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هتمت كتب التاريخ والرحالت بدراسة اتريخ مشال أفريقيا، ومعرفة أصول تكوين تركيبة سكانه ا
يب من نفس القارة جمهوال عند كثريا من البشرية، وأحوال شعوبه يف شىت اجملاالت؛ بينما ظلَّ اجلزء اجلنو 

ت مفصلة عن قبائله، فال نكاد جند كتااب نتشار اجلهل بنيبه على العامل، واْنِغالِق شعو املؤرخني أل
 تتعدىقبل اإلسالم، وإن وجدت فمعظمها ال تصال لشعوبه ابلعامل اخلارجي أحوال هذا اجلزء وال ا

 أن هذه الشعوب بدائية التعرف للحضارة طريق. فرتاض، وهو ما رجح مقولةحدود اإل
هتموا ر اإلسالم يف الشمال األفريقي، وانتشاكتشاف قارة أفريقيا منذ اة العرب يف ا بدأ الرحال 

، فجابوا مناطق واسعة من من شعوب القارة همبتاريخ شعوب أفريقيا جنوب الصحراء دون غري 
قتصادية والثقافية والتارخيية واحلضارية فيها، فكان وا أهم مظاهر احلياة الدينية واإلبالدهم، ودون

 كتشافات احلديثة .ف هبذه املنطقة حىت بداية عصر اال وصفهم هلا أهم مصادر التعري
ابن بطوطة، الذي قادته الرحالة املغريب عتنوا بدراسة اتريخ هذه املنطقة الذين اومن أشهر  

طويلة جاب خالهلا معظم البالد املعروفة يف زمانه ومنها أفريقيا  لقيام جبولةم( ل14ه/8الرحلة يف )ق
أبمانة وصدق حسب املستشرق الكبري دوزي، حني حرص  عنها جنوب الصحراء، وَسجََّل مشاهداته

بَ ُعوهَنا  ُهُهْم والشريعة يَ ت ْ على نقل معلومات قيمة وجديدة عن شعوب وصفوا أهنم مهملني الدين يُ َوجِ 
اإلسالم يف شعوب للعامل صورة حضارية مشرقة عن أتثري  أعطت كتاابته حىت نظاما ََيُْكُمُهْم، فوال

شرق وغرب القارة وأتثرهم به وتعلقهم مبعتقداته، وهو ما أنعكس على شىت جماالت وميادين احلياة يف 
 بالدهم، دون نفينا لوجود بعض العادت الوثنية يف بعض مناطق غرب أفريقيا .

نفتاح اإل عن هذه املنطقة بعد أن ما دونه هذا الرحالة عتبارهتمامي ابملوضوع الارجع وي 
من كثري من الرواايت التارخيية  م( كان دقيقا وَخَلى14ه/8ه شعوهبا يف )قاحلضاري الذي شهدت

والتجاوزات العقلية اليت فشت يف األقسام األخرى من رحالته، إضافة ألنَّه قدَّم حقائق َغِفَل عنها  
جتماعي، والثقايف، وحىت ابجلانب اإلمنها تعلق  نطقة، خصوصا ماكثريا ممن سبقوه يف الكتابة عن امل

 العمراين أين جتلَّى األثر العريب اإلسالمي يف قصور سلطنات وممالك أفريقيا جنوب الصحراء .
 أمهية املوضوع: 

من  املظاهر احلضارية اليت بلغتها شعوب أفريقيا جنوب الصحراء،تلك يف  املوضوعتتجلى أمهية 
شو يينبئ عن ذروة العظمة اليت وصلتها سلطنيت مقد ،يف خمتلف ميادين احلياة ورقي ِ زدهار اتطور و 

ط جمتمعاهتم، نتشار العدالة يف أوسااوكلوه ومملكة مايل اإلسالمية بفضل تعلُّق شعوهبا ابإلسالم و 
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هذه املنطقة هبا  إضافة حلياة الرفاهية اليت نعمت حتفاالت شعوهبم وأفراحهمومشاركة السالطني ال
الرحالة ابن بطوطة عن يسة اليت كانت تزخر هبا أراضيهم، من خالل ما دونه الثروات النف املتمثلة يف

 . هذه البالد األفريقية فيما وراء الصحراء
 إشكالية البحث: 

ابن  –العصور الوسطى  كتاابت الرحالة املسلمني يف  إن موضوع أفريقيا جنوب الصحراء يف      
خاصة إذا علمنا أن دراستنا له هتدف إىل معاجلة  ،يف غاية األمهيةموضوعا يعد  –بطوطة أمنوذجا 

يعترب أحد هؤالء  بن بطوطةاو  هلذه املنطقة، كتاابهتمالعرب عن   األثر البارز الذي نقله ودونه الرحالة
التقدم  مدىعن  ت كتاابتهوأظهر  م(،14ه/8يف )ق  األفريقية حلة هلذه البالدقادته الر الرحالة، الذي 

بفضل العالقات املتينة اليت كانت تربط بلغته شعوب هذه املنطقة،  احلضاري واإلزدهار العمراين الذي
؟  ابن بطوطة من هو الرحالة :يتاأل نطرح اإلشكال من هناو  ،شعوب املنطقة ابلعامل العريب اإلسالمي

يف  هذه الكتاابت ؟ وكيف سامهتأثناء رحلته حول أفريقيا جنوب الصحراء وفيما متثلت كتاابته
أتثر شعوب هذه  تلك الكتاابت ؟ وإىل أي مدى أبرزتاحلضاري املنطقةهذه شعوب تدوين اتريخ 

 ؟ .اإلسالميني البالد ابلعامل اإلسالمي يف بالد املشرق واملغرب
 :منهج الدراسة

عتمدت فيه على وصف املظاهر الذي ا املقارن دراسة منهج البحث التارخييتبعت يف هذه الا
التسلسل الزمين ونقد احلوادث التارخيية مع األلتزام ابلرتتيب املوضوعي ومراعاة  وحتليلها احلضارية

كتب اجلغرافيا والرحالت والرتاجم لتحديد األماكن واملواقع   ستقراء بعضلألحداث، إضافة ال
وفق الظروف السياسية وربطها ابألحداث  ارخييةلشخصيات، وحرصت على مجع املادة التابتعريف الو 

ومقارنتها أحياان من خالل ما كتبه ابن بطوطة، املنطقة جتماعية اليت سادت ية واإلقتصادواإل
بكتاابت سابقة تناولت نفس املادة لتصحيح األخطاء وتثبيت الوقائع التارخيية بكل موضوعية وبعيدا 

 عن الذاتية .
 خطة الدراسة: 

 وخامتة على النحو التايل : اسة إىل مقدمة وثالثة فصولقسمت هذه الدر 
والذي  ،"أفريقيا جنوب الصحراء سلمني حولاملرحالة الوكتاابت  ابن بطوطة" األولالفصل 

تطرقت لنشأته  ، حنيبن بطوطة ورحالتهلتعريف اباحثني تناولت يف املبحث األول منه ملبته أجز 
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 على َخطِ  سري رحلته إىل أفريقيا جنوب الصحراء الرتكيزختصار مع وكذا رحالته اب ،وحياته الشخصية
 . اليت هي أساس حبثنا

لتقدمي تعريف  خصصتهفيعترب متهيدا للفصل الثاين والذي  نفس الفصلبينما املبحث الثاين من 
سبقوا ابن الذين سلمني امللرحالة بعض اكتاابت عينة من  وجيز ملنطقة أبعني املؤرخني العرب، إضافة ل

 م( .14ه/8م( وصوال إىل )ق9ه/3املنطقة بداية من )قهذه كتابة عن بطوطة يف ال
 وهو ُصْلُب موضوعنا املباشر ،"أفريقيا جنوب الصحراءشرق املظاهر احلضارية يف " الفصل الثاين     

نيت مقديشو وكلوه سلطاحلضارية يف شرق أفريقيا، وكانت  بعض املظاهرتناولت فيه ل، مع غرب أفريقيا
 وممبسه . وفريدا خبالف مدينيت زيلععتبار أن الرحالة خصَّهما بوصف مميزا للدراسة إلمنوذجا 

 لكة مايلمم واقتصرت دراستنا على "،ملظاهر احلضارية يف غرب أفريقياا" الفصل الثالث
أعظم  تعترب اليت كانت ،مايل حد ذاهتا كان اهلدف منها مملكةالرحلة يف ن هذه أل، اإلسالمية تقريبا

غرب أفريقيا، وبَ َلَغ ْصيُتها شىت أصقاع العامل، وضمت دول السنغال وغامبيا ومشال بوركينافاسو ممالك 
 يف وقت زايرة ابن بطوطة هلا .  وبعض أجزاء غاان وغرب النيجر وجنوب موريتانيا ومشال غينيا

 الدراسات السابقة:
فريقيا جنوب الصحراء، بني م الباحثني يف جمال الرحالت بكتاابت ابن بطوطة عن أهتماتباين ا
 وشرقها، املهتمة ابجلانبني السياسي واإلقتصادي اليت أُلَِفْت فيها الكتب واألحباث الكثرية غرب القارة

الكتابة عنها؛ وعلى الرغم  وعزوف الكثريين يف ِلُشحِ  املادة العلميةظلت الدراسات فيها حمدودة، اليت 
أمشلها مرجع من أتليف حممود  كانابحثني اهتما هبذه الرحلة،   هباكانت هناك حماولتني قام من ذلك  

فتحي يف أصله أطروحة دكتوراه مسومة "ابن بطوطة يف بالد السودان"، تناول فيه الباحث خمتلف 
 املظاهر احلضارية لسلطنات وممالك أفريقيا جنوب الصحراء من خالل رحلة ابن بطوطة .

"اتريخ السودان الغريب يف نظر  ختصت فقط مبنطقة السودان الغريب بعنوانأما الدراسة الثانية فا     
ابن بطوطة وابن خلدون"، رسالة ماجستري صادرة عن املعهد األعلى ألصول الدين، جامعة الزيتونة 

تناولت بشكل عام وخمتصر مظاهر احلياة بو ساي م، أعدها األستاذ دجيبو2002ه/1423
 احلضارية يف السودان الغريب .

مشلت  طبعة أساسية يف طبعتني، كتاب رحلة ابن بطوطةأمهها:   جمموعة مصادرعلى  وأعتمدت    
اهلادي التازي رمحه هللا، استعنت هبا يف  اثنوية حققها األستاذ عبدأخرى و مجيع فصول البحث، 
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ن احملقق خصَّص لكل رحلة َخطَّ سريها، واملدن اليت مشلتها، إضافة ملصادر اثنوية وظفتها ألاملالحق 
ختالف مع كتاابت ابن بطوطة، ااابت الرحالة املسلمني وما جاء فيها من تشابه و اترة كمقارنة بني كت

، للقلقشندي الذي رغم أن كل مادته كانت منقولة؛ إال أن كتاابته  "صبح األعشى"ونذكر منها: 
للعمري، فيما خيص  "يف ممالك األمصار مسالك األبصار"لكتابكانت مرتبة ترتيبا جيدا، إضافة 

"اإلحاطة يف  املدن واألماكن ، ونذكر هناو  الشخصيات اترة أخرى عند التعريف أبمساءمملكة مايل، و 
 لياقوت احلموي . "معجم البلدان"أخبار غرانطة" للسان الدين بن اخلطيب، و

الروسي  للمستشرق  "اتريخ األدب اجلغرايف العريب"أمهها: راجع ضافة جملموعة مإ      
عند تعريفنا حبياة  ،لألستاذ احلسن الشاهدي "أدب الرحالت يف العصر املريين"وكراتشكوفسكي، 

رحلة "وللنوري دريد عبد القادر،  "اتريخ اإلسالم يف أفريقيا جنوب الصحراءكتاب "ابن بطوطة، و
ابن بطوطة يف بالد "، وحملمود الشرقاوي "إىل الصني واألندلس وأفريقيا بطوطة من طنجة ابنمع 

فادتنا كثريا يف تبسيط هذا البحث دراسة وحتليال ونقدا، حيث  أ ،اإلسالم" لصاحبه إبراهيم العدوي
 كانت معظم مادهتا األساسية دراسة اجلوانب احلضارية يف رحلة ابن بطوطة . 

 صعوابت الدراسة:
 ،ِقلَِّة املصادر واملراجع اليت تناولت شرق أفريقيا إن من الصعوابت اليت واجهتنا أثناء البحث     

غفال إل ذلك سببويرجع مع بعض املراجع احملدودة،  قتصرت على مصدر الرحلةالدرجة أن دراستنا 
ارنة بغرب أفريقيا ، مقيف تلك الفرتة املؤرخني تدوين الكثري من احلوادث اليت وقعت يف هذه املنطقة

الثراء الذي شهدته مملكة مايل مع منسا هم دافع ات كثريا بتارخيها اإلسالمي، وكاناليت أهتمت الدراس
اليت رافقه فيها الكثري من احلاشية والعبيد واخلدم، ووصل  ،م1324موسى بعد حجته الشهرية سنة 

لثمينة يف وقت كان العامل يشهد أزمة صداها إىل أورواب وأرض احلجاز اليت زارها حممال ابملعادن ا
 قتصادية حقيقية .ا

تمىن أن تكون هذه الدراسة إضافة جديدة جملال البحث العلمي للتاريخ احلضاري ويف األخري ن   
 الشكر أوجهإال أن  ، واليسعينفيها ودافعا لدراسات أعمق الصحراء اإلسالمي ألفريقيا جنوب

كون قد وفقت أن أ هذا املوضوع، راجيا من هللا عز وجال فكرة إجنازمبارك جعفري صاحب  لألستاذ
سواء أساتذة  أعانوين يف إجناز هذا البحثالذين كل ل شكري ، كما ال أنسىهجوانب يف اإلملام جبل ِ 

 ويل التوفيق .    من األصدقاء والزمالء، وهللا  قسم التاريخ أو غريهم



 

 الفصل األول:
 املسلمني حولرحالة الوكتاابت  ابن بطوطة"

 " أفريقيا جنوب الصحراء

 "ورحالته بن بطوطةالتعريف اب": املبحث األول

 ته .نشأو مولده  -1
 . حياة ابن بطوطة الشخصية -2
 رحالت ابن بطوطة عامة . -3
 خط سري رحلة ابن بطوطة ألفريقيا جنوب الصحراء . -4

ة لقبل رح حول أفريقيا جنوب الصحراءسلمني املرحالة الكتاابت   ": الثايناملبحث 
 . "ابن بطوطة

 

 .عند املؤرخني العرب أفريقيا جنوب الصحراء  تعريف – 1
 . م(14-9ه/8-3) نيالقرن بنيما كتاابت رحالة مسلمنيلمناذج  - 2
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 .ورحالته التعريف اببن بطوطة: املبحث األول
 : مولده ونشأته -1

ن بن يوسف، اللوايت بن حممد بن عبد الرمح ،بن عبد هللا بن حممد بن إبراهيم حممدهو 
اسم و ، 2الدين، وامللقب يف البالد الشرقية بشمس 1املعروف اببن بطوطةو ، املكىن أاب عبد هللا الطنجي

 ،3باالسم معروفا حىت اآلن يف املغر هذا  ال يزالو  ،هذا ليس جزء من امسه وإمنا شهرتهابن بطوطة 
 isherA.F4بتشديد الطاء بصفة قاطعة املستشرق  االسم اثبت صحة نطققد و 

نقال ، يف مقدمة الرحلة، 5حسب ما ذكره ابن جزي، يف مدينة طنجة املغربية هذا الرحالةولد 
ن مولده كان بطنجة يوم اإلثنني السابع عشر من أخربين أبو عبد هللا مبدينة غرانطة أ" :عنه، فقال

من مسقط  الرحالة عند خروج ولدصحة هذا امل ؤكدوي ،6"الفرد سنة ثالث وسبعمائةشهر رجب 
 العشرين من عمره.م وهو ابن الثانية و 1325ه/725ة يف ريعان شبابه سنرأسه للحج 

مولده فالطنجي نسبة إىل مكان  ،7أشهرها الطنجي اللوايت لقابعدة أب ابن بطوطة لقبو 
 فريقياأليت انتشرت بطوهنا على طول ساحل ا ،ته الرببريةلواايت فنسبة لقبيلة اللو و . مبدينة طنجة املغربية

كانوا يدعونين أبرض اهلند و " يف سياق رحلته إىل اهلندنفسه بني يقول هو ح، يف 8حىت مصر الشمالية
                                                           

اإلعالم مبن حل مبراكش ن إبراهيم السماليل: العباس ب؛ 8ص، دار صادر، بريوت، 4، طرحلة ابن بطوطةابن بطوطة:  -1
 .5، ص5م، ج1999ه/1420، املطبعة امللكية، الرابط، 2، راجعه: عبدالوهاب بن منصور، طوأغمات من األعالم

 . 8، صابقسالصدر املابن بطوطة:  -2
 .17م، ص1980، دار املعارف، القاهرة، ابن بطوطة ورحالته مؤنس: نيحس -3
جامعة الدول العربية،  يايف،يلايغور  :ةصالح الدين عثمان هاشم، مراجع :، تراتريخ األدب اجلغرايف العريبكراتشكوفسكي:   -4

 .422، ص1م، ق1975
شغل منصب كاتب سلطاهنا ولد هبا و  ،أندلسي من غرانطة: م(1356ه/757)تمحد اجلزي الكليب أهو حممد بن حممد بن  -5
كاتبا يف حضرة سلطانه أيب عنان املريين، يين  لبالط املر ابتحق أل، و تفاهميب احلجاج بن يوسف األمحر النصري الذي فارقه بعد سوء أ

نفس ن ، وتويف يف شهر شوال م1356ه/فرباير757رجب شهر يف اليت أهنى كتابتها الذي كلفه بكتابة رحلة ابن بطوطة، 
 القاهرة  مكتبة اخلاجني، ،1ط ،حممد عبد هللا عنان :تح، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، لسان الدين ابن اخلطيب: نظر؛ يالسنة

 .265-256صص  ،2مج م،1974ه/1393

 والصفحة . ،املصدر السابق ابن بطوطة:-6
، مالسعودية، د.اململكة العربية وبة، ت، مكتبة الرواد علم اجلغرافيا يف احلضارة العربية واإلسالميةعلي عبد هللا الدفاع:  -7

 .207م، ص1993ه/1410
، دار 1، ط أعالم اجلغرافيني العرب ومقتطفات من آاثرهم؛ عبد الرمحن محيدة: 422ص ؛كراتشكوفسكي: املرجع السابق  -8

 .259م، ص1995ه/1416الفكر، دمشق، 
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وشيخ  ،2لوجود ولد له حيمل هذا االسم أيضا محدأيب أب عرفو  لقب اثلث له،وهو  ،1"نالدي بْدر
. حيث قضى مثان وعشرين سنة من حياته ينتقل 3سيدهم على اإلطالق يف عصرهالرحالني العرب و 

 .4يف أجزاء العامل املعروف يف زمانه
 :ة ابن بطوطة نشأ -

قليلة جدا، تكاد عنها معلوماتنا و حياة ابن بطوطة. يف دراسة حل ار املتعد هذه املرحلة أصعب 
: قوله وهي ،أيب الربكات شيخه نقال عن بن اخلطيباالمنلك إال إشارة ذكرها و  فرتاضات،إتكون جمرد 

ابن  هيمعاصر أحد نفس ما ذكره  ووه،  5"أن هذا الرجل لديه مشاركة يسرية يف الطلب..."
 . يف الدرر الكامنة،6حجرالعسقالين

اخلطيب بعض الغموض عن أخبار هذه املرحلة من حياة ابن لنا ابن أن يزيح  فرتضمن املكان و 
لكن ؛ به أكثر من ذلك كان على مودة وصداقةلتقى به يف غرانطة و أخصوصا إذا علمنا أنه  بطوطة،

شكوك التلميح لرحالته املختلفة و بعض مع نشأته وبيته  رتاجم بعده علىالكل و  له هتاقتصرت ترمج
"يف أن آاثر الدولة كلها يف  من مقدمته فصل الثامن عشراليف 7نابن خلدو الناس فيها على حد قول 

 حمدود.حديث ابن بطوطة عن كرم وسخاء ملك اهلند الالعند  أصلها"، نسبة قوهتا يف
صورة كاملة  مْ د   ق   ي   ملنفسه هو كتبوا عن ابن بطوطة، أنه   وأرخوا أورمبا كان داعي كل الذين 

ه القارئ من أخبار رحلته ابن جزي، ما يزود ب بكن لدى كاتيته األوىل، ومل  حياين   س  ومفصلة عن 
 . 8هو ما ليس ابلكثرية سوى ما كتبه يف مقدمة الرحلة و قبل رحلته احلجي عن حياته
 
 

                                                           
 .295، صسابقالصدر املابن بطوطة:  -1
 .268، صنفسه -2
 .187م، ص1987للبناين، بريوت، ، دار الكتاب ااجلغرافية والرحاالت عند العربنقوال زايدة:  -3
 ، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع، اململكة العربية1، طموسوعة عباقرة احلضارة العلمية يف اإلسالمأمحد حممد الشنواين: -4

 .17م، ص2007ه/1428، السعودية
 . 250ص ،2ج د.ت، الرابط،نشورات عكاظ، ، مة ابملغرب يف العصر املريينلأدب الرحاحلسن الشاهدي:  -5
 .048ص ،3ج د.ت،د.م،  ،الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنةابن حجر العسقالين:  -6
ص ، 2009اجلزائر،  ،عني مليلة، أمحد الزعيب، دار اهلداية :، تحمقدمة ابن خلدونخلدون: بن بن حممد  رمحنعبد ال -7

 . 250؛ الشاهدي: املرجع السابق، ص 214-208ص
 .9-8ص ،املصدر السابقابن بطوطة:  -8
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 : الشخصية ابن بطوطة حياة -2
الرتمجة إال أهنا تكاد تكون  تناولت هذه الشخصية ابلتعريف و األحباث اليترغم تعدد الكتب و 

حياته  صا ما يتعلق حبياته قبل الرحلة و ، خصو 1األخبارنفس املعلومات و  دْ ر  واحدا ألهنا ت  مصدرا 
 . عصره دون منازع ةالححداث، اليت جعلت من هذا الشيخ ر ملليئة ابألاالشخصية 

 : احلياة العائلية -2-1
سليل حمتد  لكبار، وإمنا هوالرواد ابطوطة نكرة رفعته املقادير إىل مصاف الرحالة و  مل يكن ابن

 ل .رحتأ،أينما حل و 2الرفعةكرمي حتلى بصفات هيأت له السمو و عنصر  ل و يأص
كنف أسرة ميسورة   ، يف3طمأنينة البالبني أهله وذويه يف بسطة من العيش و هذا الرحالة شب 

منصب القضاء  عتالءإتيح لكثري من أبناءها ابلفضل والعلم أ   تْ ف  ر  ، ع  4احلال من أوساط الناس
حلة، صا ابنه تربية تربية ، حرص على6ألن أبوه كان قاضيا، و 5النبوغ يف العلوم الشرعيةوالتدريس، و 

، حىت يتسىن حسن املعاملةاإلسرتشاد أبهل الفضل والصالح يف السلوك و و  جامعة بني احلزم يف العمل
 من سبقه من أفراد عائلته يف شىت اجملاالت الدينية . مكانةله بلوغ 
من ذكره، مث ختلو املصادر األصلية  يف عصره، من العجب أن يكون ابن بطوطة شيخ اجلوابنيو 

البعض  ع، وهو ما دفه  ل  غ   يرويمبا ال يتحدث عنه معاصروه إال  جند له يف كتب الرتاجم سرية، و فال
 .7أو دينية أو علمية مرموقة جتماعيةأعتقاد أبن أسرته مل تكن ذات مكانة إىل اإل

 من أخبار جيدها كافية وحدها لتعطي فكرة فيها ما دونهغري أن الدراس لرحلة ابن بطوطة و 
 فاس.ب8ن استقبله السلطان املريين أبو عنانإجتماعية منذ نشأته بطنجة إىل ألواضحة عن حالته ا

                                                           
 .249سابق، صالرجع املاحلسن الشاهدي :  -1
 .6، ص1954، دار املعارف، مصر، ابن بطوطة يف العامل اإلسالميإبراهيم العدوي:  -2
املسماة حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب  ،مهذب رحلة ابن بطوطةأمحد العوامر بك وحممد أمحد جاد املوىل بك:  -3

 ، ص.ع.1م، ج1937األسفار، مطبعة األمريية بيوالق، وزارة املعارف، القاهرة، 
 .3م،ص1991ه/1421القاهرة،  ،، مركز األهرام للرتمجة والنشر2، طابن بطوطة رحالة اإلسالمسليمان فياض:  -4
 .559سابق، صالرجع املعبد الرمحن محيدة:  -5
 والصفحة .، هنفس -6
املعهد  إشراف، د. اهلنتاين جنم الدين، ، رسالة ماجستري،اتريخ السودان الغريب يف نظر ابن بطوطة وابن خلدونسايبو:  دجيبو  -7

 .24م(، ص2002-2001ه/1423-1422تونس، ) جامعة الزيتونة، الوطين ألصول الدين،
م، وقد بقي 1348ه/749 ةعلي بن عثمان، بويع بتلمسان حينما قام على أبيه سن: هو املتوكل عبد هللا فارس بن أبو عنان-8

 . 219، ص3، املصدر السابق، جالعسقالين: نظري ؛...ا لهأشهر حىت مات مقتوال من قبل وزير  9سنني وتسعة يف احلكم 
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 احلياة الزوجية:  -2-2
حياته فقد تزوج وهو مرحتل أكثر من مرة وترك زوجاته وجواريه   كانت أسفار ابن بطوطة هي
املؤرخني يف ، فتعدد زواجه أثناء الرحلة واختلف كثري من كانواو  ومعهن أبنائه وبناته منهن حيث ك ن  

 ته .حتديد عدد مرات زواجه أثناء رحل
 حني م،1325ه/725سنة  اج التونسي يف مدينة صفاقس أوخرمسايرته لركب احلتزوج أثناء 

يكتب له  يدم طويال ومل هذا الزواج مللكن و  ؛طرابلسيف ، وبىن هبا مناء تونسعقد على بنت أحد أ  
  هذا الطالق ، وظلت أسباب1الطالق تهاانت نتيجك  ة بينه وبني صهره،ر ب مشاجبسبالنجاح 

 . ومل يفصح عنها الرحالة طوال رحلته ،جمهولة
ت وأومل...": ، واكب السري معها قائالفاسطلبة يف نفس العام من بنت أحد بعض تزوج و 

مكناس املغرب، أهل من تزوج بدمشق من بنت مث ، 2وأطعمتهم" ،ت هلا الركب يومابسة حيمول
ه يف دمشق 748 سنةعودته  ، سأل عنه أثناءولدا منهوهو يف اهلند أهنا ولدت  م  ل   وع   ،تركها حامالو 

 إمام املالكية وكبريهم فأخربه أن ولده مات منذ اثنيت عشرة سنة .،3ن السخاوييالد نور
بنت الشريف أحسن شاه ب عدة مرات؛ غري أن أهم زواج له كان زواجهكما تزوج يف اهلند 

راد تتهجد ابلليل، وهلا أو  صاحلة كانتأهنا  ":قال عنهاف املرأة الصاحلة التقية، حور نسب ملك املعرب،
 4.".بنتا، وال أدري ما فعل هللا هبما. وجل، وولدت مين من ذكر هللا عز

غريهن من اجلواري، تزوج أربعة نسوة و  -ا الديف حالياملجزر  -املهل ذيبةوأثناء تواجده يف 
نسوة وجوار سواهن، فكنت أطوف على مجيعهن كل يوم وأبيت عند من "كان يل أربع  :حيث قال

 ، وكان كثري اإلختالف معهن، ويطلقهن مىت أراد السفر عنهن .5تكون ليلتها"

                                                           
 .12سابق، صالصدر املابن بطوطة:  -1
 . 31صنفسه،  -2
ه(: كان شيخ املالكية وفقيههم ابلداير املصرية 756عبد اخلالق السخاوي نور الدين )ت علي بن عبد النصري بن علي بن  -3

ه، مث مالبث أن مرض ومات 756والشامية، حيث كان له تصدير جبامع دمشق، مث سافر ملصر وتوىل مهنة القضاء يف صفر سنة 
؛ ابن 79، ص3سقالين، املصدر السابق، جنظر: العيف مجادى األوىل من نفس السنة... ؛ ي القضاء يوما من يوم واليته 72بعد 

 . 378، صاملصدر السابقبطوطة: 
 .283، صنفسه -4
 . 333، صنفسه -5
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، زوجة واحدةو  يف مكان واحده تقرار عدم اسو  ،ت رغبة ابن بطوطة يف السفر الدائمهكذا كانو 
كل مرة، ألن كثري من فشل زواجه يف  ل أدتمن األسباب اليت  ،تعدد زجياته أثناء رحالتهإضافة ل

حىت عنه  طلنب اإلنفصالي ن  على مصاحبته يف سفره املستمر، وك   قدرني مل، نهب ي ارتبطئالنساء اآل
 . أوالده الكثريينبعض ب واإلستمتاع زوجاته، ىحدلدرجة أننا مل نسجل له بقاء مع إوهن حوامل، 

 :العلميةاحلياة  -2-3
بين مرين يف اجملاالت العلمية  فرتات عصر ىإن الفرتة اليت نشأ فيها ابن بطوطة كانت من أزه

مية كانت هتتم ترعرع يف حضن أسرٍة كر ن ابن بطوطة شب  و أ مما جيعلنا نفرتض، 1احلضاريةو الفنية و 
بقية الناهبني فقيها كأبيه و ى الشيوخ لكي يكون درس علحفظ القرآن و ف، 2اللغويةابلعلوم الشرعية و 

 .3من أهل بيته
لفقه املذهب  منه على ما تيسر له من العلم مبسقط رأسه مع ميل واضحابن بطوطة حصل 

رحلته ال  ، فكان أثناء5فنون الشعر، كما درس علوم اللغة واألدب و 4السائد يف مشال أفريقيا املالكي
 .6القراءة عليهمعلى األخذ عنهم و  خيالط إال أهل العلم وال جبنح إال إليهم، وحيرص

و يف هبن بطوطة يف توليه مهنة القضاء و الديين الا جانبا من أثر التكوين العلمي و يظهر لنو 
 فقدموهملا عرف احلجاج علمه وفقهه،  على ركب احلاج التونسي يف طريقه إىل مصر.لته حبداية ر 

خريه ملكها. بني وظائف الوزراة والكتابة واإلمارة والقضاء أثناء تواجده يف اهلند ملا ، و قاضيا عليهم
ذا توليه ذات ك، و 7على حد قوله وأجداده شغل أابئهفاختار القضاء واملشيخة شغله و  ،التدريسو 

وهي بنت  ربيبة السلطانة املهل بعد تزوجه من يبمكرها يف ذ ؛ ولكن هذه املرةىمرة أخر  املنصب
 .8ا تزوجتها أكرهين الوزير على القضاء"مل"و : قائال وجته،ز 

                                                           
 .251سابق، صالرجع املالشاهدي: احلسن  -1
 .207سابق، صالرجع املالدفاع:  علي عبدهللا -2
 .17سابق، ص الرجع امل مؤنس: نيحس -3
 .422سابق، ص الرجع املكراتشكوفسكي: -4
 . 7رجع السابق، صامل: العدوي إبراهيم -5
-83، ص ص 1م، ج1965ه/1384، 40دمشق، مج ،(جملة اجملمع العلمي العريب)"ابن بطوطة"،عبد هللا كانون:  -6

108. 
 . 297ص ،املصدر السابقابن بطوطة:  -7
 . 341، صنفسه -8
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هو يالحظ على لة يف النحو، و االرح اشاركات هلذيف الرحلة شواهد كثرية دالة على بعض املو 
ورد قطعة من شعره يف سبعة يويف األدب وهو خطيب جامع البصرة أنه كان يلحن يف خطبة اجلمعة، 

ت اليت حصل عليها من طرف عدة جازا الفقه من خالل اإليف، و 1أبيات ميدح هبا سلطان اهلند
 خ يف مساجد دمشق.ئمشا

 أخالق ابن بطوطة الدينة وآثرها على تربيته: -2-4
زايرة قرب الرسول صلى هللا عليه يروي ابن بطوطة أن دافع التقوى واإلميان من رغبته يف احلج و 

"كان خروجي  ، قائال:2هو يف عنفوان شبابهربع قرن. و تزيد عن ء تغربه عن وطنه ملدة وسلم كان ورا
سبعمائة، عشرين و من طنجة مسقط رأسي يف يوم اخلميس الثاين من شهر رجب الفرد عام مخسة و 

 .3معتمدا حج بيت هللا احلرام، وزايرة قرب الرسول عليه أفضل الصالة والسالم"
يث كان ال يفتأ  يذكر أن ما متع به يف حياته من نعمة حبطوطة،  ويعترب احلج قرة عني ابن

 زالعباد رجع إىل أرض احلجا، فكلما طاف وشاهد البالد و 4جاه، إمنا كان ألنه حج أربع حجاتو 
 للرحلة.من جديد حاجا أو معتمرا، لتطمأن نفسه ويهدأ ابله وينهض  جماورا

ه الدينية تقيا ورعا، على شخصية ابن بطوطة، الذي كان حبكم نشأت الديين انعكس هذا اخللقو 
قه يوهو يف طر  من أحد الصاحلني واألولياء يطلب، و يزور قبورهم للتربك هبماء والصاحلني و ييعظم األتق

 اعليه من قصص، خاصة ما يتعلق منه هو ما جعله يصدق كل ما يروى، و لوالديهالدعاء له و 
فسردها كما رويت عليه، دون ، 6ر، مثل ماروي له عن حلية الشيخ مجال الدين يف مص5ابلكرامات

 يقف موقف املشكك يف أصلها. حىت ص يف صدقها أو كذهبا ، أوحأن مي

                                                           
شؤون الثقافة والفكر، هرية تعىن ابلدراسات اإلسالمية و ، جملة ش5، ع19س ،(جملة دعوة احلق) "ابن بطوطة"،: حممد املنوين -1

 .20-13ص م، ص1978/ه1398لرابط، اوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
 . 810-83ص  ص ،سابقالرجع املعبد هللا كانون:  -2
 .9ص، املصدر السابقابن بطوطة: -3
 ع..سابق، صالرجع املمد أمحد جاد املوىل بك: حمأمحد العوامري بك و  -4
بريوت، ، ، دار الفكر العريب1، طموسوعة عباقرة اإلسالم يف الطب واجلغرافية والتاريخ والفلسفةرحاب خضر عكاوي: -5

 .196، ص2م، ج1993
 .21، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -6
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شعائر حفاظه على أداء اللرحلة، أن هذا الرجل برغم فضله وعلمه و كما يربز لنا يف ثنااي ا
، فنجده حيدثنا  1الدينية. متيز بشيء غري قليل من البساطة اليت كانت تصل أحياان إىل درجة السذاجة

ذوات الثدي الواحد جبزيرة  ءمثل ما دونه عن النسا، بشري يقبلها عقل د الن األساطري اليت قعكثري 
ة يف ري األخبار وغريها كث، ومثل هذه 2أخبار العفاريت اليت كانت تضرب نفس اجلزيزة، و ذيبة املهل

 مضمون رحلته.و  سياق
كذا أمانته يف يف مدى صحة أخباره ، و  ك  ش  موقف ال ون  ف  ق  املؤرخني ي  من كثري ال وهذا ما جعل

نرى ، فاليت طغت عليه كثريا والتمحيص ال العاطفة الدينية الدقةإىل نقل األحداث التارخيية اليت حتتاج 
هتم كمصدر اترخيي موثوق يف تدوين كتااب  ته يعتمدوا رحلملسري ي، أو جاءوا بعده بالذين عاصروه ل  ج  

 .منهم  وخروج عن احلقيقة يف نظر الكثريملا فيها من مغاالة  التارخيية
 آاثر ابن بطوطة:  -2-5

أعظم  هوف، رهاادراسة أحوال اجملتمعات يف البلدان اليت ز ابلرحالت واألسفار و  ابن بطوطةاهتم 
هتم أذلك ل، 3إستعااب لألخباركثرهم طوفا يف األفاق، وأوفرهم نشاطا و أقاطبة، و  يف عصره الرحالة

يكن كاتبا من  و ملأكثر من إهتمامه ابلتدوين، فه فيها يبغر على كل عجيب و  األطالعابلرحلة و 
، سواء ما ذكر سابقا عن بعض مكتواب بيديه لف وراءه أي انتاج كتايبخي مل، و 4أصحاب األقالم

 . والرحلة القادم ذكرها ،املشاركات اليسرية للرحالة يف الفقه واألدب والشعر
الغرانطي،  يبن جز ا هذه الرحالة اليت بني أيدينا لكاتبها هي أثر خلده لنا ابن بطوطة ملعل أهو 

، متداد بقاعهأ، وأفصح لنا عن ترامي أطرافه و (م14ه/8)قامل اإلسالمي يف اليت طاف بنا خالهلا ابلع
 جتماع، وعن التجارة وعوامل جناحهاأوحتدث عن عادات الناس وتقاليدهم وطباعهم كأنه عامل 

البحرية مما جيعله لربية و الطرق االتضاريس واجلبال واألهنار و  عنفيها، و  إقتصاديكأنه خبري و  وفشلها
وته من حتة أن العديد من املؤرخني املستشرقني إعتنوا برحلته كثريا ملا أ،  لدرج5رحالة جغرافيا متميزا

 .شعوب كانت جمهولة وغري معروفة قبل رحلة ابن بطوطة ة ثرية عن حياة ادة اترخييم

                                                           
 .22سابق، صالع رجاملالشنواين:  -1
 .6، صابن بطوطة: املصدر السابق -2
 .136، ص1981ه/1401بريوت، ، الرائد العريب ر، داالرحالة املسلمون يف العصور الوسطى زكي حممد حسن: د. -3
 .والصفحة ، املرجع السابقالشنواين:  -4
 .209سابق، صالرجع املهللا الدفاع: علي عبد -5



 أفريقيا جنوب الصحراء وطة وكتابات الرحالة المسلمين حولبن بطألول: االفصل ا

14 
 

نسية على يد املستشرقني يف ابريس مع ترمجة فر  إىل عدة لغات، ابن بطوطة ةوقد طبعت رحل
نشر و  ، وطبعت يف القاهرة طبعتني عربيتني،Sanguinetti  وساجنينيت Defremery ديفرميري

سنة  Broadway Taravellersملخصا هلا ابإلجنليزية يف سلسلة  Gibbاألستاذ جب 
 ةأبملانيا برتمجطبعت يف هامبورغ ، مث 1عصرهتصدير طيب حتدث فيه عن الرحالة و ببدأها م 1929

كية ر للرحلة ترمجة تم( على يد املستشرق مزيك. و 1912-1911ه/1331-1330) سنة أملانية
 .أخرى  لعدة لغاتوتراجم ، 2تقومي وقائع امسها 

معلومات عن ثقافات شعوب كانت تويه من حتا ة مبيوتكمن قيمة رحلة ابن بطوطة العلم
لواقع ال تكلف فيها، جتعل القارئ يندفع إىل ل هاللخيال منحكاايت اندرة تكون أقرب جمهولة، و 

غرائب املخلوقات فكان خالل رحلته يسري دائما إمعان، خاصة ما ذكره عن عجائب و  قراءهتا بكل
 جزي من ذاكرته دون مذكرات سابقة.بن رة قوية جعلته ميلي رحلته كلها المفتوح العني بذاك

 وفاته: -2-6
فاس ضمن  سنوات يف عشرعن الرحلة السودانية ملدة تزيد  ته منبعد عوداستقر ابن بطوطة 
متنانه احلفي احلفيل، ما أنساه املاضي ابحلال، أغمره إبحسانه اجلزيل و الذي "حاشية السلطان املريين 
 .3"وأغناه عن طول الرتحال

ظلت  حياة الرجلسنة من  حنو ثالثة عشر اليت قضاها يف قصر السلطان تبقى بعد هذه املدةو 
عن نسله سوى أنه يزاول القضاء يف إقليم ال عن أهله و ال تفاصيلها غائبة مل يعرف عنها شيء 

 سنةأن تويف هذا الرحالة األمني  إىل ،5الذي يعترب أغىن األقاليم املغربية يف مملكة فاس 4اتمسنا
 سنة. 74 عن عمر انهز، 6م1377ه/779

                                                           
 .381-137ص سابق،الرجع املزكي حممد حسن:  -1
 .26سابق، صالرجع املجيبوسايبو: د -2
 .24-23الشنواين: املرجع السابق، ص -3
لرقراق، اهي شرقا عند هنر أيب تنتغراب عند أم الربيع، و  متتد حدودها، وأغناها مملكة فاس يف أحد األقاليم اهلامةهي  اتمسنة: -4
عبد الرمحن : ، ترفريقياأوصف  :ه(956حلسن الوزان )ت ا: رنظي؛اذي احمليط من الشمال...حتعند جبال األطلس و  جنوابو 

 . 202-199ص ص ،2005 القاهرة، محيدة، مكتبة األسرة،
، تح: د. عبداهلادي التازي، "حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار"رحلة ابن بطوطة املسماة ابن بطوطة:  -5

 .80، ص1ج م،1997ه/1417مطبوعات أكادميية اململكة املغربية 
 .6بق، صاسالصدر املدار صادر، ، الرحلةابن بطوطة:  -6
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 رحالت ابن بطوطة: -3
م(، أن يطوف أغلب البالد اإلسالمية 14ه/8استطاع ابن بطوطة يف النصف األول من )ق

املعروفة يف عهده، ويقدم لنا صورة عن عامل إسالمي مستقر آمن يف ظل عقيدة اإلسالم دون أن يهتم 
 .1مبا يقع بني احلكام يف عصره من حروب ونزاعات سياسية

، 2ان مراكش أبو عنان فاحتة خري له وألدب الرحالة عند املسلمني معاولقد كان اتصاله بسلط
فبعد مساع السلطان لسرد ابن بطوطة لعجائب أخباره ومستغرب مشاهداته، ك ل ف  كاتبه ابن جزي أن 

ا وإضافة بعض األشعار يدون ما ميليه عليه الرحالة. وتوىل الكاتب رواية الرحلة وتلخيصها وترتيبه
، وفرغ 3"حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفاريق بعض أجزائها، ومساها" قإليها، وحت

 م .1356ه/757من تقييدها سنة 
 : 4رحالت ابن بطوطة عامة-3-1

 ها رحالت فرعية :سفاره يف ثالث رحالت رئيسية ختللتولقد أنتظمت رحالت ابن بطوطة وأ
 الرحلة األوىل: -أ

م من مدينة طنجة، وطاف أبحناء املغرب األقصى، فاجته 1325ه/725خرج ابن بطوطة سنة 
شرقا عرب اجلزائر وتونس وليبيا وأنتهى به املطاف يف مصر، مث قصد ميناء عيذاب على ساحل البحر 

، ونتيجة للحرب القائمة بني مماليك 6وهي الفرضة اليت كانت تتجه منها السفن إىل جدة ،5األمحر
قاطعي طرق احلجيج عاد إىل الفسطاط اليت إنتقل منها إىل فلسطني ولبنان ودمشق مصر وأهل البجة 

 م .1326ه/726وهكذا أمت حجته األوىل سنة 
وبعد أداء فريضة احلج اجته إىل العراق وإيران وبالد األانضول مث عاد إىل احلجاز وحج للمرة 

م غادر احلجاز متجها حنو اجلنوب 1329ه/730الثانية، وبقي جماورا للكعبة ملدة سنتني، ويف سنة 
 .7واخلليج العريب، مث إجته إىل الدولة البيزنطية عرب مصر والشام فزار اليمن، وبالد شرق أفريقيا

                                                           
 . 30حسني مؤنس: املرجع السابق، ص -1
 .373، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، د.ت، صالرحلة والرحالة املسلمون أمحد رمضان أمحد: -2
 .137رجع السابق، صاملزكي حممد حسن:  -3
 . 63، ص1ينظر امللحق رقم  -4
 .370أمحد رمضان أمحد: املرجع السابق، ص -5
 .422كراتشكوفسكي: املرجع السابق، ص-6
 .371-370، صاملرجع السابقأمحد رمضان امحد:  -7
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وبعد أن ترك بالد الشام ذهب إىل آسيا الصغرى، واستقر يف القسطنطينية ومنها اجته إىل 
هبا، ودخل اهلند يف سنة أقصى املشرق، حيث زار خوارزم وخرسان وخبارى اليت أعجب 

اله القضاء يف دهلي توطدت العالقة بينهما، فو م واتصل بسلطاهنا حممد شاه، حيث 1333ه/734
 . 1ملدة سبعة سنني ونصف السنةعاصمة اهلند 

عاد ابن بطوطة من رحلته األوىل الطويلة إىل مكة حيث حج للمرة الرابعة، مث واصل سريه 
م، وهكذا متت رحلته 1349ه/750س ومراكش ووصل فاس سنة عائدا إىل بالده عرب مصر وتون

سنة كان بعيدا فيها عن وطنه وأهله، وكانت األطوال واألغرب واألشق يف  25األوىل اليت دامت 
نفس الوقت ملا أحتوته من غرائب وعجائب كانت مثار شك لدى الكثريين أدت إىل إهتامه لدرجة 

 .2الكذب أحياان
  الرحلة الثانية: -ب

ابن بطوطة طويال يف فاس ليخرج منها إىل بالد األندلس عرب مضيق جبل طارق مرورا  مل يبق
. إلتقى فيها بلسان الدين بن اخلطيب يف بستان 3وملقة وغرانطة اليت أقام هبا مدة أطول، برندة

 إىل املغرب عابرا مضيق جبل طارق للمرة الثانية. أدراجه ؛ مث رجع4القاضي أيب القاسم بن عاصم
 الرحلة الثالثة:  -ج

م، يف رحلة أطول من الثانية 1352ه/753مل يلبث ابن بطوطة أن خرج يف غرة حمرم سنة 
؛ ع رْب  سجلماسة 5بكثري، كان قد كلفه هبا السلطان أبو عنان املريين وكانت وجهته فيها جوف إفريقيا

  .ذهااب، ومتبعا خط تكدا واهلقار وتوات يف طريق العودة 6لقويةقاصدا مملكة مايل ا
 :فريقيا جنوب الصحراء أ إىلَخُط رحلة ابن بطوطة  -3-2       

حيث انتقل من  ،ومسالكفريقيا جنوب الصحراء دروب أىل إسلك ابن بطوطة يف طريقه 
ثروة جتار عدن ومكارم إىل ، أشار خالهلا إىل شرق إفريقيا - عدن اليمنية -ة جنوب اجلزيرة العربي

                                                           
 .373ص، ابن بطوطة: املصدر السابق -1
 .273، ص3ج سابق،الصدر املاخلطيب: لسان الدين بن ؛ 480ص ،3سابق، جالصدر املابن حجر العسقالين:  -2
 .422سابق، صالرجع املكراتشكوفسكي: -3
 .273، ص3، جاملصدر السابقلسان الدين بن اخلطيب:  -4
 .424، صنفسهكراتشكوفسكي: -5
 .424نفسه، ص -6
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ابسم ث عن البالد اليت نعرفها اآلن حتد  ، و 1اثرهم للفقريإأخالقهم وحسن معاملتهم للغريب و 
 يف أربعة أايم.  ةمدينة الرببر  3البحر إىل زيلع ، ومن عدن ع رب  ع رْب  2كأهنا جزء من اليمنو الصومال 

 :4م(1331ه/731إفريقيا سنة )الرحلة إىل شرق سري خط  -أ
كانت أول و فريقيا الشرقي، أوصل ابن بطوطة إىل ساحل  (م14ه/8)ق يف النصف األول من

أشار خالهلا إىل اهده فيها من رواج يف أسواقها، اليت مل يعجب هبا قط رغم ما شزيلع،  ه فيهاحمطات
أوهلا زيلع وأخرها  شهرينمسرية دهم بال أن"طائفة من السودان شافعية املذهب، و أن سكاهنا 

كثرة السمك   سبب، بواختار املبيت يف البحر، مل يطل ابن بطوطة البقاء فيها هذه املدينة ،5مقديشو"
قتصادية يف أمهيتها اإل رغمهذه املدينة كريهة  وهو ما جعل رائحة، 6أزقتهايف  ودماء اإلبل املنحورة

للتجارة بني بالد بربرة وسواحل عدن وزبيد واحلجاز وعامل احمليط ذلك العصر،كوهنا تعترب وصلة 
 .7اهلندي يف عمومه

أثناء إقامته مخس عشر ليلة، و يف ع حبرا يلاليت سافر إليها من ز  الثانية فكانت مقديشو حمطتهأما 
الذي أكرم لشيخ أبو بكر سلطاهنا ا، وعلمائها و ابن الربهان ستطاع االتصال بقاضيها املصريهبا ا

 استقبله أحسن استقبال. ضيافته و 
 جتماعيةإلة مقديشو السياسية واشامال ألحوال مشيخخالل هذه املدة وصفا دقيقا و  مقدو 

. 8)م14ه/8ق (يث كانت هذه املشيخة اإلسالمية قد بلغت ذروة جمدها يف هناية حقتصادية، إلوا

                                                           
 . 147ابن بطوطة : املصدر السابق، ص -1
م، 1968، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، طنجة إىل الصني واألندلس وأفريقياابن بطوطة من مع رحلة د الشرقاوي: و حمم -2

 .139ص
، وذكر أهنا مدينة صغرية القطر كثرية الناس واملسافرون إليها كثري، وأن أكرب مراكب القلزم تصل إليها "زالع"مساها اإلدريسي  -3

أيب عبد هللا حممد، حممد بن عبد هللا بن إدريس املعروف اإلدريسي: أبنواع التجارات اليت يتصرف هبا يف بالد احلبشة ..."؛ ينظر: 
 ،م2002ه/1422 ،1جبة الثقافة الدينية، القاهرة، ، مكتخرتاق األفاقانزهة املشتاق يف ه(: 550ابلشريف اإلدريسي )ت

 .44ص
 .64، ص2نظر امللحق رقم ي -4
 . 147، صاملصدر السابق: ابن بطوطة -5
 . والصفحة نفسه، -6
 . 413ص م،2010، بنغازي، ، دار الكتب الوطنية1، طانتشار اإلسالم يف أفريقيا جنوب الصحراء: عبدهللا سامل ابزينة -7
 ، انتشار اإلسالم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،1، مجاملوسوعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي: مصطفى حممد مسعد -8

 .548ه، ص1419اململكة العربية السعودية، 
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أثناء حتفاالت األسبوعية و ألاهنا يف اشعبها وتقاليد وعادات سلط مالبسحياة أهلها و  فتحدث عن
 صوال لعامة الشعب.و مقابلته حلاشيته بداية من القاضي و 

قاصدا مدينة كلوه من بالد  ،متوجها إىل بالد السواحل" ومن مقديشو ركب ابن بطوطة البحر
رض أاجلزيرة و وبني هذه  تقع حاليا يف تنزانيا كما مساها،2ى"سنبم"ويف طريقة مر جبزيرة ،1"الزنوج

 السواحل مسرية يومني يف البحر.
أشجارها الغنية أعجب هبا، فوصف ه أنضاها هبذه اجلزيرة إال رغم قصر املدة اليت قنالحظ و 

قد اعتمد ، و من السواحل إليها إمنا جيلبهبا  عة للقمحراإىل عدم وجود ز ، وأشار ابلفواكه اللذيذة
ن انب الديين للمدينة فإجلوفيما يتعلق اب ،طعامهم بشكل كبريصيد السمك يف املوز و  سكاهنا على

وصالح ومساجدهم من اخلشب حمكمة  أهل دين وعفاف املذهب شافعية"املدينة هذه سكان 
 .3اإلتقان"

الذي ( D. Barbosaبربوسا ) دوارتو الربتغايل الرحالة هذا الوصف ما ذكرهصحة ويؤكد لنا 
عنها: "مثة مدينة إسالمية كبرية تدعى ممباسا، وهي مجيلة قال (، و م16.ق)يف بداية  املدينة زار هذه

 . 4"ذات بيوت رائعة...وشوارعها منسقة على غرار شوارع كلوى
طاته يف شرق ىل كلوه اليت كانت أخر حمابت هبذه اجلزيرة ليلة واحدة  وركب البحر متوجها إ

مبدح كبري، وثناء جزيل ل م ا رأه فيه من عدل وعطف  املواهب، وهي اليت خص سلطاهنا أبو أفريقيا
مظاهر احلياة العامة للمجتمع يف هذه السلطنة اإلسالمية الفتية ابقي على الفقراء لدرجة جعلته يهمل 

 .يف ذلك العصر
 

 
                                                           

 . 149ابن بطوطة: املصدر السابق، ص-1
ابلفتح مث السكون وايء موحدة وسني مهملة، وهي مدينة كبرية ترفأ  منبسةذكرها كال من ايقوت احلموي واحلمريي  :منبسى -2

إليها املراكب، وليس عليها شيء من العمارة، كما أن أهلها متحرفون ابستخراج احلديد من معدنه وصيد النمور، ويف هذه املدينة 
 ،دار صادر، معجم البلدان: ه(626)ت  احلموييب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا أشهاب الدين نظر: ي"؛  ...سكىن ملك الزنج

، معجم جغرايف، تح: الروض املعطار يف خرب األقطار: ه(900)ت عبد املنعم احلمرييبن  ؛ حممد207، ص2ج ، د.ت بريوت،
 . 552ص م،1980 ،ريوتب، مؤسسة انصر، 2إحسان عباس، ط

 . 150، صاملصدر السابق: ابن بطوطة -3
، مركز دراسات الوحدة 1، طم20إىل القرن  18اإلسالم واملسيحية يف شرق أفريقيا من القرن د. عبد الرمحن حسن حممود:  -4

 . 63، ص2011العربية، بريوت، 
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 :1م(1352ه/753رحلة ابن بطوطة إىل غرب إفريقيا ) -ب
كان السودان الغريب آخر البالد اليت زارها ابن بطوطة يف رحالته الطويلة اليت بدأها ابملشرق 
اإلسالمي وآسيا مث بعد ذلك األندلس، فنال هبا لقب شيح رحايل العصور الوسطى وكبري رحايل 

جوال، ت"نزعت نفس الرحالة سريعا إىل الرحلة  وال ، فمباشرة بعد عودته من األندلس إىل فاس2العرب
 .4م"1352ه/753يف غرة حمرم سنة  3فريقية مارا بسجلماسةفاحندر إىل البالد األ

ا، حيث كان ابن بطوطة فيها سفريا  وترجح معظم الدراسات أن هذه الرحلة ليست كساب ق اهت 
حضرة " مث وصلنا إىل  ، إستنادا لقوله:5غري رمسيا للسلطان املريين ليطلع على مصادر الترب والذهب

فاس، حرسها هللا تعاىل، فوادعت هبا موالان، أيده هللا تعاىل، وتوجهت برسم السفر إىل بالد 
 .6السودان..."

ذهاب إىل السودان الغريب، الولقد سلك ابن بطوطة أثناء هذه الرحلة طريقني خمتلفني بني 
 عودة منه إىل مراكش.الو 

 رحلة الذهاب وحمطاهتا:  -
م، وعرب 1352ه/753جلماسة يف الغرب من املغرب غرة حمرم سنة ترك ابن بطوطة مدينة س

ها مجاعة من جتار يف مقدمتها أبو حممد بن يندكان املسويف رمحه هللا، وفيالصحراء ضمن قافلة 
وبعد مخسة وعشرين يوما سريا يف الصحراء وصلت القافلة إىل تغازى قرية معدن ، سجلماسة وغريهم

اليت يرسل التكشيف منها إىل  "اتسرهال"، ومنها انطلق الركب حنو 7وفةامللح، اليت يسكنها عبيد مس
 أيواالتن )والته( بكتب أصحاب القافلة إىل أصحاهبم.

                                                           
 .65، ص3 نظر امللحق رقمي -1
 . 338م، ص1991، رايض الريس، لندن، 1، طدراسة يف املغرب العريب والسودان الغريب إفريقياتنقوال زايدة:  -2
لفواكه اكثرية التمور واألعناب والزبيب و : قصبة جليلة على هنر مبعزل عنها يفرغ يف قبليها، شديدة احلر والربد معا،  سجلماسة -3

، مكتبة 3، طأحسن التقاسيم يف معرفة األقاليمكثرية الغرابء؛ ينظر: املقديسي املعروف ابلبشاري:   واحلبوب والرمان واخلريات
 .231م، ص1991ه/1411مدبويل، القاهرة، 

 .273احلسن الشاهدي: املرجع السابق، ص -4
 .335املرجع السابق، صإفريقيات، نقوال زايدة:  -5
 .392ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -6
 والصفحة . نفسه، -7
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ليم مملكة السودان وأقصاها اوصلت القافلة بعد شهرين من بدء الرحلة إىل أيواالتن أول أق
، زار خالهلا انئب السلطان "فراب حسني" وحاكم البلدة "منشاجوى"، ويقول عن إقامته يف 1مشاال

"...وكانت إقاميت أبيواالتن مخسني يوما، وأكرمين أهلها وأضافوين، منهم قاضيها حممد هذه املدينة: 
 .2بن عبد هللا بن ينومر، وأخوه الفقيه املدرس حيي"

؛ وخنلها قليل يزرعون يف ظله البطيخ، ومعظم ثياب أهلها كما ذكر أن هذه املدينة شديدة احلر
 .3حسان مصرية، وأكثر سكاهنا من مسوفة، أما نساءها فوصفهن أهنن ميتزن ابجلمال الفائق

يوما للسائر اجملد؛ ولكن قبل وصوله  24يذكر ابن بطوطة أن املسافة من أيواالتن إىل مايل 
من السودان يسمون وجنارته، ومجاعة من البيضان على ملايل مر على قرية "زاغري" سكاهنا خليط 

،مث "زاغة" اليت ينحدر النيل 4مذاهب خمتلفة، ومنها وصل إىل "كابره" اليت يقول أهنا تقع على النيل
منها إىل "تنبكتو" مث "كوكو" مث "يويف" من بالد الليميني، وهي آخر بالد مايل، مث يتجه النيل شرقا  

 بة...إىل بالد دنقلة والنو 
كتب ابن بطوطة قبل وصوله مايل جلماعة البيضان املقيمني فيها، إىل كبريهم حممد بن الفقيه 

ومن اجلزويل، ومشس الدين بن النقويش املصري، فحصلوا له على اإلذن ابلدخول، واستأجروا له دارا، 
ومن الواضح أنه يف ذلك الزمان كان مبدينة  ،5سلطاهنا أن مينع الناس من دخول مايل إال إبذن عادهتم

 .6مايل جالية كبرية من أهل املغرب ومصر. واليت أختذت حيا خاصا هبا يف هذه املدينة
ه، 753مجادى األوىل سنة  14ها يفدامت إقامة ابن بطوطة مبايل مثانية أشهر، حيث دخل

قرية "ق ر ى منسا" اليت كان قد  ، ويف طريقه مر  بعدة قرى منها7ه754حمرم سنة  22 غادرها يفو 

                                                           
 .112ص ،سابقالرجع املكي حممد حسن: ز  -1
 .392، صسابقالصدر املابن بطوطة:  -2
 والصفحة .نفسه،  -3
فيه من هو نفس اخلطأ الذي وقع ، و يجرهو يف احلقيقة هنر النهنر النيل و  الذي مر  به النهر يف تقديره أن بطوطةابن أخطأ  -4

احلقيقية مل تكتشف إال منذ عهد  ع النيلالسيما أن منابعذرا يف هذا اللبس، و  ملتمس هلون سبقه من الرحالة واجلغرافيني املسلمني،
 . 142سابق، صالرجع املبراهيم العدوي: إظر: ين؛ م19يف القرن  يسري

 . 396-395، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -5
 . 143، صاملرجع السابقبراهيم العدوي: إ -6
 :Empires Of Medieval West Africa David C.Conrad؛ 402، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -7

, new York, 2005. P. 43 Ghana, Mali, and Songhay  
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"...السودان قد أكلوه  مات له هبا مجل يركبه، وملا أخربه راعيه بذلك خرج لينظر إليه فوجد أن 
 وم ر  ببلدة ميمة، مث مدينة تنبكتو حىت وصل إىل مدينة كوكو.، 1كعادهتم يف أكل اجليف"

مدن السودان مدينة كبرية على النيل من أحسن  "أهناكوكو:   يقول ابن بطوطة عن مدينة
، كما ذكر بعض منتجاهتا الفالحية كاألرز واللنب والدجاج والسمك، وحتدث …أكربها وأخصبهاو 

إلتقى ببعض  هذه املدينة شأن أهل مايل، ويف شأهنم الودععن عملة أهلها يف البيع والشراء وهي 
 . 2"سجد البيضان من اتفياللت الواقعة جنوب املغرباملغاربة منهم الفقيه حممد الفياليل إمام م

 رحلة العودة وحمطاهتا:  -
بينما ابن بطوطة يف "تكدا" وصله غالم احلاج حممد بن سعيد السجلماسي أبمر من السلطان 
املريين أبو عنان يستدعيه للعودة إىل فاس. والغالب أن هذا السلطان كان متشوقا إىل معرفة هذه 

 .3السودانية اليت أييت منها القدر الوافر من التربالبالد 
ه ومحل 754شعبان  11أمتثل رحالتنا لألمر وخرج من "تكدا" إىل "توات"، يف يوم اخلميس 

د اللحم واللنب م فيما بني تكدا وتوات، وإمنا يوج"...إذ ال يوجد الطعامعه زادا يكفيه سبعني ليلة 
كبرية، فيها أحد الفضالء يسمى جعفر التوايت، وقاضي تكدا يف قافلة  ، 4والسمن يشرتى ابألثواب"

 .5خادم 600الفقيه حممد بن عبد هللا وعدد كبريا من اخلدم، حوايل 
" إبقليم توات ووصلت مدينة  سارت قافلتهم فمرت ببالد "اهلقار" من طوارق اجلزائر مث "بودا

بن بطوطة يف بالد السودان قد ، وبذلك تكون رحلة ا6ه754سجلماسة يف أوساط ذي القعدة سنة 
شهرا، والبالد اليت زارها بعضها اآلن يف نيجرياي، وبعضها يف السودان الفرنسي، 17استغرقت حنو 

 وبعضها يف غاان.
 

 

                                                           
 . 403ص ابن بطوطة املصدر السابق، -1
GHANA AND MALIANCIENT : NehemiahLevtzion, نفسه، والصفحة؛ -2

Smithsonian Istitution Libraries, London. 1973. P, 197. 
 . 236سابق، صالرجع امل مؤنس: نيحس -3
 . 406، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -4
 . 407صنفسه،  -5
 .والصفحة  ،نفسه -6



 أفريقيا جنوب الصحراء وطة وكتابات الرحالة المسلمين حولبن بطألول: االفصل ا

22 
 

 . سلمني قبل ابن بطوطةاملرحالة الكتاابت يف  أفريقيا جنوب الصحراء  املبحث الثاين:
 املؤرخني العرب:تعريف أفريقيا جنوب الصحراء عند  -1

أ طلق اسم السودان أو أفريقيا جنوب الصحراء على مجيع املناطق الشبه صحراوية اليت انتشر 
فيها اإلسالم من أفريقيا، واليت متتد جنوب الصحراء الكربى ومصر، أي من احمليط األطلسي غراب إىل 

  .1المشا°10البحر األمحر شرقا وتساير حدودها اجلنوبية بصفة خاصة خط عرض 
 هي:  2وقسمت بالد السودان حسب املؤرخني العرب إىل ثالثة أقسام

 السودان الغريب: وميتد من ثنية هنر النيجر يف الشرق حىت احمليط األطلسي يف الغرب . -أ 
 السودان األوسط: ويشمل املناطق الواسعة احمليطة ببحرية تشاد . -ب      

أفريقيا الغربية اليت متتد من حبرية تشاد شرقا إىل  والسودان األوسط الغريب ويطلق على كل من السودان
 مشاال .°17-9ساحل احمليط األطلسي غراب وتقع بني خطي عرض 

  . لنيل وروافده جنوب بالد النوبةاحوض هنر  ناطقيشمل مو  السودان الشرقي: -ج
م( اسم بالد الزنج؛ إال 12-9) نيغلب عليه عند العرب بني القرنكان هذا القسم األخري قد و 

، بني حتديد بدايته وهنايتهيف ، واختلف عند كثري من املؤرخني أن كلمة السودان كانت تشمله أيضا
 وبني من يفصله عنه .فريقي الشرقي، من يضم له الساحل األ

فريقي، فذكر أنه الساحل الشرقي األ جغرافية 3لى العموم فقد حدد النوري دريد عبد القادروع
ومن الشرق احمليط اهلندي ومن   Ruvumaما و من الشمال الصحراء ومن اجلنوب هنر روف حيده

 ينقسم إىل أربع مناطق رئيسية هي: الغرب البحريات الكربى، وهو
 ابب املندب . (بوغاز)الواقعة بني عيذاب واملنطقة  -1
 منطقة ساحل عدن الغريب وتشمل منطقة الزيلع -2
الذي يعرف بساحل البنادر الذي ينتهي جنواب إىل حدود صوماليا  ساحل الصومال -3
 احلالية.

                                                           
، تح: خليل عساكر ومصطفى سعد، والسودانالعرب بالد تشحيذ األذهان بسرية  ه(:1274)ت  حممد بن عمر التونسي -1

 .132م(، ص1965املؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر، )القاهرة، 
، املؤسسة الوطنية (دراسات ونصوص)احلضارة العربية والتأثري األورويب يف أفريقيا الغربية جنوب الصحراء: عبد القادر زابدية:  -2

 . 11م، ص1989للكتاب، اجلزائر، 
، كلية األدب، جامعة املوصل، م(16-10ه/ 10-4اتريخ اإلسالم يف إفريقيا جنوب الصحراء ): عبد القادرالنوري دريد  -3

 . 29، صم1985ه/1405
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جنواب ساحل بر الزنوج أو ساحل أزانيا أو )عيزانيا( ويبدأ من حدود صوماليا مشاال وينتهي  -4
  يف موزمبيق حاليا . 1يف سوفالة

ويعترب العرب املسلمني أول من أطلق هذا االسم على الشعوب اليت تقطن يف هذه النواحي، 
ومسوا بالدهم بالد السودان، فقالوا عنها: أهنا بالد كبرية وسعة، آخذة يف الطول من حبر املغرب إىل 

اجلوانب حيدها من الغرب البحر احمليط ومن اجلنوب خراب مما ، رحبة 2حبر القلزم، وهي عظيمة جليلة
يلي خط األستواء؛ ومن الشرق حبر القلزم مما يقابل بالد اليمن ومن الشمال براري بني مصر وبالد 

، ويسكن يف هذه املنطقة الواقعة مابني مدار احلمل إىل السرطان أقوام من السودان 3الرببر ..."
 . 6هي على النقيض من البياضاليت  ،5من لون بشرهتم السوداءتسميتهم ، استوحوا أصل 4واحلبش

أن طائفة منهم يف املشرق وأخرى يف "...فذكر البكري أما عن اجلغرافية البشرية هلذا اإلقليم 
من املغرب الزغاوة واملغافوا ومركة وكوكو وغانة النوبة والبجاة والزنج واحلبشة، فاملغرب، فمن املشرق 

 .7ن أنواع األحابيش والزنج..."وغريهم م
هذا التقسيم أخذه املؤرخني عن اجلغرافيني العرب الذين قسموا املنطقة إىل أقاليم،  أنإىل ونشري 

ظهرت يف العصور املتأخرة مع املؤلفني تسمية أفريقيا جنوب الصحراء إمنا هي حديثة العهد، أما 
 تداولته املصادر العربية يف العصور الوسطى هلذه املنطقة، بينما جند االسم الذي العرب واألجانب

الفسيحة )أمتدت حدودها غراب إىل احمليط األطلسي، وشرقا إىل البحر األمحر، أما مشاال إىل الصحراء 

                                                           
الة الزنج، وأهلها مسلمون، يعيشون جنويب خط اإلستواء، وأكثر معايشهم من ف  : يطلق عليها املؤرخون العرب س  ةالَ فَ سُ  -1

اإلملام أبخبار من حل أبرض  أمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد األنصاري :نظر: يسهم جلود النمور؛ ولباالذهب واحلديد 
 . 23، ص،1895، مطبعة التأليف، مصر، احلبشة من ملوك اإلسالم

، عامل 1د، طيفهمي سع :تح، آكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكانه(: 4 ت ق) ، املنجمإسحاق بن احلسني -2
 . 103م، ص1988ه/1408،بالكت

، دار الكتب اخلديوية، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء :ه(821)ت، املعروف ابلقلقشندي أمحد بن علي بن أمحد الفزاري -3
 .273، ص5جم/ 1915ه/1333املطبعة األمريية، ابلقاهرة، 

،دار 1، طاتريخ الغرب اإلسالمي من خالل جغرافيات مشرقية مؤلفة قبل هناية القرن اخلامس للهجرةعبد الرزاق أبو صرب:  -4
 .116، ص2م، ج2013الكتب العلمية، بريوت، 

 .241سابق، صالصدر املاملقدسي:  -5
 . 224، ص1997، دار صادر، بريوت، 3، طلسان العربه(: 711مجال الدين بن منظور )ت  -6
، حققه وقدمه له: أدراين فان ليوفن وأندري فريي، دار الغرب كتاب املسالك واملمالك  ه(:487يب عبيد البكري )ت أ -7
 . 320، ص1992إلسالمي، بريوت، ا
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، هي بالد السودان واحلبش والزنج ... للتفريق بني الكربى، وجنواب إىل الغاابت اإلستوائية املطرية(
 .شرق القارة شعوب غرب ووسط و 

 : (م14-9ه/8-3) نيالقرن بنيما منيمناذج لكتاابت رحالة مسل - 2
انل العرب ق ص ب  الس ْبق  يف التعريف ابألقاليم األفريقية الواقعة جنوب الصحراء، فقد أ عتربت 

األفارقة مصنفاهتم التارخيية واجلغرافية املرجع األساسي لدراسة اتريخ هذه املنطقة، خاصة إذا علمنا أن 
 .1أنفسهم مل خيلفوا أي أثر كتايب يذكر عن اترخيهم

م( عن ممالك احلبشة والسودان، وأهنم من ولد كوش بن حام، ويف 9ه/3كتب اليعقويب يف )ق
املسالك  ، ويف هناية هذا القرن زودان ابن خرداذبة يف كتابه2بالدهم توجد املعادن والترب والزمرد الكثري

 . 3فريقيا خاصة ما يتعلق منها ببالد الزنجواملمالك حبديث جيد عن أ
واسعة وشاملة عن كتاابت لنا  يقدم  املسعوديم( جند 10ه/4)قالنصف األول من ويف 

معلومات وفرية وجيدة عن أفريقيا الشرقية وسواحلها، والغربية أيضا عند ذكره ألنساب  املنطقة، فذكر
"أن بالد الزنج ، وأشار خالهلا إىل:4أجناسهم وأخبار ملوكهم ونبااتهتم، وحيواانهتمالسودان وأختالف 

 .5ون ابحلديد بدال من  الذهب والفضة، ويقاتلون على البقر بدال من اإلبل واخليل"يتحل  
أهنا ذكر  اليت عن بالد السودان كتابه املسالك واملمالك  نفس القرن يف يف األصطخريحيدثنا و 

إىل  منها، ومتتدوليس يف أقاليم السودان من احلبشة والنوبة والبجة وغريهم إقليم أوسع  ،عريضة بالد
ومن الشمال إىل مفازة تنتهي إىل مفاوز مصر من وراء الواحات مث على  ،قرب احمليط ممايلي اجلنوب

يس هلا أي بينها وبني أرض الزنج، وهي على حسب وصفه ل ، وأخرىمفاوز بينها وبني أرض النوبة 
 . 6إال بدولة املغرب لصعوبة مسالكها بسائر األمم املمالك والعماراتبشيء من أتصال 

                                                           
 .48، صاحلسن الوزان: املصدر السابق -1
العالمة الكبري حممد صادق حبر  :تقدمي :اتريخ اليعقويب(: ه295ت) األخباري وهب أمحد بن أيب يعقوب بن جعفر بن -2

 .168-167-166، ص1، جم1964ه/1384ورات املكتبة احليدرية، النجف، العلوم، منش
 .27م، ص1996ه/1416 القاهرة، العريب،، دار الفكر فريقيةاألصول التارخيية للعالقات العربية األقاسم:  اير مجال زك -3
ي، كمال حسن مرع:، راجعه مروج الذهب ومعادن اجلوهره(: 346أيب احلسن علي بن احلسن بن علي املسعودي )ت -4

 .23-5ص ص ،2ج م،2005ه/1425، ، املكتبة العصرية، صيدا1ط
 . 31ص، 2ج، املصدر السابقاملسعودي:  -5
 . 53السابق، ص املرجع: مجال زكراي قاسم -6
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نفس القرن يذكر ابن حوقل معلومات متفرقة وغري مرتبة عن بالد النصف الثاين من  ويف
املغرب "ومل أذكر بلدان السودان يف السودان نظرا ألنه مل يعجب حبضارهتم على حد قوله، فقال عنهم:

، مرجعا سبب ذلك لغياب نظام احلكم واألدب والدين 1"...والبحة والزنج ومن أعراضهم من األمم
عندهم؛ ورغم ذلك إال أن معلوماته كانت قيمة خصوصا ما تعلق منها مبادة السودان الغريب عند 

 .  حديثه عن بعض مدنه وطعام أهله وجتارة امللح أبرضهم
حيتويه من غرائب   عبيد البكري مبعلومات ثرية عن السودان الغريب ومام( أمدان أيب11ه/5يف )ق    

)أوكار قدميا نسبة مللك هلم كان حيمل هذا  ما يتعلق بتوريث احلكم يف مملكة غاانوعجائب ومنها 
، ألنه ال يشك يف أنه ابن أخته، وهو يشك  ال يكون إال يف ابن أخت اْلم ل ك  ك  لْ م  "أن الْ يف  (االسم

فكانت مادته األساس األول اليت اعتمد عليها ج ل  املؤرخني الذين جاءوا بعده يف دراسة  ،2ابنه"يف 
 اتريخ هذه املنطقة .

م( اإلدريسي حبديث واف عن مدن ساحل أفريقيا الشرقي، واجلزر اجملاورة  12ه/6يقابلنا يف )ق    
ا، فيصيدون يف الرب النمور برا وحبر "متحرفون ابلصيد لبالد الزنج، فيذكر أن سكان مليندا مثال: 

كما حتدث ابلتفصيل عن مدن السودان الغريب، ،3الذائب ويصيدون يف البحر ضرواب من احليتان..."و 
بالد مللم، وهي مدينة صغرية كالقرية اجلامعة ال  من أن مدينة ملل، إمنا هيومما قاله عن مدينة مايل:"

 .4سور هلا..."
م( يقدم لنا ايقوت احلموي معلومات جيدة وخمتصرة عن مقديشو وكلوه، كما 13ه/7يف )ق    

أهنم غري الرببر الذين يعيشون ..."حتدث عن الشعب الساحلي ومساهم شعب الرببرة، فذكر عنهم: 
 .5بدول مشال إفريقيا وجنوهبا، ألن هؤالء سود يشبهون الزنج"

املغريب مبسح شامل للمنطقة من مدائن التكرور يف السودان  ويف هناية نفس القرن قام ابن سعيد
احلبشة أفضل أجناس ..." الغريب غراب، إىل بالد احلبشة والزيلع يف السودان الشرقي شرقا، وذكر أن

                                                           
م، 1992، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت ، لبنان، كتاب صورة األرض(:  ه367ت ) أيب القاسم بن حوقل النصييب -1

 .19ص
 . 871: املصدر السابق، صيب عبيد البكريأ -2
 . 59ص ،1املصدر السابق، ج ،اإلدريسي -3
 .22، ص1نفسه، ج -4
 .171، ص8ج ،، املصدر السابقمعجم البلدانايقوت احلموي: -5
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، فكانت معلوماته دقيقة وثرية بدراسته جلميع 1السودان وهم نصارى وفيهم ابلساحل مسلمون"
 املنطقة .جوانب احلياة يف هذه 

م( يطلعنا ابن فضل هللا العمري مبوسوعة كبرية شاملة، حتدث 14ه/8ويف النصف األول من )ق     
سالمية يف احلبشة والسودان الغريب، وخ ص  الباب العاشر يف بداية اجلزء الرابع منها عن املمالك اإل

هو امللك منسى سليمان،  بقدر من التفصيل ، فذكر أن سلطاهنا مملكة مايل وما بعدها"منها عن "
حتد ث عن طريقة حكمه، وأهم العادات والتقاليد اليت تطبع مملكته إضافة ألحوال اململكة من زراعة 
وجتارة وسياسة...، فكان دقيق الوصف م ل م ا جبميع جوانب احلياة يف هذه اململكة اإلسالمية، وما 

 .2معها من املمالك الصغرية
الكتاابت السابقة الذكر إمنا هي عينة قليلة من بني عشرات الكتاابت وماجيب التنويه إليه أن 

م( يف احلديث عن هذه البالد 14ه/8اليت سبقت )قرافيني مسلمني يف العصور الوسطى لرحالة وجغ
 فكانت كتاابهتم فريدة، 3املرتامية األطراف اليت قد رها املسعودي يف جمملها مسرية سبع سنني

 الرحالة ابن بطوطة مبعلومات اليت سيوافينااملصدر األساسي لتاريخ هذه املنطقة  اعتربت ومعلوماهتم
صرب على مشاق ، فبعيدا عن أهله ذي قضى سنوات طويلة يف الرتحالال هذا الرحالةعنها،  جديدة

عادات وتقاليد تعرف على ، والمراءاأللوك و ملاب من أجل اإلتصال، خماطر البحارو الصحاري والفيايفء 
مل  نالذييف وقت كان فيه السفر صعبا والطريق مملؤ ابللصوص وقطع الطرق  يف زمانه شعوب العامل

 يف مرات عديدة طوال رحلته . يسلم منهم الرحالة

                                                           
املكتب ، منشورات 1: إمساعيل العريب، ط، تحكتاب اجلغرافياه(:  640ريب )تأيب احلسن علي بن موسى ين سعيد املغ -1

 .97، ص1970التوزيع، بريوت، التجاري للطباعة والنشر و 
مسالك األبصار يف ممالك األمصار، يف ممالك اليمن واحلبشة ه(: 749شهاب الدين أمحد بن حيي ابن فضل هللا العمري )ت -2

، 2001، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، تح: كامل سلمان اجلبوري، طوالسودان وأفريقيا واملغرب واألندلس وقبائل العرب
 .60-31، ص ص 4ج
 . 127، ص1ابق، جاملسعودي : املصدر الس -3
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أفريقيا جنوب شرق  يفاملظاهر احلضارية 
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 سلطنيت مقديشو وكلوه اإلسالميتني.املظاهر احلضارية يف  -         
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 . اسم مقديشو يف املصادر العربية -
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 سلطنيت مقديشو وكلوه اإلسالميتني . املظاهر احلضارية يف -  
 سلطنة مقديشو اإلسالمية: -1
 اسم مقديشو يف املصادر العربية:  -1-1

ايقوت  ذكرهااسم مقديشو يف املصادر اإلسالمية ومعاجم اجلغرافيني العرب فجاء 
 3(،ومساها ابن بطوطةشني معجمةن وفتح الدال و ابلفتح مث السكو "،)وش  د  ق  م  "2والقزويين1احلموي

"، )ابلفتح مث وش  د  ق  م  فيسميها " 4املقريزي"، )ابلفتح مث السكون وفتح الدال والشني(، أما وش  د  ق  م  "
السكون وكسر الدال وضم الشني(، ويقول عن موقعها أهنا تقع بني الزنج واحلبشة، وامجعت كل 

 املصادر السابقة على أن هذه املدينة متناهية يف الكرب .
( KILWAيف مدينة كلوا ) ونربتغاليوجدها الالعربية، تذكر أحد الكتب التارخيية 

املتوالية  بعض اهلجرات العربيةأن مقديشو. فتذكر أتسيس مة عن بعض األخبار امله م،1505سنة
م بقيادة 907ه/295. كان أخرها يف حدود سنة 5الفارسي للخليج ريبعالقادمة من الشاطئ ال

ادر هراب من بنإىل ساحل على منت سبعة سفن وصلوا  ،ن البحرينماإلحساء القريبة من سبعة إخوة 
حوايل منتصف  كان ذلك، و 6راوةببتأسيس مدينيت مقديشو و اضطهاد ملكهم، وقاموا 

 .7، وظلت أقوى مدينة على الساحل زهاء سبعني عاما(م10ه/3)ق
 احلياة السياسية يف سلطنة مقديشو: -2 –1

عظيما قدرًا  اذات نظم ورسوم أصاهب (م14ه/8ق)أصبحت سلطنة مقديشو اإلسالمية يف 
من نظام سياسي لتنظيم احلياة هبا، بعد أن ازداد أهلها ثراًء كان ال بد من وضع من الثروة واجلاه، و 

 .الغرابء الوافدين عليهالتجار لتوفري األمن ألهلها و أجل 
 

                                                           
 .173، ص5ايقوت احلموي: املصدر السابق، ج -1
 .62، دار صادر، بريوت، لبنان، د.ت، صأاثر البالد وأخبار العباده(: 682زكراي بن حممد بن حممود القزويين )ت -2
 .147ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -3
 . 25ص القزويين: املصدر السابق، -4
 .74، مكتبة النهضة املصرية، د.ت، صاإلسالم و احلبشة عرب التاريخمهندس فتحي غيث:  -5
 .148، صالنوري دريد عبد القادر: املرجع السابق -6
 .378م، ص1970، تر: حسن إبراهيم حسن وآخرون، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، اإلسالمإىل الدعوة توماس أرنولد:  -7
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 نظم احلكم واإلدارة: –2-1
وجدها قد بلغت درجة م، 1331ه/731لطنة مقديشو يف عام سلابن بطوطة  ةر زايعند 

، مل حيمل واحدا من ألقاب 1حيث وجد فيها حاكما يلقب ابلشيخالرخاء، ظيمة من احلضارة و ع
بكر بن عمر، لغته صومالية لكنه يتكلم  "يسمى أبو .2اخلالفة اإلسالمية وشاراهتا املختلفة يف عصره

أشاد بروعة نظامه يف احلكم واإلدارة وكيف كان يرتسم هدي اإلسالم وشريعته يف ، 3"اللسان العريب
 . 4أمور الدنيا والدين

فلم ،5يبدو أن نظام احلكم يف مقديشو يف ذلك الزمان كان حكما دميقراطيا من نوع خاصو 
القاضي وكاتب السر والوزراء بل كان يعاونه فيها جملس مكون من  تكن السلطة املطلقة بيد احلاكم

 الَعْقِد. ل احلل و الفقهاء أهواألمراء أهل الشورى و 
من خالل ختصيصه يوما يف األسبوع اإلسالم تعاليم أتثر سلطان مقديشو ب مدىني لنا تبوي

وصحبته  حممد )ص(لرسول اب للنظر يف قضااي الناس ومساع مشاكل الرعية وحل نزاعاهتم بنفسه إقتداء
أة ويدبر أمور الرعية إىل جانبه و فكان حكمه يتسم ابلعدل واملسا . ر املسلمنيو يف والية أمتبعهم ومن 

 .6املتقدمون على إصطالح هلم
 القضاء: –

فقد   ،ئر شرق إفريقيا يف العصور الوسطىكان القاضي حيتل منصبا هاما يف سلطة مقديشو وسا
رجع الرئيسي للشريعة هو املووظيفته الوظيفة األكثر أمهية و  الورعني من العلماء الزاهدينكان خيتار 
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باشرة يف األمهية واملكانة الرفيعة من يلي السلطان م كان، ف1يف البالدالعدالة  يداإلسالمية وهو س
 .ألسبوعية خالل جلوسه ابلقرب من السلطان يف جملسه ومرافقته له يف اإلحتفاالت ا

"وهو يعرف اببن الربهان ذكر ابن بطوطة أن قاضي مقديشو وقت زايرته كان عربيا من مصر 
كلفه سلطان مقديشو إىل جانب مهامه الشرعية ببعض التشريفات السلطانية املتمثلة يف ،2املصري"

ها ابن استقبال الضيوف من أهل العلم والفقه والشرف، فعندما رست السفينة اليت كان على متن
 .3بطوطة مبيناء مقديشو َقِدَم قاضي املدينة ابن برهان املصري رفقة طلبته إلستقباله

 جملس سلطان مقديشو:  –2-2
ُة، صورة ة وضاءفإسالمية ُمشر رعيته املسلمة بصورة دث ابن بطوطة عن سلطان مقديشو و حت

هلذا الشيخ كان ، و 4إسالمية رائعةرعية تعيش حياة حية حلاكم مسلم عادل، وحكومة مسلمة قوية و 
اليت هي مجيعا حتت ادة اخلصوصية امللكية املتنوعة القو السلطان عدد من الوزراء واخلرباء القانونيني و أ

وم السبت للفصل يف قضااي ييوم اجلمعة بعد الصالة مباشرة، و جيتمع هبم مرتني يف األسبوع و ، إمرته
 نزاعاهتم.الناس و 
وم السبت للنظر يف مظامل الناس وشكاايهتم، فيخرج الشيخ إىل خصص سلطان مقديشو ي لقدو 
وكل  ،اخلاص هبا جتلس فيه امكاهن يفجيد القاضي وكبار القوم جمتمعني كل طائفة حيث جملسه 

والفقهاء بني يديه وبقية  السلطان على يساروجيلس القاضي لسه الذي ال يتعداه، له جم ةصاحب منزل
 . 5ينصرفون ابستثناء الكرباء من كل صنفو   عليهونَ مُ ل ِ سَ يُ  الرعية

، 6وبعد أن يؤلف السلطان قلوب الرعية ابلطعام ينعقد اجمللس للفصل يف شكاايت الناس
فيحكم القاضي فيما يتعلق ابألحكام الشرعية، وأهل الشورى من الوزراء واألمراء فيما غري ذلك، وما 

بوا إليه فيخرج هلم اجلواب من حينه على ظهر بطاقة مبا يقتضيه أحتاج منهم ملشورة السلطان كت

                                                           
1 - Freeman,G:The history of the east African coast, 1966, p159. 
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، ونالحظ هنا احلرص الشديد من السلطان يف نشر العدالة بني أفراد جمتمعه من خالل تقسيمه 1نظره
 ألدوار القضاء بني أهل العلم والفضل من حاشيته املقربني .

 : لتجاريالنشاط ا -1-3
ت ابن بطوطة كثريا، فذكر أنه أُعجبإن طريقة تعامل املقدشيني مع التجار الوافدين عليهم 

مبجرد وصول املراكب إىل امليناء يصعد جتار البلد إليه بطبق فيه الطعام، وخيتار كل واحد منهم اتجرا 
، 2ثمن احلاللليكون نزيله، وتتضمن النزالة هنا شراء التاجر املضيف لكل ما مع التاجر الوافد ابل

مع اتجر حيق ألحدهم التعامل  واجلميل يف هذه املعاملة هي تلك املنافسة الشريفة بني التجار إذ ال
حممد )ص( بعدم جواز بيع األخ  وصية الرسولو  بتعاليم اإلسالم، اتفق معه اتجرا أخر قبله، إقتداء

 . أخيه إذا سبقه للبيع على بيعة
. إذا 3كان ملقديشو حكومة منظمة تعرف أصول املالحة البحريةومما الحظه ابن بطوطة، أنه  

وصلتها سفينة صعد إليها رسول من قبل السلطان ليعرف من أين قدمت؟ ومن صاحبها؟ ومن 
؟. وخُيْذ هذا البيان ليعرض على السلطان فإذا وجد 4ومن قدم عليها من التجار ؟رابهنا؟ ونوع محولته

وافدين استضافه، وبعد ذلك يفسح اجملال لبقية جتار املدينة ألختيار من يستحق ضيافتها من التجار ال
 نزالئهم من التجار .

"وأهلها هلم مجال  : أشار ابن بطوطة إىل ثروة سلطنة مقديشو احليوانية الكثرية، فقال عنها
عن  املذبوحة يوميا ويوضح عدد اجلمال، 5كثرية، ينحرون منها املئني يف كل يوم، وهلم أغنام كثرية"

،كما ساعدت تربية أهلها لألغنام يف 6زدحامها ابلسكان يف ذلك العصراو  املدينةهذه ضخامة حجم 
األفريقي  ،صنع األقمشة اليت كانت أساس التبادل التجاري بني مقديشو وبلدان العامل اخلارجي
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هلا، ومنها حتمل إىل "وهبا تصنع الثياب املنسوبة إليها اليت ال نظري واألسيوي عند قول ابن بطوطة 
 .1داير مصر وغريها"

وذكر ايقوت احلموي يف معجمه عددا من صادرات مقديشو اليت كانت حتمل إىل غريها من 
 .2البلدان مثل الصندل واألبنوس والعنرب والعاج

يف إقامتها لعالقات  3كما ساعد موقع مقديشو اإلسرتاتيجي على الساحل اإلفريقي الشرقي
جتارية مع العامل اخلارجي، والعريب خاصة مصر وفلسطني، حيث ذكر ابن بطوطة بعض املنسوجات 
املصرية اليت أحضرها له قاضي مقديشو، وذكر منها دراعة من املقطع املصري، وعمامة مصرية 

ي أخضر، وحتتها معلمة، وكذا عند وصفه للباس سلطان مقديشو يوم اجلمعة يتكون من فرجية قدس
 .  4من ثياب مصر وطروحاهتا احلسان

 ،وأصبحت مقديشو يف ذلك العصر بفضل نشاطها التجاري الدؤوب متثل مركزا إقتصاداي كبريا
قارة أسيا من جهة أفريقيا و ني وبة والعامل العريب من جهة، فريقيفكانت مهزة وصل بني التجارة األ

 إليها من كل إجتاه .لسفن التجارية تقدم أخرى، وا
 جتماعية يف سلطنة مقديشو:إلاحلياة ا –1-4
 :عادات وتقاليد الضيافة  -أ-4

م( على جمموعة من العادات والتقاليد اليت ميزت مدن 14ه/8وقف ابن بطوطة يف )ق
سلطنيت مقديشو وكلوه رغم الساحل األفريقي. وأشاد مبراسيم استقبال الضيوف والتجار معا يف 

 .6، لدرجة وصفه لبالد الصومال أهنا بالد كرم ومروءة5ختالف اللغةإ
املقديشيني ابلعلماء وتعظيمهم هلم، فمباشرة بعد  ، إهتمامابن بطوطة ومن العادت اليت أشاد هبا

الوافد   أن استقبله القاضي أصطحبه إىل السلطان، إذ كانت العادة عندهم أالينزل الفقيه أو الشريف
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إىل بالدهم عند أحد إال بعد مقابلة الشيخ، الذي أكرم ضيافة ابن بطوطة بطبق فيه أوراق التنبول 
 .1وأمر له ابلنزول بدار الطلبة املعدة خصيصا للضيوفوالفوفل، 

 بس :املأكل واملل – ب -4
نها بسبب إفراطهم يف األكل، وهو ما مسو  املقديشيني ساممن ضخامة أج ابن بطوطة تعجب 
ن من األرز املطبوخ و  أن طعامهم مك فذكر،2"أن مستوى احلياة يف تلك البالد كان مرتفعا" ر  قِ جعله يُ 

طبخون املوز يبول، و نخلشب. فوقه حلم الدجاج والسمك والتابلسمن، يضعونه على صحفة كبرية من ا
فإذا أكل الواحد منهم ، عند األكل خلالتامل قبل نضجه يف اللنب واحلليب، كما أهنم يكثرون من

أيكل قدر  بطوطة،من هذه املخلالت، والواحد منهم كما قال ابن لعقة من األرز أكل بعدها لقمة م
 .3من الناسكل اجلماعة أتما 

. فالطبقة الغنية املتمثلة طبقات اجملتمع ختالفإحسب  ا يتعلق مبالبسهم، فهي ختتلفأما فيم
زراء واألمراء والقضاة وغريهم من الطبقة العليا، يلبسون مالبس حريرية و يف السلطان وحاشيته من األ

دي من طبقة العامة على قميصا وفوطة ُتَشد  إىل الوسط وتتدىل وعمائم، بينما يقتصر لباس الرجل العا
اليلبسون السراويل، بل  "أن املقديشيني، وما خلص إليه ابن بطوطة 4حول اجلزء السفلي من اجلسم

 .5يشدون بدال منها فوطة يف أوساطهم"
 االحتفاالت األسبوعية:  -ج-4

 حتفاالت األسبوعيةإلمقديشو اإلسالمية نوعا من اطنة الحظ ابن بطوطة أثناء تواجده بسل
، حيث أن السلطان كان خيرج لصالة 6الطابع اإلفريقيجتمع بني الشكل اإلسالمي و كانت اليت  

طائر مصنوع واكب عظيمة ترفع فوق رأسه أربع قباب من احلرير امللون، يعلو كال منها ماجلمعة يف 
يط به أمراء األجناد والقواد ار، وحيألنفألبواق وااالطبول و  بني يديه  من الذهب اخلالص وتضرب

يتزحزح من مكانه، فمن كان ماشيا  يتحرك أحد وال والقاضي والفقهاء، وعند ضرب هذه األدوات ال
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ف، فلم يتحرك إىل اخللف وال إىل األمام حىت ينتهي الضرب مثل النشيد الوطين يف وقتنا احلايل، وق
ويسري املوكب حىت يصل إىل املسجد ألداء صالة اجلمعة، مث خيرج السلطان ومن معه هبذا التنظيم 

 .1حىت يدخل مشورته )دار الشورى(
 احلياة الدينية:  -د-4

إرتباطهم ابملسجد، بتعاليم الدين اإلسالمي من خالل حمكومني ن حكاما و و تعلق املقديشي
 ،يف اجلامع الكبريعلى مواظبة صالة اجلمعة  حريصيني أن أهل هذه السلطنة الحظ ابن بطوطةف

 . 2مجاعة يقيمون الصالة بهد معينة من السنة فيجتمعون فيه و ون عليه يف مواعيدُ رِ الذي كان الناس يَ 
اية غحياة السكان والسلطان نفسه الذي كان يف  الرتبية الدينية علىرمبا انعكست هذه و  

التقدير  دليل على ذلك الرتحيب الكبري و وخري، همخيلى من الجملسه و  حرتام للعلماء،إلالتبجيل وا
ختصيصه ألحد  و  ،حاشيتهو  املقديشي أبوبكر بن عمر طوطة من قبل السلطانالواسع الذي لقيه ابن ب

ودار مرتبة وجمهزة لضيافة العلماء والفقهاء الذين يَِفُدون على ، 3لة يف خدمتهكبار مسؤويل الدو 
 . 4السلطنة، وأخرى إلقامة طالب العلم ورعايتهم والقيام أبمرهم

 : اإلســـالمــية ســلطـــنة كـــلــوه -2-2
 التسمية والنشأة : -2-1
، ولعل أشهر تلك يف معاجم اجلغرافيني املسلمني والرحالة العرب أبشكال خمتلفة اسم كلوه رَ كِ ُذ 

 ، وفتح الواو واهلاء(،السكونمث  لكسر،)اب"ة  و  ل  "ك  6، والدمشقي5ايقوت احلموي األمساء ما نطقه
)بضم الكاف، وسكون الألم وآخرها ألفا  وا"ل  "ك  7بينما نطقها ابن بطوطة بلفظ واحدة الِكَلى؛

 ممدودة( .
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عتبار أن هذه اجلزيرة صح ألأن تسمية ايقوت احلموي األوىل هي األ 1freeman أوضحو  
 لوه اإلنسان.كتشبه  

م بعد 975ه/395، يف عام 2أتسست هذه السلطنة الزجنية، الواقعة إىل اجلنوب من زجنبار
عاما، واختلفت الرواايت التارخيية يف شخص مؤسسها بني علي بن بناء مدينة مقديشو بسبعني 

احلسني، أو والده حسن بن علي حاكم إقليم شرياز بفارس، وتقول أحد الرواايت أن حسن بن علي  
؛ ولكن 3كان قد َقِدَم بصحبة أبنائه وأتباعه، واشرتى هذه اجلزيرة من أحد الوطنيني األفارقة الكفار

املدينة هذه وأقام هبا  لي بن احلسن هو الذي أستوطن كلوهأن ع" محن زكياملعروف حسب عبد الر 
سلطنة مقديشو على لواألزدهار، وكانت خليفة بلغت درجة عالية من التقدم  اليت، 4"اإلسالمية

 .الساحل األفريقي الشرقي
 للحياة العامة يف سلطنة كلوه اإلسالمية :ابن بطوطة وصف  -2-2

م، وقدم لنا وصفا حسنا عنها، 1332ه/732 وطة مدينة "ُكْلوا" عامابن بطالرحالة زار 
حيث حتدث عن صفات سلطاهنا وأخالقه الكرمية، وما بلغته سلطنته من تقدم وأزدهار يف شىت 

 اجملاالت احلضارية .
شاهد ابن بطوطة عظمة مدينة كلوه والرخاء املادي الذي كان يرفل فيه أهلها واحلضارة اليانعة 

"هي مدينة عظيمة ساحلية...من أحسن املدن وأتقنها عمارة دانت هبا مدينتهم، فقال عنها: اليت أز 
أما قصور سالطينها فكانت تشبه إىل حد كبري قصور األمويني يف دمشق ، 5وكلها ابخلشب"

 .6وقرطبة

                                                           
1- Freeman,G : Select Documents On the East African Coast from the firstto the 
earlier Ninecteenth, Oxford, 1936, p, 47. 

 100ص سابق،ال رجعاملحسني مؤنس:  -2
 م . 2001ه/1422، د.م، 4حممد علي الصاليب، ط د.: ، تحجهينة األخبار يف اتريخ زجنبار: يد بن علي املغرييسع -3
اسات املصرية للدر  ، اجلمعية12،عالتارخيية املصرية(اجمللة )"، فريقياأشرق  اإلسالم واحلضارة العربية يف"كي: ز ن عبد الرمح -4

 . 66 -37م، ص ص1974التارخيية، مصر، 
 . 150سابق، صالصدر امل: ابن بطوطة -5
، ، ]على اخلط[(جملس الشباب العريب األفريقي)، "األفريقيون ومسامهتهم يف احلضارة العربية اإلسالمية": سيد امحد العراقي -6

 . 10:30،  م2019.02.28 ، اتريخ اإلطالع:https://aaycouncil.orag.com: متاح على

https://aaycouncil.orag.com/
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أجناس خمتلفة من عرب، وفرس، وهنود، وأفارقة، وجنس قامت هذه السلطنة الزجنية على مزيج 
، وانتشرت هذه األجناس على طول الساحل املمتد من مشال إرترياي 1عرف ابجلنس السواحلي خليط

، فكونوا مزيج من العادات والتقاليد األفريقية 2وحىت مدينة سفالة جنوب هنر الزمبيزي يف موزمبيق
 اإلسالمية .

من الزنوج،  وسائرهم أشار ابن بطوطة إىل بعض تلك العادات والتقاليد اليت ميزت سكان كلوه
أكثر اهلها الزنوج املستحكمو السواد، وهلم شرطات يف وجوههم كما يف وجوه "...و قائال عنهم: 

دات ابقية عند السودانيني، ويعتربوهنا نوعا من التجميل العا تزال مثل هذه وال، 3الليميني من جنادة"
 واجلمال لدى الفرد السوداين .

، بة سكان كلوه يف الدين وشجاعتهمعلى إظهار صالويف اجلانب الديين، ركز ابن بطوطة 
عليهم الدين ب "وهم يف جهاد ألهنم يف بر واحد مع كفار الزنوج، والغالفنجده يصفهم قائال: 

وكأنه خيربان ان املذهب الشافعي تقليد توارثته مدن الساحل ،4والصالح، وهم شافعية املذهب"
ألفريقي، رغم أسبقية املذهب الشيعي الذي جاء به مؤسسي هذه السلطنة الفرس الشريازيني الشرقي ا

بة الرغ عندهم لوا فرضه على السكان األفريقيني، إضافة إىل ان الزنوج انفسهم مل تكنالذين مل حياو 
  املطلقة يف أتباع هذا املذهب، والذي ظل أتثريه حمدودا ويف مناطق حمدودة .

يف العصور  احلياة اإلقتصادية يف سلطنة ُكْلوه اإلسالمية عروس الشاطئ األفريقي الشرقيأما عن 
فقط اليت نقلها له أحد  عن بعض الرواايت الشفويةفقد احنصر حديث ابن بطوطة فيها  5الوسطى
ليميني ويف من بالد الالة ويُ فَ وا، وأن بني سُ لْ الة على مسرية نصف شهر من كُ فَ أن مدينة سُ يف "التجار 

                                                           
لهم، لغتهم هي خليط من بني قبائه ر اأنتشيدينون بدين اإلسالم نتيجة فريقي، أ، تكونوا نتيجة تزاوج عريب ابملولدون ونَ فُ رَ عْ ي ُ  -1

 . 146سابق، صالرجع امل :عبد الرحيم سيدالحياة  ،نظري ؛السواحلية األفريقية، تسمىاللغات العربية و 
)جملة البلقاء للعلوم اإلنسانية ، " العرب وأنتشار اللغة العربية يف أفريقيا الشرقية يف العصور الوسطى ": علي منصور نصر -2

 . 153-115، ص ص 2011، كلية األدب، جامعة البحرين، 2ع، واإلجتماعية(
 . 150، صاملصدر السابق: ابن بطوطة -3
 . فحةصوال، نفسه -4
، اتريخ http://www.islambeacon.com: ، متاح علىإلسالمية: املوسوعة اإلسالمية، ]على اخلط[سلطنة كلوة ا -5

 . 18:35، 2019.4.21اإلطالع : 

http://www.islambeacon.com/
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الذهب إىل كلوه وسائر  ينقل ُسَفالة ومن هذه املدينة، 1الة"فَ ويف يؤتى ابلترب إىل سُ مسرية شهر، ومن يُ 
 . مدن شرق أفريقيا

إن ما يدعو لألسف أنه كان أبستطاعة ابن بطوطة من خالل هذه الرحلة أن يوافينا ببياانت 
السياسية هلذه السلطنة اإلسالمية بغريها من املناطق احمليطة التجارية و جغرافية وسياسية عن العالقات 

فه هلا كان ، خاصة إذا علمنا أهنا يف زمانه كانت أهم مركز إسالمي يف شرق أفريقيا، وأن وص2هبا
فريدا من نوعه، فلم يسبقه هلذا الوصف والتحليل أحد من اجلغرافيني والرحالة املسلمني يف العصور 

 .الرحالة األجانب للمنطقة  ل  بل كانت مادته أساسا إعتمد عليها جُ ؛الوسطى
 وصف ابن بطوطة لسلطان كلوه ومكارمه :-2-3

م، فذكر"أن امسه 1332ه/732ته إليها سنة أشاد ابن بطوطة كثريا بسلطان ُكْلوه وقت زاير 
، وكان أبو 4، وهو أصل هلذه الكنية وهذا التكرمي3أاب املظفر حسن، ويكىن أيضا ابو املواهب"

املواهب هذا كثري احلمالت العسكرية على القبائل الوثنية القريبة منه، اليت غالبا ما كان ينتصر عليها 
ه اخلمس منها ليوزعه يف مصاريفج على مستحقيها، ويستخر وحيصل على غنائم ليقوم بتقسيمها 

َا َغِنْمُتْم ِمنْ  الشرعية، مصداقا لقوله تعاىل:  َشْيٍء َفَأن  ّلِلِِ  ُُخَُسُه َولِلر ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى  َواْعَلُموا أَّن 
وكان أيخذ منها حصة ذوي القرب ليدخرها عنده ملن يَ ْقِدْم عليه ، 5َواْليَ َتاَمىى َواْلَمَساِكنِي َواْبِن الس ِبيلِ 

 . 6من شرفاء العراق واحلجاز وسوامها
جيلس للفقراء، ويعطف عليهم، ويؤنسهم ويسمع وكان من شدة تواضع هذا السلطان أنه 

 الفقري هعة أحد الفقراء اليمنيني، فأعرتضلشكواهم، حيث صادف مر ة وهو عاِئد من صالة اجلم
لبيك اي فقري، ورجع إىل املسجد وطلب منه مالبسه اليت يرتديها يف حينه، فرد عليه السلطان: "

: ادخل فخذها، ودخل الفقري له تلك الثياب، وقال واها وخلعثيااب سِ  سَ بِ لَ ودخل بيت اخلطيب ف َ 

                                                           
 . 150ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -1
 .  15-50كراي قاسم: املرجع السابق: صمجال ز  -2
 .150، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -3
 . 142سابق، صحممود الشرقاوي: املرجع ال -4
 . 41آية  ،سورة األنفال -5
 . 51صسابق، الرجع امل: مجال زكراي قاسم -6
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وملا مسع ابن السلطان ابألمر أرسل للفقري وأعطاه مقابل إرجاع تلك املالبس عشرة رؤوس  ،1وأخذها"
 .2من الرقيق ومحلني من العاج بدال عنها

ومن طرائف ما يذكر ابن بطوطة أنه ملا مات هذا السلطان الفاضل الكرمي،خلفه أخوه داوود يف 
احلكم الذي كان على عكس أخيه، برغم صالحه وتقواه؛ ألنه اليعطي أحدا شيئا، فإذا جاءه 

 .3ى"طَ عْ ما ي ُ  هُ دَ عْ ب َ  كْ رتُْ ي ومل يَ طِ عْ ي ُ  انَ ي كَ ذِ ال   اتَ "مَ السائل، قال له : 
ابحلضارة العربية اإلسالمية، فلم يذكر ابن بطوطة أنه  جليا أتثر سالطني هذه البالد اويظهر لن

ببالدهم  أو العيد تفاهم مع سكان هذه املدن عن طريق ترمجان وال عن وجود مرتجم خلطبة اجلمعة
ابلعربية،  ابن بطوطةسلطان مقديشو أبو بكر بن عمر مع  حديث، من خالل 4عكس غرب أفريقيا

  .  الفقري اليمين وسلطان كلوه أبو املواهبلنص احلوار الذي جرى بني فهم الرحالةو 
كانت   عن شعوب شرق أفريقيا جنوب الصحراءابن بطوطة على العموم فإن الصورة اليت نقلها و 

 ل التسيري الرشيد الذي اتبعهكانوا يف غاية احلضارة والتقدم من خالمشرقة يف جمملها، حيث  
جبلوسهم  بعضهم وتواضع،  املقربني منهمسالطينهم يف أنظمة حكمهم، عن طريق توزيع املهام بني

، إضافة لتعظيمهم مع الغرابء لفقراءهم واإلستأنس بصحبتهم، واملعاملة اجليدة اليت أمتاز هبا جتارهم
ي لقيه ابن بطوطة يف هبدااي مثينة وغالية، سواء ابلتبجيل كالذ يةالعربالبالد من  هل العلم والشرفأل

 ا، وكذا ختصيصهم دور واحلجاز تاد سالطينهم ميدوها لشرفاء العراقالعطااي اليت أعمقديشو، أو 
أن ، وإن دل هذا على شيء فإَّنا يدل على ء املقربني من السلطانيشرف عليها أحد الوزرا للضيافة

كومني فال عجب وال غرابة فيما نقله وأتثر به احلكام واحمل األفريقي اإلسالم تغلغل يف أوساط اجملتمع
 عن حياة هذه الشعوب اإلسالمية .   ابن بطوطة الرحالة

                                                           
 . 151-150 سابق، صالصدر امل: ابن بطوطة -1
 . 151نفسه، ص -2
 . 100سابق، ص الرجع امل: ؛ حسني مؤنسوالصفحةنفسه،  -3
 . 153-115سابق، ص صالرجع امل: علي منصور نصر؛ 399، ص املصدر السابقابن بطوطة:  -4
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)مملكة مايل( : املظاهر احلضارية يف غرب أفريقيا جنوب الصحراء  
: مملكة مايل اإلسالمية التسمية والتأسيس -1     

يف القرون  منطقة غرب أفريقياتعد مملكة مايل من أشهر املمالك اإلسالمية اليت قامت يف 
 اختلف الكثري من املؤرخني واجلغرافيني املسلمني يف ضبط امسها الصحيح.حيث ، الوسطى

)مايل(؛ أما  4والوزان3وابن بطوطة2يسميها العمري، بينما يضبطها )ملل(؛1البكريفنجد 
كما   7الصحيحة )مايل()ملي(، وترجح الدراسات أن تسميتها 6(، والسعديفيسميها )َمل  5كعت

وصفها وصفا و يف فرتة إزدهارها،  (م14ه/8)ق يف منتصف وردت عند ابن بطوطة الذي زارها 
 واإلجتماعية. قتصاديةالدقيق بكل جوانبها السياسية واإلعن إملامه  م  ن  دقيقا ي  

-636)سونداياتكيتا م بقيادة1240ه/638سنة  اإلسالمية اململكة هذه أتسست
هزميته  م(، املنتمي لقبائل املاندجبو املسلمة القاطنة يف إقليم )كاجنااب(. بعد1255-1238ه/653

 م،1235ه/632سنة  يف معركة "كريينا" التارخيية وقتله لقائدها سومانكورو، ململكة الصوصو
كان قد اليت   ةهذه األخري ، م عاصمة دولة غاان الوثنية القدمية1240وتدمريه ملدينة كوميب صاحل عام 

، فاستطاع سونداياتكيتا أن يضع حجر األساس م1076ه/469عليها املرابطون سنة  قضى
لتأسيس هذه اململكة اإلسالمية اليت ضمت عدة دول يف مملكة واحدة، وجيدر بنا هنا أن نذكر أن 

ليت قامت يف غريب مل يكن اسم البلد احلايل، بل اسم اثين املمالك األفريقية السودانية الكربى ا 8مايل
 أفريقيا وخلفت دولة غاان الوثنية يف املنطقة .

 

                                                           
 .875 البكري: املصدر السابق، صأيب عبيد  -1
 .34، ص4، جاملصدر السابقالعمري:  -2
 . 396، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -3
 . 538سن الوزان: املصدر السابق، صاحل -4
 .38م، ص1964، د.م، ذيله هوداسدالفوس، وأكابر الناس اتريخ الفتاش من أخبار البلدان واجليوشكعت:   ودحمم -5
درسة امل ،وشاركه تلميذه سيد بنوة دالفوس هوداس: ، تحاتريخ السودانالسعدي:  ان بن عامرمر عبد الرمحن بن عبد هللا بن ع -6

 .9م، ص1981، لسن الشرقية، ابريسلأل الباريزية
 (م17-16ه/ 11-10) الثقافة العربية اإلسالمية وأثرها يف جمتمع السودان الغريب خالل القرنينيد: ري سعد غيث أمحطمد.  -7

 .68، ص.تإلسالمي، ددار املدار ا، 
 .66، ص4؛ ينظر: امللحق رقم 232ص  السابق،حسني مؤنس: املرجع  -8
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 احلياة السياسية:-2
عة، إذ أشار إىل أهنا مرب ،لرقعة هذه اململكةا حتديد نقال عن سعيد الدكايل القلقشندي أعطى

إىل ، متتد من بالد السنغال غراب 1، تقع جنوب مراكشعرضها مثل ذلكأزيد، و أو طوهلا أربعة أشهر 
مسكونة إال  مجيعها، و 2الذهب جنوابمشاال حىت ساحل العاج و من بالد الرببر اهلوسا شرقا، و  لكامم

 من كانت تتمتع بهيوضح ما  مر الذي.األَ 3املسلمني السودان   عظم ممالك  هذه اململكة هي أَ ما قل ، و 
 . عليهامي إىل العظمة اليت كانت ؤَ ي    كما،مرتامية األطرافجغرافية  رقعة

 اإلرادة: نظم احلكم و  -2-1
 نظم احلكم: -أ -1

، تنتقل السلطة فيه من األب أو اإلبن لكة مايل اإلسالمية ملكيا وراثياكان نظام احلكم يف مم
منسى سليمان، ومنسى معناه السلطان فيها" أن ، فعند زايرة ابن بطوطة هلا وجد4أو األخ ألخيه

 .5السلطان وسليمان امسه"
، على 6هذا تقليد قبلي قدميالت اندرة من امللك البن األخت و تنتقل السلطة يف حاوقد 

أبناء  "تكدا"يف مدينة  ، وقد أورد ابن بطوطة أنه شاهد7قاعدة العجم يف متكليك البنت أو ابن البنت
يرث "ال : مدينة أيواالتن ذلك حني قاليف ، كما الحظ 8يرثونه يف امللك "زار"إ  سلطاهنات  خ  أ  

الرجل إال أبناء أخته دون بنيه، وذلك شيئا ما رأيته يف الدنيا إال عند كفار بالد املليبار من اهلنود، 
 .9م الفقه وحفظ القرآن"وأما هؤالء فهم مسلمون حمافظون على الصلوات، وتعل  

                                                           
 .282، ص5، جاملصدر السابقالقلقشندي:  -1
 .134، صاملصدر السابقالتونسي:  -2
 . 67، ص 5؛ ينظر: امللحق رقم 49، ص4العمري: املصدر السابق، ج -3
 .254سابق، صاملرجع الالنوري:  -4
 .397سابق، صالصدر املابن بطوطة:  -5
 .254سابق، صاملرجع الالنوري:  -6
 .294، ص5سابق، جالصدر املالقلقشندي:  -7
، دار اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، دولة مايل اإلسالميةي طرخان: ل؛ ابراهيم ع406، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -8

 .136م، ص1973
 .334، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -9
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لحكم من سؤال حاجب مصر ابن أمري للسلطان منسى موسى تأكد لنا صحة هذا التوريث لوي
عن كيفية وصول عندما نزل يف ضيافة سلطان مصر ( م1324ه/714)عام طريقه للحج  وهو يف

 .1"حنن أهل بيت يتوارث امللك" فأجابه قائال:. السلطة إليه؟ 
 تكوين احلكومة املالية: -

، يساعده فيه جمموعة من كومته على جملس يرتأسه السلطان شخصيايعتمد منسا مايل يف ح
معناه انئب السلطان، مثل قنجا موسى جا" قن، أمههم "2موظفني يف دواوين الدولة املختلفةالوزراء و 

وهو يقوم مقامه إذا غاب ، 3للمملكة مايل اإلسالمية انئب منسى سليمان عند زايرة ابن بطوطة
 .4ابن السلطان نفسه هذا النائب هو يكون يري شؤون البالد، ويف غالب األحيانيساعده يف تسو 

لغرب أفريقيا جنوب الصحراء ألقاب بعض حكام الوالايت  ذكر ابن بطوطة يف رحلته
هو أعلى ، و "األمر للحاكممعناه "و  )بضم الكاف وسكون الياء(،5"كيمساعديهم فذكر لقب "و 

، وهو تقليد شبيه مبا 6كي"سليمان  د يطلق على السلطان نفسه فيقال:"لقب حلكام الوالايت ألنه ق
حدث يف زمن املماليك يف مصر واأليوبيني يف الشام، حيث يقابل انئب الشام عند املماليك انئب 

 السلطان أو الك ي  عند السودان .
السلطان يف البالد، مثل فراب  النائب عنومعناه " فرابموظف آخر لقبه" "الكي"يساعد و 

بسبب غطرسته واحتقاره   يعجب به ابن بطوطةأيواالتن، وامسه حسني زمن منسا سليمان الذي مل
يف السهر على تتلخص مهمته ، و 7م برتمجان رغم قربه منهمهتكلمه معللجنس األبيض، من خالل 

                                                           
 .56، ص4سابق، جالصدر املالعمري:  -1
 ،1طوق، رز حممد: د. ، تقدميم15-13مملكة مايل اإلسالمية وعالقتها مع املغرب وليبيا من القرن يل: اهلادي مربوك الدا -2

 .59صم، 2001دار امللتقى للطباعة والنشر، بريوت، 
 .398صدر السابق، صاملابن بطوطة:  -3
املصدر  القلقشندي: ؛ظرينململكة، ري أمور ايتسيف عنه  ه حممد انئباأثناء حج منسى موسى ترك ابن أنه ذكر القلقشندي -4
 .298، ص5سابق،جال
، كي  وك  ال احلصر: " نهم على سبيل املثالنذكر مي"، ب "ك  لقالوالايت يف مايل الذين محلو ذكر السعدي بعض حكام  -5
 . 10سابق، ص الصدر املظر، السعدي: يني....اخل"؛ م  ك  س   ك ي، ن  عَ 
 398، ص املصدر السابقابن بطوطة:  -6
 .439، صنفسه-7
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هو ، و "ىاملنشاجو " طالح السوداين حفظ األمن والنظر يف األمور اإلدارية، وجبانبه ما يعرف يف اإلص
 .1يف أرجاء البالد املشرف على ضمان السري العادي للحركة التجارية

 طبيعة احلكم يف دولة مايل اإلسالمية:  -
ستبداد وامللكية املطلقة. فقد متتع ملوكهم أبحرتام دولة مايل اإلسالمية ابإل يف متيز طابع احلكم

"فهم أعظم الناس تواضعا ، 2العبوديةالرعية قد يصل إىل درجة التقديس و ن م فيه بالغمتعظيم و 
أن خيلع نعليه ب إىل قصر السلطان ألي أمر جينهم عي م  كل من د  ، و 3مللكهم، وأشدهم تذلال له"

 .4أم سهيا هذا الشخص إال قتل بال عفوا عمدا كانوعمامته، و 
" يف قاسات  َلَقب  "))ملك السودان((، و ة زوجها احلكم يف مقاطعة مايل حاضرة تشارك الزوجو 

وهي شريكته يف امللك على عادة السودان، ويذكر امسها ، "زوجة الكربىالمعناها امللكة أو لغتهم، و 
هم مسلمون كانت نسائهم قبل أكثر ىن هذا أن سكان السودان الغريب و معو ، 5مع امسه على املنرب"

العامة، وكانت الزوجة تشارك زوجها مسؤوليات احلكم نة يشاركن يف الوظائف من ستمائة س
 . مظاهرهو 

 نظم اإلدارة: -ب -1
 القضاء:  -

يكون  يكاديف مملكة مايل اإلسالمية دقيقا وحمل عناية كربى من السلطان، و كان نظام القضاء 
ايل صور لنا ابن بطوطة عند زايرته ململكة م ، حيث6السيما مصرمنقوال عن املشرق اإلسالمي و 

ك نفسه، مهمتها النظر يف القضااي اإلجرامية، خاصة ما لختصاص املتني قضائيتني األوىل من إمؤسس
 "قاسا"مثال ذلك مؤامرة ، كجرائم اخليانة و 7قضااي املساس ابلدولة أو السلطةابألمن العام و يتعلق 

                                                           
 ، اجملمع الثقايف، أبو ظيب، اإلمارات1، طم(1430-1250اإلسالم واجملتمع السوداين )إمرباطورية مايل أمحد شكري:  -1

 .190م، ص1994ه/1420العربية املتحدة، 
 . 93د.ت، ص دار الكتب العلمية، بريوت،، فريقيا اتريخ وحضارةأاملسلمون يف غرب براهيم كريدية: سعيد إحممد فاضل و  -2
 .398صدر السابق، صاملابن بطوطة:  -3
 .53ص، 4جالعمري: املصدر السابق،  -4
 .400، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -5
 .131طرخان: املرجع السابق، صإبراهيم  -6
 دار الكتب الوطنية،  ، 1، ط)مرحلة انتشار اإلسالم( جنوب الصحراءو فريقيا أ شرق دراسات يف اتريخزوم الفيتوري: عطية خم -7

 . 282ص، 1988، بنغازي
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بدار  ألمراء بتصريح من السلطان ابلقتل فخافت وأستجارتا اضد زوجها منسا سليمان فحكم عليه
 . 1اخلطيب

فيه  2الورعالذي البد من توفر شروط العلم والنزاهة و  أما احملكمة الثانية فهي حمكمة القاضي
اإلسالمية يعرف القاضي يف دولة مايل و ، يل هذا املنصب، ومهمتها الفصل يف املشاكل الداخليةلتو 

 .3"ابنفارقمابسم "
 مكانته يف مملكة مايل، منها تكليف السلطانة شواهد كثرية عن أمهية القاضي و ابن بطوط مَ د  قَ وَ 

 أيواالتن ى"منشاجو "الذي اشتكى من ظلم حلقه من  "أبو حفص" يفله ابلنظر يف قضية التاجر املسو 
 .4بناء على حكم القاضي، قرر السلطان عزل املشاجو من منصبهو 

املنازعات بني  يف مملكة مايل اإلسالمية وسائر غرب أفريقيا على القاضي تقتصر مهمةومل 
حيث أفاد ابن بطوطة ناوشات اليت قد تثور بني الوالة أنفسهم، َفض   املإىل  تعداها أحيااناألفراد بل ت

ر عندما رببمن سالطني ال "التكريريو" نزاع بني سلطاهنا "إزار" الرببري، ض  تكدا" فَ أنه حضر يف "
 .5هذا النزاع الفقهاء لصدتدخل القاضي إبراهيم إسحاق اجلنايت و 

لشريعة مستمدا من الكة مايل اإلسالمية كان قائما و يتبني لنا مما سبق أن القضاء يف ممو 
بنفسه يف  ت اليت أعطاها السلطان للقاضي، ومشاركة سلطان مايليااإلسالمية، من خالل الصالح

 النبيلة الصعبة يف آن واحد . هذه املهمة
 اجليش:  -

لفرسان القوة يعترب اأساسية من الفرسان والرجالة، و  يتألف اجليش يف مملكة مايل من عناصر
عدة وحدات، على رأس كل وحدة كما يذكر ابن بطوطة إىل هو مقسم الفعالة يف جيش مايل. و 

                                                           
 407بطوطة: املصدر السابق، صابن  -1
 ، م18م إىل بداية القرن15القرن فريقيا فيما وراء الصحراء من هناية التاريخ السياسي واإلقتصادي ألمربوك الدايل: اهلادي د.  -2
 .66م، ص1999ه/1420، القاهرة، 1، طدار املصرية اللبنانيةال
 .35حممود كعت: املصدر السابق، ص -3
 املنشاجو أن يعطي التاجر عند الرد أراد ، و ذهب االتن ستمائة مثقاليو أى ويف يف أنه أخذ منه منشاجو التاجر املسقصة تتمثل  -4

 ؛االتن"يو مشرف أ ل  ز  "فثبت للتاجر حقه، وع  ا ابلنظر يف أمرمهالقاضي  فَ ل   ك  خاصة فشكاه للسلطان، و  مقابلته مائة مثقالعند 
 .400، صاملصدر السابقابن بطوطة: ينظر، 

 .406نفسه، ص -5
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ت العادة أن حيضر هؤالء " ومعناه األمراء. وجر فرارية" " ومجعهفراري"ضابط عسكري حيمل لقب 
 .، سواء يف األحتفاالت أو يف جمالس السلطان 1الفرارية جبنودهم يف املواكب السلطانية

وق الدر أما أسلحة هذا اجليش، فهي متكونة من السيوف والكناانت واألقواس والرماح و 
 القائد األعلى هلذا اجليش. مايل  س لطاند  عَ ي   ، و 2اخلالنشاابت...والقسي و 
 جملس السلطان:  -1-2

صورة عن بعض التقاليد امللكية يف  لغرب أفريقيا جنوب الصحراء ترك لنا ابن بطوطة يف رحلته
كان ، و 3مصرمنسى سليمان. يف صورة شبيهة ل ما كان سائدا يف بالط مراكش و  جملس السلطان

ر معه حاشيته من العلماء والفقهاء والقضاة غرب جيلس بنفسه السلطان يف بالد امل لقضاء املظامل وحي  ض 
 .4احلراس من كل جانبجاالت الدولة، حييط هبم السالح و الطبقة العليا من ر و 

من  قتصاصلنا جلوس هذا السلطان حلل املشاكل واأل هو ما نقله ابن بطوطة، حينما وصفو 
ها عليه أتمر " وقاسا"حصل حينما علم خبيانة زوجته ما الظامل، ولو كان من أقرب املقربني منه، وهو 

، رغم  قوانني الدولة فأمر مبعاقبتها ا عنخروجخيانة و عندهم ، وهذا ي  َعد  جاطل اهلارب(مع ابن عمه )
 5ا شريكته يف احلكم.كوهن

جنوب الصحراء خيتلف  فريقياخمالطته لشعبه يف أكان جلوس السلطان يف كرسي حكمه و و 
 . الذي قد يصل إىل حد   العايل مقامهري أنه يف الشكل العام كان للسلطان هيبته و حسب املناطق، غ
 .6فيقولون: منسى سليمان كي"" مسه حسب قول ابن بطوطةاإلذالل واحللف اب

حيث بلغ مقدار  ،7ال يقدر الكالم أمامه إال أبمر منهيهاب السلطان وحيرتمه و  ل  ك  كان ال
عليهم يف  ولئك الذين ي  ن ع م  حرتام الذي كان يبديه السودان لسلطاهنم السيما أالطاعة الزائدة واإل

يدخل على السلطان ن يقوم املنعم عليه أبستبدال مالبسه مبالبس قدمية مث ينزع عمامته و جملسه. أ

                                                           
 . 63؛ دجيبوسايبو: املرجع السابق، ص 399-398ص : املصدر السابق،ابن بطوطة -1
 ما بعدها بعدة صفحات.ف 394، صابن بطوطة: املصدر السابق -2
 . 105ت، ص.، د.مكوانكري(، د) ، مراجعة عمر احلكيمفريقيا الغربية يف ظل اإلسالمأح: قدا نعيم  -3
 .119-118ص، 1967لبنان، نقوال زايدة، مكتبة : د.، ترفاس يف عصر بين مرينروجيه لوتورنو:  -4
 . 401، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -5
 . 254؛ النوري: املرجع السابق، ص398، صنفسه -6
 .300ص، 5القلقشندي: املصدر السابق، ج -7
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يتخذ وضع رب األرض مبرفقيه و يقرتب منه فيضيتقدم أمامه حىت إىل نصف ساقيه، و  رافعا سرواله
 .1الركوع سامعا كالمه

ن من اخلشب مغشاه بصفائح قايل يف قبة مرتفعة يف داره، هلا طيغالبا ما جيلس سلطان ماو 
كان يوم جلوسه هبا رفعت الستور وأخرج من شباك إحدى الطاقات ش رابة الفضة، فإذا  الذهب و 

واألنفار،  األبواقو  الطبول جلوسه، عندها تضربحرير ربط فيها منديل مصري مرقوم عالمة على 
قنجا موسى، وأييت الفرارية، واخلطيب والفقهاء  العبيد مسرعني فيدعون انئبهوخيرج حنو ثالمثائة من 

 .2يسرة يف املشور...)اجلند( مينة و  لداريةفيقعدون أمام السح
ن ال يكلموا الرعية فريقيا جنوب الصحراء يف جمالسهم أومن عادة سلطان مايل وسالطني أ

وهذا  يكون واسطة بني السلطان والرعية، الذيو ، 3"دوغامباشرة بل عن طريق ترمجان يدعى"
 م السلطان.ل   كَ هذا األخري ي  واقفا حتت طيقان املشور، و م رجال ل   كَ بدوره ي  "الدوغا" 
 (:1360-1336ه/760-736)وصف السلطان منسى سليمان  -1-3

عرفة سلطان مايل منسا سليمان دراسة دقيقة ومفصلة مل دراسة أحوالحرص ابن بطوطة على 
عكس عليها شؤون نتمرآة  ألن تصرفات احلكام ،الوافدين على مملكته ومعاملته لشعبه وللغرابء طباعه
 .يف خمتلف جوانب احلياة البالد

هم حممد( ابن )ومعىن مغا يف لغت "مغاتوىل هذا السلطان حكم أمرباطورية مايل بعد وفاة منسا "
أخيه موسى، لفرتة عشرين سنة أو يزيد ويذكر ابن خلدون أن منسا سليمان وصلت أايم حكمه أربعة 

 .4وعشرين سنة مث هلك وقد بلغت إمرباطورية مايل يف عهده قمة األزدهار والعظمة
الضيافة  بعد منسا سليمان على إظهار جانب البخل يف السلطان كزواملالحظ أن ابن بطوطة ر 

ل غ ر يت   املتواضعة اليت أرسلها له مع أحد رجال القاضي، وكانت عبارة عن قطعة حلم بقري َمق ل و اب 
ضحك وتَ َعج َب من ض ع ف  عقوهلم ابن بطوطة قرعة لنب رائب، فعندما رأها من اخلبز و وثالثة أقراص 

                                                           
 . 398ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -1
  David C. Conard: Op. cit p.43؛394، صنفسه -2
 .681ص: املصدر السابق، تونسي،ال ؛394السابق، ص ابن بطوطة: املصدر  -3
، ديوان املبتذا واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشان األكرباملسمى  اتريخ ابن خلدون""ابن خلدون: -4

 .David C.Conrad: Op. Cit.؛  268، ص6م، ج2000ه/1421مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بريوت، 
p. 44 . 
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ناس يف بالد السودان تكره هذا ا يف ذات الوقت أن ال، مؤكدعلى حد   قوله1للشيء احلقري مهتعظيو 
 .2كان السودان يكرهون منسى سليمان لبخله"و " لذات الصفة السلطان

م( الذي 1332-1307ه/732-707ووضع مقارنة بني هذا السلطان وأخيه موسى )
اشتهر ابلعدل والصالح وعظمة امللك وفوق ذلك ك ل  ه  ابلسخاء والكرم، راواي قصة والد ابن شيخ 

يل ذهب، فَ َرد  عليه سلطان موسى يف صغره بسبعة مثاقالتلمساين الذي كان قد أحسن للاللنب 
 .3عبيدالسلطان أبضعاف أضعافها سبعمئة مثقال، وكسوة وخدم و 

أكرمه بعد  الذي منسا سليمان، وهو بن بطوطة كان متسرعا يف حكمه على السلطانغري أن ا
ففرح عندها وق  ر ت  عيناه  ،4مئة أخرى عند سفره عن مايلذلك بثالثني مثقاال وثلثا من الذهب و 

 .ورضي عن سلطان مايل الذي كان سخيا مع الغرابء وأهل العلم أيضا 
متدح ابن بطوطة عدل هذا السلطان وكرهه للظلم أبشكاله وحتذيره النقيض من ذلك اوعلى 

"إين برئ من الظلم، ومن ظلم عاقبته ومن علم بظلم ومل يعلمين به :هلم بقوله م فيه،عماله من تساهله
نتشار للسلطان عن ا الغريبة عد رواية الفقيه، ب5فذنوب ذلك الظامل على ع ن ق ه ، وهللا حسيبه وسائله"

  هملبالد اجلرادسل هللا أر  أن ه، وتكلم إحدى اجلرادات معاليت جاء منها اجلراد يف بالده البعيدة
 .  جمتمعهم بسبب تفشي الظلم يفكعقاب هلم 

عادة متوارثة يف  وثنيني، سواء كانوا مسلمني أو وكان عدل ملوك أفريقيا جنوب الصحراء 
وحيكمون  ،ويطمأنون على أحواهلم صباحا ومساء، سالطينهم، حيث كانوا يتفقدون رعاايهم جمالس

غالبا من املسلمني كما   ووزرائهم يضعون مستشاريهم وقضاهتم، بل أكثر من ذلك كانوا دلبينهم ابلع
 . 6كان الشأن يف مملكة غاان الوثنية
                                                           

1-The British Museumi : The wealth Of Africa The Kingdom of Mali Russell 
Street , London, 2010, P, 7 . 

هلذا السلطان خمتلف عن ما ذكره ابن بطوطة، فيقول عنه: العمري بينما جند وصف  ؛401 ص بق،ابن بطوطة: املصدر السا -2
؛ ينظر العمري: "...أنه من أعظم ملوك السودان ماال، وأحسنهم حاال، وأقهرهم لألعداء، وأقدرهم على إفاضة النعماء"

 .49، ص4املصدر السابق، ج
 . 7؛ السعدي: املصدر السابق، ص267، ص6ج السابق، ؛ ابن خلدون: املصدر401، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -3
 .397، صابن بطوطة: املصدر السابق -4
 .400نفسه، ص -5
 . 872-871؛ البكري: املصدر السابق، ص24-23، ص1سابق، جالصدر املاإلدريسي:  - 6
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 األحوال االقتصادية :-3
سامهت بقسط  قتصادية كبرية،( ثورة أم14ه/8كة مايل االسالمية يف مطلع )قشهدت ممل

السياسي الذي خلفه االستقرار  قتصاد الوطين. الذي جاء نتيجة االزدهار وفري يف دفع حركة األ
 .1األمين يف البالد

 النشاط الفالحي: –أ -3
من مقومات،  شهدت الزراعة نشاطا ملحوظا يف العديد من أماكن اململكة نظرا ملا تتمتع به

عذوبة املياه، فضال عن أهنا كانت تتمتع بكثافة سكانية اجتهت يف غالبها إىل منها خصوبة الرتبة و 
"إن َمل  تشتمل على حنو أربعمائة مدينة، وأرضها   هذا ما أكده كعت حني قال:. و 2األرضخدمة 

 .3كثرية اخلري"
 تاليت وجدريب العديد من احملاصيل الزراعية. ذكر ابن بطوطة يف رحلته إىل السودان الغ

الفوين أبنواعه كالفول و ، فذكر منها احلبوب 4عليهم من أموال طائلة ه  ر  د  تشجيعا من ملوك مايل، ملا تَ 
 .5ءدقيق اللوبياحب اخلردل يصنع منه الكسكسو والعصيدة، و وهو ك

، يمن الصنف الرَب    يف بالدهم معظم األرز املوجودنتشار، و إضافة إىل األرز والذرة الواسعة اإل
القمح على قمح، غري أن ال، كما كانوا يزرعون القطن و 6لدواهبملذرة فتمثل الغذاء الرئيسي هلم و أما ا

أكله على أهل اليسار من التجار يقتصر حد تعبري ابن بطوطة مل يكن يزرع على نطاق واسع، و 
 .7عرهرتفاع س  ال الغرابءو 

شكل يثري الدهشة بعدة صنوف من األشجار بني أيوالنت ومايل، حتدث ابن بطوطة عن كما 
كمخزن كبري للمياه خاصة عندما يقول: "أن القافلة تستظل بظل الشجرة منها، وأن الناس استغلوها  

                                                           
 .79تاريخ السياسي، املرجع السابق، صالدايل: ال -1
 .67السابق، صالدايل: مملكة مايل، املرجع  -2
 .39-38السابق، ص صدركعت: املحممود   -3
 . 68الدايل: مملكة مايل، املرجع السابق، ص -4
 .288ص، 5ج؛ القلقشندي: املصدر السابق، 395ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -5
 . 288، ص5، جاملصدر السابق؛ القلقشندي: 404-395ص ص ،املصدر السابقابن بطوطة:  -6
سعد  :، تعستبصار يف عجائب األمصاركتاب األ:  م(12)ت ق  ؛ مؤلف جمهول405، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -7

 .215م، ص1985دار البيضاء، الربية، زغلول عبداحلميد، دار النشر املغ
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ء عمله مثل اخلياط هنا، حىت أن بعضهم اختذها حمال إلجتارهتمتسقط من األمطار يف شرهبم و  اليت
 .1له دكاانبعض هذه األشجار  الذي جعل

ه مثرة اإلجاص والتفاح واخلوخ منها ما يشب ،يد من الفواكهحتتوي هذه األشجار على العدو 
هو مفضل ر يشبه القلقاس يسمى القايف، و نوع آخ، و القرعواملشمش، والفقوس )ضرب من البطيخ( و 

 .2عندهم على سائر الطعام، علما أن ابن بطوطة مرض بسبب أكله منه
دهم كذلك الدجاج والبغال احليواانت اليت ذكرها: التمساح وخيل البحر والسمك وعنومن 

يها العربية والترتية إال أهنا اجلمال، إضافة إىل اخليل القصرية بنوعواحلمري والبقر الوحشي والغنم واملاعز و 
، ويقتنيها فقط ملوك مايل واألثرايء من اجملتمع أو ما 3مائة مثقال غالية األمثان يساوي الواحد منها

 يعرفون أبهل اليسار .
 النشاط التجاري:  -ب -3
 تنظيم الطرق التجارية: -1

السودان الغريب.سواء ق التجارية الرابطة بني املغرب و حول الطر رسم ابن بطوطة صورة واضحة 
غازا، أو اخلط الرابط بني تكدا واهلقار تو  4مايل عرب اتسرهالجاري الرابط بني سجلماسة و ور التاحمل
الصحراء اليت تزود املسافرين  رب َ عَ ، مشريا إىل واحات املاء وأسرتاحات القوافل املنتشرة 5تواتو 

 ،وما حيتاجونه من زاد وطعام وشراب وأدالء... 6ابملاء
التجارة  يعلمون يف ض الرببر من مسوفة كانوا وسطاء و أثناء رحلته أن بع ابن بطوطة ومما ذكر

م القافلة اليت خرج ضمنها ابن بطوطة من سجلماسة قاصدين د   م قَ  كأيب حممد بن يندكان املسويف

                                                           
ارب حم 500شجار يستظل حتتها ما يقارب أن هذا النوع من األ ،لقلقشنديايذكر ؛ 395ابن  بطوطة: املصدر السابق، ص -1

 .298، ص5املصدر السابق، ج القلقشندي، :نظر؛ يكبرية  تشار ظلها ملسافاتانتها الشديدة، و ملضخا
 . 396-395ص ، صابن بطوطة: املصدر السابق -2
 .فما بعدها بعدة صفحات   392 ، صاملصدر السابقوطة: ن بطب؛ ا91ص ،: املصدر السابقاملغريب ابن سعيد -3
 . 393ابن بطوطة، نفسه، ص  :رنظي؛ اصلح أسقيتهتح و يسرت لتا، مكان يف الصحراء تنزل القوافل عليه: اتسرهال -4
مدرسة ، (ندوة ملتقيات ابن بطوطة الدولية للتواصل بني الثقافات)"، البعد التجاري يف رحلة ابن بطوطة: "مصطفى نشاط -5

 . 272-253، ص ص1993ة، طنجة، العليا للرتمجامللك فهد 
 . 393، صاملصدر السابقبن بطوطة: ا -6



 أفريقيا جنوب الصحراء : المظاهر الحضارية في غربلثالفصل الثا
 

50 
 

، عند الطعامها وتزويدها ابملاء و متويل" يتكفلون بسقاية القوافل و بردامة"بربر آخرين يف بالد و  تغازا.
 .1"وال تسري القوافل إال يف خفارهتم":قوله

أدالء يطلق على بكشافني و فل التجارية أهنا كانت خترج مرفقة بلغ درجة تنظيم هذه القواو 
تبليغ أصحاب هؤالء التجار القادمني ة لرَ ج  واالتن مقابل أ  ، يسبق القافلة إىل أي2أحدهم اسم التكشف

أن يكرتوا هلم دورا يقيمون هبا مدة إقامتهم يف املدينة، وخيرجوا الستقباهلم عند بقدومهم من أجل 
 .3االتن مسافة أربعة أايمأقرتب القافلة من أيو 

 السلع التجارية:  -2
ان هلا دور كبري يف التجارية اليت صادفها يف طريقه، وكبعض السلع أثناء رحلته  ذكر ابن بطوطة

اليت   التجارية السلع ما هي هذه، فالغريب السودانملية التبادل التجاري بني مشال أفريقيا و حتريك ع
 ؟.نقله ابن بطوطة والسودان الغريب من خالل ما  بني مشال أفريقياكانت أساس التبادل التجاري 

 : الذهب -أ
نتشار معدن الذهب يف أرضهم بشكل  ديثه عن البلدان اليت زارها إىل أيف ح يشري ابن بطوطة

 4على حقارهتا ي  تَ َعاَمل  فيها ابلقناطري املقنطرة من الترب". "أن قرية تغازى كبري، فيقول يف هذا الصدد:
كهدااي ملقربيهم فيقول: أن ، أو  زكاة يف رمضان ل  امَ ون هذا املعدن كَ ج  ر  مايل خي   كان سالطني و 

ملدرك بن فقوس سحاق الساحلي أربعة أالف مثقال ذهب، و موسى أعطى أليب إمنسى السلطان 
 .5يف يوم واحد أيضا ثالثة أالف مثقال

مايل عليها  سلطانن الثمني يف الزينة أحياان، فكانت ق  َبَة استغل سالطني مايل هذا املعدو 
يف  . وأحياان أخرىعصابة من الذهب نسيج من احلرير وطائر من الذهب، وعلى رأس السلطان

                                                           
 .405-392ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -1
 عنيعور ال،...ورأيت من العجب أن الدليل الذي كان لنا أواالتنيبه أهل القافلة إىل أمن مسوفة يكرت رجل  : اسمالتكشيف -2

الذي سلك هذا الطريق نفسه  احلسن الوزان؛ ويذكر 393، ص نفسه :رظ؛ ينهو أعرف الناس ابلطريقو ، ةمريض الثاني ة،الواحد
بعد قرن ونصف قرن أن أحد القوافل فقدت طريقها، وأن دليال أعمى هو الذي أنقذها، عن طريق مَش  ه  لرمال الصحراء؛ ينظر: 

، منشورات جامعة 2، بقلم: روبن هاليت، تر: اهلادي أبو لقمة وحممد عزيز، طالكبريجتارة الذهب وسكان املغرب بوفيل: 
 .  167م، ص1988قاريونس، بنغازي، 

 .393، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -3
 . 376السابق، ص رجع؛ الشرقاوي: امل392ص  ،نفسه -4
 . 401-397ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -5
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"وأتيت ، فيقول: دن استعراض السلطان جلنده يوم العيصناعة السالح احلريب عند حديثه ع
الذهب والفضة والسيوف احملالة ابلذهب وأغمادها منه، السلحدارية ابلسالح العجيب من تراكش 

 .1ورماح الذهب والفضة..."
 امللح: -ب

عتبارها متثل ضرورة فيزيولوجية يف حياة ة يف جتارة الصحراء منذ القدم، التعترب امللح سلعة رئيسي
بطوطة إىل  ن، فيشري اب2السكان ألهنا تساعد اجلسم على االحتفاظ ابملاء يف ظروف احلرارة الشديدة

كل بيوت   لدرجة أن ،الواقعة جنوب املغرب بقرب البحر احمليط "تغازا" أنتشار هذا املعدن بقرية
ال عبيد مسوفة الذين حيفرون على هذا املعدن إ َهان   ك  س  ال يَ سكاهنا ومساجدها من حجارة امللح، و 

 .3ستخراجه من ابطن األرضال
ألن امللح  .4"أهنا قرية ال خري فيها" تغازاقرية  وصفغري أننا ال نكاد نتفق مع ابن بطوطة حني 

 أسواق معظم ناجم تغازا تزودصادية عظيمة الفائدة، حيث كانت مقتميثل مادة إيف ذلك الوقت كان 
ويباع احلمل منه أبيواالتن بعشرة مثاقيل إىل مثانية، ومبدينة مايل بثالثني  ،5السودان الغريب بهو  أفريقيا

ه  رفون باصيَ تَ إضافة إىل أن الناس يف السودان ، 6مثقاال إىل عشرين، ورمبا انتهى إىل أربعني مثقاال"
ء قطعا، وقد يستعمل كمقايضة يف عملية البيع والشرا الفضة، بعد أن يقطعوه ابلذهب و رف  اصيتَ كما 

حيث أن املسافر يف الصحراء بني أيوالنت ومايل الحيمل معه زادا وال إداما وال نقودا إمنا حيمل قطع 
 .7امللح وحلي الزجاج، الذي يسميه الناس النظم، وبعض السلع العطرية

 النحاس:  -ج
مبعدن النحاس، الذي يعد مادة  "بكتو"تننوب الغريب من اجلالواقعة يف  "تكدا"اشتهرت مدينة 

لحاجة امللح ليت يف األمهية بعد معدين الذهب و ابلغة األمهية يف بالد السودان وغريها. وأيجتارية 
                                                           

 .399-395 ، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -1
 .272-253سابق، ص صالرجع امل: مصطفى نشاط -2
 . 526الوزان، املصدر السابق، ص؛ 392، صاملصدر السابقابن بطوطة:  ؛26-25القزويين: املصدر السابق، ص  -3
 .392، صابن بطوطة: املصدر السابق -4
 رسالة، م(16قنتشار اإلسالم والثقافة اإلسالمية يف غرب افريقيا )حىت أأثر التجار املسلمني يف  متثال األمني حممد احلاج:ا -5

 . 68، ص6؛ ينظر: امللحق رقم 56ص م،2006، جامعة اخلرطوم، إشراف د. علي عبدهللا اخلامتاجستري، لنيل شهادة امل
 . 392ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -6
 . 395-394، صنفسه -7



 أفريقيا جنوب الصحراء : المظاهر الحضارية في غربلثالفصل الثا
 

52 
 

، ومن ما ذكره ابن بطوطة عن 1اغريهاملاسة إليه يف الصناعات احلربية والزينة، وصناعة األواين و 
َبك  يف الدور عن طريق العبيد إىل أنه كان جيلب من  املادة فيشري استخراج هذا خارج املدينة وي س 

 .2اخلدم بطريقة سهلةو 
يستخرج منه قضباان يف طول شرب ونصف، يف أنه كان  وحيدثنا عن استغالل هذا املعدن أيضا،

أما الرقاق فيباع كل ستمائة ، 3ربعمائة قضيب مبثقال ذهببني رقاق وغالظ، فيباع الغالظ منه كل أ
عالية إذ يشرتون برقاقه اللحم واحلطب،  مبثقال ذهب. وكانت قوته الشرائية إىل سبعمائة قضيب

َن واخلدم واحلديد و   .4القمحوخبالفه الذرة والس م 
يف بالد  Gobir"جوبري"كيدا إىل بلدة النحاس استعمال خارجي. يصدر من اتكما أن هلذا 

يوما من  40الذي يبعد مسرية  Bornu، وإىل إقليم برنوZeghayي"زاغا"يصدر إىل الوثنيني، و 
ورمبا كان هذا املعدن أساس املبادالت التجارية بني "تكدا" والعامل اإلسالمي، حيث أن  .5"اتكيدا"

 كانوا دائمي التجارة مع مصر يسافرون كل عام وجيلبون منها أحسن الثياب .  سكان "تكدا"
 العبيد: -د

رواج جتارة الرقيق ابلسودان الشجن عن إزدهار نظام العبيد و أورد ابن بطوطة تقريرا كئيبا يثري       
البذخ، هلذا احنصر فاه و متالكهم من مؤشرات الر  حيث كانت أمثان العبيد مرتفعة، وكان أالغريب، 

ابلثمن اندرا و " من العبيد ات  مَ ل   عَ ت َ م  قد كان احلصول على ال  ال عليه من جانب الفئة الثرية، و اإلقب
فلة تقل ستمائة جارية من النسوة إىل موطنه األصلي، أنه سافر ضمن قا فذكر أثناء عودته.6"الكثري

 . 7يليبعن يف أسواق الشمال اإلفريق )Takeada( الآلئي أخذن من اتكيدا
يب للمنطقة تنافس جتارة ستعمار األور أن هذه التجارة أصبحت مع قدوم االال خيفى علينا و 

 كتشاف العامل اجلديد .ا  القارة األفريقية للعامل خاصة بعدأهم صادرات معا ا الذهب، وأصبحت
                                                           

 .285املرجع السابق، ص :الدايل: التاريخ السياسي -1
 .406ص ابن بطوطة: املصدر السابق، -2
 .406نفسه، ص -3
 .54سابق، صالرجع املأمتثال األمني حممد احلاج:  -4
 .172، صاملرجع السابقيل: فبو  -5
 . 540، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -6
، تر: خمتار السويفي، مراجعة: حممد الغريب موسى، اهليئة املصرية العامة للكتاب، األفريقيأطلس التاريخ كولني ماكيقيدي: -7

 . 101، ص1987



 أفريقيا جنوب الصحراء : المظاهر الحضارية في غربلثالفصل الثا
 

53 
 

 جتماعية:احلياة اإل -4
مية ممزوجة ابلعادات الوثنية جتماعية إسالبطوطة أن ينقل لنا صورة حضارية إ استطاع ابن

قادته هلذه ة سكان غرب أفريقيا جنوب الصحراء، من خالل الرحلة اليت فريقية اليت طبعت حيااأل
 البالد، حيث نقل مشاهداته عن كل صغرية وكبرية طبعت اجملتمع السوداين .

 :والفنية  العلميةاحلياة الروحية و  -4-1
 احلياة الروحية:  -أ

إىل حفاظهم على الصالة رجاال  وصف ابن بطوطة أهل السودان أبهنم شديدو التدين، مشريا
 وحتفيظه ألوالدهم منذ الصغر، وقد يصل ابلغة حبفظ القرآن الكرمي عناية هلمونساء، وأدائها مجاعًة، و 

 .1حىت حيفظوه ملتقييد أرجلهم ابلقيود إن بدى منهم تقصريا يف ذلك ، فال تفك عنههبم احلد 
، واإلهتمام بدراسة القرآن جلمعةحرص السودان على أداء صالة ادى أعجب ابن بطوطة مب

فكانت املساجد متتلئ جبماعات املصلني الذين يتسابقون يف الوصول إىل املسجد منذ الصباح 
ياب بلبسهم الثمظهرهم" ن  س  على ح  النظافة الشديدة و قبل ذهاهبم كانوا حريصني على ، و 2الباكر

 .3به اجلمعة" دَ ه  شَ ق غسله ونظفه و ل  قميصا خَ هم إال مل يكن ألحدالبيض احل سان يوم اجلمعة، ولو 
تواجد جمموعة من غري  واالتن عنكما أشار عند مروره بقرية "زاغرى" وهو قادم من أي

"، وصغنغيسموهنم"ن البيض املغاربة يدينون ابملذهب اإلابضي اخلارجي هم غالبا مالسودانيني، و 
ال الفقهي الذي كان و  ، غري أن املذهب4"تورييسموهنم"يدينون ابملذهب املالكي السين آخرين و 
 .يسود منطفة السودان الغريب هو املذهب املالكي الس ين زال ي

                                                           
 .204-203شكري: املرجع السابق، صأمحد ؛ 402، صابن بطوطة: املصدر السابق -1
 رينشداءها مع اجلماعة عالصحراء متشددا يف حق اترك الصالة، بضرب من ختلف عن أبد هللا بن ايسني إمام صنهاجة كان ع* 

 .864صدر السابق، صاملالبكري:  :نظريفاتته ركعة ضرب مخسة أسواط؛ من سوطا، و 
 . 195 .P Op. cit, Levtzion: Nehemiah-2 

 .402ص ،ابن بطوطة: املصدر السابق -3
 . 389؛ الشرقاوي: املرجع السابق، ص147إبراهيم طرخان: املرجع السابق، ص -4
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وجند أن الرحالة ابن بطوطة ذكر يف موضع واحد يف حديثه عن داينة أهل السودان الغريب كلمة 
. أما يف 1أكلة حلوم البشر))بالد كفار(( لداللة عن الوثنيني الذين مل يدخلوا يف دين اإلسالم، وهم 

 بقية املواضع فال جند إشارة لدين آخر غري اإلسالم يف السودان الغريب .
 الثقافية:احلياة العلمية و  -ب

انتشار الثقافة اإلسالمية يف مملكة زدهار يف ميدان العلم والتعليم، و ا م( عصر14ه/8يعترب )ق
، مما دفع ابحلركة العلمية اآلذانقيمت هبا اجلمع واجلماعات و أ  ا املساجد واجلوامع، و مايل. فانتشرت هب

 الثقافية إىل التقدم هبذه اململكة املرتامية األطراف.و 
 "فجلب إىل بالده الفقهاء العلوملطان منسى موسى ومن بعده أخيه سليمان ابلعلم و اهتم الس

رجال العلم الذين إلتقى  حيث أشار ابن بطوطة إىل عدد من، 2من مذهب اإلمام مالك" والعلماء
حىت  بية.الطت هلم مشاركة يف العلوم الدينية و الذين كان،و 3هبم من خمتلف األقطار العربية مبدينة مايل

أنه عندما أصيب مبرض حاٍد يف معدته نتيجة أكله "عصيدة" مصنوعة من شيء يشبه القلقاس كاد 
 .4"َدربَ ي  "مسهال يسمى  داوء م لهيهلك لوال إسعافه من قبل طبيب مصري مقيم هناك قد  

عرفوا خياطة اجلروح وتضميدها، وقطع النزيف ابلزيت املغلي،  فريقينيأن األذكر نعيم قداح"و 
 .5معاجلة السموم خبالصة بعض النبااتت"و 

"كتاب  كما أشار الرحالة إىل إرتفاع مستوى التعليم عند حكام السودان، فذكر أنه وجد
"كوكو" مشريا يف إىل  "بكتوعند احلاكم "فراب سليمان" وهو يف طريقه من "تن إلبن جوزي"املدهش

                                                           
 . 390؛ الشرقاوي: املرجع السابق، ص403، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -1
 .49، ص4ج العمري: املصدر السابق، -2
 القاهرة،معة الثقافة العربية، كلية األدب، جا، دار ية والواقع املعاصرخيفريقيا اجلذور التار أالعرب يف رؤوف عباس حامد: د. -3

 ؛ صادف ابن بطوطة أثناء رحلته عددا من أفراد اجلالية املغاربية معظمهم كانوا من العلماء الذين151م، ص 1987ه/1407
 سالمية؛ نذكر منهم :شغلوا مناصب القضاء واإلمامة وكذا تعليم القرآن الكرمي يف كل قرية او مدينة مر  هبا اتبعة ململكة مايل اإل

 الفقيه املقرئ عبدالواحد صهر ابن الفقيه اجلزويل، وكذلك علي الزودي املراكشي وولد ابن شيخ اللنب اللذان كاان من طلبة العلم
السابق، يعلمان القرآن، والفقيه حممد الفياليل الذي سبق ذكره إمام مسجد البيضان يف مدينة كوكو...؛ ينظر ابن بطوطة: املصدر 

 فما بعدها بعدة صفحات . 398ص
 .159رجع السابق، صرؤوف عباس حامد: امل؛ 394، صنفسه -4
 .148، صاملرجع السابقنعيم قداح:  -5
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الشدة يتمتع هبا هذا األمري املشهور ابلشجاعة و  كان  الوقت إىل الثقافة العربية اإلسالمية اليت نفس
 .1الكرم على حد قولهو 

حديثه يف أن اقتصر تنبكتو. و  مرور الكرام على مدينة ر  مَ  ومما يؤسف له أن الرحالة ابن بطوطة
"أيب ا قربي املهندس املعماري "، وهبموسى فراب"حاكمها يسمى سكاهنا من مسوفة أهل اللثام، و 

هذه املدينة يف  كانت، و ةسكندري" أحد كبار جتار األكو"سراج الدين بن الكوي 2"ليإسحاق الساح
د املغرب، ومنوذجا للبالد اإلسالمية ذلك الزمان ولعصور طويلة مركزا هاما لتجارة القوافل مع بال

 يف ذلك العصر، ورائدة شعلة العلوم فيه . ابلسودان الغريب
 احلياة الفنية:  -ج

، فهمبالد السودان نتباه ابن بطوطة يف إن من الفنون اليت َشد ت إ   زخرفة القرع يف ص ن ع  اجل فان 
صبح أواين لت ،3حسنا" ينقشوهنا نقشا، و جفنيتنييقطعون القرعة نصفني فيصنعون منها " :كما يقول

أشار اإلدريسي إىل كثرة البصل  قد، و أو الستعماالت أخرى تناول األطعمة السائلةلأو لشرب املياه 
 .4أمهيته عند الزنوجوالقرع والبطيخ و 

م وصفا دقيقا ومفصال 1353-1352بطوطة الذي زار مملكة مايل بني عامي ابن  قدمو 
منسا  يف جملس السلطان بعض مراسيمها وشاهد حضرها اليت حتفاالت عيد الفطر واألضحىال

يدخل أحدهم  فيف مشهد مضحك،  -الءيسموهنم اجل  -حيضر صنف من الشعراء  كان  أين، 5سليمان
منقار أمحر، يقفون له راٌس من اخلشب و  شاقف صورة مصنوعة من الريش تشبه طائر الشقيف جو 

                                                           
 . 404املصدر السابق، ص ابن بطوطة: -1
م(: املعروف ابلطوجين شاعرا ومهندسا معماراي، أندلسي 1346ه/747)ت الساحليإبراهيم بن حممد بن إبراهيم األنصاري  -2

 وكان من بنيمن غرانطة. أدخل أساليب جديدة يف البناء ابلسودان الغريب، فبىن مسجد تنبكت وجين والقصر امللكي يف نياين، 
: ابن ينظر م...؛1324ه/724من مكة املكرمة أثناء حجته املشهورة سنة ا موسى نساستقدمهم السلطان م الذينالعلماء 

"أبو إسحاق الساحلي األديب واملهندس املعماري وأثره يف نشر فن ؛ مسعود خالدي: 337، ص1اخلطيب، املصدر السابق، ج
، متاح على: [على اخلط]، )جملة الساورة للدراسات اإلنسانية واإلجتماعية(العمارة اإلسالمية ابلسودان الغريب"، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80975:19:25، 06.05.2019،اتريخ اإلطالع . 
 . 395ابن بطوطة: املصدر السابق، ص -3
 .21، ص1صدر السابق، جاملاإلدريسي:  -4

5- NehemiahLevtzion: Op. cit, P. 192.  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80975
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عتالء يف أفيها السلطان مبن َسب قه   ونر  ك   ذَ ي  السلطان ينشدون أشعارا ومواعظ بلغتهم، و بني يدي 
 .2إليه من السالطني ه  قَ ب َ أتباع سرية من سَ لس عليه، وأيمرونه بفعل اخلري و اجلا 1"البنيب"

اليت زارها، واقتصر حديثه عن  بدور العامة يف البالد أما يف جمال العمارة مل يهتم ابن بطوطة
احلصر،  يضعون عليهايقيمون أعود من اخلشب يطة عند مروره ببالد بردامة، أين بعض املنازل البس

، بعكس وصفه لقصور سالطني مايل 3اجللود أو ثياب القطنفوق ذلك أعواد مشتبكة، وفوقها و 
ي ضم قاعة  الذ اململكة عاصمة يننياالساحلي يف أبو إسحاق الذي بناه وأمرائها. حيث ذكر القصر 

كبرية جمللس السلطان وقبة مرتفعة هلا طيقان مثلما سبق ذكره عند وصفنا جمللس السلطان، اليت هي 
 غرانطة.على شاكلة قصور مراكش و 

 السيئة:العادات احلسنة و  -4-2
على اإلسالم، و سودان عادات حسنة تبينء عن التأثر بتعاليم سجل ابن بطوطة يف بالد ال

 فريقية.لإلسالم بصلة عند هذه الشعوب األ ال متت أخرى عاداتمن ذلك  نقيض
 العادات احلسنة: -أ 

َعد َد ابن بطوطة أفعال أهل السودان احلسنة فذكر منها: قلة الظلم فهم أبعد الناس عنه، 
من يف بالدهم فال وسلطاهنم ال يسامح أحدا يف شيء منه ولو كان من والته املقربني؛ ومشول األ

خياف املسافر فيها وال املقيم من قطاع طرق إذ الحاجة للمسافر من رفقة ألمن الطريق؛ وكذا عدم 
تعرضهم ملال من ميوت ببالدهم من البيضان ولو كان القناطري املقنطرة، إمنا يرتكوه بيد ثقة من  

 . 4أيخذه من يستحقهأييت و حىتاملقيمني  املسلمني

                                                           
تفرش  ،عبارة عن مصطبة حتت شجرة هلا ثالثة درجاتجملس أخر لسلطان مايل يستعمله أثناء األحتفاالت، وهو  البنيب: -1

 . 400، صاملصدر السابقابن بطوطة:  :نظرينة بطائر من ذهب على قدر الباز؛ مزي ابحلرير، وجتعل املخاد عليها
 .نفسه، والصفحة  -2
أن بيوهتا عبارة عن أكواخ  يشري إىل م16ه/10تنبكتو يف أوائل القرن لأثناء زايرته  احلسن الوزان؛ بينما جند 405نفسه، ص -3

مبنية أبواتد مملوطة ابلطني ومغطاة ابلقش؛ ولكن يوجد ابملدينة مسجدا فخما جدارنه من حجر الكلس، وفيها قصر فخم بناه 
 . 540ظر: احلسن الوزان: املصدر السابق، ص نفس املعلم )يقصد به الساحلي(؛ ين

 . 270النوري: املرجع السابق، ص ؛ 401، صاملصدر السابقابن بطوطة:  -4
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 لدار اخلطيب اليت كانت مظيمهمهم أبداء الصلوات مجاعات ويف وقتها احملدد، وتعتزالألإضافة 
تضاهي حرمة ملجأ للفارين من سخط السلطان إذا أذنب أحدهم ذنبا كبريا يف ع ر ف ه م  وح رمة داره 

 .1املسجد فيستجريون هبا حينما يتعذر عليهم دخول املسجد
 العادات السيئة: -ب 
األفعال اليت أستقبحها ابن بطوطة، أن اجلواري والبنات الصغار مبن فيهن بنات مساوئ من و 

السلطان كن يظهرن للناس عرااي ابدايت العورات دون حشمة، ويدخلن قصره يف شهر رمضان على 
تلك اهليئة؛ وأن بعض السودان جيعلون الرتاب والرماد على رؤوسهم أتداب لسلطاهنم يف أحرتام مبالغا 

إىل درجة إذالل النفس البشرية؛ وما ذكر يف أحتفالية العيد من األضحوكة يف إنشاد  فيه يصل
 .2هذه املمارسات والعادات منتشرة قبل اإلسالم واستمرت بعده وكانت ،الشعر

إضافة لتعظيم شأن املرأة عند بربر مسوفة يف أيواالتن، يف عدم غرية رجاهلم على نساءهم أبختاذ  
يف ات مبن فيهم القاضي نفسه، الذي الحظ ابن بطوطة تواجد فتاة معه كل جنس لصواحب وصاحب

وهذا ؛ وفوق هذا كله أن السودان الوثنيني أيكلون حلم اجليف والكالب واحلمري، 3ليست بزوجتهداره 
تعيشها الطبقة احلاكمة كانت بني حياة الرتف اليت   املستوى املعيشيتباين  علىإن دل  فإمنا يدل 

 .4وأعواهنا، وما كانت عليه الطبقات الدنيا من عوز وحاجة
ومن الغرائب اليت وقف عندها ابن بطوطة وأستنكرها ما كان من سلطاهنم منسا سليمان ملَ  
شكت له زوجته الثانية "بنجو" ما َبَدَر من بنات عمه أجتاهها، فكان عقابه هلن ابلدخول عليه ملدة 

، وإن صح هذا القول فإننا لنعجب أشد العجب أفال يكون 5يهنسبعة أايم عرااي حىت يرضى عل
 .  6رضى السلطان إال مبا حرمه هللا سبحانه وتعاىل

                                                           
 . 211أمحد شكري: املرجع السابق، ص -1
 ,P NehemiahLevtzion:Op. cit. 194.؛402ابن بطوطة: املصدر السابق، ص - 2
 163سابق، صالرجع امل؛ حممد فاضل علي ابري وسعيد إبراهيم كريديه: 392ص ،ابن بطوطة: املصدر السابق -3
 .164طرخان: املرجع السابق، صعلي  -4
ابململكة  لتهنيئتها دخوهلن عليها هلا، عند همن سوء معاملة بنات عم له وجانية بنالث منسا سليمان شكت زوجة السلطان -5

 ابجلامع نستأجر أفخفن منه و  كاملعتاد، فتوعد السلطان بنات عمه ابلعقاب الشديد  رؤوسهن ومل يرتبنفجعلن الرماد على أذرعهن 
َن من َشر  ه  وعفا عنهن هبذه الطريقة؛ يوهي عادة عندهم،   401، ص، املصدر السابقابن بطوطة ر:نظَفَسل م 

 .284، صالفيتوري: املرجع السابق -6
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طابع اجلهل قبل  يطغى عليهسودان الغريب كان جمتمعا بدواي تسوده البساطة و أن جمتمع ال ويتبني لنا   
التقاليد قبلية بدوية ابملعىن العام هلاتني ن الطبيعي أن تكون معظم العادات و م، لذلك فكان اإلسالم

  . هار اإلسالم بني أهله وأحتضاهنم لحىت بعد انتش الكلمتني
كانت   م(14ه/8يف )ق  إن الصورة اليت نقلها الرحالة ابن بطوطة عن بالد السودان الغريب

منها خصوصا ما تعلق اتريخ هذه املنطقة،  واتناولرحالة عرب ل سابقة لكتاابتوإضافة  أتكيدا
هبا  كانت متتعالنفيسة اليت   واملعادن الثرواتمتمثلة يف  اإلقتصادية واإلجتماعية،السياسية و جلوانب اب

وجماالت يف شىت جوانب  اإلسالمي مللعااب املتينة اليت ربطت مملكة مايل للعالقات ، إضافةهذه البالد
داخل أفراد  ، وانتشار العدالة اإلجتماعيةستوردة من بالد املشرقبداية من نظم احلكم امل ،احلياة

كيفما كانت   هبا له كل فرد ختطى احلدود املسموحعن   القضائية اجملتمع الواحد، بتطبيق األحكام
 املتجددة بتعدد أشكاهلاالقدمية  املعامالت التجارية مرورا بطبيعة، لبيت احلاكمصلته ابمكانته أو 

صوال فريقية، و بعد انتشاره بني القبائل األ تنظيماوزادها اإلسالم سالم اليت كانت قبل اإلو ، وأنواعها
 رغم ما شابه من عادات وثنية ابلدين اإلسالمياألفارقة متسك أين الحظنا الثقافية و لعالقات الدينية ل

 توطنوا هذه البالد واشتغلوا مبهن خمتلفة منربة الذين اساالعلماء املغعديد من وجود البو ، قبائلهبني 
عن  كتاابتهالقضاء يف اجملالس السلطانية، فكانت   وتويل مناصب وإمامة املساجد تعليم القرآنو  جتارة

ب الصحراء ابلعامل اإلسالمي أتثري وأتثر شعوب غرب أفريقيا جنو  منه عن جمملها تصرحيا املنطقة يف
 . اإلسالميني  باملغر املشرق و  يف بالد  خصوصا
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 :اخلامتة
أفريقيا جنوب الصحراء يف كتاابت الرحالة املسلمني يف العصور دراستنا ملوضوع  بعد
إىل العديد من النتائج املهمة اليت من شأهنا إزالة الّلبس عن  وصلنا "ابن بطوطة أمنوذجا"،الوسطى

يف شىت  حقيقية م( ثورة حضارية14ه/8يف )قهذه املنطقة من العامل اإلسالمي، واليت شهدت 
 يت:جملاالت وامليادين، نذكر منها اآلا

كتاابته حول أفريقيا ورحالته عامة، خاصة  لرحالة ابن بطوطة ابشامال الدراسة تعريفا  قدمت -
 م .14ه/8جنوب الصحراء يف القرن 

يف التعريف مبنطقة أفريقيا جنوب الصحراء مبن فيهم ابن بطوطة املصدر األول  العرب يعترب الرحالة -
 من خالل كتاابهتم اليت تناولت اتريخ وجغرافية وشعوب هذه املنطقة بصفة عامة ودقيقة .

ابلعامل اإلسالمي يف أفريقيا جنوب الصحراء الك سلطنات ومممدى أتثر حكام  عناسة الدر أبرزت  -
على تطبيق السالطني  حرصاملشرق واملغرب، من خالل توريث احلكم يف أفراد البيت الواحد، و بالد 

العلم والفضل بتقدمي أهل  ةطانيالسلم يراساملتشابه البالد، و أرجاء نتشار العدل يف تعاليم اإلسالم اب
 يف اجملالس عن غريهم، خصوصا القاضي الذي انل مكانة رفيعة وعالية يف اجملتمع .

، بفضل األفريقية قتصادي الذي شهدته هذه البالداإلزدهار إلاو  تقدمالمدى  عنالدراسة أابنت  -
املراكز ، سامهت يف ظهور بعض ما نعمت به أراضيها من خريات فالحية وثروات معدنية هائلة

، وأخرى صحراوية يف  الشرقي التجارية البحرية يف كال من زيلع ومقديشو وكلوه على الساحل األفريقي
لرتويج هذه السلع التجارية كال من سجلماسة وتغازا ووالته ونياين عاصمة مملكة مايل وتنبكتو... 

  اخلارجي والعريب على اخلصوص .للعامل
ابجلانب  خصوصا ما تعلق منها األفريقية، لشعوب اإلسالميةاهتمت الرحلة بعادات وتقاليد ا -

ابلقرآن الكرمي من خالل تعليمه للصغار عتناء إلمجاعات، وا الدينية حلفاظ على أداء الشعائرالديين اب
 أسس الدين الصحيح . خاصة بتعليم طالب العلم الذلك دور مع التشديد على حفظه، وإقامة 

تصاالهم املباشر أبرض ها احملافظني الشرقيف  شعوب القارة اإلسالم الصحيح بنيتباين مدى فهم  -
استمرت حىت بعد عادات وثنية قدمية  الوافد إسالمهماحلجاز ومصر، وغرهبا الذي طغى على 

 من عري وأختالط وأكل حلم اجليف ... يف صورة ال متت لإلسالم بصلة .اإلسالم، 
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 ، وتفضيلهالشعب دون غريهم من عامة اهتماما ابلغا ة السالطنيحبيا ابن بطوطةت كتاابت اهتم -
أولئك الذين ينعمون عليه ابلعطااي واهلدااي، وأحتقار من كان منهم عطاءه قليل،  من السالطني 

 كأحتقاره لسلطان مايل منسا سليمان .
عن مدى عمق العالقات العربية األفريقية يف شىت امليادين احلضارية، حيث أن  أوضحت الرحلة -

يعود للعرب الذين لعبوا أدوارا ابرزة  األفريقيةشعوب الذي شهدته هذه التقدم لالفضل األول واألخري ل
 عمقا وجتذرا . بعد اإلسالم زادهايف هذه املنطقة قبل اإلسالم، و 

يف أعمال ات اليت أنمل أن جتسد مستقبال موعة من التوصيل هذه الدراسة جملوخلصنا من خال
عن هذه الرحلة اليت ما زالت تضم يف جوانبها أسرارا حتتاج إىل دراسة أعمق خاصة  أفضل إبذن هللا

 : إذا علمن أهنا تناولت فرتة مميزة من اتريخ أفريقيا احلضاري اإلسالمي
األفريقي العريب ابلرحلة وما أحتوته من معلومات مثينة عن حجم هتمام الباحثني يف الشان زايدة ا -

 العالقات العربية األفريقية يف العصور الوسطى .
ختصيص دراسات معمقة عن هذه الرحلة خصوصا ما تعلق منها ابجلانب الثقايف، ففي الرحلة  -

 شواهد كثرية عن علماء عرب شغلوا مناصب حساسة يف البالط األفريقي .
كرحلته لغرب أفريقيا، مزيدا من اإلهتمام   جنوب الصحراء اء رحلة ابن بطوطة لشرق أفريقياإعط -

 . يف خمتلف جوانب احلياة ومعمقة دراسات كثريةاليت اجريت فيها 
اليت ظلت يف حد ذاهتا  ختصيص دراسات مستقبلية حول حقيقة رحلة ابن بطوطة للسودان الغريب -

بسبب أبو عنان  ت معظم الدراسات أهنا كان مسطرا هلا مسبقا مع السلطان املريينوإن رجح ،نكرة
أن الدارس حملتوى هذه الرحلة  ؛ غري(م14ه/8ق)يف  املريين ة اليت عاىن منها املغرباألزمة التجاري
الرجوع إىل ر الرحالة يف عديد املرات وعزمه تذممن  ا يالحظهم من خالل عتقادذلك اإلاليكاد جيزم 

ستكشاف كان لكن حبَّ الرحلة واإل ؛وطنه بسبب سوء املعاملة اليت كان يتلقاها من والة األقاليم
 . حاجزا يف عدم رجوعه إىل موطنه إال بعد لقائه لسلطان مايل 
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:10 امللحق رقم  

 خريطة توضح مسار رحلة ابن بطوطة1

 
 

                                                           
  - ابراهيم العدوي: املرجع السابق، ص153 1
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:20امللحق رقم   
 خط سري الرحلة إىل شرق أفريقيا جنوب الصحراء وحمطاهتا1

 

 
 

                                                           
 - ابن بطوطة: الرحلة، املصدر السابق، ج2، ص1.95
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:03 امللحق رقم  
 خط سري الرحلة إىل غرب أفريقيا جنوب الصحراء وحمطاهتا الرئيسية1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 - ابن بطوطة، املصدر نفسه، ج4، ص1.237
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  :40 امللحق رقم
 احليز اجلغرايف للمملكة مايل اإلسالمية ما بني )1300-1500م(1

 

                                                           
1 - Nehemia Levtzzion: Op, Cit,p15.   
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:  50 امللحق رقم  
 حدود مملكة مايل االسالمية حسب الدكتور النوري دريد عبد القادر1

  

 

                                                           
  - النوري دريد عبد القادر: املرجع السابق، ص142 .1
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:60امللحق رقم   
  طرق املواصالت الصحراوية بني العامل اإلسالمي والسودان الغريب، و أهم السلع التجارية املتبادلة1

 
 

                                                           
  - النوري دريد عبد القادر، املرجع السابق، ص1.137
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:70 امللحق رقم  
 الورقة األوىل من خمطوط اخلزانة امللكية لرحلة ابن بطوطة 1

 
                                                           

 .12، ص1، جاملصدر السابق ابن بطوطة: -1
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 : 08 امللحق رقم

 1قاضي أقليم اتمسنا رسالة من لسان الدين ابن اخلطيب البن بطوطة

 
 

                                                           

 - ابن بطوطة: املصدر السابق، ج1، ص821
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  :90امللحق رقم 
 صورة أفرتاضية للرحالة العريب ابن بطوطة1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، الواجهة اخلارجية.املرجع السابق :حممود الشرقاوي -1
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 امللحق رقم 10:                   صور ملؤلفات حول الرحالة ابن بطوطة1

 

                                                           
ابن  :يدو الع براهيمإو  ؛ابن بطوطة يف بالد السودان :وحممد فتحي عبد العزيز ؛ابن بطوطة ورحالته :ينظر: حسني مؤنس -1

 . ات(صور الواجه)فريقيا، أمن طنجة إىل الصني واألندلس و رحلة مع ابن بطوطة  :حممود الشرقاويو ، بطوطة يف العامل االسالمي
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 املراجع:املصادر و 
 القرآن الكرمي

 أوال: املصادر.
نزهة املشتاق يف إخرتاق األفاق، مكتبة الثقافة  :حممد بن حممد بن عبد هللا احلسين ،اإلدرسي(1

 .م 2002ه/1422 الدينية ،القاهرة،
 م.2011صادر، بريوت، ، دار 4رحلة ابن بطوطة، ط اللوايت الطنجي:بطوطة، عبد هللا ابن (2
 ، تح:"رائب األمصار وعجائب األسفارحتفة النظار يف غرحلة ابن بطوطة املسماة " ابن بطوطة:(3

 م.1997اململكة املغربية،  أكادميية عبد اهلادي التازي، منشورات
كتاب املسالك واملمالك، حققه وقدمه له: أدراين فان ليوفن   :البكري، أبو عبيد هللا بن عبد العزيز(4

 1992وأندري فريي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
بع يف البحر، ط  يب طالب األنصاري: حتفة الدهر وعجائب الرب و الدمشقي، مشس الدين حممد أ(5

 م.1865طرسبورغ، بمدينة 
ن محيدة، مكتبة األسرة املصرية، القاهرة، عبد الرمح الوزان، احلسن بن حممد: وصف أفريقيا ، تر:(6

 م.2005
 ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي: الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة، د.م، د.ت.(7
 صادر، بريوت، د.ت.م البلدان، دار احلموي، أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا: معج(8
إحسان عباس،  وض املعطار يف خرب األقطار، تح:: الر احلمريي، أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا(9
 م1980، مؤسسة انصر، بريوت،2ط

 م.1992أبو قاسم حممد النصيب: صورة األرض ، منشورات مكتبة احلياة، بريوت، ،بن حوقلا(10
احليدرية، حممد صادق حبر العلوم، منشورات  :اليعقويب، أمحد بن إسحاق: اتريخ اليعقويب، تقدمي(11

 م.1964النجف، 
يوش وأكابر الناس اجلاتريخ الفتاش يف أخبار البلدان و كعت، حممود بن احلاج املتوكل التنبكيت: (12

 م.1964، هوداس، ابريسفريق أنساب العبيد من األحرار، ط:توعظام األمور و  ووقائع التكرور
كمال حسن :معادن اجلوهر، مراجعة علي بن احلسن: مروج الذهب و سن املسعودي، أبو احل(13

 م.2005، املكتبة العصرية، صيدا، 1مرعي، ط
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، د.م، 4حممد علي الصاليب، ط ة األخبار يف اتريخ زجنبار، تح:د بن علي: جهينيي، سعري املغ(14
 م.2001

، مطبعة مدبويل، 3معرفة األقاليم، طقاسيم يف سي، أبو عبد هللا حممد بن أمحد: أحسن التاملقد(15
 م.1991القاهرة، 

املقريزي، تقي الدين أمحد بن علي: اإلملام أبخبار من حل أبرض احلبشة من ملوك اإلسالم، (16
 م.1895مطبعة التأليف، مصر، 

فهمي  دائن املشهورة يف كل مكان، تح:املنجم، إسحاق بن احلسني: أكام املرجان يف ذكر امل(17
 م.1988، عامل الكتب، بريوت، 1سعيد، ط

دار السعد زغلول، دار النشر املغربية،  الستبصار يف عجائب األمصار، تح:مؤلف جمهول: ا(18
 م.1985البيضاء، 

، املطبعة 2أغمات من األعالم، طراكش و السماليل، العباس بن إبراهيم: اإلعالم مبن حل مب(19
 م.1999امللكية، الرابط، 

 م.1981ن بن عبد هللا بن عمران: اتريخ السودان، طبعة هوداس، ابريس، سعدي، عبد الرمحال(20
، دار الكتب 1األبصار يف ممالك األمصار، طالعمري، أمحد بن حيي بن فضل هللا: مسالك  (21

 م.2010العلمية، بريوت، 
 صادر، بريوت، د.ت.بن حممد: أاثر البالد وأخبار العباد، دار  ء، زكرايالقزويين(22
اري: كتاب الصبح األعشى، دار الكتب اخلديوية، لقشندي، أمحد بن علي بن أمحد الفز الق(23

 م.1915املطبعة األمريية، القاهرة، 
حممد عساكر  السودان، تح:سرية بالد العرب و األذهان بتشحيذ التونسي، حممد بن عمر: (24

 م.1965الرتمجة، القاهرة، فى سعد، الدار املصرية للتأليف و مصطو 
، مكتبة 1حممد عبد هللا عنان، ط اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: ،بن اخلطيب، لسان الدينا(25

 م.1975اخلاجني، القاهرة، 
اصرهم من من عالعرب وديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر و  خلدون، عبد الرمحن: ابن(26

 م.2000الفكر، بريوت، ل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار خلي :ذوي الشأن األكرب، تح
 م.2009أمحد الزعيب، دار اهلداية، عني مليلة،  املقدمة، تح: ابن خلدون:(27
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 :  العربية املراجع اثنيا:
 التوزيع، جدة، د.ت.املسلمون، دار الكتاب للطباعة والنشر و  الرحالةأمحد رمضان أمحد: الرحلة و (1
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 م .1970
حضارة، دار الكتب املسلمون يف غرب إفريقيا اتريخ و كرديه سعيد إبراهيم: ابريه حممد فاضل علي و (3

 العلمية، بريوت، د.ت.
 7، منشورات جامعة 1يف إفريقيا جنوب الصحراء، طابزينة، عبد هللا سامل: انتشار اإلسالم (4
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 فهرس السور القرانية
 . 37سور األنفال : ص  -
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 . 44إبراهيم إسحاق :ص  اجلنايت-
 . 35-34-32-28: ص  احلموي ايقوت -
 .  16-8ابن اخلطيب لسان الدين : ص  -
 . 46-8-4ابن خلدون عبدالرمحن : ص -
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 . 61-21-16-15-9املريين أبو عنان ص -
 .30-17ص  :ابن الربهان املصري -
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 . 38-37-18أبو املواهب : ص  -
 . 38-34-29-17أبوبكر: ص بن عمر  -
 .15-13-8-7ابن جزي: ص الغرانطي -
 .42-20فراب حسني : ص  -
 . 46-42قنجى موسى : ص  -
 . 56-55-50: صأيب إسحاقالساحلي إبراهيم  -
 . 10السخاوي نور الدين : ص  -
 .40سومانكورو : ص  -
 . 40سوندايات كيتا ص  -



 الفهارس
 

83 
 

 فهرس القبائل والشعوب
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 . 14اتمسنا : ص  -
 . 49-19اتسر هال :  ص  -
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 .52-51-49-44-41-21-16تكدا : ص  -
 . 49-21-16توات : ص  -
 . 60-51-50-49-19ص تغازى :  -
 . 16-15-11-10تونس : ص  -
 . 35-15-12-10دمشق : ص  -
 . 13-11-10ذيبة املهل ص  -
 . 60-25-22-17-4زيلع : ص  -
 . 15-11-9-7-5 طنجة : ص -
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 .60-38-37-36-35-34-32-28-18-4-2كلوه : ص -
 .54-21-20ص: كوكو   -
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 . 21-19-16-14-10-9فاس : ص  -
 . 32-15فلسطني ص  -
 . 37-36-23سفالة : ص  -
 . 60-49-21-19-16سجلماسة : ص  -
 . 36-35ص  : شرياز -
 . 35قرطبة:  -
 . 49-21-16ص  : اهلقار -
 . 16-12-11-10-8-7ص  : اهلند -
 . 38-37-23-17-15اليمن: ص  -
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 : امللخص
هو   - ابن بطوطة أمنوذجا -يف العصور الوسطى كتاابت الرحالة املسلمنيأفريقيا جنوب الصحراء يف  

م، من خالل 14ه/8موضوع دراساتنا حول املظاهر احلضارية يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء يف القرن 
يف شرق أفريقيا، ومملكة  اإلسالميتني مشاهدات وكتاابت الرحالة العريب ابن بطوطة، عن سلطنيت مقديشو وكلوه

قتصادية واإلجتماعية، اليت أبرزت احلياة السياسة واإلاالت وميادين مايل اإلسالمية يف غرب أفريقيا يف شىت جم
التأثر األفريقي ابلعامل اإلسالمي يف بالد املشرق واملغرب سواء يف نظم احلكم واإلدارة، أو يف و  ،التقاربالثراء، و 

افة العربية هتمام بتعاليم الدين اإلسالمي، وأنتشار الثقاإل ية، وحىت يف احلياة الدينية من خاللاملعامالت التجار 
 ثر البارز يف هذا التقدم احلضاري .الذي كان له األ يف اجملتمع األفريقي العريب بتواجد العنصر

  : الكلمات املفتاحية
 ،منسا سليمان ،كلوه،  مقديشو ،أفريقيا، مصر ،املغرب ،السودان ،أفريقيا جنوب الصحراء ،) ابن بطوطة

 العرب ( . منسا موسى،
Absract:   
The sub saharan african in Muslum‘s written in the meedle age -ibn 

battuta model- is the subject of our study about civilisaton aspects in sub 
saharan africa in the 8th century/14 AD. Through the observation and 
writings of the arabic travelers ibn battuta aboute twa islamic empires 
mokadishu and kalwah. East african islamists. And the islamie kingdom 
of mali west african in various sphers and fields of political ecoomic and 
social life which showed the rivhness and the islamic world in the 
countries of the orient and Maghreb islamic both in governance and 
management sustem or in comercial transactions and even in religious 
life by the spredd of arabic culture in the african society withe the 
presence of arab element that affected this civilization progress . 

Keywords: 
( Ibn Battuta,  sub saharan african, Sudan, Maghreb, Egypt, Africa, 

mokadishu, kalwah, Mansa Suleiman, Mansa Moses, Arabs ) . 


