، التي بدأ التجار الروماف باستكشافيا إثر رحبلتيـ التجارّية البعيدة(ٜ)أو شبو الجزيرة المبلوّية
زار التّجار الروماف ىذه المنطقة . ف(ٓٔ)بيدؼ الحصوؿ عمى الماس وخشب الصندؿ والقرفة

الماؿ الرومانّي في شراء أغمب  استخدمواأّنيـ  وصّدروا العبيد إلى الببلط الممكّي في بورما، إالّ 
 . (ٔٔ)السمع مف ىذه المنطقة

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p58. 

ًّ  جبل من ٌنبع. كم9ٕٓٓ طوله ٌبلػ: براهمابوترا نهر ٕ  لٌّتصل وبنؽبلدش الهند ُمخترقاً  ٌجري التبت، ؼرب

ٌّة الموسوعة: انظر. الؽانج بنهر ٌّة، المكتبة ،ٕمج الُمٌّسرة، العرب  م،9ٕٓٓ ،ٖط بٌروت،: صٌدا العصر
 .ٙ٘ٙص

3 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p256. 
4 P. M. E; LXIV. 
5 Ptolemy; Geography, VII, 2. 

ٌّد فاروق ٙ ٌّة ،مدبولً مكتبة المصرٌة، الدٌانة فً ودوره بس  اإلله(: عّزة)س  القاهرة، والنشر، للطباعة عرب

 .  ٘٘ -ٔٗص م،ٕ٘ٓٓ
7 Ptolemy; Geography, VII, 2. 
8 Josephus; Ant. Jud, VIII, 4, 6 . 
9 Young. G. K; op, cit,  p29.    
10 Arthasastra; II, 11, 59. 
11 Leslie. D. and Gardiner. K; The Roman Empire in Chinese Sources, Bardi, 1996, 
p151. 
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حّقؽ التّجار الروماف تطّورًا آخرًا في تجارتيـ مع جنوبي  ،وخبلؿ منتصؼ القرف الثاني الميبلديّ 
لموصوؿ إلى  ،بدأت السفف التجارّية الرومانّية باإلبحار حوؿ شبو الجزيرة المبلوّية شرقّي أسية، إذْ 

 -Ocيو) -، وعثرت األبحاث األثرّية الحديثة في منطقة أوؾ(ٔ)(Thailandأسواؽ التايبلند )
eo( جنوبّي الفيتناـ بالقرب مف ميناء ُىوِشي ِمْنو ،)Ho Chi Minh ّعمى قطع نقدّية (ٕ)( الحالي ،
. كما ُعثر عمى (ٖ)ومانّية تعود إلى عيد األباطرة أنطونيوس بيوس، وماركوس أوريميوسر 

مصنوعات يدوّية رومانّية في أماكف ُمتفّرقة مف التايبلند، والفيتناـ، وماليزيا تعود إلى الفترة 
مما يدّؿ عمى قياـ صبلت تجارّية فعمّية بيف ىذه المناطؽ ـ( ٖٜٔ -ٖٛٔ)األنطونّية
 . (ٗ)ورّية الرومانّيةواإلمبراط

وخبلؿ ىذه الفترة وصمت تقارير إلى التّجار الروماف أّف بإمكانيـ االّتصاؿ المباشر مع الصيف 
(، عمى الرأس الجنوبّي لفيتناـ، إلى البحر الذي ُدعي Zabaiباإلبحار شمااًل مف ميناء زابيا)

لتي وصمت لمتّجار الروماف، . وكانت ىذه التقارير، ا(٘)الخميج العظيـ)بحر الصيف الجنوبّي(
أّي  ،(Rinanصحيحة بالفعؿ. إْذ أقامت إمبراطورّية الياف قاعدة عسكرّية ُعرفت باسـ ريناف)

عمى الساحؿ الشمالّي الشرقّي لفيتناـ عمى خميج تونكيف بالقرب مف مصّب نير  ،جنوبّي الشمس
اف وكبلء التجارة الرومانّية . مف ىذا المكاف)ريناف( كاف بإمك(ٙ)( أو النير األحمرYuanيواف)

ُمقابمة الوكبلء الحكومييف مف إمبراطورّية الياف الصينّية. ليحصؿ أّوؿ اّتصاؿ ُمباشر، تحفظو 
 . (ٚ)ـٙٙٔالمصادر الصينّية، بيف اإلمبراطورّيتيف الرومانّية والصينّية في حوالي العاـ 

 :رابعًا: التجارة الرومانّية مع جزيرة سيالن أو سريالنكا
( التي أطمؽ عمييا الكتّاب Sri Lankaإلى الجنوب مف اليند تمتّد جزيرة سريبلنكا) 

السنسكريتي" تامارابارني  لبلسـ(". وىي ترجمة Taprobaneاليوناف والروماف إسـ" تاربوراني)
(Tamraparniويعني الورقة البرونزّية ")(ٛ) . 

                                                           
1 Ptolemy; Geography, VII, 3. 
2 Higham. C. F; op, cit, p246. 
3 Higham. C. F; op, cit, p246. 
4 Glover.I.C;  ‘Early Trade between India and Southeast Asia,  In Reade (ed.) The 
Indian Ocean in Antiquity, London 1996, pp373- 378. 
5 Ptolemy; Geography, VII, 3. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p206. 
7 Hirth. F; China and the Roman Orient: Researches into their Ancient and Mediaeval 
Relations as Represented in Old Chinese Records, Chicago: Ares, 1885,reprint: 1975, 
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8 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p249. 
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الذي رافؽ القائد نيارخوس في رحمتو مف أّوؿ مرة في كتابات المؤّرخ أونيسيكريتوس  اسمياورَد 
كـ، ويفصؿ بينيما مضائؽ  ٖٓ. وتبعد سريبلنكا عف جنوبّي اليند مسافة حوالي (ٔ)اليند إلى بابؿ

 . (ٕ)البالؾ
وأكثر  ويصؼ بميني مخاطر اإلبحار في مضائؽ البالؾ فُيورد:" الشعب الُمرجانّية ضحمة،

 ال يوجدبعض القنوات كانت عميقة جّدًا لدرجة أّنو  قدـ، ولكفّ  ُٛٔعمقيا عف  ال يزيداألماكف 
 . (ٖ)مراسي تصؿ إلى القاع"

و خبلؿ الفترة التي قاـ فييا التّجار الروماف بتعامبلتيـ مع اليند كاف يقـو في جزيرة سريبلنكا 
. ولـ يكف لمتّجار الروماف، في (ٗ)(" Anuradhapuraمممكة ُعرفت باسـ " مممكة أنورادابورا)

جو الجزيرة مف نتالقرف األّوؿ الميبلدّي، اّتصاؿ ُمباشر مع سريبلنكا، بؿ حصموا عمى ما تُ  بداية
 . (٘)سمع مف الموانئ التاميمّية وعبر الوسطاء التاميؿ

أصداؼ و الآللئ، و وُيورد الجغرافّي استرابوف أّف سيرالنكا كانت ُترسؿ كّميات مف العاج، 
أّما بميني فُيورد أّف صيادي المؤلؤ كانوا يذىبوف إلى الجزر  .(ٙ)سمع أخرى إلى اليند السبلحؼ، و

 . (ٚ)لصيد المؤلؤ، وأّف جزيرة تاربوراني)سريبلنكا( كانت الجزيرة األكثر إنتاجًا ليذه الماّدة
ويبدو أّف التّجار التاميؿ قد لجؤوا إلى إعاقة التجارة الرومانّية المباشرة مع سريبلنكا، رّبما بيدؼ 

رغاـ التّجار الروماف عمى شراء سمع الجزيرة عف طريقيـ حماية تجار  تيـ مع ىذه الجزيرة، وا 
. وتبدو ىذه الفرضّية في المعمومات الُمضّممة التي أوردتيا بعض المصادر الكبلسيكّية (ٛ)حصراً 

. (ٜ)ميؿ في اّتجاه شرقّي افريقيا ٓٓ٘عف سريبلنكا. إْذ أورد استرابوف أّف تاربوراف امتّدت مسافة 
فأورد أّف األجزاء الشمالّية فقط مف الجزيرة ُمتحّضر، وأّنيا تمتّد غربًا  اإلريثريأّما دليؿ البحر 

. ىذه المعمومات المغموطة عف سريبلنكا قد (ٓٔ)( في شرقّي أفريقيةAzaniaتقريبًا حّتى عزانيا )
حتى سريبلنكا. إاّل أّف  فافترضوا أّنيا تمتدّ  ،بأّف التّجار الروماف سمعوا عف جزيرة مدغشقر ،تُفّسر

ـ، حيف قاـ أّوؿ اّتصاؿ ٕ٘التقّدـ الُمفاجئ في االّتصاالت الرومانّية مع سريبلنكا كاف بعد العاـ 
. وجاءت المعمومات عف تفاصيؿ ىذا االّتصاؿ مف بميني الذي (ٔٔ)ُمباشر بيف روما وسريبلنكا

                                                           
1 Strabo; the Geography of Strabo, XV. 1. 15.    
2 P. M. E; LXI . 
3 Pliny; N. H, VI, 24. 
4 C. H. I; Vol. I, p604. 
5 Warmington. E. H; op, cit, p10. 
6 Strabo; the Geography, II, 1, 14. 
7 Pliny; N. H, IX, 54. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p196. 
9 Strabo; the Geography, II, 1, 14. 
10 P. M. E; LXI.  
11 Young. G. K; op, cit,  p28.   
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عف ُمعَتؽ لرجؿ أعماؿ رومانّي بارز  ُمقّربًا مف ببلط اإلمبراطور فسباسياف، ُفيورد معمومات
(، كاف يقوـ بُميّمة جمع الضرائب مف محّطات Annius Plocamusُيدعى أنيوس بمكوماس)

يوـ مف اإلبحار  ٘ٔالبحر األحمر عندما جنحت بو سفينتو نحو الُمحيط اليندّي، ووصؿ بعد 
زيرة، أحضروا لممثوؿ في ببلط . بعد وصوؿ طاقـ الُمعتؽ الرومانّي إلى الج(ٔ)إلى جزيرة سريبلنكا

ـ(. فأخبرىـ الُمعَتؽ، بعد فترة ٖٙ -ٖ٘( )Bhatikabhayaالممؾ السيرالنكّي بياتيكابيايا )
 . (ٕ)قضاىا في تعّمـ لغة أىؿ سريبلنكا طبعًا، عف اإلمبراطورّية الرومانّية وقّوتيا وثرواتيا

 لدنانير الفّضية التي كانت بحوزتو، وعّززتيا قطع ا ،ىذه المعمومات التي قّدميا ُمعتؽ بموكاموس
. إْذ ُيورد بميني أّف ممؾ سريبلنكا ُأعجب بأمانة (ٖ)اطمع عمييا رجاؿ قصر الممؾ بياتيكابيايا

بحوزة الُمعتؽ، كاف  تالروماف، ومدى ثروتيـ ألّف المحتوى الفّضي لمدنانير الرومانّية، التي كان
ُمختمفة عمى تمؾ القطع كانت ُتظير أّنيا ُسّكت مف مع أّف األشكاؿ ال ،في جميع القطع ُمتساوي

قاـ بإرساؿ سفارة بقيادة ، . وبناء عمى ىذه المعمومات فإّف الممؾ بياتيكابيايا(ٗ)ِقبؿ عّدة أباطرة
ـ(، الذي رّد بإرساؿ ٗ٘ -ٔٗ( اجتمعت باإلمبراطور كموديوس)Rachiasشخص ُيدعى راخياس)

 . (٘)السيرالنكيّ  ىدايا مف الُمرجاف األحمر إلى الببلط
بعد ىذه السفارة بدأ التّجار الروماف باإلبحار إلى جزيرة سريبلنكا، وباإلبحار حوليا لموصوؿ إلى 

. وينعكس ىذا التطّور في العبلقات التجارّية الرومانية السريبلنكّية في (ٙ)الموانئ الشرقّية لميند
ميني أّف تاربوراف)سريبلنكا( تحتوي ثروات تطّور المعمومات الجغرافّية الرومانّية عنيا. ُفيورد ب

 . (ٚ)الكثير منيا ال تستيمؾكبيرة، إاّل أّنيا 
مدينة(، وخمسة موانئ عمى ساحؿ سريبلنكا. ويشير  ٕٔوُيعّدد الجغرافّي بطميموس في خريطتو )

بأّف التّجار الروماف زاروا مركزيف تجارّييف ضخميف عمى الساحؿ السريبلنكي، دعاىما باسـ 
(، حيث حصموا منيا عمى الرّز والعسؿ والزنجبيؿ Talacori( وتاالكوري)Modurgiدورجي)مو 

 . (ٛ)واألحجار الكريمة

                                                           
1 Pliny; N. H, VI, 24, 84. 
2 De Romanis. F ; relations between Rome and Sri Lanka in the first century AD, op, 
cit, p201. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p118. 
4 Pliny; N. H, VI, 24, 84, 85.  
5 Young. G. K; op, cit,  p28. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p199. 
7 Pliny; N. H, VI, 24.   
8 Ptolemy; Geography, VII, 4. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٕٖٗ 
 

مف اكتشاؼ حطاـ سفينة تجارّية رومانّية عمى الساحؿ الجنوبّي  األثريةكما تمّكنت التنقيبات 
ف معادف ُمتأكمة مف مف استرجاع بقايا مف شحف السفينة الذي تضمّ  األثاريوفلسريبلنكا. وتمّكف 

 . (ٔ)شقفات زجاجّية وفخارّية تعود لحاويات مف الفّخار الرومانيّ  بينيا ُقضباف ُنحاسّية و
كما ُعثر عمى كّميات كبيرة مف العممة الرومانّية في سريبلنكا، ُيؤّرخ أغمبيا إلى القرف الرابع 

عد تعافي اإلمبراطورّية مف األزمة ُيشير إلى تبّدؿ في وجية التاجر الرومانّي ب الميبلدّي. وىو ما
. ومف الُمحتمؿ أّف التّجار (ٕ)االقتصادّية الخانقة التي عصفت بيا في القرف الثالث الميبلديّ 

مف خميج عدف إلى جزيرة سريبلنكا بعد تطّور  ،الروماف قد أخذوا يسمكوف طريقًا بحرّيًا ُمباشراً 
 .(ٖ)معموماتيـ الجغرافّية عنيا

 ة الرومانّية مع الصين عبر الطرق البحرّية:خامسًا: التجار 
مميوف  ٓ٘كانت إمبراطورّية الياف، كنظيرتيا الرومانّية، إمبراطورّية ضخمة تضـّ حوالي  

ألؼ مقاتؿ دائـ، فضبًل عف وجود قّوة احتياطّية كبيرة  ٓٗشخص، بجيش ُمحترؼ ضـّ حوالي 
 .(ٗ)جةمف الفبلحيف الذيف كانوا ُيجّندوف كمقاتميف عند الحا

ويبدو أّف الروماف كانوا عمى ِعمـ بوجود إمبراطورّية ضخمة في الشرؽ األقصى. ىذا الِعمـ جاء 
سية الوسطى. أضؼ آرّبما مف تقارير التّجار، والمبعوثيف الذيف كانت ليـ اّتصاالت سياسّية مع 

لترؼ األساسّية التي التي كانت أحّد مواد ا ،إلى أّف الصيف كانت الُمصّدر الرئيسّي لماّدة الحرير
 .(٘)شيدت إقبااًل كبيرًا مع فترة السبلـ الرومانيّ 

يبدو ُمشوشًا  ،أّي دليؿ البحر اإلريثيري، الَمصدر األساسّي لمصبلت التجارّية الرومانّية مع الشرؽ
بخصوص الموقع الُمؤّكد لمصيف. لكّنو كاف ُمتأّكد مف أىّمية الصيف ومكانتيا في التجارة 

( أّي Thina، إْذ ُيسّجؿ كيؼ كانت تُنقؿ كّميات كبيرة مف النسيج الحريرّي مف ثينا)(ٙ)القديمة
الصيف إلى باكتريا، ومنيا أسفبًل عبر نير اليند والغانج إلى شمالّي اليند. بالرغـ مف ذلؾ فإّف 

وعدد قميؿ مف الناس  الصيفدليؿ البحر اإلريثيري  ُيحّذر أّنو ليس مف السيؿ الوصوؿ إلى 
 . (ٚ)وف منويأت

أّما في القرف الثاني الميبلدي، وخبلؿ الفترة التي صّنؼ فييا بطميموس جغرافّيتو، فإّف الروماف قد 
المبلوّية. ويذكر  الجزيرة أصبحوا ُمدركيف أّنو ُيمكنيـ الوصوؿ إلى الصيف باإلبحار حوؿ شبو

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p199. 
2 Young. G. K; op, cit,  p78. 
3 Warmington. E. H; op, cit, pp124, 125. 
4 Loewe. M; The Men who Governed Han China, Brill, 2004, pp77, 78. 
5 Wiesehöfer. J; op, cit, p147. 
6 P. M. E; LXIV. 
7 P. M. E; LXIV. 
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. "سيناي" ىذه كانت (ٔ)( جعؿ موقعيا عمى حاّفة أسيةSinaiبطميموس أرض دعاىا باسـ سيناي)
 .(ٕ)ىي ثينا نفسيا أّي الصيف التي ذكرىا دليؿ البحر اإلريثيري

اإلمبراطورّية الرومانّية وثرواتيا. وخبلؿ سبعينّيات القرف عف كّوف الصينّيوف بدورىـ معمومات 
مى " الصيف العظيمة" ع ( ويعنيDa Qinدا كيف) االسـاألّوؿ الميبلدّي تقريبًا، أطمؽ الصينّيوف 

. مما ُيشير إلى أّف الياف كانوا ُمدركيف أّف الدولة الرومانّية كانت (ٖ)اإلمبراطورّية الرومانّية البعيدة
 .(ٗ)الصينّية وسيطرت عمى أراض وثروات كبيرة إمبراطورتييـحضارة قوّية ناظرت 

فتورد حولّيات اليو ىاف شو:" شعب الداكيف جميعيـ ِطواؿ. وىـ مثؿ الشعب في الصيف 
 . (٘)ادقيف، ولكّنيـ يرتدوف ثيابًا غريبة. ىذه الدولة تُدعى داكيف"ص

ذلؾ أّنو وفي حوالي  .عف تجارة روما مع اليند وجنوبّي شرقّي أسية كما كّوف الصينّيوف معموماتٍ 
. فقّدمت السفارة ىدايا إلى (ٙ)ـ أرسؿ ممؾ بورما سفارة بّرية إلى إمبراطور اليافٕٔٔالعاـ

ّي تضّمنت موسيقييف غربييف وُمشعوذيف ميرة. ومف بيف الذيف حضروا في اإلمبراطور الصين
السفارة ُأناس قّدموا أنفسيـ عمى أّنيـ رعايا روماف، فأخبروا الصينييف أّنيـ قدموا مف غربّي 

أي اإلمبراطورّية ، ف يستنتجوف أّنيـ قدموا مف أرض دا كيفيالبحر، مما جعؿ الصيني
  .(ٚ)الرومانّية
يوجد  ف اإلشارات الُمتفّرقة إلى الصيف في المصادر الرومانّية، إاّل أّنو، ومع األسؼ، الوبالرغـ م

أو األىّمية السياسية الواقعّية  شيء في ىذه المصادر يوحي أّف الروماف قد أدركوا الحجـ الحقيقيّ 
ءت مف جا ،لمصيف. واإلشارة الوحيدة إلى قياـ اّتصاؿ رومانّي ُمباشر مع إمبراطورّية الياف

وليس مف المصادر الرومانّية. ىذه اإلشارة تتضّمف قياـ إمبراطور رومانّي  ،السّجبلت الصينّية
. وقد أطمؽ الباحثوف الحديثوف عمى ىذه (ٛ)بإرساؿ تّجار، أو رّبما سفراء إلى إمبراطورّية الياف

 .(ٜ)(Antunسفارة أنطوف) اسـالسفارة 
 
 
 

                                                           
1 Ptolemy; Geography, VI,16. 
2 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, pp261- 263. 
3 Pulleyblank.E. G; The Roman Empire as known to Han China,  Journal of the 
American Oriental Society,No 119, pp, 71- 79, p71. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p118. 
5 Hou Hanshu; LXXXVIII,11.  
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p204. 
7 Leslie. D. and Gardiner. K; op, cit, pp150, 151. 
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9 Leslie. D. and Gardiner. K; op, cit, p153. 
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 :س التجارّية إلى الصينسفارة اإلمبراطور ماركوس أوريميو  -ٔ
ُسحر العمماء، لعّدة أجياؿ ُمتعاقبة، بإشارة في حولّيات الياف، المعروفة باسـ ىو ىاف  

. فيصؼ التقرير (ٔ)تجارّي بحرّي ُمباشر بيف اإلمبراطورّية الرومانّية والصيف اتصاؿشو، إلى قياـ 
ـ، وكيؼ قابموا ٙٙٔالصينّي كيؼ وصؿ مندوبوف روماف إلى الصيف في حوالي العاـ 

. فُتورد  حولّيات (ٕ)ـ("ٛٙٔ -ٙٗٔ( )Huandi Liu Zhiاإلمبراطور الصيني" ىواندي ليو زىي)
ما :" حاكـ داكيف)أّي اإلمبراطورّية الرومانّية( "أنطوف" أرسؿ مبعوثيف مف ما يمياليو ىاف شو 

د القرف، وُصدؼ قرف وحيو الحدود ليصموا إلينا عبر ريناف. ُىـ عرضوا أنياب الفيمة،  وراء
دبموماسّية. ىذه كانت المّرة األولى عمى اإلطبلؽ الذي يحصؿ فيو اّتصاؿ  كيداياالسمحفاة 

. وأنطوف الذي أشار إليو المصدر الصينّي ىو اإلمبراطور الرومانّي (ٖ)ُمباشر بيف بمدينا"
الُمترجميف  . ويبدو أفّ (ٗ)ـٓٛٔ -ٔٙٔماركوس أنطونيوس أوريميوس الذي حكـ خبلؿ الفترة بيف 

 أنطونيوس إلى اسـ فاختصرواالطويؿ  االسـالصينييف قد وجدوا صعوبة في فيـ مثؿ ىذا 
 . (٘)"أنطوف"

ودار جدؿ طويؿ بيف العمماء حوؿ السبب الذي دفع اإلمبراطور ماركوس أوريميوس إلى إرساؿ 
ى  القوؿ أّف التّجار ىذه السفارة إلى الصيف وفي ىذا التوقيت بالذات. فذىب القسـ األّوؿ منيـ إل

مف  ُمنفردةً  الروماف الذيف وصموا إلى الصيف لـ يكونوا مبعوثيف رسمييف، بؿ كانوا مجموعةً 
 التّجار الساعيف لتأسيس اّتصاالت تجارّية ُمباشرة مع الصيف. ويربطوف ىذا السعي بانتشار ما

. ذلؾ أّنو وفي (ٚ)ميبلديّ في خمسينّيات وستينّيات القرف الثاني ال (ٙ)ُعرؼ باسـ وباء أنطوني
 ،ـ بدأ ىذا الوباء الخطير باالنتشار ببطء عبر ُطرؽ التجارة في أسية الوسطىٓ٘ٔحوالي العاـ 

                                                           
1 C. A. H; XII, p 418. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p133. 
3 Hou Hanshu; LXXXVIII,12. 
4 Hill. J. E; Notes to the Hou Hanshu, Silk Road Seattle, Washington University, 2003. 
(on LXXXVIII, 12). 
5 Young. G. K; op, cit,  p29.  

ٌّة فً النصؾ  ٙ ٌّة الرومان وباء أو طاعون أنطونً، هو وباء ُمعدي ضرب مناطق أسٌة الوسطى واإلمبراطور

الثانً من القرن الثانً المٌبلدّي. وٌرّجح العلماء أّن هذا المرض كان شكل من أشكال اإلصابة بالحصبة أو 
ٌّة بالجدري الذي انتشر بسرعة عبر شبكات التجارة التً رب طت العالم القدٌم، وأّنه أّدى إلى خسارة اإلمبراطور

ٌُقارب حوالً  ٌّة لما  ٌّة ٗٔ -ٓٔالرومان ٌّة الرومان % من مجموع سكانها. وانتشار هذا المرض فً اإلمبراطور
ٌّة التً ُتورد أّنه وفً حوالً العام  ًّ ٌفتك بالناس فً 8ُٙٔمثبت فً المصادر الكبلسٌك م كان هذا المرض الكارث

ٌّة نفسها. انظر:  ٌّة وفً العاصمة الرومان  الوالٌات الرومان

Dio Cassius; Roman History, LXXI, 2. 
Jerome, Chronicle, 172.                                                                                    :كذلك 
Historia Augusta, Marcus Aurelius, XVII, 2.  كذلك                                        :                       

7 Duncan. J; The Impact of the Antonine Plague, op, cit,  pp108, 109. 
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. ورّبما كاف انخفاض وتيرة النشاط التجاري (ٔ)مما أعاؽ حركة التجارة البّرية عبر طريؽ الحرير
-ٛٗٔ()Vologaeses IVالرابع)ىو الذي دفع الممؾ البارثّي فولوجايزيس  ،عبر طريؽ الحرير

ـ بيدؼ فرض السيطرة ٔ٘ٔـ( لمياجمة مدينة ميسيني عمى الخميج العربي في العاـ ٕٜٔ
. وترافؽ وباء أنطوني، الذي ضرب (ٕ)البارثّية عمى التجارة الشرقّية القادمة إلى الخميج العربيّ 

ـ والقّوات الرومانية ٔٙٔاـ الحاميات الصينّية عمى الحدود الغربّية إلمبراطورّية الياف في الع
ـ، مع ىجوـ بارثّي عمى الحدود الشرقّية ٘ٙٔالنيريف في العاـ   ما بيفالعاممة في ببلد 

بمجموعو انتكاسة كبيرة لمتجارة  ما شّكؿ. وىو (ٖ)ـ(٘ٙٔلئلمبراطورّية الرومانية في العاـ ذاتو)
ُطرؽ التجارة عبر البحر األحمر النيريف، وانعكس إيجابًا عمى  ما بيفالشرقّية عبر طرؽ ببلد 

 . (ٗ)والتي اكتسبت أىّمية كبيرة في تمويف أسواؽ البحر األحمر بالسمع اليندّية والصينّية
ىذا األمر، مع رغبة التّجار الروماف في الوصوؿ إلى مصدر الحرير دوف الحاجة لشرائو مف 

اف إلى تشكيؿ وفدىـ الخاّص سكيثيا أو مممكة الساكا، دفع التجار الروم -وسطاء مممكة اليند
لتأسيس اّتصاالت تجارّية ُمباشرة مع الصيف، فأبحروا مف اليند حوؿ شبو الجزيرة المبلوّية، 

وكانت تتبع  ،(٘)(Annamووصموا إلى الساحؿ الفيتنامي في ُمقاطعة ُعرفت باسـ ريناف أو أّناـ)
ممؾ في العاصمة الىـ إلى قصر . فألقى جنود الياف القبض عمييـ، وأخذو (ٙ)إلمبراطورية الياف
أّنيـ ُمرسموف في سفارة رسمّية مف ِقبؿ اإلمبراطور ماركوس أنطونيوس  ادعواليويانج، وىناؾ 

. وىذا التفسير قد يبدو ُمحتمبًل عمى (ٚ)أوريميوس، الذي ذكره المصدر الصينّي باسـ أنطوف
عف سفارة مف مممكة الساكا  ، ذكرت معموماتيااعتبار أّف المصادر الصينّية، مف الفترة نفس

بعد أْف  ،قصدت ببلط ممؾ الياف بيدؼ إقامة عبلقات تجارّية  مباشرة بيف الصيف ومممكة الساكا
سية الوسطى، التي كانت تزّود الساكا بالحرير، آالتجارية عبر ُطرؽ  االتصاالتبدأت 

عادييف اّدعوا أّنيـ  اً يف، بؿ تّجار . وما ُيعّزز أّف ىؤالء التّجار لـ يكونوا مبعوثيف رسمي(ٛ)باالنحدار
ُمرسموف مف قبؿ الحكومة الرومانّية، ىو أّف ىؤالء التّجار لـ يكونوا يحمموف معيـ سمع قّيمة مف 

 ،كتمؾ السمع التي درج السفراء عمى حمميا معيـ في السفارات الرسمّية ،اإلمبراطورّية الرومانّية
ّنما قّدموا لقصر سمع شرقّية قد يكونوا حصموا عمييا مف تجارتيـ  ،الياف التي ُتمّثؿ حكومتيـ. وا 

                                                           
1 Ladds.B; op, cit, p14. 
2 Young. G. K; op, cit, p131,132. 
3 Debvoice. N;  A Political History of Parthia, Chicago, 1938, pp246, 247.   
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p133. 

ٌّة منطقة: أّنام ٘ ٌّة وكوشٌن شماالً  تونكٌن بٌن تقع. هوى عاصمتها كانت الفٌتنام، وسط تارٌخ  تمتدّ . جنوباً  الصٌن

ًّ  الحكم استمرّ . الصٌن بحر على كم8ٕٓٔ حوالً سواحلها . م8ٕٗٔ العام حتى م.قٕٗٔ العام من فٌها الصٌن
ٌّة الموسوعة: انظر  .ٕ٘ٗص ،ٔمج الُمٌّسرة، العرب

6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p134. 
7 Hou Hanshu; LXXXVIII,12.  
8 Leslie. D. and Gardiner. K; op, cit, pp 137, 153. 
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مع شرقّي أفريقيا أو جنوبي شرقي أسية، كصدؼ السمحفاة، وقرف وحيد القرف، والتي اشتيرت 
 . (ٔ)شرقّي أفريقية و الشرؽ األقصى بإنتاجيا في تمؾ الفترة

وماف إلى قصر الياف، أّما القسـ الثاني مف العمماء، والساعي لتعميؿ سبب وصوؿ التّجار الر 
فيذىب إلى أّف ىؤالء التّجار لـ يكونوا في ُميّمة تجارّية، بؿ في ميّمة سياسّية ُمغّمفة بطابع 

باألحداث التي  ،. وُيفّسروف إرساليـ مف قبؿ اإلمبراطور ماركوس أوريميوس بالذات(ٕ)تجاريّ 
بارثيا  بلقات المّتوترة بيف روما وكانت تجري عمى الحدود الشرقّية لئلمبراطورّية الرومانّية، والع

باعتراض مصالح  بارثياـ، قامت ٔٙٔ. ذلؾ أّنو، وفي خريؼ العاـ (ٖ)خبلؿ تمؾ الفترة
اإلمبراطورّية الرومانية في الشرؽ، وغزت مممكة أرمينية، ُمنّصبًة ُمرّشحيا الخاّص عمى عرش 

ًا لمواجية البارثييف ُذبح أغمبو قرب المممكة الُمتنازع عمييا. فأرسؿ حاكـ كبادوكية الرومانّي جيش
باب الحرب الشاممة بيف الدولتيف بعد فترة مف السمـ استمّرت  ما فتح. وىو (ٗ)الحدود بيف الدولتيف

( القّوات الرومانّية Lucius Verusلخمسيف عاـ تقريبًا. وبناًء عمى ذلؾ قاد لوكيوس فيروس )
ىذه المواجية الرومانية البارثّية، مع رغبة رومانّية  .(٘)أرمينية الستردادإلى سورية، وأخذ يستعد 

ُمحتممة بغزو بارثيا نفسيا، رّبما دفعت اإلمبراطور ماركوس أوريميوس لمبحث عف حمفاء ُجدد في 
الشرؽ البعيد ُيساعدونو عمى القياـ بغزو شامؿ لئلمبراطورّية البارثّية. ولذلؾ أرسؿ في العاـ 

متف سفينة تجارّية رومانّية مع أوامر بالقياـ باّتصاؿ مباشر مع ـ مبعوثيف إلى الصيف عمى ٘ٙٔ
. وبالفعؿ سار المبعوثوف الروماف في سفينتيـ إلى اليند ومنيا إلى جنوبّي (ٙ)إمبراطورّية الياف

الفيتناـ حيث نزلوا في القاعدة العسكرّية لمياف في ريناف، ومنيا إلى العاصمة ليويانج حيث قابموا 
 .(ٚ)لصينّي ىواندي ليو زىياإلمبراطور ا

ويعتمد أصحاب ىذا الرأي عمى أّف المصادر الرومانّية قد ذكرت حاالت قاـ بيا الروماف 
باستخداـ التجار كأداة لتنفيذ مصالح سياسّية. منيا ما أورد المؤّرخ تاكيتوس  مف أّنو وبعد أْف 

القائد اإلمبراطورّي ، استمـ (ٛ)ـٛ٘بارثيا في الحرب في عيد نيروف عاـ  دخمت روما و
                                                           

1 Young. G. K; op, cit, p29. 
ٌّة، الهان سّجبلت أوردته ما على معَرض تعلٌقه فً ،حورانً األستاذ جورج وٌرى  كان التً السلع أنّ  الصٌن
ًّ  من سلعاً  شملت والتً لٌوٌانج، إلى الواصلٌن الرومان التّجار ٌحملها  التً الرواٌة صحة ُتإّكد افرٌقٌا، شرق
ًّ  مع الُمتاجرٌن الرومان التّجار من كانوا األشخاص هإالء أنّ  تقول  لذلك. الصٌن إلى وصولهم لقب أفرٌقٌا شرق
ٌّة سلعاً  ٌحملون ٌكونوا لم فإّنهم ٌّة بل ُمتوّسط  المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً: انظر. أفرٌق

 .  89ص الهندي،
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p208. 
3 Poirot. J; Romano-Parthian Relation, 70 BC-220 AD, Louisiana, 2003, pp68- 70. 
4 Poirot. J; op, cit, p68. 
5 Debvoice. N; op, cit, pp247, 248.    
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p208.  
7 Hou Hanshu; LXXXVIII,12. 
8 Shotter. D; Nero, Routledge, London: New York, 1997, pp34, 35. 
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( دبموماسييف مف منطقة ىركانيا التي كانت تمتّد عمى الشواطئ الشرقّية لبحر Corbuloكوربولو)
قزويف. ومف باب إدراؾ كوربوال أّف السمطات البارثّية قد تعترض ىؤالء المبعوثيف، في حاؿ عادوا 

ُمّتجية إلى  ،البحر األحمر عبر فارس، لذلؾ قاـ بوضعيـ عمى متف سفينة تجارّية رومانّية في
 . (ٔ)شمالي غربّي اليند، لُيتابع ىؤالء السفراء طريقيـ إلى وطنيـ عبر منطقة اإلندوس

عمى أّية حاؿ وبغّض النظر عف سبب السفارة الرومانّية إلى الصيف، فإّف ىؤالء التّجار قد وصموا 
واندي ليو زىي ُسئموا مجموعة لويانج عاصمة الياف. وفي ببلط اإلمبراطور ىمدينة بالفعؿ إلى 

. وبناء عمى أجوبة التّجار الروماف، فإّف (ٕ)مف األسئمة لتأكيد حجـ وطبيعة اإلمبراطورّية الرومانّية
السجبلت الصينّية، التي حفظت ىذا المقاء، ُتورد أّف المبعوثيف الروماف كانوا ُيمثّموف اإلمبراطور 

أخبر الروماف الصينييف أّف الحكومة الرومانّية  أنطوف أو ماركوس أنطونيوس أوريميوس. كما
، إاّل أّف جيودىا ُأجيضت مف قبؿ البارثييف الذي أرادوا يـكانت تحاوؿ القياـ باّتصاالت مع

الحفاظ عمى سيطرتيـ عمى طريؽ الحرير الُمربح، وعمى التجارة البّرية بيف الشرؽ والغرب. فُتورد 
ّتصموا معنا دائمًا، ولكّف األنكسي)بارثيا( غيورة مف اليو ىاف شو:" أراد شعب داكيف أْف ي

. ويبدو أّف الحكومة الصينّية انتظرت عودة ُسفراء (ٖ)أرباحيـ، ولف تسمح ليـ بالمرور عبرىا إلينا"
رّبما بسبب األوضاع الُمضطربة التي  ،آخريف مف اإلمبراطورّية الرومانّية، إاّل أّف ذلؾ لـ يحدث

براطورّية الرومانّية والُمتمّثمة بتفشّي وباء الطاعوف الذي ضرب كانت ُتعاني منيا اإلم
 .(ٗ)اإلمبراطورّية وسّبب مقتؿ عدد كبير مف ُسّكانيا

سادسًا: التجارة الرومانّية مع اليمن واليند والصين عبر طريق البحر األحمر خالل القرن 
 الثالث الميالدّي:

مف والشرؽ طواؿ القرنيف األّوؿ والثاني الميبلدّي استمّرت التجارة الرومانّية البحرّية مع الي 
، (٘)كاف أىّميا توافر األمف والبنى التحتّية التي أقامتيا اإلمبراطورّية مف جية ،ؿ عّدة عوامؿعبف

. إاّل أّف (ٙ)واستمرار اإلقباؿ عمى سمع الترؼ الغالية مف قبؿ المواطف الرومانّي مف جية أخرى
عاـ في أواخر القرف الثاني الميبلدّي، والقرف الثالث الميبلدّي،  طالنحطاتمؾ التجارة تعّرضت 

                                                           
1 Tacitus; Annals, XIV, 25. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p134. 
3 Hou Hanshu; LXXXVIII,12. 
4 Dio Cassius; Roman History, LXXI, 2.;  Historia Augusta, Marcus Aurelius, XVII, 2. 
5 Hopkins, K; Models, ships and staples’, in Garnsey, P. and Whittaker, C. R, Trade 
and Famine in Classical Antiquity. Cambridgeshire: Cambridge Philological 
Society,1983, pp 84-109, p92- 94. 
6 Miller. J. I; The Spice Trade of the Roman Empire.: Oxford University Press, Oxford, 
1969, pp219- 223. 
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ّنما عانت مف نوع مف الكساد ما لبثت أْف تعافت منو أواخر  انحطاط لـ يكف يعني توّقؼ تاـ، وا 
 . (ٔ)القرف الثالث الميبلديّ 

 ميالدّي:التجارة الرومانية البحرّية مع اليمن واليند خالل القرن الثالث ال كساد -ٔ
كما ُذكر آنفًا، عانت تجارة روما عبر البحر األحمر مف نوع مف الجمود، إاّل أّنو لـ  

لى عيصؿ إلى حّد التوّقؼ التاـ، إْذ ُوجدت إشارات  مى نشاط لتّجار مف تدمر في مصر، وا 
كساد في التجارة عبر البحر األحمر في القرف الثالث الميبلدّي. إاّل أّف الدالئؿ عمى  اشتراكيـ

، والسّيما فيما استمرارىاالتجارة خبلؿ القرف الثالث الميبلدّي كانت أقوى مف تمؾ التي ُتشير إلى 
موانئ مصر ، الذي جاء بمعظمو سمبّيًا خبلؿ ىذه الفترة مف ِكبل الجيتيف األثرييتعّمؽ بالشاىد 
 . (ٕ)الرومانّية واليند

 ،ف ىبوط فعمّي خبلؿ القرف الثالث الميبلديّ عانت م، وُيؤّكد سايدبوثاـ أّف التجارة مع اليند
لممصادر الرومانّية التي تعود لتمؾ الفترة والتي تعكس، برأيو، نقصًا في  قراءتوُمعتمدًا عمى 

الوعي أو اإلدراؾ لؤلماكف والمحّطات التجارّية في اليند،  واعتمادىا عمى الرواية المنقولة، 
 . (ٖ)ة الُمباشرةوالسماع أكثر مف اعتمادىا عمى الُمشاىد

مف ىذه الفترة  األثريةأّما الدليؿ الثاني عمى ىبوط التجارة خبلؿ ىذه الفترة، فيو غياب الشواىد 
ُمقارنة مع الفترات السابقة أو البلحقة لمقرف الثالث الميبلدّي. فتتوّقؼ الدالئؿ الخزفّية والنقدّية مف 

باستثناء قطعة تترادراخما  ،ثاني الميبلديّ موقع ميناء ميوس ىرموس المصرّي مع نياية القرف ال
. وكما ىي الحاؿ (ٗ)أْف تؤخذ كدليؿ موثوؽ عمى االستخداـ الُمستمّر لمميناء ال يمكفواحدة والتي 

في ميناء برنيكي كشفت، ىي األخرى، عف  األثريةبالنسبة لميناء ميوس ىرموس، فإّف التنقيبات 
بالتوازي مع تراجع في ، (٘)يناء خبلؿ القرف الثالثىبوط ُمماثؿ في حجـ التجارة الواصمة لمم
في موانئ التجارة اليمنّية في  األثريةجاءت األبحاث الشاىد النقدّي والخزفّي مف اليمف واليند. إْذ 
مف الفّخار والخزؼ الرومانّي في اليمف  االكتشافاتمخا وقنا سمبّية عمومًا. فتختفي، تقريبًا، 

كذلؾ بالنسبة لميند ّؿ عمى كساد أصاب تمؾ التجارة خبلؿ ىذه الفترة. خبلؿ ىذه الفترة، مّما يد
أيضًا، إْذ أّنو وبعد اليبوط في استخداـ العممة الفّضية الرومانّية، في جنوبّي اليند، بعد الفترة 

(، فإّف العممة الرومانّية الرئيسّية التي استخدمت في التجارة ـٛٙ -ؽ.ـٕٚكبلودّية) -اليوليو
                                                           

1 Young. G. K; op, cit, p73. 
2 Young. G. K; op, cit, p73. 
3 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p163. 
4 Johnson.  J.H; Inscriptional Material. In;  Johnson, W. R. and Whitcomb. D. S. (eds), 
Quseir al-Qadim: Preliminary Report,  American Research Centre in Egypt, Cairo, 
pp263- 266, p265. 
5 Young. G. K; op, cit, p74. 
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كانت األوري الذىبّي أو السبيكة الفضّية. وُعثر في جنوبّي اليند عمى عدد مف قطع اليندّية 
، بينما (ٔ) ـ(ٖٕ٘ -ٖٜٔـ( والسيفيرّية )ٖٜٔ -ٖٛٔاألوري اإلمبراطورّي مف الفترتيف األنطونّية)

مما  الميبلديالثاني مف القرف الثالث  ؼيختفي الشاىد النقدّي الرومانّي نيائّيًا في اليند في النص
 . (ٕ)يدّؿ عمى جمود كبير أصاب التجارة الرومانّية مع اليند خبلؿ ىذه الفترة

 ُيمكف أْف ُيعزى ىذا االنخفاض في حجـ التجارة الرومانية مع اليمف والشرؽ لعّدة أسباب أىّميا:و 
 في القرن الثالث الميالدّي: االقتصاديةاألزمة  -أ

قتصادّيًا قاوـ لفترة تُقارب القرنيف مف الزمف. وترّبع طّورت اإلمبراطورّية الرومانّية نظامًا ا 
استمّد قّوتو مف جيش ُمحترؼ وخزينة قوّية تتمّقى كياف سياسّي، األباطرة الروماف عمى عرش 

مبلييف القطع النقدّية مف عائدات الضرائب عمى الواليات، والتجارة الخارجّية القادمة إلى 
حاؿ بدأ بالتغّير مع نياية القرف الثاني الميبلدّي، إْذ تعّرضت إاّل أّف ىذا ال .(ٖ)اإلمبراطورّية

 اإلمبراطورّية ليّزات قوّية بقيت آثارىا عمى امتداد تاريخ روما. 
ـ ُمسّببًا مقتؿ ٛٙٔأولى ىذه اليّزات كانت وباء أنطوني الذي عصؼ باإلمبراطورّية منذ العاـ 

 . (ٗ)الشمؿ عمى طوؿ الطرؽ التجارّيةعدد كبير مف السّكاف الروماف، وفارضًا حالة مف 
وُيعّمؽ الطبيب جالينوس الذي كاف شاىدًا حّيًا عمى انتشار ىذا المرض فيقوؿ:" عندما وصمت 

. ويصؼ (ٙ)كانت العدوى أكثر قّوة وكثافة مف أّي حاالت تفّشي أخرى" (٘)(Aquileiaأكويمية) إلى
فيقوؿ: " دّمر المرض القسـ ( انتشار ىذا المرض، وتأثيره Eutropiusويصؼ أيوتروبيوس)

يطاليا والواليات استسمموا ليذا المرض" . (ٚ)األعظـ مف الجيش الرومانّي. والسّكاف في روما وا 
يوس فيروس عمى قطع حممتو عمى بارثيا كويذكر ديو كاسيوس أّف المرض أجبر اإلمبراطور لو 

بات ُجثث الموتى مف كيؼ نقمت العر  ،كذلؾ تصؼ مجموعة األوغستا . (ٛ)والعودة إلى روما
ينتشر في البيئات التجارّية الُمزدحمة أكثر مف غيرىا. ويرى  كاف ىذا الوباء .(ٜ)جراء ىذا الوباء

                                                           
1 Raschke. M.G; op, cit, pp1037, 1038. 
2 Harl. K;  Coinage in the Roman Economy , Baltimore, 1996, pp 132-  134. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p88. 
4 McNeill. W. H; Plagues and Peoples, Anchor Press, New York, 1976, p116.  

ٌّة مدٌنة: أكوٌلٌة ٘ . اإلمبراطوري العصر فً ازدهارا األكثر المدن إحدى كانت األدرٌاتٌكً، البحر قرب رومان

.  سّكانها من كبٌر عدد وقتل وأحرقها، م،ٕ٘ٗ العام فً المدٌنة ،(Hun) الهون ملك ،(Attila)أتٌبّل  دخل

                                                                                                .Bunson;  op, cit, p30 :انظر: للمزٌد
6 Galen; Opera Omnia, XIX.17- 18. 
7 Eutropius; Abridgment of Roman History, VIII, 12. 
8 Dio Cassius; Roman History, LXXI, 2. 
9 Historia Augusta; Lucius Verus, VIII, 1- 4. 
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أّف ىذا الفيروس كاف منشأه أواسط أسية والصيف، وأّنو وصؿ إلى  االختصاصبعض أصحاب 
 . (ٔ)اإلمبراطورّية عبر شبكات التجارة البّرية والبحرّية

حاالت تفّشي  ،ـ تقريباً ٛٚٔحّتى العاـ ، الذي استمّر حوالي عقد مف الزمف ،مرضىذا ال و تبل
ـ، وىو ما انعكس سمبًا ٕٓٛأخرى مف وباء ُمشابو ضرب اإلمبراطورّية الرومانّية حوالي العاـ 

في عدد السّكاف خالقًا اضطرابًا شّؿ مفاصؿ ُمتعّددة  ًا،جديد اً عمى اإلمبراطورّية، وسّبب انخفاض
 . (ٕ)قتصاد اإلمبراطورّية مف ضمنيا التجارة الخارجّيةمف ا

وترافقت تمؾ األوبئة التي ضربت اإلمبراطورّية مع عجز في الخزينة اإلمبراطورّية، وغارات مف 
ووصؿ العجز المالي في الخزينة  ،ّمةالقبائؿ األلمانّية عمى حدودىا الشمالّية مما زاد الطيف بِ 

. فمجأ اإلمبراطور ماركوس (ٖ)ّية عاجزة عف دفع ُمرتّبات الجنودلدرجة أصبحت الحكومة الرومان
في مزاد عمنّي في روما بيدؼ سّد النقص في  ،إلى بيع مقتنيات القصر اإلمبراطوريّ  ،أوريميوس

  . (ٗ)المعادف الثمينة البلزمة لسّؾ العممة
بعد موت  ،الرومانيّ  االقتصادالحاصؿ في  االنقبلبديو كاسيوس عف الُمؤّرخ الرومانّي وُيعّبر 

تحمؿ معاني كثيرة وشاممة فيقوؿ: " انحدرت  يابعّدة كممات ُمقتضبة، إاّل أنّ ، ماركوس أوريميوس
 . (٘) روما مف مممكة الذىب إلى مممكة الحديد والصدأ"

ترافقت مع انخفاض في ، التي ولجأت الحكومة الرومانّية لمواجية األزمة االقتصادّية الخانقة
الذىبّية والفّضية في الخزينة الرومانّية، إلى تخفيض نسبة المعادف الثمينة في  اطاتاالحتيحجـ 

فمـ يعد ليا قيمة أبعد مف القيمة  .، مما أّدى إلى فقداف تمؾ العممة لقيمتيا(ٙ)العممة الفّضية
الرومانّية.  سّبب تضّخمًا كبيرًا، و ارتفاعًا حاّدًا بأسعار السمع الُمباعة في السوؽ الوطنّية، وىو ما

ففقد التاجر الرومانّي ثقتو بالعممة، وأصبح ُمضطّرًا إلجراء صفقاتو التجارّية باستخداـ السبيكة 
. كما َفقد المواطف الرومانّي قدرتو عمى شراء السمع الكمالّية مف توابؿ وبيارات (ٚ)وليس النقود
 . (ٛ)وسمع عطرّية

جات، فإّف الُمحّصمة كانت كساد في كـّ التجارة بعممة غير ُمستقّرة وسوؽ ضئيمة لتصريؼ المنتو 
الرومانّية مع اليمف والشرؽ. إاّل أّف الحالة في مصر، الشرياف األساسّي لتجارة روما مع اليمف 

                                                           
1 Duncan. J; op, cit, pp108, 109. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p59. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p88. 
4 Historia Augusta; Marcus Aurelius, XVII, 4., XXI, 2.  
5 Dio Cassius; Roman History, LXXII, 35.  
6 Harl. K; op, cit, pp12- 129. 
7 Walker. D. R; The Metrology of the Roman Silver Coinage III , Oxford 1978, pp49- 
51.  
8 Howgego. C;  The Supply And Use Of Money In The Roman World 200 BC–AD 300,  
Journal of  Roman Studies,  No. 82, 1992, p 24. 
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والشرؽ، كانت أكثر صعوبة، إْذ عانت ىذه الوالية مف انخفاض كبير في مخزونيا مف 
التي ُتشير إلى أّف العممة النقدّية الفّضية  ،النقدّية، وىو ما أثبتتو الدراسات (ٔ)الفّضية االحتياطات

التي كانت ُتسّؾ في مصر )تترادراخما( قد تعّرضت إلى تخفيض كبير في نسبة الفّضة فييا، 
، ـٓ٘ٔغراـ في العاـ  ٖ,ٕـ بعد أْف كاف ٚٙٔوصمت إلى نسبة غراـ واحد مف الفّضة في العاـ 

الفضّية  االحتياطاتكبير في حجـ  انخفاضعمى  ـ، مما يدؿّ ٓٛٔوازداد التخفيض في العاـ 
 .(ٕ)االنحطاطخبلؿ تمؾ الفترة حّتى وصمت العممة إلى ىذا الدرؾ مف 

ـ، لتزيد مف األمر سوءًا ٖٔٓوجاءت اإلصبلحات، التي أقّرىا اإلمبراطور ديوكميتياف في العاـ 
عادة بالنسبة لمتّجار الروماف. إْذ وبيدؼ إعادة ىيكمّية نظاـ الَدخؿ ف ي اإلمبراطورّية الرومانّية، وا 

، قاـ ديوكميتياف بإصدار مرسوـ ُيقّرر الحّد األقصى لؤلسعار التي (ٖ)الثقة إلى العممة الرومانّية
. وبذلؾ يكوف الروماف، كأسبلفيـ (ٗ)ُتدفع ثمنًا لمسمع التجارّية، وفرض رقابة حكومّية عمى السوؽ

ّية، وحّددوا أرباح السوؽ الحّرة التي مّولت الرحبلت البطالمة، قد حّددوا أسعار السمع الشرق
التجارّية إلى اليند والشرؽ. فأنيت ىذه السياسات ُفرص الربح لمتاجر الروماني في اليمف، وحّدت 
ـّ. وفقدت نتيجتيا التجارة الرومانية  ،كثيرًا مف نشاط التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ بشكؿ عا

 .التي كانت متوّفرة في القرنيف األّوؿ والثانيّ  ،تتمّتع بو أياـ السوؽ الحّرةالذي كانت  ،ذلؾ الزخـ
ـْ يعد التاجر الرومانّي يرى فرصًا كبيرة مف الربح ُتشّجعو عمى القياـ  تجارّية إلى  برحبلتول

 .(٘)األراضي البعيدة في اليمف واليند
 كوبتوس: واألمن عمى ُطرق التجارة بين موانئ البحر األحمر  انعدام -ب

تراجع تجارة روما مع الشرؽ، عبر الطرؽ البحرّية، إلى مف العوامؿ األخرى التي أّدت  
التي ربطت بيف موانئ البحر األحمر  ،كانت انعداـ األمف عمى طوؿ طرؽ مصر الصحراوّية

ّحد التي كاف أ ،. فشيد القرف الثالث انتشارًا كبيرًا لظاىرة المصوصّية في مصر(ٙ)ومدينة كوبتوس
بيدؼ زيادة المخزوف الحكومّي مف  ،التي فرضتيا الحكومة الرومانية ،أسبابيا الضرائب الثقيمة

                                                           
1 C. A. H; XII, p320. 
2 Howgego. C .Butche; Coinage and the Roman Economy in the Antonine Period , 
2013, pp13- 15. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p140. 

ٌّة ، وال ٗ ٌّة للسلع الشرق ًّ  اً ُتحّقق سوى أرباح فرض مرسوم دٌوكلٌتٌان أسعار ؼٌر واقع ضئٌلة للتاجر الرومان

ٌُؽامر بحٌاته وأمواله للحصول علٌها من مصادر إنتاجها. فتّم، على سبٌل المثال، تحدٌد سعر الباوند  الذي كان 
ٌّام بلٌنً األكبر)ؼرام من الذهب( بعد أ 8,ٔالواحد من الُمّر بـ) ٌُساوي أ ؼرام من الذهب أو نصؾ  7,ْٗن كان 
 أوري(. انظر: 

Pliny; N. H, XII, 35. ; C. A. H; XII, p424. ; Davies. G; A History Of Money From Ancient 
Times To The Present Day, Third Edition, University Of Wales Press, Cardiff, 2002, 
p103. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p140. 
6 Young. G. K; op, cit, p76. 
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مف القروّييف لترؾ بيوتيـ  واعتناؽ حياة المصوصّية تفاديًا  اً كبير  اً العممة والتي دفعت عدد
 .(ٔ)المالّية الثقيمة التي ُفرضت عمييـ لبللتزامات

البدوّية والحروب داخؿ مصر مف صعوبة الموقؼ، فُتسّجؿ  وزادت األمراض وىجمات القبائؿ
ورقة بردي مصرّية مف القرف الثالث الميبلدّي أّف ُقرى كاممة في مصر ُأزيمت مف السجبّلت 

 . (ٕ)الضريبّية نتيجة لمقتؿ سّكانيا إما باألمراض أو بيجمات البدو
صرّية في الفترة الرومانّية، إلى أّف (، بعد دراستو لمسجبّلت الضريبّية المAlstonوتوّصؿ ألستوف)

ُيمكف أْف ُيعزى إلى  . وىو ما(ٖ)ـٓٙٔتمؾ السجبّلت تعكس ىبوطًا حاّدًا في سكانيا منذ العاـ 
وباء أنطوني الذي اجتاح اإلمبراطورّية الرومانّية في القرف الثاني الميبلدّي. ويرى كيري يونغ، 

صر لـ يستقّر طواؿ القرف الثالث بؿ ازداد سوءًا في بدوره، أّف ىذا االّضطراب في أحواؿ سّكاف م
 . (ٗ)النصؼ الثاني منو

وكاف ليجمات القبائؿ البدوّية، ىي األخرى، نتائج ُمدّمرة عمى التجارة مع اليند والشرؽ. إْذ 
ـ مف السيطرة عمى مدينة كوبتوس ُعقدة الطرؽ ٕٓٚ -ٕٛٙتمّكنت تمؾ القبائؿ بيف عامي 

القادمة مف البحر األحمر حّتى تمّكف اإلمبراطور الُمستقبمّي التجارة الرومانّية 
. وترافقت تمؾ اليجمات البدوّية مع (ٙ)ـٕٓٚمف طردىـ منيا أخيرًا عاـ  (٘)(Probusبروبوس)

، عاصمة التجارة اإلسكندرّية . و دفعت (ٚ)ـٕٓٚالسيطرة التدمرّية عمى مصر نفسيا في العاـ 
إْذ دّمر أورلياف أسوارىا مع قسـ كبير مف الحّي المعروؼ باسـ  ،العالمية آنذاؾ، الثمف األكبر

. ولـ تيدأ األحواؿ حّتى بعد خروج التدمرييف (ٛ)بروخايوف والذي كاف يسكنو كبار التّجار واألثرياء
ـ، إْذ ُبميت مصر بسمسمة مف الُمغتصبيف لمحكـ بدأت مع التاجر الثرّي فيرموس ٕٕٚعاـ 

                                                           
ًّ  العبد ٔ ٌّد محمد)الؽن ًّ  المكتب الرومان، حكم تحت مصر تارٌخ(: الس ٌّة، الحدٌث، الجامع م، ٕٔٓٓ اإلسكندر

 .ٕٖٔص
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p213. 
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ٌّة فً سورٌة ومصر ٕٖٕبروبوس: ماركوس أورٌلٌوس بروبوس. ولد عام  ٘ م. عمل كقائد للجٌوش الرومان

رة فً مصر فتمّكن من إخراج  التدمرٌٌن من مصر. وٌبدو أّنه تحت أمرة اإلمبراطور اورلٌان. أثبت كفاءة كبٌ

م(. بعد مقتل األخٌر عام Tacitus()ٕ7٘- ٕ7ٙاستمّر فً هذا المنصب فً فترة حكم اإلمبراطور تاكٌتوس)

ٌّدته الفرق الرومانٌة فً مصر فً هذا، Florianusم رفض االعتراؾ بحّق فلورٌانوس)7ٕٙ ( فً العرش وأ

م( من االنفراد بالسلطة بعد مقتل فلورٌانوس على ٌّد جنوده، إاّل أّن بروبوس ما لبث 7ٕٙنفسه) فتمّكن فً العام
 م. انظر:      8ٕٕأْن لقً المصٌر نفسه عندما قتله جنوده عام 

Bunson. M: op, cit, p454. 
6 Historia Augusta; Probus, XVII, 3. 
7 Southern. P; Empress Zenobia :Palmyra’s Rebel Queen, Continuum UK, London, 
2008 , pp131- 133. 

ٌّة(: مانفرٌد)كبلوس 8 ٌّة الهٌئة أحمد، نادي أشرؾ: ترحمة القدٌم، العالم عواصم أعظم اإلسكندر  العاّمة المصر

 .ٖٕٗ،ٖٖٕص م،9ٕٓٓ القاهرة، للكتاب،
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الذي قضى عميو   ،(ٕ)(Domitianusودومتيانوس)( ٔ)(Achilleusوتّوجت بأخيبليوس)
. وبما (ٖ)ـٜٕٚاإلمبراطور ديوكميتياف، والذي دّمر مدينة كوبتوس أثناء إخماده ليذا التمّرد عاـ 
بيما مف  ما لحؽأّف اإلسكندرّية مع كوبتوس كانتا أّحد المراكز الُميّمة في التجارة الشرقّية، فإّف 

يحمؿ نتائج سمبّية خطيرة عمى التجارة الرومانية مع أْف ب كاف والبّد دمار جّراء ىذه الحرو 
 . (ٗ)الشرؽ

تأثيرات ىذه الحروب األىمّية مع عممة غير ُمستقّرة وسوؽ ضعيفة لتصريؼ المنتوجات الشرقّية 
كبير في نشاط تجارة روما الشرقّية. وفي الوقت الذي كاف معو مف  انخفاضجميعو أّدى إلى 

التجارة  الرومانّية مع اليند والشرؽ عبر الطرؽ  النخفاضحديد النسبة الحقيقّية الُمتعّذر ت
مف خبلؿ معرفة تأثيرات األزمة  االنخفاضالبحرّية، فإّنو مف الُممكف تكويف فكرة عف حجـ ىذا 

االقتصادّية عمى التجارة الداخمّية، ضمف اإلمبراطورّية الرومانّية، في الصورة التي انعكست فييا 
. إْذ ُيظير حطاـ السفف (٘)ي أعداد ُحطاـ السفف التجارّية التي ُعثر عمييا وتعود إلى تمؾ الفترةف

التي ُعثر عمييا في البحر المتوّسط والتي تعود إلى العصر اليممينستّي الُمتأّخر والعصر 
خفاض ـ مع انٕٓٓ –ؽ.ـ ٕٓٓالرومانّي أّف فترة النشاط األعظـ لمتجارة  كانت في الفترة بيف 

. وفي (ٙ)كبير في القرف الثالث الميبلدّي لتعود وتتعافى بعض الشيء في القرف الرابع الميبلديّ 
الوقت الذي ُتشير فيو ىذه األرقاـ إلى تجارة البحر المتوّسط، إاّل أّنيت كانت، عمى األرجح، 

 قريبة أو ُمتشابية في البحر األحمر في ىذه الفترة موضع الدراسة.
 تجارّي الرومانّي في الصين خالل القرن الثالث الميالدّي:الحضور ال -ٖ

 ،أْف ُتصاب التجارة الرومانّية مع الشرؽ بالكساد واالنحطاط في القرف الثالث الميبلديّ  
عصفت بكياف اإلمبراطورّية  ،فيذا يبدو أمرًا طبيعّيًا في ضوء أزمة سياسّية واقتصادّية خانقة

لحضور الرومانّي في المصادر الصينّية خبلؿ ىذه الفترة، فيو أمر الرومانّية. أّما أْف  يزداد ا
                                                           

ًّ  تمّرد قاد: أخٌبلوس ٔ ٌّةالروم الهٌمنة ضدّ  م97ٕ/9ٕٙ العام فً مصريّ  قوم ٌّام ان ٌّة الحكومة أ  عهد فً الرباع

ٌّة النزاعات بسبب تمّرده فشل. دٌوكلٌتٌان اإلمبراطور  موضع نفسه، أخٌبلوس، قٌادة كانت. المإون وقلّة الداخل
 لمدٌنة حصار بعد إخماده من وتمّكن بنفسه، التمّرد قمع دٌوكلٌتٌان اإلمبراطور قاد. دومتٌانوس من ُمنافسة

ٌّة  :       انظر. وشركائه أخٌبلوس بمقتل انتهى أشهر ثمانٌة دام اإلسكندر

Eutropius; Abridgment of Roman History, IX, 22- 23. 
 الذي التمّرد زعماء أّحد(. Domitius Domitianus Lucius)لوكٌوس دومتٌانوس دومتٌوس: دومتٌانوس ٕ

 أّما التمّرد قائد هو األؼلب على بلوس،أخٌ كان إذْ . فٌها  مشكوك قٌادته. م97ٕ/ 9ٕٙ عام أخٌبلوس قاده
ٌّة على. له كُمنافس فظهر دومتٌانوس  جنود على فقُتل أخٌبلوس كمصٌر دومتٌانوس مصٌر انتهى حال أ
                                                                                     الُمنتصرٌن. انظر:  دٌوكلٌتٌان اإلمبراطور

Bunson. M: op, cit, p183. 
3 Eutropius; Abridgment of Roman History, IX, 22- 23.; Williams. S; Diocletian and the 
Roman Recovery, London , 1985, pp 78- 88. 
4 Young. G. K; op, cit, p77. 
5 C. A. H; XII,  p416. 
6 Hopkins. K;  op, cit,  pp101- 125. 
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لتفسير السبب الذي دفع التّجار الروماف  ،عنده يبدو خارجًا عف المألوؼ، ويحتاج إلى ِوقفةٍ 
 لتجديد ُمحاوالتيـ الوصوؿ إلى موطف الحرير في الصيف. 

دّي، معمومات عف صبلت تجارّية تحفظ السجبّلت الصينّية، التي تعود إلى القرف الثالث الميبل
في الفترة التي أعقبت سقوط إمبراطورّية الياف  ،قاـ بيا تّجار روماف مع أراضي الصيف

أّف تجارة روما مع الشرؽ األقصى قد استمّرت بالرغـ مف  انطباعاً . وىو ما ُيعطي (ٔ)ـٕٕٓعاـ
 أزمة القرف الثالث ووباء أنطوني. 
عندما كاف العاَلـ الصينّي ُممّزقًا إلى مجموعة  ،تاريخ الصينيّ ىذه الصبلت أخذت مكانيا في ال

مف الممالؾ الُمتنافسة عمى القّوة والسيطرة، وفي الوقت الذي كانت فيو الحروب األىمّية تشتعؿ 
خر لـ يكف يقّؿ آ. وترافقت تمؾ الحروب األىمّية مع حدث (ٕ)عمى امتداد اإلمبراطورّية الرومانّية

-ٕٕٗ()Ardashirنو في األراضي الفارسّية، إْذ تمّكف الممؾ الفارسّي أرداشير)أىمّية وأخذ مكا
ـ( في ٕٕٗ -ٖٕٔ()Artabanus Vـ( مف ىزيمة آخر مموؾ بارثيا أرتبانوس الخامس)ٕٔٗ
. فأّدى ىذا النزاع الداخمّي في فارس إلى إعاقة (ٖ)ـ، وأّسس اإلمبراطورّية الساسانّيةٕٕٗالعاـ 

ّية، وشّؿ الُطرؽ الحريرّية العابرة لفارس، وىو ما انعكس سمبًا عمى كـّ التجارة حركة القوافؿ التجار 
 . (ٗ)البرّية القادمة مف شمالّي اليند والصيف

الذي أصاب الُطرؽ البرّية عبر فارس ىو ما دفع  واالضطرابومف الُمحتمؿ أّف ىذه األزمة 
صيف، عمى اعتبار أّف ضعؼ الُطرؽ لمحاولة الوصوؿ إلى موطف الحرير في ال ،التّجار الروماف

كاف ينعكس إيجابًا عمى الطرؽ البحرّية والعكس صحيح. فُتسّجؿ المصادر  ،البرّية مع الشرؽ
(" إلى Qin Lunـ وصؿ تاجر رومانّي ُيدعى  كيف لوف)ٕٕٙالصينّية أّنو وفي حوالي العاـ 

دا كيف وتعني  لبلسـ". و "كيف" ىي اختصار  (٘)(Wuشرؽ الصيف في أراضّي الوريث" ُوو)
( ولكّنو ُبّسط صوتّيًا مف Leonاليونانّي ليوف) االسـالرومانّي. ومف الُمحتمؿ أّف إسـ "لوف" ىو 

 -Liang. يقوؿ التقرير الصينّي، الذي حمؿ إسـ ليانج شو )(ٙ)قبؿ الُمترجميف الصينّييف ىناؾ
                                                           

1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p136. 
2 Young. G. K; op, cit, p74. 
3 Herodian; History of the Roman Empire, VII, 2. 

ًّ  الملك الفقرة، هذه فً األنطاكً، هٌرودٌان وٌذكر  ،(Artaxerxes)أرتاكسٌركٌس باسم أرداشٌر  الساسان

ٌّة بناء بإعادة أرداشٌر طموحات إلى ٌُشٌر قد وهوما ٌّة، اإلمبراطور ٌّة وأمجادها الفارس ٌّام  األسطور  دارٌوس أ
 :  انظر. الٌونان ببلد ؼزا الذي وأرتاكسٌركٌس الكبٌر

Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p403. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p136. 

ٌّة انهٌار بعد الصٌن فً قامت التً الممالك أّحد(: Wu)ُوو ٘ : انظر. مٕٕٓ عام الهان إمبراطور

ٌّة، تارٌخ(: أرنولد)توٌنبً  .ٖٔ٘ص البشر
ٌُعّزز هذا االحتمال ورود إسم تّجار باالسم  الٌونانً" لٌون " فً مدٌنة كوبتوس وفً مواقع من الصحراء  ٙ

ٌّة لمصر ترتبط باإلله   (. انظر:Panالمصرّي بان) الشرق
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shu ف، وصؿ إلينا، وقابؿ اإلمبراطور" (: " تاجر مف دا كيف)اإلمبراطورّية الرومانّية(، ، ُدعي لو
("، الذي سألو عف موطنو، وتفاصيؿ حياتيـ وعاداتيـ". وُيضيؼ Sun Quanصوف كواف  )

مثميـ  ما رأىالتقرير الصينّي:" رأى لوف بعض األسرى الصغار الُسمر البشرة، وقاؿ أّنو، نادرًا، 
ر وعشرة إناث، وأرسؿ في أراضي الدا كيف. لذلؾ فإّف صوف كواف أعطاه عشرة أسرى ذكو 

. وبالرغـ مف ىذه (ٔ)(" لُمرافقتو في رحمة عودتو"Liu Hsienىسيف) –ضابطًا ُيدعى  " ليو 
أّف المصادر الكبلسيكّية  في األمر المعمومات التي ذكرىا التقرير الصينّي، إاّل أّف الغريب

ـْ تذكر أيّ  حّمميف بالحرير أو أسرى معمومات عف تّجار روماف، مُ  ةالرومانّية، مف تمؾ الفترة، ل
ُغرباء، عادوا مف الشرؽ البعيد، مما قد يدّؿ عمى أّف التاجر الرومانّي وُمرافقو الصينّي لـ يصبل 

 .(ٕ)سالميف إلى أراضي اإلمبراطورّية الرومانّية
 بالرغـ مف ،لـ يفقد التّجار الروماف األمؿ، ولـ يقطعوا ُمحاوالتيـ إلجراء تجارة ُمباشرة مع الصيف

ـ تقريبًا إلى نشاط تجارّي ٕٓٙعدـ عودة ليوف. إْذ ُيشير نّص صينّي آخر يعود إلى العاـ 
فُيورد المصدر الصينّي:" تّجار مف الدا  .رومانّي في مناطؽ جنوبي شرقّي أسية خبلؿ تمؾ الفترة

()ويقصد كمبوديا(، ريناف)جنوبّي الفيتناـ(، و Fu- nanناف) -كيف غالبًا ما يأتوف إلى فو
( )يقصد الفيتناـ(، ولكف عدد قميؿ مف الناس مف ىذه المناطؽ Chiao- chihتشيو) -تشايو

 . (ٖ)ذىبوا إلى الدا كيف"
التجارّي الرومانّي الثاني الذي جاءت المصادر الصينّية عمى ذكره، كاف في حوالي  االتصاؿ
 -ٕٕٛ)( ٗ)(Carus)الذي بدأ فيو اإلمبراطور الرومانّي كاروس  وـ، وىو العاـ نفسٕٕٛالعاـ 
، ىذه الحرب الُمتجّددة بيف الروماف (٘)ـ( حممة رومانّية كبيرة عمى اإلمبراطورّية الساسانّيةٖٕٛ

مف جديد، شبكات التجارة مع الصيف عبر الطرؽ البّرية،  والساسانييف عرقمت ، عمى ما يبدو،

                                                                                                                                                                      

Bagnall. R. S. and Helms. C; Documents from Berenike Greek Ostraka from the 1996- 
1998 Seasons, Bruxelles, 2000, p24.                                                 
1 Yao Silian; Liang- shu, XLVIII. 

ًّ والتعلٌّق   علٌه والتعلٌق علٌه موجودة فً:     وترجمة النص الصٌن

 Leslie. D. and Gardiner. K; op, cit, p 100. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p137. 
3 Yu.Y; Trade and Expansion in Han China: A Study in the Structure of Sinobarbarian 
Economic Relations., Cambridge University Press Cambridge, 1976, pp175, 176. 

ٌّة Narboٌنمتً إلى منطقة ناربو) كاروس: ماركوس أورٌلٌوس كاروس. ٗ ( فً الؽال. تدّرج فً الرتب الوظٌف

ًّ لئلمبراطور بروبوس. تسلّم العرش اإلمبراطورّي بعد مقتل بروبوس وقاد حملة  حّتى استلم الحرس الشخص
ٌّة، ٌّتاً فً  ضّد الدولة الساسان نجح فٌها بالسٌطرة على ببلد ما بٌن النهرٌن مع طٌسفون. إاّل أّنه ما لبث أْن ُوجد م

ٌّة أنهت حٌاته. انظر:       خٌمته فً ظروؾ ؼامضة، ومن الُمحتمل أّنه مات نتٌجة لمرض ُمفاجئ ألّم به أو نوبة قلب

Bunson. M: op, cit, p98. 
5 Historia Augusta; Carus, Carinus and Numerian, VIII, 1. 
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. وبالفعؿ تمّكف بعض (ٔ)ةفعاد التّجار الروماف لمحاولة الوصوؿ إلى الصيف عبر الطريؽ البحريّ 
التّجار مف  الوصوؿ بسفينتيـ، الُمحّممة بالسمع المتوسطّية، إلى الصيف. فُتورد السجبّلت 

مف بيف السمع ، الصينّية:" في ىذه السنة قدمت إلينا بعثة مف الدا كيف، وعرضت عدد مف السمع
ـْ (ٕ) (("Asbestos)الغريبة، التي عرضتيا، كانت قماش مغسوؿ بالنار) قماش األسبتوس  . ول

ـْ ترد أّي إشارة  يأِت المصدر الصينّي عمى أّي ذكر لتّجار أو لشخص أرسؿ تمؾ البعثة، كما ل
( يرى Raoul McLaughlinفي المصادر الرومانّية إلى تمؾ البعثة، إاّل أّف راؤوؿ ماكبلوجيف)
ة عمى عبلقة، رّبما، بالتاجر أّف تمؾ البعثة كانت بُمبادرة خاّصة مف تّجار مف مدينة اإلسكندريّ 

ـ، لذلؾ فإّنيـ كانوا ٖٕٚ( الثرّي  الذي أعدمو اإلمبراطور كركبّل في العاـ Firmusفيرموس)
ـْ يروا مف ضرورة إلعبلـ السمطات الرومانّية بمشروعيـ ىذا حانقيف عمى روما ول
(ٖ) . 

ّية، فكاف في حوالي العاـ التجارّي الرومانّي الثالث الذي حفظتو المصادر الصين االتصاؿأّما 
ـ. فتذكر تمؾ المصادر " وصوؿ تّجار مف الدا كيف إلى الصيف، وتقديميـ ىدّية مكّونة مف ٕٗٛ
ألؼ لّفة مف لّفات الخشب الذي كاف ُيستخدـ لمكتابة، وكاف ُيعرؼ باسـ" ورقة عطر العسؿ".  ٖٓ

ـْ ُتحّدد  ( ُأعجب باليدّية الرومانّية، اسمووُتشير تمؾ المصادر إلى أّف " اإلمبراطور الصينّي)ل
ُتورد مجموعة األوغستا بيذا . و (ٗ)وأمر أّحد قادتو بكتابة تعميقاتو وتاريخ اإلمبراطورّية عمييا"

أوريمياف و بروبوس، وبعدىـ ديوكميتياف، قد أرسموا مبعوثيف إلى  اإلمبراطوريفالخصوص أّف 
لذلؾ مف الُمحتمؿ أّف ىؤالء المبعوثيف قد  أقصى اليند لتحديد مصدر الصباغ األرجواني الثميف.

 .(٘)وصموا إلى الصيف، ومف الُمحتمؿ أّنيـ نفسيـ مف ذكرىـ المصدر الصينّي ىنا
التجارّية التي جاءت المصادر الصينّية عمى ذكرىا كانت حوادث  االتصاالتوبالرغـ مف أّف ىذه 

ومانّي خبلؿ القرف الثالث الميبلدّي بالرغـ النشاط التجارّي الر  استمرارفردّية إاّل أّنيا تدّؿ عمى 
الُمترّدية وتعكس زيادة في المعمومات الجغرافّية لدى التاجر  و االقتصاديةمف األحواؿ السياسّية 

 الجرأة لموصوؿ إلى الصيف. امتمؾالرومانّي حّتى 
 
 

                                                           
1 Leslie. D. and Gardiner. K; op, cit, p159. 
2 I-wen Lei-chu; LXXVI. 

اً  ٌُعرؾ و األسبتوس: ٌّ ٌّات من معدن وهو الحرٌر، صخر باسم علم ًّ  المؽنزٌوم سٌلٌك  النار فً صامد القوام، لٌف
 ومن طحنه بعد البناء وألواح اإلسمنت من ٌُصنع. أخرى صخور فً عروق شكل على وٌوجد واألحماض،

ًّ  التقرٌر ذكره والذي للنار الُمقاوم المبلبس من النوع هذا ٌُصنع نسٌجه ٌّة الموسوعة: انظر. الصٌن  العرب
 .87ٕٓ ،8ٕٙٓص ،ٗمج الُمٌّسرة،

3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p139. 
4 Leslie. D. and Gardiner. K; op, cit, pp159, 160.         
5 Historia Augusta;  Aurelian, XXIX.                     
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 :سابعًا: تعافي التجارة الرومانّية مع اليمن والشرق عبر طريق البحر األحمر
عافت التجارة الرومانّية مع اليمف واليند والشرؽ، مع بداية القرف الرابع الميبلدّي، مف ت 

الحالة السيئة التي سقطت فييا خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف الثالث الميبلدّي. ىذا التعافي قْد 
التي تبّناىا اإلمبراطور قسطنطيف  االقتصاديةُيعزى إلى حركة اإلصبلحات 

الذي أصاب العممة الرومانّية بعد إدخاؿ  االستقرار وـ(، ٖٖٚ -ٖٙٓ)(Constantine Iاألّوؿ)
، والتي أصبحت العممة (ٔ) ("solidus" السوليدوس)اسـاألخير لمعممة الذىبّية الجديدة التي حممت 

في أواخر العصر الرومانّي  ،المعدنّية األساسّية الُمستخدمة في التجارة في كامؿ الشرؽ الرومانيّ 
التي ُتشير نتائجيا إلى أّف القناة التي  األثريةأثبتتو الدراسات  . ىذا التعافي(ٕ)صر البيزنطيّ والع

 مع مينائيا كاليسما)السويس( بالتوازي ،أنشائيا اإلمبراطور تراجاف بيف نير النيؿ والبحر األحمر
لى أّف القسـ . أضْؼ إ(ٖ)شيدت قّمة نشاطيا التجارّي في القرنيف الرابع والخامس الميبلدييف

 األعظـ مف أوراؽ البردّي، التي تذكر ىذه القناة، تعود إلى ىذه الفترة أيضًا. 
عمى أكثر مف ثبلث آالؼ قطعة نقدّية مف الفترة  في ميناء كاليسما األثريةكما عثرت األبحاث 

 . (ٗ)الرومانّية الُمتأّخرة بالُمقارنة مع قطعة واحدة مف الفترات السابقة
يعود إلى  ،في استخداـ قناة تراجاف ومينائيا كاليسما االزدىار( أّف ىذا Raschke)ويقترح راشؾ

مما جعؿ مف الموانئ  ،ـٜٕٚالدمار الذي ألحقو اإلمبراطور ديوكميتياف بمدينة كوبتوس في العاـ 
بشكؿ مؤّقت، فانتقمت حركة  التجارة  لبلستخداـغير صالحة  ،المصرّية الواقعة إلى الجنوب

 . (٘)ة الشرقّية نحو موانئ البحر األحمر الشمالّية في كاليسما غربًا، و إيمة شرقاً الرومانيّ 
ويبدو أّف موانئ البحر األحمر الجنوبّية، ىي األخرى، قد تعافت مف جمودىا الذي لحؽ بيا بعد 

. إْذ ُتشير (ٙ)الشرؽدمار مدينة كوبتوس النيمّية، وعادت لممشاركة في التجارة الرومانّية مع 
مع بداية القرف الرابع  ،قد شيد تعافي تجاريّ  الميناءي ميناء برنيكي إلى أّف فاألبحاث األثرّية 

كما ُعثر  .(ٚ) الميبلدّي بدليؿ أّف أغمب الخنادؽ في الميناء تحتوي عمى دليؿ كبير عمى نشاطو
الرابع في ميناء ميوس ىرموس عمى نقش، ُمشّوه، ُكتب بالمغة البلتينّية، يعود إلى القرف 

 الميبلدّي، ُيشير إلى استخداـ الميناء في التجارة الخارجّية. يقوؿ النقش: 

                                                           
1 Davies. G; op, cit, pp106, 107. 
2 Harl. K; op, cit, p312.   
3 Young. G. K; op, cit, p77. 
4 Mayerson. P; The Port of Clysma (Suez) in Transition from Roman to Arab Rule, 
JNES, No. 55, 1996, pp 119- 126. 
5 Raschke. M.G; op, cit, p649. 
6 Young. G. K; op, cit, p77. 
7 Sidebotham, S. E. and Webdrich, W. Z; Excavations at Berenike and the Survey of 
the Egyptian Eastern Desert, op, cit, p96. 
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[noua Maximi] 
[um mercator]  

   ليذا النقش الُمقتَضب كاف يقوؿ" أْد أوسوـ ميركاتوروـ التركيب األصميّ ويقترح الباحثوف أّف 
(ad usum mercatorum "وتعني ،)بو ليذه الترجمة. ُمشا شيءالتّجار" أو  الستخداـ 
 . (ٔ)( التي ُتشير إلى تركيز وحدة عسكرّية رومانّية في الموقعNoua Maximianaو)

ىذه، عمى تواجد ُمستوطنة عسكرّية في ميناء ميوس ىرموس كاف  بقراءتوويدّؿ ىذا النقش، 
 التي اّضطمعت بيا الحصوف يااليدؼ منيا حماية التجارة البحر األحمر، وىي الُميّمة نفس

 . (ٕ)العسكرّية الرومانّية عمى الطريؽ الصحراوّية بيف موانئ البحر األحمر وكوبتوس
ويرى كيري يونغ أّف وجود ىذه المفرزة العسكرّية في ميوس ىرموس تدّؿ عمى أّف التجارة الشرقّية 
 دةعادت ِلُتدرَّ مداخيؿ ضريبّية ُميّمة لدرجة قامت معيا الحكومة الرومانّية بتركيز تمؾ الوح

  العسكرّية لُمراقبتيا وحمايتيا.
قّدمتيا  ىذه الدالئؿ عمى تعافي تجارة روما مع اليمف والشرؽ تأتي بالتوازي مع دالئؿ ُمماثمة

األبحاث األثرّية مف شبو القاّرة اليندّية والسّيما مف جنوبّي اليند وجزيرة سيريبلنكا التي ُعثر فييا 
 . (ٖ)مانّية التي ُتؤّرخ لعيد اإلمبراطور قسطنطيف األّوؿعمى كـّ كبير مف القطع النقدّية الرو 

وفي الختاـ ىنا البّد مف اإلشارة إلى نقطة ُميّمة، وىي مواجية التاجر الرومانّي، الذي عاود 
نشاطو البحرّي في الُمحيط اليندّي، لُمنافسة قوّية مف التّجار الُفرس الذيف انتيزوا فرصة غياب 

(، إشارة إلى Cosmasنّي أواخر القرف الثالث الميبلدّي. وُيقّدـ كوزماس)النشاط التجارّي الروما
. إاّل أّف (٘)النقدّية مف العممة الفارسّية في اليند أيًضا االكتشافات، بالتوازّي مع (ٗ)ىذه الُمنافسة

ـْ يكف يعني سيطرة فارسّية عمى الُمحيط اليندّي، بْؿ عاد التاجر الرومانّي بقّوة وما ال دالئؿ ىذا ل
مف اليند وسريبلنكا إاّل دليؿ عمى النيوض الُمتجّدد لمتجارة الرومانّية، ىذا النيوض ُيمكف  األثرية

أْف ُيوصؼ بنياية الفترة الكبلسيكّية لمتجارة البحرّية مع الشرؽ وبداية الفترة البيزنطّية لؤلنماط 
 .(ٙ)التجارّية، ىذه األنماط التي استمّرت حّتى مجيء اإلسبلـ

                                                           
1 Bagnall. R. S., and J. A. Sheridan J. A; Greek and Latin Documents from ‘Abu Sha’ar, 

1990- 1991,  JARCE,  No. 31, 1994, pp 159- 168. 
2 Adams. C; op, cit, p197. 
3 Young. G. K; op, cit, p78. 
4 Cosmas Indicopleustes; Christian Topography, XI.  
5 Harl. K; op, cit, pp307, 308.  

ٌّة مع الهند حّتى مجًء اإلسبلم، راجع أطروحة الدكتوراه للباحثة"  للوقوؾ على تطّورات التجارة  ٙ البٌزنط

  ربٌبكا دارلً" فً:

Darley. R; Indo-Byzantine Exchange, 4th To 7th Centuries: A Global History, A thesis 
submitted to the University of Birmingham, September, 2013. 
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 فصل الرابعال
 التجارة الرومانّية مع اليند والصين عبر سورية واألراضي الفارسّية

 أواًّل: تدمر ودورىا في الصبلت التجارّية الرومانّية مع الشرؽ.
 بروز مدينة تدمر كوسيط تجارّي بيف الشرؽ والغرب. -ٔ
 التجارة التدمرّية مع الخميج العربي. -ٕ
 ا في دراسة التجارة التدمرّية.نقوش القوافؿ التدمرّية ودورى -أ
 وجيات القوافؿ التجارية التدمرية. -ب
 مدينة خاراكس. -ب -أ
 .ميناء ُفرات -ب -ب
 .مدينة فولوجازيس -ب -جػ
 .اليند السكيثية -ب -د
 .خّط سير الرحمة التجارّية التدمرّية مف تدمر إلى الخميج العربيّ  -جػ
 ة.خّط سير الرحمة التجارّية التدمريّ  -ب -أ
 .أىـّ المحّطات التي مّرت بيا القافمة التدمرية حّتى وصمت خاراكس -ب -ج
 العبلقات الرومانّية البارثّية خبلؿ القرف الثاني وانعكاساتيا عمى تجارة تدمر. -د
 .وانعكاسيا عمى صعود التجارة التدمرّية حممة تراجاف عمى بارثيا  -د -أ
 انعكاسيا عمى الطرؽ التقميدّية لمتجارة التدمرّية.حممة لوكيوس فيروس عمى بارثيا و  -د -ب
 .التجارة التدمرّية خبلؿ القرف الثالث حّتى سقوط تدمر -ٖ
 آثار سقوط تدمر عمى التجارة الرومانّية. -ٗ

 ثانيًا: التجارة الرومانّية مع الشرؽ عبر طريؽ الفرات الشمالية وطريؽ الحرير.
 طريؽ الفرات الشمالّية. -ٔ
 لتجارة عبر أسية واّتصاالت طريؽ الحرير.ُطرؽ ا -ٕ
 مسار طريؽ الحرير وتفّرعاتو. -أ
 نقاط التقاء التجارة بيف اإلمبراطورّية الرومانّية والفارسّية.  -ب
 .البارثّي لتجارة الحرير عبر طريؽ الحرير االحتكارحقيقة  -جػ
 .الصينّية إلى اإلمبراطورّية الرومانّية  سفارة جاف ينغ -جػ -أ
 .( التجارّية إلى الصيفMaes Titianusبعثة مايس تيتيانوس) -جػ -ب

 .ثالثًا: السمع الشرقّية مف الفرات إلى أسواؽ الُمتوّسط
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 ُمقّدمة:
 

ـْ يكف طريؽ البّخور، وطريؽ البحر األحمر ىو الُمزّود الوحيد لؤلسواؽ الرومانّية بالسمع   ل
مف البحر الُمتوّسط شرقًا نحو األسواؽ البارثّية،  الكمالّية مف عربّية وىندية وصينّية. بؿ مّرت

لى الصيف نفسيا ُطرؽ تجارّية قامت بدور، البأس بو، في تزويد أسواؽ  وأسواؽ الخميج العربّي، وا 
 اإلمبراطورّية ومواطنييا بما يحتاجونو مف سمع الترؼ الُمتزايدة الطمب. 

بر أشير ُمدف القوافؿ في الشرؽ، وىو الطريؽ وأّحد أىـّ ىذه الطرؽ كاف الطريؽ التجارّي الماّر ع
التدمرّي، الذي فرض عميو تّجار تدمر سيطرة شبو كاممة. فأقاـ ىؤالء التّجار شبكة مف العبلقات 

وصواًل إلى أسواؽ اليند  ،النيريف إلى الخميج العربيّ  ما بيفامتّدت مف مدف ببلد  ،التجارّية
 مصر الرومانّية. نفسيا، وفي فترة مف الفترات إلى والية 

الطريؽ اآلخر الذي عبره التجار الروماف لمحصوؿ عمى السمع اليندية والصينية امتّد مف أنطاكية 
إلى الفرات، ومنو فرع نحو الخميج العربّي، وفرع دخؿ شبكة طريؽ الحرير نحو أسية الوسطى 

ـْ يكف لو حضور بالمصادر التاريخيّ  ة كطريؽ التجار فالصيف. وبالرغـ مف أّف ىذا الطريؽ ل
التدمرييف أو طريؽ التجار المصرييف، إاّل أّف اإلشارات الُمتفّرقة في المصادر تدّؿ عمى أّنو كاف 

 مف الُممكف أْف ُيشّكؿ ىذا الطريؽ بديبًل ناجعًا لمطريؽ التدمرّية.
ـّ في ىذا الفصؿ إلقاء الضوء عمى أىّمية قوافؿ التجارة التدمرّية في حصوؿ التاجر  وسيت
ـّ في البداية ُمعالجة ظيور تدمر كوسيط تجارّي بيف  الرومانّي عمى سمع الترؼ الشرقية. فسيت
الشرؽ والغرب، و األسواؽ التي طرؽ بابيا التاجر التدمرّي حّتى حصؿ عمى تمؾ السمع التي 

خميج وجدت طريقيا إلى األسواؽ الرومانّية، والطريؽ الذي سمكتو القوافؿ التدمرّية مف تدمر إلى ال
العربّي، والمحّطات التي نزلت بيا تمؾ القوافؿ عمى امتداد طريقيا إْف بالبادية السورّية أو نير 

العبلقات الرومانّية البارثية خبلؿ القرف الثاني الميبلدّي  انعكاسالفرات، باإلضافة إلى  تبياف 
 عمى تجارة التدمرييف ُصعودًا وىبوطًا. 
ؿ المصادر الُمتوّفرة، دراسة أىّمية طريؽ الفرات وطريؽ كذلؾ سُيحاوؿ ىذا الفصؿ، مف خبل

الحرير في حصوؿ التاجر الروماني عمى السمع الشرقّية، وىؿ كاف ىناؾ بالفعؿ احتكار بارثّي 
ـْ كاف ىناؾ دخوؿ ُحّر لمتاجر الرومانّي إلى شبكة الطرؽ الحريرية الُممتّدة مف  لطريؽ الحرير أ

. كما ُخّصصت فقرة لدراسة الطريؽ والمحّطات التي سمكتيا السمع الُمتوّسط تقريبًا إلى الصيف
 القادمة مف الشرؽ عبر تدمر ومنيا إلى الُمتوّسط.
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 أّواًل: تدمر ودورىا في الصالت التجارّية الرومانّية مع الشرق:
،  (ٔ)( أّي مدينة النخيؿPalmyraكانت مدينة تدمر، التي دعاىا اليوناف باسـ بالميرا) 
أشير المواقع التي ارتبطت بتجارة القوافؿ. إْذ تمّكنت بفضؿ موقعيا بيف اإلمبراطورّيتيف أّحد 

البارثّية مف االحتفاظ بقدر كبير مف الحكـ الذاتي مع عبلقات سياسّية جّيدة مع  الرومانّية و
حالة الفريدة . كما استغّؿ سكاف المدينة الصحراوّية، بدورىـ، ىذه ال(ٕ)البارثيّ  الجانبيف الرومانّي و

مف التوّسط بيف القوى العظمى، فتّحولوا مع قوافميـ إلى وسطاء تجارييف فّعاليف بيف الشرؽ 
والغرب، وتحّولت مدينتيـ إلى قاعدة ُميّمة لقيادة القوافؿ التجارّية البّرية بيف سورية وببلد مابيف 

 النيريف.
 بروز مدينة تدمر كوسيط تجارّي بين الشرق والغرب: -ٔ

لرغـ مف الشيرة، الُمنقطعة النظير، التي حازتيا ىذه المدينة، الواقعة وسط الصحراء با 
، إاّل أّنو مف (ٖ)(Dura Europosالسورّية في ُمنتصؼ الطريؽ بيف دمشؽ ودورا أوربوس )

إلى الدليؿ المتوّفر، تكويف صورة عممّية واضحة عف بداية صعودىا في  باالستنادالصعب، 
ـْ يذكرىا ال استرابوف، وال أيزيدور مف خاراكس التجارة الشرقّية في معرض  ،البعيدة المسافة. إْذ ل

 وصفيما لممنطقة. 
ـْ ُيعطِ  أّنيا عمى ، مف خبلؿ وصفو ليا، دليبًل أّما بميني فبالرغـ مف أّنو يذكر وجودىا، إاّل أّنو ل

لثالث الميبلدّي. فقد الحظ كانت تتمّتع بأىّمية تجارّية كتمؾ التي كانت تتمّتع بيا خبلؿ القرف ا
ـْ ُيشر إلى تجارة أىميا، فأورد:" الحقوؿ  بميني في وصفو لتدمر الثروة الزراعية لواحتيا، ولكّنو ل

، بدائرة واسعة مف الرماؿ، فعزلتيا الطبيعة بذلؾ عف االتجاىاتالغنّية لتدمر ُمحاطة، مف جميع 
( بيف اإلمبراطورّية الرومانّية واإلمبراطورّية privata sorteالخاّص) بقّية العالـ ُمحتفظة بمصيرىا

                                                           
( جاء من Palmyraبب تسمٌة تدمر بهذا االسم، فرأى البعض أّن إسم بالمٌرا)اختلفت اآلراء فً س ٔ

ٌّة وتعنً النخل أو نخلة، وأّن اإلسكندر المقدونً بعد أْن تؽلّب علٌها أطلق علٌها هذا Palmaبالما) السم ا( البلتٌن

منذ ذلك الحٌن. انظر:  لما كان ٌكتنفها من ؼابات النخل العظٌمة، فُعرفت عند الٌونان والرومان بهذا االسم
 . 77، 7ٙ، صٖعلً)جواد(، الُمفّصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم، ج

(" العبرانٌة ومعناها نخلة، وذهب Tamarوٌرى البعض اآلخر أّن بالمٌرا هً ترجمة لكلمة" تامار، تمار، تمر)

ها إسم تامار أو تدمر بمعنى أصحاب هذا الرأي إلى أّن الملك سلٌمان هو من قام ببناء مدٌنة تدمر وأطلق علٌ
مدٌنة النخل. وهذا الرأي أخذ به من المإّرخٌن الكبلسٌكٌٌن المإّرخ  ٌوزٌفوس الذي نسب بناء تدمر إلى 

 :سلٌمان. انظر
 Josephus; Ant. Jud, VIII, 6, 1 .                                                                                         
وٌرى أصحاب االختصاص أّن نسبة بناء تدمر إلى سلٌمان ال صحة لها، إْذ على األرجح، أّن موضع تامار التً 
ٌّت ولٌست  ًّ البحر الم وردت فً العهد القدٌم والتً ُنسب بنائها إلى سلٌمان تقع فً الصحراء الفلسطٌنٌة جنوب

ٌّة. انظر:   موقع تدمر فً الصحراء السور

Pat. S; Empress Zenobia 'Palmyra’s Rebel Queen', Continuum UK, London, 2008, p18. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p96. 
3 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p4. 
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عمى دور تدمر في التجارة الشرقّية، فُيقّدمو الُمؤّرخ أبياف  ،. أّما الشاىد األدبّي الوحيد(ٔ)البارثّية"
األرض  إلىالذي ُيورد:" التدمرّيوف ُتّجار. إّنيـ يجمبوف ُمنتجات اليند وببلد العرب مف ببلد فارس 

 .(ٕ)يقوموف بتوزيعيا" الرومانّية حيث
 استغمواومنح الموقع الطبيعّي لواحة تدمر، والذي أشار إليو بميني، أىميا فرصة تنمية ثروتيـ، إْذ 

فرصة توافر المياه في واحتيـ، واألراضي الزراعية إلى الشماؿ الغربّي مف المدينة لتربية أنواع 
ـّ  ،المواشي والسّيما حيوانات الجّر والحمؿ ما في تجارة القوافؿ بيف سورية وببلد  تغبلليااسوالتي ت

 .(ٖ)النيريف بيف
وكاف لواحة تدمر تاريخ طويؿ مف االستيطاف السكنّي، إاّل أّف التطّور الحضرّي الذي مّيز طابع 
المدينة بدأ، عمى األرجح، مع بداية القرف األّوؿ الميبلدّي. إْذ ُيشير أبياف إلى أّف أىؿ تدمر كانوا 

ؽ.ـ، عمى نقؿ كامؿ ثروتيـ ٕٗف ىاجميـ القائد الروماني ماركوس أنطونيوس عاـ قادريف، حي
كانوا اليزالوف يعيشوف حياة نصؼ بدوّية  ،. وىو ّما يدّؿ عمى أّف سكاف الواحة(ٗ)عبر نير الفرات

خبلؿ تمؾ الفترة. أّما مع بداية القرف األّوؿ الميبلدّي فبدأت تظير معالـ عبادة وطنّية محورىا 
ف مدينة تدمر خبلؿ لُتكوِّ  بااللتئاـ،مّما يدّؿ عمى أّف القبائؿ الُمنتشرة حوؿ الواحة بدأت  ،لو بيؿاإل

. أّما بالنسبة لتاريخ دخوؿ تدمر إلى أحضاف اإلمبراطورّية الرومانية فقد كاف (٘)ىذه الفترة تقريباً 
ـ إلى تدّخؿ ٖٚٔعاـ في وقت ُمبّكر نسبّيًا، إْذ ُيشير قانوف ضريبّي تدمرّي يعود إلى ال

أورده ىذا  . وما(ٙ)ـٜٔ/ٛٔ( في شؤوف تدمر في حوالي العاـ Germanicusجرمانيكوس)
 fines regionisالقانوف الضريبّي ُيؤّكده َمْعمـ)إشارة( حدودّي ُيسّجؿ أّف حدود األراضي التدمرّية)

Palmyrenaeقد ثُّبتت مف قبؿ حاكـ سورية ) (كريتيكوس سيبلنوسCreticus Silanus بيف )
ـ، لئلحتفاؿ ٕٖ. وعمى األرجح أّف معبد اإللو بعؿ قد ُكّرس في حوالي العاـ (ٚ)ـٚٔ -ٔٔعامّي 

. ويبدو أّف أىؿ مدينة تدمر قد احتفظوا ألنفسيـ ببعض (ٛ)بضـّ المدينة إلى والية سورية الرومانّية
مّما أورده بميني،  االستشفاؼ الذاتّي حّتى بعض اإللحاؽ الرومانّي لمدينتيـ. إْذ ُيمكف االستقبلؿ

                                                           
1 Pliny; N. H, V, 21. 

 .7ٕٙص الشرق، ملكات تارٌخ(: محمد قاسم)سوٌدان: كذلك
2 Appian; Civil Wars,  V, 9. 
3 Young. G. K; op, cit, p124. 
4 Appian; Civil Wars,  V, 9. 

 ٌقومون كانوا أّنهم لهم إّتهامه باب من كان تدمر على أنطونٌوس بعه قام الذي الهجوم هذا أنّ  المحتمل ومن
: انظر. البارثٌٌن أعدائهم مع أّنهم ٌُظهرون وتارةً  الرومان، عم أّنهم ٌُظهرون فتارةً  وجهٌن ذات بسٌاسٌة
 .9ٖص م، 987ٔ دمشق، إسحق، إحسان: ترجمة القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان

5 Pat. S; op, cit, p19. 
6 Matthews. J. F; The Tax Law of Palmyra: Evidence for Economic History in a City of 
the Roman East, Journal of Roman Studies, No. 74 , 1984, pp157-80, p161.  
7 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, pp34, 35. 
8 Young. G. K; op, cit, p123. 
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ذاتّي خبلؿ  استقبلؿالذي كاف ُمقّربًا مف الدائرة الرومانّية الحاكمة، أّف تدمر كانت تتمّتع بنصؼ 
. لذلؾ فإّف بعض الباحثيف قد ذىبوا إلى تأخير وقت (ٔ)النصؼ األّوؿ مف القرف األّوؿ الميبلديّ 

قرف الثاني الميبلدي، ُمفترضيف أّف تراجاف ىو مف إلحاؽ تدمر باإلمبراطورّية الرومانّية حّتى ال
. في حيف ذىب (ٕ)ـٚٔٔ -ٖٔٔقاـ بإلحاقيا بروما خبلؿ حممتو الشرقية عمى بارثيا بيف عامّي 

ـ ُمستنديف في ذلؾ إلى ٖٓٔالبعض اآلخر إلى أّف ىادرياف ىو مف قاـ بيذا اإلجراء في العاـ 
 . (ٖ)(HDRYN' TDMRيادريانّية)تدمر ال اسـأّف تدمر قْد أطمقت عمى نفسيا 

وبغّض النظر عف التاريخ الدقيؽ إللحاؽ تدمر بروما وظروؼ ذلؾ اإللحاؽ، فإّف تدمر تمّكنت 
بفضؿ موقعيا، ونشاط ُسّكانيا مف فرض نفسيا كعقدة في العمود الفقري لعالـ التجارة في القروف 

تجارّية الحاممة ألثمف السمع في العالـ الثبلثة األولى بعد الميبلد، وكموقع تمّر عبره القوافؿ ال
. وذىب بعض الباحثيف إلى تعميؿ (ٗ)القديـ كالتوابؿ، والحرير، وغيرىما مف سمع اليند والصيف

ـ الذي أّدى إلى تحّوؿ ٙٓٔسبب صعود التجارة التدمرّية  بضـ تراجاف لمممكة األنباط عاـ 
ىؤالء الباحثيف في رأييـ ىذا إلى أّف نقوش  استند التجارة عف مممكة األنباط  نحو مدينة تدمر. و

 . (٘)ـ ُمباشرةٙٓٔالقوافؿ التدمرّية قد شيدت زيادة ممحوظة بعد العاـ 
عمى ما أورده أبياف، وأثبتتو النقوش التدمرّية مف أّف تجارة  باالستنادإاّل أّف ىذا الرأي يبدو ضعيفًا 

في حيف أّف تجارة األنباط كانت باألساس  تدمر قامت في األساس عمى السمع اليندّية والصينّية
. أضؼ إلى أّنو قد ثبت بالدليؿ اآلثاري أّف التجارة عبر والية (ٙ)بالسمع العطرّية القادمة مف اليمف

ـْ تكف ُمترابطة، وبالتالي ٙٓٔبعد العاـ  استمرتالعربّية قد  ـ، لذلؾ فإّف تجارة تدمر واألنباط ل
ـ لـ يحمؿ تمؾ اآلثار الكبيرة عمى تجارة ٙٓٔنباط عاـ فإّف الضـّ الرومانّي لمممكة األ

 . (ٚ)التدمرييف
وساىمت األمواؿ الضخمة، التي جناىا التدمرّيوف مف نقميـ لمسمع بيف الخميج وأسواؽ المتوّسط، 
في قياـ نيضة كبيرة لممدينة الصحراوّية. فاستعيض، بالتدريج، عف األكواخ الطينّية ببيوت مف 

العريضة في المدينة. وكاف الشارع الرئيسّي يؤّدي إلى معبد  الشوارعوأقيمت  الحجر الكمسّي،

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p97. 
2 Pat. S; op, cit, p21. 

ٌّة، والٌة كانت حٌن الشام ببلد مدن(: مارتن)جونز ٖ  الشرق(: محروس حلمً)إسماعٌل: كذلك. 78ص رومان

 ًّ ٌّة، الجامعة، شباب مإّسسة وحضارته، القدٌم العرب  .77ٕ ص م،997ٔ اإلسكندر
 .8ٔص ،ٖج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً ٗ

5 Ball. W; Rome in the East: the Transformation of an Empire. London: Routledge, 
2000, p74. ; Pat. S; op, cit, pp 30, 31.  

 رسالة ،(م7ٖٕ -ٙٓٔ)تدمر مدٌنة فً واالجتماعٌة االقتصادٌة الحٌاة(: مٌبلد حواء)محمدعلٌوان: كذلك

 .ٕ٘ص م،7ٕٓٓ لٌبٌا، المرقب، جامعة أندٌشة، محمد محمد أحمد: بإشراؾ ماجستٌر
6 Appian; Civil Wars,  V, 9.; Young. G. K; op, cit, p125.  
7 Pat. S; op, cit, pp 30, 31. 
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اليونانّية  -اإللو بعؿ. وأقيمت األعمدة عمى طوؿ الشوارع لتّتخذ تدمر مظير المدينة الرومانّية
 .(ٔ)الُمزدىرة، كما احتوت عمى ساحة عاّمة )أجورا( ومسرح

 التجارة التدمرّية مع الخميج العربي: -ٕ
اعتمدت تجارة القوافؿ التدمرّية، بصورة رئيسّية، عمى التعامؿ مع مدينة خاراكس التابعة  

لمممكة ميساف الواقعة عمى الخميج العربّي، والتي كانت تصؿ إلييا برحمة ُمقّسمة إلى مرحمتيف. 
الضّفة مرحمة بّرية، عبر البادية السورّية. ومرحمة نيرّية، عبر نير الفرات، وتمتّد مف ىيت عمى 

الغربّية لمفرات حّتى خاراكس. كما ترّدد في النقوش التدمرّية عّدة إشارات إلى مدينة فولوجازيس 
  البارثّية، مما يدّؿ عمى أّنيا كانت وجية ىاّمة لمقوافؿ التدمرّية.

 نقوش القوافل التدمرّية ودورىا في دراسة التجارة التدمرّية: -أ
، كسموقية وبابؿ و خاراكس، عاصمة النيريف بيف مامعت مدينة تدمر و مدف ببلد جَ  

ميساف، عبلقات تجارّية ُمتمّيزة سافرت فييا القوافؿ التدمرّية إلى ىذه الُمدف لتعود إلى تدمر 
 . (ٕ)ُمحّممة بُمنتجات اليند والصيف مف توابؿ وحرير

ت ىاّمة عف ، معموما(ٖ)وتحفظ نقوش القوافؿ التدمرّية والتي اكتشفت في خرائب مدينة تدمر
التدمرّية، تأتي لتؤّكد ما أورده أبياف بخصوص أّف تجارة أىؿ تدمر كانت بالسمع القادمة  التجارة

 .(ٗ)مف اليند والصيف بشكٍؿ خاّص 
ونقوش القوافؿ ىي عبارة عف نقوش أقاميا الُمشاركوف في القوافؿ التدمرّية، وُكتبت تمؾ النقوش 

. وىي تتمحور حوؿ تخميد ذكرى األفراد الذيف ساعدوا القوافؿ (٘)بالمغتيف باليونانّية واآلرامّية
. (ٙ)الشخص الذي أقيـ النقش عمى شرفو واسـبطريقة ما، وتُقّدـ تفاصيؿ ُميّمة عف وجية القافمة 

وُيمكف تقسيـ نقوش القوافؿ التدمرية إلى مجموعات عّدة. المجموعة األولى مف تمؾ النقوش: 
( والذي Ammat( بف عّمات)Ogeiluالقوافؿ التدمرية مثؿ أوجيمو ) ُتسّمي األفراد الذيف قادوا

. كذلؾ جوليوس أوريميوس سبلـ (ٚ)ُشّرؼ في تمؾ النقوش لقيادتو القوافؿ التدمرية لعّدة مّرات

                                                           
 الشرق، ملكات تارٌخ(: محمد قاسم)سوٌدان.; ٖٗٗص ،ٔج وفلسطٌن، ولبنان سورٌة تارٌخ(: فٌلٌب) حّتً ٔ

 .7ٕٓص
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p96. 
3 Gawlikowski. M;  Palmyra as a Trading Centre,  Iraq, 1994, No. 56, pp 27- 33, p32, 
33. 
4 Young. G. K; op, cit, p125.  
5 Gawlikowski. M; op, cit, pp32,  33. 

 اإلنسانٌة العلوم كلٌّة دراسات مجلة م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٙ

 .ٖٕٗص ،8ٕ٘ ،8ٕٕص م،ٕٔٓٓ ، المتحدة العربٌة اإلمارات جامعة ،ٔ العدد ،9ٕ مجلد واالجتماعٌة،
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p96. 
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ـ إلعادتو القافمة ٕٛ٘/ ٕٚ٘( الذي ُشّرؼ في العاـ Julius Aurelius Salamallatالبّلت)
 . يقوؿ النقش الذي ُيكّرـ سبلـ البّلت:(ٔ)إلى تدمر عمى نفقتو الخاصة

 

 (ٕ) 

( ابف Maleترجمة النقش: "المجمس والشعب إلى جوليوس أوريميوس سبلـ البّلت ابف مالي)
( رئيس التجار، الذي أعاد القافمة عمى نفقتو الخاصة)أقامت ىذا( عمى Abdaiعبادي )

 .  (ٖ)شرفو"
مة مف النقوش، تكريمًا لماركوس أولبيوس ُأقيمت في منتصؼ القرف الثاني الميبلدي سمسو 

(، الذي قاـ بعّدة أدوار لمساعدة القوافؿ. فساعد مجموعة مف Marcus Ulpius Iarhaiإيرىاي)
التجار التدمرّيوف مّرة، عمى األقؿ، في العودة عمى سفينتو مف اليند. وقاـ في مناسبات أخرى 

ومف األشخاص الذيف ذكرتيـ تمؾ النقوش،  .(ٗ)بدور زعيـ القافمة التدمرية بيف خاراكس وتدمر
( بف إيرىاي الذي قاد أّحد القوافؿ، وقّدـ ليا المساعدة، بجميع Abgarكقّواد قوافؿ، كاف أبجر)

. وتعييف أبجر بف إيرىاي كقائد لمقافمة يدّؿ، (٘)الطرؽ والوسائؿ، عمى حّد تعبير أّحد النقوش
 شأنًا عائميًا أو ُمتوارثًا ضمف العائمة التدمرّية الثرّية. رّبما، عمى أّف قيادة القافمة كانت أحياناً 

ّنما ُتسّمي أفرادًا عادييف قّدموا بعض  أّما المجموعة الثانية: فمـ تكف ُتسّمي قوادًا لمقوافؿ، وا 
ـْ ُتحّدد تمؾ النقوش نوعّية المساعدة التي قّدميا  المساعدة لمقافمة. إاّل أّنو، ومف سوء الحّظ، ل

 .(ٙ)فراد لمقافمةىؤالء األ
 المجموعة الثالثة: تذكر أفراد مف تدمر توّلوا مناصب سياسّية خارج تدمر، ورّبما كانوا وكبلء 

                                                           
1 Pat. S; op, cit, p 29. 
2 Inv,  III, 13. 
3 Young. G. K; op, cit, p140.  

 .9٘ص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٗ
5 Young. G. K; op, cit, p138. 
6 Pat. S; op, cit, p 29. 
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لتدمر أقاموا في المدف األجنبّية مف بيف ىؤالء حاكـ لميناء ُفرات التابع لمممكة ميساف أو حاكـ 
 .(ٔ)جزيرة تيموس التابعة أيضًا لمممكة ميساف

رابعة: فتتعمؽ بموظفيف في األماكف البعيدة عف تدمر والذيف ساعدوا أعضاء أّما المجموعة ال
القافمة بطريقة ما ضمف وظيفتيـ أو قدرتيـ قانونّيا ومالّيًا. مف ىؤالء ُموّظؼ في مجمس مدينة 

. (ٕ)(Julius Maximus( يدعى جوليوس ماكسيموس)Centurionأنطاكية، وقائد مئة رومانّي)
ـْ يكونوا قوادًا لمقوافؿ، ولـ يكف ليـ مشاركة ُمباشرة في تنظيـ وىؤالء األفراد في ى ذه المجموعة ل

ّنما ساعدوا القافمة أو التجار التدمرييف بحكـ وظيفتيـ. وبناًء عمى ما قّدمتو تمؾ النقوش  القافمة. وا 
مف معمومات عف قوافؿ تدمر التجارّية، فإنيا ُتشّكؿ المصدر األساسّي في دراسة التجارة 

صؼ ت. وُيمكف مف خبلليا تكويف صورة ُمتماسكة، إلى حّد ما، عف تمؾ التجارة. ف(ٖ)تدمرّيةال
 ما بيفالعديد مف تمؾ النقوش البعثات التجارّية التي غادرت تدمر، وسافرت إلى إحدى مدف ببلد 

النيريف ومف ثـّ عادت إلى تدمر
صؼ البعض اآلخر رحبلت تجارّية تدمرّية مف الخميج ت . و(ٗ)

. في حيف يصؼ البعض اآلخر ُمستوطنات (٘)لعربّي إلى اليند السكيثّية شماؿ غربّي اليندا
 . (ٙ)النيريف ما بيفالتّجار التدمرييف في المناطؽ الُمختمفة مف ببلد 

لمتجارة التدمرّية. ىذا  اً واضح اً ـ، نمطٜٔوتُقّدـ تمؾ النقوش التجارّية، التي يعود أقدميا إلى العاـ 
األّوؿ، وىو األقدـ كانت تتعامؿ  االتجاهاري تتجّمى فيو عّدة اّتجاىات لمقوافؿ التدمرّية، النمط التج

والتي كانت تمّر فييا  النيريف الجنوبّية كسموقية وبابؿ ما بيففيو القوافؿ التدمرّية مع مدف ببلد 
ويتجّمى في تمؾ الثاني،  االتجاه. (ٚ)ُطرؽ القوافؿ األسيوّية التي ُعرفت باسـ المنازؿ الفرثية

ـ تقريبًا، إْذ تبدأ تمؾ النقوش باإلشارة إلى قوافؿ تدمرّية تسافر إلى مدينة ٓٚالنقوش بحموؿ العاـ 
الثالث، ويتجّمى في تمؾ النقوش بحموؿ  االتجاه. (ٛ)خاراكس عاصمة مممكة ميساف عمى الخميج

ة تدمرّية نحو مدينة فولوجازيس ـ تقريبًا، إْذ تبدأ نقوش القوافؿ بتسّجيؿ رحبلت تجاريّ ٛٓٔالعاـ 

                                                           
1 Inv;  X, 112. 
2 Elton. H; op, cit, pp91- 93. 

( من مجموعة ٓٔ( فً المجلد )8ٔو ٌحمل النقش التدمرّي الذي أشار إلى هذا القائد الرومانً رقم )

  : انظر(". 'QTRIYN' DY IGYWN" )التالً الشكل على النقش وجاء جاولٌكوسكً.

Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p333.    
3 Young. G. K; op, cit, p125. 
4 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p162. 
5 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p 330.    

 .9ٗص ، القدٌم وريّ الس المجتمع: شٌفمان ٙ
 م،ٕٙٔٓ البصرة، جامعة ،ٕٓ العدد ، التارٌخٌة الدراسات مجلة الفرثً، العصر فً بابل(: عبود سعد)سمار 7

 .ٔٗص ،8٘ -9ٕص
 جامعة اإلنسانٌة، العلوم مجلة اإلسبلم، ظهور حتى التجارٌة القدٌم العراق صبلت(: حاتم قٌس)الجنابً هانً 8

 89ٖص ،7ٖٓ -9ٕٓص ،ٕٓ العدد ،ٔ مجلد بابل،
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. (ٔ)البارثّية، والتي شّكمت مع خاراكس النقاط األساسّية لمتجارة التدمرّية مع ببلد مابيف النيريف
( بتصنيفيا، Gawlikowskiوبالُحكـ عمى ظيور تمؾ النقوش، التي قاـ ميخائيؿ جاوليكوسكي )

 ت في مرحمة ما مف القرف األّوؿ الميبلدي.ُيمكف القوؿ أّف تجارة تدمر مع الخميج العربّي ُأّسس
 وجيات القوافل التجارية التدمرية: -ب

لـ يشتمؿ أي مصدر أدبّي عمى معمومات واضحة عف الوجيات التي قصدىا التجار  
التدمريوف لمحصوؿ عمى السمع اليندية والصينية، إْذ أّف المصدريف األساسييف الذيف تناوال التجارة 

ـْ يتطّرقا إلى  ،يؿ البحر اإلريثيري و المحّطات البارثّية أليزيدور مف خاراكسأّي دل، الشرقّية ل
الخطوط التجارّية التدمرّية. والوحيد الذي ُيقّدـ إشارة ُمقتضبة إلى التجارة التدمرّية كاف أبياف الذي 

. إاّل أّنو (ٕ)أشار إلى أّف تجارة تدمر كانت تعتمد عمى السمع العربية واليندية القادمة عبر فارس
ُيمكف بناء صورة عممية ُمتكاممة، نوعًا  ،وبناًء عمى ما قّدمتو نقوش القوافؿ التدمرّية مف معمومات

ما، عف الوجية التي قصدتيا القوافؿ التدمرّية. إْذ يذكر نقش واحد مف كؿ مجموعة مف 
الخميج ُقرب ، ويذكر نقش واحد مدينة ُفرات عمى (ٖ)مجموعات النقوش مدينة سموقية أو بابؿ

، أّما الكـّ األكبر (ٗ)خاراكس، وُتشير ثمانية نقوش إلى مدينة فولوجازيس كوجية لمقوافؿ التدمرّية
والتي ذكرىا ستة عشرة مف نقوش  ،مف النقوش فكانت ُتشير إلى مدينة خاراكس عاصمة ميساف

سّية والميناء األىـّ الذي . مّما يدّؿ عمى أّف مدينة خاراكس كانت الوجية الرئي(٘)القوافؿ التدمرّية
أجريت معو التجارة التدمرّية. وسيتـّ عرض أىـّ المحّطات التجارّية التي نزؿ بيا التاجر التدمرّي 
والتي شّكمت المصدر الرئيسي لمسمع الشرقّية التي جمبيا التاجر التدمرّي إلى مدينتو تدمر ومنيا 

 إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية.
 ة خاراكس:مدين -ب -أ

ؽ.ـ، ببناء مدينة عمى رأس الخميج العربّي، عند ٕٖٗقاـ اإلسكندر المقدونّي في العاـ  
، وُسّميت أيضًا باسـ اإلسكندرّية نسبة (ٙ)أو ميساف خاراكسُممتقى نير قاروف بدجمة وىي مدينة 

ميناء نير . وُيعرؼ ىذا الموضع باسـ خميج البصرة ويقع عمى يميف ىذا ال(ٚ)لمفاتح المقدونيّ 
دجمة. وُعرفت مدينة خاراكس بعّدة أسماء منيا كرخا، كرخ ميساف. وُيعتقد أّنيا كانت مكاف 

                                                           
1 Stoneman.R;  Palmyra and its Empire: Zenobia’s Revolt against Rome. Ann Arbor 
University of Michigan Press, 1992, p45. 
2 Appian; Civil Wars,  V, 9. 
3 Stoneman.R; op, cit, p45. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p97. 
5 Young. G. K; op, cit, p127. 

 م،.قٖٕٖ -ٕٖٖ العربٌة والجزٌرة العرب ببلد اإلسكندراألكبرتجاه سٌاسٌة(: العزٌز عبد إبراهٌم)جندي ٙ

 .9٘ٔ -8٘ٔص م،ٕٔٓٓ قطر، إمارة الدوحة، قطر، جامعة فً اإلنسانٌة والدراسات الوثائق مركز
7 Smith. M. A; the development of The Maritime Trade between India and the West 
from 1000 B.C to 120 B.C, op, cit, p114. 
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. كانت خاراكس عاصمة لمممكة ميساف، وتمّتعت ىذه المدينة، بحكـ (ٔ)موضع الُمحّمرة اليوـ
ميا السمع موقعيا عمى رأس الخميج العربّي، بُسمعة تجارّية كبيرة في العصر الرومانّي فكانت تص

القادمة بحرًا مف اليند إلى الخميج العربّي والسمع القادمة مف الصيف عبر الطريؽ البّرية فضبًل 
. ومف موقعيا عمى رأس الخميج (ٕ)عف السمع القادمة مف سورية والمتوّسط عبر نير الفرات

التدمريوف،  ما سمكياالعربّي ارتبطت خاراكس مع اإلمبراطورّية الرومانّية بعّدة طرؽ تجارّية. منيا 
 ـ. ىذه الطرؽ ىي:ٙٓٔاألنباط قبؿ إلحاؽ مممكتيـ عاـ  ما سمكياومنيا 
 تدمر. -ىيت -فولوجازيس -طريؽ خاراكس -
 أنطاكية. -أديّسا أو الرىا)أورفمة اليوـ( -نيسبيس -سموقية -خاراكسطريؽ  -
 ووادي سرحاف. البتراء. ويمّر بشمالي الجزيرة العربّية عبر دومة الجندؿ -طريؽ خاراكس -
 .(ٖ)واحة ديداف أو العبل. وكاف يمّر عبر بادية العراؽ -طريؽ خاراكس -

ف، كأقرانيـ األنباط، حضورىـ في خاراكس. ال بؿ كانت خاراكس أىـّ و و أثبت التجار التدمري
مف السمع  ما يطمبوفوجيات التجار التدمرييف، إْذ كاف بإمكانيـ بوساطتيا الحصوؿ عمى ُكّؿ 

. وتحفظ نقوش القوافؿ التدمرّية عّدة شواىد عمى أّف (ٗ)والصينية، البؿ واليمنية كذلؾاليندية 
ف، مف تاريخيف اخاراكس كانت محطة تجارية رئيسية لمتجار التدمرييف. وفيما يمي نموذج

ُمختمفيف، عمى نقوش القوافؿ التدمرّية التي تذكر خاراكس كوجية تجارّية لمقوافؿ التدمرّية. النقش 
 ـ. يقوؿ النّص اليوناني ليذا النقش: ٔٛوؿ، وىو ُمؤّرخ لمعاـ األ

 

 (٘) 

                                                           
 م،98ٔٔ ، البصرة البصرة، جامعة ، االسبلم قبل االحواز لعروبة التارٌخٌة الجذور(: عبدالكرٌم منذر)البكر ٔ

 .ٔٔص
 .89ٖص اإلسبلم، ظهور حتى التجارٌة القدٌم العراق صبلت(: حاتم قٌس)الجنابً هانً ٕ
 .ٕٔ، ٕٓص االسبلم، قبل االحواز لعروبة التارٌخٌة الجذور(: عبدالكرٌم منذر)لبكرا ٖ

4 Young. G. K; op, cit, p128. 
5 Inv;  X, 40. 
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 ترجمة النقش: 
( التدمرّي، A’aqi( بف أّقي)Ammat( بف عّمات)Ogeilu( أوجيمو)Zabdibol" إلى زابيدوؿ)

 .(ٔ)التّجار التدمرّيوف الذيف صعدوا مف خاراكس سباسيانو أقاموا ىذا عمى شرفو" 
 ـ. و يقوؿ النّص اليوناني ليذا النقش:ٚ٘ٔإلى حوالي العاـ  النقش الثاني، ُمؤّرخ

 

  (ٕ) 
 ترجمة النقش: 

 Hairan( ابف حيراف أبجر )Marcus Ulpius Iarhai" إلى ماركوس أولبيوس إيراىاي)
Abgar القافمة تحت قيادة ابنو أبجر والتي قدمت مف خاراكس سباسيانو أقامت ىذا عمى شرفو .)

 .(ٖ)الوسائؿ الممكنة"لُمساعدتو ليا بكؿ 
وحصمت مدينة خاراكس، التي كانت المتجر الرئيسّي لمتّجار التدمرييف، عمى أغمب سمعيا التي 

وكاف حجـ الجالية التدمرية في  .(ٗ)وجدت طريقيا إلى تدمر عبر الطريؽ البحرّية إلى اليند
، كما كاف ليـ رئيس (٘)خاراكس كبيرًا لدرجة أّنو كاف ليـ حّي خاّص في ىذه المدينة التجارّية

 . (ٙ)ُمنتخب ومعبد ُتعبد فيو اآللية التدمرّية
 ميناء ُفرات: -ب -ب 

(، كما ىو الحاؿ مع خاراكس، ميناء ومدينة في آف واحد، وكاف Phorathكاف ُفرات) 
. ُبني ميناء فرات أسفؿ (ٚ)كذلؾ مف الموانئ اليامة التابعة لدولة ميساف فحمؿ إسـ ُفرات ميساف

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p96. 
2 Inv;  X, 107. 
3 Young. G. K; op, cit, p138. 

 .89ٖص اإلسبلم، ظهور حتى التجارٌة القدٌم العراق صبلت(: حاتم قٌس)الجنابً هانً ٗ
ٌّات مجلة والحرٌر، البخور طرٌق(: شوقً)شعث ٘ ٌّة الحول  .ٖ٘ٔص دمشق، ،ٕٗ مجلد السورٌة، اآلثر
ٌّة دراسة" مٌسان(: "آرثر شٌلدن)نولدمان ٙ ٌّة، تارٌخ  .9ٖ٘ص أول
 ماجستٌر رسالة م،ٕٕٗ -م.قٕٖٗ القدٌم العراق تارٌخ فً ومكانتها مٌسان مملكة(: محسن دعاء)الصكر علً 7

 .٘ٗص م،ٕٓٔٓ واسط، جامعة الموسوّي، مطر جواد: بإشراؾ
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كـ جنوبّي مدينة خاراكس. ويقع اليوـ في جنوبّي مدينة القرنة في  ٜٔجمة عمى بعد حوالي نير د
 . (ٔ)موضع قرية السويب في البصرة

بسبب اتساع النشاط التجاري في مدينة خاراكس، لذلؾ فّكروا ببناء  ، ميناء فراتأقاـ مموؾ ميساف
. وتظير أىمية فرات (ٕ)خاراكس ستيعاب الحركة والنشاط التجاري المتزايد فيميناء آخر ال

التجارية في أنو الميناء الذي كانت تنطمؽ منو عدة خطوط تجارية بحرية، ونيرية. وأىميا الخّط 
البحري الذي كاف ينطمؽ مف خاراكس نحو ىذا الميناء، ومنو إلى جزيرة فيمكا ليتابع طريقو نحو 

ي، ويربط فرات بمدينة سموقية عبر نير ميناء بارباريكوـ عمى الساحؿ الغربي لميند. الخط الثان
دجمة الذي كاف صالحًا لممبلحة إلى سموقية. الخط الثالث، ويربط فرات بمدينة بابؿ عبر نير 

 . (ٖ)الفرات
وُتشير النقوش التدمرية إلى مدى متانة الصبلت التجارية التي جمعت بيف مدينة فرات والتجار 

ـ حيث أنشأ ٜٔرية بيف تدمر ومدينة فرات إلى العاـ . إْذ تعود العبلقات التجا(ٗ)التدمرييف
. وجاء في نقش (٘)التدمريوف مراكز تجارية في ىذه المدينة مارسوا مف خبلليا نشاطيـ التجاري

 . (ٙ)تدمرّي أّف حاكـ فرات كّرـ قافمة تدمرّية قادمة مف خاراكس وفولوجازيس
ير عمى مسرح الحياة السياسية في فرات وبمغ مف قّوة الصبلت التجارّية بيف فرات وتدمر أْف ظ

. وبما (ٚ)شخصيات مف تدمر، لدرجة أّف حاكـ ُفرات في فترة مف فترات القرف الثاني كاف تدمرّياً 
ة كانت عمى عمـ بيذه أّف تدمر كانت مدينة تابعة لروما، لذلؾ فمف الوارد أْف الحكومة الرومانيّ 

 التدمرّي في منطقة الخميج العربّي.  االقتصادياط العبلقات التدمرّية الميسانّية، وبيذا النش
ومف الُمحتمؿ أيضًا أْف تكوف روما قد شّجعت ىذه الصبلت التدمرّية الميسانّية، إْذ أّمنت ىذه 

الذي كاف مف الُمتعّذر عمييـ الوصوؿ إليو  ،إلى الخميج العربيّ  اقتصادياً الصبلت لروما وصواًل 
لمنطقة كانت منطقة نفوذ بارثّي. أضؼ إلى أّف روما تمّكنت مف سياسّيًا عمى اعتبار أّف ىذه ا

، (ٛ)خبلؿ التجار التدمرييف مف الحصوؿ عمى السمع اليندية والصينية الواردة إلى الخميج العربيّ 

                                                           
 م،ٕٕٓٓ دٌالى، جامعة ،ٕٔ العدد دٌالى، جامعة مجلة القدٌمة، العصور فً األبلة(: مرعً سهٌلة)مرزوق ٔ

 .ٖٗص
 .9ٕٖص ،اإلسبلم ظهور حتى التجارٌة القدٌم العراق صبلت(: حاتم قٌس)الجنابً هانً ٕ
 .ٕٔٔص م،98ٖٔ ، بؽداد والنشر، للطباعة الحرٌة دار علوان، حسٌن: ترجمة القدٌم، العراق(: جورج)رو ٖ

4 Gawlikowski. M;  op, cit, p33. ; Inv;  X, 38, 117. 
 المورد، مجلة والحضاري، واالعبلمً التارٌخً ودورها العربٌة مٌسان مملكة نقود(: باقر محمد)الحسٌنً ٘

 .ٖٖص م،98ٙٔ بؽداد، والتراث، االثار دائرة ،ٖ العدد
 إطار فً الحقاً  النقش عرض وتمّ . جاولوفسكً مجموعة فً( ٓٔ)المجلّد من( ٕٔٔ)رقم النقش هذا ٌحمل ٙ

ٌّة للقوافل كوجهة البارثٌة فولوجازٌس مدٌنة فً البحث  .التدمر
7 Pat. S; op, cit, p 29. 

 .ٕٕٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن 8
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فحّققت بذلؾ مزيدًا مف الَدخؿ لخزينتيا التي كانت تتقاضى رسومًا عمى المرور التجارّي، ورسومًا 
 .(ٔ)الداخمة لُكبرى المدف السورية كالعاصمة أنطاكية مثبلّ  عمى السمع الشرقية

 مدينة فولوجازيس: -ب  -جـ 
مدينة بارثّية، أّسسيا الممؾ البارثّي فولوجازيس األّوؿ  (Vologases)مدينة فولوجازيس 

(Vologases I()٘ٔ- ٛٓ وأطمؽ عمييا ،)والُمشكمة األساسّية في البحث في مدينة (ٕ)اسموـ .
س ىي أّنو، وبالرغـ مف كونيا أّحد المتاجر الميّمة التي قصدىا التجار التدمرّيوف، إاّل فولوجازي

 ليا غير معروؼ حّتى يومنا ىذا. الُموكدأّف  الموقع 
فبرز احتماؿ أّف يكوف الممؾ البارثّي قْد أّسسيا عمى نير دجمة في موقع قريب جدًا مف مدينة 

ع إلى جعؿ فولوجازيس ميناء، ومحطة لمقوافؿ التجارية . وىدؼ مف اختيار ىذا الموق(ٖ)سموقية
القادمة مف سورية والخميج العربي، ولتنافس مدينة سموقية التي حازت عمى شيرة تجارية كبيرة 

(، في دراستيا عف Marie-Louise Chaumontإاّل أّف الباحثة ماري لويز تشامونت) .(ٗ)آنذاؾ
كاف يوجد مدينة ُمختمفة، بالقرب مف سموقية، حممت إسـ  ىا فولوجازيس، ترى أّنوأالمدف التي أنش
(. أّما مدينة فولوجازيس، متجر التدمرييف، فأقيمت في المنطقة Vologesocertaفولوجيسوكيرتا)

 . (٘)الجنوبية الغربية مف بابؿ عمى الضفة الغربية لمفرات بالقرب مف موضع مدينة الكوفة اليوـ
ـْ تكف عمى دجمة بؿ عمى الفرات بالقرب لمونت في أّف فو أّما كيري يونغ فأّيد ماري تشا وجازيس ل

ف لنفس المدينة، ي. في حيف جعؿ  جواد عمي مف" فولوجيسوكيرتا" وفولوجازيس إسم(ٙ)مف بابؿ
 .(ٚ)وجعؿ موقعيا، ىو اآلخر، عمى نير الفرات وليس عمى نير دجمة

ي بدأت ُتشير إلى ىذه المدينة كوجية وحضرت مدينة فولوجازيس، بقّوة، في النقوش التدمرّية الت
 .(ٜ)" ولغاشيا" باسـ، وأشارت النقوش التدمرّية إلييا (ٛ)ـ تقرياً ٛٓٔتجارية منذ العاـ 

                                                           
ًّ  موّظؾ روما ثّبتت ٔ ٌّة السلع على الضرائب جباٌة ُمهّمته أنطاكٌة مدٌنة فً جمرك  الطرٌق عبر القادمة الشرق

ٌّة البّرٌة  الموّظؾ هذا روما وضعت حّتى السلع من كبٌر كمّ  تحمل كانت الطرق هذه أنّ  على ما ٌدل وهو السور
 بالدالئل بتثمُ  الُموّظؾ هذا ووجود. الرومانٌة سورٌة عبر البّرٌة الطرق إلٌها تنتهً انتك التً أنطاكٌة وفً

ٌّة القوافل نقوش قّدمتها التً األثرٌة  : انظر. التدمر
Millar. F;‘Caravan cities: the Roman Near East and long-distance trade by land’, In: 
Austin.M and Harries. J. and Smith, C (eds), Modus Operandi: Essays in Honour of 
Geoff rey Rickman, Institute of Classical Studies, London, 1998, pp122-37, p134. 
2 Bunson. M; op, cit, p589. 
3 Pat. S; op, cit, p32. 

 ،ٗ العدد تارٌخٌة، اتدراس مجلّة القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٗ

 .ٙٙٔص ،9ٖٔ -ٖ٘ٔص ،8ٕٓٓ البصرة، جامعة
5 Chaumont. M. L; In Pat. S; Empress Zenobia, op, cit, p32. 
6 Young. G. K; op, cit, p246. 

 .8ٔص ،ٖج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً 7
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p97. 

 .8ٕص م،9ٖٙٔ بؽداد، التضامن، دار مطابع القدٌم، العراق فً والصٌرفة االئتمان(: علً محمد)جاسم آل 9
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ومف أمثمة نقوش القوافؿ التدمرّية التي أشارت إلى حضور التجار التدمرييف في فولوجازيس، ىو 
 ـ:ٓٗٔالنقش اآلتي والذي ُيؤّرخ إلى حوالي العاـ 

 

  (ٔ) 
 ترجمة النقش:

( حاكـ ُفرات بالقرب مف خاراكس ميساف، القافمة مع Alexandros"إلى.... ابف أليكسندروس)
( التي قدمت مف خاراكس إلى تدمر وفولوجازيس أقامت ىذا Azizu( ابف عزيزو)Malkuمالكو)

 .(ٕ)عمى شرفو"
ـْ تكف مدينة فولوجازيس محّطة لمتعامبلت التجارّية التدمرّية فح سب، بؿ كانت محطة نزلت بيا ول

. وىو رّبما ما يبّرر قياـ (ٖ)القوافؿ التدمرّية خبلؿ توّجييا إلى مدينة خاراكس عمى الخميج العربيّ 
 .(ٗ)التدمرييف بتركيز وحدة عسكرية فييا بالرغـ مف تبعيتيا لمبارثييف

 اليند السكيثية:  -ب -د
ـْ تقتصر التجارة التدمرّية عمى خاراكس وفولجا  يزيس فحسب، بْؿ امتمؾ بعض التدمرييف ل
. وتُثبت (٘)في التجارة مع اليند نفسيا مف دوف وساطة تجار خاراكس أو فرات استخدموىاُسفنًا 

أصحاب السفف التدمرّية في التجارة البحرّية مع اليند. إْذ ُعثر عمى نقش  اشتراؾنقوش القوافؿ 
التدمرييف العائديف مف رحمة بحرّية مف منطقة تشريفّي تدمرّي ُيخّمد ذكرى مجموعة مف التّجار 

 . (ٙ) (Indo-Scythianاليند السكيثّية)

                                                           
1 Inv;  X, 112. 
2 Young. G. K; op, cit, p137. 

 .7ٙٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٖ
 .87، 8ٙص  ،ٖج اإلسبلم، قبل ربالع تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً ٗ

5 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p 330.    
 .9٘ص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٙ
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 ـ:ٚ٘ٔيقوؿ النقش الذي ُيؤّرخ إلى العاـ 
 

  (ٔ) 
 ترجمة النقش:

(، الشريؼ والُمحّب لموطف، التجار الذيف Abgar" إلى ماركوس أولبيوس إيرىاي ابف أبجر)
( ابف]....[ الذي Haddudan( ابف حّدوف)Honainuعادوا مف سكيثيا عمى سفينة حوناينو)

 .(ٕ)كبيريف، أقاموا ىذا عمى شرفو" و استعدادساعدىـ برغبة 
ـْ يكونوا عامميف في تجارة القوافؿ البرّية  ويظير مف ىذا النقش، بوضوح، أّف التجار التدمرييف ل

الخميج العربي مع اليند. بيف مدينتيـ والخميج العربّي فحسب، بؿ كانت ليـ ُمساىماتيـ في تجارة 
ىذه الُمساىمة ُتؤّكدىا صور السفف الموجودة  في نحت المدافف التدمرّية التي تشيد عمى أّف عدد 

عممت ىي األخرى في التجارة بيف  ،مف التّجار التدمرييف كانوا ُمبلكًا لسفٍف في الخميج العربي
فف خاّصة بيـ، رست في موانئ ميساف، . وامتبلؾ التدمرييف لس(ٖ)اليند ومممكة ميساف الخميجّية

ليست أمرًا ُمستبعدًا. إْذ وبناًء عمى ما أثبتتو النقوش مف أّف التدمرييف حازوا مناصب عالية في 
ىـر السمطة في مممكة ميساف، فإّف امتبلكيـ لسفف في ىذه المممكة يبدو أمرًا ثانويًا لمغاية 

  بالمقارنة مع النفوذ الكبير الذي حازوه فييا.
كما امتمؾ التدمرّيوف حوضًا لصناعة السفف التي استخدموىا ربما في رحبلتيـ التجارية نحو 

خْرج، الواقعة  جزيرة. وتوجد أدّلة عمى الحضور التدمرّي في الخميج العربّي، إْذ ُعثر عمى (ٗ)اليند
. (٘)برق ٜٓقرب ميناء أبو شير اإليراني اليوـ، عمى قبريف تدمرييف ضمف مجموعة مف حوالي 

                                                           
1 Inv;  X, 96. 
2 Elton. H; op, cit, pp91, 92. 
3 Colledge. M. A. R; The Art of Palmyra, Thames and Hudson, London, 1976, p76.  

 .7ٗٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٗ
 .ٕٕٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٘
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ووجود ىذه القبور عمى ىذه الجزيرة الخميجّية يوحي رّبما أّف التدمرييف قد استخدموىا كمحّطة 
لى اليند.  نزلوا بيا في طريقيـ مف وا 

. ومف (ٔ)وغّطت الرحمة التجارّية مف خاراكس إلى سكيثيا في اليند مسافة تُقارب األلفي كيمو متر
 بانعطافاترىا في الخطوط التجارّية إلى اليند كانت تقوـ المحتمؿ أّف السفف التدمرّية أثناء سي

 إلى الموانئ الموجودة عمى الخميج العربي وخميج عماف. 
ـْ  وىذه الخطوط التجارية كانت تخضع لتطّور ُمستمّر، وتدخؿ إلييا موانئ جديدة، وفرص سوؽ ل

ؽ تجارة الخميج تكف متوّفرة مف قبؿ. ويعرض بميني بعض المعمومات الميّمة عف توّسع طر 
العربي، خبلؿ العصر الرومانّي. فيحاوؿ العالـ الرومانّي تقديـ فكرة أو انطباع عف ىذه المنطقة 

منو بميني معموماتو الُمبّكرة عف  استقىبإضافة معمومات جديدة ْلـ ُيوردىا المصدر الذي 
بميني: " جوبا ال يذكر ـ. فُيورد ٜٔالمنطقة. ىذا المصدر كاف الممؾ والعالـ جوبا الذي مات عاـ 

(، وال يذكر كذلؾ Batrasavave( التي ُدعيت أيضًا باتراسافافي)Ommanaأوّمانة)
(، ونقؿ إلينا ُتجارنا أّف ىذه الموانئ كانت األكثر زيارة في Attana( وأتانا )Homnaىومنا)

ما مف ِقبؿ التجار . ما أورده بميني ىنا يدّؿ عمى أّف التقارير الواصمة إلى رو (ٕ)الخميج العربّي"
الروماف تقوؿ أّف ىناؾ موانئ جديدة دخمت في حّيز النشاط التجارّي بعد زمف الممؾ جوبا لذلؾ 

ـْ يذكرىا.   فإّف ىذا األخير ل
، ورد ذكره لدى دليؿ البحر اإلريثيري في الفصؿ (ٖ)وميناء أوّمانة عمى الساحؿ الجنوبّي إليراف

واذا أبحرنا عبر مدخؿ الخميج لمسافة نحو ستة أياـ نجد :" السادس والثبلثيف مف الدليؿ. فأورد
ىناؾ سوؽ مدينة لببلد فارس، تدعى أوّمانة، و إلى سوؽ ىذه المدينة تأتي السفف الكبيرة مف 
باريجازا بانتظاـ، محممة بػالنحاس وخشب الصندؿ وخشب الساج والخشب األسود وخشب 

 .(ٗ)ب البخور مف  قنا"االبنوس. والى ىذه المدينة)أوّمانة( يتـ جم
ـ تاريخ وفاة جوبا والفترة  ٜٔفيذا دليؿ عمى أّنيا ازدىرت بعد العاـ  ةوبما أّف جوبا ال يذكر أومان

 ـ وىي الفترة الُمرّجحة لكتابة دليؿ البحر اإلريثيري .ٓٚ -ٓٗبيف 
ميج العربّي، في  الخ الُمحّددأّما عف محطات باتراسافافي وىومنا فيي موانئ غير معروؼ مكانيا 

في الدليؿ  اسميالذلؾ لـ يرد  اإلريثري،يا عمى األرجح قد ازدىرت بعد كتابة دليؿ البحر أنإاّل 
وورد ذكرىا لدى بميني بالرغـ مف أّف دليؿ البحر اإلريثيري  في معموماتو عف المحطات التجارّية 

 يفوؽ دقة العالـ بميني.

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p101. 
2 Pliny; N, H, VI, 32, 149. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit,pp 101, 102. 
4 P.M.E; XXXVI. 
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التدمرية  األثريةي الخميج بالتوازي مع الُمكتشفات ما أورده بميني مف وجود محّطات تجارية فو 
في خرج قد ُيشير إلى نزوؿ التدمرييف في تمؾ المحطات أثناء رحمتيـ إلى اليند، إْذ مف غير 

كاف بإمكانو مف خبللو الحصوؿ عمى السمع  ،المنطقي أْف ُيغفؿ التاجر التدمرّي موانئ مثؿ أوّمانا
 .(ٔ)ع اليندّيةالعطرّية اليمنّية فضبًل عف السم

وقضية إشارة النقوش التدمرّية إلى تجار روماف في سكيثيا اليندّية مسألة بالغة األىّمية لعّدة 
بيذا اإلشارة، ولـ تصؿ أّي إشارة مف دليؿ البحر اإلريثيري   انفردتأسباب أىّميا أّف تمؾ النقوش 
ي سكيثيا كاف البّد لو مف التاجر التدمرّي ف أف ، أضؼ إلى(ٕ)إلى تجار تدمرييف في سكيثيا

 عبر طريؽ البحر األحمر.  مقابمة التجار الروماف الواصميف إلى ىذه المنطقة
تكويف فكرة عف أنواع السمع التي حصؿ  ،وُيمكف مف خبلؿ دراسة ىذه التجارة البحرّية التدمرّية

ار التدمرّيوف في اليند عمييا التدمرّيوف مف شماؿ غربّي اليند. إْذ أّف الموانئ التي نزؿ بيا التجّ 
التي نزؿ بيا التجار الروماف القاصديف اليند عبر طريؽ البحر  ياكانت، والبّد، الموانئ نفس

. لذلؾ فإّف الوصؼ الذي قّدمو دليؿ البحر اإلريثيري  لمسمع (ٖ)األحمر، مثؿ باريجازا و بارباريكوـ
اليند، والذي تـّ عرضو في الفصؿ  والصفقات التجارّية التي أجراىا التّجار الروماف في شماؿ

ـّ إسقاطو عمى التّجار التدمرّيوف القاصديف اليند مف الخميج العربيّ  السابؽ، ُيمكف أْف يت
(ٗ) .

التي كشفت عف قطع مف الحرير  األثريةوتجارة التدمرييف بالحرير الصينّي ُمثبتة بالتنقيبات 
يدّؿ عمى أّف الحرير الصينّي، الذي رّبما حصؿ الصينّي في المدافف الُبرجّية التدمرّية مّما قْد 

عميو التّجار التدمرييف مف شماؿ غربّي اليند، كاف ُجزءًا مف المرور التجارّي الذي عبر الواحة 
 .(٘)التدمرّية

ويبدو أّنو، وبالرغـ مف أّف الُطرؽ البحرّية مف البحر األحمر والخميج العربّي كانت تنتيي إلى 
 أّنيا كانت تعمؿ بشكؿ ُمنفصؿ بعضيا عف بعض. إْذ ليس ىناؾ مف دليؿ ، إالّ  ياالمقاصد نفس

عمى قياـ التّجار الروماف بعممّية طواؼ حوؿ شبو الجزيرة العربّية لموصوؿ إلى الخميج العربّي، 
المعمومات التي أوردىا دليؿ البحر اإلريثيري عف مواقع التجارة في  قمةوىو ما قْد ينعكس في 

بالُمقارنة مع ما أورده عف بقّية مناطؽ الخميج العربّي. ىذا الغموض في معمومات  الخميج العربيّ 
دفع بعض الباحثيف إلى الذىاب إلى أّف المبلحة في الخميج العربّي كانت   ،دليؿ البحر اإلريثيري

يج التابع لميساف وتدمر فقط بالولوج إلى الخم ُمغمقة أماـ الشحف الرومانّي وُسمح لمشحف العربيّ 
العربّي. وعّزز أصحاب ىذه النظرّية رأييـ بأّف المعمومات عف الخميج العربّي في المصادر 

                                                           
1 Stoneman.R; op, cit, p92. 
2 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, pp 330, 331.    
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p101. 
4 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p331.    
5 Colledge. M. A. R; op, cit, pp76, 103. 
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. إاّل أّنو وبالرغـ مف صّحة النقطة (ٔ)الرومانّية أقؿ مف المعمومات في المصادر اليممينستّية
 ُيبّرر ما الُمتعّمقة  بغموض المعمومات عف الخميج العربّي في المصادر الرومانّية، فإّف ىذا ال

العربّي أماـ الشحف الرومانّي لسبب بسيط، وىو أّف  ذىب إليو أصحاب نظرّية إغبلؽ الخميج
كاف لدييـ حرّية في الوصوؿ إلى منطقة الخميج أّياـ السيطرة  ،الجغرافييف والتّجار اليممينستييف

 ،ّف تّجار اإلسكندريةالسموقّية عمى المنطقة وقبؿ السيطرة البارثّية عمى تمؾ المنطقة. أضؼ إلى أ
لـ يكف لدييـ سبب إلرساؿ سفنيـ إلى رأس  ،الذيف كانوا الُمموليف الرئيسييف لمتجارة مع اليند

الخميج العربّي. إْذ قّدر ىؤالء التّجار، عمى األرجح، أّف تجارتيـ مع موانئ الخميج العربّي لف 
وانئ الخميج العربّي واألسواؽ البارثّية تكوف ُمربحة عمى اعتبار أّف المسافة البّرية الفاصمة بيف م

النيريف مف جية، وسورية الرومانّية مف جية أخرى، كانت فقط بضعة أسابيع،  ما بيففي ببلد 
بانتقاؿ السمع والبضائع بيسر وسيولة، فغرقت تمؾ األسواؽ البارثّية بالبضائع التي  ما سمحوىو 

رحو ليونيؿ كاسوف مف أّف دليؿ البحر اإلريثيري قْد . بناًء عمى ذلؾ فإّف ما ط(ٕ)حمميا تّجار تدمر
ـْ تكف محّط اىتماـ مف التّجار الروماف يبدو طرحًا أقرب إلى أَ  ىمؿ منطقة الخميج العربّي ألّنيا ل

، خاّصة إذا ُأخذ في الحسباف أّف تدمر كانت مدينة تابعة لروما، فيصعب بالتالي القبوؿ (ٖ)الواقع
البارثييف وتابعييـ في ميساف قْد أىمموا ىذه التبعّية التدمرّية، وشاركوا تّجار بنظرّية ُيفيـ منيا أّف 

 تدمر في منافع التجارة الخميجّية في الوقت الذي حرموا الروماف منيا.
 :سير الرحمة التجارّية التدمرّية من تدمر إلى الخميج العربيّ  خّط  -جـ

الذي كانت تسمكو القوافؿ  بالرغـ مف صعوبة إعادة بناء صورة واضحة عف الخطّ  
إلى تمركز الحاميات التدمرّية  باالستنادالتدمرّية مف تدمر إلى ميساف وبالعكس. إاّل أّنو ُيمكف، 

وعمى امتداد وادي الفرات حّتى خاراكس، مف رسـ خّط  ،عمى طوؿ الطريؽ الصحراوّية السورّية
 لسير تمؾ القوافؿ التدمرّية. 

 تجارّية التدمرّية: خّط سير الرحمة ال -جـ -أ
كانت القوافؿ التدمرّية القاصدة لمخميج العربّي تنطمؽ مف تدمر عبر الصحراء السورّية  

طريؽ القوافؿ بيف تدمر  . وغّطى ىذا القسـ مف(ٗ)( ُمنتصؼ الفراتHitلتصؿ إلى مدينة ىيت)
ما مناطؽ ببلد  كـ. وكاف التاجر التدمرّي يمجأ فيو، قدر اإلمكاف، إلى تفاديٓٚٗوىيت حوالي 

النيريف الخاضعة لمتجّمعات العشائرّية التي كانت تمجأ إلى فرض ضرائب عالية عمى المرور  بيف
 .  (٘)التجارّي في أراضييا

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p130. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p75. 
3 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p19. 
4 Gawlikowski. M; op, cit, p 29. 
5 Gawlikowski. M; op, cit, p31. 
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ـْ تكف ىيت ىي النقطة الوحيدة التي كاف بإمكاف القافمة التدمرّية إستخداميا لمعبور مف  ول
بناء عمى توّزع الخانات والحصوف، يبدو أّف ىذا الصحراء السورية إلى نير الفرات. إاّل أّنو و 

 . (ٔ)الطريؽ كاف األكثر استخدامًا مف ِقبؿ القوافؿ التجارّية التدمرية
لذلؾ فقد وضع الباحثوف احتماؿ أْف تكوف دورا أوروبوس ىي النقطة الُمفّضمة لمقوافؿ الُمسافرة 

ة مع التيار فكانت تُفّضؿ النزوؿ في . أّما القوافؿ العائد(ٕ)إلى الخميج عكس تيار نير الفرات
 . (ٖ)ىيت النقطة األقرب إلى خاراكس، ولكّنيا األبعد عف تدمر

عمى أّية حاؿ، وسواًء أكانت نقطة العبور إلى الفرات في ىيت أو دورا أوروبوس، فإّف القافمة 
ـّ التدمرية كانت تّتجو جنوبًا في رحمة نيرّية عبر الفرات، فتمّر القوارب التدمريّ  ة أوال في ىيت، ث

التي تبعد عف ىيت  ،ومنيا إلى مدينة فولوجازيس، لتتابع حّتى تصؿ إلى مدينة خاراكس عانة،
ـّ إجراء الصفقات التجارية في خاراكس، كاف (ٗ)كـٓٓٚمسافة حوالي  يجري تحميؿ . وبعد أف يت

أو دورا أوروبوس السمع في القوارب التي كانت تُبحر عكس تيار نير الفرات، ومنيا إلى ىيت 
حيث كانت تنتظر حيوانات الحمؿ لتحميؿ السمع، والعودة بّرًا إلى تدمر، ومنيا إلى المتوسط 

. وغّطت الرحمة التجارّية مف تدمر إلى (٘)ليجري توزيعيا عمى مدف اإلمبراطورّية الرومانّية
ات إلى الموقع الذي . وُيورد الُمؤّرخ فبلفيوس يوزيفوس إشار (ٙ)خاراكس حوالي األلفي كيمو متر

احتّمتو مدينة تدمر في المنطقة وصبلتيا باألراضي الُمحيطة بيا فيقوؿ: " تبعد تدمر سفر يوميف 
يوـ واحد عف الفرات، وسفر سّتة أّياـ عف  عف سورية الُعميا)يقصد الشماؿ الغربّي لسورية(، وسفر

 . (ٚ)مدينة بابؿ العظيمة"

                                                           
1 Kennedy. D. L and Riley. D. S;  Rome’s Desert Frontier from the Air, London, 1990, 
pp 80, 81, 89- 93. 
2 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p355. 
3 Gawlikowski. M; op, cit, p31. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p99. 
5 Young. G. K; op, cit, p133, 134. 

 قطعتها التً المسافات من ؼٌرها مع قُورنت إذا نسبٌا قصٌرة مسافة ُتعتبر خاراكس و تدمر بٌن المسافة هذه ٙ

 بٌن القوافل وسارت ،(كم7ٕٓٓ)حوالً والصٌن سمرقند مدٌنة بٌن سافةالم بلؽت إذْ  ، والهندٌة الٌمنٌة السلع
 كوبتوس ومدٌنة المصريّ  برنٌكً مٌناء بٌن المسافة بلؽت حٌن فً األقل، على( كمٖٓٓٓ) مسافة وؼّزة ظفار
 : انظر(. كم7ٖٓ)مسافة النٌل على

 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p202.                                           
7 Josephus; Ant. Jud, VIII, 6, 1. 
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دىا يوزيفوس السرعة الثابتة لمقوافؿ البّرية بيف تدمر والفرات. إْذ ُتمّثؿ ىذه التقديرات التي أور  وال
تقترح التقديرات الحديثة أّف الرحمة لمُمسافريف العادييف مف أنطاكية إلى خاراكس، عبر تدمر، 

 . (ٔ)يـوٖٛتستغرؽ حوالي كانت 
النيرّي، وكاف  ولـ يكف طريؽ الفرات طريقًا نيرّيًا فحسب، بؿ كاف لو طريؽ بّري أيضًا. الطريؽ

يسمؾ المجرى المائّي لمفرات، و يتـّ عبوره بواسطة السفف والقوارب. أّما الطريؽ البّري، فكانت 
النيريف  ما بيفتسمكو القوافؿ البّرية بمحاذاة نير الفرات مف سوريا وحتى أعالي جنوبي ببلد 

  .(ٕ)حيث يكمؿ الطريؽ بوساطة السفف في المستنقعات حتى الخميج العربي
وكاف الطريؽ النيرّي ىو الطريؽ األكثر استخدامًا في النقؿ والتجارة لعّدة أسباب، منيا فيضاف 
الفرات في الصيؼ، واألمطار في الشتاء والتي كانت تجعؿ مف التربة طينية يصعب عمى القوافؿ 

رور التي النقؿ النيري كاف أسيؿ وأقّؿ تكمفة بالنسبة لضرائب المأّف .  أضؼ إلى (ٖ)السير فييا
 . (ٗ)كانت ُتؤخذ مف تجارة القوافؿ لضماف حمايتيا، وعدـ التعرض ليا مف قّطاع الطرؽ

وأبحر التدمرّيوف في نير الفرات عمى قوارب مف الُقَرب حّتى وصموا إلى الخميج العربّي ليقوموا 
لتجارّية نحو بالتبادالت التجارية في موانئو ومدنو التجارّية. في حيف تابع البعض منيـ رحمتيـ ا

 . (٘)شماؿ غربّي اليند، اليند السكيثّية
ـّ نفخيا عند  ـّ يت . ومف االستعماؿوالُقَرب التي كاف يستخدميا التدمرّيوف كانت ُتصنع مف الجمد، ث
الكمؾ ىو  . و(ٙ)وسائط النقؿ التي استخدميا التدمرّيوف في رحمتيـ النيرّية الفراتّية كاف" الكمؾ"

ـّ ُتربط ىذه العيداف فوؽ نوع مف القوارب، كا ـّ ُصنعو بربط العيداف الخشبّية بعضيا ببعض، ث ف يت
ستيف أو سبعيف جرابًا منفوخًا. وكاف بإمكاف التاجر التدمرّي، بعد تطويؼ ىذه الواسطة عمى 

. وبعد (ٚ)النير، نقؿ ُمختمؼ أنواع السمع. وكاف الكمؾ، أغمب األحياف، يسير مع مسار تيار الماء
ـّ تفكيؾ الكمؾ، وُتطوى الجمود وصوؿ الر  حمة التجارّية النيرّية إلى وجيتيا عمى الشاطئ، كاف يت

التي استخدمت فيو، وتُنقؿ مع القافمة عمى الحمير. أّما المبّلح الذي قاد الرحمة النيرّية، فيتحّوؿ 

                                                           
 حوالً تستؽرق تدمر إلى أنطاكٌة من الرحلة أنّ  مٌللر،  فراؼرس األستاذ أوردها التً التقدٌرات، تقترح ٔ

ٌّام ثمانٌة ٌّا سّتة حوالً والفرات، تدمر بٌن األقرب النقطة وهً أوروبوس، دورا إلى تدمر ومن. أ  دورا ومن. مأ
           : انظر. ٌوماً  عشرة اثنا حوالً بابل إلى أوروبوس

Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, pp130, 131.   
 .ٗ٘ٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٕ
 دراسات مركز ،ٕٔ ج، ،ٕٙ مجلّد سومر، مجلّة والرومان، انالٌون كتابات فً العراق(: سعٌد سامً)األحمد ٖ

، الخلٌج ًّ  .ٕٙٔص ،97ٓٔ بؽداد، العرب
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p97. 
5 Young. G. K; op, cit, p128. 

 .89ٖص اإلسبلم، ظهور حتى التجارٌة القدٌم العراق صبلت(: حاتم قٌس)الجنابً هانً ٙ
 .7ٗٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى 7
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ؾ الجمدّية األكبل األكبلؾ، بشكؿ عاـ، ُمتنّوعة فمنيا األكبلؾ الخشبّية و إلى قائد لمقافمة. و
 . (ٔ)وأكبلؾ القصب

لى  يابًا، وا  ولجأت الحكومة التدمرّية إلى تسيير دورّيات ُمنتظمة لحماية قوافميا التجارّية ذىابًا وا 
تركيز وحدات مف النّبالة عمى طوؿ الطريؽ الصحراوّية والسّيما في مدينة دورا أوربوس، وعمى 

و ، (ٕ)(Anathaىيت، عانة أو أناثا)طوؿ وادي الفرات حّتى خاراكس. فوضعت حاميات في 
. وكانت ُميّمة ىذه الوحدات التدمرّية (ٗ)، وحّتى في ميناء ُفرات عمى الخميج العربيّ (ٖ)فولوجازيس

لى تدمر ّمما الشّؾ فيو أّف ىذه  . و(٘)حماية القوافؿ مف ىجمات البدو وتأميف سفر آمف مف وا 
عبور الصحراء بسمعيـ مف دوف خوؼ أْف الحماية التي قّدمتيا تدمر شّجعت التّجار عمى 

 . (ٙ)يتعَرضوا ليجوـ البدو الذيف اّتخذوا مف البادية السورّية مرتعًا ليـ
وقد يكوف مف الُمفيد ىنا إجراء ُمقارنة سريعة بيف الوقت الذي تطمّبتو السمع الواصمة إلى الخميج 

البحر األحمر لبموغ مدينة لبموغ تدمر، مع الوقت الذي تطّمبتو السمع الواصمة إلى موانئ 
يـو  ٙٔيوـ لئلبحار عمى طوؿ الفرات، وحوالي  ٕٙاإلسكندرّية. فاحتاجت السمع اليندّية حوالي 
. في حيف احتاجت السمع الواردة إلى موانئ مصر (ٚ)لعبور المسافة البّرية بيف ىيت ومدينة تدمر

يوـ إلنجاز الرحمة النيرّية ٕٔ وحوالي ،يوـ لعبور الطريؽ الصحراوّية حّتى كوبتوس ٕٔحوالي 
. وعمى اعتبار أّف الرحمة التجارية إلى اليند مف موانئ البحر (ٛ)بيف كوبتوس ومدينة اإلسكندرّية

األحمر كانت مشروعًا صعبًا تضّمف إبحارًا عبر البحر األحمر لفترة قد تستغرؽ شير مف الزمف، 
كانوا قادريف عمى إيصاؿ  ،والطريؽ التدمريّ  لذلؾ فإّف التجار الُمستخدميف لطريؽ الخميج العربيّ 

 سمعيـ إلى أسواؽ الُمتوّسط قبؿ ُنظرائيـ مف التّجار المصرييف. 
 أىّم المحّطات التي مّرت بيا القافمة التدمرية حّتى وصمت خاراكس: -جـ -ب

ر مف خبلؿ دراسة الخّط التجارّي التدمرّي بدا بوضوح أّف رحمة القوافؿ التدمرّية مف تدم 
ـْ تكف عمى نمط واحد مف المسير. بؿ كانت عمى قسميف، األّوؿ بّري: وامتّد  إلى الخميج العربّي ل
مف تدمر عبر الصحراء السورّية إلى ىيت أو دورا أوروبوس. والثاني نيرّي: وامتّد مف ىيت أو 

ة كانت تنزؿ دورا أوروبوس شمااًل حّتى الخميج العربّي جنوبًا. وبدا بوضوح أّف القافمة التدمريّ 

                                                           
 .7ٗٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٔ

2 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p133.     
 .87ص ،ٖج سبلم،اإل قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً ٖ
، الخلٌج دراسات مركز ،ٕ ،ٔج ،ٕٕ مجلد سومر، مجلة كبٌسة، من كتابات(: فإاد)سفر ٗ ًّ  بؽداد، العرب

 .ٖٗص ،9ٙ8ٔ
 .7ٖٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٘

6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p100. 
7 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, pp130, 131. 
8 Pliny; N. H, VI, 26, 101- 104.  
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بمحّطات عمى طوؿ مسيرتيا. ىذه المحّطات منيا ما كاف تابعًا لتدمر مثؿ دورا أوروبوس، 
ـّ ىنا عرض المحّطات التي مّرت بيا  وعانة. ومنيا ما كاف تابعًا لمبارثييف مثؿ فولوجازيس. وسيت

ـّ التعّرؼ عمييا مف خبلؿ ِفرؽ النّبالة التي وض عتيا الحكومة التدمرّية القافمة التدمرّية، والتي ت
بيدؼ حماية قوافميا التجارّية. ومف أىـّ تمؾ المحّطات التي مّرت عبرىا تجارة تدمر كانت دورا 

 أوروبوس، ىيت، عانة، فولوجازيس.
 :(ٔ)محّطة دورا أوروبوس -

تقع شماؿ شرقي البادية السورية عمى الشاطئ األيسر لنير الفرات وُتعرؼ حالّيًا باسـ  
. قاـ ببنائيا الممؾ السموقي سموقس األّوؿ في حوالي العاـ (ٕ)ة عمى نير الفراتالصالحي
 . (ٗ). وأطمؽ عمييا إسـ يوروبوس تخميدًا لذكرى مسقط رأسو(ٖ).ـؽٖٓٓ

ُأّسست دورا أوروبوس، في األصؿ، لتكوف ُمستعمرة عسكرّية نزؿ فييا ُمستوطنوف مقدونييف أوكؿ 
. سيطر عمييا البارثيوف في العاـ (٘)رؽ القوافؿ المارة عبرىاإلييـ سموقس حمايتيا، وحماية طُ 

ـ أثناء ٘ٔٔؽ.ـ، واستمرت في قبضتيـ حّتى سيطر عمييا اإلمبراطور ىادرياف في العاـ ٖٔٔ
، واستمّرت السيطرة الرومانّية عمييا حّتى تمكف الساسانيوف مف (ٙ)حممتو الشرقّية عمى بارثيا

. قامت دورا أوروبوس، منذ العيد السموقي، بدور (ٚ)ـٕٚ٘/ٕٙ٘اـالسيطرة عمييا وتدميرىا في الع
المحطة التي كاف ينزؿ فييا التجار بقصد الراحة والتزّود بالمؤوف، وبدور الحصف الُمكّمؼ بحماية 

كمحّطة لمقوافؿ التجارية كانت أّياـ البارثييف الذي  ازدىارىا. إاّل أّف ذروة (ٛ)طريؽ القوافؿ التجارية
مييا مع نياية القرف الثاني قبؿ الميبلد. واستخدميا الروماف بعد أْف سيطروا عمييا سيطروا ع

 . (ٜ)كمعقؿ ليـ عمى الحدود الشرقّية إلمبراطورّيتيـ
إلى مدينة تدمر، فأصبحت مف أىـّ المدف التابعة ليـ  اكـ دور وأوكؿ اإلمبراطور ىادرياف حُ 

. ويرى (ٓٔ)(DOWRلنقوش التدمرّية باسـ )وواحدًا مف معاقميـ الياّمة. وورد ذكرىا في ا

                                                           
ٌّة لفظة أّنها القول إلى منهم البعض فذهب ،(دور) لفظة معنى تحدٌد فً الباحثون اختلؾ ٔ  أو الدائرة وتعنً أّكاد

ٌّة، دور كلمة من مشتق اسمها أنّ  إلى اآلخر البعض ذهب حٌن فً. الجدار  على القلعة أو الحصن وتعنً األشور
ٌّدوا قدْ  األشورٌٌن أنّ  اعتبار دور  مدٌنة منها وكانت التجارٌة القوافل لحماٌة الفرات على الحصون من عدد ش
 .7ٓٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى: انظر. هنا البحث موضع

 .99ٕص ،ٔج وفلسطٌن، ولبنان سورٌة تارٌخ(: فٌلٌب) حّتً ٕ
3 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p341. 

 .8ٖٓص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات( : رائؾ مفٌد) العابد ٗ
 .7ٔٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٘

6 Bennett. J; Trajan Optimus Princeps, Routledge, London, 1997, p199. 
 .99ٕص ،ٔج وفلسطٌن، ولبنان سورٌة تارٌخ(: فٌلٌب) حّتً 7
 .8ٖٓص اإلؼرٌق، تارٌخ فً دراسات( : رائؾ مفٌد) العابد 8

9 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p102. 
 .7ٔٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: حمدأ شذى)عٌسى ٓٔ
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، التي جرت في موقع دورا أوروبوس، بيف األثريةروستوفتزؼ الذي شارؾ في قسـ مف التنقيبات 
، أّف ىذه المدينة كانت إحدى مدف القوافؿ كما مدينة إميّسا أو (ٔ)ـٖٜٚٔ -ٕٜٛٔعامي 
 . (ٕ)حمص

التي كانت ُتغادر منيا القوافؿ عمى اعتبار  ،يةويبدو أّف دورا كانت بالفعؿ إحدى المحّطات الفرات
كـ، أي أقصر بكثير مف المسافة بيف تدمر وىيت ٕٓٓأّف المسافة بينيا وبيف تدمر ال تتجاوز

 . (ٖ)كـٓٚٗوالبالغة 
كانت إحدى  أوروبوسإاّل أّف الباحث مارؾ سميث، في دراسة حديثة لو، يرفض نظرّية أف دورا 

ف الوجود التدمرّي فييا كاف يقوـ عمى التجار، والوجود العسكرّي يقـو مدف القوافؿ، وبالتالي فإ
عمى فرؽ النّبالة الذيف ُرّكزوا فييا مف جانب السمطة التدمرّية بغرض حماية القوافؿ التجارّية 
ـْ تكف مف نوع  الُمغادرة والوافدة إلى تدمر. ويرى سميث أّف القوافؿ بيف دورا أوروبوس وتدمر ل

ولكّنيا لـ تكف  ابرة لممسافات البعيدة. أّي أّف تمؾ القوافؿ كانت تأتي مف تدمر غربًا،القوافؿ الع
خاراكس جنوبًا. واعتمد سميث في فرضّيتو ىذه عمى أّف النقوش في دورا  تتابع نحو ىيت و

ّنما ُتشير أغمبيا إلى تبادؿ محّمي وسمع محّمية يأتي عمى  أوروبوس ال ُتشير إلى سمع عابرة، وا 
عمى  اضطرابـ، وىي فترة ٖٕٗيا النبيذ. وّدعـ سميث فرضّيتو بنقش يعود إلى حوالي العاـ رأس

طوؿ طرؽ التجارة الرومانية بفعؿ الحروب مع بارثيا. ُيشير ىذا النقش إلى  خمور لـ ُتجمب إلى 
ـْ ُتجمب مف الُمتوّسط. لذلؾ رأى سميث أّنو كاف يوجد مصدر آخر لمنبيذ ،تدمر مف الغرب  أّي ل

كاف في دورا أوروبوس، أو في مكاف آخر بالقرب منيا. فمـ تكف دورا أوروبوس برأيو محّطة 
لمقوافؿ العابرة نحو خاراكس بؿ سوؽ تبادؿ محّمي بيف المركز في تدمر والمدينة التابعة ليا في 

دمر . وبالرغـ مما ذىب إليو سميث، إاّل أّف وجود طريؽ )قصير نوعًا ما( بيف ت(ٗ)دورا أوروبوس
، وصبلحية نير الفرات بيف دورا أوروبوس والخميج لممبلحة التجارية ثانيًا، (٘)ودورا أوروبوس أوال

يجعؿ مف دورا أوروبوس ذلؾ . ُكّؿ (ٙ)أضؼ إلى تركيز وحدة مف النّبالة التدمرييف فييا ثالثاً 
 مة منو.محّطة ُمرّجحة جدًا لمقوافؿ التدمرّية الُمغادرة نحو الخميج العربّي والقاد

 

                                                           
 .ٖٖٓص ،(م.قٗٙ -ٖٖٖ)بومبٌوس حتى اإلسكندر من السلوقٌٌن عصر فً سورٌا(: رائؾ مفٌد) العابد ٔ

2 Rostovtzeff.  M. I ; Caravan Cities,  Translated by: Rice. D. T and Rice. T.T, Oxford 
University Press, Oxford,  1932, RP: AMS Press, New York, 1971, pp 91- 119, 153- 
216.             
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p97. 
4 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p355- 358. 
5 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p331. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p202.  



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٕ8ٖ 
 

 محّطة ىيت: -
في رحمتيا نحو الخميج  أىـّ المحّطات التي نزلت بيا القوافؿ التدمرّية (Hit)ىيتكانت  
كانت كما دورا أوروبوس النقطة التي تتحوؿ فييا الرحمة التجارية التدمرّية مف رحمة إذ العربّي. 

 كبلؾ.األ عمى ظيور الجماؿ والحمير إلى رحمة نيرية عمى القوارب و برية
تقع ىيت بالقرب مف الضّفة الغربّية لنير الفرات. اشتيرت منذ القدـ بإنتاج القار، والزيت، 

. ويذكر ديو كاسيوس في (ٔ)مف القار لذلؾ ُعرفت بالسريانية باسـ أتو ويعني القار اسميافاشتّقت 
قاـ  ـ(، عمى بارثيا، أّف اإلمبراطور تراجافٚٔٔ -ٖٔٔمعرض وصفو ألحداث حممة تراجاف)

بزيارة آبار القار في نير الفرات، وىذه قْد تكوف إشارة إلى موضع ىيت عمى اعتبار أّنيا كانت 
 . (ٕ)األكثر شيرة بإنتاج القار

ـْ تكف ىيت موضعًا لعبور الفرات في العيد الرومانّي فقط، بْؿ كانت كذلؾ منذ عيود قديمة. إْذ  ل
(" أو حممة العشرة Anabasis"األناباسيس ) الشيير ُيشير الُمؤّرخ اإلغريقّي إكسينيفوف في كتابو
( قد عبر الصحراء السورّية إلى الفرات عند Cyrusآالؼ، إلى أّف األمير الفارسّي قوروش)

(، وىذا الموضع، بحسب الُمترجـ Charmandoموضع أطمؽ عميو إسـ كارماندو أو خارماندو)
  . (ٖ)في ىذه الفقرةلكتاب األناباسيس، ىو موضع ىيت موضوع الدراسة ىنا 

كـ، وبالرغـ مف أّنيا أبعد مسافة عف تدمر مف دورا أوروبوس،  ٓٚٗتبعد ىيت عف تدمر مسافة 
إاّل أّف المبلحة النيرّية عكس تيار نير الفرات كانت أيسر إلييا مف دورا أوروبوس، لذلؾ فقد 

 . (ٗ)كانت النقطة الُمفّضمة لمتجار التدمرييف
المحّطات الُميمة لمقوافؿ التدمرية ُمثبت بتركيز تدمر وحدة عسكرية  ومكانة ىيت كواحدة مف
يوجد مصمحة لتدمر في ىذه المنطقة، إاّل المرور التجارّي، لذلؾ فإّف  فييا. وعمى اعتبار أّنو ال

. أضؼ إلى أّف الطريؽ التجارّي بيف ىيت (٘)تركيز ىذه الوحدة كاف والبّد لحماية قوافميا التجارّية
ثبت بالحصوف التي أقامتيا تدمر عميو. وكشفت أعماؿ المسح الجوّي قسمًا مف وتدمر مُ 

الحصوف عمى ىذا الطريؽ الحيوّي الُممتّد إلى تدمر، ومنيا إلى دمشؽ، فالبتراء، ومنيا نحو 
 . (ٙ)البحر األحمر، أو نحو اليمف عبر طريؽ البّخور

ر، وبيذه الطريؽ الُممتدة إلى الفرات، ىادرياف مف أكثر األباطرة عناية بتدماإلمبراطور وكاف 
. ومف الُمحتمؿ أّف أّحد (ٚ)والتي كانت ُتشّكؿ أّحد الشريانات التجارية الُميّمة في العصر القديـ

                                                           
 .7ٙٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٔ

2 Dio Cassius; Roman History, LXVIII, 27, 1. 
 .ٕٙص ،9ٙٗٔ بؽداد، منصور، أفرام ٌعقوب: ترجمة ،(ؾآال العشرة حملة)األناباسٌس: إكسٌنٌفون ٖ

4 Young. G. K; op, cit, p134. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p102. 

 .ٖ٘ٗص ،ٔج وفلسطٌن، ولبنان سورٌة تارٌخ(: فٌلٌب) حّتً ٙ
 .ٖٕٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن 7
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األسباب التي دفعت ىادرياف إلنياء الحرب التي أشعميا تراجاف مع بارثيا كانت رغبتو في تييئة 
. وضمف إطار السياسة التي انتيجتيا (ٔ)بيف النيريف اظروؼ ُمبلئمة لمتّجار بيف سورية وببلد م

الحكومة التدمرّية لتشجيع تجارتيا، فإّنيا أقامت فنادؽ، وخانات في ىيت لينزؿ بيا تجاّرىا، 
 .(ٕ)وحيوانات التحميؿ التي كانوا يستخدمونيا في رحمتيـ عبر البادية السورية إلى تدمر

 :ةمحّطة عان -
ُميّمة. وىي جزيرة عمى الشاطئ الغربّي لنير الفرات بيف مدينة إحدى محّطات القوافؿ ال 

. ينقؿ الُمؤّرخ آرياف أّف اإلمبراطور تراجاف قْد أّسس أسطواًل أثناء تقّدمو نحو (ٖ)الرّقة وىيت
. و ورود ذكر (ٗ)(، وأّنو مّر بموضع عانةCtesiphonالعاصمة البارثية طيسفوف)

صفو لممناطؽ التي مّر بيا تراجاف، يدّؿ عمى أّف عانة لدى آرياف في معرض و  ( Anatha)عانة
كانت حينيا تتمّتع بأىّمية، ال بأس بيا، كجزيرة فراتية ومحّطة نزوؿ لؤلسطوؿ الرومانّي. وتأكيد 
ىذا يأتي مف النقوش التدمرّية التي ُتشير إلى قياـ الحكومة التدمرية بتركيز وحدة عسكرية في 

.  كما ُعثر عمى عدد مف النقوش التدمرّية، تعود إلى الفترة بيف (٘)ّيةعانة لحماية قوافميا التجار 
وُعثر كذلؾ عمى  ـ، والتي تؤّكد أّف عانة كانت إحدى محّطات القوافؿ التدمرّية. ٕٓٓ -ٕٖٔ

تكريس ألّحد اآللية التدمرّية قّدمو فارس ُيدعى "عبيدو بف سعد البّلت" ، وكاف مف الفرساف 
 .  (ٙ)امية التدمرّي في عانةالُمتواجديف ضمف الح

ـ، وُيشير إلى منصب استراتيجوس ٕٕ٘إاّل أّف النقش األىـّ، يعود إلى حوالي العاـ 
Stratigos)( تدمرّي في آنا)عانة( وجماال(STRTG 'L 'N' WGML) مما ُيشير إلى أّف .

وُيمكف القوؿ أّف . (ٚ)تدمر كانت تفرض سمطتيا خبلؿ ىذه الفترة عمى ىاتيف الجزيرتيف الفراتّيتيف
ـْ يكونوا يقوموا بأّي عمؿ إاّل بدوافع تجارّية. وعمى األرجح أّف توّسعيـ إلى  التدمرييف كاألنباط ل

 عانة كاف بيدؼ حماية قوافميـ التجارية العابرة لمفرات نحو ىيت أو نحو خاراكس.
 -ٕٔٗ( )Shapur Iبعد قياـ اإلمبراطورّية الساسانية، تمكف الممؾ الساسانّي شابور األّوؿ)

ـ. ٕٓ٘ـ(  مف السيطرة عمى عانة، التي كاف يتواجد فييا حصف رومانّي، في حوالي العاـ ٕٕٚ
ـ، إاّل ٖٖٙوبقيت تحت السيطرة الساسانية حّتى تمّكف الروماف مف استعادتيا في حوالي العاـ 

 .(ٛ)أّنيا تعّرضت حينيا لتدمير كبير
                                                           

 .87ص ،ٖج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً ٔ
2 Kennedy. D. L and Riley. D. S;  op, cit, pp 80,  81, 89- 93. 

 .8ٙٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٖ
4 Arrian;  Parthica, LXVII. 
5 Young. G. K; op, cit, p133. 

 .ٓٗٔص ،ٖج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً ٙ
7 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p133. 
8 Ammianus; Marcilinius, XXIV, 1, 6- 10. 
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 محطة فولوجازيس: -
إلى أّف مدينة فولوجازيس البارثّية كانت إحدى الوجيات الياّمة   تّمت اإلشارة سابقاً  

لمقوافؿ التدمرّية الساعية لمحصوؿ عمى السمع الشرقّية. وفي نفس الوقت كانت محّطة نزوؿ 
والحصوؿ عمى المؤوف، ومف  لبلستراحةلمقوافؿ القاصدة الخميج العربّي، فتنزؿ فييا تمؾ القوافؿ 

ـّ ُمتابعة سيرىا جنو  . وألىّمية فولوجازيس فإّف تدمر لجأت إلى تركيز (ٔ)بًا نحو الخميج العربيّ ث
. وتركيز تدمر ليذه الوحدة العسكرّية (ٕ)وحدة عسكرّية فييا بيدؼ تأميف حماية لقوافميا النازلة فييا

في فولوجازيس التي كانت، مف الُمفترض، خاضعة لمسيطرة البارثّية، يدّؿ إّما عمى تسامح بارثّي 
ع التجار التدمرييف الذيف كانوا ُيشّكموف أّحد مصادر تصريؼ السمع القادمة عبر أراضييـ عبر م

 االستقبلؿالنيريف، ومنيا فولوجازيس، كانت تتمتع ببعض  ما بيفطريؽ الحرير، أو أّف مدف ببلد 
 بأمورىا التجاريّة عمى األقّؿ. ما يتعمؽالذاتي، مّما مّكنيا مف تسيير كّؿ 

 ات الرومانّية البارثّية خالل القرن الثاني وانعكاساتيا عمى تجارة تدمر:العالق -د
أّدى وقوع ُطرؽ تدمر التجارّية، وعدد مف األسواؽ التي تعاممت معيا، ضمف دائرة  

الصراع الرومانّي البارثّي إلى جعؿ تجارتيا تتأّثر بمجرى العبلقات بيف الدولتيف البارثية 
ض تجارتيا إلى الكساد، والتوّقؼ أحيانًا عند نشوب الحرب عمى الجبية والرومانّية. فكانت تتعرّ 

إلى أّف التجارة ال تحتاج إلى بنية تحتّية، مف  استناداً . وىو أمر يبدو طبيعيًا (ٖ)الشرقّية لروما
وسائط نقؿ وُطرؽ ودعـ مالّي وحكومّي فحسب، بؿ كانت بحاجة ماّسة إلى األمف ليتشّجع 

 ي التجارة مف دوف التفريط بحياتو أواّل وتجارتو ثانيًا. التاجر عمى الخوض ف
، تتعّمؽ اقتصاديةويذىب بعض الباحثيف إلى تعميؿ بعض الحمبلت الرومانّية عمى بارثيا بأسباب 

. ومف بيف (ٗ)بكسر السيطرة البارثّية عمى التجارة والطرؽ التجارّية البّرية القادمة مف الصيف واليند
ة البارثّية، األكثر أىّمية، والتي توّسع الباحثوف في تقدير أىّمية الدافع النزاعات الرومانيّ 

آثار إيجابية عمى التجارة  النتيائيااالقتصادّي لو، كاف حممة تراجاف عمى بارثيا. والتي كاف 
التدمرّية بعكس بقّية الحمبلت الرومانّية عمى بارثيا خبلؿ القرف الثاني الميبلدّيف والتي أّدت إلى 

عمى طوؿ خطوط تجارة تدمر التقميدّية األمر الذي دفع تجارىا إلى سموؾ طرؽ جديدة  ضطرابا
أخرى كطريؽ خاراكس البتراء عبر الجوؼ ووادي السرحاف. بينما نقؿ البعض اآلخر مف التجار 

 نشاطيـ نحو مصر لمعمؿ في تجارة البحر األحمر مع اليمف والشرؽ.

                                                           
1 Pat. S; op, cit, p32. 

 .87ص ،ٖج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ فً الُمفّصل(: جواد)علً ٕ
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p104. 
4 Schoff. W. H; The Parthian Stations of Isidore of Charax ,Philadelphia, 1914, pp 18, 
19; . Warmington. E. H; op, cit, p20; Miller. J. I; The Spice Trade of the Roman 
Empire, op, cit, 139.  
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 :لتجارة التدمرّية مع مممكة ميسانوانعكاساتيا عمى صعود ا ا،حممة تراجان عمى بارثي  -د -أ
لنيريف عبر الخميج  ما بيفسيطرت مممكة ميساف عمى الحركة التجارّية الداخمة لببلد  

التدمرّي والمصالح التجارّية التدمرّية واضحًا في مممكة ميساف منذ مرحمة  االىتماـالعربي. ويبدو 
ـ، ُعثر عميو في معبد بعؿ في تدمر، ٜٔ/ُٛٔيسّجؿ نقش ُمجّزأ، ُيؤّرخ إلى العاـ ُمبّكرة جّدًا، إْذ 

( في سفارة إلى Alexandrosكيؼ قاـ األمير جرمانيكوس بإرساؿ تدمرّي ُيدعى أليكساندروس )
 .(ٔ)(Orabzesممؾ ميساف أورابزيس)

ميساف، وىي التابعة الذاتي الذي تمّتعت بو  االستقبلؿوىذا النقش بحّد ذاتو يدّؿ عمى مدى 
سفارة مف اإلمبراطورية الرومانية)العدو الُمفترض لبارثيا(. كما  استقباؿلبارثيا، حّتى تمّكنت مف 

كما يدّؿ إسناد جرمانيكوس ىذه الُميّمة إلى شخص تدمرّي بالذات عمى مدى االىتماـ الرومانّي 
. ويدّؿ كذلؾ عمى (ٕ)يـتصادّيا لصالحبمدينة تدمر، ورغبتيـ رّبما في أْف تمعب دورًا سياسّيًا واق

حجـ المصالح التدمرّية في ىذه المممكة، وعمى أّف تدمر قد حافظت عمى عبلقات ُميّمة مع ىذه 
المممكة الخميجّية كاف ىدفيا، عمى األرجح، تشجيع التبادالت التجارّية، وتسييؿ عمؿ ُتجارىا)أّي 

ؼ الحقيقي مف ىذه السفارة إاّل أّف بعض . وبالرغـ مف عدـ وضوح اليد(ٖ)تدمر( ضمف ميساف
( أّي حمص، Emesaالباحثيف يروف أّف اليدؼ منيا كاف فتح الطريؽ التجارّي بيف إميّسا )

 .(ٗ)ومنيا إلى تدمر فميساف
 -ٖٛٔإاّل أّف التطّور األكبر في العبلقات التجارّية بيف تدمر وميساف كاف خبلؿ الفترة األنطونّية)

 تدلّ  الفترة زيادة كبيرة في حجـ القوافؿ التدمرّية القاصدة ميساف، وىو ماـ(، فشيدت ىذه ٜٚٔ
عميو الزيادة الكبيرة في حجـ نقوش القوافؿ التدمرّية. فيوجد، عمى سبيؿ المثاؿ، مجموعة مف ستّة 

ـ، بينما يوجد ما يزيد عمى تسعة عشر نقشًا مف الفترة بيف ٖٔٔ -ٜٔٔنقوش مف الفترة بيف 
وخبلؿ ىذه الفترة أيضًا قّدـ أبياف شيادتو المشيورة بأّف التدمرييف كانوًا تجارًا  .(٘)ـٔٙٔ -ٖٔٔ

 .(ٙ)عمموا عمى تمويف األسواؽ الرومانية بالسمع اليندّية والعربّية
ىذا التوّسع في حجـ النشاط التدمرّي مع ميساف ارتبط، عمى األرجح، مع فشؿ الحممة الرومانّية 

 . (ٚ)النيريف ما بيفراجاف عمى ببلد التي قادىا اإلمبراطور ت
ويرى روستوفتزؼ أّف حممة تراجاف عمى بارثيا قد نتج عنيا حماية التدمرييف وتشجيع جيودىـ 

. ومف (ٔ)النيريف والخميج العربي ما بيفالتجارية، مما أّدى إلى مّد نفوذىـ االقتصادي في ببلد 
                                                           

1 Matthews. J. F; op, cit, p164. 
 .ٖٕٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٕ

3 Young. G. K; op, cit, p130.  
4 Paltiel. E; Vessels  And Rebels In The Roman Empire, Brussels, 1991, P130. 
5 Young. G. K; op, cit, p130. 
6 Appian; Civil Wars,  V, 9. 
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p97. 
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بيف والية مصر  االقتصاديقيؽ الربط الُمحتمؿ أّف مف ضمف أىداؼ ترجاف في حممتو كاف تح
ووالية العربّية الجديدة. وبيف والية العربّية ووالية سورية. وبيف والية سورية ومنطقة الخميج العربّي 
مع أعالي الفرات مف جية والبحر األسود مف جية أخرى بيدؼ تحقيؽ حرّية أكبر في تبادؿ 

 . (ٕ)السمع
ما ـ، وسيطر بسيولة عمى السيوؿ الشمالّية لببلد ٘ٔٔلعاـ عبر تراجاف بجيوشو نير الفرات في ا

ـ، فعبر نير دجمة وسيطَر عمى مممكة أديابيف، التابعة  ٙٔٔالنيريف، وتابع تقّدمو في العاـ  بيف
ـّ تمّكف مف السيطرة عمى العاصمة البارثّية (ٖ)لمبارثييف، والممتدة عمى جانبّي نير دجمة . ث

ى ضفاؼ دجمة حّتى وصؿ إلى مممكة ميساف عمى الخميج طيسفوف واكتسح األراضّي عم
. وعمى شاطئ ميساف رأى تراجاف سفنًا تجارية ىندّية، وحشودًا مف التجار مف باريجازا (ٗ)العربيّ 

الرومانّي ديو كاسيوس أّف اإلمبراطور تراجاف وقؼ عمى ساحؿ ميساف  واليمف. ويروي الُمؤّرخ
ليند، فقاؿ ُمتحّسرًا: " آٍه لو كنت شاّبًا، لكنت عندئذ أبحرت إلى فرأى سفينة تجارّية ُمتوّجية إلى ا

اليند بالتأكيد". وُيضيؼ ديو كاسيوس أّف تراجاف كاف ُمتمّيفًا لمعرفة أحواؿ اليند وأّنو َحَسَد 
 .(٘)اإلسكندر المقدونّي عمى تمّكنو مف الوصوؿ إلى تمؾ األرض البعيدة

قفة تراجاف عمى ساحؿ التي وصؼ بيا ديو كاسيوس وِ  وبغّض النظر عف الطريقة الرومانسّية
ميساف، فإّف ما أورده ُيعتبر دليبًل أدبّيًا ُميّمًا عمى أّف ميساف كانت تشيد حينيا حركة تجارّية 

لى سواحؿ شبو الجزيرة اليندّية.  نشطة مف وا 
النيريف حّتى بدأت  ما بيفعمى أّية حاؿ، ما أْف تمّكنت القّوات الرومانّية مف السيطرة عمى ببلد 

يعني فرض ضرائب  ما كافبتنظيـ مناطقيا وُمدنيا عمى أّنيا واليات رومانّية جديدة، وىو 
. ىذه األعباء المالّية الجديدة، (ٙ)صارمة لمتجارة اإلقميمّية العابرة ليا إدارةُمنتظمة بالتوازي مع 

النيريف إلى الدخوؿ في ثورة  بيفما بالتزامف مع التحريض البارثّي عمى التمّرد، دفع ُمدف ببلد 
يوس كعارمة ضّد الحكـ الرومانّي الجديد. وبالرغـ مف تمّكف القّوات الرومانّية بقيادة  لو 

خمادىا كّمؼ المراكز (ٚ)مف قمع تمؾ التمّردات (Lusius Quietusكويتوس) ، إاّل أّف قمعيا وا 
( أو الرىا. ولحؽ بسموقية Edessaديّسا)النيريف ثمنًا باىظًا. فُدّمرت أ ما بيفالحضرّية في ببلد 

                                                                                                                                                                      
1 Rostovtzeff.  M. I ; Caravan Cities, op, cit, p107. 

 .ٕٕٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٕ
3 Dio Cassius; Roman History, LXVIII, 22, 2. 
4Harmatta. J; History Of Civilization Of Central Asia , Vol II, UNESCO Publishing, Paris, 
1996, 
p132 .  
5 Dio Cassius; Roman History, LXVIII, 29, 1.   
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p98. 
7 Bennett. J; op,cit, p203. 
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ما . و (ٔ)( فخضعت لحصار رومانّي طويؿ األجؿHatraىي األخرى دمار كبير. أّما الحضر)
النيريف إلى باقي الممتمكات الرومانّية في الشرؽ.  ما بيففي ببلد  االضطراباتأْف امتّدت  لبث

التي استغّمت ضعؼ  (ٕ)وقورينائية فقامت تمّردات ييودّية عارمة في فمسطيف، ومصر، وقبرص،
. (ٖ)المواقع العسكرّية الرومانّية فييا نتيجة سحب الفرؽ الرومانّية منيا لممشاركة في حممة تراجاف

ـ( ٕٛٔ -ٜٓٔ()Osroesوتزامنت تمؾ التمّردات مع اليجـو الُمضاد الذي قاـ بو أوسرويس)
الرومانّية ومحاصرتيا داخؿ األراضّي  ممؾ البارثييف، والذي ىّدد بقطع خطوط مواصبلت القّوات

  . (ٗ)البارثّية
ـ إلى كارثة ٚٔٔـ نصرًا لمروماف، عمى الجبية الشرقّية، تحّوؿ في العاـ ٘ٔٔوما كاف في العاـ 

. إْذ اضطّر تراجاف إلى الدخوؿ في قتاؿ شرس مع البارثييف والجماعات الييودّية (٘)حقيقّية
ـْ يمبث أْف (ٙ)ائر كبيرة، حّتى تمّكف مف الوصوؿ إلى أنطاكيةالُمتمّردة. ذلؾ القتاؿ كّمفو خس . ول

ـ، فخمفو اإلمبراطور ٚٔٔأب مف العاـ  ٔٔمات اإلمبراطور تراجاف أثناء عودتو إلى روما في 
عادة  األراضي والممالؾ التي سيطر عمييا تراجاف  ىادرياف الذي قّرر إنياء الحرب عمى بارثيا، وا 

 .  (ٚ)النيريف فما بيأديابيف، ومناطؽ  أرمينيا و إلى مموكيا، فشمؿ ذلؾ
وتماشيًا مع مقولة" مصائُب قوـٍ عند قوـٍ فوائُد"، فإّف فشؿ حممة تراجاف، والدمار الذي حّؿ 

النيريف قْد انعكس إيجابًا عمى تجارة تدمر وميساف. إْذ خرجت ىاتاف  فما بيبحواضر ببلد 
راجاف السمبّية. فبل  مدينة تْدمر تأّثرت عمى اعتبار أّنيا المدينتاف غير ُمتأثرتيف بنتائج حممة ت

كانت قريبة مف الخطوط الخمفّية لمجيوش الرومانّية، وال ميساف تأّثرت عمى اعتبار أّنيا لـ تتوّرط 
النيريف. لذلؾ فإّف البنية التحتّية التي كانت  فما بيفي التمّردات التي قامت بيا بقّية ُمدف ببلد 

ـْ تتعّرض لمتدميرُتسّخر في ا لتجارة قد بقيت سميمة ول
. فاستغّمت تدمر فراغ السمطة الذي خّمفو (ٛ)

النيريف، والُبطء البارثّي في إعادة السيطرة عمى ىذه  فما بيالرومانّي مف ببلد  االنسحاب
المنطقة. فقامت، ُمستخدمًة وحداتيا العسكرّية، بفرض سيطرة أكبر عمى  المناطؽ حوؿ ُمنتصؼ 

. وُكّمفت الوحدات العسكرّية التدمرّية بتأميف السيطرة عمى الُطرؽ الصحراوّية (ٜ)الفرات وادي

                                                           
1 Dio Cassius; Roman History, LXVIII, 31- 32. 

ٌّة بٌن تقع أفرٌقٌة شمال فً ومزدهرة كبٌرة قورٌنائٌة: مدٌنة ٕ  :انظر. وقرطاجة اإلسكندر

 Bunson; op, cit, p163  . 
3 Debvoice. N; op, cit, p236 .   
4 Siker. M; Between Rome and Al Qods: 300 years of Roman-Judean relations, New 
York, 2001, p173.    
5 Debvoice. N; op,  cit, p 238. 

ًّ  العصرٌن فً األدنى الشرق(: فوزي) مكاوي ٙ ، الهللٌنست ًّ  .9ٕٗ ص والرومان
7 Historia Augusta; Hadrian, IX , 1.  
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p98. 
9 Elton. H; op, cit, pp91- 93. 
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لحماية القوافؿ التجارّية مف تدمر إلى ىيت. كما ُكّمفت تمؾ الوحدات بالقياـ بدورّيات بحرّية، 
ّية خاراكس، باإلضافة إلى تركيز وحدات تدمر  وبتأميف المرور النيرّي عمى الفرات بيف ىيت و
 .  (ٔ)(Bijanبيجاف) ( وAnaعمى الُجزر الواقعة عند ُمنتصؼ الفرات مثؿ آنا)

ودفع ىذا التطور في حركة التجارة، خبلؿ القرف الثاني، التجار التدمرييف إلى التوّسع في 
استخداـ المراكب النيرّية بيف ىيت والخميج العربّي، إْذ كاف النقؿ النيرّي أرخص بكثير مف النقؿ 

. واقترف ىذا التطّور في العبلقات التجارّية بيف تدمر (ٕ)ي، وُيحّقؽ ُسرعة أكبر في نقؿ السمعالبرّ 
وميساف مع بروز لمتدمرييف في ىذه المممكة الخميجّية لدرجة أّف ممؾ ميساف قد استعاف ببعض 
التدمرييف في إدارة شؤوف مممكتو، فحاز بعضيـ مناصب عالية في السمطة تحت حكـ مموؾ 

ـ( كيؼ أّف حاكـ تيموس أو ٖٔٔ. فُتسّجؿ بعض النقوش التدمرّية)مؤرخة إلى العاـ (ٖ)فميسا
. ومف الُمحتمؿ أّف الحكومة (ٗ)البحريف، وحاكـ ُفرات قد قاموا برحبلت تجارّية بيف خاراكس وتدمر

يف التدمرّية ىي مف أرسمت ىؤالء الشخصّيات ليكونوا بمثابة قناصؿ يديروا شؤوف الرعايا التدمري
 . (٘)الُمتواجديف في ميساف، ويسّيموا عمؿ الجالّيات التجارية التدمرّية الُمتواجدة ىناؾ

ـْ يقتصر الحضور التدمرّي في المناصب العالية عمى ميساف، بؿ تعّدى ذلؾ إلى مدينة  ول
موا قا فولوجازيس البارثّية نفسيا. إْذ تمّتع التجار التدمرّيوف بسمعة كبيرة في فولوجازيس لدرجة

، وىذا (ٙ)ببناء مجمع دينّي ُكّرس لعبادة اإللو بعؿ، ومعبد أوغسطّي لعبادة األباطرة الروماف معيا
و . (ٚ)المعبد األوغسطّي ُيذّكر بالمعبد الذي بناه التّجار الروماف في ميناء موزوريس جنوبّي اليند

ما بيف النيريف في ىذا وغيرىا مف ببلد  فولوجازيسما الشّؾ فيو أّف ىذا النفوذ التدمرّي في 
التوقيت بالذات ساعد عمى تغمغؿ النفوذ الرومانّي، إْذ أّف إقامة معبد أوغسطّي في مدينة 
فولوجازيس البارثّية يحمؿ مغزى سياسّي خاّص بالنسبة لروما. فالعبادة األوغسطّية كانت إحدى 

تيا دليبًل عمى الوالء أىـّ العبادات الحكومية الرومانّية عمى اإلطبلؽ، حيث تعتبر ُمشايع
 يدّؿ عمى سعي رومانّي لزرع عبادة األباطرة الروماف في منطقة ببلد ما . وىو ما(ٛ)لئلمبراطورّية

بيف النيريف أثناء نزاعيا مع البارثييف وذلؾ في محاولة منيا لزرع روح العداء لمبارثييف في ببلد 

                                                           
1 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p328, 329. 

 .ٗ٘ٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٕ
 .ٕٕٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٖ

4 Inv;  X, 38, 112. 
5 Young. G. K; op, cit, p130. 
6 Elton. H; op, cit, p94.; McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p99. 
7 Peutinger Table; XI. 
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اـ بيذه الُميّمة، فُيحّققوا التغمغؿ السياسّي بيف النيريف. ويبدو أّنيـ استخدموا التدمرييف لمقي ما
 . (ٔ)االقتصاديلصالح روما عبر نفوذ التدمرييف 

مف  ،وىـ تابعيف لروما، ويبدو التساؤؿ عف الحالة السياسّية في ميساف والتي مّكنت التدمرييف
فترض توّلي مناصب عالية في تمؾ المممكة، ومف تشريؼ أو عبادة اإلمبراطور في مممكة مف المُ 

كتوّلي  االستثنائيةأّنيا تابعة لبارثيا، يبدو تساؤاًل مشروعًا. فكيؼ سمحت بارثيا بمثؿ ىذه األمور 
 التدمرييف لمناصب عالية في ميساف أو إقامة التدمرييف لمعبد أوغسطي في مدينة فولوجازيس؟.  

ساف كانت في تمؾ التفسير األقرب لممنطؽ ليذا الحضور التدمرّي القوّي في ميساف ىو أّف مي
التي  وىذا التفسير ُتّؤيده بعض المصادر األدبية واألثرية. (ٕ)تابعة لروما وليس لبارثيا مممكةالفترة 

ميساف كانت في النصؼ األّوؿ مف القرف الثاني الميبلدّي تابعة لروما، أو عمى األقّؿ  توحّي بأفّ 
. (ٖ)ثاؿ برونزي  لئللو ىرقؿ في سموقية دجمةتُتمتع معيا بعبلقات سياسّية ُممّيزة. إْذ ُعثر عمى تم

ويوجد عمى الفخذ األيمف لمتمثاؿ نقش بالمغة اليونانية، وعمى الفخذ األيسر لو ترجمة لمنّص 
ويكشؼ النقش، المحفوظ في متحؼ مدينة بغداد، أّف التمثاؿ  .(ٗ)اليونانّي مكتوبة بحروؼ أرامّية

ـ( ٕٜٔ -ٜٗٔ()Vologeses IIIلوجازيس الثالث)ُأخذ مف سموقية مف قبؿ الممؾ البارثّي فو 
 ـ. يقوؿ النقش اليونانّي:ٔ٘ٔ/ٓ٘ٔعندما غزا ميساف في العاـ 

 (٘) 
 

                                                           
 .9ٗص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٔ

2 Nodelman. A; A Preliminary History of Characene, No.13, Berytus ,1960, pp83- 121, 
p111. 

 .ٕٓٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٖ
4 Wiesehöfer. J; op, cit, p122. 
5 Young. G. K; op, cit, p135.  
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 ترجمة النقش:
ـ(، ممؾ المموؾ أرشاؽ فولوجازيس ابف ٔ٘ٔ/ٓ٘ٔبالحساب اليونانّي) ٕٙٗ" في العاـ 

باكوروس الذي كاف ممكًا ميثيراديتيس الممؾ، قاـ بحممة عمى ميساف ضّد ميثراديتس الممؾ ابف 
قبمو، وطرد ميثراديتس مف ميساف، وجمب ىذا الُنُصب)التمثاؿ( إلى ىذا المكاف ووضعو في معبد 

 .(ٔ)اإللو أبولو أماـ البوابات البرونزّية"
وبناًء عمى ىجوـ ممؾ بارثيا عمى ميساف وخمعو لممكيا يبدو أّف ممؾ ميساف كاف تابعًا لروما أو 

أقّؿ تقدير، وىو مادفع الممؾ البارثّي لخمعو مف منصبو ضمف إطار سياستو في مواليًا ليا عمى 
إعادة النفوذ البارثّي إلى ببلد مابيف النيريف بعد سحب القّوات الرومانّية منيا عقب فشؿ حممة 

 .(ٕ)تراجاف
اجاف وفرضّية أْف ميساف كانت موالية لروما يؤّيدىا، رّبما، ما أورده ديو كاسيوس بخصوص أّف تر 

( أمير خاراكس وأّف األخير بقي مواليًا Athambelusقد إستقبؿ بحفاوة مف قبؿ أثامبيموس)
 .(ٖ)لتراجاف حّتى بعد أْف ُفرض عميو دفع الجزية

عمى أّية حاؿ، استمّرت التجارة التدمرّية مع ميساف حّتى بعد أْف فرض الممؾ فولوجازيس الثالث 
قوش القوافؿ التدمرّية إلى التّجار التدمرييف القاصديف مممكة سيطرتو عمييا بدليؿ استمرار إشارة ن

ميساف. وُعثر عمى سمسمة مف ثمانية نقوش تدمرّية ُتشّرؼ تدمرّي حمؿ إسـ ماركوس أولبيوس 
ـ مّما يدّؿ ٜ٘ٔ -ٙ٘ٔ. ىذه النقوش تعود إلى الفترة بيف (ٗ)(Marcus Ulpius Iarhaiإيراىاي)

 .(٘)مع مممكة ميساف خبلؿ ىذه الفترة عمى األقؿّ  عمى استمرار التجارة التدمرّية
 عمى بارثيا وانعكاسيا عمى الطرق التقميدّية لمتجارة التدمرّية: حممة لوكيوس فيروس -د -ب

التطّور األبرز خبلؿ القرف الثاني الميبلدّي والذي انعكس سمبًا عمى تجارة تدمر مع  
ـ( ٜٙٔ -ٔٙٔ)( Lucius Verusروس)فيـ عندما ىاجـ لوكيوس ٕٙٔميساف كاف في العاـ 

الُمضطربة  اإلمبراطورّية البارثّية مدفوعًا بطموحات سمفو تراجاف، وراغبًا في استغبلؿ األوضاع
. وقبؿ بدء الحممة أصيب فيروس بمرض أقعده في أنطاكية، (ٙ)التي كانت تمّر بيا الدولة البارثّية

تقدـ ف. (ٚ)(Avidius Cassiusديوس كاسيوس)مما دفعو إلى إسناد قيادة الحممة إلى القائد أفي
النيريف، وتمّكف مف السيطرة عمى العاصمة الشرقية لبارثيا)طيسفوف(.  ما بيفكاسيوس نحو ببلد 

مرض الطاعوف بيف  النتشارأف اضطّر إلى التراجع نتيجة  ما لبثإاّل أّف الجيش الرومانّي 
                                                           

1 Wiesehöfer. J; op, cit, p122. 
 .ٕٔٗ -ٕٓٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٕ

3 Dio Cassius; Roman History, LXVIII, 28, 4. 
4 Stoneman.R; op, cit, p45. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p103. 

 .7ٖٕص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٙ
7 Debvoice.N; op, cit, p 238. 
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عمى التجارة  األثرة نتائج، سيئة، بعيدة .  وكاف ليذه الحمم(ٔ)المؤفالجنود الروماف وقّمة 
. وسموقية كانت أّحد المراكز (ٕ)ـٙٙٔالتدمرّية، إْذ قاـ كاسيوس بتدمير مدينة سموقية في العاـ 

التجارية اليامة لمتدمرييف لذلؾ مف الطبيعي أْف ينعكس تدميرىا سمبًا عمى التجارة التدمرّية. كما 
النيريف أّدت إلى  ما بيفاف واالستقرار عمى طوؿ ببلد أوجدت حممة كاسيوس حالة مف عدـ األم

ىذا الجمود الذي أصاب التجارة  استمرّ  . و(ٖ)ُعزوؼ التّجار التدمرييف عف الذىاب إلى ميساف
التدمرّية قرابة ثبلثة عقود توّقفت خبلليا نقوش القوافؿ التدمرّية توّقفًا تاّمًا استمّر حّتى 

ع التجار التدمرييف إلى البحث عف خطوط تجارية جديدة غير ـ. وكانت السبب في دفٜٓٔالعاـ
النيريف التي وقعت تحت وطأة تقّدـ الجيوش  ما بيفالخطوط التقميدّية الماّرة عبر ببلد 

 . (ٗ)الرومانّية
مف بيف الخيارات التجارّية التي كانت أماـ التاجر الرومانّي برز الطريؽ الممتد مف خاراكس عبر 

 أثريةدالئؿ . وتوجد (٘)لعربّية ليمّر في الجوؼ فوادي السرحاف ومنيا إلى البتراءشماؿ الجزيرة ا
عمى االستخداـ التدمرّي ليذا الطريؽ، إْذ عثر عمى نقش تدمري في وادي السرحاف يشير إلى 

عمى أّف الروماف قْد رّكزوا  أثريةكما توجد دالئؿ  . (ٙ)تركيز تدمر لوحدة عسكرية في ىذا الموقع
ضًا وحدة عسكرّية في الجوؼ رّبما كاف اليدؼ منيا المشاركة في حماية القوافؿ التجارية ىـ أي

والتي سعت لتجّنب منطقة النزاع البارثّي الرومانّي  ،القادمة مف الخميج العربّي إلى والية العربّية
جارّية النيريف. أو رّبما كاف اليدؼ منيا ضماف تحصيؿ الرسوـ عمى السمع الت ما بيففي ببلد 

 . (ٚ)العابرة ليذه الطريؽ بيف خاراكس والبتراء
 ،بعض التدمرّييف، ممف اّتخذوا التجارة أساسًا لمعيشتيـ، كاف مصرالخيار الثاني الذي لجأ إليو 

فتوّجو بعض التدمرييف نحو والية مصر الرومانّية لمعمؿ في شبكات التجارة البحرّية التي ربطت 
 .(ٛ)اليمف واليند والشرؽ األقصىتمؾ الوالية الرومانّية مع 

والنشاط التدمرّي في تجارة البحر األحمر ُمثبت بقّوة في المصادر األثرّية، إْذ ُعثر في مدينة 
كوبتوس عمى نقش ُميـّ يتضّمف تكريس أىداه عدد مف التّجار التدمرّييف لتاجر تدمرّي آخر كاف 

 . (ٜ)لو إسياـ ويّد بيضاء في أعماليـ التجارّية

                                                           
1 Historia Augusta; Hadrian, VIII, 1- 2. 
2 Pat. S; op, cit, p35. 
3 Young. G. K; op, cit, p156. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p104. 

 .ٕٕٗص م،ٖٕ٘ -م.قٕ٘ العربً الخلٌج ومنطقة الرومان(: محمد حمد)صراي بن ٘
6 Young. G. K; op, cit, p113. 
7 Speidel. M. A; The Roman Road to Dumata, op, cit, pp215, 217. 
8 Raschke. M.G; op, cit, pp642- 644. 
9 Young. G. K; op, cit, p71. 
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      ول النفش:يق

 (ٔ) 
 

(. أيضًا)ُيدعى( أنياناس Salmanos( ابف سالمانوس)Zabdalasترجمة النقش: " زابداالس)
(Aneinas مف تّجار البحر األحمر مف تدمر اليادريانّية الذي أقاـ مؤّسسات جديدة مف مالو ،)

 .(ٕ)وتمّيزه"الخاص، زمبلئو مف تّجار تدمر اليادريانّية)أقاموا ىذا( لصديقيـ لصداقتو 
ومف الواضح أّف ىذا النقش يصؼ جالية مف التّجار التدمرييف الذيف عمموا في تجارة البحر 

ـ يأتي عمى ذكر ٕٕٔ -ٓٙٔاألحمر. وُعثر في كوبتوس كذلؾ عمى نقش آخر ُأّرخ لمفترة بيف 
 . (ٖ)تّجار تدمر ونشاطيـ في مدينة كوبتوس

كاف أشبو بنقابة لمتجار التدمرييف  ،النقوش في كوبتوسأّف الموقع الذي ُوجدت فيو  كوّليدجويرى 
أو ُمنّظمة ُمشابية وذلؾ باالعتماد عمى تمؾ النقوش، وعدد مف قطع الغرانيت المنحوتة بييئة 

ومما الشّؾ فيو أّف تمؾ التجارة التي عمؿ بيا التّجار التدمرّيوف في كوبتوس  .(ٗ)تّجار تدمرّييف
نيـ مف المصرييف أّي التجارة مع اليمف واليند وماورائيا مف مناطؽ كانت كتمؾ التي عمؿ بيا أقرا

وعثر عمماء اآلثار الذيف نّقبوا في ميناء قنا اليمنّي عمى حاوية تدمرّية ُمحّطمة عمى  .(٘)الشرؽ

                                                           
1 CIS 3, 3910.   
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p105. 
3 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
367. 
4 Colledge. M. A. R; op, cit, pp126- 128. 
5 Young. G. K; op, cit, p72.  
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أرضية مخزف، مما يدؿ عمى أّف التدمرييف قْد أقاموا صبلت تجارّية مع ىذا الميناء الذي كاف 
 .(ٔ)لمسمع العطرية الواصمة إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية مصدرًا أساسّياً 

ـْ يكف ىؤالء التّجار ىـ التدمرّيوف الوحيدوف الذي ُوجدوا في الصحراء الشرقّية بمصر، إْذ ُيشير  ول
إلى حضور عسكرّي تدمرّي تضّمف مفرزة  مف  ،ـُٖٕٛمؤّرخ إلى العاـ ، نقش مف كوبتوس أيضاً 

 . (ٕ)ـٕٙٛالعاـ  ما قبؿياـ( التدمرييف تأّسست في الموقع في فترة النّبالة)رماة الس
كما ُعثر في ميناء برنيكي عمى تكريس)إىداء( بالمغة اليونانّية أقيـ مف قبؿ أّحد رماة السياـ 

( ُمقّدـ إلى Marcus Aurelius Mokimosالتدمرييف ُيدعى ماركوس أوريميوس موكيموس )
. ىذا الحضور العسكرّي التدمرّي في (ٖ)ـ(ٕٚٔ  -ٕٔٔ( )Caracallaاإلمبراطور كركبّل )

يدّؿ عمى عمؿ ىؤالء  ،بما ليما مف أىّمية في التجارة الشرقّية، برنيكي بالذات كوبتوس و
التدمرييف في حماية القوافؿ التجارّية البّرية الُمحّممة بالسمع الشرقّية والعابرة لمطرؽ الصحراوية بيف 

مف خبراتيـ  لبلستفادة. ومف الُمحتمؿ أّف ىذا التوظيؼ لمتدمرييف كاف كوبتوس البحر األحمر و
نتيجة لمتشابو في الطبيعة الصحراوية بيف الصحراء الشرقّية والبادية السورّية التي قاـ التدمريوف 

 .(ٗ)بدوريات ُمنتظمة فييا لحماية القوافؿ التجارية لمدينتيـ
، وىذا الحضور التدمرّي في تجارة البحر األحمر برنيكي ىذه النقوش التي وجدت في كوبتوس و

ْف  أقّؿ،  بوتيرةالشرقّية، ُتعّد شاىدًا آخرًا عمى أّف التجارة الرومانية مع اليمف واليند قد استمّرت، وا 
 خبلؿ النصؼ األّوؿ مف القرف الثالث الميبلدّي.

إْذ عندما  ،ميـ التجاريّ ىذا التطّور في خطوط تجارة التدمرييف وّفر لمتدمرييف فرص أعظـ في عم
ـ، ٜٓٔالنيريف، في حدود العاـ  ما بيفالتدمرّيوف تسيير قوافميـ التجارّية عبر ببلد  استأنؼ

 ما بيفأصبح بإمكانيـ إفراغ حمولتيـ التجارّية في األسواؽ المصرّية، أو في أسواؽ ببلد 
ليندّية باإلضافة إلى السمع النيريف. كما أصبح بإمكانيـ تزويد األسواؽ الُمتوّسطّية بالسمع ا

ىو السبب وراء  ،. وقد يكوف النشاط التدمرّي في تزويد اإلسكندرّية بالسمع الفارسّية(٘)الفارسّية
ذكر تعرفة اإلسكندرّية، عند نياية القرف الثاني الميبلدي، لمسمع الفارسّية التي ُفرضت الضرائب 

كانت  ،لسمع التي ذكرتيا تعرفة اإلسكندرّيةعمى دخوليا إلى األسواؽ المصرّية. ومف بيف ىذه ا
 .  (ٙ)سية الداخمّيةآالجمود الفارسّية والبابمّية، باإلضافة إلى العقاقير الطّبية مف 

                                                           
1 Hoyland. R. G; Arabia and the Arabs. London: Routledge, 2001, p94. 
2 Speidel. M. P; Palmyrenian Irregulars at Koptos, ’ BASP, No. 21, 1984, pp221- 224, 
p222. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p105. 
4 Speidel. M. P; op, cit, p221. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p105. 
6 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp95, 96. 
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 التجارة التدمرّية خالل القرن الثالث حّتى سقوط تدمر:  -ٖ
الحرب في السياسة اإلمبراطورّية بعد  االىتماـاحتّؿ الشرؽ الرومانّي حّيزًا أكبر مف  

 األىمّية التي أوصمت سبتيموس سيفيروس إلى عرش اإلمبراطورّية الرومانّية. 
ـ( سمسمة مف الحروب مع بارثيا، ووريثتيا الدولة ٖٕ٘ -ٖٜٔالسيفيرّية)وحمؿ عيد األسرة 

. ىذه الحروب التي ما كانت لتمّر مف دوف أْف تترؾ آثارىا السمبّية عمى تجارة القوافؿ (ٔ)الساسانّية
التي عصفت  االقتصاديةترافقت مع األزمة دمرّية خصوصًا وأّف تمؾ اآلثار السمبّية قد الت

 . (ٕ)بمفاصؿ الحياة في اإلمبراطورّية الرومانّية خبلؿ القرف الثالث
بالنسبة لتجارة القوافؿ التدمرّية عمى  االستقرارىذه الظروؼ جعمت مف القرف الثالث فترة مف عدـ 

رف قد شيد صعودًا سياسيًا كبيرًا لتدمر انتيى بالقضاء عمييا نيائّيًا في العاـ الرغـ مف أّف ىذا الق
ـْ تيدأ طواؿ القرف الثاني الميبلدّي  ما بيفـ. وعمى الرغـ مف أّف جبية ببلد ٕٕٚ النيريف ل

أكثر شراسة تركت بصمتيا  اً باستثناء فترات قصيرة، إاّل أّف القرف الثالث قد حمؿ معو حروب
ـ تمّكف الممؾ الساساني ٕٕٗعمى التجارة التدمرّية. إْذ وفي العاـ السمبّية 
( مف القضاء عمى األسرة البارثّية، وأّسس األسرة الساسانية ٕٔٗ -ٕٕٗ()Ardashirأرداشير)

الفارسّية التي أثبتت بعد فترة قصيرة أّنيا كانت خصمًا أكثر شراسة لئلمبراطورّية الرومانّية مف 
 . (ٖ)األسرة البارثّية

ـْ تمِض فترة قصيرة عمى وصوؿ أرداشير إلى السمطة حّتى بدأت أعمالو تترؾ آثارىا عمى  ول
الُمتكّرر لمممتمكات  و االحتبلؿتجارة القوافؿ الشرقّية. إْذ أّف الزيادة في حجـ الحمبلت العسكرّية، 

النيريف  ما بيفبلد عرقؿ مرور القوافؿ التدمرّية إلى ب ،الرومانّية خبلؿ القرف الثالث الميبلديّ 
والخميج العربّي. فتوّقفت نقوش القوافؿ التدمرّية عف ذكر خاراكس كوجية لقوافؿ التجار 

ُيشير رّبما إلى أّف  ما قد، وىو (ٗ)التدمرييف، في حيف استمّرت اإلشارة إلى مدينة فولوجازيس
ارة تدمر مع خاراكس إلى العبور التجارّي إلى خاراكس لـ يعد ُمتاحًا. ويعزو كيري يونغ توّقؼ تج

ـ، األمر الذي قّمؿ ٕٕٙتمّكف الممؾ الساسانّي أرداشير مف السيطرة عمى مممكة ميساف في العاـ 
مف فرص التجارة الحّرة التي كانت ُمتوّفرة أّياـ البارثييف والتي شجعت تجارة القوافؿ التدمرّية مع 

 .(٘)مممكة ميساف
رة تدمر مع خاراكس، فإّف التجار التدمرييف كاف بإمكانيـ عمى أّية حاؿ، وبالرغـ مف توّقؼ تجا

 الحصوؿ عمى مطمبيـ مف السمع الشرقّية مف مدينة فولوجازيس.
                                                           

1 Debvoice. N; op, cit, p 256- 259. 
2 Harl. K; op, cit, pp132- 134.   
3 Herodian; History of the Roman Empire, VII, 2. 
4 Inv;  III, 21. 
5 Young. G. K; op, cit, p157. 
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األحداث األسوأ في الشرؽ الرومانّي والتي كانت بمثابة الشعرة التي قصمت ظير البعير بالنسبة 
ندما أطمؽ الممؾ الساساني لتجارة تدمر، أخذت مكانيا مع منتصؼ القرف الثالث الميبلدّي ع

شابور األّوؿ، خميفة أردشير، سمسمة مف اليجمات عمى سورية الرومانّية تمّكف خبلليا مف 
، ومف ىزيمة اإلمبراطور الرومانّي فاليرياف (ٔ)السيطرة عمى الحضر ومف تدمير أنطاكية

(Valerian( )ٕٖ٘- ٕٙٓوأسره مع عدد مف ،)تدمر نفسيا . (ٕ)ـٕٓٙضّباطو في ربيع العاـ ـ
تأّثرت بيذا الغزو، إْذ ُتركت وحيدة لتواجو الغزو الساسانّي، و َفقدت الحاميات العسكرّية التي 

. كما سيطر الممؾ شابور عمى عدد (ٖ)كانت تتوّلى ميّمة حماية مرور القوافؿ عمى وادي الفرات
أوروبوس التي  مف المحّطات التي كانت تنزؿ بيا القوافؿ التدمرّية مف ضمنيا مدينة دورا

. ُكّؿ ىذا أّدى إلى كساد أصاب تجارة القوافؿ التدمرّية وأثبت (ٗ)تعّرضت لمتدمير وعانة الُفراتية
 ألىؿ تدمر أّنيـ ُمضطّريف لزيادة قّوتيـ العسكرّية لمدفاع عف وجود مدينتيـ.

يرة تمّكنوا بقيادة ممكتيـ الشيفزماـ المبادرة، أنفسيـ ُمضطريف لتولي أىؿ تدمر  وجد
ـ( مف التصّدي لمساسانييف ومف تطوير قّوة مممكتيـ السياسّية ٕٕٚ -ٕٙٙ)(Zenobia)زنوبيا

والعسكرّية حّتى أعمنوا الثورة عمى روما نفسيا فارضيف سيطرتيـ عمى سورية ومصر ومناطؽ مف 
 . (٘)أسية الصغرى

ب اإلقتصادّي، وبالرغـ مف غموض أىداؼ زنوبيا في إعبلف الثورة عمى روما، إاّل أّف السب
الذي ازدادت وطأتو الُمتعّمؽ بتكويف إمبراطورّية شرقّية خالية مف النظاـ الضريبي الرومانّي، 

. (ٙ)الدافع الُمتعّمؽ بحماية القوافؿ التجارّية التدمرّية يبقى قائماً خبلؿ القرف الثالث الميبلدّي، مع 
بيدؼ حماية مصالح التّجار ومف الُمحتمؿ أّف توّسع زنوبيا إلى مصر كاف، ىو اآلخر، 

                                                           
1 Dodgeon. M. H. and Lieu. S. N. C;  The Roman Eastern Frontier and the Persian 
Wars 226- 362 A. D : A Documentary History, London: Routledge, 1991, p360. 

ٌُشٌر إلى أّن اإلمبراطور فالٌرٌان قد قام بإعادة بناء مدٌنة Zosimusوتجدر اإلشارة إلى أّن زوزٌموس)  )

         .Zosimus; New History, I, 32, 2              :       م. انظرٕٗ٘أنطاكٌة بعد وصوله إلى سورٌة عام 
ٌّة الساسانٌة والتً أُسر فٌها ٌوجد خبلؾ بٌن الباحثٌن بش ٕ ؤن التارٌخ الدقٌق لحدوث المعركة الرومان

م. فٌرى  الباحث " دي بلوٌس" ٕٓٙ -8ٕ٘اإلمبراطور فالٌرٌان وتتراوح التخمٌنات بشؤن هذه النقطة بٌن العام 
 م. انظر:9ٕ٘أّن المعركة حدثت فً العام 

de Blois. L; The Policy of the Emperor Gallienus. Brill, Leiden, 1976, pp2, 3. 
ٌّة، ُمإّرخة إلى شهر آب من ٕٓٙأّما الباحث" بات" فجعله فً العام  م وذلك باالستناد إلى قطعة وردّي مصر

بعد شهر  ٕٓٙم، وتذكر فالٌرٌان على أّنه إمبراطور، لذلك ٌقترح أّن المعركة جرت فً صٌؾ العام ٕٓٙالعام 
 آب. انظر:

 Pat. S; op, cit, p181.   
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p104. 
4 Pat. S; op, cit, p47.   
5 Zosimus; New History, I, 50, 1. 
كذلك: سلٌم)أحمد أمٌن(: جوانب من تارٌخ وحضارة الجزٌرة العربٌة فً العصور القدٌمة، دار المعرفة 

 .8ٕٔ، 7ٕٔم، ص9ٕٓٓ، اإلسكندرٌةالجامعٌة، 
6 Young. G. K; op, cit, p162. 
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التدمرييف الذيف بدؤوا ُيثبتوف أنفسيـ في تجارة البحر األحمر المصرّية. وىذا التحميؿ قد ُيؤّيده 
مع أّحد تّجار مصر األثرياء الذي حمؿ إسـ ـ ٜٕٙفي العاـ التحالؼ الذي أبرمتو زنوبيا 

تاجرًا سورّيًا مف سموقية، إاّل أّنو ُتورد مجموعة األوغستا أّف فيرموس كاف . و (ٔ)(Firmus)فيرموس
الميبلدّي، وناؿ شيرة كبيرة عمى  كّوف ثروتو مف العمؿ في التجارة مع اليند خبلؿ القرف الثالث

. فمف ناحية التجارة تقوؿ مجموعة األوغستا أّف فيرموس كانت (ٕ)الصعيديف التجاري والسياسيّ 
. ومف ناحية (ٖ)ا أرسؿ ُسفنًا تجارّية إلى اليندلديو عبلقات تجارّية جّيدة مع العرب، وغالبًا م

السياسة سّخر فيرموس األمواؿ الضخمة التي جناىا مف تجارتو اليندّية لتجنيد عدد كبير مف 
الحّراس الُمرتزقة استخدميـ ألغراض سياسية عندما وقؼ إلى جانب زنوبيا ممكة تدمر التي 

 . (ٗ)ـٜٕٙأرسمت جيوشيا لمسيطرة عمى مصر في العاـ 
ومف الُمحتمؿ أّف مصالح فيرموس وزنوبيا قد تقاطعت عند نقطة تحرير مصر مف السيطرة 
الرومانّية، وتأسيس إمبراطورّية شرقّية جديدة خالية مف النظاـ الضريبّي الرومانّي الذي ازدادت 
 وطأتو خبلؿ القرف الثالث الميبلدّي، وانعكس سمبًا  عمى أعماؿ فيرموس وأقرانو مف التجار

. عمى أّية حاؿ، فشؿ ىدؼ زنوبيا وفيرموس باالستقبلؿ عف (٘)العامميف في التجارة مع اليند
ـ( مف مف دخوؿ تدمر وأسر الممكة ٕ٘ٚ -ٕٓٚ()Aurelianروما، إْذ تمّكف اإلمبراطور أورلياف)

عدامو عاـ (ٙ)ـٕٕٚزنوبيا عاـ   .(ٚ)ـٖٕٚ، وأتبع ذلؾ بيزيمة فيرموس وا 
لرومانّي الُمنتصر قْد تعامؿ مع تدمر ببعض الرحمة وضبط النفس، إْذ لـ ويبدو أّف اإلمبراطور ا

طة الرومانّية. بْؿ اكتفى مُيمحؽ بيا الدمار الذي كاف، في العادة، يمحؽ بالُمدف الُمتمّردة عمى الس
(، وُمستشارىا Zabdasبأسّر زنوبيا وقادة الجيش التدمرّي والسّيما قائد زنوبيا البارع زابدا)

بمسؤوليتو عف تحريض زنوبيا والتدمرييف عمى  ات يـ( الذي Longinusوؼ لونجينوس)الفيمس
لونجينوس ألّنيـ ُعّدوا مف المسؤوليف عف التمّرد،  . وجرى إعداـ قادة الجيش التدمرّي و(ٛ)التمّرد

ـّ ُنقمت إلى روما لُتعرض ف ي أّما زنوبيا فُعرضت في الُمدف السورّية ُمقّيدة في األغبلؿ ومف ث
                                                           

1 Historia Augusta; Firmus, III. 
2 Mcleister. K; op, cit, p28. 
3 Historia Augusta; Firmus, III. 
4 C. A. H; XII, p315. 

 بدون ولكن مصر حكم فً األحّقٌة ادعى فٌرموس أنّ  من األوؼستا مجموعة أوردته فٌما االحتمال هذا ٌبدو قد ٘

ٌّة)الشارة ٌّة،( التبع  :انظر. ُمستقلّة دولة لجعلها خّطط وأّنه اإلمبراطور

Historia Augusta; Aurelian, XXXII.           
ًّ  العبد ٙ ٌّد محمد)الؽن ًّ  المكتب الرومان، حكم تحت مصر تارٌخ(: الس ٌّة، الحدٌث، الجامع  م،ٕٔٓٓ اإلسكندر

 .8ٖٔ ص ق،الشر ملكات تارٌخ(: محمد قاسم)سوٌدان: كذلك. 9ٖٔص
 الرها دار إبراهٌم، حّنا ؼرٌؽورٌوس: تقدٌم جبرا، إبراهٌم ٌوسؾ: ترجمة المباركة، المدٌنة الرها: سٌؽال 7

 .ٖٗٔص م،988ٔ حلب، والتوزٌع، للنشر
8 Zosimus; New History, I, 56, 2. 

 .ٕٗٔ، صٖالُمفّصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم، ج :علً)جواد(كذلك: 
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. والغريب في األمر أّف زوزيموس ينقؿ أّف الممكة زنوبيا ماتت (ٔ)موكب نصر اإلمبراطور أورلياف
ـْ ُتغادر الشرؽ إّما نتيجة لمرض أصابيا أو ألّنيا آثرت االمتناع عف الطعاـ حّتى ماتت ول
(ٕ) .
لخطأ، ورفض ُجّؿ الباحثيف ما أورده زوزيموس بخصوص موت زنوبيا ونسبوا إليو الوقوع في ا

(، مقولتيـ Watson( و واستوف)Patمف أمثاؿ بات)، فو واإلبتعاد عف الواقع. ودّعـ ىؤالء الباحث
بأّف المصادر األخرى مثؿ ماالالس، وأيوتروبيوس، ومجموعة األوغستا، جميعا  ،بخطأ زوزيموس

فاد لزنوبيا تتفؽ عمى أّف زنوبيا ُنقمت إلى روما، بؿ إّف القديس جيروـ وأيوتروبيوس نقبل أّف أح
. لذلؾ فاألصّح واألقرب إلى الواقع ىو أّف زنوبيا وصمت إلى (ٖ)كانوا اليزالوف يعيشوف في روما

 . (ٗ)روما بالفعؿ، وُعرضت في موكب نصر أورلياف
ووصؼ ُكّؿ مف أيوتروبيوس، ومجموعة األوغستا، ويوحنا ماالالس، زنوبيا وىي في موكب نصر 

. وتضاربت المعمومات في (٘)تي جرى عرضيا في ذلؾ الموكبأورلياف والجواىر واألمواؿ ال
المصادر األدبّية عف مصير زنوبيا بعد موكب النصر ىذا، فانفرد ماالالس فيما ذىب إليو مف 

. في حيف اتّفؽ أيوتروبيوس وجيروـ مع مجموعة (ٙ)أّنو قد جرى إعداميا بعد ىذا الموكب
. (ٚ)إمبراطورّي وُسمح ليا بالعيش ُقرب رومااألوغستا عمى أّف زنوبيا قد حصمت عمى عفو 

وُتشير مجموعة األوغستا بيذا الخصوص إلى أّف أورلياف قد منح الممكة التدمرّية فيبّل في 
 . (ٛ)( شرقّي روما، بالقرب مف الفيبّل الشييرة التي بناىا اإلمبراطور ىادريافTivoliتيفولي)

ـ يكوف قْد طوى ٕٕٚأورلياف بنصره عمييا عاـ  وبغّض النظر عف مصير زنوبيا بعد أسرىا، فإفّ 
صفحة ُميّمة مف صفحات تاريخ الشرؽ الرومانّي، وأنيى ُحكـ ممكٍة سورّيٍة تمّتعت بقّوة كميوباترة 

ـْ ين ـْ مالممكة المصرّية، ونالت مف الشيرة مال و كثير مف أقرانيا مف المموؾ التابعيف. ولعّميا لو ل
بمكانتيا، ومكانة مممكتيا التي استحّقت بحّؽ لقب"  انت احتفظتُتعمف التمّرد عمى روما، لك

جوىرة ُمدف القوافؿ". أّما بالنسبة لمدينة تدمر نفسيا فجرى ىدـ القسـ األكبر مف أسوارىا 
 . (ٜ)وُصودرت ُمعّداتيا العسكرّية وقسـ مف ثرواتيا وثروات أىميا

                                                           
1 Watson. A; Aurelian And The Third Century, Routledge, London: New York, 1999, 
p79. 
2 Zosimus; New History, I, 59. 
3 Eutropius; Abridgment of Roman History, IX, 13, 2.;  Jerome, Chronicle, 274. 
4 Pat. S; op, cit, p159.;  Watson. A; op, cit, p79.  
5 Eutropius; Abridgment of Roman History, IX, 13, 2. ; Historia Augusta; Aurelian, 

XXXIV, 3.; Jerome, Chronicle, 222. 
6 Malalas; Chronographia, XII, 30. 
7 Historia Augusta, Thirty Pretenders, XXX, 27.; Jerome, Chronicle, 223. 
8 Ibid. 
9 Zosimus; New History, I, 59.; Historia Augusta; Aurelian, XXXI, 2. 
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ترضى الذّؿ طريقًا ليا، فقّررت  ال لسكينة وإاّل أّف تدمر كانت المدينة السورّية التي ال تعرؼ ا
إعبلف الثورة مف جديد، إْذ ما كاد أورلياف يصؿ مدينة أنطاكية حّتى وصمو نبأ قياـ أىؿ تدمر 

. فعاد أورلياف أدراجو إلى (ٔ)بالتمّرد مف جديد، ومقتؿ الحامية الرومانّية التي ُتركيا في تدمر
كف ىذه المّرة أباح المدينة لجنوده، فُقتؿ قسـ كبير مف أىميا تدمر، ودخميا وقمع التمّرد الجديد. ول

 . (ٕ)وُىدـ معبد اإللو بعؿ، وُصودرت كاّفة الثروات وُمقتنيات المدينة
ـْ ُيكتب ليا القياـ بعده. و الثاني  باإلخضاع وبالُمحّصمة فقد لحؽ المدينة الصحراوية دمار كبير ل

عف كونيا مدينة إقميمّية صغيرة مع حامية  ال تزيدة، وغدت لتدمر فقدت المدينة شخصّيتيا الُمتمّيز 
 . (ٖ)رومانّية لمنع أّي قبلقؿ ُمستقبمّية

وتجدر اإلشارة ىنا أّف المصادر تذكر أّف اإلمبراطور أورلياف، إثر إخضاعو لتدمر، تسّمـ سفارة 
ّلى السمطة ـ(، الذي كاف قْد تو ٖٕٚ -ٕٕٚ()(Hormizd Iمف الممؾ الساسانّي ىورموزد األّوؿ

كاف نسيجيا مصنوعًا في المناطؽ البعيدة  أرجوانيةحديثًا، وحممت السفارة الفارسّية معيا عباءة 
في اليند. وقاـ أورلياف بدوره بتكريس ىذه العباءة الغالية لمعبد اإللو جوبيتر عمى تّؿ الكابيتوؿ 

كبلء تجارييف إلى اليند في روما. وُتورد مجموعة األوغستا أيضًا أّف أورلياف قاـ بإرساؿ و 
. لذلؾ فمف الُمحتمؿ أّف إعجاب أورلياف بيذه (ٗ)الثميف األرجوانيلموصوؿ إلى مصدر الصباغ 

إلى إرساؿ ىؤالء الوكبلء التجارييف الذيف أشارت إلييـ مجموعة  ما دفعوالعباءة ونسيجيا ىو 
 األوغستا.

ذيف عرضيـ  أورلياف في موكب وفي إشارة أخرى، تذكر المصادر أّنو ومف ضمف األشخاص ال
 .(٘)فيرموس كاف يوجد أناس مف اليمف واليند والكوشاف نصره عمى زنوبيا و

الحضور التجارّي اليمني واليندّي في اإلمبراطورّية الرومانّية خبلؿ القرف  استمراروىذا ُيشير إلى 
اد الذيف كانوا يعمموف في الثالث الميبلدّي. إْذ أّف ىؤالء األشخاص كانوا، عمى األرجح، مف األفر 

 .(ٙ)التجارة وتصادؼ وجودىـ في مصر أو تدمر عندما دخميما اإلمبراطور أورلياف
 
 
 

                                                           
1 Historia Augusta; Aurelian, XXXI, 2.;  Pat. S; op, cit, p153. 
2 Zosimus; New History, I, 61. ; Dodgeon. M. H. and Lieu. S. N. C;  op, cit, p103.  
3 Watson. A; op, cit, p78.; Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, 

p336 
4 Historia Augusta; Aurelian, XXVIII- XXIX. 
5 Historia Augusta; Aurelian, XXXIII. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p138. 
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 آثار سقوط تدمر عمى التجارة الرومانّية: -ٗ
أّدى تدمير تدمر مف قبؿ اإلمبراطور أورلياف إلى وصوؿ تجارة القوافؿ التدمرّية إلى  

، واليوجد دليؿ عمى أّف التجارة التدمرّية قْد (ٔ)ـٕٕٚد العاـ نيايتيا، إْذ اليوجد نقوش قوافؿ بع
 نجت مف دمار مدينة تدمر. 

ويبدو توّقؼ تجارة القوافؿ التدمرّية أمرًا طبيعيًا في ضوء األحداث الدامية التي شيدتيا المدينة 
وأعضاء الطبقة مف سّكانيا، والسّيما مف األثرياء،  اً كبير  اً ـ. إْذ فقدت المدينة قسمٖٕٚ/ٕٕٚعاـ 

النيريف والخميج  ما بيفاألرستقراطّية الذي كانوا يقوموف بتمويؿ البعثات التجارّية صوب ببلد 
وحّتى إلى اليند. أضؼ إلى أّف الدمار، الذي ألحقو كركبل بالمدينة قد طاؿ، بالتأكيد، البنية 

ارة القوافؿ، وبالتالي فقدت التحتّية التدمرّية والتي كانت ُتشّكؿ أّحد الدعائـ األساسّية في تج
. العامؿ الثالث والذي كاف سببًا آخرًا وحاسمًا في (ٕ)المدينة القدرة عمى تسيير القوافؿ التجارّية

توّقؼ التجارة التدمرّية كاف فقداف تدمر لفرؽ النّبالة والوحدات العسكرّية الُمكّمفة بحماية الطرؽ 
نيريف. إْذ وعمى اعتبار أّف ىذه الفرؽ كانت ُتشّكؿ ال ما بيفمف تدمر إلى أسفؿ ببلد  يةالتجار 

نواة الجيش التدمرّي فبلبّد وأّنيا شاركت في التمّرد األّوؿ والثاني عمى سمطة الروماف، لذلؾ فمف 
. وفقداف تدمر (ٖ)تمّردات تدمرّية ُمستقبمّية ةالطبيعّي أْف يكوف كركبّل قد قاـ بالقضاء عمييا لمنع أيّ 

فتح  ما يعنييعني بقاء الُطرؽ التجارّية مف دوف عيف ساىرة عمى حمايتيا وىو ليذه الفرؽ كاف 
النيريف  ما بيفالمجاؿ لمقبائؿ البدوّية لمياجمة ُطرؽ التجارة، وسمب التّجار القادميف مف ببلد 

 لسمعيـ الشرقّية. 
الُمؤّرخ  ـ، فإّف ىناؾ دليؿ ُيقّدموٕٕٚوبالرغـ مف وصوؿ تجارة تدمر إلى نيايتيا مع العاـ

الواقعة شماؿ تدمر والُممتدة مف أنطاكية إلى  ريؽالتجارة عمى الط استمرارأميانوس عمى 
ـّ البحث (ٗ)( عند الفرات، ومنيا إلى أسفؿ وادي الفرات، فالخميج العربيZeugmaزيوغما) . وسيت

 في ىذه الطريؽ وأىّميتيا في الفقرة التالية. 
تخدمًا حّتى قبؿ سقوط تدمر كاف يستخدمو التجار السورّيوف ىذا الطريؽ الشمالّي والذي كاف ُمس
 . (٘)النيريف ما بيفواليوناف الذيف كانوا نشيطيف في ببلد 

ـ قْد أعطى لمتّجار، عبر الطريؽ ٕٕٚوعمى األرجح أّف غياب الُمنافسة التدمرّية بعد العاـ 
اعتبار أّف الفترة التي الشمالّية، الفرصة لمحصوؿ عمى فرص سوؽ أكبر وأسعار أعمى. وعمى 

وكساد في التجارة، لذلؾ فإّف سقوط  االقتصاديسقطت فييا تدمر كانت باألصؿ فترة مف التأـز 
                                                           

1 Millar. F; Caravan cities, op, cit, p131. 
2 Young. G. K; op, cit, p165. 
3 Pat. S; op, cit, p149.   
4 Ammianus; Marcilinius, XIV, 3, 3. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p93. 
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ـْ ُيبلحظ عمى المدى القريب تدمر ل
. أّما عندما عادت التجارة إلى النيوض، مع بداية القرف (ٔ)

ؽ والخميج العربّي عبر الرابع، فكاف أماـ تّجار الحرير فرص البأس بيا لموصوؿ إلى الشر 
 الطريؽ الشمالّية وطريؽ الحرير. 

بناًء عمى ذلؾ يبدو أّف تأثير سقوط تدمر تحّممتو المدينة المنكوبة، وأىميا بُمفردىـ. ففقدوا 
ـْ تتأّثر،  الوساطة التجارّية التي كانت ُتشّكؿ باب رزقيـ في حيف أّف أسواؽ روما واإلمبراطورّية ل

افؿ التجارّية التدمرّية عمى اعتبار أّنو كاف يوجد بدائؿ ناجعة زّودت أسواؽ رّبما،  بتوّقؼ القو 
 اإلمبراطورّية بحاجتيا مف السمع اليندّية والصينّية.

 ثانيًا: التجارة الرومانّية مع الشرق عبر طريق الفرات الشمالية وطريق الحرير:
ـْ تكف الطريؽ التجارّية عبر تدمر ىي الطريؽ الوحيدة التي  سمكتيا السمع القادمة مف  ل

اليند والصيف، بْؿ تحفظ المصادر معمومات عف ُطرؽ أخرى. منيا الطريؽ التي كانت تسير إلى 
الشماؿ مف سورية، وتمتّد مف أنطاكية إلى زيوغما عمى الفرات، ومنيا أسفبًل نحو الخميج، أو 

 شرقًا لتمتقي بشبكة الُطرؽ القادمة مف أسية الوسطى.
ر، وكاف طريؽ الحرير المشيور، والذي حمؿ السمع مف عاصمة الياف ليويانج عبر الطريؽ اآلخ

بارثيا وصواًل لسورية الرومانّية. ىذه الطرؽ كانت تمّر عبر أراضي كانت  سيوؿ أسية الوسطى و
ـْ تكف ُمستخدمة بنفس  موضع نزاع دائـ بيف الروماف و البارثييف وورثتيـ الساسانييف، لذلؾ فإّنيا ل

كالطريؽ عبر تدمر أو مممكة األنباط أو طريؽ التجارة  ـ الذي اسُتخدمت فيو الطريؽ األخرىالزخ
 المصرّية عبر البحر األحمر.

 طريق الفرات الشمالّية: -ٔ
ما تبِعت القوافؿ التجارية، التي عبرت سورية الرومانية إلى األراضي البارثّية في ببلد  

جنوبًا لموصوؿ إلى المراكز الحضرّية الكبيرة في بابؿ  النيريف، ودياف نير الفرات ودجمة بيف
النيريف عمى السمع اليندية والصينية عبر طرؽ  ما بيف. وحصمت أسواؽ ببلد (ٕ)وسموقية دجمة

التجارة البّرية التي مّرت عبر ببلد فارس، فضبًل عّما كاف يِردىا مف سمع مف شماؿ غربّي اليند 
التّجار الروماف  استخداـلمصادر األدبّية بعض اإلشارات إلى وتحفظ ا .(ٖ)عبر الخميج العربيّ 

لطريؽ بّرية تمتّد مف أنطاكية إلى زيوغما عمى الفرات، ومنيا إلى أسفؿ وادي الفرات لتصؿ 
 كـ عف زيوغما، وٓٓٚالنيريف كسموقية التي كانت تبعد حوالي  ما بيفمراكز التجارة في ببلد 

 . (ٗ)خاراكس عمى الخميج العربي

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p165. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p92. 
3 Millar. F; Caravan cities, op, cit, pp129,  130. 
4 Young. G. K; op, cit, p169. 
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وكاف المركز الرئيسّي ليذه الطريؽ  الشمالّية، مدينة زيوغما التي قامت بدور المعبر الفراتّي أواًّل، 
النيريف جنوبًا  ما بيفوالنقطة الوسطى لطريؽ الشماؿ القادـ مف أنطاكية غربًا نحو حواضر ببلد 

 وببلد فارس شرقًا ثانيًا. 
. أّسسيا الممؾ (ٔ)الممؾ سموقس األّوؿ نيكاتور : مدينة عمى الفرات، ُينسب بنائيا إلىزيوغما و

السموقّي عمى الطرؼ الغربّي مف جسر أقامو عمى الفرات، فُعرفت باسـ سموقية عمى الفرات، أو 
ـّ ُدعيت اختصارًا الجسر أو زيوغما سموقية عمى الجسر. ث
. ومف إسميا الذي يعني البّوابة أو (ٕ)

يرة كونيا نقطة لعبور طريؽ الحرير مف ببلد مابيف ُممتقى الطرؽ حازت زيوغما عمى شيرة كب
، حوالي (ٖ)النيريف إلى مدينة أنطاكية في سورية الرومانّية كـ عف  ٕٔ. ويبعد موقعيا، اليـو

 .(ٗ)(، ُمقابؿ مدينة بيرسيؾ التابعة لمحافظة عينتاب التركيةBelkisموضع قرية بيمكيس)
 ذكر أّف الممؾ أنطيوخس الثالث قابؿ الوديكي أشار إلييا الُمؤّرخ اليوناني بوليبيوس الذي

(Laodike(بنت ميثراديتس )Mithridatesوتزّوجيا في ىذه المدينة ،)(٘) كما أشار استرابوف .
إلى جسر عمى الفرات كاف الجسر الذي بناه سموقس نيكاتور، عمى األرجح. إْذ يورد الجغرافي 

وحيف يصؼ استرابوف  ،ّمو إلى كوماجينةاليوناني أّف الجسر كاف في سموقية وأّف بومبي ض
 ما بيفالرحمة التجارّية مف سورية الرومانية أسفبًل إلى مدينة سموقية، المدينة الرئيسّية في ببلد 

ـّ في بمدة زيوغما الرومانّية  النيريف، فإّنو ُيشير إلى أّف عبور الفرات نحو األراضي البارثّية كاف يت
 .(ٙ)أو بالقرب منيا

(، Seleucia ad Euphratenبميني إلى زيوغما، ودعاىا باسـ سموقية عمى الفرات) كذلؾ أشار
. وُيضيؼ في (ٚ)وذكر أف سموقس أقاميا مقابؿ مدينة أبامية، وأّنو بنى جسر وصؿ بيف البمدتيف

ميؿ عف ساموسطة وتبعد عف سموقية بيراية التي عمى الساحؿ  ٙٙموضع آخر أّنيا تبعد 
سـ زيوغما عمى لوح بيوتنجر الذي حّدد موقعيا شمالّي دورا أوروبوس . كما ورد إ(ٛ)ميؿ٘ٚٔ

ـ، وكانت ٖٔٔ. ومف زيوغما اجتاز تراجاف نير الفرات في حممتو البارثية عاـ (ٜ)ميؿٕٗبحوالي 

                                                           
1 Pliny; N, H, V, 86. 

 .9ٖص رومانٌة، والٌة كانت حٌث الشام ببلد مدن(: مارتن)جونز ٕ
3 Cohen. G. M; op, cit, p190. 
4 Watson. A; op, cit, p195. 
5 Polybius; the Histories, V, 43, 1. 
6 Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 1,  22.; Charlesworth, M. P; op, cit, pp100, 
101. 
7 Pliny; N, H, V, 82. 
8 Pliny; N, H, V, 67. 
9 Peutinger Table; X. 
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 IVزيوغما خبلليا، عدا عف موقعيا التجارّي، مقرًا لمفيمؽ الرومانّي الرابع سكيثيكا)
Scythica)(ٔ) . 

ما، بحكـ موقعيا الُمتوّسط عمى الفرات، إلى المعبر الحدودّي الرئيسّي لممسافريف. وتحّولت زيوغ
فقامت السمطة الرومانّية بتركيز موّظِفيف جمركييف فييا ُميّمتيـ فرض الضريبة عمى السمع الواردة 

عف الفيمسوؼ أبولونيوس جرت معو عمى طريفة ويحفظ فيموستراتوس حادثة  .(ٕ)عبر الحدود
الحدودّي في زيوغما. فكتب فيموستراتوس: " أبولونيوس الذي كاف شخصّية أخبلقية المعبر 

صارمة، ُأستجوب مف موّظفي الجمارؾ الذيف أداروا العبور في زيوغما. فسألو جابي الضرائب: 
سوى  فضائمّي، وبدأ بقراءة  ماذا تحمؿ مف البمد؟. فأجابو أبولونيوس: " ليس لدّي شيء ألظيره،

، وىكذا." بدوره جابي الضرائب االستقامةمو مثؿ: الشرؼ، اإليماف، الصدؽ، المحّبة، قائمة فضائ
ـّ فورًا بما عّدد . إاّل (ٖ)أبولونيوس، إْذ ظّف أّف ىذه األسماء كانت لمحظّيات ُيرافقف الفيمسوؼ هاىت

 أّنو حتمًا ُأصيب بخيبة أمؿ عندما عمـ طبيعة ىذه األسماء التي عّددىا أبولونيوس. 
ه الحادثة التي نقميا فيموستراتوس تُبّيف أّف زيوغما كانت المعبر الحدودّي لدخوؿ أراضّي ىذ

اإلمبراطورّية الرومانّية، وبالتالي فإّف التجارات الشرقّية كانت ستدخؿ منيا حتمًا لتتقاضى 
 الحكومة الرومانّية الرسوـ عمى السمع قبؿ أْف تُتابع طريقيا نحو مدينة أنطاكية. 

ما إلشارات األدبّية إلى أىّمية زيوغما التجارّية تؤّيدىا ورقة بردي ُعثر عمييا في أعالي ببلد ىذه ا
النيريف، وتضّمنت ورقة البردي تمؾ رسالة مف رجؿ إلى ولده ُيشير عميو فييا كيؼ يستأجر  بيف

 .(ٗ)الجماؿ لرحمة بّرية مف مدينة حمب إلى بمدة زيوغما
الشمالّي طواؿ الفترة الرومانّية، إْذ أورد الُمؤّرخ أّميانوس ىذه الطريؽ  استخداـ استمر و

 (، مف القرف الرابع الميبلدّي، إشارة إلى أّف بمدة باتناAmmianus Marcellinusمارسيمينوس)
(Batnae موقع مدينة إنكيدير التركية()Incidere)(٘) الواقعة قرب زيوغما كانت مركزًا لتجّمع ،

ة والصينّية. فأورد أميانوس:" باتنا بمدة في أنثيموسيا، ُأّسست مف قبؿ التّجار والسمع الينديّ 
المقدونييف القدماء، وتفصميا مسافة قصيرة عف الفرات، وىي ُممتمئة بالتجار األغنياء. وخبلؿ 
المعرض السنوّي)الميرجاف( الذي ُيقاـ مع بداية شير أيموؿ تأتي إلييا حشود كبيرة لشراء السمع 

                                                           
1 Crow. J. G; A Review of the Physical Remains of the Frontier of Cappadocia’, in 
Freeman P. and Kennedy. D. (eds): The Defence of the Roman and Byzantine East: 
Proceedings of a Colloquium held at the University of Sheffield,  April,  1986, BARIS 
297, Oxford, pp77- 91, p79- 81, 84. 
2 Warmington. E. H; op, cit, p19. 
3 Philostratus;  Life of Apollonius of Tyana, I, 20. 
4 Cotton. H. M. and Cockle. W. E. H; Th e Papyrology of the Roman Near East: A 
Survey, Journal of Roman Studies, No. 85, (1995), pp214- 235, Notice 33. 
5 Watson. A; op, cit, p199.  
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الينود والسيريس)يقصد شعب الحرير أي الصينييف(، ولشراء العديد مف السمع  التي ُيرسميا
 . (ٔ)األخرى التي كانت ُتجمب، عادًة، إلى ىناؾ عبر البّر والبحر"

، أّف إيراد أميانوس لُمصطمح" االقتباسويرى جورج حوراني، في معرض تعميقو عمى ىذا 
طريقيا إلى باتناي عبر الطريؽ البرّية الحريرّية  السيريس" يدّؿ عمى أّف التجارة الصينية قد وجدت

وليس عبر الخميج العربّي. إْذ، وبحسب حورانّي طبعًا، لو أراد أميانوس التعبير عف التجارة 
 . (ٕ)الصينية الواردة عبر الخميج لكاف أورد ُمصطمح " السيناي" وليس" السيريس"

أو المعرض  االجتماعأّف ظيور ىذا (، الذي قاـ ببحث عف تدمر، Stonemanويرى ستونماف)
السنوّي في باتنا، الذي أشار إليو أميانوس، كاف نتيجة لسقوط  تجارة القوافؿ التدميرّية والذي 

إليو ستونماف غير وارد بوضوح في النص  ما ذىب. إاّل أّف (ٖ)ـٕٕٚحدث بعد دمار تدمر عاـ 
ـْ ُيشر إليو أميانوس في أّي حاؿ مف األحواؿ. أضؼ إ لى أّنو مف غير المعقوؿ أْف تكوف ول

زيوغما، القريبة مف باتناي، الُمعترؼ بيا منذ العصر اليممينستّي كموقع استراتيجّي بسبب الجسر 
العابر لمفرات بينيا وبيف أباميا عمى الضّفة الُمعاكسة، مف غير المعقوؿ أْف تكوف قد كسبت تمؾ 

فؿ التدمرّية. لذلؾ فإّف األرجح أّف باتنا كانت مركزًا األىّمية التجارّية فقط بعد توّقؼ تجارة القوا
مف قبؿ  االستخداـ، وأّف الطريؽ الشمالّية كانت دائمًا قيد العصر الرومانيُميّمًا لمتجارة في 

النيريف والخميج العربّي لمحصوؿ عمى السمع الحريرّية  ما بيفالتجار الروماف القاصديف ببلد 
 . (ٗ)في أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّيةوالتوابؿ بغرض إعادة بيعيا 

كما حفظت المصادر إشارات إلى نشاط تّجار مف غير التدمرييف في مدينة خاراكس، وىؤالء 
التجار، البّد أّنيـ وصموا إلى خاراكس عبر طريؽ الشماؿ وليس عبر طريؽ القوافؿ التدمرّية. 

              ر عف ىؤالء التّجار بُمصطمحفُيقّدـ بميني إشارة إلى تجارة نشطة في خاراكس. وُيعبّ 
ستخداـ بميني ليذا الُمصطمح يدّؿ عمى أّف ىناؾ تّجار ا. و (٘)("nostri negotiators" تّجارنا)

روماف كانوا يقوموف بعممّيات تجارّية في خاراكس، إْذ مف غير الوارد أْف يكوف بميني قد قصد 
ف ُيشير عمى األرجح لتّجار مف اليوناف واإليطالييف بُمصطمح" تجارنا" التجار التدمرييف، بؿ كا

ـْ تذكر نقوش(ٙ)الواصميف إلى خاراكس عبر الطريؽ الشمالّية العابرة لمفرات عند زيوغما  . إْذ ل
القوافؿ التدمرّية، إاّل في حاالت نادرة، أّف ىناؾ تّجار يوناف أو روماف قد شاركوا في تجارة 

 القوافؿ التدمرّية. 
                                                           

1 Ammianus; Marcilinius, XIV, 3, 3. 
 .ٖٔٔ ،ٕٔٔص الهندي، المحٌط فً والمبلحة العرب(: فضلو جورج)حورانً ٕ

3 Stoneman.R; op, cit, p19. 
4 Young. G. K; op, cit, p170. 
5 Pliny; N, H, VI, 32, 146. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p101. 
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 لحرير:طريق ا -ٕ
ؽ.ـ عمى األقؿ، مف تاكسيبل شمالّي  ٓٓٙسارت شبكة مف طرؽ التجارة، منذ العاـ  

كاف ليا الفضؿ في  .(ٔ)البحر الُمتوسط موانئاليند، ومف لويانج عاصمة الياف الشرقييف نحو 
النيريف وسورية. وُيشير العمماء الحديثوف إلى  ما بيفحمؿ سمع اليند والصيف إلى أسواؽ ببلد 

، وذلؾ لمتأكيد عمى أّف الحرير كاف السمعة (ٕ)المنظومة التجارّية بُمصطمح "طريؽ الحرير" ىذه
 .(ٖ)األكثر تمّيزًا وُشيرة بيف السمع التي ُنقمت عمى طوؿ ىذا الخّط التجارّي الشيير

وحممت القوافؿ البّرية القادمة مف الصيف، والتي كاف ينضـّ إلييا قوافؿ قادمة مف شماؿ اليند، 
العطور وغيرىا مف سمع و األقمشة، و العاج، و التوابؿ، و لسمع اليندّية والصينّية مثؿ: الحرير، ا

الشرؽ الكمالّية. في حيف حممت القوافؿ العائدة مف غربّي أسية معيا سمع الُمتوّسط مثؿ النبيذ، 
  .(ٗ)األحجار الكريمة، المصنوعات الخزفّية، فضبًل عف العمبلت الذىبّية والفّضية

وبقي طريؽ الحرير ىذا ُمحافظًا عمى أىّميتو لعّدة قروف باستثناء فترات الحروب التي شّكمت 
دائمًا وأبدًا العائؽ الرئيسّي أماـ الحركة التجارّية التي كانت بحاجة ألمف وسمـ حّتى يأمف التّجار 

 عمى أنفسيـ أواًل، وعمى سمعيـ ثانيًا.
 مسار طريق الحرير وتفّرعاتو: -أ

ّنما  لـْ   يكف طريؽ الحرير ُمجّرد طريؽ واحد تسمكو القوافؿ مف الصيف إلى الُمتوّسط، وا 
سية الوسطى لتتابع طريقيا نحو غربي آكاف شبكة مف الُطرؽ التجارية اإلقميمية التي التقت في 

سية آنحو عمؽ  ،وانطمؽ فرع مف ىذه الطرؽ البرية مف مدينة تاكسيبل شمالي اليند .(٘)سيةآأ
، وىي األرض البعيدة لباكتريا والتي كانت تتصؿ مع أراضي التاريـ واألجزاء الخارجية الوسطى

. في بيجراـ تفّرع ىذا القسـ مف الطريؽ البّري (ٙ)مف شماؿ غربّي اليند، ليصؿ إلى مدينة بيجراـ
( شمااًل إلى بحر Oxusإلى فرعيف. الفرع األوّؿ، وىو الطريؽ الشمالّي: وتبع نير أوكسوس)

( الواسع، وُنقمت السمع التي كانت تصؿ ىذه Eurasianيف الُمحاط بالسيؿ األوراسّي)قزو 

                                                           
1 Saletore. R. N; Early Indian Economic History, Curzon Press, London, 1973, pp372- 
379. 

 كان الُمتوسط البحر إلى الصٌن من الُممتدّ  التجاري الخطّ  هذا على الحرٌر طرٌق ُمصطلح أطلق من أول ٕ

 ًّ ًّ  الجؽراف ًّ  بٌن عاش الذي( Ferdinand von Richthofen)رٌختوفٌن فون فرٌدٌناند األلمان  -8ٖٖٔ عام

 :انظر. م9ٓ٘ٔ

Christian. D; Silk roads or steppe roads? Th e Silk roads in world history, Journal of 
World History,  2000, No 11. 1, pp 1–26, p2. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p83. 
4 Avari. B; op, cit, p135. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p83. 
6 Liu. X; op, cit, pp2- 11. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٖٓٙ 
 

 .(ٕ)التي فصمت بحر قزويف عف البحر األسود (ٔ)المنطقة غربًا عبر ممرات جباؿ القوقاز
 اوحصمت الجاليات اليونانية، الُمتواجدة عمى شواطئ البحر األسود، عمى السمع الشرقية عبر ىذى

 .(ٖ)الطريؽ
، إلى  (ٗ)(Kandaharوالفرع الثاني، وىو الطريؽ الجنوبّي: وكاف ُيتابع طريقو عبر قندىار )

ما البارثّية، ومنيا نحو أسواؽ ببلد  (ٙ)(Ecbatanaومنيا إلى مدينة إكباتانا ) (٘)(Heratىرات)
طريؽ  . كما ربط مدينة تاكسيبّل (ٚ)طيسفوف العاصمة البارثية النيريف في نيسبيس وسموقية و بيف

بّري يمّر عبر أراضي وادي اإلندوس شمالّي غربّي اليند لموصوؿ إلى ميناءي بارباريكـو 
. ووصؼ دليؿ البحر اإلريثيري  ىذا الفرع اليندّي مف طريؽ الحرير، فأورد:" يوجد (ٛ)وباريجازا

قمشة تُنقؿ دولة داخمّية عظيمة ُدعيت ثينا)أّي الصيف(، ومنيا كانت الخيوط الحريرّية والغزؿ واأل
 .(ٜ)بّرا عبر طريؽ باكتريا إلى باريجازا وعبر نير الغانج إلى ساحؿ ماالبار"

في ببلد  ياأّما الخّط الرئيسّي لطريؽ الحرير، والذي انطمؽ مف الصيف ووصؿ إلى المقاصد نفس
النيريف وسورية، فانطمؽ مف مدينة لويانج عاصمة الياف الشرقييف، ومنيا نحو مدينة  ما بيف

                                                           
ٌّة سبلسل مجموعة: القوقاز جبال ٔ  بحر من كمٕٓٔٔ لمسافة تمتدّ  ةوأسٌ ألوربة التقلٌدٌة الحدود ُتشّكل جبل

: الُمٌسرة العربٌة الموسوعة: انظر. الثلوج ُتؽّطٌها التً العظمى القوقاز سبلسلها أكبر. األسود البحر إلى قزوٌن
 .ٖٕٓٙص ،٘ مج

2 Avari. B; op, cit, p135. 
3 Strabo; the Geography of Strabo, II, 1,  15.                                                 

ًّ  مدٌنة: قندهار ٗ  اإلسكندر إلى بنائها ٌُنسب(. Gandhara)جاندهرا من إسمها اشتّقت الٌوم أفؽانستان جنوب

 ًّ  مع اتفاقه ضمن جوبتا تشاندرا علٌها سٌطر(. Alexandropolis)بولٌس اإلسكندر إسم فحملت. المقدون

 : ظران(. Arachosia) أراخوسٌا إسم وحملت.  األّول سلوقس

Higham. C. F; op, cit, pp63, 176. 
ًّ  شمال فً وعرٌقة كبٌرة مدٌنة: هرات ٘ ًّ  تقع. أفؽانستان ؼرب  آربعة حوالً ترتفع التً اإلٌرانٌة الهضبة شمال

 من وبؽٌرها بها وّتتصل كم،ٓٓٙ حوالً كابول األفؽانٌة العاصمة عن تبعد. البحر سطح مستوى فوق قدم آالؾ
 للطباعة شرقٌة أوراق مدٌنة، األلؾ موسوعة(: الحكٌم عبد)العفٌفً: انظر. طوٌلة تمواصبل بطرق المدن

 .ٓٔ٘ص بٌروت، ببل تارٌخ،  والنشر،
ًّ  تقع قدٌمة مدٌنة: إكباتانا ٙ ًّ  شمال . م.ق7ٓٓ العام حوالً فً أّسست. همذان باسم الٌوم ُتعرؾ إٌران، ؼرب

 :انظر. لهم صٌفٌة عاصمة البارثٌون فاتخذها فارس ُمدن أهمّ  من جمالها موقعها جعلها
Bunson. M: op, cit, p189.   

 .ٖٔ٘ص مدٌنة، األلؾ موسوعة(: الحكٌم عبد)العفٌفً: كذلك
 وعن اّتخاذ ملوك بارثٌا من إكباتانا عاصمة لهم انظر:

 Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 1, 16.                         
7 Warmington. E. H; op, cit, pp 20- 21. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p83. 
9 P.M.E; LXIV. 
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عمى الحاّفة  (ٔ)(Dun-huangانجاف عاصمة الياف الغربييف، ومنيا إلى واحة دوف ىوانج)تش
 .(ٕ)(Tarim( التي كانت تشغؿ حوض التاريـ )Taklamakanالشرقّية لصحراء تاكبلماكاف)

في دوف ىوانج، يتفّرع الطريؽ القادـ مف الصيف إلى فرعيف، وِكبل الفرعيف يدوراف حوؿ حوض 
 ء تاكبلماكاف. فيّتجو الفرع األّوؿ شمااًل عبر واحات ممالؾ طورخافالتاريـ أو صحرا

(Turfan)(ٖ)(كوشا ،Kucha)(ٗ)(ومنيا إلى مدينة كاسكجار ،Kaxgar أو كاشغار )
(Kashgar)(٘) . 

أّما الفرع الثاني، وىو الجنوبّي، فُيتابع مف دوف ىوانج ليدور جنوبًا حوؿ صحراء تاكبلماكاف 
ومف  .ويمتقي مع الفرع الشمالّي في كاشغار ،(ٙ)(Khotan( وكوتاف)Niyaليعبر مناطؽ نيا)

كاشغار تابع طريؽ الحرير نحو حواضر ببلد مابيف النيريف في طيسفوف وسموقية، أو النقطة 
 .(ٚ)الحدودية في نيسبيس، ومنيا إلى أنطاكية وبقية أسواؽ المتوسط

ة لويانج إلى مدينة طيسفوف بما يزيد عمى سبعة وتُقّدر الدراسات الحديثة المسافة الُكّمية مف مدين
 . (ٛ)آالؼ كيمومتر

وسّيمت السيطرة الصينّية إلمبراطورّية الياف، خبلؿ القرف األّوؿ الميبلدّي، عمى ممر 
أراضي التاريـ الخارجّية، وسيطرتيا عمى ممالؾ  ( الذي ربط وسط الصيف معGansuجانسو)

ففرضت السمـ عمى طوؿ الخطوط التجارّية، مما  االقتصاديةالتاريـ الشرقّية، سّيمت مف الشروط 
 .(ٜ)النيريف ما بيفحّسف الظروؼ لمرور القوافؿ التجارّية مف الصيف إلى أسية الوسطى، فببلد 

                                                           
دون هوانج: واحة تقوم فً موقع استراتٌجً بٌن ممر جانسو وصحراء تاكبلماكان. بقٌت من القرن الرابع  ٔ

ٌّة وفً نفس الوقت ممّراً  ٌّة العابرة من الصٌن نحو  المٌبلدّي ولحوالً ألؾ عام مركزاً للثقافة البوذ للقوافل التجار

 .Higham, C. F; op, cit, p97أسٌة الوسطى. انظر:                                                               
2 Avari. B; op, cit, p135. 

ٌّة النهاٌة فً تقوم كانت التً المدن دول إحدى: طورخان ٖ  محّطات من محّطة وكانت التارٌم، لحوض الشرق

    : انظر. هٌكتارات عشرة حوالً ُتؽطً أسوارها كانت الحرٌر، لطرٌق العابرة القوافل

.Higham, C. F; op, cit, p341.            
ًّ  شمال أخرى مدٌنة دولة: كوشا ٗ  الحرٌر طرٌق قوافل محطات  وإحدى ُمزدهرة مدٌنة كانت الصٌن، ؼرب

                                                   Higham, C. F; op, cit, p341.                    :   انظر. تاكبلماكان اءصحر أو التارٌم حوض حافة على
ًّ  فً الصٌنٌة تركستان مقاطعة ؼرب أقصى فً مدٌنة: كاشؽار ٘ ٌّة عن الٌوم وتبعد الصٌن ؼرب  جمهور

 : انظر. الحرٌر طرٌق على الُمهّمة والواحات راتٌجٌةاالست المراكز إحدى كانت. كمٓ٘ٔ حوالً قرؼٌزٌا

                                           Higham, C. F; op, cit, p179.                       .;ٖٔ٘ص مدٌنة، األلؾ موسوعة(: الحكٌم عبد)العفٌفً
ًّ الصٌن على حافة  ٙ حوض التارٌم. قامتا بدور محّطات  نٌا وكوتان: أٌضاً من دول الُمدن التً قامت ؼرب

 .Higham, C. F; op, cit, p341للقوافل التجارٌة كونهما تقعان فً واحات خصبة. انظر:                       
7 Young. G. K; op, cit, p171. 
8 Higham. C. F; op, cit, p322.   
9 Franck. I. M. and Brownstone. D. M;  The Silk Road: A History: Facts on File, Oxford, 

1986, pp92, 101. 
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ة التي أوردىا الجغرافّي بطميموس عف التاجر المقدوني الذي حمؿ إسـ ومف الُمحتمؿ أّف القصّ 
قد تّمت في  ،(ٔ)والذي أرسؿ وكبلء تجارييف لو إلى الصيف(، Maes Titianusمايس تيتيانوس)

نياية القرف األّوؿ الميبلدّي أو بعده بقميؿ، أي في الفترة التي تمّكف فييا القائد الصينّي المعروؼ 
 "باف تشوف" مف توسيع حدود إمبراطورّية الياف نحو ممالؾ التاريـ الشرقّية. 

 طورّية الرومانّية والفارسّية:نقاط التقاء التجارة بين اإلمبرا  -ب
استخدـ التّجار الطريؽ البّري الُممتّد مف أنطاكية نحو زيوغما ليدفيف تجارييف في آف  
البعض منيـ ممف كاف يسعوف لمحصوؿ عمى السمع الشرقّية لمدخوؿ إلى  فاستخدموواحد. 

لمدخوؿ إلى شبكة البعض اآلخر منيـ  و استخدموالنيريف.  ما بيفالحواضر التجارّية لببلد 
 .(ٕ)الُطرؽ الحريرّية الُممتّدة إلى عمؽ أسية الوسطى والصيف

وفي مدينة (، Nisibis)وكانت النيايات الرئيسّية لمطريؽ الحريرّية تتوضّع في نيسبيس
)عاصمة البارثييف الشتوّية( والتي منيا (Ctesiphon)عمى دجمة. وطيسفوف (Seleucia)سموقية

الممكّي نحو إكباتانا)عاصمة البارثييف الصيفّية( ومنيا نحو أسية  انطمؽ الطريؽ الفارسيّ 
 .(ٖ)الوسطى

النيريف، والتي كانت تبعد جنوبًا قرابة  ما بيفو سموقية المدينة الضخمة الواقعة وسط ببلد 
النيريف  ما بيفكـ عف بمدة زيوغما، كانت وجية رئيسّية لمتجار الروماف القاصديف ببلد ٓٓٚ

الضخمة، ُفيورد أّف عدد سكانيا  . وُيقّدـ بميني وصفًا ليذه المدينة (ٗ)السمع الشرقّيةلمحصوؿ عمى 
ألؼ نسمة، مما يجعميا في مصاِؼ الُمدف األكبر في العالـ القديـ.  ٓٓٙ لػِ  كاف ُيقارب، أيامو

 . (٘)كما وصؼ العالـ الرومانّي أسوار سموقية فشّبييا بالنسر الباسط لجناحيو
ر، الوافديف مف اإلمبراطورّية الرومانّية، في مدينة سموقية ُمثبت في المصادر ونشاط التّجا

ـ، إلى أّف سموقية كانت ُممتقى ٜٔالتاريخّية. إْذ ُيشير نقش مف مدينة تدمر، ُيؤّرخ إلى العاـ 
رييف كانوا والتدم ييف. ومف الُمؤّكد أّف ىؤالء التجار اليونان(ٙ)لمجاليات التجارّية اليونانّية والتدمرّية

 ُمتواجديف بقصد تمويف أسواؽ اإلمبراطورّية بالسمع الشرقّية. 
خاراكس، لذلؾ فإّف ىذا  وبما أّف سموقية لـ تكف عمى خّط تجارة التدمرييف الطبيعية بيف تدمر و

التواجد التجارّي التدمرّي  واليوناني كاف، طبعًا، بيدؼ الحصوؿ عمى السمع الشرقّية الواردة عمى 

                                                           
1 Ptolemy;  Geography, I ,11. 
2 Kennedy. D.L; Parthia and Rome: Eastern Perspectives:  In D.L.Kennedy (ed.) The 
Roman Army in the East , Ann Arbor,  1996, p72. 
3 Herodotus; Histories,V, 52- 54. ; Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 1, 16. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p94. 
5 Pliny; N. H, VI, 30, 122- 123.                           
6 Inv;  IX, 6. 
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التجارّي التدمرّي، وكما أشير سابقًا، قد انتقؿ  االىتماـ. وبالرغـ مف أّف (ٔ)لطريؽ الحريريةطوؿ ا
إلى خاراكس، إاّل أّف ىذا النقش ُيعطي انطباعًا أّنو كاف يوجد في سموقية فرص تجارّية عمى 

ذا كاف التدمرّيوف  قْد غّيروا اعتبار أّنيا كانت إحدى الوجيات التي انتيى إلييا طريؽ الحرير. وا 
يقصدوف سموقية  استمرواوجيتـ التجارّية نحو خاراكس و فولوجازيس، إاّل أّف التجار اليوناف قْد 

لمُمتاجرة مع القوافؿ القادمة مف إكباتانا. وساعدت طبيعة السوؽ الحّرة في سموقية عمى نمو تجارة 
كـ بارثيا إاّل أّنيا كانت ُمزدىرة فييا، إْذ وعمى الرغـ مف كوف سموقية مدينة خاضعة لسمطة حا

الذاتي الذي مّكنيا مف مقاومة التدّخؿ البارثي بتجارة أىميا. أضؼ إلى  االستقبلؿتتمّتع ببعض 
أّف سموقية كانت تقع عمى القناة التي تصؿ نيري دجمة والفرات مما سمح ليا بالحصوؿ عمى 

 .(ٕ)السمع التجارية مف ِكبل الممّريف المائييف الياّميف
النيريف الُعميا، بيف أعالي دجمة  ما بيفنيسبيس فيي مدينة ُنصيبيف الواقعة في وسط ببلد أّما 

، فكانت ىي األخرى أّحد المناطؽ الرئيسّية التي انتيت إلييا السمع الحريرّية قبؿ (ٖ)والفرات
البارثّي ىاّمة خبلؿ فترة الصراع  دخوليا أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية. وتمّتعت نيسبيس بمكانة

الرومانّي والساسانّي الرومانّي، إْذ أّف أّي تقّدـ رومانّي مف أرمينّية كاف سيمّر في ىذه المدينة 
ـْ تكف (ٗ)النيريف لمسيطرة عمى المدف الفراتّية ما بيفُليتابع نحو دجمة أو نحو جنوبّي ببلد  . ول

في أعالي الفرات أىّمية  تيجياالسترانيسبيس تتمّتع بأىّمية سياسّية فحسب، بْؿ منحيا موقعيا 
 . (٘)تجارّية أيضًا، فكاف ينتيي إلييا قسـ مف السمع الحريرّية القادمة مف الصيف

نيسبيس في تجارة الحرير جاء مف القرف الثالث الميبلدّي، إْذ ُحّددت،  والدليؿ عمى أىّمية 
الرومانّية لتكوف نقطة  ـ، ضمف الُممتمكاتٜٜٕنيسبيس في المعاىدة الرومانّية الساسانّية عاـ 

وبما أّف نيسبيس قد حممت ىذه األىّمية التجارّية في نياية القرف الثالث، فإنيا   .(ٙ)التجارة الوحيدة
كانت، عمى األرجح، تحمؿ أىّمية ُمماثمة في الفترات السابقة مف التاريخ الرومانّي. وبناًء عمى 

سية الوسطى، إْذ أّف آية قادمًا إلييا مف وجود طريؽ تجارة برّ  افتراضأىّمية نيسبيس ُيمكف 
 .(ٚ)تجارة بّرية بغير طريؽ الحرير ةأْف تكوف ُمشتركة بأيّ  ال يمكفنيسبيس بحكـ موقعيا 

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p171. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p95. 
3 Watson. A; op, cit, p199. 
4 Bunson: op, cit, p392.   
5 Young. G. K; op, cit, p172. 
6 Dignas. B And Winter. E; Rome And Persia In Late Antiquity: Neighbours And Rivals, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, p32. 
7 Young. G. K; op, cit, p172. 
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أّما طيسفوف فيي تقع عمى الضّفة الشرقّية لنير دجمة مقابؿ مدينة سموقية، وموضعيا اليـو 
. (ٕ)ف بالعاصمة اإلدارّية لمعالـ البارثيّ ووصؼ بميني طيسفو  . (ٔ)بالُقرب مف موقع مدينة بغداد

:" اعتاد استرابوفبالعاصمة الشتوّية لبارثيا، فُيورد الجغرافي اليوناني  استرابوففي حيف وصفيا 
المموؾ البارثّيوف عمى قضاء فصؿ الشتاء في طيسفوف بسبب ُمناخيا الجّيد، وبسبب التقاليد 

. كانت طيسفوف مدينة كبيرة عامرة (ٖ)إكباتانا" القديمة فإّنيـ كانوا يقضوف فصوؿ الصيؼ في
بالسمع القادمة عمى طوؿ طريؽ الحرير الذي كاف ينتيي إلييا. كما قاـ المموؾ البارثّيوف بتزويدىا 

 .(ٗ)بمحّطات لنزوؿ التّجار والُمسافريف الوافديف إلييا مف الشرؽ والغرب
ـْ وُزّودت األسواؽ في طيسفوف بالسمع مف قبؿ التّجار ال ُفرس عمى اعتبار أّف التجار الروماف ل

سية الوسطى والصيف. لذلؾ تحّولت طيسفوف إلى آيتشّجعوا عمى عبور األراضي البارثّية نحو 
نشاط طيسفوف فيقوؿ:"  استرابوفُممتقى تجارّي بيف التجار الروماف والتجار الفرس. ويصؼ 

البارثيوف ىذه المدينة باألبنية الفخمة، عدد كبير مف الناس، وَجّيز  يسكنياطيسفوف مدينة كبيرة 
 .(٘)وزّودوىا بالسمع لمبيع"

ما ببلد  والبّد مف اإلشارة ىنا إلى أّف قابمّية نجاح طريؽ الفرات الشمالّي والمراكز التجارّية في 
كاف يعتمد بشكؿ أساسّي عمى الظروؼ السممّية  ،نيسبيس طيسفوف و و ،النيريف مثؿ سموقية بيف

بمرور التجارة عمى طوؿ ىذه الطرؽ وتمؾ المراكز. لذلؾ فقد عانت ىذه الطرؽ مف التي سمحت 
عائؽ جّدي يتمّثؿ بمرورىا في أراضي الدولة البارثّية وخميفتيا الدولة الساسانّية الذيف كانوا 

 .(ٙ)الُمنافسيف الرئيسييف لروما في الشرؽ
 .حريرالبارثّي لتجارة الحرير عبر طريق ال االحتكارحقيقة  -جـ

ـْ ُتشّجع العبلقات العدائّية بيف الطرفيف الرومانّي و  البارثّي التّجار الروماف عمى  ل
 قميبلً  اً طريؽ الحرير بالرغـ مف أىّميتو المركزّية كُمزّود أساسي لمحرير. لذلؾ فإّف عدد استخداـ

. (ٚ)الصيف سية الوسطى ومنيا إلىآمف التّجار الروماف سافروا عبر األراضي الفارسّية نحو 
سية الوسطى نحو مدف الدولة البارثّية كانت تُقّدـ آوعمى اعتبار أّف تجارة طريؽ الحرير القادـ مف 

مرابح كبيرة لمتجار مف ببلد فارس، لذلؾ فقد منعت السمطة البارثّية التجار الروماف مف الوصوؿ 
ـّ الوصوؿ إلى الصيف خوفًا مف أْف يؤّسس  إلى ُطرؽ التجارة البّرية الماّرة عبر أراضييا ومف ث

                                                           
 مطبعة العلً، صالح أحمد: ترجمة ،(دٌالى سهول فً االستٌطان تارٌخ) بؽداد اطراؾ(: ماك روبرت)أدمز ٔ

 .ٕٗٓ ص م،98ٗٔ بؽداد، العراقً العلمً المجمع
2 Pliny; N. H, VI, 30, 122- 123. 
3 Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 1,  16.   
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p95. 
5 Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 1,  16.   
6 Young. G. K; op, cit, pp172, 175. 
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p83. 
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الروماف لعبلقات تجارية ُمباشرة مع الصيف، مما يحرميـ مف المنافع واألرباح التي كانوا يجنوىا 
 . (ٔ)مف الضرائب التي يفرضوىا عمى التجارة الماّرة عبر أراضييـ

ـْ يكونوا بناًء عمى ذلؾ فإف التّجار الروماف إذا ما أرادوا الحصوؿ عمى السمع البّرية، فإنّ   يـ ل
ُيسافروا أبعد مف األسواؽ البارثّية في مدينة طيسفوف عمى دجمة، أو سموقية فيحصموف منيا عمى 

 السمع الحريرّية وعبر الوسيط البارثّي حصرًا.
وجية النظر ىذه التي تقوؿ باالحتكار البارثّي لمسمع الكمالّية، والسّيما الحرير، دفعت بعض 

الحمبلت التي قاـ بيا األباطرة الروماف عمى بارثيا، والسّيما حممة الباحثيف إلى تعميؿ بعض 
تراجاف، بداية القرف الثاني الميبلدّي، بأسباب تجارّية. فافترض ىؤالء الباحثوف أّف تراجاف كاف 

البارثّي لتجارة الحرير والسمع الشرقّية األخرى، أو عمى األقّؿ إزالة أّي  االحتكارييدؼ إلى كسر 
وبالفعؿ يوجد في التاريخ الكبلسيكّي دليؿ أدبّي عمى احتكار البارثييف  .(ٕ)رثّي فيياتدّخؿ با

لمتجارة عبر طريؽ الحرير، ىذا الدليؿ جاء مف المصدر الصينّي المعروؼ باسـ" سجبّلت اليو 
 ىاف شو" أو سجبّلت الياف الُمتأّخرة. 

رثي لطريؽ الحرير ومنع التجار البا االحتكاروظيرت دراسات حديثة، نوعًا ما، رفضت نظرية 
. ويعتمد أصحاب ىذه النظرية الحديثة فيما ذىبوا إليو عمى دليؿ أدبّي (ٖ)الروماف مف الولوج إليو

قّدمو الجغرافّي بطميموس، ُيشير فيو إلى تمّكف بعض التّجار الروماف مف عبور أراضي الدولة 
بطميموس إلى تعّرض ىؤالء التجار  البارثّية، والوصوؿ إلى أرض الحرير مف دوف أْف ُيشير

 .(ٗ)الروماف إلى أّي ُمعارضة مف جانب البارثييف لمنعيـ مف الوصوؿ إلى الصيف
ـّ ىنا ُمعالجة الدالئؿ التي تقوؿ بوجود احتكار بارثّي لتجارة طريؽ الحرير، تبناًء عمى ذلؾ س ت

 يؽ.طر يذا الوالدالئؿ التي تقوؿ بتجارة ُحّرة مف دوف احتكار بارثي ل
 :سفارة جان ينغ الصينّية إلى اإلمبراطورّية الرومانّية -جـ -أ

حفظت المصادر الصينّية معمومات عف سفارة صينّية بّرية بقيادة شخص ُيدعى "جاف  
ـ أي مع ٜٛ(" حاولت الوصوؿ إلى اإلمبراطورّية الرومانّية في حوالي العاـ Gan Yingينغ)

 .(٘) ـ(ٚٔٔ -ٜٛ)(Trajanبداية عيد اإلمبراطور تراجاف)

                                                           
1 Pat. S; op, cit, p30. 
2 Schoff. W. H; The Parthian Stations of Isidore of Charax , op, cit, pp 18- 19. ; 
Warmington. E. H; op, cit, p20; Miller. J. I; The Spice Trade of the Roman Empire, op, 
cit, 139. 
3 Young. G. K; op, cit, p177. 
4 Ptolemy;  Geography, I ,11. 
5 Gregoratti. L; The Parthians between Rome and China: Gan Ying’s mission into the 
West (1st century AD), akademisk, Vol. 4. Spring, 2012,  p111. 
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(" والذي حاوؿ الوصوؿ إلى Ban Chaoُأرسمت ىذه السفارة مف قائد الياف المعروؼ" باف تشوا) 
. وعمى  اعتبار أّف المعمومات الصينّية (ٔ)اإلمبراطورّية الرومانّية لتأسيس اّتصاالت معيا

مكاف ما غربّي  بخصوص الطريؽ البّرية لـ تكف أكيدة، وكانت لدييـ تقارير أّف روما تقع في
، عبر (ٕ)الُمحيط اليندّي، لذلؾ فإّف المبعوث الصينّي جاف ينغ قد سافر، ُمتخّفيًا بييئة تاجر

أرض اإلندوس ومنيا إلى الخميج العربّي عبر أراض إيراف الجنوبّية حيث كاف النفوذ البارثّي 
ات اليو ىاف شو:" . تقوؿ حوليّ (ٖ)ضعيفًا، ليصؿ إلى مممكة ميسياف عمى رأس الخميج العربيّ 

الحامي باف تشوا أرسؿ جاف ينغ كمبعوث في ُميّمة إلى داكيف. فوصؿ جاف ينغ إلى" تياوزىي 
(Tiaozhi")و جاف ينغ (ٗ) (" )يقصد ميساف( عمى ساحؿ البحر العظيـ)يقصد الُمحيط اليندي .

ّي وليس ىو المحيط وصؿ إلى الخميج العربّي ونظرًا ألّنو لـ يكف يعمـ أّنو امتداد لممحيط اليند
 لذلؾ كتب في تقريرة أّف ميساف تقع عمى المحيط اليندّي.

لـ يكف جاف ينغ يعمـ أّنو، وبوصولو إلى ميساف، قد اقترب كثيرًا مف حدود اإلمبراطورّية 
الرومانّية، وأّف بإمكانو القياـ برحمة بّرية قصيرة لموصوؿ إلى تدمر، ومنيا إلى أنطاكيّة، لذلؾ 

 .(٘)سفينة مع بعض البّحارة مف الخميج العربّي إلى مصر الرومانّيةقّرر ركوب 
ـْ ُيخبروه عف  ويبدو أّف البّحارة قد شاىدوا ىيئة جاف ينغ، وأّنو غريب عف الببلد، لذلؾ فإّنيـ ل
وجود طريؽ بّري يربط بيف ميساف وسورية الرومانّية، كما زّودوه بمعمومات ُمضّممة عف طوؿ 

وتكاليفيا المادّية، مما دفع جاف ينغ إلى العودة خوفًا مف مخاطر اإلبحار مخاطرىا  الرحمة و
. فُتورد حولّيات اليو ىاف شو:" كاف جاف ينغ عمى وشؾ أْف يبدأ رحمة (ٙ)حوؿ الجزيرة العربّية

عبر البحر العظيـ. أخبره البّحارة مف الحدود الغربّية لػ أنكسي)بارثيا( بأّف البحر واسع جّدًا، وكاف 
ف الُممكف عبوره خبلؿ ثبلثة أشير. ولكف إْف لـ تتوّفر رياح ُمبلئمة فإّف الرحمة قد تستغرؽ م

السفينة  سنتيف إلنجازىا. وليذا السبب فإّف أولئؾ الذيف ُيبحروف عبر ىذا البحر يأخذوف عمى متف
وؽ مؤونة ثبلث سنوات". وُيضيؼ المصدر الصينّي:" ُىناؾ شيء في ىذا البحر يجعؿ المرء يت

 .(ٚ)إلى أرض الوطف، والعديد مف الرجاؿ فقدوا حياتيـ فيو، لذلؾ فإّف جاف ينغ لـ ُيتابع أبعد"

                                                           
1 Debvoice. N; op, cit, p 216. 
2 Raschke. M. G; op, cit, pp618, 619. 
3 Miller. J. I; The Spice Trade of the Roman Empire, op, cit,pp 133- 136. 
4 Hou Hanshu; LXXXVIII, 10. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p126. 
6 Warmington. E. H; op, cit, p149. 
7 Hou Hanshu; LXXXVIII, 10. ; Franck. I. M. and Brownstone. D. M;  op, cit, pp 126, 

127. 
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وبذلؾ فإّف جاف ينغ قد فشؿ في ُميّمتو، ولو ُقّدر وقابؿ اإلمبراطور تراجاف الذي ُعرؼ بحّبو 
كبيرة ـ، لكانت رّبما حصمت تغييرات ٚٔٔ -ٖٔٔلمتوّسع، وقاد حممة عمى بارثيا بيف عامّي 
. ولكاف  توّفر لتراجاف كـّ كبير مف الحديد اقتصادىما ونتائج إيجابّية عمى قّوة اإلمبراطورّيتيف و

اآلسيوي، المشيور بصبلبتو، لحممتو عمى بارثيا. ىذا الحديد أو الفوالذ الذي ناؿ شيرة كبيرة في 
ف سياميـ، ودروعيـ المصادر الكبلسيكّية. وىذا الفوالذ ىو المعدف الذي صنع منو البارثّيو 

الثقيمة، والتي وصفيا بموتارخوس فقاؿ:" كانت سياـ البارثّيوف تخترؽ دروع الروماف، وتخترؽ ُكّؿ 
 .(ٔ)أنواع التروس ُصمبيا ولّينيا، ويرتدي البارثّيوف دروعًا قوّية يرتّد عنيا ُكّؿ سبلح"

ب الحرير، إْذ أطمقت المصادر (" أّي نوع شعSericأّما بميني فيصؼ الحديد الصينّي بػ" السيريؾ)
:" رد( أي شعب الحرير. وُيو Seresالسيريس ) اسـالكبلسيكّية الغربّية عمى سّكاف حوض التاريـ 

مف بيف ُكّؿ أنواع الحديد كاف نوع السيريؾ ىو النوع األفضؿ. أرسؿ شعب الحرير)السيريس( 
 .(ٕ)بارثيا"حديدىـ إلينا.. والنوعّية الثانية بعد حديد السيريس ىي حديد 

وىذا الحديد البارثّي ىو الذي وصفو ُكبّلً مف بموتارخوس وديو كاسيوس، ووصفا تأثيره في معركة 
.ـ والتي انتيت بيزيمة القنصؿ ماركوس كراسوس ؽ ٖ٘في العاـ  (ٖ)(Carhaeكرىاي )

(Marcus Licinius Crassusوالجيش الرومانّي الذي ُقتؿ وُأسر بكاممو )(ٗ). 
ؿ، فإّف ىذه المعمومات الُمضّممة التي قّدميا البّحارة البارثّيوف لمسفير الصينّي جاف عمى أّية حا

( وكيري يونغ، إلى الذىاب إلى أّف البحارة Millerينغ قد دفعت بعض الباحثيف، مف أمثاؿ ميمر)
ـْ يكف في صالحيا قياـ عبلقات ت جارّية البارثييف كانوا مدفوعيف بمصالح ببلدىـ التجارّية، والتي ل

مباشرة بيف الصيف وروما، لذلؾ فقد أخفوا عف جاف ينغ المعمومات عف وجود طريؽ قصير يربط 
 .(٘)بيف ميساف وتدمر، ومنيا إلى أنطاكية عاصمة والية سورية الرومانّية

وفي إشارة أدبّية أخرى تنفصؿ عف المعمومات عف بعثة جاف ينغ، ُتورد السجبّلت الصينّية)اليو 
البارثّي لمتجارة عبر الطريؽ الحريرّية فتقوؿ تمؾ  االحتكارومات واضحة عف ىاف شو( معم

السجبّلت:" أراد شعب داكيف)الروماف( أْف يّتصموا معنا دائمًا، ولكّف األنكسي)بارثيا( غيورة مف 
. ىذه اإلشارة الصينّية جاءت في سياؽ الوصؼ (ٙ)أرباحيـ ولف تسمح ليـ بالمرور عبرىا إلينا"

                                                           
1 Plutarch; Crassus, XXV. 
2 Pliny; N. H, XXXIV, 41. 

 من الشرقً الشمال إلى مٌبل 8ٕٓ مسافة على تقع البلٌخ، نهر على كرهاي: ُتعرؾ باسم حّران، وهً مدٌنة  ٖ

 وٌعنً المتوسط، والبحر بابل بٌن الرئٌسٌة التجارٌة الطرق أحد وقعت على لكونها تجارٌاً  مركزاً  كانت دمشق،

   .Bunson. M; op, cit, p96                              : انظر". القافلة أو الطرٌق"حّران نفسه ٌعنً  اسم
4 Plutarch; Crassus, XXV.; Dio Cassius; Roman History, XL, 21. 
5 Miller. J. I; The Spice Trade of the Roman Empire, op, cit, pp 133- 136. ; Young. G. K; 

op, cit, p176. 
6 Hou Hanshu; LXXXVIII,12. 
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متو اليو ىاف شو لمسفارة التجارّية التي قدمت أراضي الصيف قادمة مف اإلمبراطورّية الذي قدّ 
. لذلؾ فإّف ىذه المعمومات عف المنع البارثّي لمتجار (ٔ)الرومانّية والتي ُعرفت باسـ سفارة أنطوف

ف الروماف مف الولوج إلى طريؽ الحرير كانت، عمى األرجح، ُمستمّدة مف ىؤالء التّجار الروما
 أنفسيـ.

 م:ٓٓٔبعثة مايس تيتيانوس التجارّية إلى الصين حوالي العام  -جـ -ب
التي أوردتيا السجبّلت الصينّية عف قياـ البارثييف بمنع التّجار  المعموماتبالرغـ مف  

الروماف مف الولوج إلى طريؽ الحرير، إاّل أّنو يوجد في المصادر الرومانّية إشارة إلى تمّكف 
سية الوسطى مف دوف آالروماف مف عبور أراضي الدولة البارثّية، والوصوؿ إلى  بعض التّجار

ُمعارضة مف قبؿ الجانب البارثّي ليـ. ىذه المعمومات قّدميا الجغرافّي بطميموس في إشارة، فريدة 
(، وتمّكنوا Maes Titianusمف نوعيا، إلى تّجار روماف أرسميـ شخص ُيدعى "مايس تيتيانوس)

ـّ ىنا عرض تفاصيؿ رحمة ىؤالء مف الوصوؿ  إلى عمؽ أسية الوسطى عبر طريؽ الحرير. وسيت
 التّجار، كما حفظيا بطميموس.

ـ قاـ تاجر مقدوني ُيدعى مايس تيتيانوس بإرساؿ وكبلء تجارّيوف مف قبمو ٓٓٔفي حوالي العاـ 
الفريدة مف  . وكتب مايس تيتيانوس تقريرًا عف تمؾ الرحمة التجارّية(ٕ)لمحصوؿ عمى الحرير
الجغرافّيوف الروماف لرسـ خرائط ُمحّسنة ألسية الوسطى، وىي  استخدميانوعيا. ىذه التفاصيؿ 

تفاصيؿ ُيمكف ُمقارنتيا مع المعمومات التي قّدميا إيزيدور مف خاراكس والذي ّقدـ وصفًا لطريؽ 
. ويرى كيري يونغ أّف (ٖ)النيريف حّتى الشرؽ األقصى ما بيفمف ببلد  الُممتدالقوافؿ التجارّية 

مايس تيتيانوس كاف تاجرًا سورّيًا. وأّنو كاف، عمى األغمب، ُمقيـ في إحدى الُمدف اليونانّية في 
 .(ٗ)دفع بطميموس إلى وصفو بالتاجر المقدونيّ  سورية، وىو ما
 يدّؿ عمى أفّ  وكبلء مايس تيتيانوس مف مدينة طيسفوف البارثّية، وىو ما انطمؽعمى أّية حاؿ، 

طيسفوف كانت إحدى النيايات الغربّية لطريؽ الحرير. ومف طيسفوف توّجيوا نحو الشماؿ الشرقّي 
جباؿ زاغروس، واليضبة اإليرانّية لموصوؿ إلى مدينة إكباتانا. ومف ىناؾ توّجيوا شرقًا  فاجتازوا

ثّية، . ومف ميرؼ غادرت مجموعة مايس األراضي  البار (٘)(Mervحّتى وصموا إلى مدينة ميرؼ)

                                                           
1 C. A. H; XII, p418. 
2 Leslie. D. and Gardiner. K; op, cit, p149.                                                                                
3 Charlesworth, M. P; op, cit, pp22, 23. 
4 Young. G. K; op, cit, p172. 
5 Charlesworth, M. P; op, cit, p 23. 

 إسم الٌوم علٌها لقٌُط(. Margiana)مارؼٌانا أنطاكٌة إسم تحمل كانت الوسطى أسٌة فً مدٌنة: و مٌرؾ

 واحة الوسطى والعصور القدٌمة العصور خبلل مٌرؾ كانت. توركمنستان جمهورٌة جنوبً فً( Mary)مٌري

 :  انظر. الحرٌر طرٌق على إستراتٌجٌة ومدٌنة ُمهّمة

                                                                                    Higham, C. F; op, cit, p222. 
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وارتحمت إلى األماـ عبر األراضي الباكتيرّية حّتى وصمت موقع دعاه بطميموس باسـ" برج 
 . (ٔ)الحجارة"

وُيورد بطميموس بيذا الخصوص: " مايس، الذي كاف ُيدعى تيتانوس، كتب كتابًا يعطي مقياسًا 
. وليس ألسية. وحصؿ تيتيانوس عمى معموماتو مف خبلؿ زيارة شعب السيريس)شعب الحرير(

 . (ٕ)ىو مف قاـ بيذه الرحمة، بْؿ ُعمبلء مف قبمو سافروا إلى ىناؾ"
وكانت المسافة التي قطعيا ىؤالء التّجار كبيرة جّدًا، إْذ غّطى طريؽ القوافؿ مف سموقّية إلى 

. وعندما قامت مجموعة مايس برحمتيا كانت األراضي (ٖ)كـ(ٓٓٙ,ٔعمى ) ما يزيدميرؼ 
يطرة مممكة الكوشاف التي امتّدت عبر أسية الوسطى حّتى أراضي التاريـ الباكتيرّية خاضعة لس

 .(ٗ)التي دعاىا الصينّيوف باسـ األراضي الغربّية
تيتيانوس فكانت محّطة تجارّية بالقرب مف جباؿ بامير التي وصمت إلييا بعثة أّما برج الحجارة 

( والواقع في منتصؼ Tashkurganومف الُمحتمؿ أّنيا كانت الموقع الذي حمؿ إسـ طاشغوراف)
 . (ٙ)(Kashgarومممكة كاشغار) (٘)(Ferghana) الطريؽ بيف فرغانة

حيوّية لطرؽ التجارة البّرية الرئيسّية التي وّزعت السمع اليندّية  التقاءىذا الموقع كاف نقطة 
رير . وُيشير بطميموس إلى أّف مجموعة مايس قابمت شعب الح(ٚ)والصينّية عبر أسية الوسطى

قّررت الحصوؿ عمى السمع الحريرّية مف موقع طاشغوراف، والعودة  يا. ويبدو أنّ (ٛ)في ىذه النقطة
ـّ إلى طيسفوف في رحمة تمتّد حوالي ثبلثة آالؼ كيمو متر قطعوىا في رحمة فريدة مف  مف ث

 . (ٜ)نوعيا
سية الداخمّية عبر وبعثة مايس تيتيانوس ىذه تؤّكد أّف كاف يوجد ىناؾ دخوؿ حّر لمروماف إلى أ

ـْ ُيشر بطميموس إلى أّي محاولة بارثّية إلى إيقاؼ بعثة مايس . وبالرغـ مما طريؽ الحرير، إْذ ل

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p177. 
2 Ptolemy;  Geography, I ,11. 

. كم آالؾ ثبلثة حوالً ؼّزة إلى ُظفار ومن كم، ألؾ حوالً خاراكس تدمر إلى من المسافة كانت للُمقارنة ٖ

 : انظر
McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p204. 
4 Liu. X; op, cit, pp109, 110. 
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 الٌوم تقوم. النبٌذ وصناعة العنب كروم وبزراعة الحرٌر، طرٌق على الُمهّمة المحّطات من بكونها تشتهر
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ذىب إليو بعض الباحثيف مف أّف ىذا الطريؽ كانت لو أىّمية محدودة خبلؿ ىذه الفترة موضع 
وقًا مف التجار الروماف طريؽ الحرير كاف ُمستخدمًا ومطر ، فإّف بعثة مايس ُتظير أّف (ٔ)البحث

بالرغـ مف السيطرة التدمرّية، حينيا، عمى التجارة بالسمع اليندّية والصينّية، وكاف مف الُممكف أْف 
 . (ٕ)ُيوّفر بديبًل ُميّمًا لمتزّود بالحرير خبلؿ فترة السيطرة التدمرّية

ر معقولة، بْؿ المعقوؿ األكثر أّما عف نظرّية االحتكار البارثّي لطريؽ الحرير فإّنيا تبدو نظرّية غي
ـْ  أّف التجار الروماف، ونظرًا لمعبلقات العدائّية بيف حكومتيـ والحكومة البارثّية، لذلؾ فإّنيـ ل
يتشّجعوا عمى العبور بّرًا إلى اليند والصيف عبر بارثيا والسّيما وأّنو كاف لدييـ خطوط تجارّية 

إْذ وّفرت طريؽ البحر األحمر والمحيط اليندّي  أخرى يصموف عبرىا إلى اليند والشرؽ األقصى،
ليؤالء التجار فرص تجارية استغنوا معيا عف عبور بارثيا والطريؽ البّري الطويؿ نحو اليند 

. أّما عف ما أوردتو المصادر الصينّية بخصوص أّف البحارة البارثييف قْد أخفوا عف (ٖ)والصيف
ـْ يكف السفير الصينّي جاف ينغ وجود طريؽ بّري ي ف خاراكس واإلمبراطورّية الرومانّية، فإّنو رّبما ل

لُيسافر عمى متف سفينتيـ  استغبللويعدو ُمجّرد كبلـ قالو لو بّحارة رؤوا ىيئتو الغريبة فأرادوا 
 ُمقابؿ منفعة ماّدية يحصموف عمييا كأجرة لحمميـ لو عمى سفينتيـ.

 :توّسطثالثًا: السمع الشرقّية من الفرات إلى أسواق المُ 
زّود التّجار التدمرّيوف، والتجار عبر طريؽ الشماؿ األسواؽ الرومانّية بكـّ كبير مف   

السمع اليندّية والصينّية فضبًل عّما كاف يصؿ إلييا مف سمع يمنّية عبر الخميج العربّي. وكانت 
حجـ مضغوط، إْف صّح الحرائر واألنسجة الشرقّية الُمتقنة ُميّمة في ىذه التجارة، إْذ كانت تتمّتع ب

 . (ٗ)التعبير، نسبّيًا فكاف مف السيؿ نقميا عبر طريؽ القوافؿ البّرية
ـ، عمى أجزاء مف الحرير، مّما ٖٛوُعثر في بعض المدافف التدمرية، العائدة إلى حوالي العاـ  

. أضؼ إلى أف (٘)لقسـ مف الحرير الُمستورد مف الصيف ةُيثبت أّف تدمر كانت ُمستيمك
. (ٙ)وتات التدمرّية ُتظير النساء التدمرّيات وُىّف يرتديف لباسًا حريريًا ُمطّرزًا وبعّدة طبقاتالمنح

وسّجمت التعرفة الجمركّية التدمرّية السمع األساسّية لتجارة الترانزيت التدمرّية، مف ىذه السمع: 
زيت و ور، العطو األواني الزجاجّية، و ، األرجوانيةأصبغة الصوؼ و الصوؼ، و العبيد، 
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No. 42, 1996, pp 425- 430. 
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آللئ ل. ويورد بميني أّف الخميج العربّي كاف ُمزّودًا ُميّمًا (ٔ)الخمورو التيف الُمجّفؼ، و الزيتوف، 
، وتؤّكد المنحوتات التدمرّية شعبّية ىذا النوع مف المنتوجات (ٕ)إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية

لتي وقعت مع أبولونيوس عمى معبر . وُتشير الحادثة ا(ٖ)بيف نساء الطبقة الراقية في تدمر
ـّ اإلشارة إلييا سابقًا، إلى أّنو كاف يوجد نوع مف تيريب العبيد الروماف إلى أسواؽ  زيوغما، والتي ت

اّل لما أبدى موّظؼ الجمارؾ الرومانّي في زيوغما اىتمامو بنوع السمع  ما بيفببلد  النيريف، وا 
 . (ٗ)التي كاف يحمميا الفيمسوؼ أبولونيوس

وبالرغـ مف أف الغموض ُيخيـ، نوعًا ما، عمى الطريؽ الذي سمكتو السمع الشرقّية مف الفرات عبر 
وجد عّدة إشارات في المصادر ُيمكف تسورية ومنيا إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية. إاّل أّنو 

 طريؽ الذي سمكتو السمع الشرقّية نحو الُمتوّسط. لمف خبلليا بناء صورة 
رجح أّف السمع التي جمبيا التجار، عبر طريؽ الفرات الشمالي وعبر تدمر، قْد ُجمبت إلى فعمى األ

. ويرى روستوفتزؼ أّف حمص كانت بالفعؿ إحدى ُمدف (٘)مدينة إميّسا أو حمص السورّية
الذي توّصؿ إليو روستوفتزؼ، إاّل أّف إميّسا أو  االستنتاج، وبالرغـ مف عدـ ثبات ىذا (ٙ)القوافؿ
 تبقى بالفعؿ موقعًا اشترؾ في شحف السمع إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية.  حمص

عاصمة والية سورية الرومانّية.  ،ومف إميّسا كانت السمع ُترسؿ إلى مدينة أنطاكية عمى العاصي
 ) % ٕ٘كـ، كانت مركزًا لجباية ضريبة الربع)ٖٓٓأنطاكية، التي تبعد عف تدمر مسافة تُقارب 

. وُيشير أّحد نقوش القوافؿ التدمرّية، (ٚ)( عمى السمع الشرقّية الواردة إليياTetarteات )أو تيتر 
 ـ، إلى شخص مف أنطاكية ُيدعى ماركوس إميميوس أسكيميبياديسٔٙٔالُمؤّرخة إلى العاـ 

(Marcus Aemilius Asclepiades ويوّضح ىذا النقش أّف أسكيميبياديس كاف عضو في  .)
 . (ٛ)(tetartonesاكية، ومسؤواًل عف جباية ضريبة الُربع)مجمس مدينة أنط

ف، فأقاموا لو يويبدو أّف أسكيميبياديس قْد قّدـ ُمساعدة بطريقة ما، بحكـ منصبو، لمتجار التدمريّ 
. وىذا إْف دّؿ عمى شيء، فإّنو يدّؿ عمى أّف السمع (ٜ)نقش تشريفّي عرفانًا منيـ بجميمو عمييـ

لتدمرّيوف قْد تابع قسـ منو طريقو نحو مدينة أنطاكية، وىناؾ قّدـ ليـ التي جمبيا التّجار ا
 أسكيميبياديس الُمساعدة. 

                                                           
 .9ٗص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٔ

2 Pliny; N. H, VI, 32, 148. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p102.  
4 Philostratus;  Life of Apollonius of Tyana, I, 20. 
5 Young. G. K; op, cit, p174. 
6 Rostovtzeff.  M. I ; Caravan Cities, op, cit, p91. 
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p102. 
8 Inv;  IX, 29. 
9 Miller. J. I; The Spice Trade of the Roman Empire, op, cit, p 134.   
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وتدّؿ ىذه اإلشارة عمى أّف مدينة أنطاكية كانت، كمدينة اإلسكندرّية، ُمستودعًا لتجميع السمع 
 الشرقّية لتقوـ الحكومة الرومانّية بتقاضي حّصتيا منيا. 

بيع السمع إلى تّجار آخريف يقوموف بنقميا إلى باقي ُمدف سورية أو إلى  وفي أنطاكية كاف يتـّ 
ـّ  امتدادغيرىا مف المدف عمى  اإلمبراطورّية الرومانّية. ومف الُمحتمؿ أّنو كاف يوجد نقاط أخرى يت

ضريبة الربع غير أنطاكية، ولكّنيا غير معروفة عمى اعتبار أّف المصادر ال تُقّدـ  اقتطاعفييا 
 شارة إلييا. أّي إ

ـْ يكف ُيسمح ليـ ببيع أي مف  وكما كاف الحاؿ في مدينة اإلسكندرّية فإّف التجار في أنطاكية ل
 . (ٔ)ىذه الضريبة استيفاءسمعيـ الحريرّية أو غيرىا قبؿ 

ويوجد إشارة أدبّية واحدة إلى أّف المدف الفينيقّية كانت، ىي األخرى، مقصدًا لمتّجار العائديف 
 ،(Galenusلبرّية مف الشرؽ. ىذه اإلشارة قّدميا الطبيب اليونانّي الشيير جالينوس)بقوافميـ ا

فيصؼ جالينوس نماذج أو عّينات مف األدوية الُمخّدرة التي حصؿ عمييا أثناء رحمة قاـ بيا إلى 
ـّ جمبيا مف اليند إلى فينيقية بوساطة القوافؿ  فمسطيف. فذكر، مف بيف تمؾ العّينات، أدوية ت

جارّية البّرية. فُيورد الطبيب اليوناني:" لقد ُكنت محظوظًا لعثوري عمى بعض الت
( اليندّي. ىذا الدواء كاف ُمستوردًا ُمؤّخرًا إلى فينيقية مع بعض الصّبار lyceumالميكيوـ)

اليندّي. حصمت عميو عندما كنت في طريؽ العودة مف فمسطيف. لقد كنت ُمقتنعًا بأّف الميكيـو 
ـْ تكف تنتمي إلى ىذه المنطقة" كاف ىندّياً  ألّنو ُجمب بالجماؿ مع حمولة أكبر، وىذه الماّدة ل

(ٕ) .
عادة تصنيع السمع الحريرّية ُمثبتة في المدف الُمختمفة مف سورية الرومانّية. إحدى ىذه الُمدف  وا 

ختمفة مف في إعادة تصنيع السمع الم اشتركتالتي اشتركت في التجارة الشرقّية كانت إديّسا التي 
 .(ٖ)ضمنيا الحرير

وبميني أّف المدينة الفينيقّية، صور، قد حافظت  استرابوفويبدو مف اإلشارات األدبّية التي قّدميا 
 .(ٗ)واألنسجة عمى سمعتيا القديمة كمكاف لصباغة وصناعة األقمشة

 يةاألرجوانكما حازت ورشات األلبسة في صور عمى شيرة كبيرة في صناعة وصباغة األلبسة 
لذلؾ سيكوف مف الُمفاجئ أْف ال تستخدـ ىذه المدينة السمع الحريرّية، التي ُجمبت عبر  .(٘)الغالية

طريؽ تدمر وطريؽ الفرات، في صناعتيا. وُيشير الُمؤّرخ البيزنطّي بروكوبيوس إلى أّف صور، 

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p174. 
2 Galen; On the mixtures and properties of simple drugs, XII, 215.; Miller. J. I; The 
Spice Trade of the Roman Empire, op, cit, p 134.   
3 Segal. J.B; Edessa: The Blessed City,  Oxford,  1970, pp 44, 79, 137. 
4 Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 2,  23- 24.; Pliny; N. H, V, 16, 76- 77. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p93. 
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د:" ألجياؿ ُمتعاقبة لصناعة األلبسة الحريرّية، فُيور  اً رئيسيّ  اً وغيرىا مف مدف فينيقية، كانت مركز 
 . (ٔ)كاف إنتاج المبلبس الحريرّية حرفة أو صناعة رئيسّية في صور وبيروت"

عف بروكوبيوس قد جاء في العصر التالي لمعصر الرومانّي، إاّل أّف  االقتباسوبالرغـ مف أّف ىذا 
في ُمدف فينيقية.  حضور الحرير، الُمنتج الصيني، استمرارشيادتو ُتعتبر دليبًل أدبّيًا قوّيًا عمى 

ومف ىذه المراكز التجارّية كانت تتابع السمع الشرقية طريقيا عبر الُمتوّسط نحو أسواؽ 
اإلمبراطورية الرومانّية، فكانت تحّط السفف التجارّية في ىذه الموانئ لتحمؿ السمع الشرقية 

 . (ٕ)واإلقميمية
الساحؿ الفينيقي. فعندما ُألقي  ويكشؼ العيد الجديد كيؼ عممت البواخر الرومانية عمى طوؿ

(، فإّنو ُوضع عمى متف سفينة تجارّية راسية في ميناء Paulبولس) الرسوؿالقبض عمى 
، ومنو انطمقت السفينة ببولس نحو قبرص ومنيا نحو أسية الصغرى  (ٖ)(Caesareaقيصيرية)

العاصمة وتوّجيت بو إلى  ،حيث ُوضع عمى سفينة أخرى ُمخّصصة لنقؿ الحبوب المصرية
عمى تزويد ىذه األسواؽ بالسمع  ،ف في التجارة مع اليند والصيفو . وعمؿ التجار العامم(ٗ)روما

وتصدير القسـ اآلخر إلى باقي أنحاء  ،التي جمبوىا مف الشرؽ إلعادة تصنيع قسـ منيا
ية . وفي غياب أّي دليؿ عف حجـ التجارة الشرقّية في أسواؽ سور (٘)اإلمبراطورّية الرومانّية

 أّف تمؾ التجارة كانت تتمّتع ببعض التأثير عمى الحد األدنى. االفتراضفإّنو ُيمكف  ،الرومانّية
 

 

 

 

 

                                                           
1 Procopius;  Secret History, XXV, 14- 15. 
2 Miller. J. I; The Spice Trade of the Roman Empire, op, cit, p 134. 
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 ُمقّدمة:
ـّ بدوف إدارة وتنظيـ ناجحيف، والتجارة الرومانّية الشرقية  ال ُيمكف ألّي عمؿ ناجح أفْ   يت

بمحورييا الجنوبّي عبر البحر األحمر، والشمالّي عبر سورية الرومانّية، خضعت كغيرىا مف 
أوجو النشاط االقتصادي، إلدارة مف ِكبل التّجار الذيف شاركوا فييا، والحكومة الرومانّية التي 

، وحركة السمع، وحّددت القيمة المالّية الواجب عمى ىؤالء التّجار دفعيا نّظمت عمؿ ىؤالء التجار
 إلى الخزينة اإلمبراطورّية. 

ـْ يكف جميع التّجار الذيف عمموا في تمؾ التجارة عمى نفس المستوى االقتصادي، أو  ول
التي االجتماعي. إاّل أّنيـ، وعمى اختبلؼ مشاربيـ، كانوا يخضعوف لمرسوـ الجمركّية نفسيا 

حّددتيا السمطة الرومانّية. تمؾ الرسوـ التي كانت ُمتشّعبة كثيرًا، ورافقت التاجر الرومانّي في كّؿ 
 مرحمة مف مراحؿ عممو عبر اإلمبراطورّية الرومانّية.

ـّ في ىذا الفصؿ دراسة التّجار الذيف أداروا التبادالت التجارية بيف  بناًء عمى ذلؾ سيت
لقاء الضوء عمى دور المرأة اإلمبراطورّية الرومانيّ  ة واليمف والشرؽ عبر البحر األحمر. وا 

 الرومانّية في ىذه التجارة، ودور التّجار األجانب فييا. 
ـّ دراسة األوُجو التي حصؿ منيا ىؤالء التّجار عمى الماؿ البلـز لمقياـ ببعثاتيـ التجارّية،  كما ستت

ـّ تسخيرىا لجمب السمع مف ال ـّ بيا نقؿ والوسائؿ التي ت يمف والشرؽ حّتى مصر. والطريقة التي ت
تمؾ السمع مف موانئ مصر حّتى اإلسكندرّية. باإلضافة إلى تبياف طبيعة الضرائب والرسوـ التي 
فرضتيا الحكومة الرومانّية عمى ىؤالء التّجار وطريقة تحصيميا. وبما أّف التجارة الرومانّية مع 

ـّ دراسة إدارة التجارة الرومانّية عبر الشرؽ كانت تتـّ عبر محوريف جنوب ّي وشمالّي، لذلؾ سيت
ـّ فيو  البحر األحمر في جزء ُمستقّؿ. وسُيفرد لمتجارة الماّرة عبر تدمر جزء ُمستقّؿ أيضًا، سيت
عرض الطريقة التي سّير فييا التدمرّيوف قوافميـ نحو الخميج العربّي ومدف ببلد ما بيف النيريف، 

ـّ دراسة والطريقة التي أمّ  نوا فييا تمؾ القوافؿ والسمع التي تحمميا، مف خطر الطامعيف. كما ستت
النظرّيات التي ُقّدمت بخصوص دور قّواد القوافؿ التدمرّييف في تمؾ القوافؿ، ونظرة المجتمع 

 والسمطة التدمرّية ليؤالء التّجار، ولؤلشخاص الذيف ساعدوىـ في تحقيؽ بعثة تجارّية ناجحة.
 إدارة التجارة الرومانّية مع اليمن والشرق عبر البحر األحمر:أّواًل: 

يتوّفر لمباحث في مجاؿ التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ عبر البحر األحمر العديد  
مف المصادر التي ُتّمكنو مف دراسة األفراد الذيف أداروا وعمموا عمى طوؿ الخطوط التجارّية، 

 ارة بطريقة أو بأخرى.وأولئؾ الذيف اشتركوا في التج
ومف بيف جميع المناطؽ التي شممتيا دراسة التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ، فإّف والية مصر 
الرومانّية  ُتعتبر األغنى بمصادر المعمومات، إْذ جعمت طبيعة مصر الصحراوّية ذات الُمناخ 
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بكّميات كبيرة مف قطع البردي و  الحاّر مف أرض ىذه الوالية الرومانّية مكانًا صالحًا لبلحتفاظ
 األوستراكا. 

 التّجار العاممون في تجارة البحر األحمر المصرّية: -ٔ
تفاوت التّجار الذيف عمموا في التجارة الشرقّية عبر البحر األحمر، مف حيث جنسّيتيـ،  

لقادريف عمى . ومف حيث ثروتيـ فُوجد التّجار الكبار ا(ٔ)فُوجد التجار مف الروماف وغير الروماف
القياـ باألعباء المالّية لمرحمة البحرّية نحو اليمف والشرؽ، كما ُوجد التّجار ذوي اإلمكانيات 
المحدودة، إْف صّح التعبير، والذيف َنَحوا تجاه تشكيؿ ائتبلفات تجارّية لتقاسـ األعباء المالّية 

ستواىـ االقتصادي سيتـ ُمعالجتو في لمرحمة التجارّية البحرّية الشرقّية. )وتقسيـ التّجار مف حيث مُ 
فقرة تمويبلت تجارة البحر األحمر(. كما تفاوت ىؤالء التّجار مف حيث جنسيـ، فوجد التّجار مف 
الذكور جنبًا إلى جنب مع التّجار مف اإلناث الرومانّيات، المواتّي أثبتف حضورىّف في ساحة 

 .(ٕ)ت ومالكات لسفف شحفالتجارة البحرّية عبر البحر األحمر كتاجرات ثرّيا
 التجار الرومان من الذكور: -أ

جذبت تجارة مصر الشرقّية اىتمامًا مباشرًا مف قبؿ العديد مف األشخاص مف ُمختمؼ  
أنحاء اإلمبراطورية الرومانية، وانيمؾ فييا عدد كبير مف رجاؿ األعماؿ والتّجار و المستثمريف 

النوع مف العمؿ االقتصادي أشخاص مف مختمؼ والوكبلء التجارييف. كما انجذب إلى ىذا 
. وتكشؼ مجموعة إيصاالت عمؿ مف مدينة كوبتوس، َأطمؽ (ٖ)العرقّيات والفئات االجتماعية

، كيؼ كانت عائمة (ٗ)"(Nicanor Archiveعمييا العمماء الحديثوف اسـ "أرشيؼ نيكانور )
بحر األحمر الرئيسّية في برنيكي نيكانور، ُتدير شركة استُأجرت لتسميـ الُمؤف إلى موانئ ال

( شركة تجارّية، وما ال يقّؿ ٖٓ. ويكشؼ أرشيؼ نيكانور وحده عف وجود)(٘)وميوس ىرموس
( مف الوكبلء التجارييف، الذيف عمموا في التجارة الشرقية عبر ٖٓ( مف كبار التّجار، و)ٕ٘عف)

. (ٙ)وانئ البحر األحمر وبالعكسالبحر األحمر وأبرموا عقودًا مع شركة نيكانور لنقؿ سمعيـ مف م
وتضّمنت ىذه األعماؿ التجارّية أناس مف المناطؽ المختمفة مف اإلمبراطورّية الرومانّية مف 

. ويبدو أّنو كاف لتّجار اإلسكندرّية الحظوظ األكبر في (ٚ)ضمنيـ اليوناف المصرييف واإليطالييف

                                                           
1 Ball. W; op, cit, p123. 
2 Whittaker. C. R;  Rome and Its Frontiers: The Dynamics of Empire, New York: 
Routledge, 2004, p153. 
3 Mcleister. K; op, cit, p26. 
4 Adams. C; op, cit, pp 221- 225. 
5 Mcleister. K; op, cit, p16. 
6 Fuks. A;  ‘Notes on the archive of Nicanor,  Journal of Juristic Papyrology, 1951, pp 
207- 216, pp 209, 210. 
7 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p79. 
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طبلقًا مف الُشيرة التي حازتيا مدينة تجارة البحر األحمر، وىو أمر قد ال يبدو ُمفاجئًا ان
اإلسكندرّية، كموقع تجارّي تنتيّي إليو منظومة ىائمة مف السمع القادمة مف الشرؽ. وُيشير 
لى حّد كبير بأيدي تجار مف اإلسكندرّية،  الجغرافّي استرابوف، ضمنًا، إلى أّف التجارة كانت وا 

د العرب السعيدة، مع الجيش الذي قاده صديقي فُيورد: " وبما أّف الروماف قد غزوا مؤّخرًا ببل
إيميوس غالوس، وبما أّف تّجار اإلسكندرّية ُيبحروف اآلف باألساطيؿ بوساطة النيؿ والخميج العربّي 

. (ٔ)حّتى اليند، فإّف ىذه المناطؽ قد غدْت معروفًة لنا بشكؿ أفضؿ، أكثر مف أّي وقت مضى"
ذيف استوطنوا في كوبتوس أو الموانئ المصرّية عمى البحر ومف المحتمؿ أّف العديد مف التّجار ال

األحمر كانوا في واقع األمر ُمقيميف في مدينة اإلسكندرّية، وتحّركوا ببساطة عبر النيؿ نحو 
 .(ٕ)كوبتوس، ومنيا نحو برنيكي وميوس ىرموس الستبلـ سمعيـ القادمة مف اليمف والشرؽ

ـ، يحمؿ اسـ تاجر يوناني مف المقيميف في ٕٖعاـ وُعثر في كوبتوس عمى نقش، يؤّرخ إلى ال
. و اسـ بارثينيوس ورد (ٖ)(Paminis( ابف بامينيس)Partheniosمصر ُيدعى بارثينيوس)

ضمف إيصاالت شركة نيكانور، مما يدّؿ عمى أّنو قد استأجر شركة نيكانور لنقؿ سمعو بيف 
. و بارثينيوس (ٗ)ؽ التجارة الحيوّيةكوبتوس وموانئ البحر األحمر، وأّنو امتمؾ وكبلء في مناط

واإللو  (٘)(Isisىذا كاف غنّيًا بما فيو الكفاية ليترؾ تكريسًا باسمو ُميدى إلى اإللية إيزيس)
 . (ٙ)(Cronosكرونوس )

مصرّي مف  -كما حفظت ورقة بردّي مف ضمف سجبّلت اإلحصاء الرومانّية تفاصيؿ عف يونانيّ 
. وىذا اليونانّي المصرّي كاف (ٚ)ـ بقصد التجارةٕٚحوالّي العاـ  أرسينوى)السويس(، زار اليند في

رّبما تاجرًا قصد اليند لتسيير تجارتو ىناؾ، أو رّبما كاف وكيبًل ألّحد التجار األغنياء يعمؿ 
 بالنيابة عنو في تبادؿ السمع بيف مصر واليند.

                                                           
1 Strabo; the geography, II, 5, 12. 
2 Young. G. K; op, cit, p48. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p56. 
4 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p84. 

ٌّة، إلهة: إٌزٌس ٘  السفن بحماٌة ُمختّصة كانت. إؼرٌقٌة صفة علٌها وأسبؽوا عباداتها، تبّنوا الٌونان أنّ  إاّل  مصر

 الواقعٌن وحامٌة والحكمة العدالة نبع وهً والِخصب، بالنماء الُمتسّببة اإللهة كانت كما البحار، فً سٌرها أثناء
ٌّة(: مانفرٌد)كبلوس: انظر. الفاكهة نمو فً ّببةالُمتس كانت كما األخطار، فً  العالم عواصم أعظم اإلسكندر

 .99 ،98ص القدٌم،
اً : كرونوس ٙ ٌّ ٌّة األساطٌر فً أّما الزمن، ٌعنً لؽو  تزّعم(. األرض)وجاٌا( السماء)أورانوس إبن فكان الٌونان

 بوسٌدون، زٌوس، مثل اآللهة كبار منها وأنجب رٌا أخته تزّوج ثمّ  العالم، وحكم أورانوس والده ضدّ  الثورة
 الموسوعة: انظر. العالم زعامة زٌوس وتولّى فخلعوه زٌوس بزعامة أبنائه بعد فٌما علٌه ثار. هٌرا دٌمٌتر،
ٌّة  .9ٕٕٙ ص ،٘مج  الُمٌّسرة، العرب

7 Ray. H. P; The Winds of Change: Buddhism and Maritime Links of Early South Asia, 
op, it, p64. 
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ـْ يتمّكنوا في أّي حاؿ مف احتكار التجارة  بالسمع الكمالية عبر البحر إاّل أّف تجار مصر ل
األحمر. إْذ يذكر أرشيؼ نيكانور أسماء ما ال يقّؿ عف سبعة مواطنيف روماف، مف الذيف امتمكوا 

. (ٔ)أعمااًل تجارية في مصر، وكاف ليـ وكبلء ينوبوف عنيـ في موانئ البحر األحمر المصرّية
وماف، كانوا ناشطيف فيو إّما كما تحفظ سجبّلت ميناء برنيكي أسماء أكثر مف عشرة مواطنيف ر 

. ومف بيف ىؤالء المواطنيف الروماف كاف يوجد رجاؿ أعماؿ مف (ٕ)لمياـ تجارّية أو إدارّية
 اإليطالييف األثرياء مف منطقة كمبانيا والذيف شحنوا النبيذ اإليطالّي عبر المحيط اليندّي. 

وبتوس، أسماء عدد مف تجار النبيذ وتسّجؿ سدادت آنية فخارّية، حممت النبيذ، وُعثر عمييا في ك
الروماف الذيف استمموا شحنات مف النبيذ اإليطالّي وأرسموه لمتصدير نحو اليمف والشرؽ. مف 

( و Piso، و بيزو )(Titus Primusىؤالء التّجار كاف تيتوس بيرموس)
السدادات ، إاّل أّف االسـ األكثر تكّررًا عمى المصاقات الموضوعة عمى (ٖ)(Serenusسيرينوس)

. ومف الُمحتمؿ أّنو ىو نفسو (ٗ)("G. Norbanus Ptolemكاف اسـ" غايوس نوربانوس بطوليـ)
( الذي استأجر شركة نيكانور إليصاؿ السمع إلى ميناء Gaius Norbanusغايوس نوربانوس )

 . (٘)(Isidoraميوس ىرموس، ووّظؼ وكيمة أعماؿ أنثى لصالحو تحمؿ اسـ أيزيدورا )
( والذي امتمؾ أو Varusجبّلت برنيكي إسـ تاجر رومانّي ثرّي ُيدعى فاروس )كما حفظت س

. ويقوؿ أّحد اإليصاالت (ٙ)أدار عددًا مف السفف التجارّية العاممة في التجارة مع اليمف والشرؽ
( Drakon( إلى دراكوف)Herak) " مف ىيراؾالذي وردت فيو اإلشارة إلى أعماؿ التاجر فاروس:

حوروس  ( ابفPeteasmephis)بيتياسميفيس (، دعْ Peisipmous Koudود)بيسيبموس ك بف
(Horos) ( يمّر مع سّت كويموبوماتاkoilopomata"لتحميميا عمى سفف فاروس )(ٚ). 

                                                           
أؼاثوكلٌس  كبلودٌوس تٌبٌرٌوس كان نٌكانور أرشٌؾ فً أسمائهم وردت الذٌن الرومان التّجار هإالء من  ٔ

(Tiberius Claudius Agathocles)، باكخٌلوس جولٌوس ؼاٌوس (Gaius Julius Bacchylus)، ؼاٌوس 

 Popilius Mamilius) أندروماخوس مامٌلٌوس بوبلٌوس ،(Gaius Norbanus)نوربانوس
Andromachus .)انظر : 

Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp85, 86. 

كاستور  كبلودٌوس تٌبٌرٌوس كان برنٌكً مٌناء سّجبلت فً اسمائهم وردت الذٌن التّجار هإالء من ٕ

(Tiberius Claudius Castor،) وسدٌمترٌ كبلودٌوس(Claudius Demetrius)، كبلودٌوس تٌبٌرٌوس 

 :انظر .(Tiberius Claudius Theodorus) ثٌودوروس

Bagnall. R. S. and Helms. C; Documents from Berenike, op, cit, pp 26, 27. 
3 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp86, 89. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p35. 
5 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p84. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p81. 
7 Bagnall. R. S. and Helms. C; Documents from Berenike, op, cit, p71. 
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والمقياس كويموبوماتا يدّؿ عمى شحنة نبيذ، وعمى أّف فاروس كاف يمتمؾ عددًا ُمعتبرًا مف السفف 
 .(ٔ)كيالتجارّية العاممة في ميناء برني

وتُقّدـ الرسومات)الُمخربشات( الصحراوّية في صحراء مصر الشرقّية دليبًل آخرًا عمى اشتراؾ 
التجار الروماف في التجارة الدولّية عبر البحر األحمر. إْذ ُعثر في كيؼ صخرّي عمى الطريؽ 

وترؾ  .(ٕ)(Erosبيف كوبتوس و برنيكي عمى اسـ تاجر رومانّي، باسـ يونانّي، ُيدعى إيروس)
إيروس كتابة بالمغة البلتينّية عمى حائط الكيؼ الصخرّي يقوؿ فييا: "غايوس نوميديوس إيروس 

(Gaius Numidius Eros(كاف ىنا في السنة )ٕٛ مف حكـ قيصر في طريؽ عودتو مف )
 .(ٖ) ("Phamenothاليند في شير فامينوث)

ند إلى ميناء برنيكي في شير شباط أي أّف إيروس تواجد عمى الطريؽ الصحراوّية قادمًا مف الي
 . (ٗ) ؽ.ـ ٕأو آذار مف العاـ 

وتدّؿ نقوش أخرى ُعثر عمييا، في الكيؼ نفسو، عمى الطريؽ بيف برنيكي وكوبتوس، أّف رحمة 
إيروس تمؾ كانت حمقة في سمسمة مف النشاط التجارّي ليذا التاجر الرومانّي. فعثر عمى نقش 

(، Thaliarchusف إليروس، ذلؾ العبد الذي كاف ُيدعى ثاليارخوس)يحمؿ اسـ أّحد العبيد التابعي
. كما ترؾ إيروس نقشًا آخرًا في (٘)ؽ.ـ ٔٔترؾ اسمو في نقش في نفس الكيؼ يعود إلى العاـ 

ذات الكيؼ أثناء مروٍر آخر لو في ىذا الموقع. وتشابو ىذا النقش مع النقش األّوؿ إاّل أّنو، ومع 
 .(ٙ)األسؼ، غير ُمؤرَّخ

 التّجار الرومان من اإلناث: -ب
أثبتت المرأة الرومانّية حضورىا في التجارة الرومانّية مع الشرؽ عبر البحر األحمر. وىو  

ـْ تكّف  أمر يبدو ُممفتًا لبلىتماـ، فيؤالء السّيدات الرومانّيات المواتي شاركف في التجارة الشرقّية ل
ار الروماف، ومالكات لسفف تجارّية وّظفنيا في ُمجّرد تّجار عادييف، بؿ ُكّف مف كبار التج

تجارتيّف مع اليمف والشرؽ، إضافة إلى امتبلكيف لوكبلء أعماؿ، يقوموف بتسيير شؤونيـ بالنيابة 
. وىذا ُيعتبر دليبًل عمى مدى الحرّية والمكانة التي نالتيا المرأة الرومانّية، وعمى دورىا في (ٚ)عنيـ

ـّ مف مفا  صؿ االقتصاد الرومانّي أّي التجارة.   ىذا الِمفصؿ اليا
                                                           

1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p35. 
2 Sidebotham, S. E;  The Red Land: The illustrated Archaeology of Egypt’s Eastern 
Desert, op, cit, pp186- 192. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p81. 
4 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp66, 67. 
5 Judd. T; The Trade with India through the Eastern Desert of Egypt under the Roman 
Empire, Liverpool University, 2007, pp2, 3. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p81. 
7 Mcleister. K; op, cit, p15. 
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ـّ ُعثر عميو في  والدليؿ عمى اشتراؾ المرأة الرومانّية في التجارة عبر البحر األحمر ُيقّدمو نقش ىا
معبد ميدامود في وادي النيؿ. ىذا النقش عبارة عف إىداء دينّي قّدمتو  سيدتاف مف كبار سّيدات 

 Aelia(" و " إيميا أولمبياس)Aelia Isidoraا أيزيدورا)األعماؿ الرومانّيات وتُدعياف" إيمي
Olympias(لئللية ليتو ،")Leto)(ٔ) . 

 يقوؿ النقش البلتيني، الُمؤّرخ إلى ُمنتصؼ القرف الثاني الميبلدّي:
 

 (ٕ) 
يميا أولمبياس، السّيدتاف الثرّيتاف،  ترجمة النقش: " إلى اإللية العظيمة ليتو. إيميا أيزيدورا وا 

( Apollinarios( وتّجار مف البحر األحمر، سوّية مع أبوليناريوس )Naukleroiميروي)ناوك
 .(ٖ) ( مف.... مف أولمبياس و)أيزيدورا( كبلىما.... كّرس أو أقاـ)ىذا("Eparchاإليبارخ)

ُيشير ىذا النقش إلى عّدة نقاط ُميّمة فيما يتعّمؽ بدور التاجرة الرومانّية في تجارة البحر األحمر. 
إْذ ُيشير إلى أّف أيزيدورا وأولمبياس كانتا نساء مف ذوات الثروة  الكبيرة، مّكنتيّف مف إقامة تكريس 

(، ومف امتبلؾ سفف خاّصة بيّف، شّغمنيا في البحر األحمر ومف Letoغالي الثمف لئللية ليتو)
 .(ٗ)توظيؼ إيبارخ يعمؿ لصالحيفّ 
(" ُيشير إلى أّنيّف امتمكف ممكّية كبيرة خاصة matronai stolataiوالتعبير" ماتروناي ستوالتاي)

. كما (٘)بيّف، وأنيّف ُكّف يممكف الحّؽ بإجراء معامبلت تجارّية مف دوف أْف يكوف معيّف ولّي ذكر
                                                           

1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p35. 
2 SEG, VIII, 703. 
3 Young. G. K; op, cit, p52. 
4 Casson. L;  Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton, 1971, pp314, 
315.  
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p35. 
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( ممايدّؿ عمى emporoiُيشير إلى أّف السيدتيف مف التّجار عندما استخدمف ُمصطمح إيمبوروي)
. واألىـّ ىو أّف السيدتيف (ٔ)جارّيتيف، بؿ صاحبتا عمؿ تجاريّ أّنيما لـ تكونا ُمجّرد وكيمتيف ت

(، وىو ُيشير إلى أنيّف امتمكف Naukleroiالرومانيتيف أشارتا إلى نفسييما ُبمصطمح ناوكميروي )
. (ٕ)سفنًا تجارّية خاّصة بيّف ُقمف باستخداميا أو تأجيرىا في رحبلت تجارّية عبر البحر األحمر

اريوس الذي كاف اإليبارخ فيو غير واضح، إْذ قد يكوف رّبما قائد أّما عف دور أبولين
، أو رّبما مدير أعماليما. وفي ِكمتا الحالتيف فيو ُيوصؼ (ٖ)سفينة)قبطاف( السيدتيف الثريتيف

 .(ٗ)بشكؿ يدّؿ عمى كونو في مرتبة تابع لمسيدتيف الرومانّيتيف
دو جمّيًا مف اسميما األّوؿ)إيميا( الذي ُيشير إلى أّما حيازة السّيدتاف لممواطنة الرومانّية، فيو يب

أّنيما أو أسبلفيما قد نالوا المواطنة الرومانّية في عيد اإلمبراطور ىادرياف الذي كاف يحمؿ االسـ 
، وىو ما يجعميما في المراتب (Publius Aelius Hadrianىادرياف)الكامؿ بوبميوس إيميوس 
 .(٘)الُعميا لممجتمع الرومانيّ 

 الفئات االجتماعية الرومانّية التي عممت في التجارة مع اليمن واليند عبر البحر األحمر: -جـ
ـّ تقرير المنزلة االجتماعية لمتجار العامميف في التجارة الشرقّية   مف الصعب بشكؿ عا

يبدو أّنو،  والسّيما مع الطبيعة الُمجّزأة أو الُمبعثرة لمدليؿ عمى التجارة الشرقّية. إاّل أّنو ومع ذلؾ
وكبقّية مناطؽ اإلمبراطورّية، قد عمؿ في ىذه التجارة أفراد مف جميع الطبقات االجتماعية مف 
كبار األغنياء الروماف مف ذوي المناصب السياسّية إلى الُعتقاء وحّتى الجنود كانت ليـ 

 . (ٙ)ُمشاركاتيـ في ىذه التجارة
أّف المواطنيف الروماف كاف ليـ حضور بيذه  وبدا واضحًا مف خبلؿ األمثمة التي ُعرضت سابقاً 

التجارة. وبما أّف المصرييف كاف بإمكانيـ كسب المواطنة الرومانّية بعد حصوليـ عمى مواطنة 
، فإّنو يبدو، مف خبلؿ الدليؿ الُمتوّفر، أّف النببلء المصرييف مف حاممي (ٚ)مدينة اإلسكندرّية أوالً 

                                                           
1 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p 86. 
2 Casson. L;  Ships and Seamanship in the Ancient World, op, cit, pp314, 315.  
3 Rostovtzeff. M;  Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford, 1957, 
pp131, 132. 
4 Young. G. K; op, cit, p52. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p81. 
6 Mcleister. K; op, cit, p30.  

ٌّة النقطة 7 ٌّة على المصريّ  المواطن حصول بوجوب الُمتعلّقة الحقوق ٌّة مدٌنة جنس  ٌحصل أنْ  قبل اإلسكندر

ٌّة على ٌّة الجنس  -ٔٙ)األصؽر بلٌنً تبادلها التً الرسائل إحدى فً الّلْبس، إلى تدعو ال بصورة ُمثبتة، الرومان

 تراجان اإلمبراطور مع م،ٕٕٔ -ٓٔٔ عامً بٌن الصؽرى أسٌة فً ،(Bithynia)بٌثٌنٌا والٌة حاكم( مٕٕٔ

اً ش ٌّ  ،(Harpocras)هاربوكراس المدعو الخاّص، طبٌبه منح اإلمبراطور من بلٌنً فٌها إلتمس والتً خص

ٌّة ٌّة مدٌنة جنس ٌّة بالحقوق التمّتع من الطبٌب ذلك ٌتمّكن حّتى اإلسكندر ٌّة القانون ٌّة للجنس  :انظر. الرومان

Pliny the Younger;  Selected Letters, Correspondence With the Emperor Trajan, VII, 
VIII. 
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ًا ىاّمًا في التجارة الشرقّية. وىذه الفئة مف كبار الشخصّيات في المواطنة الرومانية قد لعبوا دور 
ّنما، وكأعضاء مجمس الشيوخ،  ـْ ُيشاركوا في األعماؿ التجارّية بأنفسيـ وا  الُمجتمع الرومانّي ل
كانوا يقوموف بتسيير أعماليـ مف خبلؿ وكبلء أو وسطاء يعمموف لصالحيـ، فأبقوا بذلؾ بعض 

. أّحد أبرز الشخصّيات الرومانّية (ٔ)استثماراتيـ في تجارة البحر األحمرالمسافة بيف أنفسيـ و 
التي ورد اسميا في الدليؿ األدبّي و األثري لمتجارة الشرقّية كاف ماركوس جوليوس 

( الذي كاف فرد مف أفراد عائمة ييودّية غنّية تُقيـ في Marcus Julius Alexanderألكسندر)
مواطنة الرومانّية، وتمّتعت بعبلقات جّيدة مع النخبة السياسية والثقافّية مدينة اإلسكندرّية، حممت ال

، ووالده كاف (ٖ)(Philo. كاف ماركوس ابف أخت الفيمسوؼ اليونانّي فيمو)(ٕ)لمدينة اإلسكندرّية
( الذي توّلى منصب أالبارخ Tiberius Julius Alexanderتيبيريوس جوليوس ألكسندر)

(Alabarch والذي ُعيد ) إليو ميّمة جمع الضرائب في الصحراء الشرقّية لصالح الحكومة
ـ ٖٙ.  واكتسب تيبيريوس ثروة كبيرة مف ىذا المنصب لدرجة أّنو كاف قادرًا في العاـ (ٗ)الرومانّية

 (٘)(Herod Agrippa Iألؼ دراخما إلى الممؾ ىيروديس أغريبا األّوؿ) ٕٓٓعمى تقديـ مبمغ 
ية. كما قّدـ ىدّية ثمينة مف صفائح الذىب لتزييف بوابات المعبد لمتغّمب عمى مشاكمو المادّ 

. كما طّور تيبيريوس عبلقات شخصّية متينة مع العائمة اإلمبراطورّية، (ٙ)الييودّي في القدس
ـ( قبؿ أْف ُيصبح األخير ٗ٘ -ٔٗ()Claudiusوكاف صديقًا شخصّيًا لئلمبراطور كبلوديوس)

س ألكسندر منزلتو ومكانتو لفرض ولده ماركوس كرجؿ أعماؿ ميـّ . استخدـ تيبيريو (ٚ)إمبراطوراً 
 . (ٛ)في التجارة الشرقية

 -ٖٚويكشؼ أرشيؼ نيكانور أّف ماركوس كاف ُيدير عمؿ تجارّي شامؿ في مصر بيف عامي 
. ووصؿ (ٜ)ـ، وأّنو احتفظ بوكبلء تجارييف ينوبوف عنو في كوبتوس وميوس ىرموس و برنيكيٗٗ

( بنت الممؾ ىيروديس Bereniceسندر إلى درجة أّنو تزّوج األميرة برنيكي)غنى ماركوس ألك
                                                           

1 Young. G. K; op, cit, p53. 
2 Adams. C; op, cit, p 223. 
3
 C. A. H; X, p 700. 

4  Josephus; Ant. Jud, XVIII, 6, 3. 
ًّ  بٌن المملكة تلك حكم ، فلسطٌن فً جوداٌا مملكة ملك: أؼرٌبا هٌرودٌس ٘  إبن وهو م،ٗٗ -7ٖعام

 ٌتولّى أنْ  قبل كانت ألكسندر تٌبٌرٌوس له قّدمها التً والمساعدة. الكبٌر األّول ٌسهٌرود الملك بن أرسطوبولس
 أنّ  الُمحتمل ومن م،ٗٗ العام فً ؼامضة ظروؾ فً أؼرٌبا مات كالٌؽوال، اإلمبراطور من بتكلٌؾ جوداٌا حكم
 : إنظر وعهده، لكالم هذا عن للمزٌد. بٌنهما نشؤ لخبلؾ بتسمٌمه قام من هو مارسوس فٌبٌوس سورٌة حاكم

Smallwood,E; The Jews under Roman Rule: From Pompey to Diocletian,Leiden, 1976, 
pp 187- 195. 
6 Josephus, Bell. Jud, V, 8 , 5. 

ٌّة(: مانفرٌد)كبلوس 7  .ٙٙٔص القدٌم، العالم عواصم أعظم اإلسكندر
8 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp84, 85. 
9 Fuks. A; op, cit, pp214- 216. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٖٕ9 
 

. وكاف لماركوس أّخ أكبر ُيدعى تيبيريوس، عمى اسـ والده. وكاف تيبريوس االبف (ٔ)أغريبا األّوؿ
ـ في منصب  ٕٗىذا مف كبار الشخصّيات السياسّية في عصره إْذ ُعّيف في العاـ 

( جنوبّي مصر، أّي في الفترة Thebaid( أو حاكـ إقميـ طيبة)Epistrategosإيبيستراتيجوس )
. وبعد موت أخيو ماركوس ُعّيف (ٕ)التي كاف يقوـ فييا أخوه بإدارة أعمالو التجارية في كوبتوس

ـّ توّلى (ٖ)ـٛٗ -ٙٗتيبيريوس االبف في منصب حاكـ عمى والية جودايا الرومانّية بيف عامي  ، ث
ـّ إعادتو إلى مصر، ولكّف ىذه المرة بصفتو حاكمًا عمى (ٗ)ـٖٙعاـ منصبًا آخرًا في أرمينية  ، ليت

   .(٘)والية مصر بأكمميا
و ُيعتبر حضور ماركوس في ىذا النوع مف النشاط التجارّي دليبًل قوّيًا عمى عمؿ أشخاص مف 

 الطبقة الرومانّية الراقية في التجارة مع اليمف والشرؽ عبر البحر األحمر. 
ثاني عمى اشتراؾ أفراد مف الُرتب الرومانّية العالية، في التجارة مع اليمف واليند عبر المثاؿ ال

البحر األحمر ُيقّدمو العالـ الرومانّي بميني األكبر الذي ُيشير إلى جامع ضرائب ُيدعى أنيوس 
( كاف مسؤوال عف جمع الضرائب مف منطقة البحر األحمر Annius Plocamusبموكاموس )
ـْ يُقـ باألعماؿ (ٙ)كومة الرومانّيةلصالح الح . و بموكاموس كغيره مف الشخصّيات البارزة ل

التجارّية بنفسو ُمباشرة، بْؿ أوكؿ ىذه الُميّمة إلى شبكة مف العمبلء والوكبلء الذيف عمموا لصالحو 
 . (ٚ)والذيف كانوا بأغمبيـ مف ُعتقائو الُمؤتمنيف

عريقة أخذت مف التجارة حرفة ليا، وكّونت شبكة مف  ( كانت عائمة إيطالّيةAnniوعائمة أّني)
العبلقات التجارّية و االستثمارات التي امتّدت مف اليند إلى اليمف إلى مصر وصواًل إلى ميناء 

. وُتعتبر نشاطات عائمة أّني مثااًل ُميّمًا عمى (ٜ)في شبو الجزيرة اإليطالّية (ٛ)(Puteoliبيوتولي )
ة التي اشتركت في التجارة الشرقّية. إْذ كاف لعائمة آني، التي أنجبت نوع شبكات العمؿ التجاريّ 

بموكاموس، حضورىا في تجارة الحبوب منذ عصر الجميورّية الرومانّية، ففي حوالي العاـ 
( أسماء عدد مف التجار الروماف Ciceroؽ.ـ أدرج الخطيب والسياسّي الشيير شيشروف)ٓٚ

                                                           
1 Josephus; Ant. Jud, XIX, 5, 1 .                                                                                                                   
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p160. 
3 Morrison. W. D; the Jews under the Roman Rule, New York, 1980, p162 . 
4 Tacitus; Annals, XV, 28. 

 .8ٖٕص م، ٕٔٓٓ، القاهرة القدٌم، العالم فً الٌهود(: كمال مصطفى)العلٌم عبد ٘
6 Pliny; N. H, VI, 24, 84. 
7 Young. G. K; op, cit, p53. 

ًّ (Pozzuoli)بوّزولً مٌناء هو: بٌوتولً مٌناء 8 ٌّة الموانئ وهوأّحد. الحال ًّ  كمبانٌا ساحل على الرئٌس  ؼرب

ٌّة التجارٌة البوابة وكان إٌطالٌة، ٌّة من التجارة تستقبل التً الرئٌس ًّ  وُمعظم وإسبانٌة اإلسكندر  البحر ؼرب
 :انظر. المتوّسط

Suetonius; Augustus , XCVIII. ; Bunson;  op, cit, p461.   
9 De’Arms. J; Commerce and Social Standing in Ancient Rome, Harvard University 
Press, 1981, p166.  
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(، وأعمالو Verresفساد وتجاوزات حاكـ صقمية فيّريس) الذيف كاف بوسعيـ أْف يشيدوا عمى
( تاجر Marcus Anniusاإلجرامّية في صقمية، وأّحد ىؤالء التّجار كاف ماركوس أنيوس)

الحبوب الذي وقؼ وأدلى بشيادتو، بأّنو شيد قياـ فيروس بقتؿ مواطف رومانّي في الوقت الذي 
كاموس، الذي عمؿ في العصر اإلمبراطورّي، فقد . أّما أنيوس بمو (ٔ)عفا فيو عف قائد لمقراصنة

نّظـ رحبلت تجارّية إلى الشرؽ، ولكّنو اشترى في الوقت نفسو العقود مف الحكومة الرومانّية 
 . (ٕ)لجمع الضرائب مف منطقة البحر األحمر

وُعثر عمى نقش في كيؼ صغير عمى الطريؽ بيف كوبتوس و برنيكي يعود إلى حوالي العاـ 
(. ىذا النقش، الذي تّمت اإلشارة إليو Lusasأّحد وكبلء بموكاموس، وُيدعى لوساس)ـ، تركو ٙ

 في فصؿ سابؽ، يقوؿ:
LYSA. P, Anni Pliocami Veni XXXV, III. Non, IVL 

(3) . 
أنا لوساس عامؿ بوبميوس أنيوس بموكاموس أتيت)إلى ىنا( في العاـ الخامس : النقش ترجمة

شير أبيب ) الموافؽ السادس  مند أوغسطس قيصر(، الثامف والثبلثيف مف حكـ القيصر)يقص
 . (ٗ)مف شير يوليو/تموز مف العاـ السادس الميبلدّي(

ـ ُيشير بميني إلى أّف سفينة ُمعَتؽ رومانّي، كاف ُمكّمؼ بجباية الضرائب مف  ٓ٘في حدود العاـ و 
مف، وُحممت تمؾ السفينة البحر األحمر، ضربتيا عاصفة أثناء تواجدىا في منطقة ما جنوبّي الي

. ىذا المعتؽ الذي أشار إليو بميني كاف رّبما نفس الُمعتؽ الذي ترؾ النقش (٘)إلى جزيرة سريبلنكا
البلتيني عمى الطريؽ بيف برنيكي و كوبتوس. كما امتمكت عائمة أّني وكبلء ليا في ميناء 

تبلـ السمع في ميناء بيوتيولي، بيوتولي اإليطالّي قاموا بميّمة إدارة الشبكات المسؤولة عف اس
وبيعيا بالُمفرد داخؿ األسواؽ الرومانّية، باإلضافة إلى قياميـ بميّمة جمع السمع كالنبيذ واألواني 
الزجاجية والتي كاف مف الُممكف تصديرىا إلى اليمف والشرؽ. فكانوا يقوموف بتحميميا مف ميناء 

رساليا إلى مصر ليجري تصديرىا مف   .(ٙ)ىناؾ إلى اليمف والشرؽبيوتيولي وا 
 ويبدو أّف عائمة أّني كانت جزءًا مف األرستقراطّية الرومانّية في مدينة بيوتيولي، إْذ ُتسّجؿ بعض

(، والذي كاف أّحد أفراد عائمة أني، وشغؿ Annius Maximusالنقوش اسـ أنيوس مكسيموس)
( P. Annius Seleuciusمنصب قاضي في مدينة بيوتيولي. و اسـ ب. أنيوس سموقس)

                                                           
1 Cicero; Against Verres, II, 5, 29. 
2 Raschke. M. G; op, cit, p644. 
3 Meredith. D; Annius Plocamus: Two Inscriptions from the Berenice Road, Journal of 
Roman Studies, No. 43, 1953, pp38- 40. 

ٌّد)الناصريّ  ٗ  .ٖٓص األحمر، البحر و الرومان(: أحمد س
5 Pliny; N. H, VI, 24, 84. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p159. 
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. المثاؿ الثالث (ٔ)ؽ.ـٓٗوالذي كاف ُيدير أعمااًل تجارّية وتسويقّية في الميناء في حدود العاـ 
عمى شخص مف مرتبة رومانّية عالية وكانت لو ُمشاركات في التجارة البحرّية مع اليند، يعود 

 ى أّف الُمّدعي اإلمبراطوري إلى القرف الثالث الميبلدّي، و قّدمتو مجموعة األوغستا التي أشارت إل
ـ، قد جمع ثروتو مف التجارة وتبادؿ السمع بيف ٖٕٚفيرموس، الذي سيطر عمى مصر عاـ 

. ورغـ تشكيؾ عدد مف العمماء بموثوقّية المعمومات التي أوردتيا مجموعة (ٕ)مصر واليند
في التجارة البحرّية ، إاّل أّنو ال يمكف تجاىؿ اإلشارة إلى عمؿ شخص بمرتبة فيروس (ٖ)األوغستا

 مع اليند. 
وتّمت اإلشارة سابقًا إلى احتماؿ أْف يكوف التحالؼ الذي عقده فيرموس مع زنوبيا كاف بيدؼ 

. مما يعني بشكؿ أو بآخر تحقيؽ مصالح تجارّية، (ٗ)إقامة إمبراطورّية خالية مف النظاـ الضريبي
 .وتشجيع لعمؿ التجار مف كبل الجانبيف المصرّي والتدمريّ 

ىذه األمثمة الثبلثة تُقّدـ دليبًل عمى اشترؾ أبناء الطبقة األرستقراطّية الرومانّية في التجارة مع 
ـْ يتمّكف األغنياء والبارزوف الروماف  اليمف والشرؽ عبر البحر األحمر. إاّل وأّنو بطبيعة الحاؿ ل

ليا حضورىا في التجارة  مف احتكار العمؿ التجارّي عبر البحر األحمر. إْذ تبرز فئة أخرى كاف
. والُعتقاء ىـ عبيد (٘)(Freedmenالرومانية عبر البحر األحمر، ىذه الفئة ىي فئة الُعتََقاء)

الماضي، أّي أّف الُمعَتؽ كاف في األصؿ عبدًا، ولكف جرى تحريره مف العبودّية. وبالرغـ مف عدـ 
حصؿ عمى منزلة كبيرة، وأحرز حصوؿ الُمعَتؽ الرومانّي عمى كامؿ حقوقو، إاّل أّف بعضيـ 

. وسجّؿ أرشيؼ نيكانور حضور البعض مف ىؤالء الُعتقاء في األعماؿ (ٙ)أموااًل طائمة
. ويذىب بعض الباحثيف إلى (ٛ). كما أّف بميني قد أشار إلى أّحد ىؤالء العتقاء أيضاً (ٚ)التجارّية

ّنما كانوا مجّرد وكبلء القوؿ أّف ىؤالء العتقاء لـ يكونوا أصحاب استثمارات تجارّية خ اّصة بيـ، وا 
. وانطمؽ ىؤالء الباحثوف في وجية النظر ىذه، مف أّف التجارة مع اليمف والشرؽ (ٜ)ألسيادىـ

كانت تعّيد مالّي ىائؿ ال يمكف لممعَتؽ أف يتحّممو. وىذا االتصاؿ المباشر بيف نوع التجارة و 
تنتج أّنو، وبناء عمى القيمة اليائمة لمتجارة ثروة المشاركيف فييا أّيده األستاذ أدامز الذي اس

                                                           
1 De’Arms. J; op, cit, p166. 
2 Historia Augusta; Firmus, III. 

ٌّة(: مانفرٌد)كبلوس ٖ  .Young. G. K; op, cit, p54:   كذلك. 8ٖٕص القدٌم، العالم عواصم أعظم اإلسكندر
4 Historia Augusta; Aurelian, XXXII. 
5 Mcleister. K; op, cit, pp 28, 29. 

ٌّة، حمدان)عبد المجٌد(: العبٌد عند الرومان خبلل القرنٌن الثانً واألّول قبل المٌبلد، مجلّ  ٙ ة دراسات تارٌخ

 .9٘، ص88 -ٖ٘م، صٕٕٔٓحزٌران، دمشق،  -، كانون الثان8ًٔٔ -7ٔٔالعددان 
7 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p136. 
8 Pliny; N. H, VI, 24, 84. 
9 Meredith. D; op, cit, p39. 
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. إاّل أّف ىذا االقتراح ليس (ٔ)الشرقّية، فإّف ىذا النوع مف النشاط التجارّي كاف حكرًا عمى األغنياء
لديو ما ُيثبتو مف المصادر، بْؿ عمى العكس، إْذ ثبت مف خبلؿ ورقة بردّي ُيطمؽ عمييا اسـ " 

لتجار ذوي رأس الماؿ المحدود قد لجؤوا إلى االقتراض مف ورقة بردي موزوريس" أّف بعض ا
. (ٕ)تّجار آخريف أكثر غنى منيـ عمى أْف يعيدوا القرض مع الفائدة عند بيع سمعيـ في مصر

وىو ما يعتبر دليبًل عمى أّف التجارة الشرقّية لـ تكف حكرًا عمى كبار التّجار األثرياء، بْؿ كاف 
بإمكاف التّجار الصغار الحصوؿ عمى قرض لمقياـ برحمة تجارية إلى اليمف أو الشرؽ. أضؼ 

عممو  إلى أّنو يوجد في األدب الرومانّي مثاؿ عمى ُمعَتؽ ثري تمّكف مف تكويف ثروة ضخمة مف
التجارّي لدرجة أّف ثروتو قد عادلت دخؿ ببلده بكامميا. ىذا المثاؿ ُيقّدمو 

. وىو (ٖ)(Trimalchio( الذي أبدع شخصّية قصصّية ُدعيت تريمالخيو)Petroniusبيترونيوس)
يقّدـ مثااًل عمى الُعتقاء األثرياء الذيف كانوا جزءًا مف رجاؿ األعماؿ الجدد، والذيف لـ يكونوا مف 

ّنما جاؤوا، في أغمب األحياف، مف خمفّيات غير خ مفّيات اجتماعية كغيرىـ مف كبار التّجار، وا 
معروفة، وافتقروا إلى األساليب والطرائؽ التي مّيزت األرستقراطية التقميدّية. ىذه األخيرة التي 

مى لساف . يقوؿ بيترونيوس ع(ٗ)حّققت القسـ األكبر مف ثروتيا مف العمؿ والعقارات الزراعّية
تريمالخيو:" أردُت الدخوؿ في العمؿ لذلؾ بنيت خمس سفف وحّممتيـ بالنبيذ الذي كاف ذىبًا ُمطمقًا 
في ذلؾ الوقت". يتابع تريمالخيو فيقوؿ: " كّؿ سفينة ُحّطمت عمى حدى، تمؾ كانت الحقيقة 

ؿ تعتقد مميوف سيستريس. ولكف ى ٖٓ (٘)(Neptuneوليست قّصة، في يوـ واحد ابتمع نبتوف )
ـْ أستسمـ". ويشرح بترونيوس تصميـ ىذا المعَتؽ فيقوؿ عمى لساف  أنني سأستسمـ؟. ال أنا ل
تريمالخيو: " ُأقسـ أّف ىذه الخسارة قد زادت تصميمي. وكما لو أّف شيئًا لـ يحدث، أنا بنيت 

ثانية  مراكب أكثر، مراكب أكبر وأفضؿ. وكما َتعمـ، ُسفف أعظـ تعني ثقة أعظـ. أنا حّممتيـ

                                                           
1 Adams. C; op, cit, p 230. 
2 Casson. L; New Light on Maritime Loans, op, cit, pp202- 207. 
3 Petronius; Satyricon, LXXVI. 

 حوالً ُتعادل تموٌل ومصادر أراض ٌمتلك كان األصؽر، بلٌنً مربتة فً شٌوخ مجلس عضو فإنّ  للُمقارنة ٗ

 ُتوّثق موزورٌس بردي ورقة أنّ  حٌن فً. سٌسترٌس ملٌون السنويّ  دخله ٌتجاوز ٌكن لم سٌسترٌس، ملٌون 7ٔ
ٌّة سفٌنة أنّ   : انظر. سٌسترٌس ملٌون 9 ٌُساوي بشحن الهند من عادت قد هٌرمابولون، ُتدعى واحدة، رومان

Duncan-Jones. R;  The Economy of the Roman Empire: Quantative Studies, 
Cambridge University Press, London, 1974, pp17- 32. 

ٌّة، كان فً األصل إلهاً للمٌاه العذبة، إاّل أّنه وبعد زٌادة التؤثٌر  ٘ نبتون: إله البحار فً مجمع اآللهة الرومان
ٌُقام له مهرجان سنوّي  . كان  ًّ ًّ فً روما، فإّن نبتون قْد أصبح أكثر إرتباطاً ببوسٌدون إله البحار الٌونان الٌونان

 تموز من كّل عام. انظر: ٖٕفً 

 Bunson; op, cit, p386.                                                                                                               
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ـْ أكف  بالنبيذ، لحـ الخنزير، الفاصولياء، العطور، العبيد. لذلؾ ال أّحد يستطيع أْف يقوؿ أّنني ل
 .(ٔ)رجبًل شجاعًا"

وُيعبّر بيترونيوس عف النجاح اليائؿ الذي أصابو المعتؽ تريمالخيو مف أعمالو التجارّية، فيقوؿ 
ف سيستريس. اشتريت فورًا كّؿ عقارات عمى لسانو: " في رحمة بحرية واحدة كسبت عشرة مبليي

سّيدي السابؽ، بنيت منزاًل، و استثمرت في العبيد والنقؿ، وعندما أصبح لدّي أمواؿ ُتعادؿ دخؿ 
 .(ٕ)بمدّي، أنا تقاعدت مف العمؿ، وبدأت بتقديـ القروض إلى الُعتقاء"

ًا تجاريًا كبيرًا، كاف وبالرغـ مف أّف كّؿ ما أورد بيترونيوس عف ىذا المعتؽ، الذي أصاب نجاح
ظيار مدى إسراؼ رجاؿ األعماؿ الروماف، إاّل أّف قصة تريمالخيو تعتبر دليبًل  بقصد اليجاء وا 
حراز البعض منيـ ثروات ىائمة فاقت ثروات أقرانيـ  عمى مشاركة الُعتقاء في األعماؿ التجارّية وا 

 مف الروماف األرستقراطييف.
ارّية عبر البحر األحمر وىي فئة الجنود الروماف، إْذ ُعثر فئة أخرى شاركت في األعماؿ التج

عمى ورقة بردي، ُتؤّرخ إلى القرف األّوؿ الميبلدّي أو القرف األّوؿ قبؿ الميبلد، تستعرض قياـ 
مجموعة مف خمس أشخاص بتشكيؿ ائتبلؼ تجارّي وبترتيب قرض لبعثة تجارّية عبر البحر 

ه أّف أربعة مف أصؿ األشخاص الخمسة كانوا يعمموف في . وُتسّجؿ ورقة البردي ىذ(ٖ)األحمر
، وىو ما يدّؿ عمى أّف تجارة البحر كانت مفتوحة لشريحة واسعة (ٗ)الجيش الرومانّي بصفة جنود

مف المجتمع الرومانّي ابتداًء بكبار األرستقراطييف مرورًا بأغنياء مف مرتبة أقّؿ وصواًل إلى العتقاء 
 .(٘)وحّتى الجنود

 ُمشاركة اإلمبراطورّية في التجارة الشرقّية عبر البحر األحمر:ال -د
انقسـ العمماء عمى أنفسيـ بخصوص قضّية فيما إذا قد شارؾ بالفعؿ أفراد مف العائمة  

ـْ ال. ىذا االختبلؼ كاف مرّده إلى عدـ وجود دليؿ ُمباشر عمى  اإلمبراطورّية في التجارة الشرقّية أ
ـْ غير المباشر، في حيف تبقى األدّلة غير المباشرة غير حاسمة التدّخؿ اإلمبراطورّي ال مباشر أ

 في ىذا الموضوع، وىو ما فتح باب النقاشات و االستنتاجات عمى مصراعيو.
وُيقّدـ سايدبوثاـ، الذي ُيعتبر النصير األقوى لنظرّية التدّخؿ اإلمبراطورّي في التجارة الشرقّية، 

ضافة إلى بعض سدادات القوارير التي ُكشفت في التنقيبات اآلثرّية دليبًل مف أرشيؼ نيكانور، باإل
تجارة البحر  في اإلمبراطورييف الُعتقاء بعض أسماء في موقع الُقصير القديـ لُيبرىف عمى وجود

                                                           
1 Petronius; Satyricon, LXXVI. ; McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, 
p159. 
2 Petronius; Satyricon, LXXVI. 
3 Mcleister. K; op, cit, p30. 
4 Whittaker. C. R; op, cit, p169. 
5 Young. G. K; op, cit, p49. 
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األحمر. ويؤّكد األستاذ سايدبوثاـ أّف عّينات األدّلة ىذه، التي ُتشير إلى أسماء العتقاء 
بر إثباتًا عمى أّف األباطرة قد عمموا في تجارة البحر األحمر بوساطة وكبلئيـ اإلمبراطورييف، ُتعت

 . (ٔ)مف الُعتقاء
وبالرغـ مف صّحة أّف بعض قطع األوستراكا تحمؿ أسماء عتقاء إمبراطورييف، إاّل أّف تمؾ القطع 

ّنما حاليا كح اؿ أرشيؼ مف األوستراكا ال ُتشير إلى شحنات مف السمع الكمالّية الشرقّية. وا 
. وىذا ما دفع (ٕ)نيكانور، ُتشير إلى مؤوف مف الطعاـ و الشراب ليؤالء الُعتقاء اإلمبراطورييف

ّنما  ـْ يكونوا مندوبيف أو وكبلء تجارة شرقّية، وا  األستاذ كاسوف إلى االقتراح أّف ىؤالء العتقاء ل
ييزات إلطعاـ المواطنيف في كانوا مندوبيف لبعض المكاتب الحكومية المحّمية التي توّلت تأميف تج

 . (ٖ)مواقع التجارة مثؿ كوبتوس أو موانئ البحر األحمر
ويتّفؽ األستاذ يونغ مع كاسوف في ىذه النقطة، وُيضيؼ احتماؿ أف يكوف ىؤالء العتقاء قد 
اشتركوا في جمع الضرائب، أو إدارة نظاـ الترخيصات المرورّية عمى طوؿ طرؽ الصحراء 

ـّ الشرقّية بالرغـ م ف أّنو يعترؼ أّف ىذه الفرضّية، كفرضّية األستاذ سايدبوثاـ، ال يمكف أْف يت
 .(ٗ)إثباتيا عمى أساس الدليؿ المتوّفر

باإلضافة إلى وجود المعتقيف اإلمبراطورييف في سجبّلت إيصاالت النقؿ عبر الصحراء الشرقّية، 
رومانّية في البناء التحّتي كدليؿ فإّف بعض الباحثيف ُيشيروف إلى االستثمار الشامؿ لمحكومة ال

عمى تدّخؿ إمبراطورّي مباشر في تجارة البحر األحمر. إْذ يقترح كّؿ مف سايدبوثاـ و أدامز أّنو 
ال يمكف تبرير المبالغ التي صرفتيا الحكومة الرومانية عمى إنشاء الطرؽ والمحافظة عمييا وعمى 

في الصحراء الشرقّية إاّل بسعي الحكومة  الموانئ والمحّطات التجارّية، والنشاط العسكريّ 
 . (٘)الرومانّية لتسييؿ تجارتيا وحماية االستثمار اإلمبراطورّي في التجارة الشرقّية

ـّ تفسير االىتماـ الرومانّي بالبنى التحتّية في الصحراء  إاّل أّنو مف غير المعقوؿ، منطقّيًا، أف يت
في منافع ىذه التجارة. إْذ كاف يوجد أسباب فعمية ليذا الشرقّية بمشاركة العائمة اإلمبراطورّية 

ـّ استثمارىا بشكّؿ  النشاط الرومانّي في الصحراء الشرقّية وىو وجود المحاجر والمناجـ، والتي ت
. أضؼ إلى أّف التجارة الشرقّية، عبر البحر األحمر، كانت ُتدّر مداخيؿ ضريبّية (ٙ)إمبراطوريّ 

                                                           
1 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC– AD 217, op, 
cit, p136. 
2 Mcleister. K; op, cit, p30. 
3 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p38. 
4 Young. G. K; op, cit, p55. 
5 Adams. C; op, cit, p234. ; Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra 
Thalassa 30 BC–AD 217, op, cit, p51. 
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. لذلؾ فإّف ىذه الضرائب، ومحاولة السمطة الرومانّية (ٔ)لتجارة الشرقّيةىائمة باالستناد إلى حجـ ا
الحفاظ عمى وتيرتيا، قد تكوف، مع االستثمارات اإلمبراطورّية في المحاجر والمناجـ، سببًا مغرّيًا 

 ليذا االىتماـ بالبنى التحتّية في صحراء مصر الشرقّية وموانئ البحر األحمر.
مف عدـ وجود دليؿ مباشر عمى مشاركة العائمة اإلمبراطورّية في تجارة  عمى أّية حاؿ، وبالرغـ

البحر األحمر، إاّل أّف حجـ تمؾ التجارة التي جمعت أفرادًا مف مختمؼ الفئات االجتماعية، 
وأىّمية السمع التي كانت تجمبيا في حياة الطبقة الرومانّية الراقية قد يكوف عامبًل ُمغريًا لبلشتراؾ 

 ورّي فييا عف طريؽ وكبلئيـ مف الُعتقاء.اإلمبراط
 :التّجار األجانب -ىـ

باإلضافة إلى التشكيمة الواسعة مف األفراد الروماف الذيف عمموا في التجارة مع اليمف  
ف خارج اإلمبراطورّية الرومانّية قد والشرؽ عبر البحر األحمر، فإّنو يوجد دليؿ عمى وجود تّجار م

اشتركوا في تجارة البحر األحمر. وُيظير وجود ىؤالء األفراد، كالينود واليمنييف، أّف التجارة 
ـْ تكف أبدًا حكرًا عمى مجموعة معّينة، أو أّف الروماف قد حاولوا حصر ىذا النشاط  الشرقّية ل

عمى اشتراؾ أفراد مف خارج اإلمبراطورّية في . وبالرغـ مف أّف الدليؿ (ٕ)االقتصادي بأنفسيـ
التجارة الشرقّية دليؿ َعَرضّي إاّل أّنو ُيعتبر دليبًل ىاّمًا عمى َعَمؿ أفراد مف غير الروماف في ىذه 
التجارة. ووجود التّجار الينود في اإلسكندرية ُمثبت بإشارتيف أدبّيتيف، ُتظيراف أّف الينود َوَفدوا 

كر إكسينيفوف اإلفسوسّي أّف أميرًا ىندّيًا قاـ بزيارة مدينة اإلسكندرّية لُمشاىدة مصر الرومانّية. فيذ
 . (ٖ)معالـ المدينة المصرّية وإلجراء تبادالت تجارّية فييا

وفي دليؿ آخر عمى تواجد الينود في اإلسكندرّية، يذكر ديو خريستوـ أّف الينود والعرب كانوا 
االستعراضات في مدينة اإلسكندرّية. فُيورد ديو خريستوـ: " يسيروف بيف جماىير الُمشاىديف في 

أرى بينكـ ليس فقط اليوناف واإليطالييف وأناس مف سورية المجاورة وليبيا وكيميكية، ولكف أيضًا 
مف أثيوبية والمناطؽ األكثر ُبعدًا. وحّتى العرب والباكتيرييف والسكيثييف والفرس والينود. ُكّؿ 

 . (ٗ)وف جميور في مسرحؾ، وىـ يجمسوف بجانبؾ في كّؿ مناسبة"ىؤالء الناس ُيشّكم
وما جاءت بو المصادر األدبّية مف حضور لمتّجار الينود في مصر الرومانّية ُتؤّكده الُمكتشفات 
اآلثرّية في موانئ البحر األحمر المصرّية، إْذ ُعثر عمى أجزاء مف الفّخارّيات اليندّية مف ضمنيا 

. والبعض مف ىذه القطع جاءت تحمؿ (٘)دّي، وأوعية ُمخّصصة لمطبخخزؼ مف النوع الين

                                                           
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p164. 
2 Young. G. K; op, cit, p55. 
3 Xenophon of Ephesus; Ephesian Tale, III. ; Whittaker. C. R; op, cit, pp 156, 157. 
4 Dio Chrysostom; Orations,  XXXII, 40. 
5 Sidebotham, S. E;  The Red Land: The illustrated Archaeology of Egypt’s Eastern 
Desert, op, cit,p181. 
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كتابات سنسكريتّية ىندّية، وأخرى تحمؿ كتابات تاميمّية والتي كانت النظاـ المفّضؿ لمكتابة في 
. كما ُعثر في ميناء برنيكي عمى رسـ تاميمّي، يعود إلى القرف األّوؿ الميبلدّي، (ٔ)جنوبّي اليند

( مما يدّؿ عمى حضور أفراد ناطقيف بالتاميمّية في Korranتاميمّي ُيدعى كوّراف)يحمؿ اسـ زعيـ 
 . (ٕ)ميناء برنيكي خبلؿ القرف األّوؿ الميبلديّ 

تحمؿ اسـ تاجر تاميمّي ُيدعى  عمى قطع فخارّية وُعثر كذلؾ في موقع ميناء ميوس ىرموس 
 فخارية في ميناء  أركاميدو ، و اسـ كاناف ُعثر عميو منقوشًا عمى قطع(ٖ)(Kananكاناف)
. وعمى األغمب أّف تمؾ القطع كانت موسومة بأسماء التّجار الذيف تعود ممكّية تمؾ (ٗ)الينديّ 

 لختـ اسمو استخدـ الينود حّتى األعماؿ رجاؿ كبار مف كاف ىذا السمع ليـ. كما يبدو أّف كاناف
موانئ البحر األحمر عمى لواـز إبحار . وُعثر كذلؾ في التسميـ ودفعات البضائع ُممكّية تأشيرات

. وبالرغـ مف أّنو ال يمكف الجـز (٘)ىندّية كانت ترتبط رّبما بيذه الرحبلت التجارّية التاميمّية
بطبيعة تمؾ المشاركة اليندّية بتجارة البحر األحمر، إاّل أّنو وبناء عمى شيادة إكسينيفوف 

مصر بيدؼ التجارة، فإّنو ُيمكف االفتراض أّف اإلفسوسي مف أّف الزعيـ اليندّي قد تواجد في 
 الينود التاميؿ اآلخروف قد تواجدوا في مصر لنفس اليدؼ وىو التجارة.

ـْ يكف الينود ىـ وحدىـ مف ثبت اشتراكيـ بالتجارة الرومانّية الشرقّية عبر البحر األحمر، إْذ  ول
دا عف اإلشارة مف قبؿ ديو خريستـو يوجد أدّلة عمى انخراط  تّجار مف اليمف في ىذه التجارة، فع

، فإّف ىناؾ أدّلة أثرية تُثبت ىذا االشتراؾ العربّي في (ٙ)إلى وجود أفراد عرب في اإلسكندرّية
تجارة البحر األحمر المصرّية. فُعثر في ميناء ميوس ىرموس، وعمى الطريؽ بيف كوبتوس 

. وىو ما ُيشير إلى حضور (ٚ)ّيةوميوس ىرموس عمى قطع فّخارية ُخدشت بكتابات حميرّية وسبئ
أفراد عرب في موانئ البحر األحمر المصرّية، وعمى األرجح أّنيـ تواجدوا عمى ىذا الطريؽ 

 بيدؼ التجارة.
كما عثر في جنوبّي اليمف عمى نقشيف مف معيف ُيشيراف إلى إرساؿ بعثات تجارّية إلى مصر 

 الثاني القرف قش يونانّي، ُيؤّرخ إلى بداية.  كذلؾ ُعثر في مدينة كوبتوس عمى ن(ٛ)الرومانّية

                                                           
1 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p185. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p106. 
3 Salomon. R; Epigraphic Remains of Indian Traders in Egypt, JAOS, No. 111 ,1991, 
pp731- 736, p732. 
4 Begley.V; New Investigations at the Port of Arikamedu, JRA, No. 6, 1993,pp 93- 108, 
p104. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p36. 
6 Dio Chrysostom; Orations,  XXXII, 40. 
7 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p185. 
8 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, pp 99, 100. 
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 Hermeros)أثينوف  بف ىيرميروس اسـ يحمؿ عدف مف يمينيّ  مواطف الميبلدّي، وُيسّجؿ أفّ 
Ben Athenion )المدينة، وأقاـ تكريسًا)ىدّية نذرّية( لآللية إيزيس وىيرا. ويكشؼ  قد زار

. وبالرغـ مف أّف (ٔ)عدف مف قادمة ارةلتج يعمؿ مندوباً  كاف بأّنو ىيروميروس في ىذا النقش
المعمومات التي قّدمتيا تمؾ النقوش جاءت ضئيمة، إاّل أّف موقع الرسومات يقترح أّف أصحابيا 

 كاف ليـ شيء مف التدّخؿ في تجارة البحر األحمر المصرّية.
ا مايُ شبو التّجار التدمرّيوف ىـ أيضًا كاف ليـ وجودىـ في تجارة البحر األحمر، ال بْؿ شّكمو 

النقابة في مدينة كوبتوس. تمؾ النقابة كانت، عمى األرجح، مسؤولة عف تسيير األعماؿ التجارّية 
ـّ في الفصؿ السابؽ عرض األدّلة عمى االنخراط التدمرّي في تجارة (ٕ)ليؤالء التّجار التدمرييف . وت

 البحر األحمر ، وأسباب ذلؾ االنخراط. 
ـ وجود دليؿ عمى اشتراكيـ المباشر في تجارة البحر األحمر المصرّية، أّما األنباط فبالرغـ مف عد

إاّل أّنيـ تواجدوا في ميناء بيوتيولّي اإليطالّي، و امتمكوا أحواض سفف ومخازف خاّصة بيـ في 
ىذا الميناء، الذي تمّقى قسمًا كبيرًا مف االستيرادات الشرقّية القادمة عبر موانئ برنيكي وميوس 

وتكشؼ نقوش آرامية ُعثر عمييا في ميناء بيوتيولّي عف وجود معبد نبطّي، ومحّطة . (ٖ)ىرموس
. كما ُعثر بالقرب مف بيوتيولّي عمى شاىدة قبر يونانّي (ٗ)تجارّية نبطّية في ىذا الميناء الياـّ 

 ( ابف ثايماّلوس)Tholomiaosُتْحيي ذكرى مواطف نبطّي. تقوؿ تمؾ الشاىدة:" ثولومايس )

Thaimallos عامًا" ٖٓ(، مف البتراء. مات في عمر(٘) . 
و انطبلقًا مف شيرة األنباط التجارّية في ذلؾ العصر، وشيرة ميناء بيتيولي كمركز الستقباؿ 
السمع الشرقّية، فإّف وجود ثولومايس في ذلؾ الميناء كاف، عمى األرجح، ألغراض تجارّية. وىذه 

د اشتركوا، بشكؿ أو بآخر، في تجارة البحر األحمر الشواىد تُقّدـ دليبًل عمى أّف األنباط ق
ـْ يكف بقياميـ برحبلت تجارّية انطبلقًا مف موانئ البحر األحمر المصرّية، فكاف  المصرّية، إْف ل

 باشتراكيـ بتوزيع تمؾ االستيرادات الشرقّية القادمة عبر مصر الرومانّية. 
 
 
 
 

                                                           
1 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
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 رق عبر البحر األحمر:تمويالت التجارة الرومانّية مع اليمن والش -ٕ
ـْ يكف جميع ىؤالء التجار عمى ُمستوى واحد   تنّوعت مصادر تمويؿ التّجار الروماف، إْذ ل

مف الثروة والقّوة المالّية التي ُتمّكنيـ مف النيوض بأعباء تعّيد مالّي كبير كالرحمة إلى اليمف أو 
االقتراح أّف تجارة اليمف واليند  اليند. وىو ما دفع بعض الباحثيف، ومنيـ كاسوف و أدامز، إلى

كانت حكرًا عمى التّجار الفاحشي الثراء، أو التّجار مف الصّؼ األّوؿ الذيف امتمكوا سفنيـ 
الخاّصة، ووكبلء في مفاصؿ تجارة البحر األحمر مثؿ اإلسكندرّية، وكوبتوس، وموانئ البحر 

ـْ ُتبلِؽ ق(ٔ)األحمر المصرّية بواًل مف العديد مف الباحثيف في تجارة روما . إاّل أّف ىذه الفرضّية ل
الشرقّية، ومنيـ يونغ، الذي فّند بالدليؿ أّف التجارة الشرقّية كانت ُمتاحة لجميع التجار الروماف 
ـْ تكف لدييـ  بمف فييـ التّجار ذوي رأس الماؿ الضعيؼ، أو التّجار ذوي الوسائؿ المحدودة الذيف ل

 .(ٕ)سفنيـ الخاّصة
صادر األدبّية و األثرية شواىد عمى أّف التجار مف ذوي الوسائؿ المحدودة كانوا يمجؤوف وتُقّدـ الم

 إلى تأليؼ اتحادات تجارّية تضـّ أربعة أو خمسة مف التجار.
 ٓٓٛوبناًء عمى كّمية العمبلت الرومانّية التي احتواىا كنز كوتاياـ جنوبّي اليند، والتي بمغت 

، يمكف القوؿ أّف رحمة تجارّية كبيرة إلى اليند كانت (ٖ)تريسألؼ سيس ٓٓٛأوري ذىبي= حوالي 
ستكّمؼ حوالي مميوف سيستريس. وبوضع ىذا الرقـ في السياؽ الُمعاصر لو، فإّف أىمّية الحّد 
األدنى لعضو مجمس الشيوخ الرومانّي كاف مميوف سيستريس، كما شّكؿ ىذا المبمغ قيمة عقار 

 . (ٗ)زراعّي كبير في إيطاليا
قترح الدراسات الحديثة أّف التاجر الرومانّي ذي الصبلت الجّيدة كاف بإمكانو تأميف قرض وت

. لذلؾ فإّف أربعة أو خمسة شركاء كاف بإمكانيـ تأميف (٘)ألؼ سيستريس ٕٓٓيساوي ما قيمتو 
بلدّي، البلـز لمقياـ ببعثة تجارّية شرقّية واسعة النطاؽ. وُتسّجؿ ورقة بردي،  مف القرف األّوؿ المي

كيؼ قاـ خمسة شركاء، جميعيـ بأسماء يونانّية، بتشكيؿ اتحاد تجارّي، والترتيب لمحصوؿ عمى 
. وُيمكف، في اتفاقية القرض ىذه، رؤّية ترتيب (ٙ)قرض لتمويؿ بعثة تجارّية إلى أرض التوابؿ

ـْ يكونوا يممكوف التمويؿ لدعـ أو لمقي اـ ببعثة تجارّية ُمشترؾ بيف تّجار الوسائؿ المحدودة الذيف ل
بأنفسيـ، لذلؾ اجتمعوا، وأخذوا قرضًا لتجييز بعثتيـ التجارّية، ولدفع ثمف كمفة النقؿ، باإلضافة 

                                                           
1 Adams. C; op, cit, p 230. ; Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with 
Introduction, op, cit, pp 34, 35. 
2 Young. G. K; op, cit, p49. 
3 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p208. 
4 Pliny the Younger;  Letters, III, 19, 7. 
5 Jones. A. H;  The Later Roman Empire 284- 602 A.D : A Social, Economic and 
Administrative Survey, University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1964, pp870, 871. 
6 Whittaker. C. R; op, cit, p169. 
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ـّ جمبيا إلى مصر كاف يجب  إلى شراء السمع مف المكاف المقصود. وبيع ىذه السمع عندما كاف يت
 معقوؿ لمشركاء. أْف ُيوّفر مااًل كافيًا لسّد الُمستحّقات لمدائنيف وتحقيؽ ربح 

. (ٔ)وُيشير فيموستراتوس إلى أّف قائد سفينة مصرّية)رّباف( كاف مف الُمساىميف األربعة في حمولتيا
وشّكؿ البعض مف التجار الروماف اتحادات تجارّية لتمويؿ بعثاتيـ التجارّية. ولكف بالنسبة إلى 

ة قْد شّكمت طريقة أو وسيمة لتقميؿ العديد مف رجاؿ األعماؿ الروماف، فإّف ىذه الشراكات التجاريّ 
نسبة الُمخاطرة. إْذ قّدمت ىذه الشراكات فرصة أفضؿ لبلستثمار بتوزيع األسيـ عمى عدد مف 
السفف التجارّية بداًل مف الُمخاطرة بوضع كامؿ الماؿ وتوّقعات الربح عمى سفينة واحدة. فوجود 

ييا مف مخاطر الخسارة الكمّية في حاؿ الُمشتركيف ف المستثمريفبالسفينة، يحمي عّدة شركاء 
. وخبلؿ العصر األوغسطّي كاف يوجد (ٕ)غرقت السفينة أو تعّرضت ليجـو مف طرؼ القراصنة

عدد البأس بو مف التّجار اإلسكندرييف الذيف كانوا يمتمكوف رأس الماؿ البلـز لتمويؿ األعماؿ أو 
 ّٓٓٗدر العمماء في ىذا المجاؿ أّف حمولة وُيق الرحبلت التجارية الُمشتركة إلى اليمف والشرؽ.

ألؼ سيستريس عندما تُباع في  ٕٓٓطف مف الحبوب المصرّية كانت ُتحّقؽ مرابح تساوي حوالي 
الحبوب  الستبلـصفقة تجارّية مف ىذا المقاس  ٘ٚٔ، التي كانت بحاجة إلى ما ُيقارب لػ (ٖ)روما

العديد مف تّجار اإلسكندرّية العامميف في تجارة . لذلؾ فإّف (ٗ)المصرّية البلزمة إلطعاـ سكانيا
 الحبوب كانوا يمتمكوف رأس الماؿ لتمويؿ عدد كبير مف الرحبلت التجارّية الشرقّية.

مثااًل عمى التّجار الذيف مّولوا بعثاتيـ التجارّية إلى اليند مف خبلؿ  (٘)وُيقّدـ البّحار يودكسوس
ـ التجارّية في المتوّسط. لذلؾ فمف المحتمؿ أّف عدد اإليرادات التي حصموا عمييا مف نشاطاتي

. وُيورد الجغرافّي (ٙ)مف التجار الروماف قد حذوا حذَو يودكسوس في تمويؿ بعثاتيـ التجارّية
بيذا الخصوص: " وضع يودكسوس كّؿ أمبلكو في سفينة واحدة، نزؿ أواًّل في  استرابوف

                                                           
1 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, III, 24 . 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p157. 

 ألؾ 8٘ٔ حوالً بقٌمة مصر من شرائها ٌتمّ  كان التً الحبوب شحنة أنّ  أساس على جاء التقدٌر هذا ٖ

 : انظر. سٌٌترٌس ألؾ ٓٓٗ حوالً ٌساوي بمبلػ روما أسواق فً ُتباع كانت سٌسترٌس

.Hopkins. K;  op, cit,  p95. 
اً  روما ُتزّود كانت مصر أنّ  على بناءً  جاء التقدٌر هذا  ٗ ٌّ  من الكمّ  وهذا. الحبوب من طن ألؾ 7ٓ بحوالً سنو

ٌّة حمولة بقدرة سفٌنة، 7٘ٔ إلى بحاجة كان الحمولة  :انظر. روما إلى تنقله حتى طن، ٖٓٓ إلى تصل وسط
Rickman. G; The Corn Supply of Ancient Rome, Oxford University Press Oxford, 1980, 
pp67- 71. 

ًّ  البّحار  هو ٘ ٌّنه والذي كٌزٌكٌوس، من ٌودكسوس الٌونان ًّ  الملك ع  البعثة رأس على الثامن بطلٌموس البطلم
ٌّة ٌّة الطرٌق إلستكشاؾ أرسلها التً التجار  أخرى برحلة هذه األولى رحلته ٌودكسوس وأتبع. الهند إلى البحر
 هذه خبلل حٌاته فقد أّنه إاّل  الهندّي، المحٌط إلى للوصول أفرٌقٌة حول الدوران ناوٌاً   الُمتوّسط من فٌها إنطلق
 .ٕٙ -ٖٕص والبلتٌن، اإلؼرٌق عند األقصى المؽرب(: الُمصطفى)رشٌد موالي :إنظر. الرحلة

6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p157. 
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ـّ في ماّسيم (ٔ)(Dicaearchiaديكايارخيا) ـّ في الُنقاط الُمتعاقبة عمى  (ٕ)(Massiliaيا )، ث ، ث
()عمى ساحؿ قرطاجة شمالي أفريقيا(. في ُكّؿ Gadesطوؿ الساحؿ حّتى وصؿ إلى جاديس)

مكاف نزؿ فيو أعمف )يقصد يودكسوس( عف ُمخّططو بشكؿ عمنّي، وجمع مااًل بالتجارة. بنى 
ؾ التي يستخدميا القراصنة. ووضع عمى سفينة كبيرة، وبنى كذلؾ مركباف لمجّر، أو لمسحب كتم

متف السفينة بنات موسيقّيات، أطّباء، ُصّناع، وغيرىـ. وأخيرًا أبحر في عرض البحر في الطريؽ 
 . (ٖ)إلى اليند"

مثاؿ آخر عمى التّجار الروماف الذيف مّولوا بعثاتيـ التجارّية عبر البحر مف خبلؿ تجارتيـ 
( التي كانت إحدى أعرؽ العائبلت الرومانّية العاممة في Peticiiكّي)الُمتوّسطّية تُقّدمو عائمة بيتي

مجاؿ التجارة. وتُقّدـ نشاطات تمؾ العائمة ُبرىانًا عمى الطريقة التي كاف مف الُممكف أْف تتطّور 
 وجودىا معيا شبكات التجارة الدولّية في العصر القديـ. إْذ بدأت الشيرة التجارّية لتمؾ العائمة و

 . (ٗ)صادر الكبلسيكية منذ العصر الجميورّي لمدولة الرومانّيةفي الم
( جنوبّي إيطاليا، وقامت خبلؿ العصر الجميورّي Apuliaتنتمي عائمة بيتيكي إلى منطقة أبوليا)

مدينة  الحبوب المصرّية إلطعاـ و استيرادبتأسيس أعماؿ تجارّية ناجحة بتصدير النبيذ اإليطالّي 
ىذه العائمة كاف خبلؿ فترة الحروب األىمّية  السـ. أّوؿ ذكر (٘)ؿ ُمضّطردروما الُمتنامّية بشك

 ؽ.ـ. إْذ عندما ُىـز القائد الرومانّي بومبيوس في معركة فرسالوسٛٗالرومانّية وتحديدًا في العاـ 
(Pharsalus)(ٙ)  فإّنو ىرب إلى الساحؿ مع عدد مف أتباعو حيث صعدوا مف ىناؾ عمى متف ،

( Peticiusة إيطالّية. ىذه السفينة كانت ممموكة لتاجر رومانّي ُيدعى بيتيكوس)سفينة تجاريّ 

                                                           
 انظر. فٌه الُمقٌمة الٌونانٌة والجالٌة بٌتٌولً، مٌناء منطقة على الٌونان أطلقه الذي اإلسم هً: دٌكاٌارخٌا ٔ
ٌّة(: ُمصطفى)العبادي: ٌّة اإلمبراطور ٌّة، ومصر اإلمبراطوريّ  النظام: الرومان ٌّة، المعرفة دار الرومان  الجامع

ٌّة،  :  كذك. ٕٙٔص م،999ٔ اإلسكندر

Josephus; Ant. Jud, XVIII, 6, 3. ; Bunson; op, cit, p461.  
ٌّة( Marseilles)مارسٌلٌس مدٌنة موضع وهو ،(Massalia)ماّسالٌا باسم أٌضاً  ُعرؾ: لٌاماّسٌ ٕ  هذا أقٌم. الحال

ًّ  الساحل على المٌناء ٌّة ؼالٌة أو القدٌمة للؽال الجنوب  السادس القرن بداٌة فً( Gallia Narbonensis)الناربون

ٌّة المراكز أهمّ  من كواحد وظهر ،الصؽرى أسٌة منطقة من ٌونان ُمستوطنٌن قبل من المٌبلد قبل ًّ  الٌونان  ؼرب
 :انظر. الُمتوّسط

Bunson; op, cit, p355. 
3 Strabo; the Geography, II, 3. 4. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p102. 
5 Tchernia. A; The dromedary of the Peticii and trade with the East’ in De Romanis, F. 
and Tchernia. A; eds; (1997), Crossings: Early Mediterranean Contacts with India, 
Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, 1997, pp 238- 249, p241. 

أحداثها فً  جرت .الجمهوريّ  العصر من األخٌرة السنوات فً قامت التً الهاّمة المعارك إحدى: فرسالوس ٙ
ًّ  فرسالوس سهول على ق.م8ٗالعام  ٌّدٌه بومبٌوس بٌن تسالٌة شرق ٌّدٌه قٌصر وٌولٌوس جهة من ومإ  من ومإ
ٌّة حٌاته أنهت قاسٌة هزٌمة بومبٌوس بهزٌمة وإنتهت أخرى، جهة  على وجٌزة فترة بعد حتفه لٌلقى السٌاس

ٌّة مصر شواطئ  :إنظر. البطلم

Julius Caesar;  Civil War, II, 99 . 
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. وعمؿ بيتيكوس وأبناؤه، منذ تمؾ (ٔ)والذي كاف ُمتوّجيًا إلى مصر لشراء شحنة حبوب مف ىناؾ
الحبوب مف شمالّي أفريقية كبديؿ لشحنات النبيذ اإليطالّي. وُعثر في موقع  باستيرادالفترة، 

(". كما ُعثر C. Peticiusى قطعة مف آنية فّخارّية موسومة بعبلمة" ِس. بيتيكوس)قرطاجة عم
 (" منحوتًا عمى حوض فّخارّي كبيرPeticius Marsus" بيتيكوس مارسوس)االسـعمى 

(dolium ُّعثر عميو ضمف حطاـ سفينة عمى الساحؿ اإليطالي )(ٕ) وعمى األغمب أّف ىذه .
ممكّية الشحنات التي تحتوييا. وُتؤرَّخ  إثباتارّية كانت بيدؼ األسماء عمى تمؾ األوانّي الفخ

يدّؿ عمى  ؽ.ـ، وىو ما ٕٓالقطعة الفّخارّية التي ُعثر عمييا في قرطاجة إلى حوالي العاـ 
. وما أْف أصبحت مصر (ٖ)تطوير لمعمؿ العائمّي لعائمة بيتيكي عبر ُطرؽ المبلحة الُمتوّسطّية

حّتى وّسعت عائمة بيتيكي عمميا في تصدير النبيذ ليشمؿ الخطوط ؽ.ـ ٕٚوالية رومانّية عاـ 
التجارّية عبر البحر األحمر. فُتسّجؿ الرسومات عمى الطريؽ الصحراوّية بيف كوبتوس وميناء 

("، وىو عمى األغمب نفس التاجر C. Peticiusبرنيكي حضور تاجر ُيدعى "ِس. بيتيكوس)
بيتيكوس منقوشًا بالمغتيف  اسـ. كما ُعثر عمى (ٗ)قيةالذي عمؿ بشحف النبيذ إلى شماِؿ أفري

( اإللو اليونانّي الذي كاف ُمشرفًا Panاإلغريقّية والبلتينّية عمى جدراف معبد ُمكّرس لئللو باف)
والذي قيؿ أّنو أتباعو إلى  عمى البّرية، وكاف في الوقت نفسو جزء مف حاشية اإللو ديونيسيوس

. لذلؾ فمف الُمحتمؿ أّف بيتيكوس ترؾ ىذا النقش، (٘)ة مذاؽ النبيذاليند ليعطوا الشعوب الشرقيّ 
ـ(، في معبد اإللو باف بالذات بيدؼ التقّرب مف ىذا اإللو ٖٚ -ٗٔالُمؤّرخ إلى عيد تيبيريوس)

. كما ُعثر عمى دليؿ آخر ُيثبت أّف عائمة (ٙ)ليحمي، في البّرية، السمع التي أرسميا إلى اليند
ة أعماليا التجارّية مف البحر الُمتوّسط إلى البحر األحمر. ىذا الدليؿ جاء بيتيكي وّسعت شبك

عبارة عف ُنُصب جنائزي، ُعثر عميو في منطقة أبوليا جنوبّي إيطاليا. وُزّيف ىذا الُنُصب بألواح 
مف الحجارة عمييا نحت نافر ُيصّور جمؿ يحمؿ ثبلث جرار مف النبيذ ويمشي عبر الصحراء 

. ويقود الجمؿ شخص صغير يمبس سترة عمؿ قصيرة، وفي الُمقّدمة يظير أربعة الشرقّية لمصر
. وُيخّمف عمماء اآلثار (ٚ)أشخاص يمبسوف ألبسة رومانّية فضفاضة ويقؼ بجوارىـ سّيدة رومانّية

أّف ىذا الرسـ يرمز إلى بيتيكوس وزوجتو مصحوبيف بأبنائيـ األربعة، والذيف ورّثوا ووّسعوا عمؿ 
.  ىذا التطّور في عمؿ (ٛ)يكوس لمسافة تبعد أالؼ الكيمومترات عف الحدود الرومانّيةعائمة بيت

                                                           
1 Plutarch; Pompey, LXXIII. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p156. 
3 Tchernia. A; op, cit, p241. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p103. 
5 Diodorus Siculus; Library of History, IV, 4, 3. 
6 Tchernia. A; op, cit, p241- 243. 
7 Adams. C; op, cit, p233. 
8 Tchernia. A; op, cit, p242. 
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البّحار يودكسوس أواًّل، وعائمة بيتيكي ثانيًا، وتوّسعو مف الُمتوّسط إلى البحر األحمر، يكشؼ 
ارّية كيؼ كاف بإمكاف التاجر الرومانّي تسخير أرباحو مف التجارة الُمتوّسطّية لتمويؿ بعثاتو التج

ـْ يكف لدييـ استثمارات في المتوّسط،  عبر البحر األحمر نحو اليمف والشرؽ. أّما التجار الذيف ل
فكاف بإمكانيـ أْف ُيشاركوا في التجارة الشرقّية مف خبلؿ استئجار مساحة صغيرة مف مكاف 

كاف  بإمكاف  .  إذْ (ٔ)لمشحف عمى متف إحدى السفف التجارّية الرومانّية العاممة في البحر األحمر
ـّ يقوموف  ىؤالء التّجار السفر عمى متف تمؾ السفينة نحو األسواؽ في اليمف أو في الشرؽ، ومف ث
بمؿِء المساحة التي استأجروىا بالسمع التي يحصموف عمييا مف تمؾ األسواؽ والتي كاف مف 

ذه الُممارسة التّجار الصغار . ومّكنت ى(ٕ)الُمتوّقع أْف تُقّدـ ليـ مرابح كبيرة في األسواؽ الرومانّية
مف المشاركة في تجارة البحر األحمر المصرّية، ومف تطوير ثروتيـ، إّما لمدخوؿ في اتحادات 
تجارّية مع تجار غيرىـ مف التّجار، أو رّبما تمويؿ بعثات تجارّية خاّصة بيـ في حاؿ أحرزوا 

لتمويؿ البلـز لمُمشاركة في تجارة . وُسّجؿ طريقة أخرى لمحصوؿ عمى ا(ٖ)الثروات المطموبة لذلؾ
ؿ أكثر ثروة منو، ولكّف ىذه المرة مف  البحر األحمر. و ذلؾ بحصوؿ التاجر عمى قرض مف ُمموِّ
دوف الدخوؿ في اتحاد تجارّي مع غيره مف التّجار، بْؿ يتحّمؿ التاجر أعباء البعثة التجارّية 

في ورقة البردي المعروفة باسـ "ورقة بردّي . ومثاؿ عمى ىذا النوع مف التمويؿ محفوظ (ٗ)ُبمفرده
ؿ ُمقيـ في ميناء موزوريس  موزوريس"، والتي ُتسّجؿ قرضًا حصؿ عميو تاجر رومانّي مف ُمموِّ

. ىذا الُمموؿ كاف، عمى األغمب، مواطف رومانّي ثرّي جّدًا ُيقيـ في الُمستوطنة (٘)جنوبّي  اليند
كتابة شروط العقد بالمغة اليونانّية، وىو ما يدّؿ عمى أّف . وتّمت (ٙ)الرومانّية في ميناء موزوريس

. وُيشير كاسوف إلى أّف العقد قد ُكتب بّخطيف (ٚ)الطرفيف الُمتعاقديف كانا يفيماف المغة اليونانّية
ُمختمفيف، فُكتب اإلطار العاـ لموثيقة بخّط غير ُمتقف، أّما شروط العقد وتفاصميو، فُكتبت بخّط 

وىو ما ُيشير إلى أّف الناسخ لئلطار العاـ لموثيقة قد أوجد عّدة ُنسخ منيا بطريقة ُمختمؼ ُمتقف. 
سريعة، بشكؿ ُيشبو الُعقود الفارغة الخاّصة بالمحاكـ اليوـ، بغية الُسرعة وتسييؿ عمؿ التّجار 

 . ومف خبلؿ شروط العقد ُيفيـ أّف التاجر الرومانّي قْد حصؿ(ٛ)الروماف الُمقيميف في موزوريس
ؿ لتمويؿ بعثة تجارّية، وشراء سمع مف األسواؽ اليندّية، وبيعيا في األسواؽ  عمى قرض مف الُمموِّ

                                                           
1 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p 34. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p157. 
3 Bagnall. R. S. and Helms. C; Documents from Berenike, op, cit, p15. 
4 Young. G. K; op, cit, p50. 
5 Casson. L; New Light on Maritime Loans, op, cit, pp196, 197. 

ٌّة الُمستوطنة هذه إلى اإلشارة تّمت ٙ ًّ  موزورٌس مٌناء فً الرومان التّجار فٌها أقام التً الرومان  الهند، جنوب

 الثالث الفصل راجع. القرض هذا إحداها كان التً الدالئل تلك وجودها، على والدالئل ٌعتهاطب بٌان جرى كما
ًّ  والتواجد موزورٌس بمٌناء الُمتعلّقة الفقرة األطروحة، هذه من  .ٕٕ٘ -ٖٕٕ ص فٌه، الدائم الرومان

7 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p90- 92. 
8 Casson. L; New Light on Maritime Loans, op, cit, pp196, 197. 
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. الُمقتِرض مف جيتو، تعّيد بوضع كامؿ السمع، حيف وصوليا إلى مصر، تحت (ٔ)المصرّية
ـّ استيفاء القرض مف قبؿ وكبلء الُمقِرض في مصر.  وفي رقابة وكبلء الُمقِرض)الُممّوؿ( حّتى يت

حاؿ عدـ دفع القرض في الُمّدة الُمحّددة، فإّف مف حّؽ وكبلء الُمقِرض ُمصادرة السمع التي 
 .(ٕ)يحمميا الُمقتِرض

وىذا القرض، الذي تضّمنتو ورقة بردي موزوريس، ُيقّدـ عّدة إشارات عممّية ُميّمة في مجاؿ 
ؿ كاف تاجرًا رومانّيًا غنّيًا بما فيو التجارة الرومانّية مع اليند. اإلشارة األولى، وىي أّف الُمموّ 

الكفاية حّتى ُيقّدـ قرضًا لتاجر آخر في مجاؿ التجارة الشرقّية، وحّتى يحتفظ بوكبلء لو في 
، وىؤالء الوكبلء كانوا خبراء كفاية في مجاؿ قروض سّيدىـ حّتى تمّقفوا التعميمات بوضع (ٖ)مصر

. اإلشارة الثانية، (ٗ)دفع الُمقتِرض لقرض سّيدىـ السمع تحت رقابتيـ، أو ُمصادرتيا في حاؿ عدـ
وىي في مجاؿ تسويؽ السمع الشرقّية، إْذ أّف تحديد مصر كمكاف الستيفاء القرض دليؿ عمى أّف 
ـّ في مصر. وبما أّنو الحكومة كانت تحُظر عمى التّجار بيع السمع إاّل  بيع السمع الشرقّية كاف يت

عؿ مف أسواؽ اإلسكندرّية المكاف الذي تُباع فيو السمع قبؿ إعادة ، فإّف ىذا يج(٘)في اإلسكندرّية
ـّ استكماؿ تسويقيا نحو بقّية األسواؽ الُمتوّسطّية  . (ٙ)تصنيعيا، ومف ث

باإلضافة إلى ىذه األنواع مف التّجار الذيف كانوا بحاجة لتشكيؿ اتحادات تجارّية، أو استئجار 
ؿ بعثاتيـ التجارّية عبر البحر األحمر. فإّف ىناؾ مساحة لمشحف، أو الحصوؿ عمى قرض لتموي

النوع األغنى مف التّجار، أو تّجار الصّؼ األّوؿ والذيف كاف لدييـ إمّكانات مالّية ىائمة، ويممكوف 
سفنًا خاّصة بيـ شّغموىا في التجارة الشرقّية، باإلضافة إلى امتبلكيـ لوكبلء تجارييف في األماكف 

، مف ىؤالء التّجار كاف التاجر (ٚ)ت في تجارة البحر األحمر المصرّيةالُمختمفة التي اشترك
فاروس، الذي سبقت اإلشارة إليو، والذي حفظت سجبّلت برنيكي أّنو امتمؾ، أو أدار عددًا مف 
يميا  السفف التجارّية العاممة في التجارة مع اليمف والشرؽ. وكذلؾ التاجرتاف إيميا أيزيدورا وا 

أشارتا إلى نفسييما عمى أّنيما تاجرتاف ومالكتاف لسفينة، باإلضافة إلى تشغيميما أولمبياس المتاف 
لُموّظفيف يعمموف معيـ في تجارتيـ. ومف ىؤالء التّجار أيضًا كاف التاجر بارثينيوس ابف بامينيس 
الذي ورد اسمو ضمف إيصاالت شركة نيكانور عمى أّنو تاجر يمتمؾ مصالح في كوبتوس، 

 األحمر مما يفرض احتمااًل قوّيًا أّنو امتمؾ وكبلء في مناطؽ التجارة الحيوّية ىذه. وموانئ البحر
                                                           

1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p157. 
2 Mcleister. K; op, cit, p30. 
3 Casson. L; New Light on Maritime Loans, op, cit, p190. 
4 Young. G. K; op, cit, p51. 
5 Ladds.B; op, cit, p12. 
6 Young. G. K; op, cit, p51. 
7 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p158. 
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 السفن الرومانّية العاممة في التجارة الرومانّية مع اليمن والشرق عبر البحر األحمر:  -ٖ
تُقّدـ المصادر الكبلسيكّية معمومات ُميّمة تُمّكف الباحث، في مجاؿ التجارة الرومانّية مع  

يمف والشرؽ، مف إعادة بناء صورة ُمتكاممة، إلى حّد ما، عف شكؿ السفف التجارّية العاممة في ال
 البحر األحمر، وأحجاميا، البْؿ وأسمائيا أيضًا.

كانت السفف الرومانّية العاممة في البحر األحمر ُمشابية مف حيث الشكؿ لمسفف العاممة في 
صويرّي ُعثر عميو في ميناء برنيكي. وُيصّور ذلؾ الرسـ، ، وىو ما يؤّكده رسـ ت(ٔ)البحر الُمتوّسط

ـ، سفينة رومانّية كبيرة ُمرّبعة وُمشابية إلى األنواع الُمستخدمة ٓٚ -ٓٗالُمؤّرخ إلى الفترة بيف 
 . (ٕ)في البحر الُمتوّسط

ؽ أّما مف حيث الحجـ فكانت السفف الرومانّية العاممة في البحر األحمر والُمحيط اليندّي تفو 
. وىذا ُمؤكَّد بجزء مف رصيؼ لمسفف في ميناء برنيكي. (ٖ)نظيراتيا الُمستخدمة في البحر الُمتوّسط

إْذ كشفت التنقيبات في ىذا الرصيؼ عف وجود ُفسحات عريضة لرسو السفف الرومانّية. تمؾ 
متر، وىو ما يجعؿ تمؾ السفف قادرة عمى  ٖٖالفسحات كانت قادرة عمى استيعاب سفف بطوؿ 

، وكاف بإمكاف بعض تمؾ السفف زيادة حمولتيا لتصؿ (ٗ)طف ٖٓ٘قؿ شحف ُيقارب وزنو حوالي ن
، مع األخذ بعيف االعتبار أّف قسـ البأس بو مف قدرة السفينة االستيعابية كاف (٘)طف ٓٓ٘إلى 

. وعمى األرجح أّف ىذه السفف الرومانّية كانت السفف األضخـ بيف (ٙ)ُيخّصص لمطاقـ والمؤوف
 . (ٚ)فف العاممة في البحر األحمر والمحيط الينديّ الس

وُيقّدـ فيموستراتوس وصفًا لمسفف الرومانّية العاممة في المحيط اليندّي، ىذا الوصؼ الذي قّدمو 
فيموستراتوس جاء في معرض عرضو لسيرة شخصّية كتبيا عف الفيمسوؼ الوثنّي أبولونيوس مف 

ى اليند، خبلؿ القرف األّوؿ الميبلدّي. ولكّنو سمؾ الطريؽ . و ورد أّف أبولونيوس سافر إل(ٛ)تينا
 البّري، وتّمت اإلشارة سابقًا إلى الحادثة التي جرت معو أثناء عبوره لمعبر زيوغما. 

 ودخؿ أبولونيوس، أثناء تواجده في اليند، في مناظرة مع عدد مف الفبلسفة الينود حوؿ طبيعة

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p56. 
2 Sidebotham. S; The Ship Graffito’ In Sidebotham and Wendrich (eds) Berenike, No. 
95, pp315- 317. 
3 Hopkins.K; Models, ships and staples, op, cit,  pp98, 99. 
4 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p195. 

 العصر فً ببنائها األورّبٌون قام التً السفن مع بالمقارنة حّتى كبٌراً  حجماً  ٌُعتبر الحمولة من الحجم هذا ٘

ٌّة، السفن حمولة ُمتوّسط بلػ إذْ  الحدٌث،  المٌبلدّي، عشر الثامن القرن خبلل الهند مع التجارة فً عاملةال البرٌطان
ٌُقارب  :    انظر. طن ٓٗٗ من ما

 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p188. 
6 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p35. 
7 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p95. 
8 Bunson; op, cit, p429 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٖٗ٘ 
 

أفكاره بيذا الخصوص مف خبلؿ التناظر الوظيفي لسفف اإللو والكوف. فبدأ أبولونيوس بشرح 
البحر األحمر التي استخدميا التّجار الروماف. إْذ شّبو أبولونيوس الكوف بسفينة كبيرة جّدًا تقودىا 

 . (ٔ)ىيئة ُمتسمسمة مف اآللية
و يشرح فيموستراتوس، عمى لساف أبولونيوس طبعًا: " يبني المصرّيوف السفف لُمحيطنا. ىـ 

رسمونيا إلى البحر الستبداؿ السمع المصرّية بالسمع اليندّية. وىـ يبنوف السفف عمى مقياس كبير يُ 
لدرجة أف السفف الُمستخدمة مف ِقبميـ كانت ُمساوية في الحجـ إلى العديد مف تمؾ السفف 

 .(ٕ)الُمستخدمة مف ِقَبؿ األجناس األخرى"
كي أّف السفف الراسية كانت ُتربط إلى أرصفة أو وأظيرت الُمسوحات األثرّية في موقع ميناء برني

ـّ تُفرغ السمع عمى المعابر. وُعثر في مينائي  مرابط كبيرة مصنوعة مف خشب اأَلْرز، ومف ث
برنيكي وميوس ىرموس عمى بقايا مف شباؾ الشحف، و الحمقات )البكرات(، و األشرعة الُمّزقة، 

لعديد مف سفف الشحف الرومانية، العاممة في البحر . وُصنعت ا(ٖ)والحباؿ الُمستخدمة في المراسي
األحمر، مف خشب األْرز المبنانّي. ومف المحتمؿ أّف مواضع بناء السفف كانت في الميناء 

. واكتشؼ عمماء اآلثار الذيف نّقبوا في ميوس ىرموس أّف (ٗ)الشمالّي أرسينوى)السويس(
. (٘)نت مف بقايا ُسفف قْد تكوف أنقذت مف الغرؽالدعامات المعمارّية في خرائب األبنية القديمة كا

وعمى ما يبدو فإّف السكاف، في ميوس ىرموس، قاموا بسحب القطع الخشبّية الموجودة عمى 
الشاطئ مف بقايا السفف، و استخدموىا في بناء التجييزات في البمدة الساحمّية. وىذا األمر بحّد 

لرومانّية العاممة في البحر األحمر. أّما اإلصبلحات ذاتو قّدـ معمومات ُميّمة حوؿ بناء السفف ا
ـّ في موانئ  الواسعة النطاؽ، بما فييا تركيب األخشاب الجديدة وتحطيـ السفف القديمة، فكانت تت

. والدليؿ عمى ترميـ السفف يأتي مف تعرفة كوبتوس التي تُدرج الرسـو (ٙ)ميوس ىرموس و برنيكي
. و اسُتخدمت العربات لنقؿ ىذه (ٚ)لعابرة لمصحراء الشرقّيةالواجب دفعيا عمى صواري السفف ا

األحماؿ الثقيمة. ويبدو أّف القواعد التي وضعتيا الحكومة الرومانّية، بوجوب دفع األخشاب 
الُمستخدمة في إصبلح السفف لتعرفة كوبتوس، قد تعّرضت لمخرؽ أحيانًا. إْذ ُعثر عمى أمر 

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p95. 
2 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, III, 35. 
3 Blue. L; ‘Myos Hormos - Quseir al-Qadim: A Roman and Islamic port on the RedSea 

coast of Egypt – a maritime perspective, Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies, Seminar for Arabian Studies, London, 2002, p27. 
4 Tomber. R , Abraham S; Migration, Trade and Peoples, The British Association for 
South Asian Studies, The British Academy, London, p8. 
5 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p198- 200. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p95. 
7 Milne. J.G; A History of Egypt: Vol. 5: Under Roman Rule, Methuen & Co, London 
1898, pp 123, 124. 
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ارّية وجدت في أّحد الحصوف الرومانية عمى الطريؽ عسكرّي رومانّي ُخربش عمى قطعة فخّ 
يًا مف قائد رومانّي كبير  الصحراوّي بيف كوبتوس وميوس ىرموس. ىذا األمر العسكرّي كاف ُموجَّ

( إلى جنوده. ويحّذرىـ فيو أّف بعض بنائي Artorius Priscillusُيدعى أرتوريوس بريسكيّموس )
العربات ُمباشرة لتجّنب دفع رسوـ النقؿ المطموبة، لذلؾ السفف كانوا يشتروف السفف مف سائقي 

حّذر بريسكيّموس جميع الحاميات، عمى طوؿ الطريؽ مف كوبتوس إلى البحر األحمر، أّنو ينبغي 
 . (ٔ)ليذه الُممارسات أْف تتوّقؼ فوراً 

أ بربط األلواح أّما عف مراحؿ بناء السفف التجارّية الرومانّية العاممة في البحر األحمر، فكانت تبد
الخشبّية مع بعضيا البعض باستخداـ تجاويؼ قوّية وأوتاد ُتربط لتشكيؿ تركيب قوّي ُمدّعـ 

ـّ إكماؿ بناء الييكؿ، كاف الصانع الرومانّي (ٕ)ذاتّيًا)أّي ُيمسؾ بعضو البعض( . وبعد أْف كاف يت
. (ٖ)دعيـ داخؿ السفينةيقـو بربط الدعامات)العوارض( الخشبّية الداخمّية إلى بعضيا البعض لت

ـّ كاف ُيضاؼ إلى الييكؿ غطاء أو طبقة واقية مف القار الُمضاد لمماء مع طبقة مف  ومف ث
الرصاص لمقسـ الذي تحت الماء لمنع المخموقات البحرّية الصغيرة مف االختباء داخؿ أضبلع 

 . (ٗ)السفينة السفمّية
الرومانّية بسبب نشاطات بناء أسطوؿ  -وكاف لمينود معرفة بتقنيات بناء السفف اليونانّية

. إاّل أّنو (٘)ؽ.ـ ٕٖ٘اإلسكندر المقدونّي الكبير في دلتا نير اليند الكبير شماؿ غربّي اليند عاـ
ونظرًا لوجود عّدة موانئ طبيعّية في اليند، فإّف صانعي السفف اليندّية قد فّضموا تصاميـ بديمة 

إْذ قاموا ببناء سفف ُمرّبعة ضحمة أو قميمة العمؽ في  لمتصاميـ الُمستخدمة في البحر األحمر،
المياه وذلؾ إلعطاء إمكانّية سحبيا بسيولة عمى اليابسة، أثناء عواصؼ الرياح الموسمّية، أو 

. واستخدـ بّناؤوا السفف اليندّية أربطة مف الحباؿ لربط (ٙ)رسّوىا بسبلمة في المصّبات الضحمة
. وىذا كاف يعني (ٚ)يـ بعضيا ببعض بداًل مف المفاصؿ والمساميراأللواح الخشبّية لييكؿ سفينت

أّف مراكبيـ كانت قادرة عمى مقاومة تأثير االرتطاـ عمى الشعب الُمرجانّية مف دوف تعّرض 
 المفاصؿ بيف األخشاب لمكسر. 

                                                           
1 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p201. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p36. 
3 Tomber. R , Abraham S; Migration, Trade and Peoples, op, cit, p6. 
4 Blue. L; op, cit, pp 9, 38, 82. 
5 Diodorus Siculus; Library of History, XVII, 89. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p96. 
7 Procopius; Persian Wars, I, 19, 23- 24. 
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. وُيشير بميني إلى استيراد (ٔ)كانت مصر تفتقر إلى أنواع األخشاب البلزمة في صناعة السفف
. كما يصؼ دليؿ البحر اإلريثيري (ٕ)الخشب مف الشرؽ منذ القرف الرابع قبؿ الميبلد عمى األقؿّ 

كيؼ قامت السفف اليندّية بنقؿ مواد بناء السفف إلى الموانئ البارثّية. ويذكر الدليؿ مف بيف تمؾ 
مت برحبلت . مف المحتمؿ أّف السفف اليندّية قد قا(ٖ)المواد، النحاس لممسامير وأخشاب الساج

ُمماثمة إلى موانئ البحر األحمر الرومانية لتزويدىا بمثؿ تمؾ المواد األولّية لصناعة السفف 
 التجارية. 

وتضّمف الخشب الُمكتشؼ في ميناء برنيكي الخشب االستوائي الصمب الذي حمؿ اسـ الساج. 
ثبلثة ىذا الخشب الصمب كاف ُيستخدـ في صنع الدعامات التي وصؿ طوؿ بعضيا إلى 

. وكاف الساج أّحد األنواع الممتازة لمخشب الُمستخدـ في صناعة السفف، إْذ كاف خشبًا (ٗ)أمتار
 .(٘)ثقيؿ وصمب جّدًا، أضؼ إلى أّف نجارتو وتطويعو في الصناعة كاف سيبًل أيضاً 

ـّ  ـّ استيراد ىذا النوع مف األخشاب االستوائية مف جنوبي شرقّي أسية. كما ت ولذلؾ كاف يت
 .(ٙ)تخداـ القطف اليندّي لصنع األشرعة البحرّية ذات النوعّية الُممتازةاس

وُعثر أثناء التنقيبات في برنيكي عمى دعامة خشبّية بطوؿ تسعة أقداـ، وآثار المسامير واضحة 
عمييا. كما ُعثر عمى قطع مف األشرعة القطنية اليندية التي زّودت بحمقات حسب األسموب 

 . (ٚ)لسففالرومانّي في بناء ا
الرومانّية عمى شكؿ شاحنات عميقة القاع، واستخدمت شراع كبير في  -وجاءت السفف اليونانّية

الوسط لُيساعدىا عمى السير بسرعة أماـ الرياح. كما ُزّودت السفف الرومانّية العاممة في التجارة 
ى مقاومة الرياح الشرقّية بأوقية أو متاريس ذات ُمستوى عالي نسبّيًا، وذلؾ لُمساعدتيا عم

الموسمّية واألمواج العاتية في المحيط اليندّي. ىذه المتاريس، التي كانت ُتشبو الُسور، صّعبت 
. وُيؤّكد فيموستراتوس عمى مّيزات ىذا التصميـ فيكتب: (ٛ)عمى القراصنة مياجمة وركوب السفينة

، ويرفعوف متاريسيا أو " ُيضّمعوف جوانب السفينة بالمزاليج لحمؿ السفينة مع بعضيا البعض
أوقيتيا وساريتيا إلى مستوى عالي". كما يذكر فيموستراتوس أّف السفف الرومانّية، العاممة في 

                                                           
1 Wachsmann.S; Seagoing Ships and Seamanship in the Bronze Age Levant, College 
Station: Texas A&M University Press, 1998, p310. 
2 Pliny; N. H, XVI, 8, 20. 
3 P. M. E; XXXVI. 
4 Sidebotham, S. E;  The Red Land: The illustrated Archaeology of Egypt’s Eastern 
Desert, op, cit, pp181, 182. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p37. 
6 Tomber. R , Abraham S; Migration, Trade and Peoples, op, cit, p9 
7 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p201. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p96. 
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. (ٔ)المحيط اليندّي، " ُزّودت بعّدة مقصورات عمى العوارض الخشبّية التي سارت عبر السفينة"
، كانت ُقمرات أو حجرات ومف الُمحتمؿ أّف ىذه المقصورات، التي أشار إلييا فيموستراتوس

إضافّية أقيمت عمى السطح لتقديـ ممجأ لمبّحارة عند ىبوب الرياح الموسمّية التي كانت تيّب 
ـّ استخدامو لتدعيـ السفينة عند (ٕ)بُعنؼ أحياناً  . وَسحبت كّؿ سفينة مركب صغير معيا،  كاف يت

ـّ تركيز فرد مف الطاقـ بص ورة دائمة عمى متف ىذا المركب. النزوؿ في الموانئ الشرقّية. كما ت
ويصؼ بيترونيوس كيؼ" يقؼ بّحار عمى متف المركب ليبًل نيارًا. أنت ال تسطيع أْف تتخّمص 

. وكاف مف الُممكف رفع ىذا (ٖ)مف ذلؾ الحارس إاّل بقطع حنجرتو أو رميو خارج السفينة بالقّوة"
ما. كما ُصّممت السفف الرومانّية،  المركب الشاطئّي في حاؿ تعّرضت السفينة الرئيسّية لعاصفة

الُمخّصصة لمرحبلت إلى اليند، بسارية أكبر وشراع رئيسّي ِلتزيد مف قّوة الرياح إلى أقصى حّد 
. كما كاف لتمؾ السفف شراع صغير ُيدعى" (ٗ)خبلؿ الرحمة البحرّية في المحيط

ة في السفف (" ُوضع عمى ُمقّدمة المركب. ويصؼ بميني شكؿ األشرعAremonأريموف)
ـْ نرَض حّتى أصبحت األشرعة أكبر مف السفينة  الرومانّية فُيورد: " في ىذه األّياـ، نحف ل
واألعمدة الُمفردة. كما وضعنا أشرعة إضافّية فوؽ العارضة، وأخرى انتشرت عمى األقواس 

ارّية ُتظير . وُعثر في ميناء برنيكي عمى صورة ُرسمت عمى قطعة فخّ (٘)وُمقّدمة ومؤّخرة السفينة"
سفينة تجارّية في البحر األحمر، فظيرت تمؾ السفينة بأشرعة عالية تناسبت والُمستويات العالية 

. كما قاـ الصانع الرومانّي بتزييف الصاري الرئيسّي بتركيبات نحاسية (ٙ)لمصاري الرئيسّي لمسفينة
بطت قطع قماشّية، أشبو . كما رُ (ٚ)عمى اعتبار أّف الحديد كاف لو تأثير تأُكمي عمى السفينة

بالرايات، إلى الصاري الرئيسّي والعوارض الخشبّية الخمفّية. ىذه الرايات كاف اليدؼ منيا اإلشارة 
 . (ٛ)إلى أحواؿ الرياح السائدة فوؽ ظير المركب

(، وظيرت تمؾ Europaوُعثر في مدينة بومبي عمى صورة لسفينة شحف تجارّية، ُتدعى أوروبا)
دة بشراع واحد، وعمييا لوحة إسمّية ُوضعت عمى ُمقّدمتيا، كما زّودت تمؾ السفينة السفينة ُمزوّ 

بدّفتيف كبيرتيف، و تسحب خمفيا سفينة إسناد صغيرة كانت ُمصّممة رّبما لعممّيات إنزاؿ الشحف 

                                                           
1 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, III, 35. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p37. 
3 Petronius; Satyricon, CII, 5 
4 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, III, 35. 

 العربٌة ارالد طالب، أبو محمود: ُمراجعة قاقٌش، رندة: ترجمة القدٌم، العالم فً التقنٌة(: هنري)هودجز: كذلك
 .7ٕٔص م،988ٔ األردن، عّمان، والنشر، للتوزٌع

5 Pliny; N. H, XIX, 1. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p97. 
7 Athenaeus; The Deipnosophists, XXXXIII. 
8 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p202. 
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. وظير في الصورة كذلؾ رؤوس نصؼ أعضاء الطاقـ تقريبًا، يقوـ بعضيـ (ٔ)عمى الشاطئ
، وبعضيـ بإدارة الدّفة، كما يظير ُمراقب يقؼ عمى منّصة فوؽ الصاري الُعموّي بإدارة السفينة
 . (ٕ)وىو يومئ بيده

وُلّونت األشرعة في بعض السفف الرومانّية بالموف األحمر القاني، في حيف ُرسـ عمى أشرعة 
ة، ُدعيت . ويصؼ لوكياف سفينة رومانيّ (ٖ)أخرى صور ُممّونة ُمستوحاة مف األساطير الكبلسيكّية

. وُيورد بميني، في ىذا (ٗ)إيزيس، كانت تحمؿ عمى مّقدمتيا شكؿ لئللية إيزيس مع شراع ُقرمزيّ 
الشأف، أّف العديد مف السفف الرومانّية كانت ترفع رايات ُممّونة، وأّف السفينة اإلمبراطورّية كانت 

 .(٘)رجوانيالسفينة الوحيدة التي يحّؽ ليا أْف ترفع شراعًا مصبوغًا بالموف األ
أّما طاقـ السفينة، فكاف ُيقيـ، أغمب األحياف، قرب ُمؤّخرة السفينة. وعادًة ما تضّمنت ُمؤخرة 
السفينة مكاف لمطبخ، ومقصورة إلقامة قائد السفينة. وحممت السفينة فوانيس المعة عمى مؤّخرتيا 

 .(ٙ)لئلشارة إلى السفف األخرى، ولمنع االصطدامات بيا
البحر األحمر عمى عادة السفف المتوّسطّية بوضع شكؿ إوّزة عمى وسارت أغمب سفف 

. ويصؼ لوكياف سفينة إسكندرّية لنقؿ الحبوب تظير بُمؤّخرة كبيرة مع ُمنحنى ُمتعّرج (ٚ)مؤخرتيا
. ويبدو أّف الصانع الرومانّي قْد لجأ إلى وضع ىذه الرموز عمى (ٛ)بشكؿ وّزة ومنقار ُمذّىب

. (ٜ)سة عند اإللية إيزيس التي ُأعتقد أّنيا تُقّدـ رعاية وحماية خاّصة لمتّجاراعتبار أّنيا كانت مقدّ 
ويصؼ األدب التاميمّي ىذه األشكاؿ في السفف الرومانّية عندما تظير تمؾ السفف في الميؿ وقد 
ُربطت إلى الساحؿ اليندّي وىي ُمضاءة بمصابيح النفط البلمعة التي ناسبت ُمؤخراتيا التي تشبو 

 .(ٓٔ)ة اإلوّزةرقب
كما ُوضع عمى الجزء الخمفّي مف بعض السفف التجارّية مذبحًا حجرّيًا، كاف قائد السفينة يستخدمو 
لتقديـ البّخور والتقدمات لآللية. كما زّودت السفف الرومانّية بكتؿ رصاصّية ُتستخدـ في قياس 

                                                           
ًّ  الشحن سفٌنة أنّ  بلوتارخوس ٌُثبت ٔ  معرض فً أورد، عندما دائمة بصورة صؽٌر قارب معها حملت الرومان

ًّ  القائد سٌرة عن حدٌثة  أمر بعٌد، من قادماً  بومبٌوس شاهد عندما" بٌتٌكوس" التاجر أّن بومبٌوس، الرومان
 :     إنظر. السفٌنة متن على بومبٌوس وأصعد السفٌنة، قارب بإنزال البّحارة

                                                                                       .Plutarch; Pompey, LXXIII 
2 Greene. K; Archaeology of the Roman Economy, Batsford, 1983, p27. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p97. 
4 Lucian; The Ship, V. 
5 Pliny; N. H, XIX, 5. 
6 Dio Cassius; Roman History, XLIX, 17, 2. 

للوقوؾ على شكل تلك السفن الُمزّودة بُمإّخرة لها شكل إوّزة، انظر المبلحق فً نهاٌة هذه األطروحة، ص  7

ٖ٘8. 
8 Lucian; The Ship, V. 

ٌّةاإل(: مانفرٌد)كبلوس 9  .98ص القدٌم، العالم عواصم أعظم سكندر
10 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p37. 
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لرمييا)أّي القطع الفمينّية( عمؽ المياه، وقطع فمينّية طافّية لتحديد الموقع اآلمف لمرسو، أو 
 .(ٔ)لؤلشخاص الذيف يسقطوف خارج السفينة

وُكّيفت السفف الرومانّية الداخمة إلى المحيط اليندّي لمقاومة ىجوـ القراصنة. ويقترح أثيناسيوس 
أّف ُميّمة المراقبة الجّيدة، عمى متف سفينة نقؿ كبيرة، يجب أف ُتدار مف قبؿ أربعة رجاؿ ُمسّمحيف 

 . (ٕ)حًا كامبًل و اثنيف مف النّباليفتسمي
وغالبًا ما حممت السفينة التجارّية الرومانّية ِقطع مف الحجارة التي كاف يقوـ الحرس والطاقـ 
بقذفيا أسفبًل عمى الُمياجميف لمسفينة. كما حممت بعض السفف أوزاف نحاسّية كبيرة كاف يتـّ 

 . (ٖ)موّيةإسقاطيا عمى سفف العدو بيدؼ تحطيـ أخشابيا العُ 
أّما بالنسبة ألسماء الُسفف، فتحفظ المصادر الكبلسيكّية أسماء عدد مف السفف الرومانّية العاممة 

(" الذي وجد Hermapollonفي المحيط اليندّي، مف تمؾ األسماء كاف االسـ" ىيرمابولوف )
رمس . و االسـ ىيرمابولوف ُمكّوف مف مقطعيف. ى(ٗ)مكتوبًا عمى ورقة بردي موزوريس

(Hermes وىو اإللو اليونانّي الحامي لمتّجار، واإللو الرسوؿ الذي سافر عبر الحدود بسرعة ،)
. وأبوّلو (٘)ىائمة. لذلؾ حممت ىذه السفينة اسـ ىرمس تكريمًا ليذا اإللو وتوّسبًل لحمايتو

(Apolloوىو إلو الشمس الرئيسّي الذي ُيسافر يومّيًا عبر السماوات ُمبتِدًأ رحمت ،) و اليومّية مف
 . لذلؾ فإّف إسباغ اسمو عمى السفف التجارّية الُمتوّجية نحو الشرؽ يبدو أمرًا ُمبّررًا.(ٙ)الشرؽ

وُتسّجؿ قطعة فخارّية مف موقع ميناء برنيكي اسـ سفينة شحف رومانّية أخرى عممت في البحر 
 . (ٚ)("Gymnasiarchisاألحمر، ىذه السفينة ُدعيت" جمناسيارخيس)

( كاف مركز لمثقافة واليوّية اليونانّية، و الجمنازيارخ Gymnasiumنازيوـ)والجم
(Gymnasiarch كاف ُمتبّرع غنّي زّود الجمنازيوـ بالنبيذ والزيت، وكاف يتمّتع باحتراـ كبير ،)

. لذلؾ فمف الُمحتمؿ أّف مالؾ السفينة كاف رجؿ أعماؿ يونانّي وّظؼ (ٛ)في األوساط اليونانّية
تجارّية في مثؿ ىذا النوع مف التبّرعات. ومف الُمحتمؿ أّف اسـ ىذه السفينة ُيشير إلى أرباحو ال

 شحنة مف النبيذ والزيت الذي ُشحف لمنفعة الُمدف األجنبّية.
 

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p99. 
2 Athenaeus; The Deipnosophists, XLIII. 
3 Casson. L;  Ships and Seamanship in the Ancient World, op, cit, p239.  
4 Young. G. K; op, cit, p56. 
5 Bunson; op, cit, p365. 

ٌّة، الٌونانٌة األساطٌر(: أمٌن)سبلمة ٙ ، الفكر دار والرومان ًّ  .8ٗ ،ٕ٘ص ،988ٔ العرب
7 Sidebotham, S. E;  The Red Land: The illustrated Archaeology of Egypt’s Eastern 
Desert, op, cit, p195. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p39. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٖ٘ٔ 
 

 :األحمر البحر عبر والشرق اليمن مع الرومانّية التجارة في العاممة الرومانّية طاقم الُسفن -ٗ
العامميف في التجارة الرومانّية عبر البحر األحمر، مجموعات  ُوجد، باإلضافة إلى التجار 

ُمتعّددة أخرى، كسبت رزقيا مف التجارة الشرقّية بطريقة غير مباشرة. الشريحة األكبر بيف ىؤالء 
كانت األشخاص الذي قاموا بإدارة السفف التجارّية انطبلقًا مف قائد السفينة ُمرورًا بالبّحارة وصواًل 

 الُمرتزقة عمى متف تمؾ السفينة.إلى الحرس و 
وتوّلى قيادة السفينة الرومانّية، العاممة في التجارة الشرقّية، قائد معروؼ باسـ" ناوكميروس 

(Naukleros وكاف ىذا القائد مسؤوؿ عف الطاقـ والُمسافريف مف ضمنيـ التّجار أو وكبلئيـ ،")
ؤولّية عف فرؽ الُمرتزقة التي ُوضعت عمى . كما توّلى ىذا القائد المس(ٔ)والسمع المشحونة كذلؾ

السفينة لحمايتيا. مع اإلشارة إلى أّف بعضًا مف ىؤالء الناوكميروس كانوا مسؤوليف عف عّدة سفف 
 .(ٕ)تجارّية ويترأسوف عّدة قادة سفف أصغر منيـ ويتبعوف ليـ

بتوس وميناء وُسّجؿ اسـ أّحد قادة السفف في نقش ُوجد عمى ضريح صغير عمى الطريؽ بيف كو 
(، وترؾ رسالة Moschion( ابف موسخيوف )Severusبرنيكي. ىذا الرجؿ ُدعي سيفيروس)

 . (ٖ)عمى حائط كيؼ صغير ُممّقبًا نفسو بػػ "ناوكميروس"
 كما أشار النقش، الذي ُترؾ مف ِقبؿ سيدتا األعماؿ أيزيدورا و أولمبياس، إلى أّف أبوليناريوس

 .(ٗ)ّي قائد لسفينتيماكاف يقوـ بميّمة ناوكميروس أ
وتضّمنت كّؿ سفينة تجارّية رومانّية ما ُيشبو الييئة التي تضـّ عدد مف الضّباط، وفريؽ مف 

. وُيشير الجغرافّي (٘)الُمرشديف أو مف قيادّيي الدّفة، اختصاصييف بالمراقبة، وعشرات مف البّحارة
ضاء طاقمو عندما استكشؼ المحيط استرابوف إلى أّف البّحار يودكسوس قد ضّمف األطباء بيف أع

. ويصؼ فيموستراتوس التشكيمة الواسعة مف األشخاص الذيف عمموا عمى متف سفف (ٙ)الينديّ 
الشحف الرومانّية التي كانت تُبحر إلى اليند، فيكتب: " يضع رجاؿ األعماؿ الروماف عددًا مف 

جؿ األعقؿ أو األكبر سّنًا، ويضعوف الربابنة)قادة السفف( عمى متف السفينة، ويجعمونيـ تابعيف لمر 
 . (ٚ)أيضًا عدد مف الضّباط عمى ُمقّدمة السفينة، كذلؾ بّحارة َمَيَرة إلدارة واإلشراؼ عمى األشرعة"

                                                           
1 Casson. L;  Ships and Seamanship in the Ancient World, op, cit, pp314, 315. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p101. 
3 Adams. C; op, cit, p41. 
4 Rostovtzeff. M;  Social and Economic History of the Roman Empire, op, cit, pp131, 

132. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p39. 
6 Strabo; the Geography, II, 3,  4. 

 .ٕٕص والبلتٌن، اإلؼرٌق عند األقصى المؽرب(: الُمصطفى)رشٌد موالي: كذلك
7 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, III, 35. 
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ومف الُمحتمؿ أّف بعض أصحاب السفف التجارّية الرومانّية قد استعانوا ببعض المبّلحيف مف 
سفنيـ عمى اعتبار أّف ىؤالء كانت لدييـ خبرة طويمة  الينود أو العرب أو األفريقييف لقّيادة دّفة

في مجاؿ العمؿ البحرّي، إْذ ُيورد استرابوف أّف يودكسوس استخدـ مبّلحًا ىندّيًا، كما استعاف بقائد 
. ومف الُمؤّكد أّف ىذا األثيوبّي كاف يمتمؾ (ٔ)دّفة أثيوبّي أثناء إبحاره في المياه حوؿ شرقّي أفريقية

 دراية تاّمة بالمياه الساحمّية حّتى وّظفو يودكسوس لتسيير سفينتو.خبرة كبيرة و 
وكاف ِلزامًا عمى معظـ السفف التجارّية الرومانّية أْف تحمؿ عمى متنيا فريقًا مف ُصّناع األشرعة 
والنجاريف لتوّلي القياـ بإصبلح األعطاؿ التي قد تنشأ أثناء الرحمة البحرّية الطويمة مف موانئ 

حمر إلى اليمف والشرؽ. وحضور ىؤالء الحرفييف في تجارة البحر األحمر الرومانّية البحر األ
يبدو بوضوح مف تعرفة كوبتوس التي أدرجت الرسوـ الواجب عمى ىؤالء دفعيا مقابؿ المرور 

. وعمى اعتبار أّف السفف التجارّية كانت ُمعّرضة ليجمات (ٕ)نحو موانئ البحر األحمر المصرّية
راصنة الذيف كانوا يستوطنوف عمى الساحؿ الشرقّي لمبحر األحمر وعمى بعض مف طرؼ الق

، لذلؾ فقد كاف لزامًا عمى السفف التجارّية الرومانّية أْف تحمؿ معيا (ٖ)مناطؽ الساحؿ الغربّي لميند
. وُيوّضح (ٗ)عدد مف النّباليف الُمرتزقة لصّد أي ىجمات ُمحتممة قد تتعّرض ليا السفينة

وس ىذه النقطة فُيورد: " كاف يوجد بيف رجاؿ الطاقـ مجموعة مف الرجاؿ الُمسّمحيف فيموسترات
الذيف كانت السفينة بحاجتيـ لحمايتيا مف ىجمات البدائييف الذيف كانوا يعيشوف عمى الساحؿ 

 . (٘)الشرقّي لمبحر األحمر والذيف كانوا يكمنوف دائمًا لُمياجمة وسمب السفف في عرض البحر"
ـّ الرحبلت البحرّية إلى  وُيؤّكد بميني أيضًا ىذه الممارسة مف جانب السفف الرومانّية فُيورد: " تت

اليند ُكّؿ عاـ. وتحمؿ السفف الرومانّية جماعات مف النّباليف ألّف ىذه البحار كانت ُمبتبلة 
مى متنيا . وتُقّدر ورقة بردي موزوريس أّف سفينة ىيرمابولوف كانت تحمؿ ع(ٙ)بالقراصنة كثيرًا "

،  وىو مبمغ ضخـ جّدًا في ُعرؼ العصر (ٚ)مبلييف سيستريس ٜسمع تساوّي قيمتيا ما يقُرب مف 
 ٕٔالرومانّي، إْذ أّف فرقة عسكرّية رومانّية كاممة كانت ُتكّمؼ، في القرف األّوؿ الميبلدّي، مبمغ 

 السفف تحمميا انتك التي السمع قيمة إلى ، لذلؾ فإّنو، وبالنظر(ٛ)مميوف سيستريس سنوّياً 

                                                           
1 Strabo; the Geography, II, 3. 4. 
2 Milne.  J. G; op, cit, pp123, 124. 
3 P. M. E; XLIII. ; Pliny; N. H, VI ,26, 104. ; Ptolemy; Geography, VII, 1. ;  Peutinger 
Table; XI. 
4 Schneider. P; Before the Somali Threat: Piracy in the Ancient Indian Ocean, The 
Journal of the Hakluyt Society, July, 2014, pp1- 28, p24. 
5 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, III, 35. 
6 Pliny; N. H, VI ,26. 
7 Young. G. K; op, cit, pp50, 51. 
8 Duncan-Jones. R; Money and Government in the Roman Empire, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1994, p34. 
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 في العامميف الروماف التّجار ثروة إلى وبالنظر اليندّي، والمحيط األحمر لمبحر العابرة الرومانّية
 الشرقّية السمع لحماية عادّياً  أمراً  يبدو الُمسّمحيف الرجاؿ مف عدد استئجار فإفّ  الشرقّية، التجارة
  .(ٔ)الُسفف تمؾ متف عمى المشحونة الثمينة

عمى طاقـ السفينة تسيير أعماؿ السفينة بروح العمؿ الجماعّي ألداء المياـ الدقيقة وتوّجب 
الموكمة عمى عاتؽ ُكّؿ منيـ بغية إيصاؿ السفينة إلى وجيتيا المنشودة. ويصؼ ستاتيوس 
اإلبحار في المحيط عندما " بعض البّحارة ُيثّبتوف حباؿ األشرعة عمى صواري السفينة، ويرفعوف 

ى ُمستوى الصاري األعمى، وينشروف األشرعة إلى الريح. أفراد آخروف يقيسوف عمؽ األشرعة إل
المياه الضحمة، وآخروف يؤّمنوف المركب الذي تدّلى إلى الخمؼ، والبعض اآلخر يغطس إلى 

. وُيقّدـ فيموستراتوس صورة عف ثمرة العمؿ الجماعّي الناجح (ٕ)األعماؽ ليفّؾ المرساة ويرفعيا"
فينة فُيورد: " إذا استطاعوا العمؿ بتوافؽ، كّؿ منيـ طبقًا لُميّمتو البحرّية، فإّف عمى متف الس

السفينة ستصؿ بشكؿ أفضؿ إلى جميع الموانئ، وسيقوموف بإبحار ُمناسب في طقس جّيد، 
 .(ٖ)وسيكونوف آمنيف كما لو أّف إلو البحار بوسيدوف يحرسيـ"

 نقل القوافل ضمن مصر: -٘
ارتبطت بإدارة التجارة الرومانّية عبر البحر األحمر، ىذه  برزت مجموعة أخرى 

المجموعة كانت تتأّلؼ مف ىؤالء األشخاص المسؤوليف عف قيادة الجمؿ والحمير عبر الصحراء 
. (ٗ)الشرقّية، والذيف كانوا ُيشّكموف، مع حيواناتيـ، عنصرًا ال غنى عنو لتحقيؽ إدارة تجارية ناجحة

شركات نقؿ ُمتخّصصة في ىذا المجاؿ، جعمت مقّرىا في كوبتوس. وكانت  وتعيََّد عممّيات النقؿ
تمتمؾ عدد مف الحمير والجماؿ، باإلضافة إلى إمكانات مالّية ُتمّكنيا مف القياـ بُميّمة النقؿ عبر 

 . (٘)الصحراء الشرقّية
والُمؤف  لتجاريّ ا أّحد أبرز شركات النقؿ، المعروفة مف المصادر اآلثرّية، والتي قامت بنقؿ الشحف

ىذه الشركة معمومات  وُيقّدـ أرشيؼ .(ٙ)الرئيسّية كانت شركة نيكانور األحمر البحر موانئ إلى
ُميّمة جدًا بيذا الخصوص، إْذ لـ تكف مجموعة إيصاالت عائمة نيكانور تتضّمف أسماء الشركات 

خاص شاركوا في التجارّية وكبار التّجار الروماف ووكبلئيـ فحسب، بْؿ تضّمنت أسماء أش
وتضّمف أرشيؼ نيكانور إيصاالت عمؿ بخصوص نقؿ  عممّيات النقؿ التي كانت ُتديرىا العائمة.

 . (ٚ)ـٜٙؽ.ـ و  ٛٔالمؤوف الُمختمفة  إلى األفراد في ميوس ىرموس و برنيكي بيف عامّي 
                                                           

1 Schneider. P; op, cit, p24. 
2 Statius; Silvae, III, 2, 24- 30.  
3 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, IV, 9. 
4 Young. G. K; op, cit, p57. 
5 Mcleister. K; op, cit, p16. 
6 Adams. C; op, cit, pp221, 222. 
7 Young. G. K; op, cit, p57. 
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ـّ التعّرؼ عمييا والتي عممت في شركة نيكانور كانت التالية:   ومف األسماء التي ت
 (.Panes( بف بانيس)Nicanorنيكانور) -
 (. Apollos(، وأبولوس)Philostratosإخوتو: فيموستراتوس) -
 (.Peteharpocrates (، بيتيياربوكراتيس)Miresisأبنائو: ميرسيس) -
(. وعبلقة أيزيدورا ىذه بعائمة نيكانور Menodoros( أخت مينودوروس)Isidoraأيزيدورا) -

. ويرى األستاذ سايدبوثاـ أّف أسماء جميع أفراد شركو بيكانور، باستثناء (ٔ)غير معروفة حّتى اآلف
 . (ٕ)أيزيدورا، كانوا إّما مصرييف ىيممينييف، أو يوناف مصرييف ُمستقريف في كوبتوس

جمؿ. كما حصمت ىذه  ٖٙوتضّمنت إحدى أكبر العممّيات، التي توّلت شركة نيكانور القياـ بيا، 
الحبوب إلى الحصوف الرومانّية في الصحراء الشرقّية. كما كاف  الشركة عمى عقد إليصاؿ

لمشركة عقود مع عشريف عمبًل تجارّيًا والتي كاف أفرادىا، الُمقيميف في موانئ البحر األحمر، 
 ، وُقّدر أّف سّكاف ميناء برنيكي، وحدىـ، كانوا بحاجة إلى (ٖ)بحاجة إلى الغذاء والمواد األساسّية

. كما تُقّدـ بقايا أرشيؼ نيكانور دليبًل عف أنواع السمع (ٗ) يرّيًا عمى األقؿّ جمؿ ش ٓٓ٘حمولة 
. والغريب في األمر، أّف إيصاالت شركة نيكانور ال تذكر السمع (٘)التي ُنقمت بواسطة ىذه الشركة

ّنما أغمب السمع التي ُذكرت كانت طعاـ، وشراب،  ـّ نقميا بوساطة الشركة. وا  الشرقّية كمواد ت
. مما (ٙ)اد يومّية أخرى ذات القيمة الُمنخفضة، مثؿ: الُحْصر، و األدوية، و المباس، و الحباؿومو 

ُيعطي انطباعًا أّف عمؿ الشركة كاف ُموّجيًا نحو نقؿ الحاجّيات اليومّية لمُمستوطنيف في موانئ 
، بشكؿ البحر األحمر في برنيكي وميوس ىرموس، عمى اعتبار أّف ىذه األماكف كانت ُمعتِمدة

كامؿ، عمى وادي النيؿ لمتزّود بالمياه والغذاء واألشياء األخرى البلزمة الستمرار إقامتيـ في ىذه 
. ولذلؾ فقد كاف ىناؾ فرصة لُمتعّيدي النقؿ الجريئيف لكسب رزقيـ بنقؿ ىذه (ٚ)الموانئ

 الحاجّيات.

                                                           
 كانت أّنها من بالرؼم أٌضاً  الشركة فً ودورها بلْ  فقط، معروفة نٌكانورؼٌر بعائلة أٌزٌدورا  عبلقة لٌست ٔ

 لشخص إحتاجت وإّنما الكتابة، ُتجٌد تكن لمْ  أٌزٌدورا أنّ  أوستراكا قطعة ُتظهر إذْ . نٌكانور شركة مإّسسً من

                                                                              .Fuks. A; op, cit, pp209- 211 :إنظر. عنها ٌوّقع
2 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p83. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p80. 
4 Jackson. J; At Empire’s Edge: Exploring Rome’s Egyptian Frontier, Yale University 
Press, 2002, p105. 
5 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, pp13, 14. 
6 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, pp13- 14. 
7 Adams. C; op, cit, p225. 
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حقيقة. إْذ أّف ُمعظميا وتؤّكد أوراؽ البردي التي ُعثر عمييا في برنيكي وميوس ىرموس ىذه ال
 .(ٔ)كاف يحتوي أسماء سمع ومواد ُمشابية لتمؾ المذكورة في أرشيؼ نيكانور

وحاوؿ يونغ اإلجابة عمى السؤاؿ الُمتعّمؽ بعدـ ذكر إيصاالت شركة نيكانور ألّي مف السمع 
 ذات االستخداـ أو الثانوّية والسمع اليمنّية واليندّية كالبّخور والتوابؿ، و اقتصارىا عمى نقؿ المواد

فاقترح يونغ أّف أّحد األجوبة الُمحتممة عمى ىذا السؤاؿ ىو أّف أرشيؼ نيكانور كاف   اليومّي.
يتعامؿ مع المرور األحادّي الجانب أو ذي المسار الُمفرد مف كوبتوس إلى البحر األحمر فقط. 

ّمف السمع الواردة مف اليمف أّما الُمرور باالتجاه اآلخر مف البحر األحمر إلى كوبتوس)الذي يتض
ـْ يتـّ كشفو والشرؽ(، فكاف ُمسّجؿ رّبما في مكاف آخر ل
. إاّل أّف اقتراح يونغ ىذا غير وارد (ٕ)

ـْ يكف يتضّمف السمع الرومانّية التي جرى تصديرىا إلى  لسبب بسيط وىو أّف أرشيؼ نيكانور ل
، فمو أّف األرشيؼ كاف (ٖ)جاجّية والخزفّيةخارج اإلمبراطورّية الرومانّية كالمنسوجات واألواني الز 

يذكر السمع الُمتوّجية مف كوبتوس إلى البحر األحمر لكاف ذكر ىذه السمع ضمف السمع التي 
نقمتيا الشركة. لذلؾ فإّف الجواب المرّجح ىو أْف تكوف الحكومة الرومانّية قد منحت رخصة نقؿ 

ـْ تكف شر  كة نيكانور واحدة منيا. أو أّف التّجار الروماف السمع الشرقّية لشركات نقؿ ُمحّددة ل
أنفسيـ كانوا يقوموف بيذه الُميّمة، فوّظفوا رجاؿ يقوموف بنقؿ ىذه السمع الثمينة عمى اعتبار أّف 

 نقميا كاف بحاجة لدرجة مف األماف ال توّفرىا شركات النقؿ الصغيرة ىذه.
تّجار الروماف قد استخدموا قوافؿ خاّصة بيـ وبالفعؿ يوجد في المصادر اآلثرّية إشارة إلى أّف ال

لنقؿ سمعيـ. إْذ وضمف القرض التي تضّمنتو ورقة بردي موزوريس، قاؿ الُمقتِرض لمُمقِرض، أّنو 
وبعد وصولو إلى مصر سيقوـ بػ: " وزِف عشرة تاالنتات مف السمع، وتقديميا إلى جّماؿ 

أّف السائؽ موضع النقاش ىنا إّما أّنو ُاستخدـ  . وىو ما ُيشير ضمنًا إلى(ٗ)الُمقِرض)سائؽ جممو("
 بشكؿ دائـ مف قبؿ الُمقِرض، أو َعِمؿ معو فقط خبلؿ السفرة الُمشار إلييا في العقد.

بناًء عمى ذلؾ، فإّف الُمرّجح ىو أّف الشركات التجارية مثؿ شركة نيكانور عممت في نقؿ السمع 
افؿ الُكبرى، الحاممة لمسمع الُمستوردة مف الشرؽ، عبر الصحراء الشرقّية طواؿ العاـ. أّما القو 

 .(٘)فُنّظمت فقط عندما عادت السفف مف اليمف واليند
وبما أّف السفف الرومانّية مف ُكّؿ اتجاه كانت ستصؿ في نفس الوقت تقريبًا عمى اعتبار أّنيا 

ىذه القوافؿ العابرة . لذلؾ فإّف تنظيـ (ٙ)تعتمد عمى الرياح الموسمّية في رحمة عودتيا البحرّية
                                                           

1 Bagnall. R. S, Helms. C.C; The Ostraka, In: Sidebotham and Wendrich (eds) 
Berenike, 1997, pp201- 205. 
2 Young. G. K; op, cit, pp57, 58. 
3 P. M. E; XXXIX. 
4 Young. G. K; op, cit, pp50, 51. 
5 Fuks. A; op, cit, p213. 
6 P. M. E; LI, LIX. ; Pliny; N. H, VI ,26. 
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لمصحراء الشرقّية كاف سُيحّدد، عمى األغمب، لعّدة شيور في السنة فقط. وُتشير عّدة قطع 
أوستراكا ونقوش، ُتؤّرخ إلى القرف الثاني الميبلدّي،  ُعثر عمييا في الُقصير، وعمى طوؿ الُطرؽ 

، كقّواد قوافؿ، و كسائقيف الصحراوّية، إلى أّف األنباط قد اشتركوا في نقؿ التجارة، عبر مصر
. ومف الُمحتمؿ أّنو  قد ِجيء باألنباط إلى مصر، أو جاؤوا عمى حسابيـ (ٔ)لمجماؿ أو الحمير

الخاّص بسبب معرفتيـ لمصحراء وتجربتيـ في قيادة وتسيير القوافؿ في ببلدىـ شمالّي شبو 
 .(ٕ)الجزيرة العربّية

 عمى التجارة الشرقّية عبر البحر األحمر: الضرائب التي فرضتيا الحكومة الرومانّية -ٙ
واجو التّجار العامموف في التجارة الرومانّية الشرقّية عبر البحر األحمر مجموعة مف  

الضرائب والرسوـ الجمركّية. وتفاوتت تمؾ الضرائب فيما يتعّمؽ بإدارتيا، و نسبتيا، و وظيفتيا. 
ية التكمفة والبيروقراطّية، لمتّجار الذيف وسّببت تمؾ الضرائب العديد مف الصعوبات، مف ناح

يعمموف في أي مرحمة مف مراحؿ النقؿ مف البحر إلى البحر الُمتوّسط. إْذ ُفرض بطريقة أو 
بأخرى عمى ُكّؿ مرحمة تقريبًا مف مراحؿ النقؿ ضريبة أو رسـ مرور. وبالرغـ مف ذلؾ فإّف القيمة 

ة قد مّكنت التّجار مف التعامؿ مع الكمفة الكبيرة لعبء الكبيرة لمسمع الشرقّية في األسواؽ الرومانيّ 
الضريبة الُمتكّرر، و ما رافقو مف ابتزاز مف قبؿ موّظفي الجمارؾ. ومف أىـّ الضرائب التي 

 واجييا التاجر الرومانّي منذ وصولو الموانئ المصرية حّتى مدينة اإلسكندرّية كانت اآلتية: 
 :كوبتوس َتْعِرفة -أ

ّجار الروماف خبلؿ رحمتيـ مف موانئ البحر األحمر إلى اإلسكندرّية مع عّدة تعامؿ الت 
مسؤوليف حكومييف روماف، مدنييف منيـ وعسكرييف. ىذه التعامبلت بدأت حالما َرَست السفينة 
في أّحد موانئ البحر األحمر. فعند وصوؿ التاجر الرومانّي ألّحد الموانئ المصرّية كاف يتوّجب 

لقاء نزوؿ  (Portoria)بورتورياعينّي مف السمع التي يحمميا كضريبة ميناء أو  عميو دفع جزء
% مف قيمة ٖ -ٔ. وتراوحت ىذه الضريبة بيف (ٖ)تمؾ السمع في أّحد تمؾ موانئ البحر األحمر

 دفعيا أخرى جرى مرورّية الشرقّية لتعرفة السمع . بعد ضريبة الميناء ىذه خضعت(ٗ)السمع الواردة
 تمؾ نقموا الذيف النقؿ ُمتعّيدو أيضاً  التعرفة ليذه وخضع. (٘)النيؿ نير عمى وبتوسك مدينة في

 عمى ُكؿّ  توّجب البؿْ  اإلسكندرّية. نحو ومنيا كوبتوس نحو األحمر البحر موانئ مف السمع

                                                           
1 Toll.C; Two Nabataean Ostraka from Egypt,  BIFAO, No. 94, 1994, pp 381, 382. 
2 Speidel.M.P; op, cit, p221. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p163. 
4 Young. G. K; op, cit, p188. 
5 Milne. J.G; op, cit, pp123, 124. 
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 في مرور رسـ الشرقّية، دفع لمصحراء العابرة الرومانية الطرؽ عبر المرور شخص، يريد
فْ  حّتى كوبتوس   .(ٔ)جنائزيّ  موكب في ُيسافر الشخص ذلؾ كاف وا 
 فيذكر المصادر. في ُمثبت األحمر البحر موانئ مف السمع إليو ُتجمب كمكاف كوبتوس ومركز

 في"  :فُيورد السمع، لتجميع ضخماً  ُمستودعاً  أّيامو في كانت كوبتوس أفّ  استرابوف الجغرافيّ 
 طريؽ عف( برنيكي يقصد)الميناء ىذا واليندّية إلى يقّيةواألفر  العربّية السمع ُتجمب الحالّي، الوقت
 .(ٕ)"الحمولة يستمـ الذي النيؿ عمى الضخـ كوبتوس المتجر إلى تُنقؿ ثـّ  ومف األحمر، البحر
 بردي ورقة في ُمثبت الشرؽ مف الوارد السمع عمى المرور تعرفة لدفع كمكاف كوبتوس ودور

 في الرسوـ جباية مكاف إلى السمع سأحمؿ"  :اضحو  بشكؿٍ  الُمقترض فييا فيقوؿ موزوريس،
 ىناؾ حاضراً  يكوف وكبلئؾ مف أّحد أيّ  سمطة أو وختمؾ، سمطتؾ تحت سأضعيـ أنا كوبتوس.

 ولـْ  كوبتوس، في دفعيا الواجب لمضريبة الدقيقة الطبيعة ُتحّدد ولـْ   .(ٖ)"النير عمى التحميؿ حػّتى
 فقط أو المخزف، ىذا في وضعيا يجب كوبتوس عبر عبرت التي السمع جميع كانت إذا فيما ُيذكر
 إلى تصؿ التي السمع جميع أفّ  ىو الثابت أفّ  إالّ . األحمر البحر موانئ مف جاءت التي السمع

 حّتى مالكيا ضماف أو َختـِ  تحت الضرائب ُمستودع في ُتحجز كانت األحمر البحر مف كوبتوس
  .(ٗ)اإلسكندرّية مدينة نحو النير أسفؿ لتُنقؿ مالكيا إلى السمع ُتحّرر ذلؾ عند الضريبة، ُتدفع

صيانة  ثمف ودفع ،(٘)مصر والية داخؿ السفر ُمراقبة منيا أسباب، لعّدة كوبتوس تعرفة وُفرضت
 ضماف عف مسؤوالً  كاف الذي الجيش إلى منيا قسـ ذىب كما عمييا. الُمقامة والمحّطات الطرؽ
  .(ٙ)مسفروصبلحّيتيا ل الصحراوّية الُطرؽ أمف

 التعرفة ىذه في وَيظير ،(ٚ)"كوبتوس تعرفة"  باسـ ُيعرؼ أصبح نقش في كوبتوس تعرفة وُسّجمت
 الضرائب مع بالتوازي مذكورة األحمر والبحر كوبتوس بيف الطريؽ ُمستخدمي مف عديدة أنواع

  :(ٛ)ـٜٓ العاـ إلى الُمؤّرخ كوبتوس نقش يقوؿ. الطريؽ يستخدـ صنؼ لكؿّ  الُمخّصصة

 
                                                           

1 Mcleister. K; op, cit, p16. 
2 Strabo; the Geography, VII,  1, 45. 
3 Casson. L; New Light on Maritime Loans, op, cit, p205. 
4 Young. G. K; op, cit, p41. 
5 Wallace. S. L;  Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, Greenwood Press 
New York, 1969, p273. 
6 Adams. C; op, cit, p133. 
7 Milne. J.G; op, cit, p123. 
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 (ٔ) 

 :النقش ترجمة
 السمطة عمى بناءً . كوبتوس في األرابارخ إلى دفعيا الواجب الرسوـ مقدار.... مف " بأمر

 Lucius Antistius) أسياتيكوس أنتيستيوس لوكيوس قبؿ مف الُنُصب ىذا عمى الممنوحة، ُكتب
Asiaticus )برنيكي جبؿ حاكـ:  

 .ماتدراخ ثماف: األحمر سفينة في البحر لقائد
 .دراخمات عشرة:  السفينة ُمراقب

                                                           
1 Milne. J.G; op, cit, p123. ; Young. G. K; op, cit, p43. 
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 .دراخمات خمس:  الحارس
 .دراخمات خمس:  البّحار
 .دراخمات خمس: الُسفف بناء عامؿ

 .دراخمات ثماف: الصانع
 .دراخمات ٛٓٔ:  الدعارة ألغراض النساء
 .دراخما عشروف: بالسفينة واصبلت نساء
 .دراخما عشروف: الجنود نساء
 .واحد (ٔ)أوبوؿ: لمجماؿ تذكرة

 أوبوؿ. ٕلمختـ عمى التصريح: 
 .واحدة دراخمة: كوبتوس مف يصعد رجؿ ُكؿّ 

 .دراخمات أربع: كوبتوس مف يصعدف النساء جميع
  .أوبوؿ ٕ: الحمار
 .دراخما أربع: ُمغّطاة عربة
 .دراخما عشروف: المركب صاري
 .دراخمات أربع: حيوانيّ  قرف

  .أوبوالت أربعةو  واحدة دراخمة: وىبوطو جنائزيّ  موكب صعود
 ـ(ٜٙ -ٔٛ)(دومتيانوس) قيصر اإلمبراطور حكـ مف ـ(ٜٓالتاسعة)أّي في العاـ  السنة في

 . (ٕ) "(جرمانيكوس) أوغسطوس
 عمى صاـر مرور نظاـ طبّقت قد الرومانّية الحكومة أفّ  بوضوح يبدو النقش ىذا خبلؿ مف

 الطرؽ، تمؾ عبر مسافر، ؿّ كُ  فدفع. األحمر البحر وموانئ كوبتوس بيف الُطرؽ ُمستخدمي
 العسكرّية المواقع في منو والتأّكد طمبو يتـّ  سفر إذف عمى ُمقابميا وحصؿ كوبتوس في التعرفة
 لمخزينة العائدات رفع في المرورّية الترخيصات تمؾ كما ساىمت. الُطرؽ تمؾ طوؿ عمى

. (ٖ)ُمرّخص ؿ شرعيّ بشك كاف يعمؿ الطريؽ يستخدـ كّؿ شخص أفّ  بموجبيا وضمنت الرومانّية،
ة، فتراوحت بيف فرضت عميو التعر طبقًا لمف فُ كوبتوس تعرفة  قيمتويبدو بوضوح تفاوت كما 

دراخمات لممرأة الُمومس أو العاىرة.  وبخبلؼ الرسـو الجمركّية  ٛٓٔأوبوؿ واحد لمجمؿ و
ـْ تُفرض عمى السمع نفسيا بْؿ ُفرضت عمى الرجاؿ،  ،ذلؾبداًل مف  ،العادية، فإّف تعرفة كوبتوس ل

زداد عدد اأّنو ُكّمما  ما يعنيحيوانات التحميؿ وعمى العربات التي تستخدـ الطريؽ. وىو وعمى 
                                                           

ٌّة عملة: األوبول ٔ  العصر فً مصر فً الحٌاة(: لوٌس) نافتالً: انظر.  دراخمة( ٙ/ٔ)ُسدس  ساويتُ  رومان
 ًّ  .8ٖٕص م،8ٕٗ -م.قٖٓ الرومان

2 Milne. J.G; op, cit, p123. ; Young. G. K; op, cit, p43. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p29. 
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. (ٔ)الرسوـ الواجب عميو دفعيا ازدادتالتحميؿ التي يستخدميا التاجر، ُكّمما  حيوانات العربات و
ومانّية عمى طوؿ طرؽ وحقيقة أّف عائدات تعرفة كوبتوس كانت تذىب لصيانة المحّطات الر 

لى المفارز الرومانّية الُمكّمفة بحماية المسافريف وقوافميـ تبدو بوضوح مف  الصحراء الشرقّية، وا 
أبوؿ وعمى الجمؿ أوبوؿ واحد عمى اعتبار أّف  ٕقيمة التعرفة وتفاوتيا، فُفرض عمى الحمار 

. كما ُفرض عمى العربة نسبة (ٕ)الجمؿ كاف يستيمؾ نسبة أقّؿ مف المياه مف المحّطات الرومانّية
أكبر مف الُمسافر الراِجؿ ومف الحمار والجمؿ عمى اعتبار أّف العربة كانت تتسّبب بضرر 
لمطريؽ أكبر مف بقّية الُمسافريف سيرًا عمى أقداميـ. كذلؾ دفعت المرأة نسبة ضريبّية تفوؽ تمؾ 

 .(ٖ)مف حماية الرجؿ التي دفعيا الرجؿ عمى اعتبار أّف حماية المرأة أكثر صعوبة
إاّل أّف ىذه القاعدة ُتخفؽ في تفسير السبب الذي جعؿ المرأة الُمومس تدفع نسبة أكبر بخمس 
مّرات مف بقّية النساء، والتفسير الُمقتَرح ليذا التفاوت يقوؿ بأّف التعرفة العاّمة استندت أيضًا إلى 

ومس كانت تتمّتع بدخؿ أكبر لذلؾ فقد دخؿ ُكّؿ صنؼ وُقدرتو عمى الدفع. وعمى اعتبار أّف المُ 
 .(ٗ)ُفرضت عمييا تعرفة أعمى

 ( أو ضريبة الُربع:Tetarteضريبة التيتارت) -ب
بعد دفع تعرفة كوبتوس كانت السمع الواردة مف اليمف والشرؽ ُتحمؿ شمااًل عمى نير  

 . (٘)النيؿ حّتى تصؿ إلى مدينة اإلسكندرّية
ة المعروفة باسـ التيتارت والتي ُفرضت عمى جميع السمع وفي اإلسكندرّية جرى دفع الضريب

 .(ٙ)الشرقّية الداخمة إلى مصر عف طريؽ  موانئ البحر األحمر
.  وبالرغـ (ٚ)%/ مف قيمة السمع الداخمة إلى مدينة اإلسكندرّية ٕ٘وُحّددت ىذه الضريبة بنسبة/

لسمع الداخمة إلى اإلمبراطورّية مف أّف الحكومة الرومانّية دأبت عمى فرض ضرائب ُمرتفعة عمى ا
، إاّل أّف ضريبة التيتارت ُتصّنؼ عمى أّنيا رسـ االستيراد األعمى مف بيف الرسوـ التي (ٛ)الرومانّية

 .(ٔ)تقاضتيا الحكومة الرومانية عمى السمع الواردة عبر حدود اإلمبراطورّية

                                                           
1 Mcleister. K; op, cit, p47. 

ًّ  العصر فً مصر فً الحٌاة(: لوٌس) نافتالً ٕ  .ٙ٘ٔص م،8ٕٗ -م.قٖٓ الرومان
3 Mcleister. K; op, cit, p48. 
4 Wallace. S. L; op, cit, p274. 

ٌّة(: مانفرٌد)كبلوس ٘  .ٙ٘ٔص القدٌم، العالم عواصم أعظم اإلسكندر
6 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, p36. 
7 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p105. ; Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, 
p36. 

ًّ  الرسم بلػ  8  إلى الواقعة( Dalmatia)ماسٌادال أو( Illyricum)إٌلٌّرٌكوم لوالٌة الداخلة السلع على الجمرك

ًّ  الشمال  ضمناً، إسترابون، ٌذكر أٌضاَ  الصدد هذا وفً. الواردة السلع قٌمة من% ٕٔ نسبة إٌطالٌا، من الشرق
 الحكومة تجنٌها كانت التً العوائد أنّ  درجة إلى ُمرتفعة كانت برٌطانٌا من الورادة السلع على الضرائب أنّ 
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وريس، إلى أّف الُمقتِرض كاف وضريبة التيتارت ُمثبتة في المصادر، إْذ ُتشير ورقة بردي موز 
سيقوـ بوضع السمع في مخزف في اإلسكندرّية تحت ختـ الُمقِرض وتصّرؼ وكبلئو حّتى يتـّ 
اقتصاص الضريبة منيا. يقوؿ ىذا الجزء مف ورقة البردي: " وأنا سأنقميـ)يقصد السمع( إلى مقّر 

يـ تحت ختمؾ أو سمطة الرسوـ الجمركّية الستبلـ التيتارت في اإلسكندرّية. وأنا سأضع
 . (ٕ)وكبلئؾ"

إشارة أخرى إلى ضريبة التيتارت قّدميا دليؿ البحر اإلريثيري  الذي أشار إلى أّف الحكومة 
الرومانّية قامت بوضع حامية عسكرّية صغيرة في ميناء لويكي كومي النبطّي، وُموّظؼ جمركّي 

السمع اليمنّية واليندّية الداخمة إلى ميناء  رومانّي يقوـ بُميّمة جمع ضريبة التيتارت أو الُربع عمى
 . (ٖ)لويكي كومي عمى الساحؿ الشرقّي لمبحر األحمر

وُتسّجؿ ورقة بردي موزوريس أّف شحف شرقّي قادـ مف اليند عمى متف السفينة التجارّية 
مميوف سيستريس كانت  ٕمبلييف سيستريس، إاّل أّف أكثر مف  ٜ"ىيرمابولوف" كاف ُيقّدر بػ 

 .(ٗ)رائب ممموكة لمحكومة الرومانّيةض
% مف السمع الشرقّية عمى شكؿ  ٕ٘ويرى بعض الباحثيف أّف الحكومة الرومانّية استوفت نسبة 

ـْ تكف ُتطالب التاجر بدفع البدؿ النقدّي الُمكافئ ليذه الضريبة، وبعدىا كاف بإمكاف  بضاعة، ول
األسواؽ الرومانّية عبر الوكبلء اإلمبراطورييف الحكومة الرومانّية أْف تبيع نصيبيا مف السمع في 

ـّ تخزينيا في محازف خاّصة ووْقِفيا لصالح السمطة اإلمبراطورّية أو تنقميا إلى روما ليت
(٘). 

ـّ في اإلسكندرّية، لذلؾ فقد ُمنع التاجر الرومانّي مف بيِع  وبما أّف تحصيؿ ضريبة التيتارت كاف يت
ى اإلسكندرّية. وبالتالي فقد كاف لمحكومة الرومانّية مصمحة أّي جزء مف سمعو قبؿ وصوليا إل

قوّية في ضماف وصوؿ جميع السمع الواردة إلى موانئ البحر األحمر عبر مدينة كوبتوس 
 .(ٙ)حصرًا، فتضمف أّف تمؾ السمع قد سمكت النظاـ الضريبّي الصحيح ودفعت ضريبة التيتارت

ـّ وىو: لماذا جمعت الحكومة الرومانّية ضريبة التيتارت في مدينة  وىنا بالذات ُيطرح سؤاؿ ىا
اإلسكندرية وليس في مدينة كوبتوس، مع أّف جمعيا في كوبتوس كاف أسيؿ بكثير مف وجية 

 النظر اإلدارّية؟.

                                                                                                                                                                      

ٌّة ٌّةا الرسوم تلك من الرومان . علٌها قٌصر ٌولٌوس سٌطرة بعد برٌطانٌا دفعتها التً الضرائب فاق لجمرك
 :انظر

Jones. A. H; op, cit, p171. ;  Strabo; the Geography, IV, 5, 3. 
1 Mcleister. K; op, cit, p36. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p91. 
3 P. M. E; XIX. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p158. 
5 Adams. C; op, cit, pp226, 228. 
6 Young. G. K; op, cit, p46. 
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والجواب عمى ىذا السؤاؿ يكمف في تكاليؼ النقؿ الُمرتفعة. إْذ أّف حجز السمع في كوبتوس ونقميا 
نفقة التاجر، كاف سُيوّفر عمى الحكومة الرومانّية مصاريؼ نقؿ كبيرة ىي  إلى اإلسكندرّية، عمى

بغنًى عنيا، عمى اعتبار أّف التاجر كاف يدفع الضريبة بالنوع)سمع( وليس نقدًا. وعمى اعتبار أّف 
تمؾ السمع كانت ُستنقؿ إلى العاصمة روما بغّض النظر عف المكاف الذي ُفرضت فيو، لذلؾ فإّف 

 .(ٔ)إلسكندرّية كاف سُيوّفر عمى الخزينة الرومانّية نفقات نقؿ كبيرةفرضيا في ا
ولجأت الحكومة الرومانّية إلى وضع موّظؼ جمركّي رومانّي في ميناء لويكي كومي النبطّي 
لضماف أّف التاجر الرومانّي لْف يتّمكف مف تفادي التيتارت عبر نزولو في ىذا الميناء. فضمنت 

لسمع التي دخمت أراضي اإلمبراطورّية قد دفعت ىذه الضريبة بغّض النظر روما بذلؾ أّف جميع ا
 .(ٕ)عف طريقة دخوليا إلى تمؾ األراضي

وطرح العمماء تفسيريف أساسّييف لفرض الحكومة الرومانّية ليذه الضريبة الُمرتفعة عمى السمع 
لمخزينة اإلمبراطورّية، الكمالّية. فذىب البعض إلى أّف اليدؼ منيا كاف، وببساطة، زيادة الدخؿ 

. في حيف ذىب البعض (ٖ)وأّنيا تعكس رسـو االستيراد الُمرتفعة عمومًا لمشحف عبر اإلمبراطورّية
اآلخر إلى أّف اليدؼ منيا كاف زيادة األعباء عمى التجارة بالسمع الكمالّية بغية إعاقة شراءىا، 

لى اليمف والشرؽ والذي شكا منو الُكتّاب والنزيؼ الُمرافؽ لمثروة مف اإلمبراطورّية الرومانّية إ
 .(ٗ)الروماف

فريؽ ثالث حاوؿ التوفيؽ بيف الرأييف، فرأى أّف ضريبة التيتارت كانت ُتساىـ في رفد الخزينة 
اإلمبراطورّية بأمواؿ كبيرة، وفي نفس الوقت كانت تقوـ بدور القانوف الرادع الذي يحّد مف اإلنفاؽ 

 .(٘)عة الثمفعمى سمع الرفاىّية الُمرتف
ومف بيف ىذيف التفسيريف، فإّف التفسير األّوؿ يبدو تفسيرًا معقواًل وُمقنعًا أكثر بكثير، إْذ أوجدت 
ضريبة التيتارت مداخيؿ مالّية كبيرة لمخزينة اإلمبراطورّية، فإذا كانت الضريبة عمى سفينة 

ينة، التي ذكر استرابوف سف ٕٓٔ، فإّف عدد (ٙ)سيستريس مميوف ٕ مف أكثر لوحدىا ىيرمابولوف
، كانت ستُقّدـ عائدات مالّية إلى الخزينة الرومانّية تُقّدر بحوالي (ٚ)أنيا ُتغادر سنوّيًا إلى اليند

إْذ كاف يفوؽ العائدات  مميوف سيستريس سنوّيًا، وىو مبمغ ضخـ جّدًا في العرؼ الرومانّي، ٕٓٗ
                                                           

1 Mcleister. K; op, cit, p39. 
2 Raschke. M.G; op, cit, p 644.  
3 Bang. P. F; The Roman Bazaar: A Comparative Study of Trade and Markets in a 
Tributary Empire, Cambridge University Press, Cambridge, 2008. p213.  
4 Mcleister. K; op, cit, p40. 

ًّ  المواطن إقبال من الرومان الكّتاب شكوى على  ولئلّطبلع ٌّة السلع شراء على الرومان   :انظر. الكمال

Pliny; N. H, XI, 27. XII, 41. ; Tacitus; Annales, III, 53.                                                  
5 Jones. A. H; op, cit, p171. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p158. 
7 Strabo; the Geography, XVII ,1, 3. 
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والية جودايا في فمسطيف والتي كانت تبمغ الضريبة التي كانت تتقاضيا روما مف والية كاممة ك
.  (ٕ)مميوف سيستريس ٓٗ، أو الغاؿ التي كانت عائداتيا (ٔ)مميوف سيستريس( ٛٗعائداتيا )

أضؼ إلى ذلؾ فإّف بناء الدولة الرومانية لمُبنى التحتّية في موانئ برنيكي وميوس ىرموس، وبناء 
، يدّؿ (ٖ)ة مف كوبتوس إلى البحر األحمرالحصوف ومّحطات المياه عمى طوؿ الطرؽ الصحراويّ 

عمى أّف الحكومة الرومانّية كانت راغبة بدعـ التجارة الشرقّية أكثر مف رغبتيا بإعاقتيا لمكافحة 
الرفاىّيات الشرقّية. كما أّف الحرص الرومانّي عمى عدـ تجّنب التاجر الرومانّي لضريبة التيتارت 

ألمواؿ إلى الخزينة اإلمبراطورّية كاف ُيشّكؿ قمؽ وىاجس ُيشير إلى أّف ضماف استمرار تدّفؽ ا
. وبغّض النظر عف السبب (ٗ)أكبر لمحكومة الرومانّية مف إخماد الطمب عمى الرفاىّيات الشرقّية

الذي أوجب دفع ضريبة التيتارت، فإّنيا كانت ُتشّكؿ واحدة  مف أكبر األعباء المالّية التي واجييا 
ليمف والشرؽ عبر البحر األحمر، وشّكمت في الوقت نفسو مصدر دخؿ التاجر الرومانّي مع ا

 ُميـّ لمخزينة اإلمبراطورّية الرومانّية.
 رسوم التصدير في ميناء اإلسكندرّية:  -جـ

ـْ تكف ضريبة التيتارت ىي الضريبة الوحيدة التي ُفرضت عمى التّجار في اإلسكندرّية.   ل
يبة أخرى عمى تصدير السمع مف اإلسكندرّية إلى باقي إْذ تّوجب عمى ىؤالء التّجار دفع ضر 

(" والتي كانت portoria. ىذه الضريبة كاف ُيطمؽ عمييا اسـ" بورتوريا)(٘)أنحاء اإلمبراطورّية
. لذلؾ فبل بّد (ٙ)%( مف قيمة السمع الُمصدَّرة مف ميناء اإلسكندرّية ٗ -ٔتتراوح، عمومًا، بيف)

رات المبلييف مف القطع النقدية إلى العائدات التي استممتيا وأّف ىذه الضريبة قد أضافت عش
 الحكومة الرومانّية مف مصر. 

ـْ يكف ىو نفسو التاجر الذي جمب  وعمى األرجح أّف التاجر الذي تحّمؿ عبء ىذه الضريبة ل
السمع مف اليمف والشرؽ. إْذ وبعد أْف وصمت السمع إلى اإلسكندرّية وجرى دفع ضريبة التيتارت، 

إّف التاجر الرومانّي كانت لو حرّية التصّرؼ بيذه السمع كيفما شاء. وفي الوقت الذي كاف فيو ف
التاجر الرومانّي قادرًا عمى االستمرار في نقؿ سمعو إلى األسواؽ الرومانّية أو غيرىا مف األسواؽ 

مف السمع الكمالّية الُمتوّسطّية، فإّف ىناؾ عّدة أسباب تدفع نحو االعتقاد أّنو جرى بيع قسـ كبير 
 في اإلسكندرّية.

                                                           
1 Josephus; Ant. Jud, XIX, 8, 2 .   
2 Suetonius; Julius Caesar, XXV. 
3 Pliny; N. H, VI, 26, 102- 104. ;  Adams. C; op, cit, pp 24, 38, 45, 210, 213. 
4 Young. G. K; op, cit, pp 188, 189. 
5 Mcleister. K; op, cit, p43. 
6 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p164. 
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السبب األّوؿ، ىو تكاليؼ النقؿ الُمرتفعة عبر شبكة الطرؽ المتوّسطّية، إْذ كاف مف األوفر عمى 
التاجر الرومانّي بيع السمع في اإلسكندرّية، وتحقيؽ مرابح كبيرة عمى أْف يتوّلى ىو بنفسو نقميا 

 أّف العديد مف السمع. السبب الثاني، ىو (ٔ)ودفع تمؾ التكاليؼ
ـْ تكف جاىزة لمشحف الفوري إلى وجيتيا القادمة، بؿ كانت بحاجة إلى ُمعالجة أو إعادة  السمع ل

 . (ٕ)تصنيع في اإلسكندرّية قبؿ أْف ُتصّدر
، فإّف االقتراح الذي يقوؿ أّف العديد (ٖ)و انطبلقًا مف أّف اإلسكندرّية كانت مركزًا ُميّمًا لمتصنيع

لشرقّية كانت ُتعالج فييا قبؿ أْف تُنقؿ إلى وجيتيا النيائّية يبدو اقتراحًا معقواًل جّدًا. أّما مف السمع ا
السبب الثالث الذي كاف يدفع التاجر الرومانّي لبيع قسـ كبير مف سمعو في اإلسكندرّية، فكاف 

التجارّية  رغبتو بالحصوؿ عمى رأس الماؿ المطموب إلعادة القروض التي اقترضيا لتمويؿ بعثتو
. بناًء (ٗ)إلى اليند أو مف اليند كما حصؿ مع التاجر الذي وّثؽ قرضو في ورقة بردي موزوريس

عمى ذلؾ كّمو، فإّف السمع الكمالّية َغَدت بأيدي تّجار آخريف عندما ُصّدرت مف اإلسكندرّية. ىذه 
ـْ يكف لزامًا عمييا أْف تدفع  ضريبة التيتارت، إالّ   أّنيا دفعت الثمف بشكؿ غير المجموعة الجديدة ل

مباشر مف خبلؿ شرائيا السمع بسعر أعمى بكثير مما كنت عميو في األسواؽ الشرقّية. كما كاف 
عمى ىذه المجموعة الجديدة دفع ضريبة عمى تصدير السمع مف اإلسكندرّية حّتى ولو ُأعيد 

يـ إلى وجيتيـ في تصنيع قسـ منيا. كما كاف عمييـ دفع ضريبة بورتوريا أخرى حيف وصول
. وبذلؾ يكونوا قد تعادلوا مع أقرانيـ مف التّجار (٘)الموانئ اإلقميمية في باقي المحافظات الرومانّية

 الذيف دفعوا التيتارت.
 إدارة الضرائب في مصر: -د

العاّمة عمى جباية الضرائب عمى السمع الشرقّية الواردة لمصر مف ضمف  كانت السيطرة 
 praefectus) بيرنيكيدا مونتيس برايفكتوس" لقب يحمؿ لُموّظؼ رومانّي كبير السمطة القضائّية

montis Berenicidae")و يتمّقى تعميماتو مف حاكـ  الرومانّية، الموانئ عف مسؤوالً  كاف ، الذي
. يمي ىذا المنصب ُمباشرة منصب آخر يتواّله شخص يحمؿ لقب أرابارخ (ٙ)مصر مباشرة

(Arabarch)  عمى احتكاؾ ُمباشر بالتّجار الروماف. وكاف األرابارخ مسؤواًل عف جمع والذي كاف

                                                           
1 Mcleister. K; op, cit, p43.; Young. G. K; op, cit, p46. 
2 Young. G. K; op, cit, p 46. 
3 Pliny; N. H, VIII, 74. XII, 32; Raschke. M.G; op, cit, pp 762- 764, 901- 903 . 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p158. 
5 Mcleister. K; op, cit, p44. 
6 Ladds.B; op, cit,p12. ;  Adams. C; op, cit, p132. 

ًّ  العصر فً مصر فً الحٌاة مظاهر(: محمد آمال)الروبً: كذلك ٌّاً،)الرومان ٌّاً، إجتماع اَ  إقتصاد ٌّ  الهٌئة ،(إدار
ٌّة  .9ٕص م،97٘ٔ للكتاب، العاّمة المصر
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. ومف الُمحتمؿ (ٔ)الرسوـ الجمركّية في موانئ البحر األحمر، باإلضافة إلى جمع تعرفة كوبتوس
( الذي ذكره المؤّرخ Alabarchأّف منصب األرابارخ كاف ُمشابيًا جّدًا إلى منصب أالبارخ)

. ويرى (ٕ)ألكسندر والد التاجر ماركوس جوليوس ألكسندر جوليوس يريوسيوزيفوس، وتواّله تيب
ـْ يكونا ُمتشابييف فقط، بؿ كانا في الواقع  عدد مف الباحثيف أّف المنصبيف أالبارخ و أرابارخ ل
منصب واحد، وُيشيراف إلى موّظؼ رومانّي كاف مسؤواًل عف جمع الضرائب والعائدات في 

 .(ٖ)صحراء مصر الشرقّية
عمى اعتبار أّف جميع اإلشارات التي قّدميا يوزيفوس تدّؿ عمى شخص يقيـ في اإلسكندرّية و 

وليس في الصحراء الشرقّية، فإّف  بعض الباحثيف ذىبوا إلى أّف الُموّظفيف الذيف جمعوا الضريبة 
كاف يوجد  في موانئ البحر األحمر عمموا بناء عمى أوامر األرابارخ الُمقيـ في اإلسكندرّية، أو أّنو

عّدة أشخاص توّلوا ىذا المنصب في نفس الوقت، فكاف بالتالي يوجد أرابارخ في مدينة 
اإلسكندرّية، و أرابارخ في ُمقاطعة برنيكي وىو الذي كاف مسؤواًل عف جمع الضرائب في تمؾ 

. وفرضّية وجود عّدة أشخاص حمموا منصب أرابارخ في نفس الوقت قد ُتؤّيدىا ذكر (ٗ)المنطقة
 .(٘)ورقة بردي موزوريس ِلمقب أرابارخ بصيغة الجمع وليس بصيغة المفرد

عمى أّية حاؿ، وبغّض النظر عف التبايف أو التطابؽ بيف منصبّي األرابارخ و األالبارخ فإّف 
الثابت مف خبلؿ ورقة بردي موزوريس ونقش تعرفة كوبتوس أّف ىذا الموّظؼ ىو الذي كاف يقوـ 

مع التجارّية في ِكبل موانئ البحر األحمر ومدينة كوبتوس والتي كاف بجمع الضرائب عمى الس
 . (ٙ)يذىب ريعيا لصيانة الُبنى التحتّية لمطرؽ العابرة لمصحراء الشرقّية

ـْ  أّما بالنسبة لمطريقة التي تّمت بيا إدارة ضريبة التيتارت فيي غير واضحة، مع األسؼ، إْذ ل
ى الُموّظؼ الذي كاف مسؤواًل عف جمع ىذه الضريبة بالرغـ مف ُتشر أّي مف المصادر الُمتوّفرة إل

أىّميتيا وقيمتيا الكبيرة.  تمميح واحد قّدمو بميني في ىذا المجاؿ عندما ذكر أّف أنيوس بموكاموس 
. ففّسر األستاذ (ٚ)كاف مسؤواًل عف جمع الضرائب مف البحر األحمر لصالح الحكومة الرومانّية

بميني كاف يقصد ضريبة التيتارت، عمى األرجح، عمى اعتبار أّف جمع  يونغ ىذا التمميح بأفّ 
الضرائب مف موانئ البحر األحمر و كوبتوس كانت مف اختصاص الُموّظفيف الحكومييف 

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p59. 
2 Josephus; Ant. Jud, XVIII, 6, 3 .                                                                                                                   
3 Turner. E. G; Tiberius Iulius Alexander, The Journal of Roman Studies, 1954, No. 44, 
pp54- 64, p54. ; Courtney. E;  A Commentary on the Satires of Juvenal, London, 1980, 
pp 110, 111. 
4 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p105. 
5 Young. G. K; op, cit, p50- 61. 
6 Adams. C; op, cit, p133. 
7 Pliny; N. H, VI, 24, 84. 
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. ويؤّيد األستاذ سايدبوثاـ وجية (ٔ)(publicani)األرابارخ( وليس مف اختصاص جابي الضرائب)
ت التي رافقت جمع ضريبة التيتارت قد دفعت الحكومة نظر يونغ ىذه ُمضيفًا أّف الصعوبا

 . (ٕ)الرومانّية إلى إسنادىا إلى جابي ضرائب وليس إلى ُموّظؼ حكوميّ 
وفي مجاؿ جباية الضرائب عمى السمع الشرقّية البّد مف اإلشارة إلى نقطة ُميّمة أشارت إلييا 

الُموّظفيف المسؤوليف عف جباية بعض المصادر األدبية، وىي التي تتعّمؽ بمساوئ و انتياكات 
، ولجوئيـ إلى وسائؿ غير قانونّية البتزاز التّجار. إْذ يبدو أّف بعض الموّظفيف (ٖ)الضرائب

، و احتكاكيـ (ٗ)الروماف قد استغموا النظاـ البيروقراطّي الُمعّقد والذي كاف سائدًا في مصر
. وىو األمر الذي دفع بعض (٘)رومانيّ المباشر مع التّجار لزيادة أرباحيـ عمى حساب التاجر ال

األباطرة إلى سّف قوانيف لمحاربة ىذه الُمخالفات والتجاوزات مف جانب ىؤالء الُموّظفيف العديمي 
الضمير. إْذ رّبما أدرؾ ىؤالء األباطرة أّنو وفي الوقت الذي كاف فيو مف مصمحة الحكومة أْف 

، فإّنو ليس مف مصمحتيا أْف يصؿ حجـ (ٙ)رائبيستمّر رفد الخزينة اإلمبراطورّية بأمواؿ الض
االنتياكات الضريبّية إلى مستويات عالية ُتعيؽ معيا عمؿ التاجر الرومانّي لدرجة قد تدفعو إلى 

 العزوؼ عف العمؿ التجارّي ُجممة وتفصيبًل. 
  وسوىذا األمر واضح لدى كّؿ مف سويتونيوس، وديوكاسيوس الذيف أوردا أّف اإلمبراطور تيبيري

( عندما أرسؿ إلى روما نسبة Aemilius Rectusقد كتب لحاكـ مصر إيمميوس ريكتوس)
ضرائب أكبر مف الُمقّررة عمى مصر، قائبًل " مف واجبات الراعي الجّيد أْف يُجّز صوؼ أغنامو ال 

 . (ٚ)أْف يسَمخيا"

إلمبراطور نيروف، ومف بيف األباطرة الروماف الذيف بادروا إلى محاربة الفساد الضريبّي كاف ا
فيذكر تاكيتوس في حولّياتو أّف نيروف قاـ بإلغاء التكاليؼ الصغيرة والُمتنّوعة التي أضافيا وكبلء 
الضرائب عمى الرسـ الجمركّي النظامّي، بالتوازي مع قيامو بإنعاش أو إحياء عدد مف القوانيف 

يبّية مف جانب ىؤالء التي تحكـ وكبلء الضرائب في محاولة منو لكبح االنتياكات الضر 
ـْ يذكر فيو تاكيتوس ماىي طبيعة تمؾ القوانيف التي أنعشيا نيروف، (ٛ)الوكبلء . وفي الوقت الذي ل

ـْ يكف أّوؿ مف بادر إلصدار  إاّل أّف استخدامو لُمصطمح "إنعاش أو إحياء" يدّؿ عمى أّف نيروف ل
                                                           

1 Young. G. K; op, cit,p 62. 
2 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p144. 

ًّ  العصر فً مصر فً الحٌاة(: لوٌس) نافتالً ٖ  .7٘ٔص م،8ٕٗ -م.قٖٓ الرومان
 االجتماعٌة، اإلنسانٌة والبحوث للدراسات عٌن والرومان، البطالمة عصري فً مصر تارٌخ(: الٌسر أبو)فرح ٗ

 .9٘ٔ ص ، م ٕٕٓٓ شمس، عٌن
5 Mcleister. K; op, cit, p58. 
6 Young. G. K; op, cit, p188. 
7 Suetonius; Tiberius, XXXII, 2.; Dio Cassius; Roman History, LVII, 10, 5. 
8 Tacitus;  Annales,  XIII, 51. 
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يروف في كبح مخالفات وكبلء جمع . ويبدو أّف محاوالت ن(ٔ)القوانيف لمواجية تمؾ االنتياكات
ـْ تكف ناجعة بشكؿ كبير، إْذ ُيشير تاكيتوس نفسو إلى أّف قوانيف نيروف كانت ُمطاعة  الضرائب ل

ـّ تجاىميا وتركيا  .(ٕ)لفترة قصيرة قبؿ أْف يت
ـْ ال، فإّف الثابت أْف  عمى أّية حاؿ، وبغّض النظر فيما إذا استمرت ُمخالفات وكبلء الضرائب أ

ارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ استمرت و حّققت لمتاجر الرومانّي مرابح كبيرة، مرابح كانت التج
ستعّوضو عف مشّقات رحمتو الطويمة، وتوّفر لو مبالغ كبيرة يدفع معيا جميع الرسوـ والضرائب 

ا مف أسواؽ الُمتّوجب عميو دفعيا، وتُبقي لو حّصة كبيرة كانت تُبّرر ُمغامرتو بحياتو ومالو ليجمبي
 اليمف والشرؽ البعيد.

 التدمرّية: التجارة إدارة: ثانياً 
ـّ فييا تنظيـ القوافؿ   تُقّدـ نقوش القوافؿ التدمرّية معمومات ىاّمة عف الطريقة التي ت

ـّ فإّنو ُيمكف القوؿ أْف التنظيـ  التدمرّية القاصدة ببلد ما بيف النيريف والخميج العربّي. وبشكؿ عا
( Synodiarchusالسينوديارخوس) فمة كاف يندرج تحت عنوانيف عريضيف. األّوؿ ىو األكبر لمقا

أو قائد القافمة وُممّوليا، والذي قاـ بالدور األكبر في تنظيـ القافمة و إدارتيا وتمويميا. والثاني ىو 
ا عماد حماية تمؾ القوافؿ والتي عكست مدى اىتماـ الحكومة التدمرّية بمصالح تّجارىا الذيف شكّمو 

 ثروتيا و ازدىارىا.
 القافمة التدمرّية وتمويالتيا:  -ٔ

(". أّما التّجار synodiaiُعرفت القوافؿ التجارّية التدمرّية في النقوش باسـ" سينودياي) 
. وتشّكمت ُكّؿ قافمة مف مجموعة (ٖ)الذيف شاركوا في ىذه القوافؿ فُأطمؽ عمييـ اسـ" أبناء القافمة"

عّينوا شخص يحمؿ لقب سينوديارخوس  أو قائد القافمة والذي حمؿ في النقوش مف التّجار الذيف 
  الجيش، فكاف قائد بمثابة كاف وقائد القافمة .(ٗ)"(Archemporos)البلحقة لقب "األرخيمبوروس

 ومصير القافمة مصير يتوّقؼ كاف وأعمالو حركاتو وعمى النابض وقمبيا الُمفّكر، دماغ القافمة
 .(٘)يديو تحت توضع التي نةالثمي األمواؿ

 أساسّية نقؿ كوسيمة وكاف عماد القوافؿ التدمرّية، خبلؿ رحمتيا البّرية، الجمؿ. و استخداـ الجماؿ
 مسافات المسير عمى قادرة صفات، مف وجؿّ  عزّ  اهلل وىبيا بما الجماؿ، أفّ  إذْ  طبيعّي، أمر

                                                           
1 Mcleister. K; op, cit, p65. 
2 Tacitus;  Annales,  XIII, 51. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p100. 

 .ٗٔٔص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٗ
 .ٕٕٖص ،7ج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً ٘
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، في كـ ٓٗ بػػ تُقّدر مسافةال ىذه .(ٔ)المياه قميمة الصحراوّية األراضي عبر طويمة  أف كما اليـو
 ىذا. كغٕٓٓ وزنيا ُيقارب بضائع تحمؿ وأفْ  الساعة، في كـٖ بػػ تُّقدر مسافة تقطع أفْ  بإمكانيا
ـْ يكف استخداـ  .(ٕ)الشتاء شيور في والسّيما أّياـ لعّدة العطش تحّمؿ عمى قدرتيا عف فضبلً  ول

يا أيضًا الوحدات التدمرّية الُمكّمفة بحراسة القوافؿ والتي الجماؿ قاصرًا عمى التّجار، بؿ استخدمت
 .(ٖ) (Dromedarii)الدروميداري ُعرفت باسـ

 أّما خبلؿ رحمة القافمة النيرّية، عبر نير الفرات، فكاف التّجار ُومرافقييـ يستخدموف قوارب مف
 القوارب كاف يتـّ  مف وعن وىي الكمؾ، الجمد، كما استخدـ التدمرّيوف قوارب المصنوعة مف الُقَرب
 جراباً  سبعيف أو ستيف فوؽ العيداف ىذه ُتربط ثـّ  ببعض، بعضيا الخشبّية العيداف بربط صنعيا

. وخبلؿ الرحمة النيرّية كاف (ٗ)منفوخًا. وكاف منيا الكمؾ الخشبّي، أو الجمدّي، أو كمؾ القصب
. فضبًل عف ىذه (٘)يقود الرحمة النيرّية السينوديارخوس قائد الرحمة البّرية يتحّوؿ إلى المبّلح الذي

الوسائؿ فإّف بعض التجار التدمرييف قْد سافروا إلى اليند ُمباشرة عبر الخميج العربّي والمحيط 
 اليندّي. ومف ىؤالء كانت المجموعة التجارّية التدمرّية التي سافرت عمى متف سفينة حوناينو ابف

. وعمى األرجح أّف رحمة التّجار (ٙ)شماؿ غربّي اليندحّدوف الذي نقميـ إلى اليند السكيثّية 
التدمرّيوف عبر المحيط اليندّي قد تشابيت مع رحمة أقرانيـ القاصديف اليند مف مصر الرومانّية. 
وتضاربت اآلراء بيف أصحاب االختصاص مّمف درسوا النقوش التدمرّية بخصوص ىؿ كاف قائد 

ـْ أّف أعضاء القافمة كانوا يستأجروف شخص ُيوكؿ القافمة ىو نفسو الراعي أو الُممّوؿ ل مقافمة، أ
األرخيمبوروس والذي  إليو قيادة القافمة إلى وجيتيا وىو الذي ُأطمؽ عميو اسـ السينوديارخوس و

ناؿ التكريـ في معظـ النقوش التدمرّية. ىذا االختبلؼ، في الواقع، كاف سببو نقوش القوافؿ 
ؼ تمؾ النقوش، أحيانًا، الشخص الذي قاد القافمة والذي يبدو أّنو ىو التدمرّية ذاتيا، إْذ ُتشرِّ 

بالفعؿ الُممّوؿ، كما في حالة ماركوس أولبيوس إيراىاي الذي مّوؿ قافمة كاف يقودىا ولده 
. وفي حاالت أخرى ُتشرِّؼ أشخاص مّولوا القافمة وساعدوىا" بكّؿ الوسائؿ الممكنة" كما (ٚ)أبجر

. وأحيانًا تذكر النقوش، صراحًة، أّف (ٛ)ار جوليوس أوريميوس سبلـ البّلتفي حالة رئيس التجّ 

                                                           
ٌّة، الجزٌرة وشبه القدٌم األدنى الشرق ببلد فً اإلبل(: محمد حمد)صراي بن ٔ ٌّة، بحوث سلسلة العرب  تارٌخ

ٌّة الجمعٌة ٌّة، التارٌخ ٌّار/ هـٕٓٗٔ صفر الرٌاض، سعود، كالمل جامعة الثالث، اإلصدار السعود  أ
 .   ٕٕ،ٕٔم،ص999ٔ

ٌّة التجارة طرق(: سعٌد أسمهان)الجرو ٕ ٌّة البر  .ٕٗ ،ٖٕص الٌمن، فً والبحر
ٌّة، النّبالة فرقة فً دراسة: القدٌم التارٌخ فً العرب النّبالة دور(: أحمد شذى)عٌسى ،(مجٌد شاكر)كاظم ٖ  التدمر

ٌّةا العلوم)البصرة ابحاث مجلّة  .7ٕٙص ،9ٕٔ -ٕٙٙص أ، ج ،ٔ العدد ،ٖٔ مج ،(إلنسان
 .89ٖص اإلسبلم، ظهور حتى التجارٌة القدٌم العراق صبلت(: حاتم قٌس)الجنابً هانً ٗ
 .7ٗٔص القدٌم، التارٌخ فً الفرات طرٌق أهّمٌة حول أضواء(: أحمد شذى)عٌسى ٘
 .9٘ص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٙ

7 Inv;  X, 107. 
8 Inv,  III, 13. 
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 (Taimarsu ben Taime)تيـ بف الشخص الُمشّرؼ قد قّدـ الماؿ لمقافمة كما في حالة تيمارسو
 القوافؿ ألّحد ذىبيّ  دينار ٖٓٓ مبمغ وّفرا والذيف( Zabdibol)و زابديبوؿ ( Iaddai)يداي وأوالده
ويرى روستوفتزؼ مف جانبو أّف ىؤالء الرعاة باإلضافة إلى   .(ٔ)خاراكس مف قادمةال التدمرّية

السينوديارخوس واآلخروف الذي ذكروا في النقوش كانوا ُيمّثموف ما يمكف أْف ُيطمؽ عميو اسـ" 
 .(ٕ)األمراء التجارّيوف" والذيف وصفيـ روستوفتزؼ بػػ" الحّكاـ الحقيقّيوف لتدمر"

تو، أقاـ فارقًا بيف قائد القافمة والراعي أو الُممّوؿ. فرأى ويؿ أّف قائد القافمة آرنست ويؿ، مف جي
ـّ استئجاره مف قبؿ  أو السينوديارخوس كاف عبارة عف شخص احترافي ُمختّص بأمور القوافؿ ت
ـّ إعادة القافمة إلى  مجموعة مف التّجار لتنظيـ القافمة ونقؿ السمع إلى وجيتيا المنشودة ومف ث

. أّما الراعي فيو، بحسب ويؿ، كاف يقوـ بدور الُممّوؿ المالّي لمقافمة، أّي أّنو شخص (ٖ)رتدم
ُيزّود القافمة بِكبل األمواؿ وحيوانات الحمؿ، وفي بعض الحاالت ُيسّمح الرجاؿ لتمكيف القافمة مف 

تبة أقّؿ مف الوصوؿ إلى وجيتيا بسبلـ. وىكذا فإّف قائد القافمة، وبحسب ويؿ دائمًا، كاف في مر 
 .(ٗ)الراعي ويتبع لو أحياناً 

أو  وجية النظر األكثر حداثة والتي تبّناىا يونغ تقوؿ أّف قائد القافمة )سينوديارخوس
األرخيمبوروس( كاف ىو نفسو راعي القافمة وُممّوليا. وُيبّيف يونغ في نظرّيتو، التي تبدو أّنيا 

يف يرغبوف بالقياـ برحمة تجارّية نحو مممكة ميساف أو النظرّية األقرب إلى الواقع، أّف التّجار، الذ
غيرىا مف وجيات القوافؿ التدمرّية، كانوا يقترحوف عمى أّحد كبار األغنياء مف األرستقراطّية 

. ىذا األرستقراطّي كاف، مف الُمفترض، غنّيًا لدرجة تمّكف معيا مف (٘)التدمرّية أْف يقود القافمة
ة لقيادة مثؿ ىذه البعثة التجارّية. تمؾ التمويبلت التي كانت القافمة تأميف التمويبلت الضروريّ 

 إلى األمواؿ ودفع السمع وشراء القافمة لتسيير البلـز ولتأميف الماؿ النقؿ، حيوانات بحاجتيا لتأميف
 . (ٙ)عبرىا القافمة تمرّ  التي األراضي سّكاف
 يممكوف كانوا بؿْ  وحدىا، القوافؿ تجارة مف الكبار األرستقراطييف ىؤالء تمويؿ مصادر تكف و لـْ 

 المنطقة في يظير وبالفعؿ القوافؿ. تجارة في سّخروىا كبيرة ثروات ليـ كّونت وأراضٍ  عقارات

                                                           
1 Inv, III, 28. 
2 Rostovtzeff. M; Les inscriptions caravanières de Palmyre In Mélanges Gustave Glotz 
II, Paris 1932,pp 792- 811. 
3 Will. E; Marchands et chefs de caravannes à Palmyre, No.34 , Syria,  1957 pp262- 
277, p268. 
4 Ibid; pp268- 270. 
5 Young. G. K; op, cit,p 140. 
6 Elton. H; op, cit, pp91, 92. 
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 الضرورّية الحيوانات تقديـ بإمكانيا كاف ضخمة وأراضي مراعي بقايا تدمر مف الغربّية الشمالّية
 .(ٔ)بحاجتو القافمة كانت الذي الماليّ  والدعـ

ىذا الرجؿ كاف يقوـ إذف بدوريف ىما تنظيـ وقيادة القافمة، إضافة إلى قيامو ُبميّمة إجراء 
الصفقات التجارّية في األسواؽ التي تقصدىا القافمة، وفي بعض الحاالت كاف يؤّدي بعض 

 . (ٕ)الخدمات التي تجعؿ التّجار ُيشّرفونو مع نقش تذكاريّ 
ف أو ُمقابؿ، فإّف قائد القافمة كاف والبّد يتوّقع أْف ُيحّقؽ أرباحًا وبما أّنو ال يوجد شيء مف دوف ثم

كبيرًة مف الرحمة التجارّية. إْذ كاف مف الُممكف أْف ُيشارؾ في الشراء الفعمّي لمسمع، فيقـو بذلؾ 
بدور التاجر بنفسو، أو أّنو يحصؿ عمى الماؿ مف الُمشاركيف في القافمة الذيف ُيخّصصوف لو 

 . (ٖ)نسبة مئوّية مف الربح ُمقابؿ تنظيمو لمقافمة ومساعدتو ليا مبمغًا أو
ورّبما كاف الحافز األكثر أىّمية مف الثروة ىو الشرؼ والسمعة االجتماعية التي ارتبطت بقيادة 
القوافؿ. إْذ اّنو وعمى اعتبار أّف االشتراؾ في قيادة القافمة وحمايتيا كاف شيء يستحّؽ إقامة 

ؿ التذكارّية، فإّف الُسمعة الشخصّية في المجتمع التدمرّي كانت حافزًا ميّمًا ليؤالء النقوش والتماثي
 .(ٗ)األشخاص الذيف قاموا بدور  السينوديارخوس

ـْ يكف يتواّله السينوديارخوس وحده، بْؿ، وفي  وبحسب النقوش التدمرّية فإّف تمويؿ رحمة القافمة ل
ستقراطييف في تدمر بيذا الدور فأعادوا القافمة عمى مناسبات ُمتعّددة، قاـ عدد مف كبار األر 

 Septimiusالبّلت، و سبتيموس وورود) سبلـ أوريميوس نفقتيـ الخاّصة ومف ىؤالء جوليوس
Worod)(٘) . 

وفي حاالت أخرى أشارت النقوش إلى تشريؼ أشخاص ساعدوا القافمة "بكّؿ الوسائؿ الُممكنة"، 
ما ُمساعدة مالّية ومساعدة عسكرّية. بمعنى آخر أّنو شارؾ في وُمصطمح "ُكّؿ الوسائؿ" يشمؿ ربّ 

تمويؿ القافمة بصورة أو بأخرى، ومف ىؤالء األشخاص الذيف ورد ذكرىـ في نقوش القوافؿ 
إيراىاي الذي تكّرر اسمو وشكره مف قبؿ التّجار العائديف مف  أولبيوس التشريفّية كاف ماركوس
 .(ٙ)خاراكس ومف اليند أيضاً 

 
 
 

                                                           
1 Pat. S; op, cit, p 29.; Young. G. K; op, cit,p 135. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p100. 
3 Pat. S; op, cit, p 29. 
4 Young. G. K; op, cit,p 140. 
5 Inv,  III, 13. ;  Inv,  III, 7. 
6 Inv;  X, 107. ; Inv;  X, 96. 
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 لتّجار التدمرّيون العاممون في تجارة القوافل ومركزىم االجتماعي في تدمر:ا -ٕ
بعكس الدالئؿ مف مصر والتي أثبت اشتراؾ تّجار مف الروماف وغير الروماف في تجارة  

البحر األحمر، وأوضحت أّف نسبة ضئيمة مف األرستقراطّية الرومانّية قد عممت في ىذه التجارة، 
ة ُتظير أّف المواطنيف التدمرّييف ىـ فقط مف نيضوا بأعباء تجارة القوافؿ بيف فإّف النقوش التدمريّ 

تدمر مف جية والخميج العربي وببلد ما بيف النيريف مف جية أخرى. وشارؾ في تنظيـ القافمة 
 بف البّلت سبلـ أوريميوس وقيادتيا أشخاص مف األرستقراطّية التدمرّية، ومف ىؤالء كاف جوليوس

 نفقتو عمى أّحد القوافؿ أعاد التجار التدمرييف والذي أشار أّحد النقوش إلى أّنو مالي رئيس
 .(ٔ)الخاصة

في مكاف آخر مف العاَلـ الرومانّي كاف التّجار ُيحرزوف ثروة كبيرة، إاّل أّنيـ كانوا ُيستثنوف مف 
ُنَخب الرومانية التي المراكز الُعميا في الدولة. ويحفظ األدب الرومانّي أمثمة عديدة عمى إدانة ال

تعمؿ في التجارة. فُيسّجؿ فيموستراتوس أّف الفيمسوؼ أبولونيوس قْد أّنب ووّبخ نبيؿ إسبرطي 
لدرجة دفعتو إلى البكاء، والسبب في ذلؾ، عمى حّد تعبير أبولونيوس، ىو أّف ذلؾ النبيؿ 

العمؿ بالزراعة و اتجو  اإلسبرطّي قد جمب" العار" لنفسو ألّنو ترؾ مينة عائمتو التقميدّية في
 . (ٕ)ليكوف تاجراً 

، أّما التجارة  شيشروف ىو اآلخر يرى أّف التجارة  المحمّية كانت شائنة وُمعيبة لَعمّية القـو
الخارجّية فيي، برأي شيشروف، مقبولة بشرط أْف يستخدـ التاجر ثروتو " لبلنتقاؿ مف األعماؿ 

 . (ٖ)التجارّية إلى األعماؿ الزراعّية"
قّدـ الُمؤّرخ تيتوس ليفيوس دليبًل عمى توقيت الظيور القانونّي ليذه النظرة التي ُتحّقر عمؿ ويُ 

ؽ.ـ، شّرعت روما القوانيف ٜٕٔ/ ٕٛٔالطبقة األرستقراطّية بالتجارة، فُيورد أّنو وبحدود العاـ 
ؿ التي تمنع أعضاء مجمس الشيوخ، أو أّي شخص كاف والده عضو في مجمس الشيوخ، مف العم

. ومف البدييي القوؿ أّف تشريع قوانيف المنع ىذه ما (ٗ)في التجارة ألّف تمؾ المينة اعتُبرت ُمخجمة
ـّ لوال قياـ بعض أعضاء مجمس الشيوخ بالعمؿ بالتجارة.   كاف ليت

ىكذا كاف الوضع في روما. أّما في تدمر فكاف وضع التجارة والتّجار ثورّيًا بكؿ ماتعني الكممة 
كأف تدمر كانت تعيش في ِفْردوسيا بعيدًا عف روما وآراء أدباءىا. إْذ كاف لمقوافؿ مف معنى. و 

، و اشترؾ في التجارة كبار العائبلت (٘)وقّوادىا شأف كبير في الحياة االجتماعية التدمرّية

                                                           
1 Inv,  III, 13. 
2 Philostratus; Life of Apollonius of Tyana, IV, 32 . 
3 Cicero; de Officiis,  I, 151. 

 :انظر(. C. Flaminius)فبلمنٌوس. س القنصل عهد فً كان التشرٌع هذا أنّ  لٌفٌوس وٌورد ٗ

Livius; The History of Rome, XXI, 63, 3- 4. 
 .8ٗ، صٖاإلسبلم، ج قبل العرب فً  تارٌخ الُمفّصل :علً)جواد( ٘
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ـْ يشترؾ بصورة ُمباشرة في القوافؿ ساىـ باألمواؿ في تكوينيا، أو ساىـ (ٔ)األرستقراطّية ، ومف ل
ي رّد عدواف البدو الطامعيف فييا. كما ُأقيـ لمتّجار تماثيؿ ونقوش تشريفّية تذكارّية، لُتمّجدىـ ف

. ال بْؿ ُنصبت تماثيؿ ىؤالء (ٕ)ولُتذّكر األجياؿ البلحقة بمكانتيـ وفضميـ عمى تدمر و ازدىارىا
( حّتى Agoraأو األجورا)التّجار والنقوش، التي ُتشّرؼ الُمتبّرعيف إلى القوافؿ، في الساحة العاّمة 

يراىا العدد األكبر مف الناس وُيمّجدوف أعماؿ الُمتبّرعيف إلى القوافؿ. كما أقيمت نقوش القوافؿ 
. ومف المحتمؿ (ٖ)عمى األعمدة الرئيسّية وفي المعابد حّتى يراىا الجميع مف داخؿ تدمر وخارجيا

ليفيميا سّكاف شرقّي تدمر مف ببلد مايف أّف كتابة النقوش بالمغتيف التدمرّية واليونانّية كاف 
. كما أقيمت ُكّؿ النقوش بتفويض مف مجمس الدولة (ٗ)النيريف وغربّييا مف العالـ الرومانيّ 

التدمرّية ومف الشعب عمى حّد سواء، فاشتركت الحكومة التدمرّية بنفسيا في تشريؼ ىؤالء 
 .(٘)التّجار

لقوافؿ لرفاىيتيا و ازدىارىا، لذلؾ أقامت ليـ التماثيؿ إذف فتدمر أدركت أىّمية التّجار وتجارة ا
والنقوش التي عكست درجة عالية مف الفخر بإنجازاتيـ. ولعّمو ال يوجد مكاف آخر في الشرؽ قاـ 

 بما قامت بو تدمر مف تشريؼ لمتّجار ولمذيف ساعدوىـ.
بإدارتيا عبر وكبلئيـ،  وفي الوقت الذي حاوؿ فيو األرستقراطييف الروماف إخفاء عمميـ بالتجارة

فإّف األرستقراطييف التدمرييف أعمنوا جيارًا لمعاَلـ عمميـ بالتجارة، ال بؿ قاد بعضيـ القوافؿ بنفسو 
 .(ٙ)البّلت سبلـ أوريميوس مثؿ رئيس التّجار جوليوس

 وتحفظ النقوش التدمرّية مثااًل لشخص في قّمة سّمـ السمطة في تدمر قّدـ دعمو ألّحد القوافؿ
الذي  (Septimius Worod)وورود سبتيموس ىو الشخص ىذا. الخاّصة نفقتو عمى وأعادىا

 ـ:ٕٙٙتوّلى عّدة مناصب في مدينة تدمر. يقوؿ النقش الذي ُيؤّرخ إلى العاـ 
 

                                                           
 .٘ٓٔص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٔ

2 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
pp166, 167. 
3 Young. G. K; op, cit,p 151. 
4 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, pp321- 325.    
5 Inv, X,  127. ; Inv,  X, 44. 
6 Inv,  III, 13. 
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 (ٔ) 
وورود الوكيؿ السامي ألوغسطس، وحاكـ  ترجمة النقش: " المجمس والشعب. إلى سبتيموس

قافمة عمى نفقتو الخاّصة وُأعطي شيادة مف رئيس التّجار. والذي قاـ بدور الُمستعمرة الذي أعاد ال
( بشكّؿ ُمبدع، وأنفؽ كثيرًا مف agoranomosسترايتجوس، وبدور ُمحتسب أو صاحب سوؽ )

موارده الخاّصة وأسعد الشعب والمجمس. والذي يترأس اآلف كاىف اإللو زيوس بيؿ كشاىد عمى 
)شير نيساف مف العاـ ٚٚ٘( العاـ Xandikosسانديكوس مف )شرفو و استقامتو. في شير إك

 .(ٕ)ـ("ٕٙٙ
ويبدو، بوضوح، مف ىذا النقش أّف سبتيموس وورود كاف فردًا ُميّمًا وكاف عمى رأس السمطة 
السياسية في تدمر، طبعًا بعد أذينة وعائمتو الذيف توّلوا السمطة في تدمر في تمؾ الفترة. وُيشير 

، و أرجابيت ىو ُمصطمح (ٖ)("Argapetس وورود بصفتو" أرجابيت)نقش آخر إلى سبتيمو 
. مما يدّؿ عمى أّنو كاف بالفعؿ عمى رأس ىـر السمطة في تدمر. (ٗ)فارسّي يعني" حاكـ المدينة"

ولعّؿ ما ُيمفت االنتباه في ىذا النقش أكثر مف كوف سبتيموس مف عمّية القوـ في تدمر، ىو أّف 
مف الشعب التدمرّي وحكومتو ليس بسبب منصبو أو مسؤولّياتو، بْؿ سبتيموس استحّؽ التشريؼ 

                                                           
1 Inv,  III, 7. 
2 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p245. 
3 Inv,  III, 6, 8, 9. 
4 Young. G. K; op, cit,p 154. 
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ألّنو قّدـ المساعدة لقافمة تجارّية بمعنى أّف تمؾ المساعدة أكثر أىّمية بالنسبة لمتدمرييف مف 
 .(ٔ)منصبو السياسّي وىو دليؿ آخر عمى مكانة التجارة والتّجار في تدمر

القوافؿ، باإلضافة إلى اشتراؾ األرستقراطّية التدمرّية في النقطة الثانية الُتي ُتشير إلييا نقوش 
دارة القوافؿ في تدمر كانت شأف عائمّي ُيمارسو  إدارة وقيادة القوافؿ، ىي أّف االشتراؾ بالتجارة وا 

إيراىاي الذي قّدـ الُمساعدة لقافمة  أولبيوس . فأشار أّحد النقوش إلى ماركوس(ٕ)أحيانًا األّب وولده
. كما شّرؼ نقش تدمرّي آخر نشاطات شخص تدمرّي ُيدعى تيمارسو (ٖ)ولده أبجر كاف يقودىا
( Zabdibol( و زابديبوؿ)Iaddai( ونشاط أوالده يداي)Taimarsu ben Taimeبف تيـ)

. وسّجؿ نقش (ٗ)دينار ذىبّي ألّحد القوافؿ التدمرّية القادمة مف خاراكس ٖٓٓوالمذاف وّفرا مبمغ 
و زابديبوؿ، أبناء تيمارسو ولكّف ىذه المّرة دوف والدىـ الذي رّبما وافتو  ايآخر اشتراؾ آخر لػ يد

حسانو لمقوافؿ التدمرّية، إْذ سّجؿ النقش أّف زابيدوؿ وليداي أبناء  المنّية فورث أوالده أعمالو وا 
ازيس تيمارسو قْد قّدموا مبالغ مالّية كبيرة ألّحد القوافؿ التدمرّية الُمتواجدة في مدينة  فولوج

، ىذه األعماؿ كاف اليدؼ منيا، رّبما، شراء سمع مف تمؾ المدينة البارثّية. ونشاطات (٘)البارثّية
ىذه العائبلت التدمرّية ُيذّكر بنشاط عائمة بيتيكي اإليطالّية التي توارث أبنائيا مينة التجارة مع 

 اليمف والشرؽ عبر البحر األحمر.
 حماية القوافل التدمرّية: -ٖ

عت تدمر ِبِسمة فريدة ّميزتيا عف بقّية الُمدف الخاضعة لئلمبراطورّية الرومانّية، تمّثمت تمتّ  
. إذ قامت بتسيير (ٙ)باحتفاظيا بقّوات خاّصة قامت بالدور األساسّي في حماية قوافميا التجارّية

قوافؿ مثؿ دورّيات دائمة في البادية السورّية، و ركزت حاميات في النقاط التي ارتبطت بتجارة ال
كما ُكمفت . (ٜ)، وحّتى في ميناء ُفرات عمى الخميج العربيّ (ٛ)، فولوجيزيس(ٚ)دورا أوروبوس، آنا

القّوات العسكرّية التدمرّية بتأميف السيطرة عمى الُطرؽ الصحراوّية مف تدمر إلى ىيت ودورا 
  .(ٓٔ)بيف ىيت و خاراكسأوروبوس، وبالقياـ بدورّيات بحرّية، وبتأميف المرور النيرّي عمى الفرات 

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p 154. 
2 Pat. S; op, cit, p 29. 
3 Inv;  X, 107. 
4 Inv, III, 28. 

 .ٕٓٔص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٘
 .88ص ،ٖج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً ٙ

7 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p133.    
 .87ص ،ٖج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً 8
 .ٖٗص كبٌسة، من كتابات(: فإاد)سفر 9

10 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p328, 329. ; Pat. S; op, cit, pp 25- 26. 
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والبّد مف التفريؽ ىنا بيف الُحّراس الخاّصيف الذيف كاف يقـو قائد القافمة بتوظيفيـ لمرافقة القافمة، 
وبيف القّوات التدمرّية النظامّية أو الميميشيا التدمرّية، إْف صّح التعبير. إْذ وكما كانت الحالة في 

لجؤوا أحيانًا إلى استخداـ حّراس مأجوريف لحماية  صحراء مصر الشرقّية، فإّف قّواد القوافؿ
أعضاء القافمة والبضائع التي يحممونيا، والسّيما وأّف القافمة كانت تسير ضمف أراٍض صحراوّية 
يستوطف فييا البدو الذيف قاموا بمياجمة القوافؿ في أحياف ُمتعّددة، األمر الذي دفع حّراس القافمة 

. ويوجد بالفعؿ أدّلة عمى أّنو كاف يتواجد في تدمر تنظيـ (ٔ)يةلمدخوؿ معيـ في مواجيات جدّ 
عسكرّي أكثر ديمومة، ويظير جنبًا إلى جنب مع الحّراس الخاّصيف الذيف استخدموا مف قبؿ 
السينوديارخوس، أكثر مف ظيور الجنود الروماف والحّراس الخاّصيف جنبًا إلى جنب في صحراء 

لى أّف جيش التدمرييف كاف جياز عسكرّي دائـ ىو قياـ مصر الشرقّية. إحدى اإلشارات إ
وعمى الحكومة التدمرّية بتركيز حاميات في نقاط استراتيجية ُمختمقة، ارتبط أغمبيا بُطرؽ القوافؿ، 

ـ، أقيـ مف ٕٖٔوعثر عمى نقش، يعود لمعاـ . (ٕ)الُجزر الواقعة ُمنتصؼ الفرات مثؿ آنا و بيجاف
ّضح فيو ذلؾ النبطّي أّنو كاف فارسًا في الحضر وفي معسكر قبؿ فارس نبطّي في تدمر، و 

ـ، أقيـ مف ٛٛٔ. كما ُعثر في معبد بعؿ شاميف عمى تكريس، ُيؤّرخ إلى فترة بحدود العاـ (ٖ)آنا
.  وُيشير نقش، (ٗ)كـٕٚقبؿ فرساف مف مفرزة آنا وبيجاف التي تقع إلى الجنوب مف آنا بحوالي 

، ُعثر عميو عمى الطريؽ الصحراوّي بيف تدمر والحضر إلى شخص ـُٕٕ٘يؤّرخ إلى حوالي العاـ 
، ('STRTG 'L 'N' WGML')وجماالا في آن( Stratigosكاف يشغؿ  منصب "استراتيجوس)

 .  (٘)مما ُيشير إلى أّف تدمر كانت تفرض سمطتيا خبلؿ ىذه الفترة عمى ىاتيف الجزيرتيف الفراتّيتيف
ه الجزر كمحّطات لمقوافؿ التجارّية، فإّنو مف البدييي القوؿ أّف و انطبلقًا مف أىّمية الفرات وىذ

تمؾ المخافر العسكرّية التدمرّية كانت ترتبط بتجارة القوافؿ وأّف اليدؼ منيا كاف حماية سفر 
 التجارة التدمرّية أعمى وأسفؿ النير.

ـّ تركيز قّوات عسكرّية تدمرّية في مدينة دورا أوروبوس، إْذ ُعثر في تدمر عمى ثبلثة نقوش  كما ت
ـ، وُيسّمياف منصب ٓٚٔو  ٜٙٔأقاميا نّبالوف تدمرّيوف، نقشاف منيما ُيؤّرخاف إلى العاميف 

ـْ تكف رومانّية بدليؿ قّمة أسماء (ٙ)إستراتيجوي لمنّباليف في تدمر . ويبدو بوضوح أّف تمؾ الوحدات ل

                                                           
1 Millar. F;  Caravan cities: the Roman Near East and long-distance trade by land,  op, 
cit, p137. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p100. 
3 Young. G. K; op, cit,p 143. 
4 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p328, 329. 
5 Millar. F; The Roman Near East : 31 BC - AD 337, op, cit, p133. 
6 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
pp344, 345. 
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رومانّية بيف الرجاؿ الوراد أسمائيـ في الوحدات الرومانّية والغياب الواضح لؤلسماء أو األلقاب ال
. أّما قيادة الوحدات العسكرّية الرومانّية فكانت بيّد شخص يحمؿ لقب (ٔ)النقوش

(. ويبدو أّنو كاف يوجد شخصاف حمبل ىذا المنصب في نفس الوقت، Stratigosاستراتيجوس)
. وكانت (ٕ)اتيجوس السبلـ"إاّل أّف األّوؿ حمؿ لقب "استراتيجوس البدو"، واآلخر حمؿ لقب "استر 

الُميّمة األساسّية إلستراتيجوس البدو ىي حماية القوافؿ مف ىجمات القبائؿ البدوّية الطامعة في 
، والشخص األّوؿ المعروؼ، مف النقوش، أّنو حمؿ ىذا المنصب كاف (ٖ)الحمولة الثمينة لمقافمة

نقوش لجمعو بيف مسؤولّياتو الذي ُشّرؼ في أّحد ال (Maqqai)ماّقاي بف( Ogeilu)أوجيمو
. يقوؿ النقش الذي (ٗ)كسينوديارخوس قاد القوافؿ التدمرّية كإستراتيجوس صّد ىجمات البدو و
 ـ":ُٜٜٔيشّرؼ أوجيمو والذي ُيؤّرخ إلى العاـ 

 

 

(٘) 
 ترجمة النقش: 

ابف  (Maqqai)ماّقاي  بف( Ogeilu)" بموافقة المجمس والشعب. القبائؿ األربعة ُتشّرؼ أوجيمو
( لشّجاعتو وعّفتو وقيادتو الُمستمّرة Sewira( إبف سويرا)Ogeilu Hageguأوجيمو حاجيجو)

 . (ٙ)ضّد البدو ولتقديمو األماف إلى التّجار والقوافؿ في كّؿ قيادتو لمقوافؿ"
أّما إستراتيجوس السبلـ فمف الُمحتمؿ أّنو كاف مسؤواًل عف القياـ بدورّيات في الصحراء حوؿ 

فإنحصرت نشاطاتو ضمف تدمر وأراضييا الُمرتبطة بيا مباشرة. أو بمعنى آخر توّلي  تدمر،
. وفيما يمي نقش ُيشرّؼ إيميوس (ٚ)مسؤولّية الحفاظ عمى السبلـ الداخمّي ضمف مدينة تدمر

                                                           
1 Young. G. K; op, cit, p 145. 
2 Pat. S; op, cit, p37. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p99. 
4 Elton. H; op, cit, p93. 
5 Inv;  X, 44. 
6 Young. G. K; op, cit,p146. 
7 Pat. S; op, cit, pp37, 38. 
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( الذي حمؿ لقب إستراتيجوس السبلـ. يقوؿ النقش الذي ُيؤّرخ إلى العاـ Aelius Borasبوراس)
 ـ:ٜٛٔ

 (ٔ) 
)عمى شرؼ( إيميوس بوراس ابف تيتوس إيميوس  .والشعب المجمس بموافقة" ترجمة النقش: 

( إستراتيجوس السبلـ، ُعّيف مف ِقَبؿ الحاكماف مانيميوس Titus Aelius Ogeiluأوجيمو)
( ومف قبؿ وطنو. بعد Venidius Rufus(و فينيديوس روفوس)Manilius Fuscusفوسكوس)

 .(ٕ)العظيمة وعمؿ كػ إستراتيجوس في مّرات ُمتعّددة" أْف أظير الحماس والشجاعة
وُيشير ىذا النقش بوضوح إلى أّف الستراتيجوس إيميوس بوراس قد ُعّيف بناًء عمى أوامر مف 
الحاكـ الرومانّي مما يدّؿ رّبما عمى أّف تدمر كانت بحاجة لطمب موافقة السمطة التدمرّية قبؿ أْف 

 .(ٖ)أّي عممّية ىاّمة تتمّكف مف إستخداـ قّواتيا في
أّما عف ىيكؿ القّوات التدمرّية القائمة عمى حراسة القوافؿ التجارّية فكانت تتكّوف، بشكؿ رئيسّي، 
مف النّبالة الراكبيف عمى الخيوؿ والنّبالة الراكبيف عمى ظيور الجماؿ)اليّجانة( أو 

دمرّي والسبلح األكثر أىّمية ( والذيف كانوا ُيشّكموف ىيكؿ الجيش التDromedariiالدروميداري)
، ومف الجميؿ معرفة أّف احتساء الخمر كاف ُمحّرمًا عمى ِفرؽ النّبالة التدمرييف، وىو إجراء (ٗ)فيو

وقائّي كاف ىدفو، رّبما، احتفاظ رامي السيـ باتزانو، تمؾ السمة التي كاف البّد منيا لتحقيؽ إصابة 
 . (٘)ُمحّققة لميدؼ

اـ الُمشاة كاف ضئيبًل نتيجة لطبيعة البيئة الصحراوّية التي كانت تعمؿ وعمى األرجح أّف استخد
 .(ٙ)فييا القّوات التدمرّية الحامية لمقوافؿ

                                                           
1 SEG; VII, 138. 
2 Young. G. K; op, cit,p145. 
3 Matthews. J. F; op, cit, p168. 
4 Stoneman.R; op, cit, p39. 

 .7ٕٗص القدٌم، التارٌخ فً العرب النّبالة دور(: أحمد شذى)عٌسى ،(دمجٌ شاكر)كاظم ٘
6 Young. G. K; op, cit,p147. 
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والبّد مف التفريؽ أيضًا بيف الوحدات التدمرّية القائمة عمى حراسة القوافؿ وبيف الوحدات التدمرّية 
في أماكف ُمتفّرقة مف اإلمبراطورّية  الُمساعدة التي عممت في الجيش الرومانّي وثبت حضورىا

. إْذ كاف ىناؾ اتجاه عاـ لتنظيـ وحدات حراسة القوافؿ (ٔ)مثؿ سورية، مصر، وحّتى في بريطانية
.  (ٖ)، بيدؼ االستفادة مف خبراتيـ القتالّية والسّيما وحدات النّباليف(ٕ)التدمرّية في الجيش الرومانيّ 

حدى ىذه الوحدات التدمرّية العام مة في الجيش الرومانّي والتي ُسّجؿ حضورىا كانت الكوىورت وا 
( التي ُوجدت سجبّلتيا في دورا Cohors XX Palmyrenorumأو الكتيبة التدمرّية العشروف)

. وطبعًا كانت (ٗ)ـٕٙ٘ -ٕٛٓأوربوس، مثبتة حضورىا في ىذه المدينة طواؿ الفترة بيف العامي 
انّي تحمؿ أولوّيات رومانّية وليست تدمرّية أّي كانت الكتيبة العشروف التابعة لمجيش الروم

 .(٘)متواجدة لحماية دورا أوروبوس مف اليجوـ البارثّي وليس لحماية القوافؿ التدمرّية
وىنا ُيطرح تساؤؿ ُميـّ عف السبب الذي دفع روما لمسماح لمتدمرييف باالحتفاظ بقّوات خاّصة بيـ 

 مسمطة الرومانّية.في ضوء الواقع القائؿ بتبعية تدمر ل
والجواب الُمرّجح ليذا التساؤؿ تقّدمو مصالح روما االقتصادية، فبالرغـ مف أّف التدمرييف احتفظوا 
بقّوات خاّصة بيـ تقوـ بدورّيات وتحفظ األمف في مدينتيـ والمناطؽ الواقعة إلى الشرؽ منيا. إاّل 

بوراس، الذي شغؿ  ي تعييف إيميوسأّف تمؾ القّوات كانت تحت نظر روما، وىو ما بدا بوضوح ف
. وفي الوقت نفسو فإّف رقابة روما عمى (ٙ)منصب استراتيجوس السبلـ، مف ِقبؿ الحاكـ الرومانيّ 

القّوات التدمرّية ال ُيبّرر سماحيا بقياـ مثؿ القوة العسكرّية في مدينة تابعة لمسمطة اإلمبراطورّية. 
لرومانّي عف القّوات التدمرّية كاف الضرائب التي كانت لذلؾ فإّف التفسير الُمرّجح لغّض النظر ا

، فدفعت العائدات المالّية، التي (ٚ)ُتحّققيا تجارة القوافؿ التدمرّية لمخزينة اإلمبراطورّية الرومانّية
كانت تُضّخيا القوافؿ التدمرّية في شراييف االقتصاد الرومانّي، الحكومة الرومانّية إلى غّض 

التدمرييف بقّوات لحماية قوافميـ طالما بقيت تمؾ القّوات تحت الرقابة الرومانّية النظر عف احتفاظ 
 . (ٛ)وُموّجية لحماية القوافؿ التجارّية

                                                           
 قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً: كذلك. 7ٕٔص الشرق، ملكات تارٌخ(: محمد قاسم)سوٌدان ٔ

 .8ٖ ،8ٕص ،ٖج اإلسبلم،
2 Isaac. B; The Limits of Empire: The Roman Army in the East, Oxford, 1990, p225. 

 .8ٕص ،ٖج اإلسبلم، قبل العرب تارٌخ  فً الُمفّصل(: جواد)علً ٖ
4 Kennedy. D. L; The Cohors XX Palmyrenorum at Dura Europos.’ In Dabrowa (ed.) 
The Roman and Byzantine Army in the East, pp89, 98. 
5 Isaac. B ; op, cit, p225. 
6 SEG; VII, 138. 
7 Smith.M. A;  Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p331. 
8 Young. G. K; op, cit,p148. 
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أّما حيف خرجت تمؾ القّوات عف اليدؼ المرسوـ ليا وأصبحت لغايات توّسعّية فإّف السمطة 
 . (ٔ)سمطتيا الرومانّية قامت بالقضاء عمييا وأنيت ُمحاولتيا لمتمّرد عمى

 الضرائب عمى التجارة التدمرّية: -ٗ
ـْ تتوّفر، في مجاؿ الضرائب، التي ُفرضت عمى التجارة التدمرّية،   مف سوء الحّظ أّنو ل

تمؾ الدالئؿ التي توّفرت عند دراسة تجارة البحر األحمر الشرقّية، مف قوائـ تعرفة جمركّية كتعرفة 
التي وردت في ورقة بردي موزوريس. ُوكّؿ ما توّفر في  كوبتوس، أو إشارات إلى الضرائب كتمؾ

ىذا المجاؿ كاف نقش أقيـ في الساحة العاّمة لتدمر، وتضّمف قائمة ضرائب ُعرفت بالتعرفة 
ـ، وىو ٔٛٛٔ(. و اكتشؼ ىذا النقش التدمرّي في العاـ Palmyrenorum Portoriaالتدمرّية)

. (ٖ)الواجبة عمى السمع التي تعبر إلى السوؽ التدمرّية، وتضّمف الضريبة (ٕ)ـُٖٚٔيوّرخ إلى العاـ 
إاّل أّف تمؾ الضريبة ال تتضّمف سمع الرفاىّية التي ارتبطت بالتجارة التدمرّية البعيدة المسافة مثؿ 

، بْؿ ُحّددت الضريبة عمى سمع استوردت مف خارج تدمر وكانت ُمخّصصة (ٗ)التوابؿ والعطور
 األواني األرجوانية، الصوؼ أصبغة الصوؼ، ؾ الُمجّفؼ،لبلستيبلؾ المحّمي مثؿ السم

الخمور، لحـ الخنزير، كما كاف في الضريبة  الُمجّفؼ، التيف الزيتوف، زيت العطور، الزجاجّية،
. وعدا عف كوف ىذا (٘)قسـ يتعامؿ مع ُمستحّقات واجب دفعيا عمى استيراد العبيد والُمومسات

ـ داللة عمى أّف اإلنتاج الزراعّي المحّمي في تدمر كاف قاصرًا عف النقش نقشًا ضريبّيًا، فإّنو ُيقدّ 
 .(ٙ)تمبّية الُمتطّمبات االستيبلكية لممواطنيف التدمرييف، فمجؤوا إلى استيراد باقي االستيبلؾ المحميّ 

أّما النقش التدمرّي اآلخر والذي أعطى تمميحًا عابرًا إلى فرض الحكومة الرومانّية لضريبة عمى 
. وىو يوّجو ُشكرًا (ٚ)ـٔٙٔع الشرقّية الواردة إلى سورية عبر الطريؽ البّرية، فيعود إلى العاـ السم

 أسكيميبياديس أفّ  النقش ىذا أسكيميبياديس، ويوّضح إميميوس إلى ُموّظؼ رومانّي ُيدعى ماركوس
/ تارتالتي ضريبة جباية عف أنطاكية، وكاف في الوقت ذاتو مسؤوالً  مدينة مجمس في عضو كاف

 . و توجيو النقش الرومانّي الُشكر ليذا الُموّظؼ يدّؿ عمى أّف (ٛ) (tetartones) %/ٕ٘ ضريبة

                                                           
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p106. 
2 Stoneman.R; op, cit, pp57- 59, 212. 

 .ٖٕٔص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا بدع نورة) النعٌم ٖ
4 Pat. S; op, cit, pp27. 

 .9ٗص ، القدٌم السوري المجتمع: شٌفمان ٘
6 Matthews. J. F; op, cit, p168. 
7 Miller. J. I; The Spice Trade of the Roman Empire, op, cit, p 134. 
8 Inv;  IX, 29. 
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التّجار التدمرييف قْد وصموا بسمعيـ إلى مدينة أنطاكية عاصمة والية سورية. وبما أّف ضريبة 
فيذا يدّؿ عمى أّف التيتارت كانت ُمخّصصة لبلستيرادات الشرقّية الداخمة إلى األراضي الرومانّية، 

 . (ٔ)التّجار التدمرّييف كانوا خاضعيف ليا كأقرانيـ الداخميف إلى اإلسكندرّية وميناء لويكي كومي
وبالرغـ مف ذلؾ، فإّنو مف غير المعروؼ أيف ىو المكاف الرابع الذي ُفرضت فيو ضريبة 

مى األرجح أّنو في حاؿ التيتارت، إْذ ُفرضت في اإلسكندرّية و ميناء لويكي كومي وأنطاكية. وع
أرادت روما ضبط السمع الشرقّية الواردة عبر تدمر، فإّنيا كانت يجب أْف تضع ُموّظؼ لجباية 
ـّ بيع تمؾ السمع أو توزيعيا إلى باقي الُمدف  ضريبة التيتارت في مدينة تدمر نفسيا قبؿ أْف يت

 السورّية. 
الرومانّية الُمتمركزة في تدمر كانت تقـو ويفترض سميث في ىذا المجاؿ أّف الحامية العسكرّية 

بدور الرقابة عمى السمع القادمة إلى تدمر بغرض تحصيؿ الضريبة عمييا، وأّنيا كانت تُقّدـ 
. وىذا افتراض قد يبدو منطقّيًا، (ٕ)المساعدة، بشكؿ أو بآخر، لجابي ضريبة التيتارت في أنطاكية

ة الداخمة، عبر القوافؿ، إلى تدمر ستجعؿ المدينة تقـو ألّف الرقابة الرومانّية عمى السمع الشرقيّ 
ـّ دفع الضريبة في أنطاكية  بالدور الذي قامت بو كوبتوس، أّي كمخزف إلحصاء السمع الشرقّية ليت
عمى المتوّسط. وبالرغـ مف أّف ىذه تبقى افتراضات، إاّل أّنو مف الُمستحيؿ أْف تترؾ الحكومة 

ف ينقموف السمع ، ويقوموف بتمؾ التعامبلت التجارّية مع مممكة ميساف الرومانّية التّجار التدمريي
 ومدف ببلد ما بيف النيريف مف دوف أْف ُتشاركيـ منافع تمؾ التجارة الُمربحة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sidebotham. S; Roman Economic Policy in the Erythra Thalassa 30 BC–AD 217, op, 
cit, p105. ; P. M. E; XIX. 
2 Smith.M. A; Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
pp331, 332.  
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 الفصل السادس
 الرومانّية من اليمن واليند والصين الواردات

 في المجتمع الرومانيّ  واستخداماتيا
 ُمقّدمة.
 الواردات مف الُمنتجات النباتّية.أوال: 
 السمع العطرّية.  -ٔ
 أنواع السمع العطرّية. -أ
 البخور أو المباف. -أ-أ
 الُمّر. -أ -ب
 البلدف. -أ -جػ
 القسط. -أ -د
 القرفة أو الدار الصينّي. -أ -ىػ
 النارد. -أ -و
 السمع العطرّية في المجتمع الرومانّي. استخدامات -ب
 في الطقوس الدينية والشعائر الجنائزّية. استخداماتيا -ب -أ
 كعطور شخصّية وكُمستحضرات تجميؿ. استخداماتيا -ب -ب
 كُمنّكيات. استخداماتيا -ب -جػ
 في تركيب الُمستحضرات الطّبية. استخداماتيا -ب -د
 .التوابؿ -ٕ
 طبيعة وقواـ الفمفؿ األسود. -أ
 الفمفؿ في المجتمع الرمانّي. استخدامات -ب
 زنجبيؿ. ال -ٖ
 األلوة أو الصبر.  -ٗ
 دـّ األخويف. -٘
 األخشاب. -ٙ
 النبيذ العربّي.  -ٚ

 مف الُمنتجات الحيوانّية. الوارداتثانيًا: 
 الحرير. -ٔ
 منشأ وقواـ الحرير. -أ
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 ُمعالجة الحرير في اإلمبراطورّية الرومانّية وُمضاعفة سعره. -ب
 الحرير في المجتمع الرومانّي. استخدامات -جػ
 العاج. -ٕ
 العاج في الُمجتمع الرومانّي.  استخدامات -أ
 الآللئ. -ٖ
 الآللئ في المجتمع الرومانّي. استخدامات -أ
 السمحفاة. صدؼ -ٗ
 صدؼ السمحفاة في المجتمع الرومانّي. استخدامات -أ
 الحيوانات البّرية. -٘

 ثالثًا: ورادات أخرى.
 األحجار الكريمة. -ٔ
 الكريمة في المجتمع الرومانّي.األحجار  استخدامات -أ
 األصبغة الُمتنّوعة. -ٕ
 العبيد. -ٖ
 ِقطع الَشْعر اليندّي. -ٗ
 أحجار الُمرُمر -٘

 .السمع اليمنّية والشرقّية استيرادرابعًا: مرابح التّجار الروماف مف 
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 :ُمقّدمة
 

عمى واردات  (، الُمتخّصص بالتاريخ االقتصادّي،Smikinُيعّمؽ الباحث سميكف )
اإلمبراطورّية الرومانّية، فيقوؿ: " قامت تجارة اإلمبراطورّية الرومانّية عمى خمس سمع أساسّية 

الكيرماف و العاج، و الحرير الصينّي، و البيارات والتوابؿ اليندّية، و البخور العربّي،  :ىي
ات الرومانية مف اليمف . وبالفعؿ أصاب سميكف في توصيفو ىذا، إْذ شّكمت الوارد(ٔ)الجرمانّي"

واليند والصيف العمود الفقرّي لتجارتيا الخارجّية، والسّيما وأّف تمؾ الواردات كانت تمقى طمبًا كبيرًا 
 السمع العطرّيةىو جديد وغريب. فطمب ذلؾ المجتمع  مف المجتمع الرومانّي الُمتعّطش لكّؿ ما

لممواطف الرومانّي، والوصفات  والجنائزّية سمًة أساسيًة في الشعائر الدينية تغد التي ةاليمنيّ 
 الروماني. وطمب التوابؿ اليندّية التي غدت سمًة أساسّيًة في المطبخ الرومانّي فبل لمطبيب الطّبية

تكاد تخمو منيا أّي وصفة طعاـ رومانّية. وطمب الحرير الصينّي الذي غدا سمًة أساسيًة في 
ُصدؼ ذخ الُمستشرّي في أوساط ذلؾ المجتمع. وطمب المباس الرومانّي وعنوانًا لمثراء والب

وطمب  الذي غدا سمًة أساسيًة في األثاث والمفروشات الرومانّية الباذخة. العاجو  السمحفاة
 الجواىر و الآللئ الشرقّية إلشباع َنيِمو لمترؼ والتبّرج.

ّية والصينّية الرومانية مف السمع اليمنّية واليند الوارداتوُخّصص ىذا الفصؿ لمبحث في 
كّؿ سمعة مف ىذه السمع في شتى مناحي حياة المواطف الرومانّي وأسعارىا بحسب  واستخدامات

 ورودىا في المصادر التاريخية الُمتوّفرة. 
ـّ تقسيـ تمؾ السمع بحسب المنشأ  وبيدؼ توضيح المعمومات التي سترد في ىذا الفصؿ، لذلؾ سيت

ـْ حيوانيّ  لفمفؿ والسمع العطرّية،كا األصمّي ليا، سواًء أكاف نباتيّ  كالحرير و العاج وُصدؼ  أ
. كما سيتـّ تخصيص قسـ مف ىذا الفصؿ لمسمع الُمتنوعة التي كاف منشؤىا المناجـ السمحفاة

أو ، أو تمؾ التي كانت ذات منشأ ُمشترؾ نباتّي وحيوانّي كالصبغة الُمتنّوعة، كاألحجار الكريمة، 
كما ُخّصصت فقرة لدراسة األرباح التي جناىا  .يد وقطع الشعر الينديّ تمؾ السمع البشرّية كالعب

 التّجار الروماف مف جمبيـ لتمؾ السمع وحضور تمؾ األرباح في المجتمع الرومانّي. 
وطواؿ ىذا الفصؿ، سيتـّ مبلحظة تمؾ الحالة مف النقد واليجو والتمممؿ مف جانب الكتّاب 

ـْ يرؽ ل واألدباء الروماف الذيف شّكمت كتابتيـ مصدرًا رئيسّيًا لمعرفة أنواع السمع  يـ ،الذيف ل
ـْ يعِط أذنًا صاغية ال  الواردة مف اليمف واليند والصيف، وحضورىا في المجتمع الرومانّي الذي ل

 لذلؾ النقد وال لمقوانيف التي منعت أحيانًا اإلقباؿ عمى سمع الترؼ الشرقّية.
 
 

                                                           
1 Smikin. C . G; The Traditional Trade of Asia, London: New York, 1968, pp38, 39.  
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 لنباتّية:أّوال: الواردات من الُمنتجات ا
تنّوعت السمع النباتّية التي جمبيا التاجر الرومانّي مف اليمف والشرؽ، فتراوحت مف السمع  
ألغراض ُمتعّددة منيا ما كاف دينّي، و منيا ما كاف طّبي، ومنيا ما  استخدمتالتي  ،العطرّية

تعّددة منيا ىي األخرى ألغراض م استخدمتالتي  ،كاف شخصّي كالتبّرج والتعّطر، إلى التوابؿ
 يرتبط بأغراض طّبية.  ما كاف يرتبط بالمطبخ والمأكوالت الرومانّية، ومنيا ما

ة المعروفة باسـ " تعرفة اإلسكندرّية"، والتي وثّقت قائمة السمع الشرقّية يوتحفظ القائمة الضريب
 و ،النباتّية الخاضعة لمضريبة في مدينة اإلسكندرّية، تشكيمة واسعة مف السمع اليمنّية واليندّية

التي كانت تصؿ إلى األسواؽ الرومانّية مع بداية القرف الثاني الميبلدّي. وُتورد ىذه القائمة عدد 
ـْ يأِت دليؿ البحر اإلريثيري  عمى ذكرىا. مف تمؾ السمع: البّخور،  و الُمّر، و مف السمع التي ل

 . (ٔ)لميكيوـاو الصّبار، و الزنجبيؿ، و القرفة الصينية، و خشب و الفمفؿ، 
 السمع العطرّية:  -ٔ

ُتعتبر السمع العطرّية مف أىـ السمع التي سعى التاجر الرومانّي لمحصوؿ عمييا خبلؿ  
رحمتو البحرّية إلى اليمف واليند والشرؽ األقصى. وبالرغـ مف أّف اليمف كانت تشتير بإنتاج تمؾ 

ىي األخرى، أنواعًا مف السمع العطرّية سية كانت توّفر، آالسمع، إاّل أّف اليند وجنوبّي شرقّي 
 النارد.  والسّيما القرفة و

و وفيما يمي سيتـّ عرض أىـّ السمع العطرّية التي جمبيا التاجر الرومانّي مف اليمف والشرؽ 
 في المجتمع الرومانّي. استخداماتيا

 أنواع السمع العطرّية: -أ
 البخور أو المبان: -أ-أ

ة القديمة بصيغ مختمفة . ورد في النقوش اليمنيّ (ٕ)(Boswellia Sacr Flueckاسمو العممي )
، وُيعرؼ في المصادر اليونانية (ٖ) تدؿ عميو مثؿ: )ؿ ب ف ي ( و) ب خ ر( و)ؿ ب ف ت(

. وكممة لباف ىي مف لغة (ٗ)("Libanotos( وليبانوتوس)Libanosوالرومانية بػ "ليبانوس )
وما تزاؿ ىذه الكممة تستعمؿ في الميجة اليمنية، حتى  جنوب الجزيرة العربية القديمة )اليمف(،

                                                           
1 Justinian Digest; XXXIX, 4, 16, 7. ;  Young. G. K; op, cit, p189. 

ًّ  االسم هذا ٕ ، أّحدهما عالمٌن إلى ٌعود العلم ًّ ٌُدعى برٌطان  ، واآلخر(John Boswell)باوسٌل ون و

ٌُدعى سوٌسريّ   :     انظر(. Flüeckiger)فٌلسكٌجر  و

                                                                                  , cit, pp 6, 7. op  Badria. F. A;                                        
 الجدٌدة، لوقان بٌترز نشرٌات دار ، والعربٌة والفرنسٌة باإلنجلٌزٌة ، السبئً المعجم:  وآخرون بٌستون ٖ

 .  8ٔ ،7ٕص م،98ٕٔ بٌروت،
4 Theophrastus; Enquiry into plants, IX, 7 ;  Herodotus; Histories, III, 107.; Muller. W; 
Arabian Frankincense In Antiquity According To Classical  Sources, Studies In The 
History Of Arabia, Vol. I, Part 1, University Of Riyadh, Saudi Arabia, 1977, p29- 87.              
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 إفرازية. والمباف ماّدة راتنجّية صمغّية توجد عمى ىيئة قطرات (ٔ)الوقت الحاضر، بمعنى العمؾ
ويتـ الحصوؿ عمى المباف مف الشجرة عف طريؽ عمؿ شقوؽ عميقة مائمة في لحاء  كبيرة.

ُيترؾ حتى يجّؼ ويتجّمد ثـ ُيباع وُيستعمؿ  الشجرة، فيسيؿ منيا سائؿ صمغي مائؿ لمبياض
 . (ٖ). ويوجد حوالي خمسة وعشروف نوعًا مف المباف(ٕ)بخوراً 

 وتضاربت المعمومات  التي قّدمتيا المصادر الكبلسيكّية بخصوص شكؿ شجرة البّخور، وىو ما
نفسيا. وال عمى مظير أو شكؿ شجرة البخور  اتفاؽال يوجد  عّبر عنو بميني صراحة حيف أورد: "

يوجد أي كاتب التيني، عمى حّد عممي، وصؼ شكؿ ىذه الشجرة، والوصؼ الذي قدمو 
 . (ٗ)متنوع " يوفاليونان

أف ُيقّدـ وصفًا لتمؾ  لمباحثإاّل أّنو ومف خبلؿ المعمومات التي ذكرتيا تمؾ المصادر ُيمكف 
يس ليا جذع، وعمييا عدد الشجرة عمى أّنيا شجرة أو ُشجيرة شوكّية ُممتوية ذات لوف أخضر، ل

أقداـ، إاّل أّنيا  ٚإلى  ٙ. يتراوح طوليا مف (٘)كبير مف األغصاف وأوراقيا خضراء ذات طعـ ُمرّ 
 . (ٙ)قدـ في حاؿ توّفرت ليا ظروؼ ُمناخّية ُمبلئمة ُ٘ٔيمكف أْف تصؿ إلى 

انت مف وأىـ مناطؽ إنتاج البخور كانت في حضرموت وجزيرة سقطرى، فضبًل عف ظفار التي ك
أجريت في "خور روي"  التيثرّية الحديثة األ االكتشافات. وأظيرت (ٚ)وتصديره إنتاجوأىـ مناطؽ 

ظفار أّف ىذه المنطقة كانت مركزًا لزراعة المباف. كما بّينت ىذه  فيالواقعة قرب "طاقة" 
تج في منطقة الُمكتشفات أّف ميناء سميـر أو خور روي كاف ميناًء ُمخّصصًا لتصدير المباف الُمن

 ، بؿ استحوذت عمى ما ُينتج منو في المناطؽة المبافوسيطرت ممالؾ اليمف عمى تجار  .(ٛ)ظفار
لو في  االحتياجاألخرى، فاحتكرت تجارتو دوف منافس، وتحّكمت بأسعاره. تحّكـ ترافؽ مع شدة 

 .(ٜ)بمداف الشرؽ األدنى وحوض البحر المتوسط
 تنمو بصورة طبيعّية، أو ُتزرع. والنوع المزروع ىو الذي ُيقّدـ وشجرة المباف أو البّخور ُيمكف أفْ 

المحصوؿ األكثر جودة عمى اعتبار أّنو يخضع لرعاّية بشرّية ُتساىـ في زيادة جودتو  
 . (ٓٔ)نتاجّيتوا  و 

                                                           
1 Groom. N; Frankincense and Myrrh, op, cit, p13. 

 .ٗٙص الٌمنٌة، الجزر تارٌخ(: علً حمزة)لقمان ٕ
 .ٖٕٗص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٖ

4 Pliny; N. H, XII, 31. 
 .8ٕص م،ٕٔٓٓصنعاء، إلرشاد،ا مكتبة ،ٗ ط الٌمن، فً الطبٌة النباتات(: سالم علً)باذٌب ٘
 .ٖٕٗص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٙ

7 Van Beek, G. W; Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia, op, cit, pp142, 
143. 
8 Reddy. A; op, cit, pp96- 98.             
9 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p61. 
10 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4. 
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أّما عف طريقة جمع محصوؿ المباف، فكانت تتـّ بصنع شقوؽ طولّية، بسكيف خاّصة، في الفروع 
. ويخرج مف ىذه الشقوؽ سائؿ يتجّمد بمّجرد (ٔ)الشقوؽ في الفروع أصغر حجماً  والسيقاف، وتكوف

ُمبلمسة اليواء ُمكّونًا قطعًا غير ُمتساوية الحجـ ُتشبو الدمعة. وكاف الُمزارعوف العرب يحتسبوف 
لسقوط ىذه القطع عمى األرض، لذلؾ كانوا يضعوف ُحصر مف سعؼ النخيؿ تحت ىذه األشجار 

ـّ تسوية األرض التي تحت األشجار ليتساقط الصم غ عمييا، أما في بعض الحاالت فكاف يت
. والبخور المتساقط عمى الوسائد يكوف جمّي ونقي شفاؼ، أّما الُمتجّمع عمى األرض (ٕ)وتنظيفيا

ـّ نزعو بوساطة أدوات حديدّية فيكوف أقؿ درجًة. والقسـ الُمتبّقي عمى الشجرة كاف يت
. وكانت (ٖ)

منيا مف لباف  ما ظيرف تُترؾ عشرة أّياـ بعد تشقيقيا ليعود بعدىا الُمزارعوف لجمع أشجار المبا
. وبعد ُمضي عشرة أّياـ أخرى يعود المزارعوف (ٗ)مف جية ولصنع شقوؽ أخرى مف جية أخرى

مف لباف جديد، وىكذا حّتى نياية جمع المحصوؿ الذي كاف ُينقؿ بّرًا وبحرًا إلى  ما ظيرلجمع 
. وعند نضوب الشجرة مف السائؿ كانت تُترؾ لتستعيد حيوّيتيا خبلؿ فترة (٘)ومدينة شبوةميناء قنا 

 . (ٙ)بيف سّتة أشير إلى عاميف
وُيشير بميني إلى موعد جمع المباف، فأورد أّنو كاف مف العادة، عند وجود فرص أقؿ لبيع البخور، 

يادة اإلقباؿ عمى تجارتو أّدت إلى فإّف ز ، أف يتـ جمعو في موسـ واحد في السنة، أما في أّيامو
الذي ُيشير  . وما أورده بميني ىنا أثبتو العمـ الحديث(ٚ)القياـ بجمعو مرتيف في موسميف في السنة

بداية كانوف  إلى أّف جمع البّخور يكوف مّرتيف في العاـ، فيتـّ صنع شقوؽ في شجرة المباف في
 الثاني المحصوؿ أما آذار. شير نياية في افالمب وجمع جني المحصوؿ ويتـ عاـ، كؿ مف الثاني
 األشيرتموز، أّي في  شير بداية في المحصوؿ وُيجنى آذار، شير نياية صنع الشقوؽ في فيتـ

 . (ٛ)التي تسبّؽ توّقع وصوؿ السفف التجارّية الرومانّية إلى ميناء قنا
ني المحصوؿ ىـّ مف العبيد وبحسب دليؿ البحر اإلريثيري  فإّف المزارعيف الذيف كانوا يقوموف بج

الممكييف أو مف الُمجرميف المحكوميف. وألّف ىؤالء كانوا يعمموف في ظروؼ صعبة، فإّف قسمًا 
، نتيجة إصابتيـ بنوع مف الُحّمى تُدعى الُحّمى (ٜ)منيـ كاف يفقد حياتو أثناء جنّي المحصوؿ

                                                           
ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد ٔ ٌّة، التجارة فً العرب  .ٖٙٔص الدول

2 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4. 
3 Pliny; N. H, XII, 32. 

 .ٖٕٙص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٗ
5 Singer. C; op, cit, p22. 
6 Thomas. B; Arabia Felix, London, 1932, p122. 
7 Pliny; N. H, XII, 32. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p76. 
9 P. M. E;  XXIX. 
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ـ في ىذا الخصوص إلى أّف . وُيشير جرو (ٔ)الحمراء ُتصيبيـ نتيجة الجوع والحّر الشديديف
 . (ٕ)("Land Deathحضرموت اكتسبت اسميا مف الظروؼ الُمحيطة بيا أّي " أرض الموت)

كاف البخّور الذي يشتريو التاجر الرومانّي مف اليمف عمى أربعة أنواع.  النوع األّوؿ: وىو األجود 
مّية جاءت مف أّف ىذا النوع ثمنًا وكاف ُيدعى، بحسب بميني، البّخور الذكر وىذه التسو األغمى 

ُيشبو  كاف يتقّطر مف شجرتو عمى شكؿ قطرات ُكروّية الشكؿ تّتحد مع بعضيا البعض ُمكّونًة ما
، وىذا النوع مف البخور كاف النوع األكثر ُشيرة نتيجة لتفضيمو عمى غيره مف (ٖ)خصيتّي الذكر

 .(ٗ)األنواع الُمقّدمة لآللية الرومانّية
األخرى،  تموَ  ةقطرات الواحد و عمى شكؿ السائؿ في، و يتقّطر ُيشبو ثدّي األنثىفنّي: أّما النوع الثا

 .(٘)فتّتحػػّد مػػع بعضػػيا الػػبعض وتظػػّؿ عالقػػة فػػي الشػػجرة وتتػػدّلى منيػػا فػػي شػػكؿ ُيشػػبو ثػػدّي األنثػػى
 ر طّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقّ البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور المُ  والتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمّية اليونانّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

(Drop-incense)  أو البخور الصمب(Solid incense) وىذا النوع كاف مػف األنػواع األكثػر .
جودًة في العصػر الرومػانّي. النػوع الثالػث: وىػو أصػغر حجمػًا وجػودًة مػف النػوعيف األّولػيف، فكػاف 
ُيسّمى بخور حبة الكتكوت. أّمػا النػوع الرابػع: فكػاف األقػّؿ جػودًة وتكمفػة بالنسػبة لمتػاجر الرومػانّي، 

 . (ٙ) (Mannaوكاف ُيسّمى المّف)
ّنما كاف يختمؼ   ما يدفعوولـ يكف التاجر الرومانّي يدفع سعرًا موّحدًا لجميع أنواع المباف، وا 

دنانير رومانّية، وسعر الباوند  ٙالواحد مف النوع األّوؿ  (ٚ)بحسب جودة المباف، فبمغ سعر الباوند
. وىذا (ٛ)انير رومانّيةدن ٖدنانير رومانّية، وسعر الباوند مف النوع الثالث  ٘مف النوع الثانّي 

األسعار التي أوردىا بميني ليست ىّينة في القرف األّوؿ الميبلدّي، إْذ كانت ُتعادؿ تقريبًا أجرة يـو 
. وكاف المباف ُيكّدس في شبوة عاصمة حضرموت عمى شكؿ (ٜ)كامؿ لمعامؿ الرومانّي العاديّ 

لتاجر الرومانّي ويأخذ طمبو، ويضع السعر أكواـ ُيوضع عمييا لوحة ُتحّدد الكّمية والسعر، فيأتّي ا
، لذلؾ (ٔ). ويبدو أّف التاجر الرومانّي لـ يكف يثّؽ بما ُيعرض عميو مف بّخور(ٓٔ)الُمحّدد مكانو

                                                           
1 P. M. E; XXIX. 
2 Groom. N; Frankincense and Myrrh, op, cit, p241. 
3 Pliny; N. H, XII, 32. 
4 Muller. W; op, cit, p82. 

ٌّة، الجزٌرة شبه جنوب فً البخور تجارة(: محمود أسامة)المولى عبد ٘  .8ٔص العرب
6 Pliny; N. H, XII, 32. 

 العرب جزٌرة(: السً دي) ريأولٌ:  انظر.  تقرٌباً  ؼرام 9ٕٖ ٌساوي وهو اإلنكلٌزي، الرطل هو: الباوند 7
 م،99ٓٔ ، األردن عّمان، ، الثقافة وزارة منشورات ، الؽول علً موسى:  علٌه وعلق ترجمه ، البعثة قبل
 .ٔٔص

8 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p126. 
9 Mattern. S. P; Rome and the Enemy: Imperial Strategy in the Principate, Berkeley, 
University of California Press, 1999, p28. 

 .7ٖٕص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٓٔ
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فإّنو كاف يمجأ إلى عّدة أساليب بيدؼ معرفة الجّيد منو مف الرديء، مف ىذه األساليب وضعو 
مف النوع الجيّد، أّما إذا لـ يشتعؿ كاف مف النوع  عمى الفحـ الُمشتعّؿ، فإذا اشتعؿ بسرعة كاف

الرديء. كما لجأ بعض التجار الروماف إلى الضغط عمى البّخور بأسنانيـ، فإذا تفّتت كاف جيدًا، 
ويقوؿ بميني بحسرة أّنو يوجد في زمانو قطرات  أّما إذا حصؿ العكس فيكوف مف النوع الرديء.

عادؿ مئة دينار رومانيّ  أّي ماي معدودة مف المباف ُتساوّي ثمث مينا ُُ
(ٕ). 

 :الُمرّ  -أ -ب
و  .ولكنيػػا تتميػػز عنيػػا عمػػى صػػعيد الشػػكؿ والمحصػػوؿ ،شػػجرة الُمػػّر تشػػبو شػػجرة المبػػاف 
( وتنتمػػػػػػي لمعائمػػػػػػة النباتيػػػػػػة Commiphora Myrrhaىػػػػػػو ) الُمػػػػػػرّ  لشػػػػػػجرة العممػػػػػػيّ  االسػػػػػػـ

(Burseraceae)(ٖ).  تفاعيػػا إلػػى ثبلثػػة أمتػػار، وىػػي عبػػارة عػػف شػػجرة شػػوكية صػػغيرة، يصػػؿ ار
وليػػا أزىارىػػا صػػغيرة الحجػػـ  .يػػا كثيػػرة التفػػرع وسػػاقيا ذي قشػػور ورقيػػة، وأوراقيػػا ثبلثيػػةز بأنّ وتتمّيػػ

ة ة قوّيػ، وىي ذات رائحة بمسػميّ رماديّ  مائؿ إلى االصفرار أو  تحوي بذرة واحدة ذات لوف برتقاليّ 
ًا فػرزه السػاؽ طبيعّيػتُ ، ة عػف سػائؿ صػمغيّ ومحصػوليا عبػار  .(ٗ)مفيػا أو أغصػانياوح عند دعؾ قُ تفُ 

ضػػو لميػواء وُيصػػدر عػف حرقػػو تعرّ  دد عنػويتجّمػ ،واألسػػود أو عنػد جرحػو، ويتػػراوح لونػو بػػيف البنػيّ 
وبالرغـ مف أّف الجزيرة العربّية لـ تكف  .ف نوعًا مف الُمرّ يوجد نحو مائتيف وخمس. ويُ (٘)رائحة زكّية

 . (ٙ) ياكانت تحوي أفضم إاّل أّنيا ،تحوي جميع ىذه األنواع

                                                                                                                                                                      
ٌّة المصادر أنّ  إلى هنا اإلشارة تجدر ٔ  التعامل فً األمانة فضٌلة إلى مهّمة إشارات أوردت قد الكبلسٌك

. واحترامها والعقود بالعهود الوفاء على األمم رصأح هم العرب أن هٌرودوت فذكر العرب، عند التجاريّ 

 Herodotus; Histories; III, 8.                                                                              :انظر

 بقىٌ ال أنه حتى ، اآلخرٌن ومع بٌنهم فٌما تعامبلتهم فً أمناء أشخاص كانوا سبؤ أهل أنّ  ثٌوفراستوس وذكر
 البخور من بعضاً  سفنهم فً ٌؤخذون الؽرباء والبحارة الرحالة بعض فإن  ولذلك البّخور، محصول لحراسة أحد

      :            انظر. بعٌداً  ٌُبحرون ثم هناك، المراقبة النعدام والمرّ 

Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4. 
ٌّة فً ٌٌنالٌونان وبٌن بٌنهم قارن بل عربال أمانة بذكر ٌكتؾِ  لم فإّنه بلٌنً أّما  من الرؼم على: " فؤورد اإلسكندر
 االعتداء أو بالسرقة احد ٌقوم ال فإنه علٌها، الشقوق بعملٌة القٌام بعد األشجار لحراسة ٌبقى شخص وجود عدم
 ختم ُوضع وإنما ،المعامل لحراسة والحذر بالٌقظة ٌُكتفى ال اإلسكندرٌة وفً أخرى، ناحٌة ومن. جاره حق على
 لهم السماح وقبل رإوسهم وفوق عٌن شبكة مع شبكة، أو قناع ارتداء علٌهم لزاما كان الذٌن العاملٌن مئزر على

 تلك من بكثٌر أقلّ  هإالء عند باإلنتاج المتصلة األمانة ألنّ  مبلبسهم، كل نزع علٌهم ٌجب كان مراكزهم بمؽادرة

                                           .Pliny; N. H, XII, 32انظر:  ".مزارعٌنال عند الؽابات فً الموجودة األمانة

 وهذه ، سمهرم أو موشكا مٌناء فً أكوام شكل على ُمكّدس كان البخور أنّ  فذكر  اإلرٌثٌري البحر دلٌل أّما
 :انظر. اآللهة حماٌة فً المكان أن لو كما ، حراسة علٌها ولٌس مكشوفة األكوام

                                                                                                        .P. M. E; XXXII 
2 Pliny; N. H, XII, 32. 

ٌّة، الجزٌرة شبه جنوب فً البخور تجارة(: محمود أسامة)المولى عبد ٖ  .ٖٕص العرب
 .ٖٓص ٌمن،ال فً الطبٌة النباتات(: سالم علً)باذٌب ٗ
 .ٖٕ٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٘

6 Groom.N; Frankincense and Myrrh, op, cit, pp104, 105. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٖ89 
 

ّر أىمية بالغة لدى قدماء المصرييف في تحنيط جثث موتاىـ، فضبًل عف أّىميتو الطبية، وكاف لممُ 
كما  .(ٔ)ودخولو  في تركيب العطور ومستحضرات التجميؿ، واستخداماتو في الطقوس الجنائزية

 .(ٕ)ييود" الدىف الُمقّدس"سّماه ال كمادة أساسّية في صنع ما ةبد الييوديّ ااستخدـ في المع
والُمّر يختمؼ عف  .الُمّر مع المباف عند ذكر المواد العطرّية التي تحتكرىا اليمف ما ُيقَرفدائمًا و 

سـ أو أكثر بقميؿ في  ٖٓالمباف في شكؿ الشجرة، إْذ أّف الُمّر شجرة ليا جذع ويبمغ قطرىا حوالي 
، وتُزىر أشجارىا لفترة قصيرة عقب سقوط أمتار ٘إلى  ٗويتراوح طوليا مف  .بعض األحياف

ـّ بعد ذلؾ تجّؼ وتتحوؿ إلى أشواؾ األمطار، ث
. ومناطؽ نمو الُمّر أكثر انتشارًا مف نمو (ٖ)

، وفي المناطؽ (ٗ)المباف، فقد كاف ينمو في المنطقة الواقعة إلى الغرب مف مممكة حضرموت
عدف إلى باب المندب، وفي جزيرة سقطرى الُممتّد مف  الجبمّية الُمطّمة عمى الشريط الساحميّ 

 . (ٙ)كانت في وادي بيجاف إنتاجوإاّل أّف أشير مناطؽ  .(٘)وشرقّي أفريقية
وكما  .(ٚ)ينمو الُمّر طبيعّيًا إاّل أّنو يمكف أْف ُيزرع، والنوع المزروع ُمفّضؿ كثيرًا عف النوع البريو 

 فإّنيـ احتكروا ما أفريقية،سقطرى وشرقّي قاـ العرب باحتكار محصوؿ المباف الذي كانت تُنتجو 
 .(ٛ)تنتجو ىذه المناطؽ مف الُمّر أيضاً 

ـّ الحصوؿ عمى الُمّر بُصنع شقوؽ في الشجرة كما ىو الحاؿ بالن ة لمباف، إاّل أّف الشقوؽ سبويت
 . وقد تُفرز شجرة الُمر السائؿ بشكؿ طبيعيّ (ٜ)في الُمّر تكوف أكبر وأطوؿ وتبدأ مف قاعدة الجذع

. وكاف (ٓٔ)وىي األكثر قيمة مف المر ،( أو ميعة المرّ Stacteعمى شكؿ عصارة تسمى ستاكت)
محصوؿ الُمّر يوضع عمى شكؿ حـز في حقائب جمدية الحتوائو عمى نسبة عالية مف الزيت 

كذلؾ كاف لمُمّر الذي يشتريو التاجر الرومانّي  ،. وكما ىو الحاؿ بالنسبة لمباف(ٔٔ)ُفيخشى جفافو
 أنواع، وىي:  عّدة
مف وىو  ،وماكتالُمر الصومالّي أو كما ُيسّميو بميني ُمّر ساكني الكيوؼ. ويمتاز ىذا النوع بس -

 .(ٕٔ)أكثر أنواع الُمّر جفافًا وغبارًا ورائحة
                                                           

1 Herodotus; Histories; II, 85. 
2 Jeremias.J; Al Qods in The Time of Jesus,Tr; Cav. H,  Philadelphia , 1969, pp8, 37.    

ٌّة، الجزٌرة شبه جنوب فً البخور تجارة(: محمود أسامة)المولى عبد ٖ  .ٕٗص العرب
4 Eratosthenes; The Geographyica, In :Strabo, The Geography Of Strabo, XVI, 4, 4. 
5 Hirson. R. M; Gold, frankincense and myrrh, Journal of the Royal Society of 
Medicine, Vol. 81 September, 1988, p543. 

ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد ٙ ٌّة، التجارة فً العرب  .9ٖٔص الدول
7 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4. 
8 Pliny; N. H, XII, 33. 

 .ٖٕٙص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم 9
10 Groom.N; Frankincense and Myrrh, op, cit, p13. 

 .ٖٕٙص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم ٔٔ
12 Pliny; N. H, XII, 33. 
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( Astramitic( والذي يشتمؿ عمى الُمّر الحضرمي )Minaeanالُمّر المعيني ) -
 .(ٔ)(Ausaritic( واألوساني)Gebbaniticوالقتباني)

 .ىو ُمّر خميط مف مصادر متعددة، النوع الثالث -
يأتي مف مدينة ساحمية في مممكة كاف ( الذي Sambraceneالنوع الرابع السامبراسيف ) -

 السبئييف. 
 .(ٕ)(Dusiriteسمى دوسيريت )يُ و النوع الخامس  -
 ،ؼ نوعّية ىذا الُمر وجودتوختمفت األسعار التي دفعيا التاجر الرومانّي ثمنًا لمُمّر باختبلاو 

أو  سعر الميعة تراوحفي اليمف. إْذ  اإلنتاجوبالظروؼ الُمتعّمقة بالعرض والطمب في أسواؽ 
 ما يساويلمباوند الواحد أّي رومانّي  دينار( ٓ٘-ٖ( )وىي األغمى ثمنًا( بيف )Stacte)ستاكت
كاف ُيعادؿ أجرة عامؿ رومانّي وىو مبمغ كبير في القرف األّوؿ الميبلدّي، إْذ  ،سيستريس ٕٓٓ

، روماني دينار ٔٔفي حيف وصؿ أعمى سعر لمُمّر المزروع إلى . (ٖ)تقريباً  يوـ ٓ٘ماىر لمّدة 
بالنسبة لبذرة المر في أّمأ  .وىذا النوع العربي رومانيّ  دينار ٙٔوالُمّر ذو النوع الصومالّي إلى 
 Scented) المسّمى المر الشذيّ  ونصؼ، وأما النوعدينار  ٙٔببلد الصوماؿ فيي بسعر 

Myrrh دينار رومانيّ  ٕٔ ( فيو بسعر(ٗ) . 
لـ يكف ُيسمح ألّحد بالتصّرؼ بو قبؿ أْف يأخذ و وقد اشتير الُمّر المعيني عند اليوناف والروماف، 

 . (٘)محصوؿ الذي كاف يتـّ جنيوالممؾ قتباف لنفسو ربع 
مع الصمغ وعصارة الخيار ومواد أخرى لزيادة  ووكاف مف الُمحتمؿ أْف يخضع الُمر لمغّش بمزج

كسابو المذاؽ الجيد. ويمكف اكتشاؼ األنواع األخرى غير  ، إْذ نقية مف خبلؿ التذوؽالوزنو وا 
 . (ٙ)ُيعرؼ الممزوج بػالصمغ مف خبلؿ التصاقو بالّسف

 :الالدن -أ -جـ
 .(ٚ)البلدف لعرب باسـ(، وعرفيا اledanonباسـ ليدانوف) يوفماّدة صمغّية عرفيا اليونان 

وُيستخرج بصنع  .ـ٘,ٖطوليا عف  ال يزيدالخضرة  دائمة شجيرة مف عمى البلدف الحصوؿ يتـّ 
شّؽ صغير في جذع الشجرة ينتج عنو خروج الراتنج الذي يتجّمد في الشقوؽ أو يسقط عمى 

 . (ٛ)األرض فيتـّ جمعو، ومف الُممكف أْف تُفرز الشجرة الراتنج دوف الحاجة لشّقيا
                                                           

1 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p114. 
ٌّة، ترجمات(: هللا عبد)الشٌبة ٕ  .7ٙ -8ٙ ص ٌمان

3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p28. 
4 Pliny; N. H, XII, 35. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p77. 
6 Pliny; N. H, XII, 35. 
7 Herodotus; Histories; III, 107, 112. 

 .8ٕص ة،العربٌّ  الجزٌرة شبه جنوب فً البخور تجارة(: محمود أسامة)المولى عبد 8
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يحصموف عمى ىذه السمعة مف ذقوف  واوذىب ُكؿ مف ىيرودوت وبميني إلى أّف العرب كان
ة أصبحت تستعمؿ في كر عدد كبير مف الكتّاب بأف ىذه المادّ . وأورد بميني: " وقد ذَ (ٔ)الماعز

إنتاج العطور وكما يقولوف بأف الماعز، وىو حيواف يدمر أوراؽ النبات عامة، كاف ُمولعًا بشكؿ 
النبات ذات الرائحة الزكية، وكأّنو يعرؼ ثمنيا العالي، إْذ كاف يقطعيا ويمضغيا  خاّص بسيقاف

مؽ عمى شعر لحيتو، والقطرات الساقطة عمى األرض وكاف السائؿ الساقط يعْ  .مع سائميا الحمو
تتكوف عمى شكؿ كتؿ في الغبار وتتصمب بفعؿ الشمس، وليذا السبب نجد أف شعر الماعز فيو 

 . (ٕ)ة البلدف ىذه"ماد
 :القسط -أ -د

وضع في البخور والدواء يُ ، استورده التّجار الروماف مف اليمف ومف اليند، عود بحريّ  
والقسط ماّدة ُتحرؽ  .مف الطيب وقيؿ ىو العود نوعويقاؿ لو قسط وكشط، وىو  .أيضاً 

إلى جنب مع  ( جنباً Kostosستوس)و . ورد ذكره لدى ديودورس الصقمّي باسـ ك(ٖ)كالبّخور
وىو خفيؼ الوزف وذو  ،. ولمقسط ثبلثة أنواع أجودىا األبيض الُمّر وىو العربيّ (ٗ)البخور والُمرّ 

واليندّي وىو األسود  دنانير رومانّية. ٓٔ الباوند الواحد منو إلى رائحة قوّية، وكاف يصؿ سعر
وع الثالث فيو القسط السورّي ، أّما الن(٘)ديناريف رومانّييف الباوند الواحد منو إلى الحمو ويصؿ

 .(ٙ)ولونو مف لوف الخشب يتسّبب في موت اإلنساف إذا تناولو،وكاف 
 القرفة أو الدار الصينّي: -أ -ىـ

، (ٚ)، ارتبط اسميا باليمفووىي عبارة عف قشور أو لحاء شجرة تحمؿ االسـ نفس 
سية، آليند وجنوبّي شرقي ، إاّل أّف موطنيا األصمّي كاف في ا(ٛ)باإلضافة إلى شرقي أفريقية
 .  (ٜ) (Kweiوعرفت في الصيف باسـ كوي)

ذكرىا ىيرودوت كأّحد المواد العطرّية التي تدخؿ في تحنيط الموتى في فُشيرة كبيرة،  نالت القرفة
كما ذكر أرياف أف أّحد األسباب التي دفعت اإلسكندر لتجريد حممة عسكرية  .(ٔ)مصر الفرعونّية

 . (ٕ)الشيرة الواسعة لطيوب اليمف مف البخور والمّر والقرفة فكاعمى ببلد العرب 

                                                           
1 Herodotus; Histories; III, 112. ;  Pliny; N. H, XII, 37. 
2 Pliny; N. H, XII, 37. 

 المصرٌة المإسسة ،(الزبٌدي)لـ العروس تاج فً الواردة النباتات أسماء معجم(: مصطفى محمود)الدمٌاطً ٖ

 .ٕ٘ٔص ،9ٙ٘ٔ مصر، العربً، البٌان لجنة مطبعة والنشر، واألنباء للتؤلٌؾ العامة
4 Diodorus Siculus; Library of History, II, 49. 
5 Pliny; N. H, XII, 36. 

ٌّة، الجزٌرة شبه جنوب فً البخور تجارة(: محمود أسامة)المولى عبد ٙ  .ٖٓص العرب
7 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 4. 
8 P. M. E; X. 

، التارٌخ  -التوابل(: فرٌد)كزارا 9 ًّ  ظبً، أبو والتراث، للثقافة ظبً أبو هٌئة حمٌدان، إٌزمٌرالدا: رجمةت الكون

ٌّة اإلمارات  .8ٕص م،ٕٓٔٓ الُمّتحدة، العرب
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جة ليس فقط في اليمف بؿ وفي وفرضت الممالؾ العربّية سيطرتيا عمى محاصيؿ القرفة الُمنتَ 
العربّي رّبما يبدو بوضوح في ما أورده الُمؤّرخوف  االحتكار. ىذا (ٖ)شماؿ الصوماؿ أيضاً 

ـّ بيا جني محصوؿ القرفة، إْذ ُيورد ىيرودوت وصفًا غريبًا الكبلسيكّيوف عف الطريقة التي ك اف يت
ـّ بيا جمع القرفة أما الطريقة التي يحصموف "  فيقوؿ الُمؤّرخ اليونانّي: ،عف الطريقة التي كاف يت

فيـ ال يعرفوف  .بيا عمى القرفة فأغرب مف األولى)يقصد طريقة جمع الكاسيا أو خيار الشنبر(
 فْ أفميس بمقدورىـ  .وفي أي نوع مف التربة تنمو ،وال أي الببلد تنتجيا ،قرفةشجار الأأيف تنمو 

 ،نيا تنمو في المكاف الذي نشأ فيو ديونيسوسأبعضيـ يزعـ  خبرونا بشيء عف ذلؾ، إال أفّ يُ 
ييا نحف سمّ التي نُ  ،ىناؾ طيور كبيرة الحجـ ىي التي تأتي بيذه العيداف اليابسة فّ أقاؿ بحيث يُ 
الذي يطمقو عمييا الفينيقيوف، وأّف ىذه الطيور تحمميا عاليًا لتبني بيا  لبلسـلقرفة تبعًا ا اإلغريؽ

ال تستطيع قدـ  االرتفاعأعشاشيا حيث ُتمصقيا ببعضيا بنوع مف الطيف، إلى حاّفة صخرة عالية 
 ف إلى ىذهو أف تتسّمؽ إلييا. وعمى ىذا، ولكي يحصؿ العرب عمى القرفة فإّنيـ يمجؤ  اإلنساف

وُيقّطعوف أجسادىا قطعًا  ،والحيمة: يجمعوف الثيراف والحمير ودواب الحمؿ األخرى التي ماتت لمتّ 
كبيرة، ويحممونيا معيـ إلى تمؾ األماكف، ثـّ يضعونيا قريبًا مف أعشاش تمؾ الطيور، وينسحبوف 

ا، فتطير إلى مسافات بعيدة. عندئذ تنقّض الطيور الكبيرة، وتقبض عمى قطع المحـ بيف مخالبي
رض، حينئذ يعود العرب بيا إلى أعشاشيا التي ال تتحمؿ ثقؿ المحـ فتتيّدـ وتقع عمى األ
  .(ٗ)فيجمعوف القرفة التي تأتي مف ببلدىـ وُيصدرونيا إلى الببلد األخرى"

ـّ بمقتضاىا جمع ماّدة  ،أّما عالـ النبات اليونانّي ثيوفراستوس فأورد ىو اآلخر طريقة غريبة يت
وىناؾ نوعاف منيا إحداىما سوداء  .جيرة صغيرة أو مثؿ الشجيرة التحتيةالقرفة شُ  : "فقاؿ. القرفة

و واألخرى بيضاء. وىناؾ أيضًا حكاية قيمت حوليا، إذ ُيقاؿ بأنيا تنمو في ودياف صغيرة، 
ميتة، لذلؾ فإّف فاعي ذات المسعة المُ وجد العديد مف األيوفي ىذه الودياف  .عميقةو منعزلة، 

 ،ىذه األفاعي، قبؿ الدخوؿ إلى ىذه الودياف العميقة ألفراد يحموف أيدييـ وأقداميـ، ضدّ ا
بعدوف أكواـ القرفة عف ويُ  ،ويقوموف بتقسيميا عمى ثبلثة أجزاء ،ويجمبوف القرفة مف ىناؾ

الشمس. وميما كانت عيداف القرفة التي تقع عمى األرض وتتعرض لمشمس فإنيـ يتركونيا 
فإنيا سرعاف ما تشتعؿ مف جراء الحرارة.  ،نيا بمجرد أف تقع عمى األرضأيقولوف  خمفيـ، ألنيـ

 . (٘)وىذه حكاية خرافية تمامًا"

                                                                                                                                                                      
1 Herodotus; Histories; II, 85- 90. 
2 Arrian;  The Anabasis, VII, 20. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p78. 
4 Herodotus; Histories; III, 111. 
5 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 5. 
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د لما أورده مف معمومات، قد وصؿ إلى خاتمة ـ الناقِ ، وىو العالِ ثيوفراستوسوبالرغـ مف أّف 
مكف أْف ُيسّمى الحرص العربّي يُ  أورده يندرج ضمف ما مفادىا أّف تمؾ الحكاية خرافّية، إاّل أّف ما

بأسرار الحصوؿ عمى المواد العطرية لكي ال يعرؼ الغرباء شيئًا عف أسرار  االحتفاظعمى 
بقائيا بالتاليتجارتيـ   . (ٔ)أيدييـب وا 

ـْ تكف أسعار ماّدة القرفة ثابتة، بْؿ كانت تتغّير بحسب   مف مصادر اإلنتاج الكّميات الواردةول
ىجـو ورد بميني أّف إْذ يُ . (ٕ)حيانًا لتأثير ظروؼ مفاجئة وغير ُمتوّقعةوالتي كانت تخضع أ

إلى ارتفاع أسعارىا في  ىلمفبلحيف الساخطيف عمى مزارع القرفة في شماؿ الصوماؿ أدّ 
 .(ٖ)مبراطورّية الرومانّية بما ُيعادؿ النصؼاإل

يبمغ ف صغير ما ىوقداـ، منيا رتفاع ثبلثة أاأّما العمـ الحديث فيقوؿ أّف القرفة نبات ينمو عمى 
مف لحاء القرفة ُتستخرج و  .(ٗ)ولو جذع خشبيّ  ،وتبمغ سماكتو أربع أصابع ،طولو بضعة إنشات

ـّ لّؼ شرائح سمراء وبُ  ّنية شاحبة مف المحاء شجرة دائمة الخضرة مف عائمة الغارّيات، إْذ يت
ذور فتنمو في عناقيد كثيفة في الُمجّفؼ داخؿ بعضيا لتشّكؿ لفائؼ أو عصّي القرفة. أّما الب

ويتـّ خبلؿ فصؿ األمطار قطع الفروع الجديدة مف أساسيا وتقشيرىا. وُيعّد قطع  .سماكة اإلبياـ
شرائح القرفة، التي تكوف بثخف الورقة، ولّفيا في لفائؼ يزيد طوليا عمى ثبلثة أقداـ، فّنًا بحّد 

. وكّمما كاف لوف قشور القرفة أفتح كّمما كاف ذاتو. وبعد قطع شرائح القرفة يجري تجفيفيا بالشمس
 . (٘)جودتيا أكبر. وتتمّيز القرفة بأريج حمو خشبّي ونكية تجمع بيف عناصر القرنفؿ والميموف

 :النارد -أ -و
ذكره عالـ النبات اليونانّي  .(ٙ)زيت ُيستخدـ كمرىـ أو كتابؿ ولو قواـ ُيشبو الصمغ 

كبر ، وىو ذات االسـ الذي ذكره قادة اإلسكندر األ(ٚ)(Spike Nard)ثيوفراستوس كمرىـ النارديف
  . (ٛ)الذيف أرسميـ لجمب المعمومات عف ببلد العرب عندما فكر في غزوىا بحراً 

و النارد اليندّي، والتي كانت بوُيورد بميني أّنو كاف يوجد تسعة أنواع مختمفة مف النباتات التي ُتش
  .(ٜ)افي مف دوف أْف تتسّبب في إفساد رائحة الناردُتستخدـ أحيانًا لغّش الُمنتج الص

                                                           
1 Crichton. L. L. D; History of Arabia and its peple, London, 1957, p132. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p38. 
3 Pliny; N. H, XII, 32. 

ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد ٗ ٌّة، التجارة فً العرب  .٘٘ٔص الدول
، التارٌخ  -التوابل(: فرٌد)كزارا ٘ ًّ  .ٕٔص الكون
ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد ٙ ٌّة، التجارة فً العرب  .ٙ٘ٔص الدول

7 Theophrastus; Enquiry in to plants, IX, 5. 
8 Arrian;  The Anabasis, VII, 20. 
9 Pliny; N. H, XIII, 2. 
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كنوع مف ( )ر ف د (rnd)ىو نفسو "الرند" الذي ورد في النقوش اليمنّية  النارد ومف الُمحتمؿ أفّ 
الرند ىو العود الذي ُيتبّخر بو، وىو شجر مف أشجار البادية طيب الرائحة ُيستاؾ  . و(ٔ)الطيب

 . (ٕ)ده رندةبو، ولو حب يسّمى الغار، وُمفر 
التاجر الرومانّي النارد مف اليمف بشكؿ خاص، إاّل أّف اليند، والسّيما منطقة الغانج،  و استورد

 .(ٖ)لتّجاريؤالء اكانت ُتؤّمف كّميات كبيرة منو ل
 السمع العطرّية في المجتمع الرومانّي: استخدامات -ب

ألسواؽ التي طمبت ىذه السمع ا امتدت كاف الطمب عمى المواد العطرّية كبيرًا جّدًا، و 
 .مف أوربة الغربّية إلى مدف إمبراطورّية الياف الصينّية ،الغالية عمى كامؿ أنحاء العالـ القديـ

. لذلؾ (ٗ)وكانت ىذه السمع قّيمة لدرجة أّف الذىب والفّضة كاف ُيستخدـ لشراء كّميات صغيرة منيا
ـّ عمى ا لموارد العالمّية في العصر القديـ، وساىـ في فقد كاف إلنتاج السمع العطرّية تأثير ىا

تمّتعت بمصدر ُمستمّر مف  الدوؿ. تمؾ (٘)التي عممت في تصديره لمدوؿكبير  ازدىارتحقيؽ 
إْذ كاف البّخور  .العالمّي القديـ االقتصادالدخؿ الذي منحيا أفضمّية ُميّمة وطويمة المدى في 

جديد فجمبت ثروة كبيرة لببلد اليمف. وعمى الجية والُمّر، عمى وجو الخصوص، محاصيؿ قابمة لمت
الُمقابمة كانت اإلمبراطورّية الرومانّية التي تفتقر إلى الُمنَتج الُمكافئ الذي ُيمّكنيا مف دفع ثمف 

مف السبيكة الفّضية والذىبّية  احتياطاتياالبّخور والُمّر الُمستورد، فكاف لزامًا عمييا أْف تعتمد عمى 
 . (ٙ)بّخور والُمّر الذي كاف يطمبو المواطف الرومانّي بشّدةلدفع تكمفة ال

في  الستخدامياطمبيا المواطف الرومانّي إْذ المواد العطرّية في المجتمع الرومانّي،  استخداـعّدد وتَ 
وفي الشعائر الجنائزّية. وطمبيا الصانع الرومانّي لُيكّوف منيا  ،الدينّية و االحتفاالت ،الطقوس

األطباؽ التي ُيعّدىا ولُيحّسف بيا أنواع العطور. وطمبيا الطّباخ الرومانّي لُينّكو  أغمى وأجود
 ت ضرورّيةمذاقيا. كما طمبيا الطبيب الرومانّي لُيكّوف منيا بعض الُمستحضرات الطّبية التي كان

  في معالجة العديد مف األمراض.
ـّ ىنا ُمعالجة كّؿ استخداـ مف ىذه االستخدامات عمى   ِحدا.وستت

 في الطقوس الدينية والشعائر الجنائزّية: استخداماتيا -ب -أ
لجأ المواطف الرومانّي إلى إحراؽ البّخور وراتنج الُمّر عمى قطع الفحـ الحاّر إلصدار دخاف 

. وُوضعت قطع البّخور والُمّر في صحوف ُمزخرفة أو في المذابح (ٚ)أبيض حاّد ذو رائحة ذكّية
                                                           

 .7ٔٔص السبئً، المعجم:  وآخرون بٌستون ٔ
 .ٗٙص ،(الزبٌدي)لـ العروس تاج فً الواردة النباتات أسماء معجم(: مصطفى محمود)الدمٌاطً ٕ

3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p38. 
4 Strabo; the Geography of Strabo, XVI, 4, 22.                                                 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p61. 
6 Pliny; N. H, XII, 41. 
7 Singer. C; op, cit, p71. 
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د لو وقِ مَ ك اسُتخدمتأحيانًا في مشاعؿ خاّصة  تلتمؾ الغاية، كما ُوضعالُمقّدسة الُمخّصصة 
مف قبؿ  ،في أغمب األحيافـ، منيا. وىذه المشاعؿ كانت ُتستخد باالنبعاثُفتحات تسمح لمدخاف 

، أو ُتوضع في الشوارع العاّمة واألماكف الُمزدحمة لكي (ٔ)األشخاص الراكبيف عمى متف السفف
واألماكف  الشوارع،والُمّر الزكّية فتخفي الروائح الكريية التي تنتشر في  تفوح رائحة البّخور

  .(ٕ)بالناس الُمكتّظة
ختمفت الوسائؿ التي ُتستخدـ إلرضاء اآللية بيف أّيامو واألّياـ الماضّية، اويصؼ أوفيد كيؼ 

 السترضاءخدـ فُيورد أّنو فيما مضى كانت وجبة الذرة والحبوب الُمتأّلقة مف الممح الصافي ُتست
مف لحاء األشجار النامية  استُقطرتاآللية، أّما في أّيامو فغدت السفف تحمؿ ماّدة الُمّر التي 

ـْ يكف مف قبيؿ الصدفة، بْؿ كاف  .(ٖ)عمى شاطئ الُمحيط وما أورده الشاعر الرومانّي أوفيد ل
 ـ(ٛٔ/ٚٔ -ؽ.ـٖٗد)يعكس الواقع الذي كاف يعيشو بصدؽ، إْذ وخبلؿ الفترة التي عاش بيا أوفي

كانت المواد العطرّية قد غدت عنصرًا أساسيًا في المناسبات الرسمّية  ،وأنتج روعة أعمالو األدبّية
الرومانية، فطمب اإلمبراطور أوغسطس بنفسو مف جميع أعضاء مجمس الشيوخ الرومانّي الذيف 

 استخداـ انتشروبمرور الوقت . (ٗ)يحضروف مناسبة دينّية أْف ُيقّدموا المباف تقّربًا إلى اآللية
البّخور والُمّر لينتقؿ مف األماكف العاّمة إلى األماكف الخاّصة، وليصبح شائعًا في العديد مف 

. فغدا البّخور ُيحرؽ لضماف البركات والتوفيؽ في لممواطنيف الروماف العادييفالمناسؾ الدينّية 
ودخؿ كجزء مف  ،كٍؿ دوريٍّ إلى اآللية المنزلّيةكما ُقّدـ بش .األعياد الدينّية والزيجات والوالدات

سكب الزيت  ،خبلؿ الشعائر الدينية، جرىف. (٘)الطقوس المطموبة في الشعائر الجنائزّية
ر مف المواد العطرّية كتْقدمة)إراقة( لآللية، كما ُأحرؽ البّخور خبلؿ تمؾ الشعائر بيدؼ الُمستحضَ 

ف الروماف إلى مسح رأس اأُلضحية يلجأ بعض الُمتعّبد إخفاء رائحة التضحيات الحيوانّية، البؿْ 
. كما لجأ البّحارة والُمسافروف الروماف إلى حرؽ البّخور والُمّر قبؿ (ٙ)بالزيوت العطرّية قبؿ ذبحيا

كاف الُمرتجى منو،  َطقسوىي  .(ٚ)التي كاف مف ضمنيا الرحبلت البحرّية ،وبعد الرحبلت الطويمة
تمؾ اآللية، بعد عودتيـ إلى ل اً منًا، وُشكر آلية قبؿ الرحمة لتمنحيـ سفرًا طبعًا، التقّرب مف اآل

 ديارىـ، لتوفيرىا ليـ شروط السفر األمف.

                                                           
1 Arrian; Periplus of the Black Sea, 1- 2. ; McLaughlin. R; The Roman Empire and the 
Indian Ocean, op, cit, p30. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p145. 
3 Ovid;  The Calendar, I,  January 9. 
4 Suetonius; Augustus ,XXXV. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p145. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p31. 
7 Arrian; Periplus of the Black Sea, 1- 2. 
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 ،عمييا التقويـ الدينّي الرومانيّ  اشتمؿمف الطقوس الدينّية الرومانّية التي  اً ُيدرج أوفيد عدد و 
ورد أّنو وفي بداية شير نيساف كانت النساء اآللية. فيُ  السترضاءوالتي كاف البّخور حاضرًا فييا 

مراسـ وتشريفات ُتحرؽ خبلليا كّميات مف البّخور عمى  لُتؤديعمى الحّماّمات العاّمة  ُتييمف
نيساف كاف الروماف ُيقّدموف الممح الثاني عشر مف . وفي (ٔ)(Fortuna) شرؼ اإللية فورتيونا

. وفي (ٖ)لتمنحيـ موسـ حصاٍد ُمبارؾ (ٕ)(Ceresوُيحرقوف البّخور عمى شرؼ اإللية كيريس)
بروابط  لبلحتفاؿشباط كاف العديد مف األثرياء الروماف يتجّمعوف  والثاني والعشريف مف شير

 . (ٗ)وُيحرقوف البّخور عمى شرؼ آلية العائمة لتمنحيـ الرضى والسعادة العائمّية ،قرابتيـ
لية نيساف مف كّؿ عاـ ُقرب معابد اإل ٖٕكما ُيسّجؿ أوفيد أّف الُمومسات ُكّف يتجّمعف في 

ـ البّخور والصبلة مف أجؿ أْف تمنحيـ تمؾ اإللية الجماؿ والحظوة لدى دي( لتقVenusفينوس)
 ،( أو عطاردMercuryأّيار كاف التّجار يتجّمعوف في معابد اإللو ميركورّي) ٘ٔالرجاؿ. وفي 

  .(٘)تجارة ُمربحة وُيصّموف أْف يمنحيـ ،وُيقّدموف البّخور ليذا اإللو
س إلى وجود خمسيف يومًا و وُتشير الوثائؽ القديمة التي عثر عمييا في موقع ُمستوطنة دورا أوروب

ـّ فييا  .(ٙ)خاّصة احتفاالتاألضحيات في  و تقديـرؽ البّخور ح ،جميعاً  ،في التقويـ العسكرّي يت
نائزّية عمى إمتداد اإلمبراطورّية وتحفظ المصادر حضورًا قوّيًا لممواد العطرّية في الشعائر الج
( أحّد أصدقائو Aulus Persiusالرومانّية، فعندما تخّيؿ الشاعر الرومانّي أولوس برسيوس )

 . (ٚ)تخّيمو وىو ُمسّجى ُتغّطيو طبقات مف المواد العطرّية ، فإّنووىو في القبر
األغنياء كانت تتضّمف وس أّف المناسؾ الجنائزّية لمروماف يكما أورد الشاعر سكتوس بروبرت

صُفوفًا مف األطباؽ الُمعّبأة بالمواد العطرّية التي كاف يجري حرقيا عمى شرؼ الشخص 
 .(ٛ)الُمتوّفى

ـّ بذلؾ  ، إْذ كافالبّخور أيضًا في مراسـ إحراؽ الموتى الروماف بيدؼ تحقيؽ غايتيف و اسُتخدـ يت
خفاء الرائحة ال مف جية  ُمنبعثة مف الجّثة الُمحترقةالبّخور تشريؼ روح المّيت مف جية، وا 

                                                           
 روما، فً كبٌر بحماس ُعبدت(. Tyche)تٌخً بإسم الٌونان عرفها. الرومان عند والحظّ  الثروة إله: فورتٌونا ٔ

 : انظر. ُتمّثلها التً واألنصاب بتماثٌلها  الرومانٌة العاصمة ؼّصت إذْ 

                                                                                           Bunson;  op, cit, p217.                                              
 البانثٌون مجمع فً المهّمة اآللهة من واحدة وهً. الرومان المزارعٌن وراعٌة الزراعة، إلهة: كٌرٌس ٕ

 ًّ ٌّة األضاحً هً الخنازٌر نتوكا. الرومان  من ٕٔ فً ٌقام كان الذي السنوي مهرجانها فً تقّدم التً الرئٌس

                                                                         .Bunson;  op, cit, p106  : انظر. عام كلّ  نٌسان شهر
3 Ovid;  The Calendar, IV, May 2. 
4 Ovid;  The Calendar, II. 
5 Ovid;  The Calendar, IV. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p31. 
7 Persius; Satires, III, 103- 105.  
8 Propertius; Elegies, II, 13. 
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ُيشير مارتياؿ إلى المّص الذي يسرؽ َعَبَؽ الُمّر والخزامى مف الجنائز، وينتزع المباف و . (ٔ)أخرى
العطور دليبًل  اعتُبرتكيؼ أيضًا يصؼ بميني كما  .(ٕ)والقرفة نصؼ الُمحترقة مف وسط المحارؽ

لمواد العطرّية في الجرار بجانب البقايا ضعت اعمى تشريؼ كبير لمشخص المّيت، وكيؼ وُ 
فإّف الشاعر برسيوس ُيحّذر فيقوؿ:" إذا نقصت ُممكّيتؾ، فإّف رّبما،  ،وليذا السبب .(ٖ)المحروقة

. ومف المحتمؿ أّف قوؿ برسيوس ىذا (ٗ)وريثؾ سيضع رمادؾ في جّرة مف دوف أّي عطر معيا"
رائحتيا أو مخموطة بمحاء أحمر عادّي كاف كناية عف وريث جاحد يشتري قرفة رخيصة زالت 

البّخور خبلؿ  استخداـوُيعّمؽ بميني عمى التبذير الرومانّي في  ليضعيا في رماد سمفو الُمتوّفي.
د كاف ناتجًا عف يا الجيّ وحظّ  (،المحظوظة)المحارؽ الجنائزّية، فُيورد: "تستحّؽ اليمف لقب السعيدة

سراؼ الناس بخاصّ الرفاىية البشريّ  ذلؾ اإلسراؼ الذي جعميـ ُيحرقوف  .في أوقات الموت ةة وا 
 .(٘) لآللية" أصبلً بأّنيا مخموقُة  آمنوات تمؾ المنتجات التي فوؽ جسد الميّ 

معيا  اعتقدىذا التبذير في حرؽ البّخور بقصد تشريؼ أرواح الموتى بمغ مبمغًا كبيرًا إلى درجة 
كاف يأخذ األولوّية لدى المواطف الرومانّي عمى بميني أّف حرؽ البّخور خبلؿ الشعائر الجنائزّية 

القرابيف لممعابد، فُيورد: " أنا أوّد أْف أعرؼ كـْ مف البّخور يذىب إلى آلية السماوات، وكـ مف 
 . (ٙ)البّخور ُينفؽ عمى األرواح في العالـ السفمّي؟"

كبير  احتياطيي توّفر وساىمت الضرائب التي فرضتيا الحكومة الرومانّية عمى التجارة الشرقّية ف
كاف كفيبًل بتأميف كّميات  االحتياطيّ . ىذا (ٚ)مف السمع الشرقّية والسّيما السمع العطرّية والتوابؿ

البّخور التي كانت الحكومة الرومانّية تقوـ بحرقيا في العروض العاّمة مثؿ مواكب النصر، أو 
  .(ٛ)اطورّيةباألسرة اإلمبر  ارتبطتأو الجنائز التي  ،األعياد الكبرى

حدى أشير الجنائز الرومانّية ُشيرًة كانت جنازة بوبيا زوجة اإلمبراطور نيروف، إْذ بمغ التبذير  وا 
اإلمبراطورّي في ىذه الجنازة درجة كبيرة، فأحرؽ اإلمبراطور نيروف كّميات ضخمة مف البّخور 

األكثر دراية بالموضوع  وُيورد بميني في ىذا المجاؿ أّف:" ىؤالء .عمى شرؼ زوجتو الُمتوّفاة
العرب ال تستطيع أف تُنتج في سنة كاممة تمؾ الكمية الضخمة مف الطيوب  ُيصّرحوف أّف  ببلدَ 
 .(ٜ)مبراطور نيروف ليوـ واحد في مراسيـ جنازة زوجتو بوبيا"التي كاف ُيحرقيا اإل

                                                           
1 Singer. C; op, cit, p21. 
2 Martial;  Epigrams, XI, 54. 
3 Pliny; N. H, XIII, 2. 
4 Persius; Satires, VI, 31- 37. 
5 Pliny; N. H, XII, 41. 
6  Ibid. 
7 Young. G. K; op, cit, p193. 
8 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p33. 
9 Pliny; N. H, XII, 41. 
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ـْ ُتحرؽ كما جرت العادة الرومانّية ّنما جرى تطبيؽ العادات أّما تاكيتوس فُيورد أّف جثّة بوبيا ل ، وا 
ـّ ُحّنطت في قبرىاعاألجنبّية، فُمؿَء جسدىا بالتوابؿ المُ  ّطرة ومف ث

(ٔ). 
وحفظ بميني حالة أخرى مف حاالت التبذير الرومانّي عمى المناسؾ الجنائزّية، فأورد أّف ُمعتؽ 

ترؾ في ( قْد Gaius Caecilius Isidorusرومانّي ُيدعى غايوس كايكيميوس أيزودوروس)
 .(ٕ)مميوف سيستريس مع أوامر بإنفاؽ مبمغ مميوف سيستريس عمى مناسؾ دفنو ٓٙوصّيتو مبمغ 

 أو سوء الطالع. عتقاد أّف حرؽ البّخور ُيفيد في إبعاد الحّظ السيءأيضًا اوسرى بيف الروماف 
أصدقائو وأخبره أّنو ـ إليو أّحد دِ ، إْذ قَ االعتقادويحفظ الكاتب الرومانّي مارتياؿ حادثة ُتوّضح ىذا 

رأى كوابيس تدور حوؿ شخص مارتياؿ بالرغـ مف أّنو أحرؽ تبلؿ مف البّخور إلبعاد تمؾ 
، أو أْف ُمستيقظاً " أنصحؾ إّما أْف تبقى  الكوابيس. فما كاف مف مارتياؿ إاّل أْف قاؿ لو ُمتيّكمًا:

   ور ُيبعد الحّظ السيء، فُيورد:عتقد أّف حرؽ البخّ اأوفيد ىو اآلخر  . و(ٖ)تحتفظ بأحبلمؾ لنفسؾ"
. وىذه (٘)ُيحجـ عف قذؼ ُرمحو" (ٗ)(Jupiter)" إّف تقديـ ىدّية مف البّخور كفيمٌة بجعؿ جوبيتر

عف إنزاؿ سوء الحّظ أو العقاب  ،جوبيتر ،بيا أوفيد لمتعبير عف تراجع سّيد اآللية استعافكناية 
  عمى أّحد األشخاص.

تمد في أساسو عمى البّخور والُمر عْ يًا مف الزيوت العطرّية الذي كاف وطّور الصانع الرومانّي نوع
. وبدوره (ٙ)ّلدت ىذه الزيوت رائحة ذكّية الذعة مف دوف الحاجة لحرقياوو ، والبلدف النارد و

المواطف الرومانّي ىذه الزيوت العطرّية في عباداتو، فُسكبت عمى المذابح وعمى األجساـ  استخدـ
. كما زّودت (ٚ)بطت بالطقوس الدينّية ومف ضمنيا الحيوانات الُمعّدة لمتضحيةاألخرى التي ارت

بعض القبور أو المدافف العائمّية بأنابيب قامت بدور إيصاؿ تمؾ الزيوت العطرّية إلى مكاف دفف 
تمؾ  اسُتخدمت. كما (ٛ)رماد جّثة المّيت الُمحترقة احتوتالشخص الُمتوّفى أو إلى الِجَرار التي 

شخص ما  َمسحآلة كانت مصدر رزؽ لصاحبيا، أو  لَمسحوت لمباركة منزؿ العائمة، أو الزي
  .(ٜ)كنوع مف العناية اإلليّية بو

                                                           
1 Tacitus; Annals, XVI, 6. 
2 Pliny; N. H, XXXIII, 47. 
3 Martial;  Epigrams, VII, 54. 

ٌّد السموات، إله: جوبٌتر ٗ ًّ  البانثٌون وُمتّزعم الرومانٌة اآللهة س  معبده أقٌم و لروما، حامٌاً  اعتبر. الرومان

                 :انظر. روما فً الكابٌتول تلّ  على

Bunson;  op, cit, p294. 
5 Ovid;  The Calendar, IV, May 2. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p34. 
7 Singer. C; op, cit, p21. 
8 Hopkins. K;  Death and Renewal: 2 ,Cambridge University Press, Cambridge, 1985, 
p211. 
9 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p34. 
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لى اآللية اإلى المع العطرّية كما شاع بيف الروماف عادة أْف ُيقّدموا أكاليؿ مف الزىور بد وا 
لى المدافف العائمّية بيدؼ تشريؼ الموتى ت تمؾ األكاليؿ زىور ممّونة وتضّمن .المنزلّية، وا 

ـْ تكفْ " األكاليؿ أفّ  ويورد بميني بيذا الخصوص .وغريبة رضي أذواؽ الروماف إاّل عصرّية أو تُ  ل
بعد  إذا ُطّرزت بالورود األصمّية، واآلف بعض تمؾ الورود ُتجمب مف اليند ومف األراضي ما

عت مف أوراؽ النارد أو كثر تفضيبًل ُصنِ ـ الموسوعّي الرومانّي" األكاليؿ األاليند". وُيضيؼ العالِ 
. ويبدو أّف إشارة بميني (ٔ)نسائنا" ابتكرتوالحرائر المنقوعة بالعطور، وىذا آخر أشكاؿ البذخ التي 

  األخيرة إلى البذخ النسائّي كاف يقصد بيا النساء المواتي ُكّف ُيشرفف عمى مناسؾ العبادة المنزلّية.
أّف اإلمبراطور فسباسياف كاف أّوؿ مف أىدى األكاليؿ المصنوعة  كما أورد بميني في موضع آخر

  .(ٕ)مف القرفة والخيوط الذىبّية إلى اآللية عندما قّدـ تكريسًا خاّصًا إلى معبد الكابيتوؿ في روما
ـْ يقتصر  الشخصّية  االحتفاالتليشمؿ  امتدالبّخور عمى المراسـ الدينّية، بْؿ  استخداـول

الشاعر الروماني فُيوصي بتتويج أّحد األباطرة.  االحتفاؿأو  ،يبلد شخص مابيوـ م كاالحتفاؿ
بإحياء عيد ميبلده، ( Cerinthius) ( صديقو كيرينثيوسAlbius Tibullusلوس)و ألبيوس تيب

البّخور حوؿ المذابح ألّف اليوـ ىو عيد ميبلدؾ، ونحف سنعمف عيد ميبلدؾ  ؽْ حرِ : " أَ قائبلً 
  .(ٖ)ب السعيدة"بالعطور مف ببلد العر 

ُكّؿ عمى حسب  ،ـٜٙالروماف بتتويج اإلمبراطور فسباسياف عاـ  احتفؿكيؼ أيضًا ويصؼ بميني 
ُقدرتو، فقّدـ الُقروّيوف الحميب، وأحرؽ سّكاف الُمدف البّخور لتمجيد ىذه المناسبة. أّما الفقراء جّدًا 

. كما وصؼ (ٗ)مف الكعؾ الُممّمح الذيف ليست لدييـ القدرة عمى تقديـ البّخور، فقّدموا ِقطعاً 
 مارتياؿ كيؼ قّدـ المواطنوف الروماف البّخور إلى اإللو جوبيتر ليحمي اإلمبراطور دومتياف،

ووصؼ ديو كاسيوس كيؼ أشعؿ المواطنوف الروماف البّخور، وحمموا أكاليؿ  .(٘)ُيطيؿ حكمولو 
ـ( لمعاصمة روما ٕٔٔ -ٖٜٔس)الزىر و النارد لبلحتفاء بدخوؿ اإلمبراطور سبتيموس سيفيرو 

 . (ٙ)ـٖٜٔفي العاـ 
ـْ يكف لدييـ القدرة عمى شراء البّخور،وبالرغـ مما أورده بميني بقّية إاّل أّف  ، بخصوص أّف الفقراء ل

ـْ تختّص بو طبقة ُمحّددة مف  المصادر تقوؿ عكس ذلؾ. إْذ ُتشير إلى أّف استخداـ البّخور ل
شاعر بروبيرتوس إلى أّف البخور الرخيص كاف مف ضمف شعائر أو ُيشير الفالُمجتمع الرومانّي، 
خبلؿ تنقيباتيـ في خرائب بمدة بومبي اإليطالّية  عمماء األثار. كما عثر (ٚ)مناسؾ الرجؿ الفقير

                                                           
1 Pliny; N. H, XXI, 8. 
2 Pliny; N. H, XII, 42. 
3 Tibullus; Elegies, II, 2. 
4 Pliny, preface, XI. 
5 Martial;  Epigrams, XIII, 4.  
6 Dio Cassius; Roman History, LXXV, 1, 4. 
7 Propertius; Elegies, II, 10. 13- 18. 
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عمى قائمة تسّوؽ تحتوي المواد التي قامت عائمة رومانّية صغيرة بشرائيا بشكؿ ُمنتظـ. وأشارت 
سيستريس عمى الخبز، الممح، الجبف باإلضافة  ٓٙٔ لعائمة اإليطالّية صرفتتمؾ القائمة إلى أّف ا

إلى أّف البخور كاف السمعة األرخص بيف السمع التي  أشارتإلى كّمية صغيرة مف البّخور. كما 
وبالرغـ مف محدودّية ىذا الرقـ إاّل  .(ٔ)دينار رومانيّ  ٙٔ -ٔتـّ شراؤىا وكّمؼ مبمغًا تراوح بيف 

اإلمبراطورّية  امتدادسباف مبلييف العائبلت في إيطالية وعمى الحُ في مبمغًا كبيرًا إذا ُأخذ  أنو سيبدو
والتي كانت تستيمؾ البّخور بشكؿ يومّي. وىذه النقطة األخيرة فيميا بميني بشكؿ جّيد، إْذ أدرؾ 

، فعندما كتب بميني عمى مقياٍس ىائؿ استيبلكاً أّف آالؼ التقدمات اليومّية والُمستمّرة كانت سُتوّلد 
" العدد اليائؿ مف الجنائز التي االعتبارو أْف يأخذوا في عيف عف التجارة مع اليمف أراد مف ُقّرائِ 

تُقاـ ليا المراسيـ الجنائزية سنويًا في كؿ مكاف مف العالـ الرومانّي، والتي تُقّدـ فييا الطيوب 
 . (ٕ)الموتى" لآللية وُتحرؽ خبلليا أكواـ مف الطيوب عمى شرؼ أجساد

رؽ الجيش الرومانّي، إْذ لجأ الجنود الروماف المواد العطرّية حّتى وصؿ إلى فِ  استخداـوتوّسع 
 .(ٖ)والحماية القدسّية في المعارؾ االستحسافوّسموا تإلى دىف مبلبسيـ العسكرّية بزيوت عطرّية لي

تمؾ  غريبر ورد: " إّنو لتطوّ ويشتكي بميني مف ىذه الممارسة الجديدة عمى الجيش الرومانّي، فيُ 
الُمّتسخة في أّياـ  (ٗ)لنسوراالعادة السائدة اليوـَ في معسكرات الجيش حيث ُتدىف مسامير 

  .(٘)"احتفالية
ـْ يقتصر  الييود أيضًا في  استخدمو، بْؿ فحسب المواد العطرّية عمى الروماف الوثنييف استخداـول

عياف المسيح، وُيدْ السّيد مف أتباع  إتنافالتي قاـ بيا يّتضح مف الممارسة  مناسؾ دفنيـ، وىو ما
( ويوسؼ. إْذ و بعد أْف تّمت حادثة الصمب، أحضر نيقوديموس Nicodemusنيقوديموس)

ـّ قاـ مع يوسؼ بأخذ الجسد المصموب عمى حّد فبأكفاف مف الطيب،  اهلفّ ، و مزيجًا مف الُمّر، ث
  .(ٙ)بالتكفيف ، كانت تمؾ عادُة الييوديوحّناتعبير إنجيؿ 
الذيف أحرقوا البّخور في مشاعؿ خاّصة تكريمًا  (ٚ)كذلؾ أتباع الديانة الميثراسّية كما استخدمو

، العاممة في عبادتو السّرية في بعض قطع الجيش الرومانيّ  انتشرتالذي  (Mithras)لمثراس

                                                           
1 Etienne. R;  Pompeii: The Day a City Died, Thames and Hudson, 1992, London,  
pp184, 185. 
2 Pliny; N. H, XII, 41. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p34. 

ٌّة) ٗ (، والتً كانت على شكل نسر باسط Aquilaالنسور التً أشار إلٌها بلٌنً هنا هً شعارات الفرق الرومان

ًّ البّري، صجناحٌه وٌقؾ على سارٌة أخذ رأسها شكل الص  .ٕٗٔاعقة. إنظر: العمر)بدٌع(: الجٌش الرومان
5 Pliny; N. H, XIII, 4. 

 .ٓٗ ،9ٖ اآلٌة ،9ٔ األصحاح ٌوحّنا، إنجٌل: الجدٌد العهد ٙ
ٌّة، دٌانة باألصل: المٌثراسٌة الدٌانة 7  الفترة فً الرومانً المجتمع من واسعة شرائح بٌن انتشرت أّنها إاّل  فارس

ٌّما المٌبلديّ  الرابع والقرن المٌبلد قبل ّولاأل القرن بٌن  تمحّورت.  والتّجار الشرق فً العاملٌن الجنود والس
ٌّة الدٌانة أتباع عبده الذي مٌثرا اإلله عبادة حول  أهورا صؾّ  فً مٌثرا وقؾ. للنور كإله الزرادشت



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٗٓٔ 
 

عة في القسـ الغربّي مف مماثمة في المعابد الواق رؽٍ وُعثر عمى مشاعؿ حَ  .(ٔ)شرقّي اإلمبراطورّية
ىذا التقميد مف األدياف الشرقّية إلى األدياف  انتقاؿمما يدّؿ عمى  ،اإلمبراطورّية الرومانّية

البّخور في مناسكيا الجنائزّية، إْذ ُيورد  ، ىي األخرى،القبائؿ األلمانّية كما استخدمت. (ٕ)الغربّية
 .(ٖ)لمواد العطرّية فوؽ محارقيا الجنائزّيةالُمؤّرخ تاكيتوس أّف تمؾ القبائؿ كانت ُتكّدس ا

 كعطور شخصّية وكُمستحضرات تجميل: استخداماتيا -ب -ب
راجت تجارة العطور الُمربحة في كاّفة أنحاء اإلمبراطورّية الرومانّية، إْذ لجأ الصانع  

وغمييا  بؿ اليندّية،فريقّية، والبّخور والُمّر العربّياف، والتواالرومانّي إلى سحؽ القشور العطرّية األ
العطور كانت  استخداـجميعًا لتشكيؿ أنواع مف الروائح الجّذابة والفريدة. وبالرغـ مف أّف عادة 

شيشروف ىؤالء الرجاؿ الُمنحرفيف  الذي انتقد فيو سائدة في العصر الجميورّي لمدولة الرومانّية
 انتشاراً أعظـ  استخداميا غداإاّل أّف  .(ٗ)"الذيف" ُيمّشطوف شعرىـ بعناية، وُيثقمونو بالزيوت العطرّية
بالغنى الذي  ارتبطتالرفاىّية التي  سمعفي العصر اإلمبراطورّي شأنيا في ذلؾ شأف قريناتيا مف 

المجتمع الرومانّي. ودخمت القرفة، بشكؿ خاّص، كُمكّوف أساسّي في أجود أنواع  طاسسرى في أو 
 لبلستخداـلرومانّي بذلؾ الفارؽ بيف العطور الُمخّصصة . فأزاؿ الُمستيمؾ ا(٘)العطور الرومانّية

  الشخصّي.  لبلستخداـالُمخّصصة  وتمؾالدينّي 
بعض المناطؽ اإليطالّية بإنتاج العطور، فينقؿ بميني كبلمًا شائعًا في زمانو أّف  و اشتيرت
وقامت صناعة  .(ٙ)أكثر مما ُينتج ُأناس آخروف زيت الزيتوف اً كانوا ُينتجوف عطور ، الكمبانييف

ف يالعطور اإليطالّية في األصؿ عمى عصارات الزىور، إاّل أف العّطار الرومانّي لجأ إلى تحس
 تمؾ العطور بإضافة العديد مف الُمكّونات الشرقّية والسّيما الُمّر والقرفة. 

ني الزجاجّية ية الُمرمر واألوانالمواد العطرّية في صناعة العطور الرومانّية ُمثبت ببقايا آ وتوظيؼ
في  اً مدفون منيابعض العمى  والتي ُعثر ،(ٚ)(unguentariaالصغيرة المعروفة باسـ يونغيونتاريا)

ُسكانيا إلى دفف موتاىـ، في أغمب األحياف، بداًل  أعدد مف القبور في مصر الرومانّية، التي لج
                                                                                                                                                                      

 بالشمس، الرومان من هأتباع قرنه(. Ahriman)الظبلم إله أهرٌمان ضدّ  صراعه فً( Ahura-Mazda)مزدا

 : انظر. عبادته محور الشمس فشّكلت
Manouchehri. J; Sport and physical Education in Mithra (Mitra) Religion and their 
Relations with Roman-Persian Wars, Advances in Environmental Biology Journal , No. 
8, Tehran, 2014, pp422- 428, p422- 425. 
1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p145. 
2 Bird. J; Incense In Mithraic Ritual, In Peacock. D ; Ed: Food For The Gods,Oxbow 
Books, 2006, pp122- 134, p127. 
3 Tacitus; Germania, XXVII. 
4 Cicero; Catiline, II, 22. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p147. 
6 Pliny; N. H, XVIII, 29. 
7 Roberts. P; Mummy Portraits from Roman Egypt, London, 2008, p61. 
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يحممف آنية عطر  التوابيت مشاىد لنسوة وُىفّ تمؾ كما تُمّثؿ بعض الصور عمى  .مف حرقيـ
  .(ٔ)صغيرة

ة في المجتمع الرومانّي نحو العطور ذات يّ الموضة الشعب اتجيتوبحموؿ القرف األّوؿ الميبلدّي 
 بمزجيا بالقرفة.جميع العطور  و كاف باإلمكاف تحسيف رائحةويقترح بميني أنّ  الرائحة الذكّية،

األكثر طمبًا مف جميع  القرفة عمى أّنيا الرائحة وفكيف في أّيامو كانوا ُيعدِّ الُمستيمِ  أيضًا أفّ ويذكر 
ُيخمط مرىـ القرفة السميؾ بالُمّر والعسؿ والبمسـ الذي كاف ُيحصد مف  فكاما غالبًا و  .(ٕ)العطور

 . (ٖ)أراضي فمسطيف
، بحسب تراوحت فذكر أّنيا كانت ،في القرف األّوؿ الميبلديّ  عطور القرفةوأدرج بميني سعر 

 ىاأّف أسعار  االعتبارمع األخذ بعيف  دينار رومانّي لمباوند الواحد، ٖٓٓ -ٖ٘ بيف مّكوناتيا،
كما قاـ العّطار الرومانّي بإضافة  .(ٗ)أيضاً  األسواؽ الشرقّية في بالكّميات المعروضةكانت تتأثر 

الحمراء وذلؾ بيدؼ إعطاء تمؾ  (Cinnabar)األصباغ التي كاف مف ضمنيا ماّدة دـ األخويف
إاّل أّف تمؾ اإلضافة كانت بنسبة قميمة لتفادي  .وانًا بييجة مف ضمنيا الموف األحمرالعطور أل

 .(٘)األصبغةبتمويث المباس والجمد 
ـّ أيضًا شّكؿ النارد  أّحد المواد األساسّية التي دخمت في صناعة الزيوت العطرّية الغالية، فكاف يت

مف العّطار الرومانّي لتخفيؼ كمفة الُمنتج  نات أخرى في محاولةمزج زيت النارد الصافي مع ُمكوِّ 
نتاج عطر ىجيف ُيحّسف الروائح األخرى وسّجؿ عطر النارد حضوره في المصادر  .(ٙ)الُمصّنع وا 

 بميني أّف عطر النارد: " كاف ُيمكف أْف ُيجعؿ أكثر حّدة بإضافة القسط مف الفترة الرومانّية، فأورد

                                                           
1 Walker. S;  Ancient Faces: Mummy Portraits in Roman Egypt, London, 2000, p60. 
2 Pliny; N. H, XIII, 2. 

ٌّة موادال أهمّ  أّحد البلسم شّكل ٖ ٌّة اإلمبراطورٌة فً العطر  نشؤ الذي الوحٌد العطريّ  النبات كان إذْ . الرومان

ٌّة أراضً ضمن ٌّة اإلمبراطور  فلسطٌن، فً جوداٌا مملكة أراضً فً خاّصة بصورة البلسم تواجد. الرومان
ٌّة المصادر وتحفل". السوريّ  البلسم" باسم وُعرؾ  التً واستخداماته هوأهّمٌت السوريّ  البلسم بذكر الرومان
ٌّة السلع استخدامات مع تشابهت ٌّة الطقوس وفً العطور صناعة فً البلسم فدخل. الُمستوردة العطر  وفً الدٌن

 الُمتمّردٌن بٌن شرس قتال قام م،7ٖ -ٙٙ األّول الٌهوديّ  التمّرد وخبلل أّنه، بلٌنً وٌّدعً. الطّبٌة االستخدامات
 الرومان الجنود وبٌن منها، االستفادة من الرومان لحرمان البلسم ُشجٌرات رتدمٌ ٌرٌدون كانوا الذٌن الٌهود

                                                 .Pliny; N. H, XII, 54: انظر. الشجٌرات تلك عن الدفاع فً إستماتوا الذٌن

ٌّة الصراعات فً وأهّمٌته فلسطٌن أراضً فً البلسم تواجد وعن  : انظر. كهنا السٌاس

Strabo; The Geography, XVI, 2, 41           . 
Josephus; Ant. Jud, XIV, 4, 1 . XV, 4, 2.    
Josephus; Bell. Jud,  I, 18, 5   .  
4 Pliny; N. H, XII,32. 
5 Ibid,  2. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p39. 



 ـ ٖٖٓ – ـ.ؽ ٕٚ اإلمبراطوريّ  العصر في والصيف واليند اليمف مع الرومانّية التجارة

 

ٖٗٓ 
 

أّف عطر النارد كاف مف الُممكف أْف يصبح ، ُمضيفًا ة جّدًا"واألنوموـ الذي كاف ليما رائحة قّوي
 .(ٔ)بإضافة الُمر إليو أقوىرائحة  ووذ أكثر سماكة

وألجميـ تشتري  وكتب الشاعر جوفناؿ عف المرأة الرومانّية التي " تحمؿ المرىـ العطرّي ألحبابيا،
ؼ أّف السيّد المسيح قْد ُدىف كشؼ العيد الجديد كيكما  .(ٕ)كّؿ الروائح التي ُجمبت مف اليند"

وبينما  . وتفصيؿ ذلؾ أّنوبزيت النارد في ممارسة كانت رّبما ُمرتبطة بالشعائر الجنائزّية الييودّية
مقدار  وقدميو وسكبت عمى رأسو ،منو فاقتربت امرأة، دخمت تبلميذهكاف السّيد المسيح يجمس مع 

مف ىذا  أّحد تبلميذ المسيح فاشتكىرمر. باوند مف زيت النارد كانت تحممو في آنية مف المُ 
دينار، وتقديـ ثمنيا  ٖٓٓأّنو كاف يجب بيع تمؾ الكّمية، التي كانت تساوي التبذير ُموّضحًا 

قائبًل:" إّف المرأة عندما سكبت العطر عمى  ،لمسيح أىّمية ىذا الطقسالمفقراء. فوّضح السّيد 
 .(ٖ)رأسي، فإّنيا كانت تقوـ بذلؾ لتييئتي لمدفف"

صندوؽ مف النارد  ٓٙوُتسّجؿ ورقة بردي موزوريس أّف سفينة ىيرمابولوف عادت مف اليند بػ 
 . (ٗ)رومانيّ  دينار ٕ٘ٔ,ٔالذي ينتمي إلى منطقة الغانج. وُكّؿ صندوؽ كاف يساوي 

 ٘ٚ -ٓٗباع في األسواؽ الرومانّية بسعر يتراوح بيف ورد بميني بدوره أّف ورؽ النارد كاف يُ ويُ 
. وىذا السعر الذي أورده بميني يتوافؽ مع ما أورده العيد الجديد مف أّف (٘)ار لمباوند الواحددين

دينار، إْذ أّف العّطار الرومانّي كاف يمجأ إلى  ٖٓٓثمف الباوند الواحد مف زيت النار كاف يساوي 
ـّ ُيضيؼ عمٙوضع مراىـ طبيعّية تبمغ حوالي  يو نسبة % مف النارد الخاـ أو الصافي. ومف ث

أّف ُكّؿ باوند واحد مف عطر النارد  ما يعني% مف مزيج الزيوت األخرى. وىو  ٘ٚتُقارب لػ 
 .(ٙ)الخاـ الصافي كاف بحاجة إلى أربعة باوندات مف ورؽ النارد

أكثر ىي أّف العطور نقدًا الذعًا الستخداـ العطور في المجتمع الرومانّي، إْذ اعتبر بميني ووّجو 
ة تبذيرًا، فأورد:" تتغّمب المراىـ العطرّية عمى جميع أشكاؿ الترؼ األخرى، ألّنو، السمع الرفاىي

 أّمأ .وعمى األقّؿ، الآللئ والجواىر ُيمكف أْف ُتوّرث والمبلبس ُيمكف أْف تدوـ لبعض الوقت
. وُيوّضح:" اليدؼ األسمى لقياـ المرأة (ٚ)تفقد رائحتيا بسرعة وتتناقص خبلؿ ساعة"فالعطور 

المواد بما يزيد  الرجاؿ وجذبيـ برائحتيا. ليذا السبب يتـّ شراء ىذه انتباهير نفسيا كاف لفت بتعط

                                                           
1 Pliny; N. H, XIII, 2. 
2 Juvenal; Satires, VI, 457- 507. 

 .7 -ٖ اآلٌة ،ٕٔ األصحاح ٌوحّنا، إنجٌل: الجدٌد العهد ٖ
4 Young. G. K; op, cit, p59. 
5 Pliny; N. H, XII, 26. 
6 Rathbone.  D; The Muziris’ papyrus (SB XVIII 13167): financing Roman trade with 
India in Alexandrian Studies II in Honour of Mostafa el Abbadi, 2001, pp39- 50, p43.  
7 Pliny; N. H, XIII, 4. 
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دينار لمباوند. ُكّؿ ىذا الماؿ ُيدفع ثمنًا إلمتاع اآلخريف، ألّف الشخص الذي يرّش  ٓٓٗعف 
ـّ رائحتو"  .(ٔ)العطر ليس ىو الشخص الذي يشت

ـْ يكف  نقؿ ف أيضًا. الرجاؿ استخدموعمى النساء فقط، بْؿ العطور الشرقّية قاصرة  استخداـول
الزيوت العطرّية إلزالة رائحة قدميو، فيتساءؿ  باستخداـبميني أّف اإلمبراطور نيروف كاف يقوـ 

أىّمية عندما ُيوضع عمى ذلؾ الجزء مف  ابميني:" كيؼ يمكف لمعطر أْف يكوف محسوسًا أو ذ
 . (ٕ)الجسـ"

داـ الرجاؿ الروماف لمعطور المصنوعة مف المواد العطرّية الشرقّية، وأشار أوفيد أيضًا إلى استخ
الذي ُيمّمع شعرة بزيت النارد، ُمبّينًا ليّف أّف الكبلـ  "زير النساء"  حّذر النساء الرومانّيات مفف

 . (ٖ)إاّل تكرار لنفس الكبلـ الذي قالوه لنساء عديدات قبميفّ  ما ىوالمعسوؿ الذي قالوه ليّف 
 Luciusبميني حادثة طريفة حصمت مع مواطف رومانّي ُيدعى لوكيوس ببلتيوس ببلنكوس)وأورد 

Plautius Plancus ُمنيـ، إاّل  االختباءطارديو، فمجأ إلى (، إْذ كاف ببلنكوس ىاربًا مف بعض م
أّف ُمطارديو تمّكنوا مف تحديد مكانو واإلمساؾ بو مف رائحة عطره التي كانت تفوح منو لمسافة 

الذي  بِ ذنْ الْزيًا أعظـ مف ة. وُيعّمؽ بميني عمى ىذه الحادثة قائبًل:" رائحة عطره كانت خِ بعيد
عتبار أّف رائحة العطر كانت عابرة وتزوؿ بسرعة، لذلؾ فقد لجأ المواطف ا. وعمى (ٗ)رتكبو"ا

ى ىذه عم سينيكا فُيعّمؽتأثيرىا.  استمرارالرومانّي إلى رّش العطر عّدة مّرات في اليوـ لضماف 
: " ىذه األّياـ يقوـ رجالنا بنقع أنفسيـ في القرفة والروائح الشرقّية األخرى". النقطة قائبلً 

مّرات  ةمّرتيف أو ثبلث استخداموأْف ترّش العطر، بْؿ البّد مف   ال يكفيوُيضيؼ:" في أّيامنا 
قياـ بعض  بميني إلى كما أشار .(٘)اليوـ لضماف عدـ زواؿ رائحتو بشكؿ كامؿ عف الجسـ"ب

 المواطنيف الروماف بوضع القرفة بيف مبلبسيـ لتعطير األقمشة.  
الحظ الكتّاب الروماف الترافؽ بيف الموّدة أو الُمغازلة والُمتعة الجسدّية مف جية والعطور مف و 

بوضع أوراؽ أّحد أنواع القرفة المعروفة باسـ  الروماف ني قياـ بعضيجية أخرى، فوصؼ بم
. كما صّور بروبرتيوس (ٙ)تحت ألسنتيـ لجعؿ رائحة أفواىيـ ذكّية (Malabathrum)الماالباثروـ

. وشّبو (ٚ)( برائحة فميا الحموة التي شابيت رائحة العطر العربيّ Cynthia) محبوبتو كينيثيا
 .(ٛ)أكاليؿ الناردو مارتياؿ ُقببلت محبوبتو بالبّخور 

                                                           
1 Pliny; N. H, XIII, 4. 
2 Ibid. 
3 Ovid;  Art of Love, III, 10. 
4 Pliny; N. H, XIII, 5. 
5 Seneca; Epistles, LXXXVI. 
6 Pliny; N. H, XXIII, 48. 
7 Propertius; Elegies, II, 29. 
8 Martial;  Epigrams, III, 63. 
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، فنقؿ بميني أّف بعض الجنود الروماف (ٔ)رومافالعطور الشرقّية ليشمؿ الجنود ال استخداـ و اتسع
عمى شعر الف إلى وضع العطور عمى شعرىـ أو حّتى دىف خوذىـ لتعطير و كانوا يمجؤ 
يحفظ فاإلمبراطور فسباسياف،  ياالروماف رفض بعض الجنودجانب ىذه الممارسة مف . (ٕ)رؤوسيـ

في ىذه  األخيرف تعكس رأي الُمؤّرخ سويتونيوس حادثة جرت في مجمس اإلمبراطور فسباسيا
الممارسة. إْذ دخؿ إلى مجمس فسباسياف ضابط رومانّي تفوح منو رائحة العطر ليشكره عمى 

وألغى ترقية ذلؾ الضابط  باشمئزازترقية حصؿ عمييا، فما كاف مف فسباسياف إاّل أْف أدار رأسو 
 .(ٖ)"جنودي رائحة الثوـ قائبًل:" ُأفّضؿ أْف تفوح مف

بإنتاج العطور وأسماًء لبعض العّطاريف  اشتيرتدر أسماء لبعض المناطؽ التي وحفظت المصا
فُيورد أثناسيوس أّف  .العطور مف السمع العطرّية اليمنّية والشرقّية استخبلصالذيف عمموا في 

ـ كانت تشتير بإنتاج أفضؿ أنواع عطر النارد، وأّف برجامو  (ٗ)(Tarsusطرسوس)
((Pergamom(٘) مف المباف استخبلصيالمراىـ األكثر شيرة والتي جرى كانت تُتنج ا(ٙ). 

كّونوا زبائنيـ  كما حفظ األدب الرومانّي أسماء عدد مف العّطاّريف اإليطالييف المشيوريف الذيف
 وسمف الطبقة األكثر غنى في المجتمع الرومانّي، مف ىؤالء العّطاريف كاف مارسيمّ 

(Marcellus(كوزموس ،)Cosmus(نيكانور ،)Nicanor.)  فُيورد مارتياؿ أّنو شاىد ُمعَتؽ
تجر مرومانّي تفوح منو رائحة عطر قوّية وكأّنو سكب عمى نفسو جميع العطور التي يحوييا 

( رّشت عمى نفسيا الكثير Gellia)جيّميا ُدعيت امرأةمارتياؿ أيضًا مف  و اشتكى .(ٚ)وسمارسيمّ 
. وشاع بيف (ٛ)ؾ مع حركة تمؾ المرأةمف العطر، لدرجة ظّف أّف متجر كوزموس كاف يتحرّ 

نفسو مارتياؿ و الروماف أْف يتيادوا فيما بينيـ العطور الفاخرة التي ُينتجيا كوزموس ونيكانور، 
مجأ إلى إىداء محبوباتو ألواني مف العطر تعبيرًا عف محّبتو ليـ، إْذ ُيورد: " طواؿ ليمة كاف ي

ّؿ أنواع البيجة والُمتعة. وفي الصباح ُكنت في حيرٍة ( الجميمة كُ Phialsكاممة قّدمت لْي فيالس)

                                                           
1 Dalby. A; op, cit, p196.   
2 Pliny; N. H, XIII, 4. 
3 Suetonius; Vespasian, VIII. 

ٌّة.  ٗ  قبل أُّسست، على األرجح، منطرسوس: تقع فً أسٌة الصؽرى، كانت عاصمة لوالٌة كٌلٌكٌة الرومان

. المٌبلد قبل األول القرن فً القراصنة هجمات من عانت. ممستعمراته أهمّ  أّحد اإلؼرٌق جعلها ثمّ  السورٌٌن،
وجعلها عاصمة لها. حصل فٌها اللقاء الشهٌر بٌن  كٌلٌكٌا والٌة بتؤسٌس بومبٌوس قام م.ق 7ٙ العام وفً

ٌّة الُعظماء. انظر: أنطونٌوس و ًّ القّدٌس بولس أّحد أعبلم الدٌانة المسٌح  كلٌوباترة. وإلٌها ٌنتم

 Bunson. M: op, cit, p523.                                                                                            
ٌّة. تقع على نهر كاكٌوس) ٘ ٌّة فً والٌة أسٌة الرومان ( على ُبعّد عّدة Caicusبٌرجاموم: إحدى المدن الرئٌس

                                                            .Bunson. M: op, cit, p419: أمٌال عن شاطئ بحر أٌجة. انظر
6 Athenaeus; The Deipnosophists, XV, 38, 688.                                             
7 Martial;  Epigrams, II, 29. 
8 Martial; Epigrams, III, 55. 
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أو نيكانور أو  كوزموسمف أمري بشأف اليدّية التي سأقّدميا ليا. ىؿ أعطييا باوند مف عطر 
 .(ٔ)"ة جديدة مف تمؾ التي تحمؿ صورة دومتيافذىبيّ  طعٍ رّبما سأعطييا عشرة قِ 

القوارير  استخداـومع ذلؾ فقد شاع  ،العطرّيةوكانت جرار الُمرمر ىي الحاويات الُمفّضمة لمزيوت 
. وفي ىذا (ٕ)لشمس التي كانت تؤّدي إلى فسادهشّعة االزجاجّية الُمعّتمة لتفادي تعّرض العطر أل

يدعوه فييا  فرجيؿالشاعر الرومانّي ىوراس وّجو رسالة إلى نظيره  أفّ  أشار برسيوس إلى المجاؿ
ىوراس أّف جّرة النبيذ  و اقترح(، Sulpiciusوبميكوس)إلى ُمعاينة النبيذ الجديد مف مخزف س

 . (ٖ)عطر الناردب الُمعّبأةُمرمر مف المف قارورة ُمكّونة كاف ُيمكف أْف ُتكسب بيدّية الفاخرة 
ـْ يقتصر  المواد العطرّية التي جمبيا التاجر الرومانّي مف اليمف والشرؽ عمى العطور  استخداـول
المرأة  استخدمتيارومانّي في إنتاج أنواع مف ُمستحضرات التجميؿ التي الصانع ال وّظفيافقط، بْؿ 
عمى وجوىيّف ليزدف مف  وةضعو النستة لُمستحضر تجميؿ ف. فيعرض أوفيد وص(ٗ)الرومانّية

َيسر  اآللية ويسترضي األرواح الغاضبة، فإّنو ال  جماليّف وجاذبيتيّف. فُيورد:" رغـ أّف البخور
ى المذابح. فبوضع ىذا الُمستحضر، لوقت قصير، عمى وجيؾ، ستحصميف حاجة لحرقو كّمو عم
يتخّيؿ لوكياف شكؿ المرأة الرومانّية عندما تستيقظ صباحًا مف دوف و  .(٘)عمى بشرة جميمة"

سيبدوف  فعندما يستيقظف صباحًا، فإّنيانظر إلييّف ُمستحضرات تجميؿ عمى وجييا، فُيورد: " 
 .(ٙ)يستخدمف مساحيؽ التجميؿ لتحسيف منظر وجوىيّف القبيحة"مثؿ القرود. وحّتى الجواري 

 كُمنّكيات: استخداماتيا -ب -جـ
كاف لدى الشعب الرومانّي َوَلع حقيقي بالطعاـ والشراب، وصّور األدب الرومانّي في  

. ىذا الطمب والتفّنف بُمختمؼ أصناؼ الطعاـ دفع (ٚ)مّرات عديدة مأدبات العشاء الرومانّية
وذلؾ بإضافة  ،ف الروماف إلى التنافس في تطوير مذاؽ ونكية األطعمة التي ُيعّدوىايخالطّبا

كّميات مختمفة مف الُمكّونات األجنبّية مثؿ النارد، القرفة، البّخور إلى األطباؽ التي ُيعّدوىا بيدؼ 
  .(ٛ)الراقية في المجتمع الرومانيّ  االجتماعيةإرضاء األذواؽ لمطبقة 

                                                           
1 Martial;  Epigrams, XII, 65. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p38.  
3 Persius; Satires, II, 61- 72. 
4 Ovid;  The Loves, III, 15, 83- 98. 
5 Ovid;  Cosmetics for Ladies, LXXXIII- LXXXIV. 
6 Lucian; The Loves, XXXIX. 
7 Morris. L; Daily Life Through World History In Primary Documents, Vol. 1,  
Greenwood Press, London, 2009, p156. 
8 Singer. C; op, cit, p20. 
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النكيات:" ىي ُمكّونات ممزوجة وُمختمفة ُأضيفت لتحسيف الَطْعـِ  أفّ  ي ىذا المجاؿوُيورد بميني ف
أو الَمذاؽ. ىذه اإلضافات تأتي مف مناطَؽ مختمفة ومف ُمناخات مختمفة. فتحصؿ بعض 

  ."(ٔ)ومف أراٍض أخرى ُمتعّددة ،وأخرى مف مصر وكريت ،األطعمة عمى ُمكّوناتيا مف اليند
)أّحد أنواع  األطعمة أوصى أبيكوس بإضافة أوراؽ الغار والمبلباثرـو وفي إحدى وصفاتو عف

ومف دوف شّؾ  .(ٕ)اليندّي إلى طبؽ المأكوالت البحرّية ليحصؿ الطّباخ عمى طعـ أشيى القرفة(
أّف ىذه األطعمة كانت ُمخّصصة لمطبقة الرومانّية الراقية، إْذ وصؿ سعر ورقة الماالباثرـو في 

أّف ىذا المبمغ  االعتبارمع األخذ بعيف  ،دينار رومانّي لمباوند الواحد ٓٙلي روما إلى سعر حوا
 .(ٖ)كاف ُيساوي راتب شيريف لمجندي الرومانيّ 

تخمف مف تمؾ المأكوالت الفاخرة، المواتي أُ  ،وييجو جوفناؿ سموؾ السّيدات الرومانّيات الثرّيات
 .(ٗ)بف النبيذ الممزوج بالمواد العطرّيةقة ويسكُ مف بتناوؿ األسماؾ الصدفّية العمبلفيصفيّف وُىّف يقُ 

لتحسيف طعـ  ،مف ضمنيا القرفة، النارد، الزعفراف، ضيفت المواد العطرّية اليمنّية والشرقّيةكما أُ 
أو تحسيف مذاؽ زيت الزيتوف الُمتوّسطي والذي كاف ماّدة أساسّية في النظاـ الغذائّي  ،النبيذ

 . و(ٙ)مف أّف نكيات القرفة كانت تسمب مذاؽ زيت الزيتوف الُممّيز فرجيؿ. فيشتكي (٘)الرومانيّ 
. (ٚ)مارتياؿ ىو اآلخر ُيشير إلى النكيات األكثر غبلًء عندما يكتب عف النبيذ الممزوج بالنارد

وعندما يصؼ برسيوس زيت الزيتوف الممزوج بالمواد الُمعّطرة، فإّنو يتحّسر عمى األّياـ الماضية 
بميني أيضًا وصؼ كيؼ أضاؼ و  .(ٛ)مة كافية آللية المعبددِ وجبة الذرة تقْ التي كانت فييا 

. كما ذكر أّف صانعي (ٜ)الروماف الماالباثروـ الغالي إلى النبيذ إلصدار رائحة ُمعّطرة وفّواحة
النارد إلى غالوف ونصؼ  النبيذ كانوا يمجؤوف إلى إضافة مزيج مف نصؼ باوند مف ورؽ القرفة و

" النبيذ المذيذ". وأضاؼ بميني:" في ىذه األّياـ إثـأطمؽ عمى ىذا النوع مف النبيذ مف النبيذ، و 
يضع بعض الناس العطور في مشروباتيـ ُمفّضميف النكية القوّية. لذلؾ فإّف أجساميـ ستتمّتع 

 . (ٓٔ)رّبما بالروائح العطرّية مف الداخؿ والخارج"
 
 

                                                           
1 Pliny; N. H, XV, 31. 
2 Apicius; On the Subject of Cooking, IX, 1, 7. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p37. 
4 Juvenal; Satires, VI, 286- 313. 
5 Singer. C; op, cit, p20. 
6 Virgil; Georgics, II, 466. 
7 Martial;  Epigrams, IV, 13. 
8 Persius; Satires, II, 61-72. 
9 Pliny; N. H, XII, 59. 
10 Ibid, XIII, 5. 
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 ّبية:في تركيب الُمستحضرات الط استخداماتيا -ب -د
أّف السمع العطرّية التي شكا الُكتّاب الروماف مف  ،مف الفترة الرومانّية، أثبتت المصادر 

يا المواد التي تدخؿ في تركيب العديد ثمنيا الغالي ومف إقباؿ الروماف عمى شرائيا كانت ىي نفسُ 
ذاتو شّكؿ األطّباء في معالجة مجموعة مف األمراض. وىذا بحّد  استخدميامف األدوية والتي 

 حافزًا إضافّيًا لمتاجر الرومانّي ليجمب تمؾ السمع ويطرحيا في السوؽ الرومانّية. 
في ، ـ(ٖٕ٘ -ٓٚٔ()Claudius Aelian) إيمياف كبلوديوسوأورد الخطيب والكاتب الرومانّي 

ذكر تَ  أّف اليند كانت ُتصّدر العديد مف النباتات الطّبية إلى روما، فيقوؿ:" ،رسالتو عف الحيوانات
والتي ُيمكف أْف تفيد كثيرًا في إنقاذ  ،السمطات الرومانّية أّف اليند غنّية بالُمنتجات الطّبية

 .(ٔ)الحياة"
وبالرغـ مف نقده لتجارة السمع العطرّية والرفاىّية، إاّل أّنو ُيقّر بوضوح بدور ، وبميني ىو اآلخر
ُتعتبر اليمف واليند مصدرًا " الرومانّية، فُيورد:  في تركيب األدوية والسمع الشرقّية التجارة الرومانّية

ـّ  ـ وقّدـ العالِ  . (ٕ)مف البحر األحمر" استيرادىالؤلدوية، وحّتى قرحة بسيطة ُتعالج بمواد ت
عدد مف المراىـ فيو وصؼ عف األدوية،  كتاباً  (Dioscurides)سكوريديس نّي ديوالروما

بة وُمحّددة بدّقة مف الُمر، البّحور، الصّبار، النارد، كّمية متناس احتوتالشعبّية، تمؾ المراىـ 
 ليذه المنتجات اليمنية والشرقّية.  االنتشارواسع  استيبلؾيدّؿ عمى  . وىو ما(ٖ)القرفة، الفمفؿ

ات الُمّر كماّدة تدخؿ في العديد مف األدوية التي حّضروىا والسّيما باألطّباء الروماف ن استخدـ و
ُأعطي، قبؿ أْف تبدأ عممية الصمب،  سّيد المسيحأّف الوأورد العيد الجديد  .(ٗ)ؤللـالمواد الُمسّكنة ل

ونصح أولوس كيمسوس، في . رّبما وصفة ُقصد منيا تخفيؼ األلـوىي  .(٘)"ممزوجًا بالُمرّ  اً نبيذ" 
موسوعتو الطّبية، باستخداـ صمغ المر والبّخور ِلمصؽ الجروح ولضماف أّف المحـ قد ُأطبؽ عمى 

 . (ٙ)الجرح
وُيقّدـ بميني، في مواضع ُمتفّرقة، أسماًء لبعض تمؾ المواد العطرّية الُمستوردة والتي دخمت في 

. وأّف الميكيوـ اليندّي (ٚ)كدواء بعد إضافة الزعفراف إليو استخدـتركيب األدوية. فذكر أّف النارد 
حّب الشباب، ُمعالجة القروح،  كاف نافعًا في ُمعالجة العديد مف الحاالت المرضّية منيا: إزالة

                                                           
1 Aelian; Animals, IV, 36. 
2 Pliny; N. H, XXIV, 2. 
3 Dioscurides; De Materia Medica, I, 24. V, 57. 
4 Jackson. R; Doctors and Diseases in the Roman Empire, British Museum Press, 
London, 1988, pp77- 79. 

 .ٖٕ اآلٌة ،٘ٔ األصحاح مْرقس، إنجٌل: الجدٌد العهد ٘
6 Celsus; On Medicines, V, 2, 1. 
7 Pliny; N. H, XIII, 2. 
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كما ُيساعد في التقيؤ  ،تسكيف إصابات الحنجرة، ُمعالجة الضعؼ الجنسّي، معالجة عسر اليضـ
 .(ٔ)في حاؿ إصابة الشخص بالتسّمـ

ـْ يتراجع عف موقفو  وبالرغـ مّما أورده بميني عف الفوائد العبلجّية لمسمع اليمنّية والشرقّية، إاّل أّنو ل
أّف الحمية الصحّية  رأى بميني والرافض لوجود ىذه السمع في المجتمع الرومانّي. لذلؾالُمحافظ 

ـّ  البْؿ أقسـكانت أفضؿ طريقة لتفادي المرض،   ،مف اليند استيرادهأّنو" لف يأخذ أبدًا أّي عبلج ت
 .(ٕ)"الواقعة ما بعد اليندأو مف األراضي 

أورد كيمسوس أّف المراىـ الدافئة الُمكّونة رّية، فقد عمى أّية حاؿ، وبالعودة إلى فوائد السمع العط
 مف المباف والُمّر كانت ُتستخدـ في تشكيؿ ُمستخمص مف الشمع ُيفيد في تسكيف آالـ العضبلت

ـّ إضافة البّخور إلى النبيذ . (ٖ)واآلالـ الُمرافقة لمدورة الشيرّية عند المرأة وآالـ الظير، كما ت
وتصؼ ورقة بردي مصرّية كيؼ . (ٗ)عؼ الجنسّي عند الرجاؿكوصفة تنفع في معالجة الض

 . (٘)البّخور في معالجة ووقؼ نزيؼ األنؼ الُمزمف غصم اسُتخدـ
في تكويف مراىـ والبلدف الماّدة الصمغّية مف المباف والُمّر  باستخداـكما قاـ األطّباء الروماف 

 . (ٙ)زالة التمّوث مف داخؿ العيفا  و  ،لُمعالجة أمراض العيف كتسكيف العضبلت البصرّية المشدودة
ولجأ ىؤالء األخّصائّيوف الطّبيوف إلى ختـ عّيناتيـ، التي صنعوىا مف الُمّر والمباف، بختـ ُيثبت 

ثر عمى مئات مف ىذه األختاـ في مناطؽ ُمتفّرقة مف شماؿ غربّي إنتاجيتيـ ليذه المراىـ، وعُ 
 . (ٚ)(Irelandأوربا، البْؿ وصؿ بعضيا إلى إيرلندا)

ـّ  الُمكّونات العطرّية في إعداد معاجيف خاّصة ساعدت عمى إزالة القرحة  استخداـكما ت
. وُيورد الطبيب ديسكوريدس أّف الراتنج الصمغّي اليندّي كاف ُيستخدـ في تكويف أنواع (ٛ)الجمدّية

جالينوس  . الطبيب الشيير كبلوديوس(ٜ)خاّصة مف المعجوف الذي ُيستخدـ لتخفيؼ وجع األسناف
 . (ٓٔ)الُمّر كماّدة لمعالجة الجروح أيضًا وصؼ

                                                           
1 Pliny; N. H, XXIV, 77. 
2 Ibid, XXII, 56. 
3 Celsus; On Medicines, V, 18, 6- 7. V, 25, 3. 
4 Singer. C; op, cit, p20. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p35. 
6 Celsus; On Medicines, VI, 26, 4. 
7 Raftery, B; Pagan Celtic Ireland: The Enigma of the Irish Iron Age,Thames and 
Hudson, London, 1994, p218. 
8 Pliny; N. H, XXXV, 64. 
9 Dioscurides; De Materia Medica, I, 24. 
10 Galen; On Antidotes, II, 10. 
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لُمعالجة المرض في مراحمو  مراىـ ُتستخدـ كإجراء وقائيّ  في وصفات إلعدادالقرفة كما ُأدخمت 
. والبّد مف اإلشارة إلى أّف جالينوس كاف يقوـ بدراسات عف المنافع العبلجّية لمقرفة (ٔ)المُبّكرة

في مخزف التوابؿ الحكومي في روما أو ما كاف ُيعرؼ باسـ" ىوريا عندما شّب الحريؽ الضخـ 
 . (ٕ)(Horrea Piperatariaبايبيراتاريا)

  التوابل: -ٕ
التاجر الرومانّي مف اليند والشرؽ  استوردىاتأتي التوابؿ عمى رأس السمع النباتّية التي  
عطاء الطعاـ نكية ومذاؽ. ولمتوابؿ والتوابؿ ىي ُمنتجات نباتّية قوّية الرائحة ُتستعمؿ إل .األقصى

أنواع ُمختمفة منيا: الفمفؿ، القرنفؿ، جوز الطيب، اليانسوف، كبش القرنفؿ. وُتؤخذ التوابؿ مف 
أجزاء النبات األغنى نكيًة سواء أكاف المحاء أو الجزع أو البرعـ أو الزىرة أو الثمرة أو البذرة أو 

أغمب األحياف عمى ىيئة مسحوؽ، إاّل أّف بعضيا كاف  الورقة. ومع أّف التوابؿ كانت ُتستخدـ في
 . (ٖ)ُيستخدـ بُرّمتو

ي سّجؿ حضوره في الُمجتمع الرومانّي ذوبالرغـ مف تعّدد أنواع التوابؿ، إاّل أّف أشير أنواعيا وال
ـّ في ىذه (ٗ)مف الممالؾ التاميمّية جنوبّي اليند استيرادهكاف الفمفؿ األسود الذي جرى  . لذلؾ سيت

واستخداماتو مف ِقبؿ المواطف الفقرة التركيز عمى ىذا النوع مف الفمفؿ مف حيث طبيعتو 
 .الرومانيّ 

 طبيعة وقوام الفمفل األسود: -أ
والفمفؿ األسود نبات  .(٘)تعود أصوؿ الفمفؿ األسود إلى ساحؿ ماالبار جنوبي غربّي اليند 

ّتع أوراقو بشكٍؿ إبرّي مع خيط طويؿ رخو ُمتعّرش، إْذ ينمو عمى عرائش ُممتصقة باألشجار، وتتم
 . (ٙ)يحمؿ عناقيد كثيفة ُمتدّلية مف الثمار الكروّية أو الخرزّية
زدىر في األماكف الُمرتفعة والُمناخ يو  ،ينمو الفمفؿ األسود عمى سفوح الجباؿ جنوبّي اليند

بعض األحياف في  يتمّتع بطعـ حاّر بعض الشيء مع لذوعةو . (ٚ)الرطب الحارّ  االستوائي
ع محصوؿ الفمفؿ األّوؿ في فصؿ الخريؼ، أّي قبؿ أْف وُيجمَ  ورائحة ُمشابية لرائحة الميموف.

ؾ فرصة ؽ والُمستيمِ تنضج ثمرتو بشكؿ كامؿ. إْذ أّف ىذا الحصاد الُمبّكر سيعطي لمُمسوِّ 
فؿ بعّدة أسابيع بعد حصاد حبوب الفم .الحصوؿ عمى الثمرة قبؿ أْف تنضج فتفقد قّوة مذاقيا الحادّ 

                                                           
1 Galen; On Antidotes, I, 13- 14. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p35. 

، التارٌخ  -لتوابلا(: فرٌد)كزارا ٖ ًّ ٌّة الموسوعة: كذلك. ٓٔص الكون  .ٙٗٓٔص ،ٕمج الُمٌّسرة، العرب
4 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period, op, cit, p108. 
5 P. M. E; LVI. ; Warmington. E. H; op, cit, p181. 

، التارٌخ  -التوابل(: فرٌد)كزارا ٙ ًّ  .ٕٕص الكون
7 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p183. 
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ـّ تجفيفيا في الشمس، وخبلؿ عممّية التجفيؼ ينكمش الفمفؿ ويتجّعد ويتحّوؿ لونو إلى ُبّني  كاف يت
مف عممّية التجفيؼ توضع حبوب  االنتياءضارب إلى السواد وأحيانًا إلى الموف األسود. وبعد 

ُمحيط اليندّي ليتمّقفيا التّجار الفمفؿ في أكياس ُمخّصصة ليا وتُنقؿ إلى الموانئ التجارّية عمى ال
 .(ٔ)الروماف و ينقمونيا إلى أراضي أسواؽ اإلمبراطورّية

وكانت السفف الرومانّية الُمتاجرة مع موانئ شمالّي اليند تُوّقت وصوليا إلى الموانئ التاميمّية 
سفف جنوبّي اليند مع وقت وصوؿ الفمفؿ إلى الموانئ أّي بحدود شير تشريف الثاني. أّما ال

الرومانّية الُمبحرة ُمباشرة نحو جنوبّي اليند فكانت تقوـ بشحف كّميات الفمفؿ الذي ُعولج في 
حزيراف، و  أّيار ما بيفشيرّي تشريف الثاني وآذار. إْذ ُيزىر الفمفؿ األسود  ما بيفالفصؿ السابؽ 

تّد فصؿ ويستغرؽ المحصوؿ مف سّتة إلى ثمانية أشير حّتى ُيصبح شبو ناضج لمحصاد. ويم
الحصاد مف تشريف الثاني حّتى كانوف الثاني في السيوؿ، ومف كانوف الثاني إلى آذار في 
التبلؿ. لذلؾ فإّف التاجر الرومانّي الواصؿ إلى جنوبّي اليند كاف بإمكانو الحصوؿ عمى محصوؿ 

 .(ٕ)الفمفؿ األسود في فترتيف زمنّيتيف مختمفتيف
 رمانّي:الفمفل في المجتمع ال استخدامات -ب

يضع دليؿ البحر اإلريثيري الفمفؿ عمى رأس قائمة الواردات الرومانّية مف الممالؾ  
. وىو أمر يبدو طبيعّيًا، إْذ كاف الطمب الرومانّي عمى ىذه السمعة اليندّية كبيرًا لدرجة (ٖ)التاميمّية

وتعني  ،("Yavana priya" يافانا بريا)اسـالذيف أطمقوا عمى التوابؿ  ،أدىشت الينود أنفسيـ
ـْ يكف الينود وحدىـ مف ُدىشوا لمطمب الرومانّي عمى الفمفؿ، بؿ (ٗ)شغؼ أو عاطفة الروماف . ول
مف إقباؿ المواطنيف الروماف عمى الفمفؿ اليندّي. فُيورد  الدىشة اعترتياالنخبة الرومانّية نفسيا 

ُنقّدر أو ُنعجب ببعض  : " نحفاالستشاريبميني، وىو العضو في مجمس اإلمبراطور فسباسياف 
ولكّننا نرغب ببذرة الفمفؿ بسبب حّدتيا، وليذا السبب نستوردىا  .المواد بسبب حبلوتيا أو مظيرىا

 .(٘)عمى طوؿ الطريؽ مف اليند"
بترونيوس ىذه الحالة عندما ُيشاىد رجؿ أعماؿ ُيرسؿ الوكبلء إلى اليند لجمع البذور  ييجوو 

 . (ٙ)لطعاـ في والئمو الفاخرةتحسيف مذاؽ الالصغيرة)الفمفؿ( 

ثر عمماء اآلثار وىذا الطمب الرومانّي عمى ماّدة الفمفؿ ُتؤّكده المصادر اآلثرّية كما األدبّية، فعَ 
وىو الميناء الذي كانت تنتيي  ،عمى كّميات كبيرة مف الفمفؿ األسود في ميناء برنيكي المصريّ 

                                                           
، التارٌخ  -التوابل(: فرٌد)كزارا ٔ ًّ  .ٖٕ ،ٕٕص الكون

2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, pp183, 259. 
3 P. M. E; LVI. 
4 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period, op, cit, p100. 
5 Pliny; N. H, XII, 14. 
6 Petronius; Satyricon, XXXVIII. 
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حّبة  ُٓٓٙٔيقارب لػ  ما استعادة. وتمّكف ىؤالء مف (ٔ)ةإليو مقادير كبيرة مف السمع اليمنّية والينديّ 
فمفؿ أسود عثروا عمييا في البقايا القديمة لممدينة والمستودعات والقمامة. وىذه الكمية مف الفمفؿ 
األسود تفوؽ بمّرتيف كّمية العدس التي ُعثر عمييا في برنيكي بالرغـ مف أّف العدس كاف ُيعتبر 

 . (ٕ)يناءغذاًء رئيسّيًا في الم
 -كما عثر عمماء اآلثار عمى كّمية كبيرة مف الفمفؿ األسود الُمتفّحـ بالقرب مف معبد إغريقي

في برنيكي. بقايا الفمفؿ الُمتفّحمة ىذه كانت، عمى األرجح،  (ٖ)Serapis))مصرّي لئللو سرابيس
فناء ذات المعبد عمى ُعثر في و . (ٗ)بقايا تْقُدمات أو قرابيف لئللو سرابيس تـّ وضعيا في المعبد

ومف  .كيمو مف الفمفؿ األسود ٘٘إحداىما عمى ما ُيقارب مف  احتوتجّرتيف ىندّيتيف كبيرتيف 
الُمحتمؿ أّف ىاتيف الجّرتيف كانتا أيضًا جزءًا مف تقدمة أو ىدّية دينّية قّدميا شخص ما، قد يكوف 

 .(٘)أو رّبما ىندّيًا، لئللو سرابيس ،رومانّياً 

 آثار ما مى حجـ التجارة الرومانّية بالفمفؿ اليندّي، وجودة ذلؾ الفمفؿ قّدمو عمماءدليؿ ثالث ع
إْذ عثر ىؤالء عمى سفينة رومانّية غارقة  ُقبالة الساحؿ الشمالّي الغربّي إليطاليا. . تحت البّحار
 (، عمى صناديؽ خشبّية ُمستطيمةPozzino) بوّزينو  اسـالسفينة، التي كانت تحمؿ  و احتوت

صغيرة ُمغمقة ىي  أسطواناتتمؾ الصناديؽ عمى  و احتوتغمقت بوساطة أغمقة إنزالجّية. أُ 
إاّل أّف  .كانت تحوي توابؿ مف مختمؼ األنواع األسطواناتاألخرى بوساطة أغطية خشبّية. تمؾ 

بالرغـ مف أّنيا بقيت  األسطواناتأدىش عمماء اآلثار ىو رائحة الفمفؿ التي فاحت مف تمؾ  ما
، وىو ما يدّؿ عمى جودة نوعّية التوابؿ التي قاـ التاجر الرومانّي ت الماء آلالؼ السنيفتح

 و  .(ٙ)باستيرادىا مف اليند
، مخزف ىائؿ لتخزيف ـ(ٜٙ -ٔٛ)كاف يتواجد في العاصمة روما، أّياـ اإلمبراطور دومتياف

أقيـ ىذا المخزف في الفوـر و  .(Horrea Piperataria) ىوريا بايبيراتاريا اسـالتوابؿ أُطمؽ عميو 
. (Horrea Vespasianiالرومانّي بالقرب مف الكولسيوـ، إلى الشماؿ مف مخزف فسباسياف )

                                                           
1 Tomber. R; Indo-Roman Trade: From Pots to Pepper,  Duckworth, London, 2008, 
p76. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p142. 

اإلله سرابٌس: إله مصرّي قدٌم، كان نموذجاً ُمرّكباً من اإللهٌن أبٌس و أوزورٌس. تبّنى البطالمة عبادته  ٖ

ٌّة بالدٌانة الٌونانٌة. فتحّول إ . قام أحٌاناً كنموذج من مزج الدٌانة المصر ًّ لى إله مركزي فً البانثٌون البطلم
بدور اإلله زٌوس، كبٌر اآللهة، وأحٌاناً أخرى بدور اسكلبٌوس إله الطّب والشفاء، وأحٌاناً أخرى بدور هادٌس 
ٌّة فً القرن الرابع  ًّ حّتى سٌطرة المسٌح . استمرت عبادته طوال العصر الرومان ًّ إله األموات والعالم السفل

ٌّة. انظر: Serapeumدّي. أشهر معابده كان السٌرابٌوم )المٌبل ٌّة (: مانفرٌد)كبلوس( فً اإلسكندر اإلسكندر

 .ٓٓٔ، 99ص ،أعظم عواصم العالم القدٌم
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p183. 
5 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p79, 268. 
6 Strauss. J. E;  Roman Cargoes: Underwater Evidence from the Eastern 
Mediterranean, London, 2007, p 247. 
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أيضًا بعض السمع العطرّية  احتوىوبالرغـ مف أّف ىذا المخزف كاف ُمخّصصًا لمتوابؿ، إاّل أّنو 
عمى  احتوىر ُمتعّددة، كما وُقّسـ ىذا الُمستودع الضخـ إلى مخازف أصغ .(ٔ)كالبّخور والقرفة

كما  الحكومة الرومانّية مخزونيا مف التوابؿ. ،مف خبلليا ،وّزعت وسمسمة مف األقنية التي باعت 
ىذه الماء كاف ُيستخدـ في تبميؿ الجّو الُمغمؽ  .صياريج ماء كبيرة في أنحاء المبنى تُوضع

. (ٕ)توابؿ الُمنتشر في أنحاء المخزفالُمفعـ بالروائح البلذعة التي أحدثيا الكـّ الكبير مف ال
جميع السمع التي كانت  التيـ ،ـٕٜٔوتعّرض ذلؾ المخزف الضخـ لحريؽ ىائؿ في العاـ 

النيراف إلى مخازف  امتدتديو كاسيوس تفاصيؿ ذلؾ الحريؽ فيقوؿ:" الُمؤّرخ ُمتواجدة فيو. وينقؿ 
أضرارًا عديدة  ُممحقةً إلى القصر  فامتدتلييبيا،  واشتدالنار  واضطرمتالسمع العربّية والمصرّية. 

ليذا  االستيعابيةثة المساحة يالحد الدارسات. وتُقّدر (ٖ)كّؿ وثائؽ الدولة تقريبًا" التيمتحّتى أّنيا 
وبتوزيع ىذه  سيستريس.مميوف  ٕٓٗي ُيساوي حوال ، أي ما(ٗ)طف مف الفمفؿ ٙالمخزف بحوالي 

أشخاص في اإلمبراطورّية كانوا سيحصموف  ٘فإّف كّؿ  الكّمية عمى عدد سّكاف اإلمبراطورّية،
 .(٘)عمى باوند واحد مف الفمفؿ

و بالفعؿ فإّف الدراسات اآلثرّية ُتشير إلى أّف الفمفؿ قد وصؿ إلى جميع مناطؽ اإلمبراطورّية 
جدت قشور فوُ  الرومانّية، وحصؿ عميو حّتى الناس أصحاب الُمرتّبات أو المداخيؿ البسيطة.

حبوب الفمفؿ أثناء التنقيب  اكُتشفتكما  .(ٙ)في مقالع حجارة في الصحراء الشرقّية لمصر الفمفؿ
 . (ٚ)في ُمعسكر لمجيش الرومانّي في ألمانيا

وُعثر عمى أقراص كتابة في شماؿ بريطانية ُتشير إلى أّف ُشحنات الفمفؿ كانت تصؿ إلى الجنود 
جندّي  إحدى تمؾ األقراص الكتابّية وثّقت قياـ (ٛ)افحائط ىادري ما وراءالروماف في بريطانية 

(، بطمب كّمية مف الفمفؿ بقيمة Tappo( ابف طابو)Gambaxرومانّي، ُيدعى جامباكس )

                                                           
1 Warmington. E. H; op, cit, pp82, 89 . 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p144. 
3 Dio Cassius; Roman History, LXXII, 24. 
4 Rickman. G;  Roman Granaries and Store Buildings, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1971, pp 104- 106. 
5 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p144. 
6 Veen. M; A life of luxury in the desert? The food and fodder supply to Mons 
Claudianus, Journal of Roman Archaeology, No. 11, 1998, pp 101- 105. 
7 Whittaker. C. R; Rome and its Frontiers: Th e Dynamics of Empire, Routledge, 
London, 2004, p172. 

 كحاجز ٌعمل سنة ٖٓٓ لحوالً بقً. الرومانٌة اإلمبراطورٌة فً الدفاعٌة الموانع اشهر أّحد: هادرٌان  حائط 8

 من بؤمر برٌطانٌة شمالً مٕٕٔ العام فً ببنائه ُبدأ(. Caledonia)كالٌدونٌا وقبائل الرومانٌة برٌطانٌة بٌن

 :   انظر. مٕٙٔ العام حّتى فٌه العمل واستمر هادرٌان، اإلمبراطور

                                                                                       .Bunson. M: op, cit, p592                                            
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. وفي (ٕ)ثر عمى قدور كانت ُتستخدـ إلعداد حساء المحـ بالفمفؿ في الغاؿ. كما عُ (ٔ)فديناري
قطعة مف األواني الفّضية مف بينيا  ٓٓٔار عمى صندوؽ ضـّ أكثر مف ثثر عمماء اآلبومبي عُ 
 .(ٖ)ف لمفمفؿ ُشّكبل عمى ىيئة قارورة العطر الصغيرةاوعائ و ،مبلعؽو كؤوس، 

أيضًا عثر عمماء اآلثار عمى أجزاء مف بذور  (ٗ)(Herculaneumوفي مدينة ىيركوالنيوـ )
 .(٘)وحبوب الفمفؿ التي شّكمت جزءًا مف النظاـ الغذائّي في البمدة ،الكّموف

ستخدـ الطاىي التوابؿ، لذلؾ فإّف يَ  ويشيد مارتياؿ عمى شعبّية الفمفؿ األسود فُيورد:" غالبًا ما
  .(ٙ)"الشمندر وغذاء العّماؿ ُيمكف أْف يكتسب نكيات جّيدة

، وىو مبمغ ليس باليّيف عمى المواطف (ٚ)دينار رومانيّ  ٗوكّمؼ الباوند الواحد مف الفمفؿ مبمغ 
. ولكف (ٛ)يتقاضاه عامؿ رومانّي عادّي مّدة أربعة أّياـ إْذ كاف يساوي ماالرومانّي العادي، 

ف مذاؽ العشرات مف وجبات الطعاـ يكّمية صغيرة مف الفمفؿ كاف ُيمكف تحس باستخداـ
  .(ٜ)الرومانّية

الغريبة التي  الموادأّحد أىـّ و تحّوؿ الفمفؿ، مع زيادة الرفاىيات في المجتمع الرومانّي، إلى 
 .(ٓٔ)ُمستساغة لفترة أطوؿيا أو لجعم ،فس الروماف عمى إضافتيا ألطباقيـ، لتحسيف مذاقياتنا

صمصات مغمورة بالتوابؿ الكثيرة " ؽ تريمالخيو التي تّضمنت ائد الُمعتَ و وييجو بترونيوس أّحد م
 . (ٔٔ)"كما يغمر الماء السمؾ في حالة المدّ 

(، الذي قيؿ أّنو صرؼ مبمغ Apicius) أبيكوسوُيشير مارتياؿ إلى مواطف رومانّي مشيور ُدعي 
مميوف سيستريس عمى ابتكار وتحضير وصفات جديدة مف الطعاـ لمميرجانات  ٓٙيقارب مف 

                                                           
1 Bowman. A. K; The Vindolanda Writing Tablets, British Museum Press,London, 
1994, p69. 
2 Warmington. E. H; op, cit, pp 183, 184. 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p185.  

ٌّة المواقع أشهر من واحدة: هٌركوالنٌوم ٗ  بومبً بٌن( إٌطالٌا ؼربً)كمبانٌا فً تقع. العالم فً اآلثر

ُ . ونٌوبولٌس  خلّفها التً الكبٌرة الكارثة من عانٌتا المدٌنتٌن أنّ  اعتبار على بومبً مدٌنة مع اسمها ما ٌقترن ؼالبا
 العام فً كشفها تمّ  حّتى مدفونة التارٌخ، هذا بعد النٌوم،وهٌرك وبقٌت. م79 العام فً فٌزوؾ بركان انفجار
 :انظر. م7ٕٓٔ

 Bunson. M: op, cit, pp255, 256.                                                                                                 
5 Beard. M; Pompeii: Life of a Roman Town, Profile Books, 2008, p37. 
6 Martial;  Epigrams, XIII, 3. 
7 Warmington. E. H; op, cit, p 183. 

ٌّة األُجرة إلى إشارة الجدٌد العهد ٌحفظ 8  فً فجاء المٌبلدّي، األّول القرن فً العامل، ٌتقاضاها كان التً الٌوم

 الفعلة مع فاّتفق لكرمه، َفَعلًة لٌستؤجر الصبح من خرج بٌت ربّ  رجبل ٌُشبه السماء تملكو فإنّ : " مّتى إنجٌل
 .ٕ ،ٔ اآلٌة ،ٕٓ االصحاح مّتى، إنجٌل: الجدٌد العهد: انظر". كرمه إلى وأرسلهم الٌوم فً دٌنار على

9 Pliny; N. H, XII, 14. 
10 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p185. 
11 Petronius; Satyricon, XXXVI. 
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ُمرادفًا لؤلطعمة الرومانّية.  اسمو فيياأصبح  درجة. ووصمت شيرة أبيكوس (ٔ)واألعياد الفخمة
 ٓٓ٘ضـّ مجموعة مف ، ("De Re Coquinariaأبيكوس كتابًا ُسّمي" فّف الطبخ)وُينسب إلى 

حتوت عمى اأكثر مف نصؼ تمؾ الوصفات . والبلفت لبلنتباه ىو أّف (ٕ)وصفة لمطعاـ الرومانيّ 
  .(ٖ)توردة والسّيما الفمفؿ األسودسالتوابؿ المُ 

وُأضيؼ الفمفؿ إلى المأكوالت البحرّية الشعبّية مف ضمنيا أسماؾ السرديف، كما ُأضيؼ إلى 
ويقترح أبيكوس أيضًا أّف الحساء العادّي مثؿ شوربة  .(ٗ)مع المحـ والسمطات صمصات الخضار

حتوى كتاب أبيكوس عمى االبؿ  الشعير وأطباؽ المحـ ُيمكف أْف تُتّبؿ بالكامؿ بالفمفؿ األسود.
 .(٘)كاف مقدار الفمفؿ ىو األساس فييا " صمصة الفمفؿ"باسـوصفة كاممة عف الفمفؿ ُعرفت 

  ٗ بإضافة ،" الخمرة الُمتّبمة بالعسؿ"في وصفة أخرى َأطمؽ عمييا اسـ ،وُيوصي أبيكوس
 . (ٙ)كأس مف الخمرة ٛٔمبلعؽ طعاـ( لكّؿ  ُٛيساوي  أونصات مف الفمفؿ) ما

ـّ إضافة الفمفؿ األسود إلى النبيذ بيدؼ المحافظة عمييا وتحسيف نكيتياكما  ويذكر أبيكوس  ،ت
و أقدر عمى ُمقاومة الرحمة نّ عطى إلى الناس خبلؿ الرحبلت ألأّف نبيذ العسؿ الممزوج بالتوابؿ يُ 

في األكشاؾ في الشوارع الخمفّية لروما  ،في العصر األوغسطي ،بيعت التوابؿو . (ٚ)الطويمة
وصّور ىوراس المنطقة المغّطاة باألوراؽ الصغيرة الرخيصة التي  .(ٛ)فبالقرب مف أحواض السف

مفؿ، فتكّمـ عف النزوؿ إلى " الشوارع الخمفّية حيث يبيعوف كانت ُتستخدـ في لّؼ كّميات الف
أّف صفحات، كتاب  اشتكىستاتيوس أيضًا  و .(ٜ)التوابؿ، وكّؿ مكاف ُمغّطى بالقطع الورقّية"

(، كانت ُمتفّسخة مثؿ" تمؾ األوراؽ التي ُنقعت في Grypusحصؿ عميو مف صديقو جريبوس )
  .(ٓٔ)لتغميؼ الفمفؿ أو البّخور" خدمتاستُ زيت الزيتوف الميبي، أو تمؾ التي 

وصمت أىّمية الفمفؿ في المجتمع الرومانّي إلى درجة أصبح ماّدة يتياداىا الروماف فيما بينيـ  و
( والذي حصؿ عمى Sabellusفُيشير بيترونيوس إلى ُمحامي ُيدعى سابيّموس ) .كالبّخور والُمرّ 

                                                           
1 Martial;  Epigrams, III, 22. 

 .7ٖٕص القدٌمة، الحضارات فً الطبخ(: ك. كاثً)كوفمان ٕ
ًّ  التارٌخ  -التوابل(: فرٌد)كزارا ٖ  .ٖ٘ص ، الكون

4 Morris. L; op, cit, p166. 
5 Apicius, On the Subject of Cooking, IV, 5, 2. 

 .ٕٗٙبخ فً الحضارات القدٌمة، صكذلك: كوفمان)كاثً. ك(: الط

 
6 Apicius, On the Subject of Cooking, I, 1, 1. 

 .7ٖٓ ،ٖٙٓص القدٌمة، الحضارات فً الطبخ(: ك. كاثً)كوفمان: كذلك
7 Apicius, On the Subject of Cooking, I, 1, 2. 
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p 143. 
9 Horace; Epistles, II, 1, 270. 
10 Statius; Silvae, IV, 9, 12. 
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كيؼ  بيرزيوسيصؼ ، و (ٔ)(Saturnaliaناليا)ميرجاف ساتور مجموعة مف اليدايا مف زبائنو في 
  .(ٕ)ثبلثة باوندات مف المباف والفمفؿلحصولو عمى  سابيّموس  ابتيج

كنت عادًة "  ويشتكي مارتياؿ مف صديؽ لو أرسؿ إليو ىدّية مف الفمفؿ بداًل مف الفّضة، فيقوؿ:
 .(ٖ)ُترسؿ إلّي الفّضة، ولكف أنا اآلف أحصؿ عمى نصؼ باوند مف الفمفؿ"

ـْ يقتصر   الوصفاتالفمفؿ عمى األطعمة ووصفات الطبخ فقط، بؿ دخؿ أيضًا في  استخداـول
. (ٗ)، ومف ضمنيا تمؾ الوصفات التي طمبيا الرجاؿ الروماف لُمعالجة الضعؼ الجنسيّ ةالطّبي

السبب في إطبلؽ  في معالجة الضعؼ الجنسي ىو االستخداـويرى بعض الباحثيف أّف ىذا 
. كما ساعدت الوصفات الطّبية التي (٘)غؼ أو عاطفة الروماف" عمى الفمفؿ األسود" شاسـالينود 

 .(ٙ)دخؿ الفمفؿ في تركيبيا عمى ُمعالجة بعض المشاكؿ اليضمّية
 الزنجبيل:  -ٖ

زرع في جنوبي الجزيرة العربّية، مف السمع التي أثارت اىتماـ التاجر الرومانّي، وكاف يُ  
في اليند وأفريقية الشرقّية، التي صّدرت قسـ كبير مف منتوجاتيا إلى  إاّل أّف أجود أنواعو كانت

 . (ٚ)موانئ اليمف ومنيا إلى أسواؽ اإلمبراطورّية الرومانّية
والزنجبيؿ الذي استوردتو اإلمبراطورّية الرومانّية كاف يصؿ إلييا إّما طازجًا وىو النوع اليمنّي 

. ودخؿ الزنجبيؿ في وصفات (ٛ)نوع األفريقّي واليندّي منووىو ال في جرارٍ  وُمعبأً  اً منو، أو مغميّ 
ـّ إضافتو أحيانًا إلى المشروبات لمنحيا نكية ومذاقًا لذيذاً  الطعاـ الرومانّية وفي الطّب، وت
(ٜ). 

. وىو السعر (ٓٔ)دنانير رومانّية ٙوبحسب بميني فإّف سعر الباوند الواحد منو كاف يصؿ إلى 
 بّخور ذي الدرجة األولى.نفسو الذي سّجمو بميني لم

 
 

                                                           
ٌُقام فً مهرجان ساتورنالٌا:  ٔ . كان  ًّ من كانون األّول كّل عام  7ٔمن أهّم المهرجانات فً التقوٌم الرومان

تكرٌماً لئلله ساتورنوس. كان من أكثر المهرجانات بهجًة فُمنح فٌه جمٌع الناس، حّتى العبٌد، إجازة عن العمل 

                             .Bunson. M: op, cit, p 490وجرت فٌه أعمال الِقمار وتبادل فٌه الناس الهداٌا. انظر: 
2 Persius; Satires, III, 75.   
3 Martial;  Epigrams, X, 57. 
4 Galen;  On Compounding, XIII, 153. 
5 De Romanis. F; Rome and the notia of India: relations between Rome and southern 
India from 30 BC to the Flavian period, op, cit, p100. ; Gupta. P. L;  Coins in Rome’s 
Eastern Indian trade, in Jha. A. K;  ed: Coinage, Trade and Economy. Bombay: Indian 
Institute of Research in Numismatic Studies, 1991, pp122- 137, p128. 
6 Celsus; On Medicines, IV, 22. 

 .ٕٙٙ،ٕ٘٘ص العربٌة، الجزٌرة فً االقتصادي الوضع(: العلً هللا عبد نورة) النعٌم 7
8 Charlesworth, M. P; op, cit, pp 66, 67. 

، التارٌخ  -التوابل(: فرٌد)كزارا 9 ًّ ٌّة الموسوعة: كذلك. ٖ٘ص الكون  .7ٗ٘ٔص ،ٗمج الُمٌّسرة، العرب
10 P. M. E; XXVIII. 
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 :األلوة أو الصبر  -ٗ
وذكر  .التّجار الروماف كاف األلوة أو الصبر استوردىامف السمع النباتّية األخرى التي  

والصبر نبات مف  .(ٔ)اليمنيّ  كانوا يحصموف عمى األلوة مف ميناء قنا يـدليؿ البحر اإلريثيري  أنّ 
ُيستخرج مف أوراقو سائؿ  .وأطوؿ وأثخف ، أّف ورقو عريضإالّ  ،فصيمة الزنبقّيات ُيشبو السوسف

والورؽ قابع في  .بوصات ٛإلى  ٙطوؿ ساؽ نبات الصبر مف  ، يتراوحصمغّي ُمّر المذاؽ
خصمة كالوردة عند نياية الساؽ القصير، وىو سميؾ ذو بشرة غالبًا ما تكوف شمعية، والحافة 

سائؿ أصفر الموف يمؤل بعض خبليا األوراؽ دوف وتوجد مادة الّصبر ك .الورقية مكسوة بأشواؾ
الصبر السقطري الذي كاف ينمو في جزيرة سقطرى وُيسّمى  كافأجود أنواع الصبر . (ٕ)غيرىا

 . (ٖ)بالميجة الُسقطرّية" طيؼ"
عمى  الرومانيّ  الُمجتمعوكاف لمصبار قيمة كبيرة بالنسبة لمتاجر الرومانّي إْذ كاف مطموبًا في 

ُينتج سائؿ بارد كاف فّعااًل في ُمعالجة التحّسسات الجمدّية والجروح العميقة التي قد  أّنو اعتبار
الحروؽ التحّسسات الجمدّية و يب الجنود الروماف في المعارؾ، فضبًل عف أىّميتو في ُمعالجة صتُ 

ي مف كُمسّيؿ فّعاؿ ُيعطى إلى الناس والماشية التي كانت ُتعان استخدـ، كما (ٗ)والجروح العميقة
 . (ٙ)يزاؿ الصبر يدخؿ في تركيب األدوية حّتى يومنا ىذا ما . و(٘)معوّية انسدادات

 :دّم األخوين -٘
مف ضمف السمع التي أثارت اىتماـ التاجر الرومانّي في ميناء ُمخا اليمنّي كانت سمعة  

راء الموف وىي ماّدة حم .(ٚ) (Cinnabarأطمؽ عمييا دليؿ البحر اإلريثيري  اسـ دـّ األخويف)
اسميا العممّي  .ُتستخرج مف نوع مف األشجار الطويمة التي يصؿ طوليا إلى عشرة أمتار

(Dracaena Cinnabari)  أّي شجرة التنيف األحمر، في حيف أّف السكاف المحّمييف لسقطرى
 وقابيؿ ىابيؿ أفّ  تقوؿ قديمة أسطورة مف جاءت األخويف دـّ  واسـ .ُيطمقوف عمييا اسما "عريوب"

 .(ٛ)الجزيرة، وعمييا قتؿ قابيؿ أخاه ىابيؿ ىذه عمى عاشا نوح النبيّ  وَلديّ 
 أفّ  تقوؿ أسطورة فأورد التنيف، بدـّ  الشجرة ىذه تسمية سبب عف المعمومات ببعض بميني وجاء
 المكاف إلى لموصوؿ فسعى لدميـ، بشغؼ وشعر ، الزماف غابر في العداء الفيمة ناصب التنيف

، ذات في أنو غير واحدة، دفعة دمو ويمتص يعضو كي د الفيمةأحّ  وراء المنشود  كاف وبينما يـو
                                                           

1 Pliny; N. H, XII, 28. XII, 32. 
 .ٕٙص الٌمنٌة، الجزر تارٌخ(: علً حمزة)لقمان ٕ
 .ٖٔص األساطٌر، جزٌرة سقطرى(: فٌتالً)ناومكٌن ٖ

4 Casson, L; op, cit, pp164, 165.  
5 Dioscurides; De Materia Medica, III, 22- 1- 5. ; Pliny; N. H, XXVII, 14- 22. 
6 Crone, P; op, cit, p59. 
7 P. M. E; XXX. 

 .                                                         7ٕص األساطٌر، جزٌرة سقطرى(: فٌتالً)ناومكٌن 8
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 دمائيما وسقت الفيؿ، بدـ التنيف دـ فامتزج ، التنيف الثقيؿ بجسمو دىس صريعاً  يخر الفيؿ
 لمتسمية أساساً  كانت األسطورة وىذه. (ٔ)"التّنيف شجرة"  بقطراف بعد فيما ُيعرؼ وأصبح األرض،
إاّل في جزيرة  ال تنمووىي  .(ٕ)(التنيف دـ) حرفياً  وتعني( Dragon’s Blood) مشجرةل اإلنجميزية
قدـ و ثبلثة ألؼ  قدـ،  ، في األرض الجبمّية عمى ارتفاع يتراوح بيف ألفيف وخمسمئةُسقطرى

. ويحصؿ (ٖ)بمظّمة خضراء وتبدو لمناظر ليا مف بعيد كأّنيا نوع مف الفطر أو الكمأة األحمر
مائؿ إلى  مف الشقوؽ صمغ فينصبّ  ىالي بعمؿ شقوؽ في جذع الشجرة بالسّكيف،عمييا األ

، ثـ تؤخذ (ٗ)يصبح لونو قرمزّي أرجوانّي أسمر داكف البياض سريع التحّجر، وما أف يتصمب حتى
القطع المتجمطة فيتـ سحقيا واستخداميا لعبلج أمراض العيوف واألمراض الجمدية، وكأصباغ 

 .(٘)لمزينة
 اب:األخش -ٙ

 مف األخشاب اليندّية مثؿ الساج واألّبنوس، و اً اإلمبراطورّية الرومانّية أنواع استوردت 
خدمت في ستُ اتمؾ األخشاب ألغراض ُمتعّددة كأعماؿ البناء أو تأثيث المنازؿ، كما اسُتخدمت 

 .(ٚ)، وحّتى في وصفات الُمستحضرات الطّبية(ٙ)صوراي السفف صنع
األرائؾ  اقتناءية رواجًا في المجتمع الرومانّي الثرّي الذي تمّذذ في والقت ىذه األخشاب الغال

 . (ٛ)األبواب المصنوعة مف األخشاب اليندّية الُمستوردة واألّسرة و
و كاف الُنسغ الُمعّطر ليذه األخشاب مصدر جاذبّية وقبوؿ لمروماف الذيف استخداميا كمواد 

كاف ُيوّلد رائحة جميمة عندما يتـّ حرقو، وأّف عطرّية، فأشار بميني إلى أّف خشب األّبنوس 
الروماف في أّيامو كانوا يستوردوف قطعًا مف األخشاب األّبنوسّية ليتـّ حرقيا عمى شكؿ بّخور
(ٜ)  .

اقتناء سمع الرفاىّية الشرقّية والتي كاف مف بترونيوس في ىجوه المشيور لتريمالخيو  و انتقد
الُمستوردة فقاؿ: " تتخّمى اليند عف آللئيا، اليندّية األخشاب األثاث المصنوع مف  اقتناء ضمنيا

اآلف أْف  تستطيعوماذا يعني لؾ ذلؾ؟. زوجتؾ، وىي بغنائـ البحر التي ُتزّيف رأسيا وصدرىا، 

                                                           
1 Pliny; N. H,VIII, 12.  XXXIII, 38 
2 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, p137. 

 .7ٕص األساطٌر، ٌرةجز سقطرى(: فٌتالً)ناومكٌن ٖ

 .ٗٗ٘و للوقوؾ على شكل هذه الشجرة، انظر المبلحق فً نهاٌة هذه األطروحة، ص 
ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد ٗ ٌّة، التجارة فً العرب  .ٔ٘ٔص الدول

5 Crone, P; op, cit, p60. 
6 Sidebotham, S. E;  The Red Land: The illustrated Archaeology of Egypt’s Eastern 
Desert, op, cit, pp181, 182. 

ٌّة أوراق والوسٌط، القدٌم العهد فً والعقاقٌر الصٌدلة تارٌخ(: شحاتة)قنواتً 7  ،99ٙٔ بٌروت، للطباعة، شرق

 .ٓٗص
8 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p 153. 
9 Pliny; N. H, XII, 9. 
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إاّل أّف استخداـ الخشب اليندّي . (ٔ)وترفع سيقانيا الزانية؟" اليندتستند عمى أريكة مف خشب 
ـْ يقتصر عم ى أمور الرفاىّية بْؿ دخمت ِنشارة خشب األّبنوس في تركيب بعض الُمستورد ل

 .(ٕ)الُمستحضرات الطّبية التي حّضرىا األطّباء اليوناف والروماف
 النبيذ العربّي:  -ٚ

 فإّف  ،نتاج النبيذ والسّيما النوع الُمتوّسطيّ إالرومانّية ب اإلمبراطوريةبالرغـ مف ُشيرة  
منيا إلى أسواؽ  اً فجمب قسم .ىذه السمعة مف موانئ اليمف التاجر الرومانّي قاـ بشراء

 .(ٖ)آخر منيا نحو اليند التي كانت سوؽ ُميّمة ليذه السمعة اً وحمؿ قسم ،اإلمبراطورّية الرومانّية
ـْ يكف النبيذ العربّي ُيستخرج مف العنب كما ىو الحاؿ بالنسبة لمنبيذ الُمتوّسطي، بؿ كاف  ،ول

يبدو أّف الجرار العربّية لـ تكف قادرة عمى حمؿ النبيذ لمسافات طويمة عمى ُيستخرج مف النخيؿ. و 
 اتعبئة ىذ إعادة، لذلؾ لجأ التاجر الرومانّي إلى (ٗ)اعتبارىا أوعية وجرار صغيرة يدوّية الصنع

النبيذ بأوعية أقوى جمبوىا معيـ مف اإلمبراطورّية الرومانّية، فوّفروا ألنفسيـ بذلؾ سمعة إضافّية 
 .(٘)مموىا معيـ مف موانئ موزا وقنا نحو اإلسكندرّية واليندح

 من الُمنتجات الحيوانّية: الوارداتثانيًا: 
 ،التّجار الروماف مف اليمف والشرؽ استوردىاتعّددت السمع ذات المنشأ الحيوانّي التي  

ر الصيني والعاج الحري ما بيف ،إْذ تراوحت .تمامًا كما كاف الحاؿ مع السمع ذات المنشأ النباتيّ 
كما  ،اليندّي وأغطية السبلحؼ السقطرّية. وسّجمت ىذه السمع حضورىا في المصادر الرومانّية

 سجّمت السمع العطرية والتوابؿ حضورىا في تمؾ المصادر. 
 ،وُتورد تعرفة اإلسكندرّية مجموعة مف السمع ذات المنشأ الحيوانّي التي وردت إلى اإلمبراطورّية

لتعرفة قبؿ خروجيا مف ميناء اإلسكندرّية. مف تمؾ السمع كاف  ،ىي األخرى،والتي خضعت 
كالنمور واألسود والطيور البّرية الحرير، العاج، ُصدؼ)أغطية( السبلحؼ، الحيوانات اليندّية 

التي جمبيا التاجر الرومانّي  ذات المنشأ الحيوانّي، ،. وفيما يمي سيتـّ عرض أىـّ السمع(ٙ)الغريبة
 في المجتمع الرومانّي. و استخداماتيامف والشرؽ مف الي

 الحرير: -ٔ
عبر طريؽ الُمحيط إلى روما،  ،أىـّ سمع الرفاىّية التي وجدت طريقيا أّحد كاف الحرير الصينيّ 

القت سمعة الحرير طمبًا كبيراً  مف التّجار الروماف الذيف و وطريؽ الحرير البّري. ، اليندّي البحريّ 
                                                           

1 Petronius; Satyricon, LV. 
 .ٓٗص والوسٌط، القدٌم العهد فً والعقاقٌر الصٌدلة تارٌخ(: شحاتة)قنواتً ٕ

3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p 75. 
4 Sedov. A. V; The Port of Qana and the Incense Trade, op, cit,pp 25, 76,102. 
5 Peacock.  D. and Williams. D;  Food for the Gods: New Light on the Ancient Incense 
Trade, op, cit, pp28, 62. 
6 Justinian Digest; XXXIX, 4, 16, 7. ;  Young. G. K; op, cit, p189. 
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أو مف بعض موانئ إمبراطورّية الياف  ،وانئ شماؿ غربّي اليند)السكيثّية(مف م ميياحصموا ع
وساطة تّجار مممكة ميساف عمى ب. كما حصؿ عميو التّجار التدمرّيوف (ٔ)أسية شرقيّ جنوبّي 

 . (ٕ)أو حصموا عميو بأنفسيـ عبر رحبلتيـ التجارّية إلى شماؿ غربّي اليند ،الخميج العربيّ 
"طريؽ  اسـوالطمب الكبير عميو في العالـ القديـ إلى إطبلؽ الباحثيف  ،وأّدت شيرة الحرير

 ما بيفالحرير" عمى الطريؽ التجارّية البّرية الُممتّدة مف شرقّي إمبراطورّية الياف حّتى ببلد 
 .(ٖ)ومنيا إلى الُمتوّسط ،النيريف

 منشأ وقوام الحرير: -أ
ففي الصيف نشأت صناعة  .شرّي أرض الصيفالحرير حّتى يستحضر الذىف الب اسـما أْف ُيمفظ 

إلى باقي أنحاء العالـ المأىوؿ. ومف الحرير  انتشرت.ـ، ومنيا ؽ ٕٓٗٙمنذ حوالي العاـ  الحرير
شعب الحرير أو  اسـشعب الصيف، فأطمقوا عمى الصينييف  اسـالكتّاب الكبلسيكّيوف  اشتؽّ 

 .(ٗ)(Seresالسيريس)
دودة القّز  تُفرزهإلى الُصفرة، ناعـ متيف، نصؼ شّفاؼ، والحرير عبارة عف خيط يميؿ لونو 

" باسـقة مف الجنس الذي ُيسّمى عممّيًا رَ يَ ىي ودودة الحرير  لتحتمي بو في طور الشرنقة.
(، تتغّذى عمى ورؽ التوت وتُنتج الحرير الخاـ. وفي أثناء Bombyx Mori) بومبكس موري

أو السيريسيف  غالصم إلزالةبّمؿ بالماء الساخف لمبخار أو تُ  الشرنقةصناعة الحرير ُتعّرض 
(Seresen ـّ ُتجمع ُكّؿ بضع طّيات وُتمّؼ حّتى ( الذي ُيغطّي خيوط الحرير لتفكيؾ طّياتو، ث

. وفي الخاـ مترًا مف الخيط ٓ٘ٚإلى  ٓٔٙتصير خيطًا واحدًا. وتُتنج الشرنقة الواحدة مف 
تـّ غزلو مع إزالة الصمغ الُمتبّقي عميو، ويتـّ غسمو عند المرحمة التالية ُيزاوج الخيط وُيطوى حّتى ي
 .(٘)الحاجة، وُيصبغ في صورة خيوط أو قماش

 ُمعالجة الحرير في اإلمبراطورّية الرومانّية وُمضاعفة سعره: -ب
كانت الحرائر الصينّية مواد كثيفة نسبّيًا، لذلؾ ما أْف وصمت ماّدة الحرير إلى أراضي  

ونسجيا مّرة ثانية لتشكيميا  ،مانّية، حّتى بدأ الصانع الرومانّي بإعادة حياكتياالرو  اإلمبراطورية
في أنسجة رومانّية مف الوزف الخفيؼ ُمشابية لمحرير المعروؼ في أّيامنا ىذه. وأخذ عّماؿ 
النسيج الروماف ىذه العممية إلى مرحمة أبعد، فأعادوا نسج الحرير في ماّدة شبو شّفافة إلظيار 

                                                           
1 Warmington. E. H; op, cit, p9. 

 .9٘ص القدٌم، السوري المجتمع: شٌفمان ٕ
3 Christian. D; op, cit, p2. ; McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p 83. 
4 Pliny; N. H, VI, 20. ; Lucan;  Pharsalia, X, 169- 171. ; Ammianus; Marcilinius, XIV, 3, 
3. 
5 Higham, C. F; op, cit, p323. 

ٌّة الُمٌّسرة، مج  .ٖ٘٘ٔ، صٖكذلك: الموسوعة العرب
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يتخّيؿ لوكياف و . (ٔ)ف األنثوّية لممرأة الرومانّية الساعية لمحصوؿ عمى ىذا النوع مف النسيجالمفات
ثديييا الناصعي البياض مرئّياف بشكٍؿ "  ، فيقوؿ:المرأةكيؼ سيبدو النسيج الحريرّي عمى جسد 

رة اوبميارة توازي مي ،واضح عبر نسيج صيدا التي تُنتج نسيجًا ذو بنية مُمّيزة
ُيشير  . و(ٕ)بشّد ومّد النسيج" االعوجاجلكّف إبرة عامؿ النيؿ باعدت وفّكت  .س)الصينييف(السيري

إلى عممية التصنيع في مدينة صيدا السورّية ذات االقتباس، في ىذا لوكياف، بصورة واضحة، 
ـّ، عمى  .الشيرة العالمّية بصناعة وصباغة األقمشة كما ُيشير إلى عممّية تصنيع أخرى تت

ىي األخرى ُشيرة كبيرة في إعادة تصنيع السمع  اكتسبت، في مدينة اإلسكندرّية، التي األغمب
 .(ٖ)كالبّخور والحرير والشرقّيةاليمنّية 

وُشيرة مدف الساحؿ السورّي بصناعة األقمشة المصبوغة، مف ضمنيا، الحريرّية موصوفة عمى 
ار ُمؤّرخيا بروكوبيوس إلى أّف صور حّتى إلى الفترة البيزنطّية التي أش استمرت و ،مّر العصور
. (ٗ)اممف إنتاج المبلبس الحريرّية حرفة رئيسّية لي اف، وألجياؿ ُمتعاقبة، تتخذّ اوبيروت كانت

، والجيد الذي ُيصرؼ عمى إنتاج الحرير ىذه ويصؼ بميني عممّية إعادة التصنيع الحريرّية
يس)الصينّيوف( عمبًل ُمضاعفًا مف حّؿ إلى إناث عالمنا ىذا ُيقّدـ السير  ، فُيورد:"الُمصّنع
ونسج الخيوط ثانيًة. كـ عظيـٌ ىو العمؿ، وكـ بعيدٌة ىي المناطؽ التي ُتستغّؿ لتأميف  ،أنسجتيـ

 .(٘)المباس الذي ُيمّكف سيداتنا مف أْف يعرضوا بواسطتو أجسادىّف إلى جميع الناس"
ع إلعادة تصنيع في الورشات أّف سمعيـ كانت تخض ،مف جيتيـ ُمدركيف ،كاف الصينّيوفو 

الرومانّية لكي تُناسب أذواؽ البحر الُمتوّسط والُموضة السائدة في ىذه المناطؽ. فُيورد أّحد 
وتأّلقًا مف أّي نسيج ُصنع في بمداف  لواف األنسجة الرومانّية أكثر روعةً أالتقارير الصينّية: " إّف 

بالحصوؿ عمى المواد الحريرّية السميكة مف الصيف الُمحيط اليندّي. ىـ دائمًا ما ُيحّققوف ربحًا 
 . (ٙ)وشّقيا لُصنع أقمشة حريرّية ُمزخرفة"

 فةومنحت إعادة التصنيع ىذه السمع الحريرّية، المطروحة في األسواؽ الرومانّية، أسعارًا ُمضاع
ميني ب ادعىأو غيرىا مف مناطؽ التصنيع. وعندما  ،عف السعر الذي ُطرحت فيو في اإلسكندرّية

مف الشرؽ قد جرى بيعيا بيف الروماف بػ " أكثر مف مائة  استيرادىاأّف بعض السمع التي جرى 
، فإّنو كاف ُيشير، عمى األرجح، إلى األنسجة الحريرّية الغالية (ٚ)ضعؼ عف ثمنيا األصمّي"

حد مف الحرير ديوكميتياف ُيسّجؿ أّف الباوند الوااإلمبراطور وبالفعؿ فإّف مرسوـ  الُمعاد تصنيعيا.
                                                           

1 McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p 148. 
2 Lucan;  Pharsalia, X, 169- 171. 
3 Pliny; N. H, XII, 32. 
4 Procopius;  Secret History, XXV, 14- 15. 
5 Pliny; N. H, VI, 20. 
6 Leslie. D. and Gardiner. K; op, cit, p72.                                                                                
7 Pliny; N. H, VI, 26. 101- 102. 
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مّرة قيمة الحرير األبيض غير  ٕٔكاف ُيساوي قيمة تفوؽ بػ  األرجوانيالرفيع المصبوغ بالصباغ 
. وبالُمحّصمة فإّف زيادة السعر ىذه كانت تنعكس بالطبع عمى الطبقة الرومانّية الثرّية (ٔ)المصبوغ

 التي طمبت ىذا الحرير وجعمتو ُعنصرًا أساسّيًا في لباسيا.
 في المجتمع الرومانّي: الحرير تخداماتاس -جـ

القى المباس الحريرّي رواجًا كبيرًا بيف الطبقة الرومانّية الراقية كمظير مف مظاىر  
في بداية العصر ، كاف المباس الحريريّ و  التي سادت في العصر اإلمبراطورّي. ،الترؼ

باس كجزء مف عمميّف قاصرًا عمى النساء الُمومسات المواتي لبسف ىذا الم اإلمبراطوريّ 
إخفاء مفاتف أجسادىّف بالمباس  ، أّما النساء ذوات المقاـ الرفيع فكاف يتوّجب عمييفّ االستعراضي

ويحفظ األدب الرومانّي كتابة مف العصر األوغسطّي ُيقارف فييا الشاعر  . (ٕ)القطنّي أو الكتّاني
فيصؼ ىوراس ِوْقفة المرأة  .لُمومسىوراس بيف المرأة الرومانّية ذات المقاـ الرفيع والمرأة ا

فتستطيع أْف  " أنت ُيمكف لؾ أْف تراىا في المباس الحريرّي كما لو أّنيا عارية، المومس قائبًل:
كانت تمتمؾ ساقًا ىزيبًل أو قدـ بشعة. أنت تستطيع بالفعؿ أْف ُتدرؾ  تتفّحصيا لتعرؼ فيما إذا

اء الُمومسات، سالمباس الحريرّي عمى الن اقتصارمف  الحاؿ، هإاّل أّف ىذ .(ٖ)شكميا الكامؿ بعينؾ"
موضة المباس الحريرّي  فامتدتأْف تبّدؿ بفعؿ تغّير أذواؽ المباس في البحر المتوّسط،  ما لبث

 . (ٗ)األباطرة أنفسيـ ولبس البؿْ  ،إلى الطبقات األكثر رقّياً 
والتي كانت ُتوّفر ليـ أناقة  ،وأخذ المواطنوف الروماف يمبسوف أنسجة حريرّية مف الوزف الخفيؼ

ـْ يقؼ (٘)في المظير وراحة في الجموس أو المشي  امتدالحرير عند المباس، بْؿ  استخداـ. ول
شّكميا مف األنسجة الحريرّية الُممّونة شبو الشفافة ليشمؿ المظبّلت التي بدأ الصانع الرومانّي يُ 

 .(ٙ)أذواؽ النساء الرومانّيات إرضاءبيدؼ 
ار لمباس الحريرّي في المجتمع الرومانّي قابمو رّد فعؿ عنيؼ مف الطبقة الرومانّية ىذا االنتش

ونقد ىذا المباس الحريرّي  ،العناف ألقبلميـ في وصؼ ياُكتّاب التي أطمؽ الُمحاِفظة أو التقميدّية،
ميني عف النار في اليشيـ. فتكّمـ ب كانتشاربيف الطبقة الرومانّية الثرّية  انتشروالذي  ،الفاحش

بيترونيوس  و اقترح. (ٚ)المباس الحريرّي الذي أتاح لممرأة الرومانّية عرض جسدىا لجميع الناس
لباسيا كاف في األصؿ نسيجًا رقيقًا وشّفافًا كاليواء،  " عمى العروس الرومانّية أْف تتعّرى ألفّ 

                                                           
1 Diocletian; Price Edict, XXIII, 1,1 . XXIV, 1, 1. ; Harl. K; op, cit, pp121- 129. 
2 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p 148. 
3 Horace; Satires, I , 2, 101- 103. ; Raschke. M.G; op, cit, pp623- 625. 
4 Suetonius; Caligula, LII. 
5 Croom. A. T; Roman Clothing and Fashion, Stroud: Tempus, 2000, pp123, 124. 
6 Martial; Epigrams, XIV, 28. ; Ovid;  Fasti, II, 209. ; Croom. A. T; op, cit, pp107, 108. 
7 Pliny; N. H, VI, 20. 
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مباس الحريرّي الشفاؼ ل ألشدافوّجو النقد . أّما سينيكا (ٔ)لذلؾ ال داعي ألْف ُتكّمؼ نفسيا وتمبسو"
وؿ: " أنا أرى لباسًا حريرّيًا، ولكف كيؼ لي قُيغّطي شيئًا مف جسد المرأة الرومانّية في ال يكادالذي 

عندما تمبس المرأة ىذه  احتشاـ.فيو ال ُيقّدـ أّية ُكسوة لمجسـ أو أّي   أْف أسّمي ىذا لباسًا؟.
ضية أّنيا ليست عارية. ىذه الحرائر تأتينا، عبر الحرائر، فإّنيا تستطيع أْف تقوؿ بضمير را

التجارة، مف األمـ المجيولة و بأسعاٍر غاليٍة. الحرير ُمستورد. لذلؾ فإّف نسائنا الُمتزّوجات ُيمكف 
ليّف أْف ُيظيرف أكبر قدر مف أجسادىّف في الشوارع تمامًا كما يعرضوف إلى أحّبائيـ في غرفة 

" و الُكتّاب الروماف إلى المباس الحريرّي، إاّل أّف يلنقد البلذع الذي وجّ الرغـ مف ىذا ابو  .(ٕ)النـو
معو تدّفؽ مبالغ  و ازداد، الطمب عمى الحرير الصينيّ  فازداد انتشارًا. ازدادتالموضة الحريرّية 

  كبيرة مف الماؿ الرومانّي إلى أوصاؿ التجارة مع اليند والصيف.
، إاّل أّف الصانع (ٖ)حريرّي فشممت الرجاؿ والنساءوبمرور الوقت توّسعت موضة المباس ال

النساء. إْذ  ارتدتياالرومانّي لجأ إلى تطوير ألبسة حريرّية خاّصة بالرجاؿ تختمؼ عف تمؾ التي 
 ودخؿ الحرير كاف الحرير في ألبسة الذكور رفيعًا وغير شفاؼ عمى عكس حرير النساء الشفاؼ.

 ونياياتوالستر الكتّانية البيضاء التي غدت تحمؿ أشرطة  إلى األردية الرسمّية الفضفاضة كذلؾ
 .(ٗ)حريرّية ُممّونة

 ،وقابؿ الروماف الُمحافظوف ىذه الُموضة بالريبة والشّؾ مما دفع مجمس الشيوخ إلى إصدار قانوف
مف  ىذا القانوف ترحيباً  يَ الحرير بيف طبقة النببلء الذكور. ولقِ  ارتداءُيقّيد بموجبو  ،ـٙٔفي العاـ 

نتقدوا تأنيث األلبسة الجديدة وجعؿ لباس الذكور ُمشابو لمباس النساء. وُيورد االذيف  أولئؾ
تاكيتوس في ىذا المجاؿ: " القنصؿ السابؽ والبرايتور شجبا التبذير الشائع في أّيامنا. فُمنع 

الُمنحّط الذي  األطباؽ واألواني الذىبّية في المآدب الخاّصة، كما ُمنع المباس الحريريّ  استخداـ
واإلمبراطور تيبيريوس نفسو اشتكى مف انتشار المباس . (٘)غدا ُمنتشرًا في المباس الذكوري"

الحريرّي بيف الرجاؿ الروماف، فوّجو نقدًا الذعًا ليذه الظاىرة. ىذا النقد، الذي نقمو الُمؤّرخ 
 وخ يقوؿ فيو:" مف أيفتاكيتوس، كاف ُجزءًا مف خطاب وّجيو اإلمبراطور تيبيريوس لمجمس الشي

 أـ الواسعة، بالقصور أبدأ ىؿ!. القديمة؟ المعايير إلى الرجوع وأحاوؿ منعي، أبدأ أفْ  يجب
ونقؿ  .(ٙ)"النساء؟ لباس عف تمييزه يتعّذر الذي لمرجاؿ الحريريّ  المباس أـ لمعبيد، العالمية الحشود

س الحريرّي، و استخداـ األواني ديو كاسيوس أيضًا أّف اإلمبراطور تيبيريوس قاـ بمنع المبا

                                                           
1 Petronius; Satyricon, LV. 
2 Seneca; On benefits, VII, 9. 
3 Pliny; N. H, XI, 27. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p 149. 
5 Tacitus; Annals, II, 33. 
6 Ibid, III, 53. 
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اإلجراءات لتقييد النزوع الرومانّي نحو  ا النقد وتمؾإاّل أّف ىذ. (ٔ)الذىبّية باستثناء المراسـ الدينّية
ـْ تكف نافعة خاّصة عندما أىمؿ اإلمبراطور كاليغوال ذلؾ القانوف  ،موضة المباس الحريرّي ل

الصنع. ويصؼ سويتونيوس ظيور كاليغوال بالمباس شخصّيًا في مبلبس حريرّية ُمتقنة  وظير ىو
القانوف عمى  حَظرَ الحريرّي فيقوؿ: "كاليغوال غالبًا ما ظير لمعموـ في المباس الحريرّي الذي 

 ، أّي في القرف األوؿ الميبلدي،وعندما كتب بميني عف المجتمع الرومانيّ  .(ٕ)" ارتدائو الرجاؿ
ذي دفع بميني إلى رثاء حقيقة أّف األجياؿ السابقة مف ، األمر الاالنتشاركاف الحرير واسع 

الروماف كانت قانعة بمبس العباءات الفضفاضة، وكانت تتحّمؿ وزف دروع الصدر الجمدّية في 
الصيؼ الحاّرة. فيقوؿ: " اآلف، ومف دوف خجؿ، حّتى الرجاؿ يمبسوف المباس الحريرّي  شيور

صبحت شاّذة إلى درجة غدت أإاّل أّف أزيائنا قد  .لجمدّيةُكّنا نمبس الدروع ا ،بسبب خّفتو. سابقاً 
 .(ٖ)معيا حّتى العباءة الفضفاضة ثقيمة وغير ضرورّية"

 ،كما دخؿ الحرير في صنع الرايات العسكرّية بسبب نوعّياتيا الخفيفة الوزف النصؼ شّفافة
ة عمى نقش بالمغتيف . وُعثر بالقرب مف حائط ىادرياف في بريطاني(ٗ)وألوانيا الواضحة البلمعة

البلتينية والتدمرّية أقامو تاجر تدمرّي عمى شاىدة قبر زوجتو التي ماتت في ريعاف شبابيا فدفنيا 
( يعمؿ في تزويد Baratesباراتيس) اسـفي تمؾ المنطقة. وكاف ذلؾ التاجر التدمرّي الذي حمؿ 
( Reginaالنقش:" إلى روح ريجينا)يقوؿ  الحاميات الرومانية في بريطانية بتمؾ الرايات الحريرّية.

 .(٘)حّرة وزوجة باراتيس التدمرّي. ماتت بُعْمِر ثبلثيف عامًا" امرأةالراحمة. 
وبمغ  .(ٙ)القرب مف مدينة كامبريدج البريطانيةبوشاىدة قبر باراتيس نفسو عثر عمييا أيضًا 

 Vicusتوسكوس) شارعي الطمب عمى ماّدة الحرير إلى درجة أقيـ معيا سوؽ لؤلقمشة الحريرّية ف
Tuscus وُيشير مارتياؿ إلى أّف األنسجة الحريرّية األجود كانت . (ٚ)روما وسط( بالقرب مف

أو  (ٛ)(Foliatumفيقوؿ: " َدْع محبوبتي تطمب عطر الفولياتوـ)ُمتوّفرة في ىذه المنطقة. 
 . (ٜ)"توسكوس المجوىرات الخضراء، حّتى أّنيا قد تطمب ذلؾ الحرير األكثر جودًة مف شارع

                                                           
1 Dio Cassius; Roman History, LII, 15, 1. 
2 Suetonius; Caligula, LII. 
3 Pliny; N. H, XI, 27. 
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p 150. 
5 Elton. H; op, cit, p94. 
6 Salway. P; The Frontier People of Roman Britain, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1965, pp 25, 60- 62, 228. 
7 Warmington. E. H; op, cit, p305. 

ٌّة العطور من نوع: الفولٌاتوم عطر 8  مزج من ٌُصنع أّنه وأورد بلٌنً ذكره. الرومان بٌن انتشرت التً الشعب

 : انظر. النارد مع الُمرّ 
Pliny; N. H, XIII, 2, 15.  
9 Martial; Epigrams, XI, 27. 
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ت في ُمختمؼ رَ الحريرّي في الُمجتمع الرومانّي ُتؤّكده التنقيبات اآلثرّية التي جَ  االنتشاروىذا 
ففي تدمر، التي عممت ىي نفسيا في . المناطؽ التي خضعت لمسمطة اإلمبراطورّية الرومانّية

الرسـو  ُتصّوركما  .(ٔ)ّيةعمى قطع مف الحرير في المدافف الُبرج عمماء األثارتجارة الحرير، عثر 
ُعثر عمى و  .(ٕ)المنحوتة في تدمر النساء التدمرّيات وىّف يرتديف األلبسة الحريرّية المتقنة الصنع

في بريطانية  (ٖ)(Camulodunum) كامولودونوـمدينة قطع حريرّية في قبر قديـ في موقع 
ّورت كما صَ  .(٘)ر التدمرّي باراتيس. باإلضافة إلى النقش الذي يعود إلى زوجة التاج(ٗ)الرومانّية

رسوـ جدارية ُممّونة، ُوجدت عمى جدراف بعض المنازؿ في المدينتيف اإليطالّيتيف بومبي 
 .(ٙ)وىركاالنيوـ، نسوة رومانيات وُىّف يرتديف ألبسة حريرّية شبو شّفافة

 :العاج -ٕ
عمى حّد سواء. وبالرغـ  التّجار الروماف مف اليمف واليند استوردىاأىـّ السمع التي  إحدى 

إاّل  ،(ٚ)الروماف كاف مصدره موانئ شرقّي أفريقية استخدمومف أّف الكّمية األكبر مف العاج الذي 
ـّ   استيرادأّف التاجر الرومانّي ناؿ ُمبتغاه مف ىذه السمعة مف موانئ اليمف كمخا وقنا، كما ت

تي تتكّوف منيا أنياب الفيمة، لذلؾ أينما . والعاج ىو المادة ال(ٛ)يّ كّميات كبيرة مف العاج اليند
التي وثّقت حمولة سفينة ىيرمابولوف موزوريس، وتشيد ورقة بردي . وجدت الِفَيمة وجد معيا العاج

  .(ٜ)عمى كّمية العاج الكبيرة التي إستوردتيا اإلمبراطورّية الرومانية مف اليند ،العائدة مف اليند
طف مف  ٘ بػ تُقّدر  "سفينة ىيرمابولوف"ادـ مف اليند عمى متف ُشحنة واحدة مف العاج القإْذ أّف 
مميوف سيستريس، وبمغ حجـ الضريبة التي ُفرضت عمييا حوالي  ٘بمغت قيمتيا حوالي  ،العاج

 .(ٓٔ)نصؼ مميوف سيستريس
 العاج في الُمجتمع الرومانّي:  استخدامات -أ

الحرفّيوف، عمى نطاؽ واسع،  ستخدموافي الُمجتمع الرومانّي، إْذ  ةشعبيّ  ةكاف العاج سمع 
ـّ ُصنعيا مف (ٔٔ)في مجاؿ الزينة . والروماف أنفسيـ كاف لدييـ شغؼ كبير بالمواد الحرفّية التي ت

                                                           
1 Colledge. M. A. R; op, cit, pp76, 103. 
2 Warmington. E. H; op, cit, p40. 

ٌّة المدن إحدى :كامولودونوم مدٌنة ٖ ٌّة برٌطانٌة والٌة فً الرئٌس  الٌوم تحّتله الذي الموقع فً كانت. الرومان

   .Bunson. M: op, cit, p 92                                          : انظر(. Colchester) كولشٌستر مدٌنة
4 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p149. 
5 Elton. H; op, cit, p94. 
6 Wilkinson. P; Pompeii: the Last Day, BBC Books, London, 2003, p28. 
7 P. M. E; VI. 
8 Ovid; Cosmetics for Women, I, 20. ; Martial; Epigrams, XIV, 3. 
9 Young. G. K; op, cit, p59.   
10 Rathbone. D; op, cit, pp43, 46. 
11 Dalby. A; op, cit, p194. 
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ىذا الشغؼ الرومانّي يبدو واضحًا في قوؿ أوفيد:" قّطعت اليند العاج  .المواد الشرقّية الغالية
 . (ٔ)لنفتَِتف بو"

ـْ يكف وليد العصر اإلمبراطورّي، بْؿ طمبتو السمطات والطمب الرومانّي عمى مادّ  ة العاج ل
الرومانّية منذ العصر الجميورّي، فجمس القضاة الروماف الكبار، في العصر الجميورّي، عمى  

ولكف بحموؿ العصر اإلمبراطورّي سرى بيف الطبقة  .(ٕ)كراسي مصنوعة مف العاج الُمزخرؼ
ُمسرفة فزّينوا فيبّلتيـ وقصورىـ بالعاج الغالي الثمف، وأثّثوىا الرومانّية الراقية ىوس بالحمي ال

التطعيـ بالعاج مع المركز المرموؽ  اقترف . و(ٖ)بأفخـ المفروشات الُمزّينة بأصداؼ السمحفاة
لمشخص الرومانّي، إلى درجة أّف رجؿ األعماؿ أو السياسّي الرومانّي كاف يعمـ يقينًا أّف صاحب 

 .(ٗ)ّرد أْف يرى أّنو أدخؿ العاج في تأثيثوالمنزؿ ثرّيًا بُمج
فُيشير ولمعاج و استخداماتو في تطعيـ األثاث حضور قوّي في المصادر األدبّية واألثرية، 

. (٘)سقؼ غرؼ الطعاـ في فيبل نيروف الذىبّية كانت ُمزّينة بألواح عاجّيةسويتونيوس إلى أّف أَ 
وس، القصر اإلمبراطورّي، فإّنو صّور صفوؼ وعندما وصؼ شاعر الببلط اإلمبراطورّي، ستاتي

ويتخّيؿ أوفيد قصرًا ُدنيويًا زارتو اآللية، فُيصّور ُغرؼ . (ٙ)المناضد الغالية اُلمزّودة بقوائـ عاجّية"
 . (ٚ)ذلؾ القصر وىي ُمزّينة بكـّ كبير مف ألواح العاج وُصدؼ السمحفاة

 الباوند سعر عالية في السوؽ الرومانّية، فوصؿوسّجؿ العاج، كغيره مف السمع الُمستوردة، أسعارًا 
يتحّدث مارتياؿ عف أّحد الروماف األغنياء الذي كاف ف .(ٛ)رومانّية دنانير ٜ سعر إلى منو الواحد

 ٓٓٔبيت كبير بػ  اشترى( Amoenusعمى معرفة بو، ىذا الرومانّي الذي كاف ُيدعى أموينوس)
لغالي والمفروشات الُمزّينة. لذلؾ عندما طرح منزلو ألؼ سيستريس، فزّود ذلؾ المنزؿ باألثاث ا

 .(ٜ)ألؼ سيستريس ٕٓٓلمبيع فإّنو طمب فيو سعرًا ُمضاعفًا أّي 
 في ُقّيمت قدْ  الخشب وقطع الطاوالت أرى:" فيكتب الغالية، االستيرادات ىذه ُيقّيـ أيضاً  سينيكا
 كانت الشيوخ في مجمسعضو  أمبلؾ أو عقار وقيمة. (ٓٔ)"الشيوخ مجمس في عضو عقار سعر
 .(ٔٔ)سيستريس مميوف حوالي تبمغ

                                                           
1 Ovid; Cosmetics for Women, I, 20. 
2 Livius; The History of Rome, XLI, 20, 1. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p154. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p117. 
5 Suetonius; Nero, XXXI . 
6 Statius; Silvae, IV , 2, 38- 40. 
7 Ovid; Metamorphosis, II, 737. 
8 Diocletian; Price Edict, XVI, 10. 
9 Martial; Epigrams, XII, 66. 
10 Seneca; On Benefits, VII, 9. 
11 Pliny the Younger;  Letters, III, 19, 7. 
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وُيوّضح مارتياؿ نفقة ىذه األثاث الغالي عندما يدخؿ في نقاش مع رجؿ رومانّي غنّي ُيدعى 
كوينتوس بالثروة الكبيرة التي أنفقيا في الحصوؿ عمى بضعة  افتخرإْذ  ،(Quintusكوينتوس)

ه المجموعة الصغيرة كّمفتؾ مميوف سيستريس؟!. حسنًا قطع أثاث فاخرة. فقاؿ لو مارتياؿ:" إذف ىذ
كوينتوس. أنت ُقمت أّف ىذا ُيبّيف ذكاءؾ. ولّكنؾ عمى خطأ. ألّف صاحب العقؿ الصغير ىو، 

 .(ٔ)فقط، مف يقوـ بإنفاؽ مثؿ ىذا المبمغ الكبير عمى بضعة قطع أثاث"
فيكتب مارتياؿ عف يـ األسّرة. وفي تطع ،وطاوالت الطعاـ ،العاج في صناعة األرائؾ اسُتخدـكما 

. ويتحّدث كذلؾ عف الُمتسّوقيف (ٕ)أغطية الطاوالت الرومانية التي حممتيا أنياب الفيمة اليندية
الروماف في الفوـر الرومانّي الذيف كانوا ُيحّبذوف استعراض سمع الترؼ الغالية بالرغـ مف أّف 

مارتياؿ كيؼ استعرض أّحد ىؤالء معظـ تمؾ السمع كانت تفوؽ قدرتيـ الشرائّية. فيصؼ 
(، السمع الشرقّية الغالية، فيقوؿ: " بعد أْف مشى لمّدة Mamurraالُمتسّوقيف، وكاف ُيدعى ماموّرا )

طويمة في المكاف الذي تعرض فيو روما الذىبّية ثرواتيا بتفاخر، يستعرض ماموّرا المناضد 
يطمب أْف يرى بعض الحمّي العاجّية الغالية الُمختمفة. واحدة ُمرّبعة وواحدة ُمدّورة. بعد ذلؾ 

ـّ قاـ، وألربع مّرات ُمتتالية، بقياس أريكة عشاء لسّتة ضيوؼ،  المعروضة عمى الرفوؼ العالية. ث
 .(ٖ)تمؾ األريكة الُمطّعمة بصدؼ السمحفاة"

كانت والبعض مف الحمّي العاجّية الغالية التي ُعرضت عمى الرفوؼ العالية لمدكاكيف الرومانّية 
ـّ جمبيا مف اليند بصورتيا المصنوعة. مف تمؾ المواد الحرفّية كاف  مف الُمحتمؿ مواد حرفّية ت

. وىو ُيصّور أنثى (ٗ)تمثاؿ عاجّي صغير ُعثر عميو أثناء التنقيبات في بمدة بومبي اإليطالّية
اؿ كاف ِمقبض ىندّية، رّبما كانت إلية، بجوارىا ُمساعديف صغيريف. ومف المحتمؿ أّف ىذا التمث

 . (٘)مرآة أو ساؽ لكرسّي ُثبلثّي القوائـ
ويقترح جوفناؿ أّف المنزؿ الُممتمئ باألثاث الُمطّعـ كاف سُيشّكؿ عبئًا عمى مالكيو إّما بسبب خطر 

( كاف يمتمؾ Licinusالسرقة أو الحرائؽ. ويّدعي جوفناؿ أّف رجؿ رومانّي غنّي ُدعي ليكينيوس)
أوعية الماء، طواؿ الميؿ، وأوكؿ إلييـ مراقبة المنزؿ في حاؿ نشب حريؽ جيشًا مف العبيد حمموا 

ُمفاجئ في مجموعتو الثمينة التي تضّمنت األثاثات العاجّية، والصفائح الُمطّعمة بصدؼ 
 . (ٙ)السمحفاة

                                                           
1 Martial; Epigrams, III, 62. 
2 Martial; Epigrams, II, 43. XIV, 3. 
3 Martial; Epigrams, V, 59. 
4 Butterworth. A and Laurence. R; Pompeii the Living City, Weidenfeld & Nicolson, 
London, 2005, p62. 
5 Wilkinson. P; op, cit, p13. 
6 Juvenal; Satires, XIV, 303- 331. 
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ووصؿ ىوس المواطنيف الروماف األثرياء باقتناء الغريب مف األثاثات العاجية إلى درجة أصبح 
ة األثاث الذي يتناولوف عميو طعاميـ ُمقّدـ عمى لّذة الطعاـ نفسو. وعّبر جوفناؿ عف معيا نوعيّ 

ىذه الحالة عنما أورد:" في الوقت الحاضر، لْف يكوف الرجؿ الغنّي مسرورًا في عشاءه، والسمؾ 
ـْ تكْف ألواح طاولة عشاءه ُمستندة عمى العاج الصمب" ولحـ الغزاؿ لف يكوف ليما طعـ مال
 . و(ٔ)

انتقد عالـ البلىوت كميمنت اإلسكندرّي ىذا البذخ في األثاث الرومانّي ُموّضحًا عدـ الفائدة منو، 
قائبًل: " رغيؼ بسيط ُيمكف أْف ُيقدَّـ، بالطبع، عمى أّي شيء عدا الطاولة ذات القوائـ العاجّية. 

 .  (ٕ)العاجّية"وسرير خشبّي بسيط ُيمكف أْف ُيقدِّـ نفس الراحة التي تُقدِّميا األريكة 
واسُتخدـ العاج أيضًا في تطعيـ صناديؽ العممة الُمبيرجة، وخزائف األدوية، وأقفاص الطيور، 

.  وُيعّمؽ مارتياؿ عمى صناديؽ العممة المصنوعة مف العاج، فيقوؿ:"  (ٖ)وألواح الكتابة الفاخرة
.  وعندما أراد (ٗ)ليس مف الصواب أْف تممئ ىذه الصناديؽ بأّي عممة معدنية غير الذىب"

ـْ  جوفناؿ التأكيد عمى منزلتو الُمتواضعة فإّنو يقوؿ:" ليس لدّي عاج. نردي وِقطع مسبحتي ل
. وعندما تحّدث بيترونيوس عف (٘)ُتصنع منو. وحّتى مقابض سكاكيني قْد ُصنعت مف العظـ"

ويذكر بميني أّف . (ٙ)تريمالخيو، فإّنو يذكر أّف األخير كاف يمبس شريط ذىبّي وخاتـ مف العاج
الطمب عمى العاج كاف كبيرًا في أّيامو لدرجة أّف الحرفييف كانوا يقومف بشّؽ وتبييض االستيرادات 

 . (ٚ)مف عظاـ الفيمة لجعميا ُتشبو الناب
و امتمكت الفتيات مف العائبلت الرومانّية الثرّية ُدمى صغيرة ُصنعت مف العاج، وُكسيت 

.  (ٛ)الُدمى، أحيانًا، في القبور القديمة بجانب األطفاؿ الموتى بالمبلبس الصغيرة. ووضعت تمؾ
ـّ  كما تحّولت الحمّي العاجّية الدقيقة التي ُنحتت مف قبؿ الحرفييف الروماف إلى ىدايا شعبّية ت

 .(ٜ)تبادليا بيف األصدقاء أو شركاء العمؿ في ميرجاف عيد اإللو ساتور ُمنتصؼ الشتاء
ـّ و انتشر استخداـ العاج ف ي الزينة الشخصّية لمروماف حّتى وصؿ إلى األحذية السوداء التي ت

ارتداءىا مف رجاؿ الطبقة األرستقراطّية كإشارة إلى منزلتيـ. إْذ حممت بعض تمؾ األحذية ِمشبؾ 

                                                           
1 Juvenal; Satires, XII, 120- 124. 
2 Clement; The Instructor, II, 3. 
3 McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p154. 
4 Martial; Epigrams, XIV, 12, 78. 
5 Juvenal; Satires, XI, 120- 124. 
6 Petronius; Satyricon, XXXII. 
7 Pliny; N. H, VIII, 4. 
8 Peachin. M; The Oxford Handbook of Social Relations in the Roman World, O.U.P, 
2011, pp78, 79. 
9 Martial; Epigrams, XIV, 5. 
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الرومانّي في . وشجَب الُكتّاب الروماف ىذا الترؼ (ٔ)أورد جوفناؿ أّنو غالبًا ما ُصنع مف العاج
 . (ٕ)ىوراس إلى أّف منزلو ال يحتوي عمى العاج أو الموحات الذىبّية البلمعة. فُيشير ؿتأثيث المناز 

عر وليس لديو منزؿ بروبورتيوس أيضًا نحا نحو ىوراس، فذكر أّف ُسمعتو قد قامت عمى الشِ 
ووصؼ مارتياؿ شخصًا ُيدعى كوينتوس أنفؽ مميوف  .(ٖ)بسقوؼ عاجّية أو عوارض ُمذّىبة

. أّما كميمنت اإلسكندرّي فأوضح (ٗ)ع قطع أثاث فاخرة، وصفو بصغير العقؿسيستريس عمى بض
 . (٘)ُعقـ ىذه األثاثات التي لْف تُقّدـ أو تُأّخر شيئاً 

ـْ يقتصر عمى تطعيـ األثاث فحسب، بْؿ دخؿ في استخدامات أخرى  إاّل أّف استخداـ العاج ل
ـّ ُصنع أسنانيا مف ومنيا كاف ُصنع األسناف االصطناعية. إْذ وصؼ مارتياؿ  امرأة رومانّية ت

  أفّ  كاسيوس ديو . كما انتشر استخداـ العاج في تطعيـ المحارؽ الجنائزّية، فذكر(ٙ)ماّدة العاج
 طبقات ثبلث مف برج شكؿ عمى كانت( ـٕٜٔ) (ٚ)(Pertinaxبرتناكس ) اإلمبراطور محرقة
ارسة بتطعيـ المحارؽ بالعاج، إْذ ُدفنت . وُيؤّكد عمماء اآلثار ىذا المم(ٛ)والذىب بالعاج ُمزّيف

 .(ٜ)البقايا الُمتفّحمة لمعظـ اإلنسانّي واألجزاء العاجّية في نفس إناء الدفف
كما حضر العاج في بعض الطقوس الدينّية، إْذ وصؼ بروبرتيوس تضحية بحيواف في معبد 

اإلمبراطور برتناكس  . وعندما وصؼ ديو كاسيوس جنازة(ٓٔ)أبولو ُيرافقيا العزؼ عمى ناي عاجيّ 
. وحّتى داخؿ المعابد ُزّيف (ٔٔ)فإّنو ذكر أنيا كانت متبوعة بمذبح ُمزّيف بالعاج وجواىر اليند

أحيانًا بالعاج، فعندما أراد بيترونيوس اإلشارة إلى تواضع معبد ريفّي، ّفإّنو أورد أّف المكاف كاف 
  .(ٔ)بدوف عاج ىندّي أو أثاث ُمذّىب

                                                           
1 Martial; Epigrams, XIV, 5. 
2 Horace; Odes, II, 18. 
3 Propertius; Elegies, III, 2. 
4 Martial; Epigrams, III, 62.  
5 Clement; The Instructor, II, 3. 
6 Martial; Epigrams, I, 72. 

 لمْ  الذي عشر الثامن اإلمبراطور ،(Publius Helvius Pertinax) برتناكس هٌلفٌوس بوبلٌوس: برتناكس 7

، ُمعتق ابن كان. قصٌرة لفترة سوى منصبه فً االستمرار من ٌتمّكن ًّ  ولكّنه ُمعلّماً  حٌاته برتناكس وبدأ رومان
 فً واستمر. م88ٔ عام ٌاأفرٌق حاكم منصب تولّى حّتى الرتب فً تدّرج. العسكريّ  السلك فً انخرط أنْ  ما لبث
ٌّد. كومودوس اإلمبراطور اؼتٌل حّتى منصبه ٌّة عرش فارتقى برتناكس اإلمبراطوريّ  الحرس أ  فً اإلمبراطور
. العام نفس فً وقتله علٌه فانقلب برتناكس إجراءات من امتعض اإلمبراطوريّ  الحرس أنّ  إاّل  م،9ٕٔ العام

 .Bunson. M: op, cit, p421: انظر. اآللهة مصاؾ إلى ورفعه مهٌبة، بجنازة سٌفٌروس اإلمبراطور كّرمه
، التارٌخ: كاسٌوس دٌون: كذلك ًّ  والعلوم اآلداب كلٌّة ؼطٌس، مصطفى: ترجمة ،8ٓ -7ٔ من الكتب الرومان

ٌّة،  .8ٙ ،ٖٙص م،ٖٕٔٓ تطوان، اإلنسان
8 Dio Cassius; Roman History, LXXIV, 4.  
9 Wallace-Hadrill.A; Rome’s Cultural Revolution, Cambridge University Press, 2008, 
pp 429- 431. 
10 Propertius; Elegies, IV, 6. 
11 Dio Cassius; Roman History, LXXIV, 4. 
1 Petronius; Satryicon, CXXXV. 
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اآللية ُصنعت مف العاج أيضًا، فيتخّيؿ لوكياف كبلمًا لئللو ىرمس وّجيو إلى والبعض مف تماثيؿ 
زيوس، فيقوؿ:" أنت ترى ُكّؿ المجموعة اليونانّية وقد ُصنعت مف الرخاـ والبرونز، ولكّف فقط 

. وينقؿ بروبرتيوس أيضًا كبلمًا لئللو (ٔ)اآللية األكثر غبلًء ُصنعت مف العاج"
لو الفصوؿ اإليطالّي والذي كاف يتمّتع بشعائر دينّية بسيطة، فُيورد: ( إVertumnusفيرتومنوس)

 .(ٕ)" ليس لدّي أّي معبد عاجّي، فيكفيني أّنني ُأشّرؼ عمى الفوـر الرومانّي"
و اتسع استخداـ العاج في التطعيـ حّتى وصؿ إلى الجيش الرومانّي، فذكر بميني أّف بعض 

 .(ٖ)لكي ُتزّيف سيوفيـ بالمقابض العاجّية والسبلسؿ الفّضية الجنود الروماف كانوا يدفعوف األمواؿ
 الآللئ: -ٖ

مف السمع الياّمة التي إستوردتيا اإلمبراطورية الرومانية مف اليمف واليند كانت الآللئ  
التي أصبحت أّحد المواد الُمرادفة لمجماؿ األنثوي في العصر اإلمبراطوري الرومانّي. والمؤلؤ 

تُفرزىا بعض الرخويات المّحارية، وُتوجد في أشكاؿ وألواف مختمفة تبعًا لنوع عبارة عف ماّدة 
. والآللئ البيضاء ىي أحسف أنواع الآللئ (ٗ)الحيواف الرخو، ونوع الُطفيمّي أو الجسـ الذي ُيفرزىا

 أشير إاّل أّف ، (٘)الجزء الجنوبّي مف سواحؿ البحر األحمر وخميج عدف عادًة. ويتواجد المؤلؤ في
وكاف الغّواصوف يصموف  .األماكف الصالحة لمغوص وصيد المؤلؤ كانت خور العميرة غربّي عدف

كما يتواجد المؤلؤ  .(ٙ)أحيانًا إلى المياه المجاورة لسواحؿ أفريقّية الشرقّية في أكسوـ والصوماؿ
ي اشتيرت التعمى سواحؿ اليند والسّيما عمى سواحؿ مممكة الباندياف التاميمّية، جنوبي اليند، 

. وأورد دليؿ البحر اإلريثيري في ىذا المجاؿ أّف مممكة الباندياف:" تُتنج كّميات (ٚ)بثرواتيا المؤلؤّية
. وُشيرة الآللئ اليندّية دفعت الروماف إلى أْف ينسبوا وجود الآللئ في (ٛ)كبيرة مف الآللئ الُممتازة"

يس مممكة الباندياف البنتو الوحيدة اليند إلى البطؿ األسطورّي ىرقؿ الذي نسبوا إليو بتأس
جميع الآللئ الموجودة في مناطقيا  . ووضعت حكومة الباندياف اليندّية يدىا عمى(ٜ)بانديا

ـّ كانت تقـو  البحرّية، وقامت بجمعيا بوساطة الُمجرمبف المحكوميف باألعماؿ الشاّقة، ومف ث
 .(ٓٔ)لنازليف في موانئ المممكةببيعيا عف طريؽ وكبلئيا الممكييف إلى التّجار الروماف ا

 
                                                           

1 Lucian; Zues Tragoedus, VII, VIII.  
2 Propertius; Elegies, IV, 2. 
3 Pliny; N. H, XXXIII, 54. 

ٌّة الموسوعة ٗ  .9ٕٓٗص ،ٙمج الُمٌّسرة، العرب
ٌّة، الجزٌرة شبه موانئ(: هللا جار حمزة محمد) الشّمري ٘  .7٘ٔص العرب
ٌّة الجزٌرة ممالك دور(: الرحمن عبد نهاٌة)مبلعبة أحمد ٙ ٌّة، التجارة فً العرب  .8ٗٔص الدول

7 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p176. 
8 P. M. E; LIX. 
9 Arrian; Alexander, VI, 8. ; C. H. I; Vol. I, p597. 
10 Arthasastra; VI, 12. 
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 استخدامات الآللئ في المجتمع الرومانّي: -أ
شاع استخداـ المؤلؤ بشكؿ كبير بيف أبناء الطبقة الرومانّية الثرّية، وأصبح الطمب عميو  

كبيرًا إلرضاء األذواؽ النسائّية الساعية لمحصوؿ عمى أنفس مواد الترؼ. وغّصت الكتابات 
ارات إلى المؤلؤ وحضوره في المجتمع الرومانّي وأسعاره الباىظة. فّصنفو دليؿ الكبلسيكّية باإلش

البحر اإلريثيري  في المرتبة الثانية، بعد الفمفؿ، في قائمة الواردات الرومانّية مف الممالؾ 
، ألنو يأتي يستحّؽ لقب السعادة (Arabian Sea)البحر العربي . وذكر بميني "أّف (ٔ)التاميمّية
وذكر في موضٍع أخر أّف " الآللئ التي ُيرسميا إلينا  .(ٕ)"ليناإؤ الذي ترسمو تمؾ الببلد بالمؤل

. وذكر أرياف أّف الآللئ (ٖ)الُمحيط اليندّي تحمؿ القيمة والسعر األغمى مف جميع المواد األخرى
أسعاٍر التي جمعيا ىرقؿ في مممكة الباندياف:" ىي نفس الآللئ التي يشترييا التّجار الروماف ب

 .(ٗ)عالية، ويبيعونيا إلى األثرياء الروماف بأسعاٍر باىظة"
والآللئ كانت بحاجة لممعالجة بعناية نظرًا إلمكانية فقدانيا ِلممعانيا نتيجة االحتكاؾ مع العطور 
أو الزيوت األخرى. إاّل أّف العناية الجيدة بيا كانت كفيمة بالمحافظة عمييا وبتوارثيا مف يّد إلى 

. ويوّضح بميني ىذه النقطة فُيورد أّف الآللئ كانت قطعة أبدّية مف (٘)ر أجياؿ متعّددةيد عب
الممكّية، إْذ يمكف أْف تنتقؿ إلى وريث مالكيا أو ُيمكف أْف ُتعرض لمبيع العاـ كما لو أّنيا عقار 

 .(ٙ)زراعيّ 
حيف تعّرض  وفي ىجاِءه لمتاجر تريمالخيو شرح بيترونيوس كيؼ وقفت زوجة تريمالخيو معو

فورتيوناتا  لمحنة مالية نجمت عف غرؽ سفنو في المتوسط. إْذ قامت الزوجة، الوفّية،
(Fortunata ببيع آللئيا، التي بمغت قيمتيا مميوف سيستريس، وقّدمتيا لزوجيا لُيعيد بناء )

 . (ٚ)أعمالو التجارّية مف جديد
موؿ منتصؼ القرف األّوؿ الميبلدّي، كاف و انتشر المؤلؤ في الُمجتمع الرومانّي لدرجة أّنو، وبح

بإمكاف النساء المتوّسطات الغنى القدرة عمى حيازة لؤلؤة واحدة أو اثنتاف بيف مجوىراتيـ الثمينة. 
 .(ٛ)وىو رّبما ما عّبر عنو بميني حيف قاؿ: " ىذه األّياـ حّتى األناس الفقراء يطمبوف الجواىر"

ؤلؤ وشكمو، فُيورد أرياف أّف المؤلؤ الموجود في البحر وأدرؾ الروماف االختبلؼ في مظير الم
األحمر يتمّتع ببريؽ المع، ولكّف الآللئ التاميمية مف جنوبي اليند تكوف أكبر حجمًا وليا بريؽ 

                                                           
1 P. M. E; LVI. 
2 Pliny; N. H, XII, 41. 
3 Ibid, IX, 56. 
4 Arrian; Alexander, VI, 8. 
5 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p177.                                                                            
6 Pliny; N. H, IX, 54. 
7 Petronius; Satyricon, 76. 
8 Pliny; N. H, IX, 56. 
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وُيوّضح بميني أّف بعض النساء الرومانّيات إرتديف حقائب صغيرة مف المؤلؤ . (ٔ)وألؽ كالزجاج
ابيّف، وأّنيّف لبسف تمؾ الحقائب طواؿ الوقت وحّتى في أوقات ُعّمقت بسبلسؿ ذىبّية حوؿ رق

النوـ. وعّمؽ بميني عمى ىؤالء النسوة فقاؿ ُمتيّكمًا: " حّتى في نوميـ إحتفظ نسائنا بالوعي 
 .(ٕ)إلمتبلؾ المجوىرات"

 ( التي كانت " تُقسـ بآللئيا وليس باآللية. وكانتGelliaوكتب مارتياؿ عف إمرأة تُدعى جيميا)
ُتداعب تمؾ الآللئ طواؿ الوقت، وتغمرىـ بالُقبؿ والمحّبة التي فاقت تمؾ المحّبة التي ُتكّنيا 
ّدعت أّنيا التستطيع أْف تعيش بدونيا حّتى  ألطفاليا. فكانت في خوؼ دائـ عمى تمؾ الآللئ وا 

ؿ مادحًا . وبعد موت عبدة شاّبة أوصى مارتياؿ بروحيا إلى أجداده المّيتيف، فقا(ٖ)ولو لساعة"
تمؾ العبدة:" ال أحّد ُيمكف أْف ُيفّضؿ آللئ المحيط اليندّي أو عاج الفيمة اليندّية البلمع عمى ىذه 

. ووصؼ ىوراس كيؼ قامت النساء الرومانّيات بتزييف أنفسيّف بصفوؼ المؤلؤ (ٗ)الفتاة"
نتشرت ىذه األزياء عبر اإلمبراطورّية الرومانّية، فُتظير ا(٘)والُزمّرد لمنحوتات الجنائزّية . وا 

التدمرّية النساء السورّيات الثرّيات وُىّف يرتديف الآللئ واألحجار الكريمة كجزء مف أزيائيّف 
. كما ُتظير تمؾ المنحوتات األزياء الرومانّية لمتيجاف وأكاليؿ الرأس التي ظيرت وىي (ٙ)الُمتقنة

عمى أغطية أّحد التوابيت في ُمرّصعة بالآللئ واألحجار الكريمة. وأظيرت بعض الرسومات 
. كما كشفت التنقيبات اآلثرّية في ميناء برنيكي (ٚ)مصر كيؼ لبست النساء الرومانّيات الآللئ

 . (ٛ)عف قرط ُصنع مف خمس آللئ ُحممت سوّيًة بسمؾ ذىبّي ُممتوي
ُتساوي  ويصؼ لوكياف بعض النساء الرومانّيات وُىّف يرتديف في أذانيّف أقراط مف المؤلؤ الشرقيّ 

. وبوضع ىذا الرقـ الذي أورده لوكياف في إطار الحسابات المالّية في العصر (ٜ)عّدة تالنتات
الرومانّي، فإّنو يساوي عّدة آالؼ مف القطع النقدية الرومانّية مف فئة السيستريس. إْذ كاف 

نّي طواؿ آالؼ سيستريس وىو يفوؽ ما كاف يتقاضاه العامؿ الروما ٙالتاالنت الواحد ُيساوي 
خمس سنوات مف العمؿ. لذلؾ فإّف تمؾ األقراط المؤلؤّية التي تحّدث عنيا لوكياف كانت ُتشّكؿ 

 . (ٔ)راتبًا سنوّيًا لعشرات العماؿ الروماف

                                                           
1 Arrian; Indica, VIII, 9. 
2 Pliny; N. H, XXXIII, 12. 
3 Martial; Epigrams, VIII, 81. 
4 Martial; Epigrams, V, 37.  
5 Horace; Satires, I, 2, 80. 
6 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p177. 
7 Walker. S; op, cit, p65. 
8 Sidebotham. S; Berenike and the Ancient Maritime Spice Route, op, cit, p237. ; 
Croom. A. T; op, cit, pp117, 118. 
9 Lucian;  The Loves, XLI. 
1 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p178. 
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وعندما توّسعت موضة الُمجوىرات المؤلؤّية، بدأت النسوة الرومانّيات الثرّيات بالتنافس فيما بينيّف 
آللئ ثمينة. لذلؾ أوجد الحرفّي الرومانّي أقراط لؤلؤّية ُمتعّددة ومتراكبة عمى إظيار ما يمتمكف مف 

ُصّممت لعرض عّدة قطع مف المجوىرات في آٍف واحد. ويصؼ بميني ىذه الموضة الجديدة 
تفاخر سّيداتنا في ترتيب الآللئ عمى أصابعيّف، ويستعممف اثنتيف أو ثبلثة لقرٍط تفيقوؿ:" 

لصفوؼ مف الآللئ، عمى جسد المرأة الرومانّية، إلى احتكاكيا ببعضيا . و أّدت ىذه ا(ٔ)واحد"
البعض عند الحركة مّما أّدى إلصدار صوت جميؿ)طقطقة( كّمما تحّركت المرأة صاحبة تمؾ 
الآللئ. فيتنّدر بميني عمى ىذه النقطة فيقوؿ:" مف الشائع اآلف القوؿ أّف المؤلؤ يعمؿ كُمنادي 

 .(ٕ)د سّيدة رومانّية في الجوار"( فُيعمف وجو lictorعاـ)
 و مّما الشّؾ فيو أّف الصّناع الروماف كانوا، كأقرانيـ مف التّجار، سيحّققوف أرباحًا طائمة مف ىذا 

( زوجة اإلمبراطور كاليغوال Lollia Paulinaالعمؿ. وُيقّدـ بميني، مف خبلؿ وصفو لوليا باولينا)
ر الرومانّي في اقتناء الآللئ وغيرىا مف الجواىر. إْذ شيد الُمستقبمّية، أّحد أفضؿ األمثمة لمتبذي

ـ. ٖٛبميني، في شبابو، تبذير ىذه الفتاة الرومانّية التي تزّوجت اإلمبراطور كاليغوال في العاـ 
ـْ يكف احتفااًل رسمّيًا،  فيصؼ ظيورىا الباذخ في أّحد الحفبلت قائبًل: " رأيت لوليا في احتفاؿ، ل

ّنما كاف حفؿ خ طوبة عادّي. وكانت ُمغّطاة بالآللئ والُزمّرد المشبوكة مع بعضيا البعض والتي وا 
كانت تممع في جميع أنحاء رأسيا وشعرىا وأذانيا ورقبتيا وأصابعيا. والثمف الكّمي ليذه 

ـْ تكتِؼ لوليا بكّؿ ىذه المجوىرات، بْؿ (ٖ)مميوف سيستريس" ٓٗالمجوىرات كاف أكثر مف  . ول
اظ باإليصاالت التي وثّقت ثمف تمؾ المجوىرات. فوّضح بميني ىذه النقطة لجأت إلى االحتف

قائبًل:" كانت لوليا ُمستعّدة، وخبلؿ لحظة، أْف ُتظير إيصاالتيا كبرىاف ودليؿ ممموس عمى الثمف 
. وقارف بميني كذلؾ الشرؼ والثروة التي حازىا القادة الروماف (ٗ)التي ابتاعت فيو تمؾ المجوىرات"

 وف مع الثروات التي عرضتيا لوليا المرأة الصغيرة المحبوبة الُمّتكئة بجوار اإلمبراطور.السابق
وشجب سينيكا ىذه األزياء أو الُموضة النسائّية الباذخة فقاؿ:" أرى الآللئ. ليس واحدة ُصّممت 
لكّؿ أذف ، ولكف مجموعتاف منيا ُوضعت عمى كّؿ أذف. إّف األقراط تنضـ إلى بعض سوّيًة، 

فوؽ كّؿ زوج مثّبت آخر. تمؾ الحماقة األنثوّية تحاوؿ اجتذاب الرجاؿ باثنيف أو ثبلثة مف و 
. وُيبلحظ أوفيد أّف تمؾ الحماقة األنثوّية  نجحت بالفعؿ في (ٔ)الثروات الُمعّمقة عمى كؿ أذف"

                                                           
1 Pliny; N. H, IX, 56. 
2 Ibid. 
3 Ibid.  
4 Ibid, IX, 58. 
1 Seneca, On Benifits, VII, 9, 5. 
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اكتساب الرجاؿ الذيف غدوا ييتموف بمظير المرأة وجواىرىا أكثر مف اىتماميـ بِخصاليا 
 .(ٔ)مزاياىا التقميدّيةوب

وغدت الآللئ طريقة مثالّية لُيظير شخص غنّي محّبتو المرأة ما، فعندما أراد بروبورتيوس أْف 
ـْ أستِطع أْف أثنييا  يعرض تأثير شعره الرائع عمى النساء فإّنو قارنو بالمؤلؤ اليندّي، فقاؿ: " أنا ل

لذلؾ استخدمت الشعر الرائع إلغرائيا. واآلف  عف المغادرة باليدايا الذىبّية أو الآللئ اليندّية.
كما وضع الروماف األغنياء خرز لؤلؤّية ثمينة عمى تقاويميـ لتخميد، . (ٕ)( لي"Cynthiaكينثيا)

أو إلحياء أّياـ خاّصة. وُيعّمؽ مارتياؿ عمى عودة أّحد أصدقائو مف رحمة بحرّية فيقوؿ ُمبتيجًا: " 
مف ساحؿ صقمية. ضْع حجر كريـ أبيض لتخميد ىذا  ( العزيز عاد إليّ Flaccusفبلكوس)

" سنة  ٘ٔ. كما نصحو مارتياؿ بتخميد  ذكرى زواجو بالآللئ اليندّية، فقاؿ:" قّدمت اآللية (ٖ)اليـو
الميالي والساعات السعيدة ينبغي أْف  (. ىذه Sulpiciaكاممة مف الزوراج المبارؾ لؾ و لسولبيكيا)

 . (ٗ)الثمينة مف الشاطئ اليندّي" تكوف ُمعّممة وممحوظة بالآللئ
ودرجت بيف العوائؿ الرومانية الثرّية عادة أْف يقوـ األباء بتجييز وشراء المجوىرات مف ضمنيا 
المؤلؤ ليقوموا بتقديميا كيدايا لبناتيـ أثناء حفؿ الزواج. وُيعبر بميني األصغر عف حزنو العميؽ 

( قد ماتت قبؿ فترة قصيرة مف Fundanusانوس )عندما َعِمـ أّف االبنة الصغيرة لصديقو فوند
زواجيا المأموؿ، فيكتب:" ال يوجد كممات ُيمكف أْف ُتعّبر عف حزني عندما سمعت فوندانوس 
ُيعطي أوامره بصرؼ الماؿ، الذي كاف ُمخّصصًا لشراء المباس و الآللئ، لشراء البّخور والعطور 

 . (٘)الجنائزّية"
الروماف الذي أنفؽ أموالو عمى شراء الآللئ لعشيقتو في الوقت الذي  وييجو مارتياؿ أّحد النببلء

كاف فيو ُعمبلئو ُيعانوف األمّريف مف إفبلسو، فيقوؿ:" عشيقتؾ متألقة بالآللئ مف المحيط اليندي. 
 .(ٙ)وبينما أنت غارؽ في السرور معيا، فإّف تابعؾ ُيترؾ إلى دائنيو وُيسحب بعيدًا إلى السجف"

ما يشبو المحاضرة األخبلقية وّجييا إلى أمو يمدحيا فييا عمى ُمحافظتيا عمى القيـ  ونشر سينيكا
ـْ تستسمـ لمتكّبر، الشر  التقميدّية لمعصر الرومانّي األصيؿ فيقوؿ: " عمى خبلؼ الكثيريف، ل

ـْ ُتسّر بالآللئ والجواىر" . كما صّور سينيكا عزوؼ شخصّيتو (ٚ)األعظـ في عصرنا، ول
(، في إحدى التراجيديات التي كتبيا، عف األزياء والموضة النسائّية الجديدة Phaedraفايدرا)

فيقوؿ عمى لساف فايدرا:" ال يوجد قبلدة عمى حنجرتي، ال آللئ بيضاء، ال ىدايا مف المحيط 
                                                           

1 Ovid; Cures for Love, V, 53- 54. 
2 Propertius; Eulogies, I, 8, 27- 46. 
3 Martial; Epigrams, VIII, 81. 
4 Martial; Epigrams, VIII, 45. 
5 Pliny the Younger; Letters, V, 16. 
6 Martial; Epigrams, IX, 2. 
7 Seneca; On Consolation, XVI, 50. 
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. كما ىجا ىوراس (ٔ)اليندي ُتغرؽ أذاني. دْع شعري ينطمؽ ُحّرًا مف دوف أْف يغمره عطر النارد"
ؼ النسائي ُمتسائبًل فيما إذا كانت ىذه الآللئ ُستغّير مف شكؿ المرأة الرومانّية الداخمّي ىذا التر 

ـْ ساقاف أكثر لّذة ؟!" فيقوؿ:" ىؿ سيكوف لمسيدة الرومانّية بآللئيا وزمّردىا فخذ أنعـ أ
(ٕ) . 
بعد الحدود ووصؿ الترؼ الرومانّي والبذخ واإلنفاؽ عمى الآللئ الواردة إلى اإلمبراطورية مف ما 

إلى درجة قاـ معيا بعض الروماف بتزييف مبلبسيـ وحّتى نعاليـ بالآللئ. وُيقّدـ اإلمبراطور 
نيروف مثااًل عمى ىذا التعبير الُمطمؽ عف البذخ، إْذ ذكر بميني أّف نيروف لبس النعاؿ الُمرّصعة 

ّصعاف بيذه الزينة بالآللئ، وأّف سرير سفره)المحّفة الخاّصة بو( وصولجانو كانا أيضًا ُمر 
. و سّببت ىذه الممارسة الباذخة نقد بميني وتيّكمو، فقاؿ:" اآلف، الناس غير راضيف أو (ٖ)الثمينة

. ويحفظ العيد الجديد شاىدًا عمى (ٗ)ُمقتنعيف بمبس الآللئ، لذلؾ فإّنيـ ُيثّبتوىا عمى أحذيتيـ"
تعّمؽ بحيازة نفائس المجوىرات ومف البذخ الذي كاف ُمستشري في المجتمع الروماني والسّيما المُ 

مف ستّينات القرف األّوؿ الميبلدّي أرسؿ القّديس بولس رسالة إلى ضمنيا المؤلؤ، ففي فترة ما 
النساء في مجتمعو ينبغي أْف  سية الصغرى ُيوّجيو فييا إلى أفّ أفي  (٘)(Timothaus) تيموثاوس

بف المبلبس الغالية. واعترض بولس، بشكؿ يمبسف لباسًا ُمحتشمًا مع ورع وتعّقؿ، وأْف يتجنّ 
. ىذه األفكار كّررىا عالـ البلىوت المسيحي كميمنت (ٙ)خاّص، عمى الآللئ والمجوىرات الذىبّية"

 .  (ٚ)اإلسكندرّي الذي كتب:" تمؾ الآللئ الغالية جّدًا قد غزت البيئة النسائّية حولنا إلى حّد كبير"
األدبّي، فقد بقيت الآللئ أّحد الميزات الحقيقية لمتجارة الرومانية  وبالرغـ مف الُنصح الدينّي والنقد

الشرقّية، وفرضت نفسيا كسمعة قامت بدور كبير في استنزاؼ أمواؿ اإلمبراطورّية الرومانّية. 
ولعّؿ بميني كاف يقصد ىذه السمعة الغالية جّدًا عندما عّمؽ عمى المبالغ الضخمة التي ّسخرتيا 

 . (ٛ)ونساءنا" ترفنا ُيكمفنا ع اليمف واليند قائبًل:" ىذا ماروما لتجارتيا م
 صدف السمحفاة: -ٗ

طمبًا كبيرًا في الُمجتمع الرومانّي لتعّدد  ،ىي األخرى ،القت أغطية السبلحؼ 
وذكرىا دليؿ البحر اإلريثيري عمى أّنيا مف أّىـ الصادرات مف ميناء ُمخا)موزا(  .استخداماتو

                                                           
1 Seneca; Tragedies, I, 387- 391. 
2 Horace; Satires, I, 2, 79- 80. 
3 Pliny; N. H, XXXVII, 6.   
4 Pliny; N. H, IX, 56. 

 ثمّ  جبلتٌة إلى أسفاره فً بولس صحب ومساعده، بولس رفٌق وهو". هلل عابد"  معناه ٌونانً اسم: تٌموثاوس ٘

ٌُصلح كورنثوس إلى بولس أرسلة. تسالونٌكً و فٌلٌّبً إلى  الجالٌة أبناء بٌن استشرت التً االجتماعٌة العٌوب ل
ٌّة  .   صفحة رقم دون اإللكترونً، المقدس الكتاب قاموس(: هنري أٌمن)نانٌو :انظر. هناك المسٌح

 .9 اآلٌة ،ٕ األصحاح تٌموثاوس، إلى األولى بولس رسالة: الجدٌد العهد ٙ
7 Clement; The Instructor, II , 13. 
8 Pliny; N. H, XII, 41. 
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لسمحفاة ىو الصدفة التي تحوي جسـ السمحفاة، وتتكّوف الصدفة مف صفائح وغطاء ا .(ٔ)اليمنيّ 
 . (ٕ)عظمّية ُتغّطييا مف الخارج تروس قرنّية

إحدى أىـّ مواقع إنتاج ىذه  ، التي صّدرت إنتاجيا إلى موانئ اليمف،وكانت جزيرة سقطرى
فة باسـ السبلحؼ السمعة، إْذ كاف يعيش عمى أرضيا وقرب سواحميا نوع مف السبلحؼ  المعرو 

 . (ٗ)، وىي ذات أصداؼ ضخمة لدرجة أّف السكاف المحميّيف كانوا يستخدمونيا كقوارب(ٖ)الجبمّية
 استخدامات ُصدف السمحفاة في المجتمع الرومانّي: -أ

يقـو كاف الصانع الرومانّي تأتي أىّمية صدؼ السمحفاة في المجتمع الرومانّي مف أّف  
  .(٘)طعيـ ُمختمؼ أنواع األثاث المنزليّ في ت و استخداميا ابصقمي

أّف سّكاف الجزيرة كانوا ُيقّطعوف  وأورد دليؿ البحر اإلريثيري في معرض وصفو لجزيرة سقطرى
 المنزلّية واألشياء لمحمويات صغيرة وأطباؽ والنفائس لمحميّ  ُعمب صدفيا مف ليصنعوا السمحفاة
 .(ٙ)األخرى
باذخة مف التطعيـ بُصدؼ السمحفاة تعود إلى القرف األّوؿ قبؿ بميني أّف ىذه الممارسة الويّدعي 

وقاـ الصانع . (ٚ)(Carvilius Pollioكارفيميوس بوّليو) الميبلد عندما أدخميا رجؿ رومانّي ُيدعى
، (ٛ)رومانيّ  دينار ٙ الواحد منيا إلى الباوند سعر ، التي وصؿالرومانّي بطبلء أصداؼ السمحفاة

عّبر عنو بميني عندما أشار إلى أّنو  اسب ذوؽ المواطف الرومانّي الثرّي، وىو مابألواف ُمختمفة لتُن
كاف مف الممكف أْف ُتصبغ ُصدؼ السمحفاة باألصبغة الُصورّية)نسبة إلى مدينة صور السورّية( 

  .(ٜ)الغالية، أو بالصبغات الغالية ذات الموف الخشبيّ  األرجوانية
ُكّؿ شيء في بيوت األغنياء الروماف مف األبواب الُمطّعمة إلى وزّينت ُصدؼ السمحفاة الُممّونة 

اآلالت الموسيقية، البؿ أورد جوفناؿ أّنو وّحتى األسّرة الصغيرة)الُميود( التي رقد فييا أطفاؿ 
 .(ٓٔ)الطبقة الراقية الرومانّية الثرّية كانت ُتزّيف ُبصدؼ السمحفاة

المعروضة عمى الرفوؼ في  مسمع الشرقّية الغاليةل واستعراضومارتياؿ عف ماموّرا وعندما تحّدث 
، وألربع مّرات ُمتتالية، بقياس أريكة عشاء لسّتة ماموّرا : " قاـفّإنو قاؿ، الدكاكيف الرومانّية الفاخرة

                                                           
1 P. M. E; XXXI. 

ٌّة الموسوعة ٕ  .87ٕٔص ،ٗمج الُمٌّسرة، العرب
3 Schoff. M. Wilfred. H; op, cit, pp136, 137. 
4 Charlesworth, M. P; op, cit, pp59, 65. 
5 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, pp 168, 169. 
6 P. M. E; XXX. 
7 Pliny; N. H, XIX, 3. 
8 Diocletian; Price Edict, XVI, 10. 
9 Pliny; N. H, IX, 65. XVI, 8. 
10 Juvenal; Satires, VI, 80. 
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 ُتعرض كانت بالصدؼ الُمطّعمة و األرائؾ  .(ٔ)ضيوؼ، تمؾ األريكة الُمطّعمة بصدؼ السمحفاة"
 األثرياء كبار يحضرىا كاف التي الفاخرة الرومانّية واألعياد اناتالميرج في أساسّية كقطع

إلى ىذا النوع  افتقرتإحدى الفّيبلت الرومانّية الريفّية التقميدّية التي  فرجيؿصؼ وو  .(ٕ)الروماف
مف التزييف فجرى تصميميا كبناء خاٍؿ مف" ُأُطر األبواب الُمطّعمة بصدؼ السمحفاة الجميمة، 

، فإّنو جوفناؿ عصره وعندما وصؼ. (ٖ)لحريرّية الُمطّرزة، ومف التوابؿ الغريبة"ومف األثواب ا
بالعصر الذي ال ُيفّكر فيو أّحد بخصوص أّي نوع مف السبلحؼ التي تسبح في المحيط وصفو 

وعندما طمب سينيكا وضع سمع  .(ٗ)سُتستخدـ كمسند لرأس أّحد أفراد الطبقة الرومانّية الثرّية
 في السمحفاة اسُتخدمت صدؼ كما .(٘)إّنو وضع صدؼ السمحفاة عمى رأس القائمةالترؼ أمامو ف

 والدبابيس، الخواتـ ضمنيا ومف الشخصّية، الزينة وأدوات كاألمشاط، الصغيرة األدوات تطعيـ
  .(ٙ)اآلثرّية التنقيبات خبلؿ اكتشافيا ما تـّ  غالباً  والتي
 عمى االستيزاء مف حالة فُيقّدـ الغالية، سمحفاةال ُصدؼ باستخداـ اإلسراؼ ىذا مارتياؿ وييجو
. ُمخطئ فأنت أرضّية، سمحفاة بصدؼ ُمزّينة أّني تعتقد كنت إذا: " قائبلً  الطاوالت، إحدى لساف
 .(ٚ)"الذكر الجنس ومف بحرّية سمحفاة بصدؼ ُمزّينة أنا

: فيقوؿ الثمينة، ثاثاتاقتناء األ عمى الناس تسابؽ اآلخر، ىو انتقد، اإلسكندريّ  فيمو والفيمسوؼ
 وُصدؼ الثمينة، بالآللئ أسّرتنا ُيطّعموف والحرفّيوف. بالعاج ُمطّعمة الُسّمـ حواؼ حّتى اآلف"

 .(ٛ)"طويؿ ووقت وماؿ كبيرة بأجرة ذلؾ ُكؿّ . الُممّونة السمحفاة
 الحيوانات البّرية: -٘

ىا مف اليند كانت أنواع مف مف السمع الغريبة التي قامت اإلمبراطورّية الرومانية باستيراد 
الحيوانات البّرية التي قاـ الينود باصطيادىا، وبيعيا إلى التّجار الروماف النازليف في موانئ 
اليند. وقد ساعد ُمناخ اليند وضخامة غاباتيا عمى تكاثر أنواع ُمختمفة مف الحيوانات تبدأ 

واألسود. والقت الطيور اليندّية الصغيرة بالطيور الصغيرة وال تنتيي بالحيوانات الُمفترسة كالنمور 
طمبًا في المجتمع الرومانّي الذي لجأت طبقتو الراقية إلى االحتفاظ بالحيوانات األليفة بغرض 

 . (ٔ)الَعرض والترفيو

                                                           
1 Martial; Epigrams, V, 59. 
2 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p117. 
3 Virgil;  Georgics, II, 463- 466. 
4 Juvenal; Satires, XI, 121. 
5 Seneca; On Benefits, VII, 9. 
6 Casson, L; The Periplus Maris Erythraei: Text with Introduction, op, cit, pp 101, 102. 
7 Martial; Epigrams, XIV, 88. 
8 Clement; The Instructor, II, 3. 
1 Aelian, Nature of Animals, XVI, 2. ; Dalby. A; op, cit, p193. 
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والحيوانات الشرقّية حاضرة في المصادر الرومانّية التي أشارت إلى عدد مف الحيوانات اليندّية. 
لخضراء أكثر تمؾ الحيوانات طمبًا مف ِقبؿ الروماف األثرياء، فذكر بميني أّف و كانت الببغاوات ا

 . (ٔ)تمؾ الببغاوات كانت ُتدّرب عمى ترديد عدد مف الكممات البلتينية البسيطة
. ويحفظ أوفيد قصيدة (ٕ)وأشار مارتياؿ إلى ببّغاء ىندّي ُدّرب عمى ترديد عبارة " يحيا قيصر"

(. فعندما َعِمـ أوفيد أّف ذلؾ Corinnaكاف قد أىداه لعشيقتو كوّرينا)كتبيا عف ببغاء محبوب 
الببغاء قد مات وأّف كورينا قد حزنت عميو لدرجة كبيرة، قاـ بوضع أبيات مف الشعر يقوؿ 
مطمعيا:" الطير الُمقّمد)الببغاء( مف اليند مات". وُيضيؼ أوفيد: "الطير مات، ىذه ىدّية نادرة 

دود القصوى لمعالـ". ويصؼ أوفيد ذلؾ الببغاء اليندّي فيقوؿ:" أجنحتؾ يخجؿ جّدًا ُجمبت مف الح
أماميا لوف الياقوت األخضر. وِمنقارؾ وكأّنو ُصبغ باألرجواف الصورّي)نسبة إلى صور طبعًا(. 

 . (ٖ)ال يوجد أّي طير ُيمكف أْف ُيقّمد صوت اإلنساف كما تفعؿ أنت"
 ت طمبًا، ولكف مف قبؿ السمطات الرومانّية التي كانت بحاجة والحيوانات الُمفترسة ىي األخرى الق

إلى ُمختمؼ أنواع الوحوش لتغذية األلعاب والُمصارعات الدموّية التي كانت تجري في العروض 
 . (ٗ)العاّمة واالحتفاالت الكبيرة

ه مف مف تمؾ الحيوانات كاف الكركدف أو وحيد القرف الذي كاف ُيزّج بو في الساحات لقتاؿ غير 
 . (٘)الحيوانات كالثيراف

ويحفظ مارتياؿ إحدى تمؾ العروض الذي واجو فيو وحيد القرف أّحد الثيراف. فيقوؿ مارتياؿ:" يا 
لذلؾ الغضب الفظيع عندما أنزؿ وحيد القرف رأسو وىاجـ إلى األماـ!. ورمى بقرنو الثور إلى 

 . (ٙ)اليواء كما لو أّنو لعبة"
األسود التي ُزّج بيا أيضًا في األلعاب العاّمة، فَأدرجت تعرفة كما جرى استيراد النمور و 

اإلسكندرّية عدد مف القطط الكبيرة التي كانت خاضعة لرسوـ االستيراد، مف بينيا كاف األسود 
. وكتب مارتياؿ قصيدة وّجييا إلى اإلمبراطور دومتياف، مّجد فييا األلعاب الكبيرة التي (ٚ)والنمور

راطور، والتي اشتممت عمى النمور الُمفترسة. فيقوؿ مارتياؿ:" الصّياد عمى أقاميا ىذا اإلمب
ضفاؼ الغانج لْف يجرأ، مف خوفو، عمى أْف يقؼ عندما يرى ىذا الكـّ الكبير مف النمور التي 

 .(ٔ)ُتشاىد اآلف في روما"
                                                           

1 Pliny; N. H, X, 58. 
2 Martial; Epigrams, XIV, 73. 
3 Ovid; The Loves, II, 6, 21- 4. 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p169.  
5 Dalby. A; op, cit, p179. 
6 Martial; Spectacles, IX. 
7 Justinian Digest; XXXIX, 4, 16, 7. 
1 Martial; Spectacles, VIII, 26. 
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السمع عمى طبؽ فّضي ُيمّثؿ اليند، والبعض مف  (ٔ)(Lampbacosوُعثر في مدينة المبساكوس)
التي وردت إلى اإلمبراطورّية الرومانّية، فُصّور عمى ذلؾ الطبؽ امرأة ىندّية وىي جالسة عمى 
كرسي ُمستندًة عمى أنياب الفيمة، ويظير بجانبيا وأسفميا عدد مف الحيوانات اليندّية كالببغاء 

 .(ٕ)والنمر
 ثالثًا: ورادات أخرى ُمتفّرقة: 

ـْ تقتصر الواردات الرومانّية   مف اليمف واليند والصيف عمى السمع ذات المنشأ النباتي ل
نّما َوجدت سمع أخرى  كالسمع العطرّية والتوابؿ، أو تمؾ ذات المنشأ الحيوانّي كالحرير أو العاج. وا 
طريقيا إلى الُمستيمؾ الروماني. منيا السمع التي أنتجتيا المناجـ في اليمف والشرؽ كاألحجار 

استخراجيا مف النبات والحيواف كاألصبغة الُممّونة. ومنيا ما كاف بشرّيًا الكريمة. ومنيا ما جرى 
 أيضًا مثؿ العبيد والخصياف الذيف جرى استيرادىـ مف اليند.

 األحجار الكريمة: -ٔ
ى السمع الشرقّية الياّمة التي جذبت التّجار الروماف إلى اليمف واليند كانت تمؾ إحد 

ُممّونة التي أنتجتيا المناجـ الداخمّية في اليمف والشرؽ مثؿ األصناؼ مف األحجار الكريمة ال
. ومع أّف بعض مناطؽ اإلمبراطورّية الرومانّية، ومنيا (ٖ)األلماس والعقيؽ والبلزورد و الجمشت

مصر،  كانت تُنتج بعض األحجار الكريمة، إاّل أّف كّمياتيا كانت محدودة. أّما اليمف والشرؽ 
رة مف تمؾ األحجار بالتوازي مع تشكيمة كبيرة مف األلواف والصفات فكانت تُنتج كّمية كبي

 .(ٗ)الجّذابة
ومف أىـّ األحجار الكريمة التي إستوردتيا اإلمبراطورّية الرومانية، عبر ُتّجارىا العامميف مع 
 موانئ اليمف والشرؽ، كاف العقيؽ اليماني، الزمّرد، األلماس، الجمشت، التوباز، الزمرجد)البريؿ(،

 .(٘)الساردونيكس
 استخدامات األحجار الكريمة في المجتمع الرومانّي: -أ

انطبلقًا مف قيمة وَجماؿ األحجار الكريمة، فإّنيا َغَدت مّيزة ضرورّية وواسعة االنتشار  
في األزياء الرومانّية. وبالرغـ مف أّف األحجار الكريمة اليمنّية كانت حاضرة بقّوة في المصادر 

، فإّف بميني اعتبر أّف اليند ىي الُمنتج والُمصّدر األكثر غزارة ليذه المواد الجّذابة (ٔ)الكبلسيكّية
                                                           

ٌّة الموسوعة: انظر. للدردنٌل األسٌوي الشاطئ على ةٌونانٌ مدٌنة: المبساكوس ٔ  ،ٙمج الُمٌّسرة، العرب

 .8ٕٗٓص
2 Warmington. E. H; op, cit, p144 . 
3 Ibid, p235 . 
4 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p160. 
5 Martial; Epigrams, V, 11. ; Pliny; N. H, XXXVII, 24. 
1 Artemidoros; in :Strabo, the Geography of strabo, XVI, 4, 20. ; Diodorus Siculus; 
Library of History, II, 52. 
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. ونالت األحجار الكريمة اىتمامًا كبيرًا مف بميني إلى درجة أّنو كّرس الكتاب األخير (ٔ)والغالية
ّية كتابًا( لدراسة أصؿ وصفات وخصوص ٖٚمف موسوعتو عف التاريخ الطبيعّي)البالغ عددىا 

 .(ٕ)المجوىرات
وتكشؼ المصادر، مف الفترة الرومانّية، عف استخداـ قوّي لؤلحجار الكريمة في المجتمع 

خواتميّف وعقودىّف  الرومانّي رجااًل ونساًء. فبمس النسوة الرومانّيات اُلمجوىرات الشرقّية في
حجار الكريمة ُبمختمؼ أنواع األ وأقراطيف ومشابكيّف. كما رّصع الرجاؿ الروماف خواتميـ

. وبمغت ىذه التجارة مبمغًا دفعت اإلمبراطور تيبيريوس بنفسو لينتقد تصدير األمواؿ (ٖ)الُمستوردة
 . (ٗ)الرومانّية لجمب تمؾ المجوىرات

ثارة حسد  وفي القرف األوّؿ الميبلدّي كانت جوىرة واحدة نادرة وغالية كفيمة بجذب انتباه الرجاؿ وا 
مات باألزياء. فيصؼ بروبيرتيوس كيؼ جذبت فتاة رومانّية عزباء األنظار النساء األخريات الميتّ 

. شعرؾ ُتعّطري أفْ  ُتحّبيف أنتِ  "  :أوفيد وُيورد .(٘)إلييا بإكميميا الذي كانت ُتزّينو جوىرة ىندّية
  .(ٙ)"العظيمة الشرقّية بالمجوىرات شعرؾ ورقبتؾ ُتشعمي أفْ  ُتحّبيف

ت الثرّيات إلى ُمحاكاة األميرة أو العشيقة اإلمبراطورّية فيما تمبس مف ولجأ بعض النسوة الرومانّيا
تصاميـ لمجوىرات ُمستوردة، وىو ما ُيشبو اليوـ ُمحاكاة وتقميد نجمات السينما في أزيائيّف. فُيورد 
جوفناؿ أّف بعض السّيدات الرومانّيات حاولف تقميد المجوىرات اليندّية التي كانت ترتدييا األميرة 
برنيكي بنت، أغريبا األّوؿ، ممؾ جودايا، والتي ُأشيع، في األوساط الرومانّية، أّنيا كانت عمى 

 . (ٚ)عبلقة غرامّية مع اإلمبراطور الُمستقبمّي تيتوس
وييجو مارتياؿ إقباؿ النسوة الرومانّيات عمى الُمجوىرات الشرقّية الغالية التي دعاىا بالغنيمة 

. إاّل أّف اليجو والنقد مف قبؿ األدباء وحّتى (ٛ)ف النسوة الرومانياتالغالية المجُموعة الفتتا
ـْ يمَؽ أذنًا صاغية مف المجتمع الرومانّي الذي زاد إقبالو عمى ىذه الجواىر، وزاد معو  األباطرة ل
النقد مف الطبقة الُمثّقفة. فكتب بروبرتيوس عف المحرقة الجنائزّية لمحظّية رومانّية، التي ُأحرقت 

. وكشؼ لوكياف، مف (ٔ)الوقت الذي كانت التزاؿ فيو األحجار الكريمة والعقيؽ ُتزّيف أصابعيا في

                                                           
1 Pliny; N. H, XXXVII, 76. 
2 Pliny; N. H, XXXVII. ; Warmington. E. H; op, cit, p235 . 
3 McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p161. 
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1 Propertius; Elegies, IV, 7, 18- 19. 
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القرف الثاني الميبلدّي، عف تطّور موضة األحجار الكريمة في المجتمع الرومانّي، فيصؼ امرأة 
 . (ٔ)رومانّية زّينت، بعناية، ضفائر شعرىا باألحجار الكريمة الُمتنّوعة المجموبة مف اليند
 De cultuوُيؤّكد عالـ البلىوت المسيحّي تيرتولياف، في رسالتو عف الزينة النسائّية)

feminarum ـ( ُكّف يمتمكف ٕٕٕ -ٓٙٔ( أّف النساء الرومانّيات في أيامو)عاش بيف عامّي
 .(ٕ)كّمية كبيرة مف ُمختمؼ الجواىر

 الشرقّية الغالية لعرض ثرواتيـ بتفاخر، والرجاؿ الروماف أيضًا لبسوا الخواتـ الُمزّينة بالمجوىرات 
فوصؼ بميني كيؼ ُأضيفت المجوىرات الُمتأّلقة إلى الخواتـ، ولذلؾ فإّف أصابع الناس غدت 

 . (ٖ)ُمحّممة بالثروات
وحممت معظـ خواتـ األثرياء الروماف ُمجوىرات ىندّية ُممّونة ُنقشت عمييا صور اآللية واألبطاؿ 

(، كاف Stella Severusياؿ صديؽ لو، ُيدعى ستيبل سيفيروس )الكبلسيكييف. ووصؼ مارت
 .(ٗ)يمبس العقيؽ والماس والزمّرد في أصابعو، البْؿ زّيف بعض خصبلت شعرة بالمجوىرات أيضاً 

وُيوّضح بميني أّف قيمة المجوىرات الشرقّية تُقّررىا األزياء الشعبّية، فقاؿ: " والمسألة ُمقّررة بما 
ولكّف األزياء الذكورّية كاف ليا ىي األخرى تأثير عمى السعر، ويؤّكد بميني عمى  .(٘)تريده نساءنا"

ىذه النقطة فُيورد:" نزوة الفرد تفرض قيمتيا عمى ىذه األحجار". وذكر بميني في ىذا الموضع أّف 
 . (ٙ)اإلمبراطور كبلوديوس قد لبس نوعًا مف الُمجوىرات الغالية التي ُدعيت ساردونيكس

وع مف المجوىرات الُممّوف بالموف القرمزّي جرى استيراده مف شماؿ غربّي اليند، وَلِقَي وىذا الن
إعجابًا ورغبة كبيرة في أوساط الطبقة الرومانّية الراقية، إْذ كاف مف الممكف تقطيعو بسيولة إلى 

 . (ٚ)قطع بّراقة
عمى اعتبار أّف  ووّضح بميني أّف الساردونيكس غدا حجارة شعبّية رائجة لتطعيـ الخواتـ

. كما وصؼ مارتياؿ كيؼ طمبت عشيقتو (ٛ)المجوىرات األخرى ال ُيمكف أْف تحمؿ شمع الخاتـَ
 . (ٜ)العطور األفضؿ و الساردونيكس

وجرى تقطيع بعض األحجار الكريمة، وُصنع منيا قوالب نقشّية عكسّية ثُّبتت عمى  خواتـ 
لوثائؽ عبر طباعة النقش بالشمع الدافئ. وكاف الروماف األثرياء الذيف استخدموىا في تصديؽ ا
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لمروماف األغنياء اىتماـ كبير بيذه الخواتـ عمى اعتبار أّنيا كانت رمزًا لسمطتيـ الشخصّية 
 .(ٔ)ومنزلتيـ

ونظر المجتمع الرومانّي إلى حجارة الساردونيكس اليندّية الغالية عمى أّنيا مدعاة لمتفاخر، فأشار 
مانّي جمس عمى أّحد المقاعد األمامّية لممسرح وأصابعو تتألؽ مارتياؿ إلى ُمعتؽ رو 

بالساردونيكس الذي يمفت االنتباه عف مسافة بعيدة. كما انتقد مارتياؿ رجبًل آخر ُيدعى زويموس 
(Zoilusألف الساردونيكس في خاتمو كاف مغمورًا بكـّ كبير مف الذىب )(ٕ) وغدت األحجار .

ثروة لدرجة أّف بعض الروماف، مّمف لـ يكونوا قادريف عمى شرائيا، كانوا الكريمة الُمستوردة رمزًا لم
يمجؤوف إلى استئجار األحجار الغالية لُيظيروا منزلة وثروة غير واقعّية والسّيما عندما َيْمُثؿ 

 أّحدىـ في محاكمة، أو ُيجري أعمااًل مالّية. 
ذكر أّف ُمحاميًا ُيدعى  وحفظ جوفناؿ أّحد األمثمة عمى ىذه الظاىرة الغريبة، إذْ 

( استأجر خاتمًا مف الساردونيكس لكي ُيظير لُعمبلئو أّنو ُيساوي بالفعؿ األجر Paulusباولوس)
. وعّمؽ جوفناؿ، ساخرًا، عمى ىذه النقطة فأورد:" ال أّحد ىذه األّياـ (ٖ)الُمرتفع الذي يطمبو منيـ

ـْ يكف بإصبعو خاتـ ي . كما وّجو (ٗ)سيستريس" ٕٓٓساوي سيوّكؿ شيشروف ُمحاميًا لو ما ل
( ُشوىد في العديد مف األحداث العاّمة وىو Clearinusمارتياؿ نقدًا لرجؿ ُيدعى كميارينوس )

ـْ تكف ُممكو  يعرض خواتمو الُمرّصعة بالجواىر الغالية التي ُأشيع أّنيا كانت ُمستأجرة ول
 . (٘)الشخصيّ 

ردة، فقاـ الصانع الرومانّي بتطعيـ الكؤوس واألواني وتّطور استخداـ المجوىرات الشرقّية الُمستو 
الذىبّية والبرونزّية بتمؾ المجوىرات. ووصؼ فيموستراتوس آنيتاف ذىبّيتاف ُمطّعمتاف بأجمؿ وأندر 

. وأبدى مارتياؿ إعجابو بكأس ذىبّية ُمرّصعة بالجواىر اليندّية، (ٙ)ما زّودت اليند مف جواىر
ذىب بالُزمّرد السكيثي. ولكف كـ عدد األصابع التي ستبقى بدوف فأورد:" انظر كيؼ يتأّلؽ ال
 .(ٚ)جواىر ألجؿ ذلؾ الكأس؟!"

وفي موضوع ُمّتصؿ، انتشر في المجتمع الرومانّي الثرّي نوع مف األحجار الكريمة والذي دعي 
يراف ا كاف لو . وتمّتع ىذا الحجر بقيمة كبيرة، كم(ٔ)الحجر الفّموري وكاف مصدره اليند السكيثية وا 

لمعاف قوّي وألواف ُمتعّددة تراوحت بيف األرجواف واألزرؽ واألحمر. ودخؿ ىذا الحجر، بشكؿ 
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. ووصؼ (ٔ)خاّص، في صنع الكؤوس الغالية التي ُعرضت عمى مآدب كبار أثرياء الروماف
ألؼ سيستريس لشراء كأس واحد مف الحجر  ٓٚبميني كيؼ قاـ أّحد األغنياء الروماف بدفع مبمغ 

 .(ٕ)الفّموري، وكيؼ ُأعجب الرجؿ بذلؾ الكأس إلى درجة قاـ معيا بمضغ أّحد حوافو
(، أقدـ في العاـ Titus Petroniusكما أورد بميني أّف ُقنصؿ سابؽ، ُيدعى تيتوس بيترونيوس)

ألؼ سيستريس قبؿ أْف ينتحر بناًء  ٖٓٓـ عمى تحطيـ ِمْغرفة مف الحجر الفموري تساوي ٙٙ
إلمبراطور نيروف. وُيعّمؽ بميني عمى ىذه الحادثة فيقوؿ:" كسر بيترونيوس ىذه عمى أوامر مف ا

المغرفة ليمنع اإلمبراطور نيروف مف استخداميا عمى موائد عشاءه. عمى أّية حاؿ، فإّف نيروف 
. ويبدو أّف األحجار الكريمة (ٖ)فاؽ الجميع)بتبذيره( بإنفاقو مبمغ مميوف سيستريس عمى وعاء واحد"

ّية قد وجدت طريقيا إلى بعض فئات المجتمع الرومانّي األقّؿ غنى، إْذ أشار بميني نفسو اليند
("، وذكر أّف ىذا النوع مف xuthosإلى حجر كريـ أخضر، مصدره اليند، سّماه " إكسثوس)

 .(ٗ)الحجارة الكريمة ُيعتبر ُمناسبًا لعاّمة الشعب الرومانيّ 
 األصبغة الُمتنّوعة: -ٕ

ار الروماف، العامميف في التجارة مع اليمف والشرؽ، إلى استيراد أنواع مف لجأ بعض التجّ  
األصبغة مف اليمف والموانئ التاميمّية. ىذه األصبغة كانت عبارة عف عصائر ُتستخرج مف مواد 

، وبعضيا مف طمي األنيار أو دـ الفيمة. (٘)طبيعّية بعضيا نباتّي كالزعفراف أو دـ األخويف
النقطة األخيرة عندما ُيورد:"  تُقّدـ اليند األصبغة مف طمي أنيارىا ودماء أفاعييا ويوّضح  بميني 

. كما جرى استيراد نوع مف األصبغة السوداء التي اسُتخمصت مف عاج الفيمة (ٙ)وفيمتيا"
 المحروؽ. 

مبيوت وكاف ليذه األصبغة دور ميـّ في المجتمع الرومانّي، إْذ أّف العديد مف الجدراف الداخمّية ل
والقصور الرومانّية جرى تموينيا بألواف حيوّية، أو ُرسمت عمييا مشاىد مف الطبيعة، ومف 
األساطير الكبلسيكّية. كما انتشر استخداـ ىذه األصبغة في رسـ الصور الُممّونة عمى العربات، 

 .(ٔ)وفي صباغة قطع األخشاب التي كانت ُمعّدة لممحارؽ الجنائزّية
صبغة إلى اإلفرازات الشمعية التي كانت ُتستخدـ في تمويف السفف. فيذكر كما أضيفت تمؾ األ

بميني:" كاف مف الشائع أْف يتـّ صباغة السفف الحربّية، أّما اآلف فإّف سفف الشحف تتبع ىذه العادة 
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 تجفيؼ في النيمّية في الحاالت العبلجّية، إْذ كانت نافعة بعض األصباغ . و استخدمت(ٔ)أيضًا"
 .(ٕ)ُمعالجتيا عمى والُمساَعدة المفتوحة، الجمدية القروح

 مف أّنيا كانت الُمتوّسطية بالرغـ األصبغة مف تكمفة أقؿّ  أّما عف أسعار تمؾ األصبغة فإّنيا بقيت
 دنانير عشرة الكيمومترات. فكّمؼ الباوند الواحد مف األصبغة المتوّسطية مبمغ آالؼ عبر ُمستوردة

 .(ٖ)"لمباوند الواحد ندّية فكّمفت، وبحسب بميني، مبمغ سبعة دنانير رومانيةلمباوند، أّما النيمة الي
 العبيد:  -ٖ

 

قد يبدو غريبًا، لموىمة األولى، أْف يقوـ التّجار الروماف باستيراد العبيد مف أسواؽ اليمف  
يد تبدأ واليند إلى األراضي الرومانية. تمؾ األراضي التي كانت تمتمؾ مصادر واسعة لمتزّود بالعب

. إاّل أّف الترؼ والبذخ الذي (ٗ)بأسرى الحروب و ال تنتيي مع الجنود الفاّريف مف أرض المعركة
سرى في أوصاؿ المجتمع الرومانّي جعؿ مف العبيد الشرقييف سمعة مرغوبة، فجرى استيرادىـ 

مبراطورية، سيبدو . إْذ اعتقد الروماف األغنياء أّف امتبلؾ عبيٍد مف خارج اإل(٘)بأعداٍد البأس بيا
 . (ٙ)أمرًا عصرّيًا، ويعكس ثرائيـ،  وعمو شأنيـ

ورّبما يعكس الخطاب الذي وّجيو اإلمبراطور تيبيريوس إلى مجمس الشيوخ، والذي عّدد فيو العبيد 
كمظير مف مظاىر الترؼ، وقرف حيازتيـ بحيازة الحرير الصينّي، أّف العبيد كانوا مظيرًا إضافّيًا 

ؼ في المجتمع الرومانّي. فقاؿ:" مف أيف يجب أْف أبدأ منعي، وأحاوؿ الرجوع مف مظاىر التر 
إلى المعايير القديمة؟!. ىؿ أبدأ بالقصور الواسعة، أـ الحشود العالمية لمعبيد، أـ المباس الحريرّي 

 . (ٚ)لمرجاؿ الذي يتعّذر تمييزه عف لباس النساء؟"
لعبيد الينود كانوا جزءًا مف الواردات الرومانية مف ُوتّقدـ تعرفة اإلسكندرّية دليبًل عمى أّف ا

. كما أشار دليؿ البحر اإلريثيري إلى دخوؿ العبيد في قائمة السمع التي حصؿ عمييا (ٔ)اليند
 . (ٕ)التاجر الرومانّي أثناء نزولو في اليمف وموانئ شرقي أفريقية
ـْ يكف العبد اليندّي يقوـ باألعماؿ الشائعة التي يقوـ بي  ا العبيد العادّيوف مف عمؿ في المناجـ ول
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ّنما ُأسند إلييـ أعماؿ تضمف عرضيـ عمى مآدب األثرياء الروماف (ٔ)أو الفبلحة أو التنظيؼ ، وا 
. وأشار بميني إلى أّف (ٕ)الفاخرة، فقاـ أغمبيـ بتقديـ الطعاـ أو سكب الشراب لمضيوؼ األثرياء

كانوا ُيجمبوف إلى روما إلدىاش الضيوؼ  العديد مف األشخاص مف بمداف المحيط الينديّ 
بياجيـ عمى موائد العشاء الرومانّية الفاخرة . وجرى بيع الخصّي اليندّي بأسعار عالية، إْذ (ٖ)وا 

 . (ٗ)آالؼ سيستريس ٓٔيوحي مارتياؿ وبميني أّف العبد الواحد قد وصؿ إلى سعر يتجاوز 
 ِقطع الَشْعر اليندّي: -ٗ

جمبيا التاجر الرومانّي مف اليند كانت ِقطع الشعر اليندّي، إْذ  إحدى أغرب السمع التي 
. ىذا الَشعر (٘)ُأدرجت ىذه السمعة في تعرفة اإلسكندرية كإحدى الواردات الرومانية مف اليند

اليندّي كاف ُيستخدـ لصنع الشعر الُمستعار)الباروكة( الذي كانت تستخدمو النسوة الرومانّيات. 
قت الذي كاف يتطّمبو تصفيؼ الشعر، دفع النساء الرومانيات مف الطبقة الراقية إْذ أّف الجيد والو 

الستخداـ الشعر الُمستعار الُمصّفؼ سمفًا. كما تّمت إضافة قطع الشعر الُمستعار عمى الشعر 
 .(ٙ)األصمّي ليزيد مف طولو وجمالو

تقوـ بموجبيا النسوة وسرت عادة دينّية في اليند القديمة، التزاؿ موجودة إلى يومنا ىذا، 
اليندوسّيات الُمؤمنات بالتبّرع بشعرىّف لممعابد التي كانت تقوـ، بدورىا، بتجميع ىذا الشعر وبيعو 
عمى شكؿ ُرـز لمتجار الروماف النازليف في الموانئ اليندّية. ىؤالء التّجار الذيف حمموه ألّنيـ كانوا 

 .(ٔ)ُيدركوف أّف عميو طمبًا في السوؽ الرومانية
 :الُمرمر أحجار -٘

 

الذي ذكره دليؿ البحر اإلريثيري  في قائمة السمع الُمصّدرة مف ميناء  الرخاـ مف نوع وىي 
ـْ تقتصر عمى اليمف، بْؿ جرى استيراد ىذه السمعة  . إاّل أفّ (ٕ)ُمخا الواردات الرومانّية مف الُمرمر ل

أفضؿ أنواع الُمرمر يأتي " ذكر أّف ّنو مف اليند أيضًا. إْذ عندما صّنؼ بميني أنواع الُمرمر، فإ
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بميني أرفع مف  اعتبرهفارس، إاّل أّف الذي يتموه في الجودة كاف الُمرمر اليندّي الذي  دمف ببل
وكاف الُمرمر مف السمع ذات الطمب الكبير في الُمجتمع  .(ٔ)ليذا الُمنتج" األنواع السورّية
 وُعمب التزيينّية، األواني منو ليصنع بسيولة يعوتقط الرومانيّ  الصانع بإمكاف الرومانّي، إذْ 

 النوع ىذا مثؿ في الُمعبأة العطور أفّ  التدمرّية الضرائب قائمة في وورد. (ٕ)الثمف الغالية العطور
  .(ٖ)ُمرتفعة لضرائب يخضع كاف الجرار مف

 والشرقّية: اليمنّية السمع استيراد من الرومان التّجار مرابح: رابعاً 
رة البحر الُمتوّسط نمّوًا كبيرة خبلؿ العصر الرومانّي وىي زيادة يدّؿ عمييا شيدت تجا 

. و مّما الشّؾ فيو (ٗ)ـٕٓٓ –ؽ.ـ  ٕٓٓالعدد الكبير مف حطاـ السفف الُمؤّرخة إلى الفترة بيف 
أّف التجارة الشرقّية قْد ساىمت في ىذا النمو مف خبلؿ زيادة حجـ الشحف المحموؿ مف اليمف 

ى مصر، ومنيا إلى الطرؽ التجارّية الُمتوّسطّية التقميدّية. فالتجارة الدولّية عامؿ ميـّ والشرؽ إل
البّد مف أخذه بعيف االعتبار عند دراسة حجـ المرور التجارّي الداخمّي عبر المتوّسط في العصر 

 الرومانّي.
طف مف الفمفؿ كانت  ٕٓٓوحّققت السمع الشرقّية مرابح ضخمة لمتّجار الروماف، إْذ أّف شحنة مف 

. وتّمت (٘)مميوف سيستريس أو ألؼ تاالنت يونانيّ  ُٙتساوي في األسواؽ الرومانّية أكثر مف 
اإلشارة سابقًا إلى أّف تواريخ الياف قد ذكرت أّف الروماف كانوا يبيعوف السمع الشرقّية بعشرة 

نة الرومانّية التي كانت . لذلؾ فإّف السفي(ٙ)أضعاؼ السعر الذي اشتروىا فيو مف أسواؽ اليند
ألؼ  ٓٓٛأوري ذىبّي=  ٓٓٛتحمؿ مبمغ مف الماؿ يوازي المبمغ الذي احتواه كنز كوتاياـ والبالغ 

مميوف  ٛ، كانت ستشترّي سمعًا ُيمكف بيعيا في أسواؽ الُمتوّسط بحوالي (ٔ)سيستريس
ـّ إضافة السمع الرومانّية، كالنبيذ واألواني الزجا(ٕ)سيستريس ذا ت جية والخزفّية، والتي حمميا . وا 

معو التاجر الرومانّي إلى األسواؽ الشرقّية فإّف ىذا سيزيد مف قيمة الشحف العائد ليصؿ إلى 
مميوف سيستريس وىي نفس قيمة الشحف التي ذكرت ورقة بردي موزوريس أّف سفينة  ٜحوالي 

 .(ٖ)ىيرمابولوف العائدة مف اليند كانت تحممو عمى متنيا
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، كانت ستحّقؽ (ٔ)سفينة التي ذكر استرابوف أّنيا كانت تقصد اليند سنوّياً  ٕٓٔعدد  وبذلؾ فإفّ 
. ويقترح الباحثوف (ٕ)مميوف سيستريس سنوياً  ٓٛمرابح سنوّية لمتّجار الروماف تصؿ إلى مميار و

مميوف  ٓٓٛأّف ميزانّية اإلنفاؽ في اإلمبراطورّية الرومانّية بمغت خبلؿ القرف األّوؿ حوالي 
يستريس، وأّف القيمة اإلجمالّية لمتجارة بيف روما والمحافظات قد بمغت حوالي مميار س

مميوف سيستريس ُيعتبر  ٓٛ، لذلؾ فإّف حجـ التجارة الشرقّية البالغ حوالي مميار و (ٖ)سيستريس
 ّي. دليبًل عمى أّف التجارة البحرّية الرومانّية مع الشرؽ كانت ظاىرة ُميّمة في االقتصاد الرومان

ىذه األرباح التي حّققيا التجار الروماف مف التجارة الدولّية وّفرت ليـ ثروات كبيرة أنفقوا قسـ 
 كبير منيا عمى المشاريع العمرانية والترفييية.

فمجأ رجاؿ األعماؿ الروماف الذيف حّققوا نجاحًا في بعثاتيـ التجارّية الشرقّية إلى أساليب حياة 
لى امتبلؾ استثنائية، فمجأ البعض  منيـ إلى إقامة فيبّلت أشبو بالقصور عمى شاطئ المتوّسط، وا 

. وييجو بترونيوس األساليب الُمترفة (ٗ)عقارات زراعّية ضخمة وّظفوا فييا مئات العماؿ والعبيد
 في: " لساف تريمالخيو عمى تريمالخيو، فيقوؿ ليؤالء التّجار الكبار عندما يصؼ أعماؿ المعتؽ

 بنيت السابؽ، سّيدي عقارات كؿّ  فوراً  اشتريت. سيستريس مبلييف عشرة كسبت حدةوا بحرّية رحمة
. وما قاـ بو تريمالخيو ينطبؽ، رّبما، عمى كبار التّجار (٘)والنقؿ" العبيد في و استثمرت منزاًل،

الروماف الذيف اشتركوا في التجارة الشرقّية عبر البحر األحمر، ومنيـ فاروس الذي امتمؾ عّدة 
. (ٚ)، أو التاجر الذي قّدـ القرض المذكور في ورقة بردي موزوريس(ٙ)في ميناء برنيكيّ  سفف

ويصؼ جوفناؿ نشاط مثؿ ىؤالء التّجار عندما ُيورد: " التّجار الذيف ُيجازفوف في المخاطر مف 
 .(ٔ)أجؿ ألؼ تاالنت أو مئة قصر. انظر إلى موانئنا والحظ كيؼ تزدحـ بحارنا بالسفف الكبيرة"

(، جمع ثروة كبيرة مف التجارة Proclusيصؼ فيموستراتوس تاجر رومانّي، ُيدعى بروكموس)و 
، لذلؾ انتقؿ إلى مدينة أثينا حامبًل (ٕ)اإلسكندرانّية، ولكّنو" أراد التمّتع بالسبلـ واليدوء في أثينا"

خرؼ. واشترى، معو مبمغًا ضخمًا مف الماؿ، وعدد مف العبيد، وكـّ ضخـ مف األثاث المنزلّي الُمز 
الستخدامو الخاّص، أربع منازؿ ضخمة كالقصور.  وأخذ بروكموس ُيدير أعمالو التجارّية مف 
مكاف إقامتو في أثينا عف طريؽ وكبلئو في اإلسكندرّية. وُيوّضح فيموستراتوس أّف بروكموس استمـ 
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ـ ببيع تمؾ السمع شحنات ُمنتظمة مف البّخور، الُمّر، العاج، ورؽ البردي مف مصر مباشرة. وقا
إلى أولئؾ الذيف تاجروا بمثؿ ىذه األشياء. كما قّرر بروكموس أْف يستثمر أرباحو في مشاريع 
خدمّية لممواطنيف في أثينا، لذلؾ قاـ ببناء أكاديمّية لتعميـ الفمسفة في أثينا مع مجموعة مف 

 .(ٔ)المباني الضخمة
ـْ تكف تأتي التاجر الرومانّي مف فراغ، بْؿ كاف عميو أْف  ىذه المرابح اليائمة مف العمؿ التجارّي ل

يدخؿ غمار المخاطر، ويزج بنفسو وأموالو في رحمة بحرّية قْد ُتكّمفو حياتو. وُيعّبر جوفناؿ عف 
ىذا الوضع  فُيورد:" سُيحّمؿ التاجر كامؿ سفينتو بالسمع. وبموح يفصؿ بينو وبيف المحيط 

جؿ بضعة قطع مف الفّضة". وُيذّكر جوفناؿ قّراءه فُيورد: سيتحّمؿ ذلؾ التاجر مشّقة وخطر مف أ
" في ىذه الميمة بالذات يرتمي الفقير التعيس بيف األمواج طافيًا بيف األخشاب الُمتكّسرة، وتغمره 

 .(ٕ)األمواج، ولكّنو سيبقى ُممسكًا محفظتو بيده الُيسرى أو ُيمسكيا حّتى بأسنانو"
ّف المرابح مف التجارة تستحّؽ أْف ُيجازؼ التاجر مف أجميا فُيورد: إاّل أّف جوفناؿ يعود ويستدرؾ أ

" إذا أنت كنت ُمتقاعس جّدًا عف القياـ باألعباء الُمرىقة لممعسكر، إذا كاف صوت بوؽ الحرب 
يصعؽ روحؾ، إذف اشتِر في المّرة القادمة شئيًا يمكف أف تبيعو بالنصؼ. يجب عميؾ أْف ال 

الحيوانات ورائحة العطور ألّف رائحة الربح أفضؿ ميما كانت الجية التي تُفّرؽ بيف رائحة جمود 
 . (ٖ)جاءت منيا"

والتاجر الرومانّي بدوره وعَى بصدؽ ما أورده جوفناؿ، مف أّف الربح يستحّؽ الُمخاطرة. فقطع 
آالؼ الكيمومترات الفاصمة بيف حدود إمبراطورتيو مف جية واليمف والشرؽ مف جية أخرى، فجمب 

 ريب السمع وأثمنيا ليطرحيا في المجتمع الرومانّي الُمتعّطش لكّؿ ما ىو غريب وجديد. غ
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 الخاتمة:

األطروحة بالدراسة التجارة الرومانّية مع اليمف واليند والصيف، فبحثت في الُطرؽ  تناولت ىذه 
ة التي نزؿ بيا، الذي سمكيا التاجر الرومانّي حّتى وصؿ إلى ىذه المناطؽ، والمحّطات التجاريّ 

والسمع التي عرضيا، وتمؾ التي استوردىا، وكيفّية إدارة وتسيير تمؾ التجارة البعيدة المسافة. ومف 
خبلؿ البحث في تمؾ الخطوط العريضة وما تطويو بينيا مف تفاصيؿ ىاّمة، فقد تمّكنت ىذه 

 الدراسة الُمتواضعة مف التوّصؿ إلى ُجممٍة مف النتائج أىّميا:
ف لمتجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ خمفّية تاريخّية، وركائز وضعيا مف سبقيـ مف فراعنة كا -ٔ

ْف اعتمد عمييا الروماف في فتح باب  مصرييف وُفرس أخمينييف ويوناف ىممينستييف. ىذه الركائز وا 
عف التجارة مع اليمف والشرؽ، عمى مصراعيو، إاّل أّنيا كانت قاصرة، في أّياـ مف وضعوىا، 

تحقيؽ تبادؿ تجارّي فعمّي بيف غربّي أسية وشرقيا، وبقيت في إطار ُمحاوالت لتنشيط التجارة تـّ 
 بّمورتيا في ىذه األطروحة ضمف تطّورات التجارة مع اليمف والشرؽ في العصر اليممينستّي.

ـْ يكف اإلسكندر المقدونّي قائدًا حربّيًا وُمخّططًا عسكرّيًا فحسب، بْؿ كاف خي -ٕ ر مف حمؿ لواء ل
الحضارة اإلنسانّية في أّيامو، لذلؾ أنشأ المدف مف إسكندرّية مصر إلى إسكندرّية اليند. وسّير 
الحمبلت االستكشافية مف اليند إلى الخميج العربّي، ومف الخميج العربّي إلى مصر. فأعطت 

ة مصر التي بناىا لمصبلت التجارّية بيف الغرب والشرؽ دفعًا قوّيًا، والسّيما وأّف إسكندريّ 
اإلسكندر، قْد تحّولت إلى مركز لمتجارة العالمّية طواؿ العصر اليممينستّي والرومانّي، وكذلؾ 
إسكندرّية الخميج )خاراكس( التي غدت ىي األخرى رأُس حربٍة في التجارة العالمّية بالسمع العربّية 

 ييف.والشرقّية، واستمرت في دورىا ىذا حّتى أّياـ الفرس الساسان
ـْ ُيتابع خمفاء اإلسكندر المقدونّي في سورية ومصر الُخطط التي وضعيا قائدىـ اإلسكندر،  -ٖ ل

ـْ يتركوا االىتماـ باليمف واليند بشكؿ كامؿ. إْذ فرضت الحاجة لمفيمة في المعارؾ  إاّل أّنيـ ل
ند. إاّل أّف ىذا والسمع العطرية في المعابد، فرضت عمييـ البقاء عمى اتصاؿ دائـ مع اليمف والي

االتصاؿ بقي محدودًا ومحصورًا ضمف األشخاص الذيف سّيرتيـ السمطة السموقّية وُمنافَسُتيا 
 السمطة البطممّية لتحقيؽ مصالح حكومية وليس مصالح شخصّية لمتجار.

امتمؾ السموقّيوف األفضمّية في مجاؿ االتصاؿ التجارّي مع اليند عمى اعتبار أّنيـ كانوا  -ٗ
طوف معيا بّعدة طرؽ بّرية وطريؽ بحرّية تمّر عبر الخميج العربّي. لذؾ فقد عمؿ السموقّيوف يرتب

عمى تنشيط التجارة في الخميج العربّي ووّجو بعض مموكيـ ُجّؿ اىتماميـ إلى مدينة الجرىاء 
 الُمسيطرة عمى تجارة الخميج آنذاؾ.

شرؽ والغرب، إاّل أّف محاوالتيـ تمؾ بدْت بالرغـ مف محاوالت السموقييف تنشيط التجارة بيف ال -٘
صغيرة أماـ ما حّققو ُمنافسوىـ البطالمة في مصر. إْذ ومع تمكيف حكميـ في مصر شرع 
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البطالمة في إرساء الحمبلت لكشؼ المجيوؿ في البحر األحمر وشرقّي أفريقية. فوصؿ بعضيا 
ندب جنوبًا وكانت النتيجة إلى خميج العقبة شماال، ووصؿ البعض اآلخر إلى مضيؽ باب الم

بدت بوضوح لدى العالـ اليونانّي المزيد مف الوعي وتراكـ المعمومات الجغرافّية عف ىذه المنطقة 
 ايراتوسثنيس.

قاـ البطالمة بتأسيس سمسمة مف الموانئ والمحّطات عمى طوؿ الساحؿ الغربّي لمبحر األحمر  -ٙ
فْ  كاف أغمبيا بقصد تسييؿ عممّيات صيد فيمة  وبعضيا عمى الساحؿ الشرقّي. ىذه الموانئ وا 

الحرب األفريقية، إاّل أّنيا شكمت الدعائـ التي اعتمد عمييا خمفاؤىـ الروماف في تجارتيـ مع 
اليمف والشرؽ. كما تمّكف البطالمة، في أواخر عصرىـ، مف اكتشاؼ الطريؽ البحرّية بيف البحر 

ُمنِتج اليندّي ُمباشرة دوف الحاجة لموسيط العربّي. األحمر واليند، ومف الحصوؿ عمى السمع مف ال
ـْ ُيسمح لمتاجر بالتصّرؼ  إاّل أّف تمؾ الحركة التجارّية بقيت حكرًا عمى الحكومة البطممّية، ول

 بشيء مف السمع التي يحمميا مف الشرؽ.
ندّي. ىذا اكتشؼ البّحار اليونانّي ىيبالوس سّر الرياح الموسمّية التي تيّب في المحيط الي -ٚ

السّر الذي حرص العرب، ألجياؿ ُمتعاقبة، عمى إخفائو حّتى ُيحافظوا عمى احتكارىـ لجمب وبيع 
السمع اليندّية. وكاف ليذا االكتشاؼ نتائج بعيدة األثر عمى التجارة العالمّية، فذىبت أىّمية موانئ 

ح مع ىذا االكتشاؼ كعدف و أوكميس، وارتفعت أىّمية أخرى مثؿ برنيكي واإلسكندرّية. وُفت
 الجغرافّي خّط مبلحّي ُمباشر بيف مصر واليند.

التبادؿ التجارّي الفعمّي بيف مصر وسورية مف جية، واليمف والشرؽ مف جية أخرى بدأ مع  -ٛ
ؽ.ـ في مصر. ىذه السيطرة ٕٚؽ.ـ في سورية وٗٙالسيطرة الرومانّية عمى الشرؽ اليممينستّي 

إمبراطورّية واحدة، وضّخت في المجتمع الرومانّي ثروات كبيرة التي وّحدت الشرؽ والغرب في 
كاف ليا أكبر األثر في تحفيز المواطنيف الروماف عمى امتبلؾ سمع الرفاىّية التي كاف مصدرىا 

 اليمف واليند والصيف، وبالتالي تحفيز عمؿ التّجار الروماف مع ىذه المناطؽ. 
اليمف، مصدر البّخور والمباف، بشبكة مف الطرؽ ارتبطت اإلمبراطورّية الرومانّية مع  -ٜ

التجارّية، بعضيا بّري وبعضيا بحرّي. أّما الطريؽ البّرية فكانت تمتّد مف موانئ جنوبّي اليمف في 
قنا وعدف لتصؿ إلى العاصمة النبطّية البتراء ومنيا تتفّرع شمااًل إلى الُمتوّسط وغربًا إلى مصر 

ف النيريف. أّما الطريؽ البحرّية وىي األىـّ فكانت تنطمؽ مف موانئ وشرقًا إلى تدمر فببلد ما بي
مصر الرومانّية في برنيكي وميوس ىرموس عبر البحر األحمر لتصؿ إلى الموانئ اليمنّية في 

 مخا)موزا(، أوكميس، عدف، قنا.
وسيط الثرّي سيطر األنباط عمى النياية الشمالّية لطريؽ البّخور البّري، فقاموا بذلؾ بدور ال -ٓٔ

بيف الُمنِتج اليمنّي والُمستيِمؾ الرومانّي. ىذه الوساطة منحتيـ ُسمعة تجارّية عالمّية واستقرار 
اقتصادي مّكنيـ مف تأسيس مممكة قوّية ومف حيازة ثروات ىائمة. إاّل أّف السمطة الرومانّية 
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جاف بضـّ مممكتيـ عاـ انتزعت دور الوسيط التجارّي مف مممكة األنباط، فقاـ اإلمبراطور ترا
ـ، ونّظميا ضمف ما ُعرؼ باسـ والية العربّية التي احتفظت بالدور الذي قامت بو مممكة ٙٓٔ

 األنباط في مجاؿ التجارة مع اليمف، ولكّف بوتيرة أضعؼ وزخـ أقّؿ.
 ترتكز الطريؽ البحرّية التي سمكتيا التجارة الرومانّية نحو اليمف واليند عمى ثبلث ركائز -ٔٔ

ىي: موانئ برنيكي، ميوس ىرموس الواقعة في مصر الرومانية عمى الساحؿ الغربّي لمبحر 
األحمر وميناء قفط أو كوبتوس عمى نير النيؿ. وربطت بيف برنيكي و ميوس ىرموس مف جية 

 و كوبتوس مف جية أخرى شبكة مف الُطرؽ التي عبرت الصحراء الشرقّية لمصر.
جيدىا عمى تنشيط الحركة التجارّية الرّبة والبحرّية مع اليمف  عممت الحكومة الرومانّية -ٕٔ

وعمى فرض سيطرتيا الُمباشرة عمى تمؾ الُطرؽ. فأقامت عبلقات سياسّية مع بعض ممالؾ اليمف 
وجرى تبادؿ السفراء واليدايا. وأتبعت ذلؾ بوسائؿ لوجستّية، فشّقت ُطرؽ تجارّية جديدة، وأدخمت 

لصحراوية القديمة التي ربطت بيف موانئ البحر األحمر المصرّية و التحسينات عمى الُطرؽ ا
كوبتوس عمى النيؿ. وزّودت تمؾ الطرؽ بمحّطات لمتزّود بالمياه، ونقاط عسكرّية لُمكافحة قّطاع 

 الطرؽ والمصوص.
ـْ تكتِؼ السمطة الرومانّية بالوسائؿ السياسّية والموجستّية لتشجيع الحركة التجارّية مع ا -ٖٔ ليمف ل

والشرؽ. بْؿ لجأْت إلى وسائؿ عسكرّية أيضًا. فأرسؿ أوغسطس حممة بّرية بقيادة حاكـ مصر 
إيميوس غالوس. وأنشأت أسطواًل في البحر األحمر لمحاربة القراصنة. كما رّكزت قاعدة عسكرّية 

 عمى جزيرة فرساف لتأميف مزيد مف األمف لسفنيا التجارّية العابرة لمبحر األحمر.
عامؿ التاجر الرومانّي مع عّدة موانئ عمى الساحؿ الغربّي والجنوبّي لميمف، إاّل أّف أىّميا ت -ٗٔ

كانت موانئ مخا)موزا(، عدف، قنا والتي حمؿ إلييا التاجر الرومانّي تشكيمة واسعة مف السمع 
الرومانّية الرومانّية، كاأللبسة والمصنوعات الزجاجية والنبيذ، فضبًل عف كّميات كبيرة مف العممة 

 الذىّبية والفّضية.
شّكمت اليند أّحد الوجيات الرئيسّية لمتاجر الرومانّي الذي قطع آالؼ الكيمومترات لمحصوؿ  -٘ٔ

عمى السمع اليندّية والصينّية كالتوابؿ والحرير. وأخضع التاجر الرومانّي رحمتو نحو الشرؽ 
 سمّية ومواعيد جني محصوؿ التوابؿ.لجدوؿ مواعيد صاـر توّقؼ عمى مواعيد ىبوب الرياح المو 

عانت شبو الجزيرة اليندّية مف تقسيـ سياسّي مّيز طابعيا خبلؿ الفترة الزمنّية التي عالجتيا  -ٙٔ
ىذه األطروحة. وىو ما انعكس عمى التاجر الرومانّي الذي توّجب عميو التعامؿ مع مناطؽ 

عانوا، أحيانًا، مف الصراعات العسكرّية وموانئ تختمؼ في السمطة الحاكمة التي تتبع ليا. كما 
 بيف ممالؾ اليند، فُأغمقت موانئ في وجوىيـ حينًا ، وفقدوا ُسفنيـ وأمواليـ حينًا أخر.

تعامؿ التاجر الرومانّي، الواصؿ لميند، مع سمسمة مف الموانئ والمحّطات التجارّية، كاف  -ٚٔ
لي غربّي اليند، ميناء باريجازا التابع لسمطة أىّميا مف الشماؿ إلى الجنوب: مدينة مينانجارا شما
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الساكاس، ميناء كالينا التابع لسمطة الساتافاىانا، ميناء موزوريس التابع لمممكة التشيرا التاميمية، 
ميناء نيؿ كيندا التابع لمممكة الباندياف، ميناءا كومار وأركاميدو التابعاف لمممكة التشوال. وصّدر 

ذه الموانئ أنواع ُمتعّددة مف السمع، كاألواني الزجاجية والخزفّية، والنبيذ، التّجار الروماف إلى ى
 وكّميات ضخمة مف العممة والسبائؾ الرومانّية الذىبّية والفّضية.

تابعت بعض السفف التجارّية الرومانّية رحمتيا نحو جزيرة سيرالنكا جنوبّي اليند، ونحو شبو  -ٛٔ
سية. وىذه النقطة أثبتيا الحضور الُمتنامي لسيريبلنكا ومناطؽ الجزيرة المبلوية جنوبّي شرقي أ

 جنوبّي شرقّي أسية في المصار الرومانّية.
حفظت المصادر الصينّية معمومات عف الشعب الرومانّي، ومعمومات عف سفارة رومانّية  -ٜٔ

 سو نيو أنط سو ماركُأرسمت إلى أرض الصيف، ُعرفت باسـ سفارة أنطوف نسبًة إلى اإلمبراطور 
 الذي أرسؿ تمؾ السفارة بحسب أغمب التفسيرات والتحميبلت العممّية. سو يمريو أ

عانت التجارة الرومانّية مع اليمف واليند مف كساد وتراجع خبلؿ القرف الثالث الميبلدّي.  -ٕٓ
ىذا الكساد، الذي أثبتتو المصادر اآلثرّية، يعود إلى عّدة عوامؿ أىّميا انعداـ األمف عمى طوؿ 
الطرؽ التجارية المصرّية، والتضّخـ االقتصادي الذي أصاب اإلمبراطورّية الرومانّية جّراء ما 
ُعرؼ اصطبلحًا بأزمة القرف الثالث. إاّل أّف التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ ما لبثت أْف 

 ئؿ اآلثرّية.استعادت عافيتيا مع بداية القرف الرابع الميبلدّي، وىو ما شيدت عميو ُمختمؼ الدال
شّكمت تدمر بموقعيا ونشاط تّجارىا وقوافميـ أّحد أىـّ مدف القوافؿ في العصر اإلمبراطورّي  -ٕٔ

الرومانّي. ىذا النشاط التجارّي انعكس عمى تمؾ المدينة السورّية وأىميا. فسرى الثراء في 
ة األركاف تمّكنت في أوصاليا، وأقيمت المنشآت المعمارّية الضخمة وتمّكنت مف إقامة دولة قويّ 

القرف الثالث الميبلدّي مف توسيع حدود سيطرتيا عمى حساب اإلمبراطورّية الرومانّية، فوصمت 
 نطاؽ سيطرتيا إلى أسية الصغرى شمااًل ومصر غربًا.

تعّددت المحّطات التجارّية التي قصدىا التاجر التدمرّي لمحصوؿ عمى السمع اليندّية  -ٕٕ
يا في ببلد ما بيف النيريف مثؿ محّطة فولوجازيس، وبعضيا عمى رأس والصينّية، فكاف بعض

الخميج العربي مثؿ مدينة خاراكس وميناء فرات. وبعضيا كاف في اليند نفسيا مثؿ اليند السكيثّية 
 شماؿ غربّي اليند.

 انعكست العبلقات العدائّية بيف الروماف مف جية والبارثييف وأسبلفيـ الساسانييف مف جية -ٖٕ
أخرى عمى التجارة التدمرّية. فانعكس بعض الحروب إيجابًا مثؿ حممة تراجاف، وبعضيا سمبًا مثؿ 
حممة لوكيوس فيروس التي كانت أّحد األسباب في توّسع نطاؽ عمؿ التّجار التدمرييف حّتى 

 وصؿ إلى والية مصر الرومانّية.
ـْ تقتصر الطرؽ التجارّية العابرة لسورية الرومانّية -ٕٗ عمى الطريؽ المركزّية العابرة لتدمر. بْؿ  ل

ُوجدت طريؽ أخرى سمكت شمالي سورية ووصمت إلى زيوغما عمى نير الفرات. ىذه الطريؽ 
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ُعرفت باسـ طريؽ الفرات الشمالّية وقامت بدور، البأس بو، في تزويد عالـ البحر الُمتوّسط 
 بالسمع اليندّية والصينّية.

التي ربطت سورية الرومانّية مع أواسط أسية وشمالّي اليند والياف  الطريؽ البّرية الثالثة -ٕ٘
الصينّية كانت الطريؽ المشيورة بطريؽ الحرير، والتي امتدت مف مدينة لويانج الصينّية ووصمت 
إلى ببلد ما بيف النيريف في نصيبيف وسموقية دجمة وطيسفوف. كما تابع فرع منيا حّتى الُمتوّسط. 

ريؽ الحريرّية بقيت حكرًا عمى بعض التّجار الروماف الجريئيف الذي امتمكوا إاّل أّف ىذه الط
 الشجاعة عمى ولوج ىذه الطريؽ الماّرة عبر أراضي أعداء حكومتيـ مف البارثييف والساسانييف.

خضعت التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ إلدارة صارمة مف جانب الحكومة الرومانّية.  -ٕٙ
ُطرؽ الواجب عمى التّجار عبورىا في مصر. وحّددت قيمة الضرائب الواجب عمى فحّددت روما ال

ىؤالء التّجار دفعيا لمخزينة اإلمبراطورية في مختمؼ األماكف والُمناسبات. البْؿ قامت في أواخر 
 العصر اإلمبراطورّي بتحديد قيمة السمع الشرقّية المطروحة في السوؽ الرومانّية.

رومانّية مع اليمف واليند تّجارًا مف مختمؼ األجناس والفئات االجتماعية. جذبت التجارة ال -ٕٚ
فعمؿ بيا تّجار مف الروماف وغير الروماف، مف الرجاؿ والنساء، مف ُمتوّسطي الثراء ومف 
فاحشي الثراء. البؿ اشترؾ بيا أحيانًا أبناء الطبقة األرستقراطية أنفسيـ. ومنيـ جوليوس ماركوس 

 العائمة اإلسكندرانية األرستقراطّية.ألكسندر سميؿ 
تنّوعت الضرائب التي دفعيا التجار الروماف لمخزينة اإلمبراطورّية، فتراوحت بيف ضريبة  -ٕٛ

الميناء)بوتوريا( وضريبة المرور في كوبتوس وضريبة الربع أو تيتارت في اإلسكندرّية. وشّكمت 
ة الرومانّية. ىذا الدخؿ ُطرح كأّحد ىذه الضرائب بمجموعيا مصدر دخؿ قوّي لئلمبراطوريّ 

األسباب التي دفعت الحكومة الرومانية لمعناية بالُطرؽ التي سمكيا تّجارىا، وبمصالح ىؤالء 
 التّجار.

التجارة التدمرّية ىي األخرى خضعت إلدارة ناجحة، إاّل أّف المركز االجتماعي الذي حازه  -ٜٕ
رانيـ مف التّجار الُمنتشريف في باقي أنحاء اإلمبراطورّية التّجار في تدمر فاؽ المركز الذي حازه أق

الرومانّية. فأقيمت ليـ التماثيؿ والنقوش التشريفّية التي شّكمت المصدر الرئيسّي لدراسة التجارة 
 التدمرّية. وآزرىـ في عمميـ كبار رجاؿ الدولة مف السياسييف واألرستقراطييف.

ية قوافميا وتّجارىا، فرّكزت سمسمة مف المفارز العسكرّية عممت الحكومة التدمرّية عمى حما -ٖٓ
في المحّطات التي نزؿ بيا تّجارىا مثؿ دورا أوروبوس، ىيت، عانة، وحّتى في فولوجازيس 

 البارثّية. كما سّيرت دورّيات عمى طوؿ الطرؽ الصحراوّية التي ربطت تدمر مع نير الفرات.
جر الرومانّي مف اليمف واليند والصيف. فُوجدت السمع تنّوعت السمع التي حمميا معو التا -ٖٔ

ذات المنشأ النباتّي كالسمع العطرّية والتوابؿ. والسمع ذات المنشأ الحيوانّي كالعاج وُصدؼ 
 السمحفاة والآللئ. والسمع التي قّدمتيا المناجـ كاألحجار الكريمة. 
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مجتمع الرومانّي، فاستخدمت لغايات أثبتت السمع اليمنّية واليندّية حضورًا قوّيًا في ال -ٕٖ
 ُمتنّوعة وفي مجاالت ُمختمفة كاآلتي:

 السمع العطرّية، واستخدمت في أغراض ُمتنّوعة منيا ما ىو ديني كالتبخير،  - أ
 ومنيا ما ىو شخصّي  كالعطور ومستحضرات التجميؿ، ومنيا ما ىو طّبي                
 السمع في تركيبيا.كاألدوية التي دخمت تمؾ                
 التوابؿ والسّيما الفمفؿ األسود الذي دخؿ في تركيب أغمب الوصفات في     - ب

 المطبخ الرومانّي. كما دخمت التوابؿ في بعض الُمستحضرات الطّبية                
 والسّيما الوصفات الخاّصة بمعالجة العجز الجنسّي.                

 سمحفاة، واستخدمت في تطعيـ األثاث الرومانّي الفاخر، العاج وُصدؼ ال -جػ         
 وفي صنع بعض األدوات الصغيرة كاألمشاط والحمّي ودبابيس الشعر.             

 الحرير، ودخؿ كماّدة أساسّية في أزياء ولباس الطبقة الرومانّية الثرّية رجااًل  -د         
 ونساًء أيضًا.             

اليمنّية والشرقّية أسعارًا باىظة جّدًا عجز عنيا أغمب المواطنوف الروماف  سّجمت السمع -ٖٖ
باستثناء أبناء الطبقة األرستقراطّية والراقية. ىذه األسعار عرضيا بعض األدباء الروماف والسّيما 

 بميني، وبعضيا عرضتو المصادر األثرّية والسّيما ورقة بردي موزوريس.
ة الرومانّية لسمع كافية تستطيع ُمبادلة السمع اليمنّية والشرقّية بيا، عدـ امتبلؾ اإلمبراطوريّ  -ٖٗ

وىو ما دفع تّجارىا إلى االعتماد عمى الذىب والفّضة، ُعممًة وسبيكة، لدفع ثمف تمؾ السمع. وىو 
ما انعكس عمى كـّ األمواؿ التي استنزفتيا التجارة الرومانّية مع اليمف والشرؽ. ىذا االستنزاؼ 

مميوف  ٓٓٔعند بميني الذي اقترح أّف السمع اليمنّية والشرقّية كانت تستنزؼ مبمغ  ُموّضح
سيستريس سنوّيًا مف الخزانة اإلمبراطورّية الرومانّية. وُموّضح كذلؾ في كنز كوتاياـ الذي عثر 

 آالؼ أوري ذىبيّ  ٛعميو في جنوبّي اليند والذي تضّمنت بُمفرده، وفي كّمية مجموعة معًا، مبمغ 
 أالؼ سيستريس رومانّي. ٓٓٛأّي ما ُيعادؿ 

وّجو الُكتّاب واألدباء الروماف نقدًا الذعًا لمسمع اليمينة والشرقّية، ولُمستخدمييا مف الروماف،  -ٖ٘
ىذا النقد وصؿ في بعض مقطوعات اليجو لمارتياؿ وجوفناؿ لحّد توجيو التأنيب العنيؼ لمنساء 

ـْ يأِت بأّي نتيجة، إْذ استمّر الرومانّيات القتنائيـ ىذه السمع  والسّيما الحرير. إاّل أّف ىذا النقد ل
زخـ التجارة الرومانّية بتمؾ السمع، وزاد انتشار تمؾ السمع في المجتمع الرومانّي، وأبدعت 

 الورشات الرومانّية ُمختمؼ التصاميـ مف العطور والحرير واألحجار الكريمة.
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 المالحق:
 الممحق األّول

 بأسماء األباطرة الرومان وفترة ُحكم كل منيم قائمة

 فترة الحكم اسم اإلمبراطور
 ـٗٔ-ؽ.ـ ٕٚ (Augustusأوغسطس)
 ـٖٚ-ٗٔ (Tiberiusتيبيريوس)
 ـٔٗ-ٖٚ (Caligulaكاليغوال)
 ـٗ٘-ٔٗ (Claudiusكموديوس)
 ـٛٙ-ٗ٘ (Neroنيروف)
 ـٜٙ-ٛٙ (Galbaجاالبا)
 ـٜٙ ( Othoأوتو)

 ـٜٙ (Vitelliusفيتيميوس)
 ـٜٚ-ٜٙ (Vespasianفسباسياف)
 ـٔٛ-ٜٚ (Titusتيتوس)

 ـٜٙ-ٔٛ (Domitianدوميتياف)
 ـٜٛ-ٜٙ (Nervaنيرفا)

 ـٚٔٔ-ٜٛ ( Trajanتراجاف)
 ـٖٛٔ-ٚٔٔ (Hadrianىادرياف)

 ـٔٙٔ-ٖٛٔ (Antoninus Piusأنطونيوس بيوس)
 ـٓٛٔ-ٔٙٔ (Marcus Aureliusماركوس أوريميوس)

 ـٕٜٔ-ٓٛٔ (Commodusكومودوس)
 ـٖٜٔ (Didius Julianusديديوس جوليانوس)

 ـٕٔٔ-ٖٜٔ ( Septimus Severusسيبتيموس سيفيروس)
 ـٕٚٔ-ٕٔٔ (Caracallaكاراكااّل)

 ـٕٛٔ-ٕٚٔ (Macrinusماكرينوس)
 ـٕٛٔ (Diadumenianusديادومينيانوس)
 ـٕٕٕ-ٕٛٔ (Elagabalusإيبلجابالوس)

 ـٖٕ٘-ٕٕٕ (Severus Alexanderسيفيروس الكسندر)
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 ـٖٕٛ-ٖٕ٘ (Maximinus Thraxماكسيمينوس ثراكس)
 ـٖٕٛ (Gordian Iجوردياف األّوؿ)
 ـٖٕٛ (Gordian II جوردياف الثاني)
 ـٕٗٗ-ٖٕٛ (Gordian III جوردياف الثالث)

 ـٜٕٗ-ٕٗٗ (Philip I,The Arabفيميب األّوؿ)العربّي()
 ـٕٔ٘-ٜٕٗ (Trajan Deciusتراجاف ديكيوس)

 ـٖٕ٘-ٕٔ٘ (Trebonianus Gallusيبونيانوس غالوس)تر 
 ـٖٕ٘-ٕٔ٘ (Volusianusفولوسيانوس)

 ـٕٓٙ-ٖٕ٘ (Valerianفاليرياف)
 ـٕٛٙ-ٖٕ٘ (Gallienusجالينوس)

 ـٕٓٚ-ٕٛٙ (Claudius IIكموديوس الثاني)
 ـٕ٘ٚ-ٕٓٚ (Aurelianأورلياف)
 ـٕٙٚ-ٕ٘ٚ (Tacitusتاكيتوس)
 ـٕٙٚ (Florianusفموريانوس)
 ـٕٕٛ-ٕٙٚ (Probusبروبوس)
 ـٖٕٛ-ٕٕٛ (Carusكاروس)
 ـٕ٘ٛ-ٖٕٛ (Carinusكارينوس)
 ـٖ٘ٓ-ٕ٘ٛ (Diclidianusدقمديانوس)
 ٖٖٚ -ٖٙٓ (Constantineقسطنطيف)
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 الممحق الثاني:
ُمقابل بعضيا قائمة لما تساويو بعض العمالت المتداولة في العصر اإلمبراطورّي الرومانّي، 

 البعض:
 ليا المقابمةالعممة  ي/تساوي إسم العممة

 سيستريس ٗ = دينار فّضي ٔ
 دينار فّضي ٕ٘ = أوري ذىبيّ  ٔ

 ألؼ سيستريس ٕٗ = تاالنت يونانّي مف الفّضة ٔ
 سيستريس ٗديناري=  ٔ = دراخما فّضية يونانّية
 ّضيآالؼ دينار ف ٙآالؼ دراخما=  ٙ = تاالنت فّضي يوناني
 دراخما ٓٓ٘ٔآالؼ سيستريس=  ٙ = تاالنت فّضي مصريّ 
 سيستريس ٔ = دراخما فّضية مصرّية

 سيستريس ٗدينار=  ٔ = تترادراخما
 

 الممحق الثالث:
 التّجار الرومان من اليمن واليند. استوردىاقائمة أسعار لبعض السمع التي 

 بالتاريخ الطبيعي. جميع ىذه األسعار مأخوذة من موسوعة بميني الموسومة -
 

 
 السمعة الُمستوردة

 
 النوعّية

  السعر بالديناري الفّضي
 المصدر

 
 األنومـو

عمى شكؿ 
 عناقيد

 بصورة ُمتفّرقة

 XII, 28 دينار ٓٙ

 XII, 43 دينار ٓ٘  الكاسيا
 
 القرفة

 XII, 42. 43 دينار ٖٓٓ -ٓٓٔيتراوح بيف  

 XII, 25 دينار ٘.٘  القسط
 
 البّخور

 األولىنوعّية 
 نوعّية الثانية
 نوعّية الثالثة

 دينار  ٙ
 دينار  ٘
 دينار  ٖ

XII, 32 
XII, 32 
XII, 32 
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 XII. 28 دينار ٙ  الزنجبيؿ
 XII, 37 ٘.ٕ  البلدف
 
 

 الماالباثرـو

 زيت
 ورقة عريضة
 ورقة رفيعة
 ورقة صغيرة

 دينار ٖٓٓ -ٓٓٔيتراوح بيف 
 دينار ٓٗ
 دينار  ٓٙ
 دينار  ٘ٚ

XII. 54 
XII, 26 
XII, 26 
XII, 26 

 
 الُمرّ 

 

 زيت)ستاكت(
 صوماليّ 
 شذيّ 

 دينار ٓ٘ -ٖيتراوح بيف 
 دينار ٙٔ
 دينار ٕٔ

XII, 35 
XII, 35 
XII, 35 

 
 
 النارد

 

 زيت
 ورقة عريضة
 ورقة متوّسطة
 ورقة رفيعة
 

 دينار ٓٓٔ
 دينار  ٓٗ
 دينار  ٓٙ
 دينار  ٘ٚ

XII. 26 
XII. 26 
XII. 26 
XII. 26 

 XII. 28 دينار  ٗ أسود الفمفؿ
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 الممحق الرابع: الخرائط:

 
 

 الكبير. الحظ خّط سيره نحو اليند وعودتو منيا. الحظ أيضاً المقدونّي  اإلسكندرإمبراطورّية  الخريطة األولى:
ف: أبو خميؿ)شوقي(: أطمس التاريخ العربّي اإلسبلمّي، دار الفكر، معودة أسطوؿ نيارخوس. مأخوذة خّط 

 .ٕٔـ، صٕٛٓٓ، ٘طدمشؽ، 

 

. مأخوذة مف: أبو خميؿ)شوقي(: أطمس التاريخ اتساعيااإلمبراطورّية الرومانّية في أقصى  الخريطة الثانية:
 .ٖٕالعربّي اإلسبلمّي، ص
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الكبير والمدف التي بناىا  اإلسكندرلخميج العربّي في العصر السموقّي. الحظ المدف التي بناىا ا الخريطة الثالثة:
 مأخوذة مف:  ف. و يّ وقمالس

Smith. M. A; the development of The Maritime Trade between India and the West, 
op, cit, p210. 
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منطقة البحر األحمر في العصر البطممّي. الحظ الموانئ التي أقاميا البطالمة عمى الجانب  الخريطة الرابعة:
 مأخوذة الشرقّي والغربّي لمبحر األحمر. 

Smith. M. A; the development of The Maritime Trade between India and the West, 
op, cit, p209. 
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ـ، مأخوذة عف: ٕٕٓؽ.ـ و ٕٙٓإمبراطورّية الياف التي حكمت الصيف بيف عامّي  الخريطة الخامسة:
 .ٕٔٔـ، صٕٙٔٓب، أفندي)عماد الديف(: أطمس حضارات العالـ القديمة، دار الشرؽ العربي، بيروت: حم

 

 

 : عفشبو الجزيرة اليندية والتقسيمات السياسية فييا عشّية التبادالت التجارة مع روما. مأخوذة  :السادسةالخريطة 
Tripati. S; op, cit, p1077. 
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خّط سير الرحمة التجارّية الرومانّية نحو اليمف وشرقّي أفريقية. مأخوذة مف: أحمد  الخريطة السابعة:
 .ٔٚٔة)نياية عبد الرحمف(: دور ممالؾ الجزيرة العربّية في التجارة الدولّية، صمبلعب

 
الرومانّي باليمف وسمعو  االىتماـخّط سير حممة إيميوس غالوس التي كانت أّحد مظاىر  الخريطة الثامنة:

غرب شبو الجزيرة العطرّية. مأخوذة مف: الذييب)سميماف بف عبدالرحمف(: الحممة الرومانية األولى عمى جنوب 
 .ٚ٘العربية ، ص
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ميناء برنيكي وميناء ميوس ىرموس والُطرؽ الصحراوّية التي ربطتيما بمدينة كوبتوس عمى  الخريطة التاسعة:

 .Tomber. R , Abraham. S; op, cit, p6نير النيؿ. مأخوذة مف:                                         
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الرياح الموسمّية التي تّعرؼ عمييا  اتجاىاتاليندّي وشبو الجزيرة العربّية. الحظ  المحيطالخريطة العاشرة: 
أحمد مبلعبة)نياية عبد الرحمف(: دور ممالؾ الجزيرة العربّية في التجارة الدولّية،  مأخوذة مف:. ىيبالوس

 .ٕٚٔص
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ّي في اليمف وشبو الجزيرة اليندّية. الموانئ والمحّطات التي تعامؿ معيا التاجر الرومان الخريطة الحادية عشرة:

 .McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p xvi        :  مأخوذة عف
  

 

في  اسمياالعالـ  بحسب خريطة بطميموس. الحظ المعرفة الرومانّية لمصيف بدليؿ ورود الخريطة الثانية عشرة: 
 مأخوذة عف:  ني الميبلدي(.خريطة بطميموس)مف القرف الثا

McLaughlin. R; The Roman Empire and the Indian Ocean, op, cit, p xiv. 
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أبو خميؿ)شوقي(: أطمس  عف:مممكة  األنباط والطرؽ التجارية جنوبّي سورية. مأخوذة  :الثالثة عشرةالخريطة 
 .ٕ٘التاريخ العربّي اإلسبلمّي، ص
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الطريؽ مف نجراف جنوبًا ومف  امتداداتلطريؽ التجارّي الشيير بطريؽ البخور. الحظ ا الخريطة الرابعة عشرة:

 .ٕٖٗالبتراء شمااًل. مأخوذة عف: النعيـ )نورة عبد اهلل العمي(: الوضع االقتصادي في الجزيرة العربية، ص
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عف أبو خميؿ)شوقي(: ـ. مأخوذة عف: ٕٓٚعاـ  اتساعياالمممكة التدمرّية في أقصى  :الخامسة عشرةالخريطة 
 .ٕٙأطمس التاريخ العربّي اإلسبلمّي، ص

 

موقػػع مدينػػة تػػدمر ضػػمف سػػورية، وبعػػض األمػػاكف والمواقػػع التػػي مػػّرت بيػػا القوافػػػؿ  الخريطــة السادســة عشــرة:
 االقتصػػادية الحيػاة(: مػيبلد حػواء)عميػواف الرومانيػة مػف الخمػيج العربػّي وصػواًل إلػى المتوسػط. مػػأخوذة عػف: محمػد

 .ٕٛٔ، ص(ـٖٕٚ -ٙٓٔ)تدمر مدينة في جتماعيةواال
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: مدينة تدمر والمحّطات التي مّرت بيا القافمة التدمرّية، وتمؾ التي تعامؿ معيا التاجر الخريطة السابعة عشرة
 التدمرّي: مأخوذة عف:

Smith.M. A; Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p437.         

 

موقع واحة تدمر والطرؽ التي عبرتيا القوافؿ بيف تدمر وببلد ما بيف النيريف غربًا  الثامنة عشرة:الخريطة 
 وتدمر وبقية مدف سورية شرقًا. الحظ المسافات الفاصمة بيف تدمر والمحّطات غرب تدمر وشرقيا. مأخوذة عف: 
Smith.M. A; Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p441. 
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 خط سير الطريؽ التجارّي الشيير بطريؽ الحرير. وامتداداتو جنوبًا وغربًا. مأخوذة مف:  الخريطة التاسعة عشرة:

 .ٗٗأفندي)عماد الديف(: أطمس الحضارات القديمة، ص

 
 

 .ٖٗالديف(: أطمس الحضارات القديمة، ص اإلمبراطورية البارثية، مأخوذة عف: أفندي)عماد الخريطة العشرون:
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 الممحق الخامس: الصور التوضيحّية:

 
 

نقش فرساف الذي وّثؽ تركيز اإلمبراطورّية الرومانّية لقاعدة عسكرّية عمى جزيرة فرساف. مأخوذة  الصورة األولى:
 ;op, cit, p25. Schneider. P                                                                                         عف:

 

 
 

اليند كما صّورىا لوح)خريطة( بيوتنجر. الحظ موقع المعبد األوغسطّي في موزوريس. الحظ  الصورة الثانية:
 ( وّلونتيا بالموف األحمر.  مأخوذة عف:    PIRATEكذلؾ كيؼ عّبرت الخريطة عف منطقة القراصنة بكممة)

 op, cit, p4. Schneider. P; 
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 إلى خطاب اإلمبراطور تراجاف. لبلستماعمجموعة مف الروماف يقفوف بالقرب مف سفينة تجارية  الصورة الثالثة:
 الحظ المرساة وشكؿ اإلوّزة عمى مؤّخرة السفينة. مأخوذة مف: 

McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p109. 

 

 
 

 اعتنؽتمثاؿ نصفّي ُيصّور مواطف رومانّي اليندّية في الفّف الرومانّي( يظير ىنا  )التأثيرات ة:رابعالصورة ال
 .بوضوح فييا النمط اليندّي البوذيّ  يظيرمية ليذا الشخص وتسريحة شعره التي الديانة البوذّية. الحظ الييئة التأمّ 

 .McLaughlin. R; Rome and the Distant East, op, cit, p112مأخوذة مف:                         
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نحت ُيصّور عائمة بيتيكي اإليطالّية التي أثبتت المصادر عمميا في شبكة التجارة البحرّية   ة:خامسالصورة ال
 مف: الُممتدة مف إيطالية إلى قرطاجة فمصر واليند. مأخوذة 

McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p111. 
 

 
 

تمثاؿ عاجّي ىندّي صغير ُعثر عميو أثناء التنقيبات اآلثرّية في مدينة بومبي اإليطالّية. :  سةالصورة الساد
 .McLaughlin. R; Rome and the Distant East,op, cit, p111:                         فممأخوذة 
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جنوبي شرقي أسية. الحظ القامة اإللو المصرّي بيس الذي َنَسَب لو الكتاب الكبلسيكيوف سّكاف  الصورة السابعة:
 . القصيرة والجبية الواسعة ليذا اإللو والتي تتشابو إلى حّد كبير مع شكؿ سّكاف الصيف وجنوبي شرقّي أسية اليـو

 مف الغبلؼ الخارجّي ليذا المرجع.   المصرية، الديانة في ودوره بس اإللو(: عّزة)سّيد مأخوذة عف: فاروؽ
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. وىو عمى األرجح كاف أّحد الجماؿ العاممة في التجارة دمرّي ُيصّور جمؿ جالسنحت ت الصورة الثامنة:
 :فممأخوذة  التدمرّية.

Smith.M. A; Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p437.   
 

 
 

 مف:مأخوذة نحت تدمرّي ُيصّور تاجراف تدمرّياف، يجّر أّحدىما جمؿ.  :التاسعةالصورة 
Smith.M. A; Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p455.   
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نحت تدمرّي ُيصّور سفينة بمجاذيؼ كبيرة. ومف الُمحتمؿ أّنيا كانت ُتستخدـ لئلبحار عمى  :العاشرةالصورة 
 :مف الفرات. مأخوذة

Smith.M. A; Identity, Community, And State Formation At Roman Palmyra, op, cit, 
p458.  

 

لوحة صينّية تعود إلى القرف السابع عشر، وىي ُتصّور شجرة الفمفؿ األسود. مأخوذة  الصورة الحادية عشرة:
 .ٜٙالتاريخ الكونّي، ص  -مف: كزارا)فريد(: التوابؿ
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مأخوذة مف: مأخوذة مف: عبد المولى)أسامة  شكؿ شجرة البّخور في مرتفعات ظفار. الصورة الثانية عشرة:
 .ٗٗٔمحمود(: تجارة البخور في جنوب شبو الجزيرة العربّية، ص

 
أّحد فروع شجرة البّخور. مأخوذة مف: عبد المولى)أسامة محمود(: تجارة البخور في  الصورة الثالثة عشرة:

 .ٗٗٔجنوب شبو الجزيرة العربّية، ص
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ة دـ األخويف التي تنمو في جزيرة ُسقطرى. مأخوذة مف: عبد المولى)أسامة شجر  الصورة الرابعة عشرة: 

 .٘ٗٔمحمود(: تجارة البخور في جنوب شبو الجزيرة العربّية، ص

 
 

شكؿ ثمار الفمفؿ األسود. الحظ شكؿ العناقيد التي تتدّلى منيا الفمفؿ األسود. مأخوذة  الصورة الخامسة عشرة:
 .٘ٗالتاريخ الكونّي، ص  -مف: كزارا)فريد(: التوابؿ
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عثر عمييا ضمف  .عمى ساحؿ ماالبار في الينداألسود حصاد الفمفؿ  ُتمّثؿصورة  :السادسة عشرةالصورة 
ًّ   -التوابلكزارا)فريد(: مأخوذة عف:   مخطوطة فرنسّية تعود إلى القرف الخامس عشر الميبلدّي. ،  التارٌخ الكون

 .ٖٕص

 
 

ًّ   -التوابلكزارا)فريد(: مأخوذة عف:  القرفة.  نبتة عشرة: السابعةالصورة   .ٖٔ، صالتارٌخ الكون
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اليونانّية. ويظير فيو سّيدة ىندية  المبساكوس الذي ُعثر عميو في مدينةطبؽ فّضي ال عشرة: الثامنةالصورة 
راطورّية تجمس عمى كرسّي مف العاج وبجانبيا عدد مف الحيوانات اليندّية التي جرى استيرادىا إلى اإلمب

 الرومانّية. مأخوذة مف:
Warmington. E. H; op, cit, p142. 
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صورة إلحدى النساء التدمريات وىي ترتدي كـّ كبير مف الحمّي والمجوىرات، وىي تمّثؿ  عشرة: التاسعةالصورة 

ي حازتو تدمر مف جية إحدى مظاىر الترؼ السائد في اإلمبراطورّية الرومانّية، ومف جية أخرى الغنى الكبير الذ
في مدينة  واالجتماعية االقتصاديةمف تجارتيا مع الشرؽ. مأخوذة مف: محمد عميواف)حواء ميبلد(: الحياة 

 . ٖٗٔـ(، صٖٕٚ -ٙٓٔتدمر)
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 قائمة المصادر:
 

 : والُمعّربة العربّيةالمصادر  -
 القرآف الكريـ: سورة النمؿ. -ٔ
الكتاب الُمقّدس في الشرؽ األوسط ، بيروت، الكتاب الُمقّدس: الطبعة الكاثوليكّية، دار  -ٕ

 ـ . ٕٜٜٔ
مجمدات، ترجمة: جرجيس فتح  ٖ، اإلغريؽبموتارؾ)فموطرخوس(: تاريخ أباطرة وفبلسفة   -ٖ

 ـ.ٕٓٔٓاهلل، الدار العربية لمموسوعات، ، بيروت، 

 (:ـٕٕٛٔ/ ىػٕٙٙتبي عبد اهلل ياقوت بف عبد اهلل البغدادي( )أالحموي) شياب الديف  -ٗ

 .ٜٜ٘ٔ، ٕ، دار صادر، بيروت، طٖمعجـ البمداف،ج

 كّمية غطيس، مصطفى: ترجمة ،ٓٛ -ٔٚ مف الكتب الرومانّي، التاريخ: كاسيوس ديوف -٘

 ـ.ٖٕٔٓ تطواف، المممكة المغربية، اإلنسانّية، والعموـ اآلداب

 السعدني، إبراىيـ محمود: وتعميؽ وتقديـ ترجمة اإلسكندر، حياة: الُمزّيؼ كالميسثينيس -ٙ

 ـ.ٕ٘ٔٓ القاىرة، لمترجمة، القومي المركز

(: صفة جزيرة العرب،  تح : ـٜٔٙ/ ىػٖٓ٘ تاليمداني )الحسف بف حمد بف يعقوب()  -ٚ

 ـ.ٜٜٓٔرشاد، صنعاء، محمد بف عمي األكوع الحوالي ، مكتبة اإل

 ـ .ٜ٘ٗٔة، ىوميروس: األوديسة، ترجمة: دريني خشبة، مكتبة دار الكتب األىمّية، القاىر   -ٛ

 األدبّية األجنبّية: المصادر   -

(، مع ترجمتيا إلى المغة اإلنكميزّية، وشروحيا Hou Hanshuسجبّلت سبللة الياف الصينّية) -ٔ
 متوّفرة في: 

Hou Hanshu; Edited by; Hirth. F; China and the Roman Orient: 

Researches into their Ancient and Mediaeval Relations as Represented in 

Old Chinese Records, Chicago: Ares, 1885, reprint: 1975. 
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(" التي Shu Han(، ُشو ىاف)Wu(، ُوو)Weiالسجبّلت الصينّية لمسبلالت الُمتأخرة" ِوي) -ٕ
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 قائمة المراجع:

 الدورّيات واألبحاث بالمغة العربّية: -

 ، ٕٔج، ٕٙلعراؽ في كتابات اليوناف والروماف، مجّمة سومر، مجّمد األحمد)سامي سعيد(: ا  -ٔ

 ـ.ٜٓٚٔ، مركز دراسات الخميج العربّي، بغداد

أبو الغيث)عبد اهلل(: النشاط التجاري اليمني القديـ وصبلتو باليند، مجّمة جامعة صنعاء   -ٕ

 .ـٖٕٔٓ، صنعاء، ٙ، العدد واإلنسانيةلمعموـ االجتماعّية 

محود محمود، مجمة الدارة،  :مونرو: الجزيرة العربية بيف البخور والبتروؿ، ترجمة اليزابيث -ٖ

 .ٜٙٚٔالعدد األّوؿ، آذار، السنة الثانية، الرياض ، 

أحمد كميب )مييوب غالب(: تطّور خطوط المبلحة البحرّية حوؿ الجزيرة العربّية بيف األلفيف  -ٗ

 ـ.ٕٓٔٓ، ٚ٘، العدد الثالث واألّوؿ قبؿ الميبلد، مجّمة الوثيقة

باوزير)محمد عبد اهلل بف ىاوي(: الحممة الرومانّية عمى العربّية الجنوبّية أو السعيدة، مجّمة   -٘

 .ـٕٛٓٓ، ُٜكّميات التربية، جامعة عدف، العدد 

بف صراي)حمد محمد(: اإلبؿ في ببلد الشرؽ األدنى القديـ وشبو الجزيرة العربّية، سمسمة  -ٙ

الجمعية التاريخّية السعودّية، اإلصدار الثالث، جامعة الممؾ سعود، الرياض،  بحوث تاريخّية،

  .ٜٜٜٔ ،ىػ/ أّيارٕٓٗٔصفر 

ـ، مجمة دراسات ٖٕ٘ -ؽ.ـٕ٘الروماف ومنطقة الخميج العربي  بف صراي)حمد محمد(: -ٚ

حدة ، ، جامعة اإلمارات العربية المتٔ، العدد ٜٕكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية، مجمد 

 ـ.ٕٔٓٓ
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 وجنوبي اليندية القارة وشبو العربي الخميج بيف الحضارية العبلقات(: محمد حمد)صراي بف -ٛ

 السعودية، التاريخية الجمعية الميبلدّي، السابع القرف إلى الميبلد قبؿ الثالث القرف مف آسيا شرؽ

 ـ.ٕٙٓٓ أغسطس،/ ىػٕٚٗٔ اآلخرة، جمادى العشروف، اإلصدار

اؿ(: نيضة شماؿ شرقّي الجزيرة العربّية في الحقبة اليممينستّية، بحث في دليؿ بوتس)داني -ٜ

أيموؿ، متحؼ  ٕٚ -تموز ٗٔمعرض طرؽ التجارة القديمة روائع آثار المممكة العربّية السعودّية، 

 ـ.ٕٓٔٓالموفر بالتعاوف مع الييئة العاّمة لآلثار والسياحة السعودّية، باريس، 

: السياسة الرومانّية تجاه شبو الجزيرة العربّية قبؿ اإلسبلـ، مجّمة آداب جاسـ)حناف عيسى( -ٓٔ

 .ـٖٕٔٓ، أيموؿ، جامعة تكريت، ٙٔ، العددٔالفراىيدي، مج

، ٕجبرا(: ببلد العرب مف جغرافية استرابوف، مجّمة المجتمع العممّي العراقّي، ج إبراىيـجبرا) -ٔٔ

 .ـٜٔ٘ٔ بغداد،

التجارة البرّية والبحرّية في اليمف، مجّمة جامعة عدف لمعموـ  الجرو)أسمياف سعيد(: طرؽ -ٕٔ

حزيراف، دار جامعة عدف  -واإلنسانّية، المجّمد الثانّي، العدد الثالث، كانوف الثاني االجتماعية

 .ـٜٜٜٔلمنشر، عدف، 

عبلمي والحضاري، الحسيني)محمد باقر(: نقود مممكة ميساف العربية ودورىا التاريخي واإل -ٖٔ

 ـ.ٜٙٛٔوالتراث، بغداد،  األثار، دائرة ٖجمة المورد، العدد م

حمداف)عبد المجيد(: العبيد عند الروماف خبلؿ القرنيف الثاني واألّوؿ قبؿ الميبلد، مجّمة  -ٗٔ

 .ـٕٕٔٓحزيراف، دمشؽ،  -، كانوف الثانيٛٔٔ -ٚٔٔدراسات تاريخّية، العدداف 

ة بيف الدولة السموقّية واليند وببلد العرب، مجّمة حمداف)عبد المجيد(: العبلقات التجاريّ   -٘ٔ

 .ـٕٗٔٓاألّوؿ، دمشؽ،  كانوف -، تموزٕٛٔ -ٕٚٔدراسات تاريخّية، العدداف 
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البغدادي)رشاد بف محمود(: حوؿ حممة جايوس قيصر العسكرية وتدمير ميناء عدف،  -ٙٔ

 .ـٖٕٓٓكانوف الثاني،  ،ٗالمجمة العممية لبلتحاد العاـ لآلثارييف العرب، القاىرة، العدد

نياية العصر  إلىالبكر) منذر عبد الكريـ(: العرب والتجارة الدولية منذ اقدـ العصور   -ٚٔ

 . ـٜٓٚٔ، السنة الثالثة، كمية اآلداب، جامعة البصرة ،ٗالروماني، مجمة المربد، العدد

ىمّي، سمسة الرشيد)ناصر بف سعد(: تعامؿ العرب التجارّي وكيفّيتو في العصر الجا -ٛٔ

 .ـٜٗٛٔدراسات في تاريخ الجزيرة العربّية ، الكتاب الثاني، جامعة الممؾ سعود، 

 زىراف، طمعت: ترجمة الرومانّية، العمبلت إلى التعّرؼ(: سيموف)جيمس و( ريتشارد)ريس -ٜٔ
 الوطنّية، فيد الممؾ مكتبة اآلثرّية، لمدراسات السعودّية الجمعية ،(ٖ)آثارّية دراسات سمسمة

 ـ.ٕٓٓٓ حزيراف، الرياض،
زيادة)نقوال(: دليؿ البحر اإلريثيري وتجارة الجزيرة العربّية، سمسة دراسات في تاريخ الجزيرة  -ٕٓ

 .ـٜٗٛٔالعربّية، الكتاب الثاني، جامعة الممؾ سعود، 

دمشؽ،  ،ٙٛ -٘ٛالعدداف  الزيف)محمد(: التقويـ السموقي، مجّمة الدراسات التاريخية، -ٕٔ

 ـ.ٕٗٓٓ

، مركز دراسات الخميج ٕ، ٔ، جٕٕسفر)فؤاد(: كتابات مف كبيسة، مجمة سومر، مجمد  -ٕٕ

 ـ.ٜٛٙٔ، العربّي، بغداد

السبلميف)زياد(: األنباط ومنطقة الخميج العربّي، مجّمة ليوا الصادرة عف األرشيؼ الوطنّي،  -ٖٕ

 .ـٕ٘ٔٓة الُمّتحدة، السنة السابعة، العدد الثالث عشر، حزيراف، أبوظبّي، اإلمارات العربيّ 

سعيد) شايؼ عبده( : الحياة االقتصادية في اليمف لدى الجغرافييف العرب في العصور  -ٕٗ

 ـ.ٜٜٓٔ، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء ،  ٔٗالوسطى، مجمة دراسات يمنية، العدد 

، جامعة ٕٓدد سمار)سعد عبود(: بابؿ في العصر الفرثي، مجمة الدراسات التاريخية ، الع -ٕ٘

 ـ.ٕٙٔٓالبصرة، 
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، جامعة  ٚٙسمار)سعد عّبود(: ميساف في العيديف الراشدّي واألموّي، مجّمة األستاذ، العدد  -ٕٙ

 ـ.ٕٛٓٓبغداد، 

، السنة ٖيوسؼ(: حمبلت الروماف عمى الجزيرة العربّية، مجّمة الدارة، العدد إبراىيـالشتمة) -ٕٚ

 .ـٜٗٛٔ، الرياض، ٜ

د حسيف(: مسالؾ القوافؿ التجارّية في شماؿ الجزيرة العربّية وجنوبيا، شرؼ الديف)أحم -ٕٛ

 .ـٜٗٛٔسمسة دراسات في تاريخ الجزيرة العربّية، الكتاب الثاني، جامعة الممؾ سعود، 

 ، دمشؽ.ٕٗشعث)شوقي(: طريؽ البخور والحرير، مجمة الحولّيات اآلثرّية السورية، مجمد  -ٜٕ

: الكشوؼ اآلثرّية في موقع ثاج، مجمة جمعية تاريخ وآثار الشيخ يعقوب)نبيؿ يوسؼ( -ٖٓ

 .ـٕٕٓٓالمممكة العربّية السعودّية،  -، ُمتحؼ الدماـ اإلقميمي، الدماـٕٔالبحريف، العدد 

صابوف)أحمد محمود حسيف( :حوؿ موقع ميناء لويكي كومي، مجمة مركز الخدمة  -ٖٔ

 .ٜٕٓٓمنوفية، ، جامعة ال ٕٛرقـ  اإلصدارلبلستشارات البحثية، 

صالح)عبد العزيز(: شبو الجزيرة العربّية في المصادر المصرّية القديمة، مجّمة عالـ   -ٕٖ

 ـ.ٜٗٛٔ، ٔ، عدد٘ٔالفكر، مج

الضبلعيف)مرواف عاطؼ(: الُطرؽ التجارّية في مممكة األنباط، مجّمة التمّدف، البمقاء،  -ٖٖ

 .ـٕٓٔٓ، ٘األردف، العدد 

 بف عبدالرحمف(: تجارة األنباط البحرية بيف القرنيف الرابع قبؿ الميبلد العبد الجبار)عبداهلل -ٖٗ

 ـ.ٕٔٔٓ، ٖ، العدد٘والثاني الميبلدي، المجمة األردنية لمتاريخ واآلثار، المّجمد 

عبد العزيز)إيماف(: التأثيرات الفّنية اليونانّية في شبو الجزيرة العربية في العصر الُمتأغرؽ،  -ٖ٘

 .ـٕٕٓٓ، مجّمة بحوث كمّية اآلداب، جامعة المنوفية تموز، ٓ٘العدد 
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عبد العميـ)مصطفى كماؿ(: تجارة الجزيرة العربّية مع مصر في المواد العطرّية في  -ٖٙ

العصريف اليوناني والرومانّي، سمسة دراسات في تاريخ الجزيرة العربّية، الكتاب الثاني، جامعة 

 .ـٜٗٛٔالممؾ سعود، 

مد السّيد(: الجرىاء ودورىا في التجارة العربّية القديمة، مجّمة الواحة، العبد الغنّي)مح -ٖٚ

 .ـٜٜٛٔالقطيؼ، المممكة العربّية السعودّية، 

 الوثائؽ ضوء في دراسة)الرومانيّ  العصر إباف مصر في العرب(: مطمؽ بف فيد)العتيبي -ٖٛ

 األربعوف، و الحادية السنة ثالث،ال العدد العزيز، عبد الممؾ دارة الدارة، مجمة ،(والنقوش البردية

 ـ.ٕ٘ٔٓ/ ىػٖٙٗٔ رجب، الرياض،

عريش)منير( وآخروف: نقوش قتبانّية جديدة، حولّية اآلثار النقوش اليمنّية القديمة)ريداف(،  -ٜٖ

 .ـٖٕٔٓ، وزارة الثقافة والسياحة اليمنّية، صنعاء، ٛالعدد

والبطالمة، مجّمة الفتح،  األنباطبيف  (: العبلقات االقتصادية والسياسيةىادي فرحة)عطيوي -ٓٗ

 ـ.ٕٚٓٓ، جامعة ديالى، ٖٓالعدد

عيسى)شذى أحمد(: أضواء حوؿ أىّمية طريؽ الفرات في التاريخ القديـ، مجّمة دراسات  -ٔٗ

 ـ.ٕٛٓٓ، جامعة البصرة، ٗتاريخية، العدد 

ديـ: دراسة في كاظـ)شاكر مجيد(، عيسى)شذى أحمد(: دور النّبالة العرب في التاريخ الق -ٕٗ

 البصرة.، ج أ، ٔ، العدد ٖٔفرقة النّبالة التدمرّية، مجّمة أبحاث البصرة)العموـ اإلنسانّية(، مج 

، جامعة ٕٔمرزوؽ)سييمة مرعي(: األبمة في العصور القديمة، مجمة جامعة ديالى، العدد  -ٖٗ

 ـ.ٕٕٓٓديالى، 

بّية واليوناف منذ عصر اإلسكندر موسى)فاطمة صبلح الديف(: العبلقة بيف الجزيرة العر  -ٗٗ

 .ـٜٜٓٔ، جامعة  قطر، اإلنسانيةحّتى بداية العصر الرومانّي، مجّمة مركز الوثائؽ والدراسات 
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، السنة  ٙٔناجي)سمطاف(: التاريخ السياسي لدوؿ اليمف القديمة، مجمة الحكمة ، عدد  -٘ٗ

 ـ.ٕٜٚٔ، الثانية، عدف

البحر األحمر، مجّمة الدارة، السنة السادسة، العدد الثاني، الناصرّي)سّيد أحمد(: الروماف و  -ٙٗ

 ـ.ٜٔٛٔ الرياض، كانوف الثانّي،

الناصرّي )سّيد أحمد(: الصراع عمى البحر األحمر في عصر البطالمة، سمسة دراسات   -ٚٗ

 .ـٜٗٛٔفي تاريخ الجزيرة العربّية، الكتاب الثاني، جامعة الممؾ سعود، 

بده(: نقوش جديدة مف ذمار، حولّية اآلثار النقوش اليمنّية نعماف)خمدوف ىزاع ع -ٛٗ

 ـ.ٖٕٔٓ، وزارة الثقافة والسياحة اليمنّية، صنعاء، ٛالقديمة)ريداف(، العدد

نولدماف)شيمدف آرثر(: "ميساف" دراسة تاريخّية أولّية، ترجمة: فؤاد جميؿ، مجّمة األستاذ،  -ٜٗ

 .ـٜٗٙٔ، جامعة  بغداد، ٕٔالمجّمد 

اشمّي)رضا جواد(: النشاط التجارّي القديـ في الخميج العربّي وآثاره الحضارّية، مجّمة الي -ٓ٘

 .ـٜٓٛٔ، بغداد، ٕٔالمؤّرخ العربّي، عدد 

ىاني الجنابي)قيس حاتـ(: صبلت العراؽ القديـ التجارية حتى ظيور اإلسبلـ، مجمة العمـو  -ٔ٘

 .جامعة بابؿ ،ٕٓ، العدد ٔاإلنسانية، ، مجمد 

 -ٖٕٗيى)أسامة عدناف(: الشرؽ األدنى القديـ تحت حكـ اإلسكندر المقدونّي)يح -ٕ٘

 .ـٕ٘ٔٓؽ.ـ(، مجّمة األبحاث التاريخّية، العدد األّوؿ، أشور بانيباؿ لمكتاب، بغداد، ٖٕٖ

 :الرسائل العممّية -

يف القرف أحمد مبلعبة)نياية عبد الرحمف(: دور ممالؾ الجزيرة العربّية في التجارة الدولّية ب  -ٔ

األّوؿ قبؿ الميبلد والقرف الثالث الميبلدّي، رسالة ماجستير بإشراؼ: سبلمة النعيمات، كّمية 

 .ـٜٜ٘ٔالدراسات العميا، الجامعة األردنّية، 
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ؽ.ـ(، رسالة ٗٙ -ٕٖٔجواد)حسف حمزة(: نشوء الدولة السموقّية وقياميا)دراسة تاريخية  -ٕ

 ـ.ٕٛٓٓعة بغداد، ماجستير بإشراؼ: جواد الموسوّي، جام

الذفيؼ)عبد اهلل حسيف محمد العّزي(: مممكة قتباف مف القرف السابع حّتى نياية القرف الثاني   -ٖ

 ـ.ٕٚٓٓقبؿ الميبلد، رسالة ماجستير بإشراؼ: عبد اهلل حسف الشيبة، جامعة صنعاء، 

نشاط التجاري الشّمري) محمد حمزة جار اهلل(: موانئ شبو الجزيرة العربّية وأثرىا في ال -ٗ

 .ـٕٗٓٓالبحري قبؿ اإلسبلـ، رسالة دكتوراه بإشراؼ: جسيف عمي الداقوقي، جامعة بغداد، 

)عبدالرحمف يوسؼ(: الموارد الطبيعية في اليمف القديـ )حضارة سبأ الجاويش الرحمف عبد -٘

 .ـٕٕٔٓأنموذجًا(، رسالة ماجستير بإشراؼ: واثؽ إسماعيؿ الصالحي وآخروف، جامعة صنعاء، 

لشعوب شبو الجزيرة العربية بالفترة الممتدة   التجاريعبد اهلل) السيد محمد السعيد( : النشاط  -ٙ

 رسالة دكتوراه بإشراؼ:  مف بداية األلؼ األوؿ ؽ.ـ  حتى منتصؼ القرف السادس الميبلدي ،

 .ـٕٛٓٓاحمد عبد القادر الصاوي، عبد العزيز أميف عبد العزيز، جامعة الزقازيؽ، مصر، 

عبد المولى)أسامة محمود(: تجارة البخور في جنوب شبو الجزيرة العربّية مف القرف العاشر  -ٚ

حافظ، جامعة  إبراىيـإلى نياية القرف األّوؿ قبؿ الميبلد، رسالة ماجستير بإشراؼ: محمد حمدي 

 ـ.ٖٕٔٓالزقازيؽ، 

 -ؽ.ـٕٖٗلقديـ عمي الصكر)دعاء محسف(: مممكة ميساف ومكانتيا في تاريخ العراؽ ا -ٛ

 ـ.ٕٓٔٓـ، رسالة ماجستير بإشراؼ: جواد مطر الموسوّي، جامعة واسط، ٕٕٗ

ـ، رسالة ٕٗٛ -ؽ.ـ ٖٔ: الجيش الرومانّي البّري في الفترة اإلمبراطورّية(بديع)العمر -ٜ

 .ـٕٓٔٓماجستير بإشراؼ: عبد المجيد حمداف، جامعة دمشؽ، 

 رسالة ،(ـٓٗ -ـ.ؽٙٗٔ)القديـ المغرب يف وىيأتو الرومانيّ  الجيش(: بوخمؼ)فريد -ٓٔ

 .ـٖٕٔٓ/ٕٕٔٓ الجزائرّية، الجميورية الجزائر، جامعة عمارة، أيت ويزة: بإشراؼ ماجستير
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 -ٙٓٔواالجتماعية في مدينة تدمر) االقتصاديةعميواف)حواء ميبلد(: الحياة  محمد -ٔٔ

 .ـٕٚٓٓرقب، ليبيا، ـ(، رسالة ماجستير بإشراؼ: أحمد محمد محمد أنديشة، جامعة المٖٕٚ

محمد)مجتبى عمي(: التنظيمات السياسية في ببلد العرب قبؿ اإلسبلـ، رسالة دكتوراه  -ٕٔ

 ـ. ٜٕٓٓبإشراؼ: عمي عبد اهلل الخاتـ، جامعة الخرطوـ، 

محمود)راجح زاىر(: عبلقات األنباط بالدوؿ والشعوب الُمجاورة، رسالة دكتوراه  بإشراؼ:  -ٖٔ
 ـ.ٕٗٓٓالمنعـ و محمد عادؿ، جامعة الزقازيؽ،  محمد خميفة حسف عبد

 ة:المراجع العربيّ  -

براىيـ السعيد)سعيد بف فايز(: العبلقات الحضارّية بيف الجزيرة العربّية ومصر في ضوء إ -ٔ

 ـ.ٖٕٓٓالنقوش القديمة، مكتبة الممؾ فيد الوطنّية، الرياض، 

 ـ.ٜٜٛٔ، دار المعرفة الجامعّية، أبو بكر)فادية محمد(: دراسات في العصر اليممينستيّ  -ٕ

 .ـٜٜٛٔي سعيد( : الخميج العربي في التاريخ القديـ، بغداد، محمد) سااأل -ٖ

إسماعيؿ)حممي محروس(: الشرؽ العربّي القديـ وحضارتو، مؤّسسة شباب الجامعة،  -ٗ

 ـ.ٜٜٚٔاإلسكندرّية، 

 حمب،: بيروت العربي، ؽالشر  دار القديـ، العالـ حضارات أطمس(: الديف عماد)أفندي -٘

 ـ.ٕٙٔٓ

والصيرفة في العراؽ القديـ، مطابع دار التضامف، بغداد،  االئتمافآؿ جاسـ)محمد عمي(:  -ٙ

 ـ.ٖٜٙٔ

 .ـٕٔٓٓ، مكتبة اإلرشاد، صنعاء،ٗباذيب)عمي سالـ(: النباتات الطبية في اليمف، ط  -ٚ

اليمنّي، صنعاء،  والبحوثت بافقيو)محمد عبد القادر(: العربية السعيدة، مركز الدراسا -ٛ

 ـٜٚٛٔ
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، بيت الوّراؽ لمطباعة والنشر، بغداد، ٕباقر)طو(: ُمقّدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج  -ٜ

 .ـٕٔٔٓ

باعمياف )محمد عوض منصور(: المبلبس في اليمف القديـ، دار جامعة عدف لمطباعة  -ٓٔ

 ـ.ٖٕٔٓوالنشر، عدف، 

 ببل الجديدة، الحميمة مطبعتيا، و اآلداب مكتبة ستاف،أفغان تاريخ(: حممي فاروؽ)بدر -ٔٔ

 تاريخ.

، جامعة البصرة،  اإلسبلـقبؿ  األحوازالبكر)منذر عبدالكريـ(: الجذور التاريخية لعروبة  -ٕٔ

 ـ.ٜٔٛٔالبصرة ، 

البكر)منذر عبد الكريـ( : دراسات في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ، تاريخ الدوؿ الجنوبية في  -ٖٔ

 ـ.ٜٓٛٔمطبعة جامعة البصرة ، العراؽ ،  اليمف،

 لمموسوعات، العربية الدار أّوؿ، مجّمد السياسّي، إيراف تاريخ موسوعة(: كريـ حسف)الجاؼ -ٗٔ

 ـ.ٕٛٓٓ بيروت،

تجاه ببلد العرب والجزيرة العربية  األكبر جندي)إبراىيـ عبد العزيز(: سياسية اإلسكندر -٘ٔ

 ـ.ٕٔٓٓاسات اإلنسانية في جامعة قطر، الدوحة، ؽ.ـ، مركز الوثائؽ والدر ٖٕٖ -ٕٖٖ

جوىر)ىاني(: الييود في فمسطيف في العصريف البطممي والسموقي، عيف لمدراسات  -ٙٔ

 .ـٕ٘ٓٓوالبحوث اإلنسانية واالجتماعية،  

الحّداد)فتحي عبد العزاز(: أوضاع المموؾ في دوؿ جنوبي شبو الجزيرة العربّية قبؿ  -ٚٔ

 .ي آثار الوطف العربّي، جامعة عيف شمس، ببل تاريخاإلسبلـ، دراسات ف

، دار المعارؼ، ٖمحمد(: رؤية في سقوط اإلمبراطورّية الرومانّية، ط محمودالحويري) -ٛٔ

 ـ.ٜٜ٘ٔالقاىرة، 
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الدمياطي)محمود مصطفى(: معجـ أسماء النباتات الواردة في تاج العروس لػ)الزبيدي( ،   -ٜٔ

 ـ.ٜ٘ٙٔوالنشر، مطبعة لجنة البياف العربي، مصر،  واألنباءليؼ المؤسسة المصرية العامة لمتأ

 واآلثار، لمسياحة العاّمة الييئة لؤلنباط، السياسيّ  التاريخ(: الرحمف عبد بف سميماف)الذييب -ٕٓ

 ـ.ٕٔٔٓ الرياض، الوطنّية، فيد الممؾ مكتبة فيرسة

مى جنوب غرب شبو الجزيرة الذييب)سميماف بف عبدالرحمف(: الحممة الرومانية األولى ع -ٕٔ

 .ـٕ٘ٔٓالعربية، مركز الممؾ فيصؿ  لمبحوث والدراسات اإلسبلمية، الرياض، 

، اقتصاديا، اجتماعياالروبي)آماؿ محمد(: مظاىر الحياة في مصر في العصر الرومانّي) -ٕٕ

 ـ.ٜ٘ٚٔإدارّيَا(، الييئة المصرّية العاّمة لمكتاب، 

رة العرب في العصور القديمة، دار المعرفة الجامعية، سميـ)أحمد أميف(: تاريخ وحضا -ٖٕ

 .ـٜٜٚٔاإلسكندرية، 

 دار القديمة، العصور في العربية الجزيرة وحضارة تاريخ مف جوانب(: أميف أحمد)سميـ -ٕٗ

 ـ.ٜٕٓٓ اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة

 كناف دار محفؿ، محمد: ومراجعة تقديـ الشرؽ، ممكات تاريخ(: محمد قاسـ)سويداف -ٕ٘

 ـ.ٕٗٔٓ دمشؽ، والنشر، لمطباعة

شاىيف)عبلء الديف عبد الُمحسف(: تاريخ الخميج والجزيرة العربّية القديـ، دار السبلسؿ  -ٕٙ

 .ـٜٜٚٔلمطباعة والنشر، الكويت، 

(، منشورات دار ٕالشيبة )عبد اهلل(: ترجمات يمانّية، دراسات في تاريخ اليمف القديـ) -ٕٚ

 ـ. ٕٛٓٓنعاء، الكتاب الجامعي، ص

 ـ.ٖٜٜٔاإلسكندرية،  الجامعية، المعرفة دار اإلسبلـ، قبؿ العرب ):الشيخ)حسيف -ٕٛ

 ـ.ٕٛٓٓ ،٘ط دمشؽ، الفكر، دار اإلسبلمّي، العربيّ  التاريخ أطمس(: شوقي)خميؿ أبو -ٜٕ
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 .ٜٜٚٔالعابد )مفيد رائؼ(: دراسات في تاريخ اإلغريؽ، المطبعة الجديدة، دمشؽ،   -ٖٓ

 -ٖٖٖعابد )مفيد رائؼ(: سوريا في عصر السموقييف مف اإلسكندر حتى بومبيوس)ال -ٖٔ

 .ـٖٜٜٔؽ.ـ(، دار شمأؿ، دمشؽ، ٗٙ

 ـ.ٜٚٛٔعباس )إحساف( : تاريخ دولة األنباط، دار الشروؽ ، عّماف،   -ٕٖ

عبد الحميـ السّيد)عبد المنعـ(: "صبلت األنباط بمصر مف خبلؿ النقوش النبطّية عمى  -ٖٖ

لحجاز و صخور مصر الشرقّية"، البحر األحمر وظييره في العصور القديمة، صخور ا

  .ـٖٜٜٔاإلسكندرّية، 

العبد الغنّي)محمد السّيد(: تاريخ مصر تحت حكـ الروماف، المكتب الجامعّي الحديث،  -ٖٗ

 ـ.ٕٔٓٓاإلسكندرّية، 

رة العربية بالفترة عبد اهلل) السيد محمد السعيد( : النشاط التجاري لشعوب شبو الجزي  -ٖ٘

 ـ.ٕٛٓٓالممتدة  مف بداية األلؼ األوؿ ؽ.ـ  حتى منتصؼ القرف السادس الميبلدي ، 

العرقّي)منير عبد الجميؿ(: الفّف المعمارّي والفكر الديني في اليمف القديـ، مكتبة مدبولي،  -ٖٙ

 ـ.ٕٕٓٓالقاىرة، 

بيروت، ببل  والنشر، لمطباعة يةشرق أوراؽ مدينة، األلؼ موسوعة(: الحكيـ عبد)العفيفي -ٖٚ

 تاريخ.

، بيروت، ٕعمي)جواد(: الُمفّصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ، دار العمـ لممبلييف، ط -ٖٛ

 ـ.ٖٜٜٔ

 ـ.ٜٚٙٔعمي)زكي(: اإلسكندرّية في عيد البطالمة والروماف، دار المستقبؿ، القاىرة ، -ٜٖ

لرومانّية في ضوء األوراؽ البردّية، دار عمّي)عبد المطيؼ أحمد(: مصر واإلمبراطورّية ا -ٓٗ

 .ـٜٔٙٔالنيضة العربّية، مصر، 
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 ـ.ٜٜٚٔوالثقافة الُعمانّية، سمطنة ُعماف،  اإلعبلـُعماف وتاريخيا البحرّي: وزارة   -ٔٗ

 لمطباعة عربّية مدبولي، مكتبة المصرية، الديانة في ودوره بس اإللو(: عّزة)سّيد فاروؽ -ٕٗ

 ـ.ٕ٘ٓٓ القاىرة، والنشر،

فرح )أبو اليسر(: الشرؽ األدنى في العصريف اليممينستي والروماني، عيف لمدراسات  -ٖٗ

 ـ.ٕٕٓٓواالجتماعّية، اليـر ،  اإلنسانيةوالبحوث 

، منشورات وزارة ٕالفرح)محمد حسيف(: الجديد في تاريخ دولة وحضارة سبأ وحمير، مجمد -ٗٗ

 .ـٕٗٓٓالثقافة والسياحة اليمنّية، صنعاء، 

ومشاىير بإشراؼ: رؤوؼ سبلمة موسى،  أعبلـفوكس وبيريف: اإلسكندر األكبر، سمسمة  -٘ٗ

 مؤّسسة المعارؼ لمطباعة والنشر، بيروت، ببل تاريخ.

قنواتي)شحاتة(: تاريخ الصيدلة والعقاقير في العيد القديـ والوسيط، أوراؽ شرقّية لمطباعة،  -ٙٗ

 .ٜٜٙٔبيروت، 

 ـ.ٕٜٚٔخ الجزر اليمنية، صنعاء، لقماف)حمزة عمي(: تاري -ٚٗ

وحضارتو، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء،  اإلغريقيمّكاوّي)فوزّي(: تاريخ العالـ  -ٛٗ

 ـ.ٜٓٛٔالمممكة المغربّية، 

مّكاوّي)فوزّي(: الشرؽ األدنى في العصريف اليممينستّي والرومانّي، المكتب المصرّي لتوزيع  -ٜٗ

 ـ.ٜٜٜٔالمطبوعات، القاىرة، 

موالي رشيد)الُمصطفى(: المغرب األقصى عند اإلغريؽ والبلتيف مف القرف السادس قبؿ  -ٓ٘

 ـ.ٜٜٜٔالميبلد إلى القرف السادس الميبلدّي، شركة المدراس لمنشر والتوزيع، الدار البيضاء، 

، دار اليممينستيالناصرّي)سّيد أحمد(: تاريخ وحضارة مصر والشرؽ األدنى في العصر  -ٔ٘

 يضة العربّية، القاىرة.الن
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 ـ.ٜٓٚٔ، دار الشعب، القاىرة، ودياناتياحضارتيا  القديمة(: اليند إسماعيؿالندوي) محمد  -ٕ٘

النعيـ )نورة عبد اهلل العمي(: الوضع االقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة مف القرف  -ٖ٘

ؼ لمنشر والتوزيع ، الرياض ، الثالث قبؿ  الميبلد وحتى القرف الثالث الميبلدي ، دار الشوا

 ـ.ٕٜٜٔ

اليمشري)منيرة محمد(:دبموماسية البطالمة في القرنيف الثاني واألوؿ ؽ.ـ، الييئة المصرية  -ٗ٘

 ـ.ٜٜٜٔ لمكتاب،

: دراسات في العصر اليممينستّي، دار النيضة العربّية، بيروت، يحيى)لطفي عبد الوّىاب(  -٘٘

 ـ.ٜٛٚٔ

 ـ.ٜٙٚٔ، دار المشرؽ، بيروت ،ٛ: المنجد في األعبلـ، ط اليسوعي)فرديناف توتؿ( -ٙ٘

 .ـ ٜٕٓٓ، بغداد ، يوناف)أيمف ىنري(: قاموس الكتاب المقدس اإللكتروني -ٚ٘

 المراجع المعّربة: -ٗ

حمد صالح أطراؼ بغداد )تاريخ االستيطاف في سيوؿ ديالى(، ترجمة: أأدمز)روبرت ماؾ(:  -ٔ

 ـ.ٜٗٛٔاقي بغداد، العمي، مطبعة المجمع العممي العر 

 ظبي أبو ىيئة المبّلح، اإللو عبد: ترجمة العرب، ببلد في المنسّية المدف(: ستيوارت)إرسكيف -ٕ

 ـ.ٜٕٓٓ أبوظبي، والتراث، لمثقافة

جزيرة العرب قبؿ البعثة ، ترجمو وعمؽ عميو : موسى عمي الغوؿ ،  أوليري) دي السي (: -ٖ

 ـ.ٜٜٓٔ،  دفاألر منشورات وزارة الثقافة ، عّماف، 

إلى العرب، ترجمة: مّتى بيثوف ويحيى الثعالبي،  اإلغريؽأوليري)دي السي(: انتقاؿ عموـ  -ٗ

 ـ.ٜٛ٘ٔمطبعة الرابطة، بغداد، 
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حسيف، مطبعة التعميـ العالّي،  توفيؽ محمد  ترجمة ،اليوناف تاريخ : )روبرت أندرو (برف -٘

 ـ.ٜٜٛٔبغداد، 

ديـ مف البداية حّتى العيد الساسانّي، ترجمة: محمد نور الديف بيرنيا)حسف(: تاريخ إيراف الق -ٙ

عبد المنعـ و السِّباعي محمد السِّباعّي، ُمراجعة وتقديـ: يحيى الخّشاب، دار الثقافة لمنشر 

 .ـٕٜٜٔوالتوزيع، الفجالة، 

 طالباف، سقوط حتى األكبر اإلسكندر عصر منذ العسكريّ  التاريخ أفغانستاف(: ستيفف)تانر -ٚ

 القاىرة، والنشر، لمترجمة عربية كممات أحمد، الديف شياب: مراجعة إبراىيـ، نادية: ترجمة

 .ـٕٓٔٓ

: نقوال زياده، دار األىمّية لمنشر والتوزيع، بيروت، ترجمةتوينبي)أرنولد(: تاريخ البشرّية،  -ٛ

 .ـٜٛٛٔ

ف عباس، دار جونز)مارتف(: مدف ببلد الشاـ حيث كانت والية رومانية، ترجمة: إحسا -ٜ

 ـ.ٜٚٛٔالشروؽ، عّماف، 

حّتي )فيميب(: تاريخ سوريا ولبناف وفمسطيف، ، ترجمة : موسى حداد وعبد الكريـ رافؽ،  -ٓٔ

 .ـٜٓ٘ٔ، بيروت،ٔج

 العيود في والثقافّية التجارّية عبلقتيما األقصى، والشرؽ العربيّ  المشرؽ(: سميماف)حزيف -ٔٔ

 القاىرة، لمترجمة، القوميّ  المركز سعودّي، الغني عبد محمد: وتقديـ ترجمة والعربّية، اإلغريقية

 ـ.ٜٕٓٓ

حوراني)جورج فضمو(: العرب والمبلحة في المحيط اليندي في العصور القديمة واوائؿ  -ٕٔ

العصور الوسطى، ترجمو وزاد عميو: السيد يعقوب بكر ، راجعو وقدـ لو: يحيى الخشاب، مكتبة 

 .ـٜٛ٘ٔ االنجمو المصرية، القاىرة،
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رو)جورج(: العراؽ القديـ، ترجمة: حسيف عمواف، دار الحرية لمطباعة والنشر، بغداد ،  -ٖٔ

 ـ.ٖٜٛٔ

: غريغوريوس حّنا سيغاؿ: الرىا المدينة المباركة، ترجمة: يوسؼ إبراىيـ جبرا، تقديـ -ٗٔ

 ـ.ٜٛٛٔىا لمنشر والتوزيع، حمب، الر إبراىيـ، درا 

 ـ.ٜٚٛٔديـ، ترجمة: إحساف إسحؽ، دمشؽ، شيفماف: المجتمع السوري الق -٘ٔ

فيمبس)وندؿ(: كنوز مدينة بمقيس، ترجمة: عمر الدايراوي، دار العمـ لممبلييف، بيروت،  -ٙٔ

 ـ.ٜٔٙٔ

ظبي لمثقافة  أبوالتاريخ الكونّي، ترجمة: إيزميرالدا حميداف، ىيئة   -كزارا)فريد(: التوابؿ -ٚٔ

 ـ.ٕٓٔٓلُمّتحدة، والتراث، أبو ظبي، اإلمارات العربّية ا

: أشرؼ نادي أحمد، ترجمةكبلوس)مانفريد(: اإلسكندرّية أعظـ عواصـ العالـ القديـ،  -ٛٔ

 ـ.ٜٕٓٓالييئة المصرّية العاّمة لمكتاب، القاىرة، 

كوفماف)كاثي. ؾ(: الطبخ في الحضارات القديمة، ترجمة: سعيد الغانمّي، ىيئة أبو ظبي  -ٜٔ

 ـ.ٕٔٔٓاإلمارات العربّية الُمّتحدة،  لمسياحة والثقافة، أبو ظبّي:

ناومكيف)فيتالي(: سقطرى جزيرة األساطير، ترجمة: خيري الضامف، ىيئة أبو ظبي لمثقافة  -ٕٓ

 .ـٕ٘ٔٓالعربّية الُمّتحدة،  اإلماراتوالسياحة، دار الكتب الوطنّية، أبو ظبي، 

ـ، ترجمة: آماؿ ٕٗٛ -ؽ.ـٖٓنافتالي )لويس(: الحياة في مصر في العصر الرومانّي  -ٕٔ

 ـٜٜٚٔ، واالجتماعيةالروبي، عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانّية 

، مكتبة النيضة المصرية ، ٖالعالـ، ترجمة : فؤاد أندروس، مج تاريخىامرتف)جوف. أ(:  -ٕٕ

 القاىرة، ببل تاريخ.
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 طالب، أبو محمود: ُمراجعة قاقيش، رندة: ترجمة القديـ، العالـ في التقنية(: ىنري)ىودجز -ٖٕ

 ـ.ٜٛٛٔ األردف، عّماف، والنشر، لمتوزيع العربية الدار

ىومؿ) فرتز(: التاريخ العاـ لببلد العرب الجنوبية، ترجمة: فؤاد حسيف، مكتبة النيضة  -ٕٗ

 .المصرّية، القاىرة، ببل تاريخ

ُىيِمْند)روبرت(: تاريخ العرب في جزيرة العرب مف العصر البرونزّي إلى صدر  -ٕ٘

ـ(، ترجمة: عدناف حسف، ُمراجعة: زياد ُمنى، شركة ُقدمس لمنشر ٖٓٙ -ؽ.ـٕٖٓٓبلـ)اإلس

 ـ.ٕٓٔٓوالتوزيع، بيروت، 

 ،(اليممينستية الممالؾ ونشأة الشرؽ عمى اإلسكندر حممة)اليممينستي العالـ(: فرانؾ)ولبانؾ -ٕٙ

 القاىرة، لمترجمة، قوميال المركز بكر، إبراىيـ محمد: ُمراجعة الروبي، محمد آماؿ: وتقديـ ترجمة

 ـ.ٜٕٓٓ

 ولبر) دونالد(: إيراف ماضييا وحاضرىا، ترجمة : عبد النعيـ محمد حسنيف، مراجعة و -ٕٚ

 .ٜٛ٘ٔأميف الشواري، مكتبة مصر، القاىرة،  إبراىـتقديـ: 
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Summary of the thesis in English 
 

This treatise aims to presenting a academic research about the trade and 

commercial Relations that gathered between the Roman Empire and 

three geographic areas: Yemen, India and China during the period 

between 27 B. C and 330 A. D. 

This treatise had inspected in sex axes, the first  axis discussed the trade 

developments between west and Yemen and the east dashing from the 

Pharaohs era and the Persian era passing through Alexander the Great 

reign reaching to the Seleucids and the Ptolemies.  

The second axis had inspected in the Roman trade with Yemen across 

the land, maritime road, so this axis examined Incense road that was 

connected between Yemen and Syria. then this axis had searched in the 

red sea road, and the basic station that that the Roman Traders  traded 

with, and the goods that those traders offered in the Yemen s markets. 

The third axis had examined in the Roman trade with India and east 

across the maritime road passing red sea and Indian ocean, so this axis 

examined the basic station that the Roman Traders  traded with in India 

and east, and the goods that those traders offered in Indian, distant east 

markets. 

The fourth axis had examined in the Roman trade with India and east 

through Syria, so this axis had treated the role of the Palmyra in the 

commercial intermediary between the east and the west,  In Addition to 

study the famous silk road and its branches, In Addition to study in the 

scientific opinions relating a Parthian monopoly to trade through the silk 

road. 

The fifth axis had examined the Roman administration to the trade with 

Yemen and East. So this axis searched in the kinds of the Roman traders, 

there nationality, and and the sources that financed their commercial 

voyages, and the taxes that they had to bay to the Roman  government.  

The six Axis had specificated to study all goods that the Roman traders 

brought from to Yemen and East, and presence that goods on the 

Roman community and the ways that the Roman traders expended the 

profitable from this trade. 
 



I 
 

 اإلهداء
                                                     األمسى                  لممنحانًّ  العِمن   و وجىديّ  إىل  من  كانا سبباً يف 

 ....ا اهللمرمحه  والديّ                                        

  صىرها  بأصدق  ةاألخىّ و ة األبىّ  معانً فٍه  جتسّدت   من  إىل

    ....أخً حممّد                                                     

اء إىل جانيب يف  السزّ  ىاولف مهىمًّ و  من  شاركىنً  إىل   

  السند نعمَ  و ىا   نِعمَ   الزفٍكفكان ءوالضز ّا

 .... إخىتً                                                               
 

 هدي هذا العمل املتىاضعأُ



II 
 

 شُكز  وتمدٌز
 .....هلل عّز وجلال يسُعني وأنا أختتم ىذه األطروحة إاّل أْن أتوجو بجزيل الحمد والُشكر 

أستاذي  المجيد حمدان األستاذ الدكتور عبد أستاذيإلى  وامتنانيكما أتوّجو بعميق ُشكري 
عمّي منذ السنة األولى في دراستّي الجامعّية في قسم التاريخ بجامعة البعث، والذي تكّرم وُمميمي، 

د وِنعم األخ والصديق، إْذ لْم يبخل عمّي بأّي بقبول اإلشراف عمى ىذه األطروحة، فكان ِنعم السن  
و  ، بحزمىذه األطروحة ، وتابعؤلاروح األمل والتف ،عمى الدوام ،، وبّث في  معمومة أو مرِجع

متناني ولو تنحني احّتى خرجت عمى ىذا الشكل. فمو ُكلُّ  ،ويوم بيوم ،ُخطوة بخطوة صبر،
.  العظيم ىام تي، وأدعو اهلل أْن ُيقّدرني عمى رّد ولو جزٍء صغيٍر من فضمو  عمي 

فكان  التي أشرفت عمّي في مرحمة الماجستير شعبانعمي تغريد لمدكتورة كذلك والُشكر الموصول 
. ليا عمّي فضل كبير حّتى وصمت إلى ىذه المرحمة من الدراسة، فميا ُشكرّي وامتناني األبديّ 

حة ىذه األطرو  قراءةبلجنة التحكيم الذين مّنوا عمّي لألساتذة في  واالمتنانكما أتوجو بالُشكر 
و ، نائب عميد كمية اآلداب لمشؤون العممية األستاذ الدكتور خميل سارة، و ىم: وتحكيميا

خولة  ةالدكتور  ، وجامعة دمشق في اإلسبانيةعباس رئيسة قسم المغة  الدكتورة رحاب أبو
 شعبان.الدكتورة تغريد و  ،دمشق إلى جامعة من جامعة حمب عناء السفر التي تكّبدت شيخة

الذين كان ليم عمّي  وطننا العربيّ  امتدادكما أتوّجو بالُشكر والتقدير لألساتذة والباحثين عمى 
الدكتور صالح الُحسيني أثناء جمع الماّدة العممّية ليذه األطروحة، وأخصُّ بالذكر  فضل كبير

الدكتور ، ومن ليبيا الدكتورة حميدة القماطي، ومن العراقالدكتور سعد سمار ، ومن اليمن
 .ارات العربّية الُمتّحدةمن اإلم النيشالدكتور نايف ، ومن الجزائرإبراهيم بن جمال 

إلى ُمختمف بمدان من جامعة البعث كذلك توجيو الُشكر لمزمالء الُمعيدين الُموفدين  وال يفوتني
والذين كان لتواصمي معيم دور كبير في سّد بعض النقص في الماّدة العممّية ليذه  ،مالعال  

، والزميل ّيةيراناإلسالمّية اإلجميورّية الالُموفد إلى  أحمد الحّواطاألطروحة، وأخّص بالذكر الزميل 
 .الشعبّية الصينجميورّية الُموفدة إلى  هبة حاّلقالُموفد إلى اليند، والزميمة  األحمدساري 

الذي قام بتدقيق ىذه األطروحة لغوّيًا  حيدررضا الدكتور محسن صديقي ألخي و والشكر كذلك 
 . إلى طو حسينأجدادنا من الفراىيدّي رونقًا جمياًل وضبطيا عمى قواعد  ونحوّيًا، فمنحيا



ّةّةّالسوريّ ةّالعربيّ الجمهوريّ 

ّجامعةّدمشقّّّّّّّّّّ

ّةكليةّاآلدابّوالعلومّاإلنسانيّ 

ّقسمّالتاريخّّّّّّّّّّ
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