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 احلًهح انربتغانُح

 عهً انضىاحم واجلزر انًُُُح
 يف عهد اندونح انطاهرَح وانصراع اندويل
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  إال بإذف خطي من اؼبؤلف.
 

 حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
 دينع طبع ىذا الكتاب أو جزء منو بأي طريقة من طرؽ الطبع والتصوير 

والنقل والرتصبة والتسجيل اؼبرئي واؼبسموع واغباسويب وغًنىا من 
 اغبقوؽ
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 ثسم ظل إًصمحن إًصحمي

 تمدَى
 

 إذلسعل إًـَمي إملَُِم وؿىل هخَِ َلس ٔأظًل ؤأسمل ٔأما تـس،،

ثعفحت نخاب إذلةل إًربثلاًَة ؿىل إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة وإًرصإع إزلويل يف ؾِس فلس 

ة، ملؤًفَ إًلِي إًاميين ٕإسٌلؾَي ٔأتوسوًس إحلجايج حفؼَ ظل وزإد يف إٔلمة من  إزلوةل إًعاًُص

ُحاتَ حىت سال ُصِسًإ من حالوة  ٔأمثاهل، فصٔأًت نخااًب انفـًا يف ابتَ، كس ٔأخاد يف مزج كضورٍ ًو

 ُرضاِتَ.

ِشإ إًىذاب ذمزياتن ُامذان إملزية إٔلوىل إًضموًَة إًـامة حِر ٔأهَ حيسزم ما ؿادض ثطل  ًو

إحللدة اكًىضوفات إجللصإفِة إًيت اكن كعة إًس حق ٌَمسَمني فهيا حني إندضفوإ إًلارة 

ق من إًِيس ٕإىل ٕإس حاهَا، وما ذَفوٍ من ثصوة ؿَمَة يف إٔلهسًس، حِر  إٔلمٍصىِة، وإًعًص

ا، ومن ذالًِا رأٔوإ إًـامل وهفضوإ ؾهنم إًـعور إس   خفاد مهنا إًربثلاًَون وإًعََخِون فرتمجُو

ا يف ثطل إٔلايم زورًإ وهبخااًن ٕإٍهيم،  إملؼَمة إًوسعى، وؾصفوإ إًىضوف إجللصإفِة إًيت وس حُو

 وإملسَمون مه ٔأَُِا ؤأحق هبا. 

ة ًخطل إٔلحسإث إملِمة، نسوةل نشضل ًحني ًيا من إًضموًَة إًـامة إزلول إًيت اكهت مـادض 

جحص ؿرثة ٔأمام ٕإجنازإت إملسَمني  ةإملٌلًَم وإزلوةل إًـامثهَة وإزلوةل إًعفوًة وإًيت اكهت إٔلذي 

 واكهت سخدًا ٌَخـاون مؽ إًربثلاًَني وإٍمتسد يف سوإحي إٍمين وسوإحي إخلََج إًـصيب.

ن، إٔلمص إٔلول حِر تني ُشإ ٔأما إًضموًَة إخلاظة يف ُشإ إملححر إجلََي فِخخني ذضل ت بٔمٍص

إًىذاب حَلة رممة من اترخي إٍمين يف إًلصن إًـارش حِر وُو ًحني ًيا إًلسر إشلي اكن ًًذؼص 

ة ففي إًـام  رضتوإ ُشٍ 919إزلوةل إًعاًُص ني ًو ُػ تسٔأ إًربثلاًَون إًِجمة إًعََخِة ؿىل إًعاًُص

ـان ص حاهبا، حفادضوإ سوإحَِا تلعؽ  ة ووظول إًسفن إزلوةل ويه يف ًر دط إملالحة إًححًص

ة ٕإٍهيا، وكس ٔأدى ذضل ٕإىل هلط إٕلٍصإدإت إملاًَة يف مِياء ؿسن وإًيت اكهت إًصإفس  إًخجاًر

اب رمحَ ظل ٕإىل ٔأن  ة، ذما حسى ابًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو ية إزلوةل إًعاًُص إًصئُيس خلًز

ول ًيال مهنا صُئًا، نٌل ٔأملح  ًضعص ٕإىل ٔأذش صُئًا من ٔأموإل إٔلوكاف تـس ٔأن اكن ل ًبٔذشُا

 ٕإىل ذضل إملؤرخ ؾحسإًصمحن إجن إزلًحؽ رمحَ ظل. 
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اب وموثَ ؿىل ًس إملٌلًَم س ية  ُػ مث 923مث إًلسر إًثاين حذف إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

ة يف مسًية  و كسر إٍهناًة وإًفٌاء إىهتاء إزلوةل إًعاًُص ؿسن وملذي إًض َخ ؿامص إًلسر إًثاًر ُو

 ُػ.945أٓدص ٔأمصإء تين ظاُص ؿىل ًس إًـامثهَني س ية  دجن دإو 

ومن إًضموًَة إخلاظة ٔأن كاريء ُشإ إًىذاب ٔكهَ ٍصى إٔلحسإث رٔأي إًـني، مٌش ٔأن دصج 

إًربثلاًَون من تالدمه ماٍرن ابٔلظَيس، فصٔأس إًصخاء إًعاحل مفضَق مسقضلص، ٕإىل ٔأن وظَوإ 

وإًضحص وسوكعصى وهكصإن، وهَف كاوم ٕإىل سوإحي إٍمين وهَف كاموإ ابحلعار ؿىل ؿسن 

ا إبس خخسال وثفاهوإ يف  ة إًلامشة، فلس كاومُو إٍمييَون يف إجلزر ويف إًسوإحي ُشٍ إذلةل إًربجًص

إزلفاع ؾن تالدمه حىت مت ظصد أٓدص حٌسي جصثلايل من إٍمين تفضي ظل س ححاهَ وثـاىل، جفزى 

س يف ٔأمة إٍمين من ٔأمثاهل. ظل ؾز وخي اكثة ُشإ إًىذاب ذيًإ ووسبٔل ظل ؾز   وخي ٔأن ًٍز

ُيـم ؿَََ ابًفضي، وظىل إٌَِم وسمل ؿىل س َسان َلس وأهٓل  وظل ٔأسبٔل ٔأن جيًزَ إجلزل ًو

 وحصحَ وسمل، س ححاهم وحبمسك ل ٕإهل ٕإل ٔأهت وس خلفصك وهخوب ٕإًَم.

 

 إًض َخ إملؤرخ ؾصفات جن أٔمحس إًفذايح .نخحَ

 جهًصة1443إٔلوىل س ية ًوم إًثالاثء إًساتؽ ؾرش من حٌلد 

 م.2221دٌسمرب  21إملوإفق 
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 ثسم ظل إًصمحن إًصحمي

 ادلمديح
 

 إذلسعل رب إًـاملني وإًعالة وإًسالم ؿىل َلس وؿىل أهٓل وحصحَ ٔأمجـني، ٔأما تـس،،،

ة إٍمين يف ؾِس من ٔأجصز إٔلظٌلع إخلارحِة إًيت وإهجت وإًـامل وإجلٍزصة إًـصتَة  إزلوةل إًعاًُص

ة هكضَق ابب إٕلسالسم  معومًا، إٔلظٌلع إًربثلاًَة إٔلورتَة ابٕلسدِالء ؿىل إمليافش إًححًص

ةإمليسب ومضَق ُص  َة إًححًص   .مز وظصق إًخجارة إزلًو

وإحللِلة إًيت لتس ٔأن هـَمِا ٔأن إذلةل إًربثلاًَة ما يه ٕإل إمذسإد ٌَحمالت إًعََخِة إًيت ابروِا 

إًعََخِة يه من هوع أٓدص، إحلصوب ًىن ُشٍ و ٍن إملس َحي وإًحاتوإت، وحر ؿَهيا رخال إزل

ةفلس إمذازت ُشٍ إذلالت تبهٔنا ؾحارة ؾن محالت  صًهتا إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة، وإًيت  حبًص

  رب من إزلول إًـؼمى يف ذضل إًـرص.اكهت ثـخ

ةو  إٕلسدِالء ؿىل إملسن إًساحََة وإجلزر إًـصتَة  اكن إًِسف إًصئُيس ًخطل إذلالت إًححًص

وذضل ٌَخحنك خبط إملالحة إزلويل وإٕلسالمِة، ذاظة يف إٍمين وسوإحي ؾٌلن ورشق إًِيس، 

 إشلي ٍصتط تني إًرشق وإًلصب، وحماوةل إًس َعصة ؿَََ.

ىن يه من ٔأمه إملياظق وإملمصإت إٕلسرتإثَجَة يف إًـامل، ٕإن مل ح ول صم ٔأن ثطل إملياظق يه

ٌا ُشإ ل زإًت إٍمين حصنة إًىضوف إًربثلاًَة وحىت ًوم  تسٔأتٔأمهِا ؿىل إٕلظالق، ومٌش ٔأن 

مبياظلِا إٕلسرتإثَجَة ؿسن وابب إمليسب وحزر إًححص إٔلمحص حمي ٔأظٌلع إًلوى إًـاملَة، وحمي 

َة.  دضإع دويل ظوإل ثطل إًلصون حملاوةل إًس َعصة ؿىل حصنة إملالحة إزلًو

ة ؤأهجزهتا إٕلس خرحارثَة مجَؽ إًلوى إًـاملَة  ت نثٌي منخسص  ويف سخِي ذضل ٕإماكهُهتا إًـسىًص

ٍمتىِهنا من وضؽ ًسُا ؿىل ثطل إملياظق إٕلسرتإثَجَة وإًخحنك هبا وفق ؤأدوإهتا يف إمليعلة، 

، فلس سـت إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة ٌَس َعصة ؿىل إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة، وحاول معاحلِا

إًرشإهسة يف مرص إًخعسي ًخطل إذلالت، ٕإل ٔأن محةل إٔلمي حسني إًىصدي إملٌلًَم 

يف إًخعسي ٌَربثلاًَني، وأٓثصوإ ددول إٍمين وإًرصإع مؽ إزلوةل  إحنصفت ؾن ٔأُسإفِا إًصئُس َة

ة، وملاتي ذضل ػِصت إزلوةل إًـامثهَة نلوة ٕإسالمِة ثعست ٌَحمالت إًربثلاًَة،  إًعاًُص

إحي وإجلزر إٍمييَة، واكن من إزلول إًـؼمى يف إًس َعصة ؿىل إًسو  وجس متص ٔأظٌلع نثٌي من
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ما هَة يف ٔأوإسط إًلصن إًخاسؽ ؾرش، ٔأضف ٕإىل ذضل عاثطل إزلول إٕلمربإظورًة إًرًب ٔأجصز

 .جيصي حاًًَا من دضإع دويل ٌَس َعصة ؿىل إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة

حصنة ٔأهَ ًول  حني ُياجية ٔأن ه  ة،وابًـودة ٕإىل إذلالت إًربثلاًَة يف ؾِس إزلوةل إًعاًُص

إًربثلاًَة من ذالل إًصحالت إًححًصة إًيت كامت هبا إٕلمربإظورًة إًىضوف إجللصإفِة 

لِا ٌَوظول ٕإىل إًـامل إٕلسالسم وإًِيس وإجلٍزصة إًـصتَة،  ملا إس خعاؾت وإٕلًخفاف حول إفًص

ىل حساب دوةل إملٌلًَم ُشٍ إملعامؽ وإملاكسة إٕلسرتإثَجَة ؿخحلِق إًربثلال ٔأن ثعي ً 

اًَة ؿىل إًسوإحي إًربثل تإذلالُشٍ س يخني ظحَـة  ٍ إزلرإسةول إًلاةمة أٓهشإك، ويف ُشوإزل

  .وإجلزر إٍمييَة

وإًىضوف إجللصإفِة يف ذضل إًـرص ؾن إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة  سًذلكمذضل  ًىن كديو 

 فـِاإودو  ٔأس حاهباظحَـة ثطل إذلالت و و  وإذلالت إًربثلاًَة ؿىل إًـامل إٕلسالسم وإخلََج إًـصيب

ة ة ٔكنرب كو ؾن موكف إملٌلًَم  ، مث هخلكم تـس ذضلإزلًًِة وإًس َاس َة وإٕلكذعادًة وإًـسىًص

ة يف إًرشق إٔلوسط وإًـامل إٕلسالسم ونشضل هخلكم ؾن إًلوى إٕلسالمِة ، س َاس َة وؾسىًص

وهتا يف ذضل إًـِس تـس فذح يف أٔوج كٔأًضًا إًيت اكهت و إزلوةل إًـامثهَة ويه  إٔلدصى

  يف ٔأوراب. اتَلاراي وإجملص ؤأًحاهَإًلسعيعًَِة، وثوسـِا ووظوًِا ٕإىل 

ا ؿىل إًـامل إٕلسالسم، وظحَـة إًخحاًف ونشضل هحني دور إزلوةل إًعفوًة يف ٕإٍصإن إشلي  وثبٓمُص

نشضل هحني إزلور و  إًـامثهَة،إًربثلاًَني ٌَلضاء ؿىل ٕإمارإت إخلََج إًـصيب وإزلوةل كام تُهنا وتني 

ة إشلي كامت تَ  اب جتاٍإزلوةل إًعاًُص  ثطل إذلالت ذمثةل ابًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

إذلةل إًربثلاًَة ؿىل إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة ويه ؿسن وإًضحص  نؾمث ٔأذيًإ هخلكم  ،إًعََخِة

إسة ثلذيض ثلس مي دعة ثطل إزلر  فٕان وتياًء ؿىل ذضلة سوكعصى وحزر إًححص إٔلمحص، وحٍزص 

 :اكًخايل ة فعولمخس إًححر ٕإىل

 إًفعي إٔلول: إًىضوفات وإذلالت إًربثلاًَة ؿىل إًـامل إٕلسالسم

 إملححر إٔلول: ٔأثص إحلضارة إٕلسالمِة وإٔلهسًس ؿىل حصنة إًىضوف إٔلورتَة

 إملححر إًثاين: إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة وإًىضوفات إجللصإفِة

 إذلةل إًربثلاًَة ؿىل إًـامل إٕلسالسمإملححر إًثاًر: 

 إملححر إًصإتؽ: إذلةل إًربثلاًَة ؿىل سوإحي إخلََج إًـصيب 

 إملححر إخلامس: ٔأُسإف إذلةل إًربثلاًَة ؿىل إًـامل إٕلسالسم
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 إًفعي إًثاين: دوإفؽ إذلةل إًربثلاًَة يف إٍمين وموكف إًلوى إٕلسالمِة

 رص من إخلعص إًربثلايلإملححر إٔلول: موكف إملٌلًَم يف م

 إملححر إًثاين: موكف إًلوى إٕلسالمِة من إذلةل إًربثلاًَة

ة من إذلةل إًربثلاًَة  إملححر إًثاًر: مسى ثبٔثص إزلوةل إًعاًُص

 إملححر إًصإتؽ: إٔلس حاب وإزلوإفؽ ٌَحمةل إًربثلاًَة ؿىل إٍمين

 إًفعي إًثاًر: إذلالت إًربثلاًَة ؿىل ؿسن وإجلزر إٍمييَة

 إملححر إٔلول: إذلةل إًربثلاًَة ؿىل حٍزصة سوكعصى

 إملححر إًثاين: إٔلمهَة إٕلسرتإثَجَة ملسًية ؿسن ؤأحوإًِا

 إملححر إًثاًر: إذلالت إًربثلاًَة ؿىل مسًية ؿسن

 إملححر إًصإتؽ: ؿسن وإذلالت إًربثلاًَة تـس ملذي إًسَعان ؿامص

 إٔلمحص وإجلزر إٍمييَة إملححر إخلامس: إذلةل إًربثلاًَة ؿىل إًححص

 إًفعي إًصإتؽ: إذلةل إًربثلاًَة ؿىل مسًية إًضحص

ة  إملححر إٔلول: مسًية إًضحص ؤأحوإًِا يف ؾِس إزلوةل إًعاًُص

 إملححر إًثاين: ثوخَ إذلةل إًربثلاًَة ٕإىل مسًية إًضحص

 إملححر إًثاًر: إذلةل إًربثلاًَة ؿىل مسًية إًضحص

 إًربثلاًَة إًثاهَة ؿىل إًضحصإملححر إًصإتؽ: إذلةل 

 إًفعي إخلامس: إلآثر إملرتثحة ؿىل إذلةل إًربثلاًَة ؿىل إٍمين
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 انفصم األول

 انكشىفاخ واحلًالخ انربتغانُح عهً انعامل اإلصاليٍ
 

يف ُشإ إًفعي س يخني ٔأظٌلع إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة يف إًـامل إٕلسالسم، وإًيت ػِصت ؾن 

ق إًصخاء إًعاحل،  ة إًيت ٔأرسَهتا ٌَرشق ؾن ظًص ق إًىضوفات إجللصإفِة وإذلالت إًححًص ظًص

ول تس من إٕلصارة ٕإىل ٔأن ثطل إذلالت وإًىضوف إًربثلاًَة إس خفادت نثيًإ من إملؤًفات 

إٕلسالمِة إًيت اكهت يف إٔلهسًس، فلس حصمجت إًىثي من إملؤًفات ل س امي يف ؿمل  وإًـَوم

ة، وظمـوإ يف  إجللصإفِا وإًصحالت ٕإىل إًحسلإن، ومهنا ؾصف إًربثلاًَون تعصق إًصحالت إًححًص

ة،  وثحسو ُشٍ إٔلظٌلع وإحضة من ذالل حماولهتا إًـسًسة إٕلسدِالء ؿىل ثطل إمليافش إًححًص

ة ٌَـامل إٕلسالسم، ؤأمهِا مضَق ابب إمليسب ومضَق ٌَس َعصة  ؿىل إمليافش وإملمصإت إًححًص

ُصمز، ول صم ٔأن ُشٍ إذلالت إًربثلاًَة وإًىضوف إجللصإفِة لس خىضاف دعوط إملالحة 

ة وإكذعادًة ًإلمربإظورًة  ة ومٌاظق إًرشق إٕلسالسم، اكن ًِا ٔأُسإف دًًِة وؾسىًص إًححًص

و ما س ي   : ة مداحر اكًخايلمخس خِيَ يف ُشإ إًفعي يفإًربثلاًَة ُو

 أثر احلضارج اإلصاليُح واألَدنش عهً حركح انكشىف األورتُح: ادلثحث األول
 اإليرباطىرَح انربتغانُح وانكشىفاخ اجلغرافُح: ادلثحث انثاٍَ

 احلًهح انربتغانُح عهً انعامل اإلصاليٍ: نثادلثحث انثا
 احلًهح انربتغانُح عهً صىاحم اخلهُج انعرتٍ : راتعادلثحث ان

 عهً انعامل اإلصاليٍ احلًهح انربتغانُح هدافأ: ايشادلثحث اخل
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 ادلثحث األول
 أثر احلضارج اإلصاليُح واألَدنش 

 عهً حركح انكشىف األورتُح
 

ة إًيت  اكن ٌَحضارة إٕلسالمِة يف تالد إٔلهسًس إًخبٔزي إًوإحض ؿىل حصنة إًىضوف إًححًص

إهعَلت من إًربثلال وٕإس حاهَا، فلس اكهت إٔلهسًس ثـخرب حمعة ٔأو مصنز إهخلال إًـَوم وإملـارف 

إًـصتَة وإٕلسالمِة ٕإىل تالد ٔأوراب، وكس إُمت إٔلورتَون نثيإً ترتمجة ثطل إًـَوم، ذاظة ما 

ـَق ابجللصإفِا وإًفطل ونخة مـامج إًحسلإن وإًصحالت، ومن ذالل ثطل إًرتإمج إس خعاع ًخ

إًربثلاًَون وإٕلس حان إًخـصف ؿىل دعوط إًصحالت إًححًصة وإًحسلإن إًيت ثلؽ ؿىل دط 

ة إملِمة، ول تس من إٕلصارة نشضل ٕإىل ٔأن إملسَمني كس  ا، وإمليافش وإملمصإت إًححًص سُي

شإ إس خعاؾوإ دوض إًح حار إًضاسـة وإس خىضاف إًـامل كدي ٔأن ًعي ٕإًََ إٔلورتَون، ُو

موزق يف نخة إملؤرذني إملسَمني ول ًيىٍص إًحاحثون إًلصتَون، فلس إندضفوإ إًلارثني 

ة إًيت حصتط تني إًرشق وإًلصب كدي ٔأن ًحسأٔ  إٔلمٍصىِخني وإندضفوإ نشضل ظصق إملالحة إًححًص

 يف ُشإ إملححر س يخني ثطل إًيلاط إملِمة اكليٓت: إًلصتَون رحالهتم إٕلس خىضافِة، و

 واَتمال انعهىو وادلعارف إىل انغرب احلضارج اإلصاليُح: ادلطهة األول
 دور ادلضهًني يف اكتشاف انمارج األيرَكُح: ثاٍَادلطهة ان

 دور ادلضهًني يف اكتشاف انطرَك يٍ اذلُد إىل إصثاَُا: ادلطهة انثانث
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 ولادلطهة األ
 احلضارج اإلصاليُح واَتمال انعهىو وادلعارف إىل انغرب

 
تس من إًلول تبٔن إًوحود إًـصيب يف تالد إٔلهسًس كس ساؿس إٔلس حان وإًربثلاًَني ؿىل  ل

إٕلظالع ؿىل إملـارف إًـَمَة إًـصتَة وإٕلُامتم تسرإس هتا، فلصٔأوإ رحةل إجن تعوظة إشلي زإر 

لِا ووظف ثصإء إً  خجار إًوإسؽ حىت ٕإن إًوإحس مهنم رمبا إمذطل إملصهة إًِيس وإًعني وإفًص

إًـؼمي جبمَؽ ما فَِ
(1)

. 

فدـس سلوط تالد إٔلهسًس يف ًس إًربثلاًَني وإٔلس حان حصمجت مـؼم إملؤًفات وإًىذة إًـصتَة، 

ومن ٔأمه إًـَوم إًيت إس خفاد إًربثلاًَني وإٔلس حان من حصمجهتا إًـَوم إملخـَلة ابجللصإفِا وإًفطل 

 وإملالحة.

فلس اكهت إٔلهسًس مـرب إحلضارة إٕلسالمِة إًصئُيس، وإجلرس إٔلمه يف معََة إهخلال إحلضارة 

إٕلسالمِة ٕإىل ٔأوراب، وذضل يف ص ىت إجملالت إًـَمَة وإًفىًصة وإٕلحامتؾَة وإٕلكذعادًة، وكس 

 تلِت إٔلهسًس ويه حزء من ٔأوراب مسة مثاهَة كصون مٌرب ٕإصـاع حضاري ذالل وحود

إملسَمني فهيا، وحىت ٔأزياء ضـفِا إًس َايس، وػِور ذماضل إًعوإئف وذضل توإسعة خامـاهتا 

ومسإرسِا ومىذحاهتا ومعاهـِا وكعورُا وحسإئلِا وؿٌَلهئا ؤأدابهئا، حىت كست حمط ٔأهؼار 

إٔلورتَني إًيت اكهت ؿىل ظالت وزَلة ومس متصة تحسلإهنم
(2)

. 

 ثفصقوإ ٌَـمل، وإهرصفوإ ٕإىل إًـياًة ابًـَوم وإلٓدإب مفا ٕإن إس خلص إملسَمون يف ٕإس حاهَا حىت

وإًفٌون، وكس فاكوإ يف ذضل ما وظي ٕإًََ ٕإدوإهنم يف إملرشق من ثلسم، وإتخىصوإ إجلسًس 

و ما ٔأاتح ٔلوراب موردًإ ؿشاًب ػَت حهني مٌَ مٌش ٔأوإدص إًلصن  وإًـؼمي يف لك إًـَوم، ُو

 ة يف إًلصن إخلامس ؾرش.إحلادي ؾرش إملَالدي حىت إٍهنضة إٕلًعاًَ

                                                           
ؿباضرات تاريخ اػبليج العريب اغبديث واؼبعاصر، د. ستار الطفيلي، كلية الرتبية قسم التاريخ جامعة بابل،  (ٔ)

 موقع جامعة بابل.
يف اغبضارة اإلنسانية، د. راغب السرجاين، الناشر مؤسسة  ماذا قدـ اؼبسلموف للعامل اسهامات اؼبسلمٌن (ٕ)

، دور اغبضارة العربية اإلسالمية يف ٜٗٙ/ٕـ، ٕٓٔٓإقرأ للنشر والتوزيع والرتصبة القاىرة مصر، الطبعة الرابعة 
 .ٔ٘النهضة األوربية، ىاين اؼببارؾ وشوقي أبو خليل، ص
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ًلول حوس خاف ًوتون: "ومل ٍىس إًـصب ٍمُتون فذح ٕإس حاهَا حىت تسءوإ ًلومون جصساةل إحلضارة 

لميوإ خفم  ُـمصوإ دصإب إملسن، ًو فهيا، فبٔس خعاؾوإ يف ٔأكي من كصن ٔأن حُيَوإ مِت إٔلرضني، ًو

ة ابٔلدم إٔلدصى، مث رشؾوإ  وظسوإ وزَق إًعالت إًخجاًر ًخفصقون زلرإسة إًـَوم إملحاين، ًو

ًض ئون إجلامـات إًيت ػَت وحسُا مَجبٔ  رتمجون نخة إًَوانن وإًالثني، ًو وإلٓدإب، ًو

(1)ٌَثلافة يف ٔأوراب زمًٌا ظوًالً 
 ." 

وكس وضعت حصنة إًرتمجة ؾن إًـصتَة وضاظًا هحيًإ، وذاظة يف مسًية ظََعةل ذالل إًلصهني 

هت إًرتمجة ثمت من إًـصتَة ٕإىل إٕلس حاهَة، ومن مث ٕإىل إًثاين ؾرش وإًثاًر ؾرش إملَالدًني، واك

إًالثًَِة، ٔأو من إًـصتَة ٕإىل إًالثًَِة مدارشة، ومل ثلذرص إًرتمجة ؿىل مؤًفات إًـٌَلء إًـصب يف 

لِة إًىربى إًيت اكهت كس حصمجت يف  لك مٌايح إملـصفة حفسة، وٕإمنا مشَت إملؤًفات إٕلقًص

تـغ مؤًفات إًَوانهَني مثي نخة خاًَيوس ؤأتلصإط  إملرشق كدي ذضل تلصهني، فرتمجت

 ؤأفالظون ؤأرسعو وٕإكََسس وكيمه.

سمى إًعََعًل، كسم ٕإىل ظََعةل من  واكن من ٔأصِص مرتمجي ظََعةل خيإرد إًىصميوين ٌو

م، وثًُسة ٕإًََ حصمجة ما ًلارب من مائة نخاب، تُهنا وإحس وؾرشون 1152ٕإًعاًَا س ية 

حسو ٔأن تـضِا من إهخاج ثالمِشٍ نخااًب ظحًَا، مهنا إمل  يعوري ٌَصإزي، وإًلاهون لجن سٌُا، ًو

و مس خـصب إبرشإفَ، وتـضِا ابٕلصرتإك مؽ كٍي ذاظة كاًة ُو
(2)

. 

وكام ابًرتمجة نشضل يف إًلصن إًثاين ؾرش ٕإس حاهَون وأٓدصون كسموإ ٕإىل ٕإس حاهَا، مث ٔأوضبٔ 

 إًـايل، ودسؽ إًرتمجة من إًـصتَة ٕإىل ٔأًفووسو إًـارش مطل كض خاةل ؿسدًإ من مؤسسات إًخـَمي

إًالثًَِة، وإحِااًن ٕإىل إٌَلة إًلض خاًَة
(3)

. 

ًلول سارثون: "حلق إملسَمون ؾحاكصة إًرشق ٔأؾؼم إملبٓثص يف إًلصون إًوسعى، فُىذحت ٔأؾؼم 

ا ٔأظاةل، ؤأقزرُا مادة ابٌَلة إًـصتَة، واكهت من مٌخعف إًلصن إًثامن  إملؤًفات كمية، ؤأنرُث

اًة إًلصن إحلادي ؾرش ًلة إٕلرثلائَة ٌَجًس إًخرشي، حىت ًلس اكن ًًدلي ٔلي اكنن حىت هن

لس فـي ذضل نثيون  ٕإذإ ٔأرإد ٔأن ًمل تثلافة ؾرصٍ وتبٔحسث ظورُا ٔأن ًخـمل إٌَلة إًـصتَة، ًو

                                                           
 .ٖٕٚحضارة العرب، جوستاؼ لوبوف، ص (ٔ)
 .ٜ٘ٙ/ٕقدـ اؼبسلموف للعامل، د. راغب السرجاين، ماذا  (ٕ)
 تأثًن الطب العريب يف اغبضارة األوربية، ؿبمود اعبليلي، موقع إلكرتوين إسالـ ميست اعبليلي. (ٖ)
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من كي إملخلكمني هبا، ؤأؾخلس ٔأهيا ًس يا يف حاخة ٔأن هحني مٌجزإت إملسَمني إًـَمَة يف 

إًفزيايء وؿمل إًفطل وإًىميَاء وإًيحات وإًعة وإجللصإفِاإًصايضَات و 
(1)

." 

وؾن ماكهة كصظحة ذاظة يف إهخلال إحلضارة إٕلسالمِة ًلول حوإن جصإهس حصإهس حون: "ٕإن 

كصظحة إًيت فاكت لك حوإرض ٔأوراب مسهَة ٔأزياء إًلصن إًـارش اكهت يف إحللِلة حمط ٕإجعاب 

ؿني دول إًحَلان، واكن إًس َاح إًلادمون من إًضٌلل إًـامل ودُض خَ، هكسًية فِيُس َا يف أٔ 

حة ؾن ثطل إملسًية، إًيت حتوي س حـني مىذحة وجسـٌلئة  ٌسمـون مبا ُو ٔأص حَ ابخلضوع وإًُص

حٌلم معوسم، فٕان إدرهت إحلاخة حاكم ًَون ٔأو إًيافار ٔأو جصصَوهة ٕإىل حصإح ٔأو رميسس ٔأو 

اٍهبم ٕإل ٕإىل كصظحةمـٌلري ٔأو ذائط زَاب ٔأو موس َلي فال ًخجِون مبع
(2)

." 

ؤنس إملفىص ًَوتوزل فاٌس إملَلة َلس ٔأسس ٔأثص كصظحة يف إًخسصني ًـرص إٍهنضة كائاًل:  ًو

"ًس يا هحاًف ٕإذإ كَيا ٔأن إًـرص إًـَمي إشلي هـُش فَِ مل ًسصن يف مسن ٔأوراب، وًىن يف 

إملصإنز إٕلسالمِة، يف دمضق وتلسإد وإًلاُصة وكصظحة
(3)

." 

تعفة ؿامة هكـرب لثعال إحلضارة إٕلسالمِة ابًلصب وإهخلاًِا ٕإًََ ثلول زجيًصس  وحول إٔلهسًس

ُوىىَ: "ومل حىن حدال إًربوس ٍمتيؽ ثطل إًعالت، ومن ُيا وخست إحلضارةة إًـصتَة 

لِا ٕإىل إًلصب إٔلهسًس َة ظًص
(4)

." 

ورتَني، وثضَف كائةل: "وكس محي مضـي إحلضارة إًـصتَة ؿرب إٔلهسًس ٔأًوف من إٔلزسى إلٔ 

ا من مصإنز إًثلافة إٔلهسًس َة، نٌل مثي جتار ًَون وحٌوإ  ؿادوإ من كصظحة وزسكسعة وكُي

وإًحيسكِة وهورمربج دور إًوس َط تني إملسن إٔلورتَة وإملسن إٔلهسًس َة، وإحذىت مالًني 

لِم ٕإىل س يدِاحو ابًخجار إًـصب وإحلجاج إملس َحَني  إحلجاج من إملس َحَني إٔلورتَني يف ظًص

إًلادمني من صٌلل إٔلهسًس نٌل سامه س َي إًفصسان وإًخجار ورخال إزلٍن إملخسفلني س يواًي من 

ٔأوراب ٕإىل ٕإس حاهَا يف هلي ٔأسس إحلضارة إٔلهسًس َة ٕإىل تالدمه ومحي إٍهيود من جتار ؤأظحاء 

                                                           
، أثر العلماء اؼبسلمٌن يف اغبضارة األوربية، أضبد علي ٛىكذا كانوا يـو كنا، احساف مشسي باشا، ص (ٔ)

 .ٓٔٔاؼبال، ص
 .ٕٚيا والربتغاؿ، جوف براند تراند، دراسة منشورة بكتاب تراث اإلسالـ بإشرؼ أرنولد، صإسبان (ٕ)
 .ٓٗاإلسالـ على مفرتؽ الطرؽ، ؿبمد أسد، ص (ٖ)
 .ٖٔمشس العرب، زجيريد ىونكو، ص (ٗ)
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لَوإ ومذـَمني زلافة  إًـصب ٕإىل تسلإن إًلصب، نٌل إصرتهوإ يف ٔأؾٌلل إًرتمجة مبسًية ظََعةل، وه

ؾن إًـصتَة ؿسدًإ هحيًإ من إًلعط وإٔلساظي وإملالمح
(1)

." 

ىشإ اكهت إٔلهسًس مصنزًإ رمٌلً من مصإنز إحلضارة إٕلسالمِة، واكهت من ٔأمه مـاجص إهخلاًِا  ُو

ٕإىل ٔأوراب، ومن ٔأمه إًـَوم إًيت هلَت من إٔلهسًس ٕإىل ٔأوراب وذاظة ٕإىل ٕإس حاهَا وإًربثلال 

 ابجللصإفِا واترخي إًصحالت وإًحسلإن.إًـَوم إملخـَلة 

فِلول إملفىص إًلصيب مارحن تَسرن: "ما زإًت مؤًفات إملسَمني يف إجللصإفِا حتخي ماكاًن رمٌلً 

س يف ؿَميا يف ابجللصإفِا إًخارخيَة إملخـَلة  حىت ًومٌا ُشإ، ٔلن إملـَومات إًيت ثخضمهنا حًز

هتا ُشٍ إملؤًفات، وابًخ ايل حمني تعورة كي مدارشة مـَوماثيا ؾن اترخي ثطل ابًحسلإن إًيت ثياٍو

إًحسلإن، فرتإث إٕلسالم يف ُشٍ إًحسلإن هل ٔأمهَة ذاظة
(2)

." 

وكس وضؽ ؿٌَلء إحلضارة إٕلسالمِة يف ؿمل إجللصإفِة موسوؿات حلصإفِة حلِلِة، مهنا نخاب 

فِة خضمة مجؽ مـجم إًحسلإن ًَاكوت إذلوي، ذضل إشلي ًلول فَِ دًورإهت: "موسوؿة حلصإ

فهيا لك إملـَومات إجللصإفِة إملـصوفة يف إًـعور إًوسعى، ومل ٍىس ًرتك صُئًا من ُشٍ 

إملـَومات ٕإل ٔأدذهل يف ُشٍ إملوسوؿة، من فطل وظحَـة وؿَوم أآثر وإجللصإفِة إًخرشًة 

ي ٔأَُِا وإًخارخي، ُشإ ٕإىل ما ٔأزخذَ فهيا من ٔأتـاد إملسن تـضِا ؾن تـغ، ؤأمهَهتا وحِاة مضِور

س يا هـمل ٔأن ٔأحسًإ ٔأحة إٔلرض نٌل ٔأحهبا ُشإ إًـامل إًـؼمي ؤأؾٌلهلم، ًو
(3)

." 

لول حوس خاف ًوتون: "ونخة إًـصب إًيت إىهتت ٕإًَيا يف ؿمل إجللصإفِا رممة ٕإىل إًلاًة، واكن  ًو

تـضِا ٔأساسًا زلرإسة ُشإ إًـمل يف ٔأوراب كصواًن نثية
(4)

 ." 

عة إٕلدٌر يس إًيت ورُشت ظورهتا وإًيت إص متَت ؿىل مٌاتؽ إًيَي مث ًضَف ًوتون: "ودًص

وإًححيإت إٕلس خوإئَة إًىدية ٔأي ؿىل ُشٍ إٔلماهن إًيت مل ٍىدضفِا إٔلورتَون ٕإل يف إًـرص 

لِا ٔأؾؼم ذما ػن  إحلارض ٔأنرث دصإئعَ ظصإفة، فِيي ثثخت ٔأن مـارف إًـصب يف حلصإفِة ٕإفًص

زمًٌا ظوًالً 
(5)

." 

                                                           
 .ٕٖ٘مشس العرب، زجيريد ىونكو، ص (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕاؼ شاخت وبوزورت، مبحث العلـو منشور يف كتاب تراث اإلسالـ، مارتن بلسنر، بإشر  (ٕ)
 .ٜٖ٘/ٖٔقصة اغبضارة، وؿ ديورانت،  (ٖ)
 .ٜٙٗحضارة العرب، جوستاؼ لوبوف، ص (ٗ)
 .ٓٚٗحضارة العرب، جوستاؼ لوبوف، ص (٘)
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إٕلسالمِة وما نخحَ إملسَمون يف ؿَوم إًححار ٔأثٌص ابًف يف ثلسم إملالحة واكن ٌَرصإئط 

إًلصتَة
(1)

حسو ُشإ إٔلثص وإحضًا ؿىل حصنة إملالحة زلى إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة وإًيت من  ، ًو

ذالل حصمجة ثطل إًـَوم وإملـارف إًيت حصوِا إملسَمون يف إٔلهسًس إس خعاع إًربثلاًَون ٔأن 

لِا وإًححار إٕلسالمِة يف إًِيس وإجلٍزصة إًـصتَة.ًعوإ ٕإىل إًحسل  إن إٕلسالمِة يف ٕإفًص

 

 
  

                                                           
 .ٗ٘ٔ/ٕمبحث العلـو منشور يف كتاب تراث اإلسالـ، مارتن بلسنر، بإشراؼ شاخت وبوزورت،  (ٔ)
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 ثاٍَادلطهة ان
 دور ادلضهًني يف اكتشاف انمارج األيرَكُح

 
وذاظة تالد إٔلهسًس وإًيت اكهت مصنزإً  اكن ٌَمسَمني دوٌر هحي يف إندضاف إًلارة إٔلمٍصىِة،

اكهت من ٔأمه مـاجص هلي إًـَوم ٕإىل ٔأوراب، ومن ٔأمه رمٌلً من مصإنز إحلضارة إٕلسالمِة، وإًيت 

إًـَوم إًيت هلَت من إٔلهسًس ٕإىل ٔأوراب وذاظة ٕإىل ٕإس حاهَا وإًربثلال إًـَوم إملخـَلة ابجللصإفِا 

ة.  واترخي إًصحالت وإًحسلإن وإًيت إس خفادوإ مهنا نثيًإ يف إهعالق رحالت إًىضوف إًححًص

"ما زإًت مؤًفات إملسَمني يف إجللصإفِا حتخي ماكاًن رمٌلً حىت ًلول إملفىص إًلصيب مارحن تَسرن: 

س يف ؿَميا يف ابجللصإفِا إًخارخيَة إملخـَلة ابًحسلإن  ًومٌا ُشإ، ٔلن إملـَومات إًيت ثخضمهنا حًز

هتا ُشٍ إملؤًفات، وابًخايل حمني تعورة كي مدارشة مـَوماثيا ؾن اترخي ثطل إًحسلإن،  إًيت ثياٍو

م يف ُشٍ إًحسلإن هل ٔأمهَة ذاظةفرتإث إٕلسال
(1)

." 

وكس ثـصف إملس خىضفني إًربثلاًَني من ذالل حصمجة إًىذة إٕلسالمِة وإٕلظالع ؿَهيا ؿىل 

نثي من تسلإن إًـامل إٕلسالسم، فلس وضؽ ؿٌَلء إحلضارة إٕلسالمِة يف ؿمل إجللصإفِة موسوؿات 

وي، ذضل إشلي ًلول فَِ دًورإهت: حلصإفِة حلِلِة، مهنا نخاب مـجم إًحسلإن ًَاكوت إذل

"موسوؿة حلصإفِة خضمة مجؽ فهيا لك إملـَومات إجللصإفِة إملـصوفة يف إًـعور إًوسعى، ومل 

ٍىس ًرتك صُئًا من ُشٍ إملـَومات ٕإل ٔأدذهل يف ُشٍ إملوسوؿة، من فطل وظحَـة وؿَوم أآثر 

اد إملسن تـضِا ؾن تـغ، ؤأمهَهتا وإجللصإفِة إًخرشًة وإًخارخي، ُشإ ٕإىل ما ٔأزخذَ فهيا من ٔأتـ

س يا هـمل ٔأن ٔأحسإً ٔأحة إٔلرض نٌل ٔأحهبا ُشإ إًـامل  وحِاة مضِوري ٔأَُِا ؤأؾٌلهلم، ًو

إًـؼمي
(2)

." 

لول حوس خاف ًوتون: "ونخة إًـصب إًيت إىهتت ٕإًَيا يف ؿمل إجللصإفِا رممة ٕإىل إًلاًة، واكن  ًو

كصواًن نثيةتـضِا ٔأساسًا زلرإسة ُشإ إًـمل يف ٔأوراب 
(3)

 ." 

                                                           
 .ٗ٘ٔ/ٕاإلسالـ، مارتن بلسنر، بإشراؼ شاخت وبوزورت، مبحث العلـو منشور يف كتاب تراث  (ٔ)
 .ٜٖ٘/ٖٔقصة اغبضارة، وؿ ديورانت،  (ٕ)
 .ٜٙٗحضارة العرب، جوستاؼ لوبوف، ص (ٖ)
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عة إٕلدٌريس إًيت ورُشت ظورهتا وإًيت إص متَت ؿىل مٌاتؽ إًيَي  مث ًضَف ًوتون: "ودًص

وإًححيإت إٕلس خوإئَة إًىدية ٔأي ؿىل ُشٍ إٔلماهن إًيت مل ٍىدضفِا إٔلورتَون ٕإل يف إًـرص 

لِا ٔأؾ ؼم ذما ػن إحلارض ٔأنرث دصإئعَ ظصإفة، فِيي ثثخت ٔأن مـارف إًـصب يف حلصإفِة ٕإفًص

زمًٌا ظوًالً 
(1)

." 

واكن ٌَرصإئط إٕلسالمِة وما نخحَ إملسَمون يف ؿَوم إًححار ٔأثٌص ابًف يف ثلسم إملالحة 

إًلصتَة
(2)

حسو ُشإ إٔلثص وإحضًا ؿىل حصنة إملالحة زلى إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة وإًيت من  ، ًو

هسًس إس خعاع إًربثلاًَون ٔأن ذالل حصمجة ثطل إًـَوم وإملـارف إًيت حصوِا إملسَمون يف إلٔ 

لِا وإًححار إٕلسالمِة يف إًِيس وإجلٍزصة إًـصتَة.   ًعَوإ ٕإىل إًحسلإن إٕلسالمِة يف ٕإفًص

ة إندضاف إًلارة  وابًًس حة ًإلندضافات إًححًصة، فاكن من ٔأمه ثطل إًىضوف إًححًص

مفيش أٔؿَن م، 1492إٔلمٍصىِة، وإشلي ًُـزى إندضافِا هجاًل ٕإىل هٌصس خوفص هوملحوس س ية 

إملسَمون هصوًة إٔلرض، ؤأزخذوإ ذضل ابًربإُني إًفَىِة وإحلساتَة، تسٔأت إٕلصارإت ثؼِص يف 

نخهبم ٕإىل ٔأهَ ل تُس من وحود حزر مـمورة يف إًوخَ إلٓدص من إًىصة إٔلرضَة مل حُىدضف 

ة ؿىل ٔأهَ ًُس من إملـلول ٔأن ٍىون ٔأحس سعحي إٔلرض ايثسة  تـس، وكس تُيُت ُشٍ إًيؼًص

ابًاكمي تُامن ًلعي إملاء إجلاهة إلٓدص، ٔلن ُشإ س َؤدي ٕإىل إدذالل ثوإزن إٔلرض وإهخؼام 

دورإهنا، وكس اكن إًحيوين ٔأول من ٔأصار ٕإىل ُشٍ إحللِلة وثرش هبا يف ُنخحَ، وتياء ؿىل ُشٍ 

ا يف خمعوظات هحار إجللصإفِني  ة إتخسٔأت ملامصإت إًىضف إجللصإيف إًيت خاء ذهُص إًيؼًص

ة إملض خاق إملسَ مني، ومهنم إملسـودي يف نخاتَ مصوج إشلُة، وإٕلدٌريس يف نخاتَ ىُز

ٌل وكُي
(3)

. 

عف إملؤرخ إملسـودي إحملَط إٔلظَيس تححص إًؼٌَلت وإٔلدرض وإحملَط مث ًشهص ٔأددارإً  ًو

وهل ٔأددار جعَحة يف ٔأددار من قصر وذاظص : "ؾن ص حاب كامصوإ تبٔهفسِم يف دوضَ، فِلول

تَ، ومن جنا مهنم ومن ثَف ومن صاُسوإ مٌَ وما رٔأوإ، ؤأن مهنم رخاًل من ٔأُي تيفسَ يف رهو 

إٔلهسًس ًلال هل إخلضزاش، واكن من فذَان كصظحة ؤأحسإهثا جفمؽ حٌلؿة من ٔأحسإهثا، ورهة 

                                                           
 .ٓٚٗحضارة العرب، جوستاؼ لوبوف، ص (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ٕمبحث العلـو منشور يف كتاب تراث اإلسالـ، مارتن بلسنر، بإشراؼ شاخت وبوزورت،  (ٕ)
 .ٜٕٓ/ٔدـ اؼبسلموف للعامل، راغب السرجاين، ماذا ق (ٖ)
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هبم مصإهة إس خـسُا يف ُشإ إًححص إحملَط، فلاب فَِ مسة مث إهثىن تليامئ وإسـة، وذرٍب 

(1)مضِور ؾيس ٔأُي إٔلهسًس
 ." 

و إحملَط  لول إملؤرخ إذليي يف ذرب إمللصوٍرن ودوضِم ورهوهبم ًححص إًؼٌَلت ُو ًو

ومن مسًية إٔلص حوهة اكن دصوج إمللصوٍرن يف رهوب حبص إًؼٌَلت ًَـصفوإ ما فَِ : "إٔلظَيس

، وهلم تبٔص حوهة موضؽ تلصب إذلة مًسوب ٕإٍهيم ًـصف تسرب إمللصوٍرن، وذضل  وٕإىل ٔأٍن إىهتاٍؤ

مثاهَة رخال، لكِم ٔأتياء مٍع، إحمتـوإ فاتخلوإ مصهحًا ؤأدذَوإ فَِ من إملاء وإًزإد ما ٍىفهيم ٔأن 

ٔلصٍِص، مث دذَوإ إًححص يف ٔأول ظاروس إًصحي إًرشكِة، جفصوإ هبا حنوًإ من ٕإحسى ؾرش ًومًا؛ 

، فصدوإ فوظَوإ ٕإىل حبٍص كََغ إملوج، نسر إًصوإحئ، نثي إًرتوش، كََي إًضوء، فبًٔلٌوإ ابًخَف

ة إًلمن،  كَـِم يف إًَس إٔلدصى، وحصوإ يف إًححص يف انحِة إزىن ؾرش ًومًا؛ خفصحوإ ٕإىل حًز

وفهيا من إًلمن مال ًبٔذشٍ ؿسو ل حتعَي، ويه سَوحة ل انػص ًِا ول رإع، فلعسوإ إجلٍزصة 

ًة، ؿَهيا دسصة ثنٍي جصٍى، فبٔذشوإ من ثطل إًليمي فش ا فوخسوإ ؿني مباء خاًر ا فوخسوإ وىًزُو حبُو

حلورما مصًة ل ًلسر ٔأحس ؿىل ٔألكِا، فبٔذشوإ من خَودُا وساروإ مؽ إجليوب إزىن ؾرش ًومًا ٕإىل 

ٔأن ل حت هلم حٍزصة، فٌؼصوإ فهيا ٕإىل ؾٌلرٍة وحصٍث، فلعسوإ ٕإٍهيا ًيوإ ما فهيا، مفا اكن ٕإل 

إًححص، فبٔىًزوإ هبا يف  كي تـٍَس حىت ٔأحِط هبم يف زوإرق، فبٔذشوإ ومحَوإ ٕإىل مسًيٍة ؿىل ضفة

ًساهئم حٌلل جعَة،  دإٍر، فصٔأوإ هبا رخاًل صلصًإ زؾصًإ، صـورمه س حعة، ومه ظوإل إًلسود، ًو

فاؾخلَوإ يف تُت زالزة ٔأايم مث دذي ؿَهيم يف إًَوم إًصإتؽ رخي ًخلكم ابٌَسان إًـصيب، فسبهٔلم 

ذيًإ، ؤأؿَمِم ٔأهَ حصحٌلن؛  ؾن حاهلم، وفمي خاؤوإ، ؤأٍن تالدمه فبٔذربوٍ جلك ذربمه فوؿسمه

فٌَل اكن يف إًَوم إًثاين من ذضل إًَوم ٔأحرضوإ تني ًسي إملطل، فسبهٔلم ؾٌل سبهٔلم ؾيَ إًرتحٌلن 

َلفوإ  فبٔذربوٍ مبا ٔأذربوإ تَ إًرتحٌلن ابٔلمس، ؤأهنم إكذحموإ إًححص ًيوإ ما فَِ من إًـجائة، ًو

ن: ٔأذرب إًلوم ٔأن ٔأيب ٔأمص كومًا من ؾحَسٍ ؿىل هناًخَ، فٌَل ؿمل إملطل ذضل حضم وكال ٌَرتحٌل

ٕإىل ٔأن إهلعؽ ؾهنم إًضوء وإهرصفوإ من كي  جصهوب ُشإ إًححص، ؤأهنم حصوإ يف ؾصضَ صِصإً 

فائسٍة جتسي، مث وؿسمه ذيًإ، ودضفوإ ٕإىل موضؽ حخسِم، ٕإىل ٔأن تسٔأ حصى إًصحي إًلصتَة؛ 

ًة   من إزلُص.فـمص هبم زورق وؾعخت ؾَوهنم وحصى هبم يف إًححص جُص

                                                           
مروج الذىب ومعادف اعبوىر، علي بن اغبسٌن اؼبسعودي، ربقيق سعيد اللحاـ، الناشر دار الفكر بًنوت  (ٔ)

 .ٜٕٔ/ٔـ، ٕٓٓٓلبناف الطبعة األوىل 
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كال إًلوم: كسران ٔأهَ حصى تيا زالزة ٔأايٍم تََاٍهيا، حىت حئ تيا ٕإىل إًرب، فبٔدصحٌا ونخفٌا ٕإىل 

ذٍَف، وحصنيا ابًساحي ٕإىل ٔأن ثضاىح إٍهنار، وظَـت إًضمس، وحنن يف ضيٍم وسوء حاٍل 

من صسة إًىذاف، حىت مسـيا ضوضاء ؤأظوإت انٍس فعحيا جبمَخيا، فبٔكدي إًلوم ٕإًَيا 

وخسوان تخطل إحلال إًسُئة؛ حفَوإ ٔأو اثكٌا وسبًٔوان فبٔذربانمه خبربان، واكهوإ جصإجص، فلال ًيا ف

ٔأحسمه: ٔأثـَمون مك تٌُنك وتني تسلمك؟ فلَيا: ل، فلال: مسية صٍِصن! فلال زؾمي إًلوم: وإٔأسفى! 

و إملصىس إشلي يف ٔأكىص إمللصب (1)فسمى إملاكن ٕإىل إًَوم أٓسفي، ُو
." 

ُضي إًحا حر وإملؤرخ ؾصفات إًفذايح ٔأن إخلضزاش ُو إخلضزاش جن سـَس جن إٔلسود ٌو

شهص نشضل دور إٍمييَني يف إندضاف ٔأمٍصاك وإًصحةل ٕإٍهيا كدي  إٔلزدي من كدَةل إٔلزد إٍمييَة، ًو

هٌصس خوف هوملحوس تلصون
(2)

. 

                                                           
، ربقيق اغِبمًنىؼبنعم ؿبمد بن عبد اهلل بن عبد ا، صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض اؼبعطار (ٔ)
إ. اليف بروفنصاؿ أستاذ تاريخ اؼبغرب العريب جبامعة اعبزائر، ومعهد الدراسات االسالمية جبامعة  تعليقو 
 .ٙٔ، صـٜٛٛٔالطبعة الثانية  بًنوت لبناف الناشر دار اعبيل، ريسبا

ىم من اكتشف أمريكا للباحث واؼبؤرخ اليمين عرفات الفتاحي مقالة منشورة يف مدونتو بعنواف اليمنيوف  (ٕ)
قبل كريستوؼ كوؼببوس، ويقوؿ فيها: "اكتشاؼ أمريكا بالنسبة لليمنيٌن كاف على قسمٌن، األوؿ قسم الرحلة 
إليها والثاين قسم اإلخبار عنها، فاألوؿ قسم الرحلة أوؿ من وطئت قدمو أمريكا ذو القرنٌن وقد فصل ذلك 

عند أىل العلم ِأىرىم ابن حجر واإلماـ اؼبقريزي ونشواف يف منشور سابق أف ذو القرنٌن ديين وىو ترجيح 
اغبمًني، وال ريب أف كل شيء مودع يف دين اإلسالـ قاؿ تعاىل: "ما فرطنا يف الكتاب من شيء"، فأمر 

ِرَب َحَّتى ِإَذا بَػَلَغ َمغْ  * فَأَتْػَبَع َسَبًبااكتشاؼ أمريكا مذكور يف القرآف وأوؿ من اكتشفها ذو القرنٌن قاؿ تعاىل"
َئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَىا قَػْوًما قُػْلَنا يَاَذا اْلَقْرنَػٌْنِ ِإمىا َأْف تُػَعذِّبَ  َأْف تَػتىِخَذ ِفيِهْم   َوِإمىاالشىْمِس َوَجَدَىا تَػْغُرُب يف َعٌْنٍ ضبَِ

بل حوايل "، أي أنو وصل إىل آخر بالد الغرب...، وعثر على نقوش سندية ضبًنية تبٌن الوجود اليمين قُحْسًنا
ألف سنة ويفيد الباحث معمر الشرجيب أف مث نقوش الفينيقيٌن اليمنيٌن يف أمريكا من القرف الثاين  ٖٓٓٓ

قبل اؼبيالد، وأما قسم اإلخبار فاظبع عن ىذا األثر عن تابعي دياين يصف أمريكا قبل ميالد جد جد  
ندلس كما بيننا وبٌن األندلس ما يروف أف كريستوؼ بقروف، عن الشعيب "إف هلل تبارؾ وتعاىل عبادًا وراء األ

اهلل عزوجل عصاه ـبلوؽ، رضراضهم الدر والياقوت وجباؽبم الذىب والفضة، وال حيرتثوف وال يزرعوف وال 
حيرتفوف وال يعملوف عماًل ؽبم شجر على أبواهبم ؽبا شبر ىي طعامهم وشجر ؽبا أوراؽ عراض ىي لباسهم"، 

لشعيب من شعب مهداف ىاجر أبوه زمن عمر يف فتوحات العراؽ مع وفود والشعيب ىو عامر بن شراحيل ا
مهداف ونزلوا الكوفة وربديد مسقط رأس الشعيب باليمن أنو من منطقة تسمى شعب عذر من ؿبافظة عمراف، 
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ـضس ذضل ما ذهٍص إًـامل إملؤرخ إٌَلوي إٔلب ٔأوس خاس إًىصمًل من ٔأن إملسَمني س وظَوإ ك ًو

ٔأمٍصاك من ًض حوهة كدي هوملحوس تفضي مـصفهتم ًخَار إخلََج إحلار يف إًعَيس، فِلول: "س حق 

إًـصب سانص إٔلدم ٕإىل مـصفة ُشإ إًخَار ودوإظَ، وٕإىل حصنخَ من إملىس َم ٕإىل ٔأًٍصيسإ 

وإًـىس
(1)

." 

عة ٕإل ٔأن ٔأنرث إٕلصارإت ٕإهبارًإ وٕإاثرة ٌسلُضة ؿىل إندضاف إملسَمني ٔلمٍصاك يه  ثطل إخلًص

إًيت إندضفِا إملسدرشق إٔلملاين تول اكهل يف مىذحة ظوب اكيب زسإي إبسعيحول، وورشُا ؿىل 

عة 1929إًـامل س ية  م، تـس حتلِق ؿَمي دويل إس متص ؿسة س يوإت، فلس حيت ُشٍ إخلًص

إًـٌَلء، ؤأذَُت إًـامل، ويه من ثبًَٔف حلصإيف مسمل ُو تيي ٌرس، وإمسَ إًاكمي حمي 

ة يف إٔلسعول إًـامثين إشلي اكن س َس إًححار يف إزل ٍن جن َلس إًٌصس، واكن ٔأحس كادة إًححًص

عة ثيلسم يف إًوإكؽ ٕإىل ؿسة دصإئط مٌفصدة، فِيي ثحني رشيق إحملَط  شٍ إخلًص ثطل إلٓوهة، ُو

لِة إًلصتَة، ٔأما يف قصيب إحملَط فبٔهت حصى إًلارة  إٔلظَيس حِر إًسوإحي إٕلس حاهَة وإٕلفًص

ٍصىِة ثسوإحَِا وحزرُا وموإىهيا وحِوإانهتا، فضاًل ؾن ساكهنا إٔلظََني إًِيود إذلص إشلٍن إٔلم

 ٍصمسِم ؾصإة ومه ٍصؾون إًلمن.

عة ٔأهَ ل  شهص إملؤرخ هصإجضىوفسيك يف نخاتَ اترخي إٔلدب إجللصإيف إًـصيب ثـََاًل ًِشإ إخلًص ًو

ًيت رمبا حىون كس سلعت يف ًسٍ تس ٔأن ٍىون إًٌصس كس تياُا ؿىل ٔأساس دصإئط هوملحوس إ

م ؤأزس تـغ سفٌَ، ٕإل أٔن 1499ؾيسما س َعص إٔلسعول إًرتيك ؿىل ٔأسعول إًحيسكِة س ية 

عة هبا ثفاظَي ٔلماهن مل ًـصفِا  ُشإ إًصٔأي ًَلى مـارضة من نثي من إًحاحثني، ٔلن إخلًص

                                                                                                                                              

 وكباوؿ أف نتفهم أثر الشعيب كلمة كلمة، قاؿ إف هلل تبارؾ وتعاىل عبادا وراء األندلس قلت ليس وراء األندلس
إال القارتٌن األمريكيتٌن، قولو كما بيننا وبٌن األندلس، قلت وكاف الشعيب بالكوفة وىي مسكنو فاؼبسافة من 
الكوفة إىل األندلس ىي نفس اؼبسافة من أمريكا إىل األندلس....، ومل يقف شغف اليمنيٌن دبعرفة ما وراء 

كاف يراود كثًناً منهم على شط إشبيلية عن األطلسي ىنا بل حَّت حٌن استوطنوا األندلس بعد الفتوحات فقد  
ما وراء حبر الظلمات حَّت غامر الشاب اليمين اػبشخاش بن سعيد بن األسود األزدي"، مت نقلو باختصار 

 من التدوين لتاريخ اليمنيٌن على مر السنٌن، للباحث عرفات الفتاحي، قناة الفتاحي التارخيية تيلجراـ.
، وأشار إليو العقاد يف كتابو أثر العرب يف اغبضارة، ٙٓٔؼبقتطف العدد نشر ىذا البحث يف ؾبلة ا (ٔ)
 .ٚٗص
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اًل ٍىضف زس ُشٍ هوملحوس، ومل ٍىن إندضفِا، وًىن ُؤلء إًحاحثني مل ًلسموإ ثـََاًل تسً

عة إًلامضة إخلًص
(1)

. 

ي ورشت يف س ية  م ثرصحيًا ٌسلنخور حلصز 1952وذما ُو خسٍص ابشلهص ٔأن حصف إًربإًز

لِا إجليوتَة، خاء فَِ  خوإحص سرتإهس يف مجِورًة ٕإفًص ة الاحامتؾَة يف خامـة ًو ٔأس خاذ إًـَوم إٔلثًص

ٌس خوفص هوملحوس، ذضل ٔلن ٔأن نخة إًخارخي ختعيء ؾيسما ثًسة إندضاف ٔأمٍصاك ٕإىل هص 

ا كدهل مبئات إًس يني، وكسإؾمتسان درإسة إٔلس خاذ  إًـصب إملسَمني يف إًوإكؽ مه إشلٍن إندضفُو

إملشهور، وإًيت دإمت ست س يوإت ؿىل درإسة ٌََِالك إًخرشًة إًيت ؿرُث ؿَهيا يف ولًة 

ََة قصاندة إًربإًز
(2)

. 

إًصحةل إملثية إًيت كام هبا إًفذَة إًـصب يف إًلصن وٕإذإ مل حىن "ًلول إزلنخور ؾز إزلٍن فّصإج: و 

إًخاسؽ إملَالدي من مِياء ًض حوهة قصاًب، ووظوهلم ٕإىل ٔأرض كِي ٔأهنا ٕإحسى حزر إٔلهدِي، ٔأو 

ة إملض خاقٔأحس موإئن إملىس َم، وإًيت روى ثفعَ كس  الهتا إًرشًف إٕلدٌريس يف نخاتَ ىُز

ؿىل  إء حشومه، حىت حصؤ هٌصس خوف هوملخسشتَني، يف إحذٔأاثرت معامؽ إملاّلحني إٔلورو 

إٕلكسإم ؿىل ثطل إمللامصة تـس ذضل تيحو مخسة كصون، حفسخٌا ٔأّن ؿاملًا حصإً من ؿٌَلء إًـصب 

ُو ٔأتو إًثياء إٔلظفِاين كس ًفت إٔلذُان ٕإىل ٕإماكن حتلِق ثطل إًفىصة
(3)

. 

عف إملسدرشق س خاهوود هة لس دٔأتوإ ؿىل  ًو لول: ًو إًـصب تبهّٔنم اكهوإ ماّلحني حميّىني ًو

لِا، نٌل س َعصوإ  إحذَاز إحملَط إًِيسي يف حصٔأة ظَحًا ٌَخجارة مؽ إًِيس وإًساحي إًرشيق ٔلفًص

لس س حلوإ هوملخس ؿىل إًححص إملخوسط ظَةل حًا، ًو يف ملامصإت إٔلظَيعي،  مخسة كصون ثلًص

ـَِم كس تَلوإ فَِ حزر ٔأزورس  .ًو

ٔأهَّ ميىن ٌَمصء ٔأن ًلّصر يف إظمئيان ٔأهَّ ًول ُشٍ "ٕإىل هدِجة مفادُا:  وخيَط س خاهوود هة

لي ؾن هصوًة  ورهثا هوملخسإخلربإت إملالحِّة إًيت  ول ٕإحِاء إملفِوم إٕلقًص ؾن إًـصب، ًو

                                                           
 .ٜٕٔ/ٔماذا قدـ اؼبسلموف للعامل، راغب السرجاين،  (ٔ)
أعالـ اعبغرافيٌن العرب، عبدالرضبن ضبيدة، اغبضارة العربية اإلسالمية، شوقي أبوخليل، ماذا قدـ اؼبسلموف  (ٕ)

 .ٜٕٓ/ٔللعامل، راغب السرجاين، 
 .٘ٓٔ، صد. عز الدين فراج ،لمٌن على اغبضارة األوروبيةفضل علماء اؼبس (ٖ)
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كط ؿىل إخملاظصة يف دوض إٔلظَيعي  ؿادٍ إًـصب ٕإىل أٔورواب ملا ٔأكسم هوملخسإٔلرض إشلي أٔ 

دعص هل جمصد ثعّور فىصة ُشٍ إًصحةل ٔأو
(1)

". 

 
  

                                                           
 .ٜٙ، صستانوود كب، ريخ اغبضارةا تاؼبسلموف يف (ٔ)
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 ثانثادلطهة ان
 دور ادلضهًني يف اكتشاف انطرَك 

 يٍ اذلُد إىل إصثاَُا
 

لِة إًعص اكن هلم إًس حق يف إندضاف إملسَمني  ذما جتسر إٕلصارة ٕإًََ ٔأن ًق ؿرب إًلارة إٕلفًص

ق إملوظةل ويه  من إًِيس ٕإىل إٔلهسًس وإٕلًخفاف حوًِا ٌَوظول ٕإىل ٔأوراب، فلس إندضفوإ إًعًص

 وإًربثلال. ٕإس حاهَاحاًًَا 

م يف نخاتَ ظحح إٔلؾىش إثعال إحملَط إٔلظَيس 1418فلس وظف إًلَلض يسي إملخوىف س ية 

ابحملَط إًِيسي وظفًا دكِلًا ًحني مـصفة إملسَمني هبشٍ إًلضَة كدي فاسىو دي خاما، فِلول 

و إإًححص إحملَط  ؾن إحملَط إٔلظَيس: "  ؤأحوإهل ،ملس خسٍص ابًلسر إملىضوف من إٔلرضُو

سّمى حبص ، مـَومة يف تـغ إملوإضؽ دون تـغ مفن إملـَوم إحلال مٌَ إجلاهة إًلصيّب، ٌو

ا يف إًالكم ؿىل إٔلظوإلٔأوكِاهوس، وفَِ إجلزإنص إخلازلإت إملخل بٔذش يف إلٕ ، ّسم ذهُص مذسإد من ًو

ق حدي ظارق، إشلي تني إٔلهسًس وجّص سوإحي تالد إمللصب إٔلكىص من زكاق سخذة ٔأي مضَ

إًـسوة ٕإىل هجة إجليوب حىت ًخجاوز حصصإء ملخوهة، ويه ابدًة إًربجص تني ظصف تالد إمللصب 

من إجليوب وتني ظصف تالد إًسودإن من إًّضٌلل، مث ميخّس حٌواب ؿىل ٔأرض دصإب كي 

، مث ٌس متص يف "يوبس خوإء إملخلّسم ذهٍص ٕإىل إجل هة ول مسَونة حىّت ًخجاوز دط إلٕ مسىو 

ق إًححصي فِلول: "مث ًـعف ٕإىل هجة إًرشق هَي  ورإء حدال إًلمص إًيت مهنا مٌاتؽ رشح إًعًص

ا، فِعي إًححص إملشهور حٌوتًَا ؾن إٔلرض وميخس رشكاً  ؿىل ٔأرض دصإب ورإء  مرص إليٓت ذهُص

تالد إًزجن، وميخس رشكًا وصٌلًل حىت ًخعي تححص إًعني وإًِيس
(1)

." 

شهص ىن 1422هصإجضوفُسيك ٔأن مالحًا ؾصتًَا كام تيفس رحةل فاسىو دي خاما س ية  ًو م، ًو

لِا، حىت وظي  ق إًـىيس، خفصج من مِياء من إحملَط إحملَط إًِيسي، ودإر حول ٕإفًص ابًعًص

                                                           
دار  الناشر، شندي مث القاىريأضبد بن علي بن أضبد الفزاري القلق ،صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء (ٔ)

 .ٜٕٙ/ٔ، ماذا قدـ اؼبسلموف للعامل، راغب السرجاين، ٖٕٚ/ٖلبناف،  الكتب العلمية، بًنوت
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ٕإىل موإينء إمللصب يف إحملَط إٔلظَيعي، واكن ذضل كدي رحالت فاسىو دي خاما ثس حـة 

وؾرشٍن ؿاماً 
(1)

. 

ملؤرخ ابمعصف: "وإحللِلة إًخارخيَة يه إن إملالح تورزوًومِو مل ٍىن ٔأول من دإر حول وًلول إ

رٔأس إًصخاء إًعاحل، فلس س حلَ ٕإىل ُشإ إزلورإن من إًلصب ٕإىل إًرشق وابًـىس مالح ؾصيب 

لِة فؼِص ابحملَط  1422ٔأحبص يف ٔأحوإء س ية  م من إحملَط إٔلظَيس حول إًلارة إٕلفًص

لس ٔأصار  ٕإىل ُشٍ إحللِلة إًـامل إجللصإيف فصإمور يف معسٍر إجللصإيف إشلي وضـَ إًِيسي، ًو

م، ويف نخاب حلصإفِة إٔلكاًمي إًس حـة إشلي وضـَ إجن سـَس إًلصانظي س ية 1457س ية 

لِا من إًلصب ٕإىل إًرشق 1452 م خاء ٔأن مالحًا ؾصتًَا ًسؾى إجن فاظمة دإر حول إفًص

وكتووظف سوإحي إًس يلال ومسقضلص يف ذضل إً
(2)

 ." 

ويف ُشإ دًَي وإحض ؿىل ٔأن إٔلورتَني كس إس خفادوإ من إملـَومات حول دط سي ثطل 

ة ٌَـصب ٌَوظول ٕإىل رشق إًـامل إٕلسالسم.  إًصحالت إًححًص

يف رحَخَ اكهوإ  وكس ذهص فاسىو دي خاما يف مشهصإثَ ٔأن إملالحني إًـصب إشلٍن ٔأًخلى هبم

ة، وإهَ إس خـان هبم  حيمَون توظالت مذعورة ًخوحَِ إًسفن، وأٓلت رظس ودصإئط حبًص

ؤأرسي تـغ دصإئعِم ٕإىل إملطل ماهوًي، ؤأن مالحًا مسٌَلً إمسَ "إملـمل اكان" من ماًيسي ُو 

خَ من ماًيسي ٕإىل اكًَىوت ابًِيسإشلي كاد سفِي 
(3)

.  

 إًـصيب إجن ماخس خمرتع سفِية دي خاما ُو إملالح إجللصإيفويف مصإحؽ ٔأدصى ٔأن إشلي كاد 

يف اترخيَ إًربق إًاميين ٕإىل ٔأن إملالح إجن ؤرخ كعة إزلٍن إٍهنصوإيل ، وكس ٔأصار إملإًحوظةل

ق إًِيس وإجلٍزصة إًـصتَة ماخس ُو من كام إبرصاد فاسىو دي خاما ٕإىل ظًص
(4)

 . 

ملسبةٔل، ؤأزخت جصإءة إجن ماخس ؾن ثطل إٍهتمة ٕإل ٔأن إزلنخور سَعان إًلامسي كس حلق ثطل إ

بٔن إشلي دّل فاسىو ذهص تو  يف جصإءة إجن ماخسإٔلماخس إملًسوتة ٕإًََ يف نخاتَ تَان ٌَمؤرذني 

ق إًِيس ُو  سؾى دي خاما ؿىل ظًص إملـمل اكان حسة ما ورد يف مشهصإت فاسىو جغصإثًَا ًو

                                                           
 .ٖٙ٘/ٕتاريخ األدب اعبغرايف العريب، كراتشوفيسكي،  (ٔ)
 .  ٕٗـ، ص ٖٜٛٔللطباعة والنشر، عدف الشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، دار اؽبمداين  (ٕ)
 .ٜٕٙ/ٔماذا قدـ اؼبسلموف للعامل، راغب السرجاين،  (ٖ)
الربؽ اليماين يف الفتح العثماين، قطب الدين ؿبمد بن أضبد النهروايل اؼبكي، منشورات دار اليمامة الرياض  (ٗ)

 ـ.ٜٚٙٔالسعودية، الطبعة األوىل 
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دي خاما
(1)

حسو  إس خفاد ٔأًضًا من إخلصإئط إًيت وضـِا إملالحني  ٔأن فاسىو دي خاما كس، ًو

 ٔأهَ ٔأرسَِا ٕإىل إملطل ماهوًي مطل إًربثلال. إًخارخيَة إًـصب، وإًيت جُضي إملعادر 

عة إٕلدٌريس  عة إملسـودي ودًص ومن إملالحغ ٔأن مجَؽ دصإئط إملسَمني إملخبٔدصة مثي دًص

لِا، فلس اكهت ُشٍ إملياظق ثحني توضوح إثعال إحملَط إًِيسي ابحملَط إٔلظَيس حول  ٕإفًص

لِا ؿامصة ابملصإهة إًـصتَة ذإُحة أٓثَة تني إًِيس وقصب ٕإفًص
(2)

 .  

  

                                                           

جاما ىو اؼبؤرخ قطب ي فاسكو دد بن ماجد بإرشاد إىل أف أوؿ من ذكر اهتاـ أضبُتشًن اؼبصادر التارخيية (ٔ) 
 ـ الدكتور سلطاف القاظبي، وقد قاالربؽ اليماين يف الفتح العثماينىػ يف كتابو ٜٛٛالدين النهروايل اؼبتوىف سنة 

 بذكر دليل براءة أضبد بن ماجد، بإيراده للفقرة اػباصة يف كتابو بياف للمؤرخٌن األماجد يف براءة بن ماجد
وفيما يلي النص اؼبرتجم لتلك  فاسكو دي جاما، يومياتبالشخص الذي أرشد فاسكو داجاما من خالؿ 

اغباكم اؼبسلم يف مدينة  أي أبريل، صعد أمٌن سر اؼبلك ٕٕادؼ يف يـو األحد التايل، والذي ص" الفقرة:
و مل يكن أحد قد اقرتب من ، وألنن السفينة ظافرة إىل ظهر السفينة اليت يوجد هبا فاسكو داجاماممالندي 

باعتقالو، وأرسل إىل اؼبلك طالبا منو إرساؿ ليومٌن السابقٌن، فقد قاـ القائد أي فاسكو داجاما سفننا خالؿ ا
وفور تسلم اؼبلك الرسالة أرسل لو مرشدا مسيحيا، فأطلق القائد بعدئذ  ،ؼبرشدين الذين وعد بإرساؽبم إليوا

 ."شد اؼبسيحي الذي أرسلو اؼبلك لناولقد سررنا كثًنا باؼبر  احتجزه يف سفينتويل الذي كاف قد سراح الرجل النب
من التعاوف مع وىنا أحب أف أشًن إىل قضية مهمة تتعلق باغبكاـ اؼبسلمٌن يف شرؽ إفريقيا، الذين أبدوا شيئا 

اؼبسلمٌن،  إىل تطويق  الربتغايل الذي يرميوىي عدـ إؼبامهم باؼبشروع الصلييب الصليبيٌن بقيادة فاسكو داجاما
واالبتزاز، خاصة  أنواع التهديدقد مارس معهم شَّت  خنقهم اقتصاديا، ىذا فضال عن أف فاسكو داجاماو 

االستيالء على السفن اؼبدنية احململة بالركاب اؼبسلمٌن، وأسرىم، ومن مث اؼبساومة عليهم، من أجل إمداده دبا 
مدينة القريبة من  ع أحد اغبكاـ اؼبسلمٌن يف مدينة مالنديميريد من معلومات، وسبوين. ومن ذلك ما حصل 

اؼبرشد البحري الذي قاده عرب احمليط إىل  ينة اليت أخذ منها فاسكو داجاماوىي اؼبد فبباسا على سواحل كينيا
 اؽبند.

يف رحلتو من  وبذلك يكوف مرشد فاسكو داجاما"اف بن ؿبمد القاظبي حبثو بقولو: وقد ختم الدكتور سلط
أنظر: بياف للمؤرخٌن األماجد يف براءة ابن ماجد، د. سلطاف  ."فريقي إىل اؽبند، مسيحيا غجراتياالساحل األ

 .ـٕ٘ٓٓ ثةالطبعة الثال ،سلطنة عماف، اؽبادي التازيعبد  ، د.ابن ماجد والربتغاؿالقاظبي، وأنظر كذلك 
 .ٜٕٙ/ٔللعامل، راغب السرجاين، ، ماذا قدـ اؼبسلموف ٕٔأطلس تاريخ اإلسالـ، حسٌن مؤنس، ص(ٕ) 
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 ثاٍَثحث انادل
 اإليرباطىرَح انربتغانُح انتعرَف ت

 وانكشىفاخ انثحرَح انربتغانُح
 

إجلٍزصة ثـود تسإايت إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة ٕإىل حصاكت إٕلسرتدإد إملس َحي إًخسرجيي ًض حَ 

ة، ويه ما اكهت ثـصف ابٔلهسًس وإًيت اكهت تالدًإ ٕإسالمِة حىت إس خوىل ؿَهيا  إٕلًحًي

وكس حصك مسَمو إٔلهسًس ثصوة ؿَمَة ثسل ، إ تبَُِٔا ؤأفٌومه ؾهناإٕلس حان وإًربثلاًَني وىلكو 

ُشٍ  ٕإٍهيا تالد إٔلهسًس، وكس إس خفاد إًربثلاًَني من تإٍهنضة إحلضارة إًـَمَة إًيت وظَؿىل 

ة، ف إملؤًفات إًـَمَة وكاموإ ترتمجهتا، ذاظة ما ًخـَق تـَوم إجللصإفِا  ؼِصت وإملالحة إًححًص

ق حول إًلارة إلٕ  لِةحصنة إجلِود إًربثلاًَة يف إًىضف ؾن ظًص وحتلِق إًخـاون مؽ إحلخضة  ،فًص

إٕلسالمِة ٌَلِام حبصب ظََخِة يف إًححص إٔلمحص، ٍىون من ٔأُسإفِا إًصئُس َة ثسمي إمللسسات 

ة ُشٍ ٔأًضًا مرصدوةل إملٌلًَم يف ورضب  ،يف إحلجاز ، واكهت هتسف حصنة إًىضوف إًححًص

ة وحصنة إًخجارة من إًِيس ٕإىل ٔأوراب، وهبشإ فٕاهيا يف  ٕإىل إًس َعصة ؿىل دعوط إملالحة إًححًص

 :ة معاًة اكًخايلزالزيف ثطل إٔلحسإث س يخني  إملححرُشإ 

 اإليرباطىرَح انربتغانُحَشأج : ادلطهة األول
 انكشىف انثحرَح انربتغانُححركح  :ادلطهة انثاٍَ

 أهى احلًالخ انثحرَح نإليرباطىرَح انربتغانُح: ثانثادلطهة ان
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 ادلطهة األول
 َشأج اإليرباطىرَح انربتغانُح

 

إًربثلال هكساحة حلصإفِة من إٔلرض حزءًإ ل ًخجزٔأ من إزلوةل إٕلسالمِة يف دوةل اكهت 

إٔلهسًس، حىت تسإًة إًلصن إحلادي ؾرش ٌَمَالد، وكس جسي ًيا إًخارخي تسإًة مِالد إًربثلال 

َون، ؤأظَق ؿَهيا أٓهشإك هوهدِة إًربثلال،  هولًة ظلية يف ؾِس فصانهسو إٔلول مطل كض خاةل ًو

ؽ تني وذضل ؾيسما جنح ُشإ إملطل يف إسرتدإد ٔأرإيض ٔأكَمي ًوزًخاهَا من إملسَمني، إًيت اكهت ثل

صو ومٌسجيو وحـي من ُشٍ إمليعلة ولًة مس خلةل حتت إمس إًربثلال هنصي دٍو
(1)

. 

ُلال ٔأًضًا ٔأن اترخي ثبٔسُس ذمَىة إً و إًسادس إشلي كسم سربثلال ًـود ٕإىل ؾِس إملطل ٔأًفوو ًو

إجلزء إًضٌليل من جصثلال إًَوم ُسًة زوإج إتًذَ ثٍيزإ من ُرني إًربقيسي، واكهت ثـخرب 

َون س ية  ةل ؾن كض خاةل ًو ة، وإهفعَت ُشٍ إزلًو إملمَىة إًصئُس َة إًثاًثة يف ص حَ حٍزصة ٕإًحًي

شٍ م، وإس خلَت 1185ُػػ1139ُػ، واكن ٔأًفوهعو إىٍصىِر ٔأول مَووِا 487/ م1294

 ػػ1385إملمَىة ضـف إٔلهسًس مفست س َعصهتا ؿىل إجليوب، وؾصفت يف ؾِس ًوحٌا إٔلول 

لِا مث إمذست ذماًىِا ٕإىل أٓس َا ؤأمٍصاك إًالثًَِة، 1433 م إًصذاء وإٕلزدُار، فوسـت يف ٕإفًص

تـس ٔأن فضَت لك إخلعط إًيت وضـهتا كض خاةل ٕلسدِـاهبا، وحتلق ُشإ إحلمل إًلض خايل يف ؾِس 

ىن إًربثلال ؿادت ًإلهفعال ؾن كض خاةل وتلِت حىت إًَوم 1556فََِة إًثاين إملطل  م، ًو

(2)هَااًن مس خلالً 
. 

مث ؾصفت تـس ثوسـاهتا ابٕلمربإظورًة إًربثلاًَة، وثـصف ٔأًًضا ٕإمربإظورًة ما ورإء إًححار 

ة، ويه ٔأول إمربإظورًة ؿاملَة يف إًربثلاًَة ٔأو ٕإمربإظورًة إًربثلال إلٕ  إًخارخي، ابٕلضافة س خـٌلًر

ة إحلسًثة معصًإ، فلس إس متصت كصإتة ٕإىل ٔأهنا اكهت ٔأظول إلٕ  مربإظورايت إٔلورتَة إٕلس خـٌلًر

م، 1999م، ٕإىل جسَمي مااكو س ية 1415إًس خة كصون، تسإًة من إحذالل سخذة س ية 

                                                           
الغزو الربتغايل للجنوب العريب واػبليج، د. ؿبمد ضبيد السلماف، مركز زايد للرتاث والتاريخ العٌن  (ٔ)

 .ٕٚـ، صٕٓٓٓاإلمارات، طبعة 
األندلسيوف اؼبواركة دراسة يف تاريخ األندلس بعد سقوط غرناطة، عادؿ سعيد بشتاوي، اؼبقطم للنشر  (ٕ)

 .ٔ٘ـ، صٖٜٛٔع القاىرة مصر طبعة والتوزي
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وإمذست ركـة إٕلمربإظورًة يف أٔرخاء وإسـة من إًـامل واكهت جضلك يف ذضل إًوكت ما ًلارب 

 .دوةل مس خلةل حاًَاً  62مساحة ٔأرإيض 

وثـود تسإايت إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة نٌل ذهصان ٕإىل حصاكت إٕلسرتدإد إملس َحي إًخسرجيي ًض حَ 

ة ويه ما اكهت ثـصف ابٔلهسًس من إمل وروس إملسَمنيإجلٍزصة إٕلًحًي
(1)

، تـس ثبٔسُسِا 

ا ذمَىة مٌفعةل يف  ة يف حم، وإس خوكَت إًربثلال ثوسـاهتا يف ص  1139ابؾخحاُر َ حٍزصة ٕإًحًي

ىن إس خلالًِا اكن ل ٍزإل هتسدٍ خارهتا كض خاةل حىت إًخوكِؽ ؿىل مـاُسة ٔأًَون 1249 م، ًو

 .م1411يف 

إء ثسخة إحلصوب إًيت تني إزلول وؾيسما ذَت إٔلدعار إملِسدة توحودُا وؿسم وحود ٔأؿس

ة ٕإىل  إٔلوروتَة إٔلدصى، حتول ٕإُامتم إًربثلاًَون ٕإىل ماورإء إًححار، فبٔرسَوإ تـثة ؾسىًص

لِا، ومن ُيا تسٔأت إلٕ  ٔأرإيض إملسَمني ة إًربثلاًَةثضٌلل ٔأفًص  .س خىضافات إًححًص

 
  

                                                           
قصة األندلس من الفتح إىل السقوط، د. راغب السرجاين، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع الطبعة القاىرة  (ٔ)

 .ٛ٘، األندلسيوف اؼبواركة، عادؿ بشتاوي، صٔٗٗ/ٕـ، ٕٔٔٓمصر األوىل 
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 ٍَادلطهة انثا
 انربتغانُحانثحرَح حركح انكشىف 

 

ق خسًس  رممة مَحة ٌسلول إٔلورتَة، واكهت ٕإىل رشق إًـامل إٕلسالسم ٔأظحح إًححر ؾن ظًص

ق مسفوؿة  إًربثلال يه إزلوةل إٔلورتَة إًيت هصست ٔأنرب كسر من هجودُا ٌَححر ؾن ُشإ إًعًص

تـوإمي إكذعادًة ودًًِة، ساؿسُا ؿىل ذضل إس خلصإر ٔأحوإًِا إًس َاس َة وجضجَؽ مَووِا 

ة مىٌت إًربثلاًَني ٌَصحاةل، فلس إ ُمت ُرني إملالح ثضؤون إًححص وإٕلحبار، ؤأوضبٔ مسرسة حبًص

ة، واكن ُسف  إملالح ُرني من ٕإدذال حتسٌُات يف تياء إًسفن، وإس خزسإم إًحوظةل إًححًص

 .ن هيزم إٕلسالم متامًا وهنائَاً نٌل ًلال أٔ 

توإسعة إًلائس إًربثلايل  وكس حعي ٔأًضًا إًربثلاًَون ؿىل إملـَومات إملخـَلة ابًرشق إًـصيب

هوفَِام إشلي ٔأرسهل مطل إًربثلال ًوحٌا إًثاين ٕإىل إًرشق إًـصيب، ومتىن من إًوظول ٕإىل 

إًححص إٔلمحص ؿرب مرص، مفص مبَياء سوإهن مث إجتَ حٌواًب وؿرب ابب إمليسب ٕإىل ؿسن، وتـسُا 

لِا إًرشيق لندضافَ، واكهت ُشٍ إملصحةل متَِس ًإ ٌَصحةل إٔلوىل إًيت كام هبا ثلسم ٕإىل ساحي ٕإفًص

م1497فاسىو دي خاما ؿام 
(1)

 . 

 :دور إًىضوف إًربثلاًَة يف حتلِق إملعامؽ إًعََخِة

ق حول إًلارة إلٕ  وكس إس هتسفت إجلِود إًربثلاًَة لِة إًخوظي ٕإىل حتلِق يف إًىضف ؾن ظًص فًص

ٔأُسإفِا إًصئُس َة ثسمي إًخـاون مؽ إحلخضة ٌَلِام حبصب ظََخِة يف إًححص إٔلمحص، ٍىون من 

ورضب مرص ٕإكذعاداًي وإًس َعصة ؿَهيا من انحِة إجليوب،  ،إمللسسات إٕلسالمِة يف إحلجاز

تـس ٔأن فضَت إحملاولت إًعََخِة إًساتلة يف حتلِق ذضل من انحِة إًححص إملخوسط صٌلًل، 

َحُني مٌش كِام فلس اكهت مرص معسر إًلوة يف إمليعلة، ويه إًيت محَت ًوإء إجلِاد ضس إًعَ 

                                                           
الشبيب، مقالة يف ؾبلة اإلكليل النشاط اإلستعماري الربتغايل يف منطقة باب اؼبندب، د. قصي كامل  (ٔ)

 .٘ٗـ، صٜٜٛٔصادرة عن وزارة اإلعالـ صنعاء اليمن، العدد الرابع السنة السابعة سنة 
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إزلوةل إٔلًوتَة ؿىل ًس ظالح إزلٍن، ٕإىل ٔأن مت ٕإخالؤمه ؾن أٓدص مـاكَِم يف إًضام ؿىل ًس 

م1291/ ُػ692إًسَعان ذََي جن كالوون يف س ية 
(1)

." 

واكن ًسلوط إملس خوظيات إًعََخِة يف إًضام، وفضي حماولهتم إملخىصرة ٕلس خـادهتا، ٔأثٍص يف 

ا إًعرصة إًيت حتعمت ؿَهيا أٓماهلم، ووخست إًحاتوًة أٔن حمارتة مرص إًرتنزي ؿىل مرص ابؾخحاُر

إكذعاداًي من صبٔهَ ٔأن ًؤثص ؿىل كوهتا إحلصتَة، شلضل ٔأؿَيت إحلصب إٕلكذعادًة ضس مرص، 

ة إٔلدصى،  وحصمت ؿىل إٔلورتَني إًخـامي مـِا جتاراًي، وحثهتم ؿىل ٕإهـاش إًعصق إًخجاًر

إملـصوف ٔأن مرص اكهت ثـمتس توخَ ذاص ؿىل ؿائسإت ًإلرضإر ابٕلكذعاد إملرصي، ومن 

إًخجارة إًرشكِة إًيت اكهت ٔأوراب سوكًا ًِا، ول صم يف ٔأن جناح ُشإ إخملعط اكن من صبٔهَ ٔأن 

ًؤدي ٕإىل ٕإضـاف مرص س َاس ًَا وإكذعاداًي وميِس إًسخِي ٌَلضاء ؿىل كوهتا إشلإثَة، متَِسإً 

(2)ٌَس َعصة ؿَهيا ؾسىصايً 
ساؿس ابًخا يل ؿىل إس خـادة إملياظق إًيت ٔأرمغِم إملرصًون ؿىل ، ٌو

إًخزًل ؾهنا يف إًضام، ٕإل ٔأن ثطل إًس َاسة مل ٍىذة ًِا إًيجاح ًـسم ٕإًزتإم إدلِورايت 

ة إٕلًعاًَة تدٌفِشُا، ًخـارضِا مؽ معاحلِا إًخجاًر
(3)

.  

ِشإ تسٔأ هوع خسًس من إًًضاط إملوخَ ضس مرص، فلس ثـِس إًلدارظة وإًىذالن  وفصسان ًو

ة ابًلِام تبٔؾٌلل إًلصظية يف إًححص إملخوسط وإٕلكارة ؿىل سوإحي مرص وإًضام، وؿىل  إٕلسخذاًر

إًصمغ من جناح إًسَعان جصس حاي يف إٕلسدِالء ؿىل كربص
(4)

، وحماولت حلمق ًإلسدِالء 

                                                           
النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر والقاىرة، صباؿ الدين أيب احملاسن يوسف بن تغرى بردى، هتذيب د.رجب  (ٔ)

 .ٓٔ/ٛـ،  ٜٕٓٓؿبمود خبيت، الناشر مكتبة جزيرة الورد القاىرة مصر الطبعة األوىل 
 .ٚـ، صٜٔٙٔاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، الناشر دار الفكر العريب القاىرة مصر  (ٕ)
(ٖ) Heyd: histoire du commerce” T”H”P” 25 ff 
عن فتح قربص أنظر: غزوات قربص ورودس، جالؿ الدين عبدالرضبن السيوطي، منقوؿ من كتابو تاريخ  (ٗ)

ـ، مصر يف عصر دولة ٜٚ٘ٔاؼبلك األشرؼ قايتباي، قربص واغبروب الصليبية، سعيد عاشور، القاىرة 
 .ٜ٘ـ، صٜٓٙٔتبة النهضة اؼبصرية الطبعة األوىل اؼبماليك، ابراىيم علي طرخاف، الناشر مك
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ؿىل رودس
(1)

، ٕإل ٔأن ذضل مل خيفف من حسة كارإت إًلصإظية يف إًححص ٔأو ؿىل إملوإينء 

ًة وإًضامِةإملرص 
(2)

.  

ا يف زايدة إملعامؽ إًعََخِة ضس مرص إملمَوهَة واكن ًيجاح حصنة إًلصظية ٔأثُص
(3)

، وإًخفىي يف 

ثوس َؽ هعاق إحلصب ضسُا إبدذال إحلخضة يف إملـصنة إًعََخِة، وإًخحاًف مـِا ابًلِام حبمةل 

إهزتإع تُت إمللسس مضرتنة ًلزو مرص من إًضٌلل وإجليوب يف أٓن وإحس، ذما ٌساؿس ؿىل 

وتلِة إملياظق إًساحََة من خسًس، ٕإل ٔأن ُشإ إحلَف مل ًلسر هل إزلدول يف مصحةل إًخيفِش، 

ًدرسب ٔأهحائَ ٕإىل إملٌلًَم، فدضسدوإ يف مٌؽ ٔأي إثعال تني إًفصجن وإحلخضة، إًيت ؿادت ٕإىل 

إٍمتسم مصة ٔأدصى ابٕلرثحاط ابًىٌُسة إملرصًة
(4)

. 

إًخاسؽ إًِجصي صِس إص خسإد روح إًخـعة إًعََيب ضس إملسَمني،  وحلِلة إٔلمص ٔأن إًلصن

وتَف إًخـعة إًعََيب ذروثَ يف إٔلهسًس تلِام إملٌلضل إملس َحَة تبٔس حاهَا تخعفِة إًوحود 

م1492/ػ897ُإٕلسالسم هنائَا من أٓدص مـاكهل قصانظة إًيت سلعت س ية 
(5)

، ؤأخرب 

إملس َحَة جتيحًا ٌَخـشًة وإًلذي إملسَمون  فهيا ؿىل إًخزَط ؾن دٍهنم وإؾخياق
(6)

. 
                                                           

عن فتح رودس أنظر: غزوات قربص ورودس، السيوطي، احملاوالت الصليبية لإلستيالء على جزيرة رودس  (ٔ)
ـ، مصر يف عصر دولة اؼبماليك، ٜٜٗٔزمن سالطٌن اؼبماليك يف القرف اػبامس عشر ميالدي، ؾبلة اعبيس 

 .ٙ٘/ٛٗؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص، ا٘ٓٔابراىيم علي طرخاف، ص
تاريخ اإلسكندرية وحضارهتا يف العصر اإلسالمي، السيد عبدالعزيز سامل، طبعة اإلسكندرية سنة  (ٕ)

، طرؽ التجارة الدولية وؿبطاهتا بٌن الشرؽ والغرب، ٜٛ، اؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص٘ٛـ، صٜٔٙٔ
 .ٕٔـ، صٖٜٚٔية العامة للكتاب طبعة نعيم زكي فهمي، الناشر اؽبيئة اؼبصر 

 .ٙٓٔاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص (ٖ)
 .ٜٙاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص (ٗ)
، دراسات يف تاريخ ٖٓٔـ، صٜٗ٘ٔاإلستقصا ألخبار اؼبغرب األقصى، السالوي، الدار البيضاء سنة  (٘)

ـ، ٜٕٓٓاب اعبامعة اإلسكندرية مصر طبعة اؼبغرب واألندلس، أضبد ـبتار العبادي، الناشر مؤسسة شب
 .ٛٙٗص
لبياف اإلنتهاكات واجملازر والتعذيب الذي جرى على اإلندلسيٌن من قبل إسبانيا والربتغاؿ وؿباكم التفتيش  (ٙ)

أنظر الكتب التالية: األندلسيوف اؼبواركة دراسة يف تاريخ األندلس بعد سقوط غرناطة، عادؿ سعيد بشتاوي، 
، قصة األندلس من الفتح إىل السقوط، د. ٘ٙٔـ، صٖٜٛٔر والتوزيع القاىرة مصر طبعة اؼبقطم للنش

، اؼبوسوعة اؼبيسرة ٜٗٙ/ٕـ، ٕٔٔٓراغب السرجاين، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع الطبعة القاىرة مصر األوىل 
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س خـٌلر إٔلوريب سالسم من إخلَف يف تسإًة ؾِس إلٕ وتسٔأت ٔأوراب معََهتا يف ثعوًق إًـامل إلٕ 

إحلسًر ٌَـامل. ووظي إٔلس حان وإًربثلاًَون ٕإىل صوإظئ ص حَ إجلٍزصة إًـصتَة وثحـِم إٕلجنَزي 

َىِة  يف روما جزؿامة إًحااب، وٕإن إشلي ًسرس وإًفصوس َون، لك ُشإ مبحارنة إًىٌُسة إًاكزًو

س خـٌلري إٔلوريب من إٔلس حان وإًربثلاًَني وكيمه اتوإت إملخـاكدة، ًصوإد إًسعو إلٕ رسائي إًح

ؿىل إًرشق إٕلسالسم، من ًسرس ُشٍ إًصسائي جيسُا ثفِغ ابحللس ؿىل إٕلسالم وإملسَمني، 

ح إبابدة إملسَمني ٔأًامن وحِامث اكهوإ؛ تي ًبٔمص حٌود إملس َ فِيي ثيط يف دضإحة ٔأن إًحااب ًويص

ِة اكن فاًسعو الاس خـٌلري إٔلوريب ؿىل إًرشق إٕلسالسم إشلي تسٔأ من ؾِس إًىضوف إجللصإف 

(1)تخبًَٔس إًىٌُسة وإًحااب
. 

ٔأما إًربثلال فلس جتسست فهيا إًصوح إًعََخِة ومعَت ؿىل ثعوًق إًـامل إٕلسالسم وذاظة 

إمللصب إًـصيب
(2)

ُػ، 818، وما ٕإن متىن مَىِا دوإن من إٕلسدِالء ؿىل سخذة س ية 

م1415
(3)

، حىت ٔأكعـِا ٕلتيَ إٔلمي ُرني إملالح وإملـصوف حبلسٍ وهصإَُخَ إملخياَُة 

 .ًإلسالم وإملسَمني

وكس إُمت ُرني إملالح تسرإسة ٕإماكهَة إًوظول حبصًإ ٕإىل إحملَط إًِيسي ًخيفِش ٔأُسإفَ إًعََخِة، 

ِشإ إًلصض ٔأحاط هفسَ مبجموؿة من إًـٌَلء، واكن إٔلمي ُرني كس متىن من إندساب زلة  ًو

إًحااب مارحن إخلامس إشلي ابرك هجودٍ يف حصوتَ ضس إملسَمني ذما دسـَ ؿىل ٕإرسال ٔأوىل 

لِا إًلصيب يف محال م1418ثَ إًححًصة إٕلس خىضافِة ًساحي ٕإفًص
(4)

. 

                                                                                                                                              

زيع القاىرة مصر يف التاريخ اإلسالمي، ؾبموعة باحثٌن تقدمي د. راغب السرجاين، مؤسسة إقرأ للنشر والتو 
 .ٔٔٗ/ٔـ، ٖٕٔٓطبعة 

الطبعة األوىل  دار السالـ القاىرة الناشر، عبد الشاىف ؿبمد عبد اللطيف ،السًنة النبوية والتاريخ اإلسالمي (ٔ)
 .ٜٕٔ، صىػٕٛٗٔ

اؼبوسوعة اؼبيسرة يف التاريخ اإلسالمي، ؾبموعة باحثٌن تقدمي د. راغب السرجاين، مؤسسة إقرأ للنشر  (ٕ)
 .ٕٚٛ/ٕـ، ٖٕٔٓوالتوزيع القاىرة مصر طبعة 

، اإلستقصا ألخبار اؼبغرب األقصى، ٘٘ٗدراسات يف تاريخ اؼبغرب واألندلس، أضبد ـبتار العبادي، ص (ٖ)
 .ٕٜـ، صٜٗ٘ٔالسالوي، الدار البيضاء سنة 

ـ، ؾبموعة األلف كتاب ٜٕٔٓطريق التوابل، سونيا ي ىاو، الناشر وكالة الصحافة العربية الطبعة األوىل  (ٗ)
 .ٜٗ، صٜٚ٘ٔ، القاىرة ٜٛالكتاب رقم 
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واكن هيسف من ورإء ذضل ٕإىل حتلِق ماكسة س َاس َة وإكذعادًة ابٕلضافة ٕإىل إملاكسة 

إزلًًِة، ذضل ٔأن جناح حصنة إًىضوف من صبهٔنا ٔأن حتلق إًس َعصة ؿىل موإظن إًخوإتي 

ا من مرص وإًحيسكِة، ومن مث ثعحح ٔأص حوهة إملصنز إًصئُيس ًِا وإهزتإع إحذاكُر
(1)

، نٌل ًدِح 

إًىضف ؾن مٌاظق جمِوةل كس ٍىون من تُهنا تالد مس َحَة اكن ؿسم مـصفهتا حائاًل ٌَوظول 

لِة، وإًححر ؾن ذمَىة  ٕإٍهيا وإٕلجتار مـِا، ُشإ ٕإىل خاهة إًخـصف ؿىل كوة إملسَمني يف ٔأفًص

حتلِق إًخـاون مـِا ٌَلضاء ؿىل إملسَمني إًلسٌس ًوحٌا إًيت إهدرشت إٔلساظي ؾهنا يف ٔأوراب و 

ة ًًرش إملس َحَة تني ٔأُايل إملياظق  وحتلِق إٔلحالم إًعََخِة مؽ إٕلُامتم ابًحـثات إًخخضًي

إملىدضفة، ومحي إًساكن ؿىل إؾخياكِا
(2)

. 

واكن إًفضي إشلي مٌَت تَ حصنة إًىضوف يف س يوإهتا إٔلوىل اكفًِا ٕلكٌاع إٔلمي ُرني 

وكف، هؼصًإ ٌَخاكًَف إًحاُضة إًيت اكهت ثخلكفِا إذلالت، ابٕلضافة ٕإىل إملعاؾة إملالح ابًخ

إًـسًسة وإٔلُوإل إًيت اكن ًخـصض ًِا إًححارة، وؿىل إًصمغ من ذضل وإظي هجودٍ دون لكي 

يف ثوحَِ إذلالت إٕلس خىضافِة، تلَة إًوظول ٕإىل إًِيس وإًخـاون مؽ ذمَىة إًلسٌس ًوحٌا 

َمنيٌَلضاء ؿىل إملس
(3)

.  

وحىت ل جضلي كوإثَ حبصوب خاهخِة ثـوكِا ؾن إٕلس متصإر يف إًىضوف، ٔأظسر ٔأوإمٍص إملالحِة 

ض هلم هس حًا ًلَوهبم وجتيحاً إرت ؿحبسن مـامةل ٔأُايل إملياظق إًيت ميصون هبا، وؿسم إلٕ 

مللاومهتم
(4)

. 

وملا اكهت حصنة إًىضوف ثـخرب ٕإمذسإدًإ ٌَحصوب إًعََخِة
(5)

، فلس كام إًحاتوإت ًوخني إًصإتؽ 

وهَلول إخلامس واكًىسدس إًثاًر ؿىل إًخوإيل إبظسإر كصإرإت مبحارنة إجلِود إًربثلاًَة، 

                                                           
أوربا يف العصور الوسطى، سعيد عاشور، الناشر مكتبة األقبلو اؼبصرية القاىرة مصر الطبعة السادسة  (ٔ)

 .ٜٓ٘/ٔـ، ٜ٘ٚٔ
 .ٖٓٔيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٕ)
 آسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ربقيق وترصبة عبدالعزيز توفيق جاويد، دار اؼبعارؼ القاىرة مصر الطبعة (ٖ)

 .ٓٓٔ، يف طلب التوابل، سونيا ىاو، صٕٙـ، صٜٜٛٔاألوىل سنة 
 .ٕٓٔيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٗ)

 (٘) Serjeant (R_B) the Portuguese of the Soyth Arabian Coast” 
Oxford” 1960 
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ة وحصوهبا  وإٕلؿرتإف حبق إًربثلال إًاكمي يف مَىِة إملياظق إملىدضفة، وثبًَٔس هجودُا إًخخضًي

يف حصنة إًىضوف، صبهٔنم يف  ضس إملسَمني، وقفصإن دعااي من ًَلى حذفَ من إملضرتنني

ذضل صبٔن رخال إحلصوب إًعََخِة
(1)

ا يف دفؽ حصنة إًىضوف  ، فاكن ًخطل إًلصإرإت ٔأثُص

م ٕإىل ٔأكىص إًعصف إجليويب 1487وجناح إملالح إًربثلايل ابرزَمَو دايز يف إًوظول س ية 

لِا، وإندضاف رٔأس إًصخاء إًعاحل ٕلفًص
(2)

. 

ول ٕإفًصلِا وإًوظول ٕإىل إًضوإظيء إًلصتَة إًِيسًة، مث متىن فاسىو دي خاما من إًعوإف ح

م1498وإًصسو ثسفٌَ يف مِياء اكًَىوت س ية 
(3)

. 

 

  

                                                           
 .ٚٓٔ، يف طلب التوابل، سونيا ىاو، صٖٛآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٔ)
 .ٜٕ، آسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، صٖٔٔيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٕ)
البندقية صبهورية ارستقراطية، شارؿ دبل، ترصبة د. أضبد عزت عبدالكرمي وتوفيق اسكندر، دار اؼبعارؼ  (ٖ)

 . ٕٙٙ، تاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص٘ٗٔـ، صٜٛٗٔالقاىرة مصر طبعة 
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 ثانثادلطهة ان
 أهى احلًالخ انثحرَح نإليرباطىرَح انربتغانُح

 

لي نٌل ذهصان يف س ية  ة إًربثلاًَة يف إًساحي إٔلفًص م، 1418تسٔأت إٕلس خىضافات إًححًص

ة مثي سفن وإس خزسم إًححارة  إًربثلاًَون إًعصق إحلسًثة يف إملالحة وإخلصإئط وإًخلٌَات إًححًص

ق حبصي ًَىون معسرًإ ًخجارة إًخوإتي  . إًاكرإفِي وذضل من ٔأخي إس خىضاف ظًص

ة ًإلمربإظورًة إًربثلاًَة، وإًىضوفات إجللصإفِة  ووس خعَؽ ٔأن هَرط ٔأمه إذلالت إًححًص

ة، تـسة هلاط رئُس َة ويهٌَوظول ٕإىل إًـامل إٕلسالسم، وإًس َ  :عصة ؿىل حصنة إملالحة إًححًص

م 1415كامت دوةل إًربثلال يف  :إذلةل إًربثلاًَة ؿىل إًحسلإن إًـصتَة يف إًضٌلل إٔلفًصلي: أٔولً 

م محةل ؿىل إمللصب إٔلكىص ًزتمعِا ُرني إملالح، وإس خعاؾت ثطل إذلةل ٔأن حتخي مِياء  تخحًص

ة ًسَسة من إٔلؾٌلل إًـسإئَة إملخخاًَةسخذة إمللصيب واكن ذضل تسإً
(1)

وذمن ذهص إحذالل ، 

إًربثلاًَني ًحـغ مٌاظق وتالد إمللصب إملؤرخ إًيادضي، فِلول: "ؤأؿمل ٔأهَ اكن يف ظسر ُشٍ 

إملائة إًـارشة ٔأمور ؾؼام مهنا ػِور إًفصجن ابزلاير إمللصتَة، وإسدِالهئم ؿىل زلورُا مبا مل ًـِس 

 إًربثلال وإٔلظحًِولمثهل كدي ذضل ل س امي
2

." 

لِا ثعي ؿىل إًححص إٔلتَغ إملخوسط  وسخذة يه حِة مسمل ذإت موكؽ ٕإسرتإثَجي صٌلل ٔأفًص

ىن زخت  ًِرني إملالح ٔأن ؤأحس إمليافش إٍهنائَة ًـحور إشلُة وإًصكِق ؿرب إًعحصإء إًىربى، ًو

إملسَمة إًيت حادضثَ تـس ضس إًلوإت ؾهنا إزلفاع  وذضل ملاتيملكف خسًإ  إحملافؼة ؿىل سخذة

س من إًخوسؽ يف  ذضل، ومل ٍىن ابس خعاؿة إًربثلاًَون إًلسرة ؿىل إس خزسإم إملَياء نلاؿسة ملًز

إملياظق إًيت ثَهيا، فذحوًت كوإفي إًعحصإء ؾن سخذة ًخخجاوزُا وتسٔأت ابس خزسإم موإئن 

 .ٕإسالمِة تسًةل

                                                           
ثائق ودراسات عن الغزو الربتغايل ونتائجو، د. أضبد بو شرب، الناشر دار األماف الرباط اؼبغرب، الطبعة و  (ٔ)

، التاريخ األورويب اغبديث من عصر النهضة إىل مؤسبر فيينا، د. عبدالعزيز نوار ٖٙـ، صٜٜٚٔاألوىل 
 .ٕٛـ، صٜٜٜٔ وؿبمود صباؿ الدين، الناشر دار الفكر العريب دمشق سوريا الطبعة األوىل

 .ٖٙٔ/ٗاالستقصا، أضبد بن خالد الناصري،  ٕ
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لي حىت  متىٌت من إٕلسدِالء ؿىل ٔأظَي مث وإظَت إًربثلال محالهتا ؿىل إًضٌلل إٔلفًص

وإًـصإئش مث ظيجة، ووإظَت تـس ذضل ٔأظٌلؾِا يف مصإنز ُامة خسًإ، مثي مِياء أٓسفي 

ؤأكادٍص ؤأزمورة وماسة
(1)

. 

لِا: اثهَاً  يت ؿىل دِحة ٔأمي  :إذلالت وإًىضوفات إجللصإفِة إًربثلاًَة قصب أٔفًص مؽ ٔأن سخذة جُص

إبتلاءُا ٕإىل حني إس خىضاف إًساحي إٔلفًصلي إحملاذي مت إختاذٍ كصإرًإ  إًربثلال ٕإل ٔأن

و من إشلٍن سامهوإ  ،ًٔلظَيس واكن إٔلمي ُرني إملالح من ٔأصس إملؤًسٍن ًِشٍ إًس َاسة، ُو

ة إًربثلاًَة حىت  يف إحذالل سخذة، وكس ثوىل دورًإ كِاداًي يف ثـٍزز ومتوًي إس خىضافات إًححًص

 .م1462وفاثَ يف 

لي، وكس ويف ذإت إًوكت فٕان إلٔ  وروتَني ل ًـصفون ما ٍوكن ورإء توخسور ؿىل إًساحي إٔلفًص

ي من إملمىن إًوظول ٕإىل  لِا، ُو رقة ُرني يف مـصفة ٕإىل ٔأٍن ثًهتيي ٔأرإيض إملسَمني يف ٔأفًص

ق إًححص، وكس اكهت إًيَة يه إًوظول ٕإىل معسر جتارة إًخوإتي إملصحبة ٔأو رمبا  أٓس َا ؾن ظًص

إًصإُة ًوحٌا إملس َحي إملفلودة، وإًيت ًلال ٔأهنا موحودة يف ماكن ما ًإلهضٌلم ٕإىل حٌود ذمَىة 

م، 1422يف إًِيس مث وظي إملس خىضفون تسمع مٌَ ٔأي ُرني إملالح ٕإىل حزر إٔلزور ؿام 

 .م، حِر رشؾوإ يف إسدِعاهنا وإًحسء يف ٕإهخاج إًلمح وثعسٍٍص ٌَربثلال1427ومادٍصإ يف ؿام 

مصة ٕإٍهيا وٕإن اكن من إملمىن إًـودة وما ورإءُا توخسور  من جتاوز مٌعلة اً دوفاكن ُياك 

ا ٔأحس إًلادة 1434خيف يف س ية وًىن ُشإ إخلوف تسٔأ  ،ٔأدصى تـس جتاوزُا م، ؾيسما ؿرُب

و حِي إايوس، ف  ٔأظحح من إًسِي ـيسما جتاوز ُشإ إحلاحز إًيفيس، إمللصتني ًٔلمي ُرني ُو

لي، ويف س ية  س من إًساحي إٔلفًص م مٌحَ إٔلمي تَسرو صلِق ُرني 1443إس خىضاف إملًز

حق إحذاكر إملالحة وإحلصب وإًخجارة من إٔلرإيض حٌوب من توخسور، مث تـسُا ػِصت 

ة إًيت مٌحت إًربثلال حق إحذاكر إًخجارة يف إٔلرإيض إملىدضفة حسًثاً  إٔلوإمص إًحاتًو
2

. 

                                                           
، د. شوقي عبداهلل اعبمل، مقالة يف كتاب الصراع بٌن العرب اعبغرافية الربتغالية واإلسبانيةالكشوؼ  (ٔ)

 .ٜٜـ، صٜٜ٘ٔواإلستعمار، القاىرة طبعة 
ـ، ٖٜٔٔىرة مصر الطبعة األوىل االكتشافات اعبغرافية، ؿبمد ضبدي علي، الناشر اؼبطبعة اعبمالية القا ٕ

، الفكر اعبغرايف والكشوؼ اعبغرافية، يسري اػبطيب، الناشر كلية اآلداب جامعة اؼبنيا، الطبعة األوىل ٓٔص
 .ٖٚٔـ، صٜٙٚٔ
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و مث ويف  مٌخعف إًلصن إخلامس ؾرش حعي ثلسم هحي جسارع مؽ مرشوع إٕلس خىضافات ُو

ػِور إملصهة إًرشإؾي اكرإفِي، ويه إًسفِية إًيت ميىن ٔأن حىون ٔأكصب مؽ مسار إًصايح من 

ٔأي سفِية ٔأدصى ثـمي يف ٔأورواب يف ذضل إًوكت، فمتىن إًربثلاًَون ابس خزسإم ُشٍ 

ًوظول حٌواًب ٕإىل دعوط ؾصض ٔأتـس من ٔأي وكت مىض إًخىٌوًوحِا إًححًصة إجلسًسة من إ

وإًخلسم مبـسل درخة وإحسة س يواًي، فوظَوإ ٕإىل إًس يلال وص حَ حٍزصة إًصٔأس إٔلدرض س ية 

 .م1445

ة ذارحِة يف حٍزصة أٓرنني كداةل سوإحي مورًخاهَا، 1445ٔأوضبٔت س ية  م ٔأول حمعة جتاًر

لِا، وذضل جلشب إًخجار إملسَمني وإحذاكر إحلصنة إًخجار  ًة يف إًعصق إملؤدًة ٕإىل صٌلل ٔأفًص

م، إهسفؽ ٔأهعوهَو فصانهسٍز ٕإىل مسى ٔأتـس، حِر وظي ٕإىل ما جسمى حاًَا 1446ويف 

سيإًَون مث وظي ذََج قًَِا يف إًس خٌُات من إًلصن هفسَ
1

. 

ق رٔأس إًصخاء إًعاحل: اثًثاً  ق رٔأس 1488يف س ية  :رحةل ظًص م دإر ابرزوًومِو دايز حول ظًص

لِا، ذما إزخت دعبٔ هؼًصة تعَميوس تبٔن إحملَط إًِيسي  إًصخاء إًعاحل ويه إحلافة إجليوتَة ٔلفًص

ق إًرب زسًإ حىت  حمحوس ول ًخعي ابٔلظَيس، ويف هفس إًوكت سافص تيو دإ هوفِال تعًص

ق إًححصي ٌَِيس ثخضح ٔأنرث فبٔنرث وظي ٕإزَوتَا، فدسٔأت مـامل إًعًص
2

. 

لِا ٕإل ٔأهنم حصهوإ ورإءمه سَسةل من إًيعة، ويه  ومبا ٔأن إًربثلاًَون إندضفوإ سوإحي ٔأفًص

ظَحان جحًصة هلش ؿَهيا صـار إًيحاةل إًربثلاًَة ًَثخت ٔأحلِهتم ابٔلرض، وتيوإ ٔأًضا إحلعون 

ة، من ذالل ثطل إملصإنز معَوإ يف جتارة إشلُة وإًصكِق إملصحبة، وكس ثيـمت  وإملصإنز إًخجاًر

لي لٔنرث من كصن، فلس اكهوإ جيَحون حنو  ة ٌَصكِق إٔلفًص إًربثلال ابحذاكر فـًل ٌَخجارة إًححًص

ؾحس س يواًي، خَة مـؼمِم ٕإىل إًـامصة ًض حوهة، حىت كسر تبٔن إٔلفاركة إًسود إجملَوتني  822

 .من إًساكن% 12صلكوإ 

ًومدوس إًـامل إجلسًس اكن إندضاف هٌصس خوفص هو  :م1492ثلس مي ثوردٌس َالس ٌَـامل : رإتـاً 

م وإًيت إؾخلس تبهٔنا أٓس َا، كس ٔأحج إخلالفات تني إٕلس حان وإًربثلاًَون، 1492ٕلس حاهَا س ية 

م، وإًيت كسمت إًـامل ذارج 1494حىت إس خلص يف إٍهناًة ؿىل مـاُسة ثوردٌس َالس يف 

                                                           
الكشوؼ اعبغرافية، فتحي أبو عيانة وؿبمد طبيس الزوكة، دار اؼبعرفة اعبامعية كلية اآلداب جامعة  ٔ

 .ٖٚٔ، الفكر اعبغرايف والكشوؼ اعبغرافية، يسري اػبطيب، صٓٛـ، صٜٕٓٓىل اإلسكندرية الطبعة األو 
 .ٗٔاالكتشافات اعبغرافية، ؿبمد ضبدي علي، ص ٕ
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إًضٌلل ٔأورواب يف إحذاكر زيايئ حرصي تني إًربثلاًَني وإٔلس حان ؿىل ظول دط إًعول تني 

مِي، قصيب حزر إًصٔأس إٔلدرض، ومؽ ذضل فمل ٍىن من  972فصخس ٔأو  372وإجليوب 

إملمىن كِاس دط إًعول كِاسا دكِلًا يف ذإك إًوكت، فاس متص إًزنإع ؿىل ثفاظَي إحلسود تني 

 .م1777 ؿام إًحسلٍن حىت

ة ثبٔحِي واكهت إملفاوضات مؽ ٕإس حاهَا وإحسة من ٔأس حاب ؿسة إؾخلسُا إملؤردون تبهٔنا سخ

إًربثلاًَون زلايز يف مذاتـة رحَخَ ٕإىل رٔأس إًصخاء إًعاحل ملسة جسؽ س يوإت، مؽ ٔأهَ حصدد تبٔن 

ُياك رحالت ٔأدصى كس حعَت وٕإن اكن ابًرس ذالل ثطل إًفرتة، ورمٌل ٍىن ثطل إحلاةل فٕان 

ق حبصي ًعَِم تبٓس َا وكس حتلق ُشإ إًِسف  ُسف إًربثلاًَون إًعوًي ُو إًـثور ؿىل ٔأي ظًص

يف إًصحةل إًصإئسة تلِادة فاسىو دي خاما ووظوهل ٕإىل سوإحي اكًَىوت يف إًِيس
1

. 

ق إًعسفة إحملضة 1522ويف س ية  :إًىضوفات إًربثلاًَة يف ٔأمٍصاك إجليوتَة: ذامساً  م، وتعًص

ي، وكس كادرت  ىدضف إًربإًز متىن تَسرو ٔأًفاٍرز اكجصإل من إًوظول ًَاثسة ٔأمٍصاك إجليوتَة ٍو

م تلِادة تَسرو ٔأًفاٍرز اكجصإل، واكهت وهجة إٕلسعول إًثاين 1522إًصحةل إًثاهَة ٕإىل إًِيس س ية 

ىن هجة حٌوب قصب وؿاجصًإ إٔلظَيس، و  ق دي خاما ًو ًىن اكجصإل وخس هفسَ ُو هفس ظًص

ىٌَ كِي تبٔن إًربثلاًَون  ًل، رمبا اكن ُشإ إٕلندضاف مفاحئ، ًو جفبٔة ؿىل إًساحي إًربإًز

ا ٕإىل خاىهبم يف دط ثوردٌس َالس،  ىن ٔأتلوإ إٔلمصإ زسًإ حىت رمسُو ي ًو ًـَمون توحود إًربإًز

مذخاتـة يف  وكس ٔأوىص اكجصإل مطل إًربثلال تبٔن جسىن ثطل إٔلرإيض، وكس إس متصت إذلالت

 brazilwoodٔأو " pau-brasil"م، وؿرث فهيا ؿىل وفصة من ٔأدسار جسمى 1523م و1521

ي ًـين  ىن إًفضي يف إًـثور ؿىل ذُة ٔأو فضة ابًربإًز إًيت ورزت مهنا إًدسمَة فامي تـس، ًو

جية ٔأن ثرتنز هجود إًربثلاًَون يف إًوكت إحلارض ؿىل إًِيس
2

. 

ىل مص إًـلود إًخاًَة يف إس خىضاف إًسوإحي وإجلزر يف رشق وإس متص إًححارة إًربثلاًَون ؿ

م حىت اكهت ُياك 1571أٓس َا، مؤسسني حعون وظصق جتارة ٔأًامن ذُحوإ، ومل متص س ية 

                                                           
الكشوؼ اعبغرافية، فتحي أبو عيانة وؿبمد طبيس الزوكة، دار اؼبعرفة اعبامعية كلية اآلداب جامعة  ٔ

والكشوؼ اعبغرافية، يسري اػبطيب، الناشر   ، الفكر اعبغرايفٓٛـ، صٜٕٓٓاإلسكندرية الطبعة األوىل 
 .ٖٚٔـ، صٜٙٚٔكلية اآلداب جامعة اؼبنيا، الطبعة األوىل 

ـ، ٖٜٔٔاالكتشافات اعبغرافية، ؿبمد ضبدي علي، الناشر اؼبطبعة اعبمالية القاىرة مصر الطبعة األوىل  ٕ
 .ٖٚٔ، الفكر اعبغرايف والكشوؼ اعبغرافية، يسري اػبطيب، صٙٔص
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لِا وإًرشق  سَسةل من إملوإكؽ إٕلسدِعاهَة ثعي ًض حوهة تياكازإيك ؿىل ظول سوإحي ٔأفًص

ة ثصوة هحي   .ة ٌَربثلالإٔلوسط وأٓس َا، وخَحت ثطل إًض حىة إًخجاًر
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 نثادلثحث انثا
 احلًهح انربتغانُح عهً انعامل اإلصاليٍ

 

ة ثلوم ؿىل مصحَخني،  اكهت إخلعة إًيت ثلوم ؿَهيا إذلالت إًربثلاًَة وإًىضوف إجللصإفِة إًححًص

إملصحةل إٔلوىل إس خىضاف إًعصق وإملمصإت إًححًصة إًيت ثوظي ٕإىل رشق إًـامل إٕلسالسم 

وثلِميَ دًًًِا وس َاس ًَا وؾسىصاًي وإكذعاداًي ومسى ٔأمهَة إٔلُسإف إٕلسرتإثَجَة ودرإسة إًوضؽ 

ة إًالزمة ًخحلِق ُشٍ  إًيت جسـى ًخحلِلِا، مث يف إملصحةل إًثاهَة ٕإرسال إًلوإت إًـسىًص

 :إٔلُسإف، وشلإ فٕاهيا يف ُشإ إملححر س يخني يف معَحني اكًخايل

 يرحهح اإلصتكشاف نهعامل اإلصاليٍ :ادلطهة األول
 ادلرحهح انعضكرَح اإلصتعًارَح نهحًالخ انربتغانُح: ادلطهة انثاٍَ
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 ادلطهة األول
 يرحهح اإلصتكشاف نهعامل اإلصاليٍ

 

لِا وإًوظول ٕإىل إًضوإظيء  مّص مـيا تبٔن فاسىو دي خاما كس متىن من إًعوإف حول ٕإفًص

م1498إًلصتَة إًِيسًة، وإًصسو ثسفٌَ يف مِياء اكًَىوت س ية 
(1)

. 

ق خسًس ٕإىل إًِيس زورة يف جتارة إًرشق، وحلق  وكس ٔأحسث جناح إًربثلاًَني يف إندضاف ظًص

ٕإىل ثَلة مَووِا ثسادة إًفذح وإملالحة يف إًِيس وإحلخضة ٌَربثلال جمسًإ ؾؼاميً ٕإىل درخة ٔأدت 

وتالد إًـصب وفارس، وزسؿان ما ٔأًس إًحااب ُشإ إٌَلة
(2)

ىشإ كوًت ؾزإمئ إًربثلاًَني يف  ، ُو

إحذاكر إًخجارة، وثوحَِ إًرضابت ضس إملسَمني، وإًخخضي ابملس َحَة
(3)

. 

من إًصٔأس إٔلدرض، وؿرب إحملَط  وكعة ذضل ٔأن إملالح إًضِي فاسىو دي خاما تسٔأ رحَخَ

إٔلظَيس إجليويب، حىت وظي ٕإىل ذََج سًت َُالهة ٔأي إًلسٌسة َُالهة يف إجلِة إًضٌلًَة 

ق اكن ًلذسي خبصس خوف هوملة يف إتخـادٍ ؾن  من رٔأس إًصخاء إًعاحل وإبثحاؿَ ُشإ إًعًص

إًضاظيء
4

إفًصلِا، وسارت م، وإًخف حول 1497ُػ/923، فوظي رٔأس إًصخاء إًعاحل س ية 

لَِ، فسذي رة إلٕ سفٌَ مؽ ثَار موزإمدَق صٌلًل، وظَؽ ؿىل إملصإنز إٕلسالمِة يف رشق إًلا فًص

 م. 1525ُػ/911م، وإس خوىل ؿىل مسًية هََوإ ؿام 1523ُػ/929زجنحار ؿام 

شهص إملؤرخ كعة إزلٍن إٍهنصوإيل ٕإىل ٔأن إًربثلاًَني إًخلوإ يف ماًيسي ابًصحاةل إملسمل إجن  ًو

ق إًِيس ماخس إشلي دهلم ؿىل ظًص
5

 . 

                                                           
، تاريخ البحرية اإلسالمية يف مصر والشاـ، أضبد ـبتار ٘ٗٔالبندقية صبهورية ارستقراطية، شارؿ دبل، ص (ٔ)

ـ، ٜٜٙٔالعبادي وسيد عبدالعزيز سامل، الناشر جامعة بًنوت العربية دار النهضة العربية بًنوت لبناف الطلعة 
 . ٕٙٙص
 .٘/ٔـ، ٜٚٙٔقة حاكم قطر الدوحة سنة دليل اػبليج، جوف غوردوف لوردير، ترجم وطبع على نف (ٕ)
 .ٖٓآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٖ)

 .ٗٔاالكتشافات اعبغرافية، ؿبمد ضبدي، ص ٗ
الربؽ اليماين يف الفتح العثماين، قطب الدين ؿبمد بن أضبد النهروايل اؼبكي، منشورات دار اليمامة الرياض  ٘

كشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، الناشر ، الٛٔـ، صٜٚٙٔالسعودية، الطبعة األوىل 
 .ٕٙـ، صٜٛٛٔاؼبكتب اإلسالمي بًنوت لبناف الطبعة الثانية 
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تُامن جضي معادر ٔأدصى ٔأن فاسىو دي خاما مّص جصٔأس إًصخاء إًعاحل ودذي مضَق 

موزمدَق، وظار ًًذلي من مِياء لٓدص حىت وظي ٕإىل مسًية ماًيسى يف إجلِة إًضٌلًَة من 

مـَ إن ٍصصسٍ  مومداسا جس ىن هل ُياك معاحدة ٔأحس إًِيود إشلٍن ٍصصسون إًسفن حبصًإ وإثفق 

ق إًِيس، وتـس سفصمه ؾرشٍن ًومًا وظَوإ ٕإىل اكًَىوت ؿىل صاظيء إملالابر ابًِيس  ٕإىل ظًص

م1498س ية 
1

. 

ؤأزجعَ نرثة  ،ومعي فاسىو دي خاما مٌش وظوهل ٕإىل اكًَىوت ؿىل درإسة إملوكف يف إًِيس

إًـصب، وس َعصهتم ؿىل إًخجارة، ومتخـِم تثلة إًِيود
(2)

. 

(3)ًَىوت ؿامصة مََحار إملَلة ابًزإمورٍنواكن سَعان اك
، ٔأو إًسامصي نٌل ٌسمََ إجن 

تعوظة
(4)

، كس ٔأدرك تفضي حتشٍصإت إًـصب هل، مسى إخلعص إشلي ٍهتسد تالدٍ هدِجة ًوظول 

إًربثلاًَني ٕإىل إًِيس
(5)

.  

إًربثلالوكس إس خلدي حامك اكًَىوت فاسىو دي خاما إس خلداًل سُئًا، فبمٔضص إحللس وؿاد ٕإىل 
 6

. 

وملا اكن لك ما هيم كائس إٔلسعول إًربثلايل يف ثطل إملصحةل ُو إحلعول تبٔي وس َةل ؿىل هكَة 

ا، فٕاهَ كدي رشإء ما ؾصضَ ؿَََ  إتمن إٍهبار  ًخىون دًَاًل ؿىل جناحَ يف إًوظول ٕإىل معادُر

َة إًيت رنز هوإع إًصدًئة، وابٔلسـار إًيت حسدُا هل، حىت ًيفي ؾن هفسَ ظفة إجلاسوس  من إلٔ 

جتار إًـصب ؿىل ٕإكٌاع ظاحة اكًَىوت هبا
(7)

، وإًؼاُص ٔأهَ أٔدرك مسى إخلعص إشلي حيَط 

لَ ٕإىل  تَ، وشلضل ما ٔأن حعي ؿىل هكَة إًخوإتي حىت ٔأزسع مبلادرة مِياء اكًَىوت يف ظًص

                                                           
 .ٗٔاالكتشافات اعبغرافية، ؿبمد ضبدي علي، ص ٔ

 .ٖٛآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٕ)
(ٖ) Kammerer: Ibid” T”H” p22 . 
رحلة ابن بطوطة اؼبسماة ربفة النظار يف غرائب االمصار وعجائب األسفار، ؿبمد بن عبد اهلل الطنجي  (ٗ)

 .٘ٔٔ/ٕابن بطوطة، الناشر دار الشرؽ العريب، 
 . Kammerer: Ibid” T”H” p22، ٖٚآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (٘)

 .ٕٙالكشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، ص ٙ
 Mere Land” W”H: A Short History of، ٕٓٓيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٚ)

India” London” 1944” p183. 
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نياور حِر كاتي مَىِا إملِادي ًعاحة اكًَىوت حبفاوة ابًلة وثحادل مـَ إًِسإاي رمزًإ 

سإكةٌَع
(1)

. 

ة إًـصتَة كس حان، فلس ابدر فاسىو دي خاما مبلادرة  وملا اكن موؿس وظول إٔلساظَي إًخجاًر

م، ؤأكفي ؿائسًإ ٕإىل تالدٍ، ومن إجلسٍص ابشلهص 1498إًضوإظيء إًِيسًة يف إًـرشٍن من هومفرب 

إملضاؾص ضس  ةٔأن فاسىو دي خاما اكن حًصعًا يف ثطل إًصحةل إٕلس خىضافِة ؿىل ؿسم ٕإاثر 

إًربثلاًَني، حىت ل ثخـصض محَخَ ٌَرعص، ٔأو ثيخَِ إًلوى إملـادًة هلم فدس خـس ٌَخعسي ًسفن 

خَ، شلضل رفغ ثيفِش ما ٔأصار تَ تـغ إثحاؿَ  إًربثلال، ذما هيسد ابًلضاء ؿىل أٓمال دًو

لِم، ووإظي ثلسرما ٕإىل ماًيسي ؿ ىل ابٕلسدِالء ؿىل ذسيات إًسفن إًيت ًعادفوهنا يف ظًص

ا يف إًـرشٍن من ًياٍص س ية  م، تـس ثحادل إًِسإاي مؽ 1499صاظيء ٕإفًصلِا إًرشيق، مث كادُر

ٍن من ـرش حاهكِا، ومتىٌت ٕإحسى سفٌَ تلِادة هَىولو هوًَِا من إًوظول ٕإىل ٔأص حوهة يف إً 

م، ٔأما فاسىو دي خاما فلس ثبٔدص صٍِصن واكن وظوهل يف إًثامن ؾرش من 1499ًوًَو س ية 

م، تـس س خة ؾرش صِصًإ إس خلصكهتا رحَخَ إًيت فلس ٔأزياهئا زَيث ما اكن مـَ من 1499سخمترب 

و دي خاما، إشلي اكن كس إص خست تَ إًـةل ٔأزياء رحةل إًـودة وثويف  إًصخال، من تُهنم ٔأدَِ ابًو

جبزر إلٓزور، واكن إًسخة يف ثبٔدص وظول فاسىو دي خاما تـس هَىولو هوًَِا
(2)

. 

ق إًعوإف حول ٕإفًصلِا وثوظهل  واكن ًيجاح فاسىو دي خاما يف إًوظول ٕإىل إًِيس ؾن ظًص

ٕإىل معسر إًخوإتي ٔأثٍص يف جضجَؽ إملطل إًربثلايل ماهوًي ؿىل موإظةل ٕإؿسإد إذلالت وٕإرساًِا 

ٕإىل إًِيس، ًخبٔهَس إًس َعصة إًربثلاًَة ؿىل إًححار إًرشكِة، وثيفِش إٔلُسإف إًحـَسة إًيت كامت 

اًَة من ٔأخَِا، فدـس س خة ٔأصِص من ؾودة فاسىو دي خاما، ويف إًخاسؽ حصنة إًىضوف إًربثل

م ٔأرسي إملطل ماهوًي ٔأسعوًل أٓدص، ذسيَ تبٔهوإع إًسَؽ ملحادًخَ 1522من مارس س ية 

ابًخوإتي
(3)

، ؤأس يس كِادة إٔلسعول ٕإىل تسرو إًفاٍرز اكجصإل وزودٍ مبجموؿة من إًفٌَني وإًـٌلل 

و تلوة إًسالحوإًلسس، ؤأمٍص ابٕلُامتم تدض  ُِس إحلعون وإًـمي ؿىل ورش إملس َحَة، ًو
(4)

. 

                                                           
 . Kammerer: Ibid” T”H” p87، ٕٔٓيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٔ)
 .ٕٕٓيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٕ)
(ٖ) Kammerer: La Mer Rouge” T” II” p”93 . 
 .ٕٚٓيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٗ)
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ضسة إًـوإظف ؾيس رٔأس إًصخاء إًعاحل ثـصضت ٔأرتؽ من سفٌَ ٌَلصق، اكن ابرزَمَو دايز  ًو

ًلود ٕإحسإُا، فلصق يف إمليعلة إًيت ٍصحؽ ٕإًََ إًفضي يف إندضافِا
(1)

، ومتىن اكجصإل من 

لِا إًرشيق حىت وظي ٕإىل سفاةل يف موإظةل إٕلحبار مبا ثحلى من ٔأسعوهل حبشإ ء ساحي ٕإفًص

م1522ٔأوإدص ًوًَو س ية 
(2)

، ومهنا ٕإىل رٔأس خاردي فوي إًلصن إٕلفًصلي، ومهنا ٕإىل جصجصة
(3)

 

لَ ٕإىل إًِيس فوظي ٕإىل اكًَىوت يف  م1522سخمترب س ية  13مث إختش ظًص
(4)

. 

حسو ٔأن ظاحة اكًَىوت كس رإؿَ كوة ُشإ إٔلسعول، ومل ٌضبٔ ٔأن  خياظص مبحارتخَ، وشلضل ًو

ٔأتسى حصحِحَ جىربإل وإس خلدهل ٕإس خلداًل حافاًل وثحادل مـَ إًِسإاي، وجصمغ موإفلة إًسامصي ؿىل 

مٌح إًربثلاًَني مصنزًإ ًخجارهتم يف اكًَىوت، ٕإل ٔأن إٔلمور مل ثَحر ٔأن ثبٔزمت هدِجة إس خزسإم 

إًربثلاًَني إًلوة مـَ
(5)

يؽ إًخجار إًـصب من إٕلكامة يف اكًَىوت ، وٕلدضإر نربإل ؿىل إملعاًحة مب 

ذما إضعص إًلائس إًربثلايل ٕإىل إٕلوسحاب من اكًَىوت تـس ٔأن كعفِا مبسإفـَ، وثوخَ هوصني 

ة مـٌِل ونياهور فلوتي فهيا ترتحِة حار وثوظي ٕإىل ؾلس ٕإثفاكِات جتاًر
(6)

، ومل ًَحر نربإل ٔأن 

َو س ي م َلاًل جوكَات ُائةل من 1521ة إس خـس ًصحةل إًـودة فوظي ٔأص حوهة يف أٓدص ًًو

إًخوإتي
(7)

. 

ىشإ ٔأمىن ٔلص حوهة تفضي ؿامي إًلوة إحلعول تبٔردط إٔلسـار ؿىل هكَات هحية من  ُو

إًخوإتي وحٌت إًربثلال تفضي ذضل ٔأرابحًا فاحضة ؾوضت ما ٔأهفق ؿىل إذلالت، مؽ حتلِق 

اكن ٔأكي جىثي من إٔلسـار  فائغ من إٔلرابح هحي، ٔأضف ٕإىل ذضل ٔأن ٔأسـار إًحَؽ يف ٔأص حوهة

ة  إًيت اكهت ثخِؽ هبا إًحيسكِة، تي ٔأكي ذما اكهت إًحيسكِة جضرتي تَ من ٔأسوإق إٕلسىٌسًر

ة  ا إًخجاًر هفسِا، ذما ٔأدى ٕإىل روإج ٔأسوإق ٔأص حوهة، ومٌافس هتا ٌَحيسكِة وإًلضاء ؿىل إحذاكُر

                                                           
إنفصلت إحدى سفن األسطوؿ بقيادة دياجو دياز بفعل الرياح عن األسطوؿ، فتمكن من اكتشاؼ جزر  (ٔ)

 .ٕٓٔالقمر، وأطلق عليها إسم ساف لورنزو، يف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص
(ٕ) Kammerer: Ibid” T”H” p92 . 
 .ٕٓٔيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٖ)
(ٗ) Kammerer: Ibid” T”H” p87 . 
 .ٜٖآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (٘)
 .ٕٓٔيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٙ)
 .ٖٚربفة اجملاىدين يف بعض أحواؿ الربتغاليٌن، زين الدين اؼبعربي اؼبليباري، طبعة لشبونة، ص (ٚ)
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اكن إًس َعصة ؿىل إملسذي ٕإىل حس ٕإس خحال فَِ ثرصًفِا، وذاظة تـس ٔأن حمتىن إًربثلال من ٕإح

 .إجليويب ٌَححص إٔلمحص
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 ادلطهة انثاٍَ
 ادلرحهح انعضكرَح اإلصتعًارَح نهحًالخ انربتغانُح

 

تـس إذلةل إٔلذية إًيت كام نربإل ٕإىل اكًَىوت، ٕإختشت إذلالت إًربثلاًَة ظاتـًا أٓدصًإ متامًا، فلس 

إًربثلاًَون مؽ إملٌلضل إٕلسالمِة يف إًِيس، إىهتت س َاسة إًخودد وهسة إًثلة إًيت إثحـِا 

ة ة ابًلوة إًـسىًص  .وإىىضفت إملعامؽ إًربثلاًَة ابٕلسدِالء ؿىل دعوط وحصنة إملالحة إًححًص

ثخاتـت إذلالت إًربثلاًَة، وإهخؼم وظوًِا س يواًي ٕإىل إًِيس، ففي أٔوإدص  وحتلِلًا ًخطل إٔلُسإف

َ 1521ًياٍص س ية  ؿىل رٔأس ٔأسعول ٕإىل إًِيسم، ٔأحبص فًِسًت سودًر
(1)

، نٌل هجزت ٍلوؿة 

م، واكن 1521ٔأدصى من إًسفن تلِادة خني دي هوفا، ٔأحبصت من إًربثلال يف مٌخعف مارس 

ُسفِا إٕلهخلام من اكًَىوت ودمع إًعالت مؽ نياهور وهوصني، وإصددم دي هوفا يف مـصنة 

ة مؽ ٔأسعول اكًَىوت حبًص
(2)

(3)فـَةٕإهخرص فهيا تفضي إس خزسإم إملس 
، ؤأقصكت ذالل ثطل 

إملـصنة ٍلوؿة من إًسفن إًـصتَة، هشهص مهنا سفِية ٌَسَعان إملمَويك اكهت كس هتَبٔت ًإلكالع 

ٕإىل خسة
(4)

. 

وجض خس وظبٔة إًربثلاًَني ًرضب إًخجارة إًـصتَة، وإس خزسم ٔأؾيف إٔلساًَة ضس إًخجار 

خاما إًربثلال مصة ٔأدصى م كادر فاسىو دي 1522وإحلجاج إًـزل، ففي إًثاًر من مارس 

لِة إًرشيق، حِر ٔأكام مصنزإً  ؿىل رٔأس ٔأسعول هحي ٕإىل إًِيس، فوظي ٔأوًل ٕإىل ساحي ٕإفًص

ٌَخوإتي يف لك من سفاةل وموزمدَق ولكوة، نٌل إس خوىل ؿىل تـغ إًسفن إًـصتَة إًيت إثفق 

ة ٌَسَعان م إس خوىل نشضل ؿىل سفِية هحي 1522وحودُا مبَياء ماًيسي، ويف ٔأول ٔأنخوجص 

لِم ٕإىل إًححص  إًلوري اكهت َلةل ابًخوإتي ؿَهيا ٍلوؿة من إحلجاج إًِيود اكهوإ يف ظًص

إٔلمحص
(5)

، ويف إًِيس ثوظي دي خاما ٕإىل ؾلس حَف مؽ مطل نياهور ضس اكًَىوت، نٌل ؾلس 

                                                           
(ٔ) Kammerer: La Mer Rouge” T” II” p”94 
 .ٖٛربفة اجملاىدين، زين الدين، ص (ٕ)
(ٖ) Heyd: op” cit” T” II” p513 . 
 .ٖٚ، ربفة اجملاىدين، زين الدين اؼبليباري، صٕٖٔاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص (ٗ)
(٘) Kammerer: ep” cit” T” II” p”97 
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إثفاكِات ٔأدصى مؽ هوصني وهومل
(1)

، وإس خلي فاسىو ي خاما فصظة إًـسإء تني تـغ إًلوى 

إًِيسًة، ومعي ؿىل ثوس َؽ ُوة إخلالف فامي تُهنا، ورضب تـضِا تحـغ، نٌل ثوسؽ يف س َاسة 

إًلصظية وإًـيف وإثحؽ ٔأساًَحًا كي ٕإوساهَة، فاكن ًلعؽ إًعصق ؿىل إًسفن دون ٔأي حتشٍص، 

لوم تبزٔسُا وهنة ما ؿَهيا من إًحضائؽ، مث ٕإقصإكِا ٔأو ٕإحصإكِا مبن ؿَهيا من جتار وحبارة وجحاج  ًو

وكيمه
(2)

، ومل ٍىذفي تشضل تي اكن ًـمس ٕإىل ثـشًة من ًلؽ يف ًسٍ من إملسَمني إكسدئعال 

ٔأهوفِم وأٓذإهنم ؤأظاتـِم، إو إًلضاء ؿَهيم تلعؽ رؤوسِم
(3)

. 

ا إًيسء يف اكًَىوت، شلضل  واكن ًٔلؾٌلل إٕلهخلامِة إًضًِـة إًيت جلبٔ ٕإٍهيا فاسىو دي خاما ٔأثُص

ة ؾيَفة مؽ إٔلسعول إًربثلايل جتاٍ ساحي إس خـس ظاحهبا تبٔسعوهل وإصد  دم يف مـصنة حبًص

هوصني، وٕإذإ اكهت مسفـَة إٔلسعول إًربثلايل كس متىٌت من ٕإحلاق تـغ إٔلرضإر تبٔسعول 

ول  اكًَىوت، ٕإل ٔأن دفة ثطل إًسفن وزسؾهتا مىٌهتا من إملياورة ًخفادي هيإن إملسفـَة، ًو

من ٕإًلاع إًِزمية ابٔلسعول إًربثلايلإوسحاب دي خاما، ٍمتىن ٔأسعول اكًَىوت 
(4)

. 

 

  

                                                           
 Kammerer: Ibid  pp”97، ٖٚربفة اجملاىدين، زين الدين اؼبليباري، ص (ٔ)
 .ٓٗ، آسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، صٜٗٔلبندقية، شارؿ دبل، صا (ٕ)
(ٖ) Kammerer: op” cit” T” II” p”98”  _ Wilson: The Persian Gulf” 

London” 145” p114 
 .ٕٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٗ)
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 ثانثادلثحث ان

 وانثحر األمحر احلًهح انربتغانُح عهً انضىاحم اخلهُجُح
 

ٕإكالق إًححص  ل صم ٔأن من إٔلُسإف إًصئُس َة ٌَحمالت إًربثلاًَة وإًىضوف إجللصإفِة، ُو

وضٌلن ؿسم وظول إًسفن مرص، إملٌلًَم مليؽ وظول جتارة إًرشق ٕإىل  ـصيبإٔلمحص وإخلََج إً

ة وإٕلكذعادًة ؿىل إملٌلًَم يف مرص، ذاظة إحلصتَة ٕإىل إًِيس ، وهبشإ ًمت إًس َعصة إًـسىًص

ة دإةمة هلم يف ثطل إمليافش  خحلِق ُشإ إًلصض اكن ؿىل إًربثلاًَني من وضؽ كوإؿس ؾسىًص ًو

ة إملِمة، وإًخلعؽ ٔلي سفن حتاول جتاوزمه، ويف ُشإ إملح حر س يخني وإملمصإت إًححًص

 :إًخحصاكت إًيت كام هبا إًربثلاًَون ًخحلِق ذضل يف معَحني اكًخايل

 ادلطهة األول: انمىاعد انعضكرَح انربتغانُح 
 احلًالخ انربتغانُح عهً صىاحم اخلهُج انعرتٍ :ادلطهة انثاٍَ
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 ادلطهة األول
 انمىاعد انعضكرَح انربتغانُح

 

 ـصيبحىومذَ ٔأن ًلوم إبكالق إًححص إٔلمحص وإخلََج إًاكن ؿىل فاسىو دي خاما ثيفِشًإ ٔلوإمص 

مليؽ وظول جتارة إًرشق ٕإىل مرص، وضٌلن ؿسم وظول إًسفن ذاظة إحلصتَة ٕإىل إًِيس، حىت 

حمتىن إٔلساظَي إًربثلاًَة من حتلِق إًس َعصة ؿىل إًِيس، وإًلضاء ؿىل جتارة ؿسن ومرص، 

ومتَِسًإ ًخوحَِ رضتة مدارشة يف إًححص إٔلمحص، وشلضل ٔأمص دي خاما تـس ٔأن إس خلص ؾزمَ ؿىل 

ىل تالدٍ ترتك حزء من ٔأسعوهل ابًلصب من ابب إمليسب ٕإكالق إًححص إٔلمحص، ومٌؽ إًـودة إٕ 

وظول إًسفن ٔأو دصوهجا مٌَ
(1)

، نٌل حصك ٍلوؿة ٔأدصى ؾيس حزر هوراي موراي ٌَلِام تبٔؾٌلل 

إًلصظية ضس إًسفن إًـصتَة
(2)

، وتـس ٔأن مت هل ذضل ٔأكفي ؿائسًإ ٕإىل تالدٍ، حاماًل مـَ هكَات 

ق إًسَة وإٍهنة، فاكن وظوهل ُائةل من إًخ وإتي وإًسَؽ إًيت حعي ؿىل مـؼمِا ؾن ظًص

م1523ٕإىل إًربثلال يف سخمترب 
(3)

. 

ة ٔأدصى كس ٔأحبصت  ويف إًوكت إشلي اكن دي خاما ٌس خـس فَِ ًصحةل إًـودة اكهت محةل حبًص

ي   م تلِادة زالزة من هحار إًلادة ٔأجصزمه ٔأفووسو1523من إًربثلال يف إًسادس من ٕإجًص

ٔأًحونيك ؤأدٍو فصإوسسىو ؤأهعوإن دي سازلإهنا
(4)

، واكن ظاحة اكًَىوت كس متىن من 

إًخلَة ؿىل ظاحة هوصني تـس ؾودة فاسىو دي خاما
(5)

ؤأحصق مسًًذَ، وكىض ؿىل إحلامِة  

ِشإ اكن ٔأول أُٔسإف ٔأًحونيك ؾيس وظوهل إٕلهخلام من ظاحة اكًَىوت، وكس  إًربثلاًَة فهيا، ًو

رٍب ؿىل إملوإفلة ؿىل ٕإكامة كَـة جصثلاًَة يف تالدٍ، نٌل فصض ؿَََ قصمًا ؾًَِاً مت هل ذضل ؤأخ

هحيًإ، ؤأرمغَ ؿىل مٌؽ ثعسٍص إًخجارة ٌَححص إٔلمحص، ويف هفس إًوكت معي ؿىل متىني مصنز 

إًربثلال يف هوصني، وإُمت تخسؾمي إحلامِة إًربثلاًَة فهيا وزودُا ابٔلسَحة وإًـخاد، مث حصك 
                                                           

 .ٜٗٔالبندقية، شارؿ دبل، ص (ٔ)
(ٕ) Kammerer: Ibid  p98  “ Sarjeant: The Portuguese” p41 
  Kammerer: Ibid، ٙٗٔ، البندقية، شارؿ دبل، صٕٖٔاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص (ٖ)

p98   
(ٗ) Kammerer: Ibid “ T”II” p103 
 .ٖٛربفة اجملاىدين، زين الدين، ص (٘)
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يف ٍلوؾخني من إًسفن، وؿاد ٕإىل إًربثلال جوكَات ٔأنرث من إًحضائؽ إًرشكِة، فوظي زمَََِ 

م1524ٕإىل ٔأص حوهة يف ٔأوإدص ًوًَو 
(1)

. 

ىشإ إهدرشت إًسفن إحلصتَة إًربثلاًَة يف إملَاٍ إًِيسًة تـس ٔأن حصك الًك من دي خاما  ُو

لِا إًرشيق ودإًحونيك حزءًإ من ٔأسعوٍهيٌل فهيا، نٌل ثـسدت إًلالع إًربثلا ًَة يف ساحي ٕإفًص

ة  وإًِيس هوس َةل ًخبٔمني إًوحود إًربثلايل يف ثطل إملياظق، ذما ساؿس ؿىل رمامجة إًسفن إًخجاًر

إملخجِة ٕإىل إًححص إٔلمحص، ومٌؽ وظوًِا ٕإًََ ٔأو دصوهجا مٌَ، وحصثة ؿىل ذضل ٔأن إحذَت 

دِجة حلصمان دوةل إملٌلًَم من ٔأص حوهة مصنز إًعسإرة يف إًخجارة إًرشكِة تسًل من إًحيسكِة، ه 

جتارة إًـحور إًيت اكهت جتين من ورإهئا ٔأرابحًا ظائةل، ُشإ ٕإىل خاهة إحملاولت إًربثلاًَة 

(2)ًخحلِق إًخحاًف مؽ إحلخضة
، متَِسًإ ًإلكارة ؿىل إمللسسات إٕلسالمِة يف إحلجاز وثعوًق 

مرص من إجليوب
(3)

ِشإ إس متص ثسفق إٔلساظَي ٕإىل إًِيس،  م ٔأحبص 1524ففي س ية ، ًو

ٔأسعول أٓدص ٕإىل إًِيس تلِادة ًوتو سوإٍرز دإًحي خاراًي ًخحلِق ُشإ إًلصض، فبٔوكؽ ٍلوؿة من 

إًسفن إًـصتَة إًلادمة من خسة يف هكني وتسد مشَِا، ووإظي ثعحَق س َاسة إٕلهخلام ضس 

وهة مطل إًسفن إًلادمة من إًححص إٔلمحص، وفـي هفس إًيشء مؽ سفن اكًَىوت ومتىن مبـا

هوصني من مفاخبٔة اكًَىوت وثسمي ٍلوؿة من سفهنا
(4)

، وتـس ٔأن ٔأحصز إهخعارًإ ؿىل مَىِا
(5)

 

ؿاد ٕإىل تالدٍ حاماًل ٔأسالاًب كسرت تبٔرتـة وؾرشٍن ٔأًفا كٌعار من إًخوإتي
(6)

. 

م ثحسٔأ مصحةل خسًسة، فلس إس خلص رٔأي مطل إًربثلال ؿىل ثـَني انئة هل ًلمي 1525ويف س ية 

يف إًِيس تعفة دإةمة، ًَخوىل ثوحَِ إًسفن إًلادمة من إًربثلال مبا حيلق إٔلُسإف إًربثلاًَة 

فاكن فصإوسُسىو دٌََسإ ٔأول انئة ملطل إًربثلال يف إملس خـمصإت إًربثلاًَة يف إًرشق فبحٔبص 

م ؿىل رٔأس ٔأسعول هحي مض ٕإىل خاهة إًسفن 1525مارس س ية  23 من إًربثلال يف

ة، نٌل إس خعحة مـَ ؿسدًإ من إجليوًني وإًحيادكة وإٔلملان، واكن من تني  إحلصتَة ٔأدصى جتاًر

                                                           
   Kammerer: op” cit” T” JI” p105، ٜٖربفة اجملاىدين، زيد الدين، ص (ٔ)
(ٕ) Macro: Yemen and the Westeren World” p1 
 .ٕٙٙتاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص (ٖ)
 .ٕٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٗ)
(٘) Kammerer: op” cit” T” II” p106   
(ٙ) Heyd: op” cit” T” II” p529 “Kammerer: op” cit” T” II” p107  . 
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(1)ضحاظَ ماخالن
لَ ٕإىل إًِيس معي ؿىل ثسؾمي إًلوإؿس إًربثلاًَة يف رشق ٕإفًصلِا،  ، ويف ظًص

ـخني يف مٌخسة، نٌل ٔأتسى ظاحة لكوة مضاؾص إًود م كَ 1525فبٔكام يف ٔأقسعس س ية 

وإًخـاون مؽ إذلةل
(2)

، ومعي دإملَسإ ؿىل ثثخِت كوإؿس إًوحود إًربثلايل يف إًِيس، جفـي يف 

هوصني ملص ًلِادثَ
(3)

. 

ة هحية ٔأحبصت من إًربثلال  وحصص مطل إًربثلال ؿىل ثسؾمي دإملَسإ، وسارع إبمسإدٍ حبمةل حبًص

ي س ية يف إخلامس من ٔأج م تلِادة حصس خان دإهوهنا، مضت ٕإىل خاهة إًسفن إحلصتَة 1526ًص

ة ًخطل إذلةل إًيت  ة، واكن ٔأًفووسو دإًحونيك مس ئول ؾن إًياحِة إًـسىًص سفٌا ٔأدصى جتاًر

م، ووخَ دإهوهنا ودإًحونيك ٔأُامترمٌل ٕإىل ٕإكامة إًلالع 1528ؾززت تبٔسعوًني أٓدٍصن يف س ية 

لي،  نٌل معال ؿىل ٕإحاكم ٕإكالق إًححص إٔلمحص يف وخَ إًخجارة إًِيسًةؿىل إًضاظيء إٕلفًص
(4)

. 

ولتس من إٕلصارة ٕإىل ٔأن إملي دإًحونيك اكن ٔأؾؼم حاكم إًربثلاًَني يف إًرشق، ففي ؾِسٍ 

م1511إس خوىل ؿىل خاوإ وس َالن ومَلا ؤأكَة حزر إًخوإتي إًيت إندضفت س ية 
5

. 

ِشإ إس خوىل دإهوهنا س ية  حٍزصة سوكعصى إًوإكـة ٕإىل إجليوب إًرشيق من م ؿىل 1526ًو

ة ًضن  ق إًححصي إملؤدي ٕإىل إًححص إٔلمحص، وإختشُا كاؿسة حبًص ؿسن، وإًيت ثخحنك يف إًعًص

صمز إًلارإت ؿىل سوإحي حرضموت وؾٌلن ُو
(6)

، وفصض إحلعار ؿىل جتارة إًححص إٔلمحص
(7)

 . 

َعصة ؿىل إملوإينء إٕلسرتإثَجَة وِصمز حصنزت هجود دإهوهنا ؿىل ٕإكالق مجَؽ إملمصإت وإًس  كس و 

يف مسذي إخلََج، وؿسن ابًًس حة ٌَححص إٔلمحص، ودمع دإًحونيك ذضل إبرسال ٍلوؿة من 

إًسفن ٕلكالق ابب إمليسب
(8)

، نٌل سـى ٕإىل إٕلثعال ابحلخضة، فبٔرسي ٕإٍهيا تـثة س ية 

                                                           
(ٔ) Heyd: op” cit” T” II” p529 “Kammerer: op” cit” II” p107  . 
 سبكن لورينزو داؼبيدا من الوصوؿ إىل سيالف. (ٕ)
(ٖ) Kammerer: op” cit” T” II” p108 
 .ٙ/ٔدليل اػبليج، لوردير،  (ٗ)

 .ٙٔاالكتشافات اعبغرافية، ؿبمد ضبدي، ص ٘
 .ٙ/ٔدليل اػبليج، لوردير،  (ٙ)
 .ٜٗٔ، البندقية، شارؿ دبل، صٗٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٚ)
(ٛ) “Kammerer: op” cit” T” II” p116 
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م ًخحلِق إًخـاون مـِا يف مرشوع ظََيب مضرتك ٌَلضاء ؿىل مرص1528
(1)

، وثوإحصت 

إٔلددار ٕإىل مرص تزتإًس إخلعص إًربثلايل، ؤأن ٔأنرث من ؾرشٍن سفِية جصثلاًَة كس ثوكَت يف 

إًححص إٔلمحص
(2)

. 

ة إًيت  ة إًضرمة إملخوإظةل وابس خزسإرمم إٔلسَحة إًياًر ىشإ متىن إًربثلاًَون حبمالهتم إًححًص ُو

وابثحاؾِم ٔأؾيف ٔأساًَة إًلصظية، من مل ٍىن ٌَمياظق إًوإكـة ؿىل إحملَط إًِيسي ؾِسًإ هبا 

إٕلسدِالء ؿىل ؿسد هحي من إملوإينء وإجلزر يف إحملَط إًِيسي، وفصض إحلعار ؿىل جتارة 

ـصيبإًححص إٔلمحص وإخلََج إً
(3)

، وإحذاكر جتارة إًخوإتي ابًلوة، ذما ٔأظاب مٌاظق إًخعسٍص 

ق إًخلََسي ٌَخجارة وِصمز وؿس ن وخسة تبرٔضإر ابًلة ؤأفلسُا وإملوإينء إًوإكـة ؿىل إًعًص

ٔأمهَهتا، نٌل ؾصض إٕلكذعاد إملرصي وإًحيسيق ًاكرزة حمللة، واكن إًربثلاًَون يف وضؽ ٌسمح هلم 

ة، دون ٔأن  تخـٍزز كوإهتم ؿىل إزلوإم، وميىهنم من صن إًِجٌلت ؿىل إملوإينء وإًسفن إًخجاًر

 .إًحسء مبِامجهتمجتصٔأ ٔأي من إًلوى إملوحودة يف إمليعلة من إًخعسي هلم ٔأو 

 

  

                                                           
 .٘ٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٔ)
بدائع الزىور يف وقائع الدىور، ؿبمد بن إياس اغبنفي القاىري، ربقيق ؿبمد مصطفى، الناشر اؽبيئة  (ٕ)

 .ٜٙ/ٗـ، ٜٗٛٔب طبعة اؼبصرية العامة للكتا
(ٖ) Lewis  B: The Camb” Hist” of Islam” vol” J” p229 
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 ادلطهة انثاٍَ
 احلًالخ انربتغانُح عهً صىاحم اخلهُج انعرتٍ

 

ق إًححصي من كدي فاسىو دي كاما  زسؿان ما ٔأظحح إخلََج إًـصيب، تـس إندضاف إًعًص

س خـٌلري ٌسلول إٔلورتَة يف إًيعف إًرشيق من ووظوهل ٕإىل إًِيس، مٌعلة ُامة ٌَخوسؽ إلٕ 

واكن  ،تلِة ٔأظلاع إًـامل، ذاضت ُشٍ إزلول دضإؿًا من ٔأخي إًِميية إًىصة إٔلرضَة، ونٌل يف

ة ًِشٍ إزلول، وكوإؿسُا واكن ذضل ًخوكف  ،إًخفوق فَِ جساًل تُهنا ؿىل وضؽ إحملعات إًخجاًر

ة يف إخلََج إًـصيب إًـسىًص
(1)

. 

وسوإحي وس خعَؽ ٔأن هَرط ٔأمه إذلالت إًربثلاًَة ؿىل سوإحي إخلََج إًـصيب يف ُصموز و 

 .، ويه ما اكهت ثـصف إبمارإت ساحي ُؾٌلنوإًححٍصن ٌلن وإٕلمارإتؾُ 

م ؿىل حٍزصة سوكعصى إًوإكـة ٕإىل إجليوب 1526إس خوىل دإهوهنا س ية  خحلِق ُشإ إًلصضوً 

ق إًححصي إملؤدي ٕإىل إًححص إٔلمحص، وإختشُا كاؿسة  إًرشيق من ؿسن، وإًيت ثخحنك يف إًعًص

ة ًضن إًلارإت ؿىل سو  إحي حرضموت وؾٌلن وُصمزحبًص
(2)

". 

ول تس ٔأن هخعصق ُيا ٕإىل ذهص ذمَىة ُصمز، فلس كامت ذمَىة ُصمز جبحاًة إملىوس وإًرضإئة 

من إملسن وإملوإينء إًخاتـة ًِا، ذاظة من معاًس إٌَؤًؤ يف إًححٍصن وكعص، واكن إٌَؤًؤ ٌضلك 

إملخاحص إًرشكِة إًوإردة من معسرًإ ُامًا ٌَرثوة، ذاظة حلاكم ُصمز، ًضاف ٕإىل ذضل ٔأرابح 

إًِيس وإًرشق إٔلكىص
(3)

ُػ، وكس 732ُػ/ 732، وكس زإر إًصحاةل إجن تعوظة ُصمز تني ؿاسم 

                                                           
الدوؿ األوروبية يف اػبليج العريب من القرف السادس عشر إىل القرف التاسع عشر، نتاليا نيكواليفنا  (ٔ)

بعة األوىل تومانوفيتش، ترصبة ظبًن قبم الدين سطاس، طباعة مركز صبعة اؼباجد للثقافة والرتاث ديب، الط
 .ٕٓـ، صٕٙٓٓ

 .ٙ/ٔدليل اػبليج، لوردير،  (ٕ)
النفوذ الربتغايل يف اػبليج العريب، نواؿ ضبزة الصًنيف، حبث ماجستًن مقدـ قسم إىل الدراسات العليا  (ٖ)

 .  ٙٗـ، صٜٓٛٔالتارخيية واغبضارية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة عبدالعزيز السعودية سنة 
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ًفت إهدداَُ ؾؼم ثصإء مطل ُصمز إملسمى كعة إزلٍن متِخينب ظورإن صاٍ، حِر وخس يف 

ًسٍ س ححة من إٌَؤًؤ ل ثلسر جمثن، وذهص ٔأمه معاًس إٌَؤًؤ ختضؽ حلوكَ
(1)

. 

ٕإل ٔأن ذمَىة ُصمز دّب فهيا إًضـف يف ٔأوإدص إًلصن إًخاسؽ إًِجصي، وذما ًؤًس ُشإ إًلول ما 

ذهٍص إجن ماخس من ٔأن مطل ُصمز إسدٌجس تبٔمي إًححٍصن يف وكت إًضسة ضس ٔأكصابئَ إًعامـني 

ُػ وظارت ثبٔذش إًىثي من 893ابًسَعان، وكس فصضت إًححٍصن س َعصهتا ؿىل ُصمز س ية 

ايً حماظََِا س يو
(2)

، ٔأما هؼام إحلنك يف إٕلمارإت إًخاتـة ملمَىة ُصمز فلس اكن يف ٔأًسي تـغ 

إًلدائي فاًححٍصن اكن حيوكِا أٓل خرب جن زإمي يف إًيعف إًثاين من إًلصن إًخاسؽ إًِجصي
(3)

. 

ا  ويف ؾِس س َف جن ٔأحود جن زإمي وسؽ ٕإمارثَ حىت وظي ٕإىل ؾٌلن فاس خوىل ؿَهيا من ٔأمُي

إٔلابيض  ُػ، ووىل ؿَهيا ٔأميًإ من كدهل ُو معص جن إخلعاب893س ية  سَامين جن ىهبان

دص ٔلحود جن زإمي وإمسَ ملصن فلس حنك إًححٍصن وُؾٌلن يف إًيعف إخلصويص، ؤأما إٕلجن إلٓ 

ُػ، 928إٔلول من إًلصن إًـارش إًِجصي، ويف ؾِسٍ إس خوىل إًربثلاًَون ؿىل إًححٍصن س ية 

طل إًس يةوكذٍَو تـس ؾودثَ من إحلج يف ث
(4)

 . 

وكس ٔأوردت إملعادر إًخارخيَة إٍمييَة ٔأددار ثطل إذلالت إًربثلاًَة، واكن من ٔأصِص إملؤرذني 

إشلٍن وزلوإ حتصاكت إذلةل إًربثلاًَة إملؤرخ ؾحسإًصمحن إجن إزلًحؽ إًزتَسي يف اترخيَ إًفضي 

س وإملؤرخ إًعَة ابخمصمة يف اترخيَ كالدة إًيحص، وكس اكان مـادضٍن ًخطل إذلال ت، ومن إملًز

ثطل إٔلحسإث إًيت ذهصوُا ٌَحمالت إًعََخِة إًربثلاًَة، إذلةل إًيت ُامجت ُصموز وٕإمارإت 

 ساحي ُؾٌلن. 

                                                           
لة ابن بطوطة اؼبسمى بتحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، ؿبمد بن إبراىيم اللوايت رح (ٔ)

 .ٕٗٚـ، صٜٗٙٔاؼبشهور بابن بطوطة، بًنوت لبناف 
كتاب الفوائد يف أصوؿ علم البحر والقواعد، شهاب الدين أضبد بن ماجد، ربقيق إبراىيم خوري وعزة   (ٕ)

 .ٖٓٓصـ، ٜٔٚٔحسن، دار الفكر دمشق 
 .ٕٖٓكتاب الفوائد، ابن ماجد، ص  (ٖ)
هنضة األعياف حبرية ُعماف، ؿبمد شيبة بن نورالدين الساؼبي، ـبطوطة بدار اؼبلك عبدالعزيز الرياض، برقم  (ٗ)

، الضوء الالمع ألىل القرف التاسع، ؿبمد بن عبد الرضبن السخاوي، الناشر منشورات دار ٜٚورقة  ٘/ ٖٜ٘
 .ٕٖٓ، كتاب الفوائد، ابن ماجد، صٜٓٔ/ٔمكتبة اغبياة بًنوت لبناف، 
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، يف صِص رحة ػِصت مصإهة إٕلفصجن يف ػ928ُس ية ٔأحسإث يف يف فِشهص إملؤرذني 

صموز وثطل إًيوإيح، ؤأذشوإ حنوًإ من س خة مصإهة، وكذَوإ ٔأَُِا ق إًِيس ُو كذاًل  إًححص، تعًص

ـًا، ؤأذشوإ إموإهلم مجَـِا ذًر
(1)

." 

ـي ٔأول معسر اترخيي من مؤريخ إٍمين ًوزق ٔلول ػِور ًٔلفصجن إًربثلاًَنن ُو ما ذهٍص  ًو

ُػ ػِور 924إملؤرخ إجن صًدي يف نخاتَ اترخي حرضموت فلس ذهص يف ٔأحسإث س ية 

لِم حبص  إًربثلاًَني تلوهل: "وفهيا ػِص إٔلفصجن إًىفصة يف ملسصٍو وساح يف إًِيس، وخاءت ظًص

إًزجن وكعسوإ لكوة وتيوإ هبا حعياً 
(2)

 ." 

شهص إملؤردون إملـادضون ًخطل إذلالت إًعََخِة يف ذضل إًـرص، اكجن إزلًحؽ وابخمصمة  ًو

ُػ كوًت صونة إًفصجن، وحعي ؿىل إملسَمني مهنم 912ٔأهَ "يف س ية وإجن صًدي وابفلَِ 

صموز رضر ؾؼمي يف انحِة إًِيس ُو
(3)

." 

شهص إملؤرخ إحلرضسم إجن صًدي يف ٔأحسإث س ية  ُػ ٔأن إٔلفصجن ٔأذشوإ ُصموزًإ 913ًو

وحرضموت وكذَوإ من إملسَمني حنو جسـٌلئة رخال وتيوإ فهيا حعياً 
(4)

." 

ا، ؤأمٌوإ إملسَمني 913"ويف صِص صـحان س ية  ُػ، كَة إٕلفصجن ؿىل مسًية ُصموز ؤأذشُو

ظي إًـمل تشضل ٕإىل مسًية زتَس يف ٔأوإدص صـحانوإًخجار إملسافٍصن مهنا وٕإٍهيا، وو
(5)

." 

شهص إملؤرذان إًعَة ابفلَِ يف اترخي إًضحص وابخمصمة يف اترخيَ كالدة إًيحص: "ٔأن إٔلفصجن  ًو

وإ ؿىل سوكعصى وحٍزصة ُصموز ؤأمٌوإ من فهيا من إًخجار، وتيوإ هبا حعيًا، ورشظوإ  إس خًو

(6)ـرش وإمللاص وكي ذضلؿىل ظاحهبا كعـة مـَومة يف لك س ية من إمل 
". 

واكن حاهكِا يف ذضل إًوكت ُو َلس جن ٕإسٌلؾَي إٔلابيض إخلصويص، وإشلي ثويف س ية 

ُػ942
(7)

. 

                                                           
 .ٛ٘٘/ٙ، قالدة النحر، باـبرمة، ٕ٘ٚالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)
 .ٕٙٔتاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (ٕ)
 .ٜٚ، تاريخ الشحر، بافقيو، صٖٓٓ، الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صٕٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٖ)
 .ٕٕٚتاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (ٗ)
 .ٖٙٓالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (٘)
 .ٖٙ٘/ٙ، قالدة النحر، باـبرمة، ٕٛتاريخ الشحر، الطيب بافقيو، ص (ٙ)
 .ٜٚهنضة األعياف، الساؼبي، ورقة  (ٚ)
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واكن من ٔأمه مسن ُؾٌلن إًساحََة إًخاتـة هل كَِات ومسلط ودورفاكن وحصار، واكهت ُشٍ 

إملسن ثسفؽ ملمَىة ُصمز ٕإاتوة س يوًة
(1)

. 

حَان ظحَـة ُشٍ  ي كامس ًو إٕلثفاكِة إًيت حصت تني حامك ُصموز وإًربثلاًَني، ًوحض ًيا د. ُز

تيودُا، فِلول: "ما حسث يف ذمَىة ُصمز حِامن ذاضت حصاًب رضوسًا ٔأحللت هبا إخلصإب مث 

ٔأخرب حاكرما ؿىل ثوكِؽ إثفاكِة مهنىة ٕلكذعادُا، وكس اكهت إملساومة تني إًعصفني ؿىل ُشٍ 

 ا إىهتت ابثفاكِة اكهت ذالظهتا:إٔلركام صاكة ٕإل ٔأهن

ا مخسة ؾرش ٔأًف دًيار ٔأرشيف ملطل إًربثلال  .1 كِام ُصمز تسفؽ ٕإاتوة س يوًة ملسإُر

ىون هل إحلق يف زايدة ُشإ إملحَف وكت ٌضاء. ورزخَ من تـسٍ، ٍو  ؾٌلهوًي إٔلول ًو

 ٔأن ثسفؽ ُصمز مخسة أٓلف ٔأرشيف هلسإ ًخلعَة هفلات إٔلسعول إًربثلايل. .2

ائؽ إًربثلاًَة يف ُصمز من إًصسوم إدلصهَة، ٔأما إًحضائؽ إًيت ٌضرتهيا ٕإؾفاء إًحض .3

إًربثلاًَون من ُصمز وإملوإينء إًخاتـة ًِا فذسفؽ ؿَهيا رسوم مجصهَة متازي ثطل إًيت 

 ًسفـِا ساكن إًحسل إٔلظََون.

 ثثخِت س َف إزلٍن مَاكً ؿىل ُصمز ؿىل ٔأن حىون إًخحـَة وإًولء ملطل إًربثلال. .4

م، ووكـِا ؾن إًربثلال ٔأًحونيك، 1527وكـت ُشٍ إٕلثفاكِة يف إًـارش من جرشٍن س ية وكس 

واكن من ٔأجصز مـامل ُشٍ إٕلثفاكِة رفؽ إًـمل إًربثلايل ؿىل كرص إملطل رمزإ مؤنسًإ ًخحـَخَ ملطل 

ٔأرض  إًربثلال، ومل ٍىذفي ٔأًحونيك تخٌود ُشٍ إٕلثفاكِة تي ٔأثحـِا تعَة تياء كَـة جصثلاًَة ؿىل

إجلٍزصة ًضٌلن إًس َعصة إًربثلاًَة ؿَهيا
(2)

." 

 
  

                                                           
 .ٛٗالنفوذ الربتغايل يف اػبليج العريب، الصًنيف، ص (ٔ)
بية الثورات اػبليجية ضد االحتالؿ الربتغايل، د. زىًن قاسم، الناشر ؾبلة سامراء جامعة تكريت كلية الرت  (ٕ)

 .ٕ٘ٔـ، صٕٛٓٓالسنة الرابعة  ٜقسم التاريخ العدد 
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 راتعادلثحث ان
 أهداف احلًهح انربتغانُح عهً انعامل اإلصاليٍ

 

لِا وإًـامل إٕلسالسم، وإًيت  ل صم ٔأن إذلالت إًربثلاًَة وإًصحالت إٕلس خىضافِة حول ٕإفًص

وإًححص إٔلمحص ومضَق ابب وظي هبا إًربثلاًَون ٕإىل إًرشق إٔلوسط وسوإحي إًِيس إًرشكِة 

صمز، اكهت ًِا دوإفؽ ؤأس حاب ؤأُسإف رممة خسإً ابًًس حة ٌَربثلاًَني، حـَهتم  إمليسب ُو

ة  ة وسفهنم إًخجاًر ضحون تبٔساظََِم إًـسىًص ًحشًون إًلكفة إًحاُضة من إًصخال وإٔلموإل، ًو

سون حتلِل   .ِاوهحار إًلادة وإًححارة، يف سخِي إًوظول ٕإىل إٔلُسإف إًيت ًٍص

ة  فلس اكهت ُياك ؿسة دوإفؽ ؤأس حاب حمتثي يف دوإفؽ ؤأس حاب دًًِة وٕإكذعادًة وؾسىًص

ة وإًىضوف إجللصإفِة، شلإ فٕاهيا  وس َاس َة، ثـخرب إٔلُسإف إًصئُس َة ًِشٍ إذلالت إًححًص

 :س يخِهنا يف ُشإ إملححر يف زالزة معاًة اكًخايل

 نربتغانُحاندوافع اندَُُح نهحًالخ وانكشىف ا: ادلطهة األول
 اندوافع اإللتصادَح نهحًالخ وانكشىف انربتغانُح: ادلطهة انثاٍَ
 اندوافع انعضكرَح نهحًالخ وانكشىف انربتغانُح: ادلطهة انثانث
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 ادلطهة األول
 اندوافع اندَُُح نهحًالخ وانكشىف انربتغانُح

 

إندضافات حلصإفِة ٕإن حلِلة إزلوإفؽ إًيت حوكن ورإء وظول ٔأوراب ٕإىل ما وظَت ٕإًََ من 

ابًًس حة ٕإٍهيا ٕإمنا اكهت إحلصوب إًعََخِة، إًيت اكهت ول حزإل حيمي إًخارخي ًيا ظورًإ مهنا
1

. 

اكهت إذلالت وإًىضوفات إًربثلاًَة مسفوؿة ابزلرخة إٔلوىل تسوإفؽ ظََخِة رشسة ضس فلس 

مني، وإؾخربت كذال إملسَمني، حِر إؾخربت إًربثلال ٔأهنا هعية إملس َحَة ورإؾَهتا ضس إملسَ

إملسَمني رضورة ماسة وظارمة، ورٔأت إٕلسالم ُو إًـسو إٌسلود إشلي ل تس من كذاهل يف لك 

ماكن
(2)

 :، شلضل ميىٌيا ٔأن هحني ظحَـة إزلوإفؽ إزلًًِة ٌَحمالت إًربثلاًَة ابليٓت

ًشهص رولن موس ًََِ ٔأن توإؾر إًىضوف إًربثلاًَة وإٕلس حاهَة يه  ورش دٍن إًيرصإهَة: .1

، وكس وضؽ موس ًََِ إٕلجنَي يف تسإًة إٔلُسإف، ٔلن إحلصب "إٕلجنَي، إجملس، إشلُة"

كس ؾودت إًيعارى إٔلوروتَني ؿىل ثعور ورش إزلٍن إًيرصإين ؾن : إًعََخِة نٌل ًلول

ق إحلصب وٕإفٌاء كي إملؤمٌني ٔأو ٕإدضاؾِم ظًص
(3)

. 

و ورش إًيرصإهَة، ما كاهل مطل إًربثلال ؾٌلهوًي إٔلول  وذما ًسل ؿىل ظحَـة ُشٍ إذلالت ُو

ق إًححصي ٕإىل إًِيس ُو ورش : "مـَيًا ٔأُسإف إذلالت إًربثلاًَة ٕإن إًلصض من إندضاف إًعًص

إًيرصإهَة، وإحلعول ؿىل ثصوإت إًرشق
(4)

." 

                                                           
الكشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، الناشر اؼبكتب اإلسالمي بًنوت لبناف الطبعة الثانية  ٔ

 .ٕٔـ، صٜٛٛٔ
 .ٕٗآسيا الوسطى الغربية، بانيكار، ص (ٕ)
تاريخ اغبضارات العاـ، روالف موسينيو، ترصبة يوسف داغر وفريد داغر، دار الفكر بًنوت لبناف الطبعة  (ٖ)

 .ٕٗٗ/ٕٗـ، جٜٚٛٔالثانية 
، النشاط ٖٚىػ، صٚٔٗٔموقف أوربا من الدولة العثمانية، د. يوسف علي الثقفي، الطبعة األوىل  (ٗ)

ي كامل الشبيب، الناشر ؾبلة األكليل صادرة عن وزارة اإلستعماري الربتغايل يف منطقة باب اؼبندب، د. قص
 .٘ٗـ، صٜٜٛٔاإلعالـ والثقافة صنعاء اليمن، العدد الرابع السنة السابعة سنة 
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ِشإ جنس من ٔأجصز تيود إٕلثفاكِة تني مطل ُص  مز وإًربثلاًَني ُو "إٕلدضإر إًضسًس يف سانص ًو

ة إًصمسَة وتياء  إٕلثفاكِات مؽ حىومة ُصمز ؿىل ثثخِت صارة إًعََة ؿىل إٔلتًِة إٕلدإًر

إًىٌائس ودؾوة إًياس ٕإىل إملس َحَة
(1)

." 

واكن ُشإ إًسخة ثـحيًإ ؾن إًصوح إًعََخِة إًـمَلة ضس إٕلسالم إًيت ظورهتا ٔأتسع ثعوٍص 

إًعََخِة يف إًـعور إًوسعى وحصوب ٕإدصإج إملسَمني من ٕإس حاهَا جزؿامة كض خاةل إحلصوب 

ؤأرإقون مث إًربثلال تـس كِام دوٍهتا، وتسء ظصد إملسَمني من ص حَ حٍزصة ٔأًحياي
(2)

. 

وإختشت حصوب ٕإدصإج إملسَمني من ٕإس حاهَا ظفة إحلصب إمللسسة، حِر وخست فهيا إًحاتوًة 

هتا إًِادفة ًخسط هفوذُا دًًًِا، ودهَواًي يف إًـامل إًيرصإين فصظة ذُحَة حتلق هبا س َاس 

ة إبرشإوِم يف ثطل إحلصوب  إٔلوريب، وإًخزَط من مٌاؤأة رخال إٕلكعاع ٌَىٌُسة وإًحاتًو

إمللسسة ووؿسمه تلفصإن دعااي من ًلذي ٔأزياء إًلذال، وكي ذضل من إملمزيإت إًصوحِة وإملادًة 

عوظًا ؾيسما تسٔأت إًىضوف إجللصإفِة ٕإىل أٓس َا وجماُي إًـامل إًيت مٌخحهتا إًىٌُسة هلم، د

إجلسًس
(3)

. 

من إٔلمور إًيت ثسل ؿىل ظحَـة إذلالت إًعََخِة  :مدارنة إًحااب ٌَحمالت إًربثلاًَة .2

إملحارنة إًيت لكهتا ثطل إذلالت من إًحاتوإت، فٌَل اكهت حصنة إًىضوف ثـخرب ٕإمذسإدًإ 

ٌَحصوب إًعََخِة
(4)

، فلس كام إًحاتوإت ًوخني إًصإتؽ وهَلول إخلامس واكًىسدس إًثاًر 

ؿىل إًخوإيل إبظسإر كصإرإت مبحارنة إجلِود إًربثلاًَة، وإٕلؿرتإف حبق إًربثلال إًاكمي يف 

ة وحصوهبا ضس إملسَمني، وقفصإن  مَىِة إملياظق إملىدضفة، وثبًَٔس هجودُا إًخخضًي

                                                           
الثورات اػبليجية ضد االحتالؿ الربتغايل، د. زىًن قاسم، الناشر ؾبلة سامراء جامعة تكريت كلية الرتبية  (ٔ)

 .ٕ٘ٔـ، صٕٛٓٓعة السنة الراب ٜقسم التاريخ العدد 
ـ، ٜٜ٘ٔالسياسة واغبكم يف إفريقيا، د. عبداؼبلك عودة، الناشر اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدويل مصر  (ٕ)
 .ٓٙص
العرب والرـو والالتٌن يف تاريخ اغبركة الصليبية، جوزيف نسيم يوسف، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  (ٖ)

 .ٗٗـ، صٜٔٛٔبًنوت لبناف 
 (ٗ) Serjeant (R_B) the Portuguese of the Soyth Arabian Coast” 

Oxford” 1960 
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يف حصنة إًىضوف، صبهٔنم يف ذضل صبٔن رخال  دعااي من ًَلى حذفَ من إملضرتنني

إحلصوب إًعََخِة
(1)

. 

ومن ذضل مدارنة هَلول إخلامس ًِرني إملالح، فلس اكن إٔلمي ُرني إملالح صسًس إًخـعة 

ٌَيرصإهَة ؾؼمي إحللس ؿىل إملسَمني، وكس حتعي ُشإ إٔلمي من إًحااب هَلول إخلامس حلًا يف 

ٕإن زسوران إًـؼمي ٕإذ هـمل ٔأن وزلان ُرني ٔأمي : "ِر كالمجَؽ وضوفَ حىت تالد إًِيس، ح 

إًربثلال، ٕإذ ًرتمس ُدعى وإزلٍ إًـؼمي إملطل ًوحٌا، وٕإذ ثَِمَ إًلية إًيت متطل إٔلهفس وجيسي 

ابسي من حٌود إملس َح، كس ُدفؽ ابمس ظل ٕإىل ٔأكايص إًحالد ؤأتـادُا ؾن جمال ؿَميا، نٌل 

لادٍرن من ٔأؿسإء ظل وإؿسإء إملس َح، مثي إًـصب ٔأدذي تني ٔأحضان إًاكزوًَىِة إً

وإًىفصة
(2)

." 

وذما ًسل ؿىل ظحَـة إحلصب إًعََخِة ؿىل إٕلسالم وٕإاثرة إًزنؿات  :ٕإضـاف كوة إٕلسالم .3

إزلًًِة، ما ذهٍص إملؤردون إٔلورتَون يف معادرمه يف دعحة دإًحونيك، وإشلي معس ٕإىل 

م1511إٕلسدِالء ؿىل مَلَ س ية تر إذلاس يف هفوس رخاهل كدَي إؿزتإمَ 
(3)

 ،

ة، يه إًوس َةل إًيت ٍصحو هبا "ودعة فهيم تلوهل،  ٕإن ٕإتـاد إًـصب ؾن جتارة إٔلفاًو

 ".إًربثلاًَون ٕإضـاف كوة إٕلسالم

مث ٔأضاف كائاًل يف هفس إخلعحة: "ٕإن إخلسمة إجلََةل إًيت س يلسرما عل تعصدان إًـصب من ُشٍ 

َلس حبَر ل ًيسًؽ ًِا تـس ذضل ًَِة"، ومزج تني إملعامؽ إًحالد، وإبظفائيا صـةل ص َـة 

إٕلكذعادًة وإًخـعة إزلًين تلوهل: "وذضل ٔلين ؿىل ًلني ٔأهيا ًو ٔأهزتؾيا جتارة مَلة ُشٍ من 

ٔأًسهيم ٔأي من إملسَمني ٔلظححت لك من إًلاُصة ومىة ٔأثصًإ تـس ؿني، ولمذيـت ؾن إًحيسكِة 

ا ٕإىل إًربثلال ًرشإهئا من ُياكلك جتارة إًخوإتي، ما مل ًشُة جت اُر
(4)

." 

                                                           
 .ٚٓٔ، يف طلب التوابل، سونيا ىاو، صٖٛـ، صٜٔٙٔآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، القاىرة سنة  (ٔ)
دراسات متميزة يف العالقات بٌن الشرؽ والغرب على مر العصور، د. يوسف علي الثقفي، دار الثقة مصر  (ٕ)

 .ٛ٘ىػ، صٔٔٗٔلطبعة الثانية ا
، ٖٛٔ، اؼبماليك والفرنج، أضبد دراج، صٕٚٙتاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص (ٖ)

Kammerer” Ibid “T” II” p VIII 
 .ٜ٘، دراسات متميزة، د. يوسف الثقفي، صٛٗالسيطرة الغربية، بانيكار، ص(ٗ) 
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سل ؿىل ذضل ما ذهٍص إًلائس إًـسىصي  حماوةل إًوظول ٕإىل إمللسسات إٕلسالمِة: .4 ًو

اكن ُسفٌا إًوظول ٕإىل : "إًربثلايل دإًحونيك يف مشهصإثَ، فلس كال دإًحونيك يف ًومِاثَ

إًييب ظىل ظل ؿَََ  إٔلماهن إمللسسة ٌَمسَمني، وإكذحام إملسجس إًيحوي، ؤأذش رفاة

َية، ًًساوم ؿَهيا إًـصب من ٔأخي ٕإسرتدإد إًلسس وسمل َلس ُر
(1)

." 

اكن ؿسم مـصفهتا حائاًل  :إًىضف ؾن مٌاظق جمِوةل كس ٍىون من تُهنا تالد مس َحَة .5

لِة،  ٌَوظول ٕإٍهيا وإٕلجتار مـِا، ُشإ ٕإىل خاهة إًخـصف ؿىل كوة إملسَمني يف ٔأفًص

وإًححر ؾن ذمَىة إًلسٌس ًوحٌا إًيت إهدرشت إٔلساظي ؾهنا يف ٔأوراب وحتلِق إًخـاون 

ًة ًًرش مـِا ٌَلضاء ؿىل إملسَمني وحتلِق إٔلحالم إًعََخِة مؽ إٕلُامتم ابًحـثات إًخخضي 

إملس َحَة تني ٔأُايل إملياظق إملىدضفة، ومحي إًساكن ؿىل إؾخياكِا
(2)

. 

ومن ثطل إملياظق تالد إحلخضة إًيرصإهَة، فلس دمع دإًحونيك ثطل إٔلُسإف إزلًًِة وذضل 

م ًخحلِق إًخـاون مـِا يف 1528ابًسـي ٕإىل إٕلثعال ابحلخضة، فبٔرسي ٕإٍهيا تـثة س ية 

ضاء ؿىل مرصمرشوع ظََيب مضرتك ٌَل
(3)

. 

وذما جيسر ذهٍص ٔأن إًربثلاًَون إس خـاهوإ يف محالهتم ابٍهيود إشلٍن إس خزسموإ وجوإسُس، وكس 

ساؿسمه يف ذضل مـصفهتم ابٌَلة إًـصتَة، وؿىل سخِي إملثال فلس ٔأرسي مطل إًربثلال ًوحٌا 

هخاجئ رحَهتٌل إًثاين ذادمَ إخلاص ومـَ رفِق أٓدص هيودي ٕإىل مرص وإًِيس وإحلخضة، واكن من 

ثلسميٌِل ثلٍصصًإ ًخضمن تـغ إخلصإئط إًـصتَة ؾن إحملَط إًِيسي
(4)

. 

ىشإ ًؼِص ٌَحاحر إمليعف ٔأن إزلإفؽ إزلًين ٌَىضوف إًربثلاًَة اكن من ٔأمه إًـوإمي إًيت  ُو

دفـت إًربثلال ٕلرثَاد إًححار وإٕلًخفاف حول إًـامل إٕلسالسم، فعسرت إملصإس مي وإٔلوإمص، 

                                                           
مفرتى عليها، د. عبدالعزيز الشناوي، مكتبة األقبلو مصرية مطابع جامعة الدولة العثمانية دولة إسالمية  (ٔ)

 .ٜٛٙ/ٕـ، جٜٓٛٔالقاىرة طبعة 
 .ٖٓٔيف طلب التوابل، سونيا ىاو، ص (ٕ)
 .٘ٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٖ)
القاىرة طبعة  أوربا يف مطلع العصور اغبديثة، عبدالعزيز ؿبمد الشناوي، مكتبة األقبلو مصرية جامعة (ٗ)

 .ٖٕٔـ، صٕٔٔٓ
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َة، وإملسفؽ وضـار ٌَحمالت، واكن إًلعس من ذضل ٔأن ؿىل إملسَمني إؾخياق ورمس إًعَ 

إملس َحَة، وٕإل ؿَهيم موإهجة إملسفؽ
(1)

. 

 

  

                                                           
الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، د. علي ؿبمد الصاليب، دار ابن اعبوزي القاىرة مصر  (ٔ)

 .ٛٚٔـ، صٕٚٓٓالطبعة األوىل 
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 ادلطهة انثاٍَ
 اندوافع اإللتصادَح نهحًالخ وانكشىف انربتغانُح

 

اكهت إزلوإفؽ إٕلكذعادًة يف إزلرخة إًثاهَة وـامي مؤثص يف سي إًىضوف إجللصإفِة إًربثلاًَة، 

ق رٔأس إًصخاء إًعاحل يف ؿام  م، توإسعة فاسىو 1497/ ُػ924فلس سِي إندضاف ظًص

ا ؾن  دي خاما رممة وظول مٌخجات إًرشق إٔلكىص ًٔلسوإق إٔلورتَة دون إحلاخة ٕإىل مصوُر

ِشإ ق مرص، ًو ساؿس حتوًي إخلط إًخجاري ؾن مٌاظق إًـحور إًـصتَة وإٕلسالمِة ساؿس  ظًص

ؿىل حتلِق إًِسف إزلًين، وذضل ملا ٌَمجال إٕلكذعادي من ٔأثص فـال يف ٕإضـاف إًلوة 

إٕلسالمِة، إًيت اكن ًِا إٔلثص يف زؾزؿة ٔأوراب ذالل ؿسة كصون، فضاًل ؾن إًصهود إٕلكذعادي 

ة ثسخة ُشإ إًخحول إملفايجءإشلي مٌَت تَ إزلوةل إملمَوهَ
(1)

، وميىن ٕإحٌلل ُشٍ إزلوإفؽ 

 :إٕلكذعادًة ابًيلاط إًخاًَة

ة إًخزَط من إًصسوم وإًرضإئة  .1 ة  :إملصثفـةإًخجاًر وإًيت جسخة إرثفاع إًسَؽ إًخجاًر

ٔأحضى إًخزَط من إًصسوم إدلصهَة إًـاًَة وإًرضإئة : إًوإظةل من إًرشق ٕإىل ٔأوراب

ؿىل لك إًسَؽ إًرشكِة يف لك إملوإينء، ودعوظًا إٕلسالمِة مهنا، إملخيوؿة إًيت ثفصض 

ُسف إحلىومات وإًصٔأسٌلًَة إًعياؾَة إٔلورتَة مؽ معَؽ إًـعور إحلسًثة وتسإايت إٍهنضة 

 .إٔلورتَة إًضامةل

ة ُشإ إجلاهة ٔأًضًا تدضجَؽ من  :ٕإضـاف ٕإكذعاد إزلول إٕلسالمِة .2 وكس إس خلَت إًحاتًو

لال، ؤأؿَيت ثضلك دضحي ٔأهَ ًيك ًمت ٕإضـاف إًـامل إٕلسالسم حاكم ٕإس حاهَا وإًربث

ق إًخجارة إًرشكِة من تني ًسًَ وحصماهَ من ٔأرابحَ  زميخَ هنائًَا، جية إهزتإع ظًص ُو

إًىدية
(2)

ني إًربثلاًَني حني  شإ ما هَمسَ يف س َاسات ودعاابت إًلادة إًـسىًص ، ُو

ًو : "إًيت مّصت مـيا، وإًيت كال فهياقزومه ٌَمرشق إٕلسالسم، مثال ملوةل إًحونيك 

ٔأهزتؾيا جتارة مَلة ُشٍ من ٔأًسهيم ٔأي من إملسَمني ٔلظححت لك من إًلاُصة ومىة ٔأثصًإ 

                                                           
 .ٓٙدراسات متميزة، د. يوسف الثقفي، ص (ٔ)
مركز زايد للرتاث والتاريخ العٌن الغزو الربتغايل للجنوب العريب واػبليج، د. ؿبمد ضبيد السلماف،  (ٕ)

 . ٖٕـ، صٕٓٓٓاإلمارات، طبعة 
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ا ٕإىل إًربثلال  تـس ؿني، ولمذيـت ؾن إًحيسكِة لك جتارة إًخوإتي، ما مل ًشُة جتاُر

(1)ًرشإهئا من ُياك
." 

ة ٔأن حمارتة مرص إكذعادايً  من صبٔهَ ٔأن ًؤثص ؿىل كوهتا إحلصتَة، شلضل أٔؿَيت  فلس وخست إًحاتًو

إحلصب إٕلكذعادًة ضس مرص، وحصمت ؿىل إٔلورتَني إًخـامي مـِا جتاراًي، وحثهتم ؿىل ٕإهـاش 

ة إٔلدصى، ًإلرضإر ابٕلكذعاد إملرصي، ومن إملـصوف ٔأن مرص اكهت ثـمتس  إًعصق إًخجاًر

ٔأوراب سوكًا ًِا، ول صم يف ٔأن جناح  توخَ ذاص ؿىل ؿائسإت إًخجارة إًرشكِة إًيت اكهت

ُشإ إخملعط اكن من صبٔهَ ٔأن ًؤدي ٕإىل ٕإضـاف مرص س َاس ًَا وإكذعاداًي وميِس إًسخِي 

ٌَلضاء ؿىل كوهتا إشلإثَة، متَِسًإ ٌَس َعصة ؿَهيا ؾسىصايً 
(2)

. 

ق جتارة إًصكِق: .3 فلس ثيـمت إًربثلال  خَة ٕإٍصإدإت ماًَة ٌَرزإهة إًربثلاًَة ؾن ظًص

ة ٌَصكِق إٔلفًصلي لٔنرث من كصن، فلس اكهوإ جيَحون حنو ابحذاك  822ر فـًل ٌَخجارة إًححًص

ؾحس س يواًي، خَة مـؼمِم ٕإىل إًـامصة ًض حوهة، حىت كسر تبٔن إٔلفاركة إًسود إجملَوتني 

 .من إًساكن% 12صلكوإ 

 

  

                                                           

 .ٜ٘، دراسات متميزة، د. يوسف الثقفي، صٛٗالسيطرة الغربية، بانيكار، ص(ٔ) 
 .ٚاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص (ٕ)
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 ادلطهة انثانث
 اندوافع انعضكرَح نهحًالخ وانكشىف انربتغانُح

 

ق  من ٔأمه إٔلُسإف ٔأًضًا ٌَحمالت إًربثلاًَة ٕإضـاف دوةل إملٌلًَم يف مرص، وذضل ؾن ظًص

ة ؿىل إملمصإت إملائَة وإًححار  ة وإًححًص إحلعار إًححصي إًـسىصي، ومن مث إًس َعصة إًـسىًص

ة من ذالل ؿسة ٔأمور  :إًخاتـة ًسَعة دوةل إملٌلًَم إٕلسالمِة، وثخضح ثطل إٔلُسإف إًـسىًص

حزإمن مؽ إذلالت وكس  :إملوخَ ضس مرصإًـسىصي ط تسأٔ هوع خسًس من إًًضا .1

ة ابًلِام تبٔؾٌلل  وإًىضوف إًربثلاًَة، فلس ثـِس إًلدارظة وإًىذالن وفصسان إٕلسخذاًر

إًلصظية يف إًححص إملخوسط وإٕلكارة ؿىل سوإحي مرص وإًضام، وؿىل إًصمغ من جناح 

إًسَعان جصس حاي يف إٕلسدِالء ؿىل كربص
(1)

ًإلسدِالء ؿىل ، وحماولت حلمق 

رودس
(2)

، ٕإل ٔأن ذضل مل خيفف من حسة كارإت إًلصإظية يف إًححص ٔأو ؿىل إملوإينء 

إملرصًة وإًضامِة
(3)

 . 

ا يف زايدة إملعامؽ إًعََخِة ضس مرص إملمَوهَة .2 اكن ًيجاح حصنة إًلصظية أٔثُص
(4)

وذضل  :

ًخفىي يف ثوس َؽ هعاق إحلصب ضسُا إبدذال إحلخضة يف إملـصنة إًعََخِة، وإًخحاًف اب

مـِا ابًلِام حبمةل مضرتنة ًلزو مرص من إًضٌلل وإجليوب يف أٓن وإحس، ذما ٌساؿس ؿىل 

إهزتإع تُت إمللسس وتلِة إملياظق إًساحََة من خسًس، ٕإل أٔن ُشإ إحلَف مل ًلسر هل 

                                                           
عن فتح قربص أنظر: غزوات قربص ورودس، جالؿ الدين السيوطي، قربص واغبروب الصليبية، سعيد  (ٔ)

 .ٜ٘ـ، مصر يف عصر دولة اؼبماليك، ابراىيم علي طرخاف، صٜٚ٘ٔعاشور، القاىرة 
عن فتح رودس أنظر: غزوات قربص ورودس، السيوطي، احملاوالت الصليبية لإلستيالء على جزيرة رودس  (ٕ)

ـ، مصر يف عصر دولة اؼبماليك، ٜٜٗٔطٌن اؼبماليك يف القرف اػبامس عشر ميالدي، ؾبلة اعبيس زمن سال
 .ٙ٘/ٛٗ، اؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص٘ٓٔابراىيم علي طرخاف، ص

تاريخ اإلسكندرية وحضارهتا يف العصر اإلسالمي، السيد عبدالعزيز سامل، طبعة اإلسكندرية سنة  (ٖ)
 .ٕٔ، طرؽ التجارة، نعيم زكي، صٜٛاليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص، اؼبم٘ٛـ، صٜٔٙٔ

 .ٙٓٔاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص (ٗ)
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ش، ًدرسب ٔأهحائَ ٕإىل إملٌلًَم، فدضسدوإ يف مٌؽ ٔأي إثعال تني إزلدول يف مصحةل إًخيفِ

إًفصجن وإحلخضة، إًيت ؿادت ٕإىل إٍمتسم مصة ٔأدصى ابٕلرثحاط ابًىٌُسة إملرصًة
(1)

. 

خحلِق إٔلُسإف إًربثلاًَة  :إًس َعصة ؿىل إملمصإت إملائَة إملِمة وِصمز وابب إمليسب .3 ًو

رٔأى روإد إًىضوف وساس هتم رضورة إًخحنك يف مضَلي ُصمز وابب إمليسب، ًيك حينك 

ٔأؿسإء إٕلسالم قزومه ٌَـامل إٕلسالسم من إخلَف، ودق ؾعة إٕلكذعاد يف إملياظق 

إًـصتَة وإٕلسالمِة، مث ابًخايل ورش إملس َحَة يف لك موكؽ ًعَون ٕإًََ
(2)

. 

ة يف إًرشق إٔلوسط وإًِيسؾلس إًخحاًف .4 ة وٕإكامة كوإؿس ؾسىًص ففي إًِيس  :ات إًـسىًص

ثوظي فاسىو دي خاما ٕإىل ؾلس حَف مؽ مطل نياهور ضس اكًَىوت، نٌل ؾلس إثفاكِات 

ٔأدصى مؽ هوصني وهومل
(3)

، وكس ٔأمص دي خاما تـس ٔأن إس خلص ؾزمَ ؿىل إًـودة ٕإىل تالدٍ 

كالق إًححص إٔلمحص، ومٌؽ وظول لٕ سب ترتك حزء من ٔأسعوهل ابًلصب من ابب إملي

إًسفن ٔأو دصوهجا مٌَ
(4)

، نٌل حصك ٍلوؿة ٔأدصى ؾيس حزر هوراي موراي ٌَلِام تبٔؾٌلل 

إًلصظية ضس إًسفن إًـصتَة
(5)

. 

ِشإ اكن ٔأول ٔأُسإفَ ؾيس وظوهل حبمَخَ  وكس ثحـَ يف ذضل إًِسف إًـسىصي دإًحونيك، ًو

ذضل ؤأخرٍب ؿىل إملوإفلة ؿىل ٕإكامة كَـة جصثلاًَة إٕلهخلام من ظاحة اكًَىوت، وكس مت هل 

يف تالدٍ، ويف هفس إًوكت معي ؿىل متىني مصنز إًربثلال يف هوصني، وإُمت تخسؾمي 

إحلامِة إًربثلاًَة فهيا وزودُا ابٔلسَحة وإًـخاد، مث حصك زمَََِ يف ٍلوؾخني من إًسفن
(6)

. 

لَ  ٕإىل إًِيس معي ؿىل ثسؾمي إًلوإؿس إًربثلاًَة مث خاء تـسٌُل دإملَسإ حبمةل هحية، ويف ظًص

م كَـخني يف مٌخسة1525يف رشق ٕإفًصلِا، فبٔكام يف ٔأقسعس س ية 
(7)

، ومعي دإملَسإ 

ؿىل ثثخِت كوإؿس إًوحود إًربثلايل يف إًِيس، جفـي يف هوصني ملص ًلِادثَ
(1)

. 

                                                           
 .ٜٙاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، ص (ٔ)
 .ٖٛموقف أوربا من الدولة العثمانية، د. يوسف الثقفي، ص (ٕ)
 Kammerer: Ibid  pp”97، ٖٚربفة اجملاىدين، زين الدين اؼبليباري، ص (ٖ)
 .ٜٗٔالبندقية، شارؿ دبل، ص (ٗ)
(٘) Kammerer: Ibid  p98  “ Sarjeant: The Portuguese” p41 
   Kammerer: op” cit” T” JI” p105، ٜٖربفة اجملاىدين، زيد الدين، ص (ٙ)
 سبكن لورينزو داؼبيدا من الوصوؿ إىل سيالف. (ٚ)
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َة يف دعوط إملالحة إزلوًَة .5 ة وإًرُت س إس خلي فاسىو فل :إًلِام تبٔؾٌلل إًلصظية إًححًص

ي خاما فصظة إًـسإء تني تـغ إًلوى إًِيسًة، فذوسؽ يف س َاسة إًلصظية وإًـيف وإثحؽ 

لوم تبزٔسُا وهنة  ٔأساًَحًا كي ٕإوساهَة، فاكن ًلعؽ إًعصق ؿىل إًسفن دون ٔأي حتشٍص، ًو

ما ؿَهيا من إًحضائؽ، مث ٕإقصإكِا ٔأو ٕإحصإكِا مبن ؿَهيا من جتار وحبارة وجحاج وكيمه
(2)

ومل  ،

ٍىذفي تشضل تي اكن ًـمس ٕإىل ثـشًة من ًلؽ يف ًسٍ من إملسَمني إكسدئعال ٔأهوفِم 

وأٓذإهنم ؤأظاتـِم، إو إًلضاء ؿَهيم تلعؽ رؤوسِم
(3)

. 

ىشإ إهدرشت إًسفن إحلصتَة إًربثلاًَة يف إملَاٍ إًِيسًة تـس ٔأن حصك الًك من دي خاما  ُو

لِا ودإًحونيك حزءًإ من ٔأسعوٍهيٌل فهيا، نٌل  ثـسدت إًلالع إًربثلاًَة يف ساحي ٕإفًص

إًرشيق وإًِيس هوس َةل ًخبٔمني إًوحود إًربثلايل يف ثطل إملياظق، ذما ساؿس ؿىل رمامجة 

ة إملخجِة ٕإىل إًححص إٔلمحص، ومٌؽ وظوًِا ٕإًََ ٔأو دصوهجا مٌَ  .إًسفن إًخجاًر

 

  

                                                                                                                                              
(ٔ) Kammerer: op” cit” T” II” p108 
 .ٓٗ، آسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، صٜٗٔالبندقية، شارؿ دبل، ص (ٕ)
(ٖ) Kammerer: op” cit” T” II” p”98”  _ Wilscn: The Persian Gulf” 

London” 145” p114 
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 انفصم انثاٍَ
 ًٍُ ان يفانربتغانُح  حاحلًهدوافع 

 اإلصاليُحويىلف انمىي 
 

من ٔأمه إٔلحسإث إًخارخيَة إًيت لتس من درإس هتا يف إًخارخي إًس َايس إٍميين، ُو اترخي إذلالت 

ة إًربثلاًَة ؿىل إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة ، وتَان إٔلس حاب إًيت دفـت يف ؾِس إزلوةل إًعاًُص

ة هلم يف إٍمين، و  ة وحبًص ؿىل دط   س َعصهتمحماوةلإًربثلاًَني ٕإىل حماوةل ٕإجياد كوإؿس ؾسىًص

ة،  ة ودوةل إملٌلًَم يف إملالحة إًححًص وموكف إًلوى إٕلسالمِة يف ذضل إًـرص اكزلًوة إًعاًُص

إًربثلاًَة ؿىل إًسوإحي وإٔلظٌلع ويف ُشإ إًفعي س يخني إذلالت مرص وإزلوةل إًـامثهَة، 

دور إزلوةل وموكف إملٌلًَم وإًلوى إٕلسالمِة من ثطل إذلالت، ونشضل وإجلزر إٍمييَة 

ة يف إًخعسي ًِشٍ إٔلظٌلع   ة مداحر:زالزيف وإٔلس حاب وإزلوفؽ ٌَحمةل إًربثلاًَة إًعاًُص

 يىلف ادلًانُك يف يصر يٍ اخلطر انربتغايل: ادلثحث األول
 يٍ احلًهح انربتغانُح انمىي اإلصاليُحادلثحث انثاٍَ: يىلف 

 انربتغانُحادلثحث انثانث: يدي تأثر اندونح انطاهرَح يٍ احلًهح 
 ادلثحث انراتع: األصثاب واندوافع نهحًهح انربتغانُح عهً انًٍُ
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 ادلثحث األول
 يصر يٍ اخلطر انربتغايلادلًانُك يف يىلف 

 
إذلالت إًربثلاًَة وس َعصهتا ؿىل إًِيس إًلصتَة ونثيًإ من إجلزر وإملسن ؿىل ساحي لصم ٔأن 

ؿسن إًربثلاًَني ًإلسدِالء ؿىل إًِيس وحمَط إًِيسي ومضَق ُصمز إخلََج إًـصيب، وحماولت 

كس ٔأدى ٕإىل ثـعي حصنة إًخجارة حنو إٍمين ومرص، ذما ٔأفلس  مٌافش إًححص إٔلمحص،وإجلزر إٍمييَة و 

 إملٌلًَم يف مرص مـؼم ٕإٍصإدإهتٌل إًيت اكهت ثبئت من جتارة إًخوإتي، وإس خلدال إًسفن دوةل

وإًخجار يف موإىهئم، وشلضل اكن لتس من حتصك إملٌلًَم جملاهبة إًربثلاًَة وٌَمحافؼة ؿىل هَاهنم 

وإ إحلعول ؿىل مساؿسإت حصتَة من إًحيسكِة ًخجِزي  إًس َايس وإٕلكذعادي، وكس حاًو

صي وإًيت ثبٔثصت نشضل إكذعاداًي حصإء إذلةل إًربثلاًَة، ومن انحِة ٔأدصى مت جتِزي ٔأسعول حب

 ٔأسعول حبصي حملاوةل إًخعسي ٌَحمةل إًربثلاًَة، شلإ فٕاهيا س يخني ذضل يف معَحني:   

 ادلطهة األول: يدي تأثر دونح ادلًانُك تاحلًهح انربتغانُح 
 ٍادلطهة انثاٍَ: دور األصطىل انثحرٌ ادلًهىك
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 ادلطهة األول
 يدي تأثر دونح ادلًانُك يف يصر 

 تاحلًهح انربتغانُح
 

ق جتارة  ق حبصي خسًس ٕإىل إًِيس، وس َعصهتم ؿىل ظًص اكن ًيجاح إًربثلاًَني يف إندضاف ظًص

إًخوإتي، وحتوكِم يف إملَاٍ إًِيسًة، وفصض إحلعار ؿىل إًححص إٔلمحص ٔأثٍص إًىدي يف ختفِغ 

يت إملٌلًَم وإًحيسكِة ٕلهنَار إكذعادي هكَات إًخوإتي  إًوإظةل ٕإىل مرص، ذما ؾصض دًو

دعي
(1)

.  

ة س ية  م أٔن سفِيدني 1522فلس تَف من هلط هكَات إًخوإتي إملـصوضة يف ٔأسوإق إٕلسىٌسًر

فلط من تني مخسة سفن إًحيسكِة إس خعاؾخا مبضلة ابًلة إحلعول ؿىل محوًخهيٌل
(2)

، ؤأن سفهنم 

م1524س ية  ؿادت ذاوًة متاما
(3)

.  

ا إرثفاؿًا هحيًإ يف مرص  ٔأضف ٕإىل ذضل ٔأن كةل إًوإردإت من إًخوإتي ٔأدى ٕإىل إرثفاع ٔأسـاُر

ا ُام  وابًخايل إًحيسكِة، يف إًوكت إشلي ثبًٔلت فَِ ٔأص حوهة هسوق ًخجارة إًخوإتي ومصنُز

من ُشٍ ًيفائس إًرشق، ومل ثَحر ٔأن إحذَت ماكهة إًحيسكِة، وذضل مبا ثوفص يف ٔأسوإكِا 

ا إًسَؽ وإًخحف، وإحذشتت ٕإٍهيا جتار ٔأوراب ًصدط ٔأسـاُر
(4)

. 

واكن ًزإمًا ؿىل مرص ٔأن ثسإفؽ ؾن هَاهنا إٕلكذعادي وحٌلًخَ من إٕلهنَار، نٌل مل ٍىن من 

إًسِي ٔأن ثخزىل إدلِورايت إٕلًعاًَة، وذاظة إًحيسكِة ؾن معادر ثصوهتا
(5)

، شلضل ٔأذشت 

م، ًخسإرك إٔلمور كدي 1522سفارإت إًحيسكِة ثخوإفس ؿىل إًحالط إملمَويك إتخسإء من ؿام 

ا ؿىل إكٌاع إًسَعان إًلوري مبصإسةل سالظني إًِيس حلهثم  إس خفحال إًاكرزة، ومعي سفصإُؤ

ًة، مؽ ؿىل ملاظـة إًربثلاًَني، ؤأن ًـمي ؿىل ٕإرسال تـغ إًسفن إحلصتَة ذلاًة إًسفن إًخجار 

ا حىت حمتىن إًحيسكِة من مغص ٔأسوإق ٔأوراب  خَة هكَات هحية من إًخوإتي وختفِغ ٔأسـاُر
                                                           

(ٔ) Heyd:op cit” T” II” pp” 522 
 .ٔٚزكي، ص ، طرؽ التجارة، نعيمٕ٘ٔ، البندقية، ديل، صٕٖٔاؼبماليك والفرنج، أضبد دراج، ص (ٕ)
 .ٕ٘ٔالبندقية، دبل، ص (ٖ)
 .ٜٗٔالبندقية، دبل، ص (ٗ)
 .ٕٙٔيف طلب التوابل، سونيا، ص (٘)
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ابًخوإتي وتَـِا تبٔسـار ردِعة مليافسة إًسوق إًربثلاًَة وؾصكَهتم يف ثرصًف ما زلهيم من 

ملَاٍ تضائؽ، نشضل ثضميت معاًة إًحيسكِة أٔن ًـس إًلوري ٔأسعوًل كواًي حملارتة إًربثلاًَني يف إ

إًِيسًة، وثوحَِ رضتة كاضَة هلم وثسمي مرشوؿاهتم يف إًِيس
(1)

. 

إًلوري إٔلرضإر إًيت ثـصضت ًِا إًحيسكِة ثسخة مٌافسة إًسَعان كاهعٍو وكس إس خلي 

إًربثلال ًخجارهتا، فعاٍهبا إبمسإدٍ ابٔلسَحة وإٔلدضاب ًحياء إًسفن إًيت ًـزتم ٕإرساًِا حملارتة 

إًربثلاًَني
(2)

.  

ٔأن إًحيسكِة إؾخشرت ؾن ؿسم ٕإماكن ثلسمي إٔلدضاب وإٔلسَحة إملعَوتة حىت ل حهتم زلى ٕإل 

إًحااب مبساؿسة إملسَمني ضس إملس َحَني، ومل ًرتدد إًلوري يف إًلِام تحـغ إجلِود إزلتَوماس َة 

م ٔأرسي مدـوزََ ٕإىل إًحااب 1524حىت ٍهتَبٔ هل ٕإؿسإد ٔأسعوهل يف إًححص إٔلمحص، ففي س ية 

إًثاين، وٕإىل مَوك ٔأوراب رمسدًإ إبكالق نيُسة إًلِامة وإًىٌائس إًاكزوًَىِة إٔلدصى،  ًوًَوس

وكذي إًفصجن إملوحودٍن يف تالدٍ، ٕإذ مل ثخوكف إًربثلال ؾن إؾٌلًِا إًـسوإهَة ضس إملعاحل 

ا يف ٕإزؿاج إًحااب إشلي ابدر ابًىذاتة ًـٌلهوًي م طل إملرصًة يف إًِيس، فاكن ًِشٍ إٍهتسًسإت ٔأثُص

إًربثلال، ٕإل إن إملطل إًربثلايل مل ٍىن مس خـسًإ ٌَخيازل ؾٌل حللَ ًحالدٍ من جناح ُائي يف 

ة يف حصمان دوةل إملٌلًَم من معسر كوهتا وثصإهئا،  إحذاكر جتارة إًرشق، وحتلِق ٔأحالم إًحاتًو

ًضام، ًِشإ ذما ٌساؿس ؿىل ثوحَِ محةل ظََخِة ًإلهجاز ؿَهيا، وإهزتإع إمللسسات إملس َحَة يف إ

ٔأرسي ؾٌلهوًي ٕإىل إًحااب ًعمئيَ تبٔن إًسَعان إًلوري ًن ًلسم ؿىل ثيفِش هتسًسإثَ، وأٔن 

إًربثلال كادرة ؿىل رمامجة إمللسسات إٕلسالمِة يف إحلجاز ٕإذإ ما حاول إًلوري ثيفِش 

هتسًسإثَ
(3)

. 

يسكِة، نٌل وؿىل ُشإ إًيحو مل ثيجح مساؾي إًلوري يف إحلعول ؿىل مساؿسإت حصتَة من إًح 

مل ثفَح هتسًسإثَ ٌَحااب يف وكف إٕلؾخسإءإت إًربثلاًَة ؿىل إًخجارة إملرصًة يف إحملَط إًِيسي 

                                                           
السلطاف قانصوه الغوري وعصره، عديل فريد، رسالة ماجستًن، كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية صبهورية  (ٔ)

 . ٕٖٔ، اؼبماليك والفرنج، أضبد دراج، صٚٗٔ، البندقية، ديل، صٕٕٓـ، صٜٓٚٔمصر، سنة 
 .ٛٚ، طرؽ التجارة، نعيم زكي، ٖٖٔاؼبماليك والفرنج، أضبد دراج، ص (ٕ)
 . ٖٗٔ، اؼبماليك والفرنج، أضبد دراج، صٖٕٓالغوري، عديل فريد، ص السلطاف قانصوه (ٖ)
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وإًححص إٔلمحص، فلس اكن من إحملال ٔأن ًًذؼص من إًحااب ٔأو مَوك ٔأوراب مٌادضثَ ؿىل ٔأتياء 

مَهتم
(1)

.  

ة جبٍزصة  فلس وضط كصإظية إًفصجن وؿىل رأٔسِم فصسان إضلتي ؿىل إًـىس من ذ ٕلسخذاًر

رودس يف إٕلكارة ؿىل إًسوإحي إملمَوهَة، ورمامجة إًسفن إملرصًة يف إًححص إملخوسط
(2)

. 

 

  

                                                           
(ٔ) Kammerer” op: cit” T”H” p145 
، مفاكهة اػبالف يف حوادث الزماف، ؿبمد بن علي بن طولوف الدمشقي ٜٔٔ/ٗبدائع الزىور، ابن إياس،  (ٕ)

، ٖ٘ٗ/ٔـ،  ٜٜٛٔالصاغبي، ربقيق خليل اؼبنصور، الناشر دار الكتب العلمية بًنوت لبناف الطبعة األوىل 
 . ٕٛٔ، السلطاف قانوه الغوري، عديل فريد، صٕٛٔاؼبماليك والفرنج، أضبد دراج، ص
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 ادلطهة انثاٍَ
 دور األصطىل انثحرٌ ادلًهىكٍ

 

نرث ثوإخس إًربثلاًَني يف إحملَط إًِيسي، وتيوإ يف نثوة من تالد إزلهن كَـة ٌسموهنا هوات، مث 

ُياضل وظارت إٔلمسإد ثرتإدف ؿَهيم من إًربثلال، فعاروإ ًلعـون ٔأذشوإ ُصموز، وثلووإ 

بٔذشون لك سفِية قعحًا، ٕإىل ٔأن نرث رضرمه ؿىل  ق ؿىل إملسَمني ٔأزسًإ وهنحًا، ًو إًعًص

إملسَمني، ومع ٔأذإمه ؿىل إملسافٍصن، فبٔرسي إًسَعان مؼفص صاٍ جن َلود صاٍ جن َلس جن 

إٔلرشف كاهعٍو إًلوري، ٌس خـني تَ ؿىل إًفصجن، ٔأمحس سَعان وجصإت ًومئش ٕإىل إًسَعان 

عَة إًـسد وإلٓلت وإملسإفؽ، زلفؽ رضر إًفصجن ؾن إملسَمني، ومل ٍىن ٔأُي ٕإذ ذإك إًِيس  ًو

ًـصفون إملسإفؽ وإملاكحي وإًحيسكِات ًومئش
(1)

. 

ِشإ تسأٔ إًسَعان كاهعوٍ مل جيس  يف ٕإؿسإد  إًلوري تسإ من حمارتة إًربثلاًَني يف إملَاٍ إًِيسًة، ًو

إًسفن إحلصتَة
(2)

، ومت ابًفـي ٕإوضاء مخسني سفِية
(3)

ة ، هجزت ابملسإفؽ وإٔلسَحة إًياًر
(4)

 ،

ؤأس يس ٔأمص كِادهتا ٕإىل إٔلمي حسني إًىصدي، إشلي حـهل إًسَعان انئحًا ؾيَ ؿىل خسة، ؤأحبص 

س يف  ُػ911إٔلسعول من مِياء إًسٌو
(5)

  .م1525/

تسٔأ يف اكن ٔأول دعوة كام هبا إٔلمي حسني إًىصدي ٔأن  وظول إٔلسعول إملرصي ٕإىل خسة:

حتعني خسة وتياء إٔلجصإج ذلاٍهتا
(6)

، نٌل معي ؿىل ثبٔمني إًححص إٔلمحص، وتسٔأ ابٕلسدِالء ؿىل 

سوإهن تلي حصب
(7)

. 

واكن ُسفَ من حتعني خسة ُو حٌلًة إٔلماهن إمللسسة ومٌؽ وظول إذلةل إًربثلاًَة ٕإىل 

 صوإظيء خسة.

                                                           
 .ٜٔالربؽ اليماين، النهروايل، ص (ٔ)
(ٕ) Lewis” (B) “The Camb” Hist” of Islam” vol” I”p” 229 
 .ٖٖٙ/ٔأئمة اليمن، زبارة،  (ٖ)
 .ٜٔالربؽ اليماين، النهروايل، ص (ٗ)
 .ٕٛ/ٗ، بدائع الزىور، ابن إياس، ٕٙٙتاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص (٘)
 .ٗٛ/ٗالزىور، ابن إياس،  بدائع (ٙ)
 .ٜ٘، بدائع الزىور، ابن إياس، صٕٙٔالسلطاف قانصوه الغوري، عديل فريد، ص (ٚ)
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: اكن ٔأول ػِور ًٔلسعول إملرصي وإملٌلًَم إٔلسعول إملرصي ٕإىل إًسوإحي إٍمييَةوظول 

م وظَت ظالئؽ 1527ُػ/ ماًو 913يف ٔأوإئي إحملصم س ية تلِادة إٔلمي حسني إًىصدي 

إٔلسعول إملرصي ٕإىل مِياء خازإن ٌَمتوٍن، مث ثوهجت ٕإىل حٍزصة هكصإن
(1)

، وثحـِا إٔلمي 

م يف ٍلوؿة ٔأدصى1527ُػ/ ٔأقسعس 913حسني يف رتَؽ إلٓدص س ية 
(2)

.  

من كدهل ٕإىل وإٍهيا إٔلمي مصخان إًؼافصي ٌس خبٔذهَ يف  فٌَل وظي ٕإىل ؿسن ٔأرسي كاظسإً 

إزلدول ٕإىل إملَياء، فبٔذن هل ودذي ثسفٌَ تبٔدب وإحدضام وثـفف وإحرتإم
(3)

، ؤأرسي ٕإًََ 

ظاٌُل تلوهل: "تَلا إٔلمي مين إٔلمي مصخان رسوًني فبٔهصرمٌل ؤأؿادٌُل َلَني هبسإايٍ، ؤأو 

إًسالم، وؾصفاٍ ًول ٔأين مبٔدوذ ؿًل من كدي إًسَعان كاهعٍو ٔأن ل ٔأدذي ؿسن زلذَت ٕإًََ 

ومثَت تني ًسًَ
(4)

." 

ا ومل ًرتدد إٔلمي مصخان ٕإزإء ذضل يف حزوًسٍ جلك ما حيخاج ٕإًََ من إملاء وإملؤن وكُي
(5)

.  

ابملؤن من ؿسن ٔأحبص إٔلمي إًىصدي  تـس ٔأن حزود وظول إٔلسعول إملرصي ٕإىل إًِيس:

تبٔسعوهل ٕإىل إًِيس
(6)

، وما ٕإن وظي ٕإىل وجصإت إًوإكـة يف صٌلل إًساحي إًلصيب ٌَِيس حىت 

ا مؼفص صاٍ جن َلود صاٍهنرحة تَ سَعا
(7)

ؤأمسٍ ابٔلموإل 
(8)

.  

لَة ؿىل ٔأسعول وثـاوهت مـَ إٔلساظَي إًِيسًة إملخحاًفة، ومتىن تفضي ُشإ إًـون من إًخ

م1528ُػ/913جصثلايل يف موكـة صول 
(1)

، إًيت سلط فهيا كائس إٔلسعول إًربثلايل ًورًزنو 

دإملَسإ دضًـاً 
(2)

. 

                                                           
، اللطائف السنية، ٖ٘ٙ، غاية األماين، حيي بن اغبسٌن، صٖٗٓالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)

 .ٕٖٕالكبسي، ص
 .ٖٖٚ/ٔ، أئمة اليمن، زبارة، ٕٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة، (ٕ)
 .ٖٙٙغاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ص (ٖ)
، غاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ص، قالدة النحر، باـبرمة، ٖ٘ٓالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٗ)
 .ٖٖٚ/ٔ، أئمة اليمن، زبارة، ٖٕ، روح الروح، عيسى بن لطف اهلل، صٕٙ٘/ٙ

 .ٖ٘ٓيبع، ص، الفضل اؼبزيد، ابن الدٖٕروح الروح، عيسى بن لطف اهلل، ص (٘)
 .ٖٖٚ/ٔ، أئمة اليمن، زبارة، ٕٙ٘/ٙ،قالدة النحر، باـبرمة، ٙ٘٘قرة العيوف، ابن الديبع، ص (ٙ)
(ٚ) Kammerer” Ibid  “p 155 
 .ٖٙٙ، غاية األماين، حيي بن اغبسٌن، صٖٓالربؽ اليماين، النهروايل، ص (ٛ)
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ؤأحسث إهخعار إٔلسعول إملرصي يف صول دواًي ُائاًل يف مرص، ؤأمص إًسَعان إًلوري 

ٔلمي حسني إًىصدي كس إبكامة إٕلحذفالت يف إًحالد هبشٍ إملياس حة ملسة زالزة ٔأايم، واكن إ

ٔأرسي يف ظَة إٕلمسإدإت ًَمتىن من موإظةل إحلصب ضس إًربثلاًَني
(3)

، فدسٔأ إًلوري يف 

م تخجِزي ؿسد من إًسفن ٕلرساًِا ٕإًََ يف إًِيس1529ُػ/ 915إحملصم س ية 
(4)

.  

طل كي ٔأن ذضل خاء مذبٔدصًإ، ٕإذ إس خعاع إٔلسعول إًربثلايل تلِادة فصإوسُسىو دإملَسإ انئة إمل

زنل  ،تـس وظول سفن ومـسإت جصثلاًَة ًخـٍزز كوإثَ ٔأن ًفايجء إٔلسعول إملمَويك يف دًو ًو

صمغ إلٔ 1529فربإٍص  3ُػ إملوإفق 915س ية تَ ُزمية ساحلة يف  مي حسني إًىصدي م، ٍو

ؿىل إٕلوسحاب مبا سمل من سفٌَ ٕإىل خسة
(5)

. 

حصيب مدارش ضس إًربثلاًَني يف إملَاٍ إًِيسًة وإًوإكؽ ٔأن ٕإتعاء إًسَعان إملمَويك يف إًلِام تـمي 

ؾلة جناح ظالئـِم يف إًوظول ٕإىل إًِيس، ٔأدى ٕإىل متىني إًربثلال من إملحادرة تخـٍزز كوإهتا، 

حبَر ٔأظحح من إًُسي ؿىل ثطل إًلوإت إًخـجَي تخوحَِ جهوم صامي ؿىل إٔلسعول إملرصي 

 إىهتيى تخسمي مـؼمَ يف دًو.

لاًَني يف دًو ٔأثٍص يف كِام دإًحونيك ثضن حصب ظََخِة ل ُوإدة فهيا ضس واكن ٕلهخعار إًربث

إملسَمني، فلس إىهتز فصظة كِام ؿادل صاٍ حامك حوإ إبًوإء إًفاٍرن من إًربثلاًَني، وابدر مبِامجة 

م، وإس خوىل ؿَهيا وإختشُا كاؿسة جصثلاًَة يف إًِيس1512مسًية حوإ س ية 
(6)

، ؤأرسي ٕإىل 

                                                                                                                                              
، اؼبماليك ٕٗٔ/ٗ، بدائع الزىور، ابن إياس، ٕٚٔتاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص (ٔ)

 .ٖٚٔوالفرنج، أضبد دراج، ص
، قانصوه الغوري، عديل فريد، ٖٗ، آسيا والسيطرة الغربية، صٓٗربفة اجملاىدين، زين الدين، ص (ٕ)
 .ٕٚٔص
 .ٕٗٔ/ٗبدائع الزىور، ابن إياس،  (ٖ)
 .ٔ٘ٔ/ٗئع الزىور، ابن إياس، صبدا (ٗ)
، ربفة ٕٙٛ/ٗ، بدائع الزىور، ابن إياس، ٕٚٙتاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص (٘)

، طرؽ التجارة، نعيم زكي، ٛٚٔ، العصر اؼبماليكي، سعيد عاشور، صٔٗاجملاىدين، زين الدين، ص
 .ٖٓص
 .ٗٗربفة اجملاىدين، زين الدين، ص (ٙ)
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ًحَلَ تبٔهَ كذي مجَؽ من وخس من إًـصب فهيا، ؤأهَ "حِامث ٔأمىٌَ إًـثور ؿىل ؾصيب مطل إًربثلال 

رضم فهيا إًيار اكن ٕإفالثَ من ًسٍ من إحملال، ؤأهَ اكن مئل هبم إملساخس ًو
(1)

 ." 

مث ٔأن دإًحونيك معس ٕإىل تر إذلاس يف هفوس رخاهل كدَي إؿزتإمَ إٕلسدِالء ؿىل مَلَ س ية 

م1511
(2)

م تلوهل، "ٕإن إخلسمة إجلََةل إًيت س يلسرما عل تعصدان إًـصب من ُشٍ ، ودعة فهي

إًحالد، وإبظفائيا صـةل ص َـة َلس حبَر ل ًيسًؽ ًِا تـس ذضل ًَِة"، ومزج تني إملعامؽ 

إٕلكذعادًة وإًخـعة إزلًين تلوهل: "وذضل ٔلين ؿىل ًلني ٔأهيا ًو ٔأهزتؾيا جتارة مَلة ُشٍ من 

ٔلظححت لك من إًلاُصة ومىة ٔأثصًإ تـس ؿني، ولمذيـت ؾن إًحيسكِة  ٔأًسهيم ٔأي من إملسَمني

ا ٕإىل إًربثلال ًرشإهئا من ُياك لك جتارة إًخوإتي، ما مل ًشُة جتاُر
(3)

." 

 

  

                                                           
 ،ٙٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٔ)
، ٖٛٔ، اؼبماليك والفرنج، أضبد دراج، صٕٚٙتاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص (ٕ)

Kammerer” Ibid “T” II” p VIII 
 .ٛٗالسيطرة الغربية، بانيكار، ص(ٖ) 
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 ادلثحث انثاٍَ
 يىلف انمىي اإلصاليُح يٍ احلًهح انربتغانُح

 

إًربثلاًَة يف إٍمين وإخلََج مل حىن إًلوى إٕلسالمِة يف مـزل ؾن إًرصإع إزلويل وإٔلظٌلع 

ة، وٕإذإ ما ثبٔمَيا إًلوى  إًـصيب ورشق إًِيس، وحماوةل إًس َعصة ؿىل إملسن وإجلزر وإمليافش إًححًص

إًـاملَة إملوحودة يف ذضل إًـرص س يجس ٔأن إًلوة إًحارزة يف إًـامل إٕلسالسم يه إزلوةل إًـامثهَة، 

و ما فلس اكن دور هحي يف إًخعسي ٌَحمالت إًعََخِة  يف رشق أٔوراب وأٓس َا إًعلصى، ُو

ٔأوخس ًِا دور هحي يف موإهجة إذلالت إًربثلاًَة، وذضل ٔأهنا ٔأدرهت إخلعص إشلي ًوإخَ إًـامل 

و  اكن ُياك إزلوةل إًعفوًة إًض َـَة وإًيت يف إمللاتيو، ٕإل ٔأهَ إٕلسالسم ًِا موكف سَيب، ُو

إًسخة إًصئُيس يف ذضل ُو إًرصإع إملس متص و  مؽ إًربثلاًَني ًخحلِق ٔأُسإف ذاظة هبا، ِمحتاًف 

مؽ إًـامثهني وحماوةل إحلس من كوة إزلوةل إًـامثهَة هبشإ إًخحاًف إًض َـي إًعََيب، ويف ُشإ 

 إملححر س يخني موكف الك إًلوثني يف معَحني:

 يٍ احلًهح انربتغانُحاندونح انعثًاَُح ادلطهة األول: يىلف 
 انصفىَح يع انربتغانُنيادلطهة انثاٍَ: حتانف اندونح 
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 ادلطهة األول
 يٍ احلًهح انربتغانُحاندونح انعثًاَُح يىلف 

 

اكن من ٔأجصز حَلات إًرصإع إٕلسالسم إًعََيب، دضإع إزلوةل إًـامثهَة مؽ ٔأوراب ؿىل إًححار 

ة إًوإكـة يف إًـامل إٕلسالسم، فلس ثعست إزلوةل إًـامثهَة ظوإل اترخيِا  إملرشق وإمليافش إًححًص

ًىثي من إٔلظٌلع إًعََخِة يف ص ىت ٔأحناء إًـامل إٕلسالسم، ومن ثطل إٔلظٌلع إًيت ثعسى ًِا 

إًـامثهَون إذلةل إًربثلاًَة، ول ًفوثيا ٔأن هشهص ٔأن إزلوةل إًـامثهَة كس وإهجت نشضل لك من 

س يخني ٔأوًل وضبٔة حتاًف مؽ إًربثلاًَني من إًلوى إٔلدصى وؿىل رٔأسِا إزلوةل إًعفوًة، شلإ فٕاهيا 

 إزلوةل إًـامثهَة مث هحني موكفِم من إٔلظٌلع إًربثلاًَة يف فصؿني:

 انفرع األول: َشأج اندونح انعثًاَُح
  اندونح انعثًاَُح يع انربتغانُنيانفرع انثاٍَ: صراع 
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 انفرع األول
 َشأج اندونح انعثًاَُح

 

كدَةل حصنٌلهَة اكهت ؾيس تسإًة إًلصن إًساتؽ ًيدسة إًـامثهَون إىل  أٔوًل: وسة إًـامثهَون:

إًِجصي ثـُش يف هصدس خان، وحزإول حصفة إًصؾي، وهدِجة ٌَلزو إمللويل تلِادة حٌىزيذان ؿىل 

م 1222/ُػ617إًـصإق ومٌاظق رشق أٓس َا إًعلصى، فٕان سَامين خس ؾامثن ُاحص يف ؿام 

ة إذالط مث تـس وفاثَ يف ؿام فبٔس خلص يف مسًي ،ىل تالد إٔلانضولإٕ مؽ كدََخَ من هصدس خان 

 م ذَفَ إتيَ ٔأرظلصل، وإشلي وإظي حتصنَ حنو إًضٌلل إًلصيب من إٔلانضول،1232/ُػ628

ضس إًيعارى،  وتـس مضارنة ٔأرظلصل وكدََخَ يف مـصنة مؽ ؿالء إزلٍن ٔأحس ٔأمصإء إًسالحلة

ؤأاتحوإ هلم تشضل فصظة ٔأكعـِم إرضًا يف إحلسود إًلصتَة ًٔلانضول جبوإر إًثلور يف إًصوم، 

وحلق إًسالحلة تشضل حََفًا كواًي ومضاراكً يف إجلِاد ضس  ثوس َـِا ؿىل حساب إًصوم،

ذَفَ من تـسٍ يف إحلنك إتيَ ؾامثن ه699 إًصوم، حىت ٕإذإ ثويف س ية
(1)

.  

 ،ؿىل س َاسة ٔأتََ إًساتلة يف إًخوسؽ يف ٔأرإيض إًصومؾامثن  رسا اثهًَا: وضبٔة إزلوةل إًـامثهَة:

ؾيسما ثيادى واكن ٔأول معي كام تَ ٕإؿالن كِام إزلوةل إًـامثهَة، ووإخَ ٔأول حتسي هل وذضل 

ٔأمصإء إًيعارى يف تورظة ومادإهوس ؤأدٍر هوس ونخَ وهس خهل إًحزيهعَون يف ؿام 

م ًدضىِي حَف ظََيب حملارتة ؾامثن جن ٔأرظلصل مؤسس إزلوةل إًـامثهَة 1321ُػ/722

يسإء وحتاًفوإ ٌَلضاء ؿىل إزلوةل إًياص ئة ثلسم ؾامثن جبيودٍ وذاض وإس خجاتت إًيعارى ًِشإ إً 

إحلصوب تيفسَ وصدت إجلَوش إًعََخِة وػِصت مٌَ ثساةل ودساؿة
(2)

. 

ثوىل إحلنك إتيَ ٔأورذان، وسار ؿىل هفس س َاسة وإزلٍ يف إحلنك ُػ 726ؿام تـس وفاة ؾامثن 

ساي، وثلؽ كصب مسًية إسعيحول سلعت يف ًسٍ هَلومِ م1327/ُػ727وإًفذوحات، ويف ؿام 

                                                           
، الفتوح اإلسالمية عرب العصور، د. عبد العزيز العمري، الناشر ٖٙالدولة العثمانية، د. علي الصاليب، ص (ٔ)

، تاريخ سالطٌن آؿ عثماف، ربقيق بساـ اعبايب ٖٖ٘ـ، صٜٜٚٔدار أشبيلية الرياض الطبعة األوىل 
الدولة العلية، ؿبمد فريد،  ، تاريخٓٔـ، صٜ٘ٛٔللقرماين، الناشر دار البصائر دمشق سوريا الطبعة األوىل 

، جوانب مضيئة يف ٘ٔٔـ، صٜٛٛٔربقيق د. إحساف حقي، الناشر دار النفائس الرياض الطبعة السادسة 
 .ٖٙـ، صٖٜٛٔتاريخ العثمانيٌن االتراؾ، زياد أبو غنيمة، الناشر دار الفرقاف الطبعة األوىل 

 .ٜٚٔغنيمة، ص جوانب مضيئة يف تاريخ العثمانيٌن االتراؾ، زياد أبو (ٕ)
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إُمت تخٌاء إجلُش ؿىل ٔأسس ؾرصًة وحـهل خُضًا هؼامِاً وكس ويه مسًية ٔأزمِت إحلاًَة، 
(1)

 ،

ة، صلكَ من إملسَمني إجلسد وكس ثويف ٔأورذان  ،نٌل ٔأهَ ٔأضاف خُضًا أٓدص ؾصف ابلىىضاًر

ُػ761ؿام 
(2)

. 

واكن  ،اكن دساؿًا جماُسإً و  م،1362ُػ/761س ية  إًسَعان مصإد إٔلولمث ثوىل إحلنك إتيَ 

ني، صلك مهنم جمَسًا ًضورثَ، وثوسؽ يف أٓس َا  جباهحَ ٍلوؿة من ذية إًلادة وإخلربإء وإًـسىًص

 اكن إًسَعان مصإد كس ثوكي يف تالد إًحَلان ذما أآثر إًرصب،، و إًعلصى ؤأوراب يف وكت وإحس

اكن  وروتًَا ظََخًِا حلصب إًسَعان إشليفذحاًف إًرصب وإًحوسًِون وإًحَلار ؤأؿسوإ خُضًا أٔ 

تـس ، و إملـصنة وإهخرص إملسَمني وضختو  ىل مٌعلة هوسفو يف إًحَلانإٕ كس وظي جبَوصَ 

، كام ًخفلس ساحة إملـصنة، ويف ٔأزياء ذضل كام حٌسي من إًرصب اكن كس إلٕ  هخعار يف كُوُظٍو

م1389ُػ/791ن صـحا 15يجص مسموم فاسدضِس يف تلذي إًسَعان خب  ،ثؼاُص ابملوت
(3)

. 

سإتـس إسدضِاد إًسَعان مصإد ثوىل إحلنك  ، واكن مذحمسًا ٌَفذوحات ُػ791س ية  تيَ ابًٍز

َةًخحصك ، واكن ؿامانضول ذالل إلٔ فبٔدضؽ سالمِة، إلٕ  ، تني إجلهبخني إًحَلاهَة وإٔلانضًو

ادن إًرصب وكام ابٕ   واكن، م1393ُػ/797دضاع تَلاراي ٌَس َادة إًـامثهَة يف ؿام ُو

 وحتصهت إًلوى إًعََخِة ٌَلضاء ؿىل إًوحود إًـامثين يف ،ظسى ُائي يف ٔأورواب ِاًسلوظ 

كام س َجسموهس مطل إجملص وإًحااب توهَفاس إًخاسؽ ابزلؾوة ًخىذي إورويب ظََيب، ، و إًحَلان

، ٕإل ٔأن ٔأظـة هَىوتوًُس صٌلل إًحَلانوإهخرص إًـامثهَون ؿىل ُشإ إًخجمؽ إًعََيب يف مـصنة 

س ُو إًلوة إمللوًَة تلِادة حميورًيم وإشلي إهخرص ؿىل إًـامثهَنيحتسي   وإهجَ إًسَعان ابًٍز

س يف إٔلزس، وثويف يف جسيَ س ية م1422ُػ/824كصب ٔأهلصة ؿام  ُػ825، ووكؽ ابًٍز
(4)

. 

س  ثـصضت إزلوةل إًـامثهَة خلعص دإذًل متثي يف وضوب حصب ٔأََُة تني ٔأتياء تـس وفاة ابًٍز

س ؿىل إًـ ، م1413ُػ/816 م ػػ826/1423صش وإس متصت ُشٍ إحلصب ؾرش س يوإت ابًٍز

 م.1421ُػ/824ُػ حىت وفاثَ ؿام 816وإىهتت تخويل َلس إٔلول إًسَعة س ية 

                                                           
 .٘ٗالدولة العثمانية، الصاليب، ص (ٔ)
ـ، ٜٜٛٔوىل العثمانيوف يف التاريخ واغبضارة، د. ؿبمد حرب، الناشر دار القلم دمشق سوريا الطبعة األ (ٕ)
 .ٚٔص
 .ٕ٘الدولة العثمانية، الصاليب، ص (ٖ)
 .ٙ٘الدولة العثمانية، الصاليب، ص (ٗ)
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م، 1451ُػ/855حىت وفاثَ س ية  1421ُػ/824مث ثوىل تـسٍ إتيَ مصإد إًثاين من إًـام 

سدِف لزإر إىل إخلضوع ٌَـامثهَني وإزلدول حتت حوكِم،  رصبإضعص مطل إًيف ؾِسٍ و

، م1431ُػ/834وإس خعاع إًـامثهَون ٔأن ًفذحوإ ٔأًحاهَا ؿام ، إحلنك إًـامثين يف إًَواننرخس و 

بزٔسوإ مهنم س حـني ٔأًف 1438ُػ/842إس خعاع إًـامثهَون يف ؿام و  ني ًو م ٔأن هيزموإ إجملًص

زسؿان ٕإل ٔأهَ  ،ثلسم ًفذح تَلصإد ؿامصة إًرصب ؤأن ٌس خوًوإ ؿىل تـغ إملوإكؽ، مث ،حٌسي

إًلوإت وكس كاد مـؼم دول ٔأوراب، ومشي إحلَف  ،ماحىون حَف ظََيب هحي ابرنَ إًحااب

وإضعص  م،1442ُػ/ 846ؤأوكؽ ابًـامثهَني ُزميخني فادحذني ؿام  يُيَادإًعََخِة ًوحٌا 

فالق ٌَمجصؾن إلٔ ، و خيازل ؾن إًرصبوإً إًـامثهَون ٕإىل ظَة إًعَح 
(1)

. 

يف مث هلغ إجملص إًعَح ومجـوإ خُضًا ظََخًِا من مجَؽ ٔأحناء ٔأوراب، فاهخرص إًـامثهَون ؿَهيم 

، ودصحت إجملص هبشٍ إًِزمية ًـرش س يوإت من ؿسإد إزلول ُػ852 سِول كوظٍو

ة إًـسىًص
(2)

. 

ًَلة و اين ُو إًسَعان َلس إًثم، و 1451ُػ/855ؿام  َلس إًفاحتمث ثوىل تـس وفاثَ إتيَ 

إختشُا إًحزيهعَون وكس  ، ؤأنرب ٕإجنازإثَ فذح إًلسعيعًَِةابًفاحت وحنك ماًلصب من زالزني ؿاماً 

ؿامصة هلم ويه من ٔأنرب إملسن يف إًـامل ؤأمهِا
(3)

 م.1481ُػ/886، وثويف س ية 

س إًثاين س ية  م ومن ٔأجصز إٔلحسإث يف ؾِسٍ حسوث 1481ُػ/886مث ثوىل تـسٍ إتيَ ابًٍز

م1491تٌَُ وتني إملٌلًَم ؿىل إحلسود إًضامِة مث إىهتت تعَح س ية مـارك 
(4)

، وإسدٌعار 

(1)مسَمي إٔلهسًس ابزلوةل إًـامثهَة ووكوفِم مـِم
م1512ُػ/918، وثويف س ية 

(2)
. 

                                                           
 .ٓٚصالدولة العثمانية، الصاليب،  (ٔ)
الدولة العثمانية يف التاريخ اإلسالمي اغبديث، د. إظباعيل باغي، الناشر مكتبة العبيكاف الرياض الطبعة  (ٕ)

 .ٚٗـ، صٜٜٙٔاألوىل 
فتح القسطنطينية وسًنة السلطاف ؿبمد الفاتح، د. ؿبمد مصطفى، الناشر منشورات الفاخرية الرياض  (ٖ)

، اجملتمع اؼبدين يف عهد النبوة اعبهاد ضد اؼبشركٌن، د. ٖٙشر، صودار الكتاب العريب بًنوت بدوف تاريخ ن
 .٘ٚ، الدولة العثمانية، الصاليب، ص٘ٔٔأكـر ضياء العمري، ص

قراءة جديدة يف تاريخ العثمانيٌن، د. زكريا سليماف بيومي، الناشر عامل اؼبعرفة بًنوت لبناف الطبعة األوىل  (ٗ)
 .ٕ٘ٔاليب، ص، الدولة العثمانية، الصٙٙـ، صٜٜٔٔ
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م وإس متص حىت إًـام 1512ُػ/918مث ثوىل حنك إزلوةل إًـامثهَة تـسٍ إتيَ سَمي إٔلول س ية  

اب يف إٍمين، وكس م، ٔأي ٔأن ؾِس1522ُػ/926 ٍ ُو هفس ؾِس إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

حصى يف ؾِس إًسَعان سَمي إٔلول نثي من إٔلحسإث إًخا رخيَة إملِمة، ٔأمهِا حمارتة إزلوةل 

ُػ، ونشضل إًرصإع مؽ إًربثلاًَني، وس َبئت 923إًعفوًة إًض َـَة، ومض دوةل إملٌلًَم س ية 

 مـيا ثوضَح ذضل لكَ.

 
  

                                                                                                                                              
جهود العثمانيٌن إلنقاذ األندلس يف مطلع العصر اغبديث، د. نبيل عبداغبي رضواف، الناشر مكتبة  (ٔ)

 .ٖ٘ٔ، الدولة العثمانية، الصاليب، صٕ٘ٔـ، صٜٛٛٔالطالب اعبامعي الطبعة األوىل 
 .ٔ٘ٔالدولة العثمانية، الصاليب، ص (ٕ)
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 انفرع انثاٍَ
 صراع اندونح انعثًاَُح يع انربتغانُني

 

فعي تُهنا وتني إًربثلال ودوةل إملٌلًَم وإزلوةل  اكهت إزلوةل إًـامثهَة تـَسة ؾن ساحة إملـصنة، ًو

س إًثاين ظَة إًسَعان إًلوري مساؿسثَ ضس إًربثلال،  إًعفوًة، ومؽ ذضل ًىب إًسَعان ابًٍز

ن َلةل ابملاكحي وإٔلسِم ؤأرتـني م ؿسة سف1511ُػ/ 916فبٔرسي يف صِص صوإل مسة 

ىن ُشٍ إملساؿسة  ة وإٔلمول إًالزمة، ًو كٌعارًإ من إًحارود وكي ذضل من إملس خَزمات إًـسىًص

مل ٍىذة ًِا إًوظول ساملة، ثسخة ثـصضِا ًلصظية فصسان إًلسٌس ًوحٌا
(1)

 . 

إحلنك إًـامثين، وتـس ٔأن مض إًـامثهَون تالد مرص وإًضام ودذَت إًحالد إًـصتَة حتت هعاق 

وإهجت إزلوةل إًـامثهَة إًربثلاًَني ثضجاؿة اندرة فمتىٌت من إسرتدإد تـغ إملوإينء إٕلسالمِة 

ة تلِادة إٔلمي ؿًل تم ٕإىل  يف إًححص إٔلمحص مثي معوع وزًَؽ، نٌل متىٌت من ٕإرسال كوة حبًص

لي، فمت حتٍصص ملسٌضو ومومداسا، ومٌَت إجلَوش إًربثلاً  َة خبسانص ؾؼميةإًساحي إٔلفًص
(2)

 . 

ُػ متىٌت إزلوةل إًـامثهَة من ٕإتـاد إًربثلاًَني ؾن 927ويف ؾِس إًسَعان سَامين إًلاهوين س ية 

لس ٔأدرك إًسَعان  إًححص إٔلمحص ورمامجهتم يف إملصإنز إًيت إس خلصوإ هبا يف إخلََج إًـصيب ًو

إزلوةل إًـامثهَة، فدادر تـلس إثفاق سَامين ٔأن مسؤوًَة إزلفاع ؾن إٔلماهن إمللسسة يه مسؤوًَة 

مؽ حاهكي اكًَىوت واكمداي وٌُل إحلانٌلن إًِيساين إٌصلإن ثبٔثصإ من إًلزو إًربثلايل، واكن ُشإ 

إلثفاق ًيط ؿىل إًـمي إملضرتك ضس إًربثلال
(3)

 . 

يإً وهبشإ ًخضح ًيا إن ددول إزلوةل إًـامثهَة يف إًرصإع كس حس من وضاط إًربثلاًَني، ٔأهنيى نث

من ثوإخسمه يف إًـامل إٕلسالسم، وكىض ؿىل إملرشوع إًعََيب يف ؿسن وإًسوإحي وإجلزر 

 إٍمييَة.

واكهت إًاكرزة ُو إحللس إًضسًس من إًضاٍ ٕإسٌلؾَي وإزلوةل إًعفوًة إًض َـَة ؿىل إزلوةل 

امثهَة وضس إًـامثهَة ولك ما ُو س ين وميثي إًس ية، ذما حـهل ًخـاون مؽ إًربثلاًَني ضس إزلوةل إًـ

                                                           
ـ، ٜٔٚٔتاريخ كشف إفريقيا واستعمارىا، شوقي اعبمل، الناشر مكتبة األقبلو مصرية الطبعة األوىل  (ٔ)
 .ٕٚٔص
 .ٓٛٔ، الدولة العثمانية، د. علي ؿبمد الصاليب، صٜٖموقف أوربا من الدولة العثمانية، ص (ٕ)
 .ٓٛٔالدولة العثمانية، د. علي ؿبمد الصاليب، ص (ٖ)
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ٕإن إًضاٍ مل ًخوكف ؾن إًححر " ًلول إزلنخور ؾحس إًـٍزز سَامين هوإز:ٕإمارإت إخلََج إًـصيب، 

ؾن حَفاء ضس إزلوةل إًـامثهَة إًيت ٔأظححت إًلوة إًىربى إًيت حتول تٌَُ وتني إًوظول إىل 

ىل إًـامل إًححص إملخوسط واكن مس خـسًإ لن ًخحاًف حىت مؽ إًربثلاًَني ٔأصس إًلوى دعصًإ ؿ

ة ضسمه  ،سالسم حِيشإكإلٕ  ىشإ تُامن اكن إًربثلاًَني خيضون من وحود حهبة إسالمِة كًو ُو

س ٔأن ًخـاون مـِم.يف إملَاٍ إلٕ   سالمِة، وخسوإ ٔأن ُياك من ًٍص

ة مبجيء  ومؽ ٔأن مطل ُصموز إجلٍزصة إًعلية إًيت ٔأضيت ثضسة يف إكذعادايهتا إًخجاًر

ـة، ٕإل أٔ  حصإك إًـامثهَني يف ن إًضاٍ وضؽ معاحلَ إخلاظة وحلسٍ إًضسًس ؿىل إلٔ إًربثلاًَني إملًص

و حتاًف مؽ إًربثلاًَني، فال قصو ٔأن وإفق ؿىل ٔأن ثؼي ُصموز حتت أٔ ًة جسوًة أٔ ملسمة 

ىن حىت ُشٍ إًفصظة مل ًخحِا يف ملاتي حعوهل ؿىل إلٔ  ،إًس َعصة إًربثلاًَة حساء ًو

ِجة ٔأن ساؿست س َاسة إًضاٍ ُشٍ ؿىل ثلوًة إًدسَط واكهت إًيد  ،إًربثلاًَون حلََفِم إًضاٍ

إًربثلايل ؿىل إخلََج
1

." 

ومؽ ُشٍ إًخحاًفات إًربثلاًَة إًعفوًة "دذَت إزلوةل إًـامثهَة يف موإهجة مؽ إٔلورتَني يف إًححص 

إٔلمحص وإخلََج إًـصيب وإحملَط إًِيسي
2

." 

 
 

  

                                                           
اؾ العثمانيوف، د. عبدالعزيز سليماف نوار، دار النهضة العربية بًنوت لبناف الطبعة الشعوب اإلسالمية األتر  ٔ

 .ٕٕٙـ، صٜٜٔٔاألوؿ 
 التاريخ األوريب اغبديث واؼبعاصر، د. جالؿ حيي، الناشر اؼبكتب اعبامعي اغبديث اإلسكندرية مصر. ٕ
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ًن ًًىس إًـامل إٕلسالسم ٔأتسًإ إًخحاًف إشلي كامت تَ إزلوةل إًعفوًة إًض َـَة مؽ إٕلحذالل 

إًربثلايل إًعََيب يف إًلصن إًـارش، ومل هيمي إًخارخي ذهص إجلصإمئ إًيت كام إًعفوًون ابرحاكهبا يف 

هتم، ٔأو يف تلسإد وإًـصإق وإخلََج إًـصيب،  ؤكن إًخارخي ًـَس إٔلكاًمي إٕلسالمِة ؾيس ثبٔسُس دٍو

هفسَ يف ُشإ إًـرص، ول ثلي ثطل إجلصإمئ ثضاؿة ؾن دورمه يف مساؿسة إًربثلاًَون وحتاًفِم 

خوضَح ذضل فٕاهيا  مـِم ٕلحذالل إًحالد إٕلسالمِة يف ُصموز وإخلََج إًـصيب ورشق إًِيس، ًو

  فصؿني: سًذلكم ؾن وضبٔة إزلوةل إًعفوًة، مث هحني ظحَـة حتاًفِم مؽ إًربثلاًَني يف

 انفرع األول: َشأج اندونح انصفىَح:
  انربتغانُنيانفرع انثاٍَ: حتانف اندونح انصفىَح يع 
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 انفرع األول
 َشأج اندونح انصفىَح

 

إملخوىف ثيدسة إٔلزسة إًعفوًة ٕإىل إًض َخ ظفي إزلٍن إٔلردتًَل : إًعفوًنيحٌلؿة وضبٔة أٔوًل: 

ُػ735 س ية
(1)

سي إًض َخ اتج إزلٍن إًزإُس إًىِالين، وإشلي اكن يف تسإًة ؾِسٍ   ،من مًص

 ،اكن وإؾؼًا ظوفًِا صافـي إملشُة يف مسًية ٔأردتَي، مث ٔأسس فصكة ظوفِة جسمى إٕلدوإنو 

 وكس نرثت ُشٍ إًفصكة يف ٕإكَمي ٔأذرتَجان.

ة إتيَ ظسر إزلٍن موىس  لة إًعفًو لذَ وإًيت مسَت إًعًص إملخوىف تـس وفاثَ ٔأذش مض َزة ظًص

ُػ، وملا ثويف ظسر إزلٍن ثوىل إتيَ دوإخة ؿًل مض َزة إًعًصلة مسة ومات يف 794 س ية

واكن ٌَروإخة  ،ُػ وكرٍب مـصوف يف ايفا ابمس كرب إًض َخ ؿًل إًـجمي832فَسعني س ية 

َّـًا دفِفاً  َّؽ ومل ٍىن ثـعحًا تي جض  ؿًل مِي ٌَدض 
(2)

. 

وثويف س ية ، صإُمي إشلي ًلة ثض َخ صاٍمث ثوىل من تـسٍ إتيَ ٕإج اثهًَا: تسإًة جض َؽ إًعفوًني:

ية يف دإقس خان،  ،ُػ851 واكن جض َـَ وإحضًا ًإلمامِة، ؤأدذي ٔأثحاؿَ ترصإؿات مؽ ٔأُي إًس ُ

ىرثة إثحاؿَ وىزؾخَ ٌَمطل  وذَفَ إتيَ إٔلظلص حٌَس وإشلي نرثت فَِ ؾِسٍ إملؼاُص إملَىِة؛ ًو

وحٌَس اكن  ،مث ٕإىل داير جىص ذاف مٌَ مَوك ثطل إملياظق فضَلوإ ؿَََ حىت رحي ٕإىل حَة

لذَ إًعوفِة يه مزجي من إًخعوف  ية؛ ٕإذ ٔأن ظًص ص َـًَا خسلًإ مذـعحًا حماراًب ٔلُي إًس ُ

وكس ٔأؿَن حٌَس ٔأهَ إهفعي  ،وإًدض َؽ فِم ظوفِة ؤأةمهتم مه إٔلةمة إٔلزين ؾرشًة ؾيس إًض َـة

ية ىٌَ كُذي يف ٕإحسى، ؾن ٔأُي إًس ُ حصوتَ يف مسًية صيوإن  مث رحؽ حملارتة مَوك إًرتنٌلن ًو

ُػ861س ية 
(3)

. 

                                                           
 .ٖٙٔالدولة العثمانية، د. علي ؿبمد الصاليب، ص (ٔ)
فويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل احملمود الشافعي، الناشر مكتبة اإلماـ البخاري للنشر والتوزيع مصر عوَدُة الصى  (ٕ)

 .ٛـ، صٕٚٓٓالطبعة األوىل 
اإلسالـ يف آسيا منذ الغزو اؼبغويل، د. ؿبمد نصر مهنا، الناشر اؼبكتب اعبامعي اغبديث اإلسكندرية  (ٖ)

، عوَدُة الصىفويٌِِّن، عبد العزيز ٖٙٔثمانية، الصاليب، ص، الدولة العٕٓٗـ، صٜٜٓٔمصر الطبعة األوىل 
 .ٛاحملمود، ص



 
86 

و وذَفَ إتيَ حِسر  اثًثًا: وضبٔة إزلوةل إًعفوًة: ٔأول من ًلة تَلة سَعان يف إًـائةل ُو

تبٔن ًضـوإ ؿىل رؤوسِم كًَسوة خمصوظَة إًضلك معيوؿة من  شؤأمص ٔأثحاؿَ إزلرإٌو، إًعفوًة

زين ؾرش ؾيس إًض َـة إٕلمامِة، إجلوخ إٔلمحص، وحتخوي ؿىل إزًيت ؾرشة ظَة رمزًإ ًٔلةمة إل

ىٌَ كُذي ، ومسوإ تلًزحاش، ويه لكمة حصهَة ثـين "إًصٔأس إٔلمحص" وكس هّون حِسر خُضًا، ًو

إزلوةل إًرتنٌلهَة أٓق كوهََو،  ٔأميوكس اكن مسجواًن زلى ٕإسٌلؾَي، مث ذَفَ إتيَ ُػ، 893س ية 

خجمَؽ ، وكام ت إًسادة إًعوفِةمث ٔأظَق زسإحَ، وذُة ٕإسٌلؾَي ٕإىل مسًية هَالن، فصؿاٍ 

إًعوفِة إًلًزحاص َة حوهل من ٔأخي الاهخلام من كذةل ٔأتََ وخسٍ، ومّت ذضل وثوخَ ٕإىل ٔأمي دوةل 

ُػ، وكذهل وخَس ؿىل مَىَ تـس ٔأن ابًـخَ لك كدائي إًرتنٌلن؛ 927إًرتنٌلن أٓق كوهََو س ية 

خَ إً ة.ٔلن إًلدائي اكن ًِا ٕإؾخلاد ابًعصق إًعوفِة، ؤأؿَن دًو  عفًو

بٔؿَن كِام إزلوةل ، فم1521ُػ/927س ية إًضاة ٕإسٌلؾَي ٔأول مطل ٌسلوةل إًعفوًة واكن 

خَ إًعفوًة إٕلمامِة ، إًعفوًة وؿامصهتا يف مسًية ثرٍبز ؤأول ما كام تَ ٕإؿالن ٔأّن مشُة دًو

مشُة ٔأُي ٕإٍصإن ُو مشُة اكن ٔأن  تـسؤأهَ س َـممَ يف مجَؽ تالد ٕإٍصإن،  ،إلزىن ؾرشًة 

ؤأمص إخلعحاء يف إملساخس ثسة إخلَفاء إًصإصسٍن إًثالزة، مؽ إملحاًلة يف ثلسٌس ، ـيإًضاف

وكس ؿاىن ٔأُي إًس ية يف ٕإٍصإن مـاانة ُائةل ؤأخربوإ ؿىل إؾخياق إملشُة ، إٔلةمة إلزين ؾرش

إٔلماسم تـس ٔأن كذي إًضاٍ ٕإسٌلؾَي مََون ٕإوسان س ين يف تضؽ س يني
 (1)

. 

إًضاٍ  حذيُػ إ914يف س ية  إد وإًرصإع مؽ إزلوةل إًـامثهَة:رإتـًا: ددول إًعفوًني تلس

، وساؿسٍ يف ذضل هلِة إًيجف َلس هكوهة، أٓق كوهََوواكهت أٓدص مـاكي تين  ٕإسٌلؾَي تلسإد

، مث زإر هصتالء وإًيجف ؤأهصم ٔأَُِا، دذي إًضاٍ ٕإسٌلؾَي تلسإد وهصم َلس هكوهَ وأٔؿىل ملامَو 

ية إًضاٍ ٕإسٌلؾَي أٔ ؤأما تلسإد فٕان  مص كائسٍ حسني لهل جهتسمي مسًية تلسإد وكذي ٔأُي إًس ُ

ية وهخش كدور إملوىت ؤأحصق ؾؼارمم وتسٔأ ًـشب ٔأُي ، وإًعَحاء، وثوخَ ٕإىل ملاجص ٔأُي إًس ُ

ية سوء إًـشإب مث ًلذَِم حماول ٔأن ًليمه ٌَدض َؽ إًس ُ
(2)

. 

                                                           
تاريخ األعظمية مدينة اإلماـ األعظم أيب حنيفة، وليد األعظمي، الناشر دار البشائر اإلسالمية بًنوت  (ٔ)

َدُة ، عو ٕٕٗ، اإلسالـ يف آسيا منذ الغزو اؼبغويل، د. ؿبمد نصر، صٖٔٔ، صٜٜٜٔلبناف الطبعة األوىل 
 .ٛٔالصىفويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل احملمود، ص

 .ٕٓعوَدُة الصىفويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل احملمود، ص (ٕ)
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ية ٕإىل تالد إزلوةل إًـامثهَة يف حصهَا، ٕإضافة ٕإىل ٔأدداٍر  وظَت ٔأددار إملشحبة إًـؼمية ٔلُي إًس ُ

ية   .إبٍصإن وكَذي إلٓلف إملؤًفة، إًساتلة ؾن جضُِؽ ٔأُي إًس ُ

حزمع إملشُة إًض َـي وحصص ؿىل ورشٍ ووظَت دؾوثَ  إًضاٍ ٕإسٌلؾَي ٔأنٔأضف ٕإىل ذضل 

إىل إٔلكاًمي إًخاتـة ٌسلوةل إًـامثهَة واكهت إٔلفاكر وإًـلائس إًيت ثًرش يف ثطل إٔلكاًمي ٍصفضِا 

جملمتؽ إًـامثين إًس ين حِر اكن من ؾلائسمه إًفاسسة، حىفي إًعحاتة، ًـن إًـرص إٔلول، إ

حتًصف إًلصأٓن إًىصمي، وكي ذضل من إٔلفاكر وإًـلائس فاكن من إًعحَـي ٔأن ًخعسى ًخطل 

فبٔؿَن يف إحامتع ًىدار رخال إزلوةل وإًلضاة ورخال  إزلؾوة إًسَعان سَمي زؾمي إزلوةل إًسًِة،

َئة إًـٌَلء يف ؿام إًس َاس م ٔأن إٍصإن حبىوماهتا إًض َـَة ومشُهبا إًض َـي 1514ُػ/922ة ُو

ميثالن دعصًإ حس اميً ل ؿىل إزلوةل إًـامثهَة تي ؿىل إًـامل الاسالسم لكَ ؤأهَ ًِشإ ٍصى إجلِاد 

إمللسس ضس إزلوةل إًعفوًة واكن رٔأي إًسَعان سَمي ُو رٔأي ؿٌَلء ٔأُي إًس ية يف إزلوةل
(1)

. 

إس متص يف زحفَ ٕإىل و  ،كصر إًسَعان إًسي ابجلُش تلِادثَ مس خـَيًا تحلااي ٔأزسة أٓق كوهََو شلإ

م، وحسق إجلُش إًعفوي 1514ُػ/922حصصإء خازلٍصإن صٌلل ثرٍبز حىت وظَِا س ية 

إًض َـي ؿىل ٔأرضَ، وفّص إًضاٍ ٕإسٌلؾَي اتراكً لك ٔأموإهل، ؤأزّست زوحذَ، وكذي إخلانن َلس 

ىن تلِ ،هكوهَ  .ت تلسإد حتت ٕإحذالل إًعفوًنيًو

ـَص إًضاٍ ٕإسٌلؾَي ابًضـف ورشع ابًححر ؾن ظسًق ًَخـاون مـَ ضس إًـامثهَني، واكن و  َص

سعوهلم يف حبص إًـصب أٔ وذاظة ظموهحم توإسعة ، ٌَربثلاًَني إًعوةل إًـؼمى يف تالد إًـصب

م ؿىل مضَق ُصمزأٔ وإخلََج إًـصيب وإسدِالء كائسمه  ٔلمور ٔأقصت إًضاٍ لّك ُشٍ إ، ًحو هًص

ٕإسٌلؾَي ٕلحصإء إثفاكِات ؤأحالف مؽ إًربثلاًَني
(2)

. 

 

  

                                                           
 .٘ٙٔالدولة العثمانية، الصاليب، ص (ٔ)
 . ٘ٙٔ، الدولة العثمانية، الصاليب، صٕٔعوَدُة الصىفويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل احملمود، ص (ٕ)
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ختَت إزلوةل إًعفوًة ؾن مساؿسة ساكن إملياظق إًيت وظي ٕإٍهيا إًلزو إًربثلايل، فرتهت مسن 

ا تيفسِا، وزإدت ؿىل ٔأن سارت إزلوةل إًعفوًة يف فطل إٔلؿسإء،  إخلََج إًـصيب ثوإخَ معُي

حت رقحاهتم ذاظة ٔأهنا ؿىل ؿسإء وذالف مشُيب مؽ إملٌلًَم وإزلوةل إًـامثهَة.   ًو

فارس يف موكـة خازلٍصإن إًساتلة ٔأمام إًسَعان سَمي حىت اكن إًفصس ٔأهفسِم  ا ٔأن ُزمتمف

س خـسإدإت ًالرثحاط اًف مؽ إًربثلاًَني وتسٔأت ثطل إلٕ نرث إس خـسإدًإ وثلداًل من كدي ٌَخحأٔ 

ابًربثلال ؾلة إسدِالء إًحوهصك ؿىل ُصمز، ؾيسُا وظي سفي من زلى صاٍ إسٌلؾَي ومت 

حمسودة ماتني إًربثلاًَني وإًعفوًني هعت ؿىل ماًًل: ٔأن ًلسم إًربثلال إزلدول يف إثفاكِة 

إسعوهل ًُساؿس إًفصس يف قزو إًححٍصن وإًلعَف نٌل ًلسم إًربثلال إملساؿسة ٌَضاٍ إسٌلؾَي 

ًلمؽ إًثورة يف مىصإن وتَوحس خان ؤأن ٍىّون إًضـحان إًربثلايل وإًفاريس إحتادًإ ضس إًـامثهَني، 

 حوهصك إًيت ٔأثت تـس ذضل كس ٔأؿاق ذضل إًخحاًف.ٕإل ٔأن وفاة إً 

ًلس ٔأػِص إًربثلاًَون ثوددًإ ٌَضاٍ إسٌلؾَي كدي مـصنة خازلٍصإن واكهوإ هيسفون من ورإء 

ثوددمه ٌَعفوًني ٔأن ثخاح هلم فصظة حتلِق ٔأُسإفِم يف ٕإجياد مصإنز هلم يف إخلََج إًـصيب، 

فٕان ثـاون كوهتم مؽ إًلوى إحملََة يف إخلََج كس واكهوإ ًسرهون ٔأهنم ٕإذإ مل ٍىس حوإ ود إًعفوًني 

ًؤدي إىل فضي إًربثلاًَني يف حتلِق ٔأُسإفِم ولس امي ٔأن مرشوؿاهتم يف ٕإجياد مصإنز هفوذ يف 

 إًححص إٔلمحص مٌَت ابًفضي إىل حس هحي.

م مدـوزَ روي حومي ومـَ رساةل 1529ُػ/915فلس ٔأرسي ٔأًحو نيك إًلائس إًربثلايل يف ؿام 

فهيا: "ٔأين ٔأكسر ضل إحرتإمم ٌَمس َحَني يف تالدك، ؤأؾصض ؿََم إٔلسعول وإجليس  ذهص

وإٔلسَحة لس خزسإرما ضس كالع إًرتك يف إًِيس، وٕإذإ ٔأردت ٔأن ثيلغ ؿىل تالد إًـصب ٔأو ٔأن 

هتامج مىة، فس خجسين جباهحم يف إًححص إٔلمحص ٔأمام خسة ٔأو يف ؿسن ٔأو يف إًححٍصن ٔأو يف 
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ة، وس َجسين إًضاٍ جباهحَ ؿىل إمذسإد إًساحي إًفاريس، وسبٔهفش هل لك إًلعَف ٔأو يف إًحرص 

س ما ًٍص
(1)

." 

مه إًضاٍ ٕإسٌلؾَي ابسدِالءمه ؿىل ُصمز ملاتي  وفـاًل مت إًخحاًف مؽ إًيعارى إًربثلاًَني ؤأكصَّ

نٌل إثفق ؿىل مرشوع ًخلس مي إملرشق إًـصيب  ،مساؿسة إًضاٍ ؿىل إحذالل إًححٍصن وإًلعَف

إًعفوًون مرص وإًربثلاًَون فَسعني تبٔن حيخي
(2)

. 

وكس ظادف ُشإ إًـصض ٔأو ُشإ إملوكف إًفرتة إًيت اكهت إًلوإت إًـامثهَة ثخوخَ فهيا جملاهبة 

م إًيت 1514ُػ/922إًعفوًني ؿىل إحلسود، حِر اكهت تـس ذضل مـصنة خازلٍصإن س ية 

م ٔأي إًفصس ٔأنرث إس خـسإدإً إهنزم فهيا إًفصس ُزمية ساحلة ٔأمام إجلُش إًـامثين، ذما حـَِ

ٌَخحاًف مؽ إًربثلاًَني ضس إًـامثهَني، فاكهت فصظة إًربثلال إًيت ل ثـوض ل س امي ٔأهنم ًسرهون 

لَق ٔأمهنم من كدي إزلوةل إًـامثهَة، فاس خلَوإ إحذالهلم ًِصمز ؿام  مسى إخلعص إشلي هيسدمه ًو

اُسة اكن من ٔأمه تيودُا ثلسمي م، وإرثحعوإ تـس ذضل مدارشة مؽ إًعفوًني مبـ1515ُػ/921

إًربثلال ٔأسعوًِا ملساؿسة إًضاٍ يف محَخَ ؿىل إًححٍصن وإًلعَف، ملاتي إؿرتإف إًضاٍ ابذلاًة 

ٌل إملضرتك إًربثلاًَة ؿىل ُصمز، وثوحِس إًلوثني يف حاةل إملوإهجة مؽ إزلوةل إًـامثهَة ؿسُو
(3)

 . 

ؼِص ٔأن إًربثلال رٔأوإ يف حتاًفِم مؽ إًعفوًني وس َةل حتلق ؿسم إًوفاق تني إزلول إٕلسالمِة،  ًو

إًيت ًو إحتست ضسُا ملا متىٌت من إًس َعصة ؿىل ملسرإت إًضـوب يف مٌاظق إخلََج 

وإًححص إٔلمحص وؿسن وكي ذضل من إٔلماهن إًيت دضـت ٌَس َعصة إًربثلاًَة، ومن هجة ٔأدصى 

ملخسُور زلى دوةل إملٌلًَم لك فٕان إًخحاًف إًعفوي إًربثلايل وإًوضؽ إًس َايس وإٕلكذعادي إ

                                                           
، التيارات السياسية يف اػبليج العريب، صالح العقاد، ٔٛٔالدولة العثمانية، د. علي ؿبمد الصاليب، ص (ٔ)

، عوَدُة الصىفويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل ٚٔـ، صٖٜٛٔالناشر مكتبة األقبلو اؼبصرية مصر الطبعة األوىل 
 .ٕٗاحملمود، ص

، قراءة جديدة يف تاريخ العثمانيٌن، د. زكريا إبراىيم ٕ٘مود، صعوَدُة الصىفويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل احمل (ٕ)
 .ٛٙٔ، الدولة العثمانية، الصاليب، صٖٙبيومي، 

 .ٜٛالتيارات السياسية يف اػبليج العريب، صالح العقاد، ص (ٖ)
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ذضل حـي إزلوةل إًـامثهَة ثخحمي إملسؤوًَة إًاكمةل يف إزلفاع إٔلماهن إٕلسالمِة يف لك موكؽ 

حاول إًربثلاًَون إًوظول ٕإًََ وإًس َعصة ؿَََ
(1)

." 

وكس حفغ ًيا إًخارخي إًىثي من إًواثئق وإملصإسالت تني إًربثلاًَني وإزلوةل إًعفوًة، وجُضي 

ق  ُشٍ إًواثئق يف ٍلَِا ٕإىل دعة مل ٍىذة ًِا إًيجاح إًاكمي حاك دِوظِا إٕلس خـٌلري إًـًص

و اثين انئة ٌَمطل إًربثلايل يف إًِيس وإًضاٍ  إًعفوي، ٕإسٌلؾَي ٔأًفووسو دإًحونيك، ُو

مؤدى ُشٍ إخلعة يه ٔأن ًـمي إًضاٍ ؿىل صلي إًسَعان إملمَويك يف مرص حىت ٍمتىن و 

س وابًفـي فلس  دإًحونيك من إًخوكي يف إًححص إٔلمحص وإٕلسدِالء ؿىل خسة، وإًوظول ٌَسٌو

ُسد إًضاٍ ٕإسٌلؾَي ابحذَاح حَة وإًضام، تُامن دإًحونيك موحود تبٔسعوهل يف إًححص إٔلمحص، 

، ونشضل وضؽ إًضاٍ إًعفوي دعة ًإلًلاع تني إًسَعان إملمَويك يف مرص ذما ٔأدى ٕإرثحاك

إملٌلًَم يف مرص وإًـامثهَني
2

. 

وابًفـي كامت إًلوإت إًححًصة إًربثلاًَة مبساؿسة حىومة فارس يف ٕإدٌلد إٕلهلالابت إًيت 

م تني ٔأًحونيك 1515حسزت ؿىل سوإحي تَوصس خان ومىصإن، نٌل وكـت إثفاكِة يف إًـام 

مدـوث إًضاٍ ٕإسٌلؾَي إًعفويو 
(3)

 . 

م كام إًربثلاًَون وإزلوةل إًعفوًة إبحذالل إًلعَف، ٕإذ ثوخَ إًربثلاًَون ٕإىل 1521ويف ؿام 

م تـس إحذالهلم إًححٍصن، ومن ُياك ٔأؿسوإ ًلزو وإحذالل إًلعَف 1521ُصمز مٌخعف أٓب 

كام مدـوث إًضاٍ  م، ٕإذ1515وإس خجمـوإ كوإمه، واكن ُشإ إًلزو خمععًا هل مٌش إًـام 

ٕإسٌلؾَي إًعفوي ابًخلسم حاماًل ؿسة معاًة، وكس ٔأحِة ٕإىل تـضِا ومن مضن إكرتإحاثَ 

إًىثية ٔأن ثلسم إًربثلال تـغ سفهنا ًحالد فارس يك متىهنا من قزو إًححٍصن وإًلعَف ٕإىل 

خاهة كِام إًربثلاًَني تلمؽ إٍمتصد إًوإكؽ ضسٍ يف مىصإن تبٔن حيخَوإ حوإدر
(4)

. 

                                                           
، الدولة العثمانية، د. علي ؿبمد الصاليب، ٔٗموقف أوربا من الدولة العثمانية، د. يوسف الثقفي، ص (ٔ)
 .ٔٛٔص

ثالث وثائق برتغالية عن خطة لإلستيالء على العامل العريب، ربقيق وترصبة عبدالرضبن عبداهلل الشيخ، مكتبة  ٕ
 .ٕٙٙـ، صٕٓٓٓلعدد األوؿ أبريل اؼبلك عبدالعزيز عامل اؼبخطوطات والنوادر اجمللد اػبامس ا

إيراف وعالقاهتا اػبارجية يف العصر الصفوي، نصر اهلل فلسفي، ترصبة ؿبمد فتحي الريس، الطبعة األوىل  (ٖ)
 .ٗٔـ، صٜٜٛٔ

 .٘ٙالنفوذ الربتغايل يف اػبليج، نواؿ الصًنيف، ص (ٗ)
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م 1515ََ فٕان إكرتإح إًلزو اكن ظادرًإ ابٔلساس من تالد فارس، إًيت إكرتحت إًـام وؿَ 

م1527مسبةٔل إًلزو تُامن اكن إًربثلاًَون ؿىل إس خـسإد مٌش إًـام 
(1)

. 

م، 1521حٍزصإن  15وتياًء ؿىل ُشٍ إٕلثفاكِات حتصهت إجلَوش إًربثلاًَة وإًفارس َة ًوم 

جن زإمي، فاكن حساًث ؾؼاميً ابًًس حة ٌَميعلة وٕإىل  وكاموإ تلذي إًسَعان ملصن جن ٔأحود

إًربثلاًَني ٔأهفسِم، خفَفَ ؿًل جن ٔأحود، ٕإل ٔأهَ مل ٌس متص يف إًولًة ٔأنرث من صِص وإحس
(2)

. 

ٕإىل ٔأن  ،م1522ُػ/926ؿاش إًضاٍ ٕإسٌلؾَي يف ثرٍبز تـس وفاة إًسَعان إًـامثين س ية مث 

م1524ُػ/932س ية  ثويف هبا
(3)

. 

 
  

                                                           
الناشر دار الكتاب العريب بًنوت لبناف  اػبليج العريب يف تارخيو السياسي وهنضتو اغبديثة، أمٌن السعيد، (ٔ)

 .ٖٓـ، صٜ٘ٙٔالطبعة األوىل 
 . ٕٛٔالثورات اػبليجية ضد االحتالؿ الربتغايل، د. زىًن قاسم، ص (ٕ)
 .ٕٙعوَدُة الصىفويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل احملمود، ص (ٖ)
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 انثانثادلثحث 
 يدي تأثر اندونح انطاهرَح يٍ احلًهح انربتغانُح

 

ول  لتس هلم من إٕلسدِالء ؿىل مٌافش إًححص إٔلمحص،اكن لصم ٔأن إًربثلاًَني ٕلمتام خمععِم 

ًمت ذضل ٕإل ابسدِالهئم ؿىل إجلزر وإملسن إًساحََة يف إٍمين، وذضل ٔلمهَهتا إٕلسرتإثَجَة 

ة يف إٍمين كس ثبٔثصت نثيإً  حسو وإحضًا ٔأن إزلوةل إًعاًُص ة، ًو وكوؾِا ؿىل دط إملالحة إًححًص ًو

ة ؿىل إًساحي إًِيسي، فلس ٔأدى ذضل ٕإىل  ثـعي حبصنة إًىضوف إًربثلاًَة ومحالهتا إًـسىًص

ة يف إٍمين مـؼم ٕإٍصإدإهتٌل إًيت اكهت ثبئت  حصنة إًخجارة حنو إٍمين ومرص، ذما ٔأفلس إزلوةل إًعاًُص

من جتارة إًخوإتي، وإس خلدال إًسفن وإًخجار يف موإىهئم، وشلضل اكن لتس من حتصك إزلوةل 

ة جتاٍ إذلالت إًربثلاًَة، ويف ُشإ إملححر س يخني ذضل لكَ يف معَحني  اكليٓت: إًعاًُص
 ادلطهة األول: تأثر اندونح انطاهرَح حبركح انكشىف انربتغانُح

 انثاٍَ: دور انضهطاٌ عاير يف يىاجهح احلًهح انربتغانُح طهةادل
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 ادلطهة األول
 تأثر اندونح انطاهرَح حبركح انكشىف انربتغانُح

 

وس َعصهتم نشضل ؿىل سوإحي تـس إهخعار إًربثلاًَني يف مـصنة دًو، وحتعمي ٔأسعول إملٌلًَم، 

ة،  إًِيس إًلصتَة، ومصإنز إًخجارة، ومن انحِة ٔأدصى ٕإحاكم إًس َعصة ؿىل دط إملالحة إًححًص

ق ٔأؾٌلل إًلصظية إًيت مارسِا إٔلسعول إًربثلايل، ٔأدى ذضل لكَ ٕإىل ثبٔثص إزلوةل  وذضل ؾن ظًص

ة إكذعاداًي.  إًعاًُص

ثوظَس دؿاةمِم يف إًِيس فاس خوًوإ ؿىل معادر  اكن ٕلهخعار إًربثلاًَني يف دًو ٔأثٍص يففلس 

اكم إحلعار ؿىل حإًخوإتي وإحذىصوإ جتارهتا، وإص خست وظبهٔتم ؿىل إملسَمني، ومتىٌوإ من إٕ 

  .إخلََج إًـصيب وإًححص إٔلمحص وؿسن

نرث ثوإخس إًربثلاًَني يف إحملَط إًِيسي، وتيوإ يف نثوة من تالد إزلهن كَـة ٌسموهنا هوات، مث 

ُصموز، وثلووإ ُياضل وظارت إٔلمسإد ثرتإدف ؿَهيم من إًربثلال، فعاروإ ًلعـون ٔأذشوإ 

بٔذشون لك سفِية قعحًا، ٕإىل ٔأن نرث رضرمه ؿىل  ق ؿىل إملسَمني ٔأزسًإ وهنحًا، ًو إًعًص

إملسَمني، ومع ٔأذإمه ؿىل إملسافٍصن
(1)

. 

ا من إًسفن إٍمييَة إخلاظة ثسَعان إٍمين  وحصظست ٔأساظََِم سفن إٔلسعول إملرصي وكُي

اب،   ؿىل ُػ كاموإ ابٕلسدِالء915فِشهص إملؤردون ٔأن إًربثلاًَون يف س ية ؿامص جن ؾحسإًُو

اب إًوإظةل من إًِيس ومل ٌسمل مهنا ٕإل مصهة وإحس فلست  مصإهة إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

(2)ظََـخانو 
.  

اًَني إشلٍن ٔأظححت هلم ومل جس خعؽ إًسَعات إٍمييَة ٔأو إًِيسًة إًلِام تبٔي معي مضاد ٌَربثل

اب ٕإىل إٕلسدٌجاد  إًس َعصة إًاكمةل تلي مٌازع، وهدِجة شلضل ٔأزسع إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

، فِشهص إملؤرخ إٍهنصوإيل ٕإىل أٔن من خسًس ابًسَعان إًلوري وحثَ ؿىل ثسإرك إخلعص إًربثلايل

اب ٔأرسي ٕإىل إًسَعان كاهعٍو إًلوري ًعَة م  ٌَ إًيجسة ؿىل إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

                                                           
 .ٜٔالربؽ اليماين، النهروايل، ص (ٔ)
، قالدة النحر، باـبرمة، ٖٚٙ، غاية األماين، حيي بن اغبسٌن، صٖٛٔالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٕ)
 .ٜٚٔ، اللطائف السنية، الكبسي، صٗٙ٘/ٙ
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ا، وثوإحص ٔأذإمه وضـف حٌود  إًفصجن، ًىرثة رضر إًفصجن ابملسَمني يف حبص إٍمين وتيادُر

إملسَمني يف حبص إٍمين تخطل إزلاير ؾن ملاومهتم، ًـسم مـصفهتم حبص ابًححص وإس خـٌلل إملسإفؽ 

وحنو ذضل
(1)

.  

اب وثحادل إًسَعان إًلوري مؽ إًسفارإت إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو
(2)

ٍزن ، ومهنا سفارة 

ُػ916إًعوإيش ثضي إشلي كادر إًلاُصة يف رتَؽ إٔلول إزلٍن إحملدسة و 
(3)

م يف 1512/

لَ ٕإىل إٍمين، فوظَِا يف حٌلد إلٓ  دصة من هفس إًـام، وكام إبتالغ رساةل إًسَعان إًلوري ظًص

اب، ؤأظَـَ ؿىل حلِلة إملوكف وما ًمت من  إس خـسإدإت ٕإىل إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

ملوإهجة إًربثلاًَني، مث كفي إًعوإيش ثضي ؿائسًإ ٕإىل مرص َلاًل ابًِسإاي فوظَِا يف إحملصم س ية 

ُػ917
(4)

ي   م.1511/ ٔأجًص

س إملطل َلود صاٍ ظاحة نيحاتة ظم كا1512ُػ/ ماًو 916نشضل وفس ٕإىل مرص س ية 

ت ملـاوىهتم ضس إًربثلاًَني وكٍي من مَوك إًِيس ملعاًحة إًلوري ابٕلزسإع يف ٕإرسال إذلال

إشلٍن نرث ثـحهثم مٌش إهخعارمه يف دًو
(5)

، فلام إًسَعان إًلوري إبرسال مدـوث ٕإىل مَوك 

م ًعاٍهبم مبساهسثَ يف كذاهل ضس إًربثلاًَني1512ُػ/ ًوهَو 916إًِيس يف رتَؽ إٔلول 
(6)

 . 

ة ًَمتىن من  ويف هفس إًوكت ؿاود إًسَعان إًلوري معاًحة إًحيسكِة ابٕلمسإدإت إًـسىًص

ىن إًحيادكة وـادهتم ثـََوإ حبصهجم من موإهجة إًحااب  موإظةل إًلذال ضس إًربثلاًَني يف إًِيس، ًو

س إًثاين إشلي  وإزلول إملس َحَة إٔلورتَة، وهعحٍو ابًخوخَ تعَحاثَ ٕإىل إًسَعان إًـامثين ابًٍز

                                                           
 .ٜٔ، الربؽ اليماين، النهروايل صٛالسنا الباىر، الشبلي، ص (ٔ)
، الفضل اؼبزيد، ابن ٖٚٙ، غاية األماين، حيي بن اغبسٌن، صٜٚٔاللطائف السنية، الكبسي، ص (ٕ)

 .ٕٕٖالديبع، ص
، اللطائف السنية، الكبسي، ٛٛٔ/ٗ، بدائع الزىور، ابن إياس، ٖٚٙغاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ص (ٖ)
 .ٜٚٔص
 .ٜٕٓ/ٗ، بدائع الزىور، ابن إياس، ٕٕٖالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٗ)
 .ٕٛٔ/ٗ، بدائع الزىور، ابن إياس، ٕٛٓالسلطاف قانصوه الغوري، عديل فريد، ص (٘)
 .٘ٛٔ/ٗبدائع الزىور، ابن إياس،  (ٙ)
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ِامًا مٌَ يف حٌلًة إمللسسات ابدر تزتوًس إًلوري ابٔلدضاب وإٔلسَحة ؿىل سخِي إًِسًة ٕإس 

إٕلسالمِة يف إحلجاز
(1)

. 

ٔأما إٔلمي حسني إًىصدي فلس إُمت تـس ؾودثَ من دًو إبؿادة حتعني خسة وتياء سور خضم 

حوًِا
(2)

، واكن سَعان وجصإت كس ٔأمسٍ ابٔلموإل ًِشإ إًلصض
(3)

وإس خلصق تياء إًسور  

وتسورمه حعيًا هلم يف اكًَىوت، واكن ظاحهبا ؿامني، ومن إجلسٍص ابشلهص ٔأن إًربثلاًَني ٔأكاموإ 

كس إؿزتم إٕلسِام يف ٔأؾٌلل إًخحعَيات إًيت ًخولُا إٔلمي حسني إًىصدي يف خسة فبٔؿس 

سفِية محَِا ابًخوإتي، وحتاًي حىت حعي ؿىل ٔأذن من إًسَعات إًربثلاًَة تضٌلن ؿسم ثـصض 

ىل خسة تفضي مالح ؾصيب ًسؾى إٔلسعول إًربثلايل ًِا، ومتىٌت ثطل إًضحية من إًوظول إٕ 

ذََفة، وكام ُشإ إملالح إبتالغ إٔلمي حسني ابٔلمص ؤأظَـَ ؿىل ٔأحوإل إًربثلاًَني، ٕإل ٔأن 

ي حلساب إًربثلاًَني، ؤأهَ ٕإمنا خاء مإٔلمي حسني صم يف ٔأمص ذضل إملالح ؤأؾخلس ٔأهَ ًـ

ِشإ إح  ذجٍز ؤأرمغَ وحبارثَ ؿىل ٌَخجسس وإًخـصف ؿىل مـَومات ًُس خفِس مهنا إًربثلاًَون، ًو

إٕلصرتإك يف تياء إًسور
(4)

. 

ؤأاًي ما اكن إٔلمص، فٕاهَ ما ٕإن إىهتيى إٔلمي حسني إًىصدي من حتعَيات خسة حىت ابدر 

م، وتعححخَ رسول 1512ُػ/ دٌسمرب 918ابًـودة ٕإىل مرص، فوظَِا يف أٓدص رمضان س ية 

ايس ًس َسٍمن مطل نيحاًة خاء ٌَحعول ؿىل ثلََس من إخلََفة إًـح
(5)

، واكن كس وظي ٕإىل 

إًلاُصة ٔأًضًا يف تسإًة ذضل إًضِص رسول أٓدص من إًِيس َلاًل ابًِسإاي ٌَسَعان إًلوري
(6)

، ومل 

                                                           
، اؼبماليك والفرنج، ٜٙٔ/ٗ، بدائع الزىور، ابن إياس، ٖ٘ٗ/ٔمفاكهة اػبالف، ابن طولوف اؼبصري،  (ٔ)

 .ٛٗٔأضبد دراج، ص
، إرباؼ فضالء الزمن بتاريخ والية بين اغبسن، ؿبمد بن علي ٖٔٙغاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ص (ٕ)

ـ، الناشر مكتبة جامعة ٜٗٛٔطيب النجار، رسالة دكتوراه مقدمة عبامعة األزىر سنة الطربي، ربقيق ؿبمد ال
 األزىر.

 .ٖٙٙغاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ص (ٖ)
(ٗ) Depping” Histoire du Commerer” T” IIp” 219 
 .ٕٙٛ/ٗبدائع الزىور، ابن إياس،  (٘)
 .ٕٗٛ/ٗبدائع الزىور، ابن إياس،  (ٙ)
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ىن ًحسو ٔأهنا اكهت هتسف ٕإىل حر إًسَعان ؿىل  ثفعح إملعادر ؾن مضمون رممخَ، ًو

ٕإرسال إٕلمسإدإت إملرصًة ٕإىل إًِيس
(1)

. 

َة ٕإىل ٔأن إٔلمي حسني إًىصدي تـس ٔأن ٔأىهتيى من تياء سور خسة، وجضي تـغ إملعادر إًخارخي 

مجؽ إٔلموإل وذسن إملصإهة وسار هبا ٕإىل حبص إًِيس
(2)

. 

 

 

  

                                                           
 .ٖٓ٘صـ، ٜٜٛٔدار اؼبعرفة اعبامعية اإلسكندرية مصر، طبعة بنو رسوؿ وبنو طاىر، د. عبدالعاؿ،  (ٔ)
 .ٖٔٙغاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ص (ٕ)
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 ادلطهة انثاٍَ
 دور انضهطاٌ عاير تٍ عثدانىهاب

 يف يىاجهح احلًهح انربتغانُح
 

حسو ذضل إًىضوف إًربثلاًَة ؿىل حصنة إًخجارة إٍمييَةحصنة  تٔأثص  وإحضًا من ذالل كةل ، ًو

حني ًيا ذضل ة، ًو ية إزلوةل إًعاًُص  ؾحسإًـالَلس  نخورإملؤرخ إزل إٕلٍصإدإت إًيت ثسذي ٕإىل دًز

"ٔأما فامي ًخـَق ابٍمين فلس اكن ظحَـًَا ٔأن ثخبٔثص حصنة إًخجارة يف مِياء ؿسن وثيرفغ  :فِلول

اب ٕإىل ثحـًا شلضل حعَةل إًصسوم إدلصهَة تسرخة ُائةل، إضعص مـِا  إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

إٕلسدِالء ؿىل هعف مذحعالت إٔلوكاف ًُس خـني هبا يف موإهجة إًيلط يف ٕإٍصإدإثَ
(1)

، ذما 

ٔأاثر خسط إًفلِاء ؿَََ
(2)

. 

ومؽ إص خسإد إحلعار إملفصوض ؿىل إًخجارة مل ًـس دذي ؿسن اكفًِا ًسس إحذَاخات إملسًية 

وإيل ؿسن ؿىل دصإج حلج ًسس إًيلط إًيامج ؾن  فلط، ذما ٔأدى ٕإىل إسدِالء إٔلمي مصخان

 جعز ٕإٍصإدإثَ ملوإهجة مذعَحات إزلفاع ؾن مسًًذَ.

ا من إملوإينء إٍمييَة يف  وٕإذإ ٔأذشان يف إٕلؾخحار إٔلظٌلع إًربثلاًَة ًإلسدِالء ؿىل ؿسن وكُي

ني، فٕان إوضلال إًسَعان ؿامص جن  وكت زإدت فَِ إحلصاكت إزلإذََة إملضادة ٌَعاًُص

اب وكوإثَ يف إًلضاء ؿىل ثطل إًثورإت وإًـمي ؿىل ٕإكصإر إٔلوضاع إزلإذََة، اكن  ؾحسإًُو

ًـوق كسرثَ ؿىل موإهجة إخلعص إًربثلايل، شلضل ابدر إًسَعان إًعاُصي ابٕلسدٌجاد ابًسَعان 

إًلوري ًخزََط إٍمين من ُشإ إخلعص إزلإمه
(3)

، ومل ٍىن إًسَعان ؿامص وحسٍ ُو إشلي 

َعان إملمَويك، فلس ٔأرسي الًك من إًسامصي ظاحة اكًَىوتإسدٌجس ابًس
(4)

، ومؼفص صاٍ 

وجصإت سَعانجن َلود صاٍ 
(5)

 رسٌَِل ًإلسدٌجاد تَ. 

                                                           
 .ٜٔٗبنو رسوؿ وبنو طاىر، د. ؿبمد عبدالعاؿ، ص (ٔ)
 .ٖٔٙغاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ص (ٕ)
 .ٜٔ، الربؽ اليماين يف الفتح العثماين، النهروايل، صٛالسنا الباىر، الشبلي، ص (ٖ)
 .ٕٗ، آسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، صٓٗربفة اجملاىدين، زين الدين، ص (ٗ)
 .ٜٔالربؽ اليماين، النهروايل، ص (٘)
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ة، ل تس أٔن هـمل جحم إًخحاًف إًربثلايل  حَان إخلعص إحللِلي إشلي وإهجخَ إزلوةل إًعاًُص ًو

ة، و  ٔأن إًِسف مل ٍىن جمصد ُسف إحلخيش وحلِلذَ يف إًخبٓمص ؿىل إٍمين وإزلوةل إًعاًُص

إكذعادي ٔأو ؾسىصي ضس دوةل ما، تي يه حصب ظََخِة وحتاًفات كاةمة تياًء ؿىل ذضل، ؤأن 

 إٍمين حبنك موكـِا إٕلسرتإثَجي من ٔأمه إزلول إملس هتسفة يف ُشإ إملرشوع إًعََيب.

حسو ذضل وإحضًا من ذالل إًصسائي إملخحادةل تني مطل إًربثلال ؾٌلهوئَي ومَىة إحلخضة ٕإًَين،  ًو

حِر خاء يف رساةل ٌَمَىة ثلول فهيا: "ابمس ظل وإًسالم ؿىل ؾٌلهوئَي س َس إًححص وكاُص 

إملسَمني إًلساة إًىفصة، حتَايت ًنك ودؾوإيت ًنك، ًلس وظي ٕإىل مسامـيا ٔأن سَعان مرص هجز 

ثبٔر من إًِزإمئ إًيت ٔأحللِا تَ كوإدمك يف إًِيس ، وحنن ؿىل خُضًا خضٌلً ًَرضب كوإحنك، ًو

إس خـسإد مللاومة جهٌلت إًىفصة إبرسال ٔأنرب ؿسد من حٌودان يف إًححص إٔلمحص، وٕإىل مىة ٔأو 

ا ٕإىل خسة ٔأو إًعور حٍزصة ابب إمليسب، وٕإذإ ٔأردمت وسُي
1

، وذضل ًيليض كضاًء اتمًا ؿىل 

 حصزومة إًىفص، وًـهل كس أٓن إًوكت ًخحلِق إًيحوءة إًلائةل تؼِور مطل مس َحي ٌس خعَؽ يف

وكت كعي ٔأن ًخِس إًضـوب إٕلسالمِة إملخربجصة، وملا اكهت كوإثيا مذوكةل يف إزلإذي وتـَسة 

ؾن إًححص إشلي ًُس ًيا فَِ كوة ٔأو سَعان فٕان إلثفاق مـنك رضوري، ٕإذ ٔأىنك ٔأُي تبٔس 

صسًس يف إحلصب إًححًصة
2

." 

وإحي وإجلزر إٍمييَة، ومن وهبشإ ًخضح ًيا ٔأن من ٔأمه ٔأُسإف إذلةل إًربثلاًَة إًس َعصة ؿىل إًس

 ٔأمهِا إًححص إٔلمحص وابب إمليسب، وذضل مبساؿسة مَىة إحلخضة يف ذضل إًـرص.

وإحللِلة ٔأن ُشٍ إًصساةل حتخاج ٕإىل درإسة خادة ملـصفة ظحَـة ُشٍ إحلصب وإذلةل إًربثلاًَة، 

ٔأن وس خزَط  وإًخحاًف إًعََيب تني إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة وٕإمربإظورًة إحلخضة، ووس خعَؽ

 من ُشٍ إًصساةل زالث هلاط رئُس َة يه:

إًخـؼمي ٌَمطل ؾٌلهوئَي ٕإمربإظور إًربثلال وإؾخحاٍر مبثاتة إملطل إملس َحي إخملَط،  .1

وكاُص إملسَمني، حِر خاء فهيا: "ابمس ظل وإًسالم ؿىل ؾٌلهوئَي س َس إًححص 

ـهل كس  أٓن إًوكت ًخحلِق إًيحوءة وكاُص إملسَمني إًلساة إًىفصة"، وخاء فهيا ٔأًضًا: "ًو

                                                           
ويس. أنظر: الكشوؼ الطور يقصد بو طور سيناء أي أف ىدفهم ىو السعي للسيطرة على خليج قناة الس ٔ

 .ٖٔاعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، ص
، عالقة مصر بالدوؿ االفريقية يف العصور ٖٔالكشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، ص ٕ

 ـ.ٜٜٙٔالوسطى، حامد عمار، الناشر مكتبة الدار العربية للكتاب الطبعة األوىل 
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إًلائةل تؼِور مطل مس َحي ٌس خعَؽ يف وكت كعي ٔأن ًخِس إًضـوب إٕلسالمِة 

إملخربجصة"، وكس حفغ ًيا إًخارخي ملوةل مطل إًربثلال ؾٌلهوئَي إًضِية حول ٔأُسإف 

ق إًححصي ٕإىل  إذلالت إًربثلاًَة، وإًيت كال فهيا: "ٕإن إًلصض من إندضاف إًعًص

إًيرصإهَة، وإحلعول ؿىل ثصوإت إًرشق إًِيس ُو ورش
1

." 

ٕإتسإء مَىة إحلخضة ٕإًَين إس خـسإدُا ٌَخحاًف مؽ إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة، تي وٕإرسال  .2

إمللاثَني وإًـمي حتت كِادهتم وذضل هبسف حمارتة إٕلسالم وإملسَمني وإًيت ٔأمسهتم 

ة إبرسال ٔأنرب ؿسد ابًىفصة وذضل يف كوًِا: "وحنن ؿىل إس خـسإد مللاومة جهٌلت إًىفص 

ا  من حٌودان يف إًححص إٔلمحص، وٕإىل مىة ٔأو حٍزصة ابب إمليسب، وٕإذإ ٔأردمت وسُي

ٕإىل خسة ٔأو إًعور، وذضل ًيليض كضاًء اتمًا ؿىل حصزومة إًىفص"، وكوًِا نشضل يف 

رساٍهتا "وملا اكهت كوإثيا مذوكةل يف إزلإذي وتـَسة ؾن إًححص إشلي ًُس ًيا فَِ كوة 

ة". ٔأو سَعان  فٕان إلثفاق مـنك رضوري، ٕإذ ٔأىنك ٔأُي تبٔس صسًس يف إحلصب إًححًص

حصنزي مَىة إحلخضة ٕإًَين ؿىل إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة، وذاظة إًححص إٔلمحص وحزر  .3

حسو ذضل من ذالل كوًِا: " إبرسال ٔأنرب ؿسد من حٌودان يف إًححص  ابب إمليسب: ًو

وهبشإ ًحسو وإحضًا ٔأن من ٔأمه ٔأُسإف إٔلمحص، وٕإىل مىة ٔأو حٍزصة ابب إمليسب"، 

إذلةل إًربثلاًَة ُو إٕلسدِالء ؿىل مٌافش إًححص إٔلمحص وؿىل رٔأسِا ابب إمليسب 

وإجلزر إًوإكـة فَِ وجٍزصوة مِون، ؤأن ُشإ إًِسف ُو ُسف مضرتك ومرشوع 

 ظََيب تني إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة وإحلخضة.

 

ة ضس إٔلسعول  ة إًعاًُص  إًربثلايل:إذلةل إًححًص

ة مسراكً جحم إًخحاًف  اب مطل إٍمين وإزلوةل إًعاًُص ملاتي ذضل اكن إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

تني إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة وٕإمربإظورًة إحلخضة إشلي ًوإهجَ، ؤأظٌلؾِم يف إًس َعصة ؿىل 

َم يف مرص مسًية ؿسن ٔأو ٔأاًي من مسن ٔأو حزر إًححص إٔلمحص، ؤأن كوة وٕإماكهَات دوةل إملٌلً 

 ٔأضـف من ٔأن ثوإخَ وثخعسى ًٔلسعول إًربثلايل. 

شلضل ٔأؾعى ٔأوإمٍص تخلوًة إحلعون وإًلالع يف ثطل إملسن وإجلزر إٍمييَة، وٕإحاظة إملسن 

ة حصإس هتا، وإٕلس خـسإد ٔلي موإهجة.  ابٔلسوإر وثلًو

                                                           
 .ٖٚانية، د. يوسف الثقفي، صموقف أوربا من الدولة العثم ٔ
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اب ٔأن إًـالمة إملؤرخ إجن إزلًحؽ فِشهص   ؿسن ىل زلصؾسىصًإ إٕ هجز إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

ٔأُي مصخان ٔأمي ؿسن ٔأمص إٔلمي ، ؤأن إحملصوس ؤأمص ابًخحفغ وإًخحصز، فبٔمذثي ٔأمٍص إًرشًف

ؿسن تخحعني إًحسل من دإذَِا وإٔلذش ابحلزم وإًخستي
(1)

. 

اب كس ٔأمص مجَؽ إًثلور إًححًصة  ونشضل ًشهص إملؤرخ ابخمصمة ٔأن إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

ة وحتعني إًثلور وإملسن إًساحََة ويه  ابب وإملسن إًساحََة تبٔذش إٕلس خـسإدإت إًـسىًص

ومل ٍىن إًربثلاًَني ٌس خعَـون ددوًِا ٔأو إٕلكرتإب إحلسًسة، و  إًحلـة وإملخٌُةو إخملا و إمليسب 

اكن ٔأَُِا وؾساهص إًسَعان مس خـسٍن هلمفلس  مهنا،
(2)

. 

ة من إجلسٍص ابشلهص ٔأهَ ملا وضعت إًلصظية إًربثلاًَة  :ٕإؿسإد إٔلسعول إًححصي ٌسلوةل إًعاًُص

وثـصضت إًسفن ٌَهنة، وراكهبا من إًححارة وإًخجار وإحلجَج ًٔلزس وإًلذي
(3)

إًسَعان  كام، 

اب إًؼافص ة من ٔأرتـة ؾرش مصهحًا، إصرتك فهيا س امتئة من ؿسإد محةل ابٕ  ؿامص جن ؾحسإًُو حبًص

إحملارتني تُهنم حٌلؿة من ظَحة إًـمل ٌَجِاد، وكس ٔأحبص ُشإ إٔلسعول من ؿسن يف ًوم إرلُس 

ُػ912صوإل س ية  27
(4)

لَة ؿىل إًؼن ٔأن ُشإ إٔلسعول جعز 1527مارس  12/  م، ًو

سر إٍميين إشلي ٔأهفصد تشهص ثطل إذلةل مل ؾن إًعمود، ؤأن إًربثلاًَني ثلَحوإ ؿَََ، ذضل ٔأن إملع

ا، وما ٕإذإ اكهت كس متىٌت لكِا ٔأو تـضِا من إًـودة ٕإىل ؿسن ٍزودان ثيشء من ٔأدداُر
(5)

." 
 

  

                                                           
 .ٕٛ، روح الروح، عيسى بن لطف اهلل، صٖ٘ٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)
 .ٛٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٕ)
 . ٖٔٓ، الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صٙ٘٘قرة العيوف، ابن الديبع، ص (ٖ)
 .ٖٔٓالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٗ)
 .ٜٔٗد. ؿبمد عبدالعاؿ، ص بنو رسوؿ وبنو طاىر، (٘)
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 ادلثحث انراتع
 األصثاب واندوافع نهحًهح انربتغانُح عهً انًٍُ

 
إٕلس خىضافِة ٔأن إذلالت إًربثلاًَة وإًصحالت مّص مـيا يف إًفعي إٔلول من ُشٍ إزلرإسة 

لِا وإًـامل إٕلسالسم، وإًيت وظي هب سوإحي إًِيس إًرشكِة وإًححص ا إًربثلاًَون ٕإىل حول ٕإفًص

صمز، اكهت ًِا دوإفؽ ؤأُسإف رممة ابًًس حة ٌَربثلاًَني،  خسإً  إٔلمحص ومضَق ابب إمليسب ُو

ضحون تبٔساظََِم إًـسىًص ة وسفهنم حـَهتم ًحشًون إًلكفة إًحاُضة من إًصخال وإٔلموإل، ًو

ة وهحار إًلادة وإًححارة، يف سخِي إًوظول إٕ  سون حتلِلِاإًخجاًر وكس ذهصان ، ىل إٔلُسإف إًيت ًٍص

ة وس َاس َة، وإًيت س حاب إلٔ وإفؽ و ُشٍ إزل حمتثي يف دوإفؽ ؤأس حاب دًًِة وٕإكذعادًة وؾسىًص

ة وإًىضوف إجللصإفِة، و  هلول وس خعَؽ ٔأن و ثـخرب إٔلُسإف إًصئُس َة ًِشٍ إذلالت إًححًص

ثضلك ؿام ٔأن إٔلس حاب وإزلوإفؽ إًيت ذهصانُا ٌَحمالت إًربثلاًَة ضس إًـامل إٕلسالسم، يه 

إًسوإحي وإجلزر مسًية ؿسن و صئُس َة ٌَحمالت إًربثلاًَة إًيت إس هتسفت إًس حاب ذإهتا إلٔ 

، ٕإل ٔأن ُياك ٔأس حاب ٔأنرث دعوظَة ذاظة ابٍمين، وذضل ٔلمهَة إملوكؽ إٕلسرتإثَجي إٍمييَة

حَان ٔأمه ُشٍ إٔلس حاب إًيت دفـت إًربثلاًَني ًإلسدِالء ؿىل ؿسن وحٍزصة سوكعصى ٌَمين ، ًو

وهكصإن وإًضحص، فٕان لتس من إٕلصارة ٕإىل ٔأن ُياك ٔأس حاب دًًِة ؤأس حاب إكذعادًة ؤأس حاب 

 س َاس َة ونشضل ٔأس حاب ودوإفؽ ٔأمٌَة، وتَاهنا اكليٓت:

 ًهح انربتغانُح عهً انًٍُادلطهة األول: األصثاب واندوفع اندَُُح نهح
 األصثاب االلتصادَح نهحًهح انربتغانُح عهً انًٍُ: ادلطهة انثاٍَ

 ادلطهة انثانث: األصثاب انعضكرَح واأليُُح نهحًهح انربتغانُح عهً انًٍُ
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 األول ادلطهة
 األصثاب واندوفع اندَُُح نهحًهح انربتغانُح عهً انًٍُ

  

إًيت حوكن ورإء وظول ٔأوراب ٕإىل ما وظَت ٕإًََ من إندضافات مّص مـيا تَان ٕإن حلِلة إزلوإفؽ 

حلصإفِة ابًًس حة ٕإٍهيا ٕإمنا اكهت إحلصوب إًعََخِة، إًيت اكهت ول حزإل حيمي إًخارخي ًيا ظورًإ 

مهنا
1

، ومل اكهت إذلالت وإًىضوفات إًربثلاًَة مسفوؿة ابزلرخة إٔلوىل تسوإفؽ ظََخِة، فلس 

إذلةل إًربثلاًَة ومرشوؾِا إًعََيب، ؤأنرب دًَي ؿىل ذضل  حىن إٍمين يف مـزل ؾن ثطل

إملصإسالت إملخحادةل وإًيت ذهصانُا تني مطل إًربثلال ؾٌلهوئَي ومَىة إحلخضة ٕإًَين
2

حسو  ، ًو

وإحضًا من ذالل ُشٍ إًصساةل إًصوح إًعََخِة إملخـعحة ملَىة إحلخضة ٕإًَين جتاٍ إٍمين ذاظة 

 ُسإف وإزلوإفؽ إزلًًِة ٌَحمةل إًربثلاًَة يف إٍمين:وإملسَمني ؿامة، ونشضل من إلٔ 

كاؿسة ٌَوظول ٕإىل خسة ومن مث إًوظول ٕإىل إٔلرإيض إمللسسة مىة إملىصمة وإملسًية  .1

حماوةل إًوظول ٕإىل إمللسسات من ٔأمه إٔلس حاب إزلًًِة ٌَحمةل إًربثلاًَة إمليورة: 

سل ؿىل ذضل ما ذهٍص إًلائس إًـسىصي إًربثلايل دإًحونيك يف مشهصإثَ،  ،إٕلسالمِة ًو

اكن ُسفٌا إًوظول ٕإىل إٔلماهن إمللسسة ٌَمسَمني، : "فلس كال دإًحونيك يف ًومِاثَ

َية، ًًساوم  وإكذحام إملسجس إًيحوي، ؤأذش رفاة إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل َلس ُر

ؿَهيا إًـصب من ٔأخي ٕإسرتدإد إًلسس
(3)

". 

، وذضل كعؽ إٕلرثحاط إًصويح تني مسَمي إًِيس ورشق أٓس َا وتني إٔلرإيض إمللسسة .2

إًلصظية إًربثلاًَة حصنة وضعت مبيؽ إحلجاج من إًوظول ٕإىل إٔلماهن إمللسسة، فلس 

ة يف إًححص إًـصيب وذََج ؿسن، وذاظة ابجتاٍ إًسفن إًيت  ؿىل دط إملالحة إًححًص

ًسفن  إًربثلاًَني ثـصضحتمي إحلجَج ٕإىل تُت ظل إحلصإم، فِشهص إملؤرخ إجن إزلًحؽ 

ٍهنة، وراكهبا من إًححارة وإًخجار وإحلجَج ًٔلزس وإًلذيإحلجاج اب
(4)

. 

                                                           
 .ٕٔالكشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، ص ٔ
 ، عالقة مصر بالدوؿ االفريقية، حامد عمار.ٖٔالكشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، ص ٕ

مصرية مطابع جامعة الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها، د. عبدالعزيز الشناوي، مكتبة األقبلو  (ٖ)
 .ٜٛٙ/ٕـ، جٜٓٛٔالقاىرة طبعة 

 . ٖٔٓ، الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صٙ٘٘قرة العيوف، ابن الديبع، ص (ٗ)
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ة إًيت ٔأوضبُٔا إًربثلاًَون يف حٍزصة سوكعصة إزلور  ول صم ٔأهَ اكن ٌَلاؿسة إًـسىًص

إًىدي يف إهعالق محالت إًلصظية إًربثلاًَة ضس إًسفن إًيت حتمي إحلجَج مصورًإ 

ة.  خبط إملالحة إًححًص

فلس حتسدت دعة إًربثلاًَني يف ُشٍ  :كاؿسة ٌَوظول ٕإىل إًيعارى يف إحلخضةٕإختاذ  .3

إٔلمحص، ويف ثوظَس إًـالكة مؽ إحلخضة،  إملصحةل يف إًلضاء ؿىل كوة إملٌلًَم يف إًححص

ٕلؿالن إحلصب إملضرتنة ؿىل إًلوى إٕلسالمِة فلس جنحوإ يف ٕإكامة إًـالكات إملحارشة 

م1522مؽ إحلخضة تـس ٔأن وظي سفي ٌَربثلاًَني ٕإىل إحلخضة س ية 
1

كس ٔأرسي ، و 

ِيس مطل إًربثلال ًوحٌا إًثاين ذادمَ إخلاص ومـَ رفِق أٓدص هيودي ٕإىل مرص وإً 

وإحلخضة، واكن من هخاجئ رحَهتٌل ثلسميٌِل ثلٍصصًإ ًخضمن تـغ إخلصإئط إًـصتَة ؾن 

إحملَط إًِيسي
(2)

. 

وكس مّص مـيا كول إملؤرخ إًربثلايل  ورش إملس َحَة يف إًحسلإن إًيت كاموإ ابحذالًِا: .4

إٕلجنَي، إجملس، "رولن موس ًََِ أٔن توإؾر إًىضوف إًربثلاًَة وإٕلس حاهَة يه 

، وكس وضؽ موس ًََِ إٕلجنَي يف تسإًة إٔلُسإف، ٔلن إحلصب إًعََخِة نٌل "إشلُة

ق : ًلول كس ؾودت إًيعارى إٔلوروتَني ؿىل ثعور ورش إزلٍن إًيرصإين ؾن ظًص

إحلصب وٕإفٌاء كي إملؤمٌني ٔأو ٕإدضاؾِم
(3)

. 

و ورش إًيرصإهَة، ما كاهل مطل إًربثلال ؾٌلهوًي  وذما ًسل ؿىل ظحَـة ُشٍ إذلالت ُو

ق إًححصي ٕإىل : "إٔلول مـَيًا ٔأُسإف إذلالت إًربثلاًَة ٕإن إًلصض من إندضاف إًعًص

إًِيس ُو ورش إًيرصإهَة، وإحلعول ؿىل ثصوإت إًرشق
(4)

." 

 

                                                           
الفتح العثماين األوؿ لليمن، سيد مصطفى سامل، دار جامعة صنعاء للنشر والتوزيع، الطبعة السابعة  ٔ

 .ٜٕٔـ، صٕٓٔٓ
 .ٖٕٔ/ٔناوي، جأوربا يف مطلع العصور اغبديثة، الش (ٕ)
تاريخ اغبضارات العاـ، روالف موسينيو، ترصبة يوسف داغر وفريد داغر، دار الفكر بًنوت لبناف الطبعة  (ٖ)

 .ٕٗٗ/ٕٗـ، جٜٚٛٔالثانية 
، النشاط اإلستعماري الربتغايل يف منطقة باب ٖٚموقف أوربا من الدولة العثمانية، د. يوسف الثقفي، ص (ٗ)

 .٘ٗص اؼبندب، د. قصي الشبيب،
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 انثاٍَ ادلطهة
 األصثاب االلتصادَح نهحًهح انربتغانُح عهً انًٍُ

 

من ٔأمه إٔلس حاب وإزلوإفؽ ٌَحمةل إًربثلاًَة إٔلس حاب إٕلكذعادًة، وذضل ًخحلِق ؿسة موإرد 

ية إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة، ومن ذضل:   ماًَة خلًز

ة إًخزَط من إًصسوم وإًرضإئة  .1 سخة ث  إًيت اكهت ثسفؽ يف ؿسن: إملصثفـةإًخجاًر

ة إًوإظةل من إًرشق ٕإىل ٔأوراب ق ؿسن، ٔأرإد إًربثلاًَون ؾن  إرثفاع إًسَؽ إًخجاًر ظًص

كعؽ ُشإ إخلط إملاليح إملار مبسًية ؿسن حىت ٌس خعَـو إًخحنك حبصنة إًخجارة 

ؾخلاد إًسائس زلى إًفووسو دإ إًحونيك ٔأظحح إلٕ  .إملخحادةل تني رشق أٓس َا ؤأوراب

سدِالء ؿىل ؿسن ُو من ٔأمه إًوسائي ٌَلضاء ؿىل م(، تبٔن إلٕ 1515 –1529)

إًيت اكهت ما حزإل ثعي جوكَات هحية،  إًرشكِة ٕإىل إًححص إٔلمحص،وظول إًخجارة 

وؿىل ذضل ظارت ؿسن حزء من إخملععات إًربثلاًَة إمللدةل
(1)

. 

ُشإ إس خلَت إًحاتوًة  مّص مـيا ٔأنوكس  :يف إٍمين ًةعاُص إً ٕإضـاف ٕإكذعاد إزلوةل .2

دضحي ٔأهَ ًيك ًمت إجلاهة ٔأًضًا تدضجَؽ من حاكم ٕإس حاهَا وإًربثلال، ؤأؿَيت ثضلك 

ق إًخجارة إًرشكِة من تني  زميخَ هنائًَا، جية إهزتإع ظًص ٕإضـاف إًـامل إٕلسالسم ُو

ًسًَ وحصماهَ من ٔأرابحَ إًىدية
(2)

شإ ما هَمسَ يف س َاسات ودعاابت إًلادة  ، ُو

ني إًربثلاًَني حني قزومه ٌَمرشق إٕلسالسم، مثال ملوةل إًحونيك إًيت  إًـسىًص

ًو ٔأهزتؾيا جتارة مَلة ُشٍ من ٔأًسهيم ٔأي من إملسَمني : "ًيت كال فهيامّصت مـيا، وإ

ٔلظححت لك من إًلاُصة ومىة ٔأثصًإ تـس ؿني، ولمذيـت ؾن إًحيسكِة لك جتارة 

ا ٕإىل إًربثلال ًرشإهئا من ُياك إًخوإتي، ما مل ًشُة جتاُر
(3)

." 

                                                           
 .٘ٔتاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٔ)
الغزو الربتغايل للجنوب العريب واػبليج، د. ؿبمد ضبيد السلماف، مركز زايد للرتاث والتاريخ العٌن  (ٕ)

 . ٖٕـ، صٕٓٓٓاإلمارات، طبعة 
 .ٜ٘، دراسات متميزة، د. يوسف الثقفي، صٛٗالسيطرة الغربية، بانيكار، ص(ٖ) 
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خي لٔ و ًعاحل:كعؽ ظصق إًخجارة تني إًرشق وإًلصب وثوحهيِا حنو رأٔس إًصخاء إ .3

م ؿىل حٍزصة سوكعصى إًوإكـة ٕإىل إجليوب 1526إس خوىل دإهوهنا س ية  ذضل

ق إًححصي إملؤدي ٕإىل إًححص إٔلمحص،  إًرشيق من ؿسن، وإًيت ثخحنك يف إًعًص

صمز ة ًضن إًلارإت ؿىل سوإحي حرضموت وؾٌلن ُو وإختشُا كاؿسة حبًص
(1)

، وفصض 

إحلعار ؿىل جتارة إًححص إٔلمحص
(2)

. 

ة: أٔؾٌلل .4 وكس ػِصت ثطل إٔلؾٌلل وإًلصظية من  إًلصظية وإٍهنة ٌَسفن إًخجاًر

ة، فِ ُػ ٔأن مصإهة 915ون يف ٔأحسإث س ية شهص إملؤردإًربثلاًَني جتاٍ إزلوةل إًعاًُص

اب إًوإظةل من إًِيس ومل ٌسمل مهنا ٕإل مصهة فلست  إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

(3)ظََـخانوإحس و 
. 

 

  

                                                           
 .ٙ/ٔدليل اػبليج، لوردير،  (ٔ)
 .ٜٗٔ، البندقية، شارؿ دبل، صٗٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٕ)
، غاية األماين، حيي بن ٖٛٔ، الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صٕٗروح الروح، عيسى بن لطف اهلل، ص (ٖ)

 .ٜٚٔ، اللطائف السنية، الكبسي، صٗٙ٘/ٙ، قالدة النحر،باـبرمة، ٖٚٙاغبسٌن، ص
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 انثانث ادلطهة
 انعضكرَح واأليُُح نهحًهح انربتغانُح عهً انًٍُاألصثاب 

 

ة يه وسائي ًخحلِق إٔلُسإف إٕلسرتإثَجَة، وؿىل ذضل فٕان  من إملـَوم ٔأن إجلِود إًـسىًص

ة ٕإسالمِة مبا  ة إًيت كام هبا إٔلسعول إًربثلايل يه ٕلضـاف ٔأي كوة ؾسىًص إًـمََات إًـسىًص

ة ودوةل إملٌلًَم وإملٌلضل إًِيسًة يف قصب إًِيس، وذضل ًخحلِق ٔأُسإفِم  يف ذضل إزلوةل إًعاًُص

خحلِق ذضل فلس كاموإ ابليٓت:إزلًًِة وإلٕ   كذعادًة، ًو

ة تني إًرشق وإًلصب: .1 حصنزت هجود دإهوهنا ؿىل ٕإكالق فلس  كعؽ دط إملالحة إًححًص

مجَؽ إملمصإت وإًس َعصة ؿىل إملوإينء إٕلسرتإثَجَة وِصمز يف مسذي إخلََج، وؿسن 

الق ابب ابًًس حة ٌَححص إٔلمحص، ودمع دإًحونيك ذضل إبرسال ٍلوؿة من إًسفن ٕلك

إمليسب
(1)

حزء من ٔأسعوهل ابًلصب من ابب ، وشلضل فلس حصك فاسىو دي خاما 

كالق إًححص إٔلمحص، ومٌؽ وظول إًسفن ٔأو دصوهجا مٌَلٕ إمليسب 
(2)

، نٌل حصك 

ٔأدصى ؾيس حزر هوراي موراي ٌَلِام تبٔؾٌلل إًلصظية ضس إًسفن إًـصتَة
(3)

. 

ة يف حٍزصة  .2 ة حبًص ة:تياء كاؿسة ؾسىًص وكس  سوكعصى ٕلهعالق إذلالت إًححًص

ة لهعالق محالهتم  إس خزسم إًربثلاًَون حٍزصة سوكعصة نشضل كاؿسة ؾسىًص

ة ؿىل سوإحي ُؾٌلن، فذشهص إملعادر إًخارخيَة ٕإىل ٔأن إًلائس إًربثلايل ٔأًحو  إًـسىًص

ُػ ٌَس َعصة ؿىل ذمَىة ُصمز 913نيك كس إهعَق من حٍزصة سوكعصة س ية 

ُؾٌلن وٕإمارإت ساحي
(4)

. 

م، رحي 1527ُػ/913ونشضل ؿاد ٕإىل حٍزصة سوكعصة تـس حعاٍر ًِصمز س ية 

ؾهنا وذضل تـس متصد كوإثَ ؿَََ وؿاد ٕإىل سلعصة
(5)

. 

                                                           
(ٔ) “Kammerer: op” cit” T” II” p116 
 .ٜٗٔالبندقية، شارؿ دبل، ص (ٕ)
(ٖ) Kammerer: Ibid  p98  “ Sarjeant: The Portuguese” p41 
 .Milles, op. cit. 143 ، ٕٔدليل اػبليج، لوردير، القسم التارخيي اعبزء األوؿ قطر، ص (ٗ)
 .ٕٔٔريب، الصًنيف، ص، النفوذ الربتغايل يف اػبليج العٛٔٔمايلي، ص (٘)
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ة ًخحلِق أُٔسإفِم إًساتلة .3 ة وؾسىًص ملا  :إس هتسإف مسًية ؿسن ٕلختاذُا كاؿسة حبًص

وهجم مهنا س ية ثحني ٌَربثلاًَني ٔأن سوكعصة ل متثي مفذاح إًححص إٔلمحص ودص 

ُػ، فىصوإ يف إحذالل مسًية ؿسن ومِياهئا، إملسذي إحللِلي هل917
(1)

، وشلضل ٔأؿس 

ة حملاوةل ٕإحاكم إًس َعصة ؿىل ؿسن ٔلمهَهتا  كادة إذلالت إًربثلاًَة إًـسة إًـسىًص

 إٕلسرتإثَجَة.

ة ٕإوضاء  .4  إًربثلايل يف إجلزر إٍمييَة أٔو إًسوإحي يف إًححص إٔلمحص: ٔلسعولًكاؿسة حبًص

ة يف إًححص إٔلمحص يف ٔأحس مسن إًساحََة  فلس حاول دإًحونيك ٕإوضاء كاؿسة حبًص

هحاب إمليسب وإخملا وإًحلـة وإملخٌُة ٔأو إجلزر إٍمييَة، ومل ٌس خعَؽ من حتلِق ذضل حىت 

 ٔأصِص، واكن هيسف من ذضل إس خعاع إًوظول ٕإىل حٍزصة هكصإن وإحذالًِا ًحضـة

إًس َعصة ؿىل إًححص إٔلمحص وإًلضاء ؿىل إٔلسعول إملرصي، حىت ًفلس حاكم إًِيس 

لك ٔأمي يف وظول إٕلمسإدإت إحلصتَة من مرص ٕإٍهيم، ومن مث ثفرت ملاومهتم، 

خزَط إًربثلاًَون من إخملاظص إًيت ثـرتضِم يف حاةل وظول ٔأسعول مرصي ٕإىل  ًو

ضل ًخحلق إٕلس خلصإر ٌَربثلاًَني يف إًِيسإملَاٍ إًِيسًة، وتش
(2)

. 

ة .5 ة يف إٍمين: ؾلس إًخحاًفات إًـسىًص ؤأمه حتاًف اكن هيسد  ضس إزلوةل إًعاًُص

إًسوإحي إٍمييَة وحزرُا ُو حتاًف إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة مؽ ٕإمربإظورًة إحلخضة، 

إًربثلال ؾٌلهوئَي ومَىة وكس ذهصان ذضل ساتلًا من ذالل إًصسائي إملخحادةل تني مطل 

إحلخضة ٕإًَين، ومن ذضل ٔأهنا ذهصت إس خـسإدُا ٕلرسال ٔأنرب ؿسد من حٌود إحلخضة 

3ملساؿسة إًربثلال يف قزو إًححص إٔلمحص وإًس َعصة ؿَََ وؿىل حٍزصة ابب إمليسب
. 

ة إٕلسالمِة يف حبص إًـصب وإًححص إٔلمحص وإحملَط إًِيسي: .6  ثسمي إٔلساظَي إًححًص

مه ٔأُسإف إذلةل إًربثلاًَة يف إًححار إًـصتَة وإٕلسالمِة، ثسمي إٔلساظَي اكن من أٔ 

ة، وابًفـي  ا دون موإهجة ٔأي كوة ؾسىًص ة حىت ختَو هلم ثطل إًححار وجيوتُو إًحححًص

ة إس خعاع فلس إس خعاع إًربثلاًَون تلِادة دإًحونيك من ثسمي إذل إًيت ٔأ}سَِا ةل حبًص

                                                           
 .ٜٜالنفوذ الربتغايل يف اػبليج العريب، الصًنيف، ص (ٔ)
(ٕ) Wilson: The Persian Gulf" p"118 

، عالقة الدولة اؼبملوكية بالدوؿ االفريقية، ٖٔالكشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، ص ٖ
 حامد عمار.
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اب و  من ٔأرتـة ؾرش مصهحًا، إصرتك فهيا س امتئة من إملىوهة إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

إحملارتني تُهنم حٌلؿة من ظَحة إًـمل ٌَجِاد، وكس ٔأحبص ُشإ إٔلسعول من ؿسن يف ًوم 

ُػ912صوإل س ية  27إرلُس 
(1)

لَة ؿىل إًؼن ٔأن 1527مارس  12/  م، ًو

عسر إٍميين ُشإ إٔلسعول جعز ؾن إًعمود، ؤأن إًربثلاًَني ثلَحوإ ؿَََ، ذضل ٔأن إمل

ا، وما ٕإذإ اكهت كس متىٌت  إشلي ٔأهفصد تشهص ثطل إذلةل مل ٍزودان ثيشء من ٔأدداُر

لكِا ٔأو تـضِا من إًـودة ٕإىل ؿسن
(2)

." 

ونشضل إس خعاع إًربثلاًَون ثسمي إٔلسعول إملرصي تلِادة إٔلمي حسني إًىصدي يف 

دإملَسإ انئة إملطل ٕإذ إس خعاع إٔلسعول إًربثلايل تلِادة فصإوسُسىو مـصنة دًو، 

تـس وظول سفن ومـسإت جصثلاًَة ًخـٍزز كوإثَ ٔأن ًفايجء إٔلسعول إملمَويك يف دًو 

زنل تَ ُزمية ساحلة يف إًثاًر من فربإٍص  صمغ إلٔ 1529ًو مي حسني إًىصدي م، ٍو

ؿىل إٕلوسحاب مبا سمل من سفٌَ ٕإىل خسة
(3)

. 

 
  

                                                           
 .ٖٔٓالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)
 .ٜٔٗبنو رسوؿ وبنو طاىر، د. ؿبمد عبدالعاؿ، ص (ٕ)
، ربفة ٕٙٛ/ٗ، بدائع الزىور، ابن إياس، ٕٚٙتاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص (ٖ)

، طرؽ التجارة، نعيم زكي، ٛٚٔ، العصر اؼبماليكي، سعيد عاشور، صٔٗاجملاىدين، زين الدين، ص
 .ٖٓص
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 انفصم انثانث
 واجلزر انًُُُح احلًالخ انربتغانُح عهً عدٌ

 
، حـَِا ثلؽ ؿىل ٔأمه ذمص حبصي إسرتإثَجي ٍصتط تني إًرشق مبوكؽ إسرتإثَجي رمم خسإً  حمتخؽ إٍمين

وإًلصب، مفـؼم إًسفن متص من حبص إًـصب وذََج ؿسن مصورًإ ابًسوإحي إٍمييَة ؿىل حبص 

 مضَق إًـصب اكًضحص وإملالك وحٍزصة سوكعصى ومسًية ؿسن ؿىل ذََج ؿسن، مث ثـرب ؿرب

و ابب إمليسب ٕإىل إًححص إٔلمحص مصورًإ ابجلزر إٍمييَة وجٍزصة  ة يف إًـامل ُو من ٔأمه إمليافش إًححًص

مِون وحزر حٌُش ونشضل ؿىل سوإحَِا يف إًححص إٔلمحص اكخملا وإًحلـة وإملخٌُة وإخلوذة 

إع وإحلسًسة وحٍزصة هكصإن، لك ذضل حـي إٍمين حىون حمي ٔأظٌلع إزلول إخلارحِة وإًرص 

إزلويل كسميًا وحسًثًا، وشلإ اكن من ٔأمه ٔأُسإف إذلةل إًربثلاًَة ُو إًخحنك تشضل إملمص إملايئ إملِم 

وحماوةل إًس َعصة ؿىل موكؽ ًِا ًخحنك تَ هكَياء ؿسن ٔأو ٕإحسى حزر ابب إمليسب وإًححص 

يف ذضل إٔلمحص، ويف ُشإ إًفعي سًس خـصض إذلالت إًيت كامت هبا إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة 

 ة مداحر:مخسإملرتثحة ؿىل ثطل إذلالت يف  إًوكت ؿىل إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة وإلآثر

 احلًهح انربتغانُح عهً جزَرج صىلطري :ادلثحث األول
 األهًُح اإلصرتاتُجُح دلدَُح عدٌ وأحىاذلا: ٍَادلثحث انثا

 انربتغانُح عهً يدَُح عدٌ خاحلًال: ادلثحث انثانث
 عدٌ واحلًالخ انربتغانُح تعد يمتم انضهطاٌ عاير: راتعادلثحث ان

 احلًهح انربتغانُح عهً انثحر األمحر واجلزر انًُُُح: ادلثحث اخلايش
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 ولادلثحث األ
 احلًهح انربتغانُح عهً جزَرج صىلطري

 

ة هحية ٔأحبصت من إًربثلال  حصص مطل إًربثلال ؿىل ثسؾمي دإملَسإ، وسارع إبمسإدٍ حبمةل حبًص

ي س ية  م تلِادة حصس خان دإهوهنا، مضت ٕإىل خاهة إًسفن إحلصتَة 1526يف إخلامس من ٔأجًص

ة ًخطل إذلةل إًيت  ة، واكن ٔأًفووسو دإًحونيك مس ئول ؾن إًياحِة إًـسىًص سفٌا ٔأدصى جتاًر

م، ووخَ دإهوهنا ودإًحونيك ٔأُامترمٌل ٕإىل ٕإكامة إًلالع 1528بٔسعوًني أٓدٍصن يف س ية ؾززت ت

لي، نٌل معال ؿىل ٕإحاكم ٕإكالق إًححص إٔلمحص يف وخَ إًخجارة إًِيسًة ؿىل إًضاظيء إٕلفًص
(1)

.  

ق إًخجارة مبِامجة إًسفن إٕلسالمِة ؾيس مسذي  وخاءت تـس ذضل إخلعوة إًثاهَة ًخحوًي ظًص

 .إٔلمحص وإخلََج إًـصيب، وإٕلسدِالء ؿَهياإًححص 

شهص إملؤرخ إجن إزلًحؽ يف حوإدث س ية  ويف ُشٍ : "م، مثاًل ٔلفـاهلم فِلول1522/ ُػ928ًو

صمز وثطل إًيوإيح، ؤأذشوإ س حـة  ق إًِيس ُو إًس ية ػِصت مصإهة إٕلفصجن يف إًححص تعًص

ـًا، ؤأذشوإ ٔأموإهلم مجَـِا مصإهة وكذَوإ ٔأَُِا كذاًل ذًر
(2)

 ." 

ٕلحاكم إًس َعصة ؿىل مسإذي إًححص إٔلمحص وإخلََج إًـصيب، ومٌؽ إًسفن من إًوظول ٕإىل و

إملوإينء إٍمييَة، أٔؿس إًربثلاًَون إخلعة ًإلسدِالء ؿىل حٍزصة سوكعصة وذضل ٔلمهَهتا ووكوؾِا 

 . يف إًوسط تني إًححص إٔلمحص وإخلََج إًـصيب

 حٍزصة سوكعصى إًوإكـة ٕإىل إجليوب إًرشيق م ؿىل1526إس خوىل دإهوهنا س ية  خي ذضللٔ و

ق إًححصي إملؤدي ٕإىل إًححص إٔلمحص، وإختشُا كاؿسة حبًصة  من ؿسن، وإًيت ثخحنك يف إًعًص

صمز (3)ًضن إًلارإت ؿىل سوإحي حرضموت وؾٌلن ُو
، وفصض إحلعار ؿىل جتارة إًححص 

إٔلمحص
(4)

 . 

                                                           
 .ٙ/ٔدليل اػبليج، لوردير،  (ٔ)
 .ٕ٘ٚالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٕ)
 .ٙ/ٔدليل اػبليج، لوردير،  (ٖ)
 .ٜٗٔ، البندقية، شارؿ دبل، صٗٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٗ)
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و شهص إملؤرخ ٔأمحس جن ؾحسظل جن صًدي إحلرضسم ُو اب  ًو مـادض ٌَسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

َحمالت إًربثلاًَة فلس ثويف س ية  يف س ية  ًربثلاًَني كس إس خوًوإ ؿىل سوكعصىُػ أٔن إ922ٌو

ُػ ٔأذش إٕلفصجن إًىفصة سلعصى وكذَوإ فهيا وزل ظوقصي 912ُػ فِلول: "ويف س ية 912

إًصوًسي يف مخسني من إملسَمني وتيوإ هبا حعياً 
(1)

." 

شهص إملؤرخ اب معصف ٔأن إملطل ؾٌلهوئَي إٔلول تـر إبزيني من ؾخاة كصإظيخَ إزلموًني وٌُل ًو

م، وكاما إبدضاع ص حَ حٍزصة لمو وحٍزصة 1526حٌصس خاو دي هوهنا ؤأًفووسو ٔأًحونيك س ية 

، مث إجتِا ٕإىل حٍزصة سوكعصى فاحذالُا س ية  م تـس كذال مٍصص مؽ 1527ٔأوخا ومِياء جصإٍو

مص جن ظوؾصي جن ؾفٍصص إشلي كذي يف ُشٍ إملـصنة مؽ مائخني حاهكِا إملِصي إًسَعان ؿا

م 1488وس حـة ؾرش من رخال إملِصة إٔلتعال، واكن إملِصة كس إحذَوإ حٍزصة سوكعصى س ية 

حاً  ٔأي كدي ٔأن ًخزنؾِا إًربثلاًَون مهنم تـرشٍن ؿامًا ثلًص
(2)

. 

ن إحذالل سوكعصى مل ًخخني ًيا أٔ وابمعصف إجن صًدي إملؤرذني إحلرضمِني وهبشإ إًيلي من 

ٍىن ابٔلمص إًِني، فلس حصى إًلذال تني إًعصفني، واكهت ُياك ملاومة من كدي ٔأتياء سوكعصى 

حسو ٔأن ُشٍ إمللاومة اكهت تلِادة إجن إًصوًسي.  ًإلحذالل إًربثلايل ًو

ن تُامن جُضي تـغ إملعادر إًخارخيَة إٍمييَة ٕإىل ٔأن إسدِالء إًربثلاًَني ؿىل حٍزصة سوكعصى اك

شهص إملؤرذان إًعَة ُػ، ومل ثشهص ُشٍ إملعادر وكوع ٔأي كذال تني إًعصفني، ف913ِيف س ية 

ٌل ٔأًضًا مـادضٍن ًخطل إٔلحسإث ٔأهَ  ابفلَِ يف اترخي إًضحص وابخمصمة يف اترخيَ كالدة إًيحص ُو

فصجن ؿىل سوكعصى وحٍزصة ُصموز ؤأمٌوإ من فهيا من إلٕ  س خوىلُػ: "أٔ 913يف ٔأحسإث س ية 

إًخجار، وتيوإ هبا حعيًا، ورشظوإ ؿىل ظاحهبا كعـة مـَومة يف لك س ية من إملـرش وإمللاص 

وكي ذضل
(3)

" . 

َجمؽ تني ُشٍ إملعادر ًرتحج ًيا ٔأهَ كس حصى كذال يف ابديء إٔلمص، مث وتـس ُشٍ إملـصنة  ٌو

ثلاًَني، مث تني ملاومة سوكعصى تلِادة إجن إًصوًسي وإًربثلاًَني حسمت إملـصنة ًعاحل إًرب 

و تياء  ٔأهنم كس كاموإ تخبٔمني إًخجار ؤأُايل سوكعصى ًُس خعَـوإ من حتلِق ُسفِم إًصئُيس ُو

ة وإًيت حمتثي ابحلعن إشلي كاموإ تخٌائَ.   كاؿسة حبًص

                                                           
 .ٕٕٙتاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (ٔ)
 .ٙٗصالشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ،  (ٕ)
 .ٖٙ٘/ٙ، قالدة النحر، باـبرمة، ٕٛتاريخ الشحر، الطيب بافقيو، ص (ٖ)
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وسخة ٕإوضاء إًربثلاًَني ٌَحعن وإملوكؽ إًـسىصي هلم يف حٍزصة سوكعصة، ًإلرشإف ؿىل جتارة 

سي يف حماوةل ٌَلضاء ؿىل هفوذ سالظني إملٌلًَمإًححص إٔلمحص وإحملَط إًِي
(1)

. 

ىشإ حصنزت هجود د هوهنا ؿىل ٕإكالق مجَؽ إملمصإت وإًس َعصة ؿىل إملوإينء إٕلسرتإثَجَة ي ُو

وِصمز يف مسذي إخلََج، وؿسن ابًًس حة ٌَححص إٔلمحص، ودمع دإًحونيك ذضل إبرسال ٍلوؿة 

من إًسفن ٕلكالق ابب إمليسب
(2)

. 

ة، فِوكس ػِصت  ون يف شهص إملؤردثطل إٔلؾٌلل وإًلصظية من إًربثلاًَني جتاٍ إزلوةل إًعاًُص

اب إًوإظةل من إًِيس915ٔأحسإث س ية  ومل فلست  ُػ أٔن مصإهة إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

(3)ظََـخانٌسمل مهنا ٕإل مصهة وإحس و 
.  

شهص إملؤرخ إجن إزلًحؽ ٕإىل ٔأن إًسخة يف فلس ثطل إملصإهة إًسَعاهَة ُو ثلعؽ إًربثلاًَون  ًو

وكس وظي إًـمل يف صِص رحة توحود إملصهة إًـمصي إًسَعاين إملفلود من إًـام ": ًِا، فِلول

هَ إىىرس ؿىل كصب حٍزصة سلعصى، وسمل حنو إًيعف من إذلةل، ومل ًفلس ذمن فَِ أٔ إملايض، و 

سوى ؾرشة ٔأهفس، ؤأن إٕلفصجن ٔأذشوإ ما سمل فَِ من حٍزصة سوكعصى
(4)

." 

ة  وكس ة لهعالق محالهتم إًـسىًص إس خزسم إًربثلاًَون حٍزصة سوكعصة نشضل كاؿسة ؾسىًص

ؿىل سوإحي ُؾٌلن، فذشهص إملعادر إًخارخيَة ٕإىل ٔأن إًلائس إًربثلايل ٔأًحو نيك كس إهعَق من 

ُػ ٌَس َعصة ؿىل ذمَىة ُصمز وٕإمارإت ساحي ُؾٌلن913حٍزصة سوكعصة س ية 
(5)

. 

م، رحي ؾهنا وذضل 1527ُػ/913صة تـس حعاٍر ًِصمز س ية ونشضل ؿاد ٕإىل حٍزصة سوكع

تـس متصد كوإثَ ؿَََ وؿاد ٕإىل سلعصة
(6)

. 

                                                           
 .ٜٜالنفوذ الربتغايل يف اػبليج العريب، الصًنيف، ص (ٔ)
(ٕ) “Kammerer: op” cit” T” II” p116 
، غاية األماين، حيي بن ٖٛٔ، الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صٕٗروح الروح، عيسى بن لطف اهلل، ص (ٖ)

 .ٜٚٔ، اللطائف السنية، الكبسي، صٗٙ٘/ٙ، قالدة النحر، باـبرمة، ٖٚٙاغبسٌن، ص
 .ٖٕٖالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٗ)
 .Milles, op. cit. 143 ، ٕٔدليل اػبليج، لوردير، ص (٘)
 .ٕٔٔنفوذ الربتغايل يف اػبليج العريب، الصًنيف، صال (ٙ)
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فدـس إسدسالم حٍزصة ُصمز، اثر إًلادة إًربثلاًَون ؿىل ٔأًحو نيك وكصروإ إًصحِي ٕإىل إًِيس، 

 نٌل ُصتت سفِيخان من سفٌَ، وختىل ؾيَ نثي من إًصخال، فلصر إًصحِي ٕإىل سوكعصة، ومسح

و حوإ دي هوفا ابشلُاب ٕإىل إًِيس ٔلحس كادثَ ُو
(1)

. 

ويف سوكعصة معي ٔأًحو نيك ؿىل ثلوًة حامِة إجلٍزصة، وزود ٔأسعوهل ثسفِيدني كادمذني من 

إًربثلال
(2)

. 

إٕلحذالل ورمغ ذضل مل ًعمت ٔأتياء حرضموت ًِشإ  حتٍصص حٍزصة سوكعصى من إًربثلاًَني:

ة ًخحٍصص حٍزصة سوكعصى من كدضة ، تي إًربثلايل جلٍزصة سوكعصى ٔأؿسوإ محةل ؾسىًص

ُػ هجزوإ مخُس ومعص ؤأولد 916إًربثلاًَني، فِشهص إملؤرخ إحلرضسم إجن صًدي ٔأهَ يف س ية 

سـس جن إًصوًسي ؿىل سلعصى ويه ًومئش مؽ إٔلفصجن فسذَوإ وظاحلومه، خفصج إٔلفصجن ؿىل 

 إملسَمني ؿَهيم، وهنحوإ تـغ مالإملسَمني فلاثَومه فلذي من إًىفصة حنو ؾرشة وإهخرص
(3)

. 

شهص إملؤرخ ابمعصف ٔأن إملِصة ؿادوإ وكاثَوإ إًربثلاًَون وإدصحومه من حٍزصة سوكعصى،  ًو

ة، اكن  ة إًسوق إًسلعًص ة وإًىٌائس إًيت ٔأكارما إًربثلاًَون يف كًص ودمصوإ إملؤسسات إًححًص

م1511ذضل يف ٔأحوإء س ية 
(4)

. 

ُشٍ إذلةل يف سوكعصى نثيًإ فِشهص إملؤرخ إجن صًدي يف ٔأحسإث ومل ميىر إًربثلاًَون تـس 

ُػ ٔأن إًربثلاًَني كس إهخلَوإ من سوكعصإ ٕإىل إملِصة وتيوإ فهيا حعياً 917س ية 
(5)

. 

 
  

                                                           
(ٔ) Sousa, op. cit. Vol. I. p.134: Milles, op. cit. 151,, Macgregor, op. 

cit. p. 597. 
 .ٕٔٔالنفوذ الربتغايل يف اػبليج العريب، الصًنيف، ص (ٕ)
 .ٕٙٗتاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (ٖ)
 .  ٙٗص بامطرؼ،  الشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر (ٗ)
 .ٕٓ٘تاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (٘)
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 ٍَادلثحث انثا
 وأحىاذلا عدٌدَُح األهًُح اإلصرتاتُجُح دل

 
َة إٔلمحص َححصإحللِلي ٌ فذاح إمل ل متثي  ملا ثحني ٌَربثلاًَني ٔأن سوكعصى ، وحلصنة إملالحة إزلًو

ُػ، فىصوإ يف إحذالل مسًية ؿسن ومِياهئا، إملسذي إحللِلي ٌَححص 917مث دصوهجم مهنا س ية 

إٔلمحص
(1)

ة إُامتمًا هحيإً  هتا إزلوةل إًعاًُص وؿني  ،، ؤلمهَة موكؽ مسًية ؿسن إٕلسرتإثَجي فلس ٔأٍو

اب كائسًإ من ٔأمه كا و إٔلمي مصخان هبا إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو ة ُو دة إزلوةل إًعاًُص

ة، ويف ُشإ إملححر  إًؼافصي، وإُمتوإ هبا نثيًإ من إًياحِة إٕلكذعادًة وإًـمصإهَة وإًـسىًص

 يت: يف معَحني اكلٓ  س يخني ثطل س يخني ثطل إٔلمهَة ؤأحوإل مسًية ؿسن
 عدٌدَُح األهًُح اإلصرتاتُجُح دل: ادلطهة األول

 يف يدَُح عدٌ انضُاصُح واإلدارَح واإللتصادَحاألحىال ادلطهة انثاٍَ: 
 عدٌادلطهة انثانث: األحىال اإلجتًاعُح وانرتكُثح انضكاَُح يف يدَُح 

 
 

  

                                                           
 .ٜٜالنفوذ الربتغايل يف اػبليج العريب، الصًنيف، ص (ٔ)
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 ادلطهة األول 
 عدٌدَُح األهًُح اإلصرتاتُجُح دل

 
 

اكهت ؿسن مصنزإ ًخجارة إًِيس وإًرشق إٔلكىص يف إًـعور إًوسعى، وجتارة إخلََج إًـصيب 

لِا، سوإء ٔأاكهت ُشٍ إًخجارة وإًسَؽ ًالس هتالك إحملًل، ٔأم ٕلؿادة إًخعسٍص تـس  ورشق ٔأفًص

ذضل ٔلورواب. وؿىل ُشإ إٔلساس ٔأظححت ؿسن كاؿسة ُامة ٌَخجارة إًـصتَة، وتفضَِا ٔأحصز 

إًـصب س َعصة رممة ؿىل إًخجارة إًـاملَة يف إًـعور إًوسعى ٕإىل ٔأن ػِصت كوى حبًصة خسًسة 

ؿىل إهزتإع جتارة إًرشق من ٔأًسي إًـصب. واكن وظول إًربثلاًَني  ىًزت ٕإىل إملَسإن ومعَت

ٕإىل إملَاٍ إًـصتَة إجليوتَة ؾيس معَؽ إًلصن إًسادس ؾرش كس حـي ًـسن ٔأمهَة إسرتإثَجَة 

هحية، ذاظة ؤأهنا اكهت ثـخرب مبثاتة إًلاؿسة إٔلمامِة ٌَلوى إًوظيَة يف إمليعلة، وميىن ؾن 

لِا موإهجة كوإت إًلزو إًربثلاًَة، إًيت اكهت ثضؽ هعة ؾًَهيا إزلدول ٕإىل إًححص إٔلمحص  ظًص

وملا اكن إًِسف إٍهنايئ ًس َاسة إًربثلاًَني ُو إًس َعصة  ،ورمامجة موإينء إًخجارة إًـصتَة ُياك

فلس ٔأظاب ؿسن إًىثي  إًخامة ؿىل إًخجارة إًرشكِة وإهزتإع إملوإينء إًـصتَة من ٔأًسي إًـصب،

ة، وزإدوإ من ضل لن إًربثلاًَني معسوإ ٕإىل إًلضاء ؿىل ٔأمهَة ؿسن إًخجامن ثطل إًس َاسة، ذ ًر

سرتإثَجَة إحلصتَةٕإػِار ٔأمهَهتا إلٕ 
(1)

. 

ة إٍمييَة يف ؾِس إٔلمي  واكهت ؿسن حِيشإك ذالل إذلالت إًربثلاًَة ذاضـة ٌسلوةل إًعاًُص

اب، إشلي إمذس ح  –ُػ894وكَ حوإيل جسـة وؾرشٍن ؿاما )ؿامص جن ؾحس إًُو

 (. م1517 –ُػ923/م1489

ة إهدداٍ إٔلزس إحلاهكة ني، فازدإد إُامترم ،وكس خشتت ٔأمهَة ؿسن إًخجاًر  مومن تُهنا ٔأزسة إًعاًُص

هبا، فبٔظَحت مداىهيا ؤأكامت إٔلسوإر حوًِا، وص َست دإر إدلصك ًخحعَي إًصسوم إًيت 

                                                           
السنة السابعة يونيو  ٘ٚعدف قاعدة اسرتاتيجية لالستعمار، د. جالؿ حيي، ؾبلة الكاتب العدد  (ٔ)

 .ٗٔٔـ، ص ٜٚٙٔ
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وإخملازن وإٔلسوإق، ثفصض ؿىل إًحضائؽ إًوإردة ٔأو إًعادرة، ؤأوضبٔت إًـسًس من إزلور 

فٕاهخـضت ؿسن يف ٔأايرما إهخـاصا هحيإً 
(1)

.  

وكس وظف ؿسن إًصحاةل إًربثلاًَون إشلٍن رإفلوإ إذلالت إًربثلاًَة يف تسإًة إًلصن إًسادس 

ٕإذ اكهت ثفس ٕإٍهيا إًسفن  ؾرش تبهٔنا من ٔأنرث تسلإن إًـامل جتارة، وتبٔن هبا إنرث إًخجار ثصإء،

إًحلاع، فاكهت ُشٍ إًسفن ثفس ٕإٍهيا من خسة َلةل ابًحضائؽ إٔلوروتَة إًـسًسة من خمخَف 

َؽ  ،وإملرصًة وإًسورًة لِا إًرشيق مثي ًز نٌل اكهت إًسفن ثفس ٕإٍهيا من موإينء ساحي ٔأفًص

وجصجصة َلةل ابملوإد إًلشإئَة ٔأو ثس حائم إشلُة وإًفضة، ومن موإينء ساحي إًِيس إًلصيب مثي 

إًِيس إًرشكِة مثي مَلا ٔأو حزر ،دًو واكًَىوت
(2)

. 

ة ًـسن، رإحو  إ خيععون ٕلهناء دورُا؟ ؤأظحح وتـس ٔأن ٔأدرك إًربثلاًَون ُشٍ إٔلمهَة إًخجاًر

سدِالء ؿىل ؿسن ُو م(، تبٔن إلٕ 1515 –1529ؾخلاد إًسائس زلى إًفووسو دإ إًحونيك )إلٕ 

إًيت اكهت ما حزإل  إٔلمحص،من ٔأمه إًوسائي ٌَلضاء ؿىل وظول إًخجارة إًرشكِة ٕإىل إًححص 

ثعي جوكَات هحية، وؿىل ذضل ظارت ؿسن حزء من إخملععات إًربثلاًَة إمللدةل
(3)

. 

شٍ إملعامؽ وإزلوةل إملمَوهَة ٕإن ُشإ إٕلصارة ثؼِص ظحَـة إملعامؽ وإٔلُسإف إًربثلاًَة تـسن،  ُو

 يف موكف إجملاهبة وإٔلُسإف يه إًيت حـَت من إمليعلة موضؽ دضإع تُهنٌل، وحـَت إًـسهَني

 مؽ لكخا إًلوثني.

                                                           
(ٔ) Tome pires, the Sume Oriental of pires , an account of East from 

the Red sea to Japan written in Malacca and India in ٕٔ٘ٔ – ٔ٘ٔ٘, 
translated from Portuguese by Armando Cortesao (London ٜٔٗٗ) , 

Vol, ٔ, pp. ٔ٘ – ٔٚ see also Durate Barbosa A Description of the 
beginning of the ٔٙth century, (trans) by Henry E. J. Stanley 

(London, Hakl. Coasts of East Africa and Malabar in Soc. ٔٛٙٙ), pp. 
ٕٚ – ٕٛ. 
(ٕ) R. B. Serjeant, the Portuguese of the south Arabian Coast 

(Oxford, ٜٖٔٙ, p. ٔٙ. 
 .٘ٔتاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٖ)
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ٔأظحح ٔأمص إًس َعصة ؿىل ؿسن حزءإ من إًس َاسة إًربثلاًَة إًيت ُسفت ٔأًضا ٕإىل إًس َعصة 

ني ًخحىٌلن ابًخجارة إًرشكِة،  ني وؾسىًص ٌل ٔأمه مصنٍزن جتاًر ؿىل لك من ُصمز ومَلا ابؾخحاُر

 م.1513ًخيفِش ٔلول مصة ؿام وشلضل إتخسٔأوإ ًـسون إًـسة ًلزو ؿسن، ووضـوإ إٔلمص موضؽ إ
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 ادلطهة انثاٍَ
 انضُاصُح واإلدارَح واإللتصادَححىال األ

 عدٌيدَُح يف 
 

ة إٍمييَة ؿىل ؾِس إملطل ؿامص  اكهت مسًية ؿسن ذالل إذلالت إًربثلاًَة ختضؽ ٌسلوةل إًعاًُص

اب إًعاُصي،  ة ؿىل ثيؼمي ٕإدإرة جن ؾحسإًُو إزلوةل تخـَني وكس معي سالظني إزلوةل إًعاًُص

إًولة نيوإب هلم ؿىل مٌاظق إًحالد، وثَلدوإ ابٔلمصإء، وأٔس يست ٕإٍهيم رمام ؿسة مهنا إزلفاع ؾن 

ؿسن وحٌلٍهتا من ٔأي ؿسوإن، وؾٌلرهتا وصق إًعصكات وثـحَسُا وحفص إلآبر، وتياء إًسسود 

وإحلوإحز إملائَة وكٌوإت إًصي وٕإظالح ما جضـر مهنا
(1)

. 

و  ؿسن: إٔلمي مصخان حامك واكن حامك ؿسن ٔأحس موإيل تين ظاُص وإمسَ مصخان إًؼافصي ُو

رسط إص هتص ابكذسإٍر وحٌىذَ ونفائخَ هكسجص ًضؤون إحلنك يف ؿسن
(2)

. 

َواَكَن إْلَِمي مصخان َمْضُِورإ ابًضجاؿة كال ؾيَ إملؤرخ إًـَسروس يف اترخيَ إًيور إًسافص: "

ـَِؼمي َأن إًَْفِلَِ حبصق كَاَل يِف ، وإًض ميَوإًَْىصم مذعفًا مبحاسن إْلَْوَظاف  َوٍَْىِفي يِف فَضهل إًْ

ي فذح ظل  ِ ْفغ ظل ورؿاًخَ إشلَّ اىَل وؾياًخَ إملسسد حِبِ ـَ َوظفَ إًَْىِصمي إْلَِمي إًُْمَؤًس ِتخَْوِفِق ظل ثَ

ميَان ؿني تعيثَ وظِص َؾن سوء إًـلِسة اَبِظن زَسٍَِصثَ َوَظاَر م
ِ
ََاء ِتيور إْل ًِ ـسودًإ من إْلَْو

ملوإلثَ ًَُِم اَبِظيا وػاُصًإ َوَحاَز من تنَي إًُْوَلة وإحلاكم من إًخََّوإُضؽ عل وإًصفق ابًفلصإء 

ىَل مصضاة 
ِ
َوإًَْمَساِنني حؼًا وإفصًإ مصخان جن ؾحس ظل إًؼافصي َل َزإَل ؿىل إْلَؿَْسإء َػاُصإ َوإ

ٍُ مدادرإً  َمْوَل
(3)

". 

مي معص جن ًسَعان ؿامص كس ؿني ٕإىل جباهة إٔلمي مصخان ؿسة ٔأمصإء ؿىل ؿسن، اكلٔ ورمغ ٔأن إ

ُػ، ٕإل أٔن إٔلمي 923ُػ، وإٔلمي ؾحسإًسالم جن مـوضة س ية 926ؿًل إًضجاع س ية 

                                                           
 .ٜ٘ـ، صٕٔٔٓعدف يف عهد الطاىريٌن، د. عباس علوي فرحاف، الناشر جامعة عدف  (ٔ)
 .  ٜٗـ، ص ٖٜٛٔ للطباعة والنشر، عدف الشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، دار اؽبمداين (ٕ)
 .  ٖٕٔالنور السافر، العيدروس، ص (ٖ)
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مصخان اكن هل إٔلمص وإٍهنيي وإحلي وإًصتط تـسن يف ُشٍ إًفنت يف مسإفـة إًفصجن وإملرصًني وهل 

يف ذضل ثبٔزي ؾؼمي
(1)

   . 

 اكن يف مسًية ؿسن إًـسًس من إًلعور وإزلور إملضِورة هشهص مهنا: إًلعور وإزلور يف ؿسن:

ؾِس مسًية ؿسن يف إر إحلنك يف د اكهت دإر إًسـادةًشهص إملؤرخ ابخمصمة ٔأن  دإر إًسـادة:

ة، س يف دإر إًسـادة يف ٔأوإئي كس و  إزلوةل إًعاًُص ة زإد إًض َخ ؿامصؾِس ًز جن  إزلوةل إًعاًُص

ظاُص فَِ زايدة ذمخسة ٕإىل هجات ُحلات يف إًعول، ومرشفة يف إًـصض ٕإىل هجة إًساحي، مث 

اب جن دإود ٔأو ٔأوإئي دوةل وزلٍ إًض َخ  س فَِ ٔأًضًا يف ٔأوإدص ٔأايم إملطل إمليعور ؾحسإًُو ًز

اب زايدة جرشف ؿىل إًححص ذمخسة ٕإىل هجة إًفصضة ؿامص جن ؾحسإًُو
(2)

. 

شهص إملؤرخ  دإر إًحيسر: مل ٍىن ابًحيسر دإر ثـصف يف كسمي إًزمان، وٕإمنا اكن من ٔأهَ ابخمصمة: ًو

فوق إًحيسر فضاء جيَس إًياس ؿَََ ؾيس سفص إملصإهة وجمَهئا، ًخفصحون ؿىل ددوًِا إًحيسر 

اب جن دإود  ظَؽ ٕإىل إًحيسر يف أٓدص إملومس إًعاُصي ودصوهجا مٌَ، فاثفق ٔأن إًض َخ ؾحسإًُو

ٍُ فديُت هبا دإر ًيؼص دضإًة  إملصإهة، فصٔأى ثطل إًرسحة وإًفضاء، فبٔمص ٔأن ًخىن هبا دإر ٌَخزن

ذإت ظحلذني
(3)

." 

ة وهعحوإ  وكس تلِت ُشٍ إزلإر حىت إسدِالء إًربثلاًَني ؿَهيا وإس خزسإرمم ًِا هكحعة ؾسىًص

ؿَهيا إملسإفؽ ًرضب مسًية ؿسن، حفعي تشضل تـغ رضر ؿىل إًحسل، فبٔدرك إٔلمي مصخان 

امك ؿسن دعورة تلاء دإر إًحيسر تَس إًربثلاًَني، فبٔمص هبسرما وتيُن ؾوضِا حعيًا ُمحىٌلً يف ح

ٔأؿىل حدي ظية حعيًا حمىٌلً حفنك ؿىل إًحيسر
(4)

. 

دإر ظالح: ُو ظالح جن ؿًل إًعايئ اكن اتحصًإ تـسن، وملا ثوىل تيو ظاُص إحلنك وثـَلوإ 

ا مذجصًإ وزًس فهيا يف ٔأاي م إًض َخ ؿًل جن ظاُص زايدة ظوًةل مض متةل ؿىل ابًخجارة، حـَُو

اب من هجة رشيق إزلإر س فهيا يف زمن ؿامص جن ؾحسإًُو خمازن هحية من هجة ُحلات، مث ًز
(5)

 ،

ياك دور ٔأدصى ومهنا دإر إًعوًةل تياُا إجن إخلانن مبحاذإة إًفصضة   إًفصضةوفاظي تُهنا وتني ُو

                                                           
 .  ٗٛ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٔ)
 .ٕٓعدف، باـبرمة، صتاريخ ثغر  (ٕ)
 .ٕٕتاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٖ)
 .ٕ٘تاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٗ)
 .ٕ٘تاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (٘)
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تياُا إملطل إملـز ٕإسٌلؾَي جن دإر إمليؼص و  ًفصضة،فضاء وؿىل ابهبا دنخان جيَس هبٌل نخاب إ

 .ظلخىني ؿىل حدي حلات

ومن إجلسٍص ابشلهص ٔأن هحني ٔأن هؼام إًلضاء ؿسن اكن مٌخؼٌلً يف ؾِس  هؼام إًلضاء يف ؿسن:

ة، واكن كايض ؿسن ذالل إذلالت إًربثلاًَة إًلايض ؾفِف إزلٍن جن ؾحسظل  إزلوةل إًعاًُص

واكن كس ثلسل كضاء ؿسن ذَفًا ٌَلايض إجن معصإن، وإس متص يف وػَفذَ حىت  جن ؾحسإًـَمي إًلٌلط

م1518ُػ/924وفاثَ س ية 
(1)

. 

واكن ملسًية ؿسن انػصًإ ًخوىل ٕإدإرة إٔلمور إملاًَة فهيا وإدذط إًياػص  يف ؿسن: ةإملاًَإًضؤون 

ابًضؤون إملاًَة ٌَسَعان، شلضل اكن ملصاًب من إًسَعان ٔلن مسًية ؿسن اكهت إًصإفس إًصئُيس 

ؾحسإًـٍزز جن ٕإحساق، مث ثوىل تـسٍ إًرشًف مشس إزلٍن خلزإهة إمللصإهة، واكن ٔأمه هؼار ؿسن 

ُػ927ٕإىل س ية  ٔأزسثَ، مث ثوىل إًيؼارة إًفلَِ ٔأتو جىص حيي إًضٌلع إًزبإز مث اكهت يف
(2)

 . 

جسمى تـني إٍمين ويه فـاًل خسٍصة هبشإ إًوظف يف اترخيِا إًالمؽ إًعوًي، واكهت واكهت ؿسن 

ة ؿامصة   .يف ذضل إحلني ٔأنرب ؤأصِص مِياء جتاري يف حٌوب تالد إًـصب، ويه مسًية جتاًر

ٔأول من تىن سور ؿسن ُو ؾامثن إًزجنًَل واكن ًشهص ابخمصمة ٔأن  أٔتوإب مسًية ؿسن:سور و 

ّص،  ـُ مذوًًَا ملسًية ؿسن يف ؾِس ثورإن صاٍ، فبٔدإر سورًإ دإنصًإ ؿىل حدي إمليؼص ٕإىل أٓدص حدي إً

ورهة ؿَََ ابب ُحلات ؤأدإر سورًإ اثهًَا ؿىل حدي إخلرضإء، وإتخسٔأ تَ من حعن إخلرضإء 

من حلف واكن ذمخسًإ اثًثًا ؿىل إًساحي  ٕإىل حعن إًخـىص ؿىل رؤوس إجلحال، ؤأدإر سورإً 

ابب إًعحاكة وابب حومة وابب ٔأتوإب س خة  حدي إخلرضإء ٕإىل حدي ُحلات، ورهة فَِ

و إملـصوف إًَوم تحاب  ٌل إٌصلإن خيصج مهنٌل إًس َي ٕإذإ ىزل إًلَر تـسن، ُو إًس َةل، ُو

وختصج، وابب مىسور ٔلن إًس َي ٍىرسٍ يف لك دفـة، وابب إًفصضة ومٌَ ثسذي إًحضائؽ 

ة تحاب إًساحي،  و إملـصوف يف ؾِس إزلوةل إًعاًُص مرشق ل ٍزإل مفذوحًا ٌسلذي وإخلصج ُو

و إملـصوف تحاب إًرس ل ًفذح ٕإل ؾيس إملٌِلت،  وتىن إًزجنًَل وابب حِق ل ٍزإل ملَلًا ُو

ثُـرش، إًفصضة كدًل دإر إًسـادة، وحـي ًِا ابتني ابب ٕإىل إًساحي ثسذي مٌَ إًحضائؽ إًيت 

وابب ٕإىل إملسًية ختصج مٌَ إًحضائؽ تـس ٔأن ثُـرش، وإًحاب إًسادس كصب حدي إًيوتة
(3)

. 

                                                           
 .  ٛٛ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٔ)
 .ٖٗ٘الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٕ)
 .ٖٕتاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٖ)
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حتَط هبا إًلالع إحلصتَة من إًلصب اكهت مسًية ؿسن  إًخحعَيات إزلفاؾَة ملسًية ؿسن:

وإًرشق وإجليوب، وؿىل ساحي ذََج ظية ًلؽ سورُا إملضِور إملمخس من حدي مـجَني ٕإىل 

لاتي هل يف إجلِة إٔلدصى من سَسةل إجلحال إًضٌلًَة إًيت ثعوق إملسًيةإجلحي إمل
(1)

.  

ة صسًسة إملصإس ة وحبًص صحج إًـاواكهت كَـة ظية حتمي مِياء ؿسن إًصئُيس وهبا حامِة جًص مل ، ٍو

ٕإىل إًلصهني إخلامس  إًسوفِيت سييج صيوسيك وإًحاحر ٔأمحس رإتضة تياء إًلَـة إحلسًثة

(2)ؾرش وإًسادس ؾرش
ة   .، ٔأي يف ؾِس إزلوةل إًعاًُص

رت ؾن إًرب إٍميين إًضٌليل ذََج ظلي وحضي خسًإ  فعي إملسًية إًيت ثـصف إًَوم ابمس هًص ًو

دور مىرس، ثلؽ يف ٔأسفي إجلحال إملعةل ؿَََ كَـة يف ماكن ًـصف ابمس ابب إًسَة
(3)

. 

ة ابًعياؿات إخملخَفة ًخَيب حاخات إجملمتؽ،  إًعياؿات يف ؿسن: إُمتت إزلوةل إًعاًُص

وإٕلس خفادة من ؿائسإهتا إٕلكذعادًة يف دذي دزإهة إزلوةل، واكهت من ٔأمه إملعاهؽ إملمَونة 

ا من إٔلسَحة ومعيؽ إخلَام  ٌسلوةل معيؽ إًسالح وإشلي اكن ًعيؽ إملسإفؽ وإمليجيَق وكُي

إًسفن وظَاىهتا، ومعيؽ إٔلوسجة وإٔلمقضة، ومعيؽ إملَحوإًصإايت وإًحَارق، ومعيؽ 
(4)

. 

واكهت إملـال ثيافس إًضحص يف تياًة إًسفن إًرشإؾَة ٕإل ٔأن ُشٍ إًعياؿة يف ؿسن اكهت يف 

ًس إحلضارمة ؿىل وخَ إًـموم
(5)

. 

ومن إملعاهؽ إخلاظة إملمَونة ًٔلفصإد معاهؽ إًـعور وإًيت إص هتصت ؿسن هبا ثسخة ثوفص 

ُشٍ إًعياؿة، ومن إملعاهؽ إملضِورة معاهؽ إًزخاج وثؤنس واثئق إجليزية ٔأن إًزخاج ذامات 

                                                           
 .  ٜٗـ، ص ٖٜٛٔ للطباعة والنشر، عدف الشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، دار اؽبمداين (ٔ)
 .  ٕٛمعامل عدف التارخيية، أضبد صاحل رابضة، ص (ٕ)
 .  ٜٗـ، ص ٖٜٛٔ للطباعة والنشر، عدف الشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، دار اؽبمداين (ٖ)
 .ٖٓٔعباس علوي فرحاف، ص عدف يف عهد الطاىريٌن، د. (ٗ)
 .  ٖٓمد عبدالقادر بامطرؼ، ص الشهداء السبعة، ؿب (٘)
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إٌَريب إشلي ًعسر ٕإىل إًِيس ؿرب مِياء ؿسن اكن إهخاخًا حمََاً 
(1)

، وظياؿة إٌَؤًؤ وإٔلجحار 

ا من إًعياؿات إحلصفِة إخملخَفة اكملصإوح وإخلزيرإن وإخلصإزة إًىصمية وكُي
(2)

 .  

ؤأما ٔأسوإق فِياك إًىثي من إٔلسوإق ؤأمهِا سوق إًـعاٍرن وسوق إًعاكة  أٔسوإق ؿسن:

وسوق إًعَارفة ؤأسوإق إًزب وإًزؾفصإن وإجلوإري وإخلزف وإخلضار وإًصظة وإٌَحم وإزلوإب 

وإًسمم وإخلصتس وسوق إًفارض وسوق إٌََي
(3)

. 

 

  

                                                           
صناعة الزجاج يف اليمن، ؿبمد علي طبيس، مقالة منشورة يف ؾبلة دينت العدد السادس اؼبركز اليمين  (ٔ)

 .ٜٖـ، صٜٛٛٔلألحباث الثقافية واؼبتاحف، عدف اليمن 
 .ٓٗٔعدف يف عهد الطاىريٌن، د. عباس علوي فرحاف، ص (ٕ)
 .ٖٗٔعدف يف عهد الطاىريٌن، د. عباس علوي فرحاف، ص (ٖ)
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 ادلطهة انثانث
 األحىال اإلجتًاعُح وانرتكُثح انضكاَُح

 عدٌيف يدَُح 
 

ٔأدى إٍمنو إًخجاري يف ؿسن ٕإىل حزإًس ساكهنا إًـصب إًلادمني ٕإٍهيا من ٔأحناء إٍمين  ساكن ؿسن:

وإجلٍزصة إًـصتَة، وساكن ؿسن ؾحارة ؾن وس َج إحامتؾي من مجَؽ ٔأحناء إٍمين،ؤأكوى إملىوانت 

واكن إًلدََة إًيت اكن ًِا ثبٔزي يف ؿسن مه ايفؽ وحرضموت ودزٌُة من ٔأتني وإًـلارب من حلج، 

حًا سن يف ذضل إحلني ًحَلون ساكن ؿ خاًَات  ٔأًضاً  س خني ٔأًف وسمة من إًـصب، وهباثلًص

اكن ُياك  َنٌل ٔأهة هحية إًـسد ًِا حارة ذاظة هبا، ُيسًة وحصهَة وظوماًَة، وهبا خاًَة هيودً

 ٌَجاًَة إحلخض َة حارة ذاظة هبا.

ِاء وإٔلؾَان دلةل ؿىل اكهت إحلارإت أٓهشإك جسمى تبٔسٌلء إًفل حارإت مسًية ؿسن وثلس اميهتا: 

سىهنم فهيا، وتـغ إحلارإت وسخت ٕإىل إحلصف ٔأو إملِن، ؤأدصى ًٔلؾصإق ٔأو إًعوإئف إًيت 

سىٌت إملسًية، وإمذس إٍمتصنز إًساكين من حدي إخلرضإء ظوًل وؾصضًا ٕإىل ابب ؿسن، ومتزيت 

حلارإت إًيت ل زإًت إملياظق إملخرمة ٌَمَياء ابزدحام ساكين صسًس، وابًخددؽ ٔلسٌلء نثي من إ

 حتخفغ تبٔسٌلهئا إًلسمية جنس ٔأن إحلارإت ؿىل كسمني ويه:

ويه حارة ٔأابن وس حة ٕإىل مسجس ٔأابن جن ؾامثن جن ؾفان ثلؽ يف صٌلل  حارإت إًـصب:

إملسًية
(1)

، وحارة ابحٌان وس حة ٌَخاحص إملضِور َلس ابحٌان وثلؽ يف مِياء إًفصضة، وحارة 

ؾحسظل إشلُيب إًضِي ابًحعال وثلؽ فهيا إملسرسة إًَاكوثَة، وحارة إًحعال وس حة ٌَفلَِ ٔأيب 

ص وثـصف حاًًَا حبارة إًلايض، وحارة حسني  ص وس حة ٔلحس رموز إًخعوف إًض َخ حُو حُو

ثلؽ تني سائَيت إخلساف وإًعوًةل وس حة ٌَفلَِ حسني إٔلُسل، وحارة ؾَسروس وس حة ٌَفلَِ 

خَ جسىن فهيا، ٔأتوجىص إًـَسروس وتىن فهيا مسجسًإ و  رابظًا ودفن فهيا ول زإًت تلِة من ذًر

(2)عَؽ من إحلارإت إًلسمية وثلؽ حتت حدي مشسان واكهت حمعة ٌَلوإفيوحارة إًل 
. 

                                                           
معامل عدف التارخيية، أضبد صاحل رابضة، الناشر مركز الدراسات والبحوث اليمين واؼبركز الفرنسي  (ٔ)

 .  ٔٗـ، صٜٜٜٔللدراسات اليمنية صنعاء اليمن الطبعة األوىل 
 .  ٜٗٔعدف يف عهد الطاىريٌن، عباس فرحاف، ص (ٕ)
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ٔأدى إًدسامح إشلي اكن يف ؿسن ٕإىل إس خلصإر نثي من  حارإت إجلاًَات وإًعوإئف إخملخَفة:

وسًا، ومن ٔأمه إحلارإت يف ثطل إحللدة إٔلؾصإق وإًعوإئف إزلًًِة وحىوٍن وس َج إحامتؾي مذجا

حارة إٍهيود
(1)

وإشلي ُاحصوإ ٌَمين من ؿسة دول وإندس حوإ حق إًـُش فهيا ٔكُي ذمة هلم  ،

حلوكِم وؿَهيم وإحداهتم، واكن هلم مـحسًإ وحموكة ذاظة هبم ومذويل ًضؤوهنم، واكهوإ ًـمَون يف 

ظَاكة إشلُة وإًفضة ويف إًخجارة ومن ٔأصِص إٔلزس إٍهيودًة ٔأزسة مضمون إٍهيودي وايحو 

ني إًسجٌَليسحَفون إزلمِاظي وهُوو 
(2)

. 

ومن حارإت إملضِورة حارة إًِيود إًحاهَان ويه ظائفة من إًِيسوس وكس إص خلَوإ ابًخجارة 

وسىٌوإ إًحَوت إجلَسة واكن هلم مـحسإً 
(3)

، وحارة إزلانلك  ومه من ساكن إًلصن إٕلفًصلي 

ًمتون ٕإىل كدَةل إًـفار ة إهخلي  ًو نثي مهنم ومن كدائي إًعومال، وثسخة إًـالكات إًخجاًر

سوء أٔحوإهلم فلس سىٌوإ ٔأهوإذًا ظلية يف حارة وسخت هلم، وحارة  ًإلس خلصإر يف ؿسن، ًو

إٔلحدوش وس حة ًٔلحدوش إشلٍن ُاحصوإ ٕإىل ؿسن وإس خلصوإ فهيا واكهت تَوهتم ؾحارة ؾن 

ٔأهوإخ من إخلوص، وحارة إمللادصة وس حة ٕإىل إًربجص
(4)

. 

ومساحة مسًية ؿسن وساكهنا يف ؾِس إًسَعان ؿامص جن وملـصفة جحم  إحلصإئق يف مسًية ؿسن:

اب، وس خعَؽ أٔن هخـصف ؿىل ذضل من ذالل إًوظف إشلي كسمَ ًيا إملؤرخ  ؾحسإًُو

ق إشلي وضة يف مسًية ؿسن، فِلول: "يف  ؾحسإًصمحن إجن إزلًحؽ إًزتَسي ؾيس وظفَ إحلًص

هعف إٌََي ٕإىل ُػ يف مٌخعف صِص ظفص إحرتق من مسًية ؿسن خاهة ؾؼمي من 928س ية 

ة إًفجص، وثَفت فَِ تَوت نثية من تَوت إًخجار ٔكيب إٌََي ؤأمحس جن ؾحسإًسالم ؤأمحس  كًص

من إًسوق إًىدي ٕإىل تُت ٔأيب  إزلمَوي وإحلوإجئي وٕإسٌلؾَي جن ؾحسإٔلول إًيارشي، وخاهحاً 

سفِاهَة، صىِي، وخاهحًا من حافة إٍهيود وحافة إحلحوش تبزٔسُا، ؤأحسكت إًيار ابملسرسة إً 

لال ٔأهَ تَف ؿسد إًحَوت إحملرتكة جسـٌلئة تُت وثَفت فَِ ٔأموإل خََةل، ًو
(5)

ق " ، مث وضة حًص

                                                           
 .  ٕٚمعامل عدف التارخيية، أضبد صاحل رابضة، ص (ٔ)
ؾبتمع عدف دراسة يف أحواؽبا السياسية واإلقتصادية، د. ؿبمد كرمي، الناشر مركز دراسات اػبليج العريب  (ٕ)

 .  ٕ٘ـ، صٜ٘ٛٔجامعة البصرة العراؽ 
 .  ٘٘ٔتاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٖ)
 .  ٜٛٔعدف يف عهد الطاىريٌن، عباس فرحاف، ص (ٗ)
 .ٕٗٚالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (٘)
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ق إٔلول ٔأحلق ٔأرضإرًإ ابملسرسة إًسفِاهَة وإمذس ٕإىل  أٓدص يف ؿسن تـس ست س يوإت من إحلًص

لي ؾرشٍن رسعًا مرصؾِم ومن إًحَوت وإٔلموإل ما ل حيىص حارة إٍهيود وما خاورُا، ًو
(1)

. 

ق إًثاًر إشلي صة يف إملسًية اكن ٔأصسمه دمارًإ ؤأوسـِم إمذسإدًإ يف ٔأحِاء ؿسن  ـي إحلًص ًو

ة إًض َخ إًـَسروس وإمذس رشكًا ٕإىل مسجس مسـود ومؼةل ابصىِي إًىدية،  حِر تسٔأ من كًص

ص يف إجلِة إًلدََة وحارة إمللادصة مث ٕإىل سوق إخلصتش ووظي ٕإىل إًض َخ حُو
(2)

. 

ق ٔأسفص ؾن إحرتإق ٔأًف ومخسٌلئة تُت وإهفصد إملؤرخ إجن صًدي تشهص حًص
(3)

 . 

إملؤرخ إًعَة  من إًفلِاء وإٔلدابء وذوي إًعالح وإٕلظالح، ومن ُؤلء واكن تـسن إًىثي

ِاينإًلَ  إًفلَِ ؾحسظل جن حسنيابخمصمة و 
(4)

إًيلِة ؾحسإًلادر جن فصح ، ومن إًيلداء 

إشلي ٔأرسٌَِل إٔلمي مصخان ٕإىل إٔلمي حسني إًىصدي  إًيجايش، وإًيلِة خاجص إًحـسإين

 (. 5)فبٔهصرمٌل

 

 
  

                                                           
 .  ٚٗ، النور السافر، العيدروس، صٙٗٔفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صال (ٔ)
 .  ٚٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٕ)
 .  ٕ٘ٗتاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (ٖ)
 .ٚٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٗ)
، قالدة النحر، باـبرمة، ٖ٘ٓ، الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صٖٙٙغاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ص (٘)
 .ٖٖٚ/ٔ، أئمة اليمن، زبارة، ٖٕ، روح الروح، عيسى بن لطف اهلل، صٕٙ٘/ٙ
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 ادلثحث انثانث
 عهً يدَُح عدٌانربتغانُح  خاحلًال

 

ة،  تـس ٔأن تٌُا إٔلمهَة إٕلسرتإثَجَة ملسًية ؿسن ؤأحوإل إملسًية وساكهنا يف ؾِس إزلوةل إًعاًُص

شلضل فلس  إًربثلاًَة ابًس َعصة ؿىل مسًية ؿسن،ًخخني ًيا من ذالل ذضل ٕإُامتم إٕلمربإظورًة 

ة حملاوةل ٕإحاكم إًس َعصة ؿىل ؿسن ٔلمهَهتا  ٔأؿس كادة إذلالت إًربثلاًَة إًـسة إًـسىًص

َس َعصة من ذالًِا ؿىل حصنة إملالحة إًححًصة تني إًرشق وإًلصب، ويف ُشإ  إٕلسرتإثَجَة، ٌو

 :ثطل إذلالت إًربثلاًَة اكًخايلإملححر س يخني 

 احلًهح انربتغانُح األوىل عهً عدٌ: ادلطهة األول
 احلًهح انربتغانُح انثاَُح عهً عدٌ: ادلطهة انثاٍَ
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 ادلطهة األول
 احلًهح انربتغانُح األوىل عهً عدٌ

 

م كام إًربثلاًَون تبٔول زايرة 1523مٌش س ية  وحود إٕلس خرحارإت إًربثلاًَة يف مسًية ؿسن:

سرسون وحيََون ٔأحوإًِا إًس َاس َة  ًـسن نخجار وحوإسُس، وإس متصوإ ًرتددون ؿىل إملسًية ًو

خِـون  ة، واكهوإ ًرتددون ؿىل دًوإن حاهكِا إٔلمي مصخان إًؼافصي، ًو وإٕلكذعادًة وإًـسىًص

ضرتون يف ٔأسوإكِا، وذإت ًوم ٔأؿَن ٔأحس إًربثلاًَ ني ٕإسالمَ ؿىل ًس كايض ؿسن واكن ٌو

ًخحسث إٌَلة إًـصتَة تعالكة ٕإذ ٔأهَ اكن جصثلاًًَا من موإًَس ظيجة إمللصتَة إًـصتَة، وظَة ُشإ 

ة تـسن وإىىضف ٔأمٍص فامي تـس، ؤأهَ اكن خاسوسًا دعيإً  إًربثلايل إٕلهضٌلم ٕإىل إخلسمة إًـسىًص

لي حزإئَ إحلق ؿىل ًس إٔلمي مصخان إًؼافصي ًو
(1)

، وجُضي إًحاحثة خالكني تين يف مؤًفِا 

إندضاف حٍزصة إًـصب ٕإىل وإحس من ُؤلء إًلصإظية ُو تسرو دي هوفَِِا إشلي تـثَ 

م وكسم يف إًـام هفسَ ٕإىل ؿسن 1487إملس خـمصون إًربثلاًَون ٕإىل ص حَ إجلٍزصة إًـصتَة ؿام 

ووظف مصفبُٔا وظفًا دكِلاً 
(2)

. 

ؿىل إًصمغ من إحلعار و صة ؿىل إًححص إلٔمحص:ىل ؿسن وإًس َعإًحونيك إٕلسدِالء ؿدحماوةل 

إشلي فصضَ إًربثلاًَون ؿىل ؿسن، ٕإل ٔأن ٔأساظََِم مل حىن جتصؤ ؿىل إخملاظصة مبِامجهتا ثسخة 

َخزشُا  ىن دإًحونيك اكن حيصص ؿىل إٕلسدِالء ؿَهيا ٔلمهَهتا، ًو ة، ًو حتعَياهتا إًعحَـَة إًلًو

ة ٔلسعوهل  وإًـمي ؿىل إًس َعصة ؿىل إًححص إٔلمحص وإًلضاء ؿىل إٔلسعول إملرصي، كاؿسة حبًص

حىت ًفلس حاكم إًِيس لك ٔأمي يف وظول إٕلمسإدإت إحلصتَة من مرص ٕإٍهيم، ومن مث ثفرت 

خزَط إًربثلاًَون من إخملاظص إًيت ثـرتضِم يف حاةل وظول ٔأسعول مرصي ٕإىل  ملاومهتم، ًو

خلصإر ٌَربثلاًَني يف إًِيسإملَاٍ إًِيسًة، وتشضل ًخحلق إٕلس  
(3)

. 

ؿىل  م1513ٕإىل ؿسن يف ص حاط كسموإ إًربثلاًَون  وجضي إملعادر إًخارخيَة إٔلورتَة ٕإىل ٔأن

ا ٔأًفا وس حـٌلئة حٌسي جصثلايل ومثامنائة أٔ ر  ة مؤًفة من ؾرشٍن سفِية حتمي ؿىل ػُِص س كوة حبًص

                                                           
 .ٓ٘الشهداء السبعة، بامطرؼ، ص (ٔ)
 .  ٕٚصاحل رابضة، صمعامل عدف التارخيية، أضبد  (ٕ)
(ٖ) Wilson: The Persian Gulf" p"118 
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حمصم م/1513 أٓذإر حٌسي ُيسي مَحاري، حتت كِادة إًحونيك، فوظَوإ ٕإىل ؿسن يف

ُػ919
(1)

. 

ِشإ إًسخة جتِز دإًحونيك ًإلسدِالء ؿىل ؿسن، فلادر حوإ يف  م1513فربإٍص س ية  8ًو
(2)

 ،

يف ٔأسعول ًخبًٔف من ؾرشٍن سفِية
(3)

شإ إًيلي من إملعادر إٔلورتَة يف جحم إذلةل  ، ُو

و مـادض ٔلحسإث ث طل إذلةل إًربثلاًَة ًوإفق ما هلهل إملؤرخ إحلرضسم إجن صًدي ُو

إًربثلاًَة
(4)

.  

إملعادر إًخارخيَة إٍمييَة ٕإىل ٔأن إٔلسعول إًربثلايل اكن مىواًن من مثاهَة ؾرشة تـغ  وجضي

ُػ919حمصم س ية  17ؿسن يف  توظَ، ؤأن إذلةل إًربثلاًَة كس سفِية
(5)

مارس  25/ 

ىن ٔأددار محَخَ س حلذَ ذما فوت ؾيرص إملفاخبٔة إًيت اكن إًربثلاً 1513   .َون هيسفون ٕإًََم، ًو

من ثطل إٔلددار، ٕإل ٔأهَ إختش ًٔلمص ؿسثَ إٔلمي مصخان وؿىل إًصمغ من ٕإىزؿاج وإيل ؿسن 

اب تخحعني إملسًية وإًخبُٔة ٌَلذال  واكن كس كام تياء ؿىل ٔأوإمص إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

دون ٔأن ٍىون إًحاديء تَ
(6)

.  

من  ة ؿسنوهيادهيم، جتيحًا ملا كس ًعُة مسًيحاول إٔلمي مصخان حامك ؿسن ٔأن هيادهنم كس و 

 .هوإرث حمخومة ٕإذإ ما ثعسى هلم

وإثفق وكت وظول إٔلسعول إًربثلايل ٕإىل ؿسن ٔأن اكهت ٍلوؿة من إملصإهة رإس َة يف مِياهئا، 

فاضعص ٔأحصاهبا ٕإىل حصوِا وإٕلحامتء يف إملسًية، فٌَل ثبٔنس إًربثلاًَون من ذَو ثطل إملصإهة من 

                                                           
(ٔ) pires, op. cit., p. Lxxxiv 
(ٕ) Kammerer: op” cit T” II “ p”178 
(ٖ) Kammerer: op” cit T” II “ p”178” Wilson: The Persian Gulf" 

p"118 
  .ٕ٘٘تاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (ٗ)
  .ٙٙ٘/ٙ، قالدة النحر، باـبرمة، ٖ٘ٗأنظر: الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (٘)
، غاية األماين، حيي بن اغبسٌن، ٙٙ٘/ٙ، قالدة النحر، باـبرمة، ٖ٘ٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٙ)
 .ٓٗٙص
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وهعحوإ ؿَهيا إملسإفؽ واكهوإ ٍصمون مهنا ٕإىل  ثلسموإ ٕإىل إملَياء وإس خوًوإ ؿىل دإر إًحيسرإحلصإسة، 

إًحسل حفعي تشضل تـغ رضٍر ؿىل إًحسل
(1)

.  

حال وظول إًربثلاًَني ٕإىل ؿسن ُامجوإ إملسًية، جضي تـغ إملعادر إًخارخيَة إٔلورتَة ٕإىل ٔأهَ و 

ا، فدسَلِا حوإيل ملاثي من إًربثلاًَني وحبوزهتم هكَات  222 ووضـوإ إًسالمل ؿىل ٔأسوإُر

ياك دإرت مـصنة تُهنم وتني إملسإفـني ؾن ساكن إملسًية،  هحية من إملـسإت ودذَوإ إملسًية، ُو

وإ إٔلدابر حِر دإرت إزلإنصة فهيا ؿىل إًربثلاًَني إشلٍن ًو
(2)

. 

ادضًإ ًخطل إذلةل إًـسين وإشلي اكن ملاميً يف ؿسن ومـ وحييك ًيا إملؤرخ إًعَة ابخمصمة

 ُػ919س ية  يف ًوم إرلُس سادس ؾرش إحملصم من"إًربثلاًَة ثفاظَي ثطل إذلةل، فِلول: 

رٔأى ٔأُي ٔأتني مجةل مصإهة كاظسٍن ٕإىل ؿسن، فاس خىرثوإ نرثهتا وإحامتؾِا، وكَة ؿىل ػهنم 

فعاح  ٔأهَ إًفصجني كاظسًإ ٕإىل ؿسن، فبٔرسَوإ حبصاًي، فوظي ٕإىل ؿسن ؿىل حنو هعف إٌََي،

ؿىل ٔأُي إحلعون تبٔن مـَ ٔأورإكًا يف ٔأمص رمم، فزنل ٕإًََ من كدغ مٌَ إٔلورإق ؤأىت هبا ٕإىل 

إٔلمي مصخان إًؼافصي، فاىزجع إٔلمي ؤأُي إًحسل شلضل، واكن ابًحيسر مجةل مصإهة ؿاد فهيا 

ٔأهَ  كاًة ذسيهتا، فاٍمتسوإ من إٔلمي ٔأن خيَوإ ما فهيا يف إٌََي، مفيـِم من ذضل ؿىل ػن

  .س َحمي إًحيسر مهنم

ٌّسذة ؿىل إًحسل ومه يف ؾهتم مُ رش ححت أٔ ظ ، أٔ حمصم فٌَل اكن ظحح ًوم إدلـة ساتؽ ؾرش صِص

مثاهَة ؾرش دض حة ما تني جصصة وقصإب، ؤأرإد إٔلمي مدادٔأهتم ابًلذال، خفشهل ؾن ذضل حٌلؿة 

، واكن يف ذضل ذمن ًـصف حاهلم وكذاهلم، مفيؽ إًياس من إًخـصض هلم وإًصسم ٕإٍهيم  مبسفؽ ٔأو كٍي

إخلية، حفعوإ فوق إًحيسر وثلسم قصإب مهنم ٕإىل إًحيسر ذائفني من ٔأن ٍىون يف إملصإهة من 

ُو مس خـس ًلذاهلم، فذجسس ذالل إملصإهة وثبٔمَِا وإحسًإ وإحسًإ فمل جيس ٔأحسًإ، فبٔصار ٕإٍهيم 

  .وإًحيادقابًخلسم، فلسموإ وحعوإ يف إًحيسر، ورموإ ٕإىل إًحسل ابجلََالت 

ؤأرسي ٕإٍهيم إٔلمي رسوًل مـَ هحاش وفاوِة ؿىل سخِي إًضَافة فصدوإ ذضل، وزمعوإ ٔأهنم ما 

ا ظوؿًا، وٕإل ٔأذشانُا كِصًإ، وذهصوإ  هنم انًزون ظحح أٔ خاؤوإ ٕإل ٔلذش إًحسل، فٕان جسَمُو

ة إًس َف، فبٔذش مجَؽ ما اكن ؿىل إًساحي م ن إًسخت ٌَحصب، مث ثلسم قصإب مهنم ٕإىل كًص

                                                           
يخ ثغر عدف، دار البندر: تقع دار البندر على جبل صربة اؼبقابل لعدف واؼبشرؼ على مينائها، أنظر: تار  (ٔ)

 .ٕ٘باـبرمة، ص
(ٕ) Serjeant,  op. cit., Tarikh al – Shihri, p 47. . 
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إًزؿامئ وإًس ياتَق، ومل ًخـصض هلم ٔأحس ثيشء، فهنموإ يف إًحسل وظمـوإ فهيا، ؤأكام إٔلمي 

  .إملسإفؽ ؿىل إزلرب

ا من  فٌَل اكن ظحاح إًسخت، ىًزوإ مس خـسٍن ٌَلذال يف إًزؿامئ وإًس ياتَق إًيت اكهوإ ٔأذشُو

ؿىل إجلحي إشلي ؿَََ  إًساحي، وىًزوإ ثسالمل، وىزل حٌلؿة مهنم ٕإىل إًحسل، وظـس حٌلؿة مهنم

حعن إخلرضإء
(1)

." 

شهص إملؤرخ إحلرضسم إجن صًدي ٔأن ددوهلم إًحالد اكن من ؾيس ابب مىسور حتت حدي  ًو

إخلرضإء
(2)

شهص ابخمصمة ٔأن ابب مىسور ُو ٔأحس ٔأتوإب ؿسن إًس خة إًيت ؿىل سور  ، ًو

إًساحي يف ذضل إًوكت واكن ذمخسًإ من حلف حدي إخلرضإء ٕإىل حدي ُحلات
(3)

. 

فاحمتؽ حٌلؿة من مث ًوإظي إملؤرخ ابخمصمة حاكًة وملاومة ٔأتياء ؿسن ٌَحمةل إًربثلاًَة فِلول: "

كس مه ترتك  مصخان وإيل ؿسن إملسَمني، فصمومه ابحلجارة حىت ٔأىًزومه من إجلحي، واكن إٔلمي

كذاهلم ؤأن ًَزم دإر إًسـادة
(4)

ة.    وُو دإر إحلنك يف ؾِس إزلوةل إًعاًُص

                                                           
  .ٚٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٔ)
  .ٕ٘٘تاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (ٕ)
 .ٖٕتاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٖ)
طغتكٌن بن أيوب دار السعادة: ىي دار اغبكم يف مدينة عدف يف ذلك العصر، بناىا سيف اإلسالـ  (ٗ)

مقابل الُفرضة، أي من جهات ُحقات، كذا ذكره اؼبستبصر يف تارخيو، واؼبشهور عند الناس أف اجملاىد الغساين 
ؼبا قيل لو: إنك سبوت على البحر ومشرفاً على البحر أمر ببناء دار تشرؼ على البحر، فبنيت لو دار السعادة 

ؿ إف الدار كانت لبين اػبطباء وىم ذبار من أىل مصر تدبروا عدف وكاف موتو هبا كما ذكرناه يف الرتصبة، ويقا
ووىل بعضهم نظر عدف يف أياـ األشرؼ بن األفضل الغساين، وديكن اعبمع بٌن ذلك بأف الدار كانت أواًل 
لبين اػبطباء ، مث صارت لسيف اإلسالـ طغتكٌن دبلك أو غًنه فبناىا مث ؼبا قيل للمجاىد ما قيل، زاد فيها 

فرش البحري وما فوقو واهلل أعلم حبقيقة األمر، وبناؤىا عجيب مثلثة الشكل، يقاؿ: إنو ؼبا فرغ الباين من اؼب
بنائها خاؼ السلطاف أف يبىن لغًنه مثلها فأمر بقطع يده، فقاؿ الباين: إف ذىبت يدي فأنا أشًن ؽبم بصفة 

ئل الدولة الطاىرية زاد الشيخ عامر بن طاىر البناء، فأمر السلطاف بسمل عينيو، وزيد يف دار السعادة يف أوا
فيو زيادة فبتدة إىل جهات ُحقات يف الطوؿ، ومشرفة يف العرض إىل جهة الساحل، مث زيد فيو أيضاً يف أواخر 
أياـ اؼبلك اؼبنصور عبدالوىاب بن داود أو أوائل دولة ولده الشيخ عامر بن عبدالوىاب زيادة تشرؼ على 

 .ٕٓالفرضة. أنظر: تاريخ ثغر عدف، باـبرمة، صالبحر فبتدة إىل جهة 
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ؿَََ إجن ماكصس وإجن إملِصي تبٔن دإر إًسـادة ل حتجحَ ٕإذإ ٔأذشت إًحسل، ؤأن خيصج فبٔصار 

ًلذاهلم، فٕان هرصٍ ظل ؿَهيم انل تشضل ؾزًإ ؾيس ظل وؾيس إًسَعان، وٕإن حىن إٔلدصى فاز 

ابًضِادة ومات هصميًا، فصهة فصسَ ودصج يف حٌلؿة كََةل من ٔأحصاتَ، فمل ٍزل ًخالحق إًياس 

ق، فوظي ٕإٍهيم يف مجؽ ومل ٍىن يف إًحسل فارس ٕإل ُو، فلاثَِم، وكاثي مـَ ٔأُي  يف إًعًص

إًحسل، فٌاًوإ من إملسَمني، مث اكهت إزلإنصة ؿَهيم، فِزموإ ُزمية مٌىصة، وإس متصوإ رإحـني من 

حِر دذَوإ، وكاثي إًياس من فوق إجلحي، وإس خوىل إملسَمون ؿىل إزلرب، وكاثَومه يف 

ًلَحة، رموإ تبٔهفسِم ٕإىل إًسالمل، ومن مل ميىٌَ إًوظول ٕإىل إًسمل، رزم إزلرب، فٌَل رٔأوإ إ

  .تيفسَ من رٔأس إزلرب ٕإىل إًساحي ومه مثلَون ابحلسًس

ن ًؤىت تلعة وحتصق إًحاصورة، فٌَل أٔ وتلي حٌلؿة مهنم حمعورٍن يف إًحاصورة، فبٔمص إٔلمي 

ٕإىل إًساحي، ورهة من سمل مهنم يف هفسِم مهنا أٔ مسـوإ مٌَ ذضل دصحوإ من إًحاصورة، ؤأًلوإ 

إًس ياتَق رإحـني ٕإىل مصإههبم، فصموإ من إًحيسر مبسفؽ ٔأظاب تـغ إٔلفصجن حنو إًـرشٍن، وكذي 

مهنم ذٌَق نثي
(1)

." 

ًشهص إملؤرخ إحلرضسم إجن صًدي وكس إدذَف إملؤردون حول ؿسد إًلذىل من إًربثلاًَني، فدَامن 

و مائة ومن إملسَمني حنو مخسني"ٔأهَ كذي من إًىفصة إًربثلاًَني حن
(2)

." 

ًَشهص إملؤرٍ ابفلَِ إًضحصي ٔأن كذىل إًربثلاًَني مائخان فامي مل حيسد ؿسد إًضِسإء إشلٍن كذَوإ 

من ؿسن، ومه من ذية ٔأتياء ؿسن واكن ٔأجصزمه ٕإسٌلؾَي جن معص جن موىس إملِصي إًصحًِل 

إشلي اكن ٔأحس ٔأس حاب إًيرص
(3)

 . 

ٔأذربين إًفلَِ ؾحسظل جن حسني إًلَِاين ٔأهَ صاُس من ملاثَي إٕلفصجن : "ابخمصمةًلول إملؤرخ و 

جسـة، ٔأرتـة دإذي إًحسل ومخسة ؿىل إًساحي ذارج إًحسل، فٌَل حتللوإ ٔأن ل كسرة هلم ؿىل 

ق إملصإهة إًيت ابًحيسر، وإس خوًوإ ؿىل إزلإر إًيت ابًحيسر، ؤأذشوإ ما فهيا  إًحسل، إص خلَوإ تخحًص

سإفؽ، ؤأكاموإ ابًحيسر ٔأايماً من إمل
(4)

." 

                                                           
 .ٚٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٔ)
  .ٕ٘٘تاريخ حضرموت، ابن شنبل، ص (ٕ)
  .ٕٓٔالشحر، بافقيو، صتاريخ  (ٖ)
 .ٚٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٗ)
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شهص إملؤرخ  مل ٍىن ابًحيسر دإر ثـصف يف كسمي إًزمان، وٕإمنا اكن من فوق إًحيسر ٔأهَ ابخمصمة: ًو

فضاء جيَس إًياس ؿَََ ؾيس سفص إملصإهة وجمَهئا، ًخفصحون ؿىل ددوًِا إًحيسر ودصوهجا 

اب جن دإود ظَؽ ٕإىل  إًحيسر يف أٓدص إملومس ًيؼص دضإًة مٌَ، فاثفق ٔأن إًض َخ ؾحسإًُو

ٍُ فديُت هبا دإر ذإت  إملصإهة، فصٔأى ثطل إًرسحة وإًفضاء، فبٔمص ٔأن ًخىن هبا دإر ٌَخزن

(1)ظحلذني
." 

ة وهعحوإ  وكس تلِت ُشٍ إزلإر حىت إسدِالء إًربثلاًَني ؿَهيا وإس خزسإرمم ًِا هكحعة ؾسىًص

ؿىل إًحسل، فبٔدرك إٔلمي مصخان  ؿَهيا إملسإفؽ ًرضب مسًية ؿسن، حفعي تشضل تـغ رضر

حامك ؿسن دعورة تلاء دإر إًحيسر تَس إًربثلاًَني، فبٔمص هبسرما وتيُن ؾوضِا حعيًا ُمحىٌلً يف 

ٔأؿىل حدي ظية حعيًا حمىٌلً حفنك ؿىل إًحيسر
(2)

.  

وتـس ُزمية إًربثلاًَني يف ثطل إملـصنة وإس خخسال ٔأتياء ؿسن ضسمه، كصروإ إٕلوسحاب من 

ؾزموإ ٕإىل هجة إًضام، مفصوإ تحاب إمليسب، مث إخملا، مث "شهص إملؤرخ ابخمصمة ٔأهنم ؿسن، ًو

إًحلـة وإملخٌُة مث إحلسًسة، ومل ًخـصضوإ ٌَزنول يف يشء من ُشٍ إًحيادر، ٕإذ اكن ٔأَُِا وؾساهص 

وإ ددول إجلٍزصة،  ا وحاًو إًسَعان مس خـسٍن هلم، مث دذَوإ حٍزصة هكصإن ٔأوإئي ظفص، فهنحُو

ًلسروإ فبٔكاموإ جبٍزصة هكصإن من ٔأوإئي ظفص ٕإىل هعف حٌلدى إٔلوىل وإًياس ثبلٔك تـضِا فمل 

سون من إًسَعان إملرصوف وإٕلذن يف كذاهلم، فمل ٌساؿس ؿىل ذضل،  تـضًا من إًلَغ ًٍص

فاكن ذضل سخة جتصؤ إملرصًني ؿَََ، حىت كعسٍو ٕإىل تسلٍ، ؤأدصحٍو مهنا ومن ذمَىذَ
(3)

." 

ُػ، وظي إًـمل تلسوم مثاهَة ؾرش 919يف صِص حمصم س ية : "ؤرخ إجن إزلًحؽوًلول إًـالمة إمل

اب ؾسىصًإ  مصهحًا ٕإىل تيسر ؿسن، فهيا مجؽ ؾؼمي من إٕلفصجن، جفِز إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

ٕإىل إًثلص إحملصوس ؤأمص ابًخحفغ وإًخحصز، فبٔمذثي ٔأمٍص إًرشًف، ؤأمص ابًلٌوت ؿَهيم يف 

 .ٔلصاؾص وإجلامؽ، ويف دعحة إدلـة ًوم إدلـةإًعَوإت إرلس مبسجس إ

واكن وظوهلم ٕإىل تيسر ؿسن ًَةل إدلـة إًساتؽ ؾرش من صِص حمصم، ومل ًـمل ٔأحس توظوهلم، 

فٌَل اكن إًعحاح، رأمٓه ٔأُي ؿسن يف إًحيسر، فبٔمص إٔلمي ٔأُي ؿسن ابًخلافي ؾهنم، وإٕلص خلال 

 .إًخستيتخحعني إًحسل من دإذَِا وإٔلذش ابحلزم مهنم و 

                                                           
 .ٕٕتاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٔ)
 .ٕ٘تاريخ ثغر عدف، باـبرمة، ص (ٕ)
 .ٛٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٖ)
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فبٔذش إٕلفصجن صُئًا من محي إملصإهة، فمل جيهبم ٔأحس، خفصحوإ ٕإىل إًساحي ثسالمل كس 

ا ؿىل ٔأك ا، فوق إٔلرتـني وهعحُو ا وإس خعححُو  خاهة من سور مسًية ؿسن، رصإس خـمَُو

فعَـوإ ؿَهيا ٕإىل إًسور، ودذي تـضِم إملسًية
(1)

." 

وحض إملؤرخ ابفلَِ جحم ُشٍ إذلةل إًربثلاًَة  : وؿسد إشلٍن ٔأرإدوإ إٕلسدِالء ؿىل ؿسن، فِلولًو

ق رشرشة، واكن إشلٍن " ويف ًوم إًسخت زحفوإ ٕإىل إًحسل وجسوروإ هبا ابًسالًمي من ظًص

زحفوإ حنو ٔأًفني تـسة ؾؼمية فِصب إًياس ؾهنم وإمذٔلت إًلَوب ُرؾحاً 
(2)

." 

هيم إًسالمل، وكذَوإ فبٔمص إٔلمي ٔأُي ؿسن ابخلصوج هلم من ابب مىسور، خفصحوإ وحازوإ ؿَ"

 .مهنم مجَـًا نثيًإ، ؤأزسوإ ٔأرتـة ٔأصزاص

فبهٔنزم إٕلفصجن ورحـوإ ٕإىل ٔأمانهنم ذائحني، وإرثفـوإ ؾن إملاكن إشلي اكهوإ كس ىًزوإ تَ رٔأي 

إًـني، وحتللوإ ٔأن ل كسرة هلم ؿىل إملسًية، فبٔحصكوإ إخلضة إًيت اكهت يف إًحيسر، واكهت فوق 

مث ساروإ ٕإىل ابب إمليسب، ٌوإ كارهتا تـسمهًَبٔم مصهحًا إٔلرتـني 
(3)

." 

ـًا، : "ًلول إملؤرخ إًعَة ابفلَِ مث ٔأذن ظل ٌَمسَمني ابًيرص فِزمومه وكذَومه كذاًل ذًر

وإسدضِس حٌلؿة من إملسَمني مهنم معص جن موىس إحملمسي رمحَ ظل، واكن ذمن ٔأتىل ؤأحسن 

إهلضاء إحلصب، وكذي من إٕلفصجن حنو مائخنيتالٍؤ فبٔظاتخَ حصإحات، ومات صَِسًإ تـس 
(4)

". 

وؾن ُشإ إملوكف ذهص دإًحونيك ٔأن ٔأُي ؿسن اكهوإ ًلعفوهنم ابملسإفؽ، ؤأهَ متىن فامي تـس من 

إٕلسدِالء ؿىل س خة وزالزني مسفـًا اكهت يف ظية فاس خزسرما ًلعف إملسًية حىت دمص إًىثي 

ر وإخلصإب إٌصلٍن ٔأحللهتٌل إملسفـَة ابملسًية، ٕإل ٔأن من دورُا، وؿىل إًصمغ من حصة روإًة إزلما

ا دإًحونيك رمق مداًف فَِ، مفن إًعـوتة مباكن ٔأن جس خوؾة ظية ُشإ  ؿسد إملسإفؽ إًيت ذهُص

إًنك إًِائي من إملسإفؽ وذضل ًضَق مساحهتا، وروإًة دإًحونيك ل ثخذـس ؾن هوهنا حماوةل ايئسة 

َربر مٌَ ٔأرإد هبا ثضرمي وكائؽ إملـ صنة وإًسالح إملس خزسم فهيا ًخضََي إًصٔأي إًـام إًربثلايل ًو

ؿار إًِزمية، وحاول ؾحثًا ٕإدفاء هخاجئ إًلزو إًيت حسست إًصوح إًلذاًَة ٔلُي ؿسن، ومصود 

حتعَيات إملسًية ٔأمام ٔأدعص وأٔخفص ما إهخجخَ معاهؽ إًسالح إًربثلاًَة، وٕإذإ إفرتضيا حصة ما 

                                                           
 .ٕٛ، روح الروح، عيسى بن لطف اهلل، صٖ٘ٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)
 .ٕٓٔتاريخ الشحر، بافقيو، ص (ٕ)
 .ٖ٘ٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٖ)
 .ٕٓٔتاريخ الشحر، بافقيو، ص (ٗ)
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حتعي ؿَهيا إٔلمي مصخان إًؼافصي؟ مث ملاذإ مل ًمت إس خزسإرما  ورد يف إملشهصإت مفن ٔأٍن

اب، ل س امي وإن  إس خزسإمًا ٔأمثي يف إملـصنة؟ وملاذإ مل ٌس خـن هبا إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

إًحيسكِة اكهت سخدًا رئُس ًَا يف ُزميخَ
(1)

. 

 
  

                                                           
دالبوكًنؾ، مقاؿ منشور يف ؾبلة اليمن   اؽبجـو الربتغايل على عدف، قراءة من خالؿ مذكرات ألفونسو (ٔ)

، عدف يف ٕٚٔـ، صٕٙٓٓمايو  ٖٕالصادرة عن مركز البحوث والدراسات اليمنية جامعة عدف، العدد 
 .ٙٙـ، صٕٔٔٓعهد الطاىريٌن، د. عباس علوي فرحاف، الناشر جامعة عدف 
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 ادلطهة انثاٍَ
 احلًهح انربتغانُح انثاَُح عهً عدٌ

 

تـس إًِزمية إًيت ثَلاُا إًربثلاًَون يف ؿسن، ثوخَ إٔلسعول إًربثلايل ٕإىل حٍزصة هكصإن يف إًححص 

ؤأكام إٕلفصجن جوكصإن من ٔأوإئي ظفص ٕإىل هعف حٌلد إٔلوىل، "إٔلمحص وكاموإ ابحذالًِا، 

ا ًوم إدلـ ا، مث رحـوإ ٕإىل ؿسن فوظَُو ا وؾفوإ أآثُر ا وظموإ أآبُر من ة إًثامن ؾرش ؤأدصتُو

ا فهيا ٔأول  ،م1513/ُػ919 س ية صِص حٌلد إٔلوىل وظصحوإ مصإههبم يف إٔلماهن إًيت ظصحُو

 .مصة، وؿسهتا س خة ؾرش مصهحاً 

واكهت إًخـَاميت إًيت حيمَِا إًلائس إًربثلايل ثلول تبٔن ؿَََ مساؿسة إًيعارى إٔلحداش يف 

، تـس ٔأن ٍىون كس إس خوىل ؿىل كَـة ؿسن، ًىن ٔأًحونيك دعومهتم مؽ إزلانلك إملسَمني

إًفاصي مل ًمت هل إٕلسدِالء ؿىل ؿسن، ومؽ ذضل رٔأى ثلعَة مٌَ ٌَِزمية إًيت حللت تَ ٔأمام 

َؽ، ؿامصة إٔلمي حمفوظ إزلىلكي  إًـسهَني ٔأن ًحادر ٕإىل مساؿسة إٔلحداش فاجتَ ٕإىل مِياء ًز

 إشلٍن اكهوإ ًًرشون إزلؾوة إحملمسًة يف رتوع إحلخضة، ًخبٔدًحَ ؿىل ثبًَٔسٍ إزلؿاة إٕلسالمِني

حِر ٔأن إٔلحداش إًيعارى اكهوإ كس ظَحوإ من مطل إًربثلال إملس َحي هرصهتم يف ٕإًلاف 

إٔلمي إزلىلكي ؾيس حسٍ، تَس ٔأن إًربثلاًَني ٔأرإدوإ رضب ظانٍصن حبجص وإحس من ورإء ثسذَِم 

ملسَمني من هجة، ومن هجة ٔأدصى ٕإرضاء ٕإىل خاهة إٔلحداش إًيعارى، ٔأي إًخيىِي اب

 إٔلحداش تلَة ٕإؿسإدمه زلور إًـمَي إًخجاري هلم يف مٌعلة إًححص إٔلمحص. 

ًىن إخلسارة إًيت مين هبا ٔأًحونيك يف ؿسن اكهت فادحة، فمل ٌس خعؽ نٌل ٔأمي مساؿسة 

يودإ اكهوإ يف حاةل مـيوًة سُئة خسإ تـس  إهنزإرمم يف إٔلحداش ٔلن رخال محَخَ جصثلاًَون ُو

ؿسن، فلي ٔأًحونيك دط سٍي وإجتَ من ؿسن ٕإىل حٍزصة هكصإن حِر كىض تلِة فعي إًصتَؽ 

وخاهحًا من فعي إًعَف
(1)

 . 

ا من إخلضة واكهت حنو  َؽ، فبٔحصكوإ ما يف تيسُر وثوخَ إملصهحان إًحاكِان من هكصإن ٕإىل ًز

ُا ًوم إرلُس، رإتؽ ؾرش من إًـرشة، مث حللوإ ٔأحصاهبم ٕإىل تيسر ؿسن، فاحمتـوإ يف تيسر 

َؽ فصح ؾؼمي، ورضتوإ إملسإفؽ وورشوإ إٔلؿالم،  إًضِص إملشهور، واكن ٔلحصاهبم تلسورمم من ًز

                                                           
 .ٔ٘الشهداء السبعة، بامطرؼ، ص (ٔ)
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واكن إٕلفصجن إًوإظَون كدَِم فذحوإ إحلصب ؿىل مسًية ؿسن، فمل ًلـوإ ؿىل ظائي، ًخحعني 

ؿىل ؿسن، وظسؾوإ تـغ إًحالد وذربة ٔأُي ؿسن حبصهبم من إًفـةل إٔلوىل، فرضتوإ إملسإفؽ 

إًحَوت، وكذَوإ حٌلؿة يف إٔلسوإق ابملسإفؽ إًيت ًرضتوهنا
(1)

." 

شهص إملؤرخ ابخمصمة ٔأهَ  ق "ًو َؽ، حصؤومه ؿىل إًزنول ٌَلذال وحتًص ملا وظي ٔأحصاهبم من ًز

إملصإهة إملرتونة ابًساحي
(2)

." 

واكهت كسر ؾرشٍن إس خـسوإ ٌَحصب ؤأحصكوإ ما خاوزمه من إملصإهة إًيت ابًساحي، "وكس 

مث ىًزوإ ٕإىل إًساحي ًَاًل يف إًس ياتَق، وإًححص حِيئش ؿار، وكس إس خـس ٔأُي ؿسن  ،مصهحاً 

ثسالهحم، ورثحوإ يف إًساحي، فزًنوإ من س ياتَلِم ٕإىل إًـصإ رخاةل، مس خـسٍن ٌَحصب 

ابًسالح وكٍي
(3)

." 

يا لتس من إٕلصارة ٕإىل ٔأن  ة إٔلمي مصخان إًؼافصي، كس ؿسن، وؿىل رٔأسِم حامك إملسًئأتياء ُو

ٔأؿسوإ إًـسة ملالكاة إًربثلاًَني، واكهت دعهتم يف ذضل ثلوم ؿىل ٕإػِار ؿسم إًخـصض ٌَربثلاًَني 

وإًخرفي يف دإذي إملسًية ومداقخة إًـسو ؾيس إًِجوم
(4)

.  

إًـايل وكس مّص مـيا ٔأن إٔلمي مصخان كس ابدر إبحصإء إًرتماميت ًخحعَيات ؿسن مبا فهيا سورُا 

وثَلى يف سخِي إجناز ذضل إًـمي مـوهة ماًَة وؾًَِة خسَة من إًسَعان َلس جن ؾحسظل 

إًىثيي، وكس إؿاهَ نشضل إبرسال خاهة من خُضَ ٌَمتصنز إملؤكت يف ؿسن حىت جس خوكي 

شهص إًصابن ابس حاع ٔأن إًخجار وإٔلُايل كسموإ ًٔلمي مصخان  إًلَـة إظالح خاىهبا إًـسىصي، ًو

ؿات إًوفية ًرتممي حتعَيات ؿسن وجتيَس إجليس، واكن ؿٌَلء ؿسن حيثون إٔلُايل ؿىل إًخرب 

ذضل
(5)

." 

ة وكس ٔأزحدت ُشٍ    ؿسنجناهحا يف ٔأزياء مـاودة إًربثلاًَني إًِجوم ؿىلإٕلس خـسإدإت إًـسىًص

تـس رحوؾِم من إًححص إٔلمحص يف إًـام هفسَ، ٕإذ وخسوإ إملسًية وكس ٔأحِعت ثسور خسًس 

                                                           
 .ٜٕروح الروح، عيسى بن لطف اهلل، ص ،ٖٚٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)
 .ٛٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٕ)
 .ٜٕ، روح الروح، عيسى بن لطف اهلل، صٖٚٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٖ)
 .ٖٚٗ، الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صٛٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٗ)
 .  ٗ٘ـ، ص ٖٜٛٔ للطباعة والنشر، عدف ينالشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، دار اؽبمدا (٘)
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ؼِص تبهٔنا كس تيُت حسًثاً  ٔلي ؿسوإن جصثلايل  من كدي ٔأُي ؿسن حتس حاً  ؤأجصإج ؿسًسة، ًو

أٓدص
(1)

. 

ًشهص إملؤرخ ابخمصمة وُو من إًـٌَلء إملؤرذني إشلٍن اكهوإ ٌسىٌون مسًية ؿسن يف ذضل و 

ا ة ؾساهص إملصإهة وكُي إًوكت ٔأن إًساحي اكن مضحواًن من إًـساهص إًححًص
(2)

. 

شهص إملؤرخ إ جن إزلًحؽ ثفاظَي ُشٍ إٕلس خـسإدإت من كدي ٔأُي ؿسن ٌَحمةل إًربثلاًَة ًو

وكس اكن ٔأُي حدي ظية ملا رٔأومه مذبُٔحني ٌَزنول، ٔأؿَموإ ٔأُي ؿسن تشضل، فٌَل ىًزوإ ": فِلول

إًساحي، اثر ؿَهيم إملسَمون من لك خاهة، ورضتت إملسإفؽ من إًحسل ومن مصإههبم، واكهت 

فٌرص ظل إملسَمني ؿَهيم، وكذي ملسرمم إًىدي وس حـة رخال مهنم، جضة ؾؼمية وفذية كوًة، 

وحصح مهنم مجؽ، ؤأمسم إملسَمون ؾن حلاكِم ٕإىل إًححص، دوفًا من ٕإمذالء إًححص تـس ٔأن 

حازوإ زالزة من كذىل إٕلفصجن، حفزوإ رؤوسِم ؤأذشوإ سَهبم، ورحؽ إٕلفصجن ابجلصىح مهنم ٕإىل 

 .مصإههبم، مفات ٔأنرثمه

ن يف إًَوم إًثاين ٔأًزرمم إمللسم ابًزنول فمل ًفـَوإ، خفوفِم من إًربدكان، فمل ًؤثص فهيم فٌَل اك

ق ابيق إخلضة إشلي يف إًساحي، واكهت مسإفؽ  ذضل، وإهلعؽ رخاؤمه ؾن إملسًية، وؾن حتًص

 .إملسَمني لك ًوم ثخَف هلم جصص خني ٔأو زالث

، ورضتت ؿَهيم إًـصإدة من ظية، فارثفـوإ تـس ذضل ٕإىل حِر ل ثعَِم مسإفؽ إملسَمني

ًا، فبٔكاموإ تـس ذضل زالزة ٔأايم، يف ؾَس هلم  فبرٔضت هبم رضرًإ ؾؼاميً، ؤأدصحهتم من إًحيسر هُص

ني مشمومني مسحورٍن ٔأول ًوم من  ق إًِيس، مىسورٍن خمشًو نٌل كِي، مث ثوهجوإ ٕإىل ظًص

حٌلد إلٓدصة
(3)

." 

                                                           
 ، أنظر أيضا: ٖٚٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)

H. T. Norris and F. W. penhey, “the historical development of 
Aden’s defenses” Geographical Journal, Vol Cxxi. Pt. ٔ (March ٜٔ٘٘, 

p15. . 
 .ٛٙ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٕ)
 .ٖٚٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٖ)
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هَ اكن مبثاتة رضتة صسًسة ٕإىل إٕ ومل ميىن ُشإ إًوضؽ إًربثلاًَني من حتلِق ُسفِم يف ؿسن، تي 

ة يف إمليعلة إ ة وإًـسىًص هَ خاء يف وكت اكهوإ فَِ يف ذروٍ كوهتم ٔأايم ًـصتَة، لٔ َُخهتم إًححًص

إًحونيك
(1)

. 

ة يف فلس سسد إهخعار إٔلمي مصخان رضتة صسًسة ٕإىل َُحة إًربثلاًَني إًححًص ة وإًـسىًص

إمليعلة إًـصتَة، ٕإذ اكهت ُزميهتم يف ؿسن ٔأول ُزمية نربى مييون هبا مٌش إهخعارإهتم إملخالحلة 

ؿىل حاكم إٔلكاًمي إًعلية يف رشق ٕإفًصلِا وإًِيس
(2)

. 

 
  

                                                           
عدف بٌن مطامع الربتغاليٌن ومطامح العثمانيٌن خالؿ النصف األوؿ من القرف السادس عشر، د. طارؽ  (ٔ)

 .ٖنافع اغبمداف، ص
 .ٕ٘الشهداء السبعة، بامطرؼ، ص (ٕ)
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 ادلثحث انراتع
  حانربتغانُعدٌ واحلًالخ 

 تعد يمتم انضهطاٌ عاير
 

اب ُػ923يف س ية  تـس ملذي إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو
(1)

إهنارت نثٌي من إًحسلإن إًيت  ،

ة، ٕإل ٔأن مسًية ؿسن إس خعاؾت إً امتسم تفضي إٔلمي مصخان اكهت اتتـة ٌسلوةل إًعاًُص

إًؼافصي، مث ٔأن إًربثلاًَون حاوًوإ إًس َعصة ؿىل ؿسن مصة ٔأدصى تلِادة إًلدعان إًربثلايل ًوتو 

اوةل ًخًهتيي إحملاولت إًربثلاًَة يف ٌَس َعصة ؿىل سورز، ٕإل ٔأن إٔلمي متىن من ٕإحداط ُشٍ إحمل

اب يف معَحني:  ؿسن وس يخني ُيا إذلالت إًربثلاًَة تـس ملذي إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

 تعد يمتم انضهطاٌ عاير ادلطهة األول: حتصُُاخ عدٌ
 إىل عدٌانثانثح  حانربتغانُاحلًهح : ادلطهة انثاٍَ
 حانربتغانُتصدٌ األيري يرجاٌ نهحًهح : ادلطهة انثانث

 

 
  

                                                           
 .ٓٛ٘/ٙ، قالدة النحر، باـبرمة، ٖٚٙالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)
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 ادلطهة األول
 تعد يمتم انضهطاٌ عاير حتصُُاخ عدٌ

 

 4دصج ٔأًفووسو دإًحونيك من إًححص إٔلمحص تـس ٔأن فضي فضاًل مٌىصًإ ٔأمام ٔأسوإر ؿسن يف 

حَ 919/ م1513ٔأقسعس س ية  ُػ، وتيُذَ إًـودة ٕإًََ اثهَة ومتَِسًإ ًِشٍ إًـودة ٔأرسي كًص

خوكي يف رحةل وضفِة 1514تيو دإًحونيك ًَجول حول حٍزصة سوكعصى يف هناًة ماًو  م، ًو

م، ؤأجنز تيو دإًحونيك ُشٍ إملِام ًىن ٔأًفووسو 1514ًوًَو  7يف إًححص إٔلمحص تسءًإ من 

م، وتشضل فضي 1515دٌسمرب س ية  16دإًحونيك ما ًحر ٔأن مات تـس مصض ؾضال يف 

خمعط إًربثلاًَني يف ؿسن وإًححص إٔلمحص
1

. 

تـس إهخعار ٔأُي ؿسن ؿىل إًربثلاًَني ونشضل ؿىل إملٌلًَم  حتعني وجسوٍص مسًية ؿسن:

ة هحية ًإًرشإهسة، وظي إًض َخ  اب ٕإىل ؿسن يف كوة ؾسىًص س عؾحسإملطل جن ؾحسإًُو

إذلةل إملمَوهَة،  ة ؿىل مسًية ؿسن، ووظي إًض َخ ؾحسإملطل كدي ُزميةإًِجٌلت إًرشهس َ

  فور وظوهل إوسحة إملٌلًَم من ؿسن.و 

اب يف ؿسن، ٔأرإد ٔأن ًلوي دفاؿات ؤأسوإر  ذاللو  فرتة مىوث إًض َخ ؾحسإملطل جن ؾحسإًُو

ن حتس حًا ٔلي حماوةل ٔأدصى ٌٌَلًَم إًرشإهسة إًِجوم ؿىل ؿسن، فبٔمص تـٌلرة ما ختصب مسًية ؿس

من سور ؿسن، فـمص ؾٌلرة كوًة، واكن قصضَ ٔأن ًـمص إًسور لكَ ؿىل ذضل إٍمنط، فمل 

، وإهعَق مهنا ؿسن ٕإىل حلج ٌساؿس ؿىل ذضل ًىرثة إملرصوف، مث دصج إًض َخ ؾحسإملطل من

ملالكاٍ ٔأدَِ إًسَعان ؿامصٕإىل تالدٍ إمللصإهة 
(2)

، مث إهنٌل كذال تـس ذضل ؿىل ٔأتوإب ظيـاء ؿىل 

 .ًس إملٌلًَم إًرشإهسة

وسورُا، إزلفاؾَة فذحمي إٔلمي مصخان إًؼافصي ؾيبء إزلفاع ؾن ؿسن وثلوًة حتعَياهتا 

ًلس متىٌت ؿسن من إًعمود ٔأمام إًلزو تفضي إملسد إًـسىصي إشلي : "ًلول إملؤرخ ابمعصف

ني، وتفضي إًـون إملايل إًضرم إشلي ثَ لاٍ إٔلمي مصخان إًؼافصي من ثـز من ٔأس َادٍ إًعاًُص

 .ثَلاٍ من إًسَعان َلس جن ؾحسظل إًىثيي من إًضحص

                                                           
 .ٕٓٙئق برتغاليو، عبدالرضبن الشيخ، صثالث وثا ٔ

 .ٜٚ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٕ)
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ة يف حاةل من إًضـف وإًخاليش مِؤوس من صفاهئا تـس  ويف ُشٍ إٔلزياء اكهت إزلوةل إًعاًُص

ًة ثيرص يف حسمِا وكذًا ظوًاًل، واكن إٔلمي ٔأن ػَت إخلالفات تني ٔأفصإد إٔلزسة إًعاُص 

مصخان إًؼافصي ُو إحلامك إٔلملـي إحلعَف، ًسرك متامًا ٔأن إًيجسة إًيت ٔأسـفَ هبا ٔأس َادٍ من 

ثـز ضس إًلزو إملمَويك إًرشهيس ًن ثخىصر فامي ًو ثـصضت ؿسن ًلزو مرصي ٔأو جصثلايل 

 .خلاظة ٌصلود ؾن كَـخَ ؿسنخسًس، واكن ًسرك ٔأًضًا ٔأن ؿَََ ٔأن ًـمي حصثُداثَ إ

ة ًُس ابًِني، نٌل كذي حٌود نثيون من  ة كس ثـصضت ًخرًص واكهت حتعَيات ؿسن إًـسىًص

حامِهتا من ؿسوإن إذلةل إملمَوهَة إملرصًة، مفا اكن من إٔلمي مصخان ٕإل ٔأن ابدر إبحصإء 

ضل إًـمي مـوهة ماًَة إًرتماميت ًخحعَيات ؿسن مبا فهيا سورُا إًـايل وثَلى يف سخِي إجناز ذ

 .وؾًَِة خسَة من إًسَعان َلس جن ؾحسظل إًىثيي

و ٔأحس ساسة ؿسن إملـصوفني  وإس خـان إٔلمي مصخان ابًض َخ ؾحسإًىصمي جن َلس ابانفؽ ُو

حبسن إٔلحسوزة، واكهت هل ماكهة ظَحة ؾيس إًسَعان َلس جن ؾحسظل إًىثيي ؿىل إكٌاع 

من خُضَ ٌَمتصنز إملؤكت يف ؿسن حىت جس خوكي إًلَـة إظالح  إٔلمي إًىثيي إبرسال خاهة

خاىهبا إًـسىصي، وكدي إًض َخ ؾحسإًىصمي ُشٍ إًسفارة وإجتَ ٕإىل إًضحص ًإلثعال ابًسَعان 

َلس، ويف ؿسن ًشهص إًصابن ابس حاع ٔأن إًخجار وإٔلُايل كسموإ ًٔلمي مصخان إًخربؿات إًوفية 

، واكن ؿٌَلء ؿسن حيثون إٔلُايل ؿىل ذضلًرتممي حتعَيات ؿسن وجتيَس إجليس
(1)

." 

 

 
  

                                                           
 .  ٗ٘ـ، ص ٖٜٛٔ للطباعة والنشر، عدف الشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، دار اؽبمداين (ٔ)
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 ادلطهة انثاٍَ
 إىل عدٌانثانثح  حانربتغانُاحلًهح 

 

اكن إًربثلاًَون ًرتكدون إملوكف وثعورٍ يف ؿسن، وما حوًِا من إملياظق إٍمييَة ابُامتم ابًف، 

ا ثسَعان إًضحص كس هلَت ٕإٍهيم توإسعة  حبارة إًسفن واكهت ٔأهحاء ؿسن وإس خـاهة ٔأمُي

ة إًِيسًة إًيت اكن إًربثلاًَون كس ؿَموإ تبٔهحاء إًلزو إملرصي إًفاصي ًـسن، نٌل وردت  إملَالابًر

ٔأهحاء مفعةل ؾن إٔلرضإر إًيت حللت حبامِة ؿسن وحتعَياهتا إزلفاؾَة، فبٔرإد إًربثلاًَون  ٕإٍهيم

ثَـق حصإهحا وثحيك إقخيام ُشٍ إًفصظة إشلُحَة ًإلهلضاض ؿىل ؿسن يف وكت اكهت فَِ ؿسن 

 إًلذىل من ٔأتياهئا.

وؿني إملطل ؾٌلهوئَي إٔلول إًلدعان ًوتو سورز ذَفًا ٌَلدعان ٔأًفووسو ٔأًحونيك إشلي ُزم ٔأمام 

إٔلمي مصخان إًؼافصي، وثوىل إًلائس إًربثلايل إجلسًس كِادة إٔلسعول إًربثلايل يف إحملَط 

ٕإىل ؿسن يف أٔسعول حبصي مىون من س حؽ إًِيسي، ؤأحبص إًلائس ًوتو سورز من مِياء حٍو 

ني  وؾرشٍن كعـة حتمي ؿىل مذهنا ٔأًفًا ومائخني من إمللاثَني إًربثلاًَني ؤأًفًا من إمللاثَني إملالابًر

ا إًض َخ ابمـحَس  إًِيود إملسَمني، واكهت ثـَاميت إًلائس إًربثلايل سورز وإحضة ودضحية، ذهُص

ل  سمص ًو يلك تبَُِٔا وتـس ذضل، وٕإذإ ساؿسثَ ػصوفَ تلوهل: "ٔأن حيخي ؿساًن ٔأوًل ًو ذي كادهتا ًو

ة وإملالحِة، ؿَََ أٔن ًخجَ ٕإىل جنسة إًيعارى إٔلحدا ش من ثسذي إٔلمي حمفوظ إًـسىًص

إزلىلكي
(1)

." 

سون مساؿسة ٔأُي ؿسن ضس إذلةل  واكن إًربثلاًَون كس وظَوإ ٕإىل مسًية ؿسن مؼٍِصن ٔأهنم ًٍص

لول إملؤرخ ابخمصمة يف اترخيَ كالدة إًيحص"ويف إملمَوهَة إًيت ٔأرإدت  إٕلسدِالء ؿىل ؿسن، ًو

ُػ وظي إًفصجن من إًِيس ٕإىل تيسر ؿسن يف زالزني دض حة ما تني 923ُشٍ إًس ية ٔأي س ية 

 ، جصصة وقصإب مؼٍِصن إًسـسة ٔلُي ؿسن ؿىل إملرصًني، ومل ًليوإ صُئًا يف إًحيسر ول كٍي

ووإهجِم إٔلمي مصخان ابًساحي، وكسم هلم إًضَافة إًـؼمية ٕإىل  وىزل مهنم حٌلؿة ٕإىل إًساحي،

مصإههبم
(2)

." 

                                                           
 .  ٗ٘مد عبدالقادر بامطرؼ، ص الشهداء السبعة، ؿب (ٔ)
 .ٗٛ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٕ)



 
143 

شهص إملؤرخ ابمعصف ٔأهَ  م ابقت إٔلسعول 1516يف ظحاح إًَوم إًصإتؽ من صِص فربإٍص ًو

ة إحلرضمِة كس  ا ومل حىن إًيجسة إًـسىًص إًربثلايل إًـسهَني ومل حىن حتعَياهتم كس إنمتي تياُؤ

يا حيسزيا إًض َخ ابمـحَس تلوهل: "مجؽ إٔلمي مصخان ٔأؾَان ؿسن وجضاور مـِم  وظَت ٕإٍهيم، ُو

واكن ٔأنرثمه ٍصون أٔن ٌسمل إٔلمي مصخان ؿسن ٌَفصجني وحيلن إزلماء، ووإفلِم إٔلمي مصخان 

إشلي اكن ٌضـص تضـف مصنٍز ول ٔأحس ًسري هَف حىون ذامتخَ ٔلهَ ًـمل ٔأن إًفصجن إملالؿني 

ا ٕإىل ساحي ظية ٔلخي ةل ٍصؾون ٕإل ول ذم ، ودصج إٔلمي مصخان ومـَ ص َوخ ؿسن وجتاُر

ٔأن ٌسَموإ إًحسل، ؤأرسَوإ سفِية ظلية ؿَهيا ٔأمي إًححص ٕإىل سفِية إًفصجني خيرٍب ٔأن إًحسل 

ا عل وهل ول ًعَحون مٌَ كي جسَمي وظون إملاكًف وإٔلروإح،ومل ٍصد إًلدعان ًوتو سورز  ٔأمُص

ىٌَ ىزل تيفسَ ٕإىل  إًرب يف ٔأهبة فائلة، ومـَ هوإدِش إًسفن من هعارى، فصحة هبم إٔلمي ًو

مصخان وإزلموع يف ؾَوهَ من إشلل وإًلِص واكن ًخلكم تعوت ختيلَ إًـربة، ًىن إًلدعان 

شإ يشء ما اكن ُو ول ٔأحس من رفاكَ  إًفصجني إس خلصب جسَمي ؿسن هبشٍ إًعورة إًسِةل ُو

و ٕإوسان دإَُة.ًخوكـوهَ، وكام إٔلمي مصخان ابًو   إحة ُو

ٔلمي مصخان ًيروة وإًـؼمة وإٕلظمئيان، وكال ًفبٔحس إًلدعان ابًيروة وإًـؼمة وإٕلظمئيان اب

س إحلصب مـنك، ولك ما هلعسٍ ٔأن هيلش ؿسن من إملرصًني، وحنن هعَة جسَمي  حنن ل ىًص

ىن هعَة مٌم ٔأن ثحلى  ابًلَـة  حمخفؼاً إًلَـة ًنك إٔلمان ؿىل وساننك وأٔروإحنك ؤأموإًنك، ًو

وإزلفاع ؾهنا ٕإىل ٔأن هـود ٕإًَنك تـس ٔأساتَؽ كََةل ًًس خمل إًحالد مٌنك تـس ٔأن هعص إملرصًني من 

َخجار وتلِة إًصؿااي،  إًححص إٔلمحص، ول صم وحودان يف ؿسن ابحىون مٌَ فوإئس هحية ًنك ٌو

ٔكهَ حيملفاهسُش إٔلمي مصخان من الكم إًفصجني وما اكن ًعسق ما جسمـَ ٔأذانٍ و 
(1)

". 

لول إملؤرخ صِاب حسن: "واكن إبماكن ًوتو سوإٍرز ٔأن ٌس خويل ؿىل ؿسن جلك سِوةل  ًو

رس يف ثطل إلٓوهة، ٔلن حتعَياهتا اكهت ضـَفة تـس ٔأن دصجهتا مسإفؽ إملرصًني، كي ٔأهَ رٔأى  ٌو

ثبٔحِي ذضل ٕإىل حني رحوؿَ من إًححص إٔلمحص
(2)

." 

ويف إًـرص سافص إًلدعان إًفصجني جاكمي حوزثَ ؤأذش من ؿسن تـغ وًلول ابمعصف: "

إًلوت ؤأؾعاٍ إٔلمي مصخان ؿسدًإ من إًىداش وظيادًق من إًـية وإًصمان، ومييض إًض َخ 

و وإحس  ابمـحَس كائاًل: "وإحللِلة إشلي فِمياُا من روزانمة إًيادوذة مـصإج إزلٍن ذاجني ُو

                                                           
 .  ٗ٘مد عبدالقادر بامطرؼ، ص الشهداء السبعة، ؿب (ٔ)
 .  ٚٗٔأضواء على تاريخ اليمن البحري، حسن شهاب، ص (ٕ)
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سوإرز ٔأهَ كال ٌَيوإدِش إًِيود إشلٍن اكهوإ مـَ ؿسن سلعت من إشلٍن اكهوإ مؽ إًلدعان ًوتو 

ن ثلوم ًِا كاةمة تـس إًَوم وإٔلمي مصخان  يف ًسان ثسِوةل دون حصب، ويه نٌل صاُسان خمصتة ًو

و أٓدسم ظَة ورٔأًت إٔلوسة هرتك ؿسن حتت مسؤوًَخَ وهشُة ًفم  ٍصقة يف وحودان ُو

 ًس إزلانلك".إحلعار ؿىل إدوثيا إًيعارى إٔلحدوش من ماك

من نخاتَ زإد إٔلسفار يف ٔأددار  79ذضل ما ٔأوردٍ إًض َخ سـَس جن ؿًل ابمـحَس يف ظفحة 

 .إًضحص وؿسن ومِالابر

وكسر، ًلس اكهت إٔلكسإر وإكفة ٕإىل  ؤأهنا ؤأمي ظل حللِلة ثفوق إخلَال، وعل إملصإد فامي ٔأرإد

سة إًيت كي ٔأن حمترغ إلٔ  ايم ؾن مثَي ًِاخاهة إًـسهَني يف حميهتم إًفًص
(1)

. 

ُضي إملؤرخ ابخمصمة يف اترخيَ كالدة إًيحص ٕإىل ٔأن إًربثلاًَني  كس كدي رحَِِم من ؿسن، ٌو

من ٔأُي إًضام ابًىٍص من  ظَحوإ رابتني جسي هبم ٕإىل خسة، فسفؽ ٕإٍهيم إٔلمي مصخان رابتني

إًصابتني شلضل تـس ٔأن ُأدِفوإ وجتوروإ، فمل ًـشرمه إٔلمي يف ذضل، نفاًة ًرش إًفصجن، مفىثوإ 

يف إًحيسر ٔأايمًا، مث ساروإ ٕإىل خسة
(2)

." 

يا ل تس من وكفة رممة حول  إٔلس حاب إًيت دفـت إٔلمي مصخان ٔلن ًخـاون مؽ إًربثلاًَني: ُو

إٔلمي مصخان إًؼافصي ٕإىل إًخـاون مؽ إًربثلاًَني وإس خـسإدٍ ًدسَمي  إٔلس حاب إًيت دفـت

مسًية ؿسن هلم، ورمغ ٔأهيا خنخَف متامًا مؽ إٔلمي مصخان حول إس خـسإدٍ ملسًية ؿسن، ٕإل ٔأهيا 

  ت إٔلمي مصخان ًدسَمي مسًية ؿسن:لتس ؤأن هشهص إٔلس حاب إًيت دفـ

مفن إٔلس حاب إًصئُس َة إًيت دفـت  :موت ٕإىل ؿسنوظول إًلوإت إزلإمعة من حرض ثبٔدص : أٔولً 

إٔلمي مصخان إًؼافصي ٔلن ًحسي إس خـسإدٍ ًدسَمي ؿسن ٌَربثلاًَني ُو ثبٔدص وظول إًلوإت 

 إزلإمعة هل من حرضموت.

ًلس اكن ملصرًإ ٔأن ثعي إًيجسة إحلرضمِة : "ًلول إملؤرخ ابمعصف يف اترخيَ إًضِسإء إًس حـة

ة وإملىوهة من ٔأًف ملاثي من إذلوم وإملِصة ٕإىل ؿسن يف صِص دٌسمرب  م، أٔي 1515إًـسىًص

م، تَس ٔأن مومس إًسفن 1516كدي وظول إًلائس إًربثلايل ٕإىل ؿسن يف صِص فربإٍص س ية 

ل يف هناًة صِص ًياٍص س ية إحلرضمِة إًلادم من إًحرصة ثبٔدص يف إخلََج ومل ًعي ٕإىل إًضحص إٕ 

ف محوٍهتا وٕإحصإء حصماميت وجتسًسإت 1516 م، وتـس وظول إملومس ومصور تـغ إًوكت يف ثفًص
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ا ٕإىل إًِيس، وإًوإكؽ ٔأن  ة ًِا ولٓلهتا، اكن والكء إًسفن ابًضحص كس كصروإ ورثحوإ سفُص رضوًر

ئم إًوالكء مل ٍىوهوإ كس ثَلوإ ٕإصـارًإ من إًسَعان َلس جن ؾ  حسظل إًىثيي ؾن ؾزمَ ٔأًو

إسدئجار سفهنم ًإلحبار ٕإىل ؿسن ٔلهَ اكن مذىامتً ؿىل ُشٍ إملِمة، ورمغ جناح سفارة إًض َخ 

 . ابانفؽ زلى سَعان إًضحص ٕإل ٔأن ثعادم إٔلقصإض إًيت مصت تيا ٔأخَت سفص إًيجسة ٕإىل ؿسن

ىٌَ ًلس حاول إًسَعان َلس جن ؾحسظل إًىثيي ٔأن ًخجاُي ٔأمص إملِاحٍصن  يف تسإًة إٔلمص ًو

يف إٍهناًة ىزل ؾيس موكفِم ٔلهنم ٔأحسزوإ صلحًا مزجعًا يف مسًية إًضحص ؤأدضوإ ؿىل هلَِم ٕإىل 

رماحصمه إخملخَفة وثبٔزم إملوكف واكد ًيفجص ٕإىل ما ل حتمس ؾلداٍ، ًىن ٔأحس إٔلرشإف من أٓل 

ة إحلاسم ثوسط زلى مالك وهوإدِش إًسفن إحل امِة ًيلي إًخجِزية مىٌون إشلٍن ٌسىٌون كًص

ٕإىل ؿسن، فدادر ٔأُي إحلاسم تخَحَة إًعَة وكسموإ ٔأرتـة ؾرش سفِية ًيلي إجليس، وثحـِم ٔأُي 

 . إًضحص وكسموإ س حؽ سفن وكسم إملِصة س خًا من سفهنم وكسم أٓل ظور إًـٌلهَني ٔأرتؽ سفن

ي  ؾرش  م ثوهجت إًيجسة ٕإىل ؿسن فوظَهتا يف إًثامن1516ويف إًثاين ؾرش من صِص ٔأجًص

م، ويف ُشإ إًضِص اكن إًلدعان سورز تني حٍزصة دُطل 1516من هفس إًضِص س ية 

َؽ لَ ٕإىل ًز وإًساحي إحلخيش يف ظًص
 (1)

. 

شهص إملؤرخ ابمعصف ٔأن ٔأُي إحلاسم من إًضحص حبرضموت كس صارهوإ يف هلي إًيجسة  ًو

ة إًيت تـر هبا إًسَعان َلس جن ؾحسظل إًىثيي ٕإىل إٔلمي  مصخان إًؼافصي إًـسىًص

م، واكن ٔأُي إحلاسم 1516/ُػ922 ًإلصرتإك يف إزلفاع ؾن ؿسن ضس إًلزو إًربثلايل س ية

من ٔأرمص إًححارة يف حرضموت وميخَىون ٔأسعوًل جتاراًي من إًسفن إًرشإؾَة ثلسر تبٔنرث من 

(2)مخسني سفِية جتوب ؿاجصإت إحملَعات
. 

من إٔلس حاب إملِمة إًيت دؾت إٔلمي  ؿسن: اثهًَا: ؿسم إنامتل إًخحعَيات إزلفاؾَة ملسًية

مصخان ٔلن ًحسي إس خـسإدٍ تبٔن ٌسمل ؿسن ٌَربثلاًَني ُو ؿسم إس خعاؾخَ من إٕلىهتاء من تياء 

إًخحعَيات إجلسفاؾَة ملسًية ؿسن ؤأمهِا سور ؿسن وإشلي حتعمت ٔأحزإء نثية مٌَ حصإء 

ؾٌلل إًرتمميَة ٌَلالع وإحلعون وإًيت إذلةل إملمَوهَة ؿىل مسًية ؿسن، ونشضل ؿسم إنامتل إلٔ 

شهص إملؤرخ ابمعصف  نشضل اكهت حتخاج ٕإىل ظَاهة وحصممي حصإء إًِجمة إملمَوهَة ؿىل ؿسن، ًو

                                                           
 .  ٜ٘، صالسبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ الشهداء (ٔ)
 .  58السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، ص  الشهداء (ٕ)



 
146 

م ابقت إٔلسعول إًربثلايل إًـسهَني ومل حىن 1516ٔأهَ يف ظحاح إًَوم إًصإتؽ من صِص فربإٍص 

ا (1)حتعَياهتم كس إنمتي تياُؤ
. 

من إٔلس حاب إًيت دفـت إٔلمي  مصخان ؿىل إملسهَني من تعش إًربثلاًَني:اثًثًا: دض َة إٔلمي 

مصخان ٔلن ًحسي إس خـسإدٍ تبٔن ٌسمل مسًية ؿسن ٌَربثلاًَني، ُو دضُذَ يف حال إمللاومة 

ًضـف إٕلماكهَات، تبٔن ًلوم إًربثلاًَون يف حال إسدِالهئم  مس حلاً وفضَِا إًيت ًـمل تيدِجهتا 

لام من إٔلُايل وإٔلظفال وإًًساء فِلوموإ تلذَِم ؤأزسمه، وًِشإ "مجؽ ؿىل مسًية ؿسن ابٕلهخ

إٔلمي مصخان ٔأؾَان ؿسن وجضاور مـِم واكن ٔأنرثمه ٍصون ٔأن ٌسمل إٔلمي مصخان ؿسن 

ٌَفصجني وحيلن إزلماء، ووإفلِم إٔلمي مصخان إشلي اكن ٌضـص تضـف مصنٍز ول ٔأحس ًسري 

صجن إملالؿني ل ٍصؾون ٕإل ول ذمة، وفـاًل كام إًلائس ًوتو هَف حىون ذامتخَ ٔلهَ ًـمل ٔأن إًف

سورز إبؾعاء إٔلمان ٔلُايل مسًية ؿسن
(2)

". 

ذما ًسل ؿىل هسم إٔلمي مصخان إًؼافصي ُو  :ةإًـامثهَ يف ؿسن مؽ إزلوةلؿالكات إٔلمي مصخان 

إًصساةل إًيت ٔأرسي هبا ٕإىل إخلََفة إًـامثين مؽ رسوًني من ٔأمه ٔأؾَان وفلِاء مسًية ؿسن ًـخشر 

و من ٔأتياء ؿسن  فهيا ؾٌل تسر مٌَ من ثـاون مؽ إًربثلاًَني فِلول إملؤرخ إًـسين ابخمصمة ُو

خطل إٔلحسإث:  ُػ نخة إٔلمي مصخان ؿىل 923فس س ية "ويف هومـادض ًٔلمي مصخان ًو

ٌلً ٔأن ؿادٍ يف إحلَاة ٕإىل إًسَعان سَمي صاٍ نخااًب  اب مُو ًسان إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

ٕإوضاء إٔلدًة إًفلَِ َلس جن معص حبصق ًخضمن إًضىوى من حسني وسٌَلن وحٌسٌُل وما 

خضمن إٕلؾخشإر من فـهل ثـَق ابٍمين من إًفساد من سفم إزلماء وهنة إٔلموإل وكي ذضل، وً 

مؽ إًفصجن من إملساملة ودفؽ إًصابتني ٕإٍهيم، ؤأذش ؿَََ دعوط حٌلؿة من ٔأؾَان إًحسل من إًفلِاء 

ٌل إًض َخ إًضاذيل وإًفائيش، ونخة حصحهتٌل  وإًخجار وكيمه، ؤأرسي تشضل حصحة كاظسٍن ُو

ٌل ٕإًََ ً وهجٌِل هَفٌل حصحج هل جصًإ نخااًب ٕإىل ظاحة إحلجاز إًرشًف جصاكت جن َلس، وحـي هؼُص

وحبصًإ، ؤأرسي مـٌِل هبسًة ؾؼمية ٕإىل إًسَعان، وهبسًة ٔأًضًا ٕإىل إًرشًف جصاكت، فذوهجا ٕإىل 

ق إًححص وجحا، مث ؾزما ؿىل هؼص إًرشًف ٕإىل مرص مث مهنا ٕإىل إًصوم، فبٔوظال  إحلجاز ظًص

حزل ظَهتٌل، ومات إًفائيش ، وأٔ إًىذاب ٕإىل إًسَعان، وكدي إًِسًة ؤأهصرمٌل، ؤأاثب ؿىل إًِسًة

ابًصوم ووظي إًضاذيل تثوإب إًِسًة ٕإىل سوإهن، ورهة يف إًححص ٕإىل إٍمين، خفصج ؿَََ حٌلؿة 

                                                           
 .  58السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، ص  الشهداء (ٔ)
 .  ٗ٘مد عبدالقادر بامطرؼ، ص الشهداء السبعة، ؿب (ٕ)
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لال اكن ذضل مهنم جهتوٍن من إًرتك  ا، ًو من دُطل، فبٔذشوإ مجَؽ ما مـَ من إًِسًة وكُي

إشلٍن جزتَس
(1)

". 
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 ادلطهة انثانث
 حانربتغانُتصدٌ األيري يرجاٌ نهحًهح 

 

ختخَف إًصوإايت إًخارخيَة حول دط سي إذلةل إًربثلاًَة تـس ملادرهتا ؿسن، ووظوًِا ٕإىل 

َؽ فلط، فِلول ابمعصف: "وكادر إًلدعان ًوتو  خسة ٔأم ٔأهنا وظَت ٕإىل حٍزصة هكصإن ومِياء ًز

خَ ؿىل سورإز ؿسن ؾرص إًَوم إشلي خاء فَِ ٕإٍهيا مذجًِا ظوب إحلسًسة ٔلن إًصحي إشلي ٔأرمغ 

إٍميين ومل جس خعؽ سفٌَ إحذَاز إًححص ٕإىل إًضفة إًلصتَة من ذََج ؿسن، ويف  مساٍصة إًرب

إحلسًسة ؿمل إًلائس سورإز ٔأن كعـًا من إٔلسعول إملرصي اكهت كس كادرهتا مٌش ٔأايم ابجتاٍ 

و دط حبصي صسًس إخملاظ لًا هل ُو ص خسة، حفاول إٌَحاق هبا مذزشًإ إخلط إًساحًل إٍميين ظًص

حت ؿىل إًسفن إًربثلاًَة إًزوإتؽ ومتزق ٔأسعول إًلدعان سورز ؿىل  َ، ُو ملن ل ًـصف جماًر

إًعرور إٍمييَة رش ذمزق، فاؾخعم جبٍزصة هكصإن وكس ذُة إجلزء إلٔنرب من ٔأسعوهل ظـمة 

إٔلموإج، وإضعص إًلدعان سورز ٕإىل إملىوث جبية هكصإن تلِة فعي إًصتَؽ، ويف تسإًة فعي 

َؽ إًعَف كاد ر إجلٍزصة ٕإىل دُطل، ومهنا سار ابخلط إًساحًل إحلخيش حىت وظي ٕإىل مِياء ًز

فلاومَ إزلانلك ٕإل ٔأهَ متىن من ٕإحصإق تـغ ٔأهوإخ إملسًية وذَف ورإءٍ مثاهَة ؾرش كذَاًل 

يساًي، وكذي يف ُشٍ إملـصنة ؿسد كسر تثالمثائة من إزلانلك وإًعومال، وهؼصًإ ٌَمصض  جصثلاًًَا ُو

و ًـصج حتت زلي دسانٍص إشلي ثف ىش تني حبارثَ ؿاد إًلدعان سورز مصة ٔأدصى ٕإىل هكصإن ُو

م، وذالل مسة ٕإكامذَ يف هكصإن ٔأرسي سفِيدني 1516إًلامصة، ومىر هبا حىت هناًة س ية 

من سفٌَ ٕإىل مِياء إٌَحَة ًرشإء تـغ إملوإد إًلشإئَة، كي ٔأن ساكن إٌَحَة أٔزسوإ س حـة من 

إًححارة إشلٍن ىًزوإ ٕإىل إًرب من إًفصإر ٕإىل إًسفِيدني مؽ ما متىٌوإ من ٔأذشٍ حبارهتا ومتىن تلِة 

من إًزإد من مِياء إٌَحَة، ؤأرسي حامك إٌَحَة ابٔلزسى إًربثلاًَني إًس حـة ٕإىل خسة، ومهنا 

ٔأرسَوإ ٕإىل ٕإسعيحول، وكس متىن ٔأحسمه من إٕلفالت من إٔلزس ووظي إًربثلال ًَحيك ملَىِا 

ما حي تلدعاهَ إٔلدصق، ؤأما إًسفِيخان إٌَخان ٔأرسٌَِل إًلدعان سورز ٕإىل  ؾٌلهوئَي إٔلول

إٌَحَة فلس ؿادات ٕإىل حٍزصة هكصإن ثيشء من إملوإد إًلشإئَة
(1)

". 
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ؤأما إملؤرخ ابخمصمة يف اترخيَ كالدة إًيحص فُُضي ٕإىل ٔأن إًربثلاًَون كس وظَوإ حبمَهتم ٕإىل 

ا وهبا إٔلمي سٌَلن يف مجؽ من مِياء خسة، فِلول: "مث سار  إًربثلاًَون ٕإىل خسة فبٔرسَوإ تخٌسُر

إًرتك وكيمه، واكهوإ كس ؿَموإ مبسيمه ٕإىل خسة، فبٔس خـسوإ ًلذاهلم، فمل ًزنل ٔأحس من إًفصجن 

ٕإىل ساحي خسة، تي كعسمه إٔلمي سٌَلن ٕإىل إًحيسر يف قصإب ٔأو قصإتني، فٌَل كصب مهنم 

هيم من مصإههبم مصهحني ٔأو زالزة، مث ٕإن إملسإفـي ظصح يف إًحاروت رمامه ابملسإفؽ، فبٔثَف ؿَ

لال ٕإن إملسإفـي اكن  صُئًا حىت ثلي إملسفؽ ؤأحصكت إًيار تـغ إًلصإب إشلي فَِ سٌَلن، ًو

هرصإهًَا خيسم مؽ إٔلمي سٌَلن، فبٔحعن ؿىل ٔأُي دًيَ تشضل، فلذي إٔلمي سٌَلن إملسإفـي يف 

مبا تلي من إًلصإب ساملًا، وإس متص إًفصجن رإحـني ؾن تيسر خسة  إحلال، ورحؽ ٕإىل ساحي خسة

ٕإىل إًـني، فذحـِم إٔلمي سٌَلن ٔأو تـغ ٔأحصاتَ يف قصإب ٕإىل كصب إٌَُحَة، فاسدٌلشوإ من 

إًفصجن قصإاًب تَ حٌلؿة من إًفصجن، فـزموإ هبم ٕإىل خسة، مث ثلسموإ هبم ٕإىل إًسَعان ظاحة 

ؿسن، ؤأكاموإ فَِ ٔأايمًا، ؤأؾعامه ما حيخاحون ٕإًََ من إملاء إًصوم، فوظي إًفصجن ٕإىل تيسر 

، وإسدٌلش مهنم تـغ إٔلسارى مث رحـوإ ٕإىل ُصموز ودِهبم ظل وذشهلم وكٍي
(1)

." 

تَف ٕإىل ٔأسٌلع إٔلمي مصخان إًؼافصي ٔأهحاء إًلائس سورز وسوء إًعاًؽ إشلي رإفلَ حِامن ذُة 

َؽ اكن ًِا رد فـي معَق يف هفوس إًـسهَني  يف رحَخَ إًـسوإهَة ٕإىل خسة، نٌل ٔأن ٔأهحاء ٕإحصإق ًز

ٕإل  ثـاظفًا مؽ ٕإدوإهنم إزلانلك وإًعومال، ل س امي وإن ما كام تَ سورز ضس إزلانلك مل ٍىن

ثبٔدًحًا ًٔلمي حمفوظ إزلىلكي حزإء مٌادضثَ ومؤإزرثَ إزلؿاة إملسَمني يف ٔأكاًمي خمخَفة من 

س خـسون  ئم إزلؿاة ٌو إحلخضة ًًرش إزلؾوة إٕلسالمِة، واكن إٔلحداش إًيعارى ًلاومون ٔأًو

اٍص س ية إًربثلاًَني ؿىل إٔلمصإء إملسَمني إزلانلك وإًعومال إشلٍن اكهوإ ًؤإزروهنم، ويف صِص ًي

م كسم إًلدعان سورز مبا ثحلى من ٔأسعوهل إًىس َح ٕإىل ؿسن ًَدسَمِا من إٔلمي 1517

مصخان، فمل ٌسؽ إٔلمي مصخان ٕإزإء ُشٍ إجلصٔأة إًربثلاًَة إًضًِـة ٕإل إن ًعاحف رسي إًلدعان 

تعصف س َفَ إملسَول، ورفغ جلك ٕإابء جسَمي ؿسن، فبٔسلط يف ًس إًلائس إًربثلايل إٔلرؾن 

صمبا يف اترخي حِاثَ إًلِادًة ٔأهَ ل ميطل حول ول كوة ٔأمام إملوكف إجلسًس إ وصـص شلي وضبٔ يف ًو

 .ؿسن، فلادر إًلدعان ملاضحًا ؿاضًا ٔأظاتؽ إًيسم

واكهت من ٔأمه إٔلس حاب إًيت مىٌت إٔلمي مصخان إًؼافصي من إٕلمذياع ؾن جسَمي مسًية 

 :ؿسن ٌَلائس إًربثلايل ًوتو سورز يه
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جتيَس إٔلمي مصخان ؿسة مئات من رخال إًلدائي من إملياظق إحملَعة تـسن ٌسلفاع ؾن : ٔأولً 

 .ؿسن

ٕإنٌلل إًرتماميت وإًخحعَيات ًسور ؿسن وكالؾِا، وذاظة حعون حدي ظية وحعون : اثهَاً 

 .حدي حلات

ة ٕإىل ؿسن، واكهت مىوهة من ٔأًف ملاثي من إذلوم : اثًثاً  وظول إًيجسة إحلرضمِة إًـسىًص

 .ملِصة، وإًيت اكهت كس ثبٔدصت ًٔلس حاب إًيت ذهصانُا ساتلاً وإ

ٔأن إٔلمي مصخان إس خعاع ابكذسإٍر إٕلدإري من إسدِـاب إملسد إحملًل وإًـون إخلاريج، : رإتـاً 

 .وثيؼميِا ٔأتسع ثيؼمي وإٕلس خفادة مهنٌل

ٕإسالمِة ومن ٔأؾؼم  إرثحاط إمللاومة يف ؿسن ابزلوةل إًـامثهَة وإًيت اكهت ثـخرب ٔأنرب كوة: ذامساً 

إزلول يف إًـامل، وذضل من ذالل إملصإسةل إًيت متت تني إٔلمي مصخان وإزلوةل إًـامثهَة ٔأتسى 

فهيا إٔلمي مصخان حصإحـَ وهسمَ ؾٌل تسر مٌَ من ثـاون مؽ إًربثلاًَني، وكدول إزلوةل إًـامثهَة 

  .موكف إٔلمي مصخان وإس خـسإدُا زلمعَ ومساهسثَ

ٔلمي مصخان جتاٍ إذلةل إًربثلاًَة تلِادة ًوتو سورز، فلس وإًخلي إملفايجء ًإملوكف وحصإء 

ة إًلادمة من إًِيس من إًوظول ٕإىل مِياء ؿسن، وهخج ؾن  حادض إًربثلاًَون إًسفن إًخجاًر

ُػ إص خس 924يف س ية ذضل إرثفاع يف ٔأسـار إملوإد إًلشإئَة فِشهص إملؤرخ إًـسين ابخمصمة ٔأهَ 

ؿسن، فدَف زتسي إشلرة س حـة وؾرشٍن دًيارًإ وإٔلرز ٔأنرث من ذضلإًلالء يف 
(1)

. 

ة من إًِيس ٕإىل مِياء ؿسن فو  ُػ 925في س ية ٕإل ٔأهَ زسؿان ما ٌرس ظل وظول إًسفن إًخجاًر

وظَت مصإهة إًِيس صاحٌة ظـامًا، فصدط إًسـص يف تـسن، وتَف إًزتسي س خة دانهي
(2)

 . 

وظي حسني تم ٕإىل إًحلـة يف مخسة ٔأو س خة "ُػ 926ية يف س  ًشهص إملؤرخ ابخمصمة ٔأهَ و 

ٔأقصتة، وىزل ٕإىل زتَس، فـمل توظول إًفصجن ٕإىل إًـارة، فصحؽ تـسىٍص ٕإىل خسة ًَـَمِم توظول 

إًفصجن
(3)

. 

شهص إملؤرخ ابخمصمة ٔأهَ يف س ية  وظي إًفصجن يف هَف وؾرشٍن دض حة ما تني "ُػ 926ًو

كارب وكََون وجصصة، وفهيا جصصة هحية خسإ فهيا كاًة ٔأموإهلم وزإدمه ومسإفـِم، واكن قصضِم 

                                                           
 .ٛٛ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٔ)
 .ٜٛ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٕ)
 .ٜٓ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٖ)
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ة، مل  ميىهنم مـَ من إًوظول ٕإىل تيسر ؿسن، فلَط مـَِم، ووكؽ مٌسذَ ؿىل إًـارة وإًصحي ٔأًز

ا ت ؿَهيم إًربصة إًىدية، حفمَإًصحوع ٕإىل ؿسن، وقصك وإ ما دف مهنا ٕإىل تلِة إخلضة، وحصهُو

وثوهجوإ جزمعِم ٕإىل خسة، فٌَل وظَوإ ٕإىل إًـارة، وذضل يف ٔأول حٌلد إٔلوىل نخة إًض َخ َلس 

جن ٕإسٌلؾَي إًرسوري ٕإىل إٔلمي مصخان ًـَمَ توظول إًفصجن، فاس خـس إٔلمي هلم، ورثة 

ا، فدـس ًومني وظي إًـمل تبهٔنم ساروإ ٕإىل هجة إًضام،  إًـساهص ؿىل مصإحهبم يف إزلروب وكُي

ؤأما إًفصجن فٕاهنم ثوهجوإ ٕإىل حنو خسة، فٌَل اكهوإ ابًلصب مهنا، ؿَموإ ٔأن جبسة ؾسىصًإ نثَفًا من 

ٕإىل إًرتك وإٔلروإم وإملـازتة وكيمه، فسذَِم إًفضي وإخلشلن، فسجصوإ ٕإىل دُطل، ؤأكاموإ هبا 

َوإ ٕإىل تيسر ؿسن يف صِص رحة مؼٍِصن ٔأن رد إًضٌلل، مث رحـوإ من حِر خاؤوإ، فوظ

إملساملة، فبٔمسمه إٔلمي مصخان ابملاء وإًزوإد، وإس خفم من ٔأًسهيم تـغ إٔلسارى مث ؾزموإ ٕإىل 

ُصموز
(1)

." 

 

  

                                                           
 .ٜٔ٘/ٙقالدة النحر، باـبرمة،  (ٔ)
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 ايشادلثحث اخل
 احلًهح انربتغانُح عهً انثحر األمحر واجلزر انًُُُح

 

ة تـس ثـصض إذلةل إًربثلاًَة ٌَِزمية يف ؿسن ؿىل ًس  إٔلمي مصخان إًؼافصي وإيل إزلوةل إًعاًُص

يف مسًية ؿسن، ٔأرإد إًلائس إًربثلايل إٔلمي دإًحونيك ٔأن ًـوض ثطل إخلسارة مبحاوةل إًس َعصة 

ة ًٔلسعول وإًلوإت  ؿىل مٌعلة ساحََة ٔأو حٍزصة ٕإسرتإثَجَة حىون مبثاتة كاؿسة ؾسىًص

ة إًربثلاًَة يف مسذي إًححص إٔلمحص، وابًخا ة إًخاًَة ٌَحمةل إًححًص يل اكهت إخلعة إًـسىًص

شإ  إًربثلاًَة ُو إًخحصك ابجتاٍ إًححص إذلص وإجلزر إٍمييَة إًيت ثلؽ ؿىل إًساحي إًلصيب ٌَمين، ُو

 : ما س يخِيَ يف ُشإ إملححر يف معَحني

 اجلزر انًُُُحهح انربتغانُح عهً احلً: طهة األولادل
 جزَرج كًراٌهح انربتغانُح عهً احلًطهة انثاٍَ: ادل
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 طهة األولادل
 اجلزر انًُُُحهح انربتغانُح عهً احلً

 

تـس ثَلي إًربثلاًَني إًِزمية إًساحلة يف ؿسن تلِادة إٔلمي دإًحونيك وإوسحاهبم من ذََج 

ة ًيعَلون مهنا ًخحلِق ٔأُسإفِم ابٕلسدِالء ؿىل ؿسن  ؿسن، اكن لتس هلم من إختاذ كاؿسة حبًص

ة إًصإتط تني إًِيس وحبص إًـصب من هجة إًلصب وابًخايل إًس َعصة  ؿىل دط إملالحة إًححًص

 وإًححص إٔلمحص وؿسن وخسة من هجة إًرشق.

ة يف ٕإحسى حزر إًححص  شلضل اكن ٔأول كصإر ٌَلائس إًربثلايل دإًحونيك ُو ٕإجياد كاؿسة حبًص

 مييَة ٕإن إس خعاع ذضل.إٔلمحص إمللاتةل ٌَساحي إٍميين يف هتامة، ٔأو إٕلسدِالء ؿىل ٔأحس موإينء إٍ 

حاول إًربثلاًَون إٕلسدِالء ؿىل تـغ إملسن وإجلزر إٍمييَة ؿىل ساحي إًححص إٔلمحص، مثي إخملا 

وإحلسًسة وإٌَحَة ومِسي وحزر هوراي موراي وهكصإن
(1)

. 

شهص يف ؿسن،  تـس ُزميخَ إًربثلايل رحةل سي إٔلسعولإًـالمة إملؤرخ ؾحسإًصمحن إجن إزلًحؽ  ًو

مث ساروإ ٕإىل ابب إمليسب: "، فِلوليف حماوةل إٕلسدِالء ؿَهياوفضَِم 
2

، مث ٕإىل إخملا
(3)

ومصوإ  

                                                           
الثناء اغبسن على أىل اليمن، ؿبمد بن عبداؼبلك اؼبروين، دار الندى للطباعة والنشر يروت لبناف، الطبعة  (ٔ)

 .ٖٖٚـ صٜٜٓٔالثانية 
باب اؼبندب: ىو الفتحة اعبنوبية ؼبدخل البحر األضبر اعبنويب، ربيط بو سلسلة من اعبباؿ كجبل مراد وجبل  ٕ

العقد وجبل الشيخ سعيد وبشرقيو جبل اؼبنهلي، وقد كاف اؼبالحوف القدامى يسمونو باب اؼبندـ واليـو باب 
ًنة اليت تتكوف من ؾبموعة تشكيالت صخرية اؼبندب، واغبقيقة أف الندب والندـ يستوياف يف ىذه اؼبنطقة اػبط

بركانية، والسفن سبر من مضيق صغًن يفصل جزيرة ميوف عن الشاطيء العريب وعرضو ثالثة كيلو مرتات. انظر: 
 . ٕ٘ٙٔ/ٕمعجم البلداف والقبائل، اؼبقحفي، 

، اكتسبت شهرهتا كيلو مرت  ٜٗاؼبخا: مدينة مشهورة على ساحل البحر األضبر غريب مدينة تعز دبسافة  (ٖ)
لكوهنا من اؼبواينء القددية اليت ذكرهتا النقوش اغبمًنية باسم موزا حيث مثلت دورًا تارخييًا ىامًا يف عهد 
اغبمًنيٌن، كما ازبذهتا الدولة اعببائية اليت عاصرت الدولة اغبمًنية ميناًء ؽبا، ويذكر صاحب كتاب الطواؼ 

ميالدية، أنو وجد اؼبخا مزدضبًا باؼبراكب والبحارة والتجار، وأف  ٓٛحوؿ البحر الذي يعود تارخيو إىل سنة 
الناس يف شغل شاغل بالتجارة وأف اؼبخا ؾبموعة من أسواؽ أقيمت على أساس من القانوف، وأىلها حيكموف 
بعض السواحل األفريقية باسم أمًن اؼبعافر يف عهد اؼبلك اغبمًني كريب إيل اؼبقيم يف ظفار، وقد أصبحت 
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هبا، مث ٕإىل إًحلـة
(1)

وإملخٌُة ،
(2)

، ومل ًسذَوإ صُئًا من ُشٍ إًحيادر، ٕإذ اكن ٔأَُِا وؾسىص 

إًسَعان ؿامص ًرتإءون هلم ؿَهيا ابًسالح وؿسة إحلصب
(3)

. 

ًِشٍ إملياظق جنس ٔأهنا مٌاظق ساحََة ثلؽ ؿىل إًححص إٔلمحص، وٕإذإ ثددـيا إًعحَـة إجللصإفِة 

 سوى يفمتص ل وإًسفن  ،فذحة إجليوتَة ملسذي إًححص إٔلمحص إجليويبفداب إمليسب ًـخرب مبثاتة إً 

1مضَق ظلي ًفعي حٍزصة مِون ؾن إًضاظيء إًـصيب وؾصضَ زالزة هََو مرتإت
. 

                                                                                                                                              

خا ىي اؼبيناء الرئيسي لليمن، وبعد اإلسالـ استخدمها بنو قباح واسطة لنقل القوات اغبربية من اعبيش اؼب
اغببشي إىل سواحل اليمن وزبيد حيث دارت حروب عديدة بٌن بين قباح واؼبلوؾ الصليحيٌن يف القرف 

وقعة الكظائم، وقد اػبامس اؽبجري، انتصر فيها الصليحيوف يف بعض الوقعات كما انتصر آؿ قباح يف 
تصدت اؼبخا لعدة ضبالت عسكرية من قبل الطامعٌن يف اليمن، أمهها ضبالت الربتغاليٌن اليت انتشرت يف 
أوائل القرف العاشر اؽبجري على سواحل اليمن كاؼبخا وغليفقة وباب اؼبندب وعدف واؼبكال والشحر، طمعاً 

ًا وذبارياً، فكانت ىذه اغبمالت سببًا لتنافس تركيا يف السيطرة على منطقة البحر األضبر ألمهيتها عسكري
وبريطانيا يف اؼبنطقة، فقد جردت دولة اؼبماليك عدة ضبالت كانت نتيجتها طرد الربتغاليٌن والسيطرة على 

ىجرية يشنوف منها غاراهتم ٜ٘ٗالسواحل اليمنية، وبعد سيطرة األتراؾ عليها بقيت مركزًا عسكريًا من سنة 
ىجرية بعد جالء العثمانيوف أخذت تستعيد حياهتا كمركز ذباري حَّت بلغت يف ٜٗٓٔيف سنة على اليمن، و 

القرف السابع عشر اؼبيالدي أوج ازدىارىا، وكانت بفعل ذلك أىم مدينة دينية، وكاف يسكنها ذبار أغنياء من 
ا قد تعرضت للدمار يف اليمنيٌن واؽبنود كما كاف يزورىا ذبار أوربيوف يأتوف على ظهور السفن، وكانت اؼبخ

ـ على حيث خربت دبدافع الربيطانيٌن والطلياف ضد تركيا اليت كانت هبا ٜٗٔٔاغبرب العاؼبية األوىل سنة 
آنذاؾ، وكانت هبا القصور الفخمة واؼبتاجر الكربى، وفبا يذكر أنو باسم اؼبخا ظبى األفرنج أفخر أنواع النب 

انت من أىم مراكز تصدير النب اليمين. أنظر: معجم وىي تصحيف اؼبخا، فقد ك mokaعندىم ُمكا 
 .   ٘ٗٗٔ/ٕالبلداف والقبائل اليمنية، اؼبقحفي، 

البقعة: ميناء صغًن غرب مدينة زبيد وجنب ميناء الفازة، وىي اؼبيناء اليت قدـ إليو أبو موسى األشعري  (ٔ)
 .٘ٛٔ/ٔومعاذ بن جبل. أنظر: معجم البلداف والقبائل اليمنية، اؼبقحفي، 

اؼبتينة: قرية على وادي زبيد على ساحل البحر األضبر، هبا ظبي مركز إداري يضم اعببلية واجملدرة والبقعة  (ٕ)
واغبيمة الساحلية والنخل واعبليب وغًن ذلك، وإىل القرية ينسب الفقيو شهاب الدين أضبد بن ؿبمد اؼبتيين، 

ىػ. أنظر معجم البلداف والقبائل اليمنية، اؼبقحفي، ٜٓٚتوؿ التدريس دبدرسة الدضبانية دبدينة زبيد تويف سنة 
ٕ/ٔٗٓٓ. 

 .ٜٕ، روح الروح، عيسى بن لطف اهلل، صٖٙٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٖ)
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ثحـس ؾهنا احي إًححص إٔلمحص قصيب مسًية ثـز ؿىل سويه تيسر مضِور مسًية مضِورة وإخملا 

حنو زالث مصإحي ويه فصضة تالد ثـز
2

إندسخت وكس هََو مرت،  94مبسافة ، ٔأي ٔأهنا ثحـس 

ة صِصهتا ًىوهنا من إملوإينء إًلسمية إًيت ذهصهتا إًيلوش إذلًي
3

. 

ثلؽ صٌلل مسًية وإًحلـة وإملخٌُة ؾحارة ؾن كصى وموإينء ظلية ثلؽ ؿىل ساحي إًححص إٔلمحص 

إخملا
(4)

 . 

ٕإىل إحلسًسة وإسار  وتـس مصور إٔلسعول إًربثلايل تخطل إملياظق إًساحََة
(5)

وإ ددوًِا   وحاًو

فمل ًلسروإ
(6)

.  

ُضي نثي من إملؤرذني وإًحاحثني ٕإىل ٔأن مسًية إحلسًسة ومِياءُا  يف ٍصحؽ إتخسإء ػِورُا ٌو

ة وابًخحسًس  ٕإىل إًلصن إًثامن إًِجصي هكيعلة ظَس، مث إس خزسمت هكصىس ؾِس إزلوةل إًعاًُص

                                                                                                                                              
 . ٕ٘ٙٔ/ٕمعجم البلداف والقبائل اليمنية، اؼبقحفي،  ٔ
 .ٜٗٙ/ٕؾبموع بلداف اليمن، اغبجري،  ٕ
 .   ٘ٗٗٔ/ٕي، معجم البلداف والقبائل اليمنية، اؼبقحف ٖ

 .ٓٓٗٔ/ٕ، ٘ٛٔ/ٔمعجم البلداف والقبائل اليمنية، اؼبقحفي،  (ٗ)
كيلو مرت، يرجع ابتداء   ٕٓ٘اغبديدة: مدينة وميناء على ساحل البحر األضبر تبعد عن صنعاء غرباً دبسافة  (٘)

قرية  ىػ، مثٜ٘ٛظهورىا إىل القرف الثامن اؽبجري كمنطقة صيد، مث استخدمت كمرسى للسفن من سنة 
ىػ أصبحت قاعدة لألتراؾ ٕٗٙٔىػ أياـ السلطاف عامر بن عبدالوىاب، ويف عاـ ٕٜٓوميناء صغًن عاـ 

ىػ أحتلت مدينة اغبديدة قوة ٖٖٚٔومنطلقًا ؽبم إىل صنعاء، وأصبحت بوجودىم مركزاً إداريًا ىاماً، ويف عاـ 
ليز، مث سبكن اإلماـ حيي بن ـ تسلمها ؿبمد اإلدريسي من األقبٖٕٜٔىػ/ ٖٔٗٔبريطانية، ويف عاـ 

ـ، ومن القرف الثاين عشر اؽبجري أصبحت اغبديدة من ٕٜ٘ٔىػ/ٖٖٗٔضبيدالدين من السيطرة عليها عاـ 
اؼبواينء األساسية لتصدير النب، حيث أزاحت إىل الظل كال من اؼبخا واللحية ونافست ميناء عدف يف األمهية، 

ثًن من التجار واغبضاـر واؽبنود، وقد صارت اغبديدة اليـو من أكرب وصارت مدينة ذبارية مزدىرة وفد إليها الك
مدف هتامة، وأشهر مواينء اليمن على البحر األضبر، وتضم اغبديدة الوحدات اإلدارية التالية: اؼبراوعة 
والصليف وزبيد وجبل رأس وبيت الفقيو والزيدية والضحي واؼبنًنة واللحية واؼبنصورية وبراع وكمراف وحيس 
واػبوخة والدريهمي والقناوص واؼبغالؼ والزىرة وباجل، وتشتهر ؿبافظة اغبديدة بوجود عدد كبًن من الودياف 
اػبصبة اليت تنزؿ إليها من اعبباؿ اؼبطلة على بلداهنا ومنها وادي زبيد ووادي رمع ووادي الالوية ووادي مور 

 .  ٖٙٗ/ٔية، اؼبقحفي، ووادي سهاـ ووادي سردد. أنظر معجم البلداف والقبائل اليمن
 .ٜٕ، روح الروح، عيسى بن لطف اهلل، صٖٙٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٙ)
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ة ومِياء ظلي ؿام 859ٌَسفن من س ية  ُػ ٔأايم إًسَعان ؿامص جن 922ُػ، مث كًص

اب (1)ؾحسإًُو
. 

 
  

                                                           
 .ٖٙٗ/ٔمعجم البلداف والقبائل اليمنية، اؼبقحفي،  (ٔ)
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 طهة انثاٍَادل
 جزَرج كًراٌهح انربتغانُح عهً احلً

 

 حٍزصة ٕإىل ٔأهكَوإ سيمهتـس حماوةل إٔلسعول إًربثلايل إًس َعصة ؿىل مِياء إحلسًسة وفضهل، 

حٍزصة مضِورة يف إًححص إٔلمحص كداةل مصفبٔ إًعََف، ثحـس ؾن إًَاثسة تيحو مِي ويه  هكصإن

وإحس وثخىون حٍزصة هكصإن من مسًية ظلية ًِا مِياء ظاحل ًإلس خلدال إًسفن إملخوسعة، ويف 

خا ظَس إًسمم إملـصوفذان ابمس مىصم وإ (1)ٍمينإجلِة إًضٌلًَة إًلصتَة ثلؽ كًص
.  

شهص إملؤرخ إجن إزلًحؽ ٔأن إًربثلاًَني كس ىًزوإ ٕإىل إجلٍزصة  919يف ٔأوإئي صِص ظفص، س ية  ًو

ة وهنحوإ ما فهيا، وكذَوإ من وخسوإ هبا من إزلوةل، ومهنم إًرشًف َلس جن ؾحسإًـٍزز جن  جهًص

وإ ددول إجلٍزصة، فٌَل  ٌل، مث حاًو ىًزوإ ٕإٍهيا وخسوإ سفِان، وؾحسظل جن ٔأمحس إًـعني وكُي

(2)ؾساهص إًسَعان حصكهبم هبا، فاهنزموإ ورحـوإ ٕإىل إًححص ذائحني
." 

ة إًربثلاًَة يف إحملَط  واكن إًلدعان ًوتو سورز كس ٔأدذي فور ثوًََ مسؤوًَة كِادة إًححًص

إًِيسي، ثـسًاًل ُامًا ؿىل س َاسة سَفَ ٔأًفووسو ٔأًحونيك، واكهت س َاسة ٔأًحونيك ثليض مبيؽ 

ن إًربثلاًَة كي إًصمسَة من إًخحصش تبُٔايل إملياظق إًيت ٍزوروهنا نٌل مٌـهتا من إٕلجتار مؽ إًسف

ة.  إملوإينء إًـصتَة وإًِيسًة وإٕلفًصلِة ٕإل ترتدِط دضحي من كِادثَ إًححًص

وتـس ُزميخَ إمليىصة ٔأمام إٔلمي مصخان إًؼافصي تـسن ٔأظَق إًلدعان ًوتو سورز إًـيان ٌَسفن 

إًربثلاًَة إخلاظة ومسح ًِا ابشلُاب حِر صاءت وإٕلجتار مؽ من جضاء من إًرشكِني 

ة إًرشكِة. لِني رشًعة ٔأن جساؿس ثطل إًسفن يف معاردة سفن إٍهتًص  وإٕلفًص

                                                           
كمراف: جزيرة مشهورة يف البحر األضبر قبالة مرفأ الصليف، تبعد عن اليابسة بنحو ميل واحد وتتكوف   (ٔ)

جزيرة كمراف من مدينة صغًنة ؽبا ميناء صاحل لإلستقباؿ السفن اؼبتوسطة، ويف اعبهة الشمالية الغربية تقع قريتا 
يناء يوجد ميداف ومنزلق للطًناف، وتتمتع صيد السمك اؼبعروفتاف باسم مكـر واليمن، وعلى بعد يسًن من اؼب

اعبزيرة بوجود غابات طبيعية تنتشر فيها أشجار اؼباقبروؼ واألحراج البحرية اليت يصل ارتفاعها إىل أربعة امتار 
كيلو مرت مربع، وتزخر اعبزيرة بعشرات األنواع من الطيور اؼبلونة، كما كانت تعج إىل   ٗٙتغطي ما مساحتو 

اع ىامة من اغبيوانات الربية كالغزالف واغبمًن الوحشية. أنظر معجم البلداف والقبائل اليمنية، عهد قريب بأنو 
 . ٕٖ٘ٔ/ٕاؼبقحفي، 

 .ٜٕ، روح الروح، عيسى بن لطف اهلل، صٖٙٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٕ)
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واكهت إًيدِجة ًِشٍ إًس َاسة إجلسًسة ٔأن إهلَة إًخجار إًربثلاًَون إملساملون حتت س خار 

ة ٕإىل كصإظية دعٍص هنة وٕإحصإق ماكحفة إٍهتًص ن ًليون ؿىل إملوإينء إًـصتَة ٍهنهبا وٕإحصإكِا ٍو

خِـوهنم تَؽ  وٕإقصإق إًسفن إًرشكِة يف ٔأؿايل إًححار ويف إملوإينء، فاكهوإ ًبزٔسون إًححارة ًو

إًصكِق، واكن مِياء ملسٌضو سوكًا هلم ًحَؽ إًصكِق إٍميين وإًِيسي ٌَعومال وإٔلحداش، ونشضل 

، ، واكن إًلصإظية إًربثلاًَون ًسإمهون إًلصى إًساحََة إٍمييَةاكهت ٔأسوإق إمللصب إًـصيب

هنحون ٌساؿسمه يف إًلِام تبٔؾٌلهلم إًرشٍصة إًسالح إجلسًس إًفذاك  فِيهتىون إحلصمات وحيصكون ٍو

ة، ومن إملوإينء إًيت ثـصضت ٌَلارإت إًربثلاًَة إحلسًسة وإخملا  و إًحيسكِة إًياًر إشلي ميخَىوهَ ُو

  وإًضحص وإحلاسم.وجصوم وإملالك

ًلس ٔأرإد ًوتو سورز ٔأن جيـي من ُشٍ إًس َاسة إملصوؿة تسًاًل مؤكذًا ٕلحذالل ؿسن، ومؽ ذضل 

اكهت س َاسة سورز متيؽ إًربثلاًَني من إًخوكي يف إًرب إًـصيب ًىِال خيَفوإ إملضاؾفات إًيت ل 

ة، وشلضل رنز إًلصإظية إًربثلاًَون ؿىل إملسن  وإًلصى إًساحََة إًـصتَة، ثعاق ًلِادثَ إًححًص

فاكن ٔأُي إخملا مثاًل ًفصون تًساهئم ؤأظفاهلم وحَهيم ٕإىل موزع، نٌل اكن ًفص ٔأُي جصوم ٕإىل 

إًِجةل، ؤأُي إًضحص ٕإىل هحاهل، ومن ُيا سَمت كًصة إحلاسم إًحالد إًفوكِة من إًلزو إًربثلايل، 

ن إًلزإة إًربثلاًَون حيصكون مزإرؾِا ومل ثخـصض ٕإل مٌعلة إًؼِار إًساحََة إحلاسم إحلاًَة، فاك

ـلصون موإص هيا وًوزون معادر مِاٍ إًرشب هبا ًو ًو
(1)

. 

ة وإًس َاس َة إخلعية، ومؽ  وإحملاولت إملس متصة من كدي إًلائس إًربثلايل ُشٍ إٔلحسإث إًـسىًص

دإًحونيك ًإلسدِالء ؿىل إجلزر وإًسوإحي إٍمييَة ٌَمتىن من تياء كاؿس حبًصة وؾسىًصة 

ؿىل إجملمتؽ إٍميين، من ذالل ما هلهل  ثبٔزي ذضل لكَضل ٔأن ثخعور جحم و ٔلسعول إًربثلايل، ً

ة إًـالمة إًزتَسي ؾحسإًصمحن جن إزلًحؽ، فِعور ًيا  إملؤرذني وؿىل رٔأسِم مؤرخ إزلوةل إًعاًُص

 ػي إجن إزلًحؽ إحلاةل إًيت اكن ؿَهيا إًياس يف ذضل إًـرص وإٔلحوإء إًيت ؿاٌضِا إٍمييَون يف

حماولت إًربثلاًَني ًلزو إًسوإحي وإملسن وإملوإينء إٍمييَة، فِيلي ًيا إملؤرخ إجن إزلًحؽ إحلاةل 

ويف ًوم إٕلزيني إخلامس من ظفص، إحمتؽ ظَحة إًـمل : "إًيت اكن ؿَهيا ٔأُايل مسًية زتَس فِلول

إزلؿاء ؿىل  إًرشًف ًلصإءة حصَح إًحزاري مبسجس إٔلصاؾص، إبصارة من إًسَعان ؿامص ثسخة

                                                           
 .  ٜ٘، صالسبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ الشهداء (ٔ)
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ظائفة إٕلفصجن إًوإظَني من ؿسن، مث كصيء ًوم إًثالاثء مبسجس إجلامؽ، ويف ًوم إٔلرتـاء 

ابملسرسة إمليعورًة إبصارة من إًسَعان ؿامص، وحرضت مجوع نثية ثسخة ذضل
(1)

." 

إدلـة وإس متصت إًلصإءة ؿىل إٕلفصجن تـس ظالة إدلـة، ابجلامؽ إًؼافصي جزتَس من ًوم ": مث ًلول

اتسؽ إًضِص إملشهور، ٕإىل ٔأن ؾزموإ من هكصإن، فاكن ًُلصٔأ يف لك ًوم مجـة فوق إًـرشٍن دمتة، 

ُددؽ تلصإءة ٌس ٔأرتؽ مصإت، وسورة ثحارك إملطل، وإًعالة ؿىل إًييب ظىل ظل ؿَََ وسمل،  ًو

لِم لِم وثلًص لِم ومتًز وإزلؿاء ؾلِة ذضل، تدض خُهتم وثفًص
(2)

." 

شهص إملؤرخ إملصو ين ٔأن إًربثلاًَني كس ٔأكاموإ يف حٍزصة هكصإن ما ًلارب من زالزة ٔأصِص ًو

ا ": وهعف، فِلول ؤأكام إٕلفصجن جوكصإن من ٔأوإئي ظفص ٕإىل هعف حٌلد إٔلوىل، ؤأدصتُو

ا ًوم إدلـة إًثامن ؾرش من صِص حٌلد  ا، مث رحـوإ ٕإىل ؿسن فوظَُو ا وؾفوإ أآثُر وظموإ أآبُر

إٔلوىل
(3)

". 

 

  

                                                           
 .ٖٙٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٔ)
 .ٖٙٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٕ)
 .ٖٚٗ، الفضل اؼبزيد، ابن الديبع، صٖٖٚالثناء اغبسن على أىل اليمن، ؿبمد بن عبداؼبلك اؼبروين، ص (ٖ)
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 راتعان فصمان

 احلًهح انربتغانُح عهً يدَُح انشحر
 

اكهت من ٔأجصز ٔأظٌلع إذلةل إًربثلاًَة يف مٌعلة إًرشق إٔلوسط وسوإحي إجلٍزصة إًـصتَة، 

إٕلسدِالء ؿىل مِياء ومسًية إًضحص يف حرضموت، وذضل ٔلمهَهتا إٕلسرتإثَجَة يف ذضل 

س يخني ٔأحوإل إًضحص يف  فعيادًة وس َاس َة، ويف ُشإ إًإًـرص، وذضل ًـسة ٕإؾخحارت ٕإكذع

ة وكدي إذلةل إًربثلاًَة، مث هحني تـس ذضل ٔأُسإف إذلةل إًربثلاًَة ؿىل  ؾِس إزلوةل إًعاًُص

إًضحص، مث هحني دور ٔأتياء إًضحص وحرضموت يف إًخعسي ٌَحمالت إًربثلاًَة ؿىل مِياء 

 :اكًخايل مدحثنيمسًية إًضحص، وذضل يف و 

 أحىاذلا يف عهد اندونح انطاهرَحادلثحث األول: يدَُح انشحر و
 ىل يدَُح انشحرتىجه احلًهح انربتغانُح إادلثحث انثاٍَ: 

 عهً يدَُح انشحراألوىل ادلثحث انثانث: احلًهح انربتغانُح 
 انشحريدَُح ادلثحث انراتع: احلًهح انربتغانُح انثاَُح عهً 
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 ادلثحث األول
 انطاهرَحيدَُح انشحر وأحىاذلا يف عهد اندونح 

 
كدي ٔأن هخلكم ؾن إذلالت إًربثلاًَة ؿىل مسًية إًضحص، لتس ٔأن هحني إٔلحوإل إًيت اكهت 

ة وحاكرما من أٓل  ثـُضِا مسًية إًضحص، ونشضل هحني هَفِة ددوًِا حتت ػي إزلوةل إًعاًُص

ة ؿىل حرضموت وػفار، وس يخني ذضل يف معَحني:  نثي وإشلٍن اكهوإ ولة ٌسلوةل إًعاًُص

 انشحر يف عهد اندونح انطاهرَحاألول:  طهةادل
 انشحر لثم احلًهح انربتغانُحيدَُح أحىال ادلطهة انثاٍَ: 
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 ادلطهة األول
 يف عهد اندونح انطاهرَحانشحر 

 

إًضحص مسًية ثلؽ يف رشق إٍمين ؿىل إًسوإحي إحلرضمِة وثلؽ تني إحملَط إًِيسي وإًححص 

لِا  إٔلمحص فِيي تني ؿسن وُؾٌلن ؿىل حبص شإ إملوكؽ حـَِا مصنز ٕإثعال تني إًِيس ؤأفًص إًـصب، ُو

ا ٔأُي إًسفن إملوكؽ إًوسط يف رحالهتم  ـخرُب إًرشكِة وتالد إًعومال حٌواًب ومرص قصاًب، ًو

 إشلإُحة رشكًا وإًلادمة من إًلصب.

ة وما كدَِا من دول  َة وإًعاًُص وثـخرب يه إملَياء إًححصي إًوحِس يف ؾرص إزلوةل إًصسًو

 اتلة، إملزود دلَؽ مٌاظق حرضموت إزلإذي ابملؤن وإًحضائؽ.س

ة يف ذضل إًـرص،  واكهت إًضحص من ٔأجصز إملياظق وإٔلكاًمي إٕلسرتإجيَة إًيت ثددؽ إزلوةل إًعاًُص

ـي ٔأجصز ما حـي تين ظاُص ًفىصون يف إٕلسدِالء ؿىل ٔأكَمي ػفار ومسًية إًضحص  ًو

و ٔأيب دخاهة من هُذَ  وحرضموت، يه إٔلظٌلع إًيت ٔأتسإُا ٔأمي إًضحص يف ذضل إًوكت ُو

ؿسن، وذاظة تـس ثوسؽ ٕإمارثَ وتـس ٔأن ٔأظمـَ يف ذضل تـغ زؾٌلء كدَةل أٓل إٕلسدِالء ؿىل 

ؽ واكن من هخاجئِا وكوؿَ يف إٔلزس، مث  خَ ُشٍ كس ابءت ابًفضي إشلًر لكس من ايفؽ، وًىن حماًو

ٕإن وإزلثَ وإًيت اكهت ثيوب ؾيَ يف ٕإدإرة ٔأمور إملطل كس سـت تفاكك ٔأزسٍ وكس وإفق إملَىني 

 ىل ٕإظالكَ من إًسجن ملاتي ثيازهل ؾن ٕإمارة إًضحص ودصوخَ مهنا. إجملاُس وإًؼافص ؿ

ة ودون حصب، مث ٔأس يس تين  وؿىل ُشإ إًيحو دذَت مسًية إًضحص يف مطل إزلوةل إًعاًُص

ُػ، إشلي دذَِا هَاتة ؾن تين ظاُص يف ذي 863ظاُص ولٍهتا ٕإىل إٔلمي حِاش إًسًدًل 

إًلـسة من ثطل إًس ية 
(1)

. 

يب دخاهة فلس إهخلي ٕإىل حيجي وثويف فهيا، وثوىل تـسٍ ولًة حيجي وتلِة ؤأما ابًًس حة لٔ 

ٕإمارهتم إجن ٔأدَِ مدارك ابدخاهة 
(2)

. 
                                                           

الديبع لإلستزادة راجع الكتب التالية: الفضل اؼبزيد على بغية اؼبستفيد، العالمة عبدالرضبن بن علي  (ٔ)
، الشحر عرب التاريخ، ٜٛٗ، قرة العيوف بأخبار اليمن اؼبيموف العالمة عبدالرضبن بن علي الديبع، صٕٙٔص

، تاريخ حضرموت اؼبعروؼ بتاريخ ابن شنبل، عبداهلل بن شنبل، روضة األخبار ونزىة ٖٙطبيس ضبداف ص 
 األنف القرمطي.األظبار يف حوادث اليمن الكبار واغبصوف واألمصار، عماد الدين بن 

 .ٜٛٔتاريخ حضرموت اؼبعروؼ بتاريخ شنبل، أضبد بن عبداهلل شنبل ،ص (ٕ)
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مث ٕإن مدارك ابدخاهة ٔأؿس إًـسة ومجؽ ٔأهعاٍر من إًلدائي من لك ماكن وؿىل رٔأسِم ٔأدوإهلم من 

ًؼافص وكسر مبن اكن يف إملِصة، وهلغ إًـِود إًيت تني أٓل ابدخاهة وتني إملَىني إجملاُس وإ

حًا إس خعاع مدارك ابدخاهة ٔأن ٌس خويل ؿىل مسًية إًضحص. 865إًضحص ويف ؿام   ُػ ثلًص

ة ؤأذش  ومل ًَحر ابدخاهة ؾيس إسدِالئَ ؿىل مسًية إًضحص ٔأن حتنك يف ظصق إملالحة إًححًص

ة إملخجِة ٕإىل ؿسن  ًـرتض إملصإهة إملخجِة ٕإىل ؿسن، واكن كس ُسد ُشإ إًـمي إملالحة إًححًص

ذما ًخعَة حتصاكً زسًـًا 
(1)

. 

ي مدارك ابدخاهة، "فذجِز وكس ٕإس خاء إملَىني ؿامص وؿًل إتين ظاُص هبشإ إًيلغ ٌَـِس من كد

إملطل إًؼافص ٕإىل إًضحص يف ؾسىص هحي من إخلَي وإًصخاةل ؤأذرب إًثلات من إًىذاب ٔأن هصإء 

إد ذارخًا ؾن ما محي يف إًححص تَف إزين ؾرش ٔأًف دًيار،  إدلي إًيت حتمي إخلَام وإلٓلت وإًزَّ

ٕإمارإت إًلِص وإًلَحة،  فوظي وحادضُا، وحعي من إًعائفذني مٌاوصات، فٌَل صاُس ظاحهبا

دصج مهنا ُاراًب ًَةل إدلـة إًساتؽ ؾرش من ظفص"
(2)

. 

"وإفذخحِا إٔلمي ٍزن إزلٍن حِاش إًسًدًل، ؤأرسي وزلٍ ؿمل إزلٍن ثضيًإ ابًفذح، مث دذَِا 

ـًا، مث دذَِا إملطل إًؼافص ؤأمص ابًىف  ؾن  إًض َخ ؾحسإملطل جن دإود تـسٍ وهنهبا هنحًا ذًر

  حٌلؿة ومحَِم يف إًسفن ٕإىل ؿسن. إٍهنة، ؤأزس

( ٔأميًإ فهيا، ؤأًزم 3مث كصر ٔأمور إًحسل، وحـي إٔلمي ٔأمحس جن ٕإسٌلؾَي جن صلصإء إٍمني)

إًىثيي ظاحة ػفار ٕإؿاهخَ، مث دصج ٕإىل ؿسن يف إًرب ًوم إدلـة، ٔأول ًوم من رتَؽ 

إٔلول"
(4)

. 

ًضحص فالظف إملطل إًؼافص ؿىل ٔأن ومن ُيا ثعَؽ إًسَعان تسر جن َلس إًىثيي ٔأن حينك إ

ٍىون انئحًا ًحين ظاُص يف إًضحص وحرضموت، وهفؽ إًخودد فىذة هل ؾِسًإ ؿي إًضحص ؿام 

ُػ، فسذي إًسَعان تسر جن َلس إًىثيي إًضحص حانٌلً ًِا، واكن ذضل تسإًة ًؼِور  867

ٔأمصإء أٓل نثي
(5)

. 

                                                           
 . ٕٙٔالوجود اؼبملوكي يف اليمن، أضبد سامل بن شيباف، ص (ٔ)
 . ٕٚٗتاريخ مدينة زبيد، كماؿ الدين موسى بن أضبد الذؤايل الزبيدي، ربقيق عبداهلل اغببشي ص (ٕ)
 .  ٕ٘ٔ/ ٕقرة العيوف، ابن الديبع،  (ٖ)
 .ٜٕٔالفضل اؼبزيد على بغية اؼبستفيد، العالمة عبدالرضبن بن علي الديبع، ربقيق د. يوسف شلحد، ص  (ٗ)
 . ٖٚالشحر عرب التاريخ، طبيس ضبداف، ص  (٘)
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و من إملـادضٍن ٌسلوةل  ًلول إملؤرخ إحلرضسم يف ذضل إًوكت ٔأمحس جن ؾحسظل جن صًدي ُو

ة ومن إملـادضٍن نشضل ًِشٍ إٔلحسإث هوهَ من مؤريخ ؤأتياء حرضموت وكس ثويف يف  إًعاًُص

ُػ، ًلول ؾن ولًة إًسَعان تسر إًىثيي: "تسر جن َلس إًىثيي إس خزَفٍو يف  922ؿام 

إًضحص
(1)

مث ًلول: "أٔذش إًسَعان  مث وظي ٔأميًإ ٔلُي ػفار وساروإ ٕإىل حيجي وؿسوإ فهيا"، 

هتم يف إًضحصتسر إًضحص من كي كذال و ل ثـة وذضل ٔأول دٍو
(2)

" . 

فبٔس خلص حنك مسًية إًضحص وحرضموت ٌَسَعان تسر جن َلس إًىثيي مـَيًا من كدي إزلوةل 

ة.  إًعاًُص

شهص إملؤرخ ابمعصف ٔأحسإث إًضحص فِلول: "يف س ية  ون ٔأميمه ابن 867ًو ُػ حسة إًعاًُص

شٍ يه إملصة إٔلوىل إًيت حينك فهيا  س يلص من إًضحص وإس خزَفوإ ؿَهيا إًسَعان تسر إًىثيي، ُو

أٓل نثي إًضحص، ويف ُشٍ إًس ية ثويف إًسَعان َلس جن سـس ٔأتودخاهة يف حيجي وذَفَ إجن 

ٔأدَِ إٔلمي فارس جن مدارك إًىٌسي، واكن صااًب ذإ ظموح ل حيس نٌل ذهص ٔأحس إملؤرذني، 

ُػ 871مي فارس إًضحص وإهزتؾِا من ًس إًسَعان تسر جن َلس إًىثيي، ويف س ية فِامج إلٔ 

إس خـاد إًسَعان تسر جن َلس إًضحص من ٔأاب دخاهة، تَس ٔأن ٔأاب دخاهة ؿاد وإسرتحـِا من أٓل 

ُػ، وتلي حانٌلً هبا ٕإىل ٔأن إهزتؾِا إًسَعان حـفص جن ؾحسظل إًىثيي س ية 883نثي س ية 

يى ؾِس ٔأيب دخاهة يف إًضحص، وتـسٍ ثـصض نثي من إملِصة ٌَخيىِي ؿىل ُػ، وتشضل إىهت 921

ني ُػ ثوىل حنك إًضحص إًسَعان َلس جن ؾحسظل جن حـفص 912، ويف س ية ًس إحلاكم إًىثًي

سة جن  ة إًًصسة إًيت ؾصفت ابمس ًر و خس أٓل ؾحسإًودود إشلٍن اكهوإ حيوكون كًص إًىثيي، ُو

س ُشإ ُو إٔلخ إلٔنرب ًحسر جن ؾحسظل إًىثيي إشلي إص هتص ؾحسإًودود يف إملضلاص، وَل

صق ثعلي ًلكمة ظارق ويه لكمة حرضمِة دإرخة مـياُا  جىٌَة ٔأتو ظوٍصق ولكمة ظٍو

ق ٌسَىَ، وابًًس حة ٌَسَعان تسر ثـين ٔأهَ اكن كازاًي مل ًرتك  إًضرط إشلي ًعصق لك ظًص

لًا ٕإىل مٌعلة حبرضموت ٕإل وسار فهيا ٕإما ًىس  ة ود حاكرما ٔأو ٕلدضاؾِم.ظًص

                                                           
ؽبم أمًناً أي أف بين طاىر استخلفوه يف الشحر بعد أف كانت ىناؾ مكاتبات منو بطلب ذلك وقد كاف  (ٔ)

 معٌن من قبلهم وقد ذكرنا ذلك.
 . ٜٔٔتاريخ حضرموت اؼبعروؼ بتاريخ ابن شنبل، أضبد بن عبداهلل بن شنبل، ص (ٕ)
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و إشلي 927ويف س ية  ُػ ثيازل إًسَعان َلس ٔلدَِ تسر ٔأيب ظوٍصق ؾن حنك إًضحص، ُو

حسزت يف ؾِسٍ كعة إًضِسإء إًس حـة
(1)

، ففي ؾِس إًسَعان ٔأيب ظوٍصق حاول إًربثلاًَون "

و ما س َبئت مـيا تَاهَ  .إٕلسدِالء ؿىل مسًية إًضحص ُو

ة، اكن إًسَعان وإثحاؿًا مٌَ ٌَلاؿسة  إًسائسة يف ؿالكات إًسالظني أٓل نثي مؽ إزلوةل إًعاًُص

سفؽ ٕإًََ  تسر ٔأتو ظوٍصق ًسٍن ابًولء حلامك ؿسن إًعاُصي، نٌل كس فـي ٔأسالفَ من كدهل، ًو

ية إًـامة ابًضحص لك ؿام خاهحًا من ٕإٍصإدإت إخلًز
(2)

 . 

 
  

                                                           
(ٔ)

، ـٖٜٛٔعدف الطبعة األوىل اعة والنشر، الشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، دار اؽبمداين للطب 
 .ٜٕص
 .ٗٙ، صالسبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ الشهداء (ٕ)
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 ٍَادلطهة انثا

 انربتغانُحانشحر لثم احلًهح يدَُح أحىال 
 

اب س ية تـس ملذي إًسَعان ؿا حسإث رممة فلس إس متص يف ُػ، حصت أٔ 923مص جن ؾحسإًُو

ص 927ٕإمارة ؿسن وحوكِا إٔلمي مصخان إًؼافصي، وكس ثويف س ية  ُػ ودفن مبلربة إًض َخ حُو

 ؾحسإملطل جن دإود إًعاُصي.جن تـسن، وذَفَ وحامك ًـسن إٔلمي ؾحسإملطل جن َلس 

إًضحص ٔلدَِ مسًية ثيازل إًسَعان َلس جن ؾحسظل إًىثيي ؾن حنك  ويف ُشٍ إًس ية

إٔلظلص تسر جن ؾحسظل إًىثيي إملىىن ٔأتو ظوٍصق، وكس إحذفغ إٔلمي تسر ًيفسَ حبنك أٔكَمي 

ة،  وإختش إًسَعان تسر مسًية سُئون مصنزإً ػفار إشلي اكن وكهتا حزءًإ من إزلوةل إًىثًي

اكن ٔأول معي مثي كام تَ إًسَعان تسر ٔأهَ ؾزل حاهكِا إٔلمي حلوكَ، ويف مسًية إًضحص 

معصإن جن مٌعور وظادر ذمخَاكثَ، واكن معصإن إًساؿس إٔلمين ٌَسَعان َلس جن ؾحسظل يف 

ٕإدإرة صؤون ساحي حرضموت، ويف مسٍن قَي ابوزٍص ٔأًلى إًسَعان تسر إًلدغ ؿىل حاهكِا 

ؽ ٔأدَِ إًسَعان َلس ضسٍ وزج تَ يف إًسجن ؤأمسي ؿًل جن ٔأمحس إًيلِة، وإهتمَ ابًخوإظؤ م

 ؾًََِ.

واكن إٔلمي معصإن جن مٌعور إشلي ؾزهل إًسَعان تسر ؾن إحلنك وظادر ذمخَاكثَ من ٔأذَط 

ة، واكن من إملضجـني ٌَسَعان َلس ؿىل إًخيازل ٔلدَِ تسر، وؿني  إًياس ٌَسَعية إًىثًي

انٌلً ؿىل إًضحص تسًل من إٔلمي معصإن جن إًسَعان تسر إٔلمي ؾعَف جن ؿًل جن دحسح ح

مٌعور، وكس إس خاء ٔأُي إًضحص من إملـامةل إًسُئة إًيت ثـصض ًِا إٔلمي معصإن ؿىل ًس أئب 

ظوٍصق، وؿسوإ ثرصفات إًسَعان رضاًب من إٍهتور وؿسم إًثلة ابًيفس نٌل كال إًصابن 

ٍن صِصًإ فصد ًٔلمي معصإن بٍٔ تـس ما ًلصب من ؾرش ابس حاع، تَس ٔأن إًسَعان تسر ٔأدرك دع

، ؤأؿاد ٕإًََ ذمخَاكثَ وؾَيَ من خسًس يف مٌعحَ وجامك ملسًية إًضحص يف ٔأوإدص  س ية إؾخحاٍر

 ُػ، وهلي إٔلمي ؾعَف جن دحسح من إًضحص ٕإىل إملضلاص.928
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ة، اكن إًسَعان  وإثحاؿًا مٌَ ٌَلاؿسة إًسائسة يف ؿالكات إًسالظني أٓل نثي مؽ إزلوةل إًعاًُص

سفؽ ٕإًََ  تسر ٔأتو ظوٍصق ًسٍن ابًولء حلامك ؿسن إًعاُصي، نٌل كس فـي ٔأسالفَ من كدهل، ًو

ية إًـامة ابًضحص لك ؿام خاهحًا من ٕإٍصإدإت إخلًز
(1)

. 

، فلس وٕلًلاء هؼصة زسًـة ؿىل مسًية إًضحص وساكهنا س يخني ُيا أمٔه مىوانت مسًية إًضحص

اكهت ركـة مسًية إًضحص وإسـة ابًًس حة ٌَساكن إشلٍن اكهوإ ٌسىٌوهنا، وكس تَف ؿسد ساكن 

ابإًضحص  حًا كي إًلصابء إشلٍن كسر  ذالل ؾِس إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو ؾرشٍن ٔأًفًا ثلًص

 ؿسدمه ابزين ؾرش ٔأًفًا.

ًلال إًُصكط ومفصدُا  وإملسًية مىوهة من ؿسة ٔأحِاء مذفصكة ثفعَِا ؾن تـضِا ساحات وإسـة

ًرتكِط إخلَي ٔأو إٔلتي يف إٔلؾَاد ٔأو ؾيس ؾصضِا ٌَحَؽ، ركِط ويه إًساحة إًيت جس خـمي 

واكن ٌسلًية سور مدين من إٌَنب إرثفاع حائعَ مثاهَة ٔأذرع وؾصضَ يف إًلاًة ذرإع وهعف، 

ًهتيي يف إًلصب يف مٌحسرإت مسـون، ويف إًس احة وميخس يف صٌلل إملسًية من إًرشق ًو

إًرشكِة اكهت إملسًية مسورة خبيادق معَلة ووإسـة متخس من إًضٌلل ٕإىل إجليوب ذارج مٌعلة 

ق  ا إًسسة وثلؽ يف حائط إملسًية إًضٌليل وخيرتكِا ظًص َسور توإابت مذـسدة ٔأنرُب إًصابط، ٌو

َمسًية من انحِهتا إًلصتَة سور ًخذسيء من مٌحسرإت مِال  ق إًسَعاهَة، ٌو ٌسمى إًعًص

ضم ٕإىل دإذهل يح إحلور مث ًًهتيي إًسور تـسد من إخليادق ٕإىل صاظيء إًححص، وثلؽ  مسـون ًو

ؿىل خسإر إًسور إًضٌليل زالث كالع، ويه كَـة إًصإصسي يف ٔأىٌص إًسور إًرشيق، وكَـة 

إًصسويل يف وسط إًسور، وكَـة إًىسوب يف أٓدص إًسور إًلصيب، ويف سور إملسًية إًلصيب 

كَـة إحلور، ٔأما ؿىل ساحي إملسًية فِياك كَـة إًىودة، وٕإىل إًرشق ثلؽ كَـة رإتـة ًلال ًِا 

كَـة إًلسمية وٕإىل إجلاهة إًلصيب من كَـة إًىودة ثلؽ كَـة إًضامِة، ويف دإذي إملسًية حعون 

 .ٔأدصى ؤأمهِا حعن إًحالد

شٍ إٔلحِاء ٌسىهنا  ة وإجملصف وإًصمةل وإجلٍزصة وإخلور ُو ومن ٔأمه ٔأحِاء مسًية إًضحص يح إًلًص

ظائسي إًسمم وإًححارة وظاهـو إًسفن، ويح إحلْور وساكهَ من ٔأقيَاء إًحسل وجتاٍر ورخال 

إزلٍن وإًفلِاء وإٔلؾَان، ومسي يف اترخي مذبٔدص ابحلوظة، ويح ؾلي ابؾوٍن وساكهَ من ظلار 

ًُسة جسمَخَ ٕإىل إًض َخ ابؾوٍن إً  خجار وإحلصفِني وخي ساكهَ من إملِصة وتـغ إًِيود ًو

ة وخي ساكهَ من وإدي حرضموت ومه من ظلار إًخجار وإحلصفِني  إملِصي، ويح ؾلي ابقًص

                                                           
 .ٗٙ، صالسبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ الشهداء (ٔ)
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ة ظاحة إملسجس إملضِور يف إًضحص، ويح إًصابط  وثًُسة جسمَخَ ٕإىل إًض َخ سـَس ابقًص

ون ٌَضحص وخي مٌازهلم من ٔأهوإخ ظلية من إًلش وحصإئس وساكهَ من إًحسو إملس خوظي

سىٌَ إًحسو وإًـٌلل.  إًيرَي، ويح إحملط إشلي حتط تَ إًلوإفي إًلادمة من حرضموت ٌو

ة وإجلٍزصة وحيخوي ؿىل نثي من  وإًسوق واكن ًلؽ تني يح إًلًصة ويح ابؾوٍن وؾلي ابقًص

لول إملؤرخ إحلوإهُت وإملخاحص ومس خودؿات إًحضائؽ وإملعامع و  مٌازل إًححارة إًلصابء، ًو

ؾن مسًية إًضحص: "إًضحص مسًية هحية هبا  إًربثلايل اكسدهنَسإ واكن مصإفلًا ٌَحمةل إًربثلاًَة

إًىثي وإًىثي خسإ من إٍمتوًيات نٌل ثوخس هبا لك ٔأظياف إًفاوِة إملخوفصة زلًيا يف ٕإس حاهَا، ٕإهنا 

ٔأهوإؾِا، وهبا إؿسإد هحية من إخلَي وهكَات  من إًـعور مِياء جتاري ؾؼمي وهبا تضائؽ ل حتىص 

فس ٕإىل إًضحص تني من ًفسون ٕإٍهيا ٌَخجارة إملسَمون إًِيود ٔأُايل ماًَحار وهكحااي،  وإًحرور، ًو

ويف ُشإ إملَياء ثليض إًسفن فعي إًض خاء ٔلهنا  جس خعَؽ إملصور من ابب إمليسب
(1)

."  
 

  

                                                           
 .ٖٓ، صالسبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ الشهداء (ٔ)
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 ادلثحث انثاٍَ
 انشحراحلًهح انربتغانُح إىل  تىجه

 
تـس ٔأن ؿاد إًلدعان ًوتو سورز ٕإىل إًِيس من ؿسن جيص ٔأذايل إًفضي، نرب إٔلمص ؿىل 

إًربثلاًَني وإؾخربوإ ُزميهتم ٌَمصة إًثاهَة ٔأمام إٔلمي مصخان إًؼافصي ظـية ؿىل حصح مل ٍىن كس 

ثلاًَني ٔأن كَـة ؿسن إًيت ٔأهسمي تـس، ؤأؿادوإ ثلِمي إملوكف وحتََهل من خسًس، فاثضح ٌَرب 

ىهنا اكهت ًِا روإفس متسُا ابًلوة وإًخبًَٔس وأٔن مسًية  ٔأذًت نربايؤمه مل حىن ًخلاوم مبفصدُا، ًو

إًضحص اكهت يف ملسمة ثطل إًصوإفس، شلإ فٕاهيا يف إملححر س يخني إًـوإمي إًيت ٔأدت ٕإىل صن 

 ةل: إًربثلاًَني محةل ؿىل مسًية إًضحص، مث هحني ٔأحسإث ثطل إذل

 أهداف احلًهح انربتغانُح عهً انشحر ول:األ طهةادل
 ىل انشحرإانربتغانُح  ححلًهتىجه ا: ثاٍَان طهةادل
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 ألولادلطهة ا

 أهداف احلًهح انربتغانُح عهً انشحر
 

ذهصان ساتلًا تبٔن إًلدعان ًوتو سورز تـس ُزميخَ يف ؿسن كس ٔأظَق ٌَسفن إًربثلاًَة إخلاظة 

إًسوإحي إًـصتَة، وكس ٔأرإد ٔأن جيـي من ُشٍ إًس َاسة إملصوؿة تسًاًل مؤكذاً إًـيان ٌَلصظية يف 

ٕلحذالل ؿسن، وشلضل رنز إًلصإظية إًربثلاًَون ؿىل إملسن وإًلصى إًساحََة إًـصتَة، وكس ؿاىن 

ٔأُايل ساحي حرضموت نثيًإ من ٔأؾٌلل إًلصظية ثطل، فاكن ٔأُي جصوم ًفصون ٕإىل إًِجةل، 

هل، ومن ُيا سَمت كًصة إحلاسم إًحالد إًفوكِة من إًلزو إًربثلايل، ومل ؤأُي إًضحص ٕإىل هحا

ثخـصض ٕإل مٌعلة إًؼِار إًساحََة إحلاسم إحلاًَة، فاكن إًلزإة إًربثلاًَون حيصكون مزإرؾِا 

ـلصون موإص هيا وًوزون معادر مِاٍ إًرشب هبا ًو ًو
(1)

. 

ثلاًَني حنو مسًية إًضحص ومِياهئا، ُياك ؿسة ؾوإمي ٔأدت ٕإىل إجتاٍ ٔأهؼار إًرب  وإحللِلة ٔأن

ة ٌَضحص حملاوةل إًس َعصة ؿَهيا، ؤأرإد إًربثلاًَون حتلِق ؿسة ٔأُسإف  وثوحَِ إذلالت إًححًص

 من ذالل ٕإرسال ُشٍ إذلالت، وحمتثي ٔأمه ُشٍ إٔلُسإف يف إًخايل:

 ن س َاس ًَا وٕإكذعاداًي وؾسىصاًي:أٔوًل: ؾزل مسًية إًضحص ومِياهئا ؾن مسًية ؿس

لكَومرتًإ ٕإىل إًرشق من ؿسن معسر ٕإمسإد  682صلكت مسًية إًضحص إًوإكـة ؿىل مسافة 

ورإفس كوي ًعمود مسًية ؿسن يف حميهتا ذالل حماوةل إًربثلاًَني ًالسدِالء ؿَهيا س ية 

م، فلس ثعوع إملالحون ومالك إًسفن من مسًية إًضحص وإملوإئن إجملاورة ًِا 1517ُػ/923

ة إًيت تـر هبا إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصقاكحلاسم تيلي إملـوان ت إملادًة وإًيجسإت إًـسىًص
(2)

 

                                                           
 .  ٜ٘، صالسبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ الشهداء (ٔ)
ـ حَّت ٜٙٗٔىػ/ٕٜٓىو السلطاف بدر بن عبد اهلل بن جعفر الكثًني، عاش يف الفرتة من  (ٕ)

ـ ويعد أشهر سالطينها حيث ٕٔ٘ٔىػ/ٕٜٚـ، توىل سلطنة الدولة الكثًنية رظبيا عاـ ٜٙ٘ٔىػ/ٜٚٚ
اًل، امتدت سلطتو من عٌن بامعبد غربا إىل ظفار شرقا ومن البحر العريب جنوبا إىل رماؿ الربع اػبايل مشا

ويعترب اؼبؤرخٌن ؾبتمعٌن أف السلطاف بدر بن عبداهلل أبوطويرؽ ىو أبرز شخصية من صبيع أمراء آؿ كثًن ألنو 
وحد صبيع اؼبناطق اغبضرمية شرقًا من ظفار إىل منطقة حباف غرباً، وكاف شجاعًا مغامرًا ولو مكرمات حسنة 

التاريخ، طبيس ضبداف، مركز الدراسات  بكثًن من البلداف اليت ربت سيطرتو. راجع كتاب الشحر عرب
 .ٖٛـ، صٕ٘ٓٓوالبحوث اليمين، صنعاء اليمن طبعة أبريل 
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ة يف ؿسن س ية ٌَ  م وإملىوهة من ٔأًف ملاثي ٔأكَهبم من كدائي 1516/ُػ922سَعات إًعاًُص

 .وم وإملِصة ٌسلفاع ؾن مسًية ؿسنإذل

ني يف ؿسن  ة إًيت اكن ًحـر هبا أٓل نثي ٌَعاًُص وإًخربؿات إملاًَة نٌل سامهت إٔلاتوإت إًس يًو

إًيت مت مجـِا من إٔلُايل يف حرضموت ًعاحل إزلفاع ؾن مسًية ؿسن يف ٕإؿادة تياء وحصممي 

 إًلالع وإحلعون وإزلفاؿات إحملَعة تـسن وظس إًِجوم إًربثلايل ؿَهيا.

ة يف إمليعلة تـس فضَِم يف ؿسن ة وإًححًص  : اثهًَا: حماوةل ٕإس خـادة إًربثلاًَني ًَِخهتم إًـسىًص

ة لس صلك فضي إًربثلاًَني يف إلٕ ف سدِالء ؿىل مسًية ؿسن رضتة صسًسة ًَِخهتم إًححًص

ة يف إمليعلة دفـهتم ٕإىل درإسة وثلِمي إملوكف ووضؽ إسرتإثَجَة خسًسة شلضل ثلذيض  وإًـسىًص

تـزل مسًية ؿسن ؾن روإفسُا إًيت كسمت ًِا إزلمع وإملساهسة يف موإهجمت ، واكهت ٔأمه ثطل 

 حساابت إًربثلاًَني مسًية إًضحص وإهعالكًا من ذضل كصر إًربثلاًَون إٕلهخلام من إًصوإفس يف

ة مِياهئا ًَعاب حباةل من  مسًية إًضحص وثبٔدٍهبا و حتعمي ٕإماكهَاهتا إملادًة وإًخرشًة وختًص

إًضَي إًخام ثؤدي ٕإىل ٕإضـاف إًخجارة فَِ وثفلس إملسًية معسر ٕإٍصإدإهتا إملاًَة فذعحح يه 

ا من إملوإئن إٔلدصى كي كادرة ؿىل إًلِام تخلسمي إزلمع وإًـون ملسًية ؿسن يف  وكُي

إملس خلدي
(1)

. 

  

                                                           
، أضواء على تاريخ اليمن البحري، حسن صاحل ٖٛ، ٛٙص القادر بامطرؼ،الشهداء السبعة، ؿبمد عبد (ٔ)

 .  ٙٗٔـ، ص ٜٚٚٔشهاب، طباع دار الفارايب، بًنوت لبناف طبعة 
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 انثاٍَادلطهة 
 ىل انشحرإانربتغانُح  ححلًهاتىجه 

 

ٕإىل إًِيس من ؿسن جيص ٔأذايل إًفضي، نرب إٔلمص تـس ٔأن ؿاد إًلدعان ًوتو سورز  ذهصان تبٔن

ٌَمصة إًثاهَة ٔأمام إٔلمي مصخان إًؼافصي ظـية ؿىل حصح مل ؿىل إًربثلاًَني وإؾخربوإ ُزميهتم 

ٍىن كس ٔأهسمي تـس، ؤأؿادوإ ثلِمي إملوكف وحتََهل من خسًس، فاثضح ٌَربثلاًَني ٔأن كَـة ؿسن 

ىهنا اكهت ًِا روإفس متسُا ابًلوة وإًخبًَٔس وأٔن  إًيت ٔأذًت نربايؤمه مل حىن ًخلاوم مبفصدُا، ًو

ؾٌلهوئَي إٔلول  ة ثطل إًصوإفس، وؿىل ٔأثص ثلِميَ ٌَموكف ؿني إملطلمسًية إًضحص اكهت يف ملسم

خسًسًإ ٌَِيس إًربثلاًَة، تسًل ؾن فصإوسُسىو دي ٔأملَسإ حاهكِا إًساتق،  دي وإرثََ حانٌلً 

وثًس َلًا مٌَ خلَوط س َاس خَ إجلسًسة، ؾزل إملطل ؾٌلهوئَي إٔلول إًلدعان ًوتو سورز ؾن 

ة إًربثلاًَة يف زكِادة إًححًص دي مزٌنس صلِق حامك إًِيس   إحملَط إًِيسي، وؿني تسًل ؾيَ ًٍو

 إًربثلاًَة إجلسًس.

وتـس ٔأن ثوىل ؾصش إًربثلال إملطل ًوحٌا إًثاًر، ثرصف إحلاكم إًربثلاًَون فامي ورإء إًححار 

وإفق ٔأُوإهئم ومعاحلِم إًضرعَة تخبًَٔس من إملَىة اكثٍصن، فىرثت ٔأرضإر إًولة إجلِمنَة إًيت 

لِني، ًلس اكهوإ ًخرصفون ؤكهنم ًُسوإ مسؤوًني حلىومة  اكهوإ ًَحلوهنا ابًـصب وإًِيود إٕلفًص

 تالدمه، وفلست إحلىومة إًربثلاًَة مصنٍزهتا وس َعصهتا ؿىل ثرصفات ولهتا فامي ورإء إًححار.

ة إًربثلاًَة إًفوىض وؿسم إٕلهضحاط يف خمخَف هجات إًححار  وثفضت يف إًلِادإت إًححًص

إملؤرذني إؾخربوإ ؾِس إملطل ًوحٌا إًثاًر تسإًة  رشكِة وإًلصتَة وإجليوتَة، حىت ٔأن تـغإً 

إحنسإر وزوإل إٔلجماد إًربثلاًَة، وإًوإكؽ ٔأن إًربثلاًَني ذُحت رحيِم نسوةل فاحتة وكوة مس َعصة 

 يف إحملَط إًِيسي وإًرشق إٔلكىص كدي هناًة إًلصن إًسادس ؾرش إملَالدي.

َحَات إًيت إجسم هبا وضـِم إًس َايس وإًـسىصي مل ًًدش إًربثلاًَون فىصة قزو وابًصمغ من إًس 

 ؿسن، وكصروإ قزوُا ٌَمصة إًثاًثة.

ًلس اكن وحود إًربثلاًَني نسوةل فـاةل ميص مبصحةل إدذحار دكِق وظارم يف إحملَط إًِيسي، 

و ٔأهَ واكهت إسرتإجتَهتم ًلزو ؿسن ثلذيض حسة هؼصمه ؾزل ثطل إًلَـة إٍمييَة ؾ زًل اتمًا، ًو

 وإفس اكهت يف حساهبم مسًية إًضحص.كي مدارش ؾن روإفسُا ؤأمه ثطل إًص 
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يك ًدس ىن هلم ؾزل ؿسن ؾن إًضحص، وضؽ إًربثلاًَون خمععًا ٍصسم ٕإىل إًلِام ثسَسة من  ًو

إًلارإت إٕلهخلامِة حتعم ٔأوًل وكدي لك يشء ٕإماكانت إًضحص إملاًَة وإًخرشًة تبٔن جتـي ُشإ 

ويف ملسمهتا مِياء ذَف )إملالك( إشلي  َياء إٍميين وما خاورٍ من إًلصى إحلرضمِة إًساحََةإمل 

ميس إًضحص ابًسَؽ إًعوماًَة، ومِياء جصوم مالذ إًسفن إحلرضمِة ؾيس إص خسإد إًصايح 

إملومسَة، وكًصة إحلاسم إًيت اكهت متس إٔلسعول إًخجاري إحلرضسم تبٔفضي مالحَِ وحبارثَ تبٔن 

  ٍ إًيلاط إٔلرتؽ يف حاةل صَي اكمي.جتـي ُش

َة ؿىل ؿسن وجصوم وإملالك وإًضحص وإحلاسم،  وثيفِشًإ ًِشإ إخملعط إًـسوإين إٕلس خـٌلري إًُص

ثلصر إًلِام ٔأوًل تلارة إهخلامِة ؿىل مسًية إًضحص حتت ٔأي سخة من إٔلس حاب حلِلًِا اكن ٔأم 

ة حتمي س حؽ مائة من دِاًًَا، وحتصك من حٍو ٔأسعول جصثلايل مىون من جسؽ ك عؽ حبًص

ني حتت كِادة ًوٍز دي مزٌنس.  إمللاثَني إًربثلاًَني وإملَالابًر

وابًلصب من حٍزصة ؾحسإًىوري فلس ُشإ إٔلسعول سفِيدني من سفٌَ إًدسؽ ومتىن من 

إهدضال إجلزء إلٔنرب من حبارهتا وحٌودٌُل من ٔأحضان إٔلموإج، ومصت إًسفن إًربثلاًَة إًس حؽ 

اسم إًساحًل فاحصكت مخس سفن مييَة اكهت رإس َة تَ، ؤأحللت ٔأرضإرًإ ابًلة تؼِار إحل

ُػ إملوإفق 929مبحاظَهل إًزرإؾَة، ويف ظحاح ًوم إرلُس إًخاسؽ من صِص رتَؽ إًثاين س ية 

م ٔأًلى إٔلسعول إًربثلايل إملـخسي مصإس ََ يف مِياء إًضحص1523فربإٍص  25
(1)

. 

مِياء إًضحص ثساؿة ٔأو ساؾخني ىزل مٌَ ٕإىل إًساحي زالزة  وتـس وظول إٔلسعول إًربثلايل ٕإىل

من إًححارة إًربثلاًَني حيمَون رساةل من إًلائس ًوٍز دي مزٌنس ٕإىل إًسَعان تسر ٔأيب ظوٍصق، 

فعَة ٔأمي إًححص مهنم جسَمي إًصساةل ٕإًََ ًُسَمِا تسورٍ ٕإىل إملسؤوًني نٌل حصت إًـادة 

ىن إًححارة رفضوإ ؤأدضوإ  ؿىل ملاتةل إًسَعان ٔأو إًلامئ ملامَ ًدسَميَ إًصساةل تشضل، ًو

تبٔهفسِم، مفا اكن من ٔأمي إًححص ٕإل ٔأن ٔأذشمه ٕإىل إٔلمي معصإن فسَمٍو رساةل كائسمه، واكن 

مضمون إًصساةل ٔأن اتحصًإ جصثلاًًَا إمسَ ٔأًفووسو دي مِجا مات يف إًضحص مٌش مخسة ٔأصِص 

ٔأن كائس إٔلسعول ًعَة جسَمي ثطل إٔلموإل ٕإًََ ؤأن إًسَعان تسر إس خوىل ؿىل ٔأموإهل، و 

دون ثبٔذي، فصد إٔلمي معصإن ؿىل كائس إٔلسعول جصساةل مضموهنا ٔأهَ ل ًـمل صُئًا ؾٌل خاء يف 

ىٌَ ظمبٔهَ تبٔن إًسَعان تسر يف زايرة كعية ًوإدي حرضموت ؤأن ؾودثَ ٕإىل  رساًخَ، ًو

سوف ًحشل ٕلؾعاء إملوضوع ما ُو  إًضحص مذوكـة يف قضون ٔأايم كالئي ؤأن لك جمِود

                                                           
 .  ٘ٙالقادر بامطرؼ، صالشهداء السبعة، ؿبمد عبد (ٔ)
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خسٍص تَ من إُامتم، ويف وكت مدىص اكن إٔلمي معصإن كس ثَلى تالكًا من إحلاسم ملا ذَفَ 

لس ٔأدرك إٔلمي معصإن ما  إًربثلاًَون من ٔأرضإر ابًسفن إًصإس َة هبا وابملزإرع إًساحََة، ًو

 ؿىل إًضحص ؤأَُِا، ؤأن ٍصسم ٕإًََ إًلائس إًربثلايل وشلضل حاول ثاليف ما ميىٌَ من رض

 ًالظف إًححارة إًربثلاًَني.

وتـس ٔأن كادر إًححارة إًربثلاًَون ٕإىل سفهنم إًصإس َة يف إًححص، دؿا إٔلمي معصإن ٕإىل إزلًوإن 

ة إحلاسم،  ؿسدًإ من ٔأؾَان إملسًية، فبٔظَـِم ؿىل رساةل إًلائس إًربثلايل وؿىل ما حصى ؿىل كًص

َون ًضمصون ذاظة ؤأهَ مل ٍىن ُياك من مسؽ تلعة إًخاحص فبٔدرك إجملمتـون ٔأن إًربثلاً 

إًربثلايل وإسدِالء إًسَعان تسر ؿىل ذمخَاكثَ، وثلصر يف ُشإ إٔلحامتع ٔأن ٍصحي إٔلُايل 

حاةل إجملاورة ٌَضحص، ؤأن كًصة ث تًساهئم ؤأظفاهلم وذمخَاكهتم إٍمثَية إًيت ٌسِي هلَِا ٕإىل 

 ن ٕإٍهيم.ٌس خـسوإ ٔلي هسإء ًعسٍر إٔلمي معصإ

ما ظيـَ وجتسر إٕلصارة ٕإىل ٔأن حصحِي إًًساء وإٔلظفال ؾن مسًية إًضحص اكن ثسخة 

، فلس اكن ًًهتىون إحلصمات إًسوإحي إًـصتَة إًيت اكهوإ هيامجوهناإًربثلاًَون يف مسن وكصى 

س حون إًًساء إملسٌَلت وإٔلظفال.  ٌو

واكن مضموهنا إًعَة إبحلاح جسَمي ويف ؾرص هفس إًَوم ٔأرسي إًلائس إًربثلايل رساةل ٔأدصى، 

بٔذشُا ابًلوة ما مل حيرضُا إٔلمي  ذمخَاكت إًخاحص إًربثلايل فورًإ ٔأو ٔأهَ سوف ًزنل تيفسَ ًو

معصإن كدي قصوب إًضمس، وكادر إًححارة إًربثلاًَون دًوإن إٔلمي معصإن دون إهخؼار ردإً 

شهص إملؤرخ إًربثلايل اكسد  خة قزو إًضحص وإشلي اكن مصإفلًا َسإ يف جسي رحالثَ س هن مٌَ، ًو

ٌَلائس إًربثلايل يف ثطل إذلةل ًلول: "ًلس كصر ًوٍز ٔأن هيامج إًضحص مذؼاُصًإ تـشر وإحس وُو 

ٔأن إًضحص ذاضـة ًلَـة ؿسن"، وهبشإ هسرك ٔأن ذهة إًضحص ُو مساؿسة ٔأُايل ؿسن يف ظس 

اكسدهنَسإ فٕان إخلضوع مل ٍىن ابهنا ذاضـة ملطل ؿسن حسة ثـحي  إًلزو إًربثلايل، ؤأما إًلول

ة، وإًوإكؽ ٔأن إًضحص اكهت ؾيرصًإ من ؾيادض إمللاومة يف  ىٌَ ولء ٌسلوةل إًعاًُص وإكـًا ًو

يا ٍوكن لك مربر ٌَربثلاًَني ًإلهخلام من إًضحص تـس ٔأن إس خـىص ؿَهيم إحذالل  ؿسن، ُو

(1)ًضحصؿسن، وحاكًة إًخاحص إًربثلايل ما يه ٕإل كعة مععيـة ًإلهخلام من إ
. 

 

  

                                                           
 .  ٛٙالقادر بامطرؼ، صالشهداء السبعة، ؿبمد عبد (ٔ)
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 ادلثحث انثانث
 عهً انشحراألوىل  انربتغانُح احلًهح

 
سًرسد يف ُشإ إملححر ٔأحسإث ىزول إذلةل إًربثلاًَة ٕإًفى صوإظيء إًضحص وإًلذال إشلي 

حصى تني إذلةل إًربثلاًَة ؤأُايل مسًية إًضحص تلِادة إٔلمي معصإن جن مٌعور حامك إًضحص، 

فلِاء ومضاخي ؤأؾَان مسًية إًضحص يف ثعسهيم ٌَحمةل إًربثلاًَة، وهحني فَِ إزلور إشلي كام تَ 

وإحللِلة ٔأهيا كس إس خلِيا مـؼم مضاُس ثطل إٔلحسإث وإملَحمة إًخارخيَة من نخاب إًضِسإء 

إًخارخيَة اكن حسإث تني ٔأن إؾامتدٍ يف زسد ثطل إلٔ  ٍإًس حـة ٌَمؤرخ ابمعصف، وإشلي تسور

ٌل إملؤرخ  ؿىل إًُصابن سامل جن ؾوض ابس حاع يف نخاتَ زإد إٔلسفار يف  إملالحمؤرذني، ُو

ٔأددار تيسر سـاد إملض هتص، وإملؤرخ إًضاؾص سـَس جن ؿًل جن سـس ابمـَحس يف نخاتَ زإد 

  إٔلسفار يف ٔأددار إًضحص وؿسن وماًَحار، وس يخني ٔأحسإث ثطل إملَحمة إًخارخيَة اكليٓت:  

 انربتغانُح اصتعداد أهايل انشحر نهحًهح: ادلطهة األول
 تصدٌ أهم انشحر نهحًهح انربتغانُح: ادلطهة انثاٍَ
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 طهة األولادل
  انشحرأهايل  اصتعداد

 حًهح انربتغانُحنه
 

ة إًربثلاًَة إلٕ  اكهت ٔأوىل هخلامِة ؿىل مسًية إًضحص يف س ية إًِجٌلت إًـسىًص

م ؾيسما وظي ٕإٍهيا إٔلسعول إًربثلايل إملىون من حنو جسؽ سفن حصتَة، 1523ُػ/929

فربإٍص كادمًا من  27رتَؽ إًثاين  9يف ًوم إرلُس  Luisde Menezesتلِادة ًوٍزدي مزٌنس 

 إًِيس.

ًية إًضحص وٕإمنا اكن ًلوم ومل ٍىن إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق حامك إًحالد موحودًإ وكذشإك مبس

إٔلمي معصإن جن نٌل ذهصان جبوةل ثفلسًة ملياظق حوكَ يف وإدي حرضموت، واكن حينك إًضحص 

مٌعور هَاتة ؾن إًسَعان تسر ٔأيب ظوٍصق
(1)

. 

فاثعي كائس إٔلسعول إًربثلايل ابٔلمي معصإن جن مٌعور زإؾٌلً تبٔن اتحصًإ جصثلاًًَا ٌسمى  

مخسة ٔأصِص، ؤأن كس مات يف إًضحص كدي  Alfonso de Veigaإًفووسو دى فِجا 

عَة  وإًسَعان تسر ٔأت ظوٍصق كس إس خوىل ؿىل ٔأموإهل وثصوثَ، ؤأهَ خاء ٕلسرتدإدُا، ًو

 جسَميِا دون ثبٔذي وٕإل فٕان إًلوإت إًربثلاًَة س خبٔذشُا ابًلوة.

ظوٍصق موحود  وتشضل ؤأذرٍب تبٔن إًسَعان تسر ٔأت فوحئ إٔلمي معصإن هبشإ إٔلمص وهفى ؿَمَ

 يف حرضموت إزلإذي ؤأهَ س َـصض ؿَََ ُشإ إٔلمص ؾيس ؾودثَ ٕإىل إًضحص تـس ٔأايم كََةل. 

ىن إًلائس إًربثلايل ٔأدض ؿىل حتلِق إًعَة إشلي خاء من ٔأخهل، وػِصت توضوح ًٔلمي  ًو

ـة وإَُة ٌَلِام تلز  و مسًية معصإن إًيوإاي إحللِلِة ٌَربثلاًَني ؤأن ما ًسؾون تَ ما ُو ٕإّل ذًر

إًضحص
(2)

. 

وملوإهجة إًيوإاي إًربثلاًَة إًـسوإهَة سارع إٔلمي معصإن ٕإىل إٕلحامتع تـسد من ٔأؾَان إملسًية 

واكهوإ ذََعًا من إًفلِاء وإًخجار وإحلصفِني وملادمة ورؤساء ٔأحِاء إملسًية ًخسإرس إملوكف تُهنم 

                                                           
تاريخ الشحر وأخبار القرف العاشر، اؼبؤرخ ؿبمد بن عمر الطيب بافقيو، ربقيق عبداهلل ؿبمد اغببشي،  (ٔ)

 .ٚ٘ٔـ، صٜٜٜٔمكتبة اإلرشاد صنعاء اليمن، الطبعة األوىل 
 .ٚٛداء السبعة، بامطرؼ، صالشه (ٕ)
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خسإءإت إًربثلاًَة، ومت إدذَار س حـة ؾ مة ذلاًة إملسًية وساكهنا من إلٕ وإختاذ إٕلحصإءإت إًالز 

زؾٌلء ملوإهجة إذلةلة إًربثلاًَة، واكن من ٔأجصز ُؤلء إًزؾٌلء ص َخ إًضحص إٔلمي معصإن جن 

مٌعور وإملـمل إًعاحل ًـلوب جن ظاحل إحلًصيض ؤأمحس جن رضوإن ؤأدٍو فضي وإًفلَِ إًـالمة 

صِاب إزلٍن ٔأمحس جن إًفلَِ ؾحسظل ؾحسإًصمحن تَحاج
(1)

.  

 ويف إٕلحامتع ثلصر إختاذ إٕلحصإءإت إلٓثَة: كصإرإت إحامتع خَس إمللاومة يف إًضحص:

حىوٍن كِادإت ٌَملاومة جصئاسة ملادمة إحلارإت ومـاوىهيم يف إٔلكسام إًصئُس َة من  .1

إملسًية، وٕإؿالن حاةل إًخـحئة تسؾوة إٔلُايل كاظحة ٌَمضارنة يف معََة إزلفاع ؾن 

 إملسًية.

ة ثحاةل حصحِي  .2 إًًساء وإٔلظفال وإملس يني وإملمخَاكت إٍمثَية إًيت ميىن هلَِا ٕإىل كًص

 إًلًصحة من مسًية إًضحص.

 ٕإرسال ثلٍصص ؿاخي ٕإىل إًسَعان تسر ٔأيب ظوٍصق ٕلظالؿَ ؿىل إملوكف وثعورإثَ. .3

ة إًرسًـة من إٔلمي ؾعَف جن ؿًل جن دحسح كامئ ملام  .4 ظَة إًيجسة إًـسىًص

 وٍصق مبيعلة إملضلاص إًوإكـة ٕإىل إًرشق من مسًية إًضحص.إًسَعان تسر ٔأيب ظ

 ختعَط فصق ملاكحفة إحلصإئق وٕإكازة إجلصىح ودفن إًلذىل. .5

ؾخسإء ؿىل ؿىل إحذياب إًرسكات وإٍهنة ٔأو إلٕ حر إًياس ضحط إٔلمن إزلإذًل و  .6

 ٔأفصإد إجلاًَات إٔلحٌحَة إمللمية يف إًضحص وؿسم إًخـصض ملمخَاكهتم تبٔي ٔأذى.

(2)ًَات إٔلحٌحَة يف مـصنة إمللاومةإجلإإرشإك  .7
. 

وهون إٔلمي معصإن ٍلوؿة ٌَخوإظي مؽ إًلائس إًربثلايل وإزلدول مـَ يف حوإر ًىسة إًوكت، 

خوىل ُشٍ إملِمة لك من إًض َخ حسني جن ؾحسظل إًـَسروس وإًض َخ فضي جن رضوإن  ًو

 ؾحسظل جن ؾوض ابخمخار.ابفضي ؤأمي إًححص مربوك جن سٌَلن واكثة إٔلمي معصإن 

واكن كس تَف إٔلمي معصإن أٔن إًسَعان تسر يف قَي جن ميني يف مؤمتص مؽ ملادمة إذلوم يف 

ق ؾودثَ ٕإىل إًضحص وإس خـجال ملسمَ ٕإٍهيا، ويف إملساء إهدرش ذرب إحلاسم فساد إشلؾص  ظًص

                                                           
 .ٚ٘ٔتاريخ الشحر، ؿبمد بن عمر الطيب بافقيو، ص (ٔ)
الغزو الربتغايل لليمن ودور الشعب اليمين يف مواجهتو، صاحل رمضاف ؿبمود، ؾبلة كلية الرتبية، العدد األوؿ  (ٕ)

 .ٜٔ، ٜٓ، ٛٛ، الشهداء السبعة، بامطرؼ، صٜٜـ، صٜٓٛٔجامعة عدف، سنة
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ر حوإهُهتم وحصكة إًضسًس ودصج من ثحلى من إٔلُايل ٕإىل ثحاةل وزقفة وإحلوة، ؤأكفي إًخجا

 إًياس ثعورإت إملوكف.

واكن ٔأُي إحلارإت وملادمهتم مس خـسون ٌَموإهجة، وثوزع إًفلِاء ؿىل ثطل إحلارإت، وظاف 

ة، ٔلن  إٔلمي معصإن يف إًثَر إٔلذي من إٌََي ؿىل ٔأكسام إًحسلة وكس ٔأمص تخـٍزز مٌعلة إًلًص

ة من إملَياء سوف ٍىون ٔأول إٔلكسام  إملسإمهة، واكن إًفلَِ ًـلوب إحلًصيض ُشإ إًلسم إًلًص

 من إملسًية إملـصوف إلٓن حبافة ابحلاج متصنز إًض َخ ويف إحلي إًضٌليل ممتصنزًإ يف ُشٍ إحلارة

ٔأمحس جن ؾحسظل ابفضي يف إملسرسة إًيت ُو مسٍص ًِا وإًخف حوهل ٔأُايل حصمي إمللميون يف 

 يف إًضحص ًَسرس يف مسرسة وإزلٍ. إًضحص ٔلهَ من حصمي وإسدٌفص ٔأُي تسلثَ، وٕإمنا اكن

حامِة إًحسل إًعلية فلس ٔأتلاُا إٔلمي معصإن حول إملؤسسات إحلىومِة واكن رخال  ٔأماو 

إحلامِة إًض َوخ مسَحني ابخلياحص وإًليس وإًسِام، ويف دإذي إزلًوإن متصنز ؿسد من ٔأُايل 

 إًضحص وٕإىل خاىهبم ؿسد من أٓل نثي وأٓل متمي إمللميون ابًضحص.
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 ادلطهة انثاٍَ
 نهحًهح انربتغانُح انشحرأهم  تصدٌ

 

م ىزل 1523فربإٍص  28ُػ/929من صِص رتَؽ إًثاين س ية  12يف جفص ًوم إدلـة اترخي 

ة  إًربثلاًَون ٕإىل ساحي مسًية إًضحص وكس كسر ؿسدمه تبٔرتـٌلئة ملاثي مسَحني ابًحيادق إًياًر

ق وهكَات من  عَلون إًيار ؿىل لك من ًعادفوهَ من وحيمَون مـِم مـسإت إحلًص إًحارود ًو

ضـَون إًييإن يف إمليازل وإملس خودؿات، وًىن ثعسى هلم إًساكن تبٔسَحهتم  إٔلُايل ٌو

إًخلََسًة حِر إس متصت إملـصنة تني إًعصفني زالزة ٔأايم مذوإًَة، إس خخسي فهيا ٔأُي إًضحص 

ٕإىل سفهنم اترنني مـؼم كذالمه يف موإكؽ دفاؿًا ؾن مسًًهتم ؤأخربوإ إًربثلاًَني ؿىل إٕلوسحاب 

إملـصنة وكادروإ مِياء إًضحص ؾيسما صاُسوإ خُش إٔلمي ؾعَف جن ؿًل جن دحسح كادمًا ٕإىل 

إملسًية
(1)

. 

وكس إسدضِس يف ُشٍ إملـصنة إملئات من ٔأتياء مسًية إًضحص وإملسإفـني ؾهنا ومن تُهنم إٔلمي 

من ٔأؾوإهَ ٔأؾَان إًحالد إشلٍن حزمعوإ حصنة  وس خةٔأمي مسًية إًضحص معصإن جن مٌعور 

إمللاومة
(2)

. 

واكن إٔلمي معصإن ؤأحصاتَ إًس خة ؿىل رٔأس إًىذي إًخرشًة إملَخحمة يف كذال مٍصص مؽ 

إًربثلاًَني إملـخسٍن، وكس سلط إًفلَِ إًـالمة ًـلوب إحلًصيض كذَاًل يف حارة إًلًصة، وكذي 

إًصئُيس إًـصوف إلٓن ابمس معصإق حٌني، وكذي إًض َخ حسني إًـَسروس يف صارع إًسوق 

إًض َخ فضي جن رضوإن تبٔفضي يف ساحة إًسوق، وكذي إًض َخ ٔأمحس جن ؾحسظل ابحلاج 

 تبٔفضي ابًلصب من مسرسة وإزلٍ يف إًلسم إشلي ًـصف حبافة تَحاج.

                                                           
 .ٖٜسبعة، بامطرؼ، صالشهداء ال (ٔ)
وىم الفقيو يعقوب بن صاحل اغبريضي، والفقيو أضبد بن عبداهلل باغباج بافضل والفقيو فضل بن رضواف  (ٕ)

بافضل والشيخ سامل بن صاحل باعوين والشيخ حسن بن عبداهلل العيدروس والشيخ أضبد بن رضواف بافضل، 
حد أطلق عليو قرب الشهداء السبعة، أما جثماف وقد دفنت جثث ستة من ىؤالء القادة السبعة يف قرب وا

الشهيد السابع وىو الشيخ أضبد بن عبداهلل باغباج بافضل فقد أصر أىايل مدينة ترمي على دفنو جبانب قرب 
 .ٛ٘ٔأبيو اؼبعروؼ اآلف بقبة باغباج برتمي ودفن ىناؾ. أنظر تاريخ الشحر، الطيب بافقيو، ص
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ويف مٌخعف إٍهنار إوسحة إًربثلاًَون ٕإىل إًساحي حامَني حثر كذالمه وحصحامه، وإهلعؽ 

من  11ماء إًرشب ؾن إًضحص، ومل ملاثَو إًضحص ظفوفِم من خسًس، ويف جفص ًوم إًسخت 

م ؿاود إًربثلاًَون ُحورمم ؿىل إملسًية ؤأرإدوإ إٕلهخلام 1523ُػ/929رتَؽ إًثاين س ية 

ًلذالمه، ورنز إًربثلاًَون جهورمم ؿىل حارة إحلوظة، واكهت ٔأخفم حارإت إًضحص ٔلهَ اكن 

تلِادة إًض َخ ٔأمحس جن رضوإن وكذي من ص، وكس ثعست هلم إمللاومة ٌسىهنا جتار إًضح

إًربثلاًَون وإمللاومة ذَق نثي، واكن إًربثلاًَون ًَلون ابًلذىل وإجلصىح يف أآبر إملساخس، 

وكذي يف ُشإ إًَوم إًض َخ ٔأمحس جن رضوإن يف مس َةل مسـون إًلصتَة من ؾَار انري ابًلصب 

ـس إًَافـيمن مسجس إًض َخ ؾحسظل جن ٔأس
(1)

. 

لول إملؤرخ َلس جن ُامش ؾن ُشٍ إملـصنة: "وإرثفؽ إًضجَج ؿال دضإخ إًعارذني ابًلذال،  ًو

هنحوهنا وٕإذإ هبم حيصكون وخيصتون، وثعسى إًياس ًلذاهلم  وٕإذإ ابٕلفصجن ًدسورون إزلاير ٍو

لني، وكذي من ٔأؾَان إًضحص إٔلمي معصإن جن مٌعور، وإلٕ  مام إًض َخ وإس خحص إًلذي يف إًفًص

ٔأمحس جن ؾحسظل جن ؾحسإًصمحن تبٔفضي، واكن إٕلمام ذمن كاثي كذال إٔلتعال وفـي إٔلفاؾَي يف 

جهٌلثَ"
(2)

. 

لول إملؤرخ إًض َخ سـَس جن ؾوض ابوزٍص ؾن ُشٍ إملـصنة: "ويف رتَؽ الادص س ية  ًو

هنحون ُػ ُامجوإ إًربثلاًَني مسًية إًضحص تبٔرتؽ ؾرشة سفِية ؤأذشوإ ًدسورون إًح929َ وت ٍو

وحيصكون وخيصتون.. وكس ثعسى إًياس يف إًضحص ًلذاهلم فسإرت مـارك حامِة يف صوإرع 

لني، وإس متص إًلذال من ًوم إدلـة ٕإىل ًوم إٔلحس حِر إضعص  إملسًية ونرث إًلذي يف إًفًص

إًربثلاًَون ٕإىل إٕلوسحاب ٕإىل سفهنم
(3)

." 

وإ ٕإحصإق إملسجس إجلامؽ وؿاد إًربثلاًَون يف جفص ًوم إٔلحس إًثاين ؾرش  صِص رتَؽ إًثاين وحاًو

ومتىٌوإ من ٕإرضإم إًيار يف إملسرسة إملَحلة تَ ويف انحِخَ إًضٌلًَة، وظحوإ إًيفط ؿىل 

حة من إجلامؽ.  إًسلاايت إًـامة إًلًص

ؤأما فصكة إًربثلاًَني إًيت إجتِت ٕإىل ساحة إًسوق ٌَمصة إًثاهَة فلس حرصهتم إًفصكة إًيت ًزتمعِا 

ض َخ سامل جن ظاحل ابؾوٍن إملِصي يف سوق إٍمتص وكذَهتم مجَـًا، واكن ؿسدمه ٔأرتـني ملاثاًل إً 

                                                           
 .ٗٚالشهداء السبعة، بامطرؼ، ص (ٔ)
 .ٔٗتاريخ الدولة الكثًنية، ؿبمد بن ىاشم، ص (ٕ)
 .ٕٗٔصفحات من التاريخ الدولة اغبضرمي، سعيد بن عوض با وزير، ص (ٖ)
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خَِم من إًربثلاًَني، نٌل كذي نثي من ٔأُايل إًضحص وإًعوماًَون إشلٍن إصرتهوإ مـِم يف 

 إًلذال، ونشضل إًض َخ ابؾوٍن ترضتة س َف.

ـس ٔأن ٔأحصكت حعن إًحالد، ودإرت تُهنم وإجتِت حٌلؿة من إًربثلاًَني ٕإىل إزلًوإن ٕلحصإكَ ت

وتني حٌلؿة من إمللاومة تلِادة إٔلمي معصإن، ؤأظُة إٔلمي معصإن جصظاظة يف رأٔسَ كذي 

ا.  ؿىل ٕإثُص

مث إوسحة إًربثلاًَون ٕإىل سفهنم اترنني مـؼم كذالمه يف ساحة إًسوق ؤأمام إزلًوإن، 

ثعَح ومه ًَلوهنم يف ؿىل إحلعة فبٔحصكِم ٔأُي إًضحص، وكس كعـوإ حثهثم واكهت إدلوع 

 إملَهتة ٕإىل سلص ٕإىل سلص.

وتـس ٔأن ؿمل إًلوكائَني من ٔأُي إًضحص مبلذي إٔلمي معصإن دصحوإ ٕإىل ساحة إًسوق ٍهنحون 

ما حصنَ إًربثلاًَون ساملًا من إحلوإهُت، وكس ٔأظَق إملؤرخ ابفلَِ إًضحصي ؿىل ُؤلء إمس 

 ص َاظني إًحسل.

ق إًساحََة إًرشكِة وتـس ٔأن ظـس إًربثلاً  َون ٕإىل سفهنم حضى ذضل إًَوم صاُسوإ ؿىل إًعًص

خُضًا كادمًا من إملضلاص ٕإىل إًضحص، مفا اكن مهنم ٕإل ٔأن ٔأكَـت سفهنم من مِياء إًضحص 

ة حصإفلِم إرلس إًسفن إًربثلاًَة إًخجاًر
(1)

. 

ًثخت هل ٔأحس من إًياس ًلول إملؤرخ َلس معص إًعَة ابفلَِ: "وإتخسٔأ إًلذال تـَس إًفجص، ومل و 

تي إهنزموإ إهنزإمًا كدَحًا وإسدضِس ٔأمي إًحسل إٔلمي إملصحوم معصإن جن مٌعور رمحَ ظل ٔأظاتخَ 

تيسكة من تـَس فسلط ماكهَ، وذمن إسدضِس يف ُشٍ إًوكـة إملـمل إًعاحل ًـلوب جن ظاحل 

، وهنة إًحسل هنحًا إحلًصيض ؤأمحس جن رضوإن ؤأدٍو فضي وحٌلؿة سوإمه رمحِم ظل ثـاىل

(2)فضَـًا هنهبا ٔأوًل إًفصجن، مث تـسمه إًصماة إًـسىص، وص َاظني إًحسل، وإفذلص شلضل ذالئق
." 

إًـالمة إًفلَِ ُػ، 929ومن إًـٌَلء إًفلِاء إشلٍن إسدضِسوإ يف كذال إٕلفصجن إًربثلاًَني س ية 

 .ابفضين ابحلاج إًضافـي صِاب إزّلٍن ٔأمحس جن ؾحس ظل جن ؾحس إًصمح

وزل ًوم إدلـة ذامس صوإل ": فلال إًـَسروس يف اترخيَ إًيور إًسافص ذهص حصمجخَ إملؤرخ

ُػ، وثفلَ توإزلٍ، وابًفلَِ َلس جن ٔأمحس فضي، ؤأذش ؾن كايض، إًلضاة ًوسف جن 877س ية 

، وجصع، ومتزّي، وثعّسر ًإلفذاء وإًخسٌرس يف زمن وإزلٍ،  ؿاملًا،  اكن ٕإمامًا،ًووس إمللصئ وكٍي

                                                           
 .٘ٚالشهداء السبعة، بامطرؼ، ص (ٔ)
 .ٚ٘ٔتاريخ الشحر، الطيب بافقيو،  (ٕ)
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ثين ؿَََ، ؿاّلمة، فلهيًا، حسن إلٕ  س خًداط، كوي إشلُن، رشًف إًيفس، واكن وإزلٍ ًـّؼمَ ًو

وجّح مصإرإ، وإحمتؽ يف جّحخَ إٔلذية ثس َسي َلس جن ؾصإق، فعححَ ولزمَ، وجسطّل ؿىل 

مل ًسًَ، واكن خسَا، نثي إًعسكة وفـي إملـصوف، حمّحا ٌَعاحلني وإًفلصإء، حسن إًـلِسة، و

ٍزل ؿىل ذضل حىّت إسدضِس يف مـصنة إًىفّار ملا دذي إٕلفصجن إًضحص، وكذَوإ إٔلمي معصإن 

، ودفن ؾيس ُػ929س ية  وكٍي ؤأزسوإ وهنحوإ، وذضل تـس جفص ًوم إدلـة ؿارش رتَؽ إًثاين

وإزلٍ
(1)

". 

ويف ػِص إًَوم هفسَ دذي خُش إٔلمي ؾعَف جن ؿًل دحسح مسًية إًضحص، فبٔؿاد إٔلمن 

وإًيؼام ٕإىل هعاهبا، ؤأًلى إًلدغ ؿىل إًـاتثني وزج هبم يف إًسجن، وإس خـاد من مـؼم 

ص َاظني إًحسل خاهحًا من إملهنوابت وزؾت فامي تـس ؿىل من ؾصف من ٔأحصاهبا، وؿىل إًـموم 

فلس ثيفست إًضحص إًعـسإء مبلسم إٔلمي ؾعَف وخُضَ ٕإٍهيا، وابًًس حة ٕإىل إملسافة تني 

سة أٓل ؾحسإًودود فِيي مثاهني مِاًل، كسؾِا إًضحص وإملاكن إ شلي اكن فَِ إٔلمي قعَف ويه ًر

يف ًومني مٌش ظَة إًيجسة مٌَ ٔأي ٔأهَ كعـِا يف وكت كعي خسًإ جبُش ٌسي ؿىل إٔلكسإم 

 .وؿىل ػِور إٔلتي

شهص إًصابن ابس حاع  يف نخاتَ إًخارخيي "هبجة إًسمص يف أٔددار تيسر سـاد إملض هتص" وإشلي ًو

أٔن من إٔلؾٌلل إًيت كام هبا إٔلمي قعَف مجؽ إجلثر ٕإًََ إملؤرخ ابمعصف يف نخاتَ نثيًإ ٔأصار 

ق مث ُعَت إمعار قٍزصة تسٔأت إجلثر ابًخـفن فبٔمص إٔلمي قعَف  ودفهنا وملا إص خس إحلًص

شهص ابس حاع أٔن ؿسد إًلذىل كس وظي ٕإىل ٔأنرث من س حـٌلئة  تسفهنا يف ٔأمانهنا إًيت يه فهيا، ًو

اًل تُهنم مثاهَة ومخسون ظوماًًَا وإًِيسوهَني، وإشلٍن كذَوإ من إًلصابء مائخني ؾرش رخؤأحس 

ـهل ًلعس ابًلصابء ٔأتياء وإدي حرضموت إمللميني يف إًضحص، وؿسد إمليازل  وس خة ؾرش رخاًل ًو

إًيت هتسمت ٔأو ٔأحصكت ٔأو هنحت حنو زالمثائة وؾرشون دإرًإ وهوذًا وإحلوإهُت إًيت ٔأحصكت أٔو 

ت تـضِا ٔأحصق مؽ هنح ت ؿسدُا س حـٌلئة ؤأرتـون حاهواًت ؤأحصكت إزًذان وزالزون مـرصة ًز

إٔلتي إًـامةل فهيا
(2)

. 

 

  

                                                           
 .ٕٕٙ/ٓٔ، شذرات الذىب، ابن العماد اغبنبلي، ٕٙٔالنور السافر، العيدروس، ص (ٔ)
 .ٛٛشهداء السبعة، بامطرؼ، صال (ٕ)
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 ادلثحث انراتع
 انشحريدَُح حلًهح انربتغانُح انثاَُح عهً ا 

 
 تـس إذلةل إًربثلاًَة ؿىل مسًية إًضحص ثحاًًت إلٓرإء حول موكف إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق

ة،  جتاٍ إًربثلاًَني، واكن لتس هل من إختاذ كصإر س َايس وؾسىصي جتاٍ إذلالت إًربثلاًَة إًلاًز

ذاظة ؤأن ثطل إذلالت إس متصت ؿىل مسًية إًضحص وساحي حرضموت، وشلضل فلس إختش 

إًسَعان تسر ؿسة دعوإت ٌَخعسي ٌَحمالت إًربثلاًَة ٔأمهِا إلثفاق وإًخـاون مؽ إزلوةل 

 ويف ُشإ إملححر س يخني ما حصى تـس إذلةل إًساتلة يف معَحني: إًـامثهَة،

 حلًالخ انربتغانُحاادلطهة األول: يىلف انضهطاٌ أتى طىَرق يٍ 
 تصدٌ انضهطاٌ أتى طىَرق نهحًالخ انربتغانُح: ادلطهة انثاٍَ
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 ادلطهة األول
 حلًالخ انربتغانُحايىلف انضهطاٌ أتى طىَرق يٍ  

 

إًلزو إًربثلايل ؿىل مسًية ثضارتت إًصوإايت حول موكف إًسَعان تسر ٔأيب ظوٍصق من 

ىن من إملصحج ٔأهَ ل ًلي وظيَة ؾن إشلٍن إسدضِسوإ ٔأو إصرتهوإ يف مـصنة إزلفاع إًضحص ، ًو

فلس سارع ابًـودة ٕإىل مسًية إًضحص ؾلة إس خالمَ إًخلٍصص إملصسي ٕإًََ  ،ؾن مسًية إًضحص

ٕإل ٔأن وظوهل ٕإىل إًضحص اكن تـس ٔأس حوع من جهوم إًربثلاًَني  ،جن مٌعور من إٔلمي معصإن

ٔلن إملسافة تني مسًية إًضحص وحرضموت إزلإذي ظوًةل  ،ؿىل إملسًية وملادرهتم ًسوإحَِا

س خلصق كعـِا ٔأاي  .مًا ابدلال ومض ًَا ؿىل إٔلكسإمٌو

وخَ  ،ياس ًًذلسوهَوتلسوم إًسَعان تسر ٔأيب ظوٍصق ٕإىل مسًية إًضحص وخس ؿسد من إً  ًو

تـضِم ٕإًََ هتمة إٕلٌُلل ترتنَ مسًية إًضحص تسون حامِة اكفِة ٌسلفاع ؾهنا ٔأزياء قَاتَ مؽ كوإثَ 

واكهوإ حيمَوهَ مس ئوًَة إٔلرضإر إًياجتة ؾن إًـسوإن إًربثلايل ؿىل إملسًية  ،يف وإدي حرضموت

لؼَٔلهَ مل ًبٔذش إٔلمور مب ا اكهت ثخعَحَ من ٕإؿسإد ًو
(1)

. 

واكن إًضاؾص إًضـيب ؾحسظل جن ؾحود مشجح من تني إشلٍن وهجوإ الاهخلادإت وإًخبٔهُة 

ٌَسَعان تسر ٔأيب ظوٍصق ؿىل ثلعٍي يف إختاذ إٕلحصإءإت إًاكفِة ذلاًة مسًية إًضحص من 

 هخلام من إًربثلاًَني كائاًل:ايل وحيصضَ يف إًوكت هفسَ ؿىل إلٕ إًـسوإن إًربثل

 وإ ًَحاهَصرت  هكني ظاري إ ؿشرك ما كَت اي ًوماٍ دحلو 

 وإًضحص ذَوإ كاةمهتا ؿسإهَ ثفزع من هؼص ذَوإ حعوهم رتت

 ول حصنيا سـادان إحلزانهَ ٕإن اب ثلؽ ًٔلرض هؼصة ذإ إٔلمي

ا رصاهَ ٕإىل ؿسن حِر إًحوإرق ثَمؽ  فوق إًـسو ٔأهَاُر

مبسًية إًضحص ؾن ذضل ؾخشإر ًٔلُايل اد كسم إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق إلٕ هخلوثسخة ُشإ إلٕ 

، إًلارة إًلامشة ؿىل مسًية إًضحص وتبٔهَ مل ٍىن ُو ٔأو ٔأحس أٓدص ًخوكؽ كِام إًربثلاًَني ثضن ثطل

 ذاكك هبم ًخجيُة رؿاايٍ رشمه.ح وذاظة ٔأهَ اكن ًددؽ س َاسة ؿسم إلٕ 

                                                           
 .٘ٓٔشهداء السبعة، بامطرؼ، صال (ٔ)
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ق إشلي اكن يف تسإًة ومؽ ما كِي ؾن كرص هؼص إًس َاسة إخلارحِة ٌَسَعان تسر ٔأيب ظوٍص 

ني ، فٕان إًلزو إًربثلايل ملسًية إًضحص حـهل ًـَس إًيؼص يف س َاس خَ ٌَربثلاًَابًسَعةؾِس 

 وإًلِام ابٕلحصإءٍن إلٓثَني:

 ثبٔسُس ٔأسعول حبصي ٌَلِام تعس إًـسوإن إخلاريج ؾن تالدٍ. (1

إًسـي ٌَخلصب من إزلوةل إًـامثهَة ٌَحعول ؿىل مساؿسهتا ًحالدٍ يف إملوإهجة مؽ  (2

دمعَ اكهت إزلوةل إًـامثهَة متثي حِيئش إًلوة إٕلسالمِة إًىدية وإًوحِسة إًلادرة ؿىل إًربثلاًَني و 

، حِر كام إبؿالن إًعاؿة وإًولء ٌَسَعان إًـامثين سَامين إًلاهوين يف إملوإهجة مؽ إًربثلاًَني

 م.1537ُػ/944س ية 

مـصنة إزلفاع ؾن وحىصميًا ٌَضِسإء إًس حـة وكيمه من إًضِسإء إلٓدٍصن إشلٍن سلعوإ يف 

مسًية إًضحص ٔأمص إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق إبكامة حفي س يوي ختََسًإ شلهصإمه وإحذفاًء ابًيرص 

حذفالت يف حر إًياس ؿىل إزلفاع ؾن إًحالد من ثلاًَني، واكن ٌس خفاد من ثطل إلٕ ؿىل إًرب 

ٍن من ذضل وإملخرضر ؾخسإءإت إخلارحِة، وفهيا ًمت ٔأًضًا مجؽ إًخربؿات ٔلزس إًضِسإءلٕ إ

إًـسوإن
(1)

. 
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186 

 ادلطهة انثاٍَ
 تصدٌ انضهطاٌ أتى طىَرق نهحًالخ انربتغانُح 

 

تـس كِام إًـامثهَني ابًلضاء ؿىل إزلوةل إملمَوهَة يف مرص تسءوإ ابلس خـسإد مليازةل إًربثلاًَني يف 

كذعادًة وخَ ذاص ًَخعسوإ تشضل ٌَمضالك إلٕ إًححار إًرشكِة توخَ ؿام وإًححص إٔلمحص ت

ة ؿرب إًححص إٔلمحص  ق إًخجارة إًححًص ا تـس كِام إًربثلاًَني تخحوًي ظًص وإًس َاس َة إًيت وإهجُو

وإخلََج إًـصيب ٕإىل رٔأس إًصخاء إًعاحل من انحِة وملوإهجة حتاًف إًربثلاًَني مؽ إزلوةل إًعفوًة 

ًعس إخلعص إًربثلايل إشلي يف ٕإٍصإن إًيت اكهت ؿالكهتا ؿسإئَة ابزلوةل إًـامثهَة من انحِة اثهَة و 

هيسد إٔلماهن إمللسسة يف إحلجاز من انحِة اثًثة حِر ٔأحصحت موإهجة إًـامثهَني ٌَربثلاًَني 

 رضورة حمتَة. 

فاثعي إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق هبم تـس ٔأن ٔأظححوإ ٔأنرب كوة ٕإسالمِة يف ذضل إًوكت مـَيا 

ة وؿىل  ولءٍ ٌسلوةل إًـامثهَة وإس خـسإدٍ ٌسلدول يف ظاؾهتم تسإفؽ إحلعول ؿىل إٔلسَحة إًياًر

إزلمع إًـسىصي مهنم ًعس إًِجٌلت إًربثلاًَة ؿىل تالدٍ وكِص دعومَ إحملََني إشلٍن ًيازؾوهَ 

إًسَعة وإًيفوذ يف حرضموت وكس متىن من حتلِق ذضل ابًفـي ففي صِص حٌلدى إلٓدص س ية 

ود إًـامثهَني تلِادة ضاتط ُػ وظَت ٕإىل مسًية إًضحص ثساحي حرضموت فصكة من إجلي926

ثعالت إًيت ٔأحصإُا إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق مؽ ًالٕ  هحي ٌسمى رحة واكن وظوهلم ثخوجياً 

إًضحاط إًـامثهَني ذالل مصورمه ابًلصب من ساحي مسًية إًضحص يف ٔأزياء فرتة وحودمه مضن 

س َادة إًـامثهَة تـس سلوط ؿرتإف ابً ٌعلة زتَس ابٍمين وإًيت ٔأؿَيت إلٕ كوة إملٌلًَم إملوحودة يف م 

 دوةل إملٌلًَم يف مرص. 

ؤأذشت ؿالكة إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق ابزلوةل إًـامثهَة حزدإد ًوما تـس ًوم ففي ٔأوإدص س ية 

ُػ ثوكفت محةل إًلائس إًـامثين مععفى تيم إملخجِة ٕإىل إًِيس ٌَخعسي ٌَربثلاًَني يف مِياء 936

وؾلة ثوكفِا دصج إًضاتط ظفص سٌَلن ٕإىل إملسًية تـس إًضحص ثسخة ردإء إٔلحوإء إملالحِة 

مـَ ذَـة وهساء كسرما ُسًة ٌَسَعان تسر  ٔأن إس خبٔذن من إًسَعان تسر أٔتو ظوٍصق حامالً 

ٔأتو ظوٍصق هَاتة ؾن كائس إذلةل مععفى تيم وكس ٔأحسن إًسَعان إس خلداهلم وضَافهتم وؾيس 

ُػ ظَحوإ من إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق 937حمصم س ية  4ملادرة إذلةل ملَياء إًضحص يف 

إًسٌلح ملصهة هلم كس ثبٔدص يف إٌَحاق ابذلةل وحيمي وساءمه ؤأتياءمه ابًحلاء يف إًضحص وتوظول 
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ذضل إملصهة ٕإىل مِياء إًضحص ٔأىزل إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق من فَِ حتت رؿاًخَ مبسًية 

 إًضحص. 

ًضحص ٕإىل إًِيس ؤأتلى مائة حٌسي من من هفس إًس ية كادر مععفى تيم حبمَخَ من مِياء إ

إًـامثهَني حتت كِادة إًضاتط ظفص سٌَلن ملساؿسة إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق يف حصتَ إًيت اكن 

رحة من هفس  15خيوضِا مؽ ٔأؿسإئَ يف حرضموت إزلإذي ؿىل ٔأن ًَحلوإ تَ تـس ذضل ويف 

إًضحص مذجِا ٕإىل إًِيس إًس ية كادر ظفص سٌَلن ومن ثحلى مـَ من إجليود إًـامثهَني مسًية
(1)

 . 

 :إًثاهَة ؿىل إًضحص إًربثلاًَة إذلةل

ا ؿىل مسًية إًضحص س ية  م، تي اكهت 1523ُػ/ 929مل ٍىذفي إًربثلاًَون ابذلةل إًيت ص يُو

ىن إمه ثطل إحملاول ت ُو جمَهئم مصة هلم ؿسة حماولت ٌَلصظية يف مِاٍ إًضحص ومِياهئا، ًو

م ىزل إًربثلاًَون ٕإىل 1535ُػ/942، ففي صػػِػػص ذي إًــلـــــسة س ية ُػ942ٔأدصى س ية 

ىن إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق ظاحلِم ؿىل  مِياء إًضحص ؤأزسوإ ؿسدًإ من إًًساء وإٔلظفال ًو

مجَاًل وفصسني ٕإظالق إٔلزسى تـسد هحي من إًحلص وإًلمن ؤأُسى ٌَلدعان إًربثلايل حعااًن 

(2)ًحـغ ٕإثحاؿَ
. 

سف من ٕإجصإم ُشإ إًعَح ُو إحلفاظ ؿىل حِاة مجَؽ إٔلزسى وٕإظالق زسإهحم اكن إًِو 

 .خلعي يف حٌلًة إملسًيةوختفِف إهخلادإت إملوإظيني وإهتارمم ٌَسَعان ابً 

رمضان من هفس إًس ية  5وؾيسما ؿاد إًربثلاًَون ٌَِجوم ؿىل مسًية إًضحص مصة ٔأدصى يف 

َعان وظلية ؤأنرث من مئة حٌسي اكهت كوإت إًس تلوة كوإرما ٔأرتـة ؾرش سفِية ما تني هحية

، فـيسما ىزل تـغ إجليود إًربثلاًَني ٕإىل إًرب سارع إًسَعان تسر تسر ٔأيب ظوٍصق هلم ابملصظاد

إًلذال تني  ٔأيب ظوٍصق إبرسال حٌودٍ ٔلزس إًسفن ومن فهيا من إًربثلاًَني حِر وضة

ملـصنة ٕإىل خاهة حامِة إًضحص إًيت ، وصارك ٔأرشإف إجلوف يف ُشٍ إإًعصفني حبصًإ وجصإً 

ة يف رضتت ٔأروع إٔلمثةل يف إزلفاع وإمللاومة حىت ٔأظححت حثر إجليود إًربثلاًَني مذياثص 

                                                           
ؾبموعة من الباحثٌن بإشراؼ  إعداد، ميموجز مرتب مؤرخ ألحداث التاريخ اإلسال ،اؼبوسوعة التارخيية (ٔ)

ع األوؿ ربي مت ربميلو يفنت على الموقع الدرر السنية  الناشر، الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاؼ
 .ٖٗٙ/ٚػ، ىٖٖٗٔ

مطبعة اغبليب مصر، الناشر يف جنوب اعبزيرة العربية،  البكري، ، صالح عبدالقادريف جنوب اعبزيرة العربية (ٕ)
 .  ٛٔٔص  ،ـٜٜٗٔالطبعة األوىل، 
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وٍصق إملـصنة ًعاحلِم وجنحوإ يف ، وهبشإ حسم حٌود إًسَعان تسر ٔأيب ظصوإرع مسًية إًضحص

إًربثلاًَني يف إًرب حٌود إًسَعان زس إًسفن إًربثلاًَة ومن فهيا، وؾيسما صاُس من ثحلى من أٔ 

، فمل ٌسـِم ٕإل ظَة ىل إًضاظئ ٔأًلٌوإ ابًِالك إحمللقتسر ٔأيب ظوٍصق جيصون ثطل إًسفن إٕ 

واكهت دسانص إًربثلاًَني يف ثطل إملـصنة  ، ٔأهفسِم ٌَسَعان تسر ٔأيب ظوٍصقإٔلمان وجسَمي

نٌل إس خوىل إًسَعان تسر ٔأتو  ،زني رخاًل ؤأزس س حـني رخاًل مهنمهحية حِر كذي مهنم حنو زال

، نٌل كدغ حٌود إًسَعان تسر ٔأيب ظوٍصق ؿىل  سفهنم وما فهيا من ٔأموإل وؾحَسظوٍصق ؿىل

لِا إًرشكِة حِر  تـغ إًسفن إًربثلاًَة إًيت حللت ابٔلسعول تـس ٔأن ثبٔدصت يف سوإحي ٔأفًص

(1)سدِالء ؿىل ما هبا من مالمت ٔأزس حٌودُا وحبارهتا وإلٕ 
. 

ملـصنة إٔلثص إًعَة يف هفوس ٔأُي إًضحص ٔلهنم ٔأذشوإ فهيا زبٔرمه من إًربثلاًَني اكن ًِشٍ إ

َحة إًسَعان تسر  إشلٍن ٔأذإكومه إًوًالت مصإت ؿسًسة نٌل ؾززت ُشٍ إملـصنة من ماكهة ُو

خمصمة إًسُداين إٔلتَات وختََسًإ ًِشإ إًيرص هؼم إًض َخ معص اب ،ٔأيب ظوٍصق وزلة إًياس فَِ

 إلٓثَة:

ـادة وإسدٌار ًلول تو  ؿََا تسإ تسر إًسَّ

 ٔأضاء ؿىل إٔلرض حىت ٔأظفبٔ تيورٍ لك انر

ا كذار  ؤأمست وحوٍ إًىفص ؤأُي إًىفص ًـَُو

 فاذلس عل ظاب ٔلُي إًضحص فهيا ماء إٔلابر

َّا إزّلٍن ؤأثصان وذشان لك اثر  ؤأسفص حم

 من ؿاتسي إٔلواثن يف ثثََهثم ل زإد اثر ظل هرص

اي ؿايل إمليارم تم اي تسر إٕلسال
(2)

.  

وتـس حتلِق ُشإ إًيرص ؿىل إًربثلاًَني كام إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق تخوزًؽ إٔلزسى إًربثلاًَني 

ؿىل إملضارنني يف إزلفاع ؾن إملسًية فبٔؾعى ٔأرشإف إجلوف ؾرشة ٔأزسى ؤأؾعى إجليود من 

سًة ؾرشة ٔأزسى نٌل ٔأؾعى إجليود من إًلدائي إًَافـَة ؾرشة أٔ  زسى ؤأؾعى مثَِم إًلدائي إًًز

                                                           
أضواء على تاريخ  ،ٔٗص  ، ؿبمد ىاشم،ةتاريخ الدولة الكثًني ،ٖٕ٘الطيب بافقيو، صتاريخ الشحر،  (ٔ)

 .  ٙ٘ٔص حسن شهاب،اليمن البحري، 
 سوريا، دار الفكر دمشقعبدالرضبن جعفر بن عقيل،  ،ين حياتو وتصوفو وشعرهعمر باـبرمة السيبا (ٕ)

 .ٕٙٔالسافر، العيدروس، ص النور، ٕ٘ٔـ، صٕٕٓٓ
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جليودٍ من إًـحَس إًيوتَني ؤأرسي ٕإىل ٔأدَِ َلس جن ؾحسظل إًىثيي واكن ًومئش وإًًَا ؿىل 

، نٌل ٔأرسي ٔأًضًا ٕإىل إًسَعان إًـامثين سَامين إًلاهوين ة ػفار ٔأحس ؾرش ٔأسيًإ جصثلاًَاً مٌعل

ق إًححص مؽ مععفى إًرتيك مخسة وزالزني ٔأسيًإ جصثلاًًَا حِر كذ ق تعًص ي س حـة مهنم يف إًعًص

وإ  .إًفذم مبععفى إًرتيك ؤأحصاتَ ؾيسما حاًو

وهبشٍ إملوإكف متىن إًسَعان تسر ٔأتو ظوٍصق من ظس إخلعص إًربثلايل ؿىل مسًية إًضحص 

ـسوإن إًربثلايل س ية وسوإحَِا، وإس خـادة زلة ٔأُايل مسًية إًضحص إًيت فلسُا يف إً

م1523ُػ/929
(1)

. 

شهص إملؤرخ  وفهيَا كذي ُػ "942إًـَسروس يف اترخيَ إًيور إًسافص يف ٔأحسإث س ية ًو

ََْعان تسر إلٕ  َو وٕإايمه يِف إًسُّ ُُ اىَل َواَكَن  ـَ َ فصإجن يِف إًضحص تـس َأن ؾزموإ ؿىل كَذهل خفشهلم ظل ث

َِ فَبَْذرَبثَ تـغ إًْجَوإر ِمهْنُم َومل جيس هَلُ  َْ َ لَّ من تَُت تَُت ٌرشتون َوكس ٔأكَلوإ إْلَتَْوإب ؿََ
ِ
 خمصخا إ

ََْوم َُة ؿََهَْيِم َوكذَُوإ َؾن ٔأدصمه َؤأْرسي  َُ ظل ِمهْنُم َؤأْظحح يِف َذضِل إًْ َُ َوسَم إملَاء فَرصج ِمٌْ

َمان َْ ََْعان ُسََ ىَل إًسُّ
ِ
جصؤوسِم إ

(2)
." 

سَامين في ؾِس إًسَعان إًـامثين كوًت إًـالكات تني إًسَعان ٔأتو ظوٍصق وإزلوةل إًـامثهَة، فو 

ة يف س ية  ُػ هبسف رضب إًربثلاًَني يف مِياء دًو 945إًلاهوين ٔأرسي إًـامثهَون محةل ؾسىًص

ابًِيس إشلٍن اكهوإ ًـَثون فسادإ يف موإئن إًححص إٔلمحص وإًححص إًـصيب تُامن اكن إًلصض إحللِلي 

حتمَِم من ورإهئا ُو إًس َعصة ؿىل تالد إٍمين واكهت إذلةل ثخىون من ؾرشٍن ٔأًف حٌسي 

مثاهون سفِية تلِادة سَامين ابصا إخلادم ٔأحس إملٌلًَم إمللصتني من إًسَعان إًـامثين سَامين 

إًلاهوين. واكن كس س حق وظول ُشٍ إذلةل ٕإىل سوإحي حرضموت وظول وفس ؾامثين ٕإىل 

ُػ ًخىون من زالزني فصدإ تلِادة إٔلمي فصحات 944مسًية إًضحص يف صِص رتَؽ إٔلول س ية 

يص تلعس ٕإظالع حاكم حرضموت ؿىل رممة إذلةل إًـامثهَة تلِادة سَامين ابصا إخلادم إًضواب

وإملمتثةل يف حمارتة إًربثلاًَني يف إحملَط إًِيسي وإًححار إًرشكِة وحٌلًة إًحالد إًـصتَة من 

                                                           
يف تاريخ ، بضائع التابوت السقاؼعبدالرضبن بن عبيد اهلل ، ٖٕ٘الطيب بافقيو، ص تاريخ الشحر،  (ٔ)

 .ٕٙٔالسافر، العيدروس، ص النور، ٙٔٗص ،حضرموت، ـبطوط
 .ٕٙٔالسافر، العيدروس، ص النور (ٕ)
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إؾخسإءإهتم وٕإؿادة دط إًخجارة إًـاملي ٕإىل ما اكن ؿَََ كدي إندضاف رٔأس إًصخاء إًعاحل واكن 

حرضموت وولهئم ٌسلوةل إًـامثهَةمن مضن ٔأُسإف ُشإ إًوفس إًخـصف ؿىل معسإكِة حاكم 
(1)

. 

 
  

                                                           
 .ٖٗٙ/ٚ، ؾبموعة من الباحثٌن بإشراؼ الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاؼ إعداد، اؼبوسوعة التارخيية (ٔ)
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 اخلايش انفصم
 اِثار ادلرتتثح عهً احلًالخ انربتغانُح

 عهً انًٍُ وانعامل اإلصاليٍ
 

هخج ؾن إذلالت إًربثلاًَة ؿىل إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة ونشضل ؿىل إخلََج إًـصيب وإًـامل 

إٕلسالسم، نثُي من إلآثر إملِمة، إًيت كيت إسرتإثَجَة ودًصعة إًرصإع إزلويل تني إًلوى 

ًة إًـاملَة يف ذضل إًوكت، جفـَت ٔأمه إًلوى إًـامل حصنز ٔأُسإفِا ؿىل إملمصإت وإمليافش إًححص 

ٔلمهَهتا إٕلسرتإثَجَة وإًس َاس َة وإٕلكذعادًة، وإًيت ٔأضفى إًرصإع ؿىل ثطل إملمصإت إًعاتؽ 

إزلًين، وكس ذهصان ساتلًا إزلوإفؽ وإٔلس حاب ًخطل إذلالت إًربثلاًَة، وسًس خـصض ُيا ٔأمه ُشٍ 

 إلآثر إًياجتة ؾن ثطل إذلالت: 

اكهت إزلوةل إًـامثهَة  ؿىل ؿسن وإجلزر إٍمييَة:أٔوًل: ددول إزلوةل إًـامثهَة يف إًرصإع إًـاملي 

فعي تُهنا وتني إًربثلال ودوةل إملٌلًَم وإزلوةل إًعفوًة، ومؽ ذضل  تـَسة ؾن ساحة إملـصنة، ًو

س إًثاين ظَة إًسَعان إًلوري مساؿسثَ ضس إًربثلال ًىب إًسَعان ابًٍز
(1)

، وتـس مض 

إًـصتَة حتت هعاق إحلنك إًـامثين، وإهجت إزلوةل إًـامثهَون تالد مرص وإًضام ودذَت إًحالد 

إًـامثهَة إًربثلاًَني ثضجاؿة اندرة فمتىٌت من إسرتدإد تـغ إملوإينء إٕلسالمِة يف إًححص إٔلمحص 

مثي معوع وزًَؽ، وكس متىٌت إزلوةل إًـامثهَة من ٕإتـاد إًربثلاًَني ؾن إًححص إٔلمحص ورمامجهتم 

ٌل  وإؾلسو  ،يف إخلََج إًـصيبيف إملصإنز إًيت إس خلصوإ هبا  إثفاق مؽ حاهكي اكًَىوت واكمداي ُو

إحلانٌلن إًِيساين إٌصلإن ثبٔثصإ من إًلزو إًربثلايل، واكن ُشإ إلثفاق ًيط ؿىل إًـمي إملضرتك 

ضس إًربثلال
(2)

، وهبشإ ًخضح ًيا إن ددول إزلوةل إًـامثهَة يف إًرصإع كس حس من وضاط 

رشوع إًعََيب يف إًـامل إٕلسالسم وإخلََج إًـصيب وؿسن وإًسوإحي إًربثلاًَني، وكىض ؿىل إمل 

  وإجلزر إٍمييَة.

 

                                                           
 .ٕٚٔتاريخ كشف إفريقيا واستعمارىا، شوقي اعبمل، ص (ٔ)
 .ٓٛٔالدولة العثمانية، د. علي ؿبمد الصاليب، ص (ٕ)
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مل حىن كدي ثطل إذلالت إًربثلاًَة  :ًا: حتول إًرصإع ؿىل إملياظق إٍمييَة ٕإىل دضإع ؿاملياثهَ

تني ٔأكوى إزلول يف ذضل إًوكت حمي إُامتم إًلوى إًـاملَة، ومل ًًذلي إًرصإع ٕإىل دضإع دويل 

ودوةل إملٌلًَم يف مرص، ٕإل تـس حصنة إًىضوف  ويه إٕلمربإظورًة إًربثلاًَة، وإخلالفة إًـامثهَة

إجللصإفِة، فسذَت إٍمين ثسخة موكـِا إٕلسرتإثَجي إملِم يف مِسإن إًرصإع إًـاملي وذضل 

ة ة، وابًخايل إًخحنك حبصنة إملالحة إًححًص يف ؿسن  حملاوةل إًس َعصة ؿىل إمليافش وإملمصإت إًححًص

 وابب إمليسب وإًححص إٔلمحص.

 

مل إٕلسالسم تني إًربثلاًَني وإزلوةل إًعفوًة وذمَىة : جضىِي حتاًف ؿاملي ًخلس مي إًـااثًثاً 

إس خعاع إًربثلاًَون مض ذمَىة إحلخضة ٕإىل حتاًفِم وذضل تسوإفؽ دًًِة ويه ثلؽ قصب إحلخضة: 

ٔأًحونيك من ؾلس حتاًف مؽ إزلوةل إًعفوًة يف إجلٍزصة إًـصتَة، ونشضل إس خعاع إًلائس إًربثلايل 

ٕإٍصإن وذضل ًخلس مي مٌعلة إخلََج إًـصيب تُهنٌل، وثسمي إًلوة إًـامثهَة، وكس تٌُا ظحَـة ُشإ 

 إًخحاًف، وس يشهٍص ُيا إبجياز: 

فلس ٔأرسي ٔأًحو نيك إًلائس إًربثلايل يف ؿام حتاًف إًربثلاًَني مؽ إزلوةل إًعفوًة:  .1

ـوزَ روي حومي جصساةل ذهص فهيا إس خـسإدٍ ملساؿسة إًضاٍ م مد1529ُػ/915

س ٕإسٌلؾَي وإزلوةل إًعفوًة وثيفِش لك ما ًٍص
 (1)

. 

وكس كوى ُشإ إًخحاًف إهخعار إًلوإت إًـامثهَة ؿىل إًعفوًني يف مـصنة خازلٍصإن س ية 

ٔأي  م إًيت إهنزم فهيا إًفصس ُزمية ساحلة ٔأمام إجلُش إًـامثين، ذما حـَِم1514ُػ/922

إًفصس ٔأنرث إس خـسإدًإ ٌَخحاًف مؽ إًربثلاًَني ضس إًـامثهَني، فاكهت فصظة إًربثلال إًيت ل 

ثـوض، وإرثحعوإ تـس ذضل مدارشة مؽ إًعفوًني مبـاُسة اكن من ٔأمه تيودُا ثلسمي إًربثلال 

ٔأسعوًِا ملساؿسة إًضاٍ يف محَخَ ؿىل إًححٍصن وإًلعَف، ملاتي إؿرتإف إًضاٍ ابذلاًة 

ٌل إً ربثلاًَة ؿىل ُصمز، وثوحِس إًلوثني يف حاةل إملوإهجة مؽ إزلوةل إًـامثهَة ؿسُو

إملضرتك
(2)

. 

                                                           
، الدولة العثمانية، د. علي ؿبمد الصاليب، ٚٔالتيارات السياسية يف اػبليج العريب، صالح العقاد، ص (ٔ)
 .ٔٛٔص
 .ٜٛالتيارات السياسية يف اػبليج العريب، صالح العقاد، ص (ٕ)
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حسو ذضل وإحضًا من ذالل إًصسائي إملخحادةل حتاًف إًربثلاًَني مؽ ذمَىة إحلخضة:  .2 ًو

تني مطل إًربثلال ؾٌلهوئَي ومَىة إحلخضة ٕإًَين
1

 تالد إحلخضة إًيرصإهَة،فلس اكهت  ،

ثطل زلمع دإًحونيك  وشلضل سـى ء إملِمني ًإلمربإظورًة إًربثلاًَة،من إحلَفا

إٔلُسإف إزلًًِة وذضل ابًسـي ٕإىل إٕلثعال ابحلخضة، فبٔرسي ٕإٍهيا تـثة س ية 

م ًخحلِق إًخـاون مـِا يف مرشوع ظََيب مضرتك ٌَلضاء ؿىل مرص1528
(2)

. 

 

ة رإتـًا: تسإًة ضـف وإهنَار حسو ذضل  :إزلوةل إًعاًُص  وإحضًا من ذالل إٔلمور إًخاًَة:ًو

ة فلس .1 ية إزلوةل إزلوةل إًعاًُص فلس : نثي من إٕلٍصإدإت إًيت اكهت ثسذي ٕإىل دًز

ثبٔثصت حصنة إًخجارة يف مِياء ؿسن وثحـا شلضل إخنفضت حعَةل إًصسوم إدلصهَة 

اب ٕإىل إٕلسدِالء ؿىل  تسرخة ُائةل، ذما إضعص مـِا إًسَعان ؿامص جن ؾحسإًُو

عالت إٔلوكاف ًُس خـني هبا يف موإهجة إًيلط يف ٕإٍصإدإثَ، وموإهجة هعف مذح

و مؤرخ  نشضل حاكًَف ؤأؾحاء إحلصوب إًيت اكن خيوضِا، فلس إملؤرخ إجن إزلًحؽ ُو

ة تبٔن إًسَعان ؿامص يف س ية  ُػ ٔأمص مبحارشة إملساخس وإملسإرس 918إزلوةل إًعاًُص

هعفِا ٌسلًوإن إًسَعاين، جصمس  إًيت ًِا وكف جزتَس، وإًخحوًط ؿىل إًلالت، وكدغ

إًـمصة فامذثي ٔأمٍص إًرشًف، وحعي ؿىل ٔأنرث إًفلِاء تشضل إًرضر إًـؼمي، وذهص إجن 

إزلًحؽ تبٔهَ مل حىن هل دعةل ثشم سوى ثـصضَ ٌَوكف، ومـارضة إًفلِاء فَِ، وذهص 

خَ وما يف ًسًَ تبٔن ذضل اكن سخدًا يف زوإل دًو
(3)

، ؤأًضًا مؽ إص خسإد إحلعار 

إملفصوض ؿىل إًخجارة مل ًـس دذي ؿسن اكفِا ًسس إحذَاخات إملسًية فلط ذما ٔأدى 

ٕإىل إسدِالء إٔلمي مصخان وإيل ؿسن ؿىل دصإج حلج ًسس إًيلط إًيامج ؾن جعز 

 إٍصإدإثَ ملوإهجة مذعَحات إزلفاع ؾن مسًًذَ.

ة:  .2 إٍمتصد دإذي  ٕإن إزدايد حصنةإزدايد حصاكت إٍمتصد إزلإذََة إملضادة ٌسلوةل إًعاًُص

إٍمين ٔأدى ٕإىل إوضلال إًسَعان ؿامص وكوإثَ يف إًلضاء ؿىل ثطل إًثورإت، وإًـمي 

                                                           
، عالقة الدولة اؼبملوكية بالدوؿ االفريقية، ٖٔالكشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، ص ٔ

 حامد عمار.
 .٘ٗآسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ص (ٕ)
 .ٕٖٗالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٖ)
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ؿىل ٕإكصإر إٔلوضاع إزلإذََة، ولك ذضل اكن ًـوق كسرثَ ؿىل موإهجة إخلعص إًربثلايل 

شلضل ابدر إًسَعان ؿامص ابٕلسدٌجاد ابًسَعان إًلوري ًخزََط إٍمين من ُشإ 

إخلعص إًعََيب
(1)

. 

 

مّص مـيا موكف إملٌلًَم من إذلالت إًربثلاًَة،  ًا: ددول إملٌلًَم إًرشإهسة ٕإىل إٍمين:امسذ

ؤأهنم اكهوإ يف موكف ضـَف ثسخة حصوهبم إملخوإظةل، فلس اكن إملٌلًَم يف موكف ل 

ن إٕلكذعادي وإًس َايس، وإوضلي إًسالظني مبضالكِم  حيسسون ؿَََ، حِر ٔأظاهبم إًُو

زلوةل إًـامثهَة، ومقؽ وضاط فصسان إٔلس حارثَة يف رشق إًححص إٔلتَغ إزلإذََة وجماهبة إ

إملخوسط
2

، ومؽ ثطل إًرصإؿات إًيت خيوضِا إملٌلًَم ٕإل ٔأهنم إسدضـصوإ إملسؤوًَة جتاٍ هسإءإت 

إٕلس خلازة من إًسَعيات إٕلسالمِة يف إًِيس، ومن إًسَعان ؿامص من إٍمين ملساؿسهتم يف 

إًربثلاًَة، فبٔرسَو محةل تلِادة إٔلمي حسني إًىصدي نٌل س حق ووحضياإًخعسي ٌَحمالت 
(3)

. 

ٕإل ٔأن ُشٍ إذلةل إحنصفت ٔأُسإفِا، وأٓثص إملٌلًَم إًحلاء يف إٍمين تـس ُزميهتم يف مـصنة دًو 

وثسمي إٔلسعول إملمَويك
(4)

وؿسم متىهنم من ٕإؿسإد ٔأسعول أٓدص، وس َبئت مـيا ثوضَح محةل  

 ة ؿىل إٍمين. إملٌلًَم إًرشإهس

هتم،  ياك روإًة جُضي ٕإىل ٔأن إملٌلًَم ؾيسما إسدضـصوإ كوة إًـامثهَني ودعصمه ؿىل دٍو ُو

ٔلن إزلوةل إًـامثهَة وضفت إملصإسالت تني إزلوةل إهضموإ ٕإىل إًخحاًف إًعفوي إًربثلايل، 

رمغ ٔأن إًعفوًة وإملٌلًَم ٌَخبٓمص لحذالل مرص، فسارؾت ابحذالل مرص وكضت ؿىل إملٌلًَم 

                                                           
 . ٜٔالربؽ اليماين، النهروايل، ص (ٔ)

ـ، ٕٚٓٓ، الناشر دار ابن اعبوزي القاىرة مصر الطبعة األوىل الدولة العثمانية، د. علي ؿبمد الصاليب ٕ
 .ٜٚٔص
، اللطائف السنية، ٖ٘ٙ، غاية األماين، حيي بن اغبسٌن، صٖٗٓالفضل اؼبزيد، ابن الديبع، ص (ٖ)

 .ٜٔ، الربؽ اليماين، النهروايل، صٕٖٕالكبسي، ص
، ربفة ٕٙٛ/ٗالزىور، ابن إياس،  ، بدائعٕٚٙتاريخ البحرية اإلسالمية، أضبد ـبتار العبادي، ص (ٗ)

، طرؽ التجارة، نعيم زكي، ٛٚٔ، العصر اؼبماليكي، سعيد عاشور، صٔٗاجملاىدين، زين الدين، ص
 .ٖٓص
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حس ٔأس حاب ثبٔذي إًسَعان سَمي ؾن إًلضاء ؿىل إًضاٍ ٕإسٌلؾَي أٔ ُشإ إًفذح ملرص ُو 

خَ، نٌل ٔأن إًربثلاًَني س َعصوإ ؿىل إًححص إًـصيب وإخلََج إًـصيب ودًو
(1)

. 

إًربثلاًَة يف إٍمين  من ٔأن ثلوم تسورُا يف إًخعسي ًٔلظٌلعوإخلالظة ٔأن إذلةل إملمَوهَة تسل 

ة، وٕإىزإل  وإملَاٍ إًِيسًة، كام إملٌلًَمَج إًـصيب وإخلَ  تخوحَِ محَهتم إبجتاٍ إٍمين وإزلوةل إًعاًُص

ة  ة يف إًسوإحي وإجلزر إٍمييَة، وهبشإ إس خعاع إًربثلاًَون حتََس كوة ؾسىًص كوإهتم إًـسىًص

ة، و ٕإدصإرممة، ومه إملٌلًَم و  ددوهلم إٍمين كس تٌُا هجم ؾن إًرصإع إزلويل ؿىل إمليافش إًححًص

ة إجلزء إًثاين إًسَعان ؿامص إٔلس حاب وإزلوإفؽ إًيت ٔأدت ٕإىلو   ذضل، يف نخاتيا إزلوةل إًعاًُص

اب  .جن ؾحسإًُو

 

  ثـاىل،،،علمت حبمس

 

 نخحَ. ٕإسٌلؾَي معَح أٔتوسوًس إحلجايج

 ظيـاء .إًلادس َة

 ُػ1442مت مصإحـخَ يف رمضان 
 

  

                                                           
 .ٕٙعوَدُة الصىفويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل احملمود، ص (ٔ)
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 لائًح ادلراجع
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ر مهنا، الناشر اؼبكتب اعبامعي اغبديث اإلسالـ يف آسيا منذ الغزو اؼبغويل، د. ؿبمد نص .ٖ
 ـ.ٜٜٓٔاإلسكندرية مصر الطبعة األوىل 

آسيا والسيطرة الغربية، بانيكار، ربقيق وترصبة عبدالعزيز توفيق جاويد، دار اؼبعارؼ القاىرة  .ٗ
 ـ.ٜٜٛٔمصر الطبعة األوىل سنة 

أضواء على تاريخ اليمن البحري، حسن صاحل شهاب، طباع دار الفارايب، بًنوت لبناف  .٘
 ـ.  ٜٚٚٔطبعة 

االكتشافات اعبغرافية، ؿبمد ضبدي علي، الناشر اؼبطبعة اعبمالية القاىرة مصر الطبعة  .ٙ
 ـ.ٖٜٔٔاألوىل 

بشتاوي، األندلسيوف اؼبواركة دراسة يف تاريخ األندلس بعد سقوط غرناطة، عادؿ سعيد  .ٚ
 ـ.ٖٜٛٔاؼبقطم للنشر والتوزيع القاىرة مصر طبعة 

أوربا يف العصور الوسطى، سعيد عاشور، الناشر مكتبة األقبلو اؼبصرية القاىرة مصر الطبعة  .ٛ
 ـ.ٜ٘ٚٔالسادسة 

أوربا يف مطلع العصور اغبديثة، عبدالعزيز ؿبمد الشناوي، مكتبة األقبلو مصرية جامعة  .ٜ
 ـ.ٕٔٔٓالقاىرة طبعة 

اف وعالقاهتا اػبارجية يف العصر الصفوي، نصر اهلل فلسفي، ترصبة ؿبمد فتحي الريس، إير  .ٓٔ
 ـ.ٜٜٛٔالطبعة األوىل 
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الربؽ اليماين يف الفتح العثماين، قطب الدين ؿبمد بن أضبد النهروايل اؼبكي، منشورات دار  .ٔٔ
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 ـ.ٜٗٛٔالناشر اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب طبعة 

 .التابوت يف تاريخ حضرموت، ـبطوط عبدالرضبن بن عبيد اهلل السقاؼ، بضائع .ٖٔ
البندقية صبهورية ارستقراطية، شارؿ دبل، ترصبة د. أضبد عزت عبدالكرمي وتوفيق اسكندر،  .ٗٔ

 ـ.ٜٛٗٔعارؼ القاىرة مصر طبعة دار اؼب
 ـ.ٜٜٛٔبنو رسوؿ وبنو طاىر، د. عبدالعاؿ، دار اؼبعرفة اعبامعية اإلسكندرية مصر، طبعة  .٘ٔ
تاريخ اإلسكندرية وحضارهتا يف العصر اإلسالمي، السيد عبدالعزيز سامل، طبعة اإلسكندرية  .ٙٔ
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يد األعظمي، الناشر دار البشائر تاريخ األعظمية مدينة اإلماـ األعظم أيب حنيفة، ول .ٚٔ
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تاريخ البحرية اإلسالمية يف مصر والشاـ، أضبد ـبتار العبادي وسيد عبدالعزيز سامل، الناشر  .ٕٓ
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 ـ.ٖٕٓٓالناشر مكتبة صنعاء األثرية صنعاء اليمن الطبعة الثانية 

تاريخ مدينة زبيد، كماؿ الدين موسى بن أضبد الذؤايل الزبيدي، ملحق بكتاب بغية  .ٕٗ
اؼبستفيد يف تاريخ زبيد، ربقيق عبداهلل اغببشي، طباعة مكتبة اإلرشاد صنعاء اليمن، الطبعة 

 ـ.ٕٙٓٓالثانية 
تاريخ الشحر وأخبار القرف العاشر، اؼبؤرخ ؿبمد بن عمر الطيب بافقيو، ربقيق عبداهلل ؿبمد  .ٕ٘

 ـ.ٜٜٜٔاغببشي، مكتبة اإلرشاد صنعاء اليمن، الطبعة األوىل 
تاريخ الدولة العلية، ؿبمد فريد، ربقيق د. إحساف حقي، الناشر دار النفائس الرياض الطبعة  .ٕٙ

 ـ.ٜٛٛٔالسادسة 
يا واستعمارىا، شوقي اعبمل، الناشر مكتبة األقبلو مصرية الطبعة األوىل تاريخ كشف إفريق .ٕٚ

 ـ.ٜٔٚٔ
تاريخ سالطٌن آؿ عثماف، ربقيق بساـ اعبايب للقرماين، الناشر دار البصائر دمشق سوريا  .ٕٛ

 ـ. ٜ٘ٛٔالطبعة األوىل 
مد سعيد ربفة اجملاىدين يف بعض أحواؿ الربتغاليٌن، زين الدين اؼبعربي اؼبليباري، ربقيق ؿب .ٜٕ

 الطرحيي، الناشر مؤسسة الوفاء بًنوت لبناف .
التيارات السياسية يف اػبليج العريب، صالح العقاد، الناشر مكتبة األقبلو اؼبصرية مصر  .ٖٓ

 ـ.ٖٜٛٔالطبعة األوىل 
 عبداهلل عبدالرضبن وترصبة ربقيق العريب، العامل على لإلستيالء خطة عن برتغالية وثائق ثالث .ٖٔ

 أبريل األوؿ العدد اػبامس اجمللد والنوادر اؼبخطوطات عامل عبدالعزيز لكاؼب مكتبة الشيخ،
 ـ.ٕٓٓٓ

الثناء اغبسن على أىل اليمن، ؿبمد بن عبداؼبلك اؼبروين، دار الندى للطباعة والنشر يروت  .ٕٖ
 ـ.ٜٜٓٔلبناف، الطبعة الثانية 
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عبداغبي رضواف، جهود العثمانيٌن إلنقاذ األندلس يف مطلع العصر اغبديث، د. نبيل  .ٖٖ
 ـ.ٜٛٛٔالناشر مكتبة الطالب اعبامعي الطبعة األوىل 

جوانب مضيئة يف تاريخ العثمانيٌن االتراؾ، زياد أبو غنيمة، الناشر دار الفرقاف الطبعة    .ٖٗ
 ـ.ٖٜٛٔاألوىل 

اػبليج العريب يف تارخيو السياسي وهنضتو اغبديثة، أمٌن السعيد، الناشر دار الكتاب العريب  .ٖ٘
 ـ.ٜ٘ٙٔبناف الطبعة األوىل بًنوت ل

دراسات يف تاريخ اؼبغرب واألندلس، أضبد ـبتار العبادي، الناشر مؤسسة شباب اعبامعة  .ٖٙ
 ـ.ٜٕٓٓاإلسكندرية مصر طبعة 

دراسات متميزة يف العالقات بٌن الشرؽ والغرب على مر العصور، د. يوسف علي الثقفي،  .ٖٚ
 ىػ.ٔٔٗٔدار الثقة مصر الطبعة الثانية 

يج، جوف غوردوف لوردير، ترجم وطبع على نفقة حاكم قطر الدوحة سنة دليل اػبل .ٖٛ
 ـ.ٜٚٙٔ

الدوؿ األوروبية يف اػبليج العريب من القرف السادس عشر إىل القرف التاسع عشر، نتاليا  .ٜٖ
نيكواليفنا تومانوفيتش، ترصبة ظبًن قبم الدين سطاس، طباعة مركز صبعة اؼباجد للثقافة 

 ـ.ٕٙٓٓىل والرتاث ديب، الطبعة األو 
الدولة العثمانية دولة إسالمية مفرتى عليها، د. عبدالعزيز الشناوي، مكتبة األقبلو مصرية  .ٓٗ

 ـ.ٜٓٛٔمطابع جامعة القاىرة طبعة 
الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، د. علي ؿبمد الصاليب، دار ابن اعبوزي  .ٔٗ

 ـ.ٕٚٓٓالقاىرة مصر الطبعة األوىل 
ة يف التاريخ اإلسالمي اغبديث، د. إظباعيل باغي، الناشر مكتبة العبيكاف الدولة العثماني .ٕٗ

 ـ.ٜٜٙٔالرياض الطبعة األوىل 



 
200 

رّوُح الروح فيما حدث بعد اؼبائة التاسعة من الفنت والفتوح، عيسى بن لطف اهلل شرؼ  .ٖٗ
الدين، ربقيق إبراىيم بن أضبد اؼبقحفي، مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء اليمن، 

 ـ.ٖٕٓٓطبعة األوىل ال
روضة األخبار ونزىة األظبار يف حوادث اليمن الكبار، عماد الدين إدريس بن األنف  .ٗٗ

القرمطي، ربقيق العالمة ؿبمد بن األكوع، منشورات اؽبيئة العامة اليمنية للكتاب صنعاء، 
 ـ.ٜٜ٘ٔطباعة دار اؼبعرفة للطباعة والنشر بًنوت لبناف، طبعة 

النور السافر، العالمة ؿبمد بن أيب بكر الشلي، ربقيق إبراىيم السنا الباىر بتكميل  .٘ٗ
 ـ.ٕٗٓٓاؼبقحفي، مكتبة اإلرشاد صنعاء اليمن، الطبعة األوىل 

السياسة واغبكم يف إفريقيا، د. عبداؼبلك عودة، الناشر اعبمعية اؼبصرية للقانوف الدويل مصر  .ٙٗ
 ـ.ٜٜ٘ٔ

ـ القاىرة ؿبمد عبد اللطيف، الناشر دار السالالسًنة النبوية والتاريخ اإلسالمي، عبد الشاىف  .ٚٗ
 .ىػٕٛٗٔالطبعة األوىل 

الشحر عرب التاريخ، طبيس ضبداف، مركز الدراسات والبحوث اليمين، صنعاء اليمن طبعة  .ٛٗ
 ـ.ٕ٘ٓٓأبريل 

شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، عبد اغبي ابن العماد الَعكري اغبنبلي، أبو الفالح،  .ٜٗ
خرج أحاديثو عبد القادر األرناؤوط، الناشر دار ابن كثًن دمشق  ربقيق ؿبمود األرناؤوط،

 ـ.ٜٙٛٔسوريا، بًنوت لبناف، الطبعة األوىل 
الشعوب اإلسالمية األتراؾ العثمانيوف، د. عبدالعزيز سليماف نوار، دار النهضة العربية  .ٓ٘

 ـ.ٜٜٔٔبًنوت لبناف الطبعة األوؿ 
 ـ.ٖٜٛٔر اؽبمداين للطباعة والنشر، عدف الشهداء السبعة، ؿبمد عبدالقادر بامطرؼ، دا .ٔ٘
الضوء الالمع ألىل القرف التاسع، ؿبمد بن عبد الرضبن السخاوي، الناشر منشورات دار  .ٕ٘

 مكتبة اغبياة بًنوت لبناف.
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طرؽ التجارة الدولية وؿبطاهتا بٌن الشرؽ والغرب، نعيم زكي فهمي، الناشر اؽبيئة اؼبصرية  .ٖ٘
 ـ.ٖٜٚٔالعامة للكتاب طبعة 

 .ـٕٔٔٓفرحاف، الناشر جامعة عدف  يف عهد الطاىريٌن، د. عباس علوي عدف .ٗ٘
العثمانيوف يف التاريخ واغبضارة، د. ؿبمد حرب، الناشر دار القلم دمشق سوريا الطبعة  .٘٘

 ـ.ٜٜٛٔاألوىل 
العرب والرـو والالتٌن يف تاريخ اغبركة الصليبية، جوزيف نسيم يوسف، دار النهضة العربية  .ٙ٘

 ـ.ٜٔٛٔبًنوت لبناف للطباعة والنشر 
عالقة مصر بالدوؿ االفريقية يف العصور الوسطى، حامد عمار، الناشر مكتبة الدار العربية  .ٚ٘

 ـ.ٜٜٙٔللكتاب الطبعة األوىل 
ل، دار الفكر دمشق عمر باـبرمة السيباين حياتو وتصوفو وشعره، عبدالرضبن جعفر بن عقي .ٛ٘

 .ـٕٕٓٓسوريا، 
اين، حيي بن اغبسٌن بن القاسم، ربقيق د. سعيد غاية األماين يف أخبار القطر اليم .ٜ٘

 ـ.ٜٛٙٔعبدالفتاح عاشور، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاىرة مصر طبعة 
الغزو الربتغايل للجنوب العريب واػبليج، د. ؿبمد ضبيد السلماف، مركز زايد للرتاث والتاريخ  .ٓٙ

 ـ.ٕٓٓٓالعٌن اإلمارات، طبعة 
الدين عبدالرضبن السيوطي، منقوؿ من كتابو تاريخ اؼبلك  غزوات قربص ورودس، جالؿ .ٔٙ

 األشرؼ قايتباي. 
الفتح العثماين األوؿ لليمن، سيد مصطفى سامل، دار جامعة صنعاء للنشر والتوزيع، الطبعة  .ٕٙ

 ـ.ٕٓٔٓالسابعة 
فتح القسطنطينية وسًنة السلطاف ؿبمد الفاتح، د. ؿبمد مصطفى، الناشر منشورات  .ٖٙ

 الفاخرية الرياض ودار الكتاب العريب بًنوت بدوف تاريخ نشر. 
الفتوح اإلسالمية عرب العصور، د. عبد العزيز العمري، الناشر دار أشبيلية الرياض الطبعة  .ٗٙ

 ـ. ٜٜٚٔاألوىل 
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تفيد يف أخبار مدينة زبيد، عبدالرضبن بن علي الديبع، ربقيق الفضل اؼبزيد على بغية اؼبس .٘ٙ
 ـ.ٖٜٛٔالدكتور يوسف شلحد، طباعة مركز الدراسات والبحوث اليمين صنعاء، طبعة 

الفكر اعبغرايف والكشوؼ اعبغرافية، يسري اػبطيب، الناشر كلية اآلداب جامعة اؼبنيا،  .ٙٙ
 ـ.ٜٙٚٔالطبعة األوىل 

صالح عبدالقادر البكري، يف جنوب اعبزيرة العربية، الناشر مطبعة يف جنوب اعبزيرة العربية،  .ٚٙ
 .ـٜٜٗٔاغبليب مصر، الطبعة األوىل، 

ـ، ٜٕٔٓيف طريق التوابل، سونيا ي ىاو، الناشر وكالة الصحافة العربية الطبعة األوىل  .ٛٙ
 .ٜٚ٘ٔ، القاىرة ٜٛؾبموعة األلف كتاب الكتاب رقم 

 ـ.ٜٚ٘ٔالقاىرة  قربص واغبروب الصليبية، سعيد عاشور، .ٜٙ
قراءة جديدة يف تاريخ العثمانيٌن، د. زكريا سليماف بيومي، الناشر عامل اؼبعرفة بًنوت لبناف  .ٓٚ

 ـ.ٜٜٔٔالطبعة األوىل 
قرة العيوف بأخبار اليمن اؼبيموف، عبدالرضبن بن علي الديبع الشيباين، ربقيق العالمة ؿبمد  .ٔٚ

 ـ.ٕٙٓٓبعة األوىل بن علي األكوع، طباعة مكتبة اإلرشاد صنعاء، الط
قصة األندلس من الفتح إىل السقوط، د. راغب السرجاين، مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع  .ٕٚ

 ـ.ٕٔٔٓالطبعة القاىرة مصر األوىل 
قالدة النحر يف وفيات أعياف الدىر،  أبو ؿبمد عبداهلل الطيب بن عبداهلل بن اضبد باـبرمة  .ٖٚ

عة دار اؼبنهاج جدة السعودية، الطبعة اغبضرمي، ربقيق بو صبعة مكري وخالد زواري، طب
 ـ.ٕٛٓٓاألوىل 

كتاب الفوائد يف أصوؿ علم البحر والقواعد، شهاب الدين أضبد بن ماجد، ربقيق إبراىيم  .ٗٚ
 ـ.ٜٔٚٔخوري وعزة حسن، دار الفكر دمشق 

الكشوؼ اعبغرافية، فتحي أبو عيانة وؿبمد طبيس الزوكة، دار اؼبعرفة اعبامعية كلية اآلداب  .٘ٚ
 ـ.ٜٕٓٓة اإلسكندرية الطبعة األوىل جامع
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الكشوؼ اعبغرافية دوافعها وحقيقتها، ؿبمود شاكر، الناشر اؼبكتب اإلسالمي بًنوت لبناف  .ٙٚ
 ـ.ٜٛٛٔالطبعة الثانية 

اللطائف السنية يف أخبار اؼبمالك اليمنية، العالمة ؿبمد بن اظباعيل الكبسي، ربقيق خالد  .ٚٚ
 ـ.ٕ٘ٓٓصنعاء اليمن، الطبعة األوىل األذرعي، طباعة مكتبة اعبيل اعبديد 

ؿباضرات تاريخ اػبليج العريب اغبديث واؼبعاصر، د. ستار الطفيلي، كلية الرتبية قسم التاريخ  .ٛٚ
 جامعة بابل، موقع جامعة بابل.

مروج الذىب ومعادف اعبوىر، علي بن اغبسٌن اؼبسعودي، ربقيق سعيد اللحاـ، الناشر دار  .ٜٚ
 .ـٕٓٓٓاألوىل الفكر بًنوت لبناف الطبعة 

مصر يف عصر دولة اؼبماليك، ابراىيم علي طرخاف، الناشر مكتبة النهضة اؼبصرية الطبعة  .ٓٛ
 ـ.ٜٓٙٔاألوىل 

معامل عدف التارخيية، أضبد صاحل رابضة، الناشر مركز الدراسات والبحوث اليمين واؼبركز  .ٔٛ
 .ـٜٜٜٔالفرنسي للدراسات اليمنية صنعاء اليمن الطبعة األوىل 

عدف دراسة يف أحواؽبا السياسية واإلقتصادية، د. ؿبمد كرمي، الناشر مركز دراسات ؾبتمع  .ٕٛ
 .ـٜ٘ٛٔعريب جامعة البصرة العراؽ اػبليج ال

مفاكهة اػبالف يف حوادث الزماف، ؿبمد بن علي بن طولوف الدمشقي الصاغبي، ربقيق  .ٖٛ
 ـ. ٜٜٛٔ خليل اؼبنصور، الناشر دار الكتب العلمية بًنوت لبناف الطبعة األوىل

 ـ.ٜٔٙٔاؼبماليك واإلفرنج، أضبد دراج، الناشر دار الفكر العريب القاىرة مصر  .ٗٛ
اؼبوسوعة اؼبيسرة يف التاريخ اإلسالمي، ؾبموعة باحثٌن تقدمي د. راغب السرجاين، مؤسسة  .٘ٛ

 ـ.ٖٕٔٓإقرأ للنشر والتوزيع القاىرة مصر طبعة 
 ىػ.ٚٔٗٔفي، الطبعة األوىل موقف أوربا من الدولة العثمانية، د. يوسف علي الثق .ٙٛ
النجـو الزاىرة يف ملوؾ مصر والقاىرة، صباؿ الدين أيب احملاسن يوسف بن تغرى بردى،  .ٚٛ

هتذيب د.رجب ؿبمود خبيت، الناشر مكتبة جزيرة الورد القاىرة مصر الطبعة األوىل 
 ـ.ٜٕٓٓ
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اؼبلك عبدالعزيز هنضة األعياف حبرية ُعماف، ؿبمد شيبة بن نورالدين الساؼبي، ـبطوطة بدار  .ٛٛ
 . ٜٚورقة  ٘/ ٖٜ٘الرياض، برقم 

النور السافر عن أخبار القرف العاشر، عبدالقادر بن شيخ بن عبداهلل العيدروس، ربقيق د.  .ٜٛ
 ـ.ٕٔٓٓأضبد حالو وؿبمود األرناؤوط، طباعة دار صادر بًنوت لبناف الطبعة األوىل 

و شرب، الناشر دار األماف الرباط وثائق ودراسات عن الغزو الربتغايل ونتائجو، د. أضبد ب .ٜٓ
 ـ.ٜٜٚٔاؼبغرب، الطبعة األوىل 

 ثانياً: رسائل جامعية:
إرباؼ فضالء الزمن بتاريخ والية بين اغبسن، ؿبمد بن علي الطربي، ربقيق ؿبمد الطيب  .ٜٔ

 ـ، الناشر مكتبة جامعة األزىر.ٜٗٛٔالنجار، رسالة دكتوراه مقدمة عبامعة األزىر سنة 
الغوري وعصره، عديل فريد، رسالة ماجستًن، كلية اآلداب جامعة  السلطاف قانصوه .ٕٜ

 ـ. ٜٓٚٔاإلسكندرية صبهورية مصر، سنة 
النفوذ الربتغايل يف اػبليج العريب، نواؿ ضبزة الصًنيف، حبث ماجستًن مقدـ قسم إىل  .ٖٜ

عزيز الدراسات العليا التارخيية واغبضارية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة عبدال
 ـ.ٜٓٛٔالسعودية سنة 

 ثالثاً: معاجم البلدان والقبائل:
رحلة ابن بطوطة اؼبسمى بتحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، ؿبمد بن  .ٜٗ

إبراىيم اللوايت اؼبشهور بابن بطوطة، الناشر دار الشرؽ العريب بًنوت لبناف الطبعة األوىل 
 ـ.ٜٗٙٔ

أضبد بن علي بن أضبد الفزاري القلقشندي مث القاىري، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء،  .ٜ٘
 .تب العلمية، بًنوت لبنافالناشر دار الك

، الناشر الزىراء لإلعالـ العريب القاىرة مصر، الطبعة ـ، حسٌن مؤنسأطلس تاريخ اإلسال  .ٜٙ
 .ـٜٚٛٔاألوىل 
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صفة جزيرة األندلس منتخبة من كتاب الروض اؼبعطار، ؿبمد بن عبد اهلل بن عبد اؼبنعم   .ٜٚ
اغِبمًنى، ربقيق وتعليق إ. اليف بروفنصاؿ أستاذ تاريخ اؼبغرب العريب جبامعة اعبزائر، ومعهد 

 .ـٜٛٛٔلبناف الطبعة الثانية الدراسات االسالمية جبامعة باريس، الناشر دار اعبيل بًنوت 
بلداف اليمن وقبائلها، ؿبمد أضبد اغبجري، ربقيق إظباعيل بن علي األكوع، دار  ؾبموع .ٜٛ

 ـ.ٜٜٙٔاغبكمة اليمانية للطباعة والنشر، صنعاء اليمن الطبعة الثانية 
 معجم البلداف، ياقوت بن عبداهلل اغبموي، الناشر دار الفكر بًنوت لبناف. .ٜٜ

قحفي، دار الكلمة للطباعة معجم البلداف والقبائل اليمنية، إبراىيم أضبد اؼب .ٓٓٔ
 ـ.ٕٕٓٓوالنشر صنعاء اليمن واؼبؤسسة اعبامعية للدراسات بًنوت لبناف، طبعة 

امل الكتب ؿبمد بن ؿبمد اإلدريسي، الناشر عنزىة اؼبشتاؽ يف اخرتاؽ اآلفاؽ،  .ٔٓٔ
 ـ.ٜٜٛٔبًنوت لبناف الطبعة األوىل 

 رابعاً: كتب عامة:
 العقاد. أثر العرب يف اغبضارة، .ٕٓٔ

 العلماء اؼبسلمٌن يف اغبضارة األوربية، أضبد علي اؼبال.أثر  .ٖٓٔ
اإلسالـ على مفرتؽ الطرؽ، ؿبمد أسد، ترصبة عمر فروخ، الناشر دار العلم  .ٗٓٔ

 ـ.ٜٜٚٔللماليٌن بًنوت لبناف الطبعة األوىل 
، الناشر دار ، عبدالرضبن ضبيدةومقتطفات من آثارىم أعالـ اعبغرافيٌن العرب .٘ٓٔ

 .ـٜٗٛٔبعة الثالثة الفكر دمشق سوريا، الط
، دار ، شوقي أبوخليلوموجز عن اغبضارات السابقة إلسالميةاغبضارة العربية ا .ٙٓٔ

 .ـٕٕٓٓالفكر اؼبعاصر دمشق سوريا، الطبعة الثانية 
ابن ماجد والربتغاؿ، د. عبد اؽبادي التازي، سلطنة عماف، الطبعة الثالثة  .ٚٓٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ

، الناشر مكتبة د. سلطاف القاظبيبياف للمؤرخٌن األماجد يف براءة ابن ماجد،  .ٛٓٔ
  .ديب للنشر والتوزيع اإلمارات
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دور اغبضارة العربية اإلسالمية يف النهضة األوربية، ىاين اؼببارؾ وشوقي أبو  .ٜٓٔ
 .ـٜٜٙٔ، الناشر دار الفكر دمشق سوريا الطبعة األوىل خليل

تبة اإلماـ عوَدُة الصىفويٌِِّن، عبد العزيز بن صاحل احملمود الشافعي، الناشر مك .ٓٔٔ
 ـ.ٕٚٓٓالبخاري للنشر والتوزيع مصر الطبعة األوىل 

 .. عز الدين فراجفضل علماء اؼبسلمٌن على اغبضارة األوروبية، د .ٔٔٔ
ماذا قدـ اؼبسلموف للعامل اسهامات اؼبسلمٌن يف اغبضارة اإلنسانية، د. راغب  .ٕٔٔ

 ـ.ٕٓٔٓالطبعة الرابعة السرجاين، الناشر مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والرتصبة القاىرة مصر، 
 اجملتمع اؼبدين يف عهد النبوة اعبهاد ضد اؼبشركٌن، د. أكـر ضياء العمري.  .ٖٔٔ
 .، الناشر دار اؼبنار جدة السعوديةحساف مشسي باشاىكذا كانوا يـو كنا،  .ٗٔٔ
 مؤلفات أجنبية مترجمة:خامسًا: 

الناشر ، ترصبة صالح الدين ىاشم، تاريخ األدب اعبغرايف العريب، كراتشوفيسكي .٘ٔٔ
 .ـٜٚٛٔدار الغرب بًنوت لبناف الطبعة األوىل 

، نقلو عن األؼبانية فاروؽ بيضوف، ، زجيريد ىونكوتسطع على الغرب مشس العرب .ٙٔٔ
 .ـٕٕٓٓالناشر دار صادر الطبعة العاشرة بًنوت لبناف 

لسنر، بإشراؼ شاخت مبحث العلـو منشور يف كتاب تراث اإلسالـ، مارتن ب .ٚٔٔ
 .وبوزورت

، ترصبة زكي قبيب ؿبمود وآخرين، الناشر اؽبيئة العامة ، وؿ ديورانتقصة اغبضارة .ٛٔٔ
 .ـٕٔٓٓاؼبصرية للكتاب القاىرة مصر الطبعة األوىل 

 اؼبسلموف يف تاريخ اغبضارة، ستانوود كب. .ٜٔٔ

، نقلو إىل العربية عادؿ زعيرت، الناشر مطبعة حضارة العرب، جوستاؼ لوبوف .ٕٓٔ
  .عيسى البابلي اغبليب

ب تراث اإلسالـ بإشرؼ والربتغاؿ، جوف براند تراند، دراسة منشورة بكتاإسبانيا  .ٕٔٔ
 .أرنولد

 الدوريات والمجالت:سًا: ساد
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الثورات اػبليجية ضد االحتالؿ الربتغايل، د. زىًن قاسم، الناشر ؾبلة سامراء  .ٕٕٔ
 ـ.ٕٛٓٓالسنة الرابعة  ٜجامعة تكريت كلية الرتبية قسم التاريخ العدد 

اليمن، ؿبمد علي طبيس، مقالة منشورة يف ؾبلة دينت العدد صناعة الزجاج يف  .ٖٕٔ
 .ـٜٛٛٔافية واؼبتاحف، عدف اليمن السادس اؼبركز اليمين لألحباث الثق

عدف بٌن مطامع الربتغاليٌن ومطامح العثمانيٌن خالؿ النصف األوؿ من القرف  .ٕٗٔ
ة العربية، جامعة السادس عشر، د. طارؽ نافع اغبمداف، الناشر ؾبلة دراسات اػبليج واعبزير 

 ـ.ٜ٘ٛٔ، الكويت سنة ٕٗالعدد  ٔٔالكويت ؾبلس النشر العلمي السنة 
 ٘ٚعدف قاعدة اسرتاتيجية لالستعمار، د. جالؿ حيي، ؾبلة الكاتب العدد  .ٕ٘ٔ

 ـ.ٜٚٙٔالسنة السابعة يونيو 
الغزو الربتغايل لليمن ودور الشعب اليمين يف مواجهتو، صاحل رمضاف ؿبمود، ؾبلة   .ٕٙٔ

 ـ.ٜٓٛٔالرتبية، العدد األوؿ جامعة عدف، سنةكلية 
، د. شوقي عبداهلل اعبمل، مقالة يف كتاب اعبغرافية الربتغالية واإلسبانيةالكشوؼ  .ٕٚٔ

 ـ.ٜٜ٘ٔالصراع بٌن العرب واإلستعمار، القاىرة طبعة 
 أشار إليو العقاد يف كتابو أثر العرب يف، ٙٓٔحبث يف ؾبلة اؼبقتطف العدد  .ٕٛٔ

 .اغبضارة
الصليبية لإلستيالء على جزيرة رودس زمن سالطٌن اؼبماليك يف القرف  احملاوالت .ٜٕٔ

 ـ.ٜٜٗٔاػبامس عشر ميالدي، ؾبلة اعبيس 
النشاط اإلستعماري الربتغايل يف منطقة باب اؼبندب، د. قصي كامل الشبيب،  .ٖٓٔ

مقالة يف ؾبلة اإلكليل صادرة عن وزارة اإلعالـ صنعاء اليمن، العدد الرابع السنة السابعة 
  ـ.ٜٜٛٔنة س
اؽبجـو الربتغايل على عدف، قراءة من خالؿ مذكرات ألفونسو دالبوكًنؾ، مقاؿ  .ٖٔٔ

عدف، العدد  منشور يف ؾبلة اليمن  الصادرة عن مركز البحوث والدراسات اليمنية جامعة
 .ـٕٙٓٓمايو  ٖٕ
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 سابعًا: المواقع اإللكترونية:
الفتاحي، قناة الفتاحي  التدوين لتاريخ اليمنيٌن على مر السنٌن، للباحث عرفات .ٕٖٔ

 التارخيية تيلجراـ.
تأثًن الطب العريب يف اغبضارة األوربية، ؿبمود اعبليلي، موقع إلكرتوين إسالـ  .ٖٖٔ

 ميست اعبليلي.
اؼبوسوعة التارخيية، موجز مرتب مؤرخ ألحداث التاريخ اإلسالمي، إعداد ؾبموعة  .ٖٗٔ

الناشر موقع الدرر السنية على من الباحثٌن بإشراؼ الشيخ َعلوي بن عبد القادر السقاؼ، 
 ىػ،ٖٖٗٔالنت مت ربميلو يف ربيع األوؿ 

اً: مراجع أجنبية:ثامن  

ٖٔ٘. Heyd: histoire du commerce” T”H” ff 
ٖٔٙ. Serjeant (R_B) the Portuguese of the Soyth 

Arabian Coast” Oxford” 1960 
ٖٔٚ. Mere Land” W”H: A Short History of India” 

London” 1944. 
ٖٔٛ.  Kammerer: La Mer Rouge” T” II” . 
ٖٜٔ. Wilson: The Persian Gulf” London” 145”  
ٔٗٓ. Macro: Yemen and the Westeren World” p1 
ٔٗٔ. Lewis  B: The Camb” Hist” of Islam” vol” J”  
ٕٔٗ. Depping” Histoire du Commerer” T” II 
ٖٔٗ. Sousa, op. cit. Vol. I. p.134: Milles, op. cit. 151,, 

Macgregor, op. cit. 
ٔٗٗ.  H. T. Norris and F. W. penhey, “the historical 

development of Aden’s defenses” Geographical Journal, 
Vol Cxxi. Pt. ٔ (March ٜٔ٘٘ـ . 
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 096.. .................................................................................. فهرس ادلراجع

 219. ................................................................................ فهرس ادلىاضُع
 

 مت حبًدهلل تعاىل
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