
 

 

 عٍطاْ ٔاظٟ  

 َ 1965اٌصأٟ،   ػذْ، ِعٍح دساعاخ اٌصادسج ػٓ ِؤذّش اٌخش٠ع١ٓ تؼذْ، اٌؼذد٠ٓ األٚي ٚ
 

 

 *ماساهم به الكتاب الغربيون في دراسة جنوب الجزيرة
 

 

ٌٛدف١ه دٞ فاسذ١ّا  

VARTHEMA, L.Di. 

Travels (Hakluy Series, translated by J.W. Jones, London, 1863)  

فٟ ذغ١١ش ِٕاظش "َ ِذفٛػاً تشغثرٗ اٌشذ٠ذج 1500أتحش ِٓ ِذ٠ٕح اٌثٕذل١ح ػاَ . إ٠طاٌٟ ِٓ ت١ٌٔٛٛا     

 ."٠رؼٍُ أش١اء ظذ٠ذج ٌىٟ ٠شٜ تالداً ظذ٠ذج ٚ ِحً إلاِرٗ، ٚ تالدٖ ٚ
 

ٔضي ِصش شُ أتحش إٌٝ ت١شٚخ فحٍة فذِشك ح١س ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشت١ح، شُ عافش ِرخف١اً ِغ لافٍح      

 . ِٓ اٌعّاياً شالش١ٓ أٌف خّغح ٚ اٌّّا١ٌه ٌحشاعح اٌحعاض ذضُ عر١ٓ أٌف ِحاستاً ٚ
 

إِٔغ ِذ٠ٕح سأ٠رٙا فٟ ح١اذٟ  ػاصّح اٌؼشت١ح اٌغؼ١ذج ٚ"َ 1503لذ أعرطاع أْ ٠صً ػذْ ػاَ  ٚ     

١ِٕاء ذٍرمٟ ف١ٗ عفٓ  اٌحصْٛ ٚ لذ ٚظذ٘ا ِذ٠ٕح ِغّٛسج ذحشعٙا اٌعثاي ٚ ٚ". ػٍٝ ٚظٗ اٌثغ١طح

ذؤخز  ْ اٌغفٓ اٌششاػ١ح اٌشاع١ح فٟ ا١ٌّٕاء ذٕضع ػٕٙا األششػح ٚإلذ الحع فاسذ١ّا  ٚ. اٌغشب اٌششق ٚ

 .اٌّىٛط رٌه حرٝ ال ذرّىٓ ِٓ اإلتحاس لثً دفغ اٌفٛائذ ٚ ِٕٙا اٌّشاعٟ ٚ
 

. لثض ػٍٝ فاسذ١ّا ترّٙح اٌرعغظ ٌٍثشذغا١١ٌٓ اٌز٠ٓ تذأٚا فٟ رٌه اٌراس٠خ ٠حِْٛٛ فٟ ١ِاٖ اٌخ١ٍط     

 ِّا صاد اٌط١ٓ تٍّح أْ شٙذ ػ١ٍٗ تحاساْ واْ اٌثشذغا١ٌْٛ ٠طاسدّٚٔٙا فٟ ١ِاٖ اٌخ١ٍط، فىثً تاٌم١ٛد ٚ ٚ

ِٓ ػذْ حًّ ػٍٝ ظٙش أحذ اٌعّاي إٌٝ ِذ٠ٕح ذؼض ١ٌماتً اٌغٍطاْ اٌطا٘شٞ  ٚ. سِٝ تٗ فٟ اٌغعٓ

ٌىٕٗ واْ ِٕٙٛن اٌمٜٛ  أدػٝ اإلعالَ، فأِشٖ اٌغٍطاْ إٌطك تاٌشٙادذ١ٓ ٚ فأٔىش اٌرّٙح اٌٍّصمح تٗ ٚ

٘ٛ فٟ رٌه ال ٠ؼٍُ ف١ّا إرا  فمذاْ راوشذٗ، إٌطك تّٙا تطاللح ٚ ٌُ ٠غرط١غ، ٔظشاً ٌضؼف ظغّٗ ٚ ٚ

. واْ رٌه حذز تئسادج هللا أَ ٔر١عح ٌٍخٛف اٌزٞ ذٍّىٗ

واْ ِا  واْ أْ ذصٕغ اٌعْٕٛ ١ٌطٍك عشاحٗ فٟ إٌٙاس ٚ ٚ، أٚدع اٌغعٓ ِٓ ظذ٠ذ ففىش فٟ ح١ٍح     

٘ٛ ٠ؼشٞ ظغذٖ فأخزذٙا اٌشفمح ألٔٙا ٌُ ذشٜ فٟ ح١اذٙا  إال أْ إحذٜ صٚظاخ اٌغٍطاْ سأذٗ ٚ. أسادٖ

أفخش  ذحًّ إ١ٌٗ ِؼٙا أط١ة اٌّأوٛالخ ٚ فىأد ذمَٛ تض٠اسذٗ وً ١ٌٍح ٚ. ظغذاً أشذ ت١اضاً ِٓ ظغذٖ

 . اٌؼطٛس
 

وأد  ٚ، تذأخ اٌغٍطأح ذرٕاصي تإٌضٚي إٌٝ اٌغشفح األسض١ح اٌرٟ وٕد ف١ٙا وً ١ٌٍح"٠مٛي فاسذ١ّا      

ذؼاي : ٌّا وأد ذذخً ح١س وٕد ِغعٛٔاً وأد ذٕاد٠ٕٟ تمٌٛٙا ٚ، ذحًّ ٌٟ ِؼٙا دائّاً ِأوٛالخ ط١ثح

ظٗ أخوٕد  ٚ، وٕد ِٓ شذج ظٛػٟ ألٛي ٌٙا ٔؼُ أذشؼش تاٌعٛع؟ ٚ:ٕ٘ا ٠ا ٌٛدف١ه، شُ ذغإٌٟٔ لائٍح



 

 

 وٕد أخٍغ ل١ّصٟ ٚ ٚ. ١ٌظ ٘ىزا تً أخٍغ ػٕه ل١ّصه.. ال  :ٌىٕٙا وأد ذمٛي ٌٟ ٔحٛ٘ا تم١ّص ٚ

ٟ٘  ٟ٘ ذرأًِ ظغذٞ ٚ وأد اٌّغى١ٕح ذثمٝ عاػر١ٓ ٚ ٚ، أػشّٞ اٌعضء األػٍٝ ِٓ ظغذٞ إلسضائٙا

ٔه خٍمد ٘زا إتحّذن ظٍّد لذسذه،  ا إٌٟٙ عثحأه اٌٍُٙ ٚٞ: ذرضشع إٌٝ هللا لائٍح ذٕرحة ٚ ذثىٟ ٚ

 ٚ. "اٌشظً أت١ض وأٔٗ لطؼح ِٓ اٌشّغ أِا صٚظٟ فمذ خٍمرٗ أعٛد فأسصلٕٟ ٌِٛٛداً أت١ض وٙزا اٌشظً

 .أطٍك عشاحٗ ح١س ػاد إٌٝ ػذْ حصً فاسذ١ّا ػٍٝ ِا أسادٖ،  فمذ ذٛعطد ٌٗ ػٕذ اٌغٍطاْ ٚٞ
 

٠مٛي فاسذ١ّا أٔٗ شا٘ذ و١ّاخ ال ٠حصٝ ٌٙا ػذداً ِٓ إٌخ١ً فٟ . ِٓ ػذْ صاس ِذٔاً وص١شج ِعاٚسج ٚ     

 . حطابألتاٌشغُ ِٓ أْ ٌحط ِىرف١ح تع١ّغ اٌّٛاد إال أٔٗ واْ ف١ٙا ٔمص فٟ ا ٌحط، ٚ
 

فٟ ٠ش٠ُ شا٘ذ سّحاٌرٕا أٔٛاػاً ِٓ األغٕاَ اٌّخاصٟ اٌغ١ّٕح اٌىث١شج اٌز٠ٛي اٌرٟ ٠ضْ ر٠ً اٌٛاحذ  ٚ     

حذ أتٕاء اٌغٍطاْ أأِا فٟ صٕؼاء فثعأة وصشج اٌمشٚد، فمذ أد٘شٗ ػادج . أستؼ١ٓ سطالً  ِٕٙا األستؼح ٚ

  ."٠أوً ِٓ ٌحُِٛٙ حرٝ ٠شثغ ٠ؼض إٌاط ٚ، غضثٗ شرذ ١٘اظٗ ٚأإرا ِا " واْ رٞاٌغش٠ثح اي

 ...................................................................................................................................

فٟ ِعٍح اٌصمافح اٌعذ٠ذج، اٌؼذد اٌراعغ، َ 1971ػاَ ِؼّذٌح ٌٙزا اٌثحس ٔششخ  ذٛظذ طثؼح حذ٠صح ٚ *

 (."لائّح األػّاي: "ساظغٌٍّض٠ذ ). ا١ٌّٓ فٟ اٌّؤٌفاخ اٌغشت١ح: اٌغٕح األٌٚٝ، تؼٕٛاْ

 



 

 

 


