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الفيل واستخداماته في الحياة الهندية في العصور 
 الوسطى

 
 ياسر عبد الجواد حامد المشهداني . د    

 كلية التربية  ـ  قسم التاريخ                                                                        
 (7002املوصل )  4،ع  41، جملد الرتبية والعلم ، العراق ، جملة 

 المقدمة 
ُعرفــش وـــبه  وــبة الهـــارب الينهيــة بتـــهاينيا هاســتحهاايا لبـــهه اــ  ال يهانـــاش فــ   ياتيـــا 
البااة ، هقه  فلش اصاهر التراث البرب  هاالسالا   بال هيث ع  احتلـ  انـهات تلـل ال يهانـاش 
ــــرش لههســــيتيا هعباهتيــــا اــــ  ببــــ   هطبيبــــة االســــتحهااش التــــ  تهــــهايا لالنســــا  ، فانيــــا اــــا ُبك 

وــبه  فــ  انـــه  وــرص اســيا حاصـــة ، كــالبهرب الاههســـة لــهد الينــههد ن ـــرا  لفها ــه ا الاتبـــههب ال
، اه للتبـا   هالـ  ( أي الناـهر) بالنسبة ليم ، أه العتبار ا رازا  للهـهب هالسـيطرب كالكركـه  هالببـر 

اـ  اغلـ   غيـر ا   نـال  يهانـا   حـر اسـتأهر بأ تاـام الينـهه اكهـر. الانفبة االقتصاهية كالـههاا  
تلــل ال يهانــاش ه ـــه الفيــب ، هيبــه ب هنـــا  ــبا ا اهلــة للتبـــر  علــل  يــاب الفيـــب هههر  فــ  التـــراث 
هالههافــة الينهيــة هابرفــة الكيفيــة التــ  اكنــش الينــهه اــ  تهاينــة هترهيتــة ب يــث قــهم ليــم احتلــ  

 . االستحهاااش هبالتال  اصبح ا  ال يهاناش الاههسة لهييم 
 

حصصــــنا  ــــه التــــاريخ  هلــــيد علــــم ال يــــها  هطبا بــــة فكــــا  اــــ  هعلــــل الــــرغم اــــ  ا  ت
التـــرهري اـــ  تنـــاهب هلـــه نبـــبب ســـريبة  يـــاب الفيلـــة هطـــرص تكاهر ـــا هانهاعيـــا بالهـــهر الـــبي يحـــهم 
اهتهعنا ه سباا هره اـ  ابلهاـاش هنصـهن عنـه عـهه اـ  الر الـة هالاـذرحي  الـبي  زارها وـبة 

 . الهارب الينهية اه ت ههها عنيا ف  اصنفاتيم
 

اعتاه الب ث علل عهه ا  الاصاهر هالارااع األساسية ف  التراث االسالا  فانيـا اـا   
ش ) البـــ  عهاــــا  عاــــره بــــ  ب ــــر الاــــا   ( ال يــــها  ) ييـــتم بهراســــة ببلــــم ال يــــها  كاصــــن   

، هانيـــا اـــا يتبلـــص باصـــنفاش الاارافيـــة هاه  الـــر الش كـــالت  ت ـــههش عـــ  (  م  868/  ــــ522
عنــه الينــهه بوــكب اباوــر ال ســياا ر لــة الوــري  ا اــه بــ  عبــه ا  بــ  اهريــد الفيــب هاســتحهااة 

ــــة (  نز ــــة الاوــــتاص فــــ  احتــــراص االفــــاص ) هالاســــااب ( م 6661/  ـــــ265ش ) االهريســــ   ، هر ل
ت فـة ( )م 6777/  ــ777ش ) ا اه عبه ا  ب  ابرا يم الابره  بأب  بطهطـة اللـهات  الطناـ  
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، فتـــال عـــ  عـــهه  حـــر اـــ  الارااـــع الحاصـــة ( هعاا ـــ  االقطـــارالن ـــار فـــ  غرا ـــ  االســـفار 
 .بهراسة سلهل ال يهاناش ه ياتيا 

 

اوــتاب الب ــث علــل اــهحب تبريفــ  بالفيلــة هاصــب تســايتيا هانهاعيــا ه ياتيــا هــم التطــرص  
ـــــة  ـــــاه الهيني ـــــ  التنهـــــب هفـــــ  االعي ـــــة كـــــالنها   البســـــكرية هف ـــــ  ال يـــــاب الينهي الـــــل اســـــتحهاااتيا ف

االاتااعيــة فتــال عــ  اســتحهاايا فــ  االغــرا  التااريــة ، هانتيــل الب ــث بحاتاــة  هاال تفــاالش
كاـا ال ـص الب ـث بحارطـة ألاـاك  تهااـه الفيلــة .  تتـانش ا ـم النتـا ل التـ  تهصـب الييـا البا ــث 

 .   ف  الهارب الينهية هصهرب للفيب الينهي 
 الفيل واستخداماته في الحياة الهندية

 

يحيــة هالاهســهعاش الحاصــة ب يــاب ال يــها  الفيــب بأنــة أ ــه اتــحم تبــر  الاصــاهر التار  
هقيــب ا  اصـب كلاــة فـــيب . ال يهانـاش البريــة  ااـا  هال يفهقــة تــحااة  نال عـهه اــ  انـهات ال يتــا  

ه ــه فارســ  ، هاابــة افيــاب هفيلــة (  Pellبيــب ) ه ــه سنســكريت  اه (   Pilloبيلــه ) اب ــر  عــ  
ـــــ، هيســــال  (6)ها يانــــا  فيــــهب  ــــب باللاــــة الينهيــــة ب ــــش  ) الفي ــــهايري  ( 5)(   س   858ش )كاــــا بكــــر ال

ا  للفيــب اــراه  احـــر  ــه الزنــهبيب كاـــا  ــه ال ــاب عنـــه بكــر الاــهاايد هالبهـــر اه ( م 6152/ ـــ
 . (7) …الحيهب هالرابي  اه الارب هالفار 

سـا  كأنـة أي صـار كالفيـب ، اه يهـاب تــفيب الراـب ابا : استــفيب الراـب : هف  اللاـة يهـاب 
 .  (1)تب  الرأي ( : بالفتح ) فيب ، هالفـيالة 

 

تصن  الفيلة تا  اااهعة اللبا   ا  رتبة الحرطهاياش هتتاي ز برذسـيا الكبيـرب ه بانيـا 
الطهيلــة هقها ايــا الالي ــة هالهه ــا الهحينــة الااطــاب بوــبر اتفــر ص ، هتتايــز ايتــا بات ــاه االنـــ  

نا حرطهاا   ، هقـه افـاه  ـبا الحرطـهم ( فت تـا ) عتليا  اطاطا  ف  طرفـة انحـرا  بالوف ة البليا ليكه 
الفيــب ببــهب فها ــه انيــا نيصــاب الطبــام هالاــار الــل الفــم ، هرث الاــار علــل اســاة اهنــار االســت اام 

كاـا يتاي ـز الفيـب باسـتطالة الهـاطبتي  البلـهيتي  لتكهنـا نـابي  . فتال ع  فها ه احرد سـتبكر ال هـا  
 .   (2)اههسي  هبارزي  الل االاام طهيلي  نسبيا  

 

ـــبكار لكبـــر  اـــم هااغيـــا ، هااللفـــة هالتبـــاه   ـــة االحـــرد انيـــا تاتـــاز بال هاـــ  صـــفاش الفيل
ه ــا ، فكــا   هســيهلة التــرهي  غيــر انيــا تكــه  ســي ة الاــزاع هحبيهــة الطبــات عنــه فتــرب ســفاه ا هنز 

هفـــ  بلـــل هاـــه فـــ  ( 6)هاالعوـــا   ا ـــب الينـــه نبا رأها تلـــل ال ـــا رب عنـــه الفيلـــة اكهـــرها ليـــا البلـــ 
هاــ  صـــفاتيا . ( 7)"  ال تحسنننل ال قننة بالفينننل: " االه  الينــهي البهيــه اــ  االاهـــاب هانيــا قــهليم 

 . ( 8)! ايتا انيا التن ر الل عهرب االنسا  ها  بلل يتبا   االهريس  
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 انواع الفيلة  وحياتها  
 

فهــه تبــههش انهاعيـــا ( 7)هها علـــل االر  ن ــرا  أل  الفيلــة  كانــش اـــ  اقــهم ال يهانــاش هاــ
  Mastodonهاحتلفــش ااــاك  تهااــه ا ، ففــ  البصــهر الاليهيــة هاــه فــ  اهربــا فيــب الااســتههه  

 Mamoutلاــهب طهيلــة هــم انهــر  ، كاــا  يــر فــ  ســيهب الكــرب االرتــية الوــاالية فيــب الاــااهش 
ســنتاتراش هبطــهب هصــب  الباــالص به الوــبر الطهيــب الصــهف  هبطبهــة الوــ م ت ــش الالــه عوــرب

الــل ارببــة ااتــار هبلــه  ا اــر بن ــ   ، هاــا تبه ــل اــ  الفيلــة ببــه تلــل البصــهر ياكــ  تصــنيفة الــل 
 ه الفيلـة االسـيهية اه الينهيـة   African Elephants  الفيلـة  االفريهيـة : نـهعي  ر يسـي   اـا  

Elephants Indian   اعلـل قااـة اــ  الفيلـة الينهيــة ، هالفيلـة  االفريهيـة اع ــم اهـ ة هاوـه وراســة ه
هاـا ييانـا  نـا  ـه . نال ا  الرهاا  هالهرطااي ي  تاكنها ا  تـهاينيا هاسـتحهاايا فـ   ـرهبيم  (65)

الفيلــة الينهيــة هالتــ  هاــه انيـــا لهنــا   اــا االبــي  الفــاتح هالراـــاهي هيكــه  ارتفاعيــا بــي  اتـــري  
هسـتاا ة كاـم هطـهب نابيـا اـا يهـر  اـ  هنص  الل هالهة ااتار هتز  اـا يهـر  اـ  هالهـة ا ال  

 .  (66)اترا  هنص  الاتر 
 

هقـه احتلفـش الاصـاهر التاريحيـة البربيـة  فـ  بكـر اـا يتبلـص ب يـاب الفيلـة الينهيـة  هصــفاتيا            
هاــ  الابلهاــاش الــهارهب . هأ يــرش تفاهتــا هاتــ ا  فييــا الســياا انيــا الاتبلهــة ب يــاب الفيلــة االهلــل 

، هلكــ    (65)اــا بكـر  الــهايري عـ  اــهب  اـب انهــل الفيـب هالتــ   ـهه ا بــهالث سـنهاش بيـبا الوـأ  
ابالنيـا سـبع سـنهاش  ( م6575/  ــ657 ش )الباهاهي ب  يهس  الاا   هالر الة عبه اللطي  

ا  اــهب ال اــب  ــ  ســنتا  (  م6757/  ـــ757ش ) ، فــ   ــي  اوــار وــيخ الربــهب الهاوــه   (67) 
ى إذا ارادت ال تضع وليدها دخلت الماء الغزينر وضنعته لن يق يقنع علنى ال االن :" هاتل قـا ال 
هتبهه رهاية الهاوه  اقر  الل الصها  اع اا بكر  الاتحصصـه  فـ   ـبا . (61)"  االرض فيهلك

 . (66)هيسال هله الفيب بالهغفب .  (62)الاااب 
 

، فالاــا   كاــا احتلفــش عــهه اــ  الاصــاهر فــ  بكــر اعاــار الفيلــة الينهيــة هاــهب عيوــيا 
ش ) بكــر انيــا تبــيث بـــي  اا ــة الــل اــا ت  ســـنة ، علــل  ــي  ب ــ  ا اـــه بــ  زكريــار الهزهينـــ  

الل اببه ا  بلـل هقـاب ا  اعاار ـا تصـب الـل اربباا ـة سـنة كاـا قـهر ا وـيا  ( م6587/  ـ685
اننـا  هرغـم ا تاـاب تلـل االرقـام علـل الابالاـة نال( 67)الهي  ا اه النهيري باا يهر  اـ  اـا ت  سـنة 
 .نراح رهاية الاا   االكهر قبهال الل الهاقع 
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 اماكل تواجد الفيلة في شبه القارة الهندية 
 

تهطـــــ  الفيلـــــة ااـــــاك  الاابـــــاش االســـــتها ية الكهيفـــــة هالابوهوـــــبة هتهتـــــاش اهراص االوـــــاار 
 ااـا عـ  ابـرز االاـاك  التـ  يتهااـه فييـا. ( 68)هالهص  هتاو  بوكب قطبا  الها هب تله االحـرد 

،   Tameel، هانطهــة التاايــب   Multanاهينــة الالتــا  : ) الفيــب فــ  وــبة الهــارب الينهيــة فيــ  
  Indman، ازيـرب انـهاا  اه البياـا    keralla، كيـراال   Assam،  سـام   Oressaهاهينة اهريسا 
  هاـ  الهاتـح ا. ( 67)( هوـرص ابـاب اليياااليـا هانـه   تـبة التبـش    Bengal،غاباش البنااب 

اايع  ب  االااك  ت تهي علل غاباش هازارت يسـتطيع الفيـب التكي ـ  فييـا ، هيبـهه كـبلل ا  تبـهه 
االااك  الت  يتهااه فييا الفيب ف  الينه يهب علل كهرب عهه االفياب ف  باله الينـه علـل الـرغم اـ  

هه ا فـ  اـ  ا  عـ( م826/  ــ577بكر التاار سلياا  البي ار  بطريص الينه باا يهر  ا  سـنة 
 .   (55)باله الصي  اكهر ااا  ه ف  باله الينه 

 

كاا  فب االه  الينهي الههيم ، ه االسالا  بالبهيه ا  الا ـا ر التـ   الـش راـهزا تـهب 
علـــل ا ايــــة الفيـــب فــــ   ياتيـــا ، هانيــــا اـــا بكرعنــــة اـــ  نصــــهن اتبـــههب فــــ  اال ـــم الرااايانــــا 

Ramiana   ه الايابيارتـا  Mahabharta يلــة ههانـة ، ههاـهه راـزي  ليـا فـ  لببــة هقصـن كل
ـش الوـرا ع الينههســية علـل ت ـريم اكـب ل ـهم الفيلـة هالبهــر   ( 56)الوـطرنل  نهيـة االصـب  ، كاـا نص 

ال االرض منصننوبة علننى اربعننة " ، بــب ســاه اعتهــاه لــهد الينــههد قــهياا  (55)أل ايتيــا هقهســيتيا 
ية الزروع فترشها امطارَا فني الصنيو و لوجنَا فيلة في الجهات االربع ترفع المياه بخراطيمها لتزك

كاـا بكـرش ب هـة الكهيـر اــ   . فتـال عـ  اهانـ  احـرد يــأت  تهتـي يا ال هـا  ( 57)" فني الشنتاء 
 : الهصا ه الت  تتانل بتحااتة هااالة هقهتة ، هااا هره ف  بلل قهب ابه االصلع الينهي 

 
 ذلننك باالم ننننننننل  لقد يعذلني صحبنننننننني                      وما

 وفي منْدحتي الهننننننننَد                       وسهُم الهند في المْقتَننننننلْ 
 وفيه السياُج والعننننننناُج                       وفيه الفيُل و الدْغَفننننننننلْ 

لي التوتيا فينننننننننه                      كنم ل الجبِل االطننننننن  نولْ وا 
 .(24)وفيه الدار صيننننننننني                      وفيه ينبُت الُفلفننننننننْل 

 
ال الهننند تعميننم :" كاــا لحــن الكاتــ  الــهايري ا ايــة الفيــب فــ   يــاب الينــهه  يناــا قــاب 

الفيننل لمننا اشننتمل عليننه مننل الخصننال المحمننودة مننل علننو سننمكه وعمننم صننورته وبننديع منمننره 
  ( 52)"  …نيه و قل حمله وخفة وط ته وطول خرطومه وسعة اذ
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 استخدامات الفيل في الحياة الهندية  
  

زحـرش ال يـاب الينهيـة باحتلــ  انـهات ال يهانـاش التــ  هانه ـا هاسـتفاهها ااــا تـهفر  ليـم اــ  
غيـر ا  الفيلـة كسـبش انزلـة ... انـافع هاككـب هانيـا الطـاههد هالبباـار هالببـر هالكركـه  هالـهااع  

ازيي  اــ  الينــهه اهــب بهيــة ال يهانــاش االحـرد الســياا كاالبهــار هغير ــا اــ  التــ  كانــش ها ترااـا اــه 
هاـــا يــهب علـــل بلـــل تبــهه اســـتحهاااتيا فـــ  ه ـــا   .  (56)ليــا ا ايـــة فـــ  ال يــاب هالههافـــة الينهيـــة 

 : اتنهعة  كاا سيأت  
 

    استخدامات الفيل في المجاالت العسكرية: اوال 
 

ة  الينهيــة علــل الــهحهب فــ  ايــها  ال ــره  هالابــارل انــب فتــراش اتههاــة تــم تــهري  الفيلــ         
انتصـ  ا  التاريخ هاستار ش تذهي ههرا  ر يسا  ف   سم الابارل  تل اكتوا  البـارهه فـ   ـههه 

فلــــم تبــــه الفيلــــة ببــــه بلــــل اطلهبــــة فــــ  الابــــارل   الســــابع عوــــر للاــــياله/ الهــــر  الباوــــر للياــــرب 
ش فا هتيا علل نهب الانـهه هالـبحيرب هالتاييـزاش البسـكرية فـ  االراتـ  بالحطهط االاااية فأقتصر 

 ــبا اــع االوــارب الــل ا  الفيلــة االفريهيــة كــا  ليــا الســبص فــ  هحــهب ايــها  ال ــره  قبــب . الــهعرب 
الفيلة الينهية اه االسيهية ، هاا يهب علـل بلـل اسـتحهام الرهاـا  ليـا عنـه ا ـاهالتيم التهسـبية فـ  

م 275ره  الايالهية االهلل، هم  الـة ابر ـة ال بوـ  التـ  اره ـا ليـهم الكببـة سـنة الورص انب اله
الفيب كـا  نبا قصـهها بـة ن ـه الكببـة   هبكرش عهه ا  الاصاهر ا ،  هاستحهم فييا الفيلة االفريهية

با حلــه  هوــأنة صــه  عنــة هصــه   هقــه حل ــه الهــر   الكــريم تلــل ال اههــة هابــب ( 57)تبــاطل هبــرل هاخ
المم  : ) ر ــة اــ  اكبــر االيــاش هاع ــم البــرا ي  للبيــش البتيــص هلهبلــة االســالم نب قــاب تبــالل فيــب اب

تر كيم  علمر ر ما  ابمااف ال،يمر   الم  يدلمر كيمظل  عم  ت  يمر   
عارسممر ي مميي   يممرا ا ا يممر   يممرةيي   ادممارف ةممم سممدير   عدل يمم  

   ( 58)(  كلب  ةاكور
ارل نــابع اــ  نهراكيــم لــبكا يا الفــا ص هااكانيــة هلبـب اســتحهام الينــهه للفيلــة فــ  ايــها  الابـ

ترهيتــيا علــل تأهيــة انــهات ابينــة اــ  الايــام ، فتــال عــ  نهراكيــم لطبيبــة ااســام الفيلــة االكهــر 
تـحااة اــ  غير ــا فتـال عــ  ارتفاعيــا البـال  نســبيا عــ  االر  ، هبلـل افاه ــا أل  تــذهي عــهب 

، فاله يفـــة الياهايــة تتاهـــب ( الحطــا   )ه ــا    اهايــة ههفاعيـــة للفــارد الـــبي ياتطــ  الفيـــب 
بأاكانيــا ســ ص االعــهار بأراــب الفيلــة هار ــا  الحيــهب التــ  تحــا  الفيلــة ، ااــا اله يفــة الهفاعيــة 

 . في  ته  الحطا  طبناش االعهار هتساعه  علل السيطرب علل أعها ة ه ه ف  هتع ارتفع 
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: " لينـهه فيوـر يا الاـا   كـاالت  ااا الطريهـة التـ  يـتم فييـا زع الفيلـة فـ  الابـارل اـ  ا
في طنرو خرطنوم .. فهم يربطول السيو .. والهند تؤدب الفيلة انواعا مل التاديب في الحروب 

الفيننل ويعلمنننه كيننو يضننرب بننه نننداما ويمينننا وشننماال وكيننو يرفعننه بخرطومننه حتننى يكننول فننو  
" احــرد تــتلحن بــأ   فــ   ــي  بكــر االهريســ  طريهــة(  57)"  رؤوس الفيينناليل القعننود علننى مهننره

، " يقو على مهر كنل فينل راجنل يسنونه بنالمخطو ويضنربه بخشنبة علنى ررسنه لينرمره بالندورال
هقه بكر االهريس  كبلل عهه االوحان البي  يركبه  علل  ير الفيـب هاحـب الارفـة التـ  تصـنع 

 . (75).." ال الفيل الواحد يقاتل على مهره ا ني عشر رجق " : ا  الحو  لار  الهتاب 
 

هه   ) م 7/  ــ7 با هقه اهره الر الة ابه عبـه ا  بـ  اسـ ص الـبي زار الينـه حـالب الهـر  
طريهــة احــرد ألحتيــار هتــهري  الفيلــة علــل الهتــاب ، ( ر لتـة ابــ  رســتة فــ  كتابــة االعــالص النفيســة 

هنا فرننه نارا عميمة ويحملول الفيلة عليها فإذا اجتنرر عليهنا وانتحم المدربيل يحرنول" ه ـ  ا  
جريئ على القتنال والندماء و ومنا َجنُبَل عنل الننار لنم يصنل  للقتنال وال للركنوب و بنل ينقنل علينه 

 (76)" المتاع كما ينقل على االبل 
 

هاـ  الطريـ  الـبكر  نـا انـة علـل الـرغم اـ  بكـار الفيلـة هوـااعتيا الابرهفـة فـ  حــه  
ه  الفيـب اـ  ببـ  ال يهانــاش فـن  عـهها اـ  الاصـاهر اهرهش رهايـاش تت ـهث عـ  حـ –الابـارل 

عــ   ي ــاش هطيــهر تأكـــب  (م726/  ـــ715ش ) فهــه ت ــهث الراايراــزي . هالطيــهر ، ه ربــة انيــا 
، هال ول ف  ا  اهب تلل الرهايـاش فييـا لـبد كبيـر هابالاـة نب ا  الفيلـة  ( 75)الفيلة هتطرح انيابيا 

رباــا كانــش الفيلــة التــ  ت ــهث  ابرهفــة بههتيــا هتــحااتيا اهارنــة ب اــم االفــاع  هالطيــهر ، هلكــ 
عنيــا الراايراــزي قــه  لكــش قبــب ا  تتااــع االفــاع  هالطيــهر ألكليــا  كاــا هت ــهث الهاوــه  عــ  

اكبر مل الجاموس واغلم نوا مَا واحند نفسنا ولنه نرننال فني جبهتنه احندهما سنق  "  يها  احر 
رل االعلنى يطعنل بنه كسق  السنال في الرم  واالخر نابت مل اصنل نصنبة انفنه كالدعامنة للقن

هلبـب بلـل ال يـها   (77)"  الفيل مل جنبيه وربما اذا نتله حمله الى ارض غير ارضه حتى يموت
 . البي تكلم عنة الهاوه   ه الكركه  الاويهر بار  الينه  

 

هاــ  اقــهم النصــهن التــ  نستوــيه بيــا  ــهب اســتحهام الينــهه للفيلــة فــ  ال ــره   ــه اــا   
ببهاا تالـ  علـل الـهل الاـر  ( با الهرني  ) ة هالت  تبكر ا  االسكنهر هاه ف  قصة كليلة ههان

ســار يريــه الـهل الوــرص ، فيــزم الــل الفـرد هتهاــة للهــار الــل ( قبـب اهاســط الهــر  الرابـع للاــياله ) 
ــم اليــة   Fuorالينــه الــبي رفــ  االنصــيات لــة ، هكــا  اســاة الالــل فــهر  ، فأســتبه  لاهاايتــة هت 

، غيـر ا   عددا كبيرا مل الفيلنة المعندة للحنروباه  بالتأل  علية كاا ااـع  اويتة هااع انه  ه 
با الهــرني  اهرل ا  الفيلــة تحــا  اــ  النــار فبــزم علـــل صــناعة حيــهب اــ  ن ــاد ااهفــة  اايـــة 
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علييــا تااهيــب اــ  راــاب فهــهايا علــل عاــالش ااــام الفيلــة التــ  لف ــش حراطيايــا علييــا فلاــا ا ســش 
هي يــر الــنن ا  االسـكنهر عــر  كيــ  يايــر .  (71)لييــا هعــاهش  اربـة بـال رارب الهــش اــ  كـا  ع

 . الاباهلة لتال  لة نتا ل عكسية 
 

هببــه بلــل أصــب ش الفيلــة تبــه تــا  الابــهاش االساســية للاــيث الينــهي هالتــ  ال ياكــ   
فملكهنننا ملنننك عمنننيم  Nahrawaraفرمننا نهنننروارة : " االســتانار عنيـــا بــأي  ـــاب اــ  اال ـــهاب  

  raay وكنال النرا  " ،  (  72)"  وهني عمندة حربنه.. ولنه جينوو وفيلنة Balihra  يسمى بلهنرا
بــب هصــب ال ــه   (76)" لننه جيننوو وفيلننة التنندرك ك رتهننا  Kashmerوهننو لقننب ملننك نشننمير 

بـــالالهل الينـــهه الـــل التبـــا   ببـــهه الفيلـــة التـــ  ياتلكهنيـــا هصـــارها ي تف ـــه  بيـــا هاحـــب قصـــهر م 
ملنك القننوج :" ا  نتا ل طيبة فـ   ـرهبيم هبكـر االهريسـ   نـا ا    ه ها هيم ن را لاا البتة ليم

Kannug (77)"  عمننيم الرجننال مننل ملننوك الهننند البريننة وعنننده مننل الفيلننة مننا عنننده احنند منهننا ،
هالوــل فــ  ا  اهــب تلــل الرهايــاش عــ  اعــهاه الفيلــة التــ  لــهد الــهل الينــه لــتبكد ر بــة هحــه  

 .  الفيلة ا هد صنهفيا الحصهم هاالعهار ا  الايهث الت  تكه 
 

غيــر ا  اعــهاه الفيلـــة لــم تكـــ  ه ــه ا عـــااال فــ  ار ـــا  الحصــهم بـــب ا  تــهريبيا الايـــه  
ه نـا يـبكر ابـه . هارأتيا علل الهحهب ف  الهتاب هعهم الترااع كا  عااال احر ف  ه ـر الحصـهم 

نحنو سنبعيل الفنا جيشنه " عبه ا  ب  اس ص انة رأد ا ه الالهل الينـههد هاسـاة الصـيلاا  ها  
"  وله فيلة نليلة إال ال الهنود يقولول ال فيلة الصيلمال رجرر على القتال مل جمينع فيلنة الهنند

(78 ) . 
  

هاــــ  الاال ــــ   نــــا ا  الفيلــــة اســــتحهاش فــــ  ال ــــر  تــــه الاســــلاي  اــــ  قبــــب الالــــهل 
النصــهن  الينــههد اهنــار عاليــاش تهســع الفــتح االســالا  لاــا ببــه انــاطص الســنه هغير ــا ، هاــ 

عـ  فته ـاش الها ـه ا اـه بـ  الهاسـم (  855/ ــ571ش ) الهارهب ف   با الوا  اا بكـر  اليبهـهب  
فلما بلغ داهر ملك السند مكاننه وجنه إلينه جيشنا عميمنا فلقني :" الههف  ههصهلة الل نير السنه 

ا هنم محمد بل القاسم ذلك الجيو فهزمهم وزحنو إلينه داهنر فرننام موانفنا لنه عندة شنهور وبينن
فنني تلننك الموانفننة زاحفننه داهننر وهننو علننى الفيننل فاشننتدت بينهمننا الحننرب ورخننذت مننل الفننريقيل 
وعطو الفيل الذ  كال داهر علينه فغلنب فيالنه فترجنل فننزل داهنر فقاتنل فني اقرض حتنى نتنل 

عــ  ا ــه ( م 727/  ـــ716ش ) الاســبههي   كاــا ت ــهث ( 3)" وانهننزم جيشننه وفننت  المسننلمول 
ا  هيـــهعل  ـــاره  بـــ  اهســـل اـــهلل االزه هكـــا  وـــاعرا  هبا رياســـة فـــ  قهاـــة قـــاهب الفـــتح االســـال

هانبــة بــأر  الســنه فــأراه التهغــب فــ  اراتــ  الالتــا  فــالتهل ببــهه اــ  الــهل الينــه الــبي  قــهاها 
الفيلة اااايم هابله ا بهاية الص  ، فتههم  اره  ا  اكبر فيب اهاهه هقه حب ـأ ت ـش ههبـة سـن هرا   
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فيـــب اطلـــص الســـنهر عليـــة فـــهلل الفيـــب  اربـــا  انـــة ، هكـــا  بلـــل ا ـــه اســـبا   زياـــة فلاـــا هنـــا اـــ  ال
 .  (15)الايث الينهي هقتب الالل هانتصار الاسلاي  

 

ااــا اــا بكــر  الاســبههي عــ   ــره  الفيــب اــ  الســنهر فأســطهرب طريفــة يوــبييا الاــا   
ا  :   ـه الاحتصـي  قـا ال ببهم استطاعة عهه انا الن ر الل الفأر هالاـربا   ، فـ   ـي  يبلليـا ا

الســنهر يصــا  بالــبعر عنــه رذيتــة للفيــب لب ــم اهتــة فيتــطر  هال يــهري اــا يفبــب فيرتبــل الفيــب 
 .  (16)بههر  لان ر السنهر فيتط ير هم يهل   اربا 

 

هببه تلل الاهب تبـر  البـر  الاسـلاه  الفـات ه  للسـنه هالينـه علـل كيفيـة اسـتحهام الفيلـة 
د ، هتــهريبيا علــل تأهيــة الازيــه اــ  الايــام اــ  ااــب ا ــراز النصــر فــ  فــ  ال ــره  تــه الينــهه 

هفـــ  بلـــل بكـــر النـــهيري ا  الالـــهل الازنـــهيي  اـــ   اب ســـبكتكي  هاـــ  ببـــه م . اب ـــم الابـــارل 
وــــرعها بفــــتح الاــــه  ه ــــهم ال صــــه  باســــتحهام الفيلــــة ، هاوــــير م بــــبلل ياــــي  الههلــــة ا اــــه بــــ  

 . (15) (م  6575 - 776=   ه 156 - 766) سبكتكي  الازنهي 
    

) هلــم يكــ  اســتحهام الفيلــة اهتصــرا علــل ال ــره  الحارايــة ، بــب ا  نصــا  اهره  الســيراف  
فـــ  ر لـــة التـــاار ســـلياا  يـــهب علـــل اســـتبانة الالـــهل الينـــهه بالفيلـــة (  م 65/  ــــ1ش فـــ  الهـــر  

كنننال : " حليـــة للهتــار علـــل  ا ـــاهالش التهســـع اه الابارتـــة هكـــبلل للهتـــار علـــل التاـــرهاش الها
ويقال انه كال يخرج معه نحنو النو فينل  …  Balihra الملك رهمي يقاتل ملك الجرز و البلهرا 

هاخ  كانــش  ــب  الرهايــة ت اــب (  17)"  وال يخننرج إال فنني الشننتاء قل الفيلننة التقنندر علننى العطننو
ر الـهل الينـه عـ  الابالاة ف  اعهاه الفيلة الت  تحرع اع الالـل للهتـاب نال انيـا ت يـر عـهم اسـتانا

 . الفيلة ف  ال ره  ، كاا تهب علل كهرب تهااه ا ف  باله م 
 

يـــذكه ( م6777/  ـــ777ش ) هيباتــه  ــبا الــنن نصــا احــر يــهره  الر الــة ابــ  بطهطــة 
استحهام الفيلة ف  باله الينه ا  سالطي  الينه االسـالاية ، اـ  ااـب قاـع الهـهراش الهاحليـة هرهت 

اركزية ، كاا فبـب السـلطا  الينـهي الاسـلم ا اـه بـ  تالـص وـا  اـ  االسـرب الابارتي  للسلطنة ال
ــــر اــــ  ( م6725 -6752/  ـــــ725 -752) التالهيـــــة  فــــ  حصــــهاة فباــــه الــــل ااــــع عــــهه كبي

ـــة لتــــه سيم ،  ـــييم الفيل الانا تـــي  ل كاـــة هالاتاـــرهي  عليـــة ههتـــبيم ب هيهـــة هاـــ  هـــم ســـلط عل
( 11)التنكيـب هالتبـبي  بأ ـب الانايـاش هالاحـالفي   ه س  اب  بطهطة فهه كانش تلل افتـع هسـا ب

.  

تلك الفيلة التني :  " ههتح اب  بطهطة طريهة تهري  الفيلة علل ه د الاحالفي  قـا ال  
تقتل الناس تكسى انيابها حدا د مسنونة شبه سكك الحرث لها اطراو كالسكاكيل ويركب الفينال 

خرطومنه ورمنى بنه إلنى الهنواء  نم يتلقفنه بنابنه  على الفيل فإذا رمي بالرجل بيل يديه لو عليه
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ويطرحه بعد ذلك بيل يديه ويجعل يده على صدره ويفعل به ما يرمره الفيال على حسنب منا رمنره 
 ــبا هبكــر الاـا   ا  اهب اــ  اســتحهم الفيلـة ههربيــا علــل الفتـل بأ ــب الانايــاش .  ( 12) السنلطال

يم الفيلة النباا  ب  الانـبر الـل الانـابرب فـ   ربـة هالارا م  م االكاسرب الفرد ، ها  البي  ه ست
 .  (16)م  755اع كسرد  هال  

 

ا   اهحاب الفيلة ف  البن  هالابارل هال ره  كانش يههي ب ياب الكهير اـ  الفيلـة هالبوـر 
طبنا  بالسيه  أه قطبا  لألراب هاالطرا  فتال ع  انيا تفهه انيابيـا اـرار التصـاهم اـع الحصـهم 

ـــبي   ـــة يهتـــ  بتـــر  حراطيايـــا بالســـيه  هروـــص عيهنيـــا ابال تكـــرها أســـلهبا اهيـــها لاهاايـــة الفيل
بالنباب ، ااا أهد الل تراابيا ابعهرب الل الحل   هأهنـار ارتـهاه ا كانـش تطـأ علـل أاسـاه الانـهه 

 .، فت هلش بسب  بلل ا  أهاب للياهم ف  ايها  األعهار الل أهاب فنار هاهش ا هص ليم
 

 دامات الفيل في التنقيل استخ:  انيَا 
 

نبا عهنا الل ال ياب الاهنية لوبه  وبة الهارب الينهية فسناه استحهاااش وـتل للفيـب  اـ  
هباـا ا  الفيلـة تبـه اـ  ال يهانـاش االليفـة هالبكيـة هالسـيلة التـرهي  فهـه : الينهه ، ها ـها ا التنه ـب 

يلــة هالاتــات اــ  اكــا   حــر ، فهــه كــا  ااكـ  اســتحهاايا فــ  بــاله الينــه للتنهــب ه اــب االوــيار الهه
هلبــب الاهصــههب  نـا  ــ  الفيلــة ) الـهل الينــه يهتنـه  اااــب الفيلــة ها سـ  انهاعيــا هاكهر ــا ارتفاعـا  

هكــــانها يكســــهنيا اااــــب الاالبــــد هال لــــ  لتاوــــ  اهنــــار االستبراتــــاش هاال تفــــاالش ( البيتــــار 
رهايــــاش الهالــــة علــــل بلــــل هانيــــا اــــا بكــــر  الهطنيــــة  هالينههســــية هقــــه اهره الر الــــة الكهيــــر اــــ  ال

االهريســـ  عــــ  عــــهه اــــ  الااالـــل الينهيــــة التــــ   كانــــش تســـتحهم الفيلــــة الازينــــة فــــ  اال تفــــاالش 
" هيبــهه ا  الالــهل الينـــههد كــانها يوــتره  تلــل الفيلـــة النــاهرب باهاــا  غاليـــة (. 17)هاالستبراتــاش 

ينند فنني ر مانهننا الننذهب الك يننر وررفعننه وملنوك الهننند والصننيل ترغننب فنني ارتفنناع مهننور الفيلننة وتز 
،  (18)"   فإنهنننا عشنننرة رذرع ورحننند عشنننر ذراعنننا[ ر  السنننواحل ] تسنننعة رذرع إال فيلنننة اقخنننوار 

ههاتــح اــ  حــالب الــنن ا  الالــهل الينــهه كــانها يحصصــه  اــزرا  كبيــرا  اــ  ااــهاليم لل صــهب 
للاباالـة علـل وـرار اااـب الفيلـة علل الفيلة ، هيرسله  تاار م الل اناطص السها ب الورقية للينه 

 .الت  يال  ببتيا ا  الصي  
 

ها   نا فهه اعتاه السالطي  هاالارار الاسلاه  ف  الينه التهاليـه نفسـيا التـ  سـار علييـا   
الالـــهل الينـــههد فياـــا يتبلـــص بأقــــتنار الفيلـــة للتنــــهب اه التبـــا   ، ه ـــبا اـــا اكـــه  عـــهه اـــ  الر الـــة 

الــــبي ت ــــهث عــــ  اايــــر قريــــة انــــهرهر ( م 777/ ـــــ 767ش )  هقــــب  هالاــــذرحي  ، هاــــنيم ابــــ 
Gandarawr  (17  ) البي يتنهب بالفيب هيب   الـل اهينـة الالتـا  كـب يـهم اابـة اـ  ااـب ا  يـذم
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الاســلاي  فــ  اســاه ا الاــااع  هتأهيــة صــالب الاابــة هاــ  هــم يبــهه علــل الفيــب الــل هار ااارتــة 
ط الســلطا  ا اــه بــ  تالــص عــ  عــاهب الســلطا  فــ  بطهطــة ه ــه فــ  بــالكاــا يت ــهث ابــ  .  (25)

تفهـــه  أل ـــهاب النـــاد ببـــه صـــالب البصـــر فهـــه كـــا  يركـــ  الفيـــب هتســـير ابـــة اهاكـــ  اـــ  الـــهزرار 
فــ  الانــه  الينــهي   Kannkarكاــا ت ــهث عــ  ســلطا  اهينــة كنكــار   ،( 26)هالانــه هال اوــية 

رر فنني الندنيا فننيق ربننيض سننواه  سننلطانها هنو يعننرو بالكنننار وعنننده الفينل اقبننيض ولننم"  هبكـر 
ولقند ررينت علنى جبهنة الفينل   …يركبه في اقعياد ويجعل على جبهته رحجار الينانوت العميمنة 
  . (25)" اقبيض سبعة رحجار منه كل حجر رعمم مل بيضة الدجاج 

 

هيبـهه ا  تلـل النصـهن تهتـح كيـ  ا  الفيـب اسـت هب قـهرا كبيـرا اـ  اال ايـة هالاكانـة  
ع  اكانة الحيهب ف   ياب الينهه ، كاا تهب كـبلل علـل ا  التنهـب بالفيلـة لـم يكـ  اهتصـرا الرفيبة 

هياــهر بالــبكر  نــا ا  ركــه  الفيــب . علــل االنــاد الفهــرار اه البــاهيي  بــب وــاب االاــرار هالالــهل 
 .يهب علل الرفبة هالكرم هالتبا   

 

يــا اــا يتبلــص بطبيبــة  أالر  هلبــب اســتحهام الينــهه الفيلــة للتنهــب نــابع اــ  عــهب ااــهر ان
هتبرااتيا ههعهرب بب  الطرص هقساهتيا نب ال ياك  لالبـب اه ال ايـر اه الحيـهب الاسـير علييـا ، 
غيــر ا  للفيلـــة الهـــهرب علـــل الاســير فـــ  الانـــاطص الابليـــة الصـــببة اكهــر اـــ  غير ـــا اـــ   يهانـــاش 

ـــة  التنهـــب ن ـــرا  لاـــا تتاتـــع بـــة اـــ   ـــهافر عريتـــة فتـــال عـــ  صـــبر ا علـــل  هقطـــع  (27)الاطاهل
الاسافاش الطهيلة هه  تب  ه اليا االوـيار الههيلـة كسـ بيا ألغصـا  االوـاار ،  ـبا فتـال عـ  
تهافر ــا فــ  بــاله الينــه باعــهاه كبيــرب ههاــهه الارهتــي  ليــا هالــبي  يكســبه  اباوــيم هقــهش يــهايم 

 . ارار عاليم ف  نهب الناد 
 

 يـر الفيـب احصصـة لركـه  النسـار  هف  بب  الانـاطص كـا  يصـنع غرفـة ااطـاب علـل
هغالبـــا اـــا يهـــهه الفيـــب وـــحن لـــة الحبـــرب الكافيـــة هالايـــارب فـــ  ( 21)( اليـــههع ) هالالكـــاش تســـال بــــ

 .  (22)أي سا ص الفيب ( الفياب ) ترهيتة هتهريبة هيهعل بـ
 

 :استخدامات الفيل في االحتفاالت الشعبية :  ال َا 
  

ــــر تــــا ش ال يــــاب االاتااعيــــة للينــــهه الب هيــــه اــــ  ا ــــا ر البياــــة هاالفــــراح تاســــهش عب
هقــه تفــاهش الينــهه فــ  ايــام افــرا يم كــب  . اال تفــاالش باالعيــاه هاالعــراد هاالستبراتــاش هغير ــا 

ـا الينـههد فهـه كانـش ليـم ا تفـاالتيم هايـاايم الحاصـة هانيـا اال تفـاب .  س  اب بـة هعهيهتـة  فاا 
) د هعيـــه ايهـــاه الوـــاهت فـــ  الابابـــه الاســـال ببيـــه الـــبي احـــبه  عـــ  الفـــر ( النـــهرهز) ببيـــه النـــار 
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هكـا  الينـههد يحراـه  باعـهاه كبيـرب الـل ( 26)(  Raviرافـ  ) هعيـه الا بـة ( Dewaalyهيـهال  
ــــة هال لــــ  هيابلهنيــــا تاوــــ   ــــة الاايل ــــه هيتبــــاهله  التيــــان  هيزينــــه  الفيلــــة بالزين الوــــهارت هالاباب

 .الاباز  هالطبهب  بأستبرا  ان م الها ه تله االحر علل اناام
  

ااــا الاســلاه  فــ  الينــه فهــه كانــش اغلــ  ا تفــاالتيم تأحــب الطــابع الــهين  كاقااــة وــبا ر 
هاال تفــاب بــبكرد الاهلــه النبـهي الوــري  هيــهم عاوــهرار فتــال عــ  ( الفطــر ه االتــ ل) البيـهي  

ســـيد الســـلطنة ا يـــا يم لـــبكرد هفـــاب عـــهه اـــ  الـــهكيم هســـالطينيم الـــبي  تركـــها اهـــارا بـــارزب فـــ  تأ
هاـــ  وـــبا ر م فـــ  تلـــل الاناســـباش اقااـــة الصـــلهاش هقـــرارب الهـــر   الكـــريم . االســـالاية فـــ  الينـــه 

هتهزيــع الطبــام علــل الفهــرار هتبــاهب التيــان  ، كاــا احــبها اــ  الينــههد اســألة اوــاركة الفيلــة فــ  
" ابـــارل كانـــش  اال تفــاالش الهينيـــة فهـــه بكـــر ابــ  بطهطـــة ا  اليـــهم االهب اـــ  ايــام عيـــه الفطـــر ال

تزييل الفيلة كلها بالحرير والذهب والجوهر ويكنول سنتة عشنر منهنا اليركبهنا احند بنل تخصن  
وعلننى راس كننل منننهم شاشننيه ذهننب وعلننى ..ويمشنني بننيل عبيننده ومماليكننه …لركننوب السننلطال 

هلـم تكـ  الفيلـة ( 27)" …ويمشي بيل يديه النقباء ايضا وهم نحنو  ق ما نه …وسطه منطقة ذهب 
ي   هتبه لال تفاالش الهينية ف س  ، بب انيم كانها ياارسه   التهليه نفسـة عنـه ا تفـاليم ببـههب لتتز 

 . (28)السلطا  ا  الازه اه السفر 
 

غيــر ا  ه ــهب التهاليــه عنــه الينــههد هالاســلاي  كانــش ت يــر فــ  ا تفــاالش الــزهاع تهــام 
رهد ، هببــه ا  تتــع البــرهد الســراهص هتنصــ  البــزا م هياتاــع الاهربــه  اــ  ا ــب البــريد هالبــ

م البريد علل  يـر فيـب اـزي   علـل  يـر  سـرير هفهقـة قبـة وـبيية بالبهاـة  ال ل  هالحالحيب يهه 
هينــزب قــر  هار حطيبتــة ارتــهيا  عاااــة حاصــة ، هياوــ  فــ  اههاــة الاهكــ  ( ا فــة البــرهد ) 

 .(27)فرقة اهسيهية فيالد علل انتهب احصصة لة 
 

 ل في الحياة الدينية  استخدامات الفي: رابعاَ 
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اســتحهم الفيــب فــ  الابابــه الينههســية هاللــة علــل الرفبــة االاتااعيــة نب تاســه الفيــب علـــل        
ليوــكب ا ـــه ا ـــم االليـــة (   Janishاـــانيث ) وــكب احلـــهص لـــة رأد فيــب هاســـم انســـا  هيســال 

لوــــر اوــــهرا  الينههســــية هتــــتلحن االســــطهرب فــــ  ا  االلــــة اــــانيث الــــة الحيــــر كــــا  يصــــارت الــــة ا
Asura    فُهطبـش رأسـة فهطـع رأد فيـب هتـبة اكانيــا فبـاث علـل بلـل الن ـه هاـرد تصـهير  فــ

الرســـهم هالان هتـــاش بـــبلل الوـــكب ، ه تـــل ا   يـــاع الفيلـــة هااترار ـــا هتـــهاير ا للاـــزارت  فـــ  بـــاله 
ــر  علـل انــة تها ــن ا ــه االرهاح ال وــريرب الينـه هالــبي ت ــههش عنــة اااهعـة اــ  الاصــاهر اناــا ُفس 

 . ( 65)لبلل الفيب 
  

هاـــ  حـــالب اـــا ســـبص ي يـــر ا  االســـاطير الينهيـــة اهش ههرا اساســـيا  فـــ  ال يـــاب الهينيـــة 
هالفكريــة هاالهبيــة لــهد وــبه  الهــارب الينهيــة نب تركــش اهــارا  ببيــهب الاــهد فــ  تاريحيــا هاهبيــا ، كاــا 

أهاوــاارا كــا  ابرهفــا   ا  تاســه االنســا  هاالليــة علــل صــهرب  يهانــاش تــحاة هغريبــة هاحيفــة ،
 . (66)..( االسه ، الهببا  ، الفيب ) لهد الينهه 

 

فتهحب الفيلة ف  اال تفـاالش الهينيـة ايتـا  بهصـفيا اراسـيم   Bengal ااا ف  اقليم البنااب 
تههيم الهرابي  هتأهية الطههد هالصلهاش نب ياري تزيينيا برهار ههيب ازحر  كهيـر االلـها  كاـا يـتم 

 . (65)  الفيب بأغلفة ب بية تاطية ناب
 

هلبب الفيلة البيتار كانش اكهر تههيسا ا  غير ا ف  بـاله الينـه هبلـل لنـهرتيا هاااليـا نب 
كاــا كانــش . كانــش تهتــع فــ  قصــهر االاــرار هالالــهل ، هكانــش تااهيليــا تاــأل الهصــهر هالابابــه 

ا  الحـهام يهـهاه  ليـا الطبـام تبفل ا  الباب ف  ال ههب بب ك( البيتار حاصة  ) الفيلة الاههسة 
 .  (67)بص ا   الفتة هكانش تسك  افتب االااك  

 

هن ــرا لههاســة الفيــب االبــي  فهــه كــا  الينــههد يهياــه  اال تفــاالش لــة هــالث ليــاب هتتلهــا  
الكينـــة هالالـــهل بالـــهعهاش لـــ ال يبـــهه هانيـــة الـــل الاابـــة هيبهـــل عنـــه م ، هااـــا اـــار فـــ  بلـــل اـــ  

ايهنا الفينل الملنوكي انننا نبتهنل الينك اال تفكنر ك ينرا فني :" ابابـه الينههسـية طههد هاناوـيه فـ  ال
ونتضننرع اليننك اال ترسننو علننى جبالننك وغاباتننك و ايهننا . ابيننك وامننك واخوتننك واناربننك واصنندنا ك 

 . (61)"  الفيل الباسل الشريو نتضرع اليك ال تنفي عل نفسك الرغبة في الرجوع الى الغابة
  

 الفيل في نقل االحجار ال قيلة   استخدامات:خامسَا 
 

ل ش الفيلــة هتــحااة ااسـاايا هطهليــا فـ   اــب اال اــار  فـ  فتــرب البصـهر الهســطل اسـُتا 
الههيلــة الــل االاــاك  الارتفبــة نب يحبرنــا الر الــة ابــ  بطهطــة عــ  اســا اة الفيلــة فــ  نهــب الطــه  
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اتايــا السـلطا  الــتاث عــام بنا ـا الســلطا  قطــ  الـهي  ايبــل ه ) هاال اـار عنــه عاـارب انــار قطــ  
وفي الصحل الشمالي مل المسجد الصومعة التني ال نمينر لهنا فني : " قا ال ( م 6557/  ـ656

بننقد االسننقم وهنني مبنيننة بالحجننارة الحمننر خقفننا لحجننارة سننا ر المسننجد فإنهننا بننيض وحجننارة 
حهننا مننل الصننومعة منقوشننة وهنني سننامية االرتفنناع وفحلهننا مننل الرخننام اقبننيض الناصننع وتفافي

الذهب الخال  وسنعة ممرهنا بحينث تصنعد فينه الفيلنة حند ني منل ر ن  بنه رننه رر  الفينل حنيل 
االسـتارا  الهب ه لـة  –، هقه يهير اـا بكـر  ابـ  بطهطـة  ( 62)"  بنيت يصعد بالحجارة إلى رعقها

ر طريـص  يـث يـتم بنـا.  اال ا  الابطياش الب هية اهنـا  رباـا تبـرر اصـهاقية اـا ب ـ  اليـة الر الـة 
اــههر  ــهب الانــار ليســيب اــرهر الفيــب اــ  حاللــة هيتســنل لــة ايصــاب ال اــارب الــل االعلــل عبــر 
ربطيـــا بال بـــاب هســـ ليا ، هـــم يتناهليـــا البنـــاذه  هيرصـــهنيا اـــع اال اـــار الســـابهة  للوـــكب الاـــراه 

هبالتاكيـــه فـــا  الفيلـــة الاســـتحهاة  نــــا كانـــش تتـــهر  ت ـــش اوـــرا  الارهتـــي  الــــبي  . تصـــاياة 
طهنيا االهاار ، هابلهم اا تتاتـع بـة اـ  بكـار عـ  بـاق  ال يهانـاش فتـال عـ  ا ايـة الحرطـهم يب

هف  الهاقع ليسش لهينا ابلهااش توير الل  با االسـتحهام اـ  الينـهه قبـب الهـر  . ف  تلل البالية 
 . الهالث عور للاياله اه ببه  / السابع لليارد 

  
 ض التجارية استخدامات الفيل في االغرا: سادسَا  

 

اســتحهم الفيــب فــ  البيــع  هالوــرار هتبــاهب اليــهايا فــ  الكهيــر اــ  انــاطص الينــه فيــه نتياــة         
الســتحهاااتة الاتبـــههب ســـابهة الـــبكر فهـــه كـــا   يهانـــا اطلهبــا  فـــ  الانـــاطص التـــ  يهـــب هاـــهه  فييـــا 

 .فتال ع  ا اية انيابة 
 

الينــههد الفيلــة فــ  تبــاهب اليــهايا  ففــ  البصــهر الهســطل اــرد اســتحهام الــهل الينــه اــ 
هاــ  هــم الاســلاي  اــع غيــر م عالاــة علـــل اوــاعر الــهه هالتصــالح هالتبــاه  هاهلاــا كــا  البـــر  
اويهره  بحيهليم االصـيلة هالاايلـة التـ  كانـش اتـر  االاهـاب فهـه كـا  الفيـب راـزا  هابلاـا  اـ  

بيـا الالــهل الينـهه بهصـه حطــ  هه  ابـالم الينـه فالاصـاهر التاريحيــة ت ـههنا عـ  عــهب سـفاراش قـام
) الحلفـار الاســلاي  هانيـا ســفارب ا ــه الالـهل الينــههد الـل الحليفــة البباســ  ابـ  ابفــر الانصــهر 

،  هكانــش تلــل الســفارب ت تــهي علــل االــة  ــهايا انيــا فيــب ع ــيم( م 772-721/  ـــ676-628
لاي  هالـبي  كـانها يريـهه  فتال ع  عـهه اـ  السـفاراش االحـرد التـ  قـام بيـا سـالطي  الينـه الاسـ

ال صـــهب علـــل التفـــهي  الرســـا  ل اكيـــم اـــ  لـــه  الحالفـــة البباســـية فـــ  الهـــا رب  اه اـــ  ااـــب 
تهطيــه عالقـــاتيم اـــع الســـالطي  هالالــهل البـــر  الاســـلاي  ، هكانـــش تلــل الســـفاراش ت تـــهي ايتـــا 

 .  (66)علل عهه احر ا  الفيلة الاايلة الازينة 
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ــــا  الفيــــ كصــــناعة االســــنا  ، ) ب فهــــه هحلــــش فــــ  صــــناعاش اتبــــههب ااــــا اــــا يتبلــــص بأني
ال تها يـــا علـــل اـــاهب البـــاع هيتـــراهح اتهســـط طـــهب النـــا  ( هصـــناعة اهـــاب  الســـيه  هغير اـــا 

الها ه اترا  هنص  الاتر رغـم ا  النـهيري يبـالي فـ  هصـ  ا ـه انيـا  الفيـب التـ  ر  ـا هقـاب ا  
م اـ  عـهم ابرفتنـا الهاـا  االنيـا  هغال يـا اال هبـالرغ.   (67)طهليا يزيه علل ارببة ابرت هنص  

انــة ياكــ  الاــزم با ايتيــا هغال يــا نب انيــا كانــش تســال بالــب   االبــي  لب ــم فا ــه ا هارهههاتيــا 
الااليـــة ، هيبـــهه تـــاريخ اســـتحهااة هالاتـــاارب فيـــة الـــل عصـــهر قهياـــة ففـــ  عصـــر البطالاـــة اهلـــش 

. (68)لــبيم البـــاع هالــهه التااســـيح اــ  الينـــه اصــر التاـــارب اــع الينـــه ا ايــة كبـــرد فكــا  اـــب  اط
هكانــــش الســــيهب هالفيتــــاناش تيــــيل ه تاــــر  ال هــــهب هالاابــــاش هتاــــر  ابيــــا تلــــل ال يهانــــاش ، 
هنتياــــة لــــبهبا  الهلــــهع فهــــه كانــــش تاــــهش بــــاالال  هتطاــــر فــــ  الراــــاب هبــــي  كتــــب الــــهلل هيــــأت  

ا  الفيلــة عنــهاا توــبر بــاقترا   كاــا. الصــياهه  هالتاــار هيســتحراه  البــاع اــ  االفيــاب النافهــة 
اهتيــا فانيــا تــب   الــل ااــاك  الايــا  هقــه تاــهش  نــال فتتــراكم ع اايــا هانيابيــا فيتكــه  اــا يســال 

رر  فنني بننقد " هقــه بكــر الراايراــزي علــل لســا  ا ــه ا ههيــة انــة . (67)( اهبــرب االفيــاب ) ااــازا بـــ
هياـهر بالـبكر  نـا ا  الـبكهر اـ  الفيلـة . (75" ) الهند مستنقعَا مملوءَا برنياب الفيلة كبارَا وصغاراَ 

 .    الت  تاتلل االنيا  هه  االناث 
 

ن ــرا لالربـــاح التــ  يانييـــا الصـــياهه  هالتاــار اـــ  اــاهب البـــاع فهـــه عاــهها الـــل اصـــطياه 
الفيلة ها  هـم قتليـا هاحـب انيابيـا ، هقـه ت ـهث عـهه اـ  الر الـة هالااـرافيي  البـر  الاسـلاي  عـ  

   Oressinاه الفيلـة هانيـا اـا بكـر  االهريسـ  هالنـهيري هغير اـا عـ  انطهـة اهريسـيا طـرص اصـطي
ورص الينـه التـ  يكهـر فييـا الفيلـة  يـث يهصـه الصـياهه  الـل الاهاتـع التـ  تالفيـا الفيلـة اه تبيـش 

فيحتفننرول لهننا حفننا ر م لمننا يحتفننره البرابننر لصننيد اقسننود وصننفة هننذه الحفننرة يكننول " عنــه ا 
سعا ورسفلها ضيقا ويسترونها بالخشب الرنا  والحشنيو ويسنوول بنالتراب فنو  ذلنك رعقها وا

حتى تخفي الحفرة فإذا جاءت الفيلة إلى مواضنعها التني منل عادتهنا المبينت فيهنا رو فني طنر  
ما هنا التني تعنودت الشنرب مننه فنإذا وافنت الحفننرة سنقط منهنا واحند علنى ررسنه وفنر البناني مننل 

 دوها يكوننول هنالنك فني رمناكل لهنم ينمنرول منهنا إلنى سنقوط الفيلنة الفيلة على وجوهها وصنا
فننإذا نمننروا إليهننا رسننرعوا بننالجر  إلننى مننا سننقط فنني الحفننرة وفتحننوا خواصننرها وفتقننوا بطونهننا 
خراجهننا عننل الحفننر نطعننا نطعننا ويخرجننول  وتركوهنا إلننى رل تمننوت  ننم يتعنناونول علننى تجزيرهننا وا 

 . (76)"  رنيابها ويرخذول كعوبها
 

ال عـ  ا ايـة االنيـا  فهـه هاـهش للفيـب فا ـهب احـرد تبـر  علييـا الينـهه هه  غيـر م هفت
وللهند طيب يجمعونه مل جباه الفيلة ورؤسنها فاننه إذا اغنتلم يصندر :" هقه بكر ا النهيري قا ال 
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هلكنة لم يبكر ا  كانش تلل الاـاهب اسـتحهاش فـ  التبـااالش التااريـة  (75)" هذه الرا حة كالمسك 
 . ش لهد الارهتي  هاص ا  الفيهب ف  الازارت هال ههب ام بهي

هاحيـرا ينباـ  الـبكر  نـا ا  الاصـاهر لـم تــأش علـل بكـر الـهه الفيلـة ها ايتيـا فـ  التاــارب 
 . رغم ابرفتنا انيا كانش تهحب ف  البهيه ا  الصناعاش لهد عهه ا  الاناطص 

 
 
 
 
 

 الخاتمة
 

تيار م برعايتيـا انــب فتــراش اتههاـة اــ  التــاريخ ااـا ســبص نل ـ  ا تاــام الينــهه بالفيلـة هاوــ 
نتياة للحهااش الاليلة هالاتبـههب التـ  قـهاتيا الفيلـة ليـم فـ  احتلـ  نـها    يـاتيم ، فبلـل الـرغم 
ــــانيم اســــتفاهها اــــ  الايــــام التــــ  بكرنا ــــا ، ففــــ   اــــ  عــــهم اســــتفاهتيم اــــ  ل هايــــا هســــانيا  ، ف

االعــهار هنهــب الاــذ  الــل االاــاك  صــببة التنهــب الااـاالش البســكرية  يــرش ا ايتيــا فــ  الــبطث ب
ـــة اســـُتالش تببـــا لاـــا تتاتـــع بيـــا اـــ  بكـــار هتـــحااة هقـــهرب علـــل الاطاهلـــة  هنل ـــ  ايتـــا ا  الفيل
ــــة الفيــــب فــــ   ــــة هاــــهنا ا اي ــــام باالعاــــاب الاياــــة ، هفــــ  النــــها   االاتااعيــــة الهيني هالت اــــب للهي

ريــة كانــش الاالبــة علــل النــها   االحــرد النيــا اال تفــاالش الوــببية للينــهه غيــر ا  اال ايــة التاا
كانـــش ت هـــص الاكاســـ  الكبيـــرب لااتينييـــا ، هال غرابـــة ببـــه كـــب بلـــل اـــ  هحهلـــة قصـــن الفلكلـــهر 
الينــهي اه تههيســة اــ  ببــ  الاااعــاش ك ــاب االبهــار الاببــههب لــهد الينــههد ، اه  تــل تســاية 

 .عهه ا  اهنيم باساة  
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 الهوامو
  

                                                        

: ؛ مسعود مصنطفى الكتناني  81و   ( 18 1 –لندل ) تاريخ سعرت و المطبعة الشرنية و: اد  شير ( 1)
معجننم : ؛ امننيل معلننوو 275و   ( 85 1 –الموصننل ) الحيوانننات البريننة والصننيد عبننر العصننور و 

 .  6 و   ( الت –بيروت ) الحيوال و دار الرا د و 
تحقين  منا للهنند منل مقولنة مقبولنة فني العقنل او مرذولنة و دار  : ريحال محمد بنل احمند البيرونني ابو ال  (2)

 .  118و   (  61 1 –بيروت ) الكاتب 
) حياة الحيوال الكبر  و مطبعنة السنعادة و                       : كمال الديل محمد بل موسى الدمير  ( 3)

كر شهاب الديل الننوير  ال الزنندبيل كلمنة تطلن  علنى الفينل ويذ. 2 3و   2و ج( هن1331 –القاهرة 
نهاية االرب في فنول : شهاب الديل احمد بل عبد الوهاب النوير  . العميم المعد للمشاركة في الحروب 

 .    312و    و ج( الت  –القاهرة ) االدب و مطابع كوستاتوماس 
 . 118و   ( 81 1 –بيروت ) الم الكتب و الحيوال في االدب العربي  و ع: شاكر هاد  شكر ( 4)
) و                   1محمد كامم الملكني و ط: المعجم الزوولوجي الحديث و تعريب : مجموعة باح يل ( 5)

الحينوال فني ترا ننا بنيل الحقيقنة واالسنطورة و : ؛ عزيز العلني العنز   7 و   5مج ( 61 1 –القاهرة 
 . 82و  ( 86 1 -بغداد) دار الشؤول ال قافية و 

 . 287  (  77 1 –الكويت ) و 1عبد الرحمل بدو  و ط: طباع الحيوال و تحقي : ارسطو طاليس ( 6)
 .  112المعجم الزوولوجي و   (  7)
و مكتبة ال قافة نزهة المشتا  في اخترا  االفا   :  ابو عبد اهلل محمد بل عبد اهلل بل ادريس االدريسي ( 8)

 . 211و   2ج و( 4  1 -القاهرة )و
 . 275المرجع الساب  و   : الكتاني (  )
 . 331  ( 71 1 –القاهرة ) اطلس  دييات العالم و : حسيل فرج زيل الديل ( 11)
  االنترنيننت مونننع  / ومننات الدوليننة شننبكة المعل/  مننادة الفيننل مننل الموسننوعة العربيننة العالميننة  (  11)

www.mowsoah.net/maogen.asp?main2   
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 .   3 3و     2المصدر الساب و  ج:الدمير  ( 12)
و 7و ج( 86 1 –بينروت ) الحيوال و مكتبنة الهنقل و : عمرو بل بحر بل ع مال الجاحم ابو ع مال ( 13)

االفنادة واالعتبنار فني االمنور المشناهدة والحنوادث : البغنداد   بـ  يهسـ عبد اللطينو  ؛   563 
   . 56  ( 87 1-بغداد)على محسل مال اهلل و دار الحكمة : المعاينة بارض مصر و تحقي  

نخبة الدهر في عجا ب البر والبحر و مطبعة : ابي عبد اهلل محمد بل ابي طالب الدمشقي  شمس الديل( 14)
 .  155و    ( 32 1 –بغداد ) الم نى 

 . 8 المعجم الزوولوجي و   ( 15)
 .561و    7المصدر الساب و  ج: الجاحم   (16)
عجا نننب : زوينننني ؛ محمننند بنننل ابننني زكريننناء محمنننود الق562و    7المصننندر نفسنننه و  ج: الجننناحم ( 17)

المصندر : ؛ الننوير   432و    ( الت -بينروت ) المخلوننات وغرا نب الموجنودات و دار االفنا  و  
 . 317و   الساب  و  ج

وصنو الهنند ومنا جاورهنا منل البلندال : ؛ مقبنول احمند   211و   1المصدر الساب  و ج:االدريسي ( 18)
 .77  ( 54 1 -الهند  ) مل خقل االدريسي و جامعة عليكرة 

:   ؛ احمنند   32المرجنع السنناب  و    : ؛ زيننل الننديل   313و   المصنندر السناب  و  ج: الننوير  (  1)
امنناكل وجنود الفيلنة فنني شنبه القننارة : وينمننر  الخارطنة الملحقنة .  76و   17المرجنع السناب  و    

 .    21الهندية   
نقنق عنل   121و   ( 2111 –دبني ) ميل و عالم القرول الوسطى في اعنيل المسنل: عبد اهلل ابراهيم (21)

 . رحلة السيرافي الذ  اورد رحلة التاجر سليمال  
؛  11و   1ج(  الت  –بينروت ) تناريخ اليعقنوبي ودار صنادر : احمد بل واض  بل يعقوب اليعقوبي ( 21)

)     مروج الذهب ومعادل الجوهر و دار االنندلس         : ابو الحسل علي بل الحسيل المسعود  
 .  6 و   1و ج( 81 1 –بيروت 

 . 467المصدر الساب و   : البيروني (  22)
 . 547المصدر نفسه و    : البيروني (  23)
وابنو االصنلع الهنند  احند شنعراء الهنند فني فتنرة السنلطنة . 171و   7الجاحم المصندر السناب و  ج( 24)

 . 311و     المصدر الساب  و ج: النوير  : ينمر . االسقمية 
 .3 3و     2المصدر الساب و  ج:الدمير  ( 25)
 312و   المصدر الساب  و  ج: النوير  ( 26)
هناك اراء واستنتاجات جديندة تحناول جعنل عا دينة الفيلنة التني اسنتخدمها ابرهنة النى بنقد الهنند إذ رل   (27)

شننوا الغنارة علني  اقحباو استعانوا برسطول الروم لنقل جيوشهم عبر باب المندب والبحر اقحمر حيل
الروم كال لهم سفل حربية ورخر  تجارية في البحر اقحمر وهذا يجعل مل الممكنل جلنب  كما الاليمل 

بعض الفيلة مل الهند بواسطة سفا ل الروم ورل يستعيل اقحباو ببعض الهنود في تسيير هذه الفيلنة 
شنات مؤلفاتنه الكاملنة و تحرينر نضنايا ومنان: اسنماعيل احمند ردهنم : ينمنر . في حملتهم علني فنارس 

و االنترنيننننننت وموننننننننع  ( 86 1   -القننننننناهرة)احمننننننند ابننننننراهيم الهنننننننوار  و دار المعننننننارو : وتقننننننديم
http://www.lamalef.net/ak/02/fil.htm 
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 . سورة الفيل : القرآل الكريم (  28)
 . 572و   7اب و  جالمصدر الس" الجاحم   ( 2)
 .   7المرجع الساب  و    : ؛ احمد  188و   1المصدر الساب و  ج: االدريسي ( 31)
و   (  7)و مجلد( 1 18–ليدل ) االعق  النفيسةو مطبعة بريل : ابو علي احمد بل عمر ابل رسته ( 31)

134  
 -القناهرة  ) مطبعنة السنعادة  و عجا نب الهنند و بنره وبحنرة وجزاينره و : بزرك بنل شنهريار الرامهرمنز  ( 32)

1 18 )   6  . 
 .  157المصدر الساب  و    : الدمشقي ( 33)
و      ( الت–بينروت ) عبد اهلل بنل روزبنه ابنل المقفنع و دار البينال : كليلة ودمنة  و ترجمة : بادبا ( 34)

 .  324و   1المصدر الساب  و ج: ؛ المسعود   61
 .  5 المرجع الساب  و   : احمد ( 35)
 .  8 و   1المصدر الساب و  ج: المسعود  ( 36)
 . 61المرجع الساب  و    : ؛ احمد  188و   1المصدر الساب و  ج : االدريسي ( 37)
   134المصدر الساب و   : ابل رسته  (38)
 .   28و   2المصدر الساب و  ج: اليعقوبي (   3)
تنناريخ الصننقت بننيل الهننند : اعيل الننندو  ؛ محمنند اسننم 11و   2المصنندر السنناب و ج: المسننعود  ( 41)

 .  71و   ( الت  –بيروت ) والبقد العربية و دار االفا  و
 & Storerنقنق عنل  84المرجنع السناب    : ؛ العنز    57و    7المصدر السناب و  ج: الجاحم ( 41)

Usinger : General Zoology . 
 313و   المصدر الساب  و  ج: النوير    (42)
 . نقق عل السيرافي 122المرجع الساب  و   : هيم ابرا( 43)
تحفة النمار في غرا ب االمصار وعجا ب  : محمد بل احمد بل ابراهيم اللواتي الطنجي ابل بطوطة  (44)

 .  211و   3و ج( 7  1 –الرباط )عبد لهاد  التاز  و  : االسفار و تحقي  
 المصدر نفسه والصفحة    : ابل بطوطة (  45)
 . 571و   7المصدر الساب و  ج: احم الج( 46)
 .  6و   1المصدر الساب و ج: االدريسي ( 47)
 . 5 و   1المصدر نفسه و ج: االدريسي ( 48)
جندرور احد  مناط  الملتال تبعد ميق ونصنو عنهنا وهني عبنارة عنل نصنور مجتمعنة محكمنة البنناء (  4)

 .  44المرجع الساب  و    : احمد : ينمر . وفيها مياه عذبة 
 . 278  (  7 1 –بيروت ) صورة االرض و دار الحياة : ابي القاسم ابل حونل النصيبي ( 51)
 .  211و    3المصدر الساب و  ج: ابل بطوطة ( 51)
 .  13و    4المصدر نفسة و  ج( 52)
 . 571و   7المصدر الساب و  ج: الجاحم ( 53)
 .   6و   1المصدر الساب و ج: االدريسي ( 54)
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 .433المصدر الساب و    : يني القزو ( 55)
 . 488المصدر الساب  و     :البيروني ( 56)
 .158   3المصدر الساب  و  ج: ربل بطوطة ( 57)
 .162    3المصدر نفسه و  ج: ربل بطوطة ( 58)
 .  158و    4المصدر نفسهو  ج: ابل بطوطة (  5)
 –القنناهرة ) و 1و ع6االنسننانية و مننج و مجلننة تننراث " االسنناطير الهنديننة :" محمنند اسننماعيل الننندو  ( 61)

( 72 1 –القناهرة ) الهند عقا دها واسناطيرها ودار المعنارو :؛ عبد الرحمل حمد   112  (  68 1
  االنترنيت مونع  / علومات الدولية شبكة الم/  ؛  مادة الفيل مل الموسوعة العربية العالمية  ؛ 72  

www.mowsoah.net/maogen.asp?main2  
 .116المرجع الساب  و   : الندو  ( 61)
 .111المعجم الزوولوجي و   ( 62)
: نيننننننت مونننننننع االنتر / الفيننننننل و مقننننننال منشننننننور علننننننى شننننننبكة المعلومننننننات الدوليننننننة : مجهننننننول ( 63)

 www.uae4ever.com/rbshowtheead/php 
 . 113المعجم الزوولوجي و   ( 64)
   11و    3المصدر الساب  و ج : ابل بطوطة (  65)
كامنة في اعيال الدرر ال: شهاب الديل احمد بل علي بل حجر العسققني :حول تلك السفارات ينمر ( 66)

 ؛ 214و   5ج ( 72 1 –حيدر اباد ) الما ة ال امنة و دار المعارو الع مانية 
 W.H.Moreland: Ashort History Of India , (London – 1965) p., 310. 

 313و   المصدر الساب  و  ج: النوير  ( 67)
 . 26تاريخ الصقت و المرجع الساب  و    : الندو  ( 68)
 . 84المرجع الساب     :العز  (  6)
  35المصدر الساب و   : الرامهرمز  ( 71)
 315و   المصدر الساب  و  ج: ؛ النوير    211و   1المصدر الساب و  ج: االدريسي ( 71)
 316و   المصدر الساب  و  ج: النوير   (72)
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