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 ادللخص
تعد رحلة ابن بطوطة لبالد السوداف الغريب )غرب أفريقيا( صورة واضحة، ودقيقة للمجتمع  

السوداين يف العصر الوسيط، فقد قدـ من خالعتا وصفًا دقيقًا ضتياة سكاف اإلقليم، وأىم موارده 
فكاف ما قدمو من معلومات شهادة تنبض باضتياة على اجملتمع األفريقي، وأشهر عاداتو االقتصادية، 

 وتقاليده، ومدى انتشار اإلسالـ فيو، وتواصلو اضتضاري مع بالد اظتغرب اإلسالمي.
 احلياة االجتماعية, ادلوارد االقتصادية, السودان, رحلة ابن بطوطة الكلمات ادلفتاحية:

 

The Social life and the Economic Resources of Western 
Sudan in the Middle Ages through Ibn Battuta's Journey 

Abstract 

Ibn Battota's journey to the wetern Sudan is a clear and accurate picture of 

Sudanese society in the Middle ages. It provided an accurate description of 

the life of the people of the region and its most important economic 

resources. The information provided was a testimony to the life of African 

society, Islam in it, and its civilizatianal continuity with the Islamic Maghreb. 

Keywords: Social life, economic resources, Sudan, Ibn Battuta trip. 

mailto:famtml@gmail.com


  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

118 

 

 
 بسم هللا الرزتن الرحيم، والصالة والسالـ على من بعث رزتة للعاظتُت.

 وبعد ...
د السوداف الغريب صورة واضحة ووصفًا دقيقًا للمجتمع السوداين يف تُعد رحلة ابن بطوطة لبال

عصره الوسيط بالنسبة للمناطق اليت زارىا، فذكر عاداهتم وتقاليدىم وأىم مواردىم االقتصادية ومدى 
 انتشار اإلسالـ بينهم، فكاف ما قدمو شهادة تنبض باضتياة على سكاف اظتنطقة.

ابن بطوطة معلومات قيمة عن غتاىل أفريقيا جنوب الصحراء قدـ الّرحالة العرب وعلى رأسهم 
واليت مل تكن معلومة قبلهم للمنطقة زمن الفينيقيُت واإلغريق والروماف، الذين يعتربوف كل ماوراء الصحراء 
أرضًا غتهولة مرعبة، فكاف ما اكتشفو الرحالة اظتسلموف حجرًا أساسًا الكتشافات حديثة قدمها الّرحالة 

يوف الذين قّسموا األقاليم السودانية إىل ثالثة أقساـ، وأطلقوا على منطقة هنري النيجر والسنغاؿ اسم األوروب
 السوداف الغريب، بعد أف وضحت اظتعامل اصتغرافية للمنطقة يف القرف الثامن عشر.

ظتنطقة، حفظ لنا التاريخ من خالؿ رحلة ابن بطوطة معلومات قيمة، ال يستغٍت عنها أي باحث عن ا     
 فهي تعد أساساً متيناً ألي دراسات أفريقية للمنطقة يف العصر الوسيط.

  أواًل: تعريف الرحلة لغة واصطالحاً 
"الّرِحلُة بالكسر والضم لغٌة، اسم من االرحتاؿ، فالرحلُة بالكسر: اسٌم من االرحِتاِؿ، وبالضمِّ 

وأَْنَت ُرْحَلُتنا بالضم، أي: القصد الذي يُقصد ...، والرَّْحُل:  الشيُء يُػْرحَتَل إليو، يٌقاؿ قرُبْت رِْحلُتنا بالكسِر 
ُكّل شيٍء يُعدُّ للرَّحيِل من وعاٍء للمتاع وَمركٍب للبعَِت وِحْلٍس وَدسٍن، ورتعو: أرُحٌل ورحاٌؿ ... والراِحلُة: 

ح أف تُرَحَل، ورتُعها: رواِحُل: اظترِكُب من اإلِبِل ذكراً كاف أو أنثى، وبعضهم يُقوُؿ: الرّاِحلة: الناقة اليت تصلُ 
، واصتمُع اظتراحُل ".  ْرَحَلة: اظتسافة اليت يقطعها اظتسافر يف ؿتو يوـِ

َ
وأرَحْلُت ُفالناً، باأللِف: أعطيُتو راِحلٌة، واظت

 (.142ـ، ص 2008)اظتقري، 
لغرض اظتعرفة  واصطالحاً عرفت الرحلة بأهنا االنتقاؿ من مكاف إىل آخر إلقامة الشعائر الدينية أو 

 (.33ـ، ص 2005وطلب العلم، أو البحث عن الرزؽ وغَتىا من أسباب االرحتاؿ )خليل، 
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 ثانياً: الرحلة يف القرآن والسنة:

ذُكرت الرحلة يف القرآف الكرمي بأنواع متعددة، فهناؾ الرحلة التجارية، والرحلة العلمية، والرحلة  
ينية أو الفرار بالدين؛ والنص القرآين الوحيد الذي جاء فيو ِذْكُر كلمة الدينية لنشر الدعوة وإقامة الشعائر الد

  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ٱ  رحلة جلية واضحة كاف يف رحليت قريش التجاريتُت إىل بالد الشاـ واليمن قاؿ تعاىل: 
 (.5-1)قريش:  چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  پ  پ   پ  پ
تنوعت الرحالت يف نصوص قرآنية ؼتتلفة، فهناؾ الرحلة يف طلب العلم، كرحلة نيب هللا موسى  

  ڑچ قاؿ تعاىل:  -عليو السالـ  -بنص قرآين صريح على لساف موسى  -عليهما السالـ  -برفقة اطتضر 
 (.65)الكهف:  چ  ڳڳ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڑ
  ڇ   ڑ   ڑ  ڇ  ڇ  ڈ  ڈ  ڎ: چ هللا اضتراـ، قاؿ تعاىلكذلك كانت الرحلة الدينية ضتج بيت  

 (25)اضتج:   چ  ڎ  ڎ  ڌ             ڌ  ڍ    ڍ  ڇ
وىناؾ الرحلة اليت تكوف فراراً من الظلم وبالد الشرؾ حفاظاً على الدين، كهجريت اضتبشة يف العاـ  

ص  1ـ، ج 1981ة )اظتقريزي، اطتامس للبعثة واعتجرة للمدينة اظتنورة يف العاـ الثالث عشر للبعث
  ائ  ائ  ى  ى  ې   ېې        ې  ۋ  ٴۇ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆچ(، قاؿ تعاىل: 45،48،59،61ص
(، وقد تكوف الرحلة يف طلب الرزؽ 100)النساء:  چ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ     ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ

)اظتلك:  چ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿچ والسعي من أجلو، قاؿ تعاىل: 
16.) 

وحث القرآف الكرمي اظتسلمُت على الًتحاؿ واظتعرفة العلمية؛ وذلك بالتأمل يف ملكوت السموات  
واألرض، وتعاقب الليل والنهار، حركة األجراـ السماوية األمر الذي أدى إىل تقدـ اظتعرفة اصتغرافية يف العامل 

  وئ  وئ       ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى    ې  ې  ې  ېچ اؿ تعاىل: (، ق9ـ، ص 2009اإلسالمي )غرايبة، 
 (.46)اضتج:  چ   ڈ  ىئ  ىئ           ىئ       ېئ  ېئ  ېئ            ۈئ  ۈئ   ۆئ    ۆئ  ۇئۇئ
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ويف السنة النبوية اظتطهرة وردت أحاديث تدعو إىل الرحلة يف طلب العلم، فقد ورد عن رسوؿ 
: "  -صلى هللا عليو وسلم -أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا حديثاً عن  -صلى هللا عليو وسلم  -هللا

 (.335ـ، ص2007من خرج يف طلب العلم، كاف يف سبيل هللا حىت يرجع" )النووي، 
  ثالثاً: أصل التسمية لبالد السودان وحدوده اجلغرافية

إف القصد من كلمة السوداف ىو وصف للشعوب ذات اللوف األسود )أبو القاسم، د.ت،  
؛ ابن 34ـ، ص 1998(، والذين رمبا يرجع نسبهم إىل حاـ بن نوح، عليو السالـ. )ابن اصتوزي، 3ص

(، وىم أقواـ سكنوا اظتنطقة الواقعة جنوب اضتزاـ الصحراوي الفاصل 264ص6ـ، ج2000خلدوف، 
ياً على بينهم وبُت مشاؿ أفريقيا، وىو ما يعرؼ اآلف بالصحراء الكربى، وىي منطقة شاسعة ُحددت جغراف

أف مشاعتا ينتهي بأرض الرببر، وجنوهبا إىل براري شاسعة، وشرقها إىل بالد اضتبشة، وغرهبا يصل إىل البحر 
 (.24ـ، ص1998احمليط األطلسي )القزويٍت،  –احمليط 

غريب(، وما يهمنا يف ىذه الدراسة  –أوسط  –ُقسمت اظتنطقة على ثالث أقاليم جغرافية )شرقاً  
ريب؛ وىو ما يعرؼ بالسوداف الغريب، وىي منطقة واسعة بُت الصحراء الكربى مشااًل، وحدود ىو اإلقليم الغ

تشاد شرقاً، ومن اصتنوب الشرقي صتباؿ الكمَتوف حىت احمليط األطلسي الذي يلف اظتنطقة من جهيت 
 (.64ـ، ص 1998؛ إبراىيم، 20ـ، ص 2007اصتنوب والغرب )باري كريديو، 

الغريب حديثًا باسم )غرب أفريقيا( وىو لتتوي على غتموعة دوؿ أقتها ُعرؼ إقليم السوداف  
مايل، النيجر، تشاد(. )باري وكريدية،  -)بوركينا فاسو، غامبيا، غانا، سَتاليوف، الكونغو، السنغاؿ، موريتانيا

( يوضحا أقاليم السوداف الغريب وشبكة الطرؽ الواصلة 2-2(، )1-2(، واظتلحقاف )64ـ، ص 1998
 و وبُت مشاؿ أفريقيا.بين

  رابعاً: انتشار اإلسالم يف ادلنطقة
بعد أف أصبح للمسلمُت قاعدة متينة يف مشاؿ أفريقيا منذ القرف األوؿ اعتجري؛ عربوا بإنتاهنم  

(، وقد كاف للدوؿ 64ـ، ص2013جنوبًا الصحراء الكربى إىل مناطق متعددة من بالد السوداف )علي، 
ىػ /  541-453ب األقصى دور ملموس يف نشره بتلك البقاع كاظترابطُت )اليت قامت يف بالد اظتغر 
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ـ(، باإلضافة للدور  1270-1120ىػ /  668-514( ومن بعدىم اظتوحدين )1061-1147
(، والتجار 228؛ زبادية، د.ت، ص 195ـ، ص 2013اصتهادي كاف دور الدعاة واظتعلمُت )الشاوي، 

ية يف نشر اإلسالـ يف اظتنطقة، ونتج عن ىذا التواصل تسامح (، والطرؽ الصوف309ـ، ص1991)زيادة، 
(،  177ـ، ص 2013وتعايش سلمي يف اظتنطقة، كاف لو أثر اجتماعي وثقايف وحضاري وديٍت )الشاوي، 

ـ،  2007كذلك انتشرت يف اظتنطقة اللغة العربية ّتانب اللغة األصلية للمنطقة، وىي لغة اعتوسا )باري، 
 (.27-26ص ص

يف إقليم السوداف الغريب عدد من اظتمالك؛ ُقدر عددىا ْتوايل ستس عشرة ؽتلكة، يقع قامت  
ـ، 1975أغلبها بالقرب من هنر النيجر أو أحد روافده، أقتها غانا ومايل وصنغاي، وبرنو وكاًل )اصتمل، 

 (.318ـ، ص 1991؛ زيادة، 266ص
  خامسًا: التعريف بصاحب الرحلة

عبد هللا بن ػتمد بن إبراىيم اللوايت الطنجي اظتكٌت بػ )ابن بطوطة(، ىو أبو عبد هللا ػتمد بن  
ىػ،  703رجب سنة  17يرجع نسبو إىل قبيلة لواتو الرببرية، ولد يف مدينة طنجة اظتغربية، وذلك يـو االثنُت 

؛ ضيف، 9ـ، ص 2003ـ، وفيها درس األدب والفقو )ابن بطوطة، 1304فرباير سنة  24اظتوافق 
(، وعند بلوغو سن الثانية 16؛ مؤنس، د.ت، ص110ـ، ص 2008؛ حسن، 97ـ، ص1956

والعشرين خرج من مدينتو ومسقط رأسو ألداء فريضة اضتج، وذلك يـو اطتميس الثاين من رجب من العاـ 
(، فكاف 422ص 1ـ، ج1963؛ كراتشكوفسكي، 9ـ، ص2003)ابن بطوطة، (ـ 1324ىػ /  725

 (.7الرحالة اظتسلمُت )حسن، د.ت، ص اضتج من أعظم أسباب الرحالت عند
إف الدافع الديٍت ىو احملرؾ األساسي للرحلة، باإلضافة إىل حبو للمغامرة وتعطشو للمعرفة، ورغبة  

ـ،  2003منو يف التقصي واالستكشاؼ ،فهو ػتب للسياحة واصتوالف كما وصف نفسو )ابن بطوطة، 
 (.15ص

كثَت عن عادات وطباع الشعوب اليت زارىا، ففي استطاع ابن بطوطة من خالؿ رحلتو معرفة ال 
طريقو إىل األراضي اضتجازية اظتقدسة مّر على بلداف اظتغرب اإلسالمي ومصر، وزار فيها مكة أربع مرات يف 
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فًتات متقطعة، كذلك زار الشاـ والعراؽ وجنوب شبو اصتزيرة العربية، والقرف األفريقي، وبالد األناضوؿ، 
د البلغار، وبالد فارس، وخوارـز ،وخراساف، واعتند، وجزيرة سَتالنكا وشبو جزيرة اظتاليو، والقسطنطينية، وبال

وجزر اظتالديف، ووصل بًتحالو حىت الصُت، وكانت رحلتو الثانية جهادية لألندلس، ورحلتو األخَتة زار فيها 
ـ،  1979؛ الفيل، 66-65ـ، ص ص 2013)كردي،  –غرب أفريقيا  –بالد السوداف الغريب 

 ( يوضح طريق رحلة ابن بطوطة.3-2(؛ واظتلحق )404ـ، ص 2014؛ البدوي، 19ص
قدـ من خالؿ رحلتو معلومات تارمتية وجغرافية عن الشرؽ االقصى غَت معروفة من قبل، ووسط  

آسيا وبالد األناضوؿ وغرب أفريقيا فنقل لنا مشاىداتو، وقدـ لنا وصفًا دقيقًا عن عادات الشعوب اليت 
(، وقدرت اظتسافة اليت قطعها يف ترحالو ْتوايل 41ـ، ص 1983وتقاليد ومالبس وطعاـ )حسُت،  زارىا

(، يف مدة قدرىا حوايل ذتانية وعشرين 121؛ حسن، د.ت، ص19ـ، ص 1979)الفيل، (ميل 75000
( يوضح اظتسافة اليت قطعها ابن بطوطة يف رحلتو 1-1(، واظتلحق )38ـ، ص 1983عاما  )حسُت، 

 و مًت.بالكيل
قضى ابن بطوطة شطرًا من حياتو قاضيًا يف مدينة فاس، خصص فيها جزًءا من وقتو يروي على  

الناس يف مسجدىا ما شاىده من غرائب األمصار، وعجائب األسفار مبا أسعفتو بو ذاكرتو )قنديل، 
 (.490ـ ، ص 2002

ىا، فوصل الوصف اصتميل كانت رواياتو عن رحلتو وصفًا دقيقًا للمجتمعات واألماكن اليت زار  
وأمره بتدوين رحلتو،   –فاس  –، فاستدعاه إىل غتلسو يف حاضرتو  إىل مسامع السلطاف اظتريٍت أيب عناف

(، وأمر كاتبو األديب البارع ابن 11وبناء على ما أشار من وزيره أيب عبد هللا الوطاسي )مؤنس، د.ت، ص
ستلم الرواية من مصدرىا وأضاؼ إليها إبداعاتو األدبية جزي بتقييدىا، الذي ابدع، يف عملو، وذلك بأف ا

بأف تصدرىا مبقدمة سجعية من صنع أفكاره، وأضاؼ إليها اقتباسات من رحلة ابن جبَت، وفصل يف اظتنت 
بُت إضافاتو والرواية بعبارة " قاؿ ابن جزي " ؽتا يدؿ على أمانتو،  ولكي يسهل على القارئ التميز بُت 

( 3-1( )2-1(، واظتلحقاف )Goud,2014,P36؛ 49ـ، ص 1983)حسُت، األصل واإلضافة 
 تعريفاف أليب عناف وابن جزي.



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

123 

 

إف الغريب يف رحلة ابن بطوطة ىو مشاركة األديب ابن جزي يف تقييدىا، وىذا ما يدعو  
لالستغراب، األمر الذي يدفعنا إىل السؤاؿ، ظتاذا مل يكتب ابن بطوطة رحلتو بنفسو؟ ىل كاف السبب 

-37صـ، ص  1983ضعفو األديب واللغوي باعتباره أمازيغياً، قد ال يتقن اللغة العربية جيداً)حسُت، 
(، أـ كاف خوؼ أيب عناف من اظتبالغة يف أحداث القصة فجعل مقيمًا عتا، فوّكل ابن جزي عتذا األمر 38

(، فقيدىا، مث قدـ ملخصًا بتقييده، وذلك 48ـ، ص1983إلخراجها بأسلوبو األديب الرصُت )حسُت، 
بن بطوطة ، أكرمو هللا "  من خالؿ ما ذكر بقولو: " انتهى ما طتصتو من تقييد الشيخ أيب عبد هللا ػتمد

 (، وبالتايل ىناؾ معلومات كثَتة فُقدت من النص األوؿ اظتقيد للرحلة. 701ـ، ص1998)ابن بطوطة، 
كل االحتماالت واردة باألمر، ومن وجهة نظري أنو مت االستعانة بابن جزي نظرًا لكونو كاتباً 

ذي يتم بو إخراجها بأسلوب أديب ولغوي رصُت، للسلطاف ولثقافتو الواسعة يف علم اللغة واألدب، األمر ال
على الرغم من االنتقادات اظتوجهة إليو بإلغاء جزء كبَت من الرحلة، خاصة زيارتو لألراضي اضتجازية 
اظتقدسة، فلم يُرضو حديث ابن بطوطة عنها، واستعاض عنها بنصوص من رحلة ابن جبَت الذي زارىا قبل 

 (.12الزماف )مؤنس، د.ت، صابن بطوطة بأكثر من قرف من عمر 
والغريب يف األمر أف الرحالة قد أملى رحلتو مبا احتفظ بو يف ذاكرتو اليت رتعت أحداثاً مر عليها  

أكثر من ربع قرف، فلم يكن ْتوزتو مذكرات عتا قد يرجع إليها، والسبب يف ذلك عدـ الكتابة أو الضياع، 
على الرغم ؽتا قاـ بو ابن جزي من جهد ظتعاصتتها  ولوحظ ذلك يف تقّطع بعض رواياتو وعدـ اتصاعتا

 (.48ـ، ص 1983)حسُت، 
ىػ،   756استطاع ابن جزي إؾتاز عملو يف ثالثة أشهر، فانتهى منو يف ذي اضتجة من العاـ  

ـ، وشتّاىا بػ" حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار " 1355اظتوافق للتاسع من ديسمرب سنة 
 1ـ، ج 1963؛ كراتشكوفسكي، 98ـ، ص 1956؛ ضيف، 381ـ، ص 2003 )ابن بطوطة،

(، فكانت كتابتو للرحلة متناسقة ومتماسكة وواضحة، وذكر ذلك بقولو " 237؛ مؤنس، د.ت، 424ص
انتهى ما طتصتو من تقييد الشيخ أيب عبد هللا ػتمد بن بطوطة، أكرمو هللا ... وكاف الفراغ من تلخيصها 

( اظتوافق 715ـ، ص1998ر عاـ سبعة وستسُت وسبعمائة ... " )ابن بطوطة، وهتذيبها يف شهر صف



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 14, Sep. 2019 

Published online in September 

 م 2019 سبتمبر ،الرابع عشر العدد ـــ األول المجمد ،ليبيا ،مصراتة جامعة ،التربية لكمية العممية المجمة 
  

124 

 

(؛ وىي إشارة منو إىل أنو مل يأخذ كل الرحلة ؛وإفتا أخذ 237ـ )مؤنس، د.ت، ص 1356لشهر فرباير 
الثمُت منها وترؾ غثها، وتشاء حكمة هللا أف حتفظ  لنا ىذه الرحلة واقعًا اجتماعيًا ومعلمًا جغرافياً، 

داثًا تارمتية لكثَت من األمم يف أواخر العصر الوسيط، وما قاـ بو ابن جزي رمبا كاف خادتة أعمالو وأح
األدبية فقد وافتو اظتنية يف نفس العاـ الذي أهنى فيو إخراج الرحلة بصورهتا اضتالية )كراتشكوفسكي، 

 (.426ص  1ـ، ج 1963
مو القاضي أيب الربكات البلفيقي اظتعروؼ القت رحلة ابن بطوطة انتقادات من معاصريو، فقد اهت 

ـ بالكذب يف رواياتو فذكر أهنا تدعو لالستغراب وخاصة روايتو يف  1369ىػ / 771بػ )ابن اضتاج( ت 
وصف القسطنطينية بقولو: "حدثنا بغرائب ؽتا رآه فمن ذلك أنو زعم أنو دخل القسطنطنية فرأى من  

؛ ابن حجر، د.ت، 273ص3ـ، ج 1975طيب، كنيستها اثٍت عشر ألف أسقف ..." )ابن اطت
   1379ىػ /      781(؛ وذكر ابن حجر العسقالين أف الفقيو أبو عبد هللا ػتمد بن مرزوؽ )ت 763ص

ـ( برأه بقولو: "وال أعلم أحدًا جاؿ البالد كرحلتو وكاف مع ذلك جوادًا ػتسنا" )ابن حجر، د.ت 
 (.763،ص

بطوطة فهو لألمانة قّيد كل ما شتعو منو مث ىذبو، وذكر ومل يتحقق ابن جزي من روايات ابن  
ذلك بقولو " وأوردت رتيع ما أورده من اضتكايات واألخبار، ومل أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك، وال 

( وأشاد 9ـ، ص 2003اختبار على أنو سلك يف إسناد صحاحها أقـو اظتسالك ... " )ابن بطوطة، 
حلة، وأثنوا عليها، واختذوا منها موقف الواثق اظتصدؽ برواياهتا )مؤنس، العديد من اظتؤرخُت احملدثُت بالر 

 (.280ص1؛ الشاىدي، د.ت، ج240د.ت، ص
نالت الرحلة اىتمامات اظتستشرقُت، نظراً ظتا حتملو من معلومات جغرافية وتارمتية واجتماعية قيمة  

لغات أجنبية كالالتينية، واإلؾتليزية،  يف العصر الوسيط، فًترتت منذ القرف الثامن عشر اظتيالدي إىل عدة
(، أما 494ـ، ص2002؛ قنديل، 98ـ، ص 1956والفرنسية، والربتغالية، واألظتانية والًتكية، )ضيف، 

عن حياة الّرحالة بعد تدوين رحلتو فلم تًتؾ لنا كتب اظتؤرخُت إال النذر اليسَت، وذُكر عنو أنو أكمل حياتو 
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ـ،  1963ـ )كراتشكوفسكي،  1377ىػ /  779نية يف العاـ قاضيًا يف فاس حىت وافتو اظت
 (.16(، وُقرب يف مسقط رأسو مبدينة طنجة اظتغربية رزتو هللا )مؤنسن د.ت، ص424ص1ج

  سادسًا: دوافع الرحلة
إف اظتوجود بُت أدينا من رحلة ابن بطوطة ىو ما اختصره كاتبها ػتمد بن ػتمد بن أزتد بن جزي  

ـ، عليو فإف 1355ىػ /  756ا بأمر من السلطاف اظتريٍت أيب عناف، وذلك يف العاـ الكليب بعد أف قيدى
(، اللهم إال شذرات ذكرىا الزياين يف كتابو 494ـ، ص 2002رحلتو األصلية ما زالت مفقودة )قنديل، 

ابن  (، والذي بأيدينا ما ىو إال ملخصًا للرحلة وىو ما ذكره610ـ، ص 1991الًترتانة الكربى )الزياين 
جزي بقولو " انتهى ما طتصتو من تقييد الشيخ أيب عبد هللا ػتمد بن بطوطة، أكرمو هللا " )ابن بطوطة، 

(، ويبقى السؤاؿ ما ىو السبب أو الدافع لرحلتو إىل بالد السوداف الغريب؟ عليو فإنو 701ـ، ص 1998
 قد تعددت اإلجابات حوؿ ىذا السؤاؿ، وىي كاآليت:

طاف اظتريٍت أيب عناف بقولو: " يا موالنا إفتا أتيت فاس بقصدؾ واظتثوؿ بُت يديك، وظتا التقرب إىل السل -1
دخلت ىذه اظتدرسة اليت شيدت، ومل أقف على مثلها فيما شاىدتو يف اظتعمور كلو، قلت: وهللا البد يل أف 

اظتعمور كلو مثلها أدتم عملي، وأبر بقسمي بالوصوؿ إىل أقاليم السوداف حىت أشاىده، وأقسم أف ليس يف 
 (601، ص1991فحقق هللا ظٍت، وأبر نتيٍت، ىذا موجب تأخَتي عن اظتثوؿ بُت يديك " )الزياين، 

أراد ابن بطوطة من خالؿ النص السابق الذي اقتبس من القصة األصلية اظتفقودة والذي ال يوجد  
يف ؼتتصر ابن جزي )عن الرحلة( توضيحًا منو أف الرحلة جاءت لتسجيل مشاىداتو لبالد السوداف الغريب 

ؾتازات اضتضارية ،كما شاىد كثَتًا من حضارات اأُلمم األخرى خالؿ زياراتو السابقة، ومقارنتها باإل
للمرينيُت، خاصة منها اظتدرسة اظتتوكلية بفاس، معترباً أف ما أؾتزه اظترينيوف مل ير مثلو يف كل مشاىده، وىو 
ما اعتربه اظتؤرخوف إرضاء للسلطاف ا ظتريٍت أيب عناف عندما عاتبو على عدـ االجتماع بو بعد رجوعو من 

وطة من خالؿ ترحالو يف بالد مصر، والشاـ، والعراؽ، وبالد رحلتو إىل بالد األندلس، فما شاىده ابن بط
(، كذلك ذكره أنو ودع السلطاف 610ـ، ص 1991العجم قد يفوؽ ما أؾتزه اظترينيوف حضاريًا )الزياين، 
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يف حاضرتو فاس بقولو " فوادعت هبا موالنا أيده هللا " وىو يف طريق رحلتو دلياًل على االجتماع بو قبل 
 (.367ـ، ص 2003طة، سفره)ابن بطو 

رمبا كاف ابن بطوطة مبعوثًا يف سفارة من السلطاف اظتريٍت أيب عناف، وما كاف عن توديعو لألمَت قبل  -2
انطالؽ رحلتو بقولو: "فوادعت هبا موالنا أيده هللا، وتوجهت برسم السفر إىل بالد السوداف " وطلب أبو 

تو دليل على ذلك بقولو " آمر يل بالوصوؿ إىل حضرتو العلية عناف لو بالعودة فورًا ظتدينة فاس وإهناء رحال
(، ُجعل من ىذا االحتماؿ من 380-367ـ، ص ص 2003فقبلتو وأمتثلتو على الفور " )ابن بطوطة، 

 وجهة نظري أقرب االحتماالت عن سبب الرحلة.
لى عادات وِطباع ُحبو للسياحة والضرب يف غتاىل األرض؛ استجابة لرغبة جاػتة منو يف التعرؼ ع -3

 (.15ـ، ص 2003الشعوب، وىذا ما أكده بنفسو أنو ػتب للسياحة واصتوالف يف البلداف )ابن بطوطة، 
 سابعًا: طريق الرحلة:

ىي أوىل احملطات اظتتاستة لبالد السوداف الغريب جتمع القوافل التجارية  كانت مدينة سجلماسة 
ىي وسيلة اظتواصالت الوحيدة اظتستخدمة يف عبور الصحراء، ظتا اظتنطلقة إىل اظتدف السودانية، وكانت اإلبل 

تتميز بو ىذه اضتيوانات من حتمل اظتشاؽ، والعطش، والقدرة على قطع مسافات طويلة دوف ملل أوكلل، 
 (. 3وعتذا كاف التجار اظتغاربة لترصوف على تربيتها وتنمية إنتاجها )اصتهيمي، د.ت، ص

ريٍت يف حاضرتو فاس؛ استعدداً للسفر إىل وجهتو اصتديدة مستخدماً ودع ابن بطوطة السلطاف اظت 
غانا، وىو أكثر الطرؽ أقتية يف العصر الوسيط، واظتستخدمة منذ القرف اطتامس اعتجري  -طريق سجلماسة

بداًل من مالحة أوليل على احمليط األطلسي عرب  / اضتادي عشر اظتيالدي، بعد اكتشاؼ مالحة تغازي
( يوضح ذلك الطريق، يف حُت 4-2( واظتلحق )232-228ـ، ص ص 1990)علوي،  طريق أودغست

 (دتثل تعريفاً لبعض اظتدف السودانية اظتذكورة يف النص.6-1(، )5-1(، )4-1اظتالحق )
ـ خرج  1352ىػ /  753أقاـ ابن بطوطة يف سجلماسة مدة أربعة أشهر، ويف ػتـر من العاـ  

يومًا من انطالقو إليها، فأقاـ  25تغازى اظتشهورة مبناجم اظتلح، فوصلها بعد منها يف قافلة جتارية إىل قرية 
فيها مدة عشرة أياـ، قدـ خالعتا وصفًا عتا بقولو " وىي قرية ال خَت فيها، ومن عجائبها أف بناء بيوهتا 
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ح، لتفر ومسجدىا من حجارة اظتلح، وسقفها من جلود اصتماؿ، وال شجر هبا، إفتا ىي رمل فيو معدف اظتل
عليو يف األرض فيوجد منو ألواح ضخاـ مًتاكبة؛ كأهنا قد ؿتتت ووضعت حتت األرض ... " )ابن بطوطة، 

 (.368ـ، ص 2003
كانت قرية تغازى ذات قيمة جتارية عالية، لتوفر مادة اظتلح فيها، ولكن عدـ وجود اظتياه العذبة  

ـ،  2003يها بأهنا أياـ غتهدة)ابن بطوطة، والغطاء النبايت مل تعجب الرحالة ،ووصف مدة إقامتو ف
(، انتقل بعدىا إىل بلدة أيواالتن، فوصلها بعد مسَتة شهرين النطالؽ الرحلة من سجلماسة، 368ص

وأيواالتن رمبا يرجع أصل تسميتها نسبة إىل قبيلة والتة الرببرية )األمازيغية( ومكاهنا شرؽ رتهورية السنغاؿ 
 .(226اضتالية )مؤنس، د.ت، ص

كاف الطريق الصحراوي الواصل إىل أيواالتن نادر اظتياه شديد اضترارة يسلك لياًل )ابن بطوطة،  
(، فاضترارة العالية تزيد من نسبة تبخر اظتياه فُتفقد من متاع اظتسافر بسرعة )مؤنس، 369ـ، ص 2003

ياه تُػَعَطْش بعُض (، فقسوة الصحراء أدت إىل وفاة بعضًا من روادىا، وتعويضًا لنقص اظت229د.ت، ص
اصتماؿ يف القوافل الصحراوية مث تورُد فتحتفظ اصتماؿ باظتياه يف كروشها، وعند نفاذ اظتياه تذبح اصتماؿ 

(، 76ص 1ـ، ج 1983؛ الوزاف، 19، ص1998وتعصر كروشها لالستفادة من اظتياه فيها)القزويٍت، 
تصاد بالكالب، والنشاب ،فتعصر كروشها  وذكر الرحالة أف الصحراء مليئة بقطعاف البقر الوحشي اليت

لشرب ما هبا من مياه، ومن حسن حظ الرحالة ومرافقيو وجود غدراف ماء أبقاىا اظتطر يف تلك الصحراء، 
 (.369-368ـ، ص 2003فارتووا منها )ابن بطوطة، 

ا عدد ويف الطريق إىل أيواالتن مرت القافلة على منطقة تعرؼ بػ )تاسر ىال(، وىي معطن ماء هب 
الذين يشتهروف يف دروب الصحراء الصعبة  من اآلبار للتزود باظتاء واالسًتاحة، يسكنها قبيلة مسوفة،

اظتسالك ذات الرماؿ اظتتحركة، فكانوا يقودوف القوافل كأدالء، ويسبقوهنا إىل بلدة أيواالتن إلعالـ أىلها 
البيوت عتم لإلقامة فيها، ومن شدة معرفتهم  بقدـو القوافل إليهم حىت يتم استقباعتم قبيل وصوعتم، وتأجَت

مبجاىل الصحراء أف دليلهم اظتسويف كاف أعور، مريض العُت األخرى ؽتا أثار استغراب ابن بطوطة هبذه 
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( يبُت تعريفاً لقبيلة 7-1(،واظتلحق)369-368ـ، ص ص 2003النباىة مبجاىل الصحراء )ابن بطوطة، 
 مسوفة.

ة من مدينة سجلماسة وصلت إىل بلدة أيواالتن، وذلك يف أوؿ بعد شهر على انطالؽ القافل 
ـ، فأقاـ هبا ؿتوًا  من ستسُت يومًا مكًتيًا هبا دارًا ألحد اظتغاربة  1352ىػ /  753شهر ربيع األوؿ 

القاطنُت يف اظتدينة، ووجد فيها الكـر والضيافة من أىلها الذين كاف أكثرىم من مسوفة، والتقى مدة إقامتو 
ـ، ص 2003هنا ونائبو، وذكر كثَتًا من طباع وعادات أىلها اظتسلمُت وانتقدىا )ابن بطوطة،بسلطا

 (.370-360ص
خرج الرحالة من أيواالتن يف قافلة صغَتة تضم ثالثة من أصدقائو وصحبهم دليل مسويف إىل  

عة وعشرين يوماً، تلك مايل، ورمبا يرجع صغر القافلة  إىل طبيعة أنس الطريق واليت تبعد عن مايل مسافة أرب
الطريق وصفها بأهنا كثَتة األشجار الكبَتة واظتثمرة حىت يستظل اظتسافر هبا لكثافتها، وبعض تلك األشجار 

 (.379ـ، ص 2003ختزف هبا مياه األمطار وكأهنا آبار تستخدـ من قبل عابري الطريق )ابن بطوطة، 
ويف الطريق إىل مايل عرج الرحالة على قرية كربى تسمى زاغري، على بعد عشرة أياـ من إيواالتن،  

، ويسكن معهم أقواـ بيض البشرية، وىم على األرجح من أىل (يسكنها جتار السوداف يسموف وؾتراتو
باضية يسموف َصغنفُو اظتغرب منهم سنيوف يتبعوف اظتذىب اظتالكي ويطلق عليهم ػتلياً تُوري، ومنهم خوارج إ

 ( يبُت تعريفاً للوؾتراتة.8-1(، واظتلحق)371ـ، ص 2003)ابن بطوطة، 
ومن زاغري انطلق الرحالة ورفاقو باجتاه مايل، ويف الطريق مروا على بلدة كاْر سُخو )ابن بطوطة،  

 (، والذي ظنو الرحالة هنر النيل227( على ضفاؼ هنر النيجر )مؤنس، د.ت، ص371ـ، ص 2003
 (.371ـ، ص 2003(، ويتصل مبدينة أسواف اظتصرية )ابن بطوطة، 330ـ، ص 1991)زيادة، 

تعد األهنار من أىم مصادر اظتياه يف بالد السوداف الغريب، وأىم تلك األهنار هنرا السنغاؿ  
نًا منهم أنو ، وأكرب تلك األهنار هنر النيجر، الذي ذكره كثٌَت من الرحالة واصتغرافيُت بنهر النيل ظ(والنيجر

(، واستمر ىذا االعتقاد سائدًا حىت استطاع 377ـ، ص2003متفرع من هنر النيل )ابن بطوطة،
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ـ، وتصحيح  1795كشف حوض هنر النيجر يف سنة   Mungoparkاظتستكشف الربيطاين منجوبارؾ 
 ( يوضح تعريفاً لنهر النيجر.9-1(، واظتلحق )137ـ، ص 2008اظتعلومات حولو )حسن، 

مث ُمويل اليت كانت آخر (ر النيجر على عدة بلدات، فهو ينحدر من بلدة زاغة ؿتو تنبكتو،نتر هن 
البلدات التابعة لسلطاف مايل، مث نتر هنر النيجر على بلدة يويف، أكرب البلدات السودانية، لتكمها أعظم 

ـ ، 2003)ابن بطوطة، سالطُت السوداف، واظتمنوعة على ذوي البشرة البيضاء، فيقتلوف قبل الوصوؿ إليها 
 ( يوضح تعريفاً ظتدينة تنبكتو.10-1(، واظتلحق )371ص

ومن كارسخو اجتو الرحالة إىل مدينة مايل، حاضرة ملك السوداف، وعاصمة ملكو، وتُعد جغرافياً  
اليـو جزءًا من دولة مايل، على بعد حوايل عشرة أمياؿ من هنر صنصرة، ومايل مل يكن اسم اظتدينة فقط، 

كاف اسم ؽتلكة كربى من ؽتالك السوداف الغريب، أسست يف القرف اطتامس اعتجري / اضتادي عشر بل  
ميالدي، مشلت حوض النيجر األعلى، وضمت مدف تنبكتو وجاو ورسجو، عاصمتها كنجايب على 

(، وذكر أف مدينة 232ضفاؼ هنر النيجر، وىي اظتدينة اليت ذكرىا الرحالة باسم مايل )مؤنس، د. ت، ص
ـ،  2007( ىي من اشتهرت باسم مايل، ومنها عّم االسم على باقي اظتملكة )باري، Nianiنُياين )

 (.79ص
عايش الرحالة اجملتمع يف مايل، وعايش عن قرب سلطاهنا منسى سليماف، وتعٍت َمْنَسى  

 753سنة  )سلطاف(، وأمضى فيها أكثر من ذتانية أشهر، كاف دخولو إليها يف الرابع عشر صتمادى األوىل
ـ، 2003ـ، )ابن بطوطة، 1354ىػ / 754ـ، وخرج منها يف الثاين والعشرين من ػتـر سنة  1352ىػ / 

(، مث غادرىا ؿتو بلدة تسمى ميمة، تقع على الطريق Guld,2014,p35؛ 377 -376ص ص 
ىد عن قرب الواصل إىل مدينة تنبكتو، ومن قرية ميمة سار برفقة أحد التجار على ضفاؼ هنر النيجر، وشا

فرس النهر، واستغرب من كرب حجمها ومن طريقة اصطيادىا، ويف ذلك اظتوضع وىو أحد اطتلجاف على هنر 
النيجر، عرج على إحدى القرى الكربى مل يذكر اشتها، عتا حاكم يلقب بػ )فربامغا( ووصفو باضتاج 

( واظتلحقاف 378صـ،  2003)ابن بطوطة، (الفاضل، كاف من ضمن من حج مع السلطاف منسى موسى
 ( يوضحاف تعريفاً لفرس النهر، ورحلة السلطاف منسى موسى للحج.1-11( ، )1-10)
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انتقل بعدىا الرحالة إىل بلدة أخرى تعرؼ باسم قُرى منسى، أقاـ فيها سبعة أياـ، مث انتقل منها  
ملتموف، لتكمها حاكم  إىل تنبكتو اليت تبعد عن هنر النيجر مسافة أربعة أمياؿ، وكاف أكثر سكاهنا مسوفة

يسمى فربا موسى، حضر غتلسو يوماً، ومن مشاىداتو فيها قرب الشاعر واظتهندس األندلسي أيب إسحاؽ 
ـ، وقرب تاجر إسكندراين يسمى سراج الدين بن 1346ىػ / 747الغرناطي ؛اظتلقب بػ )الطوكتن( ت 

و اليت أقرضها للسلطاف منسى موسى يف الكويك الذي وافتو اظتنية يف تنبكتو بعد أف جاء الستالـ أموال
 (.378، 377ـ، ص ص2003رحلتو للحج )ابن بطوطة، 

ومن تنبكتو استخدـ ابن بطوطة هنر النيجر يف رحلتو، فقد انطلق عرب مركب صغَت، وكاف ينزؿ  
ف يف كل ليلة بقرية من القرى الواقعة على ضفاؼ النهر، مقايضًا سكاهنا كل ما احتاجو من طعاـ مبا كا

لتملو من عطور، وملح، وحلي من الزجاج، ويف إحدى القرى نسي اشتها وجد ترحابًا من أمَتىا اظتسمى 
، وأنو مل ير يف بالد السوداف أكـر منو  ضربا سليماف، وصفو بالشجاعة والكـر ظتا وجد منو من ترحاب وكـر

نة كوكو اليت وصفها (، وانتقل بعدىا إىل مدي379-378ـ، ص ص 2003وال أفضل منو )ابن بطوطة، 
أهنا من أحسن مدف السوداف وأكربىا وأكثرىا خصوبة، وىي إحدى اظتدف الواقعة على ضفاؼ هنر النيجر 
والغنية باظتواد الغذائية وأىم منتجاهتا األرز، والدجاج، والسمك، والفقوس، وكانوا ىم وأىل مايل يتعاملوف 

( يوضحا تعريفاً 13-1(، )12-1(، واظتلحقاف )379ـ، ص 2003)ابن بطوطة،  يف جتارهتم بػ )الودع(
 ألىم العمالت اظتستعملة يف بالد السوداف الغريب.

كاف يسكن مدينة كوكو سكاف مسلموف، منهم جالية مغربية، وجد منهم الرحالة كل حفاوة  
(، ورمبا ترجع بتسميتو إىل كثرة 379ـ، ص 2003وترحيب منهم إماـ مسجد البيضاف )ابن بطوطة، 

 اده من ذوي البشرة البيضاء.رو 
بعد إقامة يف مدينة كوكو دامت شهرًا استأنف الرحالة سفره متجهًا عن طريق الرب إىل منطقة  

، ويف الطريق عرجت القافلة على (تعرؼ بػ )َتْكّدا( يف قافلة كبَتة من الغدامسيُت، نسبة إىل مدينة غدامس
طقة، وىم من البدو الُرحل، يعيشوف على طريق القوافل، بالد بْردامة وىو اسم لقبيلة بربرية تسكن اظتن

واستغرب الرحالة من بساطة بيوهتم اظتبنية من أعواد اطتشب، ومغطاة باضتصر، واصتلود ،والقطن، وانبهر 
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(، 379ـ، ص 2003الرحالة ّتماؿ نسائها وبياضهن الناصع، على الرغم من شتنهن اظتفرط )ابن بطوطة، 
 تعريفاً لواحة غدامس الصحراوية.( يوضح 14-1واظتلحق )

ترؾ الرحالة بالد بَػْردامة متجهًا شرقًا ؿتو مدينة تكّدا، وفيها استقبلو سلطاهنا الرببري اظتسمى  
)إزار( أحسن استقباؿ، وأجزؿ لو العطاء، ومدينة تْكّدا مبنية باضتجارة اضتمراء، يكثر فيها معدف النحاس، 

ـ، ص  2003ترحيب وتقدير، فنزؿ يف جوار شيخهم )ابن بطوطة،  تسكنها جالية مغربية، وجد منهم كل
 (.380-379ص

كاف أىل اظتدينة نتتهنوف التجارة، وىي مصدر رزقهم، يف حُت كانت الزراعة قليلة، وكانت  
عالقتهم التجارية وطيدة مع مصر، فيجلبوف منها الثياب اضتسنة، ويسافروف عتا كل عاـ، ؽتا أدى إىل 

(، وأثناء 379ـ، ص 2003جتارياً ورفاىية أىلها فاشتهروا بكثرة العبيد واطتدـ )ابن بطوطة،  ازدىار اظتدينة
 2003إقامة الرحالة يف تكدا جاءه رسوؿ السلطاف أيب عناف يطلبو الرجوع إىل حاضرتو فاس )ابن بطوطة، 

السلطاف اظتريٍت أيب (، ورمبا يكوف ىذا الطلب دلياًل على أف ابن بطوطة كاف مكلفاً بسفارة من 380ـ، ص
 عناف.

ـ، خرج ابن بطوطة من تكدا 1353ىػ /  754يف يـو اطتميس اضتادي عشر من شعباف سنة  
يف قافلة كبَتة، من ضمنها سبعمائة خادـ )رقيق(، مروا خالعتا على منطقة كثَتة العشب، تُعرؼ بػ 

 عمارة هبا وال ماء، ساروا فيها ثالثة )كاىر(، يسكنها الرببر، يشتهروف برعي األغناـ، تليها برية جدباء ال
أياـ، أردفتها برية أخرى ال عمارة فيها وال ماء، ساروا فيها مدة ستسة عشر يوما، حىت مفًتؽ الطريق 

الراجع إىل بالد اظتغرب  التجاري، وىو طريق غات، الذي يتفرع من الطريق الواصل إىل مصر، وطريق توات
 ( تعريفاف لبلدة غات وإقليم توات.16-1( ، )15-1لحقاف )(، واظت381ـ، ص 2003)ابن بطوطة، 

عاد ابن بطوطة عرب طريق توات، تلك الطريق اليت زاد أقتيتها يف القرف الثامن اعتجري / الرابع  
عشر اظتيالدي، كطريق جتاري بُت اظتغرب والسوداف الغريب، نظرًا النعداـ األمن يف الطرؽ التجارية األخرى 

(، وانفتاح ملوؾ 110ـ، ص 2014د اظتغرب؛ بسبب انتشار قطاع الطرؽ فيها )بالغ، الرابطة مع بال
مايل على اظتشرؽ اإلسالمي بسبب النشاط التجاري بينهم وبُت اظتصريُت، ومنافسة السلع اظتصرية 
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ـ، ص  1990للصادرات اظتغربية بالسوؽ السوداين، واستخدامها كطريق واصل لقوافل اضتجيج )علوي، 
 ( يوضح طريق توات التجاري.5-2(، واظتلحق )249-243ص

كاف طريق توات يسكنو الرببر اظتلثموف، وكانت مسافتو طويلة، فبعد مفًتؽ طريق غات، وصل  
إىل بالد ىكار، اليت تبعد عن اظتفرؽ مسافة عشرة أياـ فوصلها يف شهر رمضاف اظتبارؾ، ومن ُحسن حظهم 

ذه البالد، الذين لتًتموف الشهر الفضيل، وال يتعرضوف لرواده، أهنم مل يتعرضوا للسطو من لصوص طريق ى
ووصف سكاف تلك البقاع، وىم بربر ملثموف أهنم ال خَت فيهم العًتاضهم قافلتهم، وفرض غرامة عليها، 
مث السماح عتم باظتسَت بأماف طيلة الشهر يف أرض كثَتة األحجار، وعرة، قليلة النبات حىت بالد برابر اليت 

ا يف يـو عيد الفطر اظتبارؾ، واستأنف السَت حىت قرية بُودا أكرب قرى توات، وىي أرض رماؿ وسباخ وصلوى
ال تنبت إال النخيل، فكاف غذاء أىلها التمر واصتراد الذي يصطادوه يف الصباح قبل شروؽ الشمس )ابن 

 (.381ـ، ص 2003بطوطة، 
روا يف قافلة متجهة ؿتو مدينة سجلماسة فوصلها استغرقت إقامة القافلة يف قرية بودا أياماً، مث ساف 

ـ، وخرج منها يف الثاين من شهر ذي اضتجة 1353ىػ /  754يف منتصف شهر ذي القعدة من العاـ 
سالكًا طريقًا تُعرؼ بطريق )أـ جنيبة(، اظتارة على جباؿ أطلس، وكاف الفصل فصل شتاء والثلج ينزؿ 

؛ مؤنس، د.ت 381ـ، ص 2003نها خالؿ ترحالو )ابن بطوطة، بكثافة، فلم ير الرحالة طريقاً أصعب م
 (.236، ص

يف ليلة عيد األضحى وصل الرحالة إىل منطقة تعرؼ بػ )دار الطّمع( فمكث فيها أياـ عيد  
)فاس(، حيث القى فيها كل كـر وترحيب من سلطاهنا أيب  األضحى، توجو بعدىا إىل حاضرة اظترينيُت

( يوضح خط سَت رحلة ابن بطوطة إىل بالد 6-2(، واظتلحق )381ـ، ص 2003عناف )ابن بطوطة، 
 السوداف الغريب.
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  ثامناً: ادلوارد االقتصادية لإلقليم
 احملاصيل الزراعية: -1
نطقة، واليت كانوا يقتاتوف هبا يف غذائهم، ومن تنوعت احملاصيل الزراعية اليت كانت تزخر هبا اظت 

أشهر منتجات الواحات الصحراوية اظتتاستة لبالد السوداف دتور النخيل، اليت كانت غذاء عتم وضتيواناهتم، 
فتتزود هبا القوافل اظتتجهة ؿتو السوداف الغريب، ومن أشهر اظتدف اظتنتجة للتمور مدينة سجلماسة احملطة 

، واليت شبهها كمدينة البصرة العراقية لكثرة دتورىا، إال أنو فضل دتورىا عن دتور البصرة األوىل للقوافل
 2003صتودتو، وذكر أف ىناؾ صنفًا من دتورىا يسمى )إيرار( ليس لو مثيل يف طيب اظتذاؽ)ابن بطوطة، 

 (.367ـ، ص
الواصل بُت أيواالتن  كانت الصحراء الفاصلة بُت تغازى وتاسرىال مليئة بفطر الكمأ، أما الطريق 

ومايل فقد كانت مليئة باألشجار ،الكثَت منها مثمر،منها ما يشبو ذترة اإلجاص، والتفاح، واطتوخ، 
واظتشمش، ومنها ما يشبو الفقوس، والفقوس نوع من أنواء القثاء، وبعد نضجو مترج منو طحُت يطبخ 

ميتة ُخزف هبا مياه األمطار، وظلت كأهنا  ويُأكل، وباإلضافة إىل كثافتها كانت أشجارىا ضخمة، وبعضها
صهاريج، فأفادت عابري الطريق، وىناؾ أشجار يتواجد فيها النحل والعسل، ومن ضخامتها أنو وجد يف 

 (. 370ـ ، ص2003إحدى الشجرات حائكاً ينسج الثياب )ابن بطوطة، 
مص اظتقلي، ومن باطن األرض يستخرج حبات كحبات الفوؿ تُقلى وتُأكل، وعتا طعم اضت 

وتطحن ويصنع منها ما يشبو أكلة اإلسفنج )وىي أكلة ُتصنع من الطحُت اظتخمر اظتقلي يف الزيت(، 
( 372، 370ـ،ص ص 2003)ابن بطوطة، (ويستخرج الطحُت أيضًا من النبق، واللوبيا، والقايف

بداخلو نوى يأخذ ويستخرج من ذتر يشبو طعم اإلجاص وشكلو كالليموف يعرؼ بالُفريت، شديد اضتالوة، 
يطبخونو، ويؤكل ويستخدـ يف  -شبيو السمن-ذلك النوى، وىو طري، ويطحن ويستخرج منو زيت كتمد 

إنارة السرج )اظتصابيح(، ويقلوف بو، ومتلط بالًتاب لتسقيف اظتنازؿ وتبيضها، ولصناعة الصابوف، ولتبييض 
؛ القلقشندي، 370ـ، ص  2003 اظتنازؿ وغطائها يستخدـ اصتَت كذلك عتذا الغرض )ابن بطوطة،

 ( يوضح تعريفاً لنبات القايف.17-1(، واظتلحق )50ص 4ـ، ج 2010؛ العمري، 112ص 5د.ت، ج
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ومن غالهتم البطيخ والقثاء أو القرع الذي يُعظم حجمو ويُأكل، ويستخدـ كإناء يف األكل  
(، ومن احملاصل 371-369ـ، ص ص 2003والشرب، حيث يقطع قطعتُت ينقشا بإتقاف )ابن بطوطة، 

 2ـ، ج 1997السودانية القطن، الذي عرفوه عن طريق العرب يف السوداف األوسط والغريب )الطييب، 
(، والقمح، واألرز، والذرة، ونبات الفوين ذو حبوب تشبو حبوب اطترذؿ بيضاء اللوف يصنع منها 376

شروب الدقنو، وىو خليط من ماء أكليت الكسكسو والعصيدة، ومن صناعاهتم الغذائية: مشروب يُعرؼ مب
 (.378ـ، ص 2003فيو جريش الذرة، ؼتلوط بيسَت عسل أو لنب )ابن بطوطة، 

 الثروة اضتيوانية: -2
تعددت حيوانات إقليم السوداف الغريب، منها اظتستأنسة والربية، فمن حيواناهتم اظتستأنسة اصِتماؿ  

اع من الطيور كالدواجن واألوز واضتماـ، أما اضتيوانات الربية واطتيوؿ، والبغاؿ، والبقر، واظتاعز، والغنم، وأنو 
فهي كثَتة ومتنوعة، كاصتواميس أو البقر الوحشي، والغزالف، والنعاـ، والفيلة، واألسود، والنمور، باإلضافة 

 (.54-50ص ص 4ـ، ج 2010إىل اضتيوانات الربية ىناؾ األشتاؾ والتماسيح )العمري، 
يف ترحالو، وشاىد يف طريقو قطعاف األبقار الوحشية يف الصحراء،  استخدـ الرحالة اصتمل 

والتمساح وفرس النهر يف هنر النيجر، وكانت مشاىداتو لفرس النهر قد أثارت استغرابو )ابن بطوطة، 
 (.377، 371، 369ـ، ص ص 2003

 اظتوارد اظتعدنية: -3
ا قرية تغازي الصحراوية اظتبنية ْتجارة يعد اظتلح أىم اظتعادف الرائجة يف اظتنطقة، واليت تزخر هب 

(، واظتنجم 124ـ، ص 2011اظتلح، فهي أوؿ مدف السوداف الغريب اظتتاستة لبالد اظتغرب )الساىري، 
الرئيسي للملح منذ القرف السابع اعتجري / الثالث عشر اظتيالدي، بعد إقتاؿ مالحة أوليلي على احمليط 

(، الذي يّصدر إىل الكثَت من 235ـ، ص 1990ح منها )علوي، األطلسي، نظرًا لسهولة استخراج اظتل
(، 40ـ، ص 2003مدف السوداف الغريب، فقيمتو االقتصادية تضاىي قيمة الذىب والفضة )ابن بطوطة، 

فقامت عليو وعلى الذىب ثروات الدوؿ اإلسالمية اليت نشأت يف اظتنطقة كػ )مايل وغانا وصنغاي( 
لذىب يف أماكن متفرقة من بالد السوداف الغريب خاصة يف إقليم غانا (، ويوجد ا225)مؤنس، د.ت، ص
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ـ،  2010(، حيث يوجد على ضفاؼ األهنار ويف باطن األرض )العمري، 18ـ، ص 2010)لتِت، 
 (.110ص 4ج
إضافة ظتعدين اظتلح والذىب، تزخر اظتنطقة مبعدف النحاس الذي يوجد يف باطن األرض كمعدف  

ى ىيئة قضباف بطوؿ شرب ونصف ذات أقطار كبَتة وصغَتة تباع يف أماكن متفرقة من يستخرج مث ُيْصنْع عل
(، ويوجد يف اظتنطقة معدف اضتديد بقولو " وىناؾ أحساء 380ـ، ص2003بالد السوداف )ابن بطوطة، 

(، 381ـ، ص 2003ماء كتري على اضتديد، فإذا غسل بو الثوب األبيض أسوّد لونو" )ابن بطوطة، 
اصتَت الذي يستخدـ يف تبيض اظتباين )طالئها(، وأيضاً معدف الزئبق الذي يستخدـ يف مكافحة  ويوجد خاـ

حشرات القمل يقوؿ " ويكثر القمل هبا، حىت كتعل الناس يف أعناقهم خيوطًا فيها الزئبق، فيقتلها " )ابن 
 (.370، 368ـ، ص ص 2003بطوطة، 

 الصناعات السودانية: -4
بسيطة اليت رآىا ابن بطوطة بأـ عينو، ففي الطريق الواصل بُت أيواالتن ىناؾ بعض الصناعات ال 

 2003ومايل شاىد حائكًا ينسج الثياب اختذ من جذع إحدى شجرات الغابة مقرًا ظتهنتو )ابن بطوطة، 
(، ومن القصب تصنع آالت موسيقية، ومن سعف شجر يشبو النخيل ال ذتر لو ومل يذكر اشتو 270ـ، ص

ـ، ص 2003للصالة، ومن صناعاهتم قضباف النحاس بعد سبك خامو )ابن بطوطة،  يصنعوف سجدات
(، وىناؾ صناعات غذائية كمشروب الدقْػُنو وىو خليط من ماء فيو جريش الذرة، 380، 376، 374ص

(، ومن ذترة القرع يصنع اصتفاف، وذلك 378ـ، ص 2003ؼتلوط بقليل من العسل أو اللنب )ابن بطوطة، 
مث ينقشاف نقشًا رتياًل كاألواين، ليتم استخدامها يف األكل والشرب )ابن بطوطة،  بقطعها نصفُت

 (.371ـ، ص2003
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 تاسعًا: احلياة االجتماعية:
بدخوؿ اإلسالـ للمنطقة اكتسب اجملتمع السوداين خلق اإلسالـ يف حياتو، إال أنو مل يتخلص  

 وتقاليد وصفت يف ىذه الرحلة. من عادات وتقاليد كثَتة موروثة، وفيما يلي نوجز عادات
 الِطباع احلسنة: -1
ذكر ابن بطوطة من خالؿ مشاىداتو واحتكاكو بأىل السوداف عادات طيبة ككـر الضيافة، وىو  

ما ظتسو من سكاف أيواالتن، بعد أف تسرع ووصفهم باهنم لتتقروف البيض وسخر من استقباعتم لو )ابن 
 (.363ـ، ص 2003بطوطة، 

كاف معظم اظتناطق اليت زارىا الرحالة يف بالد السوداف سكاهنا مسلموف، وصف كثَتًا منهم  
بالطيبة وحسن اطتلق، وبعادات حسنة كالكـر وحسن الضيافة، وقد الحظ ذلك يف بلدة أيواالتن ،فبعد أف 

م بوجود طباع ذـ أىلها بأهنم لتتقروف البيض وسخر من استقباعتم لو،  وجد نفسو متسرعًا بعد ؼتالطته
 2003حسنة فيهم منها وصفو عتم بأهنم مسلموف ػتافظوف على الصلوات اطتمس رتاعة )ابن بطوطة، 

(، ومن أفعاعتم اضتسنة ما رآه يف مايل من قلة الظلم واألمن واآلماف واألمانة يف بالدىم 370ـ، ص
اؿ من نتوت يف بالدىم من واحًتامهم ألرزاؽ الناس وعدـ التعرض عتا بقولو: " ومنها عدـ تعرضهم ظت

البيضاف، ولو كاف القناطَت اظتقنطرة، إفتا يًتكونو بيد ثقة من البيضاف حىت يأخذه مستحقو " )ابن بطوطة، 
 (.376، 370-369ـ، ص 2003

ومن مشاىداتو الطيبة ضرب أبنائهم عند تكاسلهم عن الصالة، وازدحاـ اظتساجد باظتصلُت،  
خاصة يـو اصتمعة، فال كتد اظتتكاسل اظتتأخر مكانًا يف اظتسجد،كذلك اىتمامهم ْتفظ القرآف الكرمي 

ن مشاىداتو يف وقراءتو، وتوجيو أبنائهم للكتاتيب لقراءتو وحفظو، وتقييدىم عندما يتكاسلوف يف حفظو، وم
مايل أيضًا ما أغذقو عليو سلطاهنا منسى سليماف عند رحيلو عنها مبائة مثقاؿ ذىب يف ليلة السابع 

 2003والعشرين من شهر رمضاف، عندما فّرؽ عليهم الزكاة ىو والقاضي واطتطيب والفقهاء )ابن بطوطة، 
 (.376،  372ـ، ص ص 
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 عاداهتم السيئة: -2
من خالؿ مشاىداتو يف مايل خروج اصتواري والنبات الصغار عرايا باديات  ومن عاداهتم السيئة 

عوراهتن، وىو ما شاىده الرحالة يف قصر السلطاف ليلة السابع والعشرين من رمضاف، ودخوؿ النساء عريا 
قلة غَت مستًتات على السلطاف، وتعرى بناتو، ويف قرية أيواالتن األغلب ُسكاهنا من قبيلة مسوفة الرببرية 

الغَتة من رجاعتا اظتسلمُت ونسائها، على الرغم من أهنم ػتافظوف على الصالة وحفظ القرآف، فقد كاف 
نسائهم فائقات اصتماؿ ال لتتشمن من الرجاؿ، وال يتحجنب، ويتخذف أصدقاء من رجاؿ غرباء، فال 

ؿ منافية لإلسالـ ينكروف رجاعتا ذلك، ويف اظتقابل يتخذوف صديقات من نساء غريبات، وىذه األعما
وشرائعو، يبدو أهنا عادة قدنتة توارثوىا قبل دخوعتم لإلسالـ، فاإلسالـ ينبذ عادات اصتاىلية، ودعا 

)سورة  چ ہہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱچ للحشمة والعفة لكل اظتسلمُت رجااًل ونساًء، قاؿ تعاىل: 
 (.53)سورة األحزاب:  چ ېې ې ۋ ٴۇ ۅ ۅ ۋچ (، وقاؿ سبحانو وتعاىل: 25النساء: 

ومن عاداهتم تواضعهم ظتلوكهم فيحلفوف بأشتائهم، فإذا دعوىم للجلوس معهم لبسوا أوسخ  
الثياب وأقدرىا ونزعوا عمائمهم ولبسوا مكاهنا شاشية غَت نظيفة، ويدخلوف عليهم مشمري سراويلهم حىت 

لًتاب عليها وعلى رؤوسهم، وإذا نصف الساؽ، وعندما يتحدثوف مع سالطينهم يعروف ظهورىم ويرموف با
حتدث أحدىم حديثًا وصّدقو السلطاف نزعو ثيابو وتربع وأىاؿ على نفسو الًتاب وىو عندىم قمة األدب 

 (.374-373ـ، ص 2003والتواضع )ابن بطوطة، 
ومن عاداهتم السيئة أكلهم اصتِيف والِكالب واضتمَت، ويف اظتناطق الوثنية من بالد السوداف كانوا  
أكلوف اللحم اآلدمي، وال لتبذوف أكل اآلدميُت من ذوي البشرة البيضاء بزعمهم أف لوهنم يدؿ على عدـ ي

(، وقد ذكر 377، 376ـ، ص ص 2003نضوجهم، واللوف األسود داللة على النضوج )ابن بطوطة، 
القلقشندي أف ىناؾ بعض الكفار يف بالد التكرور يأكلوف ضتم اآلدميُت )القلقشندي، 

 (.287ص5دت،ج
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 ادلناسبات الدينية: -3
يف ضيافة سلطاف مايل َمْنسَى سليماف كاف أوؿ شهر رمضاف لتضرة الرحالة يف بالد السوداف بعد  

إقامتو فيها أربعة أشهر، ويف ليلة السابع والعشرين منو قدَّـ ملكها اعتدايا للقاضي واطتطيب، وىبات وعطايا 
 (.372ـ، ص 2003بطوطة، باسم الزكاة كاف لو نصيب منها )ابن 

صّلى قرب قصر السلطاف، وىم البسُت الثياب األنيقة  
ُ
يف صالة العيدين مترج سكاف مايل إىل اظت

الناصعة البياض وعلى رؤوسهم الطَّْيلساُف، فيجتمع يف عُت اظتكاف السلطاف والرعية، ودتأل اظتكاف أصوات 
واطتطبة كتلس السلطاف على منصة أعدت لو تسمى التكبَت، وتزينو أعالـ حريرية زتراء، وبعد الصالة 

، وكتتمع حولو أعياف ؽتلكتو من األمراء والقاضي واطتطيب الذي نتجد السلطاف ولتّرض الناس (بػ)البنيب(
على لزـو طاعتو، وتعزؼ اظتوسيقى بآلة مصنوعة من التعصب وتُقرع الطبوؿ على أنغامها، ويغٍت على 

يُعرؼ باسم دوغا بأشعار دتجد السلطاف ودتدحو، ويغٍت ويرقص معو  نغماهتا شخص مقرب من السلطاف
اصتواري والنساء، وثالثوف غالمًا كل بطبلة يضرب عليها، ويلعب الغلماف ألعابًا استعراضية بالسيوؼ 
والرماح يف رشاقة وخفة، ويلعب معهم دوغا كذلك بالسيف يف رشاقة ونشاط، مث يُؤيت بصرة من الذىب 

وس اضتاضرين، ويأيت دور الشعراء يف ىذا اظتهرجاف الذين يسموف بػ )اصتُْال( مفرده جايل أي تنتشر على رؤ 
شاعر، ويلبسوف جبة هبلوانية مصنوعة من الريش عتا رأس من اطتشب مبنقار كرأس العصفور، فيقفوف 

السالطُت هبيئتهم اظتضحكة أماـ السلطاف، ويشعروف بأشعار، وىي نوع من الوعظ يذكرونو بأسالفو من 
-1( )18-1(، واظتلحقاف )375-373ـ، ص 2003حىت يناؿ اصتميع رضا السلطاف )ابن بطوطة، 

 ( تعريفاف ظتصطلحي الطيلساف والبنيب، وىذه العادات ىي عادات وتقاليد قدنتة توارثوىا قبل اإلسالـ.19
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 اخلالصة:
لغريب حىت منتصف القرف بُت لنا ابن بطوطة من خالؿ رحلتو أف ما ُكتب عن إقليم السوداف ا

الثامن اعتجري/ الرابع عشر ميالدي من قبل اظتؤرخُت واصتغرافيُت السابقُت مل يكن باألقتية والشهرة؛ ظتا 
قدمو من وصف للمنطقة كشاىد عياف ضتياة اجملتمع فيو، فأعطى صورة للحياة االجتماعية واالقتصادية  

ريب، لكونو امتداداً للعامل اإلسالمي، وبُت مدى الوجود كشهادة تنبض باضتياة عن سكاف بالد السوداف الغ
اظتغاريب فيو واىتمامهم بو، وإقامة جاليات، وحدوث سفارات معو، باعتباره مركزًا مهمًا من مراكز التجارة 

 اإلقليمية يف العصر الوسيط لتوافر عصب التجارة يف ذلك الزماف، وقتا خامي اظتلح والذىب.
اىتمامًا من قبل اظتستشرقُت، فًترتوىا إىل عدة لغات أوروبية منذ القرف القت رحلة ابن بطوطة 

التاسع عشر اظتيالدي، فاستفاد منها اظتستعمروف األوروبيوف كمصدر للمعلومات التارمتية واصتغرافية 
زء واالجتماعية للمنطقة وقاموا على إثرىا إىل بتقسيمها إىل ثالثة أقاليم، واستكشفوىا، وأطلقوا على اصت

الغريب منها اسم السوداف الغريب، وكاف من تقاشتهم للمنطقة يف عصرىا اضتديث مستفيدوف ؽتا تتمتع بو من 
 خامات متعددة.
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 (1ملحق )
اظتيل: وحدة طوؿ لتحديد اظتسافات، وىو مقدار مدى البصر من األرض، أختلف يف مقداره  (1-1)

-367، ص ص2008ذراع. )اظتقري، فذكر انو ثالثة آالؼ ذراع، وعند احملدثُت أربعة آالؼ 
ـ، وإذا أخذنا اظتتوسط اضتسايب فإف اظتيل  0.54(؛ وْتساب األرقاـ الذراع يساوي 368

=  0.54×  3500ـ، مت ؿتوؿ الذراع إىل مًت  0.54ذراع، والذراع =  3500يساوي 
ايل ـ؛ وبالتايل فػػػػإف اظتسافة الكلية  للرحلة باظتًت والكيلومًت تقريبا كالت 1890
 كم.  141750= 1000÷141150000=75000×1890

 
أبو عناف: يلقب باظتتوكل على هللا، فارس بن علي أبو اضتسن بن عثماف اظتريٍت، ولد يف الثاين   (1-2)

 1351ىػ /  749ربيع األوؿ سنة  ىػ، وبويع لو باإلمارة يف يف 729عشر من ربيع األوؿ سنة 
ـ، عقب انقالب على والده كاف أديبًا بارعًا اشتهر ْتبو للعلم والعلماء، اشتهر ببنائو للمدارس 
والزوايا، ومن أشهرىا اظتدرسة العنانية مبدينة سال، قتل ؼتنوقًا يف الثامن والعشرين من ذي اضتجة 

، 3ـ، ج 1993؛ ابن حجر، 27ـ، ص 1962ـ )ابن األزتر،  1361ىػ /  759سنة 
 (.206ص 3، ج 1997؛ الناصري، 219ص

ابن جزي: أبو عبد هللا ػتمد بن ػتمد بن أزتد بن جزي، من أىل غرناطة شاعر بليغ وأديب  (1-3)
وقاٍض، هنل من والده أيب القاسم  ػتمد علم اضتديث والفقو، وتتلمذ بعدىا على غَته من 

 1365ىػ /  757ناف واختذه كاتباً لو، تويف يف شواؿ سنة العلماء، تقـو على األمَت اظتريٍت أيب ع
؛ ابن حجر، 393-392/ ص ص3ـ، ج 1975ـ، عن ست وثالثُت سنة. )ابن اطتطيب، 

 (.168، ص4، ج1993
سجلماسة: واحة غناء ومدينة تارمتية، تقع يف جنوب بالد اظتغرب اإلسالمي يف أوؿ الصحراء   (1-4)

الغريب، بنيت سنة أربعُت ومائة من اعتجرة كػحاضرة للدولة  على الطريق الواصل إىل بالد السوداف
اظتدرارية يف أرض سهلية مليئة بالفواكو والنخيل، يسكنها الرببر األمازيغ، ونظرًا ظتوقعها التجاري 
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؛ القزويٍت، 836-835ص ص 2ـ، ج 1992فإف كثَتًا من أىلها جتار أغنياء )البكري، 
 (.42ـ، ص 1998

اظتغرب قرب احمليط األطلسي على الطريق الواصلة لبالد السوداف، تشتهر  تغازى: بلدة جنوب   (1-5)
ـ، ص  1998مبعدف اظتلح الذي يستخدـ يف بناء بيوهتا، تسكنها قبيلة مسوفة )القزويٍت، 

 (.26-25ص
أودغست: مدينة كبَتة تشتهر ببساتينها الكثَتة وأسواقها العامرة ومبانيها اضتسنة وأخالط   (1-6)

ميل  1200مرحلة أي حوايل 50ن بالتجارة، تبعد عن مدينة سجلماسة حوايل سكاهنا اظتشهوري
 (.216-215)غتهوؿ، د.ت، ص ص

مسوفة: قبيلة بربرية أمازيغية بدوية تسكن بُت مدينيت أودغست وسجلماسة على الطريق الواصلة   (1-7)
ب الصحراوية. بُت بالد اظتغرب والسوداف الغريب، اشتهروا بالقوة واصتلد والفروسية ومعرفة الدرو 

 (.98ـ، ص 1992)ابن حوقل، 
الوؾتراتة: ىو اسم أطلق على أقواـ يعتقد أهنم جاءوا مهاجرين من اظتغرب إىل بالد السوداف،   (1-8)

 (.231فأخذوا الطابع السوداين، وعلى أكتافهم قامت دولة ُصنِغي )مؤنس، د.ت، ص
وتنحدر مياىو جريانًا ؿتو الشرؽ  هنر النيجر: من أكرب أهنار أفريقيا، ينبغ من مرتفعات غينيا،  (1-9)

كم، مت يتحوؿ ؿتو اصتنوب الغريب لينتهي بعد بضع مئات من   4200ميل، حوايل  1000قرابة 
األمياؿ إىل احمليط األطلسي، نتر النهر على عدة دوؿ أفريقية منها غينيا كوناكري، ومايل والنيجر 

هم لصيد األشتاؾ، وقامت على ضفافو وبنُت وأخَتًا نيجَتيا، وىو هنر صاحل للمالحة ومصدر م
مدف عديدة خاصة يف مايل،أىم اظتدف اإلسالمية اليت برزت يف غرب أفريقيا، )باري، وكريدية، 

 (.15ص 1ـ، ج 1994؛ زيربو، 22، ص2007
 610تنبكتو: من اضتواضر اإلسالمية اظتهمة يف غرب أفريقيا، بناىا اظتلك منسى سليماف عاـ   (1-10)

د ؿتو اثٍت عشر مياًل من أحد فروع هنر النيجر، تعد حلقة وصل بُت ـ، على بع1213ىػ / 
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ـ،  1983السوداف الغريب والصحراء الكربى، ومفًتؽ طرؽ لعبور القوافل التجارية )الوزاف، 
 (.97-96ـ، ص ص 2007؛ باري، 165ص 2ج

 فرس النهر: ىو حيواف ضخم وجهو وجو فرس، خترج لياًل من األهنار للرعي، وتعود قبل  (1-11)
ـ،  1984النهار، تشكل خطرًا على اظتسافرين عرب األهنار العًتاضها سفنهم )كارمتاؿ، 

 (.72ص
ـ ماراً مبدينة  1324ىػ /  724كانت رحلة السلطاف منسى موسى اظتشهورة للحج يف العاـ    (1-12)

ألف فرد، ولقيت رحلتو اىتمامًا يف مايل ويف  60000القاىرة يف موكب بلغ عدده حوايل 
 (.56-55ـ، ص ص 1982سالمي )دي، العامل اإل

إىل جانب التبادؿ السلعي العيٍت كاف ىناؾ عمالت شاع استعماعتا يف بالد السوداف الغريب،   (1-13)
بعضها ػتلي، واآلخر مستورد، منها عمالت حديديو وذىبية، عرفت باظتثقاؿ الذىيب، وقطع 

 (.44ـ، ص 2016الترب، إضافة إىل الودع وقطع اظتلح )شًتة، 
: استخدـ يف العصور الوسطى وبدايات العصر اضتديث كعملة للتواصل التجاري والذي الودع  (1-14)

يعتقد أنو وصل إىل غرب أفريقيا السوداف الغريب عرب التجارة واضتج من مصدرىا األصلي يف 
بالد اعتند، والودع ىو الصدؼ أو القواقع البحرية الصغَتة اليت تزخر هبا شواطئ البحر الفويت، 

ودعة تساوي مثقااًل من الذىب يف اواخر القرف العاشر  300، وكاف كل 40ـ، ص 2018
 (.367ـ، ص 1991اعتجري / السادس عشر اظتيالدي )زيادة، 

غدامس: واحة يف قلب الصحراء، يسكنها الرببر األمازيغ، تشتهر بكثرة ـتيلها ووفرة مياىها،   (1-15)
ها: ماء عُت قدنتة تفيض باظتاء. تبعد عن مدينة طرابلس الغرب مسافة ثالثة أياـ، من معاظت

 (.57، ص1998؛ القزويٍت، 881ص 2ـ، ج 1992)البكري، 
غات: واحة صحراوية يسكنها الطوارؽ، تقع يف الصحراء الكربى جنوب غرب فزاف.  (1-16)

 (.389ـ، ص 2008)معلوؼ، 
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توات: إقليم ُقدرت مساحتو ْتوايل ألف ميل مربع، يقع جنوب غرب الصحراء اصتزائرية،   (1-17)
جزء من الصحراء الكربى، ويشمل اإلقليم على عدد من الواحات، يزيد عددىا عن  وىي

الثالذتائة واطتمسُت واحة متناثرة يف الصحراء، وكأهنا أرخبيل يف عرض البحر، تًتكز أقتيتو يف 
أنو كاف يقدـ اظتنتجات الفالحية والرعوية واضترفية والصرافة واألمن للقوافل العابرة فيو)بالغ، 

 (.39ـ، ص 2016؛ شًتة، 111-110ـ، ص ص 2014
القايف: وىي عروؽ رقاؽ تدفن يف األرض حىت تضخم وتنضج،  مث تقطف )العمري،   (1-18)

 (.51ص 4ـ، ج 2010
الطيلساف: ىي كلمة فارسية معربة، رتعها طيالسة، وىو كساء يوضع على الرأس )اظتقري،  (1-19)

 (.234ـ، ص2008
ى قدر اجمللس الواسع، حتيط هبا أنياب الفيلة يف البنيب: ىي مصطبة أو دكة كبَتة، تكوف عل  (1-20)

 (.52ص 4ـ، ج2010رتيع جوانبها )العمري، 
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 (2ملحق )
 

 
 
 
 
 
 

 
ـ، 2005( يوضح أقاليم السوداف وشبكة الطرؽ الواصلة بينو وبُت مشاؿ أفريقيا )أبوخليل، 1-2ملحق )

 (74ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السوداف الغريب ومشاؿ أفريقيا( يوضح شبكة الطرؽ الواصلة بُت 2-2ملحق )  
  (52ـ، ص2016)أبرزاؽ، 
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 ( يوضح طريق رحلة ابن بطوطو 3-2ملحق )
 (292)مؤنس، د.ت، ص

 
 (242ـ، ص1990)علوي،  ( يوضح طريق رحلة ابن بطوطة إىل إقليم السوداف الغريب4-2ملحق )
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 ( يوضح طريق توات التجاري 5-2ملحق )

 (73صـ ،  1970)طرخاف، 
 

 
 

 ( يوضح خط سَت رحلة ابن بطوطة إىل بالد السوداف الغريب 6-2ملحق )
 (681ـ، ص2007)ابن بطوطة، 
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 ادلراجع
 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم. -
 ادلصادر: -1

ـ(. روضة النسرين يف دولة بُت مرين  1962ابن األزتر، أبو الوليد إشتاعيل فرج بن إشتاعيل )
 اظتطبعة اظتلكية.(. الرباط: 1)ط

(. 1ـ(. تنوير الغبش يف فضل السوداف واضتبش، )ط 1998ابن اصتوزي، عبد الرزتن بن ػتمد )
 الرياض: دار الشريف للنشر والتوزيع.

(. 1ـ(. اإلحاطة يف أخبار غرناطة، )ط 1975ابن اطتطيب، ػتمد بن ػتمد بن عبد هللا بن سعيد )
 والتوزيع.القاىرة: مكتبة اطتاؾتي للطبع والنشر 

 (. بَتوت: دار صادر.2ـ(. رحلة ابن بطوطة )ط 1998ابن بطوطة، ػتمد بن عبد هللا )
 (. بَتوت: دار الفكر.2ـ(. رحلة ابن بطوطة )ط 2003ابن بطوطة، ػتمد بن عبد هللا )
 (. بَتوت: دار الكتب العلمية.4ـ(. رحلة ابن بطوطة )ط2007ابن بطوطة، ػتمد بن عبدهللا )

(؛ تونس: الدار العربية 1ـ(، اظتسالك واظتمالك )ط 1992 عبيد عبد هللا بن عبد العزيز )البكري، أيب
 للكتاب.

(؛ بَتوت: 1ـ(. الدرر الكامنة يف أعياف اظتائة الثامنة )ط 1993ابن حجر، أزتد بن علي بن ػتمد )
 دار اصتبل. 

 ئة الثامنة، د.ـ.ابن حجر، أزتد بن علي بن ػتمد )د.ت(. الدرر الكامنة يف أعياف اظتا
 (. بَتوت: دار مكتبة اضتياة.1ـ(. صورة األرض )ط1992ابن حوقل، ػتمد بن علي )

 (، بَتوت: دار الفكر.1ـ(. تاريخ ابن خلدوف )ط 2000ابن خلدوف، عبدالرزتن بن ػتمد )
 (. الرباط: دار نشر اظتعرفة.1ـ(، الًترتانة الكربى )ط1991الزياين، بلقاسم بن أزتد )

(. 1ـ(. مسالك األبصار يف ؽتالك األمصار )ط2010، شهاب الدين أزتد بن لتِت )العمري
 بَتوت: دار الكتب العلمية.
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 (. بَتوت: دار صادر.1(. آثار البالد وأخبار العباد )ط1998القزويٍت، زكريا بن ػتمد بن ػتمود )
بَتوت: دار الكتب  القلقشندي، أبوا لعباس أزتد بن علي )د.ت(. صبح األعشى يف صناعة األنشا.

 العلمية.
       (. الدار البيضاء: دار النشر اظتغربية 1ـ(. االستبصار يف عجائب األمصار )ط1985غتهوؿ: مؤلف )     
 د.ـ.     

 (. القاىرة: دار اضتديث.1ـ(. اظتصباح اظتنَت )ط 2008اظتقري، أزتد بن ػتمد بن علي )
(. الدار 1اء ألخبار دوؿ اظتغرب األقصى )طـ (. االستقص1997الناصري، أزتد بن خالد )

 البيضاء: دار الكتاب.
(. القاىرة: دار 5ـ(. رياض الصاضتُت )ط 2007النووي، أبو زكريا لتي بن شرؼ الدمشقي )

 السالـ.
 (. بَتوت: دار الغرب اإلسالمي.2ـ(. وصف أفريقيا )ط 1983الوزاف، اضتسن بن ػتمد )

 ادلراجع: -2
 (. د.ـ: دار اضتاوي.1(. الغرّابة )ط1998إبراىيم، عبد هللا عبد اظتاجد )

 (. دمشق: دار الفكر.12ـ(. أطلس التاريخ العريب اإلسالمي )ط2005أبو خليل، شوقي )
(. بَتوت: دار 1ـ(. اظتسلموف يف غرب أفريقيا )ط 2007باري، ػتمد فاضل علي، وسعيد كريدية )

 الكتب العلمية.
(. القاىرة: شركة نوابغ 1ـ(. الرحالة اظتسلموف يف العصور الوسطى )ط 2008مد )حسن، زكي ػت

 الفكر.
 (. بَتوت: دار األندلس.2ـ(. أدب الرحلة عند العرب )ط 1983حسُت، حسٍت ػتمود)

زبادية، عبد القادر )د.ت(. دراسة عن أفريقيا جنوب الصحراء يف مآثر ومؤلفات العرب اظتسلمُت 
 ديواف اظتطبوعات اصتزائرية.(. اصتزائر: 1)ط

 (. د.ـ.1ـ(، أفريقيات )ط 1991زيادة، نقوال )
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 (. الرباط: مطابع عكاظ.1الشاىدي، اضتسن )د.ت(. أدب الرحلة باظتغرب يف العصر اظتريٍت )ط
 (. القاىرة: دار اظتعارؼ.4ـ(. الرحالت )ط 1956ضيف، شوقي )

(. القاىرة: اعتيئة اظتصرية العامة 1سالمية )طـ(. إمرباطورية غانة اإل1970طرخاف، إبراىيم علي )
 للتأليف والنشر.

(. تونس: الدار 1ـ(. دراسات وْتوث يف تاريخ اظتغرب واألندلس )ط1997الطييب، أمُت توفيق )
 العربية للكتاب.
 (. القاىرة: الدار العربية للكتاب.1ـ(. أدب الرحلة يف الًتاث العريب )ط 2002قنديل، فؤاد )

(. دمشق: اعتيئة العامة 1ـ(. أدب الّرحل يف اظتغرب واألندلس )ط2013ي إبراىيم )كردي، عل
 السورية للكتاب.
 (. بَتوت: دار اظتشرؽ.43ـ(. اظتنجد يف اللغة واألعالـ )ط 2008معلوؼ، لويس )

 (. القاىرة: دار اظتعارؼ.1مؤنس، حسُت )د.ت(. ابن بطوطة ورحالتو )ط
 ادلراجع األجنبية: -3

- Gould , Janet Hardy (2014) the Travels of ibn Battuta (5) . oxford  

 ادلراجع األجنبية )ادلعربة(: -4

 (. القاىرة: دار اظتعارؼ.1ـ(. تاريخ غرب أفريقيا )ط1982جي ) –دي، فيج 

 (. دمشق: وزارة الثقافة.1ـ(. تاريخ أفريقيا السوداء )ط 1994كي )  –زيربو، جوزيف 

 (. الرباط.1ـ(. أفريقيا )ط 1984)كارمتاؿ، ظتارموؿ 

 (. القاىرة.1ـ(. تاريخ األدب اصتغرايف العريب )ط 1963كراتشكوفسكي، أغناطيوس يوليانوقتش )

 اجملالت والدوريات: -5
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ـ(. دور الصحراء يف العالقات التجارية بُت اظتغرب األقصى والسوداف الغريب، 2016أبرزاؽ، البشَت )
 .33العدددورية كاف التارمتية، 

أبو القاسم، ػتمد اظتصطفى )د.ت(. مصطلح السوداف يف اظتصادر العربية واألجنبية، غتلة الدراسات 
 .4العليا )جامعة النيلُت(، العدد 

ىػ(،  9ؽ  -ىػ  3ـ(. الرحالة األندلسيوف واظتغاربة ورحالهتم من )ؽ 2014البدوي، أمنة سليماف )
 )العدد الثاين(. 41ماعية، اجمللد غتلة دراسات العلـو اإلنسانية واالجت

ـ(. اضترؼ واظتهن ظتسالك القوافل يف اظتغرب األوسط مركز اظتسالك  2014بالغ،عبد الرزتن )
 (.24الصحراوية أفتوذجاً. دورية كاف التارمتية، السنة السابعة )العدد 

ثرات اليت تأثر هبا، ـ(. اضتسن بن ػتمد الوزاف وإنتاجو الفكري واظتؤ  1975اصتمل، شوقي عطا هللا )
 غتلة اظتناىل، العدد الثاين.

ىػ  5-9اصتهيمي، زتد ػتمد)د.ت(. العالقات التجارية بُت ؽتلكة غانا وبالد اظتغرب فيما بُت القرنُت 
 ـ. 9-11/ 

 .38ـ(؛ الرحلة يف طلب اضتديث، غتلة آداب البصرة، العدد  2005خليل، فاضل إشتاعيل )

ـ(. حضارة الصحراء الكربى من خالؿ مصادر العصر 2011) الساىري، مزاحم عالوي ػتمد
 .15الوسيط، غتلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

ـ(. حرية اإلسالـ ّتنوب أفريقيا، غتلة الًتبية )جامعة  2013الشاوي، عدناف ػتمود عبد الغٍت )
 .13تكريت(، العدد 

قليم توات وحواضر اظتغرب اإلسالمي ـ(. اظتبادالت التجارية بُت إ 2016شًتة، خَت الدين )
 .33والسوداف الغريب. دورية كاف التارمتية، العدد 
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ـ(. التبادؿ التجاري بُت اظتغرب األقصى والسوداف الغريب يف العصر  1990علوي، حسن حافظي، )
 .39الوسيط. غتلة اظتناىل، العدد 

غرب أفريقيا. دورة كاف التارمتية، ـ(. الوجود اضتضاري العريب اإلسالمي يف  2013علي، أبو ترعو)
 العدد التاسع عشر.

ـ(. الرحالت التجارية يف الًتاث العريب اإلسالمي يف القرنُت الرابع  2009غرايبة، خليف مصطفى )
 واطتامس اعتجريُت. دورية كاف التارمتية، العدد الثالث.

ة اصتغرافية عند العرب. دورية ـ(. أثر التجارة والرحلة يف تطوير اظتعرف 1979الفيل، ػتمد رشيد )
 اصتمعية اصتغرافية الكويتية، العدد التاسع.

   ـ(. ذىب السوداف الغريب يف أوج استغاللو خالؿ العصر الوسيط. غتلة اظتؤرخ،  2010لتِت، زتزة )     

 العدد السابع.     


