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 اإلهداء

 
اىل العزيزة اليت رافقتين طوال مشواري الدراسي بدعواهتا، وعلمتين الصرب 

 وكانت سر جناحي...أمي احلبيبة .

اىل الذي عبد يل الطريق للوصول اىل أحالمي وأعطاين الثقة، وأصل لدي اجملد، 
.  لى النفس...والدي احلبيبواالعتماد ع  

ىل حبيبيت وأخوايت )عتيقة ،زهرة ،سعاد(، واخويت إاىل من كانوا سندي يف احلياة 
( الصغرية )ايمسني  

 واىل كل صديقايت )الغالية عتيقة (  

واىل السيد )عمري عبد الرؤوف( الذي كان له الفضل يف الدعم والتشجيع 
 إلهناء العمل 

 اىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي .

  مرمي 

 



 
 

 اإلهداء
بنعمة العلم والصالة والسالم على املصطفى النيب احلمد هلل الذي أنعم علينا 

 الكرمي.

 أهدي مثرة عملي هذا:

ها سر ؤ إىل معىن احلنان إىل من كان دعا إىل مالكي يف احلياة إىل معىن احلب   
أمي الغالية".…"جناحي وبلسم جراحي  

ألنعم ابلراحة والسعادة وحتمل  شقيإىل معلمي يف احلياة إىل من    
.عزيز"الأيب …"الصعاب  

".   خويتإإىل من كانوا يضيئون يل الطريق ويساندونين"       

إىل مصابيح البيت " مالك وعدانن".        

إىل كل أصدقائي الذين مجعتين هبم األخوة.     

 وإىل كل من ساعدين يف إمتام هذا العمل من قريب أو بعيد.

 فاطمة

 



 
 

 

 التشكرات
تستجاب الدعوات وتتحقق الرغائب  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات و 

 بهاوأصح ،والصالة والسالم على أشرف املخلوقات سيدان حممد وعلى آله
.ماوسلم تسلي  

 أما بعد نتوجه ابلشكر اجلزيل لألستاذ املشرف الدكتور مبارك جعفري الذي  
كان لنا  خري معني يف اجناز هذا العمل، منذ أن كان فكرة اىل أن صار مثرة 

ساتذة الذين  فجزاه هللا أحسن اجلزاء، وأوىف العطاء ،كما نتوجه ابلشكر لكل األ
العمل ،وأيضا نشكر كل أساتذة قسم التاريخ  إلهناءان كانوا لنا سندا وعو 

،وخاصة أساتذة ختصص اتريخ أفريقيا جنوب الصحراء،كما نشكر أيضا عمال 
املكتبة املركزية يف اجلامعة الذين سامهوا يف تسهيل عملنا هذا  كل الشكر 

 والتقدير هلم. 

عند ذكر امسه من بعيد وقريب . غفلناوالشكر لكل شخص   

اوشكر 
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:مقــــــدمة  

 إمكانياتمن  عليه وما يتوفرالصحراء الكربى ملا ميتاز به  أقاليم أهمالسودان الغريب من  إقليميعترب   
ة اليت جعلت منه مالذ ملساحة  الشاسعة اليت يرتبع عليها ومن اخلصائص الطبيعيا وثروات ، إضافة اىل

، املمالكاحلضارات  و  أهميام يف ق هنر النيجر السنغال حبيث ساعد األهنارتوفره على اكرب الكثريين  و 
الرحالة الذين كان هلم و   من الكتاب كبريعدد   أنظاركانت حمور   فإهنااملنطقة البالغة  ألمهيةونظرا 

وتسليط الضوء عليها  أخبارهاونقل  إفريقياواكتشاف مناطق غرب  حب االطالع و  الشغف ابملنطقة
من كان انقال  وهناك وكتبوا فيها حتويه من تفاصيل فهناك رحالة زاروا املنطقة لكشف حقائقها  وكل ما

اقتصادية مع دول وربطها عالقات جتارية و  التجار الذين كان هلم الدور يف انفتاحهاو عن لسان أهلها 
الواقعة جنوب  األقاليملتعرف على  العرب هم السابقون أنومن هنا ميكن لنا القول  الشمال االفريقي
لدراسة اتريخ املنطقة  أساسيمرجع اجلغرافية كو  ، فقد اعتربت مصنفاهتم التارخييةالصحراء الكربى

 مل خيلفوا أي اثر كتايب يذكر عن اترخيهم  أنفسهم األفارقة أنعلمنا  إذاخاصة 

يف نفس القرن و  10ه/ 4يف النصف القرن م، واملسعودي 9ه/3يب يف القرن فهنا جند كل من اليعقو  
م 11ه/5يف القرن  أييتوكذا ابن حوقل يف النصف الثاين من القرن نفسه وبعدهم  جند االصطخري

م( يف مؤلفه الشهري 1094ه/427أشهر اجلغرافيني الذي ذاع صيته أال وهو أبو عبيد هللا البكري )
 أمدانحيث انه املسالك واملمالك وهو جزء من كتابه  كتاب املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب

مركزا على طرقه ومسالكه ودور تلك الطرق يف تقوية  ثرية عن منطقة السودان الغريب مبعلومات
وسري أهلها من غرائب وعجائب  حتويهما  وصفه لكلو الصالت احلضارية مع املسلمني يف مشال افريقيا 

 مسعه من التجار املسلمني الذين كان ينقلون السلع للمنطقة. معتمد بذلك على ما بكل دقة

السودان الغريب يف  وانطالقا مما جسدته نصوص البكري عن هذا املوضوع جاءت دراستنا موسومة ب 
 .م( 11ه/5) خالل القرن  عبيد هللا البكري منوذجا أبوكتاابت الرحالة العرب املسلمني 
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 ومن دوافع اختياران هلذا املوضوع :

 .ان الغريب يف العصور الوسطىامليول الشخصي لدراسات اإلفريقية املتعلقة بتاريخ السود -

الرغبة يف اجناز دراسة اترخيية تتناول اجلغرايف الشهري أبو عبيد هللا البكري وما جاء مبؤلفه املسالك  -
 .واملمالك واجلزء اخلاص ابلسودان الغريب املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب

معرفة ما دونه البكري عن السودان الغريب على خمتلف األصعدة خاصة اجلانب السياسي  -
 واالقتصادي خالل تلك الفرتة. 

 واجلغرافينيالرحالة وما مت تناوله يف مؤلفات أهم تسليط الضوء على منطقة السودان الغريب الوقوف و -
 .ملسلمني الذين اهتموا ابلكتابة يف املنطقة العرب ا

وتسجيل اتريخ منطقة السودان الغريب على أايدي الرحالة العرب تظهر أمهية املوضوع أوال أتريخ  وهنا
 .املسلمني

اثنيا الوقوف على أهم األحداث التارخيية  واملمالك اليت تولت على املنطقة من خالل كتاابت الرحالة 
 .البكري 

 وكان اهلدف من ذلك: 

من خالل كتاابت نطقة متميزا ابلدقة والتفصيل كشف حقائق وصفحات مشرقة من اتريخ امل  -
ودور تلك ن الغريب مركزا على طرقه ومسالكه،حبيث اسرتسل الكالم يف كتابه عن السودا البكري 

 وكذا انتشار اإلسالم فيها.الطرق يف ربط الصالت التجارية بني دول الشمال االفريقي،

 أتريخ للمنطقة يف هذا ز دوره يفابر ي عصره إضافة اىل إخصية البكري كأهم مؤرخالتعريف بش -
 العصر .
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على النحو التايل: ما هي أهم األحداث و األوصاف اليت نقلها لنا  الدراسة إشكالية ت صياغةومت
 الرحالة أبو عبيد هللا البكري عن السودان الغريب ؟

 فرعية هي: واندرجت حتت هذه اإلشكالية عدة تساؤالت 

 ؟ خصائص منطقة السودان الغريب  هي وما -

 ؟ ز الرحالة الذين كتبوا عنهاومن هم أبر  -

 ؟ من هو البكري  -

 الذي جاء به عن منطقة السودان الغريب ؟ وما -

اليت  األحدثقيمة الدراسة  مت االعتماد على املنهج التارخيي الذي يعتمد على الوصف لتتبع  وإلبراز
 األحداثالبكري يف مصنفه،املتعلقة ابلسودان الغريب من خالل وصف جمرايت الرحالة ذكرها 

 .واهليئة اليت كانت عليها واألماكن

 :كاآليتوقد متت هيكلة اخلطة  

الذي يتضمن التعريف مبنطقة السودان  األولبداية مع املقدمة لتوضيح النسق العام للبحث ،مث الفصل 
اىل ذكراهم الرحالة  إضافة، ل التسمية وكذا اخلصائص الطبيعية والبشريةالغريب من انحية املوقع واص

الرحالة  الفصل الثاين فكان خمصص لتحدث عن شخصية  أماالذين كتبوا عن املنطقة قبل البكري ،
فهو خمصص  واألخريالفصل الثالث  أما،لده ونشأته وحياته العلمية وكتاابتهالبكري مو أبو عبيد هللا 

انتقاال اىل اخلصائص الطبيعية اليت ذكرها  الغريب من خالل كتاابت البكري أي من خالللسودان ا
 وأخرياالسياسية يف السودان الغريب وهنا حنن خصصنا التحدث عن  مملكة غانة عند البكري  احلياة

 للمنطقة . واالقتصادية االجتماعيةاحلياة 
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تواضع كانت هناك دراسة أكادميية ل بولغمان امل ناالدراسات السابقة وعلى حسب اطالعوفيما خيص 
صربية بعنوان انتشار اإلسالم يف السودان الغريب من خالل كتاب البكري وذلك جبامعة مخيس مليانة  

يف   فريقيا جنوب الصحراء وكانت هناك ايضا دراسة أكادميية هلداجي رمضان بعنوان ا 2018سنة 
من خالل ابن بطوطة وذلك جبامعة أدرار سنة يف العصور الوسطى كتاابت الرحالة العرب املسلمني 

2018/2019. 

 جند: أفادتناكما اعتمدان يف حبثا هذا على جمموعة من مصادر واملراجع ومن املصادر اليت 

مبعلومات عن السودان الغريب وعن  أمدانكتاب املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب للبكري الذي 
االجتماعية فيها السياسية واالقتصادية  و  واألحوال أهلهايها وعن مملكة غاان وسري ف واملسالكالطرق 

 حبيث انه من أهم الكتب اليت يقوم عليها البحث خاصة الفصل الثالث .

مبعلومات  أفادانالذي  اإلدريسيحملمد  األفاقعلى كتاب نزهة املشتاق يف اخرتاق  أيضاكما اعتمدان 
 جبغرافية أمدانالذي  ألوزاينحلسن  إفريقيااىل كتاب وصف  ابإلضافةرتة البكري عن السودان الغريب يف ف

 .املنطقة  والتضاريس اليت حتويها

جنوب الصحراء لعبد القادر زابدية  إفريقياابلنسبة اىل املراجع فلقد اعتمدان على كتاب دراسة يف  أما
حملمد  اإلفريقيةكتاب الشعوب السالالت   وأيضاومؤلفاته  الذي وجهنا اىل تعريف بشخصية البكري

 عوض حممد لكشف حقيقة السالالت والقبائل السودان الغريب.

اجنازه العمل من الصعوابت اليت واجهتنا صعوبة  أثناءلكل حبث صعوابت تصادفه  أنومما الشك فيه 
وكذا صعوبة ،دميةويكمن ذلك يف نوعية اخلط والكلمات ذات املعاين الق ةالتعامل مع املصادر القدمي

إطار الظروف احلاصلة يف الوقت يف  واألستاذاىل صعوبة التواصل مع الزميلة  إضافةحصر املادة املعرفية 
 الراهن
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هوداته جمالدكتور املشرف مبارك جعفري وعلى  لألستاذنتقدم خبالص الشكر والعرفان  األخريويف 
من  وكل من ساعدانالسديدة يف اجناز هذه املذكرة من البداية حىت انتهاء العمل . أرائهونصائحه و 

ومن هللا  أنفسنافمن  انوإن أخطأ ناومطلب انفهذا مبتغا ناأخري نسأل هللا التوفيق فإذا وفققريب أو بعيد،و 
 التوفيق .
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 التــــــــــــــــعريف بـــــالــــــــــسودان الغــــربـــــي

 املوقع والتسمية واخلصائص الطبيعية 

 اخلصــــــائص البـــــــــشرية           

 السودان الغريب يف كتاابت الرحالة قبل البكري
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: والفلكي املـــــوقع اجلـــغرافــــي  

 ميتد السودان الغريب أو ما يسمى الغرب اإلفريقي، كما اجتمع عليه الرحالة العرب املسلمني          
أنه ميتد من احمليط األطلسي غراب ، إىل حدود بالد احلبشة شرقا ، إذا فهو ميتد حسب هذا املفهوم من 

هنر النيجر األعلى خليج غينا جنواب ، حىت حدود نيجرياي مشاال، حبيث نقطة ارتكازه،هي حوض 
 األوسطواحلوض  هنر السنغالوهبذا فان السودان الغريب هو املنطقة الواقعة بني حوضي ،1واألوسط

الصحراء الكربى و   غراب،ومن اجلنوب املناطق االستوائية األطلسياحمليط و  مابني حبرية تشاد شرقا، لنيجر
يتوسط بني الصحراء الكربى مشاال  حبيث أنه ،2درجة مشاال 17و 9مابني خطي عرض أي  مشاال

مشاال خط االستواء،حبيث تنقسم املنطقة ككل إىل ثالث أقسام شرقي  10وخليج غينا جنواب بدرجة 
غريب ، وهذا األخري كما ذكران، فانه يتوسط من الناحية الشرقية جند حبرية التشاد ،وغراب و  وأوسط 

مت هبا عدة ممالك خدمت التقدم  ملوقع قااحمليط األطلسي، وخليج غينا جنواب ،وبفضل هذا ا
لعدة  3أخرجت سكان هذا اإلقليم من طور البداوة اليت سيطرة على غريهموأوجدت العلم  والثقافة  و 

 .(قرون )انظر اخلريطة

                                                           

 .5،ص1998/ عبد الرزاق إبراهيم شوقي اجلمل، دراسات يف اتريخ غرب افريقيا احلديث و املعاصر ،القاهرة ،1
،امحد  دكتوراه ،إشراف رسالةأواخر القرن التاسع هجري ، / حممد موالي ،القضاء والقضاة ببالد السودان الغريب يف2

 .19،ص2019ة احلمدي،جامعة وهران،سن
عبد -/ بودواية مبخوت،العالقات الثقافية والتجارية بني املغرب األوسط و السودان الغريب يف عهد دولة بين زاين، رسالة دكتوراه،م3

 35،ص2006اجمليد حاجيات،جامعة تلمسان،



ـ   ـ 8
 

واسع املساحة يقع مشال خط االستواء ويغطي القسم  إقليم، إفريقيايعرف ابسم غرب  اإلقليم إن
الكربى ،ويضم القسم الشمايل الغرب من هذا االمتداد...،بينما يشكل  إفريقيااجلنويب من االمتداد 

جزاء من الصحراء الكربى، ولكن بني الصحراء مشاال وخليج غينيا جنواب،  العريض  األوسطاحلزام 
 .1إفريقياغرب  إقليمكلم( حيتله 1100ويقع يف نطاق يبلغ عرضه )

القارة السوداء ، ألنه يربط الشمال ابجلنوب و الصحراء  يف إسرتاتيجيةوهو هبذا حيتل منطقة      
ابلغاابت االستوائية ، وقد اشتملت املنطقة على خريات كثرية ،و متنوعة مما كان هلا احلظ األوفر يف 

 لقيام العديد من املمالك العظمى يف املنطقة نظرا للموقع االسرتاتيجي الذي منحها ذلك.

يب ميثل انبعاث القارة اإلفريقية، الذي أيخذ شكل اهلالل أو الذي ميثل فان منطقة السودان الغر      
شكل نصف دائرة ،وكذا فإنه يعترب اقرب املناطق اإلفريقية إىل أورواب الغربية، بل و إىل منطقة مشال 

. ولقد محلت 2إفريقيا أيضا، لذا جنده أكثر املناطق تعرضا حملاوالت استكشافية مند التاريخ القدمي
والقوافل  نطقة مشعل احلضارة اإلسالمية ألهنا تسهل اهلجرات وتساعد على انتقال اجلماعاتامل

 التجارية وكذا نشر الدعوة اإلسالمية من خالل طريقني مها:

 الطريق الساحلي الذي اخرتق هنر السنغال على طول الساحل مبوازاة مناطق السافاان.أوال: 

 ،3غرهباو   ق التجارية يف الصحراء الكربى بني مشال القارةوكان هذا طريق الربي عرب الطر اثنيا: 

تضاريسها  لوعرةجعلها منطقة منفتحة على العامل، رغم وجود صعوابت التغلغل يف املنطقة ، وهذا ما
سوء من الشمال، اليت تتميز ابلصحراء الوعرة والشديدة احلر، أما يف اجلنوب فان جند الغاابت 

 االستوائية الكثيفة صعبة العبور فيها وشقها .
                                                           

 .260،دار املريخ لنشر ،الرايض ،ص /أنور عبد الغىن العقاد،الوجيز يف إقليمية القارة اإلفريقية1
 .3،ص1982دي،اتريخ غرب إفريقيا ،ترمجة وتقدمي ،يوسف نصر ،دار املعارف ، القاهرة ،طبعة األوىل،–جي -/ فيج2
م،إشراف،برمكى 19-13ه/13-7،احلواضر العلمية يف السودان الغريب والته منوذجا مابني القرنيني بن منويف أمساء/ 3

 5-4،ص2019جامعة أدرار ،،رسالة ماسرت حممد،



ـ   ـ 9
 

 أصـــــل التــــسمية الســــودان الغربـــــي

ل لإلنسان، ومع هذا صدر األو إن اتريخ القارة اإلفريقية اليت يعتقد الكثري من املؤرخني أهنا امل       
ابلكثري من االهتمام و الدراسة عرب العصور ،حبيث جند انعدام وقلت الكتاابت يف  فإهنا مل حتض

ومن بني املناطق املظلمة يف القارة منطقة إفريقيا ، عصورها القدمية خاصة ، وصوال لقرن التاسع عشر
ذين أانروا، على اترخيها واملخطوطات اليت حتوي جنوب الصحراء  ،ولوال جهود األثريني واملؤرخني ال

عليها املنطقة  وكذا أبرزوا أهم احلضارات اليت مرت عليها وكانت دفينة  والقيام على ربط املخالفات 
األثرية واحلفرية  خبيوط من التخمني و االحتماالت مبسارات اترخيية عاشتها القارة بصفة عامة، 

ة ،وكذا ال نبعد الرواايت الشفوية يف التأريخ ،حبيث صدق أحد ومنطقة جنوب الصحراء بصفة خاص
كلما تويف عجوز إفريقي كانت وفاته  كاحرتاق مكتبة من اتريخ احلكماء األفارقة الذي قال: )

ومن هنا أتيت منطقة السودان الغريب اليت تعترب أهم منطقة مشلت العديد من األحداث وأعظم إفريقيا (.
 املمالك .

يها اكتشاف أن ف الفرتة اليت مت يفر إال يف العصر الوسيط ،أي إن مصطلح السودان الغريب مل يظه    
ملؤرخون اجلغرافيون واالنيجر منفصالن عن بعضهما البعض وقد عرفه الرحالة  و وهنر منابع لنهر النيل 

حددها من املغرب نذكر من بينهم الزهري الذي مسى أرض السودان أبرض اجلناوة واليت املسلمون 
احلادي عشر ميالدي ،فقد أطلق البكري كلمة السودان ي و ويف القرن اخلامس هجر  ،1ابلبحر األعظم

األطلسي غراب إىل مشارف النوبة على النيل على ذلك اجلزء من غرب إفريقيا الذي ميتد من احمليط 
 2شرقا ، واعترب مدينة سجلماسة مدخال إىل بالد السودان

                                                           

إشراف د نور الدين شعباين / احلميسي رانية ،توحاري جنية ،دور علماء املغرب األوسط  واألقصى الثقايف  يف السودان الغريب ،1
 6،ص2017ماسرت ،جامعة مخيس مليانة ، رسالة،
ب ،الدار العربية للكتاب ،تونس / البكري أبو عبد هللا، املسالك واملمالك،حتقيق،أدراين فان نيؤمن،وأندري فرب 2
 837،ص2،ج1992،
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وهي اليت سكنت جنوب الصحراء الكربى   صطلح بالد السودان أطلق على الشعوبفان معموما و 
د بني الصحراء الكربى يف الشمال والغاابت االستوائية يف اجلنوب املنطقة اجلغرافية الواسعة اليت متت

مستوحى من لون انه التسمية  ويرجع أصلإىل البحر األطلسي غراب ، والبحر األمحر شرقا وصوال 
 .1اليت يتميز هبا سكان تلك املنطقة البشرة

 وقد قسمت بالد السودان إىل ثالث مناطق وهي :

،أي يتكون من مناطق النيل محر شرقا ،حىت إقليم دارفور غراب:ميتد من البحر األالسودان الشرقي
 وجنوب بالد النوبة.  

 .:وهو يشمل مناطق احمليطة ببحرية تشاد السودان األوسط

 :وهو يشمل حوض السنغال غامبيا و النيجر األوسط .الغريب السودان   

والرومان اسم نيجريتا نسبة  وجغرافيو اليوانن، مؤرخوهو حمور دراستنا، حبيث أطلق عليه  األخريوهذا   
كما انه يف بعض   على مجيع من سكنوا قرب هذا النهرهذه التسمية  أطلقوااىل هنر النيجر ،وفقد 

 . إفريقياأطلق على كامل  األحيان

/ اخلصــــائص الطـــبيعية يف الســـودان الغربــــي3  

يقيا جنوب الصحراء  ومنطقة إفر إن احلقيقة اليت ال ختفى عن أحد أن القارة اإلفريقية بصفة عامة 
أو ء البشرية متلك كل اإلمكانيات واملوارد األولية والطاقات سوا بصفة خاصة أهنا تزخر ابلثروات  و

ابملواد األولية كالذهب، والعاج االقتصادية و ابألخص منطقة السودان الغريب ،حبيث أهنا معروفة بغناها 
يف أوسع  جتارة  ابة لتعمري مناطق أخرى من العاملرغم كل احملاوالت تفريغها من عناصرها الش وامللح

                                                           

 .39،ص1،ط2010/ ابزنية سامل عبد هللا ،انتشار اإلسالم يف افريقيا جنوب الصحراء ،الدار الكتب الوطنية ،ليبيا ،سنة 1
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، وهبذا كله 1منت يف هذه املنطقة أو العبيد اليتتجارة السيئة الصيت جتارة الرقيق لالستعباد ،وهي ال
ب األوىل يف الكثري من املنتوجات كالكاكاو  والقطن وزيت فإهنا متلك ثروات طائلة جعلتها حتتل املرات

وهنا خنصص ابلذكر منطقة عود الفضل إىل موقع االسرتاتيجي وهذا كله ي النجيل وكذا الذهب واملاس 
متيزه وتنوعه خبصائص طبيعية وكذا انحية املساحة الشاسعة هامة من  السودان الغريب الذي حيتل مكانة

وحبريات ،حبيث كان لكل هذا هامة من مناخ  وطاقات مائية كربى من أهنار ومسطحات مائية  
 الفضل يف قيام أهم املمالك عليها يف املنطقة ،أمثال :مملكة غانة ،ومايل ،سنغاي.

 

 املنـــــاخ/    

الغريب ثالثة فصول أساسية يف السنة ،فمن نوفمرب إىل مارس متوسط على منطقة السودان  بتعاقب
درجة ،وهتب من خالله رايح جافة  قادمة من الصحراء، تتسبب  30درجة إىل  15احلرارة يقدر بني  

يف اصفرار وتساقط أوراق األشجار ،ومن شهر مارس إىل غاية شهر ماي ،يكون اجلو حار، وجاف 
 جدا وترتفع درجة احلرارة

 2كلما توجهنا من اجلنوب حنو الشمال ،حىت إذا ما بلغنا املنطقة الصحراوية مشاال
وتعترب الصحراء الكربى أجف وأحر الصحاري يف العامل حبيث تتسبب هالك عدد كبري من      

 ،3ساكنيها

                                                           

 .15،ص2000،سنة1آخرون،جغرافية القارة اإلفريقية وجزرها،دار اجلماهريية انشر والتوزيع،ط / عبد القادر مصطفى احمليشي1
 9-8/ نور الدين شعباين،حماضرات يف اتريخ ممالك السودان الغريب ،دار اجلزائر ،ص2
 18جي دي،اتريخ غرب افريقيا ،مرجع سابق ص-/ فيج3
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ففي بداية شهر جوان يبدأ فصل األمطار، أو  الشتاء فكل من جوان ، و أوت وسبتمرب يفيض       
 1ر النيجر كما يفيض هنر النيل وترتفع مستوايت املياه فيههن

أما املناطق الساحلية الشمالية فيبدأ هذا الفصل متأخرا وينتهي قبل شهر أكتوبر حيث يبدأ     
 2صري ممطرة جتلبها الرايح الشرقيةأبعا

ري ، واملناخ االستوائي ، منطقة السودان الغريب تتمتع مبناخني اثنني مها املناخ املدا أنوهبذا نقول     
هنر النيجر وهنر السنغال وكذا املناطق الساحلية املطلة على  مبوازاةاألول الذي يتسم ابالعتدال وذلك 

البحر األطلسي ،أما االستوائي فهو يرتكز يف اجلنوب يف الغاابت االستوائية املطرية اليت تتميز ابرتفاع  
لرطوبة فيها حبيث كان يطلق عليها األوروبيون مقربة الرجل كمية األمطار املتساقطة فيها وارتفاع ا

األبيض بسبب كثرة األمراض فيها وسرعة انتشارها بسبب الرطوبة املرتفعة، وكذا كثافة غاابهتا وصعوبة 
 التغلغل فيها .

 بكثرة، الذي يكسوا أراضي املنطقةأما من انحية الغطاء النبايت فهناك السافاان اليت تعترب النبات الشائع 
حبيث تتسع املناطق شبه جافة )السافاان( بداية من أطراف الصحراء مشاال ،فمرده أيضا إىل اجلفاف 
وقلة نزول األمطار على هذه املنطقة، وبقية فقط املناطق االستوائية كثيفة الغاابت بفعل الرطوبة 

جل األبيض لكثرة تغلغل األمراض اليت يدعوها األوروبيون مقربة الر 3االستوائية وغزارة األمطار املنتظمة
 واألوبئة بفعل الرطوبة الزائدة وكذا وجود داببة التسي تسي القاتلة.

                                                           

 .537،ص1،ج2/حسن بن حممد الوزان الفارسي،وصف افريقيا ،ت،حممد حجي ،حممد األخضر ،دار العرب اإلسالمي ط1
 .9سابق ،ص/نور الدين شعباين ،مرجع 2
/ عبد القادر زابدية ،دراسة يف افريقيا جنوب الصحراء،)يف مآثر ومؤلفات العرب املسلمني (،ديوان املطبوعات اجلامعية ،جامعة 3

 .10اجلزائر ،ص
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إن أهم ما ميز تضاريس السودان الغريب  هي أهنارها الكربى ،حبيث أييت يف مقدمتها هنري : األنــــــهار
احلياة يف تلك املنطقة،  يهماالنيجر والسنغال واملالحظ أن هذان النهران يشكالن أهم هنران تسري 

 اخلريطة ( أيضاه .)انظر نستثين وجود أهنار ومسطحات غري هذومع هذا فإننا ال 

، أما اجتاهه فهو 1كلم  4180عرف عند املصادر العربية بنيل السودان ، ويبلغ طوله هنر النيجر: 
ما يدخل هنر النيجر يف ك  مكوان يف هنايته حبريات واسعة،،أييت من جبال الغرب  ويتجه حنو الشرق

أراضي مايل قرب مباكو ،مث يتجه حنو الشمال الشرقي يف دالتا الداخلية ،وهي أكرب األراضي خصوبة 
،وبعد ذلك ينحين النهر مكوان انعطافا كبريا يعرف ابنعطاف هنر النيجر، ومن مث يتجه حنو يف مايل

اجلغرافيني العرب أن النيجر يعترب فرعا من فروع مع ذلك  فقد اعتقد معظم و مصبه يف جنوب نيجرياي .
،ابسم نيل الزنوج ،وكانوا يقولون أبن جمراه ميتد حىت يصل إىل بل وكانوا يسمون هنر النيجر نفسهالنيل ،

حبرية التشاد، وخيرج منها ممتدا إىل بالد النوبة، حيث يتقابل مع النيل اإلفريقي الشرقي فيتحد معه يف 
 .2و الشمالجمرى واحد يتجه حن

مث يتجه مشاال إىل أراضي غينيا  يبدأ النهر بعدة روافد من هضبة فولتا جالون نــــهر الســـنغال:
ونيجرياي مث غراب ليجري يف السنغال اليت تضم أغلب أجزائه حبيث يتميز جمراه ابالحندار التدرجيي يف 

ابلسنغال نسبة إىل التسمية اليت أطلقها  وقد مسي 3املنطقة الساحلية املستوية يف جمرى مائي قليل العمق
وهو هنر سيناغا وهو حتريف السم صنهاجة وكذا انه يعترب جزء من هضبة املاندينغ . عليه االوروبيون
 ومن أهم روافد.

 رافد اليافيج: وهو يطلق عليه النهر األسود وهو ينبع من فولتا جالون. -
                                                           

 .02،ص2003،القاهرة ،7/ حممد أنور ،حبريات افريقيا ،هنر النيجر ،جملة قارتنا ،العدد1
فريقي،ت،خمتارالسويفى،مراجعة ،حممد الغرب موسى،اهليئة املصرية العامة للكتاب / كولني ماكيقيدى،أطلس التاريخ اال2
 .97،ص1987،
 .64/ عبد القادر احلبشي وآخرون ،مرجع سابق ،ص3
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 و ينبع من مرتفعات غينيا .     رافد الباكوري :ويطلق عليه النهر األبيض وه -

 رافد اجلانب األمين                                                                   -
 اخلصـــــائص البــــــشرية:

ميكن إعطاء صورة مفصلة عن توزيع قبائل السودان الغريب ، وذلك الن  ال قبائل السودان الغريب:
معلومات كافية عن القبائل وتوزيع مواطنها، وتكلموا عنها بشكل عام ال يوضح املؤرخني مل ميدون 

أماكن وجودها ابلتحديد، و مع ذلك ميكن أن منيز ثالث أصناف مكونة للمجتمع السوداين وهم 
 ة )الطوارق( .يمازيغسودانية وقبائل أ :قبائل عربية، قبائل

 القبائل السودانية:

أو  Fellataأو الفيالت Fullaniاليت تعرف ابسم الفوالين  Fullaتقطن قبائل قبائل الفوالين:
، يف املنطقة الواقعة يف أعايل النيجر وحىت هنر السنغال ، والفوالين إما رعاة مساملون Fellbeالفويل

أبهنم شبه بيض سنحتهم )، ووصفهم ابن بطوطة 1ومنتقلون ، وإما مستقرين  بني شعوب غريبة عنهم
 عربية ويعتمدون دائما على أنفسهم  غالبا على ابلرعي وابخلصوص رعي األبقار( 

ويشكل الفوالين أكرب جتمع مسلم يف السودان الغريب،وعلى أيديهم قامت املمالك واإلمرباطورايت اليت 
 .2أتسست ابسم اإلسالم يف منطقة الغرب اإلفريقي

حتتل اهلاوسا معظم دول نيجرياي ويقدر عددهم حبوايل مخسة عشرة مليون، وقد كانوا  شعب اهلاوسا:
يعيشون يف السابق يف األقاليم الوسطى جلنوب الصحراء شرقي هنر النيجر ،وقد أخرجتهم من مواطنهم 

يالت قبائل الطوارق ،فاخذوا يهاجرون حنو اجلنوب،ويف القرنني التاسع والعاشر أقاموا ألنفسهم سبع دو 
                                                           

   .30،ص املرجع السابق/ فيج جي دي،2
 .313/عثمان برامياابري،جذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب االفريقي ،ص2
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وكاتنيا ،وسبع دويالت اثنوية منها كييب نوب وبوراي ،وذلك يف األقاليم الواقعة بني  ،أساسية منها كانو
 1النيجر غراب وبرنو جنواب ،أي يف النصف الشمايل لنيجرياي اليوم 

فاهلاوسا ليست عنصرا واحدا أو جمموعة واحدة أو شعب واحد، وإمنا ميثلون خليطا من الشعوب  
ىل أصول خمتلفة وان مجعتهم لغة واحدة، ومنذ العصور القدمية كان اهلاوسا خيتلفون مع بقية تنتمي إ

الشعوب السودانية وذلك بتفوقهم ابلصناعات اليدوية خاصة املنسوجات وأقاموا  كذلك بنشاط جتاري 
 2مزدهر مبواطنهم مع الشعوب األخرى

يش هذه اجملموعة الكبرية يف حيز ميتد بني ويطلق عليهم كذلك اسم املاندي، وتع:املاندينغقبائل 
 والسنغاي أي بني هنر النيجر شرقا وأعايل هنر السنغال غراب ومنطقة الغاابت جنواب جمايل التكرور

وجاسنونكي ،ابمبارا 3املاندجنو تعبري لغوي يطلق على عدة قبائل حتمل أمساء خمتلفة مثل ديوال،،و 
أبنه طويل حنيل تقاطيعه تقرب من السحنة القوقازية غزير شعر وسننكي ومالنكي ويوصف املاندجنوا 

 4اللحية إذا قورن بسائر الزنوج والبشرة خفيفة السمرة.

وتعترب لغتهم ذات األصول « من يرفضون اخلنوع»ويسمون كذلك ابلبامناات، وتعين قبائل البامربا: 
الد على طول منطقة جملموعة يف غرب الباملاندينكية اللغة احمللية األكثر تداوال، ويقطن أفراد هذه ا

وبنوتو، وهي من الشعوب الزجنية األصلية يف غرب إفريقيا اليت  خاصة يف والييت سيغو،دلتا النيجر 5
متسكت بوثنيتها أكثر من غريها ،رغم أن البامربا يعيش معظمهم مي مستوطنات يف بالد ماسينا يف 

                                                           

 .26دراسات يف اتريخ شرق افريقيا وجنوب الصحراء ،جامعة قربونس ،بنغازي ،ص/عطية جمزوم الفيتو ري،1
 .114/عبد هللا املاجد إبراهيم،الغرابة،دار احلاوي، ص 2
سعيدوين،مؤسسة عبد العزيز سعود  الدين،معاوية /احلاج موسى أمحد كامره،زهور البساتني يف اتريخ السودانيني،ت،انصر3

 .38،ص2010الباطني،الكويت،
 45،ص1988/دندش عصمت عبد اللطيف،دور املرابطني يف نشر اإلسالم يف غرب افريقيا،دار العرب اإلسالمية بريوت لبنان4
 .13-12/منتدى العالقات العربية،عودة االستعمار القدمي مايل،ص5
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خاضعني لسلطان مايل قبل إن يظفر ابستقالهلم مع حلول قلب املناطق اإلسالمية ،وقد كان البامربا 
 القرن السابع عشر ويؤسس مملكة هلم بسيغو

 مدينة التكرور إىلالتكرور نسبة  أووالساراكو كويل  يعرفون أبمساء خمتلفة منها التكوكولو  التكرور:
وكذا وجودهم يف  ، 1والتكرور شعب زجني يسكن اجلزء األوسط من وهافواتالتكرور، إقليمواليت تعد 

 مملكة مايل السنغالية، على جانيب هنر السنغال وان كان أكثرها على اجلانب األيسر من هذا النهر

وهو شعب سنغاي الذي حيتل قلب البالد السودانية حول حوض هنر النيجر  :شعب سنغاي
األوسط ،   يتكون شعب سنغاي أصال من قبيلتني، مها سادة األرض وسادة املياه أي املزارعون و 
الصيادون، وكان موطنهم األصلي يف )دندي( أسفل النيجر ومشايل بوسا قليال، ويتميز شعب سنغاي 

 الزائد حبيث يتهافتون على إكرام الضيف.  مبميزات يف الكرم 
2 

 القبائل ااْلمازيغية :
ينتشرون يف الصحراء الكربى، مابني حدود مجهورية مايل الشمالية الغربية مع موريتانيا، إىل :الطوارق

حدود السودان، مرورا بشمال مايل ومشال تشاد وجنوب غريب ليبيا، و جنوب شرقي اجلزائر، كما 
، والصحراء  إفريقيايف مشال  األصليونوهم السكان ،3منهم يف بوركينافاسو ونيجرياي انتشر جمموعات

فروع  إحدىواستقروا به ،واهم قبائلهم امللثمون ويعتربون  اإلقليممن سكن  أولموطن رحاهلم ،كانوا 
،اختذوا اللثام ومتيزوا اإلسالمياستوطنوا الصحراء قبل الفتح  أهنميقول عنهم ابن خلدون:الصنهاجة و 
واهم بالد السودان  يفا على نشره ،وعملو اإلسالم ،و كان دينهم اجملوسية مث اعتنقوا األممبه عن ابقي 

 4أموطنهم)كدالة،ملتونه،مسوفة،فزغاوة، ملطه(

                                                           

 14جنية،مرجع سابق ،ص /احلميسي رانية ،توحاري1
 رسالةمد بن عبد الكرمي املغيلي، ية لشعب اهلاوسا قبل فتوحات الشيخ حم/أيوب حاج أمحد،مجال أيب زاين،املعتقدات الوثن2

 .41-40،ص2019ماسرت،جامعة أدرار
  17،ص2،1989/حممد سعيد قشاط،الطوارق عرب الصحراء الكربى،مركز الدراسات وأحباث شؤون الصحراء،ط3
 38،ص2009ار السبيل للنشر/مبارك بن صايف جعفري، العالقات الثقافية بني توات والسودان الغريب، د4
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به الطوارق دون مجيع الشعوب يف مجيع  انفرد ، ولقد1األحوالحال من  أييفارقونه يف  وهذا اللثام ال

 .2والذي يستعمله الرجال دون النساء األقطار
 القبائل العربية:

مت دخوهلم إىل السودان الغريب )االزواد( خالل الصراعات اليت اجتاحت املغرب األقصى بين حسان: 
مع هناية املوحدين، وبداية عهد بين مرين الذي عرفت فيه اهلجرات )من الشمال حنو اجلنوب( ومتكنوا 

 والربابيش على صنهاجة وقبائل السودان وابرز فروعهم : أوالد الدليمبعد فرض الضرائب 

يسمون أبوالد املوالة، و يتمركزون يف اجلهة الغربية لالزواد ويرتددون على درعه للتبادل  أوالد الدليم:  
 التجاري وكونوا عددا من اإلمارات ابالزواد وكانوا ميارسون السلب والنهب كثريا. 

يسكنون أبعداد كبرية يف والته و أدرار املوريتاين، وميتلكون أعداد هائلة من اإلبل، انتقل  الربابيش:
 3م16م،  وأواسط القرن 15هؤالء إىل أواسط ازواد يف هناية القرن 

 
 الســـودان  الغريب يف كتـــاابت الرحالة املسلمني قبل البـــكري

ال، ومعرفة ما حييط به من أسرار الوجود، ويكشف إن اإلنسان بطبعه ميال إىل الكشف واالرحت      
ما تنطوي عليه جباهلا ،وصحراؤها ،وحبارها من كنوز ،وخريات ،وهو إىل جانب هذا الكشف ،قد يرى 

أقواما  هلم  طباعهم، وعاداهتم، حبيث يرصد أحواهلم ،وأيخذون عاتق وصف البالد جديدة ،اليت  مل 
تنقش ذاكرته ذلك.   تطأها قدم إنسان من قبل، ويكتب أو  

                                                           
 .865سابق ،صصدر /البكري ،م1
 .535/حممد عوض حممد الشعوب والسالالت اإلفريقية،دار املصرية للنشر،ص2
حامد ملني، القبائل املميزة لسكان السودان الغريب، ألقيت على طالب سنة األوىل ماسرت،ختصص إفريقيا جنوب الصحراء، /1

 .3،ص30/04/2019أدرار،جامعة امحد دراية 
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ه و 912ومن أولئك اجلوابني الذين ساحوا يف القرن العاشر امليالدي أمثال :   ابن خرداذبة سنة   
،اإلدريسي ،ابن بطوطة ،حبيث كتبوا فيما شاهدوه  االصطخريه ،918اليعقويب ، وابن حوقل سنة 

.1من أحوال البالد اليت زاروها كتبا قيمة  

 ابن حوقـــل:

بلدة  إىلوهو أبو القاسم حممد بن حوقل أو حممد بن علي النصييب نسبة  ابن حوقلوجند كتاابت 
من عمره هذه  األولنصيبني الواقعة يف منطقة اجلزيرة بشمال مابني النهرين ،وقد قضى السنوات 

شهر الرحالة يعترب أحد أ ،حبيث2املنطقة ببغداد ،وذلك يف أواسط القرن الرابع للهجري ،العاشر ميالدي
ه 359 إىله 331يف عصره، حيث دامت رحلته منذ عام  وداع صيته أهم علماء اجلغرافياالعرب و 

هنر النيجر، ووصف ( و رأى  إفريقيا،وخالهلا زار البلدان اإلسالمية  ، وكذا زار السودان الغريب)غرب 
ع هنر النيل، ومن أحد فرو لكنه أخطا فظن هنر النيجر املدن والقرى، وحتدث عن الثروة املعدنية ،و 

 اعترب هذامجع كل ما حصل عليه من جتارب يف كتابه )صورة األرض( حبيث خالل مشاهداته وسفره 
الكتاب من قبل املؤرخون صورة اثنية لكتاب األصطخري )املسالك واملمالك( مع زايدات آتية من 

                           دراساته ومشاهداته اخلاصة اليت اكتسبها أثناء رحلته .          

 :                                     االصطخري

بلده اصطخر وهو  إىلبن حممد الفارسي املشهور ابالصطخرى نسبة  إبراهيموهو أبو القاسم        
 3من القرن الثالث هجري األولالكبار عاش يف النصف  اجلغرافينيمسلم من رواد علماء البلدان و عامل 

كتابه خبرائط كما فعل ابن   أرفقمن حياته ،وقد  األخريةكتابه )املسالك واملمالك ( يف السنوات   ألفو ،

                                                           

 .15/أمساء أبو بكر حممد،ابن بطوطة الرجل والرحالة،دار الكتب العلمية ،بريوت،ص1
 .138/ عبد القادر زابدية ،مرجع سابق ،ص 2
 .9،ص1961/إبراهيم بن حممد الفارسي االصطخري،املسالك واملمالك، ،االدراة العامة لثقافة،3
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يساهم يف تسهيل مهمة التجار والرحالة يف تنقالهتم  أنوكان مهه من كل ذلك هو   واإلدريسيحوقل 
 1اتساعها أوجوهي يف  اإلسالميةعرب اململكة 

 األطرافالواسعة  اإلسالميةاليت كانت تشملها املنطقة  األقاليميف كتابه عن كل  األصطخريحتدث   
ابتداء من احلجاز وخاصة مكة املكرمة واملدينة املنورة ، مت وصف داير العرب وفارس مجيعا ،كما 

لك اجلبال العالية والطرق املوصلة اىل ذوك اإلسالميةحتدث عن البحار الواقعة على شواطئها البلدان 
االصطخري  أدرجغري دلك ،وقد  إىلقد جيده الرحالة والتجار من صعوابت  فة ومااملناطق املختل

ويف وصفه حلدود ومساحات  اجلنوب من الصحراء ضمن املنطقة املغاربية ومصر . إيلاملنطقة السودانية 
املغرب على البحر احمليط بلد مكثف ليس  أقصىيف  الذي)فإن بلد السودان السودان  الغريب يقول: 

نه وبني البحر احمليط ، وحدود برية بي إىلحدا له ينتهي  أنه وبني شيء من املمالك اتصال ، غري بين
معارف جديدة بل هي  إيلانه مل يوصلنا  األصطخري أن( ويالحظ ارض مصر على ظهر الواحات

تسميته  ملنطقة  أنلك قبل ومل تصل بعد للتفصيل  ودليل ذمعارف عامة كانت لدى العرب من 
وتسميته ملنطقة الغرب االفريقي ببالد السودان هي من االصطالحات اليت   الزنوجالشرق االفريقي ببالد 

 يف تسمية هاتني املنطقتني   متأخركانت لدى بعض اجلغرافيني العرب حىت وقت 

 األسفارواضح اليعقويب،مؤرخ جغرايف كثري  جعفر بنيعقوب( بن  أيب)إسحاقو امحد بن ه اليـــــعقويب:
، حبيث اإلسالمية، ولقد تنقل كثريا يف البالد 2املنصور العباسيبغداد ، كان جده من موايل  أهلمن 

حريصا على تدوين مالحظاته عن اجلغرافية  هذا كانترحاله  وإثناء. أسفارهقضى سنوات طويلة يف 
 األقطارودخل اهلند وزار  ارمينهمدة يف  وأقاماملغرب  إىلل ،رح3الطبيعية وعن اجملتمعات اليت زارها

الناس  ومشكلةالسالفة ، وأخبار األممويب وكتاب البلدان،قالعربية وصنف كتبا جيدة منها:اتريخ اليع

                                                           

 . 142ص /عبد القادر زابدية ، مرجع سابق ، 1
 .5،ص1999دار الكتب العلمية بريوت ، 1/أمحد بن إسحاق اليعقويب ،ج2
 .20سابق،صصدر /فيج جي دي،م3
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،وقيل 282ه،ونقل غريه 284سنةوفاته، فقال ايقوت  يف سنة املؤرخونلزماهنم،ولقد اختلف 
 .2ه 284لنبيلة حسن حممد انه تويف سنة  اإلسالمية إفريقياوذكر يف كتاب اتريخ  1بعدهاأو 278

من ولد كوش بن  وإهنمم(عن ممالك احلبشة والسودان ،9ه/3وكتب اليعقويب يف )ق
 ويبدأيعاجل التاريخ العام القدمي،  أوهلما جزئيني،وذلك يف كتابه اتريخ اليعقويب والذي يتكون من 3حام

. واجلزء الثاين يف اتريخ اإلسالمالتاريخ العام ابلكالم عن بدا اخلليفة وينتهي بظهور  مثل بقية اكتب
ه يف 259سنت أحداثابلكالم عن مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم ويتوقف عند  يبدأ اإلسالم

فصال  األولحسب السنني.ويتضمن اجلزء  خالف املعتمد على هللا وهو مرتب حسب اخللفاء ال
سودان املشرق واملغرب،ويتحدث عن كامن ومملكة الممالك احلبشة والسودان ،يتكلم فيه عن سريعا عن 

 .4ملل،مث عن مملكة الكوكو،مث حيدثنا عن مملكة غانة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .5سابق،ص صدر/اليعقويب ،م1
 .9،ص2013/نبيلة حسن حممد،اتريخ افريقيا اإلسالمية ،دار املعرفة اجلامعية 2
العصر الوسيط )ابن بطوطة (مذكرة ماسرت جامعة /رمضان هداجي ،افريقيا جنوب الصحراء يف كتاابت الرحالة يف 3

 .24،ص2018أدرار،
 .10-9/نبيلة حسن حممد،مرجع سابق ،ص4
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 أبـــــــــو عبيد هللا البـــكري وكتابـــــــه. التعريف ب

 مولـــــده ونشــــــأته

 حيــــــاته العلــــــمية

 كتـــاب املـــسالك واملمــــالك
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 مولـــــــــــــده:

املشهور خاصة بكنيته  عمرو البكريبن  أيوبعبد هللا بن عبد العزيز بن حممد بن  أبو هو
يف النصف الثاين من  وألفعاش ، 3م1040ه / 432سنة  2قرطبة،ولد البكري يف 1«ابوعبيد»

 أندلسيجغرايف  أقدمالقرن اخلامس هجري و النصف الثاين من القرن احلادي للميالد (، وهو بذلك 
بن وائل  اليت كان هلا شان كبري بني القبائل العربية  ينحدر  من قبيلة بكرحيث انه ،أخباره إليناوصلت 

وزودان بقسط كبري من املعلومات  1068-1067، غاان يف الفرتة مابني عامني 4األندلسيف غرب 
 .5إفريقياعن اململكة وعن غرب 

وأول بكري حفظ لنا التاريخ امسه هو أحد أجداد أبو عبيد ويسمى أيوب بن عمرو البكري   
ل جند العائلة م منصب القضاء ببلده.وبعد ذلك بقلي10ه/4حبيث انه توىل يف الربع األخري من القرن 

استقرت بولبة مث شلطيش وهي جزيرة صغرية على مصب الوادي الكبري ابلقرب من اشبيلية ولكن ال 
توضع حوايل  أنوالدة البكري جيب   أن،ونستنتج من كل هذا نعلم ابلضبط مىت كان هذا االستقرار 

 سنة .38أو 37حبيث كان له عندما غادر مسقط  رأسه  ماو بعد ذلك بقليل1010ه/400سنة 

 

                                                           

7السابق،ص  صدر/  البكري ، امل 1 
وهي مدينة عظيمة ابألندلس وسط بالدها وكانت سريرا مللكها و قصبتها  قرطبة:   

ك الصفح وبنها وبني البحر مخسة أايم وقال بن حوقل وكان طرق وهبا كانت ملوك بين أمية ومعدن الفضالء، ومنبع النبالء من ذل
فقال: وأعظم مدينة ابألندلس قرطبة وليس هلا يف املغرب شبيه يف كثرة األهل وسعة الرقعة ويقال  350تلك البالد يف حدود سنة 

ابن وهلا نفس السور اىل طريق الوادي أهنا إحدى جانيب بغداد ومل تكن كذلك فهي قريبة منها وهي حصينة بسور من احلجارة وهلا اب
الرصافة مساكن أعايل البلد متصلة أبسفله من ربضها وأبنيتها، انظر: أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي، معجم  ،من الرصافة
.  324، دار الصادر بريوت ، ص 4البلدان، ج  

.7/ نبيلة حسن حممد،املرجع السابق،ص 2  
  145رجع السابق،ص/ عبد القادر زابدية،امل3
22السابق، ص  صدر/ فيج جي دي، امل5  
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العديد  أسرتهو نباهة وشرف ورائسة ،فقد شغلت  أصالةذات  أسرةشأ البكري يف ننشــــــــــــــــأته:    
م 1013ه املوافق ل 398يف سنة  أيوبفقد توىل جده حممد بن  األندلسمن املناصب املهمة يف 

 أايم، وذلك يف  أيضاواليا  بلهإلى،مث يعود  2شلطيش واليا على أصبحمث  1ولبهمنصب القضاء يف 
هشام املؤيد ابهلل ، ويف هذا املنصب نراه حياول أن يستقل حبكم هذه الوالية فيصبح  األمويةاخلليفة 

 رأهتا البالداليت  االضطراابتكان واليا فقط، هذا مبجرد سقوط الدولة األموية وبداية فرتة   أنبعد  أمريا
املؤرخون بفرتة ملوك الطوائف  إليها،واليت يشري  واالنتقاليةتلك الفرتة املضطربة  عموما خاللاألندلسية 

 .3وقد جنح يف ذلك

مصعب عبد العزيز بن حممد، فسري مقاطعته الصغرية  أبوزيدبن حممد ابنه  أيبوتوىل األمر بعد وفاة 
هاملتكونة من  سنة  األمرله هلا، ودام  أمرياوشلطيش يف استقاللية كاملة وكان اثين 4ولب

 أمامانه مل يستطع احملافظة على االستقالل هبا،فقد ابءت مجيع حماوالته  إال،  5ه443/1051
 األندلساشبيلية الذي كان حياول بتصميم كبري بسط نفوذه على  أمريعتضد هجمات جيش امل

                                                           

، انتشار اإلسالم يف السودان الغريب من خالل كتاب البكري القرن اخلامس هجري صربينة بولغمان/  1 
   -مخيس مليانة–ماسرت، دراسات افريقية، جامعة اجلياليل بونعامة  رسالة/احلادي عشر للميالد ،

.8م ،ص 2018  
سني،بلدة ابألندلس صغرية يف غريب اشبيلية . أوله، وسكون اثنيه ،وكسر الطاء،وأخر / شلطيش:بفتح 2 

359، دار  الصادر،بريوت، ص 3انظر:أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي ،معجم البلدان،ج  
 3 145/ عبد القادر زابدية، املرجع السابق، ص 

/ولبه:ئضة الربكات هبا آاثر قدمية، وقال العذري مدينة ابألندلس قرب اشبيلية ، كثرية احليواانت فا 4 
:صنم يسمى درداي وعليه صنم آخر، وصنم يسمى مكيخا وعليه صنم أخر. واملدينة عنها:وصور املدينة قد عقد على تصاوير أربعة

مبنية على هذه األصنام وما عال من البناء موضوع على أعناقها. واملدينة انفردت هبذه البنية على سائر املدن.انظر: زكرايء بن حممد 
 بن حممود القرزوي، آاثر البالد وأخبار 

.555 العباد،دار صادر، بريوت،ص  
8السابق ص صدر/  البكري،امل 5 
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م (انتهت 1015ه/ 443اىل سنة1013ه/402سنة ) أربعنيالبكريني حنو  إمارة،ودامت 1أبسرها
الصغرية  وإماراته على ما جاوره،من البالد 443سنة  اشبيلية بتغلب املعتضد بن عباد صاحب

.فقد أجرب عبد العزيز أبو  2عبيدة أبوزيد عبد العزيز البكري، والد  أبو وكان آخر البكريني بولبة
، وغادر اىل قرطبة اليت كانت  ابنهها يف جنح الليل مع البكري على التخلي على اإلمارة واهلروب من

بين جوهر وكانت تستقبل كل الذين  أسرةبزعامة  األعيانمستقلة حيكمها طبقة من  إلمارةقصبة  آنذاك
 .3األقوايءاشبيلية  أمراءهجمات  أمامبعد فشلهم  إليهايفرون 

-478/1085البكري سنة مل تكن حياة البكري ابملرية مضطربة حسب الظاهر، حبيث ذهب 
اىل إشبلية موفدا من قبل حممد بن معن لدى املعتمد بن عباد عندما ذهب اىل املغرب األقصى 1086

عاصمة  أصبحتيستنتج بعون املرابطني ضد التهديد النصراين، مث رجع مرة اثنية اىل قرطبة اليت 
الدراسة واحلياة الالهية مع أصدقائه بعد احتالل املرابطني هلا، حيث قضى بقية حياته هبا بني  األندلس

 .      5م1094ه/487سنة  4وهبا تويف ودفن مبقربة أم سالمة

،وذلك من خالل  اتسامه  أجنبته األندلسويف األخري ميكن يقول أن البكري اكرب جغرايف الذي 
املسامهة الكربى يف ابملوضوعية واإلنسانية يف عمله ،ومما ال شك فيه أن كتاب املسالك واملمالك  له 

شهرة ومكانة ابلغة بني مؤرخي عصره واىل حد اآلن حبيث وصلت لنا مؤلفاته ، فقد مجع يف كتابه هذا 
بني اجلغرافيا والتاريخ أما كتابه األخر فهو معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضيع وهو جهد 

 توثيقي حاول الكاتب فيه توثيق أمساء األماكن والبلدان.

                                                           

145املرجع السابق،ص :/ عبد القادر زابدية 1 
/مساءا2020،17:00/ 25/03موسوعة وكبيداي احلرة، 2 

 3 145/عبد القادر زابدية املرجع السابق،ص
.  11السابق،ص صدر/  البكري، امل 4 

     26/11/2006-27العاملية،سيد عبد هللا مراد،املؤمتر الدويل: اإلسالم يف افريقيا،جامعة افريقيا  /حسني3
376،ص    
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يفتح  أن، مما استطاع  ابملرية*حياة البكري العلمية كانت حياة مستقرة ظاهراي  إنيـــاته العلـــــــــــــمية :ح
     األديبله اجملال لتفرغ ملتابعة دروسه واملضي لكسب العلم واملعرفة يف شىت اجملاالت بداية ابجملال 

أيب بكر املشعفي وابن عبد ،و حيان أيب أمثال :  أيديهمومن علماء ومؤرخني الذي تعلم على 
سبب الدعوة كان  أنوالشك حممد بن معن   أمريهاالبكري انتقل اىل املرية بدعوة من  أن،حبيث الرب

من خالنه ومستشاره ومع كل هذا  أصبح، حبيث أدبياالشهرة اليت امتالكها البكري وذاع صيته بصفته 
 أنيستبعد  والذي ال أيضامل جيعله يتوقف عن متابعة الدروس على يد املؤرخ أبو العباس العذري 

اتبع البكري علومه ودراسته على يد طائفة من الشيوخ . 1العذري كان جغرافيا أنالبكري أتثر به حبيث 
البكري  بيئتهب الرتاجم أمساء شيوخه الن هذا يربر الذي أخد عنهم مابني القراءة ومساع وقد ذكرت كت

ابن حيان الذي يعترب مؤرخ وابحث  :من جهد يف حتصيل العلم ومن بينهم جند ةمبالغ وإظهارالثقافية 
 ابألندلسبلده وقد كان حامل لواء التاريخ  أهلحبيث كانت له مكانة مرموقة يف 2قرطبة ، أهلمن 

ابن حيان جند كما ذكران سابقا أبو العباس العذري الذي عاش مبدينة  اىل وإضافةبفضل نباهته وعلمه ،
يف تكوين  أيضاالذي لعب الدور هو  ملصحفي ايضاعنه البكري الكثري ،وجيد ابلذكر  اخذاملرية حيث 

عبيد التارخيية والعلمية حيث انه كان مؤرخ وجغرايف االندلس ملعرفته الواسعة يف احلديث  أبوشخصية 
 وغريهم .

والصفات اليت كان  شخصيتهاملصادر التارخيية اليت ذكرت حياته البكري سلطت الضوء على  إن
مكانته عظيمة ، ويذكر احدهم انه كان كثري االطالع عزيز احلفظ و واسع  أكسبتهيتحلى هبا، حبيث 

تبع طرق  نقل املعلومات وتيف والثباتالعالية كالتواضع و احلذر  ألخالقهوكل الفضل يرجع 3الرواية 
، فلقد أوىل البكري عناية فائقة ابلكتاب حبيث كان يلف حول كل جلدة قطعة من النسيج العلم

،ولذلك فحبه للمطالعة ساهم بشكل كبري يف تكوين شخصيته ،وعمل 4للمحافظة عليها وإكراما هلا
                                                           

 .10سابق ،ص صدر/ البكري ،م1
 ه.344*املرية :مدينة شيدها اخلليفة الناصر يف جنوب االندلس على البحر املتوسط وذلك سنة 

 .10،مرجع سابق ،صبولغمان صربينة /2
 نفس الصفحة ./نفسه،3
 .11نفسه،ص 4
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يي عصره واتسم يعترب البكري أملع جغرافنجاح ونيل التميز من بني غريه  و على حتفيزه لسعي لتحقيق ال
أول وصف  ،عمله ابملوضوعية واملنهج العلمي الصارم حبيث قدم يف كتابه املسالك واملمالك هذا

ستعجم الذي ا أبو عبيد كتاب معجم ما وألف،إفريقيايف غرب  اإلسالميةغاان  إلمرباطوريةمفصل 
وق يستطيع الباحثون يكون هناك مصدر اترخيي موث أنالبالد واملواضع وكان هدفه  أمساءحيتوي على 

 أتليفوالصحيحة لالماكن، حيث يعترب اعتمد البكري يف  واأللفاظ األمساءللتوصل اىل  إليهالرجوع 
 معجمه اجلغرايف والتارخيي على مصدرين :

واملصدر الثاين هو الرواة من املسافرين  للحسن بن حممد اهلمداين،)صفة جزيرة العرب (  األول
 وأحوالوالتجار، الذي كان البكري يلتقيهم ابستمرار ملعرفة أمساء البلدان و البلدات اليت مروا هبا 

مل يتخصص البكري يف جمال معني من  املعرفة فهو كانت له أتليف خمتلفة يف عدة الشعوب فيها،
كل ذلك فان الكثري من مؤلفاته قد ضاعت ومل ورغم   ءشيختصصات فهو لغوي وأديب قبل كل 

 إضافة:)كتاب اشتقاق األمساء(،)كتاب اإلحصاء لطبقات الشعراء( له فنذكر تصلنا اىل القليل منها
يف دروب أحوال احلروب( ،)أعالم نبوة بينا حممد صلى هللا عليه اىل )التدريب والتهذيب 

العلمية دور  حلياة البكري أننقول  وأخريا.1جبزأيهوسالم(و)معجم ما استعجم(، )املسالك واملمالك( و 
 .اإلنسانيف جمال التاريخ واجلغرافيا وعلم  ابرز فيما وصل إليه من متيز

يعترب كتاب املسالك واملمالك ، الذي ألفه البكري سنة كـــــــــــتاب املسـالك واملمــــالك للبــــــــــــــكري:
،ويعد كتااب اترخييا مهم جامع لعدد كبري من 2كبري يف شهرتهم حبيث ساهم  بشكل   1068-ه 460

تعاقب عنها من  كتبه عن بالد إفريقيا و املغرب و ما الكتب املؤلفة قبله يف هذا اجملال، و أوىف ما
أحداث حىت منتصف القرن اخلامس اهلجري/احلادي العشر ميالدي، وأن مادته كانت من أمشل 

،وتكلم فيه عن البلدان واملمالك االقتصاديةيتعلق ابجلوانب  املنطقة و خاصة ماالتواريخ اليت كتبت عن 
                                                           

 .12،صسابق مصدر /البكري،1
11، املرجع السابق،صبولغمان صربينة/  2 
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فعرض عادات الشعوب و ذكر القصص التارخيية والغرائب و العجائب رافضا منها ما يتعارض مع 
هو  يعطي البعد املكاين للمنطقة بعد رسم الوصف اجلغرايف هلا، كما يركز البكري على  أيضاالعقل ،و 

.ويشتمل كتاب املسالك على 1ي املتعلقة ابملدن، فكانت مادته تتسم ابلشرح والوصف الدقيقالنواح
 قسمني متقاربني احلجم:

متهيد يعترب اليوم ضائعا ويستهل هذا القسم مبقدمة اترخيية  أوحيتوي على مقدمة عامة  :القسم األول
وحيتوي الفصل املوايل يدان حممد )ص(،من آدم اىل س األنبياءطويلة تبدأ مببدأ اخللق ويعرض ابلتاريخ 

ابملعتقدات الدينية و أوهام القدماء العرب يليه وصف أهم اهلياكل الدينية املوجودة اليت وجدت عند 
 -البحار -أمم خمتلفة.ويبدأ القسم اجلغرايف احلقيقي بفصول عديدة يف اجلغرافيا العامة: األراضي

ج العام ينطلق من املشرق اىل املغرب ويبدأ ابهلند فالصني والرتك التدر  أناألقاليم السبعة.حبيث  -األهنار
 .2مث ينتقل اىل الشام والسند وخيصص للفرس قسما كبريا مقسم اىل قسمني

ورحلة السالم الرتجومان. مث يرجع املؤلف إىل الشرق  مأجوجويبدأ القسم الثاين بوصف حائط جيوج و 
األوسط و يقدم لنا معلومات عن العواصم ...، مث يتحدث عن فلسطني و تتواصل الرحلة يف بالد 
الروم: مدينة روما و جزر البحر األبيض،وكذا بعض جهات جنوب شرقي أورواب، وينتهي هذا القسم 

ومدهنا املشهورة واتصال بعضها  السودانص ب ذكر بالد ويعترب الفصل اخلا. 3بوصف بالد الروس
افريقية  فكتاب املغرب يف ذكر بالد،) سري أهلهامن غائب  وما حتويهببعض واملسافات بينها 

ويف هذا اجلزء اخلاص ببالد السودان جند معلومات   كتب عن السودان غريب ،من أهم ما  واملغرب(  
كذلك ملعتقدات والدايانت املختلفة وعن العادات والتقاليد.و اقتصادية واجتماعية، ومعلومات عن ا

                                                           

 1/ أزمان عبيد وانس،هنادي مهدي كرمي،منهج البكري املغرب يف ذكر إفريقيا واملغرب،قسم التاريخ،
2جامعة كربالء، ص  

14-13السابق، ص صدر /  البكري، امل 2 
14/ نفسه،ص 3 
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املدن اليت تعترب أبواب السودان مثل زويلة وغدامس،  أيضاويذكر حيدثنا عن العجائب والغرائب،
، وأودغست ويرسم لنا صورة واضحة عن الصحراء املتصلة بني بالد املغرب وبالد سجلماسة

، لكنه جلس اىل التجار ورجاالت القوافل الذين كانوا يزاولون نالسودا.مل يزر البكري بالد 1السودان
، و بلدان السودان الغريب،  أيضا األندلسالتجارة بني البلدان الشمال االفريقي مبا فيها مصر، ومن 
 .2اإلسالميوهذا يف حركة متواصلة رمبا تعود بدايتها اىل ما قبل العهد 

البكري يف كتابة كتابه هذا بني الرواايت الشفوية وكتب ومدوانت من خمتلف  مصادرتنوعت  
مغاربية حيث ركز على كتب التارخيية واجلغرافية ابلتحديد ،حبيث  وأخرىمنها مشرقية  األقطار

اىل روي  إشارةالنبوية  ولكن كان يوردها دون  األحاديثذكر  وأيضااستشهدا البكري ابلقرآن الكرمي 
عن املدن و القرى  األمثالعلى ذكر  أيضاكان يستعمل عبارة )روى مجاعة ( ، ومشل كتابه احلديث و 

(وكان ل  )فحص سفوجني يصيب سنة يف سنني،مثال  ذكره منطقة سفوجني يف طرابلس  حيث يقو 
 ،األضعافاحملاصيل الزراعية يف طرابلس تصل يف بعض السنني  اىل مائة  أنيقصد هبا 

الشعرية يف كتابه،حيث يصف هبا مدن بالد املغرب ومثال ذلك  األبياتلك استعمل البكري وكذ  
تغاضى البكري  أيضا،وهنا 3قال شاعر )لعمرك ما ألفيت تونس كامسها ولكنين ألفيتها وهي توحش(

يكن  ن ملنهج البكري متيزا من حيث املنهجية املتبعة  لديه  فهو ملوأالبيت الشعري بصاحبه،  اقرأنعن 
يتقبله العقل مع  كان متصرفا فيها متوخيا الدقة و الصدق  وكل ما  وإمناجمرد انقل ملا وقع حتت يده ، 

من  اخلطأوجد  إذايدقق روايته  ويصححها  األحيان، وجند يف بعض األصلياالحتفاظ بروح النص 
 دار صناعة السفن ( أي)قبل مثل قوله :وقد تقدم عبيد هللا احلبحاب بين دار الصناعة ويل تدقيق هذا 

                                                           

. 13-12/نبيلة حسن حممد،املرجع السابق،ص  1 
146/ عبد القادر زابدية، املرجع السابق،ص 2 

 .308/عبيد وانس ،هنادي مهدي ،مرجع سابق ،3
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واملنهج العلمي   اإلنسانيةيعترب أبو عبيد البكري أملع جغرايف االندلس واتسم عمله ابملوضوعية و 
كتاب املسالك و املمالك كانت له املسامهة الكربى يف شهرة البكري فقد   إنالصارم، ومما الشك فيه 

مزج فيه اجلغرافيا والتاريخ مبينا فيه  املسالك و البلدان وعادات وتقليد  الشعوب واملدن . قدم البكري 
املصادر  أهميف غرب افريقيا  ويعترب من   اإلسالميةغاان  إلمرباطوريةيف كتابه هذا  وصف مفصل 

تارخيية لتلك احلقبة يف مشال وجنوب غرب افريقيا ،ونظرا الستقائه الكثري من املعلومات من التجار و ال
فقد قدم وصفا دقيقا لطرق   احلكومية حبكم منصبه  املسافرين ،وكذا اطالعه على الواثئق والسجالت

احلرير التارخيي بني الصني   فريقيا و اليت تضاهي أبمهيتها طريقة واملسالك  يف الصحراء الكربى إبالتجاري
القرن العاشر ميالدي مثل  أواخر اإلسالمو أورواب .فقد ذكر البكري ابلتفصيل بداية دخول املنطقة يف 

لكتاب  إنغاو اليت تقع اليوم يف مايل وعدد من البلدان و املدن املتناثرة على ضفيت هنر النيجر ،
التارخيية ،  الصبغةدائمة االمتزاج مبعلوماته ذات  املسالك خصائص مميزة جتعل معلوماته اجلغرافية

يغادر بالده  أنويسجل للبكري انه استطاع تقدمي مصادر جغرافية و اترخيية دقيقة و مهمة بدون 
 االندلس .  
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 اخلصـــائص الطبيـــعية ملنــــطقة الســودان الغربــي عند البــــكري:

( يف الغرب وحىت حدود السودان واد  موريتانيا) األطلنطيمتتد الصحراء الكربى من ساحل احمليط      
 أيكم .كما يبلغ طوهلا من الشمال اىل اجلنوب   4000النيل يف الشرق، ويبلغ طول هذه املسافة 

كم. وقد شهدت الصحراء الكربى تغريات   1600الصحراء وحىت بلدة متبكتو  أطلسابتداء من جبال 
 .1منذ نشأت اجلنس البشري أي األخريةمناخية عنيفة يف املليون سنة 

الداخلية عددا  أجزاءالعامل، ومع ذلك فيوجد يف  صحاري وأحروتعترب الصحراء الكربى من أجف 
الرحالة و املكتشفني مبعىن انه مل يكن إبمكان أي  أمام، ولقد كانت عقبة 2رواآلاب الواحاتقليال من 

ليت كانت تسلك الطرق املعروفة، ومصري من رحالة اخرتاقها دون أن يلتحق إبحدى القوافل التجارية ا
يسلكها اهلالك ال حمال وهذا راجع إىل شدة احلرارة وكثرة الكثبان الرملية إىل جانب الواحات توجد 
اهلضاب اليت من أمهها هضبة احلجار واليت تقع يف جنوب اجلزائر، تضم العديد من القمم الربكانية 

 .       3وارق امللثمني اىل جانب احلجار توجد هضبة تبسىتالعالية. وتعترب هذه اهلضبة موطن الط

اليت تتكلم عن الصحراء املوصلة بني املغرب وبالد  إليناالرواايت اليت وصلت  أقدمومن 
اىل الصحراء اىل بالد السودان وصفا 4درعهالسودان، ورواية البكري حيث يصف الطريق من وادي 

الصحراء وبعد مسرية يومني  أولمراحل إىل وادي ترجا، وهو على بعد مخس  درعهدقيقا.   ومن وادي 
 الغرياآلابر ، وبعد هذه اجملابة يذكر بعض «رأس اجملابة » ثالثة يوجد املاء، وبعد ذلك تصل اىل  أو

                                                           

 1 17السابق، ص صدر/فيج جي دي، امل
،ص1982/امساعيل العريب ، الصحراء الكربى وشواطئها،املؤسسة الوطنية، اجلزائر، 2 

17السابق،ص صدر /فيج جي دي، امل 3 
هنر من األطلس عند حدود هسكورة ،وينحدر إىل اجلهة اجلنوب عرب إقليم درعه ،مث مير /وادي درعه: 4 

يف القفر منتشرا يف ابدية تنبت الكثري من العشب يف فصل الربيع وأييت إليها األعراب اجملاورون لرعي إبلهم.ويعود هذا النهر يف فصل 
فاظ ابألحذية، لكنه يفيض يف   الشتاء حىت ال ميكن قطعه حبال من األحوال ولو كان هناك الصيف حىت ميكن قطعه مع االحت

254السابق، ص  صدرامل ،1اجلزء زوارق، ويكون ماؤه ماحل عند القيظ.انظر: احلسن الوزان،  
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ايضا  ويتضمن كتاب البكري. 1وزال ومعناه ابلرببرية جبل احلديد أدرارعذبة، قبل الوصول إىل جبل 
فمن مدينة اتمدلت اىل بئر اجلمالني  "أودغستاىل مدينة  2مدينة اتمدلتللطريق من "وصفا 
وهي بئر عميقة يبلغ  لقوافل اجلمال اليت جتوب الصحراء(كانت موقفا   أهنا)يبدو من امسها 3مرحلة

قامات، وبعد هذه البئر شعب ضيق ال يسمح إال مبشي اإلبل بعري أثر بعري ، مث  أربععمقها مسافة 
ر، وهو جبل متحجر تنسحج فيه حافر البعري من املشي حىت حتفى. وبعد هذا اجلبل جبل يدعى أزو 

كبري  تنهار،مث بئر أن تلبثعلى السطح خيفرها املسافرون وال  آابرماء يسمى تندفس، وهو عبارة عن 
على  األمطاررمبا وجد فيه املاء متبقيا من مياه « ارض سواء صحراء»يقال هلا وين هيلون، وبعدها 

فرها عبد الرمحان بن ون ماء يقال اتزقى، وبعده بري حا حتت الرمل، وبعد هذه الصحراء جيد املسافر صف
اهل  ارض حيفر وهي كازنتأو حبيب يف حجر صلب، وعمقها أربع قامات، وبعدها مكان يسمى 

، «جمابة رمل معرتضة ال ماء فيها»  أتيتثالث مث  أوالقوافل عن املاء فيها فيجدونه على عمق ذراعني 
قريبة من  أن املياه هباويستمر الطريق اىل موضع يقال له وانزمني وهو أابر ماء قريبة الرشاء، )وهذا يعين 

»    عد هذا املاء جبل اروان  وهي السطح(، يوجد فيه املاء العذب، وحيف هبا جبل طويل صعب. وب
 5لصحراء متنوعة املذاقومياه أابر ا 4« جمابة يف كثبان رمل

ومن خالل معلومات اليت قدمها البكري نستنتج أن املنطقة السودان الغريب تتميز بتضاريس صعبة   - 
 تتمثل يف :

                                                           

56/نبيلة حسن حممد، املرجع السابق،ص 1 
دريس العلوي اتمدلت مدينة سهلية كثرية العمارة /حافلة األسواق يف بالد السوس،مدينة كبرية أسسها عبد هللا ابن إاتمدلت:/1   

على هنر عنصر من جبل على حنو عشرة أميال منها، وبينهما عمائر وبساتني متصلة وهذا النهر هو هنر درعه ومدينة اتمدلت على 
ا محامان وسوق عامرة، وألهلها أربعة رأس النهر وبينها وبني درعه مسرية ستة أايم يف عمارة متصلة، وعليها سور طوب وحجر وهب

 أبواب وعلى هنرها أرحاب كثرية وأرضها أكرم ارض وأكثرها زرعا، وهبا معدن الفضة غزير كثري املادة. انظر على الروض املعطاء.
846السابق،ص صدرالبكري، امل/2  
57-56/نبيلة حسن حممد، املرجع السابق، ص3  
21العريب، املرجع السابق، ص /امساعيل4  



ـ   ـ 34
 

 إىل اهلضاب الصخرية واملسالك الفسيحة. الرملية، الواحات الكبرية إضافة كثرة الكثبان

الصحراء اليت تسيطر عليها الرمال حبوايل مساحة جزء  اين،تقدرالسالسل اجلبلية املتقطعة والود -
 التسع.

ترتفع بعض أماكن الصحراء اىل ستة آالف قدم فوق سطح البحر،وتنخفض آخر إىل مئة قدم حتت  -
 سطح البحر.

 السنغال ومها جيراين مبحاذاة الصحراء اجلنوبية يجر وهنرقة السودان الغريب هنران :هنر النجيري مبنط -

ابن األمطار قليلة، من الصحراء تسري، واليت يدخل عليها املسافرون إىل  سياإلدريان أفادولقد 
 أودغست، وغانة،وهي صحراء قليلة البشر،ومشسها قاتلة.

لك تزداد خصوبة صحراء كلما زاد هطول األمطار،وبذواجلدير ابملالحظة أنه كلما بعدة املسافة عن ال
 1األرض.

مابني  أشكالهين اجلذب املطلق فاملاء موجود على طول الطرق وان تنوعت اعالصحراء ال ت أننالحظ 
حسب  املتناثرة. وهلذا وجدت احلياة النباتية واحليوانية األرضالبعد من سطح  أوامللوحة ومابني القرب 

 .2ونوع املاء األرضموارد املاء املتطورة ابلنسبة اىل طبيعة 

                                                         احلــــــــياة الســــــياســـــية: 

                                                           

ما وراء الصحراء،الدار املصرية مربوك الدايل،التاريخ السياسي واالقتصادي إلفريقيا في /اهلادي1  
19اللبنانية، القاهرة، ص  

62/نبيلة حسن حممد،مرجع السابق،2  
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السودان  اليت ظهرت يف وأقدمها اإلسالميةأول ممالك  غاانتعترب ممـــــــــلكة غانـــا عـــند البـــــــــكري:
حوايل  أتسستعامة، وغاان اليت نتحدث عنها هنا هي غاان القدمية،اليت  وإفريقياالغريب خاصة 

من منتصف القرن  اإلمرباطوريةه متد حكم هذحبيث ا يت تقع بني هنر السنغال والنيجر،وال سنةم 300
ولقد استمدت امسها من عاصمتها القدمية كوار الرملي ، غاية القرن احلادي عشر الثاين ميالدي إىل

بفرتتني.ولقد كانت احلالية و اسم العاصمة هو كوميب صاحل حبيث اتسم حكمها  موريتانياجنوب 
بداايهتا على يد جمموعة من القبائل الرببرية و شعوب السوننك الزجنية خالل القرن الثاين ميالدي 

من هنر النيجر شرقا اىل  نفوذهاحاكمة امتدت  أسرةلنفسها بعد قرن من الزمن  وأتسسلتتوسع 
كافحت هذه اململكة لتصل   ،1حدود الصحراء الكربى مشاال األطلسي غراب وصوال إىلسواحل احمليط 

الفرتات اليت عاشتها  أهمحيث كانت من م  11و10ه/5و 4اىل أوج قوهتا وعظمتها خالل القرنني
من جمال وهذا يرجع  أكثرشعوب السودان الغريب وشهدت خالهلا هنضة و تطور كبريين واسعني يف 

تقع عند الطرف اجلنويب لطريق الفضل فيه اىل شاسعة موقعها اجلغرايف فقد كانت تشغل رقعة جغرافية 
القوافل التجارية عرب الصحراء الكربى وهذا يعين سيطرهتا على الطرق التجارية والتجارة، ونتاج ذلك 

فريقيا من خالل التجارة اليت كان هلا  الدور لشعوب العربية وخاصة شعوب مشال إصالهتا اب توثيق
املتنوع  وإنتاجهاكان لغىن املنطقة ايضا   إذملعزولة .على هذه املنطقة ا أخرىالكبري يف االنفتاح شعوب 

 أن) اإلدريسياثر كبري على جدب التجار املسلمني الذين عملوا على ترويج هذه البضاعة، حيث ذكر 
املمالك السودانية كانت جتارهتا رائجة مع املغاربة مشال افريقيا  وهي اكرب بالد  إحدىغانة وهي 

البالد احمليطة هبا واليها يقصد التجار املياسري من مجيع متجرا  و أوسعها وأكثرها خلقاالسودان قطرا 
 2(مسلمون وأهلها األقصىاملغرب  ومن سائر بلدان

                                                           

 .21،ص2001/حيىي بوعزيز،اتريخ افريقيا الغربية اإلسالمية ،دار هومة ،اجلزائر ،1
 .22،ص1مد اإلدريسي ،نزهة املشتاق يف اخرتاق األفاق ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،ج/حم2
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ن أصل التسمية يف األصل ، وأن غاان هي مسة مللوكهم حيث أأوكاراسم البلد  أنوذكر البكري      
، الرتباطها ابلذهب املوجود يف املنطقة  الذهب( ، واليت تعين ملك كيا ماغانهو لقب مللوكها )
مدينتا احدمها  أهناكما يصفها البكري   غاانومدينة   1مدلوهلا بلد الذهب  أصبحوغناها به حيث 
يسكنها الرعية والتجار املسلمون هبا اثنا عشر مسجد تقام صالة اجلمعة يف  األخرىيسكنها امللك و 

قد عاش فيها الكثري من العلماء و فقهاء وأئمة والطلبة  ومؤذن ومعلم و   إمامويف كل مسجد  أكربها
عذبة منها يشربون ومبانيهم متصلة ببعضها وهي مبنية ابحلجارة واخلشب ،  أابر،حبيث يوجد حوهلا 

ويوجد هبا قصر عظيم وقباب وقد  األوىلمن  أميالمدينة امللك تسمى الغابة وهي على بعد ستة  أما
داينته  وفيها دكاكريهم  وأهلبكل هذا سور وحول قصره توجد قباب وغاابت يسكنها السحرة  أحاط

وقبور ملوكهم وهلا حرس حبيث ال ميكن ألحد الغرابء دخوهلا وال معرفة ما فيها وهناك ايضا سجون 
سجن احد فيها انقطع خربه ويف مدينة امللك مسجد يصلي فيه من يفد عليه من  إذاللملك حبيث 

 أبناءرة فرسان ،وعلى جانبه وأمام القبة عشلتجار املسلمني وامللك جيلس لناس للحكم يف قبة عظيمة ا
 بلده، أعيانامللوك والوزراء وخاصته من 

الرجال يف غاان كانوا يتشبهون ابلنساء من بينهم امللك ، حبيث كانوا يتحلوا حبلي النساء من  إن
لق حلاهم بينما النساء حيلقون رؤوسهم فامللك ال يلبس ثواب مون حبو ويق اذرعتهمو   أعناقهمالذهب يف 

طراطري مذهبة عليها عمائم القطن الرفيعة  رأسههو وويل عهده فهو يضع على  إالخميطا من اهل دينه 
اىل الذهب يف العنق والذراعني ومن سوامها يلبسون مالحق احلرير والديباج وسائر اهل بلده  ابإلضافة

 خصوصا،دينه  وأهللقد كان للملك يف غاان هيبة كبري من اهل بالده عموما  ،2نيةيلبسون مالحق قط

                                                           

 .872-871،ص2سابق ، ج صدر/ البكري م1
 .220/سعد زغلول عبد اجمليد ،كتاب االستبصار يف عجائب األمصار ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ص2
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نهم  جثوا على ركاهبم وحثوا الرتاب على يبوإذا مر جلس يف جملسه قرعوا الطبول له   إذاحبيث انه 
 1فكانت حتيتهم له تصفيقا ابليدين ،املسلمني  أمارؤوسهم حتية له 

ترامجة امللك تنكامنني   أناملسلمني كانت هلم مكانة عند امللوك الغانيني حبيث  وهبذا نقول أن 
 وزرائه من املسلمني كما يذكر البكري  وأكثرصاحب بيت ماله 

امللك )شديد الشوكة عظيم اململكة مهيب السلطان ( الذي خلف خاله تنكامننيملوكها  أشهرمن و 
ومات اليت يذكرها البكري فانه كان حممود السرية م وعلى املعل1063ه/455الذي تويف سنة بسي 

ال يشك يف  ألنه)السبط(  األختحمبا للعدل مؤيدا  للمسلمني و مذهبهم يف تويل احلكم كان يف ابن 
امللك اختيار السبط  أموهو يشك يف ابنه وال يقطع يف صحة اتصاله به وكانت تتوىل  أختهابن 

 2األنسب العتالء العرش

م عقدوا له قبة عظيمة من اخلشب  مات احد ملوكه فإذا األصنامداينتهم اجملوسية وعبادة لقد كانت و 
اىل ذلك اخلدم الذين كانوا خيدموه  إضافةادخلوه  فيها مع حليه وكذا الطعام والشراب وسالحه و 

ويغلق عليه القبة ويقومون بردمها ابلرتاب حىت تصبح على شاكلة حبل ضخم ، وهم كذلك يذحبون 
 واتهم ويتقربون هبا هلم .مل

وهم من ذرية اجليش الذي كان بنو أمية قد نفوهم اىل غانة يف صدر  اهلنيهنيوببالد غانة قوم يسمون 
وعلى بعد مسرية أربعة أايم من أهنم ال ينكحون يف اهل السودان اإلسالم ،وهم على دين اهل غانة إال 

ميشون عراة دون ثياب ولكن رغم بكمهم إال  غانة توجد بلد تسمى سامة ويعرف أهلها ابلبكم وهم
مدينة غانة  أهنم حذقون ابلرماية السهام املسمومة وهم ايضا يورثون االبن األكرب مال األب كله،وبغريب

                                                           

 .873السابق،صصدر /البكري ،امل1
 .220،انظر ،سعد زغلول ،االستبصار يف عجائب األمصار ،ص871،صنفسه/2
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وهذه األخرية أهلها مسلمون وهم أكثر بالد السودان ذهبا،وكذا  كوغةمدينة  و أنبارةتوجد مدينة 
 1ويقال أن ملكهم مسلم ولكنه خيفي إسالمه ألكنايضا مدينة تدعى 

ذكرها البكري  إسالميةاىل غاان فقد كان مند زمن مبكر يدل عليه وجود طائفة  اإلسالمدخول  أما
عند وصفه ملدينة كوميب صاحل حبيث كان دخوله سلمي وعن طيب خاطر من خالل تعامالت التجار 

يف مناطق غرب افريقيا  جدب  اإلسالمج  هبا انتشار محيدة ونت أبخالقوحتليهم  األفارقةاملسلمني مع 
يف املنطقة حبيث   اإلسالملقد كان لدولة املرابطني دور ابرز يف نشر ، اإلسالمومنها دخوهلم  أنظارهم

اىل جزيرة يف  أتباعهكانت البداايت انطالق الدعوة عندما خرج عبد هللا بن ايسني مع  مجاعة من 
 ،ولقد ازداد هذا االرتباط ملا2كثر فيه الناس واتسع و  رابط ل وهناك انشأاحمليط قرب مصب هنر السنغا

 أنالذين كانوا يريدون  األفارقةم اليت انتزعها من سيطرة 1055غزا عبد هللا بن ايسني أودغست سنة 
املراكز الثقافية اليت كان هلا دور يف نشر اإلسالم و الثقافة  أهمحيث تعترب من  3جيعلوها مركزا اتبعا هلم 

من افريقية وزانتة ومجيع سائر شىت مدينة كبرية وسكاهنا من عناصر  أهناالعربية ويصفها البكري 
 مببانيها رتاشته، وكذا  كانت حتيط هبا البساتني والنخيل  وهبا مساجد لتعليم القرآنأهنا   ،األمصار

ال يسمع الرجل فيها جليسه  وأيضا تتوفر على كل أنواع ا العامرة فمن كثرة ضوضائها وسوقه ميلةاجل
 ،4التجارة من فواكه  وأقمشة  وصناعات معدنية  وغريها 

كانت نتيجة هذا الغزو حدوث أزمة يف العالقات مابني ملوك السودان واملرابطني ،حيث خرج وبذلك  
ملوكهم  إسالمم،  وصوال اىل 1076جيشه واجتهوا اىل غزو مملكة غانة سنة  رأسبكر على  أبو األمري

                                                           

 .877،صالبكري مصدر سابق/1
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املرابطني أبو بكر بن عمر اللمتوين وابنه حيىي  أمريوخنصص ابلذكر تنكامنني الذي اسلم عند فتح  
 .م1072ه/469عاصمة غاان سنة 

 مبجيء تدرجييا و من خالل التجار املسلمني اإلسالمغاان كانت قد دخلها  أنوهذا نستطيع القول 
سقطت اململكة على يد  أناىل   أخضعوها حلكمهم  أناملرابطني ازداد انتشارا يف هذه اململكة بعد 

على العاصمة   سوماجنوروم بعد استيالء أعظم أابطرهتم 13ه/7قبائل الصوصو الوثنية  يف القرن 
 والتهالصوصو سيادة امللوك الغانيني املسلمني  وفر املسلمون من غانة اىل  أهنىكوميب صاحل وبذلك 

 1املراكز التجارية يف بالد السودان الغريب أعظمهبا مراكز جتارية و صارت  أقامواحيث 

واىل جانب ذلك ذكر ايضا البكري بالد السودان ومدهنا املشهورة واتصال بعضها البعض  واملسافات 
،وكانوا ما كان  سودانينين الغرائب وسري أهلها  فذكر مدينة التكرور وقال أن أهلها بينها وما فيها م

ووصف ايضا  عليه سائر اهل السودان من عبادة الدكاكري واألصنام اىل حني وصلوا إليهم اإلسالم 
وارجاين بن على شاطئ النيل وأيضا أهلها مسلمون ومت إسالمهم على يدي مدينة سلى أبهنا مدينتان 

وبني سلى ومدينة غانة مسرية عشرين يوما يف عمارة السودان القبيلة بعد القبيلة وتزخر هذه  رابيس
 2املدينة مبنتوج الذرة وامللح والنحاس .

ونتيجة ذلك نقول أن إلمرباطورية  غاان اتريخ حافل ابألحداث والوقائع اهلامة واليت تثبت أن منطقة 
السودان الغريب كانت هلا اثر يف قيام حضارات عريقة من خالل عدة عوامل سامهة يف ازدهار ذلك  

بتفاصيل حد دقيقة    وهنا نقول أن البكري سرد لنا إحداثيات وجمرايت هذه اإلمرباطورية أكثر من غريه،
 .كان هلا الفضل يف أتريخ  اململكة يف اتريخ منطقة السودان الغريب بصفة خاصة ويف افريقيا عامة 
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 واالقتصادية: احلـــــــــــــياة االجتـــــــــــــماعية

،ويعترب الفصل اخلاص 1الغريب لقد أمدان البكري مبعلومات ثرية عن السودان/ احلياة االجتماعية :1 
بذكر بالد السودان ومدهنا املشهورة واتصال ببعضها ببعض واملسافات بينها وما فيها من الغرائب 

كتب عن السودان الغريب . ويف هذا اجلزء اخلاص به جند معلومات من خمتلف  ما أهمحبيث انه من 
قدات والدايانت املختلفة ، عن ومعلومات عن املعت اجتماعية معلومات اقتصادية ونواحي احلياة ، 

حيث وصف القبائل الصنهاجة اليت ،العادات والتقاليد وكذلك حيدثنا عن العجائب والغرائب فيها 
،وكذا حتدث عن امللثمون الذين كانوا يعتمدون يف  2ظواعن رحالة يف الصحراءملتونه تعرف ببين 

وهم »ومطحونة، وال يعرفون حراث وال زرعا.حلومها مقددة  وأيكلون،يشربون ألباهنا اإلبلمعاشهم على 
وأهم ما تتميز به هذه القبائل هو «بفضل مجاهلم جيوبون الصحراء من أدانها اىل أقصاها طوال وعرضا

 .3عيوهنم إالاختاذ اللثام وكان ال يرى من وجوههم 

كانوا يدينون   مأهن، اإلسالمالبكري عن معتقدات السودان الدينية قبل  أوردهويفهم من خالل ما      
، حيث يقول البكري عن مملكة غاان:)ومدينة غاان )والدكور عندهم الصنم (ابجملوسية وعبادة الدكاكري

مسجدا  اثنا عشرةاملدينة اليت يسكنها املسلمون وهي مدينة كبرية فيها  إحدامهامدينتان سهليتان، 
واملؤذنون والراتبون، وفيها الفقهاء و محلت  األئمةاحدمها جيمعون فيه مبعىن يصلون فيه اجلمعة، وهلا 

ومدينة امللك على ستة أميال من هذه، وتسمى ابلغابة، واملساكن بينهما متصلة، ومبانيهم …العلم،
كالصور، ويف مدينة   4بذلك كله حائط أحاطابحلجارة وخشب السنط، وللملك قصور وقباب، وقد 
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وحول مدينة امللك قباب وغاابت يسكنون فيها …من يفد علية من املسلمني.امللك مسجد يصلي فيه
 سحرهتم(.

وال يلبس …)ويضيف البكري يف سرد األخبار اليت مجعها عن غاان ونظامها االجتماعي 
ويلبس سائر الناس املالحف من القطن  أختهاملخيط من أهل دين امللك غريه وغري ويل عهده وهو ابن 

لقون حلاهم، ونساهم حيلقن رؤوسهن، وملكهم يتحلى حبلي واحلرير والديباج على قدر ، وهم مجيعا حي
النساء يف العنق والذراعني، وجيعلوا على رأسه الطراطري املذهبة عليها عمائم القطن الرفيعة وهو جيلس 

 وأمافإذا دان أهل داينته منه جثوا على ركاهبم ونثروا الرتاب على رؤوسهم، فتلك حتيتهم … للناس
 .1م عليه تصفيفا ابليدين(املسلمون فان سالمه

امرأة يتأهلون له بلد الدمدم قلعة عظيمة عليها صنم يف صورة  أنوفيما يتعلق ابلوثنية يذكر البكري 
،فيعبدون حية كالثعبان العظيم هلا عرف وذنب، وهي تسكن مبغارة زافقوا.  أما أهل بلد وحيجون إليها

ومسكن قوم متعبدين معظمني لتلك احلية ويعلقون نفيس  وأحجارابملفاذة وىل مدخل املفاذة عريش 
 . 2الثياب وخري املتاع على ذلك العريش، ويضعون له جفان الطعام وعساس اللنب والشراب

ومن الغرائب ببالد السودان شجرة طويلة الساق دقيقة تسمى تورزى تنبت يف الرمال وهلا مثر كبري 
وال تؤثر النار فيما صنع من ذلك الصوف من  واألكسيةمنتفخ داخله صوف ابيض تصنع منه الثياب 

 .3ثياب لو أقيدت عليه الدهر

بلد هناك ليس هلم لبس إال من هذا الصنف.ومن هذا اجلنس  األمسأهل  أنواخرب الفقيه عبد امللك 
د يف قوام الكتان فتصنع منها االمرة والقيو  أنتأيتك ابليد إىل اتسمى ابلرببرية حت درعهحجارة بواد 
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.ومبثل 1سجلماسة زانتهمن ذلك. وقد صنع منها كساء لبعض ملوك  ءشيللدواب، فال تؤثر النار يف 
وغريمها من اإلمارات واملدن يف  اتدمكة وملل ما حتدث البكري عن غاان ونظامها، يتحدث ايضا عن

من استند  أحياانوتقاليدهم، ويذكر  أهلهاالغرب والوسط اإلفريقي، وكذلك املسافات بينهما وعادات 
والطيور املوجودة  األشجارإليهم يف مجع أخباره من بني التجار ورجال القوافل، كما يتحدث عن 

 ابلسواديني كما يتحدث عن املسافات بني املدن والنواحي.

يف القرن احلادي عشر واليت مساها ملل، ويشري اىل  مايلمؤلفي العرب اللذين ذكروا  أولويعترب البكري 
الزنوج العجم الذين يسمون الونغارة هم التجار ينقلون الترب من يرسنة اىل   أندو حيت يقول  مملكة

ويدعى  أايمللنهر مملكة عظيمة متتد على مسرية ثالثة  األخرىكامل البلدان وكان يوازيها على الضفة 
 2ملكها لقب البسلماين الذي اسلم على يد ضيوفه .

 أايمرض اللملم وبينهما عشرة أن يف جنوب من برسى أ، ريسياإلدوبعد مضي قرن من الزمن يذكر 
وجيلبوهنم اىل بالدهم فيبيعوهنم  أهلهابرسىن وسلى وتكرور وغاان ويغريون على بالد مللم وينسبون  وأهل

مدينتني صغريتني   إال.وليس يف بالد اللملم األقطاراىل التجار الداخلني وخيرجهم التجار اىل سائر 
 .3ميال12حنو  أايم أربعةوبني هاتني املدينتني مقدار  دو، والثانية مللمها كالقرى اسم احد

 ة يف السودان الغريب كانت معتمدةويذكر البكري يف احلياة االقتصادي: /احليـــــاة االقتـــــــصاديـــــة2
 إدخالهيف  الذهبامللح دينار  محلحيث يقول )ومللوكهم على محار  الذهبعلى جتارة  أساسيااعتمادا 

 وأفضلوله على محل النحاس مخسة مثاقيل وعلى محل املتاع عشرة (  إخراجهللبلد ودينارين يف 
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كان مبدينة غياروا حيث بينها وبني مدينة امللك مسرية مثانية عشر يوما فكان كل  يف بالده ما الذهب
 1ما بقي من الترب الرقيق إاليكون للملك  الذهبما يكسب من 

ما يعتمد عليه  أهميف السودان الغريب عموما ومملكة غاان خصوصا كانت من  الذهبجتارة  إن
 أنايل  ابإلضافةبفضل سيطرهتا على طرق املناجم  لإلمرباطوريةاالقتصاد وتعترب مصدر ربح كبري 

 املنطقة كانت تضم بعض من هده املناجم .

 اجلنوب وبني العرب يف الشمال أي يف الذهبالغانية دور وسيط بني منتجي  اإلمرباطوريةلعب جتار 
كانوا يتعاملون ابملقايضة وهي كانت تسمى لديهم ابلتجارة الصامتة فكان التجار املغاربة أيتون   أهنم

هبا ايل العاصمة كوميب صاحل وفيها جيدون نظائرهم الغانيني  ويذهبونبسلعهم من امللح وسلع خمتلفة 
معلومة لديهم وخمصصة لتبادل سلعهم ويلجأ  أماكنال يف السنغ أعايلفيخرجون معا حنو  ابنتظارهم

 ،عن وصوهلم ابلبضائع إعالانالتجار بقرع طبوهلم 

أن احلياة  االقتصادية يف منطقة السودان الغريب كانت قائمة على جتارة بصفة عامة   األخرينقول يف 
تتميز مناخ بصفة خاصة ،إضافة اىل ذلك الزراعة اليت يف املناطق املدارية اليت كانت  وجتارة الذهب

،خاصة يف موضع الزراعي يف بعض املنتوجات مثل الكاكاو والذرة اإلنتاجتوفر وتربة خصبة سامهت يف 
 2يسمى أوغام حبيث أن السكان حيرثون الذرة وهو أساس عيشتهم
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 :اخلــــامتة

عبيد  أبوالرحالة العرب واملسلمني  تالسودان الغريب يف كتاابمن خالل دراستنا ملوضوع: "توصلنا 
 :إىل جمموعة من النتائجهللا البكري منوذجا" 

اهلام واخلصائص الطبيعية من مناخ وأهنار وانعكس  ياالسرتاتيجمنطقة السودان الغريب ابملوقع  انفراد -
صاداي مما كان له الفضل يف بروز املنطقة كقطب علمي وحضاري املنطقة حضاراي، واقتذلك يف انتعاش 

 اىل تنوع القبلي الذي مشل القبائل العربية والزجنية  واألمازيغية . هام يف القارة ككل .إضافة

مثل مملكة غاان و  اإلسالم،ابملنطقة سامهت بشكل كبري يف نشر  إسالميةقيام عدة ممالك  -
 ومايل. سنغاي

معلومات قّيمة عن هذه املنطقة السودان الغريب قبل البكري  إعطاءفضل الرّحالة العرب واملسلمني يف -
 … أي قبل القرن احلادي عشر ميالدي مثل: اليعقويب، املسعودي، ابن حوقل 
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العالقة بني املسلمني أمهية ما جاء به البكري يف كتابه املسالك واملمالك  عن السودان الغريب و  -
سلمني لدى ملوك عض ملوك افريقيا الوثنني ،بل و كشف لنا الصور الطيبة اليت ميثلها التجار املوب

ب: أن البكري قّدم معلومات ثرية عن السودان الغريب من خالل كتابه املعنون افريقيا الوثنني،حبيث 
معلومات عن  اءإعط"املغرب يف ذكر افريقيا واملغرب"، مركزا يف ذكره على وصف املدن واملراسي مع 

 ه.اترخيها، وتطرق اىل ضبط املسالك وقياس املسافات وذكر احملطات واحلصون، و مصادر امليا

و قام بوصف أحوال  ه ابلنسبة لشرب السكان كأهنار وآابر احملطات كما ذكر الصناعات واملعادن
ميع اجلوانب املعاش لدى السكان املدن والقرى. فمن خالل ذلك نالحظ أن منهج البكري أمّل جب

 والسياسية عن السودان الغريب . االجتماعيةاحلضارية والدينية و االقتصادية و 

 

كان   وإمنامتّيز البكري ابملنهجية املوحدة يف مادته العلمية، فهو مل يكن انقال ملا وقع حتت يديه  -
 .فيما ينقل متصفا ابلدقة والصدق  متصرفا

عن مملكة غاان من الناحية السياسية واالجتماعية واالقتصادية  دور البكري يف نقل أحدت اترخيية  -
 و أيضا إبراز  دور املرابطني يف نشر اإلسالم يف منطقة السودان الغريب .
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 . 29/05/2020،19:00/موسوعة ويكيبيديا ، 1
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(1خريطة )  
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(منطقة السودان الغريب 2خريطة)1   

                                                           

 .291/نبيلة حسن امحد ،مرجع سابق ،ص1
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 .29/05/2020،18:40ويكيبداي، /موقع 1
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( التضاريس الطبيعية لقارة افريقيا 3اخلريطة )  

(4رقم)الشكل   

 أهنار تصب يف احمليط األطلسي

 

1

 
 
 

 

                                                           

 54/ عبد القادر احمليشي ،آخرون،جغرافية القارة اإلفريقية وجزرها ،مرجع سابق ،ص1
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العصور الوسطى ( افريقيا يف نظر جغرايف5خريطة )1  

 

 

 

                                                           

 .96/كولني ماكيفيدي ،أطلس التاريخ االفريقي،مرجع سابق ،1
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(حقول الذهب يف منطقة السودان الغريب غاان6خريطة )1  

  
                                                           

 .75/املرجع السابق ،ص1
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1 
(7خريطة )  

                                                           

 .281/نبيلة حسن حممد،مرجع سابق ،ص1



ـ   ـ 55
 

  



ـ   ـ 56
 

 

 

 

  



ـ   ـ 57
 

 

 املصادر:

. 1961إبراهيم بن حممد الفارسي االصطخري ، املسالك واملمالك ، اإلدارة العامة للثقافة  (1  

، دار العربية 1أبو عبيد هللا البكري، املسالك واملمالك، أدراين فان نيؤمن، أندري فربب، ج (2
.1992للكتاب، تونس،   

ب، مكتبة املثىن بغداد.أبو عبيد هللا البكري، كتاب املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغر (3  

.1999، دار الكتب العلمية بريوت ،1امحد بن إسحاق ، كتاب اليعقويب، ج  (4  

، ت: حممد حجي ، حممد 1، ج  2حسن بن حممد ألوزاين الفاسي ، وصف افريقيا ، ط  (5
 األخضر ، دار العرب اإلسالمية للنشر .

األمصار ، دار الشؤون الثقافية العامة سعد زغلول عبد اجمليد ، كتاب االستبصار يف عجائب  (6
 بغداد .

،ج  ،ت:يوسف نصر ، دار املعارف للنشر القاهرة 1فيج جي دي ،اتريخ غرب افريقيا ،ط (7
،1982 . 

 ، املكتبة الثقافية الدينية القاهرة . 1حممد اإلدريسي ، نزهة املشتاق يف اخرتاق األفاق ، ج  (8

 املراجع:

لة ، دارالكتب العلمية، بريوت أمساء أبو بكر حممد، ابن بطوطة الرجل والرحا (1  

.1982إمساعيل العريب، الصحراء الكربى وشواطئها، املؤسسة الوطنية للنشر، اجلزائر، (2  



ـ   ـ 58
 

أنور عبد الغاين العقاد، الوجيز يف إقليمية القارة اإلفريقية، دار املريخ للنشر، الرايض . (3  

، دار الكتب الوطنية، ليبيا، 1مل عبد هللا ، انتشار اإلسالم يف افريقيا جنوب الصحراء ، طابزانية سا(4
2010.  

احلديث واملعاصر ، القاهرة ، عبد الرزاق إبراهيم شوقي اجلمل ، دراسات يف اتريخ غرب افريقيا  (5
1998 

ومؤلفات العرب املسلمون ( عبد القادر زابدية ن دراسة يف افريقيا جنوب الصحراء ) يف مآثر  (6
 ديوان املطبوعات اجلامعية ، جامعة اجلزائر

احلاج موسى امحد كامره، زهور البساتني يف اتريخ السودانيني ، ت : نصر الدين ومعاوية سعيدوين (7
.2010، الكويت،   

عبد اللطيف عصمت دندش ، دور املرابطني يف نشر اإلسالم يف غرب افريقيا ، دار العرب  (8
 .1988اإلسالمية بريوت ، 

، دار اجلماهريية  1عبد القادر مصطفى احمليشي وآخرون ، جغرافية القارة اإلفريقية وجزرها ، ط (9
2000للنشر ،   

عبد هللا املاجد إبراهيم ، الغرابة ، دار احلاوي للنشر (10  

عثمان برا ميا ابري، جذور احلضارة اإلسالمية يف الغرب االفريقي   (11  

عطية جمزوم الفيتو ري ، دراسات يف اتريخ شرق افريقيا وجنوب الصحراء ، جامعة بن غازي (12  

كولني ماكيفيدي ، أطلس التاريخ اإلفريقي ، خمتار السويقي ، م : حممد الغرب موسى ، اهليئة  (13
1987العامة املصرية للكتاب القاهرة ،   



ـ   ـ 59
 

، دار السبيل  1بني توات والسودان الغريب ، طمبارك بن الصايف جعفري ، العالقات الثقافية  (14
 .2009للنشر ، اجلزائر 

 

 .2003، القاهرة ،  7حممد أنور ، حبريات افريقيا ) هنر النيجر ( جملة قارتنا ، العدد  (15

، مركز الدراسات وأحباث شؤون الصحراء ، 2حممد سعيد قشاط ، الطوارق عرب الصحراء ، ط  (16
1989 

 مد ، الشعوب والسالالت اإلفريقية ، دار املصرية للنشرحممد عوض حم (17

مهدي رزق هللا امحد ، التجارة واإلسالم والتعليم اإلسالمي يف غرب إفريقيا قبل االستعمار  (18
 .1998، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،  1وأاثرها احلضارية ، ط

 2013اإلسالمية ، دار املعرفة اجلامعية ، نبيلة حسن حممد ، اتريخ افريقيا  (20

.2001حيىي بوعزيز ، اتريخ افريقيا الغربية اإلسالمية ، دار هومة للنشر،  اجلزائر ،  (21  

اهلادي مربوك الدايل ، التاريخ السياسي واالقتصادي يف ما وراء الصحراء ، الدار املصرية  (22
 اللبنانية، القاهرة .

 حماضرات يف اتريخ ممالك السودان الغريب ، اجلزائر نور الدين شعباين ، (23

 الرسائل اجلامعية :

م 11ه /5بولغمان ، انتشار اإلسالم يف السودان الغريب من خالل كتاب البكري يف القرن  صربينة(1
 .2018، رسالة ماسرت، جامعة مخيس مليانة ، 



ـ   ـ 60
 

األوسط والسودان الغريب يف عهد دولة بوداوية مبخوت ، العالقات الثقافية والتجارية بني املغرب  (2
 .2006تلمسان،  بين زاين ، أطروحة الدكتوراه ، مشرف : عبد اجمليد حاجيات ، جامعة

احلميسي رانية ، توحاري جنية ، دور علماء املغرب األوسط واألقصى الثقايف يف السودان الغريب ،  (3
 2017مليانة ، رسالة ماسرت ، مشرف : نور الدين شعباين ، جامعة مخيس 

أيوب احلاج امحد ، مجال أيب زاين ، املعتقدات الوثنية لشعب اهلاوسا قبل فتوحات الشيخ حممد  (4
 2019بن عبد الكرمي املغيلي، رسالة ماسرت ، جامعة أدرار، 

ه،رسالة 10ايل  8ابهى أمينة ، برداد كلثوم ، التعليم العريب اإلسالمي يف غرب افريقيا من القرن  (5
 2016ماسرت ، مشرف: نور الدين شعباين،  جامعة مخيس مليانة، 

رمضان هداجي ، افريقيا جنوب الصحراء يف كتاابت الرحالة يف العصر الوسيط ) ابن بطوطة ( ،  (6
 .2018رسالة ماسرت أدرار ، 

السودان قاضي عمارة ، الفقيه الشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي ودوره يف نشر اإلسالم يف بالد  (7
 .2015الغريب ،رسالة ماسرت ، مشرف :سحوايل البشري ، جامعة سعيدة ، 

م والته  13/19ه / 13/ 7بن منويف أمساء ، احلواضر العلمية يف السودان الغريب ما بني القرنيني  (8
 2019منوذجا ،رسالة ماسرت،  مشرف: برمكي حممد ، قسم التاريخ ، جامعة أدرار، 

ه ، أطروحة الدكتوراه  ، إشراف : 9قضاء ببلد السودان الغريب يف أواخر القرن حممد موالي ، ال (9
 2010امحد احلمدي جامعة وهران ، 

 :واحملاضرات امللتقيات واجملالت



ـ   ـ 61
 

قرن على دخول اإلسالم ايل  14حسني سيد عبد هللا مراد ،  اإلسالم يف افريقيا ، ذكرى مرور  (1
 .2016العاملية ، افريقيا ، اجلامعة اإلفريقية 

 ( منتدى العالقات العربية ، عودة االستعمار القدمي ، مايل (2

أزمان عبيد وانس ، مهدي كرمي، منهج البكري يف كتاب املغرب يف ذكر بالد افريقيا واملغرب، جملة  (3
 الباحث العلمي  ، جامعة كربالء

حماضرة سنة اوىل اتريخ افريقيا جنوب حامد ملني ، القبائل املميزة للسكان السودان الغريب ،  (4
 2019الصحراء ، جامعة أدرار ، 

 فــــهرس احملتويــــات

 البسملة     

 اإلهداء

 الشكر

 1ص................................................................................:مقدمة

 التعريف ابلسودان الغريبالفصل األول:

 7...ص.....................................الطبيعية  واخلصائصاملوقع والتسمية 

 15.ص..............................................................اخلصائص البشرية 

 20.ص...............يف كتاابت الرحالة املسلمني قبل البكري الغريب السودان

 الفصل الثاين: التعريف أببو عبيد هللا البكري وكتابه . 



ـ   ـ 62
 

 23.ص......................................................................مولده ونشأته

 26...ص....................................................................حياته العلمية

كتاب 
 28..ص......................................................................البكري

 الفصل الثالث:السودان الغريب يف كتاابت الرحالة البكري 

 32.ص............................................................اخلصائص الطبيعية. 

 35..ص................................................)مملكة غاان(احلياة السياسية. 

 40.....................................ص............احلياة االجتماعية واالقتصادية .

.ص................................................................................خامتة
44 

 املالحق

 قائمة املصادر واملراجع

 

 

 

 



ـ   ـ 63
 

 

 

 

 

 

 
 

  



ـ   ـ 64
 

 
 


